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َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْْيَ َأَخَويُكم{  }ِإَّنم
ين َفعَلْيُكم النمْصر{  }َو ِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم ِف الدِ 

ُُم  ََْلُم  وَن }َوالَ ََتِنُ  وا ِف  ََُْلُم  وَن فَ  ِأ  م ابِْتغَ  اِ  اْلَق  وِِ ِإن َوُكو ُ  وا 
ََُْلُموَن  َووَ ْرُجوَن ِمَن اَّللِم َما الَ يَ ْرُجون{  َكماَ 

احلمددددب رب العدددالصال والصدددالع والفدددالم علدددى  ف دددل الرسدددلص 
 وقائددد اهاهدددإم و مددام الب ددص ومددو اليبددامى والفدداكصال ن ي ددا ممددد وعلددى
آله الطي ص الطاهرإم و صحابه الرّضص والبابعص هلم ابحفان  ىل إوم الدإم 

  ما بعدال  إها الؤم ون والؤم اتال الفالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 ىل ال ددددراء الكددددرامال ل ددددد  نعدددددم هللا علددددّ  مددددم جدإددددد  ن  كدددددون 
معكددم عددرب هددذح الصدد حات الدد  تبحدددا عددم  سددراري ا اصددة وعددم  ليددل 

وضددددداه اهاهددددددإم ا كدددددل  تددددداء العدددددارال لكددددد  تبمك دددددوا مدددددم معرفدددددة  رإدددددخ  
الدددذإم  ّل دددوا الؤل دددات  انال ولددديو بوجهدددة ن دددر  عدددداءاناهاهددددإم بوجهدددة ن دددر 

لوا تشدوإه ععدة اد اب  مدة ممدد صدلى هللا عليده وسدلم و بعدا  و الكثريعال وحا
جهدددا  ال دددان عددد همال  ن دددا مطدددال ون  ن ندددداف  عدددم  ن فددد ا بكدددل الوسدددائلال و 

الك ر العدال  ابل لدم واإلعدالم وعدرب الكبداب هدو ك هدا هم ابلفدي  حيد  
لكددددل م ددددام م ددددا ال ل ددددد علم ددددا رسددددول ا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم  لدددد ال ف ددددد 
اسددددبادم الشددددعراء وا ط دددداء ا مواجهددددة  عددددداء اإلسددددالمال وسدددد ركز ا هددددذا 
  الكباب كما هو مب   م دذ ال دد  علدى مدذكراو وإوميداوال وقصدص الشاصدية
كمدددا  بعددددبم م ددددذ اسو ال وكدددذل  سدددد تطرمل بصدددد ة  كدددرب سخ ددددار الفددددلمص 
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واهاهدإم ا العار لك  تاو  ح ظ هدذح الب دارب ا الدذاكرع احليدة لكد  
 فب يد م ها اسجيا  ال ا مة  ن ااء هللا.ت

بعددددددد  ن  ح ددددددا ا الب ربددددددة اسوىل ونشددددددران بعدددددد  مددددددم  جددددددزاء 
وجدددد العدددو ال فدددخ المددري م  دددة مدددم الكبدداب اسو  ا االنتندددعال وبعددد  ن 

اجلددزء اسو ال قددرران  ن ن ددد  ابجلددزء الثدداين لكدد  ن شددرها سددو ال وقددد وف  ددا ا 
ترمجة بع   جزاء اجلزء اسو   ىل اال ليزإةال وقد  كرت  نين س  ب  ال صة 
والكبابة بعد  ن إوف ين هللا بل اء زوج  احل ي ة بعد ان طداه  ام فدتع يوإلدةال 

نددين  رإددد  ن  عدد  م هددا قصددجمل ال فدداء اهاهدددات ال اضددالت مددم والفدد و  
نفداء ال اعدددع اللددواو ضددحص  ن فددهم ج  دا علددى ج ددو مدد  الرجددا ال وكددل 
 ل  ا س يل هللا وا س يل  عالء  إم هللاال ولكم قدد قدّدر هللا لدزوج   مدرا 

ي ب ا آخر واببالء مم نوه آخر و ان ب و ان  ليه راجعونال اللهم  جدران ا مصد
واخل  دا خدريا م ددهال ف دد  سدرت هدد  و وال هدا ق دل  ن نددبمكم و  د  ابجللددون 
م  بع  اال وهكذا  رب اسوليداء ف دد كبدو هلدم اإلبدبالءاتال و حفد ها مدم 
الصدداحلات  ن اددداء هللا وال نزكدد  علدددى هللا  حدددال ف دددد تعهددد هللا  ن  دددبحم 

مدد هم وإ لددو   ح ابدده ليب كددد مددم  خالصددهم ا عملهددم وحددص إعلددم الصددابرإم
 خ ددارهمال وسدددوث   ددددا عدددم كي يدددة  سددرها هددد  و وال هدددا الح دددا  ن اددداء 

 هللا.
 إهددا الفددلمون ا كددل مكددانال  إهددا ال ددارف العزإددزال سددوث  ركددز  
كثريا ا هذح الرحلدة علدى مشداكل اسمدة حيد  الب درملال واالقببدا ال وسديطرع 
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رإمال والفددكوت العدددو عليهدداال والميدداب البددام ل ا رددا البمطرسددص والدددإكباتو 
 الع يو ل ع  علماءها عما جيري هلا.

 ن ددا    ب دداء  مددص و   ح ددا ي و   خددواينال ك ددا ا زمددم الفددرعة 
والع ائو والبطور والبيك ولوجيا كما س  ع وقلعال زمدم فّكدر اإلنفدان  ن 
إصددعد  ىل ال مددر وال  دداء عددرب مصدداعد ت  يددةال زمددم ك ددا نددر  بع دد ا مهمددا 

سددبمل اإلنفددان كددل ادديت كدد  إث ددع  ندده ال إ هددرال بعدددت الفددافاتال زمددم ا
زمدددم ت دددافو فيددده اإلنفدددان كددد  إ دددين مفدددبوي ات علدددى سدددط  ال مدددرال زمدددم 
انبهدد  فيدده اسسددرارال فددال وجددو  للاصوصددية حددص ا ال يددوت العا إددةال زمددم 
انبشر فيه العيدون اإلليكتونيدة ا كدل ادواره العدارال زمدم بدد  اإلنفدان إ كدر 

اسائل بدإلة عم الفياراتال زمم اسدبطاه اإلنفدان ا  سبادام الطائرات كو 
 ن خيدددزن مع دددم العلومددددات ا ادددرائ  صدددمريع ة ددددم ح دددة ال اصدددوليةال زمددددم 

سدددددداعة  ون  ن إطلددددددو  جددددددازع وال  جددددددرال  24الرجددددددل اي  الددددددذي إعمددددددل 
والع يدددو  ن إ دددوم الرجدددل اي  ابلعمليدددات اجلراحيدددة ا طدددريعال ك دددا ا زمدددم 

ص ر  9ببدوإم هذح الص حات ا البارإخ  الع ائو والمرائو. وقد بد ت
مال بعدددددد  ن  ددددداين هللا مدددددم اسسدددددر 2007فرباإدددددر  26هددددددال الوافددددد  1428

وال بددل والطددار ع الطوإلددةال وسددوث  خصددجمل ع دداوان ستكلددم عددم تعددامل  مدد  
هددددذح ال ددددروث اسم يددددة  ن ادددداء هللاال وا هددددذا اليددددوم والبددددارإخ ابلددددذات كددددان 

سددكرال وهدد   علددى جددائزع  دد   لل ددم وا رابددة اسمرإكيددون فب لددون زددوائز اسو 
اسمرإكيددةال فكمددا ك ددا مب دددمص ا اهددداالت العلميددةال كددذل  كددان اإلنفدددان 
إ حددايف ا الدددركات حيدد  ا العددة واالتطددايف وقلددة اس بال وكلمددا اسددبهز  
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الاددددرد ابلدددددإم وتكلددددم عددددم مشدددداكل ايخددددرإم و لّدددد  الكددددذب وجددددازث ا 
عددم انب ددا  وف دد  الصددهيونية العاليددة جيددد سددارإة العددرب والفددلمص واببعددد 

ن فه ا سدلم االرت داه حفدو مدزاعمهم الدنوإدةال  مدا ا ميدزان هللاال فهدم ا 
 ركددات اهلاوإددةال و  كددر  ن  ف ددل جددائزع لمثددل قددد  عطدد  لرجددل  سددو ال مثّددل 

"عيددددد  مدددددص"ال  ال ائددددددااصددددية  خددددوان وقائدددددد  مبدددده ا بدددددال  اددددرمل  فرإ يددددا 
المدددرب والصددددهاإ ةال بدددرزوا سددددي ات هدددذا الرجددددل وكالعدددا ع ومددددم  جدددل  رضدددداء 

الع يمال وكّثروا مم اسكا إو حوله لب هيم العار  ن اسفارقة لم إبمريوا  بداال 
ونفيوا  ن هذا الرجل ق ل  ن إكون رئيفا سوغ دا هو بطل  فرإ د  مشدهور 
ا الالقمدددة فهدددو مدددم  وائدددل  بطدددا  اسمدددة اإلفرإ يدددةال ونفددديوا مدددا ارتك دددوح ا 

م الع و إددة احلم دداءال والب ددارب ال ووإددة ا تددراملمال و مددا البمطرسددص ح هددم مدد
مدددم رءسددداء  فرإ يدددا الدددذإم والدددوا المدددرب فهدددم مدددم الالصدددص لددد ال همال فهدددذا 
الدددددإكباتور "جوليددددان نريإددددري" الب ددددزاينال الددددذي فعددددل اسفاعيددددل ا الشددددعو 

ا وإدل الفلم ا زا ي ار ولكم  ىل إوم ا هذا إعبدرب رجدل ادرإ  بدزعمهمال فيد
لم إصددمل  كا إدو المدربال   دم قدد زإ دوا البدارإخ  امدا لصداحلهمال وسدوث 
جيدددددون آ اان صدددداغيا لددددزاعمهمال فهددددم مددددم جيّهددددز الددددبهم لمددددريهمال مددددص سدددد ر  

حكمدة العدد  الددو   داكم اإلرهدار واهدرم الفدماع م"مكمدة ال لدم" ع دوا 
 ج كا بة؟ وهذا جورد بوش وصاح ه توين بلري الذإم  مرا بال   سالمية ة

احلكدددم قدددد صددددر عليهمدددا مدددم ق دددل ق ددداع عددداليصال ومددد هم ال اضددد  اهل ددددي 
الشهور "حف ع سورإش"ال الذي إكرر ا كل خطاابته  نه  ن كدان جيدو 
تفمية  حدا ابإلرهار فهو جورد بوش اإلبمال   ن مدص سد ر  قدا ع الكيدان 



                       7War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                  

 

 

فليفددطص؟ال  الصددهيوين فدداكمون بفدد و جددرائمهم اليددوم  ا ال دددن وبددال 
ولكدددم هللا إدددداف  عدددم الدددذإم آم دددواال فكمدددا تدددرون وتفدددمعون فددد ن اهدددرم  ر   
اارون إ دا  عذابده ا الددنيا ق دل ايخدرعال وهدذا جدزاءح ا الددنيا ومدا إ ب درح 
ا ايخددرع  كثددرال هددذا  ن مددات ور إبددو وإب دد  ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال 

عدون الشدعو الزم دابوي ة ددة وهداهم اليدوم و ا داء كبابدة هدذح الصد حات جيوّ 
 ن رئيفهم  إكباتور بزعمهمال   م إب عون سياسة جتوإ  الشعوب كاملة مم 
 جل مصاحلهم الدنوإة ال ر إةال وغ وا الطرث عم جتوإ  اعو  كملده ا 
فلفطص ة دة  ن احلكومدة ال با دة مدم ق دل ادع ها هد   رهابيدة وغدري قابلدة 

و ان  ليدده راجعددونال هددذح هدد  اإلز واجيددة  للب دداوو وال البعدداون معهددا و ان ب
ا زمددددم البك ولوجيدددداال حيددددد  إكددددون للرقدددددائ  عدددددع و دددددائ ال قباليددددة فباكدددددة 
وترفيهيددة م عمدددة ابحليوإدددةال  نددده قدددانون المابددة حيددد  ال دددوي  كدددل ال دددعي ال 
و هرت وحشية اإلنفانال وحدص احليدواانت  صد حع خدري مدم هدؤالء ال دا ع 

لدددو      لدد   ىل نشددوب احلددروب بيددد هم المددربيص الددذإم فمددون الصددهاإ ة و 
وبدددص الشدددعوبال ومدددا جيدددري ا العدددرامل خدددري  ليدددل وردإدددد  إدددران خدددري  ليدددلال 

 وجتوإ  الشعو ال لفطيين خري  ليلال وتدخلهم ا الصوما  خري  ليل.
 ن ك ددار المددرب ا زم  ددا ن ددذوا الططددارم االسددتاتي ية حفددو 

 ىل ال د  والب رقدة والب داحر   راسات مب  ةال ف د عرفوا الداخل الد  سدبؤ ي
بي  دددداال واجبهدددددوا ا ت فدددديم  مددددة ممددددد صددددلى هللا عليدددده وسددددلم  ىل معبدددددلص 
ومبشد إم وعملوا ا تمذإة الطائ يدة مثدل الفد ة والشديعةال وال وميدة وال  يلدة 
ال ب ة مثل  كرا  وعرب وع دم وغريهداال وكدل هدذا ا سد يل جتهيدز الططدات 
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 فددددرا  الدولددددة الواحدددددعال وكلمددددا ااددددبملع مفددددب  لية سددددبؤ ي  ىل حددددرب بددددص 
الددددو  ا اقببدددا   اخلددد  كلمدددا ت ددددم الكيدددان الصدددهيوين اإلرهدددار ا برا ددده 
ال ووإة والب دمية واجبهد ا عز  الشعو ال لفطيين عم ميطده اإلسدالم ال 
وان ر  ا ب اء اجلدار العاز ال   م إ  ونه ليكدون سد  ا ك دريا هلدم  ن اداء هللا 

 لل لفطي ص. ق ل  ن إكون 
 ن ا لل الذي  صاب بعد  الددعاع ا زم  دا وحداولوا  ن جيدربوا 
ال ددان علددى  عب ددا  وت  يددذ اسحا إدد  ا ربإددة مثددل حدددإ   فددتامل اسمددة  ىل 

فرقة وجعلوا هذا احلدإ  ميزان لعرفة مدم علدى احلد  ومدم علدى ال ايدل  73
ي   مدددم عمدددوم الفدددلمص سمدددر ع يدددوال وهدددم خددداي ون ا فهمددده فهدددو خدددرب 

 خددواينال ولدديو تشددرإع  سندده لددو كددان تشددرإعيا لعددارو صددرإ  ال ددرآنال فدداب 
إدددددددددعوان  ىل البوحددددددددد واالعبصددددددددام ة ددددددددل هللا مجيعددددددددا وقددددددددد قددددددددا  ا كبابددددددددهال 

ه     و ا     اكم ابل     لمْي م     ن  مج       وِف ال ))واعتص     موا  مج          يع     ا 
  (و دداان عددم ال رقددة والب ددازه واالخددبالث الددذموم ولدديو ا ددالث الشددرعه   ا

الذي ال إ در  هدل الفد ة فد حم ال ندؤمم  ال ابلوحددع الشدرعية مدم الكبداب 
ال ولكدددددم ال إ  مددددد   ن ن دددددين عليددددده جددددداءوالفددددد ةال فاحلددددددإ  ندددددؤمم بددددده كمدددددا 

تشددددرإعات سنددددده حدددددإ  خدددددربي كاسحا إدددد  الددددد  تبحدددددا عدددددم الددددددجا  
  .والفاعة وغريها

 إهددددا ال ددددارف الع دددديمال ل ددددد اسددددبطاه المددددرب الكددددافر  ن فشدددددد 
لمدددددزو العددددددرامل و فمانفدددددبان  دددددع م لددددددة "ال ددددداتو"ال وع دددددز العددددددرب جيواددددده 

والفددلمص  ن إشدددكلوا جيشدددا مددداراب مدددم ادد اب  مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده 
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وسدلم لبحرإددر ال ددن الشددرإ  مدم الصددهاإ ة ا بلدصال   ن الفددؤا  الطددرو ال  
مددا جددددو  وجددو  هدددذح اسسددلحة ال باكدددة والطددائرات والصددد  ات العفدددكرإة 

رارع ا بدددال ان؟ال لدددم جيهدددز   تدددر ؟ لدددم كدددل هدددذح الب هيدددزات واجليدددوش اجلددد
العفددكرإة اهلائلددة؟ واجلددواب سددهل جددداال فكلهددا  ددع سدديطرع المددرب الكددافر 
وكلهددا حلماإددة الصددهاإ ة وه دداو  ت ددامل واضدد  ا الدددو  الدد  ت دد  ا الطددومل 
حيدد  حراسدددة  ولددة صدددهيون وهددد  الدددو  ا ا إدددة ل لفدددطص ا بلددة مدددم كدددل 

هددذا  مددرال واسمددر ايخددر هدد   ل مدد  الشددعوب مددم الددداخل ال غددريال  ا دداورال
س ة والشعو ا ال دن إعاينال وملوو اسر ن وبال  احلرمص  55ل د مرت 

وسدددددور  ومصدددددر إ عمدددددون وإبددددداجرون ب  ددددديبهمال مدددددص س فدددددبي ظ مدددددم نوم دددددا 
العميدددددد ال ونعلددددددم  ن الصددددددي ة بددددددداخل اال و ن هددددددؤالء ال ددددددا ع ال إ  عون ددددددا وال 

ص مشددددداعران؟ال و ع دددددو مدددددا ر إ دددداح ا هدددددذح ال دددددتع مدددددا كشددددد به فتمددددون حددددد
ا طدددات اإلعالميدددةال عدددم مكدددر هدددذح الفدددلطات العربيدددةال ف ا ددداء كبابدددة هدددذح 
الصدد حات حصددل ل ددا مددا إ طدد  ال لددوب وإدددم  العيددونال فملددوو آ  سددعو  
الددددذإم إددددّدعون   ددددم تواجدددددوا لصددددلحة ال لفددددطي ص قددددرروا  ن إعددددذبوا عائلددددة 

فددددر ا مددددم عائلددددة احلدددددا ال و لمددددع هلددددا مددددا إفددددمى  22مددددم فلفددددطي ية مؤل ددددة 
ابلب عيددة  و اإلقامددة والك الددةال وهددذا ي عددا مددم ال ددده وال ددال ال فددالؤمم هددو 
حر ا  ي بلد  سدالم   شدى  ليده حفدو الكبداب والفد ةال فداسرو  رو 
هللا وال إ  مدد  سحددد  ن إبدددخل ا وضدد  حدددو  ل دد  الفددلمص مددم الب  ددلال 

و تع ددو مددم هددذح الدددو  الددص   واس  عة فتُ  اجروا فيُ  ا أمل وك  ن أ لا  )
ا عع الشرإعة وتباذ مم ال رآن  وسبوراال هل كدل هدذح اإل عداءات  دمدة 
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مملكددبهم ف دد   م مددا ا؟ال وهللا  ن ال لددم  لمددات إددوم ال يامددةال ومددا إب اهلدده 
هدددؤالء اللدددوو   دددم ب علهدددم هدددذا إشددد عون علدددى ت رقدددة الفدددلمصال  ن دددا  مدددة 

فددلم إفددبطي   ن إعدديش ا  ي ب عددة مددم اسرو  ون  ن إعذبدده واحدددعال وال
 حددددال وقدددد عاادددع هدددذح العائلدددة م سددداع بدددص الددددو  اإلسدددالميةال بدددص بدددال  
احلرمص والفو ان واسر ن واليمم وك  دا قطيعدة حيدواانتال والع دو  ن رب 
العائلدددددة مولدددددو  ا بدددددال  احلدددددرمص ولكدددددم وبفددددد و ال لدددددم والطمددددد  ا  مدددددوا  

فرضددع سدلطات آ  سددعو  قددوانص  د عهم مددم  نفددانيبهمال فهددم  الفدلمص قددد
مم الدرجة الثانية  و الثالثة وليعدا  اببال  إد كم   صدحابة رسدو  هللاال  إ د  
  بددال  احل شدد ال   سددلمان ال ارسدد  و  صددهيو الرومدد  لباددربوا هددؤالء  ن 

مل ال  ن ددا نعدديش م سدداع غددري ي يعيددة ا ح ددو االسددالم  إددم الفدداواع بددص اهلدده
ال شددرال والمرإددو  ن ه دداو عددائالت مفددلمة تب دده لبعدديش ا  و  غربيددةال   
ت دددب  هلدددا اسبدددواب كلهدددا وإصدددل اسمدددر  ىل  ك هدددا مدددم االنددددماد ا اهبمددد  
وإراد  بعد   فرا هدا سعلدى ال اصدو ا تلد  الددو ال وه داو علمداء عدرب 
 ومفدددلمون انجحدددون ا المدددرب  مدددا ا  وهلدددم فهدددم ادددر مةال ال حددد  هلدددم وال
إفدددم  هلدددم.  رإدددد  ن  ادددر  ه دددا  ن هدددؤالء اللدددوو والرءسددداء قدددد  سددداءوا  ىل 
 سددو  إ  ددا وهدد  احلرإددة ا البعدداإش و ندده ال فددرمل بددص عددرب وع ددم و سددو  
و بي   ال بب و  هللا و ن الواي ة ال تعىن  رمي الفلم ا ح ه ا العيش ا 

 دسديص و كدرام  ي ب عة مم  راض  الفلمصال وال إ  ل اإلسدالم تعدذإو ال
ال  دددإص بفدد و   دددم ابل ددرب مدددم الكع ددةال فالشدددام  وال دسدد  وال  ددددي 
والددددين والكددد  والعدددرر والع مددد  كلهدددم سدددواء ع دددد هللاال وإك ددد   ن هدددؤالء 
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احلكام قد ت ر وا خبريات  مدة ممدد صدلى هللا عليده وسدلم  ون غدريهمال وكل دا 
صددددلى هللا عليدددده نعلددددم  ن ال ددددان اددددركاء ا اددددالا حفددددو حدددددإ  الرسددددو  

وسددلمال وقددد قددان علمدداء زم  ددا  ن الدد    والددذهو وكددل الددوا ر الط يعيددة هدد  
ملدد  لل ميدد   قصددد للشددعو ولدديو للمدد  فددالن  و عددالنال وكددل الكددوارا 
الد  نراهددا اليدوم مددم العصديان الدددين والب  دريات ومددا  ىل  لد  سدد  ها ال لددم 

وتوزإعهدا لععدداءال  رإدد  ن ورميش اهبم  وزره اجلهل فيهم والب ر  ابلوار  
 قو   ن هدؤالء احلكدام ا وا  والشدعوب اإلسدالمية ا وا  آخدرال هدذح هد  
احل ي دددددة الواضدددددحةال وهدددددم مدددددم إفدددددداندون المدددددرب الكدددددافر ا كدددددل  ركددددددارم 

 الفياسية  و العفكرإة واالقبصا إة وغريها.
 إهددددا الفددددلمون  ن مشددددكلب ا مدددد  المددددرب هدددد  ع دإددددة سياسددددية 

 ن ن هدددددم  لددددد  فلددددديو ع دددددد  ف ددددد  كمدددددا كدددددان ا زمدددددم  اقبصدددددا إةال جيدددددو
الصدددلي يةال بدددل اليدددوم نواجددده قدددا ع ع ددددإص وسياسددديص إفدددعون  ىل اسدددبمال  
اددروات  مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال  رع ابلبهدإددد ابلمددزوات العفددكرإةال 
و رع بوضدد  ا طدد  الطائ يددة لبددوهيم ال ددان  ن ه دداو ف ددات م لومددة وجيددو 

 م اسالعيو ال  ال خت ى على مم ع دح بصريع. مفاندراال وكثري م
 مددا الع دإددة فهدد   ددع مفددمى "احلددرب علددى اإلرهدداب وماربددة 
الشددرإعة اإلسددالمية"ال فهددذا احلددرب العلددم علددى  مب ددا ابسددم ماربددة  موعددات 
صمريع وار مة كما إ ولونال   زا  بع  ال اف ص واحلدداص مدم  مب دا بعد  

ت ددليل  مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال و   الصددطلحات الدد   رإدددت ملددا
تفددددددددميب ا تددددددددم اهاهدددددددددإم ابل ددددددددالص وا ددددددددوارد وال فدددددددددإمال وكددددددددل هددددددددذح 
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الصددددطلحات لبربإددددر ففددددا  و جددددرام هددددؤالء الزعمدددداء حيدددد  ال بددددل وا طدددد  
والفدد ون والبعددذإو وال هدددر وال لددم واسددبع ا  ال دددانال وإبفددتون ا  فعددداهلم 

بع  اهموعات ال اتلة المري مفؤولةال ب ع  اسخطاء ال  وقعع مم ق ل 
و قددو  غددري مفددؤولةال فلدديو كددل اهاهدددإم ممددالص ا  إدد همال وبفدد و بعدد  
تلددد  الب ددداوزاتال وجدددد المدددرب الكدددافر وال هدددزمص مدددم حكدددام بدددين جلددددت ا 
ح دددج واهيدددة وكا بدددة و لصددد وها ابهاهددددإم الميدددورإم لددددإ همال وزعمدددوا   دددم 

ؤمم بدددإم وال بدولددة كمددا زعمددواال   حدداولوا فدداربون  موعددات  رهابيددة ال تدد
 ن إ عددددوا ال دددان مدددم الشدددرإعة الفدددمحاء ة دددة  ن اهاهددددإم ف ددد  هدددم مدددم 
إ ددا ون ابلشددرإعة وكددل مددا إ ددا ون بدده فهددو غددري صدداال وجيددو مارببددهال  نددين ال 

  وتل دد  ولددة  سددالمية ا المددرب العددرر تؤلدد مددز  ع دددما  قددو   ن ه دداو  
 ة دة ماربدة اإلرهداب وقدد قدررت تلد  الدولدة  ن اسكا إو ضد ادرإعة هللا

    الفلمات الؤم دات الع ي دات الطي دات مدم ارتدداء احل داب ا الددوائر 
وراء كددل م  ددة ق ابدددل و احلكوميددةال مددا ا إعددين هددذا ال دددرار؟ إعددين  ن  ددع 

نووإدددة سددددوث ت   دددر ع دددددما تدددذهو اسخددددع  ىل الدرسدددة  و العمددددلال لددددا ا 
ب الدددر ع الفدددلمة؟ هدددذا سدددؤا  ع ددديم واجلدددواب فبددداد  ىل خيدددافون مدددم ح دددا

أتليدددد  كبدددداب كامددددل و راسددددة واضددددحة عددددم هددددذا الوضددددوهال وهكددددذا وملددددذح 
البصددددرفات مددددم ال دددداف ص واحلدددددايص البطددددرفص ا تلدددد  الدددددو  اإلسددددالميةال 
 عطدددع ال دددوء اسخ دددر للم دددرمص الك دددار ا المدددرب  ن إفدددبهز وا بددددإ  ا 

 عليدده وسددلمال  ن ددا ك ددا نعدديش م سدداع مددم  اخددل  مب ددا وب  ي ددا ممددد صددلى هللا
ال  سدكبع وتركدع هدؤالء ليحكمدوان وإبعدالوا علي دا وعلدى ادرإعة هللا ة دة 
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ماربدددة اإلرهددداب و ان ب و ان  ليددده راجعدددونال مدددم هدددم اإلرملدددابيون احل ي يدددون؟  
كل ا نعدرث اجلدوابال فهد   كدرب  ولدة ا العدارال فهد  تمدزوا كمدا تشداء وت يدد 

ان وختلدددددد  اسزمددددددات اإلنفددددددانية ا   رانال وتدددددددعم كددددددل حكددددددام بددددددال ان ال دددددد
وتفددددددداندهم ا حكمهدددددددم س دددددددم اس وات الفدددددددبادمة ا مشدددددددارإ  المدددددددرب 
الكددددافرال وك ددددا نفددددم   ائمددددا مددددم رئدددديو  كددددرب  ولددددة كددددافرع كانددددع  كمهددددا 
اجل ددابرعال إكددرر ا ال اسدد اتال " ن ددا تددارب اإلرهدداب" "لددو هزم ددا ا العددرامل 

سديمزوا بدال ان"ال والفدؤا  الطددرو ال مدم كدذب علدى ال دانال وفددب  فاالرهداب 
 بواب احلروب ا ال ط ة!ال وكان سد  ا ا م بدل مالإدص مدم  ي دا  العدراملال 
ومدددم كدددان سددد  ا ا ر دددري الالإدددص  ىل الددددو  اجلدددوار  ون مددد و  هلدددم؟ هدددل 
عميددع  بصدداران؟ال   ددا الددوال ت البحدددع و  وارددا و خوارددا مددم بعدد  ك ددار 
 ورواب الددذإم  قفددموا  ن ال إددرو ال ط ددة ا هدددوء بددل ا حددروب وحدددروبال 
وع دددما نددداف  عددم  ن فدد ا ون دداوم المددزاع ونل دد هم الدددرون ونعددزم علددى عدددم 
االسبفددالمال ع دئددذ ت ددد  اإلادداعات حول ددا وتشددره البشددرإعات ضدددان سن ددا 
ضدددد مشدددارإعهم االسدددبعمارإةال   ليدددع قدددوم  إعلمدددون!.  ن الددداوث المدددرب 
احل ي يددددة تكمددددم ا كبدددداب هللاال فهددددم خيددددافون مددددم تشددددرإعات ال طرإددددة لددددرب 
العددالصال سن مع مهددم  صدد حوا اددهوانيص وال إؤم ددون بدددإم وال إرإدددون  ن 
إدددبحكم علددديهم رب العدددالصال وممكدددم  ن ت دددو     ن ملدددوو بدددال  احلدددرمص 

وهدد  إط  دون الشددرإعة ور ندر   ي معارضددة مدم الددوال ت البحددع اسمرإكيددة 
م فدددوية مدددم حكامهددداال واجلدددواب  ن  مرإكدددا ليفدددع راضدددية مدددم الؤسفددددة 
الدإ ية ا بال  احلرمصال وه  راجم العلماء و هل ا ري إومياال ولكدم مدا ام 
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الفددددلطة الب  يذإددددة مطيعددددة سمرإكددددا والدددد    وا ددددريات تصددددلهاال والصدددد  ات 
ائرات لدم الفرإة العفكرإة ال  ال خت ى على  حد مفبمرع رغم  ن تل  الط

تفبادم ضد العدو الصهيوينال فال  ن بم  الطرث عم الشرإعة ا بال  
احلددرمصال سن مصددلحة  مرإكددا هدد  الدد  ظ وقددد حصددلع عليددهال هددذا ر ي  ن 
ات   ا  ن الشرإعة قائمة ا بال  احلرمص كما  ءممال و ن اخبل ع معد   إهدا 

بدرب ف يده خدري  ن ال ارف فلكل واحد م ا ر إه وال  ن اب دالث الشدرع  الع
اددداء هللاال  ن المددددرب لدددده هدددددث واضددد  خبصددددون الشددددرإعة فهددددم إرإدددددون  ن 
إشرِّعوا كمدا إشداءونال وعدوا  لد  احلرإدة البامدةال وسدوث ت هدر هلدم الشداكل 
الكثددريع الصددحية واإلجبماعيددة والبشددرإعية وغريهددا س ددم إكيدددون كيددداال وهللا 

ال هذح اي ت ت ص ل دا ا )وأكيد كيدا  فمُ  الكافرين أمُلُم  ويدإ و  
 ن العركددة هدد   كددرب مددم احلددرب علددى اإلرهددابال فمددم فددارب اددرإعة هللا هددو 
فددارب مدد هج حيدداع علددى اسروال ع دددما ترإددد  ن تشددره الددزواد الثلدد  سددواء 
مدم الدذكور  و اإلاناال  و  لدل كددل ا رمدات الواضدحةال فع دئدذ تبدددخل ا 

اإددة بع ددا ح الب ددص الددذإم إرف ددون ال طددرع وهللا سدد حانه وتعدداىل سدديبدخل ع 
 لددد ال ففدددوث جتدددد اسمدددراو  رع والكدددوارا  رع  خدددر ال ومدددا إعلدددم ج دددو  
ربد   ال هددوال  قددو  للمددرب الكددافر ومدم سدداندهم مددم ال دداف ص واحلدددايص ا 
الدددو  اإلسددالميةال  قددو  هلددم  ن العركددة هدد   كددرب مددم ح مهددمال لدديو كمددا 

أما ع ا  فاس تكاوا ِف )فا  سن إهزمواال إ  ون   م  كرب  ولة وقوإة وال  
)وال يل   أن ع   ن      و م ال و    الوا م   ن أ    د من   ا     وة بغ   حل ا      األ لا 
هكذا جيو على  مرإكا ومدم معهدا مدم الددو  البمطرسدة  ن تعلدم  اجملرمون 
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 ن عا  ومثو  وفرعون وغريهم كانوا  اد م هم قوعال ولو ااء س حانه وتعداىل 
ان ا زم  ا ل كون مم إ    مدام الطمداع ابدبالء ل داال النبصر ل اال ولكم اخبار 

 ن دددا وهللا ال  ددداث وال  )وال    ين  تل   وا ِف س   مجي    فل   ن ي      أعم   ا م 
 شدددى  ال هللا وهدددذا ف دددل ك دددري ال إعطدددى  ال ل ليدددل مدددم ال دددانال كدددل العدددار 
ترتعدددو مددددم  مرإكدددا واددددريبها ا ال ط دددة  قصددددد الكيدددان الصددددهيوينال ولكددددم 

إ ا رون  ىل الدوت ح دا ا هللا وجهدا  ا سد يله. احل ي دة   دم  اهاهدون هم
ال إرإدددون ال ددرآن سندده  مددر ابجلهددا  وابلدددفاه عددم الدد  و وعدددم ق ددو  الددذ  
وعدددددم الركددددوه لطالددددو ال ددددالص والطمدددداع والبمطرسددددصال وهددددم  ائمددددا إزإ ددددون 

 ن احل دددائ  حدددو  الشدددرإعة وعاحدددة اإلسدددالم لي دددربوا ال دددان علدددى االعب دددا  
 الشرإعة ت لم ال ان وت لم الر ع وما  ىل  ل  مم التاهات.

و رإدددد ه دددا  ن  سدددر  قصدددة صدددمريع ت دددص ح ي دددة ممدددد صدددلى هللا 
عليددده وسددددلم و نفددددانيبه و ا ددددات  ن رسددددول ا كدددان رجددددال إهددددبم مصدددداال ال ددددان 
وسدعا رم سنده  رسدل رمحددة للعدالصال ولديعلم اجلميدد   ن الشدرإعة ت  د  ا كددل 

انال   دددا قصددة حا ادددة اإلفدد ال فع ددددما كثددر اللمددد  والطعددم حدددو  زمددان ومكدد
عائشة رض  هللا ع ها و رضاهاال ورغم  ن الرسو  هو الزعيم والرئيو واسمري 
والفدددؤو  اسو  ا الدولدددةال وإفدددبطي   ن  مدددر دسدددكات مدددم إبحددددا عدددم 
 لد ال  و االببعددا  عددم زوجبدده احل ي ددةال رغدم  لدد  علم ددا  ندده اإلنفددان الدد مور 

هللا ولددديو بددددإكباتور   خدددذ اسمدددور ابلشددددع وال هدددرال ل دددد فعدددل  مدددرا ال  مدددم
إ ددددر الكثدددري م دددا ا  مب دددا  ن إ علدددهال ف عدددد  ن حدددذر ال دددان مدددم ال يدددل مدددم 
عرضددده فدددومل ال دددرب ر إب ددد  فعلددده  فعددداال  إكباتورإدددةال فلدددم إ اتدددل مدددم إ ولدددون 
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ر إم دددو بدددذل  ال ولدددةال وكدددذل  ر إشدددبم عائشدددة ور إ دددرملا ور إبهمهدددا و 
م هداال بددل قدا  هلدداال " ن كدان كمددا إ ولدون"ال "فاسددم ري هللا مدم  لدد "ال وقددد 
قدددا  هددددذا الكددددالم بعدددددما كثددددرت اإلاددداعات حددددو  زوجبدددده احل ي ددددةال الرسددددو  
اإلنفددان ر إ ددب م مددم الددذإم  ادداعوا ا ددربال كمددا ر إ ددب م مددم الددذإم آ وح ا 

ر  إدبه م علددى مكدة ع ددما فبحهددا فهدو ال دد  الكدرمي الفددم  ولديو  إكبدداتو 
ال ددان م ددر    ددم تكلمددوا عليدده  و علددى عائلبددهال  رإددد  ن إعلددم المددرب كيدد   
كدددان ن ي دددا إعامدددل  عدددداءح؟ال و رإدددد  ن  علمهدددم كيددد  هددد  عاحدددة الشدددرإعة 
وسدددعبهاال الرسدددو  ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم إ دددو  لزوجبددده بكدددل هددددوءال 

رسددو  علم ددا   سددبم ري  ن ك ددع الط ددةال وهدد  ي عددا ر تكددم الط ددةال ولكددم ال
كي  نبعامل م  نفداءان  ون تشدد  وال ضدرب وغريهدا ا الواقد  احلرجدةال 
رغم  ن ال رآن جييز ال رب ع دما إكون ه او نشوز مم الدر ع و قدو  نشدوز 
ف دد ال وال ددرب إكددون ا الواضدد  العا إددة ولدديو الوجدده وال إ  مدد   ن إددتو 

)وخ    واا ابل ددذرال  اددراال  ي كمددا ضددرب ندد  هللا  إددوب عليدده الفددالم ع دددما 
ال   ا ال ربة ا  ي ة ال  تدخل الفرور بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث 

ا الددر ع وال جتعلهددا تم ددو مددم زوجهدداال فددال اعبددداء علددى الوجدده وال ت  ددي  
وال  ار لذل ال  ما ال رب ال بو  فهدو لديو مدم  إ  داال ورغدم كدل هدذا ندر  

ه علددى زوجاتدده فكيدد  ب ددرملمال  ن ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم ر إرفدد  صددوت
وهددو اسب الددرحيم والددزود الكددرميال وفددومل كددل هددذا هددو الددذي  جدداب للفددائل 
الذي س له " ر إع  ن وجدت رجال على امر و!   قبله؟"ال ف جداب اجلدواب 
الصدددرإ  ال يدددد الدددذي إ دددص للعدددار  نددده لددديو ا اإلسدددالم اددد ء  عددده جدددرائم 
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امدل مد  الددإم ولديو مد  العدا ات ارثال   ا عص ية غري  سالميةال  ن دا نبع
اجلاهليدة الرجعيدة الد  قددد بددلع ابلشدرإعةال فالرسدو  كددان واضد  ع ددما قددا  
"ال ي ددة  و اجللددد"ال هددذا هددو ن ي ددا واددرإعبه  إهددا المددرب.  ن ممدددا صددلى هللا 
عليدده وسددلم قددد ارددم مددم ق ددل بعدد  اجلهددا   ندده ال إعددد ال كيدد  سدديكون ر  

 دددل  فدددرا ح  نددده ال إعدددد ال  و  را  بع ددد ا  ن يمات دددا اليدددوم ع ددددما إدددبهم مدددم ق
إ ددددداقش موضدددددوه اللكيدددددة ا بعددددد  الددددددو ال ابلط ددددد  نعدددددرث اجلدددددوابال ف مدددددا 
الفدد م و مددا ال بددل و مددا ال  دد  و مددا البعددذإوال لكددم ممددد صددلى هللا عليدده 
وسدلم الدذي علم دا  ن  إ  ددا لديو فيده  إكباتورإدةال قددد ع دا عدم الرجدل وتركدده 

ورع "وفددد !  ن ر  عددد  فمددم إعددد ؟" صددددمل ا حالدده وقددا  م ولبدده الشدده
 رسو  هللا  إها المرب ومم مع  مم ال اف ص. 

 رإد  ن  فهمكدم  ن  إ  دا  صد   إدم و وسد  فيمدا خيدجمل ة دومل 
ال ان واحليوان وال ي ة وكل ايتال اعلموا  ن  إ  ا وادرإعب ا مد هج حيداعال وال 

)لك     هم وخدددراملمال  دددرب غدددري الفدددلمص ا ات اع دددا مدددا اموا ال إعل دددون ففددد 
ال  ن  إ  دددا م ددددين علدددى الشددددور  كمدددا نعلددددم جعلن   ا م    نكم     رعة ومنُاج    ا 

فالرسو  هو الرئيو وهو احلاكم للدولةال وحفو ارإعب ا ف د  عطد  مطلد  
)فمجم  ا     ة م  ن   لن    حيات ا اختددا  ال ددرارت الصددريإة للدولددةال الصددال

ف ع  نُم    م  ول  و كن    فظ  ا لل  يف القل  ح ال ,   وا م  ن  ول     ف  اع
واس   تغ,ر     م و    او هم ِف األم   ر  ف   أ ا ع م     فتوك     عل       إن   

ال ولديو ه داو ندجمل ادرع  إ يددان  ن الرجدا  ف د  هدم مدم حيح ابت وكلْي 
إب ددر ون ابلشددور   ون ال فدداء لدديو ه دداو نددجمل لددذل ال ولكددم ه دداو  مجدداه 
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  ا علددى عدددم بددروز الددر ع ا اهددالو الرجاليددة فلددم تكددم ال فدداء إ علددم  لدد
ال ددرون ال  ددلةال ولك هددا ممكددم  ن تشددارو ر إهددا وتشدداور ا الفددائل اهلامددةال 
وال   ددد  الددددإم  لددد ال و كدددم  ن تشددداور وهددد  ا بيبهدددا  و مكدددان عملهددداال 
 قصد  ن مشاركبها ا ال رار  كدم  لد   ون  ن تدربز وتدزاحم س دا مفدبورع 

 ي آ    ي  ا ي يعددة حاهلددا وهددد  جوهرت ددا وعرضددد ا وال تددو  ن إصدددي ها
اددكل مددم اساددكا ال و ك  ددا  ن نشدداور الددر ع ا اسمددور الصددريإة وقددد فعددل 
ممد صلى هللا عليه وسلم  ل  ا عدع م اس اتال وال رآن خيايدو الرجدا  
وال فددداء ا هدددذح اي ت ال ي دددات  ال  ن هدددذح اي ت ابلدددذات جددداءت بعدددد 

اربون ولكددم ال إعددين  ن آ ت العددارو واجلهددا  وكل ددا نعلددم  ن الرجددا  هددم ا دد
ا طاب هلم ف  ال وهذح اي ت علمب ا ا طوات العملية لبعامل ال ائدد مد  
اددع ه  كدددورا  و  انا  ن اضددطرت  ىل  لددد    ا غدداب الرجدددا  عددم  ورهدددمال 
فكل اي ت ال رآنية ال  ت د  بياآإها الذإم  م واال هد  لل ميد  فدال فدرمل ا 

فاس تااب   م    م أ   ال بب دو  هللاال ) معب دان الدإين بص الدذكر واسنثدى
(ال وهددذح ال أض ي  عم   عام   م  نكم م ن  ك ر أوأ ث   بع   كم م ن بع  

ل  تر ه بع  البشد إم الذإم إرإددون  ن إلمدوا الفدلمة امم  قو  اي ت 
الرجدل ا  شدارومم احلياع اليومية وخدمة اهبم  مم مركزها الابارعال فه  ت

ال بدددا  كمدددا  كدددرت ايإدددةال فكيددد  ابسمدددور الدنيوإدددة  ادددد الواقددد ال اهل دددرع و 
اسخدددر ؟ال واسمدددر ابلعدددروث وال هددد  عدددم ال كدددر ر فدددد  للرجدددا  ف ددد  بدددل 
لل فددداء  إ ددداال   ن فلدددبعلم  إهدددا المدددرب  ن نفددداءان ا اليددددان احليددداو م دددذ 
الدددزمم ال ددددمي لددديو كمدددا تزعمدددون  ن دددا ن لمهدددمال الدددذي  لمهدددم هدددم الدددذإم 
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لددددديهم و قصدددددد احلكدددددام ا بدددددال  الفدددددلمصال وال بي دددددة نصددددد بومهم  وصدددددياء ع
(ال فهددم ر فكمددوا بشددرإعة ال إىل ه  ؤال  وال إىل ه  ؤال  م ب   بْي ب  ْي  ل   )

ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم كمددا جيددوال ور إب عددوا سدد يلكم ابلكامددل فوجدددوا 
  ن فهم ا م زمل مم  مرهم. 

ا  ن  ن الرسو  هو قدوت ا والشرإعة ه  مرجعب ا فكيد  ترإددون 
نلمددد  ال دددرآن مدددم حيات دددا؟ال فالرسدددو  قدددد  مدددر ابلع دددو و ن إم دددر و ن إشددداور 
 صددحابه ا اسمددور الدد  رددم الدولددةال    عطدد  الصددالحية ع دددما فددص العددزم 
ا اسمر  ن إبادذ ال درارال وهدذا كلده بعدد مدا إفدم  مدم ايخدرإم  مدا  خدذ 

ال اسدو وهدذا  مشورارم سن هذا هدو سد و الشدور ال و مدا  ن إبادذ ال درار
معدىن اسمددري  و الددرئيو فلدده ال ددو  ال اصدل ا ال هاإددةال  رإددد  ن  فهمكددم  ن ددا 
 مة مبكاملة حفو تعلميات رسول اال فهو الذي علم ا الشور   ما احلكدام 
الدددذإم إدددت  ون ع ددددكم ا ال يدددع اسبدددي  فهدددم ال إ همدددون معدددىن اإلسدددالم  

م ا  ي حددددددا  مددددددم كمدددددد هج حيدددددداعال وهددددددم  إكبدددددداتورإص ال  ثلددددددون اإلسددددددال
اسحدوا ال   دم ال إشدداورون  حددا ا ال درارات الصددريإة سمدة ممدد صددلى هللا 
عليددده وسدددلم ال بدددل  تدددونكم سنكدددم قدددد اسدددبع د وهم فهدددم ال  لكدددون قدددرارت 
 ن فهم  صالال  ما ممد صدلى هللا عليده وسدلم ف دد علم دا  ن الشدور  م دد  

غددم  ندده قددد  لعطدد  الصددلحيات   ا احلكددم وال  ددا  للدإكباتورإددة ا  إ  دداال ور 
عزم ا اسمرال  ال  ن ا ال  د ا سدريته صدلى هللا عليده وسدلم  نده ان در  ب درار 
وتدددرو مشدددورع  حدددد مدددم  مبددده ف دددد كدددان إشددداور  صدددحابه ا اسمدددور الك دددريع 
و خددذ بددر إهمال بددل الع يددو  ن الرسددو  ر إباددذ قددرارات مصددريإة للدولددة  ال 
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الصدددلحيات اإلالهيدددة تعطيدده احلددد  ا  لددد ال   بعددد مشددداروع  صدددحابه رغددم  ن
دإ ددةال ا  دددملال مؤتددةال بدددرال  حدددال كددان الرسددو  احلكل ددا نعددرث مددا جددر  ا 

رجدال إ هددم معدىن البعامددل مد   صددحابه ا اسمدور الصددريإةال   ن  إهدا المددرب 
فم  ا ا بع   د هددذا رسددول ا وهددذا  إ  دددا وهددذح اددرإعب ا فمددا ا ت ولدددون بعدئددذ؟ )

ادددرإعب ا الددد  ختدددافون م هدددا  إهدددا المدددربال ال إهددددم  (ال  نا      إال ال     ن
احليدداع ال شددرإة بددل إشدد    ىل اسددبمرارهاال ولددو عمددل االنفددان  ي خطدد  فهددو 
جيدددد الم دددران والفدددامة مدددم ق دددل ادددرإعب اال اةثدددوا  ن اددد بم واقدددر وا عدددم قصدددة 
الرسدددو  مددد  الدددر ع الددد  زندددع وجددداءت  ليددده و صدددرت   دددا ترإدددد حكدددم هللا ا 

إهددا المددرب كيدد   ن اهبمدد  اإلسددالم  فددو  ن إطهددر ن فدده ح هدداال ان ددر  
مدددم اسوسددداشال  ن ادددرإعب ا مهبمدددة بصدددحة اهبمددد ال ومددد   ن الدددر ع رضددد  هللا 
ع هدددا  صدددرت علدددى قرارهدددا  ال  ن نددد  الرمحدددة  را   ن إعطيهدددا ح هدددا ا محدددل 
دتم ولدو   اجل ص والوال ع  ن وجد  ل ال وال  ا  الس ايف اجل ص فهو بشدر فل

ا رحددم  مددهال ف مرهددا صددلى هللا عليدده وسددلم  ن تددذهو وتبمددذ ال و مددر  كددان
 هلهددا  ن ففدد وا  ليهددا وهددذا هددو عددد  اإلسددالمال فالعددد  ال إكددون ف دد  ا 
حددد  الصددداحلص بدددل إكدددون كدددذل  ا حددد  الدددذإم  لمدددوا  ن فدددهم ابلعصددديةال 
حص لو كان  حدهم مذن ا  ن ا ع يما فالعد  إشمل اجلميد ال وال إ  دذ مدم 

بم  وال إعز  وال إفو وال إهان وال  ارن عليه ال موياتال وقدد  خدرب اه
الرسدو  صددلى هللا عليدده وسددلم هددذح الدر ع ال اضددلة  ن تعددو  بعددد  ن تلدددال  ن ددا 
 بم ابسوال  مم فيها  وال  الشواره كما إفمى ا الصدطل  العصدريال   ن 

ب مرت لع ددى الرسددو  ر إددر  هلددا  ال ا ددريال ولددو سددكبع وسددتت ن فددها واسدد
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هللا ع هددا وال حددد هلددا  بددداال ومدد   لدد  صددربت ومكثددع لددد   هلهددا وولدددت 
وجددداءت ابلولدددو   ىل الرسدددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلم    بدددع  ىل هللا دقامدددة 
احلددد هلدداال  نددين  علددم  نكددم تعرفددون جيدددا اإلسددالم وهددذا هددو سدد و مارببددهال 

 سنه ال  يلة والبحشم والع ة واسخالمل احلفم. 
جمل لكدم قصدة  خدر  مدم مواقد  هدذا الرسدو  الدرحيم وهددذا سد ق

الوقدد  ر نفددم   ن  حدددا عملدده بعددد ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال ف ددد   ح 
رجدددال إلغبيالددده وهدددو انئدددم  دددع اددد رعال ورفددد  سدددي ه لي بدددل الرسدددو  الكدددرميال 
وق دددل  ن إ  دددذ مدددا جددداء مدددم  جلددده  را   ن خيبدددرب ال ددد  صدددلى هللا عليددده وسدددلم 

مي  مدىن؟"ال ف جابده الرسدو  الكدرمي بكدل ا دات وإ دص  ن هللا فف له "مم ف
سدديحميه م ددهال وفعددالال ف ددد ارتعددو الرجددل بفدد و قددوع ااصددية ممددد صددلى 
هللا عليددددده وسدددددلم وتددددددخل الع اإدددددة الرابنيدددددةال ورمدددددى سدددددالحه    خدددددذح ال ددددد ال 
والفددؤا  الطددرو  اين مددا ا  كددم سحدددكم  ن إ عددل مددم  را   ن إ بلدده ق ددل 

   كم م ه؟ال  قو  احل ي ة  ن  حدان سي بله م اارع ولم إفد له عدع اوان 
 ي سددؤا ال  مددا الرسددو  الكددرمي ف ددد سدد له "مددم فميدد  مددىن؟"ال ف جدداب  ن 
إع و ع ه وإكون كر ا معهال وقد ع دا ممدد صدلى هللا عليده وسدلم ع دهال هدذا 

 (.فما ا بعد ا   إالال  ن إ  ا وارإعب ا  إها المرب )
 ع ال دراء ه دا  ن  وسدخ حدرب ضدد ادرإعب ا و إ  داال و  ّكر الفدا

ه  تل  الفدرإة الد  ت دوم ملدا الك يفدة العاليدة ا ال داي  اإلسدالمية ف د ال 
فه داو الالإددص مددم اسمددوا  الاصدجمل لب ددليل  ي ددا  الفددلمص ا الددربانمج 

ال وه  خطة ااملة ت د  مم المرب العرر ومشا  40/10الك ف  الفمى 
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ال رن اسفرإ   والفو ان واجلزإرع العربية  كملها ووصدوال  ىل الددو   فرإ يا و 
اإلسدالمية ا آسديا الوسدطى وانبهدداء ابندونوسديا ومداليز  وآسديا ال مددورال   ن 
ه دداو حددرب ادداملة علددى الع يدددع مددم ق ددل المددربال ومدد  كددل هددذح اسمدددوا  

لفددلمص واههددو ات كانددع نبددائ هم الي ددة لنمددا ال فه دداو  ز    ا عددد  ا
ا الددو  المربيدة وابلدذات  مرإكددا  ون بدذ   ي  هدو ات  و  مدوا ال فدد حم 

فم ن    ا  ال نشدت   مدم وضدمائر ال دان ابسمدوا  بددل نراددهم  ىل احلد ال )
فم ا ا بع د ا    (ال هدذا هدو  إ  دا  إهدا المدرب )فليؤمن ومن   ا  ف اليك,ر

 (.إالال  ن
عطدديكم بعدد   مددا احلددرب علددى مددا إفددمى ابإلرهدداب ف رإددد  ن  

نبائ هددا  إهددا المددرب ال ددار فم ددذ  ن  عل بموهددا بعددد غددزوع م هدداتم وواادد طم 
خفددددددر  الكثددددددري ق ددددددل  ن  فددددددر تددددددمال ف ددددددد خفددددددر  اسخددددددالمل وال  دددددديلة 
ومددددزاعمكم  نكددددم ح وقيددددون و  ددددون العدالددددةال ف ددددد ر   العددددار مددددزاعمكم ا 

والفدددد ون   دددازر  فمانفدددبان والعدددرامل وم دددار  بدددو غرإدددو وغوانب دددامو وبمدددرام
الفددددرإة ا  ورواب وآسدددديا و فرإ يدددداال وحددددص اسي ددددا  ر إفددددلموا مددددم حددددربكمال 

سدددد وات و خبهددددا  4وآخددددر ال ددددحية هدددد  ب دددد  الصددددمريع ال المددددة مددددم العمددددر 
ال  عدين  ن نبدائج حدربكم سدل ية علديكم فكددل 11و خوهدا وادا  إ دا ر إ لمدا 

اسو  ا ن در العار ضدكم و ص   ال رعون اسو  بوش اإلبمال هدو اإلرهدار 
الكثري مدم الشدعوب المدري  سدالميةال فالرجدل  صد   رمدز للبعدذإو واإلجدرامال 
وسددددوث فدددداكم إومددددا مددددا  ن ادددداء هللاال ل ددددد حدددداولبم  ن جتمعددددوا العددددار ضددددد 
اإلسالم ابسم ماربة اإلرهابال ولكم البعاون الدو  لكافحة اإلرهاب كمدا 
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لدددإكم  ولددة  رهابيددة ا زعمددبم لددم إددؤو  كلهددا ا إددوم مددم اس م بفدد و  ن 
ال ط دددة وهددد  الكيدددان الصدددهيوين ت بدددل ال دددان وتعدددزهلم عدددم مددديطهم وتعدددذملم 
وتفدد  هم  ون  ن فددرو اهبمدد  الدددوىل ا اسددر  ي سدداكمال  ن ددا نشددكر هللا 
 ن دددددا لفددددد ا جدددددزءا مدددددم هدددددذح الهزلدددددة الدوليدددددة الددددد  تفدددددلو ح وق دددددا وتطال  دددددا 

ا  حفددم حدددا ال سن ددا تمدددل  ابالعددتاث ابلمبصددوال  ن دددا واحلمدددب نعددديش
قرارات ددا  إدددإ ا ولدديو للمددرب  ن إبدددخل ا  مددور اهاهدددإم  بددداال ابلعكددو 
 ن ا ن ا ر ا مواجهبه ا كل اجل هات ال بالية واحلمدبال  ما ال بدائج ا   دة 

  ىل اين م ذ  عالنكم احلرب على ما إفمى ابإلرهاب فه : 
خي ى  ل  على  حدد فد نبم فشل "ال اتو" ا  فمانفبانال وال  -

ت  دددددون  ن كفدددددو احلدددددرب إكدددددون بعدددددد  اسفدددددرا   و قبدددددل عدددددد   كدددددرب مدددددم 
اهاهدإم ونفيبم  ن ا س  اتل  ىل آخر رجل وولددال فمدا  ام ا عروق دا  مداء 
ففد  ذهلا ا سدد يل هللا  ن اداء هللاال  مددا قدبالان فدد حم اسحيداء تفدددهم فهددم 

والباعدددوال فهدددذا مدددم اإلبدددبالء وقدددد  حيددداء ع دددد هللا إرزقدددونال  مدددا الطدددار ات 
إن كن  تم ُب  ون ف  أ م وضدد  ل ددا رب ددا سدد حانه وتعدداىل ا كبابدده حددص قددا  )

(ال  ن فشدددددلكم ا  ب     ون كم     ا ُب     ون وورج     ون م     ن   م     ا ال يرج     ون
 فمانفبان واض  للعيان ف د خفر  الرجا  وكدذل  قدد اسدت  اسبطدا  كدل 

وال  ددل إعددو   ىل هللا   هلددؤالء الشدد اب  اسراضدد  ا بلددة ا ال دداي  اجل وبيددة
اهاهدددإم الددذإم ابعددوا  رواحهددم رخيصددة بال فدد نبم ت دداتلون مددم  جددل اددروات 
 فمانفددبان والددبحكم ا اددع ه وح ددا ا احليدداعال وتددم ن اتددل مددم  جددل احلرإددة 
والدفاه عدم ح وق دا وح دا للشدها ع ا سد يل هللاال ل دد از ا  عدد  اهل مدات 
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تطددورات العددارو هدد  انبصددار  سددو  اهاهدددإم ا معددارو ضددد قددواتكم وآخددر 
حيددد  اسدددتج  اهاهددددإم كدددل الدإرإدددة  2007قلعدددة موسدددى ا بداإدددة سددد ة 

وغريهددددا مدددددم ال دددداي  ال رإ دددددة مددددم ق ددددددهارال وتددددم ال إهم دددددا ح ددددم ال طعدددددة 
اسرضدددية الددد  نبحدددرو فيهدددا قددددر مدددا إهم دددا  ن دددا ا صدددراه ع ددددي بي  دددا وبدددص 

هددو سددر  اح داال  ن ددا وب  دل هللا ا ا دد  اسو  هاملددة  الك در العددال  وهدذا
الصهيونية الصلي ية اجلدإدعال  ن جيواكم وقا تكم خيافون مدم ال ددوم  لي دا 
وصددمل رسددو  هللا حددص قددا  نصددرت ابلرعددو مفددريع اددهرال  ن ددا  إهددا المددرب 
ال مو د احل ي   سح ا  الصحابةال ف دالرغم مدم ال دارمل الك دري بي  دا وبيد كم 

اء ا العدع والعد ال  ال  ن ا نواجهكم ب لوب ا وبع يدت ا ولم  زم  ن اداء سو 
(  ن قوت دددا هددد  إن ينص   ركم   ف     لال   ح لك   مهللا  ن كدددان هللا انصدددرانال )

  ان دددا ابب وبعدالدددة ق ددديب ا ف دددد  فدددص جيمددد  ف هددداءان  ن م اومدددة اإلحدددبال  
كدددون اهلم يدددة فكدددل واجدددو ادددرع ال واحلمددددب  ن دددا ولددد  الشدددرعية و ندددبم  ل

العددار ضدددكم واحلمدددب علددى  لدد ال  نكددم  دداولون  ن تصدددوا عددم سدد يل هللا 
بشص الوسائل ولكم ال بائج عكفية  ائماال ف د  خلبم ا ا   اجلدإد م  
 ب ددداء اللدددوو وتدددم نعلدددم مدددا جيدددري وراء الكدددواليو بدددص ب ددددر بدددم ع دددد العزإدددز 

ل لفددطص وكددل  و  ال ط ددة  والصددهاإ ة حيدد  جلعددل ال فدد  بددص المبصدد ص
وهددددذا الرجددددل إرإددددد  ن إلعددددو ابحلركددددات اإلسددددالمية الدددد  ت اضددددل  ون قبددددا  
لي دددعها  دددع سددديطرع الفدددعو إة وقدددد  ددد ال فددد حم ندددر  محدددان اليدددوم لددديو 
محدددان اسمددددو ف ددددد ا دددرت هددددذح اسخددددريع  ىل الططدددات الصددددهاإ ة رغددددم  ن 

معددىن اإلعددتاث؟ال مددا احلركددة ت ددو    ددا لددم تعددتث ابسددرائيلال وال   ري مددا 
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معىن قولكم  نكم سبحتمون كدل ال درارات الد   د  علدى عددم اإلسدبمرار 
فيما ك بم ت اضلون مم  جلهال ونر   ن مجي  مطالو ع دان هد  ا احل ي دة 
مطالو مم ع ز عم فعل  ي ايت لل لفطي يصال وتم ندعو محان لل  ر 

ن الشددع ية وهللا  علددمال ا مفددريته اجلدإدددع ف يهددا الدداير كثددريع وسددوث ت  دددو 
وتم مازل ا ت كم و نبم  خوان ا ا الدإم ولم ن ر   ن إصي كم  ي مكروحال 
ولكدم نرإددد  ن  ددربكم  ن ه داو  ور ع ددرإ  جدإددد إبوالهدا  مددراء آ  سددعو  
ل رب مشروه ال اومة ا كل مكانال ومم  جل مصدلحة اسمرإكدانال وتدم 

بو ع د هللاال و سرائيل ه  ح ي ة ال ن ا  بذل  بل تذرال وكل ايت قد ك
واضحة وموجو ع على اسرو فلدم نفدبطي   ن ندرف   لد ال ولك  دا ندرف  
 ن ن و   ن تواجدها ا  راض ا ارعياال فهم ممبص ون ومبلدون مهمدا يدا  
الدددزممال والصدددراه سبفدددبمر سدددواء ةمدددان  و بددددون محدددانال حدددص لدددو تركدددع 

مددر  الهدد  الطدد  مددم ق ددل الفددال  فدد حم نددؤمم  ن الصددراه ا ال دددن هددو  
رب العددالص وسيفددبمر  ىل ال هاإددةال و قصددد  ىل  هددور الهدددي وعيفددى ابددم 

 مرمي عليهما الفالم وقيام الدولة اإلسالمية اجلدإدع  ن ااء هللا. 
اسمرإكددان ا حددرملم ضدددان ف ددد  ه دداو  مددر آخددر إ ددص ختدد   -

حرسدى" وهد   مدراع  تشاملع ال  رع عليهم وقد حولوا الرتدع الفمى بد "  ن
صدومالية ملحدددعال حولوهدا  ىل رمددز لدددإهم والفد و   ددا تفدو الدددإم وتلعددم 
اجلمي ال ولكم نفيبم  ن مثل هذح البصرفات نبائ ها  ائما عكفديةال فهدذح 
الشاصددددية الشددددا ع ا اهمبدددد  لددددم تصددددمد يددددوإال  مددددام مددددد ا ددددري والع ددددةال 

ا هوالندددداال  والمرإددو  ن تف دددي وها ا  كددرب جامعددداتكم بعددد  ن ف دددحع
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وهددذح الم يددة اللحدددع ال تعلددم ح ي ددة  نكددم تفددبادمو ا للبفددوإ  اإلعالمدد  
ا حربكم ضد اإلسالمال ولكم  ءكدد لكدم  ن نبدائج ت رإدو ااصدية ادا ع 
مثلهددا السددبادامها ضددد اإلسددالم سددبكون عكفدديةال فهددذح الددر ع  وال و خددريا 

لبهددا م هدداال قددد فشددلع ا  بمعهددا فكيدد  سددب    ع دددكم؟ وقددد تددرب ت عائ
 لذا  نبم  إها المرب تصيدون ا الاء العكر.

ومددددددم نبددددددائج حددددددربكم ضددددددد مددددددا إفددددددمى اإلرهددددددابال سدددددد ويف  -
احلكومات ا بال كم وتذمر الشدعوب اسوروبيدة مدم الططداتكم الصدهيونيةال 
وخدري  ليدل علدى  لد  هدو سد ويف حكومدة رئديو الدوزراء ال بادو "بددرو ي" 

يددل واضدد   ن مشددارإعكم قددد فشددلع  قددل مددم سدد ة م ددذ انبااملدداال وهددذا  ل
 امددا سن الشددعوب ال تثدد  بكددم ا  ي حددا  مددم اسحددوا ال فكلهددم إرف ددون 
ز  ع اجليوش ا ال اي  الفاخ ة وهذا قد حصل ل رعون "بوش"ال ف د قدرر 
الددد وقراييص ت لدديم   ددافرح احلربيددة وحدداولوا  ن إ لصددوا مددم صددالحيبه احلربيددة 

تي ية احلدددرب علدددى اإلرهدددابال فدددالكونمرن وهدددذا إعدددين فشدددل  رإددد  ا اسدددتا
ليو واا ا مم ال ائدال والكل إب د  الب داهرات الد  تفدري ا كدل مكدان إدزور 
فيده رئيفددكمال لنسدد  الشدددإد هددو لدديو مرحددو بدده مددم ق ددل الشددعوبال  مددا 
رئدددديو وزراء برإطانيددددا فهددددو مددددم  و  ال ااددددلص ون ب ددددر سدددد ويه قرإ دددداال وتددددم 

ب مددم ع دددح  ن ادداء هللا وسدديكون  لدد  نددتبجمل بكددم  ن إصددي كم هللا بعددذا
قرإ اال ل د ر إبم كي  اسدب  ل رئديو وزراءكدم " إد " ا  سدتالياال   هلدا مدم 
خفارع بعد  ن امل كل هذح ال الغ واسموا  الطائلة  اربة اإلرهاب وال بي دة 
هددد  العزلدددةال ال  حدددد إرغدددو ا رءإدددبكم  ال اهدددرمص  مثدددالكمال ل دددد اسدددب  ل 



                     27War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                    

 

 

" ابل ددداهرات والشدددبائم وال وضدددى ا الشدددوارهال وغ دددو الرجدددل ا "سددديدين
الشدددعو اإلسدددتا  غ ددد ا اددددإدا ل ددددوم هدددذا الشدددرإر العدددال   لددديهمال س دددم 
إعرفون  نه ال جيلو  ال الشاكلال فهو مه دن كذبة  سلحة الدمار الشامل 
العراق  الوا ال ومازا  إكرر بع  ف ونه لعالح جيد مم إفمعهال ولكم هذح 

وروبيددة ال  كددم سحددد  ن خيدعدده مددرتصال وهددذح الصدد ة لعسدد  الشددعوب اس
الشددددددإد للمفدددددلمص ولكدددددم ندددددر   ن زعمددددداء الفدددددلمون خيدددددا  عون كدددددل مدددددرع 
والفددد و   دددم مشدددتكون ا اجلر دددةال فهدددم ال إ دددالون  ويدددا م بدددل بكراسددديهم 
ف  ال  ن الرجل ر جيد مدا إ ولده بعدد  ن عد   ن صداح ه اهدرم احلدرر الثداين 

بلدددري قددد حدددد  جدددوال زمدددين لطدددر  ال ددوات الربإطانيدددة مددم العدددراملال ف دددد تددوين 
غ دددو " إددد " كثدددريا هلدددذا ال دددرار ولكدددم مدددا ا عفددداح  ن إ عدددل وقدددد ضدددم  
الشعو الربإطاين مدم فديهم قدا ع اجلديش علدى االسدراه وا درود مدم الفدب    
العراقدد ال وع دددما سدد ل عددم  لدد  ر إشدد  " إدد "  ال  ن إ ددو  "نرإددد خددرود 

مددددم العددددرامل" وإ صددددد ه ددددا   ددددم قددددد ف ددددحواال فهددددم الددددذإم  سفددددوا مشددددرث 
لل وضددى ا العددرامل وادد عوا االقببددا  الطددائ   الددذه  ه دداوال و مددروا ال لددد 
و عا وها  ىل ال رون الوسطى وإ ه ون خرياته مم ال    فلم ن در  ن ن دارن 
عدددددع آالث مددددم ال بلددددى اسمرإكددددان ا العددددرامل م سدددداع الشددددعو و ددددو كددددل 

الفب يد اسكرب مم هذح ال وضى ه  الشركات العالية ال  تفديو  خرياتهال
احلدددددرب مدددددرورا ابل يدددددع اسبدددددي ال فب هدددددو ا دددددريات ا الوقدددددع الدددددذي  دددددوت 
الشدددعو العراقددد  مدددم اجلدددوه واسمدددراو وال جيددددون مدددا إك ددديهم مدددم الوقدددو ال 
 تبايددل  لدد   إهددا ال ددارف؟ بلددد مليددت ابلدد    ولكددم فيدده ع ددز ك ددريال  ن ر 
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رإكددا ا العددرامل   ن فلدديو ه دداو مددا إفددمى ابل شددل ا  ي ادديتال ت شددل  م
وقد اهد ااهد مم  هلها وهو رئيو  لو الشيوش اسمرإك  ع دما  علم 
 ن احلرب ا العرامل  سوء بكثري مما كانع ا فيب دامال   ن خفدائرهم الا إدة  

لدد  كثريع ولك ها ال ت ارن  روا  العراقيص ي عاال وه او الشداكل ال  فدية 
اجل ددو  ع ددد عددو رم  ىل الددوال ت البحدددع اسمرإكيددةال وه دداو الب ددارإر الط يددة 
الدد  تبحدددا عددم عدددم  هبمددام   راع بددوش ابجلرحددىال وه دداو ن ددجمل حددا  ا 
الفدددبلزمات لدددد  اجلرحدددى ا الفبشددد يات اسمرإكيدددةال وال خي دددى احلدددوا ا 

هلددا  ي ددا   واالنبحدارال حددص مددم ال فدداء الددالو خيدددمم ا اجلدديشال كيدد  سم
 ن ت دددرر االببعدددا  عددد هم  ىل اسبدددد عدددم يرإددد  االنبحدددار م دددر  رجوعهدددا مدددم 
احلددرب؟ وهللا   ددا لكارادددة ك ددريعال  مدددا نفدداءان فددرغم الباعدددو ا هددذا الفددد يل 
فهدددددم صدددددابرات بال ولدددددم تفدددددمعوا  ن ه ددددداو  مدددددر ع مدددددم زوجدددددات اهاهددددددإم 

مدددم قددد لكم فهدددم حاولدددع االنبحدددارال وحدددص اسخدددوات الدددالواو    غبصددداملم 
صددددابرات بال س ددددم إعلمددددم  ن اسمددددر كلدددده بال   ن  ندددده ال شددددل الك ددددري ا 
العرامل وا  اخل  مرإكا ن فهاال  ما الذإم إبحداون عم نبائج احلرب على 
اإلرهدداب فلي  ددروا مددا فصددل لل  ددو  اسمرإكددان ا بال هددم  والال فهددم ا دد  

ا ا فددائر الا إددة فددال  حددد اسو  ا ماربددة مددا إفددمى ابإلرهدداب الدددو ال  مدد
مليددون مدوايم  مرإكد   قصدد مددم  50إفدبطي   حصداءهاال إك د   ن ه داو 

الوال ت البحدع ال جيدون  و ليفوا مرب ص  ع ب دد ال دمان اإلجبمداع  
% 31حي  الرعاإة الصحية والدراسة وما  ىل  ل ال والكل إعلم  ن نفد ة 

اكر الددذإم رجعددوا مددم  فمانفددبان مددم الع دد  ال ددز  ا  مرإكددا إ ددوم بدده العفدد
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مددم اجل ددو  اسمرإكددان  4/1والعددراملال والب ددارإر ال هائيددة تبحدددا عددم نفدد ة 
حلددرب بكددل ال دداإو اإصددابون ابضددطراابت ع ليددة ون فدديةال ل ددد رة ددا هددذح 

ج ددددد  إوميددددا عددددم يرإدددد  االنبحددددار وهددددذا مددددم  18ف فدددد   ا خيفددددر  مرإكددددا 
اال ف ددد ك دداان هللا اددرهم وإ بلددون ت ددارإرهمال وإعبددرب هددذا اسمددر نصددر ع دديم ل دد

 ن فددهم خشددية  ن إرسدددلوا مددم جدإددد لواجهدددة  سددو  اهاهدددإم وال ددداومصال 
وهذح ه  احل ائ  احلربية لدم جيهلهداال فد قو  لدة ارع اسمركيدة و نصدحها  ن 

  ل مشاكلها الداخلية ق ل ال  ر  مشاكل ايخرإم.
إددد  الد وقراييدددة  مدددا احلدددرب الفياسدددية علدددى  مب دددا فهددد  ت دددد  ببوز 

علي دددا ابل دددوعال  قصدددد ولنسددد  الشددددإد  نكدددم تزعمدددون  ن الد وقراييدددة هددد  
خيددددددار اسغل يددددددة ولكددددددم ع دددددددما إ ددددددو  الفددددددلمون  ن لدددددددإهم  ف ددددددل مدددددددم 
الد وقرايية وه  الفياسة الشرعية حفو الكباب والف ةال تم  ون ع دئذ 

لدددو  اإلسددالمية وت ددد ون ببوزإدد  الددبهم ه ددا وه دداو وتعل ددون ا اهددالو  ن ا
هدددد  مبدددد خرع ا ح ددددومل ال شددددر ومددددا  ىل  لدددد  مددددم اسسددددلحة ال باكددددة الدددد  
تفدددبادمو ا ضدددد ادددعوب ا بفددد و  ن بع دددهم تركدددوا  إددد هم ورضدددوا بددددإ كم 
اجلدإددد وهدد  الد وقراييددة الزإ ددةال الدد  تكددافت الاطدد  و تددرب  الددذنوال وجتددرم 

ري  قدددررت  ن اللبدددزم ابل  ددديلةال وهدددذا واضددد  ا حددد  الشدددعوب فهدددذح ني ددد
الدددزواد الثلددد  عمدددل غدددري ادددرع  وسدددوث إعاقدددو مدددم إ عدددل  لددد  مدددم كدددال 
اجل فصال وقامع الدنيا لددإكم بفد و خيدار الشدعو ال ي درييال وهللا  نكدم 
ت حكون علدى  ن فدكم وتعلمدون جيددا  نكدم تددورون ا حل دة م رغدةال ال 

ئم ال  إدددددم وال ف ددددديلة وال  خدددددالمل رمكدددددمال ونفددددد   هللا العافيدددددة فددددد ن ال هدددددا
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تفددبطي   ن ت دددر مددا ترإددددونال  قدددو   ن قددوانص احليدددواانت  ف ددل مدددم بعددد  
تشرإعاتكم المرإ ة ال  خرجع عم  إطار اإلنفانية  ىل الشيطانيةال  نكم لم 
تتكدوا ماربب ددا وتددم نعلددم  لدد  وهددذا هددو الفدد و  ن ددا نعددد العدددع للم املددةال 

ن  ي      نكم إن وال ي ال      ون يق      اولو كم          ي      ر وكم ع      ف ددددددد قددددددا  هللا )
(ال ل د تدخلبم ا كل ايت ا حيات ا حص ا م اه  ا الدراسيةال استطاعوا

لك    لديو لدددإ ا إدد ا مددا نددرن ومدداال نددرن سوال انال وتم لددون عدم آإددة )
(ال وهذا هو الفد و  ن الشدعوب اإلسدالمية ال جعلنا منكم  رعة ومنُاجا

  االسددبماللية ترغددو بكددم  بددداال فم دداه كم هدد  انبهازإددة ما إددة ةبددةال حيدد
يعلم ون ا اهرا م ن ف   وتلع ون بع و  ال ان حدص إصد حوا كمدا قدا  هللا )

(ال وتم ر  ل  لذل  بل خل  ا لنخدرع ق دل  ن نكدون للددنياال ا ياة الد يا
ف معدددبم كدددل اددديت ا كددددل اددد ء و صددد   الشدددد اب إع دددد الشدددهوات والددددا  

مدددورال  ن دددا نعلدددم وال دددزوات الشددديطانية وإفدددعى جلمددد  الدددا  مدددم  جدددل تلددد  اس
جيددددا خططكدددم فكلهدددا تبمحدددور ا احلدددروب البباليدددةال وهدددذح مدددم عالمدددات 
الفدددداعة سنكددددم سددددبكونون  كثددددر ال ددددانال فبشواددددون علددددى الشدددد اب بوضدددد  
الصدددور ا غدددري مواضدددعهال  قصدددد مدددم كالمددد  اإلعدددالم ال دددلل الدددذي إمفدددل 
ع ددو  الشددد اب وإ عدددح مدددم ميطددده الدددإين واإلقليمددد  والددويين ليصددد   رجدددل 

لعار الميز الذي ال فتم و   حد وليو لدإه وقع لرب والدإه ولز رع  قاربده ا
بفدد و كثددرع اسعمددا  كمددا تزعمددونال  ندده زمددم الفددرعة ا الشدديط ة ولدديو ا 
التقدد   ىل هللا والل دددوء  ليددده بفدددرعةال ونفدديبم  ن ال دددرب  سدددره  ىل  حددددان مدددم 

اإلعددددالم اسعمددددى هددددذح البعاسددددة الدددد  ترإدددددون ا  ن نصدددددقهاال  نكددددم بفددددال  
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ختددددمون سياسددداتكم الزإ دددة لب دددليل الشدددعوب واحل دددائ ال وهدددذا الفدددحر قدددد 
عرف دددداح مددددم زمددددان واحلمدددددبال ل ددددد سدددديطر  علددددى كددددل الشدددد كات اإلخ ارإددددة 
واإلليكتونيدددة ونفددديبم  نكدددم لدددم تفدددبطيعوا  ن تفددديطروا علدددى  روا  ال دددانال 

صددحيحة ومواوقددة تفددبطيعون  ن تزإ ددوا احل ددائ  واسحددداا وجتعلوهددا  خ ددار 
بفدد و  ندده لدديو لدددإكم  خددالمل مه يددةال  نكددم ال تشددعرون  صددال ابلفددؤولية 
اجتدداح العدددار و ال لددا  مر وهدددا  إدددإكم ب عدددل ال اعددل وال شددد ات الدد  تلدددوا 
بي ب ا و رض اال كم مم بلدد  سدالم   مر دوح بفد و عدومكم؟ واليدوم تزعمدون 

كة " ي سدددو"ال ا  مرإكدددا  نكدددم ح دددائ لل ي دددة وال  حدددد إ فدددى مدددا فعلددده ادددر 
اجل وبيددددةال وتلدددد  الشددددركة الدددددمرع لل ي ددددة والفددددمى بددددد"ايل" مددددا زالددددع تددددوزه 
اإلعددددالانت حددددو  ال ي ددددة لبددددوهم الشدددداهد العددددا ي ال فددددي    ددددا بعيدددددع عددددم 

ونال   ن ال مهزلددة ع ي ددةال الدددمرون هددم الربإ دد مشدداكل البلددواال وهللا  ن ددا ا
إ رإ ية بعد مدع وتزعمون   ا س و ع و  ن تصدروا ال رارا ضد ال ارع اإل

تلدددوا ال ي دددة العاليدددةال ولددديعلم اجلميددد   ن سياسدددة المدددرب اهلم يدددة هددد  الددد   
كانددع وراء تدددمري بي ب دداال ف ددد ر إ ددا مددا حصددل لل زائددر ا الفددبي ات ع دددما 
حولبموهدددا  ىل سددداحة جتدددارب لدددزابلكم ال ووإدددةال ورميدددبم ال  دددا ت ال ووإدددة ا 

يددددداال واليدددددوم تشدددددكون مدددددم  إدددددران وكدددددور  الشدددددمالية ادددددوايت وسدددددواحل مورإبان
ونفددديمبم  نكدددم  و  مدددم  مدددر اسويدددانال  ن دددروا  ىل اسمدددراو ا العدددار مدددم 
الفددؤو  ع هدداال البشددوهات ا  ج ددة  ي ددا  هريوادديما وكددذل  العددراملال مددم 
سيف   عم  لد  بدر إكم؟ال مدم وزه ل دا الطعدام الفدرإ  المدري صدح  وجعدل 

 قي ة لط خ ياعم يازد وليعيش عيشة  15هم ال ان إعب دون  ن ليو لدإ
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ه ي دددةال  نددده اإلعدددالم اسعمدددى لددددإكم بفددد و سياسدددبكم العلمانيدددة والر عاليدددة 
الدد  تع ددد الددا ال فاددرببم كددل ادد ء  ون  ن ت ب هددوا لددذل  و   ددبم  ن العددار 

 إفري  ىل خريال وكانع   ونكم سوء.
  مددددددا الكاراددددددة الكددددددرب  فهدددددد  تلدددددد  الشددددددركات االنبحارإددددددة الدددددد 

مليدددون مددددخم سددد و   40تؤسفدددو ا و قصدددد ه دددا ادددركات الب دددغ الددد  ت بدددل 
ع دكم ا  مرإكا وت بل  إ ا زانو هؤالء نص  مليدون غدري مددخمال لدا ا 
ال ترإددددون  ن تدددرو احل ي دددة؟ هدددل ال اعددددع تفدددبطي   ن ت بدددل هدددذح اسعددددا  
بدددربكم؟ال  نكدددم ترف دددون االت اقدددات الدوليددددة حدددو  ال ي دددة سنكدددم ال ربمددددون 
ابل شددددر  صددددالال ونفدددديبم  ن ال  ددددر إددددز ا  إومددددا بعددددد إددددوم ا بالكددددم ق ددددل  ي 
مكددددانال لددددا ا تعدددداق ون  إددددران وهدددد  ال لددددد الدددد  تفددددعى  ىل االكب دددداء الددددذاو 
وا رود مم ع و إبكم؟ال ف نكم بدال اد  سدوث تفدبادمون الب  يدة ال ووإدة 
ا الفددددب  ل كفددددال  وع دددددما قامددددع  إددددران اب اولددددة للحصددددو  علددددى هددددذح 

لب  يددة السددبادامها كطاقددة ر ترضددوا  بددداال و نددبم الددذإم ب يددبم هلددا ال اعددل ا ا
وقع الع و إة ع دما كان الشاح إع دكمال  نكدم  إهدا المدرب مدا زلدبم ت كدرون 
بع ليددة الفدددبي ات حيددد  رعددداع ال  دددر وتشدددهري الفدسدددات علدددى اجلميددد  وقدددد 

 ت ب هدددواال انبهدددع تلددد  الرحلدددة وولدددعال  ن ال دددا م  ادددد و سدددو  علددديكم  ن ر
فه ددداو ادددعوب غاضددد ة جددددا مدددم تصدددرفاتكم الفددداب ة وت ب دددر اللح دددة الددد  
سدددببمكم مدددم  سددد ايف الطواغيدددع مدددم الكراسددد  لبحاسددد كم  ندددبمال جيدددو  ن 

 تاس كم على  فعالكم الش يعة ا ح  الشعوب وال ي ة واإلنفان. 
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 نددين  رإددد  ن  ضدد  ال  ددايف علددى احلددروث و لددو اجلددر  لببمك ددوا 
م غددددريع  نفدددانية مددددم البدددددارو ا  فعدددالكمال وتعلمددددوا   ددددا هدددد   ن كدددان لدددددإك

الف و ا عدم ت  ل الشعوب لفياساتكمال وآخر م ساع لفياسبكم احلربية 
ل دددا هددد  تك دددري ق دددية  ارفدددور وجعلهدددا م سددداع العدددار ا الوقدددع الدددذي إعدددرث 
اجلمي   ن م ساع العار ت د  مدم ال ددن مدرورا ز دص وانبلدو وكدل فلفدطصال 

ل سددداع احل ي يددددةال ولكدددم وسنكدددم ال تفددددبطيعون الفددديطرع علدددى كلدددد كم   دددا ا
ه دداوال   ن ترإدددون عددرب الوسددائل اإلعالميددة  بعددا  ال ددان عددم احل ي ددة ولكددم 
 ىن لكددم  لدد ال ت ددا ون كددل إددوم درسددا  قددوات  وليددة لدددارفورال ونفدديبم  ن ددا 
 نعلددم  ن ال ددوات الدوليددة هدد  ال تكددون نشددطة وفعالددة  ال ع دددما ترسددل  ىل
الدو  اإلسالمية ا  ج دع صهيونية م يبة إل ال  ال انال لا ا ر  درو تلد  

م؟ هددل انبهيددبم 2006ال ددوات  ي ادديت ا ل  ددان  ا دداء العدددوان ا صددي  
مددددددم مشدددددداكل العددددددار كلهددددددا وب يددددددع  ارفددددددور؟ وهللا   ددددددا الفياسددددددة ال  اقيددددددة 

 صدددار م هددو 2007اإلز واجيددة المرإ ددةال و ع ددو مددا عع دداح ا بداإددة سدد ة 
حكددم ا ا كمددة اجل ائيددة الدوليددة كمددا تفددمى وتددم غددري ملزمددون ملددا ي عدداال 
ت ددددددرر  ن  ولددددددة صددددددربيا ر تشددددددارو ا  ددددددازر ال وسدددددد ةال وهللا   ددددددا الفياسددددددة 
الع ي ددة!ال مددم  إددم   ن جدداءت تلدد  ال ددوات ا اصددة الصددربية؟  ليفددع مددم 

ن علدى صربيا؟ مدم  رسدلها   ن؟ال هدل هد  جداءت مدم ال مدر؟ال  نكدم توقعدو 
ال لددم إوميددا  قالمكددمال ت لمددون اددع ا مفددلما  بيددد مددم  جددل  رضدداء جدداركم 
الكافر الصرر وقد اختذ  هذا ال رار ا ايت ولم نفامكم  ىل اسبدد بشد ن 
هددذا اسمدددرال الكدددل اددهد  ن صدددربيا هددد  الدد  قدددا ت احلدددرب ا ال وسددد ة وال 
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انيدة سد وات خي ى على  حد  ل ال ولكم الع يو  ن تربئبها جاءت بعدد مث
مددم اجلددد واالجبهددا  وال  ددر والتإدد  واالسددبطاله   ا خددال  سدد بص ف دد  
ت ددررون  ن فدددالن الفدددوا ين مطلدددوب لدددإكم سنددده ارتكدددو جدددرائم حدددربال   
سددالم علدديكمال إعددين  ن اسمددر ع دددما كددان خيددجمل ادد ابكم مددم الصددرب  إهددا 

ال ددرارات المددرب حدداولبم البدد خرال  مددا مددا خيددجمل الفددلمص تفددرعون ا اختددا  
و رسدا  ال ددوات وجتددرمي ال دانال   هلددا مددم سياسدة زائ ددةال وا ال ابددل تبهمددون 
الهاجرون العدرب الدذإم وق دوا نددا ضدد اهدازر وسداعدوا  خدوا م ا ال وسد ة 
تبهمدددو م بشدددص  ندددواه الدددبهمال وتدددذلو م وال ت  لدددون هلدددم   ىن احل دددومل وهددد  

ي بلدددوا  و إفددد  واال ور تلب بدددوا الل ددوءال بدددل تفدددلمو م  ىل حكدددامهم الطمدداع ل
 ىل  وال هددددم ونفددددداءهم وهدددددم فملددددون الددددددماء ال وسددددد يةال ل ددددد  هدددددر الزإددددد  
واللعدددو ابالنفدددان و  ليدددع قدددوم  إعلمدددون!ال و تع دددو لدددم إصددددقكم فيمدددا 
خيص ا تم اهاهدونال  نكدم تزإ دون احل دائ  والبدارإخ ولدذا  بشدركم  ن هدذح 

حم نكفددو الشددعوب واهاهدددإم كددر  الفياسددة اإلز واجيددة هدد   خريت دداال فدد 
فعددل سفعددالكم الشدد يعة ضددد تلدد  الشددعوب الفددكي ةال جيددو  ن ت  لددوا  إهددا 
المددددرب  ن نددددزواتكم هدددد   سددددبعمارإة سياسددددية عفددددكرإة ولكددددم اليددددوم غددددري  
اسسلحة  ىل اإلعالم واإلقبصا ال فبحاربون الشعوب بكلبدا الفدالحصال هدل 

 دا قدا مون براإدة ال  لده  ال هللا  لديكم راجعبم  ن فدكم ق دل فدوات اسوان؟ال ف ن
 ن ااء هللا ل  يم العد  كما  قامها مم حكدم  راضد  اسمربايدورإبص الروميدة 
وال ارسدديةال و قصددد بكالمدد  هددذا  جدددا ان مددم صددحابة رسددو  هللا صددلى هللا 
عليه وسلمال ف د عاش الفدلمون وال صدار  واليهدو  وغدريهم ج  دا  ىل ج دو 
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حل ي د  وعدددم ال  دامل والكدر والكيدل مكيدالصال  نكددم بفدالم بفد و العدد  ا
خدالطبم اسورامل ع ددما    ددبم  ن احلرإدة تفداوي العددد  وهدذا كدذب فالعددد  
 وس  مم احلرإةال  إم العد  ا جتوإد  الالإدص و عطداء حد  الوصداإة لكلدو 
ة ة ح ومل احليوانال وابحلرإدة ت بهد  ح دومل ال شدرال لدذا  ندبم ت ب ددون  ىل 

 مور كثدريعال و  د كم كدذل   ن سد و اسدبمراركم هدو وجدو  بعد  العد  ا 
العددد  فدديكم وسدد و  ل ددا تددم الفددلمون هددو ف دددان ا للعددد  حيدد  فكم ددا 
يمدداع ال إؤم ددون ابلعددد  ا ادد ءال وهددذا هددو سدد و سددعي ا إلا ددات اإلسددالم 
الصحي  الدذي سدريج  العدد   ىل اجلميد ال  ن  جددا ان الدذإم  قداموا العدد  

ا اسمثددددا  ا حدددد  وحرإددددة اإلنفددددانال ف ددددد  ح ددددر وا  مصددددر قددددد ضددددربوا ل دددد
الصحار اجلليل عمرو بم العان وولدح  ىل  مري الؤم ص عمر ابم ا طداب 
وحكم هذا الولد بفد و  هانبده ق طد ال و خدذ ال  طد  ح ده مدم ولدد الدوا ال 
وهذا هو العدد  لددإ اال ال ندؤمم  بدي  و سدو  وغدين وف دري وعدرر وع مد  

إن نال بل كل ا سواء ع دد الدرب سد حانه وتعداىل  كدرا و نثدىال )ورئيو ومرءو 
 (.   مر ابلعدن واإل لان

 مدددا مشدددارعكم العفدددكرإة علدددى  مب دددا فدددال خي دددى علدددى  حددددال  -
سد ة ر تفدلم وال  خبهدا الصدمريع  11حص ب بىي الك ريع ال  ت لدغ مدم العمدر 

د اخبط ددبم وال  خوهددا ل مددان  إ ددا ر إفددلم مددم حددربكم ضددد اإلسددالمال ف دد
 مهم واسوال  الثالاة وس  بموهم ا اسماكم الفرإةال وتعاملبم معهدا وك  دا 
 رمددة  و حيددوانال وملددذح البصددرفات فدد نبم تشدد عون ولدددي  ن إكددون  اهدددا 
ع ددددما سدددي    سدددرحال فلدددم  تعدددو ن فددد  ا  ق اعددده وهدددو قدددد ر    م عي يددده 
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 نكددددم تصدددد عون   رهددددابكم سمدددده و خبيددددهال هددددذا هددددو الوضددددوه الددددذي جتهلوندددده
اهاهددإم إوميدا ببصددرفاتكم ا اي دة وعدددم قددرتكم علددى تصد ي  اسحددداا 
وت  ون  نكم  فعالكم سب  ون على  مة ممد صلى هللا عليده وسدلم وهدذا 

 غري وار   بدا.
 إدددم  بدددد   إهدددا المدددرب الماصدددو وال اتدددل سمب ددداال  مدددم فلفدددطص 

اربص والشركفدددص؟ال  رو اسجددددا  وال دسدددص؟ال  م مدددم الشيشدددان  رو ا ددد
 جيددو  إهددا ال اتددل سمب ددا!ال ال تفددب  مددم كالمدد   جيددو!ال لددا ا ال تكبددو 
احل ي دة ا م اه دد ال قدل لشددع   مدا ا عملددبم ا  فمانفدبان؟ال و  ا خ ددع 
ر  فعلدده سن اسفمددان ليفددوا سدداميص بددل مددم الشددعو ايريال فاخبصددر فيمددا 

رمي مدددم إبطددداو  علدددى فعلدددبم ا الفددداميص ا الصدددوما ال  إدددم قدددوان كم ا جتددد
الفددداميةال هدددل اليهدددو  ف ددد  هدددم الفددداميون؟   للع دددو!ال وال تكدددذب فدددد ن 
ال وسددد يون علدددى  بدددوابكم وهدددم لعسددد  الشددددإد آرإيدددونال وقدددل احلددد  ق دددل  ن 
إددبكلم  هددل كوسددوفو عددم احل ي ددةال وال ت فددى  ن تددذكرح بشددع  و خددواين ا 

 إهددددا المددددربال  مددددا  ال لي ددددص واسوجددددا إمال وكددددذا  رتددددري  فكلهددددا مددددم  فعالدددد  
سددد ةال  مدددا المدددرب العدددرر فدددال  50كشدددمري فياهلدددا مدددم م سددداع هلدددا  كثدددر مدددم 

خي دددى علدددى  حدددد مدددا ا فعلدددبم ه ددداوال  رجدددوو  إهدددا المدددرب كدددم رجدددال و خدددرب 
 ي ال  عم احل ي ةال  ما العرامل والفو ان ف نع  إهدا المدرب تفدطر البدارإخ 

 الدددد ال ف فعالدددد  الدددددموي ه دددداو حاليددددا فددددال  ددددا  الخ دددداء احل ي ددددة عددددم  ي
 مكشوفة.
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 خدددد  ال ددددارف  ن دددددا ك مددددة  سددددالمية فّريدددددع ا  إ هددددا وواج اردددددا 
الدإ ية تعرض ا لعدع م سات عفدكرإة م دذ  قامدة مدا إفدمى عصد ة اسمدم  و 
اسمم البحدع ال  ا دت على  اب ت اال فكلكم تعرفون ما جيري ا فلفطص 

جداءوا مدم المدرب ف عدد صدلي ال  ن دا ندؤمم   دم -مم ق ل االحبال  الصدهيو
 ن  لموا ه او وقبلوا وادر وا مدم ق دل اسلدان ايرإدصال سدلطهم المدرب علدى 
 مب ا ا ال دن وهاهم  ب اء إهو  إعذبون ا وإص ون مجا غ  هم إلخوان هلم 
ا الددددم فددد حم وهدددم سددداميون وإعدددذبون ا ب عدددل ر ن علددده تدددمال وب ددد  اجلددداين 

م فعلبددهال  مددا  فمانفددبان فددال  اعدد  احل ي دد  وهددو المددرب الكددافر ا مدد مم مدد
للبكرار فمازالع العركة قائمة واليوم إ هر وزإر  فاعكم  لي  دحكم ع ددما 
 علدددددددم  ن مفدددددددداندتكم للم اهدددددددددإم اسفمددددددددان ضددددددددد الددددددددرون كددددددددان خطدددددددد  
اسدددتاتي  ال  قصدددد ه دددا ولعسددد  الشددددإد  ن كدددل م دددا ءكم اإلنفدددانية الددد  

الشدددر والشددديوعية كلهدددا كاندددع  تدددّدعون   دددا  دددرككم للحدددرب ضدددد  مربايورإدددة 
كا بةال ف نبم تبحركدون للحدروب حفدو الصدلحة اإلقبصدا إة ف د  ال غدريال 
وهددذا واضدد  ا مددا ت علوندده ا اجلزإددرع العربيددة والعددرامل وغريهدداال  مددا الشيشددان 
ف نبم ساكبون سن ما ت علونه ا اجلوار إك   إل انبكم مم ق ل الرون ف د 

ئم بعددددد  والك دددددر ملدددددة واحددددددعال  مدددددا ات  دددددبم علدددددى  ن إمطددددد  بع دددددكم جدددددرا
فلفطص ف د ر إ ا  كدا إ كم فد نبم ال ترإددون للشدعو ال لفدطيين  ي خدريال 
بددل ربمددون ابلصددهاإ ة ا بلددص و صدد   اجلدداين والفدد ان وا بددل هددو ال لددوم 
والعكو صحي ال  قصد  ن الفلمص قد كش وا ح ائ كم م ذ تو  محان 

لعددرامل فددال حددو  وال قددوع  ال اببال وحفدد  ا احلكددم ا بددال  ال دددنال  مددا ا ا
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هللا ونعم الوكيلال ف د ات د   نكدم قدد جل دبم  كدرب كارادة للعدراقيص وللشدعو 
اسمرإكدد  ا ن ددو الوقددع ومازالددع احلددرب قائمددةال  مددا الصددوما  فياهلددا مددم 
مهزلة سياسيةال فع دما نصران هللا و قم ا العد  والفاوع وحكم ا بكباب هللا 

نفدانية ا احلدرب الدذإم  سداءوا لة  م ر جتدوا  ال  رمد2006ا م بص  
سدد ة وت دداوبوا ا  ددو كددل خددريات هددذا  15م ددذ الصددوما  و مددروا الشددعو 

الشعوال ر جتدوا  ال  مثا  ع دهللا إوس  وعيدإد وراغد  وقدانريي وغدريهمال 
 هؤالء هم وجهاء وحكماء وع الء ونزهاء الصوما ؟ال  ما وجد   ال هؤالء 

لددوبص  وليددا لبكددر هم و رجدداعهم  ىل احلكددم ابل ددوع؟ال ل ددد جددازفبم ع دددما الط
قدددرر   ن تعل دددوا حدددراب جدإددددع ضددددان وال إعلدددم  حددددا مدددص سدددب به  فهددد  قدددد 
بددد ت ا جددو كددا .  مددا كشددمري وال لي ددص و رتددري  وح ددومل الفددلمص ا كددل 

بيعددع مكان فال خي ى على  حد  ن حصو  العد  واحلرإة لبل  اهبمعات 
ال ددا  بفددد و  نكدددم تفدديطرون علدددى الفياسدددة الدوليددة الددد  تكيدددل مكيدددالصال 
  ن قددد ااصدددع اجلدددر     مدددة ممدددد صددلى هللا عليددده وسدددلمال وب ددد  ل دددا  ن 
نعاجلدده بطرإ ب ددا ولدديو بطرإ ددة المددرب فهددذح  مب ددا تدددمر إوميددا وتعدديش  ددع 

مدددر  لمدددة الك دددار بفددد و سدددكوت ا عدددم حكام دددا وال لدددم وعددددم البحدددرو واس
ابلعدروث وال هد  عددم ال كدر وقددد قيدل  ن الدولددة العا لدة تفددبمر ولدو كانددع  

 كافرع وكذل  الدولة ال الة تزو  ولو كانع مفلمة.
 ما حربكم اإلقبصا إة ضد  مب دا فدال خي دى علدى  حددال ومدم  -

جدإدددد ال   ري مدددم  إدددم  بدددد ال فددد نبم اليدددوم  فدددكون بزمدددام اسمدددور فال  ددد  
اسدبوىل عليده ا داف ص اجلدد   و ماإفدمى ابلصد ور وهد  الددو  الدرابوي قدد 
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 موعدددة  رهابيدددة ال تدددؤمم  ال ابل دددوع ف ددد  كوسددديلة للفددديطرع والدددبحكم علدددى 
العار وتؤمم  ن  مرإكا ه   مربايورإة ك ريع وعليها  ن تبصرث ك مربايورإدة 
حي  ال إ  مد  هلدا  ن تفدب  ن الددو  ع ددما إكدون اسمدر لصدلحبهاال وتدم 

ابل دددد   سدددد و قدددددومكم سفمانفددددبان فح يدددد كم كددددرازاي كددددان إعمددددل  نعلددددم
ع ددددددكم ا  دددددا  الطاقدددددةال واين ه ددددداو مشدددددروه خددددد  اسانبيدددددوال وتفدددددعون 
لبمرإرها مدم  و  آسديا الوسدطى  ىل كراتشدى مدرورا  فمانفدبانال وكدل م صدر 
إعلددم  ن ح ي ددة وجددو كم ا  فمانفددبان لدديو للحرإددةال و ال لبدددخلبم ع دددما 

ب وخربوا ال لد وقبلوا الالإص ق ل  ن إيفر هللا يال ان للم يت ت اتل اسحزا
و  اء ال وضى ا ال ال ال  نكم  إها المرب ر تبدخلوا ا مكدان  ال والددماء 
وال وضى تشي   سدره مدا إبوقد ال هدذح هد  احل ي دة  نكدم ا  فمانفدبان مدم 

 نفدانيةال   جل خريارا وليو بي كم وبي  ا  و بي كم وبص  ي مفدلم مصدلحة
 نكدددم كدددا بون ا  لددد ال الكدددل إعلدددم  نكدددم  موعدددة تع ددددون الددددوالر والدددا ع 
ف د ال ولدا ا ال ت دددمون  نفدانيبكم لالإدص اسمرإكددان ا بال كدم ق دل اهيددت 

وميك  رون وميك  ر    و  خ  حل ع دددان؟ اجلددواب واضدد  لددم إرإددد احل ي ددةال )
يدددددداح العربيددددددة وتواجدددددددكم ا (.  مددددددا احددددددباللكم للالدددددديج العددددددرر والاب      اكرين

صددحاري اجلزإددرع العربيددة و لب افدداتكم العفددكرإة حددو  ال دددن وال دسددات ا 
بدددال  احلدددرمص ال خي دددى علدددى  حدددد ف دددوارجكم احلربيدددة ت فدددر  لددد  بوضدددو ال 
وآخر كواراكم علدى اإلنفدانية مدم  جدل  فد   قبصدا كم هد   حدبال  العدرامل 

 سددحلة الدددمار الشددامل وقددد ة ددة كا بددةال ل ددد قلددبم  نكددم  ه ددبم مددم  جددل 
فشددلبم ا  لدد ال   قلددبم  نكددم  ه ددبم سن صدددام كددان لدده عالقددة ابل اعدددع 
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ومددم جدإددد فشددلبمال   ن مددا ا ت علددون ه دداو ةدد  هللا وقددد انبهددى اسمددرإم؟ال 
 نكددم ر جتدددوا اسسددلحة ا طددريع وصدددام قددد قبلبمددوحال فمددا ا ت علددون ه دداو؟ 

ة "هليربتدددون" و خوارددداال   دددا اجلدددواب واضددد  فددد نبم ه ددداو مدددم  جدددل مصدددلح
احل ي ددة  نكددم ا ال ط ددة مددم  جددل الطاقددة و  ال   مددة ممددد صددلى هللا عليدده 
وسدددلمال ولعسددد  الشددددإد ندددر  الددددذإم ا قلدددوملم مدددرو إ ولدددون  شددددى  ن 
تصدددي  ا  ائدددرعال كدددل حكدددام العدددرب إفدددب  لونكم س دددم تواجددددوا ا الكراسددد  

علددى  فعدداهلم بفدد و مصددلحبكم   ون  ي اددرعية و نددبم  إهددا المددرب تبفددتون
 الدنيوإة ف   و ان ب و ان  ليه راجعون.

 إهددددا ال ددددارف العزإددددز ل ددددد وضددددحع ا هددددذح الصدددد حات  صددددل 
الصدددراه بي  دددا وبدددص الك دددر العدددال  فهددد  ع دإدددة سياسدددية  قبصدددا إة ابل فددد ة 
للمرب وابل ف ة ل ا ه  صراه ع دي واضد  وضدو  الشدموال لديو الصدراه 

قطعدددة  رو  و  عدددتاث كمدددا تزعمدددون بدددل هدددو صدددراه ا فلفدددطص مدددم  جدددل 
ع ددددي ووجددددانال والطدددر  اجلدإدددد لددددإ ا ال إراعددد   موعدددة الرابعيدددة  و تلددد  
ا ددزع الت مدددم اإلت اقددات الرجعيدددة الددد  جترم ددا وتدددرب  العدددو الصددديهوينال  ن دددا 
س فري كما  مران رسدو  هللا صدلى هللا عليده وسدلمال إ  مدىي  ن جتديش اجليدوش 

بوكدل علدى هللا وت صدر  إ دده وت صدر  خدوا م ا ال ددن هدذا هددو اإلسدالمية وت
احلل وقد بشران رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  ن هذا احلدل سدي و ا إدوم 
مدددم اس م ع ددددما إ هدددر  لددد  الرجدددل الشدددرإ  مدددم  هدددل بيبددده وهدددو الهددددي 
ال ب در عليده الفدالمال ولديعلم المدرب  ن الصدراه لديو مربدويف ةمدان  و بمدري 

ان  نه صراه ع دي سيفبمر  ىل قيام الفاعة ما م ه او ارب مم  رو مح
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اإلسددالم ا اسراضدد  ال دسددة  ددع سدديطرع اسعددداءال  رجددو  ن إكددون  لدد  
ويل    تنمج و   أ       ه    و         إا و ت  إ     ه        وم    ا أ     تم واضددددحا. )
 (.مبعارين

أتمل  إها المرب هذح العطياتال  راض  مبلةال حصار ةري 
اسات ع تإةال  حبكار  م القبصا  الع ا ال مفاندع ال لم وبري وجويال سي

وال الص والدإكباتورإص ا حكمهمال غ  الطرث عم الكيان الصهيوين 
و فعالهال غ  الطرث فيما إ عله ال وات الصلي ية ا الصوما ال عدم 
اعتافكم  نكم قبلبم  كثر مم مليون عراق ال عدم  عتافكم م ازركم ا 

ا ا تب ب رون مم ا اب  مة ممد صلى هللا عليه وسلم؟ كم  فمانفبانال فم
  أ ن لل ين يقاولون أب م الموام ص ا  إها المرب!ال  ترو اجلواب لكم. )

 (وإن   عل   صرهم لقدير
  خوكم الطلوب عالياال  مص سر ال اعدع/

 عمجد  بن حممد علي بن فاض  بن  لْي آن اب  فاض  القمرا
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 ص  ا ا ا عشر )ال,
 

 أ وان ابللمْي واجملاهدين
 

 
 
 
 
 
 

 
 القاعدة ِف القرن اإلفريقي

 
 بد  هذا ال صل عم  حوا  الفلمص عامة واهاهدإم خاصةال 
ف د تركزت مشكلة العار  فيما إفمى دسالموفوبياال وجيرب اجلمي   جيا  

 و  إران  و يرمل م اس ة ل هم كي ية البعامل م  الفلمص سواء ا فلفطص 
ل  انال و ما ال اعدع ف د كانع الرائدع ا  ر ها على العار ال ار ون ام 
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ال طو اسوحدال لذا خصصع اسموا  والربامج و نش ع الراكز وجهزت 
سات ال  تبحدا عم هذح اجلماعة وح ي بهاال وحرو العدو مجي  االدر 

العرامل  و ا ارمل الؤسفات العالية ا مارببها سواء ا  فمانفبان  و 
 فرإ يا وحاولع تكميم  فواح مم إ ا ون ملا ا فلفطصال ال اكفبانال 
واجلزإرع العربيةال وإ دو  ن اجلمي   صيو ةمى ال اعدعال ف عد مرور سع 
س وات على غزوات م هاتم ووا طمال وتفليم الال ممد عمر الفلطة 

الوال ت لعراض  لل  ائل ا ق دهارال واحبال  ال وات اسج  ية ب يا ع 
اسفمانية إ دو  ن  م اإلسالم واهاهدإم ا تصاعد رغم الباعو الكثريع. 
س  دا عم كل ت اصيل ما فصل ا الكواليو ليعلم اجلمي   ن 
اهاهدإم هم ا  حفم حا  رغم توقعات العدو  ن ا س  ىن قرإ ا وكذل  

وا  ن ا س  ا  وت به  توق   ال اف ص ومم سار ا فل  اسعداء حي    
ب   ق ف اب   عل  الف لةال ل د كانوا وااصال فاحل  ال إ ا   بدا )

(. ولكم ق ل البطرمل لل شايف العال  المجاط  فيدمغه فأ ا هو زاه 
للحركات اجلها إةال س بد  ابحلدإ  عم نشايات ا ا ال ط ة. ك ا ا 

ابل    كان  م م وا هذح الف ة 2006الشهر الثاين فرباإر مم س ة 
اإلسالميص إصعد ا ال رن اإلفرإ   وا الصوما  ابلذاتال وق ل  ل  
 إ ا س عو  ابسحداا  ىل الوراء قليال ليفبطي  ال ارف فهم مكانة خلية 
ال اعدع ا ارمل  فرإ ياال و ورها ال عا  فيما جيري ا ال ط ة سواء ا 

 الصوما   و كي يا  و  ايوبيا. 
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ع مصرا  ن هذح ال ط ة ه  حيوإة ابل ف ة ل د قلع وما زل
للصهيونية العالية وسوث نفبمر ا توجدان لك  نوجد توازان وتافظ على 

صلي  الذي إرإد رميش -ح  الفلمص ا ال  اء وم اومة الد الصهيو
 الفلمص وضرب الد اإلسالم  فيها.

م بتتيو  ولو ت 2004بد  اإلخوع ا م دإشو وا م بص  
الرحلة الراه ةال  وال  ما اسبمرار استاتي ية ال اعدع الكرب  ا ال ط ة وهد  
م  يددددة علددددى ن طبددددصال اسوىل عمددددل عمليددددات ك ددددريع ضددددد البحددددال  الك ددددري 
العدددال  ب يدددا ع  مرإكدددا والدددذي إواجه دددا ا  فمانفدددبان و مكانيدددة اسددددبهداث 

سدددعة لبدددددرإو مراكدددز هدددؤالء ا ادددرمل  فرإ يددداال والثانيدددة فدددب  العفدددكرات الوا
اهاهدددددإمال ور إكددددم  لدددد  ليحصددددل  ون علمدددد  وتددددوفري ميزانيددددة ك ددددريع مددددم 
ال يدددا ع ور نكدددم جددداهزإم وقبهدددا لدددذل ال  مدددا اسولوإدددة الثانيدددة هددد  عمليدددات 

 مرإك  الذي جيبا  مدإ دة -صمريع واسب زازإة لواجهة الد اجلاسوس  اإلايو
  مدددم ال اعددددعال م دإشدددو لل حددد  ع دددا. كاندددع لددددإ ا خليبدددان وإ و هدددا رجدددا

اسوىل اكلع مم ق ل اسخص إوس  الب دزاين وعيفدى الكيدين وادا ع دوان 
و ال ا م  مجاعة صدومالية  مم ال اعدع وكاان قد اخبل ا م  يلحة الفو اين

 اهددددع إت سدددها اسش )آ م عدددريو( مدددم اددد اب الشددديخ حفدددم يددداهر  وإدددو 
مال 1994ة وادددددارو مع دددددا ا يدددددر ان لل دددددوات اسمرإكيدددددة ا الصدددددوما  سددددد 

وابلب في  م  اسش البار الصوما  ) محد ع دي(ال وهو اسمدري ال  دذ لبلد  
مى اهاهدددإم ا ااجلماعددة وهددو  سددحاق  مددم بددال   رو الصددوما  ومددم قددد

 فمانفددددبان حيدددد  ااددددبهر مدددد  مجاعددددة  بومعددددا  ا وسددددي  ا غر إددددز ا فددددتع 
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اجلواسددديو ا  لواجهدددةاجلهدددا  اسفمددداين اسو ال وقدددد رت دددوا خطدددة  كيدددة جددددا 
ا ليددة الثانيددة كانددع  ددع قيدا ع اسش يلحددة الفددو اين الددذي تددر ن الدإ دةال و 

خلية ال اعدع ا عمليات ضرب الصدهاإ ةال   مجدد مركدز قيا تده للاليدة مدم 
ق ددل ال يددا ع العليددا ا  فمانفددبان سسدد اب لددم  فصدد  ع هددا مددم  جددل وحدددع  

ا اإلمدددددارع فهددددد  حفدددددرع كلمدددددة اهاهددددددإمال سندددددين ال  ءمدددددم م دددددد  الب دددددافو 
وندامددددةال وك ددددع ممددددم ادددد   اإلخددددوع الكي ددددص ا البعامددددل مدددد  اسش يلحددددة 
و كدددررم ابلفدددم  والطاعدددة ع ددددما يل دددع  ن  ت دددر  لددد ع  ادددؤوين ا اصدددةال 
وكدان  لدد  بعدد عمليددات ضدرب ف ددا مل الصدهاإ ة ا مم اسددا وماولدة  سدد ايف 

اليو اهاهدددإم يددائررم. ومددم  جددل  ن إ هددم ال ددارف مددا كددان جيددري وراء كددو 
س ضطر  ىل  كر بع  هذح الشاكل ال فيطة فه  لم تؤار على ا ليدة وال 
 ىل ععبها ا ال ط ة ور إعرث اسعداء ملذح اسمور ق ل  ن  كب ها ا هدذح 
الصدد حات. كانددع نبي ددة قددرار جتميددد  مددارع يلحددة الفددو اين  ليددة ال اعدددع 

تدهال فاليدة إوسد  وعيفدى سل ية حي  ان ر  كل يرث بعدد  لد  ا عمليا
مدد  البددارال  مددا يلحددة الفددو اين ف ددد اددكل خليددة  خددر  مددم بعدد   خوان ددا 
الصوماليص مم  وجا إ يص وهوإة و سحاقيص وسداندح ا  لد  اسش  جاندة 
الصوما ال وحاو   ن إوسد  عملياتده لبشدمل جي دوو و ايوبيدا ولكدم فشدلع 

 تل  العمليات و سر بع  اإلخوع  ا اء  ل . 
بصددددددددرت خليددددددددة البددددددددار الصددددددددوما  الطرإدددددددد  حيدددددددد  بددددددددد ت واخ

تفدددببهدث كدددل اجلواسددديو الرسدددلون مدددم ق دددل الدددوال ت البحددددع اسمرإكيدددة 
لب  ددد  اددران وكددذل  اسددبهدفوا اجلواسدديو اإلايددوبص ومددم عمددل معهددمال وهددذا 
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مم ابب الدفاه عم ال  و ف دد ر إ دا ا ايوندة اسخدريع  ن تلد  اهموعدات 
عمليارددا اليدانيددة  ىل خطدد  و سددر وقبددل الكثددري  اجلاسوسددية نشددطع و  ت

 مم العلماء واهاهدإمال وكان مم واجو الش اب البصدي لذل .
توسددعع عمليددات خليددة البددار لبشددمل اسوجددا إم ف ددد  رسددل  -

 موعددات قباليددة  ىل العمدد  اسوجددا إين ا غددرب الصددوما  لل بددا  ولهامجددة 
الالزمدة ل دمان  سدبمرار عمدل بع  ب وو الدولة لك  جتمد  بعد  اسمدوا  

ا ليةال وقد وف ها هللا كثرياال فهذح ا ليدة كاندع تبحدرو ابادراث م اادرع مدم 
 ك ددع مددم قبددل الكثددري مددم اجلواسدديو ب  ددل هللا و قددا ع ال اعدددع اليدددانيص 

سددد حانه وتعددداىلال ومدددا   هدددش اجلميددد   ن تلددد  العمليدددات كاندددع تدددؤار سدددل ا 
ا الرئيو اسمرإك  "بوش اإلبم" عدم على  ركات الف   ي  إهال ف د  د

بع  هذح العمليات وأتس  كثريا ع دما قبل  كرب عميدل لفد  آي  إده ا 
م دإشو وهو الدعو )ع دال ا ر ف (ال كدان الفدؤو  عدم جهداز الادابرات 
ا تشددكيلة الفدد   ي  إدده ا الصددوما  وعمددل مدد  ق يلبدده و ددع قيددا ع  ددرم 

مدم ق دل   يلدة الرسدا يال ون دذت العمليدةاحلرب )قانريي( وهدذا اسخدري مدم ق
ومجدد  العلومددات الالزمددة عددم الشاصددية ومعرفددة خليبددصال ف عددد االسددبطاله 

م دددددرح و مددددداكم جتمعددددده ومعدددددرث ت اصددددديل حياتددددده اإلجبماعيدددددة وكي يدددددة عمدددددل 
حراسدددبه الشاصددددية الكونددددة مدددم ةددددو  ادددداان ومعرفدددة  مدددداكم تواجدددددها 

م ز  وقد اسبادم اإلخدوع  حدد حو  بيبهال وبعد  راسة الب اصيل الدقي ة لل
حراسه الشاصيص ا  ل ال و خربهم عم اسوقات ال اس ة القبحام ال دز ال 
وبعد كل هذح الدراسات قرر اإلخوع  ن إكون وقع حراسة هذا الشداجمل 
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ال شددد  هددد  سددداعة الصددد ر. ا م بصددد  ليدددل ابر  وجدددو كدددا  و دددالم  امدددو 
 ب طددددت ونددددز  م هددددا صتيار ال  نددددوار ا ال ط ددددةال ت دددددمع سددددحيدددد  ال رءإددددة و 

الشدددد اب وت رقددددا  ىل خليبددددصال  موعددددة  وىل الصصددددة القبحددددام ال ددددز  وقبددددل 
اجلاسدون واسخددر  حلماإبهدداال وبددد ت العمليددة كمددا خططددعال حيدد  قامددع 
اهموعددددة ال بحمددددة ابل  ددددز والدددددخو   ىل ال ددددز  مددددم ا لدددد ال وفددددور وصددددو  

هددمال وقددد  مفددكوا بدده الشدد اب ا ابحددة ال ددز  وجدددوا احلددارن الددذي ات دد  مع
وضددربوح ضددربة خ ي ددة للبموإدده وربطددوح مدد  احلددران ايخددرإم الددذإم كددانوا قددد 

ليدددة هدددذا احلدددارن البعددداون مدددم مشددداكل ق غرقدددوا ا ال دددومال ومدددم  جدددل محاإدددة 
ار احلران عدم ح ي بدهال مفب  لية ف د قامو بربطهم مجيعا لك  ال إل بوا  ن 

ر ع  رإددة خليددة ال اعدددع ا اددرمل ال إرإدددون قبددل احلددرانال وه ددا إ هددفدداإلخوع 
 فرإ يا ف حم ال نرإد توسي  العداواتال فهدف ا واض  وهدو اجلاسدون ف د ال 
وال نفعى  ىل العشوئيات حي  إ بل كدل مدم ا ال يدعال وب د  االادة  خدوع 
مددد  احلدددرانال واالادددة آخدددرون فبحدددوا ال ددداب الك دددري لكددد  فرسدددوا مدددم ا دددارد 

لية االنفاحو فلدم تطدو  العمليدة  بدداال حلماإة ا لية ال بحمة ولب هيز عم
وفورا توجهع  موعة مكونة مم  رب   خوع    الطاب  العلوي حي  غرث 
هذا اجلاسون اهرمال وفاج وح ا غرفبه وكدان  علدى فرااده مفدبمرقا ا ال دوم 
وزان ه  هلهال ولك  ال إ زعوا الدر ع سن دا ا جهدا  ولديو ا عمليدات قطداه 

 ددددددا  موعددددددة تبحددددددرو حفددددددو الشددددددرإعة فكددددددل هددددددذح يددددددرمل  و سددددددرقاتال وس
العمليددددات كانددددع تدددددرن مددددم ق ددددل جل ددددة اددددرعية مددددم علمدددداء الصددددوما  ق ددددل 
ت  يددذهاال ور إكدددم ه ددداو  دددا  للهم يدددة  و البعصدددو ا اجلهدددا  وعملياتدددهال 
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ف د بد وا ابلكالم معه بدال مم  يالمل الرصان عليه ة رع زوجبده الد  ال 
ا زوجهدددددا ضددددددانال ففددددد لوح عدددددم جهددددداز  ندددددو هلدددددا ا احلدددددرب الدددددذي إ و هددددد

الكوم يددددوتر ا مددددو  سن فيدددده العلومددددات اجلاسوسددددية الهمددددة الدددد  رددددم خليددددة 
ال اعدع ا م دإشوال ف راددهم  ليدهال وبعدد  لد  يلدو الشد اب مدم زوجبده 
 ن ت  ى علدى ال دراش و ن ال تبحدرو  بدداال ويل دوا مدم اجلاسدون  ن إدراف هم 

ا جيو فال  ا  للم اورع  بدداال وإ  مد  علدى   ىل ا اردال وقد ن ذ اسوامر كم
كل هؤالء اجلواسيو  ن إ كروا  ل  مرع ق ل تعداو م مد  الفد  آي  إده ا 
ماربدددة  مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم مدددم  جدددل ح  دددة مدددم الدددا ال فمدددا ا 
اسب ا  مدم الدا    ن؟ال فدال الدا  وال اإل اندة مدم ق دل بدوش وال ال كداء إ  د  

قددددع مواجهددددة احل ي ددددةال  ندددده كددددان  رمددددا جاسوسددددا مدددداراب اينال ل ددددد حددددان و 
للشدددد اب ا م دإشددددوال وبعددددد  ن  بعدددددوح ب ددددعة  مبددددار عددددم غرفددددة نومدددده وا 
بالكون ال يع حي  خارد المرثال اباروا ديالمل ال دار عليده و ر وح قبديال. 
وقد حرن اإلخوع على  ن ال إؤ و ال فاء وهذا  ليل واض   ن ا نفبهدث 

ا بي  ددا وبيدد هم مددم حددرب عوهددا "احلددرب علددى اإلرهدداب" هددؤالء اجلواسدديو لدد
وال نفددبهدفهم سسدد اب ااصدديةال فدد حم ال ن بددل نفدداءهم وال نعددب لهم وال 
ندخل  وال هم ا هذح اللع ة الك ريعال وال ن  ر ال يوت مم  جدل جاسدون 
واحددد بدددل  دددازث ل  بحمدده مدددم  جلددده ف دد ال وهدددذا مدددا جيهلدده بعددد  ا دددال  

حيدد  إ  ددرون ال يددوت مددم فيهدداال ومراعب ددا لعهددا   ا دداء  اجلها إددة ا العددار
عمليات ددا هددو عكددو مددا تعملددده الددوال ت البحدددع اسمرإكيددة وحكددام العدددرب 
الددددذإم ال إ دددددالون ب فدددداءان وال  ي ال دددددا وتدددددراهم إ بحمددددون المدددددرث ملم يدددددة 
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وإ زعدددون اسوال  وال إكب دددون ابإلخدددوع ف ددد  بدددل جيرحدددون مشددداعرهم ببدددذليل 
اهلم وهذا مدا ندراح ا كدل مكدان بددءأ مدم  ورواب حيد  برإطانيدا نفاءهم و ي 

وفرنفددا واسدد انيا وبل يكددا و لانيددا وال وسدد ة   إفددبمر  لدد  ا  ول ددا حيدد  
العرامل واجلزإرع العربية ومصدر واسر ن والمدرب وتدونو وغريهداال كدل هدؤالء ال 
 فتمددون مشدداره  حدددال وبعددد م بددل هددذا اجلاسددون انفددحو اإلخددوع سددالص

 غاوص.
ع جواسددددديو كدددددانوا ل دددددد ن دددددذت عمليدددددات  خدددددر  اسدددددبهدف -

بو  الدولية لطار ت ا تم اد اب الشديخ. و هدر رجدل  عده إعملون م  اإلنت 
ج ددرا  إوسدد  سددريإ ل  وهددو قائددد سدداب  للشددرية الصددومالية ا عهددد سدديا  
بريال وعمل هذا اجلاسون  دع  مدرع اجل درا  غدال  الشدهور وهدو مدم ق يلدة 

وه دددداو قائمددددة يوإلددددة مددددم هددددؤالء اجلواسدددديو الددددذإم نددددذروا  ن فددددهم العدددداإرال 
لطار ت ددا وك ن ددا  جرم ددا ا ح هددمال وقددد انلددوا جددزاءهم ا الدددنيا وتددم لفدد ا 
صددديدا خ ي دددا إفدددبطي  كدددل مدددم هدددو و ب  ن إشدددارو ا مطار ت دددا.  هدددر 
 إ دددددا الكولونيدددددل ممدددددد سدددددعيد وكدددددان مدددددم مكافحدددددة اإلرهددددداب مدددددم ن دددددو 

ولونيدددل عدددون وكدددان حرإ دددا مباصصدددا ا اجلاسوسددديةال اهموعدددةال وكدددذل  الك
وقدددددد تددددددرب ا  ايوبيدددددا لعددددددع سددددد وات علدددددى لمدددددة اإلادددددارعال وكدددددان إدددددب مجمل 
ااصددية الصددم الدد كم  ا دداء  ركاتدده كمطدداء لكدد  ال إفددبطي   حددد  ن خيددرد 
م دده  ي معلومددة وحددص سددائ ه كددان صددم بكددمال  قصددد  ن هددذا الشدداجمل كددان 

اهازفددة ولكددم مدد   لدد  مكددم هللا  سددو  متفددا والوصددو   ليدده كددان ا غاإددة 
رصاصدة ا جفدمه للب كدد مدم مدوت هدذا  90احل  مدم الوصدو   ليده وزره 
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اجلاسدددون اهدددرمال وقدددد تع دددو االايوبيدددون و حفدددوا ابل شدددل بعدددد م بدددل هدددذا 
العميل الك ري الذي كان إعمدل مد  بشدري راغد  الدذي لعدو  ورا  ساسديا ا 

ه لعمرإكان وهو إ    ا س م ابغدرام  عب ا   خوان عيفى الب زاين وتفليم
م وقدد  كددرت ال صددة ابلكامدل ا كبدداب اسو  و سدد   هللا 2003م دذ سدد ة 

 ن إ د   سددرح آمددص. ل ددد ارت د  بشددري راغدد  بعددد م بدل هددذا العميددل الك ددري 
ور إكم خيدرد كثدريا ا ادواره م دإشدو وكدان إشد  ا مجيد  حراسده وخي د  

جددوا العلومددات ع هددا وهددذا جددزاء ا ددائ ص ا عدد هم  ركاتدده ال اجدد ع سال خير 
 الدنياال  ما ا ايخرع فاب  علم مصريهم.

جلواسددديو اليددددانص وهدددم  قدددل رت دددة ف دددد قبدددل ا مدددا خبصدددون  -
مع مهدددم ت رإ دددا حدددص وصدددل اسمدددر لةايدددوبص  ن ادددكوا ا مصدددا رهم الددد  

عاصدددمة تددزو هم ملددؤالء اجلواسدديوال كددان ه ددداو نشددايف ك ددري لعمرإكددان ا ال
وكانع الف  آي  إده تدوزه صدوران ا كدل مكدان عدرب عمالءهدمال وي عدا هد  
صور م ربكة حي  إ عون اعر الكثي  على ر س  وكد نين رجدل )راسدبا(ال 
  ددددا مدددد هم  ن كددددل هددددذح البحركددددات تددددؤ ي  ىل  بفدددد  معلومددددة عددددم  مدددداكم 
تواجددددان ولكدددم بددددت كدددل مددداوالرم ابل شدددلال ف دددد ك دددا نعلدددم  خ دددارهم ق دددل 

م سنه بكل بفاية "السر ا الصدوما "ال اسمدور كلهدا مكشدوفةال لدذا  ركار
ر إكم اإلخوع خيرجون  و خيبلطون رغم  نه ال سطلة مركزإة ا م دإشدو  ال 
  دددم حددداولوا احل دددائ علدددى  مددد هم وسدددالمبهمال وعددددم تعدددرو الفددداكص مدددم 
الصوماليص لل صد  اسمرإكد ال وقدد تطدوه الكثدري مدم  ب داء ق ائدل م دإشدو 
"العددداإر" " و بلددد " "سدددعد" "سدددلمان" وغريهدددا ا حراسدددة  خوان ددداال وهكدددذا 
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اسددبمر اإلخددوع ا هددذح االسددتاتي ية م ددذ  و  إددوم جلدد وا  ىل الصددوما  بعددد 
ه دداو غطدداء ممبدداز للعمددل سددراال ن عمليددات ضددرب الصددهاإ ة ا مم اسدداال وكددا

هدم ل د كثرت عمليات اإلغبياالت ضد اجلواسيو واقب   اإلايوبيص ومدم مع
 ن اسمر ال جدو  م ه فكلما  رسلوا جاسوسا قبل على ال ورال وكما نعلدم 

 ف ن آخر هذح الف ة ولدت حكومة ع دهللا إوس . 
ومددا  نددين ا صددد   كددر اناددط ا ا اددرمل  فرإ يددا ففددوث  تطددرمل 
 ىل  ا  استاتي يب ا ا اصة ب ب  العفكرات ف عد فبور يوإل وانب ار  ام 

رإ ددا وجتميدددد ال شددايف البدددرإ ال  ك دددا ب  ددل هللا بعمدددل سكثددر مددم سددد بص ت 
عالقددة مدد  بعدد  الب ددار الفددلمص مددم  ب دداء الصددوما ال وإبكددون هددؤالء مددم 
اددد كة ك دددريع ال إفدددبطي   حدددد معدددرفبهم ور  بهدددد ا معرفدددة مصدددا ر  مدددواهلم 
سن  لد  ال إع ي دداال كدل مددا كدان إع ي ددا  ن إصدل  لي ددا الدا  لكدد  نفددبادمه 

ات لدددذا ال  عدددرث مصدددا رها وهدددذح هددد  احل ي دددةال وي عدددا عملدددع ا البددددرإ 
حصدددلع ه ددداو محلدددة ك دددريع  9-11 لددد  حلماإدددة هدددؤالء الب دددارال سن بعدددد 

جلميدد  الب دددار الددذإم إزكدددون  مددواهلم للم اهددددإم وكددذل  ه ددداو اسدددتاتي ية 
جدإددددع ا احلدددرب علدددى مدددا إفدددمى ابإلرهددداب وهددد  جت يددد  م ددداب  البموإدددل 

اسموا  لعائالت الشهداء واسسر ال ل د تعاملع  والتكيز على عدم وصو 
مددد  ااصدددية واحددددع هددد  الددد  كاندددع تبصدددل ببلددد  الشددد كة لبطلدددو م هدددا 
الا ال وكانوا واا ص  ن  مواهلم تدذهو  ىل الكدان ال اسدوال لدذا كاندع هدذح 
فرصددد  جلمددد  مشدددل اإلخدددوع حيددد  إوسددد  الب دددزاين وعيفدددى الكيدددين ويلحدددة 

واحددد وهددو العمددل الددذي  تي ددا  ىل الصددوما   الفددو اين وربدد  مشلهددم ا عمددل
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مدم  جلده وهدو تددرإو الفددلمص ومفداندع  خوان دا ا اإلوجدا إمال  ن هددؤالء 
الب ار الميورإم لدإ هم اتصلوا ب ا بعد  ن تع دوا ا ماولدة ال حد  ع داال ف دد 
عرفددع  خ ددارهم و هدددافهم وتعرفددع علدديهم مددم بعيددد  ون  ن إعرفددوا عددين  ي 

 ىل البعدددددرث ملدددددم سسددددد اب  م يدددددة ولكدددددم ع ددددددما  رسددددد ا اددددديتال ور  تع دددددل 
 هم ادفكرات ا ج دوب الصدوما  و سدبعم تاحارم حو   عا ع  حياء الع

الكامدددل لبدددوفري كدددل الدددا  والفدددال  واسمدددوا  الالزمدددة للبددددرإ اتال وبعدددد  ن 
أتكدددان مددم حفددم نددوا همال  كددم اإلخددوع مددم  رسدداهلم  ىل م ط ددة " وبلدد " 

ا لي ددابلوا الفددؤولص ه دداوال سن ددا ر نددر   ن نعطدديهم وعددو ا احلدو إددة مدد  كي يدد
سندددين ابلدددذات ك دددع بعيددددا عدددم الصدددوما  وا جولدددةال وع ددددما واف دددوا علدددى 
م تحات ددا سددافروا  ىل  وبلدد  ل ابلددة الشدديخ حفددم تركدد  ح  دده هللا و خددربوح 
بفدد و  يدد همال وقددد فددر  جدددا لددذل  اسمددر و خددذهم ا جولددة ميدانيددة  ىل 

كيلدددومتال وه ددداو   200كبدددا وقرإدددة كيدددام وين الددد  ت عدددد  كثدددر مدددم م ط دددة ال 
 رسلهم ا جولة ميدانية  خر  لشاهدع العفدكرات الفداب ة حيد  " و و" 
و"معفكر المابة" ا ا ي للحددو  الكيدينال )الكبدا(ال وهد  م ط دة قرإ دة مدم 
 قرإدددة كول يدددوال وت  ددددوا الددددارن والفددداجد والفبشددد يات ا مدإ دددة كيدددام وين
ن فهاال   وعدوا الشيخ   م سيفاندوهم ا كل ايتال وهكدذا ب  دل هللا 
بددد ت م ط ددة كيددام وين عهددد جدإددد مددم ال شددايفال ور خيددرب هددؤالء الب ددار  ن 
لدإهم عالقة م اارع ر سن  ل  ليو ا صاحلهمال ر نر   ن خيدرد  ي سدر 

ا ليددة ا حددو  هددذا الوضددوه لددذا ر  راف هددم ا جددولبهم  و عملهددم ور  خددرب 
الصوما   نين على عالقة ببل  الشايصةال بل اكب يع مراق ة كل  ركدات 
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الطرفص ةذر ادإد واببعدت مم ال ط ة سس اب  م يةال سن اسمرإكان لو 
عرفددوا  نددين  تواجددد ا ال ط ددة سددوث إ صدد و ا وإ بلددون الدددنيص   إ ولددون 

اهلدددث كددان فاضددل ع دددهللاال للعددار ولةعددالم الكيددين الصددهيوين اسعمددى  ن 
وهدددذح هددد  الوضدددة اجلدإددددع الب عدددة ا جدددرائمهم فددد حم قدددد  صددد ح ا قمددديجمل 
عثمانال و ان ب و ان  ليه راجعونال وكان على الب ار الب في  مد   خوان دا ا 

 م دإشو لك  إ زلوا  ىل كيام وين ل يا ع العفكرات.
ت م تطددورت عمليددات ال اعدددع واهموعددا2005ا بداإددة سدد ة 

الصدددومالية الددد  تعمدددل معهدددا  ىل اسدددبهداث عمدددالء احلكومدددة اجلدإددددع الددد  
حاولع  ن تفب ر ا م دإشو  ون جدو ال فلم إبعاون  مراء احلرب معهاال 
وقد انفدحو بع دهم مدم احلكومدة سسد اب ما إدة. وان در  إهدا ال دارف  ن 
  مرإكدددا هددد  الددد  مولدددع كدددل  مدددراء احلدددرب واهرمدددون الددددوليون ا م دإشدددو
ابسم مكافحة اإلرهابال ل د وق ع  مرإكا و ايوبيدا ضدد حكومدة ع دقاسدم 
صال  ال با ة ا جي وو وة ور اهبم  الدو  و را ت فرو وض  جدإد 
ا الصددوما  و نشدد ت حكومددة  بعددة هلددا م ااددرعال وقددد تك لددع كي يددا زمدد  
 الصددومالص ا نددريور وكانددع ال بي ددة حكومددة مددم ال  ددى مدعومددة مددم ق ددل
 ايوبياال ومهمشة مم ق ل اهبم  الدو ال وبعد تشكيل هذح احلكومة  حو 
الشدد اب   ددا تفددبهدفهمال ف ددد كانددع تصددرفات رئدديو الددوزراء واضددحة فيمددا 
خيصددد اال وهكدددذا  عل دددوا حدددراب عل يدددة ضددددان وتدددم   ا  نددددنع ي دددو  احلدددرب 

ت  ندانال وبد  اسمر واضحا هلذح الفلطة اجلدإدع ف دد كثد  اإلخدوع عمليدا
تص ية جواسيو وعمالء الف  آي  إهال وكدذل  ه داو عمليدة اختدذت بعددا 
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سياسددددية وحرّكددددع اسيددددراث العا إددددة للبصددددعيد فيمددددا بعدددددال وكانددددع العمليددددة 
تفدبهدث رئديو وزراء سدلطة ع ددهللا إوسدد  الدذي فارب داال والعدروث ابسددم 
"علددددد  غيددددددي"ال وقدددددد  دددددى  ع وبدددددة ا العمليدددددة اسوىل ا اللعدددددو الك دددددري 

فدددمى )ملعدددو ابكفدددباين( وقدددد رمدددى ال  دددذ ق  لدددة كدددا  للصدددوت  مرإكيدددة ال
الصددد    ا ددداء وجدددو  "غيددددي" ا حشدددد مدددم ال دددان وكدددان خيايدددو اجلمددداهري 
وك نددده م  دددذهم اجلدإدددد ور إكدددم قدددد  هدددر ندددوا هم الفدددرإة ا  عدددوع اجلددديش 
اإلايددددور الحددددبال  الصدددددوما ال ومددددا  ندددده مدددددم ق يلددددة اهلوإددددة فلدددددم إكددددم ه ددددداو 

ا حشد ال ان فهو ا وس  ق يلبهال  ما ما كان جيهلده  ن ه داو صع وابت 
اددددداب إرإدددددد  ن إمبالدددددهال و كدددددرر  ندددددين ال  ءمدددددم ابإلغبيددددداالت الفياسدددددية ا 
 ااان ال فاربون ا م اارعال  ما مم نصو العدداوع علي دا م اادرع فهدذا بدال 
اد  لددم نتكدده  ن وجدددان ال رصددةال كمددا  ندده لددم إتك ددا  ن وجددد هددو ال رصددةال 

تددم ا حددرب واضددحة ولدديو ه دداو تك ددري وغريهددا كمددا إ ددم الددد ع ال   لددذا
كان اسش فوقه  اما ورمى ال   لة اجتاهه وان  رت ولك ه ر إ بلال وقد قبدل 
مع دددم حراسددده. ور إ بهددد  اسمدددر ه دددا بدددل كثددد  اإلخدددوع ماولدددة  غبيالددده سنددده 

 ددارع عددم الددر ن الدددبر  اولددة تصدد يب ا وكانددع العمليددة الثانيددة جدداهزعال وهدد  ع
ع دددوع انسددد ة بر دددوت كدددونتو  وقدددد  مدددرت الفددديارات كلهدددا مدددا فيهدددا سددديارته 
وقبددل حارسددص ااصددص ا  اخددل سدديارته وقددد اسددبمرت الفدديارع ا الفددري 

م ددددان ا م دددداي  ق يلبددددهال  ون  يددددارات وكانددددع العمليددددة ا م ط ددددة ف دددددمل ر 
  زاين.ية موجهة مم ق ل خلية البار وخط  هلا اسش إوس  البلموكانع الع
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بعدددددد العمليدددددة هدددددرب علدددددد  غيددددددي فدددددورا  ىل بيدددددداوا و صدددددد حع 
م دإشدددددو ال تطدددددي هم فهدددددم ال إفدددددبطيعون البحدددددرو ةرإدددددةال ور إكدددددم هدددددؤالء 
إعلمددون ابل دد   مددم وراء هددذح العمليددات  ال   ددم كددانوا إشددكون ا ا دداكم 
اإلسددالمية الدد  كانددع تبددوزه بشدددكل عشددوائ  ا الدددن الصددومالية ور إكدددم 

ت فددددي  بي هددددا كمددددا سدددد  ع و كددددرت  لدددد  ع دددددما تكلمددددع عددددم ه دددداو  ي 
ا ددداكم اإلسدددالمية و هورهدددا بعدددد سددد ويف ال  دددام الفددداب ال وكمدددا نعلدددم فددد ن 
ا دددداكم قددددد سدددداعدت ا وال ع حكومددددة ع دقاسددددم صددددال  ولكددددم ولعسدددد  
الشدددددإد ر تبعدددداون احلكومددددة معهددددا وفشددددلع االت اقيددددات الدددد   برمددددع لكددددال 

ها ا الشاره الصدوما ال وكمدا نعلدم فد ن ا داكم الطرفص وزاولع ا اكم عمل
هلدددددا اددددددع ية واسددددددعة بط يعدددددة احلددددددا  سن اهبمدددددد  الصدددددوما  فددددددو اإلسددددددالم 
والشدددرإعةال وا ن دددو الوقدددع كدددان ه ددداو توافددد  بدددص ال  ائدددل خبصدددون هدددذا 
اسمددددر وقددددد اسددددبطاه اإلسددددالم مجدددد  مشددددل كددددل هددددؤالء  ددددع سدددد   الشددددرإعة 

لبطدورات الد  سبشدهدها ا داكم بعدد فدتع وا اكم اإلسالميةال وسوث نر  ا
 وجيزع حي   ن  هللا سوث إ ب  هلا فبحا م ي ا الخب ارها. 

 
 حترك اخللية إىل كياممجو 

 
مددا زلددع   دددا عددم ال اعدددع ا ال ددرن اسفرإ دد  وعملهدداال ل ددد 
توافددددد  الشددددد اب مددددد  اددددد كة الب دددددار الصدددددوماليص وواف دددددوا علدددددى ال دددددزو   ىل  

 ددددال ا ر  وجاندددة هدددو ال فددد  بيددد همال وك دددا ا بداإدددة كيدددام وين وكدددان اسش ع
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مال وي عددا هددذح ليفددع عمليددة سددهلةال حيدد   ن الشدد اب كددانوا 2006سدد ة 
إعرفددون  نددين   بدد   البل ددص وقددد تصدداحلوا وفرحددع لددذل  اسمددر رغددم   ددم ال

وجتهددددددزت ا ليددددددة ا اصددددددة ابلشدددددديخ  سددددددامة و ركددددددع  ىل  هددددددذح البحركدددددداتال 
واضدددددحة  ن ا ليدددددة ردددددبم ابلبددددددرإ ات واسمدددددور كيدددددام وينال كاندددددع االت اقيدددددة 

يددة مددا ا  لدد  ت شددي  الب ددارع ا  لمكرإة و مددا الب ددار فيمولددون كددل العالعفدد
كيام وين وفب  الددارن وختصديجمل رواتدو للمدرسدص ومدا  ىل  لد ال ر  خبدل 
على  خواين رغم   م ر إكونوا إعرفدون  ندين   عدم كدل نشدايارم ف دد كاندع 

ل    والب ددددار كددددانوا إشدددداورونين ا سددددري العمددددل وك ددددع ت ددددارإر عملهددددم تصدددد
 ادددد عهم علددددى البواصددددل وقددددد رلتددددو اسمددددر  ن تفددددلم اليزانيددددات البواضددددعة 
الشددهرإة لعخددوع م ااددرعال و عددرث جيدددا كيدد   ن البدددرإ ات تكلدد  الكثددري 

 100مم الا ال ف ن فتع تدرإ ية واحدع لدع االاة  اهر وبعد  إدتوا  بدص 
 لدددد   والرال حيدددد  العدددددات  100كلدددد   لدددد   كثددددر مددددم فددددر ا ت 150و

والطعام واس وإةال وهذح ي عا ميزانية مبواضعة  مدا ا اجليدوش ال  اميدة فهدذا 
ال إك   سو  ل تع إوم واحد ف  ال ركزان على ال مون حيد  جيدو علدى 
الش اب البكي  م  اجلو البددرإ  وتدرو الكمليدات واإلهبمدام برفد  مفدبو  

ل با ال م  مراعاع صحبهم ي عا. وهكذا وصل مجيد  اإلخدوع  ال ال ر   ا اء ا
اسش ع ددداجل ار الكيددين ف ددد امب دد  مددم ال ددزو  سسدد اب  م يددةال و ددرو هددؤالء 
بزوجارم  ىل م ط ة كيام وين الفاحلية واببعدوا عم م دإشو وهكذا هد ت 

قدد   اإلغبياالت قليلةال و كم هدؤالء اإلخدوع الثالادة مدم   ارع البددرإ اتال و 
تفددليم الفددؤولية العفددكرإة للم ط ددة لددعش يلحددة الفددو اينال وتك ددل عيفددى 
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الكيين ب يا ع اجليشال واكب ى إوس  الب زاين ببدرإو ال وات ورف  مفدبو  
اهاهدددددإم ا  ددددا  البدددددرإ ات ا اصددددة فهددددو  لدددد  الكثددددري مددددم البدددددرإ ات 

بيدددار عدددم ا اصدددة حيددد  تطدددوإر الع دددوات ال اسددد ةال وي عدددا ر إكدددم هدددذا اإلخ
رضددى اجلميددد  ف ددد ت دددر  الشددديخ حفددم تركددد  ا تعدددص هددؤالء و صددد   اسمدددر 
واق ال وي عا ال ن فى  ن  خاان ممد الب زاين قد ترو الصدوما  هدو وزوجبدهال 
ولكددددم كددددان ه ددددداو مدددددرب آخدددددر صددددوما  وعدددددال ال تدددددرب ا معفدددددكرات 
خلدددان وقدددد  رن ا روسددديا وكدددان هدددذا اسش البواضددد  إفددداعدهم وهدددو مدددم 

ى اهاهدددددإم ا  فمانفددددبان واعدددده العلددددم قاسددددم وهددددو خ ددددري ا تصدددد ي  قدددددم
الب  رات ف د عاش م   بو خ ابال   ن كانع اسمور تفدري علدى مدا إدرامال 
و رسدددل  ىل ال ط ددددة البددددرب كامددددل للبصدددد ي ال وسدددار اسمددددور علددددى هددددذا ال حددددو 

 اددهرال وكددان اهلدددث اللعلددم والب دد  عليدده مدد  الب ددار هددو  رسددا   6حلددوا  
الش اب الفلم اهاهد الذي جاء مم كل  تاء العار ليبدرب علدى الفدال  

 ن إرسدل  ىل سداحة تكدون   بعدد  لد  ا كيام وين وهذا فرو عص عليدهال 
اجلهددددددا  فيهددددددا فدددددددرو عددددددصال وهكددددددذا ات   دددددددا  ن إددددددبم  رسدددددداهلم  ىل م ط دددددددة 
اسو جدددددددا إم لفددددددداندع اإلخدددددددوع اهاهددددددددإم ا اجل هدددددددة ال بوحدددددددة ا غددددددددرب 

صدوما ال ور إكدم م دمون البددرإ ات زعزعدة االسدب رار ا كي يدا كمدا إ ددم ال
الكثددريون ممددم ال إعلمددون ح ي ددة خليددة اددرمل  فرإ يدداال ر تكددم كي يددا ت دداإ  ا  
كمددا   ددا الفدد يل والطرإدد  اسسددهل للشدد اب الهدداجر للوصددو   ىل الصددوما  
ال مدم  جدل البدددرإ اتال وتدم نمدد  الطدرث عدم كي يددا مدم  جددل مصداال عليددا

وقدد م ع ددا العمليددات ا  اخلهدداال مددم  جددل  عطدداء فرصددة السددب رار البدددرإو 
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ا كيام وينال ف ي عملية ا كي يا سبحرو العار لكيام وينال وكانع احلكومدة 
الكي ية تعلم جيدا  ن ه او نشايف ك ري ا احلدو ال وال ن فى  ن اجلواسيو 

كدل  ركات ددا وه دداو   مدم ال دداجون الفداكي ص ا اجلانددو الكيددين كدانوا إتق ددون
 جهدزع مزروعددة ا  اخدل ال رإددة إلعطداء معلومددات  قي دة للفدد   ي  إده وك ددا 
نعلم  ل   إ ا ونبعامل م  اسمر وك ن ا ال إهم اال سن هدؤالء اجلواسديو ر 
إكونوا لي  وا ع دان حل ة بعد كش هم فهم كانوا إفبادمون الصيا إم ل  ل 

رب ضددد احلكومددة الكي يددة س ددا ر  ي جدإددد  لدديهمال ومدد   لدد  ر نعلددم احلدد
تبدددخل م ااددرع ا حرب ددا ضددد الك ددر العددال  البمثددل ا الصددهاإ ة اجلددد  ا 
واادد طمال رغددم   ددا تشددارو بشددكل فعددا  فيمددا إفددمى احلددرب علددى اإلرهدداب 
وهذا ب م   مرإك  عليهاال فه  ال ترإد س ا لم ت دو  علدى  لد ال وعلدى  

لددو ت هلددذح الرحلددةال وقددد فعل ددا  لدد  كددل حددا  كددان مددم واج  ددا ت دددإر اسو 
ع دددددما حددددد انح ابلبدددددرإ اتال ومع ددددم الشدددد اب الددددذإم كددددانوا ا معفددددكرات  
كيام وين هم مم اسفارقدة مدم ال  ائدل الكي يدة مثدل الكيكوإدو واجلدالوا وه داو 
ا اب مم ت زانيا و وغ دا و ايوبيا وكذل  آتى  ىل ال ط ة الكثري مم  خوان ا 

 بع  العرب والصوماليص الكي يص. اسوروبيص وه او 
ل د ات   ا م  المولص على  ن اهلدث الرئيف   رسدا  الشد اب 
 ىل اسوجا إم ل اتلة ال وات اإلايوتيدة ه داوال ولكدم بفد و بعد  ال دروث 
الداخلية ر تفدبط  هدذح اهموعدات الهداجرع  ن تبحدرو  ىل اسوجدا إم وقدد 

ال عمل بعد البادرد مدم البددرإ ات وقدرر انزعج الكثري م هم س م  ص حوا ب
بع هم العو ع  ىل  ويا م وهدذا مدا ك دا  شداح س دم سدوث فداولون تط يد  
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مددا تعلمددوح ا ال ددان ا  ويددا م بفدد و  ن بعدد  هددؤالء كددانوا حدددإثو عهددد 
ابإلسددددالمال فلددددم نددددر   ن نكددددون جددددزءا مددددم عمليددددة خترإ يددددة سبشددددهدها الدددددو  

وع مم البصدرث  ون  وامدرال كدان خيدارهم الثداين اهاورعال ل د م ع اهم بكل ق
انب هدع   ارع   لمدع الذهاب  ىل اسوجا إمال وبعد  ن جلو هدؤالء  ون  ي

كيددددام وين  قصددددد الشدددديخ حفددددم ويلحددددةال وعملددددوا جلفددددة معهددددم لبهدددددئبهم 
و وصوهم على الصدرب قلديال حدص إ دب  هللا علديهمال ور  سدت  لعسد اب الد  

موعددددات  ىل اسوجددددا إم كمددددا ات   ددددا ولكددددم   ت  ىل عدددددم  رسددددا  هددددذح اه
سد بحدا عدم هدذح اسمدور ا الفيدة فيمدا بعددال فال  ليدة تلعدو  ورا ك ددريا ا 
 ي  رو ا الصوما   و اسوجا إم ومعرفة هدذا اسمدر إدرإ  مدم إبعامدل مد  

 الصومالصال في و  ن نبعامل م  الواق . 
اسدديو ا  ا دداء وجددو  الشدد اب ا كيددام وين از ا ت نشددايف اجلو 

م دإشدددو حيددد  بدددد ت الوسدددا  ابرسدددا   ف دددل مدددا لددددإهم بطدددرمل ال إبايلددده 
الع دددل ف دددد  رسدددل اددداب فلفدددطيين  ىل الصدددوما  وج فددديبه فرنفدددية وكاندددع 
مهمبه هو  ختامل اهاهدإم ف دد تعلمدع الوسدا  مدم الب ربدة ال رنفدية الد  

ا خلية  حع ع دما زرعع الاابرات ال رنفية اااب مم الفل ية اجلدإدع 
جها إة مم مشا   فرإ يا وكاندع ت شد  ا فرنفداال واسدبطاه هدذا الدزروه  ن 
إصددل  ىل ال يددا عال ومددا  ندده ال ائددد ف ددد عددرث كددل  ركددات  فددرا  ا ليددة و    
 لددد   ىل ت كيكهدددا فالفدددل ية اجلدإددددع هددد  ال تدددر  اجلهدددا   ي يرإ دددة مدددم 

ال فددال إوجددد الطددرمل مهمددا صدد  ع عملهددا   ددا مددم  جددل مصددحلة الفددلمص
مصلحة ا  ن تكون واايا خ يثا  رما وجاسوسا ضد  خوان ل  ا الدإم 
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وتدددؤ ي ملدددم  ىل غيددداابت الفددد ون ببل يددد  عمليدددات كا بدددة علددديهمال وكاندددع 
ضددربة قوإددة هلددؤالء الشدد ابال وتددم ي عددا ال إربط ددا معهددم عمددل ت  يمدد  بددل 

بمعات تزن لف  هم س م مفلمونال  ما خبصون رف  الفال  وضرب اه
اسوروبية مم ق ل ا اب تعاهدوا وتعاقدو م  تل  اهبمعات  ندين ااصديا 
ال  ري  ل  اسمر مم ال احية الشرعيةال وقد  كرت  ل  ابلب صيل سداب اال 
و كدددرت ر ي الشددديخ  سدددامة والل  دددة الشدددرعية لل اعددددع ا  لددد  اسمدددرال  ن 

الشدداكل ل  يددة اجلهددا  ع ددا ع إشددتيف فيهددا االسددبطاعة والددا  وال سدد يل  لدد  
الفلمص بفو بع  البصرفات ا اي ة ا بع  اسحيانال علدى كدل حدا  
 رسددل هددذا الشدداب ال لفددطيين ال رنفدد  للب فددو و اولددة خددرمل الصدد وث 
والوصدو  مركددز ال ددرار لكد  إددبمكم مددم معرفدة نشددايف ال اعدددع ا الصددوما ال 

البددار الدد    مددا يرإ ددة  رسدداله وزرعدده بددص اهاهدددإم وابلددذات ا وسدد  خليددة 
كانع م ربة م ا جداال ف د كانع ه او مفرحية يوإلدة بدد ت ابلفد م ا 
 ايوبيددددا ف دددددد  هددددر هدددددذا العميددددل الوسدددددا ي ال لفددددطيين ا احدددددد  سددددد ون 
اإلايوبيددددة وكددددان معدددده ادددد اب الصددددومالص و ش برإطدددداين  ايددددور  عدددده ادددداكرال 

و ا ددداء وتعمدددد اإلايدددوبص  وامدددر مدددم الوسدددا   ن إ رجدددوا عدددم هدددؤالء الشددد اب 
االفددددراد عدددد هم وضددددعو اجلاسددددون ال لفددددطيين الددددذي ت دددداهر ا الفدددد م  ندددده 
 اهد فلفطيين إرإد  ن جياهد ا الصوما  وعمل عالقات ممبازع م  بعد  
الشدددددد اب الصددددددومالص ا الفددددددد مال ورحلددددددوا مجيعدددددددا  ىل احلدددددددو  الصدددددددومالية 

ا وكا  اإلايوبيةال و ص   هذا اجلاسون زميال لةخوع ل تع يوإلة و ح وح جد
الد  تواجدد ا الفد ون  ين لدوال ادكوو بعد  ال يدا ات ن إصل  ىل كيدام و 
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اإلايوبيددددة سدددداب ا واددددكع ا تصددددرفات هددددذا الشددددابال ومدددد   لدددد  ب دددد  مدددد  
قيا ات الش اب الصوما  ل تع يوإلةال وبعد فتع يلدو مدم اإلخدوع الرحيدل 

ح ةفدم  لل ها  وقدد تركدو البربعات ومج  الش اب اسوروبص ىل فرنفا جلم  
 ددمال والواضدد   ندده  هددو ليعطدد  آخددر الب ددارإر عددم اجلهددا إم ا الصددوما ال 
ور إعلددم  ن هللا كددان لدده ابلرصددا ال ف ددد ادد عبه الوسددا  و رسددلوح مددم جدإددد 
 ىل م دإشو  ون  ن إبصل ابإلخوع و ون  خ ار  حدال فوصل مبا يا  اما 

وهددذا كددان  ا مهمددة جدإدددع وقددد نددز  ا ال  دددمل الك ددري )صددحاا هوتيددل(ال
 كددرب خطدد  ارتك دده فددد حم نعلددم مددم إفددكم ا  لددد  ال  دددملال   ددم الفدددرامل 
واحلرمية وك ار اهرمص واجلواسيو وتبم الص  ات الش وهة ا  ل  الكانال 

 نده كدان   ن الشد اب لدم إصدلوا  ليدهال وإ ددو على كل حا  ب   مبا يا   دا
"ال  سدددددددرار ا  جيهددددددل ال اعدددددددع الصددددددومالية اسساسددددددية الدددددد   كررهددددددا  ائمددددددا

الصدوما "ال ف ددد تفدرب خددربح عدرب عمددا  ال  ددمل  ىل اإلخددوعال وراق دوح جيدددا 
  اعب لدددوح واسدددب وبوح واعدددتث  نددده جاسدددون للموسدددا  وقدددد  رسدددل لل حددد  
عدددددم اددددد اب الشددددديخ  سدددددامة و كدددددر ا البح ي دددددات  سدددددم اسش  بدددددو يلحدددددة 

 الفو اينال وهكذا  ب  هذا العميل الوسا ي جزاء  يانبه سمبه.
م ر إكددم ه دداو جدإددد 2006ل ددد  خل ددا ا اددهر فرباإددر سدد ة 

ابل فددد ة ل ددداال ف دددد ك دددا نبعامدددل مددد  احلكومدددة الصدددومالية علدددى  سدددان ا صدددم 
اللدددو  ف ن ددا نعلددم مددم وراءهددا وكددذل  اجبهددد اإلخددوع ا فددتع سدد ة كاملددة ا 
تدرإو الكوا ر واهاهدإم للمرحلة ال ا مةال وع ددما نشد  الشد اب ا قبدل 

يو ا م دإشددددو اددددكل  مددددراء احلددددرب  ال ددددا عددددوح ابلبحددددال  ضددددد اجلواسدددد
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اإلرهابال وقد بوركوا مم ق دل فرعدون وااد طم  قصدد بدوشال وه دا فهم دا  ن 
احلدددددرب قدددددد اختدددددذت م حدددددى آخدددددرال ف مرإكدددددا عدددددم يرإددددد  م عواهدددددا ا ال دددددرن 
اإلفرإ ددددد  "جانددددددي فرإدددددزد" قدددددررت  ن تفددددداند هدددددؤالء اسمدددددراء الدددددذإم  اب وا 

س ة وقبلوا و ةوا و رع وا ال انال  ال  ن  مرإكدا  16ل تع الشعو الصوما  
ال رمها كما س  ع وقلع  ال مصدلحبها ف د ال وه دا كدان البدد لةخدوع ا 
ا داكم اإلسددالمية  ن إشددكلوا  ال ددا  سدالمية مجعددع مجيدد   ييدداث الشددعو 
 الصدددوما  مدددا فيهدددا ال  ليدددص لواجهدددة هدددؤالء اسمدددراء اهدددرمص الطلدددوبص لدددد 

مكمة ا ال  طة الوسطى  11ا افل العاليةال وقد  حع ا طة و ال ع 
وكدددذا  خدددل  خوان دددا اهاهددددون ا االت اقيدددة ب يدددا ع اسش آ م عدددريو وهدددو  ش 
قدددددمي اددددارو مع ددددا ا احلددددرب ضددددد اسمرإكددددان ا البفددددعي ات ا م دإشددددوال 

وكلهددم  وكددذل  اسش البددار ) محددد ع دددي(ال واسش ) بددو م صددور الراحدداوإين(
يددددة تعددددتث م هددددو ان الشدددديخ حفددددم يدددداهر  وإددددوال وهددددذح ا ل مددددم ادددد اب

الفاب ة ا الصوما  وم دإشو وبوساسو ولومل واسوجا إمال ف حم قد  رب ا 
  ددددا مددددم  اتال ولددددذا كانددددع  فددددو هددددذح مع دددم هددددؤالء الكددددوا ر ا البفددددعي

ال اعدع وه  ي عا ليفدع كدذل  بدل هد  مبعاوندة ومبحال دة معهداال وهكدذا 
 ج هة  سالمية جدإدع لواجهة البطورات اجلدإدع. تشكلع

 التحالف الشيطا  ضد ما يلم  ابإل هاب
 

تشكلع اجل هة الشيطانية  اربة اإلسدالم و ب داء اسمدة ابسدم مدا 
إفدمى ابلبحددال  ضددد اإلرهددابال كمددا تشددكلع اجل هددة اإلسددالمية ضددد كددل 



                     63War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                    

 

 

اإلسدددالمية مدددم إبحدددرو ا ال لددد  اسمرإكددد  ا الصدددوما  وعرفدددع اب ددداكم 
وهدد  تشددكيلة  سددالمية ع ي ددة ومكونددة مددم عدددع  يددرثال فه دداو مددم فمددل 
ال كر الفدل   اجلهدا ي والفدل   الددعوي وه داو ال كدر اإلخدواين و ال كدر 
اإلسددالم  ال  لدد ال وجيمعهددم ع يدددع واحدددع وسددليمة وخاليددة مددم ا رافدداتال 

الشديطاين وقد ات  ع هذح اسفكار كلها ا  مر واحد وهو ماربدة البحدال  
ومم ساندحال كانع العارو تدور ب طت وةذر ادإد لد  اجلدان صال ور جتدر  
ا اكم على االسبيالء على مواق  ا صوم بل كانع تداف  عم ن فها ابلدر  

ال وهددذا إعدددين  ن اسمدددور ر احلفدددان ال  لددد  علددى اهل مددداتال وتراعددد  اللدد 
يدددة  ىل الشددديخ برق عتكدددم واضدددحة بعددددال وتفدددارعع اسحدددداا ع ددددما  رسدددل

حفم ترك  ا كيام وين مم ق ل الشيخ  بو بكدر عدداين وهدو  جدر صدوما  
مددددددم ق يلدددددددة اسب ددددددا  الفددددددداك ص ا مشدددددددا  م دإشددددددوال وم ا هدددددددا " ن تعدددددددالوا 

ال ددداء فهددم كددانوا  وانصدروان"ال وقددد اسب شددر الكثددري مددم الشد اب الهدداجر ملددذا
وما  بفدددد و البدددددرإ ات وأتخددددر ملدددد   رسدددداهلم  ىل غددددرب الصدددد واقددددد  كملدددد

ا الفددات ال  ليددة وعدددم جدإددة بعدد  اسيددراث ا ن ددل الصددراه  ىل الددداخل 
سسددددد اب كثدددددريع م هدددددا ضدددددي  العيشدددددة واددددددع الط يعدددددة وقلدددددة الدددددزا  ا تلددددد  
اجل هدداتال وي عددا ر إكددم  ددان  الشدد اب مددم الددذهاب  ىل اسوجددا إم ولكددم 

 يدددددص ر   ارع كيدددددام وين الددددد  كاندددددع مبكوندددددة مدددددم  وجدددددا إ ص صدددددوماليص وكي
إبحمفدوا مددم  رسددا  هدذح الدددفاعات  ىل  ايوبيددا بدل كانددع ترإددد  ن تفددب يد 
م ها ا الدفاه عم م اي ها وهذا اسمر  فهمه جيدا ومهما  را ت اسيدرث 

اددع الوضدد  ه داو فهددذا  تربإدر عددم  رسددا  الشد اب  ىل اسوجددا إم موضدوه



                     64War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                    

 

 

 نيدةال ل دد فدر  اثنويال فداسمر لدد  واضد   دربو بكدل اسيدراث اسوجا  مر
 ون  ي عمدل جهدا ي وي عدا    اسن اء س م قد انب دروا يوإدلالش اب ببل

ر إكددم ه دداو مدد هج مبكامددل ةيدد  إشددر  للشدد اب  ندده   ا ر إوجددد اجلهددا  
فيمكدد هم  ن إعدددو وا  ىل   رهدددم و عدددوع ال دددان  ىل الددددإم  و بدددر الوالددددإم  و 

لال كددل هددذح ال دداهيم  العمددل مددم  جددل ال احددات الدددنيا لكفددو الددرزمل لعهدد
كانع وال زالع تميو لد  كثري مم الش اب اهاهدإم الدذي إصدور لده  ن 
اجلهدا  هدو كدل اديت وغدريح لديو بشديتال وهدذا ي عدا لديو صدحيحا وسدوث 
 اددددر  هددددذا الوضددددوه الح دددداال وكددددان بع ددددهم إفددددم  مددددا جيددددري ا فلفددددطص 

ال حدص فدب  واحلرب الشرسة علدى اإلخدوع ا ل  دان وال إددرون مدا إ  مد  فعلده
هللا عليهم  ن  علم احلل  الشيطاين احلرب رعيا على اهاهدإم ووص وهم 

 ابالرهابيص.
 
 

 سط  جنم اإلس ميْي
 

م  ددرو الشدديخ حفددم ومدد  اسش 2006ا الشددهر الرابدد   برإددل 
 مددددم صيلحدددة الفددددو اين وإوسدددد  الب ددددزاين وعيفددددى الكيددددين و كثددددر مددددم االادددد

اسنصدددار و ركدددوا بدددثالا سددديارات ف ددد ال الشددد اب البددددرب مدددم الهددداجرإم و 
وكان هذا اسمر مل ع جداال فكان عليهم الرور م اي  خطريع إبواجد فيهدا 
قطددداه الطدددرمل ولكدددم ومددد   لددد  وصدددلوا  ىل م دإشدددو ا مطلددد  ادددهر مددداإوال 
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كدان مدم د ان دم الشديخ "إوسد  عيددعا ي" و وه ا تمريت اسمور بفرعة ف 
وضدددد  إددددح مدددد  اهاهدددددإم و إددددد ا دددداكم  مدددراء احلددددرب سدددداب ا و ب  ىل هللا و 

اإلسددالمية وان ددم  ىل احللدد  اإلسددالم  ل صددرع هللا ورسددولهال وب دددوم اإلخددوع 
مم كيام وين وان مام ال  ائل ا م دإشو بفالحها لةخوع اهاهددإمال بدد  
ميددزان احلددرب  يدددل لصدداال اهاهددددإمال وه ددا بددددا اسمددر واضدددحا ف ددد صدددورت 

زإرع جلمي  العار مدا جيدري فعدال ا الصدوما  وكاندع العارو و  هرت ق اع اجل
ال  ددية واضددحة رغددم  ن ال ددان كددانوا مشددمولص ب هائيددات كدد ن العددار لكددرع 
ال دم ا  لانيا وكذل  احلرب ا ل  ان وفلفطصال  ال  ن اجلزإدرع ر تفبفدلم 
ا موضددددددوه تمطيددددددة مددددددا جيددددددري ا م دإشددددددوال وكمددددددا إ ددددددا  "ال صددددددر فرحددددددة 

دما  عدا الشد اب الدوىل عدز وجدل ل صدررمال ر إبد خر اجلدواب لالخب ار"ال فع 
هللا علدديهم ابل صددر وابل ددب  ولك دده  كددرب ح مددا ممددا تصددورح ع ددو   ف ددد فددب 

الشددد ابال كانددددع ا دددداكم واإلخدددوع قددددد  ركددددوا مدددم ابب الدددددفاه عددددم الدددد  و 
ف  ال وهذا كدان  كدرب  م يدبهم  ن إددافعوا عدم ادرفهم بكدل فادر ور إبوقعدوا 

بعددد  لدد ال  مددا  مددراء احلددرب فكددانوا ممددرورإم  مرإكددا و مواهلدداال  مددا سيحصددل
وقدددد  مجددد  علمددداء الصدددوما  علدددى قبدددا  هدددؤالء بمددد  ال  دددر عدددم تصددد  يهم 
الشرع ال ف وال مم ابب الدفاه عم الد  و واثنيدة  ن بع دهم فدارب  كديم 
الشدددرإعة ا الشدددعو الصدددوما  الفدددلم وكدددانوا واضدددحص ا  لددد ال وبع دددهم 

لمدددداء ا الصددددوما  قددددد ارتددددوا و تركددددوا اإلسددددالم سددددرا وا ددددع  ن وبشدددها ع الع
لدددددإهم نشددددايات غددددري  سددددالمية سددددرإةال وهددددذا اسمددددر فصددددل ا الكثددددري مددددم 
ال دددداي  اإلسددددالميةال فدددد حم نعلددددم  ن ه دددداو مرتدددددون ا الفددددعو إة إع دددددون 
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الشيطان وبع هم اعب   ال صدرانية ولكد هم خي دون  لد  عدم الفدلطات سال 
 عال  ن ه او نشايات سدرإة كثدري ا هدذا اهدا . و عدو   ىل ت ام هلم حد الر 

 مددراء البحددال  الشدديطاين وتصدد ي هم الشددرع ال ر  تعددو ن فدد  ا تصدد ي  
هؤالء فال  دا  لب ديي  الوقدع ا ال يدل وال دا ال ف بداهلم واجدو ادرعا هدر   
كددو م قطدداه يددرمل إ ه ددون  مددوا  ال ددان وإ ددعون العراقيددل واحل ددا   مددام  مددة 

سددد ة وقدددد حدددان الوقدددع لبط يددد  حدددد  16صدددلى هللا عليددده وسدددلم لددددع  ممدددد
احلرابددددة علدددديهم  و ليب حددددوا جان ددددا ليتكددددوا ال رصددددة للشددددعو الصددددوما  ليدددد عم 

 ابلفالم واالسب رار.
ر  تواجددد ا م دإشددو  ا دداء هددذح البطددورات الفددرإعة ف ددد ك ددع 

هللا  مشدددموال ا هدددذح ال دددتع ابلدددذات ا ترتيدددو عمليدددات ميدانيدددة ضدددد ع دددد
إوسددد  وكاندددع العمليدددة سدددب  ذ ا احدددد  الددددو  اإلفرإ يدددة الوسدددطى  ا ددداء 
ز رته هلاال ولكم  ص ب ا مصي ة م بل  خوان ال طل و سد هللا ا العدرامل اسش 

ع  كثدر يد بو مصعو الزرقاوي رمحه هللا ا عملية وص ع ابجل اندةال ف دد  ل 
ف ن اإلنفان مم نص  يم مم الب  رات عليه وهذا  مر ع يو وغرإوال 

 دددوت بطل دددةال ومدددا   هدددش اجلميددد  هدددو  ن ال دددوات اسمرإكيدددة كاندددع تعدددرث 
مفدد  ا مكددان وجددو ح ور ن هددم سدد و عدددم  قبحامهددا للمكددان ليب   ددوا قبددل 
اسي ددددا  وال فدددداء ولكددددم مددددم إعددددرث ح ي ددددة هددددذح ال ددددوات إعلددددم  ن  مدددداء 

 ن إكدون  ي ال ا ونفاءان وضع اءان حال  عليهمال وال   ري ما الدان    ن 
نفاءهم و ي اهلم و ماءهم حال  علي ا ما م ا ا حرب؟ال وهذا مدا  فدص بده 

ممدد بدم عثيمددص ع ددما سدد ل  ن ادداء هللا علمداءان  مثدا  الشدديخ الم دور لده 
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فم  ن اعت   د  عددم قبددل نفدداء الك ددار ا دداربص و وال هدددم فاسبشددهد ابيإددة )
و مدددم ابب (ال وهدددذا لددديعل   يكم فاعت   دوا علي   ه مبث     م   ا اعت   د  عل   يكم

(ال فد حم قدد م ع دا مدم قبدل وج ا  سي ة سي ة مثلُ ااالنب امال بل مم ابب )
 ال فدداء واسي ددا   حا إدد  صددرفةال ولكددم الشدديخ بددم عثيمددص  وضدد  جليددا

م قبددل نفددداءان و ي ال ددا  ال   ا اسدددبهدف ا  ندده   ا كدددان الك ددار لدددم إبوق ددوا عددد
ان و ي ال ددددا نفدددداءهم و ي دددداهلم مددددم ابب  فعهددددم  ىل عدددددم اسددددبهداث نفدددداء

 قصد مم ابب البعامل ابلثل ف   فهدذا جدائز كمدا  فدصال ومدا  ون  لد  ال 
جيوز ي عاال و ميل  ىل عدم اسبدهدافهم الت اه الف ة الرسو  صلى هللا عليه 
وسدددلمال فلدددم إفدددبهدفهم م اادددرع بدددل اسدددبهدفهم غدددري قاصددددا ع ددددما حاصدددر 

سدد  د  ن هللا إ ددو  الطددائ  وقصدد هم ابل  دداني ال وي عددا   ا  كمل ددا ايإددة 
(ال وعلدى كدل حدا  فد ن اسش الزرقداوي فمن ع,  وأصلح ف أجر  عل    )

ر إكم إ اتدل  كدرب  ولدة ا العدار لي  دى هدو علدى قيدد احليداع بدل كدان إبمدىن 
الشددها ع وقددد انهلددا بشددرث علددى إددد  كددرب  ولددة كددافرع ا زم  ددا وإك دد  هددذا 

 نوبدده مددم  و  قطددر  م خيددرد اددرفا سخي ددا الزرقدداويال والشددهيد إم ددر لدده كددل 
م ددهال ونفدد   هللا  ن إب دداوز ع دده وإب  لدده مددم الشددهداء آمددصال ومددم كرامددات 
هدددددذا الرجدددددل  ن جفدددددمه قدددددد وجدددددد كدددددامال بعدددددد  ل ددددداء تلددددد  اسي دددددان مدددددم 
الب  دددرات عليدددهال بدددل وجدددد حيدددا وكدددان إدددبل ظ بكلمدددة البوحيدددد ال لددده  ال هللا 

بشددها ع اجل ددو  الددذإم   ركددوح ممدد رسددو  هللا ق ددل اسبشددها حال وهددذح الرواإدة 
ق دددددل خدددددرود الدددددرو ال ل دددددد  تع دددددع مدددددم بعددددددو   زرقددددداويال وي عدددددا ر إبددددد خر 
الشددد اب كثدددري بدددل ابادددروا ا ت صددديو اسش  بدددو محدددزع الصدددري ليكدددون  مدددريا 
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لل اعددددع ا  رو الرافددددإمال وهدددذا اسش تعاملدددع معددده  كثدددر مدددم الزرقددداويال 
ا فدتع واحددع ا اجلهدا  اسو   فالزرقاوي ور نكم م ربص رغدم  ن دا تواجددان

ا  فمانفدددبان  ال  نددده كدددان إ بمددد  ل كدددر وك دددع  نبمددد  لل اعددددع وقبهددداال  مدددا 
محددزع الصددري فهددو م ددرب جدددا م ددا ف ددد عشدد ا معدده ا  فمانفددبان ا ال ددتع 
الثانية ع دما  قيمع اإلمدارع اإلسدالميةال وهدو ع دو اثبدع ا مجاعدة اجلهدا  

ور   دددم ال ددددواهري ح  دددده هللاال وهددددذا ق ددددل  ن الصدددرإة بزعامددددة الشدددديخ الدددددكب
ال وهددددو  ش صدددد ور وعابددددد ب 9-11ت بدددددمج اجلماعددددة مع ددددا بعددددد  حددددداا 

وزاهد ا ن دو الوقدعال  قصدد  ندين تعاملدع مد  هدذح الشاصدية  عدم قدرب 
وهو رجل ال فدو اإلمدارع  صدال وقدد تع  دع ع ددما  خبدري لةمدارع ونفد   

ش الزرقداوي وي عدا سدبكون مهمبده صدع ة هللا  ن إعي ه ا مواصلة ما بد ح اس
جدددداال ل دددد فهمددددع مدددم  و  حل ددددة  خبيدددار اسش محددددزع كددد مري ا العددددرامل  ن 
ه او تمريات ا االستاتي يات وسوث إ هر بع  البشد  ا البعامل م  
بع  الل اتال سن محزع إ بمد   ىل ال كدر اجلهدا ي الصدري الدذي  يدل  ىل 

إولوجيدددة الصددددرإة البمثلددددة ا عدددددم ال  ددددو  البشدددد   كثددددرال و قصددددد ه ددددا اإلإد
ابيراء اسخدر ال ونعلددم جيدددا  ن اجلماعددة تبشددد  ا بعدد  الفددائل ا الفيددة 
الد  فيهدا توسدي  و فدد  بر إهدا ف د ال ل دد توقعددع  ن تبزاإدد العمليدات الدد  
سبفهدث كل مم إ   ضد برانمج اسش محزع ولدم إفدبثىن بعد  الددنيص 

الواجهددات مدد  قددوات اإلحددبال  مددم  جددل تصدد ية ا  لدد ال وسددوث تتاجدد  
احلفدددداابت مدددد  الاددددال ص لدددد هج اسش محددددزعال وي عددددا ر إبدددد خر اسمددددر كثددددريا 
فال مدا ي ومحدزع الصدري ادا مدم مشدكاع واحدد لدذا ر إ دا  ن العمليدات الد  
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تفدددددبهدث الشددددديعة كهوإدددددة وا اسسدددددوامل كثدددددرتال سدددددواء كاندددددع مدددددم بعددددد  
مدددددم هدددددذح  ا يدددددة اسخدددددر ال ل دددددد قل دددددع كثدددددري اهاهددددددإم  و اجلماعدددددات الطائ

الفياسددددات الدددد  سددددبؤ ي  ىل ت  ددددري الشددددعو العراقدددد  وبدددددال  ن إكددددون إدددددا 
مفاندا لل اعدع كمدا ا عهدد الزرقداوي فديمكم  ن إ  لدو علدى ال اعددع  ن 
ر تبددددارو   ارردددا ا العدددرامل هلدددذح اسمدددورال واسش محدددزع الصدددري  و  بدددو عمدددر 

ا العددار   ر  مددا إ عددل وسددوث إفدد له هللا ال مدددا ي وكددل قيددا ي جهددا ي 
عمددا اسددتعاحال فالدددماء  مددرح ع ددد هللا ع دديمال و  عددو  ىل عدددم قبددل الفددلمص 
مهما كان اخبالف ا معهمال فه او  حا إ  واضحة ا  لد ال كدل مدم ادهد 
بددال  لدده  ال هللا واسددب  ل ق لب ددا فدددماءح حددرام علي دداال  ال مددم اددارو ا بددل ا 

كددان سدد يا  م اددديعياال فدد حم ن اتلدده لدديو سندده ك دددر  و ر   حربدده ضدددان سددوءا
 إك رال بل سنه ا ص  العدو وهذا  مر واض .

ل دد  جل دا العمليددة الد  جهزانهدا لع دددهللا إوسد  سسد اب  م يددة  
كاندددع ردددد  ا ليدددة الددد   رسدددل اها للعمليدددة وكدددذل  البطدددورات الفدددرإعة الددد  

 ىل م دإشدددو بفدددرعة سن   صددل ا م دإشدددوال وقدددرران بعدددد  لدد   ن نبحدددرو
الوقددائ  كلهددا ت  ددت  ن البحددال  اسمرإكدد  إبهدداو ال ل ددد  هددرت للعيددان  ن 
اجل هة الشيطانية سبهزم قرإ اال وفعال كانع العارو ارسة وكاندع اسحدداا  

 -كالبا :
بددددد ت اإلاددددب اكات ا م دإشددددو حيدددد  قددددام اإلخددددوع بصددددد  -

 دددد وا  وهدددذح كاندددع ه دددوم اددد ه قائدددد ميدددداين مدددم ق يلدددة العددداإر وإفدددمى ع
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الشدددرارع اسوىل ل دددد  العدددارو الطوإلدددة والفدددبمرع ا العاصدددمة وكاندددع ال  دددية  
 كلها  فاعا عم ال  و.

قررت ا اكم  ن ت ا ر وتتو استاتي ية الددفاه وات داه مد هج  -
خددري وسدديلة للدددفاه هددو اهل ددومال وقددد ادد عهم علددى  لدد  الشدديخ  بددو بكددر 

سد دهم م اتليده وكدان اهلددث الرئيفد  مدم عداين وسلحهم تفدليحا جيددا و 
العلمييدة االسددبيالء علددى الي دداء الصددمري الفددمى )عيددل معددان(ال وهددو الشددر ن 
الرئيفدددد  للم ددددرم بشددددري راغدددد  وبعدددد  قطدددداه الطددددرمل مددددم ق يلددددة الدددددو وبل  
الفدديطرون علددى م ط ددة سددون ومددا حوهلدداال وقددد خططددع العمليددة ور إكددم 

اءال وهكددذا ركددو الشدد اب الشدداح ات ه دداو سدد يل آخددر غددري م اجدد ع اسعددد
الددد   مدددل الدددؤن والوااددد  وعدددربوا احلدددواجز  ون  ن إ هدددم  حدددد مدددا جيدددري   
فاجدد وا العدددو ون ددذوا العمليددة و حددوا وكانددع هددذح ال دداي  اسوىل ا ددررع ا 

 م دإشو.
وتش عع ا اكم بعد هدذح العمليدة وبدد ت ت كدر ا توسدي   -

الفديطرع عليهدا وقدد قدررت بعدد  لد   ن رداجم  عمليارا ا م دإشدو  اولدة
(ال حي  م ر ع دوا  وقد غ موا الكثري مم الفيارع العفكرإة 7-7م ط ة)

 ا هذح العركة وبد ت اوكة ا اكم تكرب بفرعة.
ملحمة س  س : كانع هذح العمليدة مدم  صدعو العمليدات  -

ال ط دة فهد   ال  واجهع ا اب ا اكمال و رإد  ن  فهم ال ارف ي يعدة هدذح
ا ال وإ بمددى الشدديخ اددرإ   محددد  ىل ا مشددا  الدإ ددة حيدد  ق يلددة اسب دد ت دد 

 ب ددداء تلددد  ال  ائدددلال وا اب ف اسمدددر اكب دددع  موعدددات مدددم ن دددو ال  يلدددة 
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محاربددة اهددرمص ه دداوال ولكددم  ون  ن   دد   ي نصددر عفددكري لددذا يل دددوا 
فيهدا الكثدري و ارو ال  دع مم كبائو كيام وين الد  كاندع مشدهورع ةفدم العد

مدددم الهددداجرإم وإ دددو  تلددد  ال  ائدددل قدددا ع مدددم ال اعددددع  ون  ن إعدددرث  حدددد 
ح ي بهمال ف د كان الشيخ حفم ا الواجهة حي  إبعامل م  قا ع ا اكم 
بصدد به الفدددؤو  عددم تلددد  الكبي ددةال ومع دددم ادد املا مدددم الكي ددص واسوروبدددص 

قددد قبددل الكثددري مدد هم ا وادد اب اسوجددا إمال واجتدده هددؤالء لفدداندع ا دداكم و 
هدددذح العدددارو بفددد و ا ياندددةال ف دددد ات  دددع ال  يلدددة الددد  ت اتدددل الشددد اب مددد  
ا ددداكم  ن إدددبم ه ددداو هدندددة ووقددد  اليدددالمل ال دددارال والشددد اب مدددم جهدددبهم  
كانوا إ  ذون  وامر ا اكم اإلسالميةال وما جهله الشد اب  ن رجدا  ال  ائدل 

 م ددداي  الشدد اب وإدرسددون  مددداك هم العا إددة كددانوا  ا ددداء اهلدنددة إب ولددون ا
جيدددددا     ا حددددل الليددددل ن  ددددع العهددددد وبددددد ت ب صدددد  الشدددد اب ورمدددديهم 
 قدددو  الطل دددات ال ارإدددةال لدددذا قبدددل الكثدددري مدددم  خوان دددا ومددد   لددد  صدددمدوا 
بشدددكل ع يددددو وقددددد تع ددددو كددددل ال  ائددددل مددددم صددددمو  هددددؤالء الشدددد ابال ر 

ون بب وإ  مم ا داكم إ هموا   م إرإدون الشها ع ا س يل هللاال فهم إ اتل
اإلسدددالمية ويل دددا لرضدددى هللا ا  كددديم ادددرإعبه وماربدددة مدددم إرإدددد ال فدددا  ا 
اسروال ل ددد كددان مع ددم رجددا  ال  ائددل مددم اجل ددو  الفدداب ص ا عهددد سدديا  
بري فهم جييدون الرماإةال وقد حصل حا ا ع يو ع ددما ت ددم اسش  بدو 

 الشددهداء حيدد  ق صدده مددرمي وهددو صددوما  برإطدداينال فطلدد  علددى سددط  م ددىن
 حددد رجددا  ال  ائددل وب دد  ه دداو لعدددع   م ور إددبمكم  حددد مددم الطلددوه سن 
ال  ان كان مبمك ا جداال لذا تصلو  ع اء هذا اسش الشهيد وب   كمدا 
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قبدددل بددد  و الوضدددعيةال ولكدددم  هدددر كرامدددة ع ي دددة لددده فع ددددما انبهدددع العدددارو 
  وهددو بدد  و وانبصددر الشدد اب  خددذوح بدد  و الوضددعية وسددحو م دده الفددال

الوضعية و ا اء  ف ه وع دما  نزلوح مثدواح اسخدري  دد ت مجيد   ع داءح وهدذا 
ف دددل مدددم هللاال وكاندددع ال  اصدددة ال تعطددد  فرصدددة لةخدددوع مدددم االقدددتاب مدددم 
اجلث ال وهذا مدا  غ دو الشد اب كثدرياال لدذا  دد  ن ا ن دو العركدة تركدع 

ا ح  ىل آخددر   م جثددة  ش آخددر هددو ع ددد العزإددز الصددوما  ا مكددان اسبشدده
العدداروال وقددد غ ددو اإلخددوع كثددريا ع دددما ر ت دددر ا دداكم مددم تددوفري مدرعددة 
السبادامها كمطاء لفحو جثدة اسشال ولكدم ومد  هدذح الشددع ف دد نصدر 
هللا اإلخدددوع وكاندددع خفددددائر ال  ائدددل فا حدددة و    هددددذح ال بي دددة  ىل تفددددليم 

الطدائرات الب فديية  سدلحبها للمحداكمال والل دع ا هدذح العركدة هدو  هدور 
اسمرإكيددددة الدددد  كانددددع تطددددري علددددى  جددددواء ال ط ددددةال لبحدددداو   ن ددددا  اسعددددداء 
و عطدداءهم  حددداايات م دداي  الشدد ابال واسددبمرت هددذح العددارو ت رإ ددا ل ددتع 
ادددددهرال وبدددددد ت ال  ائدددددل ت دددددع  وتبحددددددا عدددددم الصدددددل ال والدددددذي إعدددددرث 

بدص اإلخدوع الصوما  سي هم معىن ا الفات ال  ليدة فهد  ال ختب د  حدص مدا 
 اهاهدإم  ن فهم. 

كانع ه او عدع ج هات حي  ا طويف اسمامية ا م ط دة   –
مفبشدد ى كيفددين وم ط ددة سدد  سدد  وم ط ددة سددونال وكددذل   نشدد  خدد  ا 

(ال لذا كثرت خطدويف اإلخدوع وانشدملوا 7-7الكيلومت  رب  وكذل  م ط ة )
 ددداء عمدددل لعددددع ج هدددات ا آن واحدددد انب دددارا حلفدددم العددداروال وا هدددذح اسا

الدعو ع دقيدإد اجبماه مهم وادر  ل  يدة اهدرمص اسدتاتي يبه ف وضد  هلدم 
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 ن عدددد  اددد اب ا ددداكم قليدددلال وإ  مددد  تشدددميلهم ا كدددل ج هدددارم   عمدددل 
ه وم اامل على كل ا طويف بكل  نواه اسسلحةال وهذا اهرم مشهور  نه 

الددد  قبلدددع ر إهدددزم ا  ي معدددارو ا م دإشدددو وهدددو مدددم فادددذ ق يلدددة سدددعد 
مال وقددد ن ددذوا مددا خططددوا لدده ولكددم هللا  1996اجل ددرا  فددر  عيدإددد ا سدد ة 

كدان هلدم ابلرصدا ال حيدد  صدد اد اب ا داكم  لدد  اهل دوم وال بي دة كانددع 
سددد   ف ددددمل صدددح   ا وسددد  ال لدددد وهدددو مع دددل اهدددرمصال لدددذا  صددد حع 
م ط ددددة كيلددددومت  ربدددد  احليددددوي حيددددد  م ددددتمل يرقددددات الدددد  جتمدددد  الشدددددما  

 وب وال حدر ابلدرب والطدار ابلدإ دة و صد حع هدذح ال  طدة  دع تصدرث ابجل
 ا اكم.

بدددد  اإلخدددوع ابلباطدددي  لله دددوم علدددى م ط دددة اعهدددا )سدددومل  -
عبص مدددددم احدددددوال(ال وهكدددددذا ن دددددذت العمليدددددة بعدددددد صدددددالع ال  دددددر وبعدددددد سددددد

ال اوادات اسددبوىل ا داكم علددى سددومل حدوال وفددر اهرمدون  ىل اجتدداح  سدديا هم 
 )جوهر(.حي  م ط ة 
ب يدددع ا طدددويف ا م دإشدددو كمدددا هددد  ولكدددم توقددد  ال بدددا   -

بددداخلها و ركددع اجلمددوه  ىل جهدددة الشددما  حيدد  بلعدددد الدد  كانددع  دددع 
 مرع )ممد  إري(ال وبعد إومص اسبوىل اهاهدون على بلعدال ووجدوا غ ائم 

 ال  صى وال تعد لكثررا.
رسددددي بعدددد سددد ويف بلعددددال سدددلم الددددعو قدددانريي مدددم ق يلدددة ال -

 سدددلحبه  ىل ا ددداكم ولك ددده ادددريف  ن إكدددون اسش  بدددو قبي دددة هدددو مدددم إفدددبلم 
اسسدلحة سنده مددم ق يلبده وهدذا  مددر مد لوث لددإ ا وال مددان  مدم  لد ال وهددذح 
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ال  يلدددة كاندددع اسقدددو  ا م دإشدددو وكاندددع تفددديطر علدددى م ط دددة )ابرمدددو ا( 
لد ( حي  مداخل سومل بكارا وكذل  مداخل الي داءال وكدذل  م ط دة ) اني

االسددتاتي ية والدد   بددوي علددى الاددازن الدفونددةال وقددد ت ددوت ا دداكم لكثددرع 
 الم ائمال وبد  الشعو إ ر  ابالنبصارات الفرإعة.

بعددد فددتع وجيددزع قددررت ا دداكم  ن ردداجم مدإ ددة جددوهر ق ددل  -
احلفدددم ا م دإشدددو وهدددذح الدإ دددة الهمدددة كاندددع  دددع  مدددرع )ممدددد  إدددري(ال 

إ ة بلعدد الد  فدر م هدا ممدد  إدريال ور تفدبمر يدوإال وبد ت اهل وم مم مد
سدداعات ت رإ ددا وكددل هددذح العددارو  6حيدد  وصددلوا  ىل مشددارث جددوهر بعددد 

احلاعة كاندع  سدو  اجل دوب حيد  كبي دة كيدام وين ب يدا ع ال اعددع هد  الد  
 فدددم كدددل اددديتال واسدددبولع ا ددداكم علدددى جدددوهر وكاندددع الم دددائم ال تطدددامل 

علدددى اهاهددددإمال وكدددذل  اسبفدددلم بلددددوإم للمحددداكم  لكثرردددا وقدددد فدددب  هللا
وسددلموا للشدديخ حفدددم يدداهر  وإددوال وانبهدددع اجلهددة الشددمالية ور إ  دددى  ال 
معاقددددل ق يلددددة سددددعد ا )غلكيعددددو(.  خلددددع قددددوات ا دددداكم ب يددددا ع اإلخددددوع 
واجتهع ل اين اسمم البحدع   ت ص هلدم  ن الشديخ ادرإ   محدد قدد  عطدى 

دع اسمددان ويلددو مددم قددوات ا دداكم عدددم الفددان لكددل عمددا  اسمددم البحدد
 ي ادددددددديت ا تلدددددددد  الكاتددددددددوال واإلخددددددددوع ي عددددددددا ن ددددددددذوا اسوامددددددددر واكب ددددددددوا 
ابحلواسددددديو لكددددد  إب كددددددوا  ن كاندددددع ال  مدددددة مبوريدددددة ا احلدددددرب علي ددددداال 
ففوث  د معلومات ا احلواسو بال ا ال و عط  للعما  اسمدان وتركدوا 

وبعددددد  لدددد  بددددد  زعمدددداء احلددددرب ببفددددليم  جهددددزرم ور إلمفددددوا بفددددوء  بددددداال 
الفال  لل  ائل ال  ت بم   ليهاال وهزم اهرمدون ادر هز دة وهربدوا  ىل  ايوبيدا 
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ومم الطرائ   ن )قانريي وع دوا ال و)حرن قّ  ( الفؤو  عدم سدومل حدوال 
سدددداب اال كددددل هددددؤالء اعب لددددوا واب  ع دددددوا  علددددى سددددرواله خوفددددا مددددم الددددوتال 

والطددداب  ال  لددد  إ هدددم جيددددا  ن هدددؤالء زعمددداء ولكدددم مدددم إعدددرث الصدددوما  
ق ليص لذا وبددون  ي مدربرات مفد  ة تركدوا حلداهلم العب دارات ق ليدةال وكدذل  
فددددر موسددددى صددددور وبشددددري راغدددد  عددددم يرإدددد  ال حددددرال وقددددد اتصددددل الفددددؤو  
العفددكري ا ددان ب شددري رغدد  اب دداكم اإلسددالمية ليفددلم هلددم اسسددلحة سن 

  ن أتخر. ا اكم هد ته ابهل وم عليه
واصددل اإلخددوع عمليددارم حيدد  اسددبولو علددى اددرمل م دإشددو  -

وبلعدددددد وجدددددوهر وبلددددددوإم مفددددداعدع واضدددددحة مدددددم ال  ائدددددل وكاندددددع  موعدددددة  
كيدام وين ومدم معهدا مددم اهموعدات ال اتلدة البابعددة للشديخ البدار وآ م عددريو 
ه  ال  تبواجد ا ال دمةال ل دد  هدرت بعد  الدت   ا الكثدري مدم العدارو 

حلاعددة فلدددم  بلددد   قيددا ات اليدانيدددة للمحددداكم ا ددريع الكافيدددة لكي يدددة   ارع ا
لعاروال ر تكم واا ة مم ن فها ا بداإة اسمرال ولكم ببش ي  مم اإلخدوع 
الهاجرإم بد ت اسمور تفري بفرعةال ف د اجتهع قوات الشد اب كمدا كدانوا 

 خ دداعها للمحدداكم   إفددمو م ا الرحلددة اسوىل  ىل مدإ ددة  م دإشددو  اولددة
كليدداال ور جيدددوا  ي م اومددة تددذكر ه دداوال وكددان ا م دمددة كددل هددذح العددارو 
اسش يلحددددددة الفددددددو اين وإوسدددددد  الب ددددددزاين وعيفددددددى الكيددددددين ومجيدددددد  ادددددد اب 
الهددداجرإم ال  دددالءال واددد اب الشددديخ كدددانوا إددددإرون العدددارو بصددد بهم خدددرباء 

 وج رالت احلروب رغم كو م مهاجرون. 
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 معركة ا لم
 
ان العددار إبدداب  البطددورات عددرب ق دداع اجلزإددرع الدد  اسددبطاعع  ن كدد

ت  ددل مع ددم مشدداهد ال صدددة مددم الصددوما ال وجهدددز الشدد اب  ن فددهم لعركدددة 
احلفددم ا م دإشددوال فلددم إ  ددى سددو  م ط ددة )ب ددا ر( ومددا حوهلددا  ددع ق يلددة 
سددعد وهدد  ق يلددة واسددعة ا م دإشددو وإ بشددر الصددوفية فيهددا كثددرياال وال ن فددى 

ا ق يلددددة الددددزعيم ال  لدددد  عيدإددددد رمحدددده هللاال وقددددد عزمددددع علددددى عدددددم  إ ددددا   دددد
االسبفددددالم   ددددا م هددددا  ن مددددا إدددددور هددددو  مددددر ق لدددد  ونفدددديع  ن كددددل هددددؤالء 
الشدد اب  ددع لددواء ا دداكم قددد تركددوا ال  ليددة وراء  هددورهمال   ن بب دددإر غددري 
موف  قررت ق يلة سعد  ن تواجده ا داكمال وكدان قائددهم "ع دد قيدإدد" رجدال 

ا إع د الفحر واسص ام ومشهور ابلفكرال وقد  خذح المدرور سن ق يلبده ارإر 
 رخييدددة ا الصدددراعات ال  ليدددة ا م دإشدددو وهلدددا مواقددد   مشدددهورع ابلشددد اعة

وحددص قددوات سدديا  بددري ر تفددبط  الفدديطرع علددى هددذح ال ط ددة ع دددما بددد ت 
م لكثدددرع  صدددي اراال ور إكدددم )قيدإدددد( إعدددرث  ن 1990ال وضدددى ا سددد ة 

  هللا مم اهاهدإم سيبمك ون م ده وق يلبدهال وهكدذا اسدبعد اإلخدوع وبدد   سو 
اهل ددددوم الشددددامل وقددددد قاومددددع ق يلددددة سددددعد م اومددددة ارسددددة. بددددد ت العركددددة 

( وجهدددة ب ددددا رال واسدددبمرت العركددددة 7-7ابهل دددوم مدددم جهبددددصال مدددم جهددددة )
سربعة   م مببالية وجر  الكثري مم اإلخدوع واسبشدهد الد ع ال وع ددما ر   

ة اهاهدددإم انفددحو  ىل جامعددة م دإشددو حيدد  حصدد ه ال يدد  ونصددو عز دد
 سددلحبه ال باكددة كلهددا ووجههددا  ىل ال دداي  الدد  تفدديطر عليهددا ا دداكمال ومدد   
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كثرع الرماإة وكثافة ال ريان انب در الشد اب مددع يوإلدة ا الب كدري علدى كي يدة 
 خدددتامل صددد وث ج دددو حال وقدددد اسدددبطاه اإلخدددوع مدددم فعدددل  لددد  ع ددددما قدددرر 
اسش "ندددددور  إدددددري" قائدددددد ميدددددداين مدددددم اددددد اب ا اسوجدددددا إ ص وقدددددد تددددددرب ا 

مال و  صدددددد   قائدددددد لكبائددددددو اهاهددددددإم ال اتلددددددةال 1993معفدددددكرات ا سددددد ة 
اسدددبطاه ب  دددل هللا   بشددد اعبه ال دددذع  ن إ  دددز هدددو و موعدددة صدددمريع مدددم 
الشددد اب  ىل لدددداخل ال ددداين بدددد وا ابالادددب او مددد  قدددوات قيدإدددد مدددم قرإدددوال 

رفددع ا دداكم ببلدد  ا طددوع اباددرت مفدداندع الشدد اب مددم ا دداردال وع دددما ع
ور إ ددد  بوعددددح وتدددرو اددد اب ق يلبددده  دإدددد كال فدددوعوا ال هاإدددة هدددرب ع دددد قي

 ون  ن خيدددربهم ملروبدددهال وكدددان قدددد  هدددر ا ااادددة اجلزإدددرع وزعدددم  نددده ر ولدددم 
إفلم سالحه  ال لفطلة ع دهللا إوس  وهذح كانع م وارع م ه فهو ر إ  ل 

لددد  الفددددطلة ع دددددما كدددان بعافيبدددده فكيدددد  جيدددر  اين ابلددددبكلم عددددم عالقبدددده بب
بعددددهللا إوسددد ال ل دددد فشدددل واحلمدددد هللاال وسدددلمع ال  يلدددة مجيددد   سدددلحبهاال 
وهرب مع م ا املا  ىل م ازهلم وهكذا يهدرت م دإشدو ابلكامدل واحلمددب 
على م به وف لهال وقدد غد م الشد اب الكثدري مدم اسسدلحة واسجهدزع ال يمدةال 

 دد  هدرت كرامدات كثدريع ا معددارو م دإشدوال و  كدر ه داو قصدة اسش  بددو ل
 جاندددة الصدددوما  وهدددو قيدددا ي مدددم اجل دددوبال وعمدددل مع دددا ا البفدددعي ات ا  
كيددام وينال كمدددا  ن ددا  ادددرك اح ا عمليددة ضدددرب الصددهاإ ة ا مم اسددداال  نددده  ش 
ادد اه وقددد  صدديو بطل ددة بيكددا  مي وهدد  يوإلددة وقاتلددة و خلددع ا معدتدده 

 رت ه دددداوال وعددددرث اجلميدددد   ندددده سيفبشددددهد ولك دددده ب دددد  حيدددداال وقددددد واسددددب
تع ددو الكثددريون ف ددد كانددع الطل ددة ا العدددع وتبع دده كثددريا وتددر   الشدد اب 
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 خبصون  جراء عملية جراحية لهال سن الوض  ا الفبش يات كاندع الي دة
 العا إدددةال  نددده وضددد  ريختددددإر وابل ااددد ف دددد بدددتت الكثدددري مدددم اسيدددراث  ون

لددددذا تعددددو اسش  جانددددة ور إكددددم لددددد  اإلخددددوع  ي سدددد يل وكددددان م سدددداويال 
إصددرش كثددريا مددم اسرال   فددرد هللا ع دده كربددده و لدده ع دددما  كرمدده  ا دداء  هابددده 
للادددالء  كدددرمكم هللا فارجدددع الطل دددة كاملدددة مددد  ال دددو   كدددرمكم هللاال وقدددد 
تع دددو اجلميددد  مدددم هدددذح احلا ادددة وه ددداو الكثدددري مدددم قصدددجمل الكرامدددات ا 

 شو.معارو م دإ
 

  صر   للمحاكم اإلس مية
 

بعددد  ن حفددمع ا دداكم العددارو ا م دإشددو ب يددع بددال خطددة 
واضحة لفب  لهاال فال صر كدان م داجت هلدا ف دد كدان اسمدر إفدري بيفدر مدم 

لددددوب الشدددد اب ابل  ائددددل د إفددددبطي   ن إعددددرث كيدددد  مجدددد  هللا قهللاال ال  حدددد
بكددل سددهولة سدديطرت و ل ددى ا قلددوب قطدداه الطددرمل و مددراء احلددرب الرعددو و 

مجيدد  م دداي  م دإشددو  ون اسددبث اءال وكددان عليهددا  ن تفددره ا  علددى ا دداكم
وض  برامج م يدع تفبيط  مدم خالهلدا  إ دا  حفدم ال دوا  للشدعو الدذي  
كان معها ا كدل هدذح الفدريعال لدذا اجبهدد بع دهم ا البعامدل مد  الل دات 

  الفياسدددةال وقدددد بشدددص  صددد افهاال فه ددداو اسمدددم واجل هدددات اجلدإددددع وكدددذل
نش  مل  الفياسة وبرز الشيخ ارإ  بص به مث   وانا   سالم  مم 
حددددزب الب مدددد  الددددذي فمددددل ال كددددر اإلخددددواينال ولكدددد  ت دددددر ا دددداكم علددددى 
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 حبدددواء جيمددد  الل دددات حصدددلع ه ددداو اجبمددداه سدددرإ  بدددص اددد اب اجل دددوب 
 قصدددد كيدددام وين واددد اب م دإشدددو مددد  ب يدددة قدددا ع ا ددداكم ووزعدددع الل دددات 

عة وسددلم قيددا ع اجلدديش ابلكامددل للشدد اب وتددوىل هددذح احل ي ددة اسش  بددو بفددر 
م صدددورال وآ م عدددريوال وسدددلمع اسمدددم لل  ائدددل حيددد  الشددديخ إوسددد  عيدددد 
عددا ي وي عددا كانددع اسمددور مبشددابكة فلددم جيددرب مع ددم هددؤالء الشدد اب فددم 
الفياسددة مددم ق ددلال  ن الشدد اب هددم ف ددانون ا ال بددا  والدددفاه عددم احلرمددات 

ء ا ت دددددددإر الفياسددددددات الالزمددددددة وال ددددددرورإة هلددددددذح الرحلددددددة ولكدددددد هم ضددددددع ا
احلفاسددددةال لددددذا كددددان  خبيددددار الشدددديخ اددددرإ   مددددر موفدددد  سندددده رجددددل لطيدددد  
وصاحو رف ال لذا تلركع الفياسة للمحاكم بكل ح ائ هاال كما  ن الب دار 
مم الش اب وال  ائل ت ر وا بف و خربرم الب ارإة لل  االقبصا ال وكاندع 

بركددة هللا  ون ختطددي  إددذكرال ف ددد فددوجت اجلميدد  ابل صددرال  اسمددور تفددري علددى
 (.إن ينصركم   ف  لالح لكمولكم ال ع و )

كددددان نصددددر هللا للصددددومالص هددددو نصددددر ع دددديم جلميدددد  الفددددلمصال 
فالعدددار بدددد  إفدددم  سو  مدددرع عدددم اهلددددوء واسمدددم ا م دإشدددو و و  خطددددوع 

دو  سو  مدرع م دذ جرإ ة اختذت مم ق ل ا اكم ه  فب  مطار م دإشو ال
سددد ة وهدددذا ب  دددل هللا وب  دددل هدددؤالء الشددد اب اهاهددددإمال ل دددد كاندددع  16

سدددلطة ع ددددهللا إوسددد  اهلدددش ا بيدددداوا ال ت ددددر  ن جتدددرب  مدددراء احلدددرب علدددى 
فدب  الطدار وال الي داءال سن هدذح الفددلطة بشدها ع اهموعدة الدوليدة لعزمددات 

هدد  الدد  ردديمم علددى اسج دددع  تددع ب دداء علددى توصددية  ايوبيددة وكانددع  ايوبيددا 
اليوميددة لدددؤ ر  نشددداء هدددذح الفدددلطةال وكددل الدددراق ص الح دددوا  ن  ايوبيدددا كاندددع 
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ت عددد  ي معددارو هلددا مددم هددذح البكشددكيالت فهدد  ليفددع كمددا تدددعى   ددا 
 ثل الشعو الصدوما ال  ن هدذح الفدلطة  ثدل ن فدها و ايوبيدا ف د ال ومهمدا 

وا وهدددد  ت ددددوي  ن تفددددبوىل علددددى قددددالوا فدددد ن هددددذح ال ددددوات تواجدددددت ا بيدددددا
الصدوما  كلهدا حفددو مدا  كدددح الدرئيو اإلايددور مديالن زإ دداويال ل دد  كددد 

م  ن  ايوبيدددا ترإدددد أتمدددص 2004 ا ددداء  نشددداء هدددذح الفدددطلة اهلزليدددة ا سددد ة 
ن فدددها ابلددددخو  ا الصدددوما  وال نفدددب عد  ن تب ددددم لدددذل  بعدددد  سدددبيالء 

ع الكثددددري هلددددذا الشددددعو ف ددددد ا دددداكم علددددى الفددددطلةال  ن هددددذح ا دددداكم قدددددم
فبحددع كددل ادديت واحلمددد ب  وال و خددرياال وهددذا ا ددري والعمددل نعبددربح صدددقة 
جارإددة للشددعو الصددوما ال واسجددر  ن ادداء هللا إعددو  جلميدد  ادد اب ا دداكم 
االسددالمية  ن ادداء هللاال وسو  مددرع اسددبط  الشددعو الصددوما  بكددل ق ائلهددا 

 ن إشددهد  ي  ورإدة عفددكرإة ا  ن إب ولدوا ا العاصددمة  ون خدوث و ون 
الطرقات العامةال  ن هي ة الشرإعة اإلسالمية ه  ال   فعع ال ان  ىل عدم 
 رتكدددداب ال كددددراتال  نددددين وهللا  ع ددددز عددددم وصدددد  اسمددددور واهلدددددوء واسمددددم 
والبطدورات الدد  حصدلع ا م دإشددوال فياليدع الدددو  اإلسدالمية كلهددا تل دد  

ل دددان ةيددد  فددداكمو م بشدددره هللا للشدددرإعةال لب دددب  الفددد ون وختدددرد مجيددد  ا
وخيلو س يلهمال  ن الشدرإعة هد  الد  ت دمم عددم زد ال دان  لمدا وملبداان ا 
غياابت الف ون  ون ماكمات تذكرال فكل  نو له حكم وحّد ا الشره 

اعال  ن اجلميددد  ا م دإشدددو كدددانوا وإ  دددذ فدددورا  ون تدددر   وتفدددبمر ع لدددة احليددد
حلدددو  وقلبددل مددم ق بددل وحكددم مددم  لددم تمددون هي ددة الشددرإعة ف ددد  قيمددع اف

حفدددو ادددرإعة هللا وابلدددذهو الشدددافع  الفدددينال وا احل ي دددة سدددلطة ا ددداكم 
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الشددرعية كانددع  ددع سدديطرع  انن إ همددون  إدد هم ابل دد  ال وقددد سدداندهم  
ك ار العلمداء  مثدا  الشديخ سدو  والشديخ ع ددنور ادرإ  الوجدو  ا مكدةال 

همددون معددىن الثوابددع والبمددريات ا وغددريهم مددم ك ددار العلمدداءال وهددم  انن إ 
اددرإعب ا وإ همددون ال اصددد الشددرعية وفملددون فكددر واسدد  وإ ددعون الصدداال 
وال اسددد ا اليددزان ور إكددم فملددون  ال كددر ال ددي  البشددد  ال ددزويال الددذي 
إؤمم بر ي واحدد ف د ال بدل كدان هدؤالء العلمداء علدى مد هج الفدل  الصداال 

ة رضددددوان هللا علدددديهم  مجعددددصال ف ددددد  خددددذوا بدددددءأ ابلرسددددو  الكددددرام والصددددحاب
برخجمل ابم ع ان وادع ابم عمر وحذار ابم مفعو ال وتعاملوا م  الشدعو 

   م مفلمون بم  ال  ر عم العاص   و الصاال  و الطاال.
 ن  و  ادد ء بعددد ال صددر هددو تشددكيل اددور  ليددبم التاجدد   ليدده 

ادور  م  در ع مدم حلفم ال راراتال وقدد وفد  هللا اد اب ا داكم  ىل تشدكيل 
نوعهددا وكانددع مثدداال لعخددوع والددتاحم والبدد ل ال ف ددد مجعددع مجيدد  اسفكددار 
وايراء ا مكدددان واحدددد وهدددذا  مدددر ممبددداز جدددداال وانطل دددوا مدددم م طلددد  ادددرع  

(ال ر إكدم وما اختل,تم في ه م ن   يح فحكم ه إىل  حي  إ و  هللا هلم )
  ابلددر ي  ون الرجددوه  ىل ه دداو  مددر إ لدد ال ال  ددا  لددنراء ال اسدددع  و الب ددر 

هللاال ولكم ال ن فى  ن ا كل  بم  ه او  ائما الشدا إمال ف دد ر إ دا  لد  
ا عهد ال   صلى هللا عليه وسلم و ثل هؤالء ابل اف صال  ما ا عهدان فلدم 
إكدم للم داف ص ا م دإشددو  ي صدوت ف ددد عملدوا ا ا  دداء علدى حفدداب 

ايدددددوبصال  مدددددا مدددددا  هدددددر لددددددإ ا هدددددو ال كدددددر الدددددوال ت البحددددددع اسمرإكيدددددة واإل
البك ددرييال ور إكددم  لدد  اسمددر سددري ف ددد  را  مددم إ بفددو هلددذا ال كددر  ن 
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إ رو ن فه س م ااركوا ا اكم ا ال صرال وهذا ال كدر انبشدر لدد  بعد  
 خوان ددا اهاهدددإم البشدددإص الددذإم ر إ همددوا م اصددد الشددرإعة فهمددا كددامالال 

  اسحيدددانال وتدددتجم علدددى  رو الواقددد  بعدددددع وكاندددع  فكدددارهم  ت هدددر بعددد
عمليدات يائشددة ال فائدددع م هدا  حيدداان  خددر ال   دم ادد اب اللصددون لدددإ هم 
ولكدددد هم تشددددد وا ا الدددددإم ور إفددددمعوا نصدددديحة الرسددددو  ع دددددما م ع ددددا مددددم 
الب طد  والبشددد ال لددذا ر إكونددوا إ همددون سددعة هددذا الدددإم بفدد و قلددة العلددمال 

ال معىن إفروا وال تعفروا وبشروا وال ت  رواال وهذا ور إعلموا معىن الوسطية و 
احلددددإ  إشدددمل كدددل الطاعدددات حدددص ا اجلهدددا  جيدددو  ن نيفدددر رغدددم  نددده ا 
 صله كرح ولك ه إفري لم إفرح هللا لده بفد و  ن ابجلهدا  ت دام اسمدم وإ شدر 
اره هللا وس ة ن يهال لدذا مدم اليفدر البددرد ا  مدور الددإم كلده وعلدى م هداد 

و  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلمال ولكدددم كدددان عدددد هم ا الشدددور  صدددحابة رسددد
الب  يذي قليل جدا وصورم إفم  وال إ  ذ بف و  ن اسب  ايهم لعحكام 
غري م ص على فهم صدحي ال واجبهدد الشد اب الشدرعيص ا مواجهدة فكدرهم 
ابل كدددر الفدددليم الصدددحي ال ولددديو ابالقصددداء  و احلدددربال فهدددم  خدددوا م وقدددد 

  العارو اسخريع. ااركوا مجيعا ا
ل دددد بدددد  الشدددعو الصدددوما  فدددو ابسمدددم فكدددل اسمددداكم الددد  

سصدددحاملا  ت احل دددومل   لمددداء احل دددا  وت  يددد  الشدددوارهال ور ف دددد فبحدددع 
 والل وء  ىل ا اكم والشرية  ا اء  ي نزاه. 

ر نكددددد ن ددددر  ب صددددر هللا ل ددددا ا م دإشددددو حددددص بددددد ت الصددددي ة 
ر نددد عم ب ددددوم محدددان  ىل الفدددلطةال ف دددد اددد ع اسخدددر  وال سددداع ا ل  دددان و 
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ال دددوات الصدددهيونية ه مدددات ارسدددة علدددى الشدددعو ا غدددزع ة دددة اسدددتجاه 
اجل دددي الصددهيوين ال سددور ه دداوال وقددد اسددبادم ن ددو احل ددة لله ددوم علددى 
ل  ددانال وهكددذا بددد ت حددرب جدإدددع ر تكددم ا احلفدد ان ومددم جدإددد ا ددع 

الفياسددة كانددع تددوح   ن حددزب  البوقعددات عهللا اهاهددون ه دداوال و ن كاندد
هللا سبفبفددلم بفدد و  ن احلددرب قددد  خددذت م حددى غددري  خالقدد  وهددذا مددا 
ن ولدددددددده  ائمددددددددا  ن العدددددددددو ال إراعدددددددد  نفدددددددداءان وال  ي ال ددددددددا وال ادددددددديوخ ا وال 
مفبشدد يات وال مددددنيص. فمدددا ا نعمدددل   ن غدددري  ن إ فدددحو اهاهددددون ا 

ال شعة ا ج وب ل  ان وقبل  ازرا  الدنيص؟ال ل د ر إ ا اهالعارو حص ال إ 
ال دات  لمدا وملبداان مدم ق دل الصدهاإ ةال وا ن دو الوقدع كدان ال داف ون مدم 
بين جلدت ا إل ون اللوم على حزب هللاال لا ا ال خيط  اجلداين وهدم الصدهاإ ة؟ 
احل ي دددة الواضدددحة  ن حدددزب هللا ر إ دددّدر ح ددددم ا فدددائر الددد  سدددب  م عددددم 

فعال وصدم اجلمي ال فليو مم الع و   ن ن  ل  احلرب وقد فاقع البوقعات
 ن عمليدددة ا طددد  سددد و  لددد  الددددمار الددد  يالدددع بدددال  هللا ومددددن ل  دددان 

بيليددددون  والرا ا  9.5 كملهددددا!ال ل ددددد  ن دددد  العدددددو الصددددهيوين  كثددددر مددددم 
احلددربال هددل  ن  ددع هددذح ال المددة الطائلددة مددم  جددل ج دددإص؟ال ل ددد وجدددوا 

وقددد ادد ه الكيددان الصددهيوين خطدد  اجل دددإص  مددربرا لمددزو بلددد مفددلم مفددارال
بعمليدددات احلا إدددة عشدددر مدددم سددد بمربال وه دددا تي  دددع  ن ه ددداو كارادددة قا مدددة 
لل  ددانال فدد حم قددد ر إ ددا مددا حصددل ل ددا ا  فمانفددبان بعددد احلا إددة عشددرع مددم 
سدد بمرال ف ددد  مددرت ال ددر  والدددن والفدداجد والفبشدد يات  كملهدداال وقدددد 

مددددد  اهاهددددددإم ا ل  دددددان مهمدددددا احبلددددد  وقددددد  مجيددددد  الشدددددعوب االسدددددالمية 
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مددذاه هم وهددذا مددا نرإدددح ا  ي معركددة فدد حم اليددوم إ  صدد ا الوحدددعال   ا ك ددا 
مفلمص ونفب  ل ن و ال  لة في  م   ن ن صر بع  ا بع اال وال   ري لا ا 
ال إ هم حزب هللا هذح ع ا ولعس  الشدإد ه  تبهم ا  ائما  ن ا ضدهمال 

 دا ا حدزب هللاال فد ن ك دبم مد  احلد  فد حم معكدم و ن   ن ا مد  احلد     خوان
ك بم م  ال ايل ف حم ال نواف كمال  قصد ه ا  ن اسمدور ال  هيدة ممكدم  ن 
 ددل بي  ددا وال إ  مددد   ن إ ددر  مفدددلما م بددل  خدداح الفدددلمال ولفدد ا معكدددم ا 
الفددائل الع دإددة ا رفددة لدددإكمال ول ددد ر إ ددا بعدد  الشدديعة اجل ددوبيص إ رحددون 

ل الزرقدداوي  ا دداء احلددرب الصدديهوين علددى اجل ددوب وهددذا قددد  حزن ددا كثددرياال م بدد
وتددم ضددد هددؤالء الراف ددةال  مددا الشدديعة العددا إون فدد حم ال ن ددر   ن حصددل 
مكدددروح سي  اهدددد  و غدددريح مدددم  ب ددداء اجل دددوبال فل  فدددى ا الفدددات ال كرإدددة 

اخبل  ال  ال صلة هلا ابلدإمال ول ب   على اإلخبالث الشرع  العبرب ف د 
العلمددددداء مدددددم ق ل ددددداال وال إ  مددددد   ن إكدددددون ا دددددالث ااصددددد  فهدددددذا عمدددددل 
ص ياينال  ن مصي ب ا ا  مب ا  كرب مم  ن  بل  بف و مواقد  سياسدية ال 

  خل للدإم ملاال وندعو هللا  ن إ صر مم نصر  إ ه ة  آمص.
 

 التوجه إىل مقديشو
 

  قددررت بعددد مشدداورات كثددريع  ن  جتدده  ىل الصددوما  بفددرعة لكدد
 كددددون قرإ ددددا مددددم آخددددر البطددددورات اليدانيددددةال وهددددا  ان قددددد وصددددلع ا احلدددددو  
الكي يددة الصددومالية ا م ط ددة  وبلدد  ا الشددهر الثدداممال و جتهددز للددذهاب  ىل 
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م دإشددو لتتيددو اسمددور ه دداوال وق ددل ا ددوو ا ت اصدديل رحلددص  ىل ه دداو 
ل صل  رإد  ن  وض   مور ختجمل احلركة اإلسالميةال ف د قصدت  ن  ع ون ا

اسو  مم هذا الكبداب  حدوا  الفدلمص واهاهددإمال فكمدا نعدرث فد ن كدل 
ع وان له معىنال فال صو  ه ا  إ ا  للمفلمص وال راء الكدرام هلدذا الكبداب 
سدددواء كدددانوا نصدددار   و إهدددو   و غدددري  لددد   ن كدددل مدددزاعم اإل ارع ال اادددية 

م فهو ابيل وقدد اسمرإكية ومم معها مم حزب ال اتو واحلل اء حو  اإلسال
ر إ ددددا مدددددؤخرا   دددددم إبحدددددداون   دددددم علددددى واددددد  ال  ددددداء علدددددى مدددددا إفدددددمى 
ابإلرهدابيص وهددم إ صدددون  لدد  الشدد اب الفددلم الددذي رفدد  الفددال  للدددفاه 
عددم عرضدده و رضددهال وهددذا  مددر واضددد  جددداال فهددم ال إفددمون غددري الفدددلمص 

غ دددا وال ابالرهددابيصال فهددذا جدديش الددرب الددذي إ بددل اسوال  وجي دددهم ا  و 
إفددددمى ابجلدددديش اإلرهددددارال فدددد حم ن هددددم جيدددددا   ددددم  را وا ع دددددما  يل ددددوا 
م ددددددولبهم الشددددددهورع "لدددددديو كددددددل الفددددددلمص  رهددددددابيصال بددددددل كددددددل اإلرهددددددابيص 
مفلمص"ال كانوا إهدفون  ىل  بعا  ال ان مم احل ي ة  ن اإلجرام واإلرهداب 

 ددددددرمص م هدددددومهم لدددددديو لددددده  نبمدددددداء  إدددددينال فه دددددداو مبطدددددرفص ومبشددددددد إم و 
و رهدددابيص ا كددددل  إددددم وا كدددل حددددزب وا كددددل سياسدددةال وتددددم ال  ددددبم مددددا 

الفددرقة  ىل ندد  هللا إوسدد  رغددم  ندده مددم  كددرم و يهددر  عإفددمون ا ف ددد نفدد 
وال حي             و م إ   عل    م ه كثددددريا )هللاال تددددم ال إهم ددددا مددددا إ ولوندددد ن يدددداء 

ععددددة (ال فهددددؤالء إفددددعون بكددددل يدددداقبهم ا تشددددوإه مايل    رون وم    ا يعلن    ون
اإلسددالم مددرورا ابهاهدددإم مهمددا  نكددروا  لدد ال و  ا كددان الدددفاه عددم العددرو 
واسرو وعدددم ق ددو  ال ددوانيص الدوليددة الدد  ضددد م ددا ف اددرإعة ممددد صددلى 
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هللا عليه وسلمال و  ا كدان رفد  الع و إدة اجلدإددع و  وقراييدة االسدبعمار   ا  
و عدددددا ان هددددو  كددددان  لدددد   رهدددداابال فهددددذا اددددرث ك ددددري ل دددداال ف سددددان جتهيددددزان

إلرهدداب اسيدددرث العا إدددة سمب دددا  و الددد  تب هدددز لعا اردددا وهدددذا معدددىن ايإدددة 
الكر دددددة ا سدددددورع اسن دددددا ال وقدددددد انب دددددل  سدددددم اإلرهدددددار  ىل رءسددددداء  مرإكدددددا 
وبرإطانيا فال إكا ون إط ون موي ا  ال وت ب رهم الشعوب بصدورهم الشد يعة 

لددددوا صددددرخات الب دددداهرإم مددددم  وابالفبددددات الدددد  تفدددد هم وتلعدددد هم وال إكددددا  خي
كلمدددات "  بدددوش    رهددددار   تدددوين   قاتدددل اسي ددددا "ال واحلمددددب  ن ددددا ا 
ال اعدع ال ن ذ  جهدا ا ف   سياسات المربال بدل هدم ف دحوا  ن فدهم 

سددد وات مدددم  عدددالن  6 فعددداهلم الشددد يعةال و علدددم ه دددا  ن كدددل مدددا   ددد  بعدددد 
 دد  هددو ع ددزهم عددم فهم ددا المددرب احلددرب علي ددا وسددعيهم ل مع دداال كددل مددا  

وهزم ددددا ولعسدددد  الشددددددإدال وال إرإدددددون  ن إ همددددوا  ن هدددددذا الصددددراه لددددديو 
عددا ي فهددو ع دددي مفددبمرال وحددص لددو عوهددا بشددص اسعدداء لب ددليل ال ددان 
ف ددد ضددللوا اددعوملم وال بددائج اسوليددة كانددع ال شددل الددذرإ  علددى  إ دداث الددد 

ل ارع اسوروبية خاصدة المربيدة اجلها ي ا العارال وقد زا  عد  اهاهدإم ا ا
ال وز ان اددوكة ا كددل مكددان وهددذح الددرع مددد  مددم 11-9م هددا بعددد غددزاوات 

هللا ف دددد ختلدددع مجيددد  احلكومدددات عدددم مفددداندت ا بفددد و خوفهدددا مدددم اإل اع 
اسمرإكية ال  تبحكم بفياسات ا ارجية لعممال ف   ل هللا وم به اسبطع ا 

عفدكر  وفكددر ال ف دد اسددبطع ا  ن  ددد  ن نبد قلم مدد  الوضد  اجلدإددد مددا   و 
الا  مدم الفدلمص  ون  ي مشداكل تدذكر   از ا  خربت دا العفدكرإة خاصدة 
ا ربع الب  يةال ف حم اليوم نواجه اجلماعة العفكرإة بفيارع واحدع وبشاجمل 
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واحددددال  و زهددداز هدددات   و زهددداز السدددلك ال ل دددد ن دددم اهاهددددون  ن فدددهم 
وضاه اسم ية اجلدإدعال والراقدو ال صد  سدري   كثر ف كثر ليبمااوا م  اس

 ن احلركات اجلها إة والعا إة للمطرسة المربية قد از ا ت ا آسيا الوسدطى 
بدددددءا مدددددم  إالندددددال ال لي دددددصال وغريهدددداال  مدددددا كشددددمري ف دددددد ت ددددر  الالصدددددون 
للمواجهة بعيدا عم البزامات سلطة  سالم آاب  الد  كاندع تبداجر ب  ديبهم 

ى  حددد  ن اإلسددبا ارات ال اكفددبانية هدد  الدد  تولددع تدددرإو فددال خي ددى علدد
الفدددلطات ا اهل دددوم   دددوا مشددداركةمع ددم هدددؤالءال   ختلدددع عددد هم ع دددما رف

ث مدددددم خيدددددا بان فددددال خي ددددد  علددددى  حدددددد فالعدددددوعلددددى يال دددددانال  مددددا  فمانفددددد
ا العمدددد  اسفمدددداين حيدددد  انددددب م اهاهدددددون  كثددددر فدددد كثرال ومددددم البطددددورات 

إفمى ابحلرب ضد اإلرهابال ال شل ا   ي  اسهداث ال بائج ال اارع لا 
ال اادددددرع هيددددد هم  لي دددددا ا  فمانفدددددبان وهدددددو ال  ددددداء علدددددى قيدددددا ات ال اعددددددع 
ويال دانال ف بشدركم  ن ادديا ا  لد  خددري وا هدذح الفد ة سددي لغ مدم العمددر 

عامددا وتمددد هللا الددذي ح  دده ل ددا رغددم كددل مددا  لكوندده مددم  مكانيددات  50
يدة وهدذح مدم كرامدات هدذا الرجدل الصداال الدذي وهدو وقبده ما إة وتيك ولوج

بال وقدددد صددددمل ع ددددما  جاب دددا عدددم سدددؤا  حدددو  توقعاتددده للدددرّ  بعدددد غدددزوات 
نيوإورو ووااطمال ف جاب ابحلرث الواحد " ن ب داءان  حيداء هدو نصدر ل دا"ال 
  ن هددددو كددددان إعلددددم ح دددددم العمددددل الددددذي إ دددددم  ليدددددهال و مددددا فكددددر ال اعددددددع 

ا كددل مكددان وسددببع ون ع دددما سدد بد ابلكددالم عددم فاحلمدددب ف ددد انبشددر 
ا ال  ا العدارال ف دد  ح ده الكثدري مدم ال دان  ون رءإبده وهدذا مدا ك دا نرإددح 
 ن تبحدددددرو الشدددددعوب لبحرإدددددر  ن فدددددهم مدددددم هدددددذا ال لدددددم والطميدددددان المدددددرر 
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والددددإكباتوري ا م اي  ددداال ل دددد حددداولبم  ن ت دددللوا العدددار  ن يال دددان كدددان 
عهدددهم حيدد   ل فددوهم احل دداب ابل ددوعال ولكددم  هدددر  إ ددطهد ال فدداء ا

للعيدددان  ن مدددزاعمكم كلهدددا كدددذب ا كدددذبال  ن الدددر ع اسفمانيدددة هددد  تلددد و 
احل اب والربلكدة ق دل  يدت يال دان  لد  سد ةال فاحل داب مدم  سدان الددإم 
اإلسددددالم  وهددددذا الدددددإم موجددددو  ا  فمانفددددبان ق ددددل  يددددت يال ددددانال  مددددا مددددا 

 ىل  فمانفددبان هدددو الدددمار واإلغبصددداب وكثدددرت اددهدح العدددار بعددد  خدددولكم 
جلددرائم والمددالء ال دداحشال وال لددم اإل اريال وتعدداي  الرادداويال وقبددل ال فدداء 
 ون حددد  والرجدددوه  ىل اهبمددد  ال  لددد  ال دددزوي وكدددل هدددذح اسمدددور كاندددع قدددد 
 لميدددع ا عهدددد يال دددان الدددذإم رسددداوا م ددداهيم الددددإم ا اهبمددد  و  نكدددروا 

جلمدددا  واحليدددوان ا الب ددداي  وال بدددا  فيمدددا بي هدددا علدددى بعددد  مدددم إفدددبادم ا
وهذا م هوم آخر للدإم احل ي ال ل د  عطوا ح  احليوان فكيد  ابالنفدانال 
 نكم تعلمون جيددا  ن ملد  الاددرات ا عهدد يال  دا كدان قدد يدوي  امدا 
واكر مع م الدو  جهو   مري الؤم صال  ما اليوم ما ا إ و  العار عدم هدذا 

لدددمار الكامددل وال حددو  وال قددوع  ال اببال  نكددم ت ددللون ال ددان اللدد ال  ندده ا
ولكم اهبم  اإلسالم  هو إ هم نوا كم ل دد حداولبم  ن ت همدوا العدار  ن 
 إران تدعم م  مة  رهابية  عها حزب هللاال ونفيبم  ن حدزب هللا هدو حدزب 

و هددذا يددا  لددياددرع  ولدده نددواب ا الربلددان الل  دداين فيكدد  إكددون حددزاب  رهاب
وخصوصدديبهم؟ال هددل كدددل مددم إعددارو سياسددداتكم   ان دددمددم سددوء فهمكددم لل

إصدددد    رهددددار؟ال  هددددذا هددددو م هددددوم الد وقراييددددة لدددددإكم؟ال و رإددددد  ن  نبهددددز 
ال رصددددة مددددم جدإددددد و ءكددددد لدددد ع  علمدددداءان الددددذإم إصدددد  ون عمليات ددددا الدددد  



                     89War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                    

 

 

اسددبهدفع مؤسفدددات سياسدددية وعفدددكرإة و قبصدددا إة ا  اخدددل  مرإكدددا   دددا 
و   ا اسبهدفع  بر ءال  نبهز ال رصة و قو  هلم  نين  عذركم سنكم  رهابية  

لفدددددبم ا ميدددددددان احلددددددرب ور  ملدددددوا الفددددددال  ضددددددد العددددددو البفددددددل  علددددددى 
الفددلمصال لددذا فدد نبم ال تدددركون مددا ندركدده تددم اهاهدددون الددذإم نواجدده هددذا 

 ددل العددو الشدرنال وتددم ر نبمدىن ل دداءح ولكدم احلددرب فدرو علي ددا ابلواقد  وق
فهدد  سياسدديةال  قبصددا إةال عفددكرإة   11-9 حددداا سدد بمربال  مددا  هددداث 

كمددا قلددعال ور إكددم ه وم ددا ااصدد  علددى فددالن  و عددالنال بددل اسددبهدف ا 
مؤسفدددات فعالدددة ا ال دددرار اسمرإكددد ال وب ددداء علدددى  ن دددا ا حدددرب معلدددم مددد  
اسمرإكان وال      ل ال ف د قررت الل  ة الشرعية لل اعدع ابل   قدما 

لدد  العمليدداتال رغددم  نددين قلددع سدداب ا  ندده لددو  تددي  ال رصددة  ن  عيددد علددى ت
اسحددداا مددم جدإدددال و خبددار بددص ب دداء اإلمددارع اإلسددالمية  و العمليددات ا 
 اخدل  مرإكدداال الخدتت ب دداء اإلمددارعال وهدذا ر إدد  الشاصد  وال إعددين  لدد  
 ن العمليدددات غدددري اددددرعيةال بلدددى فهدددد  ادددرعية بكدددل ال دددداإو رغدددم معارضددددة 

مدداءان هلدداال  مددا  خبدداري ف فدد و  ن مصددلحة ب دداء الدولددة هدد  فددومل بعدد  عل
مصلحة  ي عمليةال ونف  بع  علماءان  ن و   مران الدذي نب عده وبياع داح 
هو الال ممد عمر ح  ه هللا والذي  علم حراب جها   ضد كل مم سداند 
المدددددزو علدددددى بدددددال حال   ن كدددددان ه مدددددات سددددد بمرب ر ا علدددددى اهل دددددوم ال دددددار 

مال  مدددا  ي ه ددوم مفدددب  ل  لؤسفددات اسمركيدددة وال ددداتو 98ن ا سفمانفددبا
فهددو موجددو  وامددر مددم قائدددان الشددرع  وهددو  مددري الددؤم ص الددال ممددد عمددر 
وهكدذا إكددون جهددا ان اددرع ال و عددذركم سنكدم لفددبم ا اليدددان كمددا قلددعال 
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واحلمدب ف حم نرب  احلرب و هدم اد ء ا احلدرب كفدو الع دو  و صدال  
يدددوم ندددر   ن فكدددر ال اعددددع ال ائمدددة علدددى اسدددتاتي ة م اصدددرع كدددل ال دددا ال وال

الفددددددلمص ال لددددددومص وتددددددددرإ هم  ون البدددددددخل ا الشدددددددؤون الفياسددددددية هلدددددددم 
ومواصدددلة العمليدددات ضدددد مؤسفدددات ال دددو  العاليدددة البمطرسدددة قدددد وجددددت 
آ اان صدداغيا ا كددل مكددان  ون اسدددبث اء واحلمدددب  وال و خددريا. ومددم نبدددائ  

ا إفدددمى ابالرهددداب هددد   نشددداء  و   م يدددة ا كدددل مكدددانال حدددربكم علدددى مددد
حيدددد  فددددارب عامددددة ال ددددان و فددددكون وإفدددد  ون وإعددددذبون ابسددددم اسمددددمال 
وهكدددذا ف دددد وقددد  المدددرب ا فا دددا فدددال وجدددو  اليدددوم ا المدددرب ل هدددوم  ولدددة 
احلرإة كما كانوا إر  ون بل ه او اليوم م هدوم  ولدة ا دوثال وإر سدها قدوات 

 عطيدع الصددلحيات الواسدعة ا  عب ددا  وسد م ال ددان  اسمدم الداخليدة الدد 
الددددو     م هدددوم  عابسدددم ا اف دددة علدددى اسمدددم ال  دددو ال وهكدددذا قدددد رجعددد

الع و إة ولكم ابسم اسممال فال  حد  ل  قرارح  مام اسمدم فكدل مبطل دات 
احلياع اليومية مم فب  لب ر  و االلبحامل زامعة  و اراء سيارع  و بيد  ادت 

ف ر للفدياحة  و  راسدة الشدرإعة  و عمدل  ي عمدل  نيدوي إوجدو ماال  و ال
الدددوايم  وال الدددرور  مدددام مكاتدددو اسمدددم و خدددذ الواف دددة لدددذل ال لدددذا ندددر   ن 
ادددرإعب ا  وفدددر ح دددا سن دددا ال ودددان   حدددد  ن إعمدددل مدددا إرإدددد مدددا ام ال خيدددال  

علدددى ال دددان ابل دددو  بدددل ندددتكهم  ال طدددرع والشدددرإعة اإلالهيدددةال فددد حم ال تكدددم
لل   عل يُم ون مدا إشداءون   بعدد  لد  فداكمون حفدو  فعداهلمال )لمإع

(ال  مددددا  نددددبم ومددددم اتدددد عكم ا الططدددداتكم مبص    يطر  إال م    ن و    وىل وك     ب
اجله ميددددددددة الدددددددد    ت  ىل  نشدددددددداء هددددددددذح الدددددددددو  اسم يددددددددة الدددددددد  تبدددددددددخل ا 
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خصوصيات ال ان حص ا غرث نومهمال ف دد فشدلبم فشدال  رإعدا ال إعلمده 
ال   ن ل كم واضحص  إها المرب وال اتو ومم كدان معكدم ا  ال هللا س حانه

احلددرب ضدددانال  ن ددا ب  ددل هللا نددز ا  قددوع بعددد قددوع وهددا هددو الصددوما   ركددع 
مم جدإد ب  ل هللا وسب  ى هذح احلركة وال اومة مفبمرع  ىل  ن إ ب  هللا 

 بي  ا وبي كم ابحل  وهو خري ال ا ص.
  دددددرو  ىل العاصدددددمةال بدددددد ت بب هيدددددز ن فدددددى ا  وبلددددد  لكددددد  

وات   دددا مددد  اسش ع دددد هللا  إل ددد  وهدددو مفدددؤو  اإلخدددوع ه ددداو  ن ال خيدددرب 
 حدددا  نددين سدد نز   ىل العاصددمة سسدد اب  م يددةال وقددد بددد  اإلخددوع ابالتصددا  
بدددوبل  لعرفددة  ركدداو وك ددع واضددحا ا  م يدداو فددال   دددا ا اهلواتدد  ا 

 ددددرورع ال صددددو ال فالفدددد  آي  إدددده الدددددو  الدددد   ددددع الراق ددددة الكاملددددة  ال لل
و جهزردددا كاندددع تراقدددو كددددل االتصددداالت ا الصدددوما  ولكدددم  ون  ي قددددوع 
علددددى اسرو ف ددددد  هددددو  مددددراء احلددددرب ولدددديو لوااددددطم سددددو  اجلواسدددديو 
الفرإص وهؤالء كانوا خيافون مم احلركةال وا ن و الوقع  عتث  نين   رو 

مكددانال اقب عددع ورضدديع بع اإددة هللاال فم ددذ  ن وضدد  اسعددداء صددوري ا كددل 
بع اإدددة هللا   ونعدددم اببال فهدددو نعدددم الدددوىل ونعدددم ال صدددريال ال تبايلدددون كيددد  
نعيش تدم؟ فرمدا ت  دون  ن دا نعديش  دع كهدوث وال ندر  ال دور  بدداال وهدذا 
وهللا ال فصدددل والفددد و  ن دددا توكل دددا علدددى هللاال وسدددالح ا ال دددو  ا  ركات دددا 

ا كانع  مرإكا  ل  اإلسدبا ارات فد حم اليدانية هو صالع اإلسباارعال ف  
ولدد  اإلسددبااراع واحلمدددبال ف ددد  رك ددا وسددافران ا  و  وا  وضدداه مرجددة 
جداال و ون  ورامل  حياان ومد   لد  ال إ رق دا  سدلحب ا الرااادة فهد  بطاقدة 
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هوإب ددداال وعمل دددا ا مددددن عاليدددا  ون  ن إعدددرث العددددو  ي اددديت ع دددا وهدددذا 
احلمددددبال  ن دددا نفدددافر بدددص الددددو  وال ن دددا  ابلصدددور ب  دددل ع اإدددة هللا ب دددا و 

الوزعدددة وال شدددورع ا كدددل مكدددان وهدددذا  مدددر ع يدددو جددددا حيددد   ن الراقدددو 
لبحركات ا سيبع و وسي م  ن ا  انيصال وال  قدو  ه دا  ن دا نبوكدل علدى هللا 
بشددكل عميدداءال بددل صخددذ  قصددى اسسدد اب حيدد   ددرد بطاقددات ااصددية 

سدد ر كثددريع لكددل واحددد م ددا   ندددرن الطرإدد  مددم  ورخددجمل لل يددا ع وجددوازات
ال احيدددددة اجلوغرافيدددددة واسم يدددددة ونكثددددد  اجلهدددددو  ا ن دددددايف ال دددددع  سدددددواء ا 
الطدارات  و العددابر الربإددة وغريهداال و نصدد  كددل  ش مطلدوب عاليددا  ن ال ددرد 
 ائمددا  و مددم هللا بعدددد اسخددذ ابسسددد اب وقطدد  احل دددا  واالتصدداالت بكدددل 

كا دددا ال دددو  مكدددان وجدددو ح  و حركبدددهال مهمدددا كدددان هدددؤالء اسيدددراث الدددص ابم
ل ان م ربون م ه جيدو عليده قطد  الصدالت ا ا طدات اجلدإددعال الهدم  ن دا 
خبددري وسدد   ى خبددري مددا ام نفددعى ا اسرو مددم  جددل احلدد  ولدديو مددم  جددل 

 ال فا . 
ل دددد واجهدددع بعددد  اهاهددددإم الدددذإم  خلدددوا  ائدددرع العمدددل عدددم 

  ىن فكددددددرع عددددددم اجلهددددددا  وح ي بددددددهال حيدددددد  كددددددانوا قرإددددددو ور إكددددددم لدددددددإهم 
مبشدددد إم مددد  الدددال يهم ولدددو كدددانوا مدددم الفدددلمص اللبدددزمص ابلددددإم مدددثلهمال 
فال اعدون والب ار والعلماء الفاكبون والدعاع الذإم ال إذكرون اجلها  كدل 
هدددؤالء إ  ددددرون ب  دددرع الدونيددددة لددددد  الشددد ابال وك ددددع  ائمدددا  وضدددد  هلددددؤالء 

لل هددا  ال إعددين  ن ددا  ف ددل مددم غددريانال بددل كددل م ددا ا الشدد اب  ن اخبيدداران 
امددرع مددم امددرات الفددلمص وجيددو مفدداندع بع دد ا بع ددا وال جيددوز  ي حددا  



                     93War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                    

 

 

مددم اسحددوا  االسددبهزاء ابلفددلمص الددذإم إعملددون ا اهدداالت اسخددر  غددري 
اجلهددا  سن هددذا إددؤ ي  ىل المددرور وإ  دددان الشددع يةال ل ددد  هددر  فكددار غرإ ددة 

الء الشدد اب ومددا  نددين ا ن ددرهم قيددا ي وهللا  علددم مددم تزكددىال  جدددا لددد  هددؤ 
كدددان إ  مددد     ن  وجههدددم  ىل الصدددواب وت  ددديههم  سدددو اجلهدددا  وخاصدددة 
ق ية قبل كدل الك دارال ل دد  خطد وا ا هدذا اسمدر وزعدم بع دهم  ن الك دار 

ليل    وا س    وا  م    ن أه      مددددا امو مددددم ملددددة واحدددددع في ددددو قددددبلهم مجيعدددداال )
م  خواين كان علدّ  سدر  اس لدة الشدرعية الواضدحة هلدم  ن (ال وما   الكتاب

الكدددافر الدددذي إل بدددل هدددؤ  لددد  الدددذي إ اتل دددا وإعدددا ان ا الددددإم وخيرج دددا مدددم 
  ران ف  ال  مدا مدم ر إرفد  الفدال  ور إفداعد العددو علدى قبال دا فد حم ال 
نفددددبهدفه  بددددداال بددددل نعدددديش معهددددم ون فدددد   لدددديهم كمددددا  مددددرانال بددددل وجدددددت 

 دددون الصدددالع واجللدددون وراء بعددد  البيدددارات الدعوإدددة اإلسدددالمية بع ددهم إرف
اجلدإدع والفمى "ابلفدل ية اجلدإددع" ة دة  ن هدؤالء هددفهم ماربدة ال كدر 
اجلهدددا يال وادددرحع هلدددم  ن ال كدددر إ ابدددل ابل كدددر ولددديو ابلبك دددري والب دددافر 

 هم بع ا بل كانوا كال  يان رغم ل د اخبل  الصحابة ولك هم ر إعا وا بع
الفددددارم الذه يدددددةال وا ددددالث ا ايراء واالسدددددب  طات واإلجبهددددا ات سددددد ة خ

 الث بص عمر و بو بكر ا ق دية  هدل الدر ع وقدد  صداب ارابنية ف د وق  
 بدددو بكدددر رضددد  هللا ع دددهال وا ال هاإدددة  ن دددا كل دددا  خدددوع وكل دددا نددددعى احلددد  وال 

 راضدي ا وإعا إ دا إ  م   ن نشمل  وقات ا ا الب ازه بي  ا بيما العدو إمبصدو 
ا كدددددل مكدددددانال ومشدددددكلب ا  ن بع ددددد ا فلدددددل الفياسدددددات العصدددددرإة ابل كدددددر 
الفددل ية الدد  سدد  ب ا حيدد  فلددل اسحددداا وك ندده ا عهددد الصددحابة الكددرام 
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وإ فدددى  نددده ا عهدددد غدددري  لددد  العهدددد وعهددددان قدددد وصددد   نددده عهدددد ال ددد  
ياسدية وال والمثائيةال جيو  ن تبوي كل اجلواندو ع ددما ن داقش  ي ق دية س

نددتجم كددل اسحددداا حفددو رءإب ددا وتوجه ددا ال كرإددة سن بع دد ا إبعصدددو 
جلماعبدددده ف دددد ال فع دددددما إطددددر  مفدددد لة قبددددل عمددددوم الك ددددار تددددر  الع ائددددو 
فالشاب اجلها ي  مثال ا ال إتإ  ا  ل  بل إصدر فبواح ب وله   م ك دار 

إ دو  إ  مد   وجيو قباهلم مجلة وت صيال سنه إؤمم ابل كر اجلها يال والثاين
 و ن نصددرب وال تددرو سدداك ا حددص إ هددر ا لي ددة سندده مدد  ال كددر الددذي إدددع

لالنب ددار حددص إ هددر ا لي ددةال ول ددد جتاهددل هددؤالء حدددإ  الرسددو  "ا الفددة 
االاددون سدد ة   إددؤو اللدد  لددم إشدداء"ال  و كمددا قددا  عليدده الصددالع والفددالمال 

دت هددددذح الدددددو  لددددذا  مددددر ا الفددددة ليفددددع  ددددر   ولددددة  سددددالمية ف ددددد تواجدددد
والمالي  وآخرهدا الدولدة اإلسدالمية العثمانيدةال  مدا ا الفدة فهد   رجدة ك دريع 
مم العد   اما كما فعل ا ل اء الرااددإم مدم ق دلال وسدي هر خلي دة هللا ا 

ع هللا  ن ادددددددداء هللاال  راا بشددددددددران  لدددددددد  رسددددددددو  هللا وسدددددددديكون داسرو كمدددددددد
إددة الفدداب ة وجيعلهددا مفدد لة وبع ددهم إفبفددلم للددتاا  قصددد اجلددداالت ال كر 

 ساسية ا عصران وإ   ون  مواال يائال  ون  ي فائددعال وتدراهم إعيشدون ا 
عصر ابم تيمية وزمم الع اسص هؤالء بال ا  ليو لدإهم   ىن فكدرع ب  ده 
الواقدددددددد ال "جيددددددددو  ن تبددددددددوي الواقددددددددد  ال ات اعدددددددده"ال هكددددددددذا قددددددددا  ال كدددددددددرون 

ث مدددددم ال دددددان إلل ددددداء اإلسدددددالميونال كيددددد  ن فدددددر نشدددددايف مدددددم جيمددددد  اسال
ا اضرات حو  خل  ال رآن وا دالث بدص الفد ة والشديعة ا زمدم اسمدوإص 
 و الع اسدديصال ا الوقددع الدددذي تفددب ا   مدداء الشددديعة والفدد ة وال صدددار  ا 
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زم  ددا مددم ق ددل الصددهاإ ة؟ال فمثددل هددؤالء إعيشددون ا الددوهمال ف دددال  ن إل دد  
والوقددوث مدد  ال  دداإة العاصددرع ماضددرع عددم م اصددرع الفددلمص والفب ددع ص 

ا الدفاه عدم حد  ال لدومصال تدراح إهدرب مدم واقعده وإدذهو بعيددا وإ بادر 
ف دد  م ددد اسجدددا ال كل ددا ن باددر م ددد اسجدددا ال واسحددداا البارخييددة هدد  
للعددرب وليفددع للبحدداكم فيمددا بي  ددا والبعصددو هلدداال وإ  مدد  لكددل مددم إدددرن 

ا  الكدرام والب سد  ملدم ا  عمداهلم البارإخ  ن إعمل كمدا عمدل  ول د  اسجدد
الصاحلة و ليو ف    ل اء ا اضدرات الرانندة عدم تلد  اسزمدان   نرجد   ىل 
زوجات ا و وال ان ون  د   ن فد ا  ن دا قدد   إ دا واج  دا لعمدةال هدل نفدي ا م ولدة 
الرسددددو  صددددلى هللا عليدددده وسددددلمال "ال صدددددقة وال جهددددا " كيدددد  ندددددخل   ن 

مدددم الواقددد  وإركدددزون علدددى اسحدددداا البارخيدددة هدددم  اجل دددة؟  ن الدددذإم إهربدددون
خيافون مم احلكام وجيددون مدال ا آم دا ع ددما إبحدداون عدم الفدريع والبدارإخ  
كددل إددومال وبدددال مددم  لدد  كددان علدديهم  ن إتمجددوا تلدد  الوقددائ  البارخييددة  ىل 

 واقع اال فالبارإخ  ائما إعيد ن فه.
بك دددريي ك دددع حاعدددا ا موضدددوه  بعدددا  الشددد اب مدددم ال كدددر ال

وال بي ددة الواضددحة هلددذح ال اقشددات واالإ دداحات  ن بع ددهم إبع  ددون مددىن 
وإ  دون  ندين بعيددد جددا عدم  ددج الشديخ  سدامةال وهددذا س دم ال إعرفدون  ددج 
هددددذا الرجددددلال و كدددددت هلددددم  ن فكددددري انبدددد  عددددم فكددددر الشدددديخ ع دددددهللا عددددزام 
وكددددذل  الشدددديخ  سددددامة ابددددم ال ن حفددددو  سددددبطاع  وفهمدددد  لدددده م ددددذ  ن 

حع ع ددددوا ا ال اعدددددعال واحلمدددددب  ن كددددل مددددم قابلبدددده مددددم اهاهدددددإم  صدددد 
اجلدددد  كدددانوا إب همدددون وإ بعددددون عدددم البشدددد  والكدددرب وال  دددون ا اي دددة عدددم 
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اجلهددددا  وهددددذا ف ددددل مددددم هللا سدددد حانه وتعدددداىلال  نددددين ال  خشددددى  ن  وضددددد  
 فكدداري الددذي  ءمدددم بدده  امددا وال  انقدددش اسمددور ةماسددة ف ددد  بددل ابلدددتوي 

 ا الفائل سن ال بائج اجليدع مهمةال وفومل كل  ي علم عليم.وال  ر 
كانددع اسمدددور ا مدإ دددة  وبلددد  ها ئددة حيددد  اإلخدددوع ر إكوندددو 
مفدديطرإم علددى الدإ ددة بددل ه دداو تعدداون بددص ال  ائددل والشدد ابال و را  بعدد  
الشدددد اب االسددددبع ا  ا   هددددار قوت ددددا ا الدإ ددددة بفدددد و  هددددور اإلخددددوع ا 

م إ همددون الصددوما   كدددوا هلددم  ن إ ب ددروا وإدرسددوا العاصددمةال ولكددم الددذإ
اسحدددداا بعددددع زواإدددةال فمدإ دددة  وبلددد  حدو إدددة وفيهدددا هي دددات خريإدددة كثدددريع 
 سالمية وغري  سالمية وإ  م   ن إكون ه داو تعداون و مجداه كامدل النب دا  
الفدددلطة الب  يذإدددة  ىل اإلخدددوعال وعلدددى كدددل حدددا   خدددربت الشددد اب  ن هدددذا 

قرإددو ع ددددما تدددبمكم ا دداكم اإلسدددالمية مدددم عاصدددمة اسمددر سيحصدددل عمدددا 
جددواب الفدد لى وهدد  مدإ ددة كيفددماإوال واسمددر الثدداين  ن الشدديخ حفددم تركدد  
غائددو وهددو وجيدده وزعدديم  سددالم  وق لدد  م  ددو  ا ال ط ددةال والتإدد   ف ددل 
وعلى كل حا  ك ا كالفلطة الب  يذإدة حيد  ال إبحدرو  حددا ابلفدال  مدم 

انوا إ اصرون ال وافل ع دما راجم مم ق ل بع  قطاه الدإ ة  ال ا اب اال وك
الطرمل ا ال ط ة واحلمد هللا الدذي جعل دا تمد  احلد  والمبلكداتال تشداوران 
مدد  اسش ع ددد هللا  إل دد  و رسدد ا  حفددم الطددرمل للبحددرو  ىل م دإشددو وهددو 

 ا  ري ابلطرملال فات   ا على  ن نب  و الرور بكيفماإو.
إلخددددوع و خ ي ددددا احلركددددة ور  ددددرب  حدددددا  رك ددددا بعددددد  قليددددل مددددم ا

بوجهب ددا و ددم اجلميدد   ن ددا نبوجدده  ىل كيددام وين وكانددع فارغددة  ال مددم بعدد  
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الشدد اب البدددربصال  رك ددا ق ددل المددرب مددم  وبلدد  بفدديارع تيددو  محددراء ) ابددل  
كددابص( واجته ددا م ااددرع  ىل مدإ ددة  فمدددو وقددد  خل اهددا لدديال وو ددا ه دداو  ىل 

ن فد  ع ال دماء الذإم إعرفونين وقد  خ يع  اإلخوع ال  ر حي  جاء ب
سن ا ات   ا م  ع د هللا  ن ال إعرث  حد  نين مفدافر معدهال سن اإلخدوع ا 
م دإشددو كددانوا إبصددلون بكددل ال ددر  ليب كدددوا  ن كددان ع دددهللا مددر ع دددهمال 
وبعددددد  ن فطددددران  رك ددددا مددددم  فمدددددو واجته ددددا ا سدددد رإة يوإلددددة جدددددا وكانددددع 

ال 7ار ان ف طدداه الطددرمل كددانوا ا كددل مكددان وعددد ان ال إب دداوز الادداير تطدد
ال والددرباء الكيددين مددم  صددل مددم  صددل  ددينفكددان معدد  اسش عمددر البددار كيددين 

صوما  و بو   دم الصدوما  وممدد الطوإدل كيدين مدم  صدل صدوما ال واسش 
ع د ال اصر الصوما  واسش الفائ  والدال  ع دهللا  إل د ال ور إكدم لددإ ا 

   سلحة خ ي ةال وهم فبلدون م داي   كملهدا ورغدم  لد  اسدبملي ا قدوع سو 
 هور ا اكم وهي ة ال ان هلا ا اإلسراه بف رانال ر ن    مام  حد رغدم  ن 
بع هم كانوا إكم دون ل دا ولكدم ر جيدر وا علدى فدب  ال دار بفد و  ن دا   هدران 

وخيمدة سن دا   سلحب ا وقوت داال وهدم إعرفدون  ن عواقدو اهل دوم علي دا سدبكون
إ ددرون قدوع جديش كيدام وينال  ال ط ةمجاعة مم م ط ة كيام وينال فكل  هل 

وك دددا نعلدددم  ن هدددذح اهموعدددات تطمددد  ا سددديارت ا ولكدددم هللا سدددتان وواصدددل ا 
سدد ران  ىل  ن وصددل ا مدإ ددة جلددو ا اليددوم الثدداين ونزل ددا لددد  بعدد   خوان ددا 

 جددا ل كدرع االسدبيالء علدى وارب ا الشايال وقابل ا اإلخوع وكانوا مبحمفص
فيهداال ولكدم   ر ال هرالدإ ة االستاتي ية فه  مدإ ة معروفة جدا بزراعبها و 

م   لد  ات د  اجلميد  علدى التإد  سن ال  يلدة الفديطرع علدى الدإ دة كاندع 
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تفاند ا اكم ا م دإشوال وال نرإدد  ن ن فدد البحال دات مدم بداإدة اسمدرال 
اادددددرع مدددددم جلدددددو وبدددددد ان نفدددددري ا ال ددددداي  ا طدددددرع  رك دددددا بعدددددد الفددددداعة الع

وتفك ها ق ائل الراحاوإمال ل د اببعددان عدم  راضد  اسوجدا إم واحلمددب  ن 
اسرو كاندددع جافدددةال ور  دددد صدددعوابت تدددذكر  ال ا بعددد  ال ددداي  حيددد  

ال وخاصددة ع دددما اقتب ددا مددم لدديال ا الوحددل الطددر وقددد تع  ددا  ا دداء الفددرينددز  
 دددددةال واضدددددطرن ا  ىل ال دددددزو  والعمدددددل ا ترتيدددددو الطرإددددد  اجلفدددددور ال د بعددددد 

للفدددديارع و ال سدددد    مجيعددددا ا الددددوا يال نددددز  اجلميدددد   ون اسددددبث اءال وهكددددذا 
اسبمرإ ا وقد جاوزان  راض  احلاران وه  خطدريع جددا وقدد جاوزانهدا بفدالم 
وكان اسش ع دهللا هو ال  ان ا اخبيار الطرإ  فهدو خ دري ابل ط دة اجل وبيدةال 

لدددديال  خل ددددا ا مدإ ددددة "بددددراوا" الصددددمريع الواقعددددة ا الطرإدددد   12الفدددداعة  وا
ال وي عا كان ال دان حدذرإم البوفر الطعامب ا بع  الشاي و كل ا العامال وار 

م دددا سن دددا مفدددلحص ولكدددم قدددد فهمدددوا  ن دددا  سدددالميص فلدددم نل دددع  ن ددداران  و 
كدان سن الفدديارع  البصدرث بكدرب ء اجتداح الواي دون العدز ال أتخدران قلديال ا ال

كانع خرابنة وبعد  ن أتكدان   ا جيدع  رك دا مدم جدإدد ولكدم هدذح الدرع  
كددان الطددر ادددإد وك ددا ا الطرإدد  العددام الددؤ ي م ااددرع  ىل م دإشددو وكمددا 
نعلدددم فمع دددم الطرإددد  خدددرابن بفدددو اإلادددا  وعددددم وجدددو  الفدددلطة وال لدإدددة 

 قدائ   10الفد ر حلدوا   للتميم انهي  عدم احلدروب الفدبمرعال اسدبمرإ ا ا
  توقدددد  اسش الفددددائ    ان اين ابالسددددم اجلدإدددددال فدددد ان  غددددري ك يدددد  ا كددددل 

 مرحلة وبلد.
   إع وب الفيارع لم تفبمر فه او جزء م  و  -



                     99War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                    

 

 

 "ييو   ع دهللا ما ا نعمل   نال هل نرج   ىل براوا؟ -
نعم هذا  ف ل سن ب اءان ه ا خطر وتم ا م داي  إفديطر  -

 ا الليشياتعليه
 "ييو هل الفيارع سببحمل العو ع للوراء؟" -
نعم سوث ن م  عليها قليال   ا الص ا  س صدلحها ق دل  -

 احلركة
 "على بركة هللا ف حم مبع ون جدا" -

 رك دددددا راجعدددددص  ىل بدددددراوا الك دددددريع وهددددد  الدإ دددددة العربيدددددة ال د دددددة 
ي  مدددم العدددرب الابلطدددة وإفدددك ها ق يلدددة مشدددهوع تفدددمى "الدددرباوا" وهدددم خلددد

والفددددواحلص والددددز يص والصددددومالص وهلددددا لمددددة خاصددددةال و كدددد هم انبحددددا   ي 
ااصدددية لل  ائددددل ا اددددرمل  فرإ يددددا بفدددد و معددددرفعبهم للمددددات ونشددددايهم ا 
 ددددا  اهل ددددرع واسورامل والب ددددارعال علددددى كددددل حددددا  قطع ددددا الفددددافة مددددم بددددروا 

كيلددو ف دد ال   6الصدمريع  ىل الك ددريع بفددرعة فهدد  ليفددع بعيددع وت عددد حددوا  
ونزل ددا للمدإ ددة نددزوال فهدد  تددالزم مفددبو  ال حددر ت رإ ددا س ددا سدداحليةال وبددد ان 
ن دددبش عدددم ف ددددمل لل دددومال ور نواجددده ا تلددد  الليلدددة  ي قدددوات مليدددة  قصدددد 
قوات اسمم ال   رن الدإ ة وهدم مدم مليشديات ق يلدة "العداإر" الد  ت اصدر 

يدد عدا ي وهدذا ق دل توزإد  ا داكم ا الدإ دة و دع سديطرع الشديخ إوسد  ع
ال اصو لد  ا اكمال ف ىل اين ر تكم هذح ال اي  موحدع  دع ا داكمال 
 خل ددا ال  دددمل وقددد  هددش مددم كددان فيدده فدد حم مفددلحون ومالبفدد ا موسدداة 
ابلتاب و حذإب ا ملي ة ابلطص ووجوه ا توضد  نوعيدة الفد ر فلدم ندر   م دذ 
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   ن فدد ا ومالبفددد اال ق ددل  ن ن  ددال ور ندد م تلددد  الليلددة خروج ددا مددم  وبلدد 
 خبار ع ددهللا غرفدة وخصصدها   ولدهال واسش ممدد يوإدل كدان مد  الدرباء   
اسش عمددددر البددددار كددددان مدددد  اسش عيفددددى  بددددو   ددددم الصددددوما  وع دال اصددددر 
الصددددوما ال وكددددل هددددؤالء الشدددد اب تطوعددددوا لبوصدددديل   ىل م دإشددددو ل ددددمان 

الم وبعددد صددالع ال  ددر قم ددا سددالم  وجددزاهم هللا خددريا علددى  لدد ال و ددا بفدد
  سن احل ائدددو كلهدددا كاندددع م للدددة واسدددبمبع ا البفددد ا علدددى الفدددطونشدددران م

ابل  دددر  ىل ال حدددر ومجدددا  الط يعدددة وهددددوء مدإ دددة بدددراواال فهدددذح الدإ دددة كاندددع 
تفددبمب  ابسمددم رغددم  ن  ب اءهددا قددد هاجروهددا  ال   ددا ها ئددة جددداال وإشددعر 

ا و خددربان اسش ع دددهللا  ن إشددتي ل ددا الزائددر  ندده ا  مددانال ك ددا جددائعص جددد
فطدورا سددواحلية ف دد تع ددع مدم  كددل اللحدم والك دددع ا الصد ا  ومددا  ن ددا ا 
مدإ دددة هلدددا عدددا ات البل دددة عدددم الصدددوماليص وقرإ دددة مدددم الفدددواحلص اسدددبملي ا 
ال رصددددة ويل  ددددا الطعميددددة والعمددددو  و"الفام وسددددا" و"الهددددامربي" بدددددال مددددم 

ماليةال واددرب ا بعدد  الشددايال   نددز  ع دددهللا ليددذهو الك دددع واس ددريع الصددو 
 ىل الورادددة لبصدددلي  الفددديارعال وقدددد رجدددد   ّ  و خدددربين  ن عليددده ادددراء قطعددددة 
جدإدع وقد واف ع على ال ورال وبي ما تم نفدتإ  ا ال  ددمل فد  ا بع ددهللا 
 و  لي دددا ووجهددده مبمدددري قلددديالال وكددد ن ه ددداو اددديت غدددري ي يعددد  هرعدددع  ىل 

راااددد  الكالكددددوث الصددددمري و خدددربت اإلخددددوع  ن جيهددددزوا  المرفدددة و خددددذت
 ن فهم رما ه او بع  الفلحص الذإم يمعوا ا معدات ا  و سديارت ا سن دا 

 غرابء ا هذح الدإ ةال وس لبه عم اسمرال 
 "ما ا ه اوال ما ا  صاب ؟ -
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 الليشيات ترإد  ن   ع ا مم الف ر  ىل م دإشو -
 "وما الف و؟" -
 و  ي س وال ف   سن ا غرابءال وإطمعون في اليو ه ا -
 "  ن جيو  ن نبصرث ةكمة" -
  دم قددد عرفددوا خبدربان عددم يرإدد  ال  ددملال و ددريوا كيدد  وصددل ا  -

  ىل ه ا  ون معرفبهم
 "ال ت زه سوث نبعامل معهم ملدوءال  إ هم اين؟" -
 هم ا الوراة وإكثرون....جيو  ن نبصل م دإشو فورا -
هم  ندددد  تبصددددل مددددم يددددرا وايلددددو اسش آ م "ال  ن  خددددرب  -

 عريو  ن إبدخل فورا"
 جيد س  هو و انقشهم ا هذا اسمر -
" خدددربهم  ن دددا مدددم ا ددداكم ومدددم يدددرث الشددديخ حفدددم يددداهر  -

  وإو"
 اكرا س فعل -

وفددورا  ددرو ع دددهللا للوراددة وتددم ك ددا مفددبعدإم سسددوء ال ددروث 
هددر العددداوع فهدددؤالء ال مدد   نددين قددد  خددربت الشدد اب  ن ال نددبحمو وال ن 

فتمدون الددإم وكدذل  هدم إب عدون مددم بعيدد يدرث مدم  يدراث ا داكمال لددذا 
هم ليفوا  بعص لفطلة ع دهللا إوس  فه  ال تبواجد  ال ا بيدداواال وهدذح 
الليشددددديات  را ت  ن   ع دددددا مدددددم الفددددد ر  ىل م دإشدددددو وحاولدددددع  ن تعمدددددل 

 و الواجهة سن ا لف ا ه ا مشكلة مع اال وفهمع اإلخوع  ن ا جيو  ن نب 
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للحددرب بددل تددم ا سدد ر ولدددإ ا مهمددة وهدد  الوصددو  بفددالم  ىل م دإشددوال 
ولكم ا ن و الوقع  خربته ومجي  اإلخوع  نه جيو ال بدا  ا حدا  حداو  
هددؤالء نددزه  سددلحب ا ابل ددوعال "سدد  اتلهم بشدددع  فاعددا عددم ح  ددا ولك  ددا لددم 

 الهم وبدد  م اوضدات يوإلدة معهدمن د هم ابحلرب"ال وهكذا رج  ع د هللا  لي
و سددان الشددكلة هددو عدددم  كدد هم مددم معرفددة وقددع وكي يددة  خول ددا للمدإ ددة 
وابسسلحةال ف وضح ا هلم  ن دا  خل دا رعيدا ابلليدل ور ندر   ي ن طدة ت بديش 
لباربان ما جيو فعلهال  ما اين فال إ  م   عطائكم  سلحب ا س ا للحماإةال 

ا ددداكم ومدددم  موعدددة كيدددام وين وهدددذا اإلسدددم ل دددد  خدددربهم  ن دددا مدددم جددديش 
إرعدددو ي عدددا فهددد   اددددد اهموعدددات الددد  تواجدددده الفدددرامل وقطددداه الطددددرمل ا 
نواح  م دإشوال ورف وا  ل  ا ال داإة وه ا عرف ا   دم إرإددون  ليدل قدوي 
 ن دددا صددداحلص و بعدددص للمحددداكمال فددد خربهم ع ددددهللا  ن إبصدددلوا ابسش "آ م 

 وإددو بعددد  ن  عطدداهم  رقماادداال و خددربهم  ن  عددريو" والشدديخ حفددم يدداهر
إبصددلوا ملمددا وإب كدددوا مددم هوإب ددا وبعددد عدددع  تصدداالت أتكدددوا  ن ددا م ددص 
واعبدددذروا ل ددداال ولكدددم فدددات اسوان ابل فددد ة  طط دددا كلهدددا ف دددد فشدددلعال ف دددد 
انبشددر خددربي ا م دإشددو وعددرث اجلميدد   ن إع ددوب ومددم معدده ا "بددراوا"ال 

 مم  جل  م  ا وعلى كل حا  ف د اقتب ا.  ولكم ال  ن  ن كان  ل 
واصل  خدوان ع ددهللا عملده ا الورادة و صد حع الفديارع جداهزع 
بعددد ال هددرال صددلي ا و مجع ددا مجدد  ت دددمي و رك ددا مفددرعص ابجتدداح م دإشددو ور 
نبوق  بعدها  ال ا العاارع حي  صلي ا المدرب والعشداء أتخدرياال   توق  دا 

لطرإددد  وتعشدددي ا جيدددداال ل دددد  كل دددا اسرز واللحدددم ا احددددي ال دددر  الددد  ا ا
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واللد,ال وكددان اسش ع دددهللا قددد  عطدداين مشدروب ال ي فدد  وي عددا نفدديبه علددى 
ياولددددة  لدددد  الطعددددم و رجددددو مددددم هللا  ن إب  لدددده صدددددقةال بعددددد الطعددددام  رك ددددا 

خارد الفديارع وك دا نب داوبال ف عدد   ا الف رال وكان اجلو ابر  جدا واسبمرإ ا
مددم ا اسمددام للكابي ددة ا ل يددة لي فدد  اهددا  سخيدده ايخددرال  كددل فددتع إرجدد 

كيولدومتا عدم   30وهكدذا صدربان حدص وصدل ا  ىل مدإ دة "آفمدوي" الد  ت عدد 
  15العاصدمةال ور إكدم ه داو حدواجز عفدكرإة بعددال ولكدم ق دل م دإشدو بددد

كيلددومتا وجدددان ال  طددة العفددكرإة الوحيدددع وهدد   ددع تصددرث  خوان ددا مددم 
قددد سددلم ا علدديهم وعرفددوا  ن ددا مددم ا دداكم و خل ددا مددي  م دإشددو الشدد ابال و 

و و  ما إراح الداخل ه  تل  ال اي  ال  كانع  دع سديطرع اهدرمص مثدل 
وغريهدددداال   جدددداوزان ن طددددة " إكددددو كددددونتو " وهدددد  الدددددخل  7-7م ط ددددة 

اجل دددور الشدددرق  ل دإشدددو وكدددل مدددم  و مدددم اجل دددوب  و بيدددداوا جيدددو الدددرور 
ل  طددددة ور إكددددم ه دددداو  ي تواجددددد عفددددكري لةخددددوع وتع  ددددع مددددم ببلدددد  ا

 لدد ال واجته ددا م ااددرع  ىل " إكددو كددونتو " الثدداين ا مشددا   غددرب الدإ ددة 
وه  م ط ة مشهورع   ا ماإدع وليفع  دع سديطرع  حدد وهدذا ق دل قددوم 

سددددون(ال وي عددددا كانددددع الب فدددديمات -ا دددداكمال وفيهددددا حدددد  ) إددددو  و  إددددو
ا ددداكم إفددديطرون علدددى الدإ دددة كلهددداال وع ددددما وصدددلع ال  يلدددة قدددد انبهدددع ف

ه او  خربت اسش ممد يوإل  ن إبصل ابسش ع داجل ار الكيين وهو مدم 
ا اب ال اعدع ومم م  ذي عمليات ضرب الصهاإ ة ا مم اساال وقدد تدزود 
مددددم م دإشددددو ور إ ددددز   ىل كيددددام وين مدددد  ال عثددددة كمددددا قلددددع سدددداب اال وإهددددبم 

ح لددذا اختتدده مددم بددص اجلميدد  سنددز  ع دددحال وكددان قددد  م ياتدده  كثددر مددم غددري 
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 رسدل   رسددالة ا ا ددارد إطلددو مددين اإل ن اب ددرود مددم الصددوما  و خربتدده 
 ن إ ب ددر وصددو ال وكاندددع الفدداعة تشدددري  ىل الثانيددة صددد احا بعددد م بصددد  
الليدلال وجداءين وتع دو ع ددما رآين وسددلمع عليده واسدب  نبه سكدون ضددي ه 

ء علدددى الب دددارإر اسم يدددة الددد  ع دددديال فالدإ دددة كاندددع  دددع ا بيبدده وهدددذا ب دددا
سدددديطرت ا لكددددم  ركددددات اإلخددددوع كلهددددم سددددواء الهدددداجرإم  و اسنصددددار كانددددع 
م  دددددددوحة وواضدددددددحة لل ميددددددد  ور  ر   ن   هدددددددر  بددددددددا سال  عطددددددد  ح دددددددة 
لعمرإكدددددان ابلبددددددخل ا الشدددددروه اجلدإددددددد ورمدددددا ضدددددرب مصددددداال معي ددددددة ا 

 ن ن دددد   لدددد  ا احلفدددد ان فمصددددلحب ا  م دإشددددو ة ددددة وجددددو انال في  ددددو
ليفدددع فدددومل مصدددلحة  مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلمال ر   هدددر ا عهدددد 

 ي فكي  س  هر ا ن ام  ع اإلنشايال ان ال و 
 
 
 
 

 
 )ال,ص  الثا  عشر 

 
 ورويح المجي  الداخلي
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 التكيف م  الوض  اجلديد
 

ن مددم ال وكددا2006 سدد ة ربوصددلع ا م دإشددو ا اددهر سدد بم
واج  معرفة ما جيدري ابلكامدل ومدم إفديطر علدى الوقد ال وهدل اإل ارع هد  
مجاعيدددة  و فر إدددة و إدددم مركدددز قدددوع ا ددداكم ومدددا مدددد  تعددداون اددد اب ا اب ددداكمال  
كانددع ه دداو  سدد لة كثددريع إ  مدد   جيددا   جوبددة هلدداال وقددد قددررت مددم  و  إددوم 

ت زولدددة    ىل م دإشدددو  ن  كدددون صدددرفا مدد  جيمددد  اسيدددراثال وبدددد و وصدد
ميدانية لعرفة آخر اسخ ارال وي عا بد ت ابإلخوع الذإم هم م ا وتم مد هم  
ك ماعة سع  م همال وهكذا وا الصد ا  اليدوم الثداين جداءين اسش ع ددهللا 
ابلفديارع و خددذين  ىل مركدز ا مشددا  م دإشدو ا م ط ددة رم دان وهددذا الركددز 
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ابل يددع اسبدددي  بفددد و  قرإددو جددددا مدددم اإل ارع الب  يذإددة للمحددداكمال وعددد 
لوندددهال وع ددددما وصدددلع ه ددداو قابلدددع اددد اب الشددديخ  سدددامة  وال وهدددم اسش 
يلحة الفو اين واسش عيفدى الكيدين وإوسد  الب دزاينال ور  جدد اسش ممدد 
الب زاين وقد قيل    نده قدد تدرو العمدل بفد و بعد  ا الفداتال ولك ده كدان 

ل حددا  تصددرفع كمددا مفددبعد  ن إعمددل مع ددا   ا يل  ددا م دده  لدد ال وعلددى كدد
إبصرث ال يوثال فذه ع وقابلع الشديخ حفدم تركد  واسش  محدد مددور 
ومجيدد  قيددا ات م ط ددة كيددام وين وقددد فرحددوا لددرءإ  كثددرياال وبعددد  لدد   خددذين 
اسش يلحددة وكددان هددو الفددؤو  عددم معفددكرات كيددام وينال لريإددين الم ددائم ور 

ا ر إدع ف دد فدب  هللا تكم بعيدا عم الكان و ه  ا ه او وقد سدررت كثدريا لد
عليهمال ف د ر إع الداف  الث يلة والفيارات ال   مل الصوارإخ وال ا ات 
للطددددريان وقددددد نصددددحبهم ا  لدددد  الوقددددع  ن إشددددكروا هللا س ددددم جدددداءوا  ىل 
م دإشددو ور إكددم معهددم سددو  عددد  قليددل مددم اسربي يددات والراااددات  مددا 

وبعدددد اجلولدددة رجعدددع مددد  اسش اين فهدددم  لكدددون  سدددلحة ا يلدددة واحلمددددبال 
يلحددة الفددو اينال وك ددع  تعامددل معدده علددى  سددان  ندده  مددرييال و دددا ا كثددريا 
عددم العمليددات ا ارجيددة وقددد  خربتدده ابلهمددات الدد  قمددع ملددا ا ا دداردال   
يلو مىن  ن  زورح ا ال يع ل    ال  ايف على احلروث. ر  كدم علدى علدم 

مدددددور ولكدددددم مدددددم الواضددددد   ن يلحدددددة  م مدددددا جيدددددري وال   ري مدددددم إفدددددري اس
الفو اين هو مم إفطر علدى جديش كيدام وين مدا   وعفدكر  وت  يدذ ال  مدا 
اإل ارع الك ريع الكونة مم  لو او  وغريح فه  تفم  وتطي  ف   مدا ام 
ه دداو مصددلحة مددا ا مكددان  و مرحلددة مدداال وهددذا اسمددر  قل ددين وقددد يال ددع 
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لصوماليص وليو بيدان ف حم ا ال هاإدة  ائما  ن إكون ال رار الصريي بيد ا
ضدديوث ور ن ددم  ولددة الدإ ددة بعددد ليكددون الهدداجرون هددم الفدديطرونال وهددذح 
ه  ن طة ا الث الك ري بيين وبص  خ  وح ي  يلحةال ف دد يال دع  ائمدا 
 ن إبدددوىل الشدددديخ حفددددم تركدددد  اختددددا  ال ددددرارات الصددددريإة فيمددددا خيددددجمل اجل هددددة 

ري  لدد ال كددان ه دداو  محددد مدددور وهددو سياسدد  اجل وبيددة ولكددم اسمددر كددان غدد
إفبمل الواق  لصاحله و عرفه معرفة جيدع م دذ بداإدة البفدعي ات فهدو جييدد 
لع ددددة الفياسددددة لداخليددددةال وه دددداو اسش يلحددددة الفددددو اين الددددذي اقب دددد  كثددددريا 
موضوه ب اء   ارع خاصة به ود ارع كيام وينال هذا ما فهمبده مدم البحركدات 

 ت البمهيدإة. اليدانية ولل اءا
ا اليوم البا   ه ع  ىل اسش يلحدة الفدو اين ل دبكلم بوضدو  
عمددا جيددريال عالقددة ال اعدددع اب دداكم اإلسددالميةال فبحركددع مدد  اسش ع دددهللا 
 ىل بيددع اسش يلحددة ومددا ر إبدده كانددع  اددارع  ىل ح ي ددة الوضدد  ف ددد ر إددع 

شد اب الصدوماليص اسعدا  الك ريع مم الش اب ا بيبه وهو كالركز فه او ال
البدددابعص لددده وال ددداإعيص لددده م اادددرع كمدددا قيدددل   مدددم بع دددهمال وتع  دددع مدددم 
فكرع ال يعةال ف حم مجاعة و مريان الشيخ  سامة وبيعب ا سمري الؤم ص وإ  م  
 ن نب دد  ا دد  الك ددري الرسددوم ل دداال ولكدد  ال  حكددم علددى هددذا الوضدد  قددررت 

ما الب ي دددا لوحددددان ولك دددا ا غرفدددة  ن  فا ددده ا هدددذا الوضدددوه ابلدددذات. ع دددد
معزولدددةال وكدددان اسش  بدددو  اهدددد اليمدددين مر حدددا ا احدددد  زوا هدددا ومشدددموال 
 مددورحال وبددد ان ال  دداش الطوإددل مدد  يلحددةال و خددربين مددا حصددل ا الفدد وات 
الدد  ك ددع غائ دددا عدد هم واددكى   سدددوء تصددرث الشدد اب معددده حيدد  تركدددوح 
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جدإدددددع مشددددكلة مددددم الصددددومالصال وانشدددد وا ع دددده وجلدددد  هددددو  ىل ب دددداء مجاعددددة 
وحكددددددى   موضددددددوه سدددددد رح  ىل هارغيفدددددددا وكددددددان علددددددى وادددددد  الوقدددددددوه ا 
االعب ا ال وكذل  ماولة الف  آي  إه ت  يذ عملية ا بيبدهال وقدد  حدوا ا 
 لدد  ور إكددم موجددو ا فيددهال و سددر اسش خالددد اسوجددا إين ون ددل  ىل جي ددوو 

يددات الدد  ن ددذها ا وهددرب مددم الفدد م الح دداال و دددا معدد  بدد ع  العمل
الصددددوما ال وكدددددان واضدددددحا  ن كددددل  ركدددددات ا ليدددددة ا ارجيددددة كاندددددع فاادددددلة 
ومراق ةال  ما خبصون ا الث م  اإلخدوع ف دد  كدد    ن اسمدور خبدري اين 

 واحلمدب. 
ع دددما  كمددل كالمدده سدد لين عددم بران دد  ور  تطددرمل  ىل موضددوه 

 وكددذل  ر  فددب  معدده ا ددالث مدد  الشدد اب سنددين ر  عدد  مددم الطددرث الثدداين
موضددوه الب ددار الصددومالص الددذإم لددوا مشلهددمال وك ددع واضددحا معدده خبصددون 

 تواجدي ا م دإشوال و ار احلوار الطوإل البا 
" نين ه ا مم  جدل  عدا ع اإلتصداالت ابإلخدوع ا  فمانفدبان  -

 ف ان ةاجة  ىل معرفة  خ ار زوج "
  سالم آاب  س فاعدو ا هذا فلدإ ا  خوع صوماليص ا -
 هدددذا بران ددد  وكدددذل   رإدددد العمدددل مددد  اإلوجدددا إ ص "ادددكراال -

 العمل   ن لزم اسمر"
   م مبع ون وقيا رم غري واضحة وال ترإد العمل -
 "ال   م  ل ال سنين  عرث تل  ال يا ع  كثر مم غريي" -
 ل د تمريت اسمورال وهم ر إشاركوا بصراحة ا نصر ا اكم -
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  ن ا ال نبعامل معهمال بل جيدو جعدل  لد  مدم "هذا ال إعين -
  ولو ت ا"

  ن  تبعو ن ف  ا ال اض  -
"ال  ن ف عددددد ل دددداءهم سدددد ر  ح ي ددددة الوضدددد ال فمازلددددع ا  -
 جولة ت  دإة"
ه او ااب  عده خالدد وهدو الفدؤو  اسمدين هلدمال وكدان  بد   -

  
" ندددين  عرفددده جيددددا ف دددد كدددان مع دددا ا اسوجدددا إم ووالددددح هدددو  -

 شهيد  بو عمر"ال
 جيد ممكم  ن تبعامل معه خبصون التتي ات -
 "الال  نين س  هو و لب   ال يا ع م اارع" -
 هل اتصلع ملم؟ -
 ب دددار  ين"نعدددم سدددوث  لب ددد  الشددديخ ع ددددهللا رار وهدددو إ ب دددر  -

 الصرب"
 احذر!...اسمور قد تمريت كما قلع ل  -
 "ال  ن س فم  ونر  ما ا س  عل بعدها" -
 تصرال وهؤالء ا اب غري م  مص! لا ا -
 "   خ  يلحةال جيو  ن نبعامل م  ال ان حفو قدررم" -
 وما ا سبعمل هلم؟ -
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"ر  عددددددددددهم بشددددددددديت ولك دددددددددين جددددددددداهز لبددددددددددرإ هم ا ا دددددددددال   -
 والعلومات وكذال  كي ية البعامل م  اهلوات "

 ما ام  نع مصر فعلى بركة هللا -
ر حيدددد   لددددو مجيعددددا "سدددد لب   ال يددددا عال سخددددذ موعدددددا آخدددد -

 لبوضي  مجي  الل ات"
ال  ن  ان جددداهزال رغدددم علمددد   نددده م ددديعة للوقدددعال )الكثدددري  -

مم قيا ات الش اب سواء الهاجرإم  و اسنصدار إباوفدون كثدريا مدم مل دات 
 اسوجا إمال هذا ما لف اح م هم(

"ال  ن فلددددديكم تلددددد  الفددددداعات ا سددددد يل هللا ومدددددم  جدددددل  -
  خوان ا"

واددد   ن نب دد  مدد  مجاعدددة م دإشددو إلنشددداء   ارع   ن ددا علددى -
 واحدع

 "هل ات  بم على م ا ء معي ة" -
الال لدددديو بعددددد ولك  ددددا البل ددددص ا تفددددمية اجلماعددددةال وتوزإدددد   -

 ال اصو
"ال  ن و رجدددددددو  ن ال ت دددددددعين ا هدددددددذا الدددددددربانمجال فددددددد ان ال  -

  رإدح"
   م إرإدون اإلمارع والوزارع وتم ي عا اري ا  ن إ ص وان -
 " س   هللا  ن جيم  اجلمي  على كلمة البوحيد" -
 ل د كل ع عيفى الكيين و جانة ا هذح اجلوالت اسخريع  -
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" ف ددل  ن ال ختبدداروا  سددم ال اعدددعال فددذل  مددربر لعمرإكددان  -
 ل رب الصومالص"

 سوث نب   على  سم جيد  ن ااء هللا -
 " نين  نوي الف ر  ىل  فمانفبان  ن ااء هللا" -
   خد  ال ت عدل  لد ال سنده  مددر خطدريال وتدم تباجد  ه ددا  -

 بال ا 
"  يلحدددة  نددد  تعدددرفين جيدددداال ال  حدددو  ن جتبمددد  قيدددا ات  -

 العمل ا مكان واحد"
 ولكم س رو فيه الاير  م ية -
"ع دددددي  ورامل جدإدددددع و  ا ر تبمددددري خطدددد  ففددددوث  توكددددل  -

 على هللا"
كددد  إطلعددد  جيدددو  ن تتإددد ال س سدددبدع  اسش الصدددوما  ل -

 على  خ ار ال اكفبان
 " نين جاهز ل ابلبه وسوث  نب ر قليال مم  جل  ل " -

كددان الل دداء و ي جدددا وتكلم ددا بصددراحة ادددإدع ور  خ دد  لدده 
 ي ادديت مددم نشدداياو ف ددد  خربتدده بكددل ادديتال وي عددا ر  ر   ن  ا ددل عليدده 

بمر فهو كان مصاب بطل ة زوكيداو ا كع دهال وكدان إبحدرو ابلعكداكيزال واسد
  ساب ا ا ملن العشاءال وما  نه  كرب مين ومعالل اء مم بعد المرب  ىل آ ا

 فمانفبان وهو قيا ي ا ال اعدع ق ل ال فلدإه جتربة مرإرع م  الصدومالص ا 
كدددوري وهارغيفدددا وكدددان   نالشدددما  حيددد  بوساسدددو وبورعدددو والن ع دددو  وال
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 لدد  اسمددر   لدد  ا البفددعي ات وقددد فشددلع مهمددبهم بفدد و ال  ليددة وتددرو
أتاريا ا تعامل يلحدة مد  الصدوماليصال اداورته ا بداإدة اسمدر ا كدل اد ء 
عفددددى  ن إفدددداعدين وإكددددون زددددان ال فدددد ان ا سدددد ر ور  وضدددد  مددددوق   مددددم 
العمددل مدد  ا دداكم سنددين ر  لب دد  برجاهلددا بعدددال ل ددد  ار ن دداش يوإددل حددو  

م عالقاتدددددده اجلماعددددددات الدددددد  ت بشددددددر ا الفدددددداحة و خددددددربين  مددددددور كثددددددريع عدددددد
ابسوجددددا إ يص ور تكددددم انجحددددة ي عدددداال   ابإلخددددوع ا م دإشددددو وكددددان ه ددددا 
سدددع  حثيددد  ل  ددداء مجاعدددة جدإددددع ابسدددم الشددد اب وإباقفدددم الطرفدددان  قصدددد  
كيدام وين وم دإشدو ال اصددو حوهلداال واداورين ا الوضددوه و خربتده  نددين ال 

نددين ا  رإددد  ن  اددتو ا  لدد  اسمددر مددم يددرث واحدددال ف ددد  وضددحع لدده  
ال ط دددة ال ارغدددة وإفدددعدين  ن  سددداعد  ي مفدددلم إرإدددد مدددىن الفددداعدعال كدددان 
اسش يلحددة إفددعى جاهدددا الحبددوائ  ا بران دده وك ددع مددم جهددص  رإددد  ن 
 وضددددد  لددددده  ندددددين مفدددددب ل ا ال دددددرارات الددددد  سددددد ختذها خبصدددددون العمدددددل ا 
 الصدددوما   ن ر  سدددافر ي عددداال وقدددد فهدددم جيددددا  ندددين سددد ن ذ مدددا  راح م اسددد ا
لل ميدددد ال ل ددددد اقب عددددع وفهمددددع م ددددذ الدددددقائ  اسوىل مددددم اجللفددددة  ن اسش 
يلحة قد  هو بعيدا بف و ال صر الذي حصل لةخوع ا الصدوما  وهدو 
إ كددددر ا ب دددداء   ارع مفددددب لة عددددم   ارع ا دددداكم وإفددددعى  ىل توحيددددد ادددد اب 
م دإشددو بشدداب كيددام وين   البحددرو لالسددبيالء علددى جددواب الفدد لى ومددم   

" مددارع  سددالمية" مفددب لةال ر خي دد  يلحددة  لدد  اسمددر عددينال ور  فددر    عددالن
ببلدد  اإلسددتاتي ية فهدد  سب شددل  ون ادد ال س ددا تددده  ىل الب ددرمل ولددديو 
 ىل البوحدددال ل ددد فهمددع ع ليددة اسش  امددا ور  ادد عه فيمددا  هددو مددم ر ي 
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بل  لزمع الصمعال وسعيع جاهدا ا  ق اعه و عوته ليدذهو معد  ل ابلدة 
اإلخوع اهاهدإم مدم اد اب ج هدة غدرب الصدوما ال فهدم قدد رح دوا ر    ارع

ع دما وصلع وبف و معرف  العمي  هلم ف دد عرفدع  إدم إكمدم مشداكلهم 
وكيدد  نفددبطي   ن ندددإر العمددل ونفددب يد مددم انبصددارات ا دداكم لفدداندرمال 

 وقد تر   كثري ق ل  ن إواف  على اهيتال ولك ه واف  على  ل .
بددا   رك ددا مجيعددا  ىل بيددع الشدديخ ع ددد هللا رار  مددري ا اليددوم ال

مجاعدددة اسوجدددا إمال وهدددو  ش قددددمي جددددا ا اجلهدددا  اسوجدددا إين وقدددد تعدددرو 
لعدددع عمليددات  غبيددا  فااددلة مددم ق ددل الاددابرات اإلايوبيددةال وع دددما بددد ت 
اجللفددة تكلددم دجيدداز عددم جترببدده مدد  خليددة ال اعدددع ا الشددما  وكددان يلحددة 

البفددددعي ات وقددددد فشددددلع لعدددددع  سدددد اب وم هددددا ال  ليددددةال   مددددم ضددددم ها ا 
 دددا عددم جتربب ددا معدده ا اسوجددا إم وكانددع انجحددةال و ددجمل كالمدده   ددم 
مفددبعدون لبفددليم اإل ارع العفددكرإة لل اعدددع وتعددو  اسمددور كمددا كانددع مددم 
ق لال وهذا ما كان إرإدح يلحة م ذ ال داإة وقد  خربين  ن هؤالء ق ليدون وال 

دا ا م دداي هم وك ددع قددد عارضددبه ا  لدد ال واليددوم وب  ددل هللا إرإدددون  حدد
قد ع  ب  فه مم اإل ارع العليا وه  تؤكد ل ا   ا سبفدلم اللد  العفدكري 
حي  البدرإ ات و  ارع اجل هات  لي اال ومم يرا  كددت لدعش ع ددهللا رار 

مددر  ن هللا فددو البعدداون علددى الددرب والب ددو ال و ن الشدديخ  سددامة سددي ر  ابس
س ا استاتي ية ال اعدع ا كل العدارال واعبمددت  سدلوب  كدر  سدم الشديخ 
ا اهدالو الك ددريع ا اصدة لكدد    كددر اجلميد  مددم فديهم  خوان ددا ا اجلماعددة 
 ن  لدد  الرجدددل مدددا زا  هددو  مدددريان ور  لددد  العهدددال في دددو  ن ال إبصدددرث 
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ا  وضددددحع بع دددد ا وك ندددده غددددري م ددددا  ببلدددد  الفدددد لة احلفاسددددة اددددرعيةال كمدددد
لل مي   ن اإلستاتي ية العامة هد  مفداعدع الفدلمص الفب دع ص الدذإم 
فددداربون مدددم  جدددل حدددرإبهم و ون تددددخل ا سياسدددارم الداخليدددةال ومواصدددلة 
العمليدددات ا ارجيدددة ضدددد ال دددوع العاليدددة الددد   ارب ددداال وقدددد وافددد  اسش يلحدددة 

كيفدماإوال وي عدا   على ال دور  ن إفداعدهم ولكدم ع ددما سدي ب  هللا ل دا ا
ل ددد  وضدد  الشدديخ رار سدد و عدددم تدددخل اجل هددة المربيددة و عددالن م اصددررا 
للمحددداكمال وإعدددو  اسمدددر لددد ع  ا الفدددات ال  يلدددة وكدددذل   كدددد    ن كدددل 

ال فعدال مدا حصدل وا بصد ة فر إدة ا ال صدر وهدذاقيا ات اسوجا إم قدد ادارك
ون على اتصا  ملدم واكرته كثريا إلعطاءح الوقع ل اال و كدت له  نين س ك

وسددوث  بددد   ورع صددمريع للمصددابص مددم  ب دداء اسوجددا إم كدد  نعلمهددم مه ددة 
لة لكد  إفدبطيعون كفدو الدرزملال سن ملد  اعم كي ية تصلي  اهلوات  اجلو 

الصددددابص والهدددداجرإم هدددد  الدددد  تشددددمل ال يددددا ع العامددددةال وكددددان اسش اددددرإ  
موت ا )خالددددددد( حاضددددددراال وقددددددد تواجددددددد هددددددذا الشدددددداب ا ج ددددددا  كارإشددددددي

البيفعي ات وكدان صدمريا وقبهدا ووالددح الشديخ عمدر رجدل مدم اهاهددإم وقدد 
اسبشددهد ا سدد يل هللاال وخالددد الشددرإ  هددو سدد ص سدداب  لددد  اسمرإكددان 
ا جي ددددوو وإبددددوىل مفددددؤولية اسمددددم لل ماعددددةال و ددددداع معدددده علددددى ج ددددو 
خبصددددون الددددددورع ورت  دددددا  ن إ دددددد  اله ددددددن عمدددددر البدددددار بعمدددددل  ورع ت  يدددددة 
للمصابص   س ب   بعدد  لد   ورات خاصدة للادال  ا الددنال ل دد ح در 
اجللفة اسش الفؤو  عم العالقات ا ارجية وهدو اسش ع ددال ا ر مكبدوال 
وتكلمددع معددده خبصددون مجددد  البربعددات لل  هدددة والفدد ل الددد  سددب عل مدددم 
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العدددار اإلسدددالم  إفدددم  وإ هدددم عمدددا جيدددري ا اسوجدددا إم حيددد  تطرق دددا  ىل 
اإلعدددالم وات   دددا  ن  صدددجمل بعددد  الشددد اب اسوروبدددص إلعطددداءهم  موضدددوه

بعدد  الدددورات ا  لدد   ن وجدددان ال رصددةال كمددا ات   ددا علددى وضدد  بددرانمج 
لل دددددداءاتال فالشدددددديخ رار إوادددددد   ن إبالددددددى عددددددم ال يددددددا ع وه دددددداو  هددددددو  
النباددداب قيدددا ي جدإدددد مدددم اجليدددل الصدددمري وهدددو اسش  بدددراهيم الدددذي كدددان 

سددد واتال وكدددان اسش ا مكدددة الكدددرع إدددؤ ي العمدددرعال   سدددريا ا  مرإكدددا لعددددع
و كددد    ن ه دداو ل دداءات وفعاليددات مهمددة سددب ري ا اسسددابي  ال ا مددة 
وسدددوث  و مجيددد  الشددد اب اهاهددددإم مدددم كي يدددا و ايوبيدددا والصدددوما  المدددرر 

وهدددذا اسمدددر مهدددم  وجي دددوو ليلب دددوا ا م دإشدددو لكددد  إ با دددوا قائدددد جدإددددال
إ با ددون قيددا ارم وال إ ددرو علدديهمال ومددم   اددكرانهم  صجددداال فاسوجددا إ 

و رك ددا علدددى  مدددل  ن ن  دددذ مدددا ات   ددا سددداب اال ل دددد  كددددت لدددعش يلحدددة  ن 
 الكرع ملع  ا اين وال جيو  ن  يو آما  هؤالء الشاب.

ل ددد اجبهدددت لعرفددة مددا جيددري  اخددل اجلماعددات اجلها إددة سددواء  
 صداب  اليددال  و  هدل كيدام وين كانوا اد اب الشديخ )ال اعددع( وهدم إعددون 

 و  هل م دإشو )الش اب( وهم ابسلوث وإب عدون    دا م اادرع وهدم  دع 
قيا ت ددددداال  ندددددين ال  عبدددددربهم مدددددم ال اعددددددع اسم س دددددم  بلكدددددون قيدددددا ع مركزإدددددة 
م  صددلةال ولكددد هم مبعدداونون مدددم الدرجددة اسوىل حيددد  ال إفددبطي   حدددد  ن 

د تعهدددددوا مدددد  الشدددديخ ع دددددما  ه ددددوا إ ددددرمل بي  ددددا وبيدددد همال وبعدددد  قيددددا رم قدددد
سفم فددبان ق ددل غددزو ال ددوات اسج  يددة هلددا. حاولددع معرفددة مددد  اددرعية مددا 
جيدددري ا ال ط ددددة سنددددين ممددددم إرإددددد جهددددا  صدددداا وخددددا  مددددم الشدددد هات لددددذا 
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اجتهع  ىل قيا ع ج هة اسوجا إم سن هؤالء إدافعون عم  رضهم وعرضدهم 
ا هم واضدد  جددداال فددال غ ددار ا وإواجهددون صددل يون إ بهكددون حرمددارم وجهدد

جها  اسوجدا إم. ولكد  إب د  الصدورع كاملدة لددّيال عملدع جلفدة  خدر  
م  الشيخ حفم ترك ال وك دع قدد خططدع  ن  لب يده لوحددح ف د ال ولكدم 
إ دددددددو  ن سددددددلطات يلحددددددة كانددددددع تفدددددديطر علددددددى  ي قددددددرار  اخددددددل اجل هددددددة 
ة الكام ونيددددةال وهكددددذا اسددددبدعى الشدددديخ حفددددم اسش يلحددددة حل ددددور اجللفدددد

وك  دا جلفدة ر الشدمل و ج داري علددى ال دزو   دع الططدات اسش يلحددةال 
ل ددددد تع  ددددع سنددددين ر  نفدددد  مدددد  الشدددديخ  ن ف ددددر يلحددددةال وعلددددى ال ددددور 
فهمددع  ن ه دداو  مددور جتددري وراء الكددواليو وال  عرفهددا جيدددا وحددان الوقددع 
لكد   عد  مدم اجلميد  حدص  ىل آراء اجل ددو  لكد   عدرث مدا جيدري ابل دد  ال 

ر تددم اجللفددة يوإلدة ف دد بددد  الشديخ حفدم تركدد  اجللفدة ابل صدديحة  وي عدا
و كر ف دل يلحدة علدى العمدل اجلهدا ي و كدر ف دل  علدى م اصدرع اإلخدوع 
  تطددرمل  ىل رّ الّشددملال وكددان واضددحا ع دددما  دددا عددم اإلمددارع وك ددع قددد 
وجدت بع  العلومات سداب ا  ن الشديخ حفدم ع ددما  رسدل ا  ش لي ابلده 

عدده موضددوه كيددام وين  خددربح بكددالم واضدد  "  ا جدداء هددارونال فهددو وإ دداقش م
ال ائوال ويلحة إ  ى اسمري"ال وي عا ر  هبم بذل  اسمر مدم ق دلال و لميدع 
حي هددا موضددوه الدددخو   ىل الصددوما  سال إكددون ه دداو ت اففددا بيددين وبي ددهال 
وابلعكو ك ع قد رت دع علدى الدذهاب  ىل  فمانفدبان مد  بعد  الشد ابال 

يدا عم مشاكل الصدوما ال وهدذا مدا فصدل ع ددما إبواجدد قائددان سكون بع
ا سدددد ي ة واحدددددعال ولددددذا ر  كددددم  رغددددو ا الركددددوب ا تلدددد  الفدددد ي ة بددددل 
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خططدددع سن  قدددو  سددد ي ة  خدددر  ا مدددي  آخدددرال لكددد   بعدددد عدددم مشددداكل 
الب ددافو ا اإلمددارعال وعملددع هددذح اجللفددة مدد  الشدديخ ابلددذات لكدد   وضدد  

صل عكو ما ترجيعال ف د  هرت هدذح الفد لة موق   مما جيريال ولكم ح
مدم جدإددال حيدد   كدد الشديخ حفددم تركد  ن دو ال هددوم "جيدو  ن تعملددوا 
م  بعد  فد نبم اد اب الشديخال وه داو اسمدري وال ائدو"ال ور إبطدرمل ا هدذح 
اجللفة لععاء ولك ين فهمع مرا ح م اادرعال وقدد حزندع كثدريا سندين لفدع 

ان ال  هددبم بددذل ال قدددر مددا  هددبم لفدداعدو ه ددا مددم  جددل قيددا ع  و  مددارع فدد 
 خددواين ا الب دددم والرقدد  ا العمددل اجلهددا ي الصددااال ور   هددر للشدديخ  ي 
ر  فعدددلال كمدددا علمدددع  نددده موجددده مدددم يدددرث معدددصال وقدددد  خربتددده  ندددين مهدددبم 
ز هة غرب الصوما ال وهو قد ما  لر ي يلحةال في و  ن نكمل موضدوه 

مددددم اإلا ددددص وغددددا رت ور  تددددر   كثددددريا الصددددوما  واجل ددددوب  والال واسددددب  نع 
لذل  الركز بعدهاال ف م ياو وسالم  وضعبها ا اسمام ق ل  ي  رو سي 
مكددددانال و لدددد  ال يددددع كددددان مكشددددوفا جددددداال قددددررت  ن   بدددد  و كثدددد  مددددم 

 سلفلة الل اءات البعرفية لك  إب     الصورع كاملة. 
 فعمدددددددددت  ىل  الفددددددددة الشدددددددد اب الددددددددذإم إب عددددددددون اسش يلحددددددددة
الفو اين م اارع سواء كانوا صوماليص  و كي يص لك   عرث مد  معدرفبهم 
احل ي ية م هج ال اعدع البمثلة ا  ج الشيخ ع دهللا عزام رمحه هللا وليفدع 
اجلماعدددددات الددددد   مدددددل  دددددج اإلقصددددداء والشدددددكوو والبك دددددري وكاندددددع كثدددددريع 

اب ةال جلفددع وانبشددرت ا ال اكفددبان وكددذل  ا  فمانفددبان ا الرحلددة الفدد
مددد  هدددؤالء وفبحدددع بعددد  الواضدددي  ال  اادددية كددد   عدددرث مدددد  ن دددوجهم 
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الشددرع  ومعددرفبهم ل  دده اجلهددا ال وال  جامددل اهاهدددإم كثددريا ع دددما خيط ددون 
وال  ااركهم بع  اسفكار ال  ال  سان هلا مم الدإمال ل د كش ع ع ليدة 

اهدددإم جدإدددع خطددريع جدددا علددى العمددل اجلهددا ي وهدد  ع ليددة الشدد اب اه
الذإم محلوا الفال  ةمان ومع مهم كانوا إ ب دون  ىل العلم الشدرع  وال 

عال  و والإدددة  و اعدددة فكيددد    تدددر  سددديدإر وزار إ ددددر بع دددهم علدددى   ارع مج
 ولدددددة  كملهددددداال  ل دددددد كثدددددر الشددددد اب  ون العشدددددرون سددددد ة وهدددددذا إعددددددين  ن 

الددارنال مفبواهم الدراس  هدو  ون الثدانوي سن الصدوما  إ ب دد كثدريا  ىل 
ومع مهم ر ف  وا ال رآن وهذا إده  ىل ال ل  فالشد اب الصدوما  مشدهور 
ابحل دددظال بدددل بع دددهم قدددد تركدددوا  راسدددارم الشدددرعيةال وتدددم مددد  صدددمار الفدددم 

 سدامة بدم زإدد ال يدا عال  مدا  الذإم إ همون  إ هم فهذا س ة ال   ع ددما وىلّ 
كوسددددددديلة لبصددددددد ية الدددددددذإم تركدددددددوا  راسدددددددة الشدددددددرإعة   إل ددددددد ون  ىل الفدددددددال   

هم فيما  ه وا  ليهال فهؤالء جيو  ن عاحلفاابت فهؤالء لف ا معهم وال نش 
إكونددوا  ددع الراق ددة الدائمددةال وكددان الددر ي الفددائد لددد  هددؤالء الشدد اب هددو 
ال بددددا ال ال بددددا ال ولدددديو ه دددداو سددددو  ال بددددا  ف دددد ال مددددا ا ت ددددم ملددددؤالء  ن 

رادددةال ر إكدددم ه ددداو  ي اسدددب رت اسمدددور ور جيددددوا قبددداالال ي عدددا سدددي هر الكا
بددرانمج ح ي دد  لالسددب ا ع مددم هدددؤالء الشدد اب الصددمار غددري   ددم  اهددددون 
إرإددددون الشدددها ع ف ددد ال وحدددص الك دددار البمرسدددص ا اجلهدددا  ر إكدددم هلدددم  ي 
 ور سددددو   ن إوضدددد  ا صدددد  وإ ددددا  لدددده "ت دددددم العدددددو ا اسمددددام"ال  ون 

 و ق دان  و مددرب  مراعة لباصصه فرما إكون ييارا  و مه دن  ليكدتوين
 و ي يدددو وهلددددم جددددرال ولفددددع ممددددم إدددر  هددددذا الددددر ي خاصددددة ع دددددما إكددددون 
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اجلهددا  فددرو ك اإدددة ل ع ددهم. وال  عددين الك اإدددة عدددم الشدداركة!... الال بدددل 
 عدددددددين  ن جياهدددددددد ا الكدددددددان الصدددددددحي  وهكدددددددذا إعطددددددد  اسولوإدددددددة للع دددددددا ع 

عرفددة الصدحيحةال ل ددد اخبل دع بعددد عدددع   م مدم  الفددة هدؤالء الشدد اب وم
  هددددمال اخبل ددددع مدددد    ارع اسش يلحددددة الفددددو اين خبصددددون قبددددا  قطدددداه 
الطددرمل وكددان ر إدده واضدد    ددم مرتدددون وعمددم  لدد  لددد  الشدد اب وهددذا ق ددل 
 ي   حي  كانع الشدرائ  اإلعالميدة تدبكلم عدم الرتددإمال  امدا كمدا إ عدل 
اددد اب اجلزائدددر ابجلددديش ع ددددما إصددد و م مجلدددة وت صددديال   نددده جددديش وادددينال 

ذا تك ددددري اددددعو  مكلدددده ولكددددم معددددىن آخددددرال وهددددذح ن ددددرع غددددري اددددرعية وهدددد
حفدو العلمداء فهدؤالء ال طداه إ  فددمون  ىل عددع  قفدام وال جيدوز ا حددا  
مم اسحوا   نزا  حكم واحد على اجلمي ال وقدد اجبهددت لالسب فدار مدم 
علماء الصوما  لك  ال  عطد   حددا اهدا  ليدربر  فعالدهال وكدان ر إهدم إوافد  

ن مم  نكر ال ياانت الواضدحة المدري مبشداملة مدم ال درآن وهدو مدا علدم ر ي  
مددم الدددإم ابل ددرورعال فهددو إك ددر بعددد  ن إ ددص لدده ونب كددد مددم سددالمة ع لدده 
وعدم جهله و ون  ي أتوإدل إدذكرال فه داو ادرويف إلخدراد الفدلم مدم  ائدرع 
 هذا الدإم الواس  الع يمال وإددخل بعد  قيدا ع قطداه الطدرمل ا هدؤالءال  مدا
عدددددوامهم و ت ددددداعهم فكدددددانوا ممدددددررإمال وبع دددددهم ات عدددددوا هدددددؤالء بفددددد و ضدددددي  
العيشددددددةال و ال لدددددددو ك ددددددران كدددددددل قطدددددداه الطدددددددرمل فكيدددددد  س صددددددد    هددددددداليهم 
و وال هدددم؟ال وا احل ي دددة  ن احلدددرب الددد   ارت بدددص ا ددداكم وزعمددداء احلدددرب 
والبحدددال  الشددديطاين كدددان حدددرب مدددم  جدددل احلددد  وقهدددر ال لدددم والددددفاه عدددم 

ات الشرإعة و  هار هوإة الفلمص الصومالصال ور تكم حدرب احلرمات و ا 
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ر ع كما  را ها ال ع ال وكما قلع ه او مشدكلة ا بعد  اهاهددإم الدذإم 
إربطون ال بل ابلبك ري  وال   إب عون  ل  دحال  الدمال وهذا غري صدحي  
ه ا ارإعب ا فال با  ليو مرت   ابلك ر ف د ال فداب قدد  مدران  ن ن اتدل قطدا 

الطرمل وهم على  إدم اإلسدالمال ون داتلهم  مبثداال حلدد احلرابدةال والرسدو   مدران 
و اددار  لي ددا  ن ن اتددل ا ددوارد وهددم مفددلمونال واإلمددام احلفددص عليدده الفددالم 
خرد لي اتل احلكام ال الص له وهم مفلمونال و بو بكر رض  هللا ع ه قاتدل 

ه داو  اعد  لدرب  ال بدا  مم تل ظ بال  له  ال هللا وجحد ح  الزكاعال فلديو 
ابلك ددرال واثنيددا لدديو كددل كددافر إ بددل وهددذح هدد  ال  طددة الرئيفددية الدد  جيهلهددا  
كثددددري مددددم اهاهدددددإم مددددم اجليددددل اجلدإدددددال وك ددددع  جددددد صددددعوابت كثددددريع ا 
توضددي  هددذح ال  طددة مدد  الشدد اب الددذإم ر إفددمعوا مددم  مددراءهم ا إددوم مددم 

   تدددى ابلفددي  ف ددد ال وج دددبكم اس م  ال ال بددا  والك دددر والددر عال و ن الرسدددو 
ابلدددذب  ف ددد  وهلدددم جدددرال حيددد  جيمددد  كدددل  رإدددخ الرسدددو  ا ال بدددا  ف ددد  
وإعز  الواقد  اإلنفدانية والفياسدية واإلجبماعيدة هلدذا الرسدو  الكدرميال وكد ن 
اسمور هد   بدي  و سدو  ف د ال ونفد  هدؤالء  نده الرسدو  هدو الد مور وحددح 

ال وإ ددوم م امدده ا الب  يددذ اإلمددام ب بددل ال ددان حددص إشددهدوا  ن ال  لدده  ال هللا
وا لي ة وليو آحا ي مم ال ان ت  يذ مثل هذا احلدإ  فهو خان زها  
الطلددو ولدديو الدددف ال  مددا ا حالددة الدددف  فدديمكم سحدددان  ن جياهددد لوحدددح 

(ال فددددال فقاو      ِف س    مجي    ال وكل    ف إال  ,ل      و مجاعددددة الفددددلمص )
إدددة وكيددد  ففدددر صدددلى هللا عليددده وسدددلم إ  مددد  لدددم جيهدددل ح ي دددة الفددد ة ال  و 

 فعاله هذح الفائل  ن خيوو ا تك ري وقبدل مدم هدّو و ّبال والفد و ا 
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هذا البشد  هو  ن الش اب وضعوا الك ر العال  ا سلة واحددع مدم انحيدة 
البعامل م  الفلمص وهذا غري صحي ال فهم ك ار مجلة وت صديال وا حاندة 

حاندددددة واحددددددع ا البعامدددددل مددددد  الل دددددات واحددددددع ع دددددد  ولكددددد هم ليفدددددوا ا 
الفياسددددية وال كرإددددة وحددددص االجبماعيددددة ف ددددد  حددددل ل ددددا  ن نبددددزود مددددم  هددددل 
الكبددداب وبدددوش و نصدددارح مدددم هدددؤالءال فكيددد  نبدددزود مدددم عددددوت ا؟ال وه ددداو 
ف ددددداء واسددددد  ا  و  غربيدددددة ل شدددددر اإلسدددددالم وال دددددان إددددددخلون ا  إدددددم هللا 

 بددل فدداسمرإم البل ددصال وليفددوا  فواجدداال لددذا ال جيددو  ن نددرب   مددر الك ددر ابل
(ال ل د ك دع ليلوا سوا  من أه  الكتابالك ار كلهم سواءال وهللا إ و  )

مصدددمما  ىل حدددد ال هاإدددة وجازمدددا ا   هدددار الوجددده احل ي ددد  لل اعددددع هلدددؤالء 
الش اب اجلدد  سال إ زل دوا ا الباهداتال   بعدد عشدرون سد ة إ ددمون س دم 

بددددر ءال وم ددددذ  ن ددددمام  لل اعدددددع ك ددددع سيكشدددد ون   ددددم سدددد كوا  مدددداء اس
واضحا فيمم  قاتل ومم ال  قاتل وال   ج  ج الذإم إك رون هر  ا الث 
ا الددددر يال وهددددؤالء ر إ همددددوا ف دددده احلدددددوار واالسددددبماه  ىل ايخددددر ولددددو كدددددان 
عدوانال  ن الرسو  ممد صدلى هللا عليده وسدلم كدان إفدم  سلدد  عدداءح مدم 

لشهورع للوليد ابم المريعال ع دما قا  له "قل    اب الشركصال وه او م ولبه ا
الوليدددد"ال كدددان واضدددحا  نددده سددديم  ل البددده ولدددم إبكدددرب ولدددو كدددان الدددذي  مامددده  

 بحمو لددددددماء الفدددددلمص جيهلدددددون كيددددد كدددددافراال  ن كثدددددري مدددددم الشددددد اب الددددد
إبعاملون م  الك ار على البل   ص افهم ال فه او احلرر والفلم  وال داف  

لدديو لدده  خددل مددا جيددري بي  ددا وبددص اإل ارع اسمرإكيددةال اددرحع والددذم  ومددم 
للش اب  ن ا بشر ول ا م ا ف وال إ  م   ن نبحمو م  اجليل الش ار الافة 
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 ن  فرحال فل افدرهم وإ  دى ال دا ف ا مدإدة ال اضدلة كمدا هد ال اجبهددت  
 كثددريا ا توضددي  ال كددر الفددائد  ن ال بددا  ا الصددوما  هددو قبددا  ر ع   ددا
فكددرع زائ ددةال بددل الصددحي   ن ددا ن اتددل قطدداه يددرمل وبعدد  مددم الرتدددإم وهددم 
قليلدددون ا مراكدددز قيا إدددة وهدددؤالء ر خيرجدددوا مدددم اللدددة مدددم ق ل دددا بدددل مدددم ق دددل 
علماء الصوما ال ور  ضي   ي فرصة ا  ي  جبماه ا توضي  فكرع  نده ال 

هدددو جيدددوز ا  ي حدددا  مدددم اسحدددوا  قبدددل  ي كدددافر بفددد و  نددده كدددافرال وهدددذا 
عددد  اإلسددالم ف ددد  وصدداان ال ددرآن  ن نددؤمِّّم  ي كددافر اسددب اران وهددذا  ا دداء 
احلرب فكي  به  ا اء الفلم؟ال كي  فهم هؤالء الش اب العالقة بص الفلم 

جيدوز لدا عداش ممدد صدلى ولدو غدري حدرر والكافر؟ال ولو كدان قبدل  ي كدافر 
ما لده!ال ه داو قصدر   خاهللا عليه وسلم م  اليهو  ا الدإ ة ولا اختذ إهو  

ا فهم معىن احلرب ومعىن الفلم ومعىن العدو ومعدىن الصددإ  ومعدىن الدوالء 
ومعدددىن العددددا ع ومعدددىن الددددرباء ومعددددىن الدددو عال ه دددداو تددددخالت كثددددريع ا هددددذح 
العاين س ا خ  رفي  جيو البعم  فيه لك  ن عد ا اب ا مم البشد  والملدو 

 اجلهددا ال كل ددا نعلددم  ن الملددو إددؤ ي  ىل ا الدددإم ولكدد  ال إ فدد وا  لدد   ىل
 خال  البوازن ا اجلوانو اسخر ال فه او ح دومل كثدريع إ  مد   ن  دبم ملداال 
فدد  ا ان ددر ان بواحددد م هددا وترك ددا ال  يددة فف صدد   بددال ادد  ممددالص ا  لدد  
اسمرال وهذا هو الف و  ن  مران الرسو   ت اه  إفر اسمور كما فعل صدلى 

وهو ما إفمى اليوم ابلوسطية وال  عين  ن الوسدطية ه دا هد  هللا عليه وسلم 
ن طددة وسددد  بدددص يددرفصال ال ي عدددا  ن الوسدددطية هدد  تلددد  الصدددرايف الفدددب يم 
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وهدد  البيفدديري ا العددد  واحلكددم وسددائر اسمددور اإلجبماعيددة والدددإم ل ددبمكم 
 مم اإلببعا  عم البشد  والب ط  والملوال واسمة الفلمة مجلة ه  وس . 

لمدددددددع كثدددددددريا عدددددددم البشدددددددبع اجلدإدددددددد حدددددددو  احلركدددددددات ل دددددددد تك
اإلسالمية العاصرع فه او البيار الوا  الذي إعديش ا   يدد الاضد  ف د  
وال إفددعه  ن إ عددل اددي ا حاليددا وإكب دد  ابلددوهم وهددم كثددريون ي عدداال وه دداو 
البيددار ا ددالا الددذي ختصددجمل ف دد  ا ت بدديش خالفددات الفددلمص ووضددعها 

هلددددا وت عيدددل الشدددداكل بدددص الفددددلمص ة دددة عدددددم علدددى الطاولددددة والكدددالم حو 
وجو هدداال وكددذل  ه دداو مشددكلة الشدديعة والفدد ة ولفدد ا ممددم  سددو  لدد  ور 
نشدتو فيمدا جدر  ا تلد  احل  ددة ولكدم ه داو  انن إؤصدلون تلد  الفددائل 
والشدداكل وك  ددا الدددإم ا ددالجمل وإبدداجرون بدددماء اسحددرار مددم  ح دداء ممددد 

ضدددد هددؤالء الراف دددة  امدددا وال  ددداملهم  صدددالال صددلى هللا عليددده وسدددلمال وتدددم 
وه او ي عا البيار الب دإدي البحرر ال حرث واحلدا  وهذا  خطر تيار ا 
ن دددريال فهدددؤالء إرإددددون  سدددالما إوافددد   هدددواءهم وإوافددد  اسعدددداء ا المدددربال 
وقد قا  هللا ل ا  ن هدؤالء لدم إرضدوا ع دا مهمدا فعل دا هلدم سن هلدم  إد هم ول دا 

وه او البيار البشد ي اجلها يال و قصد كل مم محل الفال  بداف   إ  اال 
االنب ددام الشاصدد  ولدديو مدددافعا عددم احلدد  واحلرمدداتال وهددؤالء جيهلددون  ن 
 سددان جهددا ان هددو ل صددر ال لددوم حددص لددو كددان كددافرا ولدديو حلمددل الفددال  
ضدددد كدددل مدددم هدددو و ب سنددده إعدددارو  رءاان وك ن دددا مالئكدددة ال  طددد   بدددداال 

 نه   ا ر إفعى ال يا ات اجلها إة لب هديم هدؤالء الشد اب ح ي دة و ءكد ه ا 
اجلها  ففوث ت هر ل ا نبائج مرع ةال سدوث ندر  اد اب ا مكبمدل العمدر 



                   124War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

إل فون اسحزمة ال اس ة ال لهامجة قوافل ج و  الك ار ا اربص ل ا وا بلدص 
 عددوي  سراضددي ا والصددهاإ ة بددل ل بددل سددين  و ادديعىي  و صددوا  و سددل    و

 و ت ليمددد   و جهدددا ي  و  ي اددداجمل خيبلددد  معهدددم ا الدددر يال وهدددذح هددد  
 الطامة اسخر  وال حو  وال قوع  ال ابب. 

 نددددددين  جبهددددددد ا الكدددددددالم بوضددددددو  وابلب صددددددديل عددددددم احلركدددددددات 
اجلها إددة سوضدد  سب ددداءي و ح ددا ي  ن ا زم  ددا كدددان ه دداو الكثددريون مدددم 

إ  هوا ف ه اجلها  و سدو ال بدا ال اهاهدإم الالصص ا عملهم ولك هم ر 
ل دد  مدران ا  صدل  إ  ددا  ن ال نبمدىن ل داء العدددوال وحث دا هللا ا ال درآن علددى 
الع ددو والصدد   ا اجلهددا  و ا دداء ال بددا ال عرف ددا قصددة الرسددو  صددلى هللا عليدده 
وسددلم ع دددما ع ددا عددم الرجددل الشددرو ا ددارب لدده وهددذا الرجددل كددان قددد رفدد  

 ددددددهال لددددددا ا ال إدددددددرن اهاهدددددددون هددددددذح العدددددداين ا الفددددددي  ل بلدددددده   ع ددددددا ع
العفدددكرات؟ سن مدددم إددددإر هدددذح العفدددكرات ال إ همدددون ف ددده اجلهدددا ال ور 
إ ه ددوا    ددا ا  فمانفددبان حيدد  كددان الشدد اب إدددخلون ا  ورات   انيددة 
ارعية لعرفة ف ه اجلهدا  ق دل الل دوء  ىل البددرإ ات العفدكرإةال  ن مدم إددإر 

دع مدددددم اجليدددددل اجلدإدددددد إل ددددد ون  ىل البددددد وإالت ال ايلدددددة العفدددددكرات اجلدإددددد
وخيددربون الشدد اب  ن الرسددو  ر إكددم لدإدده  ي رمحددة  مددام  عددداءح وهددذا  مددر 
مؤسد  وم داا للحدد  وتشدوإها لفددريع الصدط ى صدلى هللا عليدده وسدلمال فهددو 
مددم ع ددى عددم  سددر  بدددرال وكددان دمكاندده اإلااددان فدديهم  مددر هللاال كمددا  ندده 

داإددددة بعددددد  ن ضددددربوح ا معركددددة  حدددددال وي عددددا إل دددد  هددددؤالء  عددددا ل ومدددده ابهل
الشدد اب  ىل االسددبدال   ن الرسددو  قددا  للعددرب "ج ددبكم ابلددذب " وإ فددون 
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 ن الرسددو   عددى سهددل الطددائ   ن خيددرد هللا مددم صددلو  عددداءح مددم إع دددح 
وال إشددرو بدده اددي اال وإ فددون  ن الرسددو   عددى ل ومدده ابهلداإددة  ا دداء ال بددا  

الفلمال ف دد قدا  م ولبده الشدهورعال "اللهدم اهددي قدوم  فد  م ال وليو  ا اء 
إعلمددون"ال  إددم هددؤالء الشدد اب مددم هددذح ال دداهيم؟. ل ددد واجهددع صددعوابت 
مدد  بعدد  اهاهدددإم العددرب الهدداجرإم خبصددون هددذح العدداين فهددم قددد زرعددوا 
ال بددددل وعدددددم الرمحددددة ا صدددد وث الشدددداب الصددددوما  وانطالقددددا مددددم مددددذاهو 

إة والمربيددةال وفهمددوهم  ن اهاهددد جيددو  ن ال إكددون رحيمددا اجلماعددات الصددر 
م   عداءح و هو بع هم  ىل  بعد مم  لد  ع ددما ففدروا ايإدة الكر دة ا 
سورع الص  ت فريا ع ي ا ر  ع  به مدم ق دلال ف دد قدا  بع دهم  ن معدىن 

(ال مع اهدا  ن هللا ال فدو ال دب  حتمجو ا  صر م ن   وف تح  ري ح وأخر )
صر بل تم ف   مم تدو  لد  ولكدم هللا فدو  ن نفبشدهد ا سد يله وال 

وال إرإددد غددري  لدد ال وال حددو  وال قددوع  ال اببال  نفددى هددؤالء  ن هددذح ايإددة 
قددد  نزلددع علددى ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم؟ وهددو ر إفبشددهد ا العركددة؟ال 
ء  نفدد  هددؤالء  ن هللا قددد  نددز  سددورع كاملددة عاهددا سددورع ال ددب ؟  نفدد  هددؤال

(ال إن ينصركم   ف  لالح لكم ن ال صر هو حلي  الؤمم ا جها حال )
(  ي إب صددر وإ ددر  سندده غلددو وم  ن يقاو    ِف س  مجي    فيقت    أو يغل  ح)

عددوحال  نفدد  هدؤالء  ن آخددر سدورع  نزلددع علددى ممدد هدد  سدورع ال ددب  وقددد 
ع (ال  ر إ ددددر  هددددؤالء الفددددري إ ا ج    ا   ص    ر   وال,    تح كددددر ال صددددر فيهددددا؟ال )

د ا سدد يله  مددا  ن إباددذح ليعلمددوا  ن الرسددو  حدددا  ن هللا تعهددد مددم خددر 
إعيدح  ىل  هله ما غ م!ال  ر إفمعوا  ن ا لي دة عمدر بدم ا طداب  اهيدا  و
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رضددد  هللا ع ددده ع ددددما وصدددل  ىل مشدددارث بيدددع ال ددددن وقددد   علدددى اجل دددل 
(ال وف تح  ري ح  ص ر م ن  الكرب   كرب   كرب   تلى هذح ايإة الكر ة )

لدددا ا إرإدددد بعددد  ال دددان  ن إوادددوا اسخدددرإم  ن ال دددب  غدددري مرغدددوب مدددم رب 
العدددالصال كيددد  ففدددروا ال دددرآن كمدددا  را وا؟ال هللا  علدددم فه ددداو مدددم جيبهددددد ا 
الب فري وهو ر إ لغ  رجة يوإلدو علدم  صدالال  ندين  قدو  هدذا الكدالم سندين 

جتعددددل الشدددد اب إ دددددف   ددددرب هلددددذح البيدددداراتال فهدددد  تب دددد  كددددل الفدددد ل الدددد  
ل ه هددا ف ددد ال وال إ ددالون مدددا سددديحدا ا الفددب  لال وال إبددددبرون عواقدددو 

 قرارارم.
 ندددين مفدددلم  ادددهد  ن ال  لددده  ال هللا و ن ممددددا رسدددو  هللاال وال 
 ق ددل  ن  صدد   يائ يددة بدددل مفددلم كمددا عددداين هللاال و رفدد  فكددرع اجلهدددا إم 

اهدددددا مدددد  ا ددددالث ا وغددددري اجلهددددا إمال فكددددل مفددددلم إفددددبطي   ن إكددددون  
وجهات ال  ر والذهوال وتكملدة احلددإ  حدو  ردور بعد  البشدد إم مدم 
اهاهدددإم ولكدد  إ همددين مددم إ ددر  هددذا الكبدداب  نددين ال  رددم ال ددان جزافددةال 
ف دددد اددددهدان ا م دإشددددو عمليددددة قبددددل لرجددددل آمددددم  عطدددد  اسمددددان مددددم ق ددددل 

بمددون ابلصدداال ا دداكم ورغددم  لدد  يالبدده رصاصددات البشددد إم الددذإم ال إه
العليا للمفلمص ا الصوما  بل إب عون  ج ددرم ا اصدةال ل دد قبلدوا مصدور 
غددرر  مددام كددامريات العددارال وع دددما  رإ ددا عددم ال دداعلص هلددذح اجلر ددة ال كددراء 
وجددددان   دددم مدددم البيدددار البشدددد ي الدددذي ال إ  دددل  ن إبعددداون  ال مدددم فمدددل 

لصددي ة الع يمددة فع دددما إ ددم ن ددو ال كددر ومددم هددم علددى ادداكلبهمال وهددذح ا
الشدداب  ندده إ بددل مددم  جددل هللا جيددد ن فدده ا جهدد م بفدد و  ندده قبددل ن فددا 
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برإ ا قدد اسدب ار مدم حكدام الفدلمص ا م دإشدو ووصدل  ىل الد ال  بصد  
 مدانال واسكدرب مدم  لد   ن والع اسمدور وهدم مدم ا داكم اإلسدالمية هدم مدم 

ليدد و للبصددوإرال وع دددما اددهدت   خلددوح الدد ال  وهددم مددم  رسددلوا لدده الدددعوع 
هذا احلا ا عرفع فعال  ن ه او مشكلة ك ريع تواجه بع  الش اب الذإم 
ال إعرفون فعال ح ي ة الفؤولية الل اع علي ا بعدد نصدر هللا ل دا ا الصدوما . 
 ن الفددددلم هددددو رجددددل لدددده اددددة وعز ددددة قوإددددةال وال إهددددبم جلوانددددو اسمددددور المددددري 

لعمددددددام وإ دددددد  ا ابلدددددده ال بددددددائج اإلمجاليددددددة  واضددددددحة  و الرحليددددددة بددددددل إ  ددددددر
 للمصلحة وال فدع العليا لل ماعة الفلمة.

ل دددد اسدددبمرإع ا الددددفاه عدددم اجلهدددا  احل ي ددد  فكلمدددا الب يدددع 
الشدد اب  و العلمدداء  وضددحع هلددم ح ي ددة ال اعدددع وم ه هددا وكلمددا تكلم ددا 
م عم هذح اسمدور و وضدح ا هدذح الفدائلال إ هدر مدم إ بفدو لل هدا   و مد

نصدو ن فده مبكلمدا ابسددم اجلهدا  ابلبشدوإش وتوجيده الددبهم ل دا وارام دا  ن ددا 
مم البيار اإلخواينال وال   ري هل البياري اإلخواين ك دار؟ هدذا  مدر ع يدو 
جدا ا زم  ا!ال لفع م  ما ت  يميا م  اإلخوان رغم  نين  قدر   ا مجاعة 

ت المريهدا مددم اجلماعددعاليدة هلددا رءإدة ادداملة وواسدعة لصددحلة الفدلمص كمددا 
اسخدددددر  والع يدددددو  ن هدددددؤالء إ فدددددون  ن كدددددل اجلماعدددددات الددددد  تعمدددددل ا 
الفدداحة اليددوم هدد  مددم مواليددد اإلخددوانال وحددص الشدديخ ع دددهللا عددزام والشدديخ 
 سددامة والشدديخ إوسدد  ال  هدداين وغددريهم كددانوا مددم  ع دداء اإلخددوان سدداب اال 

ياسدة خطدريع لدد  بعد  لا ا ال إ ر ون البارإخ ق ل  ردام ال دان؟ال وه داو س
مدددم الشددداجمل ادددي ا رمبددده ابجلاسوسددديةال  عقيدددا ات الصدددومالية فهددد   ن كرهددد
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وقددد م ع دداهم مددرارا وتكددرارا مددم هددذح اسفعددا  ولكدد هم  رسددوهاال وهددذا إددؤ ي 
 ىل قبل اسبر ءال وي عا ر إ دروا علي ا ملذح الفياسة سن ا بكل بفاية وبال 

او عدع يرمل  خر  وقد اجبهد فار مم  سف اهم ع دما تشببواال ولكم ه 
بع ددددهم ا تشددددوإه م ه دددد  ولكددددم رغددددم  لدددد  فشددددلوا فشددددال  رإعددددا فال ددددان 
إعرفون مم  كون وإعرفون م ه   جيداال وقد اابهرت  ندين  قدو  احلد  ولدو  
كان ضد ال اعدع وهذا هو س و كباب  هذا البارإخال ليو للم املة ف د  

وقدد  غددريانال ل ددد  وضددحع بددل لب يددص اسخطدداء لكدد  ال إ دد   ح ددا ان ا مددا 
لل ميددد   ن مددد هج ال اعددددع ضدددد كدددل هدددذح البصدددرفات ال ر إدددة الددد  ال تعيدددد 

 مة هددو مددم اسب دداث الصددح ص المددربصللمفددلمص  ي فائدددعال فالشدديخ  سددا
ا  فمانفددبان  ون  ن إبعددرو هلددم  ي ادداجملال وهددؤالء كددانوا مددم الفدد   ن 

  آي  إددهال ولكدددم  نال ونعددرث مجيعددا  ن هددذح ا طددة هلدددا صددلة م ااددرع ابلفدد
جيو على الفلم  ن إدوا بوعددح والفدلم ال إمددر ب دي ه  بدداال فكيد  جيدر  
بع  ا اليوم  ن جييز لد ع  الشد اب المدررإم الدذإم ال إ همدون الددإم ل عدل 
ما ك ا نراح حرام ابسمو؟ال ل دد  وضدحع مدوق   الشدرع  وموقد  ال اعددع 

جرامددد  وقدددد ارتكدددو حدددو  قاتدددل الصدددح   المدددرر ا م دإشدددو " نددده عمدددل  
م كدددددرا ك دددددريا ا حددددد  اإلسدددددالمال وإ  مددددد   ن إبدددددوب  ىل هللاال وفددددداكم  خدددددذ 
الفدددال  م ددده والبدددرب  مدددم فعلبددده"ال ل دددد ععدددع ا ددداكم ملدددذا الدددر ي وتع دددو 
رجاهلددا س ددم كددانوا إعرفددون   ددم إبعدداملون مدد  ادد اب مددم ال اعدددع هلددم ن ددرع 

م لب ر  على مبابعة مم قدام واحدع حو  الفائلال وي عا ر تكم قيا ع ا اك
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بددذل  ال عددل وخاصددة ع دددما فهمددع  ن هددؤالء وراءهددم مجاعددات م ربددة مددم 
 اإلخوع البشد إم.

ر إ به  رور وجتاوز بع  هؤالء البشد إم حلدو  هللا ه اال بدل 
واصددلوا عمليددارم ال ااددلة الدد  ر تددز   ال ع دد  ومشدداكل لرجددا  ا دداكمال ف ددد  

ر ع ع دوزع تعمدل مد  هي دة نصدرانية وهد  ا الصدوما  كرروا فعلبهم وقبلوا  مد
سددددد ةال ل دددددد  رإ دددددا هدددددذح اسفعدددددا  وكب دددددع ت دددددارإر  ن مثدددددل هدددددذح  30م دددددذ 

اسعما  المري مفؤولة ال ت يدد اإلسدالم ا  ي حدا  مدم اسحدوا ال بدل تزإدد 
ال رقددة واالنشدد املال فددد حم لدددإ ا سدددلطة ت  يذإددة نعب ددد   دددا  كددم ابلكبددداب 

 ن إل دد  بع دد ا سخددذ ال ددانون بيدددح وت  يددذ احلدددو  علددى والفدد ة وال إ  مدد  
ال ان  إدإهم بل جيدو مراجعدة اجلهدة الفدؤولة وال  داء وهدذا مدا إ صد  بده 
الشيخ  سامة  ائما ا  ادريبهال ول دا ا رسدو   سدوع حفد ةال ف دد عداش مد  
ال دداف ص وعدددرث   ددم ك دددار ابي يدددص بددوح  مدددم هللا ومدد   لددد  ر نفدددم   ن 

 ىل قبددل مددوايم ا  ولددة الرسددو   ون   ندده فددذل  سدديؤ ي  ىل مفددلما قدددم 
ال وضدىال ونعلددم  ن اإلغبيدداالت ا عهددد الرسددو  كددان  مددر م دده ف دد  ولدديو 
ه او  جبها   بدا ا الدماءال وهذا مدا ر فصدل خبصدون الدر ع الع دوزع بدل 

ال   ر نل ددد  حدددص  ل دددع  جهدددزع سدددون  و  إدددو(-قبلوهدددا ا م ط دددة ) إدددو
على ال اعلال وما ا كان الر  بر إكم مم ق ل البشد إم الدذإم   اسمم ال   

كانوا إبعاملون م  بع   خواينال قدرر بع دهم بكبابدة رسدالة ردإدد لفدؤو  
ومم جهدة  خدر  عليده  الاسمم لد  ا اكم وهو مم  د اهاهدون ابلفال 

ه مفددؤلية محاإددة كددل مددوايم ا الدولددة سددواء كددان كددافرا  و مفددلماال فكب ددوا لدد
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رسددالة وهددد وح ابل بددل  ن ر إطلدد  صددرا  اسش العب ددلال ومثددل هددذح اسفعددا  
تؤ ي  ىل البحارب بص الفلمصال ل د فهمع  ن ه داو تيدار تشدد ي إدزعم 
 ندده  بدد  لل اعدددع ورمددا وعددم جهددل ابحل ي ددة إفدداند مثددل هددذح اسفكددارال ور 

رسددائل البهدإدإددة إكدم هددذح الددرع اسوىل الد  تل دد  هددذح البيدارات  ىل كبابددة ال
ف دد  حرجددوان ل صدر ن ددرهم ا مصدداال الفدلمص ومصدداال الدولدة بددل جتدداوزوا 
 ىل كبدداب رسددائل موجهددة لفياسدديص مفددلمص وسدد راء للدولددة الكي يددة لدددإ ا 
وهددد وهم ابل بدددل وال  عدددرث مدددا معدددىن اختددا  ال بدددل الوسددديلة الوحيددددع لب هددديم 

ادا  واحلدوار؟ال   للع دو!ال ال ان الدإم؟ال هدل انبهدىي الدوعظ وال صد  واإلر 
ولا ا  مران  ن نددعو     إدم هللا ابحلكمدة والوع دة احلفد ة؟ال وهدذح الددعوع 

هذا للطاغية فقوال له  وال لينا   موجه لمري الفلمص فما ابل  ابلفلم؟ال )
لكم ابلفددلمص هددذا هددو الفددؤا ؟ال وحددص لددو كّ ددروا هددذا الفددلم ابفرعددون فمددا

 ن  مددده ومالددده حدددال   ون الرجدددوه  ىل الفدددلطة  بفددد و جهلهدددمال فدددال إعدددين
 احلاكمة.

كدددان مدددم واجددد  كددد مص سدددر ال اعددددع وبفددد و معدددرف  الكاملدددة 
ب كدددر ال اعددددع و قصدددد ه دددا فكدددر الشددديخ  سدددامة بدددم ال ن وال  ثددد  مدددم فكدددر 
الشددديخ ع دددد هللا عدددزام وهدددو  مام دددا ور إكدددم تك دددري  ا إدددوم مدددم اس مال لدددذا 

م رجددددا  ر البشددددد ي الفددددطح ال وك ددددع  يّمددددتدددددخلع لواجهددددة هددددذا البيددددا
ا دددداكم  ن هددددؤالء عددددد هم قليددددل وسددددوث تبددددوإهم د ن هللاال ومددددم جهددددبهم  
كدددانوا إ رحددددون سن ه دددداو مددددم إفدددمعهم وإرإددددد مفدددداعدرم ولدددديو البدددددخل 
ال اادر ا بدرا هم. ل دد وصدل بد ع   خوان دا البشدد إم  ن فكدروا ابسمددور 
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ت ووضددعوا  ولددة الرسددو  صددلى هللا عليدده الفددل ية حيدد   دداكموا  ىل البادديال
وسددددلم ا الدإ ددددة علددددى جهددددة وا دددداكم علددددى اجلهددددة اسخددددر  لكدددد  إ ددددارنواال 
وبذل  بد وا فداربون جفدم ا داكم احل ي د  سدرا ة دة  ن الشدرإعة ر تط د  
ابلكامدددلال وهدددذا مدددا فعلددده ا دددوارد ابإلمدددام علددد ال ولددديو هدددذا جدإدددد لددددإ اال 

ء جتدارع ال دات والفدي ارع وال كدرات العا إدةال ور وربطوا تط ي  الشدرإعة دلمدا
إ همددوا  ن الشددرإعة ليفددع هدد  احلدددو  ف دد ال بددل قبددل الددذم  مددم الشددرإعة 
وقبل العواجز مدم ال فداء مدم الشدرإعة   دم ال إدرون ا الشدرإعة  ال مدا إوافد  
آراءهم وجهلدوا ا حل دة  ن  سدان قيدام ا داكم هد  للحكدم ابلشدرإعة فهد  

كم اإلسددددددالمية وهدددددد  مبواجدددددددع م ددددددذ زمددددددم بعيدددددددال وهدددددد  الدددددد  تفددددددمى ا ددددددا 
 سب دددافبهم مدددم كيدددام وين ابل فددد ة لشددد اب اجل دددوب وهددد  الددد  فبحدددع هلدددم 
ال  ددداء الواسددد  ابل فددد ة لشددد اب م دإشدددو والشدددماليصال كيددد  إ فدددون   دددم 
ضدديوث ا دداكم؟ال ل ددد كددان اسمددر غددري ي يعدد  ا بداإددة اسمددرال فه دداو البيددار 

ال  ل    البيار الابل  بدص الب دار وق داع ادرعيص ل دد   البشد ي   البيار
كددان اسمددر ع يددو جدددا. ل ددد تفدداءلع مددرارا وتكددرارا كيدد  سددي دمج هددذح 
البيدددددارات كلهدددددا مددددد  بعددددد ؟. ه ددددداو ي عدددددا البيدددددار الدددددذي إفدددددعى لصدددددلحبه 
الشاصدية ف دد ال وعرفددع حي هددا  ن الهمددة الد   ل يددع علي ددا ك ددريعال فال ددان 

 اب الشدديخ  سددامة  ن ددا قدددوع و ي خطدد  سيلصدد  ب دددا إ  ددرون  لي ددا تددم ادد
وابلشددديخال وبفددد و عالقددد  بكدددل البيدددارات ا الفددداحة الصدددومالية بددددءا مدددم 
اسوجددددا إ ص و هددددل م دإشددددو و هددددل كيمددددام وين وادددد اب الشددددما  والشدددد اب 

 الصدددوما   الهددداجر وبفددد و عالقددد  ابلكثدددري مدددم الشياصددديات الرئيفدددية ا



                   132War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

بدور الوساية و بعا  الشد هات وتعرإد  ال دان   وم ا نممباز سن كان وضع ا
 ة ي ة اجلها  وتعرإ هم بكل ا اب ال اعدع مهما كان  ل  الشاجمل. 

ل د واجهع بع  الشاكل م   عز ال ربص   سنين قد 
وضحع م ه    مام اجلمي  وكان هذا اسمر مرد هلمال ولكم ا ن و 

 ل  فمم حفم  سالم  الوقع واصلع الل اءات احلركية ع دما إطلو مىن
الرء تركه ما ال إع يهال وهذا ما  فا ين فك ع ال  تدخل ا  ي مشكلة ق ل 
 ن  سبدع  لذل ال ل د عمل ا جلفات يوإلة ل  اء  لو الشور  اجلدإد 
جلماعة كيام وينال ور  ترو  ي مهاجر  عرث  نه قيا ي ولو كان خ  ال 

ن ر بع هم هلذح ا طوع ف د نصحع اإلخوع ابحل ور وت دمي آراءهم وقد 
  ا  ديال ولكم ت ص هلم اليوم  ن كل مم ح ر تل  اجللفة مم يرف ا 
قيا إون مم الدرجة اسوىل وقد تولوا مفؤوليات كثريع بعد اإلنفحاب 
الك ري والبيه وما  ىل  ل . ل د حصل ه او تمريات كثريع م ذ  ن وصلع 

ا فيما خيجمل ت فيم وبع  ال ان ر إرح وا ر ي عا سنين ك ع صرف
اسعما  و ر ت  ن إبوىل الصومالص كل الفؤوليات الفياسية واالقبصا إة 
واإل ارإة وتم نكب   ف   ابلبدرإ ات العفكرإة وجتهيز ال يا ات اليدانية 
وقد سيت فهم  بف و  ن البيار الثاين اسبمل محان الش اب وهامجين 

ووض  م هوم  رإد ت رقة اهاهدإم اعات  نين  ا اء اجللفة وبد  إطل  اإلا
جدإد حو  الهاجرإم واسنصارال ولكم كل ال ص ص مم الش اب ا تل  

وعمر وعثمان وعل   ركمرا ي ف حم لف ا كاسئمة  ر باجللفة فهموا 
رض  هللا ع هم  مجعصال كما لف ا مثل الفعدإم و ب اء اسنصار مم اسون 



                   133War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

فهؤالء فهموا معىن اإلسالم وق و   وا زرد رضوان هللا عليهم  مجعصال
الهاجرإمال  ما ا الصوما  فال  لية ه  الفائدع رغم  ن  كل مم خي   
 ل ال و ر ت  ن ن فم اسمور وإعطى كل  ي ح  ح هال وقد فهم مم 
ح ر  ن مم إهامجين هو مم     االندماد م  ا اكم مطل ا بل إرإد ب اء 

  ل  بعد مدع قصريع. " مارع  سالمية جدإدع"ال وسوث إ هر 
ل ددد قاومددع كددل ا دداوالت الدد   رإدددت م هددا عددز  عددم ميطدد  
بف و  نين ر  ق ل ابال درايف ا الدربانمج اجلدإددال وا ن دو الوقدع رف دع  
كددل ال اصددو الدد  عرضددع علدد  سال إ هددم ا صددم  نددين  سددعى لددذل ال ل ددد 

لحدة الفدو اين عزمع   ارع كيام وين دعطاءي اإلمارع الكاملة هلدم وإكدون ي
الفدؤو  العفددكري والشدديخ حفددم إ  ددى  مددري الشددور  والراددد الروحدد  كمددا 
زعمددوا ورف ددع هددذح ا ددزع التال سن مددم سددعى  ىل  لدد  قددد ر ي ا قددوع 
ااصددي  و لب دداث ال ددان حددو  م ددا ف فدد را وا  حبددواءي دعطدداءي اإلمددارع 

راءال وكانع ورف ع فوراال ف حم ا عمل ك ري وال إهم ا  ن ك ا ج و ا  م  م
اسدددتاتي ي  الب عدددة ا هدددذح الرحلدددة احلرجدددة هددد  عددداه مدددا إ ولددده  هدددل ال لدددد 
و قصدددد ه دددا اسنصدددار الصدددوماليونال سن هدددذا مدددا فعلددده الرسدددو  ع ددددما سدددار 
ابسنصار والهاجرإم  ىل بدرال  ما الع لية ال  ت دو   ن دا ال اعددع والشد اب 

هدذح الع ليدة لب يددان ا اديت وتدم إب عون ا وال وع ل ا وما  ىل  ل ال ر تكدم 
نر  ما جيري ا العرامل ع دما ت ر ت ال اعدع و عل ع " ولة العرامل"ال مدا ا  
كانددع ال ب يددة هدد  نصددو العدددواع مدد  الددواي ص بدددال مددم الك ددار ا بلددصال 
وإؤس ين  ن بع  مم هذح اسفكار قد  خلع ا العدرامل علدى إدد مدم عدو 
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إ درون على تل ية نداء اجلار سس اب  م يةال   ن فهم قا ع ال اعدعال وهم ال
ومددم الل ددع  ن قيددا ات هددذح اسفكددار هددم مددم ن ددو اجلماعددة الصددرإة الدد   
كانددددددع تصددددددور ن فددددددها ا بيشدددددداور وك  ددددددا ال اجحددددددة وال توجددددددد غريهددددددا ا 
الفاحةال وقد جربوا هذح الب اربة وفشدلوا حي هدا وال   ري لدا ا إكررو دا ا 

ار  عددالن " ولددة" قددرار غددري موفدد  وتوقيبدده غددري م اسددوال العددرامل اليددوم.  ن قددر 
فال اعدددع اليددوم بددال ادد  ليفددع كمددا كانددع ا عهددد الشدديخ الزرقدداوي رمحدده 
هللا وت  لدده مددم الشددهداءال جيددو  ن نفددب يد مددم  خطدداء غددريانال ال  ك  ددا  ن 
ن صدد   هددل الدد ال   و ن دد  مصددريهم ا إدددان سن ددا بكددل بفدداية "ال اعدددع" 

 مب كد  ن الشيخ  سامة ر إكم ليؤإد مثل هذح البوجهات هذا خط ال و نين
المدري واضددحة لددو سد ل ق ددل حصددوهلا ولديو بعدددهاال فب  ددل  ليده اسخ ددار بعددد 
حصو  كل ا ء وبصورع غري واضحةال ومم ه ا جيو  ن إؤإدها سن ا كل دا 
نرإددد ان إكددون ل ددا  ولددة ا العددرامل وب يددا ع  خددوان ال مدددا يال ولكددم هدددذا ر 

ل مددددا حصددددل  ن اإلخددددوع اسددددبولوا علددددى بعدددد  ال دددداي  ا بعدددد  فصددددلال بدددد
ا اف ات وحكموا بشره هللا فيهاال وكان إ  م  مدم ابب م اففدة الك دار ا 
بمدددا   ن إعل ددوا  مددارات  سددالمية وليفددع  ولددةال سن م هددوم الدولددة حفددو 
علمدد   كددربال وه دداو  لبزامددات  كثددرال كمددا  ن ا اف ددة عليهددا  صددعوال كل ددا 

ل اعدددع هدد   قددو  ا  فمانفددبان وا م دداي  ال  ائددلال لددا ا ر تعلددم نعلددم  ن ا
عم  ولة ه او؟ال اسهم  نين ك دع ا الوسد  وحاف دع علدى ععدة اجلماعدة 
وم ا ف الشيخ  سامةال وحاف ع علدى هددوءي ا البعامدل مد  اإلاداعاتال 
وا تلددد  اجللفدددة  خدددتت مددد  ال يدددا ع العفدددكرإة العليدددا الددد  سدددبهبم بوضددد  
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لالزمددة لله ددوم علددى كيمفدداإوال وترك دا م اقشددة اسمددر حلددص الب هيددز ا طد  ا
 سن ا اب م دإشو وكيام وين ر إبحدوا بعد.

واصددلع ز راو لرجددا  ا دداكم لكدد   ضددعهم ا الصددورع و وضدد  
هلددددم  سددددتاتي يب ا ا الصددددوما  ولكدددد  ن دددد  خربات ددددا ا  إدددددهمال ل ددددد زرت 

إعة معددده و خربتددده مدددا الشددديخ حفدددم يددداهر  ون وعملدددع جفدددلة  خوإدددة سدددر 
 نوإدده واسددتاتي ي  خبصددون مواجهددة اإلايددوبيصال وال  ادد   ن هددذا الشدديخ 
سدددددوث إدددددذكرين وإدددددذكر كالمددددد  ا تلددددد  اجللفدددددةال ف دددددد نصدددددحع الرجدددددا  
الب  يذإم ا ا اكم على عددم الواجهدة مد  اجلديش ال  دام  فد حم ال ولد  

وقبددددا   جيشددددا بعددددد بددددل ولدددد  ادددد اب مبحمفددددص ولكدددد هم غددددري م  دددد طصال
الليشيات ليو ك با  اجليوش ال  اميةال بل جيو تميري استاتي ية الواجهدة 
وت  الش اب على تدرو الفديارات واالجتداح حلدرب العصداابتال وك دع   كدر 
اجلمي  بب ربة اسوغا إم وه  قائمة  ىل اليدوم واجلديش اإلايدور لدم إفدبطي  

 ن  هدم اديت ا هدذح ال  اء عل  تل  الب ربة  ن ااء هللاال و وضدحع لده 
ية ومدددم ابب اإلعددددا  ولددديو مدددم الرحلدددة هدددو تكثيددد  البددددرإ ات الباصصددد

البحليدددل الفياسددد  سن البحليدددل الفياسددد  ال إدددؤ ي  ىل جهدددا   بدددداال ابب 
ف  ا  ر ان  ن ن ارن قوات ا وعدت ا ب وات العدو وعبا هم فلدم نواجده اسعدداء 

ثددر عدددع وعبددا ا ولك  ددا ن طلدد   ىل إددوم ال يامددةال فاسعددداء  ائمددا اسبددد هددم  ك
مددم فهددم  إددين ع دددي راسددخ مددم   م معركددة بدددر ومددم م طلدد  ايإددة الكر ددة 

(ال ال  دددا  للمدددا  ت ا ك   م م   ن ف    ة  ليل   ة للمج     ف    ة كث   حلة   ن  )
حرب ددا ضددد اسعددداءال وهددذا مددا جيهلدده بعدد  ا للددص الفياسدديون وغددريهم مددم 



                   136War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

ابمددددبالو الكثددددري مددددم اجليددددوش احلكددددام وقددددد   ددددوا  ن كفددددو العددددارو تكددددون 
والعبا ال هل عمد  هدؤالء؟ال  ال إشداهدون مدا فددا ا غدزع؟  ال إشداهدون 
ما فدا ا  فمانفبان وما حدا فيها مم ق ل؟ال  ال إشداهدون مدا فصدل 
ا الصوما  والعرامل؟ال   م ا اب خرجوا ليدافعوا عم  إدم هللا ابالسدبطاعة 

وا  ن هللا معهددم ا كددل حددصال لددذا ال وابالعدددا  الددالزم لكددل مرحلددة وقددد  ا بدد
إ ددم بعدد   خوان ددا  نددين  ر ت مددم ال ددم  علددى ا دداكم  ن  بلدد  يددائرات 
 و  ابابت ك  ندداف  ا بدل لد ال انال بدل  ر ان ف د   ن تدرو علدى اإلعددا  
الصددددحي  ونفددددبعد كمددددا  مددددران هللا ابالسددددبطاعة والب هددددز لرحلددددة هدددد   كثددددر 

م قدددددددا ع ا ددددددداكم  ي خدددددددربع ا سددددددداونة مدددددددم  ي ق دددددددل ولددددددديو لدددددددد  مع ددددددد
الباصصات العفكرإةال ولذا كان هدا  ف  رجا  ا داكم  ىل الشدروه فدورا 
ا ت وإددة ج هددة غددرب الصددوما  لكدد  ن ددمم تشددميل  ايوبيددا ا الددداخل وال 
تطمدد  ا الددددخو   لي ددداال وهدددذح مدددم سياسددات احلدددرب وخدددده العددددوال وهدددذا 

واضحا ا هدذا الوضدوه   ف ل للمحاكم لك  تشمل العدو ا   رح وك ع
رغددم  ن قددا ع ا دداكم أتخددروا كثددريا ا فهددم مددرا يال ل ددد كددان اجبمدداع  معدده 
مثمدرا جدداال و خربتدده  ندين ضدي  ا دداكم وةاجدة  ىل محاإدة كاملددة مدم ق لهددا 
وقددد فددر  جدددا مددا قلددعال فهددم إعرفددون  ن بعدد  مددم ادد اب ا إبصددرفون وكدد  م 

حد فيما إ علونه بل إكب دون محديطهم  مراء الصوما  وال إرإدون  سبشارع  
رغم  ن  ل  ا ي  خيا ه ا بع  اسحيان للمصلحةال  قصد ا ي  الدذي 
خيده ف   وال إ هر ل  عيوب  بل إكب   م املب   ىل  ن إراو تف  ال 
فب ادده فب د  ا ال دخال ل دد حاولدع  ن  كدون صدرفا فيمدا  ندوي فعلده وهددو 
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تددددددرإو قيدددددا ات ا ددددداكم علدددددى اسمدددددور مواصدددددلة العمدددددل مددددد  اسوجدددددا إ يص و 
 ال عالة. 

قلع ساب ا  ن مجاعة كيام وين وا اب م دإشو ب يا ع )البدار 
وآ م عريو( ومم  ون  اراو   ارع )الشور  الب  يذإة للمحاكم(ال كانبا على 
وادد  ب دداء وحدددع بددص الطددرفص ف دد  ولدديو بددص مجيدد  الفددلمص سن  فكددار 

 ن اللبزم ابلف ة ف   هو مم إ  م   ن إكدون  هؤالء اهاهدإم تبمركز حو 
 اهددددا وغدددريهم ال إ  عدددون وقدددد وقعدددوا ا فدددخ عددددم فهمهدددم لل دددرآن وعمدددوم 
الفلمال وخاصة  ن ه او مرحلة الب ددم لالسدبيالء علدى كيفدماإوال والفد و 
إكمددم ا ع يلددة اهاهدددإم ا زم  ددا الددذإم إ  ددون  ن الفددل يص ف دد   و مددم 

   ن إكدددون اهاهدددد ا دددالجمل وهدددذح ع ليدددة غرإ دددة ا ال إعصددد  هللا هدددو  حددد
اجلهدددددا  العاصدددددرال وسدددددوث  تكلدددددم عدددددم هدددددذا الوضدددددوه الح دددددا.  مدددددا مجاعدددددة  
كيددام وين برةسددة  محددد مدددور و بددراهيم اددكريال ف ددد اسددبملوا وجددو  ادد اب 
الشددددديخ معهدددددم ل دددددرو ادددددرويهم علدددددى اهموعدددددات اسخدددددر  وهدددددذا اسمدددددر ر 

نين لفع يرفا سحد ليفبملين  بداال بل إع  ين ااصيا ف خربت اجلمي   
 مفبعدا للمفاعدع وال رإ  الذي سي  ل ابلفاعدع ف اهز له. 

ل ددد تواصددلع جلفددات الوحدددع وكانددع سدداخ ة وكددانوا خيبل ددون 
علدددى  مددددور عا إدددة مثددددل  سددددم احلركدددة ومددددا  ىل  لدددد  وكاندددع اجللفددددات ت ددددد  

 ي نبي ددددةال ابلصدددد ا  وت بهدددد  ابلمددددرب  و العشدددداء  و م بصدددد  الليددددل  ون 
ممكدددم لل دددارف  ن إفددد   عدددم ن دددرو ا اصدددة ابجلميددد ال ف جيدددو و قدددو   ندددين 
سعيع م ذ اليوم اسو   ىل توحيد جيم  الش اب  ع صد  ا داكم سدواء 
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ادددددد اب كيددددددام وين  و م دإشددددددو  و الشددددددما  و ر ت ب دددددداء صددددددلة واا ددددددة بددددددص 
 ددددا اهاهددددإم ا اسوجددددا إم وا دددداكم اإلسددددالميةال وقددددد واجهددددع م اومددددة  إ

و ادداعات كثددريع حددو  هددذا اسمددرال ولكددم  بعددع يرإ دد  حيدد  اتدداز معدد  
مع ددددم ادددد اب الشدددديخ  سددددامة الوجددددو ون ا الصددددوما ال وكددددان اسش يلحددددة 
وعيفددددى الكيددددين فدددداوران ا جلفددددات ب دددداء مجاعددددة جدإدددددع ابسددددم الوحدددددعال 
ولك دددين ع ددددما  رإدددع الوضدددوه عرفدددع  ن ال صدددو  هدددو ب ددداء كبلدددة جدإددددع 

لحة ح  ه هللاال ولذا ك ع واضحا ومع  اسش إوس  الب زاين  بعة لعش ي
وع د اجل ار الكيين وبع  اإلخوعال و وضحع هلم فكرو ومدا  ندوي فعلده ا 
م دإشو وتركع هلم ا يار ا ال زو   ىل كيفماإو م  اجلمي   و ال  اء مع  
  ا ب دداء مؤسفددات فعالددة جلمفددم ا دداكمال وقددد واف ددوين الددر ي وك ددا ن كددر ا
كي يدددة فعدددل  لددد  فددد وال جيدددو  ن نكدددون مفدددب لص مدددا   وال نب ددد   حدددد ا 
 ل  ومدم   الشدروه ا تط يد  برا  دا وهدو مفداندع  ي يدرث  ي تددرإو 
واالببعددا  عددم ن ددايف ا ددالثال وه ددا  هددرت اإلادداعات مددم جدإددد مددم ق ددل 
مددم ر إ ددر  بوجددو ي وكانددع اإلادداعة تبحدددا عددم مدداول  إلنشدداء مجاعددة 

 الصوما  وهدذا مدم ا رافداتال فلفدع ممدم إفدحو الشد اب مدم مفب لة ا
اجلماعددات وجيعددل بع ددهم إعددا ي بع ددا  و ممددم إ باددر ابلكثددرعال بددل  فباددر 
ابل وعية واسمر ايخر  نين ر  كم فاضيا لثل هذح اسمور ف دد كدان موضدوه 
زوجددد  ت ل دددين كثدددرياال وا ن دددو الوقدددع  علدددم  ندددين ع دددو مدددم ال اعددددع ور 

صدديا مددم الشدديخ النشدداء مجاعددة جدإدددع ا الصددوما ال وهددذا مددا   كلدد  اا
ك دددع  حدددذر بددده  خدددواين ايخدددرإمال ك دددع  حددداو   ن  فهمهدددم  ن دددا جيدددو  ن 
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نلبزم  وامر الشديخال وتدذكريهم ابالسدتاتي ية العامدة لل اعددع ا البعامدل مد  
الفددلمصال و ن قددرر  حدددان االن صددا  في ددو  ن إ ددص  لدد  وال خيددرب ال ددان 

ال اعددددع فب تيددده الفددداعا ات   إفدددبادمها كمدددا إشددداء ا الططاتددده  نددده مدددم 
ا اصةال وجيو علي ا  ن نب ه هلذح الفائل احلفاسة وقد ت هم مع م  خواين 
هلددذح اسمددورال ا هددذح اسا دداء ك ددع  جبهددد سجددد  ي خددي  إددربطين م ااددرع 

 بشدر  ابإلخوع ا وزإرإفبان  و  فمانفبان  و  إران  و غريهدا سندين  ر ت  ن
الشدديخ ابل صدددر الددذي ح  ددده الشددد اب ا الصددوما ال وانب دددار  ي توجيهدددات 

 م يدع ل ا خبصون هذح الرحلة.
فري اسمور ا العرامل وبال  احلدرمص والديمم ل د ك ا مجيعا  بم ب

وك دددا علدددى اتصدددا  ابلشددد اب الدددذإم فدددروا مدددم الفددد م وبع دددهم مدددم اددد اب ا 
ال   م كانوا إ حثدون 99فبان س ة الذإم جهزانهم ا  ورع الكوا ر ا  فمان

ع دداال و ات مددرع  خددربين اسش يلحددة  ن ادد اب الدديمم سددي تون وكددذل  مددم 
الفددددو ان وغريهددددا وإرإددددد  ن إوحددددد العمددددل ا جزإددددرع العددددرب مدددد  الصددددوما ال 
واكب يددع ابالنب ددار سنددين  عددرث تع يدددات اإلخددوع اهاهدددإم خاصددة الددذإم 

اليص حيد  نفدبطي   ن ولد  هلدم مدا مم اجلزإرع  و اليمم فهم ليفدوا كالصدوم
نرإدددال بددل   ددم  انن هلددم اسددب اللية  مددة ا اختددا  قددرارارم العمليددة وهددذا إ ددص 
ل ددا  ن علددى الددر   ن إكددون حددذر  ا دداء البعامددل معهددمال ور   ددى مدددع يوإلددة 
حص وصل  خص مم اليمم و ه دع لز ررمدا وقدد ت اجد ت فهدم مدم اد اب ا 

تكلمددوا مع ددا خبصددون  يددت اإلخددوع مددم الدديمم ابلددذات وقددد تعرفددوا علي دداال و 
الذإم فروا مم الف مال وجيو فعل  ي اديت الح دارهمال وقدد وعدتده خدريا 
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و خربتدده  ن إبعامددل مدد  يلحددة سندده مددم إهددبم ملددذح اسمددورال ولكددم ا ن ددو 
الوقددع تركددع ال دداب م بددو  لدده  ن  را   ي مفدداعدع مددىنال وكدداان اسخددص اددا 

واسش  حددددد وهددددو مشددددهور جدددددا سندددده ااددددتو ا مع ددددم  بددددو احلفددددم اليمددددين 
اجل هدددات العاليدددة سدددواء ا  فمانفدددبان  و اجلزإدددرع  و العدددرامل  و ال وسددد ة ولدددده 
معارث كثريع م  الشيشدان وغريهداال وقدد فدر  جددا ع ددما بدد  البعامدل معد  
رعيددداال فلدددم  قيددددح ولكدددم نصدددحبه  ن إبدددوحى احلدددذر حلركاتددده و خربتددده  ندددين 

لو اور  ا اكم السب  ا  ال ارإم مم الفد م ولكدم جيدو س نف  م   
 ن إكدددون اسمدددر سدددر ال سندددين رجدددل  عمدددل ا ا  ددداء وال إعدددرث الكثدددري عدددم 
 عما  اليدانية  ال ال ربص جددا مدم نشداياو اليوميدةال كمدا  ندين ال  رإدد  ن 
 حرد ا اكم السب  ا  هؤالء  ون علمهم ل د  وضحع له  ن الفدلطة ه دا 

للمحددداكم ولدددديو لمريهددداال ا احل ي ددددة كاندددع ا دددداكم اإلسدددالمية غطدددداء  هددد 
لكثدددري مدددم ال دددان واسدددب ا  الكثدددريون مدددم وجو هدددا وتدددم كشددد اب ل دددا صدددلة 
ابلشددددددديخ م اادددددددرع ر إكدددددددم مدددددددم الواجدددددددو ال هدددددددور سال نفددددددد و الشددددددداكل 
للصددددومالصال كمددددا  ن موضددددوه ال ددددرار مددددم الفدددد م هددددو  مددددر ك ددددري ا الدددديمم 

م هدؤالء الشد ابال وكدان لددإ ا معلومدات واضدحة  ن وه او ةد  مفدبمر عد
الفدددلطات اليم يدددة سبفدددبادم قددددماء اهاهددددإم لل حددد  عددد همال فهدددذح هددد  
الفياسدددددددة ال اجحدددددددة ا الددددددديمم  سدددددددبمالة اسسدددددددر  ا الفددددددد ون ووعددددددددهم 
ابلفددب  ل الرفاهيددة لكدد  إعملددوا مدد  احلكومددة ضددد  خددوا م الفدداب ص ولدددإ ا 

مددم ضددمم الطدداقم الددذي فددرن الشدديخ ا  خ ددار عددم  بددو ج ددد  الددذي كددان 
ق دهارال وكذل  ه او اسش مجا  ال دوي والذي ااتو مم بعيد ا عمليدة 
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الدمرع كو ال وقد سعى الفلطات اليم ية لب  يدح لك  إ ح  عدم  خوان دا 
 ن ددا نعلددم كثددريا مددا جيددري إلخوان ددا الفدداب صال ونعددذر بع ددهم والدد ع  ايخددر 

مدددم  جدددل الدددا  ف ددد ال وهدددذا ال نعدددذرح  بدددداال قدددرر ب  فددده  ن إدددؤ ي  خوانددده 
الل   ان أ    ح      ان  ب  ونرجدددوا  ن إبوبدددوا  ىل هللا وإرجعدددوا  ىل الصدددوابال )

(ال اهبممددددع ملدددد  هددددؤالء ليكددددون رعيددددا ولكددددم قددددد إيل مم    ا ي    دعو   إلي    ه
عارضين بع  مم  را   عدا ع جتربدة العدرامل ا الصدوما  ونفد   ن الصدوما  

ا العرامل خيبلد   امدا عدم الصدوما  وجيدو فهدم غري العرامل وجتربة الزرقاوي 
 لدد ال فا دداكم جفددم  سددالم  ق لدد  صددوما  تفدديطر علددى العاصددمة وهددذا 
مدار فصددل ا العددراملال وقددد اقب عددع  ن  وران إكددون  ف ددل ع دددما تكددون ا 
الكواليوال فه او ال مويات العالية على ا اكم وكان الشيخ ارإ  كلما 

 ابلدذات وكدان ر ح واضدحا  نده ال إعدرفين وهدذا  هو  ىل  ي بلد إفد   عدىن
صدددحي  فددد نين ر  قدددتب  ال مدددم البيدددار الفدددل   اجلهدددا ي لدددد  ا ددداكم سن 
هدددؤالء  رتددد   ملدددم م دددذ البفدددعي اتال  مدددا اسيدددرث اسخدددر  كحدددزب الب مددد  
وال  ليص ف د اببعددت م هداال وس دا توصد    دا معبدلدة فيعدين  لد    دا هلدا 

مددة العربيددة والعددارال ور  عارضددها ور  حاسددد عليهدداال فلددم صددالت كثددريع ابسن 
 ر  ب داء عالقدات معهددا سندين ال  رإددد  ن  سد و هلدا اإلحددراد ع ددما إ ومددون 
زدددددوالرم الفياسدددددية وكاندددددع هدددددذح اجلدددددوالت انج دددددة جددددددا جدددددداال وكاندددددع 
العالقددددات ا ارجيددددة مبي ددددة جدددددا خاصددددة مدددد  الفددددو ان و و  ا لدددديج بصدددد ة 

وآرتري  وكل هذح الدو  كانع تبعامل م  ا اكم بصد ة  عامةال وكذل  لي يا
رعية حي  ك ا نرسل اجلرحى ل ع  الدو  للعالدال  ما  رتدري  فهد  كاندع 
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ت دم الفاعدات العفكرإة وك ا  بهد ا ت هيم الش اب الدذإم ال إ همدون 
الفياسددددة الشددددرعية  ن  لدددد  جيددددوز مددددا ام لدددديو ه دددداو اددددرويف ختددددل بع ائددددد 

 الفلمص.
ن ا دداكم اإلسددالمية كانددع ت هددم  ن كددل  ولددة مددم الدددو  الدد   

تبعامل معها لدإها مصاال ا ال ط ةال ف رتري  هلا مشاكل حدو إة عفكرإة 
مددد   ايوبيدددا وكاندددع ه ددداو ضدددمويات كثدددريع جلعدددل الصدددوما  سددداحة تصددد ية 
حفاابت بص الطرفص وحذرت  ع اء  لو الشور   ن ا جيو  ن نفبمل 

ء الصددوما  وعدددم االنددزالمل ا الفياسددة العاليددة ا هددذح الرحلددةال ال رصدة ل  ددا
ادددد عبهم  ن نفددددل  اسوجددددا إ يص لي دددداتلوا اإلايددددوبيص  فاعددددا عددددم  رضددددهم 
وعرضهم ونيابة ع ا ا  اخل  ايوبياال  قصد ه ا ت وإة ج هة غرب الصوما  
 وترتي هدددا وك دددع علدددى اسدددبعدا  سكدددون ال فددد  هلدددذح العمليدددة سن هدددذا اسمدددر
إعطي دددددا اهدددددا   ن  دددددبم ابل  ددددداء واالسدددددب رار الفياسددددد ال وموضدددددوه ع دددددد هللا 
إوسد  هدو سددهل جددا فالشددعو الصدوما  ال فددو كدل  مددراء احلدرب الددذي 

سددددد ةال وع دددددهللا إوسدددد  هدددددو واحددددد مددددم هدددددؤالء   16سدددد كوا الدددددماء ل ددددتع 
 اهرمص.

ل ددد يلددو مددين اددور  ت  يددذي ا دداكم كبابددة ت رإددر وتصددورا عددم 
ة احلاليةال وقد اجبهدت ا مج  كل االحبماالت البوقعدة مدم سدي ارإو الرحل

 هددور ا دداكم و مكانيددة حصددو  ه ددوم مددم ق ددل ال ددو  الشددرإرع البمثلددة ا 
الوال ت البحدع اسمرإكة وسوث تفدبادم كل هدا الفدعور ا ال ط دة وهد  

رإم  ايوبيدددداال وتع ددددو رجددددا  ا دددداكم ع دددددما راف ددددع الب رإددددر البصددددوري بب رإدددد
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 م يددص عفددكرإص تبحدددا عددم  حبمددا  حصددو  ه ددوم و نددزا  جددوي علددى 
مطددار م دإشددو وكددذل  الي دداءال وسدد لوين لددا البشدداءم؟ال ف لددع هلددم  ن اسمددر 
واضددد ال ال  كدددم للدددوال ت البحددددع اسمرإكيدددة  ن تفدددكع لةسدددالميص ا 
ال ط ددددةال جيددددو  ن ت همددددوا ه مكددددمال  ن كددددل مددددم إعددددرث سياسددددات العددددار 

طرع ال ددو  العاليددة علددى ا يطددات وال حددار سدديعرث  ن الصددوما  وق ددية سددي
رددم مجيدد  تلدد  ال ددو ال وي عددا ر  كبددو الب رإددر ف دد  بددل ز رددم بب رإددر آخددر 
ووضددعع خطددة  فاعيددة جوإددة برإددة وةرإددة كاملددة ومصددورعال حيدد  كددان لدددإ ا 
مدددرو غوغدددل للصدددور اجلوإدددةال الددد  ت  ددد  مجيددد   سدددرار ال يدددوت وتوضددد  كدددل 

رو  ال م اي  الدولة الصهيونيةال لذا عمل ا خطة ببعداون مد  ا ء على اس
اسش إوسددد  الب ددددزاين وعمدددر البددددار وع دددد اجل ددددار وغدددريهم للدددددفاه عدددم هددددذح 
اسماكم االستاتي ية وقددمع هدذح ال فدخ لدوزارع الداخليدة وكدان اسش قبي دة 
هو مم إدإرها   قدمع نفاة للم لو اسمين وكان إدرإه الشيخ إوسد  

 يال وعددددرث اجلميدددد  مددددد  ا طددددورع واجلدإددددة فيمددددا كب  دددداحال ف ددددر وا عيددددد عددددا
الب ددددارإر ور  خددددذوا اسمددددر محمددددل اجلددددد بددددل يوإددددع ووضددددعع ا اس رادال 
و خددددربرم  ن  هددددداث قدددددوم  ي قددددوع ل دإشددددو هدددد  احلصددددو  علددددى الطددددار 
والي ددداءال وك دددع جددداهز سن نددددرب قدددوع تددددخل سدددرإ  لبحمددد  هدددذح ال ددداي  

 نب دددددر مدددددم اسش قبي دددددة واسش ع ددددددال ور اددددديدو  ي  احلفاسدددددة ف ددددد  وك دددددع
جدددواب الجدددراء الربوفدددات حيددد  كدددان لددددإ ا كدددل اسسدددلحة ال دددا ع للطدددريان 
والدددداف  الراااددددة الث يلددددة ا ملددددوع ولدددددإ ا ادددد اب قددددوي ومبماسدددد  ع ددددد ال 
 ال ر ت  ن  فهددم ا دداكم  ن اسمدددر  صدد    صدددعو اين سن ه دداو واج دددات
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ين وت  ددددديم الصددددد وث هدددددو  هدددددم اددددديت ا هدددددذح والبددددددرإو العفدددددكري واسمددددد
الرحلددة. كانددع ه دداو جلفددات كثددريع لبوزإدد  ال اصددو واسددبحداا احل ائددو 
لد  ا اكمال  ما ا اجلاندو ايخدر مدم الشد اب ف دد كاندع جلفدارم علدى 
وا  االنبهاء حي  ات  وا على اإلمارع واإل ارع العفكرإة واسم يدة وسدوث 

 نبحدا عم  ل  عما قرإو.
ل عدددام وا خدددال  ادددهر سددد بمرب فهمدددع مدددا جيدددري لدددد  بشدددك

ا اكم ولدي الش اب اهاهد كما عوا  ن فهم ولدد  ال  ائدل ولددي ج هدة 
اسوجدا إم وكدان علدّ   ن  بدد  ابلعمدل لدد  كدل هدذح اجلهدات سندين ات عددع 
سياسدددددة االتيدددددا  وال  رإدددددد  ن  حفدددددو علدددددى حفددددداب يدددددرث  ون يدددددرث 

ا طدددة رغدددم  ن ال دددربص مدددين مدددم الشددد اب واحلمددددهللا  ندددين  حدددع ا هدددذح 
اهاهدإم هم  و  مدم كدانوا ضددي فيمدا  فعدل ولكدم ر إ لحدوا ا مدواجه  
سنددددين ك ددددع مصددددرا علددددى  ن مددددا  عملدددده هددددو احلدددد ال ومددددم كددددان لدإدددده ادددد هة 
فلي ددددددمهاال واحلمددددددب  ن لددددددإ ا م بيدددددص ك دددددار ا الصدددددوما  إفدددددبطيعون  ن 

 يد مدددم ا دددداكم حدددص الشدددد اب  هددددل  فمكدددوا بي  ددددا ابحلددد . كددددان الكدددل إفددددب
كيدام وين الدذإم  را وا  ن إ  صدلوا عدم البيددار رغدم  ن كدل الفداعدات الاليددة 
والعفددكرإة كانددع ت دددم هلددم مددم ق ددل ا دداكمال وهددذا مددا  زع ددين ف دد  انحيددة 
 خدددذون مفددداعدات ا ددداكم وا انحيدددة  خدددر  إفدددعون لل ددد  حيددد  كدددانوا 

  ا داكم وع ائددهم وهدذا مدا ال ف ده هللا إ شرون اسخ ار الكا بة حو  رجا
ورسددولهال كدددان ه ددداو بعددد  المطرسدددة مددم ق دددل رجدددا    ارع كيدددام وين وفهمدددوا 
ال دددان   دددم مدددم إددددإر العدددارو وال  حدددد سدددواح إ عدددل  لددد ال وع ددددما وصدددلع 
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قددررت  ن  غددري هددذح ال دداهيم وبددد ت  تعامددل مدد  اجلميدد  و حددتم  راء ا دداكم 
  ر   هلهدددم م ددداال وك دددع  اددد  ملدددم بشدددكل ك دددري  ا الشدددؤون الفياسدددية فهدددم

سن ا ددداكم هدددم الشددديخ حفدددم تركددد  وحفدددم يددداهر والشددديخ الشدددرإ  وكدددل 
هددؤالء  انن هلددم خددربات سياسددية ومبعلمددص للدددإم  كثددر م ددا. وقددد حاولددع 
  ارع كيددددام وين بكددددل قواهددددا  ن إددددذكرونين   ددددم  صددددحاب ال ددددا رع و ن علددددّ  

ال اعددددع وهددم إعرفدددونين جيدددا ف دددد اادددتك ا البعامددل معهدددم بصدد ص ع دددوا ا 
سو  ا أتسيو كيدام وين ا البفدعي اتال ولكدم رف دع البعامدل مد  يدرث 
 ون يدرث وك ددع  خدرب اجليمدد   ن سد   ا هددو ا داكم اإلسددالمية ف د   لدد  
قددوع لةسددالم ووحدددع للصدد وث ولكددم  رضدداء ال ددان صددعوال وكددان بع ددهم 

م  جل  هدافه كمدا  هدر ل دا وهللا  علدم إبعامل ابلب ية فيفب يد مم ا اكم م
ابل وا ال ل د جلفع جلفات مب رقة م  الشيخ حفم و محد مدور واسش 

حددددذرت اجلميدددد  مددددم  بددددو  جانددددة وهددددم  ع دددداء رئيفدددديص ا   ارع كيددددام وين و 
ادد اب الشدديخ لصددل ة ااصدد ال رغددم  ن يلحددة ر إكددم  مفدد لة  سددبمال 

ذات مدد  اسش مدددور خيططددون مددا إددر   هلددذاال فهددو مدد    ارع كيددام وين وابلدد
وراء االسدددبيالء علدددى كيفدددماإو. الهدددم ر  عدددارو  حددددا بدددل انصدددحع ف ددد  
ولكدددددم ا ن دددددو الوقدددددع ال  ق دددددل  ن إبددددددخل  حدددددد فيمدددددا  ءمدددددم  نددددده احلددددد  
والصدددددواب وم دددددديع ا خطدددددد  اجلدإدددددددع وهدددددد  العمددددددل مدددددد  ا دددددداكم بكددددددل 

 دعال  ما الداخلية الفبو ت  ال  نين لم  تدخل ا الفياسة ال  لية فه  مع
وا ارجيددددة والعفددددكرإة ف ددددد كددددان رجددددا  ا دددداكم  خددددذون آرءان ا الواضددددي  
الهمة سن ا يدرث مهدم فيمدا جيدري ا الصدوما  وهدم إددركون  لد ال و قصدد 
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ه ددا رجددا  ا دداكم الددذإم هددم  قددرب ل ددا واددا الشدديخ حفددم يدداهر واسش آ م 
ين وغريهم مم الش اب الذإم  عريو واسش البار الشما   بو م صور الراحاوإ

ل الشددد اب كدددل الراكدددز كدددانوا م  دددذإم ا ا ددداكمال ل دددد كدددان خطدددص  ن  بددد
ا اكم ا مدع بفيطة حي  ن مم  ن ال درار إرجد   لي دا ور  احلفاسة لد 

نكم ل   ل اسبواب للعلمانيص ا العمل لد  احلكومة فالشدعو الصدوما   
ه ابل كدر  إ دا هصه وسوث نواجكله مفلم ومم فمل فكر رجع  فهذا خي

 امددا كمددا فعددل اإلمددام علدد  كددرم هللا وجهدده مدد  ا ددواردال كانددع ه دداو حرإددة 
 مددة لوسددائل اإلعددالم ور نبدددخل ا اددؤون ال ددان اليددوم  وحددذرت ا دداكم 
مم تكرار بع   خطاء اإلخوع ا حركة يال ان حي  اسبادام ال رب ا 

عكف  وليو هذا اسمر مم الف ة  البعامل م  عوام ال ان ف ن مر و   ل 
 صددالال فالرسددو  ر إ ددرب ال دداف ص وهددم  خطددر مددم  ن إفدد ر  حددد الرعاإددة 
سدددي ارع  و  ن  كدددل ال دددات وسدددوث ندددر  كيددد  تعامل دددا مددد  هدددذح الل دددات 

 بكل حكمة.
وما  نين   دا عم اإلتصاالتال ف س تطرمل  ىل حيداو العائليدة 

 دما قابلع اسش  بو  جانة الصدوما  م اارعال ف   هذا الشهر وف ين هللا ع
وهددو مددم ادد اب كيددام وين ومددم اسوائددلال وقددد حصددل لدده كرامددات ا معددارو 
م دإشددو كمددا  كددرت سدداب اال وهددذا اسش لدده قصددجمل كثددريع معدد  ا الفدداب  

م حيدددد  كدددان هدددو مفدددداعد 94و اهدددا غدددرمل قارب دددا ا ا ددددي  اهل ددددي سددد ة 
 رإددد البواصددل مدد  عددائل  ا  الكدداب ال وقددد يل ددع م دده جهددازح اهلددات  سنددين

جزر ال مر ف د يدا  الدزممال وفعدال اسدبمليع ال رصدة ا  ا داء عزومدة كاندع 
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لددد  اسش إوسدد  الب ددزاين ف ددد عزم ددا ا بيبدده وه دداو اتصددلع زددزر ال مددرال 
ورفعددددوا الفددددماعة ويل ددددع محدددداو ولكددددم ر تكددددم موجددددو ع   ح ددددرت ب ددددع 

 قي دددة وكاندددع  15تع عمدد  وهددد   خدددع زوجددد  "قلل دددان" و ددداع معددد  ل ددد
مكالددددة يي دددددة ف ددددد  خربتدددددين عدددددم ال ددددان ا ال لدددددد و خ ددددار والددددددي و خدددددواو 
و خواين وخاالو ومجي  العائلة و كد    ن اجلمي   حيداءال وكاندع ت دح  
يوا  الكالة ل د اعرت ب رحها فه  فرحانة بفدماه صدوو فد ان ابدم عمهدا 

كدددددم إ ب دددددرن مدددددين وهددددد  كاندددددع كددددد خ  الصدددددمريع ع ددددددما تزوجدددددع  خبهدددددا و 
اإلراددددا ات والبوجهددددات فلدددديو لدددددإهم  خددددوان  ادددد اءال وقددددد اددددكررا علددددى 

و ن  2002العلومددددات ومددددم انحيدددد   خربرددددا  نددددين  عدددديش لوحدددددي م ددددذ 
 خبهددا ا ال اكفدددبان وقددد ولددددت ب دددع وعبهددا "عيدددة" وقددد فرحدددع بفدددماه 

ل "  ل  وع دما س لبها عم محاوال  جداببين   دا سدافرت  ىل جزإدرع "مدوهي
حل ددور فرحددة ب بهددا "ن ددات" وهدد  ب ددع عمدد  اسخددر ال وكددذل  هدد  ه دداو 
لع ددد صددد  ة جدإددددع مددد  ادددركة "خل دددان" و وال ح وهددد  ادددركة قمرإدددة ه دإدددة 
وكان عم  بدرالدإم رمحه هللا إبوىل اإل ارع الب  يذإة م ذ ع و ال ولك  إ هم 
 ال دددارف معدددىن العددديش بعيددددا عدددم اسهدددل في دددو  ن  فهمددده  ندددين ك دددع  فب دددد
 لديهم فهد  عدائل  وي عدا ك دع  جددد صدعوبة ا البواصدل ابللمدة ال مرإدة الدد  
 صددد حع ا يلدددة علدددى لفددداين بفددد و عددددم البحددددا ملدددا ل دددتع يوإلدددةال ومددد  
 ل  ت هم ا جيدا وه  كانع مهبمة بفالم  وي عا اكررا كثدريا ويل دع 
 م هدددا  ن ت لدددغ سدددالم  لل ميددد  وختدددربهم  ندددين خبدددري و رزملال  ق لدددع الفدددماعة
واددكرت هللا علددى هددذا اإلتصددا  فهدد  مثابددة الفدد ر  ىل ال لددد ول دداء اسح ددة 
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وكددددذل  تي  ددددع  ن اسمددددور  ن ادددداء هللا تب دددده  ىل الصددددواب و خددددربت اسش 
 جاندددددة  ن إبلددددد  ادددددرفبه فددددد ان مب كدددددد  ن الكالدددددة كاندددددع مراق دددددة وك دددددع 

ت ال مبح  ا كثريا ا البعامل م  االتصاالتال ومع م الش اب امبلكوا اهلوا
وكانع الشركات تعط  للمفؤولص ا ا داكم بعد  الوقدع اإلضداا اهدينال 
ر  هددبم المددبالو  ي جدددوا  فالشدد اب حددو  و ك دددين اسددبادام  جهدددزرم ا 

  ي وقع.
ا تل  اجللفدة اسخوإدة تعرفدع علدى اسش  عاعيدل عدرا  وهدو 

 ن لدده مددم مشددا  الصددوما  وقددد وصددل مددم ال اكفددبان ل ددتع قصددريع وت ددص ل ددا 
عالقدددة ابلشددد اب ا وزإرإفدددبانال وقدددد تع دددو ع ددددما قدددابلين وتعدددرث علدددّ ال 
وات   ددا  ن إبصددل بوزإرسددبان ابسش الصددوما     ك  ددا مددم اسرقددام ل حدداو  
تددددم البواصددددل م ااددددرع ابإلخددددوعال ووعدددددين ببددددوفري   الددددرقم الددددذي سيوصددددلين 

وفرحدع كثدريا هدر   بزوج  و كد     ا ا وزإرإفبان م ذ فتع س ة ت رإ داال
معرفددة  ن زوجدد  و وال ي خبددري واددكرته كثددرياال وقددد يلددو مددين مفدداعدته ا 
مهاماته اجلدإدعال وإرإد مىن  ن  ساعدح ا سري تل  اسعما  ف خربته  نين 

سددددداعة ادددددرإطة  ن إكدددددون عمدددددل خيددددددم اإلسدددددالم وال إدددددؤ ي  ىل  24مبدددددوفر 
موضددوه اإلتصددداالت وفعدددال  الب رقددةال   ات   دددا  ن نب ابددل بعدددد  سدد وه ليؤكدددد

ت ابل ا   يلو مىن  ن  كبو رسالة  ليكتونية وابللمدة ال مرإدة لكد  تب كدد 
زوجدد    ددا مددين و عطدداين ع ددوان برإدددي لددعش الصددوما  واددكرته علددى تلدد  
اههدو اتال   يلدو مدين  ن  كبدو لده ت رإدرا عدم وضد  احلركدات اإلسددالمية 

حلاليةال واجبهدت ا  ل  اسمر وبعد ا الصوما  وكي ية  ليل  لعوضاه ا
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 سدد وه قدددمع لدده  لدد  الب رإددر بعشددرع صدد حات واددرحع لدده الوضدد  احلددا  
للحركددددددة اإلسددددددالمية ا الصددددددوما ال و كرتدددددده ابلب ددددددارب الفدددددداب ة والبيددددددارات 
الوجدو ع حاليدا وركدزت ا ت رإدر علدى الوضد  اسمدين و وضدحع لده  ن هدذح 

يفع عل ية ما فيه الك اإةال فالشدعو احلركات ليفع سرإة كاملة كما   ا ل
الصدددوما  ال إعدددرث مددد  مددددم إبعامدددلال بدددل تلددد  احلركددددات مدددا بدددص احلددددالبص 
وإ  م   ن نركز على كل حالة م ر هاال فه او خالفدات فكرإدة بدص اجلماعدة 
الواحدع وك ع  قصد ه ا الفل ية اجلها إة الذي إ بم   ليه هذا اسشال ف د  

ل واحددددددع م هدددددا   دددددا مدددددم ال اعددددددع و قدددددد كدددددان ه ددددداو مدرسدددددبص وتدددددزعم كددددد
 وضددددحع لدددده  ن هددددذا الب ددددافو للب ددددارب مددددم ال اعدددددع عل يددددة ال جتلددددو  ي 
مصددلحة للشددعو الصددوما  وي عددا كددل فرقددة كانددع  دداو  جددذب الزإددد مددم 
الشد اب الهدداجرإم ونفدديوا  هدل ال لدددال ومددم جهددص حذرتده مددم ا ددالث بددص 

 الشبائم ورف  الفدال  علدى وجده هذح الدارن ورما سيؤ ي ا الفب  ل  ىل
بع ددهاال كددان مددم الواجددو هلددذح احلركددات  ن ت ددتب مددم الشددعو الصددوما  
وتفبادم فكر ال اعدع ا جها ها وال تعلم  بدا   ا م ربدة م داال سن  لد  
سي لو الشاكل للم ب  وتم فكرت ا ه  سعا ع اهبم  اإلسدالم ال علدى  

ة اإلببعددا  مددم جفددم ا دداكم فهدد  كددل حددا  حذرتدده مددم ال رقددة وعدددم ماولدد
المثلدددة للشدددعو الصدددوما  ا العدددار اليدددومال و عدددوت لددده  ن إوف ددده هللا فيمدددا  
كلد  مددم مهدام و رسددلع لده الب رإددرال وقدد قددر ح ق دل  ن إوحددد الصد وث بددص 
مجدددددداعص كيددددددام وين وم دإشددددددوال وا تلدددددد  ال اقشددددددات والب ددددددا ابت  خبددددددري 

للوحدعال وع دي جتارب م  ال اوضات  عاعيل عرا  ليكون اسمري اجلدإد 
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الصدومالية الصددوماليةال فالوحدددع لدددإهم تعدين الصدداال وليفددع وحدددع ح ي يددة 
ت     ىل بف  اس  ي لل ع  ومعرفدة اسخطداء والبحددا بصدراحة ع هدا 
والوصددو   ىل وسددائل فعددا  للددم مشددل مجيدد  احلركددات اإلسددالميةال ل ددد ر إددع 

 م ور تدم يوإال. 96ايوبص ا س ة وحدع اسوجا إ يص الصومالص واإل
علددددددى كددددددل حددددددا  عيددددددع اجلماعددددددة اجلدإدددددددع بددددددد"حركة الشدددددد اب 
اهاهدددإم"ال وبعددد  سدد وه مددم هددذح البطددورات  ه ددع ل ابلبدده فدد يلعين علددى 
آخدددددر الفدددددب دات ا موضدددددوه الوحددددددعال ويلدددددو مدددددىن  ن  عمدددددل معهدددددم ا 

ان مدم واجد   ن اجلماعة وكان مع  اسش إوس  الب دزاينال وملدذح ال اسد ة كد
 فهمدددده عددددم  فكدددداري وانبمدددداءي احلركدددد  و خربتدددده بكددددل وضددددو  " ين لفددددع 
م دددددواب عددددم الشدددد اب الشدددديخ فاإلمددددارع معل ددددة"ال و وضددددحع لدددده  ن اسخددددص 
يلحة وعيفى الكيين ااتكا ا هذح احلركة و خلوها مدم  وسد   بواملدا و مدا 

الشيخ المائ ون  الع د ال  ري واسش إوس  الب زاين وع د اجل ار ومجي  ا اب
الؤم ون  فكار ال اعدع اسمال ف عب د  ن ا  ع اء ا ال اعدع اسم و ن  مريان 
الب  يدذي هددو الشديخ  سددامة وحاكم دا احلددا  رغدم  ن ددا ا الصدوما  هددو  مددري 
الددددؤم ص الددددال ممددددد عمددددر ف ددددد ابإع ددددا  لدددد  الرجددددلال ور  سددددكع ه ددددا بددددل 

لصددددوما ال" ن ا ضدددديوث ا هددددذح  وضددددحع لدددده احلالددددة الشددددرعية لوجددددو ان ا ا
الدولددددة وه دددداو جهددددة رعيددددة  عهددددا ا دددداكم االسددددالمية جيددددو البعامددددل معهددددا 
ومع مكددم  ع ددداء ا ا ددداكم لدددا ا   ن الل ددوء  ىل ب ددداء مجاعدددة جدإددددع؟"ال 
هكدذا صددمبه ملددذا الفدؤا  الوجيددهال و قصدد ه دا مددا ال ائددع مددم هدذا اسمددر؟ 

 خددربت اسش  عاعيددل  نددين  ن ددا نفددعى لوحدددع الصدد  ولدديو عكددو  لدد ال 
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جداهز للمفداعدع ا  ي موضدوه و ي تكليد  ضدمم االسدبطاعةال  مدا  خدذ 
اسوامددددر م دددده  و مددددم غددددريح فهددددذا لددددم فصددددل سنددددين لفددددع يرفددددا ا اجلماعددددة 
اجلدإدع وآخذ اسوامر سيكون مم اجلماعة الك ريع العل ية ال   ثدل الشدعو 

اال وك ددع واضددحا ا كالمدد  الصددوما  وهدد  ا دداكم اإلسددالمية سنددين ضددي ه
وقددد اددكرين كثددريا وتع ددو مددم صددراح  وز تدده قددائال "  ددا مفدد لة واضددحةال 
و عب ددد  ن اسمددري جيددو  ن إطدداه ا ال شدد  والكددرحال و علددم  مددورا ال تعلمدده 
فيمددا خيددجمل بدد ع  الشدد اب ا اجلهددة الثانيددة"ال ل ددد  هددش ع دددما عدد  مددين 

كيدددام وين وكدددذل   خدددواين مدددم   هدددذا الكدددالمال فاجلهدددة الثانيدددة هدددم ممثلدددون عدددم
ال اعدددعال  وضددحع لدده الدداوا و كدددت لدده  ن ه دداو مددم إددؤمم  ن الوحدددع 
ه  تكبيكية ف  ال والرا  م ها هو جتميد  ال دوع حاليدا وال دزو   ىل كيفدماإو 
وبعدددددد  ن إ دددددب  هللا علدددددى اجلميددددد  سدددددي  ر  الطدددددرث الثددددداين ابل دددددرار فهدددددم ا 

قلددديال وسدددوث إ هدددر  لددد  عمدددا  م ددداي هم وسددديل  ون  ىل االن صدددا  قلددديال
قرإوال ر  ر  ختوإ ه مم الوحددع ولكدين علمدع مدا جيدري ا الكدواليو لدد  
الطرفصال كدان ه داو يدرث انبهدازي و خدر  إرإدد الوحددع فعدال وهدذا الطدرث 
 إ دا وقدد  ا ا طدد  ف دد  ن ددو الوقدع ال إرإددد الوحدددع الكاملددة مدد  ا دداكمال 

ة ف دد ال وهددذا قصددر ال  ددر ا هدددذح بددل وحدددع مدد  اجلماعددة الفددل ية اجلها إدد
اجلماعدددات الددد  تعدددز  ن فدددها عدددم مدددي  الشدددعوبال وك دددع ضدددد اجلميددد  ور 
 خ ددد   لددد ال كدددان اسمدددر واضدددحا لدددد  العيدددانال بي دددع هلدددم ا كدددل مدددرع  ن 
ا ددداكم هددد  سددد   ا مجيعدددا و ي تعطدددل هلدددا ففدددوث  فدددر كدددل اددديتال و ا ددداء 

وزإ  ال اصو واحل ائو احلدإ   خربين  ن ه او ل اء ك ري للم موعبص لب
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وإ  مدددد   ن  ح ددددر سادددددهد اسمددددرال واف ددددع علدددددى  لدددد  لبل يددددة  عدددددوع اسش 
الفددددلمال وي عددددا ر  كددددم  ح ددددر لل لفددددات البح ددددريإة كمددددا إي ددددع سدددداب اال 

 ولكم الب ارإر كانع أتتين  وال  و . 
ل دددد ك دددا مشدددمولص ا هدددذح اسا ددداء بتتيدددو  وراق دددا مددد  ا ددداكم 

ش ا الدددوهم بدددل ا الواقددد  ول دددد عشددد ا ا اإلمدددارع اإلسدددالمية فددد حم ال نعدددي
اإلسدددالمية ا  فمانفددددبان وك ددددا مطيعددددص و بعددددص ور ن  ددددر  ب ددددرار  و نفدددد و 
مشدداكل ختددل اسمددمال لددذا ك ددع مب كدددا  ن عملدد  مدد  ا دداكم هددو الصددوابال 
وي عا ك ا نواصدل برا  دا مد   خوان دا اسوجدا إ ص ف دد  قم دا  ورع  ليكتونيدة 

ن اسش عمددر الابددار الكيددين هددو مددم إعطيهدداال وكددان مددم  ج دددت ا معهددم وكددا
 عطاءهم  ورع  م ية واسعةال ولك  ا فوج  ا  ن ه او رجا  ا   ارع الوحددع 
ال إرإدددون  ن نبعامددل م ااددرع مدد  اجل هددة المربيددة وهددذا اسمددر  زع ددين جددداال 
 فالكل كان إهرب مدم اسوجدا إ ص ور إعطدوهم ح هدم وهدذا مدا سديؤ ي  ىل
خلدددل ا االسدددتاتي يةال والصدددحي   ن العددددو الرت دددو هدددو  ايوبيدددا لدددذا جيدددو 
ت وإدة اجل هددة المربيدة  ون تددر  ال ولكدم ر فصددل  لد  بددل كدان ه دداو ت ددايت 
ادإد لد    ارع الوحدع )حركة الشد اب اهاهددإم(ال ا البعامدل مد  اللد  

الوضددددوه  اسوجدددا إين ممددددا جعلددددىن  توقدددد   ائيددددا عدددم البعامددددل معهددددا ا هددددذا
و ر ت  ن  وصددددددل اللدددددد  م ااددددددرع إل ارع ا دددددداكم وهددددددذا  مددددددر صددددددعوال سن 
ال  ليص لد  ا داكم هدم إفداندون العلمدانص مدم ج هدة " و  ن  إدل  إد "ال 
بدددال مددم مفدداندع اإلخددوع اهاهدددإم وه دداو عدددم معرفددة ح ي ددة لددا جيددري ا 

لصدددوما  اسوجدددا إم لدددد  ال  ليدددص وك دددع مفدددبعدا للفددد ر مدددم جدإدددد  ىل ا
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المددرر لكددد  نصدددور فيلمدددا واثئ يدددا عددم ال سددداعال ولكدددم رفددد  مع دددم  خوان دددا 
 لدد  اإلقددتا  ومدد هم الفددؤو  اسمددين لل  هددة غددرب الصددوما ال و خددربين  ن 
عليده  راسددة الطرإدد  زدإددة   بعددد  لد   سددبطي  الفدد ر  ىل ه دداوال وفصددلع 

اب ا العددار لدده الطدد  جدإددد ون شددر ال  ددية اسوجا إ يددة عاليددا و عددل الشدد 
العددرر والمددرب إبعرفددون عددم هددذح اجل هددة الفددكوتة ع هدداال وسددوث نل دد   ىل 
فب  معفكرات جدإدع  اخدل  ايوبيدا كمدا فعل دا سداب اال وإكدون لددإ ا عمد  
لوجفددددص تبمثددددل ا ا دددداكم اإلسددددالمية ا الفددددب  لال كانددددع هددددذح  حالمدددد  

عامدددل مدددد  وك دددع صدددرفا معهددددم ع ددددما قلددددع لددده " ن اجلميدددد  خيددداث مددددم الب
ق يبكم وهللا إكون ا عون ا"ال وهم كدانوا إث دون ر كثدريا سندين اادتكع ا 
أتسيو العفدكرات ه داو و ربدع الكثدري مدم كدوا رهم ا البفدعي اتال ومدم 
 اددهرهم اسش  بدددو بصددري وهدددو الطلدددوب رقددم واحدددد ا اايوبيدددا ف ددد كدددان مدددم 

 ّ  ك   سب فر تالميذانال وي لع مم اسش خالد  ن إبواصل معه وف رح 
عم اإلااعات ال  تبحدا عم  نده انشد  عدم اجلماعدة وإعمدل لوحددح ومدا 
 ىل  لد ال واداء ال دددر  ن  قابدل  بددو بصدري بعددد فدتع قصددريعال ور إكدم اسمددر 
مرت ددداال ف دددد ك دددع ا ز رع للمعفدددكر صدددال  الددددإم الواقددد  ا موقددد  ال دددابر 

رعة سندده قددد يعددم ا االإطاليددة سدداب ا ا حدد  "سددون" ور  تعددرث عليدده بفدد
الفددددمال  مددددا هددددو فمددددا ادددداء هللا  ف ددددد عددددرفين بفددددرعة فائ ددددةال وان اين بك دددد  
الفاب ة ا اسجا إمال )معلم صاال اليمين(ال ن رت  ليه ف  ا هو ااجمل قد  
كرب ا الفم ولدإه الكثري مم آاثر اجلرو  ا جفدمه وتعطدل بعد  اصداب  

بمد علدى هللا ا جهدا ح إدح مم العمل بف و اإلصابة. وهو رجل  اهد إع
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وفددددددو  ن إعمددددددل العمليددددددات لوحدددددددح لددددددذا عدددددد   ر بصددددددريال فكددددددان إ بددددددل 
اسجانددو العفددكرإم ا م دداي  اسوجددا إم لوحدددح وقددد ن ددذ عمليددات كثددريع 
ه اوال ل د فر  فرحدا اددإدا لدرءإص و خدربين  نده  عدا هللا  ا داء احلدج  ن ال 

هللا لده مدا  را ال فهدو رجددل إ د   روحده ق دل رءإدد  ا هدذح الددنيا وقدد ح دد  
صاال مشهو  له بذل ال على كدل حدا  ات  دع معده علدى العمدل اجلدإدد ا 
 اخدددل  ايوبيدددا و ن إكدددون العمدددل م فددد  بدددص اجلماعدددة اسم و ك ددده  ن إبددداب  
عملددده ال دددر ي  ون  ن إفددد و لشددداكل ل  يدددة خدددال  اجلماعدددة ه ددداوال وكدددان 

ل مددددم إعددددرث ال ط ددددة لددددإ ا مشددددارإ  جدإدددددع  اخدددل   إددددو  اباب وهددددو  ف ددد
ه دداوال كددان لدددإ ا  ج دددع خاصددة ابلعمليددات ا ارجيددةال وكانددع  ايوبيددا علددى 
الئحدددة اسهدددداث اسوليدددةال   كي يدددا   ا تددددخلع ا ادددؤون ا ددداكمال ومدددم   
عمليات خاصة ضد رجا  سلطة  ع د هللا إوس  الذإم ندذروا إلسب صدال ا 

 ددا فكدران  ن نفددبمل ال رصددة وتدم عزم ددا علدى مددارببهمال فاليدد ابليدددال كمدا  ن
لوجدددو  سدددلطة  بعدددة ل دددا ا ب ددداء خدددال  جدإددددعال السدددبادامها ا الفدددب  ل 

 ف حم ال ندري ما ا س كفو غذاال واس م  و . 
 
 

 جللات الشو   والتاُي ات لكيلمايو
 

ل ددد كثددرت اجللفددات البمهيدإددة لوضدد  خطدد  ملموسددة لكي يددة 
ان ابل  فدددة لل ميددد  سن تلددد  البوجددده  ىل كيفدددماإو وكدددان هدددذا اسمدددر حفددد
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لدإ ددة هدد  اسددتاتي ية وتفددك ها عدددع ق ائددل البل ددةال وكانددع ه دداو مدداوالت 
مدددم بعددد  الشددد اب الفدددؤولص لددددإ ا لب اهدددل ا ددداكم مدددم  و  حل دددة وعددددم 
 اراكها ا  مر ك دري كهدذا وك دع  عدارو  لد  اسمدر بشددعال    هدرت ا 

عددم بعدد  الشدد اب الصددوماليص تلد  اجللفددات ق ددية ال  ليددة ا اإلسددالمال وز 
  م إذه ون لكيفماإو ل بحها ولم إشاركوا  حدا غري اإلخدوع ف د ال وكدانوا 
إ صدددون عدددم  اددراو  ب دداء ال  ائددل ا خطددة اهل ددومال وي عددا ك ددع  بدددإع 
معارض  هلذح البوجهات  ون ا ال سنين ال  فصل بدص  ب داء ال  ائدل وبدص 

 دددت ا ال يددع اسبددي   ن اسصددل اإلخددوعال وبي ددع ا تلدد  اجللفددة الدد  ع
هو جواز  ادراو ال  ائدل وكدل مدوايم ا الدولدة ا ال بدا ال واسمدر إرجد   ىل 
ال يا ع العليا ا  قرار  ل ال ف د بص ل دا سدريع الرسدو  صدلى هللا عليده وسدلم 
 ل  ع دما  هو ل ب  مكةال وقد  ادرو ق ائدل عربيدة ور تكدم قدد  سدلمع 

ه ع لل دب  ومعهدا ر ت و عدالم توضدحها عدم  ما تل  ال   سلمع ف د  
غريهدداال كمددا بي ددع ا تلدد  اجللفددة موضددوه البحييددد حيدد   سددبمالة يددرث 
مدددددم العددددددو وتشددددد يعها عدددددرب ال اوضدددددات واحلدددددوارات لكددددد  ال تبحدددددد ضدددددد 
الفدددلمص وحددددص ولدددو      لدددد  إلعطدددداء الدددا  لزعمدددداء العددددو للب دددداز  عددددم 

  وإدددة وعددددم  ت ددداه الفددد ة ا هدددذح ال بدددا ال ل دددد  را  بع ددد ا جتاهدددل الفدددريع ال
الفائل رغم  ن ا ندع  الفل ية ا كل ايت ولكم إ هر جليا  ن بع د ا ال 
إب دد  سدد ة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم ا ف دده اجلهددا ال ر ت هددر لعخددوع هددذح 
العاين ال يمة ف ع هم إ در ون الفدريع ال  وإدة ولكدم ال إ همو دا كمدا إ  مد ال 

ىل سدددريع ال ددد    دددا مصدددورع ا الشدددها ع والشددد اعة والفددد و   دددم إ  دددرون  
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ف ددد  وإبمدددافلون عدددم الواقددد  اإلنفدددانية ا تلددد  المدددزاوات وإ فدددون المدددز  
وال صدددد مدددم ال بدددا  وهدددو   خدددا  ال دددان ا  إدددم هللا  و الددددفاه عدددم الددد  و 
حيددد  ال ن صدددد  ال مدددم قصددددانال وكمدددا قلدددع سددداب ا  ن ه ددداو فكدددر م بشدددر 

لهددم سواسدديا وهددذا لدديو صددحي ال  ن ددا نددؤمم م ددد  لددد  هددؤالء  ن الك ددار ك
(ال وال صددو  مددم قاتل ددا و   اولوا ابش  ركْي كاف  ة كم  ا يق  اولو كم كاف  ةايإددة )

مدد هم ي عددا و ن ر ن دداتلهم سددب هر فب ددة ك ددريع وففددا  ا اسروال وكددل هددذح 
و   اولوهم      ال اي ت جدداءت ب ددمائر اجلمدد  وإعددين وجددو  قددوع و مددام )

  ا نشر  إ  ا عم يرإ  اإلمام والدولة ال وإة حفو هذح (ال و كوكون فتنة
اس لددددةال وال إوجددددد قائددددد حددددرب إ ددددو  جل ددددو ح "  ا ل يددددبم العدددددو فدددداعطوهم 

ب داتلوهم  إخ لذا جيم  هذح اي ت الد  ت دد الورو "ال هذا ر فصل ا البار 
فه  تعين  ا اء العركة والواجهدة ا ادص ميدا إم ال بدا ال وندؤمم بكدل آ ت 

ف أن ا تُ وا ال با  ولكدم ا ن دو الوقدع جيدو معرفدة  ن ال بدا  لده حددو  )
(ال وجيدو فأن ا تُوا ف أن   ل, و     يم(ال )ف  عدوان إال عل  الظابْي

 ن ن دددرمل بدددص العددددو ال اتدددل ل دددا والعددددو الدددذي ر فمدددل الفدددال  ضددددان ور 
حدع مم إ اار ا البارإو ضد ع ائدانال  ما جعل الك ار كلهم ا سلة وا

انحيدة ال بددا  ولديو مددم ال احيدة الع دإددة فهددذا  مدر مرفددوو ومدم إددؤمم ملددذا 
فهدددددو ر إ هدددددم  إ ددددده كمدددددا جيدددددوال وهدددددذا اسمدددددر      ىل اسدددددبهداث الفددددديا  
المربيددددون ا كددددل مكددددان و ان ضددددد هددددذا ال هددددوم  امدددداال جيددددو  ن ن اتددددل مددددم 
م اباددددران ابل بددددل  و اددددارو ا الباطددددي  لددددذل  س ددددم  دددداهروان ون اتددددل مدددد

 خرج ا مم   ران بمري ح ال  ما عدا  ل  فليو ل ا احل   ن نفبهدث كدل 
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غدرر  و كدافر هدر   ن حكومبده  ارب دداال هدذا وهللا  لدم ا فهدم معدىن العددد  
ا  إم هللاال و رجو مم الش اب اهاهدإم الذإم إب عون سياسة ال بل اهاين 

ا  ه دددع  ليددده مدددم عددددم  ن إ عمدددو ال  دددر ا ايإدددة ال ا مدددة س دددا حاعدددة فيمددد
اسبهداث ال كار الذإم ال انقة هلم وال مجل ا حرب ا و ن انبا وا رءساءهم 

إال ال  ين يص لون إىل   ِو بي نكم فال نشملهم ا احلربال إ و  هللا تعاىل )
وبي   نُم ميث   اا أو ج    ا وكم  ص   رت ص    دو هم أن يق   اولوكم أو يق    اولوا 

م  ف   أن اعت ل   وكم فل   م     ومُم  ول   و     ا    لل   طلُم عل   يكم فلق   اولوك
(  ندده  مددر يق اولوكم وألق  وا إل  يكم الل  لم فم  ا جع      لك  م عل يُم س  مجي 

و  اولوا ِف س مجي   اله   ائ ال ال جيو علي ا  ن نفبهدث مم ر إ اتل داال )
(  ي ال نب ددداوز احلددددو  ا قبال دددا  ن ال   ال    ين يق   اولو كم وال وعت   دوا

ر ن فده ا قبدل الفديا  ايم دون ا نفبهدث مم ر إفبهدف اال فكل مم إرب 
  ر الفلمص واخبطافهم فهو واهم  ون ا  وال إ هم أتوإدل ال درآنال وقدد 

  هو مذهو المالعال وال عذر هلؤالء ا  فعاهلم. 
وم   ن أه     الكت   اب م   ن إن ُمن   ه بقنط   ا  ي   ؤ   وهللا إ دددو  ) 

 م ن أه  سوا   ليلوا(ال )إلي   ومنُم من إن ُمنه بدينا  ال يؤ   إلي 
(ال ول فددد    ن فددد ا هدددذح اسسددد لةال كدددم مدددم ال صدددار   و اليهدددو   و الكت   اب

فددددددطي ية؟ ل ددددددد ر إ ددددددا الددددددذإم إ ددددددحون مددددددم  جددددددل ال  ددددددية ال ل غدددددريهم مددددددم
الب ام ون الدوليون الذإم تركوا  هاليهم ا  ورواب و مرإكا مم  جل الوقوث 

ر وقددددد فدددطي ص ا العدددابر والدددزاره بدددل قدددد تعدددرو بع دددهم للمادددايل لمددد  ا
ع  مددددام اجلرافددددات توفيددددع مب ددددام ة  مرإكيددددة واعهددددا "رإبشددددل" ع دددددما وق دددد
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ل عهدددا مدددم هددددم بيدددع عائلدددة مفدددلمةال كمدددا  ن ه ددداو  الصدددهيونية اسمرإكيدددة
ا دددامون الدددذإم إددددافعون عدددم  خوان دددا ا ا افدددل الدوليدددة كيددد  نفدددبطي   ن 

هددؤالء  مدد  الك ددار كلهددم ا سددلة واحدددع؟ وقددد م ع ددا هللا مددم فعددل  لدد ال 
الك ددار كددانوا إعيشددون مدد  الرسددو  وإبعدداملون معدده إوميدداال وكل ددا نعددرث قصددة 
بددال  رضدد  هللا ع دده مددد  الشددرو الكددافر الددذي كدددان إفددبدإم م دده مددم  جدددل 
 يعددام الفددلمصال وقددد جدداء هددذا الرجددل وهددزّ  بددال  وهددد ح ور نددر   ن بددال  

رسدو  و خدربح مدا  خذته العزع سنه الفلم وا  ولة  سالميةال بل  هو  ىل ال
حصددل والرسددو  صددلى هللا عليدده وسددلم وبصدد به  مددري الدولددة ر إ ددل اددي ا  و 
فدداو   ن  يددز بددص بددال  و لدد  الشددرو سندده صددلى هللا عليدده وسددلم إعلددم  ن 
احل ومل لل مي  وهذا هو  سان العدد ال بدل صدرب صدلى هللا عليده وسدلم هدو 

ق ية وض  الك ار ا سدلة وبال  حص فب  هللا عليهما و فعا  إو ماال   ن 
واحدع  مر جيو جت  هال ولكم ولعس  الشدإد عشع م  كثري مم اإلخدوع 
الددذإم جيهلددون هددذح اسمددورال رغددم   ددم إ ددر ون عددم سددل  ا الصدداال ور إ همددوا 
ح ي ددددة  ن هددددؤالء الفددددل  كددددانوا إعيشددددون مدددد  ال صددددار  واليهددددو  ا مكددددان 

الفدددددة العثمانيدددددةال واحدددددد وكدددددان ه ددددداو اسلدددددوث مدددددم ال صدددددار  ا جددددديش ا 
مدور كاندع تب د  ع ددما و نصحهم  ن إ ر وا البارإخ وإ همدوح جيدداال  ن اس

وصدل  ليهدا الكثدري مدم اإلخدوع الدذإم آتدوا مدم  ورواب وصلع م دإشدوال ف دد 
وكانوا مبشد إم ا موضوه البعامل م  الكافرال و قصد ه ا  ي كافر فهم ر 

اسوروبيدددص كلهددددم  عدددداء وجيددددو إ رقدددوا بددددص احلدددرر وغددددري احلدددرر وزعمددددوا  ن 
مدددارببهمال ولدددذا جلددد وا  ىل الفدددرقة وعوهدددا غ دددائم و قدددو    دددا سدددرقةال فالفدددرقة 
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حرام  كان  ل  ضد الفلم  و الكدافر كدل سدواءال فد ن اسمدوا  واسن دو ال 
 ل  ىل ة  هللا وإعلدم  لد  احلد  العلمداء الصداحلصال ولديو بعد  الشد اب 

م طلدد  الكراهيدة وعددم معرفدة احل دومل ا اصددة  اهبهددإم الدذإم إ طل دون مدم
ابلك ددارال وقددد ر إددع كثددري مددم اسجهددزع االليكتونيددة الدد  كانددع تفددرمل مددم 
 ورواب بصدد ة غ ددائم ور  ق ددل مثددل هددذح التاهددات ويل ددع مدد هم البوقدد  مددم 

ل بددا  لدديو جلمد  الم ددائم  بددداال هدذح اسمددور فدوراال واددرحع هلددم  ن م اصدد ا
وا حدددإ   ر موسددى رضدد  هللا ع دده  ن  عرابيددا   تددى ال دد  صددلى هللا عليدده 
وسلم ف ا :   رسو  هللا الرجل إ اتل للمم مال والرجل إ اتل ليدذكرال الرجدل 

ا رواإدددة "إ اتدددل اددد اعةال وإ اتدددل محيدددة(ال وا رواإدددة إ اتدددل لدددري  مكاندددهال و 
)إ اتددل غ دد اال فمددم ا سدد يل هللاال ف ددا  رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم : 
"مددم قاتددل لبكددون كلمددة هللا هدد  العليددا فهددو ا سدد يل هللا"ال فكيدد  إفددمون 
تلددد  العمليدددات "بعمليدددات الم دددائم"؟ وك ن دددا نددددخل اجلهدددا  ف ددد  مدددم  جدددل 

ران رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم مم  ل ال وكل ا نعلدم  ن الم ائمال وقد حذ
الم دددائم قدددد ا خلدددع  انسدددا  ىل ال دددارال ع ددددما وقعدددوا ا الملدددو ال  مدددا الم دددائم 
الشددروعة أتو بعددد ال بددا  ال ااددر مدد  العدددو الددذي إهددد و وإفددعى ل بلدد ال 
ولدديو ابلفددطو علددى م دداز  المددري مدداربص ل ددا وسددرقة عامددة ال ددان    لصددامل 
العملية ابلشرإعةال و كم  ن إف لين  حدهمال كيد  نرجد  ح وق دا و موال دا؟ال 
واجلواب واض ال   ا  ك ع مم ب وو احلكومات الد   ارب دا وتفدرمل  موال دا 
 ون وجددده حدددد  فهدددذا  مددددر مشددددروهال ومثدددا  علددددى  لمهدددم سددددطو الفددددلطات 
 الكي يدة علدى  مدوا  اسسدر  وسدرقة نفدداءان و خدذ كدل  مدواهلمال كمدا إفددرقون
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بيدددوت الفدددلمص كلمدددا  اوهددداال فدددال إشددد   حددددا  ن الدددر  ابلثدددل ا مهامجدددة 
 موا  احلكومة الكي ية حال  علي ا سن ا ا حرب مشروه معهاال ل د تع ع 
ا البعامدددددل مددددد  بعددددد   خوان دددددا ولكدددددم بفددددد و مدددددوقع  ا ال اعددددددع كدددددانوا 

 .فتمونين 
ق دددل الكددددالم عددددم نبددددائج الوحددددع جيددددو  ن  خددددوو ا موضددددوه 

كيفدددماإوال فكمدددا قلدددع ل دددد  هدددرت مفددد لة ال  ائدددل وقدددد  وضدددحع   ج هدددة
 لد ال وبعددد  ن ضدربع هلددم اسمثلدة ا الفددريع ال  وإدة  وضددحع هلدم  ن تلدد  
ال  ائددل كانددع كددافرعال فمدداابلكم ابل  ائددل الصددومالية الفددلمة الدد  تفددكم ا  
كيفماإوال جيو البعامل معها ابحلكمة ومعاملبها   م  ب اء مفلمص ولديو 

كافرإمال ل د تفدارعع جلفدات الباطدي  لل دزو   ىل كيفدماإو والفد و ابل
 ن بعدد  ال يددا إم ا   ارع كيددام وين كددانوا إ ددمطون لبلدد  اإلجتدداح ولل ددزو  
 ىل ه او  قصى سرعة سسد اب  عرفهدا جيدداال كمدا  ن ه داو مصداال فر إدة 
 لدد ع  هددؤالء ال ددا ع رغددم  خ دداءهم تلدد  اسمددورال ور خت ددى ع ددا سن ددا ولدد 

 ا ربع الكافية ا البعامل م  هؤالء م ذ عشرات الف ص. 
ل ددددد     اسمددددر  ىل ع ددددد اجبمدددداه يددددارف خيصدددد ا تددددم ادددد اب 
الشيخال وكذل  ح رت   ارع كيام وين لتتيو ال يع الداخل  فهذح اإل ارع  
كانع تعبمد على ععب ا وخربات ا ا كل ايتال وبد ان ابل  اش حو   نشاء 

ر علددى البعامددل مدد  اسمددور كمددا إ  مدد  ف ددد كانددع  لددو اددور  جدإددد إ ددد
اإل ارع بيددد ااصددص ف دد ال ومددم ه ددا بددد ان ال  دداش وكددان الشدديخ فددؤا  مددم 
إددددددإر اجللفدددددداتال وع ددددددما  تددددددى  وري تكلمدددددع ابجيدددددداز عدددددم  ايددددددة مدإ ددددددة  
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كيفماإو ويل ع مدم اجلميد  التإد  قلديال والب فدي  الكامدل مد  ا داكم ا 
ائددل الوجددو ع ه دداوال سندده  وال و خددريا مفددلمون هددذا اسمددر وعدددم  قصدداء ال  

وتم ال نذهو ل با  ك ار  صليص بل س  اتل قطاه يرمل وجيو  ن إكون 
هذا اسمر واضحاال ف د وضح ا للم لو فكرع جتهيز كيام وين جتهيزا كاملة 
ليكدددون خددد  خل ددد  ل دددا حيددد  ن دددد  مدددم ا لددد  حدددص نصدددل  ىل كيفدددماإوال 

ن كيام وين ه  قاعدت ا احلصي ة لذا مدا ام هللا وهذا هو الصواب ا ن ران س
قد فب  علي ا جيو  ن نوصل مع م هذح اسسلحة الث يلة والشدح ات لبلد  
المددددداابت وأتسددددديو قاعددددددع قوإدددددة نفدددددبطي  مدددددم خالهلدددددا مواصدددددلة عمل دددددا  ن 
حصددددلع للمحدددداكم  ي مكددددروحال ك ددددا ن  ددددر للمفددددب  ل  مددددا  خوان ددددا فكددددانوا 

ا عاصددمة ك ددريعال لددذا ر تكددم كيددام وين الدد  إ  ددرون  ىل مدإ ددة كيفددماإو س دد
ح ددد ب ا لفددد وات علدددى احلفددد ان وعلدددى اسقدددل ا هدددذح الرحلدددةال وا ال هاإدددة 
ات دددد  اجلميددددد   ن اهل دددددوم علددددى كيفدددددماإو جيدددددو  ن إددددبم وا  قدددددرب فرصدددددة 
وإعطددددى اسولددددو ت هلددددذا اسمددددر سن سدددد ويها إعددددين سدددد ويف جددددواب الوسددددطى  

 ددد  ال هاإدددة لفددد ا  إكبددداتورإصال  مدددا مشدددكلة كلهددداال وق ل دددا ب دددرار اسغل يدددةال ف
 ادراو ال  ائدل الد  ا ال ط دة فكاندع هد   سدان ال  داش ف دد  بدددإع ر ي 
 ن هددؤالء م ددا وتددم مدد هم فهددم مفددلمون وجيددو البعدداون معهددمال وبي ددع هلددم 
 ن الرسو   ارو ال  ائل العربية ا فب  مكة وبع ها كانع كافرعال فكيد  

ائدددل الصدددومالية وهددد  مفدددلمة؟ال وإكدددون الراإدددة راإدددة  دددد حدددرد ا  ادددراو ال  
 سدددالمية و قصدددد ابلراإدددة اهلددددث والماإدددةال ولددديو العلدددم وال مددداش كمدددا إ هدددم 
الكثددريون مددم البشددد إم ع دددما إ  ددون  ن الراإددة ال صددو ع ا الفددريع ال  وإددة 
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هدد  قطعددة قمدداشال وإ فددون  ن الرسددو  ر إكددم لدإدده ع ل ددم معددص ف ددد كانددع 
ائددل  مددل الددرا ت حيدد  تعددرث كددل ق يلددة برا ردداال وقددد  اددىن الكبائددو وال  

الشيخ حفم ترك  على ال  ائل و خرب اجلمي   ن ق يلة "عاإر" ه   ساسية 
ا ا اكم وب  ل هللا   ب  ل هذح ال  يلة  ص ح ا على ما تم اليدومال وال 

ه     ج    ا  إ  مددد   ن إ فدددى اجلميدددل هلددداال وقدددد ت  ددده اجلميددد  هلدددذح ال  طدددةال )
(ال كيدد  ن صدديها وهدد  الدد  اسب ددافب ا وسددلحب اال اإل ل  ان إال اإل ل  ان

لدديو  لدد  مدددم الددروءعال ك دددع م فددويا سندددين  سددكع  تلددد  اسصددوات الددد  
 ترإد  ن ختط  اجلها  وك نه  مر خان ملم.

ومحان   توزإ  ال اصدو اجلدإددع هلدو ادور   وبعد  خذ ور ّ 
جددة. الدكِّل  لددو عفدكري جدإددد مؤقبدة لبفدديري اسمدور ا هددذح الرحلدة احلر 

للباطددي  ا اهل ددوم علددى كيفددماإوال وقددد اخبددري الع ددد ال  ددري وسش يلحددة 
الفددددو اين واسش عيفددددى الكيددددين وهددددو ا احل ي ددددة  ش ادددد اه فددددو ال بددددا   
كثرياال ولكم ا هدذح الرحلدة مدم العمليدات جيدو  عطداء ال  دية بعددا  وليدا 

دو اللدو  ل ا وهو  ايوبياال لذا كان ف   كيفماإو مي اء عال  إطم  فيها الع
جيددو علي دددا وضدد  كدددل االحبمدداالت والفدددي ارإوهات للوضدد  بعدددد االسدددبيالء 
على الدإ ة. وهذا اسمر  إ ا ر إل دى صدد  فكدل هدؤالء   دوا  ن الوضدوه 
مثددل فددب  م دإشددو وسيفددب ر اسمددر  ون  ي ر  فعددل وهددذا مددا جهلددوح ف دد  

ل ع دها الد ع  وهلدا  ال دات كثدريع وسدوث تل  الدإ ة ق ائدل كثدريع معا إدة 
  او  البمر   ن  مكم هلا  ل .
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ك ددع واضددد  م دددذ بداإدددة اجللفددات العفدددكرإة  ندددين  خطددد  مددد  
اهلو لله وم ولك دين لدم  ندز  مد  ال دوات  ىل كيفدماإو فلددي  مدور كيثدرع 
جيو  ن   يها ا م دإشدو م هدا الب فدي  مد  ا داكم وهد  ع ددي  كدرب مدم 

هدا ر ىل كيفماإو س ا سوث تتو لوحدها وسوث إب ده مع دم كوا البوجه  
العفكرإة  ىل كيفماإو لذا مم واج  ا ترتيو ال يع ا م دإشدو وإك د   ن 
يلحدددة وعيفدددى والكثدددري مدددم ا دددرباء سددديكونون ه ددداوال مدددا ا سيحصدددل  ن ر 
 ادداروال ال ادديت ي عددا فدد ان لفددع خددريا مدد همال وكددذل  كددان ه دداو موضددوه 

ال وهددذح اسمددور اإلجبماعيددة إبفدداهل فيهددا الكثددري مددم ال ددان زوجددص و وال ي
(ال ل ددددد وقعددددوا ا إن  م    ن أزواجك    م وأوال ك    م ع    دو لك    موإؤولددددون آإددددة )

الش هات وإف طو ا ا ح   ي  اهد إرإدد  ن إهدبم بعائلبده وإبهمونده  نده 
ال إرإددد ال بددا   و اجلهددا  وهددذا مددا حصددل معدد   امددا ا هددذح الرحلددةال ف ددد 

العلددددم "إع ددددوب" ال إرإدددددد الددددذهاب لل هددددا  ا كيفددددماإو وك ن دددددا  اددددي   ن 
 اهددد إلرضدداء  حدددال وك ن ددا  اه ددون ل ددب  ال دددن ولدددإ ا  مددام واحددد وك ن ددا 
 اه ون ل ب  مكةال وك ن هؤالء تصداحلوا مد  قيدا ع ا داكم وق لدوا   دم ج دو  

ب لدددددإها    رسددددلوا  ىل كيفددددماإوال لددددا ا ال إلبدددد  هددددؤالء لعيددددوملم ق ددددل عيددددو 
ايخرإم؟ال   ا سياسدة عددم االحدتام لدنراء وماولدة تشدوإه كدل مدم إعدارو 
ال دراراتال وي عدا كدانوا إعلمدون جيددا  نددين لدم  سدكع هلدذح ا دزع الت ف ددد  
كان صوو إصل  ىل اجلمي  و سره وقدعال ور  لب دع  ىل تلد  اإلاداعات 

إلرضددداء  ع قدددراري فلدددم  ختدددذهامدددز الددد  ال  سدددان هلدددا مدددم الشدددرعية ول ال ارغددة
فدددددالن  و عدددددالنال ل دددددد تفدددددارعع اجللفدددددات الوحدوإدددددة وجددددداء وقدددددع توزإددددد  
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ال اصددو بعددد  ن  حددوا ا الب سدديو اجلفددم الوحدددوي وقددد ع ددد  جبماعددا 
عدددددام ا بيدددددع اسنصدددددار ا مشدددددا  م دإشدددددو وقدددددد اتصدددددل ر اسش  عاعيدددددل 
و خددددربين ب ددددرورع ح ددددوري للمراق ددددة وقددددد ق لددددع  لدددد ال و ه ددددع ه دددداو ا 

مراقددو ووجدددت الكثددري مددم ال ددان ومع مهددم ممددم  عددرفهمال  المددرب بصدد  
ف دددددد ح دددددر اسش البدددددار ) محدددددد ع ددددددي(ال واسش آ م عدددددريوال واسش  جاندددددة 
والشيخ حفم ترك  و عاعيل عرا ال ويلحة الفدو اين وعيفدى الكيدين وقدد 
رف  اسش إوس  الب دزاين اهيدت سنده ر إكدم إدبحمو لثدل هدذح اجللفدات 

ا داكم ك فدم موحددال وقدد ت همدع مشداعرح ور  جددربح  الوحدوإدة الد  تلمد 
على اهيدتال وبدد ت اجللفدة مطال دة العفدكرإص دعطداء خططهدم العفدكرإة 
خبصدددون اهل دددوم علدددى كيفدددماإو ق دددل كدددل اددديتال وقدددد تكلدددم اسش يلحدددة 
وع دهللا سداليف وغريادا مدم اد اب الل  دة العفدكرإة حلركدة الشد اب اهاهدد 

ال   بعددد  لد  تدددخلع الل  دة الاليددة لكد  توضدد  وبي دوا للم لددو مطدال هم
 مكانيبهدددا احلاليدددة لوضدددوه اهل دددوم وكاندددع ال دددالغ الطلوبدددة حاليدددة  كثدددر مدددم 

 لدددد   والر لل ددددزو  واهل ددددوم ف دددد ال و ارت ه دددداو ن دددداش يوإددددل ك ددددا  150
نراق ددده وال نبددددخل  بدددداال   حدددان وقدددع توزإددد  ال اصدددو واحل ائدددو اإل ارإدددة 

كة الش اب اهاهدال وكما قلع سداب ا فهدو ت  ديم جدإدد الب  يذإة لب  يم حر 
نددبج عددم وحدددع ادد اب كيددام وين برةسددة بعدد   فددرا  ال اعدددع وعلددى ر سددهم 
يلحدددة الفدددو اين واددد اب م دإشدددو وهدددم اسغل يدددة وب يدددا ع البدددار وآ م عدددريو 
و عاعيددددل عددددرا  والعلددددم علدددد  وغددددريهمال وقددددد تفددددلم اسش يلحددددة الفددددو اين 

وتفدلم اسش عيفدى الكيدين قيدا ع اجلديش احلركدة وادا مدم احل ي دة العفدكرإةال 
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ا اب الشيخ  سامةال وسلمع احل ي ة الفياسية لعش  محد مدور وهو مم 
قيا ات كيام وين الوالص م اارع لش اب الشيخال وسلم اسمانة العامة وح ي ة 
الالية لعش حفم  فموي وهو مصرا مشهور مم ا اب م دإشو وال دربص 

كانددع ال اجدد ع ع دددما قددرر  لددو الشددور   ن تفددلمين ح ي ددة الل  ددة ل دداال و 
اسم ية للحركةال وقد ت اج  اجلمي  سن هذح احل ي دة هد   سدان احلركدة فهد  
حركددددة جدإدددددع وإفدددددهل  ختاقهددددا وإشددددكل الل  دددددة اسم يددددة  هددددم الركدددددائز ا 

هدوين احلركدةال ور  ت دوح بكلمددة وفدوجت الدذإم ر إكونددوا إعرفدونين س دم ر إشدد
 بدددا ا اجللفددات والل دداءات الفدداب ةال وتدددخل الشدديخ حفددم تركدد  وتكلددم 
نيابدددة عدددين و خدددرب اجلميددد   ندددين سددد ق ل ابلهمدددة وسددد قوم بعملددد  علدددى  ف دددل 
حددا ال ر   دددا  بدددا بددل ك ددع  إ ددا م اجدد  ف ددد  وضددحع إلعاعيددل وهددو 

ث  مددري احلركددة ع دددما  بلمبدده  نددين لددم  نبمدد  للحركددة ا  ي  ددرث مددم ال ددرو 
ولك دددددين س سددددداعدال ويل دددددع م ددددده  ن إشدددددر    الوضدددددوه ق دددددل ال  دددددو   ي 
تكليددد ال وقدددد عدددّص اسش مهددددي كدددراو )مجدددا  اسنصددداري(ال انئ دددا  ال وهدددو 
معب ددل سدداب  لددد  اإلإدد  ر آي وا الفدد ون الفددرإة الوجددو ع ا  ايوبيددا 
ورجدددل  و ادددةال ومدددم اددد اب ا الفددداب ص ا مدإ دددة لدددومل ا البفدددعي ات ومدددم 

ء الش اب ا الصدوما ال  مدا موقعده احلدا  فهدو الفدؤو  اسمدين للمطدار قدما
سنين سوث  سبمل  والي اء لد  ا اكم اإلسالميةال وقد فرحع لكونه انئ 

 هذح ال  طة لبط ي  عالقات الش اب م  ا اكم  ن ااء هللا.
وبعد اجللفة يل ع مم اسمري  عاعيل  ن ال إعبربين ع دوا ا 

اب وك دددع جدددد  ا  لددد  الطلدددو ومدددم جان ددده  صدددر علدددى  ندددين حركدددة الشددد 
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ع دددو فعدددا  ا احلركدددة وحصدددل ه ددداو  خدددذ ور  وتواصدددل ا  ىل صددديمة إرضددد  
اجلميدددد  حيدددد  ق لددددع  ن  كددددون مبعدددداوان ولدددديو ع ددددوا ا احلركددددة اجلدإدددددع 

فددد ان  مددص سدددر  لعسدد اب الدددذي قددد سددد  ع و خربتدده ملدددا وهدد  ادددرعية ةبددةال
 ن احلركددة ال  ثددل اجلهددة الشددرعية الدد  انبا ددع  هددو  ر إدد ال اعدددعال وكمددا  ن

مم  هل احلل والع د ا الصوما  بل ا اكم ه  ال  كل ع ببلد  الشدرعية 
وك ددع واضددحا معددهال وقددد ت هددم اسمددر ويلددو مددين  ن  سدداندهم ومفدداعدرم 
س ددم ةاجددة ماسددة  لي دداال بفدد و  ن الطددرث الثدداين مددم كيددام وين هددو  قددرب 

شدددون  ي  ن دددالب علدددى هدددذح الوحددددع ا الفدددب  ل لطلحدددة وعيفدددى وهدددم خي
ووجددددو ي ضدددددمان لعددددددم الب دددددرمل  ن ادددداء هللا وقدددددد  كدددددد    ن اسش مجدددددا  

 سيكون عوان    ن ااء هللا. 
ل دددددد انبشددددددر ا ددددددرب ا كددددددل مكدددددان  ن العلددددددم "إع ددددددوب"ال هددددددو 
الفددددددؤو  اسمددددددين للوحدددددددع وتع ددددددو الكثددددددريون س ددددددم ال إعرفددددددون خل يدددددد ال 

نين عفكري ةع س م عااوا مع  ا العفكراتال  مدا فمع مهم إعرفون  
بع هم وهم ا اب كيام وين إعرفدونين  ندين خ دري ا اإل ار ت فيكد   تدوىل 
حي ي ة اسممال و كد هلم الشيخ حفم ترك   ن الل  ة اسم ية سب ل  حف ا 
بفددد و مركدددزان فيهدددا ل دددد فدددر  الكثدددريون مدددم هدددذح البطدددورات ف ددددد  را وا  ن 

ذح الب ربددددة اجلدإدددددعال ومددددم واجدددد  اين ومددددا ام قددددد ق لددددع  ن  اددددارو ا هدددد
 تعدداون  ن  خددذ البكليدد  زدإددة وقددد  خددربت اسش مجددا  اسنصدداري وقلددع 
له  ن إبصل ابلل  ة الب  يذإدة للحركدة وإطلدو موعدد عاجدل لوضد  ال  دايف 
العمليدددة لهمب دددا اجلدإددددعال وقدددد رحدددو ر كثدددرياال سنددده كدددان رجدددل عملددد  وال 
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ارع وال  ي مكبددددو وال  ي اددددديت سددددو  ن فدددده واجبهدددددا ح ا  لدددد   ي سددددي
العمددلال وقددد نوإددع  ن  غددري كددل تلدد  اسمددور عمددا قرإددوال لدديعلم اجلميدد  مددا 

 معىن ح ي ة اسمم.
ا اليوم الثاين الب ي ا ابلل  ة الب  يذإة للحركة وتبكدون مدم سدبة 

و محدد  رجا ال اسش البار وحفم آفموي والعلم و محد مدور والعلم ع ددهللا
خليددد  وهدددو مدددم ا ارجيدددةال وقددددمع مشدددروع  اجلدإدددد و وضدددحع هلدددم  ن 
العمددددل ا ت  يمددددص  مددددر صددددعو وضددددربع هلددددم مددددثال ف ربعددددة مدددد هم  ع دددداء 
مؤسفددددص حلركدددددة الشددددد اب اهاهددددددال كمددددا   دددددم  ع ددددداء ا ا ددددداكم وفبلدددددون 
م اصددددو عليددددا فيهدددداال فهددددم خددددري مثددددا  لبكددددوإم ج هددددة موحدددددع بددددص ا دددداكم 

ذا قلددع هلددم  ن ددا جيددو  ن  لددجمل عمل ددا ب ونعمددل ا ج هددة والشدد ابال ولدد
واحدددع ونفددعى ل ددم صدد وث هددؤالء الشدد اب الددذإم ال  لكددون اددي ا سددو  
قلدددوملم و رواحهدددم لي ددددموح بال في دددو  ن ن دددم هدددؤالء للمحددداكم ونعلمهدددم  
كيدد  فتمددون ال  ددامال ور إعارضددين  حددد ع دددما قدددمع تلدد  ال كددرع س ددم 

ا ددددداكم إعدددددين ت وإدددددة الشددددد ابال فكيددددد  جيهدددددل هدددددؤالء  قدددددد فهمدددددوا  ن ت وإدددددة
اسع دداء ال عددالص ا ا دداكم هددذا الوضددوه احلفددانال لددذا  وضددحع هلددم  ن 
بران   هو  مج قوع الشد اب ب دوع ا داكم وس سدعى لدذل  بكدل مدا  وتيدع 
مددم سددلطات. ويل ددع مدد هم بعدد  الطل ددات ال ددرورإة الدد  سبفددداعدين ا 

 .العمل زد ا هذح الرحلة
عمل تدرإو خان لل ا ة مم الش اب ورف  مفبو  اسمين  -
 لد  ال يا ات.
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 دإددددد ميزانيددددة خاصددددة لل  ددددة اسم يددددةال وتفددددلم لددددعش مجددددا   -
 اهر .

  هدددار اسش مجددددا  ا الصدددورع و كب دددد  ابلراق دددة مددددم ا لدددد   -
 سس اب  م ية
 جتهيز  ورات ختصصية للمفب  ل:  -

وزراء وك دددار الفدددؤولص لدددد  =  ورع احلراسدددة اللصدددي ة حلدددران الددد
 ا اكمال 

 =  ورع ختصصية عم ال  جملال 
=  ورع ختصصدددية للكدددوا ر وال دددا ع اليددددانيص الخدددراد ج دددرالت 
فعالدددة إفدددبطيعون   ارع اجلددديش اجلدإددددال و  ارع العفدددكراتال وسدددبكون هدددذح 
الدورع ن لدة سدرإعة هلدؤالء الشد اب كد  إبعداملوا مد  خ اإدة ال  دام العفدكري 

راءع ا ددرائ  وتوزإدد  ال ددوات علددى  رو الواقدد ال رغددم  ن ددا ك ددا نركددز ومعرفددة قدد
 على تكبيكات حرب العصاابت ا هذح الرحلة. 

 =  ورع معلوماتية جتففية للكوا ر اجلد  لد  مكبو اسممال 
وبعد كل هذح الطل اتال يل دع مد هم  خدريا  ن ال إبددخل  حدد 

هم وادددد  مال وقددددد ل ددددوا ا عملدددد ال ال العفددددكرإص وال الفياسددددص و ال سدددد ترك
يلدد  وحددد وا ميزانيددة اددهرإة فددورا ويللددو م ددا  سددب جار بيددع جدإددد ليكددون 

 والر كم لدغ م دد ي لكدل  ورع  2500الركز الرئيفد  لعمدمال وحدد  م لدغ 
 م ية اهر ال   بعد  ل  يل ع مم اسش مجا   ن إفاره ا مج  الش اب 

ذهاب  ىل ال بددددددددا  واخبيدددددددار ال ا ددددددددة ممددددددددم إددددددددؤمم  ن خدمددددددددة الدولددددددددة كالدددددددد



                   169War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

واالسبشها   و رما  كثرال وارعع ا جتهيز ال اهج  الالزمدة هلدذح الددورات 
اجلدإددعال كاندع  قدو  الدددورات هد  احلراسدة اللصددي ة بعدد اجلاسوسدية ومثددل 

ابوندد مدم  4000هذح الدورات تعطى ا برإطانيا وإدف  الشاجمل الواحد 
 ومدم  جدل رفد  مفدبو   جل احلصو  عليهاال ولك  ا ك ا نعمل مم  جل هللا

ا ربع لد  الش اب سن ه او جهات  رتري  وسدو انية ولي يدة وغريهدا كاندع 
جاهزع لب وم مثل هذح الدورات ولكم بشرويف  و الفيا ع احل ي ية لل  دام 
وكل ا نعرفهاال وقدد فدر   اسمدري ملدذا الاطد  ال عيدد الدد  ور  درب  حدد  ن 

 اكم ا الفب  ل سن  لد  سديؤ ي  ىل هدف ا هو توحيد ص  الش اب اب
 هور جهات تعارضين م اادرعال وكدذل   ر ت  ن  ركدز علدى الددورات  والال 

 وبعدها سي و وقع توزإ  اسعما .
يلدددو مددددين اسش مجدددا   ن  جّهددددز  ورع سدددرإعة ل دددد ايف اهل ددددرع 
واجلوازات ا مطار ومي اء م دإشوال ووعدته خدريا حفدو جددو  ووجددت 

ا ترتيو الص وث لد  الشد ابال ور  خبدارهم ف دد  خبدريوا  ن ف  مشموال
مددددم ق ددددل   ارع احلركددددةال ومددددا ر إبدددده  ا دددداء عملدددد   ن ادددد اب   ارع كيددددام وين ر 
إهبمددددوا بعملددددد  بددددل كدددددانوا فدددداربونين ا بعددددد  اسحيددددان ابإلاددددداعات  ندددددين 
س فشددل و ن ددا ال تبدداد  ىل  مددم ا هددذح الرحلددة بددل تبدداد  ىل قبددا  ف دد ال 

هدددذح اإلاددداعات بفددد و رف ددد  ال دددزو  معهدددم لل  دددوب وعالقددد   و هدددرت
اجلدإدددددع اب دددداكم اإلسددددالميةال وك ددددع  واجهددددم ببددددذكريهم مددددا حصددددل ل ددددا ا 
 فمانفدددبانال والبصدددميم علدددى ال ددد  قددددما فيمدددا خططدددع لددده فلفدددع  عمدددل 
سحددد بددل  عمددل بال وكلمددا زا ا انب ددا  هددؤالء   زا  اددع ية الل  ددة اسم يددةال 



                   170War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

شدددد اب وفصددددلع هلددددم م ه دددد  و خددددربرم   ددددم الرابطددددون ا وقددددد قابلددددع ال
الصد وث ا ل يددة الفددرإة ولددإهم مهامددات كثددريع وم هدا اإلغبيدداالت لععددداء 
و رسدددداهلم لعمليددددات خارجيددددة  ن يلددددو اسمددددر  لدددد ال وقددددد فرحددددوا كثددددرياال   

  وضحع هلم  ن الب في  الكامل إكون م  اسش مجا  اسنصاري.
 خربين اسش يلحدة  ن  2006  س بمرب ا  اإة اع ان الواف

ه دداو سدديارع م ااددة مددم نددوه نيفددان سددبذهو  ىل بيددداوا لهامجددة الربلددانال 
والع يدددو  ندددين   ركدددع تلددد  الفددديارع ورك دددع فيهدددا وهددد  مملدددة  كثدددر مدددم 

كيلدددو مدددم الب  دددرات الشددددإدع ال عاليدددة ور إ  دددى  ال توصددديل الددددائرع   400
ة عمليدة نددريور وت زانيدا وعمليددة الكددو  ا الكهرابئيدة وقددد ات عدع ن ددو وسدديل

عدن وكدذل  عمليدة الصدهاإ ة ا مم اسداال ل دد فزعدع ع ددما عرفدع  ندين ا 
تلددددد  الفددددديارع وهددددد  تفدددددري ا ادددددواره م دإشدددددوال  خدددددربت اسش يلحدددددة  ن 
إبوقدددد  فددددورا مددددم اسددددبادامها وجيددددو رك هددددا  ىل حددددص  رسدددداهلا ل يددددداوا سن 

فديارع تدركم ا بيدع يلحدة وإ دام حوهلدا حركبهدا تعدين ا طدرال وكاندع هدذح ال
عائالت كثريع واد اب كثدر وقدد زا   لد  مدم قل د  ويل دع م ده مدم جدإدد 
 ن  خددذ هددذا اسمددر زدإددة وخيددرد الفدديارع وإرك هددا ا  مدداكم فارغددة حددص ال 
تفدد و  ي     سحددد لددو ان  ددرت اب طدد  وقددد ت  دده لددذل  جددزاح هللا خددرياال 

ى الربلدانال وهدو ي عدا إعدرث  ندين ال  ك در ل د س لبه عدم ادرعية اهل دوم علد
الربلددددانيص وال  عددددارو قبددددل ع دددددهللا إوسدددد  بفدددد و  عالندددده احلددددرب علي دددداال 
ولك ين  ر ت  ن  كدون واضدحا  ن ال إصداب  ي صدوما  مفدلم     ا 
هددذح العمليددةال "ال إ  مدد   ن إددؤ ي  ي  حددد غددري هددؤالء الددذي  عل ددوا احلددرب 
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 اخددل سدديارته فددر  علدد  قددائالال "تددم مددم  ضدددان"ال هكددذا قلددع لدده وتددم ا
جهب ددا نددر  ابلثددل"ال ولددم ن حددم الفدديارع ا الربلددانال بددل سدد ب ر حددص ت هددر 
اسهددداث. ور   ددى   م حددص  ددرو اسش ع دالفددالم وهددو مددم ق يلددة سددعد 
)اهلوإددة( الدد  إ بمددد  هلددا وزإدددر الداخليددة لفدددلطة ع دددهللا إوسددد  وهددو عيدإدددد 

مل حواجز م ىن الربلان ا بيداوا وت  ري ق  لبده وهد  ي عاال وقام اسش ابختا
ع ددارع عددم سددديارع م ااددة ابل دددرب مددم اجل دددرا  اإلايددور اسو  ا الصدددوما  
وكددذل  اجل ددرا  اسوغاندددي وكددان اددرإكهم ع دددهللا إوسدد  معهمددا ا تلدد  
الفددددديارعال وقدددددد   ت العمليدددددة  ىل قبدددددل اجل دددددرا  اإلايدددددور وجدددددر  اسوغانددددددي 

 إوس  زرو  ابلمة ن ل على  ارها  ىل  ايوبيا للعالدال وكذل  جر  ع دهللا
وقددد كللّدد  اسش عيفددى ابإلاددراث علددى هددذح العمليددة الدد  جّهددزت ق ددل  ن 
  خددددل  ىل الصددددوما  وااددددتو إوسدددد  الب ددددزاين واسش معلددددم قاسددددم ا جتهيددددز 
الفدديارعال وقددا  خليددة الب  يددذ اسش الشدد اه  بددو ح ددجمل الرحدداوإين مددم بيددداوا 

ابسم )عل  صابر( وهو مم اإلخدوع الشدهورإم ا تل يد هم الددرون العروث 
ال اسية لل وات اإلايوبية ا إ داواال كان عد  اإلخدوع  ربد ال م  دذإ, و خدص 
مددم الب هيدددز واحلماإدددةال ولكدددم تمدددري اسمدددر ا آخدددر حل دددة حيددد   خدددرب اسش 
جع ددددر  ن إ فددددحو وإددددتو ع دالفددددالم لوحدددددح سن العلميددددة ال  بدددداد  ىل 

 فصال بل ن و واحد.ن 
ال اددد   ندددين  كدددرت  ن دددا رت  دددا عمليدددة الغبيدددا  ع ددددهللا إوسددد  
 ا ددداء جوالتددده اإلفرإ يدددة وتوق  دددا عدددم  لددد  سسددد اب  كرردددا سددداب اال و كدددم 

وتم نذكر  ائما  ن ا لف ا م  اإلغبياالت  اللل ارف  ن إف لين لا ا  غبياهلما
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يدددي اددا قددد  عل ددا الفياسددية؟ال اجلددواب واضدد   ن ع دددهللا إوسدد  وعلدد  ج
حدددددراب واضدددددحا ضددددددان وجهدددددزا كدددددل اإلمكانيدددددات الالزمدددددة إلغبيال دددددا حفدددددو 
العلومدددات الددد  لددددإ ا وادددا ال خي يدددان  لددد ال فددداسمر بفدددي  ف  دددل  ن إ بل دددا 
عدوان تم نفعى ل بلهما سن ا بكل بفداية ا حدربال كاندع لددإ ا  ج ددع 

مليدة بيدداوا  والال واثنيدة الغبيالاا ا الصدوما  ولك  دا انب دران ل در  نبدائج ع
 ن ا  رك ا بص ب ا جزءا مم ا اكم وه  ال   مرت ا بب  يذ كل العمليات ال  

 بش  ا تعزز قورا وت ع  قوع ا صم ا بيداوا. 
ا اليدددوم الثددداين مدددم العمليددددة  ه دددع  ىل بيدددع سدددري كددددان اسش 

فكم فيهال يلحة إفب  ل الهاجرإم فيهال وكانع عائلة الشهيد ع دالفالم ت
وكان مم واجو هؤالء الش اب  خ ارها بش ن زوجها وكذل  وض  بدرانمج 

ع الدددد  ر ديدددولكدددم مثدددل هدددذح اإلسدددتاتي ية ال ع مفدددب  ل  سي الددده وزوجبددده
توضددد  سسرالشدددهداءال  ن دددا ك دددا نعدددارو  رسدددا  الشددد اب للشدددها ع    ادددا  

 ي اديتال  والر 2000عائالرم بعد  ل ال وال إعين  عطاء عائلة الشدهيد 
فاسهم هو البواصل م  تل  العائلة والوقوث زان ها ووض  بدرانمج ح ي د  
سي ددا  الشددهيد حيدد  الدراسددة واالهبمددامال وت عيددل بددرانمج حيدداو هلددا  ون 
 ن  بددداد تلددد  العائلدددة سحددددال هدددذا هدددو الصدددوابال ي عدددا ر إكدددم لددددي  ي 

م لدد   ي سلطة ا هذح العملية واهبممع  ج دو اجلدإدع ف  ال ور إكد
  تصا  خارج  ابلهاجرإم مم  ورواب وغريها.

ل ددددد  ه ددددع  ىل بيددددع الهددددداجرإم والفدددد و هددددو وجددددو  الل  دددددة 
اإلعالميدة للحركددة فيدهال وقددد يللدو مددىن  ن  صد   هلددذح الل  دة اددعارا جدإدددا 
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حلركدددة الشددد اب اهاهددددإم وبصددد   خ دددري ا الكرافيددد  واف دددع علدددى  لددد ال 
فمدددل اجل فدددية الفدددوإدإة هدددو الراددد   وكدددان اسش مصدددعو الصدددوما  الدددذي

ليكددددون الفددددؤو  عددددم اإلعددددالمال  ه ددددع ه دددداو وفوج ددددع بطلحددددة الفددددو اين 
والكثري مم الش اب الهاجرإم وكان قد اره ا كبابة بيان عم العملية  ون 
 ن نعددددرث  ي ادددديتال ور  هددددبم لددددذل  واددددرعع ا عملدددد  و  ددددزت الشددددعار 

راءع ال يانال ف ر ته وقلع لده "ال بكل ا ة   ان اين اسش يلحة ويلو مىن ق
 ن" فطلو مىن  ن  وقعهال فهمع قصدحال فوقعدع  مدام اجلميد  وهدو  إ دا 
وّق   دع تدوقيع ال ل دد تع دو الهداجرون مدم هدذا ال عدل وبدد وا إبفداءلون 
عمددم  كددون؟ال ومددم جددان  فهمددع   ددم جددد  ومددم  ورواب وجدداءوا ليبدددربواال 

سدلون مد  اجلديش  ىل ال بددا  ا  ولكدم لديو ه داو تددرإو حاليداال وسدوث إر 
كيفماإو م اارع و ون تدرإوال وكان لدإهم  مري وهدو اسش اداكر اإلايدور 
وفمل اجل فية الربإطانيةال وبعد فتع اكرين يلحدة الفدو اين ومجد  الشد اب 
و خربين  نه إبوجه  ىل جامعة م دإشو لالسبعدا ات ال هائيةال ل د  حرجين 

يددان العمليددة الدد  اسددبهدفع ع دددهللا إوسدد ال جدددا ع دددما يلددو مددىن توقيدد  ب
سندده إعددرث  ندددين ر  لعددو  ي  ور ا تلددد  العمليددة ولكددد  إعطيهددا الشدددرعية 
الكاملة يلو مدىن  لد ال و تفداء  كيد  لدو  ندين ر   هدو  ىل  لد  ال يدع 
ال دداز مهمدددة الشددعارال ي عدددا ر  كدددم سعلددم مدددا جيددريال واثنيدددة  ن ر  وقددد  ا 

لكثدري مدم الشد اب الصدومالص الدذإم حدو  يلحدة تلد  اللح دة لث دع ع دد ا
وكدددددددانوا إ  دددددددرون  ّ   ندددددددين معبدددددددد  وال  رإدددددددد العمليدددددددات الب  ريإدددددددة وكدددددددانوا 
إلفددبادمون ا بدد  اإلادداعات حددو  عالقدد  اب دداكمال لب كددد لددد  هددؤالء 
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مزاعمهم لذا قطعع الش  ابلي ص  نين م   غبيا  مدم إعدا ان وضدد  غبيدا  
إم  خلدددوا الددد ال  د ن مدددم ا ددداكمال ل دددد فهمدددع الع دددائز والصدددحافيص الدددذ

 اللع ة لذا ك ع حذرا ا البعامل ببل  ال  ية.
ع دددما خدددرد اجلميددد  مدددم ال اعدددة تعرفدددع علددد  الهددداجرإم الدددذإم 
ب دددوا ا ال يدددعال وبدددد ت   ددددا  لددديهم ابإل ليزإدددة وقدددد فرحدددوا جددددا للمددد ال 

رم  ن لدددددي وسدددد لبهم عددددم سدددد و اهيددددتال ف ددددالوا البدددددرإو واجلهددددا ال و خددددرب 
 ورات خاصدددة ل  ددداء خدددال  خارجيدددة و ان مهدددبم اب دددال  ا ارجيدددة  كثدددر مدددم 
 هبمددام  درسددالكم للحددرب ا كيفددماإو سن ه دداو الكثددريون مددم الشدد اب 
الصددوماليص إفددبطيعون فعددل  لدد ال ولكددم ال  جددرب  حددد ابل  دداء ا تدددرإ او 

 ح  دبم  لد ال  فه  خاصة ل ا دة اد اب احلركدة ولكدم  كد كم مشداركب ا  ن
وقددد تع  ددوا مددم كالمدد ال سن م ددذ وصددوهلم مددم  ورواب كددان اجلميدد  فرضددهم 
علددى الشددها ع ف دد ال وال غددري الشددها عال  مددا  ان ف ددد حرضددبهم علددى اإلعدددا  
اجليددد ق ددل ال بددا  والشددها ع وماولددة االسددب ا ع مدد هم ا ب دداء ا ددال  ال ائمددة 

كدددددارا معبددددددال إعدددددين  زعددددداد ا العدددددارال سن مثدددددل هدددددذح ا دددددال   ن محلدددددع  ف
الاابرات العالية و  خاهلا ا صدراعات  اخليدة مد   ب اءهدا بددال مدم الب در  
للادددال  اإلسدددالمية العربيدددة الددد  تعمدددل ا العدددارال ور  جدددربهم علدددى قدددرار بدددل 
خرجدددددددع ووعددددددددرم  ندددددددين سددددددد رج  ابلليدددددددل لبدددددددو إعهم س دددددددم سدددددددريحلون  ىل  

 كيفماإو.
مددددم اددددع ان جتمدددد  قددددا ع احلركددددة  ا هددددذا اليددددوم وكددددان آخددددر إددددوم

العفكرإص ب يا ع اسش يلحدة ا جامعدة م دإشدو ال داء التتي دات ال هائيدة 
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لل دددزو   ىل كيفدددماإوال وكاندددع ا طددد  الددد  وضدددع اها سدددارإة ال عدددو  حيددد  
ال زو  ملدوء وا ال الم والوصو   سره وقع  ىل مشارث كيفماإو وال دد  

ش اب مم الدداخل ابلبشدوإش علدى اسمدم ابهل وم م اارع بعد  ن إبمكم ال
الداخل  بزره بع  الب  رات الوجهدة ضدد آليدات بدري هدال  وزإدر الددفاه 
سدلطة ع دددهللا إوسد ال وه دداو ت فدي  مدد  اهموعدات الدد  ا هارغيفدا إددري 
وجلددددو وكيددددام وين وغريهدددداال  هددددو اجلميدددد   ىل اجلامعددددة وقددددد ح ددددر الشدددديخ 

تلدد  احل لددة و  تصددوإرها لةعددالم  إوسدد  عيددد عددا ي وزإددر الدددفاه ا دداكم
وخطددددو ا ال ددددان وكددددذل  الشدددديخ حفددددم تركدددد  و بددددو م صددددور وغددددريهمال ر 
 ح ر ه او سس اب  م ية سن مثل هذح الب معات إكثدر فيهدا اجلواسديو 
وك ا نعداين مدم  الم داالع مدم ق دل اد اب ا الدذإم   دوا  ن اسمدر قدد انبهدى  مدا 

بعد   ام احل لة جهزت ن ف  بل اس   تم ف د علم ا  ن العمل إ د  اينال
العفددكري و ركددع بفدديارو البوإبددا احلمددراء وكددان معدد  اسش إوسدد  الب ددزاين 
واسش عمدددر البدددار وبعددد  الشددد اب وعزم دددا علدددى الدددذهاب لل امعدددة إلل ددداء  
كلمدددة  مدددام الشددد اب لبشددد يعهم ا الفدددم  والطاعدددة و رإ دددهم ضدددد قطددداه 

إكم الكثري مم الش اب إعرفين  صال الطرملال وهكذا وصلع ا اجلامعة ور 
و فدددر  لدددذل  سنددده محاإدددة  ال   يلدددو اسش عيفدددى الكيدددين ح  ددده هللا مدددم 
اجلميدد   ن جيبمدد  ا الصدداالت وكددان ال  ددر مجيددل جددداال ل ددد عرفددع حي هددا 
 ن هللا إرإددد خددريا للصددوما ال فل ددد ر إددع ادد ااب ا عمددر الزهددور وهددم إ  ددون 

صدة مدم  جدل   يد  احلد  والعدد  و قامدة ص وفا جداهزإم ل يد   رواحهدم رخي
ادددره هللا ا الصدددوما ال ل دددد أتادددرت بدددال اددد  ابل  دددر وع ددددما هدددد  اجلميددد  
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حيددد  كدددانوا إكدددربون وإهللدددونال وق دددع  مدددام هدددؤالء و ليدددل بدددال اددد  س دددم 
 ف ددل مددين و ل يددع علدديهم كلمددة نصدديحة مهمددة حيدد  الصددرب والرمحددة وعدددم 

وا  سددلحبهم وتدددرحي هم ومعددداملبهم قبددل ال دددارإم مددم قطددداه الطدددرمل والددذإم رمددد
ابحلفىنال ل دد  كددت هلدم  ن هللا انصدرهم وسدوث  ن اداء هللا إ دب  هللا هلدم 
عمددا قرإددوال ل ددد خط ددع فدديهم سكثددر مددم نصدد  سدداعةال وقددد تدددخل اسش 
عيفددددى و خددددرد  ش مددددم بددددص احلاضددددرإم كددددان إصددددورين مددددم جهددددازح اجلددددوا ال 

كان فعلبه  لد  ر  فعدل ويل ع مم الش اب البعرث عل  الشاب لعرفة  ن  
للحمان  و ه او  مدر آخدرال  ن دا ال ن  دل  ن نصدور هدر  البصدوإر بدل جيدو 
 ن إكددون ه دداو  سددد اب عدددع ل  عدددل  لدد ال وعلدددى كددل حدددا  فددر  الشددد اب 
لرءإ  وزا  الش هات حو   عم  لل دزو  ال دوات  ىل كيفدماإو حيد  ت دص 

ارفال ور تكددم الشددكلة لل ميدد   نددين مدد  ال ددرارا ال هددائ  هلددو الشددور  الطددو 
مد  الشد اب الصدوما  بدل مد  الهداجرإم الدذإم  تدون  ىل الفداحة   إعطدى 
هلددم معلومددات كثددريع وخاي ددة لكدد  إ عدددوا مددم فددالن  و عددالن. وبعددد الل دداء 
قابلدددددع بعددددد  اسح ددددداء سو عهدددددم   اجتهدددددع  ىل ال يدددددع وغدددددريت مالبفددددد  

اجلامعدددة سو ه  العفدددكرإة  خدددر  مدنيدددة وعزمدددع  ن   هدددو مدددم جدإدددد  ىل
اجلدديش ا الليددلال وا الفدداعة الثام ددة مفدداءا خرجددع ابلفدديارع واجتهددع  ىل 
جلامعددددة مددددم جدإددددد وه دددداو بددددد ت البحركددددات والب معددددات ال هائيددددة حيدددد  
البوزإدددد  ال هددددائ  وقابلددددع اسش يلحددددة الفددددو اين وو عبدددده وكددددذل  اسش  بددددو 

ابل ددزو  وقددد بصددري اسوجددا إين وخالددد وبعدد  الشدد اب وقددد يل ددا اإل ن مددىن 
واف ع على اريف  ن إرجعوا بفرعة سن لدإ ا مشارإ   رسا  اسبطاله  ىل 
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اسوجا إم عما قرإوال وقابلع الشيخ حفم ترك  و دا ا كثدريا عدم ا داكم 
واددد عع اجلميددد  علدددى البعددداون معهدددا ومدددم   يلدددو مدددين  ن   دددرو إلجيدددا  

عية للطرإدد  اسش عيفددى الكيددين الددذي  ددرو  ىل آفمددوي كم موعددة  سددبطال
و ركدددددع بفدددددرعة ور  سدددددبط   ن  جددددددح ورجعدددددع مدددددم جدإدددددد لل امعدددددة وا 
م بصدددد  الليددددل اكبمددددل كددددل ادددديت و ركددددع ال ددددوات ا ملددددة ا الشدددداح ات 
والفددديارات العا إدددة وكدددذل  ال دددا ع ف دددد  دددرو يلحدددة والشددديخ حفدددم تركددد  

يمددين وع ددهللا صددال  وال ددا ع اليددانيصال واسش العزإددز علدد  قلد   بددو  اهددد ال
ومددم  قدددرب الشددد اب   ال فو عبدده حيددد  اخبدددار  ن إ ددز   ىل كيفدددماإو سنددده 
إرإد  ن فتث ال با  لف و  نه غداب عدم ميدا إم ال بدا  لعددع سد وات ور 
 عددارو قددرارح بددل  وصدديبه خددريا وقلددع لدده  نددين سدد قيم  ورع وبعددد كيفددماإو 

 ب دا  كثددر مددم  ك ده  ن  و وإشدداروال وا ال ددالم الددامو  رك ددا مجيعددا وبرف
آلية وكان قلد  صدافيا مد  اجلميد  س دم إدذه ون  40ااب  اهد و  500

 ىل احلدددددرب ورمدددددا إ بلدددددون وقددددددت سددددديارو  مدددددام ال افلدددددة  ىل مدإ دددددة آفمدددددوي 
وو عع اهاهدإم وعلدى ر سدهم اسش يلحدة الفدو اين سن  لد  مدم الفد ة 

ص    نده سدي  ى ال  وإةال وك ع قد قابلع اسش  محد مددور ا اجلامعدة وت د
ا م دإشو ور إ ز  م  اجليش وعلى كدل حدا  نفد  ا  ن ندر  بع د ا سن 
ه او  غراو كثريع سديبم ادح ها  ىل كيفدماإو وجيدو علي دا  ن  بدار بعد  
م هدددا لعمل دددا ا م دإشدددوال ر  رجددد   ىل ال يدددع م اادددرع بدددل اجتهدددع  ىل بيدددع 

و فوج دع   دم ر إ زلدوا الهاجرإم سعرث ترتي ارم ومم نز  ومم ب  ال وه دا
مددد  اجلددديش بدددل اخبددداروا ال  ددداء ا م دإشدددو لعددددم خدددربرم ا ال بدددا  وعددددم 
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تدرملم على الفال  وكان هذا ر ي اسو  ع ددما قدابلبهم ا  لد  الصد ا ال 
 ي  وصدددر    بع دددهم ب دددرورع ال  ددداء للبددددرب علدددى كدددل اددديت ق دددل  خدددو 

إ دددا   ندددين  جدددربرم علدددى  ال ددداجت سال حدددربال ور  ر   كثدددريا لدددذل  ال دددرار
ال  ددداء و  خددداهلم ا بران ددد   ون اسبشدددارع مدددم  تدددى ملدددمال وفدددورا يل دددع مدددم 
 مدددريهم اسش اددداكر  ن إ دددرر مدددا   ا كدددان اددد ابه سدددي  ون معددد   و سدددي زلون 
الح دددا لكيفدددماإو وقدددد واف دددين ا الدددر ي ويلدددو مددد هم عددددم ال دددزو  وال  ددداء 

 لالسب ا ع مم الدورات ا م دإشو.
الليلددة اسوىل مددم رم ددان وا  و    مدده وصددل ا اسخ ددار ك ددا ا 

الفارع حي   كم الش اب مم الدخو   ىل كيفماإو  ون قبدا  ف دد هدرب 
"بددري هدديال " زيشدده اجتدداح "لددومل"ال وحصددل ه دداو خطدد  فددا   بفدد و عدددم 
تدددرب الشدد اب علددى العمليددة وعدددم  كدد هم مددم معرفددة بع ددهم بع دداال ف ددد 

على مشدارث الدإ دة ولكدم وب  دل هللا ر جيدر   تشاب  فرإ ان مم الش اب
 حدال وقد نصح ا كثريا بعدم  اراو ال ان ا العارو   ا ر إبدربواال وسوث 
نر  ما سيحصل ا معركدة  جومداال وي عدا ا بداإدة اسمدر رحدو  هدل ا دري 
ب دددددوم ا دددداكم اإلسددددالميةال ور إعلمددددوا  ن مددددم قدددددم  لدددديهم رمددددا إكددددون لدإدددده 

رءإة خاصة ال تب   م  رءإة ا اكم وسوث  تكلم عم هذح  ج دع خاصة و 
اسمور ع دما فص الوقعال وا ص ا   ل  اليدوم  ه  دا ومع دا اسش إوسد  
الب ددزاين ل ب  ددد بعدد  اسغددراو الدد  ستسددل  ىل كيفددماإو وتددم ةاجددة  ىل 
 بع ددها لبدددرإ ات ا الفددب  لية ف خدددذان صدد ا إ  ال ددو رع اسلونيددوم والددد   ن و
وبعددد  اسغدددراو الددد  ت يددددان ا الددددورات ا اصدددة اب دددال ال وقدددد فوج دددع 
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ع دما يلو مين اسش  محد مدور  ن  سلمه الهاجرون الذإم قرروا ال  داء 
وعدم الدذهاب  ىل احلدرب وفهمدع  ن ه داو حدرب آخدر سدر  ضددي س دم 

هددذا  فهمددوا  نددين  رإددد مدد هم  ن إباصصددوا وفتفددوا ق ددل الدددخو  ا العددارو و 
كان عكو  ج دع مم إرإدد  رسدا  الهداجرإم للصد ون اسماميدة مدم  جدل 
الدعاإددة وكفددو الب إددد ا ددارج ال كمددا ك ددع واضددحا ا تعددامل  مدد   ج دددع 
الصدددوما  المدددرر وحرضدددع علدددى الدددذهاب  ىل اسوجدددا إم ل بدددا  اإلايدددوبيص 
م اارع وهذا ر إكم إع و  محد مدور وبع  قيا ات كيدام وين رغدم   دم 

وجا إ يصال وع دما يلو مدين  لد  كدان علد   ن  سدبعمل الدذكاء ا هدذح  
الفدد لة وعدددم تك ريهددا سنددين  علددم  ن ه دداو مددم إرإددد ت عيددل هددذح الفددائلال 
قلدددع لددده بكدددل بفددداية " ن هدددؤالء الشددد اب ليفدددوا كاسغ دددام تفدددوقو م كمدددا 
تشاءونال جيدو  ن تدذهو  ىل  مدريهم اسش اداكر وتطلدو م ده  لد "ال ل دد 

ع لددده  ندددين ال  ع دددد اساددداان فيمكددد هم  ن إدددذه وا حيددد  اددداءوا  وضدددح
ولكم بعد  سب  ان  مريهمال " نين  رإدد مفداعدرم ا ب داء ااصدية جدإددع 

وت هددم مددم هددم ادد اب ال اعدددع ومددا ي دد ال وصددحيحة ت هددم معددىن اجلهددا  احل 
رهم"ال وقددد غ دو مددىن اسش  محدد ولكدم تدددخل  مدري احلركددة اسش افكدهد   

لددددهال " ن  مددددر الهددداجرإم اين ال خيددددجمل   ارع كيددددام وين ف دددد   عاعيدددل وقددددا  
فدددد حم حركددددة واحدددددع حاليددددا و ان اسمددددري وجيددددو  ن إبددددوىل   ارع احلركددددة ملدددد  
الهدددداجرإم"ال  را  اسش  عاعيددددل  ن إددددذكر مدددددور  ن ه دددداو وحدددددع وحركددددة 
جدإدع و مري وجيو  ن إ فى موض  يلحة الفو اين ولك ين ك ع  علدم ا 

ورإة تكبيكيددة ف دد  وهدد  صددوم ددذ ال داإددة  ن هددذح الوحدددع هدد  قددرارع ن فدد  
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وحددددع مصددداال وكدددان علي دددا اإلسدددب ا ع مدددم الوقدددع ق دددل  هدددور ا الفددداتال ر 
إ ددر  اسش  محددد بكددالم اسمددري كثددريا سندده إعددرث  ن ادد اب م دإشددو  يلددون 
جلهب دا وتدم نرإددد الوحددع مد  ا دداكمال لدذا  هدو م ااددرع وقابدل اسش ادداكر 

  واضدد ال " ن هددؤالء الشدد اب هلددم ر يجن ولفدد ا  ددربهم وهددم إرإدددون وكددان الددر 
ال  ددداء مددد  العلدددم إع دددوب وإبددددربوا ق دددل  ن إددددخلوا ا  ي حدددروب"ال هكدددذا 
 خددددربح اسش ادددداكرال و تع ددددو مددددم تشددددد  بعدددد  ال ددددان رغددددم قلددددة علمهددددم 
ابلددددإمال فكل دددا نعلدددم  ن الفدددلم ال جيدددوز لددده  ن إددددخل احلدددرب وهدددو ر إعددددّد 

الكامددددل لددددذل ال سن اجلهددددا  والدددددفاه عددددم اإلسددددالم م ددددرون  ن فدددده اإلعدددددا 
ابالعدا  واالسبطاعة فال إكل  هللا ن فا  ال وسعهاال كي  إرإد هؤالء مم 
الشدد اب  خددو  معددارو وهددم ر إطل ددوا  ي يل ددة ا حيددارم؟ وهددم ال إعرفددون 
فدم ال بددا  وال إعرفددون مددم هددو العددو؟ وبفدد و هددذا اجلهددل ابلدددإم والبشددد  

هدددر ل دددا اسدددتاتي ية مجددد  اجلمدددوه لل بدددا   ون البطدددرمل  ىل البددددرإو الزائدددد  
الباصصددد  هلدددذح اجلمدددوه وهدددذح االسدددتاتي ية فاادددلة  ون اددد  سنددده ضدددد 
ال طرعال وك ع ممم إعارضدها و وضدحع لل ميد   ن "ال وعيدة ع ددان  حفدم 
مددم الكميددة". جهددزان  ن فدد ا للعددو  ور  كددرب ا جفددم ا دداكم ولدديو لددد  

ف حم ممم إرف   ن إ بل الش اب وجير ال    و مم إدبكلم الش اب ف  ال 
ابعده مدم العلمددانيص لياط دوا الكراسدد ال بدل ك دع  ادد   كدل الشدد اب  ن 
إ  ددوا ا ا دداكم وال إفددمعوا ابالاددعات الدد  تبحدددا   ددا ال ترإددد الشددرإعة 
 و   ا تبعامل مد  العددوال سن دا ك دا علدى علدم مدا جيدري ا الكدواليو ولدد  

 ددداكم احلددد  ا ال ددداورع و  هدددار سياسدددبها البفدددامية لدددد  اجلميددد ال وك دددع ا
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 تصدد  لكددل اسصددوات الدد  ترإددد  زإد  صدد  ا دداكم و بددرز هددذح اسصددوات 
مم البشد إم الذإم ال إ همدون الفياسدة الشدرعيةال بدل إ همدون لمدة ال بدا  

هلددددم  ف دددد ال لددددذا جتدددددهم إ دددداعلون الشدددداكل ليل دددد  اجلميدددد   ىل الب اتددددل وك ددددا
ابلرصدا ال فكل دا  اهددون وبفد و موقع ددا العدال  كدان ال دان إفدمعون  لي ددا 

 س م إث ون ب ا. 
ك دددا ا م دإشدددو نبددداب   خ دددار كيفدددماإو ور تكدددم كلهدددا م رحدددة 
ف ددد قل  ددا لكثددرع ال دداهرات فدد  و الشددعو الددذي رحددو ابإلخددوع ق ددل عدددع 

 ا اصدددة  ن   م هدددو ن فددده الدددذي إب ددداهر ضددددهمال وت دددص ل دددا مدددم مصدددا ران
بع  تصرفات اإلخوع ا اي ة واجلاهلة خبصوصية ال دان ومدا هدو حدرام ومدا 
هدددو حدددال  والبفدددره ا اإلفبددداء هدددر  الشددد ال وعددددم معرفدددة  ولدددو ت العمدددل 
الفياس  كل هدذح العطيدات جعلهدم خيلطدون ال ابدل ابهلابدل ور إ ددروا علدى 

ق ائددل اسوجددا إم  احل ددائ علددى مددو ع بعدد  ال  ائددل ا كيفددماإو ل ددد كفدد وا
والفدد و هددو  ن قيددا ات كيددام وين م هدداال فه دداو الشدديخ حفددم تركدد  و محددد 
مدددور وع ددد هللا  إل دد  و بددراهيم اددكري و بددو  جانددة وغددريهم ونفدد  هددؤالء 
 ن ق يلة اهريتص والرفان واا  سيا  كيفماإو الفداب ص ق دل قددوم الشد اب  

ن علددى اإلخددوع ب دداء ا الدإ ددة وكدداكانبددا تعمددالن ا ا  دداء لزعددزع االسددب رار 
قددوي لعرفددة هددذح اسمددور ولكدد هم ركددزوا علددى مطددار ع جدديش بددري  جهدداز  مددم

هدديال  وكددانوا إرسددلون الشدد اب  ىل ال بددا   قددل البدددرإ ات وا ددرباتال كددان 
عليهم  خدذ فدتع راحدة وتددرإو ال دان وتوحيدد الصد ون جيددا مد  ا داكمال 

فماإو زمي  ق ائلهاال ومم   احلركة ل فد  وب اء ا ة  مة م  الشعو ا كي
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ال  ددو  ا ال دداي  اسخددر  ولكدد هم كددانوا مبفددارعص وتصددرفوا حفددو مددا ا 
ع ددوهلم مددم خطدد ال ور إكددم هددذح البصددرفات ب دداء علددى جلفددات وخطدد ال 
ف دددددد خطط دددددا ابالسدددددبيالء علددددددى كيفدددددماإو ف ددددد  ور نبحددددددا ونبوسدددددد  ا 

كانددع ه دداو البصددرفات الطائشددة   االسددتاجتية الدد  سددبب   بعددد  لدد ال وي عددا
الدددد  ال تصدددد  مددددم عاقددددل ف ددددد     تلدددد  البصددددرفات  ىل سددددوء ت دددداهم بددددص 
اإلخدددوع  ن فدددهم فه ددداو مدددم قددددم ل بدددل اجلرحدددى ا الفبشددد ى وهدددم جرحدددى 
مفلمص مم قطاه الطرمل وقد  قل  ا تدم ا م دإشدو ملدذح البصدرفات المدري 

كدددافر اسصدددل  فكيددد  ب ددداي  مفدددؤولة  امددداال  ن دددا  مدددران  ن تدددتم اسسدددري ال
الطرإ  الذي وق  ا اسسر؟ال ومدم   كدان ه داو حدا ا  زإد  وحدرمل العلدم 
الصدددددوما  والكدددددل إعلدددددم  ن العلدددددم ال إعدددددين الراإدددددةال ومددددد   لددددد  فددددد ن العلدددددم 
الصددوما  ال إ هددر الشددرو  و  عددوع الشدددعو  ىل الك ددرال بددل اددعارح توحيدددد 

لل دددوم لثددل تلدد  اسفعددا  اسمدة الصددومالية فلددم إكددم ه دداو  ي مددربر اددرع  
وهددددذح اسقمشددددة كمددددا سدددد  ع وقلددددع ال تعددددين  ال البعرإدددد  ابل  يلددددةال و  ددددم 
 خوان دددا ال إ دددر ون البدددارإخ ف دددد  وضدددحع سددداب ا  ن ال  ائدددل كاندددع ت هدددر 
 عالمها بشدص رموزهدا للبعدارث وهدذا ا عهدد رسدو  صدلى هللا عليده وسدلمال  

ان لكل  ولة  سالمية علمها كانع ال  ائل تبعارث ابسعالم فال  ن  ن ك
(ال مددد  وجعلن   اكم     عواب و مجاا     لتع   ا فواليبميدددز مدددم غريهدددا حيددد  م دددد  )

البشددددإد علدددى عددددم ال دسدددية وع دددا ع تلددد  اسعدددالمال فهددد  قطعدددة قمددداش ال 
غريال والبشدإد على ماولة  عا ع الدولة اإلسالمية الوحددع الد  جتمد  مجيد  

دو  هدد  قطرإددة كددالوال ت وهددذا الفددلمص ل يددا ع واحدددع وتكددون م هددوم الدد
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اسمدر حصدل  ا داء  ولدة ا الفدة الع مدى وسيحصدل  ن اداء هللا عمدا قرإددو 
سن اسمدة خبددري وب  ددل هللاال ل ددد تفدد و حددرمل العلددم ابل وضددى ا كيفددماإو 
وكددذل   هددرت  صددوات ا م دإشددو ترإددد  ن تفددب يد مددم هددذح الب اهدداتال 

الشددور  ا دداكم واددرحع  و ه ددع م ااددرع لددم إهمدده اسمددر مددم قددا ع  لددو
هلددددم وجهددددة ن ددددران و قصددددد ه ددددا ادددد اب الشدددديخ ومددددا ا ن ددددو  عددددم اسقمشددددة 
واسعالم ف مران واضد    دا قطد  قمداش ال تعدين ادي ا ا ع ائدد ال دانال و مدا 
الراإة الذكورع ا اياثر ليو ابل مداش بدل هد  اهلددث مدم ال بدا ال والرسدو  

ملوندة  ا داء ت فديم الهداجرإم  صلى هللا عليه وسلم قد اسبادم عددع  قمشدة
واسنصدددار وال  ائدددل ا معاركددده ومدددم جيهدددل هدددذا فهدددو ال إ هدددم عدددم اإلسدددالم 
اي اال  نه صدلى هللا عليده وسدلم مدم بدص ل دا  ن هللا وحددح   ر  مدم قاتدل ا 
س يلهال وبص ل ا  ن مم كدان ه رتده  ىل هللا ورسدوله فه رتده  ىل هللا ورسدولهال 

عليددددده وسدددددلم كدددددان  ر و مددددد  إ دددددص لل دددددان   دددددم  والرسدددددو  ممدددددد صدددددلى هللا
 ماس ون على نيارم وليو على ال اهر ف  .

ر   ى وقبا يوإال حص بد ت ت هر عالمات االن صدا  لدد  
اإل ارع اجلدإدع ا كيفماإو ور إكم اسمر سرا ف د بدا واضحا لد  العيان 

خوان دا ا هدذح وكان إ و  هذا اللد  اسش  محدد مددور وقدد اسدبمل بعد   
الفددد لة لعددددم معرفدددة هدددؤالء الشددد اب ح ي دددة مدددا جيدددري ا الصدددوما  وماولدددة 
ت فددددي  اسمددددر  ىل قبددددا  ف دددد ال والوضددددوه  كددددرب مددددم  لدددد  فه دددداو مصدددداال 
و هبمام للدو  اهاورع وكذل  ال و  الهيم ة على العار رمهدا مدا جيدري ا 

الشيخ حفم ترك  ضد  ال رن اإلفرإ  ال والع يو  ن الش اب ر إ هموا  ن
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هددذح اسفكدددار االن صددالية ال باكدددة فالوحددددع مدد  ا ددداكم هدد  اسسدددان وفيهدددا 
ال وعال وقدد  لمدران  ن نعبصدم ة دل هللا مجيعداال ومدا ادهدانح ا   ارع كيفدماإو 
عكو هذاال ف ع  ا قاتل وحاو   ن إؤسو ما إدؤمم بده وال إدر   ن إشدارو 

لال فكددل مددم إ كددر ا ن فدده ق ددل  حدددا ا لع بدده وهددذا مددا سدديؤ ي  ىل ال شدد
اسمة فمصريح ال شلال ولم إ     بداال ف مة ممد صلى هللا عليه وسلم ه   

( ال أم ة وس طا لتكو  وا   ُدا  عل   الن ا كل ايتال ف دد وصد ع   دا )
نفبطي   ن نلم  اجلموه اإلسالمية حص لو ر تب   خ  الفل ية كمدا نرإددال 

ملدذا ال دد  ولديو مدد   ن فدالن  فهم مفلمون  ون ا ال وجيو  ن نعاملهم
مدددددم - عدددددوي-ت ليمددددد -صدددددوا-سدددددل   جدإدددددد- خدددددواين-جهدددددا ي-سدددددل  

وغري  ل  مم الص ات ال   هرت ا زم  ا ما  نز  هللا ملا مم  -ال اعدإم
سلطانال و م بع  ا  ن مم ارويف االلبحامل ابجلها   ن ال إعص  الدر  ربده 

 ن ه ددداو صدددحابة سدددكروا   بدددداال وهدددذا مدددم ا رفدددات فل دددد قدددر ان ا البدددارإخ
وقاتلوا ا ن و الوقعال ونف  بع د ا  ن اجلهدا  لديو  إدم بدل وسديلة لعدزع 
الدإمال ومدم ال داهيم ا اي دة لدد  بعد   خوان دا ف دد  دم بع دهم   ن الدر  
 ن ر إكدددم  اهددددا فهدددو ضدددا  وال إفددداوي ادددي ا ع ددددهللا ونيفددد  هدددؤالء  ن 

يل هللا بفد و الكدرب والدر ءال وهدذا  و  مم إفعر ا ال ار هدو اهاهدد ا سد 
إعددين  ندده مددم سددكر وجاهددد خددري مددم الددذي تكددرب علددى  خواندده وجاهددد و ددم 
 نه  ف ل مم غريح  و  نه البدار  ون غدريح  و إرإدد ععدة ع دد ال دان واليعدا  
ابب ونفد  هددؤالء البعددالص علدى ال ددان  ن الشددهداء هدم  ون مرت ددة اسن يدداء 

صددداحلون الدددذإم سيشددداركو م الرت دددة والصددداحلون هدددم والصددددإ ص و ن ه ددداو ال
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اسن يدداءال ور إكددم كددل هددؤالء م دداتلص معددىن ال بددا  بددل كددانوا  اهدددإم معددىن 
ت ليددغ الدددعوع وتزكيددة  ن فددهم ورفعهددا  ىل  علددى الدددرجات ع ددد هللاال لددذا انلددوا 
ما إ اله مم قبل ا س يل هللاال وقد  هدو بعد  الشد اب  ىل  بعدد مدم هدذح 

كار ف د قرروا  ن إلموا  ابءهدم و مهدارم عدم حيبدارم ة دة  ن هدؤالء ال اسف
ف ددون اجلهددا   و ليفددوا ملبددزمص ابلدددإم ونفدديوا  ن  فعدداهلم تلدد  سددوث لددم 
تدخلهم اجل ةال سن اجل ة  ع  قدام اسمهاتال و  دوا   دم مدا ام  اهددون 

 معاصدديهم فيمكدد هم البعليدد  علددى ال ددان ونشددر عيددوملم وف ددحهم وتددركهم ا
(ال وكمدا  ن ك ل  كن تم م ن  مج   فم ن   عل يكموعدم نصحهم ونفيوا )

(  ف      اجملاه دين عل   القاع دين) هللا ف ل  هل اجلها  علدى غدريهمال 
وك    وع  د   ايإددة بوعددد اجلميدد  ابحلفددىن )سدد حانه وتعدداىل كددذل  كمددل 

ونبددبرح ون همده ق دل ( لا ا ال ن ر  ال رآن حيح التوابْي(ال و ن هللا )ا لىن
احلكددم علددى ال ددان؟ال هددل تددم  علددم مصددلحة ال ددان مددم هللا؟ال  ن هللا فددو 
هذا الع د الذي إعصيه كل مرع بشص  ندواه العاصد    إعدو  وإبدوب وإرجد  
 ىل هللاال لددددددذا ال   ددددددرن مددددددم العددددددروث اددددددي اال وال إ  مدددددد   ن إبعدددددداىل بعدددددد  

ل يع وة ة اسم يات ال خيرب اهاهدإم على  وإهمال فت  الرجل خيرد مم ا
زوجبدده وال والدتدده  ندده سدديذهو لل بددا  ا ال ط ددة ال النيددة ورمددا لددم إعددو ال 
لدددا ا ال إدددو عهم  ن كدددان جهدددا ح صدددحي ؟ال ورغدددم  ن  هابددده لبلددد  ال ددداي  
فددددددرو ك اإددددددة ولدددددديو فددددددرو عددددددص بددددددر ي اجلمهددددددور  ال  ن هددددددؤالء الشدددددد اب 

كدد   نصدد   ب ددائ  و ح ددا ي إب دداهلون صددلة الددرحمال و نبهددز هددذح ال رصددة ل
وكل  اهد  ن إ ب ه وإعلم علم الي ص  نه ال خيبل  عم  ي مفلمال فه داو 
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الصدداحلون وال ددانبون والبددائ ون والصددابرون والصددائمون والددذاكرون واحلدداف ون 
ل روجهمال والبطهرون مم اس انن و مراو ال لوب كل هدؤالء مدم الفدلمص 

لدإ ا قصة ا الفريع ال  وإة جتعل ا ن   كثريا وال خيبل ون عم اهاهدإم.  ن 
م اال و نص   خواين و ح ائ  اهاهددإا كي ية تعامل ا م  ال ان رجال ونفاء

علدى غددريهمال ااصديا الدذإم إ  دون  ن غدريهم غدري صدداال  و  ن هللا ف دلهم 
ابلرجددوه  ىل تلدد  ال صددةال وهدد  قصددة الددر ع ال اغيددة الدد   خلددع اجل ددة س ددا 

 وادد  علددى الددوتال كيدد  إكددون  لدد ؟ ال تفدد لينال بددل اسمددر سدد ع كل ددا 
(ال   دا  مدر ع ر إ ا     أمرا فأَّنا يقون له كن فيك ونهو كما إرإدح هللاال )

تذكر الرو ت   نبهاال هل كانع مفلمة؟ كافرع؟ ر تذكر  ل ال بدل  كدرت 
  ددا كانددع معبددا ع علددى الددزىن وهدد  مددم  كددرب الك ددائر ا الدددإم اإلسددالم ال 

إع   ا ا هذح ال صة عددم  كدر  ن كاندع هدذح الدر ع ال اغيدة  بدع  ىل  وما
هللاال والثابدددع   دددا ر تبدددو  ىل هللا ور تل ددد   ليددده ابلبوبدددةال بدددل سددد ع الكلدددو 
وهدددذا كدددل اددديتال ختيدددل  خددد  ال اضدددل ال دددارفال ختيدددل الوقددد  كيددد  حليدددوان 

 هداال هدذا نكرهه سنه   ا وضع اح ا بيوت ا  ون عذر ارع  إطر  الالئكدة م
احليدوان الددذي إد  و لعابدده  حدددان وهدذا اثبددع ا اإلسدالمال ختيددل  ن إكددون 

ال هدل  ل  احليوان س  ا ال خا   مدراع عاصدية ابغيدة مدم بدين  سدرائيل اجل دة؟
؟ هدل حداو  بع د ا  ن إكدون سد  ا إل خدا  ايخدرإم اسمدر ذافكر  حدان مل

كهددم  و   خدداهلم ا اجل ددة مثددل هددذا الكلددو بدددال مددم  ن إكددون سدد  ا ا هال 
ال ددار  و هددالو ن فدده؟ال هددل فكددر  حدددان  ن رمحددة هللا ا ع ددا ح غددري رمحددبهم 

وك   ان ل ع ددهم؟ال فددد حم ندددبهم بع دد ا وتفدددد بع ددد ا وت ددد علدددى بع ددد اال )
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(ال ونفدددي ا  ن هللا غددري  لددد   امددداال ومهمددا حددداو   حددددان  ن اإل ل  ان  ت   و ا
كت ح عل    ,ل ه هللا ) إ اران رمحة هللا لع ا ح لا قدر علدى  لد ال إك د   ن

(ال   اأ جيدددو علدددى اهاهدددد وضددد  تلددد  و     س وس   ع  ك         يح( )الر    ة
ال صددة ا احلفدد ان سن  لدد  جيعلدده إعامددل ال ددان معاملددة حفدد ة وإعلددم  ندده 
لديو  ف دل مد هم فريت د  اد نه ع دد ال دان حلد هم هلدم.   ّكدر  خدواين  ن هللا 

مث اتب   تث يدع هللا لدهال ) قد إبوب على الع د ق ل توبة الع د له وهذا مم
(ال لدا ا ال لقد اتب   عل  الن   وابُ اجرين واأل ص ا (ال )عليُم ليتوبو

ن ر  ال رآن ون همه كما فهمده الصدحابة رضدوان هللا علديهم؟ مدم قدا  ل دا  ن 
العصددداع مدددم  مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم ال إ  مددد  هلدددم  ن إشددداركوان ا 

 كددر  لدد  اسمددرال ر إ ددل  لدد   ال بعدد  مددم  فددرا  اجلهددا ؟ ر نفددم  بعددار 
اجليدددل اجلدإدددد مدددم اهاهددددإم ا ال دددرن الواحدددد والعشدددرونال والدددذإم  را وا  ن 
إكددون صدد  اهاهدددإم خاليددا مددم  ي عددانال وكدد  م معصددومون م هدداال   ددا 
ا رافددداتال ليفدددع العصدددية هددد  الدددزىن ف ددد ال بدددل ال ميمدددة والكدددرب والع دددو 

الدد  و ابلشدد  و ون وجدده حدد  وعدددم صددلة الددرحم كددل والددر ء والمي ددة وقبددل 
هدذح  إ ددا مدم العاصدد ال  ن مددم  هدو مددذهو عددم مشدداركة  ي عددان ا 
اجلها  قد اد  على ن فه سن هدذا اسمدر صدعو علد  اهاهددإم  ن فدهمال 
فمشددروه اجلهددا  جيددو  ن إ طلدد  مددم اجلمدداهري الفددلمة سددواء كددانوا صدداحلص 

 ن  ددددز  اسمدددددة  و نوقدددد  الدددددائرع علدددددى  و عصدددداع  و غددددري  لددددد ال ال إ  مدددد  
 ن ف اال  ن هذا  ط  ك ريال  نين  قو   ائما " ن هدذا الددإم واحلدرب والفدلم 
واحلركدددات اإلسدددالمية ومدددا جيدددري عمومدددا هدددو كالفددد حة  و سلفدددلة احلل دددات 
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واحل ي دددداتال فدددد  ا ان طعددددع ان لدددددع احددددد  احل ي ددددات وان طعددددع الفلفدددددةال 
ا بددددام وخبصددددون مشدددداركة العصدددداع ا  وهكددددذا ت هددددار الشددددارإ  كلهددددا"ال وا

اجلها ال  رإد  ن  قو   ن ا لفد ا خدريا مدم  حدد مدم  مدة ممدد صدلى هللا عليده 
وسلمال وقد بص هللا ل ا هدذح الفد لة ع ددما قدا  ا اي ت ال ي دات ا سدورع 

(ال سندده  مددر ابل حشدداء وال كددرال  كددر ال وتمجع  وا خط  وات الش  يطانال ددورال )
و ايإددة  ن لددو الح سدد حانه وتعدداىل مددا زكددى م ددا  حدددداال هللا م ااددرع وا ن دد

ولكم ب  له وم ه وكرمه زكداان سد حانه وتعداىلال لدذا ال جيدو  ن نبكدرب علدى 
ال ددددددان سن ددددددا ا  روع سدددددد ام اإلسددددددالمال ونعلددددددم  ن الشددددددها ع  حدددددد  مجيدددددد  
الدددذنوبال لدددا ا   اأ تدددرم العصددداع مدددم الشددداركة ا هدددذح ال عمدددة؟ال ونرإدددد تدددم 

 عم ملددا؟ال ولددا ا نفددعى للشددها ع  ن ك ددا لفدد ا عصدداع؟ال هددذا هددو ف دد   ن ندد
اسمدددر ال اصدددلال مجيع دددا عصددداع ونرإدددد  ن  حدددى  نوب دددا مددد   و  قطدددر  م ا 
سد يل هللاال لدذا ال إ  مد   ن تدرم غدريان مددم  لد  ال  دل الك دريال جيدو علددى 
اجليدددل اجلدإدددد  ن إ كددددر ملدددذا اسمدددر  ن الشددددعوب اين هددد   دددع البادددددإر 

وكثدري مدم الشد اب فدو الددإم واجلهدا  ولك ده إددخم  و إشدرب ةدر المرر 
 و حشددديش  و إبفدددك  ه دددا وه ددداوال وكدددل  لددد  ال   ددد  هدددؤالء  ن جياهددددوا 
مع ا س م بكل بفاية هدم مفدلمونال جيدو  ادراكهم  ن ر إكدم لددإهم  ي 
اكوو  مينال  قصد ه ا  ن إكدون لددإهم  رت ايدات ابلادابرات العاليدة الد  

ت كددد  احلركدددات اجلها إدددة بدددزره ع اصدددر خ يثدددة وسدددطهاال جيدددو  ن  ترإدددد  ن
إكدون اسمددر ةددذر و قددةال وا ال هاإددة   كددر كددل  اهددد ابي ت ال ي ددات الدد  
نزلدع ا سدورع آ  عمدران و كددر هللا الصدحابة ع ددما  كدرهم ا اي ت الدد  
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       إ ا فش    لتم تبحددددا عدددم معركددددة  حددددال وقددددا  هللا سددد حانه وتعددداىلال )
تم ِف األمر وعص يتم م ن بع د م ا أ اك م م ا حتمج ون  م نكم م ن يري د وونازع

ال  د يا وم  نكم م  ن يري  د اصخ  رة  مث ص  رفكم ع  نُم ليمجتل  يكم  ولق  د ع,  ا 
(ال الشداهد ا ايإددة الكر دة  ن الصدحابة وهددم صدحابة رسدو  هللاال قددد ع نكم

عصددوا  مددر الرسددو   ا دداء العركددةال ف شددلوا فشددال  رإعددا بدد جمل ال ددرآنال ولي  ددر 
مرورإم مم ا اب ا اليوم  ىل  ن فهمال  ن روا كيد  وصد  هللا الصدحابة ا ال

تلددد  العركدددة؟ال فاادددلصال وهدددذح اسإدددة مدددم  ع دددم اي ت الشددد افية ا  إ  ددداال 
فدددداب ال فددددار  حددددداال ل ددددد فشددددلبمال وجيددددو  ن ت ددددروا بددددذل  لكدددد  تبفددددبمر 

يعدددد  ا احليدددداعال وبعددددد ال شددددل اجتهددددوا  ىل الب ددددازه واالرامددددات وهددددذا  مددددر ي 
اإلنفانال خاصة  ا داء ال شدل ا العدارو احلياتيدةال ولكدم اسمدر اسهدم الدذي 
ارتك وح ا تل  العركة هو معصية هللا ورسوله بعدم ات اه اسوامر الفدماوإةال 
فالرسدددو  ال إ طددد  عدددم اهلدددو ال وال إعدددين  لددد    دددم ك دددروا  و ارتددددواال وهدددذح 

 ايإة تدرس ا خ اإة احلاكميةال 
ر بعدد   خطدداء اهاهدددإم لل ددراء الكددرام لكدد  ل ددد قصدددت  كدد

إ همدددوا  ن ددددا بشددددر ورغددددم   ددددم احلدددداملون للددددواء اإلسددددالم ا زمددددم االسبفددددالم 
والددذ  واهلددوان والمثائيددة  ال   ددم ليفددوا مالئكددة وقصدددت ه ددا   هددار بعدد  
هدددذح اسمدددور سعلدددم اجليدددل اجلدإدددد وال دددا م مدددم اهاهددددإم كيددد  فدددتم ر ي 

لبك ددري وال  ددريال وكددل يددرث ا اجلهددا  سيحاسددو مددا ايخددرإم وإ بعددد عددم ا
إ عددل وحدددحال  قصددد  ن اهاهدددإم ا العددرامل سيحاسدد ون ا حدد  قبددل عامددة 
الشددديعة ون دددو  الشددديعة وليفدددع الراف دددة الددد   ارب دددا وتك دددر صدددحابة ممدددد 
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صلى هللا عليه وسلم وتك در ابل درآنال فهدؤالء لديو بي  دا وبيد هم  ال الفدي ال  
ت الشديعية سدوث  اسدو ا حد   بد  وقبدل ور دري  هدل كما  ن الرجعيدا

الف ة ا م اي هم وهللا  علم  سد اب كدال الطدرفص ا قبدل بع دهم الد ع ال 
(ال جيدو علي دا  ن نددعو هللا أو يلمجلكم   يعا وي  ي  بع  كم أب  بع  )

 ن إلطدد   مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال  ن هددذح ايإددة تشددي  ا وختي  ددا 
 جيلع دددا يرفدددا ا  ي اقببدددا  بدددص الفدددلمصال سن  لددد  هدددو ونفددد   هللا  ن ال

العذاب اسليم الذي وعدان ب به ونف   هللا العافية والعافة ا الدإم والدنيا 
وايخرعال  ر ت ف    ن  قيو على العرامل وما جيري فيها مم م سداع جلميد  

 ي الفدددلمص فال بدددل ه ددداو  صددد   هرجدددا وليعدددا  اببال وهكدددذا كدددل  اهدددد و 
يددرث ا  ي قبددا  ونددزاه سيحاسددو  مددام هللا حفددو  فعالددهال وال جيددوز مجدد  
مشروه اجلهدا  ا سدلة واحددعال فد  ا  خطد ت يدرث مدم اسيدراث ال إ  مد  
 ن إ فو ا ط  لنخرإمال و قصد ه ا  رام ال اعدع ك ماعة   ا وراء كل 

  خطاء الش اب ا العار هذا وهللا حرام.
ات الددددد   صدددددل بدددددص اهاهددددددإم وهدددددذح  ن كبددددداب  هلدددددذح ال زاعددددد

اسخطاء هو لبعليم اجلمي   ن الشد افية مطلوبدة ا كدل عمدل لكد  نفدبطي  
 ن نفبمرال ولكل مشروه مشاكلها ولكم بص ة عامة تم تمد هللا  ن ا ا 
الشددروه الهددم ا زم  ددا وهددو  عدددا  ال دداتلص و قامددة فرإ ددة اجلهددا  وم اومددة  

ا كددل مكددان حفددو االسددبطاعة وال إكلدد  هللا  كددل مبددل لدد ال  الفددلمص
ال واسعداء إبحداون  حد فيه هاال وهذا ح  ارع  ال إ ازعوانن فا  ال وسع

إوميا  ن مشلكة زم  ا تكمم ا كي ية مواجهة الش اب الفلم اهاهد وهذا 
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فاددر ل ددا ونشددكر هللا  ندده  خبدداران ل كددون مددم  ول دد  اجل ددو ال ولدديعلم مددم إ ددر  
 ن ا كددل مشددروه معددص ت هددر ه دداو مشدداكل جيددو حلهددا  هددذح الصدد حات

ولددو بعددد حددصال وحددص مشددروه الرسددو  ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم كددان فيدده 
مشدددداكل وتزعمهددددا ال دددداف ون ا الدنيددددة ال ددددورعال وكددددذل  كددددان ه دددداو بعدددد  
البشد إم مم الصحابة الذي  را وا  ن فلدوا مشداكل ال دان ابحلدإدد ولكدم 

البعامددل مدد  ال ددان مجيعددا بشددص  يددةليدده وسددلم علمهددم كي الرسددو  صددلى هللا ع
مددذاه هم و  انرددم وكيدد  إبعدداملون مدد  مشددكلة ال دداف ون والشددركون و هددل 
 الكباب والذميون وما  ىل  ل ال وقد تعلموا م ه ون ذوا  ل  ا حيارم. 

 ن  هدددم ادددت ا زم  دددا هدددو اسدددبمرار الع دددوان الك دددري وهدددو اجلهدددا  
كدددذل  البواصدددل مددد   خوان دددا ا العفدددكر الثددداين وهدددو رغدددم  هدددور الشددداكل و 

معفدكر الددعوعال وق ددو  آراءهدم الصدا قة وحفددم ال دم ملدم س ددم كمدا تددمال 
إرإدددددددون اإلسددددددالم كحددددددل  ساسدددددد  لشددددددكلة اسمددددددةال وختلبدددددد  وسدددددديلب ا عددددددم 
وسدددديلبهمال وه دددداو  عددددو  للبكدددددات  ا هددددذح اسا دددداء سال خيطدددد  مشدددددروه 

الدذإم ابعدوا فلفدطص رخيصدة للمحبدل م دذ اجلها  مم ق ل الرءساء واحلكدام 
ع و  وهاهم اليدوم جيبمعدون ا الدر و لبكدرإو االحدبال  اإلسدرائيل  ابسدم 
الواقدد  وكددد ن الواقدد  هدددو حكددم مدددم  حكددام الددددإم  قصددد كال يدددان واإلمجددداه 
والف ة والكبابال  ن  مر الواق  ليو س  ا ا ق دو   ي  نبهداو حلد  الفدلمال 

 فبددواح وال إعددين  لدد  ق ددو   لدد  الواقدد  وابلددذات  ن  الواقدد  إفدداعد ال دد  ا
كدددان  لمدددا وعددددواانال بدددل جيدددو  ن نرجددد   ىل الكبددداب والفددد ة ل  دددارن  لددد  
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الواقدد  بفددريع ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم والصددحابة ول حدداو   ن نواجدده  ي 
 (.هو ا اكم ابللمْي من  مج  رث يارف ا ح  الشعوب اإلسالمية. )

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث عشر  )ال,ص 
 

 العمليات والتد يمجات
 



                   193War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 بنا  اخل اي ابلتقمجلية
 

ل دددددد بدددددد ان مشدددددوار البددددددرإ ات ا م دإشدددددو  ان واسش إوسدددددد  
ال يالب زاين الذي كان إفاعدين ا   ا  هذا الشروه الهم ا عمل ا اجلها 

ف هدددددذح ا دددددال  تفدددددبمر العمدددددل  ون دددددا وهدددددذا مدددددا نرجدددددوح ا الفدددددب  لال لدددددذا 
دا ا هدددددذا ال صدددددل عدددددم مراحدددددل ب ددددداء الشددددد اب اجلدددددد  ومع مهدددددم سددددد  

صددددوماليون وكددددذل  ا ليدددددة الهدددداجرع اجلدإدددددع وهدددددؤالء مددددم  وروابال وكدددددذل  
 س  دا عم  اح ا ا اتصاالت ا م  اإلخوع ا وزإراسبان.

 ن اجلميددد  إعلدددم  ن اإلخدددوع الهددداجرإم ا  فمانفدددبان قدددد عدددانوا  
ال ممد عمر مم ق ل ال دو  الك دري العدال  كثريا بعد خلغ  مري الؤم ص ال

وغيددداب حركدددة يال دددان عدددم ال دددرار ا كابدددلال و دددم اجلميددد   ن هدددذح  احلركدددة 
وضديوفها سدي بهون عمددا قرإدو ولدم إعددو وا كمدا كدانواال وقددد خداب آمدداهلم ا 
 لددددددد ال ف عدددددددد مدددددددرور ةدددددددو سددددددد وات بعدددددددد غدددددددزوهم لددددددد ال ان اإلسدددددددالمية ا 
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انيدددة الددد  علدددى احلددددو  مددد  ال اكفدددبان  فمانفدددبانال اسدددبطاعع ال  ائدددل اسفم
توفري الال  ايمم جلمي  الهاجرإم بعهدو  وات اقدات مب ا لدةال وقدد مدر بعد  
قددا ع  خوان ددا ا العددرامل ملددذح ال ط ددة وعلددى ر سددهم اسش الزرقدداوي رمحدده هللاال 
ومدا إبميدز هدذح ال دتع مدم اجلهددا  ا هدذح ال ط دة  ن الشد اب الهداجرإم قددد 

ات اليدانيددددة كلهددددا سهددددل اسرو مددددم  ب دددداء ال  ائددددل لكدددد  ال  عطددددوا الفددددلط
إبفددد  وا ابحل دددج الواهيدددة الددد  إبادددذها اسعدددداء ع ددددما إرإددددون قبدددل نفددداءان 
و ي ال دددا وتددددمري قدددراان هدددر   هدددور هدددؤالء الشددد اب ا العلدددمال وهدددذح حكمدددة 
ع يمة جيهلها بع   خون دا الدذإم  خلدوا كيفدماإو حددإثاال فهدم ال إربطدون 

اا ك  إفب يدواال  ن مع م ال ا ع اليدانيص ا تل  ال داي  هدم مدم اسحد
اسفمان وبع هم قا ع الفاب ون  مثا  الشيخ جال  ح اين وهدو مدم اديوش 
ال  ائدددل احلدو إدددة وف دددى بشدددع ية ا الددددو  اإلسدددالمية والعربيدددة ولددده روابددد  
 خاصدددددة ابالمدددددارات العربيدددددة البحددددددع وإربطددددده عالقدددددة  خدددددوع ابلشددددديخ  سدددددامة
والشدد اب الهدداجرإم ف ددد عااددوا مدد  بعدد  ا المددزو الروسدد  سفمانفددبان. ر 
تكم بداإة ال اومة سهلة فهؤالء اهاهددون ال إ داتلون اسمرإكدان ف د ال بدل 
مجي  الدو  اسوروبية ال  ا ددت  دع لدواء الك در العدال  وهدذا  مدر خطدري 

سدبطاعوا  ن إعزمدوا وجيو  ن إب  ده اجلميد   ىل عز دة هدؤالء الشد ابال كيد  ا
علددى مواصددلة ال اومددة رغددم مددا حصددل هلددم ا توربددوراال و عب ددا  ال ددات مدد هم 
وقبددددل اسالثال   ددددا مع ددددزع  خددددر  وكرامددددة مددددم هللا  ن ا ددددع هددددؤالء ال ددددا ع 
ومجعهددم مددم جدإددد لي ددد و ملددذح الرحلددة الصددع ة الدد  ترمجددع ا  رو الواقدد  

 ائمددددا زاندددو اسفمددددانال ف ددددد   ن ختلدددى الاددددابرات ال اكفددددبانية الددد  كانددددع
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ختلع ع هم هذح الرعال وقدد  خطد  حكدام  سدالم آاب  ع ددما ر إ ب هدوا لرغ دة 
الشعو ال اكفباين ا عدم مفاندع حكامهدا ا احلدرب اجلدإددال واسدبع ل 
هدددؤالء احلكدددام ا وضددد  اجلميددد  ا سدددلة واحددددع واعب لدددع الكثدددري مدددم  ب ددداء 

 ع الددارن وضدمطع علدى مشدداإخ ال  ائدل وقبلدع الزوجدات واسوال  وقصد
ال  ائددددددل لبفددددددليم الهدددددداجرإمال وهددددددذح اإلجددددددراءات   ت  ىل تعزإددددددز صدددددد وث 
الهدددداجرإم حيددددد  ان دددددم  لدددديهم الكثدددددري مدددددم  ب دددداء ال  ائدددددل ل بدددددا  المدددددزاع ا 
 فمانفددبان وللدددفاه عددم  ن فددهم ضددد قددوات بددرواز مشددرثال وقددد ر إ ددا نبددائج 

مل اجلددديش ال اكفدددباين هدددذا البحدددرو الشددد اه ف دددد توسدددعع العمليدددات لبشددد
لعس  الشدإدال فالش اب ر إ ا  وا اجليش ب با   ال  ن الدفاه عم ال  و 
 مر مشروه خاصة ع دما إكون هذا اجليش إبحرو  ع راإة اسمرإكدان  و 
مددا إفددمى ابحلددرب علددى اإلرهدداب وتددم نعددرث جيدددا معددىن هددذح الكلمددات 

ضدد اإلسدالم الفياسدد ال وتعدين ات داه الاططددات اسمرإكيدة ا اصدة ابحلددرب 
وال إ  مددد  سحدددد  ن إفبفدددلم ال لكدددافر وال لفدددلم إرإدددد  ن إ يعددده لععدددداءال 
ول د علم ا  ن سلطة مشرث كانع ت بدل وتشدر   ب داء ال اكفدبان واعب لدع 
ال ددات وال إعددرث  مدداك هم فكيدد   ب دداء الهدداجرإم مددم العددرب واسوزبدد ؟ال  

بشراسدددة  فاعدددا عدددم  ن فدددهم  كدددان مدددم الواجدددو هلدددؤالء اسبطدددا   ن إ ددداتلوا
وعرضدددددهم  و  ن إعب ولدددددوا وإهدددددانوا ا الفددددد ون الفدددددي ة الفدددددمعة غوات ددددداموال 
بمدددرامال  بددددو غرإدددوال جي ددددووال وغريهددددا مدددم الفدددد ون الفدددرإة الدددد  ال ح ددددومل 
لل شدددر فيهددداال وجي دددوو مهمدددا رف دددع   دددا تشدددارو ا احلدددرب ضدددد الشددد اب 

عدم اد اب كدانوا معب لدص  الفلمال نؤكد ه ا   دا كا بدةال فلددإ ا   لدة واضدحة
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ه او بعد  ن خط وا مم ق دل  مدراء احلدرب ا الصدوما  وسدلموا  ىل ال دوات 
اسمرإكية ال   ه ع ملم  ىل جي وو وقد فر  حدهم وهو اسش خالد ااب 
قيدددددا ي مدددددم اسوجدددددا إمال ه ددددداو الكثدددددري مدددددم احل دددددومل الددددد  ت دددددي  ا تلددددد  

 كلون  و ال إشدربونال بدل الف ونال وال  قصد ه ا ابحل ومل  ن الش اب ال 
رمدددا وجددددو هم ه دددداو  ف ددددل مددددم عدددو رم  ىل بال هددددم اسصددددلية الدددد  ت بهدددد  
احلرمات  كثر مم الك ارال ولكم ال صد ه ا  ن فب ز الش اب  ون ت ددمي 
 ي ح ة وال فاكم ماكمة عا لةال فه او ا اب مثل  محد خل ان جيالين 

م ولكددم ولعسدد  98عددام  الددذي ارددم مددم ق ددل مكمددة  مرإكيددة ا نيوإددورو
الشددددددددإد ع ددددددددما اعب دددددددل ا ال اكفدددددددبان رحدددددددل  ىل غوانب دددددددامو للمحاكمدددددددة 
العفددكرإة وهددو ر إلعددو  ي  ور ا احلا إددة عشددر مددم اسددب بمرب وكمددا نعلددم 
ف ن الفد م اديد مدم  جدل ماكمدة قدا ع تلد  العمليداتال   اأ لديو ا هدذح 

 الف ون   ىن ح ومل ببا .
مال ور 2002م دددددذ بداإدددددة سددددد ة كاندددددع زوجددددد  ا ال اكفدددددبان 

 سددبط  م ددذ تلدد  ال ددتع  ن  تصددل ملددا سسدد اب عدددع م هددا   ددا كانددع تمددري 
 عهدددا ا كدددل م ط دددة لب  دددو االعب دددا ال وقدددد اعب دددل مع دددم ال دددا ع الدددذإم 
عاادددوا معهددداال  مثدددا  خالدددد الشددديخال و بدددو  سدددر اجلزائدددري واسش  بدددو ال دددرد 

اي  ال   ابال وحدان الوقدع اللي ال وه  كانع ت ب ل مم بيع ل يع ا م 
لكدددد   تصددددل م ااددددرع بوزإرسددددبان ستكددددد ب  فدددد  عددددم  وضدددداعهاال ك ددددع قددددد 
تواصدددلع معهدددا عدددرب الربإدددد اإلليكدددتوين وك دددع  نب دددر الوقدددع ال اسدددو لكددد  
  دا م  وزإرسبان ومعها م اارعال وبعد نزو  اجليمد   ىل كيفدماإو ونصدر 



                   197War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

إدة جدواب الفد لى  دع راإدة هللا هلم وتراج  قطاه الطرمل وجتمي  ال ر  ا وال
ال  له  ال هللا ممد رسو  هللاال ت رغدع س بد  االتصداالت ابإلخدوع وقدد وفدر 
ل دا اسش  عاعيدل رقدم هدات  اسش الصدوما  ا وزإراسدبانال وهدو مدم جان ده 
 عدددايهم رقدددم اسش إوسددد  الب دددزاين الدددذي كدددان  ائمدددا معددد ال وك دددا ن ب دددر  ي 

فزوج  كانع  ع محاإة  م ية مشدد ع  تصا  مم ه او ولكم  ون أتكيد 
مم ق ل اإلخوع ا وزإرإفبان وقد ن لوها مم ال   اب لبعديش معهدم ه داوال 
وحدددداف وا عليهددددا بشدددددع س ددددا رمددددز الصددددمو  وقددددوع لعخددددوات اللددددواو ف دددددن 
 زواجهدددم ا ال بدددا ال وكاندددع هلدددا مكاندددة خاصدددة ع دددد الشددديخ  سدددامة ومجيددد  

 دمي مم ال اعدعال ل دد ر إ دا زوجدات قدا ع  اإلخوع ال دماء وه   ثل اجليل ال
ك ددار ا ال اعدددع إددرحلم بعيدددا عددم  زواجهددم ور إددبمكّم مددم العددو ع  لدديهمال 
 مددا زوجدد  ف مرهددا ع يددوال فدد ان وهدد  نب ددا   اسمدداكمال كددل مكددان ويدد ت 

.  رجل ّ   ساب اال كانع زوج  تذهو  ليها ا عل  م  بيعل
ابإلخدددددددددوع مال وف دددددددددين هللا واتصدددددددددلع 2007ا ادددددددددهر  كبدددددددددوبر 

و دددداع مددد  زوجددد  م اادددرع و وال ي وعمل دددا خددد  غدددري م اادددر مددد  الشددديخ 
 سددامة عددم يرإدد  فهددد ولكددم كددان اسمددر سددرا جدددا فلددم  ددرب  حددد مددا جيددري 
وبد ت مرحلة االتصاالت ابلربإد ف د  خلع ا م هدى صدمري ت د  ا حد  
رب الصان  م دإشو وكب ع رسدالة يوإلدة موجهدة للشديخ  سدامةال و رسدلبها عد

برإدددددد اسش إوسددددد  الصدددددوما  وهدددددو الفدددددؤو  عدددددم االتصددددداالت بي  دددددا وبدددددص 
وزإرسبانال ويل ع مم  م ل مان  ن إتمجهدا لده  و لةخدوع لكد  ترسدل  ليدهال 
وك ددددع  علدددددم  ن زوجددددد  ال تعدددددرث مكددددان الشددددديخ ابل ددددد   ولكدددددم اإلخدددددوع 
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سيوصدددددلون الرسدددددالة لدددددهال وضدددددحع ا الرسدددددالة للشددددديخ  سدددددامة  مدددددر ا ددددداكم 
و خربته  ندين  قدوم مفداعدرم ا البددرإ ات ووضد  االسدتاجتيات  اإلسالمية

اسم يدددة ولكدددم عدددم يرإددد  اسش آ م عدددريو و عاعيدددل والشددديخ حفدددمال ولددديو 
عددم يرإدد  الفياسددص  و ال  ليددص الددذإم ر إكددم لدددإ ا  ي عالقددة عمددل ملددمال 
واددرحع لددده كدددل اددديت و خربتددده  نددين الفدددؤو  اسو  عدددم اسمدددم الفدددري ا 

رحلددددة و ون  ن إعددددرث اجل ددددا  الفياسدددد  للمحدددداكم بددددذل ال فعالقددددة هددددذح ال
هدؤالء ابلددو  العربيدة و مرإكددا كاندع واضدحة ل داال لددذا جت   دا البعامدل معهددمال 
ويل دع مدم الشديخ  ن إددر  الرسدالة بفدرعة وخيددربين  ن كدان علدّ  البحددرو  ىل 
ل وزإرسبان   اللحامل به ا  رو اجلها  ا  فمانفبانال وكدذل  مجد  الشدم

مددد  زوجددد   و ال  ددداء ا  فرإ يدددا و رسدددا  زوجددد   ّ  لكددد    بددد   عمدددا  ا 
الصوما ال وبعد فتع وجيزع رّ  علّ  اسش الصوما   ن الرسالة قد وصدلعال 
وبعددد  لدد  جدداءت ال ددرد ف ددد  ك ددع  م ل مددان عددرب اسش فهددد الكيددين مددم 

اسوىل م ددذ االتصددا  ب ددا والبحدددا عددرب جددوا  إوسدد  الب ددزاين وكانددع الددرع 
سددد وات م دددذ افتاق دددا للمددددرع  4مال ل دددد مددددرت 2002مما رردددا م دإشدددو ا 

اسخددريعال وكدددان اسش  سدددامة الكيدددين هدددو الفددؤو  ال اادددر ع هدددا وقدددد فرحدددع 
جدددا ع دددما  ددداع مدد   مددريو الصددمريع ب دد  الدد  ر  رهددا م ددذ وال رددا وهدد  

ابللمدة ال   ابيدة س واتال وقد بد ت  طرين ابسسد لة ولكدم  4عية وعمرها 
واسر وإددددة وقددددد رددددع ي عدددددا فدددد ان قددددد نفددددديع اسر وإددددة لعدددددم اسدددددبمراري ا 

"هدل عيدة اسبادامهاال وه  ال تعدرث لمدة غريهداال وسد لع  مهدا ا اهلدات  
ف جابددع بدد عم وقددد فرحددع جددداال ويل ددع م هددا  ن   ددرها  تعددرث العربيددة؟"



                   199War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 الفدؤا  الدذي مم جدإد و داع معها ابلعربية ويل دع مدين هددا  وسد لبىن
 ج بهدددا ةدددزن  "مدددص سددد راو   اباب؟"إفددد له مجيددد   ب ددداء اسسدددر  والعب لدددصال 

وقد أتارت كثريا ع دما تكلمع م   مدريو  "عما قرإو  ن ااء هللا"الادإد 
الك ددريع وهدد  اسمددريع آسدديا ب ددع ع دددهللا ومددم جان هددا أتاددرت بفددماه صددوو 

سمدددري وصددداحو  عددد  فهددد  تعدددرفين جيددددا ور ت فدددى صدددوو وكدددذل  ح دددر ا
ولدي احل يو ل مان ح  هم هللا مجيعا ور إطو  ا الكالم ف د يلدو مدين 
 ن  كدون معهدم ومدم جدان  يي دع خددايرهم وقلدع لده وسمده  ندين سدد قابلهم 

 قرإ ا  ن ااء هللا. 
ل دددد فرحدددع عدددائل  جددددا ع ددددما كلمبدددين ومدددم جدددان  وجددددت 

 ددد  كددد   اسش  سددامة الكيددين الراحددة البامددة ا مبابعددة الشددوار واسعمددا  ف
 ن الشيخ إرإدين  ن  ب ى ا ال رن اسفرإ   وهو مب ائل  ليب ا وإهبم   مل 
الب اصددديلال و خربتددده موضدددوه قددددوم الهددداجرإم وكدددذل  ق دددية اإلخدددوع الدددذإم 
هربدددوا مدددم الفدددد م ا الددديممال ويل ددددع م ددده  ن خيددددرب الفدددؤولص  ن إ دددددموا 

فدددداعدع ا دددداكم اإلسددددالمية ا مشددددوارهاال رسددددالة لشدددد اب الفددددلم للم يددددت ل
و كدت له  ن والءان ب ولرسوله وسمري الدؤم ص ومدا زل دا  دع  مدرع الشديخ 
 سددامة مددا ام علددى يرإدد  احلدد  وإرإددد نصددرع  إددم هللاال وهكددذا بددد ت  ت ددا   
االتصدددداالت م ااددددرع ابإلخددددوع بعددددد  ن طدددداه  ام  ربدددد  سدددد وات مبباليددددةال وقددددد 

 ددددزاين مددددا حصددددل وهددددو بدددددورح كددددان إبصددددل  سددددامة  خددددربت اسش إوسدددد  الب
وإ فدد  معددهال ل ددد عشددع يددوا  هددذح ال ددتع ا بيددع ع ددداجل ار الكيددين سندده 
صاحو وفاء ف د كدان ف دين جددا وإهدبم سمدري  كثدرال ومدم انحيد  فرغدع 
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ن ف  سخدم بدرانمج ا داكم اجلدإدد  ون  ن  سد و ضدمطا عليهدا حيد  ر 
زعمداء ا داكم الدذإم إفدافرون ا ا دارد ال   كم   هر ا الصورع وكثري مدم

إعرفددون عددىن وال عددم وجددو ي ا م دإشددو فلددم  ادد   ن  تفدد و هلددم اإلحددراد 
وكددددذل  ه دددداو العدددددو اسمرإكدددد  الددددذي إددددتبجمل سي ح ددددة لكدددد  إ صدددد  
م دإشددددو و هلهددددا وهكددددذا  حددددع ا االتصدددداالت ويل ددددع ال يددددا ع مددددىن  ن 

  مدا جيدري ا  رو الواقد  ا  رسل ااصا  ىل ال اكفبان ليشر  هلا بوضدو 
ال رن اسفرإ   وكذل  موضوه ا لية وكي ية ترتيو العمل وقد واف ع علدى 
 لددد  ويل دددع مددد هم  ن جيهدددزوا زوجددد  لريسدددلوها  ّ  ومعهدددا ال دددالغ الالزمدددة 

 إلرسا   ي  ش  ليهم.
 ما خبصون البدرإ ات ف د ك دع مولعدا   مل الب اصديل فد حم 

ول   و دا   م وكامدددل ن ددد  حل دددائ  هدددذح الع دددا ع )ندددؤمم  ن اجلهدددا   ون  عددد
(ال وهكددذا مجعددع الشدد اب ا بيددع عي اهددا أ ا وا اخل  روأل ألع  دوا ل  ه ع  دة

بيدددع اجلدددم سن ه ددداو  خدددواان ل دددا مدددم اجلدددم كدددانوا إفدددك ون ا  لددد  ال دددز  
اجلدإدددد ق دددل  ن ن ب دددل  ليدددهال وتدددم ندددؤمم بدددذل  العدددار  ون ا دددوث مددد همال 

 ن ا نفبطي   ن نو  هم سعمال ا كما فعل سيدان ف حم  قو  م هم ابلدليل 
سدددددليمان عليددددده الفدددددالمال وع ددددددما عرفدددددع  ن ال يدددددع مفدددددكون وكدددددان اسش 
إوسدددد  الب ددددزاين وعمددددر الابددددار احل ددددرم  وعيفددددى الصددددوما  إفددددكون فيدددده 
ومعهدددم  هددداليهم وع ددددما بدددد ت ال فددداء ابحلددددإ  عدددم اساددد ا  واسصدددوات 

   خددددرجهم مددددم هددددذا ال يددددع  ىل آخددددر  والبحركددددات الليليددددة إلخوان ددددا اجلددددمال
 جدإد ا ح  )هوروا( ونزل ا تم وا اب الدورع ا بيع اجلم.
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ل دددد بدددد ان الددددورع الباصصدددية الوسدددعة ا بداإدددة ادددهر رم دددان 
الكددرميال وكانددع اسددتاتي ي  هدد  االسدددب ا ع مددم الوقددع حفددو الفدددبطاهال 

روا الدإ ددة ولكددم وا هددذح اسا دداء كددان  خوان ددا ا كيفددماإو فدداولون  ن إدددإ
 هر للعيان  ن ا ربع ت  صهمال و هرت سل يات كثريع بف و عددم البعامدل 
الصددحي  مدد  الشددعو ه دداوال و ددم بعدد  اإلخددوع  ن ال فددوع وعدددم الرمحددة 
ه  الوسيلة الصحيحة للبعامل م  الشعو ا كيفماإوال ونفديو هدذح ايإدة 

للرسددو   (ال هددذح ايإددةول  و كن    فظ  ا لل  يف القل  ح ال ,   وا م  ن  ول   )
ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم فمددا بلدد  ب ددا؟ال مددم سددي  ى حول ددا ملددذح ال فددوع 
والشدددع؟ال وسددوث نددبكلم عددم هددذح الفددل يات ع دددما  و وقبددهال وعمومددا ر 
نشددعر ابلراحدددة مدددم تلددد  البصدددرفات الددد   صدددل ا اجل دددوب وكاندددع ا ددداكم 

 و ب ب ددددة تفدددد ل ا  ائمددددا عددددم نددددوا    ارع كيفددددماإوال وك ددددا  يم هددددا سال  تفدددد
معي دددددةال ولكددددددم ا قددددددرار ن فدددددد  ك دددددع  علددددددم  ن تلدددددد  اإل ارع هلددددددا نزاعددددددات 
ان صدداليةال وخططددع إلمددارع  سددالمية م  صددلة كمددا اددرحع  لدد ال والفدد و 
ا تصددددرفبها هددددذح هددددو ختيلهددددا   ددددا علددددى احلدددد  و ن   راع م دإشددددو ال ت هددددم 
الدددإمال وال نفددبمرب مددم هددذح البصددرفات ف ددد قبددل اإلمددام عثمددان رضدد  هللا 
ع ه مم ق ل مم زعدم  نده  دار وال إ هدم الددإم   قلبدل اإلمدام علد  رضد  هللا 
ع ه وكرم وجهه على إد مم زعم   م إرإدون احلد  وإرإددون  كديم ادره هللا 
وكبابهال وزهلهم هلذا الدإم احل ي  سد كوا  مداء اسئمدة ابسدم الددإمال ك دع 

اجدد  ماولددة  عددرث  ن اسمددر سدديكون صددع ا علددى ا دداكم ولكددم كددان مددم و 
مجدد  اجلميدد  خبطددة ات عبهددا سنددين مفددوب مددم ادد اب اجل ددوب وعهدددت هللا 
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 ن ال  ترو  ا  للدذإم إرإددون  ن إ رقدوا لكد  إفدو واال ك دع هلدم ابلرصدا  
حي   تعامل م  مجي  احلركدات مابلد   فكارهدا وانبماءهدا ال كرإدةال وكمدا 

المية وقوميدة وهدذا إعلم اجلمي  ف ن ا اكم هد  نفديج مدم عددع حركدات  سد
سددددر  احهددددا الفددددرإ  وسددددب  ى كحركددددة اددددع ية جتمدددد  مشددددل الصددددوماليص سن 
الصددددوما  لددددم إوحددددددها  ال اإلسددددالم ف ددددد ال كددددان اجلميدددد  إعدددددرث  نددددين مدددددم 
معفددددكر اجل ددددوب حيدددد  كيددددام وين واسوجددددا إ يص عامددددة وا الدددد  و الوقددددع 

ع   تعامدددددل م اادددددرع مددددد  ا ددددداكم ا م دإشدددددو وكاندددددع  تمدددددين جددددددا الت دددددا
 استاتي ية احليا  والعمل م  اجلمي  لصاال اإلسالم والفلمص. 

وق ل ال د  بب اصيل الدورات الباصصيةال جيو  ن   ددا عدم 
الل دددات الددد  كانددددع ا   ارو ف دددد كل  دددا بعمددددل  راسدددات اسدددتاتي ية عددددم 
عمدددددددل الشدددددددرية واسمدددددددم العدددددددام والادددددددابرات العفدددددددكرإة والفياسدددددددية وب ددددددداء 

 فاعية وه وميا اامال لدن  م دإشو وبيداواال وبد ت العفكرات وخط  
 عمددددل بفددددرعة وبفددددرإة  مددددة مددددد  اسش إوسدددد  الب ددددزاين وكانددددع لدددددإ ا كدددددل 
البفددهيالت الالزمددة لبلدد  الدراسددات الهمددةال وعرفددع م ددذ ال ددتع اسوىل  ن 
اإل ارات اسم ية والعفكرإة ا ا اكم ت ب ر م ا الكثري وابلدذات  ن دا رف د ا 

 رسا  الش اب  ىل  رتدري  لبل د  البددرإ ات سن دا نفدبطي   ن ندوفر هلدم فكرع 
تدرإ ات  قو  و حفم وكذل  س ب و الب   يد ا ارج ال وقد ر إ دا  كثدر 

 ش مم الدذإم  ه دوا  ىل  رتدري  للبددرإو رجعدوا ومفدبواهم عا إدةال  300مم
ر ور إكونددددوا كلهددددم م بفدددد ص للمحدددداكم بددددل مع مهددددم كددددانوا مددددم ج هددددة  رإدددد

اسوجدددا إم العلمانيدددةال كمدددا  ن دددا  ر ان  ن نركدددز مددد  الشددد اب ا موضدددوه رفددد  
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مفددددبو  الباطددددي  والب كددددري ا اهددددالص اسمددددين والعفددددكري وزره فكددددرع  ن 
الواجهة هد  آخدر الوسدائل ا حدل ال زعداتال م طل دص مدم حددإ  الرسدو  

لددة ب دداء صددلى هللا عليدده وسددلم "ال تبم ددو ل دداء العدددو"ال ك ددا مشددمولص ا ماو 
والعفددكري ادد اب م كددرإم والططددص إفددبطيعون  ن إفددرّيوا العمددل اليددداين 

سن ددا بشددر و ن قدددر هللا  ن حصددل ل ددا   ون دداال ا الفددب  لواسمددين واإل اري 
 ي ايت  و تراج  ا اكم فهؤالء الش اب إفبطيعون االسبمرار ب  ل هللاال 

لباطددددي  وتوزإددددد  وتددددم نعلددددم  ن جيدددددل ال اعدددددع ال دددددمي هددددد  تصددددل  اين ل
ا ددربات والبدددرإ ات وتددرو العمددل الب  يددذي لل يددل اجلدإددد سندده  قدددر علددى 
احلركة م اال فد حم مطلوبدون وحركب دا مددو ع ا مفداحات معي دة وال نبحدرو 

حدددد  اتددده ا  ال ا حالدددة ال دددرورع ال صدددو  جددددا جددددا وب ددداءان  حيددداء هدددو 
ن دا ن ددر علدى الصدمو  ا   النصر ل اال ر إبايدل الكثدري مدم ا درباء الددوليون

زمم البيك ولوجية والبعاون الاابراو العال ال والصمو   مام اهل مة الشرسة 
الدد   رإددد م هددا ال  دداء علددى خددريع ادد اب  مددة ممددد وهددم اهاهدددون الددذإم 
وضعوا  وقارم و ماءهم و جفامهم  مدام مدداف  وسد ون العدار  كملدهال وال 

 ص  ا  ال مم رحدم   ا ك ا تارب العار كلهال ر إ ابلغ ع دما  قو   ن ا ا زم
ن و  عال  رغدم  لد  صدمدان والفد و  هللا و قليل ما همال وليو لدإهم  ي

الوحيدددد هدددو  ن هللا كدددان مع دددا وب  دددله ك دددا نبحدددرو وال ن دددا  ابلبيك ولوجيدددة 
و خواردداال واددعاران ا تلدد  اسوقددات الصددع ة " ن ر إكددم بدد  علي ددا غ ددو 

 فال ن ا ".
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اسدددبلمع ملددد  تصدددلي  الشدددرية مدددم ق دددل اسش قبي دددة وهدددو مدددم 
ق يلة مرسدي وكان مثابة وزإر الداخليدة ا ا داكمال وهدذا ق دل بدد  جلفدات 
اور  الب  يذإة لب فيم اسعما  مم جدإد وك ا نذهو  ىل مكب ه ا  م  
الركز الرئيف  للشرية وه  خل  الربلدان وابل درب مدم وزارع اإلعدالم وم دىن 

سبا اراتال كان فتم ا جدا وفدب  اسبدواب ل دا ل فداعدح ا ت شدي   ور اال
الشرية وتدرإ ها ورفد  مفدبو  تعاملهدا مد  الشدعو رغدم الصدعوابت ا ليدةال 
فه او تدخالت   ارإة  م ية لددي كدل مفدؤو  وهدذا اسمدر      ىل ضدع  

اب ا نشايف الل  اسمينال فه داو وزارع الددفاه واسمدم واسدبلمها كمدا قلدع سد
اسش الشددديخ إوسددد  عيدددد عدددا ي وهدددو  ثدددل الواجهدددة ال  ليدددة وكاندددع رددديمم 
علدددى هدددذا اللددد ال ور إكدددم لددددإ ا  ي عالقدددة ملدددؤالء ح دددا فددديهم فلدددو عرفدددع 
 مرإكا  ن ا مرت طص ملؤالء ففدوث ت ديم الددنيا وتدبهمهم   دم  رهدابيون وك دا 

م جواسدديو نراعدد  كددل  لدد ال ر   هددر هلددؤالء سنددين ك ددع  علددم  ن مددم بيدد ه
جلماعددة ع ددد هللا إوسدد  واسمرإكددان  إ دداال وه دداو  إ ددا الاددابرات الصددرإة 
والفددددو انية واللي يددددة الدددد  كانددددع نشددددطة جددددداال وك ددددع   بدددد  اللدددد  اسمددددين 
والبحركات اليدانية بعيدا عم وزارع الدفاهال فكما قلع اجبهددان ا أتسديو 

شددددعوال وقددددد ك ددددا اددددرية قوإددددة رددددبم ملدددد  الشددددعو والبعامددددل اليددددوم  مدددد  ال
جدداهزإم لبدددرإو  لدد  مددم هددؤالءال وقددد جهددز ل ددا اسش قبي ددة عددد  م دداتصال 
وحددد ت لدده كي يددة تدددرإو هددؤالء وكانددع البدددرإ ات ال  فددية مهمددة ا هددذح 
الرحلددة كدد  ن  ددل هددؤالء مددم العفددكرإة  ىل الدنيددة سن ددا نرإددد  ن ن ددين اددرية 

عدده  ون تكددرب وال مدنيددة تعددرث حدد  الدددين وحدد  الشددعو وكي يددة البعامددل م
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 ييددز  و حيددا  وكددذل  التكيددز علددى عدددم  قحددام ال  ليددة ع دددما إبعلدد  اسمددر 
ابلعمدددل اليدددداينال ل دددد ب ي دددا تصدددوران علدددى عمدددل  ورات تدرإ يدددة م  يدددة علدددى 
تكبيكددات الشددرية العفددكرإة حيدد   ق ع ددا سش قبي ددة  ن هددؤالء سدديبدربون 

  والطدددائرات الاطوفدددة علدددى العمليدددات ا اصدددة وكي يدددة البعامدددل مددد  ا طددد
والشددددمو العددددا ي للحدددد ال ولدددديو الب دددداهرات الفددددلمية فهدددد  حدددد  للشددددعو 
ع ددددما إكدددون احلددداكم قدددد  لمهدددمال وحرإدددة الدددر ي ا اهبمددد  اإلسدددالم  حددد  
اددرع  ف ددد كددان ال ددان ا عهددد رسددو  هللا إ ولددون مددا إشدداءون   فدداكمون 

لشدددددرية حفددددو صددددددمل م دددددوالرمال وكدددددذل    خل ددددا ا تصدددددوران لبددددددرإ ات ا
موضوه الر ع الصومالية ال  هد   سدان وجدزء رئيفد  ا هدذا اهبمد ال  ر ان 
 ن ن  دده الشددرية  ىل الطددرمل الفددليمة لكي يددة البعامددل مدد  ملدد  الددر ع الفددلمة 
الع ي ة وغريها ف د خصص ا  ورات  م يدة خاصدة لل فداء وكاندع ه داو فدره 

ص ل  ددد  خطدددة هلدددم ا مطدددار م دإشدددوال ل دددد اجبمعدددع بكدددل هدددؤالء اسم يددد
البعامل مد  الل دات اسم يدة ابلبعداون مد  وزارع الداخليدة وماولدة فصدل عمدل 
وزارع الدددفاه عددم اللدد  اسمددين الددداخل ال وقددد رعددع اهليكددل اجلدإددد لعمددم 
العام وقد فهم كل مم وزارع الددفاه والداخليدة واإلسدبا ارات كدل علدى حددا 

ل دددددوم  وإبمثدددددل ا  لدددددو ي يعدددددة عملدددددهال فه ددددداو جفدددددم ا ددددداكم   اسمدددددم ا
الشدور  الب  يذإدةال   إب دره م ده كددل مدم الداخليدة والددفاه وا ارجيدة وجيمدد   
كدل هددؤالء االسددبا اراتال وقددد فددر  ا دداكم ملددذا الب فددييم حفددو مددا إددروي 
  اسش مجا  اسنصاريال فلم  كم   هر  بدا  مدام اهدالو العامدة  و غريهدا 
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  ال ددربص ل ددا  مثددا  آ م عدددريوال ف ددد ك ددع ااصددا ال يددا  خطدد  و نفدد  مدد
 والشيخ البار وكذل  مجا  اسنصاري. 

 ت   ددددا مدددد  اسش قبي ددددة  ن إكبددددو الب ددددارإر عددددم عمددددل الشددددرية 
واالجبمددداه اليدددوم  بكدددل الفدددؤولص عدددم اسفدددره وجهدددزان لددده هيكدددل الصدددجمل 
لددوزارع الداخليددة نشددر  فيدده عمددل الددوزارع بددد  مددم مكب دده ووصددوال  ىل مطددات 

  ادددددرية الددددرور وجهدددداز ال احددددد  اجل ائيددددة الدددد  خصصددددد اها ال صددددات حيدددد
للبعامدل مدد  الفدرقات وفصددل ا جهداز االسددبا ارات  امدا عددم وزارع الداخليددة 
سال فصددل ه دداو احبكاكدددات بددص وزارع الدددفاه والداخليدددة حيدد  كدددل وزارع  
كاندددع تب دددافو مدددم  جدددل كفددد  ا وسدددوث  تكلدددم عدددم جهددداز االسدددبا ارات 

ل دددددد ك دددددا مشدددددمولص جددددددا ا ب ددددداء الكاتدددددو وتوحيدددددد الح دددددا  ن اددددداء هللاال 
الصدددد وثال وع دددددما  را ت جل ددددة ت  يذإددددة مددددم ا دددداكم ال ددددزو   ىل كيفددددماإو 
وت يددددددديم العمدددددددل ه ددددددداوال ات   دددددددا مددددددد  اسش مجدددددددا   ن نرسدددددددل اددددددداجمل مدددددددم 
االسددددبا ارات لدراسددددة الل ددددات اسم يددددة سن ه دددداو عددددداوع واضددددحة لدددد ع  

يو اجتددداح ا ددداكم والفددد و إعدددو   ىل ال  ائدددل ا كيفدددماإو اجتددداح الشددد اب ولددد
سوء البصرث وعدم معرفة اسولو ت ا البعامدل مد  ال دانال حيد   حرقدع 

ع وقددد ا ددع  ن الشدد اب  يل ددوا علددم الصددوما  وم دد  ال ددان مددم ال ددات ابل ددو 
على الشاغ ص الذإم كانوا فرقون اساياء ا الطرقاتال و إ دا حصدل ال ار 

سسددر  مددم قطدداه الطددرمل وهددم علددى قيددد ه دداو  مددر ف يدد  حيدد  قبددل بعدد  ا
اإلعب ا  و روحص ا ن و الوقعال كما  هر الشيخ حفم تركد  ةماسدبه 
علدى ااادة اجلزإدرع واّ عدى  ن ال اعدددع موجدو ع ا الصدوما  وقدد عرفددعل  ن 
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مددددا وراء هددددذح البصددددرفات هددددم  ول دددد  الددددذإم إرإدددددون ال  ددددوع بددددص ا دددداكم 
ؤل دا جدداال فدال و  الك رإدة العاليدة قدد والش ابال وهذح اسمور كلها كاندع ت

 وجدددت مددربرا لوجو هددا ا العددرامل هددر   عددالن الزرقدداوي  ندده  بدد  لل اعدددعال 
وكددددان عليدددده  ن إفدددددكع وإعمددددل ا سددددد يل هللاال وال إهددددم الدددددر   ن كددددان مدددددم 
ال اعدددع  و غريهددا مددا ام جياهددد ا سدد يل هللاال ولكددم بعددد اإلعددالنال انباددو 

ابلدددر ي العدددام ع ددددما  وهدددم العدددار  نددده ا العدددرامل بددوش مدددم جدإدددد وقدددد لعدددو 
 اربة ال اعدعال وال نرإد  ن إبكرر هذا اسمر ا الصوما ال فدال إلدد  الدؤمم 
مددددرتصال وكددددل مددددا كددددان جيددددري ا اجل ددددوب كددددان عكددددو مددددا نبم دددداحال سن ددددا ا 
م دإشددو ال نبعامددل مدد  ال ددان ابل ددوع بددل ابالق دداه والفدد و  ن ددا م ب عددص  ن  

مفددلمال وقبددل الفددلم لدده  سدد اب حددد ها الشددره احل يدد ال الهددم كددل الشددعو 
 ن ا  رسل ا اسش حفم غين ليعدد ل دا ت دارإر عدم   ارع كيفدماإوال نرإدد معرفدة  
كيدددد  تبصددددرث مدددد  ال ددددان؟ مددددا بران هددددا االوددددائ  واالجبمدددداع ؟ مددددا مددددد  
معرفبهددا ابلعارضددة الداخليددة؟ال كيدد  هدد  خطدد  محاإددة الطددار والي دداء؟ال مددا 

قبهددا د راع ا دداكم؟ال ل ددد  رسدددلبه لدديعلم اجلميدد   ن كيفددماإو رم دددا هدد  عال
 اما كما رم دا م دإشدوال وكدان ه داو بعد  اسصدوات ا اجل دوب تبحددا 
علدى  ن ددا ال نرإدد العمددل ا كيفدماإوال وهددذا كددذب وافدتاء كددل مدا ك ددا نرإدددح 

لدة لدد  هو العمل  ع  اراث ا اكم اإلسالمية س ا اجلهدة الشدرعية ال  و 
الشعو الصوما  و ر ان  ن نعمل  ع   راع ح ي يدة م با دة مدم ق دل   ارع 

 ا اكم.
 الدو ات التخصصية
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ع دما جهزت كدل اسفدرا  للددورع و صد ح ا جداهزإمال كدان علي دا 
الب كددد مددم سددالمة هددؤالء الهدداجرون سال  ددتمل مددم ق ددل الاددابرات العاليددة 

 ه ع  ىل بيع الهداجرإم ستكدد  ن   ال  كانع ت ش  ا م دإشوال ع دما
كدددددددان الشددددددد اب اسوروبيدددددددون جددددددداهزون للددددددددورعال فوج دددددددع بوصدددددددو  ادددددددابص 
سددددددو انياإم مددددددم  ر وع دددددددما اسب فددددددرت ع همددددددا  كددددددد   اسش كورغدددددداب 
الصددوما  وهددو مددم ادد اب يلحددة الفددو اين  كددد    ندده مددم اسددب  لهما ا 

  ا ابس لدددددة الطدددددارال وخدددددال  الفددددداعات ال ليلدددددة الددددد  جلفدددددع معهمدددددا كشددددد
الواضدددحة  ن  حدددداا رجدددل  مدددم سدددو اين وهدددو إ بحدددل غطددداء ي يدددوال وقدددد 
 قل ددين لكثددرع  سدد لبه وت ددر ح ابلشدد اب و خددذ العلومددات مدد همال   عزمددع  ن 
 كش ه مم قرإو ستكد مم نشايهال ف د جلفدع معده علدى ان درا  بعدد  ن 

ات علمددع  ندده جييددد  سددبادام الفددال ال وبددد ان نددبكلم عددم نشددايف اجلماعدد
اإلسالمية ا ال رن اإلفرإ   وكان احلدإ  يوإالال وس لين كثدريا عدم مدوقع  
و هددداا و را  معلومددات عددم قيددا ع ال اعدددع ا الصددوما  و ور  خدد  يلحددة 
الفو اينال ومكان وجو  اسش هارون فاضلال ور إكم إعلم  نه جالو معهال  

لعلومدداتال كمدا ركددز علددى  ور ال اعددع ا  حددداا  ارفددور و را  مدين بعدد  ا
وقدددد اسدددبدرجبه ا كالمددد  لكددد   تكدددد مدددم موقعددده اإلسدددبا اراو وهدددو مدددم 
جان دددددددده ات دددددددد   سددددددددلوب اإلخددددددددتامل حيدددددددد   خددددددددربين بب اصدددددددديل اهموعددددددددات 
اإلسددبا اراتية الفددو انية الدد  تعمددل بشددكل سددري ا الدولددة وال  حددد إعددرث 
 ع هددا ادد ءال و را   ن  صدددقه  ندده مددم قددا ع الشدد اب اهاهددد الددذإم خيتقددون
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ص وث اإلسبا ارات وإفعون  ىل  ن دالب عفدكري عمدا قرإدوال و كدر   
كدددددا ر ا و دددددائ  حفدددددان ا االسدددددبا ارات   400 ن لددددددإهم  كثدددددر مدددددم 

العفكرإة وغريهاال   كش    قوع اإلسبا ارات الفو انية   ا قا رع على  
كشددد  اجلواسددديو الرسدددلون مدددم ق دددل اسمدددم البحددددع وال  مدددات اإلنفدددانية 

وكيددددد    دددددا اسدددددبطاعع زره اددددد اب ا هدددددذح ال  مدددددات للعمدددددل  ال صدددددرانية
اجلاسوسددددد  ال دددددا  وكدددددان ا احددددددي  فدددددره اسمدددددم البحددددددع ا  وروابال هدددددذا 
الشددداجمل كدددان إ ددداق  ن فددده سنددده فدددو الكدددالم وال يدددا عال سددد لع ن فددد  
"كي  إرإدين  ن  صددقه  نده اخدتمل االسدبا ارات الفدو انية وهدو إبحددا 

ذا؟"ال  قصددددد  ن هددددذا الشدددداجمل كددددان مدددد   ي ادددداجمل إل دددداح خبصددددون هدددد
إبحدددا معددد  بصددد ة زعددديم ويدددر  علددد  مفددد لة  عدددا ع ت  ددديم اجلماعدددات ا 
الصدوما  وترتيددو كددوا ر ا داكم ا كددل اهدداالتال وفهمدع م ااددرع  ندده لدديو 

ي ده للّب دص مدم  مدرحال عرف دا  نده جداء رجل عا يال وع ددما  رإ دا عدم يرإد   
كلدددعدددم يرإددد  مشددد وح

ل
  درسدددا   ي ددداء جدددراحص لكددد  ال حيددد   ن اسش ال

إشملوا الفبش يات ا كيفماإوال    ا  جيا  ي يدو واحدد وهدو  ش قددمي  
كددددان ا تددددورا بددددوراال   عرفددددع الاددددابرات الفددددو انية ملددددذا ا ددددربال ف رسدددددلع 
كلدد ال 

ل
الط يدو الثدداين عددم يرإدد   ش إعددرث  خددا آخددر وهددذا ايخددر إعددرث ال

كلد  ع ده  ي   اأ ل د وصل  لي ا بطرإ ة االاية غري 
ل
م اار حي  ال إعلدم ال

ايتال وه ا كان مم واج  ا الب كد مم الط يو اسخرال  ه ع وجلفع مد  
الط يو ايخر وع دما فا به موضدوه صداح ه وف دوله  كدد    نده ال إعرفده 
مددم ق ددل ور إددرح ا حياتددهال ف ددد ت ددابال ا  ر ا ال  دددمل حيدد  اسددب  لهما 
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هما  لي دددداال ومددددم جان دددده  كددددد    ن  خددددرب اسش الصددددوما  وحهزاددددا و رسددددل
الشددد اب  ن ال إبحدددداوا معددده ا  ي  مدددر خصوصددد ال وادددكرته ومجعدددع كدددل 
الشددد اب اسوروبددددص وأتكدددددت مددددم اسسدددد لة الددد  كددددان إطرحهددددا هددددذا الرجددددل 
اإلسبا اراو عليهمال وات   ا  نه جاسون سو اين مدم اإلسدبا اراتال لك  دا 

لحدة الفدو اين ومدا إ  مد  ل دا  ن ن علدده ال نرإدد  ن نؤ إده فهدو  بد  ل شدايف ي
هو  بعا ح عم الصوما   ي وسيلةال ور  تر   ا كبابة ت رإر ع هال وت ص ل دا 
بوضدددو  بعدددد  ن  رإ دددا عدددم  مدددرح  نددده ضددداب  ك دددري مدددم الادددابرات الفدددو انية 
وجدداء  ىل الصددوما  لل حدد  عددين وعددم يلحددة ومعرفددة اسددتاجتية ال اعدددع ا 

  معرفددة عالقب ددا ابلشدد اب ا  ارفددورال وماولددة  خددتامل ال ددرن اسفرإ دد  وكددذل
ص وث الش اب اهاهد ا الصدوما ال وع ددما عرف دا عدم ح ي بده يل  دا مدم  
كورغددداب  ن إ عددد  برسددددالة  ىل يلحدددة الفدددو اين وخيددددربح بشددد نهال كدددان  مددددرح 
مرإددو وع يددوال فاعدده كددان إبطدداب  مدد   سددم يلحددة وكددذل  اسددبعمل ك يددة 

اسسددددبا ارات هلددددا خطددددة اإلغبيددددا  اسش يلحددددة   يلحددددة الفددددو اينال وكدددد ن 
 خدددذ هدددذا الرجدددل موقعددده بعدددد  ن إفدددبميل الصدددومالص الدددذإم حدددو  يلحدددة 
الفددو اينال ل ددد اددككع كثددريا ا  عمالدده اجلاسوسددية وعزمددع  ن ال إ ددتب 
مىن وال  قتب م ه بعدهاال كان لدإده جدوا  مدم ال دوه احلددإ  فيده كدامريات 

ائمددا فملدده ا جلفدداتهال وتددم مددم جان  ددا ك ددا تصددوإر  مددام  وخل دد  وكددان  
نطلدددو م دددده  غالقدددده و خددددراد ال طارإددددة م هدددا ة ددددة اسم يدددداتال ر إ ددددر   حدددددا 
ت دددارإري ور إفدددمعوا نصددديح ال فعرفدددع  ن ه ددداو ع دددا  ضددددي فمدددا ام تدددم 
الددذإم كشدد  اح فلددم إ  ددل  حددد مددا كشدد  اح سن الطددرث الثدداين كددان إبعامددل 
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لددى كددل حددا  نددزال  ىل كيفددماإو مدد   محددد مدددور مع ددا وك ن ددا ا ت ددافوال وع
كلدد  درسدداهلما مددم الفددو ان وهددو 

ل
ور   ددى سددو  عدددع   م حددص وصددل ال

 خوان  بو ع دهللا الفدو اين و خربتده مدا كشد به و إددين ا ن درإ  حيد  قدا  
   ندده إعددرث ف دد   حددداا والثدداين وصددل بطرإ ددة غددري م ااددرع وال إعلددم  ي 

 نددده ي يدددو مددداهر إعمدددل ا الفبشددد ى االسدددبا ارات  اددديت ع دددهال ف لدددع لددده
اب ريددومال وه ددا تع ددو اسش  بددو ع دددهللا الفددو اينال و كددد    ن الاددابرات 
الفدو انية هد   داو   خدتامل كدل اجلماعددات و خدربين  نده ع ددما اعب دل فددور 
عو تدددده مددددم تددددورابروا وكددددان  روحدددداال اسددددب وب وكانددددع مجيدددد  اسسدددد لة الدددد  

حدددو  "هدددارون فاضدددل"ال و"يلحدددة الفدددو اين"ال ل دددد  يرحدددع عليددده تبمحدددور
 خددربين اسش  ن اإلسددبا ارات الفددو انية قدددمع لدده عرضددا  ن إعمددل معهددا 
وحاولددع  ن تفددبدرجه ليبواصددل مع ددا   إددبم تفدد ريان  ىل الفددو انال ومددم   
تبدددددوىل الدولدددددة  مدددددران حيددددد  سدددددبوفر ل دددددا م ددددداز  وحراسدددددة خاصدددددة سال إصدددددل 

ينال وهدددو تع دددو مدددم هدددذا اسمدددر وسددد هلمال  ن  اسمرإكدددان  ىل يلحدددة الفدددو ا
ك دددبم مهبمدددص بطلحدددة فهدددذا جيدددد سنددده مدددوايم سدددو اينال مدددا ا عدددم هدددارون 
فاضدددل ال مدددريال مدددا ا ترإددددون م ددده؟ال ور إكدددم ه ددداو جدددواب سنددده إعلدددم  ن 
اإل ارع الفو انية جداهزع لبفدلم ا  ىل اسمرإكدان كد  تث دع العالقدات الفدرإة 

ش  بددددو ع دددددهللا الفددددو اين عددددم هددددذا الط يددددو الدددد  بددددص الدددددولبصال سدددد لين اس
اإلسبا اراو وقلع له  نه قد نز   ىل كيفماإو وجيو  ن إ  ده اسش يلحدة 
خبصوصددهال   قددرران  ن نمددا ر بيددع الهدداجرإم وانب ل ددا م ااددرع  ىل بيددع اجلددم 
اجلدإددد وه دداو سدد  د  الدددورات كلهدداال وقددد عمل ددا عزومددة لددعش  بددو ع دددهللا 
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ع  ددة الددذي كددان برف بددهال وي عددا  دددا ا كثددريا عددم العمددل ا الفددو اين واسش 
 ارفدددور وكيدددد  نفدددبطي   ن تددددرو الشدددد اب ا الفدددب  ل  ىل ه دددداو  ن  تددددع 
قددوات الك ددر العددال ال وهددو مددم جان دده  كددد    ندده  تددى لالسددبطاله ف دد ال 
وسددوث إرجدد   ىل الفددو ان عمددا قرإددوال ك ددا نعلددم  ن الاددابرات الفددو انية 

رع ا االقددددتاب مددددم اإلخددددوع ف ددددد  حددددع ا الفددددو ان مددددم خطددددريع وهلددددا قددددد
اخدددتامل اجلماعدددة االرإبريإدددة وكدددذل   نصدددار الفددد ة واجلماعدددات الددد  هلدددا  دددج 
جها ي ا الفو انال وك ا نعلم  ن للمادابرات الفدو انية عالقدات مميدزع مد  
  ارع ا اكم ولكم تع   ا مم  صرارها علدى اإلخدتامل والبددخل ا صد وث 

على كل حا  ف دح ا  مدرح وقدد ب د  مد  يلحدة ا كيفدماإوال ور الش ابال 
 إب دم للمعارو.

ا  وسددايف اددهر  وكبددوبر بددد ت بعمددل الدددورات ور إكددم لددددإ ا 
وقددددع لعمددددل عدددددع  ورات ا فددددتع قصددددريع ل ددددي  الوقددددعال كددددان لدددددإ ا  ورع 
احلراسدددددة اللصدددددي ة وقدددددد جهزردددددا وب ددددد  علدددددى   راع ا ددددداكم تدددددوفري الفدددددال  

الفيارات وال  اصات والفاعات الاصصة ابالتصاالت بدص والرصاصات و 
احلدددران والعددددات ا اصدددة ل دددر  احلماإدددة سن دددا عزم دددا  ن نعمدددل الددددورع علدددى 
مفددبو  حددران عددالص سن هددؤالء سدديوزعون علددى وزراء وك ددار الرجددا  لددد  
ا ددددداكمال كدددددذل  كاندددددع  ورع ال  اصدددددة علدددددى الدددددربانمج وكدددددذل  جتهيدددددز  ورع 

 ددددرع واجلددددوازاتال وكددددذل  اسمددددم اجل ددددائ ال كددددان الددددروتص خاصددددة ب دددد ايف اهل
اليوم  خروج  مدم ال يدع م كدرا والعدو ع بعدد م بصد  الليدل وهدذا كلده مدم 

 ادع تزاحم اسعما .
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عمل ددا جاهدددإم ا رفدد  مع ددو ت اسجهددزع اسم يددة لددد  ا دداكم 
ورع دددا الططدددا لدددوزارع الداخليدددة ويل  دددا م هدددا  ن تدددوفر بعددد  الطالدددو لب وإدددة 
الشددرية ا م دإشددو وقددد كب  ددا كددل مطددال هم ال ددرورإة مددم سدديارات صددمريع 
مددم نددوه توإددو   هددزع ابالتصدداالت ومكبوبددة عليهددا اددرية م دإشددو إلعطدداء 
الشدددرية وجهدددة ح ي يدددة وهكدددذا سدددي ب   وزارع الددددفاه اب دددرود مدددم الشدددواره 
والعددددو ع  ىل اجل هددددات والثك ددددات الاصصددددة لل دددديش سن سدددديارات اجلدددديش 

لة ابسسلحة الث يلة كانع تب و  ا م دإشو و ر ان  ن ن به  مم هذا ا م
اسمر بفرعة حص إر   الشعو  اماال وكذل  يل  ا كوم يوترات لكل مركز 
ارية حل ظ مل ات اهرمص ومزو ع بكامرياتال كما يل  ا  جهزع  تصداالت  

جيدددار كثدددريع وضدددرورإة للشدددريةال وقدددد فدددر  اسش قبي دددة جددددا ملدددذا ال شدددايف اإل
وب   عليه  ن إرف  الل دات هلدو ادور  ا داكم. ع ددما فرغ دا مدم الشدرية 
بدددد ان  هدددز  ن فددد ا لطالدددو قدددوات محاإدددة الطدددار والي ددداء  ااددديا مددد  ا طدددة 
اسم يددددة الدددد  قدددددم اها لددددوزارع الدددددفاه و رسدددد ا ن ددددايف ال ددددع  ا ال ط بددددص 

ت ا اصددددة و ندددددواه وحدددددن ا  مدددداكم اسسدددددحلة الث يلددددة و مددددداكم تواجددددد ال دددددوا
الفدال  ال ددتوال ويل  ددا مددم الددوزراع ختصدديجمل عدددع   م لعمددل الربوفددات ا 
الطار والي اء وتدرإو الش اب ه او على البعامل م  االنزا  اجلوي وكي يدة 
الدددر  علدددى الطدددائرات الهامجدددة وقدددد خصصددد ا ا كدددل م ط دددة  ربعدددة صدددوارإخ 

تلددددد  ال  دددددايف ابلدددددداف   ( روسدددددية الصددددد   ومبطدددددورعال وزو ان9 وغلددددد  )سدددددام 
اجلوإددددةال ووزع ددددا اهموعددددات كلهددددا ا تلدددد  الواقدددد ال وكانددددع ا طدددد  مكمددددة 

دا  ن العركددة   لدددإ ا تبحددومدروسددة ف ددد  رك ددا بفددرعة سن العلومددات الدد
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بي  ا وبص اسايوبيص سب د  مم ال افذ االستاتي ية ومطدار م دإشدو وكدذل  
  ن وزراع الدددفاه ر أتخدذ ت رإددر محمددل مي اءهدا مددم  اهداال ولكددم واحلمدد ب

اجلد  ال بعد فتع يوإلة ولعسد  الشددإدال وب يدع الاططدات والب دارإر ا 
 الدواليو ل تع غريع مد ع.

  كددددر اسش ال ددددارف  ن ددددا ك ددددا علددددى  رت ددددايف ملدددد  اسوجددددا إمال 
وقددرران ت  دديمهم وعمددل  ورات سددرإعة عددم حددرب العصدداابت الطولددة وكي يددة 

العددو  قدل عدد  مدم الرجدا ال وات   دا مد  اسش خالدد علدى تفدرإ   اسب زاث
العمل ا غرب الصوما ال ويلو مين  ن  قدمه هلو اور  ا اكم لي ددم 
ق دددية اسوجددددا إم علدددى ياولددددة الفدددؤولصال وك ددددا ممدددم إددددر   ن البعامدددل مدددد  

  اايوبيا ا العم   وىل مم  ج ارها على ال دوم  لي ا وهذح كانع استاتي ي
ال فددطيةال وك ددا نددذكر اجلميدد  ملددذا ولكددم ال حيدداع لددم ت ددا ي حيدد  تعالددع 
بع   صوات احلماسية ال  تطالو اهل وم على االايوبص ا بيداوا وهكدذا  
كاندددع الب اصددديل ت دددي  ا وسددد  هدددذح اسصدددوات الرت عدددة واحلماسددديةال ك دددا 

البفدعي ات على  راإة كاملة ابل وات االايوبية وكي  ت اتل ف د جرب اهدا ا 
ع ددددددما  سفددددد ا العفدددددكرات ا اسوجدددددا إمال وهددددد  تب ددددد  ن دددددو تكبيكدددددات 
الشددد اب حيددد  ا  دددة ا احلركدددة والبوزإددد  مددد  الل دددوء  ىل الددددعم اللوجيفددد  

واالتصدداالت م دد وية لدددإهم س دددم حيدد  الطددائرات تصددلهم ا  ي مكدددان 
ص بفاية جيش ن ام ال حاولع  ن  فهم اجلمي   ن الواجهة بي  ا وب لكب

اسايوبيص ال إ  مد   ن تكدون وجهدا لوجده سن ا  لد  خطدر علدى الشد اب 
وابلددذات ا هددذح الرحلددة احلفاسددة فلددم إكددم لددد  ا دداكم ادد اب مبدددربص 
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على تددرإ ات ختصصدية عاليدة اجلدو عال كدان مع دم هدؤالء مبحمفدص لل بدا  
 ور ددارن ببدددرإو تصدد   كشدد اعة البهددل يددل الشددها عال واحلماسددة ع دددما ال ت

وإعدددين  لددد  كالرجدددل الشددد اه الدددذي إدددرف  احلدددذرال ونفددد   ن احلدددذر مدددم 
الش اعةال كما  ن  الذإم  اروا العارو ر إ ب هوا  ن الشها ع ه  م حدة مدم 
هللا إؤتيه مم إشاء و كم للش اب  ن جيرحدوا  و إعب لدوا بددال مدم الشدها عال 

 م مددم   وق ددل بددد  معركددة ك ددريع مدد  جدديش ن ددام  جيددو  ن نفددبعد اسددبعدا 
كددل ال ددواح ال حيدد  االتصدداالت واإلسددعافات والدددعم الفددبمر و خددذ ر ي 
الشعو الذي والان  مرهمال فالرسو  صلى هللا عليه وسلم  مران  ن ال نبمىن 
ل اء العدوال وع دما فص ق ية معفكرات ا داكم سد تطرمل للد  اجل هدات 

 وخطط ا ال  ر إبم ت  يذها بف و ضي  الوقع. 
ا  عمل ددددددددا  ورع ل يددددددددا ات العمددددددددل اليددددددددداين ا علددددددددى كددددددددل حدددددددد

اسوجددددددددا إم واددددددددرحع هلددددددددؤالء الشدددددددد اب االسددددددددتاتي ية اجلدإدددددددددع لواجهددددددددة 
اسايدددوبيصال سن ال دددوات اإلايوبيدددة تب دددومل علي دددا عددددع وعدددد ا و لددد  قددددرات 
تك ولوجية مدعومة مم ق ل الدولة الكرب  ا العارال في دو  ن نواجده هدذح 

ة ابختدا   سداليو الكدر وال درال وركدزان ا الددورع علدى ال وات ب ددرت ا البواضدع
حدددددرب العصددددداابت وال صدددددائل الدعومدددددة الفدددددرإعة احلركدددددة الددددد  تعبمدددددد علدددددى 
ن فددددهاال وكددددذل  ركددددزان علددددى وجددددو  قاعدددددع  اخليددددة ا اسوجددددا إم لب مدددد  
اهاهدددإمال وت عيددل العمليددات الداخليددة ا الدددن الك ددريع مثددل جيددغ جيمددا و 

الطددرمل الدد  تدددرب  الددداخل مددم الصدددوما ال وغال ددا مدددا  مدإ ددة غددو ا  وأتمدددص
لوصدددو   ىل مدددرا هم ون هدددبهم لبلددد  إشدددب   الشددد اب ب دددوات احلددددو  ق دددل ا
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ال  طدددة  ن الددددرا  هدددو قبددددا  ال دددوات اإلايوبيددددة ا بلدددة لعوجددددا إم ا الددددداخل 
وليو ا احلدو  سن ا حفو ت دارإران نعلدم جيددا  ن  ايوبيدا قوإدة ا احلددو  

رغددة مددم الددداخل وكلمددا ن مددع ال اومددة ن فددها ابلددداخل جتددد هلددا ولك هددا فا
 عمددا مددم ال  ائددل اسخددر  فهدد  مددم  ب دداء ال  ائددلال وللمعلومددة فه دداو ج هددة 
 خدددر  علمانيدددة ت اتدددل اإلايدددوبيص ومدعومدددة مدددم ق دددل  رتدددري  وكدددذل  اجل هدددة 
اسوروميددة والع رإددةال وهددذح اجل هددات تددبهم ابنبهاكهددا بعدد  ح ددومل الددواي ص 

يدد  تبصددرث ز ددون ا بعدد  ال ددر ال فب ددوم ابل هددو و رهدداب العددز   امددا  ح
كمددددا ت عددددل ال ددددوات اإلايوبيددددة المازإددددةال كمددددا   ددددا ردددداجم اإلخددددوع ا بعدددد  
اسحيددان بفدد و ا ددالث اإلإدددإولوج ال فهدد  ج هددات علمانيددة ال تددؤمم  ال 
ابلفدددلطة والدددا ال وعدددو ع لل  دددام ا  ايوبيدددا فالراقدددو للوضددد  ه ددداو إعلدددم  ن 

 الدولة مم الداخل م كوكة  اما. 
اه ة ا الددددداخل يل  ددددا مددددم اإلخددددوع ات ددددولدددددعم اسعمددددا  اليدانيدددد

استاتي ية ال صائل الدعومة وتوزإعها حفو ا رائ  و عمها ابالتصاالت 
ال اتلدة عدم اجل هدة  إ ية مؤقبة وفصل اجل هدة البحركدةالالزمة ووض  مراكز  و 

 ال اعلدددة ا  اخدددل الددددن الددد  تعبمدددد علدددى الداخليدددة وال صدددو  ه دددا ا دددال 
االليكتونيدددات والب  دددريات واالغبيددداالت الددد  تفدددبهدث اجل دددرالت ورجدددا  
الفددلطةال   زو انهددم  سددلحة م ددا ع للطددريان سن ددا علم ددا  ن ه دداو قددوات 
 مرإكيددة تبواجددد ا بعدد  م دداي  جيددغ جيمدداال ل ددد عمل ددا زهددد ل وحددد بددص 

ق يبهم مهمة جدا و احهم ا الداخل سديكون الش اب اسوجا إ يص سن 
له مر و  ممباز وبدال مم توجه االايدوبيص  لي دا سدوث إ شدملون مصدائ هم ا 
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الدددداخل ولكدددم لعسددد  الشددددإد ر  جدددد  عمدددا مدددم ادددور  ا ددداكم بفددد و 
عددددم  خدددذ ملددد  اسوجدددا إم ابجلدإدددة وك دددع  علدددم  ن  رتدددري  تلعدددو  ورا ا 

لمانيدددة وال تعدددتث ابإلسدددالميصال وعلدددى كدددل  لددد ال فهددد  ت  دددل اجل هدددة الع
حدا  جهددزان عددد ا ال  ن بدده مددم اهاهدددإم و رسددلوا  ىل الددداخل بب هيددزات  

سددد ةال ونفددد   هللا  ن  16كاملدددة ليواصدددلوا حدددرب العصددداابت الفدددبمرع م دددذ 
 إ صر مم نصر  إ ه آمص.

 
  و ة ابعلومات

 
مل م  ل د جهزان م هج كامل لبدرإو الش اب على كي ية البعا

اسحددددداا بفددددرعة وكي يددددة  ليددددل العلومددددات والباطددددي  للعمليددددات حفددددو 
تصدد ي هاال والبصددرع لدددع اددهر ف دد ال ل ددد عزم ددا علددى تدددرإو جيددل جدإددد 
إ دددر علددى العمددل  ون مفدداعدع  حدددال واعبمدددان علددى قدددرات اسادداان 

 30ف ددددد جهددددزت اسددددبمارات لاللبحددددامل حيدددد  إفدددد   البدددددرب  كثددددر مددددم 
ت ا احليددداع والددددإم والعلدددوم احلدإثدددة والعلومدددات سدددؤاال عدددم عددددع ختصصدددا

العامة وعلدى حفدو ال بي دة إدبم  ادراو البددرب ا الددورعال وك دا نركدز علدى 
اسس لة الدإ ة ال  تكشد  فكدر الشد اب سن دا ر نكدم ل   دل  ي  ش فمدل 
ال كر البك ريي ا  ورت اال كان علي ا تدرإو جيل جدإد ال إؤمم ابلبك دري 

ن الفددؤا  ا ددري هلددم هددوال مددا ا ت ددو  ا حدد  الددذإم ال جياهدددون؟  بددداال وكددا
وكانددع اسجوبددة ممبددازع ومع ولددةال وقددد  جدداب مع مهددم  ن هددؤالء مفددلمون 
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مؤم ددددون ال فدددددرمل بي  دددددا وبيددددد هم ولكدددددم مدددددم قعدددددد  ون عدددددذر ادددددرع  إفدددددمى 
وك   وع د   ابل اعدال ولكم ال إ عد مم رمحة هللا وال إبهم ا  إ ه  بداال )

(ال ل ددددد ركددددزان مدددد  هددددؤالء الشدددد اب الثالاددددون علددددى موضددددوه احددددتام ا ل    ىن
الفدددلمون ولدددو خدددال وان الدددر ي سن دددا ال نددددري لرمدددا هدددم  حفدددم م ددداال ولددديو 
اجلها  هو كل ايتال بل ه او اسخالمل والبعامل م  ال ان ابحلفدىن حيد  
قددا  الرسددو  "خددري ال ددان  ن عهددم لل ددان"ال وقددد ر إ ددا مثددرع هددذا اجلهددد حيدد   

 دداو  ش صددوما   ورور جدداء  ىل الصددوما  و را   ن إددذهو لل هددا  كددان ه
ا اسوجدددا إم وك دددا ممدددم إشددد   ال دددان علدددى الددددخو   ىل ه ددداو سن ج هدددة 
اسوجا إم ج هة واضحة والعركدة هد  بدص الك در واإل دان ولديو ه داو   ىن 
ا هة ا  ل ال و ات إوم جاءين و خربين  ن  مه قد عرفع مكدان وجدو حال 

 ح  ن إعو   ىل  ورواب فما ا إع ل؟ وقا    ابحلرث الواحدوترإد
 ال  رإد  ن  عو   ليها -
 "ولا ا وه  والدت " -
 سوث إ ب ونين ا  إين -

وه ددددا عرفددددع م ااددددرع  ن اسش مددددم الدرسددددة البشددددد ع وحاورتدددده 
ابحلفىن سنه  خ  وف ين كما  ن هللا يال  ا محداوارع ال راع دة ابللدص فكيد  

 دددداال وبددددد ت   كددددرح ب  ددددل الوالدددددإمال وك ددددع م ب عددددا ةدددددإ  الرسددددو  دخوان
صلى هللا عليه وسلمال "حو سخيد  مدا  دو ل  فدل "ال ولدو ك دع مكانده 
لرجعدع  ىل والدددو سن اجلهددا  ة دد  ا الصددوما  ا تلدد  ال ددتع هددو فددرو  

 ك اإة بال ا . قلع لهال
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"كيدددد  ت ب دددد  ا  إ دددد  وهدددد  الددددص رببدددد  وعلمبدددد  الدددددإم -
 م ؟"اإلسال

 ولك ها ال ترإدين  ن  جاهد -
"هددددذا لدددديو افببددددان ا الدددددإمال فالفدددد لة فيهددددا ن ددددرال و كددددم  -

للوالددددع  ن   عددد  مدددم اجلهدددا   ن كدددان فدددرو ك اإدددةال وجتاهدددد فيهمدددا حيددد  
 ختدمها ول  اجل ة  إ ا!"

 فكي  تر  هل  واصلها -
"نعددددم هددددذا مددددم  ف ددددل اسعمددددا ال صددددلة الددددرحم وابلددددذات ا  -

 رم ان"
 م هللا خرياجزاك -

 كمددل حدإثدده معدد  وهددو م دددهش لددا ععدده مددىنال فدد حم بصددد  
 ورع مهمةال وكان جداهزا ليفدم  مدين الكدالم احلماسد  وإطيعدين وا ال ابدل 
 محل وزر معصية والدته إوم ال يامةال ولكم ع  مىن غري  ل ال ل د تع و 

سفعدل  اسش سنه كان إ م  نين س ساندح ا  ر ح على  هله ولك ين ر  كدم
 لددد  اسمدددر سنددده ال  رضددداح ل  فددد ال وابلعكدددو كل دددع اسش ع دددداجل ار  ن 
إشتي له هات  جوا  وخد  م اادر وإفدلمه لدهال وجيدربح علدى البحددا مد  
والدتدده و ن ف ددرها  ىل م دإشددو وجيلددو معهددا وفددداها مددا إدددور ا اليالتدده 
وال خي دددد  ع هددددا اددددي ا فاسمهددددات هددددم خددددري الصدددددإ اتال وقددددد فعددددل  لدددد  

جاءت الوالدع وفرحع برءإبه وات  ا  امداال ومدم انحيد  قلدع لده  ن إرجد  و 
 ىل  ورواب بعدددد الددددورع وإكمدددل  راسدددبه وفددداو   ن إددددعو  هلددده  ىل احلددد  وال 
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إتكهم لل هل  بداال فال إع ل  ن إلبزم اسش ابلددإم    و  اديت إ علده هدو 
لكثدددري مدددم عكدددو الددددإم حيددد  إ طددد  عالقبددده  هلدددهال وهدددذا ممدددا وقددد  عليددده ا

الشدد اب اللبددزمال حيدد  إ ددم  ن  هلدده هددم مددم  بعدددوح عددم الدددإم وهددذا لدديو 
صدددحي ال فدددال توجدددد والددددع ترإدددد مدددم ولددددها  ن إصددد   ادددرإراال بدددل العكدددو 
صددحي ال وقددد اددكرين كثددريا وهددذا ف ددل هللا عليدده ف ددد  را  هللا بدده خددريا فهددو 

  ا كدل  اهد  ن لزم اسمر وا ن و الوقع ابر لوالدإه وهذا واجو ادرع
حدددصال وه ددداو قصدددجمل  خدددر  عدددم اإلخدددوع اسوروبيدددص فمددد هم مدددم كدددان إدددبهم 
العلمددداء ابجلددد, والب اعدددد وكدددانوا إبطدددداولون علددديهم وقدددد م عدددبهم مدددم  لدددد ال 
و خربرم  ن هؤالء هم علماءان مهمدا عملدوا وجيدو احدتامهم وعددم الكدالم 

عددل اسمددر علدديهم بفددوءال و  ا  خطدد وا ا مددا ن ددم  ندده خطدد  فددال إ  مدد   ن  
ااصددديا  بدددداال ل دددد  هدددر ا  ورت دددا عددددع  فكدددار مدددم  ورواب فه ددداو يدددالب 

وهدددذح الدرسدددة ح  ددده هللا وفددد   سدددرحال  بدددو قبدددا ع ال ليفدددطيين  الشددديخ لددعش
 عرفهددددا جيدددددا سنددددين عشددددع مدددد  هددددذا اسش سدددداب اال وه دددداو مدرسددددة حددددزب 
ل البحرإر وه او مم إرإد  ن جياهد ف د  وال إهمده  مدر آخدرال ولك  دا وب  د

هللا وم بدددده وا خددددال  اددددهر اسددددبطع ا  ن  مدددد  ال لددددوب ون عددددد عدددد هم اددددر 
البك ري والبشدد  والملدو وحدثهم علدى حدو  ن فدهم وال دانال و وضدحع هلدم 
م ه  دددا  ن دددا ال نكدددرح  ي مفدددلم مهمدددا كدددان فكدددرحال بدددل  ودددا الؤم دددون  خدددوع 
 وجيو مفاعدرم  ن اببدعوا  و ضلوا الف يل والرسو  صدلى هللا عليده وسدلم
قددد صددرب مدد  الك ددار وال دداف ص فكيدد  ال نصددرب علددى الفددلمصال ومددا ام هددم 
مفددلمون فه دداو ح ددومل جيددو  ن نعطيهددا هلددم وم هددا "ت فددم ا وجدده  خيدد  
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عكددو مددا إدرسدده  عصدددقة". ر  ددر اسمددر بفددهولة فه دداو مددم إرإددد  ن إث دد
هددددؤالء الشدددد اب السددددبمالهلمال وك ددددع واضددددحا معهددددم ع دددددما  خددددربرم  ن ال 

 ن إكونوا ا مكاين حي   ندين ال  سدبطي   ن  وصدل رسدال  بفد و  إبم وا
 ن الك ار وضعوين ا قائمة اإلرهابيص والف احص واجلال إم وهلم جر مم 
البل ي ددات الدد  ترمددى علي ددا ملبدداان وزورا بفدد و  ن ددا نعددارو الك ددر العددال ال 

ا  فدد خربرم  ن علدديهم جت ددو  ي عمددل سدديؤ ي  ىل ت دديي  ا  ددامل علدديهم
 ورواب سن احلركة نعمة مم هللا وابحلركة إصل الددإم  ىل العدارال وبددون حركدة 
لدددم إفدددبطيعوا  ن إوصدددلوا رسدددالة ممددددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم لل دددانال ل ددددد 
تع  دددوا مدددم هدددذح ال  رإدددة وفرحدددوا ا ن دددو الوقدددع س دددم ر إبوقعدددوا  ن خيدددرد 

ربهم ملددذح الب اصدديل هددذا الكددالم ممددم إعبربوندده قيددا ي لددد  اهاهدددإمال  فيادد
الدقي ددةال وقددد  خددربين بع ددهم بدد ع  الشدداكل الدد   هددرت ا  ورواب حيدد  
إدددبهم كدددل مدددم إعدددو   ىل الدددويم مدددم  راضددد  اجلهدددا  سدددواء مدددم  فمانفدددبان  و 
العددرامل  و الصددوما  ومددا  ىل  لدد   ندده قددد فددر مددم ال بددا   و اجلهددا  وك ددع 

 ن جهدددددا هم لددددديو   يمددددد هم و خدددددربهم  ن علددددديهم الث دددددة  ن فدددددهم ومعرفدددددة
إلرضددداء ال دددان وال إ  مددد  مدددم ا دددوث مدددم ر و   فعدددا  ال دددان مهمدددا كدددانوا 
ف حم ال نع د فالن  و عالن بدل نع دد هللا ونطلدو رضداحال ل دد اقتبدع كثدريا 
مددم هددؤالء الشدد اب و ر ت  ن  غددري ال دداهيم ا اي ددة الدد  ا   ممددبهم وهددم 

كانوا خيربونين بكل ت اصديل مم جان هم ت  لوين  فكاري  ح وين ح ا مجاال و 
 ركدارمال و ات مدرع  خدربين  حدد اإلخددوع اسوروبيدص قصدة ع ي دة ف دد  عدد  
 ىل يعام مم ق ل بع  الش اب البشد إم ا م دإشوال و را وا  ن  بح وح 
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ومعرفدددة انبمددداءح ال كدددريال وهدددذا مدددم اددد ن بعددد  هدددؤالء الشددد اب الدددذإم ال 
إعرفدوا انبمداءح الدذه  كد  إصد  وح  إكب ون  ن الر  هو مفلم بل إرإدون  ن

م ااددرع وال حددو  وال قددوع  ال اببال  ن هددذا اسش هددو مه دددن  إلكتونيدددات 
ومددربمج للحاسدددوب كمددا جييدددد البعامددل مددد  ال يدددإو والرئيددداتال فددد خربوح  ن 
لدددإهم صددور ل طدد  الددرءون للممرتدددإمال ف جدداملم  ن هددؤالء الددذإم تدددعو م 

يددددرمل وجيددددو  حددددتام اإلنفددددان ف ددددد كرمدددده هللا  مرتدددددإمال  ان   عددددوهم ب طدددداه
 رو  هللا ن ادة س حانه وتعاىل وهذا اإلنفان فمدل 

 
وهدو ملد  لده   لِّدمدم ال

(ال و ,خ  فيه من  و يس حانه وهذا هو الفر الع يم والعروث ابلدرو  )
وبعددد هددذا اجلددواب بددد وا إفددبهزءون بدده حيدد  قددالوا لدده " نددع مددم  صددحاب 

كدددددانوا إ صددددددونين ااصدددددياال س دددددم ال إعرفدددددون   ال اسدددددد والصددددداال"ال وي عدددددا
مصددددداال وال م اسدددددد وال إهمهدددددم  ال آراءهدددددم الشدددددا ع ف ددددد ال وال إرعدددددون  ي 
مصددددلحة مددددم مصدددداال الفددددلمص بددددل إفددددعون  ىل مددددرا هم  ون م دددداالعال وقددددد 
 جدداملم اسش  ن ه دداو سددلطة اددرعية تبمثددل ا ا دداكم اإلسددالمية وق ددل  ن 

الشرإ  لل  ة اسم ية والشدرعية لل  در ا إدبلج تل  الصور جيو  ن إرسل 
الفدد لة وهددو كددان مدد  ا  لدد  ولكددم الشدد اب البشددد ون ر إؤم ددوا بفددلطة 
ا اكم  صال فهم جاهزون ليبمدر وا علدى كدل مدم خيدال هم الدر يال ف دد م عدوا 
ال ددان مددم مشدداهدع كددرع ال دددم ا بعدد  اسمدداكم وقددد تدددخل ا لدد  هم هددؤالء 

لل     مدددا إ علددده ال دددان مدددا ام  لددد  اسمدددر م دددا ال ) ن ال سدددلطة علددديهم في
(ال وقددا  الرسددو  "ر  ءمددر  ن  ن ددو علددى قلددوب ال ددانال وال عل  يُم مبل  يطر

 ادد  بطددو م"ال  ندده البفددام  ا  إ  ددا وكددذل  الدددعوع ابحلكمددةال وهددذا ال دد  
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الكدددرمي  كثدددر مدددم  و ي ا الددددعوع وقدددد صدددربال هدددذا اجلدددواب جددداء  الدددد بدددم 
الرسدددو  قبدددل ا دددارج  الدددذي قدددا  لل ددد  " عدددد    الوليدددد ع ددددما يلدددو مدددم 

ممدد"ال ور إبادذ ال د   ي خطدوع ضددح بدل نصد  الصدحابة و راددهم علددى 
خطددورع هددؤالء البك ريإددون الددذإم  هددروا ا عهددد علدد  رضدد  هللا ع دده ولددّ و 
عليهم  بليو   م  علم م ه وقبلوا الصدحابة وال فداء واسوال  وزهددوا ا قبدل 

اببال  ن دا سد  ل نشداهد مدم فمدل بعد  هدذح اسفكدارال سن ا  زإر وليعا  
الشر ا از    إوميا وال إ  جملال وخبصون قطد  الدرءن والب داه  ملداال  قدو  
هلددؤالء  ن هددذا اسمددر لدديو مددم  إ  دداال ف ددد ا ددع ا الفدد ة  ن الصددحابة  تددو 
بددر ن مددم رءون قددا ع ال ددرن  ىل الدإ ددة وبددداخل م دددإلال فلمددا رآي خل يددة 

 صدددلى هللا عليددده وسدددلم  لددد  مددد عهم مدددم جلدددو تلددد  الدددرءون  ىل رسدددو  هللا
الدإ ة ورف  تل  الوسيلة المري ي يعية سن االنفان مكدرم سدواء كدان كدافرا 

(ال فددال جيددوز  ن نصددورح لق  د خلقن  ا اال ل  ان ِف أ ل  ن وق  وم و مفددلماال )
وهو إذب   و نشوهه بعد قبلده وقدد قدا  هلدم  بدو بكدر رضد  هللا ع ده "إك د  

كبدداب وا ددرب"ال إ صددد  ن مفدد لة قطدد  الددرءون ومحلهددا لةعددالن والبشددهري ال
واإلعدددالم هدددذا غدددري مرغدددوب ا  إ  ددداال وع ددددما قدددالوا لددده الصدددحابة  ن هدددؤالء 
إ علددون ابلفددلمص اسفاعيددل ف جدداملم  ن ددا ال صخددذ  إ  ددا مددم ملددة ال ددرن وال 

نيص الدددرومال وهدددذا هدددو الفددد و الدددذي جعلدددين  ميدددل  ىل عددددم اسدددبهداث الدددد
سددددواء كددددانوا مددددم اسمرإكددددان  و غددددريهم و قصددددد الدددددنيص مددددم ال فارب ددددا وال 
إفاعد ا حرب ا ولو بر يال سن الرسو  غ و ع ددما ر    مدر ع م بولدة ا 
احد  المزوات وكانع م  جديش العددو ورغدم  لد  غ دو لدذل ال وم ع دا 
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م مدددم قبدددل الصددد يان والشددديوش والره دددان ا صدددوامعهمال فكيددد   و اليدددوم مددد
إشددمل ال بددا  وإ اددخ الفدديارات قصدددا ا قبددل هددؤالء قصدددا ولدديو خطدد ال 
ل د بي ع موق   مم قبل الفيا  اسجانو الذإم ليو هلم نشايف عفكري 
 و جاسوسد  ضدددانال  نددين وهللا ر  جدد  لدديال ل بددل هدؤالء  بدددا ا كبدداب هللا 
وال سدد ة رسدددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلمال ل ددد حددداو  بعددد  البشدددد إم فدددرو 

ني هم علي ددددا ا وقبهددددا ولكددددم وبفدددد و وجددددو ان ر إدددد    هددددؤالء ا زعددددزع قددددوا
االسدددب رار ا م دإشدددو ف دددد نصدددران هللا علدددى كدددل مدددم  را   ن إ كددد  صددد  
الفلمص ا الصوما ال  ن ر  ش ال ارف كي    م اخبصروا اإلسالم والوالء 
للدإم ابخب ار ع يدع اسش  ن إ  ل ب شر صور مذبوحصال   لده مدم جهدل 
ابلدددإمال هددل الددذب  مددم  ركددان اإلسددالم؟ هددل كددان الددذب  هددو سدد ة الرسددو  
ال  ددو ع؟ هددل مددم ر إددذب  ال إعبددرب مفددلما؟ال ل ددد  ه ددوا بعيدددا وصدد  وا مددم 
امب دد  عددم نشددر صددور الددذب   ندده ضددعي ا ا ع يدتددهال  ندده اجلهددل الركددو وال 

ممددددم حددددو  وال قددددوع  ال اببال  نددددين ااصدددديا و عددددو  ابب مددددم هددددذح الكلمددددةال 
عددارو وب ددوع عددرو الددذبوحص علددى ال يدددإو سن م فدددع  لدد   ع ددم مددم 
الصددلحةال والعلمدداء حددذروا مددم هددذا اسمددر وقددد  كددرت  لدد  ع دددما  كددرت 
نصددددائ  الشدددديخ   ددددم ال ددددواهري لددددعش الرحددددوم  ن ادددداء هللا  خددددوان الشددددهيد 
الزرقاوي. ل د  خل الشد اب ا  ورت دا وهدم بعيددون  جبماعيدة عدم  هداليهم 

رجدددوا م هدددا وهدددم  كثدددر ال دددان و ا وبدددرا بوالددددإهم وزوجدددارم. ا  ات إدددوم وخت
 را وا  ن خيبددربوين كمددا  خبددربهم وسدد لوين سددؤاال م ااددرعال وكددان الفددؤا ال "مددا 

ا ل دددددن ومدرإددددد و مرإكددددا"ال و ج ددددع علددددى  7\7قولدددد  خبصددددون عمليددددة 
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 ا  مجيدد  اسسدد لة علددى حددداال وبي ددع هلددم  ن عمليددات  مرإكددا هلددا مربرارددا لدددإ
ك هة ت اتل اسمرإكان  ون  ن   د   لد ال وقدد  كدرت  لد  سداب اال  مدا 
عمليددددات ل دددددن فدددد خربرم  ن ددددا ضددددد  ي عمليددددة تفددددبهدث  انن عددددز  غددددري 
م دداتلص و كددرت سدداب ا ا اجلددزء اسو  مددم هددذا الكبددابال  نددين لفددع ملزمددا 
ب ددرار ومددذهو جل ددة ال اعدددع الددد   فبددع ب بددل الدددنيص اسمرإكددان ر ا علدددى 

ابلثددل ولدديو  سددتاتي ية  بددل حكددومبهم للمدددنيص الفددلمصال مددم ابب الددر ّ ق
مب عدددةال ورغدددم  ن هدددذا اسمدددر لددده وجهدددة ادددرعية مدددم انحيدددة ال صدددان ولك دددين  
ك يددا ي ت  يددذي جيددو  ن   مددل مفدددؤولية اسهددداث الدد  سب ددرب سندددين 
س سددد    مدددام هللا عدددم كدددل ن دددو   ا خرجدددع  ون وجددده حددد ال ولفدددع ممدددم 

إدددل حددددإ  ال  ددد  "إ عثدددون علدددى نيدددارم"ال ة دددة ال دددرب  هدددو مدددذهو أتو 
فم  ن يعم    مثق  ان العشددوائ    اإلتكددا   ىل هللاال بددل ممددم  هددو مددذهو )

(ال  ن ا مد  سد ة الرسدو  الدذي   ة خحلا ير   ومن يعم  مثقان   ة  ر ير 
 مددر  ىل عدددم مشددل كددل ال ددان ا احلددروب بددل جيددو تصدد ي هم لكدد  إكددون 

مد صلى هللا عليه وسدلمال وهدذا اسمدر جيهلده الكثدري قبال ا م ين على هد  م
مم الش اب الذإم  ه وا مذهو آإة الفي  و عموا ن ر ت المرب الكافر 
الدددذي إدددبهم اإلسدددالم  نددده إ بدددل علدددى اهلوإدددة ف ددد ال ور إعرفدددوا  ن هدددذح ايإدددة 
نزلع ل روث معي ة و ول   ال ان قد  خلوا اإلسالم ق ل انبهاء الهلةال ولو 

الدؤم ص  ن ال إ داتلوا   ن اسإدة الد  ق لهدا  مدر هللاال رآن ببددبر لعلمدوا قر وا 
مم عاهدوهم و مرهم اب ام عهدهمال كما  نه س حانه وتعاىل بّص بعد هدذح 
ايإة  ن نفب ري اسعداء ون لمهم م م همال وهذا إعدين  ن دا ال تدارب هدؤالء 
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جيددددوز  ن ن دددد  مجيدددد  علددددى هددددو  بددددل ه دددداو اددددره فكم ددددا ا مددددارببهم وال 
الك ددددار ا سددددلة واحدددددعال  ال ا حدددداالت معي ددددة كالب ييددددع واحلصددددار وعدددددم 
معرفددة  مدداكم وجددو  اجل ددو  مددم الدددنيصال ف ددد فعددل الرسددو  صددلى هللا عليدده 
وسلم  لد ال وإبح د  حددإ  "إ عثدون علدى نيدارم" ا مثدل هدذح ال دروثال 

يا و سدددددبد   مدددددا  ن إكدددددون   ال ددددددرع ا  دإدددددد اهلددددددث    ضدددددرب عشدددددوائ
ابحلددددإ  فهدددذا خطددد ال سن هللا خيدددربان  ن هدددؤالء اسعدددداء رمدددا إصددد حون ا 

عل       أن  ع     بي   نكم وب   ْي إددوم اس م  صددددقاءان وهددذا  مدددر واضددد ال )
(ال ل ددد  وضددحع هلددؤالء الشدد اب ر إدد  ا تلدد  ال   ين ع  ا يتم م  نُم م  و ة

  الربإطاين العمليات و خربرم حفو علم   ن العملية اسبهدفع اإلقبصا
حيدد  الواصددالت ولدديو ال صددو  ال شددر المددري م دداتلصال سن الشدديخ  سددامة 
ضد   ي عمل إفبهدث المري م اتلص ب صد وهذا حفدو علمد ال وبي دع 
هلددم  ندددين لددو خططدددع لبلدد  العمليدددة ل ددربع الصددداال ا وقددع عددددم وجدددو  

ا الدنيص لك  إكون ال صد هدو اإلقبصدا  ور  كدم سسدبهدث مددنيص ال 
 ورواب وال غريهددددداال وتدددددم ع ددددددما  طددددد  فيكدددددون  لددددد  ل دددددرب الؤسفدددددات  
كمراكددددز الشددددرية واالسددددبا ارات والراكددددز العفددددكرإة والدإ لوماسددددية البابعددددة 
للحكومة م اارع فه  ال   ارب ا ا ج هة  فمانفبان والعرامل وا الطارات 

وضددحع والطرقدات والدددن وال حددار ا مددا إفددمى ابحلددرب علددى اإلرهددابال و 
هلددم  ن محدددل ق  لدددة وت  ريهدددا  مدددام اجلمدددوه لفددد و   دددم ك دددار هدددذا اسمدددر ال 
 ليل له وال إص  مطل ا ا  إ  اال فليو كل كافر إ بلال و تع و اليوم ممم 
إ  ر ا ال ال  الفلمة ة ة اجلها ال وال حو  وال قوع  ال اببال ل د بي دع 
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ع ددددددما سدددددي بهدون  مددددا  ءمدددددم بددددده هلدددددؤالء الشدددد اب سال  حاسدددددو  مدددددام هللا
وإعملدون عمددال مددا ا  ولددة مدداال وركدزت  ن ال إصدد  وا ال ددان تصدد ي ا واحدددال 
بدل ه دداو احلددرر والفددلم  والددذم  وال داف  والاددا ه واجلاسددون وكددل هددؤالء 
جيو  ن نعاملهم حفو الواقد  الشدرعية. ل دد اسدتاحوا سجدوب  و كددت 

تفدددبهدث مددددنيص  بددددا  هلدددم  ن ال إل ددد وا  ىل  ي عمدددل ت  دددريي ا  ورواب
 الربرات. عمهما كان

 ما برانمج الدورع فكانع ممبازع فالذإم راه وا  ن ا لم ن    مد  
الصدددومالص ومددد  هدددؤالء الهددداجرإم قدددد خدددابواال ف دددد ب ي دددا معهدددم لددددع ادددهر 
وعلم اهم كل ف ون اجلاسوسدية ومجد  العلومدات وكي يدة عمدل ا دال  الفدرإة 

هم كي يددددة  حددددتام الفددددلم وات دددداه سددددلطة ال ددددانون  ا دددداء احلددددروبال كمددددا علم ددددا
البمثدددل ا ا ددداكم اإلسدددالمية وعددددم الل دددوء  ىل  ي عمدددل  ون   ن م هددداال 
ل دددد قفدددم ا الددددورع  ىل عددددع  قفدددام ف دددد بدددد ان بددددروع العلومدددات ال  دددري   
العملددددد  وبعدددددد  لددددد  انب لدددددوا  ىل اسش إوسددددد  الب دددددزاين لكددددد  إددددددرملم علدددددى 

لبعل ة ابلب  ريات حيد  اسدبادام اجلدواالت ا الع دوات الب ي ات احلدإثة ا
ال اسددد ة والوجهدددة وكي يدددة اسدددبادام ال دددا ات للطدددريان واسدددبادام الفدددال  
ا  يددددد ال   بعدددددد  لددددد   خل ددددداهم مرحلدددددة الب صددددد ي  حيددددد  إفدددددبطيعون  ن 
إصدد عوا مددوا  مب  ددرع ادددإدع ال عاليددة ا  مدداكم تواجدددهم حفددو ال ددروث 

كان اسش معلم قاسم هو الذي إدرملم علدى  لد ال و ن يلو اسمر  ل ال و 
ل دد  وضددحع هلددم اسددتاتي ب ا حيدد   ن ددا رجددا  نددؤمم  ن احلددرب بي  ددا وبددص 
الك ددر العددال  م بوحددة وليفددع مصددورع ا  فمانفددبان  و العددرامل ف دد ال فهددم 
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   اولوا ابش  ركْي  فاربون ددا ا كددل مكددان وجيددو  ن تددارملم ا كددل مكددانال )
(ال وهدددذا مدددم ابب ال يدددانال لدددذا ك دددا نركدددز علدددى كم كاف   ةكاف   ة كم   ا يق   اولو 

ا ال  ا ارجية وهذا الوضوه صعو جداال وبعد التكيز على كي ية  خبيدار 
اسهددداث الشددرعية وعدددم البفددره ا ر و  ال عددلال جيددو  ن إبدددرب الشدد اب 
على االاة مواضي  رئيفية وإباصصون فيهاال اسو  اسمم و قصد ه دا  ورع 

و اجلاسوسدددية وكي يدددة البعامدددل مددد  اإلسدددب واب  ا ددداء اإلعب دددا ال العلومدددات  
وهددذا اسمددر مهددم جدددا خصوصددا مدد  تزاإددد  عب ددا  الفددلمص ا كددل مكددان 
ة ددددددج كثددددددريعال ولعرفب ددددددا بوجددددددو  ادددددد اب إ  دددددددون الفدددددديطرع بفددددددرعة  ا دددددداء 
اإلسب واب وال إعطون  ي مهلة ل  ية  خوا م ك  إمريوا مواقعهمال قدرران  ن 

اإلسدددب وابال وال خي دددى علدددى  حدددد  ن اإلسدددبا ارات العاليدددة   نوسددد   رون
كلهددا تفددبادم وسددائل خ يثددة ن فددية وجفدددإة لكدد  أتخددذ معلومددات كثددريع 
بع ددددها صددددحيحة و كثرهددددا كا بددددةال وإ  ددددد الكثددددري مددددم  خوان ددددا  جفددددا هم 
و عيدد هم و عدداعهم ا اإلسددب وابال وهددم ال  لكددون معلومددات كثددريع بفدد و 

ا إدة مثدل ال اعددعال فمدثال لدو اعب دل  ي مفدؤو  مدم تع يدات احلركات اجله
ال اعدع ومهما كان  رجبه فهو لم إ در  ن إعرث  كثر مم العلومات الد  
ختجمل  عماله ال اار ف  ال وقدد ر إ دا كيد   ن  بدو زبيددع وابدم الشديخ الليد  
ضددددددللوا الاددددددابرات اسمرإكيددددددة و  ت  ىل حددددددروب ومشدددددداكل مجدددددداال  ن هددددددذح 

اتية ال خدددربع هلدددا ابل كدددر اإلسدددالم  الثابدددع لدددد  هدددؤالء اجلهدددات االسدددبا ار 
وكي    م إفبطيعون الكذب مم  جل سالمبهم وقد  عطاان االسالم حد  
الك ددر ا سدد يل احل ددائ علددى اسروا ال لددذا ركددزان ا  ورت ددا علددى االسدداليو 
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اجلدإدددع مثددل البادددإر الدد  ال ن دد  فيهددا حيدد  تكددون العلومددات مشوادددةال 
مدددد  الوحدددددع حيدددد  مراجعددددة ال ددددرآن و كددددر هللا ا ا لددددوعال وكددددذل  البعامددددل 

والبعامل م  ال فاء حي  عدم البوتر سن اسش ال  ل  ن فه بل هو  ع 
أتاري الكالب واجلال إدمال كمدا  ن دا ن دص هلدم ح ي دة العلومدات الد  أتو مدم 
ق ددل الفددب وب ومددم يددرث  خددوان آخددرإم وكي يددة البعامددل معهدداال والطرإ ددة 

هددد  البكدددذإو مجلدددة وت صددديال حدددص لدددو كدددان ه ددداو معلومدددة صدددمريع اسمثدددل 
صددحيحة وعدددم ال  ددو  بكبابددة  ي ورقددة  ددع  ي  ددروثال مدد   ن ددا ال نلددوم 
مم إبكلم سن اسسري ال  ل  ن فهال وقدد  كددت ل دا اس م  ن  خوان دا هدم 
 اددد ال ددان  مددال للبعددذإو ا سددي ل محاإددة حيدداع  خددوا م الفددلمصال ف ددد 

ئج البح ي ددات ا غوانب ددامو و بددو غرإددو وبمددرام وجي ددوو وغريهددا  هددرت نبددا
 ن العلومددات الددد  تعطددى للمادددابرات مع مهددا ت دددليلية وبع ددها صدددحيحة 
و  ت  ىل  عب ددددا   فددددرا  آخددددرإمال والفددددؤا  الطددددرو  لل ميدددد  هددددل احلركددددات 
اإلسددالمية تددؤمم ابلبعددذإو ا حالددة ال ددرورع؟ال واجلددواب بدددون لدد  و روان 

ات ا  إ  اال اجلواب هو نعم  ون اد ال فيمك  دا  ن نعدذب ون بدل وال تربإر 
اجلاسدددون والعميددددل   ا رفدددد  الكددددالم حفدددو  رجددددة العلومددددةال لددددذا تددددم ال 
نبعدو  ن فد ا ا م اقشدة الددوال ت البحددع وال دو  الدد  تبحددا عدم كرامددة 
اإلنفدانال سن ددا نعلدم كرامددة اإلنفدان  كثددر مدم  ي  حددد ومدم كرامددة اإلنفددان 

بددل ا احلددروب سندده عدددو وال إعددين اسمددر ااصددياال نددر   ن الددوال ت  ن إ 
البحدددع تعمددل مددم  جددل  م هددا وتددم لددو ك ددا ا مكا ددا لعمل ددا ن ددو الشدديت 
مدددم م طلددد   إ  ددداال ف دددد عددددذب صدددحابة الرسدددو  بعددد  اسعدددداء ا الدنيددددة 



                   230War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

وقبلوهم د ن مم رسو  هللا بعد  ن رف وا الكالم وهذا  مر مم س م الواقد  
حلددروبال ولك  ددا لفدد ا مدد  الطددرمل الدد  رددص اإلنفددان ك نفددانال فالبعددذإو وا

لدددإ ا ال إعددين   خددا   سددرع اسسددري ا الشددكلة  و  هانددة  إ دده  و سددو آهلبدده 
 و كش  خصوصياته وعورتهال ف حم نؤمم  ن هذا الرجل العدو هو  نفدان 

إ درب   له كرامة وهو قد ن خ فيه رو  هللا لذا ال إعبدد  مدم  جدل البعدة بدل
ك  خيرد العلومة ولو رف  فيكرم حي  إ بل وإدفم علدى ال دورال وهدذا مدا 
جيهلدده اإلسددبا ارات العاليددة اسخددر ال وتددم ال ن  دد  اسسددري كثددريال فدد  ا  قددر 
بذن ده إددبم ت  يددذ حكدم هللا بعددد  ن فكددم مددم ق دل ا دداكم الشددرعيةال وال نرإددد 

وانال فدد حم  كثددر ال ددان مددم البكلمددص  ن إزإدددوا علي ددا كيدد  نبعامددل مدد  عددد
افبدداء لدددإم هللا وسد ون غوانب ددامو وبمددرام و بدو غرإددو وتدونو ومصددر ولي يددا 
واسر ن والمرب والروإو وآسديا الوسدطى ملي دة بشد اب  مدة ممدد صدلى هللا 
عليه وسلم الذإم إعذبون إومياال ف ال ا    ا  مفدك ا مدم إفد و ل دا هدذح 

 الشاكل ففوث فكم ةكم هللا.
الش اب كذل  على كي ية اسبادام اسجهزع الب دمة ا  علم ا

مجدددد  العلومددددات وفحصددددها و ليلهددددا   وضدددد  خطددددة م اسدددد ة للمعلومددددات   
وض  خطة لب  يذ العلميات وقد تعلموا  لد  عمليدا ا عددع مشدارإ  حيدةال 
والوضدوه الثدداين  سدبادام الب  ددرات والب  يددات الب  ريإدة وكي يددة تصدد يعهاال 

ه الك ر العدال  بعدد  قليدل والع دوات ال اسد ة هد  اسف دل لبددمري سن ا نواج
سدددديارات العددددددو واحلدددددامل ال دددددرر ممبلكاتدددددهال والوضدددددوه الثالددددد  هددددد  كي يدددددة 
البعامددل مدد  الواثئدد  بشددص الوسددائل سن اهاهددد ال إفددبطي   ن إبحددرو  ون 
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تلددد  الواثئددد ال وهكدددذا  عطي ددداهم  ورع خاصدددة وسدددرإعة لكي يدددة البعامدددل مددد  
 ئ . الواث

ل د اسبمرت الدورع  ىل م بص  اهر نوفمربال وق ل العيد   م 
رجدد  اسش يلحدددة مددم كيفدددماإو و ه ددع لز رتددده وقددد وف ددده هللا  ن وصدددلع 

سددد وات وقدددد  جلفدددها مددد   5زوجبددده الفدددو انية الددد  كاندددع غائ دددة ع ددده م دددذ 
زوجبدددده الصددددومالية وهددددذا لصددددلحبه ي عدددداال و دددددا ا عددددم تطددددورات اسمددددور ا 

  واالتصددددداالت بي  ددددا وبدددددص اإلخددددوع ا  فمانفدددددبان وموضددددوه  يدددددت الصددددوما
زوج  وكذل  تطرق ا  ىل موضوه الهاجرإم حي   را   ن خيصدجمل اجل دوب 
للمهاجرإم وإ ب  معفكرات ه اوال وقد فا به ا مواضدي  الاال دات الد  
عع اهددا ا اجل ددوب وكددذل  موضددوه اجلاسددون الط يددو الفددو اين و كددد   

 ن  مدرح غرإددو ولك ده إرإدد اإلسدب ا ع م دده   إدبالجمل م دهال وقلددع  نده إعلدم 
له  ن الرجل  خطر مم  ل ال " نه  خطدري و إبحدرو بفدرعة ولدإده الفد ارع 
الفدددو انية ه دددا وسدددوث إهدددرب ا  ي حل دددة"ال هدددذا مدددا قلدددع لطلحدددةال وقدددد 
 كددددت ل دددا اس م  نددده كدددان مدددم اإلسدددبا ارات الفدددو انية ف دددد حصدددل ه ددداو 

دما يدددارت يدددائرع صددمري مدددم كيفددماإو وبدددداخلها  محدددد حددا ا ع يدددو ع دد
مدددور و عاعيددل عددرا  واسش حفددم غددين الرجددل اسمددين الددذي  رسددل اح  ىل  
كيفدددددماإو ليبدددددوىل كبابدددددة الب دددددارإر اسم يدددددة وغدددددريهم مدددددم قدددددا ع ا ددددداكمال ل دددددد 
اسدددب جروا الطدددائرع لكددد  تددد  لهم  ىل م دإشدددو لالجبمددداه اب ددداكم   ر ت ددددر 

ل زو  بف و ال الم فعا ت  ىل كيفدماإو وه داو ر ت ددر  إ دا الطائرع مم ا
وهكذا  صر الطيدار علدى ع دور احلددو   ىل كي يدا لكد  ال إ بهد  الوقدو  م دهال 
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وا احل ي ددة كانددع سددلطة ع دددهللا إوسدد  لدددإها معلومددات بوجددو  مهدداجرإم 
وقا ع مم ال اعدع ا الطائرعال وقد ضللوا بذل  فلدم إكدم ه داو  ي مهداجر 

لطدددائرعال وع ددددما نزلددددع الطدددائرع ا كي يددداال اعب ددددل مجيددد  الركددداب وعملددددوا ا ا
وكددد  م  رمدددونال و تدددى اإلإددد  ر آي وحفدددو العلومدددات الددد  ع ددددهم مدددم 
سدلطة ع دددهللا إوسدد  وبددد وا ابسدب واب الشدد اب وقددد  تع ددوا اسش  عاعيددل 

رد ولك هم ر إعرفوا  نه  مري حركة الش ابال  ما اجلاسون الفو اين ف د  خ
بطاقددة مددا و خددربهم  ندده إعمددل مددا الفدد ارع الفددو انية وهددذا مددا  كددد ن ر ت ددا 
ومدد   لدد  ع دددما تدددخلع ا دداكم ورجدد   خوان ددا سددالص  ىل م دإشددو كددان 
هذا الرجل معهمال وتع  ا م هال و كدت لدعش  عاعيدل  ال إبعامدل معدهال ور 

ادعر  ن   ى سو  عددع   م حدص يدار  ون علدم  حدد  ىل الفدو ان ف دد 
 جهزت دددا تبع  ددده ا ف ددددمل رم دددانال وكدددان إفددد   كثدددريا عدددين ور إعدددرث ادددي ا 

طلدد  عددم وجددو ي ا الصددوما ال ل ددد خبصوصدد   ال اإلادداعات الدد  كانددع ت
 ها واستح ا مم ارح.ترك

اددكرين اسش يلحددة كثددريا خبصددون نصددائح  و كددد    ن هددذا 
ا تددرإو الشد اب  الرجل كان مم الاابرات فعال و خربين  نه اسب ا  م ده

ا كيفددماإو وكددان إبحدددا عددم  ح ددار رجددا  قددوات خاصددة مددم الفددو ان 
لبددددرإو الشددد اب وع ددددما ت  ددددان جهددداز جوالبددده ا ف ددددمل رم دددان  كدددد   
يلحدددة بوجدددو  رقدددم هدددات  رجدددل  سدددبا اراو سدددو اين  علدددى رت دددة ك دددريع ا 
ة  اخل اهلات  وهذا ما  كد اكوك ا حو  الرجدل وسدعدت  ن اسش يلحد

قددد جت ددو اددر هددؤالءال و رإددد  ن  بددص ه ددا  ن ددا ع دددما ن صدد  ال ن ددو   ن ددا 
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اسف ل وغريان ال إ هم سن هذا مم المرور ولكدم ا ن دو الوقدع جيدو  ن 
ن ص   ن ف ا ون  ذ  خوان ا الذإم خالطوا الفائل كلها ومزجوا البشاملات 

و  الكدرمي الدذي اب كمات ور إ رقوا بص قطع  وغري قطعد  ونفدوا  ن الرسد
به هدإ ا  ىل احل  هو العصدوم الدذي سدعى ل  داء  بمد  مبكامدل ومد   لد   
كددان ه دداو العصدداع وال دداف ص مددم  مبدده وا  اخددل  ولبددهال وقددد علم ددا كيدد  
نبعامل معهم ور إكم ال رب والبشدهري والرعدو مدم الوسدائل ال  دلة لدد  

دعوع واللدص وهدذا ال د  الرسو  الكرميال بل كان  سدلوب الددعوع ابحلكمدة والد
ممد صلى هللا عليه وسلم إرف  هدم  سدان الكع دة وهدو  مدر فيده مصدلحة 
للمفلمص بف و  ن  هل مكة  هل عهدد ابالسدالمال ف دد ن در  ىل مصدلحة 
 هددل مكددة وتددرو مددا نددراح تددم هددو الشددرإعةال بددل نددراح صددلى هللا عليدده وسددلم ا 

م الددرحيم مددم  جددل الصددلحةال صددل  احلدإ ددة إ  ددل بعدددم كبابددة بفددم هللا الددرمح
وهذا اسمر لو ق له  حددان اليدوم  ا داء مكات دة هدندة مد  الك دار ل يدل لده ممدم 
 إدعى فهم اإلسالم  كثر مم ممد صلى هللا عليه وسلم  نده مرتدد  و جاهدل

 كثدر مددم هدذا  ن الرسددو  صدلى هللا عليدده وسدلم ق ددل بددإم هللا وليعددا  اببال و 
و  هللا مم  جدل مصدلحة الفدلمصال وهدذا  مدر محو  عه الشرإ  بص ة رس

خطددري سندده رسددو  احلدد  ولددا ا فعددل  لدد  كلهددا؟ال اجلددواب واضدد  فعلهددا مددم 
 جددل مصددلحة اسمددة وال ن فددى  ن ه دداو البدددرد ا الدددعوع ابلددذات ع دددما 
نبعامدددل مددد  الفدددلمصال و ي اددديت إ  دددر الفدددلمون مدددم الددددعوع جيدددو جت  هدددا 

 ال ل دددد ر إ دددا تشدددد ا ا البعامدددل مددد  العدددوام مهمدددا كدددان ن دددران  ليددده  نددده ادددرع
خبصون ال ات وعدم مالي ة ال ان بدل ضدرملم هدر  الاال دة وهدذا وهللا ر 
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إكم ا عهد ممد صدلى هللا عليده وسدلمال وهدذا ندراح كدذل  ا  و  ا لديج 
مم ق ل الذإم نص وا  ن فهم  وصياء على ال ان فت  اللص ات ال  ترسم 

و الع دداءع وال  دداب وال  مددل ادد طة إدوإددة فهددذح الددر ع ادد حص احددداها تلدد 
ه  ال  تدخل اجل دةال و خدر   مدل اد طة وتلد و جل داب ضدي  وال تلد و 
ال  اب فهذح سدبدخل ال دارال ال حدو  وال قدوع  ال اببال مدص إفدبي   هدؤالء 
وإ همددددو  إددددم هللاال وإعلمددددوا  ن اجل ددددة وال ددددار هددددو مددددم خصوصددددية هللاال   ددددم 

 بفدد  العلددوم وجيهلددون  ن  مددر ال  دداب فيدده خددالث اددرع  لددذا إ ب دددون  ىل 
جيددو  ن ال جيددرب  حددد بددذل ال ل ددد صدد  وا ال ددان كمددا ادداءوا ور إلب بددوا  ىل 

ول   و كن     فظ   ا عل   يف القل   ح  ن فدددهم ليعلمدددوا  ن كدددانوا قدددد ي  دددوا آإدددة )
 (.ال , وا من  ول 

 ن ا ر نعارو اسش يلحدة سسد اب ااصدياال بدل ك دا م طل دص 
طلددد  ادددرع  حيددد  ن صددد  ابلرفددد  كمدددا  ن لددددإ ا اسدددتاتي ية  خدددر  مدددم م 

ختبلددد  عدددم  سدددتاتي يبهال ك دددا ندددر   ن تددددرإو ا دددال  ا ارجيدددة  ف دددل مدددم 
 رسددا  اإلخدددوع الهددداجرون كلهدددم لل  هدداتال و ا ددداء ل ددداءي مددد  اسش يلحدددة 
تطرق ا لوض   يت اإلخوع ال ارإم مم الف م ا اليمم وكدان مل هدم ع ددان 

 - دددا لدددعش  حدددد اليمدددين وجهدددزان جدددواز سددد رح   غدددا ر مدددم م دإشدددووقدددد رت 
 ر   صددددددد عاءال ور ن هددددددد  كالم دددددددا  ال بعدددددددد  ن  ددددددددا ا مطدددددددوال  -هرغيفدددددددا

خبصددون اإلادداعات الدد  تبحدددا عددم اسددب اللية اإل ارع ا كيفددماإو وقددد 
عارضددع  لددد  اسمددر بوضدددو  ور  خ يددده ع ددهال وقدددد ت هدددم مددوق   سن دددا مدددم 

اخبلدددد   راءانال وفا بدددده ا  عمددددا  ف ددددد كلمبدددده عددددم  مجاعددددة واحدددددع مهمددددا
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الددددورات ا اصدددةال كمدددا سدددعي ا  اولدددة  مدددج الشددد اب د ارع ا ددداكم  ون  ن 
ن هر ا الفاحةال فليو ه داو  ي مصدلحة للعمدل اإلسدالم  مدم  لد  بدل 
ال فددددع هددد   كدددرب حيددد  تربإدددر  ةب وصددد ور وااددد طم للم يدددت وتعدددذإو 

 ه ددداوال ل دددد حاولدددع  ن  صدددل  حفدددو الشدددعو الصدددوما  ة دددة وجدددو ان
اسدددبطاع  وعملدددع ل ددداء خدددان بيدددين وبدددص يلحدددة والب  يدددذإم مدددم ا ددداكم 
ومع مهددددم م دددداال و سددددب عد ه ددددا الفياسددددص وال  ليددددص فهددددم ا وا ي وتددددم ا 
وا ي آخدددرال ونعمدددل سدددو   ون احبكددداو سسددد اب  كرردددا ور  لب ددد  برةسدددة 

 صال وال إعرفون  ندين موجدو   صدال ا ا اكم  و ا ارجية س م ال إعرفونين 
الصدددوما ال  مدددا الب  يدددذإص فهدددم م دددا فه ددداو اسش آ م عدددريو والبدددار وجيلي دددو 
وغددريهم مددم ادد اب ا وهلددم سددلطبهم سن اجل هددات ال باليددة كلهددا  ددع سدديطرت ا 
ابلط   سواء ا اجل وب والمرب والشما  واجل هات ال  ابل رب مم بيداواال 

االجبماعدددات  ن ودددد  إددددإ ا  إددددي ا ددداكم مهمدددا كدددان ل ددد ات   دددا ا تلددد  
اسمددددر و غددددالمل  ي خددددالث مددددذه   و  إدددددإولوج  وإكددددون هددددؤالء اإلخددددوع 
الصدددومالص هدددم مدددم إ هدددر ا الواجهدددة سال تدددرد  حددددال ل دددد فعلدددع كدددل مدددا 
بوسع  سن اار  لطلحة  ن ا ضيوث مهما كان ت فريات ا للدولة اإلسالمية 

ة كدددانوا ضدديوث ع ددد  نصدددار الدإ ددةال وجيددو  حدددتام الوحدددعال فمهدداجروا مكدد
تلددد  ال  طدددةال حاولدددع حفددددو اسدددبطاع  ولكدددم كددددان لدددد  يلحدددة  مددددورح 

 ا اصة ور  ر   ن إ هم  نين  عارو  ركاته ا اصة.
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 بنا  جُاز اإلستخمجا ات
 

ع ددددما  كمل دددا الددددورات كلهدددا بدددد ان ن كدددر ا كي يدددة االسدددب ا ع 
الدددذإم تددددربوا مع دددا وعمل دددا جلفدددة مددد    راع حركدددة مدددم كدددل هدددؤالء الشددد اب 

الش اب اهاهدإم و يلع اها على نبائج الدورات وقدرات الش اب و كددت 
هلدددا  ندددين قدددد  كملدددع مهمدددص البدرإ يدددة ولك  دددا تبددداد  ىل الشددد اب ابلرضدددى 
وال  دددو  ل حددداو  زره فددديهم حدددو العمدددل اجلمددداع  واسمدددين واالت دددان وعددددم 

ت واسعمدددا  اسخدددر ال بدددل الصدددمو  ا العمدددل اجلدإدددد االلب دددات  ىل اجل هدددا
واالن ددد ايف الكامدددلال وقدددد ح دددر اجللفدددة  مدددري احلركدددة اسش  عاعيدددل عدددرا  
وكددذل  اسش البددار و ارت ه دداو حددورات بددص الشدد اب وبددص قيددا رم ا ليددة 
وات  دوا   دم إرإددون  ن إعملدوا مع دا  ون اسدبث اء وقدد ادكررم حلفدم  دد هم 

  دددمون  ىل  جهدددزع  ن العمدددل سددديكون ادددامل جددددا س دددم سي ب ددداال و خدددربرم
مثلو ا ا اليددان لالحبكداو ابلشدعو ومطدار ع اجلواسديو و مدم الدولة وسي

مؤسفددددات  ا دددداكم مددددم االخددددتامل مدددددم ق ددددل الاددددابرات العاليددددة واالايوبيدددددة 
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وم ط ددة  رو الصددوما  وكددذل  الفددو ان و رتددري  وغريهدداال ف ددد صددمم ا  ن 
سدبا ارات راقيدة وهلددا  هددافها ا اصدة وتب د  سياسدة البدددرد إكدون جهداز اال

ا العمل وعدم البفرهال وبعدد  ن ات   دا علدى العمدل ادرعع ا ب داء جهداز 
 االسبا ارات حفو مبطل ات الرحلة.

ل د  ر ان  ن ن ين جهاز  سبا اراو  سالم  م ين على الكباب 
اصدم ونعدد  بددص والفد ة وفاسدو كدل مدم خيدال  الكبدداب وإعطدى احلد  لل

ال اب  واهين  و اجلداين و ر ان زره هدذح ال داهيم  اولدة  فهدام الشد اب  ن 
رجا  اسمم هم مم الشعو وليفوا مم ال مدر  و الشدمو ور ندر   ن نبشد ه 
ببلدددد  اسجهددددزع االسددددبا اراتية الوجددددو ع ا الدددددو  اإلسددددالمية الدددد  تبمددددذ  

لمال وصدمل عليه الفالم حص  خدرب بدماء  ب اء  مة ممد صلى هللا عليه وس
الرجدددل  ن مدددم  مدددارع قيدددام الفددداعة  هدددور هدددؤالء الرجدددا  الوالدددون للفدددلطات 
ابلعصيان وضرب ال ان إلرضاء سداليي همال وات   دا علدى  ن ال ن دين جهدازا 
إ طل  مم ال  ليدة  و الكراهيدةال جيدو  ن إ صد  الكدافر ق دل الفدلم  ن كدان 

كالت ا البوزإ  والبعداون مد  اجلميد ال  ر ان له احل ال وك ا نواجه بع  الش
مددددم كددددل مؤسفددددات ا دددداكم  ن تفددددب يد مددددم هددددؤالء الشدددد اب ومددددم اجلهدددداز 
اجلدإد وهذا بعد انبشار  خ اران لد  اجلمي ال ووجدان بع  الصدعوابت ا 

 ن تلددددد  الؤسفدددددات ر تكدددددم تعدددددرث مدددددرا ان وال إ  مددددد   ن  لددددد  والفددددد و 
هاز هدو اإلعبمدا  علدى الفدرإة البامدة ا  ن ص  عم  مران سن  سان ب اء اجل

كددل اسعمددا ال ل ددد مجعددع ميزانيددة ك ددريع ل  دداء اسساسدديات ال دئيددة لل هدداز 
اجلدإدددددال وكددددان علي ددددا اسددددب  ار بيددددوت عدددددع للبدددددرإ ات وللعمليددددات الفددددرإة 
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ولل ددداءاتال وهكدددذا  سفددد ا جهددداز مركدددزي صدددمري مكدددون مدددم عددددع مكاتدددو 
لح ددددات اسساسددددية لل هدددداز ا عدددددع رئيفددددية كمرحلددددة  وىل ووزع ددددا بعدددد  ال

  ماكم.
مكبددددددددو اإل ارع: وإت سدددددددده اسش مجددددددددا  اسنصدددددددداري وهددددددددو  -1

صددددوما  مددددم ق يلددددة اهلوإدددددة وابإلضددددافة  ىل م صدددد ه ف دددددد كددددان إددددت ن مطدددددار 
 3م دإشو والي اء و مم ال  ا ملال كما توىل ح ي ة العالقداتال ووفدران لكب ده 

( و)بددددرا و(ال وإ  فدددددم سدددديارات مددددم ندددددوه )الندكروسددددز عددددا ي( )ا  إكدددددو
مكب ه  ىل االاة مكاتو فرعية كل واحدع م هدا م  صدل  امدا عدم ايخدر ا 
آ اء الهمدددداتال ولكددددم إربطهددددا البعدددداون البددددام بي هددددا  ا دددداء الهمددددات الك ددددريع 

 وتر ن الكاتو:
اسش إوسدددددددد  الب ددددددددزاينال )صدددددددداال ن هدددددددداين( رئدددددددديو مكبددددددددو  - 

العمليددات ا ارجيدددة والدددورات ا اصدددة وهددو مدددم ادد اب ال اعددددع الالصدددص 
ومدددم الددددربص الباصصدددص ا  ددداالت عددددع وقدددد  كرتددده كثدددرياال وقدددد اادددتو 
مع دددا ا علميدددات ضدددرب مصددداال الصدددهاإ ة ا مم اسددداال وهدددو مطلدددوب لدددد  

 إكان.اسمر 
اسش ع ددددداجل ار الكيددددينال رئدددديو مكبددددو الاليددددة والبمددددوإم  -ب

 لدددددد   والرا اددددددهر  كمصددددددارإ  جلهدددددداز  30العددددددام وقددددددد وفددددددران لدددددده ميزانيددددددة
اإلسددبا ارات ومرت ددات كددل  ع دداء اجلهددازال وهددذح كانددع ا الرحلددة اسوىل 
مم الب سيوال وهدذح اسمدوا  كاندع تصدل ا ب  دل هللا   ابجبهدا  م دا وعلدى 

لعلومددة  رإددد ال ددارف  ن إعددرث  ن ددا ك ددا ا زمددم العولددة والبيك ولوجيددة سدد يل ا
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وك ددددا نفددددبمل تلدددد  اليددددزات لصدددداحل اال كددددان لدددددإ ا ا اجلهدددداز اإلسددددبا اراو 
خددددربات تفددددبطي   ن تفددددحو  ي  مددددوا  مددددم  ي اددددركة عاليددددة عددددم يرإدددد  
اإلنتنعال وهذا بعد  ن ختتمل الصارإ  بطرقها ا انال ومم جهب دا  كددان 

ذا ال دددددره  ن إ صدددددد الددددددو  الددددد   ارب دددددا سن دددددا تدددددارب  و  وال تدددددارب هلددددد
 ااان ةد  ارمال كان لدإ ا ا اب مب وقص ا  دا  الرب يدات والشد كة 
العلوماتية العاليةال ل د ان صل ا عم ا اكم ما   سن ا ال نفدبط   ن نطلدو 

ل وسدوث مم  لو اور  ا داكم  ي ميزانيدة سن  لد  إبطلدو عددع مراحد
تكشددد  اجلهددداز م اادددرع وتدددم حرصددد ا  ن ال إبعدددرث علي دددا  حدددد ف دددد كدددان 
احلددذر سددالح ا ا تلدد  الرحلددةال لددذا كددان اسش مجددا  اسنصدداري هددو الددذي 
إ هدر ا الصدورع بصد به الفدؤو  اسو  عدم اسمدم الدداخل  للمطدار والي داء  

 كما قلع ساب ا.
 دددين حيددد  اسش عمدددر البدددار احل دددرم ال رئددديو الكبدددو ال -جدددد

 جهدددزع االتصددداالت واسسدددحلة والفددديارات واهلواتددد  والعددددات وكدددذل  ب ددداء 
 العفكرات وهو مه دن وفين ا تصلي  اجلواالت وايالت االليكتونية.

مكبو العلومات: وإت سه اسش جام  مم هارغيفا مشدا   -2
-الصدددوما  ومدددم ق يلدددة  سدددحاملال ووفدددران لكب ددده سددديارع مدددم ندددوه )النددددكروزر

 و( وعدع  رجات هوائيةال وإتكز  نشدطة الكبدو ا مجد  العلومدات عدم برا
الاددال ص وصددديد اجلواسددديو وجت يدددد بع ددهم لصددداحل ا ومبابعدددة كدددل الوافددددإم 
الشدد وهصال ومبابعددة  عمددا  اهلي ددات اسج  يددة ومعرفددة العالقددات الفددرإة الدد  

رو  العمدل  ترب  عماهلا ملاال و سف ا فره لبحليل العلومات وفره آخر لدزره
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اسمددددين لددددد  ادددد اب ا الؤسفددددات الدنيددددة و ح ددددار بع ددددهم للعمددددل مدددد  
اإلسدددبا ارات بعدددد اإلخبيدددار الددددقي  وقدددد ركدددزان نشدددايف هدددؤالء ا اجلامعدددات 

 بص ة عامة.
مكبددددددو االسددددددب واب: وإت سدددددده اسش اددددددافع  مددددددم ق يلددددددة  -3

كدددددارب( - سدددددحامل مدددددم مشدددددا  الصدددددوما ال ووفدددددران لكب ددددده سددددديارتص )توإدددددو 
كرإفيدا(ال وإتكز  نشطة الكبو ا  سب واب كل مم إعب ل مدم   - و)تيو 

ق ل جهاز الب  يذ وحفو العلومات الوار ع مدم جهداز العلومداتال وكدذل  
اسبعانة ارية م دإشو خبربرم ا اسب واب اهرمص والفرامل وقطاه الطرمل 

ا داء والاربص العا إص وكان لدإهم مراكز خاصة ملم حي  إ  دل الفد  اء  
االسددب واب وبعددد  لدد  إعددا ون  ىل مراكددز الشددرية وفعل ددا  لدد  سال إعددرث 

ساعة ومع م ا ابه مدم الدو  ص ا  24مراكزان وهذا الكبو كان إ ش  لد
 ائدددددرات مدنيدددددة مثدددددل الفبشددددد يات ومكبدددددو الدددددوا  ويدددددالب ا اجلامعدددددات 
م وقصدان فعل  ل  حدص ال إعرفدون  بدداال ويل  دا مد هم عددم   هدار وجدوهه

  مام الشب ه ملم.
مكبو الب  يذ: وإت سده اسش  محدد غدين )سديا ( رمحده هللاال  -4

وا ن دددو الوقدددع كدددان هدددو الفدددؤو  الب  يدددذي عدددم مكبدددو اسمدددم ا مي ددداء 
م دإشددو وهددو مددم ق يلددة العدداإر )هوإددة( ومددم  نشدد  الشدد اب علددى اإليددالمل 

كب دده سدديارع وانئ دده اسش ببددار هددو  سددحاق  مددم مشددا  الصددوما . وقددد وفددران ل
سددرث(ال وهددذا اجلهدداز هددو الوحيددد الددذي إفددبطي   ن  - ابددل كددابص )توإددو 
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إعب ددددل  و إ بددددل  و إ  ددددذ عمليددددات بعددددد  خددددذ اسوامددددر مددددم  لددددو الشددددور  
 الب  يذي.

 ددددا ب شددددر فرقددددة ل ف فددددي  جدددددا ت ددددد   عمال مددددا كي يددددة   ارع العمدددد
ات عم  عداء العلومات ا  حياء الدإ ة وع دما تشب ه  حد  و جتد معلوم

م تضون فبل   ال رقة  ىل كبابة ت رإر م صال حفدو  رجدة الفدرإة وت دمده 
لكبددو اإل ارع وم هدددا ترسدددل م ااددرع  ىل قفدددم الب  يدددذال   ا لددزم اسمدددر  لددد ال 
حيدددددد  تبحددددددرو ال رقددددددة ا اصددددددة ابلهمددددددة  ن كانددددددع  عب ددددددا   و  غبيددددددا   و 

ر   عب دددا   و   سب فددار عدددم موقددد   و مراق دددة م ااددرعال و  ا كدددان اسمدددر  ددد
فع دئذ إطلو مم فرقة الب  يذ كبابة ت رإر م صدال عدم حالدة اإلعب دا  وعدم 
العب دددددل   إفدددددلمون العب دددددل مددددد  مل ددددده جلهددددداز اإلسدددددب واب ومدددددم جدددددان هم 
إ اارون اإلسب واب   إ دمون لة ارع مم جدإدد آخدر االسدب باجات بعدد 

ا اسب باد معلومات تواف  ايراءال حي  ال إ  م   ن إكون ه او ا هة ما 
االسب وابال جيو  ن إكون ه او تواف ال ومم بعدها ترسل ال  ية لة ارع 
وبعد معرفة مالبفة احلدا ا ت درر اإل ارع  رسدا  اللد   ىل ال  داء الشدرع  
وإفدلمون الشددب ه للمحدداكم اإلسددالميةال وقدد جلدد ان  ىل هددذح الطرإ ددة حددص ال 

اب اح ملدم وقدد  ح دا ا هدذا اسمدر إكون ه او  جبها  ل بل ال ان هر  اإل
جددددددا وال  دددددل كلددددده إرجددددد  ب. ل دددددد كاندددددع االسدددددبا ارات الفدددددرإة ادددددرث 
للمحدداكم رغددم   ددا ر تكددم تعددرث مددم  سفددهاال فدداسش مجددا  اسنصدداري هددو 
مدم إ هدر ا كدل ادديتال ون م دا العمدل بشدكل رائدد  فدال تددخالت ا اختددا  

لدددددإ ا مكبددددو ك ددددري جدددددا ال ددددرارات وكددددل جهدددداز ركددددز علددددى الفددددؤولية وكددددان 
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ابل ددرب مددم ف دددمل الفددالم العددال ال ومركددزان كانددع جامعددة م دإشددو سدداب اال 
صدد احا حيدد  جيبمدد  كددل اسجهددزع ابلفددؤو     8وإ ددد  الدددوام مددم الفدداعة 

إددوزه اسعمددا  وإ دددم الب ددارإر وإدددرن كددل جدإددد ق ددل بددد  إددوم آخددرال وقددد 
ة  صدل ا م دإشدو اسبطع ا  ن ن رو  ن ف ا على  رو الواق  فكل ق دي

ابلددددذات ك ددددا تددددم مددددم إعلمهددددا  وال حيدددد   مدددد  العلومددددات ا اصددددة ملددددا   
ن دمها للمحاكم وقد يار ان اهدرمص ا وسد  ال حدارال كمدا  ح دا ا  فد  
اسش مجا  اسنصاري للواجهة وقد عص رعيا ومم ق ل رةسدة ا داكم رئيفدا 

فدد  ا الشدرعية البامدة ا ت  يددذ جلهداز اإلسدبا ارات العامددة للمحداكمال وه دا ك
 عمال دددا وكلهدددا ادددرعيةال ومع دددم  ركدددات فدددرمل االسدددبا ارات تبحدددرو ابلليدددل 
ع دددما إ ددام ال ددان وهدد  تفددهر ا محدداإبهمال ه دداو ق ددية ال  ددا مل الشدد وهة 
وبع  ال اه  الد  تدرخجمل ال  در  ىل اسفدالم ا ليعدة كمدا  سفد ا فدره آخدر 

ذل  ال راصد ة ا ال حدرال كدان اجلهداز لالح ة جتدار الاددرات واحلشديش وكد
إ دد   ابل شددايف اليددوم  بشددها ع اجلميدد  حددص وصددل ا لرحلددة  ن تطلددو وزارع 
الدفاه ال  إت سها ال  ائل  ن تبعرث على اجلهاز وتبعامدل مد  اسش مجدا  
اسنصدداريال ور تكددم الددوزارع تعلددم ابل دد   مددم وراءحال وتددم ر نددر   ن ن هددر 

ا م دسدددددص ا وزارع الددددددفاه. ل دددددد ملك دددددا كدددددل مل دددددات سن اسرإتإدددددص كدددددانو 
ا اكمال ف د اسبارج ا بطاقات لل  و  ا اجل هات وكدذل  رجدا  الشدرية 
وكدددل  ع ددداء جهددداز اسمدددم ا الؤسفدددات الابل دددة والدددوزراءال ووزع دددا ا كدددل 
الدوزارات ادد اب ختصصددوا ا اجلاسوسددية الوقائيدة حيدد  ر إكددم  حددد إعددرث 

ء ف ددد ال بعث دددا ا الاليدددة وكدددذل  الددددفاه وا ارجيدددةال  مدددا ح ي دددبهم  ال الدددوزرا
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اإلعالم ف د  رسل ا الهاجرإم اسوروبدص لبددرإو الكدوا ر سن  عدالم ا داكم  
كددان  دددع إدددي حركدددة الشددد اب اهاهدددإمال وقدددد يل  دددا مدد هم  نشددداء مواقددد  
جدإدع للمحاكم وكذل  تدرإو الكدوا ر اجلدإددع علدى كي يدة   ارع الدربامج 

 ارإة وخصص ا االا  خوع لذل .احلو 
 
 
 

 اإل رتاك ِف جمجُة احملاكم
 

ر إ بصدددر  وران ا اسمدددم الفدددري ف ددد  ف دددد ك دددا ن ددددم ا طددد  
تلدد  اجل هدددات هدددم العفددكرإة لل  هدددات ال باليددة سن مع دددم الددذإم إ دددو ون 

ادد اب ادد عان ف دد  ولدديو لدددإهم تصددور عددم ح ددم العددارو وكي يددة ت  دديم 
 جددراءات العركددة الكددرب ال وك ددا نوضدد  هلددم  ن الواجهددة  صدد حع بددص قددوات 
ن اميدة مدربددة و هددزع ومدعومدة مددم ق ددل اسمرإكدان وبددص ادد اب متفددون ا 

ذا قدددم ا حددرب العصدداابت ف دد ال لددذا مددم واج  ددا الب  دده للباصصددات وهكدد
خطة مرحلية ااملة للدفاه عدم م دإشدو وخطدة  خدر  لله دوم علدى بيدداوا 
ابت دداه الطدددرمل احلدإثددة ا خطط دددا حيدد  ا دددرائ  العفددكرإة و دإدددد م ددداي  
العدددو بدقددة و دإددد ح ددم قوتدده ومعرفددة عددد  قوت ددا ومواقعهددا علددى ا ددرائ ال 

سلدوانال وكدان وكذل   نزا  تل  الوقدائ  علدى ا درائ  ابلتميدز العفدكري واب
علي ددا الفدد ر  ىل اجل هددة اسماميددة البددوترع لب  دديم اسمددورال ور  نفددى االتصددا  
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 ائمدددا بدددزوج  احل ي دددة الددد  وصدددلع  ىل  سدددالم آاب  مدددم وزإرإفدددبان وادددعرت 
ابلراحددة سنددين علددى اسقددل  ك ددع مددم احلدددإ  معهددا كلمددا وجدددت الوقددع 

 ال اسو واحلمدب. 
ترك ددددا اسخددددص مجددددا  وإوسدددد  الب ددددزاين سددددافران  ىل ا دددد  اسو  و 

ليبابعددا  مددور اإلخددوع والددربامجال اصددط حع ا سدد ري  ىل ا دد  اسو   خددص 
مدم  ورواب  را ا  ن إ  دما للم موعدات الد  ت اتدل العددو مدم وراء ا طدويف 
وهددددذح اهموعددددات تب دددد  ن ددددام حددددرب العصدددداابت وهدددد  مددددم ق يلددددة الرحدددداوإم 

عدددد  ورع العلومددداتال وقدددد عدددص اسش  بدددو الفددداك ة ا بيدددداوا وقدددد جهزانهدددا ب
فددر اال  60ح ددجمل الرحدداوإين قائددد تلدد  اهموعددات وعددد   فرا هددا تزإددد عددم 

وقد  رملم اسش إوس  الب زاين على كي ية توجيه الع دوات ال اسد ة والب  دري 
عددم يرإدد  الالسددلك ال سن هددذح اهموعددة سددبب دم  ىل العمدد  ل طدد  الطرإدد  

مل حيدد  ت طلدد  الددؤن لل دديش اإلايددور البمركددز ا مددا بددص بيددداوا ومدإ ددة لددو 
بيددداواال  ر ان  ن نب دد   سددلوب قطدد  الطددرمل والددؤن سن  لدد  سيفدد و خلددال 
ا حركددددة العدددددوال وقددددد   تدددددرإو هددددذح اهموعددددات ا بيددددع اجلددددم بعددددد  ن 
 خلي اهاال ور نكب  ببدرإ هم ف د جهزانها  سلحة خ ي ة ت    للمحدارب 

 سدلحة الرااادة وم دا ات للددابابت مدم ال دوه الديالن الب  ل  ائمدا وم هدا 
الصمر وهو سال  روس  فعا  ومبطور وله تك ولوجية مبطورع حيد   كدم 
توجيهدده  ىل  ن تصدددل ال ذإ دددة للهدددثال وق دددل  عطددداء هددؤالء الشددد اب  لددد  
الفال  قم ا بب رببه  وال ل ب كد مدم فعاليبهداال ف دد جرب اهدا ا ال حدر وهدو 

ن ال رنفددد  ولك ددده روسددد  الصددد   وت  يبددده تب ددد  مددد  الددديالن مدددم يدددراز الددديال
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ري  دال رنف ال وتلرمى مدم قاعددع حفاسدة وع ددما إ طلد  الصداروش  كدم للا
 ن إبحكم ابلصاروش حص إصل  ىل اهلدثال  قصد  نه ال خيطت اهلدث  ال 
ان راال وكانع لدإ ا كمية ك ريع جدا م هاال وقد  عطي ا اسش عل  صابر ) بو 

  م هددددداال والل دددددع لل  دددددر  ن هدددددذا الفدددددال  كدددددان جدإددددددا ا ح دددددجمل( بعددددد
الصوما  وقد حصل ا عليده بعدد  خدذ ور  مد  وزارع الددفاهال وهدذا  مدر سدهل 
فكون ددددا جهددددة  سددددبا اراتية ت دددددم لددددوزارع الدددددفاه ت ددددارإر وجددددداو  عددددم  نددددواه 
الفال  ال تو  سبادامه ا العارو ف دد ك دا نعلدم بكدل صدمري وك دري عدم 

  وي عددا كددان لدددإ ا اسش  بددو م صددور الراحدداوإين وهددو  ثددل صدد  ات الفددال
حركة الش اب اهاهددإم ا وزارع الددفاه وكدان لدإده م صدو ك دري جددا برت دة 
انئدددو الدددوزإرال هدددذا اسش مدددم ق يلدددة رحددداوإم وك دددا قدددد بعث ددداح سفمانفدددبان ا 
اسل يددة اجلدإدددع وقددد اددارو ا حددرب رم ددان ع دددما غددزت ال ددوات الكددافرع 

  وخلعوا  مري الؤم صال ورغدم  ن دا ن ددم للدوزراع كدل الطل دات الد   بداد ال ال
 ليها ا احلرب اجلدإدع  ال   ا ر  صل على الكثدري ممدا يل  دا هلداال فمدثال ر 
تبدوفر الب  ددرات ال السدبيكية وكددذل  ر تبدوفر ال  صددات والفد و إرجدد   ىل 

و رءإبهددا للحددرب اجلهددة الدد  قدددمع اسسددلحة للمحدداكم فهدد  ت دددمها حفدد
ا الصددوما  ولدديو حفددو رءإددة ا دداكم وهددذا اسمددر ر إع   ددا ببددا ال وكلمددا 
 ه  ددددا  ىل مطددددار م دإشددددو السددددب  ا  الفددددال  الهددددرب  لي ددددا  دددددح سددددال  
بفي ال واحلمدب  ن ا ك ا  د بع  اسلمام ال  سب  ع ا  ن  خلع ال دوات 

 ن العركددددة الكددددرب  هدددد   اإلايوبيددددة  ىل م دإشددددوال وك ددددا  ائمددددا  ددددرب الشدددد اب
 ع دما سيدخل العدو  ىل العاصمة وجيو  ن نفبعد هلا  ام اإلسبعدا .
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كيلدو مدتا عدم   70ع دما وصل ا  ىل ج هة )بورهك ا( ال  ت عد 
 و  94العاصددمةال قابلددع قددا ع كددانوا مددم يالب ددا سددواء ا مرحلددة لددومل سدد ة 

 ن طداه ورح دوا  وقدد فرحدوا لدرءإ  مدم جدإدد بعدد يدو  93اسوجا إم سد ة 
ا مهام دددداال وكددددان لدددددإ ا مهامددددات  ب ددددا وقددددد عرفددددع  ن هللا  را    البفددددهيل

د ع حيددد  معرفدددة قددددرات اإلخدددوع ا ا ددد  اسو  وكدددذل  جتهيدددز االادددون مددد
اددددااب جدإدددددا مددددم ا دددد  بب هيددددزات حددددرب العصدددداابت و رسدددداهلم لفددددداندع 

ح ددددددجمل اهموعددددددات الفدددددداب ة الدددددد   ددددددارب ا الددددددداخل ب يددددددا ع اسش  بددددددو 
الراحددداوإينال وك دددا نركدددز علدددى  ن إكدددون كدددل فدددر  مدددم هدددذح ال  يلدددة س دددا مميدددزع 
بله دددة خاصدددة و ي غرإدددو إدددبم  كبشدددافه ا ال ط دددة إكدددون مصدددريح  هدددو ال 
والهمة اسخر  ه   رسا  ااب مم ال  يلة  ىل بيداوا لهمدة  راسدة الطرإد  

 ىل بيددداواال ك ددا  مددم قرإددة  اإ ددوان مددرورا م ط ددة ميان ولكددا العفددكرإة ووصددوال
هامجددددة ال  ددددايف العفددددكرإة الدددد  علددددى وادددد  ترتيددددو عمليددددات  سبشددددها إة ل

 ها ال وات اإلايوبية لذا كان علي ا معرفة الب اصيل الدقي ة. تدإر 
ر نب خر كثريا ا الؤخرع ف عد  ن ت ا ل ا ا ربات م  ال ائد وهو 

يدددز فصددديلة   ش قددددمي مدددم لدددوملال وقددددم ا لددده ال صدددائ  العفدددكرإة خبصدددون جته
كاملدددة مباصصدددة ا الدفعيدددة لكددد  تصدددعد  ىل صدددارع )بورهك دددا( لبث يدددع 
موقعددا ه دداوال سن مددم خددال  تلدد  الصددارع ال ددامة الدد  تصددمد لبحمددد  
مدددداخل الدإ دددةال  كدددم  إ ددداث  ي قدددوع مب دمدددة ةيددد  الراصدددد مدددم  عالهدددا 
إوجه ال صيلة لك  ت ذث ابلصوارإخ ابمبددا  الطرإد  وعلدى ن دايف مدروسدة 

ال ف دددد   اال ل ددددد  كددددان هلددددم  ن احلددددرب هدددو اإلسددددبعدا  ولددديو ال اجدددد عمفددد 
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ع صددر ال اجدد ع معيددار لل  ددا  ف دد   ون  سددبعدا ات  ال ددوات اددذفكلمددا تب
تكددددون نفدددد ة  احهددددا  قددددلال ورت  ددددا معدددده  ن نرسددددل اسش إوسدددد   وجتدددداربال

 120م  و اهلددداون المرإ ددداي 82الب دددزاين ليددددرملم علدددى كي يدددة توجيددده اهلددداون 
 رك اهم بفالم واباران  عمال ا.ملمال وت

 رك ددددددا م ااددددددرع  ىل ا دددددد  ل ددددددر  كي يددددددة البوزإعددددددات العفددددددكرإة 
و هشددد ا ع ددددما وصدددل ا ه ددداوال ف دددد توضددد  ل دددا  ن ال دددا ع ر إكوندددوا إعرفدددون 
ح م احلرب الد  بي  دا وبدص العددو اإلايدور وسدلطة ع ددهللا إوسد ال ر ندر  

سددددددلحة ا يلددددددة قوسددددددية  ي خدددددد  اثبددددددعال ر نددددددر   ي خ ددددددا ملال ر نددددددر   ي  
)الدفعية(ال و هر    ن هدؤالء ال دا ع ر إكدم لددإهم  ي نيدة لل  داء والث دات 

 ان  ن نعلم موق  ال ا ع والصمو  ا تل  ال  ايف وهذا ما  قل  ا مجيعاال و ر 
ص سؤاهلم  ن كدان مدا ندراح هدو  نعكدان لبوجده وزراع الددفاه  و  جبهدا  اليدان

عة مدددد  قائددددد ا دددد  اسو  وهددددو اسش ااصدددد ال وهكددددذا عمل ددددا جلفددددة سددددرإ
ع دالرمحم  إريال وس لبه  ن كان  ل   ي خرائ  للم ط ة  و إعرث مواقد  

ال ومم جان  ا علم دا ح دم ابلبحدإد و جاب   م ال إعرفون اي ا ع هالعدو 
الفؤولية ال  ت ب ران فهدؤالء الشد اب إب  دون الواجهدة ال اادرع سن ا  لد  

الشدددها ع ا سددد يل هللا وهدددو مطلدددو كدددل  اهددددال  الددددفاه عدددم احلددد  ويلدددو
ولك هم ال إب  ون ف و اال وقدم ا له ا رإطة اجلدإدع ال  رع اهدا ا مكبدو 
اإلسددبا ارات واددرح ا لدده مواقدد  العدددوال كمددا  ن ددا اددرح ا لدده ا طددة اجلدإدددع 
ال تضدددة وهددد  اسدددب زاث العددددو مدددم الدددداخل وا اسيدددرث سال إب ددددم علدددى 

رث جيددا  نده لدو ت ددم العدو  سي فدحو مجيد  الشد اب س دم خط ا سن ا نع



                   248War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

ليفددوا مهي ددص للصددمو  وعلددى اسقددل عفددكر ال فالددذي إرإددد  ن إصددمد إ ددىن 
قواعد وف ر خ ا مل وجيهز خطه بكل الب هيزاتال وهذا ما ر ندرح ا الواقد  
الب دمددة للشدد ابال  ن هددؤالء الشدد اب رابطددوا ا سدد يل هللا قرابددة اددهر وكددانوا 

 سبعدا   م لله وم وليو الدفاه وكال احلالبص ا هذح الرحلدة كاندع  على
 يش ا اكم غري م  م وإكثر البطوعونال وهؤالءسبف و مشاكل ل ا سن ج

إف  ون ال وضى  ا اء الواجهات بف و عدم سديطرع  حدد علديهم فيمكد هم 
 بورهك ا  ن إتكوا العركة والرجوه  ىل م دإشو بكل سهولةال  ن ما ر إ اح ا

هددددو عدددددم معرفددددة قدددددرات العدددددو  و اإلسددددبهانة بدددده  و يلددددو الل دددداء بدددده  ون 
االسددبعدا  الددالزمال وهددذا مددم اسخطدداء اجلفدديمة حفددو ر إ دداال ولكدد  إشددعر 
الشدد اب  ن وصددول ا ر إكددم للفددياحة ف دد ال ف ددد عزم ددا  ن تددرو ا دد   ىل 

ل ابلدة وهد  اسمام حي  قرإة )مو  مو ي( ال رإ ة مدم خد  العددو والدإ دة ا
مدإ ددة  اإ ددوانال وهكددذا رع ددا خطددة سددرإعة وقددد قدددم اح لل ددا ع اليدددانيص وقددد 
تددر  وا كثددريا ولك  ددا  خددربانهم  ن مددم  ا طدد  ال  دداء ا مددواقعهم احلاليددة سن 
بيدد هم وبددص العدددو غابددة اددوكية كثي ددة و ي تفددلل للعدددو سدديؤ ي  ىل   يددار 

ت للصمو ال فع دئذ وعلدى اسقدل نب ددم ل وات ا اكم ال  ر ري   ي مف  ا
لك  نبمكم مم رءإة العدو  ا اء ت دمه لك  إفبطي  مم إرإد االنفحاب 
 ن إرج  مم خال  الب  يم وليو عم يرإ  ال وضىال وتم نعلم  ن قدوات 
البيمددددري احل شددددية هلددددا خددددربات ا حددددرب العصدددداابت وتل دددد   ىل االلب افددددات 

 الطوإلة. 
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دم لالسدبطاله ف د  ولدم نبحدرش ابلعددوال  ق ع ا ال ا ع  ن نب د
وقدددد ق لدددوا بدددذل ال وبدددد ان ابلب ددددم لعرفدددة الفدددافة احل ي دددة الددد  ت صدددل ا عدددم 

ثدددر مدددم العدددو ولدددا ا ر تفدددبمل تلدد  الفدددافاتال وحفدددو ا ددرائ  فه ددداو  ك
ة للشددد اب وقرإددة )مدددو  مددو ي(ال كمدددا  ر ان طدد كيولددومتا مدددا بددص آخدددر ن  25

ب دددوات ا تلددد  ال رإدددةال كدددل هدددذح العلومدددات   معرفدددة  ن كدددان العددددو إبواجدددد
ال وا م بصددد  ا ع ا ددد  اسو  وهدددذا  مدددر غدددري جيددددكاندددع  هولدددة لدددد  قددد

الطرإد  رف دع اهموعدة الد  كل ددع مفداندت ا مدم الب ددم زاعمدة  ن  وامرهددا 
ت ب   عدم الوصو   ىل  بعد مم  ماك هاال وقد تكلم ا معهم ابلوقائ  ف دد 

ات الدددد  لدددددإ ا مددددم العيددددون  ن ددددا لددددم ن ابددددل بشددددرا  ا ب ددددا هلددددم حفددددو العلومدددد
وحفدددددو العلومدددددات فه ددددداو قطددددداه يدددددرمل غدددددري مفدددددب رإم وإب عدددددون  سدددددلوب 
اإلسب زاز للمفافرإم وإطل ون م هم اسموا ال وإ  م   ن نوقد   لد  اسمدرال 

ادددي ا  بددددال مدددم رصدددد الفددديارات الددد   مدددل ال دددات ف ددد ال جيدددو  ن نعمدددل
واال لذا عزم ا على الب ددم لوحددان لكد  ولك هم ر إ ب ع ة الشعوا لكفو 

نث دددع هلدددم تلددد  احل دددائ ال  رك دددا بفددديارتص النددددكروزر )ا  إكدددو( خاصدددة 
لالسبا ارات واسخري كرإفدا الصصة للالية  اهدع تعمل  اخل بيدواوا 
مم ق يلة )الراحاوإم( وكان قائدهم ا اجل هة اسش حفم يرييال ت دم ا  ان 

 جاندددة الهدداجر وكالادددا مددم  ورواب ومع دددا ال ددد   واسش صددال  الهددداجر و بددو
 إكدددو وكاندددع سددديارع اسش يدددريي تب ددددم ا واسدددبمرإ ا ا الب ددددم ور ن ابددددل 

كيلومتا  ون  ن   11 حدا ور  د  ي م اومة وهكذا وصل ا الب دم وقطع ا 
 ددد  ي مؤاددر للعدددوال تع   ددا كيدد   ن ا دداكم تددتو هددذح الفددافات كلهددا 
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ال وقد قابل ا بع  الفيارات ال  تب ه  ىل م دإشو وقا مة وال تفب يد م ها
مم بيداوا و وق  اها وس ل ا الركاب عم العدو و خربوان بكل الب اصيل وهدذا 
هددددو العيددددو الرئيفدددد  ا ال بددددا  ا الصددددوما  فلدددديو ه الدددد   سددددرار  صددددالال 
فهدددؤالء الدددذإم  كددددوا ل دددا عددددم وجدددو  العددددو إلع دددون  ور اجلواسددديو للعددددو 

عددو رم سددياربونه عددم موقع ددا و ركات ددا اسخددريعال ك ددا ندددرو  لدد   مددا ف ا دداء 
الشدددد اب الصددددوماليون فهددددذا اسمددددر ال إهمهددددم كثددددرياال وي عددددا عامل ددددا الركدددداب 
معاملددددة الشددددعو سن ددددا لددددديو لدددددإ ا  ليددددل قددددداي    ددددم جواسدددديو  و  عدددددداء 
للمحدداكمال وقددد  فددا وان معلومددة مهمددة ف ددد اكبشدد  ا  ن ه دداو حدداجز قرإددو 

الطددرمل وحفددو ر ي الركدداب  ن هددؤالء مفددلحون وسددوث إواجهون ددا  ل طدداه
ال وتددم ب  دل هللا ر ن ددا  بكالمهددم م  مبدددا  للعددو وخدد   سددبطاله لدهس د

فك ددا جدداهزإم  سددلحب ا ا  ي ددة لددر عهم فلدددإ ا ا ددربع الكاملددة لددر ه هددؤالء 
الددذإم  رع ددو ال ددان لعدددع سدد وات واسددبمروا ا  خددذ الرادداوي مدد همال وفعددال 

 دددددم ا  ىل  ن وجدددددان حدددداجز و خددددذان مواقع دددددا وت دددددم ا قلدددديال قلدددديال خبددددد  ت
مبدددوازي  ىل  ن وصدددل ا  ىل احلددداجز وقدددد هدددرب قطددداه الطدددرمل وقم دددا بب  يددد  
الطرإدد  وكددربان وهلل ددا كثددريا و خددربان الشددعو و صددحاب الفدديارات  ن إ شددروا  
 ع كدددل ال دددان  ن هدددذح ال  طدددة قدددد انبهدددعال ورجع دددا  ىل  ماك  دددا وبشدددران قدددا

ا دد   ن ال ط ددة آم ددة و ك  ددا  ن نب دددم لعمددل خدد  قددوي واثبددع ا تلدد  
ال ط دددة حيدددد  ت ددددر ا  ددددا مل ون صددددو الدددداف  الث يلددددة لعمددددل خدددد  وج هددددة 
ح ي يدددة وليفدددع وايدددةال ورجع دددا  ىل مدإ دددة بدددور هك دددا اجلميلدددة الددد  تمطددد  
يدة صاررا مجي   جواءهاال كان الشعو ف  ا كثريا وفتم ا وإعدرث مدد   ا



                   251War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

قدددرإبهم فهددد  ت ددد  ا مكدددان اسدددتاتي   حيددد  ه ددداو ت رعدددات للطدددرمل الددد  
تدددؤ ي  ىل مدإ دددة  إ صدددور وبيدددداوا وم دإشدددوال ور نبددد خر حل دددة ف دددد  صددداب ا 
اجلددددوه و ه  ددددا  ىل مطاعمهددددا البواضددددعة ووجدددددان كددددل ادددديت ف كل ددددا واددددرب ا 

لك  دا واكران هللا س حانه وتعاىل وقد ل ع  خواين اسوروبدص  ن دار ال دان و 
ر ن ددا  بددذل  سن ددا ا خدد  اجل هددةال ك ددا و دد  الهدداجرون مددم محددل الفددال  
والفددري ا م دإشددو بفدد و احلفاسدديات ولكددم ر ودد عهم مددم فعددل  لدد  ا 
ال دداي  الفدداخ ة س دددم تطوعددوا  ون  ج ددار لفددداندع قددوات ا دداكمال وجتول دددا 

 دا ع اليددانيص للب ددم قليال ا الراكز   ات   ا مم جدإد  ن تاو   ق اه ال
لعمددام وي عددا ر ندد م ا مراكددز الشددرية بددل  كل ددا ا مطعددم صددمري إ دد   مددام 

 الطرإ  العام وو ا ه او وقد كان اجلو ممطر جدا وابر .
ا اليددوم الثدداين وبعددد صددالع ال  ددر  رك ددا  ىل ا دد  مددم جدإددد  

مواقد  جدإددع لبش ي  ال ا ع اليددانيص علدى الب ددم مدم تلد  الواقد  وآخدذ 
اسددددتاجتية وفعالددددة  كثددددرال وهكددددذا اجبمع ددددا تددددم وال ائددددد ع ددددد الددددرمحم  إددددري 
وحفم يريي وقائد مدإ ة بورهك ا وهو مم ق يلة الرفان ومم ا اب ا الدذإم 

ال وخطط دددا للب ددددم  ىل اسمدددامال وجدددزاهم هللا خدددريا 94 رب ددداهم ا لدددومل سددد ة 
ىل اسمدددام وا آخدددر ا ددد  ف دددد واف دددوين الدددر ي و رك دددا مدددم مدإ دددة بورهك دددا  

جهددددزان مددددددره عفدددددكري مفددددل  ابلدادددددكا وسددددديارت ا وسدددديارع توإدددددو   خدددددر  
واحلمددددددهللا  ن وف  دددددا  ىل الوصدددددو   ىل ال  طدددددة الفددددداب ة وقدددددد وجددددددانها قدددددد 
 عيدت مم ق ل قطاه الطرمل وعرف ا حي اها   م  عل وا احلرب علي داال وبدد ان 

المل ال ددددار وقددددد اب روا وف دددد ع عع ددددا  يدددد نب دددددم ةددددذر ادددددإد وبكددددل هدددددوء
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ديدددالمل ال دددار علي ددداال و  لم دددائهم كيددد  جيدددر وا علدددى  لددد ؟ ل يدددعل الفددديارع 
ابل ددددرب مددددم اسادددد ارال و خددددربت اإلخددددوع  بفددددرعة و خ يبهددددا  ددددع الشدددداره

الهددداجرإم  ن  خدددذوا مدددواقعهم وال إبصدددرفوا  ال د ن مدددم اسمدددري وال إطل دددو 
هددم  صددو  وف ددون احلددروبال ال ددار  ال د ن وقصدددت هددذا الكددالم لكدد   علم

و ركددع مدد   موعددة مددم الشدد اب الصددومالص ومع ددا سددال   سدد ا  بيكددا  ميال 
وخرق ا الزاره وفبح ا اجل هة فتك ا الطرإ  العام و خل دا ا العمد  سن دا نعلدم 
 ن هؤالء ال إ عدون كثريا فهم على بعد  مبار ف  ال وبد ان  رو  ا الوحدل 

إ هددددر اللياقددددة ال دنيددددة ا مثددددل هددددذح الددددوايم ف ددددد كانددددع اسرو م لولددددةال و 
وا عع الش اب على االسبمرار ا الب دم ووسع ا ال ط ة وقد وق  ا علدى 
بع   اثر  قدام قطاه الطرملال وكان واضحا ل ا  ن بع هم قد فروا ور نكدم 
نعلدددددم ابل ددددد   عدددددد همال ويل  دددددا مدددددم الشددددد اب الرجدددددوه  ىل الطرإددددد  ولكدددددم 

 ع ا الطرإ  سال إفبهدفون ا خط ال و ا داء الرجدوه ابلب في  م  ال وع الوجو 
بد ان نفم  صراش نداءات واسدبمرإ ا ا الرجدوه  ىل  ن بدد  الصدوت إب د  

مدتا ر إ دا  50صوت ااع مدذبو  تع   دا لدذل  الصدوتال وعلدى بعدد ك نه و 
ادي ا إبحددرو وع ددما اقتب ددا وجددان رجددال مفدبل يا علددى اسعشداب وفب ددرال 

م يدددددريي  ن فميدددددىن مدددددم ا لددددد  سندددددين سددددد ت دم ويل دددددع مدددددم اسش حفددددد
فب ددددمع قلددديال قلددديال بوضدددعية الث دددات حيددد  كدددان الفدددال  جددداهز للرماإدددةال 
ور إدددع ااصددددا ا اسربعي ددددات مدددم عمددددرح وهددددو فب دددر ف ددددد  صدددديو بعدددددع 
عيددارات انرإددةال وهددو مددم غ ائدده مددم  علددم احلددرب علددى ا دداكم وأتسدد ع لدده 

اال   لدده مددم غ دداء ل ددد حزنددع عليدده بفدد و عدددم ت دددإر الوقدد  والرماإددة علي دد
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ولكدم جيدو اختدا  ال ددرار ال اسدو فدوراال واقتبددع م ده و ر ت  ن  ق د  عليدده 
بفددرعة ولكددم انب هددع  ندده لدديو مفددلحا وهكددذا تددر  تال وع دئددذ خاي ددع 

 اسش حفم يريي:
 "هل  ك    ن تب دم  ّ ؟"  -
 نعم   إع وب هل مم مشكلة؟ -
 "ان رال هل هو مم العصابة؟" -
 نعم  نه مم  يل  ال ار علي ا -
 " إم سالحه   اأال كي   أتكد مم  ل "-
  ن الفال  قد  خذح اسش ال ائد ع د الرمحم  إري -
 "هل  نع مب كد مم  ل ؟" -
 نعم   ايخ إع وب  نه قاي  يرإ  -
 "لا ا ر إ بله اسش ع د الرمحم   اأ؟" -
ظ بكلمدددددة بعدددددد  يدددددالمل ال دددددار عليدددددهال جددددداء  ليددددده وععددددده إدددددبل  -

 الشها ع ف خذ م ه سالحه وتركهال 
 "ولا ا ر إ بله وإرف ا مم اّرح؟" -
 قا   نه إصعو عليه قبله وهو إبل ظ ابلشها ع -
"  حفدددددمال هدددددل  ندددددع مب كدددددد  ن دددددا غ م دددددا الفدددددال  الدددددذي  -

 اسبادمه ا اهل وم علي ا؟"
 نعم   إع وب  ان مب كد جدا -
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ال و ان سددددددد توىل ادددددددر  "  ا ختلدددددددجمل م ددددددده بفدددددددرعةال اقبلددددددده فدددددددورا -
 الوضوه لعخوع"

وهكددذا  اددرت لددعش حفددم  ن إددبالجمل م ددهال سنددين ال  هددو  
ال بلال وهذا لديو غرإ داال ف دد كدان الرسدو  صدلى هللا عليده وسدلم  مدر قا تده 
ب بددل العدددا إم  ون  ن إ عدددل هدددو  لددد ال ولفددع ممدددم إدددؤمم  ن كثدددرع ال بدددل 

ورال سن الرسدددو  هدددو إدددؤ ي  ىل الشددد اعة لددديو ه ددداو ربددد  بدددص هدددذح اسمددد
 ادددد   ال دددددان ور إكددددم إ اادددددر ال بددددلال وبعدددددد  عطدددداءح مهلدددددة لكدددد  إدددددبل ظ 
ابلشها ع وهذا  راحين كثرياال سنين وحفو ما قر ته ا الع يدع الطحاوإة ال 
خيلد مم إشهد  ن ال  له  ال هللا ا ال ار وهذا الرجل ر إل بل كافرا وس ار  

د  و الروسدد  و يلددد  علددى ال ددداغ  قرإ ددا عددم هدددذاال وت دددم اسش مفدسددده الدد
يل بص ا ر سدهال وفدارمل احليداع فدورا فهدو كدان مصدااب  صدالال ون م دا  ن فد ا 
وأتكدددان مددم عدددم وجددو  مشدداركص لدده ف ددد فددروا   رجع ددا  ىل ال صدديلة وبعددد 

ة عإجبماعددددددا سددددددرإعا واددددددرحع هلددددددم ر ي الشددددددر  ن هددددددد ت اسمددددددور ع دددددددان  
ل ميددد   صدددل هدددذح الفددد لةال وقلدددع اإلسدددالمية ا قبدددل  لددد  الرجدددل ل  دددص ل

لدددددعش ال ائدددددد  ن العاي دددددة ال ت  ددددد  ا ا ددددد  اسمدددددام   ا ددددداء مواجهدددددة مدددددم 
إواجهون دددا  سدددلحبهمال قلدددع لددده " ن تل دددظ ال ددداغ  بكلمدددة ال  لددده  ال هللا ال 
  ع ددا مددم قبلدده"ال ومعددىن كالمدد  هددو  ن هددذح الكلمددة سددب  عه ا ايخددر سندده 

 ددا وبي دده  ال الشددرإعة فدد حم قاتل دداح ابغيددا مددات مفددلما  ن ادداء هللا ولدديو بي 
وقايعددا للطرإدد  معبددد  واب ءأ للحددرب علي دداال ولدددإ ا  ليددل مددم ال ددرآن  مددران 
ب بددل هددؤالء ال فدددون ا اسروال لدديو لكددو م ك ددارا بددل لكددو م مفددلمون 
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قطددداه للطدددرملال   اأ الدددبل ظ ابلشدددها ع لددديو مدددان  ا هدددذا اسمدددر سنددده  صدددال 
ها عال ولك  ا قبل اح موجدو قدانون رب العدالص حدص قدا  مفلما معتفا ابلش

إَّن    ا ج     ا  ال     ين حي    ا بون   و س    وله ويل    عون ِف األ لا فل    ا ا أن )
(  ىل آخر ايإدةال وقدد ايمد م ال ائدد بعدد  ن بي دع لده احلكدم الشدرع  يقتلوا

ا قبل  ل  الرجلال وا ال ابل  هدوا ل دا الم يمدة وهدو سدال  كالاد كوث 
لف و هو  ن ا مدم قدا  العمليدةال وقدد غ دو بعد   خوان دا الدذإم  روس ال وا

كددانوا ا قددوع الدرعددة س ددم مددم  يل ددوا ال ددار علدد  ال دداغ  و را وا الفدددال ال 
ولكددددد  ال  فدددددب  اباب للشددددديطان علددددديهم  رجع دددددا الفدددددال   لددددديهم وهدددددم قددددداموا 
دعطدداءح لددم إفددبح  فه دداو الكثددريون ممددم ا عددى قبلددهال ولكددم الواضدد    ددم 

ا  ن ا وجدانح حيا وقام اسش حفم ديالمل آخر رصاصة ل بله ور  بم  نفيو 
كثددددرياال سن ددددا ك ددددا ولدددد  الكثددددري مددددم اسسددددلحة اجليدددددع واسف ددددل مددددم تلدددد  
الم يمدددةال وب عل دددا  ر ان ت دددو  هللا و صدددال   ات ال دددص كمدددا  مدددران ا م دمدددة 

 سورع اسن ا  ع دما تكلمع عم الم ائم.
ة اباران ابلهامدات اسخدر  ف سدرع ا بعد ترتيو ا طويف اسمامي

 ش جدإددددد ليبحركددددوا  ىل اسش  30اب دددداء  عمال ددددا ا اجل هددددة حيدددد  جهددددزان 
علدد  صدددابر ) بدددو ح ددجمل الرحددداوإين( وهدددذا اسش ال ائدددد هددو مدددم قدددا  عمليدددة 
ماولة  غبيا  ع دهللا إوس  ا الربلانال وقد اخبري ل يا ع حرب العصاابت 

 هداال وقدد  ا دع قدراتده علدى  لد  ف دد كدان حو  بيداوا وقطد  يرإد  لدومل ع
إشم العمليات ضد ال وافل البحركة  ىل بيداوا وهدذا مدا ك دا نبم داح مدم ق دل 
ج هددة  خددوان عيفددى الكيددين وعدددم الل ددوء  ىل الواجهددة ال ااددرعال ولك دده قددرر 
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هدددو واسش يلحدددة الفدددو اين  ن إواجهدددوا اإلايدددوبيص مواجهدددة ك يشدددص وهدددذا  
يدددزان العفدددكرإةال وسدددوث ندددر  تدعياتددده ا الفدددب  ل كدددان خطددد  فدددا   ا م

د وبب هيددزات م دددرع وم ددالغ إدد ش جد 30ال رإددوال علددى كددل حددا   رسددل ا 
معي دددة وهواتددد  ارإدددة جدإددددعال وقدددد حاول دددا  ن نشدددكل هدددذح ال صددديلة ب  دددام 
ال صائل الدعومدة كدال   دارب اإلايدوبيص ا اسوجدا إم س دا فعالدة وتبدزاو  

ال دددر  وتبحددددرو خب ددددة وختب ددد  بفددددرعة وليفددددع لدددددإها ابلدددؤن مددددم الشددددعو و 
قاعدددددع حددددص ال ردددداجم وهددددذا هددددو سددددر  ددددا  حددددرب العصدددداابتال  ن ا  ددددة 

ا اسمدداكم ا ميدة ولدديكم ا الدولددة اهدداورع  الفدرعة وعدددم اختددا  م درا اثببدداو 
 قصد الصوما  كل هذح الؤادرات تدؤ ي  ىل  دا  حدرب العصداابتال ومدم 

ن ا نعلم  ن هؤالء الش اب ابمكا م الصدمو  س دم مدم جان  ا ك ا ها ئص س
 هل ال ط ة وكذل   ك هم العو ع  ىل م اي  ا ا  ي حل دة لبزوإددهم بكدل 
ايتال كان مع   ش  ورور يلو مىن  ن إشدتو ا جتربدة حدرب العصداابت 
وقدددد  اثر كالمددده كثدددري مدددم اللمددد  لددددد  اإلخدددوع ف دددد وافددد  بع دددهم ورفدددد  

معرفددة هل ددة الراحدداوإم وكددذل   خددبالث لددون بشددرتهال  اسخددرون ة ددة عدددم
وتدخل ب  فهم و خرب اجلمي  "ما ختافون م ه هو الذي  خرجين مدم   ري 
وتركع زوج  وولديال  ما الشها ع  و ال صر  و اسسرال ال  ن ما سي درح 
هللا ل ا"ال وبعد  خذ ور  واف وا على  ن إدراف هم وقدد كل دع اسش ال ائدد ندور 

صددله  ىل اسش  بددو ح ددجمل الراحدداوإم ا م اي دده ال باليددةال وهددذا اسش  ن إو 
ي عا كان إعلم جيددا  ن جهدا ح هدو فدرو ك اإدة ور جيدربح  حدد علدى  لد ال 
و ركددددع اهموعددددات بفددددالم  ىل م اي هدددداال  مددددا تددددم ف ددددد  رك ددددا مدددد  اسش 
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الهدددددداجر الثدددددداين وعدددددددان  ىل م دإشددددددو  اولددددددة ت عيددددددل ا طدددددد  علددددددى ج هددددددة 
 .بورهك ا

 
 حماولة إسقاط الطاارة

 
مددددم اسعمددددا  الفددددرإة الدددد  وكلددددع  لي ددددا  إ ددددا هدددد  ماولددددة قبددددل 
ال يددا ع الفياسدددية والعفدددكرإة الواليدددة للعدددو اإلايدددور ا بيدددداواال وبعدددد فشدددل 
ماولدددددة قبدددددل ع دددددد هللا إوسددددد  ابلفددددديارع ال اادددددة مدددددم ق دددددل خليدددددة يلحدددددة 

ه دداو عدددع حددواجز الفددو اينال  صدد حع مدإ ددة بيددداوا اك ددة عفددكرإة ك ددريع ف
عفددددكرإة  ايوبيددددة ق ددددل الدددددخو  الدإ ددددةال فكمددددا إعلددددم اجلميدددد  فدددد ن ال ددددوات 
اإلايوبيددددة تبواجددددد ا الصددددوما  ق ددددل ا دددداكم اإلسددددالمية حلماإددددة سددددلطة غددددري 
اددرعية فرضددع علددى الشددعو الصددوما  ابل ددوع بعددد  ن خلعددوا الفددلطة الدد  

ةال  ما بشها ت ا فكلها انبا ع ا مدإ ة آر  زي وو وبشها ع اسسرع الدولي
غري ارعية فهد  تكدرن الفداإو بيكدو وتدم ال ندؤمم مدا قفدمه ل دا المدربال 

هددذح ال ددوات  تددع بعددد  بددل اسرو كلهددا ل ددا  ن ادداء هللاال والددذإم إ  ددون  ن
اي ا عدم الصدوما ال هدؤالء الصدلي يون هدم الدذإم  ونال إ هما اكمال فهؤالء 

إراقددو مدإ ددة بيددداوا إ هددم مددا  قولدده  احبلددوا الدد ال  ق ددل  يددت ا دداكم والددذي
فه دددداو خطدددددويف  ماميددددة  فاعيدددددة ق ددددل الددددددخو   ىل الدإ ددددة وهددددد  ا م ط دددددة 
)ماإ  ولكددددا( وكددددذل  ا مشددددا  الدإ ددددة حيدددد  الطرإدددد   ىل لددددومل وغلكعيددددوال 
والددذي حدددا  ن ا دداكم ع دددما اسددبعدوا بورهك ددا ا الددرع اسوىل ر إمب مددوا 
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ندددع ال ددددوات اإلايوبيددددة ا حالدددة رعددددو وفددددزه ال رصدددة والب دددددم  ىل بيددددداوا وكا
وفرت مع مها مم وس  ال لدد ولكدم قدوات ا داكم ولعددم خدربرم ا قد جمل 
ال ددرن اكب ددوا ابل  دداء ا بورهك ددا و ون ختطددي   فدداع  إددذكر كمددا اددرحع 
 لد   ا دداء رحلد  هل دداوال ور إكدم بيدددان غدري البدددخل  اولدة  صددال  اجل هددة 

الب  يذإم مم قا ع ا اكم ف د سد ل اهم سدؤاال  العفكرإةال وك ا واضحص م 
واضددحا وصددرفاال "مددا خطددة ا دداكم ابل فدد ة ل يددداوا؟"ال وتددم سدد ل اهم  لدد  
لك  ن هم ما جيري وليو ح ا ا البدخل ا ال رارات الصريإة ا الصوما  
سال تمددل الفددؤولية ا  دددازر سددب   للشددعو الصدددوما ال كددان اجلددواب مدددم 

 إ دا ف دد  فدا ان قدا رم  ن  سدتاتي ية ا داكم الب عدة حاليدا  ا اكم واضدحا
هدددد   ب دددداء ج هددددة بيددددداوا ها ئددددة مدددد  االسددددبمرار ا ال اوضددددات ا العواصددددم 
العربيددة وغريهدداال وهكددذا فهم ددا مددا ترإدددح ا دداكم وأتقلم ددا مدد  ا طددة اجلدإدددع 

 ن ال ولك  ددا يل  ددا مددد هم بعدد  البعدددإالت ا االسدددتاتي ية اجلدإدددع وهددد  
رددد  اجل هددة حددو  بيددداواال في  مدد  تشددميل ال ددوات اإلايوبيددة عددم يرإدد  حددرب 
العصددداابت و ن ال تفدددبادم الفددديارات وال اسسدددلحة الث يلدددة بدددل البحركدددات 
الفدددرإعة وا  يدددةال والل دددوء  ىل زره اسلمدددام ا مواقددد  العددددو ا الدإ دددة لددديال 

ال وكددذل  ات   دا مدد  مددم وزعزعدة اإلسددب رار ا  اخلهدا  ون الواجهددة ال اادرع
إهمه اسمر لد  ا اكم اإلسدالمية  ن نرسدل فرقدة خاصدة  ىل بيدداوا لعمليدة 

 نوعية سوث ت ه  هذا الصراه  ن ااء هللا. 
يل  دددا مدددم الفدددؤو  عدددم العمليدددات ا ارجيدددة وهدددو اسش إوسددد  
البددددزاين  ن جيهددددز   خليددددة جيدددددع الرسدددداهلا ا مهمددددة خاصددددة وهدددد   سدددد ايف 
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صددة ابل يددا ع ا بيددداواال و ك  ددا  ن ن ددرب عصدد ورإم ة ددر سن الطدائرع ا ا
تلددد  الطدددائرع أتو وتدددذهو  ومدددا  ىل  ايوبيدددا وكدددان ع ددددهللا إوسددد  إعدددا  ا 
  إددو  اباب مددم جددرو  خطددريع بفدد و حا اددة الفدديارع ال ااددةال اباددر اسش 
إوس  الب زاين بب هيز خلية مكونة مم  ربعة  خوع وإ و هدا اسش ج دري مدم 

لددددة الراحدددداوإمال و ه  ددددا مجيعددددا ا رحلددددة عمددددل وقصدددددان مدإ ددددة بلدددددوغل  ق ي
وخاصددة مطارهددا العفددكري ف ددد كددان لدددإ ا بعدد  اسعمددا  فيددهال ف ددد كل  ددا 
مددم ق ددل ال يددا ع ا اصدددة ابلطددار لوضدد  خطددة  فاعيدددة ادداملة لبلدد  ال ط دددة 
فهددد  حيوإدددة وهددددث مفدددب  ل  لةايدددوبيص  ون اددد ال وكدددان اسش الفدددؤو  

اح  ا وح ي  ددا اسش صددال  كددراو وهددو مددم ادد اب ا الددذإم ادداركوا ع هددا هددو صدد
م 1994-1993ا اجلهدددددا  ضدددددد ال دددددوات اسمرإكيدددددة ا م دإشدددددو سددددد ة 

وع و فعا  ا تل  اهموعاتال وها هو اليدوم إبدوىل مفدؤولية محاإدة الطدار 
العفددكري الك ددري والعددروث  ن ال ددوات ال ليددات الصددومالية ا عهددد سددديا  

ادددذ مدددم هدددذا الطدددار م دددر هلددداال وقدددد ح  دددع لددده مدددا  دددىن ف دددد بدددري كاندددع تب
عملددددع  راسددددة ميدانيددددة ومجع ددددا مجيدددد  ا ددددرائ  العفددددكرإة ورع ددددا كروكيددددات 
جدإددددع حيددد  وزع دددا الدددداف  ال دددا ع للطدددريان وكدددذل  قدددوات مشددداح  هدددزع 
للب دددددم بفددددرعة ع دددددما فصددددل ه دددداو  نددددزا  جددددويال ف ددددد خطط ددددا للمطددددار 

لطددار م دإشددوال وقددد فددر  اسش جدددا ب شدداي ا العفددكري  امددا كمددا خطط ددا 
ا تلددد  ال ط دددة احليوإدددة   قم دددا بب هيدددز خليب دددا حيددد   رملدددا اسش إوسددد  

اجلدإدال وهدذا الفدال  روسد   9على كي ية اسبادام الصاروش  وغل  سام 
الص   وفعا  وقد اسبلم اح مم ا داكم مدم  جدل تددرإو اجل دو ال وكمدا إعلدم 
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سسددلحة ومدددم الط يعددد   ن ترسددل  لي دددا  ي سدددال  اجلميدد  فددد حم خدددرباء ا ا
جدإد لب رببه و راسبه وبعد الدراسة جهزان الطداقم ابلفدسدات و عطي داهم 

 والر كمصددددددارإ  سدددددد ر و خددددددربانهم  ن إبحركددددددوا  ىل مطددددددار بيددددددداوا  500
بشكل سدري سن معلومات دا ت يدد  ن ال دوات اإلايوبيدة  درن تلد  ال داي ال 

   ىل  قدرب ن طدة للمطدار و فدم الصداروش و ن ال وكان على الشد اب الوصدو 
كيلدومتا عدم الددردال وهكدذا و ع داهم و رسدل اهم  ىل الهمدة   5إ عد الفافة 

و بع ددا اسعمددا  اسخددر  الدد  علددى  عباق ددا ف ددد كانددع كثددريع جدددا ور نكددم 
 د  ي وقع للراحة  اماال فه او البدرإ ات العفكرإةال ف د انب هع ا اكم 

ات وبددددد ت تفددددب يو مدددد  خطط ددددا الدددد  ترمدددد   ىل جتهيددددز جدددديش لل ددددموي
ن دددام  جدإدددد ومرتدددو و بددد  ل يدددا ع موحددددعال وكاندددع ه ددداو حركدددة سدددرإعة 
ونشيطة ا كواليو  لدو ادور  ا داكمال وتلد  اإلجبماعدات كاندع ترمد  
 ىل رن صدد وفها واخبيددار قيددا ع جدإدددع لل دديش وت صدديل وزارع الدددفاه عددم 

االسددبا ارات ف ددد ك ددا م  ددر إم  عمال ددا نفدداعد  الداخليددة وعددم اسمددمال  مددا
اجلميددد  ونبدددوىل العمليدددات احلفاسدددةال ف دددد  رسدددل ا اسش إوسددد  الب دددزاين  ىل 

 و قوات الدفعية على اهلاون.إدر تاجل هات اسمامية و 
ا هذح ال تع مم  اإة الفد ة كاندع اسمدور تفدري بفدرعة جدداال 

اددكلوا جل ددة سياسددية لبفددافر  وكانددع ا دداكم اإلسددالمية ت شدد  سياسدديا وقددد
 ىل الدددو  اإلسددالمية وتطددر  هلددم  سددان الشددكلة الصددومالية و ن احلددل مدد  
اإلسدددالم حيددد  لدددم جيبمددد  هدددذح ال  ائدددل كلهدددا  ال  دددع راإدددة اإلسدددالم سن 
الشددددعو مفددددلمال وقددددد  حددددع ا دددداكم ا مددددا  خ  ددددع فيدددده سددددلطة ع ددددد هللا 
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علدى  صدحاملا واالسدب ا ع مدم ص الذإم إرإدون تدمري ال ال  وبإوس  واإلاي
الدددوانت ف ددد ال ل دددد تل ي دددا ت دددارإر  سدددبا اراتية مدددم ق دددل ج دددرا   ايدددور ومدددم 
 اخل   إو  اباب وابتصا  م اار م ا هاال  ن  ايوبيا سبمزو الصوما ال وقد 

لة فيمدددددا تلددددد  ا طدددددوع وسدددددوث  ميهدددددا مدددددم الفددددداءواف دددددع وااددددد طم علدددددى 
الدددوال ت اسمرإكيدددة  سيحصدددل بعدددد  لددد ال وا ن دددو الوقدددع سدددوث تفددداند

تلددد  ال دددوات ا اهدددا  االسدددبا اراو والب دددين واالسدددبطالعات العامدددةال كمدددا 
سيفدددددعى الدددددرئيو اإلايدددددور علدددددى  جيدددددا   عدددددتاث رعددددد  مدددددم الربلدددددان لمدددددزو 
الصدددوما ال   اأ اسمدددر واضددد  فع ددددهللا إوسددد  ال إفدددبطي   ن إمدددري ادددي ا مدددم 

إدددو  اباب ف ددد ال وقدددد  خدددربان قددد  فهدددو مددد مور وإ  دددذ اسوامدددر استيدددة مدددم   االو 
جهداز ا دداكم ملددذح الاططددات ويل  ددا مدم اجلميدد  توحيددد الصدد وث وال  دداء 
ها ئص وجتهيز العفكرات البدرإ ية لب سيو جديش ن دام  تفدبطي  ا داكم 
اإلعبما  عليه وقع احلاجة بددال مدم ال وضدى والبطدوعص الدذإم إبحمفدون 

 بشاب  الص وث.ف    ا اء اسحداا   خيب ون ع دما ت
 

 جتُي  ابعلكر
 

بعد  ن كب  ا ت ارإر عدم وضد  قدوات ا داكم ت دص ل دا  ن ا داكم 
ليفددددع لدددددإها جدددديش مدددد  م بددددل ادددد اب مبطددددوعص مبحمفددددص ف دددد  ومددددم 
الصدعوبة اإلعبمدا  علدديهم  ن حصدل ه دداو  ي  جبيدا  عفددكري  ايدور وقددد 

مجيدد  ال ددوات بي ددع ا ت رإددري  ن اسصددل   ن ن ددين معفددكرا جدإدددا جلمدد  
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ه داو وتدددرإ ها علددى ادص الباصصدداتال وكددذل  كدان علي ددا تدددرإو ادد اب 
علدددى كي يدددة احلراسدددة اللصدددي ة حلماإدددة الشاصددديات اهلامدددة ا ا ددداكمال كمدددا 
يل  دددا ا الب رإدددر ب ددداء وحددددع سدددرإة خاصدددة لالسدددبا ارات مكوندددة مدددم  لددد  

هيددددز اددداب إددددبم تدددددرإ هم علدددى اسعمددددا  الفددددرإة كدددزره الع ددددوات ال اسدددد ة وجت
الفدديارات ال اادددة وجتهيدددز االسبشدددها إصال لكددد  نفدددبطي   ن نعبمدددد علدددى 
هؤالء لعمل اورع  اخلية ع دما ت  د ا اكم سيطررا على العاصدمة ال قددر 
هللاال ل دددد  خدددربانهم  ن دددا قدددد كفددد  ا جتربدددة  ا ددداء حكدددم يال دددانال والوضددد  ا 

نوعهال نفبطي  الصوما  ليو كالعرامل  و  فمانفبان بل هو وض  م  ر  مم 
 ن تشدددد اسالث مدددم الفدددلمص  اربدددة مدددم فدددبلهم  و مدددم  و اب بدددل  ىل 
بال هددددمال ل ددددد ك ددددع مولعددددا ب كددددرع جتهيددددز الوحدددددات الفددددرإة للعمددددل ع دددددما 
سددددبميو ا دددداكم عددددم الفددددلطة وكدددد ن هللا إ صددددران  ن الوضدددد  سددددوث تبمدددددري 

اء وت عيددل خطددة بفددرعةال كمددا كددان مددم واج  ددا جتهيددز اسمددم ا الطددار والي دد
الددددفاه وعمدددل الربوفدددات الالزمدددة اسدددبعدا ا سي معركدددة مفدددب  لية وك دددا وهللا 
اددداهد علدددى مدددا ن دددو  تدددذر اجلميددد   ن العركدددة سدددب د  مدددم هدددذإم ال ط بدددص 
سايبها وكل ا نعلم  ن  ايوبيا سبفبهدفها  ون ا ال وقد قدّدم  خدوان مجدا  

 دددوا علدددى  عدددم مثدددل هدددذح يلدددو اإلسدددبا ارات هلدددو الشدددور  ا ددداكم وواف
ا طدددددوات سن ا  لددددد  مصدددددلحة ل دددددوات ا ددددداكمال وفعدددددال ابادددددران ابلعمدددددل 
وكل ددددعل اسش عمددددر البددددار  ن إبددددوىل  مددددر ب دددداء معفددددكر جدإددددد ا م ط ددددة 
بيلدددوغل  العفددكرإة و ن إفددعى العفددكر للدددورات الب سيفددية والباصصددية 

ا ال د  ابل  اء وكان وقدم ا الرسومات الالزمة لل هات الالية وهكذا وّف  ا 
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 لددد  ا بداإدددة ادددهر  إفدددمربال كدددان علي دددا االسدددبثمار ا الوقدددع ولعسددد  
الشدددإد ف ددد أتخددرت ا دداكم كثددري ا اختددا  ا طددوات الالزمددة لبط يدد  مجيدد  

وال فدد و إرجدد   ىل  ن بعدد  ال ددان ا  9الشددارإ  الدد  قدددم ها م ددذ اددهر 
رإةال كمددددا   ددددم ر إكونددددوا ا دددداكم ليفددددوا عفددددكرإم وال إرإدددددون تعلددددم العفددددك

إ همددون معددىن الب  دديم وال  دداء  صددال فهددم الددذإم أتخددروا ا تل يددة مطال  ددا مددم 
 لدد  الوقددعال  ي م ددذ وصددو  حيدد  يل  ددا مدد هم ب دداء معفددكر سندده الكددان 

ا وم   طا  ع لواء ا داكم   الذي نفبطي   ن  رد جيال عفكر  جدإد
 ابت ونفددددبارد مدددد هم ا ددددال حددددرب العصددددا لل  هددددات و ىل ميددددا إم ترسددددل

 مرإكدد  و دد عهم مددم -دن الفشددا   ي الطدد   ايددوالفددرإة الدد  سددب  ى ا الدد
 دددوز ا ال دددرن اإلفرإ ددد ال فددد حم وراءهدددم والدددزمم يوإدددلال والصدددراه جيدددري ا ال

بدال ان اإلسدالمية وليفدع ا  مرإكداال فدد ن اداء هللا سد   ى وسدوث خيرجددون 
 مم   ران بعد حص.

روه جدإد ومجيدل الب داء جترببهدا سدارإة ولدو قدم ا للمحاكم مش
ف دددت سدديطررا علددى العاصددمةال فاالسددبمرارإة هدد  الدد  تم ددو اسمرإكدددان 
ومم كان معهاال ولو وجد ااجمل واحد إ داوم هدذح اهليم دة والمطرسدة فهدذا 
إ رح ا جداال  كدان للمحاكم ا الب ارإر  ن ت د  ب  داء جديش سدري مدوازي 

يش اجلدإدددد الكددون مدددم الشدد اب والبطدددوعصال لل دديش ال  ددام الفددداب  وابجلدد
وبعدددد اسدددب رار اسوضددداه ا الصدددوما  إ  دددر  ع ددداء  لدددو الشدددو  ا هدددذا 
اجلددديش الفدددري وخيبدددارون  مدددا االنددددماد مددد  اجلددديش ال  دددام  والبطدددوعص  و 
إ  دددى  مدددرهم سدددري و دددع قيدددا ع االسدددبا ارات لكددد  تفدددبادم ا الهمدددات 
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ا اف ددة علدددى ا ددداكم اإلسدددالميةال ل دددد  الصددع ة والفدددرإة وتفدددبادم  إ دددا ا
وضددددع ا الططددددات مفددددب  لية لوضدددد  ا دددداكمال وانطل  ددددا مددددم جتربب ددددا الفدددداب ة 
في و  ن نفب يد مم  خطاء اسمرإكان ا العرامل ع دما فككدوا اجلديش   

جتربدددة يال ددان حيددد  جيشددوا الشددعو الفدددلم للحددربال وكدددذل  مددم نفددب يد 
از  سددبا اراته ال ددوي و قصددد ه ددا )فيلدد  جتربددة احلددرن الثددوري ا  إددران وجهدد

ال دددن(ال ولدديعلم اجليمدد   ن احلكمددة ضددالة الفددلمال  إ مددا وجدددها فهددو  حدد  
 ملا.

ك ددددا ا  ي ال عدددددع وقددددد تفددددارعع اسحددددداا ا هددددذا الشددددهر 
الع يم حي  غريت ا اكم االستاتي ية بعد ضم  مم بعد  الشد اب  ن 

 دددرارال سن دددا ك دددا ن  دددذ خطدددة ال دددرار إهدددامجوا بيدددداوا ور نكدددم مدددر حص هلدددذا ال
اسو  الدددد  تدددددعو  ىل ماربددددة العدددددو ةددددرب العصدددداابت وقطدددد  اإلمدددددا  عددددم 
الدإ ددة واالسددبمرار ا احلصددار وجتهيددز ا طددويف اسماميددة  فاعيددة جيدددا ة ددر 
ا  ا مل وتركيز الدفعيات ا ا طويف اسماميدةال وكاندع مشدكلة ا داكم هد  

ا وفدددددران وقب دددددا للب  ددددديم وترتيدددددو اسمدددددور وت ددددددإر   ارإدددددة وت  يميدددددة فم دددددا  ن ددددد
اسولدددو ت وكبابدددة الب دددارإر حفدددو الفدددبطاهال ف دددد كدددان عليهدددا االسدددب ابة 
الفرإعة لكل هذح الطالو ولكم ر فدا  ل  ف د كان ا طويف اسماميدة 
مكونددددة مددددم ج ددددو  مشدددداع وسدددديارات  مددددل اسسددددلحة ال ددددا ع للطددددريان و ي 

ح الرك داتال كمددا  ن ن ددام اإلتصدداالت كانددع ه دوم م ددا  علي ددا سددبتو هددذ
سددي ة جددداال ومددا  ن ددا نبحدددا عددم قددرار احلددرب ف ددد اختددذت مددم ق ددل ا دداكم 
ابالكددددراح ف ددددد  هددددرت ال ددددمويات مددددم ق ددددل ا  ددددص لل دددداء العدددددو وجعلددددع 
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ا دددداكم تباددددذ قددددرار احلددددربال كددددان ه دددداو بعدددد  ال  ددددذإم ا ا دددداكم  ددددداوا 
الوصدو   ىل   إدو  اباب وهكدذا  عطدوا الدربر  لوسائل اإلعالم عم رغ بهم ا

للددرئيو اإلايددور  ن جيبمددد  ابلربلددان وإبادددذ قددرار احلدددرب علددى الفدددلمص ا 
الصدددددوما  بددددددعم و دددددرإ  مدددددم ع ددددددهللا إوسددددد ال ولددددد كم واقعيدددددص  ن كثدددددرع 
الشدددعارات الددد  ال تددددعم  فعدددا  قدددد جربدددعال في دددو علدددى الفدددلم  ن إعلدددم 

بعدا ات احل ي ددة لكدد  إطلدد  حددراب ارسددا ال واالسدد واسددبطاعبهح ددم ن فدده 
إعرث ع  اهاال وتم و ن ر نكم مايص ببل  البصدرفات فد حم  ائمدا مد  
 خوان دددا  ا ددداء ا دددم وسددددوث ن ددد  معهدددم ج  دددا علددددى ج دددو  اربدددة الكددددافر 
المازي ل ال  الفلمص مهما كان اسخطاء ال  ارتك دع  و ال درارت الفدل ية 

بدددددذمر بعدددددد  ن نلب دددد  العددددددوال بددددل جيدددددو الث دددددات الدددد  اختدددددذتال فدددد حم ال ن
وال اومددة حددص إ ددب  هللا علي دداال ولكدد   ادداجمل ال ددم  م ااددرع في ددو  ن 
 اددري  ىل  ن ال ددمويات انطل ددع ا اجل ددوب حيدد  خددال  حركددة الشدد اب 
اهاهدددددإم هددددم ال إب عددددون  وامددددر ا دددداكم م ااددددرع بددددل  وامددددر قددددا ع  خوان ددددا ا 

نع  ع   ارع اسش يلحدة الفدو اينال ور إبوقد  اجل وب وقيا ع ال اتلص كا
اسش عيفدددى الكيدددين عدددم احلركدددة ف دددد كدددان إ ب دددل مدددم معركدددة  ىل  خدددر  ا 
مطار ع قطاه الطرمل  ىل  ن بد  إ تب مم م داي  ن دو  اإلايدوبصال وهدذا مدا 
 قلدد  ع دددهللا إوسددد  وسددلطبهال واسش يلحدددة كددان لدإدده اددد اب كثددريون مدددم 

مع مهدددم مدددم  ورواب وقدددد جددداءوا يل دددا للشدددها ع الهددداجرإم مدددم  و  ادددص و 
ف  ال ونفيوا  ن الشها ع ه  ه ة مم هللا وال إ  م   ن ن  در اسمدور م  دار 
الشددها ع بددل م  ددار  ولددة  سددالميةال فكمددا  ن ددا تددو الشددها ع ا سدد يل هللا 
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جيددو  إ دددا  ن تددو مثدددرع قبال دددا ضددد  عدددداءان ع دددما إ صدددران هللا في دددو  ن 
شددره ونرسددخ اسمددم ون دديم العددد  و ددزم العدددو اددر هز ددة   نفددعى إلقامددة ال

خيبدددداران هللا  ن ادددداء هللا للشددددها عال ل ددددد كددددان بعدددد   خوان ددددا ا اجل ددددوب ال 
 بلكون  ي  ستاتي ية واضحة لل با  بل الب دم واالسبشها  وهذا وهللا ما 
جلع دددددا ن  دددددد الكثدددددري مدددددم الهددددداجرإم الدددددذإم ر إبددددددربوا البددددددرإو اجليدددددد ور 

فبعدوا اسبعدا ا  مة لا بعد اسحداا حي   كم سحدان  ن إفبشهدال  إ
كيددد   ن ر إفبشدددهد ووجدددد ن فددده  سدددريا لدددد  العددددو؟ال هدددذا هدددو الفدددؤا  
الهمال جيو على اسش  ن  خذ وقبه لدراسة هذح الواضي  سال إ  لو ضد 

ه ر جيهدز اهاهدإم هر  انبهاء العركة العيين   جيدد ن فده مهزومدا ن فديا سند
ن فه ع د  لعسر  و اإلصابة ا طريع الد  تشدل احلركدة ومدا  ىل  لد ال كدل 
هددذح اسمددور وال ددمويات جعلددع ا دداكم تباددذ قددرار احلددرب واهل ددوم علددى 
بيددداوا وكانددع ه دداو جلفددات مبفددارعة الختددا  خطددوات عمليددة بعددد ال ددرار 

 وسوث نر   ل  ع د اقتاب موعد احلج.
 

 ,خخةإستُداف العدو ابب
 

بعدددد مدددرور عددددع  سدددابي  رجعدددع ا ليدددة الددد   رسدددل ها  ىل بيدددداوا 
لهمددة  سدد ايف الطددائرع وقددد  فددا ان قائددد ا ليددة اسش ج ددري  ن اسمددم ادددإد 
ولذا ف دد  ف دوا الصداروش ابل درب مدم الطدار ورجد   لي دا ومعده  موعدة الدزان  

كاندددع   وهدددذح اهموعدددة مهمدددة جددددا ل ددداال سن دددا تباجهدددا ا مهمدددات  خدددر ال
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لدددد   سدددبا ارات الدددازن خاصدددة ملددداال ا بيدددوت مفددد جرع بفدددرإة  مدددة لكددد  
واليالن الروسد   9تفبادم الح اال وكانع الصوارإخ ال ا ع للطريان سام 

وكااددد ات لعلمدددام و جهدددزع ت  ريإدددة وكميدددة ك دددريع مدددم الب  دددرات الصصددددة 
 لشددع ة العلميددات ا ارجيددة الدد  كاندددع  ددع  اددراث ال ااددر لددعش إوسددد 
الب زاين ختزن ا هذح الاازن الفرإةال وبعد  عطاءان ال وء اسخ ر إلغبيا  
قددا ع سددطلة ع دددهللا إوسدد  مددم ق ددل اددور  ا دداكمال فكددران ا  رسددا  سدديارع 
 سبشددددددها إة  ىل  اخددددددل خطددددددويف العدددددددوال و ر ان  ن نب دددددداوز ن طددددددة  اإ ددددددوان 

 خ دار  كيددع  و رس ا الوضوه و رسل ا العيون  ىل  اخدل بيدداوا وعدا وا  لي دا
 ن ال وات اإلايوبية جتبم  ا م ط ة )مي افولكا( وه  الثك ة ال وإة وا د  
الدفاع  اسو  ل يداوا وقد  ركز العدو فيها بشكل خ  قوس  على جانو 
الطرإدد  وال ت هددر الدددابابت بددل هدد  ال دقددة جيدددع وال خي دد   ن ددا ك ددا نواجدده 

اب الددذإم   ددوا   ددم مددازالوا جدديش ن ددام  وهددذا مددا جيهلدده الكثددري مددم الشدد 
فاربون تل  العصاابت مم  مراء احلرب الفاب ص رغم  ن ا بي ا هلم  ن تلد  
الرحلة قد ولع وجيو االسبعدا  لواجهة قوات ن امية وجيدو ات داه سياسدة 
حددددرب العصدددداابتال وبعددددد  ن  رسدددد ا العلومددددات الدددد   تب ددددا مددددم ق ددددل العيددددون 

كيدددين مددم  صدددل صددوما  لي دددو  سدددالحه خطط ددا للعمليدددة بعددد  ن تطدددوه  ش  
وهدد  سدديارع م ااددة وإ  رهددا ا وسدد  ال ددوات اإلايوبيددة ا بلددةال جيددو  ن 
نذكر ه ا  ن ا ر نكم نعمل  ي علمية  ون  سبشارع  لو اور  ا داكمال 
و ءكددد  ن دددا ر ت ددذ  ن إعلدددم الفياسدديون الدددذإم  ثلددون وزارع ا ارجيدددة والاليدددة 

ات فهددددم كددددانوا  بعددددد م ددددا ا هددددذح اسمددددور ور إكونددددوا والرةسددددة ملددددذح العمليدددد
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إعرفددون عددم وجددو ان احل ي دد  بددل إفددمعون اسخ ددار مددم اإلخددوع ايخددرإم ا 
 لو الشور  ف  ال كانع لدإ ا ن و  واس  ا وزارع الدفاه واالسبا ارات 
سن قا رددا  ع دداء مددم حركددة الشدد اب اهاهددد وسددعي ا جاهدددإم لكدد  إ  ددم 

لكد  نوحدد ج هدة ا داكمال ل دد فبحدع ا داكم ال داب  مدام  ال  ليون  طط ا
الب اعدددددإم مددددم اجلدددديش الفدددداب  والبطددددوعص لكدددد  إ  ددددموا للعمليددددات الدددد  

 سبفبهدث العدو اإلايور. 
 عطي ددددددا اسوامددددددر لددددددعش إوسدددددد  الب ددددددزاين بصدددددد به رئدددددديو اددددددع ة 
العمليدددددات ا اصددددددة  ن جيهددددددز سدددددديارع م ااددددددة سددددددي و ها  سبشددددددها ي  ىل 

بدد ت التتي دات وجهدزت ادع ة العلميدات ا اصدة الفديارع ا مركدز العددوال و 
االسددبا ارات حيددد  ادددارو اجلميددد  ا جتهيزهددا وقدددد جهدددزت ب  ابدددل اهلددداون 
 اخل جفم الفيارع لب دا ي  ي ت بديش عفدكري ا  إ دوان وميافولكداال ك دا 
على علم  ن الفيارات ت ب  ا ا ل  واسمام لدذا  ي فدب  فلدم إ هدر  ي 

للمب  دراتال وتدم فعل دا  لد  سن ا طدة كاندع واضدحة وهدد   ن  عالمدات
تصددل الفدديارع  ىل بيددداوا   تعددو  م هددا لبهدداجم ال  طددة الددذكورع  ن ادداء هللاال 
وقددد اسددب ا  الشدد اب الهدداجرإم كثددريا ا هددذح العمليددات س ددم كفدد وا ا ددربع 

 دددد ك دددع الكافيدددة ا كي يدددة جتهيدددز ال ااددداتال ور  تدددرو اهدددا  لاددديالرم ف
صدددرفا معهدددم خبصدددون العمليدددات  اخدددل  ورواب س دددم كدددانوا إرإددددون معرفدددة 
ح ي دة  عمال دا ا  ورواب و كددت هلدم  ندين لفدع جداهز  ن  قبددل  ي  ورور 

و  اولوا ِف س مجي    ال  ين يق اولو كم فاربين ة دة  ن   ارتده  ارب داال ) ال
الكثددددري مددددم  وهددددذا م ه دددد  والكددددل إشددددهد بددددذال  و خددددال (ال وال وعت    دوا
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اددد اب ال اعددددع ا هدددذح ال  طدددة وال  ن ا ا دددالث سن هدددذح  مددداء  انن 
وال و      وسدددوث إفددد ل ا هللا عدددم تلددد  اسروا  إدددوم نل ددداح سددد حانه وتعددداىل )

هيدة الدإ يدة حيد  تكدرح ال دان ا(ال ل د نصدحبهم بعددم الكر واز ة وز  أخر 
و ال لا  خدل  ال ل صلى هللا عليه وسلم بف و معب درمال ر إ عل الرسو  

سن مددم إكددرح  حدددا ال إرإددد لدده ا ددريال  ىل اإلسددالمال ومشددركها  هدداقددرإش كافر 
 و كما قدا   والرسو  إ و  "سن إهدإ  ب  هللا رجال خري مم محر ال عم"ال

عليدده الصددالع والفددالمال ولددو انطلدد  الرسددو  مددد  الكراهيددة لددا  خددل  حدددا ا 
ة ال  وإدةال ف دد  مدر  ن إددف  ابلد   ن م د  الكراهية ليو مم الفد  إم هللاال 

هدد   حفددم مدد   عددداءحال وحددص  ا دداء قبدداهلمال وجيددو معاإشددة ال ددان وماولددة 
 إصدددددا  الددددددإم اإلسدددددالم  هلدددددم ابسخدددددالمل ال اضدددددلةال والبدددددرب  مدددددم ع دددددا ارم 

إ ددو  هللا وبم ددهم ا هللاال وهددذا مددا كددان إ علدده ال دد  رغددم  ندده عدداش معهددمال 
ال ر إددؤمر الرسدو  صدلى ب عليدده وسدلم علددى (وم ا أ     عل  يُم  مج ا تعداىل )

وإ  مدد  علددى مددم ال  ج ددار ال ددان علددى حددو  إ دده و كددراههم لالعب ددا  بددهال 
إ هم هذح ال  طة  ن إدرن البارإخ وسريع الصحابة ا احل شة حيد  مكثدوا 

س واتال  ال إذكران  ل   9م   خوا م ا االنفانية وهم مم ال صار  لدع 
م العامدددة مهمدددا كدددان كا ليدددة ضدددد اسمدددم ي عمدددم بشددديت؟ال وكدددذل  م عدددبهم 

  ا ات دد  العدددو هددذح اسسدداليوال بددل  ن  را وا  ن إعملوهددا  اخددل  ال اسمددرال 
 ورواب في دددددو  ن إفدددددبهدفوا ادددددرية مكافحدددددة اإلرهددددداب فهددددد  الددددد   ارب دددددا 
بصدمل وكذل  الؤسفات العفكرإة للحكومات الد  تشدارو ا احلدرب ا 

ب هدددو احلدددرب وال  حدددد إفدددبطي   ن فدددد  ل دددا  فمانفدددبان والعدددرامل سن احلدددر 
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 رو احلددرب فما امددع م بوحددة فددال  حددد فددد  ل ددا سدداحات ال بددا ال كيدد  
عليهم  ن إمزوان ا بال ان وإددمروها ادر تددمري   إ دا  ل دا " ن  ر   ماربدة 
اسمرإكددددان وقددددوات ال دددداتوا فددددا ه وا  ىل العددددرامل و فمانفددددبان"؟!!!ال هددددذا مددددم 

ا ام العدددو فددب  احلددرب فدد حم لددا ا نمل هددا ا  مكددان الم دداء العفددكريال فمدد
معدص؟ال كددل مددا نرإدددح  ن تكددون اسهدداث مشددروعة لددد  رب العددالصال هددذا 
هو اسمر اجلدوهري وقدد ت هدم هدؤالء الشد اب كدل ت اصديل مدا  خدربرم س دم 
إعلمددون  نددين ع ددو اثبددع ا ال اعدددع وكددل مددا  قولدده هددو ق اعددة  نددين فهمددع 

 بي  ا وبص الك ار و نه صراه ع ددي وال  دا  لعح دا   ن معىن الصراه ال 
تدخل فيهال بل جيو ض   ال  و وعدم االن عاليدة والدر و  الد  ال معدىن هلدا 
ا  إدددم هللاال ومدددم  را  اجلهدددا  في دددو عليددده  ن إ ددد  سدددريع ممدددد صدددلى هللا 
عليه وسلم نصدو  عي ده وجيدد لده ادياا اللصدا وت يدا ليشدر  لده تلد  الفدريع 

 اجلهددا  سندده ع ددا ع كالصددالع والزكدداع وال إ  مدد   ن إ ددم  ن اجلهددا  هددو معددىن
 ر   خذ الفال  وم اارع الرم  وال بدلال وال إ  مد   ن إبعدرث علدى اجلهدا  
عددرب  اددرية اسانادديد  و اسفددالم احلماسددية الدد  ت شددر ا الواقدد  اإلليكتونيددة 

 ال فددال إ  مدد   ن سن  لدد  لددم إفدداعدح ا معرفددة ايراء اسخددر  عددم اجلهددا
إ ددر  الكبددو م ددر ح سندده سدديل    ىل اسددب باجات فر إددة وإ فددر مددا إ ددر ح كمددا 
إرإدددد   إ دددد  ابلبط ي دددات ا اي دددة لل هدددا  علدددى  مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده 
وسددلم وإددبهمهم   ددم مرتدددون  و   ددم ال إرإدددون اجلهددا ال جيددو علددى اجلميدد  

  و صددله فددرو ك اإددة  ال ا فهددم  ن اجلهددا  لدديو مددم  ركددان الدددإم اإلسددالم
االاددددددة حدددددداالت حددددددد ها الشددددددره اإلسددددددالم  وهللا قددددددد  كددددددر الب ددددددار زددددددوار 
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( وآخ  رون ي   ربون ِف األ لا يمجتغ  ون م  ن ف      اهاهددإم حددص قدا  )
وف       اجملاه  دين عل    القاع  دين   ج  ة وك    وقددا  سدد حانه وتعدداىل )

م محدل الفدال  فمعددىن ( واهاهددون ه دا ال إ فددر ف د  مدوع دا   ا ل ىن
اجلهدا  هدو ادامل كمدا ففدرح سدل  ا الصداال فكدل مدم جياهدد ا  مرمدا ليب د  
هللا فهدددددو جياهدددددد ا  لددددد  اسمدددددرال  مدددددا   ا  كدددددر اجلهدددددا  ا سددددد يل هللا ف ددددد  
اسغلددو إعددين ال بددا  وهددو جددزء مددم اجلهددا  الك ددريال ومددم اجلهددا   إ ددا اسمددر 

الوالددددإم ومدددم اجلهدددا  جهدددا  ابلعدددروث وال هددد  عدددم ال كدددر ومدددم اجلهدددا  بدددر 
ال  و حدص ال تكدون آ اع للشديطان ومدم إرإدد  ن جياهدد عليده  ن إ در  كثدريا 
عم هذا اسمدر سال إع دد هللا ا ضدال ال وهكدذا حاولدع رغدم قلدة علمد   ن 
 ادددر  هلدددؤالء الشددد اب معدددىن م دددة الفدددلم سخيددده الفدددلم مهمدددا اخبلددد  عدددم 

لشيعة  مثا  الشديخ نصدر هللا ع ددما مذه ه وفكرحال ك ع   اف  عم  خوان ا ا
خيطدد  بع ددهم ا وصدد هال فحفددو علمدد   ندده ادديع  ولدديو راف دد ال وتددو 

الع يدددع ال اي يددة إفددبادم الب يددة سخ دداء  ندده ل ددا   فعالدده اجلها إددةال و ن ت ددّص 
مددا فرحب دددا النبصددارهم فدددال لدديو بي  دددا وبي دده  ال الفدددي ال والراف دديةال ع دئدددذ 

وك ع  بص هلدم  ن هللا ال صار  على ال رنال   ن ف د فر  الفلمون ل صرع
الشدديعة هددم مددم  هددل ال  لددة ومددا موا مفددلمون فه دداو حرمددة حددص ا غي ددبهم 
 ال مدددم ابب ت يدددص احلددد  هلدددمال وجيدددو  ن ن دددرمل بدددص الراف دددة الدددذإم إددددعون 
بوجددو  قددرآن آخددر غددري هددذا الددذي ع ددد الفددلمصال والددذإم زعمددوا  ن جربإددل 

 مددد صددلى هللا عليدده وسددلم بدددال مددم علدد  رضدد   خددان ع دددما آو ابلرسددالة
سددد واتال والدددذإم زعمدددوا  ن  6هللا ع ددده الدددذي كدددان صددد يا وعمدددرح ال إب ددداوز 
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لقد اتب   عل   الن   وابُ اجرين الصحابة قد ك روا وقد قا  هللا فيهم )
(ال كيددد  إبدددوب هللا علدددى الك دددرع وإعددددهم ابجل دددة وهدددم  حيددداءال  ن واأل ص   ا 

ى الراف دة وهد   ع دز ال درآنال فلدم نفدم   ن  حددا ممدم  هذح ايإة ح ة عل
كدددان ا جددديش العفدددرع قدددد ارتدددد عدددم اإلسدددالم سن  لددد  إ ددداا مدددا جددداء ا 
سدددورع ال  دددرع  ن هللا قدددد  ب علددديهم وانبهدددع الفددد لةال وقدددد قدددا  سهدددل بددددر 
علددى لفددان ن يدده صددلى هللا عليدده وسددلم "افعلددوا مددا ادد بم ف ددد غ ددرت لكددم"ال 

ة ح دددة علدددى الدددذإم  كلدددون حلدددوم الصدددحابة وإبهمدددو م وهدددذح ايإدددة الكر ددد
ابلك رال  ن هؤالء قد غرث هللا هلم  ند هم و ب علديهم و ا دع ا كب ده   دم 
 صحاب اجل ة بال ا ال ه او فرمل ااس  بدص هدؤالء الراف دة الدذإم ك دروا 
دمجدداه علمدداء اإلسددالم س ددم ال إ ددرون  صددال ب رآن دداال وبددص  خوان ددا الشدديعة 

 ددلوا اإلمددام علدد  رضدد  هللا ع دده عددم الصددحابة ايخددرإم وهددذا اسمددر الددذإم ف
فيه سعة و ك  ا  ن  بل  فيهال  ون الفوال فالصحابة ال جيدوز سد هم  بددا 
وقد  كد الرسو  صلى هللا عليده وسدلم  لد  اسمدرال والع يدو  ن إ ددم مدم 
ال إعرث حدص قدراءع سدورع ال ا دة ا الطعدم علدى عثمدان  و سدعد  و عمدرال 

م تددددم  مددددام هددددؤالء ال مددددم مددددم صددددحابة رسددددو  بال اجليددددل اسو  الرضدددد  مدددد
ع دده؟ال هددل إ  ددل هددؤالء الموغدداء  ن إفددو  ابءهددم  و  جدددا هم؟ال ل ددد قددر وا 
البدارإخ الدزور و خدذوها مدم اليهددو  واإلسدرائيليات ورعدوا صدورا سح دا  ال دد  

كددو مددم ق ددل زاعمدص  ن  عددورم هددو نددوه مددم الب درب  ىل هللاال  ندده اجلهددل الر 
هدددؤالء الموغددداء الدددذإم هددددم  ادددد علدددى اإلسدددالم مددددم اسوروبدددص الدددذإم سدددد وا 
الرسو ال  ن ا نبحدا عم الرسام الدوارك   و الربلداين اهلوالنددي  و سدلمان 
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رادديدال وهللا  ن ا  مددة ممددد مددم إ عددل  كثددر مددم هددؤالءال فهددم إفدد ون ال دد  
ببه ح دددددا وحفدددددا وإبهموندددده   إبهمددددون  مهددددات الددددؤم ص   إفدددد ون صددددحا

وق ليددة ف دد ال اللهددم  ن ددا نددرب  ممددا فعددل هددؤالء بصددحابة ن يدد ال ولكددم جيددو  ن 
 بص ه ا  نه ال إ  م   ن نفاوي الراف دة ابلشدعية وعلدى ادص مدذاه هم سن 
الشيعة ر إ هروا اليوم بل كان مم الصحابة مم تشي  إلمدام علد  رضد  هللا 

هدددذا  دددا  ك دددري لل  ددداش وال ع دددهال وقددددموا  هدددل ال يدددع علدددى  هدددل الصدددح ة و 
خيرد الفلم مم اللة ببا  بف  هال ك دع  وضد  لةخدوع  ن فب دة م بدل اإلمدام 
احلفددص إ  مدد   ن تكددون  رسددا ل ددا ا الصدداحلة والل دداء بددص الددذاهو ولدديو 
سددد  ا لل  دددري والب دددازه سن كدددل مدددا كبدددو ا هدددذا الصدددد   كدددم  ن إ حدددجمل 

وب البع  دة و جلدو الشداعر ع ددما كب دوا وليو قرآان فرما ات   كل فرإ   سل
عددم الصددحابة وه دداو أتكيددد  ن البددارإخ مددزور لكدد  إفددو هددؤالء الصددحابةال 
ومددا حصددل  ن ه دداو  انن إرإدددون ترسدديخ ال رقددة وهددذا واضدد  ع دددما إ ددوم 
بعد  علمداء الشدديعة ببحدرإ  ال ددان وتدذكريهم ب صدة م بددل اإلمدام احلفددص  

ت ال ددتع اسموإددة  و الع اسددية وغريهدداال كددل سدد ة وماولددة البشددكي  ا   ددازا
وإل دد ون  ىل  سدداليو اددد اسعصدداب ا مشدداهد غددري عا إددة حيدد  ال كدداء 
وضددرب الصدددور والبحددرإ  علددى الكراهيددة وكدد ن  هددل الفدد ة و هددل  مشدد  
وكدل مددم ر إب د  مددذهو اإلماميدة هددم الددذإم قبلدوا هددذا اإلمدام الع دديم!ال وقددد 

سددية الدد  نشددهدها مددم ق ددل بعدد  بي ددع مفدد  ا عددم بعدد  اسالعيددو الفيا
علماء الشيعةال كبفييو فبو  قبل سلمان رادي مم ق ل ا ميينال وماولة 
 ا ات لل ان  ن مم إ اوم هم الشيعة ف  ال  ن ا م  الف ة  و الشيعة ع دما 
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إبحداون عم احل ي ة ولكم ع دما إ هر الصاال الشاصية ف حم ال ندعم 
ل العددرامل وهددم مددم الشدديعة هددم الددذإم بعثددوا  ي م همدداال   ا  ر ان احل ي ددة ف هدد

بعيددبهم لةمددام احلفددص عليدده الفددالمال   ر إوفددوا بوعدددهم ف ددد تركددوا  مددريهم 
لوحدهم ون  وا ال يعةال وع دما وصدل ا درب الثداين لةمدام احلفدص  ن قائددح 
قدددد قبدددل و ن  هدددل العدددرامل ن  دددوا العهددددال  را  عليددده الفدددالم  ن إتاجددد  عدددم 

 قصدددد ه دددا ا دددرود  ي الدددذهاب  ىل العدددرامل ولددديو ا دددرود موق ددده وخروجددده و 
علدى ا لي دةال سن احلفدص هدو  ف دل ع ددان مدم إزإدد بدم معاوإدة بدال اد ال 
ور إكددددم بددددص احلفددددص رضددددى هللا ع دددده  ي بيعددددة مدددد  إزإدددددال فهددددو ال إفددددمى 
خبدددارج  سنددده  ساسدددا ر إ ددداه إزإددددال وتدددم  هدددل الفددد ة ن دددر  ن بدددين  ميدددة قدددد 

ع دما ر إ وا بوعدهم ع دما ات  وا مد  اإلمدام احلفدم بدم  لموا  هل ال يع 
عل  عليه الفالم  ن ا الفدة سدبؤو   ليده بعدد معاوإدة رضد  هللا ع دهال وهدذا 
 مر خالا جتاوزح ال ان وابلذات اإلمام احلفص عليده الفدالمال ف دد قدر ان ا 

يعدددةال البدددارإخ  نددده ع ددددما عددد  م بدددل قائددددح وتراجددد  ال دددان ا العدددرامل عدددم ال 
ااور  صحابه وكان ر إه رض  هللا ع ه عدم ا رود مم جدإدال ولكم  وال  
ال  يددددد وال ائددددد الددددذي قبددددل ا العددددرامل يل ددددوا مددددم احلفددددص الددددذهاب والثدددد ر 
سبدديهمال ولدددذا ندددر   ن اإلمددام احلفدددص رضددد  هللا ع دده رجدددل م دددا فال ر خيدددرد 

نصددحوح  ادورع  و خدرود خدواردال  و يلدو للفدلطة بدل   يد  للحد ال والدذإم
بعدم ا رود ر   عوح مم  جل  نه خارج  على ا لي ةال بل لعدرفبهم ب  دامل 
 هل العرامل ا  ل  الزممال فهم كانوا مب اق ص ا كدل اديتال وقدد انعكدو 
 ل  ا قصة م بله الذي رواح  حدد  ب داءح وهدو اإلمدام جع در الصدا مل وهدو 
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ابل فدد ة ل ددا فهددو  اإلمددام الرابدد  حفددو البفلفددل الشدديع  اإلا ددا عشددريال  مددا
 مام مم  ئمة  هل الف ة واجلماعدة لده ف دله ومكانبده لكونده مدم  ب داء ممدد 
صددددلى هللا عليدددده وسددددلم وال خيبلدددد  عددددم ب يددددة اسئمددددة اسخددددرإم كدددد ر ح ي ددددة 
ومال  والشافع  و محد واسوزع  وابم تيمية وغريهم رض  هللا ع هم مجيعاال 

 حدددو ال دددان  ىل قلوب دددا بعدددد إدددروي هدددذا اإلمدددام الع ددديم قصدددة حزإ دددة ل بدددل 
رسدددو  هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلمال و كدددر  ن اإلمدددام احلفدددص رضددد  هللا ع ددده 
و رضاحال يلو االا  مور مم ع دهللا بدم ز   وهدو قاتلده ابلفدي ال رغدم  ن 
الفؤولية البارإخ ت   على مم والح مهما كانع البربإدراتال فيزإدد بدم معاوإدة 

 رغم  نه ر إ بله ب  فده ورغدم  نده نددم م بلده ال إ  م   ن إرب  مم  م احلفص
حفدددو الدددرو ت الصدددحيحةال وقدددد كدددرم زإ دددو ب دددع احلفدددص والصددد  اإلمدددام 
عل  بدم احلفدص ع ددما وصدلوا  ىل الشدامال  ن اإلمدام احلفدص رضد  هللا ع ده  
كان جداهزا ليدتو ال بدا  سال إدؤ ي  لد   ىل سد   الددماء بدص الفدلمصال  

سددد يله و ىل الثمدددور بعدددد وصدددوله ول ددداءح ع ددددهللا بدددم كدددان جددداهزا ليدددذهو ا 
ز   دع  دز  ال حي  يلو م ه   ن إرسدل  ىل إزإدد بدم معاوإدة ا الشدام للي

حكمدددهال وهدددذا إعدددين  ن اإلمدددام احلفدددص كدددان إثددد  بيزإدددد بدددم معاوإدددةال وهدددذا 
عكدددو مدددا إ دددا  ا الددد   مدددم ق دددل بعددد  المرضدددص الدددذإم إشددد عون علدددى  

رفددد  ع ددددهللا بدددم ز    لددد  الطلدددو ويلدددو م ددده كراهيدددة  هدددل الشدددامال وقدددد 
ال ددزو   ددع حكمددهال لددذا كددان علددى اإلمددام احلفددص الدددفاه عددم ن فدده سندده 
 ارث مم  ن إ ز   ع حكم هذا الف ا  وقد قاتل حص ان  الشها ع ا 
س يل هللاال وتم تزن ل بله ولك  ا ال ن رب الط دو  ا كدل سد ة وال ن طد  
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 وال نددؤمم  ن الرسددو  ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم صدددوران ابلفدديوثال ف ن ددا 
هو  ف ل ال شر وخري مم احلفصال وكذل  اإلمام علد  كدرم هللا وجهده خدري 
مم ولدح احلفدص ور ندر   ن الفدلمص ا مدر العصدور فعلدوا مدا إ علده بعد  
ال دان ا م اسد ة  حيداء  كدر  م بدل اإلمدام احلفدص عليده الصدالع والفددالمال 

ح الددددرون  ن م بدددل احلفدددص رضددد  هللا ع ددده لددديو  قدددل مدددم وإك ي دددا مدددم هدددذ
م بدل عمددر عليدده الفدالم  و عثمددان عليدده الفددالم و رضداهم مجيعدداال لددذا جيددو 
عدددم اسددبثمار البددارإخ لبحددرإ  الفددلمص علددى بع ددهمال وقددد فصددلع كثددريا 
عدددم موضدددوه الشددديعة ا ال صدددل اسخدددري مدددم هدددذا الكبدددابال وقدددد  نصددد بهم 

والشددديع  ع ددددي هدددو مدددم  وحددد هم سهدددل ال يدددعالوبي ددع ح ي دددة  هدددل الفددد ة 
إ  ددددل  هددددل ال يددددع علددددى  هددددل الصددددح ة  ون سددددو الصددددحابةال  مددددا مددددم ال 
إبصدددد  مثددددل هددددذح اسوصدددداث للشدددديعة اسوائددددل وهددددم ادددديعة علدددد ال فهددددؤالء 

  همن عهم ا خانة الراف ة وال اي ية وليو بي  ا وبي هم  امالت  بداال فلدي
تعاملددددع مدددد  الشدددد اب الدددددورع  ل ددددد جيدددددا.مددددرا ي مددددم إ ددددر  هددددذا الكبدددداب 

والهدددداجرإم زدإددددة و ح  ددددبهم ح ددددا مجددددا وكددددانوا كاسادددد اء ع دددددي ور إكونددددوا 
إ ددددارقونين  صددددال رغددددم   ددددم ر إكونددددوا إدددددركون ح ي ددددة مددددم إعمددددل معهددددمال ر 

 إبعرفوا علّ  ااصيا ا تل  ال تع.
اجبهدت جل ة العمليات ا ارجية وجهزت الفيارع بفرعة وب   

ة ال هائيددددة لكي يددددة   خاهلددددا  ىل بيددددداواال وك ددددا نعلددددم  ن اسمددددر ل ددددا وضدددد  ا طدددد
صددددعو بفدددد و الب بيشددددات الكثددددريع ا الطرإدددد ال وجلفدددد ا جيمعددددا ن كددددر ا 
 حفددم الطددرمل ل عددل  لدد ال ك ددا  شددى مددم  ن  فدد  اسش ح  لددة الكيددين 
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ق ل وصوله  ىل بيداوا وهذا ما ال نرإددحال ووصدل ا ل درارا واحدد وهدو  ن نرسدل 
لراحددددداوإين وهدددددو مدددددم رجدددددا  اإلسدددددبا ارارت ا مهمدددددة   خدددددا  اسش ج دددددري ا

الفدديارع  ىل بيددداواال وع دددما فصددح ا لدده عددم الهمددة و ايبهددا واددرعيبها لددد  
ا ددداكمال اقدددت  هددددو وبعددد  اإلخددددوع مدددم ق يلبددده  ن إفددددب جروا سدددائ ا لي ددددو  
الفيارع  ىل بيداوا وإ بحدل ج دري ااصدية مفداعدحال سنده مطلدوب ا بيدداوا 

 ن إ دددو  الفددديارع ب  فددده سن الفدددائ  هدددو مدددم إبعامدددل  ائمدددا مددد   لدددذا خ  دددا
ن دددايف الب بددديشال وبعدددد اسبشدددارع ه دددا وه ددداو واسدددباارع هللا سددد حانه وتعددداىل 
اسب رت ا طة على  ن إفافر ج ري والفدائ   ىل بيدداوا   بعدد  لد  إفدافر 
االسبشددددها ي اسش ح  لددددة الكيددددين ا سدددديارع  جددددرع  خددددر  ا اليددددوم الثدددداين 

لم الفيارع مم ج ري وإعو  ملا  ىل ال  طة العفدكرإة اإلايوبيدة ا م ط دة وإفب
)ميان ولكا( ال عيدع عم بيداوا بعشرع كيلدومتا ت رإ داال ا هدذح اسا داء كاندع 
قيدا ع ا داكم ا جولددة سياسدية ا ا لديج وال تدددري مدا جيدري ومددا خيطد  لدده 

الددد  تددددإر احلدددرب  ا  اخدددل الصدددوما  ول  دددل احل ي دددة ر تكدددم ا ددداكم هددد 
 قصددد اجلهدداز الفياسدد  بددل اجلهدداز العفددكري الكددون مددم ال  ائددل والشدد اب 
هم الذإم كانوا فاربون وإ ررون ب وع مص إهامجون ومص إهدا نونال  مدا هدذح 
العمليددددددة ف ددددددد ك ددددددا حرصددددددص  ن إب دددددد  ال ددددددا ع الب  يددددددذإم والشددددددرعص علددددددى 

مفدن مكاروث للحماإة ارعيبهاال وبعد هذح الواف ات جهزان اسش ج ري 
الشاصددية وقددد  عطي ددداح ال ددوء اسخ دددر  ن إددداف  عدددم ن فدده وال إ ددد  ا 
اسسر  بداال   ار  له اسش إوس  الب زاين ت اصيل الفيارع وبص له  مداكم 
الع دددوات و مددداكم  زرار البشدددميل اسو  والثددداين   الثالددد  وهدددو اسمحدددر الدددذي 
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 د  لالحبيدايفال سن دا نعلدم جيدددا  ن إ  در الفديارع ون هده سمكدان وجو هدا ف
ج ري سيصل  ىل مكانه بفالم  ن ااء هللا سن لدإ ا سائ  عا ي مم عدوام 
ال ددددان ال نرإددددد  ن إصدددداب     ا  ي حددددا  مددددم اسحددددوا . ترك ددددا الهمددددة 
الب  يذإددة لددعش إوسدد  واجته ددا  ىل الهمددات اسخددر  وهدد  تدددرإو الكددوا ر 

 لدد  اليدوم اسش سدديا  قائدد خليددة االعب ددا  ا الي داء والطددار وكدان معدد  ا 
والفدددؤو  الب  يدددذي لعمدددم ا الي ددداء وك دددا ن اضدددل لب هيدددز مكب ددده وكدددذل  
مكبددددو اهل ددددرع واجلددددوازات وجهددددزان  خبددددام جدإدددددع للمي دددداء ووفددددران للشدددد اب 
تدددددرإ ات خاصددددة وبددددد  هددددؤالء الشدددد اب  عمدددداهلم وكددددانوا فملددددون بطاقددددات 

قددات االسددبا ارات ور إكددم  حددد إعلددم ملددم اهل ددرع واجلددوازات بدددال مددم بطا
 صال في هرون لل ان   م مم ض ايف اهل درع واجلدوازات وفعل دا ن دو الشديت 

 ا مطار م دإشو.
ا سددداعات مبددد خرع مدددم اليدددوم فبح دددا  خ دددار اجلزإدددرع ل  اجددد   ن 
ه دددداو عمليددددة اسددددبهدفع ن طددددة عفددددكرإة  ايوبيددددة صددددومالية مشددددتكة وعلددددى 

ا ون دددر  ّ  اسش إوسددد  الدددذي كدددان ع ددددان ا مشدددارث بيدددداواال ل دددد تع   ددد
 بيع ع داجل ار الكيينال وس لين:

 ما ا فدا؟ -
"ال   ري    خددد ال  ندددع  خدددربينال ف ندددع ال ائدددد ال  دددذال ل دددد  -

 تركب  م  اسش ج ري"
 ر  ر فيه  ي عالمات  نه إ وي ت  يذ العلمية!! -
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"ييو ما ن فر ما حدا؟ ما ا س  و  لعش االسبشها ي  -
 ول يا ع ا اكم؟"
 ما ا س اربهم! س  و  هلم ما حدا -
 "ييوال وما ا حدا   اأ؟ال  ن ا ال نعلم اي ا عما حدا!" -
 ال تعلي  ا هذا اسمر سن ا ال ندري مصري الفائ  -
 "ما ا بش ن الفائ ال  ر إكم م  اسش؟" -
 كان معه وهو مم قا  الفيارعال وك ا على  تصا  ملم  -
 وصلوا حص اين؟" " ىل  ي ن طة -
ال نعددرث فاالتصدددا  ابسش ج ددري ان طددد  م دددذ فددتع وكدددانوا قدددد  -

 عربوا ن طة  اإ وان
"اللهدددددم اسدددددت ع دددددا وال مدددددا ا سددددد ارب ال دددددان خبصدددددون هدددددذا  -

 الفائ ؟"
 ال   ري    خ  إع وب ما ا  قو  ل  -
"إ  مددد   ن  دددرب عائلبددده مدددا حصدددل ونشدددارو ا ددداكم ا هدددذا  -

 م قبل اب ط "اسمرال  نه  م مفل
 هذا  مر جيدال ولكم جيو  ن إكون سرا -
 "س حاو   ن نصل  ىل عائلة الفائ  ةكمة" -

بعد قليل بد ت اسمور تب   فلم نمدا ر ال يدع بدل اسدبمرإ ا ا 
مبابعدددة ا دددرب العاجدددل علدددى ق ددداع اجلزإدددرعال وت ي دددع ل دددا نبدددائج العمليدددة الددد  ال 

لية  خر ال ولكم ما نعلمه  ن نعرث  ن كانع ن ذت مم ق ل ج ري   ا عم
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ا اكم ال ت  ذ عمليات سرإة  ال  ن تكون االسبا ارات هد  الد  ت و هداال 
عفكري مارب ما بص  ايدور وصدوما  وهدم  عدداء  47ل د قبل  كثر مم 

للمحاكم اإلسالميةال وحفو فباو  الل  دة الشدرإعة للمحداكم ف دد  عطدع 
إددددددافعوا بكدددددل الوسدددددائل وبي دددددوا  لكدددددل فدددددروه العفدددددكرإة واالسدددددبا اراتية  ن

لل ميدد   ن مددم اعبددد  علي ددا  ك  ددا االعبددداء عليدده بددال ادد ال كانددع ضددربة 
موف ددددددددة مددددددددم حيدددددددد  الوصددددددددو   ىل اهلدددددددددث ولكددددددددم لدددددددديو كمددددددددا خططددددددددع 
اإلسبا اراتال فاسمور غام ة خبصون مم ف ر الفديارع؟ال كاندع اسسد لة  

 هدددددم كثددددريع جدددددداال هددددل ادددددعر ج ددددري خبطدددددر ف  رهددددا؟ال هدددددل اسمددددم اإلايدددددور
بب بيشدها فددان  رت؟ال هددل الفددائ  ضددم  علددى  ي  زرار اب طدد ؟ال هللا  علددم 
وهو عالم الميدوب فهدو مدم علدم مدا جدر  ابل د   وال  حدد إعدرث  امدا مدا 
حصل.  سرع ا مجيعا  ىل مكبو اإلسبا ارات و خربت إوس   ن ال إؤكد 

ا سحدددد هدددذا ال  ددد  وال إبحددددا عدددم اسش ج دددريال وتدددم نعلدددم  ن اسخ دددار 
الصددددوما  تبطدددداإر بفددددرعة  كددددرب مددددم اإلنتنددددع وال  ددددائياتال وفددددور وصددددو  
اسب  لين الش اب ابسس لة ال  ال ت بهد ال ...  إدم ج دري؟ مدا تلد  العلميدة؟ 
ماح ي ددة مدددا نفدددم  ا اجلزإدددرع؟ قلدددع هلددم  ندددين ال   ري مدددا ا فصدددل وج دددري 

 خبري وسوث  د  خ ارح قرإ ا  ن ااء هللا.
صل اسش الدليل الذي اسب جر الفائ  و خدربان ا اليوم الثاين و 

ما حصل حفو روا ت ادهو  العيدانال وت دو  الرواإدة  ن الفديارع جتداوزت 
جيمد  ال  ددايفال ل ددد  ددع مددم ن طددة  إ ددوان   ال  طددة ال وإددة مي افولكددا وهدد  
اهلدددث الرئيفدد ال واجتهددع لل  طددة اسخددريع وهدد  ليفددع قوإددة ولكددم حصددل 
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ف دد كثد  اسمدم اإلايدور تواجددح ا تلد  ال  طدة  مر غرإو ا  لد  اليدوم 
اسخددريعال و هدددرت ال دددوات العفدددكرإة ا تلددد  ال  طدددة الددد  ت عدددد عدددم بيدددداوا 
خبمدددو كيولدددومتاتال وا تلددد  ال  طدددة يللدددو مدددم الفدددائ   ن إوق هدددا علدددى 
ج و ومم   حصل ه داو رفد   صدوات والكدالمال وجتمعدع ال دوات حوهلداال 

جاندددددو بعددددد  الفددددديارات العفدددددكرإة ا ملدددددة     ركدددددع الفددددديارع ملددددددوء  ىل
ابسسددلحة ومددم   حصددلع  ن  ددار ك ددري وقبددل الكثددري مددم العفددكرإصال كمددا 
قبدددل سدددائ  الفددديارعال ع ددددما  خدددربان هدددذا اسش م بدددل سدددائ  الفددديارع ر  كدددم 
م دددداز جيدددددال ل ددددد حزنددددع حددددزان ادددددإدا سندددده ر إكددددم إعلددددم مددددا ا  اخددددل 

ا تلدد  ال  طددة ور إكددم ج ددري هددو ال  ددذ  الفدديارعال سن ددا ر  طدد  لب  ريهددا
 ساسدا ور صمدرح بدذل ال كانددع مهمبده  إصداهلا  ىل بيددداوا ف د ال وقدد حصددل 
ه دددداو  جبهددددا  ااصدددد  ا هددددذح العلميددددةال ويل  ددددا مددددم اإلخددددوع ا الل  ددددة 
الشرعية ابل ح  ا هذح الف لة ارعيا وجلف ا مد  مدم إهمده اسمدر لي درروا 

ائلدددة الشدددهيد الفدددائ  ولددديو ج دددري سنددده مدددم  ن كدددان ه ددداو فدإدددة سدددبدف  لع
ف رهددا حفددو رواإددة اسش وهددو ي عددا كددان  اهدددا مددم رجددا  االسددبا ارات 
الب  يدذإم وكدان جداهزا لي  دذها  ن اضددطر  ىل  لد  وال نددري ابل د   مددا ا 
حصلال وما نعلمه هو  ن اسش إوس  آراح بكدل ت اصديل الب  دري وهدو  ش 

كان جاهز للعمليات االسبشها إة رغم ا اه إبمىن الشها ع ا كل حص و 
 ن ددا ر  بددارح هلددذح العمليددة  بدددا. ات دد  اإلخددوع   ددم سدديذه ون للبحدددا مدد  
عائلدددة ال  يدددد و خ ارهدددا  نددده كدددان ا مهمدددة خاصدددة لدولدددة ا ددداكم وقدددد قبدددل 
خدمة للدإم وكدذل  سديدفعون الدإدة  ن  را ت  لد  و ق ل دا هدذح الفد لةال 
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العمليدددات الددد  ت  دددذ ضدددد الفدددلمص ا كدددل  وهدددذا هدددو الصدددحي   ن دددا ضدددد
الدددددددو  اإلسددددددالمية ابسددددددم اإلسبشددددددها إة  ون  ي وجدددددده حدددددد ال فالعمليددددددات 
االسبشدها إة جيددو  ن تكدون وف ددا للشددرإعة كمدا  فددص علمداءان  مثددا  الشدديخ 
إوس  والشيخ انصر الددإم اسل داينال و ن ال تفدبادم للعددوانال في دو  ن 

لي ا وال تفبهدث غري م داتلص ا  ي تفبهدث العدو الذي  علم احلرب ع
حددا  مددم اسحددو ال ال مددم الك ددار وال مددم الفددلمص ي عدداال  مددا مددا إ شددر ا 
وسددددددائل اإلعددددددالم االسددددددبا اراتية  ن الشدددددد اب االسبشددددددها ي الددددددذي إ  ددددددر 
سددددالحه ا وسدددد  العدددددو ا بددددل لي صدددددهم  ندددده خيدددددر ق ددددل العمليددددة هددددذح 

  ن دددذت ضدددد ال دددوات ا بلدددة اإل عددداءات غدددري صدددحيحة ببدددا ال والعمليدددة الددد
اإلايوبية  ليال آخر على ملبان تل  اإل عاءات ال ايلةال فل دد ر إ دا  ن اسش 
الكيين الذي تطوه مع  را ته  ون  كراح لالسبشها  ر إكم ال  دذ الرئيفد  
للعملية بل ااجمل آخر ر إكم ا احلف انال كما  ن ا ترم البدخص فكي  

بشددر ا  اب ربدده وهددو الدددر؟ هددذا مددم ال هبددان الابلبادددإرال كيدد  إل ددى الشدد
ا طددات االسددبا اراتية الدد  تفددعى وراء  جهدداو هددذح العمليددات الدد  تددر ه 
 عداء اإلسالم ا كدل مكدانال  ن سدال  االسبشدها  هدو  كدرب سدال  لدد  
اهاهدإم اليوم لذا ال ع و  ن نر  مثل مطة العربية الملوكدة مدم ق دل آ  

هدذح العمليدات الد  ت  عهدم س دا تفدبهدث حل داءهم  سعو   او  تشوإه
مددددم اسمرإكددددان اسعددددداء العبدددددإم علي ددددا ا  ويان دددداال  نددددين عاإشددددع ادددد اب 
اسبشدددها إم وادددا ال  دددذان لعمليدددات  ار الفدددالم وندددريور وقدددد صددداما ب ا 
 لدد  اليددوم ولدديو كمددا إددزعم بددرانمج صدد اعة الددوت الدد  ت دد  ا ق دداع العربيددة 
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كم واضددحص  وال كددل اسبشددها ي  اهدددإم  ن هددؤالء خيدددرونال ولددلبشددوإه اه
ال جيددرب علددى العمليددة فدداسمر مددتوو لدده وابالخبيددارال   هددؤالء كددانوا صددائمص 
فمددددص  خددددذوا الادددددرال وكمددددا  نددددين ك ددددع مدددد  اسش فيصددددل ق ددددل رمدددد  ق  لبدددده 
لل دددوات الصدددلي ية الكي يدددة الدعومدددة مدددم ق دددل اإلإددد  ر آي والوسدددا   ا ددداء 

لددددة اإلمفدددداو ب دددداال كددددان الرجددددل لوحدددددح ور إكلدددد  ابلدددددفاه عددددم ن فدددده ماو 
بب  ري ق  لبه بل غرإزته اإلنفانية ال  ترف  الذ  وا  دوهال كيد  إكدون ر  
فعل مم إر   عداءح وهم فاولون ال اء ال    عليهال هل نفبفلم سعداءان 
  و نواجههم ب  ابل اال  نه اداجمل كدان معد  بعدد صدالع العصدر وك دا نبفدومل
و ه  ا للبص     فوج  ا ابسعداء ف ابل اهم ب  ابل ا فب  له هللا مم الشهداء 
وب يددع علددى قيددد احليدداعال ولددو كانددع العربيددة ملددذا الددربانمج تفددعى للبا يدد  
عدددم اسمدددة لركدددزت علدددى كدددالم الشددديخ عشدددور الدددذي اسب دددي  ا الدددربانمج 

للدددإم   كددد  ن العمليددات االسبشددها إة جددائزع  ن كانددع تفددبهدث  عددداءو 
والفددبعمرإم وا دداربص فهددذا ال  ن بددهال وهددذا هددو ر إ دداال  ن ددا ه ددا نؤكددد  ن ددا 
ضدددد العمليدددات الددد  ت  دددذ ا اسسدددوامل العامدددة ا كدددل العدددار سدددواء ا بدددال  
 سددددالمية  و غددددري  سددددالمية  و ا  اخددددل الفدددداجد  و الفدددداحات العامددددة  و 

وتدددم ضدددد الب  دددريات ممبلكدددات الفدددلمص وغدددري الفدددلمص ممدددم ال فارب ددداال 
االنب اميددددة الطائ يددددة الدددد  ال  سددددان لدددده مددددم الصددددحة ا الشددددره سددددوءا كددددان 
ال  ذإم مم  هل الف ة  و الشيعةال وال ن فى  ن ا  إ دا ضدد العمليدات الد  
ت  ددذ مددم ق ددل الاددابرات العاليددة الدد  هلددا   وار كثددريع ا بدد  ال دد ال فه دداو 

هددداز االسددبا ارات الربإطانيدددة ا   لددة كثددريع عدددم عمليددات الفددد  آي  إدده وج
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جت يدددد انبحدددارإمال الهدددذا لددديو خيدددا  بدددل ه ددداو واثئددد  هلدددذح العمليددداتال كدددان 
هدددذح العلميددداتال وال  ة ح ي دددةجيدددو علدددى ال  ددداع العربيدددة  ن جتبهدددد ا معرفددد

تشمل كدل عمليدة ا بدران هم الفدمى بصد اعة الدوتال وال   ري هدل الدوت 
اعبهاال وال حدددو  وال قدددوع  ال اببال سددديارع خرابندددة وعلدددى الشددد اب  عدددا ع صددد 

لا ا ال نر  مثل هذح الربامج فيما خيجمل ابلعمليات ال  ت  ذ ضد الصهاإ ة 
ا فليفددددددطصال سن مطددددددة العربيددددددة ختشددددددى   ددددددا سددددددب  د ال لددددددة ال ليلددددددة مددددددم 
مشداهدإهاال ولكدم ال ع دو  ن ندر  عمليدات ال اومدة ال لفدطي ية ا هددذح 

ال ا مددددةال كمددددا  ن ددددا نبع ددددو مددددم ت ددددر  هددددذح الددددربامج ا الفدددد وات ال ليلددددة 
ال  وات هلذح العمليات ال رعية ال  حصلع بف و تددهور الوضد  ا تلد  
الدو ال وه  ال جتبهد  بددا إل هدار احل دائ  حدو  اجلهدات الد  كاندع سد  ا 
لبدددددددهور الوضدددددد  ا ال ددددددام اسو ال وال توضدددددد  الدددددددور احل ي دددددد  الدددددد  تلع دددددده 

ة واسر نيدددة وا لي يدددة بصددد ة عامدددة ا أتجدددديج الادددابرات الفدددعو إة والصدددرإ
ال   ا ل  ان وغزع مما إؤ ي  ىل  قببا   اخل  وقبدل ال دات مدم الفدلمصال 
 ليو هذا  إ ا مم ص اعة الدوت؟ال ل دد  هدرت الب دارإر الد   وضدحع  ن 
 مرإكا وب رار مم رئيفدها كاندع وال زالدع ختطد  لمدزو غدزع كد  تلمد  خيدار 

ف دددد  هددرت  كددا إ هم حدددو  الد وقراييددة؟ال  ي حرإدددة  الشددعو ال لفددطيينال
و ي   وقراييددة إبحددداون ع دده؟ال ع دددما ال تع دد هم نبددائج االنبادداابت فهددم 
إب عدددددون الوسدددددائل ال دددددذرع ا زره ال ددددد  بدددددص الشدددددعوب ومددددددهم ابسسدددددلحة 
البطورع ك  إ بدل ال لفدطيين  خداح ال لفدطيينال وي عدا  هدرت هدذح اسخ دار 

(ال اسمرإكيددة  ن الدرئيو بددوش هدو مددم تدوىل هددذح العمليددة ا  لدة )فددان  فدري
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وب يددا ع ممددد  حددالنال حيدد  كانددع ا طددة ا  عددالن حالددة الطددوارف هددر  
 لد   15رف  محان خيار الك در الرابعد  العدال ال وإدبم تددرإو  كثدر مدم 

مم حزب ع ان لك  إعيثوا ا اسرو ففا ا وقد وكلع مفؤولية البددرإو 
لدد  تصدد   الددوت ليددل  ددار سب اءهددا وال جتبهددد هددذح ال  ددوات للدددو  العربيددة ا

الدد  تدددع  احلرإددة ا ف دد  وبيددان لل ددان  ن هددؤالء الزعمدداء هددم مددم صدد اه 
الددوت لشددعوملمال فمددم آتددى اب بددل  ىل العددرامل هددو الصددان  احل ي دد  للمددوتال 
ومددم آتددى اب بددل  ىل  فمانفددبان هددم الصددان  احل ي دد  للمددوتال ومددم  را   ن 

ل محان وكان جاهزا لبموإل حرب بص ال لفدطي ص هدو الصدان  احل ي د  إزإ
للمددوتال ولددديو مددم فدددارب  ا دداء حصدددو  تلدد  ال ددد  واحلددروب  فاعدددا عدددم  
كددددددرامبهم واددددددرفهم. هددددددل   رو مددددددم إ دددددددم هددددددذح الددددددربامج  ن عددددددد  اجل ددددددو  

م بعدددددد عدددددو رم مدددددم مهامدددددات 2006اسمرإكدددددان الدددددذإم انبحدددددروا ا سددددد ة 
ز ا  هددددذح اسعددددددا  ا الفددددب  ل  ن اددددداء هللاال وسدددددب 102عفددددكرإة بلمددددع 

 والفؤا  الطرو  مم قبل هؤالء؟.
خبصددددون عمليدددددات االسبشددددها إة  ا ددددداء العدددداروال ال فدددددرمل بدددددص 
اد اب ن ددذوا عمليددات  سبشددها إة ضددد ال ددوات اسمرإكيددة ا  فمانفددبان  و 
العددددددددرامل  و اهل دإددددددددة ا كشددددددددمري  و الروسددددددددية ا الشيشددددددددان  و اإلايوبيددددددددة ا 

وما   و الصددهيونية ا فلفددطصال فالفددلم هددو الفددلم وا بددل هددو ا بددلال الصدد
 ن هذح ال  اع اها تدمري كل عزائم اسمة ال ايت آخرال  اما ك رائددهم ا 

 ل دن.
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ل ددد كانددع ال ددربة الدد  اسددبهدفع ال ددوات اإلايوبيددة قوإددة وهدد  
وما  وقددد اسو  مددم نوعهددا الدد  تفددبهدث ال ددوات اإلايوبيددة ا بلددة ا الصدد

 حددداع ضدد ة عاليددة وك ددا نشدداهد اسخ ددار ا ال  دداع اإلايوبيددة وقددد  دددا 
ا للددون ع هددا ا عدددع مددراتال وكددذل  كانددع   ارع ا دداكم ا جي ددوو  ددع 
ال دددم  اإلعالمددد  إل الء  ي ت اصددديل عدددم تلددد  العمليدددة وبفددد و   دددم ال 

هم هدم مدم ن دذوها إعرفون اي ا ع هاال ل داكب وا ابل و   ن اإلايوبيص  ن ف
لزعزعددة اسمددم ا بيدددداوا والجيددا  مدددربر لل  دداء فيهددداال الهددم  ن دددا نعلددم  ن هدددذح 
البصددرفات كلهددا لالسددبهالو اإلعالمدد  والفياسدد ال وكمددا قلددع سدداب ا " ن ددا 
نصدد   اسخ ددار واإلعالميددون والفياسدديون إبولددون البحلدديالت والتاهددات الدد  

صال فمدددا إهم دددا هدددو كيددد  س صدددمد ا ال  سدددان هلدددا"ال وال إهم دددا آراء ا للددد
مواجهددة العدددوال وكيدد  هدد  جتهيزات ددا لددذل ال والع يددو  ن  ع دداء الربلددان 
اإلايور كانوا قد صوتوا ل رار جدإد إ جمل علدى  رسدا  مزإددا مدم اجل دو   ىل 
الصدددددوما ال وا ن دددددو اليدددددوم ف دددددر  خدددددوان ج دددددري ق  لبددددده الكوندددددة مدددددم سددددديارع 

بدددددده للب كيددددددد ا اددددددرعية العمليددددددات م ااددددددة ا قددددددوات العدددددددوال و قددددددو  ق  ل
االسبشدددها إة والددد  مثابدددة االنممدددان ا صددد وث العددددو والب كدددد  ن العدددو ع 
مفدددبحيلة ولددديو كمدددا إ ولددده بعددد  علمددداءان ا تمدددص الدددذإم ال نفددداوإهم ا 
علمهم  بداال ولكم علمب دا اس م  ن فبداواهم تبمدري حفدو رغ دة اللد ال فلدو 

رب ضدد عدددو مدداال فلدديو مددم الع ددو  خلدع قددوات مملكددة آ  سددعو  ا حدد
 ن نددر  فبدداو  جدإدددع جتيددز العمليددات اإلسبشددها إة بعددد  ن كانددع مرمددةال 
وهدذح الفياسدة مب عدة مدم ق دل بعدد  علمداء ا بدال  احلدرمصال فه داو علمدداء 
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حرمددوا  اددياء ات اعددا للعددا ات   ت ددص الح ددا  ن تلدد  اسعمددا  م احددةال  ن ددا 
بددددددو  الفياسددددددية الدددددد  ختدددددددم قددددددوات تدددددو علمدددددداءان ولك  ددددددا سدددددد م ا مددددددم ال 

الفدداليصال  ن ددا مدد  فبددو  الشدديخ اسل دداين رمحدده هللا والددذي  جدداز العمليددات 
االسبشددها إة  ن كانددع ضددرورإة ابل فدد ة ل ائددد العركددة ولددبكم ضددد اسعددداء 
ا دداربصال وهددذا ن ددي  مددا إ ولدده الفددل ييون اجلددد  الددذإم إدددعون   ددم  ت دداه 

للحكدددددام و فكدددددار احلكدددددامال وال ختددددددم فبددددداواهم للشددددديخ اسل ددددداين وهدددددم  ت ددددداه 
لعسدد  الشدددإد  ال احلكددامال وكدد ن هددؤالء احلكددام رسددل  و   ددم ال خيطدد ون 
 و ال إ  مددد  لفدددلم  ن خيطددد همال وهدددذا لددديو  مدددر ال ددد  ف دددد وجهدددع وزراء 
اإلعددالم حكددام بددال  العددرب والفددلمص ضددربة جدإدددع حلدد  ال ددر   ن إ صدد  

انص جدإدع  مدى هدؤالء احلكدام كمدا لدو   دم وإعلم ما إراح خط ال فه او قو 
هم مم رسو  هللا صلى هللا عليه وسدلمال ل دد ق دل مدم   ن ياء معصومونال  إم

قددددا  لدددده " عددددد  ف ندددد  ر تعددددد "ال ور إ بلدددده ور إفدددد  ه ور  خددددذ ح وقددددده 
اإلنفددداين بدددل ن ددده  طدددرح ا الفدددب  لال سنددده صدددلى هللا عليددده وسدددلم ال إ بدددل 

 و الدددددر يال  ن لددددددإ ا  سدددددو ادددددرع  ابل فددددد ة للعمليدددددات  ال دددددان هدددددر  ال  دددددد
االسبشها إة الد  تفدبهدث العددو المدازي ا بدل وا دارب ل داال وهد  وسديلة 
مدددم وسدددائل الب  يدددذال  ن قبدددا  العددددو ا سددد يل هللا واجدددو ادددرع  وخيبلددد  

ل برصاصددةال فه دداو مددم إهدداجم العدددو بفددكص في بدد الوسددائل ا فعددل  لدد ال
بحددرال وه دداو مددم إهامجدده بفددال  في  ددل كددذل  بفددال  ور إ ددل  حدددا  ندده ان

مماادددل  و بصددداروشال وه ددداو مدددم إهددداجم ب   لدددة حيددد  إل يهدددا للعددددو في ابدددل 
يددمال وه دداو مددم  فدد  ال   لددة بيدددح فدد  ا اقددتب مددم العدددو  7ب  ابددل تددزن 
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ف رهاال وهذا كمم محل الفي  وقط  ص  العددو وهدو إعلدم  نده لدم إ  دو 
خ اإلسددالم  ور نفددم   حدددا  ن قددا   ن هددؤالء وهدذا حدددا كثددريا ا البددارإ

انبحدددارإونال وهدددذا مدددا جيدددري ابل ددد   خبصدددون ال اادددات سدددواء كاندددع ا 
الفدددديارات  و محلهددددا ال اتددددل ا سدددد يل هللا ا جفددددمهال خيبلدددد  ال   لبددددص ا 
احل م ف  ال كمم محدل سدي ا ك دريا  و سدكي ا صدمريا  و كمدم محدل مفدسدا 

 د  ال هاإدة هد  ق ابدل ك دريع  و صدمريعال هدذا وواجه مم فمدل راداش ك دريال ف
هدددو كدددل اددد ء ل دددد اخبلددد  احل دددم ف ددد ال وه ددداو بعددد  العلمددداء الطي دددون 
اسح داء لدددإ ا إبحدداون عددم آ اب و خدالمل ل دداء العددوال وإرإدددون ا  ن نعددو  
 ىل ال رون ال  لة وندتو تطدورات العصدرإة ا الواجهداتال وا هدذا ت داق  

يدداان لواك ددة العصددر ا كددل ادديت مددار إكددم حرامدداال سقددواهلمال فهددم إدددعون ا  ح
فكي    عون ا مم مواك به ا احلربال  ن ا مطال ون ارعا  ن نب د  تعلميدات 
ال رون ال  لة ع دد ال  مدا  نيداو  وت ددميا وعصدر  ف دد تمدريت كدل اد ءال 
ال  تيين ايخ وجيربين على الفري بص الدإ ة ومكة ابل رن  و ابلفدري ة دة 

لرسددو  فعددل  لدد ال ل ددد فعددل  لدد  سن ا عصددرح ر إكددم ه دداو وسددائل  ن ا
ن دددددل حدإثدددددةال فكيددددد  إرإدددددد بعددددد  علمددددداءان م دددددا  ن نب ددددد  ن دددددو  سددددداليو 
الصددحابة ا الواجهددات وقددد اخبلدد  كددل ادد ءال ل ددد اخبلدد  نددوه الفددال  
ل د اخبلد  الدوالءات الفياسدة والعفدكرإةال ل دد اخبل دع سياسدات احلدرب 

انع ا عهد الرسو  والصحابةال والفدؤا  الهدم هدو  العصرإة عم تل  ال  ك
كيدد  سدديكون ر  فعددل الصددحار لددو قيددل لدده  ن ا زم  ددا كددان مددم المكدددم 
رمددد  سددددهم واحدددد ومددددم خاللددده إ بددددل مليدددون ن ددددر  و  كثدددرال كيدددد  لدددو عدددد  
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الصددددحابة رضددددوانه هللا علدددديهم ملددددذح العلومددددات؟ وهددددذا مددددا فصددددل اليددددوم ا 
اسرو إفددددبطي  بلمفددددة زر واحددددد  ن عصددددرانال  ن رجددددل واحددددد قدددداب   ددددع 

إرسددل صدداروش واحددد ل بددل الالإددص ا حل دداتال  رإددد  ن  قددو   ن  سدداليو 
احلددددرب قددددد تمددددريت فددددال إ  مدددد  مددددم علمدددداءان  ن إطل ددددوا م ددددا الرجددددوه لبلدددد  
ال تات ال  ولعال سن  ل  سيؤ ي  ىل الب اعو وعددم الب ددم وال  داء ا 

م ت  يددداال  ن الفدددال  اسن ددد  ا إوم دددا الدددوراء فيمدددا سيفدددره العددددو  ىل الب دددد
والدددذي نفدددبامه لل يدددل مدددم العددددو هدددو الب  دددريات بكدددل وسدددائلهاال كمدددا  ن 
العدو إفدبادمها لل يدل م دا واحلدرب كدر وفدرال  مدا مدم إرإدد  ن إرجد  احلدرب 
 ن إكددددون صدددد ص م ااددددرإم وإ ددددد  ابل ددددارزع  والال   و  فهددددو جيهددددل ح ي ددددة 

 به  ن إبحدا ابحلروب ما ام ر جيرملا.عصران وخ ا  احلرب وال جيدر 
ل دددد كثدددرت اجللفدددات خبصدددون تلددد  العمليدددة الددد  اسدددبهدفع 
ال ددوات اإلايوبيددةال ور   دد  ك هددة  سددبا اراتية العلومددات عمددا حصددل ف ددد 
 وضدددددح ا للمفدددددؤولص وجهدددددة ن دددددران ومدددددا حصدددددل ابل ددددد   وقدددددد حدددددزن اسش 

راو ما حصل ولك  ا االسبشها ي الكيين ع دما ع  ال   ال وآت ا وهو غري 
 وضح ا له  ن هللا خيبار الشهداءال قلع له "ل د خطط ا العمليدة لد  ولكدم 
هللا اخبدددار اسش ج دددري والفدددائ  مدددم عدددوام ال دددان ليكوندددوا ادددهداءح ا تلددد  

 العملية"ال و كدت له  ن ا ر ن عدح مم العملية بل وقعع  ون  را ت ا.
 

 الع  ات ما بْي اإلخوة
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بص قيا ع اجل وب وا اكم على ما إرام فه داو  ر تكم العالقات
الكثددري مدددم اسمددور الددد   ددددا ا اجل ددوب  ون علدددم مدددم ا دداكمال لدددذا كدددان 
علددى ا دداكم البوصددل  ىل حددل هلددذح الشدداكلال و دددا بعدد  ال يددا إم م هددا 
معددد  لكددد   ندددز   ىل اجل دددوب للبح ددد  مدددم اسمدددور و نشددداء رابطدددة قوإدددة بدددص 

لب ددددازه إدددددؤ ي  ىل ال شددددل  ون ادددد ال ر إكددددم ه ددددداو اإلخددددوع مجيعدددداال سن ا
 لو اور  ح ي   لة ارع ه اوال وا هذح اسا اء كان اسش  محد مددور 
وهددو صدداح  ا ا كيددام وين كددان هددو وا  كيمفدداإو وجددواب الفدد لى وقددد جدداء 
 ىل م دإشددو لطلددو الفدداعدات الاليددة ف دد  وك ددا نعلددم ح ي ددة مددا جيددري ا 

الرجددل ر إكددم لدإدده  ي نيددة ا توحيددد ا دداكم بددل   الكددواليو حيدد   ن هددذا
كان نيبه  سبمال  ا اب ال اعددع وماولدة فصدل اجل دوب عدم ا داكم ة دة 
 ن ا ددداكم ال إط  دددون الشدددرإعة بصددددمل وهدددذح هددد  الصدددائو الددد    ت  ىل 
 رجاع دددا  ىل الدددوراء حيددد  كدددل مدددم  ّب وهدددّو إ دددم  نددده مدددم إرإدددد الشدددرإعة 

ن الشددرإعة اإلسددالمية توحيددد صدد وث الفددلمص لوحدددح ونفدد   ن مددم  سددا
ولو على حفاب ال اصوال  ال  ك  دا تدرو ال صدو مدم  جدل توحيدد صد  
الفدددلمص ولكدددم  لددد  ر إكدددم ليحددددا لثدددل هدددؤالء الدددذإم وضدددموا ال صدددو 

 صدددال وك دددع  علدددم جيددددا  ركدددات اسش  محدددد ون هدددع  خددد  نصدددو  عيددد هم 
واجهدددة عفدددكرإة وعاليدددة ل دددرو عدددم  ول ددد  الدددذإم إفدددبملون ا ك يلحدددة كثدددريا

 ج دارمال و خربته  إ ا  نين لم  سبمل مم ق ل  ي  حد لصداحله بدل ممكدم 
إفبملين  ي مفلم مم  جل مصلحة الدإم واإلسدالمال وكمدا قلدع ف دد كدان 
ه دددداو  جبماعددددات  وليددددة لوضدددد  قيددددا ع جدإدددددع للمحدددداكم ا كددددل اإل ارات 
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ا نعلددم مددم فيهددا ومددم فيهددا لددم و خددربت اجلميدد   ن كيفددماإو  بدداد  لي ددا سن دد
إ  لدددددوا  حدددددد  ن إبددددددخل ا ادددددؤو ا فهدددددم اددددد ه م  صدددددلص   ار ال ولكددددد هم 
إلومون ا اكم   ا أتخرت ا مفاعدرم ما   رغم  ن مي اء كيفماإو  دع 
سدديطرت ا تددم الشدد اب وهددذا الي دداء كددان إدددخل مليددون  والر إوميددا ق ددل  ن 

دخل غددددددري م ددددددات ايال ث مددددددم إفددددددبولو عليدددددده الشدددددد اب  صدددددد   اين ال إدددددد
الددددوالرات ا جتدددارات بفددديطة سن كدددل الب دددار خدددافوا مدددم اإل ارع اجلدإددددع 
وك ع  خرب الش اب  ن الب ارع جيو  ن ن صدله عدم صدراع ا اجلهدا ي و ن 
 ي سددددد ي ة أتو للب دددددارع جيدددددو  ن تفدددددهل هلدددددا  مرهدددددا  امدددددا كمدددددا ن عدددددل ا 

ية وتدددم ال  دددرب  حدددد  ن م دإشدددو فه ددداو الفددد م اإلسدددالمية وغدددري اإلسدددالم
إددخل ا اإلسددالم  و ندبهم  حدددا  ون  ليدل هددر   نده  جددر غدري مفددلمال ك ددا 
نعاقو  ي ةار   ا مف  مبل فا ف د كان لددإ ا العيدون ا كدل مكدان وقدد 
 ل ي ددا ال دد   علددى كثددري مددم هددؤالء وإددبم يددر هم مددم الصددوما  حيدد   ددرب 

ا الصددددوما  كانددددع  مفدددؤو  الفدددد ي ة  ن  لدددد  الشدددداجمل غدددري مرغددددوب بدددده
اسمددور تفددري علددى مددا إددرام ا م دإشددو واحلمدددب  مددا ا كيفددماإو فكانددع 
ه ددداو صدددراعات ا الفدددطلة حيددد  بعددد  اددد اب الرفدددان ادددعروا ابالح دددايف 
لعدم تو ي هم وقد اسب ا  اسش ع دهللا  إش ك  وهو مدم لدومل وتدرو قيدا ع 

ز ال دوع الداخليددة الشدرية بعدد ف ديحة قبددل اجلرحدى ا الفبشد ى وعدددم تركيد
ا إدددددح حيدددد   ن العفددددكرإم  ك ددددوا مددددم الب ددددارع والشددددرية واإل ارع العامددددة 
وكدددددانوا  ثلدددددون كدددددل اددددديت ا كيفدددددماإوال وتدددددم لفددددد ا ضدددددد  لددددد   ن كدددددانوا 
مباصصصال ولكم ع دما إكون  ل  اسمدر هدر  حدو ال يدا ع هدذا مدا ك دا 
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كدد  نرف دهال في دو  ن إكددون ه داو ااصدديات مباصصدة لبلدد  ال اصدو  
مدددهال سن دددا ب اسدددطة لفددد ا مالئكدددة وكدددل نفدددبطي   ن تاسدددو مدددم خيطددد  ا ع

واحدد م ددا خيطدد  وجيددو  ن إعددتث  خطداءح الدد  ختددجمل العمددل العددام وفددب ظ 
 بذنوبه ا ان م  رب العالص.

ولك  نفدعى لبصدلي   ات ال دص قابلدع  محدد مددور ا ف ددمل 
اددر اسعددداء ع دددما رم ددان ا مشددا  م دإشددو وهددذا بعددد  ن  دداهم هللا مددم 

رجعدددوا مدددم كي يدددا سدددالصال  خربتددده  ندددين س لرسدددل رعيدددا  ىل كيفدددماإو لب عيدددل 
جهدداز اسمددم واإلسددبا ارات و خربتدده عددم اإل ددازات الدد   ددع ا م دإشددوال 
وحفدو خددربو ر إكددم مر حددا مددا  خربتدده وكددان إبهددرب مددىنال ومددم جددان  ر 

افر ا قافلدددة واحددددع  ىل  ر   ن  فددداج هم  ون علمهدددم  وقدددد وعددددين  ن نفددد
اجل دددوب ولك ددده لعسددد  الشددددإد  بددددر سددد رح بفدددرعة وسدددافروا  ون  عالم ددددا 
وهدذا كدان جدوااب واضددحا  نده ال إرحدو ر ا كيفددماإو وقدد فهمدع الرسددالة 
فالل يددو ابإلاددارع إ هددملال ونفدد  هددؤالء  ن ددا ر ن دد  مصدداحل ا ا ال دمددة بددل 

ء م ددددز  خددددان ر  و ل  دددداء مصدددداال اإلسددددالمال فلفددددع  اه ددددا  ىل ه دددداو ل  ددددا
مجاعدددة  و جلمدددد  ضددددرائو الددددوانتال بددددل   هدددو ه دددداو ب دددداء علددددى يلددددو مددددم 
ا ددداكم اإلسددددالمية ل  دددداء اجلهازاجلدإدددددال وإ فددددى هددددؤالء  ن كددددل اإلتصدددداالت 
ابل اكفددبان كانددع تشددري  ن زوجدد  سبصددل قرإ ددا وكددان جدددإرا ر  ن  ب ددى 

ثددريا بددل  بعددع عملدد   مددم  جلهدداال ولكددم ال حيدداع لددم ت ددا يال ور  كددتا ك
 كما إ  م .
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ولك  ال  فاج  ع دما  صل ه اوال يل ع مم اسش ع دد اجل دار 
 ن إبصددل ابسش ع دددهللا  إددل جدد  وخيددربح  ن إفددافر  لي ددا ا م دإشددوال وقددد 
أتخددر كثددريا والفدد و هددو نددزو  اسمطددار المزإددرع و غددالمل مع ددم الطددرملال ل ددد 

ومدم  ب اءهددا وهدذا اسش هددو  ر ان  ن نفدم  مددم قرإدو مددا جيدري ا اجل ددوب 
مددددم قيددددا ات ا دددداكم ومددددم  لددددو الشددددور  وهددددو مددددم ادددد اب ا الفدددداب ص ا  
كيددددام وين ومفددددؤو  ا  لبلدددد  وهددددو مددددم  وصددددلىن مددددم احلدددددو   ىل م دإشددددو 
ع ددددما  خلدددع الصدددوما  ا الشدددهر الثددداممال وهدددو  ش ا دددة وال  هددده  ن كدددان 

الاعات الكثريع ال  احل  معه  و ضدح ف د كان إبحر  احل ي ة وقد ع  اب
تل ى علّ  ا كيفماإوال وكانع قيا ع تلد  ال ط دة الد  ال ترإدد الوحددع مد  
ا دداكم ختددرب الشددد اب  ن اسش إع ددوب إرإددد ب ددداء قددوع خاصددة بددده و ندده إرإدددد 
فصل الش اب عم ا اكمال  قصدد ه دا  ن تلد  اجلهدات عكفدع كدل اد ء 

 ت تلعدو ابإلاداعاتال و ان س ا ر ت  ن دا ا الصدواب وهد  ا ا طد ال ف دد
ففرت  ل  اسمر  نده مدم احلفدد الدذي ال ن د  فيدهالر جيدد مدم ففدد علي دا 
 ال اسقاوإدل الد  ت  د  مدم عددم ق دو    دازات اسخدرإم والشدعور  ن دا نعمدل 
مددم  جددل مصددلحة اجليمدد  ولدديو مددم  جددل مصددلحة اجل ددوب  و الشددما   و 

ن مددم إعرف ددا وإعمددل مع ددا مددم تلدد  ال  ددة  و اسخددر ال وك ددا ن ددو  لل يمدد   
قرإدددو  ففددددري  بوضددددو  ح ي ددددة اسمددددورال فددد حم مددددم حرضدددد ا مجيدددد  ادددد اب 
احلركددة و اددمل اهم ا جهدداز ا دداكم  اولددة توحيددد صدد وفها وعدددم ال  دداء ا 
ا لدددد  فيدددد و العلمددددانيون وهددددم مددددم الفددددلمص الددددذإم هلددددم  ج دددددرم ا اصددددة 

ب اهاهدد ابلبدذمر وال دو   ن فيشملون ال اصدو ا الفدب  ل   إ دد  الشد ا
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ا اكم ر إوفر هلم ايتال ل د  ر ان  ن ن ط  هذا الطرإ  عليهمال ل د  امل ا 
مدم اسددبطع ا ا عددع  دداالت خدميدة ا كددل الدوزارات واحلمدددب علدى  لدد  
وسوث  ك  اس م عم جهدو ان  ن اداء هللاال فد حم ال إهم دا رضدى بعد  

ر على اإلسالم ف  ا خال بهم ف د خال دع ال ان الذإم وضعوا  ن فهم معاإ
اددره هللا وهدددذا مدددا إ  ددده هدددؤالء الدددذإم ر إ همدددوا معدددىن الب دددازه و هددداب رإددد  
الفلمص بف و نزاعارم البافهةال ال إهم ا رضاهم  اما فاب هدو غاإب دا و ن 

 ر إفا  م ا فال  ن بفا  ايخرإم. 
إلااعات ل د جلف ا م  هؤالء و وضح ا لكل مم إ شر تل  ا

 ن العمددل اليددداين هددو الددذي فددد  ح ي ددة  عمال دداال وع دددما فشددلوا ا هددذح 
اإلاددداعة ادددرعوا ا نشدددر  اددداعة  خدددر  وكاندددع ا هدددذح الدددرع  دددو  فعال ددداال 
فكمددددا قلددددع سددددداب ا فهددددؤالء إ يفددددديون ال ددددان حفدددددو  ت دددداه خططهدددددم و ن 

رإددد خددال هم  حددد ففددوث إوضدد  ا خانددة ال  ددو إمال ل ددد  ادداعوا  ن ددا ال ن
ال بدددا  ا ا طدددويف اسماميدددة بدددل ال  ددداء ا م دإشدددوال وي عدددا  ن ر نفدددبادم 
ع ول ا م  هؤالء ففوث نعطدل كدل خطط داال فالبعامدل مد   مثداهلم ال إ  مد  
 ن إكددون بددر و  اسفعددا  بددل االسددبمرار ا اإل ددازاتال وتددركهم مدد   ادداعارم 

ادددد ال ولددددو ر  ىل  ن جيدددددوا  ن فددددهم ا الواقدددد  احل ي دددد  فهددددم وااددددون  ون 
إكونوا وااص  و حاسدإم لمريهم لعلموا بكل بفاية معىن العمل اجلمداع  
واإل ارع الوحددددددعال و ءكدددددد  ن دددددا ك دددددا ا ا طدددددويف اسماميدددددة  ا ددددداء نشدددددر هدددددذح 
اإلادددداعاتال ولكددددم هددددؤالء ر إكونددددوا إعتفددددون خبدددد  بورهك ددددا وكددددل خطددددويف 

شددداركة ا ال بدددا  ا ا ددداكمال بدددل  را وا مدددم اجلميددد  ال دددزو   ىل كيفدددماإو وال
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خطويهم اسمامية ومم ر إ عل  ل  إبهم  نه ال إرإد ال با ال ل دد  اد  ع  
كثري على هذح الع لية الرجعية الد  ال  دتم سدو  هواهدا ف د ال ومدا حصدل 
ابل عل هو  ن ا ك ا و   كل ا اب االسبا ارات مم الذهاب  ىل ال با  ا 

بددددل قبدددداهلم جيددددو  ن إكددددون ا ا طددددويف اسماميددددة سن عملهددددم لدددديو ه دددداوال 
مواقعهم اجلدإدعال  ما الذإم ربطوا ال با  اب طويف اسمامية فهدم ال إ همدون 
 صل ال با  وتعد  يرقدهال ه داو آالث اجل دو  ا كدل اجل هداتال لدا  إطلدو 
م ا  رسا  مب رفص  ىل اجل هدات بعدد  ن تع  دا ا ب داءهم وتددرإ هم لهمدات 

ال ن دددددر  ن نبفدددد يد مدددد هم ع دددددما تبدددداد هدددد   صددددعو مددددم ال بددددا ال لددددا ا 
 ليهم؟ال فهم إ  ذون  عماال  كثر مم  ر  ال با ال ولو حصل البع  دة العامدة 
ويل ددع ا دداكم  رسددا  اجلميدد  لل بددا  فددال   ددم  ن  حدددا سددي  ى ا الددوراءال 
وه ددا سددي هر مددم إرإددد ال بددا  ومددم إفددبمب  ب شددر اإلادداعات البافهددةال  نددين  

فدددو اإلادداعةال فددد  ا  ادداعع جهدددة مددا ب دددرورع ك ددع  رفددد   ن  جاهددد ح
ال بددا  ا م ط ددة مددا سدداره اجلميدد   ىل ه دداوال ولفددع كددذل  فاجلهددا  إ  دد  
مم  اخلد  و رإددح  ن إكدون خالصدا ب ولديو ت عدا للموضدة  و ت عدا سحددال 
واسمر الع يو  ن كل مم ع  تل  اإلااعات  اف  عىن و خربين ع ها ور 

 دددع  بدددص هلدددم ح ي دددة الوضددد  و يلدددو مددد هم  ن  تدددرو  ددداال للشددديطان ف دددد ك
إعملوا مع ا ا الل  ة الفرإة اسم ية وه  اإلسبا اراتال واحلمدب  ن تلد  

وعل   أن وكره وا   ي ا وه و خ حل اإلااعات كانع تصو ا مصلحب ا )
 (ال وك ا نب دم خبطاع اثببة لعمام.لكم
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ع دددما وصددل اسش ع دددهللا  إددل جدد     م دإشددو عمل ددا جلفددة 
عمددل سددرإ  حيدد  اددر    الوضدد  ا اجل ددوب وت ددص   بشددكل واضدد   ن 
  ارع كيفددددماإو هدددد  تفددددعى لالن صددددا  فعددددال وكددددان مددددم واجدددد  االسددددراه ا 
ال زو   ىل ه او لبدارو اسمر ولري  اجلمي   ن ا مبماسدكص وك دع  علدم  نده 
سيكون ه داو معارضدة اددإدع لوجدو ي ولك دين ر  اب  سن ندوا ان حفد ةال 

ا ع د هللا  إل ج  ف د  خربين ب ع  ال اتي  الهمة ال  تباجهدا لبفديري  م
اسمددددددور ا اجل ددددددوبال وم هددددددا توييددددددد العالقددددددات مدددددد  ادددددديوش ال  ائددددددل وفددددددب  
االتصاالت م  الش اب ال ا رإم على تفدلم ال يدا ع اسم يدة ا هدذح الرحلدة 

وال عددم وقددد رادد    اسش  بددو  جانددة )ع دددالرمحم سددريا ( الددذي كددان مفددؤ 
اجلددديش ق دددل  ن إب دددر  للشدددرية وهدددو اددداجمل ييدددو ولك ددده   اري  كثدددر مدددم  
كونده  مددينال واف دع علددى  لد  حيدد  سد دربه علددى ختصصدات وكي يددة   ارع 
الشدرية ا كيفدماإو واتصدل ا بده وتكلم دا معده وقدد وافد  م ددئيا علدى  فكدران 
 وعلم ددا  ندده مبوجدده للحددج مدد  والدددحال وهددذا اسش  جانددة لدده  كددر ت ع ي ددة

م ا 1994معددد  قدددد  كرردددا ا مرحلدددة كيدددام وينال ف دددد كدددان معددد  ا سددد ة 
حا اددة المددرمل ا الفددواحل الكي يددة ا والإددة المددوال  قصددد  ن ددا ك ددا م ددو ص 
سن كدددل هدددؤالء الشددد اب فتمون ددددا وإعرفون دددا حددد  العرفدددة وال إفددددبمعون  ىل 

مع  امدا مدا اإلااعات الكا بة ال  ت و   ن ا نرإد ب اء قوع خاصة ب ا. فه
جيدددري ا كيفدددماإو فددد خوان  محدددد مددددور وهدددو صددداح  ا ال ددددمي ا كيدددام وين 

مال ل دد ت در  بكدل اديت 98وكان إدإرها بعد  ن سافران  ىل  فمانفدبان بعدد 
ا كيفددددماإو فهددددو الددددوا  وهددددو مددددم جيمدددد  اسمددددوا  ا الي دددداء والطددددار وهددددو 
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امدر اسش يلحدة مفؤو  الشرية ومفؤو  كل ايت وا ال هاإدة فهدو  دع  و 
الفدو اينال وهدذا اسمدر ي عدا إدؤ ي  ىل ت صدري سن ال در  الواحدد ال إفددبطي  
 ن ففددددم اسمددددور لوحدددددحال وجيددددو ترتيددددو اسمددددور و عطدددداء الفددددؤوليات لددددم 
إفددددبح ها ي عدددداال ل ددددد  خددددربت اسش ع ددددد هللا  ن   ارع ا دددداكم اإلسددددالمية 

وهددذا اسخددري قددد  تشدد   وكددذل   مددري حركددة ادد اب اهاهدددإم علددى ال ددزو 
المددو اسوضدداه ه دداو ور  خددذ كالمدده ورغددم  ن  محددد مدددور هددو انئ دده ا 
احلركدددة  ال  نددده ر إكدددم  خدددذ م ددده  ي  وامدددرال وهدددذا لددديو كالمدددا  ليليدددا بدددل 
ح ي يا ف د الب يع  مري احلركة اسش  عاعيل عرا  وهو مم اإلخدوع الدذإم 

الفدددددرإة وكدددددذل    ارع  إعبمددددددون علدددددى نصدددددائح  ا كي يدددددة سدددددري احلركدددددات
اسعمددا ال و دددا معدد  بكددل صددراحة  ندده  مددري احلركددة لك دده  ون سددلطة ا  
كيفماإوال وار    كي   ن اسش حفم غين وهدو صداح  ا الدذي  رسدل اح 
ليبددوىل مكبددو اسمددم بدددال م دداال قددد تعددو مددم تصددرفات   ارع كيفددماإو الدد  

مم  زمة الطائرع قدم تعرقل كل جهو حال وم ر  رجوعه مم نريور بعد  اته 
 سددب البه ويلددو  ن إ  ددل  ىل اجل هددة ا غلكعيددو وقددد حزنددع هلددذح اسخ ددار 
سنددددين اخددددتت هددددذا اسش لصددددربح ولكددددم ت ددددص    ن اإل ارع ا كيفددددماإو ال 
إرغ ون مم إ اص   ن إشاركهم الر ي سن  ل  إعبرب ت  يصا مدم سدلطبهمال 

 ىل كيفدددماإو  ت ال دددزو اعيدددل ا عددددع م اسددداابوهكدددذا يلدددو مدددين اسش  ع
لكدد   سبوضدد  اسمددر و حدداو   عددا ع اسمددور  ىل  راهدداال وقددد تددذكر كالمدد  
ع دددما  خربتدده  ن هدددث الوحدددع ابل فدد ة لل  ددوبص هددو تكبيكدد  ومصددلح  
ف دد ال وقددد ر    لدد   م عي يدده. بعددد هددذح ال  ااددات كلهددا  خددربت ع دددهللا 
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ا جيري ه داو ب  فد   إل ج   ن الوقع م اسو لل زو  وس حاو  معرفة م
وهدا هو توحيدد الصد وث وترسديخ سدلطة ا داكم والشدور  ه داو  ن اداء 
هللاال ولكدد  إكددون  مددر نددزو  اددرع  ومدددعوم يل ددع م دده  ن إ ددص   موق دده 
احل ي   مم سلطة ا اكم و  ارتده الركزإدة وقدد بدص    نده ممدم إؤإددها ب دوعال 

يددددددذي وت دددددددمي ن فدددددده لددددددذا يل ددددددع م دددددده  ن إددددددذهو  ىل  لددددددو اددددددو  الب  
سع اءها وار  هلم الشروه الذي  رسد اح مد  بعد  هلدمال وقدد تع  دوا مدم 
 فكارح وصدر مرسوم   اري مم الرةسة ببعيص ع د هللا  إل ج  رئيو قفم 
اإلسددددددبا ارات ا )جوابوإ كددددددا( إعددددددين اجلددددددوببص الفدددددد لى والوسددددددطى وهددددددذا 

 ص  للرةسة  نه م صو  كرب مم م صو الوا  ي عاال و كدت له  ن ال إ
إعمل م اارع مع ال ف حم ال ن هر  بدا سحد وجيدو  ن إكدون اسمدر سدري  
كما ن عل م  اسش مجا  ا م دإشوال وب   ل ا اسمر اسصعو وهو كيد  
ن  د  ال ددان ا اجل ددوب  ن االسددبا ارات هدد  الواجهددة الشددرقة وا  يددة الدد  

ح دددا ا م دإشدددو ومدددا تددددإر اسعمدددا  ال افعدددة للمحددداكم اإلسدددالميةال ل دددد  
 حوهلا واحلمدب وب   ل ا  ن نصدر الب ربة  ىل اجل وب. 

كان الوقع  در بفدرعة وقدد  هدرت بدوا ر احلدربال ف دد تطدورت 
اسوضاه ا اجل وب بفرعة ل د ن ذت   ارع اجل وب خطبها  ون  ن تراعد  
 حدددد ف دددد ضدددمطع للحدددرب وكاندددع قدددوات الشددد اب تب ددددم كدددل إدددوم  ىل  ن 

ث  إ صورال وهذا إعدين   دم إ تبدون مدم بيدداواال  امدا كمدا  ن وصلع مشار 
قددوات ا دداكم ا بورهك ددا كانددع تفدديطر علددى م ط ددة ) اإ ددوان(ال وبددال ادد  

 دد فال وات اإلايوبية لم تشعر اباليم  ان علدى  لد ال لدذا يدر   مدر جدإدد ل
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العمليات اليومية الد  ال تبوقد  وقدد   قدم اسش عيفى الكيين على مواصلة
نصدددرهم هللا سددد حانه ا مطدددار ع قطددداه الطدددرمل ال دددارإم مدددم كيفدددماإو مدددرورا 
زلدددددو وافمددددددو وغريهدددددا و وصدددددلوا  ىل  إ صدددددور وقدددددد  خلوهدددددا بعدددددد معاركدددددة 
ياح دددددةال لدددددذا إكدددددون بيدددددداوا ا خطدددددر ك دددددري سن دددددا ا بورهك دددددا وعيفدددددى ا 
 إ صور وكما قلع ساب ا ف د كان ه او جلفات يوإلة الختدا  قدرار بشد ن 

إهدا   علدى مدا هدو عليدهال ولكدم كمدا تدر   على بيداوا  و  ب اء الوضداهل وم 
ال ددارف ف  هددة اإلخددوع وادد اب احلركددة ر إعطددوا ا دداكم  ي فرصددة ف ددد بددد وا 
ابلعمليددددات ضددددد ال ددددوات اإلايوبيددددة فيمددددا بعددددد  إ صددددور لكدددد  ت ددددم  علددددى 
ا اكم لواصلة احلربال وجيهل بع  هدؤالء الشد اب  ن مدم احلدروب التإد  

اسة العدو وجتمي  الص وث وعددم البفدرهال ل دد  خدذرم ال شدوع وال بدا  و ر 
واالنبصارات علدى قطداه الطدرمل وغ لدوا  ن العددو الدذي سدي ابلهم هدو  كثدر 
ت  يمدا و راإدة ابل ط دة س دم إفددبادمون اسقمدار الصد اعية عدرب  صدددقاءهم 
اسمرإكددددددانال جهددددددل هددددددؤالء الشدددددد اب   ددددددم قددددددد  خلددددددوا مرحلددددددة جدإدددددددع ا 

واجهاتال فما بعدد  إ صدور ت بشدر  كدرب معفدكرات ال دوات اإلايوبيدة الد  ال
 لدد  ج دددي مددم قددوات سددلطة ع ددد هللا إوسدد ال  8000تدددرب  كثددر مددم 

وابلددذات ا م ط ددة )م ّددان(ال لددذا جيددو  ن نكددون حددذرإم جدددا ا البعامددل 
مدد  ال دددوات ال  اميددة فهدددم ليفددوا  مدددراء حددرب بدددل قددوات ن اميدددة لددددإها رو  

  اري مدد  م وسدددال   اددارع قوإدددة وفددومل  لددد   مرإكددا تدددزو هم  قبددا  وجهددداز
بكل ت اصيل  ركات الش اب عرب اسقمدار الصد اعية والطدائرات الب ففدية 
الددد  تطدددري فدددومل كدددل الصدددوما ال هدددذا هدددو الواقددد  وتدددم جيدددو  ن نبعامدددل مددد  
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اسحددداا حفددو اسسدد اب الدد  لدددإ ا جيددو  ن نب دد  اسسدد اب كدد  ندد   ال 
 وضدددد  الدددددفاه لددددذا نبوكددددل علددددى هللا ونواجدددده العدددددو ولكددددم ع دددددما نكددددون ا

حفدو قدددرت اال  مدا ع دددما نعلددم احلدرب علدديهم في ددو  ن نكدون قدددر  لدد  
 اسمرال وهذا ما ر فصل  اما.

ا إدددوم مجعددددة مددددم   م هللا كددددان الشدددعو جيبمدددد  ا ملعددددو كددددرع 
ال دم ا مشا  م دإشو وابلدذات ا م ط دة "اد و"ال وال ن فدى قصدة هدذح 

ة ف د سللم  خوان عيفى الب زاين لعمرإكان مم تلد  ال داي  وابلدذات ال ط 
ن ل مم  اخل ف  د )غلوبل(  ىل مطار سري صمري حي    خلوح ا يدائرع 

 ىل بمددددرامال ا  لدددد    لعمددددم البحدددددع ون ددددل عربهددددا  ىل  ورواب و و  عربيددددة 
يل  دا اليوم كدان علدى جهداز االسدبا ارات ترتيدو الوضد  ق دل ال داهرعال لدذا 

مددم اجلميدد  االنبشددار ا كددل ال دداين الطوإلددة ا يطددة ابللعددو ل ددمان سددالمة 
الشدداركص ف ددد كددان الشدديخ اددرإ  والشدديخ إوسدد  عيدددعا ي وك ددار الددوزراء 
إشدددتكون ا هدددذا االجبمددداهال وقدددد تدددوىل جهددداز االسدددبا ارات مهدددام االمدددم 

فرقددة الكامددل وترتيددو  مكددان الصددح يص والشددعو ومددا  ىل  لدد ال وخصصدد ا 
خاصة لل  اء على سط  ف دمل غلوبدل العدروث  ن صداح به مواليدة لععدداء 
وهدد  الدد  كانددع وراء تفددليم االش عيفددى  ىل اسمرإكددان كمددا  كددرتال وم دده 
 كددددددم سي ق ددددددان  ن إ بددددددل اجلميدددددد  ا اللعددددددوال ل ددددددد  حددددددع ال دددددداهرع 
واددداركع اجلزإدددرع والددد  ر سددد  ومطدددات عاليدددة  خدددر  ا تمطيبهددداال وك دددع 

خدددل سددديارو و ا ددداء  لددد  عملدددع اجلزإدددرع ل ددداء خدددان مددد  اددديخ ادددرإ   ا
ابل دددرب مدددم سددديارو ور إعدددرث الراسدددل وال الشددديخ ادددرإ  عدددم  مدددري  بدددداال  
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ك ع  راقو كدل اد ء وراء الزجاجدات ال للدة ال   هدر سحدد ال للمحداكم 
 وال لةعالم.

 ا اء  لد  الب داهر ونشدوع الشدعو و بدداء اسدبعدا ح للبطد  مدم 
فاه عددم الصددوما ال  هددرت ال فدداء ابسسددلحة و هددرت فرقددة خاصددة  جددل الددد

مدددددم يدددددالب الددددددارن وعيدددددع ب رقدددددة اإلسبشدددددها إص وهبددددد  اجلميددددد  ضدددددد 
البدددددددخل اإلايددددددور ا الصددددددوما ال وكانددددددع قيددددددا ع ا دددددداكم جتلددددددو ا الرمددددددى 
الشددما  للملعددو وقددد خصصدد ا هلددم يددوراب  لكدد  إمطدد  الرمددىال سن اجلددو  

ال  ا دداء كددل هددذح اسحددداا اتصددل اسش عيفددى كددان ممطددرا ا  لدد  الوقددع
الكيين ب اال وع دما بد ت البحدا معه كاندع اسصدوات ا ل يدة ع دارع عدم 
ت  ريات و صوات  يالمل انر وقد عرفدع م اادرع  ن ه داو معدارو تددور ا 

 1000احلا ال  داع معه و خربين  ن ال دوات اإلايوبيدة تب ددم  كثدر مدم 
 اولة االسبيالء مم جدإد على مدإ ة  إ صورال ج دي مدعوم ابلدابابت  

    خ   ن ا ا قبا  م اار م  ال وات ا اصة اإلايوبية -
 "ا بكم هللاال كي  نفبطي  مفاعدتكم"ال س لبه ا اهلات ال -
   م  عدا  كثريع وإب دمون كالوجة -
" خددد  انب ددده جدددداال ال تب ددددم لعمدددام كفدددهمال سن  لددد  لدددم  - 

لكددددددون اجلددددددوال لددددددذا  ددددددرو ب طددددددت ادددددددإد ووزه الشدددددد اب إ يدددددددوال فهددددددؤالء  
 موعات لك  تلب  حو  العدوال    ك   بعد  ل  عمل ه وم م ا  
مددم ا لدد  ومددم اسيددراثال هددل تفددمعين"ال كانددع اإلتصددا  مشددوش ولك دده 

 ععين و جاب قائالال
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نعم  عع    إع دوبال    خد   يلدو مدم اجلميد   ن إددعو  -
 ل ا ابل صر

سددوث  فعددل  لدد "ال وان طدد  اإلتصددا ال ل ددد " بشددر    خدد   -
علمددع ح ددم الوضدد  ه دداوال فهددم إواجهددون سو  مددرع قددوات م  مددة تب دددم 
رغددم كثددرع ال بلددى ا صدد وفها ونصددحبه بعدددع كلمددات لكدد   يم دده  ن ددا معدده 
 ون ا ال   يل ع مم مفؤو  اإلعالم ا اإلسدبا ارات  ن إوصدل خدرب 

ايددو ال دانال وقددد بشدروا الشددعو مددا العدارو  ىل قيددا ع ا داكم الدد  كاندع خت
فصددل ا  إ صددور و عددوا إلخوان ددا ا  إ صددور علددى اهلددواء م ااددرعال وعرفددع 
 ن الوضددد  إبمددددري بفددددرعة ف دددد عزمددددع ال ددددوات اإلايوبيدددة علددددى الب دددددم رغددددم 
ا فددائر الكثددريع وكل ددا نعلددم  ن احلكومددة اإلايوبيددة الدإكباتورإددة هدد  ال ت ددا  

ا وجدددوههم ال  دددر واحلرمدددان جددددا جدددداال وإ هدددر ز و هدددا و  ا ر إدددبهم تدددر  
 ل  ا الب ارإر ال  تصل ا مم بيداوا  ن هؤالء ع ددما إ زلدون  ىل اسسدوامل 
إ اصددددلون ا  صددددمر مددددوز لشددددراءحال و  ا  خلددددوا قرإددددة   وهددددا  بشدددد  الطددددرملال 
واسمدر ايخدر ال إوجدد  عدالم حدر ا  ايوبيدة لب دص لل دان ح دم ا فددائر ا 

وهددذا عكددو مددا كددان فصددل ع دددان ا م دإشددو ف ددد كددان  صدد وث قواردداال
اإلعدددالم حدددر إدددبكلم مدددا اددداء  ال  ن دددا وضدددع ا خطدددويف محدددر ال جيدددوز جتاوزهدددا 
حي   ن ا طات ال  تش   على اإلياحة اب اكم نعبربهدا خائ دة لل  دية 

 وجيو تعزإرها  و تميري اإل ارع فيها.
او ا سداحة ع دما تكلمع م  عيفى أتارت كثري ما جيري ه د

العدددارو بصددد ة عامدددةال ومدددد  اسدددبمرار ال بدددا  ا تلدددد  ال ددداي  بدددد  الشدددد اب 
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إطل دددون اإل ن للدددذهاب  ىل ج هدددة  إ صدددورال وقدددد رف دددع  لددد  لعدددرف   ن 
م دإشددددو  بدددداد  ىل محاإددددة سن ال ددددا م  صددددعوال وك ددددا نطالددددو مددددم ا دددداكم 

ات ا م ط دة التكيز ا  مم الطار والي اءال كما عززت ج هة الشما  وابلدذ
غلكعيدددوال وا هدددذح اسا ددداء ك دددا ن ب دددر اسش  حدددد اليمدددين الدددذي رجددد  ومعددده 
الشد اب ال دارإم مدم الفدد م ا الديممال وعرف دا   ددم قدد وصدلوا  ىل بوساسددو 
ورما سيب هون  ىل غلكعيدوال وك دا نعلدم  ن تلد  الدإ دة  دع سديطرع سدلطة 

مدر اجليددال وي عدا ر ع دهللا إوس  و خو  هؤالء  ليهدا  ي يرإ دة لديو ابس
 ادددمل اب  كثدددريا ملدددذح الواضدددي  سن مدددا جيدددري ا اجل دددوب هدددو  صدددل هدددذح 
الشاكل كلها لذا ركزت على موضوه الف رال ورت ع ن ف  م  ع ددهللا  إدل 
جد ال وبعدد  ن اجبمدد  مد  الشددور  الب  يدذي  عطدد  لده ميزانيددة خاصدة ل  دداء 

ح الهمدة و  ادراء سديارع االسبا ارات ا اجل وبال ومجع دا ةفدون ادااب هلدذ
الندددكروزر  إدددز  جدإددد مدددم نددوه ال بدددو  و خددر  مدددم نددوه بدددرا و وخصصدددبا 
لالسددبا ارات ا اجل ددوبال كمددا اسددبلم ا  سددلحة وجعددو و خددريع مددم الددازن 
ا ددددداكم وكدددددان مدددددم إبوالهدددددا  ش مدددددم  خوان دددددا الدددددذي اددددداركوان ا لدددددومل سددددد ة 

اال وكدان ع دوا ا م لذا هذا اسش الفمى بدد عشدرإم كدان ف دين جدد1993
االسدددبا ارات قفدددم الدددازن اجلددديش كمدددا تدددوىل العالقدددات ابل  دددا مل سن لدإددده 
خربع ا هذا اها  وقد  ه ع معه  ىل الادازن الدفوندة البابعدة لدولدة سديا  
بددددري سدددداب اال و خددددذان  حفددددم اسسددددلحة والددددذخائرع وجهددددزان  ن فدددد ا  امدددداال 

دإددع للبواصدل معهدم  ا داء واسبلم ا مم  لو اور  ا داكم جهداز اورإدة ج
وجددددو ان ا العدددداروال واسددددبلم ا م لددددغ  لدددد   والر كمصددددارإ  للفدددد رال كمددددا 



                   304War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

اسددبلم ا برميددل مائددة لددت  إددز  لالسددبادام ا الفدد رال و ددع هددذح التتي ددات  
كلهددددددا ا مكبددددددو "فدددددديال بيددددددداوا" ا م دإشددددددو بعيدددددددا عددددددم رةسددددددة ا دددددداكم 

ون مع دددددا بفددددد و عالقب دددددا وروتي يبهددددداال وابخبصدددددار كاندددددع وزارع الددددددفاه تبعدددددا
ال ااددرع ب يا ردداال و ا دداء وجددو ان ا فيالبيدددوا رع ددا خدد  سددريان  ىل اجل ددوب 
وقدرران ال ددزو   ىل  إ صدور  وال لب  ددد اسمدر ونفدداعد ا وضد  قيددا ع جدإدددع 
لبفداعد اسش عيفددى الكيددين الدذي ف ددد مع ددم قا تده ا العمليددات اسخددريعال 

 صصة ل  اء جهاز  سبا اراو  ىل قبالية.وهكذا تمريت مهمب ا مم   ارإة ال
كانددددع ه دددداو مشددددكلة جدإدددددع قددددد  هددددرت ا م دإشددددو وق ددددل 
 رك دددددا م اادددددرع ف دددددد فرضدددددع الفدددددلطات الكي يدددددة حدددددذر علدددددى الطدددددريان  ىل 

وعرف دا  نده قدد  الصوما  وتدم ر نم دو لدذل  بدل اسدبملي ا اسمدر لصداحل اال
وع ا م عهداال ولفدع ممدم ة ال دات  امدا ور نفدبادم ال دب حان الوقع ل   ن

 مددر ابسددبادام ال ددوع ا معاجلددة الشدداكل الكددرب  للشددعوبال ف كددل ال ددات 
آفددة ع يمدددة كالفددد ائر و بددداد  ىل جهددو  مشدددتكة بدددص الشدددعو والدولدددة ا 
حددل تلدد  الع ددلةال وي عددا ليفددع ك فددة ال  ددامل ور إمددري الرسددو  آفددة ال  ددامل 

  حرهدداال إ  مدد   ن إعلددم كددل ابل ددوعال بددل اسددبادم الدددعوع والكلمددة الطي ددة ا
قائد  ن ه او س ل جيعله م واب ع د اع ه ومرضيا ع د ربده و ون اسدبادام 
ال ددددوع ال ريددددة الدددد  ال ترضدددد  هللا وال الفددددلمونال وحددددل هددددذح اسمددددور تكددددون 
ااملة وقدد ر إ دا  ن يال دان سدكبع عدم الفد ائر بفد و ق اعبهدا  ن ه داو 

ث ياقبهدددا ا اسمدددور الثانوإدددة كمدددا  مدددور  ع دددم مدددم  لددد  ور تدددر   ن تفددد   ز 
ت علدددده بعدددد  اجلماعددددات الدددد  تباددددذ مددددم ال رعيددددات والشددددب هات ركددددائز ا 
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 عورددددا وتب اهدددددل ا كمددددات واسصدددددلياتال وقددددد اددددداء هللا  ن تبدددد خر  يدددددت 
الطددائرات عدددع   مال ف ددد رف دد ا  ن تفددبادم كي يددا تلدد  الددرحالت للددتوإج 

دران  وامران لالسبا ارات بعددم عم ال فا ال وع دما اسب ن ع الرحالت  ص
البمكدص مدم   خدا   ي ن ددة قدات ضدمم تلد  الددرحالت ال ا مدة مدم نددريور 
 و هرغيفددداال وفعدددال ف دددد ضددد طع الكثدددري مدددم الشددد   مدددم ق دددل   ارع اهل دددرع 
وسلموها لالسدبا ارات ا الطدار و  ح زهدا   بعدد  لد  إدبم حرقهدا  مدام 

م إومهددددا م عددددع ال دددددات ا اجلميدددد  بعددددد  صدددددار احلكددددم مددددم ال  دددداءال ومدددد
م دإشددو ب ددرار رعدد  وتوقع ددا بعدد  ال دداهرات ور تبعامددل ا دداكم ابل ددوع ا 
ف ددهاال بددل راق دددع الوضدد    بعدددد إددومص سددكع اجلميددد  بعددد  ن علمدددوا  ن 
ه دداو فوائددد ع يمددة  هددرت بفدد و وقدد  جتددارع ن ددة ال دداتال وم دداف  م عهددا 

 ن ااءال ل د اسبثمر  كثر مم   كثر مم فوائد جتارراال وهللا إم ي ا مم ف له
 عربدددد  مليددددون  والر ا م دإشدددددو لشددددارإ  يي ددددة بددددددال مددددم اسددددبثمارها ل  ددددد

ال دداتال وفرحددع الكثددري مددم العددائالت سن  وليدداء اسمددور ابتددوا إرجعددون  ىل 
م ازهلم مصارإ  ال ات بددال مدم هددرها ا تلد  ال  دةال كمدا از هدرت جتدارع 

ال دات إل د ع  ىل ادرب الشداي وب    ىل الشاي ا الشدواره سن مدم إ ب دد
 احلمد وال ة.

كانددع ه دداو مشددلكة  خددر  تواجه ددا ا مكبددو اإلسددبا ارات 
ف د عل ع ا   هان الكثدري مدم الشدعو الصدوما   ن اجلاليدة العربيدة و هدل 
براوا إباجرون ا اسفالم وغريها مم اسمور ال  ختدجمل  خدالمل اهبمد  وةث دا 

ل اجلاليدة العربيددة ا م دإشدو مد  ا دداكم ف دد كانددع جيددا لعرفدة مددد  ت اعد
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مهمشة ا م ط ة )اروإم( بعد  ن  غل ع كل مباجرهم الاصجمل لعفالم 
اهل دإددة وغريهدداال وركددزان بعدد  نشددايات االسددبا ارات ا تلدد  ال ط ددة لكدد  
إبعاي   هلها مع ا ون ص هلم ح ي دة اسمدرال ولعسد  الشددإد كاندع تلد  

اب ا ابسفدالم ال اسددع ا العيدة وابجللفدات ا لدوع ا رمدة ال ط ة مشدهورع سد
وقد  غل  بع  الباجر الد  ر تلبدزم ببعداليم الددإم اإلسدالم   مدا عددا  لد  
ف د كان ال ان ف ون ا ونبواصل معهم زدإة وكاندع لددإ ا معدارث ابلعدربال  
كمددا  صدد   لدددإ ا عيددون مددم العددرب ختددربان بكددل ت اصدديل احلدد  وابلددذات مددا 
خيددددجمل ابلادددددرات وغريهددددا وي عددددا سددددلمع كددددل هددددذح الل ددددات لددددعش مجددددا  
اسنصدداري وقددا ع  فددره جهدداز االسددبا ارات الدد  وسددع اها و وجدددانها ةكددم 
الواق ال ع دما ر ت ا داكم نشدايف االسدبا ارات    صددار مرسدوم مدم وزراع 

ر الوجو ع ابل رب مم قصالدفاه والشور  السبالم م ىن الاابرات الفاب ة 
لواق  وراء وزارع اإلعالم ال  بد ت بعملها قرإ اال وفرح ا لذل  ف دد الرةسة ا

بددد ان نددر  بعدد  ال  ددا  وي عددا ك ددا نفددعى لبوسددي   فددره اجلهدداز  ن  را  هللا 
 لدد ال وكل  ددا مجددا  اسنصدداري مبابعددة ت اصدديل تددرميم ال ددىن وانب ددا  اجلهدداز  

فدد ا ن ددام موحددد ومربددويف كلدده مددم ادداره الددورش  ىل ال ددىن اجلدإدددال ل ددد  س
ابحلاسددددوب ف ددددد ي ع دددددا بطاقددددات قوإدددددة ومجليددددة جلميددددد   ع دددداء الؤسفدددددات 
احلكومية البابعة للمحاكم وكانع بطاقات دا الاصصدة لالسدبا ارات مشد رع 
ابلكوم يدوتر ب  دام مب دددم جددا حيدد  ال إفدطي   حددد  ن إزورهدا و ن زورهددا 

سدددبا اراتال ل دددد ففدددوث نعدددرث  لددد  ا الكوم يدددوتر ا لددد  الاصدددجمل لال
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 ر ان  ن ندف  اإلخوع ا الصوما  للبعامل مد  اسمدور زدإدة وك ن دا ا  ولدة 
 ح ي ية رغم  ن ا اكم ر تعلم  ل  بعد.

ا هدذح اس م الفداخ ة ك دا نبدداب   خ دار وزإرسدبان سن دا ال نرإددد 
 ن ن  دددد اإلتصدددا  مدددم جدإددددال وقدددد  خدددربين اسش ع دددد اجل دددار الكيددددين  ن 

وال ي إب هددددزون للفدددد ر  لي ددددا لددددذا كل  ددددا   ارع اهل ددددرع واجلددددوازات زوجدددد  و 
لتسل جواز س ر جدإد وابسم جدإد ليبم اسبادمه  ا اء س رها  لي اال  مدا 
اجلدإدددد ا عمدددل اجلماعدددة هدددو  ن جيدددل جدإدددد قدددد تدددوىل علدددى الفدددؤوليات 
 اليدانيةال والف و هدو  ن اجليدل ال ددمي غدري موجدو  فمع دم قيا ات دا ا  إدران
واسخدددرإم هدددم ا  اخدددل  فمانفدددبان مددد  الشددديخ  سدددامة وإواجهدددون ليدددل  دددار 
ال ددوات المربيددة ا بلددة سفمانفددبانال كمددا ك ددع  ان واسش يلحددة الفددو اين ا 
اددرمل  فرإ يددا بعيدددون عددم ال يددا ع العامددةال لددذا ر  سددبمرب ع دددما عرفددع  ن 

ارجيدددة ا اسش  سددامة الكيدددين )فهددد مفدددلم( هددو الفدددؤو  عددم العمليدددات ا 
 فمانفددددبان وهددددو مددددم خددددري ادددد اب ا وقددددد اددددارك ا بكددددل ياقبدددده و خددددالن ا 
عمليات ضرب مراكز الب فو ا ال رن اإلفرإ  ال وهؤالء الش اب هم مدم 
ال اعددع ولكدم مدم اجليدل مدا بعددد الفدو ان  و مدا  عديهم جيدل فدتع يال ددانال 

وا  راسدارم وهذا اجليل إبميز ابحلمان م  قلة العلم فمع مهم ا اب ر إبمّ 
الشدددرعية  و العصدددرإة ولكددد هم خدددرباء ا ال بدددا  واسمدددور اسم يدددة س دددم فرغدددوا 
 وقارم لذل ال لذا كان على اجليدل ال ددمي و لدو الشدور  والل  دة الشدرعية 
 ن رددددبم ملددددؤالء لكدددد  جيدددددوا تددددوازانال و ن تبددددوىل مفددددؤولية  صدددددار ال بدددداوي 

ل ال اكفدددددبان سال ت ددددد  وم اقشدددددة كدددددل عمدددددل ميدددددداين ا وزإرسدددددبان  و  اخددددد



                   308War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

العمليددات الدد  ال مددربر هلددا اددرعيةال وال ن فددى  ن ه دداو بعدد  ال يددا ات ا 
تل  ال ط ة ال  ال زالع  مل ال كر البشد ي الذي جيرم كل مم إعارو 
 راءهددددمال لددددذا كددددان عمددددل هددددؤالء الشدددد اب مددددم اجليددددل اجلدإددددد مددددم  صددددعو 

مور سن اسوامر أتتيهم مدم اسعما  س م لم إبفبطيعوا  ن إعرفوا ح ي ة اس
وراء الكددواليو ومددم ق ددل قددا ع غددري مددرت طص م ااددرع ب يددا ع الل  ددة الشددرعية 
لل اعدع الد  تبواجدد ا  إدرانال لدذا ندر  الكثدري مدم العلميدات ا ال اكفدبان 

-11الد  ال صدلة هلدا ب كدر ال اعدددع اسمال  قصدد ال اعددع مدا ق دل  حددداا 
ر تكددم هلددذح العلميددات  ن ن ددذت مددم ق ل ددا ال وهددذا  مددر  إشددعرين ابل لدد ال 9

و سددب عد  لددد   ي مددربر ادددرع  كمدددا  ن ددا ك دددا نفدددم  ر و  مددم ق دددل ال يدددا ع 
العامدة تددرف  تلدد  اسعمددا  و خددر  تؤإددد مد  جت يددو ربطهددا ملدداال لددذا لفددع 

مدددم  مب كددددا  ن كدددل مدددا جيدددري ا ال اكفدددبان هدددو مدددم ق دددل ال يدددا ع اجلدإددددع
ذوا عمل  ون مواف ة الشديخ  سدامة م اادرعال   اجليل اجلدإد سن هؤالء لم إ

 و الددكبور   ددمال و رجد   ن تكددون الادابرات اهل دإددة وغريهدا مددم المربيدة قددد 
وجدت  رضية جدإدع لبلعو ابل دارال ف دد خط دع  را ع اجلديش ال اكفدباين 
ووجهدددوا  ىل الفدددلمص مدددم  ب ددداء ال  ائدددلال وب يدددع الادددابرات اهل دإدددة لبلعدددو  

ء كل الدماء الد  تفديل ا ار إفب عد  ن تكون ه  ال  و  لذا الكما تشاءال 
يدددات فهدددم ال لمكفدددبان  و ال اعددددع ع ددددما إ  دددذون عال ط دددةال  ن يال دددان اب

يدات ال وضدى الد  ال صدلة هلدا لما س م قد  رسوها ارعيةال  ما عإفب كرو 
ابلدددإم  و مصدداال اسمدددة فهدد  ال تعددو   ال سصدددحاملا ومددم خطدد  هلددداال سن 

عدددع اسم ليفددع قبددا  الشددعو ال اكفددباين  بددداال وعلددى كددل حددا  خدد  ال ا
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ف ن اسش  سامة الكيين مم اإلخوع الطي ص وهو مطلوب  مرإكيدا ف دد لعدو 
مال وهددو كيددين اجل فددية  ددين اسصددلال  98 ور ك ددري ا علميددات اددرمل  فرإ يددا 

كمدا  ن ولدد ع ددهللا ت ددارو )العدم عاصدم(  و مدا كددان إعدرث ابسش  بدو عمددر 
ر الذي خرد مم س م غوانب امو وإعيش حاليا ا المدربال هدذا الولدد المر 

قددد تددوىل مفددؤوليات  جبماعيددة ا ابكفددبان بفدد و  ندده جييددد لمددات ال ط ددة  
كلها وهذا هو اجلدإدال  نه جيدل إواصدل  عمدا   ابءح وهدذا مدا نرإددح ولكدم 

 ليكم ا  يار الشره والبعلم حص ال ت هر اسخطاء مم جدإد.
 
 

 إىل كيلمايو الن ون
 

نصدددحع انئددد  وكدددل رءسددداء اسقفدددام لي ومدددوا  عمددداهلم  حفدددم 
وجددددددهال ل ددددددد حددددددان موعددددددد ال ددددددزو   ىل كيفددددددماإوال ف ددددددد كل بدددددده ليبددددددوىل  مددددددر 
االسددبا ارات وكددل مددا خيدددجمل الشدد ابال كمددا تركدددع مهمددة ب دداء العفدددكرات 
لدددعش عمدددر البدددار احل دددرم ال وتركدددع ملددد  اسهدددل والشددد اب اليمدددين لدددعش 

لكيددين وهددذا اسش صدداحو وفدداء كمددا عددى ب بدده وفدداءال  ندده اسش ع ددداجل ار ا
الذي اسب افين ا بيبه ا كل هذح ال تعال ور إ صدر ا حل دة ا مفداندو 
ف دد كل بدده ملد   م ل مددان فهدد  تعرفده جيدددا وكدذل  اسوال  إعرفوندده جيددداال 
 ف ددد عدداش مع ددا ا م دإشددو  ا دداء ختطيط ددا لعمليددة الصددهاإ ة ا مم اسدداال  مددا
ج هدددة بورهك دددا ف دددد نصدددحع اسش إوسددد  الب دددزاين  ن إبدددوىل مل هددداال ل دددد 
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 صدد   ضدددم  ك دددري علدددّ   ف يدددا ع ادد اب احلركدددة وا ددداكم علدددى سدددواء كاندددع 
تطلددو مددىن علددى اسدددبمرار ال ددزو   ىل كيفددماإو لتتيدددو الوضدد  اسمددين سنددده 
غري مفب ر وال إوجد جهاز  مين ح ي   بل ه داو اد اب ابلدزي العفدكري 

هلدددددم  ي خدددددربع ا البعامدددددل مدددد  ال دددددانال ومعهدددددم  سدددددلحة وإددددددورون ا لدددديو 
الشواره واسسدوامل وهدذا هدو كدل اديت وقدد قلدع سداب ا  ن كيفدماإو كاندع 

 تدار مم ق ل ااصيات ال تؤمم  ال ب دررا ف  .
ق ددل  ن نرتددو لل ددزو   ىل كيفددماإو مطددرت الفددماء مطددرا غزإددرع 

 صدور مدم بورهك دا لدذا عددل ا جدا      ل   ىل قط  الطرإ  الؤ ي  ىل  إ
ا طددة وراجع ددا  ىل ال د ددة وهددو ال ددزو   ىل كيفددماإو ومددم ه دداو سدد  رر  مددا 
االسبمرار ا العمل اسمين واإل اري  و الب دم  ىل اجل هدةال جهدزان الفديارتص 
وكان مع  اسش ع دد الدرمحم الكيدين )ح يد (ال وهدو  ش اللدجمل للعمدل جداء 

م ومعددده زوجبددده الكي يددددةال وكدددان هدددو الفدددداعد  ىل الصدددوما  للمفددداندع ا دددداك
اسو    ا هددددذح الرحلددددةال كمددددا  ندددده ع ددددو سددددري ا جهدددداز االسددددبا ارات 
حيدد  سدددلم اح م صدددو ك دددري ال بشدددص ا مطددار م دإشدددو بفددد و  نددده إدددب م 
عدع لماتال ف حم ر نكدم نعطد  اهدا  للشد اب اسوروبدص وغدريهم  ن  تدوا 

 ددا نفددب وملم ونشددعرهم   ددم ا مطددار وإدددخلوا  ىل الصددوما  بفددهولةال بددل ك
عال  ك ي مطار آخرال هدف ا معرفة نوا هم وك ا نرجد  بع دهم  ىل بال  دم 
ع دما نب كد  ن نوا هم غري يي ة و فعاهلم ا اليدان سب ر ب  ية ا اكمال  
كدددددان بع دددددهم فمدددددل ال كدددددر البك دددددريي و را  ف ددددد  الوصدددددو   ىل الصدددددوما  

م ا دددداكم  ون علددددمال ك ددددا ن ددددطر ا بعدددد  واال ددددرايف ا صدددد وث مددددم إددددبه
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اسحيان  ىل الذهاب  ىل مطار م دإشو  ن ف ا لك  نواجه هؤالء الش اب 
 ا ور ن هدر هلدم  ر ب ا ا كل حص  ون  ن تعرف اسوروبصال وكانع الصحافة

 صالال فمراسل اجلزإرع وغريها كانوا إ بشرون كثريا ا مطدار م دإشدو خاصدة 
حلددة لشاصددية صددوماليةال ل ددد وصددلبين اددكو  حددو  ع دددما إكددون ه دداو ر 

مكبو ق اع العربية الفعو إةال والد  تعدرث مدم ق دل اهاهددإم   دا تدوا  كدل 
اسن مة وتعا ي ورما ةفم نية كدل مدا هدو جهدا ي وهللا  علدمال ور نبع  هدا  
كثدريا سن ددا تفددم ال ددم ابل ددان ولك  دا ع دددما عرف ددا  ن نشددايها إتكددز علددى 

  و  هار عورات الفلمص فلم إكدم بيددان حيلدةال ل دد يل  دا مدم أتجيج ال 
وزارع اإلعالم ك   هذح ال  اع وعدم تركها تبحرو ا م دإشو لوحددها س دا 
ال ت ددو   ال نشددر  خ ددار عددم عددورات الفددلمصال ل ددد  را ت هددذح ال  دداع  ن 
ت ددبش عددم  ي عيددو ا م دإشددو كدد  ت شددرها وكدد ن العيددوب قددد انبهددع ا 

آ  سددعو ال  و  ن مددم إعدديش فيهددا هددم مددم الالئكددة لددا ا ال إبكلمددون  مملكددة
عددم عيددوب ملددوكهم و مددراءهم؟ال فالثددل إ ددو  "ق ددل  ن تبحدددا عددم عيددوب 
ال دددان  ددددا عدددم عيوبددد "ال ل دددد م ع اهدددا ا عددددع م اسددد ات مدددم البصدددوإر 
والب ددددو  سن نوا هددددا كانددددع سددددي ة  ساسدددداال وليحمدددددوا هللا  ن ددددا تكل  ددددا هلددددا 

والراحددة  ا دداء وجو هددا ا م دإشددوال فه دداو البشدددإص الددذإم كددانوا  ابحلماإددة
علددددى  سددددبعدا  ل ددددرب  و خترإددددو مكاتددددو  ي مؤسفددددة  عالميددددة غربيددددة  و 
عربيدددة ال تبوافدددد  مدددد  ا دددداكمال وك ددددا و ددد  بشدددددع هددددؤالء ون ددددص هلددددم  ن هددددذح 
ا طددات  خلددع د ن م دداال و  ا عرف ددا   ددا تعمددل ضددد ال ددانون ف وسددع ا  ن 

 م ها الرحيل  ون  إذاء فهذا ليو مم اإلسالم ا ايت.  نطلو
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مددا ام   دددا عددم الشدد اب الددذإم سددرياف ونين ا هددذح الرحلدددةال 
فدز  ع علددى ع ددد الدرمحم الكيددين ه دداو  خدص مددم  ورواب  را ا  ن إفددافرا معدد  
ليفبطلعا  مر الصوما   خبيارا م همال وي عا قد  كرت  ن صاح هم الثالد   

ت الدد  ختددوو حدرب العصدداابت ا  يددراث بيددداواال وكددان كدان مدد  اهموعددا
مع ا  إ ا صاح  ا  محدد الصدوما  وهدو مدم  خوان دا الفداب ص الدذإم حداربو 
اسمرإكددان ا البفددعي ات ا م دإشددوال ومشددهور جدددا ا العمددل اإلعالمدد  
وال دددين وهدددو مدددم  صدددو    يدددةال و مدددا الفددديارع ال بوحدددة ف دددد كدددان فيهدددا ةفدددة 

واسش ع دددهللا ومعدده اسش اددرإ  مفددؤو  الب  يددذي لعمددم   خددوع ا ا لدد 
ا مطار م دإشو وهو مم ا اب االسبا ارات وقد يلو مين  جازع لرءإة 

عدام ور إرهددا وقلددع لده "هددذح هد  فرصددب "ال وقددد  17 خبده ف ددد افتقدا م ددذ 
 راف  ا ا هذح الرحلة.

م 2006 رك دددددددا مدددددددم م دإشدددددددو ا م بصددددددد  ادددددددهر  إفدددددددمرب 
فدددماإو بث دددات واحلمدددب وقدددد و ع دددا  خوان ددا مجيعددداال ر تدددزم مب هددص  ىل كي

 7ح ائ  ا حص أتكدان مم قرار ا داكم الد  ت  د  ابلب ددم تدو بيدداوا بعدد 
  م وهددددددذا قددددددرارهم وهللا  علددددددم ابل ددددددروث الدددددد    ت  ىل  ختددددددا  مثددددددل هددددددذح 
ال ددراراتال وحفددو علمدد  م ددر ت اسمددور فدد ن حركددة الشدد اب ا اجل ددوب  

ال  ت دم  علدى ا داكم لكد  تفدبمر احلدرب وهدذا كدان بفد و  كانع ه 
عدم الوع  الكاا هر ت اسحدااال وعدم مج  كل ايت ا مكان واحدد 
والبهداون ا قددرات ال دوات اإلايوبيدة بفد و محاسدة الشدها ع ف د ال ر تكدم 
للمحددداكم خيدددار سن اجل دددو  مع مهدددم مدددم الشددد ابال وكاندددع ه ددداو معدددارو 
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واقد  ا  إ صدور ومدا حوهلداال لدذا كاندع هدذح الفد لة غدري تدور علدى  رو ال
مرت ة  اماال ور إ در هؤالء ال ا ع ح م قرارهم ونر   ل  واضحا ف عدد  ن 
الب ددى الشدديخ حفددم يدداهر ب ددا ع اجل ددو  قددرر وضدد  جدددو  لله ددوم الشددامل 
 ون  ي جتهيدددزات تدددذكرال كمدددا  ن وزإدددر الددددفاه الشددديخ إوسددد  عيدددد عدددا ي 

ر الراحاوإين والكثري مم ال ا ع كانوا جيهزون  ن فهم للفد ر وانئ ه  بو م صو 
 ىل احلددددج بعددددد  عددددالن احلددددربال وكددددان الشدددديخ اددددرإ  ا جولددددة سياسددددية ا 
ا ليج العرر ع دما اختذت هذا ال رار المام ةال وكان فاو    هار ح ي ة 
ا دددداكم اإلسددددالمية و ا ددددات للعددددار   ددددا  جدددددر  ن  ددددتم ف ددددد حلددددع ق ددددية 

يالع على اهبم  العدال  ف دد حاولدع هدذا اهبمد  الددو  الدرإ  عوإصة 
 ن  دددل ال  دددية الصدددومالية ا البفدددعي ات ابل دددوع وابسدددم  عدددا ع اسمدددل وقدددد 
ر إ ددا هدددؤالء المددزاع  ون  مدددل بفدد و معرفب دددا الفدد   ل دددوا  الفددي ة للدددوال ت 

لفدددلمون البحددددعال واددداء هللا  ن  دددر الوقدددع و ك  دددا سددد حانه وتعددداىل تدددم ا
لكدد  نعيددد اسمددل للشددعو الصددوما  الفددكص وهددذا اددرث ك ددري ل دداال ولكددم  
كما نعلم فالوال ت البحدع اسمرإكيدة وحل اءهدا تكدرح كدل مدا هدو  سدالم  
بفددد و تفدددل  الصدددهاإ ة علدددى اإل ارع العاليدددة احلاليدددةال واحلمددددب  ن دددا لفددد ا 

وسد   ى كدذل   ىل  ن  جزءا مم هذح الهزلة العاليةال ف حم البمر ون عليهدا
إرا هللا اسرو ومم عليها سن ا وب فاية لم ن  ل  ن نلد  مدرتص.  ن قدرار 
احلدرب اسخدريع كددان قدرار محاسد  غددري م دين علدى معلومددات واقعيدةال فدد حم ر 
نددر  ك هددة اسدددبا اراتية  ن نواجدده اإلايددوبص م اادددرع سن ميددزان ال ددو  وهددد  
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لكدد  نواجدده م ااددرعال ك ددا نددو   ن تفددبمر سدد ة هللا ا الع ددا  ر تكددم مكبملددة 
 احلرب ببكبيكات العصاابت وليفع الواجهة ال اارع. 

اجبمع ا كل ا ا مدإ ة  فموي وصلي ا صالع ال هر والعصر مج  
ت دمي ا احد  مراكز اسإبام ال رإ ة مدم الدإ دة وانطل  دا  هدرا مب هدص  ىل  

لباسدعة مفداءا وتعشدي ا ال فدبا كيفماإوال وصل ا  ىل مدإ دة بدراوا ا الفداعة ا
الط وخة ابلطرإ  الصومالية كالعا عال وصدلي ا المدرب والعشداء مجد  أتخدري   
 رك ا مم جدإدال وال خي   على  حد  ن ع د هللا  إدل جد  هدو  خدرب واحدد 
ملذح الطرقات فهو إعرث كل الطرمل الابصرع وك ع  ائما وراءح ا الفيارع 

الباعددو بفدد و ال ي دداانت الدد  ضددربع ابلدد ال  الددربا وال وك ددا نواجدده بعدد  
ولكددم ب  ددل هللا   ال ن فددى  ندده سدد حانه وتعدداىل ف ددل ا ابمددبالو سدديارات 
جدإدعال واصل ا الف ر  ىل مدا بعدد م بصد  الليدل وو دا علدى جاندو الطرإد  
ا م ط ددددة مؤهولددددة ابسسددددو  وقددددد تع ددددو اإلخددددوع الهدددداجرون ع ددددد عدددداعهم 

عدددوا مثلهدددا مدددم ق دددل وهكدددذا رح  ددداملم ا غددداابت  صدددوارا فلدددم إكوندددوا قدددد ع
الصوما ال وا الفاعة الرابعة صد احا قم دا وجهدزان  ن فد اال و رك دا مب هدص 
 ىل مدإ دة جلددو وا الفدداعات الصدد احية وصدل ا  ىل ال رإددة الدد  ق لهددا وهدد  
هارغيفددددا إددددريال وقددددد اسددددب  ل ا مددددم ق ددددل   ارع ا دددداكم فيهددددا واددددرب ا الشدددداي 

 ا ويل  ا مم الفلطات فيها  ن تعلم ا بب اصيل ال ط ة وكان وت  دان سيارات
سدؤال ا واضددحا "هدل نفددبطي  الوصدو   ىل كيفددماإوال هدل الطددرمل سدداكلة؟"ال 
وكددان اجلددواب واضدد   إ ددا مددم قدد لهم وهددو  ن الفدديارات لددم تعددرب  بدددا  ون 
مفاعدع    ي  هل ال ط ة وهم مم اسفارقة ال  طو الذإم اشدوا ا العهدو  
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اب ة  مدددددا ا زمدددددم ا ددددداكم ف دددددد عملدددددوا سدددددواء ج  دددددا علدددددى ج دددددو  امدددددا  الفددددد
كالصدددوماليص ايخدددرإمال وتشددداوران  مدددا الب ددددم و مدددا االنب دددار  و العدددو ع  ىل 
م دإشوال و ا اء  ل  قمع ابالتصدا  ابسش  بدو وفداء زهداز الثرإدة و خدربين 
 ن زوجدددد  وصددددلع  ىل  سددددالم آاب  مددددم وزإرسددددبان وسددددبكون جدددداهزا قرإ ددددا 
للم يدددت  ىل الصدددوما ال ادددكرته و خربتددده  ن إهددددبم ملددداال ر  كدددم  علدددم علددددم  
الميدددو  ن هدددذح الرحلدددة سدددبكون مبواصدددلة حيددد  سددد تو م دإشدددو سهلهدددا 

سدد ة حيدد  وحشددية ال ددوات اإلايوبيددة ا بلددة الدد   16ولددريوا مددا ر إروهددا م ددذ 
 جل دع مددم ق ددل عصدداابت ع دددهللا إوسدد ال سدد حان هللا فددال إعلددم الميددو  ال
هللاال ل د خرجع مدم م دإشدو ا رحلدة لدم تبوقد   بددا  ال بعدد مدرور  كثدر 
مم اهر وسدوث ندر   لد  ا الفدب  ل ال رإدو حيد  تبفداره اسحدداا. 
قرران  ن نبحرو  ىل اسمام ومم ه او س  رر ما ا سد  عل واقتب دا مدم مدإ دة 

وال  كيلددو مددتاال وتوق  ددا  مددام وا ي ضددام جيددري فيدده الدداء ب ددوع  15جلددو بددد
تفددبطي   ي سدديارع الددرور فيددهال و  جددربان علددى  نددزا   غراضدد ا مددم الفدديارات 
وكاندددددددددع فيهدددددددددا كوم يدددددددددوترات و جهدددددددددزع مفددددددددد  ونفدددددددددخ ويابعدددددددددة الصصدددددددددة 
لةسدددبا ارات ا كيفدددماإو حيددد  اادددتإ ا كدددل اددديت مدددم م دإشدددو سن دددا ال 
نرإددددد  ن نبدددد خر ا عمل ددددا ا اجل ددددوب سن الوقددددع الاصددددجمل   هددددو اددددهر 

كذا فكك ا  جهزع اهلواء مم الفيارات وت دمع سيارع اسش واحد ف  ال وه
ع ددد هللا  إدددل جددد  ونزلددع ا الدددوا ي واخب دددع ا اليدداح ومدددم بعددددها بدددد ت 
عملية ) رب  محلدو اجلمدل واجلمدل مدا محلهدم(  ي  ن اد اب ال  طدو ال بدولص 
قاموا بفحو الفيارع الربوية ة ا  ا  جدواء اد ه  حب اليدة فالكدل مبعداون 



                   316War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

انوا إكددربون وإفددح ون وإهللددونال ونددر  اإلنفددان كيدد  إصدد   الفددبحيل وكدد
ب  ل هللاال كانع الفيارع تبحرو ب   س بمرات ا كل تك ري حص  هدرت 
مددم جدإددد ف ددد كانددع ممطدداع  ددع اليدداح  امددا وهكددذا ت  فدد ا سددعداء سن 

مددتا ت رإ دداال  20الفدديارع اسوىل قددد عددربت وسددح ع  ىل  ن قطعددع مفددافة 
ران فدخلع ا الفيارع وكان اسش  محد اليمين فمدل جهداز تصدوإر وجاء  و 

رقمددد  وإصدددور كدددل صدددمري وك دددري وهدددو مشدددهور  نددده رجدددل  عدددالم ا م دإشدددو 
وإعمددل ا الونبدداد وكددان إصددور كددل هددذح الشدداهد وكددذل  ال ياضددداانت ا 
اجل وبال نزلع سيارو ا الوا يال "  سالم وك نين غرقدع  امدا ا مفدب    

وبعد قليل وم  رف   صدوات البك دريات  هدرت وسدح وين  ىل  قدرب م لم"ال 
ن طددة ويلددو مددين تشددميل الفدديارع واددملبها كمددا جهددزت  جهددزع الب وإددة الدد  
تزإدددد مددددم الدددددف  وعددددربت ال ط ددددة بصددددعوبة واحلمدددددبال ور ت بهدددد  ا  ددددة بعددددد 
فه ددداو وا ي  كدددرب مدددم الدددذي عدددربانح وسددد حباد  ىل  كثدددر عدددد  مدددم ال دددان 

وا  ن  خوع ال  طو قد وجدوا عمال إفتزقون م ده ف دد  فع دا  كثدر ولكم إ د
 والر للع ور ا تل  ال ط دة الصدع ةال ووصدلع اسغدراو و رك دا  200مم 

مدددم جدإدددد. وواصدددل ا الفددد ر عدددرب بعددد  الشدددواره اجليددددع حيددد  )اإلزفلدددع( 
وبعددد ةفددة كيلددومتات ف دد  توق  ددا وحصددل ا مددا حصددل ا ا طددة الفددداب ة 

كيلددددومتا وه ددداو كددددان الدددوا ي اسع ددددم حيدددد    2احلمدددددب    رك دددا و دددوان و 
وجدان بع  ال ااطص الدنيص و خون ا مم كيفماإو إرممون الوا ي لبمكص 
آليات اجليش مم الرور  ا اء توجهها  ىل  إ صدور للمشداركة ا العدارو الد  

امع ا ومدم تز ا  اراسة إوما بعد إومال كان الفؤا  الوحيد الذي إر   ىل مف
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عدع جهات هوال "هل  نبم جاهزون لةلبحامل ابإلخوع ا  إ صدور؟"ال ل دد  
ك دا جدداهزإم عفددكر  لكددل االحبمدداالتال ور نددر  علددى  سدد لة الفددائلص سن 
الفددددددؤا  هددددددو سياسدددددد  وخطددددددري و ي جددددددواب سددددددوث إددددددؤار علددددددى عمل ددددددا ا  
كيفماإوال على كل حا  ر نر  سن الوض  حفان جداال فاالااعات الد  

ر عم مهام ا كثريعال لذا جيو  ن ن اجت اجلميد  بددال مدم البكه داتال ر تدو 
 نفبط   خ اء اسمر كثريا ف د    بال    ارع كيفماإو عم قرب ا. 

مدددرران بفدددالم ا ال ددداي  الصدددع ة واجته دددا  ىل مدإ دددة جلدددو وقدددد 
 خالانهددددا بعددددد المددددرب وفددددور وصددددول ا  خل ددددا ا الركددددز الرئيفدددد  وهددددو م ددددر 

ءان اسش الفددؤو  وهددو مددم  خوان ددا ال  طددوال وهددذا اسمددر ر إكددم الشددرية وجددا
ليحدا ا الصوما  بف و البعصو ال  ل ال كانع مجي  ال  ائل اسفرإ يدة 
اسصيلة جتد صعوبة ا الوصو   ىل  ي م اصو ت  يذإةال كانع احلكومات 
ع الصومالية تبعامل م  هؤالء وك  م غرابء ا   رهمال وقد  لموا  لمدا كثدري 

ا الاضد  ولكددم مد    ارع ا دداكم وت ددمي الدددإم علدى ال  ليددة ووضدعها علددى 
ج دددو علدددى اسقدددل ا الددددن الصدددمر ال ف دددد اسدددبطع ا توضدددي  صدددورع الفدددلم 
احل ي ددد  الدددذي ال إلب دددع  ىل لدددون  و عدددرمل بدددل الك ددداءع ا العمدددلال وهدددذح 

فدددائل الب ربدددة بدددد انها ا الددددن الصدددمر  سن دددا نعلدددم  ن البددددرد ا هدددذح ال
الشددددائكة هدددد  اسهددددمال  مددددا ا الدددددن الكددددرب  فمددددازا  الصددددراه ال  لدددد  علددددى 

سديارت ا  و م دا  إ داثلدم  دا هدذا الرجدل ويال اصو الرئيفية قائمةال ل د  كر 
ا الركدددددز الرئيفددددد  ومدددددم    رك دددددا  ىل ف ددددددمل  ددددداور ونزل دددددا فيدددددهال ابادددددران ا 

إشدو إدوم ا مديوال االغبفا  فدورا سن دا ر ن عدل  لد  م دذ خروج دا مدم م د
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استح ا ا  ل  ال  دمل ا مدإ ة جلو الزراعية اجلميلة وب   ل ا  كثر مم 
 كيلومت ت رإ ا للوصو   ىل والإة كيفماإو.  100

بعددد االسددبحمام وجتميدد  ال ددوع تعشددي ا عشدداء مجيددل ومكددون مددم 
ال اسدددبا والبوندددة وادددرب ا بعددد  الشدددروابت الصدددو اال وو دددا قلددديالال وبعدددد صدددالع 

بدد ان بدد ع  ال شدايات اإل ارإددة لكد  نطلدد  قدا ع جلددو عدم مهمب ددا  ال  در
ا ال ط ددةال و ه  ددا  ىل مركددز اإل ارع اسم يددة ساددر  للمفددؤولص عددم بران  ددا 
اجلدإددد سنددين لددم  قدددر علددى العددو ع  لدديهم   ا اسددب ر اسمددر وبدددال مددم  لدد  
ففدددوث نرسدددل مددددربص صدددوماليص مدددم كيفدددماإو بعدددد تددددرإ هم ل دددتع ادددهر 
ليبولو مف لة ترتيو  مم اسقاليم وال ر  بف و ضي  جددو  عمل دا. بدد ت 
االتصدداالت ت هددا  علي ددا مددم م دإشددو ور  كددم سر  علددى تلدد  االتصدداالت 
سسدد اب  م يددة ومع مهددا كانددع تطالددو م ددا العددو ع بفددرعة  ليهدداال وتع   ددا 
ف حم ر نصل بعد  ىل كيفماإو وم   ل   هرت ل ا  ن اسحداا تبفداره 

شددكل مل ددع لعن ددارال ور  ددبم كثددريا ابالتصدداالت الدد  أتو مددم م دإشددوال ب
فددد حم نعدددديش اللح دددات والدددددقائ  والفددداعات واس م وتلدددد  هددد  الفددددعا ع 

( كمددا قددا  هللا تعدداىلال   اأ جيددو وول    األايِ    داو ا ب  ْي الن  ا احل ي يددةال )
ب فلدددم  ن نفدددبمل هدددذح الددددقائ  ا مدددا إ  ع دددا ع دددد هللاال فددد ن قبل دددا فاحلمدددد

إعيش  حد لعبد قد خرج ا  دمة الدإم واإلسالم واسمةال ل دد اخدتان هدذا 
العمددل رغددم الصددعوابت الدد   ددي  بدده فكددل مددم إ صددر مفددلما  ي وجدده مددم 
اسوجه فمصريح اإلرامات اجلاهزع ا المرب ومد   لد  ر نكدم ل تاجد  عدم 

 الدفاه عم ح وق ا الشروعة.
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اجته دددددا  ىل م دددددر اسمدددددم والب ي دددددا ال و ك دددددا ا صددددد ا  إدددددوم اجلمعدددددة
ابلفددؤولص اسم يددص وت  دددان الفدد ون ور تكددم ا حالددة جيدددع ويل ددع مددم 
اإلخدوع عمددل بددرانمج روتيددين ح ي د  للمفدداجص لكدد  ال إشددعرون ابلوحدددعال 
وي عدا كاندع مفد لة ت  يد   مداكم ندومهم واحلمامدات  كدرمكم هللا ومدا  ىل 

 اهم ا تعلديمهم الددإم و رإ دهم  ل  هد  مدم اسولدو تال كمدا  ن دا نصدح
حلو  ارم والرجوه  ىل هللا واالببعا  مم الفرقات وا رمداتال  ندين  ءمدم  ن 
سددددلطات الفدددد ون ا كددددل مكددددان ا العددددار تفددددبطي   ن تفدددداعد الفدددداجص 
لكد  إ  عددوا   ا خرجددوا م هدداال وهددذا  مدر اددائ  ا الددوال ت البحدددعال فه دداو 

شدددرون ا الفدد ون وإعلمدددون ال ددان  إدددم احلددد  الكثددري مدددم الدددعاع الدددذإم إ ب
وتبحددددا اإلحصدددائيات  ن مدددم  سدددلموا ا الفدددد ون هدددم  كثدددر عدددد ا مددددم 
غددريهم وهددذا ب  ددل هللاال كددان معدد  اسش ع دددهللا  إددل جدد  وقدددم ن فدده هلددم 
بصددد به الفدددؤو  اجلدإدددد لالسدددبا ارات ا كدددال اجلدددوببصال وقدددد فرحدددوا ملدددذح 

سمين غري مفب ر رغم  ن اجليش ا كدل البطورات س م إعلمون  ن الوض  ا
مكان وكثدري مدم ال دان إ  دون  ن وجدو  اجلديش إك د  وهدذا لديو صدحي  
فددداسمم اددديت انبددد  مدددم اهبمددد  ومربدددويف ابسفدددرا  ومدددد  ت دددواهم ب وحددد هم 
للفدددلطة الددد   دددثلهمال   ا ر إ دددا ا ال دددتع الذه يدددة للدولدددة الفدددلمة وهددد  فدددتع 

سددد الحظ  نددده ر إكدددم ه ددداو ادددرية  و جددديش ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
مواليان للفلطان ومهامها الب دو  ا الدإ دة ال دورع عاصدمة ممدد صدلى هللا 
عليه وسلمال بل ه او جيل كامل فو هللا وإشعر ابلفؤولية الكاملدة وكلهدم  
كانوا إ دمون  رواحهدم رخيصدة مدم  جدل  مدم  خدوا م وعلدى ر سدهم ال ائدد 
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لرسو  صدلى هللا عليده وسدلم وكدذل   خدوا م ا الددإم  اسع م للدولة وهو ا
كما   م كانوا فمون  خوا م ا اإلنفدانية مدم  ب داء اس  ن اسخدر ال  هدم 
اديت ا آمددان اهبمدد  هددو  ن إعدد  اهبمدد  معددىن اسمددم الشددامل وهددو مربددويف 
بب ددو  هللاال سن بب ددواح ت ددل اجلددرائم واسح ددا  واحلفددد وحددو الددذات وعدددم 

ال  ين أمن وا ومل يلمجل وا إمي ا م بظل م أول    ايخر إ و  هللا تعاىلال )ق و  
(. ال  رإدد  ن إ هدم  ندين ضدد الشدرية الداخليدة الدنيدة فهدذا لديو  م األم ن

صددددحي ال بددددل تددددم ضددددد الشددددرية الدددد  ختدددددم الفددددلطان ف دددد  وترتعددددو م هددددا 
 الشعوبال فداجليوش والفدال  إ  يمد   ن توجده  ىل سداحات العدارو واجلهدا 
فهكذا فعل الرسو  صلى هللا عليه وسلمال  ما توجيه الفال  ضدد الشدعوب 
 ون تربإددر اددرع  و مجدداه مددم ق ددل العلمدداء  كددان  لدد  مددم ق ددل احلكددام  و 
ا كددومص كددل  لدد  إددؤ ي  ىل الم ددوهال لفدد ا مدد  الشددرية ال اسدددع وال مدد  
مدددم فمدددل الفدددال  مدددم  جدددل مصددداحله ف ددد ال جيدددو  ن ال تفدددل  اسسدددلحة 

 عوب  بداال بل تفل  ضد اسعداء ا ساحات ال با .ضد الش
بعد هذح اجللفات ال فيطة م  اسش الفؤو   رك ا مدم جلدو 
قاصددإم مدإ دة كيفددماإو واحلمددب  ن ددا اسدب  ل ا ا  يدراث الدإ ددة مدم ق ددل 
اددد اب االسدددبا ارات الدددذإم كدددانوا إ ب رون دددا  حدددر مدددم مجدددرال وال ن فدددى  ن 

اإو ممبدداز جدددا فهددو مددم )اإلإزفلددع( وقددد حزنددع  الطرإدد  مددم جددواب  ىل كيفددم
كثدددريا لدددرءإ  ايالث مدددم الشدددعو الصدددوما  الفدددكص ا  يدددراث الطرقدددات 
وقدد  مددرت بيدورم بفدد و ال ياضداتال ل ددد اخب دع قددر   كملهداال اخب ددع 
 اما وحصلع ه او خفائر بشرإة وكاراة  نفانية ا والإة جوابال وال ن فى 
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ة ا الشددددددد اب ر تكدددددددم هلدددددددا عالقدددددددة جيددددددددع  ن سدددددددلطات كيفدددددددماإو البمثلددددددد
ابل  مات الدولية اإلنفانية وكانع هذح اإل ارع ت  ر  ىل ال  مات ا اصة 

 ا ع دددما إ ددين اإلنفددان كددل ادد ء علددىب  ددرع رإ ددة وادد  ل شدداياراال وهكددذ
الشدد  وال ددم فلددم إدد     بدددا ا عالقاتددهال ك ددا  ددرب اإلخددوع ابلبددا  " مددا  ن 

هدا  دع  ادراف ا"ال وال لمنتو هذح ال  مدات ت دوم بعما  ن نفاعد هؤالء و 
ضري ا  ل  ما م اإلنفان إرإد  ن إفاعد  خاح اإلنفان فدال  ن بدذل ال 
وجتربب دددا مددد  ال  مدددات ا م دإشدددو انجحدددة حيددد  نراق هدددا مدددم بعيدددد ون عدددد 

 الع اصر ال  هلا  ج دات خاصة ملا  ون  فشا  مهامها العامة.
إو ومددرران  مددام ك يفددبها ال ائمددة ه دداو وصددل ا  ىل مدإ ددة كيفددما 

م دددذ ع دددو ال وتع   دددا مدددم الكيددددل مكيدددالصال فددد  ارع كيفدددماإو كاندددع تعي  ددددا 
وت شددر اإلادداعات الكا بددة حددو  تعامل ددا مدد  ال صدداري ا م دإشددو وزعمددوا 
 ن ددددا ترك دددداهم إب ولددددون فيهددددا كمددددا ادددداءواال وهددددذا لدددديو صددددحي  فال صددددار  

م ر إعل دددو  ن فدددهم   دددم ت شدددريإون اسجاندددو ا الصدددوما  هلدددم  مددداك هم وهددد
سن  ل  ضد  هدافهم احل ي ية وسوث لم إب  ل الصوماليون  ل ال فهم ا 
 ن   ارع كيفددماإو تفددعى لبشددوإه ععددة ا دداكم ف دد ال وقددد ابن  لدد  اسمددر 
ا اليددومال فدد حم نفددري ا كيفددماإو والك يفددة واق ددة وادداالة ا مع ددل حركددة 

 ن تل  اإل ارع تط   على ال ان ما ال تط    الش اب اهاهدإمال وهذا إعين
علددددى ن فددددهاال ال خي ددددى علددددى  حددددد  ن ال وضددددى كانددددع م بشددددرع ا بعدددد  
  ارات ا اكم ولكم  كثرها كانع ا   ارع كيفماإو الد  كاندع  دع  مدرع 
بعدد  اسادداانال ووراءهددا الشدد اب الددذإم فرضددون ضددد ا دداكم وإبصددرفون 
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م  صدددلةال وتمددددد هللا  ن دددا وصدددل ا ا الوقددددع  وكددد  م ا  ولدددة اثنيددددة  و  مدددارع
ال اسو ل كش  تل  ال زعاتال ل د قرران  ن نباذ  جراءات وت د  ون دص 
لل ميدد   ن   ارع ا دداكم هدد  موحدددع  ن ادداء هللاال وفددور وصددول ا يلددو مددىن 
اسش ع دددهللا  ن نددذهو  ىل بيدددع الصددجمل ل ددا ولك دددين رف ددع  لدد  لعرفدددة 

كمددددددا تفددددددمى ولكدددددد   جت ددددددو اإلادددددداعات ا   الفدددددد   بعددددددرث الدإ لوماسددددددية
الفدب  لال ف لدع لدعش "جيدو  ن نب دده م اادرع  ىل  ار الدوا  ون صدد  محددد 
مددددور و دددربح بوجدددو ان و ّن وجدددو ان رعيدددا و ن دددا ا مهمدددة رعيدددة وقدددد كل ب دددا 
ا دددداكم اإلسددددالمية ملددددا"ال وفعددددال  ع  دددده ال كددددرع حيدددد  ال نرإددددد الزإددددد مددددم 

ورا  ىل مكبددددو  محددددد مدددددور وهددددذا ال ددددين كددددان اإلادددداعات عددددين واجته ددددا فدددد
الصدددجمل لدددوزإر الددددفاه الصدددوما   مدددري احلدددرب وقددداي  الطرإددد  الفدددمى بدددّري 
هدديال ال وقددد هددرب وتددرو الدددار ور إكددم إدددف  اإلجيددار سهلهددا  بددداال ع دددما 
وصددل ا ر إكددم  محددد مدددور موجددو  وك ددا جددائعص ي عددا فدددبر ل ددا اسش  محددد 

ث كيفدماإو وقدد  هدر ل دا  ن لدإده معدار ال  ا مل ا  اليمين موعد ا احد  
ابلب ددار ك ددار ه دداوال توجه ددا م ااددرع    الطعددم وت اول ددا غددداء مجيددل  نفدداان  
كدددل البعاعدددو الدددذي ل ي ددداح بفددد و الفددد ر لددددع االادددة   م مبواصدددلةال وبعدددد 
المدددداء اجلميدددل  رك دددا    م دددىن الدددوا  مدددم جدإدددد و خل دددا ع دددد االسددددب  ا  

و حيدددد  كددددان لدإدددده بعدددد  ال ددددانال وبعددددد فددددتع وجيددددزع عدددد  ل ددددا وب ي ددددا ه ددددا
الدخو  مم ق ل ع دال اصر وهو الفكرإبري الشاص  سمحدال وي عا كاندع 
ال اجد ع ه دداال ف دد كددان اسش يلحددة الفدو اين هددو مددم ع ددح ففددلم ا علدديهم 
ببحيددة اإلسددالم ا الدددع وبددد ت   دددا مدد   خدد  وصدددإ   وح يدد  يلحددة 
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سددبطالعية الدد  أتتي ددا عددرب اسقمددار الصدد اعية وهدد  وقدددمع بعدد  الصددور اال
ت ددددص مواقدددد  ال بددددا  ا  إدددددو  و إ صددددو و إ ددددوين وبيددددداوا وغريهددددا ومحددددد هللا 
ب ددددوم ا سن الطرإددد  صدددعو جدددداال وتكلم دددا بعددد  الشددد ء وال خي ددد  علدددى 
 حد مم احلاضرإم  و مم إعرث سياسة الشد اب عدم قدرب  ن  محدد مددور 

لفو اينال وهذا اسش  عرفه م ذ فتع يوإلة وال إهمه  خذ  وامرح مم يلحة ا
مم  خذ اسوامر م هال بل إهمه موقعه ومصاحله الفياسية والشاصيةال وقدد 
 هددددرت ا كيفددددماإو فمددددا ا سدددديحدا اين؟ال كددددان  محددددد مددددم اقددددت  علددددى 
اجل دددوبص ق دددية تميدددري يلحدددة واسدددب داله ر وك ن دددا ا ادددطرنجال نفددد   نددده ر 

نج مع ال ف د اصطدمع م  اجلمي  ع دما بي ع هلم إكم جييد تل  الشطر 
 ن ا م  الصوماليص مجيعا ومصلحة ا اكم فومل اجلمي  س دا توحدد الشدعو 
الصدوما ال ر  نفددى   ددم إ  ددون  و  ادداعوا  نددين ر  ح ددر  ىل كيفددماإو إددوم 
 خوهلدددا بفدددالم  ون قبدددا ال و ر ت  ن  خدددرد الوساوسدددة ا صددددورهمال ل دددد  

ر  خ ددد  ولدددم  خ ددد  ادددي ا عددد هم فطلحدددة الفدددو اين إعلدددم ك دددع واا دددا  ندددين 
جيدا  نين قد اجبمعع معه وعلى ان را  م  قيدا ع  لدو الشدور  الب  يدذي 
للمحدددداكم ا م دإشددددو وات   ددددا مدددد   ول دددد  ال ددددا ع  ن ددددا كمهدددداجرإم سددددوث 
نفاعد ا توحيد ص  الصوماليص وليو ا ه وسد كون إددا واحددا ا كدل 

   مدددام يلحدددة فهدددو إعلدددم ملدددا مفددد  اال  هددداري ندددوااددديتال لدددذا ر  جبهدددد ا  
وه او مشلكة كاندع تواجده اسش يلحدةال ف دد كدان إ دم  ن  خ داء سدلطبه 
علدى ال دان وعددم   هددار ن فده  نده الفدؤو  عمددا جيدري ا كيفدماإو سددي   
ابلمرو و ق اع ا  نه برإتال لكم كثرع اسخطاء اإل ارإة ال   صل وما زالع 
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وضدددد   ن الهدددداجرون هددددم مددددم إوجهددددون الصددددوماليون  صددددل  ا دددداء وجددددو ان ت
لددد ع  ال دددرارات الددد  ال ندددر    دددا تصدددو ا مصدددلحة ا ددداكمال ل دددد  هدددرت 
مشدددكلة  جبماعيدددة جدإددددع ا كيفدددماإو ف دددد قدددرر يلحدددة و  ارتددده م ددد  بيددد  
الف ائر ا كيفماإو  ون  سبشارع ا اكم  و اجللون  ىل العلماء والفماه 

ال ددرار وجيددو ت  يددذح علددى ال ددور وكدد ن الفددي ارع مدد همال بكددل بفدداية تدلب اددذ 
هدد  جددوهرع مشددكلة  مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال وكدد ن هددؤالء الشدد اب 
قد حلوا مجي  الشاكل ال  توجه الصوماليون وب   مشكلة الفدي ارعال ل دد 
بددد وا ابل هاإددة وهددذا خطدد  فددا  ال فهددذح الفددائل تددتو لل هاإددة ع دددما تفددب ر 

ا لي ددة عمددر رضدد  هللا ع دده حددد الفددرقة بفدد و اهاعددة ا الدولددةال ل ددد  خددر 
عام اهاعةال هل حللبم مشاكل الالج ص وال ياض ات واهاعة والكولريا ومدا 
 ىل  لددد ال ق دددل البطدددرمل  ىل الم وعدددات؟ال ه ددداو  مدددور جوهرإدددة كاندددع علدددى 
ر ن  ولدددو ت هدددذح اإل ارع وجيدددو  ن تفدددعى  ىل حلهدددا ق دددل االصدددطدام مددد  

 مور ال  ل  حل هلا سو   ج ار ال ان ف  ال الشعو ا  
واين ل عددو   ىل ل دداءان بددوا  كيفددماإو  محددد مدددور الددذي كددان 
مددددددعوما مدددددم ق دددددل اسش يلحدددددة الفدددددو اين وبعدددددد البفدددددليمات والبطمي دددددات 
ت دددمع وجلفددع ا الكرسدد  ال ابددل ا اجلهددة اليمددىن و خددوان ع ددد هللا  إددل 

 ور ما إل :ج  ا اجلهة اليفر  و خربت  محد مد
 "ل د وصلع كما ات  ع معكم" -
 وما العمل؟ -
 "كما تعلم ف ن ا على صد  ب اء جهاز اسبا اراو جدإد" -
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 ييو سوث  لو ونبحدا  كثر -
"ع دهللا سيبحدا ال ف ان معلم ف    ما الفؤو  اجلدإد فهو  -

 ع دهللا"
وتدددخل اسش  إددل جدد  و خددربح  ندده م ددوو م ااددرع مددم  لددو 

ليبدددوىل م صدددو رةسدددة االسدددبا ارات ا اجلدددوببص و خدددرد لددده  ورامل  الشدددور 
اإلعبمددا  وه ددا تمددري وجدده الددوا ال فهددو كددان إ ددم  ن ددا نرإددد م دده  ن إوسدد  ل ددا 
اهدددا   و نطلدددو م ددده اإل ن ابلعمدددل ا كيفدددماإوال ور إعدددرث  ن دددا قدددد   ي دددا 

وال ر نددر   مددوران ابلطرإ ددة الشددرعية فا دداكم هدد  اجلهددة الكل ددة لوضدد  ال اصدد
م ه  ال البعاون وعدم الوقوث ضدانال وات   دا علدى  ن نلب د  ا اليدوم الثداين 

 ا مكب ه ا الفاعة العاارع.
 

 العم  ِف كيلمايو
 

وصدددل ا كيفدددماإو بفدددالم ووجددددان بيدددع  هدددز ل ددداال كاندددع ه ددداو 
م افة الصصة ل يوث الوا  ور تكم تفبادم سن ال يوث إذه ون  ىل 

واين سد باذها م دافة خاصدة لالسدبا ارات وسدوث نددف   الوا  م اادرعال 
كدددل البكدددالي  حلدددص ترتيدددو موضدددوه تدددرميم م دددىن االسدددبا ارات الفددداب ة ا  
كيمفداإو وك دا قددد  خدربان  محدد مدددور  ن دا سد ال  الفدداك ص فيده ونصددلحه 
لك  نفبادمه ا الفب  لال كانع الل ات ال  ت ب ران كثريع فه داو جتميد  

لبدرإ ات   م اارع العمل الفريال وهدذا العمدل كدان ا ال دمدة الكوا ر   ا
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فددددد ر ان وبفدددددرعة توزإددددد  بعددددد  العيدددددون ا ال  يلبدددددص الب اتلدددددة م دددددذ ال ددددددم ا  
كيفماإوال وكلباها مم الدداروت وهد  اهدرتص والرفدانال وي عدا ال ن فدى  ن 
اال اسوجا إم ه  مم  كرب ق ائل الداروت  إ ا ولك ها كانع مهمشة ساب 

وهددد  اين ا احلكدددم وهدددذا ر فصدددل ا البدددارإخ احلددددإ  ولكدددم حصدددل ا 
زمددم ا دداكم االسددالميةال وه دداو  مددر مهددم إ ب ددران وهددو ب دداء الث ددة بي  ددا وبددص 

مدددم  ن ددا ج  دددا الن ددالب  و لفددحو ال فددايف  ارع كيفددماإو حددص ال تشددعر  
  داء جهداز  بها كما إ م بع همال بل  ر ان  ن نث ع هلدم عمليدا  ن دا ج  دا ل

 خان ابجل وب وإفب يد م ه الوال ت اجل وبية كلها. 
ق دددل  ن  لدددو مددد  الدددوا  ا موعددددان ال دددررال ادددرع ا ا ترتيدددو 
الكاتددددو ونددددز  اسش ع دددددهللا  ىل الفددددومل وح ددددر كددددل مفددددبزلات الكبددددوال 
وبد ان بب مي  الكوا ر ومع مهم إعرفونين س دم مدم الصدوما  المدرر وع دد 

 حددددر مدددم ه ددداو  إ دددا وهددد  ال ط دددة ا بلدددة والعروفدددة ابسدددم هللا  إدددل جددد  إ
اسوجا إمال كدان هددث ع ددهللا مفداعدع هدؤالء سن م سدارم هد  مدم  كدرب 
م سدد  العددار ولكددم ال  حددد إبحدددا ع هدداال وق ددل فددتع زم يددة قصددريع قامددع 
ال ددوات اإلايوبيددة ب بددل  خددع ع دددهللا وبعدد  مددم عائلبهددا ة ددة   ددا تفدداند 

هكدددذا هددد   ايوبيدددا ولدددم تبمدددري فهددد  بدددال  الدإكباتورإدددة والكراهيدددة ال اومدددةال و 
لةسالم رغم  ن هذا الددإم الفدم  هدو  كثدر انبشدارا مدم الددإ ات اسخدر  

 ا احل شة.
ك ا  رد ابلليل ل ب و  ا كيفماإو ومعرفة ما إدور ا الدإ دة 

رث وك دددا ن حددد  ابلبحدإدددد عدددم ب دددا  اجلاليدددة العربيدددة ا الشدددايت  و مدددا إعددد
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ابلدإ دددة ال د دددة و ر ان بدددذل   ن نشدددعر العدددرب ال ددداقون  ن دددا سددد بعاون معهدددم  
ك هدداز  مددم مفددب لال وكمددا نعلددم فدداسجهزع احلدإثددة تعطدد  فرصددة لعقليددات 
ا   ي  بم  حص ال تشعر   ا م  و ع وهذا ا صدميم البعداليم اإلسدالمية 

يدددددون فددددد حم ضدددددد البمييدددددزال وكاندددددع هدددددذح سياسدددددة جهدددددازان حيددددد  تعيدددددص ع
 سدددبا اراتية مدددم اسقليدددات وت عليهدددا لكددد  ن طددد  يرإددد  الشدددر ع هددداال و ا ددداء 
تل  اجلوالت ك ا نددخل  ىل مكاتدو خدان ابالنتندع كد  نبصداف  الواقد  
ال  رم ا وبفرعة فائ ة وك ا نفدبادم  جهزت دا احلاسدوبية الب دمدةال ا هدذح 

وكدددان  اسا ددداء ك دددع  مبلددد  جهددداز الب تدددوب )غيدددع آوي( ك دإدددة الصددد  ال
مع ددم ترحال ددا ا ال  دداء االليكددتوين عددرب بددرانمج )غوغددل  را( الب ففددية 
الدد  ت هددر الصددور الدقي ددة عددم اسروال وقددد جتول ددا كثددريا عددرب هددذا الددربانمج 
لعرفة مواقع ا ومواق  العدو وكي ية احل دائ علدى مي داء كيفدماإو والطدار سن 

إوضدد  ل ددا و سدد حانه وتعدداىل هللا  الو ت دداال كددل إددوم  ددر إؤكددد ل ددا لدد  مددم  و 
ف ددد  كددر  ن الك ددار إ   ددون  مددواهلم ليصدددوا عددم  الال ددرآناحليدداع ا ح ددائ  

سدد يل هللاال وسددريتد  لدد  اسمددر علدديهمال فدد حم اليددوم وا زم  ددا ال تبدداد  ىل 
 رسا  الشاب لواقد  العمليدات كد  إعي وهداال سن  لد  قدد تمدري م در  لدو 

لصددور والعلومددات الفددرإة الكثددريعال ل ددد زر واحددد  ك ددا احلصددو  علددى   مل ا
ر إ دددا الع ائدددو ا عدددار البك ولوجيدددة ع ددددما اددداهدان كي يدددة االسدددبيالء علدددى 

 ن كاندددع لددددإ ا مهدددارات عاليدددة تفدددبطي   مدددوا  اسعدددداء عدددرب هدددذح الشددد كة  
  ددز سي  حدددد ا  ي ف ددددمل عدددال  وعلددى حفددداب اددداجمل ال إعرف دددا وال 

رفددددة ت اصدددديل حياتدددده ونعلددددم رقددددم بطاقبدددده نعرفدددده  بددددارح عددددرب االنتنددددع بعددددد مع
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االنبمائيدددة وك دددا  بدددار اسرووبيدددص الدددذإم إعملدددون ا اسجهدددزع احلكوميدددة الددد  
 ارب داال و رإددد  ن  ادري  ىل  ن البك ولوجيددة هد  الدد  سدبحارب مددم صدد عهاال 
و وضحع للشد اب اسوروبيدص  ن ال  خدذوا اسمدوا  مدم  انن عدا إص بدل 

ذإم إعملون ا الؤسفدات احلكوميدة الد   ارب دا وادم جيو معرفة الك ار ال
حدددددرب فوضدددددوإة لزعززعدددددة هدددددذح احلكومدددددات وضدددددرب صدددددميم فادددددرهم وهددددد  

  وتددم نلعددو مددا إعبددربح المددرب عزتدده وفاددرحال ل ددد بالبيك ولوجيددةال ك ددا نفددبم
  ددوا  ن دددا ال نفدددبطي   ن ن ددد  رمددوزهم ولكدددم ن دددو  هلدددم  ن لكدددل  اء  واء 

رباء ا هددددذا اهددددا    ددددم قددددا رون علددددى سددددحو ل ددددد  ا ددددع ل ددددا اإلخددددوع ا دددد
و  للعدددار للبك ولوجيدددةال وقدددد يلدددو  الاسمدددوا  الطائلدددة مدددم  ي اددداجمل كدددان

هدددؤالء الشددد اب مدددين  ن  ح دددز لدددزوج  ا  ي ف ددددمل ا  ر ملدددذح الطرإ دددة 
ولك ددددين رف ددددع ي عددددا سنددددين ال  عددددرث االسددددم الفددددبادم ا سدددد رها وهدددد  

جيدو  ن نل د   ىل هدذح الوسدائل ع ددما ليفع ةاجة هلذح المامرات ف حم 
إ ي  ب ا اسمدور واحلمددب  ن اإلخدوع ا وزإرسدبان ر إ صدروا معهدا  وا دري 
واجد واحلمدب.  نين   كدر هدذح الب دارب احلياتيدة لديلعم  ب داء  مب دا  ن دا ك دا 
على علم ما إ عله اسعداء ولك  إعلم العدو  ن ا نب ددم معده خطدوع خبطدوعال 

فددالم اهلوليو إددة الماليددة الدد  ت دداه ابل ددالغ الطائلددة عددرب االنتنددع كددان وحددص اس
ابسدبطاعب ا فد  الرمدوز و كدم بكدل بفداية انزاهلدا ا اسجهدزع ق دل  ن تددرود 
ا اسسدددوامل  عددددين  ن دمكان دددا ماربددددة هدددؤالء ا  قبصددددا هم وم ددد  ففددددا هم 

ا فددد ان  هدددو  اسخالقدد  عدددرب اسنتندددعال وقدددد اخدددتان بعددد  اسفدددالم الددد  رم ددد
الكوميدي و نزل ا فيلم جدإد للكوميد ن )مفت بم( كب ربدة وقدد  ح دا   
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يل ددددع مدددددم اإلخدددددوع  ن إ حثدددددوا عدددددم فددددديلم )ممدددددد رسدددددو  هللا( مدددددم الرسدددددوم 
البحركدددة مدددم ادددركة بددددر سندددين  ر ت  ن إشددداهد اسي دددا  تلددد  الرسدددومات 

  م يددددع س دددا  كددد  حكاإدددة وقصدددة ن ي دددا ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم وهددد
للصددمار س ددا ختبصددر البددارإخال ل ددد اسددب ا   خوان ددا اسوروبيددص بوجددو هم ا  
كيفدددماإو وتعرفدددوا علدددى الكثدددري وكدددذل  اادددباقوا  ىل زوجدددارم و وال هدددم وقدددد 
وفدددرت هلدددم جهددداز الثرإدددة ليبصدددلوا  هددداليهم ا  ورواب كمدددا اتصدددل اسش ع دددد 

 الرمحم الكيين  هله ا نريور.
د اسش  بددو  جاندة ا الدإ ددة ف دد سددافر كمددا ع ددما وصددل ا ر  د

توقع ددا  ىل احلددجال لددذا كددان علي ددا االسددبمرار ا مددا ات   ددا مدد  ع دددهللا سدداب اال 
وحفو العلومات الص ةوزت ا فمدإ ة كيفماإو ليفع لدإها  لدو ادور  
الختددا  قددرارات احلددرب  و الفددلم بددل كددان اسش عيفددى الكيددين مددم إ ددرر مددم 

ال وا ن ددو الوقددع كددان  محددد مدددور و مددريح اسش يلحددة إهدداجم ومددم إددتو
الفدددددو اين إ دددددرران مصدددددري كيفدددددماإو  ون الرجدددددوه  ىل  حددددددال وقدددددد ادددددر    
ع دددهللا الح ددا  ن  محددد إرإددد وبفددرعة معرفددة اسج دددع احل ي يددة هي  ددا وك ن ددا 
  ددد  ادددي االر  هدددبم كثدددريا هلدددذح اسمدددور سندددين  عدددرث  ن ب ددداءان جلهددداز فعدددا  

ر مجيددد  اإل ارات  ىل االن ددد ايف والبعامدددل مددد  اجلهددداز اجلدإددددال سدددوث ت دددط
سن دددا لفددد ا  بعدددص سي مؤسفدددة   ارإدددة حاليدددة بدددل كاندددع ميزانيب دددا مفدددب لة 

 وإفب  لها اسش ع دهللا مم   ارع ا اكم.
ا اليدددوم الثددداين مدددم وصدددوىل  ىل كيفدددماإو وا الفددداعة الفدددابعة 

  ن الدوا   محدد مددور ا ا دارد ص حا ت رإ ا جاءين اسش ع دهللا و خدربين
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وإرإدددد  ن  لدددوال تع  دددع قلددديال سنددده  تدددى ق دددل الوعدددد كمدددا  ن دددا ات   دددا  ن 
 لدددو ا م ددددرح ولددديو ا م ددددرانال وهدددذح ا طددددوع ةدددد  ارددددا إعدددين اددددي ا مدددداال 
فواقدددع فدددورا علدددى اجللدددون سن دددا لددديو لددددإ ا مدددا   يدددهال وفعدددال جلفددد ا تدددم 

ارات اجلدإددددع وادددرحع لددده اسمدددور وال صدددد الدددثالا ا غرفدددة   ارع االسدددبا 
مم اهيت حاليا حي  اسحداا تبفاره وجيو  ن ن ين   ارع مبكاملة تبوزه 
فيهدددا الهامدددات وبي دددع لددده  ن دددا لفددد ا بصدددد   لمددداء  حدددد بدددل نرإدددد مددد هم  ن 
إشددداركوان هدددذا احلددددا و رسدددا   لي دددا مدددم إ  دددون   دددم سدددي يدون ا وجيدددو  ن 

واف  اسش ع دد هللا علديهمال و خربتده  ن قصددان هدو إكونوا صوماليص ي عا وإ
ت  ددددددديم   ارع اهل دددددددرع واجلدددددددوازات ا الطدددددددار والي ددددددداء و عطددددددداء  دددددددا  واسددددددد  
لالسدددبا ارات  ن تبدددوىل اإل ار ت فيهدددا وال نرإدددد  ن نبددددخل ا ا صدددالت 
فدال إهم ددا  لدد ال كمددا  خربتدده  ن ددا عرف ددا بعدددم وجددو  جهدداز مركددزي  مددين ا 

 داو اجلديش والفد ون ف د  وهدذا إ لد  اجلميد ال كمدا ن هبدده  ن الدإ دة بدل ه
عالقة الشرية العفكرإة ابلشعو غري جيد وهذا إدده  ىل البفداءالت حدو  
حر فيّددة مددم إ ددو  هددذا اجلهددازال و خددريا قلددع لدده  ن عليدده البعامددل مدد  ع دددهللا 
سنده مكلد  رعد  مدم ا داكم و خرج دا لده الورقدة الوقعدة مدم  لدو الشدور  

قددد قر هدداال وتع ددو مددم م ددمو ا سن سددلطات ع دددهللا غددري مدددو ع وهددذا و 
 إ ا ر إع دو  محدد سنده ايمدر وال داه  ا كيفدماإوال وركدزت مد   محدد ا 
ق ددية توحيددد   ارات ا دداكم وهددذا هددو اسمددر اسهددم ا اهيددت  ىل كيفددماإوال 

كد   د  فاجلمي  إشعر  ن   ارع كيفماإو تبصرث وك  ا  ولة م  صلةال ر  
هددددذح ال  طددددة اسخددددريع حددددص قددددايعين  محددددد وتدددددخل  ليؤكددددد    لدددد  اسمددددر 
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و قصددددد  مددددر البصددددرث كاالن صدددداليصال وقددددد ات دددد  الطرإ ددددة الدإ لوماسددددية ا 
الشددر  سندده ال إرإددد  ن إ دد  اللددوم عليدده مفددب  الال ف ددا    " ن ددا نبعدداون مدد  

ل    ا اح  دا مداال م دإشو ا اسمور اإل ارإة مثل كي ية تفديري الي داء وكدذ
بف و احلرب ف حم نبصل اب اكم ا العاصمة  ما عدا  لد  فد حم نبادذ 
قرارات دددا لوحددددان"ال ور إع  دددين هدددذا الكدددالم فبددددخلع وقلدددع لددده " ن دددا ج  دددا 
ل لمددد   لددد  اسمدددرال  ن ا ددداكم ال  بددداد اين  ىل عددددع   ارع ال تب ددد  ن دددام 

ور  واحدددد تفدددم  لددده اسمدددر كلددده مربدددويف م لدددو ادددواحدددد جيدددو  ن إكدددون 
"ال ومم جان ه ر   اجلدإة ا وجوه ا فطلو مرارا وتكرارا  ا اء وت  ذ خططه

حدددإث ا  ن ن ابددل  خدددوان يلحددة الفددو اينال وعلم دددا م ددذ ال ددتع اسوىل  نددده ال 
إ طد  اددي ا  ون يلحددةال وتددم ج  دا لدد  هم اجلميدد   ن ه دداو فددروهال   ارات 

وجيددددو  ن ال إبددددخل  حددددد ا  وهددد  مكاتددددو الدددوال ت تب دددد    ارع واحددددعال
عمدددل ايخدددر  ا ددداء البعددداون علدددى الدددرب والب دددو   ال لل صددديحة ولددديو لصددددحال 
و وضحع له وبكل وضو  فلفع ممم إكرح قو  احل ال قلع له " ن يلحة 
هددو  خدد  ومعلمدد  وتددم ا مجاعددة واحدددع كمددا  علددم  ن ددا مددم ال اعدددع اسمال 

 كدددد ش  صددددمر لددددهال ومددددا و ك ددددين ا  ي حل ددددة  ن   دددددا معدددده وهددددو فتمددددين
جيمع دددا  كثدددر ممدددا إ رق دددا فدددال  اعددد  سن تددددخل اسش يلحدددة ا ا ددد  سن دددا 
بصدددد  عمدددل   اري  مدددىن والكدددل إعدددرث  ن  خدددوان يلحدددة كلددد   ن إبدددوىل 
مفؤولية   ارع جيش ا اب احلركة"ال ر إع  ه كالمد  حيد   را   ن إ  عدين 

اسدددتاتي  ية  ابجللدددون مددد  يلحدددة خبصدددون هدددذح الهمدددةال وعزمدددع  ن  ي ددد 
عددددم البددددخل ا عمدددل ايخدددرال وال دددرمل بيدددين وبدددص يلحدددة هدددو  ندددين توليدددع 
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مفددؤوليبصال ف عمددل كمفددؤو   و  عددم اسمددم ا حركددة الشدد اب اهاهدددإمال  
كمددا  قددر  لددو الشددور   لدد  ق ددل  ن إبحددرو الشدد اب  ىل كيفددماإوال كمددا 

كدرن   نين  عمل كمشرث عام على جهاز  سبا ارات ا اكمال ونوإع  ن  
كددل يدداق  جلمدد  الصدد وث ولبكددوإم   ارع واحدددعال فلمددا  ال  محددد ا اسمددر 
 كدددت لدده  نددين لددم  قابددل يلحددة ل اقشددة  مددر ال خيصدده  بددداال "ال  اعدد   ن 
 لب    خي ا يلحة خبصون الشروه الذي ج ع مم  جله  ما لو كان  مر 

تده مدم آخر ف ان جاهز"ال هكذا  ق لدع هدذا اسمدر و وضدحع الفد لةال و خرب 
جدإدد  ن اسمدر إبعلد  بده و خي دا ع دددهللا  إدل جد ال ومدم   تركدع اإلا ددص 
سنددين  علددم  ن لدددإهم الكثددري ليبحددداوا ع هدداال وخرجددع وبعددد  ن غددا ر اسش 
 محد  خلع مكب  سلب   بع دهللاال وقد  خربين ابحلرث اسو   نه قد اعر 

نرإددددد اإلصددددال  وتوحيددددد  ن الدددوا  ر إددددر   ل دددددوم اال رغدددم أتكيدددددح لدددده  ن دددا 
الصددد وث و جيدددا  متفدددص ا   ارع اسمدددور وهدددذا اسمدددر إصدددو لصدددلحة   ارع  
كيفدددددماإوال ت همدددددع اسمدددددر ولك دددددين صددددددمع ع ددددددما عرفدددددع  ن اإل ارع ا  
كيفددماإو تشددعر  نددين  هددد  مصدداحلهاال ل ددد بي ددع لل ميدد   نددين ر آو  ىل  

سرتددو اسمددور  كيفددماإو ل  دداء قصددر  و  خددذ الفددلطة مددم  حدددال بددل ج ددع 
كمدددا إ  مدددد  وج ددددع بطرإ ددددة اددددرعيةال ف دددد نزل ددددا ع ددددد الددددوا  و مددددوران كانددددع 
واضحة ومكشوفة لدإه ور     اي اال وا تطور  جيار آخر  خربين ع دهللا 
 ن الدددوا  قدددرر  ن إفددداعدان مدددا إفدددبطي  وهدددذا  مدددر م شدددر م ددددئياال  مدددا مدددم 

واللدددد  والدددددوران  مايالددددةجان دددده ف ددددد  كددددد    ندددده لددددو تعثددددر الددددوا  و را  ال
 ددددا سن اددددع يب ا ا كيفددددماإو تددددز ا  إومددددا بعددددد إددددوم لمففددددوث نبفددددمر ا ع
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فه دددداو الكثددددري مددددم الشدددد اب الددددذإم إرإدددددون  ن إ  ددددموا  ىل العمددددل اإل اري 
 اسمين  دمة الدإ ة واحلمد ب على  ل . 

ا هددددددذح اسا دددددداء كددددددان اجلميدددددد  إ ب ددددددر احلددددددرب ف ددددددد تفددددددارعع 
 ددددة  إ صددددور وت دددددمع قددددوات ا دددداكم فددددره الشدددد اب  ىل الب هيددددزات ا م ط

اسمام بعد  ن ص ع مجي  الاال ص و ارت معارو ع ي ة ابلذات ا مدإ ة 
 جوما وقد ف دد الشد اب الفديطرع ل لدة البددرإ ات وجدر  الكثدري مدم اإلخدوع 
عددم الطرإدد  ال ددريان الصدددإ ةال وقددد انب دده ال يددا إم هلددذا اسمددرال كمددا وصددلع 

الدد   يدد  ال ددوات  ن ردداجم ا كددل اجل هددات   ا انبهددع الهملددةاسوامددر جلم
ع الدددد ال ال وكانددددع الهملددددة هدددد  فددددتع  سدددد وه  ر   عطيددددع لل ددددوات المازإددددة ممددددا

كامدددلال ف مدددا المدددا رع و مدددا احلدددرب الشددداملةال الدددص ر  طددد  هلدددا ور نشددد عها 
ولك هدددا فرضدددع علي دددا مدددم ق دددل بعددد  اإلخدددوعال ونفددد  هدددؤالء  ن احلدددرب ا 

  هلددا  بعددا   وليددةال فه دداو الدوال ت البحدددع اسمرإكيددة و رتددري  وكي يددا الصدوما
و ايوبيدا وكلهدا ترإددد  ن تصد   حفداابرا ا ال ددرن اسفرإ د  وسدبال  م سدداع 
آخر للشعو الفلم الصوما ال  ن ا ر نبم ا ل اء العدو ولك  دا سدوث نث دع 

 الصدوما ال سن دا  ن ااء هللاال واجلدإر ابلدذكر ه دا توضدي  ح ي دة الصدراه ا
مددا زل ددا نفدددم  اإلرامددات الددد  ترمددى للمحدداكم واحلركدددات اإلسددالمية بصددد ة 
عامدددة ومددددم ق ددددل الدددوال ت البحدددددع اسمرإكيددددة وتبهمهدددا   ددددا تعرقددددل جهددددو  
الفددالم ا الصددوما ال ولكددم احل ي ددة والواقدد  غددري  لدد ال فددالوال ت البحدددع 

ل ط دة و يل بهدا علدى الشدعو ه  ال   عطدع اسوامدر لكالملدا ال تسدة ا ا
الفلم الفدكص ة دج واهيدةال احل ي دة هد   حدبال  الصدوما  وجعلهدا  دع 
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تصددرفات المطرسددة المربيددة وحددص لددو      لدد   ىل غددزو اددعو  عددز  ولكددم 
  ن ال صر صرب ساعة  ن ااء هللا.

بدددد ت العدددارو ضدددد قدددوات البيمدددري ا عددددع مواقددد  وابلدددذات ا 
انبهدددع الهملدددة الددد  وضدددعها وزإدددر الددددفاه ا ددداكم  م ط دددة ) إددددو ( بعدددد  ن

الذي   ىل ملذح البصرفات  ع ضم  البحمفدص كمدا قلدع سداب اال وهدو 
ر إكم موجو ا ا الصوما   ا داء تطدور هدذح اسحدداا ف دد كدان ا احلدجال 
وال ن فددددى  ن معددددارو  إ صددددور اسوىل  قصددددد ق ددددل  ن نبحددددرو  ىل كيفددددماإو  

ميددد   ن البصدددعيد لددديو ا صددداحل ا ولكدددم مددد  كاندددع اددددإدع وواضدددحة لل 
ها (ال ل ددد وصددل الكثددري  لدد  كددان ه دداو مشددروه إفددمى )مشددروه االسبشدد

 م دإشددوال وكمددا ن ه ددا اجليمدد  مددم ق ددل  ن مواجهددة جيددوش مددم اجلرحددى   
ن امية ليفع كمواجهة  مراء احلربال على كل حدا  بدد ت بعملد  ال  دل 

ادددداابال وبددددد ان ابلدددددرون  30وهددددو البدددددرإو والبعلدددديمال ون مددددع  كثددددر مددددم 
اسم يددددة و سددددرع ا ا تددددوزإعهم علددددى اسعمددددا  البوقعددددة ل حدددداو  ملددددت ال ددددرا  
احل ي دد  لعمددم ا كيفددماإوال وبدددد ان ابلعمددل اليددداين فدددورا ف ددد جتول ددا كثدددريا 
لعرفة العيون ا اسحياء وم اي  العربال وقد  ح ا ا معرفة مم ب د  ومدم 

ب دددد  مدددد همال ومدددم ف ددددل العدددديش ا م ط ددددة  غدددا ر مددددم اجلاليددددة العربيدددة ومددددم
مجام ال كما تل ي دا بعد  العلومدات عدم العصداابت الد  خت د  اسسدلحة ا 
ال يوت وه  مرفانية وت ب ر ال رن الحداا  ي فوضدىال وعرف دا  ن ال دان 
قد ت   وا ا ررإو الف ائر الم وعة ا الدنية وكب ع ت رإري اسو  الوجده 

يدددده اسمددددم ا كيفددددماإوال  ن مددددم إب دددد م ا ررإددددو للددددوا  والددددذي قيمددددع ف
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سي ارع ال ا   نه سيب  م ا ررإو الفال  وال  ابلال ونفدي ا  ن ال د ش 
عم عيوب ال ان وماولة معرفة  سدرارهم لديو مدم صد ات الدؤم ص ور إكدم 
الرسدو  ممدد صدلى هللا عليده وسدلم إ د ش عدم مدا خ د  عدم  عي ده ور إ عدل 

ال ن صدد  كددل مددم إبددوىل  مددر الددؤم ص  ن إددتو ال ددان صددحاببه مددم بعددد  لدد 
وما  سروا فهذا بي هم وبص رملمال ل د  ففدان ال دان ة دة ال هد  عدم ال كدر 
ق ل وقوعها ا بع  اسحيان ونفي ا  ن مم ارويف هذا ال ه   ن ال إؤ ي 
 ىل م كدددددر  كدددددربال ومدددددا نفددددديه حكدددددام كيفدددددماإو اجلدددددد   ن الشدددددعو الدددددذي 

رم ددان ابلبك ددريات ح ددا ا البميددري واإلصددال  هددو ن ددو اسددب  لهم  و    م 
الشعو ا اهر  ي ال عدع ور إبمري فلما نبمدري تدم ا تعامل دا معده؟ال ل دد 
ددددذتا قددددرارات ر تكددددم ا صدددداال العمددددل العددددامال واسددددبمر مددددم إعارضدددد ا ا  اختل
 رام ا  ن ا  صحاب الصاال وال اسد ونف  هؤالء  ن هدذا هدو  سدان كدل 

 إ يم م فدته ومصلحبه وم اصد الشرإعة ا تل  الف لة. مشروه  ن 
ا  ددددا  العمددددل قم ددددا ببوزإدددد  اإل ارات ا كيفددددماإو  امددددا كمددددا 
فعل دا ا م دإشدو وك دا ولد  سدالح ا وقدراران ا ن دو الوقدعال ر إكدم  حدد 
إفددبطي   ن إبدددخل فيمددا ن علدده وتددم  إ ددا ر نبدددخل ا عمددل  حدددال و  ا 

هللا  ىل  محدددد وإشددددر  لدددده الوضدددوه  مددددا  ن إوافدددد   و  ر ان ادددي ا إددددذهو ع ددددد
إدددرف ال وهدددذا مدددا ك دددا نرإددددح حدددوار بدددص اجلميددد  لب رإدددر مدددا جيدددو فعلددده  ا ددداء 
اسزمدددداتال ون هددددع اسش ع دددددهللا  ن ال إ ددددرر اددددي ا  ون الرجددددوه  ىل  محددددد 
ل ب ددددا   احلفاسددددياتال كمددددا  كدددددان لل ميدددد  عدددددم ماكمددددة  ي  حددددد  ون 

رع ال فدد حم نرفدد  ت ددارإر عددم الدددعى ف دد ال ونددتو الرجددوه  ىل ال  دداء الشدد
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اإلجراءات الباليدة للفدلطة ال  دائية وهد  الد  سدب رر  ن كدان مدذن ا  و غدري 
 لدد . ر  جددد  ي فرصددة للددذهاب  ىل الي دداء  و الطددار بفدد و ضددي  الوقددع 
ف د ك ع مشموال جدا وا ن و الوقع كانع اسحداا تبفاره ا  إ دوان 

  الب دددزاين وعلمدددين مدددا جيدددري ا سددداحة ال بدددا  وعدددد  واتصدددل ر اسش إوسددد
الشددددهداءال وقددددد  حددددزنين ع دددددما  خددددربين ابسبشددددها   عددددز ادددد اب ا ا اجلهدددداز 
االسبا اراوال ف ع  هؤالء ر إصربوا ع دما بد ت العارو ا  إ وان و ه دوا 
للمشددداركة وقبدددل بع دددهم وتفددد هم ادددهداء ع ددددهللا ف دددد كدددانوا إددددافعون عدددم 

جدا على قلد  وك يبده سديا  واعده  فهو عزإزةال  ما هذا الشهيد الدإم والدول
 محدال كان هذا الشاب هو الفؤو  الب  يذي عم اسمم ا مي اء م دإشوال  
كما  نه كان الفؤو  اسو  ا خلية الب  يذ واإلعب ا  لد  االسبا اراتال 

 ددد ل ددد حزنددع ب  داندده وفرحددع  ندده قبددل ا سدد يل هللا.  مددا الشددهد العددام ف
ت دددمع ا دداكم  ىل  إ ددوان مددم بورهك ددا  ون  ي جتهيددزات تددذكر ور إبعدداملوا 
مد  نصددائح ا عددم الوضدد ال ف دد كددان الب دددم ع ددارع عدم محددان سن الهلددة قددد 
انبهدددددع والشددددد اب ا  إددددددو  إب ددددددمون لدددددذا جيدددددو علدددددى قدددددوات ا ددددداكم ا 
م بورهك ددا  ن تب دددم وهكددذا جددرت اسمددور بكددل بفدداية  ون  راسددةال ر تكدد

قدددوات ا ددداكم جددداهزع ا هدددذح ال  طدددة فلددديو ه ددداو خطدددويف  و خ دددا مل  و  
كبائو موزعة بشكل عفكريال وهكذا اسدبملع قدوات البيمدري الد  كاندع 
لدإها اجلواسيو ا ال ط ة هذا الوق  واسبادمع الدفعية بشدكل كثيد  
جداال ور تب دم هذح ال وات  بدا  ال بعد مدا أتكددت  ن الدفعيدة قدد ادبع 

وات ا دددددداكم الدددددد  ر تكددددددم لدددددددإها  ي غطدددددداءال وكددددددانوا  طددددددرون الشدددددد اب قدددددد
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ابلكاتوإبشددا الطوإلددة  و مددا نفددميه )وان تددو تددو( الدد  ترمددى مددم الشدداح ات 
صدداروخا وت ددذث مجيعددا ا عدددع اددواينال ل ددد  42والشدداح ة الواحدددع  مددل 

ر   الش اب احلرب فعالال وك ع  خشى االنفحاب ال وضد  ففديؤ ي  ىل  
ا هذح اسا اء كانع ج هة  إدو  سداخ ة جدداال وقدد  دداع عدرب كاراةال و 

اهلدددات  مددد  اسش عيفدددى الكيدددين وعلمدددع  ن خدددري اددد ابه وقا تددده قدددد قبلدددوا 
ع دددما صددددوا ه ومددا لل دددوات االايوبيدددة الدد  حاولدددع ر  مدإ ددة  إددددو  ومدددا 
حوهلددا وقددد  بلددى الشدد اب بددالء حفددمال وركددز ال ددوات اإلايوبيددة علددى كددل مددم 

ز  تصدددا  وقبلدددوا مجيعدددا مددددم ق دددل ال  دددانال وحصدددل  لددد   ا دددداء فمدددل جهدددا
الب دم وقد قبل اسالث وليو ال ات مم ال وات اإلايوبيةال ور  ر عددع   م 
حددددص وصددددلب ا  ن دددداء  ن قددددوات ادددد اب احلركددددة الدعومددددة مددددم البطددددوعص قددددد 
اسدددددبولع علدددددى  إددددددو ال كمدددددا عرف دددددا  ن  خدددددوان علددددد  صدددددابر ) بدددددو ح دددددجمل 

ن إبحددرو بفددرعة ا ال ط ددة وقددد الب ددى قواتدده  خي ددا عيفددى الراحدداوإين( كددا
الكيين ور إب  ا ا ال يا ع ف د كانع هذح ال دوات  دع   ارع ا داكم و مدرع 
 بددو م صددور الددذي  هدددو للحددجال وهكددذا  بدد  علدددى صددابر عملدده ا حدددرب 
العصددداابت وتدددرو عيفدددى مبمركدددزا ا  إددددو ال  مدددا ا كيفدددماإو ف دددد بدددد ت 

ب هيدددزات الالزمدددة لفددداندع اإلخدددوع ا  إددددو  و إ صدددور وبدددد  البحركدددات وال
ادداب للددذهاب  ىل  إ صددور لفدداندع  800اسش يلحددة ببفددلي   كثددر مددم 

عيفدددىال  مدددا تدددم ف دددد  بع دددا عمل دددا كالعدددا ع سن دددا جهددداز  مدددم  سدددبا اراو 
  مر العارو لل ا ع العفكرإم.وعمليات ا العكفرإة مدو ع وترك ا 
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سحدددداا اتصددلع  وال ي ا  سدددالم آاب  سيمددد م  ا دداء هدددذح ا
علددديهمال كمدددا  را  اإلخدددوع ا وزإراسدددبان معرفدددة مدددا جيدددري ابل ددد   و خدددربرم 
 نددددين ا كيفددددماإو ا مهمددددة جدإدددددع للمحدددداكم و ن اسمددددور تفددددري بفددددرعة 
وه او معارو ادإدع جتري حالياال كانع خال   رو الصوما  ت ح  عين 

هلددؤالء  نددين ا مهمددة عفددكر  ا كيفدددماإوال فببصددل ه ددا وه دداوال وقددد قيدددل 
وكانددع هددذح ا ددال  الشددمالية مكل ددة ببدددرإو جيددل  مددين جدإددد لالسددبعدا  
للمرحلدددة مدددا بعدددد ا ددداكمال  مدددا االتصددداالت الددد  كاندددع أتتي دددا مدددم م دإشدددو  
كانددددددع مددددددم ادددددد اب اإلسددددددبا ارات وإطل ددددددون مددددددين اإل ن بددددددتو م دإشددددددو 

  سن م دإشدو سدبكون فاضديا مدم والذهاب لل بدا  ا اسمدام ورف دع  لد
اسمددمال وهدد   إ ددا ج هددة لددم إعددرث اسمددورال وكانددع االتصدداالت واسخ ددار 
أتتي دددا مدددم  رو العدددارو و زن دددا فه ددداو الكثدددري مدددم الشدددهداء الدددذإم قبلدددوا ا 
معارو بفيطةال س لع ن ف ال كي    ا وسعع ال وات اإلايوبية وقررت  ن 

سمدر؟ال ل دد علمدع  ن ه داو خلددل رداجم بددال مدم الددفاهال كيد  سدبكون ا
تكبيك  فيما جيريال وتم ك يل قددمي قدد ر إ دا احلدروب الك دريع ف دد حارب دا 
ا  فمانفبان وواجه ا قوات ن امية على مفبو  عا  مم الب  يمال لذا ك دا 
نر  ا طر ال ا م لش اب ا اكم وبع  مم ا اب ا مم اجليل اجلدإد الدذإم 

ت ال  اميددة فيلددزمهم مواقدد  اثببددة ومصدد ة وال دقددة ر إ همددوا ح ي ددة الواجهددا
جيددددعال وترصدددد مفدددبمر و سدددبطاله جدددا ال وعددددم تدددرو ال ط دددة لل واسددديو 
الددذإم إ  لددون  خ ددار الشدد اب للعدددو إوميدداال وبدددون  فاعددات وخ ددا مل قوإددة 
فلدددم ن ددددر علدددى صدددد  ع ددد  اهل ومدددات وهددد  المدددارات اجلوإدددة والدفعيدددةال ر 



                   339War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

ا سد  ع و كددرتال وقددد تعدداملوا مدد  ال ددوات تكدم ج هددات الشدد اب  ابددة كمدد
إلايوبيدة وك  دا عصدداابت مبحركدةال وا احل ي ددة هدذا اجلدديش إفدبادم الشدداع 
لواجهة ال وات البحركة خب ة وز  ع على  ل  أتتديهم اإلمددا ات  و   و  

ايت فهم  زجون بدص اسمدرإمال  مدا تدم ق ل قوات الفاندع اههزع بكل  مم
اكم ف دددددد كاندددددع ج هدددددارم ع دددددارع عدددددم قدددددوات مبحركدددددة و قصدددددد اددددد اب ا ددددد

ومبفددارعة ومعهدددا آليدددات وال تددددري  هددد  عصددداابت  و ن اميدددة  و مدددا ا؟ ور 
إكم ه او  ن  ايف إذكر وابلذات مم ق ل البطوعص الدذإم ر إكوندوا  دع 
 مرع  حدال وهدذح هد  احل ي دةال وال ن فدى  ن قدا ع جديش ا داكم هدم اد اب 

ر إب  وا تفيري مجاعة و ص حوا اليوم قدا ع لكبائدوال صومالص صمار ا سم 
وهددذا لددديو جتدددرإ  سحدددد فددد ن لكددل حرفدددة  صدددحاملاال وال  رإدددد ممدددم ال إ هدددم 
العفددكرإة  ن إ ددم  نددين  يعددم ا قدددرات الشدد اب اهاهدددإمال ف ددد   كددرهم 

  "رحدددم هللا امدددرء عدددرث قددددر ن فددده"ال مدددا  قولددده  ن اإلسدددتاجتية اددد ء إةدددد
روب ايت آخرال  ن الشد اب اختدذوا اسدتاتي ية الواجهدة والبكبيكات ا احل

م  اإلايوبيص وسدلطة ع ددهللا إوسد  وتدم  إددان  لد  ومدا زل دا نؤإدد  لد ال 
ولكم البكبيكات الب عة ا ت  يذ تل  االستاتي ية كانع خاي ةال هذا هو 
اسمر بكل بفايةال فاحلماسة وحو الشدها ع ف د  ال تك يدان لدر ه العددوال 

حصل خلل تكبيك  ا معركدة  حدد هدزم جديش الفدلمص وقدد كدان  وع دما
 ف ل اسانم ممد صلى هللا عليه وسدلم مدم بيد همال وكدل  لد  ليكدون  رسدا 
ل اال  ن ا اب ا ر إكونوا إعرفدون مدم  إدم إ دد ونال  إدم سدال  اإلادارع؟ و إدم 

إدم الدعم ا ل  ؟  إم الشؤون اإل ارإة واإلسدعافات؟  إدم ال دوات ال دإلدة؟  
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ن ددددايف الب معدددددات الثاببدددددة وال دإلدددددة؟ال مدددددم إددددد  م هدددددذح العدددددارو؟  إدددددم غرفدددددة 
العلميددات؟ال  إددم البفددلل اإل اري العفددكري؟ال كددل هددذح اسسدد لة ر تكددم هلددا 
 جيدداابت م ددذ اليددوم اسو  الددذي وصددلع  ىل م دإشددوال لددذا ك ددا ممددم إشدد   
 أتسديو العفدكرات لبهي ددة قدوات ا دداكم وتوزإعهدا حفددو الطلدوال ويل ددع
مددددددم بعدددددد  ال ددددددا ع اليدددددددانيص تددددددوفري وقددددددع بفددددددي  إلعطدددددداءهم  ورع لددددددواء 
)ج راالت( حربال وتدرإ هم علدى كي يدة البعامدل مد  ا درائ  وكي يدة ت فدي  
بص ال وات  ا اء اهل وم  و اإلنفدحابال وكي يدة توزإد  اجليدوش بكدل  فرعهدا 

 ال سددددواء الشدددداع والدفعيددددة وايليددددات وسددددال  اإلسدددد ا  ا ل دددد  ومددددا  ىل  لدددد
وكذل  تعلديمهم البفلفدل اإل اري  ا داء ال بدا ال و ت دان خطدوات  جدراءات 
ت  دديم العركددة وهدد  بفدديطة وميفددرعال ولكددم ر فصددل  لدد ال وقددرران فعددال  ن 
ن ش  العفكر ا م دإشو لك  تددا  مدرا جدإدداال واعبمددان علدى خربات دا 

و  ا ا البعامددددددل مدددددد  ال ددددددوات ال  اميددددددة سن اجلميدددددد  إعلددددددم  ن اجليدددددددل اس
 فمانفدبان انب عدوا كثدريا مدم خدربات احلدروب وقدد تعلم دا كي يدة توزإد  اسلوإددة 
وال ددرمل والكبائددو والفددراإة وال صددائل   اجلماعدداتال وك ددا جدداهزإم ل فدداعد 
 خوان ا ولكم قد أتخر الوقع وبفد و البددخالت مدم بعد  اسيدراث الد  

 ي ددة كانددع ر تكددم تع  هددا هددذح البحركددات و فدد ها ااصددياال كمددا  ن احل
واضحة ف ع  قا ع ا داكم والشد اب تعداملوا مد  هدذح ال صدائ  م دذ ال داإدة 
بددربو ع و خددذوا اسمددور ب فددايةال س ددم ر إبوقعددوا ه ومددا علددى م دإشددو وهددم 
إعبمدون على الشعوال ونفد   ن العددو الدذي نواجهده لده  سدالي ه الابل دة 

مددم ق ددل قددو  الشددر  ع دا ولدده مصدداحله كمددا  ن لدإدده سددلطة صددومالية مدعومددة
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العددال  وهددؤالء ال إرعددون ال اددعوب وال  حدددال ل ددد  ددم بعدد  قددا ع ا دداكم 
والش اب  نه مم عرث كي ية  سدبادام الكالاد كوث واللدجمل للعمدل إ  د  
ليكدددون قائدددد مجاعدددة  و فصددديلة وهدددذح هددد  العددداإرال فلدددم تكدددم عفدددكرإة بدددل 

علددى تفدديري  ادد اب تعددو وا !العشددوائية  امدداال فكيدد  تبايلددون هددذا الوقدد 
مجاعدات صددمريع  صد حوا اليددوم  لكدون الكبائددوال  قصدد  ن الباصصددات ر 
توضددد  ا  ماك هددددا وكدددذل  ر جيبهددددد الكثددددريون ا تطدددوإر مهددددارارمال كانددددع 
 خبيدار ال دا ع ابلشد اعة وابالنبمدداء ال  لد  ف د  وهددذح هد  احل ي دة الددرع ا 

ت بدددددل جيدددددو  ن الصددددوما ال وال  ءمدددددم ب كددددرع  ن الشددددد اه إبدددددوىل الفددددؤوليا
إبدرب اسش على ختصصه ق ل  ن إبفلم  ي مفؤوليةال كما  ن الصدحابة ر 
 إعطوا ال يا ع سهل الش اعة ف  ال بل ه او معاإرع كثريا ل ا ع اجل هات. 

 م ي ا عشرع   م ا كيفدماإو واسمدور كاندع جيددع حلددما  ىل 
ربح  مددددر  ن فاجدددد ين ع دددددهللا  إددددل جدددد   ن  محددددد مدددددور وا  كيفددددماإو  خدددد

ع يو وم ا حال "ال نرإد اسش إع وب ا كيفماإو"ال وإطلو مين  ن  عو  
 ىل م دإشدددوال وفهمدددع م اادددرع  ن وارء قدددرارح لمدددز و اددداان آخدددرإمال وهدددم 
الددذإم   حفددوا  نددين  ن ددم مددا ر إفددبطيعوا ت  يمددهال ور   ر كيدد  اختددذ هددذا 

واب ال اادر الدذي ال رار ولكم ر إب ر  ابهيدت  ّ  و خ داري سنده إعدرث اجلد
سدديبل اح مددىن وهددو الددرف  ي عدداال وقلددع لع دددهللا "ال ت ددزعج فدد ان مبعددو  علددى 
مثدددل هدددذح احلددداالت فهدددم إشدددعرون ابلمدددريع مدددم عمل دددا"ال ف دددد انبشدددر  خ ددداران 
وصدمل نوا ان ا   دام هدذا الشدروه وهللا إعلدم مدا ج  دا مدم  جلده فدال إهم دا 

كددان ه داو  حددد سديارجين مددم ه ددا مدم إ ددم ب دا سددوءال و خربتده ابلبددا  "  ا  
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فهو  نع سن  مفؤو  االسبا ارات ا اجلوببص  و قرار مم  لو ادور  
ا اكم"ال وقد ت هم الوض  وقا     نه  خرب  محد  ن هذا اسمر لم فصدل 
وسدددددي  ى إع دددددوب  ىل  ن إدددددبم عملدددددهال ورمي دددددا تلددددد  الب هدددددات والكدددددالم وراء 

سنه سيكون عكفيا على وا  كيفدماإو   هوران ور نر   ن ن شر  ل  ا رب 
كمدددا  ن الوضددد  احلدددا  هدددو وضددد  مع دددد وي دددو  احلدددرب قدددد  قدددعال وبكدددل 
بفددداية ب ي دددا واسدددبمرإ ا ا  عمال دددا  ون االعبمدددا  علدددى تلددد  اإل ارعال وقدددد 
 حرجدوا بعدد  لد  وخاصدة ع ددما  تصدل ع ددهللا ابلشديخ حفدم تركد  الدذي  

ربال وحفددددو رواإددددة ع دددددهللا ف ددددد كددددان ا احلدددددو  الكي يددددة و خددددربح ملددددذا ا دددد
تع و الشيخ مم هذا اسمر سنده إعلدم  ندين مكلد  مدم ا داكم وهدو ع دو 
ا  لدددو ادددور  ا ددداكم ويلدددو م دددا مواصدددلة عمل دددا كمدددا إ  مددد ال اسدددب ب  ا 
فيما بعد  نه قرار اسب زازي لعرفة ر  فعل ال س م  را وا  ن إفدبمروا ا نشدر 

 بدذل ال ل دد وصدلب ا العلومدات  ن بعد  اإلااعات حول اال وقدد بدد وا فعدال
ال ان إشيعون مم جدإدد  ن دا ال نرإدد  ن إبوجده الشد اب  ىل ال بدا ال وت در  
بعددددد  مددددددم ا ق لدددددده ادددددديت ل شدددددر تلدددددد  اإلااعاتالووصددددددلع  ىل ا طددددددويف 
اسماميددة وصدددقها بعدد  ال ددانال وقددد فهمددع فعددال  ن اإلادداعة هدد  حددرب 

ان وقددد  ي ددا عددم  لدد ال وك ددا نددر  وال بدد وصددل الددرء  ىل مرحلددة ال مددام صددال وإ
و جيددددا إعلددى تلدد  اإلادداعات ب فدداية ون دددص للشدد اب  ن مددم ع دددح تدددر 

فليدذهو ومدم ر إبددرب فدال جيدوز ادرعا  ن إواجده العددو وهدو ال إعدرث فدم 
ال با ال فاإلعدا  ق دل الواجهدةال وااصديا ك دع  بدص هلدم  نده   ا تدرو الدوا  

ا سدد تو عمل ددا ونددذهوال جيددو علددى مكب دده واجتدده ل دداي  احلددرب فدد حم  إ دد
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اجلميددد   ن إعلددددم  ن العمددددل اجلمدددداع  الصددددمري لددديو كعمددددل الدولددددة الدددد  هلددددا 
مؤسفددددددات وفاسددددددو ال ددددددان علددددددى  عماهلددددددا وجيددددددو ت دددددددمي الب ددددددارإر علددددددى 
اسعمدا ال ولدم   درو  ىل  ي مكدان ر  كلد  ابلبحدرو  ليدهال ل دد فشدلوا مددم 

  ي ا قدما ا عمل ا.جدإد ا مفعاهم للبارإو على االسبا ارات وم
 

 إ ا ة كيلمايو ختتا 
 

بد ت مرحلة اإلمبحاانتال فع دما ر ت اإل ارع ا كيفماإو  ن ا 
مبفدددارعص ا تددددرإ ات ا اسم يدددة وكثدددرع احلركدددة ا مركدددز اإلسدددبا ارات وان دددم 
الكثددري مددم الشدد اب  ىل اجلهدداز اجلدإدددال  را ت  ن  ددبحم مصددداقيب ا وك ن ددا 

اسمر مزن جداال وال   ري كيد  إل د  الفدلم  ىل مثدل ا حرب معها وهذا 
اسسداليو مدم  جدل  فشدا   خيدده الدذي ر إؤ إده  و إفد و لده  ي مشدداكلال 
وا  ات إددددددددوم و ا دددددددداء ترتي  ددددددددا ل طاقددددددددات الشدددددددد اب اجلددددددددد  ال  ددددددددمص  ىل 
االسددبا ارات وصددلع سدديارع مددم اجلدديش وبددداخلها اددابص مددم  مددم الشدديخ 

 ددا اإل ن ابلدددخو   ىل مركددزانال وك ددع ابلددداخل  بددو يلحددة الفددو اين وقددد يل
مشددمو  مدد  اإلخددوعال وجدداءين ع دددهللا  إل دد  واددو ا   ين "ه دداو معب ددل 

وه ددا اسددب ب ع   ددم قددد  اخددل الفدديارع وقددد  رسددل مددم ق ددل  بددو يلحددة"ال 
هم حدو  اإلرامدات ال ايلدة ل دا وعدزمهم يدر ان فد را وا  ن إفدتوا  اعروا خبط

عبدددذار فلدددم نل دددى  ي  عبدددذار مددد همال وف ددد ع  خدددل مدددا بددددر مددد هم ولددديو اإل
 الشاابن ا مكب  ا واا ا حالة احلمان كعا ع الش اب.
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   ايخ إع وب لدإ ا جاسون ا الفيارع -
 "وما   راكم  نه جاسون؟" -
 كان إصور ا الشاره  -
 " كل مم صور ا الشاره إكون جاسوسا؟" -

لددذي ال إ هددم  إ ددهال  ختيلددوا كيدد  إع دد  الشدد اب الفددلم الصددمري ا
 نه فمل آلدة تصدوإرال   كي    ما اسب ب ا  نه جاسون  ون  ي  ليل هر 

(ال  خدد  ال ددارف  ن مددم وأم  رت ألع  دن بي  نكم إ  ددا مددم كددالم رب ددا لرسددوله )
اسس اب الدذي  فعدين  ىل كبابدة هدذح الدذكرات هدو إل هدار مدد  البالعدو 

والبشدد  فيده وك نده ندز   ابلدإم مم ق ل بعد  ال دان وعددم فهمده والب در  بده
 سانن  ون آخددددددرإمال ال  رإددددددد  ن إ ددددددا  سب دددددداءان ا الفددددددب  ل  ن ددددددا رجددددددا 

ثدل هدذح الب داوزات وقدررت  ن  عطد  للبعامدل ال اعدع اسم ر ترو ساك ا ل
هلم  رسا ر إ فوها  بداال وع دما وجددوين ال  جتداوب معهمدا بفدرعة سدكبوا 

ف دددد فهمدددع  ن العمليدددة كلهدددا فدددخ وادددا إعرفدددان مفددد  ا مددد  مدددم إبعددداملونال 
لالسبا ارات لعرفة يرإ ة عمل اال وك ع هدا ة و خربرمدا  ن العب دل إ  د  
برإ ددددا حددددص إددددبم  ا ددددات اإلرامددددات ضدددددح وإ دددددم لل  دددداءال وقددددد  را ا ال  دددداء 
ومبابعدددة عمليدددة االسدددب واب ولك دددين ك دددع صدددارما معهمدددا و جربرمدددا علددددى 

اراتال فدددددددال إ  مددددددد   ن تبدددددددداخل المددددددا رع وتدددددددرو ملددددددد  الفددددددد ص لةسددددددبا 
الفددؤوليات وهددذا مددا  سددعى  ائمددا لدده ا كددل مكددان  تواجددد فيددهال  حددو  ن 
تدددد  م الفددددؤوليات حيدددد  نفددددبطي   ن تاسددددو مددددم إ صددددر ا عملددددهال  مددددا 
ال وضى فال ت ها  بداال وهؤالء الش اب تعو وا عليهاال فد ي اداب إفدبطي  
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ن إكلمددده  حدددد فهدددم قدددد رءإددة الفددد ص واسدددب وابه وارامددده كمدددا إشددداء  ون  
 مفوا  كثر مم الالزمال على كل حا  تدخل ع دهللا  إل   و جرباا علدى 
االنصدددراث وتددددرو اسمددددر ل دددداال و صدددد   لدددددإ ا  و  عمليددددة  سددددب واب م ددددذ  ن 
 سفدد ا اجلهدداز اجلدإدددال ومددم الطرائدد   ندده ق ددل إددوم واحددد مددم  عب ددا  هددذا 

مطددار كيفددماإو الشدداجمل كددان اسش  بددو يلحددة قددد اعب ددل ااصددا آخددر ا 
  ون توجيه  ي  رام له و ون  رساله ل ا لعرفة  مرح فهذا ت اق  بال ا .

الهم  ن ا تعامل ا م  هذا الل  بكل نزاهة وعدم  تيداز وتشدد  
سن ا ال نرإد  ن ن لم  حدال ويل ع مم الش اب  ح ار الفد ص  ىل غرفدة 

راين فرمدا إطلدد  االسدب واب وفد  إدددح و ب داء ال مداش علددى وجهده حدص ال إدد
برإدددت فدددال  رإدددد  ن إشاصدددين فيمدددا بعددددال و ر ت  ن  كلمددده م اادددرعال وبعددددح 
سددديواجه الفدددب وبون الصدددوماليون  ون تمطيدددة وجهدددهال س دددم  ثلدددون اجلهددداز 
الرعدددد ال ل ددددد  رسددددع بفددددرعة اسورامل الدددد  كانددددع معدددده حيدددد  عرفددددع  ندددده 
( صددددح   حددددر ومصددددور حددددر كمددددا  ندددده عمددددل سدددداب ا مدددد  )البيمددددز( و )نيددددوز

ف ددددد كددددان ا ج ددددوب  فرإ يددددا ورواندددددا  يبددددصال كمددددا عمددددل ا عدددددع  و الكي 
والصوما  وغريها  ما حاليا فهو إعمل للمؤسفدة عاليدة والعروفدة ابسدم ) ي 
ر(  سواددديا  بدددرإوال و علدددم مفددد  ا  ن مثدددل هدددؤالء إفدددبادمون مدددم ق دددل 
االسدددددبا ارات اسمرإكيدددددة  ون علمهدددددم ا بعددددد  اسحيدددددان وببوافددددد   حيددددداان 

خر ال وال خي ى على  حد  ن االسبا ارات اسمرإكية تبوغدل ا مثدل هدذح  
الؤسفددات العاليددة اإلخ ارإددة س ددا مصددار  اسخ ددار اسساسدديةال وعرف ددا  إ ددا 
 نه إ ي  اسخ ار للمؤسفات اإلخ ارإة اسخر  ال  هلا صلة ابالسبا ارات 
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ل هدر  اسورامل الد  العالية كمؤسفة )روإتز الربإطانية(ال ر تكدم علدى الرجد
وجدددت معدددهال فهدددذا ال إك ددد  هلددددر  م امددرء مفدددلمال فرمدددا إعمدددل مددد  هدددؤالء 
هر  يلو الرزمل وليو له نشايف عدواين ا اها  االسبا اراو الد  تفدعى 
 ىل الوصو   لي اال كان علي ا  جيا   ليل واض  حص ندإ ه وهدذا هدو العدد ال 

ام هواتدد  وبعدد  ال صاصددات مددم و ا دداء ت بيشدده  إ ددا وجدددان رسددائل و رقدد
ل اءات م  مفؤولص مم ا داكمال وقدد ل دع كدل هدذا انب داه  لعرفدة ح ي دة 
مددا جيددريال وع دددما بددد ان االسددب واب معدده كددان  عصدداب الرجددل مبددوتر فهددو 
إعرث  اما هو بيد ممال فحركة الش اب اهاهدال مع مهم هلم ن و م اهيم 

 ن كددل صددح   هددو جاسددون بمدد  احلركددات البشددد ع ا العددار الدد  تددر  
ال  در عددم  ي اديتال ور إكددم إعلدم  ن ددا مدم رجددا  حركدة الشدد اب البعدداونص 
م  سلطة ا اكم وتم الشرفون على  مم حركدة الشد اب اهاهددإم  ون  ن 
تمل ت عات  فعاهلا ف حم نفاعد كل مفلم إرإد اجلها  وندربه ون صحه   

تددددددزر وازرع وزر  خددددددر . سددددددد لع  ن ددددددص لدددددده ح ي ددددددة اجلهددددددا  وبعدددددددد  لدددددد  ال
 -الف ص:

 " ع ؟" -
  براهيم علم  -
 "مم  إم؟" -
 مال ديالكي ياال  ان مم  صل صوما  -
 "العمل؟" -
 صح   حر -
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 " ي عمل آخر؟" -
 ليو لدي -
 "م ذ مص و نع ا كيفماإو؟" -
 م ذ رم ان ع دما سيطرت ا اكم على الدإ ة -

إددل جدددا و ون  ن إ ددرب اباددران االسددب واب وكددان مع ددد ويو 
 و إهان  بداال ومم   بدد ت  سد   عدم سدريته الذاتيدة وعالقبده االجبماعيدةال 

ومدم  1994فهو مم مدإ دة مال ددي الفداحلية وقدد  كمدل  راسدبه ا سد ة 
م 98-97  انب ل  ىل جامعدة ندريور لدراسدة الصدحافة و كمدل  راسدبه ا 

حي ة ال يشدم الشدهورع وقد عمل ا عدع مؤسفات كي ية  خ ارإدة وم هدا صد
ا كي يدداال وبعدددد  ن عرفدددع كددل اددديت عدددم عالقاتددده العاليددة بدددد ان ندددبكلم عدددم 
 روث عمله ا  ولة فيهدا فوضدى وحدروب مبواصدلةال وكيد  إصد  الواضد  
احلددا  ا كيمفدداإو و ىل مددم إرسددل اسخ ددار؟ال وقددد عرفددع م ااددرع  ندده رجددل 

واال ليزإددة والصددوماليةال مددبعلم وخ ددري ا عملددهال ف ددد اسددب وب اح ابلفددواحلية 
وقددد ااددبك   ددروث اإلعب ددا  و خربتدده  ن فمددد هللا  ندده حدد  ور إ بددل فددورا 
هر  رءإبه ابلكامريا مدم ق دل الشد ابال يل دع م ده  ن إهدد   عصدابه فهدو ا 
 إددددد  الؤسفددددة الرعيددددة للمحدددداكمال وسددددوث ترفدددد  مل ددددات االسددددب واب  ىل 

وابال وال  اع  لل ل ال وه ا ايمد م ق اع ا اكم لل  ر ا  مرح بعد االسب 
قلددددددديال   غدددددددريان  سدددددددلوب االسدددددددب واب  ىل الشددددددددع حيددددددد   خدددددددل اإلخدددددددوع 
الصددددومالص وبددددد وا إبهموندددده  ندددده جاسددددون و ندددده مدددددرن ا كيمفدددداإو وهددددذا 
عكدددو مدددا رو  ل دددا ا اب ف اسمدددر ف دددد  رإ دددا ع ددده ا الدإ دددة واتصدددل ا مدددم 
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د  خ اهددا ع دداال وقددد فددوجت مددا إعرفونددهال وواجه دداح مددا نعرفدده مددم معلومددات قدد
نعلمدددده ع دددده وبدددددا كدددداه ونال و وق  ددددا االسددددب واب ويلددددو م ددددا الدددداء ليبوضدددد  
للصدالع ف ددد حدان وقددع صدالع ال هددر ويل ددع مدم اإلخددوع فد  ال يددو  كلهددا 
و عطددددداءح ن دددددو الطعدددددام الدددددذي ي ا ددددداحال وبعدددددد اسكدددددل بدددددد ان مدددددم جدإدددددد 

وهددددددذا اسش مددددددم واسددددددب وبه اسش الشددددددهيد ع دددددددالرمحان الكيددددددين )ح يدددددد ( 
الش اب الذإم قدموا ل صرع الصدومالص مدم ندريور وهدو مدم  صدو  صدومالية 
 إ ددداال وقدددد  خدددرب الصدددح    ن إ دددو  احل ي دددة سن دددا نعلدددم كدددل اددد ء ع ددده 
وابحل ي ة وبعد هللا س حانه وتعاىل سوث إ  و مم  عدام مؤكد ف د ك ا ا 

بدت العددارو ا حالدة اسددب  ار وحددرب و ي ادد هة إدؤ ي  ىل ال بددلال ف ددد اادد
 إ صددورال وع دددما يل  ددا م دده ت فددري سدد و وجددو ح ا الدديم الالج ددص  جدداب 
قددائال " ان مهددبم لوضددوه وابء الكددولريا سن مثددل هددذح الواضددي   ددرو اهبمدد  
الددددو  وقدددد  ه دددع فعدددال  ىل احدددد  اليمدددات الالج دددص لبصدددوإر اسوضددداه 

ن مددم م سدداع ليفددع مددم العيشددية هلددم"ال و خددربانح  ن مددا إعيشدده هددؤالء ال ددا
ص   ا داكم اإلسدالمية فد حم ه دا م دذ ادهرإم ف د ال وهدذح كلهدا تراكمدات 

سدد ة مددم عمددل  ي  16لددة ارات  مددراء احلددرب الفدداب ص الددذإم فشددلوا م ددذ 
خري للشعو الصوما ال فال تفدبادم آلدة تصدوإرو لبشدوإه صدورع ا داكم ا 

ال ل ددد غ ددد ع م دده جددددا ا ددارد  مدددور اإلنفددانية وخت دددون الدد رب وراء  لددد 
ع دما قر ت بع  م االته عم ح دومل اسفارقدة الصدومالص ووابء الكدولريا ا 
م ددداي  جدددوابال و خربتددده ابحل ي دددة  ن هدددؤالء قدددد  الدددوا مدددم ق دددل الؤسفددددات 
العلمانيددة ال  ليددة الفدداب ةال  مددا تددم فددال ن ددارمل بددص  سددو  و بددي  وصددوما  
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وزعددددع م اصددددو رفيدددد  الفددددبو   و فرإ دددد  ف كرم ددددا ع دددددهللا هددددو  ت دددداان وقددددد
لشدد اب هددم مددم  صددو   فرإ دد  صددوما ال ل ددد فهمددع  ن الصددحافة العاليددة 
ترإددد  ن تصدديد ا الدداء العكددرال وهددذا مددا ال إ همدده الددذإم سددك وا ا بيددورم 
وإبهمون دا ابالرهداب وهدم ال إعرفدون كيد  إعمدل العددو الصدهيوين ا تشدوإه 

إكدددرر مثدددل هدددذح الدددؤمرات الددد   ي عمدددل خدددريي للمفدددلمصال ون هبددده  ن ال 
تدددار مددم ق ددل الؤسفددات الصددهيونية لب رقددة الشددعوبال فيك ي ددا مددا جيددري ا 

  ارفورال وس لبهال
 "ما قصدو  ن ه او ت رقة لعفارقة؟" -
 هذح مالح ات ف   -
" ال تعلدددم  ن مثدددل هدددذح الالح دددات ع ددددما ترفددد  بصدددورع مدددا  -

نية  امددددا كمددددا فصددددل ا تصدددد   ح ددددائ  وتب اولدددده وسددددائل اإلعددددالم الصددددهيو 
  ارفورال  ترإد  ن تكون فباان؟"

 ال  رإد  ل ال ر  قصد  ل  -
 "جيو  ن تصدمل مع اال ل علم  ن  لفع جاسوسا؟" -
 حلدددد  ابب الع دددديم و ان مفددددلم و صددددل  ولدددددي عائلددددة وكددددذا  -

 وكذا وكذا.....اخل
 قصدددد مدددم الكدددالم الدددذي إدددبح ج بددده مثدددل هدددؤالء الصدددح يون 

إددد ا صددوم فهددم إبدددربون علددى كددل ادديت فمه ددبهم  ساسددا ع دددما إ عددون ا 
هدد  مه ددة جاسوسددية بمدد  ال  ددر عددم ميددوهلمال هددل هدد  عدوانيددة  م ال؟ هددل 
إعمددل مدد  االسددبا ارات  مددا ال؟ال هددل هددو صددح   عددا ي  ددارن مه بدده  و 
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جاسوسددا متفددا؟ كددل هددذح اسسدد لة جعلبددين ال  تعدداي  معدده حددص إصدددق ا 
ي ددا الددرقم الفددري للربإددد اإلإليكددتوين ا ددان بددهال ال ددو ال لددذا  خددربانح  ن إعط

 وقد تر   مرارا   واجهبه بفؤا  واحد
 "هل ت و  احل ؟ هل ه او ايت خت يه ع ا؟"  -
 ليو ه او  ي ا ء  خ يه  -
"ييددو  ن ددذ ن فدد  واصدددق ا ال ددو  وتددم مددم جان  ددا وب دداء  -

 على ما س  دح ا برإدو س  رر ما ن عله ب "
 ددات ا الفدد م الليلددة وت ابددل الشدد اب ه دداوال هددل ترإددد  ن ت -

 فهم لم إبفاهلوا مع "
 ال  رإد  ل  رجاءال  ان برإت -
"  ا ك ددع برإ ددا ف ددذث مددا نطل دده م دد ال  عط ددا م بددا  برإدددو  -
 اإلليكتوين"

ل دددددددد  ر ت  ن  سدددددددل  معددددددده الطرإددددددد  الابصدددددددر لعرفدددددددة ندددددددوا ح 
رك ا فورا  ىل مركز اإلنتنع احل ي يةال و خريا واف  و عطاان م با  الربإدال    

وفبح ددددا برإدددددإم خددددان بددددهال وقددددر ان كددددل الرسددددائل الدددد   رسددددلع واسددددب  لعال 
وح ي ددة  ندده ادداجمل لدده عالقددات عاليددة ومدد  عدددع مؤسفددات  خ ارإددة وكددان 
فعددال إعمددل حاليددا مدد  الددد ) ي ر(ال وقددد وجدددت رسددالبص مشدد رتص لدإدده ور 

الصدددح يون الرسدددائل لعددددع   هدددبم ابسمدددر كثدددريا سن ا بعددد  اسحيدددان إشددد ر
 سدد اب رمددا لفدد   صددح   وهللا  علددم ور  سدديت ال ددم بدده م دددئيا سنددين  وال 
و خددريا ر  كددم م ب عددا ابعب الدده لعدددع  سدد ابال وسددوث   كرهددا ع دددما فددص 
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موعد ت دمي ت رإر االسبا ارات حو  الصح    براهيم علم ال ل د رجعدع 
م زلددده وت بيشددده سن دددا عرف دددا مدددم   ىل الركدددز و مدددرت اإلخدددوع  ن إصدددح وح  ىل

العلومدددات  نددده مددددرن اللمدددة اإل ليزإدددة وقدددد  خ دددى هدددذا اسمدددر ع ددداال ولكدددم 
ع دددما سدد ل اح   ددج  ن ددا ر نفدد له هددذا الفددؤا  مددم ق ددلال و كرتدده  ن ددا قددد 
سددد ل ا وكدددل اددديت مواددد ال ف دددد سددد ل اح عدددم  ي مه دددة  خدددر  غدددري الصدددحافةال 

ت اله يدة لبمطيدة مصدارإ  ب داءح على كل حا  كان إدرن ا  ا اء العطال
ا كيفماإو  و إكون غطاء م اسو لدهال وبعدد  ن فحصد ا حاسدوبه ا اصدة 
وكدل اسقددران الدد  ع ددحال ت ددص ل ددا  ن الرجددل صدح   ح ي دد ال و ندده موجددو  
ا كيفددددماإو م ددددذ فددددتع وقددددد عمددددل م ددددابالت مدددد  انئددددو الددددوا  وهددددو اسش 

ة للعمدددل وعاهددددح اسخدددري ع ددددالرزامل فددد  هللا  سدددرحال وقدددد يلدددو م ددده رخصددد
بذل  ولكم ر إعطى الرخصدة  ىل اينال ر  دد  ليدل  نده جاسدون جلهدة مدا 
 و جددداء  ىل كيفدددماإو لعا ت ددداال وهكدددذا كب  دددا ت رإدددران بعدددد  ن صدددورانح صدددور 
جان يددة وم اادددرعال وادددرح ا ا الب رإددر الوجددده للدددوا   اسسدد اب الرئيفدددية الددد  

لدو كدان جاسوسدا معدا   ا ح ي بده  ال جعلب ا ندؤمم  ن الرجدل برإدت حدص و 
 ن ا ر وف  ضدح  ي ا ءال ور نر  ات داه  سدلوب ال درب فيكدذب ون بلده 
 لمددداال ف دددد فعدددل الصدددحابة مثدددل هدددذا اسمدددر ا معركدددة بددددر وقدددا  هلدددم ال ددد  
ع دددما اسددب وبوا الصدد يان مددا مع دداح "تصدددقو ما ع دددما إكددذبونكم"ال هددذا 

واب ع ي ا فيل   الف ص  ىل ال  و  بكل فصل كثريا ع دما إكون االسب 
إال م ن أك ر  و لمج ه مطم  ن ايت والكدذب مدم  جدل روحدهال وهللا قدد قدا  )

(ال هدذا ا الك در فمددا ابلد   مدر آخدرال ويل  ددا ا ت رإدران مدم الددوا  ابإلمي ان
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 مددا  ن فّولدده  ىل ا كمددة ومعدده ملدد  االسددبا ارات  و إددتو سدد يله وإعطيدده 
فدورا  ىل كي يداال و عددان لده كدل حاجاتده رغدم  ن بعد   رخصة عمدل  و إرّحدل

الشددد اب  را وا  ن فب  دددوا ابلكدددامريا ورف دددع  لددد ال فدددال جيدددوز  خدددذ  مدددوا  
ال دددان ابل ايدددل وحدددص لدددو كدددانوا ك دددارا فمدددا ابلكدددم ابلفدددلمال ويل دددع م ددده  ن 
 حدب ظ بد ع  الصدور لالج دص الصددومالص معد  ا حاسدور وكدذل  بعدد  

ا الفبشدد ياتال    خددذح اسش ع دددهللا  إددل جدد   ىل صددور مرضددى الكددولريا 
مركددددز الددددوا  وسددددلم اللدددد  لددددعش  محددددد مدددددور وكددددان معدددده اسش  بددددو يلحددددة 
الفددو اين وقددد  ع  ددا ابحددتاث وات ان ددا عمل دداال واددكر الددوا  اسش ع دددهللاال 
وتدم مددم جان  ددا فهم ددا  ن هددذا العمددل كلدده كددان  ددر   خب ددار لعالقب ددا د ارع  

الددد  كاندددع تعدددارو وجدددو انال ووهللا  ن دددا تددد هم ا هللا وال تمدددل كيفدددماإو 
 عليهم  ي ضمي ة رغم كل ما حصل م هم. 

 بعدددددع عملددددد  وك دددددع  تصدددددل ابسش إوسددددد  الب دددددزاين ليدددددزو ين 
ابسخ ار وكذل  اسش ع د اجل ار الكيين الدذي كدان إبداب  موضدوه الزوجدةال 

عمل ا جلفة يوارف ا م 2006 إفمرب س ة  20وا إوم اسربعاء الواف  
االسددددبا ارات لدراسددددة اسحددددوا  ا اجل هددددة ف ددددد تفددددارعع العمليددددات  مركددددز

وقبدددل الكثدددري مدددم ال دددا ع اليددددانيص ا معدددارو ) إددددو (ال وعلي دددا اختدددا  قدددرارا 
ا اعا  ما مواصلة الدورع م  الش اب  و البحدرو بكدل  فدرا  اإلسدبا ارات 

 هددددة الشددددمالية و قصددددد ه ددددا م ط ددددة  صددددحاب ا ددددربع ال باليددددة العاليددددة  ىل اجل
 إ صددور حيدد  العددارو الفدداخ ةال وكمددا قلددع سدداب ا فدد ن  لددو الشددور  قددد 
تشدداوروا وهددم ا قرإددة قرإ ددة مددم بلدددوغل ال وات  ددوا علددى بددد  مهامجددة ال ددوات 
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اإلايوبية ا كل الصوما  وا بداإة اهر  ي ال عددعال وفعدال بدد  اهل دوم ا 
وان و إ صور وكانع العارو غري عا إة بكل م بص   إفمرب مم انحية  اإ 

ال دداإو ور تبوقدد  ا دداكم  ن تكددون ر ع فعددل  ايوبيددة قاسددية هلددذح الدرجددة  و 
 ن تشددداركها الدددوال ت البحددددع اسمرإكيدددة ابلفدددال  اجلدددوال وقدددد قبدددل الكثدددري 
والكثدري مدم ال دوات ا اصدة اإلايوبيدة ولكدم ال ن فدى  ن هدذح الدولدة  لدد  

  فرإ يداال ولدديو لل شدر ا قدامون هددذح الدولدة  ي  قيمدة كمددا  كدرب جديش ا
 ن ميالن زإ داوي  خدذ قدرارح ب داء علدى يلدو الربلدان لشدم عمليدات اداملة 
ضد الشعو الصوما  ال لدومال وقدد   هدر وحشديبه ضدد الشدعو الصدوما  
فلم تكم ال ذائ  اإلايوبية لب رمل بص م اتل وبددوي ومدارب ورجدل ادارهال 

الش اب مف  ا  ن قبا  قطاه الطرمل ليو ك با  قدوات ن اميدة  ل د حذران
هلا  عدا  ك ريع مم اجليوش الدربة والرب ة إلياعدة اسوامدر رغدم الصدعوابتال 
وا ال ابدددل كاندددع قدددوات ا ددداكم مشدددببة بدددص قدددا ع ميددددانيص علدددى مفدددبو  
ضدددعي  ومبوسددد  مدددم ا دددربع ال باليدددة واحلدددروب الشددداملةال وبعدددد  راسدددة كدددل 

الحبماالت الالزمة ومعرفب ا الفد    ن اسمدم ا كيفدماإو معددوم  ال  ن دا ا
ات   دا علددى البحددرو فددورا  ىل  إ صددور  ون  ي أتخددري  و مشدداورع  حدددال وك ددا 
علدددى علدددم  ن  خددداان  اب يلحدددة الفدددو اين سدددوث إبحدددرو ومعددده اجلددديش  ىل 

سبا ارات ه او ولك ه قد أتخر قليالال وهكذا  خربان اجلمي   ن ا اب اال
 سيبوجهون  ىل  إ صور لؤازرع اإلخوع حفو الطلو. 
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 التحرك إىل اجلمجُة

 
 إفدددددمرب  21جهدددددزان الالنددددددكروزرات كلهددددداال وا إدددددوم ا مددددديو 

م و ع ددا اجلميدد ال وهددم ال إصدددقون مددا إروندده ف ددد كانددع اإلادداعات 2006
تبحددا  ن قيددا ع )اسي سد   ي(  قصددد  سدبا ارات ا دداكم وابلددذات  ان 

عددو  ابب مددم هددذح الكملددةال كانددع اإلادداعات ت ددو   نددين ال  رإددد  رسددا  و 
اإلخدددوع  ىل اجل هدددة  بددددا و ندددين  ف دددل ال  ددداء والعمدددل بفدددرإة ا الددددن وعددددم 
الذهاب  ىل اجل هات و ت هم مثدل هدذح االرامدات مدم  انن نصد وا  ن فدهم 

إرونددده   مددراء و ئمددة علددى اجلميدد ال و را وا مددم اجلميدد   ن جياهدددوا حفددو مددا
هدددمال وك دددع ومدددا زلدددع ضدددد هدددذا ال دددد  الرجعددد ال فمدددم جاهدددد ف ودددا جياهدددد 
ل  فدهال واهاهدد هدو كدل مفدلم سدواء كدان عاصديا  و غدري عدانال  مدا الدذإم 
فصلوا للم اهد م اإو معي ة ) ن إكون سدل يا جهدا  (ال فليد توا ابلربهدانال 
د عارضددع وبشدددع هددذح ال ددا ف سندده ال  سددان لدده مددم صددحة ا سدد ة ممدد

صلى هللا عليه وسلمال و خدربت اجلميد   ندين  جاهدد ب ال سحدد  بددا و رجدو 
 ن إكون  رك  ب ال سجدل  حدد وهدذا هدو اسصدل ا اجلهدا   ن إكدون ا 
سدد يل ب ولدديو ات دداه  حددد  ون علددمال وهللا وحدددح  علددم مددم قاتددل ا سدد يل 

تفدمى اجلهدا ال  هللاال و ءمم  ن اهاهد هو  نفان عا ي  ارن ع ا ع معي ة
وهدذا اجلهددا  كفددائر الع دا ات لدده  بددواب كثددريع م هدا ال بددا  ي عدداال وال إ  مدد  
للمفلم  ن إ صر فيها  بداال فالصالع والصدقات وبر الوالدإم وقراءع ال درآن 



                   355War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

واإلحفدان  ىل ال دان و كددرام ال دي  وحدو اجلددار والعمدل اليدوم  ا يلددو 
لدد  تددوازي  و تب دددم  و تبدد خر الدرزمل احلددال  لعهددل كددل هددذح مدم الع ددا ات ا

عدددم صددد  ال بدددا  وهددد  جهدددا   إ ددداال والدددذي ال إ هدددم كالمددد  فلريجددد   ىل  
و اخ  رون ي   ربون كبدداب هللا ا سددورع الزمددل حيدد  إ ددو  الددوىل عزوجددل )

ِف األ لا يمجتغون من ف      و اخرون يقاولون ِف سمجي     فا ر وا 
كاة  وأ رض وا    رض ا  ل نا  ما ويلر منه  وأ يموا الص ة  و اووا ال  

(ال فدال  دا  سن ن درمل بدص وما وقدموا أل ,ل كم م ن خ حل جت دو  عن د  
ال ان بف و اجلها   و ال بدا   و نرفد  مدم قددر فدالن بفد و ال بدا  و د   
مددم قدددر غددريح سندده ر إ اتددلال  ن الب ددو  هدد  ميددزان الكرامددة ع ددد هللا ولدديو 

م إفددددددعر ا ال دددددار هددددددم قددددددراء وم   ددددددون ال بدددددا  ف دددددد ال لددددددذا جتدددددد  ن  و  مدددددد
و اهدددون ا سدد يل هللاال  ال   ددم ر إب ددو هللا ا ع ددا رم ولددذا كددان جددزاءهم 
جه مال  ن الفلم هو  ل  الشاجمل الذي سلم ن فه وروحه واسبفدلم لربده 
ا كدددل اددد ء ولددديو ا ال بدددا  ف ددد ال فه ددداو الصددداحلون والب دددون والبدددائ ون 

دقون والصدددددددائمون والدددددددذاكرون واحلددددددداف ون والصدددددددابرون وا اادددددددعون والبصددددددد
ل دددددروجهم ويدددددالب العلدددددم وكدددددل هدددددؤالء هلدددددم الراتدددددو العليدددددا ا اجل دددددة  امدددددا  
كالشدددهداء في دددو  ن ن هدددم هدددذا الددددإم  امدددا وال إ  مددد  لل يدددل ال ددددمي ا 
اجلها   ن إفبمل الش اب الصمار ك  إزره فديهم ال هدم ا دايت عدم اجلهدا  

حة لل هددا  وال بددا  ففددوث إ  دددوا ع ددوهلم سن هددؤالء ع دددما ال جيدددون سددا
و ما  ن إوجهوا غ  هم وسالحهم للم بم  الفدلم وهدذا اسمدر قدد وقد  ا 
عدع  و   سالمية وليو  مر جدإدال س م تعداملوا مد  اجلهدا  وك نده الددإم 
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ف   وليو ه او اعارات  خر  للدإمال وهذا خط  فاجلها  هو  روع سد ام 
ال لددددذا جتددددد مثددددل هددددؤالء الشدددد اب إبكلددددون  ىل اإلسددددالم ولدددديو كددددل اإلسددددالم

جها هم ف  ال وإ رب بعرو احلائ  العلدم ال داف  فدال جتددهم جيبهددون ا 
الدددبعلم ويلدددو العلدددم  ا ددداء عددددم وجدددو  اجلهدددا ال كمدددا  ن بع دددهم ال إط  دددون 
الشعارات الدإ ية اسخر  كمدا إ  مد  بفد و   دم إ ب درون مدم هللا الشدها ع 

ونفددد  هددؤالء   ن الشددها ع  م يدددة ومرت ددة عاليدددة لبمحددو كددل  ندددوب حيددارمال 
إعطيددده هللا لدددم اددداء ولدددو مدددات علدددى فرااددده ف صددد اث الشدددهداء كثدددر جدددداال 
واسمددددر الددددذي جيهلدددده هددددؤالء هددددو اسصددددعو حيدددد  نفدددديوا  ن هللا قددددا ر علددددى 

ا اجلهددا  فيمكدد هم  ن جيرحددوا ا العددارو  و  م بددبالءهم لدديعلم صدددمل نددوا ه
ءال فمدددددا ا سدددددي علون وهدددددم غدددددري مفدددددبعدون  ال  ن إؤسدددددروا مدددددم ق دددددل اسعددددددا

لل ها ! وقد  ص حوا اين م عدون مثال  و  سدر !ال ل دد اداهدت  خدا   
ا اجلهددددا  قددددد اببلدددد  بعدددددم قدددددرع الصددددومال بفدددد و  صدددداببه ا سدددد يل هللا ا 
 فمانفبان وت لجمل معدتهال و ات مرع واجهبه لك   علم مد  معرفبه ةالبده 

كي ا لعددم قددرت  علدى الصديام؟"ال فبع دو الشرعية فف لبه "هل تطعدم مفد
جدا مدم سدؤا  وقدا    "ال  يعدم مفدكصال و ن اداء هللا الشدها ع سدبك ر  
كددل ادديت"ال ف ددحكع سنددين عرفددع  ندده إثدد  ابب وففددم ال ددم بددهال ولكددم 
لددددديو  لددددد  هدددددو الصدددددواب سنددددده ممكدددددم  ن إؤسدددددر  و جيدددددر  مدددددرع  خدددددر  وال 

ي و  لربدده خبصددون  يعددام إفبشددهد بددل  ددوت كمددا  ددوت اجلميدد ال فمددا ا سدد
الفددكص وهددذا  مددر مددم اددره هللا؟ال هددذا وددو  صددمري مددم بعدد  اجلهددل الددذي 
انبشددددر لدددددي  وسددددايف الشدددد اب اجليددددل اجلدإددددد مددددم اهاهدددددإمال وهددددذا لدددديو 
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خط هم فهم قد  مفوا ف   ل صرع  إدم  ون الرجدوه  ىل تعلدم كيد  إ عدل 
بع د هللا ابجلهدا ال  ل ال فاجلها  ع ا ع وإ  م  على  حدان  ن إعرث كي  إ

فعددار واحددد  حددو  ىل هللا مددم  لدد  عابددد غددري مددبعلم علددى كي يددة ع ددا ع هللاال 
ولديو هدذا اسمدر م بصدر علدى اهاهددد ف د  فالبداجر ع ددما إشدره ا ع ددا ع 
الب ددددارع جيددددو  ن إددددبعلم علددددم ال يددددوهال ل ددددد اجبهدددددان ا ت هدددديم الشدددد اب  ن 

لدد  وال إباددذ اجلهددا   إددم اهاهددد هددو مفددلم عددا ي جياهددد  ن اضددطر  ىل  
سن  لدد  سدديؤار علددى مفددريته احلياتيددةال فالرسددو  صددلى هللا عليدده وسددلم كددان 

 . ائما ا الدإ ة وا وس  زوجاته  ن ر إكم ا ميدان ال با  
ال فاجلهددا  جددزء مددم الدددإم وإ ددرو حفددو االسددبطاعة وإكددون 
 فددددرو عددددص  و ك اإددددة حفددددو ال ددددروثال  مددددا بددددر الوالدددددإم و عطدددداء الزوجددددة
واسوال  ح هدددم والدددبعلم العلدددم الشدددرع  ال ددداف  للددد  و وا لددد  احلفدددم وحدددو 
الفلمص وت ليغ ال ان هذا الددإم ولدو  إدة واحددع واإلحفدان  ىل اجلدار ولدو  
كان كافرا والصرب على  إذاء ال ان واإلعدا  بشص الر ضديات مدم  جدل هللا 

الع ددا ات فددرو وماربدة الشدديطان الدذي هددو العدددو اسو  لةنفدان كددل هدذح 
عص مم مرحلة ال لو   ىل الوتال في  م   ن إ فدم اهاهدد حياتده  ىل فتتدص 
الكيددة  ن ر إكددم ه دداو جهددا  اددرع  وفددرو عددص عليددهال فيكددون مدد  ال ددان 
وإدددددعوهم  ىل  إددددم هللا وإصددددرب علددددى آ اهددددم وإواصددددل رمحددددهال وف ددددظ ال ددددرآن 

 افعددددددة وال إددددددتو اباب واحلدددددددإ  وإددددددبعلم اللمددددددة وال الغددددددة والعلددددددوم اسخددددددر  ال
للشيطانال  و  ن إعيش ا ال تع الدنية ال باليدة حيد  البحدرو  ىل سداحات 
اجلهدا  ل اصددرع الفدلمص  ن كددان  لد  فددرو عدص علدد   لد  الشدداجمل مدد  
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 ادهر كمدا  4الب كيد ه ا  نه إ رو عليه العو ع  ىل وي ه وزوجبه بعدد فدتع 
رمد  اسهدل والع دا ات اسخدر  فعل الصحابة  ل ال  مدا  ختدا  اجلهدا   إدم و 

بعددرو احلددائ  هددذا مددم اسخطدداء اجلفدديمة الدد  وقدد  فيهددا بعدد  الشدد ابال 
فلمددددا ر جيدددددوا جهددددا ا وال قبدددداال صدددداروا عددددايلص ا الطرقددددات س ددددم اختددددذوا 
اجلهدددا   إدددم ولددديو ع دددا ع معي دددة تكدددون فدددرو عدددص ا فدددتع معي دددة وتفددد   

 ع هم ا فتع عدم اإلسبطاعة.
ا لل  هدددة ف دددد  رك دددا  ىل وسددد  مدإ دددة كيفدددماإو و عدددو  لرحلب ددد

وقصدددان اهل  ددر الك ددري الاصددجمل لل دديش و خددذان يعام ددا والبموإددل الددالزم 
وجهزان  ن ف ا للبحرو  ىل  إ صورال وكان مع  ا الف ر اإلخوع اسوروبيدص 
سدددو   ش واحددددد مدددد هم ف ددددد تعددددو و صدددديو ابلددددالر  و رسددددلبه  ىل م دإشددددو 

   عدددده ادددددرإ  وهددددو الفدددددؤو  اسمددددين ا مطدددددار ابلطددددائرع ومعدددده  ش صدددددوما
م دإشدددوال جهدددزت ن فددد  جيددددا سندددين  علدددم معدددىن الواجهدددة ورمدددا لدددم  عدددو  
 بدداال فدد حم ال نبمدىن ل دداء العددو ولكددم   ا ل ي داح جيددو  ن نواجهدهال وك ددع 
 لدددد و جع ددددة صدددد عبها خصيصددددا   وفيهددددا  ربعددددة جيددددوب لاددددازن الرصددددان 

   إ دا مفدسد  الشاصد  وهدو مدم ندوه وجي ص لل  ابل اليدوإدة وكدان معد
مكدداروث وجع ددة خاصددة تفددعى  ربعددة الددازنال ول فددع سددروا  كدداك   سددو  
زيددوب كثددريع وف يلددة خ ددراء هدإددة مددم الشددهيد  بددو فايمددة نعمددان احل ددرم  
رمحدددده هللاال وبكددددم عددددا  وحددددذاء )كتبدددديال( وسدددداع  ) مي  كددددو( الدددد  فيهددددا 

ال ومع ددا ي عددا جهدداز  تصدددا  بوصددلة وسددالح  احلددرر مددم ال دددوه اإلإكدد   مي
 )اورإة(ال هذح ه  ايالت احلربية ا زم  ا. 



                   359War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 رك دددا ا ال هدددر مب هدددص  ىل مدإ دددة جلدددو و خل اهدددا لددديال ور 
وك  فيها ف د  رك ا  ىل بؤا  وقد  خل اها ا م بصد  الليدل وكاندع مدم 
و الدن ال  وقعع  ع سيطرع اسخوع ع دما قاتلوا قطاه الطدرملال وو دا ه دا

ا الركدز الرئيفد  وك ددا ا ليلدة اسحدد وقددد ر إدع رءإدة  نددين الب يدع بددزوج ال 
وا الص ا  ال داكر اتصدل  خدوان ع ددالرمحان الكيدين )ح يد ( م دإشدو وقدد 
تكلم م  اسش ع داجل ار الكيين و خربح  ن زوجد  اتصدلع ابلليدل وهد  قدد 

مددان وعيددة وهددذح  ركددع مددم  سددالم آاب   ىل  ر ومعهددا اسي ددا  آسدديا ول 
اسخدددريع ر  رهدددا قددد  م دددذ وال ردددا ف دددد سدددافرت  م ل مدددان مدددم الصدددوما  مددد  

م وبعد  ربعة س وات ها ه  تعو  ومعها هدإدة   وهد  2002احلمل س ة 
ب   الصمريع اسمريع عيةال على كل حدا   خدربت ع دداجل ار  ن دا ندذهو  ىل 

 ن ك ددددع سددددد عو ال  اجل هددددة الفدددداخ ة الدددد  تصددددد   الشددددهداء إوميددددا وال   ري
ون هبه  ن ال ختدرب زوجد   ي اديت ق دل  ن  كلمهدا  انال فلددإ ا مفدؤوليات 
عدع فمم جهة جيو  ن ن    مع دو ت الشد اب مرت عدة بب ددم ا  ىل اجل هدة 
ومم جهة  خر  جيو  ن  يمم زوج  بفدالمة وصدوهلا و ن ال  فزعهدا  ي 

إ دداال  رك ددا بعددد يلدددوه خددرب آخددر سددو   نددين  ن ادداء هللا سدد عو  لل اءهددا قر 
الشددمو مب هددص  ىل  إ صددور ور نفددل  يرإدد   جومددا وسدداكو بددل اخبصددر 
ع ددددهللا الطرإددد  وسدددل  الطرإددد  ال اادددر وال ن فدددى  ن مدإ دددة  إ صدددور بعيددددع 
جددداال وواصددل ا الفدد ر حددص اقتب ددا مددم اجل ددا  الدد   ددي  بدإ صددورال ع دددما 

لددة بدواددكا وهدد  تفددبادم غددا ران بددؤا   ركددع مع ددا سدديارع الندددركروزر مم
ال  ددزإم بدددال مددم الدددإز  وقددد تعطلددع كثددريا  ا دداء ال هددارال  مددا سدديارت ا الدددإز  
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فكاندددددع صدددددامدع وهددددد  اسف دددددل وا   دددددة لدددددد  الصدددددوماليصال وبعدددددد ال هدددددر 
تعطلع الفيارع ا ملة ابلفال  مرع  خر ال وكان الفائ  ااب صمري  عه 

ا البفدعي ات و خددربانح  ن ددا  آ م وهدو مددم اد اب كيددام وين قددد تددرب لدددإ ا
س بحرو  ىل  إ صور ق ل ال الم ونرسل  ليه سيارع  خر  لب درحال واسدبمرإ ا 
ا الفددد ر وبعدددد العصدددر وع ددددما اقتب دددا كثدددريا مدددم  إ صدددور جرب دددا االتصدددا  
م دإشددددو وكانددددع ال اجدددد ع ل ددددد وصددددلع زوجدددد  وسددددررت كثددددريا ابل  دددد   امددددا  

  إ صددورال  ددداع معهددا بكددل حرإددة كفددروري لددذهار  ىل نصددرع اإلخددوع ا
وتكلم ا عدع  قائ  كما  داع م  اسوال  وكانع الصمريع غ  انة بف و 
 نددين ر   هددو السددب  اهلا ا الطددارال وسددررت كثددريا ابلبحدددا معهددا ابلعربيددة 
فه  ال تب م الفواحلية ال مرإة  بددا بدل العربيدة واسر وإدة وال   ابيدة بطدالمل 

س رج  قرإ دا جددا لرءإبهدا  ن اداء هللا ور  خدرب ح ي د   ي عاال قلع هلا  نين
 نددين مب دده لل  هددة الفدداخ ة سال  زع هددا بددذل  الكددالم فهدد  قددد  تددع مددم 
م دداي  سدداخ ة  إ ددا وهلددا  ربدد  سدد وات بعيدددع عددين و ملددع كددل تلدد  ال ددتع 

 ي ددا  وا  ددروث  م يددة هدد  اسعلدد  علددى اإليددالمل ا العددارال فدد وال  3مدد  
نيددا كانددع تعدديش مدد  خالددد ادديخ ممددد ق ددل  عب الدده وكددذل  هدد  زوجدد  واث

اسش  بددو  سددر اجلزائددري ق ددل اعب الدده  إ ددا وبعددد  لدد   خلددع ا م ددة مددم 
البا   والبفت والب  ل  ىل  ن اسب رت ا الف ة اسخريع بوزإرسبان بعد  ن 
الب ددددع ابإلخددددوع مددددؤخرا وكانددددع ابجدددداور ومريانشدددداح وكددددل الدددددن الرئيفددددية ا 

ال  ائل  هدافا عل يدة لعمرإكدان  ون ال  در  ىل  ي ال دا ونفداءان فهدم  م اي 
ابلثدل   ا كدان  لد    ر م وال   ري كيد  إطلدو م دا  ن ال ندقد  حلوا  ماءه



                   361War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

سديم   الك ددار مددم  سددبهداث  عراضدد ا وهدذا ر ي اإلمددام ممددد ابددم عثيمددص 
بعيدد جددا وهللا  علمال ع دما  دداع مد  ح ي د  ابهلدات   خربردا ف د   ندين 

  700ع ها ف د سد لبين " إدم  ندع؟"ال ف ج بهدا " ان بعيددع ع د   كثدر مدم 
 كم ولك ىن س عو  قرإ ا". 

 رك ددددا بعددددد قليددددل مددددم االسددددتاحة الجتدددداح  إ صددددور وبعددددد الددددرور 
ابلفلفلة اجل ليدة  خل دا  ىل مدإ دة صدمريع ولكدم  و يداب  قددمي وهد  مدإ دة 

ة حي  ال شاياتال وكانع الشمو  إ صور واجته ا م اارع  ىل مركز الشري
 يددل بفددرعة للمددروبال والب يددع ابسش  بددو قبي ددة وزإددر الداخليددةال وسدد لبه لددا ا 
ترو م دإشو وجاء  ىل اجل هدةال "لدم تركدع وزارع الداخليدة؟" ور جيدد جدواب 
سندددده ر إكددددم إفددددم  كالم ددددا خبصددددون ال  دددداء ا موقعدددده وعدددددم الب ددددو  ا 

العليددددا و قصددددد قيددددا ع ا دددداكمال فالرجددددل كددددان اجل هددددات  ال د ن مددددم ال يددددا ع 
الفدددؤو  اسو  عدددم الشدددرية ا م دإشدددو و  ا سدددافر إبعطدددل عمدددل الشددددرية 
ه او سن مكب ه إ  لال ل د ابنع ال وضى  ىل  رجة  نين قلع لده " خشدى 
 ن نرجددد  مدددم جدإدددد حلالدددة ال وضدددى سن ال  دددام ال إ  ددد  اهاهددددإم"ال وقدددد 

 ال وتركبه ومجاعبه. اببفم   ت ا ل ا الكالم قليال
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  ينصو 
 

ع ددددما وصدددل ا ق دددل المدددرب  جتهدددع لركدددز الشدددرية وسددد لع عدددم 
الفدؤو  ف راددت  ليدده وكدان مددم اإلخدوع ال دددماء وك يبده حفددص وقدد تعددرث 

 يددددة اجلدإدددددع الكعلددددّ  م ااددددرعال و خربتدددده  ن إ ددددا إين ةفددددم نصددددرهللا س ددددا 
ر  ر   ن إبعدددددرث علددددددّ  ة لدددددد  االسدددددبا ارات وا اجل هددددداتال و موالفدددددباد

ال ان بيع وب ع ددما نعدو   ىل الددنال لدذا   ا سد لوا عدم نصدر هللا فدال  حدد 
سيبعرث علّ  و حو مفد لة تميدري اسعداء جدداال وا كدل م ط دة سنده م يدد 
 م يدداال يل ددع مددم اسش حفددص  ن إ همددين الوضدد ال وقددد  خددربين  ن اسمددر 

ضدددى عارمددددة وهدددذا بفددد و عدددددم ميدددؤون م ددده ابل فددد ة لعمددددم فالدإ دددة ا فو 
الب  ددديمال وكددددل اسمدددور تددددبم ا مركددددز الشدددريةال فه دددداو جتهدددز اجليددددوش وترتددددو 
الدددددؤمم والطعدددددام وت  دددددل اجلرحدددددى وجيبمددددد  البطدددددوعص والهددددداجرإمال ور  كدددددد 
 صدمل ما  راح مدم ال وضدى ا الكدان وي عدا  عدذرت اجلميد  سن دا ا حالدة 

 ن تمددل  حدددا  رولددم ن ددد حددرب وهددذح الدإ ددة قددد وقعددع ق ددل  سدد وه ف دد 
مفددؤولية ال وضددى وجيددو  ن ن ااددر مددم اإلصددال  بدددال مددم البددذمرال  خربتدده 
 ن مثل هذح الفاحات هد  الدال ات ايم دة لل واسديو سن ال وضدى تعدم 

 خدددوع س رملدددم سدددرإعا علدددى كي يدددة  10الكدددانال يل دددع م ددده  ن خيصدددجمل   
وك ددا جدداهزإم لددذل   ن ت  دديم الل ددات اسم يددة و  ارع الشددرية بصدد ة عامددةال 

ادداء هللاال جتولددع قلدديال ا الركددز وع دددما  خلددع  ىل بعدد  المددرث وجدددت 
الكثري مم اإلخوع اسوروبيص الذإم قدموا للمشاركةال وكانوا مم فرنفا ول دن 
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و وددارو والفدددوإد والدددوال ت البحددددع وغريهددداال ومدددا ل دددع انبددداه  هلدددؤالء هدددو 
عدرف    دم إرإددون الشداركة ا ال بدا    م ر إبدربوا مم ق دلال لدذا صددمع ل

 ون تدددددرإو إددددذكرال وتددددذكرت )مشددددروه اإلسبشددددها (ال ل ددددد غ دددد ع جدددددا 
ع دما علمع  ن ه او ا اب إدخلون ال با  وهم علدى مفدبو  صد ر مدم 
البدرإو وهدر  تعلدم الكالاد كوث وهدذا ال جيدوز ا  إدم هللاال فاجلهدا  ةد  

هدل الصدوما  كمدا   دم ليفدوا مدم هؤالء ليو ب درو عدص س دم ليفدوا مدم  
جريان الصدوما ال و قصدد ا كالمد   نده   ا هدزم  هدل الصدوما  فع دئدذ ت د  
الفدؤولية علددى الكي يددص و هددل جي ددوو وهدم اسقددرب فدداسقرب ولكددم ال  ددا  
ل اقشددددة هددددذح الواضددددي  مدددد  ادددد اب مبحمفددددص للشددددها ع ف ددددد كددددان اددددعار 

م البدددرإو؟ال جيددو  ن إبدددرب  إ صددور "الشددها ع"ال ونعددم الشددعار ولكددم  إدد
إومدا   بعدد  لدد   45اجلميد  علدى الفدال  وإ  دى ا العفدكر ل دتع  كثدر 

إبحددددرو لل  هددددات ا  ي ددددة ا ل يددددة   بعددددد  لدددد  إب دددده للاطددددويف اسماميددددة 
الفدداخ ةال ولكددم كددان اسش يلحددة الفددو اين وعيفددى الكيددين إعبمدددون علددى 

 ددو ت  هدل ال لددد وهددذا ال الهداجرإم  كثددر مدم الصددوماليص مدم  جددل رفد  مع
  ن به ولكم جيو  ن إكون هؤالء مبدربص جيدا. 

مم جان   خربت حفص  ن إرتدو هلدؤالء الهداجرإم اسوروبدص 
إلرساهلم  ىل كيفماإو للبدرإو ولكم ال حياع لم ت دا يال ر  نب در كثدريا ا 
مدنيددة  إ صددور ف ددد يل ددع مددم حفددص  ن إرادددين  ىل مكددان اسش عيفددى 

لكيين ف يل    نده ا ا د  اسو ال  ركدع مد  اد اب ا اسوروبيدص البددربص ا
والعددارفص   ددم إ دداتلون مدد   خددوا م  ون  ج ددار  حددد هلددمال ف ددد فهمددبهم  ن 
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اجلهدددا  فدددرو ك اإدددة ابل فددد ة هلدددم  ال   ا هددداجم العددددو الدإ دددة فيعبدددرب اجلهدددا  
قدد فهمددوا  لدد  حي  دذ ا ح هددم فدرو عددص  فاعددا عدم  عددراو الفددلمصال و 

و را وا  ن إشدددداركوا مدددد   خددددوا مال كمددددا  رسددددل اسش حفددددص اإلخددددوع العشددددرع 
الددذإم ر إبددددربوا مددم ق دددل وقيدددل    ن  عددرفهم  خي دددا عيفددى الكيدددينال وقدددد 
تع  ددع مددم هددذح ا طددوع ف ددد يل ددع  ن إ عدددوا مددم م دداي  ال بددا  ولكددم 

يددددد  هدددددؤالء الواضددددد   ن الفياسدددددة الب عدددددة هددددد  "الشدددددها ع"ال الع يدددددو  ن مج
الش اب الهاجرون ر إبعرفوا علّ   بداال سنين ي  دع سياسدة البا د  وعددم 
تعرإددد  ن فددد  سي كدددان و  ا عدددرفين ال  نكدددر  لددد  سال  كدددذب مدددم  خدددربح 
عددينال هددذح الفياسدددة ات عبهددا ا  فمانفدددبان ا عهددد اإلمدددارع اإلسددالمية وقدددد 

سن ددددا ال  حدددعال ونصدددحع الكثدددري مدددم الشددد اب الهددداجرإم بعددددم ال هدددور 
ون مددم هددذح ال كددرع  صددالال واليددوم قددد ابن  ددندددري مددا سيحصددل وكددانوا إبع 

 هلم ح ائ  تل  ال صائ . 
 رك ا ابلفيارات  ىل اسمدام ووصدل ا  ىل م داي  فيهدا الكثدري مدم 
ايليددددات وقيددددل ل ددددا  ن نط ددددت اسنددددوارال وكددددان اجلميدددد    دددد  مددددم الب دددددم كمددددا 

ىل  إ صددورال سدد لع ن فددى مددا ا اددهدان الكثددري مددم الشدد اب وهددم إرجعددون  
جيددري؟ال كددان معدد  اسش  محددد الصددوما  ع دددما اسب فددر عددم اسمددر قيددل لدده 
 ن ه دداو معاركددة ضددارإة جددرت ق ددل سدداعات ا م دداي  " إدددو " وال  حددد 
إعدددرث ال بدددائج بعددددال نزل دددا مدددم الفددديارات وترجل دددا قلددديال  ىل اسمدددام ووجددددان 

يل  دا مددم الفدائ   ن إرجدد  وإوصددل ا سديارع آتيددة مدم انحيددة اجل هدة اسماميددة و 
 ىل اسمدددام سن دددا ضددديوث اسش عيفدددى الكيدددينال ووافددد  اسش فرك  دددا  ان واسش 
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ع دالرمحم الكيين و حد اإلخوع اسوروبيص و محدد الصدوما ال وترك دا الشد اب 
اجلد  ا ا ل ال سارت ب ا الفيارع  ضواء خافبة وبعد نص  ساعة ت رإ ا 

إددددع الكثددددري مدددم الشدددد اب جالفددددص ا وسدددد  الطرإدددد  وصدددل ا  ىل م ط ددددة ور 
الددؤ ي  ىل مدإ ددة ) إدددو ( الدد  كانددع  ددع سدديطرع ا دداكم ق ددل عدددع   مال 
وع دما س ل ا عم هذا الوض  قيل ل ا  نه ا   اجلدإدال تع   دا سن اإلخدوع  
كددددانوا ا  إدددددو  ق ددددل  رك ددددا مددددم كيفددددماإوال كانددددع الدإ ددددة  ددددع سدددديطرع 

راح اليدددددوم م  ددددددر ع يدددددوال ادددددد اب  هدددددو إم وتع ددددددانص الشددددد ابال  مدددددا مددددددا  
ومباجص  ىل الراحة ولو لفاعة واحدعال ل د  ا  ع عليهمال  رإدع مكدان 
عيفدى الكيددين وقيدل    ندده ا اسمدام و ه ددع هل داو سجدددح قدد تعددو جدددا 
وعلى ر سده عصدابة بي داء تمطدى بعد  اجلدرو ال كدان تع دان جددا وهدذا مدم 

سدد وه واحددد  ون توقدد  فم ددذ  ن اسددبولوا علددى ح دده ف ددد قاتددل سكثددر مددم  
 إ صدددور ق دددل  سددد وه وهدددم ا كدددر وفدددر مددد  العددددو اإلايدددور ولددديو مددد  قطددداه 
الطرمل ف د انبهى عهدهمال كما  نه م دذ ادهرإم وهدو إبحدرو  ون توقد  ا 
مالح ددة هددؤالء لددذا كددان  مددر ي يعددى  ن  راح وهددو ا تلدد  احلالددةال وقددد فددر  

 -انال وقلع له:جدا ب دوم  و خذين ا اسح 
"عع ددددا مددددا  صدددداب قا تدددد  اليدددددانيص كلهددددمال ف ددددرران  ن صو  -

 لفاندت "ال فر  علّ  قائال: 
" ن  لدددد  كددددان ا إددددوم ا مدددديوال  مددددا اليددددوم وابلددددذات اين  -

فالصي ة  ع مال ل د انفح  ا مم ) إدو (ال ف د ف دان الدإ ة وس طع بيد 
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ك ا قد غ م اها ق ل  س وه"ال قلع   العدو وقد ترك ا سيارتص ل ا وعدع سيارع
 له 

"ر  فهددم مددا جيدددريال  ت صددد  ن دددا ا ا دد  اسو  اين؟"ال فدددرّ   -
 عل  بكل حفرعال

 "هذا هو ا   وجيو  ن نرتو الش اب ه ا"ال -
ل د فهمع اين ح م ال ساع ف دد كدان مصدااب ا ر سده نبي دة 

 ه وكانع الفافة ق  لة  فاعية  ل اها على ج دي  ايور كان فاو  اهلرب م
 قرإ ة جدا فارتدت بع  الش ا  و صاببهال وقا    ابحلرث الواحدال 

 ش مهداجر اليدوم  20"   خ  إع وب ل د ف دت  كثر مم  -
 وا خال  ساعات ال هارال بص اهيد وجرإ  وم  و "ال ف لع له:

 " ان ب و ان  ليه راجعونال كي  حصل  ل ؟" فر  قائال:  -
ر م دداجت جدددا ل دداال وقاتل ددا حددص ن ددذت مددم "ل ددد كددان اسمدد -

الدددذخريع فا  دددا مدددم اسسدددر وقدددد ت دددرمل الشددد اب ع دددا وهدددرب البطوعدددون  ىل 
 إ صددور وتركددوا  مدداك هم وب يددع  ان واسش  بددو ع دددهللا الفددو اين"ال تدددخلع 

 ه ا سس ل ع ه
 "و إم اسش  بو ع دهللا الفو اين!  هو ح ؟" -
الشدارهال وجيدو  ن تعلدم    "نعم هو انئم ا مكان ما ه ا ا -

إع ددددوب  ن الشددددكلة كلهددددا وقعددددع ع دددددما تركددددع مجاعددددة معي ددددة قا مددددة مددددم 
 م دإشو مواقعها ورمع الفال  وانفح ع" ف كدت له كالمه ف لع لهال
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"نعددم  نددين ك ددع  حددذر مددم مثددل هددذح البصددرفات فدد نبم اين  -
رع تواجهون جيش ن ام  وا ن و الوقدع لديو لددإكم ال ددرع علدى الفديط

الكاملددددة ابلشدددد ابال وابلددددذات هددددؤالء البطوعددددونال وهددددذا سدددديؤ ي  ىل كاراددددة 
فاجل دددي جيددو  ن إكدددون مطيعددا وابلددذات ا مثدددل هددذح ال ددروث".   قدددا  

:  
 "س بحدا عم الوض  ا الص ا " وس لبه: -
 " إم اسش  بو  اهد اليمين؟" ف ا    بكل حزن -
دري  إددد هم؟ال اددداابال ال نددد 30" نددده م  دددو ال ومعددده  كثدددر مدددم  -

ل د كان االنفحاب كارا  وغري مم هج وفوج  ا ابلعدو وبكثافة ال ريان ولذا  
كل واحد انفحو  ىل حي  ااءال ل د انفح  ا بشكل غري م  م" ف لع 

 له
 " ان ب و ان  ليه راجعون"ال ف را   ن خي   عين ف ا  -
 " ن ااء هللا سي هرون الليلة  و الص ا " -

كم ق ل  ل  ر إع الش اب الهاجرإم اجلد  وهكذا  افتقب ا ول
قددد  ح دددروا  ىل ا طددويف اسماميدددة ور  كددم سدددعيدا لددذل ال   ت ددددم عيفدددى 
و ل ى ماضرع محاسية للش اب ون ههم مم اسخطاء والفم  والطاعدة وعددم 
تددرو الواقدد   ال  مددر مددم اسمددريال ورغدد هم ا ال بددا  والشددها عال والدددفاه عددم 

احلدإ  البحرإ   اإلجيار لثل هدذح الواضد ال  مدا  ان اسعراو والكثري مم 
ف د ك ع  ة  عم اسش  ر ع دهللا الفدو اين سنده صداح  ور  رح م دذ  ن 
تددددددرو م دإشددددددو مب هددددددا  ىل كيفددددددماإو ا اددددددهر رم ددددددانال وهددددددذا اسش مددددددم 
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اهاهدددإم ال دددماء ف ددد كددان معدد  ا جر إددز وهددو رامدد  مدداهر للهدداونال ومددم 
ا ما حصل سنه رجدل عفدكري إ هدم ا طد  الب عدة مدم خالله س عرث  ام

ق ل العدوال وةثع ا كل مكان ولكم ر  جددح بفد و ال دالمال كدان احلدزن 
 ش مهداجر  20إراف د  ا تلد  الليلدة فلدم  ختيدل  ن إ  دد اسخدوع  كثدر مدم 

ا معركدددة واحددددع بدددص ادددهيد و دددرو  وم  دددو  ا المددداابتال وهدددذح اسعددددا  
إب  دددددوا البددددددرإو  امدددددا وك دددددع  خشدددددى  ن تفدددددبادم  خشدددددى  ن بع دددددها ر 

الفلطات اإلايوبية  ورامل هؤالء ل   اإلاداعات عدم ال اعددع ا الصدوما ال 
"  هللا  لط  بع ا و".  دداع مد  عيفدى خبصدون الشد اب اجلدد  وعددم 

 عل وواف ين الر ي ا تل  الليلة رجع  اراكهم ا احلرب س م ليفوا مبدربص
كيلدومتا مدم ا د  اجلدإددال   30 صور ال  ت عدد  كثدر مدم ابلهاجرإم  ىل  إ

ومددم ه دداو جهددزت ن فدد  مددم جدإددد و خددربت اسش ع ددد هللا  إل دد   نددين 
سدد  رو  ىل ا دد  اسمددام  وال ددوم مدد  اسش عيفددى الكيددين سن العدددو  ك دده 

  ن إهاجم ا  ي حل ة.
 خددددذت سدددديارع جدإدددددع مددددم الم ددددائم وهدددد  تيددددو  هدددداي لددددوإكو 

و معد  اسش ع دددالرمحم الكيدين )ح يد ( واسش اسورور و محددد سدو اء وركد
الصدددوما  و رك دددا  ىل ا ددد  مدددم جدإدددد و بع دددا الفدددري حدددص وصدددل ا للاددد  
اسو  ور نعلدددم  ن دددا ا ا ددد  اسو ال وقدددد وّق  دددا حراسدددة اإلخدددوع ف لدددع هلدددم 
نده  نين معلم نصر هللا و رإدد ا د  اسو ال و  د هم ر إ همدونين ف دد  اداروا  

ا اسمددام وهكددذا  بع ددا الفددري ور نعلددم  ن ا دد  اسو  هددو وراءان وابلددذات 
تل  ال  طة اسخريع ال  قابل دا آخدر  شال وهكدذا  بع دا الفدري لعمدامال بدد ان 
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ن كدددع ف دددد اتفدددعع الفدددافة و صددد حع بعيددددعال بدددد ان نفددد    ن فددد اال  إدددم 
ا  تي ددا ا ال ددتع تدم"ال ف ددد ك ددا نشدداهد جفددور صدمريع و مدداكم ر نرهددا ع دددم

الفاب ةال وانب ه اسش ه اال ون ه ا ع دال اصر غاب اليمين اسصل وقد ادارو 
مال وكدان قدد  سدر مدم ق دل 1994مع ا ا قبا  اسمرإكان ا م دإشو س ة 

قددوات عدإدددد ع دددما حددداو  زره ع دددوع انسدد ة ا الشددداره الواقدد  ابل دددرب مدددم 
ال 1994م دإشددو سدد ة  البحدد  الددويينال وقددد  ددداع ع دده كثددريا ا مرحلددة

وهددو  ش ادد اه جدددا وقددد تكددىن حي هددا  ر  محدددال  مددا اليددوم فهددو إفددبادم  
ك يددة ع دال اصددرال وبعددد  ن ترك ددا الصددوما  ا البفددعي ات ر خيددبل  ابإلخددوع 
بددل  بدد  عملدده لوحدددحال وع دددما عددرث  ن ددا ا م دإشددو  مددو لل هددا  مددم 

ور مدداهر وكددان جدإددد ويلددو   ن إصدداح ين ا كددل  ركدداو وهددو رجددل مصدد
 فمل الكامريا ا كل مكانال قا    ع دال اصر:

  نصرهللا   م  ن ا قد جتداوزان ا د  اسو  بكثدري  و  ن دا ر دا  -
 عم الطرإ !ال

 " ت م  ل ؟ و ان لدّي اكوو عم  ل " -
وهكذا  كد   اجلمي   ن ا قد جتاوزان الفافة بكثري وقد اقتب دا 

 إددو ( وه دا انبه  دا  ن دا ا خطدر وقدد  ي ي دا مم مواق  العددو حيد  قرإدة )
اسنددوار ي عدداال وّق  ددا الفدديارع وقلددع لةخددوع جيددو  ن نرجدد   ىل تلدد  ال  طددة 
اسخريع وا الص ا  س ب دم للا  االو ال فمازل ا ال نددري ح ي دة موقع داال 
وهكدددذا ق ل دددا راجعدددص وع ددددما وصدددل ا تلددد  ال  طدددة اسدددبوق وان بكدددل حدددذر 

ددددددددبي ! سددددددددبي "ال وهددددددددذح الكلمددددددددات تعددددددددين "قدددددددد " و صددددددددوات عاليددددددددة " سا
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ابلصددوماليةال توق  ددا و خددربرم  نددين العلددم حفددم نصددر هللا وكانددع هددذح ك يدد  
ا م ط دددة  إ صدددورال و خدددربانهم  ن دددا ر نعدددرث كيددد  نصدددل  ىل ا ددد  اسو  
فبع  ددوا وقددالوا ل ددا لدديو ه دداو خدد   و  بعددد هددذح ال  طددةال   ا جتدداوز  هددذا 

ف د ك ا قد اقتب ا كثدريا عدوال اكران هللا ل صرته ل اال ا   ففوث ت ابلون ال
مددددم العدددددو وتددددم ال ندددددري وكددددان عددددد ان  ربدددد  ف دددد  واددددكران هللا  إ ددددا  ن 
سدديارت ا ر تبعطددلال ولكدد     دد  مددم اسمددر سدد لبهم " إددم عيفددى الكيددين؟"ال 
ف جابوا  نه ا المابدة وقدد انم مدم البعدوال وبفدرعة فراد ا بفدطرت ا ومعداوزان 

ا ن ددددو الطرإدددد ال مددددا ا نعمددددل لدددديو لدددددي  ي حيلددددة وال  ي سدددديطرع  وو ددددا
لبحرإددد  هدددؤالء الشددد اب لواقددد   ف دددل فلدددم  ر   ن  تددددخل ا عمدددل عيفدددى 
فهدو  مدري اجلديش واجل هدة رغدم  ندين  مدريح ا البفلفدل ال يدا ي لل اعددع اسم 
ا اددرمل  فرإ يددا حفددو ال دداهيم اجلمدداع ال وكثددري مددم الشدد اب جيهددل هددذح 

ل ي ددةال فعيفدى لدديو كمدريح ممددم ر إبعهدد مدد  الشديخال فهددو قعدد تعهددد اسمدور ا
معدده ا  فمانفددبانال وإعددين  لدد  معرفددة البفلفددل ال يددا ي لل ماعددةال ولكددم 
تمريت اسوضاه بفرعة ا الصوما ال ولفع ممدم إبددخل ا ندزه الفدلطات 
 بدا وحذر ا مثل هذح اسمور احلفاسة ال  تدتو  ادرا سدل يا علدى صداح ها 

 ع يوإلةال كما  ن الف ة  ن إ ز  الشاجمل إلمارع صاحو اجل هة.ل ت 
انمع  عي  ا ور ت م قلوب ا سن ا نبوق   ي ه دوم م داجت فد حم 
ا ا ددددد  اسو ال وحدددددان موعدددددد صدددددالع ال  دددددرال فبيمم دددددا و  ندددددع    قمدددددع 
وصلي ا الف ة   ال  ر مجاعات ا عددع  موعدات مب رقدة   حزم دا  مبعب دا 

و رك ددا ل عددرث  امددا مددا حصددل ابسمددو ا قرإددة ) إدددو (ال  و خدذان  سددلحب ا
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 ش بدددص مهددداجر  40ل دددد ت دددص ل دددا ح دددم الصدددي ة ف دددد اسبشدددهد  كثدددر مدددم 
و نصدددداري ومددددم  ورواب وا لدددديج والمددددرب و مرإكددددا وغريهدددداال ي عددددا ر  هشددددع 
سنددددين ر  ر مع ددددم هددددؤالء الشدددد اب  ا دددداء عملدددد  ا م دإشددددو ول عددددبهم مددددم 

ة  ون تدرإو كما م عع الكثريون مد هم مدم ق دلال كاندع الذهاب  ىل اجل ه
تكبيكدددات اسش يلحدددة واضدددحة فهدددو إرسدددل اددد ابه ا الطدددار   إفدددب  لون 
الهدداجرون اجلددد  ومددم   إرسددلون سددرا وبفددرعة  ىل كيفددماإو  ون  ن نعددرث 
ايتال سن ا لو عرف ا لا ق ل ا  حد  ن إدخل ال با   ون تدرإو جيدال سن 

 عدددددا  ق لددددهال و كددددم اإلخددددوع ا كيفددددماإو  ن خيددددربوان   ددددم ال بددددا  إبوجددددو 
مبدربون ولكم ما ر إبه ب  ف  ا  إ صور  كد    ن مع مهم تدربوا  ا اء 

 خدوع مهداجرإم ا  10ال با  ن فهال وكما  كرت ف د كان ه او  كثر مم 
 إ صددور وهدددم ر إبدددربوا مدددم ق دددل. حزنددع كثدددريا ع دددما قابلدددع اسش ع ددددهللا 

 وكين ن فه عاصم وهو رجل حافظ لكباب هللا ومشهور ابلبواضد  الفو اين
واس ب وحفم ا ل  وهذا وهللا ما إ  جمل بع  البددإ صال الدذإم غ لدوا  ن 

بددل حفددم  تددزوإج الشدداجمل مرهددون بدإ دده وحفددم خل دده ولدديو الدددإم ف دد 
ق دددد  فلددد ال هدددذا اسش ال اضدددل كدددان قددددد  ا صدددا لددد  ومدددم  عطددد  هدددذا ا 

بعددد عو تده مددم معددارو تددورا بدوراال وقددد  خددربين سدداب ا  ن اعب دل ا الفددوا ن 
الاددابرات الفددو انية وكمريهددا مددم الاددابرات ت حدد  عددين بكددل جهدددال وقددد 
سد ل عدين كثددريا  ا داء  سددب وابهال بدد ت ال  دداش معده خبصددون مدا حصددل ا 
آخدددر  سددد وه ومدددا حصدددل ا  إددددو  ليلدددة ال ارحدددة وقدددد  وضددد  الصدددورع  امدددا 

 حصل ابسموال قا   :  وع دما س لبه ما ا
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م سدديطران علددى قرإددة  إدددو  وخددرد العدددو م هددا "ق ددل االاددة    -
 بفرعةال وقد غ م ا بع  اسسلحة والفياراتال وانفح وا بعيدا ع ا"ال س لبه

"  مددددددددددا ا حصددددددددددل بعدددددددددددهاال هددددددددددل رت ددددددددددبم  مددددددددددركم وجهددددددددددز   -
  فاعاتكم؟"فرّ  علّ  ةزنال

 دددددا  ملدددددذح "هدددددذا مدددددا جهل ددددداح!ر نبوقددددد   ن إعمدددددل ه دددددوم م -
 الفرعة"ال فبدخلع وقلع لهال 

  نكم جتاهلبم  نكم تواجهون قوات ن امية"ال ف كد   قائالال -
"هذا وهللا ما حصلال ر نبوق  هذا اسمدر  بدداال ل دد انفدح وا  -

   رسدددوا بفدددرعة مواقع دددا اجلدإددددع وهددد  موجدددو ع  صدددال علدددى ا دددرائ  الددد  
  دون ال ط دة ادربا ادربا"ال  لكو ا ف حم ك ا نفدكم ا معفدكرارم وهدم ف

 ز ين    خ    ما ا حصلال
"حصدلع الصددي ةال ف دد  مطددروان ابلكاتيوتشدا واهلدداون وضددربوا  -

واسددبهدفوا مدددافع ا  وال وا طددويف ا ل يددة ل دد  اإلمدددا ات و مددروا كددل ادديت 
بفددددرعة فائ دددددةال   بعددددد  لددددد  كث ددددوا الكاتيوتشدددددا وب علهددددا قبدددددل الكثددددري مدددددم 

 ع ال ف ر ت الزإدال فف لبهالالش اب"ال  هشع مما  
"هل  ك بم مم  فم اإلخوع"؟ال ت فم كما إ عدل  ائمدا وقدا   -

  ال
 ال  دددددلال ل ددددددد ترك ددددددا  جفدددددام الشددددددهداء ا  ماك هدددددداال "   اب -

فالكدددل كدددان مشدددموال  مدددا ابل بدددا   و الب كدددري ا فددد  احلصدددار واالنفدددحاب 
 ع وقلع لهالال اارال وقد عرف ا  ن  ايوبيا صورت الصور لل شر"ال فبدخل
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" نبم كذل  فعلبم ز و هم ق ل  س وهال ف د  ةوا واسدبادم  -
ل شددر تلدد  الصددورال فهددذا  صددوإر ج ددو هم كمددا جل ددبم اإلعددالمالكددامريات لب

 مددر ي يعدد  ا سدد م هللاال فكمددا تدددإم تدددانال تعلددم جيدددا    خدد   ن ددا ضددد 
 البصوإر  ا اء ال بل وقد حذرت مم هذا"ال وس لبه  د اال

  إفبمر الدفاه؟"ال ف جابال"لا ا ر -
"ل ددد  رسدددلوا الشددداع وال  اصدددة بفددرعة للمفددد  ولكدددم فوج دددوا  -

ب دداال وقددد قاتل دداهم بشراسددة حددص كددا ت  ن ت بهدد  م ددا الرصددان وخ  ددا مددم 
اسسدرال فتكددع الوقدد   ان واسش عيفدى الكيددين وهددو ال ائدد وختيددل    خدد  ر 

و خلددوا ا المابددةال   إكددم مع ددا  حدددال ل ددد قبددل مع ددم الشدد اب وت ددرمل اجلدديش
كاندددع حدددرب م  مدددة و  دددم  ن  ايوبيدددا قدددد عرفدددع سدددر ضدددع  ا وهدددو عدددددم 
الب  يم  ا اء االنفحاب وسوث تفبمل هذح ال  طة لله وم سن ا قدد فعل دا 

 فيهم اسفاعيل ا العركة اسوىل ع دما سيطرت ا على ال رإة"ال قلع له
ين مدم ال يدع "ال  ن    خ   ان ب و ان  ليه راجعدون"ال فدزا  -

 اعرا حص قا   
" تعلددددددددم  ن اسش ع  ددددددددة الفددددددددو اين الددددددددذي جدددددددداء معدددددددد  قددددددددد  -
 اسبشهد؟" 

صددددحي   ان ب و ان  ليدددده راجعددددونال نفدددد   هللا  ن إب  لدددده مددددم  -
 الشهداءال آمص!

ل ددد ك ددا ن دداقش مدد  اسش عاصددم عددم تكبيكددات احلددرب وكيدد   
لشيشدددان ومدددا ك دددا تدددارب ا  فمانفدددبان واسوجدددا إم وكدددذل  احلدددروب ا ا
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نشددددداهدح اليدددددوم ا الصدددددوما  فلدددددم إبمدددددري  سدددددلوب الشددددد اب فهدددددم إب ددددددمون 
بفدددددديارات ب طددددددت   إ ددددددد ون ابلرمدددددددا ت وال إرإددددددد  حددددددد  ن إ ددددددب  اجل هدددددددة 
وإفددددددددبادم البكبيكددددددددات اسخددددددددر  كااللب دددددددداث وح ددددددددر ا  ددددددددا مل للدددددددددفاه 
الفدددبميعال فدددال نددددري هدددل هدددم إفدددبادمون تكبيكدددات الكدددر وال دددر وا  دددة 

م قبا  ابيليات والبمركز الدائم؟ال هللا  علم ر ن هم ما جيدريال  مدا والفرعةال  
الؤكددد هددو  ن اإلخددوع قددد نفدديوا  ن اإلايددوبيص إب وقددون علدديهم ا اجلددوال ف ددد 
اسبمرت الطائرات اسمرإكية الب ففية ا رصد مواق  الشد اب يدوا  هدذح 

العددارو العداروال  مددا مددم جدان  تع  ددع مددم كدل ال يددا ات الدد  قدا ت تلدد  
فلددم  ر قائدددا معدده خرإطددة واحدددعال لكدد  إددوزه قواتدده وإعلددم  مدداكم الل دداء لددو 
حصددددل  نفددددحاب  و ترميددددز لواقدددد  العدددددو واسمدددداكم ال تضددددة   ددددا لله ددددوم 
و مدددداكم االنفددددحاب والدددددفاعات ومددددا  ىل  لدددد ال ر  ر قائدددددا فمددددل م  ددددار 

فددبمر  عفددكريال  سددبطي   ن  قددو    ددا كانددع حددرب "ابلربكددة"ال وجيددو  ن ت
كذل  سنه قد فات اسوان لتتيو  ي ايتال وقد  كدد   عاصدم  ن اسمدر 
إفددري ابلربكددة واحلماسددةال وقلددع لدده ل ددد انبهددع فددتع احلماسددة ف نددع تعلددم  ن 
 ايوبيددا سددوث تفددبادم سددال  الددداف  سندده اليدد  ومشددبع لل ددوات ولدددإها 

  فهددد  اسدددبطاله جدددويال واإلخدددوع الصدددوماليون ال ف دددون البعامدددل مددد  الدددداف
ختددوفهم كثددرياال لددديو مثل ددا ف دددد تعددو ان علدددى  لدد ال بعدددد  ن ندددخل خ ا ق دددا 
ونفب ر ا  مانال هذا ر فصل ه ا ولم فصدل ا الوقدع ال رإدوال قلدع لده 
بكدددل صدددراحةال " تدددر  لددديو ه دددا  ي خددد   فددداه ح ي ددد  لدددد  اهاهددددإم"ال 

 ة صدد اهل دوم كدانوايد"هل نفيع  ن ا ع ددما تعلم دا حدروب العصداابت وكي 
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إعلمون ددا  ن ت ددر ا  ددا مل االرت اييددة وجتهيددز  مدداكم البموإددلال وح ددر برميليددة 
واختا ها ق ورا ل اال  إم الفواتر  إدم كدل تلد  اسمدور ال داهيدة ا احلدروب؟"ال 
ر إكددددم لددددد  اسش  بددددو ع دددددهللا الفددددو اين  ي جددددواب فهددددو مثلدددد   امددددا ال 

ه واد اب حولدهال إفيطر علدى اد ءال قلدع لده  دد ا "مدا  راح اليدوم هدو ادار 
 ونف   هللا  ن إث بوا كما ا ع مم اسبشهد مم  خوان ا".

ع دددما سددطعع الشددمو و خددل وقددع ال ددحىال اجبمدد  ال ددا ع 
وما إ  م  فعله بفرعةال وكانع  إم ا جلفة يوارفال لدراسة الوق الوجو 

اجللفة مكونة مم  خي ا  بو قبي ةال عيفى الكيينال  بو ع دهللا الفو اينال  و 
ال وع ددددددالرمحم ختددددداريال والع دددددد ال  دددددري  ىل هللاال وافبدددددب  اسش عيفدددددى اليددددددإم

اجللفددة سندده مددم كددان ا اجل هددة وإعددرث مددا جددر  م ددذ  سدد وعص ت رإ ددا مددم 
ال با  الفبمرال وتكلم  و اليدإم وتكلم اسش  بو قبي ة   اسش ختاري ومدم 
  تكلمع و وجزت و كددت هلدم  ن ماحصدل كدان خطد  تراكمد  وقدد فدات 

وان ف د بدد  البطوعدون ابلرجدوه  ىل م دإشدوال ونصدحبهم  نده   ا اسدب ر اس
قدددددراران علدددددى م اتلدددددة اإلايدددددوبيص رغدددددم اسوضددددداه الصدددددع ة في دددددو  ن نفدددددبعد 
 سبعدا ات كاملة وصحيحة وعلى الش اب ال دء ة ر ا  ا مل جلعل ا د  

لمدام اثبباال ومم    هدز كمدائم مبحركدة لاللب افدات كمدا ات   دا علدى زره اس
ا الطرإ  الؤ ي  ىل  إ صورال وقد   ىل  حد اإلخوع بدر ي آخدر حيد   را  
 ن نرجددد  ابجلددديش كلددده  ىل  إ صددددور وال ددددء مدددم جدإدددددال وقدددد رف ددد ا  لدددد  
اإلقددتا  سندده خطدد  عفددكري ي عدداال والفدد و هددو  ن العدددو إعددرث  إ صددورا 
جيددددددا ولدإددددده ال دددددات مدددددم اجلواسددددديو فيهددددداال كمدددددا  ن يدددددائرات االسدددددبطاله 
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سمرإكيددددة سددددبعلم بكددددل سددددهولة  مدددداكم انشددددارات اال قل ددددا لةخددددوع "جيددددو  ن ا
إفدبمر الوضدد  كمددا هددو ما م ددا قددد عزم ددا علددى مواصددلة ال بددا "ال مدد  ال ددارمل 
ي عددا ف ددد اددد ت علددى مفدد لة زره ا  ددا مل ل ب كددد  ن ددا سدد داف   ىل آخددر 
قطددر  مال وبعددد هددذح ال تحددات بدددد ان مرحلددة توزإدد  الهددام فكلددد  اسش  و 
اليدددددإم ابلددددذهاب  ىل ال ددددرب مددددم قرإددددة  إدددددو  لالسددددبطاله وماولددددة معرفددددة 
مصددري اإلخددوع ال  ددو إمال وكلدد  اسش ع دددالرمحان ختدداري ب  ددل اجلرحددى  ىل 
ا ل  وماولدة تفد ريهم  ىل م دإشدو عدم يرإد  )بورهك دا(ال  مدا اسش قبي دة 

الالزمددة  ففددريج   ىل م دإشددو لواصددلة  ددرإ  ا دداكم ا  رسددا  االمدددا ات 
كما  نين  كدت له ابلرجوه سنه وزإر  اخلية ولديو وزإدر الددفاه فم دإشدو 
فاضية  امداال وع ددما جداء  وري سد لين اسش عيفدى الكيدينال "مدا ا سدب عل 
  إع وب"ال ف ج به  نين ج ع سيم م علديكم فد  ا اح دبم   فد ان سد ب ى 

إكددددون خطددددر و ال ففددددوث  رحددددل  ىل كيفددددماإو لواصددددلة بران دددد  بشددددريف  ن 
العدددو علدددى  إ صددور قدددد زا ال ووافدد  اسش عيفدددى حيدد   كدددد    ن اسمدددر 
ا ه كر وفر و ن العدو رما لدم إهداجم  ال بعدد عددع   مال قلدع لعيفدى  ندين 
وق دددددددل الب هدددددددز للعدددددددو ع سددددددد  رو مددددددد  اسش  و اليددددددددإم  ىل اسمدددددددام جلمددددددد  

علددى العلومددات واالسددبطاله سنددين  حددو مثددل هددذح اسعمددا ال وقددد اددكرين 
 ل ال وق ل  اإة اجللفة فبحع موضوه  اراو الهاجرإم المدري مبددربص ا 
ال با  وقلدع لل ميد   ن هدذا اسمدر ادرعا ال جيدوزال ر  تدرو  داال للم املدة 
وال نرإددد  ن نكددون سدد  ا ا قبددل العشددرات  إ ددا كمددا حصددل ابسمددوال وقددد 

صدددوما   ت هددم اجليمدد  و خددربوين   دددم سدديكل ون اسش )كورغدداب( وهددو  ش
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م رب جدا مم سش يلحة الفو اين ومكل  م ه مل  الهاجرإم وهدو مدم 
 تى ملم  ىل ا  ال قا    عفى "س كل  كورغداب ببددرإ هم"ال فعرفدع  ن 
اإلخددوع مددازالوا ال إ همددون ح ددم الكاراددة وإ فددطون اسمددورال كيدد  إع ددل  ن 

م بكل تدرب  ش سيواجه جيش ن ام  ومم ال وات ا اصة اإلايوبية  هزإ
عدددددع و عدددددا  ك ددددريع!! كيدددد  سددددب هزح ا ب دددد  سدددداعاتال كيدددد  سدددديب م 
الرماإدددة؟ال ل دددد اخبل دددع مددد  اإلخدددوع مدددم جدإدددد ا هدددذح ال  طدددة وقلدددع هلدددم 
 نكددم ت ددعون ا ددربات ا غددري  ماك هددا فه دداو  خددوع مماربددة خددرباء ا صدد   
صدددوارإخ الليدددزر ومبعلمدددون وقدددا مون مدددم  وروابال كيددد  إع دددل  ن نرسدددل مثدددل 

ا ا   اسو  مم  ون تدرإو؟ال  ندين ال  رسدل مثدل هدؤالء للشدها ع  هؤالء
بكل بفايةال بل جيو  ن نفب يد م هم قددر اإلمكدان وجتهيدزهم مد  ا دال  
العالية ال  سبواصل هذا العمل اجلها ي بعدانال ولكم كان ال رمل ك ري بدص 
 مشروع  ومشروه اسش يلحة وعيفى الكيين ومدم معهمدا مدم الصدومالصال
ف ان رجل  مين خالجمل ومو للعمل الفري واإلخدوع هدم قدد  ت  دوا حاليدا ا 
قطددد  رءون  عدددداء هللا والواجهدددات ال اادددرع وهدددذا  مدددر ال  ن بددده ولكدددم ال 

 جيرب اسش وال إلفم  له ابلدخو  للمعارو  ون تدرإ ات.
بعددد اجللفدددة افتق دددا كل ددا لكددد  إعمدددل كدددل واحددد م دددا مدددا كلددد ال 

عدددع  ىل ا ددد  ا ل ددد  ا  إ صدددور النب دددر  و اليددددإم و خدددذت سددديارو ورج
وبعددددها سددد  رو لالسدددبطالهال وا ا ددد  ا ل ددد  كدددان اسش الشددديخ صدددال  
مفددؤوال عددم مركددز لنليددات ولدديو ه دداو خدد   فدداع  معددىن العفددكريال بددل 
هدددو  دددر  جتمددد  آليدددات عشدددوائية وغدددري مموهدددة  امددداال وهدددذا اسش مدددم اددد اب ا 
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وفدو خدمدة اإلخدوع  ائمدا اسبدد ورجدل مدؤ ب ال دماء وايخ ك ري ا سم 
جددددا جددددا وقدددد ندددذر وقبددده لل هدددا  ا سددد يل هللا ومعدددروث  نددده وا لزوجبدددهال 
فمم قصصه  نه تزود  خع  وغا إ ية ور إدرزمل م هدا  ي ولدد م دذ  كثدر مدم 

سددد ةال ونصدددحه الكثدددريون  ن إبدددزود  خدددر  لكددد  جيدددد الولددددال وجاوبددده  16
هللاال وهدذا  مدر جيددال ومدا جيهلده الكثدريون هددو  ائمدا  نده سيصدرب علدى ابدبالء 

 نه  كم سحدان  ن إبزود الثانية والثالثة والرابعة وال إ  و  ي ولددال فهدذح 
 الفائل ليفع ملكا لل فاء بل هللا هو مم إهو ونعم ابب. 

ر إبوق  اسمر على مهامجة مطدار م دإشدو بدل امبدد  ىل مطدار 
البددار احل ددرم  ه دداو إبدداب  مشددروه  بيلدددوغل  العفددكري وكددان اسش عمددر

ب دددداء العفددددكر اجلدإددددد الاصددددجمل ل ددددوات ا دددداكم وك ددددع قددددد كل ددددع ببلدددد  
الهمددة ق ددل  سدد وعص ف دد  ومددم ق ددل  لددو الشددور ال ور إواف ددوا علددى هددذا 
اسمددر  ال بعددد ن دداش يوإددل  وتكددرار للطلددو وت هدديمهم  ن العفددكرات هدد  

ىل ال وات اسمرإكية الد  تفدبعص  هم ا ء ا ب اء ال وات اجلدإدعال  ن ر  
بشدركات  خدر  ا تدددرإو ع اصدر مؤإددع هلددا سدواء ا  فمانفدبان  و العددرامل 
وغريهاال فالعفكرات هد  عصدو العمدل اجلهدا ي بعدد الدا  ي عداال وإب د  

ا ا الددر  علددى يلدد . ا المددارع الدد  ري لل ددارف الكددرمي  ن ا دداكم  أتخددرت كثدد
خ مفددددم وهددددو والددددد اسش  سددددامة مددددم حصددددلع ا بلددددد وغل  اسبشددددهد اددددي

ا اب االسبا اراتال ور إصو عمر البار     و ب  خطة ب داء العفدكر 
 ا موق  ال وات الصومالية ا اصة الفاب ة.
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 ا داء وجدو ان ا تلدد  ال  طدة ا ل يدة حصددل  مدر ع يدو جددداال 
ف دددد اتصدددل ا م دإشدددو وعلم دددا  ن ه ددداو يدددائرع  ايوبيدددة صدددمريع رمدددع ولددديو 

ل رمددع بعد  الددذخائر علددى مطدار م دإشددو ا ال ددتع الصدد احيةال قصد ع بدد
وهددددذا اسمددددر  ربدددد  اجليمدددد  وبددددد  الفددددؤولون إفدددد لون عددددين وعددددم قبي ددددةال  مددددا 
ابل ف ة سعما  قد تركع اسش مهدي كراو وهو مفؤو  االسبا ارات ا 
م دإشددو والفددؤو  اسمددين اسو  عددم الطددار والي دداءال ووضددعع خططددا م ددذ 

دددددعع تلددددد  االادددددة  اددددده ر عدددددم كي يدددددة الددددددفاه عدددددم الطدددددار والي ددددداء وقدددددد ولضِّ
الاططدددات ا اس راد مدددم ق دددل وزرارع الددددفاه ب يدددا ع الشددديخ إوسددد  عيدددد 
عددا ي الددذي ر إبعدداون مع ددا ا ت  يددذ تلدد  الاططددات ويل ددع ق ددل االاددة 
 اهر بعمل جتارب عفكرإة على كي ية صد  ي اندزا  علدى مطدار م دإشدو 

سدددد  الشدددددإد ا تلدددد  ال ددددتع كددددان اجلميدددد  إدددد عم ب شددددوع والي دددداء ولكددددم لع
االنبصار و  وا  نين   ونال "كي  إبحدا اسش إع وب عم  نزا  وه وم 
علدى م دإشدو؟"ال ل دد جهلدوا  ن اس م  و  وقدد ر إ دا اإلمدارع اإلسدالمية ا 
 فمانفبان وه  كاندع  قدو  مدم ا داكمال ور ت ددر  ن تصدمد ا الددن بعدد 

واسددد  وكثدددرع ال دددريان وعددددم ال ددداالع ا الددددنيص مدددم ق دددل ال دددوات اإلحدددبال  ال
المازإدددة الددد  تفدددبادم تلددد  البكبيكدددات جلعدددل الشدددعوب تفبفدددلم بفدددرعةال 
والذي خ   على اإلعالم  ن الطدائرع اإلايوبيدة الصدمريع رمدع  خائرهدا علدى 
الطدددار ق دددل وصدددو  الشددديخ ادددرإ  مدددم الددديممال فارت ددد  اجلميددد  وهدددذح هدددم 

ايوبيص  رابو ا اكم س م إعرفون  ن لديو لددإها جديش مد  م تكبيكات اإل
مفددديطر عليددددهال  مددددا ا م دددداي  الشدددما  ف ددددد تك ددددل اسش آ م عددددريو و ددددرو 
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زيشه  ىل اجتاح غلكيعوال ومعه العلم عل  ف د  را  هدؤالء  ن تكدون العدارو 
اددداملة ا كدددل مكدددان وهدددم ر ففددد وا احلفددداابت الالزمدددة لدددذل ال  مدددا ج هدددة 

ك ددا ف ددد كانددع تشددبعل انرا مددم ادددع ال صدد  اإلايددور علددى الشدد ابال بوره
وقددد اسبشدددهد ا هددذح العدددارو مفددؤو  جل دددة الب  يددذ ا االسدددبا ارات وهدددو 
الفددؤو  اسمددين عددم الي دداء اسش ال اضددل ) محددد غددين( مشددهور بك يددة سدديا  
رمحدده هللاال وكددان مددم خددري ادد اب ا دداكم وكددان ف ددين جددداال مددم ح دده    ندده 

دما خيبلدد  مد  اجلميدد  إب  لدين ع دددما  يلدو م دده اهلددوء ومواصددلة العمددل ع د
 مم  جل هللا. 

ل د  عل ع ا اكم احلرب الشاملة على  ايوبيا وكاندع كدل هدذح 
احلفاابت محاسدية كمدا سد  ع وقلدع ور ت دىن علدى  سدو  راسدية عفدكرإة 

ع  ىل وكددل الطط ددا الدفاعيددة واهل وميددة يوإددع مددم ق ددل وزارع الدددفاه واخب دد
 ون رجعة وليو هذا وقع  ل داء اللدوم ولكدم جيدو  ن ندبعلم مدم اخطداءانال 
وع دما عع ا  خ ار قص  مطار م دإشوال قلع لعيفى الكيين  نين راج  
 ىل ه او سن كل االتصاالت تف   عدين وعدم اسش قبي دةال وقدد يل دع م ده 
 ن  ب دددد  ادددد اب االسددددبا ارات سن مع مهددددم جربددددوا حددددرب العصدددداابت ا 
اسوجددا إم وإعرفددون قددوات البيمدددري جيدددا وهددم مدددم  هددل الدد ال  فيفدددبطيعون 
الب كر بزي ال دو والبحرو  رجلهم لفافات يوإلدة  ون مشدكلة فهدم بددوال 
ولكددم كددان جوابدده واضددحا "اددكرا خددذ فرقبدد  وارجدد  معهددا  ىل م دإشددو"ال 
وكددررت الطلدددو وقلددع لددده  ن هددؤالء الشددد اب سددريجعون  ىل كيفدددماإو عدددم 

ؤا   مددددا  ان ففدددد نز   ىل م دإشددددو لوحدددددي ن ددددرا لعوضدددداه ولك دددده يرإدددد  بدددد



                   381War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

اددكرين وقددا   ندده ال فبدداد  لدديهمال وتع  ددع مددم رّ  فعلدده وعدددم  سددب اببه 
لطلدد  وسددد لع ن فددد  كيددد  إع ددل  ن اسش عيفدددى ال فبددداد  ىل صدددومالص 
مددم  هددل ال لددد مدد   ن اجلهددا  فددرو عددص علدديهم حددص  ون   نددهال وا ن ددو 

ىل ادد اب مهدداجرإم مددم  وروراب ر إبدددربوا مددم ق ددل ور إب  ددوا الوقددع فبدداد  
فم ال با ؟ال   ا فلفد ة جهدا  آخدر الزمدانال  و مدا إفدمى جهدا   وت كدوم 
حيدددد  إكددددون التكيددددز علددددى الشددددها ع ف دددد ال لددددذا   ا  سددددر اسش  و جددددر  ال 
إفدددبطي   ن إبعامدددل مدددد  الوضددد   ال بصدددعوبة ابلمددددة جددددا وسدددوث نددددر   ن 

إ دددىن علدددى  سدددو مبدددص إفدددهل عليددده اال يدددار الفدددرإ ال ك دددع ال  ددداء الدددذي ر 
 خشددى  ن إفددبثمر  مددر نددزو   ىل م دإشددو ا نشددر اإلادداعات  نددين تركددع 
اجل هددة ا اسوقددات العصددي ةال ك ددع  علددم  ن ه دداو مددم إ ب ددر مددين  ي ه ددوع  
كددد  إفددددعى  ىل نشدددر اإلادددداعاتال لددددذا كدددررت الطلددددو لكددد  إ  ددددى ادددد اب 

م الدر  كدان ابل  د ال ر  جا لده كثدريا بدل سدلمع اإلسبا ارات ا اجل هة ولك
عليددده وو عبددده ونصدددحبه وهدددو مدددم اإلخدددوع الدددذإم ف دددونين كثدددريا وا دددالث ا 
ايراء ال إلم  تل  ا  ة  بدا  ن ااء هللاال سلمع عليه ةدرارع فرمدا لدم ندر  
بع دد ا فدد حم ا حددربال ونزلددع  ىل مدإ ددة  إ صددور وبددد ان بب هيددز  ن فدد ا 

دإشدو وقدد اتصدلع بدزوج  و خربردا  ندين سد كون ع ددها ليلدة للف ر  ىل م 
 الثالاثء  ن ااء هللا. 

مال و  كر احلالدة 2006-12-25كان  ل  اليوم هو اإلا ص 
الددد  كانددددع تفدددو  مدإ ددددة  إ صدددور فهدددد  حالدددة التقددددو وبدددد ت اإلادددداعات 
الصدددومالية ت شدددر ا الدإ دددة وتبحددددا  ن اإلايدددوبص سددديهامجون قرإ دددا وي عدددا 
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االادداعات   ت  ىل نشددر ال وضددى ا كددل مكددانال ولكدد  ال نؤخددذ ا  هددذح
حددص غ لددة  كددم الشدد اب وب  ددل هللا مددم ترحيددل مجيدد  اجلرحددى و خددراجهم 
مم  إ صور  ىل م دإشو ابلفيارات الفرث البيو ال وكانوا خيلعون الكراس  
ل ف  اها  لل رإ    ت ب  الكي دات لكد  إد عم اجلدرإ  ب دوم هدا ف  ا داء 

لفدد ر الطوإددل ا يددرمل وعددرع وغددري مع ددد  بدددا وكددان الطرإدد  الب دد  عليدده هددو ا
م دإشوال ع دما اسب فرت عدم الهداجرإم علمدع -بورهك ا-يرإ   إ صور

 ن بع دددهم قدددد جلدددو ح دددائ هم للاطدددويف اسماميدددة وبع دددهم محلدددوا  وراقهدددم 
وايخددددددر تركهددددددا ا كيفددددددماإو  و م دإشددددددوال وال   ري كيدددددد  سددددددي  م هددددددذح 

رمةال  خل وقع العصر ور نبحرو بعد بف و انب اران الحد  ال وضى العا
الفدديارات الدد  سددبحمل اجلرحددىال وقددد  كلددع بعدد  اسرز مدد  اسش حفددص 
مفددؤو   إ صددورال و رك ددا بفدديارت ا  ىل الفبشدد ى لعرفددة سدد و أتخددر  ول دد  
الشددد ابال وات  دددع مددد  اسش ع ددددهللا  إدددل جددد   ن إ دددز  معددد   ىل م دإشدددو 

سوضدداه سدد  ز  كل ددا مددم جدإددد  ىل كيفددماإو ال ددام  ورع وبعددد  ن تفددب ر ا
االسددبا ارات  ن ادداء هللاال ور نكددم نعلددم مددا خي يدده هللا ل دداال وال إعلددم الميددو 
 ال هللا. كانددددددع الفدددددداعة تشددددددري  ىل ا امفددددددة مفدددددداءا وك ددددددع ا مفبشدددددد ى 
 إ صدورال وا الددخل  مددرءع صدومالية مفدلمة جالفددة ومعهدا  انء ك دري مليددت 

" ابلله ددددددة الورإبانيدددددة  و مددددددا إعدددددرث ابسور و "لالّسدددددد " وال واددددددبو "ابلزرإدددددغ
"اريوم "ال وهو الل, الا   ابلاء ال ار  وممل  قليال وإفدميه الصدوماليص 
"الفوسا"ال وإعط  ياقة جيدع ع دما إشربه اإلنفانال و ان  حدو مثدل هدذح 

دما الشددددروابت كثددددريا وابلددددذات ا الصددددي ال وهدددد  تددددذكرين   م ق دددددرها ع دددد
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إصدددل  رجدددة احلدددرارع  ىل ا مفدددص ف ل ددد   ىل العدددرائش ون دددد   كدددل ال طددديخ 
واددرب الفوسدداال ر  مفدد  ن فدد  فددذه ع للمددر ع سيلددو م هددا  ن ت يدد    
ومل دددددعل زمدددددزمي  كلهدددددا وع ددددددما  ر ت  فددددد  الدددددثممال قالدددددع     دددددا  انيدددددة 
وصدقة للم اهدإمال ل د فرحدع جددا ع ددما علمدع  ن عدوام ال دان  مثدا  

ؤالء ال فوع إفاندون اال  ن دا وهللا ن صدر ملدؤالء وال جيدو  ن نكدون سد  ا ا ه
معددانبهم  بددداال وسنددين بشددر ال إعلددم الميددو فلددم  ختيددل مددا سيحصددل بعددد فددتع 
وجيدزعال وك دع قددد  دداع مد  ح ي دد  والشد اب و خدربت اجلميدد   ندين راجدد  

نفبط  الر   ىل م دإشوال كانع ه او  تصاالت كثريع أتو مم العاصمة ور 
على مجي  االتصاالت بف و الوض  وكان اسش ع دالرمحان الكيين هدو مدم 
إبددوىل اإلجابددة علددى تلدد  االتصدداالتال وا احددد  الكالددات  كددد   اسش 
ع دددد اجل ددددار  ن اسش  حددددد اليمدددين قددددد وصددددل مدددم غلكيعددددو ومعدددده الشدددد اب 

مجددددر  اليمي ددددص ال ددددارإم مددددم الفدددد م عددددرب ال  دددد ال وك ددددا ن ب ددددرهم  حددددر مددددم
السدددب  اهلمال وقدددد تعرضدددوا للحدددرب ا الشدددما  و خلدددوا العدددارو ا غلكعيدددو 
ولكم هللا سلمهم ووصلوا  ىل م دإشوال وقلع لعش ع داجل ار  ن إكدرمهم 

 وإصربهم حص  رج  بفالم  ن ااء هللا. 
خرج دددا مدددم مفبشددد ى  إ صدددور قاصددددإم م دإشدددو ولكدددم كدددان 

اء والشددديوش وال دددان م دددزوعص ال ددددر إ ا إ دددا لكدددان آخدددرال ف دددد ر إدددع ال فددد
إهربدددون مدددم م ددددازهلم وجيدددرون مددددم ه دددا وه ددداو وإصدددديحون "بدددد ت احلددددرب"ال 
تع  ددع سددد لع اسش ع ددددهللا مدددا ا فصدددل؟ال ف كدددد    نددده ال دددزه الصدددوما  

سد ةال ولكدم ا  16فهم إ زعون هر  عاه الطل ات وقد تعو وا عليهدا مدم 
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صدان ت دزه الصدوماليص وع دد بداإة  ي معركة  صدل مثدل هدذح ال ل لدةال فالر 
عاعهددا ال إفدديطرون علددى  ن فددهم فيصدديحون وجيددرون وجيعلددون اسمددر وك  ددا 
ال يامدددة الكدددرب  ومدددم ه دددا إ دددد  االرت كدددارال ع ددددما مدددرت سددديارت ا زمددد  مدددم 
ال انال اببفمع ا وجوههم وكربت هللا سخ د  عد همال ل دد  هدر اهللد  ا 

و  ال ابلصددددددائوال كدددددددانوا وجددددددوح اجلميدددددد  وهدددددددذا مددددددم ح هددددددم فددددددداحلرب ال أت
إصددديحون ا اإلخدددوع " ايوبيدددا تب ددددم  ىل  إ صدددور وه ددداو  ابابت تب ددددم    
الدإ ددددة"ال تع  ددددع مددددم هددددذا الكددددالم وسدددد لع ن فدددد  كيدددد  تب دددددم  ابابت 
العدو  ىل  إ صور ملذح الفهولة وقدد ات   دا ا الصد ا   ن ت دوم اهموعدات 

يفددى الكيددين ع دددما يل ددع م دده ة در ا  ددا مل وزره اسلمددام و كددد   اسش ع
تددرو فددرق  لفدداندته  ن اسوضدداه  ددع الفدديطرع  ن ادداء هللا وال فبدداد  ىل 
ادددد اب اال وهددددا تددددم اين ور  ددددرد مددددم الدإ ددددة نفددددم   ن ال ددددوات اإلايوبيددددة 
تب ددددمال وي عدددا كاندددع اهللددد  وال دددزه ا كدددل ركدددم مدددم  إ صدددورال "  سددد حان 

ف ددل مددم هللاال ف ددد حددان وقددع االبددبالء  هللا"ال وبددد  قلدد  اباليم  ددان وهددذا
ووقع الث اتال  نين  علم  نين مكل  ابلعمليدات اسم يدة ف د  ولكدم ع ددما 
اي ععدع  ن العدددو علدى مشددارث مدإ ددة  إ صدور بددد ت  قدر  يإددة الكر ددةال )

(ال ورغدم أيُا ال ين آمنوا إ ا لقيتم ال ين ك,روا ز ,ا ف   وول وهم األ اب 
فدرو عدص علدى كدل مفدلم عرفع  ن اجلهدا   صد   قلة علم  الشرع  ف د 

 اخل  إ صور فه او قوات صلي ية سبمزو الدإ ة وت يدها وتؤ ي مم فيهداال 
سدددد لع ن ددددو مددددا ا  فعددددل اين؟ هددددل   هددددو لددددزوج  و وال ي و تددددرو  خدددد  

جابده العددو ونل دى ممدد عف  ا مب ده لوحددح؟ هدل  ت ددم للاد  اسو  و ل 
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؟ال كاندع اسسد لة كثدريع والشد اب إ ب درون مدين صلى هللا عليه وسلم واسح ة
 ي  اارعال ف لع لع دهللا  إدل جد  "  بد  الفدري  ىل مركدز الشدرية"ال وه داو 
الب يع ابسش حفص سد لبه عدم اسوضداه ف دا  "قدوات البيمدري تب ددم اين 
اجتددداح الدنيدددة وعيفدددى والشددد اب إواجهو دددا"ال ف لدددع لدددعش قبي دددة وهدددو وزإدددر 

ها  فرو عص علي ا جيمعا ال إ  م   ن نرج   ىل م دإشو الداخلية  ن اجل
ملددذح ال ددروث  ال مددم إطلددو م دده  لدد  لتتيددو  نفددحاب  و مبحرفددا ل بددا  

   ن  و مبحيدزع  ىل ف ددة كمدا قددا  هللا تعداىلال ولك ددين ر إدع ت اي ددا م دهال ورّجدد
نرجددد  ل طلدددو الددددعم مدددم م دإشدددوال رف دددع  لددد  و صدددرإع  ن دددا جيدددو  ن 

خدددربت ع ددددهللا  ن إبحدددرو بفدددرعة  جتددداح ا ددد  اسو  وهدددذا نب ددددم لل بدددا  و 
وم ا و د ا  , ا م ا ا وكل ح ل دا  وم ا و د ا  , ا أبا سر كدالم هللا )

 (.أ لا متوت

 
 
 
 

 معركة  ينصو  الكا 
 

م وهدددذا إدددوم عيدددد مددديال  الفددددي  2006 إفدددمرب  25ك دددا ا 
لد  عليه الفالم حفو زعمهدم وجددوهلمال ور نبوقد   ن تب ددم ال دوات ا  

اليومال ولكدم وعلدى عكدو توقع دا بدد ت ايليدات العفدكرإة اإلايوبيدة ومعهدا  
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كدددل  ادددكا  اإلسددد ا ال ف دددد اادددتكع الطدددائرات الب ففدددية اسمرإكيدددة كمدددا 
سدددددح ع الدددددداف  الث يلدددددة وال عيددددددع الدددددد  ابلشددددداح ات العفدددددكرإة وبدددددد ت 

وكدل تلد  ايليدات تب ددم بفدهم  72الدابابت الروسدية الصد   مدم يدراز و 
فددب يم مددم قرإددة  إدددو   ىل مدإ ددة  إ صددور وقددد فددزه اسهددا  وبدددا الوضدد  م

غدددري مفددددب رال  رك ددددا مددددم مركددددز الشدددرية ا قلددددو مدإ ددددة  إ صددددور  ىل ا دددد  
ا ل دد  وت عددد ةفددة كيلددوا مددتا ت رإ دداال  ا دداء الفددري مددرران بفدديارع ق دداع اجلزإددرع 
ة وهددددد  ترجددددد  مدددددم ا ددددد  اسو  وقدددددد  حدددددع ا تصدددددوإر آخدددددر صدددددور لعركددددد

 إ صددور وب دد  ل ددا  ن نبدداب  عمل دداال كمددا مددرران بفدديارع اسش كورغدداب وهدد  
مملددددة ابلشدددد اب الهدددداجرإم اجلددددد  وهددددم إ فددددح ون س ددددم بكددددل بفدددداية ال 
تدددرإو لدددإهم وقددد فرحددع  ن اإلخددوع فعلددوا  لدد   خددرياال كددانوا راجعددص  ىل 
وسددد  مدإ دددة  إ صدددور ومدددم ه ددداو سدددبباذ ال دددراراتال  مدددا تدددم ف دددد واصدددل ا 

فدددري وا الطرإددد  رن جدددرن هدددات  اسش ع ددددالرمحان الكيدددينال ف دددا     ن ال
االتصددا  مددم م دإشددو مددم زوجبدده وك دددا ا ال ددتع العصددرإة مددا ق ددل المدددربال 
وك ع قد كل به ابسب  ا  كل الكالدات الد  ختصدين سدواء الد  كاندع أتتي دا 
م مدددم  سدددالم آاب   و م دإشدددوال  و مدددم مشدددا  الصدددوما   و مدددم كي يددداال ولكددد

 هذح الرع كانع الكالة مم زوجبه احلامل ا م دإشو:
"آلدو ....آآلددو...." هكددذا بدددت الصددوت مددم الطددرث الثدداين  -

 ومم بعيدال ور  اسش
"نعددم... نعددم... آلددو...  ععدد ال اليددوم نكددون ع دددوِّ  ن ادداء  -

 هللاال جهزي ن ف  جيداال ف ان راج   لي ِّ الليلة  ن ااء هللا".
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إلدددة ولك ددده  خدددربين  ن زوجبددده تفددد    ن ك دددا ر تددددم الكالدددة يو 
س رج  الليلةال وي عا  ان قلع له  ن ا  ن ااء هللا س ذهو لعمام ومفاندع 
اسش عيفدددى   نعدددو   ىل م دإشدددو سدددالص غددداوصال ور نكدددم نعلدددم مدددا خي ددد ح 
ال دددددر ل ددددا سن ددددا بشددددرال وت دددددم ا بفدددديارت ا  ىل  ن وصددددل ا ع ددددد اسش الشدددديخ 

ب هيز ايليات الث يلةال وقلع له " نين س ت دم لعمام مم صال  الذي بد  ب
مع  فامحى  هورانال واحرن هذح الطرمل وال تتو  ي قوات تب دم مم هدذح 

  30ال افددددذ سن  لدددد  سدددديؤ ي  ىل ح ددددزان وحصدددداران وتددددم سددددوث نب دددددم 
كيلومت لفاندع اسش عيفى الكيدين ومدم معده"ال ل دد راف دين اسش قبي دة  ىل 

و را   ن  بم  مم جدإد ونعمل اور  سرإعة لدراسة الوض ال  تل  ال  طة
ف لع له " ع     خ  ل د  رس ا الوض  ا الص ا  وإ دو  ن ه داو خطد  
ما لدذا انبهدى وقدع اجللفدات وحدان وقدع الب ددم للددفاه وال بدا "ال   تركبده 
ومددم معدده ا تلدد  ال  طددة ل ددد ك ددع واضددحا مدد  اجلميدد   ن اختددا  ال ددرارات 

دددذران مدددم   يددده إكدددون  ا الوضددد  ال اسدددوال هدددذا هدددو الوضددد  لل بدددا  ف دددد حل
ولكددددم جيددددو  ن نث ددددع  ن حصددددل  لدددد ال "و  ح ددددذا اجل ددددة واقتاملددددا"ال ل ددددد 

م   الكم إ ا  ي     ادددعرت  ن ه ددداو مدددم إ دددا إين لل ددداء هللا سددد حانه وتعددداىل )
(ال ل دددد فهمدددع  ن اجلهدددا  ا لك   م ا ,   روا ِف س   يمج    ااقل   تم إىل اال لا

الواضددد  فدددرو عدددص  ون  ي اددد ال والوسددديلة مدددتوو لل ائدددد  ن  مثدددل هدددذح
إب ددد م فيهددداال علدددى كدددل حدددا  ر إدددع الشددد اب مدددرتك ص ا ا لددد  وحاولدددع 
ت  ددديم  لددد  الكدددان سال  تي دددا العددددو مدددم ا لددد ال    خدددربت اسش ع ددددهللا 
 إل ج   ن  خذين  ىل اسمام لوحديال وتركع كل فرق  مم فيهم اسخوع 
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ا تل  ال  طةال  ر ت  ن  يم ّم على اإلخوع ا اسمام ورءإة مدا الهاجرإم 
جيددري ق ددل يلددو هددؤالء لالن ددمام  ىل ال بددا ال ور إكددم ه دداو  ي ادديت ا 
اب  غدددري اسش عيفدددى الكيدددينال سددد لع ن فدددى عددددع  سددد لةال مدددا ا سيحصدددل 
اين؟ ل د عرفع  ن ا  دا مل ر   در وعع دا مدم العلومدات اسوليدة  ن اسش 

ليدإم قد  صيو وهو ال ائد الذي إعبمد عليه اسش عيفى الكيين بعد  و ا
هللا وكدددان مكلددد  لالسدددبطاله ور إ عدددل  لددد  ل دددي  الوقدددعال وك دددا نفدددم  
 صدددددوات الكاتيوادددددا والطل دددددات الشدددددلكا الددددد  تطلددددد  مدددددم ال واعدددددد ا ملدددددة 
ابلشاح اتال وال خي   على  حدد  ن الطدائرات اسمرإكيدة اجلاسوسدية كاندع 

علومددات اسوليددة لل ددوات اإلايوبيددةال ل ددد فهمددع  ن العركددة ك ددريع وال تعطدد  ال
س يل ل ا  ال البحرو بفرعة وعمدل كمدائم مبحركدة صدمريع حفدو مدا ع ددان 

 مم  سلحة.
رك ع االندكروز م  اسش ع دهللا  إدل جد ال وقا هدا ز دون جددا 
ف دددد كدددان مفدددرعاال وصدددل ا ا م ط دددة قدددرب ا ددد  اسو  ال ددددمي ونزلدددع مدددم 

يارع سندددين ر  جدددد  حدددد ا تلددد  ال ط دددة   يل دددع مدددم اسش  ن إرجددد  الفددد
ابلفدديارع ليدد و بدد ع  الشدد اب لةسدد ا ال ر إددع  ش صددوما  مبوسدد  العمددر 
ابل ددرب مددم الطرإدد  وهددر  رءإدد  ان اين "   خدد "ال ف  ددرت  ليدده وعرفددع  ندده 
مم الش اب وك ا تم لوحدان ا وس  الشداره وهدو اداره رملد  مكدون مدم 

 ارع الصل ة والرمل اسبي ال وبد ان نب ددم لعمدام ةدذر اددإدال وفبحدع احل
 مدددان الفدددال  علدددى الوضددد  اي   فددد ا سي كمدددص فددد حم ال نددددري مدددا ا 
جيددري ابل دد   ور نشدداهد  حدددا علددى اإليددالملال يل ددع مددم اسش الصددوما  
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 ن  خدددددذ جاندددددو الطرإددددد  و ان ا اجلاندددددو ايخدددددر وت ددددددم ا ةدددددذرال وف ددددد ع  
روسددية الصدد   ومددم ال ددوه ال دددمي ولكددم ةالددة جيدددع  72-اببددة و هددرت  

إ ددددو   دددا الزندددة جيددددعال وتدددم نعلدددم  ن تلددد  الداببدددة فعالدددة ولك هدددا كدددال رب 
ل ددددي هاال وقددددد تعامل ددددا وتعددددو ان عليهددددا مددددم   م  فمانفددددبانال  هددددرت تلدددد  
الداببددة  مددام  م ااددرع  ون  ي سدداب   نددذار وعلددى وضددعية اإليددالمل والدددف  

  لي ا وه  مب هة  ىل  إ صور ي عاال بد ت  كربالموجه 
"هللا  كددددددربال هللا  كددددددرب مددددددا ا جيددددددري    خدددددد ؟" سدددددد لع اسش  -

 الصوما 
"  معلددم ال ت لدد ال هددذح الداببددة واق ددة وال تبحددروال فالشدد اب  -

 اسبهدفوها ا بداإة صد اهل وم وقد هرب سائ ها وتركها"
ال اددعورال كانددع "هللا  كددرب واحلمدددب" بددد ت  كددرب و هلددل بدد -

الداببددة جدإدددع جدددا وقددد تعرضددع لصدداروش  رر جدد  واحددد ف دد  ور تددؤار 
عليها ف د  صابع الربد  صابة خ ي دة وكاندع  اثر ال دربة واضدحةال والدذي 
حصل  ن الفائ  خاث مدم  ن إ اجد ح رمداع آخدرإم  و اسلمدام وقدد ارتعدو 

مدددم  جدددل ف دددز  وهدددرب وتركهدددا كمدددا هدددرب اجل دددو  ع ددددما ضدددربع الداببدددةال و 
سالمب ا ولك  نب ا    ي م اجداءات يل دع مدم اسش الصدوما   ن إطلد  
عليهدا بفدرعة وإب كدد  ن كدان ه دداو اداجمل  خدر ابلدداخل وك دع  محيدده ا 
اسسدد لال فطلدد  وقددا   : "  معلددم ال إوجددد  حدددال  نددين مب كددد  ن الفددائ  
هدددرب"ال وبدددد ان نددددور حوهلدددا وكاندددع روسدددية الصددد   وجدإددددع جدددداال و مدددل 

لددت وراءهدداال ك ددع مفددرورا لرءإددة هددذح ايلددة واق ددة  ون حددراوال  100رميددل ب
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سن  لدددد  إعددددين  ن اإلخددددوع قددددد قهددددروا عدددددوهم و جددددربوح علددددى اإلنفددددحاب 
والعدددددو ع للدددددوارءال وبعدددددد عددددددع تك دددددريات ورلددددديالت  هدددددرت اددددداح ة خاصدددددة 
ابإلخدوع مدم وراءان وعليهددا سدال  الزوكيدداو وبدد ان نكدرب وقلددع للفدائ  وهددو 

لشاصد  لشديخ ادرإ  وإعدرفين جيددا جدداال قلدع لده "  هللا ت دددم الفدائ  ا
ب دا  ىل اسمدام لدد علم مدا حصددل إلخوان دا"ال و ركددو  خدص ف دد  عليهدا الرامدد  
ة والفددائ  وتددم ك ددا نددرك  وراءهددا وبعددد عدددع  مبددار اددعرت  ن ه دداو حركدد

ال يل دع مدم اإلخدوع البوقد  وبدد ت  صدي   اخل المابدة االسدبوائية ا  دراء
اوال  خرد! سوث  يلد  ال دار!ال سدلم ن فد !"ال    دع  نده ج ددي "مم ه 

 ايددور ورفدد  ا ددرود وبعددد عدددع  ددذإرات قددررت  ن  يلدد  ال ددار علددى  جتدداح 
احلركدددةال وكدددربت عددددع تك دددريات و يل دددع عددددع عيددداراتال وه دددا بدددد ت  عددد  
صوت البك رياتال "هللا  كرب هللا  كرب!"ال "  إع دوبال   إع دوبال ال ترمد ال 

ولكم الش اب كانوا قد ف دوا الفيطرع ف حم حذران ق ل الرماإةال  ال ترم "ال
وحصدل ه داو ت دا   اليدالمل ال دار بي  ددا وبدص مدم ا المابدةال وحي هدا عرفددع 

ب  ن إوق ددوا  ن مددم ا المابددة هددم اإلخددوع ويل ددع  علددى صددوو مددم الشدد ا
  للم اجدد ع ف دد  هددر   اسش عيفدى وهددو إ ددا إين "  يدالمل ال ددار فدوراال و 

إع وب  ان ع دهللاال ومع  الشد اب"ال محددت هللا وادكرته سنده ر إ بدل  حدد 
ا الب ددا  ال و ه ددع  ليدده وقلددع لدده  ر تفددمعوا ع دددما يل  ددا مدد كم ا ددرودال 
ف ددا     ن الشدد اب ر إ همددواال قلددع لدده قدددر هللا ومددا ادداء فعددل فلددم إ بددل 

ال دددوات   حدددد ور جيدددر   إ ددداال   سددد لبه عمدددا جدددر  ابل ددد  ال ف دددا     ن
اإلايوبية ت ددمع ابلشداع اليكانيكيدة وقدد كمدم اإلخدوع هلدم   ضدربوا الداببدة 
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ونز  م ها الفائ  وهو إل و مالبو صومالية عا إة وهرب كما هدرب ب يدة 
اهموعددددةال وقددددد تددددرو زمزميبدددده وحددددذاءحال و كددددد    ن ايليددددات اسخددددر  قددددد 

ذح اسا دداء قلددع تراجعددع وي عددا رجدد  معهددا الشدداع خشددية الكمددائمال وا هدد
لددعش عيفددى:ال "جددزاكم هللا خددريا  مددا  ان فدد نين مب دددم لعمددام  ن ادداء هللا"ال 
وو عبدددهال ورك دددع فدددومل الشددداح ة ا ملدددة ابلزوكيددداوال ويل دددع مدددم الرامددد   ن 
إرمدد  عيددارات  ذإرإددة لععلددى ا كدددل فددتع معي ددة  نثدداء ت دددم اال وا اسمدددام 

ون العددددو وقدددد توزعدددوا وال وجددددت  موعدددة  خدددر  مدددم اإلخدددوع كدددانوا إطدددار 
إعرفدون مدا فصدلال  خدربرم  ن إ  دوا ا  مداك هم وعددم الب درملال ونزلدع مددم 
الفدددديارع و خلددددع ا عمدددد  المابددددة لكدددد   قددددوم ابلل دددداء مدددد  كددددل اهموعددددات 
البا ية  اولة ترتيو ص وف ا مم جدإد والب كد  ن دا ر ندتو  ي  ش  مام دا 

  وكدددان وضدددعها صدددعوال وقدددا    وبعدددد عددددع  قدددائ  الب يدددع  موعدددة  خدددر 
 حدهم "مم ف ل   عطين الزن  خريع"ال وايخدر "هدل معد  بعد  الداء"ال 
ل دد أتادرت ملمددا جدداال   ليدع مددم إبهم دا ابالرهداب إ ددز   ىل اليددان وإددر  
معدداانع هددؤالء الشدداب الصددمار والشدديوش الك ددار وهددم إدددافعون عددم ال  لدده  ال 

وزورا؟ال  مددددا الددددذإم إ ددددابلون  عددددداء  هللاال هددددل مددددم اإلحفددددان  رددددامهم ملبدددداان
اإلسددالم ليددل  ددار و كددرون لعمددة ليددل  ددار وجيدداملون العدددو الصددهيوين ليددل 

وإ ا  ي         م ال و,ل   دوا ِف  دددارال فهدددم الصددداحلونال وصددددمل هللا الع ددديم )
(ال نعو  ابب مم  فعا  هؤالء احلكام الذإم األ لا  الوا إَّنا حنن مصلحون

ع  ال مدددم رحدددم هللاال  عطيدددع  حددددهم الدددزان واحددددا ف دددلوا الددددنيا علدددى ايخدددر 
واكب يع بثالادة زائدد الوجدو  ا الفدال ال كمدا  عطيدبهم الزمزميدة وقلدع هلدم 
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 ندده "سوسددا" ولدديو مدداءال وبعددد  لدد  قمددع بتتيددو الصدد  وفهمددبهم  ن ال 
إرمددوا  ال بعددد الب كددد سن اإلخددوع م بشددرإم ا المدداابتال ك ددا نفددم  صددوت 

سدريان ا المابدةال ور نكدم نعلدم ابل د   مدم إطلد  تلد    يالمل ال دريان  ا داء
ال ددريانال وبعددد نصدد  سدداعة ت رإ ددا ت ابل ددا مدد  اهموعددة اسخددر  البوغلددة ا 
ميفرع الطرإ  ويل ع م ها  ن جتبم  ورن الص وث مم جدإد سن العددو 
سدديب دم كدد  إ  ددذ الداببددةال وبط يعددة احلددا  فمددا ام اسش عيفددى غائددو ع ددا 

ؤو  اسو  عدم الواجهدداتال يل ددع مدم اجلميدد   ن إل دداين ا ف صد حع الفدد
الطرإددد  العدددامال وبدددد ت  سددد   كدددل  واحدددد عدددم الدددذخريع الددد  فملهددداال كدددان 
سؤا  واضحا جدا "هل تك د  للمعركدة  م ال؟" و  ا وجددت ااصدا لديو 
لدإدده الددذخريع ك ددع آمددرح  ن إ فددحو فددورا  ىل الشدداح ة الدد  ترك اهددا بعيدددع 

و  ابلذخريعال فمشروع  لديو مشدروه ادها ع ف د ال بدل الددفاه ا الوراء ليبز 
  الشدها عال  نده الدددفاه وماولدة فعددل الفدبحيل كدد  نعطدل ت دددم هدذا العدددو 
 لي ددداال وت دددا ي وقدددوه اجلرحدددى سندددين  علدددم  ن ال  حدددد سددديهبم ملدددم سن دددا ا 
وضدددد  حددددرد جدددددا جددددداال وال ن فددددى  ن ا  إ صددددور جرحددددى كثددددريون وجيددددو 

 ددل وصددو  العدددوال فكددان مهمدد  تعطيددل الب دددمال و  ا  تددع  خددراجهم م هددا ق
ون سدال   و  خدريع سن الشها ع فه   م يب اال ر  ر   ن إشاركين  ي  ش بد

مددىال وهددذا اسمددر م بشددر لددد   خوان ددا الصددوماليون فدديمكم لمددري  لدد  ال إ  
مفددددل   ن إصدددداحو مفددددلحا وإ ب ددددر فرصددددبه فدددد ن اسبشددددهد الفددددل   خددددذ 

ولك ددين ك ددع قلددع ا ن فددى "كيدد  لددو قبددل المددري  سددالحه و بدد  ال بددا ال
مفددل  ق ددل كددل ادديت"ال فكددرت قلدديال ابلوسدديلة الثلددى الرابو العدددو وكي يددة 
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تعطيل ت دمهال كان علّ  احل ائ على قلب ا فعد  قوات ا قليل جددا جددا فهدو 
ال إ ددارن مدد  اجلدديش اإلايددور  بددداال كمددا  ن ددا ر نكددم ولدد  الددذخريع الكثددريع 

إلدددةال ومدددا ت دددص    ا ددداء تدددرتي هم  ن مع مهدددم  لكدددون نصددد  لواجهدددات يو 
الدددزنال وع ددددما سددد لبهم عدددم العددددو اسدددب ب ع  نددده إب ددد   صدددلوب الوجدددات 
لريه  دا سنده إعدرث  ن عدد ان قليدلال ومدره ص بفد و العدارو الفدبمرعال وقددد 
عرفوا  ن ج هة بورهك ا قد انكفر عرفوا  ل  عرب اإلتصداالت  مدا تدم فلدم 

جر  ا بوره كاال لذا كدان الوضد  خطدري فمؤخرت دا غدري مميدة ببدا  نعلم ما 
وال  قصد مدإ ة  إ صورال بل  قصد لوجفبيا مدإ ة بورهك ا فه  الد   ددان 
بكددل ادد ء بفددرعةال كددان علددى العدددو الب دددم مددم جهب ددا حلفددم العددارو  امددا 
وهددددو ا ن ددددو الوقددددع إعلددددم  ندددده إواجدددده ادددد اب ابعددددوا  ن فددددهم رخيصددددة ب 

نه وتعدددداىلال ولكددددم ابسعدددددا  اهلائلددددة الددد  لدإدددده  ك دددده  ن إصددددرب لعدددددع سددد حا
ساعات وإكفر خط داال لدذا ات د   سدلوب الوجداتال وكلمدا قبدل مد هم عدا وا 
وجهدددزوا ورجعدددوا بفدددرعةال كدددان معددد  ال ليدددل مدددم الشددد اب ا خددد  الواجهدددة 
ومددد هم ولدددد الشددديخ ابدددو بكدددر عدددداين وهدددو اددديخ  اهدددد كدددان إددددعم ا ددداكم 

 ما  .
 ددا ا الطرإدد  و خددل وقددع المددرب وحددل ال ددالم والرءإددة كانددع  ن

صع ة للماإةال وال ن در علدى رءإدة  ي  اديت ولك  دا ك دا نعلدم بب ددم العددوال 
فهم إبحداون عرب اسجهزع ور خي و ت دمهمال ف دد كاندع الدفعيدة تفداندهم 
ع ددددما ت ددد  ال دددوات ا الكمدددائمال كدددان لدددد  فرقدددة اإلسدددبطاله مدددم ال دددوات 

 حددددداايات الطرإدددد ال ولكدددد   ت ددددا    ي خفددددائر لددددد  اهاهدددددون  ا اصددددة
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بف و الدفعية ات عع تكبيكات "وجها لوجه"ال ك ا نتو العددو إ دتب مدم 
صدد  ا لعدددع  مبددار ف دد    ن ددد  اإلاددب اكاتال وحي ائددذ ال ت دددر الدفعيددة  ن 
ت ص  سن ا ابل رب مم بع  جداال  ما  ا اء االاب او ال اار ك دع  رمد  

الدزن ف دد ال كمدا  خددربت الشد اب  ن إ علدوا  لدد  ويل دع مدد هم  ن نصد  
إركددددزوا علددددى جوانددددو الطرإدددد ال فالعدددددو كددددان خيب دددد  ا المابددددة ع دددددما ن ددددد  
ابلكمائمال وهللا ك ا نفم  صراخهم كال فاءال وبعد  ل  نتو الوق  بفرعة 
ون فحو للال  لفافة كيلومتا ون صو كمي ا آخدرال اسدبطع ا ب  دل هللا 

ه وتعدداىل  ن ن اجدد هم بثالاددة كمددائم قرإ ددة جددداال  ون  ن إ بددل  حددد سدد حان
م دددداال بددددل جددددر   ش صددددوما  ا الكمددددص اسو ال وهددددو اسش ع دددددالرزامل مددددم 
اددد اب اإلسدددبا اراتال و  ن لددده للالددد  بفدددرعةال وا هدددذح اسا ددداء فهمدددع 
لدددا ا انفدددحو الكثدددري مدددم الشددد اب ا العدددارو الفددداب ة للالددد   ون   نال 

اإلخددوع ف دددوا اسمددل ا الدددعم ا ل دد  ف ددد انفددح ع مجيدد   الفدد و هددو  ن
الفيارات الث يلة ال   مل مثل الدادكا والزوكيداو والشدلكا والدذخريع  إ دا 
ور إكدم لدددإ ا  ي سدد د مدددفع ال وكددل اإلخددوع كددانوا ا حالددة غ ددو ادددإد 
وحاولددددع  ن  اددددر  هلددددم  ن الددددؤخرع ر تتك ددددا فعمددددا قرإددددو س حصددددل علددددى 

د   ن ادددداء هللاال ولكدددددم حلددددص  لددددد  فل  اتددددل حدددددص الشدددددها ع الرصددددان والددددد
وتدداو  تعطيددل العدددو  كثددر فدد كثرال كانددع اسجددواء ممزوجددة مددا بددص احلماسددة 

 وحو الشها ع واحلذر الك ري سن ا قد علم ا عزم العدو على الب دم.
كانددددع ج هددددة بورهك ددددا قددددد ت بددددع  امددددا لعدددددم الب  دددديم وت  يددددذ 

  وضدددع اها ع ددددما زران ال ط دددةال وتدددرو العددددو ا طددد  الدفاعيدددة الفددداب ة الددد
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إب دم ةرإة  ون  ي م اومة تذكرال فع دما انكفر خ   اإ وانال بد  اجلميد  
إرجددد   ىل بوره كدددا ومدددم  ون   ن بدددد  اجلميددد  إرجددد   ىل م دإشدددو  ون  ي 
سددداب   ندددذار وهدددذح هددد  احل دددائ  ا الصدددوما  وتدددم نعرفهدددا جيدددداال ر إكدددم 

فدد  ةال وهددذا مددا فصددل ا  إ صددور حاليدداال ولك  ددا ه دداو  ي خطددة  فاعيددة م
 10جيددو  ن نعددذر الشدد اب ا  إ صددور فهددم قددد اسددبولوا علددى الدإ ددة م ددذ 

  م ف ددد  والعدددددو ر إعطهدددم  ي فرصددددة لتتيددددو الصددد وثال كمددددا  ن ال يددددا ع 
اليدانية البابعة لعش عيفى الكيين ر ت ب ه على موضوه عدم مبابعة اهل وم 

عددو كمدا  كدران بددال مدم  لد  الفدكون والتإد  واالهبمدام وعدم اسب زاز ال
ة ددر ا  ددا مل وترتيددو  وضدداه اجلددديش حلددص وصددو  اسش يلحددة الفدددو اينال 

 ش مفددل   800وكدان قددد  ددرو مددم كيفددماإو مب هدا  لي ددا ومعدده  كثددر مددم 
وابيليدددات العفدددكرإةال وا هدددذح الليلدددة ابلدددذات كدددان اسش يلحدددة ا م ط دددة 

عمال لددذا نعددذر ج هددة  إ صددور  مددا ج هددة بورهك ددا فلهددا بددؤا  مدد  قددوات الددد
 كثر مم ادهور وقدد زرانهدا ووضدع ا هلدا خططدا  فاعيدة ور ت  دذ  بدداال وقددر 

 هللا وما ااء فعل.
ل ددد حددل ال ددالم ا كددل  تدداء المابددة كانددع الرءإددة ادد ه م  ددو ع 
واسددبمرإ ا ا تط يدد  خطددة  مبصددان موجددات ال ددوات اإلايوبيددة الدد  كاندددع 

دمددددا ات مبباليدددةال ف دددد كاندددع هدددذح ال دددوات تبحدددرو ومعهدددا اددداح ات أتو 
 عددددم ملي ددددة ابلددددذخريع ولدددددإها  تصدددداالت م  مددددة وكددددذل  ال ن فددددى سددددال  
الدفعية ف د فهم اإلايوبيص  ن الصدوماليص ال إطي دون ال  داء ا  ي م ط دة 
إدبم قصدد هاال واسمددر ايخدر الددذي ك ددع  خشدداح هدو سدد ويف اإلخددوع جرحددىال 
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كيلدومتا والعددو خل د    20مهمدة محدل هدؤالء لفدافة  كثدر مدم  ف د كانع
 مدر خطدري وا غاإدة الصدعوبةال ر إكددم مع دا الدذخريع الكافيدة لواجهدة جدديش 

 ابابت ولكدم مدا جعل دا ن  دى ه داو هدو  10ن ام  مبحرو بفدرعة وبعدد  
حو الشدها ع ا سد يل هللا وعددم ال درار إدوم الزحد  وتل يدة ل دداء هللا ل بدا  

إرإد  ن فبل  راو الفلمصال ك ع واا ا  ن هللا لم إتك ا  بداال ك دا ا مم 
غاإددة اهلدددوء البددام وكثددران مددم اس كددارال ل ددد ات ع ددا خطددة اإلنفددحاب الرحلدد  
حيدد  الكمددائم البحركددة الفددرإعة والرجددوه  ىل ال  ددة الدد  ت ب ددر ا ا لدد ال 

الوجدات مدم قدوات  واصل ا العدارو الب طعدة مد  العددو وهدو اسدبمر ا بعد 
الشدداح  ون الدددابابت سن  موعددة عيفددى قددد عطلددع واحدددع ق ددل وصددول اال 
و  رو  ن ددددا نبحددددرو بفددددرعة والدددددابابت بطي ددددة حلددددد مدددداال اسددددبمرإ ا ا ال بددددا  
التاجد   ىل  ن وصددل ا ا م ط دة الداببددة العطلدةال وكانددع كالشدمعة ا غرفددة 

 خددر  س ددا كانددع مفددلحة ال لمدداءال وكانددع االن  ددارات  صددل بددص فددتع و 
ب دددذائ  كثدددريعال وكاندددع ال دددوات اإلايوبيدددة ترإدددد الوصدددو   ليهدددا ق دددل خترإ هدددا 
ولكم فدات اسوانال يل دع مدم اإلخدوع الدرور بعيددا عدم الداببدة وا جواندو 
الطرإدددددد  س ددددددا كانددددددع كدددددداجلمرعال و خل ددددددا المابددددددة ل ب ددددددا    ي ادددددد ا  مددددددم 

ط ددة وقددالوا ل ددا  ن الشدد اب االن  دداراتال وجدددان بعدد  اإلخددوع ا تلدد  ال 
 انفح وا للال  ولدإهم  ش  رو  بف و ا ا  الداببة ا تقة. 

يل دددع مدددم اجلميددد   ن إتاجعدددوا  ىل ا لددد  واالببعدددا  مدددم تلددد  
ال ط دددة واصدددل ا الرجدددوه  ىل ا لددد  وترك دددا الداببدددة  امدددا ور نعدددد نراهددداال ك دددا 

وم يددددددةال وبعددددددد عدددددددع  نشددددداهد االن  ددددددارات مددددددم بعيددددددد وك ن دددددا ا  لعدددددداب  ول
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كيلددومتات وجدددان اإلمدددا اتال وجدددت اسش ع دددهللا  إددل جدد ال ومعدده اسش 
ع دالرمحم ختاريال وكذل  وصل بع  الهاجرإم مم الذإم كانوا معد  وهدم 
 ربعدددددة  خدددددوع مدددددم  ورواب وتددددددربوا ع ددددددان ا م دإشدددددوال ومددددد هم اسش  اددددداكر 

ق يلددة البيمددري  احل شدد  مددم ل دددنال وهددذا اسش كددان نصددرانيا و سددلم وهددو مددم
و مه كانع تعمل ا مكبو رئيو الوزراء اإلايورال وله عالقة ابهموعة ال  

 7-7حاولددع ع ثددا  ن إزرعددوا الرعددو ا  وسددايف الربإطددانيص بعددد  حددداا 
حيدد  وضددعوا مددوا  غددري مب  ددرع ا عدددع حدداو ت صددمريع وتركوهددا ا عدددع 

  هدددددددذا   مال ولكدددددددم ب علهدددددددم الزاحددددددد2005-7-22 مددددددداكمال ا  رإدددددددخ 
اإلمفددددددداو ب ع دددددددهم وزجهدددددددم ا الفددددددد ون وهدددددددرب الددددددد ع   ىل الصدددددددوما  
واسبشهد بع دهم وب د  اسش اداكر اإلايدور وقدد  خدذ م دا  ورع العلومدات 
ا م دإشوال وهو  ش عابد ومو للدإم جداال ونصحبه  ن ال إعدو وا لثدل 
 هدددذح البصدددرفات الصددد يانية وعددددم اهل دددوم علدددى  ي م ددداي  مدإ دددة ا  ورواب

ال  و 6 بدددددددددداال   ا  ر وا ال دددددددددرب فلددددددددديكم اهلددددددددددث هدددددددددو مكبدددددددددو اإلمي آي 
االسددددكوتل د  ر ال ومعفدددددكرات اجلددددديشال والصدددداال اإلقبصدددددا إة  ون وجدددددو  
ال ان فيهاال  نين بكل بفاية ضد اسبهداث الشعوب مجلدة ال إ  مد   لد  
 بددددداال وقددددد  خربتدددده الح ددددا ع دددددما كددددان ا البدددددرإو اسمددددين  ن مثددددل هددددذح 

 جتلددددددو للمفددددددلم  ال الشدددددداكل وكددددددذل  ن هددددددبهم ا موضددددددوه البصددددددرفات ال
اسدددبهداث اسمددداكم العامدددة حيددد  إ بدددل مدددم ال انقدددة لددده وال مجدددل ا حرب دددا 
جيددو علددى اإلخددوع ا برإطانيددا  ن  را وا  ن إفددبهدفوا  حدددا  ن إركددزوا علددى 
جهدددددداز االسددددددبا ارات وكددددددذل  معفددددددكرات اجلدددددديش ف دددددد   مددددددا اسهددددددداث 
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  دددا خاليدددة مدددم ال دددان  ا ددداء ضدددرملاال  ن هدددذا  االقبصدددا إة في دددو  ن نب كدددد
اإلسددددالم هددددو الدددددإم الددددذي فددددرمل بددددص اسهددددل وال  يلددددة والعشددددريع وبددددص اسب 
واإلبددددم  ون نصددددو العدددددواع الدددد  تددددؤ ي  ىل االقببددددا   ال   ا اعبدددددي علي ددددا 
وعلى م دسب ا و راض اال ل د عع ا عم قصجمل الصحابة ولكم البارإخ إعيد 

 سددددلم وجهدددده ب وهددددو اليددددوم إ دددد  ا ا طددددويف  ن فدددده حيدددد  اسش احل شدددد 
اسماميدددة ل اتلدددة اسح ددداش الصدددلي يون مدددم بدددين جلدتددده وب احلمدددد وهللا  كدددرب 
والعزع ب ولرسوله وللمؤم صال وجدت  إ دا اسش إوسد  الهداجر مدم  صدل 
صوما  وكذل  اسش ع دالرمحان الكيين )ح ي ( وهو صداح  وسدكرتريي 

كما ارحع ساب اال ف د  رو معد  مدم م دإشدو   الشاص  ا هذح الرحلة
وتددرو زوجبدده الكي يددة ه دداوال وك ددع قددد تركددع كددل هددؤالء الشدد اب ا ا دد  
ا ل دد  ال رإددو مددم  إ صددور ع دددما  ركددع مفددرعا  ون  ن  لب ددع للالدد  
لفاندع  خ  عيفى الكيينال وبعدها تركبهم مجيعا وت دمع لعمدام وحصدل  

 كل ما  كرته مف  ا. 
م جدإددد ملددم ا الفدداعة الثام ددة مفدداءأال ور إكددم لدددإ ا ا مددالب ي دد

 ي يعدام  ال  لدد  الشدروب "الفوسددا" ا زمدزمي ال ولكددم واحلمددب جدداءان 
اإلخدددوع بددد ع  البمدددر والددداء و ضددد ع الددداء ا الشدددروب لالحبيدددايف سندددين ال 
  ري مددص سددب به  هددذح الواجهدداتال    ركددع  ىل اسش ع دددالرمحم ختدداري 

 إل ج  وسدلموا علدّ ال وقدد قل دا مدم  مدري و  دا  ندين قدد قبلدع  و وع دهللا 
مااددددابه  لدددد ال وايمدددد نوا لددددرءإ  و خددددربوين  ن عيفددددى الكيددددين ا  إ صددددور 
وإهددبم بتتيددو الددؤخرعال وسدد لبهم مددا ا ع دددكم؟ ف جددابوين   ددم قددرروا مواصددلة 
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د ال بدددا  ومددددوين ابلكثدددري مدددم الشددد ابال وقددداال   " نددد  رعيدددا ال ائدددد اجلدإددد
هلدددذح الواجهدددات"ال وقلدددع هلدددم  ندددين سددد ب   مددد  الشددد اب وال بدددا   ىل آخدددر 
حل دددددة ولكدددددم مدددددا  رإددددددح هدددددو  ن تكدددددون مؤخرت دددددا ا آمدددددان  امددددداال ال  رإدددددد 
انفدددحاب م ددداجت مدددم  إ صدددور سندددين سددد كون ا خطدددر مددد  ا مفدددص  ش 

 الذإم مع ال قلع هلم
لد  "كل ما  رإدح   ا اب هدو  ن تدوفروا ل دا الدذخريع ا ا  -

 وت  لوا اجلرحى بصورع مرت ة وعدم االرت او  ا اء ال ص ال رجاء"ال 
"لدددد  مددددا ترإددددد   )نصددددر هللا(ال الهددددم  ن تواصددددل الواجهددددة"ال  -

 هكذا قا    اسش ع دالرمحان ختاريال ف ج به
"ال ت ل    م لم إب ددموا مدتا واحددا بعدد هدذح ال  طدة مدا ام  -

 هللا مع اال الهم  ن  دوان ابلرصان"
مجعدددع كدددل الشدددد اب ا صددد وث و خددددربرم  ن العركدددة سددددبكون 
ارسددة والدددذي إرإددد  ن إ فدددحو لدده  لددد  فدد ان ال  حبددداد  ال  ىل مددم إث دددع 
وإفدددم  اسوامدددر وإ  دددذها كمدددا خطط ددداال و مدددو اجلميددد  علدددى ال  ددداء معددد  

مددتا وتدددخل  100ويل  ددا مددم الفدديارات  ن تتاجدد   ىل ا لدد  سكثددر مددم 
 50اهدإم  ىل خطص اسو  والثاين والفافة بي هما الماابتال   قفمع اه

مددددتاال واددددرحع هلددددم ا طددددة  ن ددددا س فددددبمر ا ال بددددا  ا هددددذح ال  طددددة  ون 
الرجوه  ىل ا ل  كمدا سد  ال وسدب تي ا اإلمددا ات مدم ا لد   ن اداء هللاال 
و  ا ن ددذت  خددريع ال دمددة تتاجدد  الصدد  كلدده   تب دددم الصدد  ا ل دد   ىل 

وهكددددذا سدددد كون ا ت دددداوب مفددددبمر  ىل يلددددوه ال  ددددر س ددددم اسمددددام ب  ددددام 
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سي فددح ون  ىل ا لدد   ن اسددب ر  مددر اإلمدددا ات ل دداال وزع ددا الشدد اب علددى 
 مبددار وقددد تع  ددوا  10خدد  مفددب يم بطددو  مائددة مددت حيدد  بددص  ش وآخددر 

مددم  لدد  ف لدددع هلددم  ن العدددو ع ددددما  امجدده سددوث فددداو   خددو  المابدددة 
ب  ا ددد  ل عددده مدددم  لددد ال وقدددد سددد لين بع دددهم  واالل بددداث لدددذا جيدددو  ن ن ددد

كيد  سدريون العددو و إدم سديكون اجتدداح بطاقدة الرمدىال ف لدع هلدم   ا ععددبم 
الرصان فارموا ابجتاح مفدب يم وحدص  ن ر تدرو العددو افعلدوا  لد  فحفدوال 
فالعدددددو سيشددددعر  ن ال ط ددددة كلهددددا م  ولددددةال لددددذا سدددد م عهم مددددم االلب دددداثال 

ت س ددا خ ددريع ومع ددم ادد املا قدداتلوا اإلايددوبيص ويل ددع مددم فرقددة اإلسددبا ارا
مدددددرارا وتكدددددرارا ا اسوغدددددا إم  ن تشدددددكل مجاعدددددة وتبوغدددددل ا المابدددددة  امددددداال 
وع ددددما سددد  د  الكمدددص جيدددو علددديهم  ن إ بعددددوا وإواصدددلوا الفدددري  ىل  هدددر 
العددددو ل عددده مدددم الرجدددوه والبدددزو  ابإلمددددا اتال وهكدددذا راجع دددا ا طدددة كل دددا 

الهدداجرإم  ن إكونددوا ا اسمددام وكددل هددؤالء الشدد اب  ويل ددع مددم الشدد اب
تدربوا على  إدإ ا وااكر كان قد تدرب ا كيدام وين علدى إدد اسش إوسد  
الب دزاين وعيفددى الكيدين لددذا فهدؤالء الددذإم مع دا هددم  هدل حددرب  ن ادداء هللاال 
وضدددعع اسش اددداكر ا ميم دددة ا ددد  ابل دددرب مدددم الطرإددد  وكدددان هدددو ال دددر  

سددال  ال يكددا  ميال وبعدددح بعدد   خوان ددا العددربال وا اليفددرع   اسو ال وزان دده
ك ددع  ان اسو  زانددو الطرإدد    علددى إفدداري اسش ع دددالرمحان الكيددين   
ا خل دد  م ااددرع وعلددى اليفددار مددتإم كددان اسخددص مددم الهدداجرإم واسددبمر 
ا دد  ب  يددة اإلخددوع الصددومالصال ون هددع اجلميدد   ن ال إرمددوا  ون ال  ددر ا 

مام سال تصيو الرصاصدات بعد  اإلخدوع الب ددمص قلديالال وق دل وصدو  اس
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العدو جاءين ااب صوما  وقا    "لدإ ا سال   رر ج  ا ا لد  وال 
 حدد إفدبادمه"ال فطل دع م ده  ن ف درح  لي دا بفدرعةال وهكدذا رت  دا الصدد  
و خددددربت اإلخددددوع  ن إصددددمبوا وإ ب ددددروا م ددددا اسوامددددر سدددديكون بددددد  الكمددددص 

ك ريات وسوث ن د  الكمص ديالمل اسرر جد  علدى مشداع العددو سن ابلب
ايليدددات توق دددع عدددم الب ددددم م دددذ  ن فل دددرتا الداببدددة اسوىلال ب ي دددا ا تلددد  
ال  طددة لدددع ال  ن ملددا نددذكر هللا ون ب ددر قدددوم العدددوال وقددد أتخددر هددذح الددرع 

العدارو بف و الداببة ا تقة ف د حاولوا  ون جدو  يمو  ي  ليل على 
وهذا مم تكبيكات اإلايوبص الذإم ال إ  لون   م  وتدون رغدم  ن الشد اب  
كددانوا ف ددرون بطاقددات ال دد ايف ال بددولص لةعددالم العددال ال ومددا  ن ددا نددبكلم 

 70عم اجل و  ا  ايوبية فهم ليو لدإهم  ي قيمة فعد  الوايي ص إب داوز 
 دددا   مدددوت ال دددات ا ميلدددون نفدددمةال لدددذا لدددد  الدولدددة جددديش ضدددام وال ت

العاروال بل ت دا  مدوت ال دوات ا اصدة وهد  تبكدون مدم ق يلدة البيمدر  الد  
تفيطر على ال ال  م ذ البفعي اتال وما جهله الشعو الصوما  ع دما قرر 
الواجهددة مددد  هدددؤالء احل شددة   دددم ال إ دددالون  عدددا  قدددبالهمال فالعدددد  ال إهدددم 

بلدع مدد هم فهددم إفددبمرون ابلب دددمال واسمددر اإلايدوبص س ددم كثددر جددداال كلمددا ق
ايخدددددر كدددددانوا إ ددددداتلون بع يددددددع اسورتو وسددددد  حيددددد  ال إفدددددلمون  ن فدددددهم 
وإهللدددون بكلمدددة الك دددر )هدددا  لدددو ( ق دددل مدددورمال لدددذا كاندددع ه ددداو جهدددات 
 إ يدددددة  دددددرو ال دددددوات ا م اتلدددددة اإلرهدددددابيص كمدددددا إفدددددمون ا وال ن فدددددى  ن 

دم ال دوات ف دد فوضدوا رئديو الدوزراء  ن الربلدان اإلايدور  إ دا سداعد ا ت د
فبددل الصددوما ال وعلددى كددل حددا  كددل مددا سيحصددل هددو قددد كبددو مددم فددومل 
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سدد   عددوات وال  حدددد إفددبطي   ن إمدددري قدددر هللا وجيدددو  ن نرضددى ب  ددداءح 
وقدددرحال مددا جيددو علي ددا فعلدده هددو عدددم االسبفددالم  بددداال وهكددذا اسددبمرإ ا ا 

 اس كار وانب ران حلص وصو  العدو.
 

 

 

 
 آخر كمْي ِف  ينصو 

 
جيو على ال ارف  ن إعرث  ن الكرامات والع دزات  صدل ا 
 رو العركدة ع دددما إلددبحم الصد وثال كمددا  ن الدددعاء ا مثدل هددذح الواضدد  
مفب ابال ل د عزم ا على  ن نواجه كبي ة مشاح ميكانيك  مبحدرو بفدرعة 

اندددع مهمبهددددا ولددددإها  تصددداالت ابلطددددائرات االسدددبطالعية اسمرإكيدددة الدددد  ك
 عطاء  حداايات ا للعدو و يالعهم على آخر مواقع اال ل د كانع معركة غري 
مبكافدد ع حفددو العدددع والعددد  ولكددم ك ددع مب كددد  ن ددا سددوث ن دداوم هددذا 
الب دم حفو الفبطاه سن الش اب عزموا على الشدها ع ف بدا  مدم عدا اان 

ال كددان هددذا مددم  هددل الكبدداب والشددها ع بددص  إدددإهم لدده  جددر ع دديم ع ددد هللا
الكمددددددددص هددددددددو اسخددددددددري ا تلدددددددد  ال ط ددددددددة واسيددددددددو ال  ن اجلدددددددديش اإلايددددددددور 
اسراو سددك  الددذهو عددزم علددى الب دددم وتددم  إ ددا عزم ددا  ن ال إب دددم اددربا 
بعد اين  ال على  جفام ا وكدان الشدعار هدو "الشدها ع  عدى  ماني دا"ال ق دل 
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واالادة قدذائ   7جد  بد  العركة ب ليل آ ين  حد اهاهدإم بفال  ايرر 
و خددربت اجلميدد   ن الكمددص سددي د  ع دددما  كددرب هللا و رمدد  صدداروخا واحدددا 
علددى  ورإددة العدددو التجلددةال "ال إ  مدد  سحددد  ن إ ددد  ابلرصددان  ال ع دددما 
 بددد   ن ادداء هللا"ال ويل ددع مددم اسش ع دددالرمحم الكيددين )ح يدد (  ن جيهددز 

هدا وإرّكدو احلشدوات الدافعدة   ال ذائ  بفدحو اسغ يدة الصدمريع الد  علي
وإ دد  ال ذإ ددة اسوىل ا الفددال  وإب كددد مددم  ن مفددمار الدددليل قددد  خددل 
ا مكانددهال ك ددا لدديال ولدديو لدددإ ا م  ددار لل ددا ثال لددذا سدد جل   ىل البصددوإو 
الب ليدي حفو  صوات الشاعال وان طح ا مجيعا ن ب ر العدو ل  اج ح حص 

لى هللا عليدده وسددلم وم هددا  ن ال إ ددتب م دداال حرصدد ا  ن نب دد  سدد ة ممددد صدد
نبمددىن  بدددا ل دداء العدددو ولك  ددا   ا ل ي دداح جيددو علي ددا الث ددات ا ا دد   ال ا 

ليده حالة  نفحاب تكبيك   و يلو للمفاندع ا ا ل  وهذا ما ات   دا ع
 ع مجيعا وس صرب على االت الء  ن ااء هللا. م  اإلخو 

ذإددددددة بددددددد ت اسصددددددوات تب دددددد  وبددددددد ان نفددددددم  خطددددددوات اسح
العفكرإة وه  ت تبال وبعد حل ات ات حع الصورع فر إع  ا ا  العددو 
وهددد  ت دددتبال ر تكدددم الليلدددة قمرإددددة ف دددد ك دددا ا  واخدددر ادددهر  ي ال عدددددعال 
وكلما اقتب العدو كلما ز ان ا ة ابب وب صرح ال صال  نه  حفدان رهيدو ال 

رب ا مثددل إعلمده  ال مددم إعددرث ح ي دة ا دد  اسو  ول دداء العددو وع ددا ع الدد
هددددذح اسمدددداكمال والشددددعور الوحيددددد الددددذي  بلدددد  اجلميدددد  هددددو مددددص سدددد واجه 
العدو؟ال ومص س قبل ا س يل هللا؟ال ومدص سدتفع ا الالئكدة بعيددع عدم هدذح 
احلياع ل ل ى هللا و ممد صلى هللا عليه وسلم واسح ة وال عيم واحلورال  قصدد 
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الددوت واحليدداعال الددوت   ن اإلنفددان ال إفددبطي   ن إددبحكم بشددعورح فهددو بددص
معىن فرامل الرو  سجفدا ان وا درود مدم هدذح الددنيا واحليداع معدىن آخدر وهدو 
 ن الشددهيد حدد  إددرزمل ع دددد هللاال وق ددل  ن  ختددذ ال دددرار ال هددائ  ب ددد   يدددالمل 
ال ددارال ععددع صددوت خ يدد  مددم اسش الددذي وضددعبه ا اسمددام إ ددا إين "  

اال ف ج به "نعم    خ "ال ف فا ين  مري ....    مري...." بصوت خافع جد
 ن العدو قرإو جدا م هال قدا    "  دم  مدام ...  م  مدام " ملدذح الع دارع 
اللطي ة عرفع  ن الوقدع قدد حدان سن ن درب  رواح دا و مداءان رخيصدة بال 
 ن ددددا ن اتددددل عدددددو مبددددل غاصددددو وكددددافر  صددددل  ال ادددد  ا ك ددددرح وا نددددوا ح 

لين مم الذإم قاتلوا  لد  العددو. سدا  الصدمع اإلحباللية و محد هللا  ن جع
ا اسرجدداء كاهلدددوء الدد  تبع  دده العاصدد ة وكانددع  صددوات اسعددداء واضددحة 
فم موعة االسبطاله البابعة هلم تب دم خب ة وكانع متفة فه  مكوندة مدم 
الكومانددددددوزال ولكدددددم ال  دددددا  للكومانددددددوز ا مواجهدددددة  سدددددو  الرمحدددددانال  ن 

اجليددل الددذي ل ددم الددرون  روسددا ا  فمانفددبان وا هددوالء اسسددو  مددم ن ددو 
الشيشدددان ول ددددم الصددددرب الدددددرون ا ال ل دددانال ول ددددم اهل دددددون الدددددرون ا  
كشددددمريال ومددددازا  إل ددددم البيمددددري الدددددرون ا اسوغددددا إم واليددددوم إل ددددم  كددددرب 
حل  عفكري ا العار والفمى ةل  ال داتو إل  ده الددرون ا  فمانفدبان 

هم   ددددم إواجهددددو م ب لددددوملم ولدددديو برصاصددددهمال ال والعددددراملال والفددددر ا صددددرب 
إ  مى  ن إ فى الفلم  ن مجي  العار ال إفاوي اي ا  مدام ملكدوت الرمحدان 
  ا  را   ن إ صددر الع ددا ال  بددداال  تع ددو مددم  مددة رف ددع  ب اءهددا اسبطددا ال 
و ه ع م  اسعداء ا تشوإه ععبهمال و قو  وليفدم  العدار ل دد  ا ب دا تدم 
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ممدد  ن ددا قدا رإم علدى مواجهدة  ي  ددال  عفدكري مهمدا كددان اد اب  مدة 
قواتدده وهددذح مع ددزع ا ال ددرن الواحددد والعشددرون ولكددم  إددم مددم إو دد  هددذح 
االنبصارات لصاال الفلمص؟ال ل د وا  الش اب ب صر هللا ومع او ته كانع 

اددددداب سددددبواجه كبي دددددة مشددددداع  50عاليددددةال فكيددددد  إع ددددل  ن  موعدددددة مددددم 
 ابابت ومدربدددددة جيددددددع وبددددددعم مدددددم قدددددوت الشددددداع  9بددددددميكانيكيدددددة مدددددزو ع 

الكومانددددوز ومفددد و ع ابلدفعيدددة الث يلدددةال والرااادددات الث يلدددة ا مولدددة علدددى 
الشدداح ات وكددل  لدد  سيحصددل ا ال ددالم حيدد   ن العدددو إبحددرو خبددرائ  
وه او الفال  اجلو اسمرإك  ال  تزو ح ابلعلومات عرب اسقمار الص اعيةال  

ل هددؤالء الشد اب سدديث بون؟ هدذح هدد  احل دائ   ن ددا نث ددع كيد  إع ددل  ن مثد
سن ددا مدد  هللا ولددوالح لدددا ا ب دداال ولدديعلم العدددار  ن اسمددة اإلسددالمية ال ت  صدددهم 
الشددد اب اجلددداهز للددددفاه عدددم الددددإم ولكدددم إ  صدددهم قدددا ع وحكدددام اللصدددص 
لدددإ هم إ ددعون مصددحلة الدددإم واسمددة  مددام  عيدد همال ولدديو مصددلحة حددو 

راس  ومصدلحة الددنيا وحدو الب دافو فيهدا والبد مر ضدد اسمدةال ال  اء ا الك
ا ك ددا  دددد   حددد هم ل ع ددهم بع دداال  ن ددا ومصددلحة حددو اسعددداء  كثددر مددم

 وال  سدالمية علدى مدذهو واحدد وإ درقهم خد  واد  مرسدوم مدم ق ددل زم  دا 
ساسدددة سددداإكو بيكدددوال   تدددر   ن تلددد  الددددولبص هلدددا مصددداال مددد   عدددداء 

 الدد  بي هدداال والثددا  علدددى  لدد  هددو  ن بعددد   و  الدددإم  كثددر مددم الصددداال
ا لدديج هلددا مصدداال مدد  اإل ارع اسمرإكيددة  كثددر مددم اجلددريان الفدداك ص زان هددا 
م    ا ت بمى لدإم واحد وا افة وح ارع واحدعال   ا مهزلة رءساء وحكام 

 و لمة زم  ا.
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حدددان وقدددع الواجهددددة حدددان وقدددع اإلخب ددددار واإلبدددبالءال  خددددربت 
لرمحم الكيين  ن إب كد  ن كانع قذإ دة اسربي د  جداهزعال ف دا  اسش ع دا

  "  معلددم   ددا جدداهزع"ال   اسددبع ع ابب و كرتدده ووضددعع ال ددا ث علددى  
    بد   7كب   والكالاد كوث علدى فادذيال جيدو  ن  رمد  ايرر جد  

ال بدددا  ابلكالاددد كون ال "هللا  كدددرب هللا  كدددرب" ر نفدددم  بعدددد البك دددريات  ال 
 ددري ا جهددة العدددو وه ددا ارت دد  اسصددوات ابلبك ددريات وك ن ددا ا عددرنال الب 

وهللا   ددددا نشددددوع وال   ري كيدددد   ففددددر لدددد  الوضدددد     خدددد  ال ددددارفال   ددددا 
الفددعا ع سندد  سددبعط  مددا هددو  غلددى ا حياتدد  وهدد  روحدد  تعطيهددا لددم 
 عطدداو   ح ا ال ددام اسو  وهددو هللاال ال  لدده  الهللا كيدد   اددر  لدد     خدد  

ل ارف و نع ر جتارب ال با  ا ا   اسو ال   ا  حفدان ابلعدزع وال شدوعال ا
وهللا  ن  صدددددوات ال يكدددددا والكالاددددد كوث وال  ابدددددل تدددددوح   ن دددددا ا عدددددرنال 
سددددعدت كثددددريا ع ددددد عدددداه صددددوت رادددداش ال يكددددا  ميال ور إكددددم ه دددداو  ددددا  

ذا لوق   يالمل ال ار  ال   ا توق  العدو عم اإليالمل ل ب كد  نه تراج  ول
اسدددددبمر  صدددددوات الددددددداف  ممزوجدددددة ابلدددددذكر والبهلدددددديالتال وكالعدددددا ع وضددددددعع 
راااددد  علدددى الوضددد  ال دددر ي سندددين ال  رمددد   وتومددداتيك   ال   ا وقعدددع ا  
كمدصال لكد   خددرد بكثافدة انرإدة عاليددةال  مدا ما م دا تددم مدم نصد  ا الكمددص 
وزمددددام ال ددددا رع  إدددددان فكددددان الوضدددد   ددددع الفدددديطرعال وهكددددذا بددددد  الشدددد اب 
ابلرماإة كما ات   ا ور إفبط  العدو اإلل باث سن ا فبح ا خطا عرإ ا جدا 
جددددداال وه دددداو  موعددددات مددددم ادددد اب االسددددبا ارات م بشددددرإم  ي ددددا ومشدددداال 
واحلمددد ب  ن ا طددة  حددع ف ددد ا ددع كددل  ش ا موقعدده  ون الددت   وكددانوا 
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لعددو إكدون إرمون  مامهم ا ال المال وةفو كثافة ال دريان ايتيدة مدم ق دل ا
الر ال  ما  ان ف د ركزت على اسا ار العالية سن مم عدا ع عددوان  نده إل د  
 ىل اسادددد ار هددددر  الوقددددوه ا الكمددددصال كانددددع ملحمددددة ع ي ددددة ال تب دددداوز 

 مبددار ف دد ال وال إ هددر ا اسرجدداء  ال ومددي   10الفددافة بي  ددا وبددص العدددو 
سولوم يدددةال   سدددالم علدددى الرااادددات والدددداف  وك ن دددا ا افبباحيدددة سلعددداب ا

اهلددد  واحلدد ال اددبان بددص مددم كددرن حياتدده للعددو وال إ كددر ا ايخددرع ومددم 
ابه ن فه رخيصة ب ومم  جل  ن إعز الدإم ولبكون كلمة هللا هد  العليداال 
وهللا  كرب وهللا  كربال ل د اسبمر ال با  لعدع  قائ ال ر  غدري مدوقع  فك دع 

مدم اسش ال طدل ع ددالرمحم الكيددين  ن ا اسمدام ا جاندو الطرإد  ويل ددع 
إددزو ين ابل ذإ ددة الثانيدددة لكدد   نشددد  الشدد اب مددم جدإددددال ف عددل وجدددزاح هللا 
خدرياال وهامجددع العددو ملددا وااددبد الرمدا ت علدديهمال وكددان مدم واجدد  الب كددد 
مم  ن الش اب الهاجرإم مم  ورواب وغريها خبريال لذا ك ع  ائما  س   عم 

 ان ي  عددداءهم  علدددى صدددوو لكددد   أتكدددد  ن كدددانوا  حدددواهلم  ا ددداء ال بدددا  و 
علددددى قيددددد احليدددداعال وبع ددددهم كددددانوا وراءي م ااددددرعال يل ددددع مدددد هم عدددددم رفدددد  

هذا فرءوسهم بل الرماإة وهم ا وضعية اإلن طا  واختا   ي ساتر  ن  مكم 
 مطلوب ا اجلها .

 
 )ويتخ  منكم  ُدا  
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سددددلحةال كانددددع العركددددة حاميددددة جدددددا وارت عددددع  رجددددة حددددرارع اس
ورميدددددع كدددددل ال  ابدددددل الدفاعيدددددة الددددد  كاندددددع معددددد ال  مدددددا مفدسددددد  الروسددددد  
)مكدداروث( فلددم  سددبادمه بعددد فهددو لل ددروث الطارئددة والدددفاه عددم الدد  و 

الددازن للمفدددنال و ا دداء كددل  4سال ن د  ا اسسددر ال قدددرهللا وك ددع  مبلدد  
 هددذح اسحددداا حدددا اسمددر الرت ددو فدد حم ر  ددرد مددم بيوت ددا لل دداء العدددو

(ال هدذا  مدر يق اولون ِف س مجي    فَيقتل ون ويُقتل ونب ية العو ع فاب إ دو  )
ي يع  ا احلروب والعاروال فع دما فاج ان اسعداء ابلكمص اتصلوا بفال  
الدفعيددة ا ا لدد  و عطوهددا  حددداايات مواقع ددا ولكددم مددا حصددل  ن ددا وهددم 

تفددد   علددديهم ا علدددى خددد  واحددددال فر إ دددا  م  عي  دددا صدددوارإخ الكاتيوتشدددا 
مدواقعهم وك دا نكدرب هللا ع ددما فصدل  لد ال كمدا   دم عددلوا الدداف  وبدد ت 

مدت  و العكدو حيد  ه داو كثدري  100ال ذائ  تفد   وراءان  كثدر مدم  
مم الكاتيواا ال  كاندع تطلد  مدم الشداح ات تفد    مدام خد  العددو  و 

واحددا ا خد   خل ه م اارعال ل د ارت كوا فلدم تفد    ي صداروش كاتيوتشدا
مددتاال وهددذا ب  ددل هللا سدد حانه  50الكمددص  و ا دد  ال دددإل الددذي وراءان بددد

وتعداىلال كاندع الشدلكات والكاتيوتشدا ترمددى ابجتاه دا كدالطرال فدال ن فددى  ن 
هلددددؤالء  عددددم مبحددددرو فدددداجل و  كددددانوا إددددزو ون ابلرصددددان مددددم ق ددددل ادددداح ات 

ا الليدل سن ال إعددرث  مراف دة هلدمال وكددانوا إ  لدون اجلرحدى وال بلددى  و   و 
 حد ا الص ا  ما حصلال وغ لوا  ن ق اع اجلزإرع كاندع قدد صدورت الداببدة 
العطلددة سدداب اال وع دددما ااددبدت رمدددا ت الدفعيددة علي ددا وجددد العدددو فرصدددة 
سن إش   مع ا ابسسلحة ا  ي ة سن ا ك دا ن د ط  لب  دو اد ا  الدداف ال 
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اليددةال وع ددددما ر إدددع  لدد  يل دددع مدددم وبددد وا إدددر ون علي ددا ابلثدددل وبكثافدددة ع
 اسش ع دالرمحان الكيين  ن إ     ال ذإ ة الثالثةال ان إبهال

"  ع دددددددالرمحان! هددددددل جهددددددزت   اسرر جدددددد " وكددددددان الددددددر   -
 ع يو جداال قا   : 

 "  معلم.... ال  له  ال هللا"ال ور  ت كالمه وقلع لهال  -
مددددم جدإددددد "هددددل "ال  لددده  ال هللا ممددددد رسددددو  هللا"ال وسدددد لبه  -

 ؟"ال ولكم كان الر  مم جدإد وبصوت م ا   7جهزت ايرر ج 
 "ال  له  ال هللا"ال  -

وتع  ددددع سندددده إددددبكلم معدددد  وهددددو م دددد ط  وك ددددا ق ددددل  لدددد  ا 
الوض  اجلاا  لكد  ندبمكم مدم الفدال  والبفددإد جيددا و   دع  نده  خدذ 

صددات كانددع وضدعية االن طددا  بفدد و الكثافددة ال ريانيدة الدد  تواجه دداال فالرصا
    جفام ا وه   ر للال  ك دا نشدعر بدذل ال وك  دا قطدرات مطدر و ي 
حركة وب در مم هللا إصاب  حدان وإفبشهد كان الوض  رهيوال وتع  دع 
ع ددددددما ر  علدددددّ  بددددد  و كلمدددددات البشدددددهد كددددداسو  ولكدددددم هدددددذح الدددددرع كدددددان 

 م  طحاال ف  رت  ليه مليا وقلع لهال
 هللا ممد رسوالب" "نعم   ع دالرمحم... ال  له  ال -

لددا ر إبدده م  طحددا ووجدده سددالحه لععددداء    ددع  ندده مشددمو  ا 
ال با ال ف ررت خدمة ن فى فوضعع الكالاد كوث علدى اسرو وعمدرت 
اسرر ج  وكربت هللا   رميع ال ذإ ة الثالثة اجتاح العدو وبد  اإلادب كات 

ال وبعددددد  لدددد  مددددم جدإددددد مددددم جان  ددددا و مطددددران العدددددو ب ددددريان عاليددددة الكثافددددة
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حاولددددع  ن  عددددرث مددددا كددددان إ صددددد اسش ع ددددد الددددرمحم الكيددددين )ح يدددد (ال 
ف ا إبدده ولكددم هددذح الددرع ر إكددم ه دداو جددوابال علددى ال ددور عرفددع مددا كددان 

"ال  لددده  ال هللا"ال وهللا  ع دددما قدددا  إ صدددح ف دددد  صدديو م دددذ اللح دددة اسوىل
لدد  ل دد تع  ددع مددم هددذا الشدداب فلددم إل دظ كلمددات  خددر  غريهددا مددرتص وي

فأول   م  ال  ين أ ع م   عل يُم م ن النمج ْي والص ديقْي روحه  ىل هللاال )
(ال ل ددد اسبشددهد رفي دد  و خدد  والش  ُدا  والص  ا ْي و ل  ن أول      فيق  ا

 بو هاام واعه ح ي  وك يبه ع دالرمحان الكيينال اسبشهد ا معركة فاصلة 
 خربهدا ف د رف   ن إكون ا ا لد  وكدان قدد اتصدل بزوجبده ق دل المدرب و 

 ن تب هز لهال وها هو قد عرن ع د احلدور العدصال ل دد سدكم بكدل سدهولة 
ر  ع  م ه  ي صوت بعد "ال  له  الهللا " الثانيةال واالن طا  كان  اارع  ىل 
خدددددرود روحدددددهال وهدددددذا اسش مدددددم ندددددريور وقدددددد تدددددرو وراءح ب دددددع مدددددم زوجبددددده 

د  ةليمدة وهد  الفرإالنكية اسصل وكان قدد تدزود ابا بدص   يل همداال وتدزو 
زوجبددده الكي يدددة الددد  ت ب دددرح ا م دإشدددو ومدددم  صدددو   ايوبيدددة كي يدددةال وكاندددع 
حامل ا الشهر ا امو ت رإ داال وسدبلد لده هاادم بعدد اسبشدها حال وفدورا لدا 
أتكدت  نه اسبشهد ان إع اسش اسورور الدذي خل د  و خربتده ابال ليزإدة 

قلدددع  لددد  بصدددوت عدددا   ن لدددإ ا ادددهيدال "ل دددد اسبشدددهد ع دددد الرمحددان"ال 
جددددا ليفدددم  اسخدددرإم ا ا لددد ال   يل دددع مدددم الهددداجرإم  ن إب ددددما  ّ  
 اولددة سددحو اسش للالدد  وعلدددى اسقددل مددتإم ل دددبمكم مددم ترتي دده و خدددذ 
 غراضددده الشاصدددية م ددده ق دددل  ف دددهال فلددديو ه ددداو  دددا  حلمدددل هدددذا الشدددهيد 

حي هددا كانددع كيلددومتاال ر إكددم  حدددا إ دددر علددى فعددل  لدد  ا   20لفددافة 



                   411War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

العركدددة حاميدددة الدددوييو والرصاصدددات ا كدددل مكدددان وا ب دددا ا  ماك  دددا م دددذ 
اللح ددة اسوىلال  ر ت  ن  أتكددد مددم الوضدد  ا صدد  اليم ددة وسدد لبهم هددل 
ه ددداو ادددهيد ع ددددكمال سندددين ك دددع قدددد ععدددع صدددوت )غرغدددرع( وكدددد ن رو  
ال  حدهم خيردال ف يل    ن ه او ادهيد مدم الهداجرإم فكدربت ومحددت هللا

  سددد لعال "ومدددم إكدددون؟"ال ف يدددل    نددده اسش اددداكر اإلايدددور وهدددو فمدددل 
اجل فدية الربإطانيددةال هدا هددو اليددوم إفبشدهد ا معركددة ضددد بدين جلدتدده ولكددم 
 فاعا عم  إ هال  إ كم   مم ت ا ون ابل وميات وال  ليات والعص يات ال ب ة 

 دددص مدددم  عدددز الددد  رجعب دددا  ىل الدددوراء مليدددون سددد ةال ل دددد ف ددددت حدددص اين اا
 صدقائ  وتالميذي الالصص لدإ همال وكان جيدو  ن  هدبم  مدر الشدهداءال 
فطل ع مم اسش إوسد  الهداجر  ن إدذهو  ىل اليم دة لب  دد اسش اداكر 
و خذ كل  وراقه الث وتية وكل ا ء ا جيوبهال  ما اسش الشدهيد ع دد الدرمحم 

سندين ك دع قدد كل بده  ف د يل ع مم اسش  الهاجر الثاين  ن إ بشده جيددا
بكدددددل االتصددددداالت الددددد  ختصددددد اال لدددددذا كدددددان جيدددددو  ن فصدددددل علدددددى الثدددددور  
وال طاقددات واسمددوا  ا دددان ابلفدد ر وكدددذل  سددحو ق ابلددده و خددذ سدددالحه 
وجع بدده وكددل ادد ء م ددهال ا هددذح ال ددتع رغددم كثددرع ال ددريان  ال  نددين انشددملع 

ان علي دا وات عدع ابلشدهيد ع دد الدرمحمال اادبدت الرمدا ت وكثد  العددو ال دري 
يرإ ة ممبازع لرف  مع او ت الشد ابال ك دع   كدرهم ابسحا إد  ال  وإدة الد  
تذكرهم مراتو الشهداء ع د هللاال كما  كررم وقر ت علديهم اي ت ال رآنيدة 
الدد  تشدد   علددى ل دداء هللاال ر  هددبم ابلعدددو ور  فعلدده حددو   لدد ال وعلمددع 

 رآن  و الذكر كث وا ال ريان علي دا   م إفمعون صوو وكلما رفعع صوو ابل
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وك ددا نددر  بشراسددة جددداال  كددرت الشدد اب ابب ويل ددع مدد هم الددذكر والث ددات 
حدددص ال هاإدددةال ل دددد  ندددز  هللا الفدددكي ة علي ددداال ال  ابلدددغ فددد نين مفدددلم و عدددرث  
كيددد   كدددم هللا ع ددددح وإلطددد  بددده ا مثدددل هدددذح الواضددد  الطي دددة ف دددد  كدددر 

لدددددون مدددددم الهددددداجرإم واسنصدددددار ا عددددددع  لددددد  ا ال دددددرآن ع ددددددما ا دددددع اسو 
غددزواتال ل ددد  هددرت الفددكي ة علي ددا بكددل وضددو  فلددم نشددعر  ن ددا ا معركددة 
ملددذا احل ددم الك ددري بددل كددان ا ددا الوحيددد كيدد  نددر  العدددو وو عدده مددم الب دددم 
مهما كان الثمم وليكم ما إكونال ف حم قوم تو الوت ا سد يل هللا كمدا 

  ال نشدددددعر ابلفدددددكي ة وقدددددد ر إ دددددا الشدددددهيد تدددددو احليددددداع ا ياعدددددة هللاال كيددددد
ع ددددالرمحم الكيدددين ووجهددده م دددور وك نددده انئدددم بكدددل بفددداية و مددده سددداخم ا 
 اخددددل جفددددمه ف ددددد  صدددديو ا قل دددده ور خيددددرد الدددددم ال مددددم اسمددددام وال مددددم 

ول   يعلم   ال     ين آمن    وا ا لددد  ل دددد سددددكم  امددداال وصددددمل اهللا الع دددديم )
ال إ اولده  ال مدم وف ده هللاال وهدذا  (ال  نه اخبيار صدعوويتخ  منكم  ُدا 

الشدداب إشددهد اجلميدد  لدده ابلصدددمل واإلخددالن وحددو هللا وخدمددة  خوانددهال 
تددرو زوجبدده احلامددل مددم  جددل هللا ومددم  جددل الدددفاه عددم  راو الفددلمص ا 
الصددوما ال ومددم علمددات تلدد  الفددكي ة  نددين نعفددع كثددريع وك ددع  رمدد  و ان 

ء اراسددة العركددة ال ل ددد  خددذين نعفددان و غيددو عددم الددوع  لعدددع  قددائ   ا ددا
موجددده للعددددو وك دددع  رمددد  وال   ري مدددا فصدددل   ف ددد ع   ال عدددان وسدددالح

 فومل و كرب واحرو الش اب على ال با ال ل د  كرم ا ب ببل  ال عان ف د  
ك دددا مبع دددص جددددا والعددددو لدإددده اإلمددددا ات وتدددم لددددإ ا هللا   مدددا ت  دددى مدددم 

زوجددص الفددكي ة الدد  سددافرت كددل  رصاصددات اال وع دددما ااددبد ال بددا  تددذكرت
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هددذح الفددافات لبلب دد  رال وإ دددوا حفددو العركددة و رو الواقدد   ن  لدد  لددم 
فصدددل ا  لدددد  اليددددوم ف دددد ك ددددا مب كدددددإم  ن ددددا سددد  بل مددددم كثددددرع ال ددددذائ  
والراااات وال ريان الد  توجده  لي داال كدان ا ب داابب ع ديمال وقلدع ا ن فدى 

 اء ال با ال   للع و كيد  فصدل  لد  جيو  ن  تصل ملا سسلم عليها  ا
 ن ر إكدددم هللا قدددد  ندددز  علي دددا سدددكي بهال ك دددا ا وضددد  ي يعددد  جددددا و حدددو 
الواقدد  ل ددا ا هددذح احليدداع هدد  مواقدد  ال بددا  ا الصدد ون اسماميددةال  خددذت 
الثددر  واتصددلع ابسش ع ددداجل ار الكيددين سسددلم عليدده و خددربح  ن ددا ا العركددة 

ربهدددا  ن دددا سددد عو   ن اددداء هللاال ولكدددم مدددا حصدددل  ن وإفدددلم علدددى الزوجدددة وخي
ااجمل آخر مدم جي دوو رفد  الفدماعة وحي  دذ عرفدع  ن الثدر  مراقدو وال 
ع ددددددو ا  لدددددد  فبلدددددد  اسجهددددددزع ختصددددددجمل لعمددددددالء الفدددددد  آي  ي وتددددددم 
نفددبادمه   بددده وهللا مع دددا وال ن دددا  مدددا ام هللا مع ددداال وكدددان إ  مددد   ن إب ددد  

حيددد  الالسدددلك  والشددد رات وهدددذا مدددا ر  اسسدددلوب الفدددري ا االتصددداالت
إبددوفر لدددي الشدد ابال كانددع اسجهددزع الصددمريع البابعددة لةخددوع م بوحددة وك ددا 
نفم  العدو وهو إفمع اال وع دئذ قايعع االتصا  لكد  ال  عطد  العددو 
 حداايات مواقع اال واسبمرإع ا ال با  وزان  جثة الشهيد الكيينال هؤالء 

ال إبحددددا عددد هم  حدددد وال إعدددرفهم  حدددد ولكدددم  هدددم  وم دددا و بطال دددا الدددذإم
إك ددددد   ن هللا إعدددددرفهم وهدددددذا هدددددو ال دددددوز الع ددددديمال ل دددددد أتادددددر اسش الهددددداجر 
اسورور الذي زان  مم م  ر اسش الشهيد  بو هاام ع ددالرمحان الكيدينال 
ف ا    والرصاصات تطري فدومل رءسد ا: "  معلدم لدا ا تدم ال نفبشدهد؟"ال 

ا وقع حدرد"ال ف ج بده "سن هللا ر خيدتان للشدها ع"ال قلع له: "سؤا  جيد 
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ل د  مدو وقدا   : " إدم  صدوب   معلدم؟"ال ف لدع لده: "ابجتداح اساد ار 
ع دددما تدددر  ومددي   يدددالمل ر  عليدده ابلثدددل ا ن ددو ال  طدددة"ال ل ددد تع دددو 
هددذا اسش مددم م  ددر الشددهيد ع ددد الددرمحم و ددىن لددو  ندده مكانددهال وكانددع هددذح 

هذا اسش اسورور وقد ا ع ا وت اسسو  وكدان إ دا إين   و  معركة إدخلها
ا كل حص ليف لينال " إم  رم    معلدم"ال ف جي ده مثدل اسو  "ابجتداح قددوم 
الرصاصدددات و مدددداكم  هددددور ومددددي  الددددداف "ال ل ددددد كددددان ال ددددالم هالدددد . ر 
 تع و بدر  فعدل اسش اسورور ف دد تدذكرت  فمانفدبان ا البفدعي ات وك دا 

ا  تي دددا خدددرب الشدددهداء  و العددداروال وع ددددما ادددارك ا سو  مدددرع ا ن هدددر ع ددددم
العدددارو ا اددددص مددددن وج ددددا   فمانفدددبان اددددباء وصدددي ا كددددان اسمدددر جدإددددد 
علي اال وب  ل هللا   بصربان كل هدذح الفد وات كفد  ا خدربع فطرإدة ا كي يدة 

 البعامل م  هذح الواق   ا اء الب اء الص ص. 
دإد سأتكد مدم عددم تدرو  ي هوإدة شع اسش الشهيد مم جفبّ 

له و خذت كدل اد ء مدم جي ده و عطيدع سدالحه سش صدوما  كدان زدان  
وكددددان مهمبدددده تددددذخري الاددددازن ل دددداال ويل ددددع مددددم اإلخددددوع  ن إفددددح وح  ىل 
ا لددد  وماولدددة  ف ددده ا احلدددا ال ور إ ددددر الشددد اب فعدددل  لددد  سن ال ط دددة 

ت الث يلدددة وكاندددع الرمدددا ت ا ل يدددة كاندددع  طدددر ب دددذائ  الدددداف  والرااادددا
عشددوائية ولكددم ا ن ددو مربدد  احلددربال ل ددد تواددع ا عدددع م اسدد ات  نددين 
مصاب بف و  ن الرصاصات كانع    جفم  مم كل مكانال ويل ع 
عدع مرات مم اسش الهاجر  ن  رر إدح ا جفدم  ليب كدد  ندين ال  ندزثال 

رع الرصاصدات الد  ختدتمل ا وكثد هال ارف كثافة ال ريان ال  تواج ختيل    خ 
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اهلددواء زان  ددا و دد  بع ددها ب ددا ور خيبددار هللا سددو  ااصددص  ىل اينال ك ددا 
ا حالددة احلددرب فلددم إ دددر  حدددان رفدد  ر سدده ع دددما إ ددد  العدددو ابلرمددا تال 
والع يدددو  ن دددا اسدددبمرإ ا ا ال بدددا  وجثدددة  خدددوان الشدددهيد ع ددددالرمحم زان  دددا  

  ون   ىن ا  ع د ربه.  كاحل  الذي إشهد ما جيري وهو ح 
اسبمرإ ا ا ال با   ون  ن نرج  ارب واحد للالد  وبعدد مددع 
انبهدددع مدددىن كدددل الدددذخريع الددد  معددد  و خدددذت جع دددة الشدددهيد واسدددبادمع 
الازندددهال وك دددع  رمددد  نصددد  الدددزن و خدددرد و  خدددل الثددداين لكددد  إع ددد  اسو ال 

 800ويل  ا  خريع مم الص ون ا ل ية وجاءان  ش صوما  بص دومل فيه 
يل ددة وفبح دداح ويل دددع مددم اسش الربإطددداين  ن إركددز علدددى ملددت الادددازن  ال  
ك ا ن اتل بشراسة ولكم ا ن و الوقع  ر ت محاإة هدؤالء الهداجرإم سال 
إصابوا    ال و خشى  ن إصاب  حدهم وال إ بدلال ف  دل اجلرحدى ا تلد  

دو ن اجدد ح الرحلددة كانددع م ددة ع يمددةال واسددبمرإ ا ا ال بددا  وكلمددا هددد  العدد
 ددوم علدى بعدد  مواقدد  العدددو هابلرمدا ت وقددد اسددبادمع ق ابدل الشددهيد لل

ال رإ ة م اال ل دد ا ب داح ا مكانده وال إعدرث كيد  إب ددمال فد حم ر ندرب  مدم 
 ماك  دا م دذ بدد  العركددةال  مدا العددو فكدان  طددران ابل دذائ  الكاتيوتشدا ولددذا 

ر الكثدري مدم اجل دو  ا هدذح فهم ا  نه جيهز الشاح اجلدإدع للب ددم ف دد خفد
العركدةال وع ددما إكثدد  مدم الدفعيددة فد حم نعددرث  نده إ  ددل اجلرحدى وإ عدد  
الوجددة الباليددةال وه دداو عددا ع لددد  العدددو الصددلي  مددم اجلدديش اإلايددور بصدد ة 
عامة فهم ال إهبمون بعد  ال بلىال وا ن و الوقع خي ون  ائمدا خفدائرهم 

رب جديش ا  فرإ يداال وعدد  الشدعو و لك  نكون واضحص فهدم  لكدون  كد



                   416War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

مليددون. كددان ه دداو مشددكلة  خددر  تددواجهين فلدددإ ا اددهيد آخددر  70إب داوز 
ا اليم دددة ويل دددع مدددم اسش إوسددد  الهددداجر  ن إرجددد   ىل ا لددد  وإهدددبم 
ابلشددهيد ادداكرال   تركددع مددوقع  ست  ددد خدد  اليفددرع وهددو خط ددا و خلددع 

هم وفرحدددوا جددددا لدددرءإ  ا عمددد  ا ددد  ور إدددع الشددد اب م  طحدددص ا  مددداك 
ويل ع م هم عدم ترو  ماك هم  ال لم ن ذ م ده الدذخريع فيمك ده  ن إب دا   
مدد  ا ددد  االحبيددداي  ا ل دد  ولكدددم مدددا اددهدته  ن اجلميددد  كدددان اثببدددا و را  
ال  اء ا ا   اسمام ال  اهدت  ا داء ت  ددي للاد   ش صدوما   صديو 

  إ صور  ي يرإ ة وفوراال  ما  صابة ابلمةال و خربت الش اب  ن إ  لوح  ىل
اسمددددر المرإددددو الددددذي حصددددل ا ج هب ددددا هددددو  ن م ددددر  بددددد  مدفعيددددة العدددددو 

 مدم  خدو  المابدة واالنب دار ابل ص  الشدإد انفح ع كل سياراتب ا وبددال
ن  بعددد قلدديالال انفددح ع كلهددا  ىل  إ صددورال وهددذا مددا ك ددع  خشدداح اكددا م

ور إ  ددى ل ددا  خددريع ف ددد سددح ع لددذا ك ددا وحدددان  ون  ي مددد   ال مددم هللاال 
كيلددو مددتا مدد  الفددياراتال "   الهدد ال كيدد    20للالدد  مفددافة  كثددر مددم 

س تصدددددددرث لدددددددو سددددددد   الزإدددددددد مدددددددم  اجلرحدددددددى؟"ال "وكيددددددد  سددددددد فعل زثددددددد  
الشددهداء؟"ال ر إكددم لدددإ ا مدداء للشددربال ولكددم كددان ا زمددزمي  بعدد  اللدد, 

 ىل مددددوقع  ا  احلددددام  المددددزود ابلدددداء وك ددددا نفددددبادمه بي  دددداال رجعددددع  ىل
الوسدددد  ور تددددز  جثددددة الشددددهيد ه دددداو وكددددان زان هددددا اسش الهدددداجر اسورور 
ال طددددددل الددددددذي إ اتددددددل بشراسددددددةال وبددددددد ان مددددددم جدإددددددد ابل بددددددا  وان اين اسش 
الصوما  الذي ا ال دمة وقدا    "   مدري    ن    ن  سبشدهد ه داال فد ان 

 ددى هللا ولكدددم   ا لددم  تددرو هدددذا الكددان"ال وقلددع لددده "اصددمد مكدداو حدددص تل
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ن ذت م   الذخريع فدال   ن لد  ابل  داءال  رجد   ىل ا لد  وبدد  مكاند  
 ائمددددا ه ددددداو  مدددد   ش آخدددددر"ال والددددذي إعدددددرث عددددم احلدددددروب إعلددددم جيددددددا  ن

ت  ددددع ا طدددد ال فه دددداو  مددددور ال إعلمهددددا  ال هللا م اجدددداءات  صددددل مهمددددا  
حدار والدر   تبداخل  ا اء العاروال ك زو  الطر و هور ال  اب وهي ان ال 

الشددإد ا بعد  اسحيدانال كمدا  نده  كدم  ن إصديو ال ائدد  و إ بدل وإدؤار 
 ل  ا الش اب واجل و ال  ما ما حصدل مع دا مدم م اجد ع جيددع هدو  صدابة 
 ش صدددوما  آخدددر وكدددان علدددى  دددص اسش الهددداجرال سددد حان هللا  صددديو هدددو 

ب رال وبدد  وتم ر نصوال ل د  خل الرصان ا صدرح ا اجلهة اليمىن واس
إ دا إين بصددوت اسر وابسددبمرار "   مدري....  ان سدد موت...." ور إددع عليدده 
"ا كددددر هللا    خدددد  لعلدددده إكرمدددد  ابلشددددها ع"   إهددددد    إعددددو  إ ددددا إين "  
 مددري... لددا ا تتكدددين ه ددا؟ال  رإدددد الرجددوه  ىل ا لدد  فددد ان  ددرو "ال ك دددع ا 

 م عي ددده جثدددة الشدددهيد وضددد  حدددرد و خربتددده  نددده جيدددو  ن إصدددرب سنددده إدددر  
ع دالرمحم  مامه ور اسبط   ن  ن له سي مكانال قلدع لده "اصدرب حدص ردد  
ال ريان و فكر مم سي خذو  ىل ا لد "ال ك دع  علدم  ن مجيد  الفديارات قدد 
غا رت وتركب ا لوحدانال وال  لومهم ف د كان ال صد  الددفع  إ صددهم وال 

مم بع ال ولكم كدان ابمكدا م  إ صدان ف د ك ا تم ومشاع العدو ابل رب
االببعددا  قلدديال ولدديو ال ددزو   امددا  ىل  إ صددورال اسددبمر اسش اجلددرإج م ددا و 
وك ع  أتر سلهال "   مري ال تتكين  بدا"ال ف ر  عليه "لدم ندتو جرفدا وراءي 
 ن ااء هللا"ال وعزمع على  ن  حل مشاكل اجلرحى فهدم  ن  سدروا ففدوث 

ا نعلم جيدا الطرإ ة اإلايوبية العدوانية ا البعامل م  إعذبون ق ل قبلهمال  ن 
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اسسدر ال كدان اسش قدد سدكم قلديال وا كدل فدتع و خدر   ان إده و  كددرح ابب 
لك   أتكد  نه على قيد احلياع. اسبمرإ ا ا ال با   ىل م بص  الليل وإعين 

سدداعات  ون توقدد   يددالمل  8 لدد   ن العركددة  خددذت  ىل اين  كثددر مددم 
ريانال ور  رم ا حياو  كثر مم  ل  اليومال حص  ا داء البددرإ ات ا اصدة ال 

ا البفددعي ات ا  فمانفددبان ر  رم مثددل هددذا اليددوم ل ددد جتددازوت الصدد دوملال 
يل دةال وقدد امحدرت سد طانة ب ددقي  وحرقدع  800وا الص دومل  كثدر مدم 

ال كدان علي دا ساعدي اسإفرال ل د ا ب ا ا وت اسسدو  و بي دا  ن ندتو  ماك  دا
 جيا  حل ل  ا  الذخريع فرجعع  ىل خد  الب دا   ويل دع مدم الشد اب  ن 
إب دددموا لي خددذوا  مدداكم  خددوا م الددذإم ن ددذت مدد هم الددذخريعال ويل ددع مددم 
 ي ااب ا ال دمة وليو لدإه  خريع  ن إ فحو للال   ما مدم ع ددح 

جدددددوه  ىل ابلر   دددددع مدددددم اهموعدددددة ا ل يدددددة  ن ت دددددد فيث دددددعال وبعدددددد  لددددد  يل
 إ صور لعدم توفر الذخريع لعركة  خدر ال كدان انفدحاب هدؤالء هدا ف  ون 
ض يج سال إشعر العدو بشيت وا ن و الوقع كانع اهموعات اسمامية 

 خدددذ اسش الصدددوما  مفدددبمرع ا ال بدددا ال ويل دددع مدددم الشددد اب ال فدددح ص 
 عكدل الدذخري   معهم  ىل  إ صورال واسبمرإ ا ا ال با   ىل  ن ن دذ مدين اجلرإ 

 ال  ارصددددان وال اسددددبادمه 15وب دددد  معدددد  نصدددد  الددددزن  ي مددددا إ ددددارب 
للدفاه عم ال  وال وع دما فبشع عدم الدازن مفدسد  وجددت اا دص ف د  
وعرفدع  نددين ف ددت الددزنص  ا دداء البحركدات ا اليدددان. كدان جيددو  ن  فكددر 
بفرعة سنين لفع ااصا عا   و ن وقعع ا اسسر ففوث إعزز موقد  

و اسمرإكدد   ن ال اعدددع ت اتددل مدد  ا دداكمال ور  ر  ولددم  جلدد  إومددا  ىل العددد
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 عطدددداء عدددددو  ي مددددربر لكدددد  إفددددبمر ا تعددددذإو الفددددلمص ا  ي مكددددانال 
و ح ددرت  ش مبمددرن مددم اجلدديش الصددوما  سدداب ا ويل ددع م دده  ن إبددوىل 
ا دد  واإلمددارعال سنددين م فددحو مدد  الهدداجرإم وكددل مددم لدديو لدإدده رصددان 

ل ح دددددر البعزإدددددزات اجلدإددددددع  ن اددددداء هللاال  كددددددت لددددده  ن ال   ىل  إ صدددددور
وفددافظ  احدددا مددم هدذا الكددانال بددل إدداف  ف دد جيبهدد ا جتدداوز العدددو مدتا و 

على ا  ال كما يل ع م ه ختصيجمل بع  اإلخوع لدفم الشهيدإم فدوراال   
ان إدددددع اسش الهددددداجر مدددددم  ورواب وقلدددددع لددددده "هيدددددا جيدددددو  ن ن فدددددحو  ىل 

"مددددا ا سيحصددددل لةخددددوع" ف لددددع لدددده "اتددددرو الصددددوماليص  ا لدددد "ال وسدددد لين
وغاابرم فهم إعرفون كي  إبصرفون ع ددما إ  دذ مد هم الرصدانال  ندين  علدم 
جيدددا كيدد  إ اتددل الصددوماليون فهددم إبحولددون  ىل بدددو هددر  ن ددا  الرصددان 
مدد هم وإدددف ون الفددال  وهدددذا مددا ال نفددبطي  فعلددده تددم كمهدداجرإم"ال "هيدددا 

كيلددددومتا ونرإددددد الوصددددو  ق ددددل   20ف مام ددددا  كثددددر مددددم  ل بحددددرو  ىل  إ صددددور
ال  ددددر لكدددد   لددددو اإلمدددددا اتال وبددددد ان ابلفددددري  ىل  إ صددددور ومعدددد  اسش 
الهدددداجرال ويلددددو مددددين  ش صددددوما  صددددمري الفددددم  ن إراف  ددددا ف ددددد ن ددددذ م دددده 
الدددذخريع وقلدددع لددده " دددرو مع دددا فدددورا"ال وبعدددد عددددع كيلدددومتات الب ي دددا ابسش 

   ن الفدديارات كلهددا قددد انفددح عال وقلددع لدده إوسدد  الهدداجر وقددد  كددد 
" ك ددد  ال  ددداء  ن  ر ت  لددد ال  و اهيدددت مع دددا بفدددرعة"ال ويلدددو ال  ددداء ا 
ا   ا ل   فهو ر إفبادم  خريته بعدال وترك اح م  بع  الشد اب الدذإم 
جاءوا مم م دإشوال  و ما إفمى ابلبطوعص وهؤالء هم مم خربوا ا طدويف 

ح ون وقددع ماادداءوا فدد عدددم يدداعبهم سحدددال فهددم إب ا بفدد و اسماميددة سددا
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و تدددون وقدددع مدددا اددداءواال ومثدددل هدددؤالء ال إعبمددددون ا الكمدددائمال علدددى كدددل 
حا  تركبهم وا  م و بعع الفري اجتاح  إ صور وكانع الفاعة ت تب مدم 

 الواحدع ص احا.
 بع دا الفدري واببع دا قلدديال قلديال مدم سدداحة العركدة احلاميدة جددداال 

يدددوإال الب ي دددا  و  سددديارع ل ددددكروز وملدددا بعددد  الشددد اب وفيهدددا  وبعدددد الفدددري
الكثري مم الذخريعال فطل دع مدم اجلميد  عددم الرجدوه  ىل ا لد  بدل الب ددم 
 ىل اسمددام ومفدداندع اإلخددوع ووجدددت اسش ع دددهللا توسددين واسش ع دانصددر 
اليمددين مدد  تلدد  اهموعددةال سدد لع اسش توسددىن "لددا ا رجعددع  ىل ا لدد  ور 

ز عملدد ؟"ال ف ددا    "  إع ددوب رجعددع سن اجلميدد  كددان إ فددحو"ال ت  دد
و كرتددده قدددائال: " نفددديع  نددد  مكلددد  بدددزره اسلمدددام ا الطرإددد ال هدددل فعلدددع 
 لد ؟"ال ف جداب ابل  د ال لدذا عرفدع  ن ا طدة الد   ددا ا ع هدا ق دل إددوم ر 
ت  ددددذ  إ دددداال وعلددددى كددددل حددددا   خربتدددده  ن إب دددددم ابلفدددديارع سخددددذ اجلرحددددى 

 فم الشهداءال    بع ا الفري  قدام ا مب هص  ىل  إ صدورال ر  والب كد مم
 ر   ن  سددددبمل الفدددديارع والرجددددوه ولددددو يل ددددع م دددده  لدددد  ل عددددل ولكددددم كددددان 
تركيدزي كلده علدى ا د  اسو  وكيد  نفدبطي   ن نفداند مدم ترك داهم ه دداوال 
وبعد فتع وجدان سديارع ل ددكروز  خدر  ولدا عرفدوين كدربوا وهللدوا وقدد  خدربين 

رعة  ىل  لدو الشددور  ا سدائ ها  نده كدان قلد  علدّ ال ف لددع لده "خدذين بفد
 إ صددور"ال  ر ت  ن  يالعهددم علددى اسوضدداه ا ا دد  وسدد لبه هددذا الفددؤا  

"كي  اسش عيفى الكيين هل هو خبري؟"ال ف جدابين  نده خبدري وهدو ال اار: 
اسش  ا ا دد  ا ل ددد ال رك  دددا الفددديارع و سدددرع ا  ىل ال  طدددة ا ل يدددة ووجددددت
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عيفدددى وقدددد سدددر لدددرءإ  ف دددد افتق دددا مدددم ق دددل المدددرب وتدددم اين ا الفددداعة 
الثانيددة صدد احا ومددا زل ددا نفددم  صددوت الددداف  وال ددريان ا ا دد ال  خربتدده فددورا 
مدا جيددري ه داو و كدددت لده  ن ددا س صددمد  مدام العدددو حفدو مددا خطط دداحال 

م مددا إ ل  ددا قلدع لدده " ندده كمددص مكددم ولددم إب دددم العدددو اددربا واحدددا"ال ولكدد
هو  ن الفاندع اللوجيفبية ر تكم مبوفرع لد  احلاجةال فكل الفديارات قدد 
انفدددددح ع  لكددددديم ومعهدددددا الدددددذخريع والطعدددددامال "فكيددددد  س صدددددمد ه ددددداو؟"ال 
و خربين اب رب الع يو ف ا   : " نين وقبي ة واسش ع دالرمحم ختري واسش 

رإعا وقيم ددا العمددل  بددو عاصددم الفددو اينال وع دددهللا  إل دد  عمل ددا اجبماعددا سدد
وقددد قددرروا االنفددحاب  ىل بورهك ددا وتددرو  إ صددور"ال ففددكبع قلدديال سن مددا 
حصدددددل اليدددددوم كدددددان إ  مددددد   ن فصدددددل م دددددذ ادددددهور ولكدددددم  حددددددا ر إفدددددم  
ب صددددائح ال فدددد را  اسش عيفددددى  ن إب كددددد  ن ك ددددع  واف دددده الددددر ي ا هددددذح 

 ندددين ر  احلالدددةال وقدددد سددد لين "مدددا ر إددد  فيمدددا فعل دددا؟"ال ف لدددع لددده " نددد  تعلدددم
 ح ددذ الب دددم  ىل اسمددام مددم ال ددتع اسوىل ولكددم ر  ادداء البدددخلال  مددا اين 
فالوض  غري مفدب ر  امدا وجيدو ق دل اختدا   ي خطدوع النفدحاب ادامل  ن 
نددؤمم الشدد اب الددذإم ا ا دد  اسمددام ال هددذا  ن كددان اإلنفددحاب مؤكددد"ال 

تدددوفر    قلدددع لددده: " ندددين سددد رج   ىل اسمدددام لفدددحو الشددد ابال فددد رجوا  ن
الفدددددديارات الملددددددوءع ابلددددددؤن والددددددذخريعال س فددددددبمر ا ال بددددددا   ىل  ن ت ددددددرروا 
االنفحابال وهكذا س ب كد  ن ا ر ندتو ج دد  وراءان"ال وقدد ادكرين و كدد 
   ندده سدديل  كددل يل ات ددا. ر إفددبطي   حدددا مددم الفدديطرع علددى الوضدد  حددص 

اتلدددة الددد   مامددده عيفدددى ر إكدددم إفددديطر  ال علدددى الفددديارات واهموعدددات ال 
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ف  ال  ما مم غاب عم عي ه فال  تصاالت وال  وامدر وال  ي عالقدة تدربطهم 
بهال وابلعرر ال صي  ل دد عمدع ال وضدى ا ال ط دة والددليل علدى  لد   ن 
اسش قبي ددة و ع دددالرمحم ختددري  ركددا  ىل م دإشددوال  مددا ع دددهللا  إل دد  ف ددد 

روا النفدددحاب بفدددرعةال  دددرو  ىل كيفدددماإوال  ون  ن نعدددرث بدددذل  ف دددد قدددر 
وصل ا  خ ارهم وتم ا ا ل  لذا كان علّ  واسش العيفى  ن نواجده هدذح 
الشددددكلةال  مددددا اسش يلحددددة الفددددو اين قددددد وصددددل  ىل بددددؤا  ولك دددده ر إب دددددم 

 45بفددد و أتخدددرح ومعرفبددده  ن اجلميددد  إ فدددحوال ك دددع حي هدددا  فكدددر ا الدددد
 دددري ومفدددبعد لعركدددة ادددااب تدددرتكبهم ا اسمدددام ا حالدددة مواجهدددة مددد  جددديش ك

يوإلةال س لع عيفى "هدل نفدبطي   ن  دد سديارات لفدح هم؟"ال واجلدواب  
كان واضدحاال ف دد  ركدع مع دم الفديارات اجليددع م دذ فدتع وحداو  عيفدى 
مجددد  مدددا إفدددبطي  وممدددا ت  دددى مدددم سددديارات ومع مهدددا ا حالدددة غدددري جيددددعال 

فمدددم كدددان وات   دددا علدددى  ن ال ندددتو  ي مهددداجر ا ا لددد   مدددا الصدددوماليون 
مع ا سريكو ومم كدان ا ا د  سي فدحو ابلطرإ دة الصدومالية  ن ر ن ددر 
الوصددو   لدديهمال جهددز اسش عيفددى مددا إ ددارب سددع سدديارات وقددرران البوجدده 
 ىل ا ددد  ولكددددم فوج  ددددا  خي دددا إوسدددد  الهدددداجرال وسددد ل اح عددددم الوضدددد  ا 

ن العدوال ا  ال ف ا  ل ا " ن الش اب  خلوا ا المابة  اماال وال إعرث مكا
 مدددا إب ددددم  و إبددد خر"ال سددد لبه سدددؤاال واضدددحا لكددد   قدددرر مدددا سددد فعله "هدددل 
الشدددد اب تركددددوا الكمددددص و خلددددوا المابددددة؟"ال ف جدددداب "نعددددمال الكمددددص ر إعددددد 
موجددددو ا ه دددداو  يددددالمل انر ولكددددم عشددددوائ  وا  اخددددل المدددداابت"ال وكانددددع 

ف  ال ص احا وكانع الدفعية الث يلة ه  ال  ت ص   4الفاعة تشري  ىل الد
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وع دددما عرف ددا  ن الشدد اب ن مددوا  ن فددهم و خلددوا المابددة قددرران  ن ال نب دددم 
لعمدددام بدددل جيدددو  ن نفدددره ا االنفددددحاب ونب ددده  ىل بورهك دددا مدددم مع دددداال 
وهكددددذا بددددد  اإلنفددددحاب الك ددددري  ون  ن نعلددددم  ندددده سدددديكون  نفددددحااب غددددري 

إعلم ي يع ال ف د كفر العدو ا   ا بورهك ا وبف و سوء االتصاالت ر 
اإلخدددوع بدددذل ال لدددذا ك دددا ماصدددرإم ا  إ صدددورال وسدددوث ندددر  ال اجددد ت ا 

 (.وكان أمر    د ا مقدو ااسمام )
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 )ال,ص  االراب  عشر 

 
 اإلحنياز الكمجحل

 
 
 
 
 

 اال لحاب إىل مقديشو
 

م ع دددما قددرران  ن  لدد  2006 إفددمرب  26كددان إددوم الددثالاثء 
   ىل ف ب ددا ا م دإشددوال وللمعلومددة ف ددد مكثددع  إ صددور وتددزم  مبع ددا ونرجدد

فيها إومان ف  ال ف د وصلع إوم اسحد وها  ان  غا رها إوم الثالاثءال كدان 
 هددددم ادددد ء ا هددددذح الرحلددددة  ن نب دددد  تكبيكددددات االنفددددحاب الدددد  م وهدددد  
بفيطة فيك    ن إكون لدإ ا معلومات  ولية ببحركدات العددو لكد  تدافظ 

لدددددم إبابع دددددا فدددددوراال وهدددددذا اسمدددددر قدددددد   ف دددددد ت علدددددى  هدددددوران ونب كدددددد  نددددده 
االتصددداالت ابسمدددام كمدددا  كددددان لدددم ب ددد  مدددم اإلخدددوع ال ليلدددون  ن إعطلدددوا 
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العددددو بدددزره بعددد  اسلمدددام الإهامددده  ن دددا ن صدددو كمدددائم ضددددحال وجهدددزان كدددل 
ايليدددات الث يلدددة والفددديارات الصدددمريع للحركدددة فدددوراال رك دددع ا سددديارع نيفدددان 

فى ومع ا اسخص الهاجرإم اللذان كداان معد  ا )ابترو ( الصجمل لعش عي
ال با  وبع  الصومالص وركو اسش  بو ع دهللا الفو اين ا سيارع  خدر ال 
و رك ددا  ىل وسدد  مدإ ددة  إ صددور  والال و خل اهددا  ا دداء آ ان صددالع ال  ددرال  
كانددددددع كمدإ ددددددة سدددددداك ة وال وجددددددو  سي حركددددددة فيهددددددا  وادددددداهدت بعدددددد  

انددددع لددددوزإر الدددددفاه سددددلطة ع دددددهللا إوسدددد  )بددددري الفدددديارات الم ددددائم الدددد  ك
هدديال ( واق دددة ا  وسدددايف الطرإدد  وهددد  معطلدددة فعرفددع  ن الشددد اب إتكدددون 
 ي ادديت وراءهددم  ندده  مددر حددزإم جددداال فع دددما إ ددزه اجليمدد  وال إ كددرون مددا 
إ علونه ع دئذ إعطون العدو ال رصة للب دمال  ما ابل ف ة لوزإر الدفاه بيداوا 

لرفان ف د رج  م  اإلايوبص مب ها  ىل كيفدماإو.  صد ح ا وهو مم ق يلة ا
ا وسددد  مدإ دددة  إ صدددور ور إكدددم ه ددداو  ي حركدددة وقدددد ادددعر اجلميددد   ن 
ه دددددداو  مددددددر مددددددا سيحصددددددلال كددددددان الواي ددددددون إعلمددددددون جيدددددددا  ن اإلايددددددوبص 
سدددددديدخلون الدإ ددددددة هددددددر  معرفددددددة  ن قددددددوات ا دددددداكم قددددددد انفددددددح عال  بع ددددددا 

مدإ ددة )بورهك ددا( وهدد   قددرب خدد  ل دداال ولكددم مدد  االنفددحاب مب هددص  ىل 
بددددروز ال  دددددر   زوا  الشدددددمو وصدددددل ا  ىل  و  قرإدددددة ا الطرإددددد  الدددددؤ ي  ىل 
ه داوال وسدد ل ا الشدعو عددم آخدر البطددوراتال وا الصدوما  ت ب ددل العلومددات 
بفدددرعة الدددربمل فكدددل قرإدددة  لددد  جهددداز را إدددوال لدددذا ر نكدددم ل  لددد  خبصدددون 

معلومدددات كا بدددة  و  اددداعاتال لدددا سددد ل ا  هدددل اسخ دددارال الشدددكلة  ن تكدددون 
ال رإددة عددم اسوضدداه قيددل ل ددا  ن بورهك ددا قددد وقعددع ا إددد اإلايددوبصال قددالوا 
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ابحلرث الواحدد "ل دد انفدح ع ا داكم  ون قبدا  مدم بورهك دا"ال لدذا فهم دا 
سددددر اسددددبمرار ال بددددا  ا  إ صددددور  ىل ال  ددددر ف ددددد كانددددع خطددددة اإلايددددوبيص 

ن  ن الهدداجرإم إكثددرون ا ج هددة  إ صددورال وجدددان ا تطوإ  ددا وكددانوا إعرفددو 
ال رإدة اسوىل سديارع جدإددع توإددو  )سدرث(  بعدة سحددد اإلخدوع الب دار وقددد 
توق دددع ا مكا ددداال كمدددا  ن الشدددعو  راددددان  ىل جثدددة  حدددد  خوان دددا الدددذإم 
جرحدددوا  ا ددداء الكمدددص اسخدددري وهدددو  ش صدددوما  وابدددم عدددم اسش قبي دددة )وزإدددر 

اكم(ال وقد  ه ع للب كد مم اجلثدة سنده كدان ا  مدوع  وكدان الداخلية ا 
قدددد  صددديو  ا ددداء العركدددةال وع ددددما ر إبددده فرحدددع جددددا ف دددد وضدددعوح ا الدددزن 
لل دددذور وحددداف وا عليددده وكدددان قدددد قبدددل ا الليدددل مبددد ارا زروحددده و فع دددا سهدددل 
ال رإددددة مدددداال ليدددددف وح بفددددالم و خددددربانهم  ندددده اددددهيد وجيددددو  ن إدددددفم فدددددورا 

ه  ون الصددالع عليدده وال غفددلهال واددكرانهم علددى مددا قدددموح ل ددا. ومددم مالبفدد
ابب احلدددددإ  عددددم نعمددددة هللا علي ددددا فدددد نين  اددددكرح  ندددده اخبددددار م ددددا ا معركددددة 
الكمددددص اسخددددري االاددددة اددددهداء ف دددد  مهدددداجرإم و نصدددداري صددددوما  واحدددددال 
واالاددة جرحددى ت رإ دداال وقددد فرحددع ببلدد  ال ب يددة واسب شددرت خددريا ع دددهللاال 

لم ح م العدو وقلدة عدد ان وعبدا ان سديب كد  ن هللا كدان ا عون دا فالذي إع
وقددددددد كفدددددد  ا خددددددربع ا مواجهددددددة قددددددوع ن اميددددددة مب دمددددددة  ليدددددداتال واسددددددبطع ا 

ساعةال هذا ما  24وم موعات صمريع اثببة  ن و عه مم الب دم سكثر مم 
أتكدددان م دده ع دددما وصددل ا سو  قرإددة ف ددد قيددل ل ددا  ن العدددو ال إددزا  خددارد 

  صور ور إدخلها  ىل اين وهو إ ص  ال رإة  ون توق . إ
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 ر ان  ون جدددو   ن تددرو الفدديارع البيددو  اجلدإدددع الدد  وق ددع 
ا ال رإدددة وقدددد كفدددر اإلخدددوع نوافدددذها وحددداوال ع ثدددا مدددم تشدددميلها ولكددد هم ر 
إ دددددروا علددددى  لدددد ال ويلددددو اسش عيفددددى م ددددا تركهددددا والب هددددز للحركددددة  ىل 

  ىل ا ددالء وتوضدد ت وصددلي ا ال هددر والعصددر م دإشددوال  ه ددع  كددرمكم هللا
مجعدا ت ددمي ف ددد أتخدران قلدديال ا تلد  ال رإدة النب ددار  ي  ش مبد خر وبعدد  
الشدداح ات العفددكرإة الك ددريعال وتع  ددع جدددا ع دددما وجدددان ادداح ة ملي ددة 
ابلطعددام والددؤن مبوق ددة خددارد ال رإددة وفيهددا حددارن واحددد مددم اإلخددوع ولكددم 

ى مدددددم  خوان دددددا كدددددانوا علدددددى واددددد  ال دددددزو   ىل ع ددددددما فبشددددد ا وجددددددان جرحددددد
بوره ك ا ور تفبط  الفيارع فعدل  لد  لدذا تركدع ا مكا دا ابجلرحدىال ل دد 
أتاددرت ابلوقدد  وعرفددع حي هددا  ن ددا نبعامددل مدد   انن ر إعرفددوا ال  ددام  بددداال 
وال إ  مدد   ن نلددوم  حدددال ال نلددوم  ال  ن فدد اال كانددع الشدداح ة  بعددة للب ددار 

ي هددا عرفددع  ن الددذإم  ركددوا لدديال  ون ددا كددانوا إفددريون كددالرإ  البطوعددونال وح
وم   ل  ر إبث بوا مم اسخ دار و خلدع احدد  الشداح ات اللي دة ابجلرحدى 
 ىل مدإ دددة بورهك دددا لددديال ور إكونددددوا إعرفدددون  ن العددددو بدددداخلها   اعب لددددوا 

ة وعلدى مجيعاال و قو  وليعلم العار  مج   نه    عدام جرحداان وبصدورع وحشدي
  خوعال ل د فزع ا مم هدذح اسخ دارال سن 10الطرإ ة اإلايوبية وكان عد هم 

وسكددم م صدد ا ا مددا  كب دده فل ددد فعددل  خوان ددا ا العدددو ال فددتم اإلنفددانال 
بداإدددددة العركدددددة ا  إ صدددددور و إددددددو  ابالايدددددوبص اسفعاعيدددددل وكدددددانوا إدددددذةو م 

ذا مدددا  اثر غ دددو ابلفدددكاكص و ون الرصدددان وتركدددع اجلثددد  لععدددالم وهددد
 ايوبياال  ن ا ا ارإعب ا تتم اإلنفان حيا  و ميبا عددوا كدان  و صددإ ا سن 
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هذا اإلنفان مم ص   هللا وقد ن خ فيه روحه وهذا ارث له وقد  كرمده هللا 
(ال كددان مددم الواجددو علددى الشدد اب  حددتام ولق  د كرمن  ا ب  ْي آ ِحددص قددا  )

إدوم بددرال ل دد  ةدع ال دوات  جث  قبلى اسعدداء و ف هدا كمدا فعدل الرسدو 
اإلايدددوبيص  عددددا  ال فصدددى ا معدددارو  إددددو  وهددداه  اليدددوم ر جتدددد  مامهدددا 
رجاال لبذةوهم فانك ع على اجلرحدىال  ن دا ا ال دام اسو  ر ندذب  جرحدى 
مددم اجل ددو  بددل  لةددوا  ا دداء ال بددا  وهددذا مطلددو  الهدد  لباوإدد  العدددو ق ددل 

ا ف      رب الر      اب          إ ا و ر ن ك,     ف     أ ا لقي     تم ال      يبدددددد  ابسسدددددرال )
(ال  ن اسسر ر إكدم لي  د  معهدم ا تلد  الرحلدة أاخنتموهم فشدو الواثا

بف و عدم اسب رار اجل هة والعركةال وعددم  عطداء اسش عيفدى  مدر بدذل ال 
وهددم ع يدددون جدددا وال إ  لددون ابسسددر بددل فدداولون ال اومددة ا كددل  حددواهلم 

اس مال ولكددم ابل فدد ة إلخون ددا فدد ن العدددو وهددذا مددا  كدتدده العددارو ا تلدد  
ح ة مدنيدددة و مدددل جرحدددى ور إ  دددوا  حددددا فيهددداال قبلدددوهم اأتكدددد مدددم  ن الشددد

 مجيعا بصورع بشعةال ونف   هللا  ن إب  ل اهداءانال آمص.
ا كل هذح ال تع ر  كم ستددخل ا  ي قدرار إبادذ  ال ع ددما 

اجل هددددةال ولكدددد  ال إفبشددددريونينال فدددد ان ضددددي  ع ددددد عيفددددى وهددددو  مددددري تلدددد  
إبدخل الفؤوليات ر  تدخل ا قراراته وعلى كل حا  ر إكم لي طد  ادي ا 
 ون  ن إشدداورانال وقددد تشدداوران ا الطرإ ددة ال اسددو للوصددو   ىل م دإشددوال 
وات   ددددا  ن نفددددل  الطرإدددد  الددددؤ ي  ىل مدإ ددددة كددددارإو  وسددددوث نبدددد خر ليلددددة  

وقددد يلددو مددىن  ن  سددومل كاملددة ق ددل الوصددو   ىل م دإشددوال و رك ددا مجيعددا 
سدددديارع ل دددددكروزر بفددددو  ن سددددائ ها ال إوجيددددد البعامددددل مدددد  الطددددرمل الددددوعرعال 
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وهكدذا  بع دا الفدريال وا مفداء إددوم الدثالاثء تل ي دا اسخ دار  ن العددو  خددل 
سدداعة وهددذا  مددر م شددر  24مدإ ددة  إ صددور وإعددين هددذا  ندده أتخددر  كثددر مددم 
 لشمو إوم اإلا ص.جدا ل اال وكانع العركة قد بد ت ق ل غروب ا

واصددددل ا الفددددري  ىل  ن حددددل ال دددددالم و خددددل الليددددل بل اسدددده وقدددددد 
وصدل ا ابل درب مدم قرإدة كدارإو ال وغددرزت احددي الفديارات البيدو  الد  كددان 
إفددددوقها اسش حفددددصال بددددد  اجليمدددد  ابلبعدددداون لكدددد   رجهددددا وك ددددع خل هددددا 

ت اال م اارع ومع  مع م الهاجرونال وتوليع موضوه سح ها عم يرإ  سيار 
ومفدداعدع مددم الشدد اب اسددبعطع ا ب  ددل هللا مددم سددح هاال و ا دداء وقوف ددا ا 
تلدد  ال ط ددة كانددع اإلتصدداالت جيدددعال ووجددد ال رصددة ستصددل ابسش ع ددد 
اجل ددددار الكيددددين لبطمي دددده وقددددد اسددددبادمع جددددوا  اسش الشددددهيد ع دددددالرمحم 
اء الكيددين وك ددا ا م بصددد  الليددلال وع ددددما رن اجلددرن رّ  علدددّ  اسش  بددو وفددد

 بصوت خافع فيه ا ء مم احلذرال
 "آلو.... آلو.... ع د اجل ار هل تفمعين؟" -
 نعم...   إع وب هل  نع خبري؟ -
 "نعمال  ان خبري واحلمدب وكذل  اسش الهاجر خبري؟ -
 ييو!... ما ا  قو  سهل ؟ -
" خربها  نين س كون ا ال يع غدا صد ا  اسربعداء  ن اداء  -

 هللا"
ن صدداحو هددذا اهلددات ال عع ددا بعدد  اإلادداعات ومددا ا بشدد  -

 هل ه  صحيحة؟
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" ان ب و ان  ليدددده راجعددددونال ل ددددد اسبشددددهد اسش ح يدددد ....  -
 اع  ال خترب زوجبه حص  صل"

ي عا ولك  ا قد وجددان بعد  اسخ دارال تعلدم  نده "ال سدر ا  -
 الصوما ؟..ص !".

"صدددددددحي     خددددددد ال ل دددددددد اسبشدددددددهد وع ددددددددما  صدددددددل  ليددددددد   -
 لب صاإل"س عرف  اب

 ن ا اب اليمم وكل ال ان إف لون ع  ال سبحصل فوضى  -
عما قرإدوال  رجدو  ن ترجد  بفدرعة    خد  حدص ند  م  مدوران ق دل وقدوه  ي 

 مكروح.
" بشددددر...  ن ادددداء هللا سدددد كون ع دددددو ا غ ددددون سدددداعات  -

 قليلة... م  الفالم"
قصددددددت االتصدددددا  ابسش  بدددددو وفددددداء لكددددد  إطلعدددددين علدددددى آخدددددر 

م دإشددو ولكدد  إطمددم  وال ي برجددوهال وع دددما  كمل ددا سددحو اسخ ددار ا 
الفيارع ةثع عدم اسش عيفدى ور  جددح ر إكدم مع داال وع ددما  رإدع قيدل 
   نده قدد  ددرو  ىل كدارإو   ا دداء انشدمال ا ا سددحو الفديارعال وقددررت  ن 
  دددرو بفدددرعة وكدددان معددد  اسش ع دال اصدددر اليمدددين واسش اددداكر الصدددوما  

اجر  مرإكدد  مددم  صددل مصددري وكددذل  كددان مع ددا  بددراهيم مددم ومعدده  ش مهدد
زام يددا واسش اسورور الددذي كددان إصددطح ين مددم م دإشددو مددم  و  الرحلددةال 
و خددربين اسش ادداكر الصددوما   ندده إعددرث الطرإدد  فبحرك ددا بفددرعة ووصددل ا 

صددد احا. و رك دددا فدددورا  ىل احدددد  مراكدددز الشدددرية  2 ىل كدددارإو  ا الفددداعة 
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عيفددى ه دداوال وع دددما اقتبددع م هددا وجدتدده انئمددا بددداخلها ووجدددت سدديارع 
ف إ  به و خربته  نين وصلع وسوث  سافر حاليا  ىل م دإشوال لك ه يلو 
مىن ال  اء  ىل الص ا  والبحرو مجيعا ولك ىن اعبذرت م ده سن لددي الكثدري 

 مم الفؤوليات ال  ت ب رين ا م دإشوال واجلمي  إف   عين.
مدد  بعدد  الشدد اب البددابعص لددوزارع الدددفاه  سددلمع عليدده وات   ددا

وهدم مددم ق يلددة العدداإر ومددوالص لدوزإر الدددفاه ا دداكم اسش إوسدد  عيددد عددا ي 
الددذي كددان ا احلددجال وكددان لدددإهم ابن صددمريال وبفدد و معددرف  اجليددد ملددم 
واف ددوا علددى البحددرو مع ددا فددوراال كمددا  ن ولددد الشدديخ  بددو بكددر عددداين يلددو 

ان واسش الهددداجر وع دال اصدددر اليمدددين مب هدددص  ىل مراف ب دددا  إ ددداال و رك دددا  
م دإشدددوال اسدددبمرإ ا ا الفددد ر  ىل  ن وصدددل ا  ىل مشدددارث آفمدددويال فبوق  دددا 
لصددددالع ال  ددددر    رك ددددا مفددددرعص و خل اهددددا وكانددددع الدددددفاعات ا مدإ ددددة 
آفمددوي مشدد عة جددداال كانددع ه دداو ت بيشددات  قي ددة عددم ال ددا مصال ون ددايف 

ن ترك دددا آفمدددوي وصدددل ا  ىل )الفدددو ( وهددد  قرإدددة ت بددديش كثدددريع حوهلدددا وبعدددد  
صددددمريع مشددددهورع عاليددددا بفدددد و وجددددو  جامعددددة الفددددو  وفيهددددا ختددددرد الفدددد ا  
اإلايور الرئيو احلا  ميالن زإ اوي ع دما كان الج ا ا الصوما ال واليوم 
إ صدها عدواان وزورا سنه ال إعتث ابجلميل للشعو الصوما ال وصل ا  ىل 

و مدددم معفدددكر الفدددو  وقيدددل لفدددائ  ا  ن إبوقددد  وجددداء ن طدددة ت بددديش قرإددد
بعدد  الشدد اب ليب كدددوا مددم الوجددو إم ا الفدديارعال وكانددع اسوامددر ت  دد  
بعددددم ع ددددور ال ددداتلص لبلدددد  ال  طددددةال مهمدددا كددددانوا جيدددو  ن إ زلددددوا وإلبح ددددوا 
ابلعفدكر ا الب ددة ال رإ دةال ل ددد قيدل هلددم "ال عدو ع للم دداتلص  ىل م دإشددو"ال 
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د وا إبحددداون مدد  الصددومالص الددذإم مع ددا تدددخلع فددورا و خددربرم وع دددما بدد
" نددين علددى ع لددة مددم  مددري"ال وأتكدددوا مددم هددوإ  ع دددما عرفددوا وعددم يرإدد  
اددد اب وزارع الددددفاه  ندددين الفدددؤو  عدددم اسمدددم واالسدددبا ارات ا م دإشدددوال 
وتركدددددوان فدددددورا فاجته دددددا مفدددددرعص  ىل م دإشدددددو وكاندددددع ن دددددايف الب بددددديش قدددددد 

ع حي هددا  ن ا دداكم رمددا سب فددحو  ون قبددا ال وهددذا مددا ر ت لصددعال فعرفدد
نب د  عليددهال جيدو ال اومددة ولددو بشدكل عشددوائ  وعدددم تدرو الدإ ددة لةايددوبص 
 ون قبددا ال وك ددا نعلددم  ن  ايوبيددا لددم تدددخل م دإشددو ما امددع ا دداكم فيهددا 
وا ددرود م هددا إعطددىي  فعددة لةاددوبص لدددخوهلا بفددرعةال وكددان إ  مدد  علددّ   ن 

 هذح اسفكار هلو الشور   و  ي مفؤو  ت  يذي لد  ا اكم.  ار 
 

 الوصون إىل العاصمة واال لحاب منُا
 

ق دل يلددوه ال  در وصددل ا  ىل م دإشددو واجتهدع م ااددرع  ىل م ددر 
االسدددبا ارات ووجددددت الشددد اب قدددد جهدددزوا  ن فدددهم للحدددربال وكدددان لددددإ ا 

م وال  ابددل اليدوإدددة  سددلحة  توماتيكيددة كثددريع جدددا وكدددذل  الكثددري مددم اسلمددا
اجلدإدع وقذائ  اهلاون وال ليل مم كاتيوتشاال كان م ر االسبا ارات مليدت 
ابسسددلحة الدد  تفددبادم ا ت ادديخ وجتهيدددز الفدديارات ال ااددةال ل ددد فدددر  
الشدد اب لددرءإ  وكددل مددم  قابلدده إبحدددا معدد  عددم تدددهور اسوضدداه اسم يددة 

ين بدا مبوترا و خربين  ن بفرعة وانبشارت ال وضىال كما  ن اسش  حد اليم
الش اب ال دارإم مدم الفد م اليمدين قدد وصدلوا وهدم ا بيدع م عدز  ويل دع 
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م دده  ن ف ددرهم  ىل بيددع االسددبا ارات فددورا وال إبدد خر ا  لدد ال وبفدد و 
خددربو مدد  اإلخددوع ا لي ددص ومشدداكلهم ر  تدددخل ا قددرارارم احلاعددة فهدد   

حدد اداب صدوما  مدم هارغيفدا  ل  كثريع ومبمريع ا كل آنال وكدان مد  اسش
م بددور اليددد وهددو  ددين اسصددل و عدده  بددو فددى اهلرغيفدداويال وكددان مبددوترا جدددا 
و دددددا معدددد  عددددم خطددددة االنفددددحابال ور إكددددم ا اب  مثددددل هددددذا اسمددددرال 
وقلدع هلمدا " ن دا معددا و  ا وصدل العددو  لي دا ففددوث ندداف  عدم  ن فد ا كمددا 

جددو  اسش الصددوما  الفددؤو  إ عددل الرجددا "ال وسدد لع اجلميدد  عددم مكددان و 
الرعدد  عددم االسددبا ارتال وقيددل    نددده كددان ا ج هددة بورهك ددا ولك دده قدددد 
رج ال فطل ع مم كل اهموعدات  ن جتهدز وترتدو الكدانال و خدربرم  ن دا لدم 
ن فحو حص لو انفح ع ا اكم سن دا جهداز سدري جيدو  ن نعمدل عمل دا 

ان  نشداء هدذا اجلهداز الفدريال  سواء بوجو  ا اكم  و بعدمها وهدذا هدو  سد
كدد  إبعامددل مدد  اسوضدداه الصددعو مثددل اإلحددبال ال قلددع هلددم " ن ددا سدد   ى 
لواجهة اسعداء ب  ون حرب الدنال وتم نب  ها" والكل فر  و دىن   ا دري 

  ن ااء هللا.
 ا دددداء وجددددو ي ا ف دددداء ال يددددع الح ددددع الفدددديارع احلمددددراء تيددددو  

عددة الب  يددذ واالعب ددا ال وقددد اسبشددهد )سددرث( واق ددةال وكانددع الصصددة همو 
 مددددريهم اسش  محددددد غددددين ا بوره كددددا ويل ددددع مددددم اسش سددددليمان وهددددو مددددم 
 موعدددة العلومدددات  ن  تيدددين ابل ددداتي  سندددين ال  رإدددد  ن  زعدددج اسش عمدددر 
البار احل رم  الفؤو  عم ال  يات ا االسبا اراتال وبف و عدم وجدو  

ا  ي وقعال ولك ين ر  ر   زعاجده ف دد   سيارع مع  فيمك ه توفري  خر   
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كل بددده ل  ددداء معفدددكر جدإددددا لبددددرإو قدددوات ا ددداكم ا بيلددددوغل  ور  كدددم 
 علم عم  خ ارح كمدا ال خي دى علدى  حدد  ن مطدار بيلددوغل  العفدكري قدد 
هوجم واسبهدث مم ق دل الطدريان اإلايدور ق دل  ن تمدار علدى م دإشدو وقدد 

رت  لدد ال وكددان اسش عمددر البددار اسبشدهد ادداجمل واحددد كمددا سدد  ع و كد
حي هددا ا العفددكر اجلدإدددال ل ددد اجبهددد و سددره ا ال  دداء حفددو مددا ات   ددا 
وكان قد اره ا ختيي  ا يم ا الفوملال ر  كم  علم  ن ا قدد أتخدران ولكدم 
هللا  علدددم وحددددح  ن الططات دددا ر تبددد خر ف دددد نصدددحع ا ددداكم مدددم  و  إدددوم 

صددون الدددفاعات ا الطددار والي دداء  خلددع  ىل الصددوما  و ددداع معهددا خب
وكدددذل  ب ددداء معفدددكرات ل دددوات الفدددحلة ال  مدددة وكب دددع ا  لددد  ت دددارإر 
م صلة عم ج هة بورهك ا وكي يدة الددفاه ع هدا وكدل هدذح الل دات كاندع ا 
اس رادال و مددا اين ف ددد ا ددا  علي ددا االتصدداالت مددم كددل جانددو مددم الاليددة 

 ارجيدددددة الرت طدددددون ةركدددددة الشددددد اب والعفدددددكرإة والشدددددرعية وبعددددد  اددددد اب ا
اهاهدددإمال وكددل واحددد إرإددد  ن إعددرث موق  ددا مددم االنفددحاب وكددان جواب ددا 
جاهز وواض  "ال انفحاب  ون قبا ". وع ددما سد لع اإلخدوع عدم  خ دار 
ج هدة اجل ددوب قيددل ل ددا  ن قدوات اسش يلحددة الفددو اين تراجعددع  ىل مدإ ددة 

 فهددددذا البحصددددص غددددري جلددددو و صدددد ع ه دددداو حفددددو البعرإدددد  الصددددوما 
عفدددكري فدددال خ دددا مل وال مواقددد   فاعيدددة معي دددة ال اددد ء إدددذكرال بدددل إكدددون 
ال دددر  ا اهلدددواء الطلددد  وهدددو مصدددمال كمدددا تدددرو الكثدددري مدددم البعددداونص واجلدددد  
الفددال  واخب ددوا  امدداال   سددالم علددى العفددكرإة!!!. كددان اجلميدد  إعلددم  نددين 

 ن اجلميددد  إعلدددم  ندددين ج دددع مدددم سددد ر و يدددع مدددم الدددوت ا العدددارو كمدددا 
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مهددم  وين  ي فرصددة ف ددد كددان  ي دد مشددبامل لرءإددة  هلدد ال ومدد   لدد  ر إعطدد
 ال  ملد  احللدو  الفدحرإة ولكدم ال  ندينحلف هم ال دم ر وهللا  علدم جدا هلم

  الب  دددديم  ا دددداء اسزمددددات وعدددددم االرت دددداو  بددددداال وهددددذا ف ددددل مددددم هللا  ددددكإ
 شى سو  خال  ا.س حانه وتعاىلال وك ع  يمم اجلمي   ن ا ال  

اعبذرت مم اإلخوع ورك ع الفيارع البوإو  احلمراء واجتهدع  ىل 
بيع ع د اجل ار الكيين ) بو وفاء( سن زوج  و وال ي نزلوا مجيعا ه اوال   

سدددد واتال   هللاال  نددددين  4لل رحددددةال كيدددد  سيشددددعر اسوال  بعددددد ان طدددداه  ام 
مدم  جدل هللاال وال ع دو  تع و ا ال فاء اللواو إصربن لكل هدذح ال دتع 

ا  لددددد  فه ددددداو نفددددداء إصدددددربن سكثدددددر مدددددم  لددددد  وا سددددد يل  ن  زواجهدددددم 
إطل دددددون العيشدددددة والدددددزرمل ا  و   خدددددر ال فكيددددد  ال تصدددددرب زوجات دددددا وتدددددم 
نطلدددو رضدددى هللا وندددداف  عدددم ح دددومل الفدددلمص!ال ك دددع  علدددم  ن اسش قدددد 

د اتصدلع  قائ   ن اداء هللا ف د 5 خرب عائل   نين س كون ا بيع خال  
بددددددده م دددددددذ وصدددددددو  وأتخدددددددرت  كثدددددددر مدددددددم نصددددددد  سددددددداعة ت رإ دددددددا ا بيدددددددع 
االسددبا اراتال وهددر  وصددو  ابل ددرب مددم ال وابددة كددان اسش جدداهز ل بحهددا 
وقددد   خلبهددا للددداخل بدددال مددم تركهددا للاددارد سن اسوضدداه تبمددري بفددرعةال 
وك ددا نفددكم ابل ددرب مددم بيددع وزإددز الدددفاهال ولكددم ر إكددم اجلددريان إعلمددون 

قب ددا اب دداكمال فعالقب ددا ليفددع م ااددرع ابلددوزراء بددل مددم إ  ددذ اسوامددر ا بعال
 الوزرات ومع مهم مم ا اب ا.

 
 لقا  األ مجة
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نزلع مم الفديارع وكدان اسمدري ل مدان بدم ع ددهللا )احلكديم( كمدا 
 حددو تفددميبه كددان  مددام  وبددد  إ ددا إينال "   ر....   ر... آر..آر..ال 

ععدع هددذح الكلمدات الطي دة و سددرعع  ليده ورفعبدده  ل دد سدررت كثددريا ع ددما
سد وات  4سد واتال إعدين  نده مدر  10 ىل  ح اين وكان قد كرب فعمرح اين 

م دددذ آخدددر مدددرع ر إبددده فيهدددا هدددو و خوتددده و مهدددمال ل دددد فدددر  لدددرءإ ال وخرجدددع 
اسمدددريع الصدددمريع الددد  ولددددت ا ال اكفدددبان وهددد  ال تبحددددا  ال ابل   ابيدددة 

ي عدددداال جدددد ت  ّ  مفددددرعا وبددددد ت ت ددددا إين ةددددزن وفددددر   واسور وإددددة والعربيددددة
ورفعبهددددا ع دددددي وق لبهددددا ومحلبهددددا للددددداخل ي عدددداال وه دددداو الب يددددع ابسمددددريع 
الك ددريع ورو  اباب الدد  هدد  كددل قلدد  بكددل صددراحة فهدد  الصددابرع الدد  تصددرب 
 مهددددا ا كددددل هددددذح اسزمدددداتال وكانددددع ت ب ددددرين وحددددص ر تددددين  سددددرعع  ّ  ر 

عشدددرع مدددم عمرهددداال وك دددع  لعدددو معهدددا حددددص   11  سدددبط  رفعهدددا فهددد  ا
م حدص  2001م وكدذل  ا سد ة 98كانع ا الثالثة وتم ا نريور سد ة 

اسمدددريع ردددواين  ا ددداء وجدددو هم مع دددا ا م دإشدددوال وهدددذحكاندددع ا الفدددابعة  
جدددددددداال وهددددددد  ال ت فدددددددى  ي م اسددددددد ة   معهددددددداال وكاندددددددع تدددددددذكرين م اسددددددد ة 

دما إ ددز  الطددر فهدد   ددو  ن تشدداركين االسدبحمام معهددا ا اهلددواء الطلدد  ع دد
ع ددد نددزو  الطددر ونكددون ا اهلددواء الطلدد ال وهددذح العددا ع مددم بددال انال وكانددع 
 مهدددا جتهزهدددا ابلالبدددو الث يلدددة لبمبفدددل وك دددا نلعدددو سدددو ال وع ددددما إشددددهد 
ل مددان  لدد  وحي هددا كددان صددمريا وخيدداث مددم صددوت الددربملال إبشدد   وإ ددز  

ت هللا على رءإدبهم مجيعداال وأتكددت مع ا وإمبفلال ل د كربت آسياال واكر 
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 ن اسروا  ال خترد هر   ن ا ا قبا  بل هللا س حانه وتعاىل كبو لكدل رو  
 جلدددهال "فلدددم اجلددد,   ن فددد  وقدددد علمدددع  ن موتددد  لدددم تكدددون  ال ب ددددر"ال 
ولدديكم  لدد  ا سدد يل هللا  ن ادداء هللا. بددد  اجلميدد  إلعددو معدد  وه ددا انب دده 

ال "  رال  ن مامدددددا ابلدددددداخل"ال ومدددددا  فدددددرحين هدددددو  اسمدددددريع الك دددددريع وقالدددددع  
كالمهددم ابللمددة العربيددةال سنددين ك ددع ا حددريع مددم  مددري كيدد  س تواصددل مدد  
اسوال  وهدددم ال إب  دددون  ال اسور وإدددة ولكدددم إ ددددو  ن  مهدددم ل  دددبهم لمدددة اسم 
وه  العربية ال صحىال وكلهم كانوا إبحداون ملاال وللمعلومدة ومدم البحددا 

 ادكر هللا  ن ا عدائل  الكثددري مدم اللمداتال ف د  عدائل  مددم  بد عم هللا فد نين
إبحددددددددا ابل مرإدددددددة واسلانيدددددددة واال ليزإدددددددة وال رنفدددددددية والعربيدددددددة والفدددددددواحلية 

رات ال رنفدية(ال ابيدة والكرإووليدة )لمدة جدزر مفدبعمواللمشية واسر وإة وال   
س دددم ر وكاندددع البكبيكدددات الب عدددة مددد   مهدددم  ن دددا نل ددد   ىل اللمدددة ال مرإدددة 

  العلومددددة عدددد هم  ون ل ددددع  دددد و ال رنفددددية  و الفددددواحلية لكدددد    إب  وهددددا
انب دددداههمال ولكددددم إ دددددو  ن الفددددحر ان لددددو علددددى الفدددداخرال و صدددد حوا اين 
إبحدددداون مددد   مهدددم بلمدددة ال  فهمهدددا فك دددع  حي دددا ا الوسددد  و حبددداد  ىل 

  مهم ليتجم   ما إبحداون به.
إبمفدكون رال وكاندع فرحاندة  خلع  ىل غرفة والدرم واسوال  

جدددا لددرءإ ال كانددع ال رحددة واضددحة ا ج هبهدداال فاببفددمع اببفددامة احل ي ددة 
حل هداال كمددا ت ددص     ددا مرضددع ا هدذح ال ددتع م ددذ خروجهددا مددم وزإرسددبان 
 ىل وصوهلا ل دإشوال قلع هلا "احلمدب على الفالمة"ال ف جابع "تمددهللا 
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لبهدداابت ا فمهددا قل ددع جدددا مددم علدى سددالمب "ال وع دددما ر إددع بعدد  اال
  ل ال ف خربتين   ا قد  ه ع للط يو لدإها م ا  حيوي لذل . 

ر  كدد  ر   حددص بددد ت اهلداإددة تبددف  مددم كددل صددوبال وبدددال 
 ن إكددون  ان مددم إعطددديهم اهلدددا  ف دددد سدد  وين س دددم عرفددوا  ندددين ج ددع مدددم 

 "   ر هدددددذح المددددداابتال اب رت آسددددديا وجدددددائبين  رن هدددددا الصدددددمريع وقالدددددع  
 مي "ال ف لع هلدا "  دا مجيلدة جددا" وكدذل  عيدة فعلدع مثلهداال  مدا ل مدان 
فدددال إكدددا  إصددددمل  نددده زدددان  وملبصددد  ر ا كدددل هدددذح الددددعال وإعلدددو علدددى 
وجهدده ال رحددةال وحددان وقددع والدددرم لب دددم   مددا  ح دده ور ت فددى  ي ادد ء 

عطددور والالبددو  ح دده  ال و ح ددرته مددم ال اكفددبانال ف ددد ااددت    بعدد  ال
وزإوت للشدعر وصدابوين ال  دل وهد  تعدرفين  ندين  حدو احلاجدات ا اصدةال 
فددد ان ال  غدددري كثدددريا مفدددبلزات اليوميدددةال ف سدددبادم مع دددون وادددام و وصدددابون 
وعطدر وآلددة حالقددة وكلهددا مددم نددوه واحددد و عددين  نددين  سددبادم مركددات معي ددة 

  مع  ولك ها ر وقد  ح ررا كلها مم  رال   ع الفكي ة   ا  تع لت 
سددد وات  ن ال  4تكدددم تعلدددم مدددا خي يهدددا ال ددددر ل ددداال ك دددع   عدددو هللا يدددوا  

 خددددذين حددددص  نعددددم ال  ددددر علدددديهم وعلددددى اب دددد  الصددددمريع وقددددد اسددددب اب هللا 
 لدعائ .

 عددّدت  م ل مددان ال طدددر و كل ددا مدد  اسوال  وبدددد ت ختددربين عدددم 
وقددد عانددع كثددريا ق ددل   وضدداعها خددال  تلدد  ال ددتع الطوإلددة الدد  افتق ددا فيهددا

الوصدددو   ىل وزإرسدددبان وكدددا ت  ن ت ددد  ا إدددد الادددابرات ال اكفدددبانية الددد   
كانددددع ت حدددد  ع هددددا لكدددد  تصددددل  ّ ال وااددددبدت هددددذح الطددددارا ات ع دددددما 
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اعب ل اسخان خالد الشيخ و بو  سر اجلزائدريال ف لدع هلدا "ال ختداا  دوت 
 لبها  ن كاندددع لددددإها  ي  ن اددداء هللا مدددم ال دددوم ال دددالص"ال  مدددا  ان ف دددد سددد

رسالة مم الشيخ  سامةال ف جاببين بكدل صدراحة " ندين ر  قابلده ور  صدل  ىل 
 فمانفددبان ف دددد ك دددع ا وزإرسدددبان"ال وسدد لبها  ن كدددان ه ددداو  ي توصددديات 
م ددده لةخدددوع ا الصدددوما  ف دددد يل دددع  لددد  مدددم الشددد ابال فددد خربتين   دددا 

اسدددبان وكدددذل  مدإ دددة يهدددران  عطيدددع ع ددداوإم لكات  دددا ا  سدددالم آاب  ووزإر 
اإلإرانيددةال ولك هددا ع دددما حددان موعددد الفدد ر نصددحها اإلخددوع ا  سددالم آاب  
بدددتو كدددل تلددد  الع ددداوإم مدددم  جدددل سدددالمبها و كددددوا هلدددا   دددا ستسدددل عدددرب 
اإلنتندع  ن ادداء هللاال  مدا الرسددالة الشدد هية فهد  كالبددا  "الشديخ إهددبم  مددر 

باصدديل مددا جيددري ا الصددوما "ال وزو وهددا ال ط ددة وإرإدددكم  ن ت عثددوا  حدددا ب 
إددورو كمرتددو هلددا لفددبة  اددهر ومثلهددا السددبادامها ا ح ددز  1500م لددغ 

البدددذكرع لدددعش الدددذي سددد خبارح للدددذهاب  ىل وزإرسدددبانال وقلدددع هلدددا "ال  ن 
 لددد   20,000فالدددا  مبدددوفر لددددي ا هدددذح ال دددتع" كدددان معددد   كثدددر مدددم 

ل فد ان ال  حدو  ن   درو  ون  والر الصجمل لبحركاو و دم  وليو للعمد
 ن إكون لدي الا  الكداا لدذل ال  مدا الاصدجمل للعمدل فه داو جهدة  دو   

 لدددد   والر  15كددددل جهدددداز االسددددبا اراتال كمددددا  نددددين صددددرفع  كثددددر مددددم 
الاصجمل   ا ب اء االسبا ارات وتطوإرها واراء  غراو خان ملاال وكل 

 وكلمددا  ن   اهددا ا سدد يل هددذا ا سدد يل هللا  ن ادداء هللاال فالددا  هددو مددا  هللا
هللا زو ان هللا بمريها و كثر وهذا  درب لددإ اال "فمدا ن دجمل مدا  مدم صددقة"ال 
 ندددين ممددددم إدددؤمم  ن الددددا   تي ددددا ما م دددا  دددددم  إدددم هللاال وال  محددددل اهددددا ا 
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مفددريو اجلها إددة ف هددل ا ددري كثددرال ولددم تفددبطي   مرإكددا وال ددو  المربيددة الدد  
  ل خزائم رمحة هللا. معها ومهما فعلع  ن ت 

سدد لبها عددم  وضدداه اإلخددوع ا وزإرسددبان ف الددع     ددم  مددان 
حاليا سن ه او  ت امل بدص احلكومدة ورجدا  ال  ائدلال ولكدم وضدعهم الدا ي 
غدددري مفدددب ر  امدددا فهدددم علدددى ابب هللا ونعدددم اببال قالدددع   " ن  وضددداعكم 

ل مد  حكومدة وه داو الالية  ف ل مم الشد اب ه داو" ف ج بهدا "سن دا نبعامد
جهات بداخلها  ول اال  ن ا ال نعمل لوحدان"ال وس لبها عم س رها ف كدت 
   ن كل اسجهزع االسبا اراتية سواء اسمرإكيدة  و الفدعو إة  و اإلماراتيدة 
 و ال اكفبانية ر ت در على معرفة خربها وس رهاال وكما خطط ا سداب ا ف دد 

وسدافرت  ىل  ر ومدم    ىل م دإشدو  رسل ا هلا جواز س ر صوما  جدإد 
 ون  ن إعددرث ع هددا  حددداال  مددا عددم  وراقهددا الرعيددة الفددو انية وال مرإددة ف ددد 
تركبها م  اإلخوع ا وزإر اسبانال محدت هللا على وصدوهلا بفدالمال ور إ  دى 
 مام   مر واحدد إ ل دين و نب رهدا  ن ت دد  مفداءل  حولدهال ور تبد خر ي عداال 

 ع ي ا: ف د س لبين سؤال
كيدد  حددا  زوجبدد ؟ ضددحكع كثددريا ق ددل الب كددري ا كي يددة   -
 الر ال ف لع هلا:
"لدديو ع دددي زوجددة  خددر ال  نددع ف دد ال وقددد حدداو  بع ددهم  -

  ن إزوجونين ولك ين رف ع"ال ور تع  ها الر  فاسبمرت ا ير  اسس لة"
  ان  قصد زوجب  الكي ية!!!!ال  ر تبزود ا كي يا؟ -
 وقبهال وكي  عرفع بذل ؟"" م ل مانال هل هذا  -
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   اب ل مدددددددان  ندددددددع لفدددددددع ادددددددا  عدددددددا يال ف خ دددددددارو ا  -
 االنتنع

 "ع وا... آح صحي ... نفيع  نين الطلوب اسمرإك " -
  ان ال  مز     اب ل مان.... كي  حاهلا؟ -
"  ح ي ددددددددد  اععدددددددددين جيدددددددددداال ل دددددددددد تزوجدددددددددع كي ية...هدددددددددذا  -

اال سن عائلبهدا كاندع صحي ال.... لكم وبعدد ادهر واحدد مدم  لد  يل بهد
ا وض  حردال وقد س م  بوها و خوهدا وابدم عمهداال و إ دا قدد أتادر بعد  
 فرا  عائالرا مم موضوه احلرب على اإلرهابال فعرفع  ن بع دهم  كد هم 
 ن إفدددددددلمونين لعمرإكدددددددانال ف دددددددررت  ن  يل هدددددددا سال  تفددددددد و ا معانبهدددددددا 

رث  ي اددديت ومعددداانت  هلهددداال وايم دددين فهددد  قدددد تزوجدددع بعدددديال وال  عددد
ع هدداال وقددد نفدديع  لدد  الوضددوه وال  فكددر ابلددزواد  بددداال سن  لدد  إ ددرين 
 م يدددا"ال هدددل تصددددقينال و ن اددد ع فددداقر  اجلرائدددد ا االنتندددعال فدددذل  ا دددرب 

  إ ا فيهاال ف الع  :
 نين  صدق ال ل د قدر ت كدل اد ءال ولك دين تع  دع ع ددما  -

 عرفع  ن  تزوجع  صال
عبين  ن  تددددزود ع دددددما ال "وكيدددد  تبع  ددددص و نددددع قددددد ادددد  -

  سبطي  الصربال  نفيع  ل ؟"
الال ر  نفىال ولك ين    ع  ن  بف و ال روث اسم ية لدم  -

 تب ر  ابلزود مم  حد
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"وفعالال ر  ر   ل  ولكم قدر هللا وما ااء فعدلال وعلدى كدل  -
 حا  وسس اب  م ية قد يل بهاال هل  نع م فوية اين؟"

 تعرث غريع ال فاء.  علم  ن  قد يل بهاال ولكم -
"إك دددد ...ال ال ت ددددد  تفدددد لين  ي ادددد ء ع هددددا مددددم ف ددددل ال  -

 سنين تزوجع   يل عال  فهمعِّ   سعدإة؟"
 انفى  ل  الوضوه -

ل د فرحع لرءإ  جدا جداال كانع ا  حفم  حواهلاال مكثدع 
ا ال يع  ىل الفاعة العاارع ص احاال وكان ال دز  مليدت ابسوال  واسصدوات 

سش ع دددد اجل دددار  خدددر ولدددد لددده ور إب ددداوز اسربعدددص إومدددا ت رإ ددداال ف دددد رزمل ا
و ا دداء  حب ال ددا الصددمري عع ددا  حدددا إدددمل ال وابددة الرئيفدديةال فددذهو  بددو وفدداء 
وفدب  وكددان  مامده اسش إوسدد  الب ددزاينال ففد له "كيدد  إع دوب؟"ال ف ددا  لدده 

ا ربال "ت  ل ابلدخو   نه ابلداخل م   وال ح"ال وجاءين  بو وفاء و عطاين 
ف لدع لددزوج  سدد خرد لددعش ورمددا لددم  عددو   ال مبدد خرا سن هددؤالء فبدداجون 
 ّ  حاليددداال سدددلمع عليهدددا وقلدددع هلدددا "سددد عو   ليددد  وقدددع المدددداء  ن اددداء 
هللا"ال... " مددا اين فه دداو الكثددري سعملدده"ال بي ددع لددزوج   نددين  هددبم سمرهددا 

ا  ن الوضد  ا فلها احل   ن تطلو مين ال  اء مم  جلهدا ولكدم ادرحع هلد
م دإشو غري مفب رال ولدإ ا معلومات  ولية تبحدا عم انفحاب ا اكمال 
ف لع هلا "سد  هو ستكدد مدم هدذا الوضدوه    عدو "ال  را  ل مدان احلكديم 
 ن إب عين ولك ين رف ع  ل   سن الوض  خطري جدا ا ا اردال ل د بدد  

ذا مؤادر  ن الوضد  بع  الفرامل بفرقة ال ان وسرقة الفديارات جهداراال وهد
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سيز ا  سوءا عما قرإوال وكانع اإلااعات كثريع جدا ا تل  ال تعال وبدد  
بعددد   عمدددا  الشدددمو وال وضدددى ا ال ددداي  الشدددمالية مدددم م دإشدددو وهددد  
معاقدددل ال اصدددرإم لعلددد  غيددددي رئددديو وزاراء  ولدددة ع دددد هللا إوسددد  وهدددؤالء  

م ر إعرفدددوا مدددا فعدددل كدددانوا جددداهزإم السدددب  ا  ا بلدددص سغدددراو  نيوإدددة وكددد  
ا بددل ابلعددراملال وكمددا سدد  ع وقلددع ف ددد كانددع  موعددة العلومددات ا قفددم 
االسدددددبا ارات تعلدددددم جيددددددع تلددددد  الع اصدددددر ورفع دددددا ت دددددارإر  ىل وزارع الددددددفاه 
واسمم عم  ماك ها وجتمعاردا ونشدايبها الفدرإةال ويل  دا مدم الدوزارع البددخل 

ا للددوزارع  ن بعدد  تلدد  الع اصددر  ل عهددا ولكددم ال حيدداع لددم ت ددا يال ل ددد بي دد
كانع تفبادم ااح ات االممم البحدع والاصصة لربانمج المذئ  العال  

 ا   خا  وررإو الفال .
سددددلمع علددددى زوجدددد  وخرجددددع مددددم ال يددددع ورك  ددددا سدددديارع اسش 
إوسددد  وهددد  مدددم ندددوه )ا  إكدددو( النددددكروزرال و رك دددا مفدددرعص  ىل م دددر 

صددداالت الهمدددة جددددا لعرفدددة آخدددر الب دددارإر االسددبا اراتال وبدددد ان بددد ع  االت
اليدانيدددددة وعدددددم وضددددد  اجل هددددداتال و كدددددد   اسش مهددددددي كدددددراو  ن ا ددددداكم 
اإلسددددددالمية لددددددم ت فددددددحو وقددددددا    " ن ه دددددداو قددددددوات ا م ط ددددددة آفمددددددوي 
سددبحارب  ىل آخددر ج دددي"ال سدد لبه مددم إ و هددا ف جددابين "اسش ع دددال ا ر  

عدددد انفدددحاب ال دددوات مدددم كوم ددددوز"ال   سددد تله عدددم ر ي  لدددو الشدددور  ب
 إ صددددور وبورهك ددددا والوضددددد  ا غلكيعددددو وال ددددداي  اسخددددر ال ف كدددددد    ن 
 ع ددداء ادددور  مددداكم ال ب يذإدددة إبواجددددون ا آفمدددوي حاليددداال ففددد لبه "مدددم 
ت صد م هم"ال ف ا    "الشيخ ادرإ  والشديخ حفدم يداهر وآخدرإم كلهدم 
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و وه دداو معددارو ه دداو"ال سدد لبه عددم ايش آ م عددريو فدد خربين  ندده ا غلكعيدد
ضددارإة وإ ددددو  ندده سي فدددحوال وكدددان مددم واج ددده اهيددت  ىل م دإشدددو حيددد  
  ارع ا اكم ولكم ما ت ص ل ا الح ا  نه انفحو م اادرع واجتده  ىل اجل دوب 

ال ور إع  ين تل  ا طوع فالش اب بد وا إم ىل معاقل حركة الش اب اهاهد
م هدا ردبم بب  يمهداال لدذا  إبصرفون مثل اسو ال مجاعات م  صلة كل واحدع 

كددان علي ددا مددم جان  ددا  ن ندد  م  ن فدد ا ا ال ددرال ولكدد   خددرد مددم الشدد ال 
قلع لهدي  ن إبصل  على ااصية ت  يذإة لد  سلطات ا اكمال وفعل 
 لددددددد  فبكلمدددددددع معددددددده ابهلدددددددات  وقلدددددددع لددددددده " ن دددددددا لدددددددم ن فدددددددحو ك هدددددددة 

اء هللاال هددال  سددبا اراتيةال بددل لدددإ ا خطددة جلعددل م دإشددو بمدددا  للمددزاع  ن ادد
تواف ين الر ي؟"ال ف ر  لفماع  صوو وايمد ن  ن دا سد كون معهدم  ىل آخدر 
حل ددددةال وات   ددددا علددددى  لدددد  اسمددددرال و خددددربت اسش إوسدددد  الب ددددزاين بصدددد به 
الفؤو  ع  العمليات ا ارجية والفرإة ا االسدبا ارات  ن إطلدو سديارع 

اسوليدة جتهيدز  تيو  صمريع مم الفومل وإ ااها بفرعةال ل د كانع خطط ا
سدديارات م ااددة السددب  ا  االايددوبص   ا قددررت ا دداكم تددرو م دإشددوال  10

وقددددد  مدددددو اجلميددددد  لل كددددرعال ووضدددددع ا احبمدددددا   خددددو  هدددددذح ال دددددوات  ىل 
م دإشددو ا  قددرب وقددعال لددذا جيددو  ن إكددون لدددإ ا بيددوت سددرإةال ور تبددوفر 

امال وكدذل   فيده م دات اسلمد احي ها  ال بيع واحد و كدت لةخدوع  ن خيزندو 
ابجلملدددددة  4وكدددددان لددددددإ ا  9كااددددد ارا وال دددددا ات للطدددددريان مدددددم ندددددوه سدددددام 

وزان إمال  مبلك ا  ا ان ا بيب اال كما كدان لددإ ا صداروش مددفون ابل درب مدم 
مطدار بيدداوا ع ددما  رسددل ا خليدة لب  دذ عمليدة ضددد يدائرع ع ددهللا إوسدد   و 
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وتركدددع الصددداروش علددد  غيددددي  و اجل دددراالت اإلايدددوبصال وقدددد رجعدددع ا ليدددة 
ه اوال و كرت مفؤو  هذح ا لية ساب ا وهو اسش ج ري مم ق يلة راحاوإم 
الددد  تفدددكم ا م ط دددة بيدددداوا وقدددد اسبشدددهد ا العمليدددة االسبشدددها إة الددد  
اسددبهدفع ن طددة ت بدديش لل ددوات اإلايوبيددة ابل ددرب مددم بيددداواال  مددا الصدداروش 

 ايخر ف د كان م  اسش آ م عريو. 
ا  م و  لعائالت ا   ا قرران ال  اء وال اومدة وات   دا كان علي ا  جي

 ن  خدددددذ كدددددل  ش صدددددوما  عائلدددددة مهددددداجرع  ىل بيبدددددهال وهكدددددذا يل  دددددا مدددددم 
اهموعددددددة الفددددددرإة  ن تفددددددب جر بيددددددع جدإددددددد ا وسدددددد  ال لدددددددال و عطي دددددداهم 

 والر لددذل ال  مددا  ان واسش إوسدد  الب ددزاين ف ددد  ه  ددا  ىل الب ددار  1000
جددداهزون إلعطددداءان  ي م لدددغ بشدددريف  ن ن  دددى ونفدددبمر ا و كددددوا ل دددا   دددم 

العمليددات  اخددل م دإشددوال و خددربرم  ن ددا لددم ن فددحو حفددو ات اق ددا مددد  
اور  ا اكم.  خل العصر وقد اعر  هل م دإشو  ن ا اكم سب فدحو 
ف د كانع الشواره خالية  اما و سرعع بفيارو  ىل فيال بيداوا حيد  م در 

ع  دددع لددا ر إدددع ف دددد بدددد ت ال  ائددل تبوافدددد لب خدددذ مدددا وزارع الدددفاهال وقدددد ت
بوسعها مم اسسلحة وقد فدر  اسش الفدؤو  ع ددما رآانال وقدا    " ندين ا 
حالة ضع ال وهؤالء سوث إهامجون الاازن و خذون كل ايت"ال فات   ا 
فدددددددورا  ن  لددددددد  مدددددددا بوسدددددددع ا مدددددددم الدددددددذخائر وال دددددددا ات و لمدددددددام  ىل بيدددددددع 

الفرإة اسخدر ال    رك دا بفديارات ا  ىل الدازن ا داكم االسبا ارات وال يوت 
البواجددددع ابل دددرب مدددم م ط دددة رم دددان وقابل دددا اسش عشدددرإم وهدددو م دددا وتدددم 
م ددهال وقددد فددب  ل ددا كددل الاددازن وتددم ر نركددز  ال علددى الصددوارإخ الكاتيواددا 
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وال ددددددا ات للدددددددابابت الروسددددددية الصدددددد   مددددددم نددددددوه مدددددديالن مصددددددمرال كددددددال  
مال وه ددداو ندددوه آخددددر 2006هللا ا حدددرب صددددي  سددد ة اسدددبادمها حدددزب 

فرنفددد  ي عددداال و خدددذان مدددا بوسدددع ا مدددم  سدددلحة ف دددد اسدددب جران سددديارع ابن 
ويل ع مم اهموعات الفرإة ا اصة ال  ال إعرفهدا  حدد حدص ال ربدون مدم 
قددا ع حركددة الشدد ابال يل ددع مددم هددؤالء  ن إددذه و بكددل هددذح اسسددحلة  ال 

تدددفم جيددداال ففدددوث تفددبادم قرإ ددا ا م اومدددة الدددافم الفددرإةال "جيدددو  ن 
ا بدددل ل دددتع يوإلدددة"ال قلدددع هلدددم  ن اسجدددر سددديث ع هلدددم سدددواء  كدددان هدددم مدددم 
اسددددبادم الفدددددال  ضدددددد ا بدددددل  و غددددريهم مدددددم الصدددددوماليصال وقلدددددع هلدددددؤالء 
الشدد اب جيددو  ن تفددبمروا ا ال اومددة   ا ال قدددر هللا مب ددا  و اسبشددهدان ا 

قدددر هللا. كددان الوقددع  ددر بفددرعة جدددا ور نعمددل  ي سدد يل هللا  و ت رق ددا ال 
ادديت لعائالت ددا سددو   ن ددا  دددا ا مدد  بعدد  الشدد اب سخددذها  ىل بيددورم   ا 
ت دددمع ال ددوات اإلايوبيددةال وحددص اين ر تكددم ال ددوات اإلايوبيددة ابل ددرب مددم 
م دإشددو ولكددم اإلادداعات كانددع  كثددر مددم  لدد ال لددذا  خددربت اسش عمددر 

إوسدددددد  الب ددددددزاين و خددددددذا عالئالرمددددددا  ىل الكددددددان  البددددددار  ن إبحددددددرو مدددددد 
الاصجمل هلاال وإتكدا عدائل  وعائلدة  بدو وفداءال وهكدذا افتق دا وكدل ا سد يله 

عال وجددددت   آ ان المدددربال ور  جدددد  هدددل ال يددداينال وصدددلع ا ال يدددع مددد
زوجدد  و وال ي ف ددد ال وع ددددما سدد لبها عدددم زوجدددة اسش  بددو وفددداء قالدددع   

ن زوجهدددا يلدددو م هدددا الدددذهاب  ىل عائلبهدددا ومعهدددا "ل دددد و عبدددين وقالدددع  
اسوال "ال سدددددد لبها "مددددددم اصددددددطح هم؟" ف الددددددع   "إوسدددددد  الب ددددددزاين جدددددداء 
و خذهم"ال قلع ا ن ف  "اين ما ا  فعل؟ال لدم  سدبطي  تدرو ال يدع وفيهدا 



                   447War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

جدإدد وبعد  الكالاد ات"ال  9ص ا إ  ق ابل إدوإدة وكدذل  صداروش سدام 
م دده اهيددت بفددرعة ق ددل  ن  غددا ر وقددد  لددذا اتصددلع ابسش  بددو وفدداء ويل ددع

أتخددر  ىل وقددع العشدداءال وع دددما وصددل ك ددع قددد جهددزت ن فدد  وح ائددو 
زوجددددد  و غراضددددد  وضدددددعبها ا الفددددديارع البيدددددو  )سدددددرث( احلمدددددراء وخرجدددددع 
م ر ي م  العائلة  ىل مكان  هو  ال إعرفها  حد مم الشد ابال  ندين ك دع 

مكدددان تواجدددد عدددائل  سن دددا حرإصدددا علدددى  ن ال إعدددرث الشددد اب الصدددومالص 
مفدددبهدفون وال إوجدددد سدددر ا الصدددوما ال اسسدددرار ختدددرد بفدددرعة جددددا وب يدددة 
حفددددددد ة. تركدددددددع الزوجدددددددة واسوال  ا ال يدددددددع اجلدإدددددددد و سدددددددرعع  ىل بيدددددددع 
االسدددبا ارات وكاندددع البحركدددات كثدددريعال ر نددد م تلددد  الليلدددة وسددديكون  لددد  

 بددداال بي مددا ك ددا  هددز  اليددوم الرابدد  علددى البددوا   ون  ن  تددذومل حددالوع ال ددوم
 ن ف ا لل با  مم جدإد وتوزإ  ا ال  الفرإة ا م دإشو لك  ن د  ةدرب 
سرإة يوإلة الد ال وصل اسش عيفى الكيين ا م دإشو  ون  ن إراان وقد 
اجبهددد ا مجدد  الهدداجرإم الددذإم كددانوا  ددع  مددارع  خددوان يلحددة الفددو اينال 

سب فدددددحو وجيدددددو  ن خيرجدددددوا مدددددم ومجددددد  عدددددائالرم و خدددددربهم  ن ا ددددداكم 
م دإشددوال ال خي ددى علددى  حددد  ن هددذح الب معددات الهدداجرع ر تكددم تفددم  
نصددددائح ا وكانددددع م بوحددددة وإعرفهددددا اجلميدددد  ومددددم الط يعدددد   ن إكددددون تلدددد  
ال يوت هدفا للماابرات اسمرإكية واإلايوبيةال كما  نه كل  بعد  الشد اب 

لك ها ر تصل  لي اال وقيل لل ح  ع ا و عطاءان تل  العلومات لك   رد و 
ل ا  ن بع  الش اب تركوا بع  اجلرحى  ون رعاإة  حد وسدلموا هلدم ق ابدل 
للدفاه عم  ن فهم وال   ري كي  حصل  لد ؟ال ولدا ا ر  خدذوهم معهدم 
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ا الفدديارات  و إوكلددون لدد ع  العددائالت الطي ددة مدد  بعدد  ال   ددات الاليددة 
حصدل سدوء ترتيدو وت داهمال وسد و لبفاندهم  ىل اعار آخرال الهم  نه قد 

 كددري هلددذا اللدد  هددو  نددين سدد لع عدد هم ق ددل االنفددحاب ف يددل     ددم ا 
 حفدددم وضددد  وا بيدددوت سدددرإة ولكدددم عرفدددع فيمدددا بعدددد  ن اسمدددر ر إكدددم  
كدددذل ال ف دددد وصدددل اإلايوبيدددون  ىل بعددد  اجلرحدددى ا ال يدددوت ال ارغدددة وقدددد 

صددة فيمددا بعدددال واسمددر  دداهم هللا مع ددزع م دده ف دد ال وسددوث  سددر  تلدد  ال 
اسخر هو  ن معلومات االنفحاب ا اكم ر تصل ا تدم  بدداال ل دد  رسدلع 
اسش مهدددددي كددددراو مفددددؤو  اسددددبا ارات ا دددداكم  ىل بيددددع  لددددو الشددددور  
وب   ه او  ىل وقع مب خر مم الليل وع دما ت ابل دا ا م در االسدبا ارات 

ف ددا  "كددان مع ددا الشدديخ سدد لبه عددم نبددائج االجبمدداهال سدد لبه عددم احلاضددرإم 
حفم ياهر والشيخ ادرإ   محدد واسش البدار وانئدو اديخ ادرإ  وبعد  
مددم رجددا  الل  ددة االقبصددا إة"ال سدد لبه "ومددا ا قددرروا؟"ال ف جددابين  ن اجلميدد  
 مو  طط ا وكان مم ال روو  عطاءح م لما ك ريا مم الدا  لكد  نبعداون 

د "هددل حففددع  ن هددؤالء بدده ا م اومددة ا بددل   ا  خددلال سدد لبه مددم جدإدد
سي فدددح ون ف ددد ع؟"ال فدددر  علدددّ  ابل  ددد  و كدددد    ن اجلميددد  سدددي  ى وهدددم 
مب كدددون  ن  ايوبيددا لددم جتددر  علددى الدددخو  مددا  امددو فيهدداال وع دددما سددعمع 
تل  اسخ ار ايم ن قل  و خربت الش اب  ن علي ا الب هز للمعركة يوإلة 

ال ل دددد تدددوهم العددددو وسدددرإة وسددداحبها جيمددد  مددددن وقدددر  وغددداابت الصدددوما 
 و   دده كددان فلددم  مددا احل ي ددة ففددوث ع دددما  ددم  ندده سيفدد ر ا الصددوما ال

إواجدده م اومددة ارسددة مددد  احليدداع  ن ادداء هللاال وال  تددوهم ل ددو   لدد  ف ددد 
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 عددد ان ادد ااب سيواصددلون هددذا العمددل  ىل  ن خيرجددوا ا بددل وهددو  ليددلال قددرران 
علدددى ال  ددداء وكاندددع احلراسدددة  ن ن يدددع ا بيدددع االسدددبا ارات واسدددباران هللا 

 مشد عال وا الفاعة الرابعة ف را فاج ين اسش مهدي كراو ب ولهال
   معلم إع وب... إع وبال اسبي ظ   إع وب!!! -
 " نعم   مهديال هل مم جدإد؟" -
نعدددددمال ل ددددددد اتصدددددل اسش البددددددارال و خدددددربين  ن  خددددددربو  نددددددع  -

 تتكوا م دإشو فورا.وإوس  ال بزاين ومجي  الهاجرإم الذإم مع   ن 
!!!   دددددز  معددددد ؟ !!!!ال ا هدددددذح الفددددداعة البددددد خرع!!! مدددددا ا  -

 عفاان  ن ن علال و إ هم؟
ل د انفح وا ا الليلال ل د جتداوزوا مدإ دة بدراوا وهدم مب هدص  -
  ىل كيفماإو
 "كل رجا  ا اكم؟" -
 نعم كلهم -
"ومدددددددا ا ن عدددددددل اين؟ال هدددددددل  ب دددددددى و سدددددددبمر ا خططددددددد ال  م -
 داء ا اكم" سب يو ل 

تعددرث   إع دددوب  ن اسعدددداء هدددم إرإددددونكم  ندددبم ف ددد ال لدددذا  -
  نصح  سال  رد ا اكم  ن تفم  كالمهمال و نع  ائما تفم  هلم.

 "ييو ال  نال ولكم هل سب و مع ا؟" -
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ال   ددم  لدد ال فدد ان مددم اهلوإددة ومددم  هددل م دإشددوال وعددائالو  -
ث نفدبهدث اسعدداء كمدا  ه اال وع دي كل هدذح اسسدلحة والشد ابال وسدو 

 ك ع ختط ال  ما  نبم فبوكلوا على هللا.
"ادددددكرا    خددددد ال  إ دددددظ مجيددددد  الهددددداجرإم بفدددددرعةال وكدددددذل   -

 اسنصار الذإم إرإدون ا رودال ومم  را  ال  اء فال  ن بذل "
وبلمدد  ال صددر تمددري كددل ادد ء ب ي دداح  و  ر ان  ن ن  يدده ا خددال  

ابل    م  ن وش  ا  وون   ن ابل    مم  ن و  ؤ  سددبة  اددهرال وصدددمل هللا الع دديم )
(ال ل ددددد تع ددددو بعدددد  الشدددد اب سنددددين ك ددددع  ائمددددا   كددددرهم اإلمددددارع وش    ا 

س واتال ونصدحع اجلميد  مد   ن  4اإلسالمية ا  فمانفبان وقد اسبمرت 
هللا قد مك  ا ا الصوما  نصحبهم  ن ال إ هروا للعلدم سن دا بكدل بفداية 

 ا  شاح ومم واج  ا عدم االرت اوال  ال ندري ما خي  ح ل ا ال درال و    ما ك
كددان اسش إوسدد  الب ددزاين انئمددا ا بيددع آخددر مدد  زوجبدده و وال ح وكددان مددم 
واج  الرور ع ددح و خدذح سنده مطلدوب  مرإكيدا و وليدا ملبداان وزوراال وع ددما 

م  ن إصد و احلاسدوب ا مكبد  يل دع مدم اإلخدوع الهداجرإح ر اجلميد  
وترتيدددددو الل دددددات الهمدددددة لدددددعش مهدددددديال  مدددددا وإ   دددددوا حاسددددد ور الصدددددمريال 

الصددددوماليون ف ددددد يل ددددع مدددد هم ال ددددد  ببع دددد ع مجيدددد  اسسددددلحة والددددذخائر ا 
الفيارات ال  ا ا اردال وكل ع اسش عمر الابار موضوه إوس  الب زاين 
وقد اصطح ه اسش  بو وفاء لك  ف را عائلبهما ا م ط ة )عل  صدوا(ال 

وقددا    "  إع ددوب تددم ال نرإددد  ن ن ارقدد  حل ددة  ووافد  ولك دده تددر   قلدديال
مددم ف ددل "ال ف لددع هلددم   ا انب ددروا قلدديالال ور  جددرب  ي  ش للاددرود معدد  
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مم م دإشو بل تركدع ا يدار لكدل واحدد م داال وحدص زوجدص اتصدلع ملدا ا 
 تل  اللح ة
 "آلو....  م ل مان هل تفمعي ين جيدا؟" -
 نعمال  عع     اب ل مان -
سدددوث  غيدددو عددد كمال و ان  اهدددو  ىل اجل دددوبال و تدددرو  " ندددين -

لددد  ا يدددارال  مدددا  ن تدددراف يين للم هدددو  ونفدددلم  مدددران ل  ددداء هللا وقددددرحال  و 
ت  دى ا ال يدع وتفدلم اسمدر ل  داء هللا وقددرحال وسد رتو لد  كيد  تصدلص 

  ّ   ن كبو هللا   احلياع"
نددد عم  سددد وات وع ددددما ت ابل دددا ر 4   اب ل مدددان ل دددد افتق دددا  -

  ي هدوءال و ان لم  ترك  هذح الرع سوث   رو مع  حيثما  ه ع.
"جدددددزاو هللا خدددددرياال وا يدددددار لددددد ال ييدددددو جهدددددزي ن فددددد   ان  -

 س مر سخذكم مجيعا"
وهكددددذا خريرددددا  مددددا ابل  دددداء وعدددددم مددددراف   سنددددين  عددددرث  إدددددم 
س ب ه  و ال  اءال ولك ها اخبارت  ن تراف ين كما إ عل اجلمي . قلع لعش 

مر البار الذي كان  ون سيارع ف د تركها ع د اليكانيك  للبصلي  وليو ع
لدإ ا  ي وقع هلداال فتك دا  مرهدا لدعش سدلمان الصدوما ال ويل دع مدم عمدر 
 ن  خدددذ ال ددد   إكدددو البابعدددة لدددعش إوسددد  الب دددزاين وكاندددع واق دددة ع ددددان 

د وإبحددددرو هددددو واسش  بددددو وفدددداء و خددددص مددددم الهدددداجرإم وراءيال وق ددددل ا ددددرو 
ان إع اسش مهدي كدراو لبو إعدهال فبكلم دا كثدريا عدم اجلهدا  والصدرب وقلدع 
لددده  ن جيبهدددد ا ت رإدددغ ال دددر بفدددرعة و كددددت لددده  ن تفدددبمر ال اومدددة م دددذ 
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اللح ة اسوىلال وتركع الكبو وما فيها لهال   سلمع على اجلميد  ورك دع 
جلدرن خرجدع سيارو و رك ا مفرعص  ىل م ز  زوج   والال ع دما ععع ا

ومعهددا ادد طة صددمريع ملددا بعدد   غددراو ا  ي ددة ور جتلددو معهددا  ي مالبددو 
  وحدددص حدددذاءي قدددد نفددديبها. بعددددها  رك دددا  ىل م ط دددة قرإدددو مدددم سدددومل 
بكددددارا لل حدددد  عددددم اسش إوسدددد  الب ددددزاين وقددددد خددددرد مفددددرعا ومبع  ددددا لددددا 
فصددددلال ف لددددع لددددده "ل ددددد انفدددددح ع مجيدددد  قددددو  ا ددددداكم وترك ددددا لوحددددددان"ال 

ن هللا فهددددذا مددددا حصددددل  إ ددددا ا كابددددل ع دددددما  خلهددددا ا بددددلال ل ددددد وسدددد حا
انفدددح ع قدددوات يال دددان م هدددا  ون  ن إعدددرث الهددداجرون بدددذل ال لدددذا اسدددر 
الكثددريون مددد همال ك دددا مبددد خرإم كثدددريا ف دددد حدددان وقدددع ال  دددر وه ددداو معدددارو 
مب طعددة ا الطددار وم  طددة )اددي و( اللي ددة ابلع اصددر البارإ يددةال و رك ددا مددم 

ىل حددددد  علددددد  صدددددوا لل حددددد  عدددددم زوجدددددات اإلخدددددوعال فوجددددددان  ش بكدددددارا  
صدددوما   راددددان لكدددان وجدددو همال وك دددا كالبدددا  زوجدددة الشدددهيد ع ددددالرمحم 

بدو وفدداء ف دد  ه دع لعائالردا واخبددار الكيدينال وزوجدة عمدر البددار  مدا زوجدة  
اسش  ن ال أتخذها مع ا وهذا هو الصدواب ل فداء اسنصدار  مدا الهداجرات 

ال ر تكم زوجة الشدهيد ع ددالرمحم تعلدم  خ دار زوجهداال فلدم في و  خذهم
 جدددد الوقدددع والشددد اعة إلخ ارهدددا س دددا حامدددل وكدددان جيدددو التإددد  للوقدددع 
ال اسوال عرف ا  ن ا س فري يوإال  ىل اجل وب بال اد ال فكدان علي دا جتهيدز 

 والر و   لددددد   100الفددددديارات ابلوقدددددو  فطل دددددع مدددددم  بدددددو وفددددداء صدددددرث 
 ابلدددإز  وال  ددزإم ومحل دددا مع ددا بعدد  االحبيددايف مددم  جدددل ومددالءان الفدديارتص

الطرإ  سن ا نذهو بعيداال وقدد جرببده ق دل ادهر ع ددما نزلدع  ىل كيفدماإو 
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وإ ددددوا  ندددين اليدددوم  عيدددد الكدددرعال ت اع دددا ا الفددديارات فركدددو معددد  اسخدددص 
الهدداجرإمال وآسدديا وعيددة ول مددان و مهددمال و اددكر هللا  ن الكيدد  كددان إعمددل 

 توربو  وتوماتيك .-الفيارع ه  مم مم نوه  إز جيدا و 
اتصددل ا مددم جدإددد ابسش مهدددي لكدد  إطلع ددا علددى ن طددة جتمدد  
ب يدددددة مدددددم ر خيدددددردال ف فدددددا ان  ن نصدددددل  ىل معفدددددكر صدددددال  الددددددإمال وإ ددددد  
العفددددكر ابل دددددرب مددددم م ط ب ددددداال وقددددا  ل دددددا "سددددب دون بعددددد  الب معدددددات 

كددددونتو ( وع دددددما   للبحددددرو معهددددا"ال ف سددددرع ا مب هددددص  ىل م ط ددددة ) إكددددو
وصدل ا فوج  دا  ن الشدعو بدد  إ هدو كدل اد ءال  نده الشدمو معدىن الكلمدة 
و كددد هم مهامجب دددا س دددم بكدددل بفددداية سدددرامل ولددديو ادددعو  هدددل م دإشدددو 
ولكدد هم خددافوا مددم اسسددلحة الدد  مع دداال كمددا  ن الوضدد  ر إكددم قددد ان لددع 

إدددع  ادددارع ففددديارات ا ددداكم تدددر  ه دددا وه ددداوال توقددد  اسش عمدددر البدددار ور 
لرجددوهال فرجعددع بفددرعةال وقددرران  ن الرجددوه للالدد ال فعرفددع  ندده إرإددد مددىن ا

 ه  ىل آفموي وما ندري مدا إ ب دران ه داوال ال نعلدم ادي ا م دذ اينال "هدل نب
الشدددد اب انفددددح وا مددددم آفمددددوي  م ال؟" هددددذح اسسدددد لة ر تكددددم هلددددا  جوبددددةال 

وكلمدا اقتب ددا   سدرع ا اب درود مدم م دإشدو وبددا اهلددوء احلدذر ا كدل مكدان
مم ن دايف اإلخدوع الفداب ة ال  دد  حدداال فعرف دا فعدال  ن االنفدحاب قدد  ال 
وق ل م ط ة الفو  مرران ب وات ج هة البحرإر اسوروم  وه  حركة علمانية 
ت اتدددل ال دددوات اإلايوبيدددة مدددم البفدددعيانع ومدعومدددة مدددم ق دددل  رتدددري ال وكدددانوا 

ع حي هدددا  ن اجلميددد  قدددد تدددرو متجلددص ي عدددا  عددددا  ك دددريع ومفدددلحصال عرفدد
الدإ ددة وهددذح اجل هددة تباددذ  صددلوب العصدداابت وتعلددم  ن ايليددات لددم ت  دد  
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مم اين جيدو ات داه  سدلوب حدرب العصداابت وكدانوا م  مدصال و دم بعد  
الشدد اب   ددم  رتريإددص ولك ددين  كدددت هلددم  ن هددؤالء  وروميددص إدددعمون مددم 

 ايوبيا سبدخل م دإشو ولكم بعد ق ل  رإبري ال ولا ر إبهم    ع فعال  ن 
االنفددحابال فهددم إرإدددون  ن إفددب  لوا ابلددورو ال  سددرع ا ا احلركددة وووجهب ددا 
ه  آفمويال واحلمدب وصل ا بفدالم ووجددان جديش ا داكم ه داوال كمدا  ن دا 
وجددددان جددديش الشددد اب وكدددان اسش عيفدددى الكيدددين معهدددمال وقدددد فدددر  لدددرءإ  

ح م ااددرع وان اح ل مددان )عددم ع دددهللا(ال وسددلم علددّ  وعلددى اسوال ال ف ددد عرفددو 
وسددلم علددى اسوال  وعلددى  هلدد ال وتكلم ددا قلدديال عددم كي يددة احلركددةال فات   دددا 
علدددددى تدددددرو ال ط دددددة بفدددددرعة سن الب مددددد  ك دددددري وجيدددددو  ن نفددددد   هللا  ن ال 
تفبهدف ا الطائرات ف د كان جتم  ك ري جدا وواض  وإكثر فيده الهداجرونال 

قابلددع وسو  مددرع اإلخددوع اليم يددص الددذإم فددروا وتع  ددع مددم تلدد  اسعدددا ال 
مدددم الفددد م وسدددلمع علددديهمال ومدددم ضدددم هم اسش  بدددو م صدددور مدددم اددد اب 

اجلميدد  ابلل دداءال يشددان وهددو مددم بددال  احلددرمصال وفددر  ال ائددد خطدداب ا الش
وعلمددع   ددم إرإدددون م ددابل  والتتيددو معهددمال وقلددع هلددم  ن ددا سدد رتو كددل 

 جل وب. ا ء ا حي ها ع دما نصل  ىل ا
 

 الطري  إىل اجلنوب
 

مال هدددذا هدددو  رإدددخ ت ددددم ال دددوات الصدددلي ية 28-12-2006
اإلايوبيدددة  ىل عاصدددمة بدددال  الصدددوما  حلبالهلددداال ال  سدددبطي   ن  ادددر  لدددعش 
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ال ارف كيد  كاندع الشداعر فهد  ممزوجدة بدص ال رحدة سن دا مجيعدا مد  بعد  
ل صر وعم يرإ  غارع هذا اجلم  بلم  ا اجلماعة وبص  ن اإلخب اءوهللا م  

واحدعال كان الشدهد ع يدو جدداال ف دد ادهدت ال فداء واسي دا  واسو ال 
والفدديارات والددددنيص الصددوماليص الدددذإم  را وا  ن إعرفدددوا الزإددد مدددم  خ دددارانال 
وا هدذح احلالددة ال تفدبطي  معرفددة مدم إب فددو علدى مددمال يل دع مددم اسش 

ا سدديارع إوسدد  وعمددر البددارال ع ددد اجل ددار الكيددين ) بددو وفدداء(ال وكددان راك ددا 
يل دع م دده  ن إصددرث بعدد  اسمددوا  للعملددة الصددومالية سن ددا ال ندددري مددا ا 
سيحصل ا الطرإ ال ونز  بفرعة واات  ل ا بع  ال واكه مم موز وبطيخ 

 -12-28ومشدددروابتال كدددان إدددوم الرحيدددل مدددم م دإشدددو هدددو إدددوم ا مددديو 
 ا الكع ددددة  مددددا ا وكددددان احل دددداد ا مكددددة إكددددربون وإهللددددون وإددددذكرون هللا

ة  سددالمية سددوث  بددل ا الصددوما  فالشددهد ر إكددم كددذل  فه دداو عاصددم
ال وع دئددددذ نعلددددم علددددم الي ددددص  ن الشددددروه المددددرر الددددذي قفددددم ن ددددو الوقددددع

الفددلمون  ىل كددانبوانت ورددبم كددل كانبونددة برعا هددا وال تفددم  هلددا ابلبدددخل 
قددد  دد  ا الكثددري مددم  لفدداندع الكانبونددة اسخددر ال علم ددا  ن هددذا الشددروه

الدددو  وغفددل   ممددة الفددلمون فهددم لددم إبمددريوا  بدددا   ا ر إمددريوا هددذا الواقدد  
ال روو عليهمال ال  ا   ن ه او مدم  عدا ل دا وهدو ا عرفدةال ال  اد   نده 
ه او مم  عا ل ا وهو إطوث ابل يعال ل د  عا ل ا الكثري ابل صر  و احل ظ 

لددو يل  ددا مدد هم اختددا  خطددوات عمليددة    و ال  دداعال ولدد كم جددا إم ا يرح ددا
كداهيت ل صددو ا دديم لالج ددص و غااددة اللهدوفص ومددد إددد العددون للم كددوبصال 

 ندددده لددددديو هم رغددددم صددددالحهمال والفدددد و بفددددي  ففددددوث إعبددددذر الكثددددري مدددد 
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صدددوماليا  والال   ال ن فدددى تلددد  ال دددوانص الددد  فرقدددع بدددص الشدددعوب ة ددددة 
 تع ددد مددم  ون هللا  ال مددم رحددمال ماربددة مددا إفددمى ابالرهدداب وهددذح ال ددوانص

 ن هذح ال وانص ت دن  ون ال درآن ا الكثدري مدم الددو  وليعدا  اببال وتدم 
ال إهم ا ما  ال ان فالا  ما  هللاال ولكم إهم ا ضدمري ال دان والشدعور  ن 
هلم  خوان مفلمون  وتون وسوث فبلون مم ق دل ك دار صدلي يص مبعصد ص 

و واسخ ددرال وهددذا مددا سيحصددل ا م دإشددو وسددوث إ  ددون علددى  اليدداب
 ون ادد . وا تلدد  اإلسددتاحة ال فدديطة وجدددت ال رصددة لكدد   سددلم علددى 
بعدد  اسح ددة مددم كي يدددا ف ددد كددان بع ددهم إفدددم  عددين م ددذ سدد وات وحدددان 

 موعد الل اء وفرح ا مجيعا ابلل اء وعدت  ىل الفيارع. 
ل داال  نز  الهاجرإم مدم سديارو ورك دا سديارع  خدر  ل فد  اهدا 

وجهددزان  ن فدد ا مبددوكلص علددى هللا الددذي إددر  احل دداد ا بيبدده وإددران  إ ددا ا 
تلددددد  ال  طدددددةال و ركدددددعا ال افلدددددة الطوإلدددددة مب هدددددة  ىل كيفدددددماإوال ك دددددع ا 
اهموعة ال  ا اسمام وه  مكونة مم سيارع إوس  الب دزاين وعمدر الابدار 

ومدم ضدم هم زوجدة    سيارو   سيارع ابن صمري فيها عائالت الهاجرإم
اسش  بددو يلحددة الفددو اين ) م هدداجر( واالاددة مددم ب اردداال وفيهددا  إ ددا زوجددة 
الشددددهيد ادددداكر اإلايددددور الددددذي اسبشددددهد ا الكمددددص اسخددددري ا  إ صددددورال 
وزوجددات  خددوع مهدداجرإم مددم اسددك دن يا و سددتاليا و مرإكدداال ر إكددم الكثددري 

حدددان  ور  م ل مدددان إعدددرث مدددم  كدددون وهدددذا إدددرفين كثدددريا سسددد اب  م يدددةال و 
فهدد   ددو خدمددة اسخددوات وقل هددا ييددو جدددا جددداال و خربرددا  ن  ددب ظ 
ابلشاصية الصومالية وابعها )ص ية( سال تبفرب  ي معلومة عم العائلةال 
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و ا ددداء  رك دددا جددداءان  تصدددا  مدددم كيفدددماإو إ يددددان  ن زوجدددة اسش إوسددد  
د فددر  جدددا سندده قددد الب ددزاين الكي يددة قددد وصددلع  ىل )مدددوا( ا اجل ددوبال وقدد

سددد واتال ولك ددده كددان قدددد تدددزود صدددوماليبان وكلهدددم مدددم  4افتقددا سكثدددر مدددم 
 صو  عربية واسخريع مم  هل بيدع رسدو  هللا وقدد تدركهم ا م دإشدو ع دد 
 هلهدددمال وقدددد سدددر ب  ددد  قددددوم زوجبددده الكي يدددة  م ح دددجملال تع   دددا مدددم هدددذح 

 دا بوصدو  زوجات دا اسحداا واحلكمة م هاال كي   ن هللا قدد فدرد علي دا كرب
وا ن دددو الوقدددع  خدددوهلم ا  مبحدددان آخدددرال ل دددد كدددان االنفدددحاب اددددإد 
علدددى اسي دددا  وال فددداءال كدددان مع دددا الكثدددري مدددم الرضددد ال واحلوامدددل واسرامدددل 
وصددددمار الفددددمال كددددان الوضدددد  ج ددددوين ولكددددم مددددم إرضددددى ب دددددر هللا وق دددداءح 

 ففوث إ ب  هللا له  بواب ا ريات كلها. 
الرحلددة  ون البطددرمل  ىل مددا كددان فصددل ال إفدعين البحدددا عددم 

 اخل سياروال كان الوض  جد مرإ  بوجو  عائل ال فاسي دا    دوا  ن دا ا 
ففحة وسياحة وكانوا إلع ون و رحدون وهدذا مدم ف دل هللا علي دا ف دد نصدران 
ب ع  هؤالءال ل د ن ر هللا  لي ا ا  لد  اليدوم ب  رتده الرحيمدة ر   الفد وع 

مح ددا ووقدداان اددر ال ددالصال ر نكددم نشدد   ن ددا سدد هاجم وال ددع اء والرضدد  فر 
مدددددم ق دددددل الطدددددريان اسمرإكددددد  ف دددددد كاندددددع ال افلدددددة واضدددددحة جدددددداال وكاندددددع 
الطدددائرات تطدددري فدددومل م دإشدددوال و كدددد   اإلخدددوع الدددذإم ح دددروا  نفدددحاب 
يال ان مم كابو   ن اسمور تشد ه بع دها بع داال ال درمل بدص انفدحاب ا مدم 

ل هدددو  ن دددا ر ندددتو  ي  ش وراءان  ون  بالغددده م دإشدددو وانفدددحاملم مدددم كابددد
 ن دددا ن فدددحو وهدددذا مدددا ر فصدددل ا كابدددل ف دددد كدددان االنفدددحاب م ددداجت 
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لل ميددددد  بفددددد و تدددددرو بعددددد  الكوماندددددداانت مدددددواقعهم وفدددددب  امدددددرع للك دددددار 
 اسمرإكان واللبحال  الشما  الوا  هلم.

ع دددما اجتهددع  ىل  إ صددور مددم كيفددماإو  12-23م ددذ  رإددخ 
وم عو و  ىل م دإشو   ا رود م هدا ر  نعدم ابل دوم الكامدلال وك دع وحص إ

صائما إوم االنفحاب سن مدم عدا و صدوم إدوم ا مديوال وقدد يل دع مدين 
زوج   ن  فطر سنين ا سد رال ف لدع هلدا  ندين  سدبطي  الصدومال وكدذل  ال 
 حددو اسكدددل  ا ددداء الفددد ر سندددين بكددل بفددداية  خشدددى الدددذهاب  ىل ا دددالء 

الف رال ل د ت همعا موق  ال وك ا نفري بفدرعة ال  ن ملداال ومدم ابب   ا اء
مدددتا ل ب دددو  ي خفدددائر  20االحبيدددايف اببعددددت كدددل سددديارع عدددم اسخدددر  

فا حدددةال كدددان لددددّي ادددرإ  قدددرآن وآخدددر مدددم اساناددديد احلماسدددية اإلسدددالميةال 
وك دددا ن دددا   الشدددرإطص حفدددو جدددو الفددديارعال فددد ن كدددان ه ددداو هددددوء وعددددم 

ون وسدددكع اجلميددد  ن ددد  ال دددرآن و ال ف  ددد  اساناددديدال حركدددة و هدددر الفدددك
وما تع  ع م ه هو  ن اب   الصدمريع عيدة كاندع   دظ كدل تلد  اساناديد 
وه  ب ع الرابعةال وقد غ  ع كثريا مم  مها سنين ال  ع  اساناديد  ال ا 
 وقددددات معي ددددة  ا دددداء البدددددرإ ات لكدددد  إددددبحمو الشدددد ابال  مددددا ا اسوضدددداه 

عدددد  ال ددددرآن  كثددددر مددددم اسانادددديد وهدددد  تعددددرث  لدددد ال وك ددددع العا إددددة فدددد ان  
ومازلع ممم إش   ح ظ ال رآن ق ل اسانايدال ويل ع مم الصدمريع وآسديا 
ول مان  ن إ ر وا ما ح  وا مم كبداب هللاال وبدد  ل مدان ب دراءع سدورع ال  درع 
وقد فرحع جدا لذل ال  ما آسيا ف د ح  ع جزء عدم وت داروال ومد   لد  

 علددم  ن ح ددجمل ب ددع ع ددداحل  اجلزائددري وهدد  ب ددع الشددهيد  ر  ر   سنددين
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وجّدها هو الشيخ سعيد ) بواليزإد(  مري ال اعدع ا  فمانفبانال عرفدع   دا 
  ظ الكباب كلها وه  ا سدم آسدياال ف دد ت   ددا مد  زوجد  ا هدذح 

 الف لة
 "   م ل مان ما ا عملع كل هذح الف وات م  اسوال " -
 سبحاس ين اين؟  ح ي ال هل  -
"ي عددددا اينال سن الطرإدددد  يوإددددلال وال   ري  ن ك ددددا سدددد عيش  -

بعدددد اينال  خربإدددين مدددا ا عملدددع معهدددم لدددا ا آسددديا ر   دددظ الكبددداب كلدددهال 
 وكذل  ل مان؟"
هددددون علددددى ن فدددد ال  ان مددددم قلددددع لدددد   ن ح صددددة   ددددظ  -

 ال رآنال ور  خربو مم  جل  ن تم و علّ  وال على اسوال .
عدإة....  اددددددددرح    الوضددددددددوهال فهددددددددم ف  ددددددددون "  ا   سدددددددد -

 اسانايد  كثرال وهذا ليو مم  رر"
اعدد    ح يدد ال ل ددد عشدد ا ا  ددروث صددع ةكما قلددع لدد ال   -

ك دا ن  ددى سدد ة كاملدة  حيدداان  ون  ن  ددرد مدم ال يددعال بفدد و  ن  صددحاملا 
خيددافون مددم  ن إعددرث ح ي ب دداال ور  كددم  عدديش مدد  الشدد اب ا وزإراسددبانال 

 س واتال ك ع ا ال   اب  وال ول تع يوإلةال هل ت هم؟ 4ع يوا  مد
 "ما ا ت صد  ن  ر تكم ا وزإراسبانال  ر أتو مم ه او" -
   اب ل مددانال  فهمددين جيددداال  نددين ر  سددكم ا وزإددر اسددبانال  -

بدددل ك دددع مددد   موعدددة  خدددر  ا ال   دددابال وابلدددذات ع ددددما اعب دددل خالدددد 
و مم كدان إرعداين بعدد هللاال فاالوضداه كاندع الشيخ    بو  سر اجلزائري وه
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صع ةال و ان جل ت  ىل تدرإو اسوال  ا ال يعال علمد هم اللمدة والكبابدة ومدا 
 ىل  ل ال ر جيدوا فرصة للدذهاب  ىل الكبّدابال سسد اب  م يدة تعرفهدا  كثدر 

 مين.
 "نف   هللا  ن إب  ل م  ال ل د تع ع كثريا" -
الرحلدةال  رإددو  ن ت  دى هذا هدو سد و  ي د  معد  ا هدذح  -

 م  اسوال   ىل آخر حل ات  لبعلمهم ما تشاءال
"مدددا زا  لددددإ ا ال رصدددة لدددذل  فهدددم صدددمارال وآسددديا سدددبح ظ  -

 مثل ما ح  ع  خبها ح صة  ن ااء هللا"
ي عدددددددا سدددددددبح ظال وع ددددددددما وصدددددددل ا وزإدددددددر اسدددددددبان   خلدددددددبهم  -

ت صد  ا  الكبابال ولكم كما تعلم ف ن الطريان اسمرإك  وال اكفدباين كاندع
وتفدددبهدث الددددارن ة دددة  ن اإلخدددوع إعيشدددون فيهددداال وابلدددذات ا م ط دددة 

 )ابجاور( ومريانشاح وابنوال وكل وزإراسبان الشمالية.
 " عرث كل تل  ال اي   فلدي  كر ت مجيلة ع ها" -
 صحي ... هل ك ع ه او مم ق ل؟ -
"ق ددددددددددددل  ن آو ستزوجدددددددددددد ال ك ددددددددددددع ا تلدددددددددددد  ال دددددددددددداي  ا  -

ع للبددددرإو سو  مدددرع م هددداال   مكثدددع فيهدددا كثدددرياال وقدددد البفدددعي اتال  خلددد
س  ع ا مريانشاح ا عهد نواز ارإ ال ون لدع  ىل ابندو   بيشداورال و  ا 

 قر ت مذكراو سوث ت هم ال صة.
 صحي ...  خربينال  إم وصلع مذكرات ؟ -
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" نددددددين علددددددى وادددددد    ددددددام مددددددذكراو بع ددددددوان )احلددددددرب علددددددى  -
لك ددين ر  وزعهددا بعدددال ويل ددع مددم بعدد  قصددة هددارون فاضددل(ال و  -اإلسددالم

اإلخدددددددوع ا  ورواب  ن إتمجدددددددوحال وحاليدددددددا  ان   ددددددددا عدددددددم فدددددددتع ا ددددددداكم ا 
الصددوما ال و  ددم  ن قصددة انفددحاب ا مددم م دإشددو سدديكون لدده نصدديو ك ددري 

 فيها.
 ت صد هذح الرحلة؟ -
" ي عدددددا    م ل مدددددانال فددددد ان ال  ءلددددد  قصدددددجمل خياليدددددةال بدددددل  -

اع اجلهدا  واهاهددإمال  نده البدارإخ مدم وجهدة ن درع  كبو حيات دا مجيعداال وحيد
 مم إص عونهال وليو مم إفمعونه  و إرونه عرب الشااات".

 ن الطرإدد   ىل كيفددماإو يوإددل وكددان مددم واجدد   ن  سددومل كددل 
تل  الفافات ةذر وهكذا كانع ال صجمل تكثر حي    دا م  اسوال  

الكددان تددراع  خددر ال وهددم كددانو ا ا لدد ال إ ددحكون تددراع وإبشدداجرون علددى 
ومددرع ترإددد عيددة  ن أتو معدد  ا اسمددام و م عهددا ومددرع آخددذهاال ومددرع تددذهو 
سمها و خر  ترإد  خوا ا ا ا ل  وهكذاال ختيدل ع ددما إكدون بيبد  هد  
سيارت ال وي عا كان قصة الكي  ع يو سن  م ل مان ترإد الكي  على 

كددذاال مددرع تلددومين وختددربين يددو ال و ان  حفددو الدددإز  والفددافة الدد  ب يددع وه
 ن ال  كدددددون خبدددددديالال ومددددددرع  ان  غل هددددددا و ق عهددددددا  ن ددددددا س صدددددد    ون  إددددددز  

 والفافة يوإلةال كانع رحلة ممبعة رغم   ا م وفة ابلااير. 
 ن وجدددو ي زوجددد  ا هدددذح الرحلدددة  مدددر مهدددم جددددا ا مفدددريو 

ل شدددد ة اجلها إدددةال فك دددع مفددددرورا وادددكورا بال س ددددا زدددان  كانددددع أتخدددذ ا
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الصددددمريع وت للهددددا ابلدددداء و فدددد  وجهدددد  وإدددددي سن اسجددددواء كانددددع سدددداخ ة 
واحلرارع كانع مرت عة جداال اابلمع ا جتهيز اسكل لعوال ال كان مع ا  در 
ومدداء والكعدد  ومددا  ىل  لدد  مددم اسيعمددة ال اادد ةال ولك هددا ر تكددم أتكددل 

 ددددتع اسخددددريع ادددي اال وسدددد لبها عددددم الفددد و ف جدددداببين  ن وز ددددا قدددد زا  ا ال
وجيددو  ن  ددذر مددم الفددعرات احلرارإددةال  بعددع ال افلددة الفددري  ىل  ن وصددل ا 
 ىل م دددتمل يدددرملال فه ددداو الطرإددد  الرئيفددد  الدددؤ ي  ىل بدددراوا وايخدددر ال رعددد  
الدددؤ ي  ليددده وابخبصدددار وكدددان علي دددا االنب دددار ه ددداو سن دددا  شدددى  ن ت دددتمل 

الفديارع ال د   إكدو وسد لين  ال افلةال وقد اتصل ب ا اسش إوس  الب دزاين ا
عددم ال ددتمل ف لددع لدده سدد  خذ ال رعدد  سندده إوصددل  ىل بددراوا بفددرعةال ولك  ددا 
س   ى ه ا  ىل  ن جيبم  اجلمي ال كان اسش عيفدى الكيدين ا الدؤخرع ومعده 
اجلدديش واسسددلحة والشدداح ات الدد   مددل الرااادداتال  مددا ا ال دمددة ف ددد 

عليهددا  اددكا لالسددبطاله والب كددد   ا   سد  ب ا  موعددة مددم سدديارع الندددكروزر
كدددان الطرإدددد  خاليددددا سال ن ددد  ا كمددددص مدددددبرال  ن دددا ا حالددددة ه ددددرع ومع ددددا 
عائالت ا ف ي ه وم علي ا سبكون كاراية بال ا ال وكانع ا ب ا ابب  ع دم 

 واحلمدب.
انب ددران  ان واسش انصددر الدددإم الددذي كددان إفددومل سدديارع ال ددان 

يددين مددم  صددل صددوما  وقددد يلددو  ن ن  ددى الاصددجمل للعددائالت وهددو  ش ك
زددان  بعدد  يددوا  الرحلددة وهددو مددم ادد اب ا الالصددصال وك ددا ن بهددز ال رصددة 
ل بحددددددا عمدددددا سددددد  عله   ا وصدددددل ا  ىل كيفدددددماإوال وك دددددع واضدددددحا معهدددددم 
ف كدددت هلددم  ن ددا سدد بحرو  ىل مددا بعددد كيفددماإو إلإددواء ال فدداء و خددراجهم 
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د  لددد ال كاندددع خطط دددا  ن ال مدددم هدددذح اسحدددداا   ن دددرر مدددا سددد  عله بعددد
ن  دددى ا كيفدددماإو ولكدددم ر  فصددد  سحدددد  ال إوسددد  الب دددزاين وعمدددر البدددار 
و بددو وفدداء س ددم كدددانوا إب همددون مددا جيددري والوضددد  كددان حفددانال ر ت  طددد  
اإلتصددداالت بي  دددا وبدددص جلدددوال وكدددان اسش  بدددو يلحدددة مددد  اجلددديش ه ددداوال 

للمحددددداكم قدددددد وصدددددلوا  و كددددددوا ل دددددا  ن رجدددددا  الشدددددور  الب  يدددددذي البدددددابعص
بفالمال وفرح ا لذل  فهم قد خرجوا مم م دإشو ا وقع الفهرال تذكرت 
الثدددل العدددرر مصدددائو قدددوم عدددم قدددوم  فدددرا ال ك دددع حزإ دددا لدددا آ   ليددده اسمدددور 
ولك دددين فرحدددان سن جلدددان ا ددداكم وحركدددة الشددد اب سدددببحد ا صددد  واحدددد 

والب ددو  ا  وسي دد  كددل واحددد م ددا خالفاتدده علددى ج ددو ونبعدداون علددى الددرب
هدذح الصددائو اجلدإدددعال وسيؤسددو  لددو اددوري موحددد لل ميدد  وهددذا  مددر 
 جيار وم وبال   ا فرصة  ه ية سن تلب   ال اعدع الشع ية ابل يدا ع لوضد  
خط  جدإدع للمرحلة ال ا مةال ف د يوإ دا صد حة الفديطرع علدى الصدوما  

إفدددع ا  ال  ن وبدددد ان  خدددر  وهددد   رجددداه مدددا ف دددد وم اومدددة اإلحدددبال ال وال 
وول    األايِ    داو ا ب  ْي نشددكر هللا علددى ح   ددا ونصددرب علددى مددا  صدداب ا )

 (.النا 
 ا دددداء توق  ددددا  خددددربت  م ل مددددان  ن ت ددددز  بفددددرعة لبفددددلم علددددى 
 خبهددا الفددو انية  م هدداجرال ف ددد مددرت سدد وات كثددريع  ون الل دداءال ف ددد ترك ددا 

ونصدد   م  ون رجعددةال وهدد  وصددلع للصددوما  م ددذ اددهر97ا ريددوم سدد ة 
ف دددد ال  مددددا زوجدددد  فهدددد  ا الصددددوما  م ددددذ ةفددددة   م ف دددد ال ونزلددددع مددددم 
الفيارع وسلمع على مجي  مم ا ال ان ويلو ل مان الدذهاب  ىل ق داء 
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احلاجدددةال ور  تركددده لوحددددح ف دددد نزلدددع وراف بدددهال ور تكدددم هدددذح الفددد لة لبمدددر 
 ت  ن بفهولة ف د انب هع اسمريع الصدمريع عيدة  ن  خوهدا قدد ندز  لدذا  را

ت دز  هد   إ داال ويلددو مدىن  مدريو آسديا  ن اراف هددا  ىل المابدة س دا ختدداث 
وعرفع   ا سلفلة ال رن ال  إ بهزها اسوال  وجيو البعامل م  كل واحد 
مد هم علدى حدداال راف دع آسديا  ىل المابدة وانب رردا حدص رجعدعال وال در   ن 

لع ةدددريع صددددمريعال ا هدددذح ال  طدددة إبواجدددد فيهدددا بدددرو مدددم مددداء الطدددر وادددك
فطل ع عية  ن تذهو هل داو مد  ل مدان وسن الشد اب م بشدرإم ا ال ط دة 
 4ف ددد ت تلعددو ا اليدداح وهدد  ال ت هددم وال تدددرو مددا ا جيددريال كددان عمرهددا 

س وات وال  حد إ همها سو   مها و خوا ا وكدان لددإ ا آسدياوإون ولكد هم 
معددد  ابلعربيدددة وكاندددع  ال إ همدددون اسور وال  مدددا  ان ف صدددر علدددى  ن تبحددددا

تعلم  نين لم  ر  عليها   ا  داع ابسور وال كانع هدذح الدور ع مجيلدة جددا 
 ح  بهدا كثدريا وكانددع  دز  معدد  وت دو    " رال هدل تعلددم ال بداين؟" وت صددد 
لمددددة ال  ائددددل ال واددددبونية الدددد  تفددددكم م دددداي  سددددرحد والشددددرإ  احلدددددو  مدددد  

ا ال دددددتع الددددد  عاادددددبها ا  فمانفدددددبانال ف دددددد  ك دددددع مدددددم بعددددد   ل ا هدددددا 
وزإراسدددبانال وك دددع  فدددر  ع ددددما تدددبكلم ببلددد  اللمدددةال س دددا تدددذكرين خبوسدددع 
وق دددددددهار وجدددددددال  آاب  و  م  فمانفددددددبانال كدددددددان لدددددددي اسوال  الكثدددددددري مدددددددم 
ال صددجمل ليحكوهدددا   ولك دددين ي عددا ر  كدددم فارغدددا لددذل  سندددين مركدددز علدددى 

إو سددديحك  كدددل واحدددد الفددد رال ف لدددع هلدددم   ا وصدددل ا ا ال يدددع ا كيفدددما
 م كم قصصه. 
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ر نز  م ب رإم ا ن طة م تمل الطرإد  ونبحددا ونب دا   ايراء 
ول ع انب اه   خع  ستاليا مم  صو   وروبية كانع تركو ا ابن  خي دا 
انصدددرالدإم وكاندددع معهدددا ب دددع صدددمريع وعمرهدددا سددد بصال وت دددص ل دددا   دددا غدددري 

  ددا زوجددة الشددهيد"ال سدد لبه مر حددةال  ددداع مدد  اسش انصددر الدددإم ع هدداال "
"مم هو الشهيد؟" ف ا    "اسش الصوما  الدذي قبدل ا  إددو "ال عرفدع 
حي ها  ن ا م   خع ع يمة و كثر مم  ل  فه  حامل وا اهرها الباس  
وممكدم  ن ت دد  مولو هددا ا  ي حل ددةال "   الهد ال ال  لدده  الهللاال اللهددم كددم 

 رحدم هلدذح الدر ع م دا فلدم إ ديعها  بدداال ا عو ا"ال اسبرباع خرياال سن هللا 
ويلو مين انصر الدإم  ن صخذها مع ا ا البوإو ال بف و وجو  الكي  
لدإ اال وم    ا كانع جتلو ا اسمام م  زوجة انصر الددإم  ال   دا تع دع 
بفددد و كثدددرع الم دددار س دددم إ دددطرون  ىل فدددب  ال وافدددذ سن اجلدددو حدددار جدددداال 

 مرهدددددا ف الدددددع   سددددد بدبر  مرهددددداال "خليهدددددا تراف  دددددا اسبشدددددرت  م ل مدددددان ا 
وجتلددو مدد  اسوال  ا ا لدد "ال ل ددد فرحددع زوجددص س ددا سددبح ى برف ددة   
  ا سبطالو مين كل مرع  ن  امل الكيد  ة دة اسخدع احلامدلال وي عدا 
فلبذهو الكي   ىل سبص وس عص  ما اسخع فلبحيا  ن ااء هللاال كم مدم 

يددددة  و ع ميددددة تركددددع بيبهددددا لددددبالجمل لزوجهددددا وتددددؤمم  خددددع  وروبيددددة  و عرب
م ددا ف  إ هددا؟ال وهللا   ددا مددم اللددواو تركددع الدددنيا مددم  جددل  رضدداء زوجهدداال 
وهدددددذح الدددددر ع اسسدددددتالية ) م ح صددددده(ال مدددددم الصدددددابراتال ف دددددد تزوجدددددع  ش 
صددوما  فمددل اجل فددية اسسددتالية   سددافر معهددا  ىل م دإشددو ع دددما نصددر 

يها م  زوجها الذي و عها  ا اء معدارو  إ صدورال وخدرد هللا ا اكم وعاش ف
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مدد  اهموعدددة الدد  كاندددع مدد  عيفدددى الكيددين و خدددل العددارو ا  إددددو  وقدددد 
اسبشددددهد ه دددداو وكددددان مدددد  اهموعددددة الهدددداجرع الدددد  قاتلددددع  ىل ال هاإددددة وقددددد 
 كدددرت  لددد ال كدددان مدددم اهموعدددة الددد   خدددربين عيفدددى ع هدددا ع ددددما قدددا    

مهاجرا ا معارو  إدو  وحوهلا"ال واسبشدهد ا  20 "ل د ف دت  كثر مم
العركة الثانيةال فاسوىل سديطروا علدى الدإ دة والثانيدة كاندع ع ددما عدا  العددو 
ف دد ع و مطددر ال رإددة ابلكاتيوتشددا وتشددبع الشدد ابال ل ددد اسبشددهد هددذا اسش 
وتددرو زوجبدده اسوروبيددة ا م دإشددو وكددان مددم واجددو اإلخددوع  خددذها معهددمال 

 سلوب اسوامدر ا البعامدل معهداال بدل اداورانها س دا  وروبيدة فد حم  ور  ت  
نعلم  ن اسوروبيات  بلكم خصوصيات  سب اللية كثريع ا اختدا  ال دراراتال 
وهدددذا ا  إ  دددا حيددد  جيدددو مشددداورع ال فددداء و خدددذ بدددر إهم  ن  صددد,ال وتدددم 

فيهددا نعلددم  ن بعدد  الهدداجرات مددم الدددو  اسروبيددة والدددو  االسددالمية الدد  
بعددددد  احلدددددر ت إفدددددبطعم العدددددو ع  ىل بال هدددددم حدددددص لدددددو كدددددم ا ع دددددر  ار 
يال دددانال )فدددالبهم برإدددت حدددص تث دددع اإل اندددة( م دددد  ادددرع  إ همددده اسوروبدددص 
وجيهلدده حكددام الفددلمون الددذإم إرمددون الشدد اب وزوجددارم ا الفدد ون هددر  

م مم الفل ية   م كانوا ا ال اكفبان  و فملون فيزع ال لي ص  و اهل د  و   
وما   ىل  ل  مم ال ار ال  يالع اجلمي ال وال   ري لا ا ر إفب د هدؤالء 
احلكام مم  رون )غوانب امو( ف د ف ددت  مرإكدا الصدداقية ع ددما  نشد ت 
 ل  الف م اجله م  الذي إف م فيه ال ان  ون ماكمات وال فتم  ي 

 ح  مم احل ومل.
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الدددر ع الهددداجرعال فهددد  قدددد ف دددد ر  تدددر   حل دددة ا مفددداعدع تلددد  
زوجهددداال و مدددل ج ي ددددا ا بط هدددا وعلدددى وادددد  الدددوال عال    ن لددددإها ب ددددع 
صدمريع اعهددا ح صددةال وكاندع تددزعج  مهددا س ددا ترإدد م هددا االهبمددام وهدد  ال 
ت دددددر علددددى  لدددد ال وع دددددما اسبشددددرانها واف ددددع علددددى االنب ددددا   ىل سدددديارت ا 

يدد  ويل ددع زوجدد  م هددا  ن تددر   فرح  ددا ملددا وق ل ددا الشدد ابي  واددمل ا الك
 امددددددا فهدددددد  سددددددبكون ا خدددددددمبهاال ادددددد ع اها علددددددى اسكددددددل وااددددددتإ ا هلددددددا 

 ن  نمشدددروابت غازإدددةال وكددددذل  بعددد  الكعدددد   بدددو ولددددد وقلدددع سم ل مددددا
جتربهدددا علدددى اسكدددلال و مدددا ح صددده الصدددمريع فكاندددع تلعدددو مددد  عيدددة وآسددديا 

ه ور إكددم لدددإ ا  ي ول مدانال وت كدد   رع هدر  فددرامل  مهدا و رع بفدد و اجلدو 
حليددددوال وع دددددما فهمددددع  م ل مددددان   ددددا ت كدددد  مددددم اجلددددوهال فببددددع بعدددد  
الكعدددد  ومزجبهددددا ا الدددداء   وضددددعبها ا زجاجبهددددا ويل ددددع مددددم  مهددددا  ن 

 جتربها على الشرب س ا سب ام وهكذا فعلعال فار ات اسم قليال.
وصدددلع الفددديارات اسخدددر  فبابع دددا الفدددري جيمعدددا مب هدددص  ىل 

ا الطرإدد  ال رعدد  و خل هددا ا الفدداعة الثالثددة بعددد ال هددرال نزل ددا ه دداو بددراوا 
ويل ع مم الش اب الهاجرإم الذإم مع   ن إ زلدوا و كلدواال كمدا اادتإع 
ال اسددبة والشدداي وبعدد  مددم اليدداح المازإددة لعهددل وسم ح صددةال وكددان علي ددا 
االنب ددددار سن سدددديارع ال ددددان ف دددددت احددددد  ك اررددددا ف ددددد ب شددددرت وجيددددو 
 صالحها  و اراء  خر  احباييةال وبعد نص  سداعة وصدل عيفدى مدؤخرع 
اجلدديشال واجبمع ددا قلدديال ف ددا    "لدددإ ا ادداح ة خرابنددة ا ا لدد  هدد  الدد  
تدددؤخران"ال ف كددددت لددده  ن دددا س واصدددل الفدددري  ىل اسمدددام ب طدددتال وه دددا بدددد ت 
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بع  اإلااعات ت هر وإبحدا  هل ال رإة ب رب وصو  اإلايوبية و ددا 
ان عددم تدقدددمها عددرب م ددتمل بددراواال وهددذح كانددع  ادداعة  مددا احل ي ددة  ن ال دد

معلومات دددا تؤكدددد وجدددو  بعددد  الليشددديات الددد  تطمددد  ا مهامجب ددداال وع ددددما 
ادددهدت ح دددم اجلددديش الدددذي مع دددا تدددر  ت وخيدددو هللا آماهلددداال وبددد و مدددم 
انبفو  ىل هؤالء ال طاهال كي  بشاجمل مفلم إشهد بال  له  ال هللا ممد 

  ن إهاجم نفاء مهاجرات ال  نو هلم سو    دم ا سد يل هللا؟ رسو  هللا
 وهذا هو الف و الذي اد  هللا الع وبة على  مثا  هؤالء. 

كددان ه دداو  ش مهدداجر قددد تددرو سدديارو وانب ددل  ىل  خددر  لكدد  
إ ص  ل ا اها  وع ددما توق  دا ا بدراوا  ه دع ست  ددح ووجددت  ن وضدعه 

 ع دما ك ا ا كيفماإو وس رته ابلطائرع حي ها حرد ف د كان مصااب ابللري 
وعا   ىل م دإشو وها هو اليوم إ ز   ىل كيفماإو مم جدإد رغم الباعوال 
لذا يل ع م ده اهيدت وال  داء مع دا ا سديارت اال  رك دا مدم بدراوا عصدرا و بع دا 
 الفري  ىل المرب حي  ات   ا علدى البوقد  والتإد  وانب دار ال افلدة الد  ا
ا لدد  سن  مام دددا م دددتمل يددرمل جيدددو  ن ن عددد   موعددة اسدددبطالعية قباليدددة 
لبعمددل كمددص سددرإ  لكدد   مي ددا  ا دداء مددروران ببلدد  ال ط ددةال وهكددذا صددلي ا 
المرب والعشاء ا الطرإ  وقد يل  ا مم الش اب  إ اث الفيارات ابلطرإ ة 

 أتخدر كثددريا  الدفاعيدة وحراسدة اسخدوات  ا داء انشدما  اسخدرإم ابلصدالعال ور
ف دددد  فطدددرت علدددى بطددديخ وكاندددع  م ل مدددان قدددد جهدددزت   مشدددروب ال انبدددا 
ولكم عية ر تتكين ف دد كاندع ترإددها وهكدذا ت اع دا ال  بدا معهداال ال نرإدد 
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 ن نم و عية فه  فاكهة الف رال وقلع سم ل مان  ن أتخذ راحبها مد  
  خبها حي  الوضوء واحلاجة والصالع. 

موعب دددددا  مدددددري حركدددددة الشددددد اب اهاهددددددإم اسش كدددددان مع دددددا ا  
 عاعيل عراإل وهو مم ااب  ا وفتمين جددا و خدذ ب صدائح  كثدرياال وبعدد 
اجلمدد  بددص صددالع المددرب والعشدداء ات   ددا علددى البحددرو فددورا وكانددع الرحلددة 
يوإلةال وا م بص  الليل بد  ال عان  خذ اجلمي ال كما اعرت  م ح صدة 

تانال كيدد  سدد عمل مدد  هددذح احلالددة؟"ال قلددع لددزوجصال ابلادداوال "  هللا  سدد
ف دا  هلددا  م ل مدان "اصددربي وتبصدرب  وا كددري هللا سن دا ا الصدد ا   ن ادداء 
هللا سد كون ا مدإ ددة جلدو وسددبذه ص فدورا للمشدد ى"ال ال  دا  ا م اومددة 
ال ومال ك ع  سومل و ان انئم معىن الكلمة فلددي الكثدري مدم اس م الد  مدرت 

نعم ب وم ور   رو  ن اس م سبطو  بعددال ك دع  نعدو فد انم و ف دد  ون  ن  
  ندددين  خددرد عدددم ينالددوع     سددبي ظ ف ددد ع مددم صددوت  م ل مدددان الدد  ت  هدد

الطرإددد . ل دددد ان طددد   خ دددار م دإشدددو ع دددا ا هدددذح ال دددتع ولكدددم عرف دددا عدددم 
يرإ  بع  االتصداالت  ن اإلايدوبص ر إددخو  م دإشدو بعددال ف دد تدر  وا 

وصددلوا ابل عددل  ىل آفمددوي و ددال وا مدد  بعدد  ال  ائددل ه دداو. ع دددما  ولكدد هم
بددد ت  ف ددد صددوار و فددزه مددم ال عددان سجددد الفدديارع تب دده للمابددةال وال  حددد 
إ  هددددين سن اجلميدددد  انئمددددصال ور تكددددم  م ل مددددان ت  هددددين ا كددددل حددددص ف ددددد  
كانددع تع انددة  إ دداال ع دئددذ قددررت  ن  يلدد  مددم اسش الهدداجر اسورور  ن 

فاعدينال وت ا ل ا ال اعد وسامل قليال   بد  إ عو ورجعع  ىل ال دو  مدم إ
ان م بصد  الليدل وقدد  خل دا اسمداكم الدوعرع ز جدإدال وهكذا سران حص جتاو 
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وال ددالم كدددان ادددإد وك دددا ا ال دمدددة مدد  سددديارع احلماإدددة الدد   مدددل سدددال  
لدو مدين الداكاال وبد  سائ ها الصوما  إ عو فبوق  ونز  مم سيارته وي

 ن إذهو اسش الهاجر لي و  سيارع احلماإة وإ  ى هدو ا سديارو كد  إ دام 
قلدديال وقددد وف ددع علددى  لدد  سنددين  علددم مددا إعانيددهال و بع ددا الفددري واببعدددان  
كثددريا عددم اإلخددوع ور  كددد  عدد   بددوامل الفدديارات اسخددر ال وقددد كانددع تزمددر 

نع سيارع العائالت ال  ل ا لك  نبوق  ور نفمعها و بع ا الفري ع دما كا
وراءان قددد تعطلددع  ون  ن نعددرث بددذل ال ور ن ب دده لددا جددر  فواصددل ا الفددري 
 ىل  ن ف ددددددت اال ر نعدددددد ندددددر  اسندددددوار وال نفدددددم   ي صدددددوت مركددددداتال لدددددذا 
يل ع مم اسش الهاجر  ن إبوق  ونر   قليالال وفورا ر إب خر  حددا ف دد 

رو وانمددوا نومددا عمي دداال كمددا انم  نددز  مجيدد  الشدد اب الصددومالص وفراددوا اس
اسش الهدددداجر ا م دمددددة الفدددديارعال  مددددا  ان ف ددددد ك ددددع صدددداحيا سن ح صددددة 
بد ت ت ك  واز ا ت معاانع  مهاال وح صة كاندع ترإدد ا درود مدم الفديارع 
لبشم اهلواء الطل ال ويل دع مدين  م ل مدان  ن ختدرد هد  و م ح صدة لد ع  

 صدة علدى كب د  وب يدع  غدين هلدا حاجارماال ونزلدع مدم الفديارع ومحلدع ح
بعدددددد  اسانادددددديد عفددددددى ولعلددددددى  ن ت ددددددامال "  سددددددالم علددددددى الوقدددددد ال تددددددم 
مهدددداجرونال ا غابددددة صددددوماليةال بع دددد ا مددددم  سددددتاليا وبع دددد ا مددددم  فرإ يدددداال 
وبع  ا مم آخر  وروابال ال إفمع ا  حدا  ال هللاال ضحكع كثريا هلذح الد عم 

سددكم الليددل و سددد   المدده ا   فددال ت ددوتين مثددل هددذح الواقدد  اجلميلددةال ف ددد
كددل اسرجدداء وال نددر  اددي ا قدد ال ك ددا نفددم   صددوات ولمددات غددري صددوماليةال 
و عددين  صددوات احلشددرات والربم يددات وحركددة اسادد ارال  لدديو  لدد  مجدديال؟ 
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"سددياحة  مددص اجلهددا "ال وصدددمل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم. مكث ددا ا 
ي هدددا بددددت  ندددوار الفددديارات تلددد  ال  طدددة  ىل الثانيدددة بعدددد م بصددد  الليدددل وح

وهدددد  تب دددددم ابجتاه دددداال ل ددددد فرح ددددا لددددذل  و إ  ددددع اسش الهدددداجر ويل ددددع 
ابلرجوه  ّ  وتفليم الفيارع لعش الصوما ال وكدذل  اعبدذرت للشداب وقدد 
انزع وا لعدم توق  اال وارحع هلم  ن ا ر ن ب ه ل داءارم.  بع ا الفري ولكدم 

سال ندتو  حددا وراءانال ر إكدم الفد ر كلده هذح الرع ك دع ا مدؤخرع ال افلدة 
سددهلة كمدددا ا اسفدددالم بدددل واجه دددا صدددعوابت مجدددا ا الطرإددد ال فه ددداو بعددد  
اسمدداكم الدد  إفددباحل فيدده مددرور الفدديارات بفددو الوحددل واستربددة ولكددم هللا  
كدددددان مع دددددا ر تبوقددددد   ي سددددديارع ف دددددد وضدددددع ا البعشدددددي ات الث يلدددددة وعدددددربان 

الكثريون ع دما صمدت سديارت ا اسوتوماتكيدة  اسماك ة الصع ةال ل د جتعو
ا تلددددد  ال دددددروثال كدددددان  نط ددددداه اجلميددددد  سدددددل  حدددددو  هدددددذح ال وعيدددددة مدددددم 
الفددديارات الفدددرث البوإدددو  فهددد  ت  ددد  ا الطدددرمل ال  فدددطة والع ددددع وتعبددددرب 

 د صمدت  كثدر مدم ضعي ة ا الطرمل الوعرع وم   ل   ا بع   ا ال وإة ف
 ارف  إدم ب يدة سديارات االسدبا ارتال واجلدواب إف   اسش ال غريهاال ولعلى

سددديارات ل ددددكروز )بدددرا و(ال وسددديارع تيدددو  عائليدددةال وتيدددو    4 ن دددا ترك دددا وراءان 
كددوروالال و راجددات انرإددة وقددد فوضددع اسش مهدددي السددبادامها ا سدد يل 

ابالنب ددددار والندددددكرورز  88هللاال  مددددا ا كيفددددماإو فه دددداو الندددددكروز مو إددددل 
ن بدتو  جدإدد ت ب در ا احلددو  الكي يدة وقدد وضدع اها برا وال وكدذل  نيفدا

ه دداو م ددذ اددهر الباسدد  لالحبيددايف ولبفددبادم لثددل هددذح ال ددروث الدد  وددر 
ملددداال تمدددد هللا  ن ددددا امبلك دددا  كثدددر مددددم عشدددرع سددديارع قوإددددة ت  ددد  للفدددد ر ت 
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الطوإلةال وكما  ن مهدي اسبلم كل ا ء ا م دإشو ف د تك ل اسش ع د 
معدددات االسددبا ارات ا اجل ددوب وهددو كددان ابنب دداران ا   هللا  إددل جدد  بكددل

كيفددماإو ل حددد  مددا سدد  عله بعددد  لدد .  بع ددا الفدد ر حددص وصددل ا حلدددو  
مدإ ة جلوال كانع الدإ ة ت عد ع دا  كثدر مدم االادة عشدرع كيلدومتاال توق  دا 
وصلي ا صالع ال  ر و رك ا مفدرعص وك دع ا ال دمدة ا هدذح الرحلدة سن 

م ح صة على واد  الدوال عال ويل دعا زوجد  م هدا  ن تبصدرب ف دد اسخع  
وصدل ا  ن اداء هللاال وك دا حدذرإم ا ت ددم ا سن دا نعلدم  ن الشد اب ا حالدة 
اسب  ارال وبصوبعة ابلمة عربان اجلفر الوحيد الدؤ ي  ىل الدإ دة وهدذا اجلفدر 

فددر إك دد  الرابو الفدد ر ف ندده ادد ه م بهدد  وكلمددا اقتبددع  ي سدديارع مددم اجل
إ ز  اجلمي  ون د  ابلدعاء والب ره  ىل هللا لك  إ صدران بب داوزحال  نده جفدر 
صدددعو وخطدددري معدددىن الكلمدددةال وبعدددد اجلفدددر بعددددع كيلدددومتات بدددد  الشددد اب 
ابل هور مم الماابتال وقد س لع ن ف  لا ا ترو اجلفدر  ون حراسدة وهد  

   ا ن طددددة اسددددتاتي ية وحيوإددددةال ولددددم ت دددددر  ي قددددوع مددددم احددددبال  جلددددو  ال
عربت اجلفرال  و رما ابإلنزا  اجلويال ر  جد جوااب لدذل  البصدرثال وقلدع 

 ا ن ف  جيو  ن  ن ه اسش يلحة الفو اين ع دما نلب  .
وصدددددل ا جلدددددو واحلمددددددب وكاندددددع اسجدددددواء حربيدددددة والبحركدددددات 
العفكرإة واضحة فه او ج و  وآليات تذهو وتعو  وجّو مم احلركة بصد ة 

يددع اسش يلحددة الفددو اين و خربتدده خبددرب اإلخددوع اليم ددص عامددةال وع دددما الب 
ال ددارإم مددم الفدد م وقددد فددر  بوصددوهلمال ون هبدده خبصددون اجلفددرال وقلددع لدده 
 نددين مشددمو  ابسخددع اسسددتالية الدد  معدد  وسدد بحدا  كثددر  ن ادداء هللاال 
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نزلدع اجلميدد  ا ال  ددمل الصددمري الوجدو  ا جلددو وك دا قددد نزل دا فيدده ع دددما 
ا اسوىل لكيفددماإوال إ دددو  نددين عملددع ل ددة يوإلددة ورجعددع مددم بددد ان رحلب دد

إومددددا سددددرت مددددم م دإشددددو جللددددو فكيفددددماإو    15حيدددد  بددددد تال ف  ددددل 
 إ صدددور   كدددارإوىل   م دإشدددو   جلدددو  ون  ي توقددد   و ترإددد ال وكمدددا 
قلدع ر نكدم نعلددم مدا خي دد ح هللا ل داال جتولددع ا جلدو لل حدد  عدم ي ي ددة  و 

اسسدددددتالية ور  دددددد مدددددا نرإددددددحال فه ددددداو  ي يدددددو لكددددد  إدددددبم فحدددددجمل اسخدددددع
مفبوصدد  صددمري ولدديو فيدده  ي مفددبلزمات وال ع ي يعيددةال فال ددان ا هددذح 
ال ي ددة إل دد ون  ىل الدددا ت للددوال عال رجعددع  ىل ال  دددمل و ددداع مدد  اسش 
يلحددة الفددو اين وقلددع لدده  نددين سدد  رو بفددرعة  ىل كيفددماإو مددم  جددل  م 

هددددذح الرحلددددةال " عددددد     خدددد ال  ندددددين  ح صددددة   صددددارحبه ابسدددددتاتي ي  ا
س واصل الفري  ىل اجل وب"ال وتع و مم قراري ولك ده عدرث  ندين جدا  ا 
 ل  اسمرال بي ع له  ن االنفحاب ر إكم مرتو مم اللح ة اسوىل لذا ر 
 تدر   ابختدا  قدرار مواصدلة االنفدحاب سندين ال  رإدد  ن إبكدرر مدا حصدل ل دا 

صددد ا  و دددد  ن فددد ا لوحددددان ا جلدددوال كدددان ا م دإشدددو  ن نفدددبي ظ ا ال
قددددددددراري صددددددددائ ا سن اجلميدددددددد  إعلددددددددم  ن ه دددددددداو فوضددددددددى ولكددددددددم ال إرإدددددددددون 
تشايصدددهاال ورغدددم  نددده عارضدددين ا  لددد   ال  ن اجلميددد  اختدددذوا  لددد  ال دددرار 
بعدي و مر مم يلحةال لدذا سد  بهم ا قدرار عددم ال  داء  بددا وكدان تركيدزي  

ت الهاجرإم ا  ماكم آم ة بعيدع عدم كله ا أتمص زوج  و وال ي وزوجا
العددددددوال وحي هدددددا سدددددوث ن كدددددر كيددددد  نواجهدددددهال ل دددددد بي دددددع لددددده  ن أتمدددددص 
العدددائالت  مددددر مهدددم جدددددا ا هددددذح الرحلدددةال لك دددده ر   ر إددده وهددددو ال  دددداء ا 
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جلددوال ور  عارضددده ا  لددد ال  ه ددع  ىل ال  ددددمل الصدددمري لكدد   ةددد  عدددم 
الفدو انية زوجدة يلحدة  زوجد ال وع ددما  خلدع ه داو وجددرا مد   م هداجر

الفدو اين وادا صدددإ ات جدداال كمدا   ددا قابلدع زوجدة  خددوان اسسدري عيفددى 
الب دددددزاين الدددددذي اخبطددددد  ا مفبشددددد ى صدددددلي  ا مشدددددا  م دإشدددددو ا سددددد ة 

م وسدددلم لعمرإكدددانال وكاندددع لددددي زوجددد  بعددد  مدددم  خ دددارحال فهدددو 2003
ربرددا  ن ادد ه م  ددو  وال  حددد إعلددم  إددم مكانددهال وع دددما الب ددع بزوجبدده  خ

معلومددددات اإلخددددوع ا وزإرسددددبان تؤكددددد  ن اسسددددري إبواجددددد ا سدددد م بمددددرام 
اجله م  ا  فمانفبان وهذا مؤكد مم بع  اإلخدوع الدذإم فدروا م ده ك مثدا  
اسش  بددو فددىي الليدد ال وفرحددع  م ل مددان جدددا لرءإددة ولددد اسسددري الددذي إ لددغ 

يلحددة الفددو اين سدد واتال ر إكددم اسمددر سددهل ابل فدد ة لددعش  3مددم العمددر 
فلدإدددده مفددددؤوليات كثددددريع ف  انددددو  ندددده الفددددؤو  العفددددكري ا هددددذح الهمددددة 
وجدديش الشدد اب  ددع تصددرفه كددان لدإدده  إ ددا االاددة عددائالت لريعاهدداال لدإدده 
زوجبدددص و ب ددداء كمدددا  ن زوجددددة عيفدددى اسسدددري ا  مبدددده س دددا  خدددع زوجبدددده 

زوجددع وكانددع تعدديش  ائمددا مدد  عائلددة يلحددة رغددم   ددا تصددرفع ةكمددة وتب
بعد  سر زوجها وعلى مذهو اجلمهور فارود زوجها مم الف م  مدر غدري 
معلدددوم  بددددا وةفدددو تصدددرفات اإل ارع اسمرإكيدددة فيمدددا إفدددمى ابحلدددرب علدددى 
اإلرهددداب فهددد  لدددم تتكددده  بدددداال  ال  ن إشددداء هللا وهدددو خدددري احلددداكمصال لدددذا 
واف هددا اجلميدد  علددى قرارهددا وتزوجددع  ش سددوإدي مددم  صددل صددوما  وكددان 

 معها ا جلو. 
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كانددع قددرارات يلحددة الفددو اين ابل فدد ة لل فدداء ع ي ددةال فددربغم 
 نه عدرث ب دراري  صدر علدى  ن ت  دى ال فداء ا ال  ددمل ا جلدوال ور  ق دل 
بدذل  ي عددا ف دد عارضددع  لدد  سن جلدو هدددث م اادر لل ددوات اإلايوبيددة 
بف و  هور قوات ا داكم والشد اب فيهدا بكثدرع وكاندع ج هبهدا هد  ا د  

سو  ا وقبهاال سن كيفدماإو فارغدة  امدا وهدذا مدا ك دا  شداحال  ن إل د ت ا
العدددو  ىل االلب دداث  و اإلنددزا  ه دداو وتاصددر ق ددل وصددول ا لعاقل ددا احلصددي ة 
ا م ط ددة كيددام وين وغدداابت )الكبددا( الواقعددة ا احلدددو  الكي يددة الصددوماليةال 

فيهدددددا والفددددد و فهددددد  معاقل ددددداال ولدددددم إ ددددددر  ي عددددددو ب  دددددل هللا  ن إهزم دددددا 
بفددددي ال لددددم إصددددمد  ي عدددددو سكثددددر مددددم اددددهر ا تلدددد  المدددداابت الطرإددددة 
الوحشةال كما  ن الدخو   ليها ا غاإة الصدعوبةال كاندع ن درو واضدحة ور 

   مو لشيت آخرال جيو أتمص العائالتال هذا هو اعاري.
وبعددد نصدد  سدداعة ت رإ ددا وصددل اسش عيفددى الكيددين وقددد بددد  

د ر إهدددددد  مدددددم إددددددوم  و  مدددددم رم دددددان وم ددددددذ  ن م ددددده البعدددددوال فهدددددذا اسسدددددد
اسبفلمع كيفماإو هلمال ف د توىل ير  قطاه الطدرمل   بعدد  لد   خدل ا 
حددرب م ااددرع غددري مدددرون لعسدد  الشدددإد مدد  اجلدديش ال  ددام  اإلايدددور  
كمددا سدد  ع وقلددعال وجيددو  ن نل دد  عليدده البحيددة لشدد اعبه وال نزكدد  علددى 

فددددمونه اجل ددددرا  بفدددد و اسددددبمرارح ا هللا  حددددداال كددددان اإلخددددوع الصددددوماليون إ
احلرب يوا  هذح ال تعال  نه مدم  ف دل اد اب ا ا ال ط دة فهدو صد ور ولدإده 
ادددددة ويمددددددو  ا ت دددددددمي اسف ددددددل سب ددددداء  مبدددددده. ا ن ددددددو الوقددددددع وصددددددلع 
اهموعدددددات الددددد  كاندددددع قدددددد  هدددددع  ا ددددداء معدددددارو  إ صدددددور كمدددددا وصدددددلع 



                   476War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

مدم بيدداوا ومدا حوهلدا  موعات حرب العصاابت الد  كاندع ت اتدل ابل درب 
وكان  مريها اسش  بو ح جمل الراحاوإمال وقد جهزانهدا ا م دإشدو ا ادهر 

للببوغل ا عمد  بيدداوا ومدا حوهلدا لشدم حدرب عصداابتال ل دد فرحدع  11
جدددددا ب دددددوم هددددؤالء س ددددم  رن ك ددددري ل دددداال فهددددذح اهموعددددات تبحددددرو خب ددددة 

إصددل  ليهددا  بددداال  مددا  وبدددون آليددات واا بددع قدددرارا علددى ال دداورع فالعدددو ر
فرحب ا فكانع ك ريع ع دما  هدر اسش الهداجر وهدو  حدد يالب دا اسوروبدصال 
وكدددان قدددد يلدددو م دددا اإل ن ابلدددذهاب وكفدددو خدددربع ا حدددرب العصددداابتال 
وع دددما الب ددى ابسخددص اللددذان معدد  ا الفدديارع سددر جددداال وبدددا واضددحا  ندده 

ر ا المدداابتال وقددد فهددم معددىن أتاددر كثددريا ا ال ددتع الدد  ق دداها ا الكددر وال دد
احلددددروب ف ددددد تدددد  وتعددددو وكددددان جائعددددا جددددداال وبددددد  فكدددد  إلخواندددده عددددم 
قصصه ا م ط ة بيداوا وما جاورهاال وقد  ح ه اجلمي  سنه الهاجر الوحيدد 
الذي  خل م  تشكيالت ق يلة الراحاوإم وهذح البشكيالت ال ت  ل  حد 

  يلدة ال إعلمهدا الكثدري حددص غدري رحداوإين سن الوضد  حفدانال ولمددة هدذح ال
الصدددوماليون ال إعرفو ددداال لدددذا كدددانوا إرفوضدددون وجدددو   ي غرإدددو ال إبحددددا 
بله دددبهم سسددد اب مه يدددة و م يدددةال ومددد   لددد  وبعدددد  ن تددددخل ا واف دددوا علدددى 
ان دددددمامه هلدددددم وكدددددان  لددددد  ا الشدددددهر العاادددددر ع ددددددما  هدددددو معددددد  لدددددز رع 

وح جدا كما إ و  اجلمي ال بوره كاال ل د ت هموا  مرح و خذوح معهم وقد  ح 
ل دددد مدحدددده اسش  بددددو ح دددجمل اسمددددري )علدددد  صدددابر( كمددددا مدحدددده اسش نددددور 
اسوغا إين وهو قائد ميدداين لدد  ا داكمال ل دد فدر  هدذا اسش بل داء  خوانده 
وفورا  هدو واسدب  ن مدم  مدريح لي  دى مع دا ا هدذح الرحلدة احلفاسدةال وجداء 
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فيهددداال  مدددا  موعدددة علددد  صدددابر  لي دددا ف لدددع لددده ا خدددل ا الفددديارع ف خوإددد  
 سببوىل  مر الكمص ا جلو.

ع ددددما عددددرث بعددد  اإلخددددوع ب ددددراري سددد لوين  ن كددددان بوسددددعهم 
االسدددبمرار ا الفدددد ر معدددد   ىل كيفددددماإو بعدددائالرمال ف لددددع هلددددم " ن ال ددددرار 
إعدددو و اين سر يلحدددة فهدددو  مدددريكم"ال  مدددا  ان فلددددي مفدددؤلية  م يدددة حلماإدددة 

لطلددددوبص والهددداجرإم الدددذإم معددد ال "ال  رإددددد  ي هدددذح العدددائالت والشددد اب ا
مهدداجر إعمددل معدد   ن إ دد  ا اسسددر  اخددل الصددوما "ال ر  أتخددر كثددريا ا 
جلو ف عد ساعة ت رإ ا يل ع مم  ر يلحة تزوإدي ابلوقو  للفديارع ال د  
 إكددو الدد  مدد  إوسدد  الب ددزاين وسدديارو الفددرثال و ه  ددا  ىل مركددز الشددرية 

 رجعدددع  ىل يلحدددة وتكلمدددع معددده خبصدددون اسخدددع وع ي دددا الفدددياراتال  
اسسددددتاليةال فع دددددما سدددد ل اح  ن كددددان إرإددددد م هددددا ال  دددداء برف ب ددددا  و سددددبكب   
ابل  ددددداء مددددد   مدددددراء زوجهددددداال فلهدددددا احلددددد   ن أت دددددر  وامدددددر اسش  بدددددو يلحدددددة 
الفو اين سنه كان  مري زوجهاال ور  جربها علدى ال دزو  معد  رغدم  ندين  علدم 

خطرع وسبلد ا  ي حل ةال  ر ت بذل  جت و البدخل ا ما   ا ا حالة 
ال إع يددينال ف ددد أتاددرت  م ح صددة بدد ع   راء اسخددوات ع دددما قلددم هلددا   ددا 
سدددب  ى مددد   مدددراء زوجهدددا و  دددا  دددع  مدددارع اسش يلحدددة ومدددا  ىل  لددد  مدددم 
الكددالم الدد  ال معددىن لددذكرها اينال وحي  ددذ  ددداع مدد  يلحددة لكدد   عددرث 

  وإ دو  نه ر إكم إدري ما جيري فهو مشمو  ابحلرب حاليداال ال رار ال هائ
وقددا    "   خدد  خددذها معدد   ىل كيفددماإو للددوال ع"ال وهكددذا تراجعددع  م 

 ح صة عم قرارها ويل ع ال زو  مع ا م  اب بها. 
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ت ابل ددددا مدددد  الكثددددري مددددم اددددد اب االسددددبا ارات وهددددم مددددم  هدددددل 
 را وا الفدددددد ر معدددددد   ىل  م دإشدددددو وكددددددانوا  دددددع  مددددددرع اسش البددددددار م اادددددرع و 

كيفدددماإو ولك دددين رف دددع  لددد  سال  سددد و الشددداكل سحددددال يل دددبهم  ن 
إصددددمدوا مدددد  اجلدددديش واالاددددتاو ا الكمددددص الرت ددددو حفددددو اسددددبطاعبهمال 
قلددع هلددم "سدد لب   ا ال رإددو العاجددل  ن كددان ا العمددر ب يددة  ن ادداء هللاال 

ح البحركدات وال صدائ  اب وا م  البدار سنده فبداد  لديكم  كثدر"ال ا  ا داء هدذ
قابلددع اسش آ م عددريو وسدد لبه عددم سددالح  الشاصدد  الكالكددوث ا ددان 
رال وك ددع قددد  عرتدده و خددربين  ندده ال فملدده حاليدداال وسدد لبه عددم  خ ددار  مددراء 
الشددددددور  الب  يددددددذي ف ددددددا      ددددددم مجيعددددددا خبددددددري وقددددددد وصددددددلوا بفددددددالم  ىل  

ري وإبواجدددان كيفددماإوال و كددد    ن الشدديخ اددرإ  والشدديخ حفددم اددا خبدد
ا كيفماإوال ف صحبه وتركبه ا حاله واجتهع  ىل اسش يلحة لكد   و عده 
والفالم عليه سن ا رما لم نر  بع  اال فبحدا ا عم موضوه اإلخوع اليم ص 
وقلع له " ن الش اب قد وصدلوا وهدم إرإددون العمدل مع داال لدذا هدم معد "ال  

ف وضددحع هلددم  نددين  كددان لددد  بعدد  هددؤالء    ددات كثددريع ا العمددل مع ددا
ويلحدددة ا مجاعدددة واحددددع وبفددد و ال دددروث احلدددا  جيدددو  ن إكوندددو  دددع 
 مراع يلحة وع دما سيهد  اسوضاه س  لو ون اقش  عمال ا ا الفب  لال 
وبشكل عام  خربرم  ن الططداو العامدة سدبكون خدارد الصدوما  حدص لدو  

 دو ف دد  را  ك ع بداخلها. انقش ا م  اسش يلحة عم خطة الكمدص الرت
 ن إعددددرث كيدددد  واجه ددددا العدددددو ا كمي  ددددا وكيدددد  صددددمدان كددددل تلدددد  الدددددع 
فزو تده مددا ع دددان مددم معلومدداتال وقلدع لدده ابحلددرث الواحددد "جيددو  ن إكددون 
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الكمص م اج  وسريال وجيو تطوإل م ط ة ال بل وإكون مم جانو واحدد 
 ري حددررجدددا ولدديو جددان ص"ال  دددا ا قلدديال عددم بعدد  البكبيكددات هددو خ دد

ا ا لدد  لبهددبم ابجل ددو  الددذإم سدديهربون  ي عدداال ف صددحبه  ن إددتو سدديارتص
 ىل المابددددة بعددددد الكمددددص لكدددد  ت طدددد  الفدددد ل هلددددمال وقددددد اددددكرين وقلددددع لدددده 
" سددددب  ن  فدددد نين انز   ىل كيفددددماإو"ال وراف ددددين  ىل الفدددديارع وسددددلم علددددى  م 
ل مدددان وسددد هلا عدددم  خ دددار الشددديخال فدددر ت عليدددهال "اسمدددور كمدددا هددد "....ال 

بددددخلع وقلددددع لدددده "الشدددديخ إرإددددد  ن نرسددددل  حدددددا  ليه....إرإددددد معرفددددة مددددا ف
جيددددري"ال وسددددلمع عليدددده وبددددد ان بب هيددددز  ن فدددد ا للحركددددةال وق ددددل  ن نبحددددرو 
اتصددددل ا بع دددددهللا  إددددل جدددد  ل ؤكددددد لدددده  ن ددددا قددددا مون  ن ادددداء هللا ويل  ددددا م دددده 
اسددب  ال ا ا مشددارث الدإ ددةال وا هددذح اسا دداء يل ددع مددم زوجددص االتصددا  

زر ال مر وقدد فعلدع وسدلمع علدى اجلدريان  ون  خ دارهم  ي اديتال ل دد ز
جاءين بع  اإلخوع الكي ص وسلموا علّ  ةرارع وبعدها يل وا مين ال صدائ  
ف لددع هلددم  ن إصددمدوا و  ا كفددر ا دد   ي يرإ ددة في ددو البحددرو بفددرعة 

و   ىل م دداي  اجل ددوب س ددم إفددبطيعون االندددماد ا ق ائددل ال دداجون والدددخ
 ىل كي يا  ون  ن إعلم ملم  حدال واكروين و ركوا  ىل مواقعهمال ومم جان  
سددلمع علددى اإلخددوع اليم ددص وو عددع اجلميدد  و  رك ددا مفددرعص  ىل مدإ ددة  

 كيفماإو.
 رك ددا مددم جلددو بفدديارتص ال دد   إكددو وفيهددا إوسدد  الب ددزاينال 

الكيدددين  ع دددداجل ار الكيدددين وعمدددر البدددار وزوجبددده وزوجدددة الشدددهيد ع ددددالرمحم
وزوجددددة اسش الشددددهيد ادددداكر اإلايددددورال  مددددا ا سدددديارو فك ددددع  ان وزوجدددد  
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واسوال  الثالاال واسخوع الهاجرون الثالاال وبعد خروج ا مم جلو بعدع  
كيلومتات ب شرت سيارو وقد تع   ا مدم قددرهللا وحكمبده ا البعامدل مد  

لعدالصال فع دددما  الع دا  واسب شدران خدرياال  ن در    خدد  ال دارف ع ائدو رب ا
ك ددا ا الطرقددات والددوعرع والبع انددة والرمليددة وغددري مفدد لبة ر ن  ددد  ي  يددارال 
 مددا اين وتددم نفددري ا الطرإدد  اسدد لع ب شددرانال   ددا  قدددار هللا علددى الع ددا ال 
نزل دددا بفددددرعة وقددددد اسدددبوق  ا سدددديارع نيفددددان سش صدددوما  وسدددداعدان ا حددددل 

ري الك دداراتال ومددا  نددين ال  ملدد  مشددكلب ا ومفدداعدع مددم اجلميدد  قم ددا ببميدد
 حبياي  مم الك رات ف د اسبادم ا ك ارات ال    إكو ورّك  اهدا ع ددي 
   رك ا وبعد فتع وجيزع جدا ب شران مم جدإدال وفعل ا مثدل اسو ال و بع دا 
الفددري  ىل كيفددماإو واسددب  ل ا اسش ع دددهللا  إددل جدد  مفددؤو  االسددبا ارات 

ر االسددبا ارات ا كيفددماإو ونددز  اجلميدد  ه دداو ا اجل ددوب و خددذان  ىل م دد
 بفالم.

 
 التاُ  للل,ر إىل ا دو 

 
مال هددذا هددو البددارإخ  مددا الوقددع ف ددد ك ددا ا 29-12-2006

احلا إددة عشددر ق ددل ال هددرال ور إكددم لدددإ ا الكثددري مددم الوقددع سن اسحددداا  
كانددددع واضددددحة   ددددا ا تصدددداعد  ائددددمال لددددذا كددددان علي ددددا رسددددم خطددددة سددددرإعة 

لرحلددة مددا بعددد ا دداكمال ر إ  ددى ل ددا  ي ادد   ن االنفدداحو مددم   ومبكاملددة
كيفددماإو وار  وسسدد اب عدددع وم هددا الب دداء مجيدد  قددوات ا دداكم ا اجل ددوب 
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ف د  هر ل ا  ن هذح الب معات سببوزه هر   ي  رابو بفي  بف و عددم 
ال  ج ا ت  يمها مم ق لال وفيها الكثري مم الش اب اجلد  المري م  مصال  
كمددددا ر  ددددتم بعدددد  هددددذح اهددددامي   ولددددة الؤسفددددات لددددذا فلددددم تكددددم ه دددداو 
مؤسفددة   ارإددة ا اجل ددوب لب  مهدداال ومددم إعددرث كيدد  إب اتددل الصددوماليص 
إددددرو مدددا   ددددا ع دددهال كاندددع   ارات ا ددداكم كلهدددا ا كيفدددماإو بددددءأ مدددم 
 اإل ارع الفياسية برةسة الشيخ ارإ  والشور  برةسة الشيخ ياهر والاليدة
برةسددة ع دددال ا ر  بددو بكددر عددداين الددذي كددان مدد  والدددح ال عددد علددى كرسدد  
مبحروال  ما اإل ارع العفكرإة الرعية ف د غاب قا را س م ا احلدجال وملدذا 
الشددكل سدديبوىل  لددو جدإددد تفددري العمليددات ا اجل ددوبال ل ددد اجبمدد  كددل 

ة الوضدد  هددذح اسفددره ا م ددىن لعمددم البحدددع علددى  يددراث كيفددماإو ل اقشدد
اجلدإد ور   هر هلم سنين الرجل الا  ال وكان ع دهللا  إل جد  إعلدم جيددا 
 نددين ال  حددو ال هددور  مددام هددؤالء سال  سدد و اإلحددراد سي  حدددال فهددؤالء  
كددانوا إعملددون لل دداءات مدد  الصددحافة وإؤكدددون هلددم  ن "ال وجددو  لل اعدددع 

الفياسدية الد  ليفدع ا الصوما "ال وكانوا م دص ا  لد  وابلدذات اإل ارع 
لددددإها   ىن فكدددرع عدددم نشدددايات ا الفدددرإةال  مدددا الشددديخ يددداهر ف دددد كدددان إعلدددم 
جيدا  ن  اب يلحة الفو اين هو حاكم كيفدماإو ال علد ال و نده جيهدز اجلديش 
للحدددرب ا جلدددو والددددفاه عدددم كيفددددماإوال كمدددا إعلدددم جيددددا  ندددين الفددددؤو  

 ابسددبا ارات ا دداكمال اسمدين حلركددة الشدد اب اهاهدددإم  ون  ن إعلددم عالقدد 
وكددان إعلددم  إ ددا  ن عيفددى الكيددين هددو الفددؤو  عددم اجلدديش البدداب  لشدد اب 
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احلركةال كان علدّ  االببعدا  عدم الب معدات والصدحافة واحلماسدة والتتيدو لدا 
 بعد كيفماإو.

يلدو اسش  بدو م صدور الشيشداين وهددو مدم الشد اب الدذإم فددروا 
ابل  ل  اقش مفدب  ل وجدو هم ا مم اليمم ومعه اسش  لحد اسنصاريال م 

الصوما ال وقد جاءا  ىل م ر االسبا ارات ا كيفماإو وعملع جلفة م  
هددددؤالء الشدددد اب ويل ددددا مددددين البعدددداون مدددد  يلحددددة وعدددددم الب ددددازه وال  دددداء ا  
كيفماإو سن  ل   مدر جيدد ومدا  ىل  لد  مدم الكدالم اجلميدلال ف لدع هلدم  

هلدم  ندين  مدص سدر ال اعددع اسم كالما واضحا ال إعرفو دا مدم ق دلال  كددت 
بعددد  98ب ددرار مددم  لددو الشددور  ا اجللفددة الدد  ع دددت ا ق دددهار سدد ة 

 حدداا  فرإ يدا وكمدا  كددد   هدذا اسش  بدو ممدد الصددري وحي هدا كدان هددو 
الفددؤو  عددم العمليددات ا ارجيددة لل اعدددعال   بعثددع  ىل الصددوما  لل ددرب 

لحددددة  مددددريا ل ددددا ب ددددرار مددددم الشدددديخ الصددددهاإ ة ا كي يدددداال وبعددددد  لدددد  جدددداءان ي
الشددهيد  بددو ح ددجمل الصددري وقددد تعاون ددا مجيعددا ون ددذان العمليددة   ات بعدددت 
عددم اجلميدد  سسدد اب  م يددة ةبددةال وع دددما  خلددع  ىل الصددوما  مددم جدإددد 
ل اصرع ا اكم كان لد  معلومات واضدحة مدم مجيد   فدرا  ال اعددع اسم  ن 

نددين لفددع  مددريا سحدددال وقلددع هلددم  ن اسش يلحددة معددزو  عددم اإلمددارع كمددا  
اسش يلحدددة هدددو حدددر ف دددد اختدددذ قدددرارات ختصددده وان دددم رعيدددا حلركدددة الشددد اب 
اهاهدإم ور  فعل  ل  بل  تعاون معها ف   سنين بكل بفاية مد  العمدل 
اجلمدداع  مدد  مجيدد  الفددلمص كمددا  نددين ملبددزم ت  يميددا مدد  الشدديخ  سددامة فددال 

ن و الوقعال و عدين  ن مجيد  اد اب حركدة   ك ين  ن إكون لدي  مريإم ا
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الشدد اب اهاهدددإم  خددذون  وامددرهم مددم اسش  عاعيددل عددرا  ولدديو الشدديخ 
 سامةال وما  نين حر ا قراراو ولفع  بعدا سحدد  امدا كمثلكمداال لدذا ف دد 
اختذت ال رارات ال   راهدا م اسد ا هلدذح الرحلدة والد  تفدعى لبد مص الشد اب 

يددا وأتمددص العددائالت الهدداجرع الدد  مع دداال وقددد ت همددوا كالمدد  الطلوبددون عال
و حفددوا ابالحددراد فشددعرت   ددم ا  ددري مددم  مددرهمال هددل إبحركددون معدد   و 
إ  ددون مدد  يلحددة؟ال وقددا    اسش م صددور "   خدد  هددارون ل ددد يلددو مددين 
اسش يلحة مفاعدته ا ت  يم الكمائم ف رجوا  ن تب هم اسمر"ال ف لع لده 

ت عددل مددا تددراح م اسدد ا"ال ن لددم  م عدد  مددم  فمددا ت علدده سمبدد ال  "هددذا  ف ددل
 كدت هلم  ن إتكوا  مر يلحة و مري فهذح الف لة بفيطة وسد حلها قرإ دا 
ع ددددما نصدددل  ىل كيدددام وين مجيعددداال و كددددت هلدددم ال  ددداء مددد  يلحدددةال سن  اب 
م صددددور مباصددددجمل ا الكمددددائم ولدددده خددددربع يوإلددددة ا الشيشددددان وقددددد واجدددده  

دع معدارو وهدو مدم اد اب ال ائدد الشدهيد خطدابال ومدم الدذإم الرون ا ع
فددروا ا الفدد م اليمددين ا الواقعددة الشددهورعال و ان ر  مددان   ن إ  ددى  حددد مدد  
 خي ا يلحة الفو اين ف ان  عرث جيدا تصدرفات الشد اب العدربال قلدع هلدم  
كل واحد م كم حر ا قرارتهال والذي إبعاإش م  الش اب الذإم  تون مم 

رع جيدددو  ن إ همهدددم جيددددا و ال سيحصدددل ه ددداو ت دددافر ور  كدددم جددداهزا اجلزإددد
فدد ان  علددم  ن  ةسر   لدد ال لددذا ر  تدددخل ا قددراررم بفدد و محاسددبهم احلاليدد

بعدددد فدددتع وجيدددزع سددددببمري الواقددد  وقلدددع لددده "اب ددددى معددده وسدددوث نلب دددد  ا 
اجل ددوب"ال واددرحع لدده سدد و  ركدد   ىل كيددام وين مدد  العددائالت و وضددحع 

نفددحاب وار ال ورغددم اجبهددا  الهدداجرون لب ددا ي  لدد  فلددم إ دددروا لدده  ن اال
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والفددددد و بفدددددي ال   دددددم ليفدددددوا مدددددم  هدددددل الددددد ال  فدددددال رار ال هدددددائ  سددددديكون 
للصوماليص وهذا ما خي ى على بع  ا اب اال فلم ر  اعورهم  ن الفدلطة 
توادددع ب ددددررا البملدددو علدددى ال  ليدددة والعصددد ية الددد  جتدددري ا عدددرومل هدددؤالء 

ال وهذا مم الوهم على اسقل ا هذح الرحلةال جيو  ن نبعامل م  الصومالص
الصومالص   م  خوع سدل يون ولكد هم لدم إ بعددوا عدم سدلطلة ق دائلهم  بدداال 
مهمددا زعمدددوا  ال مددم رحدددم هللا وقليددل مددداهمال  كدددت لدددعش م صددور  ندددين قدددد 
خرجدددع مدددم جتربدددة غدددري بعيددددع ا م دإشدددو ف دددد رت دددع مددد  ادددور  ا ددداكم 

وال اومددة ا  اخددل م دإشدددو ولكددم مددا ا حصدددل بعددد  لدد ؟ جددداءين  لل  دداء
 تصا  قرب ال  ر وبعد خرود اجلمي  وكدان  ن ن   ا الصديدعال والفد و 
 ن اددد اب اهلوإدددة كدددرب  ق ائدددل م دإشددددو قدددد انفدددح وا م هددداال لدددذا انفددددحو 
اجلميددد  وهدددذا سيحصدددل ه دددا ا كيفدددماإو ع ددددما سي فدددحو اددد اب ق ائدددل 

همال فددددال إ  مددد  للمفدددلم  ن إلددددد  مدددرتصال وز  ع علددددى اسوغدددا إم  ىل معددداقل
 لددددد   ن زوجات دددددا و هالي دددددا و و ال ان مع دددددا فدددددال إ  مددددد   ن ندددددزجهم ا هدددددذح 
اسحدددااال سن العدددو الددذي نواجهدده ال فددتم ال نفدداء وال  ي ددا  وال إددرحم 

  بدا.
 ركع بعد هدذح اجللفدة  ىل م در يلحدة سقابلده حدص  وضد  لده 

د  اداعات ا الفدب  لال وق دل البحددا معده كدان اجلميد   مري سندين ال  رإد
إعلدم ب ددراري وإبع دو مددىن وإفد   كيدد   خطد  للددذهاب  ىل كيدام وين مدد  
العلدددم  ن اجلددديش ا كيمفددداإو وه ددداو  ركدددات وجتهيدددزات لل بدددا  ا جلدددوال 
وما كان جيهله هؤالء هو  ن احلرب ليفع ال با  ف د ال بدل أتمدص عدائالت 
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وجتهيددز مدد و  جدإددد هددذا  إ ددا مددم ال بددا ال ور  تراجدد  الهدداجرإم واجلرحددى 
عدددددم قدددددراري و ه دددددع  ىل يلحدددددة الفدددددو اين وعرفدددددع  نددددده جددددداء مدددددم جلدددددو 
للتتي دات ال هائيددة وكددان ا سديارته ف زلددع وسددلمع عليده وكددان مدد  اسخددوإم 
 بدددو م صدددور الشيشددداين و حدددد اسنصددداري ف لدددع لددده " ندددين مب ددده  ىل احلددددو  

لب   هددددا  ي الدددداير"ال ر تع  دددده ال كددددرع سن وسدددد  خذ مع ددددا كددددل العددددائالت 
احلماسددة كانددع واضددحة لددد  اجلميدد  وجتّهددز كددل ال ددان ليبوجهددوا  ىل جلددو 
وإعددددين  لدددد   ن كيفددددماإو سددددبكون فاضددددية ومددددم الفددددهل االسددددبيالء عليهددددا 
بعمليدة  نددزا  بعددد ت فددي  مدد  ال  ائددل العا إددة للشدد اب ا الددداخلال ال   ري  

هدددون قدددوات ن اميدددة هلدددا عمددد  لوجيفددد  كيددد  غددداب عدددم هدددؤالء   دددم إواج
مفب ر كمدا  ن العددو سمرإكد  إدزو هم بكدل يلدوال ع ددما ر إبده غدري راو 
ب ددراري و عبدده وقلددع لدده هددذح هدد  خطدد  اسم يددة "جيددو  ن   ددو كددل هددذح 
العائالت وإالت احلرب"ال وهو إعلم  نين رجل  مىن وإ  م   ن  فعل ما آراح 

لحددة سددؤا  واضددحا وك ندده إرإددد  حراجدد  م اسدد ا ل ددا مجيعدداال وسدد لين اسش ي
 مدددددام م صدددددور و لحددددددال وكدددددان جدددددوار ا م بهدددددى الوضدددددو ال سندددددين ك دددددع قدددددد 

 جلفع م  هؤالء
 هل سب و مع ا  ىل جلو ل رتو الكمص؟ -يلحة: 
"كمددا قلددع لدد  سدداب اال  نددين مبحددرو مدد  العددائالت  -إع ددوب:

  ىل احلدو "
 ىل م ددر وسددلمع علددى اجلميدد  وو عددبهم مجيعددا و ركددع مفددرعا 

االسددبا اراتال وا هددذح اسا دداء اتصددل ا بشدد اب االسددبا ارات ا م دإشددو 
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و كدوا ل ا  خو  العدو  ىل م دإشوال كما  كدوا ل ا  ن م در االسدبا ارات  
كان مم ضمم  هداث اجليش اإلايدور ف دد هدامجوح بعدد  ك دري مدم ال دوات 

اددد ء مهدددم فيددده الابلطدددة بدددص صدددومالية و ايوبيدددة ولكددد هم ر جيددددوا  حددددا  و 
سددو  بعددد اسغددراو ال زليددةال ف ددد  خلدد  ال ددر ق ددل وصددوهلم بعدددع سدداعاتال 
و دد  الشدد اب ا  فددم وختددزإم اسسددلحة ال باكددة لرحلددة مددا بعددد االحددبال ال 
وقد  كدت للشد اب  ن إ دد وا فدورا ابل درب وزره اسلمدام وال دد  ابل صد  

حدددة مدددا ام العددددو قدددد ابل دددذائ  اهلددداون وغريهددداال قلدددع هلدددم "  دددا معركدددة م بو 
احبل الدإ ة"ال وعع ا  ن اإلايوبيص تركدوا ال دان  ا داء ال هدو والفدلو  امدا  
كما فعلع ال وات اسمرإكية ا بمدا  لك  إعطوا انط اه للحرإة وهدذا  مدر 
خطدددري سن مدددا فصددددل تفدددمى سدددرقةال ل ددددد هدددوجم م دددر اددددركة الكوكدددا كددددوال 

كددت  ن الشدعو الصدوما  سديعلم العالية وغريها مدم الشدركات الك دريعال أت
وبعد فتع وجيزع ال رمل بدص  ن إكدون الدر  حدر  لد  قدرارح وهدو ف دري  ىل هللاال 
و ن إكدددون  دددع االحدددبال  ال  لددد  قدددرارح ولدددو ملددد  بعددد  الددددنياال  ن كدددل 
 حبال  ا اسرو إعين  نعدام لعممال ل دد فرحدع اإلسدبا ارات اسمرإكيدة 

ة لدددة ارع اسمرإكيدددة لددددخو  اسعدددداء  ىل وكدددذل  بعددد   و  ا لددديج البابعددد
م دإشددوال ور إ ددا  هددؤالء ابلبددارإخ ومددا سدديبحدا بدده اسجيددا  ال ا مددة  ن 

 أتإدهم  ل  وسكورم      ىل  رتكاب اهازر ا الصوما . 
ل د حان الوقع س دا عما جر  ل ع  اجلرحى الذإم تركدوا 

هلددؤالء اجلرحددىال   ون  ي خطدة ا م دإشددوال ل دد حصددلع بعدد  الكرامدات
فه ددداو قصدددة ع ي دددة حصدددلع بعدددد انفدددحاب اجلددديش وال دددا ع وتدددرو بعددد  
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الشددد اب اجلرحدددى  ون حراسدددات  و أتمدددص إدددذكرال ف دددد سدددلموا ق ابدددل إدوإدددة 
 فاعيددة للدددفاه عدددم  ن فددهم سال إ عدددوا ا اسسددرال ور  فهدددم  ىل حددص كبابدددة 

جيددرب  هددذح الصدد حات مددا ا إعددين  لدد !ال ل ددد قاتددل اسش وهددو سددليم فكيدد 
 ن إددداف  عددم ن فدده وهددو جددرإ ؟ال كددان إ  مدد   ن خيرجددوا مددم تلدد  ال يددوت 
سن دددددا نعلدددددم مجيعدددددا  نددددده "ال سدددددر ا الصدددددوما "ال و ن اجلواسددددديو سيصدددددلون 
ابسعددداء  ىل تلدد  ال دداز ال وهددذا مدددا حصددل فعددالال فع دددما وصددلع ال دددوات 

وكدان اإلايوبية ا م دإشو بد ت بب بيش اسحياء ال  اادبهر فيهدا الشد اب 
الب بيش  قي  ومم م ز   ىل م ز ال وركزوا على ال يوت الكشوفة مفد  ا مدم 
ق ددددل جواسيفددددهمال ور إكددددم  صددددحاملا قددددد ات عددددوا اإلجددددراءات اسم يددددة س ددددم 
اددعروا  ن لدددإهم  ولددة واسمددور سبفددبمر  ىل اسبددد وهددذا كددان اددعور اجلميدد  

يون كل الطرمل بف و اسمم واالسب رار ا عهد ا اكمال ل د جرب الصومال
الشيوعية ومدم   الد وقراييدة المربيدة ور إ لحدواال    نعدم هللا علديهم اب داكم 
ولكم  هر العدو اللدو  سب اء  مب ا وهو المرب الكدافرال ف دد رجد   فكدارح 
مم جدإد وما نراح اليوم ا م دإشو ه  نبي ة تل  اسفكار اسمرإكية ال  

بكون ابل ددددوعال فالدددددمار والشددددبات واهددددازر تؤكددددد  ن توسددددي  الد وقراييددددة سدددد
ترتكددو مددم ق ددل ال ددوات اإلايوبيددة ة ددة احلرإددة ونشددر الد وقراييددةال والفددؤا  
الطدددرو  هدددوال مدددم  عطدددى للمدددرب احلددد  ا نشدددر الد وقراييدددة ابل دددوع؟ال ولدددا ا 
    اهاهدون مم ح  الدفاه عم  راضيهم ونشدر اإلسدالم ابجلهدا ؟ال  لديو 

 دددرم ايخدددر مدددا تدددؤمم بددده؟ال هدددل جيدددوز نشدددر الد وقراييدددة  هدددذا مدددم ال لدددم  ن
ابل وع؟ وال جيوز نشر اإلسالم ابلدعوع عم يرإد  اجلهدا ؟ال  ن مدا فصدل ا 
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الصددوما  هددو  امددا مددا حصددل وفصددل ا العددرامل م ددذ  ربدد  سدد واتال فه دداو 
ال ولكددددم هددددذح الددددرع 1ت شددددر الد وقراييددددة واحلرإددددة عددددم  يرإدددد  ال  ابددددل الدددد  

رب كلدد هم الفددعور والوجدده ضددد اسمددة اإلسددالمية وهدد  ال ددوات اسددبادم المدد
اسراو سكية الصلي ية اإلايوبيدةال ل دد  خطداء المدرب ا قراراتده ا هدذح الدرعال 
ف د  خلع ال وات اإلايوبية ومعها اجلواسديو الصدوماليص  ىل مع دم بيدوت 

مص الشعو وعااوا فيها ففدا ا وركدزوا وبشدكل خدان ا بيدوت اإلخدوع اللبدز 
ابلدددإم وهددم كثددر ا الصددوما  ور إ رقددوا بددص مددم إ بفددو  ىل حركددة الشدد اب 
اهاهدإم سواء مدم الهداجرإم  و اسنصدارال  و مدم إب د   إ ده ابت عدا الفد ة ر 
إ رقدددوا  بدددداال ل دددد  خلدددوا مجيددد  ال يدددوت وأتكدددد ل دددا  ن بيدددع إوسددد  الب دددزاين 

 ن     لد  علدى وعمر البار و بو وفاء سلمع مم كل هدذح الب بيشداتال و 
ادددديت فيددددد   ن جواسدددديو العدددددو كددددانوا ضددددع اء وكددددّذابصال فلددددم إصددددلوا  ىل 
اسهداث احل ي ة بل قصدوا  إذاء عموم الشعوال و ن     ل  على ا ء 
فيددد  علددى  ن هددؤالء الشدد اب كددانوا إهبمددون  م يددارم ق ددل كددل ادديتال فلددم 

ا إعرفدون ح ي ددة إتكدوا اهددا  سحدد  ن إبعددرث علديهم وحددص اجلدريان ر إكونددو 
مدا جيددري ا تلد  ال يددوتال وقدد  كددد ل ددا اسش مهددي كددراو  نده سددحو كددل 

 ايت مم تل  ال از . 
وعدددو ع ل صدددب ا الع ي دددةال ف ددد  احدددد  الب بيشدددات  خلدددع قدددوع 
صددومالية  بعددة لع دددهللا إوسدد   ىل م ددز ال وقددد ووجدددت جرحددى فيددهال وبدددال 

االايوبيص ا  لد  اسمدرال مم االعب ا  ال ور   را ت هذح ال وع  ن تشارو 
وتددددددخل ع اإدددددة هللا ف دددددد فهدددددم صددددداحو ال يدددددع  ن الصدددددومالص سيح دددددرون 
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اإلايددددوبص فهددددم ال إبصددددرفون  ال  وامددددرهمال فاحلدددداكم ال علدددد  ل دددداي  ع دددددهللا 
إوسد  هدو اجل درا  اإلايدوب )غدربي(ال وهكدذا اجبهدد صداحو ال يدع ون ددل 

وبعددد عدددع  قددائ  ف دد  اجلرحددى بفددرعة  ىل بيددع آخددر   مددم هلددؤالء اجلرحددىال 
وصلع قوع  ايوبية مدج ة ابسسدلحة و خلدع ال دز  وسد لوا  ن كدان ه داو 
 جانددو  و م دداتلص  و جرحددى صددومالص فيددهال ورّ  صدداحو ال يددع  ن م زلدده 

 ال  آمددم ولدديو فيدده  حددد سددو   هددل بيبددهال وقددا  هلددم  كدد كم ت بيشدده  ن  ر 
سديو الدذإم ن لدوا ا درب وقد فبشوا كل ال يدع ور جيددوا ادي اال وتع دو اجلوا

لةايددددوبصال وال   ري ر البع دددددو فمدددددم إبوكدددددل علدددددى هللا فهدددددو حفددددد هال وهللا 
ه. وقصددة غالددو علددى  مددرحال  ن هددؤالء إ فددون  ن هللا مدد  الفددلم البوكددل عليدد

الشددد اب الهددداجرإم مدددم جرحدددى معدددارو   خدددر  حصدددلع ع ددددما تدددرو بعددد 
اال وقدد سدلم هلدم  ق ابدل  إدو ال ور إكم ابسبطاعبهم ال هوو  و الشد   بدد

 فاعية وقيدل هلدم  ن ه داو  مدر ع صدومالية سدب و بعدد انفدحاب اجلديش مدم 
م دإشددو لب خدددذهم  ىل مكدددان آمدددمال وجيدددو علدددى  حددددهم فدددب  ال ددداب هدددر  
عدددد   ي يددددرملال وبعددددد مددددرور عدددددع سدددداعات مددددم خددددرود قددددوات ا دددداكم مددددم 

صدلع وزحد  م دإشوال ع  الش اب يرمل على ال ابال ف  ا  ن الر ع قدد و 
 حدددهم زراحدده  ىل ال دداب مدد  ادددع البعددو وايرال وبصددعوبة ابلمددة وب  ددل 
مم هللا فبحهال ولكدم ر تكدم ه داو  مدراع  مامده بدل ي دل صدمري ف دو  كدان 
إعلددددم  ن هددددذا ال يددددع إفددددك ه بعدددد  الهدددداجرإم ا عهددددد ا دددداكمال ولددددا ر   

ا مفدرعا وجدر  الط ل اسش اجلرإ  جتمد ا مكانده و نعدم ال  در فيدهال   فزعد
بعيداال ور  ر سو  عدع حل ات حص اجبم   هل احل  حو  ال ز  وكثدرت 
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ال ددددان و خلددددوح ووجدددددوا اجلرجددددىال وبددددد ت الصدددديا  ه ددددا وه دددداو "  ددددم مددددم 
ا دداكم...ال   ددم مفددلحص...ال جيددو تفددليمهم..."ال وكثددر اللمدد  ا الكددان 

كمال ومددا  ن اجلرحددى فال داهر  ن  هددل احلدد  كددانوا مددم ال  ائدل الدد  تكددرح ا ددا 
مم الهاجرإم في دو تفدليمهم لةايدوبصال وان در كيد  ان ل دع العالقدة بدص 
ا اكم وهؤالء الذإم انف وا وكذبوا على  ن فهمال هل اإلايدور سديكون خدريا 
مددم الصددوما  ا البعامددل مدد   ب دداء اددع ه؟ال وهددذا  مددر ي يعدد  ا اهبمعددات 

رو هؤالء بفد و عددم رضداهم لد ع  فه او ال اف ون ا كل  بم ال كما  
تصددددددددرفات بعدددددددد  الشدددددددد اب الهدددددددداجرون الددددددددذإم ر إكونددددددددوا  ددددددددع تصددددددددرث 
اسددددبا ارات ا دددداكمال وكددددانوا إب ولددددون وإصددددولون  سددددلحبهم ا كددددل  رجدددداء 
م دإشددو رغددم  ن ددا م ع دداهم مددم  لدد  مراعدداع لشدداعر بعدد  مرضددى ال  ددون 

ل  ليدة والعصد ية ال ب دة الذإم ال إ همون معىن الفلم  ش الفلم بدل إع ددون ا
ف دد ال  ن مثددل هددؤالء ال ف ددون رءإبددة اسجانددو حفددو مصددطالحبهم وهددم 
إبحكمون ا الصومالص ونف  هؤالء ال اف ون  ن اإلايوبص ليفدوا  جاندو 
ف ددددد  بدددددل ك دددددار  صدددددلييص ومبلدددددص للددددد ال ال كيددددد  ملدددددم  ن إفدددددلموا اإلخدددددوع 

ي جيهله ال اف ون اجلواسيو الهاجرإم لثل هؤالء ال ان؟ال واسمر اسخر الذ
هو  ن الهداجرإم جداءوا للصدوما  لفداندرم وقدد  قداموا  ولدة وكاندع عا لدة 
بشدددداهدت اسعددددداءال ف ددددد  ددددداع الب ددددارإر اسممميددددة  ن عهددددد ا دددداكم كددددان 
 ف ل عهد للصومالص م دذ اسدب الهلا مدم اإلسدباراب ع دوا مدم االسدبعمار 

ت عددع اسصددوات ا  اخددل ال ددز  وا ددع اإلإطددا . ر إهددد  اجلددو  بدددا ف ددد ار 
الش اب  ون حراوال فهم وبدن ا  ال إفدبطيعون رمد  ق دابلهم اليدوإدة ا 
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مجدددددوه مدددددم الفدددددلمصال   دددددم ليفدددددوا مدددددم ا دددددوارد  و البك ريإدددددص كمدددددا إ دددددم 
بع دددهمال بدددل هدددم مدددم الفدددلمص الب عدددص لفددد ة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم 

فلحص ا الكدانال وف د ع  هدر اداب وإ همون معىن زه  اسروا ال وكثر ال
ومعددده سدددال  وصدددوته جدددوهري مدددم ن دددو ال  يلدددة الددد  ا تلددد  ال ط دددة وبدددد  
إصرشال " إ هم؟ ما ا ت علون ملم؟"ال رف  صوته فومل اجلمي  و اار ابلفدال  
ه دددا وه ددداو وخددداث اجلميددد  مدددم تصدددرفاته فددددخل مفدددرعا  ىل ال يدددع و خدددذ 

  اخددل سدديارع م بوحددة خربددةال الشدد اب  ون  ن إددبكلم مدد   حدددال ورامدداهم ا
وتوقددد  اجلميددد  وهدددم إشدددهدون مدددا جيدددريال وانطلددد  ملدددم  ىل اههدددو ال ومدددا ر 
إعلمددده اجلمدددوه هدددو  ن هدددذا الشددداب كدددان مدددم ج دددو  هللا وقدددد  رسدددل الن دددا  
اجلرحىال و خذهم  ىل م ط ة فيها بع  ا اب ا اكم الذإم  ف دوا الفدال  

وقددا  هلددم "اهبمددوا زرحدداكم"ال ولكدد هم م اصددرإم للم اومددة وسددلمهم اإلخددوع 
وهكددددذا نصددددر هللا هددددؤالء الشدددد اب حلفددددم نيددددبهم ولبددددوكلهم علددددى هللا ولدددديو 
بف و محلهم لل  ابدلال فليفدع اسسدلحة وحددها هد  الد   دل اسمدورال بدل 

وه ددداو قصدددة اسش صدددال  الددددإم  جيدددو اإلعبمدددا  علدددى هللا ق دددل اسسدددلحة.
احلمددارال وخيددرد مددم الددذي كددان إب  ددل مددم بيددع ل يددع وعددم يرإدد  سدديارات 

بيع ق ل وصو  اسعداء  ليه بعدع اوان ف  ال كما  ن الراوع كانع م بشرع 
بددددص ال ددددوات اإلايوبيددددةال وهللا كددددان ا عددددون هددددؤالء الشدددد ابال ورغددددم ت بدددديش 
ال يدددوت مدددم ابب ل ددداب  ال  ن هللا  كدددرم هدددذا اسش و عمدددى  بصدددار اسعدددداء 

 وهذا ف ل هللا. فلم إلب بوا  ىل مكان وجو ح وهو  مام  عي همال
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وقددددد  قم ددددا ا بيددددع  06-12-29مددددا زل ددددا ا إددددوم اجلمعددددةال 
االسدبا ارات كمددا جلهدزت عدددع مراكددز إلإدواء ال ددا مص مدم م دإشددوال وكددان 
اسش  محد مدور وا  كيفماإو ومم معه ا   ارتده إفدعون لب هيدز اجلميد  
   ون وضدددد  خطددددة  وليددددة لوجهددددة هددددؤالءال  مددددا العددددائالت الهدددداجرع الدددد  معدددد

وبعدددددد  الشدددددد اب الطلددددددوبص لددددددد  اسمرإكددددددان ف ددددددد سددددددك وا مع ددددددا ا م ددددددر 
االسددبا ارات بعيدددع عددم اسضددواءال وق ددل ال ددد  ابجللفددات الفددرإعة لبحليددل 
اسوضددددداه يل دددددع مدددددم اسش عمدددددر البدددددار  ن  خدددددذ الفددددديارات للصددددديانة ا 
الوراددة الك ددريعال وإشددتي  يددارات جدإدددع وجيهزهددا لرحلددة  يددو  مددم اسوىلال 

لدددو معددده اإلحبيددداي  مدددم ال دددتو . خدددرد هدددو واسش  بدددو وفددداء لبلددد  و ن جي
الهمددةال وبعددد ال هددر ب ليددل رجعددا  لي ددا ابلطعددام و كددل اجلميدد  ب  ددل هللا   
خرجدددا الكمدددا  مهمبهمددداال و ركدددع بفددديارع ال ددد   إكدددو ومعددد  زوجددد  و م 
ح صه اإلستالية  ىل مفبش ى اهاهدإم ا كيفماإوال وهذح العيا ع كانع 

 اراث اسش الدكبور ممد الفو اينال وهو مم ا اب ا وقد فدر  لرءإب دا   ع
مجيعددداال وبدددد ان نبحددددا عدددم االسدددتاتي ية اجلدإددددع وكيددد  سددد واجه اسمدددرال 
ف لددددع لدددده  ون  ن  خ دددد  خطدددد  " نددددين سدددد جته  ىل اجل ددددوب  سددددره وقددددعال 
و  دددم  ن اجلميددد  سدددي عل مثل دددا"ال وادددرحع لددده وضددد  الدددر ع اإلسدددتالية وقدددد 

اسمر سنه إعدرث زوجهدا اسش الشدهيد  بدو ح صده اسسدتا ال ويل دع ت هم 
مددم  م ل مددان ال  دداء معهددا  ىل  ن ت دد ال و خددذت ح صددة معدد  لل يددع كدد  
ردددددبم اسخدددددوات ملدددددا كمدددددا  خدددددربت آسددددديا ول مدددددان وعيدددددة  ن إلع دددددوا معهدددددا 
لبفدددددليبهاال وا هدددددذح اسا ددددداء اجبمددددد  الشددددديخ  بدددددو يلحدددددة الفدددددو اين ب دددددا ع 



                   493War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 ان ف ددددد اجبمعددددع ابإلخددددوع الكي ددددص ورع ددددا خطددددة لرحلب دددداال الكمددددائمال  مددددا 
وكاندددع واضدددحة وتوصدددى  ن تواصدددل العدددائالت الددد  جددداءت مدددم م دإشدددو 
س رها  ىل مدإ ة  وبلد  احلدو إدةال ومدم   ردرإ هم  ىل كي يدا وتفدكي هم ا 
ندددريور وات   دددا علدددى  لددد ال وقدددد سددد لين  حدددد الشددد اب عدددم عدددائل  وعائلدددة 

ر البار والشهيد ع دالرمحم و م ح صة اسستالية وزوجة إوس  الب زاين وعم
الشدددهيد اددداكرال ف لدددع لددده  ن هدددذح العدددائالت سدددبما ر مع دددا  ن اددداء هللاال 
ولكم جيو ال دء ابحلركة  قصى سرعةال وع ددما فشدل بع دهم ا  جيدا   ي 
حددل للعدددائالت اعبمدددوا خطط دددا ولكددم زا وا فيهدددا  ن تفددب ر العدددائالت ا 

 دددددص الصدددددومالص ا كي يددددداال وهدددددذا مدددددا عارضدددددبه  إ دددددا سن معفدددددكرات الالج
الهاجرات سي  حم  مام اهبم  الصوما  الذي إعرث بع ده بع داال وا 
هددددذح العفددددكرات م  مددددات لعمددددم البحدددددع الدددد  تعلددددم جيدددددا ح ي ددددة هددددذح 
العددائالت الهدداجرعال ورغددم معارضددص لددذل   ال  نددين يل ددع مددم اسش الكيددين 

فددد ر بفدددرعة فدددذهو  ىل م دددر  محدددد مددددور لكددد  إعلدددم الب هدددز والبحدددرو وال
 ال رار ال هائ  عم الهاجرات.

كددان  حفاسدد   ن تبحددرو العددائالت بفددرعة لددذا  عطيددع هددذا 
اسش الكيين ال وء اسخ ر  ن إبحرو ا  ي حل ة  ما تم ففوث ن ب ر 
اسش ع ددددد هللا  إددددل جدددد  حددددص إب هددددزال وق ددددل المددددرب ب ليددددل علم ددددا  ن  م 

د وضعع مولو هدا بفدالمال فبحركدع ابلفديارع مفدرعا ومب هدا  ىل ح صه ق
الفبش ى ولك ين ر  جد زوج  وال  م ح صه وكذل  الددكبور كدان غائ داال 
فبع  ددددع مددددم هددددذح البصددددرفات المرإ ددددةال كيدددد   رتددددو للعددددائالت الدددد  معدددد  
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وغريي إبدخل  ون  ن إشر    ما جيدري؟ال اتصدلع بكدل مدم  عرفده سعلدم 
ال ويل دددع مدددم الشددد اب  عطدددائ  رقدددم الط يدددو الفدددو اين مكدددان وجدددو   هلددد 

واتصدددددددددلع بددددددددده ف  ددددددددد ين ع ددددددددددما قدددددددددا  " خدددددددددذرم  ىل ال يدددددددددع الاصدددددددددجمل 
للمهدداجرات"ال ف لددع لدده " نددين ر  خطدد  لددذل  وال  رإددد  لدد "ال فددر  علددّ  
" ن يلحددة قددرر  لدد "ال ف لددع لدده "يلحددة غددري مفددؤو  عددم زوجدد "ال فعلددم 

حددددا ا  مدددين الشاصددد  سندددين وفهدددم مدددا  ع يدددهال فددد ان ال  حدددو  ن إبددددخل  
 علم ح م ال وضى وعدم ال االع ا اسمم لد  الد ع  ايخدرال لدذا  حدو 
 ن  هدبم  مدري و مدر  هلد  ب  فد ال قلددع لده "ل دد  خطد ت و ندين  سددبطي  
 ن  هبم بزوج  و  خطة  خر  معها"ال ر  كم  علم ال ز  الذي اجبمعع 

ان ه داو اجبمداه  خدري ور  هدبم فيه الهاجرات لذا  ه ع  ىل م ر يلحة وك
لددذل  سنددين  ةدد  عددم  هلدد ال و خددل ال ددالم  ون  ن  عددرث مكا ددا بعدددال 
وقررت الرجوه  ىل م ر االسبا ارات  ون الفيارع ف د تركبها لعش الكيينال  
كاندددع مدإ دددة كيفدددماإو ها ئدددة جددددا ور تكدددم ه ددداو حركدددة فيهدددا سدددو  مدددم 

 سديارع سش مدم  خوان دا ف خدذين ر تلطرإد  مدرّ اقوات ا العفكرإة ف د ال وا 
 ىل م ددددر االسددددبا ارات وك ددددع مب دددداإ ا مددددم البصددددرث العشددددوائ  اسخددددريال 
وع ددما  خلددع سدد لع اجلميد   ن كانددع زوجدد  قدد رجعددعال ف يددل     ددا 
ا الداخلال ف سرعع  ليها لك   علم مدا حصدلال وق دل  ن  سد هلا  ي اديت 

مدم كي يدا"ال فرحدع اب درب قالع   " ن زوجة  خي ا إوسد  الب دزاين وصدلع 
ولكدددم مدددا كدددان جيهلددده الفدددكي ة هدددو  ن دددا ا حالدددة انفددداحو وسدددتج  مدددم 
جدإدددد  ىل كي يدددا   ا تددددهور الوضددد  احلدددا ال سددد لع  م ل مدددان "لدددا ا تركدددعِّ 
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الفبشددد ى؟"ال ف جابدددع "ر إكدددم بيددددي حيلدددة فالط يدددو يلدددو مدددين مراف دددة 
ه ددا ولكددم فوج  ددا  اسخددع  م ح صدده بعددد وال ردداال و   ددع  ن ددا سدد  و  ىل

 ن ا ا بيع فيه الكثري مم الهاجرات مم اص اجل فيات"ال وع دما سد لبها 
عدم سدد و عدددم يل هدا ابه دد ال قالددع   " ن اجلميد  مشددمو  وال   ري مدد  
مدددم  تكلدددم"ال كاندددع زوجدددات يلحدددة الفدددو اين ه ددداو ف دددد ح دددرت جيمددد  

  اأ؟"ال  اسخدددوات مدددم جلدددو وندددزلم ا  لددد  ال دددز ال وسددد لبها "كيددد   تيدددع
ف جابع "ل د جاء اسش إوس  الب زاين سخذ زوجبده الكي يدة ف خربتده  ندين 
 رإددد الرجددوه  ىل اسوال  ف خددذين مدد  زوجبدده"ال ول ددع انب دداه   مددر  خددر فلددم 
 ر   م خ صدددددهال ففددددد لع  م ل مدددددان " إدددددم  خبددددد  اسسدددددتالية؟"ال ف جابدددددع 

صداإة  بدو يلحدة "يل ع م هم  ن تراف ين وكان اجلواب  ن هذح الر ع  ع و 
الفو اين"ال ف لع هلا "احلمدب الذي خ د  عدين الفدؤوليات"ال وقدد رزقدع 
بولددد ا إدددوم العيدددد اسضددحى وكدددان  لددد  إدددوم اجلمعددة ال ددداروال وهدددذا ال طدددل 
الصددددمري سدددد ل  رإددددخ ل  فدددده فع دددددما إكددددرب سددددوث إعلددددم  ندددده إبدددديم ووالدددددح 

ت اإلايوبيدددة الصدددوما  اسبشدددهد  ا ددداء الددددفاه عدددم  رضددده وعرضددده ضدددد ال دددوا
المازإدددة لددد ال حال و نددده ولدددد ا كيفدددماإو ا آخدددر   م حكدددم ا ددداكم ا تلددد  
الدإ ددةال وللمعلومددة ف دد  إددوم العيددد ر تددو بشدديت علددى اإليددالمل ور نصددلى 
العيد ي عا سن ا ا  نيا  خدر  بدال اد  فد حم ا حدرب مفدبمرال  مدا قدا ع 

وا هلدددم  ن ال اومدددة ا ددداكم ف دددد اسدددبملوا ال رصدددة وصدددلوا مددد  الشدددعو و كدددد
سبفبمرال ومم إراهم على الرفاهية ابسدب  ا  الك دار ا بلدص فهدو واهدم سن 
الشعو الصوما  لم إرحم ا بلدص ومدم إبعداون معهدمال بب دا ليلدة الفد ع ا 
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م ددر االسددبا اراتال وكانددع ليلددة ها ئددةال ف ددد وفددران غرفددة لعخددوات و خددري 
 هلددده وب بددده لوحددددهمال وخصصددد ا  ليوسددد  الب دددزاين الدددذي  را   ن إكدددون مددد 

غرفدددددة سهلددددد  وال  دددددات  مدددددا  ان ول مدددددان ف دددددد ك دددددا ا ا دددددارد مددددد  الشددددد اب 
 الهاجرإم الذإم مع ا. 

م كدددددان اثين إدددددوم لعيدددددد اسضدددددحى واجلميددددد  30-12-2006
فرحدددانال وع ددددما  صددد ح ا قلدددع لدددعوال  ن دددا ا إدددوم العيدددد ور إشدددعروا بدددذل  

ف دد ترك دا كددل  غراضد ا ا م دإشددوال ي عدا وكاندع الصددمريع ال  لد  مالبددو 
ووجدددت بعدد  الوقددع للعددو والتفيدده مدد  اسوال  ا انب ددار اسش  إددل جدد  
لكدددد  نبحددددرو بفددددرعةال ل ددددد حصددددلع مفددددرحيات كثددددريع ا غرفب دددداال ف سدددديا 
ول مددان  را ا  ن  ادداهداا واددا إددؤ  ن بعدد  الفددرحيات ال الحيددةال ف ددد 

ص فبل  آسديا العمامدة علدى ر سدها تذكرا   م ال   ابال فمرع  ثالن ال الح
وت د  داارات ع ي ة مثل اد الشوارب وتبكلم ابل   ابية ال الحيةال وت ص  
كيد  هدد  اهبمدد  ال الحدد  ا ال   دداب و كدم الرجددا  علددى ال فدداء فيهدداال 
  تمري اس اء  ىل  ور الزارعة الكفدي ة الد  تركدو محارهداال وت طلد   صدوات 

ىل  لدد ال وي عددا ر تكددم عيددة لبددتكهم ا حدداهلم فهدد  احلمددري والدددإوو ومددا  
ال   ابيدددة الولدددد واللمدددة وال شددد ع فبددددخلع ا كدددل الفدددرحيةال وكاندددع ه ددداو 
رقصددات اددع ية بي  ابيددةال ل ددد تع  ددع مدد هم وفرحددع كثددريا  ن لدددإهم تلدد  
الواهو وإهبمون للث افاتال  مدا  مهدم ف دد كاندع سداكبة ال تدبكلم  بددا بدل 

لمشاهدال ف همع  ن هذح الفرحيات كانع تكرر مرارا تكب   ابل ح  ل
وتكددددرارا ا عدددددع سدددد واتال ل ددددد تع  ددددع مددددم قدددددرات هللا الددددذي وهددددو ل ددددا 



                   497War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

اسوال  لريفهوان  ا اء الصائوال فهم ال إددركون ح دم اسمدر  ن ه داو قدوات 
غازإددة ختطدد  لالسددبيالء علددى الدإ ددة ا  ي حل ددةال كانددع آسدديا ت هددم  نددين 

ل  ل مددددانال ف ددددد  خربرمددددا  مهمددددا قصصددددا كثددددريا  ا دددداء مطلددددوب عددددال  وكددددذ
وجدددو هم ا ال اكفدددبانال  مدددا  ان فلدددم   هددددر هلمدددا  ي ر ع فعدددل لدددا إعرفونددددهال 
في مدد   ن  تصددرث كدد ب فددو  وال ح وال إرإددد  ن إ ددزعهم مهمددا بلددغ اسمددر 
ف رإد  ن إعيشو ك اق  اسوال  وإدرسدوا ال درآن والددإم والعلدوم اسخدر   ون 

ا  ندددين مطلدددوب عدددال ال ومدددم ال صدددجمل الددد  كاندددع  كدددى لفدددمية  ن إبددد ارو 
وهدد  ا ال اكفددبان  نددين ك ددع  محددم آسدديا ع دددما كانددع صددمريعال ومددم ادددع 
 اكررا ما ااء هللاال ر ت فى  ل ال ويل دع مدم  مهدا  ن  محمهدا كمدا ك دع 

  فعل يسياال ضحكع كثريا ع دما جاءتين  م ل مان وقالع  :ال
  ز ال فه  تعرث  ن  ك ع  مم آسيا بو ل مان   ا ال  -
 "هل ترإد  ن  محم  ب  ف    عية؟" -

كددان اجلددوابال نعددمال وك ددع قددد يل ددع مددم اسش  بددو وفدداء اددراء 
ففددددباان جدإددددددا هلددددداال وهكدددددذا  خلددددع احلمدددددام معهدددددا وغفدددددلبها كمدددددا  را ت 
وفرحدددع جددددا لدددذل ال كدددان مجيددد  اسوال  إلع دددون و رحدددون ا ابحدددة ال يدددعال 

ل اسيعمة لل مي  سن لدإ ا نفاء مرضدعات وهدذا ف دل هللا وك ا نوفر  ف 
علي دا واحلمدددب علدى نعمددهال ل ددد كاندع مفدد لة  وضدداه ال فداء ت ل ددين كثددرياال 
ف د بد ت زوجة الشهيد ع دالرمحم الكيين تف   عم زوجها إوما بعد إومال 
فهدد  كانددع ت ددم  ندده ا كيفددماإوال ور إبصدددل ملددا م ددذ  ن سددافر معدد  ق دددل 

بي ال وكان علّ   خربهدا ابحل ي دة بعدد  سد وه مدم اسبشدها حال ك دع عدع  سا
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قل ددا مدددم ر ع فعلهدددا حدددو  هدددذا الوضددوه س دددا حامدددل وا ادددهرها ا ددداموال 
اسددبارت هللا ويل ددع مددم  م ل مددان  ن ف ددرها  ّ  ا المرفددة وقددد جدداءت 
وجلفع ابل رب مم  م ل مان وة املدا وجل املدا ي عداال وافببحدع احلددإ  

م عددم الصددرب و جددر الصددابرإم وف ددل الشددهداء وكيدد   ن هللا ال إددتو ابلددبكل
عدائلبهم بعدد اسبشددها هم ا سد يل هللاال وبعددها قصصددع هلدا قصدة اسخددع 

املدددا  م ح صددده اسسدددتالية الددد  كاندددع مع دددا ا الفددد رال وقدددد قابلبهدددا ق دددل  ه
سم هاام " ن هذح الر ع اسستالية ف ددت للمفبش ى لب   ولدهاال ف لع 

وجهدددا مدددم  سددد وعص ولك هدددا ا بدددع وصدددربت وادددكرت ب لدددا حصدددل هلددداال ز 
واليددوم فرحددع سن هللا قددد وه هددا ولدددا سدديحمل  سددم الشددهيد  بددو ح صدده"ال  
كاندددددع  م هاادددددم سددددداكبة ور تكدددددم ه ددددداو  ي ر ع فعدددددل وتشددددد عع  كثدددددر 
و دداع  إ دا عدم اسخدع اإلايوبيدة الربإطانيدة وهد  زوجدة اسش اداكر وقددد 

 اء معدارو  إ صدور وزوجبده كاندع تعديش ا المرفدة اهداورع اسبشهد زان  اا
ل ا م   م هاامال فف لبها "هل تعرث هذح الر ع"ال ف جابع "نعم   ا صابرع 
ولدددددإها ولددددد صددددمري وحامددددل  إ ددددا"ال ف لددددع هلددددا هددددذا هددددو الصددددحي  فكل ددددا 
س موت وال جيو  ن نؤ ي اسي ا  بعدد ف ددان  ابءهدمال جيدو علدى الفدلم 

لفراء وإصرب ع د ال راء وا  ل  خري لهال كانع  م هاام  ن إشكر ع د ا
 مل ن و  سم زوج  فه  تفمى حليمةال وكانع تفم  كالم  ملدوء   
قلددددع هلددددا " ن ادددداكر ر إكددددم لوحدددددح ع دددددما اسبشددددهدال بددددل كددددان ا ن ددددو 
الصدد  مدد  زوجدد  ع ددد الددرمحم"ال ف ددد ت  سددر  هلددا قصددة زوجهددا وكيدد   ندده 

 و  ادهيد ا تلد  العركدة اسخدريعال وقلدع هلدا ا ع حص ان  الشها ع وكان 
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 نين  عرث  نه اتصل ملا إوم اسا ص ق ل المدرب و ددا معهدا وكاندع هد  
تل  آخر الكلمات حفو علم  وبعدها  خل العركة بكل اد اعة وا دة 
ابب   اسبشدددهد ا ليلدددة الدددثالاثءال و كددددت هلدددا  ن آخدددر كدددالم زوجهدددا هدددو 

 ممددددد رسددددو  هللاال ور  كلددددم كالمدددد  حددددص بددددد ت اددددها ع  ن ال  لدددده  ال هللا
ابل كاء ا  ي ال ف لع هلا "ل  احل   ن ت ك  لزوج   ون ال حو ورفد  
الصوت"ال "احزين كمدا اد ع فهدذا ح د  ال   عد   حدد م هدا"ال وهدذا هدو 
الصددددحي  ف ددددد حددددزن و مدددد  الرسددددو  ممددددد صددددلى هللا عليدددده وسددددلم ل  دددددان 

ندد  بددل ا معدد  واحدددزين ولكددم كددوين مدددم  بددراهيمال ف لددع هلددا "ال   فددد  حز 
الصددابرإم"ال وتركبهددا مدد  زوجدد  وقددد ضددمها    ح دد ها وهدد  ت كدد  ملدددوءال 
وبعد فتع وجيزع وبعد  ن هد ت  خلدع مدم جدإدد  ىل  هلد  ف لدع هلدا  ن 
تفدد    خبهددا  م هااددم  ن كددان لددد  زوجهددا  ي ادد ء ع دددان فدد حم سدد ر  

جدد  هلداال وكددذل  بعدد  الالبددو اجلميدلال و كدددت ل ددا ان جهداز اهلددات  ر إر 
ف خربرا  ن اإلخوع سافروا  غدراو زوجهدا للحددو  وقلدع هلدا كدالم واضدحا 
"علي ا واجو ارع  للحافظ علي  وعلدى ج ي د ال و دبم بد   ىل  ن تلددال 
ولدددد  احلرإددددة  ن ت  ددددى مع ددددا ا هددددذح ال ددددروث  و تبحركدددد  مدددد  الهدددداجرات 

ا  بد  حدص تلددال ولدم ن فداو الكي يات الما رات اليومال وس   ى على اتص
 والر وهدد  مفددبح ات  2000و  ا نفدي او فلددم إ فدداو هللا"ال    عطيبهدا 

زوجهددداال العفدددكرإة ف دددد اادددتإ اها بعدددد اسبشدددها حال وقدددد اخبدددارت  ن ت  دددى 
مع دددا  ن اددداء هللا حدددص نصدددل لكيدددام وين خبدددريال وادددكرت هللا علدددى صدددربها. 

مددددد  ال فددددداء  ىل احلددددددو   وق دددددل ال هدددددر   ين اسش الكيدددددين الكلددددد  البحدددددرو
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 والر   يلددو مددىن  ن تددراف هم  200فبحدددا معدد  وقدددم لزوجددة الشددهيد 
اسخددددع  م اددددداكر س دددددا  ددددع وصددددداإة اسش يلحدددددةال ور  رفدددد   لددددد  بدددددل 
اكرت هللا  نه خي   عين هذح الفؤولياتال ف خربت  هل   ن خترب  خبهدا 

 ا  ي خرب عدم اسخدع اإلايوبية   ا سبما ر م  الدفعة اسوىلال ور إكم لدإ
اسسددددتالية الدددد  ولدددددت ق ددددل عدددددع سدددداعات.  ركددددع الدفعددددة اسوىل ا إددددوم 

م وكانع مكوندة مدم الهداجرات وبعد  قدا ع 06-12-30الف ع الواف  
 ا اكم اإلسالمية  مثا  الشيخ ال عد  بو بكر عداين و وال ح.

كددددان جدددددو   عمددددا  هلددددذا اليددددوم مليددددت جددددداال وقددددد جاءت ددددا  م 
اإلسددتالية ومعهددا مولو هددا ور تكددم لوحدددها ي عددا ف ددد ح ددر اسش  ح صدده

ع دالرمحم ختدري وهدو مثابدة وكيدل وزإدر الداخليدة ا ا داكم وهدو يالدو علدم 
م وب لد  اجلمي  وفتمدين كثدريا وك دع معده ا معدارو  إ صدور وهدو كيدين 
  مددم  صددل صددوما ال جدداءين ا ال ددر ومعدده  خبددصال اسوىل سددوإدإة وقددا  "

 خد  إع ددوب  ن زوجهدا  ش فلفددطيين وهدو ا ا دد  اسو  ا جلدو و رجددو 
 ن ت  لهدا ا  موعبدد "ال ف لددع لدده "علدى العددص والددر ن"ال ففدد لبه " ليفددع 
ه  مم صالحيات يلحة؟"ال ف دا    "بلدى ولكدم زوجهدا يلدو  ن تكدون 
مع "ال ف ر ت  ن  علم حدو  مفؤولياو فف لبه " إم  وصدلها؟"ال ف جدابين 

احلددددو  ا  وبلددد  وه ددداو س فدددبلمها م ددد "ال وار دددع لدددذل  سندددين ر  " ىل
 مشلهددددا ا ال فدددداء اللددددواو سبواصددددلم الرحلددددة  ىل كيددددام وينال بددددل سدددد لع ا 
اللددددواو سددددبادلم  ىل كي يددددا ررإ دددداال و ع ددددو مددددا ر إددددع ا حدددد  هددددذح الددددر ع 
 اسوروبيددةال   ددا  ددو  إ هددا وجدداهزع لب اتددل اإلايددوبيص واحب ددع  ن اجلهددا 
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فدددددرو عدددددص علدددددى ال فددددداء ا هدددددذح الرحلدددددةال ف لدددددع هلدددددا وكاندددددع تبحددددددا 
ابال ليزإدددة " ععددد     خددد   ن اجلهدددا  فدددرو عدددص علي دددا جيمعدددا   ا  خدددل 
العدددو  ىل الدإ ددة  مددا اين وهددو بعيددد ع هددا في ددو  ن تددذر وعلددى الرجددا  
 تددوىل  مددر العدددو  مددا ال فدداء فعلي ددا محدداإبهم كمددا فعددل ال دد  ا ا  دددمل"ال ر
تب  ل الف لة بفهولة وكان علّ  ت هيمها معاين كثريا حدص ترضدى ف لدع هلدا 

ا فزوجدد  ص عليدد ِّ  ن غدداب الرجددا   مددا حاليدد" ن اجلهددا  سدديكون فددرو عدد
ا ا دددد  وسدددديواجههم وجيددددو  ن تددددافظ علددددى سددددالمب "ال وي عددددا ر ت  ددددل 
 بكالم  وع دئذ علمع   ا  و زوجها كثدريا وتبمدىن لدو اداركبه الشدها عال
وع دما رف ع كالمد  اتصدل ا بزوجهدا وجداء مدم جلدو و كدد هلدا  ن ت  دى 
مع  ا هذح الرحلة وقا    "زوج  آمانة ع دو وجيو  ن  افظ عليهدا"ال 
وقد اعرت ابلفؤولية وتدذكرت كدالم ن ي دا ممدد صدلى هللا عليده وسدلم "مدم 
ختلدد  غدداز  ا  هددل ف ددد غددز "ال قلددع لدده "سدد عمل مددا بوسددع  حددص تصددل 

ىل احلدو  بفدالم".  مدا اسخدع الثانيدة الد  جداءت مد  ع دد الدرمحم ختداري  
فه  اسستاليةال س لع اإلخوع ع ها وعم سد و سدح ها ا ال دام اسو  ور 
جي دددددين  حددددددال و خربتدددددين  م ل مدددددان  ن يلحدددددة الفدددددو اين  رسدددددلها وقيدددددل هلدددددا 

"ال وهكددذا  ل يددع  ّ  مفددؤولية  خددر ال فمددا ا  فعددل   م "إع دوب سدديهبم بدد ِّ
ح صددده فهددد  حددددإ  عهدددد بدددوال ع ومدددم ال  فددداءال وكمدددا إعلدددم اجلميددد  فددد ن 
الطرإددد  ال إ  عهدددا  بدددداال وكدددان علدددّ  اختدددا  قدددرار مصدددريي هلدددذح لدددر ع الفدددلمة 
الهدداجرع الدد  ف دددت زوجهددا ا سدد يل هللاال وجيددو  ن نشددعرها  ن ددا  خوا ددا 

 ولم نتكها  بدا.
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كانددددع معدددد  عملددددع جلفددددة سددددرإعة مدددد   م ح صدددده اسسددددتالية و 
زوج  وارحع هلا كي   ن وضعها خطري وال إ  م   ن تفافر مع داال وقدد 
ت همددع اسمدددر س ددا كاندددع تع انددة جدددداال قالددع ل دددا "سدد ن ذ نصدددائحكما"ال 
ف خربردا  ن ددا جهددزان بيبدا سددر  هلددا ولولو هددا وسدوث تبحددرو مع دداال ور تددرف  

يو لدددإ ا الوقددع  لدد  ف لددع هلددا "امحلدد  ح صدده والولددو  واركدد  الفدديارع فلدد
الكاا"ال وكان الوقع  ر بفرعة و ركع  ان واسش ع دهللا  إل د  ا مهمدة 
سرإة للماإةال كان علي ا  خ اء  مرهدا لل ميد  سدواء الهداجرإم  و الصدومالص 
و ي  حددال والفدد و  ن ددا سدد تكها ا كيفددماإو و كددم العدددو  ن إصددل  ليهددا 

ملدددا بعيددددا  ىل بيدددع احدددد    ن تفدددرب  ي معلومدددات صدددمريع ع هددداال فدددذه  ا
اسخدوات البابعددة لالسدبا ارات ومشددهورع ابلبكدبمال ويل  ددا م هدا  ن ختصددجمل 
غرفددة لعخددع  م ح صددهال كمددا  كدددان هلددا بعدددم  خ ددار  ي كددان ع هدداال قلددع 
هلددا "حدداف   عليهدداال وال ختددرد خربهددا سحددد"ال ور إكددم إعلددم ملددذا الوضددوه 

او ورجع ددا مفددرعص  ىل م ددران سددو   ان واسش ع دددهللا  إددل جدد ال ترك هددا ه دد
 لواصلة جدو  اسعما . 

وفور عو و عملع جلفة مد  اإلخدوع الدذإم معد  وات   دا علدى 
ا طددددة ال دئيددددة هلددددذح الرحلددددةال قددددرران  ن نبوجدددده  ىل كيددددام وين مهمددددا كانددددع 
ال دددروث فلدددم نبوقددد  ا  وبلددد  س دددا قرإدددة صدددمريع وإكثدددر فيهدددا اجلواسددديو 

كدددون ال فددداء مع دددا و  ا هدددد ت اسمدددور سددد هرملم  ىل  الكي يدددونال وات   دددا  ن إ
كي يددا  ن ادداء هللاال ويل ددع مددم اسش ع ددد اجل ددار الكيددين ) بددو وفدداء(  عطدداء  

 والر لةحبيدددددايف و فددددد ا سي يدددددارف فرمدددددا نب ددددددرمل ا  ي  300كدددددل  ش 
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حل دةال  مددا  مدوا  ا ددان ف ددد  عطيبده لددزوج ال وقلددع هلدا  ن  دداف   عليدده 
ل ددددا بعدددد  ال ددددالغ لددددزوج  اسش إوسدددد  البددددزاين وهددددم  ىل اددددعار آخددددرال وحو 

صوماليات كما فعل دا ن دو الشديت لزوجدة  بدو وفداءال ل دد سدلم ا لكدل عائلدة 
 والر هلدددددذح الرحلدددددة احلرجدددددة ور ن فدددددى عائلدددددة اله ددددددن عمدددددر البدددددار  400

 احل رم . 
توالدددددع الدددددز رات ل دددددران مدددددم ق دددددل بعددددد  الفدددددؤولص مدددددم حركدددددة 

 وا معرفدددة  خدددر قرارات دددا ور  ددد  علدددى  حدددد مفددد لة الشددد اب اهاهددددإمال و را
البوجه  ىل كيام وينال وبد ت هذح ال كرع ه  الفدائدع لدد  اجلميد  بعدد  ن  
كدددانوا إعارضدددونين مدددم ق دددل عددددع   مال وجهدددزت رحدددالت ةرإدددة  ىل كيدددام وين 
حلمل بع   سلحة واسيعمدةال وجداءين اسش ع دد هللا  إدل جد  ويلدو مدىن 

اال فددذه ع فدورا وعملدع جلفددة مد  الهداجرإم الددذإم البا يد  عدم  موعب د
مع  وفهمع ال روث الراه ة ويل ع م هم  ن إ  لوا ابلف ر عرب ال حر  ىل  
كيام وين وقد رف وا ا اب ف اسمدرال ف دالوا   "لدم نبحدرو مد   حدد غدريوال 
ف نع  مدريان"ال وكدان مدم واجد  ت هديمهم  ن الوضد  إبطلدو البا يد  ومدم 

ان هل ددداوال ف لدددع هلدددم "ال  حدددد سددديبدخل ا  مدددركم فددد نبم اسف دددل  ن إفددد  و 
 ددع سددلطة ا دداكم ا اجل ددوب"ال ورغ ددبهم كمددا حددذررم مددم الطرإدد  الددذي 
س فددلكه فهددو يوإددل وغددري جيددد ورمددا لددم نصددل بفددهولة  ىل كيددام وينال وقددد 
واف ددددددوا بعددددددد ن دددددداش يوإددددددل وكددددددانوا االاددددددة  خددددددوع  وروبددددددص و خدددددد  وصدددددداح  

ع   دددم ال إرضددون  ن إبددد مر علدديهم  حددددا سدددو ال ع دال اصددر اليمدددينال وعلمدد
ف همددبهم  ن ددا ا حدددرب وجيددو  ن نبصدددرث ةكمددة وقلدددع هلددم " ن قيدددا ات 
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ا داكم كلهددا سددبب ه  ىل كيددام وين وسدب د  ال اومددة مددم ه دداوال ودمكان ددا  ن 
نفدددد ركم  ىل بال كددددم مددددم ه دددداو"ال وقددددد واف ددددوا علددددى اسمددددر و ركددددع معهددددم 

بلدع اسش  محدد مددور و خربتده  ن إ دم هدؤالء بفيارو  ىل م ر يلحدة وقا
مدد   موعدددة ال حدددر وو عدددبهم ا بيدددع  محددد مددددور علدددى  مدددل  ن نلب ددد  ا  

 والر لةحبيدايف الشاصد   ىل  100كيدام وينال و عطيدع كدل واحدد مد هم 
  ن إصلوا بفالم  ن ااء هللا.

 خدددل علي دددا الليدددل و ر ان  ن نب كدددد  ن كدددان اجلميددد  قدددد غدددا رال 
اسش ع ددددددهللا و ه  دددددا  ىل م دددددر يلحدددددة وأتكددددددان  ن الرحلدددددة فارجدددددع مددددد  

ال حرإددة قددد غددا رت كمددا  ن ال ددان الدد   مددل الهدداجرات قددد غددار ت م ددذ 
فتعال وقد ات    لو اور  ا اكم بميار تشكيل   ارع جدإدع لبدإر هدذح 

قيا إصال ف دد اخبداروين مد  يلحدة وعيفدى  9الرحلة احلفاسة وضم اهلو 
م يرث الهاجرإمال وال  ية مم  خوان دا الصدومالصال وع ددما وصدلين الكيين م

 لددد  ا دددرب  وفددددت ع ددددهللا  لددديهم ليادددربهم  ندددين سددد تعاون مددد  اجلميددد  قددددر 
الفبطاه ولك ين حاليا مركز على أتمص العائالتال ففدوث ن دد  ابلعمدل   ا 
 وصددددل ا  ىل كيددددام وين بفددددالمال وقددددد ات دددد  الشددددور  ا العمليددددة العفددددكرإة ا
جلدددو وفوضدددوا يلحدددة ل يدددا ع الكمدددص ا تلددد  الدإ دددةال وبعدددد ايمددد ن قلددد  
لبحركددات العددائالت وبعدد  الفددؤولصال يل ددع مددم اسش ع ددد هللا  إددل جدد  
 ن نعددو   ىل  م ح صدده ل ب كددد مددم وضددعها ق ددل  ن نددتو كيفددماإوال  ه  ددا 

 1000 ىل ال ز  وأتكدان   دا  لد  الدا  الدالزم هلدذح الرحلدة ف دد سدلم   
 وال مم ق ل  بو يلحة العطاءها وقدد فعل دا  لد ال ع ددما وصدل ا ا ال يدع  
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كانددددع م ددددط عة و ددددع بطانيارددددا مدددد  مولو هددددا  مددددا ح صدددده ف ددددد كانددددع 
انئمةال و داع ابال ليزإة ي عا وه   ع ال طانيدة ف لدع هلدا " ن دا سد ما ر 
م صددد احا وال ختدددداا سن صدددداح ة ال يددددع م دددا"ال كمددددا  خرجددددع مائددددة  وال مدددد

جي  و عطيع لصاح ة ال ز  وقلع سم ح صه "هذح مصارإ   لدع اهر 
تعطدد  ال  عطيبهدا لصداح ة ال ددز ال فدال ختددربي  حدد  ن لددإ   مددوا   خدر  و 

 وال سددبك   لدددع اددهر"ال وقددد  100 حددد  ي مددا  لشددراء  ي ادد ءال سن 
 اكرت ا كثرياال وتكلم اسش ع د هللا  إل ج  م  اسخع الصومالية و كد هلا
تدددوفري كدددل احبياجدددات الالزمدددة لعخدددع الهددداجرع وابلدددذات مالبدددو الب ددددإل 
س دددددددددا مدددددددددم ال  فددددددددداءال   سدددددددددلم ا عليهدددددددددا وو ع اهددددددددداال ورجع دددددددددا  ىل م دددددددددر 

 االسبا اراتال وو ا بكل ايم  ان م  وجو  احلراسة ور ن ا   ال ب.
 

 اال لحاب إىل  وبلي
 
 مال وقدددع ال دددحىال و ا ددداء ات ددداران06-12-31إدددوم اسحدددد  

لددعش ع دددهللا ا م ددر االسددبا ارات كدد  نبحددروال حصددلع ل ددا قصددة  رإ ددةال 
ل دددد  ح دددر اسش ع ددددهللا  إدددل جددد  سددد ص  دددرم وقاتدددل كدددان إ ب دددر حكدددم 
ا كمدددددددة ولكدددددددم أتخدددددددرت اإلجدددددددراءات  ىل  ن بدددددددد ت اسمدددددددور تبدددددددددهور ا  
كيفددددماإوال وهددددذا الشدددداجمل قددددد قاتددددل  حددددد  قددددارب ع دددددهللاال فلمددددا ر    ن 

ه  عما قرإو اسدبلمه مدم الفد م لكد  إفد رح مع دا  ىل سلطة ا اكم سب ب
 وبلدد  وفكددم ه دداو مددم ق ددل مكمددة ال  ائددل وهددو مددم ن ددو ق يلددة ع دددهللاال 
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ل د  ح در هدذا ال اتدل ا ال يدع وقدد تع   دا ع ددما  نزلده مدم الفديارع وهدو 
مك ل ابلفالسلال ور خيرب  حد  ي ايت بل   خلده ا غرفدة معزولدة و ق دل 

كملة  عماله وقد  خذ معه م با  المرفةال وع دما عا  وجهدزان عليه وخرد لب
 ن فدد ا للفدد رال  خددل المرفددة لكدد  ف ددر ال اتددل وفددوجت بعدددم وجددو   حدددال 
فاددرد  لي دددا مبددوترا وبدددد  إفددد   "هددل ر    حددددكم اهدددرم ال اتددل؟"ال ف ل دددا لددده 
"ال بددا  لدددإ ال والمرفددة كانددع ممل ددة و نددع مددم إعددرث ع دده"ال ف ددا  "ل دددد 

الشدد او"ال ل ددد تددرو الفالسددل ا مكاندده وهددربال ر إ ب دده مصددلحة هددرب مددم 
الفد م  ن الرجددل كدان قددد تدد  وكاندع حل ددات الفالسددل  كدرب مددم إدددحال 
لذا  كمم مم فكه وانبهز ال رصة سنه ا بيع عائل  فال  ال افذع ا ل ية 
ور إكددم ه دداو  حددد إراق هددا وهددرب بكددل بفددايةال قلددع لع دددهللا " ان ب و ان 

راجعون"ال وصربته وقلع له  ن إركز على س رانال وبد ان ن ح  لبلد    ليه
ال صة ال رإ  فلف ا انقصص مشاكل حص نفافر مد   درم قاتدل ل دد ك داان 
هللا ادددرحال وقلدددع لددده "قددددرهللا ومدددا اددداء فعدددلال سدددوث لدددم إ  دددو مدددم اهبمددد  
ال  لددد "ال جهدددزان االادددة سددديارات مدنيددددةال البيدددو  الفدددرث الددد  معددد ال وال دددد  

إكددو الندددكروزر مدد  إوسدد  الب ددزاين وكددذل  الندددكروز )ع دددي بلدد ( كمددا  
إفدددمو ا الصدددومالص وهددد  مدددم  قدددو  الفددديارات وتفدددبادم ا جيدددوش عددددع 
 و  و كدددددم وضددددد  سدددددال  م دددددا  للطدددددريان فيهددددداال كمدددددا  عطددددد  ل دددددا سددددديارع 
للحماإة مم ن و ال وه و مل سال  الداكا ال ا  للطريانال ومحل دا مع دا 

لمام ال ا ع للدابابت ا سيارات ا وصواع  كهرابئية و سدلحب ا الكثري مم اس
 الشاصيةال  ما العد  الكامل لعااان فكايو:
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اسخددددع -آسدددديا ول مددددان وعيددددة-سدددديارع الفددددرث:  ان وزوجددددص -
 الفوإدإة

-ال    إكو: إوس  الب زاين وزوجبه الكي ية وب بهدا ح دجمل -
 الرمحم الكيين زوجة الشهيد ع د-عمر البار وزوجبه- بو وفاء

اسش -ال  إدددددل جددددد  واددددد اب احلماإددددددة88سددددديارع النددددددكروزر  -
سددلمص الكيددين وهددو مددم هددرب زوجددة إوسدد  الب ددزاين مددم كي يدداال وقددد سدد م 
سددداب ا ا كي يدددا ل دددتع سددد بص ونصددد  ا ق دددية ضدددرب ف ددددمل الصدددهاإ ة ا 

اسا وقد خرد مم الفد م بعدد  ن بر تده ا كمدةال ولديو    ي عالقدة بده  مم
وال  عرفه جيداال  نده صداحو إوسد  الب دزاينال وقدد ات   دا  ن إ دم  ااصيا

 مع ا ا ال افلة سنه ا ة ع د إوس .
م 06-12-31خرج ددددا مددددم كيفددددماإو ا إددددوم اسحددددد  رإددددخ 

حيددد  كدددان الفدددحيون ا العدددار فب لدددون  عيدددا هم  و مدددا إفدددمى   م ر ن 
ندة وال  قدو  ا اجلر دة الف ة اجلدإددعال  مدا  خدوا م ا الد ندة و قدو  ا الد 

 و ال بل كانوا إهامجون ا ا الصوما ال وعلى كل حا   بع ا س ران ور ن بعد 
مدم مدإ دة كيفدماإو حدص ان  در  يدار سديارو وادكران هللا  ن دا ر ن عدد كثددريا 
واجبهدددددان ا تميددددري اإليددددارال    بع ددددا الفددددري  ربعددددة سدددديارات وبعددددد سدددداعة 

ا ملة ابلداكا ونزل دا لكد  نصدلحها ولك  دا ر  تعطلع الفيارع الالندكروزر
ن دددر علددى  لدد  بفدد و مركهددا الدد  تعمددل ابل  ددزإمال وات   ددا علددى  ن نددتو 
اسش آ م ابلفدديارع لكدد  إرجدد  ملددا  ىل كيفددماإو واددرع ا ا ت كيدد  سددال  
الداكا   و ع اح لك  إرج  الصالحها.  بع ا الفري بكدل هددوء واسوال   
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لع ددون وبددص فددتع و خددر  إفدد لين ل مددان "   ر مددص س صددل كالعددا ع كددانوا إ
 ىل ال يددددع؟"ال ف ضددددح  قلدددديال وان ددددر  ىل والدتدددده سر  ر ع فعلهدددداال فلدددددإها 
اجلددواب الكدداا لثددل هددذح اسسدد لة الدد  لددم ت بهدد   بددداال وجتي دده بكددل سددرور 
"قرإ ددا  ن ادداء هللا   ح يدد "ال فددري   الولدددال ل ددد تع ددوا مددم الفدد ر الطوإددل. 

ص اين ر  ددد  ي صددعوابت ابل فدد ة للطرإدد  ف ددد كددان جافددا وك ددا  شددى حدد
 ن  طددر فيبمددري اجلددوال ع دئددذ سدد ب خر كثددريا بفدد و الطرإدد  والوحددلال  بع ددا 
الفدري حدص وصدل ا ل رإدة صدمريع  فددى )بدوليو قوقداين(ال ونزل دا ه داو واددرب ا 

لعلومدات بع  الشاي و عطي ا اسها  بعد  مدم ال  دزإم والددإز  و عطدوان ا
اسخريعال ف د  كدوا ل ا  ن الش اب واجهوا اإلايوبص ا جلدوال وتعبدرب هدذح 
ال دداي   بعددة ل  ددو  ق ائددل اسوغددا إمال كددان اجلميدد  إبحدددا عددم العددارو ا 
جلدو وع دئدذ  رك دا مفدرعص لكدد  ندبمكم مدم الوصدو  بفدرعة  ىل  وبلدد  

لكمدصال وك دا نفد   والب كد مم آخر اسخ ارال ر نكدم نعلدم الب اصديل عدم ا
 ن فدددد اال هددددل الشدددد اب قددددد ا بددددوا  م قددددرروا االنفددددحاب؟ال هللا وحدددددح  علددددم. 
واصل ا الفري  ىل الليل وبد ت اسمطار وعرف ا م اارع  ن ا سد بعطل فدالطرإ  
إ   ا اسراض  الفهلة الزراعية وه  تب لل بفهولةال ل د فر  اسوال  ابلطر 

وقلددددع هلددددم    وال  قولددددوا " اللهددددم ا  وكددددانوا إددددر  ون "اللهددددم صددددي ا انفعددددا"ال
الدددو  ن واليابفدددة"ال "ا عدددو هللا  ن خي ددد  ع دددا سن دددا لدددم نبحدددرو   ا اددد عع 
اسرو ابلددداءال   دددا  رو ع ي دددةال سدددو اء وسدددوث نمدددرز بدددال اددد "ال وبدددد ان 
نب ايدد  ا الفددريال كمددا اختددذان اجددراءات احلددذر سن الصددعوابت بددد ت ت هددر 

عوبة ا الدددبحكم ابلفددديارات وهددد  تبحدددرو بعدددد ندددزو  الطدددرال ل دددد وجددددان صددد
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لوحدددها ا اسوحددا ال كانددع سدديارع ع دددهللا ا اسمددام فدد ان ففدديارع إوسدد ال 
اجبهدان ا الفري ا ال الم وا احد  الل ات  سره ع ددهللا  إدل جد  سن 
الب ددايت سدديؤ ي  ىل البمرإددزال ف سددرعع وراءح  ون  ن  عددرث ي يعددة الطرإدد  

رع  ا داء ماولدة الراوغدة ليب دا   البمرإدز ور  نب ده وف  ع وقعع سديارته ا ح د
هلدددا بفددد و كثافدددة المابدددة واسمطدددار ف سدددرعع  اولدددة الب دددا ي االصدددطدام بددده 
ولكددددم ال  ددددا  ف ددددد اجتهددددع سدددديارو م ااددددرع  ليهددددا وصدددددمبها ب ددددوع ولكددددم 
ببحكمال ولك   ت دا   البمرإدز وضدعع البعشدي ة للالد  وسدح ع سديارو 

 نين وقعدع ا ح درع  خدر  علدى جاندو الطرإد  ور بفرعة ولكم ما حصل 
  ع قدددر ا سددح ها مددم جدإددد ف ددد غددرزان مجيعدداال  مددا ال دد   إكددو فلددم تث دد

 كذل  فم ر  وقوفها بف   ا غرزت وراءان  إ ا.

 

 

 
 ما  ص  ِف كمْي جلح

 
-12-31 مددددددا مددددددا كددددددان جيددددددري ا جلددددددو مددددددم إددددددوم اسحددددددد 

كشددد  العدددو الكمدددص فدد مر آخدددر ف ددد   ام وا الفدداعة الرابعددة عصدددر 2006
وبددددد ت معركددددة غددددري مبكاف ددددة وغددددري م  مددددةال واين س سددددر  رواإددددة  ش كيددددين 
مهداجر ادارو ا كمددص جلدو الاصدجمل ل طدد  يرإد  بدوءا ال  كددر   دم قددد 
قفددددموا  ىل  موعددددات مهدددداجرإم و نصددددارال ووضددددعع  موعددددارم ا الوسدددد  
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ه واستادد واهموعات اسورومية الصومالية ا اسمامال وقد ن ذ يلحة خطبد
ب صيح  حو  فدب  الكمدص وتطوإلدهال ولكدم ر إكدم ال د ال ور إكدم ه داو 
خ ا مل لل  و ال كما  ن اإلايوبيص قد عرفوا كل ت اصديل الكمدص عدم يرإد  
سدددؤا  عامدددة الشدددعو الدددذإم إفدددافرون  ىل جهدددة بدددوءا ال وع ددددما أتكددددوا  ن 

شدداع ابحلركددة  الكمددص جدداهز توق ددع ايليددات وبددد ت اهموعددات ال باليددة وال
كالعدددا ع م ب دددرإم  سددد ا  الدددداف ال ور إكدددم ه ددداو قائدددد عدددام ليشدددرث علدددى 
الكمددص فلددم ف ددر يلحددة  ىل الكددانال وقددد ح ددر عيفددى لب  ددد الهدداجرإم 
وتث يددددع خدددد  اسش  بددددو ح ددددجمل الراحدددداوإين الددددذي  تددددى مددددم نددددواح  بيددددداوا 

ا مددم ابلشدد  مدد   موعبدده البدربددة جيدددعال وغددا ر بعدددح  ون  ن إكلددم  حددد
الهدددداجرإمال وتددددرو اسش  بددددو الددددزبري مددددم الفدددداحل العدددداد وهددددو  ش قابلبدددده ا 
م دإشددو إدددوم قدومدده ولددديو لدده  ي خدددربع قباليددة ور إبددددرب تلدد  البددددرإ ات 
العفددددكرإة الدددد  تؤهلدددده لواجهددددة جدددديش مثددددل جدددديش  ايوبيدددداال كمددددا  ن مع ددددم 
 الشدددددد اب الهدددددداجرإم الددددددذإم كددددددانوا ا الكمددددددص ر إبدددددددربوا علددددددى تكبيكددددددات
الكمائم وبع هم تدرب على اجلري لدع  س وه ا العفكر وا إوم العركة 

وبيكدددام  7ف ددد  تددددرب بع دددهم علدددى اسسدددلحة ور وا سو  مدددرع االرر جددد  
وال  ابددددلال وال حددددو  وال قددددوع  ال اببال ل ددددد تدددددربوا ن ددددر  إددددوم العركددددةال وقددددد 

ة ادهدها اهدت بع  مم هؤالء الش ابال وع دما اقتبع ال وات اإلايوبيد
 موعددة علدد  بصددري  خددوان الشددهيد  بددو ح ددجمل الراحدداوإم الددذي ل ددم هددؤالء 
الدددرونال فلددم  بلدد  ن فدده سن خطددة الكمددص  ن ت ددرب ايليددات ابسلمددام 
الزروعددددة مفدددد  ة   تليهددددا االاددددب اكات ال ر إددددة ولك دددده وهددددر  رءإددددة ال ددددوات 



                   511War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

ء الك دددددار اإلايوبيددددة خدددددرد بفدددددالحه ال يكددددا مي وبدددددد  ب دددددب  ال ددددار علدددددى هدددددؤال
ا بلدصال وقداتلهم قبداال اددإدا حدص اسدبهد ب دذائ  الددابابت الد  سددارعع 
 ىل الر  وضرب كل ال ط ة ب وعال وقد وق  على اسرو سداجدا ب سد حانه 
وتعداىل وقدد ت طدد  جفدمه كلدهال وهددذا الشداب كدان إبمددىن الشدها ع ليدل  ددار 

ا بيداوا بفيارع  وبصدملال وهو مم الذإم قا وا عملية ماولة  غبيا  إوس 
م ااة و كرت  لد  سداب ا ونفد   هللا  ن إب  لده مدم الشدهداءال وبعدد بدد  
العركة بد   بو الزبري الهاجر بتتيو ص وث الش اب وكدان اجلميد  قدد  كدل 
وت رمل بع هم للحاجة  كرمكم هللاال و كدر   هدذا اسش  ن ا هدذح اسا داء 

م هدا و خدذ ادالا اد اب مدم اهد سيارع الشديخ ادرإ  تب ددم  لديهم وندز  
الهدددداجرإم وت دددددم  ىل اسمددددام بفدددديارته اللي ددددةال وكددددان هددددو مددددم إ ددددو  العلميددددة 
ب  فه وف  الش اب على ال با  والصربال وق ل المرب ر تكم ه او سو  
 صوات الكاتيوتشدا ومدداف  الددابابت واهلداوانت  طدر علدى اإلخدوع الدذإم ر 

  كمدددا فعدددل  لددد  العلدددم قاسدددم فبمدددوا بشددديتال وقدددد انفدددحو الشددديخ ادددرإ
 ت  ددددر  ي لمددددم ا  لدددد  الددددذي كلدددد  بددددزره اسلمددددامال ولعسدددد  الشدددددإد ر

ت اهموعات ابالنفحاب مم الكمصال كما فعل  ل   موعدة احلصال وبد 
 بو م صور الشيشاين ال  كانع مد  يلحدة وعيفدىال ا الكمدص الاصدجمل 

عددددو  ن اهموعدددة للطرإدد  الدددؤ ي مددم جلدددو  ىل م دإشددوال وع ددددما أتكددد ال
الكام ة ا يرإ  بوءا  قد توق ع عم ال بدا  وانفدح عال بدد ت الصدوارإخ 
ت دز  بكثدرع ع دد  موعدة يلحدة ومدم معدهال و ا داء اإلنفدحاب محدل الشد اب 
بع  اجلرحىال وكان ال الم قد حلال وأتكدت ال دوات اإلايوبيدة  ن الطرإد  
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دم بفدرعةال وق هدا م بو  لك  ت عل ابلشد اب مدا تشداءال وع ددما بدد ت تب د
هللا س حانه وتعاىل ع دما ان  رت لمم  ون  ن إ  رهدا  حددال و مدرت آليدة 
 ايوبيةال واضطر العدو  ىل البوق  والتإ  والب دم ب طت خوفدا مدم اسلمدامال 
وع ددددددها إفددددددر هللا للشدددددد اب ال فددددددح ص  ون ن ددددددام و ركددددددوا بفددددددرعة فائ ددددددة 

وعدة الدزبري ف دد  ركدع مدم مب هص  ىل كيفماإو م  صالع العشاءال  ما  م
مكددان الكمددص  ىل جلدددو متجلددة بعددد  ن  خدددذ ع دددال ا ر كوم دددوز بعددد  
اجلرحددددى  ىل جلدددددوال ور ت دددددر  موعدددددة يلحددددة ال فدددددح ة مددددم المدددددرب مدددددم 
الدخو   ىل كيفماإو ا تل  الليلةال ف دد  راددهم  محدد مددور  ىل الطرإد  

 كدددر اسش عيفدددى  الدددؤ ي  ىل  فمددددو وهكدددذا سدددارعوا ا االنفدددحابال وقدددد
فيما بعد  ن اسش الكل  ابنذار ال يا ع عم ت ددم ال دوات ر إ عدل واجد هم 
ولذل  حصل مدا حصدلال وقدد انفدحو مد   موعبده بعدد العشداء وبعدد  ن 
أتكدد  ن اجلميدد  قددد انفددحوال ور إدددركوا  ن  موعددة الددزبري وراءحال  مددا اسش 

يفدماإو  ون  ن تعدرث الذي إروي   هذح ال صة ف د نزلع  موعبه  ىل ك
 ن الشددد اب قدددد تركوهددداال وقدددد انمدددوا ق لهدددا وبعدددد صدددالع ال  دددر  ركدددوا  ليهددداال 
وع دما وصولوا  ىل  و  ن طدةال قيدل هلدم مدم ق دل الليشديات  ن كيفدماإو ر 
تعددددد  بعددددة للمحدددداكم ولكدددد هم رف ددددوا و خلوهددددا ا الفدددداعة الثام ددددة صدددد ا  

رع قطداه الطدرملال وا  و  اسمدر اإلا صال وأتكدوا  ن الدإ دة كلهدا  دع سديط
اسب  لوا ابلدائ  وقد  م  هلها   م مم احل شال ولكم ع دما كدرّب الشد اب 
توق  التحي ات سن ال ان كانوا قد سد موا مدم معاملدة الشد اب هلدمال وجدد 
اإلخوع اهموعات ال  لية البابعة لربهيال  قد احبلع مجي  مواقد  الشد ابال 
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 ددر ولكدد  فمددوا  ن فددهم بددد وا ديددالمل ال ددار علددى وتع ددو  خوان ددا مددم ال 
اهلددددواء للباوإدددد ال وع دددددما يل ددددوا بعدددد  مددددم الوقددددو  رفدددد  يلدددد همال وبددددد وا 
اب رود سن مجيد   هدل كيفدماإو إ  درون  لديهمال ور تعدرث هدذح اهموعدات 
 ىل  إدم تب دهال وقدد اادب كع مد  قطداه الطدرمل الدذإم  را وا سدرقة اسدلحبهم 

 قائ  ق ل خروجها مم كيفماإو مب هدة  ىل  10دع و ارت معركة صمريع ل
 وبل  بعدد  ن عرفدع  ن اجلميد  اجتده هل داوال وع ددما خربدع سدياررم تركدع 
مجيد  اسسدلحة ولدد و الصدوماليص مالبددو الشدعو ونزلددوا  ىل كيفدماإوال  مددا 
الهدداجرإم ف ددد واصددلوا الفدد ر بفدديارع  خددر   ىل  فمدددو ا الفدداعة ا امفددة 

بلوا مدد   موعددات كثددريع مددم اإلخددوعال وبعددد الب  دديم  ددرو بعددد العصددرال وت ددا
 اجلمي   ىل  وبل .

 
و عو   ىل قصة  نفدحاب ا  ىل احلددو ال ل دد بدد ان معركدة جدإددع 
ا ليلدددة ر ن الفددد ةال ات   دددا  ن نعمدددل زهددددد ك دددري الخدددراد مجيددد  الفدددديارات 
ال وبفرعةال  م ي ا الليل ت در ون د  اساد ار  دع سديارع ع ددهللا  إدل جد 

فه  ال  ا ال دمة ور نفبط   ن نعمل  ي ا ء رغم كدل اسادما  وت دص 
ل دددا  ن دددا وقع دددا ا م ط دددة ع ي ددددةال وع ددددما اسبعصدددع علي دددا سددديارع ع دددددهللا 
انب ل ددددا  ىل سدددديارع ال دددد   إكددددو وحاول ددددا جاهدددددإم  ن  رجهددددا ولكددددم  ون 
جدددو  ف ددد غددرزت جفددم الفدديارع ا  صددل الطددص بعمدد  ادددإدال واسبشددران 

  ا جدو  العمدل لديال فات   دا مجيعدا  ن ندر   قلديال   نواصدل العمدل بع
بعددد صددالع ال  ددرال فرجعددع  ىل سدديارو وقلددع سم ل مددان  ن جتهددز بعدد  
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الطعدام لدعوال  ولعخدع الفددوإدإة الد  مع داال نزلددع آسديا وعيدة للحاجددة   
 دد رجعم  ىل الفيارعال  ما ما حصل   ا تل  اللح دات فد مر ال فبمدل ف

هدددامجين ال مدددل الكثيددد   ون  ن  راهدددا فهددد  صدددمريع وال دددالم هالددد ال بدددد ت 
ت رصدددددين ه دددددا وه ددددداو و خلدددددع معركدددددة معهدددددا وبفدددددرعة رجعدددددع  ىل الفددددديارع  
كدددددداه ون ف لددددددع لددددددزوج  ل ددددددد هددددددامجبين ال مددددددلال وكددددددان اجلميدددددد  إ  ددددددر  ّ  
وإ ح  مم حركاوال ف لع هلم ال  حد إ ز  مم الفيارع  بددا فهد  ا كدل 

لكددد   عطددد  ال رصددة لعخدددع الفدددوإدإة كدد  تدددر   وترفددد  جل املدددا مكددانال و 
ون املددددا قددددررت  ن  انم خددددارد الفدددديارعال وانمددددع زوجدددد  واسخددددع الفددددوإدإة 
واسوال  ا الفيارعال  ما زوجات اإلخوع ف د فراد ا زاندو الطرإد  ا المابدة 

سدد   سدديارع ع دددهللا سانم عليهددا كدد  ال تصددل  ووددم ه دداوال وصددعدت علددى
لددد  كانددع رددداجم كددل مدددم إبحدددروال ل ددد فهم دددا  ن ددا وقع دددا ا بيدددوت ال مددل ا

 سالصال اسبفلم ا لشدع البعوال مل ونف   هللا  ن خيرج ا مم هذا الكان 
ف ام اجلمي   ال احلراسة.  كم لل ارف  ن إبايل مالبفد   ا داء هدذح الرحلدة 
اجلها إدددة الطوإلدددةال ل دددد خرجدددع مدددم م دإشدددو ومعددد  قمددديجمل قطدددين يوإلدددة 

يددددراثال و إددددزار  ددددينال ر  لدددد و  ي سددددروا  م ددددذ خروجدددد  مددددم م دإشددددوال اس
وكانددع جع دد  الدد   مددل  ربعددة الددازن زددان  يددوا  الطرإدد  ف حيدداان  ضددعها 
خلد  كرسدد  الفددائ   و زدان  م ااددرعال ل ددد تع دو الشدد اب مددىن فدداجلمي   
كان إل و مالبو عفكرإة قوإة تبحمل اسجدواء  مدا  ان ف دد عرفدع  نده ال 

للمالبدددو العفدددكرإة بعدددد اين في دددو  ن نبصدددرث كال فدددطاء وعدددوام   دددا 
ال ددانال فميددزع ل اسدد   ندده دمكدداين ت مددجمل ااصددية صددومالية   ا اضددطررت 
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 ىل  ل ال فما علدّ   ال  فدم الفدال  ومحدل الفددن وال  ابدل خب يدة والشد   
كال دو العدا ي   ا تطلدو ال دروث  لد ال ل دد محل دا مع دا صد ا إ  لل  ابدل 

 وكانع ا سيارع إوس  الب زاين.  اليدوإة
م   ا الف ة اجلدإدع ابل ف ة للب دومي 2007-1-1إوم اإلا ص 

اليال يال وبعدد صدالع ال  در اجبمع دا وبدد ان ابلعمدل الخدراد سديارع ع ددهللا 
 إل ج  وعزم ا على  ل ال وفب  بع   خوان ا الذ ه ليفمعوا  خ ار ال  

ا ر ن سددددد ة اجلدإددددددع ف دددددد احب لدددددع  ر سددددد  ابلصدددددوماليةال ومدددددا  ن دددددا ك دددددا
وما ت ص ل ا مدم اسخ دار هدو  صلي ية اهاورع للصوما   عيا هااحلكومات ال

ال وهدذا 180 ن احلكومة الكي ية قد ان ل ع على ا اكم اإلسدالمية بدرجدة 
ما تذرح ممم ال إ هم الفياسة كثدرياال  ن كي يدا و وغ ددا و ايوبيدا هد   و  هلدا 

دع فيمددا خيدجمل الفددلمص فيهدداال ل دد  هشدد ا ع دددما عع ددا  ن اسدتاتي ية موحدد
حشدددو  مدددم ال دددوات الكي يدددة تبكددداار علدددى ادددرإ  احلددددو ال ومدددا خ ددد  علدددى 
ال دددان  ن كي يدددا اددداركع ا العددددوان دغدددالمل احلددددو  علدددى وجدددوح الع دددائز 
والالج صال ة ة عددم  عطداء ال رصدة لةرهدابص لددخو  كي يداال ونفديع  ن 

ا ع لشدعو بيد هم وبي هدا مواايد ال ل دد نفديع كي يدا مجيد  رجا  ا اكم هدم قد
تلد  الواايدد  وسددبدف  الدثمم غاليددة  ن ادداء هللاال ومدا خ دد   ن قددوات  ايوبيددة 

بفددرعة واقتبددع  ع ك ددع مددم الوصددو   ىل احلدددو  مددرورا بكي يددا ف ددد الب بدد
مددم احلدددو  الكي يددة الصددوماليةال ومددم إعددرث خ دد  احلكومددة الكي يددة وكرههددا 

ص وللدددددإم اإلسدددالم  ففدددديعلم  ن تلدددد  ال دددوات كانددددع تبمركددددز ا للصدددومال
 اخددددل كي يددددا لببدددددخل ا ال ددددروث ال اسدددد ةال فكانددددع ا طددددة اسمرإكيددددة  ن 
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ت بشر ال وات اإلايوبيدة علدى اسرو ا ج دوب الصدوما  وهد  تددعمها مدم 
اجلددوال ولكددم وبفددو  ن  ايوبيددا ليفددع لدددإها حدددو  مدد  ج ددوب الصددوما ال 

كي يددددة واسمرإكيددددة  ىل خطددددة   خددددا  ال ددددوات اإلايوبيددددة مددددم جلدددد ت اإل ارع ال
اسراض  الكي يةال وتكل  فرعون زمان ا  عين بوش و  ارتده ابل درابت اجلوإدة 
والراق دة واإلسد ا  اجلددوي وال حدري س دم إعرفددون  ن دا نب ده  ىل كيددام وين  ون 

ات وم   ا ال  ما ال وات الكي ية اجل انة ف د كل ع مراق ة احلدو  ابلروحي
الالج ددددص الفدددداكص ال ددددارإم مددددم وإددددالت اإلايددددوبيص مددددم  خددددو  اسراضدددد  
الصومالية الكي ية احلدو إة وه   راض  صومالية  رخيية اسب طعع مم ق ل 

ب و ب دداء ال  ائددلال وقددد ر اسقددالفددبارب اإل ليددزي و عطيددع لكيي دداال وفيهددا ا
ع كددل ن ددايف احلدددو   عل ددع احلكومددة الكي يددة ا بداإددة الفدد ة   ددا قددد  غل دد

مددد  الصدددوما ال لدددبمكم العددددو المدددازي مدددم ت  يدددذ  دددازرح وة دددة عددددم  كدددم 
رجدا  ا داكم الل دوء  ليهداال كاندع مكيددع مدم ال دو  الكدرب  ونفد  هددؤالء 

  ن هللا إكيد كيدا.
ع دددددما أتكددددددان مددددم  ن احلدددددرب انب لددددع  ىل احلددددددو ال اجبهددددددان 

ق ددددل  خددددو  العدددددو  ىل الخددددراد الفدددديارات بفددددرعة كدددد  نصددددل    احلدددددو  و 
ال ددددر  اهدددداورعال وب  ددددل هللا اسددددبطع ا  ن  ددددرد سدددديارع ع دددددهللا بعددددد  هددددو  
مجددداع    خرجدددع سددديارو    بع دددا ا  لددد  سددديارع إوسددد  الب دددزاينال ل دددد 
أتخددددران كثددددريا بفدددد و نوم ددددا ا تلدددد  ال ط ددددةال وا الفدددداعة الثام ددددة صدددد احا 

وبعد ال هدر و ا داء توق  دا  انطل  ا مم جدإد قاصدإم قرإة  وبل  احلدو يال
قلدددددديال للب كددددددد مددددددم سددددددالمة سدددددديارع ع دددددددهللا الدددددد  ان طعددددددع م هددددددا حدإددددددد 
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)الشدددددافع(ال كمددددددا  ن سدددددديارع عمدددددر الابددددددار ا ددددددرت ووقعدددددع ا بركددددددة مدددددداء 
فاضطرران  ىل البوق  وترتيو  مورانال ا هذح اسا اء بد ت سديارات ا داكم 

صددل؟"ال "هددل انفددحو اجلميدد   ددر زان  ددا وتع   دداال ففدد ل ا  ن فدد ا "مددا ا ف
بعدددان  م مددا ا؟"ال "ومددا ا حصددل لكمددص جلددو؟"ال وكددان اجلددواب مددم اسمددري 
ن فددهال ف ددد  هددرت سدديارع يلحددة الفددو اين وهدد  مددم نوعيددة جدإدددع )تيددو  
هاإلكو  ابل كابم( وقوإة جداال اسبوق  اح ويل  ا م ده سدحو سديارع ال د  

عطددددين آخددددر  إكددددو ف عددددل  لدددد  بكددددل سددددهولةال  ه ددددع  ىل يلحددددة لكدددد  إ
اسخ ددار وكددان بددداخل سدديارته اإلخددوع اليم ددصال فبكلمددع معدده وسدد لبه عمددا 
جر ال ف ا    "   خد  هدارونال  ند  تعلدم جيددا  مدر الصدومالصال ر إث دع 
 حددددا  مدددام الكاتيوتشدددداال ل دددد كشدددد  العددددو اسمرإكددد  الكمددددص مدددم اجلددددوال 

و  فددددرا  وكث دددع ال ددددوات اإلايوبيددددة الب دمددددة ال دددرابت ابلكاتيوتشددددا فانفددددح
الكمص"ال فف لبه عم ت اصديل مدا جدر  ور إكدم لدإده  ي ت اصديلال ف دا   
"بددددد  ال صددددد    بددددد  الشددددد اب بدددددتو مددددواقعهم وبدددددد  االنفدددددحاب  ون  ي 
ترتيوال ف رران  ن ن فحو كليا مدم كيفدماإو ق دل وصدو  العددو  ليهدا"ال ور 

اسش   فاج  ما  ععه سنين انفح ع لعدرف   ن  لد  سيحصدلال سد لبه عدم
كثري مم ال دواتال ل دد عيفى الكيينال ف جابين  نه ا ا ل  م  ايليات وال

العشددداء مدددم كيفدددماإو كمدددا  كدددرت ومعهدددم جيمددد  ايليددداتال  انفدددح وا ق دددل
 و عع اسش يلحة وقلع له "س ب ابل ا  وبل "ال فبحرو مم معه. 

وبعدددددد فدددددتع وجيدددددزع وصدددددل  لي دددددا اسش ع ددددددالرمحم ختددددداري واسش 
و اين الددددذي تع دددددو مدددددم قددددراروال ف لدددددع لدددده "   خددددد  لفدددددع ع دددددهللا الفددددد



                   518War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

مالئكة"ال ولكم اسمور كانع واضحة م ذ االنفحاب اسو  مم م دإشوال 
قلددع هلددم  ن قددوات الشدد اب غددري مدد  م  امدداال ف ددا    "جيددو   هددارون  ن 
 لو وندرن كدل هدذح اسخطداء الد    ت  ىل هدذا االنفدحاب ال داجت"ال 

رته  مر زوج  وقلدع لده  ن الشديخ  سدامة خبدري وقلع له س  عل  ل  وبش
وإطلددو م ددا  رسددا   ش  ليدده ليشددر  لدده مددا جيددري ا الصددوما ال  ددرو اجليمدد  
ق ل دا ولكددم مددا جيهلوندده  ن دا مدد  الشدداجمل الددذي إعدرث مجيدد  اددعو ال ط ددة 
ويرقارددداال ورغدددم   دددم كدددانوا ا ال دمدددة  ال  ن دددا  رك دددا بعدددد العصدددر مدددم آخدددر 

 قرإدددة صدددمريع ت ددد  ق دددل  وبلدددى و ففددد ا اسخ دددار وادددرب ا ن طدددة ووصدددل ا  ىل
بعدد  الشددداي وف ددد ع  هدددرت سددديارع يلحددة مدددم جدإددددال تع   دددا كيددد    دددا 
أتخدددرت ا ا لددد ال  ددددا ا قلددديال    دددرو اجلميددد  وق دددل المدددرب وصدددل ا  ىل 
مشدددددارث  وبلددددد  ومددددد  حلدددددو  ال دددددالم  خل اهددددداال و ون  ن نفدددددتإ   هدددددو 

دا عدم فوضددى اجلديش والبحركدات الشدد اب سن  ع ددهللا و وجدد ل دا مكدداان بعيد
كددددل  لدددد  مكشددددوث ا اجلددددوال وع دددددما رجدددد   لي ددددا  خددددربان  ن اإلايددددوبيص 
سددديدخلون الدإ دددة ا  ي حل دددة ب دددوارم الوجدددو ع  صدددال ا كي يددداال  كدددد   
اسش ع دهللا وهو مم  هدا   وبلد   ن مجيد  اسهدا  الدذإم فملدون اجل فدية 

دع  ىل  اخل كي ياال وهذا مؤار على  ن احلدرب بددت الكي ية قد غا روا ال ل
وايكةال قلع له جيو  ن ن كر جيدا  مدر العدائالتال و يلعبده علدى خطد  
وهددد  ال دددزو   ىل كيدددام وين بفدددرعةال مكث دددا تلددد  الليلدددة ا  وبلددد  وك دددع قدددد 
 رسع بفرعة ا طة الب عة مم ق ل اإلايوبيصال فهم ال إهدامجون الددن  ا داء 

ولك هم إ مطون علي دا ابسخ دار لكد  إ فدحو اجلميد  و ا داء  وجو ان فيها
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 دإشدوال ال رابت وهذا ما حصل م ذ ترك ا ماإلنفحاب إ د ون ابلطار ع و 
لددددذا قلددددع لع دددددهللا ن ددددام ا  وبلدددد  ولددددم إدددددخلها لعدددددو الليلددددة وا الصدددد ا  
سددد بحرو د ن هللاال وو ع دددا وخدددرد لي لدددو ل دددا الددددإز  وال  دددزإم سن رحلب دددا 

يددددة يوإلددددةال فدددد حم ر صو ل   ددددى ا  وبلدددد  بددددل سدددد ما رها مب هددددص  ىل  البال
كيددددام وينال وتعبددددرب رحلب ددددا خطددددريع بفدددد و الطرإدددد  وادددددته وكددددذل  الراق ددددة 
البواصددددددلة مددددددم الروحيددددددات ا ن ددددددو الطرإدددددد  سندددددده احلدددددددو  ن فدددددده وت بشددددددر 
الدددددور ت الكي يددددة فيددددهال وعلددددى كددددل حددددا  كددددان ال ددددرار الفددددليم  ن ن ددددز   ىل  

 س ددا م ط ب ددا ونعرفهددا جيددداال وكمددا  ن قددرار ا ددرود مددم كيفددماإو كيددام وين
ابلعائالت كانع موف ة ف د تش عع بعدم ال  اء ا احلدو  ال بوحة لكد  
 محددد  ن فددد  وعدددائل ال وكاندددع خطب دددا  ن نصدددل  ىل كيدددام وين وال  ددداء فيهدددا 

درح وت  يم ال اومة م ها  ن ااء هللاال ولكدم مدا خيططده اإلنفدان لديو مدا إ د
هللا لدده  حيدداانال رت  ددا  غراضدد ا وقددد اسددبلم ا ح ي ددة الشددهيد ع دددالرمحم الكيددين 
وكدددددذل  جهدددددداز الكوم يدددددوتر ا مددددددو  ا ددددددان ر مدددددم نددددددوه )غيددددددع آوي(ال 
وسدددلمع جهددداز اهلدددات  ا مدددو  لزوجبددده واحل ي دددة وقدددد تصددددقع ابلالبددددو 

 لةخوع و خذتا اجلهاز ف  ال انم اجلمي  خبري  ون  ي مشكلة.
 

 ياز وابواجُاتاالحن
 

م وبعدددددد صدددددالع ال  دددددر جددددداءان 2007-1-2ا إدددددوم الدددددثالاثء 
سدبطاه مددم اسسدحلة واسلمدام والعشدرات مدم الصددواع  اع ددهللا و خدذ م دا ما
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الكهرابئيددة لكدد  إدددف هاال كمددا  ح دددر ل ددا يعددام اإلفطددارال وات   ددا  ن  خدددذ 
انددع ا الفدديارع الفددرث الدد  معدد  وإعطددين الفدديارع ال يفددان اجلدإدددع الدد  ك

احلدو  م ذ الشهر الباس  وقد خصصع ل روث كبل  ال  ور ملاال فادرد 
ليباب   عمالهال  ما تم ف د ت اول ا الطعام   يل ع مم  م ل مدان  ن تطلد  
اسخددوات علدددى ي يعدددة الرحلدددة وصدددعوببهاال لالسدددبعد  هلددداال واسدددبحم مع م دددا 

ا ال  لددد  لب دإددد ال شدددايفال كمددا فعدددل آسدديا ول مدددان وكددذل  عيدددة رغددم   ددد
مالبددددو للب دددددإلال ل ددددد آن اسوان سن نواجدددده الواقدددد  واحل ي ددددةال ف ددددد اقددددتب 
العدو مم  وبل ال لذا جيو ت  يذ ال رار ابل دزو   ىل كيدام وينال وع ددما رجد  
ع ددددهللا  ح دددر معددده الفددديارع اجلدإددددع وهددد  مدددم ندددوه )نيفدددان بدددتو ( مدددرو 

اراتال مل  دددددددا  إددددددز  والصصدددددددة للفدددددد ر ت الطوإلدددددددة وهدددددد   بعدددددددة لالسددددددبا 
الفدديارات ابلوقددو  واسددبلم ا كددل  جهددزع احلاسددوب والكددامريات وكددل اسجهددزع 
الصدددمريع الب دمدددة الاصصدددة ل فدددم اسدددبا ارات اجل دددوبال بعدددد  لددد   رك دددا 
ابلعائالت  ىل وس   وبل  وكانع الفاعة تشري  ىل العاارع ص احا ت رإ اال  

إدإة إل ارع يلحدددة كانددع مهمدددص اسوىل تفدددليم اسخددع  م ع ددددالرمحم الفدددو 
لب ب ر زوجها الذي كان ا ا ل  م  قوات الش ابال وعرف ا بعد  لد   ن 
تل  اهموعات مم الهداجرإم ر تكدم مد  ال دوات  صدال ال بدل  رسدل هدؤالء 
 ىل كيفددددماإو وم هددددا  ىل كيددددام وين عددددم يرإدددد  ال دددداربال  مددددا زوجددددارم ف ددددد 

ية الددد   ل يدددع علدددى سددلكوا يرإددد  الدددرب كلهدددمال وقدددد انبهدددع مهمددد  والفدددؤول
عددات  ال ل ددد ن ددذت مددا يلددو مددىن وهددو  إصدداهلا  ىل احلدددو  كمددا ات   ددا مدد  
ع دالرمحم ختريال وع دما س لع عم الكان الالزم لتكها قيل    ن  توجه 
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 ىل م ددز  الشدديخ حفددم تركدد  وه دداو الب يددع ابلكثددري مددم الهدداجرات وم هددا 
سددري عيفددى الب ددزاين وبعدد  عائلددة يلحددة والشددهيد ادداكر اإلايددور وزوجددة اس

العائالت اسمرإكية واسوروبيةال تع  ع مدم الوقد  سن دا ر  طد   ن ت  دى 
تل  العائالت الهاجرع والصومالية ا احلدو ال بل  ن ررب  ىل كي يا  سره 
وقع وهذا  مر ي يع  ا كي يا فيك    ن  ل  الا  وت عل ما تشداء فيهداال 

لدع  م ع ددالرمحم مدم الفديارع و  خلبهدا ا ولم إ    حد علدى وجهد ال نز 
ال ز  وكانع تف    ائما عم زوجها ال لفطيينال و خربرا  نه م  اجليش ا 
ا لد  ور إصدلوا بعددال و ددداع مد   م هداجر زوجددة يلحدة الفدوا ين وقلددع 
ال وهدددد   بعددددة لطلحددددة واهموعددددات  هلددددا بعددددد الفددددالم "اسخددددع آمانددددة ع دددددوِّ

رجعددددع مفددددرعا  ىل ن طددددة االنطددددالمل سأتكددددد مددددم الهدددداجرع الدددد  تب عدددده"ال و 
موضددوه ال فدداءال وفعددال قابلددع اسش الكيددين الفددؤو  عددم البهرإددو و خددربين 
 ن العددائالت كلهددا قددد  ركددع ابسمددو  ىل م ط ددة ) إدد ( احلدو إددة لكدد  
خي  ددوا ال ددم  فددال وات الكي يددة واسمرإكيددة ت بشددر ا م ط ددة )لي ددوي( ومددا 

ئالت ال اقيدة ا بيدع اديخ حفدم تركد ال و كدد   جاورهاال وس لبه عدم العدا
  ددددم رجعددددوا لكدددد   خددددذوا ال  يددددةال واددددكرتهال "لددددا ا ر أتخددددذ معدددد  تلدددد  
العدددائالت؟"ال ف جدددابين " ندددين جددداهز سخدددذها ولكدددم اسش يلحدددة الفدددو اين 
رفددد   خراجهدددا و صدددر  ن ت  دددى ا  اخدددل الصدددوما "ال وع ددددما اسب فدددرت 

راهيم اددددكري و محددددد مدددددور الدددد  الوقدددد  عرفددددع  ن يلحددددة إب دددد  خطددددة  بدددد
ت  دددى درسددداهلا  ىل معفدددكرات الالج دددص ا ) ا اب(ال وك دددع قدددد رف دددع 
 لد  مفدد  ا ور  تدددخل ا اسمدر مددم جدإددد سن تلد  العددائالت  ددع  مددرع 
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يلحددددة الفددددو اينال واددددكرت اإلخددددوع الكي يددددصال وسدددد لوين  ن كانددددع زوجدددد  
 هرملم  ن هدددددد ت واسخدددددوات الدددددالو معددددد  سدددددتاف همال ف لدددددع لددددده  ن دددددا سددددد

اسوضددداه ولكدددم مدددم م ط دددة كيدددام وين  ن اددداء هللاال فاطدددة البهرإدددو قائمدددة 
ولكم مم م ط ة  خر ال وسلمع عليهمال وق ل الوصو   ىل سيارو سابادر 
سددددد ري  هدددددر اسش يلحدددددة الفدددددو اين بفددددديارته اهلددددداإلكو الفدددددو اء وكاندددددع 

ال نددز  احددد  زوجاتدده الصددومالية معددهال كمددا ركددو معدده بعدد  اإلخددوع اليم ددص
و سددره  ّ  وسددلم ا علددى بع دد ا   سدد لينال "مددا هدد  اسوضدداه؟ال مددا ا ن عددل 
اين؟" ل دددد كدددان الوضددد   اددد ه ب ددديلم خيدددا  ومدددا   ري مدددا ا  قدددو  لددده فهدددو 
الفدؤو  عددم اجلدديشال ولكددم و مددا  نده سدد لين مددا ا سدد  عل اينال ف ددد  ج بدده 

يدام وين بعائالت داال ما إل ال قلع لده: " خد  ا هللاال  ن دا مبحركدون اين  ىل ك
  سدددد تكها ا م ط ددددة بورغددددابو وندددددخل ا المابددددة ل واصددددل ال اومددددة  ىل  ن 
إ ددب  هللا ل ددداال  خدد  تعدددا  معددد  اين سدد بحرو سدددو  حدداال"ال   سددد لين عدددم 
الهدداجراتال وكدد ن كالمدد  ر إع  ددهال ف لددع لدده "اإلخددوع  خرجددوا  موعددة  ىل 

ية ومددم معهددا وكلهددم ا  إدد  و خددر  ر ختددرد مددم ضددم ها زوجبدد  الفددو ان
بيدع الشدديخ حفددم تركدد "ال ور إددر  علدّ  خبصددون ال ددزو  معدد ال بددل قددا    
" رادين    بيع ايخ حفدم"ال فطل دع مدم الشد اب الكي يدون  ن إراددوح 
 ىل ال دددددز ال وق ددددددل  ن إبحددددددرو  هددددددر الشددددديخ حفددددددم تركدددددد  بفدددددديارته البيددددددو  

فهددو ف ددين   هدداإلكو احلمددراء فددذه ع وسددلمع عليدده وقددد فددر  جدددا لرءإب ددا
كثددريا ول ددا  رإددخ سدداب  ا كيددام وينال و ددداع معدده قلدديال و خربتدده مددا نوإددع 
فعلهال وبدا    نه جاهز للحركة  ىل كيام وين وقدد فرحدع ب درارحال وجداء  لي دا 
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يلحة وسدلم علدى الشديخ و دداث قلديال    دروال وسد لع الشديخ حفدم عدم 
ابين "مددا ر إدد ؟" قلددع لدده الوعددد ال ددرر للحركددة فلدديو لدددإ ا  ي  ليددلال ف جدد

"إ  مددد   ن نبحدددرو  ون  ن إشدددعر العددددو بدددذل ال فه ددداو الطدددريان اسمرإكددد  
وممكم  ن ت ص   ي قافلدة مبحركدة ة دة   دا  بعدة للمحداكم ولدم إدت  وا 
ا قبدددددل نفددددداءان و ي ال دددددا"ال وقلدددددع لددددده ابحلدددددرث الواحدددددد "  اددددديخ حفدددددو 

ك افلدددددة"ال وه دددددا انب ددددده معلومددددداو العفدددددكرإة واسم يدددددة مدددددم ا طددددد   ن نبحدددددرو  
لكالمددد  جدددزاح هللا خدددريا ف دددا    " دددرو  ندددع اينال و ان سددد  رو لددديال مددد  
اجلدديش والشدد اب"ال ويلددو اسش ع دددهللا م ددده  ن إعطي ددا  ليددل مددم الشددد اب 
الددذإم معدده ا الفدديارعال وقددد فعددل  لدد  و مددر  خددص مددم  هددل )كول يددو(  ن 

لي ددددا فهددددم  هددددل ال ط ددددة إ ددددزال مددددم سدددديارته ومددددراف  ال وقددددد اددددكرته لكرمدددده ع
وإعرفون ما جيو فعلهال و ما  فدرحين هدو اقب داه اجلميد  ب كدرع ال دزو  بفدرعة 
 ىل اجل دددوب وق دددل  ن ت دددرب الفددديارات وتبشدددبع ال دددواتال  ن الوصدددو   ىل 
اجل وب  ون تعرو هل مات هو نصر ع يم ل اال سن دا سد حب ظ  سدلحب ا 

اسزمدددددات ن دددددد  نبدددددذكر  وقوات دددددا. ال خي دددددى علدددددى ال دددددارف  نددددده ع ددددددما ت هدددددر
ب صائح ا إلخوان اال فع دما ك ا ا م دإشو ا اهر رم ان و ا اء ختطيط دا 
لله ددوم علدددى كيفدددماإو نصدددحع الشددد اب خبصدددون ت وإدددة م ط دددة اجل دددوب 
ابسسددلحة الث يلددة وأتمي هددا جيدددا ق ددل احلركددة  ىل كيفددماإو سن اجل ددوب هدد  

فهد  لل  ائدل فد ن  ح دا معاقل ا وليفدع  دع سديطرع ال  ائدل  مدا كيفدماإو 
ا  خوهلدددددا فهدددددذا خدددددريال و ن ر نددددد    فيكدددددون قدددددد رت  دددددا  مدددددران ا اجل دددددوب 
و سفدد ا م ط ددة كيددام وينال ولكددم كددان ال ددرار كمددا إعلمدده اجلميدد   ن تبوجدده 
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ال دددوات  ىل كيفدددماإو  ون تدددر   وهدددذا مدددا حصدددلال وكدددان إ  مددد  علدددى   ارع  
اسسلحة بعد  ن توجه مع دم كيفماإو  ن ت ب ه  ىل  ن كيام وين فارغة مم 

ال ان  ىل كيفماإو و ىل ج هات  إ صور ونف  اجلمي   ن ال اعدع ا ل ية 
 ل ا فارغة  اما.

م اسددددددددبولع ال دددددددددوات 2007-1-2ا ن ددددددددو إددددددددوم الدددددددددثالاثء 
الصددلي ية اإلايوبيددة علددى بددال  الصددوما  و خلددع مدإ ددة كيفددماإوال ور تبدد خر 

الفددددرإة بعملهددددا فددددوراال و هددددرت  ال اومددددة حل ددددة واحدددددع ف ددددد بددددد ت ا الإددددة
اهموعات الفرإة ا كيفماإو ا ن و اللح اتال  ما م دإشدو ف دد أتخدر 
اسمر  كثدر مدم كيفدماإو وبدد ت ال اومدة بعدد  سد وه  ور تبوقد  ال درابت 

 الببالية ضد ال وات ا بلة.
ق ددل احلركددة ادداورت اإلخددوع الددذإم معدد  ا ال ددزو  ويل ددع مددم 

ر وا الصددددواب ا  لدددد ال وركددددزت علددددى اسش  بددددو وفدددداء بع ددددهم  ن إ  ددددو  ن 
الكيددين فهددو إبحدددا ابلصددومالية ومبددزود مددم صددومالية و ك دده  ن إ  ددى ا 
 ي م ط ددة حدو إددة  ون  ن إل ددع ال  ددرال ولك دده قددرر ال ددزو  مع دداال و عددع 
اسح دددداب كلهددددمال  ر يلحددددة الفددددو اينال الشدددد اب الكي ددددصال الشدددديخ حفددددم 

ن خطددددد  بعددددد  هدددددؤالء الددددددخو   ىل كي يدددددا تركددددد ال والشددددد اب اليم يدددددص وكدددددا
والفدد ر مددم جدإددد  ىل الدديممال كمددا  كددد   اسش  حددد اسنصدداري  ن اسش 
حفددام اليمددين وهددو ادداب صددوما   ددين و مدده مصددرإةال وقصددبه يوإلددة فوالدددح 
إ  دد  ا الفدد م اجله مدد  العددروث )غوانب ددامو( والفدد و   عدداء اسمرإكددان 

امجوا ال يددع ا بيشدداور ور جيدددوا اسش  ن زود ب بدده مددم ال اعدددعال فع دددما هدد
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الشددددهيد اليمددددين  خددددذوا  بددددو الزوجددددةال و ىل إوم ددددا هددددذا إ  دددد  هددددذا الشدددديخ ا 
غوانب امو  ون  نوال  ما اسش الطلوب ف د اسبشهد ا عملية اسبشها إة 
ا  اخل  فمانفبانال وكان عالق  ابسش حفام قوإة جداال وو عع اجلمي  

م إكدم قدد ح در بعدد  ىل  وبلد ال و عدع ع ددهللا  ال اسش عيفى الكيين فل
 إدددل جددد  و عطيبددده بعددد  الع ددداوإم الهمدددة ا م دإشدددو ليؤكدددد للشددد اب  ن دددا 
خبدددريال  رك دددا بفدددرعة الدددربمل مب هدددص  ىل كيدددام وين ا سددد رإة ع ي دددة م وفدددة 
ابلادداير مددم كددل جانددوال وقددد  رك ددا بفدديارتص ف دد  ومعددا الدددليلصال قطع ددا 

او وجدان م دتمل الطرإد  الدؤ ي  ىل كيدام وين وت ددر كيلو ومم ه   8مفافة 
كيلددو ت رإ دداال والطرإدد  غددري عددا ي   250الفددافة ال اقيددة مددم اين  كثددر مددم 

ف ما ترار صحراوي فرمل الك رات بشدع احلرارع  و وحلد  إبع  دا ا احلركدةال 
 و حياان  ر الطرإ  ا وس  الفدب  عات الصدمريع الا يدة  امداال وه دا  ك  دا
 ن نمدددرز بكدددل بفددداية مهمدددا كاندددع قدددوع سددديارت اال بعدددد  خدددذ كدددل اسسددد اب 
توكل ا على هللا سن ا جيو  ن ن عد ال فاء واسوال  مدم وإدالت احلدربال ومدم 
إبوكل على هللا فهو حف هال كان اد  كلده  بعدا  اسخدوات واسوال  وكدل مدم 

 إراف  ا مم الوقوه ا  ي كمص  ن ه وم م اجت.
رو اجلدإدددع زوجدد   م ل مددان وآسدديا ول مددان ركددو معدد  ا سدديا

وعيددددةال واسش عمددددر البددددار الكيددددين وزوجبددددهال وا الفدددديارع الثانيددددة كددددان اسش 
إوس  الب زاين وزوجبده وب بده ح صده وزوجدة الشدهيد ع ددالرمحم الكيدين و بدو 
وفاء الكيين واسش سلمص صداحو إوسد  الب دزاينال والددليالن وسديارع ال د  

مم ال يفدانال ور تكدم لددإ ا  ي سديارع مفدلحة للحماإدة  إكو  وس  قليال 
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بددل اكب ي ددا  سددحلب ا ا  ي ددة الكونددة مددم الكالاددي كوفات وال  ابددل اليدوإددة 
وعدع  لمامال  بع ا سد ران بكدل حدزم في دو  ن ن بعدد عدم هدذح ال ط دة سن 
اسعدددداء كدددانوا إبحركددددون ب طدددت بفدددد و قلدددة خدددربرم عددددم ال ط دددةال فددددال وات 

ة كانددددع ت ب ددددر مددددم ن ريرددددا اسمرإكيددددة الدددد  ا اجلددددو لكدددد  تعطيهددددا اإلايوبيدددد
االحدددداايات والعلومدددات عدددم مواقددد  قدددوات ا ددداكم و ركارددداال وكاندددع تلددد  
البحركددات ا ال هددارال لددذا قددررت ال يددا ع ا  وبلدد   ن تبحددرو ال ددوات لدديال 

يارت ا  ىل اجل وبال  مدا تدم ف دد ات ع دا اسدتاتي ية احلركدة ا  ي دةال وكاندع سد
مدنية ةبة و رك ا وك ن ا مم الشعو فمدم إدر  نوعيدة الفديارات سديعلم   دا 
مدنية ولم إبمكم مم ال  ر ابلداخل س ا ادي ا م  لدة كليداال واسمدر الدذي 
ال إفددبطي   ن إ ددر م دده  حددد ا الصددوما  هددو االادداعات الدد  رددزم ال ددوات 

ت ا دددداكم ق ددددل وصددددو  العدددددوال ف ددددد كثددددرت تلدددد  اإلادددداعات حددددو   ركددددا
وكدددددذل   ركدددددات العددددددوال ومدددددم تلددددد  اإلاددددداعات  ن مجيددددد  قدددددا ع ا دددددداكم 
سببحرو  ىل كيام وين وهذا ق ل احلركةال لذا ورغم  وإده سد ران  ال  ن دا   رك دا 
ح ددم المددامرع فرحلب ددا  ىل اجل ددوب ا غاإددة ا طددورعال ولك  ددا لفدد ا  مددة تع ددد 

اار مدوالح فدال إ  مد  لده  ن الا  ت  بداال فالفدلم   ا  خدذ ابسسد اب واسدب
إددركم  و إددت    بددداال فدداسرو ب وهددو مددم إددبحكم ا اجلددو وال حددر والددرب وال 
نؤمم ولم نؤمم  ن  مرإكا ه  ال  تبحكم ابلكونال فه  ال تفاوي ج ا  
بعوضدددة مدددم ملكدددوت رب العدددالصال وال تفددداو   رع مدددم قدددوع رب الفدددموات 

ومددددا  ىل  52وال ددددد   140فدددد   و ال 130واسراضددددصال فددددال ختي  ددددا الفدددد  
 لددد  مدددم  عددداء اجلمدددا ات الددد  ال  ددد  وال  يدددعال  ن هللا وحددددح مدددم إعلدددم 
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وقدع ايجددا  والدرو  ملدد  لده سدد حانهال ولدو كددان مدوت اإلنفددان هدو م ددر  
سد ة م دعال ر نكدم  17وجو ح ا  رو اجلها  وال با  لك ا قد مب ا م دذ 
رع إوسد  الب ددزاين ور إكددم قلي دون مددم اديت سددو   ن ت  دذ ال ددتو  مدم سدديا

لدإ ا  ي احبيايف ف د انبهع ا روقات كلها ا  وبل ال  ما سيارو فكاندع 
 نيفان جدإدع وقوإة ولدإ ا  إز   حبيايف هلا.

بعدددد عددددع سددداعات مدددم  رك ددددا ت ابل دددا مددد  الفددديارع الددد   مددددل 
احلليددددو  ىل  وبلدددد  وهدددد  قا مددددة مددددم ال ددددر   ا دددداورعال فااددددتإ ا الكثددددري مددددم 

لددتال واخددتت احلليددو احلددام  سن فيدده  3ليددو الع دد  ا جددالوانت سددعة احل
صو إوم ومل ال وكان اجلو ساخم جدا وقد صرب اسي ا  ا كل هذح ا  دة 
وكددددانوا إدددددعون هللا  ن نصددددل  ىل ال يددددع اههددددو  بفددددالمال ل ددددد  هددددرت ل ددددا 
مشددددددكلة صددددددمريع ا اليددددددوم اسو  مددددددم رحلب ددددددا ف ددددددد  صددددددي ع ب دددددد  احل ي ددددددة 

فاسية وبد ت    جفمها وانب اعال كما  هرت بعد  ال  د  ف د ع ابحل
ا كدددل جفدددمهاال ور  كدددم  علدددم  لددد  ف دددد كاندددع ت كددد  ا ا لددد  ولكدددم 
خب يدددة سال  ادددعر ملددداال  را ت  ن خت ددد   لهدددا عدددين س دددا تعلدددم  ن دددا ا سددد رال 
وع ددددما علمدددع  مهدددا ابسمدددر عدددم يرإددد  ل مدددان فددد خربتين "اب بددد  ت كددد  ا 

بها "مدددا ملدددا؟"ال ف الدددع   "احلفاسدددية تبع هدددا واجلدددو حدددار"ال ا لددد "ال وسددد ل
 وي عا عرفع الف وال ووق ع الفيارع بفرعة وقلع يسيا"

"آسيا ح ي  ال تعا  ارك  م  اباب ا اسمدام"ال وفرحدع جددا  -
ع دما يل ع م ها اهيدت والركدوب معد  وقدد وضدعبها زدان  ور تكدم ه داو 

وتع  ع  م ل مان مم الوق ال وقالدع  ي مشلكة ف ان تي  وه   ت ال 
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  "  ا تبدل  بفد و وجدو و"ال ف ج بهدا "اتركيهدا تبددل   ال ما مدع حد ال 
ل ددد مددرت تفدد  سدد وات و ان بعيددد عدد هم"ال وفبحددع هلددا الكيدد  لكدد  جتدددد 
بعدد  اهلددواء ال  دد ال وبعددد فددتع ان إددع ل مددان وقلددع لدده "اسددبعد ف عددد آسدديا 

آسدديا مرإ ددة"ال فشددكرته سندده قددد  !سددي و  ورو"ال ف ددح  وقددا    "   ر
فهم س و  عوع  خبها لل ددوم  ىل اسمدامال وقدد ار حدع آسديا  امداال وقلدع 
هلدا "ال ختداا   ددا وراايدة"ال وهددذا صدحي  ل ددد ورابدين و ان ورابهددا مدم والددديال 
فع دددما نب ددداو  بعددد  احل دددوب الط يدددة ترف دددها  جفدددام ا وتفددد و احلفاسدددية 

ن دا   ا ل فد ا مالبدو الزوندة ل دتع يوإلدة بعددد وإ ددوا   دا ورادع  لد ال كمدا  
اإلسبحمام أتتي ا احلفاسية وهذا ما حصل يسياال ف د اغبفدلع ا  وبلد  
   خرجدددع ب  ددداب جدإدددد مدددم ح ي دددة والددددرا ول فدددبه ور ت ب ددده  ن تلددد  
الالبدددو فيهدددا  تربدددة وممدددربع بفددد و الطرإددد  والفددد ر الطوإدددلال وتلددد  استربدددة 

  جعلبهددددا تبحفددددوال وهددددذا فصددددل معدددد  ع دددددما ا  يددددة احلفاسددددة هدددد  الدددد
 غبفدددل و لددد و مالبدددو الزوندددة ا الددددواليو ل دددتع يوإلدددةال علدددى كدددل حدددا  
سدددعدت آسددديا س دددا معددد  ا اسمدددامال ور تكدددم هدددذح الفددد لة لبمدددر  ون  ي 

ضددة مددم اسمددريع الصددمريعال ف ددد  هددرت بشدددع و را ت  ن تفددبوىل علدددى ر معا
ذت مكدددان آسدددياال فهددد  بط يعدددة مكدددان آسددديا وبعدددد  خدددذ ور  انبصدددرت و خددد

احلددا  تعلددم   ددا اسمددريع ا  وبددة لددد  اجليمدد  ف مهددا   هددا جدددا بفدد و   ددا 
ولدددرا ا ال ددروث اهل ددرع والبهددرب مددم اسعددداء وا  ددروث  م يددة ادددإدعال  
كان  ل  ق ل  عب ا  اسش خالدد اديخ ممدد وهدو الدذي تدوىل كدل يل دات 

 ن إ    سرح ومجي   سر  الفلمص ا    م ل مان وجزاح هللا خريا و س   هللا
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كل مكدان عداجال  ن اداء هللا.  بع دا الفد ر وبعدد العصدر وصدل ا  ىل وا ي 
صدددمري وفيددده ميددداح كثدددريع وجارإدددةال وكدددان علي دددا  راسدددة اسماك دددة الصدددل ة لكددد  
نب اوزهددددا  ون البمرإددددزال لددددذا وق  ددددا ونددددز  اإلخددددوع ومشددددو قلدددديال   قددددرر اسش 

و وك دددا نراق ددده مدددم ا لددد ال وقدددد حددداو  الدددرور مدددم إوسددد  الب دددزاين  ن إبحدددر 
نص  الوا ي ولكم توق ع الفيارع ف  ع بفد و عمد  اليداح وقلدة الفدرعةال 
وبدددددد ان  عمال دددددا مدددددم جدإدددددد لكددددد   رجهدددددا ق دددددل ال دددددالمال مشدددددران مالبفددددد ا 
واجبهددددان كل دددا ا اخراجهدددا مدددم تلددد  ال ط دددة و ا ددداء العمدددل  صددديو قددددم  

هم  ن  ددرد بفددالم مددم هددذح ا  ددةال وبعددد ح ددر بدد ع  اجلددرو  ور ن ددا  فدداس
ووضدددد  اجلددددذوه  ددددع الك ددددرات وكثددددرع ا دددداوالت والبابعددددة خرجددددع سدددديارته 
وسدددح ها  ىل  لددد ال وك دددا حي اهدددا قدددد  رسددد ا جيددددا الكدددان الدددالزم للمدددرورال 
ووض  البعشدي ة الث يلدة    درو ابليفدار ومدر مدم اسيدراث اجلافدة وكدربان هللا 

ال   رك دع سديارو ال يفدان وهد  م ا  دة كثدريع ولك هدا وقد  د  واحلمددب
 قددو  بكثددري مددم ال دد   إكددو س ددا ال تمددرز كثددرياال ومددرران بفددهولة مددم تلدد  
ال ط دددة و بع دددا الفددد ر حدددص  خدددل علي دددا ال دددالم ور إ  دددى بي  دددا وبدددص قرإدددة  

كيلددددو ف دددد ال و صدددد حع الرءإددددة صددددع ة و هددددرت   30كول يددددو سددددو  مفددددافة 
ا  ىل اسراضددد  الزراعيدددة ومدددا  ن دددا ك دددا ا موسدددم اسمطدددار الباعدددو ف دددد وصدددل 

وجددو علي ددا ز  ع الفددرعة سن الطرإدد  إكثددر فيدده الوحددل والطددص وكددان علي ددا 
اددد  يدددرمل جدإددددع ا  اخدددل المابدددة ل ب دددا    ي تمرإدددز جدإددددال وا  اخدددل 
المابة غرزت سيارع إوس  ونزل ا مم جدإد وبد ان  عمال اال و ا اء كل هذح 

ءات مددم نددزو  وح ددر وسددحو وربدد  وادددال  هددرت سدديارع عفددكرإة اإلبددبال
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دددابو  88 خدددر  وهددد  مدددم ندددوه النددددكروز  مكشدددوث ومالكهدددا هدددو اسش )ك 
تلكبددا( وهددو مددم م دإشددو وكددان مفددؤوال عددم اددرية )حددر  (ال وك ددا نبعدداون 
معددده ك هدددة  سدددبا اراتيةال ف ميددد  العب لدددص لددددإ ا إدددبم اسدددب واملم ا قفدددم 

ت دارإرهم للمحداكمال وقدد تع دو ع ددما رآان وفدر   ارية )حر  ( ق دل رفد 
جددددددداال وقدددددددا    " ندددددددين  ركدددددددع لوحدددددددي مدددددددم  وبلددددددد   رإدددددددد الوصدددددددو   ىل  
كيدددام وين"ال ف لدددع لددده "سدددبكون مع دددا فهددد  م ط ب دددا ونعرفهدددا جيددددا"ال وندددز  
ا ابه وسداعدوان ا  خدراد سديارع إوسد ال وا م بصد  الليدل ن در هللا  لي دا 

هللا وخرج ددا مددم ال دداي  الطي يددة وكانددع تمطدد   بعددص الرمحددة والشدد  ة ف صددران
نصددددد  الفدددددياراتال    رك دددددا  ون  ي مشددددداكل و بع دددددا الفددددديارع العفدددددكرإة 
اجلدإدعال وخرج ا مم المابة وعدان للطرإ  العام ور   ى سو  ب    قائ  
حددص غددرزت سددياع إوسدد  الب ددزاين )ال دد   إكددو( مددم جدإدددال  مددا هددذح الددرع 

مرإددز بددل كانددع ببوقدد  ا ددرو عددم العمددلال وكمددا إعلددم فلددم تكددم الشددكلة ابلب
الفددا ع ال ددراء فالفدديارع اسوتوماتيكيددة اجلدإددددع هلددا مشدداكلها ا اصددةال وندددز  
اسش عمدر البدار وحدداو  عمدل كدل ادديت لبشدميلها بكدل وسدديلة ولكدم عرف ددا 
 ن الفدددديارات اسوتوماتيكيددددة هلددددا ن امهددددا البشددددميل  ا ددددانال وابلددددذات الدددد  

لبوربدددو(ال و ا ددداء توق  دددا مدددم  جدددل إوسددد  غاصدددع سددديارو ا  لددد  ن دددام )ا
الوحدددل  ىل م بصددد  ال افدددذع ور  كدددم  سدددوقها وقبهدددا ف دددد ك دددع مشدددموال ا 
احل ددر وكددان اسش عمددر البددار هددو الفددائ ال ولددا تع  ددا قددرران  ن ن ددام ا وسدد  

 الطرإ   ىل الص ا ال وهذا الب خري كله مم ف ل رب العالص.
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الفدددديارات ولددددا بددددز  ال  ددددر صددددلي ا علددددى  انم مع م ددددا ا  اخددددل
م وقددددد بددددد ان محاولددددة جدإدددددع ا 2007-1-3ان ددددرا ال  ندددده إددددوم اسربعدددداء 

تشددميل ال دد   إكددو وهدد  سدديارع جدإدددع جدددا ولك هددا ر تشددبملال ور إكددم 
الوقدددع لصددداحل ا ف دددرران  ن نتكهدددا وراءان سن ه ددداو اددداح ة عفدددكرإة ك دددريع 

ن دم  لي دا ابلليدلال وفرغ دا كدل اسغدراو وراءان حفو ما  خربان اسش الذي ا
ووضددع اها ا سدديارع اسش )كددابو توكبددا(ال الكشددوفة وهدد  ملونددة بلددون قددوات 
ا اكمال كان علي ا  ن نبحرو بفرعة سن ا بكل بفاية ا وس  الطرإ  وا 
احلدو  الكي ية الصومالية ور تكم الروحيات العفكرإة لبتك ا ا حال اال وال 

الشدد اب  لي ددا  و غددارت علدديهم الطددائرات  ا دداء  ددركهم؟ال ر  ندددري هددل  ددرو
إكم لدإ ا   ىن معلومة عم ح ي ة الوض  وراءانال وترك ا الفيارع ورك ع كدل 
اسخدددوات معددد  ا سددديارو وركدددو كدددل الشددد اب ا سددديارع اسش الصدددوما ال 
 وات   ددا مدد   الدددليلص  ن إ  يددا مدد  الفدديارع وزو اناددا مدداء و ددرال وقلددع هلمددا
"اب يدا ه داال وبعيددا عدم الفدديارعال و  ا وصدلع الشداح ات العفدكرإة ال ا مددة 
مدددم  وبلددد  ففبفدددح كم"ال وو ع ااددداال واجته دددا مفدددرعص  ىل قرإدددة )كول يدددو( 
احلدو إدةال وعلددى مشددارفها قابل ددا بعدد  الرجددا  و رادددوان علددى الطرإدد  وبعددد 
 فددددتع وجيددددزع  خل اهددددا بعددددد زوا  الشددددموال وقددددد  هددددش الشددددعو ع دددددما ر و

 انن مددددم ق يلددددة )مكددددابل (  لددددم الي ددددص  ن ا هددددذح ال رإددددةسدددديارت ا ولدددددإ ا ع
إبعاملون م اارع م  الف  آي  يال كما  ن اجلواسديو الكي يدون مدم  صدو  
صددومالية م بشددرون فيهدداال لددذا ر ن  ددى ا وسدد  الدإ ددة رغددم  ن ال رإددة كانددع 

سن  لددد  ومازالدددع  دددع سدددلطة ا ددداكم  ال  ن دددا ات   دددا علدددى عددددم ال هدددور 
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سيعط  مربرا  خر لله وم على ال رإدةال وال نرإدد الزإدد مدم اهل مدات اجلوإدة 
علدددى الشدددعو الصدددوما  ة دددة وجدددو  " رهدددابص ا ال ط دددة"ال   دددا ال ممدددات 
الوس ية ال   ت  ها بوش م ذ وصوله  ىل الفدلطةال فمدازا  إ اتدل اسبدر ء ا 

و   رهددابيصال وال حددو  وال العددرامل و فمانفددبان واليددوم ا الصددوما  ة ددة وجدد
قدوع  ال اببال ولدو سد لع اسش ال دارف ومدم ابب اإلنصداث ولديو البط يدد ال  
كيدد  لددو هامج ددا العواصددم اسوروبيددة  ون  ييددزال ة ددة  ن ددا تددارب  رهددابيص 
 مثا  بلري وبوشال هل جيوز  ل ال اجلواب ال ي عاال سن ا  مران  ن ن رمل بص 

مددم لدديو لدده انقددة وال مجددل ا الصددراه الدد  بي  ددا مددم إ اتل ددا ابلعبددا  والددر ي و 
وبدددص هددددذح اإل ارات ال اادددديةال وكمددددا ندددر  فع دددددما خيطدددد  بع دددد ا  ون قصددددد 
وإ  ر وسد  الددنيص سدواء ا عواصدم  وروبيدة  و  سدالميةال ت دوم الددنيا وال 
ت عدددال  مددا ع دددما إ بددل نفدداءان و ي ال ددا وإهبدد   عراضدد ا ا كددل مكددان ال 

" مدا محدزع فدال بدواك  لده"ال ك دع حدذرا جددا مدم ال هدور  حدد فدرو سداك اال 
سال  سدد و  ي مباعددو للشددعو الصددوما ال و سددرع ا مددم ا ددرود ا وسدد  
ال رإة واجته ا  ىل غابة صمريع فيها معفكر و  ارع ا اكمال وت عد هذح ال رإدة 

كيلددومتاال ومددم الكبددا  ىل كيددام وين ت دددر الفددافة   30عددم غدداابت )الكبددا( بددد
يلدددومتاال وإعدددين هدددذا  ن مشدددواران يوإدددل ور ن بددده بعدددد ولك  دددا سدددعدان ك  45بدددد

بوصددددل ا  ىل قواعددددد  خوان ددددا ا كول يددددو. كددددان اجلميدددد  إفدددد ل ا عمددددا جيددددري ا 
 وبل  ور إكم لدإ ا الكثري مم اسجوبدة حدو  الوضد  ه داوال ولك  دا  خدربان 

ن عددرب اجلميدد   ن ددا ترك ددا  وبلدد   ون حددربال كمددا  ن اإلخددوع كددانوا إبواصددلو 
جهددازا الالسددلك ال وعرف ددا مدد هم  ن الطددائرات اسمرإكيددة تشددم غددارات علددى 
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 وبلددد  و فمددددو وغريهدددا ة دددة "قبدددل اإلرهدددابيص الطلدددوبص"ال وهدددم إ صددددون ا 
 ون ا ال ولكم ر إعلمدوا   دم إ بلدون اسبدر ء  ون وجده حد  وبعيددا ع داال 

 ي حدا  مدم  وهذا فشل  سدبا اراو آخدر لفد  آي  إده الد  ال  حتمهدا ا
اسحوا ال فهذا اجلهاز الوحش  إفب ي   ماء  مب دا بشدص الوسدائل والدذرائ ال 
وع دددما سدد ل ا اإلخددوع عددم ال افلددة الليليددة  كدددوا ل ددا  ن مجيدد  قيددا ع ا دداكم 
وال دددوات قددددد  ركددددع  لي ددددا وكانددددع قددددال بهم مكشددددوفة للعدددددوال "اللهددددم اسددددت 

العددددو فكلمددا ترك دددا م ط دددة  علدديهم"ال كاندددع اهموعددة الددد  مع ددا تبفددداب  مدد 
ل وافدل الطوإلدة البحركدةال وكدان عدان م اارعال وقدد ركدز العددو علدى ات ص  ب

على اإلخوع م ذ معرفبهم   م مكشوفصال كدان علديهم تدرو الفديارع والبحدرو 
 ابلش  ف   بدال مم ايليات. 

بعد ال هر  رسل ا اسش  بو وفاء  ىل الفومل و ح ر ل ا الطعامال 
 كل دددا عمل دددا اجبمددداه سدددرإ  مددد  حددداكم كول يدددو وهدددو اسش ع ددددهللا وبعدددد  ن 

) إدددددراد( وقدددددد فدددددر  لرءإب دددددا ور إبدددددذكرين سندددددين غائدددددو عدددددم كيدددددام وين م دددددذ 
مال ور   ّكددرح ب  فدد ال وكددان إعددرث اسش إوسدد  الب ددزاين جيدددا سن 1997

اإلخددوع كددانوا ا كيددام وين ق ددل عدددع  اددهرال وق ددل حددركبهم ل دإشددوال وسدد   
سش إوسدددد  عددددم الفددددؤو  ف اددددار  ّ ال وبددددد ان نبحدددددا معدددده عددددم احلدددداكم ا

الوض  وارح ا له خطط اال " ن ا نرإد الوصو   قصى سدرعة  ىل كيدام وين"ال 
ادددرح ا لددده  ن العدددائالت سدددب  ى ه ددداو  مدددا تدددم ففددد دخل غابدددة )الكبدددا(ال 
نفددد  ا معددده  ن  خدددذ ال فددداء  ىل م زلدددهال ونصدددح ا  ن   ددد   مدددران ا هدددذح 

 كددددان لددده  لددد ال ومدددم انحيددد  يل دددع م ددده جتهيدددز اإلخدددوع ال ددداتلص الرحلدددة و 
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وعددددم بددد  اإلاددداعات ورفددد  رو  الع وإددددة لدددد  اجل دددو  والب كدددد مدددم عددددد  
ال دددوات الدددد  مع ددددا ا كول يدددوال وبعددددد فددددتع  كددددد ل دددا وجددددو  فصدددديلص  هددددزإم 
للحرب وكل ج و ح مفدلحصال ويل دع مدم احلداكم عددم االنفدحاب ال كدر 

ر  اإلادددداعات سن  لدددد  سدددديؤ ي  ىل قطدددد  الطرإدددد  لعخددددوع مددددم كول يددددو هدددد
الذإم ا ا ل  وال ا مص مم  وبل ال قلع لده "جيدو التإد  والبواصدل مد  

 اإلخوع عرب الالسلك ال حص إصل اجلمي ". 
ل ددد تشدد   اإلخددوع الصددوماليون ع دددما ر وان وهددذا مددم عددا رم 

مددم اجلميدد   خ دداء فهدم إفب شددرون خددريا بوجددو  الهدداجرإم معهددمال كمددا يل ددا 
اسمددددر مهمددددا كددددانال سن وجددددو ان ا ال ط ددددة رددددم الفددددلطات اسمرإكيددددة الدددد  
بدددددد ت تبحددددددا لوسدددددائل اإلعدددددالم   دددددا ال ترإدددددد الفدددددان و إدددددذاء الشدددددعو 
الصدددوما   امدددا كمدددا إ ولدددون خبصدددون العدددرامل و فمانفدددبانال و ودددا ترإدددد هدددذح 

سددددددديتمجون اإل ارع ال اادددددددية مفددددددداعدع الصدددددددوماليصال وسددددددد ر  قرإ دددددددا كيددددددد  
مفدداعدرم علددى  رو الواقدد ال فلددم إرمحددوا  حدددا حددص الددذإم اتصددلوا ملددم ا 
الفاب  وصد  وا مدم قد لهم    دم معبددلص  مثدا  الشديخ ادرإ  ومدم معده ا 
 اجلهاز الفياس  إل ارع ا اكم لم إرمحوا ففوث إهامجون بعد فتع وجيزع.

 من كولمجيو إىل كياممجو 
 

الصدالع وجهدزان  ن فد ا ل بحدرو مدم  بعد اسدتاحة قصدريعال مجع دا
جدإددد وسددرياف  ا ادداب جدإددد ليدددل ا علددى الطرإدد ال وو ع ددا ع دددهللا  إراإدد  
ومم معه مم الش اب ويل  دا مد هم عددم ا درود مدم ال رإدة  ىل حدص وصدو  
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اجلدديش  مددا تددم ففدد بحرو  ىل معفددكر المابددة )الكبددا(ال وق ددل احلركددة     ددا 
 يددوترات واسلمددام ومحل ددا مع ددا يعددام وميدداح مددم الفدديارات وأتكدددان مددم الكوم

معدنيدددة وانموسددديات كثدددريع سن دددا ال نددددري مدددا خي ددد ح ال ددددر ل ددداال  رك دددا ق دددل 
كيلدو ت دص ل دا صدعوبة الوصدو   ىل    5المرب ب ليل وبفيارتصال وبعد احلركة بد

كيام وين ابلفياراتال  ن الطرإ   ىل )الكبا( ا ه م  و  فم ذ انطالق دا مدم  
قع دددا ا الفدددب  عات وبدددد ان ابلبمرإدددز م كدددراال وتشددداوران مددد  الددددليل كول يدددو و 

و كدددددد ل دددددا  ن نرجددددد   ىل كول يدددددو وندددددتو الفددددديارات ونبحدددددرو  رجل ددددداال سن 
ايليات ال مكانة هلا ا هذح الف  عات الطوإلة والعمي دةال وال إوجدد يرإد  

ل يددوال آخددر غددري المابددة الكثي ددة وهددذا مفددبحيلال وات   ددا علددى الرجددوه  ىل كو 
و ا اء  ل  غرزت بفيارو ا الياح وقد ان  رت احد  اإليارات وما  نين 
ا وس  الفب    وكانع الياح تدخل ا الفيارعال ور إكم لددي  ي وسديلة 

حلفاسدةال و بعدع ا  ال االسبمرار ا احلركة لك  ال  غزر ا هذح ال ط دة ا
ا  ىل م ط ة م  فطة قليال ( ف  ال  عين ةدإد اإليار ووصل الفري )ابحلدإد

وليو فيها مياح فبوق ع لك  نميري اإليدارال وت دص ل دا عددم وجدو   ي غيدار 
لفددياروال لددذا كددان علي ددا اسددبادام  يددارات الالندددكروزر العفددكري ونرك هددا 
ع دددددي  ن  مكددددم  لدددد ال وك ددددا نبدددداب  ا هددددذح اللح ددددات حركددددة الروحيددددات 

    تعو   ىل كول يو   كياموينال وقدد الكي ية ال  تطري  هااب و  اب  ىل  وبل
ت دددص ل دددا  ن الفدددلطات الكي يدددة قدددررت الشددداركة ا احلدددرب عدددم يرإددد  ق ددددل 
احلدددددو  لالج ددددص ليددددبمكم اسمرإكددددان و صدددددقاءهم الصددددلي يون مددددم اجلدددديش 
اإلاي دددور ب بدددل  كدددرب عدددد  ممكدددم مدددم الالج دددص الصدددومالص ة دددة   دددم مدددم 
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رتك دده مددم انبفددو  ىل ا دداكم اإلسددالميةال ا دداكمال وال نعلددم الددذنو الددذي ا
فهم مم  وجد اسمم واالسب رار ا الصوما ؟ال ا حص  ن اسمم البحددع ر 
ت دددر علددى  لدد  كمددا فشددلع اإل ارع اسمرإكيددة مددم ق لهدداال واليددوم سددي رب 

وسدديلعم حي هددا  ن الصددوما  ليفددع   فيدده  صدددقاءحفشددل مددا العدددو اإلايددور 
كم اإلسدالمية ردد  اسمدم واإلسدب رار العدالص كمدا كما إ  ونال ر تكدم ا دا 

إكددددددررح اسمرإكددددددان ع دددددددما إرإدددددددون  ن إبهمددددددوا الدددددددو  واجلماعدددددداتال وتددددددم  
كمفدددلمص ال ندددؤمم ملدددذا ال دددد  فددداسرو ب وجيدددو  ن إلدددذكر هللا فيهدددا كمدددا 
 را ال وال إهم ا  مرإكا وال اسمم اللحدع ا هذا الش نال سن ا وبكل بفاية 

م  بداال وال  اث م هم بل  شى و اث مم خال  ا ورازق ا ومدبر ال نع ده
(ال  ن ال ميلكون موات وال  يواة وال  شو ا مرانال  ما سواح س حانه وتعاىل )

 مرإكدددا  عطدددع ل  فدددها احلددد  ا نشددددر م ا  هدددا ابل دددوع   مدددم جهدددة  خددددر  
مك  ا هللا   او  م ع ا مم الدافاه عم  ن ف ا و عراض اال والؤكد لدإ ا  نه   ا

ا هددذا اسرو س  شددر الدددإم اإلسددالم  كمددا علم ددا  لدد  رسددو  هللا صددلى 
هللا عليه وسلمال ف ن كانع الدو  غري عدوانية ف الددعوع و ن كاندع عدوانيدة 
رامج ددا ابلفددال  ففددبواجه ابلفدديوث حددص ت  ددل  ن اسرو ب إوراهددا مددم 

كهم و إد همال و دريهم إشاءال وال نكرههم ا الدخو  ا  إم اإلسالم بل نت 
 (.لكم  ينكم ويل  ينبص اجلزإة  و ق و  الدإم )

 نزل ا اجلمي  مم الفيارع مم فيهم ال فاء واسي ا  ويل  ا م هم 
الل دددوء  ىل المددداابت اهددداورع ا اجلهدددة الصدددومالية وليفدددع الكي يدددةال والطرإددد  

كيدددين هددو  لدد  ا دد  الرسدددوم مددم ق ددل الفددبارب لي دددرمل بددص الصددوما  وال



                   537War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

رغم   ما مم ق يلة واحدعال وهذا مم خدزع الت )سداإكو بيكدو( ومازالدع 
تدددؤار ا اهبمددد  الفدددلم الواحدددد وا ال  يلدددة الواحددددعال ل دددد وّادددوان  ن ميم دددة 
الطرإ  كي يا وا اليفرع الصوما ال ونف  ساسة بيكو  ن البارإخ إبمري و ن 

دو  الفدباربال ل دد فهم دا اجليل اجلدإد مم  ب اء  مة ممد ر إعد إؤمم ة
 العي هم وتم حدو ان هو )ال  له  ال هللا ممد رسو  هللا(ال ولو كدرح الطمداع 
مم الك ار اسصليص و  انملم مم حكام الفلمص الذإم انف وا وات عوا س يل 

ف رت  ال  ين ِف  ل و م م رلا يل ا عون ف يُم ع دهللا ابم  ر بدم سدلو ال )
(ال ال إفدبطي   ي عدار وحدص  ول د  الدذإم ا رةيقولون خنش   أن يص يمجنا  ا

والوا احلكام والء عمياء  ن إث بدوا ل دا عكدو هدذح ايإدةال  ن دا ال نك در  حددا 
مدددددم  هدددددل ال  لدددددة  ال بشدددددرويفال  مدددددا ففددددد هم وضددددداللبهم و لمهدددددم ون ددددداقهم 
وخيددانبهم وغدددرهم  مددبهم و كددل خددريارم وجتددوإعهم فكلهددا كال دددر ال ددا يال 

كمددددا   ددددم إصددددرحون بددددذل  ليددددل  ددددار وإ ولددددون "ال  مددددور واضددددحة للعيددددانال  
نفددبطي  الال ددة قددوانص  لددو اسمددم"ال وكددل مددم إبدداب  اإلعددالم إ هددم كالمدد  
جيداال فال إ م علماءان اسجالء الذإم جالفدوا احلكدام و وادوهم   دم علدى 
حدد   ن ددا ال نعددرث ال ددرآن  و ال ن همددهال كددال  ن ددا نعلددم  إ  ددا جيددداال فددال رآن 

 في ددددا كمددددا كددددان جليددددل الصددددحابة والبددددابعص وسددددي ل كددددذل  هددددو مع ددددزع هللا
لعجيددددددا  الفددددددب  لال وقددددددد  كددددددر ال ددددددرآن ال دددددداف ون وهددددددذا إعددددددين  ن هددددددؤالء 
سدددديبواجدون  امددددا كمددددا سدددديبواجد  ددددالون وال اسدددد ون والكددددافرون  ىل قيددددام 
الفاعةال ل د تواجدوا ا ال رون ال  لة فماابلكم ب رن ا الذي  فد  الفدلم  



                   538War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

عمدددددة وإصددددد   مؤم دددددا والعكدددددو صدددددحي ال وسددددد تطرمل هلدددددذح الفددددد لة كدددددافرا ب 
 احلفاسة  ن ع    الوقع بذل   ن ااء هللا. 

 خرج ا العدات وسح  ا اإليار اجلدإد مدم الفديارع العفدكرإةال 
  بد ان ببميريح قليال قليال سن اسرو ري ة و كدم للفديارع  ن ت دم  علدى 

فعهدا  ا داء تمدري اإليداراتال وع دئدذ )الع رإع(  عين احلدإد الد  تفدبادم لر 
سددتقد الفدديارع  امددا وسدديكون  لدد  صددع ا علي دداال ر نكددد ن ددد  العمددل حددص 
بددد ان نفددم  صددوت الروحيددة العفددكرإة وهدد  قا مددة مددم بعيدددال فطل ددع مددم 
اإلخدددوع االنب دددداحال قلددددع هلددددم " خرجددددوا مجيعدددا مددددم الفددددياراتال ال  حددددد إ  ددددى 

خدل الفدياراتال مدرت الروحيدة فوق ددا  اخدل  ي سديارع"ال وندز  مدم كددان ا  ا
مبوجهددة  ىل قرإددة كول يددو   ركددزان علددى صددورا وبدددا ل ددا   ددا حاولددع ال ددزو ال 
ولكم  إم ت ز ؟ال فالشاب ما زالوا فيها و كد هم مهامجبهداال ف ل دا رمدا نزلدع 
بعيدددا عددم ال رإددة وا الطددار وهددذا جددائز سن ال  يلددة الدد  تفددكم كول يددو هلددا 

ع ابلادددددابرات العاليدددددة سدددددواء اسمرإكيدددددة  و الكي يدددددة بفددددد و ارت ايدددددات كثدددددري 
حفاسدية هدذح ال ط دةال وقلدع للشد اب "اسدرعوا ا عملكدمال رمدا ر ت دا تلد  
الروحيددة وممكدددم  ن ترجدد "ال فددددخل عمدددر البددار  دددع الفدديارع وبدددد  ابلعمدددل  
كما بد  اسش سلمص ابحل رال وكان  بو وفاء إفاعدااال  ما إوس  الب دزاين 

ل ع م ه البواجد ابل رب مدم اإلخدوات ا المابدة الشدوكيةال ر  در فدتع ف د ي
يوإلددة حددص يددارت الروحيددة مددم جدإدددال وبددد ان نفددم  صددورا وهدد  ت ددتب 
 لي ددددداال و هدددددرت فوق ددددداال ور نددددددري مدددددا ا ترإدددددد ابل ددددد  ال وخ  دددددع سدددددرعبها 
ووجهددع م دددمبها  لي ددا وكدد ن الفددائ  إرإددد  ن إب كددد م دداال وك ددا قددد   خل ددا 
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ارع العفدددددكرإة ا المابدددددة وب يدددددع سددددديارو الدنيدددددة العطلدددددة ا الطرإددددد ال الفدددددي
ادرعع الطدائرع الروحيددة العفدكرإة الكي يددة بعيو دا الليزارإددة والفدلحة واللونددة 
بلددون المدداابتال اددرعع ابالقددتاب وماولددة اهل ددويف ولكددم ب طددت ادددإدال وك ددا 

ا الددذإم  نراق هددا ونراقددو مددم فيهددا بكددل هدددوءال ويل ددع مددم الشدد اب الددثال
كدانوا ف ددرون زانددو الفديارع مددا إلدد  "اسدبمروا ا احل ددرال جيددو  ن نشددعرهم 
 ن دددا مدددددنيونال ال ختددددافوا م هددددا وال ترت كدددو اسددددبمروا ا العمددددل"ال وب  ددددل هللا 
علي ا  ن ا ك ا نل و مالبو مدنيةال ومجي   سلحب ا كانع  اخدل الفدياراتال 

 قدددرب واحدددد لل دددابال لدددذا مدددم الصدددعو  ييدددزان مدددم  اخدددل الروحيدددةال وك دددع 
واسبمر الش اب ا احل ر وك ن ا ر نرهدا ور  دبم ملداال وقدد ار حدع لدر  فعل دا 
ف د ت ابالقتاب  كثر ف كثرال ونزلع و ص حع ا اسعلدى م داال وال نفدم  
 ي صددوت آخددر غددري صددوت مركاردداال واسددبمرت ا ال ددزو  وا   ددع حددص 

مم عدوو اجلرإتال ك ا ندر  صارت مفبواانال ختيل  خ  ال ارف هذا الوق  
الكددداب  ومفددداعدح خبوضدددبهما العفدددكرإة وندددر  العيدددون احلمدددراء ا ال دمدددةال 
وا بع الروحية كال حلة ع دما تث ع ا مكان واحدال حي  ا ركات تعمل 
ولك ها اثببة زفمهاال ووجههدا الكداب  لفديارع ال يفدان م اادرعال كدان علي دا 

ولددديكم ةدددذرال سن دددا ال نرإدددد  ن إعدددرث  اختدددا  ال دددرار الصدددائو هلدددذا الوقددد 
العدو ع ا  ي ايتال ل د فزعع اب   عية رغدم   دا مد  والددرا ابل درب مدم 
المابددددة  ال   ددددا كانددددع ت ددددا إين "ابابال اباب"ال ون ددددرت يسدددديا ول مددددان و مهددددم 
وكددانوا مدهواددص مددم ال  ددرال يل ددع مددم إوسدد   ن إ عددد اجلميدد  وإدددخلهم 

ت اسصوات تبعداىلال "ا المابدة...ا خلم المابدة... المابة  كثر ف كثرال وبد 
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 م ل مان اببعدي"ال وكل واحد م ا كان إ ا ي مم هدو  قدرب حدص ال تكدون  
كارادددةال   دددا مروحيدددة عفدددكرإة و ك هدددا  ن ترمي دددا  ي اددد ءال ور تب دددر   ن 
تعددرب الطرإدد  س ددم إؤم ددون بددد)سياكو بيكددو(ال  مددا تددم ففددوث نعددرب الطرإدد  

ال ن بم  ل يكدوال ووهللا  ن دا ال نبمدىن ل داء العددو وابلدذات ع ددما  ليها إلن ا 
تكدددون زوجات دددا و وال ان مع ددداال ولكدددم العددددو ر إتك دددا ا حال ددداال ولفددد ا ممدددم 
إددإر  هدرح للعددو ع ددما إل داحال ر إكدم  لد  مدم اديم ا  بدداال صدحي   ن دا 

لعددددوال نب   ددده قددددر الفدددبطاه اسدددب ابة لوصدددية رسدددو  هللا "ال تبم دددو ل ددداء ا
ولكدم   ا ل يبمدوح فدداا بوا"ال كدان علي دا  ن نث ددع مدا ام العددو هددو مدم اخبددار 
الواجهدددددة وكددددد ن هللا  را   ن  بح  دددددا  مدددددام  ي ال دددددا وزوجات دددددا و موال ددددداال هدددددل 
سدد ابار الدددار اسعلددى  و الرجددوه للالدد  مددم  جددل  وال ان؟ وه ددا جتلددى ل ددا 

ا كم وأزواجك      م          إن ك      ان أاب ك      م وأبن      ا كم وإخ      و ايإددددددة الكر ددددددة )
وعشحلوكم وأمواٌن ا رتفتموها وجت ا ٌة ختش ون كل ا ها ومل اكن ورض و ا 
أ ح إلكيم من   و سوله وجُاٍ  ِف سمجيله فرتبصوا         أبمر  

( ل ددد اخددتان هللا ورسددولهال فدداسوال  والزوجددة و  ال يُ  دا الق  ِو ال,اس  قْي
ال  مددا حدد  هللا في ددو  ن نل يدده سيعيشددون بعدددان وهللا لددم إبالددى عدد هم  بدددا

(ال واسمر الثاين وك ن هللا  را   ن إري تل  ال فوع كي  ف  ولوهم األ اب )
تكون العركة وكي   ن  زواجهدم إعملدون جاهددإم وحفدو اسدبطاعبهم مدم 

 بن ا  جل محاإبهم وحدرإبهمال ف دد  خرج دا مدم   ران ال لشديت  ال  ن دا قل دا )
ويلدددددو مدددددم اسقدددددارب عددددددم الدددددبكلم مع دددددا  (ال وسدددددح ع اجل فددددديات م دددددا 

ووضدددعع الرقابدددة ا كدددل مدددم إعرف ددداال فمدددا ا إ دددم العددددو  ن دددا سددد  عل؟ال  ن 
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نفب  له ابلورو  ون و  له " هال وسهال  ن  ا الصوما  و ان هارون فاضل 
الطلددددوب اسمرإكدددد ال وهددددؤالء الهدددداجرون مددددم الطلددددوبص؟"ال ال وهللاال سددددوث 

دإد ابحلدإددال وال دار ابل دار"ال نعدمال وهللاال كدان نواجهكم ابحلدإد وال ارال "احل
هددذا اددعاران ا رحلددة االنفددحاب ال إ  يمدد  سحدددان  ن إفبفددلم وهددو  لدد  

 ما إفبطي  الدفاه عم ن فهال وال إكل  هللا ن فا  ال وسعها. 
ا هدددذح اسا ددداء  ار ا اليلددد  فكدددرع ع ي دددة وك دددع سدددرحان ا 

يلدع "كيدد  لددو رمدع هددذح الروحيددة  عمدامل خياليددة وكد نين  ادداهد فيلمدداال خت
ق ابددل غازإددةال ونومب ددا مجيعددا واسددبي   ا وتددم ا سدد م غوات ددامو اجله ميددة"ال 
ل د مرت هدذح اسفكدار كدالربمل ا اليلد  وكدان علي دا اختدا  ال درار الصدائوال  
كانع  بواب الفيارع ال يفان م بوحدةال فمدا وجددت ن فد   ال بدداخلها ور 

الشددد اب مدددا سددد فعلال سدددح ع  و  سدددال  كدددان   تل دددظ  ي كلمدددة ور  نب ددده
 مام  وت ص  نه سال  اسش إوسد  الب دزاين وكدان لدإده الدزن إفدعى  ربعدص 
يل ةال ... فبحع اسمان بفرعة... عمرت الفال  ...   بدد ت  كدرب هللا 
 علددى صددوو...ال انطل ددع م ااددرع  ىل الروحيددة الدد  كانددع كال حلددة الواق ددة 

فددبو  واحددد فهدد  قددد نزلددع كثددريا ل ددد اقتبددع جددداال ا اجلددوال وك ددا علددى م
وكان علي دا  بعا هداال وبدد ت ابلرمدا ت و ان  كدرب هللا  علدى صدووال وبدد ت 
اسصددددوات تبعدددداىل ابلبك ددددري مددددم المابددددة ومددددم كددددل مكددددانال "هللا  كددددرب... هللا 
 كدددددرب... هللا  كدددددرب"ال  صدددددوات ال فددددداء واسو ال  وكدددددل الشددددد ابال ووجهدددددع 

اسددددبمرإع ا الرماإددددة وكانددددع م دمددددة الطددددائرع الزجاجيددددة الفددددال  للكدددداب  و 
الدائرإددة م دددا ع للرصدددانال وانب دده الكددداب  لدددذل  و هددش لدددا إدددراحال اددداجمل 
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بدددوي معددوز خيددرد سددالحه   إب دده    مروحبدده مفددرعا وإ ددد  ابلرماإددةال ل ددد 
 مبدددارال واجهبهدددا د ددداين  10اقتبدددع م هدددا جدددداال ر تكدددم الفدددافة  كثدددر مدددم 

فمددددددا ا عفددددددى  ن إ عدددددل الكالادددددد كوث  مددددددام الروحيددددددة ولددددديو بفددددددالح ال 
العفدددكرإة؟ال ولكدددم مدددا ادددهدانح كاندددع كرامدددة مدددم هللا للمفب دددع ص الدددذإم 
مع ا مم ال فاء واسوال ال ل د هزت يالقدات الكالاد كوث م دمدة الطدائرع 
وكاندددع الرصاصدددات تطدددري ه دددا وه ددداو ولك هدددا ر ت ددددر علدددى االخدددتامل رغدددم 

روحية تتاج   مام نريان الكالا كوث الواحدال تصوإو للكاب ال وبد ت ال
وععددع صددوت الكدداب  وهددو إصددي  وال   ري مددا إ ددو ال ل ددد لزمددع مكدداين 

 رجددددة  45واسددددبمرإع ا اسددددبهدفهاال وبددددد ت ترت دددد  بفددددرعة ولكددددم بزاوإددددة 
للالدد  و صدد حع اجلهددة الفدد لية للمروحددة فددوق  بزاوإددةال وبددد ت  سددبهدث 

ا وهددددد  تتاجددددد  بفدددددرعة وبفدددددرعةال م ط دددددة الوقدددددو  عفدددددى ولعدددددال  ن نصدددددي ه
واسددبمرإع ا االيددالمل حددص هربددع كال ع ددة ت ددر مددم اسسددو ال "ال  فدد, 
احلرب جيهل اال  ح ا   ا  ندنع ي و  احلرب  نددان"ال هكدذا قدا  الكوإبيدون 

للمدددزاع اسمرإكدددان الدددذإم فبلدددون بدددال    دددالبهم هدددذحللصددددامال و ليدددع قدددالوا م
سرعة العمليةال ر تب اوز هذح العركة  اإلسالمال ل د كانع ساحة معركة رغم

الدقائ  العدو عال اخب ع الروحية بال رجعةال  ن ا نعلم جيدا ن فية ال دوات 
الكي يدة فهد  مددم  جد, ال ددوات ا  فرإ يداال وليفدع لددد  ج و هدا  ي جتربددة 
حربيدددة  و ع يددددع قباليدددة واضدددحةال فع يددددرم الوحيددددع الرتدددو الدددوفري ا آخدددر 

 ن اخب ددع الروحيددة كانددع بعدد  اسصددوات مفددبمرع ا الشددهر ف دد ال وبعددد 
ال رحدددة والبك دددري وع ددددما انب هدددع لدددذل   ر إدددع آسددديا ول مدددان وادددا إ  دددزان 
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وإكدددددددربان فرحدددددددةال "هللا  كدددددددرب... هللا  كدددددددرب... اباب...اباب... هللا  كدددددددرب..."ال 
فر إع عليهم "هللا  كرب    وال "ال ر   ري ما   همدا ابلوقد ؟ال هدل حفد ا 

 فدديلم بي  ددارال وجيددو  ن إكددون ه دداو مشدد عصال ل ددد تع  ددع مددم  ن ددا ا
ا اعبهمال قلع ا ن ف  "هذا ليو فيلم هوليوو ال   ا ح ي ةال ومم  ع 
ال إعددو  ليصددور فيلمددا آخددر"ال  ال  ن قددبالان ا اجل ددة وقددبالهم ا ال ددارال وهللا 

ىلال مدددوالان وال مدددوىل هلدددمال ل دددد نصدددران هللا نصدددرا م ي دددا ب  دددله سددد حانه وتعدددا
وتع دددو الشددد اب ممدددا ر وح و سدددره إوسددد  الب دددزاين  ّ  "مدددا ا ن عددددل اين   
إع ددددوبال رمددددا ترجدددد  الروحيددددة؟"ال ف ج بدددده "ي عددددا    خدددد ال جيددددو  ن  لدددد  
ال ط ة بفرعة"ال و كدان لل يم   ن  خذوا ما إفبطيعون محلده مدم م كدل 

 ة خ   ا وسال  ورصان ومباه سن ا س تو الفياراتال وكلما نزل ا ا م ط
مم محولب اال و ما عائل  فلم تكم لدإها  ي محولة سو  ما إل فونه وح ي دة 
صدددمريعال  خدددذت ح ي دددة عدددائل  مدددم الفددديارع وجدددالون مددداء سدددعة االادددة رتدددلال 
ول فع سالح  وجع   ال   مل  رب  الازنال وكذل  فعدل اإلخدوع اسربد  

ليون ف دد قطعدوا إوس  وعمر البار و بو وفاء وسلمصال  ما الش اب الصوما
اددددويا ك ددددريع ا المابددددة مدددد  ال فدددداء واسي ددددا ال وترك ددددا كددددل ادددديتال اسجهددددزع 
واسيعمدة والفددياراتص ا ن ددو الكدانال ور تكددم كول يددو بعيددع ع دداال و خل ددا 
ا المابدددددة بعدددددد  ن أتكددددددان  ن اجلميددددد  مع دددددا  رك ددددداال وكاندددددع مع دددددا  خبدددددص 

معدددوزي وف يلددد  و خل دددا  صدددوماليبص و زواجهمدددا قدددد سددد  ااا للمابدددةال  ركدددع
المابددة اللي ددة ابلفددب  عاتال فالدداء ا كددل مكددانال ل ددد ك ددا ا  اددهر الفدديو  
وال ي ددددداانت الددددد  ادددددر ت ايالث ا م ط دددددة جدددددواب الفددددد ل ال وان طعددددددع 
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سدد وات وهدد  مددم  قددو   4خددذاءي )الكددات( ل ددد اسددبادمبها سكثددر مددم 
ميبهددا ف دددد انبهدددع اسحذإددة ولكدددم ر تبحمدددل  كثددر بعدددد اينال و خرجبهدددا ور 

 ورها. ما ا  فعل اين وال ط ة كلها ملي ة ابلشووال بد ت  سري ب ط  ولكم 
خبطدداع اثببدددةال وع ددددما كثدددر اسر ا قدددم ال فبحدددع ح ي دددة زوجددد  سن دددر  ن  
كددان فيهددا نعددا ال ووجدددت نعددا  مددم ال السددبي  ولكددم ختيددل ح مهدداال   ددا 

ع اسر و  خلدع الفد ابة الصصة الب   عيةال و  ع  ا ل د ل فبها مدم ادد
والكرب  ف   ومحلع جفمى علدى قددم  سال تلمدو بطدم قددم  اسروال 
و بع ا الش   ىل  ن وصل ا  ىل معفدكر اإلخدوعال وقدد كدربوا لرءإب داال و كددوا 
ل دددا  ن الطدددائرع كاندددع قدددد نزلدددع ا  يدددراث كول يدددو وال إددددرون مدددا ا فعلدددع 

ن ا واجه اها ففوث إ كرون  ل  ه اوال وبعدها اجتهع  لي اال واحلمد هللا  
مددرع ق ددل مراق ددة الطرإدد  مددم جدإددد لددذا جيددو  ن نبحددرو بفددرعة  ىل كيددام وين 
 ون أتخددريال   ددا فرصددب ا للحركددةال ور  هددد  حددص  ه ددع  ىل ال ددز  الددذي فيدده 
ال فددداء واسوال  سيمددد همال فدددذه ع ل يدددع ع ددددهللا  إراإددد  مفدددؤو  كول يدددوال 

خرجع لل اب وعلع على وجهها ال رحةال وع دما ععع  م ل مان بصوو 
وجدداءت آسدديا ول مددان ا كوخ ددا الصددمري كمددا يل ددع اسمددريع الصددمريع ال  دداء 
مع  ا كوخ ا الصمري س ا خائ ة جدا مم صدوت الطدائرات وقصصدع هلدا 
قصصددددا وحاولددددع  ن  فهمهددددا   ددددا يددددائرات عا إددددة ال تفددددمم وال تمدددد  مددددم 

 مدددا ل مدددان وآسددديا إبفدددالن اددديتال و  ا جددداءت سدددوث ن دددرملا مدددم جدإددددال 
وإبحددددداثن ببلدددد  ال صددددة الدددد  حصددددلع ه دددداوال ل ددددد فزعددددع اسخددددوات مددددم 
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ال  رال ولك هم ا   وقل ا هلم " كم  ن فصدل  كثدر مدم  لد ال سن يرإد  
 اجلها  ليو سهل". 

مددا  ن ددا فشددل ا ا ال ددزو  ابلفدديارات وجددو علي ددا عمددل ترتي ددات 
إكيددددة اإلايوكي يدددة الشددددتكةال وبّلم ددددا  خدددر  لل  دددداع بعائلب ددددا مدددم ال ددددوات اسمر 

ع دهللا  ن خيبار ل ا ااب إعرث البهرإو سن دا سد هرب زوجات دا عدرب كول يدو 
 ىل كي يداال وكاندع العلومدات اسوليدة تبحددا عدم وجدو  ايالث الؤل دة مددم 
ال دددوات الكي يدددة ا احلددددو ال وك ن دددا سددد مر  مدددامهم ونفدددلم علددديهمال  ر إعلدددم 

واسدددعة وال إوجدددد  ي  ولدددة ا العدددار تفدددبطي   ن  مددد  هدددؤالء  ن  رو هللا 
حددو ها مهمددا فعلددعال وهددذا مددم ضددع  اإلنفددانال ل ددد انبشددر خددرب اهل ددوم 
على الروحية ا ال رإة وكان علي دا البصدرثال فدال إ  مد   ن إعدرث العددو  ن 
مددددم هامجهددددا هددددم مددددم الهدددداجرإم سن  لدددد  سدددديعط  مددددربرا  قددددو  للوحددددوش 

 ب رب الدنيص.
اسش ع دددددددددهللا  إرإدددددددد   ن إرسدددددددل الشدددددددد اب لفددددددددحو  خدددددددربت 

الفددديارتص و خ اءهدددا ا م ددداي  ال  ائدددل و  ا هدددد ت اسمدددور فبفدددلم سخي دددا 
ع دددهللا  إددل جدد  ا  وبلدد ال كمددا يل  ددا م دده  خددراد كددل اسغددراو م هدداال  مددا 
تدددم ف دددد انب دددران الشددداب الدددذي  رسدددل اح ليفدددبطل  الطرإددد   ىل كي يدددا وكي يدددة 

قرإددددة )هولوكدددددو(ال  ا دددداء  لددددد  فبحددددع جهدددددازي ا مدددددو  ررإددددو ال فددددداء  ىل 
و لميدددددع كدددددل العلومدددددات مهمدددددة الددددد  ختصددددد اال ور إكدددددم ه ددددداو الكثدددددري مدددددم 
العلومددات سن ددا ك ددا نفددبادم مددرو  قددران ممددو  وقددد ترك دداح ا م دإشددو 
ولك ين وجدت فيلما واثئ يا عم بع  البددرإ ات ا ادوايت م دإشدو وقدد 
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الب دزاينال وكدان  لد   ا داء جتربدة صداروش روسد   هرت فيه  ان واسش إوس  
الصدددد   إفددددبادم ضددددد الدددددروهال وقددددد اسددددبادمع بددددرانمج الصددددجمل إل ابددددة 
الل ددددات ولدددديو  تالفهدددداال سن ددددا نعلددددم جيدددددا  ن ا ددددرباء ا  ددددا  احلواسدددديو 
إفدبطيعون  عدا ع الل دات اللميدة  مدا تلد  الد  قدد   إ دع فدال  دا  لددذل ال 

ومالص كان قد صورها صح   كيين اعب ل وتركع بع  الصور لالج ص ص
سددددداب ا ا كيفدددددماإوال كمدددددا تركدددددع بعددددد  الصدددددور اجلوإدددددة لعددددددع م ددددداي  ا 
الصدددوما  وغريهدددا وهدددذح الصدددور مبدددوفرع لدددد  اجلميددد  ف دددد اسدددبادم ا مدددرو 
غوغل الجيا هاال وب  ل هللا   ملذا الربانمج اسبطع ا  ن نشاهد الكثري مدم 

درإفددها ق ددل  رسددا   ي  ش  ليهددا مددم  جددل ال دداي  واسهددداث الدد  رم ددا وت
االسبطاله اليداينال ل د سهل العدو علي دا الكثدري مدم العمدلال  مدا هدم ف دد 
يدددددوروا هدددددذح الدددددربامج  اربدددددة الددددددإم والب فدددددو علدددددى الفدددددلمص ا  ارفدددددور 

(ال فل ين,قو ا مث وك ون عل يُم  ل رة مث يغلمج ونوغريهاال ولكم هللا إ و  )
سدددهل علدددى اهاهددددإم الكثدددري مدددم الباعدددوال  ن بدددرانمج غوغدددل الب ففددد  

فاجليدددل اجلدإدددد ال فبددداد  ىل الوصدددو   ىل اسهدددداث ليب كدددد مدددم  ادددكاهلاال 
فيمكدد هم رءإددة اسهددداث م ددر  كدد و زر واحدددال ع دددما أتكدددت مددم مفدد   
كل ايت  ق لع اجلهداز ورمدا إبفداء  ال دارف عدم نشداي ا اإلسدبا اراو ا 

 ي مم  عمال دا ا  ي جهداز اثبدع ف ااد  م دإشوال واجلواب  ن ا ر ت ظ 
االسددبا ارات وهددو ت اجل ددو  العدداملص فيهددا قددد وضددعع ا قددرن خددارج  
الصددجمل لددذل ال وقددد ترك دداح ا م دإشددوال لددذا ر  تددرو ا جهددازي  ي  ليددل 

 إكون س  ا ا  إذاء  ي  ش مفب  ال.
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انب ددددران  ىل  ن حددددل ال ددددالم ور إعددددد الشدددداب لددددذي ات   ددددا  ن 
 )هولوكو(ال ل د اسبمل الوض  واخب ى ور إعد وهذا فصل كثريا  خذان  ىل

 ا دداء ال وضددىال فكددان علي ددا مواصددلة ا طددة اسوىل وهدد  ال ددزو   ىل كيددام وين 
بزوجات ددددا  ون الفددددياراتال كددددل مددددا إهم ددددا  ن تمدددد  اسي ددددا  وال فدددداء  والال  
كانددع ن ددرو لعمددور هدد  " خدد  ال ددررإم"ال لددذا ك ددا مفددبعدإم  ن تعب ددل 

ل فدداء ا كي يددا بدددال مددم الصددوما ال س ددا لددو اعددب لم  ا دداء معركددة سدديعط  ا
 لددد  انط ددداه   دددم م ددداتالت وا احل ي دددة هدددم غدددري  لددد ال ل دددد اخدددتان  ن 
 ددددرملم  ىل كي يددددا س ددددم جيدددددن الفددددواحلية  ون اسددددبث اءال وبع ددددهم كي يددددات 
فزوجددددة الشددددهيد ع دددددالرمحم  مددددل بطاقبهددددا الكي يددددة وكددددذل  زوجددددة إوسدددد  

لب دددزاينال كمدددا  ن زوجدددة عمدددر البدددار هددد  ت زانيدددة الولددددال  مدددا زوجددد  فهددد  ال ا
 مدددل  ي  ورامل ولك هدددا تبحددددا ابلفدددواحلية بطدددالمل وسددد رتو هلدددم قصدددة 
تمطيددة مبالئمددة مدد  ال ددروثال ع دددما  رسدد ا  مددر الواقدد  وضددع ا  ن فدد ا بددص 
خيارإم  ما  ن  سرن وهم ا الصدوما  ومدم ق دل قدوات غازإدةال  و الددخو  

سددددبا ارات اسمرإكيددددة البواجدددددع  كي يددددا فرمددددا إدددد  حم ا جتدددداوز اال  ىلسددددر ّ 
ه او وإصلم  ىل الدن الكرب  مثل مم اساال  و إعب لم ولكدم سديكون  لد  
ا  اخددددددل كي يدددددداال وكل ددددددا نعلددددددم  ن ا كي يددددددا ر ي عددددددامال فه دددددداو صددددددح يون 
ية مفب لون إبابعون كل صمري وك ريال كما  ن ه او م  مات ح وقية  سالم

وغري  سالمية تباب  كل  ركدات ا احلددو  ولدم تفدكع هدذح ال  مدات  ن 
اعبل مال فلم تفبطي  احلكومة الكي ية  خ اء اسمر عم الدر ي العدامال  مدا لدو 
 سدرن ا الصددوما  ومددم ق ددل اإلايددوبيص فبمطددى اسمددر ورمددا لددم إ هددرن  بددداال 
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 ال كددددان علي ددددا فمددددم الفددددهولة  نكددددار ال ددددوات المازإددددة  سددددر ال فدددداء واسي ددددا
اسخبيدددار بددددص اسمدددرإم واخددددتان  خددد  ال ددددررإمال لدددذا  خ دددداران نفددداءان   ددددم 

 سيدخلم كي يا مهما كانع ال روث.
وبعد صالع العشاء ب ليدل وصدل  لي دا  خداان  يدو هللاال وك دا قدد 
ترك اح حلراسة الفيارع ال د   إكدو الد  ترك اهدا ق دل قرإدة كول يدوال وكدان  حدد 

اسب فددددران عددددم اسوضدددداه ا تلدددد  ال ط ددددة  كددددد ل ددددا  ن الدددددليلصال وع دددددما 
الروحيددددات العفددددكرإة الكي يددددة فاجدددد رم بعددددد رحيل ددددا وكددددا ت  ن ت ددددز  فددددومل 
الفيارعال وب يع  وم حوهلا لعدع ساعاتال وع دها اخب ى هو وصداح ه ا 
 اخل المابة   انفح ا وتركا الفيارع لشدع الوقد ال وفهم دا حفدو الوقدائ  

الروحيدددة الددد  فاج ت ددداال فحفددد ع  ن كدددل ال دددان سدددي  لون    دددا كاندددع ن دددو
خبزع الرددداال ور ت هدددر ا ال ط دددة م دددذ اسدددبهدافهاال وع ددددما سددد ل ا  يدددو هللا 
عدددم  خ ددددار قددددا ع ا دددداكم وال ددددوات ر إكددددم لدإدددده  ي جددددوابال ففدددد ل اح عددددم 
الشددداح ة العفدددكرإة الددد  قيدددل ل دددا   دددا خل  ددداال ف فدددا ان  ن سدددائ ها هدددو اسش 

 توسددددين و مدددل سددددال  م ددددا  للطدددائراتال وقددددد غدددرزت وخدددداث مددددم ع ددددهللا
الطددائرات اسمرإكيددة فتكهددا وانفددحو  ىل المابددة وال إعددرث مكانددهال فهمددع 
مددددم هددددذح العلومددددات  ن اسمددددور تبطددددور بفددددرعة و ن اسعددددداء سيفددددبهدفون 

وتلدد  االسددبطالعية  140الب معددات الك ددريعال ل ددد  هددرت الطددائرات سدد  
 ون ييدددار ا اسجدددواء كاندددع جتدددوب ال ط دددة  هدددااب  اجلاسوسدددية البدددع تطدددري

و  ابال كمددا  ن الشددد اب  كدددوا ل دددا  ن الفددد م اسمرإكيددة ادددوهدت ا اليددداح 
الكي ية احلدو إة م  الصوما  كما  ن بع ها  خلع الياح الدوليدةال وكاندع 
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هددددذح ا طددددوع مددددم  جددددل  غددددالمل ال افددددذ ال حرإددددة والربإددددة واجلوإددددة و  ددددوا   ددددم 
 ن ج و ادا   دم خداي صال  ن اسرو  اندنياال ونف  فرعدون وهامد لكون ال

 ب وليو سحد  ن إبحكم فيها ولم إم ل هللا عما إعمل ال الون.
 خددربت اسش ع دددهللا  إراإدد   ن إددتو كددل ا دداوالت إلخراج ددا 

هولوكددو( سن ددا غددري مددر حص لددذل  وهددذا بعددد  سددباارع -عدم يرإدد  )كول يددو
الشاب الذي عدرث ببلد  العلومداتال لدذا قلدع لده  ن  رب العالص وغياب

إوقظ نفاءان و ي ال ا سن ا س  د  الفري  ىل اهلددثال قلدع لده " ن دا عدازمون 
على ال زو ال لذا جهدز   مجداعبص مفدلحبص لراف ب دا  ىل كيدام وين"ال  رسد ا 
 العلومددات اسوليددة للمفددريع و فهم ددا ال فدداء واسي ددا   ن ددا نفددري سكثددر مدددم

كيلددددددومت للوصددددددو   ىل معفددددددكرات ا ا غابدددددددة )الكبددددددا(ال   بعددددددد  لددددددد    33
  45س بحرو  ىل كيدام وين وت ددر الفدافة مدم )الكبدا( وكيدام وين  كثدر مدم 

كيلددومتاال و كددد ل ددا مفددؤو  كول يددو  ن قوات ددا مفددبعدع وت ب ددران ا معفددكر 
ا ع المابدددة وسدددوث تفدددب  ل ا وهددد  ا انب ددداران  حدددر مدددم مجدددر فددد حم  و  قيددد

رعيدة سبصددل  ليهدداال فهدذح ال ددوات ال  لدد   ختددا  ال درارا الصددريإة الدد  تباددذ 
مم ق دل ال يدا ع الرعيدةال فكاندع ت ب در  ي قيدا ع تصدلها بفدرعة  مدا تدم  و 
الشدديخ حفددم  و يلحددة الفددو اينال الهددم ترإددد هددذح ال ددوات معرفددة مددا جيددري 

 وما جيو فعله.
الت ومددددرران ابلعفددددكر  رك ددددا مددددم بيددددع ع دددددهللا  إراإدددد  ابلعددددائ

الاصددددجمل لل مدددداعبص الاصصددددة ل دددداال وقددددد ر إ ددددا  غراضدددد ا الدددد  كانددددع ا 
الفددديارات وهددد  مرميدددة علدددى اسروال و خدددذ بعددد  الشددد اب مدددا إهمهدددم مدددم 
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اسغددراو وتدددرو بع دددهم ح دددائ هم الك دددريعال فدددال  دددا  للدددوزن الث يدددل ا هدددذح 
كوم يدوتر جهداز الرحلةال إ  م   ن خي   اجلمي  مم  غراضهال وقدد انب هدع ل

االسدددبا ارات اجل دددوبال ور إع  دددين مدددا ر إبددده ف دددد تدددرو ا الطدددرال وانبه دددع 
لل دددرن الدددرن الدددداخل  فدددال نرإدددد العددددو  ن جيدددد  ي معلومدددات عدددم جهددداز 
االسبا ارات فره جواب الف لىال لذا فكك ا احلاسوب وخرج ا ال رن الدرن 

محلددددع معدددد   و خددددذانح وقددددد تددددرو الشدددد اب  غددددراو كثددددريع ا تلدددد  ال  طددددةال
انموسية وبع  الياح وسلمع جع   ال   مل  رب  الدازن لع ددهللا  إراإد ال 
و خددددذت معدددد  جاكيددددع عفددددكري فرنفدددد  فمدددد  مددددم الطددددرال كمددددا تركددددع 
بفدددطروال وفعلدددع كدددل  لددد  لكددد   خ ددد  عدددم ن فددد  سندددين  عدددرث كيددد  
سددديكون اسمدددرال  ن الطرإددد   ىل اجل دددوب صدددعو جدددداال وسددد  د  الفدددري بعدددد 

ل وترك دا كدل  سدحلب ا وات   دا  ن نبحدرو ابلفدسدات وال  ابدل م بص  اللي
سن  لدد   خدد  ورمددا ن ددطر للع ددور  ىل كي يددا  ون  سددحلة ك ددريعال كمدددا  ن 
مع ددا جدديش  كملدده فمي دداال و  ا وصددل ا كيددام وين بفددالم فف فددبلم  سددلحة 
جدإدعال وهكذا  عطي ا ع ددهللا  ِّرإدراي  سدلحب ا والصدواع  واسلمدام ليددف ها 

 آمانال كان علّ  محل عية علدى  هدري يدوا  الرحلدةال وه داو  إ دا ب دع ا
هددا والب ددا   مدد   مهدداال كانددع لسدد واتال وعليدده مح 5لب ددزاين وعمرهددا إوسدد  ا

زوجددة الشددهيد ع دددالرمحم خ ي ددة جدددا ومدد   لدد  ك ددا خددائ ص مددم موضددوه 
 محلها.

جهدددزان  ن فددد ا و ح دددر اسش الفدددؤو  اددداب إددددعى ع ددددالرمحم 
إراف  ددددا  ىل كيددددام وينال قددددا  لدددده ابحلددددرث الواحددددد " ن هددددؤالء  مانددددة و مدددرح  ن 
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ع دددوال  وصددلهم بفددالم  ىل كيددام وين واعدد  سوامددر  مددريهم"ال وهكددذا تعددرث 
علي ا اسش ع د الرمحم ون م ا معه اهموعبص وبد ان مم جدإدد ابل دزو   ىل  

ان بفد و كيام وين مم كول يو بعد  ن فشل ا ابل دزو   ليهدا ابلفديارات وأتخدر 
حا اة الطائرعال ر نتو  حدا وراءان فال فاء واسي ا  كانوا ا ال دمة وسران 
خبطاع اثبثدة وبددون سدرعةال وقدد تع  دع مدم اد اعة آسديا ول مدانال مااداء 
هللاال كدداان إبحركدددان بفددرعة وال إ  يدددا ا ا لددد  وإب اففددان ا  لددد ال وك دددع 

وك دددع  خ ددد  عدددم  مهمدددا ل دددرزع اسوىلال اللحدددامل اب يلدددو م همدددا اإلسدددراه و 
فك ددع ا مع ددم الرحلددة معهددا نبحدددا عددم  وضدداه الشدد اب ا وزإراسدددبان 
ونبمب  ابل ا ر ا البة هلذح المابة اإلسبوائية الع ي ة و طد  مدا سد  عله ا 
الفب  ل ال رإو  ن ااء هللاال كانع رحلة ا ليا  قمرإةال واصل ا الرحلدة ور 

ا ف ددددد توق  ددددا للراحدددددةال ر  ددددلثالثددددة فيددددة عددددم  هددددري حددددص الفدددداعة اتميددددو ع
واجبهدددان كل دددا ا ماولددة ربددد  ال اموسدديات لي دددام اسهددل واسوال  بفدددالمال ر 
ن عد عم الطرإ  التار بل و ا فيه سن ا  يرافه الياح واساواوال كما وزع ا 
الشددددددد اب للحراسدددددددةال  خلدددددددع واسوال  ا انموسدددددددية واحددددددددع ا بهدددددددا بددددددد ع  

 دا نوعية ال عوضة ال  تبواجد ا هذح ال ط ة. اسخشابال  نين  علم جي
مال  صدد ح ا و صدد   اللدد  2006-1-4 ن ددا ا إددوم ا مدديو 

بال صلي ا صالع ال  ر ومجع دا  غراضد ا و رك دا مفدرعص ومب هدص لعفدكر 
المابددة  و مددا إعددرث م ط ددة )الكبددا( االسددتاتي يةال واسددبمليع ال رصددة يددوا  

لكدانال و كرردا  سد اري ع ددما تزوجبهدا سد ة الرحلة لشر  سم ل مان عم ا
مال  خربرددا  نددين ك ددع ا هددذح ال ددداي  مع ددم اسوقدداتال وكانددع تعدددرث 94
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 نددين  عمددل ا ه يددة خريإددة ا الصددوما ال وكددان  لدد  صددحيحا ف ددد  سفدد ا 
هي ة خريإدة ا ندريور حل در اسابر وماربدة الدالر  ا الصدوما  وادرمل  فرإ يدا 

هيلدددو بيوبدددل"ال وتر سدددها اسش ال اضدددل و إددد  احلددداد  وكاندددع  فدددى " فرإكدددا
فدد  هللا  سددرحال وقددد سدد م هددذا اسش بفدد و هددذح ال شددايات ا ريإددة ولدديو 
سنه ع و ا ال اعدع  و ما اابهر ا اإلعالم المرر  نه ادارو ا  حدداا 

م  وامر مم اسمرإكان ورج  97مال  ن هذا اسش قد ترو كي يا ا س ة 98
م؟ال ل دد  لدم 98بحدعال فكي  إبهم  نه ااتو ا  حدداا  ىل الوال ت ال

الكثددري مدددم الشدد اب الدددذإم ارمدددوا ا هددذح ال  دددية فمددروان ال لفدددطيين و بدددو 
هددداجر العراقددد  وعلددد   إهددداب وو إددد  احلددداد كدددل هدددؤالء ر إلع دددوا  ورا ال مدددم 

 مال ل د س  وا هر    م مفلمون.98قرإو وال مم بعيد ا  حداا 
فددددري ور إكددددم الطرإدددد  سددددهلال فدددد ع  اسحيددددان  بدددد  اجلميدددد  ال

نددددخل ا الفدددب  عات وعلدددى ال فددداء الصدددرب و مدددل  لددد ال وابلدددذات زوجدددة 
الشهيد ع دالرمحم س ا حاملال وقد تطوه اسش  بو وفاء لفاعدو ا محل 
عية  رعال و رع  خر  فمل ب ع إوس  الب دزاينال كاندع الرحلدة اداقة جددا 

 ددددا ال ل دددددد مددددد هللا إددددد العددددون هلددددذح اهموعدددددات علي ددددا وعلددددى ال فدددداء واسي
ال دددعي ة وابلدددذات اسوال ال  رإدددد مدددم اسش ال دددارف  ن إبايدددل مشددد  هدددؤالء 

كيولددددددومتال ور نكددددددم نددددددر    ال لعدددددددع سدددددداعات   40اسي ددددددا  سكثددددددر مددددددم 
معدددو عال توق  ددا بعددد يلددوه الشددمو ب ددتع وجيددزع وكانددع الفدداعة تشددري  ىل 

ا المابددددة و خددددذوا مددددواقعهم ال باليددددة سال  الثام ددددة صدددد احاال وانبشددددر الشدددد اب
ن اج  ابلطائرات والروحيات مم جدإدال ور إب خر الش اب الصدومالص ف دد 
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 وقدددوا ال ددار وجهددزوا الشدداي اسسددو ال وجددزاهم هللا خددريا ف ددد يل ددوا م ددا ال ددد  
واارو اجلمي  ا الشرب فالشاي والفكر إعطي ا ال دوع الالزمدة لالسدبمرارال 

الصمريع ال  كانع ت م  ن ا ا سياحةال اربع كما وزع ا بع  وحص عية 
الكعد  الصددمريعال وبعدد اددرب ا ادرب اإلخددوع الصدوماليونال وهددذا ال عدل إعددين 

  حتامهم للمهاجرإم وجزاهم هللا خريا.
 ا اء اسدتاحب ا عع دا صدو  ا المابدة فطل  دا اإلخدوع مدم الب كدد 

اابت مددم اجلهددة الكي يددة وتددم  مددم الصددوتال فدديمكم للعدددو  ن خيب دد  ا المدد
ك ددددا نفددددتإ  ا كددددل اجلهددددات الصددددومالية والكي يددددةال و ددددرو اإلخددددوع و علددددوا 
صدددورم ابل دددداء "مدددم ه ددداو؟...اخرد فدددورا...!!ال سددد طل  ال دددار عليددد ..ال" 
وه دددا  هدددر اددداب إلددد و معدددوز وقمددديجمل مددددينال وع ددددما اقدددتب م دددا عرف ددداح 

فددؤو  العفددكري عددم غابددة م ااددرعال فهددو اسش ع دددالرزامل الصددوما  وهددو ال
)الكبددددا( وهددددذا اسش قددددد قابلبدددده ا كيفددددماإو وهددددو مددددم تك ددددل ابل ددددزو  مدددد  
الهددداجرإم الددددذإم  ركددددوا ابلفددد ي ة مددددم كيفددددماإو  ىل كيدددام وين وكددددان معهددددم 
اإلخددوع اسوروبيددص الددثالا الددذإم ترك هدداهم ا كيفددماإو وات   ددا علددى الل دداء 

 خ دار اجلميد ال وسد ل اح عدم اسخ دار ا كيام وينال وفرحع لرءإبده سن دا نرإدد 
ف ا  ل ا "ه او معارو ادإدع وقعع ليلة  مو ا م ط ة كول يو"ال ف ل ا له 
 ن هذح  ااعات الصوماليص ف د ترك ها ليال  ون قبا ال وس لبه عم  خ ار 
الشدديخ حفددم ويلحددة الفددو اين والشدد ابال ف كددد ل ددا خددروجهم مددم  وبلدد  

 فدد و ان طددداه االتصدداالتال و مددا  خ دددارولكددم ال إعددرث مكدددا م ابل دد   ب
 وبلددد  و ففدددد فيهددداال ف دددد ربطدددوا الشددد اب  العددددو فمدددم الؤكدددد  نددده قدددد  خدددل



                   554War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

اجلرحددددى ابلشدددداح ات وسددددح وهم ا الطرقدددداتال والددددذي إعلددددم  رإددددخ اجلدددديش 
اإلايور لدم إب اجد  ملدذح البصدرفات الالنفدانية وسدوث ت هدر ال  دائ  عمدا 

يوبيددا علددى  خ دداء ح ي ددة اهددازر  ىل قرإددو بواسددطة الكددامرياتال فلددم ت دددر  ا
اسبدال ل د اسبعانوا ابجلواسيو لريادوهم  ىل بيدوت اإلخدوع ورجدا  ال  ائدل 
وكدددل مدددم إعدددارو اإلحدددبال ال ومدددم اددددع ف دددائعهم قدددرر ضددداب   ايدددور مدددم 
 صل  وغا إين مم البدخل لك  خي   عم هذح العاانت فد خرب  هدل ال لدد 

م مم ق يلة واحدعال سن  لد  سديؤ ي  ىل  ن ال إ شوا  سرار  خوا م فكله
 اب ع كل  هل الدإ ة. ر  اعر ابلراحة م دذ تلد  اللح دة ف دد ادملين  خ دار 
العدددائالت الهددداجرع واسنصدددارإة الددد  راف دددع اإلخدددوعال فددد  ا وقددد  الشددد اب ا  

 مرإكد  فلدم تفدلم ال فدداءال وهدذا  سدان  ركد  بفدرعة فلدم نددر  -كمدص  ايدو
بيددد هم مددد  وجدددو  نفددداءان مع ددداال "ال حدددو  وال قدددوع  ال  ن ت دد  احلدددرب بي  دددا و 

ابب"ال س لع اسش ع دالرزامل عم الوض  ا )الكبا( ف دا    " ن الشد اب 
ة و خل دا خبري وقد اقتبع مروحية م هم ق ل إدوم وبعددها ترك دا الواقد  ال دميد

؟"ال 7كثددريا وقلددع لددهال " ر إكددم لدددإكم  رر جدد    ا المابددة"ال  نكددرت عليدده
ب "نعددم لدددإ ا"ال ف لددع لدده "ولددا ا تددركبم تلدد  الروحيددة؟ال ال فددرمل اليددوم ف جددا

بدددددص مروحيدددددة كي يدددددة  و  مرإكيدددددة  و  ايوبيدددددةال جيدددددو  ن ترمدددددوا عليهدددددا كلهددددداال 
فهمع؟"ال قا    "نعم فهم ا وقد عع ا  نكم هامجبم مروحية"ال   سد حان 

ا  هللاال كيدددد  انب دددددل ا دددددرب  لددددديهم ملدددددذح الفدددددرعة؟ال صدددددحي   ن دددددا ا الصدددددوم
فاسخ دددار ت ب دددل كال دددار ع دددد البحامهدددا احلطدددوال وه وم دددا هلدددا حصدددل بعدددد 
اسب زازها لةخوع ا الكبا وماولة نزوهلا ا قرإة كول يدوال إعدين  ن دا آخدر مدم 
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تعامددل معهددا ور تعددد موجددو ع علددى احلدددو ال ل ددد عددرث اجلميدد  اب ددربال وقددد 
اسن ددداء   دددا  اسدددب  رت ال دددوات الكي يدددة بعدددد تلددد  العمليدددةال  دددداع وكددداالت

 صدددددي ع ا احدددددد  الزعدددددان . ركدددددزت معددددده خبصدددددون الشددددد اب الهددددداجرإم 
كهمال ففد لبه " إدم الشد اب و وضاعهم وهو الفدؤو  عد هم وتع   دا كيد  تدر 

م حاليددا؟"ال ف جدداب "  ددم خبددري وكددل جرحددى  إ صددور قددد ن لددوا مددم  الهدداجرإ
اجلدددواب كيدددام وين  ىل المابدددة"ال وسددد ل احال "مدددم الفدددؤو  عددد هم؟"ال ور إكدددم 

م   ال ف د ترو موقعه و فم سدالحه ة دة  نده إرإدد الدذهاب لعرفدة اسخ دار 
وهددو هدددث اجلميدد ال   ر علددم جيدددا  ن ال ددزو  لكيددام وين واا كول يددوال وهددو إ

ف دددددالرغم مدددددم ال دددددمويات ا حلددددددو  فمدددددازا  اسش علددددد  غددددداب إبواجدددددد ا  
الهدداجرإم  كيدام وين وكددان إبصددل ابجلميد  عددرب الالسددلك ال لدا ا تددرو اإلخددوع

لوحدددهم؟ هددذا مددا ر  فهمدده  بدددا ور إع  ددين فعلددهال وعلددى كددل حددا  قل ددا لدده 
" بدددد  مفددددريو فدددد حم نرإددددد  ن نصددددل  ىل )الكبددددا( لالقدددداع اإلخددددوع وترتيددددو 

 ص وفهم   ا ت ابل ا معهم".
بعد  ن أتكدان  ن ال فاء قد ار دم قلديالال واصدل ا الفدري رإوإددا 

إز  ل مان إف لينال "مص س صل  ىل ال يع روإدا سن الف ر يوإل جداال ر 
   ر؟"ال واسبادمع كلمات والدته اجلاهزعال "قرإ ا  ن ااء هللا"ال  ما عيدة 
فكاندع ت كدد  هددر  أتخرهددا ا ا لدد  قلديالال فع دددما فملهددا اسش  بددو وفدداء 
تب عددده س دددا ترإددددح  ن إكدددون ا ال دمدددةال فيفدددره اسش  لي دددا   آخدددذها م دددهال 

لدددو مدددين  ن  نزهلدددا لكددد  تفدددري ك  يدددة ال دددان وك دددع  فعدددل لكددد  و حيددداان تط
تشددعر ابلبعددو لوحدددها وتطلددو مددىن محدد   را رددا محلهددا مددم جدإدددال  مددا 
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ابل فد ة لددعش  بددو وفدداء فهددو مددم خدري الشدد اب وع دددما ك ددا ا  وبلدد  خريتدده 
بص ال زو  مع دا  و ال  داء ا الصدوما  والرجدوه  ىل م دإشدو سن  هلده فيهدا 

خبدددار  ن إ دددز  مع ددا وإ  دددى مددد  اهموعدددةال  مددا عمدددر البدددار ف دددد الزم ولك دده ا
زوجبده وزوجدة الشدهيد ع ددالرمحم الكيدينال وع ددما انبصد ع الشدمو بدد ت 
الفددب  عات ت هددر ل ددا كمددا بددد ان ابلدددخو  ا ال دداي  ال بوحددة وا طددرعال ور 

يدوابر إكم لل مل  ن رد  فكلما  خل ا الياح رامج ا بشدعال ل د  هدرت ا 
يوإلةال وهامجع زوجة الشهيد ب دوع وكاندع تصدرش وتصدرشال وتدم ال نعدرث 
ما ا جيري؟ال و مم   فهم ا  ن ال مل الك ريع  قد اختقع جل املاال وبدد ت 
اسخدوات ببهدددإبها ون دد  جل املدا لعلهددا تطددري بعيدداال واحلمدددب  ن ددا جتدداوزان 

كلما هد ان قليال ت د  تل  ال روث و بع ا الفريال ر إكم ه او  ي راحة ف
ال لددذا كددان علي ددا 140الطدريان اسمرإكدد  ابلدددور تال وعع ددا مركددات الفدد  

 ن  لدد  الطرإدد  والدددخو  ا المدداابت الكثي ددة  ىل  ن  ددر الطددائرع  و تكمددل 
اسبطالعارا وترج  لل ارجة ا الياح الدوليةال ر رد  تل  الطائرات م ذ بدد  

المابة ا ال دتع ال هرإدة وي ا دا الشداي مدم  االنفحاب مم م دإشوال لزم ا
جدإدددد وادددرب ا و كل دددا بع دددا مدددم الكعددد ال   توضددد ان وصدددلي ا صدددالع ال هدددر 
والعصددددددر مجعددددددا ت دددددددميال    رك ددددددا مفددددددرعص  ىل هدددددددف ا. كانددددددع  م ل مددددددان 
ت حكين يوا  الطرإ  فع دما  يلو م ها  ن تفره ا الش ال وه  تع انة 

ما  ن فدددها خبطددد  الزهدددور وبعددد  اساددد ار وال ترإدددد  لددد ال فبل ددد   ىل  اددد
الط يددة الدد  نعرفهددا مددم بددال انال وتطلددو مددين مفدداعدرا ا  لدد ال فب ددو    
"سدد محل هددذح الشدد ريات  ىل كيددام وين"ال ف ضددح  ل علبهددا سنددين  علددم   ددا 
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ستم  كل اد ء مدا ا  لد  حدذاءها ق دل كيدام وينال وك دا قدد اادتإ ا نعدا  
كول يدوال ور ت  عهدا ف دد أت ت بفد  هاال لدذا كاندع بالسبيكية ق ل  رك ا مم  

خترجهددا و ملهددا بيدددها بدددال مددم انبعاهلدداال ور  ر   لددذل  ف عطي اهددا حددذاء 
بالسدددبيك  عدددا ي  ون  ربطدددة وهدددذا مدددا ن عهدددا ون ددد  اجلميددد ال وق دددل المدددرب 
ب ليدددل  هدددرت غددداابت معكفدددر )الكبدددا( وكدددربان هللا وادددكرانح لفددداعدت ا ا 

فة  ىل كيدددددام وينال كمدددددا فرح دددددا سن دددددا سددددد لب   ابجلددددديش جتددددداوز نصددددد  الفدددددا
والشدد اب الهدداجرون واجلرحدددى كمددا قيدددل ل ددا. وصددل ا الفدددري حددص وصدددل ا  ىل 
المابدة وعلي ددا قطد  الددوا ي البحدرو ال ددوي الدذي إ صددل المابدة عددم اسراضدد  
ال  فطةال وهذا الوا ي هو ا   اإلستاتي ية الدفاع  ل اال فكل كمائ  ا ا 

 ات كانددع ا هددذح ال ط ددةال محدددان هللا لرءإددة الددوا ي و مددا اين ف ددد البفددعي
حان وقع اإلمبحان فالع ور م ده صدعو جددا وإ  مد   ن إكدون  لد  ةدذر 
اددددإدال تطدددوه بعددد  اإلخدددوع ا رفددد  اسوال  ومفددداعدع ال فددداء ا الع دددورال 

 وري ور  كدددددم  لدددددعش  بدددددو وفددددداء وعدددددرب بفدددددالم   جددددداء و عطيدددددع  غراضددددد 
ل مدددان ترإدددد  ن تعدددرب معددد ال يل دددع م هدددا  ن تلدددزم ميفدددرو سن لوحددددي فددد م 

 ا داء احلركدة و ان  ا بهدا لكد  ال ت  درث  البيار أتو م هداال وهكدذا تفدب د   ّ 
مددد  البيدددار ال دددويال وب  دددل هللا عدددربان  ىل اجلهدددة الثانيدددة ور تكدددم البيدددار قدددوي 

ه ددا  فطل دع م هددا عدددم ا درود بفددرعة ف لددع هلددا " م ل مدان س غبفددل قلدديال
وممكددم  ن ت عددل  لددد "ال وع دددما ععدددع آسدديا  ن ددا س مبفدددل نزلددع بفدددرعة  
كما فعل ل مان  ل  وبد ان ابلف احة واالغبفدا  وك ن دا ا نزهدة سدياحيةال 
دد  اسادد ار والمابددة ابل كدداءال  را ت  ن ت ددز    مددا اسمددريع الصددمريع فكانددع  ل
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 دد اقددتب مع دا ورف دع  لدد  لصدلحبها فهد  صددمريع واجلدو غدري صدداال هلدا ف
المرب والعروث  ن اهلواء ال ا ر سيؤ إها بعد االغبفا ال وال  ح دذ لدعوال  
الصدددمار االسدددبحمام ق دددل المدددرب وا دددرود بفدددو تمدددري تيدددار ال هدددار و خدددو  
الليددددل فيمك هددددا  ن تصدددداب بزكددددام حددددا  كمددددا خ ددددع مددددم غرقهدددداال وواصددددلع 

وقددد رجعددع ال كدداء  ىل  ن هددد تال وبعددد اغبفددال ا حددل ال ددالم ا المابددةال 
بدددذكر و للدددوراء ستدددذكر  انن قدددد قبلدددوا  و  سدددروا ومددد   لددد  إكبدددو هلدددم  ن 
اداء هللا مددم احلفد ات مددا ال فصدى فهددم مدم  سفددوا هدذح ال ط ددة مدم  جددل 
تددددددددرإو الفدددددددلمص وح دددددددروا اسابر وقددددددداوموا اسمدددددددراو مدددددددم  جدددددددل  خدددددددوا م 

م مددددم ق ددددل اسش 1994الصددددوماليصال ل ددددد  سفددددع هددددذح ال ط ددددة ا سدددد ة 
الشدددهيد مصددددط ى فاضددددل ) بددددو جهددددا  ال ددددور(ال وهددددو  ش مصددددري كددددان مددددم 
الطلدوبص لدد  العددو اسمرإكد ال وقدد اسبشدهد م ط دة غر إدز ا  فمانفددبان 
ع دما  افد  عدم الفدلمص ضدد ال دوات اسمرإكيدة المازإدة وكدان  لد  خدال  
ادددهر رم دددان ال ددداروال وخلددد  وراءح زوجدددة و وال  إعيشدددون ا مم اسددداال كمدددا 

ا أتسيفددددها اسش مددددروان ال ليفددددطيين )ممددددد عددددو ع( اسسددددري الددددذي  اددددارو
مال وقددد بي ددع سدداب ا  ن 98حكددم عليدده ابلؤبددد ا  مرإكددا بفدد و  حددداا 

هدذا اسش ال انقدة لده وال مجدا  ا مددا حصدلال وكدذل  تدذكرت اسش اددعيو 
الصددددري ) محددددد( وهددددو مبددددزود مددددم كي يددددة وجياهددددد ال ددددوات المازإددددة حاليددددا ا 

وع دهللا ال ليفطيين ح  ه هللا والشهيد زكر  البونف  رمحه هللاال  فمانفبانال 
وال ائددددد خالددددد احل يددددو ح  دددده هللا وهددددو مددددم إ ددددو  اجلهددددا  ا م دددداي  كددددونر 
وخوسدددع حاليددداال وخالدددد ال دسددد  ح  ددده هللاال و مدددريي وقائددددي  بدددو ممدددد 
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الصددري ح  دده هللاال وح يدد  و بددو  وال ي اسش الشدديخ سددي  العددد  ح  دده 
و بدو عمدري ال اكفدباينال و بدو ال دور الصدري ح  ده هللاال وكدذل  الشدهيد هللاال 

الدكبور محدي رمحه هللا الذي اسبشهد ا الشيشان وكان مم بعثدة ال اعددع 
مال كمدددا ادددارك ا ا بعثدددة اسوغدددا إم سددد ة 1996لفددداعدع  خدددوا م ا سددد ة 

خوع الذإم مال كما ال ن فى  خوان ا الماربة والورإبانيص وكثري مم اإل1993
م وكان آخر مم ترو 1997 ىل س ة  1994خدموا هذح ال ط ة مم س ة 

ال ط ة مم  خوان ا الهاجرإم الؤسفص هلا هو اسش مدروان ال ليفدطيينال وال 
إ هدددم  ن دددا ترك اهدددا خالصددداال ف دددد ب ددد  اسنصدددار برةسدددة الشددديخ حفدددم تركددد  

 كدددددد  مال ر1998وكددددذل   خدددددل  ليهددددا الشددددد اب الكي يدددددون بعددددد  حدددددداا 
مال وهددا  ان اليددوم  رجدد  1996 صدددمل مددا  راح ف ددد تركددع هددذح ال ط ددة سدد ة 

 ليهددددا ومعدددد  زوجدددد  و وال يال  ندددده  رإددددخ ع يددددو وكدددد ن هللا إرإددددد  ن إددددري 
زوج  كل اسمكان ال  خدمع فيها ا اجلهدا  ا سد يل هللاال ف دد عاادع 
معدددد  ا كي يدددددا والفددددو ان والصدددددوما  )م دإشدددددو(    ه ددددع لببعدددددرث علدددددى 
 فمانفددبان وال اكفددبانال   اليددوم جدداءت  ىل معاقل ددا ا )الكبددا(ال هدددذا وهللا 
 مددر جيدددر الب كددر فيدده كثددريا. علددى كددل حددا  خرج ددا مددم الددوا ي وقددد سدد   ا 
اجليم   ىل اسمامال أتخرت قليال ا الواراء وكان مع  اسش  بو وفاءال سنه ر 

ن ولددح مدم اهاهددإم إكم مر   لرجل بدوي قد قابل اح بعد كول يو وزعدم  
وهو ا المابة معهم وإرإد معرفة مصريحال فطل ع مم  ر وفاء  ن إر   لهال 
فددد ن كدددان كدددا اب ففدددوث نعدددرث  لددد  عمدددا قرإدددو ع ددددما سددد  ابل اجلددديش. 
ع دددما  خددل ال ددالم يل ددع مددم اإلخددوع  ن  دديم ا الطرإدد    نبحددرو ق دددل 
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إلخدوع قدد تركدع مواقعهدا ر ال  ر  ن اداء هللاال ت دص ل دا  ىل اين  ن قدوات ا
نر  هلم  اراال وسد ل ا  ن فد ا  ىل  إدم  ه دوا؟ال  درو بعد  مدم اد اب ا لعمدام 
لالسبطاله وت بيش المابة لك  جيددوا  ي  ليدل علدى وجدو  الشد اب وادره 
الددد ع  ايخدددر ا جتهيدددز الشددددايال  مدددا تدددم ف دددد بددددد ان  هدددز  ن فددد ا لل ددددوم 

ب ر فيهال وإعين هذا  ن دا سد ر   ا واختان م حىن ا وس  الطرإ  لك  نف
احلدو  م اارع و كم سي قوع كي ية  و  مرإكية  ن تصل  لي ا بفدهولةال ومدا 
 ن ددا نعددرث ال ط ددة جيدددع اسددب عدان  ي  نددزا  ا تلدد  الليلددة ون هددع اإلخددوع 
 ن إب هددوا  ىل المابددة ا اجلهددة الصددومالية   ا هامج ددا العدددو ال قدددر هللاال ر 

 ي بطانيددات  و بفددطرات لددذا فرادد ا الددال ت علددى اسرو بعددد  إكددم لدددإ ا
ت  ي هددا قلدديال ل ا دد  مددم اساددواوال وقمددع محاولددة ربدد  ال اموسددية زفددم 
سيارع قد ة مبواجدع ا هذح ال ط ة م ذ عهد سيا  بدري وكدان مهمدص م د  
ال عوضدددددة مدددددم الددددددخو   ىل اسي دددددا  وبعدددددد  لددددد  رت دددددع هلدددددم مواقددددد  ال دددددوم 

   م ل مددان اددور اسسددو  لبل فدده وهددذا الثددوب كددان للشددهيد و عطيددع زوجدد
ع ددددالرمحم الكيدددين وقدددد  هدددداح   زوجبددده كبدددذكرع ومدددا  ن مالبدددو  م ل مدددان 
م لولة كليا يل ع م ها اسب داهلا ابلثوب وقد فعلع  ل ال ور إب خر ل مان 

 ال ا ال وم ف د كان مبع ا جدا وقد  اد  ع عليده كثدرياال وو دا ابلتتيدو البدا
ل مدددان ا  و  الطرإددد  ال فددد ان    مهدددم   عيدددة ف سددديا ا العمددد  مددد  جفدددم 
الفيارع ور تب خر ا ال ومال  ا داء  ر ادب ا مد   مهدم فهمدع م هدا  ن قددميها 
تؤلهددا واددكع  إ ددا مددم اسر ا  هرهدداال ويل ددع مددم اسش  بددو وفدداء وهددو 

زوجدد  ا ي يدو الرحلدة  ن إعطيددين مدرهم  بدو فددانال واجبهددت ا تددلك  
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 مدداكم اسر وهددذا سددي وإها ع دددما ت ددد  الفددريع مددم جدإدددال ر نددر   سكثددر 
مددم نصدد  سدداعة حددص كانددع الشدداي قددد جهددز وبعددد اددرب ا  هددر ل ددا وكيددل  
كيدددام وين وهدددو انئدددو اسش علددد  غددداب مفدددؤو  كيدددام وينال وتع دددو لرءإب دددا 

بفدرعة ف اءان ليعرث هددف اال و وضدحع لده  ن دا نرإدد الوصدو   ىل كيدام وين 
لكددد  تدددافظ علدددى العدددائالتال واحلمددددب  نددده جتددداوب معددد  ف دددد  فدددا ين  ن 
الفيارع موجو ع بعد عدع كيلدومتات و ك هدا الرجدوه  ىل كيدام وين  ن يل  دا 
تم  ل ال فال رر   ا كانع آخر رحلة هلا ولكم وبف   ا  ك ها  ن ترجد ال 

يارعال  ن ددا جددداهزون قلددع لدده " ن ددا سددعداء جدددا ونشددكر هللا  ن إفددر ل ددا الفدد
للحركدددددة  ىل كيدددددام وين وه ددددداو سددددد رتو مددددد  علددددد  غددددداب كيددددد  و إدددددم ن ددددد  
ال فاء"ال  دا ا قليال عم اسوضاه وت ص    ن مع و ت الش اب قد فدتت 
ومددد   لددد  فهمبددده  ن دددا ج  دددا ل   دددى ا ال ط دددة لدددذا جيدددو  ن نعيدددد ترتيدددو 

 وف ا الدفاعيدة الص وث وعدم البع ل ا ترو كيام وين قلع له "س رتو ص
مددم جدإددد"ال ر إ هددر    بدددا مددم حدإثدده   ددم إ ددون تددرو كيددام وين بفددهولة  
كمدددا فعلدددع قدددوات ا ددداكم ا كدددل الددددن اسخدددر  سن معرفب دددا ملدددذح ال ط دددة 
إددددفع ا  ىل البمفددد  ملدددا والددددفاه ع هدددا ب  دددل هللا   ب  دددل تلددد  المددداابت 

إددد ففددوث نبحددرو الكثي ددةال  خددربت الشدد اب  ن إه ددزوا  ن فددهم مددم جد
فدورا  ىل الفدديارعال وه دا  هددر ل ددا  ش سدعو ي مددم  صددل صدوما  وهددو إعددرفين 
جيدددا وفدددر  ع دددما رآانال وك نددده وجدددد ضددالبه وبدددد  إشددكو   الباعدددوال ف دددد 
تددركهم اسمددريال وقلددع لدده "قددد ر إ دداح وهددو إددذهو  ىل كول يددو"ال ففدد لين "مددا ا 

د و ان الفدددددؤو  عدددددم ن عدددددل اين؟ال ال قيدددددا ع توجه دددددا حاليدددددا!الال إوجدددددد  حددددد



                   562War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

الهاجرإم ه ا"ال تع  ع مم هذا الوض ال سن هذا اسش مم الش اب الذإم 
م ع دددداهم الدددددخو  ا معدددددارو  إ صددددور لكونددددده غددددري مبددددددربال وهددددو م دددددوب 
وصدددرإ  وإدددب هم اسوضددداه بفدددرعة لدددذا اخبدددارح الشددد اب ليكدددون مفدددؤوال عدددم 

كبم كيدددام وين ا الهددداجرإم بفددد و معرفبددده اللمدددة الصدددوماليةال سددد لبه "لدددا ا تدددر 
ال ددام اسو ؟"ال " عدد    إع ددوب تددم ضدديوث وال نعلددم  ي ادديتال قيددل ل ددا 

للمداابت بعشدرات اجلرحددى"ال  سديهاجم و جدربان علدى تركهددا وال دزو  ن العددو 
ر  صددددرب علددددى مددددا  عدددد  ف لددددع لدددده "  ددددا اإلادددداعات الصددددوماليةال  ن العدددددو 

 الليلدةال فالعددو سديدخلها إدخل مواقع ا بعد ترك ا هلاال و  ا  خليع كيام وين
ا الصدد ا ال  مددا لددو  ه  ددا  ليهددا وعددرث  ن رجددا  ا دداكم فيهددا فلددم إهدداجم 
بعد"ال لذا يل ع م ده الصدرب واالحبفداب ا مدا كلد ال وقلدع لده "نصديح  
لددد   ن ت عدددد اجلرحدددى عدددم اجلددديش   ترت دددون صددد وفكم جيددددا وتبعم دددون ا 

مع دا ا المابدة؟"ال ف ج بده المابة"ال  ب  احلددإ  معد  وسد لين "هدل سدبكون 
"سددد رج   لدددديكم ونددددرن الصددد وث ولكددددم لدددديو ق دددل  ن  أتكددددد  ن ال فدددداء 
واسوال  خبدددري"ال  وضدددحع لددده  ندددين انز   ىل كيدددام وين ابل فددداء   بعدددد  لددد  
سدد ر  مددا سدديحداال وادد عبه علددى مواصددلة العمددل ومفدداعدع الهدداجرونال 

ل ع؟"ال ف جابين: "قرر ل د ل ع انب اه   نه قد حل  حليبه فف لبه "لا ا ح
اإلخددوع  رسددا   ىل م دإشددو الح ددار جددوازات الشدد اب اسوروبيددص التوكددة 
ه ددداو"ال ف صدددحبه  ن ال إفدددبع ل ا اسمدددر سن الوضددد  ا م دإشدددو غدددري 
مفب ر ومجي  بيوت اإلخوع الهاجرإم قد فبشعال س لين عدم قيدا ع ا داكمال 

ة الفدددوا ين وعيفدددى الكيدددين ف ج بدددهال " ندددين  مدددري عدددائل ال  مدددا اجلددديش فطلحددد
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ومعهمددا قددا ع ا دداكمال وسيصددلون  ىل هددذح ال ط ددة عمددا قرإددوال فاصددربوا  ىل 
حددص وصددوهلم"ال ل ددد اددكا    وضدداه اجلرحددى مددم الهدداجرإم فهددم ا المابددة 
وال إوجدددد يعدددام هلدددمال وال  واءال وبع دددهم ممولدددون علدددى انقدددالت لل رحدددى 

مددددو  هددددو مهدددداجر مددددم ومع مهددددم مددددم جرحددددى معددددارو  إ صددددورال واسش ا 
ز  دددابويال ففددد لبه مدددم ابب معرفدددة مدددا خيططدددون "مدددا ا قدددرر   ن ت علدددوا بعدددد 
 خددددولكم المابدددددة؟"ال ف دددددا  "سددددد هاجم كي يددددا ابل دددددوع"ال قلدددددع لددددده "ال حاجدددددة 
لالن عدددا ال وبددددال  ن ردددامجوا كي يددداال رصدددوا صددد وفكم و افعدددوا عدددم  ن فدددكم 

ا"ال وهدددذا  مدددر مع دددو ال  وقددداتلوا ال دددوات اإلايوبيدددة المازإدددة   ا  خلدددع م ط ب ددد
كيددد  مدددم ال  لددد  الطعدددام والشدددراب والددددواء ومعددده الكثدددري مدددم اجلرحدددى  ن 
إ كدددددر مل دددددوم  ولدددددة  هدددددزع ت ب دددددرحال فمدددددم اسف دددددل عددددددم احلركدددددة وت دددددميد 
جراحات اجلرحى وب اء خ ا مل  فاعية سن الر  إ ل  حف ا  ا اء  فاعه عدم 

هددذح ال دداي   ليددات  ح ددهال و كدددت لدده  ن ال ددوات اإلايوبيددة لددم تصددل  ىل
فمدددددم الصدددددعو  خوهلدددددا وخروجهدددددا ابيليددددداتال وبددددددال مدددددم  لددددد  سبفدددددبعص 
ابلروحيددات اسمرإكيددة لكدد  تعمددل  نددزا  م دداجت ابسددبادام قددوات م ليددات 
وببمطيددددة  مرإكيددددةال "جيددددو  ن ال تكونددددوا ابل ددددرب مددددم الطرقدددداتال تعم ددددوا ا 

مكددان الفدديارع  المابددة لكدد  تدددافعوا جيدددا"ال و عبدده وقددا     ندده إددذهو  ىل
ليب  دددد  مدددر الفددد رال ف لدددع لددده " ن دددا نب ددده  ىل ن دددو اإلجتددداح وسددد بحرو  ىل  

 كيام وين".
 إ   ددا اجلميدد  مددم فدديهم ل مددانال وقفددم ا اهموعددة ال باليددة الدد  
جاءت مع ا مم كول يدو  ىل قفدمص قفدم سديبحرو مع دا  ىل الفديارع وايخدر 
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ا عرف ددا  خ ددار الشدد اب ا سددي  ى ا ن ددو الكددان وقددد ار   اجلميدد  ع دددم
كيلددومتال وادد ع ا ال فدداء   8 ىل  7المابددةال كانددع الفدديارع ت عددد عددم ن طب ددا 

واسي ا  وقطع اها ب  ل هللا    هرت ل دا الفديارع ال ي داء ال بهيدة  صدالال 
فلدددو رآهدددا  حدددد لدددا ق دددل بركوملددداال ر نصددددمل   دددا صددداحلة للحركدددة ولكدددم مدددم 

لفدديارات سدديعلم  ن ا ددرو هددو  هددم ادديت إعددرث كي يددة تعامددل الصددوماليون اب
ع دهم ولديو اجلفدم ا دارج ال وهدذح هد  الفديارات الد  تصدمد ا م داي  
ال حرال ل د رح ع ب ا اهموعدة الد  كاندع ه داوال وقابلدع مدم جدإدد اسش 
الفددعو ي الصددوما  و خددربين  ن هددذح ال  طددة كانددع الرئيفددية ق ددل  ن أتو 

ركددوا ال  طددة و خلددوا ابلهدداجرإم واجلرحددى  ىل الروحيددة وختددوفهمال وبعددد  لدد  ت
العمدد ال جتول ددا قلدديال ا الكددان ل كشدد   ن ه دداو  غددراو كثددريع قددد تركددعال 
ف د وجد اسش إوس  الب زاين الكثري مم الوا  الب  رع ال  ت  د  ا الددنال 
وجدان بو رع ال   ن وال واسالمونيومال وبع  ال بائلال وقد رميدع ا المابدة 

ن إهبم ال ان ملاال وقد ن ه اهم  ن هذح اسغراو غالية ومهمدة وجيدو  ون  
 ن تدفم بدقة  ون  تدالث س دا سدب يد ال اومدة فيمدا بعددال وجددان الشد اب 
قدددد ي ادددوا بعددد  اسرز بددددون ملددد  وبدددداخل  برإددد  ادددايال وآاثروان سن دددا ر 

ساعةال وقدم ا الطعدام لعخدوات ليد كلم ق ل دا  24صكل سو  الكع  م ذ 
ولك هم ابإلمجاه ر إع , بهال وال فاء إبحملم اجلوه  كثر مم الرجا  لدذا 
 سدرع ا  ىل اسكدل  ون تدر  ال وسدد لع الشداب الفدعو ي الصدوما   ن كددان 
سي ز  مع ا لكيام وينال ف خربين  ن اإلخوع ر إرت وا  مر س رح جيددا وال دارب 

الهدداجرإم حددص قددد  ددرو ق لدده لددذا سددريج  للمابددة ليواصددل مفدداندته لةخددوع 
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 و اإلخوع مم كول يوال وقد ادكرته علدى اد اعبه و كددت لده  ن دا سد رج  
هددددر  ترتيددددو  مددددر ال فدددداء والعددددائالتال ويددددر    فكددددرع كبابددددة رسددددالة لةخددددوع 
الهاجرإم الذإم وعدرم م ابلبهم ا كيام وين وهم قد تركوهدا و خلدوا المابدة 

كيددددددام وينال سدددددد لع اسش   مددددد  الشدددددد ابال لددددددذا ر إ  ددددددى  ي مهددددداجر ا قرإددددددة
الفددعو ي عدد هم ف ددا      ددم خبددري وإفدداندون  خددوا مال فطل ددع م دده ورقددة 
وقلدددم وكب دددع هلدددم مدددا إلددد  " ندددين خبدددريال وكدددذل  اسهدددل واسوال ال  ادددكر هللا 
 نكم نزلبم  ىل ه ا عم يرإ  ال حرال فطرإ  الرب ااملال واليوم خرج ا وسدران 

و  ن تعدددذرونين  ن ر نب ابدددل ا كيلدددو مددد  ال فددداءال لدددذا جيددد  40سكثدددر مدددم 
الفدب  لال ل دد    دع  نكدم ا كيددام وين    هدر    نكدم ا المابدةال سدد نز  
 ىل كيام وين كمدا ات   داال و  ا قددر هللا  ك  دا  ن نب ابدل ا المابدةال جيدو  ن 
 خرد ال فاء واسوال   والال   ا  هرت ال وضى  ك كم ال زو   ىل كي يا عم 

ن الفددددال ال وال خت ددددوا ج فددددياتكم اسوروبيددددةال ففددددبعب لكم يرإددد  احلدددددو   و 
الفددددلطات الكي يددددة ولكددددم لددددم تددددؤ إكم سنكددددم  وروبييددددونال والفددددالم علدددديكم 

  خوكم... حفم نصر هللا."
سددلمع الرسددالة لدددعش الصددوما  الفددعو ي الدددذي حددزن ل راقددد  
وفددر  لكبدداب  هلددؤالء الشدد اب وتشدد يعهمال وقددا      ددم إددذكرون  ا كددل 

هدددذح الرسدددالة سدددبهد هم قلددديالال كمدددا ار دددع  إ دددا سن دددا تواعددددان  ن حدددص و 
نب ابل ا كيام وين ولكدم إ ددو  ن اسوضداه حدا   ون  لد  ب ددر هللاال لدذا 
عملع ما كان علّ  ف ان مب ه لكيام وين كما ات   ا وهم قد انفح وا م هاال 

لي دا عد هم وقد بر ت  م  ابرسا  تلد  الرسدالة  لديهمال حدص ال إ  دوا  ن دا خت
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ل ددد اددرحع هلددم الوضدد   امدداال والع يددو ا اسمددر  ن هددؤالء الشدد اب ورغددم 
مراف   سكثر مم اهر ونص  ر إعرفدوا مد  مدم إبعداملونال ل دد فهمدوا  ندين 
مهدم ابل فد ة للحركدة اإلسدالمية ومعدروث لدد  ا داكمال  مدا  ندين قيدا ي مدم 

 هدار  لدد  سحدددال ال اعددع ومطلددوب ومدا  ىل  لدد  فلددم إكدم  سددتاتي ي   
لكد    دد  علديهم فع دددما إرجعددون  ىل   رهدم لددم إددؤ إهم  حدد ة ددة   ددم 
مدددم ال اعددددع هدددر  م دددابل ال   دددم اددد اب جددداءوا لشددداركة ومفددداندع  خدددوا م 

 ا اكم ف  ال    حصل ما حصل بعد  ل . ا الصومالص 
 

 خريطة ووضيحية لتقدِ العدو وكي,ية إ لحاب احملاكم
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 دد  اسمددام كرسدد  لفدديارع الدددابل كددابص بعددد  ال فصددى فرك  ددا ا
وهدددو  ش ح دددرم    ا اليفدددار جلفدددع زوجددد  وب ددد  آسدددياال وا  الفدددائ 

الك ي ددة ا ل يددة  ربدد   خددوات وح صددة ب ددع إوسدد  الب ددزاين واب دد  عيددةال  مددا 
ا الص دومل ا ل   فحدا وال حردال ف د رك دع  ان وإوسد  وعمدر البدار 

الصومالص مم  هل م دإشو ول مان وركو اجلمي  سدو  و بو وفاءال و خص 
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 خع صومالية رف ع لعددم ارتياحهدا للالد  ور إكدم ا اسمدام  ي  دا  
هلددداال وع ددددما كثدددر الكدددالم نزلدددع مدددم ا لددد  ويل دددع مدددم زوجهدددا  ن إركدددو 
مكددداين وتركدددو زوجبددده وجتلدددو مدددا بي ددده وبدددص  بدددين ل مدددان فهدددو ولدددد صدددمريال 

ن  زاحددددم زوجددد  ا اسمددددام ور  جدددد مكدددداان وفكدددرت فيمدددا سدددد فعل ف دددررت  
لل لونال ولم  قدر  ن  جلو عليها س ا م  آسياال لذا حشرت ن فد  ا 
ال دددرا  الواقددد  بدددص رجليهدددا وجفدددم الفددديارعال  قصدددد  مددداكم ال راميدددل وال  دددزإم 
ابل ف ة للفائ ال  خلع ا تل  ال را  ويل ع م هدا  ن ت دم رجليهدا لكد  

سدد حان هللاال ك ددع كمددم  ل دد  ا فددرن فالفدديارع تعطيددين بعدد  الفدداحةال   
سددددا ع جدددددا وك ددددع  حددددتملال ولكددددم ال  ددددا  ل ددددو  آح...  ندددده الصددددرب... 
الصدددرب.  ركدددع الفددديارع ا م بصددد  الليدددل وب  دددل هللا مدددرت بكدددل ال ددداي  
الدددوعرع وا طدددريع وقدددد توق  دددا مدددرع واحددددع ع ددددما تعطلدددع وقدددام اسش الكيدددين 

 هللا  خل ا كيام وين م  صالع ال  ر. ببصليحها ومواصلة الف ر وب  ل
 
 
 
 
 

 ما جر  إلخوا نا  خل,نا
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 ما اين س  دا بدقة عما جر  لعش يلحة رمحه هللا 
والشيخ حفم والشيخ ارإ  وعيفى الكيين ومم كان معهمال كانع آخر 
اهموعات ال  وصلع  ىل  وبل  ه   موعة عيفى ومعه ع دال ا ر  

لشركة هرمو  لالتصاالتال وقد وصلوا  ىل  وبل  كوم دوز الفؤو  اسمين 
م وا الفاعة ا امفة مفاءا بعد 2007-1-2إوم الثالاثء  رإخ 

العصرال وكانع الدإ ة ها ئة  ون اعو ور ت ب  الباجر ور تكم ه او 
 ي نشايف ا الدإ ةال وكانع الشاح ات الدنية تما ر ابلالج ص  ىل 

مب ها  ىل كيام وين  ان وعائل  واسش  احلدو ال وك ع قد غا رت ص احا
إوس  الب زاين كما  كرت ابلب صيلال كان م  اسش عيفى الكثري مم 

وبع  مم الهاجرإم اسوروبص وعد هم  18الهاجرإم مم كي يا وعد هم 
مم  مرإكا والفوإد وبرإطاين واحدال وقد اجته اسش عيفى الكيين  4

ذإم راف وح ا هذح الرحلة اجته  ىل حفو رواإة  حد  خوان ا الكي يص ال
بيع الشيخ حفم ترك  ا  وبل  ووجدوا مجي  قا ع ا اكم اإلسالمية بدء 
مم ايخ حفم  وإو وايخ حفم ترك  وايخ ارإ   محد و محد مدور 
وا  كيمفاإو ساب اال ايخ  براهيم سو   خوان قبي ة الصوما ال ع داجل ار  

اال  بو ف  اهلارغيفاوي الذي اسب اث كرنل  مري مدإ ة كورإو  ساب 
اإلخوع الذإم هربوا مم س م اليممال العلم قاسم الصوما  وكانع احلالة 
غري مفب رعال ف د بد  اسش معلم قاسم ببوزإ  كل ال  ابل اليدوإة لم إرإد 
 ون رغ ة  حد ا االقب اءال وب يع هذح اهموعة ا  وبل ال وهر  وصو  

الروحيات ابالسبعاراو لك  ختوث الش اب و  عهم هؤالء  ليها بد ت 
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مم الب كري ا ع ور احلدو ال وكانع ت رب ابسلحبها ا الطرإ  ال اصل 
بص الصوما  وكي يا وهو يرإ  احلدو ال وبعد جلفة اور  مطولة ات   
اجلمي  على الما رع ا الليل كما  خربين ايخ حفم ص احا وك ع قد 

ة يوإلةال وبعد صالع المرب والعشاء خرجع حذررم مم احلركة ك افل
ال افلة مب هة  ىل كيام وين وبعد ب   كيلومتات توق ع ال افلة و ون  ن 
إعرث الش اب ما جيري   عمل جلفة اور  جدإدع وبعدها نو ي 
ابجلم  فاجبم  الش اب كلهمال و ل ى كل واحد مم قا ع ا اكم ماضرات 

لبحرإ  لل ها  والشها ع ا س يل هللاال ابللمة الصومالية وركزوا على ا
ق ل م بص  الليل وقد تعو  11وانبهع هذح ا اضرات ا الفاعة 

الش اب وامبعت عيو م ابل عانال فبحركع ال افلة مم جدإد  ىل  ن 
وصلوا ا ال اي  الوحلة وقد ات عع بع ها الطرمل ال  فبح اها ا الص ا   

وغرزت مجي  الفيارات ا تل  كما فشلع ال ع  ايخر عم الفريال 
ال ط ةال سو  سيارع الشيخ حفم ترك  وقد ترو ال افلة وت دم لعمامال 

-3وانم اجلمي  ا تل  ال  طة  ىل صالع ال  رال وبعد الصالع وا  رإخ 
وهو إوم اسربعاء بد  اجلمي  دخراد الفياراتال وكانع سيارع  1-2007

ة وبعيدا ع هم ف د ك ا ا اسش إوس  قد غرزت ع دان مفافة يوإل
ال دمةال وا الفاعة الباسعة ص احا وبعد نزو  ال ليل مم الطر  هرت 
الروحيات العفكرإة اسمرإكية والك يية وبد ت اهل وم على ال افلة البوق ة 

سيارات  مل الشيخ ارإ  وياهر  وإو  4 صالال وكان لد  اإلخوع 
ى بعيدا حص اسبهدفعال فارجوا وقد خرجع و ركع  ا اء اهل وم ور   
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مم الفيارات و خلوا المابة واخب ؤا وبعد هدوء نف  قرر الفائ ون 
ااح ة الوقو  مم نوه ب ز وكذل   عركابلبحرو ابلفيارات  ون ال انال وتل 

وااح ة  مل  37ااح ة  مل االكا تك يكا وااح ة  مل سال  
 ة والث يلةال كما ف د  ش  زوكياوال وكلها ملي ة بشص  نواه اسسلحة ا  ي

كيين  عه جلي يو الكيين مم ق يلة الكيكوإو ور إعثر عليه  ىل إوم ا هذاال 
واكلع  موعبص اسوىل م  ايخ ارإ  وحراسبه وبع  الش اب 
الهاجرإم وم هم عيفى الكيينال و موعة  خر  سرإعة احلركة تب   الشيخ 

رال فصلى الهاجرون حفم ياهر  وإو وقد اسبمرت الفريع  ىل ال ه
ومعهم عيفى الصالع مج  ت دميال  ما ايخ ارإ  وياهر  وإو ف د  ركا 
م موعبهما  ىل اسمامال وقد اجبهد عيفى لك  إب كد  ن ر إب خر  و 

ع اسخع  م ممد اسمرإكية ط حيات سإ  د  ي  شال و ا اء حركة الرو 
ومحلوها الش اب  اهيدا بفكبة قل ية كما   ا كانع مرإ ة ابلالري ال

لعمام  ىل ن طة جتم  الياحال وبعد وصو  الفيارات ركو اجلمي  فيها وبعد 
البحرو ب   كيلومتات نز  اجلمي  مم جدإد وبد ت الفريع م  نزو  
بع  الطر  ىل صالع العشاءال وخصصع سياراتص لفحو الش اب روإدا 

د غرزان فيه عصرا إوم جلاري وك ا قاروإدا  ىل  ن وصلوا مجيعا  ىل الوا ي 
الثلثاءال وصلى اجلمي  الصالع المرب والعشاء مج  أتخريال وقد صلى 
الهاجرون م  بع ال  ما الشاإخ ف د  خلوا ا العم  وصلوا م  
حراسبهمال و ف ع  م ممد اسمرإك  ابل رب مم الوا ي مم ق ل اسش 

 ن إرمحها  ع دهللا توسين صاحو الشاح ةال ا إوم اسربعاء ونف   هللا
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وإب  لها مم الشهداء ف د كانع تبمىن  ل ال وخترب زوجها  ن تدعو هلا 
ابلشها عال وزوجها كان قد نز   ىل كيام وين عم يرإ  ال حر و ا اء 
اسبشها  زوجبه كان ا غابة الكبا م  ب ية الهاجرإمال  ما زوجبه ف د 

م تل ى  ركع م  خطة  براهيم اكري ووصلع  ىل  وبل  وها ه  اليو 
رملا وا س يل هللا. بعد الصالع ا ال حريع وصلع الفياراتال و كر    ن 
ااح ة ع دهللا توسين ال   مل زوكياوال وك ا ن ب رها لك  تفحو سيارع 
إوس  الب زاين ال  توق ع ا إومهاال تل  الشاح ة كانع قد غزرت 

كانع الروحيات وتركع ا مكا اال  ما هذح اهموعة فلم ت عم ابلراحة ف د  
الب ففية  130العفكرإة تطار هم  ىل ما بعد المربال وب يع اإلإو 

 وم ا اسجواء يوا  الليلال وبعد الصالع  ركع اهوعات ابلفيارات 
 قي ة   توق ع ونز  الشاإخ لعمل جلفات الشور  ال   15سكثر مم 

 ااات و ركع  قائ  انبهع ال  5ال ت به   بدا ع د الصوماليصال وبعد 
اهموعات ابلفيارات  ىل  ن وصلوا ا الكان الذي ترك ا سيارع ال   
 إكو البابعة سخي ا إوس  الب زاين وك ا قد ترك اها ص ا  اسربعاء وهم 
وصلوا  ليها ا ليلة ا ميو ع د م بص  الليلال وغزرت مجي  الفيارات ا 

 الفاعة وا مم  ل  اتل  ال  طةال وبد  العمل الشامل الخراجها و ك 
و ركع اهموعات وفيها ايخ حفم ياهر  ر الثالثة ص احا وق ل ال 

وايخ ارإ   محد وعيفى الكيين الصاب وكذل  قبي ة و محد مدورال 
وق ل ال  ر توق ع ال افلة وصلى اجلمي  وبعد الصالع اخبري اجلرحى 

ى الكيين  لركوب الفيارات ال  تعمل ف د تعطلع بع  الفياراتال وعيف
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كان مم اجلرحى وكذل  اسش ح  لة الكيينال ور إشهد اسش الراوي وجو  
قيا ع ا اكم ا تل  ال  طة ف د  ركوا مجيعا ابلفيارات  ىل قرإة كول يو 

م إوم 2007-1-4كيلومتاال وكان البارإخ   30ال  ت عد  كثر مم 
 ل  ابلش  ا ميوال وقررت اهموعات الهاجرع اسخر  الب  ية ا ا

سريا على اسقدام مب هة  ىل كول يوال وه ا ت رمل الكثري مم الش ابال واهد 
حداها  بعة للشيخ البك ي  وه  مركونة ا المابة و  اسش سياراتص مم
لعش فارومل اسمرإك ال وبعد ب عة  مبار الب ع هذح  ر حفم ترك  واسخ

المابةال واكلوا اهموعة م موعة الشيخ حفم ال  كانع تر   ا 
 موعة ك ريع فيها الكثري مم اسنصار والهاجرإم واربوا بع  مم احلليوال 
  بد ت الفريع مم جدإدال واسبمرت الفريع  ىل الفاعة العاارع ص احا 

 اهرال فع دما عرفع  ن  3وهذح اهموعة ر تدخل كول يو  ال بعد 
تدخل اهوعة ا العم  اإلايوبيص ابل رب م ها قرر الشيخ حفم ترك   ن 

الكيين ع د اب إة ق يلبه لباب   اهموعة ه اوال ولكم بعد ساعبص مم 
ا ال ا إة الفري قرر مم جدإد العو ع  ىل الصوما ال بعد  ن تي م  ن 

اجلواسيوال و رسلوا رسوال  ىل  هل اب إة الصوما ال وبعد صالع  الكثري مم
 ىل  هل ال ا إةال وقد  كرموا كثريا  المرب والعشاء مج  ت دمي اجتهوا مجيعا

ف عد الشاي  ب  هلم ااتص وبعد عدع ساعات  كلوا الطعامال وح ر  حد 
اااب وقد  كرموا  إ ا مم ق ل  30 مراء اسنصار الذي كان معه  كثر مم 

 هل ال ا إة وا كل هذح البحركات كانع الطائرات الب ففية اسمرإكية 
م وهو اليوم الذي وصلع 2007-1-5عة تعمل ليل  ارال وا إوم اجلم
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فيه  ىل كيام وين م   هل  والش اب الذإم مع ال جاء  هل ال ا إة هموعة 
م ة لك  ال إراهم الهاجرإم و ه وا ملم  ىل  ماكم آايخ حفم واخباروا 

 حدال وا عصر  ل  اليوم  رو بع  اسنصار  ىل كول يو وبعد عدع 
ت اإلايوبية قد مرت ابل رب مم ال ا إة  قائ  وصلع العلومات  ن ال وا

ومب هة لكول يوال وكان اسش يلحة الفو اين حي اها ا ال رإة ومعه عيفى 
الكيين وع دالرمحم ختري وقبي ة والشيخ ارإ  و براهيم سو ال وقد  رو 
الشيخ ياهر  وإو و براهيم سو   ىل غابة )الكبا( مب هص لكيام وين ا 

 ل  اسش عاصم الفو اين واسش الشيخ ع دالرمحم ن و اليومال كما فعل 
الكيين وهدفهم م ابلة تل  اهموعة الهاجرع ال   خلع ا المابة  ون 
قيا ع وكانع قد  تع مم كيفماإو عم يرإ  ال حرال وفيها الدكبور ممد 
الفو اين والش اب الهاجرإم الذإم سافروا مع  مم م دإشوال وب   ايخ 

د ع دي )البار(ال ومم معه ا كول يوال وكان مع م قا ع ارإ  وقبي ة و مح
الهاجرإم مم ا اب اليمم وكي يا والفو ان فيهاال  ما الشيخ حفم ترك  
ف د احبمى ب  يلبه وم    ي مواجهة م  ال وات اإلايوبية ا تل  ال تع 
وقد ح ظ على الهاجرإم وساعدهم و بعدهم مم ار اإلايوبيص 

 اهرال ق ل  ن تفب ر اسمور وإلب   اجلموه مم جدإد.  5واسمرإكان لدع 
 

  صة إستشُا  طلحة
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ل ددددد   ب ا بددددل اسمرإكدددد  واإلايددددور علددددى  عطدددداء العلومددددات 
م الصدددا مل ا م ددداي  الو  العمليدددات وهدددذا بفددد و غيددداب اإلعدددالكا بدددة حددد

اجل دوبال  مددا العلومددات اسوليددة عددم معدارو االتيدداز تؤكددد  ن الشدد اب قدداتلوا 
ا معدددددارو )الكبدددددا( و)كول يدددددو(ال ولكدددددم مدددددم كدددددان إشدددددهد ا طدددددات بشددددددع 

الصددددددهيونية ا الددددددوال ت اسمركيددددددة )فددددددوكو(ال و ) مي  إددددددو  إددددددم ر سدددددد (ال 
و)الف   ن  ن(ال إبايل  ن ه او معركة ك ريع بص قوتص مبفاو ن ا العدع 
والعبددددا ال وكانددددع الع دددداوإم الرئيفددددة ل شددددرع اسخ ددددار ت ددددد  بددددد " مرإكددددا ردددداجم 

عدع ا ران كيدام وين"  و "العركدة ال اصدلة ضدد ال اعددع ا الصدوما "ال ال ا
"ضرب الابت اإلرهابيص ا الصوما "ال وما  ىل  ل  مم الع اوإم الب ليلية 
لكدد  إ ددللوا الددر ي العددام اسمرإكدد  ليبايلددوا   ددم إ دداتلون ال اعدددع وليفددع 

نؤكدد ه دا  ن دا ر نكدم ال راوإص الصوماليص العز ال  و ا اكم اإلسدالمية الد  
علدددى صدددلة ت  يميدددة معهددداال بدددل اددداء اسقددددار  ن إلب ددد   خوان دددا مدددم اددد اب 
حركة اهاهدإم ملدم وإ صدروا بع دهم الد ع  وهدذا واجدو ادرع ال وهدذا مدا 
فعلدددوح ا الدددرئيو اللي دددريي الفددداب  تشددديلر وقدددد حددداولوا ربطددده ب دددا ق دددل  ل ددداء 

كد  اجلاهدل الدذي ال إ ددر  وال ال د   عليده لكد  إفدبميلوا الدر ي العدام اسمرإ
إفدم   ال مدا إدذاه ا ماياتده الصدهيونيةال فكيد  سديعرث هدؤالء حل ي دة؟ال 
 ن هؤالء سذدال كي  نبعامل مد  تشديلر؟ هدل جدم ج دون الفد  آي  إده؟ال 
 ن دددا ال نبعامدددل مددد  حكدددام مفدددلمص لعددددم صددددقهم ا الددددفاه عدددم ح دددومل 

كدددو مدددا ارتكدددو مدددم اسمدددةال فكيددد  ابل صدددراين الدددذي ادددر  وقبدددل و بددد  وارت
اجلددرائمال   ددا الفياسددة ال  اقيددة الدد   دداو  ربط ددا  ي يدداغوت رغددم  ن العددار 



                   576War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

مجيعددا إشددهد  ن ددا ضددد الطواغيددعال ل ددد كددذبوا علددى ال ددان ع دددما قددالوا  ن 
 صدام حفص له عالقة ابل اعدع وت ص  ن اسمر كله كذب ا كذب. 

ين إدوم م بدل ل د  خط  هؤالء ا حفاابرم ف د ك ع ا كيام و 
الشهيد يلحةال  ما مم تواجد ا العركة وواجههدم بصددمل فهدو اسش ال طدل 
 بو يلحة الفو اين وهو مشهور بشاجعبه وح ده للمواجهدة  ن فرضدع عليده 
وهو مم  بطا  جامعة  فمانفبان العفكرإة ف د واجه الرون مدم ق دلال وقدد 

وسداعدح ا مهمبده ت ا كول يدو اجلوإة الد  جدر قا  اهاهدون ا مواجهات 
اسش عيفدددى الكيدددين رغدددم  نددده  دددرو ال ل دددد واجددده اإلخدددوع ال دددوات اإلايوبيدددة 
الكي يددددة اسمرإكيددددة الشددددتكة ا كول يددددو وغريهدددداال وتك ددددل الطددددريان اسمرإكدددد  
ابهل ددددوم اجلددددوي و نددددزا  ال ددددوات اإلايوبيددددة  ىل ا طددددويف ا ل يددددة ابلروحيددددات 

اسش يلحدة الفدو اين واسش عيفدى ل اج ع قوات اهاهدإم البحركة ب يا ع 
الكيددين وغددريهمال وكانددع عائلبدده وبعدد  عددائالت الهدداجرإم معددهال ف ددد رفدد  
رمحدده  ن تفدددافر عائلبدده مددد  العدددائالت الدد  جهزانهدددا للبهرإددو  ىل كي يدددا عدددم 
يرإ   إ ال وسوث  سر  قصة تل  العائالت الح اال   أا ف ن يلحة  درو 

صددو   موعددة عيفددى الكيددين الدد  مدد  اجلدديش ومعدده بعدد  العددائالت وق ددل و 
 ركددع مدد  قيددا ع ا دداكم  ىل اجل ددوبال وكددان يلحددة قددد سدد  هم وإعددين  لدد  
 ندده كددان خل  ددا  امددا وقددد فعددل مددا فعل دداح  امدداال و ا دداء  لدد  ت  ددر الوضدد  
حيدد  تددرو الشدد اب مجيدد  الفدديارات ا الطرإدد  وبددد وا ابلفددري علددى اسقدددام 

ي اسبهدث كل ما إبحدرو ا الشدرإ  جت  ا لل ص  اسمرإك  الع ي  والذ
احلدو  وابلذات ا قرإدة كول يدوال و ا داء وجدو ان ا كيدام وين وا إدوم اجلمعدة 
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م بع  يلحة اسش ح  لة م  ع دالوهاب الفوإدي 2007-1-5 رإخ 
ومعهما  سرته الفوا نية والصومالية وعائلة اسش اسسري عيفى الب زاينال بعد 

لشددداب م دددرب مدددم عمددددع بلددددع "هولوكدددو"   وال 2000 ن  فددد   كثدددر مدددم 
احلدو إددددة الكي يددددةال ور إكبدددد  بددددذل  بددددل سددددلمه سدددديارته اهلدددداإلكو توإددددو  
اجلدإددع لكدد  ت  ددل عائلبدده  ىل  اخددل كي يداال وهددذا ال عددل إؤكددد  ن مددا قددررانح 
خبصدددون  خدددراد عائالت دددا مدددم الصدددوما  كدددان صدددوااب حي اهددداال وقدددد سدددد   ا 

 "هولوكدددددو"ال قدددددام الشددددداب اهدددددرم يلحدددددة لدددددذل ال وبعدددددد وصدددددو  العائلدددددة  ىل
اجلاسددون الا دد  ببفددليمها خيانددة وغدددرا  ىل الفددلطات يمعددا ا الفدديارع 
واجلاحال واعب لع العائلة فورا مم ق ل ال  ام الكيدينال وك دا وقبهدا ا كيدام وين 
ر نبحددرو بعدددال كمددا ر إعددرث اسش يلحددة مددا جددر  لعائلبدده وهددذا لطدد  هللا 

 مددر اجلدديشال وقددد نددز  مدد  الهدداجرإم واسنصددار  بع ددا ح فهددو مشددمو  بتتيددو
الذإم معه خارد كول يو ا ن و العفكر ال رإو مم ال رإة ومعدروث لدد  
اجلواسدديوال وب يدددع اهموعددة ا تلددد  ال  طددة  ىل بعدددد العصددرال وا الفددداعة 
ا امفة مفاء  ركع اهموعة مم تل  ال  طة وبعدد عددع  مبدار مدم الشد  

جدإد وجلفع لالسدتاحةال ور إعدرث يلحدة مدا جدر  توق ع اهموعة مم 
لعائلبددهال كمددا ر إعددرث  ن الاددابرات الكي يددة واإلايوبيددة واسمرإكيددة قددد نددوت 
 غبياله ااصيا بعد  ن    ع مم العلومدات البدوفرع لددإهاال ف دد اعب لدع 
زوجاته و وال حال كما  ن اجلاسون ا ائم كان إعرث ابل    مكان وجدو ح 

ا داء اإلسدتاحة بدد  اسش  بددو م صدور الشيشداين ابنشدا  اسانادديد وادكلهال و 
احلماسيةال وا اهموعة ايخ ارإ   محد ع د ال ا ركوماندوز وقبي دة و حدد 
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اليمين وقدد حلد  بعد  الشد اب حلداهم لكد   وهدوا  ن فدهم عدم اجلواسديو 
ال بشددرإم والددذإم إ حثددون عدد همال  وا هددذح الفدداعات ال اركددات مددم مفدداء 

معة يلو اسش ع دالرمحم ختدري وكدان مثابدة وزإدر  اخليدة ا داكم وع دو اجل
ا حركددة الشدد اب اهاهدددإمال يلددو مددم يلحددة الددذهاب معدده لل دداء عيفددى 
الكيين الصاب وكان ا الطرث الثاين مم ال  طةال وكانع الفاعة تشدري  ىل 
 الفا سة مفاءا ق ل ممرب إوم اجلمعةال وقا  يلحدة لدعش الدذي رو  هدذح
ال صددة " عطددين زمددزمي "ال ف خددذها و ددرو مدد  ختددري وبعددد عدددع  قددائ  عدد  
اجلمي  صوت  يالمل انر  ا ن و ال ط ةال وقد وق  اسش يلحدة ا كمدص 
مدددبر مفدد   مددم ق ددل ال ددوات ا اصددة اإلايوبيددة الكي يددة اسمرإكيددة الشددتكةال 
د وكانددع هددذح ال ددوات تبحددرو خب ددة وبفددرإة  مددةال وع دددما  هددر يلحددة  كدد

اجلاسددون لل ددوات  ندده اهلدددث الطلددوب  غبيالددهال فدد يل وا ال ددار فددورا وبفددرعة 
فائ ددددة و ون  ن إ ب دددده اسش سي ادددديتال ور ت هددددر هددددذح ال ددددوات  بدددددا ف ددددد 
اخب ددع علددى ال ددورال  صدديو اسش يلحددة ا م بددل و خلددع الرصاصددات ا 

ش صدددرح الطدداهر ووقدد  اددهيدا رمحدده هللا تعدداىل وت  لدده مددم الشددهداءال  مددا اس
ختري ف د حاو   ون جدو  الر  على ال ريان ور إفدبط  معرفدة مدا حصدلال 
وتفاره الش اب لعرفة ما جر  ا تل  ال ط ة وع دما ت دموا وجدوا اسش 
يلحدددددة الفدددددو اين قدددددد  صددددديو ا صددددددرح بعددددددع يل دددددات انرإدددددةال وكدددددان قدددددد 
اسبشدهدال ومددا إؤكدد  ن الك ددار كدان لدددإهم معلومدات مفدد  ة ع ده هددو عدددم 

كيدددز علدددى ختدددري وهدددو قيدددا ي مهدددم لدددد  حركدددة الشددد اب اهاهددددإمال بدددل الت 
اكب ددددوا بطلحددددة وفددددرواال وحددددان وقددددع  رسددددا  الروحيددددات لكدددد  ت حدددد  عددددم 
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اجلث ال ف د ات عع هذح ال وات  ستاتي ية ند ش ال  دور و خدذ مجيد  جثد  
الهدددددداجرإم  ىل الفدددددد م اسمرإكيددددددة ل حددددددجمل احلمدددددد  ال ددددددوويال وقددددددد هربددددددوا  

يفددددى  ىل مفددددرحية العمليددددة و خددددرد جهدددداز هات دددده كال عددددادال وصددددل اسش ع
وصورح عدع صور كمدا  خدذ كدل  غراضدهال و  دع تلد  ال دوات الد   رسدلع 
مددم  جل ددا   ددا قبلب ددا مجيعدداال ف ددد كانددع عمليددة مدددبرعال وقددرر اإلخددوع  ن ال 
إددددف وح حي اهدددا بفددد و كثدددرع اليددداح ا ال ط دددة وحلدددو  ال دددالم وا شدددية مدددم 

جثبدددهال و خلدددع  موعدددة عيفدددى ابجلثدددة  ىل المابدددة عدددو ع هدددؤالء للب كدددد مدددم 
 ويوا  الليل كانع ال وات اإلايوبية تفري ابل رب م ها.

ا تلددددد  الليلدددددة قدددددرر الشددددديخ البدددددار  محدددددد ع ددددددي  ن إ دددددز  هدددددو 
وكروغدداب  ىل م دإشددو ل ددد  ال اومددةال وقددد كلدد  اسش عيفددى الكيددين اسش 

مددم  جددل جلددو بعدد  ع دددهللا توسددين وبعدد  اإلخددوع ابل ددزو   ىل كيددام وين 
الطعام ق ل  كم العدو م هاال وكما قيل ل ا وصلوا مجيعا  ليها وم هدا خرجدوا 
ابل دددوارب  ىل كيفدددماإو   م دإشدددوال وب ددد  عيفدددى ومدددم معددده ا البيدددهال  مدددا 
البدار والشد اب ا م دإشدو لدم جيددد صدعوبة فاهموعدات اإلسدبا اراتية الدد  

و هدد   بدد  لدده وقددد جهزانهددا ترك اهددا ا م دإشددو وب يددا ع اسش مهدددي كددرا
للعمل ا الدن  صالال وبدد ت اهموعدات الب  يدة ا المابدة ابلبيده ور تلب د  
م موعددددة الشدددديخ حفددددم تركدددد  وال تلدددد  الدددد  كانددددع مدددد  يدددداهر  وإددددو ا 

-1-6الكبدداال مددر إددوم واحددد  ون  ن إدددفم يلحددة ف ددد  خددل إددوم الفدد ع 
 ال دددوات اإلايوبيدددة مال واعب دددل ا  لددد  اليدددوم اددداب صدددوما  فددد خرب2007

مكان وجو  الشيخ ارإ  وعيفى الكيين وكوم دوز وقبي ة واسخرإمال وه دا 
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بددد  البيدده معددىن الكلمددة ف ددد قددررت اهموعددة احلركددة  ون توقدد ال وكددان هددذا 
البيدده خددري هلددمال ولكددم حصددل ه دداو مشددكلة  م يددة ف ددد كددان اسش  حددد قددد 

ات اليم يددة ويلددو م دده  ن اتصددل بوالدددح ا الدديمم وهددو ج ددرا  ك ددري ا ال ددو 
إذهو  ىل الف ارع اليم ية ا نريورال وكان الشيخ ارإ   إ ا إبصل إوميا 
بكددددل معارفدددده ا الدددديمم واإلمددددارات وقطددددر ونددددريورال وقددددد اخبل ددددا مدددد  اسش  
كومانددددوز الدددذي حدددذرح مدددم كثدددرع اإلتصددداالت سن الروحيدددات كاندددع تددددور 

المددهال وا احددد   تصدداالته قددا  حددوهلم كلمددا اتصددلوا ابلثرإددة ولك دده ر إ  ددذ ك
لشدداجمل معددص ا الدديمم " ن الددربانمج قددد بددد "ال وهددذا إعددين  ندده قددد  خددربهم 
 ن ال اومددة قدددد بدددد ت ولددديو ه ددداو خيددار آخدددرال وات ددد  مددد  تلددد  اجلهدددات 
لكدد  إعددرب  ىل كي يددا مددم معدده مددم الشدد اب الكي يددص وقددد رف ددوا سن عيفددى 

ىل قفددددمص قددددررت  موعددددة مطلدددوب ا كي يدددداال وان فددددمع  موعددددة عيفددددى  
م ها  ن ت ز   ىل كي يا وفيهم  حد والعلم قاسم والش اب اليم يص الدثالاال 
وصدددلع اهموعدددة  ىل العمددد  الكيدددين وابل دددرب مدددم " جيدددارا" و"فددداا" وه ددداو 
هددرب الدددليل وتددركهم ور إكددم لدددإهم سددو  العددو ع وقددد قطعددوا مفددافة  كثددر 

اسش معلددم قاسددم ور إكددم لدددإهم  كيولددو  هددااب و  ابال وقددد مدرو  600مدم 
 ي قطرع ماء ل تع يوإلة و واكوا على اهلالوال وقد ت دو  اسش  بدو م صدور 
ا  انء لكددد  إشددددرب بولدددده  كدددرمكم هللا وقددددد اددددربه لكددد  ال  ددددوت عطشدددداال 
وع دددما يلددو مددم العلددم قاسددم  ن إشددربال قددا  لدده " ندده مددر"ال ف ددا  لدده  بددو 

العلدددم قاسدددمال "س ادددرب بدددو "ال  م صدددور "ضددد  ال ليدددل مدددم الفدددكر"ال ف دددا 
ولكدددم ع ددددما حددداو  الب دددو  ر إكدددم لددده  ي قطدددرع بدددو ال ل دددد ضدددع وا وتع دددوا 
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بفدد و عدددم ت دددإرهم للموضددوهال فلددم إكددم ه دداو  ي مددربر لددتكهم الشدد اب 
ا المابة وال زو  لوحددهم وقدد رجعدوا سدالص فيمدا بعدد.  مدا هموعدات الد  

إ  ع دددان و بددوح اددديخ البدددار ب يددع مددد  عيفددى فمددد هم كومانددددوز ادديخ ادددر 
وجابر وسعيد االورومد  واسش الكيدين الدراوي لل صدةال  مدا ختدري وقبي دة ومدم 
معدده ف ددد  ركددوا جللددو الطعددام و ي  ليددل لكدد  خيددرجهم مددم البيدده  ىل الكبدداال 
وع ددما ر إعددو وا ت ددرمل اجلميد ال وا احددد  ال ددر  الصدمريع وصددلع ال ددوات 

موعدة ختدري واسبشدهد ا تلد  العركدة اإلايوبية بعد ال  در واادب كع مد   
  ما قبي ة و بو فىي الشما  ف د انفحااب. 

سدد بحدا حاليددا عددم  موعددة الهدداجرإم الدد  مددرران ملددا ا غابددة 
مال عددم يرإدد  2006-12-31الكبدداال والدد  نزلددع  ىل كيددام وين ا  رإددخ 

 ال حددرال وقصددبها كددايوال كانددع هددذح اهموعددة مكونددة مددم مع ددم الهدداجرإم
اسوروبيدددص  ون زوجدددارمال وقدددد  كدددرت  ندددين قابلدددع بع دددهم  ا ددداء ندددزو   ىل  
كيام وين مم )الكبا(ال  ما ما حصل هلا فل تو مدم كدان ا المابدة لدريوي ل دا 
ال صةال إ و  اسش الهاجر: "ع ددما وصدل ا  ىل بورغدابو مدم كيفدماإو ن ل دا 

خدوع اليم يدص ال دارإم فورا بفيارع  ىل المابة م اارع وفي دا اجلرحدى وكدذل  اإل
مددم الفدد م وترك ددا ا م ط ددة الكبددا  ون  ي راعدد  ل دداال وبددد  اجلميدد  ببمددري 
مالبفددددددده العفدددددددكرإة  ىل مدنيدددددددةال ومكددددددد  اجلميددددددد  ا تلددددددد  ال ط دددددددة لددددددددع 

-1-4 ي  ىل  رإددددددخ وصددددددول ا  ىل الكبددددددا وهددددددو إددددددوم ا مدددددديو - سدددددد وه"ال
اجتهدع  موعددة مال وا اليدوم البددا  قبدل اسش يلحددة ا كول يدو وقددد 2007

مددددم الفددددو انص فدددديهم ع دددددهللا الفددددو اين والدددددكبور ممددددد وغرياددددا  ال الكبددددا 
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وت ابلوا م  الش ابال وا اليوم البا  وبعدد وصدول ا  ىل احلددو  الكي يدةال بدد  
مال كدددددددان مددددددد  اإلخدددددددوع 2007-1-6ال صددددددد  الع يددددددد  ا إدددددددوم الفددددددد ع 

ملده  ا داء  خدوع حل 6الهاجرإم ااب مصاب وا يل جدا وتطلو  كثدر مدم 
احلركةال ور تكم ه او  ا  للحركة ا المابةال فمع م الهاجرإم ال إعرفو اال 
على كل حدا  إ دو  اسش الهداجر "ا إدوم الفد ع و ا داء وجدو ان ا المابدة 
بددد   حددد اإلخددوع البونفدديص ديددالمل ال ددار والبك ددريال وفددزه اجلميدد  فلددم نكددم 

نفددد   ىل سدددالحه وانددد ط  وبدددد  نعلددم مدددا جيدددريال    سدددره اسمدددري وهدددو  ش تو 
ديدددالمل ال دددارال وا هدددذح اللح دددة   رك دددا  ن دددا  دددع ندددريان ال دددوات اإلايوبيدددةال 
وكانددع تب دددم خب ددة ومعهددا سددال  "الداددكا"ال وع دددما فبح ددا عليهددا ال ددارال 
توق دددع ونصددد ع سدددالحها الث يدددل   بدددد ت ةدددرمل اليدددابو واسخ دددرال كدددان 

 نكددد نشددهد سددو  اسادد ار اسش اهددرو  جددالو ومعدده مفدددن وق  لددةال ور
وه  تبطاإر  ي ا ومشداالال ر إرمون دا  ال بدذل  الفدال  الث يدلال وقدد اسشدهد 
اسش  بدددددو ح دددددجمل البونفددددد  ا هدددددذح العركدددددة الشرسدددددةال كمدددددا  صددددديو اسش 
خطاب الفوإدي بطل ة فبحدع بط دهال و سدره اسش عاصد  الفدو اين ومعده 

رإدة اسمرإكد   ىل  عم دداال الشديخ ع ددالرمحان الكيدين و ندور اسمرإكدد  و بدو ح
 ف د وصلوا مم كول يوال" انبهع رواإة اسش الهاجر.

ا هدددذح اللح دددة ابلدددذات افتقدددع اهموعدددات واجتددده الكثدددري مدددم 
الشدد اب  ىل احلدددو  الكي يددةال وم هددا اهموعددة الدد  نزلددع معدد  مددم م دإشددو 

 ىل وكذل  اسش  بو ممد اسمرإك ال  ما بع  الش اب اليم ص ف د اجتهوا 
الفدداحل وقصددددوا بورغدددابو وم هدددا  ىل جهددة  هولدددة    ىل الددديمم فيمدددا بعددددال 
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واسخرون ت رقوا ا المابةال وقد  صيو اسش ع دال اصر غابال و كرت  نين 
 مرته على اهموعة الهاجرعال وقد تركبده بفد و احلدرب والبيده ونزلدع لكي يداال 

"بعدد فدتع مدم الدزمم وقد جر  بطل دة ا بط ده وقدمدهال إ دو  اسش الهداجر: 
هددددد ت اإلاددددب اكات وبددددد  اسش  او  اإلرتددددريي ابلبك ددددريال ف ددددد عدددد  العدددددو 
إبحدا عم  نفدحابه مدم المابدة سن عدد  اإلخدوع كثدري جدداال وقدد اخبلد  
العدو حفو رواإدة  او  وهدو إ هدم لمدة العددوال ل دد كدان هدذا نصدر مدم هللا 

دو ف دددددد كدددددان ا تلددددد  اللح ددددةال  مدددددا العددددد 15لةخددددوع ف دددددد كدددددان عدددددد هم 
 عوال نشد    دا الالئكدة تث د-إبحدا عم رءإة ال ات ا تل  اللح دة"ال 

الدددذإم  م دددوا لكددد  إل ددد  هللا الرعدددو ا قلدددوب الكدددافرإم وهدددذح مدددم كرامدددات 
اهاهدددإمال كمددا  ن اسش اجلددرإ  ر إفددبط  علددى احلركددة ا كددل تلدد  الدددعال 

واإبدده قددائال: "ع دددما ال وإواصددل اسش الهدداجر ر -وقددد نصددرهم هللا نصددرا م ي ددا
ت دددرمل الشددد ابال  رسدددل ا اسش  ندددور و بدددراهيم وادددا مدددم الهددداجرإم لكددد  جيل دددا 
بعدد  الدداء لددعش اجلددرإ  ال عدددال وقددد  ه ددا وغددااب سكثددر مددم اددالا   مال   
 رسدددل ا  ش مهددداجر آخدددر وبفددد و ضدددع  ن دددرح وقددد  ا اسسدددر ف دددد كاندددع 

ا الكبدداال كمددا  ن ال ددوات  قدوات البيمددري قددد  نزلددع  عدددا ا كثددريا مددم اجل ددو 
اسمرإكيدة كانددع تدددعمها بكددل ادد ء ونزلددع هددذح ال ددوات  إ ددا علددى  رو 
العركدددة للبشددداور مددد  ال دددوات اإلايوبيدددةال وقدددد ادددهد بعددد  الشددد اب وحشدددية 
ال دوات اإلايوبيدة وهدد  تعدذب  خددص صدوماليص دخدراد عيو مددا ابلدون وقددد 

 بفد و لونده ف دد   دوا  نده عذاب حص الوتال  مدا اسش الهداجر ف دد  داح هللا
فددر  مددم ال اعدددع و رسددل ابلروحيددة  ىل كيددام وين   بيددداوا ف ايوبيدداال وا اليددوم 
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الثالددد  هدددداجم ال مدددل مواقدددد  اإلخدددوع وف ددددد ع دال اصدددر غدددداب صدددوابه وكددددان 
إصرش وجيري ه ا وه اوال كما  ن وض  اسش اجلرإ  كدان حدرد بفد و كثدرع 

رجدد  اسش الهدداجر الددذي غدداب االاددة   م ال مددلال وبعدددها فددرد هللا ع ددا ف ددد 
 -ابلاء    رسل ا مم جدإدد وغداب مثدل اسو  ولعددع   م مدم  جدل الداء"ال 

ل ددددد تصدددددرث الشدددد اب الهددددداجر المرإددددو ةكمدددددة ا المابددددة ور إكدددددم ه ددددداو 
صوماليص مم  هل ال ط ة ف د غا ر علد  غداب كيدام وين وترك دا حي اهدا ور 

وهددؤالء الهدداجرإم ال إعرفددون  مدداكم اليدداح  صددالال إب دده للشدد اب ا المابددةال 
فكددددانوا إ بعدددددون كثددددريا رغددددم وجددددو  الدددداء ابل ددددرب مدددد همال  مددددا اسش الهدددداجر 
الكلدد  ابلدداء ف ددد رو  للشدد اب فيمددا بعددد سدد و غيابدده عددم اإلخددوع لعدددع 
  مال إ دددو  الهددداجر: " ن سددد و غيابددده هدددو  خب ددداءح مدددم ال دددوات اإلايوبيدددةال 

إدد  العددام  ا دداء  ركددهال وا  لدد  اليددوم ادداهد كبي ددة مشدداع ف ددد اسددبادم الطر 
مب هددددة للمابددددةال و ددددم  ن اجل ددددو  قددددد ادددداهدوح فهددددرب للمابددددة وكمددددم علدددديهم 

 300بفدددالحه لوحددددحال ولكدددم فدددوجت  ن تلددد  ال دددوات الددد  ت لدددغ عدددد ها 
ادداجمل قدددد مددرت  مامددده  ون  ن ت ب دده لدددهال ف  دد  ا مكانددده لكدد  ال إل دددع 

لي ا جلو معه يعام ال وات اإلايوبيدة ف دد كدانوا  ن ارهمال وع دما رج   ىل  
 كلون الطعام اههز وإرمون  كثرها لكثررا وهكذا رزق ا هللا وتدم ا المابدة 
بطعددام ال ددوات المازإددةال وقددد جلددو الكثددري مددم ال فددكوإع وا  ددروات مددم 
يعام الك ارال كما  ن هللا إفر له ا احد  اس م ابلكثري مدم ال فدكوإعال 

رمع الروحيات تل  الكراتصال فبحع احداها وع زت ال وات مم  فع دما
جل هددا وتركوهددا علددى اسرو وكددان  لدد  رزمل آخددر ل ددا ا المابددةال وقددد تعددا  
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اسش الصددداب ا تلددد  ال دددتع ب  دددل هللا   ابسدددبادام العفدددلال ومكث دددا ا 
   سابي "ال انبهع رواإدة الهداجرال ول  ب دل اين  ىل قصدة  خدر  3المابة لدع 

ف د كانع  موعة عاصم الفو اين ومعه الشيخ ع دالرمحم الكيين والدكبور 
ممددددددد الفددددددو اين و ش ل  دددددداين قددددددد  هددددددعال وت دددددداتلوا مدددددد  اسعددددددداء ا عدددددددع 
م اسددددد اتال وقدددددد جدددددر  اسش خطددددداب الفدددددوري و خلدددددع يل دددددة ا معدتددددده 

  م مدم البيده  6وخرجع مم اجلهة اسخر ال وبف و عدم وجو  الياح لددع 
احلركدددةال قدددرر اسش الفدددوري عددددم احلركدددة واالنب دددار ا مكدددان مدددا لكددد  وكثدددرع 

جيل دددوا لددده الددداءال ورف دددوا  لددد  ولكدددم اسش  صدددر بفددد و عددددم قدرتددده علدددى 
مواصدددلة الفدددريال وبعدددد عدددددع   م رجعدددوا للمكدددان ور جيدددددوحال ون دددم  نددده قددددد 
اسبشدهد ون دل جثبده مدم ق دل ال دوات اإلايوبيدة  ىل الابدربات لكد  إب كددوا 

 م ه.
 مدددا اهموعدددات الددد  نزلدددع  ىل كي يدددا ف دددد  سدددرتال  مدددا  موعدددة 
ادديخ يدداهر  وإددو و بددراهيم سددو  ف ددد قددررت ال ددزو   ىل جلددو عددرب بددوليو 
قوقددداين بعدددد  ن  دددع مدددم ال دددرابت الشرسدددة ا الكبددداال  مدددا ا جلدددو ف دددد 
هددداجم الصدددوارإخ سددديارع اسش آ م عدددريوا ور إصدددو     واسبشدددهد نفددديو 

 ين محزع الصوما . اسش إوس  الب زا
 مدددا اهموعدددة الددد  مددد  عيفدددى الكيدددين ف دددد قدددرر الشددديخ ادددرإ  
تفدددليم ن فددده للفدددلطات الكي يدددة  ون  ن خيدددرب الشددد اب بدددذل ال و دددرو هدددو 
واسش جددابر جللددو الدداء وكددان ادديخ اددرإ  هددو مددم خيدددم الشدد اب الهدداجر 

ابر ل شددايه وهددو معددروث بشدد اع ه  ا دداء ال بددا ال وبعددد  ن  ركددا ر إ دددر جدد
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على الفريال وواصل الشيخ ارإ  الفري لوحدح  ىل قرإة "هولوكو" واسب  ل 
  س روح ابلروحية  ىل العم  الكيينال وحصل  لد  بعدد مدرور االادة  سدابي  
مم اإلحبال ال وا  ا اء غروب الشمو  ل  اليوم وجددت  موعدة عيفدى 

حدد  عددم الكيددين الدداءال وقددد وصددلبهم بعدد  العلومددات  ن اجلدديش الكيددين ت 
 ش  عه ع دهللا الفو اين و م اجلمي   نه اسش عيفىال ومدا جيهلده الشد اب 

بدددده مشددددهورع لددددد   اين هددددو اسش عاصددددمال  مددددا عيفددددى فك ي ن ع دددددهللا الفددددو 
ا كي يددددا  والاددددابرات الكي يددددة فددددابم خالبدددده نددددور الدددددإم مددددم  كددددرب اجلواسددددي

 هدذح وإعرث جيدا  ن عيفى ال إفمى ابلفو اينال وقد تشاكل الش اب ا
ال  طدددةال وهدددذا  ليدددل مدددين وهللا  علدددمال وقدددد ح  هدددم هللا مجيعدددا خبدمدددة  هدددل 
ال ا إددةال وكددان اسش عيفددى مرإ ددا جدددا ابلددالري  وال إ دددر علددى اسكددل  بدددا 
ف ددرر اسش عيفددى الكيددين  ن إ ددز   ىل كي يددا وع دددما  خلددوا ووصددلوا  ىل  و  

ور إكددم إ دددر  قرإددةال  ادد   علدديهم الدددليل سن عيفددى كددان قددد تدد  جدددا
على اسكل  بداال وكان  روحا وا وضعية صع ة جدداال والفدافة الب  يدة  ىل 

كيلدددو ت رإ ددداال كمدددا  صدددلوا علدددى معلومدددات   200غارإفدددا ت ددددر  كثدددر مدددم 
ت يددد  ن اجلواسدديو إ حثددون عدد همال ف ددرروا العددو ع مددم جدإددد وال حدد  عددم 

جدإددددال ليواصدددل  موعددة الشددديخ حفدددم الددد  كاندددع ا المابدددة والبعددداون مدددم 
عملية جتمي  اهاهدإم وترتيو صوفوفهمال وبعد اهرإم مم البيه الب يا هدذح 

 اهموعات ب ع ها.
 مدددا  موعدددة  محدددد مددددور ف دددد ضدددربع ضدددربة قوإدددة ق دددل صدددالع 
ال  ددددددر  حددددددد اس م وقبددددددل اسش قبي ددددددة رمحدددددده هللا واسش فددددددىي اهلارغيفدددددداوي 
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وإددددروي ع ددددهللا الصددددوما    وإوسددد  وحفدددص اليكددددانيك  رمحهدددم هللا مجيعددداال
كيدد  قبددل هددؤالء وكيدد   سددر  محددد مدددورال ف ددد اسددبدعاح لكدد  فثدده علددى 
مج  الش اب مم الشبات والبيدهال ف رسدل ع ددهللا مدم ق دل مددور وا الرابعدة 
ق ددل ال  ددر عدد  قصدد ا ادددإدا ا ن ددو م ط ددة وجددو   محددد ومددم معددهال وا 

اسمددددددرال فوجددددددد  ن الصدددددد ا  ال دددددداكر  هددددددو  ىل تلدددددد  ال  طددددددة ليب كددددددد مددددددم 
اسمرإكددان واإلايددوبيص قددد وصددولوا بطدددائرارم الروحيددة وبددد وا ببشددرإ  جثددد  
الشهداء لك  إب كدوا مم احلم  ال وويال ف د كانوا إ حثون ع اال واسدبمر 
 لدد   مدددو سددداعاتال وكددان اسش ع ددددهللا إدددراق هم مددم  اخدددل المابدددةال وقدددد 

ثدددريع مب ددداارع ا كدددل ادددهد ب دددا  اإلخدددوع  الشدددهداء وهددد  ع دددارع عدددم قطددد  ك
ال ددواح ال فلددم إ  ددى مددم الشدد اب اددي اال كمددا اددهد م  ددرا ع ي ددا إ ددص مددد  
ح دددد وكراهيدددة اسمرإكدددان للمفدددلمصال ف دددد رو   نددده ادددهد ج دددد   مرإكيددددا 
إعدددذب اسش  محدددد مددددور الدددذي ب ددد  حيدددا رغدددم كثدددرع الرصاصدددات الددد  ا 

اسمرإكدددان  جفددمهال وع دددما يلددو اسش  محددد اليدداح مددم اجل ددو ال فددب   حددد
مياهددددده وصددددد ها علدددددى اسرو بددددددال مدددددم  عطددددداءحال فم دددددو  حدددددد ال ددددد ايف 
اإلايوبيص مم اسمرإك ال وقا  له: " نه ااجمل مصاب وتع انال كي    عه 
مدم الدداءال  عطيدده الدداء"ال وقدد اخبل ددا فيمددا بي همدداال وبعدد عدددع سدداعات تركددوا 

ماإو ب يددا اإلخدددوع كمدددا هددد ال و خددذوا اسش  محدددد مددددور  ىل مفبشددد ى كيفددد
وم هددا  ىل   إددو آابابال   بعددد  لدد  اجبمدد  اإلخددوع لكدد  إدددف وا الشددهداءال 
وكانع هدذح هد  الراحدل اسخدريع  درود ال دوات اإلايو مرإكيدة مدم م اي  دا. 
 ما  ع   ه وم م ذ بد  المارات اجلوإة فبل  ال  اسبهدفع مركدز " و و" 
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عي اتال وقدد  مدر وهو معفكر قدمي ب اح اإلخوع مم ا اب ال اعدع ا البفد
مال بعدددددددد  سدددددددرهم لل فددددددداء 2007-1-8 امدددددددا ا بداإدددددددة العدددددددارو ببدددددددارإخ 

واسي ددددا  ا كييونمدددداال ونفدددد   هللا  ن إددددرحم مجيدددد  اددددهداء الفددددملص سددددواء  
 كانوا  اهدإم  و قراوإص وفالحص وغريهم.

ا الصددددددوما  ونفدددددد   هللا  ن  فددددددو اينقبددددددل اسش يلحددددددة ال   ن
مددددىن الشددددها ع ليددددل  ددددارال ل ددددد البحدددد  يلحددددة إب  لددددهال وهددددذا اسسددددد كددددان إب

ابهاهددددددإم ا  واخدددددر الثمانيددددداتال ف دددددد تدددددرو  راسدددددبه اجلامعيدددددة ا ال لي دددددص 
والبحد  ب افلدة ا دري وادارو ا صدد اعة ال صدر ا  فمانفدبان ورءإدة اإلياحددة 
ةكومدة  يدو وت كد  اال دا  الفدوفي    عمدل كحدارن ااصد  للشدديخ 

ي ات وتك دل مبابعدة  موالده وادركاته بعدد ممدا ر  سامة ا الفو ان ا البفدع
الشدديخ  ىل جدددال  آاب  وقدددد لعدددو  ورا ابرزا ا علميددات ضدددرب م دددر الفددد  

مال فهددو مددم كددان إفددب  لين ا 1998آي  إدده ا نددريور و ار الفددالم سدد ة 
ا ريدوم وف در   الدا  الدالزم ق ددل  ن  عدو   ىل ندريورال وقدد  كدرت سدداب ا 

الشيخ  بو ع يدع ال ي شري درسا  الفال   ىل   إدو  نه قد كل  مم ق ل 
 اباب للب هيدددز ا عمليدددات ماولدددة  غبيدددا  حفدددين م ددداروال وادددرحع  سددد اب 
 ف  الشيخ  بو ع يدع لثل  ل ال رغم  ن العملية ت  بها اجلماعة اإلسالميةال 
وارحع  ن م هج ال اعدع اسصلية هو عدم البدخل ا اإلياحدة ابسن مدة 

سدددداء  ال الدددددذإم إواجهون ددددا م اادددددرعال فل ددددا احلددددد  ا الدددددفاه عدددددم  و قبددددل الرء 
الددددد  وال كمدددددا ادددددارو اسش يلحدددددة ا اهموعدددددات اسوىل الددددد  وصدددددلع  ىل 

م و ركددزت ا صددوما  ل ددد وبددوت ل ددد ا م دداي  1992الصددوما  ا سدد ة 
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بوساسو والن ع و  والن قوري وكان مم اهموعدات الد  اداركع ا  سدر 
لشددددما  ق ددددل  ن إبدددددخل الشدددديخ حفددددم يدددداهر  وإددددو ع دددددهللا إوسدددد  ا ا

م مددددددم ق دددددل الشدددددديخ  بدددددو ح ددددددجمل  ىل 2001ل كدددددهال كمدددددا  رسددددددل ا سددددد ة 
الصوما  ليبوىل اإلمارع بدال مين وتدوىل قيدا ع عمليدة ضدرب ف دا مل الصدهاإ ة 

اسدداال ولدده  رإددخ حافددل ا اجلهددا  وهددو مدددرر ا معفددكر  بددو الشددهيد  ا مم
ا م دددددز  واحدددددد ا الفدددددو ان سددددد ة  ال طدددددري ا جدددددال  آاب ال وعشدددددع معددددده

مال وهددو مثابددة  ش  ال وقددد اخبل ددع معدده ا بعدد  اسمددور ال كرإددة 1997
ور  خ ددد   لددد  ع ددده ف دددد  وضدددحع كدددل تلددد  الفدددائل وك دددا ال   ددد   مدددرا 
بي  ددداال وكدددان آخدددر خالفات دددا هدددو معارضددد  لددده ا ماولدددة فصدددل اجل دددوب عدددم 

دما ر    ن اسمددددور قددددد ا دددداكم وقددددد ت  دددده لددددذل  ا آخددددر ل دددداءي بددددهال فع دددد
خرجع عم الفيطرع عرث حي هدا  ن دا ك دا نصدا قه ع ددما يل  دا م ده توحيدد 
الشدد اب ولدديو عكددو  لدد  وهددذا مددا حصددل ا آخددر حياتدده ف ددد اسبشددهد 
ومعه مجي  قيا ات قوات ا اكم سواء مم الش اب  و الطرث الثاين البمثلدة 

وفدو هللا ورسدوله وجيبهدد  ا اإلخوان الفدلمصال كدان رمحده هللا فدو اجلهدا 
ا ح دظ ال درآن وكددذل  قيدام الليددل و حيداء الفد ة وال نزكدد  علدى هللا  حددداال 
 نددده مدددم  ب ددداء اجليدددل ال ددددمي الدددذإم  ركدددوا ل شدددر خدددربرم ا العدددار ومفددداندع 
 خوا م الفلمصال كانع عملية خاي ة الصصة ل بل ا اب الشديخال سدواء 

مددا قلددع ف ددد  كددد للفدد  آي  إدده يلحددة  و عيفددى  و إوسدد  وغددريهمال فك
 ندددددددين موجدددددددو  ا تلددددددد  ال  طدددددددةال وكدددددددذل  اسش إوسددددددد  الب دددددددزاين ويلحدددددددة 
الفو اينال وقد قبلوا اسش يلحة وحدح سن اجلاسون قد عرث  نده اداجمل 
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مهم لد  الهاجرإمال  ما تم ف د ك ا ا  اخل  كيام  وين ا  لد  البدارإخ 
 م.2007مم إ اإر س ة  5ف د قبل إوم اجلمعة 

بعدددد م بدددل اسش يلحدددة سدددا ت بعددد  ال وضدددى ا الكدددان فلدددم 
إدري الش اب ما جيريال لذا  ركدوا مدم كول يدو  ىل م ط دة الكبدا وتعم دوا ا 
المابة وتوالع العمليات و ارت جدوالت اثنيدة مدم العدارو الع ي دة ا م ط دة 

 وا الكباال ور تفبط  ال وات اإلايوبية الث ات ا تل  الماابت ال لمةال واكب
ابحددددبال  كيددددام وين لدددددع االاددددة اسددددابي  ف دددد ال   انفددددح وا مفددددرعص س ددددم 
إعرفون  ن اهاهدإم سيهامجو م هر  است ا  عافيبهمال ل د ابه الكثدري مدم 
الشدد اب سددالحهم مددم  جددل الطعددام ف ددد جدداعوا ور إكددم لدددإهم  ي  كددلال  

الشديخ حفدم كما نز  الكثري مم الهداجرإم  ىل كي يدا وب د  الصدومالص مد  
 ترك  ا المابة.

 مددددا العلومددددات الؤكدددددع عددددم العددددائالت الدددد  كانددددع مدددد  يلحددددة 
فمع مهدم قدد  سددرنال ومدم عددع ج فدديات ف ديهم تونوسديبات والفددوإد ت 
والفدو انيات و ايوبيددات والصددوماليات وبع ددا مددم  زواجهددمال كمددا  ن بعدد  

صددوما  الشد اب سددلموا  ن فدهم للفددلطات الكي يدة وبع ددهم  سدروا  اخددل ال
بعددد  ن كشدد هم اجلواسدديو ال بشدددرإم ا ال ددر ال الهددم  نددده قددد  هددر م سددداع 
جدإدع  فى م ساع اسسدر  وس ادر  كيد  مجعدوا ا ندريور وكيد  تعامدل 
 مرإكدددا و ايوبيدددا وكي يدددا ملدددؤالءال ومدددا نؤكددددح ه دددا  ن ه ددداو  خدددع تونفدددية قدددد 

ة ا  يثدددة جرحدددع برصدددان ال كدددار  ا ددداء اعب اهلدددا ور  دددرو احلكومدددة الكي يددد
سددداك ا بدددل رمبهدددا ا زنزاندددة انب دددارا لتحيلهدددا  ىل جهدددة  هولدددةال وقدددد قبلدددع 
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 خدددع  مرإكيدددة ق دددل كول يدددو وهددد  اسخدددع  م ممدددد اسمرإكيدددةال ف دددد كاندددع 
ال فاء ال إ عدن عم الرجا  ا المابدة و ا داء  ليد  الطدائرات اسمرإكيدة الد  

والفدد و هددو الطددريان  تفدداند ال ددوات اإلاوبيددة  صددي ع بفددكبة قل يددة وماتددع
اسمرإك  ال  كانع ترع هم  ا اء البحلي  كما   ا مرضع ابلدالر ال نفد   
هللا  ن إرمحهدددا رمحدددة واسدددعة ولددديعلم اجلميددد   ن دددا ال ن اتدددل  مرإكدددا هدددر  كو دددا 
 مرإكددا فلددددإ ا الكثدددري مدددم اسمرإكددان ا صدددوفوث اهاهددددإمال ن اتدددل   ارردددا 

را إع دددز اإلنفدددان تصددددإ ه ولك ددده قدددد حصدددل ال اادددية ال الدددةال وسددد  كر  مددد
وليعلم اجلمي  ح ي ة  ايوبياال ل د رجعع ال وات اإلايوبية  ىل م اي  ال با  
لك  إب كدوا مم قبلى اإلخوع وكاندع ت حد  عدم جثد  الشدهداء ور  دتم 
هدددددذح ال دددددوات ا  يثدددددة جثدددددة هدددددذح الدددددر ع الفدددددلمة اسمرإكيدددددة ون شدددددع قربهدددددا 

ا ت حددددد  عددددم جثث دددددا وعددددم جثدددددة اسش يلحدددددة و خرجددددع جثبهدددددا ة ددددة   ددددد
الفو اينال ور إدف وها مدم جدإدد بدل تركوهدا ا العدراءال واحلمددب ف دد  كدم 
بعدد  الشدد اب مددم  هددل ال ا إددة مددم ن ددل جثبهددا الطدداهرع و ف هددا ا مكددان 
آمدددم وبعيدددد ونفددد  هللا  ن إرمحهدددا رمحدددة واسدددعةال وقدددد كبدددو زوجهدددا الفددد ون 

 سرح ا كي ياال كانع ه او  موعدات صدمريع  حاليا ا  مرإكا قصبها وقصة
جاسوسددددية مكل ددددة ابل حدددد  عددددم مكددددان  فددددم اسش يلحددددة وع دددددما عددددرث 
الش اب بذل ال  خذوا جثبه و ف وها بعيدا عم م ط ة ال بدا ال وقدد سدلمع  

    اب يلحة حيا وميبا.
 

  ُدا    ِف أ لا الصومان
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بد   س  دا قليال عم الشهداء اسنصار والهاجرإم م ذ

م  ىل الوصو  ا الكبا وما 2006-12-21معارو آإدو  ا  رإخ 
 حدا فيها وتف هم ع د هللا  حياء وهللا  علم ملم وال نزك  على هللا  حدا:

اسبشهد ا هذا البارإخ ا بورهك ا وم ط ة   ما اسنصار ف د
يذإة سيا   محد غين قبل ا معارو بورهك ا وكان قائدا ا لية الب  : آإدو 

البابعة السبا ارات ا اكمال والفؤو  اسمين لي اء م دإشوال  ما ا آإدو  
بشري بو بو ي الصوما ال  وران الصوما ال  سص ف د قبل اسش 

ال مولو  10الصوما ال ممو  الصوما ال ع دالرزامل الصوما  صاحو ال  
 ي ا ا ال  إ  الصوما ال ع دهللا  إش ك  رفي10الصوما  صاحو ال  

مرحلة لومل ا البفعي اتال وع دال ور الصوما  وكان ا ا امفة عشرع مم 
عمرحال  ما الذإم  كررم ق له فمع مهم قا ع ميدانيص اسبشهدوا  ا اء 
اإلسبيالء على آإدو  ب عل ال  اصة البمركزع خارد ال رإةال وال ن فى 

شهد ا كمص الشهيد ال طل  بو ح جمل الراحاوإين )عل  صابر( وقد اسب
وال ن فى الشهيد اههو  اإلسم جلو ونف   هللا  ن إب  له مم الشهداءال 

وهو ابم خا  قبي ة قبل مب ارا زروحه ا معارو  إ صورال وقد قبلع 
مم جرحى معارو  إ صور بعد اسسرال وحصلع هذح  10ال وات اإلايوبية 

ارية ا اكمال ووزإر  قبل اسش  بو قبي ة قائداهرزع ا مدإ ة بورهك اال كما 
 اخليبها ا معارو االنفحاب ا م اي  اجل وبال وكذل  قبل معه اسش 

وه او آخرون ال  علمهم لكم فى اإلسحاق ال  ش صوما  مم  صل  ينال 
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هللا س حانه وتعاىل إعلم ملم ونف   هللا  ن إب  لهم مم الشهداء آمصال  ما 
 الهاجرون فكما إل :

مم  صو  صوما ال ا  بو ح جمل اإلستا   -1
العشرإ ات مم عمرحال وقد قبل ا آإدو  برصان ال وات اإلايوبية 
الصلي ية ا بلةال وقد ترو زوجة وي لص ر إشهد مولو ح اجلدإدال ف د ولد 
ا كيفماإو  ا اء اإلنفحاب وقد  كرت قصة زوجبه  م ح صة اإلستالية 

 ال  ب يع فيها  مان واحلمدهللا.

لربإطاين مم  صل ه ديال ا ممد آزمع ا -2
العشرإ ات مم عمرحال وقد قبل ا آإدو  ب   لة إدوإة  ل يع مم ق ل 
ج دي  ايور صلي  مبل ور إتو زوجة لهال وهو وحيد  بوإهال وقد 

 نصحهما  ن إدعوا له ابلشها ع لك  إش   هلما إوم ال يامة.

ع داحلكيم اسمرإك ال مم  صل صوما ال ر إ لغ  -3
مم العمرال وقد قبل ا آإدو ال ل د  صيو ا صدرح مم ق ل العشرإم 

ال وات اإلايوبية الصلي ية ا بلةال وكانع  مه قد ر ت له رءإة  نه سيشبهدال 
 وقد فرحع ع دما ععع ن    سبشها حال ر إبزود ا الدنيا.

بال  الكيينال مم  صل صوما ال سائ  ااح ات  -4
ع ا هذح العاروال ف د كان إ و  ا الثالاي ات مم العمرال له بطولة ان ر 

سيارع الزوكياوال وكانع سيارته اسو  ال   خلع ا آإدو  وكان معه 
العلم خالد الصوما ال وع دما عرث  نه قد حوصر قا  إلخوانه " لفبم قد 
خرجبم مم  جل الشها ع ا س يل هللا؟"ال وق ل ترو سيارع  خل ملا  ىل 



                   594War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

لى بع  اجل و ال   نز  بفالحه معفكر ال وات الصلي يةال و ان ع
وقاتلهم قباال ادإداال وقد قبل كالم الذخرإم بفال  ال  ان وكاان على 
الفيارع وب   بال  إ اتل م  اسش خالد  ىل  ن بتت احدي إدإه  اما 
واسبمر ا ال با ال وكان آخر كالمه "فزت ورب الكع ة"ال   قبل رمحه هللاال 

لم خالد وهو ح  إرزملال ر إبزود الشهيد ا وقد ن ل هذح الرواإة اسش مع
 الدنيا.

ة الفو اينال ا الثالاي ات مم العمرال وقد جاء   ع -5
 ىل الصوما  ا الشهر العاارال وقد اسب  لبه هو واسش ع دهللا الفو اين 
ا م دإشو   نزال  ىل كيفماإو ومم ه او ت دما  ىل اسمامال وقد قبل ا 

وتشا ومم ق ل ال وات اإلايوبية الصلي ية ا بلةال معارو آإدو  بش ا  الكات
وكان اسش عيفى الكيين قائد هذح العركةال آخر مم كلمه ف د   ركه  ا اء 

 خرود روحهال وكان آخر كالمه ال  له  ال هللاال ولدإه  هل ا الفو ان.

ع دالرحيم الكيينال ر إب اوز العشرإ اتال وقد قبل  -6
 ل وات اإلايوبية الصلي ية ا بلة.بش ا  ق  لة إدوإةال مم ق ل ا

 مص الربإطاينال مم  صل صوما ال ر إب اوز  -7
العشرإم مم العمرال وقد قبل ا آإدو  برصان ال وات اإلايوبية الصلي ية 

 ا بلة.

 اهد الكيين مم مريو مم ق لية الكيكوإوال ور  -8
سه إب اوز العشرإم مم العمرال وقد قبل برصان ق اصةال وقد  صيو ا ر 

 واسبشهد على ال ور.
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اسش ااكر احل ش  ا العشرإ ات مم عمرحال كان  -9
-12-25مم  حد ا اب الهاجرإم الالصصال وقد قبل ا  رإخ 

م مم ق ل ال وات اإلايوبية الصلي ية  ا اء معركة اإلنفحاب مم 2006
  إ صور ا الكمص الك ري وقد  كرت العركة ابلب صيلال ترو زوجة وولدإم.

الكيين )ع دالرمحم(ال وهو رفي   ا الف ر  ح ي   -10
مال مم 2006-12-25مم م دإشو  ىل  إ صورال وقد قبل ا  رإخ 

ق ل ال وات اإلايوبية الصلي ية و كرت ت اصيل تل  العركةال ترو زوجة وولد 
  عه هاام ر إر  وال تهال كما ترو ب با له مم زوجة  خر .

اب مم  م ممد اسمرإكية قبلع  ا اء اإلنفح  -11
 وبل   ىل كول يوال بفكبة قل ية  ا اء  لي  الروحيات اسمرإكية الكافرع 
الصيل ية على مواق  اإلخوع وكانع راجم ال افلة ا كل فتع و خر ال 

 تركع زوجة وقد اعب ل ا قرإة كي ية وهو مف ون ا  مرإكا.

يلحة الفو اين: قائد هذح العاروال وقد قبل   -12
 دما نص وا له كمي ا ا م ط ة كول يو.برصان اإلايوبيص ع 

 معركة الكبا مم ق ل  بو ح جمل البونف ال قبل ا  -13
 م.2007-1-6كية الشتكة ا إوم الف ع إوبية اسمر ثيإال وات اإل

خطاب الفوإديال جر  ا معركة الكباال وقد ترو  -14
ا م ط ة ماال وغاب اإلخوع ع ه وقد افب دوا مكانهال وتف ه اهيدا ع د 

 انه وتعاىل وال نزك  على هللا  حدا.هللا س ح



                   596War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

جع ر الكيينال قبل مرو الالري   ا اء البية   -15
 والطار ات مم ق ل ال وات اإلايوبية اسمرإكية ا ج وب الصوما 

 بو م صور اجلزإريال مم ا اب خطاب ا  -16
الشيشان قبل  ا اء معركة بص ال وات اسمرإكية الصومالية الشتكة ا مشا  

 وس  كر ال صة  كملها  ن ااء هللا. الصوما ال

 الدكبور ممد الفو اين قبل ا ن و العركة  -17

 فبح   بو ع دهللا الفوإدي فبل ا ن و العركة.  -18

  بو اللي  اسمرإك  قبل ا ن و العركة. -19

 او  اسرتريي صهر ااكر احل ش ال وقد قبل ا   -20
 ن و العركة.

 العركة و بو حرإة اسمرإك  ) مري(ال قبل ا ن و  -21

إوس  الربإطاينال مم  صل صوما ال كان مع  ا  -22
معركة  إ صورال وقد  ح ا ج وب الصوما   ا اء البيهال و ا اء نومه ا 
احد  اس م ول  اعلة مم ال ار فوجد اسسد زان ه وقد فزه وصعد  ىل 
ع اسا ار وانم ا اسعلى  ىل الص ا  رغم  زعاد ال ر عال وقد ان  الشها 

 ال وات اإلايوبية الصلي ية ا بلة. رو اهلوإة ا م دإشوال وقبلبها معا

سلمان الفو اينال قبل مؤخرا ا م دإشو وله تو م   -23
ونف   هللا س حانه وتعاىل  ن إب  ل مجي  الذإم  كرانهم والذإم ر نذكرهم 

 لعدم علم ا ملمال ولكم هللا إعلمهم.
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 أمريكي- ن اإلايواال ت
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 التعاون الك,را العابي
 

سد عو  مدم جدإدد ل صد  واهموعددة الد   ركدع معد ال بعددد  ن 
 كددرت مددا جددر  لةخدددوع ابلب صدديل ا ا لدد ال وك دددا ال ندددري عدد همال وكدددل 
تلدد  الددروا ت حصددلع عليهددا بعددد  ن  دداان هللا مددم البيدده وال ددالصال  ن ددا ا 

مال وق ددددع الدددددنيا  2007-1-5إددددوم اجلمعددددةال  رإددددخ  بداإددددة الشددددهر اسو ال
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كلها تشهد م ساع ادعو  ون  ن  درو سداك اال ل دد احبلدع الصدوما  مدم 
الشدما  لل  ددوب مددم ق ددل قددوات غازإدة كددافرع ال تددرحم  حدددال وكانددع ال ددو  
الك ددددر العددددال  برةسددددة  مرإكددددا هدددد  الدددد   عطددددع ال ددددوء سخ ددددر لععددددداء 

لدى  لد  سدلطة ع ددهللا إوسد  الالادرعية اإلايوبيص لالحبال ال وساندهم ع
وهدذا حفدو ت ددارإر ال صد ص مدم الؤسفددات ا اصدة ابسزمداتال  ن ت ددارإر 
)ادداراون( وهدد  ال  مددة المددري حكوميددة نشددرت  ن فددتع سدديطرع ا دداكم ا 
الصوما  كانع  ه ية ور إشهد الصوماليون م ذ ع و  مثل هذا االسب رارال 

 إرإدددددد للمفددددلمص  ن إ عمدددددوا  بدددددداال     ال  ن لكددددم  ر مدددددم ال إرمح ددددا وال
إشدبع الشددعو الصددوما  وهددذا العدددو إ ددر  لرءإددة هددذا الشددعو إب لددو مددم 
 زمة  ىل  خر ال  ن ا نعلم مجيعدا  ن الوضد  ا الصدوما  لدم إعدو  كمدا كدانال 
وهددددذا مؤكددددد والفدددد و هددددو االحددددبال ال سددددي هر الب بيددددل والبشددددرإد وسدددديل   

ىل ال وا ي فرارا  رواحهم مم عدو لم إدرمحهم  بدداال الالإص مم الصومالص  
وال مفلمة  بداال  ا وال  خبا ن ا نعلم ال وات اإلايوبية جيدا فه  لم ترحم  مّ 

ال  ددائ  لكدد  تركدد  هددذا الشددعو الفددكص ولكددم لددم  سبفددعى  ىل  رتكدداب
فصددددل  لدددد  رغددددم  ندددد  ع دددددهللا إوسدددد ال س شددددهد م اومددددة مفددددبمرع لعدددددع 

 ىل  إددم تب دده بلدددان احل يددو الصددوما ال لددو كانددع سددلطة سدد وات وهللا  علددم 
ع ددهللا إوسدد  ادرعيةال فلمددا  اختدذت قددرارات ال ترضد  الشددعو الصددوما ال 
ل دددددد رفددددد  كدددددل الشدددددعو هدددددذا االحدددددبال ال ولددددديو للربلدددددان اإلايدددددور ع دددددوا 
الصوما  ا بيداوا  ن إواجه هذا الشعوال هذا الربلان الذي إفدبلم رواتدو 

ابال ع  ا لفطلة تفبدع  الصلي يون احلاقدإم الحبال  عماله مم   إو  اب
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بلدهم الفلمال  ن  زمة الصوما  وما جيدري ا الصدوما  المدرر )اسوغدا إم( 
 ف   مم  زمة  ارفور و ل   ارفور ولكم لم نشهد  ي ضم  مدم ق دل بدين 
صددددهيون ا ال يددددع اسسددددو  بوادددد طم للمطال ددددة خبددددرود هددددؤالء الك ددددار مددددم 

ة الد    دع  ن بددخوهلا سدوث ت بهد  اسمدورال وجتاهلدع  ن ال وات اإلايوبيد
اهاهددددددإم ال جييددددددون   ارع الددددددنيا ولكددددد هم جييددددددون احلدددددرب والكدددددر وال دددددرال 
فلي دددد وا بعدددّد اجلثددد  والدددوتى فهدددذا الشدددعو سيصدددمد مهمدددا بلمدددع وحشدددية 

 ال وات المازإة. 
ع دما وصل ا لل رإدة كاندع ها ئدة جددا ور إكدم لددإ ا  ي را إدو 

ه اسخ دددارال محددددان هللا  ن دددا قدددد وصدددل ا  ليهدددا بفدددالم وجيدددو  ن نرتدددو لفدددما 
لل فددددداءال وعلي دددددا الب فدددددي  مددددد   خوان دددددا الصدددددوماليص فددددد ن كدددددانوا سدددددي اومون 
فف كون معهم ون اوم  ىل آخر رم  مم  ماءانال س رتو  ماكم آم ا لل فاء 

لشدددد اب ا ال رإددددة  و ال رإددددة اهدددداورع بورغددددابو وغريهدددداال و  ا توصددددل ا  ىل  ن ا
سيتكون ا م  ال فاء وإ فح وا  ون ت  يم كما حصل ا الكثري مم ال اي  
فف رتو خطة سدرإة  خدر ال ل دد اسدب  ل ا اسش علد  غداب اسدب  اال جيدداال 
ون ل ددددا  ىل بيددددع  محددددد مدددددور ا ال رإددددةال وزو ان  خددددر اسخ ددددار وت يددددد  ن 

 اجل دوبال ور قوافدل قدوات ا داكم تعرضدع هل مدات جوإدة  ا داء توجههدا  ىل
إكدددم لدإددده  ي معلومدددات عدددم الشددديخ حفدددم تركددد ال الشدددخ حفدددم يددداهرال 
الشددديخ ادددرإ   محددددال يلحدددة الفدددو اين وعيفدددى  والشددد اب ايخدددرإمال وتدددم 
ي عدا  كددان لده  ن ال إعدرث  حدد  ن ه داو مهداجرإم جدد  قدد وصدولوا  ىل 
ر ال رإدددة سن دددا نعلدددم  ن فيهدددا جواسددديو مدددم ال ددداجون الدددذإم إ  لدددون اسخ دددا
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لعمرإكددددان ا احلددددددو  الكي يددددة وابلدددددذات ا قرإددددة كيونمدددددا اهددددداورعال  ر ان  ن 
     خ اران عم اجليم  سن  مرإكا جاهزع لبدمري كيام وين وغريها بفد   اال  
كانددع ح دددة  مرإكدددا ا تعدددذإو الشددعو الصدددوما  وجدددو  ادددالا  رهدددابيص 

ا اسيث عدداليص ا الصددوما ال وهددذا اسمددر والشددعار م ددح ال ف دد   مرإكدد
مددم الشدد اب الفددلم الددذإم فملددون ن ددو  فكددارانال وهدد  عدددم ال  ددو  ابلددذ  
وعدددم البدددخل ا  إ  ددا وعدددم احددبال    ران والب كيددد ا م اومددة كددل جهددة 
ت عل  ل  حفو االسبطاعة وهذح ه  فكرع ال اعدع بشكل عدامال فلمدا ا 

ل صدد ؟ال ر تبعددرو بيددوت مددم فمددل فكرت ددا ا اددص مدددن  ورواب و مرإكددا ل
 را ت  مرإكددا  عددا ع الث ددة ل  فددها خبصددون قرارارددا ال  ددر ع وال ااددلةال كمددا 
 را ت  فددو مفددبو  رّ  ال عددل لددد  اهبدد  الدددو  اسعمددىال مددا ا سددب عل 
اسمدددم البحددددع؟ هدددل سبصددددقها بعدددد ف دددائ  العدددرامل؟ال ف دددد  مدددرت العدددرامل 

 دة وجددو  ة دة  سدلحة  مددار اداملال واليددوم سدبهاجم قددر  ف دريع مفددلمة ة
 بع  اسااان و ون الب كد مم اسمر.

ك دددا مشددددمولص ابلتتي ددددات الالزمدددة لرحلددددة مددددا بعدددد ا دددداكم ل ددددد 
أتكدددان مددم سدد ويف م دإشددو ابلكامددل وكددذل  كيفددماإوال ور إبدد خر اإلخددوع 
ف ددددد بددددد ت ال اومددددة ا كيفددددماإو دل دددداء ال  ابددددل اليدوإددددة علددددى الدددددور ت 

ر ال ددد ايف ا جددديش العدددو اإلايدددور ومدددم التجلددة والبحركدددة واسدددبهدث ك ددا
واالهددم ا عدددوا م مددم عمالءهددم البددابعص لفددلطة ع دددهللا إوسدد ال ا هددذا 
اليوم عع ا ن    سبهداث مطار م دإشو ابل ذائ  وت  ري سيارع م ااةال 
وقددد ن ددرت  ىل اسش إوسدد  الب ددزاين وفرح ددا ابل  دد  سن ددا أتكدددان  ن الرجددا  



                   602War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

م خيددذلوان  بددداال  ن ا الإددة الفددرإة الصددمريع والبعددد ع الددذإم ترك دداهم وراءان لدد
سبمشددددل اسعددددداء وتعطددددى فرصددددة ل ددددوات ا دددداكم  ن ترتددددو صددددوفوفها مددددم 
جدإدددال وال ن فددى  ن قددوات حركددة الشدد اب اهاهددد هدد  اين  كثددر ت  يمددا 
مددم  ي ق ددلال وس شددهد الكثددري مددم العمليددات ا الصددوما ال  ندده اإلحددبال  

ال اومدددددة بكدددددل  ادددددكاهلاال وقدددددد  هدددددرت ال  دددددائ  بكدددددل ف دددددائعه كمدددددا   دددددا 
الدإ لوماسية واسخالقية ا ق ية  حبال  الصوما ال ف مرإكدا الد  تدزعم   دا 
تفعى للفالم العال   هرت لد  اجلمي    ا الدولة الد  تفد و البدوترات 
ا العددددددارال فهدددددد  تمددددددذي الصددددددراعات ال  ليددددددة مددددددم  جددددددل الدددددد   ال كدددددددارفور 

ييدددددةال و هدددددرت ف ددددديحة الصددددد  ات الفدددددرإة لعسدددددلحةال والكونمدددددوو الد وقرا
ف مرإكددا  عطددع الحددد   و  مددور الشددر كمددا تدددع  وهدد  كددور  الشددمالية 
 عطبهدددا ال دددوء اسخ دددر ل يددد  لةايدددوبيص  سدددلحة السدددبادامها ا  حدددبال  

كد ال إ مر -الصوما  وهذا إعين  ن ا ر  ط  ع دما قل ا  ن اإلحبال  هو  ايدو
ون علمدددددوا  ن ال دددددوات اإلايوبيدددددة كاندددددع ت  صدددددها ف ميددددد  ا دددددرباء العفدددددكرإ

العدددددات بفدددد و ال ددددم  احلدددددو ي بي هددددا وبددددص  رتددددري ال لددددذا ر تعددددد كددددور  
الشدمالية  ولدة ادرإرع ع ددما كاندع الصدلحة تعدو  للعددو لعمرإكد  الشدرإرال 
وهكذا ت عل هذح اإل ارع ال رعونية ال ااية فه  ت ح  على اجلمي  ابسم 

ل االة الد  ر أتتي دا  ال ابلبعاسدة والمدالء وال فدا  وحكدام نشر الد وقرايية ا
ال خيدمون  ال بطو م ف  ال ر تكم  مرإكا لوحدها ه  الد  ضدمطع علدى 
الددددددو  لبفدددددكع عدددددم  فعدددددا  ال دددددوات ا بلدددددة ور تكدددددم لوحددددددها هددددد  الددددد  
ساعدت  ايوبيا ا عدوا ا على الشدعو الصدوما ال ف دد توريدع م  مدات 
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لمة ا الفددددكوت لددددا جددددر  وجيددددري للشددددعو الصددددوما ال و و  عربيددددة ومفدددد
وم ها م  مة مدا إعدرث زامعدة الددو  العربيدة ال اادلةال   دا وهللا فاادلة  ون 
ا ال و ب اءها هدم الدذإم فشدلوهاال ر  درو هدذح ال  مدة  ي سداك ة ا م د  
 ولددة  ج  يددة صددلي ية كددافرع تمددزو  ولددة عربيددة مفددلمةال ولكددم ال نلومهددا كثددريا 

   اللوم اليومال ف د بلغ الفيل الز ال والعرب قالوا قد ا "فاقدد الشد ء فال إ 
ال إعطيهدددا"ال  ن هدددذح الددددو  ت ددد  مكبوفدددة اسإدددد  مدددام اهدددازر والب ددداوزات 

عامداال فدال ع دو   دا لدم  60واجلرائم الصدهيونية للشدعو ال ليفدطيين م دذ 
مددددا  ددددرو سدددداك ا ل  دددددع اددددعو عددددرر مفددددلم ف ددددري وبعيددددد جمرافيددددا ع هدددداال و 

  هش ا هدو الوقد  الرعد  الصدري ف دد واف دع م ددئيا علدى  خدو  ال دوات 
اإلايوبية الحبال  الصوما ال   ا وهللا م ساع ال رن الواحد والعشرونال و بدّص 
ا هددذح الصدد حات لكددل مددم جيهددل مددا جيددري اليددوم ا الصددوما  كمددا  بددص 

ات ا إدوم مدا لعجيا  ال ا مة مدم  ب داء  مب دا الدذإم سدي ر ون هدذح الصد ح
 ن ااء هللا ليعلموا مجيعا مدا جدر  ا الصدوما  هدو  حدبال   مرإكد   ايدور 
مشددتو وغددزو صددلي  جدإددد ا الصددوما ال ور خي دد  العدددو  هدافدده الرئيفددية 
للمدددددزو ف دددددد قدددددرر علمددددداءهم االسدددددتاجتيون ا بدددددد  مشدددددروه ت صدددددري قدددددوي ا 

ب الفو ان  ىل الصوما  ك  إبمري الوض  جيوسياس  لعرو بدءأ مم ج و 
ج وب الصوما ال   دم إرإددون ب داء  ولدة ق طيدة ع يمدةال ومدا فدريان هدو قدرار 
مصددر مفدداندع هددؤالء اسعددداء وهدد  تعلددم  ن هلددا مشدداكل مدد  بعدد  اسق ددايف 
الدذإم إددعون  ىل اإلن صدا  ع هدا وتعمدل سددرإة مد  كدل  عدداء مصدرال وكدد ن 

 ن مددم واج هددا  مصددر ر تعلددم الططددات العدددو اإلايددورال ل ددد  كددرت سدداب ا
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مفدداندع اهاهدددون ا اسوغدددا إم ل ددمان ال ددم  علدددى  ايوبيددا الدد  تفدددعى 
للبمد ال وال إ م ال ارف  ن م سداع الصدوما  هد  الوحيددع بدل ه داو الكثدري 
والكثددري فددالوال ت البحدددع سدد  ع ل ددا م سدداع العددرامل و فمانفددبان ابحبالهلدددا 

ا فلفدددددطصال وكدددددذل    رو الرافدددددإم وبددددددعمها اسعمدددددى جلدددددرائم الصدددددهاإ ة
 عمها ال وات اإلايوبية ا بلة ا الصوما  والفكوت عما جيري ا كشمري 

ل دين  مب دا ه داو  مدا ا  مم جرائم و ازر ع ا  ال  ر الدذإم إ علدون اسفاعيدل
هددددا للفياسددددات الروسددددية ففددددكبع عددددم انبهاكددددات ح ددددومل الشيشددددان فلبحيز 

وهددد  ت عدددل ابلثدددل ا العدددرامل اإلنفدددان فيهدددا س دددا لدددم تفدددطي  انب دددا  روسددديا 
ومي دانو فه  تشارو ال وات الصلي ية ال لي ي ة ا ماربدة الشدعو الفدلم ا 
اجل ددوب واسوغددا إم فهدد  تعلددم علددم الي ددص مددا ت علدده  ايوبيددا ا هددذح ال دداي  

كثددريع   إددد ب دداء معفددكرات فيهدداال   ددا م سددىوتبفددت عليهددا س ددا حلي هددا وتر 
  ر للمفدددلمص ت بهددد  فيهدددا احلرمددداتال وبطدددل  ف إ مدددا تدددوىل وجهددد  فه ددداو

هذح االنبهاكات  ولة تدعى   ا تبزعم الفالم العدال  وال حدو  وال قدوع  ال 
 ابب.

 مرإكدددد  الكيددددين كددددان -ل ددددد سدددد  ع وقلددددع  ن البعدددداون اإلايددددو
واضددحا ع دددما يللددو مددم كي يددا  غددالمل مجيدد  م افددذها احلدو إددة علددى وجدده 

م اجلددددددرم وان دددددر كيدددددد  إصدددددد عون ابلعددددددار الالج دددددصال  ن ددددددر كيدددددد  وصدددددل ملدددددد
اإلسدددالم ال جتوإددد  وتشدددرإد وقبدددل و سدددر وال حيددداع لدددم ت دددا يال  ن ددددا وهللا ال 
ن عددل ابسسددر  وال بمدددري ال دداتلص الك ددار مثدددل مددا إ عددل هدددؤالء ب دداال لدددذا ال 
إبع دددو بع ددد ا ع ددددما إمدددا  بعددد  الشددد اب اهاهدددد ا كرهددده لالن مدددة  و 
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كانال كل  لد  هدو ر  فعدل لدا إدراح مدم وحشدية   ع دما ال فتم  ي كافر  ي
اجتدداح  ب دداء  إ دده ا كددل مكددانال مددا  نددو نفدداء و ي ددا  وع ددائز الصددوما  
الدددذإم  را وا ال دددرار مدددم العدددارو والل دددوء  ىل  خدددوا م الفددداك ص ا احلدددددو  
الكي يددددددة؟ال مددددددا  نددددددو هددددددؤالء؟ال ل ددددددد   هددددددرت الفددددددلطات الكي يددددددة ن اقهددددددا 

ء ا احلكدددددم والطرإددددد   ىل  لددددد  هدددددو  رضددددداء الفياسددددد ال فهددددد   را ت ال  دددددا
 مرإكدددداال فاالنبادددداابت الرةسددددية اقتبددددع وكل ددددا نعلددددم  ن البزوإددددر هددددو  سددددان 
ال  ددددددا  فيهدددددداال و  ا تعاونددددددع اليددددددوم ففددددددبمل   مرإكددددددا عي هددددددا اليمددددددىن عددددددم 
الب اوزات وت ب  اليفر  لل  امل واإل اانت ال ايلةال  ن ا نعلم جيددا سياسدة 

الفياسدديون ا عهدددان هددو وزإددر ا ارجيددة اسمرإكدد   ال  دداملال فدد كرب ال دداف ون
اسسدد   كيفدد  رال هددذا ال دداف  الفياسدد  كددان  ددد إدددح للدددإكباتور البشددل  
في ددو  لدده  ن ددا سدد  ب د ح ددومل االنفددان ا خطاب ددا ولكددم ال إعددين  لدد   ن ددا 
ضددد مددا ت علدده فاسددبمر  فعالدد  الوحشددية وتددم ن اركهدداال   ددا الفياسددة  إهددا 

وقبددددل وكددددذب ون ددددامل وجتوإدددد  وحددددروب وال حدددددو  ا هددددذح الفاسددددةال ك ددددر 
الفياسدددياتال  ل دددد كاندددع ا ارجيدددة الكي يدددة ا عهدددد الدددرئيو ) انيدددا   رب 
مدددوي(  قددددو  ممددددا هدددد  اليددددومال ف دددد لع ددددع   وارا هامددددة ا مشددددكلة الفددددو ان 
وكددددذل  الدددددو  اهدددداورعال  مددددا اليددددوم وا عهددددد )كي دددداك ( الددددذي حلدددد   ن 

 كي يدددا و را   ن إفددددلو كدددل اددد ء  عطدددد  إ  ددد  علدددى مدددا هددددو  سدددالم  ا
للمفددلمص مدددم ق دددل احلكومدددات الفددداب ة وقدددد فشدددل ا  لددد  ع ددددما  جدددري 
االسب باء الاصجمل لبعدإل الدسبورال لذا هذا الرجل ال  لد  الصدلي  الدذي 
-إرإدد االسدبمرار ا احلكددم جلد   ىل الشداركة ا الددؤامرات اسمرإكيدة الصددهيو
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 ة اجلددددد  ا ال يددددع اسبددددي ال و ددددم  ن  لدددد  صددددلي ية الدددد  تدددددرإها الصددددهاإ
سيالصه مم مشاكل الفلمصال ل د ي  ع حكومبه كدل ال دا ف الوحشدية 
ال ددددررع ا قددددوانص اإلرهدددداب اسمرإكدددد  والربإطدددداينال رغددددم  ن الربلددددان الكيددددين 
رف ددبها ببددا ال كددان مددم الواجددو  ن فددتم كي دداك  حفددم اجلددوار بددص  هددل  

 إدددددة ولك ددددده اخبدددددار اجلدددددار ال عيدددددد اسمرإكددددد  رغدددددم كيدددددام وين وال ددددداي  احلدو 
معارضة ادع ه لدذل ال ل دد  ق لدوا احلددو  علدى وجدوح ال دع اء ة دة تع دو 
رجا  ا اكمال  ول   الرجدا  الدذإم تعداونوا مد  الفدلطات الكي يدة  ىل وقدع 
قرإدددوال  ول ددد  الرجدددا  الدددذإم كدددانوا إبصدددلون ابسمرإكدددان إومدددا بعدددد إدددوم وال 

لك ددددار  و الددددبكلم معهددددم  و احلددددوار معهددددم  و اجللددددون عيددددو ا االتصددددا  اب
معهمال ف د تعلم ا مم سريع الرسو   نده جلدو معهدم وا  صدعو ال دروث  
العيددو هددو ت  يددذ الططددارم ا  يثددة ضددد الشددعوب الفددلمة. بددد ت الصددورع 
تب   ل ا خبصون  ركات الش اب ف د ان نفدم   ن العدارو اادبدت وقدد 

لفيارات ا ملة ابسسلحة ا يرإ  احلددو  بفد و ترو الش اب الكثري مم ا
اسدددبهدافها مدددم ق دددل الطدددريان اسمرإكددد ال ل دددد  خلدددع ال دددوات اإلايوبيدددة  ىل 
اسراضدد  الصددومالية عددرب كي يددا وبددد ت الطددار ع الطوإلددة لةخددوعال ور إعدددرث 
هدددؤالء  ن العركدددة سدددب  لو ضددددهم عمدددا قرإدددوال ل دددد  خدددذرم العدددزع ابإل ال 

وفرقون الفيارات كلهداال وقدد فرح دا ع ددما عع دا  ن الشديخ  وكانوا إ ربون
حفددم ومعدده قيددا ع ا دداكم قددد وصددلوا بفددالم  ىل مشددارث كول يددوال وسندده ال 

 سر ا الصوما   صال فهذح اسن اء سبصل  ىل العدو بفرعة الربمل. 
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وبعد صالع ال  ر وم   هور نور الشمو عمل ا اجبماه سرإ  
كيدددام وينال وحرضدددبه علدددى ال  ددداء وال بدددا  وعددددم   مددد  الفدددؤو  العكفدددري ا

االنفدحاب الفددرإ  بددل س  فددحو ع دددما نب كددد  ن العدددو قددد  نددز  ج ددو ح 
 ىل ال رإةال قلع له "س حاربه بكل ما  وتي ا مم قوع"ال ل دد فهمبده  ن عامدل 
اسرو مع اال لذا جيو  ن  هز  ن ف ا للحرب ف  ا واجه ا العدو ون ذ م دا 

ون معدددذورون ا اتيدددازان إلخوان دددا ا المابدددةال وقدددد فدددر   خدددائران ع دئدددذ نكددد
ابل كددددرع وتددددم ك ددددا نعلددددم  ن اإلايددددوبيص   ا  را وا مهامجددددة كيددددام وين ف ددددثالا 
يددرملال اسو   مدددا ابنددزا  جدددوي وهدددذا مكلدد  وجيدددو علددى  مرإكدددا  ن تبدددواىل 
مصارإ ها وكل ت يعاراال والثاين  ن إعربوا احلدو  مم كيونماال وهذا مفبحيل 

 و ال عدد عدم احلددو  اإلايدور وبددال مدم  لد    كد هم ع دور احلددو  ا بف
ال اي  الشمالية والوسطى مثل )م دإراال لي ويال  إ ال( ابسبادامهم يرإ  
غارإفددددا  و واجددددريال وهددددذا سددددهل وممكددددم  لدددد ال فددددال وات اسمرإكيددددة  بلدددد  
 راضددد  ااسدددعة ا هدددذح ال ددداي  الفدددلمة ة دددة ماربدددة اجل ددداث وهدددذا مدددم 

ا إ همال فالشددعو اسمرإكدد  ا )نيددو  ورلي ددز( ر خيددرد مددم م سدداع كاترإ ددا  كدد
بعدددال فدداسوىل مفدداعدع مددم ا الدددار بدددال ممددم هددو خارجددهال ولكددم  هدددافهم 
احل ي يدددددة عكفددددددرإةال وهدددددذا إددددددذكران ابلابدددددربات ال حرإددددددة الددددد  تطددددددوث مددددددم 

 ي يدة  ندونوسيا وكي يا وكثري مم الدو  وتدع   مرإكا   دا تددرن اسمدراو ال
لفدداعدع الشددعوب وهددذا كددذبال ف هددددافها الفددرإعة هددو الددبمكم مددم معرفدددة 
تلدد  اسمددراو لكدد   مدد  ج و هددا   ا وقعددع حددرب ا هددذح ال دداي ال ومددا 
إكددذب مزاعمهددا   ددا ر تعطددى للفددطات اإلندونوسدديا  ي ت ددارإر جدإددة عددم 
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هدددذح الب دددارب الددد  بدددد ت م دددذ عهدددد صدددوهارتوال والطرإددد  الثالددد  لله دددوم 
ا هددو دنددزا  ةددري سددرإ  وهددذا مكلدد  ولك دده ممكددم سن  مرإكددا  بلدد  علي دد

ال ارجات ا الياح اإلقليمية اهاورع كما  ن تواجدها ال حري ا كي يا واض  
 وقوي.

ات   ددددا مدددد  علدددد  غدددداب  ن إددددزو ان بكددددل البطددددورات وتددددم مددددم 
جان  ددا سدد حاو  أتمددص ال فدداء واسوال ال   اسددب  ن مددين وقددا    "سدد  هو 
 ىل المابة لب  د الش اب و جري بع  اإلتصاالت    عو "ال وهكذا افتق دا 
ور إكددم لدددإ ا سددو  اددابص مددم  هددل كيددام وين إ ومددان خبدددمب ا فيح ددرون 
الاء والطعامال و حداا اسش ع دي سعيد وكان قد جر  ا معارو آإددو ال 

غفددل ل ددد ااددبريان عدددع جددالوانت مددم اليدداح لكدد  نددبمكم مددم االسددبحمام و 
مالبف اال وار   ال فاء قليال ا  ل  اليومال ور نكدم نددري مدا ا سيحصدل 

 ا اليوم البا ال وهذا مم  سرار ملكوت رب العالص.
 

 اخلروأل  و االبت  ات
 

كددان اسجددواء ها ئددة جدددا ا ال رإددة  امددا كاهلدددوء الددذي إفدد  ه 
  ال  يدددز العاصددد ةال و  رو ااصددديا مدددد  غ ددداء وزاررع الددددفاه اسمرإكددد  الددد

بدددص م ددداوم واناددد  وح دددوق  وصدددح   و اهدددد و رإدددري ومطلدددوب لددددإهاال 
فهدددددذح ايلدددددة  عطدددددع ل  فدددددها حددددد  ال بدددددل  ون  ن تكدددددون ه ددددداو  ي جهدددددة 
لفدددداءلبهاال ومددددا جيهلدددده هددددؤالء  ن البددددارإخ سدددديعيد ن فددددهال و ن هللا سدددديمكم 
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  ي ال ددا و ح ددا ان لكدد  إفدد   وفدداكم هددؤالء الددذإم فريددوا ا  مدداءان  بشدد 
الصددورال ا هددذا الصدد ا  كانددع الطددائرات اسمرإكيددة الب ففددية  ددوم وتطددري 
فوق ددا سدداعة بفدداعة  ون توقدد ال و خدددذان  جددراءات  م يددة بفدديطة  ثلدددع ا 
عدم ا درود خدارد اسكدواش  ا داء يريا دا لكد  ال نعطيهدا  ي صدور جدإددع 

بدال  ل ا وكاندع تصدور كدل البحركدات ا ال رإدة واعبمددت ال  بمدون الطدائرات
ييار وهذا مم ج  هم ي عاال ك ا نعلم ب دومها مدم خدال  صدورا الد  تشد ه 
مدددرو الدددزوارمل الصدددمريعال ع ددددما غدددا ر علددد  غددداب لالتصددداالت ر إدددتو مع دددا 
 سحلةال بل اكب ي ا ابلفدسات للدفاه عم ال  و وبع  ال  ابل اهل وميدة 

غدددري سن دددا ك دددا نعلدددم  نددده سدددريج  وإرتدددو مع ددداال كدددان معددد  سدددال  ااصددد  
الفدن وهو رايشة الربإبا ال  تفبادم مم ق ل اسممال وع دما أتخر وا   
كيام وين ع ا خطط ا الرسا  ال فاء  ىل وس  الدإ دة سن  لد    مدم هلدمال 
 ر ان  ن   دددددد   ي خفددددددائر ا اسروا   ن جلدددددد ت ال ددددددوات اسمرإكيددددددة  ىل 

ل العدو س ا ال ص  العشوائ  ا ال اي  ال  نفك ها وه  معلومة مم ق 
اسددبادمع مددم ق ددل لدد ع  العددائالت الهدداجرع كمددا ك ددا ابل ددرب مددم بيددع 
اسش  محدددد مددددور الدددذي كدددان واليدددا لكيفدددماإو وكدددان ا ا لددد  مددد  قيدددا ع 
ا اكم واجلديشال و خدربت اإلخدوع  ن إبل دوا  ي  ليدل إ دو   لي داال  تل  دا كدل 

اللعددو فال رإدة ت دد  ا اد ء مهدم كانددع ةوزت داال  مددا اسوال  ف دد ابادروا ا 
اددددايت مجيددددلال كمددددا  رسددددل ا  ش للمدإ ددددة لي صددددل بعدددد  الالبددددو لل فدددداءال 
وإشدددتي   سدددروا  )ج دددز( وحدددزام وحدددذاء مدددم ال عدددل ال السدددبيك ال ر إكدددم 
لدددد   ي مالبدددو ف دددد ل فدددع العدددوز ا الرحلدددة مدددم م دإشدددو  ىل كيدددام وين 
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ال م2006-12-28وقددددد اسددددبمرقع  سدددد وه كددددامالال ف ددددد خرج ددددا  رإددددخ 
م. حان وقع ال هر ور إ هر  ي مفدؤو  2007-1-5ووصل ا كيام وين 

ا كيدددام وين   جددداء ال فددداء الصدددوماليات  لي دددا وعرف دددا  ن خدددربان قدددد تفدددرب 
 لددديهم وعمدددا قرإدددو سيحصدددل العددددو علدددى معلومدددات كاملدددة ع دددا   ا عرفدددع 
ال فدددوع ة ي ب دددا "فلددديو ا الصدددوما  سدددر"ال لدددذا  خدددربان نفددداءان  ن خيدددربن 

وماليات   ددم إ صدددن كيفددماإو  ن ادداء هللاال ور تكددم لدددإ ا  ي  مددر ع الصدد
معروفة لدإهمال فكل الوجو ات مع ا ر إزرن كيام وين مم ق لال  ما تم فلم 
ن هددر هلددم  بدددا سن بع ددهم إعددرفم اسش إوسدد  الب ددزاين ابسددم )سددعد( سندده 

عين  ن ا ك ا عاش ا كيام وين م  زوجبه الصومالية وقد تركها ا م دإشوال  
ا غاإددة احلددذر ا  ركات دداال وتمددد هللا  ن بعددد  يددت ال فدداء وصددل  لي ددا  ش 
صددوما  مددم جرحددى معركددة  إ صددور وهدددو إعددرفين جيدددا ووالدددح مددم مشددداإخ 
ال  يلددددة الدددد  تفددددكم ال رإددددة وقددددد كلدددد  ابل  دددداء ا الدإ ددددة لراق ددددة البطددددورات 

ارع عم اسش عل  غاب وانئ ه ال هائية وت  د  مران   ا لزم  ل ال س ل اح م ا
وعم قوات الش اب ا كيام وينال وكان الر  ع يو وغري مبوق ال "ل د خرد 
اجلمي   ىل المابةال وال إوجد ج دي واحد ا كيدام وينال ل دد سدلمع الدإ دة 
لل  ائل"ال هكذا قا  ل ا ابحلرث الواحدال وه ا اعران  ن ا ترك ا لوحددان  ون 

إ  مد  وبفدرعة  ن نبادذ ال درارات الصدع ة الد   ن إكون لدإ ا  ي سدال ال و 
فيها  ازفات ولك ها ضرورإة لفدالمة نفدائ ا و وال انال وقدد  وضد  ل دا اسش 
 ن قدا ع ال  ائدل قدد  رسدال رسدائل  ىل كيفدماإو و خدربوا العددو  ن كيددام وين 
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 خليدددع و ن ا ددداكم قدددد انفدددح ع م هددداال ور إعدددرث هدددؤالء  ن دددا مددد  قدددوات 
 مم حكام كيام وين  و  ن ا موجو ون. الش اب و ن ا 

عمل ددا جلفددة تشدداورإة سددرإعة وحاول ددا  ن نرسددم ونبايددل الصددورع 
الكاملة لعحدااال و ا اء ال  داش لعرفب دا مدا جيدري وراءان ا  وبلد  وم داي   
كول يدددو اهددداورع ل دددا   رك دددا  ن العددددو سددديهاجم ال رإدددة بدددال اددد ال سن رئددديو 

إددرح الددداخل  حفددص عيدإددد صددرحا لةعددالم وزراء سددلطة ع دددهللا إوسدد  ووز 
 ن قدددددوارم مددددد  قدددددوات اإلايوبيدددددة ا بلدددددة سدددددبباب  ا ددددداكم  ىل آخدددددر ن طدددددة ا 
الصوما ال وآخر ن طة ابل ف ة ل ا هد  قرإدة كيدام وينال لدذا مدم ال ددإه  سي 
عفدددكري  ن إ هدددم  ن اهل دددوم قدددا م ال مدددا  ولك  دددا ك دددا  هدددل تكبيكددددات 

نددزا  وار  جددداال ر إب  ددى ا ال رإددة مددم الهدداجرإم العدددوال  ال  ن احبمددا  اإل
 ال  ان وزوجددد  و وال ي الدددثالا واسش إوسددد  الب دددزاين وزوجبددده الكي يدددة مددد  
اب بهددا و بددو وفدداء الكيددين وعمددر البددار الكيددين وزوجبدده الب زانيددة واسش سددلمص 
الكيددين وهددو صدداحو إوسدد ال سدد لبهم بكددل وضددو  "مددا ا ن عددل   ادد اب 

اجلميد  وتلرك دا لوحددان"ال وه دا اسدب ر اسمدر  ن نعدرب احلددو   اينال ل د رحدل
 ىل كي يددا مهمددا كانددع ال ددروثال سن العدددو لددم إبايددل  ن مطلددوبص عدداليص 
سدددديمرون  مددددام ايالث الؤل ددددة مددددم ال ددددوات الفددددلحة الكي يددددة الدددد  ت دددددمع 
ل ط ددة اددد ما  إشدداكاين احلدو إدددة مدد  كيدددام وينال وكانددع ال دددوارب اسمرإكيدددة 

راقددو احلدددو  ال حددري  ون توقدد  كمددا  ن الطددائرات الب ففددية ر تبوقدد  ت
عدددم تصددددوإر ال ط ددددةال لددددذا جيددددو  ن  ددددده العدددددوال واسددددباران هللا علددددى هددددذا 
اسمدددرال ووهللا ر  كدددم  علدددم  ن مع ددددم الشددد اب الهددداجرون سددديب عون  ن ددددو 
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تكبيكات دداال ك ددع  علددم  ن ددا جيددو  ن  ددّرب ال فدداء ف دد  ون  ددى مدد  اجلدديشال 
ذا ما ك ا قد خطط داح مدم ق دل  ن سداءت اسمدورال ولكدم ع ددما ر إ دا  ن وه

قوات الش اب ال  مم ال روو  ن  مي ا وت  دى مع دا قدد  ه دع واببعددت 
كيلدددو وتوغلدددع ا المددداابت  ون  ن تبشددداور مع دددا وقدددد   40ع دددا سكثدددر مدددم 

تركب ددددا مدددد   هالي دددداال لددددذا كددددان علي ددددا  ن نبصددددرث بفددددرعة و ون  ي تددددر    و 
اجددد ال كل  دددا اسش  بدددو وفددداء علدددى ال دددور ابل حددد  عدددم قدددوارب وإب ددد  مددد  تر 

ال حارع ا ررإ  دا  ىل كي يدا  ون  ن خيرجدوا العلومدة سحددال    خدربان ال فداء 
 ن جيهددددزن  ن فددددهم جيدددددا سن رحلب ددددا سددددبكون ةرإددددةال  كل ددددا غددددداء جيددددد 

ورت  ددددا ويل  ددددا مددددم اجلميدددد   ن إ دددداموا ا ال يلولددددة سن مددددا إ ب ددددران  صددددعوال 
 غراضددد ا ور إكدددم ه ددداو اددديت ا يدددل ليحمدددلال وع ددددما  رسددد ا مدددا جيدددري ا 
احلددددو  الربإددددة فهم ددددا  ن ددددا لددددو  رسدددل ا ال فدددداء ابلطرإ ددددة العا إددددة سدددديعب لم ا 
احلدو  رغم   م كي يات وبع هم فمل ا اهلو ت الشاصدية وهدم مدم  هدل 

إددة المددو م ط ددةال ومثددا  علددى  لدد  زوجددة اسش إوسدد  الب ددزاين فهدد  مددم وال
وتدددم سددد عرب لوالإدددة المدددوال ولدددذا قدددرران اهازفدددة والع دددور ابلبهرإدددو مددد  ال فددداء 

 وعدم  رساهلم للمعرب احلدو ي المل  مم ق ل ايالث مم اجل و .
غددداب اسش الصدددوما  الكلددد  مدددم ق دددل  بدددو وفددداء لل حددد  عدددم 
ا ال ددارب   عددا   لي ددا و كددد ل ددا بوجددو  قددارب وقددد نفدد  مدد  ال حددارع لبهرإ  دد

وهم إعرفون  ن ا مم ال اجون الكي يونال ات   ا  ن نبحرو بعد المرب ع دما 
فل ال الم وإ د  ال مر ابل هورال وق ل المرب ب ليل بدد ان نشدعر ابل لد  ور 
نكم مر حص لفالمب ا ف د جاءت مجاعة مم مشاإخ كيدام وين  ىل ال يدعال 
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 ا ور إب ط ددددوا  ن ددددا مددددم ور إب ددددص ل ددددا كيدددد  عرفددددوا بوجددددو انال وبددددد وا إهددددد ون
 سفدد ا كيددام وين ع دددما اددر   هلهددا مجيعددا مددم ق ددل قطدداه الطددرمل   ر إعرفددوا 
 ن ه داو ادداب صددوما  مدم ا دداكم إبواجددد مع داال بددد وا إهددد ون ا وإطل ددون 
م دددا الرحيدددلال "ومدددم  إدددم  ندددبم؟"ال "ومدددم معكدددم؟"ال ن دددرت ا وجدددوح اإلخدددوع 

مشددداإخ ال  ائدددلال  ن دددا مدددم  وقلدددع ا  عمدددامل ن فددد  "ل دددد  هدددر ن ددداقكم  
سددددد ةال  لفددددد ا  ول ددددد  الشددددد اب  12 سفددددد ا ال رإدددددة وحكم اهدددددا سكثدددددر مدددددم 

البواجددددون فيهدددا م دددذ فدددتع يوإلدددة؟"ال "واليدددوم ع ددددما تركدددع ا ددداكم ال ط دددة 
تبصرفون وك ن ا  عدداء لكدم؟"ال ر نبحددا معهدم مجيعدا ف دد كل  دا اسش  بدو 

طددددالملال  مددددا تددددم ف ددددد لزم ددددا وفدددداء ليبواصددددل معهددددم فهددددو جييددددد الصددددومالية ب
الصمع رغم  ن ا ن هم كل ما إ دا ال حصدل ه داو ادد وجدذب وسد لوان  ن  
كددان لدددإ ا  سددلحةال و ن ك ددا مددم  ت دداه ا دداكمال وقددد  جدداملم اسش  ن ددا مددم 
ال اجون ونرإد  ن نذهو  ىل كيفماإو ولف ا مم ا اكم وال نعرث ا داكمال 

مدددم  فمانفدددبان حيددد  يمعدددع  ر ندددر   ن إبكدددرر جتدددارب انفدددحاب الشددد اب
بع  ال  ائل ال اكفبانية ا احلدو  وابعع اسخوع للك ار بدثمم خبدو مدم 
ما  الدنياال رف  ا  اما  ن ا مفلحص  و  ن ا نعدرث مدا جيدري وع ددما كثدرت 
لمطهدمال قلدع هلددم  ععدوا " ن ددا ضديوث علدد  غدابال وسدديعو  قرإ دا  ن اسددب ر 

ا  ىل بع هم وتشداروا وفكدرواال رمدا نكدون اسمور"ال ولا ععوا هذا اسمر ن رو 
مم الهاجرإم الذإم إشاركون الصوماليون ا ال درارات الصدريإةال ور وا علي دا 
" ن عل  غاب قد ترو كيام وين وال ماكم ه ا بعد اليدوم"ال وكدانوا إ بفدمون 
 ببفدامة ال  داملال ل دد   دوا  ن ا داكم غدا رت وال عدو ع هلداال وهدذا مدم سددوء 
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وضدداه الصددوماليةال قلددع ا  عمددامل صدددري "سدديعو  اجلميدد  قرإ ددا فهمهددم لع
ال ت رحددواال وال ت دداف واال  ن ددا سدد حاكم كددل مددم وقدد  مدد  اإلحددبال "ال وكددان 
سؤاهلم اسخريال "نرإد  ن نعدرث  ن ك دبم مدم الشد اب اسجاندو الدذإم كدانوا 
إددددددددربون ه دددددددا  و إشددددددداركون ا ددددددداكم ا الفدددددددلطةال ل دددددددبمكم مدددددددم ح  كدددددددم 

مال هددل  نددبم مدد هم؟"ال وك ددا ن ب ددر مثددل هددذح اسسدد لة لكدد  و خددراجكم بفددال
نعرث نوا هم ال  اقيدةال وهد  مدم  كثدر اسسد لة  حراجدا ل داال فهدم إعرفدون  ن 
الشددددد اب الهددددداجرون مع مهدددددم مطلوبدددددونال فدددددرّ  علددددديهم اسش  بدددددو وفددددداء مددددد  
 ببفددددامة  يمائ انيددددة "لفدددد ا كمددددا ت  ددددونال  ن ددددا مدددددنيون بزوجات ددددا مددددم حدددد  

  ال رإدة ونرإدد  ن نرحدل  ىل كيفدماإو ا هدذح الليلدة"ال كدان ال اجون ا وسد
ل اء الشاإخ ل ا هو ماولة لعرفدة ح ي ب دا سن خدربان قدد وصدل  لديهمال وتدم 
ا ب ددددا ا  قوال ددددا وقصددددب اال وف دددد ع و ا دددداء ال  دددداش  هددددر  خددددوان الصددددوما   و 

دان الشدد ن ا ال  يلددة وهددو مددم م اتلي ددا ا  إ صددورال وع دددما ر وح إدددخل ع دد
بددد وا اب دداء اجللفددةال ووق ددوا مجيعددا وقددد سدد هلم "مددا ا ه دداو؟"ال وي عددا بدددلوا 
الكددالم بفدددرعةال " ن دددا نرإدددد  ن نعددرث  حدددوا  هدددؤالء الشددد اب ونفددداعدهم"ال 
ف ا  هلدم "اخرجدوا مجيعداال فهدؤالء م دا وس فداعدهم"ال ويل  دا مدم اسش وهدو 

ل ددتع احلرجددة حددص  وجددا إين وق يلبدده تفددكم كيددام وين  ن ال إتك ددا ا هددذح ا
نمدددا ر سدددو ال سن رجدددا  ال  ائدددل قدددد انف دددوا مع دددا وقدددد فرحدددوا لرحيدددل سدددلطة 
ا اكمال والع يو ا  مر  ول   الشاإخ ال  ليص وجل به اجليددع   دم ر إب دوا 
هللا ا ح  ال ع اء ل دد  رع دوا ال فداء واسي دا  الهداجرإم  ون  ن إرتك دوا 

سدد ة مبواصددلةال  12اعد كيددام وين يددوا   ي جر ددةال وابلعكددو هددؤالء مددم سدد
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  م تصرفوا مم  جدل  رضداء ال  يلدة ونفدوا  ن رضدى هللا هدو  وىلال وتدم مدم 
جهب ا  كدان لل مي   ن ال إبصرث ةماقة سن ا راجعدون سرضدي ا  ن اداء 
هللا مهمددا يددا  الددزممال  ن ددا نصددرب ا تلدد  ال ددر  والمدداابتال  مددا العدددو فهددو 

ن ف دد  ولددم إصددمد ا ال دداي  ال ائيددة وهددذا  ددرب ا إرإددد الكددوا ا الددد
  فمانفبان.

غربع الشمو ومجع ا بدص  صدالع المدرب والعشداء مجد  ت ددميال 
وقددد ق ب ددا ب و عددوان هللا  ن إصددربان وإكددون مع ددا وال إتك ددا لعدددوان وف   ددا 
وإفدددتان وإ وإ دددا وإراددددان  ىل الطرإددد ال فدددركم هللا هدددو  قدددو  مدددم  ي ركدددم ا 

رال وال ن ددا   حددد  ن كددان هللا راضدديا ع دداال ل ددد يل  ددا مددم هللا  ن إفددتان العددا
وإفددددددت عائالت ددددددا و ن إ  ي ددددددا مددددددم ال ددددددوم ال ددددددالصال وقددددددد يلددددددو م ددددددا اسش 
الصوما  مرارا وتكرارا عدم ا رود و ب داء ال فداء ا كيدام وين والبحدرو معده 

 ن موضوع ا  كرب مما  ىل لزاره ون  ى ه او حص رد  اسمور ولك  ا فهم اح 
إبصورح سوث تدمر ال رإة مم فيها   ا علمدع العدم سدام  ن دا فيهداال    درو 
اسش الصدددوما  لي هدددز ال دددارب ورجددد  بعدددد فدددتع وجيدددزع واصدددطح  ا نفددداءان 
و ي ال ا وسران ا اواره كيام وين مو عي ها لعل ا نعو   ليها ا إدوم مداال ك دا 

إعدددرث  هدددل ال رإدددة مدددا جيدددري سن   ي  نفدددري ةدددذر ومفدددافة يوإلدددة حدددص ال
جتمدد  هموعددات سددبوح   ن ه دداو  مددر مددا فدددا وال ن فددى  ن اجلواسدديو 
إ  لددون اسخ ددار  وال  و  للحدددو  الكي يددةال محلددع بل يدد  عيددة وادد ط  الدد  
فيهددا سددال  صددمري ولك دده ا يددل مددم ال ددوه )برإبددا مددم صدد    إطددا ( واددالا 

ادم ا حدددددددرب الدددددددددن ومحاإددددددددة الدددددددازن الصصددددددددة لدددددددهال وهددددددددو سدددددددال  إفددددددددب
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الشاصدددددياتال وكاندددددع االسدددددبا ارات  لددددد  بعددددد  م هدددددا وقدددددد ترك اهدددددا ا 
م دإشوال ومحلع هذا الفال  لالحبيايف لصمر ح مده و سدبطي   ن   درو 
به و خ اءح  اخل اجليكيع  ون  ن إالحظ  حد بذل ال وهو سال  ا يدل 

ثالا الددوزن جدددا ولك دده مجيددل وفعددا ال كمددا كددان معدد  مفدددن مكدداروث بدد
الددازن وق  لبددصال وإوسدد  الب ددزاين فمددل و و روسدد  الصدد   وق  لبددصال و بددو 
وفاء فمل مكاروث روس  وق  لةال وكذل  اسش عمدر البدار فمدل مفددن 
برإبددا صدددمري وق  لدددةال كددان ه ددداو اددداجمل واحددد ر فمدددل الفدددال  وهدددو اسش 
سددددلمص صدددداحو إوسدددد  الب ددددزاينال ر إكددددم إعددددرث جيدددددا كيدددد  إفددددبادم 

 سنه ر إبدرب مم ق ل.  اسسلحة
 بع دددا الفدددري ا ال دددالم  ىل  ن وصدددل ا  ىل الشدددايت اجلميدددل ا 
ليلددة م مددرع وكانددع عيددة علددى  هددريال  هددر ل ددا قددارب مصدد وه مددم اسليدداث 
الزجاجيددة وصدددمري احل دددم والصدددجمل للصدديدال وكدددان ه ددداو ااصدددص إ ب دددران 

م  ن ددا  سددر قدددوم اال ور إعددرث الكدداب  ومفدداعدح ح ي ددة  مددرانال ف ددد قيددل هلدد
ابجونية كي ية ترإد الوصدو   ىل قرإدة كيونمدا احلدو إدةال وقدد واف دا علدى  لد  
رغدم   مددا إعرفددان  ن احلدددو  ال حرإددة م  ولدة وتوجددد حراسددات ادددإدع مددم 

 والر هلددذح الرحلددة ال صددريع وهدد   400ق ددل الفدد م اسمرإكيددةال  فع ددا هلمددا 
 كيلومتا. 10 قل مم 

حفددو ترتي ددات  صددحاب ال دداربال ومددم توكل ددا علددى هللا ورك  ددا 
جان  ا يمّ ا اسوال  سال إ كدوا  و إشدعروا اب دوثال ومد   هدور ال مدر  درو 
ال دددارب ب طدددت واجته دددا  ىل كي يددداال كدددان الكددداب  حدددذر جددددا ا حركبددده وكدددان 
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خي   الفرعة  حياان وإزإدها حفو احلاجة واسوضاهال وقد  خدربان ال حدار 
طدددان ب هدددور ال مدددرال كاندددع  ة سن الدددد واجلدددزر مرت ن دددا قدددد  أتخدددران ا احلركددد

الياح  بد للشدايت للمدد ق دل  هدور ال مدرال  مدا   ا  هدر  امدا ففدي د  اجلدزر 
واتفدار اليداحال وعليدده  ن إفدره حددص إوصدل ا  ىل الشدايت  مددانال ولدا أتكددد 
 ن ا قد خرج ا مدم الصدوما  و خل دا ا ا اليداح الكي يدة بدد  إشدعر اب دوث 

دإد مم  ركات ومراق ة الف م ال عيددع وكاندع واضدحة  مام دا وك دا ندر  الش
 نوارهدداال لددذا ر جيبهددد الكدداب  ا الب دددم ب ددا لعمددام لفدد  ص  ولدده بددد  ال حددر 
ابجلددزر والثدداين ا ددوث مددم ح ددر الفددواحل  اسمرإكدد ال كانددع هددذح ال ط ددة 

عفددددكرإة  حربيدددة معدددىن الكلمددددةال فالفددد م ويدددائرات الب فددددو والروحيدددات ال
كاندددددددع تبحدددددددرو  ون توقددددددد ال ع دئدددددددذ قدددددددرر الكددددددداب  وبعدددددددد ع دددددددور نط دددددددة 
) إشددددداكاين( وهددددد   و  قرإدددددة سددددداحلية ا الطدددددرث الكيدددددين بعدددددد كيدددددام وينال 
وتفددمى ) ارالفددالم( حفددو ا ددرائ  الكي يددةال قددرر  ن إ زل ددا ا وسدد  اليدداح 
لعدددم  سددبطاعبه ا الب دددم بفدد و  حبكدداو ال ددارب ب عددر ال حددر وخوفدده مددم 

الفدددواحلال ع ددددما اسب فدددرانح عدددم الكدددان  جددداب  نددده لدددم إب ددددم  ىل ح دددر 
اسمام و فا ان  ن ن ز  ونبحرو ابجتاح مفب يم  ىل الشاييت ل صل  ىل ن طة 
احلدددو  ) إشدداكاين(ال ورغددم  ن اليدداح ال تمطدد   جفددام ا  ال  ن الفددافة بي  ددا 

زل دا ب فداءان كيلدومتاال ن  5وبص الشايت يوإلدة جدداال وقدد قددر ا  كثدر مدم 
و ي ال ا وعرف دا  نده جدزء مدم اإلمبحدان اإلالهد  ل داال وس صدرب فدال حدو  وال 
قدددوع ل دددا  ال اببال  عطيدددع إوسددد  الب دددزاين ح ي دددة الرايشدددة الربإبددداال ومحلدددع 
اب دد  عيددة علدددى  هددريال وكاندددع اليدداح تصدددل  ىل الفددرع  ون البمرإدددز  مددا لدددو 
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المدرمل فدوراال ل دد نزل دا ا م ط دة   ان  حدان على استربة اهلشة فال  دا   ال
إكثددددر فيهددددا احلشائشددددة ال حرإددددة وال  افدددددذ ال حرإددددة الفددددو اء اللددددون والعروفدددددة 
 اددواكها الؤلددةال وهدد  تك دد  إل خددا  الرعددو لددم إفددري ا  لدد  الشددايتال 
ل دد جددرب اجلميدد  لدد و احلددذاء ور ت  دد  ل ددوع اليدداحال لددذا غددان اجلميدد   ون 

ليددداح صدددعو جدددداال وك دددا نفدددم  ال فددداء وهدددم  حذإدددة وكدددان الفدددري ا تلددد  ا
إصددددرخم مددددم ايالم فلددددم تددددرحم ال  افددددذ  حددددداال ل ددددد  صدددد    رجل ددددا كددددالكوز 
الث و ا كل مكانال ل د ع ي ا مم تل  ال  افذال وكان الفري بطيت بف و 
اليددداح واستربدددة ال حرإدددة واحلشائشدددة وماولب دددا اخبيدددار الكدددان ال اسدددو لوضددد  

ك ا نب  د الكان ف  ا وجدان كومة بي اء ق دزان  ليهدا  قدام ا ق ل  ي حركةال  
لك  ال ن   ا احلشائشة والفب  عات الاحلةال و حياان ختدع ا  بصاران سن ا 
ا الليل ف    ا الكومة ال ي اء   تمون  ىل اسعماملال كان علدّ  احل دائ 

ب يدع على اب   عية سال تب     و تشرب ميداح ال حدرال  مدا  م ل مدان ف دد 
معدد  وكانددع تفددري ب طددت ادددإد مددم البعددو وقددد غاصددع  امددا واببلددع مددم 
فدومل لبحددع ك ميد  اسخددواتال كاندع ه دداو بكداء وصددراش مدم ايالمال ل ددد 
أتادددرت ع ددددما ر إدددع زوجدددة الشدددهيد ع ددددالرمحم وهددد  تعددداين وكاندددع تبحدددرو 
لوحدددها ا مفددريت اال فددال  حددد  خددذ بيدددهاال وع دددما ااددبد الوضدد  وبددد ت 

حلدددددص وايخدددددر ت ددددددم اسش سدددددلمص لفددددداعدراال فال دددددرورات ت دددددي  ت دددد  ا ا
ا  ددددوراتال  ن ددددا ا وضدددد  حددددرد فالعدددددو  مام ددددا وال حددددر واستربددددة مددددم  ب ددددا 
واسادواو بددداخل اال كددان الوضدد  ع يددو جدددا ال إ دددر حددص الددرد سددي مائ  
 ن إبايددل الوضدد ال ل ددد تع ددع زوجددة إوسدد  الب ددزاين الدد   تددع مددم  سدد وه 



                   619War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

م تعو   ىل   رها مم جدإد ولكم عم يرإد  البهرإدوال وكاندع لزوجها واليو 
معهددا ب بهددا ح صددده الدد   زع بهدددا كثددرياال وقددد اببعدددد إوسدد  ع هدددا لددذا ف دددد 
تولع  مر ال  عال  ما  بو وفاء ف د  رو بفرعة لعمام لالسبطاله سن دا ال 
نرإد  ن ن اج  ا الشايت ةدرن احلددو ال كداان بطلد  هدذا الشدهد ادا آسديا 

ل مان فكاان إصارعان الياح وإ  زان ه ا وه او ليب ا   ال  افذ ومم  جدل و 
الوصو ال كاان إصدرخان ع ددما ت د  قددميهما علدى اسادواوال   إ  دران  لي دا 
و ان حامل عية على  هري و مهما تبحدرو ب طدت ف اد عهما علدى الب ددمال 

هدددا  ا ل دددد تربيدددا هدددؤالء اسي دددا  علدددى البحمدددل مدددم الصدددمرال  نددده قددددران اجل
سدددد يل هللا وال ددددرار بدددددإ  ا ويلددددو احلرإددددة ا  رو هللا الواسددددعة مددددم  جددددل هللا 
وهذح مم نعم هللاال ك ع  حدا ن ف  سا عها على الصرب "ما ا لو كدان 
هذا البهرإو   ن ف  مدم  جدل الددرات  و مفدكرات  و مدم  جدل معصدية 

ذح هللا سدددددد حانه وتعدددددداىل بددددددال ادددددد  لكبددددددو علي ددددددا اإل "ال ومددددددا ام كددددددل هدددددد
الصعوابت ا س يل هللا في و  ن نصرب وتبفو اسجرال ل دد اسدباران هللا 
سدد حانه وتعدداىل ق ددل احلركددةال لددذا فددال إ  مدد   ن  دداث مددم ادديت فدداب مع ددا 

 ب صرح  ن ااء هللا. 
ل ددددد سدددداعدان نددددور ال مددددر ا الفددددري سن ددددا ك ددددا نددددر  قعددددر ال حددددر 

 حيداان ا احل در ووصدل  بوضو ال صدربان ب و بع دا الفدري  ىل اسمدامال وقعدع
رك دد   ىل اسسدد ل ووجهدد  قددد لددو اليدداح الاحلددةال ومحاولددة مددم ه ددا وه دداو 
وب  دددددل هللا  ا دددددع ا تلددددد  الرحلدددددة سال  غدددددوو ا اليددددداح سن عيدددددة علدددددى 
 هدريال وكانددع ت شددد اسانادديد اإلسدالمية احللددوع مثددل "الشددومل انر كاوإددة"ال 
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  م فددوية في ددددو هلددا   دددا راك دددة وكانددع خت ددد  عددين  اناددديدها الربإ ددةال فهددد
على  هر مج  كما إ دو هلا وك ع م فويف م هاال وكانع تف لين  حي ا عدم 
 مهدددا فددد توق  سنب رهدددا فهددد  خل  دددا مددد  زوجدددة عمدددر البدددار الدددذي كدددان ا 
ا لددد   امدددا ليب كدددد مدددم عددددم ختلددد   حددددال ل دددد هدددم إوسددد  الب دددزاين مدددرارا 

ولك دين صدربته ويل دع م ده  مدا  ن  وتكرارا ا ترو الشد طة س دا ا يلدة جدداال
فمدددل عيدددة وإفدددلمين الشددد طة والعكدددو صدددحي ال لدددذا كدددان إصدددرب وإواصدددل 
الفري ابلش طة سنه إعدرث  ن محدل اسي دا   صدعوال ل دد نزل دا مدم ال دارب 
ا الفدداعة الباسددعة مفدداءاال وواصددل ا الفددري  ىل الفدداعة احلا إددة عشددرع  ددامال 

ة  كثر مم ساعبص لب د  الصاور الشداي ية وإعين  ن ا سران ا الياح الشاي ي
ابل هور واكران هللا  ن ا وصل ا بفالمال ل د وصدل ا  ىل الشدايت اسبدي  ور 
 دد  حددا ه داوال انب درت قلديال حددص وصدلع زوجد   ّ  و نزلدع ال  دع مددم 
على  هري وسران سو  ب طت ويل ع مم  م ل مان  ن تل و نعاهلا وكاندع 

 للشايت وترك ا  مران ب فهو نعم الوىل ونعم ال صري.فرحانة جدا لوصول ا 
ع ددددما أتكددددان  ن اجلميددد  قدددد ح دددر اجبمع دددا بفدددرعة ا ن طدددة 
واحدعال ور نكم نعلم ابل د    ن ك دا قدد عدربان )كيونمدا(  و  ن دا خل هدا ور 
نصدددل  ليهدددا بعددددال ا مثدددل هدددذح ال دددروث علي دددا  رسدددا  الشددد اب لب كدددد مدددم 

الكددالب وعرف ددا  ن ه دداو قرإددة قرإ ددة م ددا ور نكددم  الوضدد ال ل ددد عع ددا ن ددا 
نعرث  ن كانع ) إشاكاين(  و )كيونما(ال وق ل كل ايت اختان مكان آم ا 
ل فكم فيه فارج ا مم الشايت بفرعة واجته ا  ىل الب اب الشداي ية ال رإ دة 
وكانددع ه دداو غابددة صددمريع مكونددة مددم ادد ريع )ال مددروث( ال حرإددةال وع دددما 
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ا الشددطت ال إددر   ال كثافددة هائلددة مددم الددورمل اسخ ددر الدائرإددةال إكددون الددر  
وع دددما إددددخل  ىل  عماقهدددا في ددددها واسددعة ا الدددداخلال وقدددد اختدددذان تلددد  
الشدددددد رع ن طدددددددة الخب ددددددداءانال سن دددددددا ا يرإددددددد  ةدددددددري وال نشددددددد   ن ال دددددددان 
إفدددددبادمونه ا الصددددد ا ال كمدددددا  ن سدددددال  ال حرإدددددة اسمرإكيدددددة هلدددددا  ور ت 

 درود مددم الشدايت والدددخو  ال داي ال يل ددع مدم اجلميدد  امفدبمرع ا هددذح 
المابةال وبداخلها نفبطي   ن نر  مم إب دم  لي دا وهدو ال إ ددر  ن ا عم  

إكشددد  اال وات   دددا مددد  عمدددر البدددار وسدددلمص ليدددذه ا  ىل ال رإدددة لالسدددبطالهال 
ورجعا  لي ا بفالم بعد  ن يار رما الكالب  عزكم هللاال وقد  هر هلما  ن دا 

كيلومت ف  ال  قصد   2احلدو   اماال فال وات الكي ية ال ت عد ع ا سو   ا
 ن الكاب  رماان ا احلدو  م اارعال لدذا ب د  ل دا مفدافة يوإلدة للوصدو   ىل 
قرإدددة )كيونمدددا(ال و دددا كمدددا إ دددام اجلميددد  ا بيدددورم رغدددم  ن دددا ا وسددد  حدددرب 

ب اءهددا  ي خددريال ارسددة بددص قددو  الك ددر العددال  الدد  ال ترإددد لةسددالم وال س
و ا ا آمان سن هللا فرسد ا بعي ده الد  ال ت دام  بدداال ومدم جدإدد  عطيدع  م 
ل مددان الثددوب اسسددو  لكدد  إ ددام ملددا ويل ددع م هددا  ن ت دد  الالبددو ال للددة 
علددى فددروه الشدد رع لكدد  ت شدد ال وقددد اسددبي   ا ا الفدداعة الثانيددة صدد احا 

ة الددددد  ت  دددددل اجل دددددو  ابجتددددداح  و بع دددددا  صدددددوات الددددددابابت وايليدددددات العفدددددكرإ
كيام وينال كان الطرإ  الربي الذي إرب  كي يدا ابلصدوما  ال إ عدد ع دا سدو   
كيلددددومتا واحددددداال وع دددددما أتكدددددان  ن ايليددددات تب دددده  ىل احلدددددو  محدددددان ب 

 وسلم ا  ن ف ا له وو ا ب  ل هللا.
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مال وبعدد صدالع 2007-1-6 ن ا ا إوم الفد ع والبدارإخ هدو 
 ا ا وضددد  ا طددد  الالزمدددة لدددا بعدددد وصدددول ا  ىل هدددذح ال  طدددةال ال  دددر  سدددرع

و و  ايت عمل اح هو  بعا  الفال  الرايشة ع ا و ف داح ا ن طدة ت عدد ع دا 
مددددتا ت رإ ددددا ا المابددددة الصددددمريع تفددددبادم مددددم ق ددددل ال حددددارع ا جت يدددد   30

اسعدداو وتفددمى )كامددو( معددىن معفددكرال فمددم عددا ع ال حددارع مددم ال دداجون 
اجلددددددزر صدددددديد اسعدددددداو الك ددددددريع وجت ي هددددددا بعيدددددددا عددددددم اسهددددددا  ا ا هددددددذح 

 ادهر ا بعد   3معفكرات خاصة ملم وإتو  حدهم فيها لددع  كثدر مدم 
اسحيددانال ولكددم هددذح ال  طددة الدد  تددم فيهددا ر تكددم معفددكر صدديد ح ي دد  
بددل انب ددا  واضدد ال وع دددما عرف ددا بددذل  اسددبطلع ا ال ط ددة ل فبكشدد   ي 

 دل الدارعال ور إ هدر ل دا ادي ا  ال ا الشدايت ن فده فهدو يرمل تفبادم مم ق
إفبادم للب  ل بص كيونما و إشاكاينال لذا ر إكم مم احلكمة البواجدد فيده 
 بدددداال وقدددرران بعدددد الشدددورع  ن نرسدددل اسش عمدددر البدددار واسش سدددلمص س مدددا 
مواي ددان كي يددان وفمدددالن بطاقبهمددا الشاصددية معهمددداال ات   ددا  ن إ دددزال  ىل  

يونما وإ حثا قارب لبف ري ال فاء واسي ا   ىل مدإ دة المدوال واسدبارا هللا ك
و ركا  ىل ال رإةال  ما تم ف د لزم ا  ماك  ا ابنب اراداال وك دع  ان واسش  بدو 
وفددداء وإوسددد  الب دددزاين نب ددداوب عدددم احلراسدددةال  مدددا ال فددداء ف دددد يل  دددا مددد هم 

نددددري مدددا ا سيحصدددل االسدددتاحةال وكاندددع هدددذح الفددداعات غاليدددة علي دددا فدددال 
بعدهاال يل ع مم  م ل مان  ن إرتو اد طبها جيددع و ن خي د  كدل اديت 
و خذ احبياجها ال رورإة م هاال فع دما إصلم  ىل الدن الكي ية ففيشتإم  
كل ايت مم جدإدال ل د مر  مام ا ال راوإص وك ا ا وض  االسبعدا ال سن 
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لكي يدددون الفددداندإم هلدددم  ي خدددرب سيصدددل  ىل الك دددار اسمرإكدددان و خدددوا م ا
ففببمري الوض   اما وسيبم  رسا  الطائرات واجليوش  لي اال ل د كان الوض  
ج ددوين ا كيونمددا وا الشددرإ  احلدددو  كلددهال ر تبوقدد  الروحيددات مددم الطددري 
فوق ا  هدااب و  اب ولك دا هللا  عمدى  بصدارهمال ل دد كاندع يدائرات الب فدو  

  ال دداي  ال تضددة  ن ددا فيهددا تعددو   ىل كلمددا  كملددع عمليارددا ا مفدد  مجيدد
ال ارجددة ا عمددد  ال حدددرال   تعدداو  عملهدددا مدددم جدإدددال وأتكددددان حي اهدددا  ن 
هذح ال شايات كلها ه  لالسبعدا ات اسخدريع لله دوم علدى )كيدام وين(ال 
ر إ هددددر ل ددددا  ي مؤاددددر ب ددددد  اهل ددددوم  ن بددددد  اهل ددددوم  م الال  ال  ن الفدددد م 

اضددددددحة  مام ددددددا ا اسفدددددد  والطددددددائرات الروحيددددددة احلربيددددددة اسمرإكيددددددة كانددددددع و 
العفكرإة بشص  نواعها تطري م ها. ور نعلم حي ها  ن اسش يلحة الفو اين 
قددد اسبشددهد  ا دداء خروج ددا كمددا  ن  سددرته كانددع قددد  سددرت ا "هولوكددو"ال 
انب ران يوإال وق ل ال هر ب ليل وصل اسش عمر البار  لي ا وقد فرح ا جدا 

وقد حدا ا ابلوض  اجل وين العفدكري ا ال رإدةال "ل دد تمدريت  بعو ته سالاال 
كيونما مم فومل لبحع"ال هكدذا بدد  كالمده    فدا ان  ن الوجدو  العفدكري 
فيهدددا واضددد  والطدددائرات العفدددكرإة تطدددري مدددم مطارهدددا الدددتار ابجتددداح ال اعددددع 
ة العفددكرإة الك ددريع ا )بد راغلددوين(ال وكددذل  قاعدددع )مكوكددوين( البابعددة لل حرإدد

الكيي ددة وحفدددو معلومات دددا اليدانيدددة ف ددد  هددذح ال واعدددد إبواجدددد عمدددالء مدددم 
الفدد  آي  إدده وبعدد  رجددا  اإلعددالمال كمددا  ن ه دداو فددرمل عفددكرإة  مرإكيددة 
تشددارو ال ددوات الكي يددة  ا دداء تدددرإ اراال وع دددما سدد ل اح عددم مهمبدده  جددداب 
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   "ل د فشلع ا  جيا   ي قارب"ال وبد ان  ر ادة يوإلدة لكد  ن هدم ابل د
 ما ا جيري ا ال رإة وما مد  اسبعدا  الفلطات الكي ية فف ل اح:

 ما موق  مشاإخ ال رإة؟ ف جاب -
" ن الشددددددعو خددددددائ  جدددددددا مددددددم احلكومددددددة الكي يددددددة ال  ليددددددة  -

 الصلي ية فه  ال  تم الفلمص  صال"ال
  ر جتد  ي ااجمل إهرب ال فاء سرا؟ال -
ل رإدددددة  ىل "ل ددددد  صددددددرت قددددرارا جدإددددددا بعدددددم البحدددددرو مددددم ا -

 خارجها  ون البف يل لد  الفلطات ا لية"ال 
 ما ا س  عل ابلعائالت   اأ؟ -
"هللا  علدددم لكدددم وصدددلب ا معلومدددات  ن ه ددداو عدددائالت كي يدددة   -

كانددع تعدديش ا كيددام وينال فلمددا عددربت احلدددو   ىل كيونمددا رلف ددع مددم ق ددل 
 العمدع )مجا (ال 
  ر إبعاي  م   ب اء اع ه وهم كي يون!ال -
"الال  بدددددا... كددددان واضددددحا ع دددددما واجهبددددهال  كددددد    ن  ي  -

عائلدددة كي يدددة تصدددل  ىل ال رإدددة سدددبعا   ىل الصدددوما  سن ه ددداو قدددرار دغدددالمل 
 احلدو "ال 

ال حدددددو  وال قدددددوع  ال اببال لكددددد هم كي يدددددون وعلدددددى احلكومدددددة  -
 محاإة اع هاال
"صددددحي     خدددد  ولكددددم إ دددددو  ندددده قددددرر الوقددددوث ا صدددد   -

 ك  فافظ على م ص ه الدنوي"الواحد م  الك ار ل
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 نده إعدذب الدوايم الكيدين ة دة  ن احلددو  م  دو الر نفدم   -
 ملذا مم ق لال كي  ت  ل احلدو  على  ب اءها؟ال

كدددددل هدددددذح اسسددددد لة تدددددر   علدددددى  لفددددد با ف دددددد تمدددددريت اسوضددددداه 
بفرعةال كي  إع ل لدولة  ن ت  ل احلدو  على اع هاال ول  تو  ن ال رار 

فمددا اب  الكي يددون؟ال ر إكددم لدددإ ا جددواب  ال  ن ددا فهم ددا  موجدده للصددومالصال
الع ليدددة اجلدإددددع لدددد  الفدددلطات الكي يدددة الددد   ادددربع مشدددروه مدددا إفدددمى 
"احلدددددرب علدددددى اإلرهددددداب"ال ابل هدددددوم اإلمرإكددددد  الربإطددددداينال الفدددددؤا  الوجددددده 
للفلطات الكي ية هوال  ن  غل  احلدو  علدى الصدومالصال فلمدا ا تملد  علدى 

 ل ا اسش عمر عم ر إه ا موضوه ررإو ال فداءال وقدد  خدربان الكي ص؟ال وس
 نه قدد جتدا   مد  العمددع )مجدا ( وحصدل ه داو ادد وجدذب بي همداال وقدد 
 فص  له عمر  ن عائالته وبع  العائالت الكي ية ال  فرت مم ال با  ا 
الصوما  ه  علدى احلددو ال وإرإدد   ن م ده د خاهلداال وكدان الدر  مدم العمددع 

ال "ال تدخلها  ىل ه ا  بداال اب يها حي  ه "ال لذا غ دو عمدر وقدا  مجا 
لددده "سددد و ملدددا  ىل ه ددداال  ليفدددع كي يدددة؟"ال "كيددد  ت  دددل ر ه ددداال وال ت  دددل 
بعدائالو؟"ال وهددذا سددؤا  وجيددهال ولكددم لدديو للعمدددع  ي جددواب فالاددابرات 
الكي يدة هدد  الدد   ركده ضددد بددين جلدتدهال كمددا  ن الفدد  آي  إده هلددا خرباءهددا 

 12تلدد  احلدددو  بفدد و تواجدددان ال كددري والفياسدد  ا كيددام وين لدددع  ا
س ةال وقد وزعع ع اصرها ا تل  ال اي  النب ار صيد مثدص كمدا إ ولدونال 
وتشاوران مم جدإد ع ددما عرف دا  ن ال دوارب لدم أتخدذ ال فداءال كمدا  ن  ي 

وازاتال سديارع تبحدرو مدم ال رإدة  ىل كيونمدا عليهدا الدرور مصدلحة اهل درع واجلد
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"ما ا نص   اين؟ال ما ا ن عل ابل فاء واسوال ؟"ال كاندع ه داو عددع وجهدة 
ن ددرال فه دداو مددم إرإدددان  ن نرسددلهم  ىل احلدددو   ي خل  ددا  امددا وإصددربن ا 
قرإددة ) إشدداكاين( مدد  ب يددة العددائالت الدد  رف ددعال وفكددر بع دد ا ا الرجددوه 

فدال وات الكي يدة   ىل كيام وين وهذا  مر خطري جدا  ن حصل بوض  ال هدار
ا كددل مكددان ولدديو ه دداو قددارب لب خددذان مددم جدإدددال وع دددما  رسدد ا كددل 
العطيداتال قددرران  ن إ ددزلم  ىل )كيونمددا( ووضدع ا احبمددا   عب دداهلم  و عدددم 
 لددد ال  مدددا لدددو حصدددل اإلعب دددا  فكمدددا قلدددع سددداب اال فهدددذا  خددد  ال دددررإم 

ا هدذح الرحلدةال هلمال فلم ن اارها ةرب  ابل فة ل ا فليفع كي يا  ار حرب
 مددا كو ددا  ار حددرب ابلعددىن ال  هدد  فهدد   ار حددرب فهدد   بددل  جددزاء كثددريع 

ال لدذا مددم ال دروو حفدو قدواني هم  ن إعداملوهم   ددم مدم  راضد  الفدلمص
 خلددم الدد ال  بدددون  ورامل ولدديو كددو م مددارابتال هددذا هددو  خدد  ال ددررإم 

  وسدد  احلددربال فدد ن إؤسددرن ا كي يددا خددري مددم  ن إؤسددرن وهددم ا الصددوما
ف د إ عم ا وس  الزحام اإلعالم  وخ   ال وات اإلراو سكية الصلي ية 
اإلايوبيددددة الدددد  تكددددرح  ي ادددديت  سددددالم ال و كددددم إلايوبيددددا  ن تدددددع    ددددا ر 
تفدددم  ببلددد  العدددائالت مدددم ق دددلال  مدددا ا كي يدددا فه ددداو ر ي عدددام فّعدددا  ولدددو 

يدددا و ايوبيدددا  بدددداال بشدددكل بطيدددتال ال  حدددد إفدددبطي   ن إ دددارن احلرإدددة بدددص كي 
ليفددددع ه دددداو م ارنددددة فددددال رمل ااسدددد  جددددداال لددددذا اخددددتان  خدددد  ال ددددررإمال 
وع ددما سدد ل ا عمددر عددم اسش سددلمص  فددا ان  ندده ا ال رإددة وإ حدد  عددم  ي 
وسددديلة  خدددر ال وحفدددو علم دددا ف دددد  خدددال ال رإدددة م  صدددلص حدددص ال إدددرب  

  سدددلمص اناددطهما ب ع دددها فه ددداو العيدددون ا تلددد  ال رإدددة الصدددمريعال   رجددد
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وقد  ح ر معه الطعام والعصري وال فكوإعال وتشاروان معه ا ما  خربان به 
اسش عمدددرال وقدددد  كدددد ل دددا  ن اسمدددور صدددع ة ا ال رإدددةال ولك ددده  رن الطرإددد  
الؤ ي  ليها جيدا   ا قرران ال زو   ليهاال تشاوران مدم جدإدد وقدرران  ن إ دز  

جددا  ا قولددهال   إشددتي ل ددا  عمددر البددار  ىل ال رإددة وإب كددد  ن كددان العمدددع
نعدا  بالسدبيكية للفد رال وو ع داح مدم جدإدد وتدم ندده لده  ن إعدو  سددالاال 
ونددز   ىل ال رإددة ومكدد  ل دددتع يوإلددة.  مددا تددم ف عدددد صددالع ال هددر والعصدددر 
مجعددداال اببعددددان عدددم ال فددداء و ه  دددا  ىل اجلهدددة ا ل يدددة للمابدددة ل عطددد  ال فددداء 

 ىل  لددددددد   ون  حدددددددرادال وا تلددددددد   فرصدددددددة ل  ددددددداء احلاجدددددددة والصدددددددالع ومدددددددا
اللح ات ابلذات  هدرت الروحيدة العفدكرإة الك دريعال وهد  آإبدة مدم كيونمدا 
وقاصددددع احلدددددو  وقرإددددة كيددددام وينال وبددددد ت ت دددتب م ددددا وكانددددع علددددى ن ددددو 
مفددبو  ادددرإ  الشددايتال وخ  دددا  ن تكشددد  ا سن اسش سددلمص كدددان إلددد و 

ة.... المابدددددددددددة...ال ف يلدددددددددددة محدددددددددددراءال و راددددددددددددان بع ددددددددددد ا بفدددددددددددرعة " ىل المابددددددددددد
ا   ددددددوا...اخب واال" واخب ي ددددددا ولكددددددم مددددددا ر نعرفدددددده  ن تلدددددد  الروحيددددددة قددددددد 
اددداهدت اال فلدددم ت بعدددد كثدددريع حدددص  ارت ورجعدددع بفدددرعة  ىل ن دددو م ط ب دددا 
وبد ت  وم حلوهاال ف هم ا   ا قد ر ت ايتال قل ا لل فداء  ن ال إبحدركم 

ن الشكلة كاندع في داال فه  ال ت در على رءإبهم وهم ا موقعهمال وإ دو  
لدددذا يل دددع مددددم سدددلمص خلددد  ف يلبدددده احلمدددراء بكدددل هدددددوء ق دددل اقتاملدددا م ددددا 
والدددخو   ددع اسادد ار الشددوكية الصددمريع واالن طددا  قدددر الفددبطاهال وهددذا 
معدددددىن ال ولدددددة الشدددددهورع "لكدددددل م دددددام م دددددا "ال ال   عددددد   ندددددين  قددددددر علدددددى 

وسدعهاال والواجهدة تكدون  مواجهبها ا هذح احلالةال فال إكل  هللا ن فدا  ال
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حفددو االسددبعدا اتال ورغددم  ن ددا واجه هددا مددم ق ددل ا  اخددل الصددوما   ال 
 ن اسمددر قددد اخبلدد  اينال فلدديو لددددإ ا  سددلحة فعالددةال كمددا  ف ددا الرايشدددة 
بعيددع ع دداال و ف ددل وسدديلة للمواجهددة هدد  اسخب دداء حفددو الفددبطاهال وكددل 

رد ا  إ  دا ور نطالدو هذا مم ف ه اإلسدبطاعة الدذي جيهلده الد ع ال فدال حد
موجهة  عداءان ةماس ا ف  ال بل ابلعددع واالسدبعدا  واإلسدبطاعة. وصدلع 
الروحية ووق دع فوق دا  امداال وكدان سدالح ا الددعاء والل دوء  ىل هللا سد حانه 
وتعددداىل وهدددذا مدددم  قدددو  اسسدددلحة علدددى اإليدددالملال  مدددا  الددد  اليدددوم ع ددددما 

 ال واسبمرت لدع وجيزع ا الدوران هامج اها ف د اسبادم ا الدعاء والفال
فومل م ط ب ا  اما    ارت وقد هزمها الواحد اسحد الذي  ل  الرب ال حر 
واجلوال و ه ع وقد خابع ور تران واحلمدهللاال و سدرع ا  ىل اسخدوات ويل  دا 
مددددم اجلميدددد   ن إكددددون خ ي دددداال فدددد  ا رجعددددع الطددددائرع ال إ  مدددد  لل فدددداء  ن 

خطط دددددا  ن نتكهدددددا ت ددددز  وخيدددددرد م هدددددا الرجدددددا   و إ دددداتلمال  مدددددا تدددددم ف ددددد 
ال ددواتال فدد  ا وصددلوا ابل ددرب م ددا هامج دداهم ابلفدسددات وال  ابددل والفددال  
الرايشددة الربإبددا ف ددد  ح ددرانح مددم المابددةال جيددو  ن تكددون معركددة قرإ ددة سن 
 سلحب ا مداها قصريعال وقلع لعخوع مم جدإدال "ال اسبفدالم ا م هوم دا 

 ش مطلدددوب لدددد  اسمرإكدددان  و  ي قدددوع كدددافرع  الدددةال   بددددا"ال و نصددد  كدددل
و قدددددو  لددددده  ن اجل دددددة هددددد   ف دددددل و نعدددددم و حلدددددى مدددددم  ن نرمدددددى ا سددددد ون 
جه مية ال فدتم فيده اإلنفدان بدل للحيدوان فيهدا حدر ت ال  صدى وال تعددال 
 ما اإلنفان فال إكا  إعرث  ن كان حيا  م ميباال ومثاال على  ل ال س م 

ال  بددددو غرإددددو اسمرإكدددد ال بمددددرام اسمرإكدددد ال والفدددد ون غوانب ددددامو اسمرإكدددد 
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الروسددية ال لمددةال وكددذل  الفدد ون العربيددة وهدد    لددم ممددا إبصددورح  حدددال ال 
إ  مددد    ا هدددامجكم  ي اددداجمل سدددواء كدددانوا ك دددار  صدددليص  م الدددذإم سددداروا 
معهم فيما إفمى "ابحلرب على اإلرهاب"ال  ن ت  وا ا  اخل اجلددران سن 

ذي  لدددد  ال  ابدددددل المازإددددة الفدددددامة الدددد  ت دددددومكم    لدددد  فرصدددددة للعدددددو الددددد
تؤسددددرونال لددددذا ال صددددديحة    خدددد  "اخددددرد للاددددداردال  مددددا  ن ت دددد  احلصدددددار 
ب بالد ال  و خترقد  رصاصددة فب ادر ملدا  مددام هللا   دا كاندع ا سدد يل هللا  ن 
ااء هللا"ال ال  نص   ن إ  ى اسش الطلدوب  اخدل ال داين  ا داء الواجهداتال 

فمدددا ختافددده هدددو الدددذي خرجدددع مدددم  جلدددهال ل دددد ك دددا ا وضددد   خدددرد للعدددراء 
اسددبعدا  سي ه ددوم م اجدد  ل ددا بعددد مددا اددهدان حركددة تلدد  الروحيددةال ب ي ددا 

 على اسبعدا  وانب اران عو ع اسش مم ال رإة.
رجددد  اسش عمدددر البدددار ا الفددداعة الرابعدددة عصدددراأال وكدددان م هكدددا 

كيلدومتاال و كدد   15 جداال لكثدرع الدذهاب واإل بال فالفدافة هد   كثدر مدم
ل ددا  ن العمدددع لددم إفدداعدانال فمصددلحبه  وىل مددم  ي مفددلم ا العددارال وقددد 
جدددرب معددده الدددا  لكددد  إتك دددا ولك ددده رفددد  ل لبهددداال ف دددد  را  الكثدددري لكددد  
إعطددد  اصدددحابه الك دددار ا جهددداز الادددابراتال وال إبع دددو ال دددارف ع ددددما 

عشددددددرونال وك ددددددا  قددددددو  مثددددددل هددددددذح اسمددددددورال ل ددددددد ك ددددددا ا ال ددددددرن الواحددددددد وال
مفب دددع ص ا اسروال وقدددد ب ددد  بعددد  الفدددلمون  عددداءهم  ال مدددم رحدددم 
هللاال فددال تعدداي  وال مفدداعدع سي  اهددد ا العددارال ف ددد زره العددار المددرر 
ومددددم والح مددددم حكددددام الفددددلمص ال دددداهيم الاي ددددة عددددم اجلهددددا  واهاهدددددإمال 

ا جامعبهداال ل ددد و صد   ه داو  و   سدالمية ال إددرن فيهدا  بدواب اجلهدا  
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رفع ا ا زم  ا راإة ع يمة ا زمم ال وم واالن طا  والمثائيةال وقدد انم الدذكور 
مم  مة ممدد وسدطعع  دم ال فداء ا مبابعدة  خ دار اهاهددإم ومفداندرمال 

 ا كل مكان.
رف  العمدع  ي تعامل م  عمرال و خدربح ابحلدرث الواحددال "  ا 

 لها"ال  ندده سمددر ع يددو  ن إعب دددل ج ددع ببلدد  العددائالت  ىل ه دداال ففدد عب
الددر  وال  قددو  الفددلمال بددل ال ددين آ مال بدددون  ي سدد و  ال  ن فرعددون  مرإكددا 
ومم كان معه مم حكام ال الص مم صلي   فرإ يا  را وا  لد ال  ن دا ع ددما 
نلدوم عمددع كيونمددا )مجدا (ال فد حم ندددرو خوفده وا دوث علددى الب دي  علددى 

إكددرح بدين ج فده مدم الفدلمصال و ال إبعدداي   حياتده ورزقده و ج دارح علدى  ن
مدد   ي ددا  ونفدداء جيدداه ومهدداجرإم مددم بددين ج فدده و إ ددهال ل ددد كددان العددار 
قاسدد  علي ددا ا زم  ددا و عددين مددا  قددو   امدداال و قوهلددا "كددل العددار كددان قاسدد  
علي ددا جدددا"ال كددان ابالمكددان قبددل اهاهدددإم ون دديهم وتعددذإ هم  ون  ن  ددرو 

اك ةال واسع ددددو مددددم  لدددد   ن تددددرف   وال  سددددالمية  ي  ولددددة  سددددالمية سدددد
 اسب  ا   ب اءها الشرفاء اهاهدإم العب لص ا الدو  الكافرع. 

 دددريان مدددم ت رإدددر عمدددر البدددار اسخدددري ور إكدددم  مام دددا  ي  دددا  
للم دداورع واسبشددران بع دد ا مددم جدإدددال ومددا ا سدد  علال وكددان اجلددواب واضدد  

إم"ال جيددو  ن نفدباري هللا علدى ال ددزو  واثبدعال   دا اسددتاجتية " خد  ال درر 
 ىل ال رإددة ونوضدد  لددر ي العددام اإلقليمدد  والدددو   ن نفدداءان مفددكم ا قرإددة 
آم ة ور إؤسرن  ا اء معاروال و دا ا مد  عمدر البدار وات   دا علدى  ن ال فداء 
واسي ا  سي زلون بعد صدالع المدرب  ىل كيونمداال وكدان اسش قدد  ددا مد  
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رإددددة لكدددد  إفددددب  لوا العددددائالت   ا نزلددددع وسددددب  ى لليلددددة بعدددد  ال ددددان ا ال 
واحدددع   تمددا رن ا الصدد ا   ىل المددو  ن ادداء هللاال سدد لبه  ن كددان العمدددع 
سي  ل ملذا ف ا    بدون علمده و ان قلدع لدهال "بعلدم العمددع  و بعدمده فدال 
إهم دددا اسمدددر اينال ل دددد  خدددذان اسسددد اب الطلوبدددة وعلي دددا البوكدددل علدددى هللاال 

ذي  اان مم ال حر وال المات و وصل ا  ىل هدذح ال  طدة قدا ر  ن إ  ي دا وال
مم ار  ي  ار"ال يل ع مم الش اب  ن إ  ر وا بزوجارم والبحدا معهم 
خبصددددون هددددذح الرحلددددة احلرجددددة و فهددددامهم جيدددددا علددددى ال صددددة الب عددددة مدددد  
اسوضدددداه اجلدإدددددعال مددددم جددددان  حددددداع ح ي دددد  و م  وال ي وقددددرع عيددددين  م 

ن وفهمبهدددا قصدددبهاال ات   دددا   دددا كي يدددة صدددومالية عاادددع ا كيفدددماإو ل مدددا
وزوجهددا  جددر ابكفددباين وقددد قبددل ا كيفددماإوال لددذا فهدد  ت ددر  وال هددا مددم 
جحدديم احلددرب  ىل  وإهددا ا المددوال قددد اختددذان هددذح ال صددة سن زوجدد  تددب م 

هم دددا الفدددواحلية  امدددا وكمدددا  ن اسوال  ال إبحدددداون  ال بلمدددة اسور وال لدددذا ف
آسيا ول مان  ن جيي وا لم إف   عم  بيهم  نده قبدلال و  ا سد لوا عدم مكدان 
وال رددم فددداجلواب واضدد  فهددد  ال اكفدددبانال ويل  ددا مدددم ال فدداء لددد و مدددز ود 
سن دا ال نعدرث مدا ا سيحصدل ا كيونمداال وحدداع زوجد  ابلوسديلة ال  دلة 

ي كثدريا"ال ف الدع لواجهة الفب وبص   ا كش وا  مرهاال ف لع هلدا "ال تعاندد
  " نددين س سددبادم  سددم صدد ية الصددومالية"ال ف لددع هلددا " ن الفدد  آي  إدده 
واإلإ  ر آإ  لدإها معلومات كاملة ع  "ال وتع  ع مم كالم ال ف لع 

م!؟"ال 98هلددا "لدددا ا تبع  ددص؟ال  ر تفدددب وب  هدددذح االجهددزع بعدددد  حدددداا 
وضد  ف لددع ف جابدع بدد عمال ف لدع هلددا "  ن لددإها صددورو!"ال و كددت هلددا ب
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"ال سددد لبين "مدددا ا  قدددو   هلددداال " م ل مدددانال ال تبعددد  ن فددد  معهدددم   ا عرفدددووِّ
هلم؟"ال ف ج بها "قو  هلم  ن ِّ زوجة  فاضل ع دهللا"ال تع  دع مدم كالمد  
ولك ين فهمبها  ن  ل  سيا   ع هاال لدإ ا خربع  م ية ا كي ية البعامل 

جدة فاضدل هدارون معب لدة م  اسوروبيص واسمرإكانال فلم در  معدرفبهم  ن زو 
لد  الفلطات الكي ية ففيبدخلون م اارع للبح ي  معها بدال مم اسفارقة 
فهددم ال إعرفو ددا فلددم فتمو دداال لددذا خططددع  ن إ ب ددل مل هددا مددم اسفارقددة 
 ىل سمرإكان س م سيعاملو ا ابحتام  كثر س م إعرفو دا مفد  ا وال إ دارن 

وبيدددددص واسمرإكدددددان ابلفدددددلطات الدإكباتورإدددددة البعامدددددل اإلنفددددداين لدددددد  اسور 
ال بشدددددرع ا  فرإ يددددداال و ان واضددددد  ا هدددددذح الفددددد لة ال  جامدددددل المربيدددددون بدددددل 
  ددددا ابلواقددد  بشدددكل عدددامال  ندددين  علدددم   دددم إصددد  ونين كعددددوهم اسو  وال 
إعدددين  لددد  عددددم  كدددر بعددد  مدددم صددد ارم احلفددد ةال "انزلدددوا ال دددان م دددازهلم" 

ليو   عدداوع مد   ي  مرإكد   و غدرر ر إبادذين هكذا  مران رسو  هللاال و 
عدواال فصراع  م  اإل ارع وليو م  عوام ال دانال وقدد  كدد ل دا هللا ا قصدة 
بل ددديو  ن ن  دددل ةكدددم الك دددار و ن صخدددذ م هدددا العدددرب وندددتو مدددا ال إوافددد  

إن ابل وك إ ا  خل وا الف ة ال  وإةال فهوال ائل س حانه على لفدان بل ديو )
( وهددذا الكدالم بلفدان امدر ع كددافرع ا وجعل وا أع   ة أهلُ ا أ ل ة ري ة أفل دوه

ولك ها ولية  مر قومها وه   ف ل مم قدا ت قومدا  ىل احلد  ا زم هداال وقدد 
اعتث هللا رغم كو دا كدافرع  ن حكمبهدا وكالمهدا تلد  صدحي  حيد  قدا  

(ال  ي  ن كددالم بل دديو صددحي  وهددذا وك   ل  ي,عل  ونهللا مع  ددا لكالمهددا )
النصاث وتم جيدو  ن ال إكدون صدراع ا م ي دا علدى الكراهيدة فمدم قمة ا ا
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تاربدده اليددوم  ك دده  ن إفددلم غددداال لددذا جيددو  ن نددذكر ال ددان علددى سددواء   ا 
 خط ددوا لفددد ا هلددم العدددذر و ن  صددابوا واف  ددداهم مهمددا كدددان مددذه همال ولكددد  
 ضدددددد  ال ددددددارف ا الصددددددورع الصددددددحيحة للم بمدددددد  المددددددرر جيددددددو   كددددددرح  ن 

للمطرسدددددة المربيدددددة هدددددم غربيدددددون فدددددالكثري مدددددم ال  مدددددات تعدددددارو العارضدددددص 
تصرفات   ارع الوال ت البحدع خبصون احلرب على ما إفمى ابإلرهابال 
وكددددددذل  عع ددددددا  ن ه دددددداو  خددددددوع ا غوانب ددددددامو إرف ددددددون  يددددددالمل سددددددراحهم 
و رسدداهلم  ىل بال هددم مثددل تدددونو  و المددرب  و اسر ن  و  وال ال فددتم فيددده 

داال لدددذا ف دددلوا ال  ددداء ا جحددديم غوانب دددامو بددددال مدددم غياهيدددو اإلنفدددانية  بددد
الف ون ا  وهلدمال  وضدحع لدزوج  احل ي دة  ن تدتو المدربيص ليبددخلوا ا 
 مرها سن  ل   ف ل مم اجلهلة البدابعص هلدم ف د ال كاندع مشداعرها احلزندة 
واضددددحة فلددددم ت دددددر علددددى  خ اءهدددداال ويل ددددع مددددين  ن  ب دددد  اسمددددوا  معدددد  

 ع  ل ال ف لع هلا " نين  اهو للم هو  ولم   هو معكدمال ولك ين رف
ال فرمددا نل ددى هللاال ولددم ت  ع ددا هددذح  لددذا خددذي كددل مددا  ملدد  معدد  وسوال وِّ
اسورامل بدددل سدددب  ع ا االسشدددها  ا سددد يله  ن اددداء هللا"ال ر ت ب ددد  بكالمددد  

$  الصدجمل لبحركداو"ال 5000ولك ين  جربرا على آخدذهاال "خدذها فهد  
إددوروال كانددع قددد سددلمع هلددا مددم وزإرسددبان  3000رجددع ومددم جان هددا  خ

وخصصع نص ه هلا كراتو لدع سبة  اهرال وال ص  ايخدر كدان ل دا لكد  
 ننرسددل  ش مددم ع دددان بب رإددر عددم  وضدداه الصددوما   ىل اإلخددوع ا وزإرسدددبا

وقددد  وصددى الشدديخ  سددامة بددذل ال كددان لددد  اسش  بددو وفدداء بعدد  اسمددوا  
 300ل ددع م دده  ن إ فددمه بي  دداال ف عطدداين العددام الاصصددة للعمددلال وقددد ي
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$ال وليوسدد  الب ددزاين مثلددهال وهددذا هددو اإلحبيددايف الاصددجمل لكددل واحددد م دداال 
$ الصددددجمل لععمددددا ال زائددددد 800 مددددا  بددددو وفدددداء ف ددددد كددددان معدددده  كثددددر مددددم 

$  وهددو اإلحبيدددايف الاصدددجمل لددده  إ ددداال كمدددا كدددان لعمدددر البدددار ن دددو 300
 ال لغ و عطي ا اسش سلمص مثله.

  واسوال   ع الشد رعال وقصدة  دع الشد رع هلدا ت ر ت بزوج
معددداين كثدددريع ا  إ  ددداال فكدددل ال ددداجحص مدددم  ن يددداءان والصددداحلص وال دددا ع قدددد 
 ركددوا مددم  ددع اسادد ار ق ددل  ن  كدد هم هللا ا  رضددهال وال إعددين البمكددص 
ه ددددا الفددددلطةال بددددل ا م هوم ددددا ا البمكددددص هددددو احلرإددددة البامددددة ا ع ددددا ع هللا 

لق   د  ض    ي   ع   ن اب    ؤمنْي إ  إعبه و ن ك دددا  ددددع اددد رعال )و كددديم ادددر 
(ال وملثلددع كلمددة البوحيددد ابلشدد رع الطي ددةال  ندده فددم يمجايعو     حت    الش  ارة

عالقدة بدص الط يعددة الد  تفدد   ع ديم إعلمده كددل مب د م ا معرفدة خلدد  هللا وال
ح الواحددد اسحددد وبددص اإلنفددان ال ددعي  الددذي جيهددل  ن وجددو ح  ددع اإلال

نعمددة مددم نعددم هللا عليدده و  ددا مدد مورع وقددد  ياعددع  ون ن دداشال  مددا الشدد رع 
وك   ان اإل ل   ان اإلنفددان ف دددد  مدددر ويلدددو م ددده اإلخبيدددار بددص الشدددر وا دددري )

(. قلددع سم ل مددان "كددوين خ ي ددة جدددا"ال وهكددذا رت ددع أكث  ر    يح ج  دال
ن فها وتركع الش طة ومحلع اسموا  ف د  كمدا سدلمبها جهداز الكوم يدوتر 

ان ر ور إكدم بداخلده  ي معلومدة سب در  ي  ش ا العدار  و ا مو  ا د
 ي جهددة مدداال كمددا  عطيبهددا بفدد ورات فاضددية ر  جهزهددا بعددد وصددور جدإددد 
 ال وقلدددع هلدددا "  ا ادددعرت  نددد  ا خطدددر  تل يهدددا كلهدددا  ون تدددر  "ال كددددان 
علي ددا ت  ددل الواقدد ال  ن ددا ا حددربال وا احلددروب ت دد  مددار خيطددر ابل ددا   بدددا 
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ان الباطددي  فبحصددل  مددور خارجددة عددم الفدديطرعال ولددذل   دددا ا ومهمددا كدد
مجيعددا عددم اسسدددر ق ددل  ن إؤسدددرن ورت  ددا كيدد  سددديبعاملم مدد  االسدددب وابال  
كما  داع م  اسش عمر عم  ل  اسمر ور  أتخر كثريا ا رفد  مع دو ت 
هؤالء الش اب وال فاءال ف د كان مع  كباب )الداء والددواء( إلمدام العالمدة 

 يم اجلوزي رض  هللا ع ه ورمحه هللا وغ رله و  خله ففي  ج بده آمدصال ابم ال
و ان مع دددو كثدددريا هلدددذا اإلمدددام اجلليدددل وكدددان رجدددال عابددددا مبصدددوفا ابلطرإ دددة 
الف ية ا مدإةال ال ابلطرمل ا رافية ال  نشهدها اليومال كان مم  ئمدة الزهدا  

 نيددا كمددا زهدددد  ا زم دده ور إلدد و  ي مالبددو موسددداة  و ممزقددة بددل زهدددد ا
صلى هللا عليده وسدلم ع هدا بعددم اإلسدراث ا اللدذات وعددم تدرو ال احدات 
والبوسدددد  ا الع ددددا ات وعدددددم البشددددد  ا الدددددإمال ل ددددد  ح  ددددع كبددددو هددددذا 
اإلمدددام الع دددديم وك ددددع  ائمددددا  قر هدددداال فهدددد  تددددزو ين معلومددددات حددددو  ن فددددية 

ركدع ا م دإشدو اإلنفان وكي  إل    ىل هللا و مور مم هدذا ال  يدلال وقدد ت
بعدددد  م هددددا كم لدددددات مدددددارد الفددددالكصال وكددددذل  كبدددداب ال وائدددددال لدددددذا 
وجددددت  ن ال رصدددة مباحدددة  ن ندددذكر بع ددد ا بع دددا عدددم اسقددددار وكيددد   ن 
الع د إ رو عليه الرضى ب  اء هللا وقدرحال و ن هللا حكمة ا  بدبالء ع دا ح 

هللا بددهال بددل الصدداحلصال وال جيددو للع ددد  ن إ ددم  ن  بددبالءح إعددين عدددم رضددى 
العكددددو صددددحي  فدددد ن  بددددبالء هللا للع ددددد هددددو م ددددة لددددهال ل ددددد  كددددرت  خددددواين 
و خددواو ون فدد   ن االبددبالءات هدد  للرجددا  ولدديو لل ددع اءال و ن الشددكر 
ا حالة ا ري جيو  ن إفاوي الصرب  ا داء الصدي ةال ل دد أتادر الشد اب كثدريا 

الصدوما  وكي يداال ابلدرن وك دا  دع الشد رع ال حرإدة ا ن طدة حدو إدة بدص 
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وال إعلددم ب ددا  حددد  ال الددذي خلدد  الفددموات اسرو وإفددر ل ددا هددذح الشدد رع 
لد  لو  بهددا ونددذكرح ا مثدل هددذح ال ددروث الصددع ةال وهدذا  إ ددا مددم نعمددة 
هللا علي ددداال ل دددد هي  دددا  ن فددد ا للمصدددي ة ف مدددا الشدددها ع وهدددذا مدددا نرجدددوح و مدددا 

لد  إ  لدو  ىل نصددر اسسدر وهدذا مدا جيددو  ن نصدرب عليده  ن حصددلال سن  
مم هللا للع د الؤممال ل د  بع ا الددرن  ىل  ن بدد ت الشدمو ابلمدروبال   
يل ددع مددم  اجلميدد   ن إفددباريوا هللا ا مددا ات   ددا عليدده سن  لدد  خددري ل دداال 
فددد حم ع ددددما نفدددباري  ودددا نفددد   هللا  ن خيبدددار ل دددا ا دددري فيمدددا ن دددوي فعلدددهال 

سسددددر بعددددد هددددذح اإلسددددباارع فددددال ف لددددع هلددددم وبكددددل وضددددو  "  ا وقع ددددا ا ا
إم و  حداال بل إرضى ل  اء هللا وقدرح سن  ل  هو ا ري الدذي اخبدارح 
ل ددا بعددد االسددباارعال رغددم  ن ال دداهر سدد م وتعددذإو  مددا ال ددايم إعلمدده هللا 
سددد حانه وتعددداىل وحددددح"ال  ر ان  ن إبكيددد  اجلميددد  لدددا سيحصدددل بعدددد هدددذح 

ال ور إدددع اسش عمدددر البدددار وقدددد ال  طدددة احلدو إدددة وقدددد جهدددزان  ن فددد ا لدددذل 
اسباار هللا   جلو م  زوجبه ورتدو معهدا  مرهدا وقدد تدرو سدالحه وق  لبده 

سددد وات مدددم ا  دددة  3وكدددل مدددا هدددو مشددد وحال وسن دددا سددد  تمل وسو  مدددرع بعدددد 
والعلدددم والعمدددل مدددم  جدددل  إدددم هللاال  نددده مدددم  عدددز ال دددان ا قلددد  ومدددم  كثدددر 

 لومددة الئددم وال نزكدد  علددى هللا  حددداال ال ددان غددريع بدددإم هللا وال خيدداث ا هللا
وع ددددما اددداهدته ا زاوإدددة لوحددددح سددد لبهال "مدددا ا ت عدددل    خددد "ال ف جدددابين 
" ندددددين  كدددددرر  عددددداء اإلسدددددباارع"ال ف لدددددع لدددددهال "ل دددددد وج دددددع معيدددددة هللا بعدددددد 
اسدددباارتهال فدددال ختددداث ممدددا سيحصدددلال سدددي عل هللا بعدددد ضدددي  فرجدددا"ال ل دددد 

حة ومدددم جدددان  ادددكرته سنددده انشدددر  صددددرح لكالمددد  وادددكرين علدددى ال صدددي
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تطدددوه  ن إ ددددز  ابل فدددداء  ىل ال رإددددة رغددددم كدددل الادددداير التت ددددة علددددى  لدددد .  
كانددع ا طدددة  ن إ دددز  عمرالابددار ابل فددداء  ىل كيونمدددا ابلليددل وإلحددد  إهدددم 
اسش سددددلمص ا الصدددد ا ال  مددددا تددددم قدددددرران  ن   دددد  مجيدددد   ركات ددددا  اخدددددل 

اابت  ىل  جدددل غدددري مفددددمىال ور اسراضددد  الكي يدددة وإعدددين  لددد  مالزمدددة المددد
إعرث ال ازلص  ىل كيونمدا عدم وجهب دا سال ختدرد العلومدة   ا وقعدوا ا اسسدر 
ال قدددر هللاال بددد  ال ددالم فددل ب طددت ف ددام ال فدداء وو عددم  زواجهددمال ويل ددع 
مددم اسخددع زوجددة الشددهيد ع دددالرمحم الكيددين ) م هااددم(ال  ن تفددام ا  ن 

هدددا  ن أتخدددذ الكوم يدددوتر مدددم  م ل مدددان  ن قصدددران ا ح هددداال كمدددا يل دددع م 
كلشددد ع  مرهدددا وقدددد سدددلمع   جدددواز سددد ر صدددوما  قدددد اسدددبادمه زوجهدددا 
الشددهيد وقمددع ببل دده و عطيبهددا صددورته ف دد ال  ن زوجهددا كيددين وال  اعدد   ن 

 جيد الاابرات  ي ورقة  خر  لزوجها الشهيد تث ع عكو  ل .
الهد  هدذا جداء  ور اسوال  لكد  ندو عهمال حدداع ن فد  "   

مم  صعو اسمورال   م جاءوا مم بعيد لي  وا م  والدهم وإدرسوا وإبعلمدوا  
ك ميدددددد  اسوال ال ولكددددددم الك ددددددار إرف ددددددون  لدددددد "ال وال  ن. ولكددددددم مددددددا 
 تع ددو م ددده مدددا إ ولددده بعددد  ال دددان  ن ددا اخدددتان هدددذا الطرإددد  لدددذا جيدددو  ن 

ل دد  كدرت ا إدف   هالي ا الثممال وهذا كذب وافتاء وعدم معرفة احل ي ةال 
اجلزء اسو  ح ي ة هذا الصراه  ن ا ك ا ا الفو ان ن ين وندزره وندده  ىل هللا 
 ون  ن نفددددبهدث  حددددداال   قددددررت   ارع الددددرئيو اسمرإكدددد  الفدددداب  "بيددددل  
كلي ددد "ال  ن تمبدددا  اددديا ا وتعب ل دددا  ون  ي  ندددوال وقدددد هدددامجوا بيوت دددا ا 

مال   قص وان 1998س ة م وهذا ق ل  ن نر  عليهم ا 1997نريور س ة 
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ا عدددن   الددر  اجلميددل  2000ا ن ددو الفدد ة وهددذا ق ددل  ن نددر  ا سدد ة 
الددذي  ادد ى صدددور الددؤم ص ا غددزوات م هدداتم ووااددطمال ل ددد وضددع ا بددص 
خيارإم ا زم  اال " ما مع ا  و ضدان" هكذا نط  فرعدون زم  داال بدوش اإلبدم 

 الفدد لة  مدددا  بدددي  و مدددا و رهددو العدددار ملدددذا الكددالمال لددديو ه ددداو رمدددا ي ا
 سو ال  ما ا  وه البدام للك در العدال  وقدرارارم الد  تدذ  الشدعوب و دوهلم 
 ىل نعاد  ب  لاططارم  و اجلها  ا س يل هللا مم  جل ح  ا ا الوجو ال 
وقدد اخددتان اجلهددا   فاعددا عددم  ن فدد ا ال عدددواان علددى  حدددال  مددا مددم اعبددد  

عليده وهدذا مدم م دا ف  إ  داال  ن كدان ا يدار بدص علي دا فل دا احلد   ن نعبددي 
الفكوت لدا جيدري إلخوان دا ا فلفدطص  و العدرامل  و  فمانفدبان  و كشدمري 
والصدددوما  واسوغدددا إم وال لي دددص والشيشدددان و رتدددري  وكدددل ب ددد  اإلسدددالم وال 
ترو ساك اال  و  ن نبهم  ن ا  اهدون و) رهدابيون( ونطدار  ا كدل مكدانال 

لثدددددداين  ف ددددددل ل دددددداال سن ددددددا  رضددددددي ا ب ور نرضدددددد  الك ددددددر العددددددال ال فا يددددددار ا
(ال نفد   هللا  ن ال جيعل دا مدم يلتخ,ون من النا  وال يلتخ,ون من  )

هدددؤالء. سددد لبين  م ل مدددان سدددؤاال ع ي دددا "كيددد  سددد ب ابل؟"ال و ج بهدددا " ن 
ااء هللاال عما قرإوال فالذي مجعين ب  بعد يو  غياب قا ر علدى  لد "ال 

ر   هددذا الدددعاء "اللهددم اسددت عورات ددا وآمددم روعات ددا"ال وقددد أتاددرت  وكانددع تدد
كثري ب راقها   ا غالية جدا عل  قل ال  ندين  ح هدا ح دا مجدا ولديو ا  لد  
عيددوال ف ددد  حددو الرسددو  عائشددةال  ن احلددو لدديو بددذنوال  مددا الددذنو هددو 
احلددو الشددهواين ا ددارد عددم العالقددة الزوجيددةال يل  ددا مددم اجلميدد   زإدد  وتلدد  
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ي  ورامل مهمدةال وقدد أتكدد اجلميدد  مدم  لد ال ر نددر  مدم ال فداء االحب ددائ  
  ي ايت إث ع عكو قصبهم. 

 
  ظة ال,راا والو ون ِف األسر

 
وجدداءت اللح ددة الدد  ك ددا ن ب رهددا جيمعدداال حيدد  سدد  تمل تددم 
وال فداء  ىل  مدوعبص ل دمان سدالمب اال عمدر البدار وزوجبده واسش سدلمصال 

و م هاادددمال واهموعدددة الثانيدددة  ان وإوسددد  الب دددزاين و بدددو  و م ل مدددان و وال هدددا
وفددداءال وع ددددما قالدددع  م ل مدددان الب ددد  عيدددة   دددا سدددبتكينال ر تصددددمل هدددذا 
الكالم ف د تعل ع ر بشدع رغم قصدر الددع الد  عاادع معد ال  مدا ل مدان 
فحددا وال حددردال ل دد  را   ن إفددري مد  الرجددا ال " ندين سدد  هو مدد   ر"ال 

وأتارت جدا هلذا اسمرال ولكم تدخلع  مه وه  خت   الددموه هكذا قا ال 
ا عي هاال وقالع لهال " ن  ابوال وضعه صدعو لدم إفدبطي   ن إكدون مع داال 
ولدددم تفدددطي   ن  شددد  معدددهال سن سددد رهم  هدددو "ال ل دددد حدددزن ل مدددان هلدددذا 

  آسيا كانع صامبةال فه  تعلم  ن مم واج ها ياجلوابال  ما قل  وح  وبل 
والدرا ومفاندرا ومفاعدرا ا تربيع  خو اال لذا كانع صامبة ال  اء م  

ت  دددر  ّ  ف ددد ال كيددد  إكدددون الشدددعور ع ددددما إدددر   حددددان  ي الددده إدددذه ون 
للم هو ال وا هذا اههو  عدو متبجمل ملدمال   دا حل دات حرجدةال إعيشدها 
الرجا ال ف حم  وال و خريا ال نع د  ال هللاال وقد كان اسش عمدر البدار خيداث 
مدددددم  مددددددر واحدددددد وهددددددو  ن إدددددبكلم اسوال   مددددددام الكي دددددص ابللمددددددة اسور وإددددددةال 
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وتددخلع  م ل مدان و خدذت عيدة وقرببهدا  ليهدا وقالدع هلداال " تدذكر عدم  بدو 
ال دددددرد الليددددد ؟  تدددددذكر قصدددددة عدددددم خالدددددد الشددددديخ؟ال  تدددددذكر قصدددددة  بدددددو  سدددددر 
اجلزائددددري؟"ال وقددددد ر ت "نعددددم   مامددددا"ال "لددددذا ال تبحدددددا  بددددداال سن  بددددوو 

هو    حيددددد   ه دددددوا"ال ل دددددد خافدددددع ع ددددددما ععدددددع ملدددددذا الكدددددالمال سددددديذ
وتع  ددع   ددا كانددع تعددرث  ن  عمامهددا هددؤالء ا الفدد ون اسمرإكيددة وقددد 
زرعع  مها ا قل ها اسم يات مم الصمرال عرفع   ا لو تكلمدع سدب لو 
الشاكل سمها و خواراال لذا فهمع الرسالة  امداال وهد  معدذورع لدو  دداع 

ريع وعمرها ال تب اوز ا امفةال ل د حزنوا جدا ا هذح الرعال فه  ب ع صم
ف ددد  را وا  ن إ  ددو مع ددا ولددو ا الباعددو وزددان ال لك دده ال سدد يل للعوايدد  
ا مثل هذح ال داي  احلربيدةال "  دا احلدرب    رال فدال تلب دع للدوراء وامد ال 

 ف نع احلر و ن كذبوو".
ت اسخدددريع لدددعش عمدددر "  هللا ل دددد حدددان الوقدددع"ال هدددذح الع دددارا

البار "س بحرو"ال   بد  ال فاء ابل هوو وا رود مم  ع الش رع فهم ر 
خيددددرجم م ددددذ  خددددوهلم لبحبهدددداال  مددددا  ان ف ددددد ضددددممع  وال ي  ّ  ومشمددددع 
ج دداههم بددد  مددم آسدديا فل مددان   اسمددريع الصددمريع عيددةال وكانددع  م ل مدددان 

 ن جتبهدددد ابلددددعاء ل دددا خت ددد   موعهدددا وراء ال  دددابال وو عبهدددا ويل دددع م هدددا 
حددددص نصددددل بفددددالم  ىل هدددددف اال خددددرجم ومعهددددم اسش عمددددر البددددارال و ددددركم 
وكانددع ميدداح ال حددر قددد امددبعت الشددايتال وقددد راف  دداهم قلدديال  ىل اسمددام   
و ع اهم بدعاء الف ر والو اه   قم ا مراق بهم مم بعيدال   هللا  نه الشعور 

فدد حم خرج ددا مددم م دإشددو لكيددام وين   ن هللا قددد قدددر ل ددا هددذا اسمددر كلددهال
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لل  دداء فيهدداال ولكددم اليددوم تبحددرو نفدداءان  ىل  اخددل العمدد  الكيددين  مددا تددم 
 فف اط  بعد قليل لا س  عله.

 م ددددددي ا ليلب ددددددا ا تلدددددد  الشدددددد رعال نفددددددم   صددددددوات الطددددددائرات 
ع احبلوالفيارت والدابابت تب ه  ىل كيام وين ور نب كد بعد  ن كانع قد 

مدددم ق دددل ال دددوات اسمرإكيدددة اإلايوبيدددة الشدددتكةال  ال  ن دددا ك دددا نفدددم   صدددوات 
ال ا فات وهد  ت دذث م داي  بعيددع عدم كيدام وينال وعرف دا حي هدا  ن المابدة 
 طدددر ابلصدددوارإخ اسمرإكيدددة الوجهدددة ور نعدددرث ابل ددد   ا  ي مكدددانال هدددل 

ا  هددددد  الكبدددددا  م كول يدددددوال  م مدددددا بدددددص  لددددد ال ر نعدددددرثال وبفددددد و خربت ددددددا
العفكرإة ف د عرف دا  ن احلدرب قدد بدد ت بشددع ا ال ط دةال كاندع  صدوات 
الداف  ه  ال  تملدو كدل صدوت فيهداال واادتكع الفد م احلربيدة اسمرإكيدة 
ا احلددددددرب  مددددددا ابل صدددددد  عددددددم يرإدددددد  الصددددددوارإخ الوجهددددددة  و  سددددددبادامها  
كمددددرجات للطدددائرات الددد  ت صددد  الددددنيصال ل دددد و دددا بفدددالم  ىل الفددداعة 

لباسددعة ف ددراال   اسددباران هللا تعدداىل علددى ال ددزو   ىل كي يددا ولكددم عددم يرإدد  ا
المابددة وخطط ددا  ن نفددري  ىل الدددن الفدداحلية و عددين مدإ ددة المددو ابلبحدإددد 

كيلدددومتا ع ددداال ر  دددرب ال فددداء ملدددذح ا طدددة سال   130وهددد  ت عدددد  كثدددر مدددم 
ف د   مدا ال هدار نربكهمال  ن ا س فل  الطرإ  الربي وسبكون حركب ا ابلليل 

فل  ددد   ىل المابدددة لل دددوم واالسدددتاحة ل ب  دددو عيدددون اجلواسددديو ا لدددص وهددد   
كثريعال وبعد االسباارع ربط ا  مبع اال وه  اد طة واحددع فيهدا الربإبدا ومالإدة 
واحددددع وانموسددديةال ل دددد خ   دددا كدددل اددديت وترك دددا  غدددراو ال فددداء والالبدددو 

جهزت مفدس  وق دابل ال و مدا الزائدع  ع الش رعال ل فع اجل ز وال  يلة و 
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احلددددذاء ف ددددد ل فدددد ا ال عددددا  ال السددددبيكية الكي يددددة مددددم نددددوه ) وموجددددا(ال  مددددا 
ع ددداجل ار ف ددد لدد و نددوه )اب (ال ور إكددم لدددإ ا ك ددا ر وهددذا كددان خددري ل دداال 
س ددا سددبكون ا يلددة سرجل ددا والفدد ر يوإددل جددداال وقددد قفددم اح  ىل مددرحلبص 

  مرحلة الدخو  ا العمد  الكيدين  حفو ا طةال مرحلة الوصو   ىل المو
والرجوه  ىل اإلخوع الصوماليص مم جدإد ل د  ال اومة سن العدو لدم إ  دى 

 ا م اي  ا ل تع يوإلة.
 رك دددا ا الفددداعة الباسدددعة ونصددد  ف دددراال واسدددبمرإ ا ا الشددد  
محدددا اع الشدددايت اجلميدددل وكدددان صدددوت اليددداح تونفددد ا وال ن فدددى قدددوع ا دددي  

ذي   هل اال ل د توكل ا على هللا ا سد ر ع يدو فد حم نبحدرو ا اهل دي ال
 راو اسعدددداء الدددذإم إ حثدددون ع ددداال  سدددرع ا ا طددداع لكددد  نعدددرب كيونمدددا ق دددل 
ال  در ونكدون ا ال داي  ايم ددة لكد    د  ال ددم  علي داال فكلمدا اببعدددان 
مددم كيددام وين كددان ال ددم  اسمددين والعفددكري  خدد ال كددان  ليل ددا ال إعددرث 

 ددا ور  ددربح مددا سدد  عله ا الرحلددة الثانيددة والفدد و  ن ددا ال نعددرث مددا ا اددي ا ع
سددددي و   ن اعب ددددل وقددددد ح ددددظ الطرإدددد   امددددا ووضدددد  بعدددد  العالمددددات سال 
ن ي   ا اء الفري ابلليلال وع دما اقتب ا مم كيونما ترك ا الشايت و خل ا ا 

الدتار احلدررال الماابت الشدوكيةال وب  دل هللا اختق دا  ع وبدة مطدار كيونمدا 
ف دددد كاندددع الطدددائرات العفدددكرإة تطدددري م دددهال فوج  دددا وتدددم ا وسددد  الددددرد 
و سدددرع ا وخرج دددا  ىل الطدددرث الثددداينال و هدددرت مدددزاره ال رإدددة ل ددداال فددددخل ا ا 
عم  مزاره اجلدوز اهل ددي وا  دروات فعرف دا  ن دا قدد ترك دا ال رإدة مدم وراءانال 

ي اها  نه آخر   ان س فدمعه بعدد وبعد قليل عع ا آ ان ال  رال ور ندرو ح
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اليددوم ا هددذح الرحلددة مددم الفدد رال ل ددد  سددرع ا حددص وصددل ا  ىل م ددتمل يددرمل 
 ىل الشدؤون الدرباري(ال  -وقر ان ا الفبة مكبوبة ابللمة اال ليزإةال ) ىل كيوغ ا

والطرإدد  الثددداين إدددؤ ي  ىل مكاتددو ال  مدددة الكي يدددة للمحاف ددة علدددى الدددرباري 
ت ومددا  ىل  لدد ال فلدددإها مكبددو ا كيونمددا س ددا ت دد  ا واحليددواانت والمددااب

عم  )ممية بوين وممية  و وري(ال وه  غابة ك دريع ت دد  مدم معفدكرت ا ا 
الكبددا وت بهددد  ا ماف دددة المدددوال وهددد  م دداي  خطدددريع وإكثدددر فيهدددا الوحدددوش 
ال تسة بكل  نواعهاال وع دما وصل ا  ىل م تمل الطرمل كان ضوء ال هار قدد 

 مبدددار ا عمددد   10ذا خرج دددا مدددم الطرإددد  العددام و خل دددا سكثدددر مدددم بددد ال لددد
المابددة الشددوكية وكانددع مكشددوفة بشددكل مددا بفدد و   ددا ابل ددرب مددم ال دداي  
الفددك يةال وزان هدددا مدددزاره الواي دددونال ر إكدددم ابسدددبطاعب ا البحدددرو  كثدددر مدددم 

ي ل دا  ل ال   اسباران هللا و رسل ا اسش الدليل لي تي ا  خ ار ال فاء وإشدت 
 بع  الطعام وف ر الاء ل اال لك  نفبعد لالنطالمل ابلليل. 

م  هو الدليل  ىل ال رإدة وب يدع 2007-1-7ا إوم اسحد 
 ان واسش إوسدددد  الب ددددزاين و بددددو وفدددداء وكالاددددا مطلددددوابن لعالقبهمددددا بعمليددددة 

مال بدد  ال دان  درون زدواران فدالطرإ  2002ضرب الصدهاإ ة ا مم اسدا سد ة 
 مبددار ف دد ال وكدددانوا إ صدددون  عمدداهلم اليوميددة ف ع دددهم  10و  ال إ عددد سدد

جيمدد  احلطدددو ا المابدددة وبع دددهم إدددذهو للصدديد وغدددري  لددد  مدددم اسعمدددا  
وك دددا قل دددص مدددم رءإب دددا ففدددي لمون الفدددلطات م اادددرع  ون تدددر  ال س دددا قرإدددة 
صمريع وإبعارث اجلمي ال كما   ا مشهورع ابجلواسديو ا ليدةال وليفدع هدذح 

ىل الددد   تواجدددد ا هدددذح ال ط دددةال ف دددد سدددافرت بدددرا وةدددرا مدددم هدددذح الدددرع اسو 
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مال وك دددا  دددال  ال دددان فيهددداال 96-95-1994ال ط دددة  ىل المدددو ا سددد ة 
م جل ددد الكثددري مددم  ب اءهددا للب فددو علي ددا ا كيددام وينال 98وبعددد  حددداا 

وهددددذح الددددرع جيددددو  ن نفددددافر  ون  ن إالح  ددددا ال ددددان بفدددد و اسوضدددداه ا 
ال فوع مم  هل ال رإة  رحم  مام ا وهم جيمع دا احلطدو مدم احلدو ال كانع 

المابة وكذل  الرجا ال وك ا نراقو اجلمي  مم  اخدل الشد رع الد  تدم فيهدا 
ور إ دتب م دا  حدد  ال مددرتصال ف دد  هدر ل دا رجددل وامدر ع مفدافران وكدد ن هللا 

  ال  را   ن خيبددرب   ان دداال فلددم جيددد هددذا الرجددل مكدداان لوضدد  سددايورح الك ددري
ابل ددددرب مددددم الشدددد رع الدددد  ت عددددد ع ددددا االاددددة  مبددددارال ل ددددد اقددددتب م ددددا وكددددان 

ددددياش إبحدددددا مدددد  الددددر ع   رمددددى الفدددد بالسددددك  فددددومل الشدددد رع كص مدددد  خ 
ال الحددص ففدديعو  بعددد فددتع   بعددا الفددريال وهددذا  جددراء عددا ي مددمالشددوكية و 

 دا و خدذهاال  مدا تدم ف دد ففدرانها ت فدريا آخدر سن دا ا  دروث حدردال و  
 ندددده قددددد وضدددد  عالمددددة لكددددان وجددددو ان وسيح ددددر ال ددددوات لبحاصددددرانال قلددددع 
للش اب "جيو  ن نب كد مم الشوا  وما فيها لكد   درد الوسدوان اسمدينال 
و هددو  بددو وفدداء وأتكددد مددم الفددكص وا دديشال   عددا   لي ددا ورضددي ا وخددرد 
 الوسان م اال وم   ل  تراجع ا قليال  ىل  اخل المابة فوجددان اد رع كثي دة
وقددد رمدددع  فرعهدددا علدددى اسرو وهدددذا مددا إ  ع دددا فدددال إفدددبطي  الدددار زاندددو 
الطرإدد  رءإب ددا  ن ادداء هللاال  مددا الددرع الثانيددة ف ددد اقتبددع  موعددة مددم ال فددوع 
مم ا رت ا وك ا ا وض  االسبعدا  للكدالم معهدم وعددم فدزعهمال دمكان دا 

ال  مددددا  خ ددددارهم  ن ددددا مفددددافرون وحددددان وقددددع االسددددتاحة  ددددع  ددددل الشدددد رع
الشكلة الرئيفية   م سياربن غدريهمال ولكدم هللا تددخل بع اإبده مدم جدإدد 
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ور إددبمكم مددم رءإب ددا رغددم قددرملم. وقددد حصددل ل ددا قصددة  رإ ددة ف دد  الثام ددة 
صد احا ت رإ دا عع دا  اداان إبحدداون وإب ددمون  لي داال وت دص ل دا   دم مددم 

  ا ر   اهلددثال الشرية العفكرإةال وبد   حدهم فرو ايخر علدى الرماإدة 
"جيددو  ن ال تددرحمال بددل  يلدد  ال ددار ف دد  هددر  الرءإددة"ال ال حددو  وال قددوع  ال 
اببال ما ا جيدري ا هدذا العدار؟ال أتكددان  ن الفدلطات قدد عرفدع ع داال وك دا 
ن ب ر  ن إب دموا  لي ا لب د  اإلاب اكاتال وبعد قليل  هروا  اما  مام ا وهم 

م  ن  حدددددهم ر إصددددطا  ا حياتدددده وكددددانوا ال إرون دددداال وت ددددص ل ددددا مددددم حدددددإثه
إعلمونه الطرإ ية الفلمية للصيدال لذا كانع ال مائر تعو  للصديدال وادكران 

 هللا مم جدإد.
ا الفدددداعة العااددددرع صدددد احاال عع ددددا  صددددوات مددددم بعيددددد وك  ددددا 
آليددددات عفددددكرإةال   قلدددديال قلدددديال  هددددرت ايليدددداتال   ددددا الدددددابابت الكي يددددة 

وصدددددددلع مدددددددم مكوكدددددددوين لالادددددددتاو ا احلدددددددرب ا  الربإطانيدددددددة الصددددددد   وقدددددددد 
كيام وينال ل د بد ت العارو ه او وتم ال نعرث ما فصدل ابل د  ال وك دا 

مال فدال  دا  لبربإدر 2007-1-5آخر مم خرد م ها ا إوم اجلمعة  رإدخ 
عددددددوا م علدددددى  هلهدددددا وحدددددص لدددددو  يل دددددوا رصاصدددددة واحددددددع فليلب كددددددوا   دددددم 

 اهدد ومفدل  واحدد ا ال رإدةال وهدذا  سي بلون عز  ف د ال فلدم إ  دى اداب
لددددة اسمرإكيددددة لكدددد  ت بددددبهم بددددل سدددديدخلون ا ب ددددروا اي مددددر ي يعدددد  فلددددم إ 

المدددداابت س ددددا خ ددددا قهمال"ال  لدددده  الهللاال وحفدددد  ا هللا ونعددددم الوكيددددل"ال هددددذح 
الكلمات كانع مثابدة يعام دا وادراب ا وياقب داال ر ولد  سدواها وك دا نكررهدا 

ل دددا احلدددرب وقدددد خطددد  العددددو هدددذا اسمدددر مفددد  اال ا ن وسددد اال ل دددد  هدددرت 
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كانددع صددحيحة فدداسمر الطدد     فكدل ختيالت ددا ب دددوم اجلدديش الكيددين للحدددو 
مفدددد  اال فالدددددابابت كانددددع كثددددريع وايليددددات العفددددكرإة ال  صددددى عددددد هاال 
وحشددددد اجل ددددو  الكي يددددون واسددددب  روا ا كددددل العفددددكرات واددددح وا كددددايالت 

 كيونمداال ل دد عرف دا ح دا الوجده ال  دي   اخل الشداح اتال واجلميد  إب ده  ىل
للفددلطات الكي يددة ا إومهدداال فمهمددا بعدددت كيونمددا عددم  ن ددار العددار فكددل 
حركة مف لة لد  هللاال كما  ن اإلعالم ا ل  كان إباب  كل حركة ا تلد  

 ال اي . 
ل ددددد  خددددذان  رسددددا جدإدددددا ا المي يدددداتال  رإددددد مددددم ال ددددارف  ن 

حركدددات ت صددددان تدددم الفدددلمون اهاهددددون إبايدددل الشدددهدال فكدددل هدددذح الب
وكلهددا ومددم فيهددا ومددم حركهددا مددم وراء الكددواليو ر إكددم لدددإهم   ىن فكددرع 

ال  مددتا مددم آليددارم وك ددا نعدددها الواحدددع تلددو اسخددر ال ) 10 ن ددا علددى بلعددد 
(ال تي  دا  نده مهمدا ملكدع الددو  المربيدة مدم تك ولوجيدة يعلم الغي ح إال  
ه عددد دددا العددددو فدددال  حدددد   ل هللاال فلدددو  را  هللا  ن إكشددد فددداسمر معلددد  بعلدددم 
   أفرأيتم ما ودعون من  ون   إن أ ا     ب  ر والعكو صحي ال )

ه    ه  ن كا   ,ات ض  ر   أو أ ا   بر   ة ه    ه  ن ممل  كات   ت  ه       
(ال وهددذا مددا جيهلدده اسعددداء المربيددون عددم  ل      علي  ه يتوك    ابتوكل  ون

ل  اجل دار الدذي ال إ هدر  بدداال ك دا اقورم هو  رت ايهم اب  اهاهدإم  ن سر
نبحدا م  ب ع ا وسد ل ا  ن فد ا كيد  لدو  ن مهمب دا هد  مهامجدة ال دوات 
الكي يدددة  اخدددل العمددد  الكيدددينال حلمل دددا اسلمدددام ولزرع اهدددا ابلليدددل ا الطرإددد  
وحلصل  زرع ك ريع ا  ل  الطرإ  سن ال دوات الكي يدة كاندع فرإفدة سدهلة 
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 مام اال ولك  ا ر  درد ب يدة الكمدص  و مهامجبهداال بدل االنفدحاب ا  د  ور 
إكم لدإ ا سو  ق ابل إدو  ومفدسات ا وقد ات   ا  ن  ولو ت ا ا رود مدم 
هددذح ال ط ددة سال تددرد ا دداكم اإلسددالمية   نكددون سدد  ا ا قبددل الدددنيص ا 

 ا بكددل الوسددائلال  ا دداء الصددوما ال  مددا   ا كشدد  ا العدددو ففدد داف  عددم  ن فدد
مبابعب دا ت ددم ايليدات ل دع  ن داران  مدر ع يدوال ف دد ر إ دا سديارات جيدو 
مكشدددوفة وفيهدددا عدددد  لددديو  ب ليدددل مدددم المدددربيص الددددنيصال وتفددداءل اال "لدددا ا 
ف دددر هدددؤالء  ىل م ددداي  احلدددرب؟"ال وقدددد أتخدددرد الددددليل ا العدددو عال وبدددد ان 

وكثدرع الروحيددات و هدور المربيددون تلدل سدد و أتخدريحال وربط ددا  يدت ايليددات 
ا إددوم اسحددد وهددو إددوم عطلددة وخلصدد ا  ىل  ن ه دداو  مددر غرإددو حصددل ا 
ال رإدددةال "رمدددا اعب دددل اجلميددد "ال هكدددذا فكدددران ا اسمدددرال ولكدددم لدددا ا ر إرجددد  
الدددليل؟ال واجلددواب كددان وضدداحا "رمددا اعب ددل هددر  الوصددو   ىل العددائالت  و 

لثددداين  ن هدددذح البحركدددات موجهدددة  ىل احلددددو  الفدددؤا  ع هدددا"ال  مدددا البحليدددل ا
ورما قد سافرت العائالت ور إفبط  الدليل الرجوه  لي ا فما ر معهاال الهم 
 ن ا ع ددما ر إ دا المربيدون عرف دا  ن ه داو اديت قدد حصدل ا ال رإدةال ومدم   
 هددرت الطددائرات الروحيددات الك ددريع بكثددرع ونزلددع ا كيونمددا ور ت ب ددر كثددريا 

رت ابجتاح الموال ر إكم لدإ ا   ىن معلومة ما فصل ه داوال  م دي ا ف د يا
 اران ا المابة ال رإ دة مدم الطرإد  والد  ت عدد عددع  مبدار مدم ال رإدة ور إكدم 
مع ا ما صكله  و نشدربهال انب دران  ىل العصدر ور إ هدر الددليلال   انب دران  ىل 

ة ولكدددم ق دددل  لددد  جيدددو المدددرب ور إ هدددرال ف دددرران  ن نبحدددرو وندددتو ال ط ددد
معرفة س و عدم  هور الدليل ل كون على بي ة ما س  علهال فهدو إعلدم  امدا 
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مكان ددددا وال نرإددددد  ن ن دددد  ا  ي كمددددصال كل  ددددا اسش  بددددو وفدددداء ليددددذهو  ىل 
ال رإددددددة سن لدإدددددده معددددددارث مدددددد  بعدددددد  العددددددائالت الدددددد  عاجلددددددع ع دددددددح ا 

رقيدددددة مدددددم إبا طددددده البفددددعي اتال فددددداسش  بدددددو وفدددداء مشدددددهور ب دددددراءع ال ددددرآن و 
الشدديطان مددم الددوال واسددباار ب و عطي دداح وقبددا كافيددة لكدد  إددذهو وإعددو ال 
وات   ددا معدده  ن إرجدد  ا الباسددعة بعددد العشدداءال و ن إصدددر صددو  معي ددا قددد 
ات   ددا عليددهال و ن ر إصدددرح ففدد علم  ن ه دداو خطددر علي دداال و ددرو اسش  ىل 

و تددهال وقددد أتخددر عددم الوعددد ال رإددة وانب ددرت  ان وإوسدد  الب ددزاين  ىل حددص ع
ال رر ب ص  ساعة ت رإ اال وقرران  ن نبحرو ونتكه حفدو االت داملال ولكدم 
واحلمدددب رجدد   لي ددا و عطدداان اإلاددارع وتددم ر إ ددا عليددهال ف هددر ومعدده  يعمددة 

 والرا  20لددت مددم الدداءال واسددبطاه  ن إصددرث  3ومشددروابت وجددالون سددعة 
خ دارال قل دا لده "هدات مدا ع ددو    بدو لشراء هذح احلاجيداتال   فاجد ان ابس

وفدداء"ال ف جدداب "بفددم هللاال ل ددد  سددرت العددائالتال ال فدداء واسي ددا "ال كددان 
ر ان "ال حددو  وال قدددوع  ال ابب"ال ففددد ل اح "هدددل ه ددداو رجدددا  معهدددم؟"ال فدددر  

ال وإ دددددددو  ن "قدددددائال: "نعددددددم ععددددددع  ن ه دددددداو  ش كيدددددين  عدددددده سددددددار ابابإدددددد 
ا ال رإدةال سد ل اح  ن كدان ه داو خدرب  الفدلطات الكي يدة  فد  بكدل غرإدو

عدددم عمددددر الابدددارال ف جدددداب "ال  حدددد إعددددرث  إدددم عمددددر البدددار وال الدددددليلال 
ولكددم سددلمص  سددر  إ ددا"ال ل ددد اددكران هللا سندده مددّم علي ددا و ب دداان ا هددذح 
ال  طة رغم كل هذح اإلعب االت وبع  هؤالء إعرفون مكان ا كالددليل مدثال 

الال كمدددا ادددكران سددد حانه سن دددا عرف دددا مصدددري وال نددددري  ن كدددان قدددد  سدددر  م 
عائالت دددداال وك ددددا نبوقدددد   مددددر كهددددذاال ويل  ددددا م دددده سدددد حانه  ن إصددددربانال وقلددددع 
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لةخوع " ن ا ري فيما حصل سن ا قد اسدباران هللاال وجيدو علي دا  ن نبحدرو 
بفرعة خارد هذح ال ط ة ففي مطون على ال فاءال وال ع و  ن هذا هو 

إلإددد  ر آي"ال وحفدددو العلومددات اسوليدددة الددد  سدد و  يدددت ا   دددص مددم ا
 ىل غدرث معزولدة   هرت لعش  بو وفداء ف دد  خدذت زوجد  وزوجدة إوسد 

ال السدددب واملم بعدددد  ن تعرفدددوا علددديهمال كمدددا توقع دددا مدددم تلددد  اسمدددور حي هدددا
يل  ا مدم اسش  عطداءان بعد  الب اصديل فيمدا جدر  ه داوال فد خربان حفدو 

هدددو عمددددع ال رإدددة قدددد عدددرث ب ددددوم عمدددر رواإدددة اسهدددا   ن )ادددي  مجدددا ( و 
البددار مدد  ال فدداء واسي ددا ال وتددركهم  ىل الصدد ا ال    خددرب الفددلطات عدد هم 
ويلدددو مددددم العفدددكر  ل دددداء الددد    علدددديهمال   ر إل ثدددوا حددددص عرفدددوا زوجدددد  

ال وهددددذا كددددان مبوقعددددا سن  بعددددد إددددوم وزوجددددة إوسدددد  الب ددددزاين )صدددداال ن هددددان(
يال وعلم اجلميد  ا ال رإدة  ن ه داو كليهما لدإها مل ات لد  اإلإ  ر آ

معب لددص مددم ال فدداء واسي ددا ال لددذا انشددرت اسخ ددار بفددرعة الددربمل مددم ق ددل 
اإلعدددالم الكيدددينال )اعب دددا  زوجدددة الطددد  ه مدددات الفددد ارات(ال هدددذا ع دددون 
اإلعدددالم الكيدددينال  مدددا اجلرائدددد الصدددهيونية ا كي يدددا ف دددد ت   دددع ا الكدددذبال 

الفلمص  بداال ور تل هر عيوب الفلطات فه  معروفة   ا ال تراع  مشاره 
ا اعب ددا   ي ددا  بفددم الرابعددة مددم العمددر وتك دديلهمال بددل سددترا س ددا  ائمددا 
ت هر عيوب الفلمصال  ن ا نعلم جيدا جرإدع )ال يشمال واسب در ( فه  مم 
آالت الصدددهيونية العاليدددة الدددص تكدددرح كدددل مدددا هدددو  سدددالم ال وقدددد  فدددا ان اسش 

اال ف د قدا  سدلمص ا   دص  ىل الشد رع الد  انطل  دا م هدا معلومة مهمة جد
و م هؤالء   م سي دون ا و فكوا ب داال وال نددري  ن كدان قدد  خدربهم  ن دا  
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ك ددا مدد  عائالت ددا ا تلدد  الشددد رع  م الال ل ددد  ركددع كددل ال ددوات ال حرإدددة 
وا اصددة واجلدديش والشددرية احلدو إددة والمربيددون  ىل تلدد  الشدد رعال ور جيدددوا 
سو  ح ائ  ا وكباب )الداء والدواء(ال ل د  اان هللا ع دما  هلم ا  ن نبحدرو 

 م ها ومم  ون  ن  رب سلمص  و عمر البار  و ال فاء خبطب ا اجلدإدع. 
وا البح ي ددددات قددددا  اجلميدددد  مددددا إعرفدددده " ن  زواج ددددا ا  اخددددل 

  ي  الصوما  وا غابة الكبا"ال لذا كانع تل  الليلة  اد على ال ط ة مدم
ليلدددة  خدددر ال ف دددد بدددد ت الطدددائرات احلربيدددة عملهدددا ا احلددددو  ة دددة وجدددو  

و     ب أ خل   م دخ  ص  دا ع اصدر  رهابيدة فيهداال  مدا تدم ف دد قدر ان )
(ال هددذا هددو وأخ  رج  ج  رأل ص  دا واجع    يل م  ن ل  د   س  لطا   ص  حلا

 عددداء رسدددو  هللا ع ددددما خدددرد مهددداجرا فدددارا بدإ ددده  ىل الدإ دددة وقدددد نصدددرح هللا 
 صرا م ي ا.ن

تشددداوران ا ا طدددوع الباليدددةال ويل  دددا مدددم اسش  بدددو وفددداء  عطددداءان 
العلومات عم الطرإ ال وقد فعل  ل ال فد خربان  ن دا سد ب ه م اادرع  ىل قرإدة 

كيلدومتا ت رإ دا وال جيدو  ن إدران  حدد ق دل   50)ماراين( الد  ت عدد  كثدر مدم 
ك دا  ىل اجتداح المدو مبدوكلص هذح ال رإةال فاسباران هللا وخرج دا مدم المابدة و ر 

على هللاال   دا احلدرب وقدد بدد ت ب دوعال بعدد فدتع قصدريع ترك دا م دتمل الطرإد  
الؤ ي  ىل قرإة )مكوكوين(ال وبعدد سداعة مدم  لد  ر إ دا سديارع بي داء واق دة 
وهدد   بعددة ل  مددة الددرباري والمدداابتال فتك ددا الطرإدد  و خل ددا المابددة الشددوكية 

الفدلطات لدذا ال جيدو  ن ن هدر هلدم  بدداال ا  اخدل سن هؤالء إعملون م  
المابدددة اخبدددربان سو  مدددرع كيددد  وشدددى  ون  ن إكدددون ه ددداو  ي  ادددر لطرإددد  
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و ون  ن نعلم ما خي يها بداخلهاال كدان ال دالم واالادواو واسصدوات المرإ دة 
ه  ال  ريمم على الشهدال  ما تم فلدم إ دارمل  كدر هللا  لفد ب اال ك دا ودش 

   رع  خددر ال وندد ا   ون دد ط  وندددور حددو   ن فدد ا ا مكددان  رع ونزحدد
ية وفيهدددا كثافدددة عاليدددة مدددم كو عدددم يرإددد  مالئدددمال سن دددا ا غابدددة اددد واحدددد ةثدددا

اسادد ار ور تكددم الرءإددة واضددحةال كانددع خططب ددا اإللب دداث الطوإددل حددو  
الفيارع لك  نتكها وراءان وقدد تع  دا جدداال ور نعلدم   دا ال داإدة ف د ال وبعدد 

مدددت مدددم االلب ددداث خرج دددا  ىل الطرإددد  مدددم جدإددددال وكاندددع الفددديارع  200
وراءان بعددع  مبددار ف د ال و عددين  ن دا قددد  جهددان  ن فدد ا ا االلب داثال وت ددص 

 م  ددداال ل دددد  الو ولك  دددا ر نكدددم ل فدددبهص  ي اددديت  ل دددا   دددا سددديارع خرابندددة
نصددددح ا  بدددددو وفددددداء  ن ال إددددران  حدددددد ا الطرإددددد   ال بعددددد  ن ن طددددد  نصددددد  
الفددافةال ل اددرد مددم م دداي  احلددرب والشدد ال سن ال  ائددل الدد  تفددكم هددذح 
ال دداي  تعددرث  ب اءهددا وسددب لغ الفددلطات  ي غرإددو فيهددا ةفددم  و بفددوء 
نيدددددةال واصدددددل ا الفدددددري حدددددص م بصددددد  الليدددددل وج   دددددا الطرإددددد  وو ددددداال ر تتك دددددا 
الدددددابابت ف ددددد كثددددرت  صددددوارا وقددددد قدددددمع مددددم )مكوكددددوين( ومب هددددة  ىل  

لفاندع اجليشال ف د كانع الطائرات اسمرإكية قدد بدد ت ابل صد   كيونما
ا  ي .  ن  سر نفداءان و ي ال دا ر إر ع دا ا مواصدلة الفدري سن  مدرهم ب 
وال إمل ده ادديتال وهددم قددد اسددبارن هللا  وال و خددرياال لددذا علي ددا مواصددلة سدد ران 

ة بفددديطة ملددددوء  م سال إعدددرث  حدددد  مدددرانال وك دددا ن دددم   دددا سدددبكون مفددد ل
ففيفددب وبم وإ ددرد عدد هم س ددم زوجددات ولفددم ممددم رفدد  الفددال  ا وجدده 
 حدددددال ور إب ددددص ل ددددا  ن الفددددلطات الكي يددددة سددددببعامل معهددددم بوحشددددية وبددددال 



                   652War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 نفانية كما  هر للعارال و قدو  هلدؤالء  ن دا قدد  ي دا ا  إ  دا مدم قبدل ال فداء 
اءكم  و واسي دددددا  قصددددددا ور نل ددددد  إومدددددا ا هدددددذا احلدددددرب  ىل خطددددد  نفددددد

 هانبهمال فلما هذح الوحشية م  عائالت ا؟ال واجلواب واض  فه داو الكراهيدة 
الصدددلي ية الددد  إشدددبهر ملدددا الدددرئيو الكيدددين )كي ددداك (ال وصددددإ ه وادددرإكه ا 
اجلر ة )بوش(ال و قو  هلؤالء  نه رمدا حصدل عدم يرإد  ا طد  قبدل بعد  مدم 

" وقددد رفدد  عددم نفدداءكم  و  ي ددالكمال وهددذا إفددمى ع دددان "عددم يرإدد  ا طدد 
اسدبكرهواال وقدد  دداع  مة ممد صلى هللا عليه وسدلم ا طد  وال فديان ومدا 

لة ع دددددما  كدددددرت  ن الشددددديخ ابددددم عثيمدددددص  جددددداز ا فبدددددواح عددددم هدددددذح الفددددد 
الشدددهور قبدددل نفدددداء و ي دددا  اسعددددداء  ن كدددان  لددد  رّ ا علددددى قبدددل نفدددداءان 

اث  عراض اال و ي ال ا و ن كان  ل  سيؤ ي  ىل  إ اث اسعداء مم اسبهد
وهذا ما فصل حاليا ا فلفطصال ع دما إطل  ال اومدة الصدوراإخ ا الددن 
فهددم إددر ون ابلثددل ف دد ال ولدديو  لدد  اثبددع ا كددل حددص فالفدد ة  ث ددا علددى 
عددددم  سدددبهداث ال فددداء واسي دددا  والع دددزعال ومدددذه  هدددو عددددم اسدددبهداث 

هددو حدددإ   اسي ددا  وال فدداء والع ددائز مهمددا فعددل العدددو  لدد  ب ددا و ليلدد 
رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ع دما  مدر الصدحابة بعددم  سدبهداث هدؤالء 
ا احلدددروبال ولك دددين  عدددذر مدددم  هدددو مدددذهو "الدددر  ابلثدددل عدددد "ال ولكدددم 
جيدددو  ن إكدددون  لددد  لدددر ه العددددو ال اادددر ابحلدددرب ف ددد ال وال تكدددون  لددد  
اسدددتاتي ية حددددربال وقددددد  كدددرت سدددداب ا  ن ددددا توق  دددا عددددم اسددددبهداث سدددد ارع 

رائيل ا نريور ل رملا مم مدرسة  ي دا ال و نكدرت  خبطداث اسي دا  ا  س
ابسددالنال وهددذا مددذهو اجليددل ال دددمي مددم ال اعدددعال  مددا اجليددل اجلدإددد في دددو 
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بفد و افعدا  العددو الوحشدية وكلده ر    نه قدد خدرد قلديال عدم  جتداح ال وصدلة
علدددى ال وهدددذا سددد و كبابدددة هدددذح الدددذكرات الددد  عيبهدددا "احلدددرب فعدددل ال غدددري

اإلسالم" سن ا جيو  ن ال نبشابه ابلك ار ا ر و   فعال ا.  ن  سوت ا ممدد 
صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم ور إث دددددع ل دددددا  نددددده احب دددددز  و سددددد م اسي دددددا  ا 
الفدد ون وصدد  هم   ددم "م دداتلون  عددداء"ال وهددذا لدديو مددم أتليدد  ال اعدددعال 

 2500ثر مم ف د  ا بع الب ارإر  ن الوال ت البحدع اسمرإكية  ب ز  ك
ي ل ا العرامل و فمانفبان وغوانب اموال وجيو على ال ارف  ن إف   ن فهال 
مم إص   اإلرهاب؟ال كي  سيكون ر  فعدل هدؤالء اسي دا  ع ددما إكدربون 
وهددددم إعددددانون الددددوإالت والعددددذاب ا تلدددد  الفدددد ونال ل ددددد ف ددددد العدددددو كددددل 
  خالقيددددات احلددددرب واسددددبهدث مددددا هددددو اددددرع  وغددددري الشددددرع   ون رمحددددة  
إبهمون دددا  ن دددا نفدددبادم  ي ال دددا ا ال بدددا ال وهدددذا جدددزء مدددم  نكدددارهم علدددى 
 نوملمال هل  ي ا  على س يل الثدا  ع ددما اعب لدوا مد   مهدم كدانوا فملدون 
 ربي يددات وراااددات وإ دداتلون الطددائرات اسمرإكيددة؟ال هددذا ملبددان وزور سن 

خدددريع احلدددرب ال رغدددم  عدددالن اسهدددؤالء  سدددروا واعب لدددوا ا حالدددة سدددلم ا كي يدددا
ورحلوا  ىل  ولة حربية فيها ن ام  إكبداتوري ال إدرحم ادع ها  على اإلسالمال

 فكي   ب اءان وال حو  وال قوع  ال ابب. 
 
 
 

 النااة من الظابْيمث التيه 
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ع وان فيه غرابةال وهذا ليو ابسمر اجلدإد فمفدريع اهاهدد كلهدا 

ائددو والكرامددات و مددور كثددريعال ملي ددة ابل اج ددات والمددامرات والمرائددو والع 
ولددو  ر ان  ن نددبكلم ع هددا  دداث بع دد ا  ن إ دد  ا الددر ء والع ددوال ولكددم 
مدددم ابب البحددددا ابلددد عم  قدددو   ن هللا مع دددا وهدددذا لددديو مددددحاال فددداب مددد  

وال      ين جاه     دوا فين     ا الصدددددابرإمال وهللا مددددد  الب دددددص وهللا مددددد  ا فددددد صال )
مال ر إكم لددإ ا  ي وسديلة نفدبطي  (ال ونرجوا  ن نكون م هلنُدينُم سمجلنا

مددم خالهلددا معرفددة اسخ ددارال ف ددد  خرج ددا اددرائ  االتصدداالت مددم اهلواتدد ال 
ين   ح زوجددددد  ع ددددددما ك دددددا ا الشددددد رع توكدددددان لددددددّي جدددددوا  )نوكيدددددا(  عطدددددا

ال حرإددددةال كمددددا محددددل  بددددو وفدددداء جهددددازحال وقددددد  خرج ددددا ال طددددار ت والشددددرائ  
فبطي  مبابعب ا  و الوصدو   لي دا عدرب ل مان اسمانال والب كد  ن  حدا ال إ

اسقمدددار االصدددط اعيةال لدددذا ان طع دددا عدددم العدددار ا دددارج   امددداال ال را إدددوال ال 
جرائدال ال هواتد ال ال اديت  علدى اإليدالملال الكبداب الوحيدد الدذي إونفد ا 
ع دما نر   قليال هو كباب هللا عز وجلال ف د محلع مصح   وهدو هدإدة 

رمحه هللا الذي قبل ع دما  را  الوسا   عب الده مم اسش الشهيد فيصل عل  
وقبددل اددهيدا وقددد  كددرت قصددبه  يددينق  لبدده وقبددل  ا ددص مددم اسمددم الك وف ددر

م ق دل 2003اسدا سد ة ابلب صيلال ل د  هداين  هذا الصدح  الددين ا مم 
 ح   مال ور إ ارقين بعد  ل ال ل دد توق  دا ا  و  ليلدة مدم مفدريت ا اهاسبش

ليددل و كل ددا ا  ددز واددرب ا بعدد  مددم احلليددو والدداء وو ددا قلدديالال ا م بصدد  ال
 وقد  زع ب ا صوت الدابابت البوجهة  ىل احلدو   اصرع كيام وين.
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مال الفددددداعة الرابعدددددة ف دددددراال بدددددد ت الطالئددددد  07-1-8اإلا دددددص 
ال ب صد  30اسوىل مم الطائرات اسمرإكيدة المازإدة وهد  مدم ندوه  ي سد  

وهدددفها قبددل مبعمددد لدددنيص عددز  ة ددة وجددو ان فيهدداال قرإددة كيددام وين ايم ددة 
ف دد  سدرعوا ا  سدب واب نفدداءان وخلصدوا  ىل  ن دا فيهدداال وقدد  مدرت ال رإددة 
 اما فه  م ي ة ابلكشة و ي قصد  بفدي  تكدون كارادة  نفدانيةال  ن هدؤالء 
إبعدداملون مدد  هددذح ال ددر  وك  ددا مصدد ة نددوو ال ولكدد  إ علددوا  لدد  جيددو  ن 

 إددددددو حوهلدددددداال كمددددددا فعلددددددوا ع دددددددما  را وا قصدددددد  معفددددددكرات إروجددددددوا اسكا
مال ف ددددددددد رعددددددددع الصددددددددح  اسمرإكيددددددددة الرئيفددددددددية 1998خوسددددددددع سدددددددد ة 

العفددكرات وك  ددا الددابت لالسددلحة ال ووإددة وابلمددوا ا عمدد  ا  ددا مل و كددروا 
 ن فيهدددا تكييدددد  وهددد  ع ددددارع عددددم مددددن  اخددددل اسرو وهدددذا كلدددده إلعطدددداء 

جرائمهمال  ن يرإ  ال  داء ا كيدام وين مربرال ولك  إبعاي  الر ي العام مم 
تشددد ه قدددر  فيب دددام وقدددد ادددهدان مدددا فعلددده الطدددريان اسمرإكددد  اإلجرامددد  ببلددد  
ال ددددر ال ور تكددددم المددددارع م بصددددرع علددددى كيددددام وين فحفددددوال بددددل مشلددددع كددددل 
ال ط ددة ف ددد هومجددع  فمدددو و ددم العدددو  ن ددا ا تلدد  ال ط ددةال   سددارعع 

دهللا إوسدد  دخدراد الب دارإر الكا بددة ال  بداغون والفد  آي  إدده وسدلطات ع د
حددددو  م بلدددد  لكدددد  إمطددددوا علددددى جددددرائمهم وكانددددع عددددائل  بيدددددهم ا تلدددد  
الليلددةال  مددا تددم فك ددا قددد بددد ان مفددريت ا كمددا  كددرتال ف ددد اسددبي   ا الفدداعة 
الرابعدة ف ددرا علددى صددوت ال صدد  و ركددات الدددابابت كمددا  كددرتال وتيمم ددا 

مفدددددريت ا ا الطرإددددد  الدددددؤ ي  ىل قرإدددددة  وصدددددلي ا اإلسدددددباارع والدددددوتر    بع دددددا
)مدددداراين(ال ك ددددا ا م بصدددد  اددددهر  ي احلددددج وكددددان  هددددور ال مددددر  ائمددددا ا 
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الفاعات اسخدريع مدم الليدلال ك دا م فدويص ولددإ ا ال شدايف الكامدل للمشد  
ف سددرع ا ا  لدد ال وع دددما بددز  ال  ددر ر إكددم مددم مصددلحب ا البحددرو  ا دداء 

صدددمريع فيهدددا كدددوش صدددمري    دددا   دددا قرإدددة  ال هدددارال لدددذا وبعدددد  ن مدددرران مزرعدددة
كيولددددومت   5)مددداراين( ور تكددددم الصددددورع واضددددحة لددددإ ا فاببعدددددان سكثددددر مددددم 

سددعة لالحبيددايف ووجدددان مدداء مطددر ا وسدد  الطرإدد  فبوضدد ان ومددعان جالون ددا 
ش عدددم مكدددان  ف دددل لةخب ددداء يدددوا  ال هدددارال  خل دددا ا ب دددلدددتال بدددد ان ن 3

   جفددام ا فاببعدددان عددم الطرإدد  حلدداو  عمدد  المابددة وكانددع احلشددائش تمطدد
مددددتاال وجدددددان ادددد رع جيدددددع ولكددددم الشددددكلة  ن الوصددددو   ىل  اخلهدددددا  50

صددعو بفدد و الشددوو الكثددريال ولك  ددا ات   ددا  ن ندددخل بددداخلها سن  لدد  
  مددم ل دداال فمددم  اخلهددا نفددبطي   ن نددر  مددم إفددري حول ددا وم دددوران مراق دددة 

ءإب دا لكثافدة المابدة ا يطدة ابلشد رع مدم الطرإ  كما  ن الارع ال إفبطيعون ر 
ا اردال لذا صارع ا الشوو وضرب ا ه ا وه او ويلع ا ا ت ة صدمريع ابل درب 
م ها ون   ا اسا ار الشوكية   نزل ا  دع الشد رع وك ن دا ا ح درع عمي دة 
وارع ا ابلب  ي  مم الداخل    خرج ا اراا  ا وفرا اح لك   لو عليده 

 ل  مالبف ا الث يلة وال  اء اب  ي ال فوضع اها على اسفره وجدان ال رصة 
لب دد  قلدديالال ولكددد  نطمدد م علددى  ن فددد ا يل  ددا مددم  ر وفددداء الددذي خدددرد 
للحاجددددة  ن فدددداو  كشدددد  الكددددان مددددم الطرإدددد  العددددامال وقددددد  هددددو ورجدددد  
ف خربان  ن الرءإة معدومة  اما مدم الطرإد ال  ضداث قدائال "ال  حدد إفدبطي  

دا"ال لذا ار  ا بداخل الش رع الطوإلة وا عم  المابة الطرإة ال   ن إراان  ب
 ي  ملاال  خرج ا ب ية ا  ز وع  تونة و كل ا   اسبمرق ا ا ال وم العمي ال 
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وا الفداعة العااددرع صدد احا عع ددا  صددوات ال الحددص وهددم  ددرون  مام دداال ور 
رءإب ددددداال  نشدددددعر  ي خدددددوث س دددددم عدددددابروا سددددد يلال ولكدددددم ال جيدددددو علددددديهم

واسدددبمرإ ا ا نوم دددا   صدددلي ا ال هدددر والعصدددر ت ددددميال وب ي دددا ا موقع دددا كمدددا 
خطط دداال ا الفددداعة الرابعدددة مدددرت اددداح ة عفدددكرإة فيهدددا الكثدددري مدددم ال دددان 
وكانع تب ه  ىل )ماراين(ال وحلل ا الوق  وتواصدل ا  ىل   دا ا  ورإدة لب كدد 

سدداعة  هددرت مددم  مددم سددالمة الطرإدد  ولالسددبطالهال   بعددد  لدد  ب صدد 
جدإد وفيها عفاكر كثرال وب در هللا وق اءح حصدل مدا ر نكدم نبوقعده ف دد 

العددام ولك  ددا ك ددا غددرزت  مام ددا م ااددرعال و عددين ا مصدددر مياه ددا ا الطرإدد  
ال وهدذا مدم ع ائدو مدا ر إ دا ا هدذح الرحلدةال ال السدبيكية ات داقد مل  ا زمزمي

ا هذح ال  طة الائية وقدد غدرزت فلم جتد هذح الفيارع مكان آخر لبمرز  ال 
 امدداال وك ددا نراقددو الوضدد  ةددذرال جهددزان  سددلحب ا وق ابل ددا سي يددارفال فددال 

مددتا ع دداال وك ددا نددراهم ونفددم  مددا  50ت عددد هددذح ال صدديلة العفددكرإة سددو  بددد
إ ولونه بوضو  وك  م مع اال نز  العفاكر وبد وا ابلعمل مم  جل  خراجهدا 

ل ط دددةال تدددذكران مشددداكل ا ع ددددما ج  دددا مدددم بعدددد  ن فشدددلع ا ع دددور تلددد  ا
م دإشو لكفماإو    وبل    كول يدو حيد  البمرإدزات ومدا إبداب   لد  مدم 
 عمدا  ادداقة إل عددد اجل ددارإم و هددل ال ددوعال ل دد نزلددوا كلهددم و مددر مددم قائدددهم 
وبدد وا ابلعمددل ولكدم  ون جدددو  فالشداح ة ا يلددةال وحداو  الفددائ  الرجددوه 

دإدددددد ولكدددددم  ون جددددددو ال بدددددد  ال ائدددددد إشدددددعر  ىل ا لددددد  والب ددددددم مدددددم ج
اب ددوث والبددوتر مددم  لدد ال فل دد   ىل جهدداز اإلتصددا ال واتصددل ب رإددة كيونمددا 
"ه دددددا  الفدددددا....."ال "ل دددددد غدددددرزان بعدددددد قرإدددددة )مانمددددداي("ال "نرإدددددد  سددددد ا ... 
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ومفددداعدع"ال كاندددع ندددربات صدددوته فيهدددا غ دددو اددددإد سن الدددذي ا ا ددد  
 م ا اتددده وتعليمددده عدددم  حدددداايات الثددداين ال إب اعدددل معددده جيدددداال واسدددبمر ا

الكدددانال  مدددا اجل دددو  فكدددانوا إبحدددداون عدددم هدددذح ال ط دددة وكثدددروا الكدددالم عدددم 
اسسدو  و هورهددا ا الليددل فيهدداال  عددين   دم  رع ددوا بع ددهم بع دداال ل ددد  هددر 
اجل, فيهمال ك دا ن  در  ىل بع د ا ون بفدم فد حم ا عمد  المابدة وال ن دا  ال 

وش ج ددددو  هللا وتددددم كددددذل ال لددددذا ر نشددددعر  ي  سددددد وال ب يددددلال سن الوحدددد
خدوث  ا دداء وجدو ان ا المدداابت  صدالال وك ددا نعلدم   ددا مميدة وفيهددا مدا فيهددا 
مددددم احليددددواانت ا طددددريع وه دددداو  اددددارات عددددم م دددداي  مددددذورع بفدددد و كثددددرع 
الفدددد اه  و اجلددددواميو الوحشددددية فيهدددداال ك ددددا ن ددددح  ع دددددما نفددددمعهم وهددددم 

ا  ن خيرجدوا مدم تلد  ال  طدة بفدرعة وق دل خيي ون بع هم بع اال ل دد حداولو 
غروب الشموال  ما تم فك ا ن ب ر المروب ل  د  س ران مم جدإدال ف حم  
كاسسددو  ن ددام ا ال هددار و ددرد ابلليددلال ومددم زاوإددة  م يددة ر نكددم نعلددم نددوا  
تلددددد  ال صددددديلة رمدددددا هددددد  كمدددددص مددددددرب والبمرإدددددز  دددددر  غطددددداء حدددددص تصدددددل 

انوا قددد ر وان  و عرفددوا اددي ا ع دداال واسددب ب  ا اإلمدددا اتال ل ددد تفدداءل ا  ن كدد
حفددو العطيددات  ن ددا ر نكددم آخددر مددم مددر ا تلدد  اليدداح فددال الحون مددروا 
بعدانال كما  ن الشاح ة مرت ق ل  ل  ب تعال لذا ايمد م قلوب دا   دا غدرزت 
ب  دددداء هللا ولدددديو ابخبيددددار مدددد همال وع دددددما بددددد ت الشددددمو ابلمددددروب كددددان 

ت ا فهم إ حثون عم ا رع قوإة تفبطي   ن تبحمل اجل و  إ تبون مم ا ر 
وز ددا وكانددع الشدداح ة  هددزع مكي ددة سددحو آ  )ونددش( ومددم خالهلددا تددرب  
احل ا   ي ا رع قوإة   ت دوم الشداح ة ابخدراد ن فدها مدم الوحدلال وراق  دا 
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ا قطددد  اساددد ار وفدددب   ركدددات ب لددد ال ف دددد اسدددبادموا الفدددوايريهدددذح البح
ا الك ريعال وبد  اسش إوس  الب زاين ابل م  علي دا يرمل توصلهم  ىل ا رت 

ل ادددرد مدددم الكدددانال فصدددربته وقلدددع لددده " صدددرب قلددديال حدددص تمدددرب الشدددمو 
 امدددا"ال واسدددبمر اجل دددو  ا الب ددددم  لي دددا ولكدددم ب طدددت اددددإد فاليددداح ا كدددل 
مكدددانال وتدددم ي عدددا ربط دددا  ادددياءان ول فددد ا مالبفددد ا بفدددرعةال وخدددرد إوسددد  

م اجلهة العاكفة ك  ن عد ع هاال وهكذا فعل دا خرج دا الب زاين مم الش رع م
مجيعا بكل هدوء وبدون صوت وزح  ا قليال   مشدي ا م ا  دص  ون رفد  
رءوس ا سال إران  حدال وكانع ال ط ة ملي ة ابليداح الطرإدةال لدذا  سدرع ا قلديال 

متع وع دما أتكدان مم عددم رءإدبهم خرج دا  ىل الطرإد  العدام  500  بعد 
ك ددا نفددم   صددوارم وهددم إواصددلون عملهددم ا  خددراد الشدداح ةال وكمددا قلددع و 

سدددداب ا  ن ددددا ر ن ددددوي قبدددداال ا هددددذح الرحلددددة لددددذا اسددددبمرإ ا ا سدددد ران و بع ددددا 
جانددو الطرإدد  ف هم ددا م ااددرع   الفدداعة الثام ددة ف هددرت فددوانيوالطرإدد   ىل

 ا الطرإد    ا قرإةال وقدد  بطد ان قلديالال   جلفدع  ان واسش إوسد  الب دزاين
الذي إفو ح ال الم و درو اسش  بدو وفداء سنده رجدل الهامدات الصدع ة وهدو  
كيين اسصل مدم والدد  وغانددي ووالددع كي يدةال لدذا كدان ادكله ال إدوح   نده 
غرإددو عدددم ال ط دددة  مدددا  ادددكال ا فبددوح   ن دددا غدددرابء ع هددداال ر نكدددم نعلدددم  ن 

ع  ال وعددددم قددددذفاإلعددددالم العددددال  إبحدددددا عددددم احلددددرب ا ج ددددوب الصددددوما
قددر  مفددلمة وقبددل ال ددات فيهدداال  مددا الفددكان ا ليددون فهددم إفددمعون  مرإكددا 

الد  ر سد  قفدم الفدواحل  كدل صد ا  ومفداء ليعرفدوا آخدر البطدوراتال لددذا  
كانوا إبابعون احلرب عرب اسخ دارال كمدا  ن اإلعدالم كدان إبحددا ع دا وعدم 
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 يددة لددذا كددان اسمددر م بل ددا وعددم خروج ددا وعددم احبمددا   خول ددا اسراضدد  الكي
واضددد  لل دددروإصال وبعدددد فدددتع وجيدددزع رجددد   لي دددا  بدددو وفددداءال وقدددا  ل دددا بصدددوت 
خافع "قما... هيا قما...ال ل ارد بفرعة مم هدذح ال رإدة"ال ف م دا وات ع داح 
و سرع ا الش  وبعد عدع  مبار قا  ل اال "  ا قرإة ماراينال وسدكا ا قليلدونال 

ل دددع  ن دددار ال دددانال فارجدددع بفدددرعة"ال   دددا قرإدددة صدددمريعال لدددذا ر  اددد   ن  
فف ل اح  ن كان قد س   عم ال رإة ال  بعدها وكم مفافبها وكي  الوصو  
 ليهددا وهددل الطرإدد  آمدددم  م مددا ا؟ال فددرّ  علي ددا  ن ال رإدددة الدد  بعدددها تفدددمى 

لة  ندده ر  خددذ مددم اددالا سدداعاتال  مددا المرإددو ا الفدد  )مانمدداي(ال وت عددد
وهو إعرث  ن ا ال ول  الكثدري مدم الطعدامال  مدا   هل ال رإة ولو ملع ة سكر

هو ف د  كد ل ا  ن مم مصلحب ا عدم معرفة  هل ال رإة ب ا وال بعد انال لذا 
 خرد م ها بفرعةال وت هم ا قصدحال وجزاح هللا خريا. 

جيدو  ن   ددا قلدديال عدم  وضداه هددذح ال ط دة ال ائيدة ا والإددة 
ة مم  ف ر م اي  كي يا رغم   دا ت د  المو الفاحليةال  ن هذح ال ط ة الفلم

ا مميددة ) و وري( وإكثددر فيهددا الصدديد والوحددوش الربإددةال   ددا غابددة فطرإددة ر 
تلواها إد اإلنفانال ولكم احلكومة الكي ية     سدكا ا مدم الصديد لدذا  دد 
 ن هؤالء  وتون وإب اقصون كل س ة وسكان هذح ال اي  مم ق يلة )ال وين( 

ل دددداجون وال وكومددددو وغددددريهم وإهبمددددون ابلب اليددددد وإبددددداون وهددددو خلددددي  مددددم ا
ابسعشاب وإزرعون رزقهم وال تلب ع احلكومة  ليها ابلرعال بل  دوت ا كدل 

ااجمل مم  ب اء هذح ال ط ةال ل دد كدان عدد   فدرا  ال دوين  كثدر  500س ة 
 ال  ال ال ال  ما اليوم فلم إب  ى مدم هدؤالء  ال ب ل  ع د  س 25000مم 
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هذا إوض  ح م الكاراة اإلنفاإ ةال فدال مددارن وال ميداح صداال ال و 4000
للشددرب وال  كدداكص وال توجددد عيددا ات تط يددو وال  تصدداالتال وز  ع علددى 
 لدد  ال  دددر الفددديارات ا هدددذح ال دداي   ال مدددرع ا سددد ة  و مدددرتص ابسكثدددرال 
  دددا م دددداي  م فدددية  امددددا ولكددددم وبفددد   ا بددددد ت اسمرإكدددان إب هددددون  ليهددددا 

لون  سبمالة سكا اال وتعبدرب مدم ا طدويف اسوىل فيمدا إفدمى "ابحلدرب وفاو 
على اإلرهاب"ال وهللا   ا مهزلة  خر ال  ن إفبادم هذا الشدعو مدم  جدل 
مصدداال الفددباربصال وسددب  ى هددذح ال دداي  تعدداين الددوإالت وال  ددر واإلاددا  

 ما ام نواملا ال با ون ا الربلان ال إ الون ملم  بدا. 
 مبددار ا المابددة  10الفددري قلدديال   ج   ددا الطرإدد  و خل ددا  بع ددا 

 بن  ا أ  لن  ا من   ال ممجا ك  ا ال لمددة وكددان مع ددا والعددات وقددر ان   عيددة الكددان )
مددا خلدد "ال وربط ددا (ال " عددو  بكلمددات هللا  مددة مددم اددر وأ     خ  حل ابن   لْي

 و ددددا ر نددددبمكم مددددم ال ددددوم فال عوضددددة سدددديدع المابددددة وه دددداو ال اموسددددية سن 
ل عوضة الك ريع ال  ت ّوم الواحد هر  اللف ال   فرا ا الال  وكل واحد م ا ا

اسدددبادم حدددذاءح كوسدددا ع واسدددبادم اسخدددص مدددال  واحددددع كمطددداء سن دددا ا 
ي اللددونال  هددداين  ور  إ ا غريهدداال واسددبادمع غطدداء صددمريضددرورع ولدديو لددد

مهدا  ن تعطيدين   ها ب   آسيا ع دما ك دا ا الشد رع ال حرإدةال ف دد  را ت  
غطاءهددا ال  دد او ولكددم آسدديا تدددخلع وقالددع   "   ر خددذ ح دد ... 
حدددص تبدددذكرين"ال وقدددد واف بهدددا  مهدددا الدددر ي كمدددا  عطددداين ل مدددان ي يبددده الددد  
ااددتاها مددم  رال وكددان اسش  بددو وفدداء إفددبادمها ا الفدد رال ر نكددم  لدد  

م  ن نشددب   مدد  مالبفدد ا  ا دداء ال ددوم سن ددا نعلددم جيدددا  ن ا  ي حل ددة ممكدد
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العدددددوال ل ددددد كانددددع الروحيددددات تطددددري فوق ددددا  هددددااب و  اب ولكددددم هللا  عمددددى 
 بصارهمال و  ا  ص ح ا ا الص ا  ور إ ا الكان الذي و ا فيه ك ا ال نصدمل 
 عي  ددداال فددددخول ا إكدددون سدددهل سن دددا ابلليدددل وال ندددر  ادددي ا ف بحمدددل الشدددوو 

رش مدم  عماقهداال فلديو وال رابتال  ما ا ال هار في و  ن  طد  كيد   د
ه او الرد  صال   ا ضي ة وفيها مدا فيهدا مدم اسادواو والباعدو وال  ك  دا 
 صدددال الوقدددوثال بدددل اجللدددون  و ال دددوم ف ددد ال ك دددا نبع دددو مدددم قددددرع هللا ا 

 تفهيل اسمر ل ا  ا اء الدخو . 
مال اسدددددددبي   ا ا الرابعدددددددة ف دددددددرا 2007-1-9اليدددددددوم الدددددددثالاثء 

 ددا بفددرعة مب هددص  ىل قرإدة )مانمدداي(ال وقددد قرب ددا م هددا وربط دا  غراضدد ا و رك
م  يلوه ال  رال وقصدان ب را ق ل ال رإة وتوض ان مم اليداح وادرب ا   صدلي ا 
ال  رال وبد   هل ال رإة ابل هورال وع دما مرران ا وس  ال رإة كان بع هم 

 دددد قدددد  كملدددوا الصدددالعال ل دددد تع  دددوا لرءإب دددا وتدددم ر نشدددعرهم  ن دددا غدددرابءال ل
س ل اهم عم الطعام ف يل ل ا "ال وجو  للطعدام  صدال"ال فدال سدكر وال  قيد  
وال ايت فيهاال فال إوجد  كان فيها وال عيا عال ه  تل  ال در  ال فدية مدم 
ق ل احلكومات الكي ية ال  ال ت ا  م اي  الفلمص  ال لل فا  ف   ابسدم 

 الفياحة كما إ علون ا مدإ ة المو.
نب ددار ا تلدد  ال رإددة بددل واصددل ا مفددريت ا ولكددم ر نرغددو ا اال

وق ددل  ن ن بعددد ع هدداال عع ددا  حدددا إ ددا يال "  ادد اب... توق ددوا قلدديال..."ال 
ف لددع لةخددوع ل ددد اسددبي  وا مددم ال ددومال ف ددد جدداء عمدددع ال رإددة  لي ددا وك ددع 
 محددل الشدد طة الدد  فيهددا الربإبددداال و خددربت إوسدد  الب ددزاين  ن إواصددل الشددد  
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 ددا  ان و بددو وفدداء ل بددوىل الفدد لة ف اددكال ا غددري غرإ ددة عددم ال ط ددةال قلدديال وإتك
بددل انب ددران الرجددل و نددز   بددو وفدداء زا اح الل ددوث بددداخل الددال  وبداخلدده ال  ا

طددر  اسسدد لة علي دداال وتددم ك ددا قددد رت  ددا قصددة اليدوإددةال   بددد   لدد  الرجددل ب
ح  خ ددار الشدداح ة لبواجدددان ا هددذح ال دداي ال وع دددما  خددربانح ب صددب ا زو ان

 ددهال وقددد ايمدد م لدذل  ويل  ددا م دده مددم جدإدد  ن إددوفر ل ددا الفددكر لكد  نطمّ 
والشاي  ن  مكدم ف دا  ل دا " ن دا قرإدة ف دريع وال وجدو  للفدكر فيدهال وصددقوا 
 و ال تصدددقواال فبلدد  الشدداح ة الدد  ك ددبم ع دددها هدد   و  سدديارع  ددر ه دداو 

 ددده ال صددديحة ف دددا  ل دددا  ن بعدددد سددد عة  ادددهر"ال ل دددد أتادددران بكالمددده ويل  دددا م
ال ط ددة ملي ددة ابلفدد اه واسسددو ال ف ل ددا لدده سدد ب دم قلدديال قلدديال  ن ادداء هللاال 
و خربان  ن ال رإة اجلدإدع الفمى )ابصواب( ت عد ع ا ةوا   ربد  سداعاتال  
ك ددع جالفددا علددى اسرو ع دددما  دددا ا معدده ساددعرح  ن ددا  انن بفددطاء ال 

لدإدده وسدديلة ن ددل  و محددار  و  راجدددة  و  ي  حيلددة ل دداال وقددد سدد ل اح  ن كددان
ايت وكان الر   ائما ابل   ال   سد ل اح  ن كدان لدإده وسديلة  تصدا  و قصدد 
ه او جهاز را إو السلك  عفدكريال فدرّ  علي دا ابل  د  مدم جدإددال و فدا ان 

 مبدار لكد   10 ن مم  بلد  جهداز هدات  فبداد  ىل تفدل  اد رع يوهلدا 
 دا قلديال سن دا ال نرإدد  ن تصدل  ي معلومدة خبصوصد ا جيد اإلاارعال وه دا ار 

 ىل المو  و كيونما  و  ي م ط ة  خر ال فكل هذح ال اي  عفكرإة بدرجة 
 وىل فه دددداو الكثددددري مددددم ال واعددددد العفددددكرإة البابعددددة لل حرإددددة  و اسمرإكددددان 
وإفبادمو ا للبدرإوال وك ا مب كدإم  ن الشاح ة العفدكرإة هد  ا  ورإدة 
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عدددددم  ي غدددددرابء ا ال ط دددددةال فكمدددددا قدددددا  ل دددددا الرجدددددل ال  دددددر لكددددد  ت حددددد  
 الفيارات ا هذح ال اي   ال ل رورات ال صو .

و ع ددا الرجددل و رك ددا بفددرعةال  ر ان  ن نفدد   كددل مددم إ كددر ا 
توصيل العلومات بش ن ا  ىل اسمامال وسن ا نعلم اإلجراءات الب عة ا ال ر  

م  ي نشددددايف  و  ي  هددددور م دددداجت الصددددمريع فعلددددى العمدددددع كبابددددة ت رإددددر عدددد
لمرابء ا ال ط ة وابلذات ا هذح ال تع ال  تشم احلرب مم هدذح ال داي ال 
لذا ر نفب عد  ن إرسل  حدا وراءان البال  ال رإدة الد   مام داال واسدبمرإ ا ا 
الشددددددى وبددددددد ت ال  دددددداقي  ت هددددددر ا قدددددددم  اسش إوسدددددد  الب ددددددزاينال وكددددددان 

ال عدددا  ال السدددبيكية وبدددد ان ابلب دددايت ا إفدددبادم حدددذاء جلددددي بددددال مدددم 
الشدد ال وا العااددرع صدد احا  خل ددا ا المابددة كالعددا ع ووجدددان ادد رع ك ددريع 
و ما  بها فك ن ا ا قصر ةفة  ومال رقدان  بها بفالم وارب ا بع  الاء 
ابلفكر وقد انبهى م ا كل ايت ا هذا اليومال   و ا نوما عمي ا جداال وا 

امفة وال ص  بعد العصر  رك ا مم جدإد ب  ل هللا وم بده وا الفاعة ا 
الفدددداعة الباسددددعة مفدددداءا وق ددددل  هددددور ال مددددر  خل ددددا ا قرإددددة )ابصددددواب(ال وال 

اددداجملال إعيشدددون ا وضددد  صدددعو فدددال ميددداح  300إب ددداوز عدددد  سدددكا ا 
صافية وال  كاكص وال يرمل وال كهرابء ي عداال و كدم للمدر   ن  در وال إفدلم 

لددم إددبمكم  حددد مددم معرفددة  لدد   ىل إددوم ال يامددةال سن ال رإددة علددى  حدددال و 
ت ددد  ا عمددد  المددداابت وال  ندددوار فيهدددا  ال ا اسكدددواش وال  يلدددة الددد  تفدددكم 
هذح ال اي  ه   فرإ ية تفمى )بوين(ال كما  ن ه او بع دا مدم )ال وكومدو( 
وعاصدمة هددذح ال  يلدة هدد  مدإ دة )غارسددم( الد  ت دد  ا م ايعدة ) ان رإ ددا( 
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اهددداورعال وي عدددا ك دددا بعيددددإم جددددا ع هددداال وهدددذح ال  يلدددة تشدددارو ال ونيدددون ا 
الفدددداحل المددددرر مددددم المددددو كمددددا ت طددددم بعدددد  ال دددداي  الصددددومالية الكي يددددةال  
كم ايعة ) جيارا(ال ت دم ا  ىل ال رإة ةدذر وع ددما اقتب دا مدم اسندوارال قلدع 

 لعش  بو وفاء:
م معدددد ال "  هددددو و ل دددد  الفددددالمال و ن سدددد لوو عددددم عددددد  مدددد-

فاعلم   دم قدد علمدوا خبدربانال و ن ر إ علدوا  لد ال فهدم ال إعلمدون ع دا ادي اال 
 وس   ى ا  ماك  ا ولم ن هر هلم".

 ييوال س  هو و نبم اب وا ه ا -
و هددددو اسشال وك ددددا نفددددم  حدددددوراح مدددد   هددددل ال رإددددة: "الفدددددالم 
علددديكم"ال فدددرّ و عليددده الفدددالمال   قدددا  هلدددم "عدددابر سددد يل وال م وندددة  ال هدددل 

  ك كم الفاعدع؟"ال 
وكان الر  اسو   ن س لوح: "هل  ندع لوحددوال وكدم عدد كم؟"ال 
فانب ه  بو وفاء لا قلبده لدهال فدرّ  علديهم: "الال لفدع لوحددي فمعد  رفي دص"ال 
  ان ان  على صوتهال "  مجاعة تعالوا"ال فبحرك ا و خل ا  ىل ف اء صمري فيده 

ال دار وبعد  ال دوانيوال وبدد وا  رجا  كثريون مدم مشداإخ ال  يلدة وقدد ولوعدوا
إرح ون ب اال " هال وسهال ا قرإة ابصواب"ال وتم ر إ ا عليهمال "ادكرا علدى 
ضددديافبكم ل دددا"ال " ن دددا جدددائعون جدددداال فم دددذ  ن خرج دددا مدددم قرإدددة مانمددداي ر 
صكددل"ال وقددد أتكدددوا  ن ددا ن ددو اسادداان الع يددونال كددان لدددإهم معلومددات 

نمددري خطط ددا مددا اموا قددد عرفددوا ع دداال لددذا  مفدد  ا ع دداال ومددم جان  ددا ر نددر   ن
 بد وا مفاءلب ا اسس لة ال  حريت ا كثريع فه  ا ه اسبا اراتيةال
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 مم  إم  تيبم؟   -
 "مم قرإة مانماي" -
 ال ن صد هذاال بل مم  إم ج بمال ن صد بداإة س ركم!؟؟ -
"تم مم مكوكوينال وقد خربع س ي ب ا و ا اء ماولب ا ال زو   -

ال ر ا وال نعرث  إم تم"ال ل د ات   ا مد  الشد اب  ن لددإ ا سد ي ة  ىل المو
خرابنة ا مكوكوين وال جيو  ن نذكر سريع كيمونما احلدو إة  ي حا  مم 
اسحدددوا  جيدددو  ن ن عدددد  ن فددد ا عدددم تلددد  ال ط دددة  امددداال    بعدددوا اسسددد لة 
وكددان اجلميددد  إفددد  ال فلددديو ه ددداو اددداجمل مدددد ال وكدددان علي دددا الدددر  بفدددرعة 
 ون أتخددر سال نشددعرهم اب ددوثال   ددم خيددافون مددم اللصددون وقطدداه الطددرمل 
الصددوماليص الددذإم إ هددرون ا ال ط ددة كلمددا كانددع ه دداو حددروبال كمددا   ددم 
إفددبمعون  ىل الددذ ه حددو  "احلددرب علددى اإلرهدداب"ال كددان علي ددا البصدددرث 

 ملدوء و كاء  مال فف ل ا  حدهم مم جدإد
  إم ترإدون؟ -
 ن ااء هللا"ال"نرإد المو   -
لكددد كم بعيددددون م هددداال وكدددان علددديكم ال دددزو   ىل اجتددداح ال حدددر  -

 ق ل الوصو   ىل ه ا
 "تم ال نعرث ال ط ة" -
 هل ر إبم سيارع ا الطرإ ؟ -
"نعدمال سدديارع لل دديش تعطلدع وقددد سدداعدانهم ا  عمدداهلم    -

 ترك اهم ه او قرب قرإة ماراين"
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 وهم؟هل س لوكم عم هوإبكم ع دما ساعد  -
 "ولا ا إف لون ا عم هوإب ا وتم مواي ون" -
ال  نال لكدددددم تعرفدددددون  ن ه ددددداو حدددددرب ا كيدددددام وينال هدددددل  -

 ععبم ملا؟
"ال وهللا فددد حم م دددذ  ن خربدددع سددد ي ب ا مشدددمولون ملددداال هدددل  -

 ه او حرب فعال!"
 نعمال ه او حربال...ييو مم  إم  نبم؟ -
 "تم مم قرإة )وي تو(" -
 مرر   ي قرإة ق ل هذح؟جيد... حف ا...هل  -
"نعدمال مدرران ب رإددة  عهدا مدداراين وكدذل  مانمددايال وقدد  خددربان  -

 العمدع  ن ا س صل  ىل هذح ال رإة الفمى ابصواب".
 صحي ال ولك  ا وجدان  خ اركم مم الص ا ال  إم ك بم؟ -
"ك دددددا نبفدددددرإ  قلددددديال فلددددددإ ا  ش مدددددرإ  ال إفدددددبطي  الشددددد   -

 بف و ال  اقي "
 ...ال ت  لوا هذا هوالطعاما اح هللا -

ل ددد قدددموا ل ددا يعددام مددم  قيدد  الددذرع وال اصددوليةال و ا دداء الطعددام  
كانوا إف لون ا عدع  س لة وفهم ا مد هم   دم إرإددون الب كدد  ن دا لفد ا قطداه 
يدرمل  و مدم ا داكم اإلسددالميةال لدذا  ج  دا عدم كددل  سد لبهمال و كل دا الطعددام 

انع الفاعة تشري  ىل العاارع مفداءاال وقدد وارب ا الاءال      ا ل  طل  وك
يلمدداين( هددو اسيددو  وال  حددد  تع  ددوا م ددا وقددالوا ل ددا  ن الطرإدد   ىل قرإددة )مِّ
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إفافر بص ال رإبص ليال لكثرع اجلواميو الوحشية واسسو ال فالطرإ  مدوحش 
جددا وغدري واضد  وه داو حشدائش كثدريع وسدطهال وكدذل  ه داو الدربو الائيددة 

ك  دددددا ر نتاجددددد  عدددددم  صدددددران ا ا البحدددددرو فدددددوراال قل دددددا هلددددددم الددددد  ت طعدددددهال ول
"س بحرو قلديال   نفدتإ "ال وقدد اختدذان هدذا ال درار بفد و علم دا  ن ه داو 
ادداجمل مددم ال رإددة اسوىل قددد وصددل  ىل ه ددا  ا دداء نوم ددا ا المابددة وهددو مددم 

يلمدداين( سن  لدد   خددربهم  خ ددارانال فددال نرإددد  ن إفدد   ا  حددد ا آخددر  ىل )مِّ
لي دداال لددذا كددان مددم واج  ددا البفددره ا الفدد ر وقطدد  الطرإدد  علددى كددل ر عخطدد

مدددم إرإددددد  ن إفدددد   ا  ىل ه دددداوال ولعرفددددة  ن كددددان ا ال رإددددة جهدددداز  تصددددا ال 
سدد ل اهم "هددل دمكددانكم مفدداعدت ا لالتصددا  بالمددو  و وإبددو"ال فددر وا علي ددا 
"ال وجدددددو  سي وسددددديلة  تصدددددا "ال وفرح دددددا لدددددذل ال وع ددددددما جهدددددزان  ن فددددد ا 

مل  خرجدددع بطددداق  الكي يدددة ورخصدددة الفدددياقة الفددديارع وقلدددع لك دددري لالنطدددال
إلخوانده وإ دو     ن درع"ال وقدد فدر  لدذل ال ف دد  إهمدوال رإةال "ت  ل و ل 

هلددم " ر  قددل لكددم   ددم كي يددون   ددم مواي ددون عددا إون"ال ل ددد ايمدد ن ع دددما 
كددد ر    وراق ددا الكي يددةال   سددلم ا علدديهم وانطل  ددا ا ال ددالم الدددامو فلددم ن

نر  اي ا و رك ا بفرعة ور ن عد كثريا عم ال رإة حص قدرران ال دوم و خل دا ا 
المابدددة كالعدددا ع وو ددددا نومدددا ه ي ددداال وقددددد  هدددرت اسسدددو  حول ددددا وكاندددع  ددددوء 
 صددوارا يددوا  الليددل ور نكددم ن ددا  بددذل ال س ددا ال تددؤ ي  ون  ي سدد و 

 وقد توكل ا على هللا س حانه وتعاىل.
مال وبعددددد صددددالع ال  ددددر  رك ددددا مددددم 07-1-10إددددوم اسربعدددداء 

جدإد وب طت ادإد بف و  ن إوس  الب زاين إعاين جدا مم ال  داقي  ف دد 
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 زقدددع قدميددده وكدددان إبددد ر  لدددا اددددإدا ولك ددده صدددابر واحبفدددوال كدددان الطرإددد  
صلو  حياان ورمل  ا احلص ايخرال ك ا ندخل ا الياح الوجو ع ا وسطه 

تال ولك  ددددا  شددددى  ن ن ددددي   ن خرج ددددا مددددم رغددددم  ن ه دددداو بعدددد  الب رعددددا
الطرإدد  العددام ور نكددم نعلددم  ن تلدد  الب رعددات ا صدداحل اال ل ددد تع  ددا  اددد 
البعو ا  ل  اليومال كدان اسش  بدو وفداء إفد لين  ائمدا "هدل ه داو قرإدة ا 
اسمامال  عين ح ي ة؟"ال وك دا ن دح  سن دا مهمدا فعل دا و سدرع ا ال ندر   ي 

 ن دددا قددددد  بطدددد ان الشددددى بفددد و قدددددم   خي ددددا إوسدددد   ليدددل ل رب ددددا والفدددد و 
الب ددزاينال ر نكددم ن ددوت  ي فرصددة للراحددة ف ددد اسددتح ا كثددريا ا  لدد  اليددوم 
وكلمدددددا وجددددددان مددددداء غفدددددل ا وجوه دددددا وتوضددددد ان وادددددرب ا وبددددددل ا الددددداء ال ددددددمي 
ابجلدإددددال كدددان لددددإ ا االادددة  ادددياء حلملهددداال و ا لهدددا هددد  الشددد طة الددد  فيهدددا 

ك ا نب ا   بي  ا ا كل مرحلة وكان إوس  الب زاين إ حك ا  سال  الربإباال و 
كثدددرياال فع ددددما إ دددتب الددداء مدددم االنبهددداء مدددم اجلدددالون إطلدددو م دددا  ن فمدددل 
اجلددددالون بددددددال مددددم الشددددد طة  و الل ددددوث وفيهدددددا ال اموسددددية وبعددددد  اسادددددياء 
ا  ي ةال وك ا ن ح  مم  كاءح ف حم نعلم  نه إرإد اسخ ال ور ندر  يل ده 

سن قدميه تع عال واصل ا الفري صابرإم وقد علم ا مدم ق دل  ن الفدافة  بدا 
ساعات خبطاع مبواصلة وتم ي عا ك ا وشدى ب طدت اددإدال  8ت در مفريع 

اسددبمرإ ا ا الشدد  حددص قابل ددا اددالا رجددا  ومعهددم  راجددارم وهددم صدديا ون 
ا جدداءوا مددم بعيددد ور إكددم لدددإهم اددديتال ففدد ل اهم عددم ال رإددة و خددربوان   ددد

قرإ دةال وترك داهم فهددم مب هدون  ىل ابصدواب  مددا تدم ف عكفدهمال واسددبمرإ ا ا 
الفددد ر حدددص زوا  الشدددمو فددددخل ا المابدددة واسدددتح ا وا العصدددر  رك دددا مدددم 
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جدإد وواصل ا الف ر  ىل  ن عدربان مفدب    ك دري وفيده ميداح كثدريع جدداال وقدد 
ل ددرب مدم ال رإددة هددو اسب شدران سن  هددل قرإدة ابصددواب قدد قددالوا ل ددا  ن  ادارع ا

جتداوزان للمفددب   ال ولك  ددا ر ندر  اددي ا حددص  خدل ال ددالم  امددا وا الفدداعة 
العاارع ليال  خل ا المابة مم جدإد وقد و ا على ت ة رمليدة ع ي دةال ر تكدم 
ليلة ي يعيةال فلم نفبط  ال وم على الب ة فكلما اضط ع ا  د  ن ف ا خارد 

ر مددم اسر والبعددو والبمددزملال ل ددد وضددعع ال اموسددية وكددا   هددوران  ن ت كفدد
الشدد طة ا اجلهددة الفدد لية حيدد  رجلدد  لكدد  تفدداعدين علددى عدددم االنددزالمل 
ولكم  ون جدو  فك ا ن زل  و حيداان ن دم  جفدام ا كدرقم مثانيدة سال ن زلد  

ال وع ددددما  صددد ح ا ا 45ولكدددم  ون فائددددعال ك دددا انئمدددص علدددى ت دددة بدرجدددة 
كان ا  س ل زاوإة ال اموسية و بو وفداء ال الص ا  ر إ ا الع ائوال فيوس   

نكدد نعدرث قدميدده مدم ر سددهال ضدحك ا كثدريا لبلدد  الليلدةال رغددم  ن دا ال ولدد  
ور إكدم   دا ل ع د اال فك دا نشدعر ابسندوالطعام وليو لددإ ا اديت  ال  ن قرب

ع دددا هدددو ال دددوم م اادددرعال فه ددداو قصدددجمل م دإشدددو وكيددد  كدددان االنفدددحاب ي 
يددد  نفدددبطي   ن نصدددل  ىل هددددف ا بفدددالمال ك دددا واسخطددداء الددد  ارتك دددع وك

 ائما نبشاور ل  د احللو  الطي ة لف رانال ور ن فى نفداءان و ي ال دا ا  ي 
حل ةال وك ا واا ص  ن هللا سي  يهم مهما كان اسمر فهدم قدد اسدبارانح ق دل 

 نزوهلم لل رإة. 
وهدو  رإدخ ن دل العدائالت مدم  مال 07-1-11ا إوم ا ميو 

وبعدددد صدددالع ال  دددر  رك دددا بفدددرعة وق دددل  هدددور ال دددوء ريورال كيونمدددا  ىل نددد
 خل ا ا قرإة )ميلماين( وبد   هلها اب رود مم الف د وقد سدرران بصديا  
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الدددإووال وعرف دددا م ااددرع  ن هدددذح ال رإددة  كدددرب مدددم كددل ال دددر  الدد  مدددرران ملدددا 
بف و وجو  بع  الدارن احلكوميةال لذا جيو  ن نكدون حدذرإمال ر إكدم 

ا ه  الددخو   ليهداال ولك  دا ال ولد   ي يعدام ببدا  وال نددري الفدافة رغ ب 
 يةال فال خيار ل ا جيدو  ن صكدل مدم ال رإدة ق دل  ي اديت كمدا  ن علي دا  الب

 ت  ي  جر  اسش إوس  الب زاين.
سددلم ا علددى كددل مددم قابل دداح و كدددان هلددم  ن ددا ضدديوث وج  ددا مددم 

ة ا الددددوراء وركددددزان علددددى قصددددة قرإددددة ابصددددواب وترك ددددا قصددددة الشدددداح ة العفددددكرإ
جدإدع وهد   ن دا ج  دا مدم ال در  اهداورع ف د ال و و  اد ء سد ل اهمال " إدم 
الفدد د؟"ال وقددد ت دداءلوا بددذل ال وكددانوا حددذرإم م دداال فكمددا قلددع  ن ه دداو 
حددرب ارسددة ا احلدددو ال وقطدداه الطددرمل إفددبملون اسوضدداه اسم يددة لهامجددة 

لحكومدة فيهددا سدو  اإلسدم والدرسددة مثدل هدذح ال در  ال ائيددة الد  ال سدلطة ل
ف ددد ال ف راددددوان للمفددد د و خل دددا  ليدددهال   عمل دددا حل دددة فيمدددا بي  دددا ونزلدددع 
احل ي دددة مدددم علدددى  هدددريال كدددان إوسددد  الب دددزاين إلددد و ادددوب عمددداين  خ دددر 
وياقيددة سددواحليةال  مددا  ان فل فددع اجل ددز وال  يلددة م ددذ خروجدد  مددم الشدد رعال 

ة )العمدع( وسدلم علي دا و وضدح ا لده وكذل   بو وفاءال  خل  لي ا ايخ ال رإ
مم نكون و ا اء احلدإ  ر   قدم  اسش إوس  الب زاين وقد أتار للمشدهد 
ف ددددد  زقددددع  امدددداال ر  ددددر فددددتع يوإلددددة حددددص بددددد  اجلميدددد  إب مدددد  حول ددددا ا 
الفدد دال ور نفددلم مددم اسسدد لةال فه دداو مددم سدد ل ا عددم احلددرب ا الصددوما  

راب جتدري م دات الكيلدومتات م داال نفد   وكان الر  جاهزال "كيد  نعدرث حد
هللا  ن ف ظ  هل دا ا كي يدا"ال ر نل دع  ن دارهم حدص ال إ همدوا  ن دا ال نرإدد 
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البحدددا ابسمددرال ور نبحدددا عددم احلدددو  سال إ همددوا  ن ددا ج  ددا م هدداال بددل 
ركزان على  ن ا ا كي يا واحلرب ا الصوما  وتم عابرو س يل وال معلومات 

احلددربال لددذا بددد  العمدددع الددذي صدد غ حليبدده ابحل ددة دخ دداران عددم  لدددإ ا بشدد ن
 وضدددداه احلددددربال "ا قرإددددة تفددددمى كيددددام وين قددددد  مددددرت مددددم ق ددددل الطددددائرات 
اسمرإكيدددة واحلكومدددة اإلإطاليدددة احب دددع لدددذل "ال و كدددد ل دددا  ن ه ددداو  و  
 خدر  تددإم البددخل اسمرإكد  وانبهداو سديا ع بلدد مفدلمال وكلمدا فبحدوا ل دا 

يونما  و احلدو  نفاره  ىل فب  مواضي   خر ال وقل ا هلم  ن ا موضوه عم ك
جددائعون جددداال وجيددو  ن صكددلال ف ددزاهم هللا خددريا  ه ددوا لي هددزوا ل ددا بعدد  
الددد كوالتال  ا ددداء جتمعهدددم حول دددا كدددان ه ددداو اددداب واضددد  مدددم مالمددده  نددده 
عفدددكريال وكدددان جالفدددا زان  دددا وإفدددم  سجوبب دددا وقدددد راق دددع ن راتددده ل ددداال 

نه غري مر   لعجوبةال وكدان إهدز ر سده   دة وإفدرعال وهدذا الشداب وفهمع  
والدح رجل مفم كان جيلو ابل رب مدم إوسد  الب دزاين وإبحددا معده عدم 
 حوا  ال رإة وقفواع العيشة ا مثل هذح ال ر  ال عيدع عم الددنال فدال مداء 

ع م ددذ صدداا وال كهددرابء وال مواصددالتال و كدددوا ل ددا  ندده ر  ددر ا ال رإددة سدديار 
 اهر ت رإ اال تراسل ا ا الكالم م   هل ال رإدة وكفد  ا و هدم ب  دل هللاال  8

فددد حم  وال و خدددريا جيدددو  ن تفدددم ال دددم ابل دددانال وع ددددما  كدددران هلدددم قصدددة 
ابصواب وماولة  هلها الب كد مم هوإب اال تدخل العمدع وقا ال " نين ال  اب  

 ددي "ال ف ددحك ا  ن كدان ضدديوا قطداه يددرمل  م صداحلونال فال ددي  هدو ال
هلذح ال كبةال   قام وخرد لي هز بع  الطعامال وا  ا اء هذا احلدإ  كدان 
ه او ااجمل فات  اللون مبوس  ال امدة وتيد  وا اسربعياندع مدم عمدرحال  
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كدددان إددددور حدددو  الفددد دال ل دددد  دددريانال مدددم إكدددون هدددذا؟ال   جددداء وجلدددو 
هم ددا م ااددرع  ندده ابل ددرب م دداال وبددد  إفدد ل ا ابلله ددة الفددواحلية اسصدديلةال ف 

ليو مم  هل ال رإةال فله به توح   نه مم  هل المو  و مال دي و عدين  نده 
ابجدوين ولدديو مدم ق يلددة بوكومدوال وع دددما بدد ان ابلبعددرث قدا ال " نددين مدددرن 
ال رإددة واإلمددام فيهدداال و ان مددم قرإددة )سدد  إددو( ا والإددة المددو"ال وع دددما  كددر 

 6لدد  عشددع فيهددا سكثددر مددم )سدد  إددو( انب ه ددا لددذل ال فهدد  ن ددو ال رإددة ا
 اددددهر ق ددددل عمليددددات ضددددرب الصددددهاإ ة وك ددددع معلمددددا للب وإددددد ا احددددد  
مدارسهاال كما تزوجع فيها ومعروث جدا لد   هلهداال ور  عدرث عدم هدذا 
الشددداجمل  بددددا ع ددددما عشدددع فيهددداال وكددد ن الرجدددل إرإدددد  ن إعدددرب عدددم اددديتال 

سدديدال ومبددزد مددم  ولك  ددا ر نل ددع  ن دداران لددا إ ولددهال    بدد  الكددالمال " عدد 
 امر ع بوكوميةال ولدي ي ل ا هذح ال رإةال و ب  كالمه ا هذا احلوارال

 كي  كان س ركم؟  -
 "ل د تع  ا كثرياال سن الفافة يوإلة بص ابصواب وميليماين" -
نعم  نه كذل ال والع يدو  نكدم ر ختدافوا مدم الوحدوشال فهد   -

 بكثرع ا هذح الماابتال
 وقد و ا ابلليل سال ن   ""الال ليو كذل ال خ  ا  -
 هل اسبادمبم الطرإ  الفب يم  و الب رعات -
 "بل الفب يم.... ل د تع  ا جداال فه او  ماكم م طوعة" -
ل دددد  يدددبم  ع وبدددةال  ن دددا ال نفدددافر  ىل ابصدددواب  ال ل دددرورع  -

 ال فو ال واليوم  ن ااء هللا س سافر  ليها
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 "جيدال هل سبفافر  ليها  ون سيارع؟" -
 ي عاال فال سيارات لدإ اال ولكم بع  اسحيان ت هر ف  عال  -
"تددددددددمال... نرإددددددددد مواصددددددددلة الفددددددددري  ن ادددددددداء هللاال وس  صددددددددد  -

 )برغوين(ال   م فيها قاعدع عفكرإة؟"
نعددم   ددا ال رإددة الك ددريع الدد  تلدد  قرإب دداال وسددب دون سدديارات   -

بي  دددا كثدددريع لل ددديش  و غريهدددا لبددد  لكم  ىل المدددوال ولكدددم ه ددداو قرإدددة صدددمريع 
وبي هاال وتفمى "بدو اي"ال ت د  ا ت دره الطرإد  الدؤ ي  ىل م ايعدة ) جيدارا( 

 و الموال وبال ا  جيو  ن  روا ب اعدع برغوين 
"هدددذا صدددحي ال سن صددداح  ا تع ددددانال هدددل  دددد  ي محددددار  و  -

  رجة هوائية ل  له  ىل )بو اي(؟
ال.. ولعس  الشدإدال ولكم ع دما تصلون  ليها سب دون  -

 ال هل قابلبم بع  ال ان ابسمو؟ رجات
 "نعم... االا صيا ون بدراجارم"ال -
  ددددم كددددانو ه ددددا ابسمددددوال وقددددد جدددداءوا مددددم ال ددددر  الفدددداحلية  -

 ابل رب مم المو
"ل د فرح ا ع دما ر إ اهم و خربوان  ن ا قرإ ون وبعد الفب     -
 س  د ال رإة"ال

وإرإدد واصل ا احلدإ  م  هذا الرجل رغم  نين اعرت  نده  كد  
معرفة  مور  خر ال فهو ر إذكر قرإة )سد  إدو(  ال وا قل ده اديتال بعدد فدتع 
وجيدزع قددا  ل دا "س ح ددر الطعدام"ال وخددرد مدم الفدد دال وترك دا لوحدددانال وا 
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هذح اسا اء  دا ا ا كي ية البعامل م  الرحلة اجلدإددعال فه داو الشداح ات 
ع  ن هددذا ال دداجوين العفددكرإة ون ددايف عفددكرإة ومددا  ىل  لدد ال وقلددع لةخددو 

لددديو ي يعددد   نددده خطدددري ون يدددهال كاندددع اددد ط  وراءي وك دددا نشدددعر  ن ه ددداو 
ااجمل ا خارد الفد د إ  در مدم فبحدات ال وافدذ لدر و   فعال داال وكدان ر  
فعل ددددا ي يعدددد ال   رجدددد  الدددددرن سددددّيد مددددم بيبدددده و ح ددددر ل ددددا  رع مفددددلوقةال 

اددد ط ال  وع ددددما وضددد  الطعدددام ر جيلدددو مع دددا بدددل وقددد  وكدددان إددددور حدددو 
اعرت  نه إرإد  ن إعرث ما بداخلهاال ولذا ر  لب ع له بل تركبه وا نهال   

 بد  إبحدا مع اال
هددل تعرفددون قرإددة سدد  إددو؟... ف همددع مددم خددال  سددؤله  ندده  -

 إرإد معرفة الزإد ع اال ف ج به
"ال... ال...  هددددد  ا انكدددددورو؟"ال ي عدددددا بدددددد  إ دددددح  سن  -

والإة نريور ا الشما  وإفدك ها ق يلدة  انكورو ت   ا الوا ي البصده بعد
 فرإ يددة وليفددع ال دداجونال وال إوجددد فيهددا ةددر وقددد  بعدتدده كثددريا ليب كددد  نددين 

 لفع الشاجمل الذي إ  ه ولك ه كان  كيا و ب  ال و 
 تعلمدددددون!!!....  ندددددين  عدددددرفكم!!!ال. ه دددددا كاندددددع الصددددددمةال  -

 ال فف لبهمالكال ولكم  ون   هار ر ع فعل اال وتع   ا كي  إ و  مثل هذا
 "ما ا ت صد  ن  تعرف اال هل ت ابل ا مم ق ل؟" -
  ر ت ل  نكم مم مدإ ة وي تو؟ -
"بلددى... تددم مددم ه دداوال و اه ددون هل دداو"ال وهددو مب كددد  ن ددا   -

 كي يون بف و هل ب ا الفواحلية الفاحلية.
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 نددين  عرفكمددا...ال. و اددار  ّ  و ىل إوسدد  الب ددزاينال تع   ددا  -
دع   نده ما ا جيري ا هدذح الددنيا؟ال اداجمل ا قرإدة انئيدة إد مم هذا الرجل

 ما  نه الرب مم الاابرات الكي ية ولدإه إعرف اال ور إكم ه او  ال ت فريإمال 
صددوران الوزعددة ا كي يددا كلهدداال  و رجددل إفددم  اسخ ددار عددم اددالا  ادداان 
 بعدددص لل اعددددع ومطلوبدددون لدددد  اسمرإكدددانال لدددذا هدددو فددداو   ن خيمدددم مدددم 

 يلبهال ولك  ا راح ا الطر  اسو ال ف لع له.ال
 " نين ال   كر  ين ر إب  ا إوم مم اس م" -
 ولك ين قد ر إب !!! -
 " إم... ابب علي ؟" -
ا مدإ ددددة )مالي دددددي(ال!. وتع  دددددع سن ه دددداو بعدددد   فدددددرا   -

العائلة ال  عشع معها ا س  إدو إفدك ون ا مالي دديال وقدد زرردا  واخدر 
ب يع مطل   آم ة فيها وال ن فى  ن الشدهيد نعمدان م هداال مال ف د 2002

 وس لبه مم جدإد لك   تكد مم نوا حال
 "ر إبين ع د مم؟" -
ر إبددد  ع دددد اددداجمل  عددده سدددعد وهدددو  دددار  لددد  مب دددر ا  -

 مالي دي
"  دددددم  ندددددد  قدددددد ادددددداملبين بشددددداجمل آخددددددرال فددددد ان ال  عددددددرث  -

ذا اجلاسددون اداجمل  عده سدعد"ال ي عددا كدان علدّ   ن  تصدرث ملدددوء مد  هد
ا طدريال ف دد تعدرث علي دا فعدال وعدرفين ااصدياال وأتكدد لده مدم  كدونال لددذا 
هددو ال إ ب ددر  ال خطددة تفددليم اال وا ن ددو الوقددع خددائ  فلدإدده ادد   ن ددا 
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مفدددلحصال تع  دددع ع ددددما  كدددر ال  دددار سدددعدال فهدددو خدددا  مطل ددد  آم دددةال 
 وفعدددال  لددد  مب دددرا لل  دددارع ا مالي ددددي وك دددع  ائمدددا  مدددر ع ددددح فهدددو مدددم
نفدائ ال لددذا جيدو علي ددا  ن تدذر مددم هدذا الرجددلال  نده  كدد  وغد  ا ن ددو 
الوقع ولوال هللا   ف وله وعدم قدرته ا ال اقشة وتفرعه ا  كر قرإة س  
إددو وق ددية البدداجر سددعدال ومددا  ىل  لدد  لك ددا قددد وقع ددا ا مصدديدتهال ولك  ددا 

 ع دما فهم ا مرا ح بد ان ن ل  م هال وس لين مم جدإدال
 سبما رون اين؟هل  -
 "نعم... ي عا س مار  بعد الطعامال وبعد عالد  خاان" -
لا ا ال تبد خرون قلديال ففدب و سديارع قرإ دا!!!!ال وه دا تع   دا  -

مم هذا الرجل ال  و ال ف د قدا  ل دا مدم ق دل  ن الفديارات ان رعال   إؤكدد 
ا ل دددا   دددا سدددب و وابلدددذات ا هدددذا اليدددومال ولكددد  إ هدددم ال دددارف مدددا حصدددل 

ا  اء هو  نه قد تعرث علي ا عم الطرإ  الصورال وهدو لديو مددرن بدل مدم 
اجلواسدددديو الددددوزعص ا ال ددددر ال وقددددد  رسددددل الشدددداب العفددددكري  ىل م ط ددددة 
برغدددوين سدددريا علدددى اسقددددام ليح دددر سددديارع اجلددديش ليعب لدددوانال وع ددددما ر إ دددا 
 الشدددداب وقددددد جهددددز ن فدددده للفدددد ر سدددد ل ا )سدددديد(ال "لددددا ا ال إ ب ددددران ل فددددري
معه؟"ال فكان ر ح " نه إرإدد  ح دار سدكر لل رإدة"ال سد ل ا  ن فد ا ومدا الدان  
 ن نصدددطح ه؟ال لدددذا فهم دددا اللع دددة ب  دددل هللا سددد حانه وتعددداىلال   دددم كدددانوا 

م مدددددم ح ائ  ددددداال لدددددذا  بددددد  هدددددذا  ال دددددا س دددددم غدددددري مب كددددددإخيدددددافون مدددددم  عب
ا ال رإةال  اجلاسون كالمه وقا  ل ا بكل عزعال " تعلمون  نكم ع دما  هر  

كم قطدددداه يددددرمل"ال سسدددحلة للدددددفاه عددددم الدددد  وال ك دددا ن دددد ك دددا قددددد جهددددزان ا
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مدددرنال ولكددم إ دددو  ندده   هف ددحك ا لم دداءح مددم جدإدددال فهددو قددد قددا  ل ددا  ندد
ك دددري اجلواسددديو ا ال رإدددةال لدددذا  بع دددا ال دددح  معددده وادددكرانح علدددى كرمددده 

جدددل ر و كل ددا الددذرع   جددداء عمدددع ال لدددد الددذي ال إ هدددم مددا جيدددريال فهددذا الر 
خيددرب  هددل ال لددد مددم نكددون و را   ن إكددون  لدد  سددر ال لددذا  رسددل العفددكري 
بفرعة فائ ةال ل د  ح ر عمدع ال رإة خ روات مم )الكاسافا(ال    ددا ا 

ان إذهو ل يبده معه كثريا حو  الف رال وكان اجلاسون خيرد فتع   إعو ال ك
م دددداين  هددددزع  الوحيددددد ا ال رإددددة ببلدددد  اهلي ددددة وهدددد  المطددددى ابلصدددد ي  وهددددو

لل ددددددد ايف ا ال ددددددداي  ال ائيدددددددةال لدددددددذا ر نشددددددد   نددددددده جاسدددددددون  سدددددددبا اراوال 
واسب ب  ا  نه كان إت   ا بيبه للب كدد مدم صدورو وصدورع إوسد  الب دزاينال 
ل د فهم ا  لد  فع ددما رجد   لي دا آخدر مدرعال ر إفدكع بدل  بد  ا  فشدا  

 ن فه ف ا  ل اال
و ادددددار  ىل إوسدددددد   تعلدددددم!!  ندددددين  عددددددرث هدددددذا  إ ددددددا!!!ال.  -

الب زاينال وه ا فهم ا م اارع  نه ر إرين مم ق ل ع د الباجر سدعد ا مال ددي 
بل لدإه صور ل ا ا بيبده سن إوسد  الب دزاين لديو لدإده  ي  خدل مالي ددي 
وال إعرث  حدا فيهاال فهو عرر مم مم اساال لذا اسب ب  ا  ن هذا اجلاسون 

  إدددددوال وقدددددد ف ددددد  ن فددددده إعدددددرث مدددددم نكدددددون وإعدددددرث قصددددد  ا قرإ دددددة سددددد
 واحلمدب.

 ددددا مددددد هم  ن  بعددددد  ن اددددرب ا الشدددداي اسسددددو  بدددددون سددددكرال يل
ف دددروا ل دددا جدددوارب لدددعش إوسددد ال واادددتإ اح مائدددة ادددلم كيدددينال   قدددا  ل دددا 
اجلاسدددددونال ال تفدددددرعو ا الدددددذهاب فددددديمكم  ن ت هدددددر  ي سددددديارع ا اليدددددوم 
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وا ا بيع  مراع  عها فبذه ون بفالمال    ب  "  ا وصلبم ل رإة بو ايال  نزل
فالندة..." و عطدداان اسددم الدر ع مددم ادد كبه الب ففددية ل  دز  فيهددا ليفددهل هلددم 
الصيدال ف ل ا له "ي عا  ون ا ال ف نبم  هل كرمال وسد  ز  ا اسمداكم الد  
ترإددددو ا"ال و بددد  "ال ت فدددو  ن  دددركبم ق دددل  يدددت الفددديارعال فدددال خترجدددوا مدددم 

 جددل  ن إددرونكم فيفدداعدونكم"ال ف ل ددا لدده  الطرإدد  العددامال بددل كونددوا فيددهال مددم
"بدددال اددد  فصددداح  ا تع دددان جددددا"ال وقدددام اسش إوسددد  وخدددرد مدددم الفددد د 
ون د  قدميده ابلدددإبو ال    عطيبده قط دا كددان ا اد ط ال وكاندع  م ل مددان 
قددد زو ت ددا بدده سي يددوارفال ومددم مكاإددد هددذا اجلاسددون  ندده يلددو م ددا عدددم 

ن  ن فدددددكم وقدددددد اقتبدددددبم ال  اعددددد   خدددددذ جدددددالون الددددداء مع ددددداال "لدددددا ا تبع دددددو 
لل الون"ال ف ل ا له هذا صدحي  فمداء الطدر ا كدل مكدانال ولك  دا وبعدد  ن 
فهم ددا مكددرح وخ ثددهال ر ن ددا  ب صدديحبهال فهددو إرإددد  ن جيددر ان مددم كددل ادد ء 

 إ يدان   ا  خل ا المابة.
 هددددو اجلاسددددون  ىل بيبدددده وتددددم  كمل ددددا الطعددددام وو ع ددددا  هددددل 

مدددتاال ومدددا  500لعمددددع جدددزاح هللا خدددريا  ىل  بعدددد مدددم ال رإدددةال وقدددد  وصدددل ا ا
 ع   ا  ن اجلاسون ر ف ر ليو ع اال بل ندإ اح  على  صوات اال "سديد  ن دا 
ممددددا رونال ادددددكرا علدددددى ال ددددديافة"ال فادددددرد مدددددم ابب بيبددددده ورّ  علي ددددداال "مددددد  

 الفالمةال ال ت فو  ن ترك وا الفيارع  ن ر إبموها"ال قل ا له " ن ااء هللا". 
 الوضدع ا حدرد قلديال مدم ال رإدة قلدع لةخدوعال " ن ن بعدانبعد  

واسمر ال ر   نه ليو لدإه  ي جهاز  الف د عرث  ل  الرجل ع ا كل ايت
ال و سددرع ا ا الشددى " تصددا ال لددذا  رسددل ااصددا ليح ددر ال ددوات الفددلحة
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 ىل الفدددداعة العااددددرع وال صدددد  صدددد احا وقددددد خرج ددددا مددددم ال رإددددة ا الثام ددددة 
لومددات الدد  لدددإ ا ف ددد اقتب ددا مددم قرإددة بددو ايال وقلددع صدد احاال وحفددو الع

لةخدوع جيدو  ن ن بعددد مدم الطرإدد  سن ا  ي حل دة سددبمر الفديارع  ن كددان 
توقعب ا صحيحة وحفو  ليالت ا لذل  اجلاسونال واسب عدان فكرع  خدو  

وق ددل  خول ددا المابددة  خددربت الشدداب  ن ال إتكددوا  اثرا  التلدد  ال رإددة ابل هددار
ال لددددذا مشدددي ا برك  ددددا ولفددددافة عشدددرون مددددتا ت رإ ددداال   عدددددان للددددوراء سقددددامهم

ومفدددح ا آاثران وترك دددا آاثر الشددداب الدددذي  هدددو ق ل دددا لي لدددغ علي دددا وف دددر 
 30م الطرإدد  سكثددر مددم الفددلطاتال  خل ددا المابددة وا هددذح الددرع اببعدددان عدد

 عم اسن ار ولكم ابمكان ا عاه اسصوات مم ن طب ا. متا واخب ي ا
ختان ا رع مكث ة ا المابدة الكثي دة ونصدحع اإلخدوع  ن ال ا

خيلعوا مالبفهم سن ا ال ندري ما سيحداال قلع هلمدا "  اد اب تدم بدص 
 مدددددرإم لدددددذا اسدددددبعدا للمواجهدددددة ا  ي حل دددددة"ال وقدددددد تع  دددددا مدددددم كالمدددددد ال 
وتيممددع وصددليع ركعبددص اسددباارع ب   يل ددع م همددا االنب دداح لددا سدد قولهال 

 ددداش حدددو  مدددا جدددر  مددد  اجلاسدددون ا ال رإدددة وحلل دددا كدددل كلمددددة وبدددد ان ال 
  غري مبمدرن ا  بصال  ما  نه رجل  مم غوحركة صدرت م ه وخرج ا ب بي

اجلاسوسدددية  و  ن دددا نبدددوهم اسمدددرال ولكدددم ال ن فدددى  ن ال ط دددة تشدددهد حدددراب 
ونفدداءان ع ددد العدددوال لددذا ال ندددري مددد  تددراب  الفددلطات الكي يددة ا هددذح 

ارع ربت الشدد اب مددا إلدد ال "ن  ددى ا هددذا الكددانال فدد ن مددرت سدديال ط ددةال  خدد
يليمدداين ال فهددذا إعدين  ن صدداح  ا ا ال رإددة هددو  ا داء ال هددار مب هددة  ىل قرإدة مِّ

رجددل  مددم وجاسددون و ن ه دداو مددؤامرع العب ال دداال لددذا جيددو  ن نمددري يرإ  ددا 
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ا   ا ر  در و ال  مد اماال و عين  ن ا س دخل المابة اههولة ونتو الطرإد  العهد
ال فف واصدددددل الفددددد ر ا ن دددددو  ون رءإبهدددددا الليدددددل ي سددددديارعال وحدددددل  دددددالم 

الطرإدد ال نفدددري ابلليدددل ون دددام ابل هدددار كدد  ال إالح  دددا  حدددد  بدددداال وس فدددبمر 
على  ل   ىل  ن نب اوز قاعدع برغدوين العفدكرإة"ال وات   دا علدى  لد  مدم 

م  حص بد ان  جل سالمب اال ور  ر سو   قائ  معدو ع بعد  ن   يع كال
نفم  صوت مرو سيارع ل ددروفرال وقدد تع   دا مدم  لد  وأتكددان  ن فعدال 

 ددداء  بعدددة ه ددداو مدددؤامرع مدددم  جدددل ال ددد   علي ددداال ل دددد اسدددبادموا سددديارع بي
وفيها عفاكرال ل د ر إ اها  اخل غابب دا وأتكددان   دا  اه دة  لؤسفة الرباري

تم فيهال وعع ا الفائ   لل رإة مم  جل ا س ا توق ع ا ن و الكان الذي
إ دددددو  سحدددددد العفددددداكرال "فدددددبش جيددددددا...  ن دددددر  ىل اساثر"ال وندددددز  بعددددد  
العفاكر لبل  الهمةال وبعد عددع خطدوات رّ   حددهم علدى قائددهم "ال  ادر 
لعقدددام"ال كانددع هددذح ال ددوع تبحددرو ب طددت ادددإد لكدد  ال ختط  ددا  بددداال لددذا  

 ن تعرث  ن ك ا قدد ترك دا كانع ت   ا كل مرع لبب كد مم  اثرانال  را ت 
ال رإة  م الال وع دما قرب صوت العفكري ا المابة قلع لةخوع وبصوت 
خ يدد  جدددداال "جهدددزوا  ن فددكم لل بدددا "ال واسدددبعد كددل واحدددد م دددا بفدددالحه 

بددو وفددداء رصاصددةال كمدددا جهددز   90وك ددا قددد جهدددزان الربإبددا ولدددإ ا  كثدددر مددم 
و و  ع مفدسدددد  ليوسدددد  سن معدددده مفدددددنملمفدسدددده الكدددداروث وسدددد

روسدددد  مدددد  ب دددد  يل دددداتال وبعددددد قليددددل رجدددد  العفدددداكر  ىل الفدددديارع وقددددا  
 حدددددهم ل ائدددددحال  "  ف دددددم... لدددديو ه دددداو  ي  اددددر... ال ادددديت"ال   رك ددددوا 
وبعددد ةفددون مددتا توق ددع مددم جدإدددال وفعلددوا مثددل اسو  وك ددا نفددمعهمال   
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قدددا  الددددليل وهدددو الشددداب الدددذي  رسدددل مدددم ال رإدددة وابحلدددرث الواحدددد وتددددم 
معهمال "  ددم   ددم ا ال رإدة ور خيرجددوا بعددد"ال وت  فد ا سددعداء ل صددرع هللا نفد

ل دا ا  لدد  اليددومال  ندده إددوم مشددهو  ابل فد ة ل ددا وكددان إددوم كرامددة ف ددد  كرم ددا 
هللا ونصددران و دداان مددم  عب ددا  مدددبر والطدد  وخ يدد ال ور ن ددي  الوقددع بددل 

واضدم  علدى  قم ا بفرعة وجهزان  ن ف ا وقلع لعش إوس  الب زاين "اصرب
قلدددديال حددددص ن بعددددد مددددم هددددذح ال ط ددددة"ال  ن ددددا ا مرحلددددة  هولددددة لددددذا قدددددمي  

نصحبهم  ن خي  وا مم اسغراوال ف خرد  بو وفاء وإوس  بعد  الالبدو 
وضع اها ا كيو بالسبيك   سو  ورمي اها فومل ا رعال  ما  ان فال  مل  و 

 سو  ما  ل فه ف  .
 ن إعلدددددم  ن دددددا وم دددددذ ولكددددد  إ هدددددم ال دددددارف هدددددذح الفددددد لة جيدددددو 

خروج ا مم قرإة كيونما احلدو إة ك ا نب ه م اارع  ىل المرب مب عص الطرإ  
التار المري مفبادم م ذ فتات يوإلةال  ما اليوم ففدوث ن لدو كدل اديتال 
قلع ليوس  "خذ االجتاح الؤ ي  ىل قرإدة ) جيدارا("ال و جيدارا ت عدد ع دا  كثدر 

 ط ددة ووجددو  الطرإدد  كمعلددم  دداهر ل ددا كيلددوال وحفددو معرفب ددا ابل  100مددم 
)ملددددز( ولدددديو  رجددددة عا إددددةال وا ب دددداح علددددى  46حددددد ان  جتدددداح جدإددددد وهددددو 

ال وصدددلة العفدددكرإة الددد  ةوزت ددداال   بدددد ان الفدددريع مب هدددص للشدددما  المدددرر 
و ر ان  ن ن عد ا  ل  ال هار عدم ال ط دة  كثدر مدا نفدبطي ال ور نعدرث  ن 

م سددددديكون إدددددوم  رخيددددد  2007-1-11  ا  لددددد  اليدددددوم ا مددددديو الوافددددد
كمدا ابل ف ة ل اال فهو إوم  ات دا مدم ال دالص وكدذل  إدوم البيده ا المداابتال  

ف ددد بددد ان مرحلددة جدإدددع  عهددا البيدده معددىن  ندده إددوم ن ددل نفدداءان  ىل نددريورال 
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الكلمة ور نكم نعلم ما إ ب ران مم فرد ك ري بعد عفر وادعال ل د  مفد ا 
وبدد ان نفدري ا احلشدائش الطوإلدة والفد  عات الد  تمطد  وخرج ا مفرعص 

 جفام اال و خل ا عدار مجيدل جددا وخ دراء ولك ده خطدري وغرإدو ومدوحشال 
فددال صددوت  ال  صددوات الطيددور واسسددو  والمددزالن وال دد ا ه وكددل احليددواانت 
ال تسةال اسبمرإ ا ا الشد   ىل زوا  الشدمو فبوق  دا قلديال ون د  إوسد  

ال " تعلمددددان  ن احلشددددائش الائيددددة الطوإلددددة اكبشدددد به رمددددا بفددددرجراحدددده و خرب 
مددذاقها كمددذامل ك صددو الفددكر"ال ل ددد تع  ددا مددم كالمدد  وقلددع هلمددا  نددين  
ك ع  خلعهدا مدم جدذورها و م دمها م دذ  خول دا المابدة ولكد   جدد ال ليدل 
مم الفكرال وقد جراب  ل  وأتكدا مم كالم . وحفو فهم ا مم ا رإطة 

اي( ولكدددم مدددم  د الطرإددد  ن فددده الدددؤ ي  ىل قرإدددة )بدددو الددد  ا  ه  دددا ففددد 
ف ددد ترك دداح  و مددم برغددوين سن ددا ر ندددخل بددو اي   جيددارا ولدديو مددم ميليمدداين

 صدددالال لدددذا ولكددد  إ هدددم ال دددارف ا رإطدددة جيددددا ففدددوث  فصدددل قلددديال عددددم 
ال ط دددددةال  ن بدددددو اي ت ددددد  ا الوسددددد  فالدددددذي  و مدددددم الشدددددرمل ا احلددددددو  

فعل ا وإ صد مدإ ة المدو ا اجل دوب الشدرق  جيدو  وابلذات مم كيونما كما
 ن  ددر ملددا وكددذل  مددم  و مددم  جيددارا ا الشددما  وإرإددد المددو جيددو  ن  ددر 
ملاال فالطرإ  مم  جيارا  ىل المو مرورا ب رإدة بدو اي مفدب يم مدم الشدما   ىل 

كيونمددا ففدديب ه  ىل الشددرمل م ااددرعال لددذا تعبددرب   الفددافر اجل ددوبال  مددا   ا  را 
إدددة بدددو اي م دددتمل يرإددد ال وك دددا قدددد قدددرران  ن نب ددده  ىل الشدددما  قاصددددإم قر 

والإدددة ) جيددددارا(ال ر نبدددد خر كثدددري ا تلدددد  الشدددد رع الك دددريع بددددل قم ددددا وواصددددل ا 
الفدري ا عدار ع يدو جددا لدم  قددر  ن  صد  خلد  هللاال فه داو هدددوء  م 
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ا بعدددد  اسحيددددان   ف دددد ع و ون سدددداب   نددددذار تصدددددر الطيددددور والوحدددددوش 
صددوات مددم ه ددا وه دداو و لددت المابددةال وكلمددا ن  ددر  ىل اسمددام ال نددر   ىل اس

ةر مم اسا ار والماابت الواسعةال  إ ما نوجه  بصاران  د المابدة الع يمدة 
 مام ددداال  امدددا كالفدددافر ا ا يطدددات الواسدددعةال كاندددع ه ددداو مفدددافات بددددص 

ت هدر ا كدل مكدان اسا ار الطوإلة الب وعة واحلشائش الائية الطوإلة الد  
وبلو ا ا  دراء نبي دة لكثدرع اليداح الراكددع والفدب  عاتال ل دد تع  دا جددا ا 
هدذح الرحلدة فبدارع وشددى ا  مداكم جافدة و رع  خددر  ت هدر ل دا الفددب  عات 
الك ددريع ون طعهددا سن ددا وبكددل بفدداية ال وشدد  علددى يرإدد  مددد  مفدد  ا بددل 

ري ونمدون ونزحد   حيداانال كدان وشى على  جتاح معدص وحفدو اإلجتداح نفد
هددذا اسمددر صددعو علي ددا ولكددم مددا ا ن عددل؟ال ال خيددار آخددر  مام دداال ا هددذا 
اليددددوم اسو   هددددرت ل ددددا ادددد رع وفيهددددا فاكهددددة مجيلددددة محددددراءال ولكددددم ع دددددما 
تذوق اها ت ص ل ا   ا  اد مم احلم ال ور إ وت إوس  فرصة ف دد قطد  

واسش  بدو وفداء ف دد حدذرانح سن  الكثري م هدا و كلهدا  ون  ي تدر  ال  مدا  ان
 لدد  سدديؤ ي  ىل قطدد   معدداءح ال ارغددة مددم الطعددام ولكددم ر إ ددا ال فهددو قددد 
ر     ا فرصة لم تبكررال ف لع "رما هذح الش رع م بشرع ا المابة بفد و  
كثدددرع ال دددرو ال لدددذا سددد  دها ا اسمدددام"ال ومددد   لددد  قطددد  الكثدددري م هدددا   

العفكرإة تطري بكثرع ا  ل  اليوم وت صد   بع ا الفريال وكانع الروحيات
وسددددة مددددم وقددددد فهم دددا   ددددا عمليددددة مطدددار ع ميؤ  تلددد  المابددددة الدددد  تدددم فيهدددداال

اسمرإكددددانال فكيدددد  إرون ددددا واحلشددددائش تمايي ددددا  امدددداال فكلمددددا اقتبددددع م ددددا 
جلفدد ا ا  مكان ددا وال  حددد إفددبطي  رءإب ددا مددم فددومل  ال هللاال   ددا حشددائش  
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لمددرات  ن فددد ا وقددد تك دددل إوسدد  الب دددزاين بدددذل  ك ددريع جددددا وك ددا ن دددب  ا
اسمددددر ف ددددد كددددان مفددددبع ال للوصددددو   ىل الطرإدددد   و  ي قرإددددة نفددددبطي  مددددم 
خالهلدددددا معرفدددددة مكان ددددداال فددددد حم و ىل اين ال نعدددددرث  إدددددم تدددددم. وا مدإ دددددة 

إ ب دددر ف دددد  "كامونددددي"موكدددوي كدددان ك دددري قدددوات مكافحدددة اإلرهددداب اهدددرم 
 وقد خاب   ه.عرث  ن ا س صل  ليها قرإ اال 

واصل ا الف ر  ىل ما بعد العصر وبد ت الشدمو ابلمدروب وقدد 
ارت ع ا كثريا وت ص ل ا  ن ا نفري ا ت ة ع يمة وبعد وصول ا لععلى  هر ل ا 
اسفدد  مددم جدإددد ولكددم بماابتدده الع يمددةال وكددان علي ددا ال ددد  ابل ددزو  والشدد  

رع ا اسف ال وقد وجدان لفافات الطوإلة ق ل الوصو   ىل تل  المابة ال اه
بع  اياثر ا اصة ابل يل وبع ها للمزالن الك ريع فات ع اها واستاددان ملدا 
لك  ت و ان  ىل الاء سن الوحوش تفري ا هدذح ال  ومدة للوصدو   ىل اليداح 
وهذا ما صمله  ن ااء هللاال سران اثببص حص وصل ا  ىل  اإة اهل  ة الصمريع 

حلددة الثانيددة مددم المابدة الدد  ال ت بهدد ال وه دداو فوج  ددا بددوا ي  وكاندع بداإددة الر 
ك ددددري وجيددددري فيدددده اليدددداحال قلددددع: "  هللا كيدددد  سدددد  عل اين؟"ال  ن ددددا نعددددرث 
الفددد احة ولكدددم ت دددص ل دددا  نددده وا ي غدددري ي يعددد  فدددال اددد   ن فيددده  اسدددي ال 
بد ان ندور حو  ال ط ة  ي ا وإفارا لك   د  ي م  ذ لل هة الثانيةال وكل 

ا إهم ددا هددو الفددري علددى االجتدداح فددال ن ددا  مددا هددو  مام ددا كمددا  ن ددا ر ن بعددد  مدد
كثددريا ل ب ددص  ن كددان الددوا ي يوإددل  و جيدد  بعددد عدددع كيلددومتاتال ر إكددم 
لددددإ ا الوقدددع لدددذل ال جيدددو  ن نعدددرب ا هدددذح ال  طدددة واسدددبمر ال حددد  حدددص 
 ددا وجددد الشدد اب م  ددذ صددمري إفددبادم مددم ق ددل الوحددوش للع ددور وإ  مدد  علي
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 ن ن ددز   ىل عمدد  اليدداح ونفدد  ال ا تلدد  اللح ددة ك ددع ا اجلانددو ايخددر 
 ةدددد   إ ددددا عددددم م  ددددذال وب دددددر هللا وجدددددت ادددد رع ضددددامة اللوعددددة مددددم 
جدددددذورها وقدددددد وقعدددددع علدددددى ال هدددددرال فاجلدددددذور ع ددددددان وم ددددددمبها ا ال ددددد ة 
اسخر ال كربت هللا كثرياال وع  الش اب البك درياتال وان إدبهمال "تعالوا...قدد 

"ال ووصدددددال مفدددددرعصال ون دددددرا  ىل الشددددد رع فمحددددددا هللاال وقلدددددع هلمدددددا فرجددددع
"سددد جرب  وال"ال ف طعدددع يرإ ددد  علدددى الشددد رع ال ائمدددة  ون  ن  محدددل  ي 
محولددة حددص وصددلع ا م دددمبها حيدد   فرعهددا الكثددريع وكانددع اليدداح جارإددة 
ب وع  بهاال وتعاملع قليال مد  اسفدره ا اسمدام واسدبطعع  ن  رمد  ن فد  

مددانال   فعددل إوسدد  الب ددزاين مثلدد  وقددد محددل ادد طة الفددال  معدده ا بددر اس
فرماهددا   بعددد  ن وصددل ا م دمددة الشدد رع   رمددى ن فدده ا ن ددو الكددان 
الددذي حددد ت لددهال   جدداء  ور  بددو وفدداء وكددان مددت  ا كثددريا ولك دده بعددد  ن 
عربان بفالم تش   وقدم  لي ا وكان معه جالون الاء ف رغها ورمها  لي ا ق ل 

ن إ  ز  ىل بر اسمانال ل د محدان هللا كثريا  نه وفر ل ا تل  الش رعال وك  دا  
وضددعع خصيصددا ل ددا ل عددرب  لدد  الددوا ي بفددالمال وقددد اسب شددران كثددريع هلددذح 
احلا ادددةال عرف دددا  ن هللا لدددم إتك دددا ا تلددد  المابدددة لوحددددان بدددل سددديكون مع ددداال 

احلددددو  وبلددددع  وكدددان  لددد  اليدددوم ا مددديو هدددو إدددوم اإلسدددبحمام فم دددذ ترك دددا 
 خددذ كددل م ددا كيددام وين ا البددارإخ ا ددامو مددم إ دداإر ر نفددبحمى  بددداال لددذا 

زاوإة  اخل المابة واغبفلال   مل  ا جالون ا ابلداء  اجلالون ومعح و هو  ىل
ال  يدددد  وات   ددددا  ن ن بعدددددد مددددم الددددوا ي سنددددده مصدددددر رزمل لل ددددان وكدددددذل  

طددةال و ا دداء اببعددا ان مددرران الوحددوش فددال ندددري مددم سددي و ابلليددل ا تلدد  ال  
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مدددزاره الدددذرع وكاندددع  ادددارع واضدددحة  ن االنفدددان قدددد وصدددل  ىل حيددد  تدددم 
اينال و   ها مزاره سهدل بدو اي  و فالحدص ابل درب م هداال ور ن ب ده لدا بعدد 
هدددذح الدددزاره  و الطرإددد  بدددل عربانهدددا واببعددددانال وكدددان علي دددا االنب دددار وم ابلدددة 

عدددم الطرإددد  الصدددحي  ومدددا  ىل  لددد ال ولكدددم  هدددل الزرعدددة و خدددذ العلومدددات 
اهلدداجو اسمددين قددد غلددو ع ول دداال ف ددد قددرران  ن نباددذ اسددتاتي ية جدإددددع 
م ددذ معرفب ددا  ن الفددلطات ت حدد  ع دداال ات   ددا  ن ال ن ابددل  حددد مهمددا كددان 
حص نصل الطرإ  العام الواصل بص مدإ ة المو وغارسص  و  ي قرإدة بعيددع 

ل ال ددالم فبشدد ا عددم ادد رع يي ددة  خددر  لكدد  عددم هددذح ال ط ددةال وع دددما حدد
صو   ليهدددا وك دددا قدددد ت   دددا ا اخبيارهدددا ف دددد كفددد  ا خدددربع ومدددم ادددرويها  ن 
تكدددون  فرعهدددا يوإلدددة وبشدددكل ق دددة صدددمريع حيددد  ترمددد   فرعهدددا  ىل اسرو 
ووجدان واحدع م ها و خل ا  بها بكدل صدعوبةال سن مدا ق لهدا  ادواو وميداح 

خلها ا آمدددان و ن ال إشددد  مدددم  دددر ابل دددرب وهدددذا مدددا نرإددددح  ن نكدددون بددددا
م هدددا  ن فيهدددا  حدددد بفدددد و مدددا حوهلدددا مدددم الواندددد  ون   دددا اسرضدددية بفددددرعة 
وفرادددد ا الددددال  وربط ددددا ال اموسدددديةال واددددرع ا ا احلدددددإ  وك ددددا نبحدددددا عددددم 
 وضددداع ا وعدددم احلدددرب وكيددد   ددداان هللا مدددم اجلواسددديوال ك دددا نبحددددا عدددم 

اينال ومددم    كل ددا آخددر يعددام كددان مع ددا  الرحلددة ال  لددة ومددا ا سدد  عل بعددد
وهو ال ليل مم الكفافا وقطعة واحدع مم الذرع ال   خذانها مم آخر قرإدة 
)ميلمددداين(ال وقفدددم اها  ىل االادددة قطددد  و كل دددا بفدددالم وو دددا مجيعدددا ملددددوءال ر 
نعدددد  ددداث مدددم الكدددالم  و ا دددرود  وا دددالء ومدددا  ىل  لددد  فددد حم نعلدددم  ن 

لطة وال  مرإكددا وال كي يددا وال  حددد ا العددار إفددبطي   ن المابددة ملك دداال ال سدد
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إعددددرث مددددا بددددداخل تلدددد  المابددددةال ور نددددب طم  ندددده إددددوم واحددددد مددددم   م كثددددريع 
 ت ب رانال و نه مشوار يوإل ف د بد ت البيه مم إومها.

 صدددد ح ا و صدددد   اللدددد  بال  ن ددددا ا إددددوم اجلمعددددة والبددددارإخ هددددو 
 ن دددا س صدددل  ىل مدددرا ان ا  مال ك دددا مب دددائلص جددددا وحفددد  ا12-1-2007

إددوم الفدد ع  و اسحدددال ووضددع ا خطددة  رك ددا فات   ددا  ن احلركددة سددبكون ا 
العاارع ص احا   نبوق  لصدالع ال هدر وبعدد  ن نفدتإ  قلديال نبحدرو بعدد 
الباسدعة ونواصدل الفدري  ىل الفا سدة مفداءا وهدو وقدع  خدو  المدربال ل دد 

 ن نفددري ابل هدددار ون ددام ابلليددل وهدددذا عكفدد ا الفددري سن ددا ا المابدددةال في  مدد  
عكددو مددا ك ددا نعملدده  ا دداء الفددري ا الطرإدد  العددامال والفدد و  ن ددا ال  شددى 
م ابلة  حد ا المابةال ف د ت ص ل ا  ن اإلنفان ر إصل  ىل  عماقهاال و ا داء 
وجدو ان ا الشدد رع وا الفداعة الفددابعة صد احا وكانددع الطيدور تمددين  مجددل 

ن إبحدداون وهدم إفدريون ابل درب م داال تع   دا مدم اسمددر اسحلدانال عع دا  ان
ون ران ل ع  اال وبعد  ن اببعدوا ع اال حلل ا الوق  بفرعة وتوصل ا  ىل   دم 
 صحاب الرازه وقد جاءوا مدم بعيدد ليزرعدوا قدرب ال هدرال وهدذا هدو البحليدل 
م الصحي  س م كانوا إبحداون بله ة  هدل ال ط دةال وكمدا ات   دا ر  درد هلد

ور ترو ساك ا بل ترك اهم وا  مال وا الوقع ا د  جهدزان  ن فد ا و رك دا 
بعدددد  ن اسدددباران هللا ا ال ددد  قددددما بددد  و االجتددداحال    دددا  ن دددا س صدددل  ىل 
مدإ دددة غارسدددص بدددذل  اإلجتددداح وك دددا الط دددص ف دددد توا دددا ال ط دددةال فمارسدددص 

 ال  بع دددا الفدددري حفدددو ا دددرائ  العا إدددة بعيددددع ع دددا رغدددم  ن اإلجتددداح صدددحي
ملدوء وقد  هر الش اء ل دم  إوس  ب هور جلد جدإد على ال دميال لدذا 
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 بدد  وبكددل محددان ا فددب  الطرإدد  وادد  المددرات ا المابددةال كددان إدددخل ا 
المابدددددة وال إ دددددا   ن كدددددان ه ددددداو ادددددوو  و حيدددددواانتال و حيددددداان ن دددددطر  ىل 

ا بداإدددة ال هدددارال الزحددد  سن المابدددة م لمدددة وال ندددر  ادددي ا ببدددا  رغدددم  ن دددا 
و ضددطر  حيدداان  ىل تفددل  اسادد ار الطوإلددة لل  ددر  ىل اسمددام ولعرفددة عمدد  
المابددة ويوهلددا وكددان  لدد  فطم ددا كثددرياال فكلمددا يلعددع  ي ادد رع ال إ هددر 
 مدددام  سدددو  ةدددر مدددم اساددد ار والمددداابت الددد  ال  اإدددة هلددداال ر إكدددم لددددإ ا 

ن ددا ال ولد   ال محاسد ا وقددوع خدربع ا كي يدة الفد ر وادد  المداابت الطوإلدةال  
  ان ددا ابب ف ددد ال  مدددا كيددد  نفدددري فيهددا وكيددد  نفدددب يد مدددم آاثر احليدددواانت 
لش ها وما  ىل  ل  مم خربات فلم إكدم لددإ ا  ي خدربعال ك دا ن طد  المابدة 

كاندددع اسادددواو  دددزمل مالبفددد ا ام ا فدددال سدددوايري مع دددا وال  ي اددديتال   جفددد
ل ددددا سددددو  ال دددد  قدددددما ا اإلجتدددداح وتصددددل  ىل  عمددددامل  جفددددام ا وال خيددددار 

و حيدداان نزحدد  لكدد  ن طدد  بعدد  الفددافات لعدددم قدددرت ا علددى الوقددوث ا 
وسدد  المابددةال ل ددد تع  ددا ا اس م اسوىل ولك  ددا بصددد  كفددو خددربع ع يمددة 
بعد عدع   م مم الشى ا هدذح المداابتال واصدل ا الفدري  ىل  ن خرج دا مدم 

ر و ددى يدددوإال حددص وجددددان الطرإددد  المابددة و خل دددا ا مفدداحات م بوحدددة و 
الؤ ي  ىل ) جيارا(ال مم قرإدة )بدو اي( وقدد أتكددان  ن االجتداح الدذي اختدذانح 
والددؤ ي  ىل )غارسددص( صددحيحاال وتشدداوران هددل نفددل  هددذا الطرإدد  ونعددو  
 ىل قرإدددة )بدددو اي(ال ونب ددده  ىل اجل دددوب و ىل مدإ دددة المدددو  و نفدددلكه مشددداال 

 ت عددد  كثددر مددم مائددة كيلددوال  و ن طعدده وندددخل ا ونب دده لدإ ددة ) جيددارا( الدد 
المابددة مددم جدإدددد ونمددري االجتدداح قلددديال حيدد  وشددى ةمدددا اع الطرإدد  وابجتددداح 
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اجل دددوب  ىل  ن ندددتو ال ط دددة العفدددكرإة    دددرد للطرإددد  العدددام الواصدددل بدددص 
غارسدددص والمدددوال وبعدددد الشددداورع اخدددتان اإلخبيدددار الثالددد ال وكدددان ل دددا موعددددا 

لمابددة اههولددة وكددان  لدد  ا صدداحل اال وكدد ن هللا إرإددد  ن إ  ي ددا جدإدددا مدد  ا
 افتع يوإلدة ا المابدة حدص إ بهد  محدى احلدرب واالسدب واابت ونبطمد م كثدري 
ق ددل ا ددرود م هددا  ىل العددارال ل ددد  حفدد ا ال ددم ابب سندده ال  ددا  للشدد  ا 

علي دا ملدذح قدرته على  ب اءان  حياء ولو ك ا ا الصحراءال فكيد  وقدد  نعدم 
 المابة نفب ل  ا ارها ونشرب مم مياهها ما ااء هللا.

وا هذا اليوم ر نذمل  ي يعام ف د ن ذ م داال وا ال هرإدة  ر ان 
 ن نفددددتإ  قلدددديال وع دددددها  خل ددددا ا غابددددة كثي ددددة جدددددا وت ددددص ل ددددا  ن فيهددددا 
 ادددد ار صددددمريع وعليهددددا بعدددد  احل ددددوبال فبفددددارع ا  ليهددددا فدددد  ا هدددد  فاكهددددة 

ريع احل دددددم كح دددددة العددددددن ولو دددددا برت دددددا  ويعمددددده مدددددزاد مدددددم ع ي دددددةال صدددددم
احلموضددددة والفددددكرال وك ن ددددا نبددددذومل فاكهددددة الربت ددددا  ولكددددم مدددد  ال ددددارمل ا 
احل دمال فرح ددا فرحدا ادددإدا و كل دا مددم تلد  الشدد ريات  كثدر مددا  كددمال ور 
تتك ددددا الروحيددددات ا حال ددددا ف ددددد  هددددرت مددددم جدإددددد وتددددم ن طدددد  الثمددددار 

الكثي ةال وبعد  ن غا رت  سرع ا ا مج  ال ليل مم فدخل ا  ع اسا ار 
تعطي دددا قدددوع  فددد  لعمدددام  جيوب دددا وكاندددع بعددد  احل ي دددات تلددد  ال اكهدددة ا

فيوم ددا يوإددلال ووجدددان ا تلدد  المابددة الصددمريع م ط ددة خ ددراء برمددا  ةرإددة 
دال وسحرت  عي  ا جلماهلا وقد تطهران وصلي ا مج  ت ددمي    رك دا مدم جدإد

مل دددا الدددرحلبص بفدددالمال ومدددا ل دددع انب اه دددا م دددذ  بكدددل قدددوع و كو بع دددا الفدددري
 خول ا البيه هدو  نده كلمدا قدرب المدرب إ دب  هللا ل دا م ط دة فيهدا مداءال سدواء 
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ةددريع  و ميدداح راكدددع  و بركددة ملي ددة ابل دد ا هال الهددم  ن هللا قددد  زا  ع ددا هددم 
ا بددال ادد ال   اليدداحال ف ددد تددوفرت بكثددرع وعرف ددا حي اهددا  ن الدداء هددو يعام دد

اختان ا رع جدإدع وو ا  بها كالعا عال وكلما فدص وقدع اإلسدتاحة  دع 
الشددد رع تدددو  ن دددا ندددر   ا بيدددع مدددم بيوت دددا ونشدددعر ابلراحدددة البامدددة وك ن دددا 

 ندخل قصر لالستاحة وهذا بف و كثرع الش ة والبعو.
مال وبعددددد صددددالع ال  ددددر 2007-1-13 ن ددددا ا إددددوم الفدددد ع 

قلددديال وت ائل دددا ل دددرب وصدددول ا وخروج دددا مدددم المابدددةال ف ل دددا   ددددا ا مددد  بعددد 
ل  ع ا " نه اليوم اسخري  ن ااء هللا وس  د الطرإ "ال واسباران هللا ومشي ا 
ا ن و االجتاح ا ا ي للطرإ   ون يعام لدإ ا ي عاال وكلما  دد اد ريات 
ال فيهدددا بعددد  احل ي دددات نبفددداره  ليهدددا ونفدددبملها وصكلهدددا سال ودددوت جوعدددا

بد ت بع   عراو اجلوه ت هر في اال فالياح الد  نشدرملا م دذ عددع   م غدري 
صدددافية وملي دددة ب عوضدددة الدددالري  ومددد   لددد  ك دددا تبدددايف ون ددد  مالبفددد ا ق دددل 
الشددددرب  ائمددددا لكدددد  تدددددا فرقددددا ولددددو كددددان صددددمرياال ا هددددذا اليددددوم ابلددددذات 

مددا حصددل ل ددا  مددرا ع ي دداال ف ددد كانددع الشددمو ادددإدع علي ددا وال ولدد  يعا
وك دا نفددري ا م ط ددة جافددة جددداال ال حيداع فيهددا والمابددة ا  ددراء بعيدددع جدددا 
ع ددداال و ا ددداء الفدددري وجددددان بي دددبص علدددى الطرإددد ال وقدددا     بدددو وفددداء "  دددا 
بي ددبص"ال وقلددع لدده "مددا ا ت ب ددر الب طهددا"ال وبددد ت  مددز  مدد  اسش إوسدد  

لّ  قدائالال "ال الب زاينال فف لبه وتم نفري "هل  و ال ي     خ ؟" فرّ  ع
 رإددد ادديت ال بددي  وال حاجددة"ال عرفددع  ندده تع ددان وال إدددري مددا ا إبحدددا 
فهو لم إ وت ال رصة سكلها ف د  كل ال واكهة احلام ة فيكد  ابل دي ال 
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قلدددع لددده "س شدددوإها ا اإلسدددتاحة"ال وقدددد رّ  علي دددا " ان ال  رإدددد"ال ر نعدددرث 
ل  ددداءال وا هدددذا  صددل ال دددي  وسي يددري تكدددونال مدددا إهم ددا  كدددل  ي ادديت ل

اليدوم الفدداخم واحلددار  نددز  هللا ل ددا الطددر لط ددا ب دداال وفرح ددا وك ددا وشددى ملدددوء 
سن الطددددددر إ ددددددوي  جفدددددددام ا ورجعددددددع اسجددددددواء  ىل حاهلدددددددا حيدددددد  اهلددددددددوء 
والفددكي ةال وبكددل صددراحة كانددع المابددة ملك ددا معددىن الكلمددة فددال حيدداع ل ددين 

سددددري و عيددددد الددددذكر ت آ م فيهدددداال  ن ددددا وحدددددان ا تلدددد  الباهدددداتال وك ددددع  
و تذكر كل ايت م ذ ع لع  ىل إوم تواجدي ا هذح المابة الع ي ةال ك دع 
 ع ددددز عددددم الكددددالم ع دددددما  اددددهد خلدددد  هللا وكيدددد   ندددده إعددددرث بفددددر هددددذح 
الماابت ال  جيهلها البك ولوجية احلدإثةال  نه وحدح سد حانه مدم إعدرث  ن دا 

الددددنيا إعدددرث ع ددداال حدددص   ئهدددون ا مميدددة ) ان رإ دددا( ا اصدددةال ال  حدددد ا
نفدداءان اسسددريات لدديو لدددإهم   ىن فكددرع عددم مكان دداال كمددا  ن ددا لدديو لدددإ ا 
  ىن فكرع ع هم وكان  ل  ا صاحل اال فلدو عدذبوهم وعدذبوا سدلمص وسدار 
وزوجات اإلخوع فلم جيدوا  ي جواب م همال فهم ال إعرفون فعال  إدم تدمال 

 ددا معددىن الكلمددة فكيدد  بمددريان؟ال  ن ددا ر نكددم نعددرث موقع ددا ابل دد   ف ددد ر
  خل علي ا المرب وكالعا ع اختان ا رع و خل ا  بها وو ا للص ا .

م وبعدد صدالع ال  در جلفد ا 2007-1-14اليوم إوم اسحد 
نبحددا عددم الفد ر وبعدددح انقشد ا قلدديال موضدوه الفددري بد  و االجتدداحال وقددد 

صددها ل دداال "ر إددع رجلددص فاج  دا اسش إوسدد  الب ددزاين برءإددة رآهددا ا الليدل ف 
 سو إمال  حداا يوإل وايخر قصريال ومعهما عصداعال وقداال  : " نكدم  ن 

"ال   20اسبمرإبم ا هذا االجتداح ففدوث تطدو  بكدم الفد رال لدذا غدريوح  ىل
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 ب  إوس  حدإثه حو  الرءإدة واسب فدران عدم مالمهمداال ف دا  ل دا إ ددوان  
ين؟"ال ف كدددران كثدددرياال ف لدددع ك هدددل ال ط دددةال ففددد ل ا إوسددد  "مدددا ا ن عدددل ا

هلمددا " ن ددا ومددم  ربعددة   م ر نددر   ي عالمددة ل رب ددا مددم  ي قرإددة  و الطرإدد ال 
ل دددددذا جيدددددو  ن صخدددددذ ب صددددديحة الدددددرجلص ا الرءإدددددة"ال وقدددددد  مفددددد ا لدددددذل  
وع ددددما  رسددد ا االجتددداح اجلدإدددد ت دددص ل دددا  ن دددا سددد ب ه لل  دددوب وسددد عو   ىل 

مدإ دددة غارسددددص ونب ددده  ىل الطرإدددد  والإدددة المدددو مددددم جدإددددال وسدددد تو  جتددداح 
الدددؤ ي  ىل مدإ دددة المدددوال وكدددل ا دددا ا تلددد  الرحلدددة هدددو  ن نب دددا   م ط دددة 
برغددوين العفددكرإةال ورمددا قددد ل   ددا حوهلددا م ددذ  ربعددة   م مددم مفددريت ا وحددان 
اين موعد البوجه  ىل المو  و ال حر مهما سيكل  ا  ل ال ل د ت اءل ا خريا 

تاتي ية الفد ر لكد  تدافظ علدى صدحب اال فات   دا  ن ببل  الرءإة وغدريان اسد
ال نبحرو  ال بعد الثالثة  هراال سن ا وبكل بفاية ر نعدد ن ددر علدى الشدى 
مرحلبصال والف و  ن ا ال صكدل  ي اد ء ف دد  هدر ال دع  ا  جفدام اال 
ر إكددم لدددإ ا سددو  اددرب الدداءال ر إكددم سحدددان  ن إ دد  م ااددرع  ون  ن 

والدوران وك ا ن   ا بع  اسحيانال لذا ع دما عرف ا  ن دا ال  إشعر ابلمثيان
ن دددر علددى  مددل  ي ضددم  قددرران  ن   دد  عددم  ن فدد ا والفدد ر ا مرحلددة 
واحددع ف د ال وهدذا إعدين  ن دا ندوفر قوت دا للفدريال كدان هددف ا الفدري والوصدو  
بفددالم ولددو بعددد حددصال و ا دداء الدر اددة تددذكرت  مددر ال ددي ال ف لددع ليوسدد  

  الوالعددة"ال ف ددام جددزاح هللا خددريا و ح ددر بعدد  احلشددائش ال اادد ة " ح ددر 
وولع ا ال ار واوإ ها ور نعدرث  هد  للح دل  و الدجاجدة الربإدة  و اسفداع  
 و  ي ادددديت ر تكددددم هددددذح اسسدددد لة ا ع ول دددداال جيددددو  ن نشددددوإها وصكلهددددا 
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ف دد ال وهددذا مددا فعل دداحال وبددد ت مرحلددة ال ددح  ف ددد  كددرت اسش إوسدد  
 دددما قددا  ل ددا  ندده لددم  كلهدداال ومددات مددم ال ددح  وقددد  كل اهددا بكالمدده ع

وكدددان لذإدددذا جدددداال وكدددان اسش  بدددو وفددداء حفدددان مددد  كدددل اددديت وقدددد ات ددد  
اسدتاتي ية عددم اسكدل  ال ال ليدل بفدد و  نده مدرإ  ابل واسدريال  مدا إوسدد  
ف ددد ات ددد  اسدددتاتي ية  كدددل كدددل ادديت ا المابدددة ولدددو      لددد   ىل البفدددمم 

م  لدد  كمددا ك ددا و عده مددم اإلقددتاب سي فاكهددة غددري معروفددة وك دا خددائ ص مدد
ا قاموسددد اال ب ي دددا ا تلددد  الشددد رع  ىل مدددا بعدددد ال هدددر وا الفددداعة الثالثدددة 
خرج ددا م هددا و بع ددا مفددريانال وكددان علي ددا ادد  المدداابت الدد  ت دد  ا االجتدداح 
اجلدإددددد وهددددذا اسمددددر اددددامل علي ددددا جدددددا  كثددددر مددددم  ي وقددددعال ف ددددد  هددددرت 

لصدددمريع ا كدددل االجتهدددات وكاندددع الالبدددو تبمدددزمل  زإ دددا وكدددذل  اسادددواو ا
الفدددراوإل وك دددا نفدددميها بعددددع  عددداءال فه ددداو الشدددوو الفدددمى "الددددكاترع" و 
"اسبددر الصددي ية"ال و "ال اتددل" وهددذا   ا  خددل في ددا فددال  ددا  للب دددم فهدد  ال 
تددرحم وتصددديو مجيدد  االجتاهدددات و ي حركددة تدددؤ ي  ال البمددزملال ختيدددل كيددد  

ال فددال  ددا  للم دداورعال بددل ع دددما 20هددذح المدداابت مددم  جددل اإلجتدداح قطع ددا 
ن ابددل المابددة ن ددد  مهامجبهددا وماولددة ال  ددا  مددم اجلهددة الثانيددة وهددذا مددا كددان 
إدددددؤخران كثدددددرياال فالمددددداابت واسدددددعة ويوإلدددددة وا بعددددد  اسحيدددددان ك دددددا ن دددددام ا 

ل غابددة  اخلهداال فددال نددور وال هدواء جيددد وإبدد خر ال  ددر ا ال دزو ال ن ددام  اخدد
مكث ددددة ممطدددداع بمابددددة ع يمددددة  خددددر ال ن  ددددى فيهددددا  ون  ن  ددددرد  ىل اجلهددددة 
الثانيدددة  ال ا اليدددوم البدددا ال وهدددذا مدددا حصدددل ل دددا ا إدددوم اسحدددد ف دددد و دددا ا 
المابدة الع ي دةال وكاندع الكدالب والفد اه حول داال وجهدزان اسسدلحة اليددالمل 
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ابدة  اخدل غابدة كمدا ال ار ا  ي حل دةال و دا ا تلد  المابدة الداخليدة وهد  غ
قلدددع  ىل الصددد ا ال ور نعدددرث  ن ال  دددر قدددد حدددان بفددد و  المهددداال فحدددص 

 الفماء ر ن در على رءإبها وتم بداخلها.
-1-15 ص ح ا و ص   الل  بال  ن ا ا إدوم اإلا دص الوافد  

مال ر  رد م ها  ال بعد ال هرال وواصل ا الفري ب طت ومش ة  ىل  ن 2007
ا م هددا  ىل ال ددور وال دداي  الواسدعة ق ددل المددرب ب ليددلال اددرب ا وف  دا ب وخرج دد

يعام دددا وهددد  اليددداح الطرإدددةال وتوق  دددا مدددم جدإدددد لكددد  ن دددام واخدددتان الشددد رع 
الالئمة ومم    خل ا ا ال اموسية وبدد ان نبحددا عدم اسدتاتي ية البعامدل 

ي مددد  هدددذح المابدددة الددد  تعطل دددا كثدددرياال جيدددو  ن  دددد وسددديلة صدددحيحة لب دددا 
المدددون فيهدددا واختاقهدددا سن  لددد  إبع  دددا كثدددريا وقدددد ن دددذ م دددا قوت دددا وبدددد ت 
 جفام ا ت ح  اي ا فشي ا ل دد  هدرت  ضدلع ا بفد و  لد ال قل دا ل ع د ا 
جيدددو  ن نفدددب يد مدددم كدددل اس م الفددداب ة لكددد  نبعامدددل مددد  المابدددةال وكاندددع 
مفدد لة فددب  احلشددائش الائيددة  مددر صددعو جدددا ابلددذات علددى اسش  بددو وفدداء 
سندده ال  كددل اددي اال كددان إ  ددد توازندده ولددذا يلددو م ددا تددرو الشدد طة الفددال  
ليحملهددا ل  يددة الطرإدد  سن  لدد  إددر  لدده توازندده  ا دداء الشدد ال ا هددذح ال ددتع 
 احلرجة ك ا ال ن در حص مدم الوقدوث و  ا وصدل ا سي اد رع لالسدتاحة  و

ب الدددداء ال ددددوم تددددرن علددددى   ددددام كددددل ادددديت ق ددددل الدددددخو  لل اموسدددديةال ف  ددددر 
واسسددلحة لكدد  ال ن ددطر للاددرودال فددال  حددد م ددا مفددبعد لددذل  مددم ادددع 
البعدددو والشددد ة وعددددم ال ددددرعال ك دددا  حيددداء ولك  دددا كددداسموات فدددال حركدددة بدددل 
نفبل   ون  ر ل ع  اال ور نكدم ن دوت فرصدة ا البحددا وتشد ي  ب دع ا 
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و  وخت يدددد   ل ددددا ببددددذكر م سدددداع  خوان ددددا ا اسوجددددا إم فهددددم قددددد اددددربوا ال دددد
 ع كدددرمكم هللا ع ددددما  هدددوا  ا ددداء مطدددار ع ال دددوات اإلايوبيدددة هلدددم وهدددذا ليفددد

م المةال  وا جيدري ا اسوجدا إم ال إ ددر  حددا حدص الكدامريا  ن إصد هال  نده 
 ف دد  و بشدد  االنبهاكددات لالنفددان علددى وجدده اسروال ومدد   لدد  إ دددو  ن 

شدددكر هللا عدددص عدددم سدددام اسعدددور ال ت ددددر علدددى رءإدددة  لددد ال ك دددا نبدددذكرهم ف 
على نعمبه ف حم واحلمدب لدإ ا ماء ا كل مكانال والعدو ال إطار ان ف دد 
 ن م ا وقلع يلعدات الروحيداتال ور تكدم ه داو سدو  الطدائرات الدنيدةال 
الددد  رددد   ا المددددو ل  ددددع ال كددددوبص ا ال ط دددةال وقدددد اسددددب دان مدددم تلدددد  

حدرفص ع هدا قلديالال مدم الطائرات فك ا نعلدم  جتداح المدو ابل د   رغدم  ن دا م 
ادددع تع  ددا ا هدددذا الفدد ر وصددل ا لرحلدددة ع ي ددا ف ددد  ر ان  ن نل ددد   ىل هللا 
ابلدددعاء مددم  جددل  ن تفدد    ي يددائرع مدنيددة  ا دداء يريا ددا فوق ددا لكدد   ددد 
اددددي ا صكلددددهال   نراجدددد   ن فدددد ا ونبددددذكر  ن فيهددددا مفددددافرإم مددددم الفددددلمص 

ونرضددى ن إفدد طها ليبدد    هددؤالء وغددريهم مددم اسبددر ءال فكيدد  نطلددو هللا  
مدى ل دا  ن ن كدر فيده ولك دين   ددا عمدا وصدل تم؟ال هو  مر ج وين ال إ  

  ليدده احلددا ال كددان وضددع ا صددعو جدددا ولك  ددا ر ن  ددد اسمددل ا هللا سدد حانه
الوحيد الذي إؤنف ا بعدد  ن نكمدل  وتعاىلال كان الصح  الشرإ  الش ء
را وتكدددررال وكدددان مع دددم حددددإث ا ق دددل ال صدددجمل الددد  تبكدددرر إوميدددا ف روإهدددا مدددرا

ال وم إدور حو   ص اث الطعامال كان لكل واحد م ا الوقع الكاا ليص  
 مجددل مددا  كددل م ددذ وال تدده  ىل إددوم تواجدددان ا المابددةال  رإددد مددم ال ددارف  ن 
إبايدددل كيددد  كدددان وضدددع اال وحدددص اسيعمدددة الددد  نع هدددا ا حيات دددا وليفدددع 
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ف احلدإ  عم  الكل  ل  ا اسحالمم  لة لدإ ا  ص حع م  لة وم  ة و 
اسيعمدددة و صددد افها إعطي دددا بعددد  ال دددوع واسمدددل ون دددام ببلددد  اسحدددالمال ل دددد 
تورمددددع  هددددوران بفدددد و ال ددددوم علددددى اسرو الصددددل ة وال لولددددةال  مددددا ال عوضددددة 

 بشرع ا المابة ف د  اان هللا مم ارها بف و ال اموسدية الد  مع داال وكلمدا ال
غطاء قطين  هدت     ها ب   آسياال  ئل  فلديّ جاء وقع ال وم  تذكر عا

ورغددم  ن ددا ن ددام ا وسدد  اساددواو  ال  ن ال ددوم إكددون ب  ددام ي عدداال وبفدد و 
 جت و إوس  البزاين الدذي إب لدو  ال  نين ال   رو   ا وع ال  ي ا وال إفارا

كثدددريا  ا ددداء ال دددوم فكدددل مدددرع  دددد قدميددده فدددومل  حددددان لكثدددرع حركبدددهال ر إكدددم 
راسات فالوحوش واسسو  كانع  رس ا وتبحرو مع اال ر ن ز  م زال ه او ح

 ال ونفدددددم   صدددددوارا ابل دددددرب م ددددداال  مدددددا ا الصددددد ا  ف فدددددبي ظ علدددددى  مجدددددل 
ال مامددات العاليددةال فددالطيور تفددبي ظ ابكددرا وهدد   عدددا  ال  صددى وال تعددد 
فهدددددد  كثددددددريع ومب وعددددددةال ور إكددددددم ابسددددددبطاع ا الصدددددديد بفدددددد و قصددددددر مددددددد  

عدم قدرت ا على مطار ع  ي فرإفدة بفد و ضدع  ا وقلدة حيلب دا مفا سات ا و 
ون ددا  قوت دداال ك ددا نبحددرو كالفددلح اع فكددل إددوم   دد  عددم سددرعب ا ون صددر 
الفددددافةال وآخددددر تعدددددإل كددددان ا ددددرود بعددددد الثالثددددة واالسددددتاحة ا الفا سددددة 
مفدداءا وكددل  لدد  مددم  جددل  ن تددب ظ ب وت ددا حددص  ددد الطرإدد  العددام  و  ي 

بين آ مال ل د ندم ا كثريا لتك ا معار الطرإ  الفاب  الراب  بص  مزرعة  و  ي
) جيارا( و)بو اي( ولك  ا ومد   لد  ت اءل دا وكدان ا ب دا ابب  قدو  وكدل إدوم 

 ن ر  ابالجتاح اجلدإد بف و تميري مالم  المابة اي ا فشي ا.
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كددان بران  ددا هلددذح الرحلددة  ن نصددلى الصددلوات بوضددعية اجللددون 
م  ا ن دو الوقدعال ف عدد صدالع ال  در ال إ د   حددان بدل ن دل وقصرا و 

مفدبل ص علدى  هددوران ونواصدل ا قددراءع اس كدار وبعدد يلددوه الشدمو نعددو  
مدددم جدإدددد لل دددومال وبعدددد ال هدددر إ دددد  االسدددبعدا ات للفددد رال وهدددذح  صدددعو 
اسوقددات ابل فدد ة ل دداال فالشدديطان فدداو   ح اي ددا و لدد  ل ددا اسفكددار الفددل ية 

لوصو   ىل  ي هدث وس ران يوإل ولم  رد مم المابة  بدا ومدا عم عدم ا
 ىل  ل ال وإفرب تل  اسفكدار  ىل   هان دا لكد  نفبفدلم ون  دى ا المابدة 
 ىل  ن خيبددددداران هللاال وك دددددا ن ددددداوم تلددددد  اسفكدددددار الفدددددل ية ابس كدددددار والددددددعاء 
ا ددالجمل بال فهددو مددم جييددو ال ددطر   ا  عدداحال فمددم  ددى إددونو مددم بطددم 

وتال و دى  بدراهيم مدم ال دار هدو مدم سدي  ي ا ممدا تدم فيده وك دا فعدال مدم احلد
ال وق ددل ا ددرود مددم  بدددا  ن هللا سيفددب يو  عدداءان ال ددطرإمال لددذا ر نشدد 

الش رع للمفري نشدرب الكثدري مدم الداء   نبوكدل علدى هللاال و در   ن ن طلد  
 إرإدد م دا احلركدةال ت هر قوت ا ونشعر ابل شايف والتكيز واهلمة العالية وك ن هللا

ل د  ع   ا هذا اسمر كثرياال ل د جل ان  ىل  عاء ن  هللا عيفى عليه الفالم 
(ال واددرحع لةخددوع  ن  لدد  اللُ  م  بن  ا أ    ن علين  ا ماا  دة م  ن الل  ما )

ممك دا   ا علددم هللا سد حانه وتعدداىل  ن ددا فعدال ال ولدد  اديت ور ت بهددى   م دداال 
ا  مددم اسحددوا  ولدديو مددم ال ددروري  ن فهددو ال إددتو الع ددد  بدددا ا  ي حدد

ندددر  تلددد  الائددددع وهددد  ت دددز  مدددم الفدددماءال بدددل اليددداح الددد   إددددإ ا وال واكددده 
الصددددمريع الاصصددددة لل ددددرو  والطيددددور واحلشددددائش كلهددددا موائددددد مددددم هللا لكدددد  
نب دو  ملدداال فداسمر واضدد  ابل فد ة ل دداال فمدا ام ه دداو حشدائش علددى اسرو 
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المابدةال وكدذل  بعد  اساد ار ال يبددامص  واد رع البمدر اهل ددي موجدو ع ا
س  ولدإ ا الاء ا كل مكانال فاب إعلم  ن كل هذح اسادياء تك ي دا ل   دى 
على قيد احلياع ولف ا  ف ل مم رسو  هللا صدلى هللا عليده وسدلم وقدد علم دا 
مددا حصددل لدده ا اددعو  ر يالددوال ك ددا نصددرب بع دد ا حفددو احلاجددةال وا 

رإة الع ي دة توصدلع  ىل قدرار  ن نصديد ال در ع بع  الراحدل مدم هدذح الفد 
س ا اسقرب ل اال فدائما تكون زانو اسا ار الك ريع وال ختاث م ا ك  ية 
احليواانت فالمزالن سرإعة وت ر م ا م در  احلدو وكاندع كثدريع وابل دات وقدد 
  هشددد ا كثررددداال وكدددذل  الزرافدددة واجلدددواميو الوحشدددية كلهدددا كاندددع ت دددر م دددا 

اب ا موضددددوه صدددديد  دددددما ن ددددتب م هدددداال وع دددددما ادددداورت الشدددد ورددددرب ع
 ددا ع ي ددة ورمددا رامج ددا وهدد  ي عددا كثددريع جدددا وتعدديش ب  ددام ال ددر ع  فددا وين  

ال  ائل وتم ال نرإد  ن ن ي  رصاصات ا ا حرب مد  ال درو  فدال نددري مدا 
إ ب ددران مددم بددين ج فدد ا الددذي إعدديش خددارد المابددة ولكددم ب انو ددا ولعسدد  

إدال كاندددددع المابدددددة م ملهدددددا غارقدددددة ا الفدددددب  عات بفددددد و اسمطدددددار الشدددددد
الكثريع ال  س  ع كوارا ا م اي  غارسص وما حوهلاال وكلمدا  رك دا قلديال 
وجدان مفب  عا وك ا ن طر  ن نبعامل معها كما نبعامدل مد  المداابت ف  دز  

سدو   مالبف ا فدال ولد  بل ها لعدم وجو  يرإ  آخرال وع دما تفيها و تق
 ن  لعهددا  ا دداء الليددلال وإل دد  كددل واحددد م ددا  ىل االحبيددايفال فدد ان  ملدد  اددواب 
 سو  كان للشهيد )ح ي ( رمحده هللاال و عطد  غطداءي لدعش  ر وفداءال  مدا 

 إوس  فلدإه اوب  خ ر إل فه لثل هذح ال روث.
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واين  عددددددو  مددددددم جدإددددددد لشددددددكلة  خددددددتامل المدددددداابتال خطط ددددددا 
  تقهدددا بدددل نفدددري حوهلدددا وندددر   ن كدددان ه ددداو وتشددداوران وات   دددا علدددى  ن ال

آاثرا لل يلدددددة  و اسسدددددو   و المدددددزالن  و اجلدددددواميوال ف ب عهدددددا و ن كاندددددع قدددددد 
اختقع المداابت فع دئدذ  تقهدا كمدا فعلدعال فهد   علدم  قصدر الطدرمل وهلدا 
وسيلة  تصاالت مبطورع  كثر مم اإلنفانال وفعال وع ددما بدد ان نط د  هدذح 

ثددرياال فك دا نفددري مدد  آاثرهدا حفددو االجتدداح و  ا ر إ دا   ددا قددد ال  رإدة ار  ددا ك
اترفددع عددم االجتدداح  بهددد ا الفددري لعمددام قلدديال حددص نلب دد   اثر جدإدددع 
وبعددد  اسحيدددان ندددتو االجتددداح ونفدددري مددد  آاثرهدددا سن دددا نعلدددم  ن دددا سددد عو   ىل 

ع دما مت ف   ل د ساعدت ا الوسيلة اجلدإدع ا احلركة و  500االجتاح بعد 
نددددددددخل المابدددددددة ابت ددددددداه آاثر احليدددددددواانت ر نكدددددددم ن دددددددطر  بددددددددا  ىل الزحددددددد  
والبشددداب  مدددد  اسادددواو لكدددد   ددددرد م هددداال بددددل ك ددددا نفدددري ا ن ددددام جدإددددد 
وع يدددددو فه ددددداو  ن دددددامل اصدددددط اعية مدددددم صددددد   الوحدددددوشال ف كثدددددرع مرورهدددددا 
و عدا  كثريع تركع فبحات كاالن امل حو  اسا ارال وك دا نفدري ا ن دو 

ادددرد مدددم المابدددة  قدددل الصدددعوابتال كمدددا  دددد الكثدددري مدددم ال واكددده الفدددار ف 
الصمريع ال  ت  ي ا على قيد احلياع. سران ب  و الوتريع م دذ  لد  احلدص وك دا 
نصرب  ن ف اال فكل إوم نبي م  نه آخر إوم ل ا ا المابة وس صل  ىل الطرإ  

وكددان  ن ادداء هللاال   تمددرب الشددمو وتددم فيهددا ف دددخل  ددع ادد رع ون ددام 
 لدد  هدددو الدددروتص اليدددوم ال وا احدددد  اس م ر إدددع ا ال دددام  ن دددا وصدددل ا ا 
م اي  اجلوز اهل ديال وهذا إعدين  ن دا س صدل ال حدرال واسب شدران خدريا لدذل  

  إ ا.
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ات ع ا االستاتي ية اجلدإدع ا الفري وبعد  ربعدة   م مدم الشد  
سقمشةال ا احد  هدذح والتكيز  زمل حذاء  خوان  بو وفاء وربط اح ب ع  ا

اس م إفر هللا ل ا ف دد وجددان اد رع ال اكهدة الدرع والد  ف هدا اسش إوسد  
الب دزاينال كاندع كثدريع ومحددراء ومجيلدة ولك دين كلمدا ر إبهددا  ادعر ابلمثيدان س ددا 
 حام دددة جددددداال وخشدددديع  ن إصدددداب  خددد  إوسدددد  الب ددددزاين ابلب رحددددات ا

الكثددددري والفدددد و  ن ددددا عرف ددددا  ن  ط  ددددامعدتددددهال ر إكددددم إ ددددا  بشدددديتال ل ددددد ق
لددددوز مجيددددل ولذإدددددال لددددذا ر نكددددم صكددددل اجلددددز  ا ددددارج  بددددل ن   دددده  ابددددداخله

وصكل اللوزال ووضع ا الكثري م ها ا ا طب ا لك  صكلها فيما بعددال وكلمدا 
توق  دددا ا المدددرب  خرج اهدددا وادددوإ اها لكددد  ن ددددر علدددى  كلهددداال ورغدددم   دددا 

سبمرار ا  كلهاال مدرت علي دا  ربعدة   م  ون لذإذع  ال  نين ر  قدر على اال
-1-19 ن ندددر   ي  ادددارع سي يرإددد ال فددداليوم هدددو إدددوم اجلمعدددة والبدددارإخ 

مال بدددد ت اسمدددور تفدددوء  كثدددر فددد كثرال وه دددا عرف دددا  ن ال دددرد قرإدددوال 2007
(ال ل دد كدان إومدا اداقاال ف البمدام والكمدا  مدرت علي دا إن م  العلر يل را)

ال وبعددد خروج ددا مددم الشدد رع وال ددد  ابلفددري  سدد وه  ون  ن صكددل  ي يعددام
نشدد   جفددام ا مددم جدإدددال و سددرع ا ا الب دددم وا هددذا اليددوم ابلددذات فددب  
هللا علي ددا ف ددد وجدددان يرإدد  واسدد  لل يلددة ومب هددة بدد  و اجتاه ددا لددذا اددكران 
هللا  نه إفدر ل دا مفدارا  ف دل مدم  ن ن دب  احلشدائش  ن فد اال سدران ا إدوم 

إكددون آخددر إددوم ل ددا ا المابددة كالعددا عال وبعددد فددتع مددم  مجيددل وتددم صمددل  ن
الشدى   ددا مددم بعيددد قطعدة محددراء معل ددة علددى فدره ادد رعال توق  ددا وتشدداورانال 
"مددا ا نعمددل؟"ال قلددع للشدد اب  ن إفددبمروا ا الشدد  مدد  آاثر ال يددلال و ان 
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س ت  د تل  ال طعةال ر إكدم لددإ ا ال دوع  ن ندتو الفدار العبدا  سن  لد  
ع  ا وا ن و الوقع جيو  ن نعرث  ل  الشيتال رما إفداعدان ا معرفدة إب

ال ط دددةال سددددرت ةددددذر  ىل  ن اقتبددددع مدددم الشدددد رعال فر إددددع نصدددد  جددددالون 
م طدددوه ولونددده  محدددر وقدددد علددد  علدددى الشددد رعال كدددربت هللا ا ن فددد ال وقلدددع 
للشدد ابال " بشددروا...  ندده جددالون بالسددبيك  م طددوه"ال وفرحددوا لددذل ال سن 

 ن الكان الذي نبواجد فيده قدد وصدل اإلنفدان  ليده مدم ق دلال ولدو  هذا إعين 
سدددد واتال ل ددددد اسب شددددران وعلم ددددا  ن اجلددددالون عالمددددة  10كددددان  لدددد  ق ددددل 

 ا ن دو مفداران ص عدم العفدل ا المداابتال واسدبمررانإ عها بعد  ال داحث
وبعدددد فدددتع وجيدددزع ر إ دددا كددديو بالسدددبيك   سدددو  ا ن دددو الفدددارال وقدددد زا ان 

ل ددد فهم دددا  ن دددا ن ددتب مدددم ال ددداي  ال هولددة ور نفدددري يدددوإال   لدد  نشددداياال
حدص وجددان ادد رع  در ه دددي ضدامةال فبوق  ددا قلديال ويلعددع فيهدا ون ددرت 
 ىل اسفددد  فلددددم  ر سدددو  سددددوا  المابدددةال   قط ددددع بعددد  اسفددددره مدددم الددددورمل 
ل م مها فه   بوي على ال يبامي داتال و وراقهدا  حفدم يعدام وجددانها ا 

جدددو مدددم ال دددارف  ن ال إفددد لين عدددم ا دددالء  كدددرمكم هللا فهدددو  مدددر المابدددةال و ر 
آخدددرال ر ندددذهو للحاجدددة الك دددريع م دددذ ترك دددا قرإدددة )كيونمدددا(ال وبطون دددا ملي دددة 

ال  مددا  كددرمكم هللا ابليدداح اللواددة واحلشددائش  امددا كمددا ت عددل احليددواانت الربإددة
ال ور إكددد احلاجددة الصددمريع فمايدد  ف ددد تمددري لددون  بوال ددا  ىل اسصدد ر الركددز

اسش إوس  إش ى مم ال  اقي  حص  هر  مل صدمري ومدؤر علدى سداقهال ر 
نعرث  ن كان  ل  مم ال عوضة  و الذاببة الربإة  و  مدل عدا يال ولكدم مدا 

 هال وبددد ان مددم جدإددد ابلب ددايت اح  ن اسش كددان إبدد ر كثددريا جدددا بفدد  عرف ددا



                   703War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

اض ا فب ص ل ا  ن ا  غر  ع والفكم وت  دانر  الش ال وبعد المروب اختان الش
الفكص الوحيد الذي كان مع اال وو ا كالعا ع لك  نعيد الكرع ا قد ف دان 

 اليوم البا . 
مال ل ددددد مددددر علي ددددا 2007-1-20 ندددده إددددوم الفدددد ع والبددددارإخ 

ترك ا قرإة كيام وين ا الصوما  واليوم الثامم م ذ ترك ا الطرإد   ذ س وعص م 
ا المابدددة والبيدددهال وا الصددد ا  ادددوإ ا اللدددوز مدددم الدددؤ ي  ىل بدددو اي و خول دددا 

جدإد ولك ين بد ت  اعر المثيان ور  سبصيمهال  ما إوسد  فهدا اح هللا فلدم 
إددتو  ي فاكهددة ا المابددة  ون  ن جيرملدداال  مددا  بددو وفدداء فلددم إ ددتب مددم  ي 
ايت كان جيرب ال ليل   إكثر مم ادرب الداءال وكلمدا ن دران  ىل الددوالرات 

زت ا ن   ر مم ال ح ال فه  ال تفداوي ج دا  بعوضدةال وقدد عرف دا ال  فو 
فعدال ح ي دة  ن هددذح الددنيا ال تفدداوي ادي اال و ف ددل عمدل هلددذح اسورامل ا 
المابدددة هددد   ن تفدددبادم لالسدددب  اء  كدددرمكم هللا فهددد  ال تفددداوي ادددي ا ا 

 ان دا المابةال ل د علمب ا المابة الكثري مم اسمورال فزا  إ ي  ا ب يام الفداعة و 
ابليوم ايخرال ف   المابدة ادعران فعدال  ن دا ا عدار آخدرال رغدم  ن ه داو بشدر 
 كلدددون وإشدددربون و رحدددون ا ن دددو اللح دددات الددد  نشدددم فيهدددا رإددد  الدددوت 
ونكددا  وددوت مددم اجلددوهال  ن المابددة كددال رب فهدد   مبحددانال   بعدددها سدديكون 

يددددداع الددددددنيا ه ددددداو حفددددداب  مدددددا اجل دددددة  و ال دددددارال و عدددددين  ن المابدددددة تشددددد ه ح
واإلنفددان وايخددرعال فاإلنفددان ا سدد ر وإرإددد الوصددو   ىل بيبدده بفددالم وهددذا 

هذح احليداع   إ ب دل  ىل ايخدرعال وقدد وصد  الرسدو  صدلى إش ه وجو ح ا 
هللا عليه وسلم هدذا الشدهد ع ددما قدا  "مدا  ان  ال كرجدل اسدب ل  دع  دل 
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لفددالم ع دددما وصدد  ادد رع   قددام وتركهددا"ال  و كمددا عليدده  ف ددل الصددالع وا
 الدنيا وما فيها.

ا الفاعة الثالثة بعد ال هر وكالعا ع خرج ا مم الش رع وبد ان 
الفريال ر ن عد كثريا حص  مطر هللا الفماء و نز  م ها مياح م ارو فاسب شران 
خدددريا و عدددوان هللا ابخدددالن  ن خيرج دددا مدددم هدددذح المابدددة  سدددره وقدددعال وقدددد 

 بثالا خرفان  و العز   ا خرج ا بفالمال ور إكدم ات   ا  ن نب رب  ىل هللا
 ل  نذراال بل ح ا ا  ن نبصدمل بشيت بعد  ن إ درد هللا ع داال مشدي ا كثدريا 
  توق  دددا ا ةدددريع صدددمريع وت دددص ل دددا  ن فيهدددا عددد  بفددد و ندددزو  الطدددرال ور 
نبدد خر بددل اددرع ا ا الصدديد رغددم صددمر ح مهددا واسددبادم ا ا  لدد   إدددإ ا 

ال وقددد  مددو اسش إوسدد  الب ددزاين لعمددرال وركددزت علددى حددالزون وال اموسددية
ال حددر وهددو ع دددارع عددم جفددم سدددو اء اللددون وصددلو بداخلددده حيددوان صدددمريال 
خيرد مم الياح ليلبص  ابسا ار  و احلشائش  ن توقد  الطدرال  ندين  عدرث 
حددددالزون ال حددددر م ددددذ صددددمري فك ددددع  مجعهددددا ا الشددددوايت ا جددددزر ال مددددر 

مجعهدا و خدربت اإلخدوع ا  و اللعدوال لدذا اجبهددت ع دما نذهو لفد احة 
ب عددل  لدد ال ولكدد هم ر إ علددوا ف ددد اسددبمربوا م ددهال وسدد لوين "كيدد  سدد  كل 

  ا تط خ ا ميداح سداخ ة وتؤكدلال وي عدا ر  مامثل هذا الشيت؟"ال ف لع هل
إكددم لدددإ ا قدددور للطدد خ لددذا ر  ادد عهم علددى مجعهدداال  مددا  ان ف ددد وجدددت 

عدع الكثدريع م هدا بدد ت  كلهدا م در  كفدرها وسددحو ضدال ال ف عدد  ن مج
اال ك دددع آكلددده كمدددا إؤكدددل ال فدددب ال وقدددد اللحدددم الصدددمري ابلدددداخل وآكلددده نيّددد

جرب إوس   ل  ور إبفط ال مجع ا بع  الفم  الصمري ة دم اسصد   
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ا تل  ال حريع الصمريع مم  جل  ن صكلها ع دما فص موعد الراحةال ل دد 
طدددر اجلميددلال و بع دددا يرإدد  ال يلدددة و سددرع ا ا الشددد  فرح ددا لدددذل  اليددوم الم

ف د نشط ا ولو قليالال  بع ا الفري حص وجدان ا رع وت ص ل ا   ا الفدرال 
فرح ا لرءإة بع  ال واكده فيهدا وادرع ا ا  كلهدا بفدرعةال   دا  ف دل فاكهدة 
ا المابدة ور نصدددمل  ن ددا صكددل الفدددرال وكانددع قليلددة خ ددراء غددري انضدد ةال 

مددتا ف دد  حددص  هددرت  20ان هللا علددى  لدد     بع ددا الفددري ور ن عدد وادكر 
ل ا ا رع  خر  مم الفدرال ولكم بشكل جدإدال ر نصدمل ما نراح  مام اال 
  ا ا رع ك ريع وال اكهة فيها محراء كدالون الددمال "  هللا   دا فاكهدة الفددر 

صكدل وصكدل ال اضج احلمراء"ال وكاندع زاندو يرإد  ال يلدةال  سدرع ا وبدد ان 
وصكددددلال ولددددو جلفدددد ا ا تلدددد  الشدددد رع لدددددع  سدددد وه لددددم ن دددددر علددددى   دددداء 
فاكهبها فه  كثريع جدا جداال "  سالم علدى لطد  هللا ب دا"ال قط  دا الكثدري 
م ها ووضع اها ا الش طةال وف  ع قا  ل ا إوس  الب زاينال "  ا اب... ان 

ابسكددل وال طدد ال  ادد عان... سدد جلو قلدديال"ال و بعددع  ان واسش  بددو وفدداء
  بد  إوس  البزاين ابلب ي  ب دوع وبشددع ف سدرعع  ليده ومفدكبه مدم معدتده 
وكان إب ر  ا اء عملية الب ي ال ولك ه  فر  كل ما ا بط هال ل د عرف ا الفد و 
فددوراال فدددال اددد    دددا فاكهدددة الفددددر ف يهدددا الكثدددري مدددم احلم ددديات والصددد غال 

ابلدددددذهاب  ىل ا دددددالءال ف دددددد  وبعدددددد  ن اسدددددتا  قلددددديال يل دددددع م همدددددا اإل ن
اعرت  ن معدو ممبل ةال ولكم ك ع الط ة و  ليبين ر   هو ق  للادالءال 
ل د عذبع ن ف  ه او وب يع  كثدر مدم نصد  سداعة ور إ هدر   ادي اال 
ور خيدددرد  ي اددديتال "مدددا هدددذح الصدددي ة؟"ال وبعدددد ع ددداء اددددإد خدددرد ال ليدددل 
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اإلخدددددوع وبدددددد ت ابل كبدددددة وك  دددددا روا ال عدددددري  كدددددرمكم هللاال   رجعدددددع  ىل 
ا مالباليةال "ك ع قاب قوسص مم الوال ع"ال ف ان  را مم ال ح  وااركبه

ا ال ددددح  ف ددددد ضددددحك ا كثددددريا لل كبددددةال   قلددددع هلمددددا "ال  نصدددد   حدددددا 
ابلذهاب  ىل ا الء ق ل  ن  د يعام إ    بطون اال  ن الوال ع  سدهل مدم 

راو ال واسدددري ت هدددر الدددذهاب  ىل ا دددالء مثدددل هدددذح ال دددروث"ال وبدددد ت  عددد
لد  اسش إوس  الذي كان  كل كل ما جيددح  ون خدوثال بعدد  سدتاحة 
وجيزع قم ا و رك ا مم جدإد وترك ا ا رع الفدر للحيواانت و بع ا مفريان 

ولك دده     ةماوبعددد عدددع  مبددار ر   إوسدد  بعدد  ال واكدده وقل ددا لدده   ددا سدد
ا م هداال ور إب در   حددا و را   ن ن ط ها لهال فطلعع الش رع وخط ع بع د

 ةماال فحص ال رو  ال أتكلهاال فهد  سدةمام ا مم جترببها فه  واضحة   ا س
فعددال وقدددد عرف دددا  لددد  مدددم رفهدداال ور جيدددر  إوسددد  ابالقدددتاب م هددداال و بع دددا 
الفري بكل نشدايف وق دل المدرب ب ليدل وجددان فاكهدة  خدر  وهد  ع دارع عدم 

تش ه اجلوافة وعي اها ال يبدامص  ح ي ات صمريع ة م العدن ولكم نكهبها
س ال يعمها كاجلوافة  اما واحلمدب كان إوما حافال ابل واكه الطي ةال وهذا 

وسددددر انبشددددار هددددذح ال واكدددده هددددو  ن ددددا ن ددددتب مددددم اسراضدددد  الؤهولددددةال  إعددددين
اسبمرارإة  ور احلياع ا المابة فالطري  كل   إرم  ال ذرع ا  ماكم بعيددعال 

هللا علدددددى خل ددددده ع دددددما وجددددددان اددددد رع الفددددددر ا تلددددد   وقددددد فهم دددددا قددددددرع
ال ط دددةال فددداب هدددو مدددم إدددرزمل هدددذح احليدددوانت بمدددري حفددداب وا هدددذا اليدددوم 
اجلميل بد ت اسا ار الطوإلة ال  تش ه  ا ار اجلوز اهل دديال  و ال ايدل 
ولكدددم لددددإها ت رعدددات عددددع وفيهدددا مثدددرات صدددمريعال ومثرردددا تشددد ه مثدددرع فاكهدددة 
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ا لددوز ال  دددمل وإصددعو فبحهددا  ال  ن بعدد  الطيددور قددا رع ايكددوري وبددداخله
علددددى  لدددد ال وتفددددمى الفددددواحلية )م كلوم ددددا(ال وتبشددددكل ابللددددون اسخ ددددر ا 
بداإدددة مراحلهدددا   اسمحدددر    صددد ر   ا ن ددد ع  امدددا ونعلمهدددا جيددددا فهدددذح 
ال واكه ت اه ا  سوامل مدإ ة المو ومم اسا وغريهاال وع دما  هرت ل دا تلد  

ا  امدددا ي يعدددة ال ط دددة الددد  تدددم فيهددداال ف دددد اقتب دددا مدددم الددددن اساددد ار عرف ددد
الفدداحليةال ل ددد فددر  اسش إوسدد  كثددريا سندده ف هدداال ور إكددم إعلددم  ن تلدد  
ال واكه غري انض ة ف د جرب ا مم اليدوم اسو  خطد  بع دها وكلهدا كاندع 
غري انض ة وغري جاهزع لعكلال كانع مثابة عرو ل دا ف د  وكاندع المابدة 

لددة وعرإ ددة وملي ددة مالإددص اسادد ار علددى مددد ال صددرال الهددم  ن ددا ت اءل ددا يوإ
 روج ددددا مددددم المدددداابت الفددددامة العشددددوائية الدددد  فيهددددا احليددددواانت ال تسددددة  ىل 
الماابت الطي ة اللي ة ملذح اسا ار الطوإلدة.  بع دا الفدري وف د ع حدان  ور 

فاكهة الفدرال وع دما اسش  بو وفاء ا الب ي  وأتكدان فعال  ن الف و هو 
قدددرب المدددرب وق دددل اخبيددداران للشددد رع الددد  سددد  ام  بهددداال جددداء  وري للب يددد  
وأتلددع كثدددريا مددم  لددد ال وقدددد  سددره  بدددو وفددداء  ىّل ومفدد  معددددو و سددد دين 
حدص فرغددع كدل ادديت ون  ددع فمد    قم ددا و خل ددا المابدةال ور نبدد خر كثددريا 

عل  لد  واحلشدائش كلهدا ف د تذكران الفم  و ر ان اوإهاال ولكم كي  ن 
م لولة؟!ال ور تكم لدإ ا الكثري مم الماز ا الوالعةال وع دما فشل ا ا  إ ا  
 ي انر  كل اهدا كمدا هد   ون تدر   وكاندع لذإدذع جدداال  نده حلدم يدري كمددا 

 وص ه هللاال وبدل ا مالبف ا ووضع ا ال اموسية وو ا كالعا ع.
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-21ب"ال البدارإخ  ن ا ا إوم اسحددال " صد ح ا و صد   اللد  
مال ل دد فهم دا مدم كدل هدذح اإلادارات ال فديطة  ن دا سدد ارد  ن 1-2007

اداء هللاال وقدد عرف دا فيمدا بعددد سدر ب داءان و يالدة مدددع البيدهال ف دد كدان  لدد  
نعمة مم هللاال ف د عع ا  ن "نيكولو كاموندي" وهو قائدد جهداز مكافحدة 

ل ى معلومات مؤكدع مم اإلرهاب الكيينال قد خيم ا قرإة موكوي بعد  ن ت
ق ل اجلاسون ا ميليماين برءإ  م  اسش إوس  الب زاين و بدو وفداءال وكلمدا 
يالع مدع ب اءان ا المابة كلما تعو هؤالء مدم االنب دارال وا صد ا  هدذا 
البددارإخ ك ددا ا وضدد   حفددم ف ددد بددد ان نشدداهد  ادد ار فاكهددة )الاكومددا(ال 

 عدددوان هللا كثدددريا  ن إفددداعدانال ر  كلهدددا  ادددارات ل رب دددا مدددم الفددداحلال لدددذاو 
نكدددم نعدددرث  ن ه ددداو الكثدددري مدددم اددد اب ا قدددد  خلدددوا المددداابت مثل دددا و ملدددوا 
اجلوهال وقد  خلع كل قيا ات ا اكم  ىل المابةال ولكم ال درمل بي  دا وبيد هم 
 ن ا االا ن ر ف   وهم كانوا إبحركون ب وات ولدإهم  سحلةال وما جهل داح 

ي مدددذ ه  ن هدددذا اليدددوم كدددان إدددوم خدددرود اددديخ  إ دددا بفددد و عددددم تدددوفر  
اددرإ  مدددم المابددة وتفدددليم ن فدده للفدددلطات الكي يددةال وهدددذا  هدداء م ددده سنددده 
رجددل برإدددت إرإددد االسدددب رار ل لددددح واددع هال فدددال جيدددو  ن إعامددل وك نددده  دددرمال 
فدداهرمون هدددم الددذإم إ بلدددون الشدددعو الصددوما  ابسدددم ماربددة اإلرهددداب وهدددم 

علددى ال ددر  وحصدددت  130ت ال دداتالت سدد   كددرب اإلرهددابيصال ل ددد غددار 
اليابو واسخ رال فمم هم اهرمون؟ال وحاولع الطائرات اإلمرإكيدة العا إدة 
ا هدذا البددارإخ قبددل الشديخ حفددم يدداهر  وإددو وبعد  الشدد اب الددذإم معدده 
ور ت    ا  ل  وبدال م ده قبلدع اسبدر ءال ومدا جيهلده الكثدريون  ن  مرإكدا 
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للبدددرإ ات العفددكرإة علددى  هددداث حيددةال كمددا  اختددذت مددم الصددوما  سدداحة
 ن هدددذا البدددارإخ كدددان إدددوم عدددار علدددى العدددار البطدددور كمدددا إفدددمى و   ددده عدددار 
فب ددر وإ  ددد كددل اسخالقيددداتال ف ددد اددهد العدددار كيدد  تعامددل الفدددطالت 
الكي يدددة  مدددر مدددم  مرإكدددا مددد   سدددر  الفدددلمص رجددداال ونفددداء و ي ددداال وقدددد 

مم  ب اءها وسدلمبهم  ىل  ولدة  رمدة  موإدة  بعدت الفلطات الكي ية بع ا 
ت بددل اددع ها وال تعطدد  هلددم احلدد ال فدداجلمي  إعلددم مددا تصدد عه الدإكباتورإددة ا 
 ايوبيدداال وقددد ك لددع    ي ال فدداء واسي ددا  والرجددا  ورحلددوا ا  ددالم الليددل 
مددددم مطددددار )جومددددو كي ددددا (  ىل الصددددوما    بعددددد  لدددد  رحلددددوا  ىل غيدددداابت 

  اوبيدداال ل ددد ت دداهى البحدددا ابسددم سددلطات ع ددد ب الفدد ون اجله ميددة ا
 ج  يدا قدد وصدلوا  ىل الصدوما   57إوس  والفى ابلدإ اري  ن  كثر مم 

ليدبم ن لهددم  ىل  ايوبيدداال ل ددد   هدروا جددر بهم للعددار فهددم قدد  ددوا مددم تعددذإو 
بدددددل كافددددد رم  اسددددد ة ور فاسددددد و  16وقبدددددل للشدددددعو الصدددددوما  سكثدددددر مدددددم 

دع رغم   م  رمو حربال ر خي و اجلر ة سن  ل  صدعو ا الوال ت البح
زم  ا فال  كم الحد  خ اء احل ي ةال ل دد  سدروا الكثدري مدم الرجدا  وال فداء 
واسي ددا  بشددص اجل فدديات فه دداو   ي ددون وسددعو إون و ايوبيددون وصددوماليون 
وكي يددددددون وتونفدددددديون وك دددددددإون وسددددددوإدإون وبرإطددددددانيون ومماربددددددة و رتريإددددددون 

رإددددون و عددددين عددددائل  كلهددددا زوجبددددىي و ب اءهددددا الددددثالاال وغددددري  لدددد  مددددم وقم
اجل فددددديات اسخدددددر ال ف دددددد اسدددددبملع  ايوبيدددددا تلددددد  اسحدددددداا لب دددددب م علدددددى 
اسوجددا إ ص والعارضددة ا الددداخلال ر نكددم نعلددم اددي ا عددم هددذح الب دداوزات 
واسحدددداا سن دددا ا آمدددان وا المابدددة وك ن دددا ملدددوو بدددال سدددلطةال ل دددد  خدددل 
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مم الش اب  ىل كي يا عرب غرإفا وبدون سال ال وع دما نصدل ا بدر الكثري 
اسمدددان سددد  د  خ دددارهم وسددد حاو   ن  كبدددو مدددا حصدددل ا احلددددو  لكدددل 
هؤالء ع دما  لب د  بع دا مد هم   ا  خرج دا هللا بفدالم مدم المابدة و داان مدم 

 البيه  ن ااء هللا. 
ذا ا وقل دددا سن فدد ا  ن هدددوكمددا ن عدددل كددل إدددوم خ   ددا عدددم بع دد 

اليوم هو آخر إدوم ل دا ا المابدة  ن اداء هللاال فبحرك دا ةمدان ا الثالثدة بعدد 
ال هدددددرال  بع دددددا الفدددددري حدددددص  ادددددار  ّ  اإلخدددددوع ابلبوقددددد ال وك دددددع خل هدددددمال 
فبوق ددع وحي اهددا ععددع يل ددات انرإددةال وت ددص    ن اسش إوسدد  إرإددد  ن 

لدإددددده مددددتا و  40إصدددديد غددددزا ال ولك ددددده قددددد  خطددددد ح سن الفددددافة  كثددددر مدددددم 
مفدددددددن و وال وكددددددان  لدددددد  ف ط ددددددا فلددددددو امبلك ددددددا الفددددددال  اجليددددددد مثددددددل 
الكالادددد كوث ل  ع دددددا كثدددددريا ا مثدددددل هدددددذح ال دددددروثال قلدددددع لددددده "ال ت دددددي  
يل اتددد ال انفدددى اسمدددر واسدددبمروا ا الشددد "ال وبفددد و تب عددده للمدددزا  ف ددددان 
 يرإ  ال يلة و خل ا ا مباهة ع ي ةال ووجدان فيها فاكهة ك ريع أتكله ال ر ع
وقدددد  ع  دددع اسش إوسددد  و خدددذ بع دددها وبدددد   كلهددداال وقدددد حدددذرانح مدددم 
عواقدددو  فعالددده ولك ددده ر إ دددا ال كدددان إعددداين مدددم جرحددده علدددى قدمددده وكدددذل  
ال واسدددري ور إدددز  إبدددذومل كدددل مدددا جيددددح ا المابدددةال وع ددددما خرج دددا مدددم تلددد  
ال الباهدددة ف دددددان يرإدددد  ال يلدددة  امددددا ور إ  ددددى ل دددا  ي آاثر ل ب عهددددا ا مفددددريان

وختيل ما حصل بعد  ل   إها ال ارف الكرميال  نه  مر ع يدو جددا فع ددما 
 سد ا ل  ددان ا الطرإدد  الوحيدد الددذي ك دا نعرفده  هددر ل دا يرإدد  جدإدد ولك دده 
رعدد  ا هددذح الددرعال لدديو مفددار ال يلددة  و احليددواانت بددل يرإدد  رعدد ال ن ددران 
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لكثدددددرع    ىل بع ددددد ا وأتكددددددان مدددددم الطرإددددد  وبدددددد ان ن يفددددده سنددددده غدددددري واضددددد
نددده يرإددد  للفددديارات ولك ددده ر إفدددبادم لدددزمم اسعشددداب عليدددهال وت دددص ل دددا  

يوإل فاساد ار الواقعدة عليده ت طعده ا بعد  اسحيدان وكدذل  الفدب عات 
ال  ت صله ا بع  الراحل ولو غاصع  ي سيارع ا تل  الفب  عات لم 

إعدين هدذا  ن خترد  ال  ن إشداء هللاال قلدع لةخدوعال " نده يرإد  سديارات... و 
مؤسفدة الددرباري الكي يدة قددد اسددبادمبه ولدو ا زمددم قددميال جيددو  ن ال  ددرد 
مددم هدددذا الطرإددد ال حدددص لدددو   ي ب ددا  ىل غوانب دددامو"ال ف دددح  الشددد اب مدددم 
ال كبة وفرح ا سن دا وجددان مفدارا نفدري مدم خاللده وال نددري  ىل  إدم إدؤ ي 

ع دا الطرإد  اجلدإدد والعلدم ب اال  ال  ن ا  حف ا ال م ابب سد حانه وتعداىلال  ب
ابلك ارات واجبهددان ا تب عده سال ن ديعه فد ع  اسحيدان ت دي  الب اصديل 
بفدددددد و الفدددددددب  عات ولك  ددددددا نعدددددددو   ليددددددهال سنددددددده يرإدددددد  مفدددددددب يم كدددددددالطرمل 
اجليولوجيةال فرح ا كثري ا  ل  اليوم و بع ا الفري وق ل المدرب ب ليدل مدرران 

يدوان مدم حيدواانت المابدة هللا  علدم بع ام جامون وحش ال  و فيل  و  ي ح
كدددل حلمددده كلهدددا بب ددد م ور إ  دددى  ال الع دددامال وف دددالت العددددعال ملددداال ل دددد  ل 

وقلع لةخوع جيو  ن ن حد  ا الع دام رمدا  دد بعد  اللحدمال وفبشد ا ور 
 د اي اال ور  سبفلم بل  خذت ع اما مم اسضل  وسح ع بعد  اجللدد 

م مه كالل ان وقد تع و إوس  مدينال اللص  فيهال ون  به بيدي وبد ت  
ف لددع "جيددو  ن صكددل ع ددام اليبددة مددا ام ر  ددد حلمددهال فهددذا حددال  علي ددا 
سن ددا ا حالددة ال ددطر"ال و خددذت الع ددام معدد ال وكالعددا ع قددا    إوسدد ال 
" ان ال  ح ه ال  رإدح"ال وي عا عرفع  نه مبحمو بف و  ن دا وجددان يرإ دا 
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 دة سدي كله ع ددما نبوقد  للراحدة فد ان  عرفده سهال نفري فيهال ولك ه ا احل ي
جيددداال سددران ا الطرإدد  الفددب يم وكانددع  ادد ار )الاكومددا( م بشددرع ا كدددل 
ال ددواح  ا ميم ددة الطرإدد  وميفددرتهال وبددد  إوسدد  فرضددين ا تفددل ها لكدد  
 جلدو الدد ع  م هدداال وك دع  عبددذر م دده س دا يوإلددة و ان  كددا   قد  مددم ا ددل 

مع ال فليو لدد  ال دوع ستفدل  مثدل هدذح اساد ارال الفدن وال  ابل ال  
 بع ددا الفددري حددص وصددل ا لفددب    ك ددري قددد قطدد  الطرإدد  ور نددت    و نلبدد  
حولده بدل  خل ددا فيده وصددربان ومشدي ا قلديال قلدديال حدص خرج ددا م ده ب  ددل هللا 
وقد  خل المرب علي اال ور ن  د آاثر الطرإ  بل ات ع داح مدم جدإدد   قدرران 

متا ا ميفرته واختان اد رع  30   فارج ا م ه واببعدان سكثر مم  ن نر 
ن ي ة فيها فواكه احلم يات الد  ف هدا إوسد  وو دا  بهداال وا هدذح الليلدة 
عع ا الكثري مدم  صدوات ايليدات تبحدرو ا ال ط دةال وهد  آليدات عفدكرإة 

ع اهدا وال ندري مم  إم تبحروال كانع واضحةال ومثل هذح اسصوات قد ع
  م   اخب دددع  امدددا واين قدددد عدددا ت مدددم جدإددددال وفهم دددا  ن دددا ا  9ق دددل 

م اي  قرإ ة مم معفكرات اجليش الكيينال  و رما تم ابل رب مدم ال اعددع 
 العفكرإةال وم   ل  اسبمرق ا ا ال وم.

 
 

 حت  ا   ارة
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لوجدددددددددددددددددددددددو  انئدددددددددددددددددددددددم  دددددددددددددددددددددددع  دددددددددددددددددددددددل اددددددددددددددددددددددد رع لدددددددددددددددددددددددي هم معدددددددددددددددددددددددىن ا -
غايو ا  عمامل ال حر ................واالسبمرار....................

 إ ح  عم خال  اسقدار. 

د   ئدددددددددددددددددددددددددده ا ف دددددددددددددددددددددددددداء الكددددددددددددددددددددددددددون إالعددددددددددددددددددددددددددو الع ددددددددددددددددددددددددددل وجيدددددددددددددددددددددددددد -
 خيا  هذا!  م عاا  للح  اسفكار...................................

 وابح  عم اسنوار.

غائدددددددددددددددددددددو مدددددددددددددددددددددم جدددددددددددددددددددددو اإلز حدددددددددددددددددددددام وادددددددددددددددددددددار  إ حددددددددددددددددددددد  عدددددددددددددددددددددم  -
 ددع  ددل ادد رعال إفدد   عددم  ..سددرار...............................اس

 احل  وال هار.

و مددددددددددددددم كددددددددددددددل    ددددددددددددددون  ان!  م هدددددددددددددد  ر   ال صددددددددددددددر ونفددددددددددددددمارا ردددددددددددددد -
فببماإل فددددددددددددددددددددروه جهددددددددددددددددددددة............................................

 اسا ار وال تب ار اسزهار.
لدددددددددددددددددددددددددددددددددد  بكددددددددددددددددددددددددددددددددددل تددددددددددددددددددددددددددددددددددر  كددددددددددددددددددددددددددددددددددل  نددددددددددددددددددددددددددددددددددواه الطيددددددددددددددددددددددددددددددددددور   -

ال وهددددد  علدددددى تفدددددم  صددددديحارا صدددددرار................................ 
 سط  الفب  عات وفومل ال حار.

 فددددددددددددددددددددددددددددددددددددو بل حددددددددددددددددددددددددددددددددددددات الددددددددددددددددددددددددددددددددددددر   ال عددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ابلطيددددددددددددددددددددددددددددددددددددو -
  إف   ن فه هل  وجدد كدل هدذا واإلز هار............................

  ال الواحد ال هار.
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نفدددددددددددددددددددددددان سدددددددددددددددددددددددد  ولدددددددددددددددددددددددم إفددددددددددددددددددددددد   عدددددددددددددددددددددددم هدددددددددددددددددددددددل خللددددددددددددددددددددددد  اإل -
كال! إفددري ا اسرو وال إلب ددع اسعمددار..............................

 للح ائ  وال لناثر.

وتلددددددددددددددددددددد   صدددددددددددددددددددددحى   هدددددددددددددددددددددذا! فكدددددددددددددددددددددل بداإدددددددددددددددددددددة هلدددددددددددددددددددددا  اإدددددددددددددددددددددةال  -
وال إمرنددددددددد   مددددددددداع اسرو اسقددددددددددار...................................

 ببفلطهم وحو اإلعمار.

 ي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وال  ففددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا م ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداش اسرو ور إ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالو ب -
عموا  عمدددددددامل ال حدددددددر ور  اددددددد ار....................................

  ىل الصيحات واسخ ار.  إلب بوا
قبلددددددددددددددددددددوا بددددددددددددددددددددين ال شددددددددددددددددددددر وعددددددددددددددددددددا وهم وفرقددددددددددددددددددددوهم زدددددددددددددددددددددار الددددددددددددددددددددذ   -

والعددددددددار...................... فلفددددددددطص ضدددددددديعة  ددددددددع الفددددددددطو وال لددددددددم 
 واإلقهار.

فهددددددددددددددددددددل بعددددددددددددددددددددد كددددددددددددددددددددل هددددددددددددددددددددذا ال فددددددددددددددددددددا   ال قددددددددددددددددددددوع هللا وال ددددددددددددددددددددرب  -
.... تدمر كل ايت وهذا مم فعل اإلندو لدو أتمدل ..........ابإلعصار...
 ر. ولو اسبصا

ولثددددددددددددددل هددددددددددددددذاال   ددددددددددددددىن لددددددددددددددو ك ددددددددددددددع يددددددددددددددريا  لعددددددددددددددو  ددددددددددددددع  ددددددددددددددال   -
.......  نعدددددم بددددرزمل هللا  ون حدددددزن ..............اسادددد ار.............

 و سعى لالنبصار.
ال وقدد اخب دع 2007-1-22 خل علي ا صد ا  إدوم اإلا دص 

 صددوات ايليددات  امدداال وبعددد  ن يلعددع الشددمو خددرد  بددو وفدداء ليفددبطل  
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ريع ب رب ددا فمفددل مالبفدده واسددبحم وتوضدد  ورجدد   لي ددا عددم الكددانال فوجددد ةدد
وادددد ع ا  ن نددددذهو لالسددددبحمام فالكددددان مجيددددلال ف ل ددددا لدددده سدددد  عل  لدددد  
ولكدددم بعدددد  ن نشدددو  الع دددامال ور إتكدددين إوسددد  واددد ين كمدددا قلدددعال ف ددد  
ساعدين ا الشدواءال    كدل مدم الع دام مدا اداء  ن  كدل وتدرو   نصدي ال 

م ذ  سابي ال ك ا صكله وك ن ا صكل  حفم  نه ع ام جامون ملوا وميع 
يعددددام ا هددددذح الدددددنياال   خرج ددددا واغبفددددل ا وغفددددل ا مالبفدددد اال ورجع ددددا  ىل 
الش رع واجبهد كدل واحدد م دا ا قدراءع ور ح اليدوم  مدم كبداب هللا الع ديمال 
وقددد قددر ت إومهددا سددورع الرعددد و بددراهيمال وأتاددرت بدددعاء  بددراهيم ع دددما  عددا 

 بو وفاء ف د قا    "س قر  سورع ال ب    ا سدورع جيددعال  لعائلبهال  ما اسش
وسوث إ ب  هللا ل ا ا هدذا اليدوم"ال فواف  داح واسب شدران خدريا مدا قالدهال وكدان 
جر  إوس  إز ا  سدوءا إومدا بعدد إدومال كمدا  ن حدذاء اسش ع دد اجل دار قدد 
د انبهدددى فربط دددا ال علدددص ب مددداش ليفددداعدح  لددد  علدددى الشددد . ا الثالثدددة بعددد

ال هددددر  رك ددددا كالعددددا ع وب طددددت ادددددإدال وا الطرإدددد  وجدددددان فاكهددددة الاكومددددا 
وكانددددع كثددددريع علددددى اسروال ف خددددذ إوسدددد  ب ع ددددها واكبشدددد   ن ال دددددر ع 
تث  ها وتشرب عصريها ق ل ن  ها ور نكم نعلم بذل  اسمرال ولكم اين 
قدددد فهم ددداال وواعددددرما  ندددين سددد جلو هلمدددا ال اكهدددة  ن وجددددان اددد رع يي دددة 

ولددددة احل ددددمال لددددذا جيددددو  ن  بارهددددا جيدددددا س ددددا يوإلددددة جددددداال وك ددددع ومع 
الباصدددجمل ا يلدددوه اساددد ار فددد ان  عدددرث جيددددا كيددد  الطلدددوه  ليهدددا م دددذ 
صدمريال فك دع  يلد   اد ار الانمددا ا مزارع دا ا جدزر ال مدرال  مدا إوسدد  
 فيهدداب مددم  لدد  وكددذل   بددو وفدداءال واصددل ا الفددري ب طددت وك ددع  ةدد  عددم
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شدد ه جددوز ال  دددملال فوجدددت واحدددع هدد  ال ددو  الدددخل ال وإاللدوز )مكومددا( و 
وحاولدع كفددرها لكدد  آكددل مددا بددداخلها ولكددم  ون جدددو ال ل ددد ضددرب اها 
ابل  ابدددل الددد  مع دددا وبعدددد  ن خرج دددا الصدددواع  م هددداال وجرب دددا كدددل الوسدددائل 
لكفدددر تلددد  اجلدددوز ولكدددم  ون جددددو  فهددد  قوإدددة جددددا جدددداال وبعدددد الفدددري 

عد العصرال توق  ا ا الطرإ  وخرجدع سدروا  الطوإل وا الفاعة ا امفة ب
اجل ز وب يع ابل   اب وخلعع ساع  وسلمبها كلها م  الفدن وال  ابل 
لةخوعال   اسبع ع ابب ويلعع على ا رع )الاكوما( كانع يوإلة وفيهدا 
عدددع ت رعددداتال و ا ددداء وجدددو ي ا  عاليهددا ادددعرت  ندددين سددد ق  علدددى اسرو 

قوث لعدع اوان   اسب معع قواّي و بعدع ا بف و عدم ال درع على الو 
الطلددددوه ووصددددلع لععددددا  و نزلددددع الكثددددري مددددم ال اكهددددة لةخددددوعال   نزلددددع 
مفدددرعاال وقدددد تك دددل اسش إوسددد  ب بحهدددا ب مددده   نشدددرب سدددائلهاال وهددد  
لذإدددذع جدددداال وبفدددعة اللع دددة الك دددريع ف ددد ال ادددرب ا وادددرب ا حدددص تع  دددا م هدددا 

واصددددل ا الفددددري حددددص ر إ ددددا بعدددد  المدددداابت وترك اهددددا ه دددداو و رك ددددا بفددددرعةال 
ا روقةال وقلع لعش  بو وفاء الذي كان ابل رب مينال " بشر  ن ا قد وصدل ا 
 ىل الددزاره"ال ولك دده رّ  علددّ ال "  إع ددوب! هددذا ب عددل الشددمو ولدديو ب عددل 
اي م "ال فاببفمع سنه ال إرإد  ن إعط  ل  فه آمال   جيدد عكدو  لد  

اال " ن ددا سدد ارد اليددوم"ال لددذا ر  ددإومددا ت رإ 12م ددذ وقددد كددرران كلمددة واحدددع 
 جتددددا   معدددده ولك ددددين فهمددددع م ااددددرع  ن ددددا ا ال دددداي  ال هولددددة  امدددداال   دددددا 
مفددددداحات ااسدددددعة  هدددددزع للزراعدددددةال فدددددالزارعون فرقو دددددا  وال   بعدددددد مجددددد  
احلشائش إزرعدون الكفدافا والدذرع وغريهداال واصدل ا الفدري حدص  خدل المدرب 
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ا مبحمفدددص سن الطرإددد  جيدددد و ر ان معرفدددة  اإدددة الفددداحات ور نبوقددد  ك ددد
ا روقددةال وقددد حددل ال ددالم ا المابددة وبعددد فددتع وجيددزع  هددر ل ددا ادديت  بددي  
مبحدددرو ا وسددد  الطرإددد ال فرفع دددا  صدددوات ا "مدددم ه ددداو؟"ال فبوقددد ال و سدددرع ا 
 ليدده فدد  ا هددو رجددل مددم بددين ال شددرال " سددالم علددى الصددرب"ال اددكران هللا كثددريا 

إوما ف دان االتصا  ابل شرال وسلم ا عليده  12 ا  حدا مم ال شر فم ذ لرءإب
فددرّ  علي ددا بفددالم الفددلمصال فحمدددان هللا سن ددا ا م دداي  مفددلمةال    خددربان 
 ن ه ددداو سددددد صددددمري ا اسمددددام جلمددد  اليدددداحال ور نتكدددده بددددل سدددد ل اح "ا  ي 

مددددم الل ددددة م ط ددددة تددددم؟"ال ف كددددد ل ددددا  ن ددددا ا م ط ددددة )مكولددددوم (ال تع   ددددا 
الطوإلة ال  عمل هاال وكيد   ن هللا  خرج دا مدم المابدة  ىل م ط دة آم دة لديو 
فيهددا  ركددات عفددكرإة ببددا ال ومددم جهبدده سدد ل ا مددم  إددم ج  دداال ف ج  دداح  ن ددا  
ك ددا ا رحلددة لل حدد  عددم عددم فاكهددة )الاكومددا(ال وقددد ر  ددا قلدديالال ف فددا ان 

ص علدى بعدد عددع  قدائ ال  ن الطرإد  الك دري الدذي إصدل مدإ دة المدو بمارسد
قا  ل ا "سب دون قرإة )مكولوم ( ا اجلهة ال ابلةال "  سالمال   سالم"ال 
ر نبوقدد  إومهددا بددل قددد از ا ت قوت ددا  كثددر مددم  ي إددوم م ددى وك ن ددا ولدددان 
مددم جدإدددال فف شددرب الدداء ال  يدد  وصكددل كمددا  كددل اجلميدد ال نفددي ا  مددر 

  دددى ربددد  سددداعة حدددص ك دددا ا مدددزاره اسم يدددات  امددداال و رك دددا مفدددرعص ور 
الكفددافا وهددا تددم ا الطرإدد  العددام الددذي إددرب  مدإ ددة مم اسددا مدإ ددة المددوال 
وهو يرإ  ترار واس  إبم ترميمه ا كل فتعال ور نصدمل ما نراحال " بعدد كدل 
هدذا البيددهال خيرج ددا هللا مدم  مجددل اسمدداكم؟"ال   ددا قددرع هللا علددى الع ددا ال ل ددد 

والبدد خ  والبحمددلال ور نكددد نصددل  ىل الطرإدد  حددص سدد دان تعلم ددا الصددربال 
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ب ادددددكراال و فدددددرت  عي  دددددا جيمعدددددا ف كي دددددا كاسي دددددا  الشدددددباقص سمهدددددارم 
والمددددائ ص عدددد هم ل ددددتع يوإلددددة   عددددا وا  لدددديهمال   ددددا بكدددداء ال ددددر ال ا هددددذح 
اللح ات ابلدذات عرف دا كيد   ن هللا الدذي خل  دا هدو الدذي راع دا ا تلد  

إتك ددا حل ددةال ل ددد  ح  ددا دخراج ددا مددم  لمددات المابددةال ل ددد  ح  ددا  المابددة ور
ب صددرته ل دداال ل ددد  ح  ددا ب بحدده الدددنيا ل دداال هددذح الدددنيا الدد  ال تفدداوي ج ددا  
بعوضدددة وال تفددداوي ادددي ا ا ملكدددوت هللا قدددد سدددارت ل دددا ب  دددله سددد حانه 
م وتعاىلال كي  إع ل  ن دا  دوان مدم الفد اه   مدم اجلدوه   مدم الدرو   مد

ار اجلواسديوال  نده هللا الدذي   ا آمدم بده الع دد بصددمل وجددح  مامده ا كدل 
حل ة مم حياتهال ل د علم ا هللا كي  ن تب م ه ا الفراء وال راءال ر نتو 
الددوتر  بدددا ع دددما ك ددا ا المابددة كمددا ر نددتو ركعدد  ال  ددر رغددم تع  دداال فهدد  

د ادعران وتدم ا المابدة خري مم الدنيا وما فيها وه  مم الفد م الؤكددعال ل د
 ن ددا ا  مبحددان ع دديم ور نشددكو الباعددو بددل ن ددران  ىل اسمددر دجيابيددةال  ندده 
 مبحان مم هللا و را  م ا الصرب ولوالح لا صربانال لذا ك دا ن  در  ىل اساد ار 
واحليددواانت والطيددور والددو  ن وكددل ادديت   ددا تفدد   هللا فهدد  ميفددر ومفددار 

مددددم اجلمددددا ال  ن الدددددنيا الدددد  تددددم فيهددددا و قصددددد ل دددداال  ن ددددا مددددم ال شددددر وهدددد  
اسروال هدد  ال تفدداوي اددي ا ابل فدد ة للكددون و عددين الكواكددو وال  ددوم ومددا 
إفددددمى ب  ددددام ال لدددد ال وهددددذا اسخددددري ال إفدددداوي اددددي ا ع ددددد كرسدددد  الددددرمحم 
وعراددددددهال  ن ددددددا ك شددددددر ال نفدددددداوي  رع م ارنددددددة ابسرو فكيدددددد  ابلكددددددون  و 

تع و مم الدذإم إرإددون  ن إموصدو ا ال ل ال وكي  ملكوت هللا!ال  نين  
معرفة مكلوت هللا وصاروا إشككون ا وجدو هم ق دل معرفدة هللاال  ن دا ك شدر 
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ر نكم نعلم ما جيري ا المابدة علدى بعدد عددع  مبدار م دا فكيد  ن ددر علدى 
معرفددددة الكي يددددة الدددد  إدددددإر هللا ادددد ن هددددذا الكددددون الع دددديمال  ن كددددل احلركددددات 

انددددع خت ددددد  لشدددددي ة هللا عددددز وجدددددلال بالإدددددص والفددددكاانت ا تلددددد  المابدددددة ك
اسورامل علدددى اساددد ار ال تفددد   واحددددع م هددداال  ال   ا   ن هللا بدددذل ال  ن 
الكددددون كلدددده إفدددد د ب  ون  خبيددددار بددددل ابالج ددددارال  مددددا تددددم بددددين آ م ف ددددد 
اخبدددار كدددل واحدددد م دددا مفدددريح وكدددل ميفدددر لدددا خلددد  لدددهال وع ددددما علدددم هللا ا 

صل  لهال جعل ا مدم مفدلمص و إددان وا دع ا  ال دم  ن ا س ع دح ونشكرح ون
كبابه اسز   ن ا س ارد مم تلد  المابدةال  ن دا ن هدم ال ددر جيددا ومع داح  ن 
نر  ال در ابل درال ال إ  م   ن ن  ى ا المابة ونفبفلم للموت ون و  " نده 
مددددم ال دددددر"ال   نطلددددو هللا  ن إرسددددل ل ددددا مالئكددددة لب خددددذان  ج حبهددددا  ىل 

جيددددو  ن صخددددذ ابسسدددد اب ال درإددددة الدددد   مددددران ملددددا لكدددد  مكددددان آمددددمال بددددل 
نددبمكم مددم ا ددرود وهددذا اسمددر مددم قدددر هللا ومشددي به سدد حانه وتعدداىلال ل ددد 
أتاران خبروج ا واز ا    ان ا بعذاب ال درب وعدذاب ال دار وال عد  بعدد ال شدورال 

ا سن ددا ك ددا ق ددل عدددع   م ا  عدددا  ال  ددو إم والددوتى رغددم  ن ددا  حيدداءال   
حل ددة  صدد ح ا ا عددار آخددر ف ددد وجدددان الطرإدد  العددام وحول ددا الددزاره ا كددل 

(ال ل دد قصددت خيرأل ا ي من ابي  وخيرأل ابي   م ن ا  ياالجتاهداتال )
ا البحدددا عددم ال  دداء وال دددر ومشددي ة هللاال لدديعلم بعدد  الددذي اسبفددلموا 

 يغ  حلوا أن   ال يغ  حل م  ا بق  ِو     للمددرب ة ددة الددؤامرات ونفدد  هددؤالء )
(ال وزعمددددوا  ن  مرإكددددا هدددد  واقعددددة وال إ  مدددد  سحددددد  ن إ ددددازه م    ا أب ,ل    ُم

ال دددددرال وإ هددددر  ن هددددؤالء ر إ همددددوا معددددىن ال دددددرال  إدددد هم مددددم هددددذح اي ت 
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أمل يروا كم أهلكنا من  مجلُم من  رن مكن اهم ِف األ لا م ا مل الكر دات )
سهرمددددات (ال   ددددا  مددددم قوإددددة وع ميددددةال ح ددددروا اجل ددددا  وادددديدوا ا ك    ن لك    م

أمل ي  روا ك  م أهلكن  ا    مجلُم م  ن الق  رون وع ائددو الدددنياال  إددم هددم اليددوم؟ال )
(ال   سدددالم علددى كدددالم رب العددالصال لدددا ا ال إرجددد  أ   م إل   يُم ال يرجع   ون

ضع اء ال  ون مم  مة ممد صلى هللا عليده وسدلم  ىل الدوراء قلديال وإبدذكروا  
نيدة  ياحدع ابلدولدة س ة كاندع ه داو  مربايورإدة برإطا 100كي   ن ق ل 

اإلسددالمية الدد  حكمددع نصدد  العددار ق لهددا     ددع اإلمربايورإددة   ددا ابقيددة 
سدددد ة كانددددع  90 ىل قيددددام الفدددداعة فزالددددعال ولددددا ا ال إبددددذكر هددددؤالء  ن ق ددددل 

ه دداو اددورع ادديوعية اكبفددحع العدددار دإدددإولوجيبها   مددا ل ثددع  ن ا دددارت 
رع اإلسددالمال  قددو  ولدديعلم بفدد و ضددع ها ا م ارعددة فطددرع اإلنفددان وهددو فطدد

اجليمدد   ن الشدد اب الددذإم كددانوا ا المابددة قددد ادداركوا ولددو بطل ددة واحدددع ا 
ا يار اال ا  الفوفي  و هور اجلمهور ت اإلسالميةال فال إ  م  للمفلمص 
 ن إفبفددددددلمواال وال إ  مدددددد  هلددددددم  ن إصددددددمروا مددددددم العددددددروث "ال   ددددددرن مددددددم 

او وسدددد  د اإلمربايورإددددة اسمرإكيددددة العددددروث اددددي ا"ال يل ددددة ه ددددا ويل ددددة ه دددد
وال َتن     وا وال والصدددددهيونية قدددددد ا دددددارت وتلددددد  هددددد  سددددد م هللا ا الكدددددونال )

(ال  ن دددا علدددى احلددد  وع ددددما صخدددذ ابسسددد اب الصدددحيحة فددد حم  وىل حت     وا
وع     د  ال      ين أمن     وا م     نكم وعمل     وا الص     ا ات ابل صددددر مدددددم غددددريانال )

ا عدع مراحل مم مراحل  (ال هذح ايإة قد    عليلتخل,نُم ِف األ لا
انبشدار اإلسددالم بعددد الرسددو  ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال وسدديبح   الوعددد 
مم جدإد  ن البزم الفلمون ابلشرويف وهد  اإل دان والب درب  ىل هللا ابلعمدل 



                   721War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

الصاال وإشمل  ل  احلكم بكباب هللا وحكمة ممد صدلى هللا عليده وسدلم 
يا وال ددددم  ن احلدااددددة ك يلددددة الخددددراد البمثلددددة ا سدددد بهال  مددددا ال هددددوو ابلدددددن

الفددلمص مدددم البيدده والدددذ ال هددذا وهللا وهدددم ووهدددمال فدد ن مدددم كددان ق ل دددا كدددان 
 كثددددددددر م ددددددددا قددددددددوع ومدددددددداال وآاثرا ا اسروال  إدددددددد هم اليددددددددوم؟ال كانددددددددع ه دددددددداو 
 مربايددور ت ق ددل  مرإكدداال هددل سدد   بع دد ا  إددم هدد  اليددوم؟ال وآخرهددا كانددع 

ولدا ا هزمدع الدولدة العثمانيدة؟ اجلدواب  بيد  مة ممد صلى هللا عليده وسدلمال
ج ال  ما الداخل  ف ن الفلمص ر إعدلوا فيما ر واض  وبف  صال  اخل  وخا

بيددد هم فهدددذا مدددم بدددوا ر زوا  رفهدددم كمدددا  كدددر هللا  لددد ال فددد ي ت دددازه لدددد  
الفلمص إؤ ي  ىل ضع همال وال خي ى على  حد  ن العرب ابلدذات وبعد  

وا ا   هدددار دنيا واحلكدددم ال غدددريال هدددم مدددم سدددااالدددذإم يمعدددوا ا اللددد  والددد
جيشددددددوا اجلمدددددداهري لل وميدددددة العربيددددددة واسددددددبا وا بع ددددددو  ال عدددددارات اجلاهليددددددة و 
الطدرث ا دارج  ورح دوا بده ا   ر الفدلمص و سد طوا  االفلمص   سداعدو 

ف دددد جدددزء ر إل ثدددوا  ن  ارت الددددائرع علددديهمال الدولدددة اإلسدددالمية  إددددإهمال   
بعمر بال  الفلمص بعد  ن  را  الفلمون  ل ال و ىل إوم دا هدذا الكافر الف

بدوىل صلى هللا عليه وسلم لك  تر نر   ي جدإة ا   ي  وحدع  مة ممد 
 مرها خلي ة رااد فكم ا كما حكم ا ل اء الراادون مم ق ل وليو ملوو 

ال  مدددا الطوائددد   و  ئمدددة الددددو  اإلسدددالمية البباليدددة فهدددؤالء هدددم ملدددوو ال غدددري
ا لي ة فلم إ هر بعد وسي هر  ون ا   ن توفر الشرويف الالزمة وسيمهد 
ل هدددور الهددددي عليددده الفدددالمال وندددزو  عيفدددى عليددده الفدددالمال وسددد بحد  بددده 
لصددددلحة الدددددنيا كلهددددا سن اإلسددددالم للعددددالص ولدددديو للمفددددلمص ف دددد ال  نددددين 
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  تكلددم عددم اسسدد اب فمهمددا كانددع صددمريع فهدد  تفدداعد ا ت رإددو معيددة هللا
ك     َّن   د ه   ؤال  وه   ؤال  م   ن ومشدددي به للع دددد الفدددلم والكدددافر علدددى سدددواء )

 (. عطا   ب 
ع دددما وصددل ا ا  لدد  الشدداره الك ددري كانددع الفدداعة تشددري  ىل 
الفابعة والرب  مفاءأال  ريان كي  س واجه العار؟ال هل ال  اء ا المابة خريال 

اان هللا مدم الفد اه  م مواجهة ايايص اإلنو الدذإم إرع دون ال دان؟ال ل دد  د
ا المابة ال  نّدع  كل ا  ن قانو ا خان وقانال و  م  ن ا ر نعطد  للمابدة 
ح هدداال ف ددانون ال شددر اليددوم  سددوء مددم قددانون المابددةال ل ددد جرب ددا المابددةال و ن 

ال  داء فيهددا حدص  ل ددى هللا وهدو راو عددينال  و  قد   سددريا  يددارخببدص  سد لبين 
الع  ددددة مثددددل غوانب دددداموال وبمددددرامال والفدددد ون     رمددددى ا الفدددد ون اجله ميددددة

الفدددرإة ال بشدددرع ا الددددو  العربيدددة الددد  تشدددارو  مرإكدددا ا حرملدددا ضدددد  ب ددداء 
اإلسالم ابسم "ماربة اإلرهاب"ال فف خبار ا يدار اسو ال  ن ا المابدة رمحدة 
و كر ب وع ا ع وحو وت ره و انبة وكل  ندواه الطاعداتال  مدا ا الفد ون 

و قصدد ال لبابعدة للمادابرات العاليدة برةسدة  مرإكدا فدال رمحدة فيهدا اجله ميدة ا
رمحددة لل ددائمص عليهدداال  مددا الرمحددة اإلالهيددة فهدد  مدد   ول دد  ال ددزالء ال ددع اء 

و س   هللا  ن ال جيعلين  سريا هلؤالء نعو  بد  اللهدم مدم قهدر الرجدا ال فيهاال 
ى  بددا  ندين مطلدوب آمصال فكران كثريا كيد  سد واجه العدار ب شداعبهال ر  نفد

لد   كرب  ولة ا العارال وكذل  الشرية العاليةال ولديو بدذنو ارتك بده بدل 
سنين  افعع عم ن ف  فهم مم بدد وا ابحلدربال ف دد هدامجوا بيب دا ا ندريور 

مال كمددا قددرروا سددرا مشددروه  غبيددا  الشدديخ  سددامة و خواندده سدد ة 1997سدد ة 
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مال 1992العراقدددد  م ددددذ مال كمددددا اسددددبمروا ا جتوإدددد  وقبددددل الشددددعو 1996
وتم  مة كاملة ال نؤمم ابلب زئة لذا  افع ا عم  ن ف ا ل رب ا مصاحلهم ا 
اددرمل  فرإ يدداال ولدديو بيددين وبددص  ي  مرإكدد  عدددواع ااصدديةال هددذا اسمددر ال 

 ن دا نواجده   ارع  ال عرفه ا  ج دو اجلهدا يال  ن دا ا صدراه بدص حد  وابيدل
   لدددد ال وكددددذل  ر  نفددددى  ن الوسددددا  فاادددية ترإددددد   الل ددددا وقهددددران وتدددم ص

تطار ين  ان واسش إوس  الب زاين و بو وفاء بف و مشاركب ا ا العملية الد  
اسدددبهدفع الصدددهاإ ة ا مم اسددداال  ن دددا ر ن فدددى  لددد  كمدددا  ن ه ددداو نشدددايف 
صدددهيوين ك دددري ا كي يددداال وتدددم نواجددده كدددل هدددؤالء اسعدددداء د ان دددا ابب بعدددد 

 كان جيو علي ا االنب اح لا بعد خروج ا مم المابة. خذان ابسس ابال لذا  
 

 ما بعد التيه
 

ات   ددددا بفددددرعة  ن إدددددخل اسش  بددددو وفدددداء الددددزاره وإطلددددو مددددم 
 صدددحاملا بعددد  الطعدددامال وب يدددع  ان واسش إوسددد  ا الشددداره وجلفددد ا ا  
كدددوش صدددمريال وترك دددا جدددالون الددداء فيددده سن دددا لدددم تبددداد  ليددده حفدددو معرفب دددا 

 لي دددا  بدددو وفددداء بيددددإم فدددارغبصال وقدددا  ل دددا "  دددم ال  لكدددون  ابل ط دددة. رجددد 
يعاما وقدد خدافوا مدين"ال وقدد سد لوح  إدم إرإدد؟ ف جداملم  نده إرإدد )موكدوي(ال 
وهدد  آخددر ن طددة برإددة ق ددل ركددوب الراكددو الب هددة  ىل جزإددرع المددوال ل ددد  ح 

" ن قرإدة ع ول ا ا هذح ال تع ونفي ا  اما  إم تمال قا  ل ا إوس  الب دزاين 
مكولوم  ق ل موكوي م اارع"ال وتدم نبواجدد ابل درب مدم قرإدة "مكولدوم ال 
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وتع   دددا مدددم اسمدددر لك  دددا ر نكدددم مب كددددإم مدددم توضددديحات إوسددد ال لدددذا 
ات   ددا  ن نفددري  ىل المددرب بدددال مددم الشددرملال ل ددد اخددبل  اسمددر علي ددا ف ددد 

ر نعدرث  ن دا    ا  ن ا س  د قرإة موكدوي بعدد عددع  قدائ  ا  جتداح المدرب و 
نفدري للدوراء بدددال مدم اسمدامال وقددد قدا  ل دا اسش إوسدد   ن موكدوي ال ت عددد 
ب   كلومتاتال و رك ا مم  جل  ن نصل بفرعة  ىل موكوي وال ندري  ن ا 
ن بعددد  كثددر فددد كثر فدد حم مب هددون  ىل قرإدددة "وإبددو" بدددال مدددم الفددري ابجتددداح 

 اث مدم اديت فلدم جيدر  الموال ل د مرت زان  ا سيارات حكومية ور نكم 
 حد ولو كان عفكر   ن إ ز  ا مثل هذح ال داي  الشدهورع ب طداه الطدرمل 
و لدددم إفددد    حددددا عدددم هوإب ددداال فهدددم خيدددافون كثدددرياال وا ون دددو الوقدددع ك دددا 
نبدددذكر  ن اجلاسدددون الدددذي تعدددرث علي دددا  ك ددده  ن إعطددد   وصددداف ا وعدددد ان 

د ان نفددري  ىل  جتدداح مم اسددا شدددإدال بددالابل دد   لددذا كددان علي ددا البحددرو ةددذر 
بددددددال مدددددم المدددددوال و   دددددا حفدددددو معلومدددددات إوسددددد   ن موكدددددوي أتو بعدددددد 

فهدد  ا  ا اعمكولدوم ال مشددي ا ومشددي ا  ىل  ن اقتب ددا مدم قرإددة مكلددوم  ةمدد
العمدد  ولدديو زانددو الطرإدد ال   عع ددا سو  مددرع وم ددذ ترك ددا كيونمدداال عع ددا 

لدددددن ان ا ال ي دددددة واحليدددددواانت   ان صدددددالع العشددددداء وسدددددرران بدددددذل  كثدددددرياال و 
والكون اؤونال ور إشره اس ان  ال لصلحة ك ريع جيهلها الكثري مم ال دانال 
وإك ددد   ن الشددديايص ت دددر   ا   ن الدددؤ نال اسدددبمرإ ا ا الشددد  وترك دددا قرإددددة 
مكلددوم  وراءان وواصددل ا الفددري  ىل الباسددعة مفدداءأ وقددد تع  ددا ور ن ددتب مددم 

سحدال   بد ت  س   ن ف   ن ك دا قدد اختدذان الفدار   ي قرإة وال نر   ارا
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الصحي ال وه ا س لع اسش إوس  البزاين  ن كان قد  هدو  ىل مكولدوم  
 مم ق لال وكان الر  ابل   ال فف لبهال

 "ما ام ر تذهو  ليهاال كي  عرفع   ا ق ل موكوي؟" -
ل ددد ختيلددع  لدد ال سنددين ع دددما ك ددع  سددافر مدد  زوجدد  مددم  -

 مم اسا ك ا نفم  مكولوم  ق ل موكويالمو  ىل 
"لك ددددين   ددددم  ن  و  قرإددددة بعددددد جزإددددرع المددددوال هدددد  موكددددوي  -

 وليو مكولوم "ال وتدخل  بو وفاء وقا :ال
كيلدومتا مدم ال حدرال فكيد  تدم   5"  م   ا ال ت عدد سدو   -

اين قددد سددران  كثددر مددم  لدد "ال فبدددخل إوسدد  " نددين ال  تددذكر جيدددا ف ددد 
 ف لع لهالغ ع فتع يوإلة"ال 

"مددا ام لدددإ ا ادد  ا مددا ن علددهال  رجددو  ن نبوقدد  ونفددباري  -
هللا علدددددى اإلجتددددداح اجلدإددددددال   نرجددددد   ىل قرإدددددة مكولدددددوم ال وتددددداو   ن  دددددد 
يعاماال   بعد  ل  نفب فر اسمر ون كر فيما س  عله"ال ل دد ادككع ا 

دخل اسمر واا كدذل ال لدذا ر ندر   لفدارانال وبعدد االسدباارع رجع دا  ىل مد
مكولدددوم  وكاندددع الفددداعة تشدددري  ىل العاادددرع مفددداءأال وجددددان مكددداان لوضددد  
ال حدم واسغددراو وهد  ع ددارع عددم غرفدة جلددون للمفدافرإم وتشدد ه ا طددة  ن 
جدداز البع ددري ف لفدد ا ه دداوال   رت  ددا قصددة يرإ ددة وقصددريع مدد   ر وفدداء لكدد  

اعة ادلم كيدينال وبعدد نصد  سدد 200إبحدرو  ىل ال رإدةال فبحدرو فدورا ومعده 
مددم الميددابال عددا   لي ددا اسش ومعدده ا ددرياتال ف ددد  ح ددر عصدديدع كي يددة مددم 
 قيد  الددذرع الطحدون وإفددمو ا )سدديما( ولديو مددم يعدام قددوم  وال  خبارهددا 



                   726War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 بدددا ع دددما  كددون ا  ددروث االخبيددارال و ح ددر معدده  إ ددا مددرمل ال اصددولية 
ابل رجيدددلال وبعددد  ال طددد  مدددم الددددجادال كدددان الطعدددام ا  اخدددل بالسدددبي ال 
والرمل ا  اخل عل ة بالسبيكيةال وقليل مم الل  ونص  ليمونال " هلدا مدم 
ليلدددة سدددعيدع"ال  ندددين ر  تدددذومل ا حيددداو كلهدددا يعدددام  حفدددم و لدددذ مدددم تلددد  

إومدداال لددذا مددم  12العصديدع والددرملال والفدد و بفددي  وهددو  ن دا ر صكددل م ددذ 
 الط يعددد   ن إصددد   الطعددددام الدددذي ال  ادددبهيه ا حيدددداو هدددو اسف دددل علددددى
اإليالملال ر إبمكم اسش مم  ح ار الشايال سن العائلة الالكة للددكان ر 
تكم جاهزع  دمة ضوإ  ا الليلال وال رإة الصمريع ال تبوفر فيها الكهدرابء 
احلكدددوم ال بدددل إفدددبادم  هلهدددا الولدددداتال وع ددددما وصدددل اسش  ليهدددا كدددان 

ق  عددائالت  مددة  هلهددا مشددمولص ا مبابعددة الفلفددات البل يزإونيددةال   ددا ك ددا
ممد صلى هللا عليده وسدلم الد  اادبملع  مدور فرعيدة وجتاهلدع اسولدو تال 
وال نعيددو ا  حدددد فرمدددا هدددم خدددري م دددا و ن  هدددل ال يدددع الدددذإم ي ادددوا  لددد  
الطعددام ا تلدد  الفدداعة مددم  جددل غددرابء ال إعرفددون  صددلهم مددم فصددلهم هددم 

ل  هدددل  لددد  مددم الكرمددداءال ومثدددل هدددذا ال عدددل الصدددمري ا ن دددر الددد ع  إددددخ
ال يددددع اجل ددددة بمددددري حفددددابال "فمددددم كددددان إددددؤمم ابب واليددددوم ايخددددر فيلكددددرم 
ضدددي ه"ال  و كمدددا قددددا  عليددده الصددددالع والفدددالمال ل دددد  خلددددع امدددر ع ا اجل ددددة 
بفددد و كلدددوال فكيددد  مفدددلمة  يعمدددع جدددائعون و ب ددداء الفددد يل ومفدددلمون 
و اهدددون وعددابروا سدد يل ومهدداجرون وفددارون بدددإ هم؟ ال ادد   ن  لدد  مددم 

زم اسمورال رغم   ا ر تكم تعلم مم ختددمال  ن دا ر ن هدر  بددا فا طدة ت عدد ع
عم ال رإة ةوا  كيلومت ت رإ اال ل د  كل ا و كل ا و كل ا وامبل ع بطون دا ور 
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ن ددددددر علدددددى احلركدددددةال "  هللاال كيددددد  اين؟ال ع ددددددما جع دددددا اادددددبهي ا الطعدددددام 
كثدريا و بع دا ا تلد  الليلدةال وع دما ا ع ا ال ن در على احلركة"ال ل دد  كل دا  

ور ن ددر علدى احلركدة ف ددد  دد ان علدى مفددط ات ا طدةال    هدو اسش  بددو 
وفداء مدم جدإدد  ىل ال رإدة و ح در ل دا اليداح الصداا وبعدد  ن ادرب اال سد ل اح 
عددم العلومددات البددوفرع عددم قرإددة موكددوي الدد  نرإدددها مددم  جددل ترتيددو  وراق ددا 

ابل درب مدم مدإ دة المدو وقدد  كدد لده اداب ا ال رإدة  و مورانال ف كد ل ا   ا
كيلدوال وفرح دا لدذل  الب ددإر وي عدا جيدو   30  ا ت عد عدم قرإدة مكلدوم  بدد

 ن نب ده للشدما  الشدرمل ون صدد مدإ دة المدوال وحفدو حفداابت ا ففدد  ط  
سددداعاتال وك ددا قدددد  6الفددافة ا  فعدددة واحدددع   ا وصدددل ا الفددري سكثدددر مددم 

ذا ات   ا  ن نفبمر ا الف ر  ىل ال  رال ورت  دا جددول ا تعو ان على الش  ل
 ن نبحدرو ا م بصدد  الليدل ابل دد  ال عدا  اسش  بددو وفداء  ىل ال رإددة ومعدده 
اسش إوسدد  ليعيدددا سهلهددا  واين الشددربال اسددتح ا ا تلدد  ا طددة وصددلي ا 
 فيهاال واسباران هللا على ا طة اجلدإدع وه  ال زو   ىل موكوي وعدم ال  اء
ا مكولوم  س ا صمريع كما  ن ا ال ول   موا  كي يدة ل طد  تدذاكر ال دان 
الدد   ددر  مددام ا طددة قا مددة مددم المددوال لددذا جيددو  ن نبحددرو هل دداو بدددال مددم 
ال  اء ا هذح ال رإة الصمريعال ور نعرث  ن الفافة احل ي ة ه   بعد مما قيل 

ال  ددر حفددو سددرعب اال  ل دداال ل ددد تصددوران  ن ددا س صددل  ىل مدإ ددة موكددوي ا
 وهكذا استح ا لك      عم بطون ا وو ا قليال حص م بص  الليل. 

بعد  ل  ا ع ا  ن فد ا واسدباران هللا مدم جدإدد    رك دا مدم 
قرإددة مكلددوم  مب هددص  ىل المددوال وع دددما مددرران ابلب دداي  الدد  خرج ددا م هددا 
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 ر والشددوار يوإددلال ر سو  مددرعال  خددذان جالون ددا الددذي ترك دداح فمازل ددا ا الفدد
نرت  ا  ل  اليوم فم دذ الباسدعة ع ددما ترك دا المابدة توق  دا قلديال للطعدام ا 
ال رإدددة وبعدددد م بصددد  الليدددل واصدددل ا الفددد ر ب شدددايف ف دددد از  ان قدددوع بفددد و 
الطعدددددام و سدددددرع ا ا الشددددد ال ولكدددددم قدددددد تعدددددو اسش إوسددددد  كثدددددريا بفددددد و 

إصددمل  حدد  ن دا مشدي ا  الدملال وضمطع عليده  ن إفدبمر ا الشد ال ولدم
ا  ل  الطرإ  الذي ال إبحرو فيه  حد مم ال شر ابلليلال وحص الفديارات 
ال تبحدددرو ا هدددذا الطرإددد  ابلليدددل  نددده م دددور والفددد و هدددو  نددده مل ددد  ك دددري 
لل واميو الوحشية ال  راجمال ولك  ا ر نكم  شى مم اللوقات هللا كمدا 

 وال  دددداث غددددري هللاال ل ددددد سدددد  ع وتكلمددددع عددددم  لدددد ال  ن ددددا ا سدددد يل هللا
فوج  ددا بعددد سدداعبص مددم الشدد   نددوار صددمريع مددم بعيددد وكثددريع وتع   ددا مددم 
 ل ال وخ   ا الفدريال   بددت كالكشد ات الصدمريع وع ددما اقتب دا ت دص ل دا 

ابلعشدراتال كاندع كثدريع جدداال وهد  ت د  ا وسد  الطرإد ال و   ا جواميو 
 ليادرباين ابسمدرال ف لدع سر تراج  إوسد  وكدذل   بدو وفداء للالد  قلديال

وفاءال "قل ال  له  ال هللا وت دم وال تتاج  فد حم سد مر  ن اداء هللا"ال وكدان 
معدددده الكشدددداث الصددددمري ف ل ددددا لدددده  ن إ ددددورح لعلددددى اجلددددواميو  فدددد ه سدددديارع 
فبادداث فبهددربال وع دددما نددور الكشدداث عع ددا صددو  ف يعددا نبي ددة للهددروب 

وكانددع اليدداح ا كددال اجلددان صال ر نفددم   الدد  م والفددرإ  علددى يددرا الطرإدد ال
 ال ضددد ة قوإدددة مدددم اليددداح وحركدددات سدددرإعة و صدددوات غرإ دددةال عع دددا فوضدددى 
وضدددد ة وحركددددات جددددري ومددددا  ىل  لدددد ال ل دمحدددددان هللا  ن تلدددد  اجلددددواميو 
هربددع ور رامج ددداال وك ددا نفدددتإ  بعدددد كددل سددداعة ونب دداوب ا محدددل الشددد طة 
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الاصصددددة لل ددددواميو واضددددحة وه دددداو الدددد  ملددددا الربإبدددداال وكانددددع ا ميددددات 
الفبدددات مكبوبدددة "احدددذر مدددم اجلدددواميو"ال وا احدددد  االسدددتاحات جلفددد ا 
على برازها  كرمكم هللا فه  كرإهدة بشدكل ف يد ال قم دا واسدبمرإ ا ا الشد  

 ا الشدد   ىل الفددداعة إدد  واضددد  بفدد و كددربح ووسدددعهال واسددبمررانوكددان الطر 
بعيدددال و   ددا   ددا قرإددة موكددويال ر نكددم الرابعددة ف ددرا ور إ ددا  نددوار سددايعة مددم 

نعرث ال ط ة جيداال وع دما اقتب ا مم اسنوار  هر ل ا سد صدمري إ دز  م ده 
الددداء بشددددع وقدددد يمدددع  صدددوات اليددداح علدددى كدددل اددديتال تع   دددا مدددم ال  دددر 

 مددددداه  ال وكلمددددا اقتب ددددا مددددم اسنددددوار   دددد  حركب ددددا سن ددددا ال نعددددرثاجلميددددل
ا  صددد ح ا ابل دددرب م هدددا ويل دددع مدددم اإلخدددوع ال توق  دددا قلددديال ع ددددمابل ددد  

ال  اء ا ا ل ال وقلع هلم "س ت دم لعمدام  والال فد ن كاندع ن طدة ت بديش 
عفددكرإة سدد رج  وتدداو   ن نب اوزهددا اباللب دداث"ال ف ددد تعددو ان علددى  لدد  
س دخل الف  عات و رد بفالم بعد فتعال وهكذا ت دمع  ىل اسمام اي ا 

سنددوار إ هددر   ال ط ددة بشددكل جيدددال   ت ددص   فشددي ا وكلمددا اقتبددع مددم ا
 ن مصدرها ن طة  تصاالتال ف د مررت ب يع ك دري مدايف ابجلددران الرت عدة 
وبددددداخلها عمددددو   تصدددداالت يوإلددددة الصصددددة لشددددركة االتصدددداالت الكي يددددةال 
)تليكدوم(ال وهد  م دورع يدوا  الليدل وب  دل الولددات ومحددت هللا كثدرياال   دا 

ه داو  حدد ا ا دداردال فهد   درن مدم الدداخل ف دد ال  مطدة عا إدة ور إكدم
ا مفدددريت اال   اب  ن إب ددددمواال ف علدددوا واسدددبمررانلدددذا  عطيدددع اإلادددارع للشددد 

كددان هددذا اليددوم اسكثددر تع ددا مددم بددص مجيدد    م مفددريت ا ولك  ددا عزم ددا  ن ال 
نبوقدد   ال ا ال رإددةال ورغدددم عزم ددا ا الب ددددم  ال  ن ددا بدددد ان نشددعر  ن ال رإدددة 
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فع قرإ دةال فد حم ا الفداعة ا امفدة وال صد  ور نفدم  صديا  الددإوو لي
وال اس انال فعرف ددا حي هددا  ن ددا بعيدددإم كددل ال عددد ع هدداال فكددل قددر  الفدداحل 
مشددهورع برفدد  اي ان ابلكدددربات الصددوتيةال لددذا صدددلي ا ال  ددر   اخددتان غابدددة  

لددددم كثي دددة جدددددا و خل ددددا  ليهددددا ور ن عددددد سدددو  ةفددددة  مبددددار مددددم الطرإدددد ال ف
إبمكم  حد مم رءإب اال وهذا ما إ عله قطاه الطرمل الكي دص ع ددما إفدرقون 
ال دددان فهدددم ال إهربدددون بعيدددداال س دددم قدددد  رسدددوا جيددددا ن دددايف ضدددع  اجلددديش 
الكيينال فهؤالء ال إبع ون  ن فهم ا الدخو  ا الباهداتال  صدلح ا الكدان 

 بفرعة   ربط ا ال اموسيةال واسبمرق ا ا ال وم  ىل ال هر.
وسيكون هذا هو إدوم مال 2007-1-23 ن ا ا إوم الثالاثءال 

ال ددرد ل دداال كمددا  ندده إددوم  رخيدد  لعددائالوال فحفددو العلومددات الواوقددة كددان 
 لددد  اليدددوم الدددذي قدددررت الفدددلطات الكي يدددة تفدددليم هدددؤالء لةادددوبيصال ف دددد  

 ة مع  دة و رسددلوا  ىل ال فداء والرجددا  مجيعدا و صدعدوا ا ادداح   ي ك لدع 
جوموكي ددددا  سددددراال لكدددد  ال إعلددددم جل ددددان ح ددددومل اإلنفددددان اإلسددددالمية مطددددار 

ابلوضدوهال ف دد يل دع تلد  الل دان ماكمدة هدؤالء  و فد   سدرهمال ف امددع 
الفدلطات ب دديعهم لعمرإكدانال ورحلددوا  ىل م دإشدو  وال   بيددداوا    ايوبيددا. 

 عدد  ن اسدبي   ا جلفد ا جلفدة تشداورإةال وقدد ل دع انب اه دا عددم  ما تم ف
  30كثدددر مدددم سقرب دددا لل رإدددةال فبفددداءل اال  هددد  قرإ دددة  م بعيددددع؟ال ف دددد سدددران 

كيلددومتا ور ت هددر ل ددا اددي ا لددذا جيددو  ن ن دد  خطددة جدإدددع ت اسددو عدددم 
معرفب ددددا للطرإدددد ال وهكددددذا وضددددع ا ا طددددة  ن إبحددددرو  بددددو وفدددداء لوحدددددح  ىل 
)موكوي( وإدرن الطرإ  جيداال وإب كد مدم عدد  ن دايف الب بديش العفدكري 
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 ية االلب اث حوهلاال   إفب جر سيارع مم ه او وإرج   لي ا بعد المرب وكي
لي خددددذان ا وسدددد  الطرإدددد ال فات   ددددا  ن  ددددرد مددددم المابددددة ونب دددده  ليدددده بعددددد 
المددرب سندده لددم إعلددم مكددان وجددو ان ابلليددل لددذا سيفددب  ل ا ا الطرإدد ال وقددد 

اهدا  لي كدر  عارو ال كرع ا  و  اسمر ور  جربح على ق وهلدا بدل تركدع لده
وخيبارال وبعد فتع تراج  عم قدرارح وقدا    " ندين جداهز للمهمدة"ال فشدكرانح 
علددددددى اسددددددبعدا ح لددددددذل  وقددددددد يلددددددو مددددددىن ف يلدددددد  س ددددددا  ن دددددد  وحددددددذاءي 
ال السددبيك  س ددا خبددريال  مددا خددذاءح ف ددد  زقددع كلهددا لددذا ت ا ل ددا اسحذإددةال 

ر إ هددددر ل ددددا  و وتددددرو مفدسدددده وق ابلدددده مع ددددا وات   ددددا علددددى خطددددة بدإلددددة  ن 
حصدل ه داو  ي مشددكلةال فات   دا  ن نلب دد  ا الفد د الك ددري بعدد صددالع 
ال  دددددر. وا الفددددداعة الثانيدددددة بعدددددد ال هدددددر وبعدددددد  ن بدددددر ت الشدددددمو قلددددديال 

 اسبو ع اح وخرد مم المابة واجته  ىل موكويال وب ي ا تم فيها. 
 كل دددا مدددا ت  دددى مدددم يعدددام الليدددل رغدددم  نددده قدددد تع دددم وادددرع ا ا 

ءع ال رآن كمدا ن عدل كدل إدومال واسدباران هللا كثدريا لعددع  مدورال  مدا  ن  دد قرا
سدديارع ف رك هدداال  و نتكهدداال  و نفددري  ىل ال رإددة  قدددام ا   ا ر إ هددر  بددو وفدداء 

 ب ده  ن دا ال نفدري ا نووضع ا كل االحبماالت لكل الواقد ال كدان علي دا  ن 
يدددداح اجلدددداريال ف ددددد كانددددع المابددددة بددددل ا يرإدددد  عددددام  ددددر فيدددده الفدددديارات كال

عدع ساعاتال كمدا ال اصات الك ريع ال  ت طل  مم المو  ىل مم اسا  ر كل 
فبادم ن و الطرإ  المدا  قوارا ا ال واعدد العفدكرإة  ن اجليش الكيين إ

الوجددو ع ا والإدددة المدددوال وال ن فددى سددديارات مؤسفدددة الددرباري الكي يدددة فهددد   
يدوم  مدر ع يدوال فم دذ الفداعة العاادرع كثريعال ل د ل ع انب اه ا ا  لد  ال
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صد احا وصدلع سديارع خاصدة الحددد  ال  دا مل ا المدو وتوق دع علدى بعددد 
متا مم مكان ا لبع  ة الياح الصاا اجلاري ب رب ا لكد  تكدرر بعدد  لد   20

وتفبارد م ها اليداح الع  دة ا ال داروراتال ور تبحدرو هدذح الفديارع  ال ق يدل 
كران وقددوث سدديارع اجلدديش ا بداإددة سدد ران كمددا تددذكران العصددر ت رإ دداال ل ددد تددذ 

توق ها ع دما  خل ا ا البيهال وضع ا خطة جدإدع لواجهة بي ة ال ط دة الد  
تددددم فيهدددداال فات   ددددا  ن نلدددد و مالبددددو  هددددل ال ط ددددة وهدددد  الثددددوب والكوفيددددة 
الفدددددواحليةال ولددددددي الثدددددوب اسسدددددو  ول فددددده إدددددؤ ي  ىل سدددددت سدددددروا  اجل دددددز 

ع الددد  مع ددداال وسددديل و إوسددد  اوبددده الفدددواحل  اسخ دددر واسسدددحلة الصدددمري 
وي يدة سددواحلية   ندرب  الشدد طة الفددياحية الد  ملددا الربإبدا ابحددد  الددال ت 

ب و  بش طة سياحية نلب دو وك  ا مل وفة زا  الفافرال سن ا ال نفبطي   ن 
  ندددددع   ن ددددا فالحددددصال وات   ددددا علددددى قصددددة موحدددددع لكي يددددة اإلجابددددة عددددم 

سال تب ددارب اسجوبددةال فع ددد سددؤال ا عمددم نكددون؟ال إكددون اجلددواب  اسسدد لة
 ن ا فالحونال ومم  إدم  إبدبم؟ال إكدون اجلدواب مدم الدزارهال و إدم ت صددون؟ال 

علدى  ا  ن  محدل الدزا  الل دوث بشراد  ال دومن صد قرإة موكدويال كمدا ات   د
يعام مم الزارهال وضدع ا ا طدة وانب دران غدروب الشدمو وقددوم  ر س  وك نه

  ت دددمي خرج ددا مددم المابددة الليددلال وبعددد  ن صددلي ا صددالع المددرب والعشدداء مجدد
وراءان جالون الاء فيها وبد ان ابلفدري  ىل المدو و مل دا بعدد هللا هدو  ن   ركص

 إوف   بو وفاء ما ات   ا عليه.
 رك ا بفرعة حص وصدل ا ا مددخل احدد  الدزاره و خدل اسش 

بعدد  الشدداي والفددكر ور إكددم لدددإهم إوسدد   ليهددا ويلددو مددم  هلهددا عددم 
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ايتال   اسب فر عم الطرإ   ىل )موكوي(ال وقد كدان الدرّ  ع يدوال قيدل لده 
" ترإد مدإ ة المو؟"ال ف جاب "الال  رإد موكدوي"ال فبع دو صداحو الزرعدة 
  5الددددذي  فددددا ح  ن الفددددافة يوإلددددة و ن موكددددوي ال ت عددددد عددددم المددددو سددددو  

 ن بعددددد المددددو أتو موكددددوي  كيلددددومتاتال وهددددذا صددددحي  فدددد حم نعلددددم جيدددددا
ولك  ددا ا اجلهددة العاكفددة وك ددا ن ددم   ددا قرإ ددة كمددا قيددل ل ددا ا مكولددوم ال 

و خدددربين اب دددرب قلدددع لددده "علدددى كدددل حدددا  س مشددد  حدددص  وع ددددما رجددد    ّ 
ان ا سد ران وقدد حدل ال دالم ا كدل صلال لم نتاج  عم الش "ال واسدبمرر ن

نشدري  ليهدا  ن تبوقد ال وتمدد هللا المابةال    هدرت سديارع مدم بعيدد ف دد ان 
 ن دددا ك دددا ابل دددرب مدددم الدددزاره فهددد  ن طدددة معروفدددة لدددد  الفدددائ صال ر تبوقددد  
الفدديارع ومددرت  مام ددا بفددرعة وت ددص ل ددا   ددا ادداح ة عفددكرإة  بعددة لل دديش 
الكيددددددين وكانددددددع ممطدددددداعال ور نشدددددد    ددددددا  مددددددل معدددددددات عفددددددكرإةال وك ددددددا 

 حدد إ ددا  ب ددا ا الليدل ولددم إبعددرث  مفدبعدإم  ن نرك هددا لددو توق دع ل ددا فددال
علي دددا  حدددد ا ال دددالم الدددداموال ولك هدددا ر تبوقددد  سن الفدددائ  خيددداث مدددم 

 45الشد  قلديال وبعدد  م إ بشدرون ا هدذح ال داي ال واصدل اقطداه الطدرمل وهد
 قي دددة مدددم خروج دددا مدددم المابدددة  هدددرت  ندددوار مبحركدددة مدددم اسفددد  ف دددد ان مدددم 

مدددم ابصدددات الفددد ر الطوإدددل فرفع دددا  إددددإ ا جدإدددد ابإ افهدددا وت ي دددع ل دددا   دددا 
ابإلاددارع وان إ ددا الفددائ  واسددبمر هددو ابحلركددة ومددرت  مام ددا   ف دد ع توق ددع 

ال وسدلم ا عليدهال وقل دا لده " ن دا 3ل سال  اجل مونز  م ها عفكري كيين ف
مزارعدون نرإددد المدوال ولدديو لدددإ ا ن دو    كدد كم الفداعدع؟"ال وعع ددا صددوت 

رك دددواال لددديو لددددإ ا اليدددوم بطولددده"ال وكدددان العفدددكري الفدددائ  إ دددو  "خلددديهم إ
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خدائ  سن هدذح ال ط دة إ بدل فيهدا الكثددري مدم ال دان مدم ق دل قطداه الطددرمل 
وه  الي ةال ولدي العفكر الكثري مدم الباعدو مد  قطداه الطدرملال وهدذا هدو 
سدد و ختصدديجمل عفددكري لكددل ابن وت ددد  هددذح العمليددة مددم ن طددة غارسددص 

ي وهدددد  ا اسمدددامال وع دددددما عع دددا كلمددددة وت بهددد  ا ن طدددة ه دددددي العكفدددر 
"ارك وا"ال محدان هللا كثريا سن ا ال ندري كي  هو الطرإ  فددخل ا وبدد   ن دار 
اجلمي  مصوب  لي ا فم  ران الي  و هران فعدال وك ن دا مزارعدونال كدان علي دا 
البعامددل مدد  الشدد طة الل وفددة خب ددة سال إ ب دده مفدداعد الفددائ    ددا ا يلددة لددذا 

  و خلدددددع بعدددددد  ن صدددددعد اسش إوسددددد ال وختطيدددددع بعددددد  جهددددددت ن فددددد
الكددراتص   جلفددع علددى المددر بددص الصدد وثال وقددد وضددعع الل وفددة  ددد  
وجلفددع عليهددا حلماإبهدداال وكددان ه دداو  مددر آخددر إ ل ددين ف  ددابل  ا جيددور 
وقدددد بدددرزت وك دددع  خشدددى  ن فبددد  ر ال دددان فيشدددعرون بصدددالببهاال ولكددد  

ابل دددان بددددال مدددم ال  ابدددلال   بددد   ت ددا ي  لددد  وضدددعع إددددّي عليهدددا لكدد 
 كدددر هللا  ن إ  ي دددا فيمدددا ب ددد  مدددم الشدددوارال ل دددد ت دددا   مفددداعد وادددرعع  

الفدائ  احلددإ  مع دا مشدككا ا رواإب دا وقدا  ابحلدرث الواحددال "هدل ج دبم 
مم الصوما ؟"ال ف حكع مم سؤاله وقلع لهال "هل  اكال ا صدومالية؟"ال 

" ن ا ال ط دددة حدددرب... وال ففدددكعال   عددداو  الكدددرعال وهدددو إكلدددم ال دددانال 
ندري كي  وصل هؤالء ه ا"ال ف لدع لدهال "لدا ا تكثدر مدم الكدالم   هدذا؟ال 
ولددا  رك  دددا الفدددائ    ا ك دددع مشدددككا في ددا؟"ال "كدددان علددديكم عددددم ق ول دددا"ال 
والعفددكري الكيددين واقدد  علددى ال دداب بفددالحه وهددو إفددبم  ف دد ال تدددخل 

لفداعد الفدائ ال  ايخ مفدم علدى إفداري وكدان إوسد  إ د  خل دهال وقدا 
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" ن هل دبهم هل ددة  هل ددا ا ال ط ددة"ال "ليفدع هددذا بل هددة  هددل الصددوما "ال 
وهدذا الرجدل كدان إ صدد  ن دا  يدد هل دة ال داجونال وع ددما ععدع  لد  مددم 
الشدديخ قلدددع لددده " ن دددا مزارعدددون مدددم الدددزاره ال رإ دددة مدددم ه دددا"ال وادددكرته علدددى 

اع معده ابهل دة حفم   ده ب دا وهامجدع مفداعد الفدائ  لكد   سدكبه و دد
ا ليةال " ن ك ع ت   ا مم الصوما ال فهذا هو ا ن ال  مدا تدم فمدم والإدة 
المدددو الددد  ت عدددد مدددم الصدددوما  م دددات الكيلدددومتات وليفدددع ه ددداو سددديارات 
 شى هل او"ال و  يع كالمد  ورغدم  نده ر إ ب د  ب صدب ا  ال  نده قدد سدكعال 

ا الفدددديارع وهدددد   سن اجليمدددد   سددددكبهال ف ددددد قددددا  لدددده الرجددددل الفددددم "  مددددا
مبحركدددة وسيصددددل اجلميددد  قرإ دددداال فلمدددا اجلدددددا    ا؟". ل دددد كانددددع حفددددابب ا 
خاي ة وت ص ل ا  ن الزاره قد  صداب ا ت دإراتده ع ددما  خدربان  ن الشدوار 
 ىل المددو يوإددلال والشدد   ليهددا فبدداد  ىل إددوم كامددل حفددو سددرعب اال ك ددا ا 

 بدو وفداء وهدو  شدى ا نر   خاان  اخل ال ان ولكم تركيزان على الطرإ  فرم
ال وبعدددد فدددتع مدددرران بعددددع ن دددايف عفدددكرإة وقدددر  صدددمريع فعدددال يوإلدددةفالفدددافة 

إفك ها ق يلة ال وكومو ق ل  ن نصل  ىل ن طة ه دي العفكرإةال وفيها ت ره 
يرإددد  الدددؤ ي  ىل معفدددكر برغدددوين والطرإددد  الدددؤ ي  ىل قرإدددة )بدددو اي( الددد  

بدددةال وت دددص ل دددا فعدددال  ن دددا عمل دددا ل دددة يوإلدددة غدددري ترك اهدددا ق دددل  ن نبيددده ا الما
ي يعيدددة ف دددد رجع دددا للالددد  كثددددريا   عددددان  ىل ن دددو ال  طدددة الفددداب ة الدددد  
خطط ددددا للوصددددو   ليهددددا م ددددذ خروج ددددا مددددم كيونمدددداال ف ددددد كددددان هدددددف ا قرإددددة 
موكددويال نددز  العفددكري ا البلدد  ال  طددة وواصددلع ال ددان سدد رها ور نددر  

د حددص  خل ددا قرإددة موكددوي وهدد  نشددطة فه دداو  ي  اددر لددعش  ر وفدداءال وبعدد
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 تصددداالت وب ددد  مركدددزي صدددمري ومركدددز للشدددريةال و  ارع خاصدددة للمادددابرات 
وقفدددددم مكافحدددددة اإلرهدددددابال ف دددددد نشددددد  اسمرإكدددددان ا هدددددذح ال ددددداي  بعدددددد 

م مدعص   م إرإدون ب داء اجلفدور وت ميدة ال ط دة وهدذا مدا 1998 حداا 
 ن إبوقددد  ا ال رإدددة سن دددا ال نرإدددد ر فصدددل  ىل إوم دددا هدددذاال قل دددا للفدددائ  

كيلدددومتات ففدددي ز  اجلميددد  ا مرسدددى موكدددوي     5مدإ دددة المدددو الددد  ت عدددد 
إركو الراكو  ىل المو وتم ال نرإددها سن دا معروفدون فيهداال فزوجدة إوسد  
ه  م ها وه  قد اعب لع م  زوج ال كما  نين مشهور فيها ل ع  ال رابةال 

وي تمددريت ال صددة  امداال فمددم اين ابسددبطاعب ا  ن وع ددما نزل ددا ا قرإددة موكد
 ددرب  ي واحددد  ن ددا ج  ددا مددم مم اسددا  و مددم المددو حفددو مزاج دداال فدد حم ا 
قرإددددة صددددمريع ولك هددددا خطددددريع ا ن ددددو الوقددددعال وتبددددوفر فيهددددا مجيدددد   اددددكا  
احليدداعال  خددذت اسغددراو وجلفددع ا مكددان اثبددع سال  ل ددع  ن ددار  فددرا  

بل ان الددين ا كدل مكدانال و هدو اسش إوسد  الشرية واجليش ال بشرإم 
 ىل الب ددر ال رإدددو وسددد   عدددم صددرث الددددوالرال فرجددد   ّ  و خدددربين  ن كدددل 
الصددارث تددرف  فه دداو قددرار ب ددزو  اجلميدد   ىل المددو للصددرث وعليدده الع ددور 
 ليهدداال وبعددد  ن  صددر إوسدد  مدد   حددد جتددار ال رإددة وافدد  علددى صددرفها ولكددم 

ن ددددا ال ولددد   ي عملدددة كي يددددة وجيدددو  ن  ددددد  قدددل اسسدددعار وقددددد واف دددع س
مكان لل وم ق ل  ن ن كر كي  س لب    خي ا  ر وفاء الذي إ ددو  ن دا لدم 
نراح  بدا  ال ا صالع ال  ر ا الف د الك ري كما ات   داال فهدو  ن  د  ا 
ا طة ففوث إذهو بفديارع ابجتداح المابدة ولدم جيددان ا وسد  الطرإد ال لدذا 

 ال وقددددد  عددددوت هللا ا تلدددد  اللح ددددة احلرجددددة  ن إوف دددده سبب ددددارب ا طدددد
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وجيدددان و ن ال إبعددو ن فدده ا اسددب  ارها   إددذهو كددل تلدد  الفددافات ا 
(ال كدررت هددذح  ب إ   ب  ا أ  ل    إيل م ن خ  حل فق  حلال دالم  ون جددو ال )

ايإددة مدددرار وتكددرارا و عدددوت هللا  ن جيمع دددا بددهال "  هللا... كيددد  سدددي عل   ا 
 قدائ  حدص ر إددع ااصدا إلدد و  5ان!"ال ور   ددى  كثدر مددم  هدو ور جيدد

ف يلدد  وي يدد  وإ ددد   مددام  وإ  دددر لددداخل الب ددرال وكدددان إوسدد  بداخلددده 
ماوال صرث العملدةال و نعمدع ال  در فد  ا هدو  بدو وفداءال ان إبده ابلك يدة الد  
ف هداال "  ةددار"ال ف  در  ّ  وهددو إ بفددم وجداء مفددرعا وعان  دا بع دد ا وك ن ددا 

ق ا لف وات عدعال قدا    وهدو حدزإمال "ك دع  فكدر كيد  سد و  لديكمال افت 
امال والطرإدد  يوإددلال وكددان علددّ  ال ددزو   ىل المددو لصددرث ال  ددو ال واددراء الطعدد

محدل اكدمال كيد  سد تيكم؟"ال قلدع لده وقد رجعدع اين مدم ه داوال ك دع  
" ن هللا قددددد عددددرث بصدددددمل نددددوا و ففدددددهل لدددد  اسمددددر"ال وسدددد لينال "كيددددد  

هال "م  اركة توكدل"ال ل دد توكل دا علدى هللا ع ددما خرج دا مدم  تيبم؟"ال قلع ل
المابددة و خدددذان ابسسدد اب الالزمدددة    هددرت ل دددا اددركة تفدددمى )توكددل( وهدددو 
 سم على مفمى ف حم قد توكل ا على هللاال وع دما س ل اح  ن كان قد قط  
الفددافة كلهددا ابلشدد ال  جاب ددا "بعددد سدداعبص مددم الشدد   هددرت سدديارع  ع ددة 

ي فرك وين معهم"ال ل د تع  وا م ه سنه إفدري لوحددح ا م داي  خطدريع للربار 
جداال اكران هللا على  خراج ا مم المابة ووصول ا بفالم  ىل موكوي ومجع دا 
مدددم جدإددددال رجددد  اسش إوسددد   ون  ن إصدددرث سن اسش قدددد صدددرث مدددم 
المدددددو   توجه ددددددا  ىل عمددددد  ال رإددددددة وقصددددددان زقازإ هددددددا وجلفددددد ا ا احددددددد  

 يوت وك ن ا مم  هل ال رإة الصمريع    خرد ل ا  جاجة مشدوإة مفط ات ال
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وبطدددايو م ليدددة وخ دددز ومشدددروابت وك فدددة سدددواحلية تفدددمى )بددديالو(ال وقدددد 
مفح اها كلهدا ا حل دة ويل  دا م ده  ن ف در مري دات وبعد  الدزاب ي مدم 
الدكاكص و ن جيد ل ا نزال م اس ا حي  س   ى فيها لثالا   م حدص إرجد  

 ا حلاهلددا ولددو قلدديالال ومددم ع ائددو  مددران  ن ددا نزل ددا ا ن ددو الكددان لددون بشددرت
الذي نز  فيه قوات مكافحة اإلرهاب الد  تركدع الكدان ق دل وصدول ا بعددع 
  م س ا تي  ع  ن ا قد ف دان ا تلد  المداابت الع يمدة  و  كلب دا الفد اهال 

 ىل ومددددم   نفددددبارد  ورامل جدإدددددا مددددم المددددو لددددعش إوسدددد ال سن ال ددددزو  
مم اسددا فيهددا  ددد ت كثددريع ف ددد نشددطع نطدداق  ت بدديش وهدد  ال  صددى وال 
تعدددال وكلهدددا تطلدددو مددم  هدددل المدددو  بددراز اهلدددو ت   الال هلدددمال فدددذهو اسش 
جددزاح هللا خدددريا   رجددد   لي ددا و خدددربان  ن كدددل ادديت جددداهزال فبحرك دددا معددده  ىل 

مدددرب  ىل ف ددددمل صدددمري إبدددوفر فيددده الددداء وتشدددمل الولدددد الكهرابئددد  مدددم بعدددد ال
م بصددد  الليدددلال واجبهددددان ا اسكدددل وت  يددد   ن فددد اال  مدددا  بدددو وفددداء ف دددد 
تك دددل بتتيدددو  وضددداع ا فات   دددا  ن إكدددون حل دددة الوصدددل بي  دددا وبدددص العدددار 
ا دددارج ال وا اليدددوم اسو  مدددم وجدددو ان ا قرإدددة موكدددوي اسدددبطاه  ن إبصدددل 

ا تلد  الليلدة بزوجبه ا م دإشو لك  إعلم  خر اسخ ارال وع ددما رجد   لي د
س ل اح عم اإلتصا  ف كد ل ا ن    سر زوجات دا ا كي يدا ون د  م بدل اسش  بدو 
يلحددة الفددو اين غددري  ندده ر إكددم مب كددد مددم  لدد ال كمددا  خربتدده  ن ه دداو 
الكثدددري مدددم العدددائالت الهددداجرع اسوروبيدددة قدددد اعب لدددع وقدددد أتادددران مدددم تلددد  

م مدددم  جددددل  ن نعددددرث اسن ددداءال قل ددددا ل ع ددد ا جيددددو  ن  دددرد مددددم ه دددا بفددددال
احل ي ددة عددم  خوان ددا وزوجات دداال كانددع اجلرائددد الكي يددة ورغددم مددرور  كثددر مددم 
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ادددددهر مدددددم بداإدددددة االنفدددددحاب مدددددم م دإشدددددو تبحددددددا ع دددددا وعدددددم ا ددددداكم 
اإلسدددددالمية و ع ددددداءها وعرف دددددا مدددددم اإل اعدددددة وسو  مدددددرع  ن الشددددديخ ادددددرإ  

فددلمصال وا ددرب موجدو  ا نددريورال ومحدددان هللا علددى سدالمبه وسددالمة مجيدد  ال
العاجددل الددذي  خددربان بدده اسش هددو خددرب م بددل الشددهيد صدددام حفددص رئدديو 
مجهورإددددة العددددرامل سدددداب اال ف ددددد   ماكمبددددهال وك ددددا نبمددددىن  ن  كمدددده مكمددددة 
اسددددالمية وليفددددع سياسددددية  مرإكيددددة  ددددع  ددددروث االحددددبال ال  ن االسددددالم 

لددديو  إفدددبطي   ن فددداكم صددددام وغدددريح مدددم  رمددد  ال ي بددداغون سن الوضدددوه
بفددي  كمددا إ  دده ايخددرإمال ونبمددىن لددو كددان ه دداو سددلطة اسددالمية  كمددهال 
 قددو  نبمددىن ولعسدد  الشدددإدال ف ددد ادد   ا إددوم فددر  الفددلمون ا عمليددة 
 وضحع فيها فرإد  مدم فدرمل اسمدة اإلسدالمية كراهيبهدا لةسدالم ق دل كرههدا 
ء لصدددامال  لدديو عيددد اسضددحى هددو عيددد جلميدد  الفددلمص؟ال  ال جيدددر ملددؤال

صدلى هللا  الراف ة الذإم جتاهلوا كل نداءات اسمدة ابحدتام ادعائر  مدة ممدد
وأتجيل عملهم ليوم آخر   م  ساءوا  ىل  ن فهم ق دل اإلسداءع  عليه وسلمال

 ىل صددام!ال  ندين عيبده ادهيدا مدم م طلد  ادرع  فد ان ال  ع دد الطائ يددة وال 
م رجدد   ىل هللا ال وميدةال ولدديو بي  ددا بدص حكددام العددرب خدالث ااصدد  فمدد

فهدددو مددددم  هلدددده ومددددم  صددددر علددددى  لمدددده ويمياندددده ففددددوث إل ددددى هللا ق ددددل  ن 
  خدر إبوبال  ن الرجل بّص للعام  نه لم إفبفلم للك در العدال  بدل قاتدل  ىل

رون ابل دن ا ال اس ات هم الذإم مك وا جاساعةال كما  ن بع  الذإم إب
هداال وال خي دى علدى  حدد  مرإكا مم الددخو  للعدرامل وفعدل اسفاعيدل ا  ب اء

 ن الذإم جاءوا مم على الدابابت اسمرإكية لي بلدوا  كثدر مدم مليدون عراقد  
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بعد صدام سوث فكم البارإخ عليهم وسيعدمون كما عدم صدامال والعرامل 
مليت مثل هذح الب ارب ا مر العصورال ر نعلم بب  يذ  عدامه  ا اء وجو ان 

ب كمددددا  كددددرت فلددددم نصددددل  العيددددد ا كيفددددماإو وك ددددا مشددددمولص ابالنفددددحا
بفدد و احلددربال وإ دددو  ن ددا رجع ددا للعددار لكدد  نعلددم بكددل ت اصدديل مددا فات ددا 
 ا اء وجو ان ا المابة. ا تل  الليلة وصلع  موعة مدم العفداكر لل  ددمل 
ليو لل ح  ع ا بل لالستاحة بعد س ر يوإدل وقدد حكدى هدذا العفدكري 

ك ددا نفددمعه مددم  اخددل غرف دداال ور عددم معاانتدده فددالطرإ  مليددت ب طدداه الطددرمل و 
ن دا  بده بدل و ددا بفدالم وبعدد صدالع ال  ددر قدام ورحدل لكد  إصدداحو ابن 

 جدإد ا رحلة جدإدع كالعا ع.
م وبعدددد صدددالع ال  دددر 2007-1-24ا إدددوم اسربعددداء  رإدددخ 

ات   دددا مددد  اسش علدددى كدددل ت اصددديل عمليدددة ال دددزو   ىل مم اسدددا بفدددالمال وقدددد  
وإفدددددبارد بطاقدددددة جدإددددددع ليوسددددد ال وإددددددرن  كل  ددددداح  ن إ دددددز   ىل المدددددو

 مكانية  جيار قارب إ  ل ا مم المو  ىل مم اسا سن  ل    مدم ل دا مدم يرإد  
الربال كما يل  دا م ده معرفدة ح ي دة ال  دايف العفدكرإة ا الطرإد  مدا بدص المدو 
ومم اسدداال و هددو  ىل المددو  مددا تددم ف ددد و ددا ا  لدد  اليددوم يددوا  ال هددار ور 

ل  دمل سن ا يل  ا م ه  لد  ة دة البعدوال وقدد عدرث  ن دا إزع  ا صاحو ا
ةددارون ج  ددا مدددم سدد ر يوإددل وجيدددو  ن نددر  ال رجدد   لي دددا اسش واددر  ل دددا 
ت اصددديل مهمبددده وقدددد وفددد  ا يلدددو ال طاقدددة ولكدددم جيدددو  ن إ ب دددر ليدددومص 
و عطي ددداح الهلدددة لدددذل  لكددد  صخدددذ زميددد  اسسددد اب ق دددل البوكدددل علدددى هللاال 

و واجلمعددة ا ال رإددة وكلمددا نددز  اسش  ىل المددو لشددراء مددا  م ددي ا إددوم ا مددي
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إلزم ددا مددم مالبددو و حذإددة إبصددل بزوجبدده ا م دإشددو لعرفددة آخددر اسخ ددارال 
وا اليددوم اجلمعددة أتخدددر كثددريا ا الرجدددوه وقددد قل  دددا مددم  لددد  وع دددما جددداء 
  خربان  نده ال سد يل لل دزو   ال عدم يرإد  الدرب سن الراكدو احلربيدة اسمرإكيدة
 درن كددل الفداحل وتبعددو الصديا إم وتبدددخل ا كدل صددمري وك دري ا اليدداح 
الكي يددةال واسددباران هللا سدد حانه وتعدداىل ا ال ددزو   ىل مم اسددا عددم يرإدد  الددربال 
وقددد عملددع جلفددة  م يددة صددمريع معهمددا واددرحع هلددم الطددرمل الصددحيحة ا 

هددر  البا دد  ا الدددن وعدددم ل ددع انب دداح اسمددمال وقلددع هلددم  ن ددا س   صددل 
وصدددددول ا  ىل مم اسدددددا وإدددددذهو كدددددل واحدددددد م دددددا ا سددددد يله ق دددددل  ن نلب ددددد  ا 
الصددوما  مددم جدإددد وقددد فعلددع  لدد  مددم  جددل خت يدد   ي خفددائر بي  دداال 

ا ا مم اسددا  ي حددا  مددم ر هددم  ن ال إبصددال بعائالرمددا  و إ وقددد نصددحبه
اسحوا ال سن اسمم الكيين إفبادم بعد  يل دة علدم مدم الفدل ية اجلدإددع 

الصدددددوفية ا مواجهدددددة  ي اددددداب فمدددددل ال كدددددر اجلهدددددا ي سدددددواء كدددددان مدددددم و 
ال اعدددع  و ر إكددمال كمددا نصددحبهم علددى جت ددو الشدد اب الددبحمو لل هددا  
وابلدذات ا هددذح الرحلدة احلفاسددة فه داو اسلعدداب الر ضدية الدد  سددب  م ا 
مم اسدددا وبدددال اددد  سيفدددب  ر مجيددد  ال دددوات الفدددلحة والشدددرية واسمدددم العدددام 

  واددددرية مكافحددددة اإلرهدددداب ا كددددل اددددرب مددددم مم اسددددا مددددم  جددددل وال احدددد
  احها لذا جيو  ن نكون حذرإم مم كدل خطدوع بعدد وصدول ا  ىل مم اسداال 
فوصول ا نصر ل ا ولو  ر ان  ن  رب اسلعاب كما إدعون فال  حد إ در ا 
م ع ا ولك ها كلها  عا ت مم  جل  خافة ال ان وانبهداو ح دومل الفدلمص 

اال ل ددد اسددب  ن مددم اسش  بددو وفدداء  ن إفددبمر ا االتصددا  بزوجبدده ا مم اسدد
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 والر هلاال ف  نع له بعد  ن  كدت له  400ا الصوما  لك  فو  م لغ 
عددم البعامددل مدد  احلدواالت الرعيددة ا كي يددا ف يهدا اجلواسدديو الددذإم إعملددون 
حلفددداب اإلإددد  ر آي وفولدددون العلومدددات البعل دددة  ي اددداجمل حدددّو   و 

 و غريهداال ل دد حذرتده سدواء مدم الصدوما   ر وال 1000  ل  كثر مدم اسب
لة وقلدددع لددده  ن ال إفدددب  ل  ي م لدددغ مدددم اإلخدددوع ومدددم  ي مدددم هدددذح الفددد 

مكان سن  ل  سيؤ ي  ىل  عب الهال قلدع لده ابحلدرث الواحدد "  ا اتصدلع 
ابلش ابال و را وا  رسا   ي م لغ ل اال فليكم ابلبفليم اليدوي"ال ارحع له 

إ همهددم  ن الوضدد  صددعو وجيددو  ن إفددافر اسش مددم مكاندده  ىل كي يددا   ن
لبفددليمه إدددا بيددد ولدديو عددم يرإدد  احلوالددةال قلددع لدده "ال تفددب  ل  ي حددا  
مم اسحوا   موا  مدم ا داردال سن  لد  ك يدل  ن إشد  ال دان فيد ال  ن  
كددل ادديت ا مم اسددا مراقددو حاليددا"ال وقددد ت هددم  مددري ووصدديع إوسدد   ن 

 ىل عائلبددده ا الصدددوما  هدددر  معرفدددة  ن الوضددد  قدددد اسدددب ر ا  إرجددد  بفدددرعة
الشدددرإ  احلددددو ي وهدددذا مدددا ت دددص ل ددداال ف دددد  دددداع العلومدددات عدددم سددديطرع 

إومددا مددم  سددبيالء اإلايددوبص  21ا دداكم مددم جدإددد علددى تلدد  ال دداي  بعددد 
عليهدداال مكثددع ال ددوات اإلايوبيددة الدد   نزلددع عددم يرإدد  الطددائرات والراكددو 

ع مدم ال ددوات اسمرإكيدة مكثددع ا كيدام وين االاددة  سدابي    هربددع ومفداند
لعدم قدررا على الفيطرعال وقدد عدا   ليهدا الشد اب مدم جدإدد وهدذا مدا ك دا 
نؤكددددددح  ئمددددداال وقدددددد قدددددررت  ن  تصدددددل ابإلخدددددوع ا  فمانفدددددبان  ي وسددددديلة 

 وماولة ا رود مم كي يا لبا ي  ال م  على الفلمص.
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الفددد ع ونددز  اسش  ىل المددو لكددد   م  ندده إددوم27-1-2007
ف ز ل ا تذاكر الف رال وقد اختان رحلدة مدا بعدد ال هدر سنده  ف دل ل دا سن 
ال  ايف الذإم إهبمون مراق ة ال ان إبع ون ا هدذح اسوقدات وإر حدون بعدد 

نبوكدددل  عمدددل ادددامل يدددوا  ال هدددارال وتدددم  ر ان  ن صخدددذ زميددد  اسسددد اب  
وكل ايت بيدح ونواصي ا بيددح ولدم إبالدى ع دا  على هللا الذي هو مم إ ررال

 بددددا فهددددو مددددم  خرج دددا مددددم المابددددة لكدددد  إوصدددل ا  ىل مددددرا ان بفددددالمال لددددذا ر 
نتاجدد  ورغددم معرفب ددا  ن ال لددد كلهددا ت حدد  ع ددا سن ددا مدد  هللاال انب ددران اسش 
وقدد أتخددر كثدريا مددم  جدل  ورامل إوسدد ال قم دا ةلدد  رءسد ا وت  يدد   ن فدد ا 

وال صددد  عدددا   لي دددا اسشال وصدددلي ا صدددالع اجلمددد   12ة الددددجيدددداال ا الفددداع
واسدددباران هللا مدددم جدإدددد علدددى الفدددد ر ابل اصدددات ول فددد ا مالبفددد ا اجلدإددددد 
ون ددددارات مشفددددية جدإدددددع واسددددبلم اسش إوسدددد  بطاقبدددده اجلدإدددددع   و ع ددددا 
صدددداحو ال  دددددمل واجته ددددا لل ددددان و خل ددددا فيدددده وكددددان ه دددداو بعدددد  الفدددديا  

ل  سنه إعين  ن العدو ر إعدرث ب دا ولديو ه داو اسوروبيون وقد استح ا لذ
 ي فددخ م صددوبال فدد حم حرصدد ا  ن ال إبعامددل اسش  بددو وفدداء  ي ادداجمل 
إعرفدده ا المددو سن ددا ال نرإددد  ن نفددافر وا قلوب ددا وسوسددة  م يددةال إك دد   ن ددا 

 مطلوبون.
ن إوصددددل ا بفددددالم  ون مشدددداكلال  ركددددع الفدددديارع و عددددوان هللا  

ل ان س  دا عدم ا طدة الد  وضدع اها لواجهدة  ي واين وما م ا  اخل ا
يددارفال ف ددد ات   ددا  ن ال إ ددز   حدددان مددم الفدديارع  ن كشدد  عددم هوإبدده بددل 
إ  دددى فيهدددا وسددد  رب الفدددائ  علدددى مواصدددلة الفدددري ابل ددداب  الدددذي  خدددل  و  
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كش  عم  حدانال ونبحرو ملا  ىل حي  اسمانال وتم نعلم جيدا الماابت 
 ي مكددان آمدم ونددتو الفددائ  والركدداب ا حدداهلمال  ف دد ك ددا فيهددا وسدد  ز  ا

 مدددا   ا جتدددر   ي رجدددل  مدددم وغدددريح ا مواجهب دددا ابلفدددال  ففددد  بله بدددال تدددر   
وعلدددى ال دددورال كدددان خيدددار   هدددار اهلوإدددة ا الرت دددة اسوىلال فددد ان  محدددل هدددوإ  
الكي يدددة وكدددذل  إوسددد   مدددا سش  بدددو وفددداء فدددال فبددداد  ىل هوإدددة فهدددو كيدددين 

إشدددد   حددددد  ندددده كددددذل ال و ن ر ت  دددد  اهلددددو ت فالفدسددددات ابل طددددرع ولددددم 
حددد وجلددو جدداهزع للبعرإدد  عددم  ن فدد اال جلفددع  ان وإوسدد  ا كرسدد  وا

رع وعلددى بعدد صدد  واحددد.  رك ددا بفددالم و ا دداء فددي بدو وفدداء خل  ددا وعلددى ال
الف ر ك دا ندر  تلد  المابدة الع ي دة الد  عشد ا فيهدا ليدا  آم دصال ل دد مدرران 

خرج دددا م هدددا للعدددار وهددد  ن طدددة مكلدددوم  وقدددد ن دددران ل ع ددد ا ابل  طدددة الددد  
فرحدددةال ولدددو يللدددو مدددم  حددددان  ن إرجددد   ىل البيددده وإ دددد  مدددم الصددد ر وإكدددون 
حولدده الكددامريات ومائدددع مددم اسيعمددة ال رواددة مددم ال داإددة  ىل ال هاإددة  ون 
ن  ن إبوفر له الاءال لا ق ل  ل ال     ن الياح ه  احليداع  كملهداال ال   دم  

 ي ج ددي مبمفدر إ  ددل  ن إددخل ا االمبحدان الددذي مدرران بدهال واحلمدددب 
على م ه وكرمهال ومرران كذل  بكدل ال  دايف العفدكرإة بفدالم ور إددخل  ي 
ضدداب  ا الددداخل وكانددع  صددع ها ن طددة قرإددة )وإبددو(ال فهدد  اسكثددر خطددورع 

 مبدزود وهذح ال رإة قد  كررا كثدريا سن اسش اسسدري ممدد عدو ع ال لفدطيين
م هددا وك ددع  تددر    ليهددا ا البفددعي اتال وع دددما وق ددع الفدديارع فيهددا ن ددرت 
مددم الشدد او فدد  ا هدد  صددوري وصددور إوسدد  الب ددزاين معل ددة ا مدددخل قفددم 
اسممال ن رت  ىل صوري وخلعع ق ع  لكد   قدارن تشد ه  ملدا وضدحكع 
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وال ا ن ف  ور  خرب إوس  ابسمر سال  قل ه ف د كدان إفدبمب   كدل اللد
بعددد فددتع وجيددزع  رك ددا م هددا ور إب ددر   حددد ا  ي ن طددة مددم الدددخو   لي ددا 
وهددذا مددم ف ددل هللا علي دداال واصددلع الفدديارع سدد رها  ىل غارسددص وفيهددا ت ددد  
الطرإدد  الزفلددع وفيهددا ن طددة عفددكرإة ك ددريعال كمددا  ن ا تلدد  ال  طددة إب ددره 

 دددديال ر  ددددد الطرإددد  فددديمكم للراكددددو  ن إب ددده  ىل غرإفدددا  و المددددو  و مال
صدددعوابت كثدددريع فيهدددا ف دددد كدددان اجلميددد  مشدددمو  ابل ي ددداانت الددد  ضدددربع 
ال ط ددة و رك دددا ب  دددل هللا ور نبوقددد  سحدددد بعددد  لددد  حدددص وصدددل ا مم اسدددا 
بفالم ور نكدد نصددمل  ن دا فيهدا فكلمدا تدذكران المابدة ومشداكلها ادكران هللا 

رياال وفددور وصددول ا نددز   الددذي  وصددل ا  ىل مم اسددا بفددالم واحلمددد هللا  وال و خدد
كل واحد م ا ا مطة و  هو ا حاله  ون  ن خيرب  خاح ابجتاهه حدص ال 
إكدددددون ه ددددداو وسوسدددددة  م يدددددة   ا اعب دددددل  حددددددان ور نب ددددد  علدددددى  ي وسددددديلة 
اتصددا ال ف ددد اددرحع للشدد اب  ن هددذا  ف ددل يرإ ددة لددم إرإددد  ن خيب دد  ا 

قلدديال ق ددل بددد   ي  الدددن وهددو قطدد  االتصددا   امدداال جيددو  ن نفددكم ونددر  
نشدددايفال وملدددذح الطرإ دددة نكدددون ا آمدددان فلدددو اعب دددل  حددددان فلدددم إعدددرث  بددددا 
مكدددان  خيددددهال وات   ددددا  ن نعددددرب احلددددو   ىل الصددددوما  وكددددل واحددددد بطرإ بددددهال 
واحلمدد هللا علدى الفدالمةال وع ددما وصددلع  ليهدا بفدالم بدد ت بكبابدة هددذح 

 الص حات و ان ا آمان  م واحلمدب.
 
 
 



                   746War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 )ال,ص  اللاب  عشر 
 

 أخمجا  اجلُا  واجملاهدين
 
 
 
 
 



                   747War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 
 

 القلة وغلح الكثرة
 

س  دا كثريا عم  فكاران و ليالت ا لعوضاه العالية وما جيري 
للمفددلمص بشددكل عددام و خ ددار اهاهدددإم بشددكل خددان لكدد   بددص لل ددارف 

العاليدة الصورع الصحيحة سخ اران وأتادري العمليدات اجلها إدة علدى الفياسدة 
اجلدإدع رغم  ن  ول   اهاهدون قلة  ال   م إبوزعون ا عددع مراكدز عاليدة 
مهمدددةال ف فمانفدددبان هددد  مركدددز ا دددل لكدددل آسددديا الوسدددطى ون طدددة فصدددل بدددص 
اسن مددددة الدددد  توصدددد  ابلعبدلددددة والبابعددددة لددددة ارع اسمرإكيددددة ا ال اكفددددبان 

ا سفمانفددانال فموقعهددا وا دداليج وبددص  إددران الدد  سدداندت  مرإكددا ا احبالهلدد
مهمة ابل فد ة للعددو اسمرإكد  وكدذل  اإلخدوع ا مجهورإدة  إدران االسدالمية 
الددذإم إفددعون بكددل جهددد ليكددون هلددم ادد ان ا ال ددرار الدددو ال فهدد  ال صددل 
بي همدددداال  مددددا العددددرامل فهدددد  مركددددز الث ددددات لعمددددة الفددددلمة وهدددد  الشددددوكة الدددد  

اال فددال  ددا  للبشددك   ن   خلددع ا قدددم العددم سددام وال إدددري كيدد  خيرجهدد
كدددددل الاططدددددات اسمرإكيدددددة اإلسدددددبعمارإة قدددددد ابءت ابل شدددددل فلددددددوال هللا   
ب ددرابت اهاهدددإم البواضددعة لكانددع سددور  و إددران الدد  سدداندت الددوال ت 
البحددددع ا  حدددبال  العدددرامل لكاندددع الددددولبص قدددد هومجدددع وغدددريت اسن مدددة  

م بددددل كددددل هددددذح كمددددا خططددددع واادددد طمال ولكددددم ال  حددددد إشددددكر اهاهدددددإ
اسن مدددة ورغدددم ت ددددمي الشددد اب  مددداءهم مدددم  جدددل  إددد هم و رضدددهم وحدددرإبهم 
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تصددد  الشددد اب ابإلرهدددابيص وال  ن ا  لددد  ففدددوث إ صددد  ا البددددارإخ  ن 
ااء هللاال و  ا ن ران  ىل ال  ية الركزإة لعمة اإلسالمية وه  ق دية  حدبال  

ع رغددم ال درمل الشاسدد  فلفدطص ففديعلم اجلميدد   ن ال اومدة تدز ا  قددوع بعدد قدو 
بدددص العددددو الصدددهيوين واهاهددددإم ورغدددم  ن اسن مدددة العربيدددة ت اعفدددع عدددم 
مفددددداندع هدددددؤالء واددددداركع ا ال ددددداإ ة علددددديهم وحصدددددرهم  ال  ن الفياسدددددة 
الدوليددة لددم تبمددري  ىل اسحفددم  ال   ا  فددم الوضدد  واسددب ر  حددوا   خوان ددا 

الج دددص  ىل قدددراهم ا فلفدددطص ابسدددتاج  ال ددددن الشدددرإ  ورجدددوه مجيددد  ال
وتعوإ دددهم  ن اددداء هللا وسيحصدددل  لددد  ع ددددما تبحدددد اسمدددة الفدددلمة مدددم 
مشدددرقها  ىل ممرملدددا ونفددد   هللا  ن إع دددل بدددذل  آمدددصال  مدددا   ا ن دددرت  ىل 
الصددوما  ف ددد وضدد  اهاهدددون هددذا ال لددد الفددلم ا خاريددة ال لدددان الهمددة 

وغريهداال وقدد حاول دا  لد   ال  ابسدب رارها تفدب ر ال  طدة ا ال درن اسفرإ د 
 ال  ن العدو اسمرإك  تدخل ببابعه اسايور لي فد  لد  اإلسدب رار وإرجد  
ال ط ددددة  ىل الربدددد  اسو  حيدددد  احلددددربال وتددددم سدددد حارب سن ال خيددددار ل ددددا 
سو   ل ال فع دما إهداجم عددو صدلي   ج د  بدال  الفدلمص في دو علدى 

لا جيدري ا العدرامل  و  فمانفدبان اجلمي  اجلها  لصد  ل  العدوان وال فرمل 
 و فلفددددطص  و الصددددوما ال فالدددددماء هدددد  الدددددماءال فددددال فددددرمل بددددص  م عدددددرر 
وع مددد   بدددداال كمدددا  ن دددا ر ن فدددى  خوان دددا ا كشدددمري والشيشدددان وال لي دددص 
و رتدري  واسوجددا إم وكدذل  الرابطددون ا مشدا  فلفددطص وج دوب ل  ددان وكددل 

ممددد رسددو  هللا فهددو ا سدد يل هللاال و  ا  مددم إ دداوم مددم  جددل ال  لدده  ال هللا
ن درت للمواقدد  الد  إ بشددر فيهددا اهاهددون ا العددار  سددرح ففدت    ددم وبددال 
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م ددازه هددم مددم إ ددرر كيدد  سدديب ه العددار للمراحددل ال ا مددةال  ن اهاهدددإم ا 
زم  ددا كددانوا كالشددوو علددى  هددر ال يددل. كددان مددم  هددم اسولددو ت والهامددات 

سدددب رار الدددذي حصدددل ا ادددرإ  احلددددو  واسدددبيالء الشددد اب اجلدإددددع بعدددد اإل
وا اكم اإلسالمية على م اي  اجل وب مدم جدإددال هد  تب د  ومعرفدة  خ دار 
زوجات دا و خوات ددا ومجيدد   سددر  الفدلمص الددذإم اخبط ددوا ا كي يددا  و اعب لددوا 
عددم يرإدد  ا طدد  ا اليمددات الالج ددصال وقددد تع   ددا مددا قددر انح ا الصددح  

درت ا الشددددهر  إفددددمرب وإ دددداإرال حيدددد  ركددددزت الصددددح  الكي يددددة الدددد  صدددد
ووكدداالت اسن دداء الصددهيونية اسمرإكيددة علددى م بلدد  وهددذا كددان موجددو ت رإددر 
مم الف  آي  إهال لبربإدر قصد هم قرإدة )كيدام وين( ومدا حوهلدا وقدبلهم سكثدر 

مددم سددكان تلدد  ال ددر  وتشددرإد اسبددر ءال فدد حم لدددإ ا خددربع مدد   100مددم 
لمدددرر والصدددهيوين ال ددداف  الوجددده ضدددد كدددل مدددا هدددو  سدددالم  مكدددر اإلعدددالم ا

و هدددداء لكدددد  ال إ هددددر للعددددوام وإبفددددتون علددددى كددددل جددددرائم ساسددددبهم بشددددص 
احل دددجال فلدددم إكدددم ه ددداو ج ددددي واحددددم مدددم ا ددداكم ا كيدددام وين م دددذ  ن 

مال ف د ك ع وعائل  والش اب الدذإم معد  2007-1-5غا رانها ببارإخ 
 ن ال  ائدددل كاندددع قدددد اتصدددلع بفدددلطة ع ددددهللا  آخدددر مدددم خدددرد م هددداال كمدددا

إوسدد  بعددد اسددبيالءها علددى كيفددماإوال كيدد  تب ددر  ايلددة احلربيددة اسمرإكيددة 
  م وبدددون خ ددل  ا قبددل هددؤالء اسبددر ء واسددبادام الطددائرات الب دمددة وكدد

بطدددورعال كيددد  صدددوروا للعدددار  ن فعلهدددم هدددو فعدددل فدداربون الصدددص  و الددددو  ال
مدددارات هدددم  ادددرار؟ال   دددا ايلدددة اإلعالميدددة ال  اقيدددة الددد  خدددري ومدددم قبدددل ا ال

ت هدددر جدددرائم الدددوال ت البحددددع ا ال  دددوات العاليدددة  حفدددم الصدددورع وتدددربر 
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 فعاهلددداال وتكدددرر ا ت ارإرهدددا اإلخ ارإدددة  ن اهلددددث مدددم اهل مدددات هدددم ادددالا 
رجددا  مددم قددا ع ال اعدددعال وهللا  ن ددا ا مهزلددة عاليددةال  إددم   اأ قددوع الفدد  آي 

إه ا ردإد اسهداث؟ال  إم قوع ال  بمون والبك ولوجية الب دمدة الد  تصدور  
العدار  كملدده؟ال  إددم كددانوا ع دددما قدرروا قبددل اسبددر ء ا الصددوما ؟ال ور تكددم 
 لد  الدرع اسوىل ف دد توالدع اهددازر الل  دة وسدببوىل بدال اد  سن العدددو ال 

 اهدال ولك  إدربر اجلاسدون إرحم  حدا وال إ رمل بص مزاره وفال  وبرإت و 
اسو  اسمرإكدددد  ا نددددريور عددددم فعلددددة حكومبددددهال كبددددو الفدددد ري  ىل وسددددائل 
اإلعددددالم رسددددالة إددددربر قبلدددده ال ددددات مددددم الصددددوماليص بدددددم ابر ال حيدددد   كددددد 
للصدددحافة ب  ددد  م بلددد  ا ال صددد ال وهدددذا  مدددر ع يدددو جدددداال سن ال صددد   

ولكدم ال حيداع  كان بعد  سر زوج  وه   ون ا  قد  خربرم  ندين حد ال
لدم ت ددا يال ل ددد كث ددع الطددريان اسمرإكد  قصدد ها لكيددام وين بددد  مددم  رإددخ 

مال وهذا بعد اخبطاث ال فاء واسي ا  ا كيونما احلدو إة 8-1-2007
بيددوم واحدددال وبعددد مددرور عدددع   م مدددم قددبلهم لعبددر ء  هددر الفدد ري )ميكدددل 

ر  قبددل ا ال صدد ال رانيي ربغددر(ال  ددد ا و كددد للدد  ر سدد   نددين حدد   رزمل و 
وكبابة الرسالة للصحافة إعدين  ن اإل ارع اسمرإكيدة قدد وقعدع فعدال ا احلدرد 
بفددد و قدددبلهم لعبدددر ء فاسدددبادموا هدددذا اجلاسدددون اسو  ا سددد اررم لكددد  
إدددربر  فعددداهلم ا كيدددام وينال  مدددا مدددرا هم احل ي ددد  فهدددو قبدددل اسبدددر ء   غفدددل 

وليفددع رسددالة  عبددذارال ل ددد  را  هددذا   إدددإهم مددم فعلددبهم هددر ع رسددالة تربإددر
الرجددددل  ن إلب دددد  ابلشدددديخ اددددرإ  الددددذي كددددان قددددد سددددلم ن فدددده للفددددلطات 
الكي يدةال ولكددم قددد رفدد  هددذا اسخددري بفدد و  ن تلدد  الرحلددة كانددع حرجددة 
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ف مرإكا كانع ت بل الالج ص ا احلدو  وتشر هم وت  ل اسبدواب علديهم   
 ارإ .  او  جتميل  فعاهلا بل اءات م  الشيخ

 معا ة امرأة مللمة
 

سالم هللا علي ِّ   ب ع عم ال سالم هللا علي     خع 
اهيد... سالم هللا علي ِّ    م إبيم... سالم هللا علي ِّ    م ال  ل... ال 
 زين بل افرح  ف نع وصية رسو  هللا للشهداء... ال ت ك  وال تدمع   

   خباح هو سالح ا و مع ِّ ف نع بلشر  ل ا و نع قوع اسولياء... صربوِّ 
؟  م ل عدو عم احل يو     خباح وقو  جها ان...   زنص ل بل فلذع ك دوِّ
؟...   زنص لصرخات غوانب امو؟  م صرخات  ر غرإو  وحو قل  ِّ

 ل  إدم  عيون ا و إغرام؟... ال  زين    خباح ال  زينال فح ي   واب
كما إفم  ال مل ا الليلة   اسعداء... وهللا إفم  ح ي   وإر   موع 

وممر  ال لماء... بكاءان    خباح حزن لععداءال وس   ا و سران فار
   خباحال فالل اء  ن ر تكم ا الدىن ف   لل  انال... فهّون علي ِّ 

اجل ان... والفالم علي    وصية رسو  هللاال   م اسن ياء والشهداءال 
 واللوو والرءساء. 

د  ال فاء اسسريات ال  وقعم ا س  دا قليال عم اح
اسسر وعم صربها وا اعبها وح ها لدإ ها وت ام ها م   خوا ا ا كل 
مكانال وهذح الر ع ه  زوج ال و ون  ن  غ ل  ن ه او الكثريات ا 
فلفطص والعرامل و فمانفبان والشيشان و ايوبيا ومصر والفعو إة والمرب 
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لعار هم  ف ل م ها وال نزك  على واسر ن وتونو وكشمري ومجي   و  ا
 هللا  حداال مم ه  زوج ؟

 م ل مددددانال حليمدددددة ب دددددع بدرالددددددإم فاضددددل حفدددددص مدددددالال هددددد  
زوج ال واب ع عمد  وقدرع عيدينال هدذح الدر ع الع ي دة واحل ي دة هد  حدو قلد  
بددددال ادددد  و ان  ح هددددا كثددددرياال وقددددد صددددربت ا سدددد يل هللا مددددم  جددددل زوجهددددا 

قصددص مدد  زوجددص جيددو  ن  عددو   ىل الددوراء  و وال هدداال و ع دددما   دددا عددم
ا زمم ممدد صدلى هللا عليده وسدلم سقدارن مدا مدر بده هدو وعائلبده وب اتده ومدا 
 دددر ب دددا تدددم مددد  نفددداءان و ب ددداءانال سن الرسدددو  الكدددرمي ر إدددتو ل دددا ادددي ا مدددم 
حياته اإلنفانية واجلها إة والفياسية وال كرإة والع دإة  ال ولكل مفلم مدم 

ة مم تل  الب ربدةال فب كدد  ن كدل مدا  صداب  ا هدذح الددنيا مدم  مبه نفا
خددددري  و مصددددي ة ف ددددد جربدددده رسددددو  هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلمال فهددددو اليبدددديم 
والراعددد  مدددم  جدددل قدددوت إومددده والبددداجر والصددداره وال دددارن واهاهدددد والعلدددم 
والفياسددد  ال دددذ وال لدددونري الدددذي ال إدددتو فلفدددا ا بيبدددهال فمحمدددد صدددلى هللا 

وسددلم كددان رئدديو  ولددة وجيددو  ن إبددوفر لدده الددا  لبفيفددهاال وكددان مددم عليدده 
 غدددىن ال دددان سن هللا قدددد خصدددجمل لددده ا مدددو وال يدددت ومدددا  ىل  لددد  وكاندددع 
الم ائم ت فدم  وامدرح ومد   لد  عداش ا حياتده كمدا إعديش الرجدل الفدكص 
ال ال في  مم  ب اء  ولبه تواضعا ب وتدراحم لل  دراء والفداكص و ب داء الفد يل

وهدددو الفدددؤو  اسو  للدولدددة اإلسدددالمية وخدددا  اسن يددداء والرسدددو  الكدددرميال ور 
إتو  إ ارا وال  راا وال مرياا  ال الكبداب الفد ةال وهدو اسب والعدم وا دا  
واجلددد واجلددار والصدداحو والصدددإ  وال اصدد  الددذي  مددر ابلعددروث و ددى عددم 
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ذ م هددا عدددربع جيدددد ال كددرال ومدددم إدددرن سدددريته زدإددة وإ كدددر فيمدددا إ ددر  وإباددد
حالوع ا م ارنة  زماته  زمات زمان اال وس  دا عم ممدد صدلى هللا عليده 
وسلم وكي ية تعامله م  مشكلة عائلبه وب اته ع ددما هداجر ا سد يل هللا  ىل 
الدإ ة وتركهم ب س حانه وتعاىلال وا قصة ب به احل ي ة زإ و الكدرب  رضد  

ال فهدددذح الطددداهرع قدددد صدددربت علدددى اس   هللا ع هدددا و رضددداها عدددربع لدددم اعبدددرب
بكل  ادكاهلاال وخبطداع وهددي  ول د  ال فدوع الطداهرات ت بددي نفداءان ملدم 
 ن اددداء هللا فددد م ل مدددان ليفدددع  ف دددل مدددم زإ دددو الكدددرب  ولكدددم ا قصدددة 
زإ و الكرب  عدربع   ولدزوجصال  ن هدذح الدر ع تعديش الفد وات تلدو اسخدر  

كدم مدم  جدل هللا سد حانه وتعداىلال ل دد بعيدع عم زوجهدا ال سجدل الددنيا ول
سددد وات مدددم حيددداع زوجددد  وهددد  بعيددددع عدددينال وا قصدددة  9مدددرت  كثدددر مدددم 

زإ ددو عددربع ل ددا سن هددذح الددر ع الطدداهرع قددد تزوجددع قرإ هددا  ر العددان وكددان 
 جدرا ادهما  مي دداال وقدد  حددو زوجبده  ادد ح ددا ق دل اإلسددالم وبعددحال ونددري 

ة كثريع رما جيهلها الكثدري مدم ال دانال ا قصبه م  زإ و فوائد و حكام ف هي
 ن هدددذح الدددر ع قدددد  خرجدددع مهرهدددا وماهلدددا ومدددا  هددددي هلدددا مدددم  مهدددا احل ي دددة 
خدجيددة ب ددع خوإلددد رضدد  هللا ع هددا مددم  جددل  فددداء زوجهددا الكددافر بدددإ ها 
هددذا هددو اسمددر اسو  فاحلددو احل ي دد  الشددرع  ال حدددو  هلدداال وقددد رقددى هلددا 

 ددا بكرتدده فهدد  ب بدده اسكددربال وبعددد  ن اسددب  ن ال دد  صددلى هللا عليدده وسددلم س
الرسدددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلم الصدددحابة رضدددوان هللا علددديهم  مجعدددص   فددد  
 سر  ر العان زود زإ وال كيد  ال إ هدم الك دار هدذح ال صدجمل الرائعدة ا 
الفياسددة وال يددا ع وعدددم الدإكباتورإددةال كيدد   ن ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم 
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حص ا اسزماتال  نه رئيو الدولة ودمكانه  ن إباذ رّسخ م هوم الشور  
 ي قدددرار إدددراح م اسددد ا لدولبدددهال واسمدددر ايخدددر هدددو  ن هدددذح الفددد لة ااصدددية 
عائلية ةبةال فزود اب بده كدان ا اسسدرال ولكدم ر خيلد  ممدد صدلى هللا عليده 
وسلم بص اسمرإمال بدل اداور الفدلمص ويلدو مد هم اإل ن ا فد   سدر  ر 

   رسل الب به زإ و ال ال عال والذي إ  ر بدقة  ىل الشهد سي د العانال 
 ن هددذا الرسددو  ال ائددد فددم علددى عائلبدده وب اتدده وفدد هم  كثددر مددم  ي ادديت 
بعد هللا س حانه وتعداىلال وع ددما تمدون ا  عمدامل هدذح العالقدة سدب د  ن 
بده م  عها احلو احل ي  ال ف د تذكر ممد صلى هللا عليه وسلم ح ي به وزوج

اسوىل و م  وال ح خدجيدة ب دع خوإلدد رضدد  هللا ع هداال وحدرو  لد  مشدداعرح 
اسبوإدددة ووقددد  زاندددو ب بددده زإ دددو رضدددى هللا ع هددداال لدددذا هددد  مفدددائل عائليدددة 
مبشدددابكة ابحلدددوال وع ددددما رجددد  الدددزود  ىل مكدددة الكرمدددة سدددالاال جلدددو مددد  

رسددلها  ىل زوجبده احل ي ددة و خربهدا ابالت ددامل الدذإم بي دده وبدص  بيهدداال وهدو  ن إ
 بيها ا الدإ ة  ون  ي أتخريال فرحع الر ع س ا سبلب    بيها ورسدو  هللا 
صددلى هللا عليدده وسددلم و خوارددا ا الدإ ددة ال ددورعال لدديو س ددا ال  ددو زوجهددا 
 و ترإد م ارقبه بل الف لة ا هذا الشهد اجلدإد مبعل ة ابلع يدع وجيو  ن 

اسوىل ق ددددل اسابء واسزواد وحددددص اسوال   ن دددد  حددددو هللا ورسددددوله ا الرت ددددة
ومجي  مم ا الدإ اال فه  مف لة ع دإةال ف د  مرت مم ال   الرسو  صدلى 
هللا عليددده وسدددلم  ن رددداجر  ىل الدإ دددةال لدددذا إ ددددم  مدددر هللا ورسدددوله علدددى  ي 
ادد ء ا هددذح الدددنيا ولددو كددان احلددو احل ي دد . و ددد ا قصددة خروجهددا عددرب  

الروا ت   ا كذبع على ه د زوجة  ر س يان الافدة  ن كثريع ف د  داع 
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تعرث خربها وهذا ما  دا ع ه الشره ا جواز الكذب مدم  جدل احل دائ 
(ال ا احل ي دة هدو مدؤمم إال من أك ر  و لمج ه مطم  ن ابإلمي انعلدى اسروا  )

ولك ه كذب د هار الك ر مم  جل سدالمبهال وهدذ مدا ت علده نفداءان ع ددما 
ا ددالن وال ددرار ابلدددإم  ىل احلرإددة ليددبمكم مددم ع ددا ع هللا  إكددذبم مددم  جددل

 ون تدددخل البدددخلصال و مددا الع دداع فهدد  ن فددها الدد  عانددع زإ ددو الكددرب  
ف فدداءان إطددار ن وإددؤ إم وإ ددبلم و سددرن وإ علددم ملددم اسفاعيددل الدد  نع ددز 
عددم ن لهددا ا هددذا الكبدداب وقصددة  خوات ددا ا سدد م  بددو غرإددو تك دد  وا  

(ال فص  ا  ي   و  ابل  تعان عل   م  ا وص  ,ونالصدابرات ) كدل  لد  هددم
ف  ع ن ي ا صلى هللا عليه وسلم قد حل ها قرإش  ا اء خروجها وآ وإها  اد 
اإلإددذاء وقددد  سدد طع ج ي هددا ا بعدد  الددرو ت وهددذا إددذكرين بزوجددة  خددوان 
ممددد عدددو ع ال ليفدددطيين فدد  هللا  سدددرح ف دددد هددد ت ببارإدددو ج ي هدددا  ا ددداء 

مال وكدذل  كاندع 1998مم ق ل الك ار ا نريور بعد  حداا  اسب واملا
 م هاام الكي ية حامل ا الشهر ا دامو ع ددما  سدرت ا كيونمداال وه داو 
الكثددددري مددددم ال صددددجمل عددددم اسخددددوات اسسددددريات اللددددواو وضددددعم محلهددددم ا 
الفددد ون اإلايوبيدددة كمدددا سددد ذكر الح ددداال  مدددا ب دددع الرسدددو  صدددلى هللا عليددده 

اءان ف ددد ضددربع وهدد  ا هو جهددا وجرحددع وأتاددرت وسددلمال فهدد  قدددوع نفدد
ببلدددددد  ال ددددددرابت ال اسددددددية و سدددددد طع ج ي هددددددا فددددددومل الصدددددداوز احلددددددارعال "  
هللا!!!!ال كيدددد  هلددددؤالء  ن إ علددددوا ابمدددددر ع عددددزالء ال تفددددبطي   ن تددددداف  عدددددم 

(ال ل دددددد إن المجق     رة وش     ابه علين     ان فدددددها مثدددددل هدددددذح اسفاعيدددددل؟"ال ولكدددددم )
مددان... فبحدددا    رإددخ فددالعمى عمددى تشدداملع  فعدداهلم و ن اخبل ددع اسز 
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اسبصار وليفع عمى ال لوبال ومم  جل سالمبها رجعدع زإ دو  ىل مكدة 
لببدددددداو  ق دددددل خروجهدددددا مدددددم جدإددددددال و ن دددددر  ىل اإلصدددددرار ا مبابعدددددة احلددددد  
واالببعا  عم ال ايدل فدال اد  لددإها  ن  إدم  بيهدا هدو  إدم احلد ال فرجعدع 

 اسدددب رت وع ددددما ا   دددع  ىل  ار زوجهدددا  ر العدددان وب يدددع ه ددداو حدددص
 رجدددة احلالدددة اسم يدددة ا مكدددة وسددد حع هلدددا ال رصدددة خرجدددع  ىل  بيهدددا فدددرارا 
بددإ ها وقددد قالددع ه ددد م ولبهددا الشددهورع ل ددرإش حيدد  عددريرم ع دددما  ر اوا 
 إذاءها مم جدإدد فيمدا مع اهدا كيد  ب درإش ورجاهلدا  ن إ هدروا قدورم  مدام 

معركدددة بددددر و هدددروا كال فددداءال فهدددم  ال فدددوع وال دددع اء وهدددم الدددذإم هزمدددوا ا
 سدددو  علددد  نفددداءان وا احلدددروب والواجهدددات إ كدددون كال فددداء وهللا ادددداهد 
علدى مدا  قدو ال " سدد علي دا وا احلدروب نعامدة". ر ت بده قصدة زإ دو الكدرب  
ه ا فه او صد حات  خدر  مدم العداانع ف دد غددر  ر العدان ور إ د  بكدل 

غ ددل عددم الشددريف الثدداين وهددو عدددم وعددو حال صددحي   ندده  رسددل زإ ددو ولك دده 
الشدداركة ا ماربدددة ال ددد  صدددلى هللا عليددده وسدددلمال وهدددذا اسمدددر وضدددعع زإ دددع 
ب ددع ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم ا وضدد  حددرد مدد  الفددلمص ولكددم ل ددر   
كيد  تصدرفع هدذح الدر ع اجلميلدة الطي دة الطداهرع الرضدية مد  زوجهدا الكددافر 

 دددا مجدددا وجلددد ت  ىل  مدددر ع يدددو ال عيدددد ع دددهال ل دددد  ح دددع زإ دددو زوجهدددا ح
فع دددما عرفددع ب  دد  قافلددة ل ددرإش ت  ددل مددا   هددل مكددة وكددان ال دد  صددلى هللا 
عليه وسلم إفبهدث مثل هذح ال وافل مم  جل  ستجاه ح ومل الهاجرإم 
الذإم  لموا وسرقع  مواهلم مم ق ل ساسدة مكدةال وع ددما هداجم الفدلمون 

ن  ىل الدإ ة ور جيد مكدان  و   ليده ال افلة ابل رب مم الدإ ة فر  ر العا
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 ال  ىل بيدع زإ ددو ب ددع ممددد صدلى هللا عليدده وسددلم رغددم  نده إعلددم  ندده لدديو 
زوجها حفو ادرإعة اإلسدالمال  ال  نده اعب دد وحفدو معب داتده  نده زوجهدا 
ومجددد  احلددددو بي همددددا مددددم جدإددددد فهددددذا  ف ددددل مكددددان لالخب دددداءال وتبحدددددا 

 ار زإ ددو ب ددع ممددد صددلى هللا عليدده الددروا ت ا هددذا الشددهد الع يددو ا 
وسددلمال   ددا تصددرفع بع النيددة فلددم تطددر ح مددم بيبهددا رغددم   ددا تعلددم جيدددا  ن 
اإلتصا  الزوج  به مرم ارعاال  ال   ا ت هم  ن الدإم اإلسدالم جداء حل دظ 
اسروا  ولدديو عكددو  لدد ال ل ددد رفعددع صددورا ع دددما كددرب صددلى هللا عليدده 

رت  اب العدانال ال كددم عددد  جدداميدد    دا قددد  وسدلم لصددالع ال  در لددبعلم لل 
الدرون الفب ا ع ا هذح ال صجمل الرائعة الد  تعلدم نفداءان كي يدة البصدرث 
ع د الباعوال وكان الرسدو  صدلى هللا عليده وسدلم ال إعلدم  ن  اب العدان قدد 
هرب و ى ب  فه و خل  ار زإ وال وم   ل  وبعد صالته صدلى هللا عليده 

لفدددلمص  ك ددده  ن جيدددريال هدددذا هدددو م دددد   إ  دددا فليفدددع وسدددلم  قدددر  ن   ىن ا
ع دان ي  ية  بداال ف  ىن الفلمص ا هذح احلياع الددنيا كمدم وسد  لده فيهداال 
فكيد  ب ددمان ب ددع ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال وهددذا مددا ن ولدده خبصددون 
 نه ال جيوز قبل الك ار الذإم إددخلون ا بدال  الفدلمص ابسدبدعاء مدم  ي 

 مددددراع  و رجددددالال سددددواء ك ددددرح بع دددد ا  و بددددر ح الدددد ع  اسخددددرال مفددددلم كانددددع 
فما ام هو ا  ائرع الفلمص وا خالث ا ك رح في  ذ  مر هللا  ن ال  و 
الشاجمل الذي  خل ب يزع  و ضمان  و  جري عيه ما ا ع مم ق ل مفلم 
ولددو اخبل  ددا ا  رجددة  سددالم  لدد  الفددلمال إ  ددذ  مددر هللا  ن ال  ددو     

وإن أ     د م    ن ر محاسددددة الشدددد اب بددددتو ضددددي ه وعدددددم الفددددان بددددهال )وإددددؤخ
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(ال فلددو جدداءان كددافر واسددب ار ب ددا جيددو ا اف ددة ابش  ركْي اس  تاا ك ف  أجر 
عليه والبعامل معده بصددمل وك نده م دا وتدم م دهال وال جيدوز فعدل عكدو  لد  

 .ببا ال 
ول بددداب  قصدددة زإ دددو ب دددع ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلمال فع ددددما 

ليهددا لعرفددة  خ ارهدداال قالددع سبيهددا "  رسددو  هللا  ن العددان  هددو الرسددو   
 ن قرب فابم عم و ن بعد ف بو ولدد ف دد  جدرانح"ال هدذا هدو ف ده زإ دو ب دع 
الرسدددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلمال ان دددري  ىل حرإدددة البع دددري وان دددر  ىل ترتي هدددا 

زعداد للوقائ  وكي    ا قد تربع ا بيع ال  وع وفيده الب كدري والبع دري  ون  
مددم  حدددال ل دددد  رسددب ا  راسددة ع ي دددة عددم حدد  الدددر ع ا البع ددري عددم وجهدددة 
ن رها مهمدا كاندع ال روثالكل دا نعلدم  ن الفد لة ادرعيةال ف دد حرمدع مدم 
زوجها سنه كافرال ور   عها  ل  البع ري عما ا قل ها و مدام مدم؟  مدام خدري 

لدد  تبدددع    ددا الرسددلص و ف ددل مددم عددرث اددره هللاال  مددا اليددوم وا الدددو  ا
 كددم ابلشددرإعة ف ددر   ن ال فدداء م لومددات  ون ادد ال ولددو  عطدد  نفدداءان 
ح ددوقهم فلددم نددر   ي  مددر ع تل دد   ىل ال  مددات الصددمريع الدد  عمددع بددال  
الفلمص وتدعو  ىل ح ومل الر ع ولكم ابلطرإ ة المربية ال  فيها الكثري مدم 

ن ا م عددددد الفدددديارع و ن ال خددددذ اسخالقيددددةال فهدددد  ال تفددددعى  ال  ىل اجللددددو 
تكددون سددائ اال وتددذهو حيدد  مددا ادداءت  ون مددرمال وتلدد و مددا تشدداء  ون 
مراعاع اهبم  الفلمال وما  ىل  ل  مدم خدزع الت الشديطانال هدل هدذا كدل 
مددددا ترإدددددح الددددر ع الفددددلمة ا بددددال ان؟ال  ن الددددر ع الفددددلمة  بدددداد  ىل الدددد و ال 

الذإم فتمو اال و ن تعطى ح وقهدا  والرجل الكرمي زان هاال واإلخوع الطي ص 
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كاملة  ن ه  يل عال و ن ربم الدولدة ملدا كمدا فعدل ا ل داء الرااديدإم ملداال 
وكل هذح الفائل تكون  ولوإدة ع دد نفداء  مب دا وا زم  دا ق دل  ن  بداد  ىل 

 رخصة ال يا ع.
و عو   ىل قصة ب ع ن ي ا ممد صلى هللا عليه وسلمال ول ر   

دما  كرت  بوها  ن هذا الرجل الذي  مام   ن ر إكم كي  كان الر  ع 
زوج  فهو  بو ولدي وهو مم  قارر فمم الواجو اإلنفاين  ن  محيهال 
 ن ر  ىل ع لية هذح الر ع الذكيةال وجاء الر  مم ممد صلى هللا عليه 
وسلمال هذا اسب الرحيم الذي ر إكم مبشد ا إوما مم اس مال وال   ري 

البشد ون الفريع ال  وإة وإ عموا ال  ر فيهاال وإركزوا عليها  لا ا ال إ ر 
ابل  رع اإلنفانية ق ل  ن تكون قصصا وغزوات وقبا  ف  ال  نه ممد 
صلى هللا عليه وسلم وا بيع زإ و ب به وا ال يع رجل غرإو حفو 
الشرإعة اإلسالميةال وه   ميه وتربر محاإبه ابسقوا ال ما ا لو حصل  ل  

ا زم  ا؟ ل   ر كي  تصرث ال   صلى هللا عليه وسلم ول بعلم م ه  سحدان
ونتو البشد  الذي ال صلة له ابلدإمال قا  هلا  بوها " كرم  مثواح"ال  رإد 
 ن  قو  ه اال وحذرها ف   مم اإلقتاب م هال  قصد  ن ال إكون مفاعدع 

به   زإ و للعان عالقة زود بزوجةال ف د فرقهما اإلسالمال بل االهبمام
ولدال ور إبوسون ال   صلى هللا عليه وسلم بش ن ب به ل ان وك بك نف

سنه هو الذي رابها وإعرفها   ا ع ي ة ياهرع ولم جتر  على  ي ايت 
إ م ه هللا ورسولهال وقد ب   هذا الرجل ا بيع زإ وال   ر  الصحابة 

ملم ال  ات   مواله بعد مشاورع م  الرسو  احتاما ل  بهال   ليع اسابء إعا
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كما فعل ممد صلى هللا عليه وسلم ب  اتهال وع دما وصل هذا الرجل  ىل 
مكة وسلم ايماانت رج   ىل ح ي به و م  وال ح ب ع الرسو  صلى هللا 
عليه وسلمال و سلم وحفم  سالمهال  نه  سلم بف و ما ر ح مم زإ و وما 

س و ا  ر ح مم والدح وما ر ح مم ر ع فعل الفلمصال لذا كانع ه 
 سالمهال نرإد مم نفاءان  ن إبصرفم ك  ات الرسو  صلى هللا عليه وسلمال 
و  هلا مم قصة حو وحو وحو ح ي   مذكور ا كل كبو الفريال وها 
تم نفري ا ن و الفريعال وع دما نبعلم الفريع جيدع فه  تزو ان ابسفكار 

الذإم راف وها ومعرفة اسحكام ا مثل  حوال اال وكما نر  ا قصة زإ و ف
 ىل الدإ ة ليفوا  ا اء هلاال بل رجا  مم الصحابة  رسال مم ق ل الرسو  
صلى هللا عليه وسلم ل  دراال وهذا ما نرّ  به على الذإم زعموا  ن الر ع ال 
تبحرو  بدا  ون مرمال وقالوا وتفاءلواال "كي  تفافر نفاء اهاهدإم م  

 ن إ علم؟ فهم بف و  روث  آخرإم"ال واجلواب واض ال ما ا ترإدون
الك ر العال  إفطعم  ون  حراد  ن إفافرن لوحدهم  و مراف ة اإلخوع 
الؤ  ص لذل ال "وال رورات ت ي  ا ذورات"ال   هلا مم قاعدع ف هية 
ع ي ةال  ما الذإم ر جيربوا اجلها  والمزوات ف ىن هلم  ن إبكلموا ماال 

(ال فال عند   أن وقولوا ما ال و,علون كا مقتاإعلمون وما ال إ علونال )
تشد  ا  إ  ا واحلمدب وهذح ب ع ممد صلى هللا عليه وسلم تعلم ا كل 
ايت خطوع خبطوع ف ازها هللا وعم  بيها خري اجلزاءال وع دما   كر قصة 
زوج  ومعاانرا ف تذكر اعر  ر العان زود زإ و الكرب  حي  خبم 

ص ها  حفم اسوصاثال "وكل بعل سيثين ما  بياته وهو  د  زوجبه وإ
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علم"ال ي عا  ن ا نعلم ح ي ة زوجات ا وم بهم ل ا ولدإ هم ف ف   هللا  ن 
إ    سرهم  نه ال ا ر على  ل .  ن زوج   سرت وه  ا الف ون 
الفرإة اإلايوبية  وامر  مرإكية وه  ال  تركع وي ها مم  جل  إ ها 

ت ل رامل زوجها وعااع  روث  م ية ال وهاجرت  ىل اهاهدإم وصرب 
توص   بداال كما   ا تعيش  روث  نفانية و جبماعية صع ة ونف   هللا 

   ن إصربها كما صربت زإ ع الكرب  رضى هللا ع ها.
وةفدددو رواإدددة الشددد اب فددد ن العدددائالت الددد   خلدددع كي يدددا عدددم 
يرإدد  البهرإددو سددلمع ووصددلع  ىل قرإددة  إدد  و خلددع كي يددا بفددالم وقددد 

رح ددا بفددماه  لدد  ال  دد ال ومددم الطرائدد   ن ه دداو  خددع سددك دانفية كانددع ف
مد  هددذح اهموعددةال ولددا وصددلع  ىل مدإ دة )واجددري( ر إكددم لدددإهم هددو تال 
فبحرو  حد اإلخوع الصوماليص  ىل نريور لي خذ بعد اهلو ت مم اسخوات 
 وإعو  ملا لك  تفبادم للمهاجرات ع د ع ورهم جفر )غارإفا(ال وع دما
غاب كثريا عم اسخوات قررت اسخع اإلسك دانفية ال  تع ع مدم الفد ر 
 ن تبصددددل بفدددد ري  ولددددة ال ددددوروإج ا نددددريور و خربتدددده مكددددان وجو هدددداال وا 

سدددداعة وصددددلع يددددائرع خاصددددة مددددم الفدددد ارع و خددددذت اسخددددع  24خددددال  
وحددددها  ون ب يدددة اجل فددديات وكاندددع ه ددداو  ايوبيدددات و خدددر ت مدددم  ورواب 

رف ع  خذهمال ل د قصدت سر  هذح ال صة ليعلم اجلميد    ولكم الف ارع
كيددد   ن هدددذح الددددو  الكدددافرع ردددبم بشدددعوملا  كثدددر مدددم الددددو  اإلسدددالميةال 
وهذا ما إ  جمل  مة ممد صلى هللا عليه وسلمال العدالة مهما كانع الواقد ال 
فالفدد ارع ر ت  ددر  ليهددا   ددا مددم ال اعدددع  و   ددا  اهدددع  و   ددا مهدداجرع  و 
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ا مفلمة  و   ا  رهابيةال بل ن رت  ليها   ا  نفدانة مواي دة نوروجيدة  وال   
هبم يو خددرياال وجيددو  بعا هددا عددم م ط ددة احلددرب وع ددد وصددوهلا ا ال ددروإج سدد

ال  اء ملاال ر ت حز هذح الدولدة  ىل اإلاداعات اسمرإكيدة الد  كاندع ت شدر 
م داتل  ا دداكمال  ا اجلرائدد الكي يدة  ن كددل مدم  سددر هدو مددم ال اعددع  و مددم

على كل حا     هؤالء مجيعا حفو ا طة الرسومة مم ق دل ا الوصدو  
 ىل نريور  ون  ن إعلم ملم  حدال وااب ع لعرفدة  خ دار اسخدع  م ح صدة 
اسسددددتالية الدددد  ترك اهددددا ا كيفددددماإو بعددددد وضددددعها و كددددرت  ن زوجهددددا قددددد 

 كددد   الشدد اب اسبشددهد ا معددارو  إ صددورال وع دددما سدد لع عددم  حواهلددا 
 ن بع  اإلخوع ساندوها ووق وا معها وقد  خرجوها عرب احلدو  الصدومالية 
الكي يددددة واجتهددددع  ىل نددددريور وبعددددد جتهيدددددزت ن فددددها اتصددددلع بددددذوإها وقدددددد 
سدددافرت بفدددالم مدددم ندددريور واحلمددددب رب العدددالصال ك دددع مهمومدددا بفددد و 

البحركدات واحلمدد ب معاانع هذح العائالت اسوروبية ال  ر تبعدو  لثدل هدذح 
 على سالمبهمال وكذل  سلمع زوجة ااكر اإلايور. 

 
 أخمجا  النلا  وأسر  ابللمْي

 
س  دا عم  وضداه ال فداء ا الفد ون اسفرإ يدة وابلدذات ا  
كي يددا وعددم  حددواهلم ق ددل  ن إدد  لم  ىل  ايوبيددا ا خطددوع جرإ ددة وخ يثددة مددم 

اي  اإلنفانيةال ل د عرف دا وق دل  يدت احلكومة الكي ية ال  ر  تم جيم  الوا
الرئيو ك اك  للفلطة  نه سيفري على ال   الصهيوين ا  يد ال ولكدم مدا 
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حدددريان هدددو  نددده  هددددو  بعدددد ممدددا تصددددوران وكدددل  فعالددده هدددد  مدددم  جدددل  ا ددددات 
للصددددهيونية العاليددددة  ندددده  هددددال للث ددددةال ف ددددد جددددر  ال ددددات مددددم الكي يددددص مدددددم 

 جورع مم ق ل الف  آي  إده و رسدلوا  ىل ج فيارم   رمى ملم ا يائرات م
الصددوما  الدد  كانددع تلبهددو انرا مددم احلددربال فكيدد  إكددون  لدد ؟ال   ددم ر 
إ دددروا علددى  خ دداء جددر بهم فه دداو ال ددات مددم الوااثئدد  والصددور الرئيددة الدد  
تث دددع تلددد  اجلر دددةال ل دددد  لمدددر الدددرئيو كي ددداك  مدددم ق دددل  سددديا ح اسمرإكدددان 

فيهددا ضددم   و  وم  مددات ح وقيددة سددبباب   خ ددار  دبعددا هم مددم كي يددا سن
هؤالءال وال ترإدد  مرإكدا الد  تددع  احلدر ت  ن إبددخل ال  مدات احل وقيدة 
ةدد  ال فدداء واسي ددا ال والفددؤا  الطددرو  للكي ددص هددوال   ا اسددبطاه الددرئيو 
فعدددل  لددد  سب ددداء  ولبددده فكيددد  مدددم ال فمدددل اجل فدددية الكي يدددة؟ال فهدددم  وىل 

ذا الددرئيو اهددرم ر فددتم حددص الواايدد  اسمميددة الدد  إدددإ ون ملددا ابلطددر ال  ن هدد
ملبددداان وزوراال كيددد  اسدددبطاه  ن إرسدددل عدددز  مك لدددص ابلفالسدددل مدددم ال فددداء 
والرجدددددا  واسي دددددا   ىل  ولدددددة فيهدددددا حدددددرب ارسدددددة وت ددددد   دددددع اإلحدددددبال  
اسج ددد ؟ال ل دددد  خطددد  هدددذا الرجدددل خطددد  ك دددريا وسددديدف  مثدددم خطددد ح فددداب ال 

لصال  ن هدددذا الدددرئيو إب اهدددل  ن ال دددرن اسمرإكددد  قدددد وىل و نددده فدددو ال دددا
سيف   مم ق ل اع ه وق دل اسمدم عدم  فعالده الشد يعةال وهدذا ال عدل ا  يد  

ال ر إ ب ددده الرجدددل لدددذل  سنددده إدددؤمم .سدددي  ى قابوسدددا ووعدددة عدددار ا حياتددده 
  ابل  لية وإ م  ن ق يلبده وحددها ت ددر علدى  ا اتده ا الفدلطةال    نده ت داو 

بعالقبدده مدد  العدددو الصددهيوين ونفدد   ن هددؤالء ال إؤم ددون  ال ابلصدداال ف ددد 
تصدداح وا مدد  الكثددري مددم الرءسدداء   تركددوهم ا آخددر الطدداث ع دددما ر وا  ن 
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اعوملم ال تب   معهم. ك ا ا الشهر الثاين ع دما بد ت العلومات ا طدريع 
وغي ددددوا ا  تبحدددددا عددددم ال ددددات مددددم الكي يددددص واسجانددددو الددددذإم اخبط ددددوا

الفدد ون الفددرإة وغ ددل العددار لددا جيددري هلددمال فه دداو مددم اخبطدد  ا احلدددو   
كزوج  وايخرإم وه داو مدم اعب دل ا العدارو  اخدل الصدوما  وه داو مدم 
سلم ن فه وه او مم اعب ل ا ندريور لماإدة ا ن دو زإ داوي الدذي إالحد   

اسوجددا إ ص  كدل مدم إعدارو حكمدده ولدو كدان ا الدرإخال فه دداو الكثدري مدم
الددذإم اعب لددوا ا كي يددا ول  ددع هلددم اسكا إددو ورحلددوا  ىل  ايوبيددا للبعددذإوال 
والمرإددددو ا اسمددددر  ن بعدددد  الددددواي ص الددددذإم تواجدددددوا ا م دددداي  المددددو ا 
م اي  )ال وين( وه  ال اي  احلدو إة م  الصدوما ال كدل كيدين غدري م بفدو 

 ددةال وكددل هددؤالء ر تشدد   هلددم لبلدد  ال  ائددل قددد اعب ددل هددر  وجددو ح ا ال ط
ج فدددديبهم  و وجددددو هم ا كي يددددا وكدددد ن هللا إرإددددد للشددددعو الكيددددين  ن إعددددرث 
ح ي ددة رئيفددهمال ل ددد اسددب  ل هددؤالء ا الفدد ون الكي يددة وكانددع الصددحافة 
تباب   خ دارهم وابلدذات  خ دار زوجد  فهد  كاندع الواجهدة الرئيفدية لفدموم 

 ن تددددربر كددددل  فعاهلددددا هددددر    ددددا الصددددحافة الصددددهيونية واحلكومددددة الدددد   را ت 
اعب لدددددددع زوجدددددددة "هدددددددارون فاضدددددددل"ال ل دددددددد تفدددددددارعع الصدددددددحافة  ىل كبابدددددددة 
اسكا إو عم االعب ا ال  ما احل ي ة فهد    دا مدم قدد اعتفدع   دا زوجد  
مدددم  و  إدددوم اإلخبطددداث ويل دددع ح هدددا الدوسدددبوري ا ماكمدددة  ن كاندددع 

ال هدددا وعددددم فصدددلها ه ددداو ماكمدددة  صدددالال وكدددذل  ح هدددا ا ال  ددداء مددد   و 
عدد همال ومدد   لدد  رحلددع  سددره مددا  كددم هدد  وزوجددة إوسدد  الب ددزاين وهدد   
كي يدة اجل فددية  ىل مدإ دة مالي ددديال   م هددا  ىل ندريور العاصددمةال واسددب  لها 
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ضددد ايف االسدددبا ارات ابلدددورو  ا  ادددارع لالسدددبهزاء ملدددا لكو دددا زوجددد  وقدددد 
ن هددددؤالء ليفدددددوا برجدددددا ال  خددددذت الدددددورو  ورمبهدددددا ا الزابلددددةال س دددددا تعدددددرث  

إب ددر ون علددى اسي ددا  وال فدداء وإتكددون  خددو  المدداابت لواجهددة الرجددا ال 
  ا كانع واا ة مم   ا ر ترتكو  ي جرم ا ح   حدال وه  تعدرث كي يدا 
جيددددا ف دددد عاادددع فيهدددا كم يمددددة ع ددددما كاندددع م بفددد ة لعهدددد ال  ددددات ا 

مال 1996نددريور سدد ة مال كمددا  ن اب هددا ل مددان ولددد ا 1994مم اسددا سدد ة 
م ع ددددما 2001م ور تعدددو   ليهدددا  ال ا سددد ة 1998وغدددا رت كي يدددا سددد ة 

عددربت م هددا لالقدداو ا الصددوما ال واليددوم تعددو   ىل نددريور وتدددخل سدد و ا 
الع  ددة  ون  نددو  ال  ن تكددون زوجددة "فاضددل هددارون"ال هددل لددو قدددر هللا ل ددا 

ون اإلجددددرام ا العددددار   ن نعب ددددل زوجددددات الرءسدددداء الددددذإم إبهمددددون   ددددم رء 
ك لددددري وبددددوش وزإ دددداوي وغددددريهمال هددددل إكددددون  لدددد  م صدددد ا؟  تددددرو اجلددددواب 
لل دددارفال ل دددد ب يدددع زوجددد  ا غياهدددو العب دددل الكيدددين لعددددع   م لوحددددها 
وقامددددددع اإلسددددددبا ارات الركزإددددددة الفددددددد  آي  إدددددده والوسددددددا  واإلإددددددد  ر آي 

وا هلدددا  وال هدددا ابسدددب واملا وماولدددة معرفدددة  خ ددداريال وبعدددد ب دددعة   م  ح دددر 
ورموها ا زنزانة م  كل  سر  حرب  حبال  الصوما ال وكدان معهدم الشديخ 
ال عدد  بددو بكدر عددداين مد   حددد  وال حال وهددذا الشديخ الك ددري قدد رفدد  ق دديبه 
للمحاكم الكي ية فهؤالء ق ل عدع   م كانوا  صدقاء كي يا وكانع الاابرات 

رم ددان ا مشدا  م دإشددو ع دددما  الكي يدة ووزراءهددا إ زلدون ا ف دقدده الفدمى
إزور اال وهذا ق ل  ن تدمرح ال دوات الصدلي ية اإلايوبيدة احلاقددعال ل دد تع دو 
ال ددان ن ددامل الفدددلطات الكي يددة الدد  ان ل دددع ر سددا علددى ع دددو علددى رجدددا  
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ا دداكمال وال ددح  ا الوضددوه كيدد  فكددم  مثددا  الشدديخ  بددو بكددر عددداين 
تو ادديخ اددرإ  وهددو الددرئيو الب  يددذي وهددو مددم اإل ارع الاليددة للمحدداكم وإدد

هلدا؟ال  ن الفد لة واضددحة فدالعم سدام هددو مدم فدد  مددم إعاقدو ومدص إعاقددو 
وكي  إعاقو ولا ا إعاقو و إم سيعاقوال وكل هدذا مدم  جدل مصدلحبه ا 
 اخددددل  مرإكددددا الدددد  تعدددديش كددددابون مددددا إفددددمى "ابحلددددرب علددددى االرهدددداب"ال 

ان كددددان الددددؤ ن للصددددالع ا وحفددددو العلومددددات الدددد  ور تددددين فدددد ن  بددددين ل مدددد
الزنزانة وهذا اسمر قد  فرحين سن هؤالء الك ار ا الف م كل وا ولددا عمدرح 

سدددد وات لددددع ان سندددده إددددب م  لدددد ال كانددددع ق ددددية  عب ددددا  اسي ددددا  ا  10
الفد ون مهمدة ابل فد ة ل  مدات ح دومل اسي دا ال وقدد سد و  لد  حرجدا  

ع هلدددا وجهدددص ا هدددذا ك دددريا وف ددديحة كدددرب  للفدددلطات الكي يدددةال فهددد  كانددد
اسمددرال فمددم جهددة كانددع تعبددذر لعائلددة  حددد اللصددون مددم ق يلددة الكيكوإددو 
الددذي قبددل مددم ق ددل الشددرية وبعدددد  لدد  اعب لددع زوجبدده و ي الددهال و عل دددع 
احلكومددة علددى الشددعو  ن مددم إ دددر علددى  خددذ اسوال  واالهبمددام ملددم فلددم 

مدددم نشدددر صدددور   ددان  ا  لددد ال كمدددا اعبدددذرت الصدددحافة الصددهيونية الكي يدددة
لدد ع   ي ددا  هددذا اللددجمل الددذي قبددل ور تعبددذر ل شددرها صددور ل  ددع إوسدد  
الب زاين وه  كي ية اجل فية ف بوها و مهدا مدم كي يداال وكاندع قدد صدورت وهد  
مك لدددة بفالسدددل ا احدددد  الفددد ونال  مدددا الفدددلمون ا كي يدددا وجدددزاهم هللا 

شدددددص خدددددريا تددددددخلوا ويل دددددوا مدددددم احلكومدددددة ت دددددوإ  كدددددل  ي دددددا  اسسدددددر  ب
 ج اسددهم هلددمال ولك هددا رف ددع يلدد هم ة ددة  ن هددؤالء " وال  اإلرهددابيص"ال 
 ن ا نعيش ا زمم ع يو فالفيطرع الكاملدة للعدار هد  إلرا ع  ولدة  جراميدة 
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وصدددد ع ابسع دددد  ا العددددار وهدددد  الددددوال ت البحدددددع اسمركيددددةال وهدددد  الدددد  
نال ر تددددر  تصددد   ي ال دددا الرضدددد  والدددذإم ولددددوا ا سدددد و م   دددم  رهدددابييو 

ال فدداء احلوامددل بددل وضددعم ا ن ددو الزنددزاانت و م هااددم الكي يددة كانددع مددم 
سددد وات  ا ددداء اخبطافهددداال وهددددذا  4ضدددمم هدددؤالءال وعيدددة ب ددد  كددددان عمرهدددا 

إدذكرين ب  فد  ف ددد  خلدع الفدد م سو  مدرع وا عهددد احلكومدة الشدديوعية 
هدم و كدرت تلد  ال صدة ا فصدل ال شد ع والدويمال ولكد  إ  5وكان عمري 

ال ددارف خ دد  اإلعددالم الكيددين الصددهيوين الوجدده ف ددد ات  ددوا علددى اسكا إددو 
لبمطيددة  خطدداء حكددومبهم وكددرروا مددرارا وتكددرارا ا نشددرارم وا الصددح   ن 

سد ة ففلدمية  14س ة   ل مدان  15زوجص معها االا  وال  آسيا وعمرها 
ت سدددد واتال وهددددذا اسمددددر كددددان م صددددو  الح ددددايف عز ددددة ال  مددددا 5وعمرهددددا 

اإلسددالمية احل وقيددة الدد  تطالددو ابإلفددراد عددم اسي ددا ال وجلدد ت الفددلطات 
والصحافة واإلعدالم الرئد  واإل اعدة  ىل تكدرار اسعمدار الدذكروع سداب ا لكد  
ال إثددددددور الفددددددلمون ضدددددددهاال  مددددددا احل ي ددددددة الواضددددددحة فهدددددد   ن اب دددددد  آسدددددديا 

 10سد ةال  مدا ل مدان فدد 11اخبط ع و ل يع ا غياهو الف ون وعمرها 
سددد واتال ولددديو سدددرا   ا قلدددع لل دددارف  ن الفددد  آي  إددده  4سددد واتال وعيدددة

واإل ارع اسمرإكيددة  بلدد  مجيدد  اددها ات مددديال   ي ددا  ف ددد هامجددع علدددى 
م بعددد  حددداا اددرمل  فرإ يددا و خددذت كددل  ورامل 1998م ددز  زوجدد  سدد ة 

 ي ددا ال فهدد  تعددرث جيدددا عددم  عمددارهمال ولكددم ات عددوا سياسددة الب ددليل ا 
ات لكدددد  ال إبعدددداي  ال ددددان مدددد   ي ددددا  س ددددم وةفددددو اسعمددددار العلومدددد

سددد ة  ن إبك دددل  مددده وكدددذل   14ال شدددورع قدددد بلمدددواال ف  مكدددان ولدددد بعمدددر 
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مدددم العمدددرال   دددم  ي دددا   15ال  دددع الددد  ل  دددوا هلدددا العمدددر ونشدددروا   دددا ا الدددد
مددم العمددر لددذا كددان اسمددر مددرد للفددطات الكي يددة  11صددمار ر إب دداوزوا الددد 

ر تكدددم تددددري مدددا ا عفدددها  ن ت عدددل ملدددمال هدددل تطلددد  سدددرا  وتم دددو  الددد 
الفددددديد اسمرإكددددد   و تفددددد  هم وتدددددرحلهم  ىل ال ددددداي  احلربيدددددة وت  دددددد الث دددددة 
ابلشددعو الفددلم الكيددين ا الفدداحلال واخبددارت الثانيددة ي عددا سن الصددهيونية 
العاليدددة هددد  الددد   كدددم كي يددداال كاندددع اسوضددداه غدددري مفدددب رع بفددد و ال لدددم 

حل   سر  الفلمصال وال ن فى  ن كي يدا كاندع ت ب در  لعداب ال دو  الذي 
العالية ال  قدررت  ن ت دام ا مدإ دة مم اسدا ا الشدهر الثالد ال وقدد فوج دع 
احلكومددددة ع دددددما خرجددددع كددددل الشددددعو ا مم اسددددا نفدددداءا و ي دددداال ورجدددداال 
د مطال ص ل    سر  خوا م العب لدص و ال لدم تكدون ه داو  لعداب  بدداال ل د

رفعع الكثري مم اليافطات وكانع  برزهدا ا اجلرائدد تلد  الد  كب دع عليهدا 
"  ا كانددع عيددة ب ددع اسربدد  سدد وات  رهابيددةال   ن فكل ددا  رهددابييون"ال ل دددد 
فرحددددع مددددم  جددددل ب دددد  سنددددين ال  قدددددر  ن  عمددددل  ي ادددديت خبصوصددددها  ال 

  اسسدر  الصالع والدعاء هلاال وفرحدع سن الفدلمص ر إتكدوا عدائالو ومجيد
بل انضلوا مم  جلهدم وجدزاهم هللا خدرياال ل دد يلدو مدىن بعد  الشد اب  ن 
 اجم اسلعاب و رملا ون شلها ق ل بدءها ولك ين يل ع مم اجلمي   اخل  
كي يدددا وا الصدددوما  عددددم الباطدددي  سي عمليدددة  نب اميدددة سن خالفب دددا مددد  

تي ية يوإلددة الفددلطات الكي يددة ليفددع ااصددية  و لددر و  اسفعددا  بددل  سددتا
الددد ال وعلم ددا  ن الفددلطات الكي يددة كانددع ت حدد  عددم  ي مددربر مددم  جددل 
 بعا  البعاي  الشع  لعسدر ال لدذا ك دا   كيداء ا صدربان و عطيدع  وامدري 
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 ن ال إكدددون ه ددداو  ي  دددرو ضدددد اسلعددداب  و غريهددداال وكاندددع الفدددلطات 
 الكي يدددددددة مشدددددددمولة ا تدددددددوزه اسكا إدددددددو حدددددددو  عمليدددددددات  رهابيدددددددة واددددددديكة
سبفددددبهدث اسلعدددداب مددددم  جددددل  رضدددداء  مرإكددددا و تكثيدددد  ال ددددم  علددددى 
الفلمص ا الفاحلال ونشروا اسكا إو  ندين الب د  ا مم اسدا وهدذا كلده مدم 
 جل  رعاملم وتربإر كل اإلعب داالت الد  سدبحدا ق دل اسلعدابال وتدم ك دا 
قد عربان احلدو ال ل دد  كدرت الصدح   ن زوجد  اعب لدع ومعهدا حاسدوب 

ال وهددذا صددحي  ولكددم زا وا ا  خ دارهم الفددموم كالفدداحر ع دددما خدان ر
مدددرعال  كدددروا ا ت دددارإرهم اإلعالميدددة  ن بداخلددده  99إصددددمل مدددرع وإكدددذب 

معلومدددات سدددرإة كاندددع زوجددد  سدددبعطيها ل  دددذإم ا كي يددداال كيددد  ر ت ددددر 
الفدددددد  آي  إدددددده والوسددددددا  وغريهددددددا مددددددم معرفددددددة تلدددددد  العلومددددددات  و اجلهددددددة 

  نشددرت للعددار   ددا فحصددع احلاسددوب وفبحددع مجيدد  ال صددو ع؟ال وهدد  الدد
الل ددددات الشدددد رع وغريهدددداال فكيدددد  ر ت دددددر علددددى معرفددددة اجلهددددة الدددد  كانددددع 
ستسددددددل  ليهددددددا احلاسددددددوب؟ال رغددددددم  ن زوجدددددد  كانددددددع ع دددددددهم ا العب ددددددلال 
واجلددددواب واضددددد   ن اسمدددددر مل ددددد ال فه دددداو مدددددؤامرع م ربكدددددة مدددددم  جدددددل  رابو 

الفدداحلال فاحلاسددوب ع دددهم وزوجدد  اجلمهددور الكيددين وال ددم  علددى  هددل 
ع ددددهمال   ن لدددا ا ر إصدددلوا  ىل  ي نبي دددة؟ال كيددد  برجدددل مثلددد   ن إعطددد  
حاسدددوب فيهدددا معلومدددات حفاسدددة لزوجبددده وهدددو إعلدددم علدددم الي دددص  ن خيدددار 
اإلعب ددا  وار ؟ال ر إكددم ا  اخددل احلاسددوب  ي ادديت سددو  بددرانمج مددرو 

ونيددددددة ولفددددددع  و  مددددددم "غوغددددددل  را"ال وهدددددد  م بشددددددرع ا الشدددددد كة االليكت 
إفددبادمهاال فهدددم إب ففددون علدددى الفددلمص ا  ارفدددور عددرب هدددذح الدددربامجال 



                   770War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 را ت الصح  تربإر اخبطاث زوج  ب شر هذح اسكا إوال وع دما سد ل 
وزراء حكومددددة كي دددداك  عددددم عددددائل ال ر وا قددددائال وعلددددى اهلددددواء م ااددددرع " نددددبم 

يرإ ها"ال وقدد خداب تعرفون   ا صيد مثص فيمك  ا معرفة  خ ار زوجها عم 
 ملهددم فددزوج  هدد  ال تعددرث عددم  ركدداوال ولددو وجدددوا معلومددات مهمددة ا 
حاسور كما إزعمون السبطاعوا  ن إعرفوا وجهب ا وم   ل  ر إكدم لددإهم 
 ي فكددرع ع ددا يددوا  هددذح الدددعال ف صددة العلومددات ا  اخددل احلاسددوب هدد  

لدم تزإدد علددى  ي فربكدة  خدر  مدم الفد  آي  إدهال ولدو سد  وها مائدة الفد ة 
معلومة تعرفهاال فه  فعال ال تعرث عم وجهب ا و ما احلاسوب ف د  عطيبهدا 
لث لها علّ  وه  مم الطدراز اجليدد وقلدع هلدا  ن اسوال  سيفدب يدون م هداال 
وليفع هذح الرع اسوىل الذي  ف د فيها حواسديوال ف دد  ك دع الفد  آي 

 ك دددددع مددددم حاسدددددور  م ا نددددريورال  1997 إدددده مدددددم حاسددددوب ا ا سددددد ة 
م ا مم اسدددداال   تكم ددددوا مددددم حاسددددور ا سدددد ة 2003الشاصدددد  ا سدددد ة 

م ا كيونمددددا ور ت دددددو هم  لدددد   ىل  ي يدددددرث  و مكددددان وجدددددو يال 2008
سن ددددددا ال نددددددتو  ي معلومددددددات ا احلواسدددددديو عددددددم عالقات ددددددا  و  ركات ددددددا  و 
  تصدددداالت اال مددددا حصددددل لددددزوج  يرإ ددددة مددددم يددددرمل اإلرهددددابال   إب ددددر ون ا
 رام دددا  ن دددا ال تدددتم  حددددال هدددل هدددم فتمدددون  حدددد؟ال نفددداء و ي دددا  بعمدددر 
الرضاعة إل ون ا غياهو الزنزانت ال لمة والع  ة بعد  دو وسدرقة جيمد  
مملبكددارم الشاصددية وتددركهم بددال يعددام!ال و ون  ن إفددم  هلددم  ي ز راتال 
 ال  عددددرث كيدددد  تب ددددر   مرإكددددا وتكددددون هلددددا احلدددد  ا احلدددددإ  عددددم  رهدددداب
و رهددابصال  لدديو هددذا هددو اإلرهدداب اسكددرب واإلجددرام اسع ددم؟ال ال لددم تدددفع ا 
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 فعدددا  هدددؤالء ال بلدددى  ىل مفدددبو  الدانئدددة وا  ددد ال كاندددع ه ددداو م سددداع ا 
تل  العب الت الكي ية وا  حد اس م وع دما يل ع والددع إوسد  الب دزاين 

الكي يدة   ن أتخذ ح صة ح يدرا مم  مها الد  اعب لدعال رف دع احلكومدة
وقالدددددع هلدددددا " ال تعلدددددم  نددددد  قدددددد ولددددددت  رهدددددار؟"ال كاندددددع االسدددددبا ارات 

وكل تل  اسجهزع اجلاسوسدية العا إدة سمدة  5اسمرإكية والوسا  واإلمي آي 
ممد صلى هللا عليه وسلم موجو ع ا كي يا السب واب اسسر ال و عين ه ا 

 خطاءهدا وقدد   ن احلكومة حاولع اسبادام موضوه اإلرهاب ا تربإدر كدل
فشدلع ا  لد ال فالشددعو الكيدين والربلدان الكيددين ورجدا  احل دومل الكي يددص 
وق ددوا ضدددها ويل ددو احل ي ددةال وقددد عملددع الشدد كة الرابدد  مددم الدد  ر سددد  
فيلمددا واثئ يددا عددم اعب ددا  هددؤالء وتدد  الرم حددو  ال ددرن اسفرإ دد ال ور إفددلم 

عب لدددبهم وحاولددددع هدددؤالء الصدددحافيون مددددم بطدددش الفددددلطات الكي يدددة الدددد  ا
مددد عهم مدددم  خدددراد تلددد  ال ددديلم الدددواثئ  ال ل دددد  هدددر ال ددديلم للعدددار  مجددد   ن 
زوجدد  و وال ي ر إكددم هلددم  نددو سددو    ددم عائلددة "فاضددل هددارون"ال كمددا 
 هدددر ا ال ددديلم عائلدددة اسش الشدددهيد يلحدددة الفدددو اين ف دددد اعب لدددع زوجاتددده 

احلدو  وسد  كر قصدة تلد  اإلا بص الفو انية والصومالية وب ا ته و وال ح ا 
الوقائ   ن ااء هللاال و قو  سمرإكدا   دا فبحدع اباب جدإددا وك دري ا احلدرب 
ضددددانال فددد حم سددد بعامل ابلثدددل حفدددو الطدددرمل اسمرإكيدددة اجلدإددددع واحلدددرب 

 س ا . 
ر تبوقدد  خ دد  سددلطات الكي يدددة ا تعامالرددا مدد  اسسدددر  ا 

ونيدة هلدذح اجلدرائم قامدع خبطدوع هذا احلدال ومم  جدل ال درار مدم الفدائلة ال ان
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و رإدددخ  2007-1-21جرإ دددة   هشدددع كدددل العدددارال ف دددد قامدددع مدددا بدددص 
اددا  مددم ال فدداء واسي ددا   150م ببك يددل  كثددر مددم 28-1-2007

والرجا  ابلفالسل ورحلوا  ىل مطار جومو كي ا  ووضعو ا يائرات مدنية 
ن ر إ ومدددوا مفددد جرع ابل دددوعال ف دددد هدددد ت مددددراءها ابلمددداء رخصدددة العمدددل  

ببلدددددد  الددددددرحالت الفددددددرإةال وهكددددددذا ر إعددددددد الوضددددددوه  عب ددددددا   و  سددددددر بددددددل 
اخبطاث وتمييو م صو  ل ات مم ال ان ا ليا  م لمةال  م الكثري مدم 
ال  مدددات  ن هدددؤالء إرحلدددون  ىل بال هدددمال ولكدددم مدددا  هدددر للعدددار هدددو   دددم 

ة ا رحلددوا  ىل م دإشددو وم هددا  ىل  ع ددم غياهددو و لمددات الفدد ون الفددرإ
مدإ ددة "بيددداوا"ال لةسددب واب اثنيددةال وكددان الفددؤولون الصددوماليون إبحددداون 
بكددددرب ء للصددددحافةال ف ددددد ت ددددووا اب بددددل واسمرإكدددد  اهددددرم "سدددد ح   معهددددم 
وسدددديحكمون ا مدددداكم الصددددومالية"ال هددددذا مددددا قالدددده البحدددددا ابسددددم سددددلطة 

م هداال  ع دهللا إوس  وكد ن ا الصدوما  مداكم بعدد خلد  ا داكم اإلسدالمية
 إددم تلددد  ا دداكم؟ال  إدددم اسمددم  وال و خدددريا؟ال   ددا مهزلدددة  خددر  مدددم مهددداز  
هددؤالء الددذإم إكددررون كددال م عوات مددا إ ددا  هلددم مددم  سدديا همال وك ددا نعلددم  ن 
 لدددد  كلدددده كددددالم  سددددبهالك  فهددددؤالء  صددددال ال  لكددددون قيمددددة ال  ددددا مل الدددد  

 مرإكددد  والب  يدددذ   إ يمددون فيهددداال   دددم كددال م موات اجلائعدددةال  ن قدددرار التحيددل
كيدين واالسدب  ا   ايددور ولديو لع دددهللا إوسد   ال حراسدة هددؤالء ف د ال ك ددا 
نعلم  ن كل صوما  حكوم  إبدخل ا تل  الف لة سيكون مصدريح ال بدل 
ا م دإشددددو وغريهدددددا سن الشددددد اب إك دددددون معدددددزع ك دددددريع   ولعدددددائل  ومجيددددد  

ادداجمل مددم كي يددا  180عددائالت اسسددر   ون ت رقددةال ل ددد رلحددل  كثددر مددم 
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كي يداال وه دداو اجل فدية اسوروبيددة واسفرإ يدة والعربيددةال   30وضدم هم  كثدر مددم 
و مدددا مدددم إرجددد   صدددله  ىل اسوجدددا إم ف دددد غي دددوا  امدددا مدددم ق دددل الفدددلطات 
اإلايوبيددة ور إددذكر عدد هم  ي ادديت بعددد  لدد ال  مددا اجل فدديات اسوروبيددة ف ددد 

مرإكدددا و لددد  بطلدددو تفدددارعع تلددد  الددددو  ا تدددرب ع سددداحبها مدددم  فعدددا   
رعا هدددا بفدددرعة فدددبم فددد  الربإطدددانص  ا ددداء وجدددو هم ا الصدددوما ال  مدددا ب يدددة 
اسوروبيص وزوج  وزوجات يلحة الفو اين وبي يدة اسخدوات العربيدات ق دد 
رحلم مم بيداوا  ىل   إو  ابابال لي د وا مرحلة جدإدع مدم اإلعب دا  وال لدم 

د  ن زوجدد  كانددع   دد  الطرإدد  واإلضددطها ال والعلومددات الدد  ور تددين ت يدد
مدم العب ددل  ىل اسمداكم الفددرإة الاصصددة لالسدب واب ف ددد اسددبطاعع  ن 
ترسددم خرإطدددة و عطاءهددا لرجدددا  الصددليو اسمحدددر مددم  جدددل تكددذإو الدددزاعم 
اإلايوبيددددة   ددددا ال  لدددد  سدددد ون سددددرإةال وقددددد ف ددددحع الفددددلطات اإلايوبيددددة 

الراسدلص والعدار للددخو   واعتفع بوجو   جانو ا  رضها وق لع  ن تتو
 ىل الفددددد ون ورءإدددددة بع دددددهم ف ددددد  ومعرفدددددة  خ دددددارهمال فه ددددداو الكثدددددري مدددددم 
الشددد اب الدددذإم ر إ هدددروا  ىل إوم دددا هددددذا وقدددد  كددددت العلومدددات   دددم قددددد 
اددوهوا ف ددد ف ددد بع ددهم  يددرافهم وعيددو م وععهددم  ا دداء البعددذإو وإفدد و 

يون سدلموا  ىل الفد انص  ل  حرجا ك ريع ليالن زإ اوي فمع م هؤالء كي 
ا  ايوبيا لبعذإ همال ور رد  اسوضاه ا كي يا ف د سا ع جدا بعد ترحيل 
هددؤالءال وعددرث الفددلمون  ن كي دداك  مددا زا  إفددعى إلرضدداء الصددهاإ ة بعددد 
 ن هلزم هو ومم معه ا االسدب باء بشد ن الدوسدبورال لدذا تصدرفه هدذا هدو رّ  

ع ضددد الشددروهال ومددا حصددل ا كي يددا قددان علددى الفددلمص ف ددد صددوتوا بكثددر 
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بعدد  لد  هدو ت شدى عمليدات االخبطداث الفدري وقدد اخب دى الكثددريون ا 
هدددذح ال دددتع و سددد د هلدددم ردددم كا بدددة  مدددا   دددم مفدددكوا ا احلددددو ال  و تدددرف  
احلكومددة   ددا اعب لددبهمال وال   ري كيدد  إكدددون  لدد ؟ال   ددم كي يددون وفددد  

و إددددددة كانددددددع  م غددددددري حدو إددددددةال هلددددددم  ن إبواجدددددددوا ا  ي بلدددددددع كي يددددددة حد
واسددددبمرت ال دددداهرات ا مم اسددددا وحلدددد  العلمدددداء والشددددعو بعدددددم اسددددب  ا  
اسلعددداب ق دددل فددد   سدددر المي دددونال وبدددد  كي ددداك  إبحددددا عدددم عددددم معرفبددده 
ل  دددددية هدددددؤالءال وقدددددا  ابحلدددددرث الواحدددددد " ندددددين ال   ري  ن ه ددددداو  ي كيدددددين 

غ دو الفدلمون  كثدر  مطرو  مم بلدح"ال وهذا الكالم زا  الطي دة بلدةال ف دد
فددد كثر إلخدددوا م واسدددبمل العارضدددة هدددذح اسحدددداا لكفدددو ادددع ية جدإددددع 
لدددد   هدددل الفددداحلال وع ددددما ر ت احلكومدددة جدإدددة الفدددلمص  ه دددع  لددديهم 
وجلفددع مدد  علمدداءهم ويل ددع مدد هم  ن إهددد و الشدداره ففددوث إفددب يو 

اب الددددرئيو لطددددال همال وهددددذا كددددان كالادددددرال  را ت احلكومددددة  ن  ددددر اسلعدددد
بفددالم   بعددد  لدد  ت لددو وجههددا عدد همال ومددم  جددل سددالمة اهبمدد  الفددلم 
قدددرر العلمدددداء عددددم الب دددداهر ا إددددوم اسلعددداب س ددددم خيشدددون مددددم  ن  مرإكددددا 
 ك هدددا  ن ت ددد  ق ابددددل هزليدددة   تل دددد  اللدددوم علدددى الفددددلمصال وهدددذا ال عددددل 

  ي حكمددة و كدداء مددم هددؤالء العلمدداء س ددم إعرفددون  ن الفدد  آي  إدده هلددا  
خ ية وتفبيطي   ن ت عل  ل  فه  ال  تم نفداء  و  ي دا   و حكومدات 
ما امددع ترإددد  رإددر مؤامرارددا وهدد  معروفددة اب  دد ال ر تفددط  الفددلطات  ن 
ترحل بع  الكي ص بف و  ن هلم مل دات سداب ة لدد  ا داكم الكي يدة ولدم 

الدذي كدان  ت در الفلطات اق اعها   م ليفو كي يصال لذا ترو اسش سدلمص
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إرافدد  زوجدددة إوسدد  الب دددزاين وخلدد  سددد يله و مددا عمدددر البددار وزوجبددده الب زانيدددة 
وسددار عددوو وغددريهم مددم الكي ددص ف ددد رحلددوا  ىل  ايوبيدداال كمددا  فرجددع عددم 
زوجددددة إوسدددد  الب ددددزاين واب بهددددا ح ددددجمل بعددددد ضددددم  ادددددإد مددددم ال  مددددات 

يرإددد   اإلسدددالمية واحلمددددهللا علدددى سدددالمة هدددؤالءال ك دددع   بددد  اسخ دددار عدددم
اإل اعة وك ا ن در  ابسدتجاه مع دم ال داي  الد  ف ددرا ا العدارو احلدو إدة 
و ك ددا وا فددتع وجيددزع علددى  عددا ع كددل الشددرإ  احلدددو ي مددم كيددام وين  ىل 
 وبلدددد  لفدددديطرت ا وغابددددع ال ددددوات اإلايوبيددددة س ددددا لددددم ت دددددر علددددى الصددددمو  

 ه او.
 

 أ داث ل ة
 

ال صدددل سددد ركز كثدددريا علدددى وكمدددا  كدددرت لل دددارف فددد نين وا هدددذا 
اسحدددددداا الددددد  هلدددددا صدددددلة ابحلركدددددة اإلسدددددالمية ا العدددددار وابلدددددذات ال  دددددية 
ال لفطي ية ال  ه  مركز  حداا اسمة اإلسالميةال وكل ما جيدري فيهدا إدؤار 
علددددى كددددل مفددددلم ا العددددار وسدددد  ون العمليددددات اجلها إددددة و خ ددددار اهاهدددددإم 

احلدرر اهدرم بدوش وخيدرد مدم كرسد   و ركارم  ىل  ن إهزم الرئيو اسمرإكد 
الرةسة وبعدها نعلم للعار  ن ا انبصران علدى ال دوع والمطرسدةال واسدبطع ا جدر 
هذح ال وع اسمرإكيدة الد  ال ت كدر كثدريا  ال للحدرب رغدم قلدة عدد ان وعبدا ان 
واسبطع ا  ن نشوح ععع اسمرإكان ا العار ور تعد ه  الدولة ال   افظ 

اإلنفان كما زعمع واحلمدب  ن ا ك ا مدم اسسد اب الرئيفدية ا  على كرامة



                   776War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 ل ال "فال  فاعات م  العمليات االسبشها إة". ومم  خ دار اهاهددإم ا 
مال ه   حداا غزع البارخيية ال  غريت  ر  2007الشهر الثاين مم س ة 

ال دد   اسمور ا ال ط ة ف د  ك ع احلكومة ال ليفدطي ية ال با دة ادرعية ا
مشددددروه االسددددبيالء علددددى الفددددلطة للددددرّ  علددددى الشددددروه اسمرإكدددد  اإلقصددددائ  

ابل وع مم الفطلةال فكان مم  اا    الذي إفعى  ىل عز  محان و خراجه
الددالزم هلددذح احلركددة الدددفاه عددم اددرعيبها وعدددم تددرو الموغدداء للددبحكم مصددري 

اتلدددع قدددوات  هدددل غدددزعال وقدددد انددددل  قبدددا  مرإدددر بدددص اإلخدددوع ال لفدددطي ص وت 
محددددان مدددد  ال ددددوات الدددد  تددددوا  ممددددد  حددددالن وممددددو  ع ددددانال   ددددا  قببددددا  
 اخلدد  ر ت رح ددا مهمددا كانددع الددربراتال وعلددى الفددلمص البدددخل لةصددال   
كمددا  كددر رب ددا سدد حانه وتعدداىلال وتددم نرإددد  ن نددر  تلدد  ال وهددات موجهددة 

وعددددة ضددددد العدددددو الصددددهيوين ا بددددلال ولكددددم ولعسدددد  الشدددددإد ر إعطدددد   م
ع ددان  ي فرصددة حلكومددة ه يددة  ن ا ددع ن فددها بددل سددعى هددؤالء  ىل خلدد  
العراقيل  مامهدا وماولدة الب در  ابلداخليدة والاليدة رغدم  ن ه داو  ت دامل مفد   
ا مكدددة إ صدددل لكدددل فصددديلة مدددا ملدددا ومدددا عليهددداال  نددده الصدددراه علدددى الفدددلطة 

 ن محدان  وحو ال  اء مم ق ل اهموعات الدعومة مم  مرإكا وال  تشعر
 خدددددذت كدددددل اددددديت م هددددداال وال   ري  ن كدددددانوا قدددددد ورادددددوا علدددددى حكدددددم  هدددددل 
فلفدددطصال لدددا ا ال إ  دددل هدددؤالء  ن اس م  و  وقدددد جربدددوا مدددم ق دددل الشدددعو 
وفشددلوا ا الفياسددةال ل ددد ت ددص لل ميدد   ن  معوعددات فددب  البابعددة لع ددان  
رو كانددع جدداهزع لتفدد  الفددال  مددم  جددل  ن تث ددع قدددمها ا غددزع ور تبحدد

هدذح اهموعددات وحددها بددل هد  خطددة  مرإكيدة مدروسددة  اولدة عددز  محددان 
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وحكومبها ال با ة ولكم  ارت الدائرع على اسمرإكان ومم كدان معهدا ف دد 
هزمدع فدب  ومددم سداندها ا العددارو اسوليدة الد  سبفددبمر لعددع   م وهددرب  

ر وك  ددددا ك ددددار قددددا ع فددددب    ىل رام هللاال وع دددددما وصددددلوا ه دددداو ففددددروا اسمددددو 
ااصيةال ف د بد وا وبدون  ي مربر ابلب كيل علدى كدل  سدالم  سدواء  بد  
حلمان  و غريهاال فهم إر ون لشدعورهم مدراراع اهلدزائم ا غدزع ولديو ر هدم ا 
صدددداال الشددددعو ال لفددددطيين الددددذي سدددد م مدددد هم ومددددم سياسددددبهم الدددد  تث ددددع 

با ددة ا اإلحددبال  إومددا بعددد إددومال  وبددد وا ببشددكيل حكومددة جدإدددع غددري م 
ماولة البارإو على الشعو و رضاء الك ار ا وااد طم وا  لد  م فددع 
ع يمدددة علدددى  هدددل غدددزعال وهدددذا ال رإددد  هدددو مدددم سدددعى لالن صدددا  عدددم غددددزع 
وليفع محان كمدا إ دا ال فمدم جلد   ىل  عدالن حكومدة جدإددع غدري ادرعية 
هددددو مددددم إبحمددددل مشددددروه اإلن صددددا  الزعددددومال وسددددوث نددددر   ن احلكومددددات 

لفدددلطة الصدددهيونية العاليدددة سببفددداعر  ىل االعدددتاث مشدددروه رم هللا المربيدددة وا
سن  ل  ا مصلحبهمال و م فرإ  مشروه رام هللا  ن ت رملم للعدو سديحل 
الشددداكل ال ليفدددطي ية ونفددد  هدددؤالء  ن الفدددلمص إكرهدددون كدددل مدددم إبددداجر 
ب  دددية فلفددددطص مدددد  العددددو الصددددهيوينال ومددددا   هشددد ا هددددو سددددع  ع ددددان ا 

دو ورف دده البددام للحددوار مدد  اددع ه ا غددزعال فهددو إدددع   ندده رئدديو مدداورع العدد
مجيدد   هددل فلفددطص فلمددا ا جيددد مددرارع ا اجللددون مدد   هددل غددزع؟  ليفددوا مددم 
 هل ففطص؟ال  نين كمفدلم فرحدع ببحدرو محدان ا غدزع سن  لد  إ دمم 
هلدددم ال  ددداء بعدددد نصدددرع هللا هلدددمال ولكدددم ر  فدددر  للددددماء الددد  سدددالع ا تلددد  

فددال إ  مدد  لفددلم  ن إ ددر  م بددل مفددلم آخددرال ونفدد   هللا  ن جيمدد  العدداروال 
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الشعو ال لفطيين على رجل خياث هللا وإب يده و خدذ  إددإهم  ىل ال اومدة 
 ور  احل وث آمص   رب العالص.

ا هدددذح ال دددتع مدددم الفددد ة ادددهدان بعددد  ال دددرد ا حددد   سدددر  
سدد يل بعدد  الربإطيددانص الفددلمص المي ددص ا الفدد ون اإلايوبيددة ف ددد  خلدد  

ورحلددوا  ىل ل دددنال كمددا اددهدان تصددعيدا  م يددا خطددريا ا كي يددا ق ددل اسلعدداب 
الربإطانيددة والوسددا   5ف ددد قامددع الاددابرات الكي يددة ومفدداعدع مددم  مي آي 

ابل ددداء ال ددد   علدددى مدددوايم كيدددين إددددعى ع ددددالل  ممددددال هدددو كيدددينال وقدددد 
ا عمليدة ضدرب الصدهاإ ة ا  زعمع الصحافة الصهيونية الكي ية  نه ادارو

مم اسددا وكانددع مهمبدده تصددوإر العمليددة الدد  اسددبهدافع الطددائرع الصددهيونية ا 
مطددارال وال ندددري ح ي ددة هددذا اسمددر فكددل مددم إعب ددل ا العددار إددبهم ب  ددية 
مدددم ال  ددداإة لكددد  إرحدددل  ىل الفددد ون اجله ميدددةال وحاولدددع الفددد  آي  ي 

اسش ليو له  خدل ببلد  م ولك ها فشلع سن هذا 1998ربطه  حداا 
اسحدااال وع دما تدخلع ال  مات احل وقية لبطلو مم احلكومة الكي يدة 
 ن  اكمددددده ا كي يدددددا سن الدوسدددددبور الكيدددددين تددددد جمل علدددددى  لددددد ال  سدددددرعع 
اإل ارع اسمرإكيدددة ا ندددريور ابلبددددخل وال دددم  علدددى كي ددداك  و كدددد لددده  ن 

ق دددددل ه ددددداو سددددد ون سدددددرإة الصصدددددة لكدددددل اددددداجمل غدددددري مرغدددددوب بددددده مدددددم 
الصددهيونية العاليددةال تدددخلع  مرإكددا م ااددرع ا البح ي ددات وزإ ددع اسمددورال 
وع دددد  الددددر ي العددددام ف ددددد نشددددرت اجلرائددددد الكي يددددة الصددددهيونية  ن ع ددددد اللدددد  
قيدددا ي مدددم ال اعددددع وهدددو خطدددري ومفدددل ال وهدددذا كلددده كدددذب ا كدددذبال  نددده 
مفددددلم عددددا ي ومدددددرن وع دددددما اعب ددددل ر إكددددم مفددددلحا ور إعثددددر علددددى  ي 
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  معدددددده بعددددددد اإلعب ددددددا ال ومدددددد   لدددددد  ف ددددددد اق عددددددع اإل ارع اسمرإكيددددددة سددددددال
الفددددددلطات الكي يدددددددة ملدددددددذح ا دددددددزع الت و ا بددددددع هلدددددددا  ن الرجدددددددل ال  بلددددددد  
مفددددب دات كي يددددة و ندددده  ج دددد  لددددذا جيددددو  ن ال فدددداكم ا كي يدددداال وهددددذا مددددا 
 غ ددو الربلدددان الكيدددين الددذي  كدددد للشدددعو  ن ع دددالل  هدددو كيدددين  صددديل 

و هددرت  خبدده ا ا طددات ال  ددائية واددرحع  وضدداعه ا  ومولددو  ا كي يددا
الف ون الكي يةال وكان إ  ل ا كل إوم  ىل سد م آخدر لكد  ال تصدل  ليده 
ال  مددات احل وقيددة الدد  بددد ت تشددعر  ن  مرإكددا ترإددد  ن تبدددخل ا مل ددهال 
وكان الف ري اسمرإك  ا نريور هو مدم إبدوىل  مدر صدحافة وكد ن ع ددالل  

فددديةال وهدددذا الفددد ري هدددو رجدددل الفددد  آي  إددده اسو  ا ال ط دددة  مرإكددد  اجل 
ور   مددرارا وتكددرارا ا كددل ال اسدد ات  ن ع ددد اللدد  لدديو كيددين وك ندده إعرفدده 
م ذ  مد بعيدال وقد رضاع الفلطات الكي ية لة عاءات  مرإكا فكي اك  
خيشددددى  ن ت  لددددو  مرإكددددا عليدددده ا اإلنب ادددداابت ال  لددددةال ومددددا إؤكددددد زإدددد  

إل ارع اسمرإكيدددة هددد  قصدددة اسش عمدددر سددديدال فهدددو مدددبهم  حدددداا وكدددذب ا
ضرب الصهاإ ة ا مم اسا وقد اعتث بدذل  وحكدم ا كي يدا ابلفد م لددع 

سددد وات بفدددد و تعاوندددده مع ددددا وهدددذا ةفددددو ال ددددوانص الكي يددددةال فكيدددد   10
فاكم هذا ا كي يا وقد اعتث  نه اارو ا العمليات   فرم ع دالل ؟ال 

كانددددع تصدددديد ا الددداء العكددددر فمفدددد لة الصدددوما  كانددددع سدددداخ ة    ن  مرإكدددا
وكذل  قرب اسلعاب ال دو  ا مم اسدا فاسدبادمع هدذح الواضدي  لبايد  
الفددلطات الكي يددة سال تبفدداهل مثددل هددذح الل دداتال وقددد نشددروا اسكا إددو 
بعد  عب ا  ع د الل   ن ه او الط  إفبهدث اسلعاب وهذا ما ر ن كر 
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ال  ن ددا ن اتددل مددم عددا ان ولفدد ا ةاجددة ل بددل سدديا   و ادد اب ولددم ن كددر فيدده
إرك ددون ا الطرقدداتال لدديو هددذا مددم ادد ن خليددة اددرمل  فرقيددا الدد  توصدد  
  ددا  ن ددى و اددرث خددال  ال اعدددع فيمددا خيددجمل بدراسددة اسهددداث الدد  رم ددا 
ا حرب دداال  ن ك ددا س  ددرب ال ادد   ن ددا س فددبهدث حكومددة كي دداك  الدد  

و  كدددر هدددذح العلومدددات لكددد  إفدددب يد م هدددا اسجيدددا    عل دددع احلدددرب علي ددداال
ايتيددددة مددددم الفددددلمص وغددددري مفددددلمص لكدددد  إ همددددوا  ن الفدددد و ا  ن  ددددار 
اسوضدداه ا العددار هدد  الفياسددة اسمرإكيددة البفددلطية الدد  تمددري اسبددي   ىل 
 سو  رغم  ن م احلكوماتال وهذا ما ر نكم ل   له ونرضاح  بدداال وعلدى هدذا 

كددل هددذح الصددراعات ا العددارال وعلددى كددل حددا  ف ددد  كددرت تبحمددل  مرإكددا  
الصددحافة الكي يددة  ن ع ددد اللدد  اعب ددل  ا دداء اسددب  اله  مددوا  حولددع لدده مددم 

الربإطانيددة كانددع تراقددو تلدد  ال ددالغ ق ددل  5الصددوما  و كددرت  ن اإلمي آي 
 وإلهددا مددم ل دددن  ىل الصددوما  كمددا زعمددع الصددحافةال وك ددع قددد نصددحع 

رمل  فرإ يددددددا ق دددددل  حدددددداا الصدددددوما  وبعدددددددها  ن ال مجيددددد  الشددددد اب ا اددددد
إفدبادموا الصددرفات الرعيددة ا  وإددل اسمددوا  س ددا مراق ددة بددال ادد ال وهددذا 
ما ن ه ه لك  ال ن   ا مصيدع اسعداء وع دما ال جييدون ا إ د ون بصيد 
اسبددددر ء ة ددددة   ددددم م ددددا وهددددذا مددددم ال لددددم اسكددددربال  ن كددددان مددددا  كددددرت ا 

ف د اجبهد اسش و ل د  ال د   عليده وقددر هللا ومدا اداء الصحافة صحيحة 
فعددددلال وتددددم عرف ددددا ا ددددرب مددددم اجلرائدددددال وكددددان    ددددا م ددددذ وصددددول ا  ىل كي يددددا 
وخروج دددا م هدددا  ن ال ن دددتب مدددم الشددد اب البعددداونص سال ندددؤ إهم  و ندددؤ ي 
 وإهدددمال  ن موضدددوه ع ددددالل   هدددر ب دددوع ا الربلدددان ف دددد ت دددا   الربلدددانيون 
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واردددددم كي ددددداك  وحكومبددددده رعيدددددا ابخبطددددداث مدددددوايم كيدددددين وتفدددددليمه الدددددبهم 
لعمرإكدان ور إ ددر مدداموح مدم ل دداءحال وع ددما اسب فدروا ع دده فوج دوا مجيعددا 
 ندددده قددددد رحددددل  ىل غوانب دددداموال وهددددذا مددددا  غ ددددو الشددددعو الكيددددين جددددداال  ن 
الدو  أتخذ رعا ها مم ه او فيك  إرسدل مدوايم كيدين  ىل  لد  الفد م 

ذا إعدددين  ن الدددرئيو الكيدددين سيفدددعى وبكدددل الطدددرمل لل  ددداء ا اجله مددد ؟ال هددد
 وال ال  3الفددددلطة ولددددو      لدددد   ىل قبددددل اددددع هال وهددددذا اسش مبددددزود ولدددده 

 سدد   هللا  ن إ دد   سددرح ا ال رإددو العاجددل  ن ادداء هللاال وكددل مراقددو لل دده 
إعلددم  ندده  مددين صددرث وسددهل سندده ر إددؤ ي  حددد م ااددرعال و ن اعددتث  ندده 

يدددة كمدددا زعمدددع الصدددحافة الكي يدددةال فلمدددا ر إشدددهد العدددار تلددد  مصدددورا للعمل
الل طددات!ال هددذا إعددين  ندده ر إكددم إعلددم اددي ا وقددد انبددزه كددل هددذح العلومددات 
ابل ددوعال و ن افتضدد ا  ندده الصددورال فلمددا ا إرحددل  ىل غوانب ددامو وفعلدده  قددل مددم 
فعل عمر سيد الدذي اعدتث ب  دل الدوا  الفدبادمة ا العمليدةال وقدد حكدم 

سد وات ا كيي داال   ن  را ت  مرإكدا مدم جدإدد  ن  10عليه ابلف م لدع 
تث ع للعار   ا الشريية الهيم ة ولكم عليها الب كري مليا ا ما ت علهال ف ن 

 اس م  و .
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 كياممجو  و  لة الشُا ة

 
م وك دا نبداب   خ دار كي يدا  2007 ن ا ا الشهر الثال  مم س ة 

عم قرب مفد لة اإلخدوع ا كيدام وين ف دد  هدرت بعد   كما  ن ا ك ا نراقو
ال  ااددددات حددددو  مددددا جددددر  ا م دإشددددو وكيدددد  تعامددددل رجددددا  ال  ائددددل مدددد  
الشدد ابال وقددد اددارو رجددا  عددا إون ا تلدد  العدداروال كمددا  ن الشدد اب لددا 
وجددددددوا  ن ال  ائدددددل تتاجددددد  قدددددرروا العدددددو ع  ىل كيدددددام وين وهدددددر  عدددددو ع مجيددددد  

م و دددع 2006 هدددع ا آإددددو   اإدددة سددد ة اهموعدددات حدددص تلددد  الددد  
وااركع ا معارو م دإشوال قرر اسش عيفى  ن إعمل جلفدة خيارإدة سن 
بعددد  الشددد اب الهددداجرون ر إعدددو وا إ ددددرون علدددى ال  ددداء ا كيدددام وينال وال 
خي ى علدى  حدد  ن قيدا ع العدرب مدم  صدعو اسمدور فكدل واحدد مد هم  مدري 

حددددد مدددد هم  مددددا ال  دددداء  و ا ددددرود ن فدددده ق ددددل كددددل ادددديتال وقددددد خددددري كددددل وا
وسيفاعدهم على  ل ال ل د عمل عيفى الكيين بع  اإلتصاالت برجدا  
ا دداكم وكددانوا إدددعمون كددل  ركاتددهال ف ددد قابددل الشدديخ إوسدد  عيددد عددا ي 
بعدددد عو تددده مدددم  رتدددري  وهدددو مدددم اددد   علدددى احلدددرب اسخدددريعال وي عدددا وجدددد 

نع اهموعدة اليم يدة الد  اسش  بو م صور الشيشاين فرصبه لك  إما رال وكا
 خلع غابدة الكبدا قدد خرجدع ا الشدهر اسو  مدم بدد  العركدةال وسداعدهم 
على  ل   هل ال ا إة وسافروا  ىل الشما    اليممال كمدا فعدل  لد   حددال 
واين جددداء  ور  بدددو م صدددور ف دددد قدددا   كدددرب  موعدددة مدددم الهددداجرإم وقدددرروا 
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 بدو ع ددهللا الفدو اين وكدان ك بيده  العو ع  ىل اليممال ومعده رفيد  الددرب اسش
ا الصوما  عاصمال والدكبور عل  الفو اين والددكبور ممدد الفدو اين وز   
الفددو اين و بددو سددعيد الفددوريال و بددو احلفددم الل  دداينال و بددو حرإددة اسمرإكدد ال 
وع ددددددهللا الفدددددوإديال  او  اإلايدددددور نفددددديو الشدددددهيد اددددداكرال و بدددددو الليددددد  

ال و بددو معددا  الفددوإديال وسددافرت هددذح ا ليددة الربإطدداين وهددو  مرإكدد  اسصددل
مدددم كيددددام وين قاصدددددإم بوساسددددوا عددددرب ال حددددر ومددددم   تل ددددى الفدددد  آي  إدددده 
 خ ارهاال س ا توق ع ا كيفماإو كما   ا ر ت ف  م  الالدجمل الصدوما  
ا تلدد  ال ط ددةال وحفددو مددا رواإددة اسش ع دددي سددعيد الصددوما  مددم  هددل  

عة  ا اء س رهاال إ دو  "ع ددما اقتبدع سد ي با كيام وين وكان م  هذح اهمو 
مم م ط ة بوساسو حصلع ه او  خبالث بص  بدو م صدور واسش الددكبور 
عل  الفو اينال ف د  را   ن تبوق  الفد ي ة ا الي داء لكد  إبعدا  اسش  بدو 
احلفم الل  اين الذي مرو جدا ابلالري ال وقد رف   بو م صور  ل ال سنده 

 الدديمم ن ددو الدولددة الدد  فددر م هددا سدداب اال ولكددم ا ال هاإددة إرإددد العددو ع  ىل
ات  وا على البوق ال وع دما اتصلوا ابلالجمل الصوما  واف هدم علدى ال دزو  
ا تل  ال  طدةال وع ددما اقتبدع الفد  ية مدم الشدايت اخبلد  الالدجمل مد  
ق يلبدددده الدددد  رف ددددع نددددزو  هددددؤالء الهدددداجرإم ا م ط ددددبهمال وااددددبد ا ددددالث 

   ىل  يددالمل انر ا اهلددواء مددم ق ددل رجددا  ال  ائددلال لكدد  تبوقدد  و     لدد
الفدد ي ةال ور إصددرب الشدد اب بددل  خرجددوا  سددلحبهم وبددد و ابالاددب او م ااددرع 
م   ول   الرجا ال ووقدد خربدع الفد ي ة وندز  الشد اب م هدا بددون  حذإدةال 
وكددل واحددد محددل سددالحه للدددفاه عددم ن فددهال وهددرب رجددا  ال  ائددل واتصددلوا 
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دهللا إوسدددد  وال ددددوات اسمرإكيددددةال واخب ددددى الشدددد اب ا احددددد  بفددددلطة ع دددد
المددداابت اجل ليددددة و رسدددلوا اسخددددص الصدددوماليص جللددددو الطعدددامال و ا دددداء عددددو ع 
الش اب  لديهم ادهدوا ال دوات اسمرإكيدة والصدومالية وهد  تب ددم  ىل م داي  
اإلخوعال وتشابكع هذح ال دوات مد  اإلخدوع واسبشدهد سدع مدم الهداجرإم 

م الدكبور ممد الفو اين وع دهللا الفوإديال و او  اإلايور وجر  وكان  وهل
 بدددو م صدددور وقدددد محدددى  خوانددده الفدددع ال ددداقص ومدددم   اسبشدددهد ا مكاندددهال 
وجددددر   بددددو حرإددددة اسمرإكدددد  ومحلدددده اسش الدددددكبور علدددد  الفددددو اين وتركدددده ا 

 ش  14مكددان لكدد  جيلددو لدده الدددواء والطعددام وكانددع اهموعددة الكونددة مددم 
 رقددع وع دددما عددا  وجددد اسش اسمرإكدد  قددد اسبشددهدال كمددا اسبشددهد قددد ت

اسش  بو اللي  الربإطاينال وكانع ال وات الشتكة قد انفح ع مم ال ط دة 
 امدداال وحي هددا قامددع ال ددوراد اسمرإكيددة الدد   بددل ةددار الصددوما   وامددر مددم 
  لدددو اسمدددم ا دددائم ب صددد  اسراضددد  الصدددومالية  ون  ي  عب دددار لفددديا ع
 حد ور إ بل  حد مم الش اب ا هذا ال ص  اجل دانال والشدهيد  بدو حرإدة 
اسمرإكد  وهددو مطلددوب ا  مرإكداال وقددد كانددع اسجهدزع اسمرإكيددة تب دد  كددل 
 ركاتدده حددص اا دداء وجددو ح ا جلددو ورددد ح ب بلدده  و بب صددري عائلبددهال ولك دده 

رع  مرإكددا     ال  ن إكددون مدد  اهاهدددإم وقددد اسددبطاه هددو وزوجبدده ا ممددا 
بفددالم والوصددو   ىل الصددوما  عددرب  رال وه ي ددا هلددم الشددها ع ا سدد يل هللاال 
فلم خيرد هؤالء للب زح بل يل دا للشدها ع بدد   فمانفدبان والشيشدان وال وسد ة 
والعرامل واليوم جاء  ورهدم ا الصدوما  علدى إدد  كدرب  ولدة كدافرع ا عصدران 

احلدددإ .  مدددا اهموعددة الب  يدددة  و كددرب  ولدددة عدددوع سمدددة اإلسددالم ا  رخيهدددا
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ف ددد عددا  اسخددص الصددومالص  ليهدداال ووصددل  موعددة ك ددريع مددم اهاهدددإم مددم 
بدددوت ل دددد لفددداندرم كمدددا  ن ه ددداو  موعدددة  خدددر  خرجدددع مدددم م دإشدددو 
لفددداندع هدددؤالءال وخدددرد مجيددد  الشددد اب سدددالص وبع دددهم سدددافروا  ىل الددديمم 

ور  بو عل  الفو اين ا ا ريوم وايخر  ىل بال همال وقد اعب ل اسش الدكب
 هر  عو ته. 

ا هدددددذا الشدددددهر ابلدددددذات تصددددداعدت العمليدددددات مدددددم جدإدددددد ا 
م دإشددددو واختددددذت  سددددلواب جدإدددددا مددددم  سددددالي  ا اإلسددددبا اراتية الدددد  تبفددددم 
ابلفرإة والدقة ف د تزاإدت ماوالت عدع الغبيا  ك ار الفؤولص ا اإل ارع 

ذإم وق ددوا صدد ا واحدددا مدد  ا بددل ا تعددذإو الصددومالية العاونددة للمحبددل والدد
هدددذا الشدددعو الفدددلمال ور ندددر   ي  ولدددة  سدددالمية ت ددددم العدددوانت لالج دددص 
والشدر إم  ال مدم رحدم هللا وقليدل مداهمال ومشلدع ال دوات اسوغ ددي ا هددذح 
العمليددددددددددات ف ددددددددددد قبددددددددددل وجددددددددددر  بع ددددددددددهم ع دددددددددددما اسددددددددددبهدفوا ابهلدددددددددداوانت 

 دددرمل بدددص  وغ ددددي لددد و ل دددان ال دددوات والب  دددرياتالوتم ال   ددد   ن دددا ال ن
اإلفرإ ية  و ال  عات الزرقاء وبص ال وات اإلايوبيدةال   دا هددفها كلهدا واحددع 
وهدددد  "ماربب ددددا"ال وقددددد جددددداءت سمددددر واحددددد هدددددو تطوإدددد  الفددددلمص وفدددددرو 
حكومددة علمانيددة علدديهم وابل ددوع و وامددر مددم الددوال ت البحدددع الدد  ختبطدد  

وم  ي قددددوع سددددب و ل عددددل  لدددد ال وال إمددددران  لددددو اسمددددمال لددددذا جيددددو  ن ن ددددا
ح  هم الواهية عدم االنفدانيةال نرإدد مدم هدؤالء الك دار المربيدون  ن إكوندو 
آخدددر مدددم إدددبكلم عدددم االنفدددانيةال  مدددا خبصدددون ال دددوات اإلفرإ يدددة فهددد  قدددد 
فشددلع ا  ارفدددور بفددد و   ددا ترإدددد  ن تب ددد   وامدددر  مرإكددا المدددرب بددددال مدددم 
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ية الدددد  تعددددرث مصددداال اددددع ها  كثددددر مددددم ت  يدددذ نصددددائ  الفددددلطات الفدددو ان
المددددربال فكيدددد  سددددب    ا الصددددوما ؟ ال نشدددد   ن ال شددددل هدددد  ال بي ددددة 
الرجوع لكدل مدم إفدعى وراء البحدال  الك دري العدال  الد  ترإدد  ن تفديطر 
على الفلمصال  ن  مرإكدا تعدرث   دا لدم  فدم اسمدر ا الصدوما  ابل دوات 

يدددةال س دددا ترإدددد  ب ددداء الشدددر وقطددداه الطدددرمل ا اإلايوبيدددة وال اسفرإ يدددة وال اسمم
الصدددوما  لكددد  إز هدددر سدددومل الفدددال  وت بشدددر قواتددده ا ةدددر ا لددديج وا دددي  

 اهل دي ة ة "احلرب على اإلرهاب".
ا هذا الشهر  إ دا  هدرت مشدكلة  خدر  ا وزإدر اسدبان ف دد 
بدددد ت  موعدددات مدددم اإلخدددوع اسوزبددد  ب بدددا  رجدددا  ال  ائدددل ا  حدددداا ر 

    معالهدددددا ولكدددددم  كددددددرت  ن زوجددددد   خربتدددددين  ن اسوزبدددددد   را وا تب ددددد
الفدديطرع علددى الوضدد  وهددذا مددا  قلدد  رجددا  ال  ائددل مددم  ب دداء ال ط ددة الددذإم 
إ ف ون  عماهلم م  الطال ان ا  فمانفبانال وقد اسبمرت العارو وتدخلع  

خل الطال دددان ا  فمانفدددبان ويل دددع مدددم هدددؤالء الهددداجرإم الددددخو   ىل الددددا
بدددال مددم سدد   الدددماء ا وزإددر اسددبان سن  لدد  مددا إرإدددح مشددرث وقواتددده 
وهددددذا إ ددددر  اسمرإكددددان الددددذإم إ ب ددددرون مثددددل هددددذح ال اواددددات للبدددددخل ا 
تمذإبهاال  ن ا ضد اقببا   ي مفلم سخداح بفد و عدرو مدم الددنياال  مدا   ا 
ابغدددع يائ دددة علدددى اسخدددر  وكاندددع اس لدددة قوإدددة ففدددوث ن اتلهددداال ونفدددعى 

صال  بي هماال وه او ل و ك دري لدد  اهاهددون اليدوم خبصدون ال بدا ال لة
فال إ رقون بص ال با  الشرع  ضد ا بلص ومدم كدان معهدم  و قبدا  خدالا 
مددددا بددددص الفددددلمصال ونفدددد   هللا  ن جيمدددد  قلددددوب اجلميدددد  وإصددددل   ات بددددص 
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حة الفلمص آمصال وقد اهدان ا هذا الشهر الكثري مم االنبصارات الواضد
ا  فمانفددبانال وعددرث اجلميدد   ن جتمدد  قددو  معفددكر الك ددر العددال  ب يددا ع 
ال اتو لم ت در على هزم  را ع اعو مفلمال ونف  هؤالء ما حصل للدرون 

 ا  فمانفبان ولكم اس م سبذكرهم بذل .
و ا دداء كدددل هدددذح اسحدددداا  يدددل علي دددا اإلعدددالم المدددرر الفدددموم 

ر سهم اسش ال اضل خالد الشيخ ممدد   سر  ال اعدع ا غوانب امو وعلى
ال وقدددد اعدددتث حفدددو اإلعدددالم المدددرر  نددده مدددم قدددا  9-11قائدددد عمليدددات 

العمليداتال وقددد ضددحك ا كثددريا هلددذح ا ددزع التال  ن الشدديخ  سددامة  علددم  ن 
ال اعدع مم خططع ون ذت العلميدةال وخالدد الشديخ عمدل ل داء مد  اجلزإدرع 

 دددد  مدددا ن  ددده حددد  ادددرعياال فلددددم ا ن دددو الفددد ة و علدددم  لددد ال فددد حم ال  
نب دددداوز احلدددددو  الشددددرعية ا حرب ددددا وال  دددداث مددددم اإلعددددالن  ن ددددا اسددددبهدف ا 
اسمرإكدددان ا ع دددر  ارهدددم كمدددا اسدددبهدفوان هدددم وحل ددداءهم ا ع دددر  اران ا 
عددددع م اسددد ات وفلفدددطص اددداهد والعدددرامل اددداهد و فمانفدددبان اددداهد علدددى 

نبرب  م ها  بددا رغدم   ل ال وغزوات واا طم وم هاتم ارث لكل مفلم ولم
قلة مم إبرب ون م هاال واحلرب كدر وفدر فدال إع دل  ن إ دا   خون دا ا فلفدطص 
والعدددرامل   إطلدددو م دددا عددددم مهامجدددة  مرإكدددا والمدددرب ا   رهدددمال  ن دددا ضدددد 

ف هددددداف ا   11-9اسددددبهداث الدددددنيص قصدددددا وهددددذا ر فصددددل ا علميددددات 
ةال ولددددو  ر ان قبددددل كانددددع واضددددحة فهدددد  عفددددكرإة وسياسددددية و قبصددددا إة ةبدددد

مدددددنيص فمالعددددو الكددددرع كانددددع ملي ددددة ا  لدددد  اليددددومال لددددذا ك دددداان تفددددوإ  
 عالمددد  ف مرإكدددا  ددداو  تشدددبيع  فكدددار العدددار و خ ددداء جرائمهدددا ا العدددرامل 
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و فمانفددبان وفلفددطص وكددذل  ا الصددوما ال لددا ا ال ت هددر ايلددة اإلعالميددة 
ال  و اسبدر ء ايخدرون؟ال اعتافات مصور اجلزإرع سدام  احلداد فد  هللا  سدرح!

س ددم إعرفددون   ددم قددد جتدداوزوا احلدددو   ىل  بعددد ن طددةال ف ددد  كددرت الب ددارإر 
االسدددبا اراتية  ن اجلهددداز الب ففددد  اسمرإكددد  الفددد  آي  إددده قدددد  تل دددع 
اسادددرية الرئيدددة الددد  سددد لع  ا ددداء  سدددب واب اسسدددر  وقدددد عدددذبوهم  ادددد 

ئمدددة الددد  تب دددو  ا ا يطدددات العدددذاب ا سددد م غوانب دددامو وا الفددد م العا
وفيها الكثري مدم  سدر   ب داء  مدة ممدد صدلى هللا عليده وسدلم ونفد   هللا  ن 
إ ددد   سدددرهم مجيعدددا آمدددصال والفددد و ا تلددد  اس لدددة واسادددرية اقب ددداه   ارع 
الف  آي  إه  ن تل  الوسائل الب عدة ا اإلسدب واب ر تكدم  نفدانية وهد  

ي ال إعتفددون بددهال لكدد هم ال إ ولددون  لدد  مرمددة حفددو ال ددانون الدددو  الددذ
بددل خيددربون ال ددان  ن سدد و الرئيفدد  ا تلدد  اس لددة هددو احددتازي سال ت دد  
اسادددرية ا إددددد ت  ددديم ال اعدددددعال  ن دددر  ىل اسكا إددددو الرك دددة و ن ددددر كيدددد  
إلع ددون بع ددو  ال ددان وال فددطاء؟ال كيدد  إع ددل  ن ت دد  مثددل هددذح اس لددة ا 

كم جيهلدده مددم ح  هددا؟ال   ددم إعرفددون جيدددا  ن ددا  إدددإ ا وهدد  م ويددة ا  مددا 
لفدددد ا ا تلددددد  الفدددددبو  الب ففددددد  الددددد  تفدددددعى الخدددددتامل الفددددد  آي  إددددده 
وندددددخل ا الا هددددا وصخددددذ تلدددد  اساددددرية   ددددم إعيشددددون ا الددددوهم وكدددد  م 
إواجهون حل  وارسو ا احلرب ال ار عال  ن ا نعلم ح م دا ابل فد ة سمرإكدا 

 فه"ال ف وت ا ليفع عد   وال عبا   بل   ان ا "ورحم هللا امرء عرث قدر ن
ابب  ندده انصددرانال فدد حم م ب عدددص  ن االسددبا ارات اسمرإكيددة  ارب ددا وتدددم 
مدددم جهب دددا سددد حارملا وتدددارب كدددل مدددم إ بمددد  هلددداال وهدددذا مدددا فعل ددداح ع ددددما 
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مال سدواء اسددبولي ا علدى  اددرية 1998ف دران سد ارارم ا اددرمل  فرإ يدا عددام 
 نفدددبو  عليهددداال فددداسمر سددديان!. ف  لب دددا الددد  تث دددع خ ددد   سدددبواجو  م ر

وح ارع هذح اإل راع ا البعامل م  اإلخدوع اثببدةال فداإلخوع ال درد عد هم خدري 
 ليل على ما جدر  ا غوانب دامو وادها ارم لددإ ا حد  ال كدذب و قدو  مدم 

 اها ات اإلعالم اسمرإك   مجعها.
لعددددار بفدددد و مددددا علددددى كددددل حددددا  فدددد ن قبلددددى الفددددلمص ا كددددل ا

إفمى "احلرب على اإلرهاب" جتاوزت  عدا  مدم قبدل ا م هداتم ووااد طم 
بعشرات الراتال ف  ا كانع  مرإكا  را ت االنب ام ف د ان معال فما هدفها 
اجلدإددددد   ن؟ال  سددددد   هللا  ن إ ددددد   سدددددر هدددددؤالء اسبطدددددا   نددددده عيددددد  قرإدددددو 

  يو. 
مية كانددع ه دداو ا الطددرث ايخددر مددم العددار وا بددال ان اإلسددال

مهزلدددة  خدددر  مدددم مهددداز  ل ددداء حكدددام العدددرب حيددد  جتمعدددوا مدددم جدإدددد ا 
 رو الك انة ور إب وهو  ي ا ء عم حد  الواي دون العدرب ا غوانب داموال 
وال  قو  ابلفلمص س م إؤم ون ابلعروبة  ون اإلسالمال ولم ت دهم العروبدة 

اإلسددددالم واسددددب دلوح   ون اإلسدددالم ا  ي حددددا  مددددم اسحددددوا  فع دددددما تركددددوا
ب ددوانص المربيددة ت اعفددوا و صدد حوا  بعددص ال مب ددوعصال فكلمددة ال  لدده  ال ب 
هدد  الدد  مجعددع العددرب وكانددع هدد  ال ددوع الدد  غددذرم ع دددما سددا و العددرب 
والع دمال ل ددد اجبمدد  هددؤالء ا مصددر كالعدا ع و ددداوا  عددم ل  ددان واإلرهدداب 

ال واإلرهداب ا ع دوهلم و  د هم سن  ل  هاجفهم اجلدإد فهم ال إ دامون  
إرون ال امات حو  اإلرهابال  ي  رهاب إبكلمون ع ه؟ال   م إعرفون جدا 
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 ن الش اب ال إهمهدم  ال قبدا  ا بلدص ولكدم احلكدام إعتضدون علدى  لد ال 
  ن سددوث إدددفعون مثددم رف ددهم وسدديواجهون  موعددات غددري م  مددة  دداو  

الدد  ال ت ددبج  بددداال ل ددد  سددع  الدددفاه عددم ن فددهاال   ددا كمثددل تلدد  ال مددم
الشددددددعوب اإلسدددددددالمية مددددددم هدددددددؤالء الدددددددإكباتورإص الدددددددذإم وضددددددعوا الفدددددددلطة 
والكراسدد  عصددو  عيدد هم وال إهمهددم مددا آ   ليدده اسوضدداه ا الدد ال  العربيددة 
ق دددل اإلسدددالمية وكدددل هدددؤالء هلدددم عالقدددات سدددرإة مددد   عدددداء الددددإمال وعالقدددة 

ع ال وبددال  ن إبكلمدوا عدم بع  هدذح الددو  ابلمدرب  مد  مدم بع دها الد 
حدد  الصددوماليص ا الدددفاه عددم  ن فددهم ر إب ددر وا علددى  لدد  سال إم دد وا 
سددديدهم ا ال يدددع اسبدددي ال بدددل يل دددوا ببواضددد  مدددم سدددلطة ع دددد هللا إوسددد  

إن   ال ق و  الصاحلة واجللون م  العارضةال وال حدو  وال قدوع  ال اببال )
(ال  ن الصدددوما  هددد   ولدددة عربيدددة ُميغ   حل م   ا بق   ِو       يغ   حلوا م   ا أب ,ل   

مفلمة مبلدة مدم ق دل ج دو  صدلي يص مدم  ايوبيدا ور تب در  ال مدة العربيدة  ن 
تطالددو ا بددل ابلرحيددل فددورا مددم اسراضدد  الصددوماليةال  و مطال ددة ب دد   سددر 
ال فاء الفلمات اسسريات ا س ون العدو اإلايورال بل سكبوا مجيعا عم 

عددم الالإددص الشددر ع وسددكبوا عددم قبددل الدددنيص  جددرائم اددهر مددارن وسددكبوا
بصددد ة مبعمددددع ومدددا  ىل  لددد  مدددم جدددرائم احلدددرب الددد  ادددوهدت ا الشدددهر 
الثالدد ال وقددد  ددداع م  مددات عاليددة غددري عربيددة عددم تلدد  اهددازر وال حددو  
وال قددددوع  ال اببال  إصددددل ال ددددع  هلددددؤالء  ن ال إ صددددروا  خددددوا م العددددرب؟ال 

ن هددددؤالء ال إهمهددددم  مددددر اإلسددددالمال ولددددو اهبمددددوا ولفددددع  قددددو  الفددددلمص س
الجبمعددوا ا كلمدددة سدددواء و عل دددوا الدولدددة اإلسدددالمية الوحددددع بشدددص  قاليمهدددا 
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ولب ددازلوا عددم ال اصددو الدنياوإددة مددم  جددل  مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال 
وإ  دددى كدددل ملددد  ورئددديو ا سدددلطبه فالرسدددو  ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم 

للملدددوو ا رسددائله الشددهورع " سدددلم تفددلم و جعدددل   جدداز  لدد ال ع ددددما قددا 
ل  ما  ع إدو"ال  ن الرسو  و ت اعه ر إكونوا إهبمون ابللد   و الفدلطة 
بل ا خا  ال ان ا  إم هللاال وحكم هللا على اسروال " رب  ن ا نرب   لي  
مما إ عله هدؤالء ا حد   مدة ن يد  ممدد صدلى هللا عليده وسدلم"ال   ن كاندع 

 ة كفاب ارا. قمة فاال
 

 أ داث )لو ااي 
 

 ن دددا ا الشدددهر الرابددد  وبعدددد  حدددداا م دإشدددو رجددد  اهاهددددون  ىل اجل دددوب 
لتتيددددو  وضدددداعهمال  مددددا ا الدولددددة اهدددداورع ف ددددد اسددددبمرت ال سدددداع واددددرعع 
الفلطات الكي ية ا اسبهداث كل ما هو  سالم  وعرر بمد  ال  در عدم 

 اسا ف د  ركع اإل ارع اسمرإكيدة الربرات و هم تل  اسحداا وقعع ا مم
البمثلددة بشددريبها اإلإدد  ر آي ا كي يددا وخصصددع ال ددالغ الطائلددة لل حدد  
ع دددداال وتددددرجم  لدددد  ا سدددد ر وزإددددر الدددددفاه الكيددددين )ميبشددددوك (  ىل وااددددطم 

ميليددون  والرا  اربب ددا ا اددرمل  فرإ يدداال وهددذا كلدده  14واسددبالمه  كثددر مددم  
بددص اسمرإكددان والدددو  الدد  ت دد  معهددا مفددبمرع إؤكددد ل ددا  ن احلددرب بي  ددا و 

ولددم ن  ددل  ن نصددور ك ن ددا اهرمددون و ن اسمرإكددان ومددم معهددم هددم اسبددر ءال 
وقددد  خلددع الفددلطات الكي يددة ا العركدددة الدد  بي  ددا وبددص اإل ارع اسمرإكيدددة 
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مم  وس   بواملا فدال تلدومم  ال ن فدهاال ولكدم مدا ندراح ا هدذا احلدرب ال لدم 
فلمص ا كي يا ف د  ص حع بيورم ق لة للشدرية الفدرإة الد  تفدرمل على ال

م  ادددهد العددددار 2007-4-24اسمدددوا  ة ددددة ال حددد  ع دددداال ف ددد   رإددددخ 
اري  وعفكري كيين وهم إ بحمدون حد  غدورا  وقدد  خ دو  50 كثر مم 

وجددوههم كاللصددون وقددا هم ضدداب  ك ددري ا قفددم مكافحددة اإلرهددابال ل ددد 
  ق لوا الطرقات الؤ إدة هل داوال و ره دوا الفدكان بدرميهم يوقوا احل  بكامله  

الطل ددات ال ارإددة علددى اهلددواء وكدد  م ا حددرب ح ي دد  مدد  عدددو مدداربال   
اقبحمددددوا ال يددددوت بصددددورع حيوانيددددة غددددري  نفددددانيةال فكفددددروا وضددددربوا وكشدددد وا 
عورات الفلمص فلم إعطوا ال رصة لل فاء كد  إفدتن  ن فدهمال ومجعدوا كدل 

  نفددداء و ي ددداال ومفددد ص اددديوخا واددد ااب ا ا دددارد ا إدددوم ممطدددر  ب ددداء احلددد
وضددددربوهم وسدددد وهم وهددددد وهم ابل بددددل  ون  ي سدددد وال ف ددددد نومددددوهم علددددى 
اسرو رغددم غددزارع الطددر ا تلدد  الليلددةال وكانددع ح ددبهم   ددم إ حثددون عددم 
 رهابيصال وال ندري هدل  صد   كدل الشدعو الفدلم ا مم اسدا  رهدار؟ال   دم 

  ددم إ صدددون اال فهددل مددم الع ددو  م ددا  ن نل دد   ىل اسمدداكم  إعلمددون جيدددا
الذي إبوقعه العدو تواجدان فيه؟ال  ن ا نباب   ركارم وال  كم لعمم الكيين 
 ن إصددل  ىل  مدداكم وجددو   ي  ش مطلددوب  ون  ن إعددرث اسخددوع بددذل ال 
فمعلومدددددارم اإلسدددددبا اراتية م بشدددددرع ا اسسدددددواملال ومددددد  هدددددؤالء اإلخدددددوع آإدددددة 

رس  وه  تك يهم مم ار كل  ي ارال فعيون هللا ه  ال ختط  وال ت دام الك
ااصداال ومددم  11وهد  الدص ترعداهمال ل ددد  لمدوا ال دان واعب لدوا  كثددر مدم 

ضم هم  مام مف د )ا  بلو( وهو قمري ومبزود ابمر ع كي يدةال وقدد مكد  
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لد  الشرية لعدع   م   رلّحدل  ىل جدزر ال مدر  ون  ن إ ددم لده  ي ت فدري 
 و  عبذار لا حصل لدهال وهدذح هد  الطرإ دة اسمرإكيدة ا البعامدل مد  ال دان 
ا هدددذا الزمدددانال   الهلدددم ف ددد ال ولكددد  جيددددوا  ي مدددربر إلبعدددا ح عدددم زوجبددده 
الكي يددةال ل  ددوا لدده اسكا إددو  ندده إعددرفينال وقددد  خددربهم  ندده ال علددم لدده ر وال 

هدددل كدددل مدددم عالقدددة   بدددهال ولكدددم ال حيددداع لدددم ت دددا يال والفدددؤا  الطدددرو  
إعددرفين إعب ددل؟ال ماهددذا اجلهددل واجل ددون اسمددين؟ال هددل ف ددد الك ددار صددواملم؟ 
لدددا ا ال إعب لدددون الدددوزراء الكي يدددص الدددذإم تعارف دددا معهدددم ا البفدددعي ات؟ال  و 
 ي دددددداءان  و مددددددم  رن مع ددددددا  و مددددددم تفددددددمى  عدددددداءان؟ لددددددا ا هددددددذا اجلهددددددل 

ن؟  نددين ال  عددرث ابسصدو ؟ال هددل احلددرب الد  بي  ددا وبيدد هم جعلدبهم إهلوسددو 
 صدال هددذا اإلمددام ور  رح ا حيداو  صددالال ل ددد اسدبهدفوح هددر  كوندده قمددريال  
كما  نده ه داو جهدة مرإ دة مدم  ب داء ال داجون الدذإم  را وا  سدبالم الفد د 
و خددذح م ددهال جلدد وا  ىل تل يدد  اسكا إددو حولدده وصدددقبهم الفددلطات الكي يددة 

رهدداب ور إفددب يدوا مددم جتربددة وقدد وقعددوا ا فاددذ الددذإم إبدداجرون ب  ددية اإل
ال اكفبان ف د تفلم اسمرإكان  انن  بر ء كثر هر  الا  والكراهية ال  ا 
صددور بعدد  ال دان ومددم ابب االنب دامال وا احل ي ددة  نده كدد ش فدداء و سدد   
هللا  ن إصددددرب زوجبددددهال ل ددددد  را ت   ارع كي دددداك   ن ترضدددد  اسمرإكددددان  ي 

الفددددلمصال وكددددذل  ه دددداو جتدددداوزات كثددددريع  يرإ ددددة ولددددبكم ال ددددحية هددددم مددددم
 10حصلع ا تل  الليلة ف د سرقع ارية مكافحة اإلرهارب  كثدر مدم 

مليدددون ادددلم مدددم بيدددوت ال دددان حفدددو رواإدددة  هدددل احلددد ال وسدددرقع هدددوات هم 
الماليدة و ددوهرات ال فدداءال ف دد اقبحمددوا حدد  إفدك ه  كثرإددة عربيددةال وغطددع  
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ال   ف حبهم اإلعالم اإلسالم  كل هذا اجلرم ابل    على اإلمام ال مري
ا مم اسددا ف ددد تركددوا اإلمددام بعددد فددتع ورحلددوحال وهددذا مددا تع ددو م دده ال ددانال 
سن الشدددرية ا عدددع  ن الفددد و ا ه دددوم احلددد  هدددو  عب الدددهال كيددد  تركدددوح 
  ن؟ فلمددا ر وا  ن  مدددرهم قدددد ف ددد  وبددرزت موضدددوه سدددرقة اسهدددا  ر جيددددوا 

ن قصدهم هو  عب ا  اإلمام ال مدريال  ي مربر هل ومهم  ال دخ ار ال ان  
وقددد عرفددوا  ن جواسيفددهم ال إصدددقو م ال ددو ال فهددم مددم اجليدداه واحلاقددددإم 
واحلاسدددإم سب دداء  مددبهمال وجدداهزون لب دددمي العلومددات ال ددارع والكا بددة مددم 
 جل  ن ترف  م اص هم ا الدولةال والفياسة اسمرإكية اجلدإدع ا كي يا ه  

سب دددداء الفددددلمص رغددددم معارضددددة حكومددددة كي دددداك   فددددب   ددددا  اإلسددددبا ارات
الصددددلي  لددددذل ال  ال  ن اسددددتاجتية  مرإكددددا  قددددو  مددددم  را ع كي دددداك ال فدددداليوم 
إكثددددر  ب دددداء الفددددلمص ا قفددددم مكافحددددة اإلرهدددداب واسمددددم ال ددددوممال وهددددذا 
بف و ما إفمى "ابحلرب علدى اإلرهداب"ال  نده قدوانص بدوش اإلبدم الدذي ال 

ج وندده  امدداال و سدد   هللا  ن إ لددو اسمددور عليدده إدددري  إددم إفددريال ف ددد جددم 
وإكددون هددؤالء  خددرع للمفددلمص ال ن مددة علدديهمال و سدد له سدد حانه وتعدداىل  ن 

 إعي  ا على ياعبه والصرب على هذا ال الء  نه ولي ا.
 

 وطو ات العراا
 

ا هذح اسا اء ر تكم اسمور تفري بشكل جيدد ا العدرامل ف دد 
صو ا العراملال و جرب ال ان علدى ات داه فكدر  هرت مؤارات البشد  والبع
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معددددددص وهددددددذا اسمددددددر      ىل االخبالفددددددات و هددددددرت ماولددددددة لشدددددد  صدددددد  
اهاهددددإم بعدددد الزرقددداويال وتدددم ن دددو   ائمدددا  ن الدددر ي الواحدددد ال إ يدددد ا 
اسزمددددددات وعلددددددى الشدددددد اب ال اعدددددددع ا العددددددرامل  ن إ همددددددوا  ن  خددددددوا م ا 

وإن أك رمكم وهدم م داومون اد عان ) اجلماعات اسخر  ليفوا  قل مد هم
(ال وال إ  مد   ن تكددم علددى ال ددان هدر    ددم خددال وا الدد هج عن  د   أوق  اكم

ال الين والعالينال فم ه  ا لديو قدرآان بدل  فكدار م  يدة علدى الكبداب والفد ة 
وقد خيبل  بع  ا ا فهمه ل صون ال رآن والف ةال وليعلم اجلمي   ن ا نع د 

اهج بشددددددرال وكددددددذل  جيددددددو الرجددددددوه  ىل الكبدددددداب والفدددددد ة هللا وال نع ددددددد م دددددد
والبحاكم  ىل ال  اء الشرع  ق دل قبدل ال دان هدر  الشد هات  و معارضدبهم  
ل كدر الب  ديم ال دالينال ولدديعلم اجلميد    دم   ا صددوبوا ال  دا مل إلخدوا م ف ددد 
فبحددوا اباب ك دددريا للعددددو ا اددد  صددد  اهاهدددإمال وهدددذا ال كدددر سدددريتد علدددى 

ون ا ال  ن ا نر  ال شل الك ري لة ارع اسمرإكية ا العراملال فلما ا فا ه  
ن ب  هلم  بواب ال  ا  سن ف ا؟ال  ن  ي توتر بص اهاهددإم ا العدرامل هدو 
نصر لعمرإكان ا تل  ال ط دةال ومجيد  ا طد  اسمرإكيدة ر تد    ابل فد ة 

ع وكلهدددددا الرجدددددوع بفددددد و توحيدددددد ج هدددددة اهاهددددددإم و يدددددالمل م دددددا رع الوحدددددد
مؤارات ب رب ال صر ا العرامل وقد فهم اجلمي   ن بدوش ا تدوريف ا بدال  
الرافدددإم وإبطلدد   ىل  ي وسدديلة السددت ا  اددع يبه ا  مرإكددا و  ا فددب  بعدد  
 خوان دددا  ي ابب للب دددازه ف دددد إفدددبمله بدددوش وبفدددرعة ك دددريع  ون تدددر  ال فدددال 

 نكون تم مم إعطيه تل  ال رصة الع يمة.
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ا الشددهر  هددرت قدددا ع ا دداكم مددم جدإددد وا  ولدددة ا  اإددة هددذ
 رتري ال و ما على  رو الواق  ف د نش  الش اب ا ال اي  احلدو إة ورجد  
وزإر الدفاه إوس  عيد عا ي وبع  ال ا ع اليدانيص لواصلة ال اومة ضد 
ال وات اإلايوبية ا بلة ا م دإشو وغريها. وك ا ي عا ال ن ام فالعمليدات ا 

لصددوما  كانددع كثددريع ومددم واج  ددا مبابعددة كددل مددا جيددري فيهددا ومعرفددة مجيدد  ا
 حوا  الش اب وال فاء ا ا طويف اسمامية بدءأ مم احلدو  ومرورا ابلوسد  
وانبهاء ابلوض  ا م دإشو وما جيري ا الشدما  وج هدة  وجدا إمال وكاندع 

 اسمور كلها على ما إرام واحلمدب ا اسو  وايخر.
 
 
 
 

    والوض  ِف أفغا لتان فرأل
 

ل ددددد عدددد  هللا م ددددا ومددددم مجيدددد  الفددددلمص الالصددددص واسددددب اب 
 عدددداءهم ف ددددد  فرجددددع عددددم بعدددد  الرهددددائم ا   إددددو  اباب ومع مهددددم مددددم 
اسوروبيددددص وال فدددداء واسي ددددا ال وقددددد فرحددددع جدددددا ع دددددما تل ي ددددا معلومددددات 

س م ف دد مؤكدع  ن زوج  و وال ي قد فد  هللا  سدرهمال وسدررت ا تلد  ا
 بعدع  حددواهلم ا كددل اسخ ددار وك ددا نفدم  الددذ ه  ائمددا ونفدد   ال ددان ا 
م دإشددو وبيددداوا ومددم لدده علددم ابلوضددوه ا   إددو عددم اسسددر    ا  رإددخ 
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مال فرد علي دا ف دد علمدع رعيدا  ن زوجد  وصدلع  ىل جدزر 4-5-2007
سددددر  ال مدددر واددددكرت هللا علددددى م ددده وف ددددله ف ددددد نصدددران دخددددراد هددددؤالء اس

الفب ددع ص مددم سدد ون الددذةب ال شددرإة الدد  ال تددرحم ي ددال  و اددياا  و 
رجال  و  مر عال ونف   هللا  ن إ   اهموعة اسخريع وه  مكونة مم كي يص 

 وت زانيص وصوماليص ر إ رد ع هم رغم   م  بر ء.
م فهدو م بدل 2007 ما احلدا اسبدرز ا هدذا الشدهر مدم سد ة 

ال  ا  هللا رمحددده هللا ا والإدددة هلم ددددال وقدددد نشدددر اإلحدددبال  ال ائدددد ال طدددل الددد
اسكا إددو عددم كي يددة م بلددهال ولدديعلم اجلميدد   ن ددا ال   دد  مددو ان  بدددا فمددم 
مدات م دا إعلدم ع دهال وكمدا  قدو   ائمداال  ن دا ال نع دد الرجدا ال و هدم رجدل ا 
حيات ددا هددو ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم وقددد مدداتال و كددرت  ن ع دددهللا عددزام 
والشدديج  بددو ع يدددع ال  شددريي والشدديخ  بددو ح ددجمل الصددري والشدديخ خطدداب 
واسش ع ددددددالرمحم الهددددداجر واسش الزرقددددداوي ا العدددددراملال كدددددل هدددددؤالء قددددددموا 
لل هددا  وهدددم إطل ددون الشدددها ع ولدديو للتفيددده  و يلددو لرتدددو اددهريال وقدددد 

هلددم قبلدوا مجيعدا ووقعدوا ادهداء ا سد يل هللا وال نزكد  علدى هللا  حدداال وه ي دا 
م  ن اب  ؤمنْي  ج  ان ص  د وا م  ا عاه  دوا   علي  ه  فم  نُم م  ن الشددها عال )

(ال وع ددما  اهدد نعلدم  ن ددا      حنمج ه وم نُم م ن ينتظ ر وم ا ب دلوا ومج دي 
يق    اولون ِف س    مجي    سدددد  بل بددددال ادددد  وهددددذا ح ي ددددة رب يددددة في ددددو  هللا )

ن ا (ال هددذا  مددر ي يعدد  والرجددا  هددم مددم  بح ددون و وتددو فيقتل  ون ويقتل  ون
العارو مم  جل ال  له  ال هللاال ل د رحل الزرقاوي  ىل هللا وكلما  هو سيد 
 هر سيدا آخرال وهكدذا سدي هر الرجدل ال اسدو هلدذح الرحلدة وال إهم دا  ن  
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كددان والءح للشدديخ  سدددامة  و ل ددا ع عراقيدددون آخددرون مددا نرإددددح هددو اسدددبمرار 
الكراهيددة و قصدداء كددل ال اومددة ا العددرامل علددى سدد ة رسددو  هللا ولدديو مدد هج 

مددم ال إددؤمم ابل كددر العددصال ومددا  علمدده  ن هللا سدد حانه وتعدداىل خيبددار ال ددان 
حفو ال اس ات والراحل.  ما خبصدون بطل دا فمدا نعلمده عدم الشديخ الدال 
 ا هللا  نه رجل  و  ن وجر ع وكان إبمىن الشها ع ا كل حص م ذ احلرب 

اىل بعدد  ن ف دد سداقه لي  دز مدا خلد  مدم الفوفي  اسوىلال وقد  ب داح هللا تعد
 جله وهو اجلها  ا س يلهال وقد وف ه هللا ا عدع غدزوات وكدان اله ددن ا 
االسدددبيالء علدددى ابميدددان ا عهدددد يال دددان وكدددذل  مدددزار الشدددرإ  وهدددو رجدددل 
واقع  غري مبشد ال ونر   ل  ا عمليات االخبطاث اسخدريع وكدان إطلد  

عمددل اجلهددا يال ل ددد كددان لدده ن ددرع ادداملة صددرا  اسجانددو سسدد اب ختدددم ال
عددددم العمددددل اجلهددددا ي وكددددان ا ددددة لدددددي الددددال ممددددد عمددددر ح  دددده هللا ورعدددداح 
وكدددذل  كدددان إلب ددد  ب ا ت دددا اليددددانيص سدددواء ا اجل هدددة ا  فمانفدددبان ف دددد 
نش   خوان ا جدا ا  قليم كونر وبكبيا وبكبيكا ونف   هللا س حانه وتعاىل 

رزق ددددا اددددها ع ا سددد يله كمددددا اختددددذ هددددؤالء ال ددددا ع  ن إب  لددده مددددم الشددددهداء وإ
الع مدداءال وإع ددز ال لددم عددم  كددرهم ولددم إ فدداهم البددارإخ  بددداال ف عددد م ددات 
الفدد ص سدديعلم اجليددل الفددلم اجلدإددد  ن  مثددا   ا  هللا هددم مددم قدداوموا المددزو 
الك ددري سفمانفددبانال ولدديعلم العدددو  ن الشددها ع هدد   عددى  ماني ددا وه ي ددا لدده 

 دد قبدل علدى إدد الدولدة الد   ثدل الك در العدال  ا دارب لددإم هللا الشها ع ف
صلي  العال  الوجه ضد  مة ممدد صدلى -ا العارال وهو البحال  الصهيو

هللا عليدده وسددلم والفددمى ابل دداتو وهددذا اددرث ك ددري لددهال ومددم  ف دد  الوسددائل 
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حرملددددا الدددد  اسددددبادمها العدددددو اسمرإكدددد  والمددددرر ا  فمانفددددبان وغريهددددا ا 
ضدددان هددو بيدد  اجلثدد ال ف ددد كددانوا خيددافون م ددا  حيدداءا و مددوا ال ف ع دد ا إدددفم 
ا  مددددددداكم سدددددددرإة والددددددد ع  إطرحدددددددون ا ا اضدددددددر لكددددددد   و الصدددددددح يون 
وإصددورو مال وهددذا مددا حصددل لددعش ال ائددد الشدديخ مددال  ا  هللاال ف ددد   هددروا 

عدددداء جثبددده علدددى الدددعء وع ددددما إ عدددل اهاهددددون  لددد  زثددد  الكدددافرإم واس
إ هر اإلعالم ال  اق  وإل  ون اسكا إو وإ ي ون لل ان ملباان وزورا  ن ا ال 
تددتم اإلنفددانال ال  قددو   ن هددذح العدداإر مز وجددة بددل   ددا ملبوإددة وعوجدداءال 
ولك  إكرم هللا ع دح حيا وميبا ف د  كم اهاهدون ا تل  اللح ات مم 

 لبهم زثدة هدذا ال طدل الشدهيد  سر بع  اسعداء مدم المدربيص اسحيداء وم دا
وقداموا بدف دده ا مكددان آمددمال ومددم ال إعددرث سددران ففدديعلم ب ددا بعددد موت ددا  ن 
ق ددور اددهداء العددرب ا العهددد الفددوفي  وا حددرب رم ددان مددم ق ددل المددرب 
وال دداتو هدد   د عالمددة فارقددة ا  فمانفدددبان و ليددل علددى صددمو   ب دداء هدددذح 

مال وهدددذح ال  دددور ولعسددد  الشددددإد اسمدددة ونصدددرع  خدددوا م الع دددم  ا ددداء ا ددد
ت دددن لددد  الع ددم وتددم ر نددده  ىل  لدد  وال ن ددر بدده  ال  ن هددؤالء ف ددون 
 ح ددددا  الصددددحابة والعددددرب الفددددلمص الددددذإم تركددددوا ملددددذات الدددددنيا مددددم  جددددل 
مشداركبهم ا  زمدارمال ل دد اسددبلم ال يدا ع الدال  ا  هللا اسصددمر وهدو مدم قددام 

وقددد ر  اجلميددل سخيدده فهددو كددان ا اسسددر ق ددل ببلدد  التتي ددات والعمليدداتال 
م بدددل  خيددده وقدددد قدددام الدددال  ا  هللا اسكدددرب بعمليدددة جرإ دددة و سدددر الكثدددري مدددم 
اسجانو واب هلم  خيه اسصدمر الدذي ر  عليده اجلميدل ابسدبالم جثبده و ف ده 
بفدددالمال وهدددذا ال ائدددد اجلدإدددد رجدددل نثددد  ا  إ ددده ونعلدددم عزمددده ا االسدددبمرار 
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نف   هللا  ن إصدربح وإ صدرح هدو و خواندهال  مدا تدم ف بمدىن  ن على اجلها ال و 
صلي ال اسعداء الذإم ال إدإ ون -نفبشهد برصان قو  البحال  الصهيو

بدددإم هللا وال إؤم ددون ب  يدده صددلى هللا عليدده وسددلم وإ اتلون ددا بعددداوع واضدددحة 
وقدددددد  خرجدددددوان مدددددم   ران ق دددددل  لددددد ال فهدددددل سحدددددد ح دددددة علي دددددا  ن محل دددددا 

د هددددؤالء؟ال فددددال ضددددري فددددال  ك  ددددا  ن  اهددددد  ون  ن نفبشددددهد الفددددال  ضدددد
و سددد   هللا سددد حانه وتعددداىل  ن إعوضددد ا خدددريا مدددم هدددؤالء الشدددهداء  نددده علدددى 

  ل  قدإر.
وبعدددد م بدددل الشدددهيد الدددال  ا هللا حصدددلع ه دددا بعدددد البعددددإالت 
لد  قيا ع الهاجرإم البمثلة ا اجليل ال دمي مم ال اعددع ف دد  علدم الشديخ 

) ر اليزإددد(ال وهددو الرجددل اإل اري الددا  لددد  ال اعدددع م ددذ أتسيفددها  سددعيد
وكددان الفددؤو  اسو  عددم الل  ددة الاليددة سدداب اال واليددوم  علددم  ندده هددو اسمددري 
اجلدإدددددد ل دددددره ال اعددددددع ا  فمانفدددددبان وهدددددذح اإلسدددددتاتي ية اجلدإددددددع الرابو 

كد  نعدو  اسمرإكان وما  ار ا فلكهدمال وكدذل  هدذا هدو الفد يل اسف دل ل
ال ان على ال يا ات اجلدإدع وليعلم اجلمي   ن ا ال نع د قيا ع معي ة بل تم 
نع د هللا وحدح ال ارإ  لهال ف  ا قدر هللا و صابب ا الصدي ة ا ال يدا ع العليدا 
فه او قيا ع جاهزع لببوىل اسمر ا احلا  و ون  ي أتخريال ومم جدإد  بص 

 ن  عل ددع الددوال ت البحدددع اسمرإكيددة ومددم لدم ال إعددرث قيا ت ددا  ن ددا وم ددذ 
معهددا مددم المددربيص احلددرب علي ددا فدد ن قيا ت ددا الركزإددة خبددريال فدداسمري العددام هددو 
الشددديخ  سدددامة بدددم ال ن خبدددري وبصدددحة جيددددعال وال يدددا ع الاليدددة خبدددري وب يدددا ع 
الشددديخ سدددعيد  مدددا الشدددرعية فكلهدددم ا  إدددران وإعيشدددون بفدددالم ب يدددا ع اسش 
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 بو ح جمل الورإباين  ما ال يا ع العفكرإة واسم ية فدال خي دى  ال اضل الشيخ
علددى  حددد  ن ال ددرابت البباليددة ا  فمانفددبان توضدد  مددد   سددبعدا  هددذح 
ال يددا ع ورجاهلددا كلهددم خبددري فدداسش الشدديخ  بددو ممددد الصددري والشدديخ سددي  
العددد  الصددري اددا خبددري وا  إددران وإواصددالن الك ددا  ابلبشدداور مدد   خددوا م 

م ال ددددا ع اليدددددانيص ا  فمانفددددبان  مثددددا  اسش خالددددد احل يددددو واسش  بددددو مدددد
 سددالم الصددري العددروث بشددعيو  و الفددعدّي كمددا  ن  عددالن الشدديخ سددعيد 
 مريا جدإدا جاء بعد  سر اسش واحل يو وبطل ا الشيخ ع د اهلدا ي العراقد  

فكددل ادديت  فدد  هللا  سددرحال ومددا ام رءسدداء الل ددان الكونددة لل اعدددع اسم خبددري
  ن ااء هللا سبكون خبري. 

وبعيددددددددا عدددددددم  فمانفددددددددبان وا موضدددددددوه  ات صدددددددلة ابحلركددددددددات 
اجلها إة واإلسالمية ف د نشرت الراجعدات ا اصدة بع دو  الزمدر وهدو قيدا ي 
مم اجلماعة اإلسالمية الصرإة وقد  قر ومم معه  ن يرإ ة البميري ا ال ال  

ل وع والفال ال كما بي وا  ن م هج اإلسالمية جيو  ن إكون سلميا وليو اب
تك دددري الشدددعوب وقبددداهلم غدددري انفددد ال وهدددذا اسمدددر والراجعدددات خدددري لل ميددد  
فدد حم ال نرإددد الشددر سمددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال و  ليددع اإلخددوع ا 
اجلزائر إفدب يدون مدم هدذح الراجعدات ال يمدةال وللمعلومدة فد ن كاتدو كبداب 

وكبدددداب العمدددددع ا  عددددا  العدددددع الشدددديخ  اجلدددام  ا يلددددو العلددددم الشدددرإ ال
الفيد  مام الشرإ  العروث ابلدكبور ف لال والف ون حاليا ا مصدر بدد  
بشر  ما كب ه ا تلد  الكبدو الدص  صد حع مراجد  لكدل مدم إرإدد  ن فدل 
 مدداء الفددلمص  و الكددافرإم المددري مدداربصال ونفدد  هددؤالء  ن الرسددو  صددلى 
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م مدم سدلم الفدلمص مدم لفدانه وإددح"ال ل دد بدص هللا عليه وسلم إ و  "الفدل
الددددكبور ف دددل للكثدددريإم مدددم الشددد اب م اصدددد فبدددواح ا تلددد  الكبدددو وهدددذا 

م اخبل  هدذا الشديخ مد  مدذهو الددكبور   دم 1993ليو جدإداال فم ذ 
ال واهري و خوانه ايخرإم ا اجلماعات الصرإة ال  رفعع الفال  و قرت 

اتلددة الرتددددإم ومدددا  ىل  لدد  مدددم الشدددعارات ابالن  ددارات ا مصدددر ة دددة م 
ال  سا ت تل  الرحلةال وقد  كرت كي   ن الدكبور   م قدد أتادر  فكدار 
الشدديخ  سددامة ببوجيدده الفددال  للعدددو العلددين والكددافر اسصددل  ا بددل لدد ال ان 
بدال مم الدخو  ا معمعة الش هات وال با  المري واضد  مد  بدين جلددت اال 

الكثدريون ف دد   دوا  ن الشديخ  سدامة إبد ار ابلددكبور   دم  وهذا ما ال إ همده
ولدديو العكددوال ولك  ددا ا ال اعدددع نعددرث كددل ادديتال والصددحي   ن مجاعددة 
اجلهدا  أتادرت  عمل ددا ولديو العكددوال وهدذا مدا      ىل  مددج الكدل ب يددا ع 
الشددديخ  سدددامة وإ دددوب ع ددده الشددديخ   دددم ال دددواهري حفدددو العلومدددات الددد  

 .ور تين مم اإلخوع
 

 القتل  ابب ات
 

م ومازالدددددع الددددددماء 2007 ن دددددا ا الشدددددهر ا دددددامو مدددددم سددددد ة 
تفدددديل ا بددددال  الرافدددددإم ور ف دددد  اسمرإكددددان احلرإددددة وال الد وقراييددددة هلددددذا 
الشددددعو الفددددكص وابلعكددددو مددددم  لدددد  ف ددددد اددددهدان  كددددرب نفدددد ة ا عددددد  

صد وفهم  ال بلى اسمرإكان ا العرامل وهذا إعين  ن اهاهدإم خبري وإ  مدون
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 كثددددر فدددد كثرال وال إ ددددم  حدددددكم  ن تراجدددد   ور ال اعدددددع ا العددددرامل بفدددد و 
البصددددرفات ا اي ددددة ا حدددد   ب دددداء العشددددائر واسددددبهداث ال اومددددة ا بعدددد  
اسحيان هر  اإلخبالث سيؤ ي  لد   ىل ضدع  اهاهددإمال فاحل ي دة الد  

رجدددا   ال ترإددددح  مرإكدددا هددد   ن اهاهددددإم مدددم  ب ددداء العدددرامل هدددم  كثدددر مدددم
ال اعدع وعمليارم فعالة وهلم غطاء اع  واس  وهذا ما خت يه واا طم عم 
العدددار ابسدددبادام  سددددم ال اعددددع ا كددددل عمليارددداال ولكدددم الواقعددددة  كدددرب مددددم 
الططددات  مرإكددا فال اومددة العراقيددة م  مدددة  كثددر مددم الفدداب ال وقددد اعدددتث 

ولكد  إهربدو عفدكري ا هدذا الشدهر ال داروال  120العدو م بدل  كثدر مدم 
مم هذح الفائالت وخت ي  البمطية اإلعالمية عم ال شل ا العدراملال وكمدا 
توقعددع الصددهاإ ة  ن نشددهد صددي ا سدداخ ا جدإدددا ا ل  ددانال ان  ددر الوضدد  
فيهددددددا  ون سدددددداب   نددددددذار وقددددددد    ددددددع ت  ددددددؤات الصددددددهاإ ة وفرحددددددع اإل ارع 

افددددإم وتشدددميل اسمرإكيدددة الددد   را ت  بعدددا  اإلعدددالم عمدددا جيدددري ا بدددال  الر 
الفدددلمص  خددد  اسحدددداا حدددص ن فدددى م سدددات ا ا فليفدددطص و فمانفدددبان 
والعرامل والصوما  ون فى اإلحبال  احل ي   العفكري ل ط ب اال وقد  خطد  
بعدد  الشدد اب ع دددما فهمددوا   ددم جدداهزون لواجهددة اجلدديش الل  دداين وب ربكددة 

ايم ال ليفطيين  ون  ي مم الاابرات العالية بد ت معارو  ر ال ار  ا ال
مددربر إددذكر وقددد أت   الكثددري مددم العددز  مددم الفددلمص ال لفددطي ص وكددذل  
الهدداجرإم العددرب ا هددذح العدداروال وكمددا  عب ددد فدد ن الوقددع ر إكددم م اسدد ا 
ل دددب  ج هدددة ا ل  دددانال ولدددو كاندددع تلددد  اجل هدددة موجهدددة ضدددد قدددوات اسمدددم 

  تلكا اجل هة ا اليم مليت الك رإة الوجو ع ا اجل وب لكان  ف ل مم فب
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ابلفلمص العز  والفاكص والهاجرإمال سن ا نعلم  ن اجليش الل  اين إعطدش 
لددددددددماء ال لفدددددددطي يص  ي وسددددددديلة مدددددددم الوسدددددددائلال كدددددددذل  ال دددددددو  الؤإددددددددع 
لعمرإكدددان ا ل  دددان واجلددديش الل  ددداين وك ددداق  اجليدددوش العربيدددة إب  دددون الثدددل 

نعامدة"ال ل دد   هدر هدذا اجلديش ج  ده ع ددما  العرر " سدد علدّ  وا احلدروب 
كدان  سددو  الفدلمص مددم اد اب حددزب هللا ومدم قاتددل معهدم مددم اجلماعددات 
الفددددد ية الل  انيدددددة وهددددد  كثدددددريعال وقدددددد واجهدددددوا اسعدددددداء ب فدددددالة وا ا طدددددويف 
اسماميددددددة ا الصددددددي  ال صددددددرم ور تبشدددددداب  ال ددددددوات الل  انيددددددة مدددددد  العدددددددو 

دفهاال وهددا هدد  قيددا ع اجلدديش قددد  هددرت الصددهيوين رغددم  ن العدددو قددد اسددبه
اليوم وك  ا ت اتل الصهاإ ة ف د قص وا ال يوت والفاجد و مروا الاديم كلده 
ابسددم "ماربددة اإلرهدداب"ال وكددل مددم إرفدد  هددذا الشددعار فلدديعلم  ندده  هددو مدد  
مذهو اهرم العال  بوش اإلبمال فهو مم قا  م ولبه الشهورع " ما مع دا  و 

  االعب ار سي  حد سو  مم إكون ا ال ل  اسمرإك  ضدان"ال فهو ال إر 
ولدو كدان  إكبداتور ال وهدذا مددا إفداعدان ا هدذح حلدرب الشرسدة فاإلز واجيددة 
ا البعامل م  اسمور تصدو ا صداحل ا بدال اد ال ل دد فرحدع جددا ع ددما 
ععع مم اسش الع ف  وهو قائد تل  اهموعات الد  قاتلدع ضدد اجلديش 

حدا م  اإلعالم وبدص لل ميد   نده ر إ دد  احلدرب و نكدر مدا الل  اين وهو إب
حددا لل ديش وبدّص  ن ه داو  موعدات  خدر  قصددت فدب  ال دار وب ربكدة 
مم الادابرات لكد  إعاقدو الشدعو ال لفدطيين ا الاديمال  ن دا ن دو   ائمدا 
 ن اجلهددددددددا  ال إكددددددددون  ال ابالسدددددددددبطاعة وابب اإلسددددددددبطاعة واسددددددددعةال فلدددددددددم 

اسش الع فدد   ىل احلددوار مدد  الفددلطة الل  انيددة ولكددم قددد  الع لددة؟ال وقددد  عددا
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وجددد اجلدديش الل  دداين ضددالبه وفرصددبه ا ماولددة فددرو هي بدده علددى  هددل الفدد ة 
ا ل  ان وابلذات ال لفطي ص الهاجرإم الدذإم ر إ  دوا صد ا واحددا وهدم ا 
اله ددددرال بددددل ر إ ددددا ممثلددددوا فددددب  الددددذإم  را وا  ن إ رضددددوا وصدددديبهم علددددى هددددذا 

شددعو و قددروا مددا إ علددده اجلدديش ابلادديمال وال ع دددو  ن نددر  محددان ت عدددل ال
 لدددد  خوفددددا مددددم عالقبهددددا ابلفددددلطات الل  انيددددة والفددددعو إة الدددد  كانددددع مدددد  
البصددعيد ا الادديمال ل ددد بددد ت هددذح العددارو وال  حددد إعددرث مددص سددب به  
 سن ماوراء اسحداا  لماز و را  بع هم  ن إل   ابللدوم علدى ال اعددع س دا
ال بددددددواك  هلددددددداال وبددددددذكر ال اعددددددددع و  خاهلددددددا ا االقببدددددددا  الددددددداخل  سدددددددب و 
الفدداعدات لل دديش الل  دداين مددم  مرإكددا وحل اءهدداال وابسددم ال اعدددع سددبدمر  
كددل الاددديم ف دددد عرف دددا وادددهدان ا زم  دددا  ن مدددم ارتكدددو اجلدددرائم   جلددد   ىل 
  لدددو ا دددوث )اسمدددم( و ل ددد  اللدددوم علدددى ال اعددددع إ  دددو مدددم فعلبددده ومدددم
الفددددائلة  مددددام  لددددو اسمددددمال سن  فددددرا  ال اعدددددع ليفددددوا مددددم بددددين ال شددددر ا 
ال ددانون الك ددري العددال  اجلدإدددال   إطلددو بعدد  مرضددى ال لددوب مددم  مب ددا 
 ن  ا ن هؤالء الك ار الذإم إفبع دون الفلمص عل ا!ال  ن ا نبرب  مم فعل 

شدديخ  سددامة لدديو اجلدديش ا تدددمريهم الفدداجد ا  ددرا ال ددا رال ون ددو   ن ال
لددده  ي عالقدددة مدددا حصدددل ا  دددر ال دددار ال و ن اسش الع فددد  لددديو ع دددوا ا 
ال اعدددع ال مددم قرإددو وال مددم بعيدددال وال إعددين  لدد   ندده لدديو  اهدددا اددرإ ا 
إرإددد ا ددري سمبدده و ن  خطدد  ا البوقيددع والطرإ ددة الب عددة ا توجيدده الفددالمال 

العار هم كثر ولديو ضدرور   ن   نه  اهد وهللا وحدح  علم به فاهاهدون ا
إكوندوا  ع داء ا ال اعددعال وكدل واحدد م دا سيحاسدو ع دد هللا بعملددهال و ان 
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ب و ان  ليه راجعونال نف   هللا  ن إصرب اهاهدإم وإرب  علدى ال لفدطي يص 
 برابيف الب و  آمص.

ر تكد رد  اسمور ا كي يا حص  هرت مشكلة )الونم  ك (ال 
الطائ دة هد  الد  انبا دع كي داك  سداب ا وهلدا ندواب ا الربلدان وما  ن هدذح 

والفوءلة عم عدع جرائم كرب  تفبهدث ال  ائدل الصدمر  ا كي يداال  را ت 
الفددلطات  ن خت دد  ق حهددا مهامجبهددا س ددا قددد تعدددت احلدددو  ومدد  كددل تددل 
اجلدددرائم الددد  ارتك دددع مدددم ق دددل هدددذح الليشددديات ال  ليدددة  ال  ن الفدددلطات ر 

ط   يالمل تفمية اإلرهاب عليهاال بل را  ا  حياانال رغم  ن كل علمية تف
تفددبهدث  بددر ء مفددلمص ا كي يددا تكددون  ددع ب ددد مددا إفددمى احلددرب علددى 
اإلرهاب ولو ر تؤ ي العلميدة  ىل  ي  عب دا ال فه داو  ت دامل بدص الفدلطات 
 واإلعدددالم الصدددهيوين الكيدددين  ن تددددرب  اإلرهددداب ابإلسدددالمال وع ددددما بددددد ت
احلكومة ابلمايلة ا الر  على جرائم هذح الليشيات ت  ه مجاعات احل وقيدة 
اإلسدددالمية وغريهدددا  ىل هدددذا اسمدددر وت بحدددع عيدددون الفدددلمص الدددذإم فهمددددوا 
م اادرع  ن خطدد  الفددلم إفددمى  رهدداابال ووصددلع اسمددر  ىل  يددالمل اإلرهدداب 

يددة والددذإم لكدل مددم إطالددو ابإلفددراد عددم اسسدر  المي ددص ا الفدد ون الكي 
اخبط ددوا وسدددلموا إلايوبيددداال   دددا سياسدددة تكمدديم اسفدددواحال فمدددم إ بدددل ابل دددات 
وإفدددل هم وإددددرع هم وإدددره هم ابسددددم ال صدددرانية ال إفددددمى  رهددداابال ل ددددد كثددددرت 
عمليددات ال هددو والفددلو وقبددل ال ددان ا ا ايددات الرئيفدديةال وبددد  اإلعددالم 

لكارادددةال وأتخدددرت الكيدددين ابلبحددددا عدددم الوضدددوه عل ددداال سن اسمدددر  اددد ه اب
الفلطات الكيي ية كثريا ا البعامل م  هذح اهموعاتال ولكم وب م  مدم 
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المربيص الذإم وقعوا ا البهدإد م اارع ف د اخبط  بع هم وقبدل ايخدرإم 
فبحركع حكومدة كي داك  ضدد الدونميك ال وبطرإ دة وحشدية ال ن  لهدا مهمدا 

حيدددداء ال  ددددريع ا نددددريور اخبل  ددددا ا الدددددإم  و ا العددددرملال ل ددددد اقبمحددددع اس
وابلدددددددذات ا ضدددددددواح  )مدددددددا اري( وقبلدددددددع ال دددددددات  لمدددددددا وعددددددددواان ابسدددددددم 
الدددونميك ال وكاندددع الشدددرية تددددخل ا احلددد  فب دددرب ال فددداء واسوال  والدددارع 
ابالن طدددا  علدددى الطدددص واسوسددداش ومدددم إرفددد  ر سددده و قدددو   دددر  رفددد  الدددر نال 

لشدعو الكيدينال و مدا إطل  الرصان عليهال كانع عمليات وحشدية ا حد  ا
قدددا ع الددددونميك  فكددددانوا  حددددرارا وندددواملم إبحددددداون ا اإلعددددالمال لددددذا جلدددد ءت 
الونميك  حليلة  خر  لك  تل دع  ن دار الفدلطات للمفدلمص مدم جدإددال 
ف ددد ان  ددرت ق  لددة صددمريع مصدد وعة إدوإددة حفددو رواإددة الشددرية ا ادداره 

ا  لد  الشدارهال لدذا  )موي(ال وي عا ت   تذكار الفد ارع اسمرإكيدة الفداب ة
بدددد ت العلومدددات اسوليدددة ا اسخ دددار تبحددددا عدددم عمليدددات  رهابيدددةال وك دددا 
نبددداب  اسخ دددار عدددم يرإددد    اعدددة الددد  ر سددد  قفدددم الفدددواحل ال ون دددح  
هلهددذح الهزلددة اإلعالميددةال ل ددد  ددداع اإل اعددة الربإطانيددة الصددهيونية ع ددا مددم 

ري بكدددل وسددديلةال م ابالن  دددار الصدددم1998جدإدددد وحاولدددع ربددد   حدددداا 
  ددددم وهللا إلع ددددون بع ددددو  ال ددددانال  ندددده سددددحر اإلعددددالم ال  دددداق  الددددذي خيدددددر 
الشددددعوب دت دددددانال لفددددد ا ةاجددددة  ىل ت  دددددري لكددددد  نل ددددع  ن دددددار العدددددار  ىل 
م ال دددداال فالفدددد لة ال فددددلطي ية والعراقيددددة وغريهددددا واضددددحة للعيددددانال وتددددم ال 

ث الشددددرعية تب عهددددا ن ددددرب ابجلرامدددداتال فهدددددوءان وصددددربان واخبيدددداران لعهدددددا
ضدددرابت موجعدددة مكوندددة ابسي دددان مدددم الب  دددراتال "فددد  ا ضدددربع فددد وج "ال 
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ولفدد ا مددم تلدد  ا ددال  الدد  تب دد  يددرمل اإلزعدداد ف دد  فب ددرب رصاصددة ه ددا 
وق  لددة ه دداو ومددا  ىل  لدد ال  ن ددا ال نبعامددل مدد  اسحددداا ابلددر و  اسفعددا ال 

فد و مشداركبهم ا ولوكان كذل  هل م ا رجا  اسمم و سرهم الكشوفص ب
خط  نفداءان و ي ال دا وتدرحيلهم للعددو اإلايدور!ال ر إدرحم اإلعدالم الكيدين 
الصهيوين الفلمص رغم  ن قائد الشرية وهدو اجل درا  حفدص علد ال قدد قدا  
لةعددالم  ن إك ددوا عددم البحدددا عددم عمليددة وعدددم تصدد ي ها ابإلرهابيددة ق ددل 

ي  ال بشدددددر ا كي يدددددا ر صدددددل-نبدددددائ  البح ي دددددات  ال  ن اإلعالمددددد  الصدددددهيو
تفكع بل حاولع  ن تشك  ا بياانت الشريةال  ما ما  قوله ه ا هو  ن 
خلية ارمل  فرإ يا ر تكم هلا  ي صلة ببلد  الهزلدة وال نشد   ن الدونميك  
وراءهدا  اولددة االنب دام مددم وحشدية الشددريةال ور  دع ا العمليددة  ال ادداجمل 

ل ددع انب دداح ال ددان ا هددذح الرحلددة  واحددد وهددو مددم كددان فمددل الشددح ةال ومددا
هدددو قيدددام الشدددرية ابعب دددا  نفددداء مفدددلمات تواجددددن ا تلددد  ال ط دددة  ا ددداء 
اسحددددداا هددددر    ددددم مبح  دددداتال ورّكددددز  حددددد ال دددد ايف لعخددددع الفددددلمة 
وكانع تصدور مدم جهازهدا ا مدو  وهد  ت عدل كمدا إ عدل اجلميد ال وتع دو 

اإلسددالم ف دد ال فع دددما ر   الفددلمون ع دددما عرفددوا  ن سدد و اإلعب ددا  هددو 
 حددددد الشددددرية الددددر ع الفددددلمة البح  ددددة ا تلدددد  ال ط ددددةال قددددا  هلددددا ابحلددددرث 
الواحدددد "ل دددد ج دددع لبب كددددي  ن كاندددع العمليدددة انجحدددة؟" و مدددر ابعب اهلدددا 
بكل بفاية ه  وامر ع مفلمة  خدر  مدم ق يلدة كي داك ال وع ددما اسدب وبم 

بيددة الفددلمةال وه ددا اثر الفددلمون تركددع الددر ع اإلفرإ يددة الفددلمة وسدد  ع العر 
ا كي يدددا  فارقدددة وعدددراب وه دددو  وغدددريهم س دددم ال إرإددددون  ييدددزا ا  إددد هم ل دددد 
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يل وا مم الفلطات االفراد ال ور  للمر ع العربية  و سدب د  ال داهراتال وقدد 
تركوهددا  ون  عبدددذارال  نددين  قدددجمل هدددذح ال صددجمل الصدددمريع لكدد  إعلدددم اجلميددد   

الطميدددان اسمرإكددد ال   دددا غابدددة ال قدددوانص فيهددداال كيددد  كدددان عيشددد ا ا زمدددم 
وكان الفلمون كالمزالن تصا  وتؤكل  ون  ي سداب   ندذارال وصددمل رسدو  
هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم "سدددببدعى علددديكم اسمدددم كمدددا تبددددعى ايكلدددة  ىل 
قصدددعبها"ال و  ددددم  ن  مبددد  احليددددواانت ا المدددداابت ال بوحدددة كانددددع تعدددديش 

 دددا االنفدددانية الددد  ر تكدددم  دددتم بع دددها بع ددداال  حفدددم عيشدددة مدددم  بمعات
بفددد و تع دددع المربيدددون و ددد هم   دددم  ف دددل مدددم غدددريهم ا هدددذح الددددنيا وقدددد 

  ا ب ا عكو  ل  فكرامة الفلم  قو  مم  ي غرر كافر ا العار.
 ا لم ِف ل ة

 
ل دددد تزاإددددت العدددارو ا قطددداه غدددزع بدددص ال لفدددطي يص وال بي دددة 

ان علددددى غددددزع كلهدددداال وهربددددع الليشدددديات وال ددددوات ال هائيددددة هدددد  سدددديطرع محدددد
الواليدددة لع دددان  ىل مصدددر وم هدددا  ىل رام هللاال وفشدددلع الاطددد  اسمرإكددد  ا 
تركي  محان والشدعو ال لفدطيين ا بدلال وبدد  ال عدوا اجلدإدد ال اادل تدوين 
بلري إبحدا عم حكومة فلفطي ية ا رام هللا وإطلو العار  ىل البعامل م  

 اما احلددإ  مد  محدانال وال نددري كيد  إكدون الدرء وسديطا   ول   ورف 
وهدددو ال إرإدددد  ن إدددبكلم مددد  كدددل ال صدددائلال بدددل خيصدددجمل فصددديل  ون آخدددرال 
وعلى كل حا   ن ا ال نرحو ملدؤالء اإل ليدز ا غدزعال س دم  سدان الشدكلة 
 صددددالال وهددددم مددددم قدددددموا فلفددددطص لليهددددو  ا ي دددد  مددددم  هددددوال  مددددا الددددذإم 
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ون دددجمل الددوا  ال توليدددة واسساسدديةال فليعلمدددوا  ن هللا  إبددذمرون بفددد و الطعددام
ول    و أن أه      الق    ر  آمن    وا واوق    وا ل,تحن    ا عل    يُم برك    ات م    ن إ ددددو  )
(ال لم  وت  حدد د ن الصدهاإ ةال بدل د ن هللا الواحدد اسحددال وهدو اللما 

ال ددداهر فدددومل ع دددا ح وهدددو الدددرزامل  و ال دددوع البدددصال فدددال إ  مددد   ن ن بعدددد عدددم 
مية الددد  تددددعوان  ىل اسخدددذ ابسسددد اب   البوكدددل علدددى هللاال ع يددددت ا اإلسدددال

و ن م  العفر إفر ال ال اد   ن سديطرع محدان علدى غدزع خدري مدم سديطرع 
زمرع  حالن عليهاال ونف   هللا  ن إثو اجلمي ال سن ال صر مم ع د هللا  ما 
  كديم ال دان والعمددل لشدرإعة هللاال هددو مدا إ ب ددرح هللا م دا بعددد البمكدص وهددذا

  ان عل    بك م أن يُل   ع دوكم ويل تخل,كم ِف اسمر لديو بفدهلال )
(ال ي عدددددا سدددددارعع حكومدددددة مصدددددر الواليدددددة األ لا فينظ     ر كي     ف وعمل     ون

للصهاإ ة  ىل ق ل معرب رف  مم  جل ال م  على محان وسح ع المثلص 
هلددا م هددا وك ن ددا نع ددد ال ددانال إ  مدد  علددى هددؤالء  ن إ همددوا   ددم كلمددا بعدددوا  

 ددل حلمددانال ولددم تفددطي   ي جهددة عددز  محددان مهمددا فعلددع كددان  لدد   ف
وسددي و ع ددان و ورواب وغريهددا للب دداوو مدد  محددان س ددا الوجددو ع ا  رو 

 الواق .
وبعدددددد سدددددديطرع محددددددان علددددددى ال طددددداه اددددددهدان حددددددداث ابرزا ف ددددددد 
تدددخلع ب ددوع ا ق ددية جونفددم الددذإ  الربإطدداين الددذي خطدد  ا غددزع ق ددل 

لدد  خط بدده جتهددل مواايدد  العمددل اجلهددا ي عدددع  اددهرال وكانددع اهموعددات ا
واسحكددام الشددرعية ا حدد  مددم إدددخل بددال  الفددلمص سددلما ود ن مددم  ي 
مفدددلمال فددد  ىن الفدددلمص جيدددريال وهدددذا مدددا جيهلددده الددد ع  ا العدددار اإلسدددالم  
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وإهدامجون الفديا   ون  ن إشدكلوا  ي خطددر علديهمال  مدا ال فدا  اسخالقدد  
المربيدون ع هداال ل دد جتاهلدع هدذح اجلهدات فهو م بشر ا بدال ان و ن غداب 

اجلها إة  ن صوت هذا الرجل كان لصداال ال لفدطي يص ولديو ضددهم علدى 
اسقدددل هدددو ر إ دددرهم ا اددديت  ا ددداء وجدددو ح ا غدددزعال وال جيدددو  ن تبدددداخل 
اسمددور  ا دداء احلددروبال فالصددح يون المددري عفددكرإون هددم  حددرار ا تمطيددبهم 

ر إكددددم عدددددوا للشددددعو ال ليفددددطيين ور  احلددددروب  ون  تيددددازال وهددددذا الرجددددل
فمددددل الفددددال  ضدددددحال ل ددددد كانددددع عمليددددة ا طدددد  خطدددد  اسددددتاجتية هلددددذح 
اجلماعددداتال والهددددم  ن محدددان تدددددخلع ب دددوع و  فدددد   سدددر هددددذا الصددددح   
وعملدددع لددده مراسدددم رعيدددة مدددم ق دددل حكومدددة الشدددرعية ا غدددزعال وقدددد  غ دددو 

رامدددددات  ىل محدددددان ور  لدددد  ال رإددددد  الطدددددرو  الوجدددددو  ا رام هللاال ووجددددده اال
تفدكع اسخددريع بددل  عل ددع حددراب  عالميدا ف يعددة بددص محددان وفددب ال و را ت 
فددب  تشددوإه ععددة محددان د هددار لل ددان   ددا كانددع علددى علددم ابلعمليددة مددم 
 وهلاال وما جيهله الوالص لعمرإكان ا ال ط ة هو  ن كدل مدم إطعدم ا حد  

ربال فمددا قيمددة المددرب  ن كددان ال دداومص إكددون معددزوال اددع يا و ن  ح دده المدد
الشدددعوب تم ددد كم؟ال وقدددد تددددخل الصدددح   الربإطددداين جونفدددم ون دددى كدددل 
 لدد  وبددّرء سدداحة محددان وسددر خبروجدده سددالا وقددد أتاددر كثددريا بطرإ ددة معاملبدده 
الفي ة مم ق ل بع  الذإم ر فتموا  نه  سري لدإهمال وقد   هروح ا بع  

ا ال نراضاح  سراان فكي  ن عل الراحل  سرح وهو مربويف ةزام انس ال وهذ
ما ال نرضاح بمريان؟ال جيو  حتام مشاعر اسسر  كما  مران مم هللا سد حانه 
وتعدداىلال فكددل مددا ال نرضدداح سسدددراان ال نعملدده سسددر  غددريانال ونفددد   هللا  ن 
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إ ددددد   سدددددر ال دددددات مدددددم الفدددددلمات ال ليفدددددطي يات العب لدددددص ا الفددددد ون 
 ص.الصهيونيةال آمص   رب العال

 
 

  ُدا  ِف ابلاد األ ر
 

ومن أالم ممن من   مل اجد   أن ي  كر فيُ ا قا  هللا تعاىل )
(ال رمدا ااه وسع  ِف خرا ا  أول   م ا ك ان   م أن ي دخلوها إال خ اا,ْي

إ م ال ارف  نين   دا عم ال رن اسو  مم اإلسالم ع ددما كدان الشدركون 
  ءكدددد ه دددا وليشدددهد البدددارإخ  ن إ بشدددرون ا كدددل مكدددان مدددم اجلزإدددرع ولك دددين

ال صدددددو  ا هدددددذح ايإدددددة رجدددددا  عاادددددوا ا زم  دددددا وسدددددعوا  ىل  ففدددددا  ال دددددان 
وقبلدوهم ا الفداجد وخدافوا مددم  خوهلدا  داورع مددم فيهدا وقصد وهم وقبلددوهم 
ابجلملددددةال  نددددين   دددددا عددددم  حددددداا الفدددد د اسمحددددر ا  سددددالم آاب  الدددد  

يددد  كيددد   ن بدددرواز مشدددرث ف دددد وقعدددع ا الشدددهر الفددداب ال ل دددد ادددهد اجلم
صددوابه و علددم حدددراب عل يددا علددى ادددع ه وعلددى اإلسددالم عمومدددا و ن زعددم غدددري 
 لدد  ف فعالدده تث ددع عكددو مددا إددزعمال فهددو ال إددؤمم  صددال ةرمددة الفدداجدال 
ورغددم ق ددو  اإلمددام غددازي ا ا ددرود بفددالحه وبرف ددة ادد ابه  ىل م دداي  آم ددة 

المرب  نده ضدعي ال وسنده قدد   ال  ن مشرث ر إ  ل  ل  سال إر  مم ق ل
ندددو  فعدددل الشدددر ا  لددد  الفددد د ور تكدددم هددد  الدددرع اسوىلال فهدددو إعدددارو 
وجددو  الفدد د ا تلدد  ال ط ددة م ددذ سدد وات وإددر   ن  لدد  غددري ح دداريال 
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وال نددددري مدددا احل ددداري؟ال هدددل وجدددو  الفددد ارع اسمرإكيدددة الصدددلي ية ا  رو 
ال ال نددري مدا ا إرإدد الطهارع ح اري ووجو  الف د اسمحر غري ح اري!

هددذا الرجدددل العلمددداين ا طدددريال ل دددد آاثر اسمرإكدددان علدددى ادددع ه والثدددل إ دددو  
هلدددؤالء ال بمدددص لععدددداء "خدددافوا مدددم اسمرإكدددان ور خيدددافوا مدددم هللا"ال وكاندددع 
ه دددداو هدنددددة بددددص  ب دددداء ال  ائددددل ا وزإرسددددبان وبددددص احلكومددددة ولكددددم ع دددددما 

فدلمص ا الفد د اسمحدر ا  رإدخ وجهع هذح اسخريع  سدلحبها سب داء ال
م علل ددع اهلدنددةال وهددذا هددو الصددوابال ال هدنددة  ا دداء سدد   6-7-2007

الددددماءال وإ ددددو  ن هدددذح اسزمدددة سدددبب   مشدددرث  ىل مدددا ال  اإدددةال وس شدددهد 
ت  ريات تذكريإدة هلدذح اهدزرع الع يمدةال وال  اد   نده سدي بل عدد ا ك دريا ا 

ا مبابعدددة البح ي دددات وسددديبدخل ا الفددد د ولدددم إدددتو لةعدددالم  ي  دددا  
ال  ددددداء  إ دددددا الج ارهددددددا علدددددى عددددددم مواصددددددلة البح ي دددددات حدددددو  ال فدددددداء 
واسي دددا  والرجدددا  الدددذإم اعب لدددوا مدددم الفددد د بمدددري حدددربال ف دددد اسبفدددلم 
ال ددات ل ددوات مشددرث وبدددال مددم  يددالمل سددراحهم كددانوا إو عددون ا  مدداكم 

ل اديت ا ال اكفدبان سرإةال و  م  ن مشرث إلعو بذإلهال فاالسالم هو كد
والفان ةرمات الفلمص  مر ع يمال ورغم ماولبه لص  اإلرهاب والبشد  
وال كددر الرجعدد  علددى اسش  مددام غددازي وهددذح كلهددا كانددع ك مدديجمل عثمددان 
فيمم إركبو اجلرائم   إهرب م هاال  ال  نه ر إ    ا  ل ال فالشعو إر  

ابل  ددداء علدددى  قدددوات ت دددرب وتددددمر مفددد دا  رخييدددا بفددد و حدددو مشدددرث
الفلطةال وليو بف و  ن جل ة الف د ترإد الشرإعةال فهذا  مدر ي يعد  سن 
ال اكفدددددبان  ولدددددة  سدددددالمية و وسدددددبورها الشدددددرإعةال و  كاندددددع احلكومدددددات ال 
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تفبطي   ن تط  ها فلبتو مم إفبط  فعل  لد  لبفداعدهاال  ن الشد اب ر 
ين هو اإلسالم إكونو ضد الدسبور كما إزعم مشرث سن الدسبور ال اكفبا

رغددم عدددم تط ي دده مددم ق ددل مشددرث و عوانددهال وا هددذا احلددا  إكددون هددو مددم 
وقدددد  ضددددد الدسددددبورال سندددده هدددداجم  ور الع ددددا ع وقبددددل اسبددددر ء مددددم ال فدددداء 
واسي ددددا  ورمددددى علدددديهم ق ابددددل المددددازال وتدددددخل ا ال  دددداء و را   ن تكددددون 

ر جير وا علدى الفلطة كلها ا إدحال ما   هش ا هو سكوت العلماء ا العار 
الكدالم ضددد هدذا اهددرم الدذي إفددبهدث  ور الع دا عال ومددم تكلدم ف ددد  هددان 
الشددد اب ا الفددد د وارمهدددم ابلبشدددد  وه ددد  مشدددرث زرائمدددهال  مدددا الشددداره 
ال اكفدددباين ف دددد كدددان إعلدددم  ن هدددذح الفددد لة لدددم ردددد   ال بعدددد خدددرود هدددذا 

نه رئيو بال ادع يةال الرجل مم الفلطةال وف د اع يبه واز ا  كرح ال ان لهال  
ولديو هدذا غرإ دا ف دد تعلدم ال شدل مدم سديدح بدوشال فهدو  إ دا قدد ف دد كدل 
 ركانددهال ف دددد  هدددو رامفدد يلدال وتي دددعال وبلدددريال وه دداو زعمددداء كثدددر ا العدددار 
سي شلون ا االنبااابت بف و أتإدهم ل وش ا هذح احلرب ال ربكة. ل د 

 دددا ات ومجعيدددات فعدددل مشدددرث  فعالددده ور نفدددم   ي عبددداب واضددد  مدددم اإل
العلمددداء العاليدددةال ور تكدددم ه ددداو بيدددان واضددد  لدددا حصدددل ا  لددد  الفددد د 
اسمحر مم والع  مور الفلمصال و قصد ه ا اإل ا  العال  لعلماء الفلمصال 
وال مددم علمدداء م  مددة الددؤ ر اإلسددالم ال وال مددم اهددام  ال  هيددةال ل ددد قبددل 

مدر الزهدور كمدا قبدل اسي دا  ا مشرث ال ات مم الشد اب والشداابت ا ع
 اخددل الفدد د ور نفددم   ي عبدداب واضدد  مددم اجلهددات اإلسددال ة الرعيدددة 
وهدددذا إ ددددص مدددد  ال  ددددو  بددددص الشدددعوب الؤسفددددات احلكوميدددة حددددص ولددددو  
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كاندددع  سدددالميةال ل دددد اسدددبهزء مشدددرث ابلفددداجد و لدددم ن فددده ع ددددما م ددد  
وم    ن يعظ    م إ يددددةال )ال دددان مددددم الددددخو   ليهدددداال ور فدددتم تلدددد  الشدددعائر الد

(ال وهللا لدو احبمدى الشد اب بك فدية  و  عاار   فأ  ا م ن وق و  القل وب
مع د بو ي لا جتر  مشرث مم مهامجبهمال حدص الصدهاإ ة كحكومدة  فدو 
 لدد  حفددداب ق دددل ال دددوم  ىل اسقصدددى  و  ي مفددد د لل بددا ال هدددل  فعدددا  

اث مدددم مشدددرث   لدددم و خ ددد  مدددم ا بدددل الصدددهيوينال اجلدددواب نعدددم سنددده خيددد
ال و  الك رإة العالية و هاب م ص ه وال خياث مم رب العالص وهو مال  

(ال ل دددددد جتدددددر  و ان بكرب ئددددده علدددددى بيدددددع هللا وأن ابل     اجد هللمفددددداجد )
س حانه وتعاىلال ومهما كان اسمر ف ن دا ال ندر   ي مدربر ا اقبحدام مفد د 

وال  دراء  ليدهال ل دد  إذكر اسم هللا فيه وإدرن ال ان ادرإعبه و وي الفداكص
جتر  هدذا الرجدل وعمدل مدا ر إ ددر عليده اسمرإكدان ا العلدمال وحدص لدو فعدل 
اسمرإكان مثل هذح اسفعا  كما اهدان ا مفد د ال لوجدةال  ال   دم ك دار 
 صلص وال فتمون مفداجدان وال إددإ ون بددإ  اال فهدم ال فتمدون مفداجدان 

ذا هدددم ك دددار  صدددليصال وندددر   لددد  ا س دددم ال إعتفدددون بفدددلطبها علددديهمال لددد
اسلعدددداب الدددد  تصدددد   مددددم  جددددل ا دددداو حرمددددات ال ددددرآن والفدددداجدال   ددددم ال 
إؤم ون بدإ  ا و عل وا حراب واضحا ضد  قامة  ولة  سالميةال  ن دا ندر  كيد  
إبعاملون م   إدرانال وكدذل  رإ دبهم حدو   ولدة آ  سدعو  رغدم   دا الصددإ ة 

ضص عم ال هج اإلسالمية والدوسبور ال درآينال لدم ال ربة هلمال  ال   م غري را
نبع دددو  ن هدددداجم ك ددددار  صددددليص الفددداجدال ولكددددم الع ددددو فدددديمم إدددددع  
اإلسددالم وفكددم  قددو  الدد ال  اإلسددالمية ا عصددرانال  ن ددا ا اددرإعب ا ال  يددز 
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اقبحددددام  ور الع ددددا عال سددددواء كانددددع ك يفددددةال صددددوام ال جوامدددد ال معابدددددال سن 
ن خالف ددا مدد   خوان ددا مددم  ب دداء آ م مددم اس  ن الرسددو  م ع ددا مددم  لدد ال س

اسخددر  لدديو ااصدد ال بددل هددو خددالث ع دددي  إددين م ددىن علددى  سفدددو 
 اله ال ل د تع   ا ع دما برر مشرث  ن ه ومه للمف د س  ه  خبطداث 
بعدد  الشدد اب لرعاإددة  جانددو مددم الصددصال وهددذا  مددر م ددح  سن  ول دد  

ال ور إبواجدددوا ا الفدد د الصددي يون قددد  يلدد  سددراحهم  سددابي  مددم  سددرهم
 ا دددداء  عددددالن احلددددرب علددددى   ر هللا وع ددددا حال وز  علددددى  لدددد   ن الدوسددددبور 
ال اكفباين     الدعارع والفكر ا العلمال والش اب  وا تعاملوا م  الصي ص 
 نطالقددددا مددددم الشددددرإعة واسددددب ا ا  ىل الدوسددددبور اإلسددددالم  ال اكفددددباينال ولددددو 

تددده هدددل إعدددا  ا طددد  اب طددد ؟ال هدددل ت دددبحم افتضددد ا  نددده علدددى حددد  ا اراما
الفدداجد وتشددم احلددروب فيهددا وإ بددل اسبددر ء مددم ال فدداء واسي ددا  والرجددا  
بف و  ن مفلما ما آ   بو   ما؟ال هل اإلسالم جييز  ل ؟ال  ن اإلسدالم 
ال جيددريز اإلعبددداء علددى  ي  ج دد  غددري مفددلم ا بددال ان وبي ددع الشددرإعة  ن 

لفدددلمص بعدددد  ن تل دددى  عدددوع مدددم مفدددلمال مهمدددا كدددان  إدددذاء  ي زائدددر لددد ال  ا
تصد ي  ا لدذل  الفدلمال ال جيدوز  لدد  سن  لد  اسج د  المدري مفدلم  صدد   
ضي ه موجو اسمان الذي  عط  له مدم ق دل  لد  الفدلمال و  ين الفدلمص 
 ك ه  ن جيريال ولكم ليلبزم  ل  الزائر لد ران م ا ف اإلسدالم وفدافظ علدى 

ات الفددلمص وليحددتم مشدداعرهمال  ن ال اكفددبان بلددد  سددالم  سددالمة معب ددد
و وسددبورح هددو ال ددرآنال رغدددم  ن حكددام الدد ال  ال إعملددون بدددهال لددذا مددم  حددد  
بب  يذ الدوسبور ال اكفباين ع دما إهان وال فدتم!ال ل دد  درو الشد اب مدم 
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واجو ارع  ابسمر ابلعروث وال ه  عم ال كر حفدو الفدبطاه حدص لدو 
معهدم ا الوسدديلة الب عدةال وكمدا قلددع ل دد  يلد  سددرا  الصدي ص م ددذ  اخبل  دا

فدددتعال ولكدددم إ ددددو  ن مشدددرث كدددان لددده خدددالث ااصددد  مددد   مدددام مفددد د 
اسمحر الشديخ غدازيال  امدا كاحلكومدات الفداب ة ا ال اكفدبان الد  نصد ع 
العددداوع لوالددد اإلمددام غددازي الددذي كددان ق لدده  مامددا للمفدد د اسمحددر ور تكددم 

تددر   لددهال وحاولددع مددرارا وتكددرارا االسددبيالء علددى الفدد دال وهددذا  الفددلطات
مددا نددراح ف ددد  هددر  موإددة مشددرث ع دددما هدداجم جيوادده م دداي  ال  ائددل و را  
 ن جيددر هم مددم  بفدد  ح ددوقهم. وجيددو  ن  بددص ه ددا  ن ه دداو م هددوم خطدد  
لدددي الكثدددري مددم ال دددان حددو  مفددد لة محددل الفدددال  ا   ر الفدددلمص  ون 

ال  ن اقب داء الفدال  لدد  الفدلم  مدر ادرع  ومدم الفد ة ال  وإدةال رفعه علديهم
ف د كان الرسو   بل  الفيوث وكذل  الصحابة وال إعين  مبالو الفال  
هو الب اتلال بل فتم كل واحد ايخدر سن دا مفدلمون وال إوجده الفدال   ال 
 لععدداء العبددإمال  مددا مدا حصدل اليددوم ا زم  دا هدو ت ددر  الفدال  ا جدديش
وادددددرية ال  دددددام  دمدددددة الفدددددلطات ف ددددد  ال  دمدددددة الشدددددعوال   دددددم فمدددددون 
سلطارم الدإكباتورإةال ه او مواضي  كثريع مبداخلة ا زم  ا فمم جهة نر  
 ن ا بل الكافر الربإطاين احتم مشداعر ال  ائدل ال اكفدبانية واسفمانيدة  ا داء 

حدداكمون  ىل اإلسدبعمارال وعاادع تلدد  ال  ائدل  سددلحبها ا حكدم  او إب
ادره هللا وهدم مر حدون لدذل ال  مدا اليددوم ف در  مدم إددع  اإلسدالم ولك دده ر 
إفددبط  احددتام الفددداجد وال ق ائددل الفدددلمصال وكددل هددذح ال ددد ة مددم  جدددل 

  رضاء الصهاإ ة ا واا طم.
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 عملية أسر الكو ايت

 
وفيمدددا كدددان اسمدددر صدددع ا للمدددرابطص ا الفددد د اسمحدددر ان ل دددع 

انفددددبان وتفددددارعع العلمليددددات فيهدددداال ومددددا زل ددددا ا الشددددهر اسوضدددداه ا  فم
الفدددداب  الدددديال يال وقددددد اددددهدان عمليددددة نوعيددددة ولك هددددا ع ي ددددة ف ددددد  سددددرت 
العشددرات مددم ال صددرإم الكددورإص ا غددازينال وكمددا سدد  ع وقلددع  ن مفدد لة 
 خبطاث ال ان هو  مر ع يم ا الشرإعة اإلسالمية وإ  م   ن إكون  ل  

ن فيهددا ومددم  جددل مصددلحة اسمددة وليفددع مصددلحة ا حالددة حددرب وإؤسددرو 
ال ددر ال وإكددون مددم  جددل ر  ال لددم ابلثددل  و ماولددة فدد   سددر الفددلمصال   ددا 
العمليدددة اسوىل مدددم نوعهدددا ا  فمانفدددبانال فدددالر ع ال ت حدددم ا احلدددرب سدددواء  
كاندع كددافرع  و مفددلمةال فد حم نعلددم حركددة يال ددان فهد   ددتم ال فدداء  كثددر 

انفددبانال وال إ ددم الدد ع   ن احددتام ال فدداء هددو تددركهم مددم  ي جهددة ا  فم
ليبددربجم ا اسسددوامل كمددا ادد مال هددذا إفددمى ع دددان ا الصددطل  اإلسددالم  
 ففددا  ال فدداءال والددذي جيهدددل مددا  قولدده فلرياجددد  مددذكرات اسسددريع الربإطانيدددة 
الفدددداب ة والفددددمى ) إ ددددون(ال ف ددددد  سددددلمع بعددددد  ن وقعددددع ا  سددددر قددددوات 

وبعددد رءإبهددا كددرم اإلسددالم  ا دداء اسسددرال غددا رت العب ددل  اإلمددارع اإلسددالميةال
وه  كافرع ابب    علع ملت  را را ا   رهاال  ن ا لفد ا مد  م دد  خطد  
ال فدداء  و اسوال    ا ر إكددم هددؤالء ضددمم خطدد  الك ددار ا المددزوال  مددا مددا 
حصددددل مدددد  الكددددور ت  مددددر اددددرع  ف ددددد جدددد م ا بلددددد فيهددددا حددددرب وصددددراه 
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فددبمل ال  ددر ا نشددر  عددوع الك ددر ابالسددبمال  وهددذا ال إ بطدد  وحدداولم  ن ت
مد  مصداال الفدلمص العليداال فكدان مدم واجدو يال دان ت  يده تلد  ال  مدات 
الب صددريإة  ن ددا ر نم ددل عددم  عماهلددا الك رإددةال فلددم إكددّم ا سددياحة  بددداال بددل  
كم ا مهمة  إ ية ت صريإة واضحةال وهذا ضد م د  ال يزع ال   خذوها مم 
 ي مفددلم  فمدداينال  ن ددا ال ن  ددل ب شددر  ي  عددوع ك رإددة ا  ي بلددد  سددالم ال 
وحص لو قيل ل دا  ن دا ال تدتم م دد  الع و إدة فلدم نركد  للك در العدال ال وهدذح 
الكلمدات مرا هدا "حد   رإدد ملددا ابيدل"ال الكدل إعلدم  ن الددإم اإلسددالم  ال 

 دل دخدراد ال دان إكرح ال ان ا الدخو   ليدهال ولك ده ا ن دو الوقدع ال إ 
م ه مهما كل  اسمرال لذا جل ت يال دان سسدرهم لعددع  سد اب و اهدا فد  
 سدددر الفدددلمصال وقدددد تعدددرث العدددار  كثدددر علدددى يال دددان ا هدددذح الرحلدددة ف دددد 
تبعاملدع مدد  ال  ددية بفددهولة وليونددةال وع دددما حاولددع قددوات ال دداتو الك رإددة 

ل دددد  را ت تلددد  البددددخل      لددد   ىل قبدددل بعددد  الرجدددا  مدددم اسسدددر ال 
ال دوات  ن ت  ددد يال دان مصددداقيبها ولك هددا فشدلعال فطال ددان ا حددرب وال 
 كم  ن تبحرو ال اتو ابل وع لب خدذ اسسدر   ون ع دابال ولكدم ا ال ابدل 
تركددع ال فدداء الرضددى ال هددار حفددم ال ددوا ال و  ددم  ن العمليددة  حددع ف ددد 

ال صددرإمال وبي ددع ارت عددع ععددة يال ددان بفدد و تعاملهددا الطيددو مدد  هددؤالء 
للعددار  ن مشددكلة  فمانفددبان ليفدددع مصددورع فيهددا بدددل إبدد ار اجلميدد  مدددم ا 
العار ما جيري فيهاال ف د انب لع ال  ية  ىل اإلعدالم الكدوري وت اعلدع مد  
ال  ية وضمطع ب وع مدم  جدل مطالدو يال دان العا لدةال  ن تعامدل يال دان 

 ار اسمرإكدان والصدهاإ ة م  تل  ال فوع كانع  ف ل بكثري مم تعامل الك
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والفلطات اإلايوبية والكي ية م  نفاءان و ي ال اال ل دد ك لدوا و رع دوا وهدد وا 
ابلوت  ا اء االسب واب وعوملوا معامالت الالنفانية ا الزنزاانتال وك  م 
حيدددواانت ور إلب دددع ل  ددديبهمال  مدددا الكدددور ت ف دددد عملدددم  حفدددم حدددا  

ن مثدل هدذح اإلز واجيدة هد  الد  تدؤ ي  ىل بشها ع اجلمي ال ون و  للعدو  
 عار غري مفب ر  م يا. 

 
 

 أ والنا ِف  را أفريقيا
 
م  وقددد وصددلبىن اجلرائددد 2007 ن ددا ا الشددهر الثددامم مددم سدد ة 

وتعلي ات اإلعالم الكيين حو  احب االت البذكارإة لعمليات ضرب م رات 
ة بعددد سدد ةال مال ومثددل هددذح ال اسدد ات تبكددرر سدد 1998الفدد  آي  إدده سدد ة 

 مدددا ا هددددذح الفددد ة كانددددع غددددري مرفدددةال ف ددددد ت دددا   الصددددابص ا العمليددددات 
االرامات م  الفلطات الكي ية ال  ر ت د  زدان هم ا كدل هدذح الفد وات  
كمدا إزعمدونال وكاندع  مرإكدا ا  ائدرع اإلرددامال س دا ر ردبم ملدؤالء رغدم   ددا 

 لددد   50كثدددر مدددم  كددددت   دددا سبفددداعدهمال كيددد  سبفددداعدهم ولددددإها  
ج دي  رو  ا مفبش يارا ور ت ددم هلدم ا ددمات الالزمدةال  ن  مرإكدا ا 
مدد زمل ك ددري وتددم نعلددم  لدد  جيددداال كمددا  ن مفدد لة الصددوما  واحلددرب ضددد 
 ب اءهددا يمددع علددى كددل هددذح االحب دداالتال   ددا الددذكر  الباسددعة للعمليددات 

الشددددد كة  ور ف دددددر  ي ااصدددددية حكوميدددددة مهمدددددة كمدددددا  كدددددرت اجلرائدددددد ا
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االليكتونيدددةال بدددل ر ف دددر الدددرئيو وال انئ ددده وال حدددص الفددد ري اسمرإكددد  ا  
كي يدداال   ددا  كددر  مؤلددة للفدد  آي  إدده وسددب  ى كددذل   ىل قيددام الفدداعة  ن 
ادددداء هللاال  ن ددددا ن ددددر  جدددددا  ن ددددا اسددددبطع ا  ن  ددددرب  كددددرب  ولددددة ا العددددار  ىل 

و سدددددددب دا  م  اهدددددددا التاجددددددد  للالددددددد  وال هدددددددور كالدددددددذةب وراء الكدددددددواليو 
اإلسددبا اراو ببددذكار  ثلددد ال  مددا اجلرائددد الكي يدددة فهدد  مشددهورع ابسكا إدددو 
ومم  جل سدلعبها ا الفدوملال ف دد حدذرت مدم ه مدات جدإددع وحاولدع 
 ن تبحدا عين ولك ها تعرث جيدا ي يع  ا البعامل م  اإلعالمال  ن ا ال 

هددذح الصدد حات الدد  نل دد  هلددا  ي اب ال فيمكدد هم الددبكلم مددا ادداءواال وعددرب 
 كب هددا  ك  ددا  ن نددداف  عددم  ن فدد اال  ءكددد ه ددا  ن ددا لفدد ا ةاجددة  ىل ضددرب 
مصددددداال كي يددددددة  ن هدددددد  اكب دددددع ابحليددددددا  وعدددددددم الفدددددري وراء سياسددددددة بددددددوش 
اإلجراميدةال ولددو  ددا ت ف إددإ ا سبصددل  ىل  قددو  ن طدة ا كي يددة وهددذا سددهل 

كمددا هدد  و بددل   م ب يددع1998جدددا ابل فدد ة ل دداال وقددوع خليددة ال اعدددع ا 
مكدددداان جيدددددا لددددد   ب دددداء الفددددلمصال ومددددا جيهلدددده الدددد ع   ن  غبيددددا  رءسدددداء 
 فرإ يدددا مددددم  سددددهل العمليددددات علددددى اإليددددالمل لددددو  ر ان  لدددد ال ولكددددم لدددددإ ا 
حفاابت كثريع ليو كما إ م مم ال إعرف اال  ن ا ن بشر ا  فرإ يا كلهاال  ما 

الفددددلطات الكي يددددة  ا الصدددوما  فالوضدددد   ادددد ه ابلدولددددة وهددددذا مددددا إب اهلدددده
وسببعو لو  را ت  ن تبعامدل مد  ايالث مدم الصدوماليص والكي يدص الدذإم 
إؤإددددددون ا وإرإددددددون  ن إل  دددددوا حكومدددددة كي ددددداك   روسدددددا بفددددد و وق هدددددا مددددد  
اسمرإكان واإلايوبيص ا حرملم ضدد الفدلمص ا الصدوما . ل دد انعكفدع 

فشددلع ا م دإشددو س ددا فشددل  مرإكددا ا اددرمل  فرإ يددا مددؤ ر الصدداحلة الدد  



                   822War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

ب يددع علددى ال  ليددة وال حددل ا الصددوما   ال ابلرجددوه للدددإم واإلسددالم وقددد 
ر إ ا  ل  ع دما حكمع ا اكم الد ال ال ف دد ان  كدل ال دان بشدص ق دائلهم 
ح ددددددوقهم  ون  ييددددددزال وبدددددددال مددددددم الصدددددداحلة  هددددددرت تشددددددكيالت جدإددددددددع 

 دددددددات مدددددددم عددددددددع للمعارضدددددددة الصدددددددومالية ا  رتدددددددري  وهددددددد  ع دددددددارع عدددددددم  ال
  إولوجيددات فكرإددةال وال مددان  مددم  لدد  مددا امو كلهددم ا سددلة اإلسددالم وقددد 
 بل  م  بعد  هدؤالء الدذإم عدا وان ا فدتع مدا   إطل دون الصداحلة اليدومال 
قد  بل  معهم ولك  ا جيو  ن نبصداال معهدم فالصدل  خدريال وال مدان  مدم 

 بداد  ىل قلدوب اللصدة الصاحلةال ف د  مران بذل  مم ق ل  إ  اال الصدوما  
لدددإ ها ق ددل ق ائلهدداال وقددد عارضددع حركددة الشدد اب اهاهدددإم تلدد  ا طددوعال 
وه ددداو عددددع تشددديكالت صدددومالية رضددديع ابلبحدددال  اجلدإددددال وقدددد  كددددت 
العارضددة اجلدإدددع  ن  مرإكددا قددد فشددلع ع دددما ر تفددط    هددار  ي  الئددل  

ا ال  و   دددا كاندددع كافيدددة للعدددار  ن ال اعددددع كاندددع  و مدددا زالدددع ا الصدددوم
 الف و الرئيف  لل وءها  ىل تدمري ال ر  وقبل الدنيص الصوماليص. 

هذا الشهر كان ادهر ال درن اإلفرإ د  فك دا نبداب  ملد  اسسدر  
المي ددددددص واددددددهدان م دددددداهرات عدددددددع ا كي يددددددا تطالددددددو د هددددددار المي ددددددون ا 

 يدا تطالدو الف ون اسمرإكية واإلايوبية الفرإةال و هرت قصجمل كثريع ا كي
ابرجدددداه الدددددواي ص الكي دددددص الددددذإم سدددددلموا إلايوبيدددددا وغي ددددوا وال  حدددددد إعدددددرث 
 مدددداك هم  ىل إوم دددداال ل ددددد خددددرد الفددددلمون ا نددددريور ومم اسددددا ليدددددافعوا عددددم 
 خددوا م الددذإم ا الفدد ون اإلايوبيددة وكددانوا إبواصددلون مدد  م  مددات ح ددومل 

فدددلطات الكي يدددة اإلنفدددان العاليدددةال ومدددم  جدددل  سدددكات الفدددلمص ات عدددع ال
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سياسدة الافيدا العاليدةال ف دد جلد ت  ىل ا طد  و  خطد  مدوايم كيدين كددان 
إددداف  عددم  خيدده العب ددل ا  ايوبيددا وتك لددع قددوات )اجلدد   إددو إددو( الكي يددة 
خبط  هذا الوايم ا الشاره ومفداعدع مدم ق دل جهداز الفد  آي  إده الد  

ة و ل انيدا و لانيدا وحدان  ور  هلا  ور ك ري ا خط  ال ان ا  إطاليدا وال وسد 
كي يددا إلسددكات هددؤالءال ورف ددع الفددلطات الكي يددة البدددخل رغددم   ددا تعلددم 
عم مكان وجو  هذا الشاب فه  مم قامع خبط هال و صرت ا قوهلا   دا 
ترإد  ليل على ا ط ال كي  إكون  ل ؟ ل د خطد  ا م ط دة  إدو   

اجله ميدة وال حدو  وال قدوع ا  الم الليل وبفرعة فائ ة وغيو ا الفد ون 
 ال اببال ل ددد انبشددر ا طدد  وكددان الفددلمون خيب ددون ا كي يددا بكددل سددهولة 

  ون  ي  ار.
 

 نُر المجا   اللاخنال
 

ك ددددا ا الشددددهر الباسدددد  ع دددددما  هددددرت بددددوا ر ال دددداء  زمددددة  ددددر 
ال ددار ال ور تكددم ه دداو الدديم ي عددا ف ددد  مددرت ابلكامددل علددى مددرآ  ومفددم  

ماربددة اإلرهددابال وبددد ت ال ددا رع مددم  اسخددوات ف ددد وف ددم  مددم العددار ة ددة
على ا رود مدم الاديم لكد  خي  دم علدى  ب داءهمال وهللا   دا م سداع ع ي دة 
وقعع سب اء  مة ممد ببوايت  قليم  وملد  ل  داين وادر  اسلدوث مدم  هدل 
هذ احل  ال لفطيينال والع يو رف  عددع  و   سدب  ا  تلد  ال فدوع وهدم 

هلدداال ور إكددم هلددم  نددو سددو   ن  زوجدداهم مددم اهاهدددإم الددذإم  مواي ددات
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وقعوا ا فخ الاابرات العالية ع دما رفعوا الفال  ا ل  ان بدال مم توجيه 
العركة  ىل احلدو  م   ولة الكيان الصهيوينال ل د ر إ ا كيد  تبعامدل الددو  

ا عددددوان اإلسدددالمية ملددد  اهاهددددإمال فهدددذح الددددو   قفدددى علي دددا مدددم  مرإكددد
العلددينال وحددص بعددد م بددل كددل الزعامددات وأتكيددد زوجددة اسش الع فدد  م بلدده 
و صددددددرارها علددددددى الرجددددددوه  ىل   رهددددددا ا اسر ن ولكددددددم كددددددان اسمددددددر  ادددددد ه 
ابل اماتال ف  و هذح الدو  ه  ال  كانع وراء تشدرإد  هدل فلفدطص ق دل 

ال لمدددة ع دددو ال فهددد  ال رمهدددا  ال الفدددطلة ف ددد ال ون دددو  هلدددؤالء احلكدددام  6
اجلدددائرونال ات دددوا هللا وفرقدددوا بدددص مدددم قددداتلكم وال دددع اءال فدددال إ  مددد   ن تدددرب  
اسخدوات ب شدايف  زواجهدم ا مفد لة تصد ية احلفداابتال فد حم نعلدم  ن ا 
هدددذح الددددو  الكثددددري مدددم احلرميددددة وقطددداه يدددرمل واحلشااددددص ومروجدددو الر الددددة 

وجدارم ا والادرات وع ددما إواجهدون مدم ق دل الفدلطات فهد  ال ت حدم ز 
تل  الفائلال ولا ا ران اسخوات اللبزمدات بددإ هم ابسدم  زواجهدم؟ال هدل 
هذا هو الطرإ  اجلدإد ال دمي ا البعامل م  مل ات اهاهدإمال فد حم نعلدم 
 ن تددددونو تفددددبادم ال فدددداء ا ال ددددم  علددددى اإلخددددوع. ل ددددد انبهددددى ال بددددا  

م س ددددددم وبدددددد ت م سددددداع جدإدإدددددة لبوهدددددداال فلدددددم إعدددددوو  حدددددددا  هدددددل الادددددي
فلفدطي ونال وقددد ر إ ددا  وال  دداع عددم تعددوإ   هلهدا ولك  ددا نعلددم  ن هددذح 
اسموا  سبذهو  ىل جهدات حكوميدة ل  انيدة ال  دو  هدل فلفدطص ا  ي 
حددا  مددم اسحددوا ال ون ددو هددذح الدددو  الدد  تددزعم   ددا سددبعمر الامدد  هدد  

ايم فدومل ال   عطع ال وء اسمحر لل يش الل  اين ب بل الش اب وتدمري ال
رءون  هلهددا مددم ال ددع اء وع ددد  اإددة الطدداث سددب وم ب  اءهددا مددم جدإدددال 
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والفدددؤوا  الطدددرو ال لدددا ا ت دددين اليمدددا مدددم  ون  هلهدددا؟ هدددل ال  ددداء والصددداور 
 غلددى مددم  مدداء  هددل الادديم؟ال كيدد  إ دددن ال  دداء وال إ دددن رو  اإلنفددان 

 ال هدددو  الدددذي هدددو ملددد  هللا فهدددو قدددد ن دددخ في دددا روحددده وال  حدددد إعدددرث سدددرح
 س حانه وتعاىل. 

كانددع تشدددكيالت اهاهدددإم ا الاددديم ع دددارع عددم كوكبيدددل مدددم 
اجلهدا إص الددذإم آتددو مددم كددل الددو  اإلسددالمية للمادديمال فه دداو ادد اب مددم 
بددال  احلددرمص ول  ددان وفليفددطص وسددور  واسر ن والمددرب العددرر وغريهددا مددم 

ان كما قلع سداب اال بدل الدو ال ور تكم نوا  هؤالء ه  رف  الفال  ا ل  
 را وا  ن إزح دددو  ىل احلددددو  ال ليفدددطي ية الشدددمالية ل بدددا  قدددوات الصدددهاإ ةال 
ولكددددم مددددم إعلددددم تع يدددددات اللدددد  الل  دددداين سدددديعلم  ن ه دددداو جهددددات كثددددريع 
سب   ا وجه كل مم إرإد ال زو   ىل اجل وب ل د  حدرب جدإددال واجلميد  

هددد لوحددها ف د ال وهددؤالء إعلدم  ن اجل دوب م ط دة الصصددة لطائ دة مدا لب ا
ال إرضون  ي  خيل  و غرإو ما ر إكم ج دي هلم إ  ذ ما إ دا  لده كمدا 
هم إ  ذون  وامر  و   قليمية توص    ا ممانعدةال كمدا  ن اجلديش الل  داين ر 
تكددم لتضددى لددذل ال سن وصددو  الشدد اب لل  ددوب وبددد  معركددة مدد  العدددو 

لد  توصد    دا سد ية وم ربدة الصهيوين سبعط  مصداقية لبل  اهموعات ا
مددددددم احلركددددددة اإلسددددددال ة العاليددددددة الدددددد  ت اتددددددل اسمرإكددددددانال وكمددددددا نعلددددددم فدددددد ن 
احلكومدددات اإلسددددالمية ال ترإددددد هلددددذح احلركددددات  ن ت هددددر وك  ددددا تددددداف  عددددم 
 عدددراو اسمدددةال ف دددد اجبهددددت جهدددات يائ يدددة و قليميدددة و وليدددة ابل دددو   ن 

ل اعددددع ر فركدددوا سددداك ا ا اهاهددددإم مدددم  هدددل الفددد ة و قصدددد ه دددا اددد اب ا
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مفدددد لة م اتلددددة العدددددو الصددددهيوين وك ددددا نددددر   ن الطددددرمل كلهددددا م  ولددددة علددددى 
وجوه دددداال وجدددداءت هددددذح اسحددددداا لبؤكددددد كالم دددداال فع دددددما حاولددددع هددددذح 
اهموعددات ترتيددو صدد وفها لعمددل ك ددري ضددد العدددو الصددهيوينال تدددخلع كددل 

ن إعيدددوا كرامددة  مدددبهم اجلهددات ل عهدداال و ءكددد ه ددا  ن هدددؤالء الرجددا   را وا  
بعددددما فشدددلع احلكومدددات ا  لددد ال ولكدددم مدددا حصدددل ر إكدددم ا احلفددد ان 
حيددد  وقعدددع ا ال دددخ وبدددد ت هدددذح اهموعدددات حدددراب ا م ددداي  الفدددلمص 
 فاعددا عددم  ن فددهم ي عددا سن جلدديش هددو مددم  علددم احلددرب الصددرإ  علدديهمال 

ذل  ا  ن ا ضد رف  الفال  ا بدال  اإلسدالمية فلديو ه داو  ي جددو  لد
الوقددع احلددا ال ل ددد قبددل اسش ادداكر الع فدد  غ ددر هللا لدده ورمحدده وت  لدده مددم 
الشدددهداء آمدددص بشدددها ع زوجبددده  مدددا مدددا إ ولددده الفدددلطات الل  انيدددة فهدددذا مدددم 
مزاعمهم وليث بوا عكو ما قالبه زوجبهال وكان هدذا اسش صداحو للم اهدد 

وقددددد قدددداتال الع دددديم الددددذي قهددددر اسمرإكددددان ا زم دددده اسش مصددددعو الزرقدددداوي 
مجيعا ا العراملال نف   هللا  ن إهدان لدا هدو خدري سمدة ممدد صدلى هللا عليده 

 وسلم.
 
 
 
 

 اإلع ِ وا  اام ِف العراا
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ا الشهر الباس  وما ق له كانع ه داو بيداانت مرئيدة ومفدموعة 
ومكبوبدددة مدددم ق دددل اجلماعدددات اجلها إدددة العاليدددة ومدددم ضدددم ها ال اعددددعال وال 

-ا كثدددرع الواقددد  اإلعالميدددة الوجهدددة للبحدددال  الصدددهيو  ري هدددل ال صدددو  
صلي  هو ت افو ا ا ري!ال  م ت افو ا الزعامات فل د اهدان الكثري مم 
الزعمدداء وهددم إبحددداون عددم ق ددية واحدددع ولكددم بعدددع وجهددات ن ددرال ومددم 
ال تو  ن إكونوا كلهم ا موق  واحد مم تل  ال  دية مدم  جدل توحيدد 

هددددإم الب عدددص هلدددم وهدددم قددددورمال و  دددم وهللا  علدددم  ن صددد وث الشددد اب اها
الفددد و الرئيفددد  لعددددم الب فدددي  بدددص الزعمددداء ا ق دددية ال يددداانت هدددو ال عدددد 
اجلمراا بي همال في هر  حدهم ا ادرإ   ون  ن إعلدم ايخدر بدذل ال وعلدى  
كددددل حدددددا  ال مددددان  مدددددم البكثددددري ا ال هدددددور اإلعالمدددد  ولكدددددم ليددددبم  لددددد  

م حدددص ال إ دددم اسعدددداء  ن دددا ا خصدددامال وهدددذا مدددا ابلب فدددي  وبشدددكل مددد  
حصدددل ع ددددما حاولدددع  لدددة البدددا ز اإلسدددبا اراتية اسمرإكيدددة   هدددار ق دددية 
خالث بص ال يا ع اللي ية ا اجلماعة ال اتلة ال  كانع تبعاون م  ال اعدع 

وبدددص الشددديخ   دددم ال دددواهري ال بمددد   9/11وان دددمع  ليهدددا بعدددد  حدددداا 
وتدم نعلدم  ن ه داو ت اعدد بدص ال كدر الليد  المدري مبشددد   للمدرسدة الصدرإة

والصري الذي فيده ندوه مدم البشدد ال ولكدم ال إعدين  لد   ن ه داو خدالث 
ح ي دددد ال ف ددددد ر إ ددددا ا البددددارإخ  ن  اببكددددر قددددد اخبلدددد  مدددد  عمددددر ا عدددددع 
ق ددا ال الهددم هددو العمددل مددم  جددل اسمددةال ولكددم مددا  را ح اإلعددالم اسمرإكدد   

ا  مواضدددعة سددداخ ة ليبحددددا ع هددداال وكمدددا نعلدددم فددد ن ق دددية كعا تددده هدددو  جيددد
اهاهدددإم وال اعدددع بشددكل خددان هدد  الدد  جتددذب ال ددان وال ددراء ا زم  دداال 
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سن ال ددددرن وب  ددددل هللا سدددد حانه وتعدددداىل كددددان قرن ددددا واحلمدددددهللاال ختيددددل  خدددد  
ال ددددارف ف ددددد انبهددددع فددددتع  فددددالم فيب ددددام ومفلفددددالت احلددددرب العاليددددة اسوىل 

ة جدإددددددع ا اسل يدددددة اجلدإددددددع و هدددددرت مفلفدددددالت و فدددددالم وبدددددد ت مرحلددددد
 مرإكيددة كلهددا تبحدددا عددم ال اعدددع وتكبيكددات ال اعدددع وهلوسددة ال اعدددع 
وق دددا  ال اعددددع  رع ةدددذر و رع  خدددر  بب ددداوز احلددددو  والكدددذبال ومدددا  ن 
هددؤالء الاددرجص إفددريون ا فلدد  الصددديه ة العاليددة فدد  م إ ب دددون  ىل  قدددل 

حركات اهاهددإم وح ي دبهم فيصدورن ال اعددع وك  دا م  مدة  العلومات عم
و كدرر و قدو    دا   9/11 مرإكية هلا قيدا ع مركزإدة فيهداال وهدذا بعدد  حدداا 

كانددع  حددداا وقددد ولددع وانبهددعال  ن ددا ال نعدداو  الكددرع مددرتص فكددل عمليددة 
جيدددو  ن ختبلددد  عدددم سددداب اراال ولكدددم مدددا فصدددل ا  مرإكدددا ومدددا إ هدددر ا 

الت هدددو نصدددر مدددم هللا ل ددداال سن الرعدددو قدددد وجدددد مفدددب را ا هدددذح الفلفددد
 قلوب هؤالء  ون  ي مربر.

اددددداهدان ا هدددددذا الشددددددهر ال دددددارو  نفددددددحاب م ددددداجت لل ددددددوات 
الربإطانية مم ال صرعال وليو بف و ح ها سهل العرامل واإلا امل عليهم بل 

% مددددددددم  52بفدددددددد و اهلز ددددددددةال فاسددددددددبطالعات الددددددددر ي   هددددددددرت  ن نفدددددددد ة 
 رون  ن قوارم قد هزمع ا العدراملال فد را  بدراون رئديو الدوزراء الربإطانيص إ

الربإطدداين اجلدإددد الدددذي  تددى بدددال مدددم بلددري الفددب يل  ن إعمدددل اددي ا سدددرإعا 
لكفددو ا ددة الشدداره الربإطدداين و اولددة  ن ددا  حددزب العمددا ال فهددو وحزبدده ا 

  سوء   مه م ذ  ال ه م  اسمرإكان للعدوان على العرامل.
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اس م وا ن و اهر اهلزائم قام الدرئيو بدوش الصدمري وا ن و 
بز رع قصريع وسرإة  ىل  ولة العراملال وع وا مم  سبادام كلمة سرإةال ف دوش 
الدددذي فبدددل بدددال  الرافدددددإم وعاصدددمة هدددارون الرادددديد ومددد   لددد  ال جيددددر  ا 
 الب و  فيها كما إرإد فالشواره الرئيفية وال اي  ا  راء له ول واتده ا بلدةال
 مددا الزقددازإ  وال دداي  احلمددراء وصددحاري وال ددوا ي للم اهدددإمال وقددد نزلدددع 
يائرع بوش اإلبم ا م اي  اسن ار بفرإة  مةال ور إكم  ل  عدم غ دل بدل 
عددددم قصددددد حدددددص تددددر  حكومدددددة الددددالك   ن اسمرإكدددددان  حددددوا ا موضدددددوه 
الصددحوات واسددبطاعع فعددال مددم كفددو بعدد  العشددائر ضددد الهدداجرإم وال 

اهاهددددددإم فاحلفاسددددية الددددد  ا ال ددددداي  الفدددد ية هددددد  بدددددص قدددددا ع   قددددو  ضدددددد
الصددحوات وقددا ع الهدداجرإمال  مددا ال اومددة العراقيددة فهدد  ممبدددع وهلددا عالقارددا 
البي ة م  كل  هل العرامل وهذا بف و فهمها  صوصيات  هلهاال وقدد قددم 

مو بوش لعن ار لك  إ  ه حكومة الالك  البعص ة للمذه ها  ن  عداء اس
قددد  صدد حوا  صدددقاء ل ددوش وجيددو علددى الددالك   حددتام ال ددوع الفدد ية سددواء 
الفياسية  و تل  ال  تدور ا فلد  اسمرإكدان و قصدد ه دا الصدحوات الد  
 عل دع احلدرب العلدين ضددد الهداجرإمال ل دد قصدددت   راع بدوش هدذح ال ط ددة 

وال لكدد  توضدد  للمددالك   ندده قددد حددان هلددا  ن تعمددل مدد  اجلهددات الفدد يةال 
خي ى على  حد  ن ن ام الالك  ر تر   ن تبعامل م   ي قوع س ية حص لدو  
كان  ل  مم  جل نصرته هو وحكومبه سنه إر   ن هؤالء سوث إ  ل دون 
عليددده ا الفدددب  لال سن البدددارإخ العراقددد  إشدددهد بدددذل  وحلفاسدددية الدددذهو 

 ن تبددددواىل والبددددخل اإلإددددراين ا هددددذا الشدددد نال فددد إران ال ترإددددد  ي قددددوع سدددد ية 
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م اليد الب  يذ ا العرامل وكانع البدخالت اإلإرانيدة  داهرع حدص ا ال داهر 
اإلجبماعيدة ف دد  جددربت حكومدة الددالك  علدى البالد  عددم نصدو تددذكاري 
للحددرب اإلإرانيددة العراقيددة ووضدد  بدددال م هددا نصدد ا ف دده حكددام  إددرانال وهددذح 

 ي  مددددم   ارع بددددوشال العالقدددات البي ددددة بدددص  إددددران والدددالك  ال جتددددد  ي تشددد
و مرإكدا هدد  الدد  آتددع ابلددالك  وهدد  ال تفددم  م دده بددل جيددو علددى الددالك  

  خذ اسوامر م ها والب  يذ  ون جدا .
 عو  لطدائرع بدوش ف دد قدررت الفد  آي  إده  ن رد   ا اسن دار 
ا ا إة لملكة آ  سعو  وهذا ما حصل فعال فمم جهة آ  سعو  فال ط دة 

ت ت ددددذ  الالإددددص لكدددد    دددد   ب دددداء بددددال  احلددددرمص مددددم آم ددددة وهددددذح الفددددلطا
الذهاب ل صرع  خدوا م ا العدراملال وت داهى الدرئيو بدوش ا اسن دار و ددا 
عدددم   دددازات الصدددحوات وقابدددل كدددل الدددوزراء وك دددار  ولدددة الدددالك  ا اسن دددار 
وجلدو معهدم ا ياولدة واحددع مد  قدا ع الصدحوات وعلدى ر سدهم  بدو رإشددة 

ق  م  اسمرإكان ضد اهاهددإمال وع ددما إ اتدل الشد اب وهو زعيم ق ل  و 
هذح الصحوات فمم ابب الدفاه عم الد  و ومعاملبهدا ابلصد ة ال اسد ة هلدا 
ف د وصد ع ن فدها   دا  وليداء اسمرإكدان ا هدذح الواجهداتال ولكد   ءكدد 
ما  قوله فاع  لا قاله الشيخ  بدو رإشدة لعمركيدان ع ددما قابدل الدرئيو بدوش 

سن ددار وقددا  لدده ابحلددرث الواحددد "  سدديا ع الددرئيو ال تبالددى ع ددا فدد حم ا ا
حل داءو ا ال ط دة"ال   سداتر   هللاال هدل وصدلع الدذ   ىل هدذح الدرجددة؟ال 
هددددل ال اعدددددع قبلددددع ا اسن ددددار  كثددددر مددددم مليددددون ادددداجمل؟ال هددددل ال اعدددددع 

مليددددون عراقدددد ؟ال ومددددم الددددذي سدددد و  يددددت ال اعددددددع  7ه ددددرت  كثددددر مددددم 
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الدددذي سددد و اهدددازر والب  دددريات اليوميدددة ا العدددرامل؟ال  لددديو  للعدددرامل؟ال ومدددم
بدددوش اإلبدددم مدددم فعدددل  لددد !ال كيددد  إع دددل  ن إطلدددو مدددم قبدددل  ب ددداء  مبددده 
الفاعدع وخيربح  نده حلي ده؟ال هدذا وهللا مدم الع ائدوال  نده ال دخ الدذي  را ح 
اسمرإكان سب اء اسن ار ف د ف لوا ا بل على  خوا م مم ال اعدعال ومهمدا  

انع الربرات لذل ال ومهما فعل بع  قا ع ال اعدع بعد رحيل الزرقاويال ك
قفدددي  ى بدددوش هدددو الشدددر وهدددو مدددم كدددان سددد  ا لكدددل مدددا حصدددل وفصدددل ا 
العددرامل وليفدددع ال اعددددع كمددا زعمدددع قدددا ع الصددحواتال ل دددد زإدددم الشددديطان 
ولّ و للصحوات  مرها حص وقعع ا فخ خصاصدة حدرب ال اعددعال ف دد 

ضددد ا بددل سبعددد احلدددو  وهددذا اسمددر سددريتد عليهدداال  خددرت مشددروه اجلهددا  
فمع م هؤالء الش اب كانوا مدم رجدا  ال اعددع ق دل م بدل الشدهيد الزرقداوي 
ولكم بف و الا  وحو الزعامة ف لوا  مرإكا على اع همال وكل دا نعلدم  ن 
العددرامل لددم تفددب ر قرإ ددا وهللا  علددمال وبعددد ز رت بددوش سر رإشددة    غبيالدده 

ع اصددر  ولددة العددرامل ا  يددةال سندده وبكددل بفدداية كددان فارملددا عل ددا مددم ق ددل 
ومدم فددارب جيددو  ن إفدبعد لددا هددو قدا م. وال  ر  مفدد لة ك ددر و  ددان ورّ ع 
واضددحة للعيددانال بددل  ر  مفدد لة ال  ددامل اسكددرب الواضدد ال وهددو الوقددوث مدد  

أمل و  ر إىل ال   ين  فق  وا يقول  ون إلخ  وا م ال   ين  العدددو ضددد اهاهدددإمال )
ك,  روا م  ن أه    الكت  اب ل   ن أخ  رجتم لنخ  رجن  معك  م وال  طي    ف  يكم 

 (ال وهللا  علم ب وا  الع ا أ دا أبدا وإن  وولتم لننصر كم
 

 الظُو  من جديد
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م  هر الشيخ  سدامة للعلدم بعدد االادة 2007-9-7ا  رإخ 

سددددد وات مدددددم الفدددددكوتال و ل دددددى كلمدددددة مفددددد لة ومرئيدددددة وموجهدددددة للشدددددعو 
حلل هلذح احلرب الشرسة ال  بي  ا وبص   ارته وكي  اسمرإك  و دا عم ا

نفددبطي  للوصددو   ىل حددل حفددو ر ي الشدديخال وهددذا إعددين  ندده إ هددم معددىن 
احلرب والفلم وال إرإد العار  ن تعيش ا صراعات لد  احلياعال وليو كما 
إ دددم الددد ع   نددده الطددد  للحدددروب ف ددد ال فهدددؤالء إشدددوهون كدددل جيدددد ف دددد 

المية خترد  رهابيص ونف  هؤالء  ن هبلدر الفد ا  ر زعموا  ن الدارن اإلس
إدددرن ا  ي مدرسددةال ونفدد  هددؤالء  ن كددار إبش ر إدددرن ا  ي مدرسددةال 
ونفدد  هددؤالء  ن اددارون ر إدددرن ا  ي مدرسددة  سددالميةال  ن كددل اهددرمص 
الدذإم سدد كوا  مدداء الشددعوب ر إدرسدوا ا مدددارن  سددالميةال فزعمدداء اهلوتددو 

مدرسدددددة  سدددددالميةال بدددددل  رسدددددوا كلهدددددم ا مددددددارن عصدددددرإة ر إدرسدددددوا ا  ي 
ونصرانية ور إؤمروا  ا اء  راسبهم ا تل  الدارن  ن إفد كوا  مداء ال دانال 
فددال إ  مدد    ا  خطدد  واحددد مددم الليددار مددم  ب دداء الفددلمص  ن إ فددو ا طدد  
ل  ام الدارن اإلسالمية ال  ت شر الفالم والدعوع  ىل هللاال وعلى كل حا  

إصددل قبلددى ال اعدددع ب يدددا ع الشدديخ  سددامة  ىل الدددرقم الددذي سدد له زعمددداء ر 
 مرإكا وبرإطانيا ا زم  اال فهدم قدد جوعدوا وقبلدوا الالإدص ا العدرامل بشداهدع 
اجلمي  ور ن عل تدم  لد ال  ن الشديخ  سدامة بدم ال ن لده مفدريع مشدرفة ا 

عدددة هدددذا حياتددده ولدددم إفدددبط   حدددد مدددم الك دددار  و ال ددداف ون  ن إشدددوهوا ع
الرجدل لدد   ب دداء الفدلمصال  نده الرجددل ال  داء وال مداء واالز هددار ال ف دد فعددل 
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ا دددددري ا  فمانفدددددبان ع ددددددما اددددد  اسن دددددامل وفدددددب  الطدددددرمل فيهددددداال وال ن فدددددى 
الفددو ان ف ددد تددرو مشددارإ   نفددانية وعالمددة فارقددة ا حيدداع الددواي ص ه دداوال  

شيخ الع ديم عدم كي يدة كما فعل الكثري ا بال  احلرمصال ل د  دا هذا ال
  دداء الصددراه الددذي بي  ددا وبددص اإل ارع اسمرإكيددة ومددم سددار ا فلكهدداال وبددّص 
 وال  ن احلددرب قددد فرضددع علي ددا ور  تعهددا كمددا إ ددم ايخددرإم   ددا بددد ت 

ال بل كان ه او حرب سرإة ضدان ق دل تلد  اسحدداا 9/11بعد  حداا 
واليهو إدددة كددد   ن بدددل  بعددددع سددد واتال و ددددا  ن دددا ال نفدددبهدث الفددديحية

ن اتدددل  عدددداء قدددد عدددا وان ا  إ  دددا و خرجدددوان مدددم   ران و عل دددوا حدددراب عل يدددا 
علي اال ف د ضرب عددع  مثدا  علدى وجدو  الفديحص واليهدو  ا   ران و كدد 
عدددددم اسددددبهدافهم ون صدددددد ابليهددددو  الدددددذإم ر إ صددددروا  ولدددددة صددددهيون ولددددديو 

لدعراو ال لفدطي ية ا بلدةال فهدؤالء ال اإلسرائيليص الذإم انبف وا ملباان وزروا 
نرضى ملم ا  ي حا  مم اسحوا  س دم معبددون وسد  عد هلدم ابلرصدا  ا  

 كل مكانال سن الدفاه عم ال  و ح  مشروه. 
ر تشره   راع بوش ابلرضى مم  هدور الشديخ  سدامة مدم جدإدد 

إددو س ددا تددزعم  ندده غددري فعددا   و مددرإ   و ميددع ومددا  ىل  لدد  مددم اسكا 
الكثريع ال  تعو ان على عاعهاال وكان ر  بوش اإلبدم ع ي دا جدداال وكمدا هدو 
العددا ع ف ددد   هددر كددربح مددم جدإدددال ورغددم  ندده ادداجمل غددري مرغددوب ا بلدددح 

% مدم  61لبدىن اع يبه  ىل   ىن الفبو تال و كدت االسبطالعات  ن 
 ي ددددة  اسمرإكددددان ال إرإدددددون ال  دددداء ا العددددراملال وت ددددص للشددددعو اسمرإكدددد  ح

كدددالم الشددديخ  سدددامة الدددذي  كدددد هلدددم  ن احلدددرب هددد  حدددرب مصددداال جتارإدددة 
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ومدددم  جدددل الددد    وقدددد جتددداوزت الفياسددديصال وقدددا  للشدددعو اسمرإكددد   ن  
كالم احلزبص الد وقرايية واجلمهورإة ال تفبطيعان وق  ال زإد  ا العدراملال 

رهم سن الشددددركات العمالقددددة الدددد  تفددددبع د ال ددددان ابلددددراب وتددددبحكم ا ضددددمائ
بدرءن اسمدوا  ال اه دة هد  الد  تدبحكم بزمدام اسمدورال وهدذا مدا  هدو  ليدده 
الفدددي اتور ) وابمدددا(ال ع ددددما  كدددد لعمرإكدددان  نددده سيفدددعىي الخدددراد ال دددوات 
اسمرإكية مم العرامل  ن هو انباو ولكم سي خذ  ل  وقدع يوإدل حيد  

 دار مال وتم نعلم  نده سدي  ذ مدا إرإددح ك دار الب2013 كم  ن إكون بعد 
ولدددديو مددددا إرإدددددح هددددوال وعكددددو مددددا إ ب ددددر مددددم رجددددل إدددددعى للفددددالم ف ددددد 
اسبشدددهد الدددرئيو بدددوش ابلشدددرإ  اجلدإدددد ليدددزو  الاددداوث لدددد  اسمرإكدددان 
وقا   نه  ليل على اسبمرارإة احلربال وهذا مدا ك دا ن ولده  ائمدا  ن دا ر ندتو 
 سددد يال    الفدددلم  ال وسدددلك اح كمدددا  مدددران  إ  دددا للحدددد مدددم احلدددروب ولكدددم
اسعدددداء هددددم جتددددار الدددددماء بدددال ادددد ال وتددددم لددددم نفدددلم رقاب ددددا كاسب ددددار بددددل 

 س حارب كاسسو   ىل  ن ف  احل  وإ طل ال ايل  ن ااء هللا.
 ن سدددد ويف  مرإكددددا لدددديو ابسمددددر الع دددديم ع ددددد هللا ولكددددم لي لددددو 
بع  ا ب ع ال ل د اببلي ا تم الفلمون واحلركات اجلها إة ابلدولة الع مدى 

و بدددوش بعيددددا ا ر ح علدددى الشدددرإ  ع ددددما قدددا   ن البهددداون ا زم  دددا و هددد
أفناع  ابل لمْي ك اجملرمْي م ا بش ن  سامة كالبهاون بش ن هبلر المررال )

(ال كيدد  إع دل لددرئيو  كدرب  ولددة  ن ال إعدرث  ن هبلددر لك م كي  ف حتكم ون
قددد ملدد   ورواب كلهددا ق ددل عدددوا ا علددى اجلميدد ؟ هددل جتاهددل  ن هبلددر كددان 

لع و  احلربية ا زم ه؟ال   للعار كي  إفوي مم جاهد الدرون  ل   كثر ا
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وال ااديةال و يعدم الفداكص وع ّدد الطدرمل وجاهدد ا هللا حد  جهدا ح وهددو ال 
 لدد   ىل ن فدده وبعدد  الرجددا  وال ليددل مددم العبددا  وإ ددام ا الكهددوث  ون 
ميدداح صدداا و ون كهددراابء ملبلددر!ال كيدد  إفدداوي هددذا مددم ملدد   ورواب وآاب  

مالإدددص إهدددو ي؟ هدددل جددددم العدددار؟ هدددل بدددوش ف دددد صددددوابه ا  6ثدددر مدددم  ك
البحلددديالت الفياسدددية؟   دددا هلوسدددة ال اعددددع قدددد  ف دتددده كدددل البدددوزانتال   ا 
 ر ان  ن نفاوي  حدا ا زم  ا ما فعلده هبلدر ا زم ده فداجلواب واضد ال فمدم 
 جيدوه ال دان ا غدزع وإفد  هم وإ  دل علديهم كدل ال افدذ ل صدد قدبلهم مجيعددا
هو اهلبلر احل ي  ال ومدم قبدل الالإدص مدم  ب داء العدرامل ابلع دوابت هدو الدذي 
إشكل خطدر هبلدر علدى اإلنفدانيةال ومدا ا فعدل المدرب خبصدون الدذإم قبلدوا 
 كثددر مددم مليددونص مددم ال شددر ا "كددام و  "؟  ن قددا ع ا مددري احلمددر يل دداء 

مدددم   ون  ن نفدددم  زوبعدددة  عالميدددة ح ي دددة مدددم المدددرب ضدددد هدددؤالءال فكدددان
واجددد هم ماكمددددة هددددؤالء ق دددل  ن إددددربروا  حباللددددبهم   دددم خيددددافون مددددم خطددددر 
هبلددر.  ن ددا نعلددم  ن  مرإكددا ر تدددخل حددراب ح ي ددا  ال هزمددع و هددرت  لدد  
ا ال يب ددامال  مددا احلددروب اسخددر  فهدد  كانددع ت ب ددر نصددر احلل دداء لببدددخل  

ق حهدا كال  ذ ا آخر مراحدل احلدربال و  ا توريدع ا اسمدر ت هدر ح ي دة 
وكرهها لةنفدانية كمدا فعلدع ضدد الشدعو اليداابين ا هريواديما ونمدازاك ال 
لددذا لفدد ا مددم إ ددارن ملبلددر والبددارإخ قددد سدد ل علددى  مرإكددا عدددع  فعددا  تشدده 
 فعددا  الطواغيددع والمددزاع الددذإم ال فتمددون حدد  الشددعوبال ال نشدد   ن قددوع 

 اء هللا. وهي ة  مرإكا سب    إدي الفلمص ا إوم مم اس م  ن ا
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 ن ددا مدد  البعدداون اإلنفدداين العددال  سن  إي ددا فرضدد ا علددى  لدد ال 
و ون البدددخل ا ع ائدددانال وا ن ددو الوقددع ضددد ال ااددص اجلددد  وال راع ددة 
اجلد ال وجيو  ن ن اومهم ونر  ال در ابل درال  ن ا نؤمم  ن  مرإكا ه  واق  

لدة الصدهيون  و وقدر مم هللاال ف حم نر  قوردا علدى  رو الواقد  وكدذل   و 
ما إفمى دسدرائيلال فكلهدا واقد  وجيدو  ن نبعامدل مد  الواقد  ابلواقد  ولديو 
ابلشعارات ال ارغة كرم   سرائيل ا ال حر وزوا   سرائيل وما  ىل  ل  مدم 
الشدددعارات ال وميدددة الددد  ال صدددلة هلدددا ابلددددإم والددد   وقعدددع ال ددددن الشدددرإ  

   سددددم سدددديمحى مددددم بيدددددي هددددؤالءال هددددذا لدددديو صددددحي ال سن  سددددرائيل  ددددر 
الددذاكرع ك سددم  ولدددة ولدديو ك سددم ادددعوال ف ددد  كددروا ا ال دددرآن ولددم إ ددددر 
 حدددد  ن إمدددري قددددر ا وجدددو  بدددين  سدددرائيل وهدددم  ب ددداء عم ددداال ف سدددحامل جدددد 
اليهو  و عاعيل جد العرب وكالاا مم  براهيم عليه الفالمال جيدو  ن ن دص 

م فلفدطص  و  سدم ابس   ن  سم  ولة  سرائيل سبزو  وت  ى اسرو كما ه
خيل  هللا اليعا ال و ن ر نكم  م رو ال دن وهذا وعد مم هللا ورسولهال ول

ال ددواع الرجدداه فلفددطص سهلهددا ففددي عل  ب دداءان  لدد   ن ادداء هللاال وسددي هر 
اإلسم ال ددمي هلدذا اسرو وهدو  رو ال ددن  و فلفدطص كمدا إعدرث اليدومال 

ائيل مدم ا اريدة هدم ر إ در وا البدارإخ فال وميص العرب الذإم ان وا دزالدة  سدر 
جيدددددا ور إ همددددوا ال ددددرآنال ال  حددددد إفددددبطي   ن إزإددددل فلفددددطص ا بلددددة مددددم 
ا رإطة ) سرائيل(ال كان مدم واجد هم  ن إ ولدوا نعيدد فدب  فلفدطص بددال مدم 
الشددددعارات الراننددددة الدددد    ت  ىل سدددد ويف ال دددددن واحباللددددهال  ن اسحا إدددد  

حدا ا  رو فلفددطص ضددد ا بلددص وهددذا ال  وإددة تبحدددا عددم معددارو سددب
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مدددم عالمدددات قيدددام الفددداعةال وسدددب   فلفدددطص وإ هدددر الفدددي  عيفدددى عليددده 
الفدددددالم ابسمدددددم والفدددددالم واالسدددددب رار وسددددديؤمم الكثدددددري مدددددم  ب ددددداء  سدددددرائيل 
وال صار  بعو ته وإددخلون ا اإلسدالم وتدم ندؤمم بدذل ال كمدا إدؤمم  هدل 

مدرال وعدد هللا ال خيلد  هللا اليعدا ال وال الكباب مم ال صار  واليهو  ملدذا اس
إعين  ل   ن نكب   إددإ ا ون ب در  هدور الهددي عليده الفدالم ة دة ق دو  
الواق ال ال و ل  ال وكالال  ن دا ندؤمم بوجدو  الواقد  وهدذا  مدر ولك  دا ال ن  دل 
بدده كدد مر م ددروو علي ددا وجيددو الفددكوت ع ددهال بددل جيددو البعامددل معدده وهددذا 

  ال ددر ابل ددرال نعدم  ن  مرإكدا واقد  و سدرائيل واقد   مر آخرال في و  ن ندر 
ولكدم جيدو  ن ندر  الواقد  ابلواقد ال ال اومدة الفدلحة هد   قدرب احللدو  لدر ه 
المزاع رغم  ن ا نر  الكثري مم الدماء ا ص وث الشعو ال لفطص ولك هدا  
كلها مدا  وت حيات مم  جل  رض ا وم دسات اال  ما مؤ ر  انبولو الذي 

يده ايمددا  فهدذا  در  هددراءال سن  سدرائيل سدبطلو وابل ددوع مدم العددرب إع دد ف
 ن إط عددددوا معهددددا العالقددددات لبكددددون عل يددددة بدددددال مددددم العالقددددات الفددددرإةال   
ت ددددم  علددددى تلدددد  الدددددو   ن ال تفدددداند قددددو  ال اومددددة ا  رو فلفددددطص 
لبب دددر  هددد  ابلفدددلطة احل ي دددة وإ  دددى ممدددو  ع دددان وزمالئددده ا رام هللا  دددر  

 دددع سددديطرع  ولدددة صدددهيونال وسددديحربون علدددى العمدددل ضدددد الشدددعو  ادددرية
ال لفطيين لك  إ هروا للعار المرر   م ف ون الفالمال وال  فهدم  ي سدالم 
 ل  الذي إؤ ي  ىل قهدر  را ع الرجدا  وجعلهدم كالع يدد إ  دذون ف د   ون 
ن داشال  مدا اس رن ففدوث تلعدو  ور  ساسد  ا   داء قدوع ال لفددطي يص  و 

هيم دددة مدددا إفدددمى دسدددرائيل علدددى ال ددد ة المربيدددة  ن اسدددبطاعع  لددد  رفددد  
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ف ددد قصددرت ا هددذا اجلانددو ق ددل ع ددو  وال ن ب ددر مددم  خوان ددا اهلددامشيص ا 
اسر ن  ي م ددار ع  جيابيددة ا زم  ددا خبصددون ال  ددية ال لفددطي يةال  ن الكددرع 
ا ملعدددددو العددددددرب و قددددددو  عددددددرب  وال ق دددددل  ن  قددددددو  مفددددددلمصال سن اسمددددددة 

ليفع راضية مهزلة ال اوضات بوجو  اعو جيوه ليل  ار ا غزع  الفلمة
وال  حددد فددرو سددداك اال  ن مددؤ ر  انبدددولو هدد  سددي ارإو مكبدددوب ةددرب  محدددر 
 سرائيل  وسوث  ثل العرب ا تلد  الددراما اإلسدرائيليةال وكمدا قبدل عرفدات 
ع ددددما رفددد  بعددد  اسمدددورال وقدددا  كليبدددون م ولبددده الشدددهورعال "ل دددد  فشدددلبين 
 مدددام العدددار"ال ففددددوث إل دددى ع ددددان الصدددري ن فدددده  ن  را   ن جيدددا   بشدددد ن 

م ال  ر ت  ى م ها اديتال سن اإلسدرائيليص عدازمون علدى تفدليم 67 راض  
ع دددددددان  راضددددددد  كاحلدددددددة و دددددددع سددددددديطررم  إ ددددددداال والدددددددذي إ دددددددر  كبددددددداابت 
اإلستاتي يون اسمرإكان سري   ن  مرإكدا جداهزع لبددخل حدراب جدإددع مدم 

مة  سددددددرائيل ا ال ط ددددددةال   ددددددا ترإددددددد عددددددز   إددددددران عددددددم احلليدددددد   جددددددل سددددددال
اإلسددتاتي   العدددرر وهدد  سدددورإةال وعددم ميطهدددا حيدد   و   لدددو البعددداون 
ا لي  ال  ما  إران فه  تفعى كل إوم لبطمص العرب وقد اهدان  ل  ا 
ال مة اسخريع ا ال امدةال وقدد كدان ضدي  الشدرث هدو الدرئيو اإلإدراين  محدد 

ثددددل هددددذح ا طدددوات تم ددددو الفاسددددة اسمرإكدددان فهددددم مددددم إمددددذون  دددا ال وم
ال عرات ال  لية والطائ ية ا ال ط دةال وبعدد تطمدص  إدران جلريانده العدرب جداء 
وزإدر الددفاه اسمرإكد  غيدبو ليادرب هددؤالء عدم الداير  إدران وكد ن العددرب ال 
إعرفددون  إددراان مددم ق ددلال وحدداو  هددذا اسخددري  خددذ ضددماانت ا حالددة  قدددام 

ارع بددددوش علددددى عمددددل ج ددددوين وغددددري مفددددوب ا ال ط ددددةال و  ا اسددددبطاعع   
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 مرإكا عز   إران ففوث تب ر  ملا ع دما إكدون العدرب قدد ي عدوا العالقدات 
العل يدددة مددد  العددددو الصدددهيوينال   دددا صدددراعات ا م ط دددة اجلزإدددرع العربيدددة ومدددا 
 حوهلا مم  جل بف  ال  و  والفديطرع الكاملدة علدى الد   ال ومدم إ دو  غدري
 لددد  فهدددو ال إ هدددم ا الفياسدددة ادددي اال  ن دددا سددد ر   رت اعدددا حدددا  ا  سدددعار 
ال   ال ولم إفب يد الشعوب الفلمة ال  تفبح  هذح الثدروات س دا ملد  
سمددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم ولدديو ملددد  ي  فدددالن والشدددعو ال دددالين 

 جيدو علدى الشدعوب ة رو  سدالمي هد  ون ال الينال  ن اسرو ب ومدا ام 
الفددلمة ال ائفددة ال  ددريع  ن تطلددو ح هدداال كيدد  سمرإكددا و ورواب  ن  بكددر 
الفدددومل ال  طددد  اسو  ببحدإدددد الفدددعر والثددداين ابلشدددراء ابليدددورو وبفدددعر غدددري 
مرت دددددد  فيمددددددا  ن الشددددددعوب اإلسددددددالمية تبمددددددزمل جوعددددددا وعطشدددددداال بدددددددءأ مددددددم 
 فمانفددددددبان  ىل فلفددددددطص والصددددددوما  والعددددددرامل ول  ددددددان وكشددددددمري والشيشددددددان 

هدداال  ن ددا ع دددما ن ددو   ن العدددو وضددع ا ا اسمددر الواقدد  فدد حم جددا ون وغري 
ا  لدد  ف ددد سدد طع اإل ددا  الفددوفي ال ور إ ددا كيدد   ن اسمرإكددان ت ددر وا 
ابلعار لدع ع د مم الزمان ت رإ اال ق ل  ن ت هر هلا قوع اإلسدالميص فدالمرب 

 ن حكدام العدرب إعتث ا قراراته بوجو  تل  ال دوع ا  يدة الد  ردد ح رغدم 
ال إشدددعرون ملددداال س دددم خيدددافون مدددم كراسددديهم ف ددد  وال إهبمدددون مصددداال  مدددة 
ممددددد  ال مددددم رحددددم هللاال ال ددددان إبكلمددددون علددددى  ن محددددان جلددددو الدددد حو 
للشددعو بعددد  ن اسددب ر هلددا الوضدد  ا غددزع وجهلددوا  ن ع ددان واددراكاءح هددم 

!ال  لدم إع ددهللا؟ الذإم  وصلوا اسمر  ىل هذا احلدال وما ا لو ت ر  محان بمزع
هل كان ه او م ذ احبال  فلفطص رب  بص ال  ة وغزع؟ال  ر إكم ع دان 
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إفددافر  ىل غددزع د ن مددم اإلسددرائيليص؟ال لددا ا ن ددح  علددى  ن فدد ا ونددبكلم 
عددم وحدددع اسراضدد  والشددعوال  ن الوحدددع ال تكددون  ال مددم  جددل اإلسددالمال 

فدددددع ابسرو بدددددل ولدددددو اببع ددددددت  وراح دددددا و جفدددددام ا ف ن دددددا  مدددددة واحددددددع لي
ابلع يدددعال فددال إهم ددا احلدددو  الدد  رعهددا اإل ليددز وال رنفدديون ل ددا ال زددو  ن 
ن دسددهاال لددا ا إ كدد  ع ددان واددركاءح علددى غددزع وال إ كددون علددى عفدد النال 
وحي اال وتل  بيو وكل ب عة مم اسراض  العربية ال دسدة كمدا إ ولدون وتدم 

ص م ددددذ خلدددد  هللا آ مال نفددددميها اسراضدددد  اإلسددددالمية ال دسددددة وهدددد  فلفددددط
بمدد  ال  دددر فددديمم إعددديش فيهددداال لدددا ا ال إ كدددون هلدددؤالء؟ لدددا ا هدددذح ال ددد ة 
ع دما سيطر ال هج اإلسالم  على غزع؟  ليو اإلسالم خدري مدم اإلحدبال  
اإلسرائيل ؟ال  ليو الشعو ال لفطيين هو اعو مفلم؟ال  ر إ با وا محان  

 دددان واددراكاءح  ن إ كدددوا كراعدد  ادددرع  هلددم بشدددها ع العددار؟ال جيدددو علددى ع
م وغريهدا بددال مدم 1948على ت ازهلم عم اسراض  ال ليفدطي ة ا بلدة م دذ 

بكاء وماكمات ال  ايف ال لفطي ص س م تركوا غزعال ال  لده  ال هللاال تركوهدا 
لدددم؟   دددم  خدددوا م مدددم محدددانال لدددا ا ال فددداكم حكدددام العدددرب الدددذإم تركددددوا 

هددددذح الفدددد لة مع دددددع ولك  ددددا كمفددددلمص ال دددددن للصددددهاإ ة؟ال  ان  عددددرث  ن 
ن فطها سن اسمر قد  ال ه او  حبال  وجيو م اومبه ورف  كل مم إرإدد 
 ن إب ددداز  عدددم  راو الفدددلمصال ال نعدددتث ابالحدددبال   بدددداال ولك  دددا نعددديش 
الواقددد  وندددؤمم بددده ونرضدددى ب  ددداء هللا وقددددرح وال إعدددين  لددد  ق ولددده بدددل جيدددو 

 الفددومل والب ددارع كمددا جيددو ماربددة اإلحددبال  ماربددة واقدد  ال  ددر ابل ددزو   ىل
 ابل اومة الفلحة.
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 ن  مرإكا وحل اءها ضدع اء جدداال و قدو  هدذا لديعلم اجلميد   ن 
 سددددرائيل كانددددع تبدددد      ددددا لددددم رددددزم مددددم ق ددددل قددددوع عربيددددة  خددددر  بعددددد  ن 
صداحلع مصدرال وكاندع تفدبهز  ابلفدورإصال ولك هدا تل دع  رسدا لدم ت فدداها 

فدلمة كحدزب هللا مدعومدة بدولدة عربيدة وهد  سدورإةال ل دد مم مجاعة عربية م
ل  ع حزب هللا  سرائيل  روسدا قاسدية ع ددما وق دع تدداف  عدم ح هدا  مدام 

مال ك ا ومدا زل دا ن دو   نده لدو تدرو لشد اب 2006العدوان ا حرب صي  
 مدة ممددد صددلى هللا عليده وسددلم  ن إ ددرر مصدريح ومصددري ال ط ددة  ون تدددخل 

 لص مم المرب و نصارح مم حكام ا لر   ال ان الع ائوال البدخلص والبط
تددم ال  دداث مددم ق ابددل  رإددة فهدد  صدد عع للباوإدد  ولددم إ هدد   حددد هددذا 
العار  ال هللاال واسروا  بيد هللاال واسرزامل بيد هللاال ل د ارتع ع الصهاإ ة بعدد 
حرملددا ضددد ل  ددان وعرفددع   ددا لددم تفددبطي  الصددمو   مددام الفددورإص كشددعو 

فدددددع كحكومدددددةال فاحلكومدددددة تفددددداند حدددددزب هللا اب  يدددددة وال نراهدددددا  ا ددددداء ولي
اجلدإددةال  مدددا الع ددو  ن حكدددام العددرب مدددا زلددوا إعملدددون الددؤ رات مدددم  جدددل 
مكافحدددددة اإلرهدددددابال و قصدددددد ابإلرهددددداب ادددددعوملا وليعدددددا  اببال رغدددددم  ن و  
 مددرهم  مرإكدددا قدددد جتددداوزت مفددد لة اجلماعدددات الصدددمريع فهددد  تب ددده  ىل كدددون 

سدددور  و و  معي دددة تشدددكل ع  دددات سم هدددا ال دددوم ال  ن اجلماعدددات  إدددران و 
اإلسدددالمية كاندددع مرحلدددة ابل فددد ة إل ارع بدددوش واسدددبادمع  سدددم اإلرهددداب 
لرحلدددة معي دددةال  مدددا اين وع ددددما ر وا قدددوع احلركدددات اإلسدددالمية و ال هدددا مددد  
الشدعوبال ادعرت هددذح اإل ارع   دا جيددو  ن تفدبعد لرحلددة مواجهدة كيدداانت 

ليفع مجاعات مشببةال لذا نر    ا ت م  كثريا علدى سدور ال  ن دا م  مة و 
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ندددددر  ت ددددددما واضدددددحا للحركدددددات اإلسدددددالمية ا كدددددل مكدددددان رغدددددم  خدددددبالث 
اإلإدإولوجياتال فطال ان تز ا  قوع إوما بعدد إدومال فهد  تفديطر علدى نصد  
الدولدددةال س دددا ات عدددع اسدددتاتي ية ال  ددداء ا ال دددر  ال ائيدددة وعددددم البفدددره ا 

ا الدددن الك ددريع وهدد  قليلددة ومددم  جددل اسددب زاث العدددو وسن مع ددم  ال هددور
 فمانفددددبان قددددر  صددددمريع وهددددذا  مددددر م يددددد للحركددددةال وكددددذل  نددددر  الشددددعو 
الصددددوما  إلبدددد  حددددو  ا دددداكم اإلسددددالمية إومددددا بعددددد إددددوم وسددددي هر العدددددو 
اإلايور عما قرإو وسيطلو مم اهبم  الدو  ال اف   ن ا حال فال إكا   ر 

مددددم ج ددددو همال كمددددا نددددر  ت دددددما ا اجلماعددددات  10 و  9 ال وإ بددددل  إومددددا
العراقيددددة ف ددددد ن مددددع صدددد وفهاال  مددددا ل  ددددان فحددددزب هللا واجلماعددددات الفدددد ية 
اسخر  قد  هرت ب وع ا هذ الرحلةال وه او وعد  عدرر  سدالم  ح ي د  
فيمدا خيدجمل ندوا   مرإكددا ا ال ط دة وهدذا إك ي دداال وقدد  جرإدع  سددبطالعات 

شددعوب اسوروبيددة مددؤخراال فتاجعددع اددع ية بددوش ا بلدددحال وارت عددع الددر ي لل
اددع ية الددرئيو الروسدد  ا  مرإكددا ق ددل  ن ترت دد  ا روسددياال لددذا  ن ددا نشددهد 
تمددريات جذرإددة ا م هددوم ال طددو اسوحدددال وه دداو  تفددار  مرإكدد  واضدد  
للعلمال   ا البحال ات اجلدإدع لرحلة جدإدعال ترإدد فرنفدا  ن ت هدر بصدورع 

رفة  مام العار اإلسالم  ببزعمهدا الشدارإ  البوسدطية ال ربكدة الد  تفدعى مش
 ىل  مدج  سدرائيل مدد  ميطهدا  ون  فدد   ي مثدمال كمدا ترإددد الصدص  ن ت هددر 
بع دددالرا ا كدددل ال اسددد ات كمدددا لدددم إفدددكع الددددب الروسددد  الدددذي تعددداا 
بشددددددكل جيدددددددال  مددددددا ال اج ددددددات ا هددددددذح الرحلددددددة اجلدإدددددددع ف هددددددور ال ددددددوع 

إلسدددالمية بشددددع وسدددبكون سمدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم  ور ك دددريا ا ا
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 صددال  اسمدددة  ن اددداء هللاال ونفددد   هللا  ن إ دددد  حكام دددا  خدددرإم صددداحلص 
إ دددعون مصدددلحة اسمدددة وتوحيددددها ا  مدددام واحدددد ق دددل مصدددلحة كراسددديهمال 
وإ همدددون هدددذح الرحلدددة وإ دددعون اسدددتاتي ية جدإددددع ت عدددد اسمرإكدددان عدددم 

 ال وهللا الوف . م ط ب ا
 أزمة مشرف م  اجملاهدين

 
ل دددد  هدددرت  زمدددة جدإددددع ا وزإرسدددبان و  ت  ىل قلددد  ك دددري ا 
اسوسايف اسم ية وكش ع عدم  كا إدو مشدرث فهدو مدم كدان إطدوث العدار 
وخيددرب اجلميدد  م ددذ  ال دده الروحدد  مدد  العدددو اسمرإكدد  فيمددا إفددمى ابحلددرب 

و ن ال اعدددع ال رجعددع هلدداال ومددا ال علددى اإلرهدداب  ن اهاهدددإم قددد انبهددوا 
إ هددرح للعدددار هدددو  ع ددازح الك دددري ا معرفدددة مددا جيدددري وراء الكدددواليو بفددد و 
 خ اء قدرات اهاهددإم احل ي دة لدد  مالقدة اسعدداء وماولدة جتاهدل قدورمال 
 ن ال اعدددع ا  ادددها م ددذ  ن  برزهددا هللا ا العلددمال   ددا قددد ن مددع ن فددها 

 دات اسم يدددة ةرفيدددة  مدددةال فهددد  تعلدددم جيددددا   دددا  كثدددر وتبعامدددل مددد  الفدددب
صدددلي ال الددددعوم مدددم ق دددل اسن مدددة ا -اهلددددث الرئيفددد  للبحدددال  الصدددهيو

الدددددو  اإلسددددالميةال ل ددددد خدددداب  مددددل مشددددرث ف ددددد  هددددرت ال  ائددددل الواليددددة 
إلخددوا م ا  فمانفددبان ب ددوع ووق ددع ندددا ضددد جدديش مشددرث الددذي زد ا 

عفكري وقبل  260و خط   كثر مم حرب بال  هداثال وا آخر العار 
اسالث ا هددذح ال دداي  وال حددو  وال قددوع  ال اببال وتددم وكمددا نؤكددد ح  ددا 
ا الدفاه عم  ن ف ا  ال  ن ا صس  ل بال ا لل يش ال اكفباين الفلمال ل دد 
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جددر هددذا العمددالمل  ىل حددرب ر ففددو لدده حفددابال هددذا اجلدديش الددذي بددين 
 جدددددل ا اف دددددة علدددددى حددددددو ها ضدددددد  علدددددى ع يددددددع الددددددإم اإلسدددددالم  ومدددددم

اهل ددددون وغدددريهم  صددد   اليدددوم إواجددده  ب ددداءح وإفددداعد اسعدددداء ا اإلعبدددداء 
علددى اسراو ال اكفددبانية وهددذا  مددر ج ددوين سدد  ه مشددرث هلددذا اجلدديشال وقددد 
غ ل هو  ن ا ن اتل  مرإكا ا  فمانفبان والعرامل كما قاتل ا الرون مم ق دلال 

ا زم  دددا ور ت ددددر علي ددداال فمدددا اب   ي  وهدددذح الددددو  هددد  اسع دددم عفدددكر 
جدددديش آخدددددر ا العددددار!ال  ال إفدددددب ي  مشددددرث وهدددددؤالء مددددم غ لدددددبهم؟ال  ن دددددا 
 ب دداءهمال وهددذا اجلدديش الع دديم  سددو ف دد  مددم  جددل الدددفاه عددم ال اكفددبان 
  ا حاولع اهل دون  و  ي قوع كافرع  خر  مهامجبهاال قد ابت اليوم إ اتل 

علمدداء ورجددا  ال  ائددل ا وزإرسددبانال ل ددد مفددلمص رجدداال ونفدداءا و ي دداال و 
انبهددددى هي ددددة هددددذا اجلدددديش ا ن ددددون الشددددعوال ل ددددد بددددين علددددى هددددذح العدددداين 

 -  ددانال ولكددم مددم إ ددو ح اليددوم إ ددو  ب دداهر  فعالددهال قبددل -ت ددو  -جهددا 
تعاون م  الك رال  نده الشدعار اجلدإدد الدذي وضدعه مشدرث لل ديش  -خيانة

خيددرد هددذا اهدددرم احلددرر عددم الفدددلطة ال اكفددباينال و  ا ر إفددبي ظ الشدددعو و 
ف دددددد تفدددددوء اسمدددددور  كثدددددر فددددد كثر ا هدددددذا ال لدددددد الطددددداهرال وتدددددم نعلدددددم  نددددده 
سيفدددبادم الصدددراه احلدددا  ا م ددداي  ال  ائدددل  اولدددة تث يدددع وضدددعه وفدددرو 
حالددة الطددوارف سندده خيشددى اسحددزاب الفياسددية كمددا خيشددى ال  دداءال ولدديو 

عددالن حالددة الطددوارف ممكددم  ن ه دداو ادد   ندده  اهددو بددال رجعددة لددذا خيددار  
 إ  ذح ا هذح الرحلة احلرجة. 
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ور خت ددددد  حكومبدددددده الؤقبدددددة هددددددذح البصدددددرفات الفددددددي ة للشددددددعو 
ال اكفدددباين ف دددد   هدددرت للعدددار   دددا غدددري مبماكفدددة وغدددري مرح دددة ملدددا لدددد  
الشعو ور إ ا كي  تعاملع م  عو ع نواز ارإ  ف د ارت كدع ف د   رإدخ 

الطددائرع الدد  ت لدده مددم جدددع ر إفددب  ل  م وع دددما وصددلع10-9-2007
بل  عيدد مدم جدإدد  ىل م  داحال ور إبصدرث مشدرث لوحددح ا هدذح ال  دية 
ف د  يل  اسمرإكان احلل اء وال  ذإم ا سدلطة آ  سدعو  هلدذا اسمدر وهدذح 
اجلهدددات واف دددع علدددى اإلجدددراءات البادددذع ضدددد ندددواز  اولدددة ت وإدددة مشدددرث 

ة فشال  رإعاال ف د كثرت ال اهرات ويلو الذي فشل ا سياساته الداخلي
ا امص بعزله كما هدد ت العارضدة االسدالمية ابالنفدحاب مدم الربلدانال  ن 
وضعه خطري ولكم ما ندراح هدو تع دع غدرر لكد  إ  دىال فد  ا غداب مشدرث 
عددم الفدداحة حاليددا إعددين  ن نكددرب علددى مددا إفددمى "احلددرب علددى اإلرهدداب"ال 

رث  ثددددل ا دددد  اسو  ا هددددذح الواجهددددات ا ال اكفددددبان وغريهدددداال سن مشدددد
والف و هو وجو  ال اعدع االم وقيا را العفكرإة والفياسدية ا  فمانفدبان 
اهددداورع والددد ع  إبواجدددد ا  إدددرانال ولكدددم الادددابرات اسمرإكيدددة ليفدددع هلدددا 
سدددلطة جتففدددية ع يمدددة ا  إدددران لدددذا جتهدددل ح ي دددة هدددؤالءال  مدددا ال اكفدددبان 

 لعالية. فه  مهزلة الاابرات ا
ل دددددد اعتفدددددع اسمدددددم البحددددددع  ن يال دددددان هلدددددا اليدددددد الطدددددو  ا 
الصراه اجلاري ا  فمانفبانال وهذا إعدين  ن ال اعددع خبدري واحلمددبال فد حم 
جدز  ال نب ددز  مددم  مددارع الددال ممددد عمدرال وقددد حدداو  كددرزاي تشددميل يال ددان 

ه مددم موضددوه احلددوار للبا يدد  عددم ن فدده مددم ال ددمويات الدد   ددارن عليدد
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ق ددل  حددزاب البحددال  الشددما ال وقدد  تدددىن اددع يبه بفدد و ال فددا  اإل اري 
وعدم ت دم ال ان ا وضعهم العيشيةال وهذح الفميات ر نكم نفمعها ا 
عهد يال انال ف دد ك دا نعديش بدرزمل هللا وال إهم دا الر عاليدة الد  تعبمدد علدى 

رزاي ل دددددع االنب ددددداح الدددددراب فبزإدددددد ال  دددددراء ف دددددرا واسغ يددددداء غدددددىنال ل دددددد  را  كدددددا
لل اكفدددبان ورجددددا  ال  ائدددل لكدددد  خي ددد  عددددم مصدددائ ه ا الددددداخلال واسمددددر 
اسهددددم  ن  خوان ددددا ا حركددددة يال ددددان ر إرف ددددوا احلددددوار مدددد  كددددرازاي ولكدددد هم 
وضدددددعوا ادددددرويهم  لدددددذل ال جيدددددو  ن تمدددددا ر ال دددددوات ا بلدددددة  وال   جيلدددددو 

حكدمال وكل دا نعلدم اسفمان م  بع دهم وإبحدداون وإ دررون الفد يل اسمثدل لل
 ن الشعو اسفماين إ  ل حكدم هللا علدى حكدم المدربص ا بلدون ال اسددون 

 ال بلة الذإم ر جيل وا سي اعو  ال العار والع صرإة واحلروب ال  لية.
وقددددد تفددددارعع اسحددددداا ا ال اكفددددبان سندددده بلددددد مشددددهو  لدددده 

ا سياسدات  ببفره اسحداا الفياسيةال فال إكا   ر إوما  ال وه او جتد 
هدددددذا ال لددددددال وهدددددذا إ فدددددر  ايبهدددددا ا العدددددارال ل دددددد تراددددد  مشدددددرث للرةسدددددة 
والعارضة رف ع  ل  و عل ع   دا سبفدب يل وهدذا مدا حصدل ف دد قددمع 
العارضددة اإلسددالمية  سددب البها احب اجددا علددى ترادد   ددرم احلددرب مشددرثال 

وا  وال ن فددددى  ن الكبلددددة الفياسددددية اإلسددددالمية هلددددا وزن ا  لددددو الشددددور 
هددددذح اسا دددداء فددددوجت العددددار بشددددرإ  جدإددددد مددددم الشدددديخ  سددددامة وهددددو إ دددددم 
نصيحبه للشعو ال اكفباين ال اصر لهال ف د نصحه بعدم انباداب مشدرث 
سن  لددددد  سددددديؤ ي  ىل مزإدددددد مدددددم سددددد   الددددددماء ا ال اكفدددددبانال وا يدددددار 
للشدددددددعوال  ن  را  اسدددددددب رار كددددددداس م ا دددددددوا   و  را   ن ت هدددددددر الددددددددماء ا 
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هال فمشددرث معددروث  ندده إع ددد الفددلطة ال غددريال وال   ددم  ندده سددي  ل الشددوار 
 ب رار ال  اء الذي اسبلم مل  ترايحه.

 
 وقرير بيتكرو وما يلم  "ابال هاب"

 
كروكرال الدذي  دداث -ا هذح ال تع ل ع  نب اه ا ت رإر بيتإون

عدددددم اسوضدددددداه ا العددددددرامل وحددددداوال ت ددددددليل الددددددر ي العدددددام اسمرإكدددددد  ولكددددددم 
يص ت  هددوا لددذل ال ف ددد قالددع اننفدد  بيلوسدد  رئيفددة الددد وقراييص الددد وقرا

 ن الب رإر  وصى ابل  اء وهدذا فشدل آخدر للشدعو اسمرإكد ال ومدم  خطداء 
هدددذا الب رإدددرال ع دددواال ليفدددع  خطددداء بدددل ضدددالالت هدددذا الب رإدددر تركيدددزح علدددى 
ال اعددع وك  دا ال ددوع الوحيددع ا العددرامل وهدذا وهدم واسددبا اث للدر ي العددام 

سمرإكددد  سن ال اعددددع جدددز  صدددمري مدددم ةدددر ال اومدددة العراقيدددة كمدددا صدددورا ا ا
الب رإددر صددورع رجدددل ال اعدددع وك نددده مهدداجر آتدددى مددم خدددارد العددرامل ووصددد اح 
ابسج ددددد  وهدددددذا خطددددد  فدددددا   فددددد ن مع دددددم اددددد اب ال اعددددددع ا العدددددرامل هدددددم 
عراقيددددونال وهددددذا واضدددد  ا مل ددددات مجاعددددة " ولددددة العددددرامل اإلسددددالمية" ف ددددد 

فدددر  ف ددد ال وه ددداو خطددد   200ن الهددداجرإم لددددإها ال إب ددداوزون   هدددرت  
آخددر ا الب رإددر ف ددد جتدداهال مفدد لة  فمانفددبان وكدد ن احلددرب مدد  ال اعدددع ا 
العدرامل ف دد ال وهددذا اد ء مدددرون مددم ق ددل اجلمهدورإص لكدد  خي ددوا فشددلهمال 
فهم ر إل وا ال    علدى الشديخ  سدامة حيدا  و ميبدا كمدا وعددوا الشدعوال ر 

لب رإدر  ىل قدوع ال اعددع ا  فمانفددبان وعو ردا ال وإدةال و نصدار بددوش إلب دع ا
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إعلمون جيدا   دم قدد ضدللوا الشدعو اسمرإكد  ا مفد لة يال دان واادتكها 
ا غددزوع واادد طم وم هدداتمال وقددد ت ددص فيمددا بعددد  ن يال ددان ر تكددم هلددا  ي 

  م مددم ق ددل  ور ا اسمددر وهددذا مددا ك ددا ن ولدده مددرارا وتكددراراال  ندده الب ددليل الدد
اإل ارع اسمرإكيددة لكدد  ت  ددو مددم ا ددمال ولكدد  تددتو الصددائو للددد وقرايص 

م 2001بعددد رحيددل بددوشال ل ددد قبددل الكثددري مددم اسبددر ء ا  فمانفددبان م ددذ 
 ىل  رإدددخ كبابدددة هدددذح الدددذكرع وقدددد جتددداوز عدددد  ال بلدددى ا  فمانفدددبان عدددد  

إكدد ال وكلمدا قبلدوا اسبددر ء ا الدذإم قبلدوا ا اسبددراد وم دىن وزارع الددفاه اسمر 
ال ر  اسفمانية ال عي ة  هر  عالمهم ابسكا إو وص  وا كل ال بلدى   دم 
مدددم يال دددانال    هدددرت مصدددطلحات  خدددر  لدددد  قدددوات اإلإفددداث ف دددد ت 
تبحدا عدم قبدل  موعدات مفدلحة  و م اتلدة ال ت بمد  للطال دانال وع ددما 

بددر ءال سن  سددان وجددو هم ا إ ولددون  لدد  نعلددم جيدددا   ددم قبلددوا مدددنيص  
 فمانفددبان هددو م اتلددة ال اعدددع والطال ددان كمددا إ ولددون!ال فمددا بددل اسبددر ء؟ال 
وهددذا إعددين   ددم كلمددا قبلددوا الشددعو اسفمدداين الربإددت و هددر  لدد  للعددارال لددم 
خي لددددوا ا ال هددددور ا العلددددم مدددد   ميددددبهم كددددرزاي وال ددددو  سن ال بلددددى فعددددال 

موعدة م اتلددة تدواجههمال  م الكددامريا في هددر ليفدوا مددم يال دان ولكدد هم مددم  
للعلدددم عكدددو مدددزاعمهم فمع دددم ال بلدددى هدددم مدددم العدددز  اسبدددر ء مدددم ال فددداء 

 واسي ا . 
كروكدددددر علدددددى  إددددران مدددددم  جدددددل ب ددددداء -ل ددددد زكدددددز ت رإدددددر بيتإددددون

عدددددوات جدإدددددع ا ال ط ددددةال ور إبحددددداث كثددددريا عددددم البشددددكيالت اجلدإدددددع 
تب دد  وت  دج وتب د   سداليو  كثدر  رابكدا  للم اومة اإلسالمية العراقية ال 
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لل وات اسمريإكيةال  ن هذح اهموعات تز ا  ت  يما إومدا بعدد إدوم وهدذا مدا 
ال إرإددد اسمرإكددان ععدده ل ددد  خطدد  بددوش إددوم نّ ددذ رءإبدده حددو  العددراملال  ن 
العدددددرامل اليددددددوم  ثددددددل ال شددددددل الرعدددددد  للشددددددعو اسمرإكدددددد  ا ال ددددددرن الواحددددددد 

مرإكددا خبددري ق ددل نزوهلددا للميدددان لواجهددة ادد اب  مددة والعشددرإمال ل ددد كانددع  
ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال ل ددد  هددرت للعيددان كددم   ددا هشددة وضددعي ة وال 
تفددبطي   ن ت عددل اددي ا  مددام اإلرا ع ال وإددة للم اهدددإمال ل ددد انب ددر الكثددري 
مم الشدعو اسمرإكد  لديعلم االنبصدار ا العدرامل ولكدم الب رإدر خداب آمدا  

ر الددددد وقراييص ف ددددد  هدددرت الب ددددارإر الدددد  تبحدددددا عددددم  لددد  الشددددعو واث
"احلرب على اإلرهاب"ال و كدت   ا فاالة وال جددو  م هدا س دا ال  دد  
عدددواال كمددا  هددر ال شددل ا كددل  ال ددات بددوشال فكددل مددم  ددال  معدده وقدد  
علددى م اددارح  ون  ن إ  دددح  حدددال وكدددان آخددرهم رئدديو وزراء الي ددانال ف دددد 

احلددرب علددى اإلرهدداب ا الربلددان الي دداينال ورفدد    هددرت مشددكلة مددا إفددمى
مع ددددم ال ددددواب جتدإددددد  والبصددددوإع علددددى قددددوانيص جدإدددددع خبصددددون قددددوانص 
اإلرهددددداب اسمرإكددددد ال و هدددددرت مفددددد لة تزوإدددددد الفددددد م الذاه دددددة لل بدددددا  وراء 
ال حددددار ال صددددو   فمانفددددبان وغريهددددا بشدددددع ا الربلددددان وسدددد طع احلكومددددة 

و فراغددا سياسدديا آخددر ا اليدداابنال والفدد و واسددب ا  )آبيدد ( مددم م صدد ه ليددت 
هدددم اددد اب  مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلمال  ن دددا وال فادددر رقدددم صدددعو ا 
ميزان ال و  العالية ا زم  اال ل د  م الكثريون  ن ا لم نصمد كثدرياال ولكدم 
ت دددص  ن آاثران واضدددحة ا كدددل العدددارال و ن دددا  سدددان صدددلو فيمدددا جيدددري مدددم 

  حداا ا زم  ا.
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دخلع اهلابددددل ابل ابددددل ا هددددذح ال ددددتع وكثددددرت ال  ددددائ  ل ددددد تدددد
اجلدإدع ا موضوه احلرب على مدا إفدمى "اإلرهداب"ال ف دد كشد  ال دواب 
اسمرإكان عم نوا هم احل ي ية ا غزو بال  العربال وهذا  ليل آخر إصدو 
ا مصدلحة الشدديخ  سدامة ع دددما اردم  مرإكددا   دا ال ترإددد احلرإدة للعددراقص  و 

بدددل ه ددداو ندددوا  اسدددبعمارإة خ يدددة ا هدددذا الوضدددوهال واردددم الب دددار اسفمدددانال 
اسمرإكداإم ببفدديو احلددربال ل ددد  علدم الكددونمرن  ن اهلدددث مددم اإلحددبال  
هدددو الب فددديم وقدددد رحدددو احلكددديم وهدددو  حدددد زعمددداء الشددديعة ورئددديو اهلدددو 
اسعلى وحاو   ن إ هر اسمر وك نده فيدراليدةال  ن دا ال إ  مد   ن  دزف اهدز ال 

 إ  دددا إدددددعوان  ىل االعبصددددام ة ددددل هللا مجيعدددا وتكددددوإم كيددددان واحدددددال  مددددا   ن
بع ددد ا فريإدددد  ن إكدددون كيددداان خدددان بدددهال وهدددذا لددديو مدددرا  هللا مدددم موضدددوه 
الوحددعال جيددو علددى كددل اددرإ  ا العددرامل  ن إ  ددى ملددذا ال ددرارال ل ددد رف ددبه 
زعماء الشيعة العدرب وكدذل  م بدد  الصددرال ولكدم ا الطدرث ايخدر مدم 

رامل وق ائدددل الشددما  قدددد رحددو اسكدددرا  ابسمددر وفرحدددوا بددذل  وك نددده إدددوم العدد
(ال هددل قّفددم صددال  الدددإم اسإددور الكددر ي اي لي       ومي يعلم  ونعيدددال )

  ر الفدددلمص  و وحددددها؟ال  قدددو  لعكدددرا  وللعدددرب وللع دددم ولكدددل مدددم ا 
 ق له  رع مدم ع دا ع ال  يلدة واالنبمداء العشدائري  ن إبمثلدوا بكدالم رسدو  هللا
صلى هللا عليه وسدلم " عهدا ف  دا نب دة"ال  ن دا  ب داء  مدة ممدد صدلى هللا عليده 
وسدلم مدم عدددع ادعوب و و  وقددد  ا ب دا للعددار كيد   ن ددا نفدبطي   ن ن صددر 
 خوان دددا ا كدددل مكدددان  ون ال  دددر  ىل جل فدددية وال  يلدددة واالنبمددداء العشدددائري 
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بددين مددم ق دددل هللا  وهددذا مددا خييدد  االعددداءال لدددذا فددال إ  مدد  ل ع دد ا هددددم مددا
 ورسوله.

 ن مدددددا إفدددددمى احلدددددرب علدددددى اإلرهدددددابال وال صدددددو  هدددددو ماربدددددة 
اإلسالم وا ابه اهاهدال إؤار على كل قرارات الدو ال حدص وصدل اسمدر  ىل 

مال 2007-9-13 عددالن الدولددة الصددهيونية الفددمى ) سددرائيل( ا  رإدددخ 
 ددا وغددزع  ددع  ن غددزع كيددان معا إددة وال ندددري مددا معددىن  لدد !ال فم ددذ وال ت

ال ص  واهلم ية الصهيونيةال وم ذ  ن  بصران ال ور ا هذا العار ر إكد  ر 
إومدددا  ال والعددددو الصدددهيوين إ بدددل  انن ا غدددزعال كيددد  إب دددر  اليدددوم بوصددد ها  
كياان معا إة؟ال م دذ مدص وغدزع غدري معا إدة )إلسدرائيل(؟ال فهدذح اسخدريع هد  

 دداو   ن تربدد  الددر ي العددال  الدد  تبعددد  علددى ح ددومل ال ددان ا غددزعال فددال 
و داو   ن ت فددر للعدار   ددا الربإ دة و  ددا ال ددعي ة و  دا ترإددد الفدالم مدد  غددزع 
ولكدددددم  هدددددل غدددددزع إرف دددددون  لددددد ال هدددددذا ي عدددددا كدددددذب واسدددددبا اث لع دددددو  
احلكمدددداءال   ددددا ت بددددل اسبددددر ء ليددددل  ددددار ورهدددددهم   ددددا سددددبهامجهم وجتبددددا  

الد  ترتك هدا ليدل  دار ا غدزعال مددا ا ال طداه لكد  إفدكع العدار عدم اجلدرائم 
سب عل ) سرائيل( ا غزع لو احبلها مم جدإدد؟ال فهد  اليدوم ورغدم خروجهدا 
م هدددا  ال   دددا ت عدددل  كثدددر ممدددا كاندددع ت عدددل  ا ددداء وجو هدددا ا ال طددداهال لدددذا 
مف لة البهدإد   ا سبهاجم وسبحبل ال طاه كلها خزع الت لبمطية اهازر 

زعال سدواء اجبداحوا ال طداه  م ر إ علدوا  لد  فالعددو اليومية ال   صدل ا غد
الصهيوين سي  ى هو هو ب  ر نفاء و ي ا  غدزعال ل دد اسدبادمع  سدرائيل 
سال  اإلنفانية وهدو  خطدر مدم الدداف  ا تعدذإو هدذا الشدعو الفدكصال 
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ف د  كم ا الكهرابء والماز والياح وال افذ والبشوإه اإلعالم  وماولة عدز  
وإن خ,   تم ان وكدددل اددد ءال ولكدددم هللا لدددم إدددتو ع دددا ح سدددد ال )سدددلطة محددد

(ال  ن اسروا  واسرزامل بيدد هللا وليفدع عيلة فلوف يغنيكم   من ف  له
بيددد ) سدددرائيل(ال ول دددد  حدددوا ع ددددما لع دددوا  صدددحاب المدددت وحكدددام  الددددو  
اإلسالمية الذإم إبل ون اسوامر مد هم وإفدلمون هلدم الب دارإر ا ي دة عدم غدزع 

حددداون فيهددا عددم يل ددان جدإددد ووجددو  ال اعدددع ا غددزع وكلهددا  كا إددو وإب
مرك ةال ولكم حكام العرب إصددقون وإؤكددون مثدل هدذح ا دزع الت سن ال 
عدو هلم سو  اعوملمال ل د قررت ) سرائيل(  ن غزع كياان معا إدة وصددقها 
العددددددار اسعمددددددى فدددددد حم نعلددددددم  ن غددددددرع ر تكددددددم ا إددددددوم مددددددم اس م صدددددددإ ة 

ةال وهددذا اإلعددالن مددم الططددات العدددو لب زئددة الشددعو ال لفددطيين للصددهاإ 
 والب ر  ابل طاه  ون  ن إبكلم مم ا رام هللا بشت.

سد نب ل بعيدددا عددم ال اكفددبان ولكددم الوضددوه مددرت   مددا إفددمى 
ابإلرهابال ف حم نبحددا عدم اجلماعدات اإلسدالمية و ركبهدا العاليدةال وقدد 

حطدداب  مددري مجاعددة الدددعوع وال بددا     هددرت العلومددات  ىل اسبفددالم اسش
م 2003مال وهدو وم دذ 2007-9-28اجلزائرإة لعمم اجلزائدري ا  رإدخ 

علددى خددالث مدد  ال يددا ع الشددابة اجلدإدددع لل ماعددات الفددلحةال و كددرت ا 
ابلب صدددديل كيدددد   ن الشدددديخ  سددددامة ر إؤإددددد اجلماعددددة اجلدإدددددع الدددد   عل هددددا 

 حطاب حي اهاال 
 أوضان القرن األفريقي
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 ن ددا ا الشددهر وقددد مددرت علددى ا دداكم  كثددر مددم عشددرع  اددهر  
م دذ خلعهددا مددم م دإشددو    هددرت ابل دوع مددم جدإدددال  مددا ابل فدد ة لل هددور 
الفياسدد  ف ددد ان مددع  كثددر مددم حددزب  ىل  ددال  جدإددد ضددم مجيدد  ق ائددل 
والعشددددائر الصددددومالية وبددددين البحددددال  ا   ر اهل ددددرع  لدددد  ر ي عددددام حددددو  

ى ا بدل اإلايدور لكد  خيدرد مدم الد ال  بكدل الوسدائل االحبال  وال م  عل
الباحةال  ما على اسرو فحدا وال حدردال ف دد  هدرت نشدايف الشد اب ا 
اجل دددوب بصدددورع واضدددحة ف دددد اسب دددافوا ق ددداع اجلزإدددرع وعملدددع ل ددداء خدددان 
ابلشيخ حفم ترك  ا اجل دوب ال هدار للعدار  ن ا داكم خبدري و ن كدل هدذح 

ا ددداكم مدددم جدإددددال والعددددو اسمرإكددد  إعلدددم جيددددا  ال ددداي  قدددد رجعدددع  ىل
 مدددداكم الل دددداء ف ددددد واجدددده الشدددد اب فيهددددا ا الشددددهر اسو  مددددم هددددذح الفدددد ة 
وحاو  العدو اسمرإك   ل اء ال    على ال يا ات و حبال  ال ط ة ولكدم 
مددا ر وح كددان  ع ددم ممددا تصددوروح فددال طوالت ا معددارو الكبددا وكول يددو ادداهد 

عدددو ر إ ددز بشدد ء فكددل قددا ع ا دداكم الك ددار مددم علمدداء علددى كالم دداال  ن ال
ورجا  سياسة وقا ع ميدانيص هم على قيد احلياع وإعملون اليوم مم جدإدال  
كمدددا  ن مدددم قبدددل مدددم الشددد اب هدددم ا  عددددا  الشدددهداء وال نعبدددرب الشدددها ع 

وهدد  احددد  احلفدد يص وهددذا مددا جيهلدده العدددو اسمرإكدد   هدد  نصددرهز ددة بددل 
لمددا   هددر لةعددالم  ندده قبددل الكثددري مددم اهاهدددإم سدديؤ ي الددذي إ ددم  ندده ك

 لدد   ىل ا يددار مع ددو رم وقددد جهلددوا  ن  لدد  إددؤ ي  ىل قدددوم الكثددري مددم 
الشددد اب الدددراغ ص ابلشدددها ع ا سددد يل هللا عدددزو وجدددلال لدددذا ا ددداكم الشدددرعية 
وادددد اب حركددددة اهاهدددددإم كشدددد رع اثببددددةال جددددذورها راسدددداة لددددد  الشددددعو 
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-10-1لدإ هال وفروعها ترفرث ا اسعا ال ك دا ا  رإدخ الصوما  ا و 
م ع دددددددما  هددددددر الشدددددديخ حفددددددم علددددددى ق دددددداع اجلزإددددددرع وهددددددو إبحددددددد  2007

اسمرإكان والعدو اإلايورال  ما ح ي ة الل اء ف د مر على هذح الصور  كثر 
مم االاة  ادهرال ف دد   الل داء ا الشدهر الفداب ال ومدم  جدل سدالمة ال دا ع 

طاء مهلة ل شر الل اء لك  إ ب ل الشد اب مدم تلد  الواقد  ا اجل وب    ع
 ىل  خدددر ال ور إ هدددر الشددديخ حفدددم لوحددددح بدددل  هدددر الكثدددري مدددم الشددد اب 
الفدددلحص ابلرااادددات الث يلدددةال و  الل ددداء ا م ط دددة الكبدددا اجل وبيدددةال وهددد  
معاقل دددا وفيهددددا المابددددة الطرإدددة الدددد  ت ددددد  مدددم الصددددوما  وت بهدددد  ا اسراضدددد  

الد  سدلمع للفدلطات الكي يدة مدم ق دل ا بدل اإل ليدزيال   دا غابدة  الفدلمة 
ك ددريع وواسددعة وال تفددبيط   ي قددوع  ن تددبحكم فيهددا وهدد  ن ددو المابددة الدد  
ر ددا فيهددا  ا دداء االنفددحاب الك ددريال ل ددد  هددر الشدديخ حفددم ا الل دداء وهددو 
بكامدددل صدددحبه وهدددذا مؤادددر جيدددد للشدددعو الصدددوما  وال اومدددة اإلسدددالميةال 

م عالقبدددده بعمليددددات ضددددرب م ددددرات الفدددد  آي  إدددده ا نددددريور و ار سدددد ل عدددد
مال وقددد  جدداب ابحل ي ددة وقددا  " ن ددا  صددحاب سول دد  1998الفددالم سدد ة 

الشدد اب الدددذإم ن دددذوا تلددد  العمليدددات ولكدددم ر إكدددم   وال سي  حدددد مدددم 
ا ار  ي  ور فيهدا"ال وهدذا صدحي  وقدد بي دع  لد  سداب ا ع ددما  دداع 

م ون دددذت العلميدددات 1997ترك دددا كيدددام وين سدد ة  عددم تلددد  العمليدددات ف ددد
بعدها بف ة وكل  لد  لب  يدو ال ط دة وإدالت ايلدة اسمرإكيدة اه وندة الد  
ال ت ددددرمل بددددص صدددددإ  ومبعدددداون وع ددددو  و مفددددلم عددددا ي إفددددكم ا تلدددد  
ال اي ال ر إعرث الشيخ حفم وغريح مم قا ع الصوما   ي ا ء عم تل  
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-11-9قدددددا ع يال دددددان ملدددددا وال بعمليدددددات  العمليددددداتال  امدددددا كمدددددا ر تعلدددددم
مال ولكم الشيخ حفم  بد  سدعا ته سي عمليدة تفدبهدث العددو 2001

اسمرإكدددد  ا بددددل لدددد ال ان وهددددذا  مددددر اددددرع  سن اسمرإكددددان إ رحددددون ب بددددل 
اسبددددددر ء ا فلفدددددددطص وإ اصدددددددرون  خددددددو م الصدددددددهاإ ة ا تعدددددددذإو الشدددددددعو 

هاهددددإم ال إ رقدددون بدددص ال لفدددطيينال مدددا ال ت همددده  مرإكدددا هدددو  ن اددد اب ا
العرامل والصوما  و فمانفدبانال فد حم كمثدل اجلفدم الواحددال  ن اادبكى م ده 
ع ددو تددداعى سددائر اجلفددم ابلبعددوال  ن ددا نددؤمم  ن ددا جفددما واحدددا ولددو كددرح 
الكارهون مم حكام بال ان الذإم إرإدون  ن إزرعوا في ا رو  الوي يدة ال  ليدة 

حدددددع واجلماعيددددة اإلسددددالميةال تددددم نددددؤمم ال ب ددددة ق ددددل  ن إزرعددددوا في ددددا رو  الو 
ابسويان ك ويان وال نع دهاال وندؤمم  ن اإلسدالم هدو الدويم اسكدرب الدذي 

ن ا كدددل مكدددان هدددم مواي دددون و إ  مددد   ن ن ددددي  رواح دددا حلماإبدددهال والفدددلم
سي  ولة  سالمية ومم رف   ل  مم احلكام فليعلم  نه سداعد االسدبعمار 

 عليه وسلم وت عي ها.ا جتزئة  مة ممد صلى هللا 
ل د تطرمل الشيخ حفم  ىل عدع ماور ا ل اءح وكاندع  اهداال 
االنبااابت الكي ية ف د بص لل ان ما جيري فيهاال وهو رجل صوما  مولدو  
ا اسراضدد  الصددومالية العطددى لكي يددا مددم ق ددل االسددبعمارال وتلدد  اسراضدد  

ثم ي يدددداتال ور قددددد ادددداهدت حددددرب  اب ع مددددم ق ددددل الفددددلطات الكي يددددة ا ال
فددددداكم علددددددى مددددددرتك  تلدددددد  اهدددددازر واإلاب ات و  ددددددع الفددددددلطات الكي يددددددة 
الصلي ية  ن الفلمص سي فون تل  الصائو وهذا ليو صحي  فمدا جدر  
ا م اي  وجري فكى لعح ا   ىل إوم ا هذاال ل دد بدص للعدار  ن االسدب رار 
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"كي داك " مدم جدإدد ا كي يا إرج   ىل اخبيار الشعو الكيين ف ن اخبداروا 
فيعين  ل  اسبمرار العدواع بي  ا وبص حكومبه و  ا اخباروا ااصدا جدإددا 
فدديمكم للعالقددات ال د ددة  ن ترجدد ال ل ددد كانددع م ط ددة كيونمددا الفددلمة ا  
كي يا ه  مم ال اي  ا ا إة لكيام وين وكانع مفب رع  امدا بفد و ترسديخ 

اإلايددور إعددين  -بحددال  اسمرإكدد اسمددم مددم جان  دداال  مددا  خددو  كي يددا ا ال
 ن دددا ال ن دددمم سدددالمة تلددد  ال ددداي ال كمدددا  ن ل دددا احلددد  ا اسدددبهداث كدددل 
رجدددداالت الدولددددة الكي يددددة الددددذإم وق ددددوا مدددد  العدددددو ا حرب ددددا و سددددر نفدددداءان 

(ال فم ن اعت د  عل يكم فاعت دوا علي هو ي ال ا فال  حد إزاإدان ا  لد ال )
لد    خلددع ن فدها فيهدداال ل دد كددان  وتدم لدم ن ددا ف كي يدا ابحلددرب بدل هدد  ا

كددددالم الشدددديخ حفددددم م يددددد لكثددددري مددددم الفددددلمص ا كي يدددداال ونفدددد   هللا  ن 
ف  دده وإرعدداح  ندده علددى  لدد  قدددإر. هددذا مددا  هددر للعددار ا ق دداع اجلزإددرع ور 
إ هددر هددو خددرود بعدد  ادداب ا مددم تلدد  ال دداي  والفدد ر  ىل  فمانفددبان كمددا 

شدارو اإلخددوع ا مكدان آخدر وفدداو  رحدل عيفدى الكيدين م هددا وهدو حاليدا إ
البواصل م  اإلخدوع ا  فمانفدبانال وب د  الشديخ حفدم وال دا ع الصدوماليص 
ا م دداي هم معددززإم مكددرمص رغددم  ندد   مرإكددا و ايوبيدداال وقددد اخبلدد  قددا ع 
الهاجرإم م  الشيخ حفم خبصون الل اء ورف وا  ل   ال  ن اللشيخ قدد 

هر الفدددداب  ا  وبلدددد  جيهددددز ن فدددده  صددددرال وكددددان اسش عيفددددى ا  لدددد  الشدددد
لما رع الصوما ال ومم جان  ا حذران اجلمي  ون ه اهم  ن مثل هذح اسفعا  
اإلعالميدددة هلدددا عواقدددو وخيمدددة س دددا تعطددد  مدددربرا لعمرإكدددان ليعب ددددوا  ن دددا 
موجددو ون فيهدداال وتددم ال نرإددد  عطددداء للعدددو  ي مددربر إددؤ ي  ىل قبددل  هدددل 
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ع  ون  ي  نددددوال وكددددان رّ  الشدددديخ حفددددم الصددددوما  وسددددكان ال ددددر  ال  ددددري 
 ائمددا " هددل مكددة   ر  بشددعاملا"ال والشدد اب الهدداجرإم  إ ددا هددم مددم  هددل 

 18مكدة ف ددد عرفدوا الصددوما  جيدددا وإعيشدون وإبددابعون مددا جيدري فيهددا م ددذ 
 س ة ت رإ ا.

 
 متابعة األ داث العابية

 
ل ددددد   هددددرت  سدددددبطالعات الددددر ي مددددرارا وتكدددددرارا وم ددددذ الشدددددهر 

 ن )راإددددال  و إ مدددا( زعدددديم احلدددزب الربت ددددا  سيصددد   الددددرئيو الرابدددد   الباسددد 
لل مهورإددة الكي يددة  ن ر تفددعى حكومددة كي دداك   ىل عرقلددة اإلنبادداابت  و 
تزوإرهددداال وهدددذا مدددا فدددذرح حل ددداءح المربيدددون الدددذإم سددد موا مدددم تصدددرفاته مددد  
 اسمرإكدددانال كمدددا ادددهدان بعددد  ال بدددور بي ددده وبدددص  صددددقاءح اسمرإكدددان ف دددد
تركوح لوحدح ليل دى مصدريح مد  ادع ه وحدذروح مدم البزوإدر  و اإلن دالب علدى 
 ي نبي دددددةال ر إكدددددم الدددددر ي العدددددام الكيدددددين مددددد  كي ددددداك  خبصدددددون ح دددددومل 
اإلنفانال ف د اهدوا وابسم ماربدة اإلرهداب الكثدري مدم  وإهدم وهدم إ بلدون 
بدم ابر   و إعب لون بال  نوال ويل ع مجعيات ح ومل اإلنفدان اإلسدالمية 
ب ب  مل ات اسااان المي ص الذإم ا الفد ون اإلايوبيدة وهدم  كثدر مدم 

ااصددداال كمدددا يال دددع ابلكشددد  عدددم مل دددات ال بدددولص ا العمليدددات  25
العشدددوائية الددد  ن دددذرا الشدددرية  ا ددداء مطار ردددا عصددداابت اإلجراميدددة الفدددمى 
)الدددونم  كددد (ال  ن فرصدددة فدددوز  و إ مدددا ك دددري بفددد و  نددده قرإدددو مدددم الشدددعو 
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لذات الفلمص ف د اسبمل ضع هم ووق  زان هم كما  نه رجدل إفداري واب
معروث  نه فو اهازفات وال دزو   ىل الشدواره لالقداع اجلمداهري وقدد ادارو 
الفدددلمص ا البفددددعي ات ا  حددددداا )ايي ر كدددد ( ع دددددما  را وا أتسدددديو 
حددزب  سددالم  سياسدد  ب يدداع خالددد بلعلددى وقددد اجه ددع هددذح اههددو ات 

 دددل حكومدددة آرب مدددوي حي هددداال كمدددا اسدددبمل  و إ مدددا ضدددع  حكومدددة  مدددم ق
كي ددداك  الددد    هدددرت ال  ليدددة ا كدددل اددديت و  هدددر الاوفددده مدددم  كدددص ق يلدددة 
واحدددع علددى خددريات الدد ال  وقددد اسددبطاه مجدد  ال  ائددل الفدداحلية والصددومالية 
وال  تفكم ا غرب كي يا وا الوا ي البصده ضد ال  يلة الك دريع الهيم دة 

م اليددددد اسمددددور حاليدددداال و غددددرب ادددد ء اددددهدح الكي يددددون ا سياسددددبهم  علددددى
احلاليددة هددو  عددالن العارضددة الرئيفددية الكي يددة البمثلددة ا حددزب )كددانو(   ددا 
سددددببحال  مدددد  احلكومددددة الكي يددددة ا االنبادددداابت ال  لددددةال  لدددديو هددددذا مددددم 
الع و!ال  ن إبحال  العارضدة الرئيفدية مد  احلكومدة لكد  إ شدلوا مشدروه 

 إ مدا حفدو  عال دمال ولكدم الفدد و ا  د  وراء  لد  هد  ال  ليدة ف ائددد  و 
العارضة الرئيفية هدو ابدم الدرئيو اسو  لل مهورإدة الكي يدة وإفدمى  وهدورو  
كي ددددددا  ورئددددددديو الدولدددددددة هدددددددو كي ددددددداك  وكالادددددددا مدددددددم ق يليدددددددة واحددددددددع وهددددددد  
)الكيكوإددددو(ال وقددددد تدددددخل الددددرئيو الفدددداب  آرب مددددوي لكدددد  إ ددددمم  ددددا   

ي سددتح ور إ  ددحه ا مل اتدده حددو  ال فددا  وال بددل والبعددذإو كي دداك  الددذ
ومددا  ىل  لدد ال لددذا كددان علددى كي ددا  ت وإددة كي دداك    إددتو لدده اهددا  لي  ددر  

م رغدددم صدددعوبة  لددد  فهدددو رجدددل ضدددعي  2012ابل  يلدددة و صدددوارا ا سددد ة 
الشاصدددية وقليدددل ا دددربع وغدددري م دددوب لددددد  ال  يلدددة رغدددم  نددده مدددم اسغ يدددداء 
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لدددح قددد اسددبوىل علددى الكثددري مددم اسراضدد  الكي يددة ع دددما كددان بفدد و  ن وا
رئيفدددا لل مهورإدددةال   دددا اسدددتاتي ية ب ددداء ال  يلدددةال ولكدددم ح ددد  عليهمدددا  ن 
الكي ص قد س موا مدم حكدم ال  ليدة الواحددع وقدد ال إ با دون كي داك   بدداال 
واجلدإددددد ا انبادددداابت الكي يددددة هددددو اختددددا   و إ مددددا وحزبدددده الربت ددددا  سياسددددة 

ل يدراليددة اسددتاتي ية جدإدددع ا محلبدده وهددذا سددال   و حدددإمال ل ددد  كددد ا
% مددم الدوار  سددب  ى ا الدوال تال وهددذا مدا سدديعزز  قبصددا  60 و إ مدا  ن 

م اي  الفلمص الم ية بكل ا ء وال   بل  الدوانت ال حرإدةال  ن دا س شدهد 
ما ال  تصورح  تمريات ك ريع ا كي يا   ا اسبفلم كي اك  إلرا ع الشعو وهذا

فهو ااجمل فو الفلطة ك ي رئيو مم رءساء ال ارع اإلفرإ يةال وس شدهد 
البزوإدر مددم  بواملدا الواسددعة وسديؤ ي  لدد   ىل حدرب  هليددة  و فوضدى عارمددة 
 و تدخل  ج   الج ار كي داك  علدى الب حد ال وقدد ر إ دا  ن  و إ مدا إب درب 

بادداابت نزإهددةال سن مددم الفدد ارات اسوروبيددة واسمرإكيددة مددم  جددل ضددمان ان
 آخر االسبطالعات ت  له على كي اك .

واين ل بحرو مم جدإد  ىل ال ارع اسسديوإة ول بداب  حدداث آخدر 
فيهدداال وسدد بحدا عددم  ولب ددا احل ي ددة ابكفددبان ل ددر  مددا فصددل ه دداوال ف دد  

مال حصدددلع ه ددداو ماولدددة إلغبيدددا  بي دددا ري بوتدددو 2007-10-18 رإدددخ 
سددددالمص كمددددا  ال ددددع مدددد  الشددددديايص وهدددد  الدددد  وضددددعع ن فددددها نددددددا لال

اسمرإكددان ومدد  العميددل بددرواز مشددرث رغددم   ددا خت دد   لدد ال ففياسددة هددؤالء 
هد  ال  دداملال والهددم  ن  صددل علدى الكرسدد  وال إهمهددا الشددعو ال اكفددباين  
كمدددا نعلدددم  لددد ال ف دددد ر إ دددا  ن مشدددرث قدددرر الع دددو ع هدددا خبصدددون  مدددوا  
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تو ومشدرثال  ن الدا  هدو مدا  الشعو ال اكفباين وك ن  ل  الا  خيجمل بو 
الشدددعو ال اكفددددباين وهددددو مددددم إ ددددرر ا  لدددد ال ل ددددد ضددددمطع  مرإكددددا علددددى 
مشرث لك  إ  ل ب وتو ال   كدت لععداء   ا سب  ذ اس  دع اسمرإكيدة 
 ون تددر  ال وإعدددين  لدد  الزإدددد مددم الددددماء ا م دداي  ال  ائدددل وا ال اكفدددان  

اع لدم نصدو ل دا العدداوع وهدذا كلهاال وال خي   على  حدد  ن دا ن صدو العددو 
ح  دا الشدرع ال ولكدم لديعلم اجلميد  عدرب هدذح الصد حات  ن الطرإ دة الب عدة 
ا اإلغبيا  كانع فا حة وال   دم  ن لل اعددع اسم  ي صدلة ملداال وقدد ر إ دا 
مددددوىل ف ددددري هللا وهددددو انئددددو مجاعددددة ت  يددددذ الشددددرإعة ا مدإددددة الواليددددة لطال ددددان 

م دداي  ال  ائددلال وقددد  نكددر  ن إكددون لدإدده  ي  وال اعدددع وم رهددا سددوات ا
صلة ابلعملية ال  اسبهدفع بي ايري بوتدوال كمدا رفد  بيدع هللا  ي  ردام لده 
ون دددى  ن إكدددون لدإددده  ي عالقدددة مدددا جدددر ال والدددذي إعدددرث سياسدددة الشددديخ 
 سددامة حددو  ال اكفددبان إفددب عد  ن إكددون قددد  عطددى  وامددر سي فوضددى ا 

بان  هدددم اددديت لددددإ ا سن  لددد  إعطي دددا الوقدددع هدددذا ال لددددال فاسدددب رار ال اكفددد
للب كددددري والباطددددي  لهامجددددة ال ددددوات ا بلددددة ا  فمانفددددبان فدددد كثر الشدددد اب 
الهاجرإم ال اتلص هلدذح ال دوات مدم ال اكفدبانال كمدا  ن وزإرسدبان وابلدذات 
ابجددداور هددد  ا ددد  اسو  ا احلدددرب علدددى الك دددر العدددال  وإ و هدددا  مرإكددداال 

يات ك دريع ا اهل دد مدم  جدل   خدا  الفدلطبص الواليدة و كم  ن  صل عمل
 لواا طم ا حرب لبا ي  ال م  على وزإرسبان. 

ومددددم جدإددددد  قددددو   ن مثددددرع عدددددم فهددددم اإلسددددالم وتدددددخل اسراء 
ال اسدددع ا اجلهدددا  تدددؤ ي  ىل سددد    مدداء الفدددلمص ة دددة "وإ عثدددون علدددى 
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وإفددبادمه بعددد   نيددارم"ال  ندده اإلسدددب  ايف ا ددايت هلددذا احلددددإ  الشددرإ ال
الشدد اب ع ددد ت  يددذهم العمليددة الب  ريإددة ا بددال  اإلسددالمال  ن كانددع بوتددو 
عدوان وقد قرران تص يبها فكان مم ال روو  ن ترسل خال  مباصصدة ا 
ال  جمل  و الفدسدات وت دوم بعمليدة  غبيدا  بفدي  وانجحدة وبكدل سدهولةال 

ت مددم اسبدددر ء فيفددبهدث اهلدددث ف ددد  وال تددؤ ي العمليدددة  ىل سدد ويف ال دددا
الفلمص وغريهمال ل د ان    قل  ع دما اهدت تل  الب  رياتال وإ  م  
علددى كددل مفددلم  ن إ  دد   ق لدده فددالكثري مددم الددوتى هددم اددهداء ع ددد هللا  ن 
ادددداء هللا فهددددم مددددم الفددددلمص ال اكفددددبانيص العددددز  الددددذإم مدددداتو  ا دددداء غ لددددة 

 ندين ال  ر  ا  ي حدا   وإعبربون اهداء ع ددا ب وال نزكدى علدى هللا  حددال
مم اسحوا  الب  ريات واالقببا  الداخل  ا ال ال  اإلسدالمية  ال مدم ابب 
الدددفاه عددم الدد  وال كددان اسددبادام ال دد جمل  و الفدسددات وال  ددا مل  ف ددل 

رو  مددم  136لددم قددرر  غبياهلددا بدددال مددم الب  ددريات الدد   و ت  كثددر مددم 
عشدددددددوائ  لل  ابدددددددل ا الددددددددو  الفدددددددلمص اسبدددددددر ءال  ن دددددددا ضدددددددد  سدددددددبادام ال
 االسالميةال اللهم  ران احل  ح ا وارزق ا ات اعه.

  سالة أله  العراا
 

-23هذا هو ع ون ارإ  الصوو اجلدإد للشيخ  سامةال ف   
مال فرح دددددا مدددددم جدإدددددد بفدددددماه صدددددوت اددددديا ا وقائددددددان وهدددددو 10-2007

إبحدددا مددم جدإددد عددم احلركددات اإلسددالمية وهددذا العمددل اجلهددا ي الع دديم 
كد  ن ما تم عليه مدم رفد  لل بدل العشدوائ  واسدبهداث ال دان حفدو و 
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آراءهددددم وقبددددل الك ددددار ا مواضدددد  غددددري حربيددددة و ون  ي مددددربر اددددرع  وقبددددل 
ال دددان  ون الدددذهاب  ىل ال  ددداء الشدددرع  ق دددل  لددد ال والب دددر  ابل دددرارا  ون 
الرجوه  ىل العلماءال والبعصو لل ماعة ق ل هللا ورسولهال  كد  ن كدل  لد  

  ه ح  ه هللاال ل د  عا مجيد  العدراقص  ىل وحددع الصد ال وحرضدهم ليو 
سن إكدددون هدددذا العدددام هدددو عدددام اجلماعدددة تشددد يها لعدددام سددديدان احلفدددم عليددده 
الفالم ع دما مج  الفلمون ا ص  واحددا و  دى ا دالث بيد همال  ن مدم 
إعدددرث الشددديخ  سدددامة حددد  العرفدددة سددديعلم  ن الرجدددل ال إبعصدددو لر إددده  بدددداال 

ال وقددد االن  مددد بعيددد وهددو ال إددر  رفدد  الفددال  ا الدددو  اإلسددالميةف مددذ 
 ب   على هذا لر يال 

 اللياسة الن,ا ية
 

ل د  هر ن امل ال دا ع الصدوماليص ومدم كدان وراءهدم مدم حكدام 
العربال و را  هللا  ن إ ص لل مي   ن هدث هدؤالء هدو مصداحلهم ااصدية 

ومدات  ن الصددوما  م  هدرت العل2007-10-29ال  كثدرال ف د   رإددخ 
هدددد  مددددم  كددددرب الدددددو  ففددددا ا ا ن امهددددا اإل اريال وق ددددل   ددددام الفدددد ة مددددم 
االحبال  الصلي  للصوما   هرت ا الفات بدص عمدالء اسعدداءال فع ددهللا 
إوسدد  الددذي فددو الفددلطة  كثددر مددم  ي ادد ءال ر إفددبط   ن إبعامددل مدد  

لد  غيدديال وهكدذا وزإرح واجلاسون اسو  لةايوبيص ا الصوما  الفمى ع
سدددددريم  هللا ال دددددالص ابل دددددالص وخيرج دددددا مدددددم بدددددص  إددددددإهم سدددددالصال فهدددددؤالء 
الصاصددددون لدددددماء الشددددعو الصددددوما  ور ددددريح وقبددددل ال ددددع اء مدددد هم كددددانوا 
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إفب  لون لد  اللوو وك  م ر إرتك وا  ي جرم ة  الشعو الصوما  رغدم 
ا الفياسددة ال  اقيددة الدد    ددم ا اللحددوات الفددو اء للم  مددات احل وقيددةال   دد

إب عهدددا الفاسدددة المربيدددون والعدددرب ا البعامدددل مددد  الفدددلمصال ور تكدددم هدددذح 
الفددد لة لبمدددر بفدددهولة ف دددد اغب مهدددا البحدددال  العدددارو الدددذي إ دددم ا ددداكم 
اإلسالمية وه   بل  بع  اهموعات ال اتلة علدى اسرو وال خي دى علدى 

قدو  وال تدرت    ي جهدة سياسديةال  حد  ن حركة الش اب اهاهدإم ه  اس
وه  على  رو الواق ال وال ن كر  إ ا  ن بع  ال  ائل هلا اليدد ا ال اومدة 
فالكددل مشددتو ا اجلهددا .  ن ا الفددات لددد    ارع وسددلطة ع دددهللا إوسدد   
كانددددع واضددددحة جددددداال وقددددد اخبلدددد  العمدددديالن علددددى كي يددددة ت  يددددذ الددددربامج 

ا  غيدي  ن تكدون لده الصدالحيات الكاملدة ال دمة هلم مم ق ل ا بلصال ف ر 
ال  ختولده ا  رإدر  ي اديت  ون الرجدوه  ىل الدرئيو بدل إدتو اسمدر للربلدان 
ا  اإة الطاث لي ررال ولكدم كدل مدم إعدرث ع ددهللا إوسد  سديعلم  نده لدم 
إ  دددل بدددذل ال فهدددو مدددم كدددان سددد  ا ا خدددرود رئددديو الربلدددان اسسددد   ادددرإ  

ل  دداءال واليددوم إ ددم  وبدددعم مددم اسمرإكددان ادديخ حفددمال وكددذل  رئدديو ا
واإلايددوبص مددم  جددل  ن إددتو غيدددي الفددلطةال وا ال هاإددة هددزم هددذا اسخددريال 
ف عد مشاروات ا   إدو  اباب وندريور ت حدى غيددي عدم الفدطلة واسدب ا ال 
لك  إ ف  اها  لع دهللا إوس  ا سياساته العدوانية ال  لية ال   وصلع 

إددةال و مددا تددم ف ددر  مددم زاوإددة  خددر   ن مددا حصددل بي همددا الصددوما   ىل اهلاو 
نصددر مددم هللا ل دداال و ي انشدد امل ا صدد وث هددؤالء اهددرمص الددذإم توريددوا ا 
 مدداء الصددومالص م ددذ سدد وات هددو  مددر م ددوب لدددإ اال وبددذهاب هددذا الرجددل 
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سي ددع  إوسدد  ومددم معدده وسدد ر  تطددورات سددرإعة ا الفدداحة الصددومالية 
  ن ااء هللا.

   ِف مناط  القمجاا جنم ا 
 

ا  اإددة الشددهر بدددت  ددوم الفددلمص الددذإم إ اضددلون مددم  جددل 
 بفددد  احل دددومل وهدددو  كددديمهم ادددره هللا ابللمعدددان ا ال اكفدددبانال ف هدددرت 
مجاعة ن ا  الشرإعة ا مدإة ا  قلديم سدرحد وا وا ي سدواتال و كدد الدو  

ا ال اكفدبان سدواء  ف ري هللا للعار   دم إ اضدلون مدم  جدل ح دومل الفدلمص 
كددددانوا  نصددددارا  و مهدددداجرإم مفددددلمص  و غددددري مفددددلمصال و كددددد  ن الشدددد اب 
الهدددداجر مرحددددو ملددددم ا م دددداي همال  ن هددددؤالء هلددددم ف ددددل ك ددددري علي ددددا وقددددد 
عاادددع زوجددد  و وال ي هددداربص مدددم اهلم يدددة اإلمرإكيدددة والطدددار ع ا تلددد  

رت  ل ال ل د  وض  ال اي ال ق ل  ن إ رروا اهيت  ّ  ا الصوما  كما  ك
الولددوي  ن هدددفهم لدديو ماربددة اجلدديش ال اكفددباين ولكددم هددو تميددري ال  دددام 
احلددا  حيدد  ال إط ددد  الشددرإعة وال إب ددد  الدوسددبور ال اكفدددباين الددذي إددد جمل 
علدى تط يد  الشدرإعة كاملدةال وكل دا نعلدم  ن ال اكفدبان قدد  سفدع مدم  جدل 

اليددوم  ن مشددرث إدددف  اجلدديش ال  لدده  ال هللا ممددد رسددو هللاال ولكددم مددا نددراح 
 ىل ماربة كل مم إفدعى  ىل جعدل اإلسدالم مد هج حيداعال وهدذا مدا      ىل 
ضدددع  اجلددديش ال اكفدددباين الفدددلمال و ءكدددد ه دددا  ن يال دددان ابكفدددبان لددديو  
كبلددددد  اجلماعدددددات اإلسدددددالمية ا بدددددال  العربيدددددة اإلسدددددالميةال فددددد ع  تلددددد  

  وم اتلة الفلطات اجلماعات تك ر الشعو مجلة وت صيال ق ل رف  الفال
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وإفمون اجليش ابجليش الدواينال ل دد  كدد قدا ع يال دان  ن اجلديش م دا وتدم 
مددد همال وهددددذا سددددر ال اعدددددع   ددددا مدددددارن و فكددددار تبمشددددى حفددددو ال دددداي ال 
ف فكار  هل الصوما  ليو ك فكار  هدل اجلزائدر  و  فمانفدبان  و ال ل دص  و 

م وترإددد  ا  مددداكم اسوجدددا إم وغدددري  لددد ال وه دددا تشدددد  ا بعددد  اسمددداك
  خر  وتعامل م  اجلمي  ا الكثري مم ال اي ال 

وكمددا توقدد  اجلميدد  ولكدد  إ  ددر  بزمددام اسمددور  علددم مشددرث ا 
م عددددم حالددددة الطددددوارف 2007 -11-3مطلدددد  الشددددهر اجلدإددددد وا  رإددددخ 

وبدددددددد ت الفدددددددلطة ببط يددددددد  اسحكدددددددام العرفيدددددددة ا ال اكفدددددددبان ا مفلفددددددددل 
 اإدة هلداال ولكددم مدم الهدم معرفددة  ن مشدرث بددرر الفياسدات ال  اقيدة الدد  ال 

 فعالدددددده ب هددددددور قددددددوع الشدددددد اب ا ال دددددداي  ال  ليددددددة وعدددددددم رضدددددداح ابل  دددددداء 
ال اكفباين ال  ال تواليهال ولك  تلل هدذا الوقد  جيدو  ن صخدذ كدل حالدة 
على حددا.  مدا الشد اب فليفد   مشدرث ن فده مدم ضدم  علديهم ومدم كدان 

ذح احلالددددة؟ال اجلددددواب واضدددد ال  ندددده مشددددرث سدددد  ا ا وصددددو  اسوضدددداه  ىل هدددد
وسياساته الدإكباتورإة ال الةال فهو مدم  لدم ادع ه وقداتلهم  اخدل الفداجد 
وجلدددو لل اكشدددبان كدددل الباعدددوال فهدددو مدددم اغبدددا  العلمددداء وعدددزم علدددى ق دددل 
الددددارن الدإ يدددة اإلسدددالمية س دددا ال تب ددد  اسدددتاتي ية الصدددهاإ ة ا وااددد طم 

اجلامعدددات اسمرإكيدددة قدددد خترجدددوا مدددم الددددارن وكددد ن مدددم إ بدددل الطدددالب ا 
الدإ يةال   للع و!   دم خترجدوا مدم اجلامعدات اسمرإكيدة فهدل ن لدم ال  دام 
البدرإفدددددددد  اسمرإكدددددددد  بفدددددددد و  هددددددددور الع دددددددد  وال بددددددددل ا الدددددددددارن؟ال  ن 
ال اكفبان ه  مم الدو  اإلسبث ائية ا عصران وه   بل  م ومدات الدولدة 
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كما  بل  بال  احلرمص  لد ال و قصدد  ن الفدلمص   اإلسالمية الوحدع  اما
 ك هم بد  نشدر قدوع ا الفدة مدم ال اكفدبان  ن  كدم  هلهدا مدم الرجدوه  ىل 
البحكدددديم بدددددإم هللاال فهدددد   بلدددد  الددددوار  ال شددددرإة الفددددلمةال و بلدددد  علمدددداء 
و اهدإم ومه دسص و ي اء وم كدرإم و عالميدصال وهد   بلد  الالإدص مدم 

لبارجص مم الدارن الدإ ية ال  هية وال رآنيدة الفد يةال وايالث مدم الطل ة ا
الدارن العصرإةال ونزإدد علدى  لد   كداء  ن اءهدا الدذإم وضدعوها ا خاريدة 
العددار بعددد  ن صدددمموا سمددة ممددد صدددلى هللا عليدده وسددلم ال   لدددة الذرإددة الددد  

الفدلمة  نرجو  ن ال تفبادم ا  ي  روث وتك     ا  افظ على الدولدة
وسالمبهاال سن الدإم اإلسالم  إعدارو  سدبادام  ي سدال  إ يدد اليابفدة 
واسخ رال  ن الفدال  ال دووي  ساسده ا الشدره هدو  درمي اسدبادامه وحدص 
لدددو كدددان  لددد  مدددم ابب الددددفاه عدددم الددد  و سنددده سدددال  إصددديو احليدددواانت 

وعمدالءح وال ي ة وال حار وكل مم ليو له إد ا احلدروبال  ن المدرب الكدافر 
     مثا  مشرث  را وا  ن إعلموان  إ  ا ابل وع وابسم الد وقرايية المربيةال )

(ال م ذ مص إلعّلم الك ار والثليص و هل اللوايف وال  دور أوعلمون   بدينكم
والمشااددددددص والددددددزانع والكددددددذابص  إددددددم هللا للمفددددددلمص الددددددؤم ص؟ال هددددددذا مددددددم 

رت عداورم لدإ  ا ولعمة مجيعاال الع و!ال فلما رف  ا هذح ال تاحات  ه
وكددل البربإددرات الدد  سدداقها مشددرث للشددعو ال اكفددباين كانددع مهزلددةال ف ددد 
تكلم مع م الوقع عم اإلسالميص واإلرهابال ور جيدد كد ش فدداء لبصدرفاته 
ال اادلة  ال  ن إلدوم اإلسددالميصال ولدو ن در  ىل ح ي ددة اسمدر لعلدم  ن اددع ية 

إومدا بعدد إدوم بفد و  ن  هلهدا مفدلمونال والدذي هؤالء تز ا  ا ال اكفدبان 
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 فدددد  الشدددد اب  ىل  لمددددداء العاهدددددات مدددد  مشدددددرث وقيا تدددده العفددددكرإةال هدددددو 
اسبهزاءح ابلدإم وعدم احتامه لشاعر الفلمصال ل دد هداجم و مدام كمدريات 
العددددار الفدددد د اسمحددددر و ددددم  ن اسمددددر سدددديمر  ون ع ددددابال   إ هددددر اليددددوم 

ى الفدد د سن اإلسددالميص كددانوا سيفددديطرون وإ ددو  لل ددان  ندده هدداجم علددد
على ال ال ال   للع و!ال وما ا لو سديطر اإلسدالميص علدى بدال  الفدلمص؟ 
مدا الددذنو الدذي ارتك ددوح؟ال فد حم نددر   ن العلمدانيص سدديطروا علدى الدد ال ال 
هل  خل دا الفداجد وقبل دا ال دان بعدد سديطررم علدى مع دم بدال  الفدلمص؟ 

 شدددل ال كددري وعددددم ال  دددو   ن اس م  و  وكدددل مدددم  ن هددذا هدددو م طددد  ال
وصددل  ىل ال مددة عليدده ال ددزو ال كيدد  إددالم الك ددل لعدددم قدرتدده علددى الشدد ال 
 هكذا تفري اسمور؟ال كيد  لدو عكفد ا الصدورع؟ال كيد  لدو  ن الشد اب هدم 
مددددددم هددددددامجوا علددددددى الفدددددد د اسمحددددددر ا ال اكفددددددبان؟ال مددددددا ا كددددددان سددددددي عل 

لعلماء الذإم إؤإدون وحشية هؤالء ال الص مشرث؟ال  و ما ا كان سي و  ا
مم حكام الفلمص؟ال بال ا   رجع ال باوي ا تك دري هدؤالء الشد ابال 
و رجددع ال دداهرات الدد  تفددري مددم ق ددل احلكددام الددذإم إبحكمددون ا خ دددز 
ال ددددان  ىل الشددددوارهال هددددل ه دددداو حرإددددة للشددددعوب اإلسددددالمية اليددددوم ا ت رإددددر 

س ضدددددرب مدددددثال بفددددديطا عدددددم قدددددانون المابدددددة مصدددددريهم؟ اجلدددددوابال ال ي عددددداال و 
واحليدددواانتال  ن ددددا نشددددهد الكثددددري مددددم احليددددواانت وهدددد  ا  ق اصددددها وهدددد  ال 
ت  صددده اددديت فهددد  تبل دددى العدالدددة ا البعامدددل معهدددا وتددد عم ابلصدددحة وأتكدددل 
الطعددددام اجليددددد وتشددددرب الدددداء الصددددااال ولكددددم الفددددؤا  الطددددرو ال هددددل هددددذح 

واانت حرإبهدددا؟ اجلدددواب معدددروث البعدددامالت الب ميلدددة كلهدددا ا  عطدددع للحيددد
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ف ددد  المابدددة تددد عم ةرإدددة  كثدددر مدددم ال  دددجملال فمثدددل هدددذح احليدددواانت ال اعمدددة 
والد لة ا  ق اصها كمثل الشعوب ا الدو  اإلسالمية ال  تعامل ادعوملا  
كددددداحليواانت ا اسق دددددان وال حدددددو  وال قدددددوع  ال اببال فه ددددداو  و  تددددددع  

 جددل احل ددوملال وال  كدددم رفدد  ادددكو   الشددرإعة وال  كددم الب ددداهر فيهددا مدددم
ضد احلاكمال وال  كم  نشاء موق  سياس  تعارو  فكار الدولةال وال  كم 
للمفدددلمات البع دددري عدددم ح دددوقهم الشدددرعية اإلسدددالمية بفددد و  لدددم الرجدددا  
والفددلطات هلدداال وال  كددم  نشدداء مطددة  عالميددة معارضددةال   إبحددداون عددم 

هددل هددؤالء احلكددام إعيشددون مع ددا ا  ال  ددة ال ددالة واإلرهدداب ومددا  ىل  لدد ال
هددددددذا الكوكددددددو؟ال وال   ددددددم  ن الرسددددددو  صددددددلى هللا عليدددددده وسددددددلم وا الفدددددداء 
الرااددددإم م عدددوا  حددددا مدددم االحب ددداد حدددو  ح دددوقهم اإلنفدددانيةال والرسدددو  
صدلى هللا عليده وسدلم مدم قددم ن فده لفدوا   ن إدب جمل م دهال وهدو مددم أت   

 وعلم دددا كيددد  نبصدددرثال بفددد و الشدددبائم والفددداابت ضددددح و هلددده وقدددد صدددرب
ليفع الدإكباتورإة ه  احللال ل دد  را  مشدرث  ن إدربر كدل  خطداءح ابل داء 
اللدددوم علدددى  هدددل اإلسدددالم وقدددد  هدددر  لددد  ا خطابددده فع ددددما  ل دددى خطابددده 
الثددددداين ابللمدددددة اإل ليزإدددددة  را  مدددددم  لددددد  ت هددددديم  صددددددقاءح و وليددددداء  مدددددورح ا 

ا الرجددل ال خيدداث مددم هللاال واادد طم  ن إعددذروح فيمددا فعلددهال ل ددد قلددع  ن هددذ
سندده ال إددؤمم ابلمي يددات  ندده علمدداين علددى م ددد    تددوروال لددذا خيدداث ممددا إددراح 
 مامهال  ما ع اب هللا وما  ىل  ل  ف ال ف ة له كلها خزع التال وهدذا اد ن 
احلدددايص الددذإم خلطددوا اهلابددل ابل ابددل وضددلوا عددم صددرايف الفددوي الفددب يمال 

 ونف   هللا العافية.
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مر الثاين الذي إكدّذب خطداب مشدرث وتربإراتدهال  نده قدد  ما اس
اعب ددل ال ددات مددم ال كددرإم والب اعدددإم والصددح يص الفددلمص ال اكفددبانيص 
الددذي ال إ بمددون  ىل اجلماعددات اإلسددالميةال بددل هددم مفددلمون هلددم  ج دددرم 
ا انال ل د جتر  مشرث و ل ى ال    على ااصيات مهمةال هلا وز دا ا 

اجل را  محيد غو  وغدريحال وهدذح ليفدع الدرع اسوىل الدذي إ عدل ال اكفبان ك
 لدد ال ف ددد عرف ددا مددا فعلدده  ر ال   لددة اإلسددالمية الدددكبور خددانال ف ددد   لدده 
إلرضداء اسمرإكدانال ور إ ددا مدا إ علده ب ائددد ال  داعال لدذا ع دددما ال فدتم هددذا 

لده  ن  الشاجمل اع ه وال  اء ال اكفباين والدسبور ال اكفدباينال فدال إ  مد 
إعلم دددا كيددد  نبصدددرث معدددهال ف اقدددد الشددديت ال إعطيدددهال  ن  جلددده قرإدددو بدددال 
ادد ال ل ددد  علددم حددراب اددامال علددى اسمددة ال اكفددبانيةال وال ع ددو  ن إعلددم 
ال اضدد   محددد  ن مشددرث خددان اسمددة ال اكفددبانيةال وجيددو م اضدداته وهدددذا 

  قل ما إ ا .
 

 ا رب وُاحلاَتا
 

احلدددرب علدددى اإلسدددالمال  بدددلوفيمدددا خيدددجمل احلدددرب علدددى اإلرهددداب 
ف د اهدان الع ائو ا هدذا الشدهرال ل دد اسدب الع مفبشدارع بدوش لعمدم 
واإلرهددابال هددذا فشددل آخددر ا حربدده ضددد ادد اب  مددة ممددد صددلى هللا عليدده 
وسدددلمال ل دددد اسدددب اتلع )فدددران  ونفددد د(ال كمدددا ت لدددجمل قدددوع بدددوش ا اجلهدددة 

ئديو الدوزراء اسخر  مم العارال وتل ى ضرابت قاضية ع دما فشدل صداح ه ر 
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اسستا  الفاب  "هداور " ا االنباداابت اإلسدتالية و هدو بدال عدو عال ل دد 
اخبددددار الشددددعو اسسددددتا  الدددد هج البصدددداحل  مدددد   اخلهددددا وخارجهددددا وعدددددم 
البدخل ا اؤون ال انال وكانع  ج دع الذإم انبا دوا هد  اإلنفدحاب مدم 

ر وال إدددرون كيدد  العددراملال  مددا  فمانفددبان فهددم قددد ضددللوا ابلددر ي العددام المددر 
م ة المربيدة علي دا مدم ذح اهليهل ن هللا إرإد هلم الذ  ه اوال  ن ا س شهد كفر 

ا  فمانفددبان  ن ادداء هللا. ومددا  ن بددوش قددد تددوريف ا  خددال  جهددا  يال ددان
هذح احلرب وال إدري كي  خيرد م هاال  را ت   ارته  ن توجده  ن دار العدار 

 ددددددددا  خددددددددر  السددددددددبمرارإة احلددددددددرب ا  ىل م ددددددداي  ال  ائددددددددل وزره فب ددددددددة وح 
 فمانفدددبان ة دددة م ددداي  ال  ائدددلال وقامدددع   ارتددده بدراسدددة كي يدددة ن دددل جتربدددة 
 دددالو الصدددحوع العراقيدددة  ىل و  ن وج دددا  وزإرسدددبان ال اكفدددبانية وهدددذا مدددا 
إ ب رح اهاهدون لكفرهم  ن ااء هللاال سي شلون فشال  رإعا كما فشلوا ا 

 اربدددة الشددد اب اهاهدددد ا العدددرامل و وقعدددع العددراملال وهدددذح اهدددالو ادددكلع 
العداوع بص الفلمص بفو بع   خطاء قا ع ت  يم ال اعدع الد  تشدد ت 
ا حكمها على ال ان بعد رحيل الشهيد الزرقاويال فهؤالء ال ا ع اجلدد  ال 
إب  ون فم تفيو ال ان وال إرعون  روث احلرب وترو بع  اسحكام ال  

عد احلربال و ع و مم  ل  هدو  عدالن بعد  قا ردا ختجمل الدماء  ىل ما ب
عددم  ولددة غددري مرئيددة و جددربت ال ددان علددى ق وهلددا  و احلددربال وهددذا  ددج بددوش 
 " ما مع ا  و ضدان"ال  ن ا ال نرضى ملذح البصرفات ال  ال ت يد  ال ا بلال 

مال إددددددددوم آخددددددددر مددددددددم م سدددددددداع 2007-11-27 ندددددددده الددددددددثالاثء 
ؤ ر للفددالمال ولكددم مددا اددهدانح ا  لدد  مدد ه نددل ددا الفددلمص ا العددارال قيددل 
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اليددوم ا رام هللا هددو ال مدد  وال ددرب وال دد  واإلعبددداء علددى الصددح يصال لددذا 
جيو  ن   جمل  ن مؤ ر  انبولو واقعه علدى اسرو ال لفدطي ية هدو اجلدوه 
واحلرمددددان واالعب دددداالت ف دددددد اسددددبمرت قددددوات العددددددو الصددددهيوين  عب االردددددا 

عدددد  لعب لدددص ا هدددذا الشدددهر ابلدددذات مدددم ق دددل للشدددعو ال لفدددطيين وبلدددغ 
ادداجملال   إ ددا  ل ددا  ن ه دداو مددؤ ر سددالمال  ي سددالم  300الصدهاإ ة  ىل 

إبحداون ع ه؟ و  ا س ل ا هذا الفؤا  إ ا  ل اال  ن ا رجعدصال مبشدد إمال ال 
نرإد احلوارال و ن هللا حاور الشيطان و ن الفلم فاور الكافر ومدا  ىل  لد  

الددد  توضددد  كعراقيدددل  مدددام الشددد اب الفدددلم الدددذي إرإدددد معرفدددة مدددم الزاإددددات 
ح ي ددددة مددددا جيددددري ا الكددددواليو ال  كثددددرال  ن ددددا نفدددد    ي سددددالم هددددذا؟ال  ن 

مع مهدم هداجروا بعدد ع و  والشعو مشدر ال و  6اسرو احبلع سكثر مم 
ج دددون( ا ا ددداردال  مدددا مدددم ب ددد  ا الدددداخل فدددوإالت ايلدددة ال هدددرال  ي )ال

ة هلم ابلرصا ال  ما مف د اسقصى فال إ  دل لدم ر إ لدغ العفكرإة الصهيوني
ا مو واسربعص بدخولهال واالسب طان مفبمر على قددم وسدامل ا مشدارمل 
بيع ال دن مرآ  مم عيدون اجلهالدة ع دوا العدالدة العاليدةال ومشدروه اجلددار 
الع صري إبواصلال   ن  ي سالم إبحداون ع ه؟ الذي إرإدد  ن فداور جيدو 

ن له سلطة مطل ة  الهية مم  جل  ن إب از  عم  ي  رو  سدالم   ن إكو 
ال سدددديما ال دسدددداتال  ن الرسددددو  ممددددد صددددلى هللا عليدددده وسددددلم قددددد فدددداوو 
وحاور قرإش ا احلدإ يةال ولكم مم م طل  ال وعال ور فداروهم خبصدون  ن 
الكع ددددة هدددد  بيددددع هللا احلددددرام  م مركددددز للشددددرو!ال ف ددددد علددددم جيدددددا و صددددر  ن 

هللا وجيددددو للمفددددلمص  ن إعبمددددروا وإطوفددددوا حوهلدددداال ولكددددم مددددا  الكع ددددة بيددددع
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ن اسعدداء  ون سدلطة هدو كدون الرسدو  قدد حدارو قدرإش ورو جيهلده الدذإم فدا
والكع ة  ع  حبالهلاال ور إم دو لدذل  سن الكع دة ورغدم  نده مفد د هللا 
احلدددرام واسو  ا هدددذا الكدددون  ال  ندددده مجدددا  وإفدددبدرو  مددددرح فيمدددا بعددددال  مددددا 

ال لدذا ان الفلم فروحه  عز ع د هللا مدم هددم الكع دة ومثلهدا مليدون مدرعاإلنف
صلى هللا عليه وسلم غ دو غ د ا اددإدا ب بعدد عاعده ن د  م بدل نر   نه 

عثمددان رضدد  هللا ع دده وقدداي  احلدداور والب دداووال وعددزم علددى ال بددا   ن ا ددع 
 لددددد ال وهدددددذا  ليدددددل واضددددد   نددددده ال حدددددوار ا الددددددماء وال ا اسعدددددراو  مدددددا 
خبصددون اسرو فدداسمر واقدد  و كددم  ن إب دداوزح الفددلمون فيمددا بعدددال وكددل 
مددا قيددل عددم م ددد  الفددالم م ابددل اسرو هددذا هددراء مصددري ال  سددان لدده مددم 
صددحة ا  إددم هللاال فدد حم ال نب دداز  عددم  راضددي ا بددل نبعامددل مدد  الواقدد   ون 
ق ولدددددهال ل دددددد خفددددددر الصدددددرإون والعدددددرب والفددددددلمون بعددددددهم بفددددد و هرولددددددة 

ات  ىل العدددو الصددهيوين ة ددة ال  ددو  ابسمددر الواقدد ال ولدديو البعامدددل الفددا 
معهال وكما بي ع ساب ا نواجه الواق  ابلواقد ال وهدذح هد  الفد ة نواجده ال ددر 
ابل درال  ي ن اوم  قل قوع ع دان حص إعذران هللاال  ما  ن ن يد  اسرو ملدت 

 لدو اسمدم   را ت ا ونفكع عم عو ع الالج دص   تدو  ق دية ال ددن  ىل
البحددددع الددد   سفدددع وفصدددلع للكيدددان الصدددهيوينال وبعدددد  لددد  ن دددو   ن دددا 
تدداور مددم  جددل الفددالم!ال هددذا وهللا مهزلددة واسددبا اث لع ددل الرجددل الفددلم 
والعدددرر ا آن واحددددال ل دددد هرولدددع كدددل الددددو  العربيدددة ا هدددذا اليدددوم ابجتددداح 

 دا رع العربيدةال ال يع اسبي  ا واا طم لطلو الرضا مدم سديدهمال ة دة ال
مم  إم هلم احل   ن إبكلموا وإب اوضوا عم م دسات الفدلمص؟ وعدم  ي 
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م ا رع إبحداون ع ه؟ال  ه  م ا رع الذ  واهلدوان؟ال ومدم فوضدهم ا  لد ؟ال 
  ددم عددرب هددل ال دددن للعددرب ف دد  حددص إبحدددا قددا ع العددرب عددم ال ددا رع 

لعدددرب  بدددداال بدددل العربيدددة؟  ن ال ددددن وم دسدددات اسمدددة اإلسدددالمية ليفدددع ل
لعمدة اإلسددالمية كلهدداال    ن هددؤالء احلكددام مددم العددرب إفددو ون م ددذ ع ددو  
وجالفددون علددى كراسدديهم بصدد ة غددري اددرعية  صددالال   ددم ليفددوا  وليدداء  مددور 
الفددددلمص الشددددرعيصال فكيدددد  إبكملددددون ابسددددم مليددددار مفددددلم؟ال ل ددددد  سفددددوا 

هالو  هل احلل   الو اور  فوضوإة وبرلاانت عشوائية وانبا وا  ب اءهم
والع دال وعوها  الو ال يعةال   ن هم إ با ون بع هم بع اال فال إالم مم 
ال إددددددؤمم ببلدددددد  ال عددددددا تال  ن هددددددؤالء ق ددددددل  ن إبكلمددددددوا ابسددددددم العددددددرب  و 
الفددددلمص جيددددو  ن إعرفددددوا  ن ال دددددن لدددديو لل لفددددطي ص العددددربال بددددل هددددو 

 ددددددل  او  مفدددددد د  سددددددالم  عددددددال  وجددددددد ق ددددددل العددددددرب ا العهددددددد اسو  وق
وسليمان عليهما الفالم كمدا  كدر ا اياثرال والفد د اسقصدى هدو مفدر  
رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ومددم إددؤمم ملددذا الرسددو  مددم  خوان ددا الع ددم 
 كثددر ممددم إددؤمم بدده مددم العددربال فلكددل مفددلم حدد  ا  بددداء ر إدده ا موضددوه 

 اسقصىال 
م هددددو  خبيددددار  ن مددددا   هددددش مجيدددد  الددددراق ص هلددددذا الددددؤ ر الفددددمو 

الوقد ال فكمددا  كددرت فدد انبولو هدد  مددم العواصددم اسوىل للددوال ت اسمرإكيددة 
البحدعال ولك ها كانع كم ط ة غ ران  ا اء احلرب اسهليةال وكان اجل وبيدون 
ال هزمص إ  لون وهم جرحى  ىل هذح ال ط ة ال  كانع توا  الدولة الركزإة 

 دددوا البوبددة   إصددد حون  ت اعدددا للدولدددة   إددبم أتهلددديهم مدددم جدإددد بعدددد  ن إعل



                   874War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

الركزإة بدال مم الرجوه  ىل االن صاليصال لدذا اسمدر لددإ ا واضدحا  ن زعمداء 
العرب  ه وا  ىل ه او للبرب  مم ال لفدطي ص والبوبدة للفديدهم بدوش و عدالن 
الم ددددران الكامددددل واالن طددددا  البددددام   اإلسبفددددالم الكامددددل  ون اددددرويفال وال 

 ابب العل  الع يم. حو  وال قوع  ال
 اللعح بعقون النا 

 
م هذا هدو اليدوم الدذي خلد  مشدرث 2007-11-29اإلا ص 

مالبفه العفكرإة ليص   رئيفا مددنيا كمدا إددع ال وقدد  هدر ادرإ  جدإدد 
للشديخ  سدامة بدم ال ن ا ن ددو اليدومال وتدم مددم يرف دا ال ندر   ي فددرمل ا 

هو هو مشرث الذي   ن إل و مشرث مالبو عفكرإة  و مدنيةال ففي  ى
 نددددددو الفدددددداجد وقبددددددل احل ددددددايف ا الفدددددد د اسمحددددددر و علددددددم احلددددددرب علددددددى 
اهاهدإم و ب اء ال  ائل ا مشا  ال اكفبانال لم نمري موق  ا اجتاح عددو ندذر 
ن فدده وعاهددد  صدددقاءح ا ال يددع اسبددي   ن إفب صددل اال معل ددا حددراب ضددد 

إلمدددارع اإلسدددالميةال   الفدددلمص ا  فمانفدددبان ع ددددما سددداعد ا اإلياحدددة اب
اليوم إع ز عم ت هم نبائج ما كان خيشاح ق ل س عة  عوامال   له مم فشلال 
 ن تزاإددد قدددوع اهاهددددإم ا  فمانفدددبان وت ددرب  ب ددداء ال  ائدددل مدددم اهاهددددإمال 
هل   اارع واضحة  ن اسمرإكان وحل اءهم مدم اسوروبيدص قدد فشدلوا فشدال 

رهابال وهذا ما تطدرمل  ليده الشديخ  سدامة  رإعا فيما إفمى ابحلرب على اإل
الددذي  ددددا ا الشدددرإ  الفددموه اجلدإدددد لددديعلم فيدده عدددم مفدددؤلية ال اعددددع 
البامدددة علدددى غدددزوات وااددد طم وم هددداتمال وهدددذا مدددا ك دددع قدددد  كرتددده سددداب اال 
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وإعدددين  ن حركدددة يال دددان ر تكدددم علدددى عالقدددة ببلددد  العمليددداتال وال الشدددعو 
وقددددد بددددص  لدددد  الشدددديخ  سددددامة ا  اسفمددداين الددددذي إعددددذب مددددم ق ددددل ال دددداتوال

اددرإطه اجلدإدددال    عددا الشددعوب اسوروبيددة  ىل االنب دداح  ن ال ددرن اسمرإكدد  
قدددد اتفدددر وال  دددا  للبحدددال  مددد  اسفكدددار الشددديطانية ا ارتكددداب اهدددازرال 
والفؤا  الذي نطرحه هوال كم قبل مم  ب اء  فمانفبان م ذ احبال  ال دوات 

م؟ال واجلدددواب واضددد  فالعدددد   كثدددر م دددات 2001المربيدددة الكدددافرع هلدددا سددد ة 
الددرات ممددم قبددل ا اسبددراد بعيدددا عددم الالإددص الددذإم مدداتوا ا العددرامل بفدد و 
حرب بوش عليها وبعيدا عم ا فائر الا إة واإلجبماعية وال  فدية وغريهداال 
ل د قبل الكثري والكثريال ولكم احلا  ب   كما هوال ونر   ن كدرازاي إطلدو 

اهاهدددددإمال سندددده إعلددددم  ن هددددؤالء ابقددددون ال مددددا  و ن  مرإكددددا الب دددداوو مدددد  
وحل اءهددددا راحلددددون  ون ادددد   ن ر إكددددم اليددددوم فمدددددا ل ددددا رح قرإددددوال ل ددددد 
 دددداع احلكومدددة الربإطانيدددة بكدددل كدددرب ء علدددى  نددده ال " دددا  للب ددداوو مددد  
يال دددددان"ال وك ن دددددا مدددددم إفدددددعى  ىل الب ددددداوو مددددد  اسعدددددداءال وا احل ي دددددة  ن 

إرإدددون الب دداوو مدد  اهاهدددإمال فدد حم نعلددم مددا جيددري سددرا  اسعددداء هددم مددم
ا ملددد  الب ددداوو ا م ددداي  ال  ائدددل ومددد  قدددا ع يال دددان ا  فمانفدددبان مدددم 
ق ل الربإطانيص وهذح ال اوضات والل اءات جتدري ا الكدواليو. ومدا إل دع 
االنب دداح خبصددون قبددل اسبددر ء ا  فمانفددبان وغريهدداال هددو  سددبطاله للدددر ي 

% مم الشدعو الربإطداين إؤإدد قبدل الددنيص 51 برإطانيا و كد  ن  جري ا
ا احلدددروبال وهدددذا ال إعدددين  ن ر  فعل دددا سددديكون مدددثلهمال فددد حم ال ندددده  ىل 
قبل مدنييهم سن الرسو  ممد صلى هللا عليه وسلم م ع دا مدم  لد ال وهدذح 
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االسدددبطالعات ت دددص  ن هدددؤالء قدددد عزمدددوا علدددى سددد    مددداء الفدددلمص  ي 
يددة ة و ون خ دل وال خددوث مدم  حددال   إ شددرون ا وسدائلهم اإلعالميرإ د

إفددبهدفون الدددنيصال  ن ددا آخددر مددم إفددبهدث   ن الفددلمص واهاهدددإم مددم
الدنيص وكل م ص  إعدرث كدم قبدل مدم  ب داء العدرامل ا زمدم احلصدار وبعدد 
االحدددبال ال  ن الفددد  آي  إددده ت ددد  ال اادددات ا كدددل مكدددان كددد  تفدددبمر 

ئ يددة ا هددذا ال لدددال لي دددوا مددربرا آخددر لل  دداء ابل ددرب مددم  إددرانال احلددرب الطا
ل دددد  سدددرعع ال يدددع اسبدددي   ىل الدددر  ل دددمون ادددرإ  الشددديخ اجلدإددددال سن 
هدددذا الوضدددوه حفدددان ف دددد كدددذبع   راع بدددوش وبدددراون علدددى ال دددان بشددد ن 
العدددراملال واليدددوم وبعدددد فشدددلهما ا العدددرامل إرإددددان   خدددا  اسوروبيدددص ا فدددخ 

ال ولك هددددا سبصددددد    ن اسمددددور سدددددبكون سددددهلة عليهمدددددال  همدددددا   فمانفددددبان
م ددربرم اجلدإدددعال وا كددل هددذا نددر   ن العددرب وابلددذات حكددام هددذح الدددو  
جيبهدددددون ا ترعيددددو الفددددلمص ا بال هددددم ابفعبددددا  االعب دددداالت اجلماعيددددة 
ابسدددددم ماربدددددة اإلرهدددددابال ودعدددددا ع نشدددددر صدددددور الددددددااات وت بددددديش الدددددابت 

مم يرث واحد وهد  احلكومداتال وتدم كمفدلمص ال اسسلحة وكلها صور 
إن ج ا كم فاس   إ  م   ن نرود اسخ ار مم يرث واحد حي  إ و  هللا )

(ال كيددد  نعدددرث  ن تلددد  اسسدددلحة ليفدددع مدددم وزارع الداخليدددة بنمج   أ فتمجين   وا
وتكددددرر نشددددر صددددورها مددددم  جددددل  رإددددر م رملددددا ا مددددا إفددددمى ابحلددددرب علددددى 

سددبا اراتية فددد ىن ل ددا  ن نثددد  ملدداال  ن دددا اإلرهدداب!ال   دددا حكومددات ومماليددد   
نعيش ضمم  ن مة مشولية ال ت  ل ابلر ي ايخر مهمدا كدان  لد ال ور  عد  
ا إددوم مددم اس م  ن عالددا مددم علمدداء تلدد  الملكددات يلددو مددم حكومبددده 
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احدددددتام ح دددددومل هددددددؤالء العب لدددددص ابسدددددم ماربددددددة اإلرهدددددابال   دددددم إ  ددددددون ا 
ن إف   ع هم وال خيرب  وإهدم عدم  مداك هم الف ون الفرإة وال ف  سحد  

 فكمون بهال  م بداال وهذا ضد اره هللا الذي إزعمون   
 ن  ف ددل وسدديلة لبشددبيع الددوع  العددرر وجعددل الشدد اب الفددلم 
ال إ ب دده ل شددل هدددؤالء الفاسددة ا مدددؤ ر  انبددولو هددد  قيددامهم ابالعب ددداالت 

اهددإم بعدد  ن تي  دوا الواية ليبدوهم ال دان  ن ه داو حدرب ح ي يدا علدى اه
 خبصون كراسيهم وال  اء عليهاال هلم  ن هؤالء هم الزع ون 

ل دددد  صددد    دددر  الب كدددري ابجلهدددا   و ال  دددر سادددرية اهاهددددإم 
جددددرم ا مملكدددددة آ  سددددعو ال  ن اقب ددددداء  ادددددرية عددددم اهاهددددددإم ا الشيشدددددان 

جرمددا  وكشددمري والصددوما  ومعدداانع الفددلمص ا ال ل ددص ومددا  ىل  لدد  إعبددرب
وضدددال  وتك دددري للم بمددد  وإصددد   صددداح ه مدددم "ال  دددة ال دددالة"ال  ن مدددم 
فدددرو الفدددلمص علدددى  اهددددع الكدددافرإم ا الددددو  اإلسدددالمية ا بلدددة إعبدددرب 
مرو على ال ال ال ل د  هرت م ر ات جدإدع تفبادم نيابدة عدم كلمدة 

اددى مدد  ا وال تبمصجهددا  سن هددذح الكلمددة تم ددو الفاسددة العددرب والمددربي
  ارع كما إزعمونال احل

وااصيا ال نبهم مم محل الفدال  ضدد حكدام الفدلمص اليدوم 
ع و ندددين  عدددرث   دددم مدددم ا دددوارد رغدددم خالف دددا ا  لددد ال فهدددذح الكلمدددة ك دددري 

م اجلد ال فهم ليفوا اب وارد  بداال بل  راهم قد وقعوا ا  إدإولوجية اهاهدإ
هة   ا ر إددبم  فدد  ا طدد  والشدد هة وآمثددون ا سدد    ي  م مفددلم إ دد  ابلشدد 

الدإدددةال ولكدددم ال  راهدددم خدددواردال سن صددد ات ا دددوارد معلومدددة لدددد  اجلاهدددل 
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والعددارال وهددؤالء الشدد اب إ دداتلون الك دددار اسصددليص ا بلددص لدد ال  الفدددلمص 
هو فصل اليوم ا مملكة آ  سعو  وما  .ق ل  ن إرفعوا  سلحبهم حلكامهم 

 امدا بفد و  ن الفدلطات ا   لم سجيا  قا مة سوث ت فى معىن اجلهدا 
هلوسددددة مددددم  ددددر  عدددداه كلمددددة جهددددا ال وإ  ددددون  ن بفدددد م هددددؤالء سددددبحل 

العلمدداء الددذإم إبدد خرون ا البكيدد   االشدكلة وتمددافلوا  ن الشددكلة تكمددم 
مدد  العصددر وإفيفددون مددم ق ددل احلكددام الخددراد ال بددو  ال اسدد ة هلددمال ه دداو 

مص كمدا   دم م  د  البشدد  م اهيم كثدريع غدري واضدحة لدد  علمداء بدال  احلدر 
بفدددد و تشدددد ي   ولددددبهم ا ات دددداه مددددذهو وجعلدددده غددددري قابددددل للبكيدددد  مدددد  
الفب دات احلدإثةال فليو ه او تعد  لنراءال ومثال على  ل  فكل ا نعلدم 
 ن  هل مكة هم مم الشواف ال هل ع   حد  ن هلم م ربا ا برامج اااات 

 ددددار العلمدددداء ا الددددؤ رات الددددابرات آ  سددددعو ؟ال هددددل ر إ دددداهم  ثلددددون هي ددددة ك
الدوليدددددة؟ال  ن الدددددر ي ه ددددداو هدددددو ر ي االسدددددبا ارات الفدددددعو إة الددددد   لددددد  
ال  ددددوات وتمددددذي ا الشددددعو مددددا ترإدددددح ف دددد ال وهددددذا  خطددددر مددددم  ن إرفدددد  
الشددد اب الفدددال ال س دددا ال ب دددة ةدددد  اردددا وال ب دددة  كدددرب و ادددد مدددم ال بدددلال 

احلددددإ  و خدددراد مدددا  صدددعو مدددا ا اإلنفدددان  ن ت دددزه ع ددده حرإدددة الب كدددري و 
بداخلددددهال فدددد ن  لدددد  إبحددددو   ىل ق ابددددل إدوإددددة ترمددددى ا الشددددوارهال قيدددددل ا 
احلدإ   ن الدإم ال صيحةال ب ولرسوله وسئمدة الفدلمص وعدامبهمال ولكدم 
إ دوا  ن هذا احلدإ  ر إ همده الكثدريونال فداليوم ال  دا  ل اصدحة احلداكمال 

ماادددية معدددهال لدددذا فدددا كوم و  ا نصددد  جيدددو  ن تكدددون ال صددديحة م ربكدددة ومب
ف   هدو مدم إ صد  وجيدو  ن إب د  وال إفد  ال وال   دم  ن ممدد صدلى هللا 
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عليه وسلم بع  لبكميم اسفواحال بل  نه بع  لبحرإر اإلنفان فال جيدرب هدذا 
اإلنفدان  ن إددخل ا اإلسددالم فكيد  جيددرب علدى مددذهو فدالين  ون غريهددا 

ال إك  را  قدا  هللا تعداىل ) مدم مدذاهو  هدل الفد ةال وهدذا  مددر ع يدو جدداال
(ال   ا حرإة الب كري والبع دال ولكم ما نراح اليوم هدو اإلصدرار علدى ِف الدين

فددددددرو م ددددددا ف معي ددددددة ا اجلمددددددوه الفددددددلمة ة ددددددة "االسددددددب اقية"ال وت بهدددددد  
احلرمددات الكثددريع بعددد  لدد ال كيدد  إفدد م ال ددان وإمي ددون عددم  وإهددم هددر  

هللا؟  لديو هدذا  مدر غرإدو؟ال  ن قدراءع   م  را وا الذهاب واجلهدا  ا سد يل 
مثددل هددذا الكبدداب الدددذي  نصدد ع فيدده اجلميدد  إعبدددرب جر ددة ا بددال  حلدددرمص 
بف و  نين كات ه وليو بف و مبدواحال رغدم  ن مثدل هدذح الكبداابت تفداعد 

ال ال الدددة  ال   ا تدددوفرت الشدددرويف الشددد اب ا عددددم الصدددا مة مددد  الفدددلطات
م الفدددلمص ا كدددل مكدددانال  ن هللا ر والوقددوث ج  دددا علدددى ج دددو مدد   خدددوا 

خيل  دا لدويم واحدد بدل خل  دا لعويدانال  ن الفدلم الصدوما  ال خيبلد  عددم 
الفلم اجلار الذي إعيش مع ا ا جدع  و مكة  و الر وال هدذا مدا نرإدد  ن 

الكثددري مددم الدددعاع الددذإم إفدداندون الفددلطات ةفددم نيددة ا تشددوإه  هإ همدد
ونفددد  هدددؤالء   دددم إكرسدددون فكدددر الدددوالء للملددد  ععدددة اجلهدددا  واهاهددددإمال 

والددويم ولدديو للمفددلمصال  ن اللددوو  تددون بعددد اإلسددالمال  ن مددا سدديحدا 
بعد س وات بف و ات اه م اهج ضدد اجلهدا  وال كدر اجلهدا ي  ون توسد ال 
هدددددو  ن نفدددددم  الشددددد اب ا تلددددد  الملكدددددات إدددددر  ون م دددددوالت مثدددددلال " ان 

دح هدؤالء احلكدام  امداال  ن إكرسدوا سعو ي ولفع فلفطي يا"ال وهذا مدا إرإد
م هددوم الددوالء للددويم ف دد ال ل ددد تع   ددا كثددريا ع دددما عع ددا وادداهدان بعدد  
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هدؤالء الددعاع ا ال  دوات اإلسدبا اراتية وهدم إبهمدون اجلهدا  مجلدة وت صديال 
مددم  جددل  رضدداء احلدداكم مهمددا تددرب و مددم  لدد ال واين سدد بص بعدد  مددا قددالوا 

هدذح الع دارات قدا  بع دهم "هدؤالء الشد اب  لك  فكم ال ارف ب  فه علدى
المدددررإم ملدددمال ع ددددما ندددواجههم تدددم  ع ددداء جل دددة ال صددديحةال فهدددم إبكلمدددون 
بكدددالم غدددري ادددرع  وإ  دددون  ن الدددذهاب  ىل  فمانفدددبان واكبفددداب اللياقدددة 

كيلددددوال إ  ددددون  ن هددددذا هددددو   60كيلددددو  ىل   130ال دنيددددة و نددددزا  الددددوزن مددددم 
جلماعددددة؟"ال وهددددذا  قب دددان مددددم كددددالم هددددؤالء اجلهدددا ال  إددددم والع اسمددددر؟  إدددم ا

الدعاعال ان ر كي  إشوهون اجلها  وهم ال إدرون  ل  بل ةفم نيدةال  وال 
تم نب   معهم  ن اجلهل م بشر ا بع  ا اب اجلهدا  كمدا ا غريهدا مدم 
ارائ  اسمة وهذا  مر  كرانح ساب اال ولكدم ر إب در  هدذا الدداع   ن إ دو  

ا  اا  اددرع  ضددد الشدديوعية العاليددة وقبهددا  و كدددانو  ن هددؤالء كددانوا ا جهدد
 عددددددا  لل هدددددا  ور إكوندددددوا ا اجلهدددددا  وقبهددددداال فه ددددداو فدددددرمل بدددددص اجل هدددددات 
وا طدويف اسماميددة وبددص العفدكرات الدد  تدددرب اد اب  مددة ممددد صددلى هللا 
عليدده وسددلم علددى كي يددة  سدددبادام الفددال  وال   ددم  ن ه دداو مددان  ادددرع  

الشدديخ ابددم ابز رمحدده هللا و سددك ه ففددي  ج بدده  ن  لددذل ال وقددد  فددص عاحددة
اإلعدددا  ا  فمانفددبان اددرع  وقبهدداال وكانددع سددلطات آ  سددعو  مددم إدددعم 
 لدد ال لددا ا جيددرم الشدد اب اليددوم وال توجدده اللددوم للفددلطات؟ال كيدد  ر إ ددرمل 
هدؤالء بددص اجلهدا  وهددو فدرو ك اإددة علدى ادد اب بدال  احلددرمص بدال ادد   ال 

ان  و الصدددوما   و العدددرامل مدددم يدددر  ا بدددلال وع دددز   ا ع دددر  هدددل  فمانفدددب
جريا م عم  ل ال كي  ر إ رقوا بدص  لد  وبدص اإلعددا  ا سد يل هللا وهدو 
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وأع  دوا    م ماس  تطعتم م  ن واجددو اددرع  وم صددون فيدده ا كبدداب هللاال )
(ال ومددا  ع  ددين ا كالمدده هددو سددؤاله عددم والع اسمددورال و  ددم  ن هددؤالء    وة

ا ل ددداءال ال  حدددد إفدددبطي   ن جيدددرب و سدددريع الصدددحابة الددددعاع ال إ دددر ون عدددم 
مفدلما علدى بيعددة اداجمل إدراح غددري م اسدو حلكمدهال واعبددزا  هدؤالء احلكددام 
الذإم خانوا  مبهم ا عدع ق دا  خدري مدم  داملبهم والبكدبم عدم  خطداءهم 
العل يدددة وليفددددع الفددددرإة هددددر    دددم والع  مددددورال وتددددم  بلدددد  ا ق ددددية والع 

ا ايإددة العلمدداء واحلكددام سددواءا بفددواء وجيددو  ن إكونددوا  اسمددورال فال صددو 
م ددداال  ي  ن  بدددارهم ولددديو  ن خيبددداروا  ن فدددهمال  ن هدددؤالء الشددد اب الدددذإم 
جياهدون ا  فمانفبان  و العراملال ال إرون  ساسا  ن الل  فالن  و الرئيو 
وا فالن هم والع  مورهمال س م ر إ اإعوح بكل بفايةال و ن ابإعدوهم ف دد كدان

مكدددددرهصال ومع دددددم هدددددؤالء الشددددد اب إدددددرون ا الدددددال ممدددددد عمدددددر و   مدددددرهم 
الشدرع ال س ددم ابإعددوحال  ن هددؤالء الشدد اب ال إع دددون  مدداكم وال رددمال  امددا  
كمددا فعددل بددال  احل شددى وصددهيو الرومدد  وسددلمان ال ارسدد ال ل ددد  خلصددوا 

ونددوا العمددل ب   كرسددوا جهدددهم للددويم اجلدإددد حيدد  الدإ ددة ال ددورع ور إك
مددم اسون  و ا ددزردال  ال  ن  فعدداهلم  وصددلبهم  ىل  رجددة "سددلمان م ددا  هددل 
ال يددددع"ال  و كمددددا قددددا  عليددددده الصددددالع والفددددالمال  ن كدددددل مددددم إ  ددددر للمدددددرب 
و احاتدددده اإلجبماعيددددة ال اهرإددددة سدددديعلم  ن هددددؤالء اختددددذوا مددددم مدددد هج ممددددد 

يدددد هم صددددلى هللا عليدددده وسددددلم سدددد يال السددددبمرار ب دددداء قددددوارمال فه دددداو العددددد  ب
وه ددداو عددددم الب رقدددة ا توزإددد  ال اصدددو الرةسددديةال وندددر   لددد  ا الدددوال ت 
البحدع اسمرإكية فهد   كدرب  ولدة  كدم مدم ق دل الهداجرإمال فهد  ال رمهدا 
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 صددو  ال ددان بددل رمهددا  خددالن هددؤالء للمددويم اجلدإدددال وان ددر  ىل  ورواب 
إددددة وآسدددديوإة الع ددددوزعالكم فيهددددا مددددم وزراء مددددم  صددددو  ممربيددددة و فرإ يددددة وه د

وغريهدددداال   ددددم إ علددددون كمددددا فعددددل الصددددحابة رضددددوان هللا علدددديهم  مجعددددصال  ن 
خلي ة رسو  هللا  بو بكر عليه الفالم ورض  هللا ع دهال و مدري الدؤم ص عمدرال 
وعثمدان وعلدد ال رضدد  هللا عدد هم  مجعددصال ر إكوندوا مددم  هددل الدإ ددة ولكدد هم 

 حكموا العار اإلسالم  م ها.
طة وتعدددين غددد    دددالدددداعص للوي يدددة المدددري م  الددددعاع ن هدددؤالء 

حدددو  مدددمالطدددرث عدددم كدددل مفددداوف احلددداكم وتكدددرإو م هدددوم حدددو الدددويم 
احلدداكم وكثددري مددم هددذح العدداين الدد  ر تكددم ا العصددور ال  ددلةال الط ددون ا 
مدددددا  ه دددددوا مدددددم مدددددذهوال فيمك  دددددا  ن نددددد م  احلددددداكم وتدددددم  دددددع  مارتدددددهال 

لددى والء  انن ر إولددوا مددم هللا والعكددو صددحي ال ال إ  مدد   ن جيددرب ال ددان ع
(ال إعدين  ن دا وأويل األمر م نكموال مم رسو  هللاال وال مم اسمة وهللا إ دو  )

ق ل اهم وابإع اهم برضى وهم م ا وتم مم يرف ا ق ل اهم وتم م همال  ما لو 
رف  اهم ك مدة فدال  دا  لةج دار وقدد حصدل  لد  ا عهدد اإلمدام احلفدص 

الددددددعاع   ددددد هم ال إعرفدددددون م طلددددد  الشددددد ابال لددددددذا رضددددد  هللا ع دددددهال هدددددؤالء 
سيبيهون ا ماولة  ركاعهم ابل وع لدوالع اسمدور الزعومدونال  مدا خبصدون  ن 
هؤالء الش اب خال وا اجلماعةال فليو ه او نجمل ارع  خيدربان  ن اجلماعدة 
هددد  ممكلدددة آ  فدددالن  و اجلمهورإدددة ال النيدددةال فلمدددا ا ال إفددد لون  ن فدددهم  ن 

واجلمهدور ت قفددمع  مدة ممدد وكرسددع فكدر ال رقدة وعدددم  هدذح الملكدات
فهم مدم فرقدوا اجلماعدة وهد   مدة ممدد صدلى  الالوحدع وهذا  مر ك ري ع دهللا
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هللا عليه وسلمال  ما ع دما غابدع اجلماعدة الك دريع وهد   مدة ممدد صدلى هللا 
عليدددده وسددددلم فمددددم المكددددم لكددددل  موعددددة مفددددلمة معي ددددة  ن تدددددرن مصدددداال 

رر مواجهة مم فبل بال هدا مدم الك دار اسصدليص  ون الرجدوه الفلمص وت 
 ىل هدددددؤالء الدددددوالع الدددددذإم كرسدددددوا فكدددددر اإلسدددددبعمار والب زئدددددةال ولريجعدددددوا  ىل 
اسصدو  ولدي هم هدؤالء الدددعاع  ن اجلماعدة هد  الدولددة اإلسدالمية الد  جتمدد  
 مة ممد صدلى هللا عليده وسدلم وتفدمى اجلماعدة  دع  دل ا الفدة وا لي دة 

تكدددون ال دددرارات واحددددع واسوامدددر ختدددرد مدددم مكدددان واحدددد وال  ددداء خت ددد  و 
للمراق ددة مدددم ق ددل ا لي دددةال وكلهددا قدددد غابدددع ع ددا وال  حدددد إ كددر  لددد ال  مدددا 
اجلماعددة مع اهددا ال  هدد  فددال قددوع هلددا اليددومال ف ددر   ن كددل م ددص  ار مددم   ر 
الفدددددلمص إكب ددددد   وامدددددر حاكمددددده ولددددديو ه ددددداو  مجددددداه ك دددددري ا مشددددداكل 

فلمص اليومال  ن ال  ام اإلسالم  ا احلكم  مر مهم ا حيات ا فاالسدالم ال
م هج حياعال و  ا  تى احلاكم بطرإ ة غدري ادرعية  مدا ابالسدب دا   و ال دوع  و 
 ج ددار ال ددانال فددال ع ددو  ن نددر  مددم إطلددو م دده  ن إرحددلال  ن احلدداكم ا 

د اخبدار  بدو بكدر  إ  ا خيبار ابل عية وهذا مدا نفدميه  نباداابت ا زم  داال وقد
عمدر وهددو ا لي ددة ولدده اسمددر ا  لدد ال واخبدار عمددر سددبة مددم ال شددرإم لكدد  
إ باو  حدهم وهو ا لي ة ولده  لد ال واخبدار الفدلمص اإلمدام علد  رضد  
هللا ع ددده برضدددى مددد همال ومدددم ر إرضدددى اعبدددز   و قاتدددل وهدددو الطدددت ومدددا فعلددده 

الراادددعال  إددم خلي ب ددا اإلمددام علدد  رضدد  هللا ع دده هددو الصددواب سندده ا لي ددة 
اليوم حص ن ارنه  ول   الع ماء!ال  ن ال  ام االنباار االخبياري للحكام 
قد  كدح هللا ل ا ا ال رآن فيبم  خبيار احلاكم مم ق ل الل  ة الشرعية العليدا 
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وهددددم مددددم الصدددداحلص و ئمددددة ال ددددانال فم لددددو احلددددل والع ددددد  و الشددددور   و 
ء فد حم ال  بلد  ا البفددميةال هدذح الل  ددة الربلدان اإلسدالم  عيدده مدا تشددا

هدد  الدد  ختبددار احلدداكم برضددى مدد هم وهددؤالء  ثلددون الشددعو كلدده ولدديو ممددم 
خيبدار مددم احلدداكم لكدد  إكدون عملدده هددو انباابدده ا كدل حددصال   إددبم ال يعددة 
العامددة حيدد  إرضددى الشددعو حلاكمدده اجلدإدددال وايإددة كانددع واضددحة ع دددما 

رسوله و و  اسمر م اال ومعدىن ايإدة  ن  وىل اسمدر  مران هللا  ن نطيعه ونطي  
لدددديو بشدددداجمل الددددرئيو  و احلدددداكمال بددددل قددددد جدددداءت بصدددديمة اجلمدددد  س ددددم 
 موعددة ك ددريع مددم رجددا  الدددإم واحلكمدداء والب ددار و هددل الددر ي والالصددص 
الدددذإم إشدددكلون  لفدددا إدددبم مدددم خاللددده  خبيدددار اددداجمل ليدددت ن الفدددلمصال 

ول   و   و  إىل الرس   ون وإىل يددد  قدددا  هللا )وهدددذا واضددد  ا آ ت كثدددريعال ح
(ال وال صو   ن اسمور تر   ىل ال   عليده الصدالع والفدالمال أويل األمر منُم

ومددددا ام ال دددد  قددددد انب ددددل  ىل الرفيدددد  اسعلددددى ولددددم  و بعدددددح ندددد  فهددددو خددددا  
اسن يدداء والرسددلص ولددم إ ددز  الددوح  بعدددح لدديو كمددا إددزعم اسمحدإددة الك رإددة 

 ن اسن يددداء  تدددون بعددددح و ن هللا إدددوح   لددديهم وهدددذا ك دددر صدددرإ  الددد  تدددزعم 
وخددرود عددم  مجدداه  مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم بدددء مددم ا الفدداء ومددرورا 
بكددل علمدداء الفددملص قددد ا وحدددإثاال ولددو  را  هللا  ن خيبددار ن يددا بعددد ممددد 

  الخبدار مدم اجليدل اسو  ف دد عاادوا ا خددري ال درونال ولدا خ د  عد هم  لدد
اسمرال فما م الرسو  وال   قد مدات إلدتو اسمدر  ىل اهموعدة الصداحلة وهد  
ال   كم ا وتفمى  لو الشور ال وخيطد  مدم إ دم  ن  و  اسمدر هدو و  

ا  إ  ا وتكرإو للدإكباتورإدة فد و  اسمدر   اسمر وحدحال هذا ي عا غري وار 
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ا  ن هللا  را  مدددم هددد  اجلماعدددة الددد  تكدددون ادددور  الفدددلمصال وال إ دددم  حدددد
 و  اسمددر  ن إكونددوا  موعددة  مددراء وملكددوو ورءسدداءال فهددذا غددري وار ال فدداب 
هدددو مدددم  مدددران  ائمدددا و بددددا  ن إكدددون الفدددلمص وراء راإدددة رجدددل واحدددد وهدددو 
خلي ة الفلمص الابار مم ق لهمال وكمدا قلدع فد ن ا درود علدى هدؤالء بعدد 

 ه اإلسالم  فدرن علدى  سدب رار م اإعبهم والرضى هلم إكون صع ا سن ال 
 ولددة الفددلمص وعدددم  هددور ال  ددوات وال دد  فيهدداال وقددد اددد  علددى ا ددرود 
 الفل  سن فب  هذا ال اب إؤ ي  ىل مشاكل كثريعال وال ن و   ن اإلسالم

وجتددارب الصددحابة  البددل إفددعى للمصددلحة إددده  ىل ا افددة ق ددو  ال لددم والددذ 
ومحدددل الفدددال  قدددد فشدددلعال ورغدددم  ن  الدددذإم حدددالوا م اومدددة ال لدددم اب دددرود

هددؤالء كدددانوا صددحابة و ب ددداء صددحابةال ولكدددم هددو  رن ل دددا  ندده   ا   تث يدددع 
احلكددم  مددا ابل يعددة  و  مددر الواقدد  و حيدداان تكددون ابلورااددة وهددذا لدديو اسصددل 
ولك ه ففو للواق ال  و ابل وع حي  المل ةال الهم  ن تكون خالفدة موحددع 

ت وحكومدات كثدريع فدال إط د  الشدرإعة علدى مدا لعمة وليو  موعة كانبوان
بين على ابيلال وهذا ما نراح ا عدع  و  ا زم  ا فه  كثريع ومشببة و تع 
ابل ددوعال   ا   مدددا  مدددران بددده الرسدددو  "خددري  مدددراءكم الدددذإم   دددو م وف دددونكمال 
وتصددلون هلددم وإصدددلون علدديكمال وادددر  مددراءكم الدددذإم ت م ددو م وإ م دددونكم 

ع دددونكمال وتبعددداونون"ال فددد  ا حصدددل اسمدددر اسو  وكدددان احلددداكم وتلع دددو م وإل
م دواب لددد  ال دانال واسددب ر اسمددر فاإلسدالم هددو  إددم واقعد   مددران  ن نفددلم 
اسمر سهله وإكون رجل قوي ا قراراته الفياسية و مص ا  إ ه وت واحال وال 
ندددر   ي جددددو  مدددم محدددل الفدددال  ا الدولدددة اإلسدددالمية  ن كاندددع ه ددداو 
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رار لعوضاه و ن اسب د احلاكم الشرع  سن الرسدو  قدد  مدران  ن نطيد   سب 
هدددددؤالء الفدددددب دإم مدددددا  قددددداموا الصدددددالعال وعددددداهم "ادددددر  مدددددراءكم" إعدددددين   دددددم 
فكمون دددا  ون رضددددا م ددددا ولكددد هم مفددددلمونال بددددل  كدددد  ن ددددا ن م ددددهمال كمددددا 
 خددددربان ا حدددددإ  آخددددر  ن ددددا سدددد ر   مددددورا ن كرهددددا مددددم هددددؤالء وم هددددا عدددددم 

لكامدددل للشدددرإعة  ون جحددددهاال وهدددؤالء احلكدددام ليفدددوا ا  رجدددة حكمهدددم ا
ا الفدداء بددل هددم مددم اللددوو واسمددراء الددذإم سيفددو ون بعددد ا الفددة الراادددع 
وق ددل  ن تعددو  تلدد  ا الفددة د ن هللا ع دددما خيبددار  لدد ال  ن مرحلددة ا الفددة 
الراادع قد ف دت ا زم  ا وغائو م ذ زمدم بعيدد م دذ  ن تدوارا الفدلمون 
احلكدددم و صدددح  ا كمدددا بشددددران الرسدددو  بدددذل   ن احلكددددم ع دددارع عدددم "ملدددد  
ع ددو "ال وإ  مدد   ن نواصددل حيات ددا و إ  ددا ا هددذا اسمددر الواقدد  ون ب ددر فددرد 
  هللا علي دا قرإ ددا بعددو ع ا الفددة الراادددعال  مددا احلكددم اإلسددالم  العددا ي بوجددو 

لفدلمون ج ار هذا قد حصل وقد ابإد  امل  موحد للمفلمص ابل هر وابإل
هدددددؤالء احلكدددددام سن اإلسدددددالم إبعامدددددل  مدددددر الواقددددد  لصدددددلحة اسمدددددةال سن ال 
تفددبمر سدد   الدددماء بددص الفددلمصال  ن ددا نبطلدد   ىل عددو ع ا القددة الراادددع 
الدد  ت باددو وال تددورا  بددداال فالفددلمون هددم مددم سددي ررون مددم هددو الهدددي 

ا  ب عددل عليده الفددالم ولددم إ ددرو ن فدده علدديهمال وعمددا قرإددو سيبحفددم احلدد
اجلهو  اجل ارع ال  ت ذ  مم ق ل الفلمص سوءا كانوا مم العلماء  و الدعاع 
 و اهاهدإم الدذإم فملدون الفدال   فاعدا عدم  راضد  الفدلمص ولديو ممدم 
جيدددر  وراء ال ددد  وسددد   الددددماء ا الددددو  اإلسدددالمية احلدإثدددةال سن ال  ددده 

 دددددومل بددددددال مدددددم الع ددددد  اإلسدددددالم  إعطددددد  اسولوإدددددة لةسدددددب رار وتث يدددددع احل
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واالقببدددا  الدددداخل ال  ن دددا ندددؤمم  ن ا الفدددة سدددبعو  س دددا وجددددت مدددم ق دددل 
وهذح الرحلة سب به  وسدوث إ صدر هللا  إ ده قرإ دا  ن اداء هللاال و ن ده للدذإم 

اهاهددإم وكد  م مدم  وصدلوا اسمددة  صديدون ا الداء العكدر وإبكلمدون علدىإ
ءت مددددم ق ددددل حكام ددددا الدددددذإم ر  ىل الصددددائوال و  كددددرهم  ن الصددددائو جددددا

إط  ددوا عددد  اإلسددالم كمددا إ  مدد  و صدد ح ا اددر مة تبدددعى علي ددا اسمددمال  ن 
مدددم إدددبكلم علي ددددا وإ دددو   ن دددا ال ن هددددم ح ي دددة احلكدددم فهددددو ال إعرف دددا حدددد  
العرفةال فكل ما نرإدح مم جها ان هو  هور حكم  سالم  ح ي   إفدبط  

ح ا تلدد  الدولددةال وقددد  ا ب ددا  لدد  الفددلم  ن إ باددر بددهال وفددتم الفددلم وغددري 
 ا ددددداء اإلمدددددارع اإلسدددددالمية ا  فمانفدددددبان وكدددددذل  فعلدددددع ا ددددداكم  لددددد  ا 
الصوما   ال  ن اسعداء ال إرضدون  ي حكدم  سدالم  ح ي د  ا عصدرانال 
 مدددا رفددد  الفدددال  ه دددا وه ددداو هدددر   ن احلددداكم  لدددم  و جتددداوز بعددد  احلددددو  

صدددددر وا اجلزائدددددر و و   خدددددر  ور فهدددددذا ال إ  ددددد  وقدددددد جدددددرب  خوان دددددا ا م
إ  حددددوا ا  لدددد ال و ر  وهللا  علدددددم ابلصددددواب  ن ال فمدددددل الفددددال  ضدددددد 
الفلمص ا  وهلدم ا  ي حدا  مدم اسحدوا  ولدم اداءال وة دة البميدري  ون 
 اددددراو العلمدددداء واحلكمدددداء و هددددل الددددر ي ا هددددذح الفدددد لة الدددد  تفدددديل فيهددددا 

الشدعو كلدهال ولديو كدل مدم ل لدم مدم الدماءال  ن البميري إ  مد   ن إ  د  مدم 
حاكم إل د   ىل محدل الفدال ال ل دد ر إ دا صدحابة قدد ابإعدوا حكامدا جدائرإم 
لكدد  إعلمددوان  ن اإلسددب رار وعدددم سدد   الدددماء هدد  اسولوليددة لدددإهمال سن 
الدددإم وجددد مددم  جددل مصددلحة اجلميدد ال ور إشدد   الدددإم  بدددا مددم إرإددد  ن 

 إف   الدماء للحصو  على الفلطة.
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ماولددددة بعدددد  الدددددعاع ا عصددددران وا  و   سددددالمية صدددددرث  ن 
الش اب عم اجلها  الشرع  ا مدافعة ا بلص ة ة  ن هؤالء خيال ون والع 
اسمددور  و إرجعددون  فكددار تك ريإددة هددو وهددم وال  سددان لدده مددم الصددحةال وال 

ال م فعدداهلرإة الدد  ال إعلمهددا  ال هللا  ال بعددد رءإددة جيددوز  رددام ال ددان ب ددوا  الفدد
 ن اإلمام عل  بم  ر يالو كدرم هللا وجهدهال تدرو لدم عارضده حرإدة الب كدري 
والع دددا عال وكدددان صدددابرا  ىل  ن محلدددوا الفدددال  وحي هدددا واجههدددمال  ن البك دددري  
ك كددر  مددر واجلهددا   مددر آخددرال لددذا إواجدده ال كددر ابل كددرال  مددا اجلهددا  ضددد 

 إكددددون  ا بلددددص ا   ر الفددددلمص فواجددددو اددددرع  علددددى  صددددحاب ال لددددد  
ك اإة على غريهم مم الفدلمص وفدرو عدص   ا ع دز  هدل ال لددال فدال جيدوز 
 رددام الشدد اب الددذإم ارا وا الددذهاب  ىل العددرامل   ددم ضددالص  و  رهددابيص  و 
خواردال س م كدانوا ا مهمدة ادرعية  مدا فرإ دة ك ائيدة  و عي يدةال هدل ه داو 

ت و وليدددات  ا ددداء ندددجمل ادددرع  إبحددددا علدددى  ن دددا   ا صدددران  حدددزااب ومجاعدددا
غيداب ا الفدة اإلسدالمية وت در  كدل حداكم م ط دة وات داه م داهج غربيدة بددال 
مدددم الشدددرإعة مدددم ق دددل بعددد  هدددؤالء ولددديو جحدددو ا للكبددداب هللا كمدددا إ دددو  
علمددداءهم وهللا  علدددمال ورمدددا فعدددل بع دددهم  لددد  جحدددو ا ولك  دددا ال ن ددددر  ن 

م ددددده  ن جيحدددددد وإ هدددددر نعلدددددم ال دددددوا ال وا احل ي دددددة مدددددم ك دددددر ابب ال ن ب دددددر 
االسبحال  ف حم لف ا مم الرج ةال وا مثل هذح ال روثال هل ه او نجمل 
اددرع  خيددربان  ن ددا   ا ام ددا ابلددذهاب  ىل اجلهددا  الددذي هددو فددرو ك اإددة  و 
عصال علي دا  وال  ن ودر ا مكبدو والع اسمدور وهدؤالء الزإ دون ل  خدذ اإل ن 

علددم الي ددص لدديو ابل ددم  ن  مدد هم؟ال هددذا  مددر م ددح ال سن ددا نعلددم مفدد  ا
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هددؤالء الددوالع ال  لكددون قددرارت  ن فددهمال فددال  ددرب ا مشدداوررم ا الصدداال 
 العليا كمواجهة االحبال  و ف  الك ار ا بلص عم بال ان.

سدددب د مدددم إعدددارو هدددذا الكدددالم الدددذي قلبددده وال  ن بددددذل ال 
وران  مددددر لك ددددين  سددددب د  ىل الفدددد ة ال  وإددددة ا مددددا  ه ددددعال فانبادددداب والع  مدددد

اددرع  مدد مورون بدده مددم ق ددل رسددو  هللا صددلى هللا عليدده وسددلمال والرضددى ملددم 
مطلوب و ال فال إوجد بي  دا وبيد هم  ي عالقدة بيعدةال  ليدع علمداءان راجعدوا 
 رإخ والإة عمر لي  روا كي  تعامل م  قا ته و مراءح وكي  كاندع العالقدة 

لم ع ددما بعد  بعثدة مؤتدةال بص الراع  والرعيةال وندر   نده صدلى هللا عليده وسد
 مددر زإددد بددم حاراددة  ن إبددوىل اإلمددارع     وصدداهم سو  مددرع  ن انئ دده  ن هددو 
قبل سيكون حع ر بم  ر يالوال و ن قبل  إ دا ففيبفدلم اسمدر الصدحار 
اجلليل ع ددهللا بدم رواحدةال   بدّص للمفدلمص  نده  ن قبدل الدثالا فعلديهم  ن 

إرضدددونه علددديهمال   اأ الرضدددى وال  دددو  ا ال يعدددة خيبددداروا معدددىن  ن إ با دددوا مدددم 
 اريف  ساس ال كي  ن  ل بوالع ليفوا م ا ولف ا م هم؟.

سد  دا قلديال علدى مدا جيددري ا مملكدة آ  سدعو  مدم جتدداوزات 
مددددم ح  دددا ن ددددد  ا وقبددده     ه  ىل محددددل الفدددال  ا   ر الفددددلمصو  و لدددم

م ال نعلمهدا وال نبحددا العل يةال  ما ا  ية م ها فد ح احلاكم و كر  خطاءح
ابلمي ياتال س ت او  موضوه الر ع وح وقها الشرعية اإلسالميةال فه او هدر 
وجتددداوزات لكثدددري مدددم ح دددومل الدددر ع الفدددلمة حدددص تلددد  الددد  ا بدددع ا  إ  دددا 
ة ددددة سددددد الددددذرائ  بددددال مددددربرات اددددرعية واضددددحةال ف دددد  هددددذح الفدددد ة مددددثال 

و  ن العددددد  ر فبدددداع مددددم بيددددورم بفدددد  3000سدددد لع هددددروب  كثددددر مددددم 
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ن اإشددملهمال وال إ  مدد   ن نلددوم تلدد  ال فددوع لوحدددهم ونصددورهم   ددم اناددز 
ال ال  ددام الددذي ر إ دددر علددى احبددواءهم وفهددم مددرا هم و كددذا وكددذا ون فددى 

فبل  ال فوع قد  سدي ع معداملبهم مدم ق دل ال  دام بصد ة عامدةال فد  ا  هد, 
مددم  إددم هللا ا  ىل ال اضدد  قيددل هلددمال " رجعددم ومعكددم مددرم"ال وهددذا لدديو 

ايت حفو علم  ال في ال ل د جعلوا م ام ا درم كدركم مدم  ركدان الددإمال 
وهدددذا لددديو صدددحيحاال  ن الدددر ع تفدددبطي   ن ت  دددى مشددداغلها ا اسسدددوامل 
وتباجر وت ي  وتشتي وه  ا بلدها  ون  ي مرمال وليو ه او نجمل قدرآين 

مددرم ق ددل  ن   و حدددإ  ن ددوي إددد  علددى  ن الددر ع جيددو عليهددا  ن تكددون هلددا
تذهو ل  اء مشاغلها الدنيوإة ا ميطهاال وابلعكو ف د عملع الر ع ا 
الفددومل ا عهددد عمددر رضدد  هللا ع دده وكانددع كالشددرفة علددى الب ددارال فكيدد  
  دد  اليددوم مددم الب اضدد  مددم  جدددل ح وقهددا ة ددة عدددم  ح ددار ا ددرمال  مدددا 

لطوإددل الشددامل حدددإ  ا ددرم ف ددد خصدده ال دد  صددلى هللا عليدده وسددلم للفدد ر ا
سددددداعة سددددد رال وقدددددد خرجدددددع نفددددداء الصدددددحابة ل  ددددداء  24الدددددذي إب ددددداوز 

 عمددددددداهلم اليوميدددددددة مدددددددم جلدددددددو حطدددددددو  و ميددددددداح  و يعدددددددام ا الدددددددرازه  ون 
 زواجهدددمال وهدددم  غدددري لددددإم هللا م ددداال وال جيدددوز ربددد  خدددرود الدددر ع مدددم بيبهدددا 
  اب ددرم مطل دداال و  كددر هددؤالء البشددد إم ا الدددإم مددم ال  دداع ا مملكددة آ

لقد ا     ون الس جتا ل  ِف زوجُا ووش تكي إىل سعو  ملذح ايإدةال )
(ال  ر إ ددر  هدددؤالء البشدددد إم هدددذح اي ت الكر ددات؟ال ل دددد  ه دددع الدددر ع  

لوحدددددها  ون مددددرم و ون زوجهددددا وهددددو ا صددددمال فتكبدددده ا ال يددددع وغددددا رت 
لمال وز  وجلدد ت  ىل  كددرب قاضدد  ا اإلسددالم وهددو ممددد صددلى هللا عليدده وسدد
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على  ل ال  ون  ي موعدد وال تع يددات وال كثدرع الل دات و خدو  الكاتدو 
 ق ددل الوصددو  لل اضدد ال ف ددد فددب  الرسددو  مددم  جددل توقيدد  ال ددالين وال ددالين

سداعةال  24للمفلمص والفدلمات وكدان  دع خددمبهم بيبه صلى هللا عليه 
لصدلحة ليو ك ع  ق داع اليدوم الدذإم إهمهدم الرواتدو الشدهرإة ق دل ال  در 

تل  ال فوع الالئ   لمدمال كيد  إع دل هدذا؟ال كيد  إدرا  مدم الدر ع  ح دار 
مدددم  لمهدددا ة دددة  نددده مرمهدددا؟ال مدددا ا لدددو كدددان ا دددرم هدددو  لددد  اسب الدددذي 
زّوجهدا ابل دوع  ون مشداوررا وق وهلدا!ال  و  را  قبلهدا بفد و رف دها الدزواد!ال 

و  لد  الدزود  و  لد  اسش الطدائش الدذي إ درملا إوميدا بفد و الفدكر!ال  
الذي ال إعرث موااي  الزواد!ال هل عليها  ن تصدحو هدؤالء  ىل ال  داء؟ال 

الدددر ع   نددده  حبكدددار آخدددر لددد ع  الرجدددا  ا تلددد  الملكدددة وعددددم معرفدددة حددد 
ري وعددم ال  در للفدريع ال  يوإدة   دا م  د  حيداع  الفلمة بف و الب مد ال ك

حيانال والدإم مم  ل  كاملال وت دمي العا ات والب اليد الدإم ا بع  اس
براءال   إ هر اإلعالم الوا  للحكام ليدداف  عد هم فتمدى الكدرع لل اضد   و 
الؤمددور  و الدددإر ومددا  ىل  لدد ال ف ددد زره هددؤالء ا ع ددو  ال ددان  ن اللدد  
لدديو لدده  خددل  ي خطدد  إ دد  ا مملكبددهال  ندده ال خيطدد ال وال جيابدده ابلددبهمالوال 

ن و علدددددم معصدددددوم وليعدددددا  اببال وإصدددددور إفددددد   عدددددم  ي خطددددد ال وك نددددده وهللا  
احلكددام وكدد  م  ادداان هلددم م امددات عليددا وعددو  بددديال ومهددامهم هددو حددل 
الشدداكل و  خددا  الفددرور لل ددان ف دد ال  إددم الفددرور ا حدد  هددؤالء ال بيددات 

 كددددرب مددددم تلدددد  الصددددحابية الددددص  فعلهددددمم؟ال فلدددديو  خطدددداءه عمهمددددا كاندددد
 عليدده وسددلمال وقالددع لدده  ه ددع لوحدددها  ون مددرم  ىل ال دد  ممددد صددلى هللا
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بكدل صدراحة " رإدد احلددد ا ح د "ال وكاندع قدد ارتك ددع ك دريعال ان در اجلددر ع 
مم الر ع وان ر الصرب واحلكمة مدم قاضد  الفدلمص اسو ال كيد  لدو جلد ت 
امر ع اليدوم  ىل احدد  مداكم ق داع اليدوم و خدربهم مثدل كالمهدا؟ال بدال اد  

  دددم إ دددر ون الفدددريع وال إبمثلدددون  الرمدددع ول هدددرت وك  دددا مدددم  هدددل ال دددارال
ب يمهاال ل د  كرم هللا الر ع الفلمة مهمدا فعلدع مدم الدذنوبال وقدد تعداي  
الرسدددو  معهددداال ويلدددو صدددلى هللا عليددده وسدددلم م هدددا عددددم البع دددل ا  مرهدددا 
مراعاع جل ي هاال   سالم على معلم ال شرال   ا احل وملال ر تف م ور تعداب 

اب  مددم ق ددل االسددبا ارات ورجددا   مددر ابلعددروث ور تشددهر ور ت ددرب ور تبدد
وال هدد  عددم ال كددر ا ددا مص للفددلطان ف دد ال بددل تركددع وادد  ا فلهددا ح ددومل  

ا ج ي ها ح وملال هذا الولو  الذي إفمى غري ارع ال بفد و  ن ما كما 
عدددم الددزوادال لدده ح ددومل ك  يددة كددل اسي ددا   ون  ي  ييددزال و ال لددا حدددافظ 

يدده وسددلم عليدده دخ ددار والدتدده  ن تصددرب حددص ت ددعه ال د  ممددد صددلى هللا عل
 وال وت طمه   إ  ر ا ح  هللا وهو  قامة حد توبدة هلدا س دا يل دع  لد ال 
ولو ستت ن فها لا تددخل  حدد ا ند ش عيوملدا ولب  دل هللا توببهدا فداب ال 

(ال كمدا  ن الرسدو  أه   التق و  وأه   ابغ, رةإ  ر  لي دا ك  در ال شدر فهدو )
اوز مراحدددل البمييدددز ا كدددل الفدددلمص فدددال إ دددرمل بدددص امدددر ع ورجدددل ا قدددد جتددد

إن أك     رمكم عن     د   ه     و تعامدددددل الشدددددره معهمددددداال وقدددددد قدددددا  هللا تعددددداىل )
(ال وقد قا  بال  عليه الفالم ورض  هللا ع ه " بو بكر سيدان و عبد  أوقاكم

ومال سيدان"ال فهذا احل ش  اسفرإ   قدد فهدم معدىن العالقدة بدص احلداكم وا كد
"مدددص اسدددبع بد  ال دددان وقدددد ولددددرم  مهدددارم  حدددرار!"ال  نددده ال هدددوم العمدددري 
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الع يوال  ن ماولة  بعا  البهم عم اسمراء واحلكام و ل اءهدا علدى ال دع اء 
وال  اع ف   مم ا ن  ل  اسبمرار الشاكل ا اهبمد ال   للعدار لةعدالم 

بدددددا  ي مشدددداكل وهللا ال  دددداق ال  ندددده اإلعددددالم ال حدددداز للحكددددامال ولددددم فددددل  
ااهد على ما ن و ال والف و هو  نه إ  ر بعص واحدد ف د ال و  ا  ح دروا 
مددددم إ ولددددون   ددددم  بددددوا وتراجعددددوا عددددم ال ددددال ال فهددددم خيبددددارو م وهددددؤالء ال 
إبحددددداون ةددددرإبهم بعددددد  ن عددددذبوا ا الفدددد ون وضددددم  علدددديهم  كثددددر مددددم 

ع ا  ع ددو  ال ددان وسدديلةال وتددم مدد  الرجددوه  ىل احلدد  ولك  ددا لفدد ا مدد  اسددب
و ج دددارهم علدددى  ن إبكي دددوا  مدددور ال ف و ددداال  ندددين ال  نكدددر  ن ه ددداو فكدددر 
تك ددددريي إ بشددددر ا العددددار اإلسددددالم  وبع دددده مفددددل  وخطددددري ولكددددم هددددؤالء 
قليلددون جددداال و كددم البصدددي هلددم ابلك ددر وال  دداش  ون ضددم ال فهددؤالء قددد 

 ن إكددون هددؤالء قدر وا مددم بعدد  الكبددو وفهمددوا عكددو مددا قددر واال وال إ  مدد  
ح دة  ردام اجلهددا  وكدل مدم فمددل الفدال   نده ضددا ال   ندربّ  احلكدام الددذإم 

هم علدددى الفدددلمص ا ا دددا  خططهدددم اختدددذ بع دددهم الك دددار  وليددداء وانصدددرو 
ولدديو ف دد   ح ددار قددوارم ونشددرهم ا بددال انال كمددا انصددر بع ددهم الك ددار 

نلددومهم ع دددما خوفددا واسب ددعافا وال نلددومهم ا  لدد  سندده ضددعي ال ولك  ددا 
إعددذبون الفددلمص مددم  جددل  رضدداء  ول دد  الك ددارال هددذا مددا ر إ علدده ممدددد 
صدلى هللا عليده وسددلمال وقدد قددر ان ا الفدريع  ندده  رسدل جيشددا لمدزو  مربايورإددة 
الروم وحل اءها بف و م بل رسدو  مدم رسدله ع ددما  رسدله  ىل الشدام وقبدل 

ربان  ن تدددو هددددؤالء مدددم ق دددل ملددد  المفاسددد ةال ال  كددددم سي  عدددالم  ن جيددد
احلكام وتم ن م هم ا ب بف و وقدوفهم صد ا واحددا ا ت  يدذ الططدات 
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اسعددداءال وال نكددرههم لشاصددهم فهددذا ر إ علدده ال دد ال و ان ااصدديا وليعددا  
ابب مددم هددذح الكلمدددةال ال  ك ددر  حددددا مددم  هدددل ال  لددة سندددين لفددع مدددؤهال 

اء بددال مدم غدريهمال وهدذا لذل ال  ال لذنو اسبحله و لفّ ل  ن إك درح العلمد
مددددا إ هحدددده ادددديا  ال اضددددل  بددددو ع دددددهللا  سددددامة ابددددم ال نال فلددددم إك ددددر  ي 
حدداكم عيدداان. نفدد   هللا  ن إددب   لعلمدداء بددال  احلددرمص وغددريهم  بددواب رمحبدده 
وف ددله وإبكلمددوا ا حدد  هددؤالء الشدد اب ال لددومص العب لددص بفدد و فكددرهم 

اإلسدبا اراوال وبددال مدم  ل داء  اجلها ي وليو البك ريي كمدا إدزعم اإلعدالم
اللوم عليهم جيو  ن فاولوا ا  صدال  احلكدام الدذإم تماضدوا عدم كثدري مدم 

 ح ومل  مة ممد صلى هللا عليه وسلم وم ها ح ومل الر ع الفلمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مأساة مقديشو
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مال بدد ت العدارو مدم 2007ا بداإة الشهر الثانيدة عشدر سد ة 
ي عددددا تددددزن للددددذإم ه ددددروا مددددم بيددددورم غصددددد ا جدإددددد ا الصددددوما ال وتددددم 

ومع مهم مم  هدل م دإشدو وغريهدا مدم الددن ال رإ دة م هداال ل دد يدر وا مدم 
م ددددازهلم ا اسحيددددداء اجل وبيددددة مدددددم العاصددددمةال ور تفدددددط  ال  مددددات العاليدددددة 
الوصددو     تلدد  العددائالت اله ددرع بفدد و تع ددع ال ددوات اإلايوبيددة ا بلددة 

ر ا موتدده ومددا ا سددي و  كدد هددذا الع ددوز الددذي ر إهللا إوسدد ال وج ددو  ع ددد
لربه ع دما سيف له عم هذح الدماءال ف د كدان إعدا  ا مفبشد يات ندريور 
و  خددل ا ال حددجمل الدددائمال وقددد ن ددل بعدددح  ىل ل دددنال هددذا الرجددل الددذي ال 
إهمه  ىل مصلحبه الشاصية  ما الشعو الصوما  فليو ا ابلهال وهذا ما 

اتور الفدداب  سديا  بددري وقدد ر إ ددا كيد  كددان  اإبدهال   مددا فعلده زميلدده الددإكب
مددددم مدرسددددة واحدددددعال مدرسدددددة الدإكباتورإددددة والمددددرورال  ر  و الوقددددع لكددددد  
إصاال اع ه ون فه ق ل  ن إل ى هللا وإفد   عدم  روا  اسالث الدذإم قبلدوا 
بفددو اإلحددبال  اإلايددور؟ال ل ددد ت  ددر الوضدد  ا م دإشددو وبددد ت العددارو 

ل  تفبهدث ال وات ا بلةال وكاندع تبمركدز ا اسحيداء اجل وبيدة مدم الليلية ا
العاصدددمة وا اللعددددو الك دددري الفددددمى "ملعددددو ابكفدددبان"ال وحّولددددع قددددوات 
اإلحددبال  م ددداز  الدددوايي ص  ىل مفبشددد يات ومراكددز عفدددكرإة هلددداال ويدددر ت 

 العدددام ه هلهدددا وادددر وهم بدددال رمحدددةال بي مدددا كدددان العدددار اسعمدددى صدددامبا و مي ددد
بحدددددا عددددم  رسددددا  قددددوات  مميددددة  ىل  ارفددددورال   سدددد حان هللاال  ن مشددددكلة إ

م دإشو  كرب  ل  مرع مم مشكلة  ارفورال ولكدم هدذح ال  مدة الصدهيونية 
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الدعومددة ابللددور  لعددوراءاسعمددى ال تددر   ال بعددص واحدددع وهدد  عددص  مرإكددا ا
 الصهيوين ال  ت  ر وتب  د كل اار ع ووار ع ا العار. 

ليو وسدديطرع اللددور اهددم ال ددارف مددا كددان جيددري ا الكددو ولكدد   ف
الصهيوين على الب ارع العالية فدو  ن  بدص لده  نده قدد  هدرت ق دية مدوانت 
 ر وه  فركة جتارإة ةبة ليو للدإم فيها  ي  خلال وهم مدم  سفدوا فكدرع 
الب دددارع العاليدددةال لدددا ا إرإددددون احبكدددار ال كدددرع لوحددددهم؟ال هدددل ففددد ون  ن 

و الفددلمص لددم إ دددروا علددى  ددارارم؟ال ل ددد ختددوث اللددور الصددهيوين العدرب  
ورفدددد  قا تدددده  سدددددب  ا  مددددوانت  ر ال اجحدددددة س ددددا جتربددددة مدددددم  ولددددة عربيدددددة 
 سدالميةال وتددم نعلدم  ن اللددور الصددهيوين قدد زره م دداهيم سدل ية عددم العددرب 
والفددددلمصال واجبهددددد اإلعددددالم اسمرإكدددد  ا   هددددار العددددرب والفددددلمص   ددددم  
كفدداىل وال إ همددون ا ادديت وليفددوا  هددال للب ددارع وال للب دددمال لددذا كانددع 
فكدددددرع الدددددوانت سب  دددددحهم وتوضددددد  لل دددددان  ن العدددددرب إ كدددددرون وخيططدددددون 
وإب دمون وهم مم  خرجوا اسوروبص مم العصور احل رإة  ىل عصور الب دوإر 

صرإة ع دما ملكوا اسندلوال ونوروا اوارعها وايدوا قراها وعلموا العلوم الع
مددم يددو وفلدد  وقددانون وغريهدداال  ن  هددل المددرب إشدد ون حددراب علددى العددرب 
والفدددلمص لعدددرفبهم  ن احلدددل ا اإلسدددالم و ن احلدددل إ ب دددر ا هدددذح ال ط ددددة 
ا  وبدة لدد  هللا وندر   نده سد حانه وتعداىل ر إرسدل رسدوال  ال وهدو مدم  هددل 

ومدم ادامها  ىل هذح ال  عة الطي ة مم جزإرع العدرب مدم عدد ا  ىل قدسدهاال 
عراقهددددداال  ن جتربدددددة  ر ال اجحدددددة ا جتارردددددا  ربكدددددع مدددددا إفدددددمى دسدددددرائيل 
)فلفدطص ا بلددة(ال ورفد  حكددام هدذح الدولددة  صدوارم ل ددم  علدى اإلمددارات 
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بفددد و تفدددرعها ا ال مدددو اإلقبصدددا يال وهدددذا لددديو ابسمدددر اجلدإددددال فهدددم ال 
خدددر   دددم ليفددددوا إرإددددون رءإدددة  ي  ولدددة عربيدددة تب ددددم لعمددددامال وهدددذا  ليدددل آ

خددائ ص مددم اهاهدددإم ف دد  بددل خيددافون مددم كددل مفددلم ا العددارال و مددا  ولددة 
مصر و  اررا فحدا وال حرد ف د تراجعدع للدوراء ور تكدد تلعدو  ي  ور 
 قليمددد  س دددا تربعدددع ا مكا دددا م دددذ البط يددد ال  مدددا  و  ا لددديج الددد   بلددد  

ا مددددا إ لدددد  العدددددو عدددددع  احددددات والدددد    فهدددد  تب دددددم بفددددرعة الددددربملال وهددددذ
الصددهيوينال ل ددد ك ددا ا زمددم الب ددارع احلددرع والعولددة ولكددم ا ن ددو الوقددع ر 

 تكم الصهيونية لب  ل ابلعرب كم اففصال وهذا مم خ   تل  ال  مة. 
ل ددد جعلددع مددم ق ددية ق ليددة ا  ارفددور ق ددية عاليددةال وسددارعع 

م الفددددلحص  جهدددزع اإلعددددالم المددددرر الصددددهيوين  ىل  برازهددددا وت ايمهدددداال و عدددد
سد وات   دم  حدداوا  5ال ش ص عدم ال  دام ة دة البمييدزال   ت دص هلدم بعدد 

ق ددية مددم فددرا  وقددد خرجددع اسمددور عددم الفدديطرعال فاهموعددات البمددر ع ال 
ر صددددعو جدددددا علددددى  ددددتم ال  مددددم مبحدددددع وال ن ددددام ا ريددددوم و صدددد   اسمدددد

ال دو  المربيدة الد    ارفورال  ما الفب يد اسكرب فه  ال فاء و ي ا  وع ائز
تبعامددل مدد  ال ددارع اسفرإ يددة ب  ددام الدونيددةال وال إزالددون إ كددرون   ددم  حفددم 
مددددم اسفارقددددة ا كددددل ادددديتال وهددددم  ر   اسر لددددص ل عدددددهم عددددم هللا وع ددددا رم 
الدددنيا ال انيددةال و  ت سياسددة ت ددايم ق ددية  ارفددور   ىل  ددر  بعدد   ب اءهددا 

 ن العددو الصدهيوين ال إرإدد مدم بف و عدم فهمهم لكائد الشيطان حيد  
الفو ان وه  الدولة اإلسالمية اسكرب ا ال ط ة  ن تفب ر  بداال وال ن فى 

صدلي  - ن فيها مجي  ا ريات وابلدذات ا  ارفدورال وإرإدد البحدال  الصدهيو
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ال يل مم تل  ا رياتال وليفع الف لة ه  كما إصورها اإلعالم المرر  ن 
هددددري العرقدددد  والع صددددرإة كلهددددا  صددددل ا فلفددددطص ه دددداو تطهددددري عرقدددد ال البط

ا بلة مم ق ل بين صهيونال ل د افبعلوا ل ا ق ا  عددع لبشدميل ا عدم ال ددن 
وعدددم م سددداع العدددراملال وعدددم م سددداع كدددل الددددو  اإلسدددالمية ا بلدددةال ف دددر   ن 
ق ية  ارفور م دم على فلفطص والعرامل و فمانفبان والصوما  ا بلة وهدذا 

 نفددددم  ال  مددددة العاليددددة تبحدددددا عددددم اإلحددددبال  اإلايددددور  مددددر مدددددرونال ر
للصدددددوما ال بدددددل سدددددكبع وسدددددتت  ازرهددددداال وملدددددذح اسسددددد اب  دددددا ت هدددددذح 
ال وات واسبولع على ممبلكات ال دان ا م دإشدوال لدذا كدان علدى الشدعو 
الصوما  وال اومة اإلسالمية بزعامة ا اكم وقيا ع حركة الش اب اهاهددإم 

م  ن إفدددبمروا ا ال بدددا  حدددص إدددرا هللا اسرو ومدددم عليهددداال الميدددورإم لددددإ ه
وقددد بددد ان نددر  بعدد  ال بددائج بفدد و الصددرب واالسددبمرار ا اسددب زاث العدددو 

 وكان جرحه إ زث قليال قليال.
م  اضدددددددددطرت هدددددددددذح ال دددددددددوات ا بلدددددددددة 07-12-7وا  رإدددددددددخ 

لالنفددحاب مددم اسحيدداء اجل وبيددة بفدد و كثددرع العمليددات عليهدداال وا ج ددا  
لليددددل فددددرت  ىل قواعدددددها الرئيفددددية وتددددم هلددددا ابلرصددددا   ن ادددداء هللاال سددددوث ا

 تبالى عم الصوما  قرإ ا د ن هللاال وليو  ل  على هللا بعزإز.
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 موس   لعة
 

قصة هذح ال رإة ع ي ةال فه  مم ال ر  ال  ريع ال ائية الد  ت د  
ال ف دددون ا م ط دددة هلم ددددال وسدددكا ا ف دددون اهاهددددإم كمدددا  ن اهاهددددإم 

رءإة  هلها إ عون  ع مرمى الطريان الك ري المررال لذا وم ذ  ن اسدبولع 
حركدددة يال دددان علدددى ال رإدددةال  نشددد ت جلدددان خدددان مدددم  ب اءهدددا لكددد  إددددإروا 
اؤو مال وع دما علمع احلركة  ن ال اتو سبهامجهاال قررت االنفدحاب  ون 

اسروا   مثددم م هدداال  قبددا  س ددا االسددتاجتية الب عددةال فددال جيددو ع ددا ع اسرو فدد
كما  ن ه او فرمل ك دري بدص ايلدة العفدكرإة المربيدة وبدص  موعدات مفدلمة 

وك  م م  ن ف   ة  ليل  ة للمج    ف   ة كمج  حلة   ن صدمريع ال  لدد   ال   ا دا ابب )
مال  خلدددددع قدددددوات البحدددددال  الك ددددددري 2007-12-10(. وا  إدددددخ  

إدددة اجل وبيدددة واحبلبهدددا مدددم العدددال  ب يدددا ع ال ددداتو والفدددمى بدددد) إفاث(  ىل قر 
جدإدددد بعدددد  ن كاندددع  دددع  مدددارع  مدددري الدددؤم ص بعددددع ادددهورال وكدددان  هلهدددا 
إ عمدون ب عمدة اإلسدالم والشدرإعةال واحلركدة ر تفدبوىل علد  هدذح ال رإدة ابل ددوع  
كمدددا إ دددم الددد ع ال بدددل هددد  جدددزء مدددم ال فددديج اإلجبمددداع  لدددذال  اهبمددد  

للزعمدداءال ر   هددؤالء  ن يال ددان  ال  لدد ال فع دددما تركددع قددوات ال دداتو الدإ ددة
 حددد  ابسمددددرال وتددددم نعلدددم  ن قددددوات ال دددداتو ال تفدددبطي   ن تصددددرب ا ال ددددر  

 ية يال ان هد  ال  داء ا يال ائيةال س ا ت ب د  ىل الش اعة والصربال واستات
ال ددر  وعدددم البفددره  ىل ن ددل العددارو للمدددن الك ددريعال سن الشددعو اسفمدداين 

ركددة مددم االحبكدداو بدده  كثددر مددم الدددنال كمددا  ن مع مده قددروي وسددببمكم احل
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المدددرب لدددم إب دددر  علدددى تطدددوإر ال  يدددة البحبيدددة سفمانفدددبان س دددم ال  لكدددون 
ضددددماانت ال  ددددداءال كمدددددا  ن ال  دددددر إ ددددرب ب دددددر   ورواب الشدددددرقية فهددددد   وىل 
ابلب ميددددددة مددددددم  فمانفددددددبانال وه دددددداو جتددددددار احلددددددرب ال ريوقددددددراييص الددددددذإم هلددددددم 

 يالة  مد احلدرب لب ربدة اسسدلحة اجلدإددع الد  ر حفاببهمال وبع هم إرإد 
جتددرب بعدددال وغددريهم هلددم مدد رب  خددر ال ومددا جيهلدده اجلميدد  هددو  ن الشددعو 
اسفمدددداين هددددو بفددددي  وإعدددديش علددددى ا  ددددز والشدددداي اسخ ددددر وإبحمددددل كددددل 
الصدددعوابت مدددم  جدددل  إ ددده وهدددذا مدددا ال إ همددده قدددوات الك دددر المربيدددةال ل دددد 

تبفدددددد و ا معددددددارو ضددددددارإة سدددددديذهو انفددددددح ع يال ددددددان مددددددم ال رإددددددة سال 
ضددحيبها ال ددات مددم الدددنيص اسفمددان العددز ال  ن ددا قددد جرب ددا قددوات ال دداتو ا 
عدع  ماكم مم العارال وه  ال ربم ابلدنيصال وما ت عله ا  فمانفدبان  كدرب 
 ليدددل علدددى  لددد ال لدددذا كدددان ال دددرار الصدددائو هدددو تدددرو الدإ دددة سن دددا ال نع دددد 

ريج  الشد اب  ليهدا ا الوقدع ال اسدوال  ودا جيهلده اسرو بل نع د هللاال وس
بوش وقواته ا  فمانفبان هو  ن ا جاهزون لل با   مفص سد ة  خدر ال  نده 
اجلهدا  احل ي دد  فددال إ  مدد   ن إط دد  نددورحال وقددد  خطدد  مددم  ددم مددم ال كددرإم 

تكدون  ةفم نية وقا   ن "يال دان هدو ج دد هللا ا العركدة الملد "ال  إدم   اأ 
كة الصدحيحة؟  ن ر ندداف  عدم  عدراو الفدلمص ا معركدة واضدحة بدص العر 

الك ددددر العددددال  مهمددددا كددددان مفددددميارا اليددددومال وبددددص قددددوات  مددددري الددددؤم ص ا 
 فمانفبان الال ممد عمر ح  ه هللاال  إم سبكون العركدة الصدحيحة؟ال  ن دا 

"الملدد " ا العركددة الصددحيحة و ن ادداء هللا سددري  مددم إ ددم  ن ددا ا العركددة 
سدددوء ت دإراتددده عمدددا قرإدددوال كدددل اسعدددداء ال خيشدددون  ال مدددم حركدددة يال دددانال 
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سواء مؤامرات سدرإة كد  إ بعلدوا كدرههم للددإم اإلسدالم  وكفدو مد رب ا 
االنبااابتال  و ا  رو الواقد  حيد  ال بدا  والواجهداتال ل دد فهدم الك در 

ال فكيدد  لددو العددال   ندده ر إ دددر علددى قهددر رجددا  مفددلمص مفددلحص د ددا م
وق ع  مة ممد صلى هللا عليه وسدلم صد ا واحددع وقاتلدع مدم  جدل ال  لده 

الك دددر العدددال   ن ال  دددا  ل صدددو العدددداوع  ةعرفددد ال هللا ممدددد رسدددو  هللاال ل
 على الفلمص. 

 ن اسدددددتاتي ية اهاهددددددإم هددددد  االسدددددبمرارإة ب دددددا  و  ي ال دددددا  و 
  روجهم فلي  وا   ا  را واال ولكم  ح ا انال لذا ال إ م ال اتو  ن ا مبفرعص

م كما إرإدون  لد ال بدل سكثدر 2010ليعلموا  ن العركة لم ت به  ا س ة 
مددم  لدد  لكدد  ت ددع   قبصددا هم وتبدد ار قددراررم بفدد و  موعددات مفددلمة 
صمريع تبحداهم مجعاءال ل د كان اسمدر الطد  لله دوم علدى م ط دة ضدعي ة 

 الددذي إددزور  فماسددب ان للربإطددانيص نفدد ية كدد  إ هددر بددراون حليدد  تددوين بلددري
 ندده إ لدد  بددالء حفدد ا ا  فمانفددبان ولكدد  إ  دد  الربلددان فيمددا بعددد  ن ت  ددل 
ال ددوات الوجددو ع ا العددرامل  ىل ج ددوب  فمانفددبان وفرضددهم علددى ال ددوانيص 
البمييزإدددة الع صدددرإة الددد  فصدددلع ضدددد الفدددلمصال وكاندددع الدددز رع اسوىل مدددم 

مال وقدد  هدو  ىل م داي  هلم دد بفدرإة  مدةال والدز رع  نوعها م دذ توليده احلكد
كلها كانع مل بة لل  رال ف د كانع الددو  اسوروبيدة ا الاد وان ابلربتمدا ال 
تعمددل الل دداءات مدد  رءسدداء الدددو  اإلفرإ يددةال هددل كددان علددى بددراون  ن إ هددر 
ا  فمانفبان لك  إث ع لل وات  نده الرجدل ال ددإل؟ال لدا ا ر إهدبم بالاد وان 

ثدرال سنده مدم الدذإم  وصدلوا الوضد  ا ز  دابوي  ىل حافدة الدوتال وكددذل   ك
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الهمدات   را   ن إ هر ا هلم د ق ل  ن إبحرو  ىل العرامل ليارب اجل و   ن
ا  فمانفددددددددبانال سن هدددددددؤالء اسوروبددددددددص ال  ال ا مدددددددة سدددددددبكون صددددددددع ة كمدددددددا

رإ ة إفبطيعون البحرو  ون  را ع بوشال ل د  دا م  اجل و  ا هلم د بط
إددوح   ن احلددرب لصدداال البحددال  وهددذا  مددر سيفدد   ع دده قرإ دداال سن الواقدد  
غددري  لدد ال ف ددد قددا  " رإددد  ن  اددكركم فيمددا ت ومددون بدده خبصددون مواجهددة 
الطال دددددان ا ا طدددددويف اسماميدددددة"ال ونفددددد  هدددددذا الرجدددددل  ن  فمانفدددددبان كلهدددددا 
خطويف  ماميةال فه او ه مات ا هة روتي ية تفبهدث اإلإفداث ا كابدل 

غريهاال و ضاث قائال " ن فوزان وهز ة يال ان و  هار الد وقراييدة اجلدإددع و 
ا  فمانفبان هو  مر مهم لك   زم اإلرهاب ا العدار"ال وادهد اداهد مدم 
 هلهدا   دم مصدرون  ن احلددرب علدى مدا إفدمى ابإلهددارب هد  حدرب عاليددةال 

ات  و  لددذا ال إفددبمرب ال ددان ع دددما إددرون الب  ددريات الدد  تفددبهدث   ار 
ال ددداتو ا الشدددواره العاليدددة وا العواصدددم العاليدددة سن العددددو  را   لددد ال ل دددد 
ربدددد  فددددوزح ا  فمانفددددبان ب ددددوزح ا العددددرامل وكشددددمري والصددددوما  والشيشددددان 
وفلفدددددطص وكدددددل م ددددداي  الصدددددراه اإلسدددددالم ال سنددددده إدددددر   ن اإلسدددددالم هدددددو 

رم ليعطد   رون اإلرهابال ر راجم حركة يال ان برإطانيا حص  و هذا اهد
عفددكري  700حددو  هز بهدداال ل ددد نفددى هددذا اهددرم احلددرر  ن ه دداو نفدد ة 

إتكددددددون اجلدددددديش الربإطدددددداين كددددددل سدددددد ة بفدددددد و الادددددددرات وه دددددداو مشدددددداكل 
 جبماعية ال  صى وال تعد وتم نعبرب كدل  لد   دا  ل دا ا هدذح احلدروب 

 كددددريح ال روضددددة علي دددداال مددددا ا سددددي عل جيشددددا مفددددبواح الع لدددد  ا ال بددددا  وت
هو كي  سيحصل على الادرات  و إشرب الفكرات؟ال  ن ا علدى   اليوم
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وم ن يقاو   ِف س  مجي  علدم الي دص  ن دا سد  وز ابلعركدةال وندؤمم  ن هللا إ دو  )
(ال لددذا اسمددر لدددإ ا سددواء ف رجددوا  حددد  احلفدد يصال  مددا   فُيقت    أو يغل  ح

مددم  ا ا إرجددوا هددؤالءر  ب صددر هللا ل دداال فمدد ن ن بددل وتددم فددائزن  و نملددو ون دد
هددذح احلددروب؟ هددل إرجددون  ن   دد  هلددم احلددرب مكاسددو  قبصددا إة ببمرإددر 
ايانبيدو ال  طيددة مددم  فمانفددبان  ىل كراتشددى!ال هددل اسانبيددو ال  طيددة  غلددى 
مدددم  روا   ب دددداءهم؟ال  م إرجدددون  ن إ شددددروا ا بدددال ان حرإددددة ا العدددة والددددزىن 

 م عي ده كيد   ن هللا سديايو واللوايف واإلحلدا  وسدو ن ي دا؟ال سدري  بدراون 
 (.وهو أ  م الرا ْي افظا و  خحل آماالح  نه على كل ايت قدإرال )

 مددددا خبصددددون ل دددداءات "الادددد وان" ابلربتمددددا ال ف ددددد كانددددع غددددري 
انجحددة فلدددم نفدددم  ادددي ا عدددم ح دددومل الدددزارعص اسفارقدددة الدددذإم إددددفعون مثدددم 

اء ا  فرإ يدا بدل تركدع ع و  م  مدة الب دارع العاليدة الد  ر تعطد  حد  ال  در 
الؤسفدة المربيدة مدا فيهدا مدم اسدبمال  ا البصدرث ا ممبلكدات ال دان بكددل 
عدوانال وكما  ن ال    الربوي العال  والؤسفة الالية هلا إدد ا ز  ع ال  در 
ا هددددددذح ال ددددددارع الفدددددددمراءال ل ددددددد عع ددددددا ال دددددددذاا إ ددددددا ي ببعوإ ددددددات عدددددددم 

ات عددم ال  ددائ  احلاليددة؟ال  ال إددر  مددا االسددبعمارال ولددا ا ر إ ددا ي ببعوإ دد
فصل ا الصوما  بف و البدخل المرر والفكوت العرر؟ال و إم هدو مدم 
البصددرث  مددوا  الشددعو الليدد   ون  را تدده!ال ل ددد  هددو وع ددد الصددد  ات 
العفددكرإة  امددا كمددا فعددل غددريح مددم حكددام ا لدديجال   إبحددداون عددم ح ددومل 

ر  ىل سددد ونه كددم هددد  ملي دددة ابسبدددر ء اسفارقددةال  ر إلب دددع ولدددو بلح ددة لي  ددد
الذإم إعارضدون  فكدارح؟ال ال إ  مد   ن إفد م الشداجمل سنده إعدارو فكدرع 
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مداال  نده إبحددا عدم الاضد  ونفددىي  ن احلاضدر مدؤرال ومدم جهدة  خدر  قددد 
  ىل ال دذاا بر إده حددو  ق دية  ارفدور حيدد  تدم ندؤمم كمددا هدو  ن ال  ددية 

ال دو  المربيدةال  مدا موضدوه ز  داموي  قد قصد تدوليها سس اب جتارإدة ت يدد
ف دد اسدبطاه موغددار  ن إفدكع اجلميد  لكدد  ال إبطرقدوا  ىل  حدوا   ولبددهال 
وه او م ساع  نفانية ال نلوم فيه موغار وحدح فاسوروبص هم مدم  را وا  ن 
تصددل اسمددور  ىل هددذا احلدددال ور إبطددرمل هددؤالء الزعمدداء  ىل ق ددية اإلحددبال  

وهددذا مددا إ فددر  ن كددل هددذح اجللفددات اسددبهالكية ومددا اإلايددور للصددوما ال 
جيددري ا اسرو ادديت ومددا إبحدددا بدده ا تلدد  الل دداءات ادديت آخددرال كددان 
عددددد  الالج ددددص إددددز ا  إومددددا بعددددد إددددومال ور نفددددم   ي  اددددارع حددددو   خددددراد 
ال دددوات اإلايوبيدددة مدددم الصدددوما . وحصدددل بعددد  الدددر و  مدددم ز رتددده لل دددارإو 

  تعلدددددم مدددددا جيدددددري ا الفددددد ون اللي يدددددةال وهاجدددددع ال  مدددددات اإلنفدددددانية الددددد
وجدداءت الددر  لل ددذاا مددم ق ددل الواي ددة اسفرإ يددة رمحددة هللا وهدد  وزإددر الدولددة 
ال رنفية لشؤن ح ومل اإلنفانال وه  مدم  وصدو  سد ماليةال ومدا ام ال دذاا 
إددددبكلم ابسددددم اسفارقددددةال ف حفددددم مددددم إددددر  عليدددده هدددد  رمحددددة هللا فهدددد   فرإ يددددة 

الوزإرع ال رنفية الدز رع وقالدع " ن فرنفدا ليفدع اسصلال ل د عارضع هذح 
ممفحة للاطا "ال  ي ال  كم هلؤالء الزعمداء  ن إ ريدوا ا ح دومل ادعوملم 
   تون اليوم  لي دا للم درانال ولكدم مدا ن ولده تدم كمفدلمص عدراب و فارقدة  ن 
فرنفا وهؤالء احلكام العرب واسفارقة كلهم مشتكص ا م ساع الشعوب وال 

   وال قوع  ال ابب.حو 
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 وكتيكات لحل  جحة
 

-11كددان العددار مشددمو  موضددوه الصددوما  ابلددذات ا  رإددخ 
مال وال إعددددين  لددددد   ن العدددددار عمدددددل ادددددي ا الإ ددددداث مدددددا جيدددددري 12-2007

ادداجمل برإددت ابسدد ايف  100ه دداوال ف ددد قبلددع ال ددوات اإلايوبيددة  كثددر مددم 
ل  الشهدال ور نفدم  قذائ  اهلاون ا سومل بكاراال وقد اهد العار كله  

 ي  ولددة عربيددة  و  سددالمية ت ددد  مددا جددر  وجيددري ه دداوال وا ال ابددل كددان 
احل دداد ا بيددع هللا مفددبعدإم للحددج و مدداء الفددلمص تفدديل بمددزارع ا بلددد 

أجعل تم س قاية ا  األ وعم ا ة ابل اد عرر مفلم م لومال قا  هللا تعاىل )
اه  د ِف س  مجي   ال يل  تون عن  د ا   راِ  كم  ن آم  ن ابه والي  ِو اصخ  ر وج

م إع دددد الدددويم وإدددتو (ال هدددذا لدددم فهدددم حددد  الفدددلم علدددى الفدددلمال  مدددا مددد 
 لل ددر ف د ال فهدؤالء نفد   هللا  ن إهددإهم سدواء الفد يلال مشاكل الفلمص

ور تكم مشكلة الصوما  وحددها مدا إشدمل ابل دا ف دد حصدلع اهدرزع  ا داء 
ح الشاكل  ك  ا  ن نب همها سن مم غزو ال اتو ل رإة موسى قلعةال وكل هذ

إرتكو تل  اهازر والب اوزات ه  قدوات  ج  يدة غدري مفدلمة ومبلدة لبلد  
 ال ال . 

 مددددددا مددددددا اددددددمل اب   كثددددددر و اددددددعرين ابحلددددددزن ر تكددددددم مشددددددكلة 
الصدددوما  وتدددم جدددزء مدددم  رخيهدددا العاصدددر وال موضدددوه  فمانفدددبان فددداجلمي  

تلدد  العمليددات العشددوائية وال ددرابت  إعلددم  ن ددا نفددمى ابسفمددان العددربال بددل
المددري موف ددة مددم جدإددددال ف ددد  علددم مددم عدددوا  ن فددهم "ال اعدددع ا المدددرب 
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العددرر" ابلفددؤولية علددى ال ددرابت الدد  حصددلع ا اجلزائددر العاصددمة و ءكددد 
  دددا ال ت ددددم خدمدددة لةسدددالم  وال تفدددمم وال تمدددم مدددم اددد ءال فكلمدددا  اه ددد

مة ا صددراع ا ضددد احلكددام إ  لددو اسمددور سدد    بددر ء مددم  ب دداء اسمددة الفددل
ضددددانال وقدددد قبدددل يدددالب جدددامعيص ال  نددددو هلدددم ا مدددا  هدددو  ليددده هددددؤالء 
الشددد اب مدددم  سدددبادام الفدددال  ا بدددال  الفدددلمص  ون  ن إعرفدددوا عواقدددو 
 لدد  وال مراجعددة سدد ة ال دد  لعرفددة ح ي ددة رفدد  الفددال  ا  سددوامل واددواره 

علمددداء اجلزائدددرإص ع دددان مددددين تلددد  الددددن اإلسدددالميةال ل دددد اسدددب كر اددديخ ال
الب  ددددرياتال وهددددذا هددددوا لصددددواب  ون ادددد ال وال  ادددد   ن الشدددديخ  سددددامة 
سيفب كر  ل  سندين  علدم توجهاتده ال كرإدة وعددم ح ده ل هدور الفدال  ا 
بدددال  الفدددلمصال و  دددم  ن هدددؤالء ر إ همدددوا  دددج الشددديخ  سدددامة الدددذي كدددان 

 با  ا موضوه تعميم الدماء إعارو اجلماعة اإلسالمية وكذل  الدعوع وال
وتوسي  العلميات الب  رإة ا اجلزائدرال وهدم إ عدون فيمدا وقعدع عليده مجاعدة 
اجلهددا  واإلسددالمية ا مصددر ا البفددعي اتال وال حددو  وال قددوع  ال اببال  ن ددا 
ا وض  غري عا ي فاجليل اجلدإد ال إب يد م اهيم الشيخ ع د هللا عزام وال 

 ذإم جاهدوا وهم على علم وإ ص ما إ علونب دماء اهاهدإم ال
 
 
 
 

 مأساة اإلس مْي
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 ن هدددددذا الع دددددوان فمدددددل عددددددع معددددداينال فلدددددم  تكلدددددم ف ددددد  عدددددم 

لفدددلمص العارضدددص ايالث مددم مشددداكل ا ومشددداكلهمال بدددل ه ددداو اهاهدددإم
لالحددددبال  اسج دددد  ا بددددال انال وه دددداو  عدددداع ا  إددددم هللا إفدددد  ون بفدددد و 
الكلمدة والددر ي احلددر ا بددال   سددالمية غدري مبلددةال وه دداو حددرب عددال  خ دد  
ضدددد مدددا إفدددمى " سدددالموفوبيا"ال وادددارو ا تشدددوإه ععدددة اإلسدددالم كدددال مدددم 

اجلددددد  الددددذإم نددددذروا  ن فددددهم للعمددددل ضددددد  العلمددددانيص البطددددرفص واحلدددددايص
إلسالمال وكذل  اإلعالم المرر الكافر ال حاز للصهيونيةال والفار  الدولية 
واإل اعدددات وكدددل الؤسفدددات الث افيدددة ا العدددارال كدددل هدددذح اجلهدددات  عل دددع 
حرب ضد اإلسالم وهذا مؤار واض  ل وع هذا الدإم واقتاب رجوعها  ىل 

يريدون ليط,  وا   و    أبف واهُم  و  م تم هللا ) الواجهة الدولية  ن اداء
 (. و  

سدد تكلم عددم اسضددرار ال امجددة عددم اإلحددبال  ا  ول دداال وكددذل  
م سددداع اسسدددر اإلسدددالمية الددد  ال  ندددو هلددداال كمدددا  ندددين لدددم  نفدددى الفددد ون 
الفرإة ا الدو  اإلسالمية ومعب ل غوانب امو ا  ي ال وجيدو  ن  تطدرمل  ىل 

كددل المددرب ومددم سددار ا فلكدده مددم حكام ددا ا اسب صددا  كددل مفدد لة ات ددامل  
مددا هددو  سددالم  وجهددا ي وحركدد  وح ددوق ال كمددا ال ن فددى  ن ه دداو تعبدديم 

  عالم  لكل ضرر إ   على مفلم ا العار.
 ن ددددا ا زمددددم  رهدددداب الدددددو ال حيدددد  جيددددو علددددى مجيدددد  الدددددو  

و ال الصددددددمر  االمبثددددددا   ىل كددددددل  وامددددددر ال يددددددع اسبددددددي  واال ددددددا  اسورور 
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سبصدددد     ددددا  و  ترعددددى اإلرهدددداب وت ددددم ا الدددددو  مددددور الشددددرال وهددددذا 
كددم جدإددداال حيدد  الددرئيو اجلمهددوري اهلالدد  "رإمددم"ال الددذي إالصددطل  ر 

م هو مم  يل  اراراع هذح الكلمات ضدد 1986قبل اسبر ء ا لي يا س ة 
 دددا اإل دددا  الفدددوفي   ا ددداء احلدددرب ال دددار عال والفدددؤا  الطدددرو ال مدددا ا جلدددو ل

المددددرب؟ اجلددددواب واضدددد ال الدددددمار ا كددددل مكددددانال ال نفددددبطي   ن ن ددددو   ن 
المدددرب  فا ت دددا ابلبيك ولوجيدددةال سن دددا ال نع ددددهاال ومدددا نرإددددح هددد  حرإب دددا فدددال 
تب ددددم اهبمعدددات روحيدددة ملدددذح البيك ولوجيدددةال والددددو  ال تب ددددم وهددد   دددع 
ضدددم  المدددربال ل دددد وق دددع الدددوال ت البحددددع نددددا مددد  كدددل اددديت  سدددالم  
وسددعا ها ا  لدد  المددرب اسورورال   ددم اددركاء ا اجلر ددةال  نددين  تكلددم عددم 
هذا الوضوه ا زمم ال ع ال ف د ك ا نبا د ال وكب دع هدذا الكبداب  ا داء 
اجلهددددددا  ا سدددددد يل هللا خ يددددددة ور نكددددددم ن هددددددر سال نفدددددد و ال بددددددل والدددددددمار 
للمفدددلمصال ور ن ددددر علدددى نشدددر مثدددل هدددذح ال دددوالت ا  ي  لدددة سن كدددل 
ال دددان خيدددافون مدددم عواقدددو البعامدددل مددد  اهاهددددإمال كدددان علي دددا الل دددوء  ىل 
ا كة الع ك وت ل واجه  فكار المرب ببك ولوجيا المدرب ن فدهال ك دا نفدم  
عدددم عهدددد سدددبالص ومدددا جدددر  مدددم ف دددائ  وسددد ون سدددرإة وقبدددل اسالث مدددم 
د اسبر ء ا قر  الشيشان وغريهاال ولكم  ءكد سوال ي  ن ا ا ال رن الواحد

     يق  ون الرس  ون وال   ين والعشددرون ك ددا نعدديش ا وضدد  غددري عددا يال )
المددرب  (ال ختيلددوا    ح ددا ي و   وال ي كيدد   ن أمن  وا مع  ه م     ص  ر  

   ون  ي معارضددةال سندده كددان الشددري  الددذي او كددان فددرو العددار ا كددل الددز 
إ دددرب وإفددد م وإ بدددل وإهدددص مدددم إشددداء  ون  ن إفددد  ال  ن ن دددو اإل ارع 
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رإكيددددة الددددد  صددددد  ع  سددددداليو  سددددب واب  سدددددر  اسمدددددرإكيص مدددددم ق دددددل اسم
م   ددا  سدداليو تعددذإو قاسدديةال  1957الفددلطات الصددي ية الشدديوعية سدد ة 

كانددددددع  ددددددارن وةفددددددو  عتافددددددات ال  مددددددات احل وقيددددددة اسمرإكيددددددة ن ددددددو 
اسساليو م   خوان ا ا س و اال ولك ها  عطيدع  عداء  خدر ال ف دد كدانوا 

وهذا ليو  مر جدإد فالشيطان  و  مم فعل  لد  ع ددما إلع ون ابسعاءال 
عى ي م عليه الفالم الش رع ال  كانع س  ا لطر ح مم اجل ة   ا اد رع 
ا لدددال ف دددد  عطاهدددا  عدددا جيددددا لكددد  إمرإدددهال وهكدددذا إ علدددون ابل كدددرات ا 
  م ددددداال ك دددددا نعددددديش عهدددددد ال اادددددية ال   دددددة وحدددددص  ب ددددداء الدددددوال ت البحددددددع 

انلددددبهم سياسددددات بددددوش ال معيددددةال ف ددددد كانددددع مكاتددددو  خبيددددار  اسمرإكيددددة
ا ددامص تدددق  ا انبمدداءارم احلزبيددة والفياسددية ق ددل ق ددوهلم ا و ددائ هم سال 
إف  وا مشاكل لرجا  بوشال فدالكثري مدم الدواي ص إطدال ون محاكمدة هدؤالء 
 الفددتاءهم وكددذملم وافبعدداهلم حلددروب خ يددة غددري موجددو ع واخددبالقهم  سددطورع
ال اعددددددددع ا  اخدددددددل  مرإكدددددددا وع دددددددزهم عدددددددم ماربدددددددة ال اعددددددددع احل ي دددددددة ا 
 فمانفددددبانال ك ددددا ا زمددددم الفدددديطرع الكاملددددة علددددى الع ددددو  وقددددد كب ددددع هددددذح 
الص حات وقذائ  اهلاون والداف  اإلايوبيدة الدعومدة مدم وااد طم والرضدية 

اندع ع ها مم ق ل اسمدم البحددع والفدكوتة ع هدا مدم ق دل اجلامعدة العربيدة ك
تبفدداق  علددى م دإشددو وا سددومل بكدداراال وتفددبهدث الدددنيص ة ددة قبل دداال 
وسدددد   الكثددددري مددددم اسبددددر ء مددددم نفدددداء و ي ددددا  ورجددددا  ا الشددددوارهال كددددان 
اسمددوات كاسغ ددام و كددم رءإددة الدددماء ا كددل مكددانال   ت هددر سددلطة ع ددد 
م  هللا إوسددد  لبادددرب العدددار   دددا قبلدددع ال دددات مدددم الفدددلحصال رغدددم  ن اهل دددو 
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كدددان علدددى الددددنيص العدددز  ا الفدددوملال ولكددد  إمطدددوا جدددرائمهم  دددداوا عدددم 
م ك دا ك مديجمل عثمدان ا م اتل " ج  " ا الصدوما ال فد ح 4000وجو  
 40 تع ددو فدديمم إصدددمل هددؤالءال ال إوجددد ا الصددوما   كثددر مددم زم  دداال 

 ش مهددداجرال فكيددد  ملدددذح اسعددددا  ال دددامة!ال ومدددم إواجددده وإ اتدددل العددددو 
ح الرحلة ابلذات هم  ب اء الصومل مجيعداال ولكدم سدلطات ع دد ا بل ا هذ

هللا إوسدد  ال ترإددد  ن ت  ددل ابلواقدد  وهدد  تعدديش ا الددوهمال وحددص الشدد اب 
الهددداجرإم الدددذإم  هدددروا مددد  الشددديخ حفدددم ا اجل دددوب ب يدددا ع اسش عيفدددى 
الكيددين قددد غددا روا تلدد  ال ط ددةال ل ددد تركددوا الفدداحة للصددوماليصال وال   ري  

إ هدددم هدددؤالء اسوضددداه ا اليددددان!ال ل دددد  هدددرت اهموعدددة ال د دددة  كيددد  ال
ال   ل ع الفال   ا اء اإلحبال  اسمم  للصوما  ا البفدعي اتال وانشد وا 
عدددم اال دددا  و سفدددوا مجاعدددة  عهدددا اإلعبصدددامال  هدددرت مدددم جدإدددد وهدددؤالء 
إ ف ون  ىل ال كر سدل   الفدروري  ي ابل هدوم العصدريال "سدل   جدإدد"ال 

 بل  ا هذح الف لة ابلذات ا البفعي ات وقد  كرت  ل  سداب اال وك ا 
 مددا اليددوم ف ددر    ددم قددد  عل ددوا أتسدديو مجاعددة م اتلددة ضددد ال ددوات اإلايوبيددة 
وهذا  مر م شرال ومعلومداو تؤكدد  ن قا ردا هدم مدم الشد اب ال ددماء الدذإم 

ة مدم  رب اهم ا م ط ة لومل ا البفدعي اتال وكدذل  ه داو  موعدات مب رقد
مجاعدددة حركدددة الشددد اب اهاهددددإمال وقدددد  هدددر اسش  بدددو م صدددور كمبحددددا 
رعدد  هلددا وب يددا ع اسش آ م عددريو والشدديخ البددارال وهددذح اهموعددات هلددا صددلة 
م اادددددرع ب دددددا حيددددد  ادددددارو هدددددذا اسش ا معدددددارو رم دددددان ع ددددددما اعبددددددت 
 الوال ت البحدع اسمركية على  فمانفدبان ولده عالقدة جيددع ب داال وقدد  ربدع
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د مهاجرإم كثر ا الصوما  حالياال فك ى  جالكثري مم هؤالء ساب اال فال إو 
 كذاب وف ورا وزورا وقبال.

ختيددددل  خدددد  ال ددددارف مددددا حصددددل لل وسدددد ة ا البفددددعي ات ع دددددما 
هدوجم اسسددوامل ب دذائ  الصددربال وهدداد اسوروبيدص بعددد فدتع مددم الصددمعال  

ا م دإشدوال  نده  كل ما جر  ا ال وس ة ا تلد  ال دتع هدو مدا جيدري اليدوم
قبددل عشددوائ  ولك دده ممدد هج  اولددة بدد  الرعددو وترهيددو سددكان تلدد  الدإ ددة 
اإلسالميةال وكانع سلطة ع د هللا إوس      ال  مات ا ريإدة مدم  إصدا  

سدددكع  االعدددوانت لالج دددص ا  يدددراث الدإ دددةال ولدددو فعدددل الشددد اب  لددد  لددد
ائ  هدد  مددم هدددا  اإلعددالم ال  دداق  عددم البحدددا ابلوضددوهال  ن هددذح ال ددذ

الددوال ت البحدددع للشددعو ا م دإشددوال م سدداع اددعو مفددلم ال جيددد قددوت 
إومددده ولك ددده إشدددهد بدددال  لددده  ال هللاال وهدددذح الكلمدددة   ا ي  دددع بوقدددوث  ي 
مفلم مم  جل ح ه وم اومة مم إمزو بال ح كانع ك يلة  ن إص    ل  

وم ا  قم وا   داال )الفلم  نده اإلرهدار الك دريال وهدذا هدو الدذنو اسع دم ا زم
(ال ال تبع و وت م  نين م الغال ل د  منُم إال أن يؤمنوا ابه الع ي  ا ميد

كانددع هددذح الكلمددة ت ددا  ابسلفدد ة وتك ددر ابسعمددا ال وكددان المددرب راضدد  
عددم  لددد ال و  ا  ولدددع الكلمدددة  ىل مددد هج حيددداع وت دددامم وتشدددرإ  ونصدددرعال 

 لكلمة. إبدخل المرب ب وع احلدإد ل    ل  ومعارضة تل  ا
لددذا ر تكددم ال سدداع اإلسددالميص ا الصددوما  ف دد ال ف ددد تدددخل 
المرب الكافر وعلى ر سها الوال ت البحدع ا تذليل ال دات مدم اهاهددإم 
العرب الذإم انصدروا  خدوا م ا ال وسد ة  ا داء البطهدري العرقد ال وهدؤالء بددال 
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يةال يددالبهم إددد  ن إعطددوا اسوعددة لشدد اعبهم ووقددوفهم ضددد الع صددرإة الصددرب
ال لددم والعدددوان المددررال ف ددد اددهدان اإلعب دداالت العشددوائية وجهددو  ت ددرإ هم 
عم زوجارم و وال همال وسلم العشرات م هم  ىل  وهلمال تل  الدو  ال  هلا 
جتددارب سددو اء ا البعامددل مدد  الفددلمصال ل ددد سددلم بع ددهم  ىل تددونو ومددا 

الرائددددع ا فدددم تعدددذإو    راو مدددا تدددونو!ال كاندددع هدددذح الدولدددة الفدددلمة هددد 
اإلسددالميص ورميشددهم وبدد  اسكا إددو حددوهلم وماولددة مدد عهم ا اإلاددتاو 
ا  ي نشددايات سياسددية ا ال لددد م ددات احل ددجال تددونو كانددع الرائدددع ا 
 ا  تعذإو  خوان ا الفلمصال  ندين  تكلدم ملدذا اسمدر و ادعر ابلدرارعال سندين 

ىل  حفدددمال ولكددد كم سددددبعلمون سددد ة سدددديبمري الوضددد    200 علدددم  ن بعدددد 
ح ي دة مدا جدر  ل دا وكيد  ك دا م دطهدون ومفب دع ون ومبهمدون ق ددل  ن 
تدداكمال فبشددكرون علددى ال عمددة الدد   نددبم فيهددا  ن ك ددبم ا  ي  ولددة  سددالمية 
آم ةال واعلموا  ن ا سعي ا جاهدإم الجيا  تل  الدولة لك  إ عم العدار بعدد  

 اإلسالم. 
 ا ه  تواف  الدو  اإلسالمية العربيدة مم م ساع الفلمص ا زم 

والع ميددددة مدددد  الددددوال ت البحدددددع والمددددرب اسورور ا تصدددد ية  ي مشددددروه 
 سدددددالم  ح ي ددددد  سددددديكون م اففدددددا للمدددددربال وهدددددذا مدددددا ك دددددا نفدددددميه ملدددددوو 
الطوائ ال كل مل  إهبم ابل طعة اسرضية ال  رعع لده مدم ق دل ال رنفديص 

صددون  زمدددة  إدددران ا اسل يدددة الثالثدددةال  والربإطددانيصال وهدددذا مدددا ك دددا نشدددهدح خب
كاندددع  مرإكدددا  ددداو  بكدددل مدددا  وو مدددم قدددوع ا  طددديم مع دددو ت الفدددلمص 
وم    ي ت دم هلمال وا ن و الوقع كانع ه او  ولة  سالمية  خر  تد عم 
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س دا  دع تصددرث الدوال ت اسمرإكيددة وهد  مملكدة آ  سددعو ال ومدم غ ددائهم 
ع ورجاهلا كلهم مدم  ت داه الرادد اإلإدراينال وال   م  سفوا  ولة العرامل اجلدإد

خيبل   ج رجا  بمدا  اجلد  عدم رجدا  يهدرانال لدذا نبفداء ال هدل هددث 
بوش احل ي   هو احلدرب علدى اإلرهداب!  و ت وإدة اإلرهداب؟ال فم دذ  عالنده 

ه هو ) رهابيص( ا كل مكدانال للحرب تزاإد نشايف اإلسالميص  و ما إفمي
ال اعددع قدوع وت  يمدا ب  دل هللاال وح  دع حدزب هللا  ت  إران واز ا توت و 

 احات  رخييا ا صراعها م  العدو الصهيوينال ومدا جيهلده بدوش  نده  فدا ان  
د ان (ال ل ددد بدددوعل    أن وكره   وا     ي ا وه  و خ   حل لك   مكثددريا ممددا  ضدددرانال )

ابحلرب وفب  الف ون مم  جل اال و   ا  نه اهلالو ولكم ت ص ل دا فيمدا بعدد 
هللاال ف دددد كدددان  لددد  سددد  ا رئيفددديا لفددد ويف هي دددة  مرإكدددا وز  ع    دددا حكمدددة

الكراهية هلا وتراج  احلر ت فيها  ىل اسبد وقد اهدان  مرا ع ي ا ا  واخر 
  مددده ف دددد تددددهور اإلقبصدددا  اسمرإكددد   ىل اهلاوإدددة ووصدددل برميدددل الددد    ا 

 والرال وكددل هددذح مؤاددرات  ىل  ن سياسدداته كانددع فااددلة  140عهدددح  ىل 
 امدداال و را   ن إفددبدرو اسمددر ع دددما بددد  ابلب ددارب ل  ددام بيونددغ  نددغ وهددو 
مددم وضددعه ا خانددة  و  مددور الشددر سدداب اال واحلمددد ب الددذي  ب دداان  حيدداء 
ل ر  فشل هذا الرئيو و س له  ن  ك  ا مم رءإبه وهو إما ر ال يع اسسو  

ري الددددؤم ص  ون   يدددد   ي  احددددات و ون  ن إصددددل  ىل ادددديا ا وال  ىل  مدددد
سن  لددد  سددديكون ال  دددا  الك دددري لعمدددة اإلسدددالمية وحي هدددا سددد كب   مدددم  
كبابة هدذا اجلدزء الثداين مدم الكبدابال ل دد عشد ا ا زمدم الدذ  واهلدوان وحدص 
الطددددائرات احلربيددددة البابعددددة ل ددددوات الدددددو  اإلسددددالمية ال رإ ددددة مددددم ) سددددرائيل(  



                   914War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 ا ا زمدم توزإد  كانع  ع تصرث المربيص لك  ال تف و مشاكل هلاال ك
الد وقراييدة ابل ددوعال ر إكددم ه داو  ددا  لددرف  مددا إرإددح المددربال ل ددد  عطددوا 
احلدد  سن فددهم ا نشددر  فكددارهم وم عددوا الفددلمص مددم فعددل  لدد ال ور تكددم 
ه دداو  ي جتربددة  سددالمية فااددلة ا زم  دداال ف ددد  حددع كلهددا ولكددم وبفدد و 

الب دددارب و فشددداهلا خدددوث  مرإكدددا وحل اءهدددا مدددم اإلسدددالم   تصددد ية تلددد  
ب  ددر مؤسيفدهاال وتمددد هللا ابل دوعال وب يدع جتربددة  إدران ادداالة وهد  انجحدة 

ال كمددا  حددع جتربددة يال ددان  احددا ك ددريع و غ دد ع علددى م دده وكرمدده وف ددله
الك ددددار و   فشدددداهلاال  مددددا جتربددددة محددددان ف ددددد  حددددع وكددددان المددددرب خيطدددد  

  ددددان رغددددم  ن لبصدددد يبها بكددددل الوسددددائلال كمددددا  حددددع جتربددددة حددددزب هللا ا ل
 المربيص وضعوا ج احها العفكري ضمم احلركات اإلرهابية كما إ ولون. 

وق دددل كدددل هدددذح الب دددارب العاصدددرع ف دددد  حدددع جتدددارب ال دددرن 
الفددددداب  ع ددددددما لعدددددو الفدددددلمون  ورا رئيفددددديا ا   ددددداء احلدددددرب ال دددددار ع و  
ت كيددد  اإل دددا  الفدددوفي  بفددد و ضدددع ها ا  فمانفدددبانال وال ن فدددى جتربدددة 

ل وسددد ة فهددد  مدددم  حلدددى الب دددارب الفدددلمص ور تبددد خر  مرإكدددا والمدددرب ا ا
البدددخل لبصدد يبهاال وه دداو جتربددة جدإدددع ا وزإرسددبان ونفدد   هللا  ن تدد    
وت  ددوا مددم كيددد المددربال  مددا آخددر الب ددارب اإلسددالمية الدد   ددع تصدد يبها 
 وهدد  مازلدددع قائمدددة فهدد  جتربدددة ا ددداكم اإلسددالمية ا الصدددوما ال ل دددد ادددهد
العدددار كيدددد   ن  ب دددداء الصددددوما  مدددم الفددددلمص اسددددبطاعوا  ن جيل ددددوا الفددددالم 
واسمم لل ال ال ولكم الص ر اسسو  ال ار ر إكم لريضدى  ن إكدون ه داو 
عكة تف   بفالم ا مياح ها ئةال وهكذا كانع الددن والددو  تددمر ابسدم 
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ر  ب    فرا  ف  ال ختيل  ن تدمر قر  ابسم اداجملال هدل هدذا مدم احلد ؟ال
إدددددتو مفدددددلم إدددددؤمم ابب  نددددده ال دددددو  والواحدددددد وجيدددددو ع ا تددددده  ون تددددددخل 
البددددخلص  ال واردددم  ندددده رجعددد ال ضدددا ال خددددارج ال  رهدددارال م دددر ابلصدددداال 
ال وميددددة واسم يددددة للدددددو ال ختيددددل كيدددد   ن ادددداجمل فمددددل ال  لدددده  ال هللا ا 
صدرح وليو معه ق ابل نووإة سامة ومدمرعال إوصد   نده خطدر علدى اسمدم 

 وم  للدو ال  ال تر  كي  زإم الشديطان ابل ايدل هلدؤالء الك دار العبددإم ال
ومم كدان معهدم مدم حكدام الفدلمص والعدرب ال  طحدص؟ال هدل نفدى هدؤالء 

سدددالمية ا بداإدددة ال دددرن العشدددرإم   دددم مدددم اعبددددوا علي دددا و سددد طوا الدولدددة اإل
اإلسددالم عددوا كيدداان صددهيونيا خطددريا ا قلددو م دسددات ا؟ال ومددا جهلددوح  ن ر ز و 

 ددددل ادددداالا و خددددل ا  إددددم هللا بعددددد اإلسددددبعمار  فواجددددا  وفواجددددا مددددم  ب دددداء 
الدو  الكافرع  ون  سدبادام سدي  وال قدوع كمدا إزعمدونال فاإلسدالم  صد   

م  سددددره  إددددم إ بشددددر ا مجيدددد  ال دددداراتال هددددل اسددددبادم 1934وم ددددذ سدددد ة 
الفدددي  ا  لددد ؟ اجلدددواب واضددد ال ف دددد اخبددداروا اإلسدددالم  ون  ج دددارال  مدددا 

لصدددلي ية ف دددد  خلدددع  فرإ يدددا ابسدددبادام ال  دددر واحبيددداد ال دددان ومددد   لددد  ا
 ت شل هذح ال  مات الب شرإة ا  ق اه ال ان ب شايبها الدإ ية.

ل ددددد عشدددد ا ا زمددددم ال سدددد  وكانددددع غددددري مع ولددددةال ختيددددل ب رإددددة 
صمريع ا وس  غاابت  فرإ يا وال إعدرث ع هدا  حدد مدم ال شدرال فبصد   ا 

ر ال ددر  ا العددار والفدد و هددو وجددو  ادداجمل فمددل ليلددة وضددحاها مددم  ادده
ا صدددرح ال  لدده  ال هللا وإ دداوم ا بلددص ا تلدد  ال رإددةال فببفدداره اإل اعددات 
وا طدددات وال  دددوات  ىل الدددبكلم ابسكا إدددو  ون التإددد  والبث دددع مدددا إرإددددح 
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العددوال ك دا ا زمددم العولدة واإلعددالمال زمدم الفد م الك ددري اجله مد  الفددمى 
اموال ختيدددل الفددد ر البواصدددل لددددع االادددة   م  ون  كدددل   جيدددد الفدددلم غوانب ددد

ن فدده ا زنزانددة هدد   قددرب و ادد ه لل ددربال فددال  ك دده  ن إبحدددا مدد  ن فددهال 
و  ا يلدو مددم احلددارن  ي مفدداعدع سدديبل ى  اددد الع ددوابتال وهدد  وهللا ال 
توصد  ابلكبابددةال فه داو  ادددها وهد   هانددة كبداب هللا  مددام  عدص الفددلمص 

بيدو ء كل وتعرإبهم ليل  ار  مام ال فاء ال اس اتال   إدخلون تل  اسن ا
 كدرمكم هللا ا عدورات الفدلمص لبحطدديم مع داو رمال   إهي دون للمفدداجص 
جددو العددارو في  ددل اسسددر   ىل م دداي  م لمددة وإمطددون ابل اادد  وإربطددون 

الددص  وتكددون رءسددهم  ددع و رجلهددم فددومل وإصددو اليدداح علددى تلدد  ال اادد 
تمطدد  وجههددم لكدد  إشددعروا ابلمددرمل  و اإلخب ددامل ومددا  ىل  لدد ال وال ن فددى 
تلدددد  الع دددداقري الدددد  ت  ددددد اإلنفددددان ال ددددوع وت  يدددده كاجلثددددة اهلامدددددعال    تددددون 
ب فددددداءهم ال اسددددد ات ال فددددددات الكددددددافرات  مدددددام رجدددددا  الطهدددددارعال وت ددددددد  

دإهم مفدددرحية اإلغدددراء   إب دددر ن ةمدددل الصددداح   مدددام  عدددص اسسدددر  و إددد
ت طر  ما مم  ماء يمثهم ال  فةال  هذا إع ل    مة ممد صلى هللا عليه 
وسددلم؟ كددل مددا كب بدده لدديو أتلي ددا بددل ح ددائ  واقعيددة وهددذا مددا كددان فصددل ا 

ن  بدددو غرإدددو اسمرإكيدددة الددد  ت ددد  ا و ن غوانبدددامو اسمرإكيدددة وا سددد و سددد 
إة ا ادرمل ن بمرام اسمرإكية ا  فمانفبان وس ون  خر  سر و العرامل وس 

 فرإ يددددددا وا  و   سددددددالمية كددددددالمرب واسر ن واجلزائددددددر وتلدددددد  الدددددد  ت دددددد  ا 
الصددحاري ا مملكددة آ  سددعو  وال إعددرث مددا جيددري ه دداوال وال ن فددى تلدد  
الفدد ون العائمددة الدد  ت دد  علددى الفدد م وال إفددبط   حددد  ن إعددرث مكا ددا 
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ا الفدد ون  ابل دد   س ددا مبحركددةال وختيددل  ن خيبددار الشدد اب الفددلم ال  دداء
اسمرإكية اجله ميدة بددال مدم  رسداله  ىل بلددحال لدا ا وصدل الشد اب  ىل هدذح 
ال بائج؟ اجلدواب هدو  ن مدا فصدل ا غوانب دامو  كدم معرفبده ولدو بعدد حدص 
 مدا مدا فصددل ا الفد ون الددو  اإلسددالمية البابعدة للمدرب فددال  حدد إعددرث 

راسدات ال  فدية لبحطديم ما جيري ه او وال المرب ن فهال وه داو بعد  الما
مع ددو ت العائدددإم  ىل بال هددم ف ددد علم ددا  ن الشدد اب الددذإم إرجعددون مددم 
غوات ددامو  ىل بددال  احلددرمص إطلددو مدد هم البددرب  مددم  فكددارهمال و قصددد ه ددا  ن 
البرب  مم اجلها  وفكرع نصرع الفدلم ا  ي مكدانال والبدرب  مدم الشديخ  سدامة 

المرب ا بدال انال وك نده مدم فمدى  ولدة وك نه فرعون اسمةال وك نه مم مّكم 
بدددين صدددهيونال وك نددده مدددم إلعدددو خبدددريات ون ددد  الفدددلمصال وك نددده مدددم إبددداجر 
بدددماء ال اومددة اإلسددالمية ا كددل مكددانال و  ا رفدد  الشدداب تلدد  الطالددو 

 ففوث إشهد ما ر تشهد عي اح ا غوانب امو. 
    ح دددا ي و ب ددداءي و  قدددراء هدددذح الصددد حات  ندددين ال   ددددا
عدددم هدددذح اسمدددور كددد  ت ب مدددوا مدددم هدددذح احلكومدددات  ن كاندددع مبواجددددع ا 

ال فالصددل  خددري والع ددو والصدد   كلهددا مددم  ون ات دداه الشددرويف الالزمددة زمدد كم
ف دائل الرجدا  و ليدل علدو ادبهمال ورمدا  صد   وضدعكم  ف دل مدم وضددع اال 
ولكددددم  ددددداع عددددم هددددذح الب دددداوزات لكدددد  تدددددركوا كيدددد  عددددان  جدددددا كم 

 ل هذا الدإم. و ابءكم مم  ج
ومم اسساليو الؤلة ال  اسبادمع ا احلرب على ما إفمى 
ابإلرهددابال البعددذإو ال  فدد  وهددذا اخددتاه ادديطاينال وت ددد  عمليددة البعددذإو 



                   918War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

بب رإدددد  الددددر ع الفددددلمة بزوجهددددا ابل ددددوعال فب ددددبحم ال يددددوت ا الليددددل وت بهدددد  
رجعددددة و ون حرمددددات الفددددلمص وإ ددددزه اسوال ال فيعب ددددل الوالددددد الفددددلم  ون 

 خ ددار زوجبدده عددم الفدد و وال عددم مكددان وجددو حال   إ هددر بعددد اددهور  ندده 
سددد ص لدددد  ال دددوات اسمرإكدددة وموجدددو  ا غيددداابت غوانبدددامو و خواردددا ا 
بدددال انال ك دددا نعددديش ا زمدددم اجلهدددل والشدددرال رغدددم  ن اإلنفدددان قدددد وصدددل  ىل 

كدددل الددرإخ بع لدده وهددو علددى اسروال رغدددم  ن اإلنفددان اسددبطاه  ن إبحددد   
الصددعوابت  لدد  حيدداع الرفاهيددة ف ددد وصددل اسمددر ا زم  ددا  ن نشددم الددروائ  
عدددددرب اسجهدددددزع اإلليكتونيدددددةال فددددديمكم سي اددددداجمل  ن إشدددددتي عطدددددر مدددددم 
الوال ت البحدع بعد مشه عدرب جلهداز اإلليكدتوين وهدو م ديم  ا داء الشدراء ا 

ا بدددال  احلدددرمص مدددثالال كمدددا  ن الشددداجمل  كدددم  ن إ هدددر ا عددددع  مددداكم 
وقدددع واحددددال عدددرب اسليددداث الزجاجيدددة مدددم تك ولوجيدددة االايدددة اسبعدددا ال كددد ن 
إكددون الط يددو بشاصدده وروحدده ا مكددة   إ هددر بصددورته احل ي ددة البحركددة 
ا الدإ ددة لب  إددة عمليددة جراحيددة وت دددمي ال صددائ  للمرضددىال ومدد  كددل هددذح 

ضددده الب ددددم ك دددا نعددديش ا زمدددم اجلهدددل الركدددو ف دددد  مدددر اإلنفدددان فطرتددده و ر 
وبددددددال مدددددم  صدددددال  اسرو جتاوزوهدددددا و را وا الدددددذهاب للعددددديش ا الدددددرإخال 
وع ددددما  قدددو   ن دددا ك دددا ا زمدددم اجلهدددل ال  ابلدددغ ف دددد وصدددل اسمدددر  ىل تدددزاود 
الرجدددددا  ابلرجدددددا  وال فددددداء ابل فددددداءال  ون حيددددداء بدددددل ةماإدددددة مدددددم ال دددددوانص 

سدالمال الوضعيةال والذإم فعلوا  ل  كدانوا  سديا  علدى قا ت دا وحكدام  و  اإل
فبايدل  ن  و اللدوي  والفدح ية  ىل الددو  اإلسدالمية لكد  إعطدوا اسوامدر 
حلكامهدداال مددا ا ك ددا ن ب ددر مددم هللاال هددؤالء الثليددص مددم  ب دداء المددرب هددم مددم 
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ت   ددوا ا تعددذإو  ب دداء  مددة ال  لدده  ال هللاال ختيددل  صددحاب اللددوايف والفددحامل 
وجدو  هللا اسفدالم الد  تشد  بيل مم خيرد وال م االع وهم فكمون العارال خت

جل جالله و خرح كان فيلم )ال وصلة الذه يدة(ال الدذي إ هدر اإلحلدا  بشدكل 
واض ال هؤالء هم مم إ ررون مم هو الصاال ومم هو الطاالال مدا ا ترإدد  ن 
إ  دددى ا عدددار فكدددم مدددم ق دددل هدددؤالءال هدددل سدددي  ى ه ددداو ف ددديلة؟ال واسمدددر 

شدددوح ععدددة الفدددلم بشدددكل عدددام الددددهش  ن تدددر  بعددد  مدددم اسفدددالم الددد  ت
والعدددرب ب شدددكل خدددانال وتشدددهد هدددذح اسفدددالم رواجدددا ا اسسدددوامل العربيدددة 
-وت ب   ور الفي ما لشاهدراال آخدر هدذح الكدوارا كدان ا فديلم )الملكدة

كي غ  وم(ال ومّثل )جيم  فوكو( المثدل اسسدو ال والمثلدة ال ي داء )جي  در 
لدعائيدة لتسديخ هيم دة اسمرإكدان علدى غرإىن( ال   ثل اسفالم اجلاسوسدية ا

اسرو و ح ايف عزائم  ب اء  مة احل  ا ال اومةال هذا المثالن مدثال ا هدذا 
ال ددديلم الددددذي إددددروي قصددددة  هددداب ال احدددد  اسمرإكيددددة  ىل بددددال  احلددددرمص ا 
مهمدددة ال حددد  عدددم  سددد اب م بدددل  حدددد اجلواسددديو اسمدددركص ا الفدددعو إةال 

ش الشدهيد م درن بصد ة عامدةال ولكدم ال إبطدرمل وال يلم إبحدا عدم فدتع اس
لعمدددر بشدددكل خدددانال ولكدددم مدددم  عدددم ا  دددر ت اسمدددور وح دددائ  هدددؤالء 
الصددهاإ ة ا تشددوإه ععدددة العددرب سدددري  الع ائددوال ف دددد   هددر الادددرد  ن  
كددل العددرب ا بددال  احلددرمص ر إبعدداونوا مدد  اسمرإكددان ور إرح ددوا ملددم وكددانوا 

لادردال وحدص الشدرية وال دوات ا اصدة الفدعو إة   عداءا هلمال هكدذا فكد  ا
كانع مشب هة مم ق ل ال اح  اسمرإكية ال  ال رزم  بددا ا ن درهمال ل دد 
ادددوهوا كدددل سدددعو ي ومددد   لددد    عدددرو ال ددديلم ا بدددال  احلدددرمصال كاندددع 
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ه دداو مشدداهد ع ي ددة حيدد  الددر ع ال ي دداء الدد  ال ت هددر ت بددل العددرر الفددلم 
ا تمددزر سددكي ا ا صدددرحال وكدد ن الرجددل العددرر الفددلم صدداحو العمامددة ع دددم

ال إفدداوي اددي اال  ددم آ  سددعو   ن ال دديلم ضددد اإلرهدداب ولكددم ال دديلم ضددد  
كددل مددا هددو  سددالم  وعددرر وسددعو ي و  للعددارال كددان ه دداو ادداجمل واحددد 
ف   هو ال  و  لد  اسمرإكانال وكان فمل  سم غازيال وبفد و  نده إب د  

اه اسوامددر ف ددد   هددروح  ندده بطددل سندده اللددجمل هلددمال الطرإ ددة اسمرإكيددة ا  ت دد
وهذا ما إدراح اسمرإكدان  ائمداال  انن إفدمعون وإ  دذون  ون يدر  اسسد لةال 
ولكم الذي إ هم عالقة آ  سعو  واسمرإكان سيعلم  ن ال ديلم  هدو بعيدد 
عم احل ي ةال فعالقة مملكدة آ  سدعو  ابسمرإكدان مبي دة وقد دة جدداال ولك  دا 

اسمرإكددددان  ائمدددددا  ن إصدددد عوا  فدددددالم عكفدددديةال فكدددددل مشدددددكلة تعددددو ان مدددددم 
اسبعصع عليهم ا الواق  إل  ون  ىل تط ي ها وحلهدا عدم يرإد  اهلوليدوو ال 
ف دددد ر إ دددا )رام دددو(ال و)كومانددددو(ال و)بدددالو هدددوو(ال و)الفدددياد( و)ق ددددهار( 
وغريها مم اسفالم ال  تصور الرجدل اسبدي  اسمرإكد   نده ال إ هدرال ولكدم 

والواق  إث ع   دم  جد, مدم ال دريانال فد حم ن داتلهم ون دازهلم ا كدل  احل ي ة
اليدددا إم وع ددددما ال تكدددون الكدددامريات زدددداب هم فهدددم إ كدددون كال فددداءال ل ددددد 

مال وهدددددددم اليدددددددوم إل دددددددون الدددددددوإالت ا 1994هزم ددددددداهم ا الصدددددددوما  سددددددد ة 
 فمانفدددددددبان والعدددددددرامل والعدددددددار كلددددددده إشدددددددهد بدددددددذل ال  إدددددددم  بطدددددددا  هوليدددددددوو  

فددال إهم دددا  ن كددان بعددد  حكام ددا هددم مدددم إركعددون  ىل هدددؤالء  ليي  ددذوهم؟ال
 بف و هذح اسفالم.
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ك ددا ا زمددم الفددرعة واسفددالم كانددع تلعددو  ورا مهمددا ا ا افددة 
زو العدار  فالمهدم الرخيصددة فمدثال الدوا يص اهل ددون غد الكثدري مدم الشدعوبال

لصرإة وغريها وال  تده  ىل الشرو وع ا ع اسواثنال ور تكم اسفالم العربية ا
موجهدددة للددددإم بدددل كاندددع تددددمر  خالقيدددات اهبمعدددات اإلسدددالمية  كثدددر ممدددا 
ت ينال وا ذب الكثري  ىل هذح الث افات الددمرعال  مدا تدم اهاهددون فك دا ال 
نبددد ار كثدددريا بوسددداون الشددديطان رغدددم  ن دددا قدددد تعم  دددا ا البعامدددل مددد  عصدددران 

  خالقدد ال وكددان  مل ددا وعشدد ا مدد  ال ددان  حفددم حددا   ون ق ددو  مدداهو غددري
البمفدددد  بددددال  لدددده  ال هللا سن ملددددا فدددداز اسولددددونال وك ددددا نعلددددم  ن هللا إ بلي دددداال 
وجيددددو علي ددددا الصددددرب ا ا ددددمال وبصددددربان خدددداث اسعددددداء م ددددا  كثددددرال وكددددانوا 

باحدةال وقدد خيافون مم  سراان ا الف ون وهدم إع ددون هللا بشدص الوسدائل ال
بفدددد و صددددربهم وحدددد هم لدددددإ همال فهددددؤالء  مددددم  خوان دددداانددددزعج الك ددددار كثددددريا 

الك ددار كددانوا إدددإ ون ل ددروجهم وبطددو م وليعددا  ابب.  ن ددا نؤكددد ه ددا  ن كددل 
كت  ح عل  يكم  اهددد إعلددم علددم الي ددص ق ددل قدومدده لل هددا   ن هللا قددد قددا  )

(ال وهددذح اسإددة الكر ددة واضددحة جدددا وم ي ددة للطرإدد  اجلُ  ا  وه  و ك  ر  لك  م
اجلهدا   دد كدل  ندواه الكدرحال فه داو مدم إ بدل  الذي سيفدلكه اهاهددال ف د 

ومم إشر  ومم إ ص   ا داء نومدهال ومدم إكدون ضدحية اهدازر ومدم إ د  ا 
اسسر ومم خيط  فيف م ومم إالح  وإوض  ا الئحدة الطلدوبص وه داو 
مددم إ ددرمل بددص  هلدده لفدد وات عدددعال وكددل هددذح ا ددم مددر ملددا ممددد صددلى هللا 

 ا ا صدددربانال ففدددال  اهاهددددون اسكدددرب هدددو عليددده وسدددلم لدددذا كدددان هدددو  سدددوت
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الصرب والصابرع   إ الون بصدربهم الشدها ع ا سد يل هللا فريت عدون  ىل  علدى 
 ون ممم صرب ا س يله آمص.ك إوف  ا لالدرجات لصربهم ونف   هللا  ن 

ل ددد بلددغ ب ددا ال سدد   ن تلددد  خوات ددا ا الزنددزاانت الدد  ال تبدددوفر 
الط يدددةال  ندددين قدددد  دددداع عدددم اسخدددع البونفدددية الددد   فيهدددا   ىن البطل دددات

ولددت ا الفدد ون اإلايوبيدة وغريهدداال  مددا مدا كددان فصدل ا فلفددطص ا بلددة 
 ع دددم مدددم  لددد ال "واح  خبددداح"ال ر نكدددم نفدددبط   ن نبحمدددل تلددد  ال سددد ال 
ولكددددم هللا كددددان إل دددد  ا قلوب ددددا اسمددددلال كيدددد  إشددددعر  حدددددان وهددددو فددددج  و 

ا الشدددواره وإلعدددو ا ال احدددات   ال إددددرو  ن إصدددلى اجلمعدددة  و إبفدددك  
ه دداو ال ددات مددم اسخددوات الفدد وانت ا فلفددطص ا بلددة وهددم ا  وضدداه 
غددري  نفددانيةال  إددم الشددعور؟ال  إددم وضدد  حدددإ  ال دد  صددلى هللا عليدده وسددلم 
"كمثل اجلفد الواحد"ال وال إ م  حددكم  ن حكدام الددو  اإلسدالمية كدانوا 

سدداتال ف دددد كانددع  جهزردددا ال معيددة  كثدددر قفددواع مدددم  بددر ء مددم هدددذح المار 
اسعدددددداء اسصدددددليصال ا احدددددد  تلددددد  الددددددو  اإلسدددددالمية كاندددددع اسخدددددوات 
الفددلمات إدددخلم ا غددرث وهددم عددار ت   ف ددر اإلخددوع  مددامهم بدد  و 

لدون ب دا مدا ال ع إ الوض ال فما ا سدي عل اسمرإكدان ب دا  ن كدان حكدام  ول دا
مدم سد انيص مفدلمص ا مصدر واجلزائدر واسر ن خيطر ابل دا ؟ال ل دد تعملدوا 

وتونوال   ا م سداع وقدد  كرردا لديعلم اجلميد  كيد  توايد  هدذح اسن مدة مد  
العدوال و ن ال إفبمرب هؤالء احلكام والعلماء الذإم  دحو م ليل  دار   ا 

رغددم عدددم مواف ب ددا ا الدددو  اإلسددالمية انبشددرت االن  ددرات ا كددل مكددان 
مدددر ع دددارع عدددم ر ع فعدددلال  مدددا ابل فددد ة ل دددا فف صدددرب ونواجددده لدددذل ال سن اس
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 ول د  الددذإم وراء هددذح الصددائوال وال نرفد  الفددال  علددى الشددعوب الفددلمة 
ف  ددا م هددورع ال  را ع هلدداال  مددا احلكددام ف ددد افبعلددوا ال ددع  وزعمددوا   ددم ال 
إفبطيعون مواجهة  مرإكاال ف عذر بع هم وابلذات الذإم ر إرفعدوا الفدال  

دان ا  لددددد ال رغدددددم  ن احل ي دددددة توضددددد   ن مجاعدددددات م اومدددددة  سدددددالمية ضددددد
واجهدع  مرإكددا ابمكانيددات بفدديطة جددداال  مددا تلدد  احلكومددات الدد  ت   ددع 
ا البعددددذإوال ف فدددد هلا هددددل كانددددع  مرإكددددا معهددددا ا الزنددددزاانت  ا دددداء تعرإددددة 
 خوات دددا و مهات ددددا ونفدددداءان وب انبددددا وتعددددذإ هم؟ال ل ددددد كثددددرت يددددرمل البعددددذإو 

واحددددال ماولدددة  ركددداه كدددل مدددم فلدددم  ن إبادددذ ال  لددده  ال هللا ممدددد واهلددددث 
 رسو  هللا م هج حياع.

وا م ابل كدل هدذح اإلبدبالءات الد  ال توصد  ا ب داال سن دا ك دا 
إن كن   تم ُب   ون ف   أ م علدددى علدددم الي دددص  ن فدددرد هللا قرإدددوال فهدددو ال ائدددل )

ا  ن دا ا آخدر تي  د ( وقددم   العل ر يل را(ال وبدص ل دا  ن ) بون كما ُبون
سددداعال فكلمدددا اادددبد الددد الء والعفدددرال إ دددرب هللا ال صدددر مرحلدددة مدددم مراحدددل ال 

إن   م     واليفدددرال ومدددا كدددان إصدددربان هددد  تلددد  الكلمدددات مدددم كبددداب هللا )
(ال ك ا ن در  سن هللا مع داال ل دد تصدربان رغدم اددع العدذابال ر خيدل الصابرين

ا إم والصددددوما  والشيشددددان بيددددع ا فلفددددطص و فمانفددددبان والعددددرامل واسوجدددد
وكشدددددمري وغريهدددددا مدددددم نفددددداء  رامدددددل واكددددداىل وإبدددددامى وجرحدددددى وآالث مدددددم 
الشدددداكل والصددددائو الدددد   صددددابع كددددل  سددددرع رجددددل مفددددلم  اهدددددال ولكدددددم 
الع و  ن تل  اسسر كانع  يا د ا ا وتبماس  وتز ا  م ة وهذا ف دل 

ال فدال نشدهد  حدوا  مم هللاال  ن  لسر الفلمص اهاهدإم كانع  كثر  اسكا
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يدددالمل وال مشددداكل حياتيدددة وال مشددداكل ن فددديةال وهدددذا مدددا  خددداث اسعدددداء  
كثرياال كانع  سر اهاهدإم مم  تج اسسرال ل د صربت ال فداء ا ال يدوت 

 ىل هللا ابلدددددعاء رغددددم  ن الشددددره جييددددز هلددددم  رهمال وجلدددد ن ون  زواد بعددددد  سدددد
 ددددام ا وح ددددا ووفدددداء الددددزواد بعددددد مددددرور سدددد ةال  ال  ن مع مهددددم صددددربن بال ت

واعور ابلفؤوليةال كدل هدذح جعلدع مد هم ملفدمات صدابراتال وهدذا  رجدة 
 عالية ع د هللا.

ر ت بهدد  م سددات ا سن الددوال ت اسمرإكيددة والمددرب الكددافر كددانوا 
إبددددخلون ا ادددؤون  ول ددداال و را وا البددددخل ا الشدددؤون الفدددورإة  ي وسددديلة 

ص هلددددددم  ن الشددددددعوب  ح ددددددوا لبارإ هددددددا بعددددددد  ن خربددددددوا العددددددراملال ولكددددددم ت دددددد
الددددددإكباتورإص  كثدددددر مدددددم ا بلدددددصال ل دددددد وضدددددع ا المدددددرب ا كدددددال اسمدددددّرإمال 
واحلمدب فه او ف ر جدإد سي هر قرإ ا وسببمري اسحوا   ىل  حفم عمدا 
قرإدو  ن اداء هللاال كددل الؤادرات تددوح   ن  مدة ممدد صددلى هللا عليده وسددلم 

والعدالدددة ا مرافدددت ها ئدددة  سدددب  و مدددم هدددذح العاصددد ة وستصدددو سددد م احلددد 
مددرت سدد ة كاملددة م ددذ افتاقدد   إلز هددار  ن ادداء هللاالوملي ددة اب  ددة والب دددم وا

بزوج  و وال ي ور  جر  على االتصا  ملدمال سال  و إهدمال  ن  مرإكدا كاندع 
جاهزع لبؤ ي  ي مم ال شر بف   اال و س   هللا  ن إصربها وإرزقها رزقا يي ا 

  ىل سواء الصرايفال آمص.حف ا وإهدي  وال ها 
سدد نب ل اين  ىل ال اكفددبان والبحدددا عدددم م سدداع  خددر  ت ددد  

مال زعددددددم مشددددددرث  ندددددده رفدددددد  حالددددددة 2007-12-15ه دددددداوال ف دددددد   رإددددددخ 
الطددددوارف ا بددددال  الفددددلمص ا ابكفددددبانال وهددددذح هدددد  ال سدددداع حددددد  اردددداال 
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 ن مة مشولية ت رو حالة الطوارف كلما اعرت  ن الشعوب ال ترإدهاال  ما 
ل فدد ة ل ددا فدد حم ومشددرث ا حالددة يددوارف مفددبمرع  ىل  ن إرحددل  ن ادداء اب

 يدةال وهدذا كدذب للطدوارفال هدو اسدب رار احلالدة اسمهللاال وزعم  ن س و رفعده 
وافتاء على الشعو ال اكفباينال ل د تصاعدت العمليات ا وا ي سواتال 
 وا هدذا اليدوم ابلددذات كاندع ه داو ت  ددريات اسدبهدفع اجلديش ال اكفددبان
ابل دددرب مدددم  سدددالم آاب ال فكيددد  إكدددذب علدددى ال دددان خبصدددون اإلسدددب رار 
اسمدددين!ال  ن دددا نعلدددم وم دددذ ال داإدددة  نددده إفدددبادم حالدددة الطدددوارف كفدددال   و 

  وإفددكع ال  دداء وإعددز  مددم إعارضددهال وسي صددو ق دداع رّكددحدددإم لكدد  إل 
 بعص له كما إ عل  خوانه احلكدام ا كدل مكدانال وهدذا مدا حصدل ابل د   

مال ف دددد رفعدددع حالدددة الطدددواف ابسقدددوا ال وعمليدددا كاندددع احلالدددة بعدددد عددددع   
قائمة فه او ال ات مم البارإو واحلواجز الد   دع ادواره العاصدمةال ولكد  
إكفو بع  البعاي  م  الشعو بدد  إبحددا  نده سدري  علدى  ي ماولدة 
ه دإة  و غربية تفبهدث الواق  ال ووإة ال اكفبانيةال هل هو وقواته إع ددون 

فددال  ال دددووي؟ال  ن هددذا الفدددال  هددو صدددم بكددمال ال فددد  وال  يددعال لدددذا ال
جيددددو  ن إراجعددددوا  ن فددددهم وإب ربددددوا  ىل هللا و ىل اددددعوملم لكدددد  إ  ددددوا ج هددددة 
واحددددع ا ال اكفدددبان ق دددل  ن إبوجهدددوا لواجهدددة العدددارال مدددا ا سددديعمل هدددؤالء 
ضد  مرإكا وهم مم خدمها؟ال  ليو هذا مم الع دو!ال إ  مد  علدى الفدلم 
 ن إ دد  هللا ا اسمددامال وإرعددى مشدداعر الفددلمص وال إبهدداون معهددم وال مدد  
م دسدددددارمال  مدددددا مدددددم إهددددداجم الفددددداجد وإ بدددددل اسبدددددر ء وإ  ددددد  ال دددددات  ىل 
غوانب دددامو وغريهدددا بدددال م ددداالعال   إبحددددا ف ددد ع عدددم ر  قدددوي لدددم إهددداجم 
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قبدددل بددددماء الفدددلمصال  ن  الفددال  ال دددووي ال اكفدددباين فهدددذا هددراء واسدددبهزاء
الواحد ببعمد  كرب ع د هللا مم هدم الك عة الشرإ ةال فيك  ب رب الفلم 

سال  نووي!ال   دم ال إهبمدون بددماء الفدلمص بدل بكراسديهم ف د ال هدؤالء 
احلكدددددام الددددددذإم ال إ همددددددون  إددددددم هللا تددددددراهم  ئهددددددصال ال  ىل هددددددؤالء وال  ىل 

حدص إ فدلاوا  هدؤالءال إعلمدون علدم الي دص  ن  مرإكدا لدم ترضدى عد هم  بدداال
مددددم  إدددد همال كمددددا إعلمددددون جيدددددا   ددددم قددددد نصدددد وا العددددداوع للدددددإم وللشددددعو 

(ال و مثدددا  م ب    بْي ب   ْي  ل      ال إىل ه   ؤال  وال إىل ه   ؤال ال اكفدددباينال )
هددؤالء تكددون  دداإبهم  ائمددا مؤلددةال  ن مشددرث إعلددم علددم الي ددص  ن   مدده قددد 

عهدداال  ندده قددد وضدد  ن فدده اقددتب وال إهم ددا  ندده نددزه بدلبدده العفددكرإة  و ر إ ز 
ا الصد  اسو   اربدة اهاهدددإم ا سد يل هللا وسدوث ال إددتو لكد  إ  ددو 

  فعالهال فكما تدإم تدان.
وقعددددددددع م سدددددددداع  خددددددددر  للمفددددددددلمص وا هددددددددذح الددددددددرع ا  ورواب 

مال كاندددع ال ددوات الروسدددية تعيددد  2007-12-16احل ددارإة ف ددد   رإددخ 
 فددديةال فم دددذ غدددزو العدددرامل وانشدددما  ا اسرو ففدددا ا ا غدددروزين اجلرفدددة وال

العددار ابلدددمار العراقدد  ان ددر  الددرون بددذال  الشددعو وات عددوا اسددتاتي ية عددز  
غددروزين عددم ميطهددا اإلسددالم ال وسددعى بددوتص  ىل  فددص عالقبدده مدد  محددان 
ومدددد  الددددؤ ر اإلسددددالم ال و ددددم  ن  لدددد  سيشدددد عه لددددد  بليددددون مفددددلمال لددددم 

لرونال كما ر إفط  ع دان تمطيدة تفطي  محان وغريها مم تمطية  خطاء ا
 خطددداء الصدددهاإ ةال لدددم ن  دددل  ي  حدددد إفدددعى للبالعدددو مشددداعر الفدددلمص 
ابعهددم وتددم تفددم ال ددم ةمددانال ل ددد نفددى العددار مجيعددا اهلم يددة الروسددية 
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وه   قفى مدم اهلم يدة اسوروبيدة اسمرإكيدةال فدال ت دارن الوحشدية الفدوفيبية 
العدرامل و فمانفدبانال ف دوات المدرب  خد  على الفلمص مدا فصدل اليدوم ا 

على الفلمص مم ال وات الروسية والف و  ن حكومات المدرب ختداث مدم 
إ بشر معيار المرب اعوملا فه  ت رر مصري رءساءهاال كما  ن اإلعالم احلر 

ا كددل مدددن المددربال ورغددم  لدد  ال ن فددى  ن قددوات ال دداتو ت بددل اسبددر ء ا 
 واهددرمص ال فدداكمون  بددداال ل ددد انشددمل العددار  فمانفددبان والعددرامل وفلفددطص

ابل  ددددية العراقيددددة وان ددددر  بددددوتم بع ددددالته للشددددعو الشيشدددداينال الددددذي اعبددددرب 
م اضال مم  جل ح وقه الشرعية وكانع ه او  ولة غربية عدع تفاندح ق دل 
مفدد لة العددراملال  مددا اليددوم وبفدد و احلددرب علددى اإلرهددابال  صدد   هددؤالء مددم 

عدددددال ال وه ددددداو  و   سدددددالمية   ددددد   ادددددرية اجلهدددددا  ضدددددمم  عدددددداء اسمدددددم ال
الشيشداين وجتدرم مدم  بلدد  مثدل تلد  الدوا ال و  دد  اسئمدة مدم الددعاء العلددين 
سهل الشيشان وغريهمال "  حفر "ال وقعع الصي ة ع دما هامجع ال وات 

سددو  االسبفددالم الروسددية ادد ة ا ضددواح  غددروزين ويل ددع مددم الشدد اب اسل 
عددددذإو ا الفددد ون الفددددرإة المربيدددة والعاليددددة والروسددددية ولكدددم مددددم إعدددرث الب

ابلذاتال إ  ل الشها ع ا س يل هللاال وه   عى  ماني اال  ن ا ال نفعى  ىل 
اسسددددددرال بددددددل الشددددددها ع ا سدددددد يل هللاال ال  ددددددا  لالسبفددددددالم لددددددم ال فددددددتم 
 نفانيب اال وهذح احلا اة  ادعرت ا  ن ال اومدة ا الشيشدان مفدبمرمة   ول د  

جددا  اساددداء الصددابرإمال وال خي ددى علددى  حددد تراجدد  ال اومددة بعددد م بددل الر 
مع ددددم ال ددددا ع الع ددددام  مثددددا  احلطدددداب وبفدددداإ  ومفددددادوث و بددددو الوليددددد 

 لدد  إ هددر مددم إددوقظ  وغددريهمال و صدد   ه دداو فددرا  ك ددري ا الشيشددانال ومدد 
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اهلمدم  مثددا  الشدديخ سددي  اإلسددالم الصددري الشددمو  ا ج ددا   اغفددبان ا 
وإ  ددددذ  ي ددددا  ونفددددداء ورجددددا  وادددديوش الشيشدددددان ال  اجلدإددددددعال جتهيددددز ا دددد

ال فددديص مدددم ق دددل الددددو  اإلسدددالمية الددد  انشدددملع  مدددوا  عائددددات الددد    
مث وب دددداء اسبددددراد الطوإلددددة والدددددن التفيهيددددةال ونفدددديان ايالث مددددم اجليدددداهال )

(ال جتدددددداهلوا اددددددعوب  سددددددالمية ا الصددددددوما  لتل      ألن يوم         ع      ن النع      يم
ريال حيددد   دددوت الفدددلم جوعدددا وعطشدددا وقهدددرا  دددع  دددل والشيشدددان وكشدددم

اإلحددبال  و مددوا  ن دد   مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم ت ددذ  ا ب دداء مدددن 
ال يددددة ا الصددددحراء و خددددر  ت ددددذ  ا يحددددم اسيعمددددة لكدددد  تفددددبادم ا 
الع وانت والوقو  وا تمذإة اسجفامال وكل م ص  لدإه بصدريع إعلدم علدم 

عال داال ونفد   هللا  ن ال إعدذب ا بفد و  نوب داال  الي ص  ن ه داو خطد  مدا ا
  إشدكو قددا ع العدار مددم المددالء واسمدراو وكدد  م  بددر ء ممدا إ علددون وصدددمل 

اُ   ر ال,ل   ا  ِف ال   ا والمجح   ر مب   ا كل   مج  أي   دا هللا الع ددديم حدددص قدددا  )
 (.النا 

 
 
 
 

 اإلعتقاالت ِف كينيا
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لبحدو   مدا  ما ا ال رن اسفرإ  ال ف د كانع كي يا على وا  ا
حفددددم  و  سددددوء ممددددا هدددد  اينال ل ددددد اقددددتب موعددددد االنبادددداابت   ىل وضدددد  

الرةسدديةال وكانددع اسددبطالعات الددر ي مجيعددا تؤكددد  ن  و إ مددا سددي وز  كثددر 
% مددم اسصدواتال ولكددم الكثددري مدم البددابعص للشد ن الكيددين ختوفددوا 48مدم 

فدهولة ى بمم العمليات االنب امية  ن حصل  لد ال ف  يلدة كي داك  لدم ترضد
قبصددا  واإلعددالم وتبايددل   ددا  وىل ابحلكددم مددم سندده اسكددرب وردديمم علددى اإل

غريهددا مددم ال  ائددل. ور تكددم هددذح االنبادداابت هدد  الدد  تشددمل ابل ددا فه دداو 
موضوه اإلرهابال ف د ت   ع احلكومات مدم فيهدا المربيدة ا فدم الباوإد  

وا كددل جددرائمهمال ابإلرهدداب ع دددما إ ددتب  ي موعددد لالنبادداابت لكدد  إددربر 
وقد انب ه ا  ىل ماولة الفدلطات الكي يدة اللعدو بورقدة اإلرهداب لكد  تلصد  
بع  ردم للمفدلمص اسبدر ءال وهدذح الدبهم والب داوزات جعلدع مدم كي داك  
العدو اسو  لل الية اإلسالميةال فهو نذر ن فه ضد اإلسالمال ل د اعب لع 

اب ا ضدددواحية ) إدددو ادددااب صدددوماليا ببهمدددة اإلرهددد 30الشدددرية  كثدددر مدددم 
ليدددد (ال و)هالرنمددددام(ال ول  ددددع هلددددم قصددددجمل و كا إددددو وبي ددددع   ددددا وجدددددت 
ةدددوزرم ق ابدددل إدوإدددةال وهدددذح االعب ددداالت كاندددع تفدددري م دددذ  كبدددوبر ولكدددم 
احلكومدددة سدددكبع ور ختدددرب الفدددلمص ة ي دددة ال صدددةال فالكدددل إعلدددم  ن ه ددداو 

 خدل فيمدا  مهربص كي يص مم  صو  صدومالية إبداجرون ابلفدال  ولديو هلدم
إفددمى ابإلرهددابال بددل جتددار للفددال ال ور ت ددص الفددلطة للشددعو ح ي ددبهمال 
 ن كانوا  رهدابيص  م مدم الب دار؟ال  مدا اليدوم ومد  اقدتاب موعدد االنباداابت 
ومددم  جددل  رضدداء اسمرإكددان الددذإم سدد موا مددم سياسددة كي دداك  ال  ليددة رغددم 
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اسمرإكد   را  مددم رضداهم بفياسدداته ال معيدة ضددد الفدلمصال  ال  ن الفدد ري 
احلكومدة  ن تفددب ز الفددلمص بدذل  اللدد ال ف امددع الفدلطات بشددم عمليددة  
ك ددريع ا كددل ضددواحية مم اسددا واعب لددوا الكثددري مددم ال ددانال وهددذح العمليدددات 
تشددد ه ال صدددجمل ال وليفدددية حيددد   ددداو  الشدددرية فددد  ملددد  فبحصدددل علدددى 
ملدددد  آخدددددر. وبددددد ت ع ددددددما قددددام بعددددد  اللصددددون خبطددددد  ابن للفددددديا  

انددو وسددرقوا  مبعددبهم ا م ط ددة )نيددا ( وهدد  مددم  مجددل و  مددم اسحيدداء اسج
ا الفاحلال ف د ت الشرية مطار ع هؤالء وقامع بب عيل ال  ايف الب بيشدية 
ا كل مداخل مم اسا و عل ع عم  جراءات  م ية مشد ع ونص ع البارإو 
ح ووزعع الدور ت و عل ع عدم  سدب  ار عدام لل هداز اسمدمال  ا داء كدل هدذ

البحركددات كددان ه دداو  حددد  خوان ددا الفددافرإم ابل اصددات الب هددة  ىل نددريور 
فدريوي ل دا قصدة تلد  الليلدةال ف دد   توقيد  تلد  الرحلدة ويلدو مدم الركداب 
ا دددرود مدددم احلافلدددةال فارت ددد   لددد  الفدددافرال ف دددزه ق عبددده ووضدددعها ا جيدددو 

ر الشددرية  ال عددد وقددد  هددر فيدده اإلرت دداوال ف ددز  للب بدديشال وبعددد  ن فبشددبهم
روا علدددى ادديت س دددا ر تددددق ال وا  ا دداء الب بددديش يلددو الشددداب الفدددافر إعثدد

اإل ن مددم مفدداعدي الفددائ  للددذهاب  ىل ا ددالءال ورجدد  مجيدد  الركدداب  ىل 
ال دددانال مدددا عددددا اددداب واحددددال ف ددددد أتخدددر عدددم العدددو ع ور إرجددد  ببددددا   ىل 

 مدددر الشددداب احلافلدددةال وقدددد الحدددظ  حدددد  خوان دددا الفدددافرإم ا تلددد  الرحلدددة 
الرت   والذي اخب ى  ون رجعةال وبعد فتع انب دار قدرر الفدائ   ن إبحدرو 
 وندددهال و ا ددداء سدددري احلافلدددة  قددد  مفددداعد الفدددائ  ا م عدددد الشددداب المائدددو 
فوجدد ق عدة بدداخلها مفددن مدم ندوه مكداروث وق  لدةال وقدد  صديو ابل دزه 
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ائ   كثددر ف ددرر واهلفددبري  ف سددره  ىل الفددائ  و خددربح مددا حصددلال فارت دد  الفدد
 ن إعيد ال ان  ىل مطة الب بيش اسوىل لك  إطل  الشدرية علدى الفددنال 
ف سدره ابحلافلددة وكددا   ن إ بدل ال ددان بفدد و سدرعبه اجل ونيددةال وع دددما وصددل 
ا ا طة و خرب الشرية ابسمرال فزعع اسخريع وخافع س ا فشلع ا الرع 

كدددون صددداحو الفدددددن اسوىل عدددم كشددد ه بفددد و اإلادددا ال وخافدددع  ن إ
بددداخلهاال وقامدددع دخدددراد جيمددد  الركددداب مددم جدإدددد وبفدددرعة ويل دددع مدددم 
اجلميدد  ال ددزو  ة ددائ همال وب يددع ح ي دددة واحدددع وت ددص   ددا  بعددة لصددداحو 
الفدددددن وهددددو الشدددداب الددددذي  هددددو  ىل ا ددددالء ور إعددددد بفدددد و اإلرت دددداو 

صدددلال وا ددوث  ن تكبشددد  الشدددرية مفدسددده ا الددرع اسوىل وهدددذا مدددا ر ف
 مدددا اين ف دددد وجددددت الشدددرية مفدسددده وح ي بددده وفبشدددبها بدقدددةال ويل دددع 
الشددرية مددم الفددائ  المددا رع ومواصددلة الفدد ر  ىل نددريور بفددالم وكددان  خددوان 

 الراوي بداخلها. 
ن ب ددل ابلشددهد  ىل اليددوم الثدداين حيدد  بددد ت الشددرية مدددااات 

ت العشددوئية ا بيدوت ال دان حفددو الع داوإم الدد  لددإهاال وبددد ت اإلعب داال
مم اسددا حدد  )كيفدداوين(ال ونددريور حدد  ) إددو ليدد (ال وزعمددع   ددا حصددلع 
علددى ق ابددل إدوإددة  ا دداء االعب دداالت العشددوائيةال  مددا اللصددون الددذإم سددرقوا 
الفيا  فلم تصل الشرية  ليهم وانب ه  خوان ا الصوماليص سن الشاب الدذي 

لصدددوما  وكدددان اددده ندددز  مدددم ال دددان ت دددص  نددده  حدددد الشددد اب ال ددداومص ا ا
العددو ع  ىل  رو اجلهددا ال وقددد هددرب بعدد   خوان ددا الصددوماليص ال يمددص ا  
كي يدددا سال تطددداهلم إدددد ال لدددمال فلدددم ت دددرمل الشدددرية بدددص م ددداوم وغدددريحال وسن 
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الصددوماليص مب دداربص فيمددا بيدد هم فلددم تفددط  الشددرية  ن  يددز بددص مددم إ دداوم 
ل ددددد   ف دددددد كاندددددع  و البددددداجر  و الشددددداجمل العدددددا يال وهدددددذا مدددددا حصدددددل اب

اإلعب االت عشوائية ويالع  بر ء كثرال والذي حكى ل دا هدذح احلكاإدة هدم 
ممددم  ددى مدددم االعب دداالت و خدددل    الصددوما  بفددالمال كمدددا اقددتب اسمدددم 
الكيين مم  خ يا )صاال ن هان( وكا   ن إعب ل ف صدح اح فدورا ابالنب دا   ىل 

مددوه الفددلمة كثددريع ف ددد الصددوما   ون أتخددرال وقددد فعددل  لدد ال ور ت ب ددر اجل
حلكومدددة و فعاهلدددداال وصدددداحوا  علددددى ابخرجدددع وب ددددوع  ىل الشددددوارهال م ددددد إم 

 صوارم " صوات الفلمص سو إ ما"ال "وليف   كي داك "ال وت دص لل دان  ن 
هدذا الدرئيو  بمد  رئديو لدد  اجلاليددة الفدلمةال فهد  ر ت فدى ه داو   كثددر 

إلايوبيددة والكي يددة وتددرف  ادداب كيددين مميددو ا الفدد ون الفددرإة ا 30مددم 
حكومة كي اك   ن خترب جلدان ح دومل اإلنفدان عدم ح ي دبهمال نفد   هللا  ن 
إطددي  بكددل مددم إكيددد لةسددالم والفددلمصال  و إذلدده ا الدددنيا ق ددل ايخددرعال 

 آمص.
 

 مصر واألسر 
 

-12-17هدددددددددال إوافدددددددد  1428كددددددددان  و    م احلددددددددج لفدددددددد ة 
وين حدداد ا مددىن ل اجددات مال ومدم ال ددتو  ن إلب دد   كثددر مدم مليدد2007

سو  مدرع ق داع اجلزإدرع رملمال وقد فرجع العالقة ال طرإة الفدعو إةال وادهدان و 
ر احلددج بعددد  ن رخصددع هلددا وهددذا  مددر جيددد وم ددر ال سن ئاعاددوهدد  تمطدد  
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الب دددددارب اإلسدددددالم  مطلدددددوب ا زمدددددم إب دددددارب فيددددده اسعدددددداء  كثدددددر و كثدددددر 
سياسة ال ا ع ال طدرإم سديعلم وإب اعد فيه الفلمص  كثر ف كثرال ومم إ هم 

  م ممم ف ون مج  مشل ال دان وعددم ت درقبهم ف دد كدانوا مد  اجلميد  ا كدل 
ا ددددددمال وال تعلددددددم عدددددددواع م ااددددددرع سي جهددددددة م اومددددددة لععددددددداء رغددددددم   ددددددم 
إفب دي ون  كددرب قواعددد العفددكرإة اسمرإكيدةال  ال   ددم إ صددلون بددص العالقددة 

 فدددرحين ا هدددذح الفددد ة هدددو الب دددارب وبدددص حددد  الشدددعوب ا ال اومدددة. ومدددا 
اإلإددراين الفددعو ي ف ددد  عدد  الددرئيو  محددد  ددا  س اء احلددج رعيددا مددم ق ددل 
الل  ع دهللا آ  سعو ال ور إف   لرئيو  إران  ن  ع  لذل ال وقد ادهدان 
ح ددور  محددد  ددا  ا ال مددة ا لي يددة اسخددريع ا ال امددةال كمددا ح ددر ممثلددون 

ا  لدددو ا لددديج العدددرر رغدددم   دددا جفدددم عدددم الددديممال وهددد  ليفدددع ع دددوا 
ا لدديج العددرر وهدد  ا لدديج  اردداال وفيهددا احلكمددة واإل ددانال ون ددص ه ددا وبكددل 
صدددراحة  ن كدددل العالقدددات الددد  ب يدددع علدددى م دددا ف ق ليدددة نب دددة  و  قبصدددا إة 
مهلكددة ال تفددمر كثددرياال  ندده ب يددان غددري مث ددع ابإل ددانال  ن هللا يلددو م ددا  ن 

 لددده  ال هللا ولددديو مددم  جدددل الددد    و ا دداء الثدددراء والمدددىن نبوحددد  دددع راإددة ال 
ف ددد ال فكلهدددا أتو بعدددد الوحددددع الع دإدددةال كيددد  إع دددل  ن الددديمم بلدددد ا دددري 
ليفدع ع دوا ا اجلفددم ا لي د !ال اسسدد اب واضدحة س ددا ف دريع ور تب دددم  
كثريا  قبصا   ومؤسفاتياال والفدؤا  الطدرو ال هدل يلدو هللا م دا  ن نبعداون 

لدددإ ا الكثددري مددم الددا  والدددخل ال ددوم  اجليددد؟ال واجلددواب كددالال ف ددد   ن كدان
 مدددران  ن نبعددداون علدددى الدددرب والب دددو  ا كدددل اسحدددوا ال لدددذا جيدددو  ن إراجددد  

كدددد  خيوفددددوا كددددل الفددددلمون  ن فددددهم وإ  ددددوا عالقددددارم علددددى  سددددو اددددرع  ل
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ارم سن ا الوحددددع قدددوعال ل دددد انشدددر  صددددوران لرءإدددة ري اسعدددداء الطدددامعص  ددد
-لب دارب ال طدري الفدعو يال ونرإدد  ن ندر  الزإدد مدم الب دارب اإلسدالم  ا

اإلسالم ال وال نرإد  ن إكون الب ارب م ي ا علدى  سدو  و  و وإدالت مدم 
 جدددل مصددداال  قبصدددا إة ةبدددةال فلبفددد   سدددلطة ملدددوو الطوائددد  والددددوليات 

 ولبعو  الوحدع والدولة اإلسالمية ال وإة  ن ااء هللا.
جعل دددا ن دددر   كثدددر فددد كثر وهدددو موضدددوه  كدددان ه ددداو  مدددر آخدددر

الع ددوانال ف ددد اسددب اب هللا لالإددص الفددلمص الددذإم إدعوندده ليددل  ددار ب دد  
 سددر الفددلمص ا كددل مكددانال و را  هللا  ن إرإ ددا مثددرع  عدداءان إلخوان ددا الددذإم 

 ش مفدددلم مصدددري   200إ  عدددون ا غياهدددو الفددد ونال ف دددد  خلددد  سددد يل 
وهدذا مؤادر جيددال كد  إ هدر ه داو الصدرإة  كانوا  ع داءا ا مجاعدة اجلهدا 

ة ح ي يدددة بدددص سدددلطات الددددو  اإلسدددالمية والشددد اب الفدددلم اهاهدددد حلمصدددا
الددددذي ال إرإددددد  ال ا ددددري سمبددددهال وال ن فددددى  ن ه دددداو مشدددداكل كثددددريع ترافدددد  
اإلفدرادال فه دداو الراق ددة الفددبمرع سجهددزع اسمددم هلددؤالء وعدددم  كددم مع مهددم 

العاليةال وما إشمل اب  الفلطات هو  مكانية عددوع مم العمل رغم ا افبهم 
بع  هدؤالء حلمدل الفدال  ضدد الفدلطات مدم جدإددال و رإدد  ن   كدر كدل 
اإلخددوع الددذإم خرجددوا مددم الفدد ون بع ددو  و مصدداحلة   ددم قددد وّقعددوا علددى 
تعهددات ملدت  را ردم وجيدو  ن ال إمددروا ببلد  الصداحلة  ي ح ددةال و  ا 

روا  ىل  فمانفبان  و الشيشان  و العرامل  و الصوما   و  را وا اجلها  فليفاف
 اسوجا إم وغريها مم الدو  ال   باد  ىل اهاهدإمال 
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بعددددد انبهدددداء م اسدددد  احلددددج بفددددالم  هددددر ل ددددا  مددددراء وحكددددام آ  
سعو   كا إ هم حو  ماولة اإلخوع زعزع اإلسب رار  ا اء مراسم احلجال وقدد 

  الشددد اب الفدددلم ور  تدددوا  ي برهدددان زعمدددوا   دددم  ل دددوا ال ددد   علدددى بعددد
إدددذكرال وال ع دددو  ن ت هدددر هدددذح الدددربرات ا م اسددد ات  خدددر  وبعدددد عددددع 
 اددددهر لكدددد  ت  ددددى مفدددد لة اإلرهدددداب هدددد  الوسدددديلة اسمثددددل لباوإدددد  ال ددددان 
و بعددا عهم عددم ادد اب اهاهدددإمال وتددم نعلددم   ددم إفددبملون هددذح ال اسدد  

 ىل  لدددد  مددددم ا ددددزع الت الدددد  ل دددد   فكددددارهم حددددو  اللكيددددة والوي يددددة ومددددا 
جييددددون تفدددوإ هاال بفددد و ضدددع  الدددوع  اإلسدددالم  إلقامدددة مشدددروه  ولدددة 

  سالمية موحدع لعمةال و ان ب و ان  ليه راجعون.
 

 مصيمجة ِف المجاكلتان
 

م كانددددددددع ه دددددددداو ماولددددددددة  موإددددددددة 2007-12-21ا  رإددددددددخ
مدربرع مددم إلغبيدا  وزإدر الداخليدة ال اكفددباين اسسد   ا عمليدة خطددريع وغدري 

حيدد  الوقدد  وخارجددة عددم الفدديطرع الع ولددةال و  ددم  ن مددم إ ددوم مثددل هددذح 
العمليددددات لدددديو لدددده  خددددل ابل كددددر اجلهددددا يال بددددل لدإدددده فكددددر ويددددين قددددوم  
مبعصدددو  و ق لددد  حلددددماال فدددال إع دددل  ن  مدددر قائدددد  اهدددد  و عالدددا ادددااب 
مفدددلما  ن إددددخل  ىل مفددد د وإ  دددر ن فددده كددد  إ بدددل خصدددمهال  نددده  مدددر 

 . ووحش ال وغري م  و  ا ارإعب ا ج وين
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كانع  واخر الفد ة اليال إدة واهل رإدة ملي دة ابسحدداا الدموإدة 
عفدكري  مرإكدد  ا هدذح الفدد ةال   888ا كدل مكددانال وقدد قبددل  كثدر مددم 

كما اهدت هذح الف ة ت دم ت ين واض  ا الواجهدات اإلليكتونيدةال ف دد 
اخل الش كة الع ك وتيدة وإددإرو ا اسبوىل اهاهدون على الكثري مم الواق   

بوضددو  وإ ثددون  فكددارهم اجلها إددة  ون خددوث مددم  حدددال وقددد فرح ددا ع دددما 
علم ددددا  ن  فرإ يددددا قددددد حصددددلع علددددى قمددددر صدددد اع  الصددددجمل لل ددددارع وهددددذا 

 سيفهل االتصاالت ا ال ارع وهذا إصو ا مصلحب ا كذل . 
ة م وا مثلده مدم الفد ة ال ائبد2007-12-27 ن ا ا البارإخ 

بدددد  االنفدددحاب الك دددري مدددم الصدددوما ال وقدددد تددددهورت اسمدددور ا الصدددوما  
واز ا ت سددوء بفدد و تع ددع قددوات االحدددبال  اإلايوبيددة وعدددم ق وهلددا ا يدددار 
الشددع  الددذي إطال هددا ابلرحيددل ال ددوري مددم الصددوما ال كمددا تدددهورت صددحة 
به ع دهللا إوس  العميل اسو  لل دوات اإلايوبيدة ا الصدوما ال ور تعدد سدلط

تفيطر علدى الوضد  ا مع دم م داي  الصدوما ال وقدد ادهدان سد ويف الكثدري 
مم الوال ت ا اسقاليم الوسطى على إد  خوان ا اهاهدإم وهذا  مر م شدر 
ل اال وم ذ ترك دا م دإشدو ق دل سد ة ومشدروه ال اومدة قائمدة وتشدم اهل مدات 

ج دددي  اليوميددة علددى اسعددداءال ولددم تبوقدد  هددذح العمليددات حددص إرحددل آخددر
 ايددور مددم  راضددي ا اإلسددالمية  ن ادداء هللاال مددا ا حصددل للعدددو بعددد سدديطرته 
علدددى م دإشدددو؟ال اجلدددواب واضددد  ل دددد ارتعدددو العددددو وعلدددم  نددده قدددد وقددد  ا 
الفددددب    الصددددوما  وكمددددا وقدددد   سدددديا هم اسمرإكددددان ا الفددددب    اسفمدددداين 

لدديو كالم ددا والعراقدد ال ولددم خيددرد العدددو اإلايددور مددم الصددوما  سددالاال وهددذا 
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بدددل هدددو كدددالم مجيددد  ا دددرباء الددددوليصال  ن رجدددوه ا ددداكم مدددم جدإدددد وحركدددة 
الشددد اب ابلدددذات وب دددوع إعدددين  ن  ايوبيدددا قدددد سددد  ع ل  فدددها مشدددكلة ك دددريع 
 سبفددددبمر لعدددددع قددددرونال وعلددددى الددددد  ال رإددددو فف شددددهد ترابطددددا عمليددددا بددددص

ومدددددددة وجدددددددا إم وحركدددددددة الشددددددد اب وكدددددددل قدددددددو  ال اال اومدددددددة اإلايوبيدددددددة ا اس
الصوماليةال  ن العدو إعرث جيدا رغم كربح  نه لم إفبطي   ن إرك  الشعو 
الصوما ال ونراح إطلو إوميا مم ال وات اسفرإ ية البدخل للمفاعدعال س ا 

 70ورغددم تشددرإد الالإددص ا م دإشددو واحددبال  م ددازهلم و غددالمل  كثددر مددم 
ص ى انثددد ع ا عهدددد ا ددداكم و ب ددداء علددد ى كاندددع موجدددو بشدددمفبوصددد  ومش

ف ددد ال ورغدددم  غدددالمل ا طدددات اإل اعيدددة والرئيدددة ابل دددوعال واإلتيدددان ابل اغيدددات 
اإلايوبيددددات للددددرقجمل وال فددددا  ا م دإشددددوال ورغددددم  عددددالن اسعيددددا  اليال إددددة 
الصدددددلي ية فيهددددداال ورغدددددم كدددددل هدددددذح اجلدددددرائم ال شدددددعة الددددد  إرتك هدددددا اإلايدددددوبص 

الع دوي للم داتلص و نصارهم مدم قدوات سدلطة ع ددهللا إوسد ال  ال  ن الدرو  
والشعو الصوما  مازا  عاليا جداال وإشهد مجي  العار كي  تفدري اسمدور 
فيهدددداال فلددددم تفددددطي   ايوبيددددا  ن خت دددد  عددددد  اجل ددددو  سن الكددددامريات ا كددددل 
مكدددانال ولفدددد ا ا  ايوبيددددا حيددد  إددددبحكم الدددددإكباتور زإ ددداوي بكددددل وسددددائل 

ل دددد ايف الددددذإم اإلعددددالمال ل ددددد اددددهدان عمليددددات ضددددد هددددذح اجلددددرائم وضددددد ا
إ ومدون ملدا وسدوث لددم إدر   ابل دا حدص تعددو  الصدوما  احل يدو  ىل  ب اءهددا 

 الالصصال  ن ااء هللا.
م  مدددا ا هدددذا البدددارإخ فهدددو  رإدددخ خروج دددا 28-12-2007

مم م دإشدو ق دل  ن نعدو   ليهدا مدم جدإددال وا هدذا البدارإخ ادهدت كي يدا 
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 14مالإدص مدم  صدل  10انبااابت عامة ا كي يا وقدد اصدط   كثدر مدم 
مليدددون انخدددو لي با دددوا برلدددا م اجلدإدددد ورئددديو جدإددددال وقدددد جدددرت اسمدددور 
بفددددالم وانب ددددر اجلميدددد  سكثددددر مددددم االاددددة   م لي هددددر ال بددددائج ال هائيددددة الدددد  
سبؤ ي  ىل فوضى عارمة ا  ولة كانع ت رب هلا الثل ا  فرإ يا كمدا ك دا 

رإخ ابل اكفددددددبان الدددددد  تشددددددهد البددددددانبوقدددددد ال ولكددددددم هللا  را   ن إددددددرت   هددددددذا 
ات واقببددا  بددص الطوائدد  الفددلمة وتشددهد معددارو سدداخ ة بددص اجلدديش ري  ددت 

  وزإرسددددبانال وقددددد ت دددداقم الوضدددد  و خوان ددددا الدددددافعص عددددم  ن فددددهم ا م دددداي
ريت  ر ت اسمور بفرعة ع دما  هرت  ن اء عم  غبيدا  رئيفدة الدوزراء وتم

عمليدة ع ي ددة وغددري واضددحة الالمدد ال  ال اكفدبانية اسسدد   ر ان ددري بوتددو ا
ف ددددد اسددددبادم فيهددددا الفدددددن والب  ددددري ا آن واحدددددال وك ددددع قددددد  ددددداع 
خبصون هذح العمليات ال  إرو  ضحيبها الكثدري مدم الفدلمص ا ا اولدة 

 الفاب ة ال  اسبهدفبها ا  كبوبر ا كراتشى.
كاندددددع الفددددداعة تشدددددري  ىل الفدددددابعة  ال ب دددددعة  قدددددائ  حفدددددو 

ع ا ل  لدإ ة راول  دي وق ل   ان المرب ب تع قصريع وكاندع ب دا ري البوقي
قد   ع مهرجا ا االنباار وتوجهع بعدد  لد   ىل سدياررا الصد حة الد  
ال تبدد ار ابلب  ددريات الدد  ال تصددي ها م ااددرع كمددا إعلددم اجلميدد ال و ا دداء سددري 

ن  خدددرد اددداجمل الفددديارع واببعا هدددا مدددم ال ط دددة الددد   قيمدددع فيهدددا الهرجدددا
 المفدسددا روسدد  وبددد  ديددالمل ال ددار ابجتدداح بوتددو ولكددم بشددكل غددري حددراا

ف ي خ ري ا البح ي ات سيعلم  ن الرام  ر إكم ماهرا والفال  كان إهبز 
مددددددم إدددددددح سن وضددددددعيبه ر تكددددددم سددددددليمة كمددددددا  ن ال ددددددان حولدددددده  عدددددداقوح ا 
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ء  اخددددل البصددددوإو الصددددحي ال وبعددددد اددددواين وجيددددزع و ا دددداء ماولبهددددا االخب ددددا
 الفيارع ف ر ااجمل مم بص احلشو  ن فه وقلبلع بوتو على ال ور. 

 
 حتلي  عن اإللتيان

 
 يلدددو مدددد كم الع دددو سنددددين سددد حاو   ليددددل مدددا جددددر  ا تلدددد  
الواقعددددة لكدددد  إفدددديط  ال ددددارف  ن فكددددم ب  فدددده وإعددددرث اجلهددددة الدددد  كانددددع 

و مدم ة  يلديدل نين وق ل المدون ا ت اصديل العم خل  الب  ري واإلغبيا ال
هللا  ن إم دددر للعشدددرات مدددم الفدددلمص اسبدددر ء الدددذإم قبلدددوا ا هدددذح العمليدددة 
وإب دد لهم مددم الشددهداء وإدددخلهم اجل ددة بمددري حفدداب آمددص. ه ددا عدددع مدداور 
جيددو البطددرمل  ليهددا ا  ليل دداال  وال البوقيددع وكمددا قلددع ف ددد وقعددع العمليددة 

سبفبمل ال دالم لكد  ق ل صالع المرب ب ليلال وهذا إعين  ن اجلهة ال  ذع 
ت  دد  سددداحة العمليدددة و خ دداء كدددل اس لدددة الالزمددة للبح يددد  الفدددب لال اثنيدددا 
الوق  ف د كانع الفيارع بعيدع عم مكان ا طاب والهراجان وكانع تفدري 
وهددذا مددربر آخددر لعمددم ال اكفددبان لكدد  إ عددد ن فدده عددم العمليددة ة ددة   ددا 

وقد اهدان طرتهال اثلثا اإلعالم  ع  ا اء سري الفيارع وبعيدع عم م اي  سي
وبفددرعة فائ ددة برمدد  اإلرامددات الزائ ددة علددى ال اعدددع   ن اإلعددالم المددرر بددد 

م ااددرع  ون  ي مددربرال و ون انب ددار  ي نبددائج   يدد ال وتددم نعددذرهم س ددم 
 بعددص للصددهاإ ة الددذإم إبدداجرون  روا  ال ددان وإزإ ددون البددارإخ لصددلحبهمال 

فيمددا خيدددجمل  روا  ال ددانال كمددا ال خي دددى علددى  حدددد  وس ددم جيهلددون ح ي ب دددا
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  ددم إدددعمون اجل ددرا  مشددرث الددذي  را   ن إبفددت علددى اجلر ددة خبلدد  واقددد  
 عالمدد  معددص وعددم يرإدد  اسددبمال  مددا إفددمى "احلددرب علددى اإلرهدداب"ال ور 

كبددد  اإلعدددالم المدددرر ابل اعددددع بدددل جتاوزردددا  ىل مشدددل اددد اب وقدددا ع ق ائدددل إ
ا  مددددا ا تلددد  ال دددداي  اتصدددل  خددددر ا العاصددددمة وزإرسدددبان هددددر   ن اددد

لة لص  و إه  ه  مر معصال لذا نر   نه ه او مهزلة  عالمية وحكومية ا ما
االرامات لل اعدع سن  ل  سيا   ال م  على مشرث الذي فشل ا 
محاإبهدداال والفدد و الثدداين هددو  ن ال اعدددع ال بددواك  هلدداال فحددص اهددرم احلددرر 

ع دددما قبددل ال ددات مددم العددز  ا آ إ  ددان زعددم  ندده قبددل  رئدديو  وزابكفددبان
رجددا  مددم ال اعدددعال و صدد حع ال اعدددع كالشدد   إلصدد  عليهددا كددل  خطدداء 
الدإكباتورإص  ون ال  در  ىل احل دائ ال مدا  سدبطي  قولده ه دا وبشدكل واضد  
وصددرإ  هددو  ن ال اعدددع بزعامددة الشدديخ  سددامة ليفددع هلددا مصددلحة ا خلدد  

لشددعو ال اكفددباين الفددلمال وكل ددا نعلددم  ن بوتددو كانددع عددداوات بي هددا وبددص ا
تت ن  كرب حزب ا ال اكفبانال لذا فلدإها اع ية واسعةال وتم ال نرإد  ن 
ن  د اع يب ا ب بلها سن مع م الشعو ال اكفباين إؤإدون الشيخ  سامة ا 
حربه ضد المطرسة المربيدة علدى بدال انال وال إعدين هدذا  ن دا نع د  ب دا ري مدم 

ائمهددا ا حدد  الشددعو ال اكفددباين واعب ددا  ال ددات مددم ادد اب اهاهدددإم جر 
م ع دددددددما تولدددددع الفددددددلطةال كمدددددا   ددددددا ر ختددددد  نوا هددددددا ا 1994ا سددددد ة 

مواجهب دددا  ن وصدددلع للفدددلطة مدددم جدإددددال ولك  دددا وبكدددل بفددداية ال ن بدددل 
ال فدداء قصدددا وال ن بددل اسبددر ء قصددداال لددا ا  دداث مددم بوتددو وقددد جرب اهددا 

يفددددددع لل اعدددددددع  ي مصددددددلحة ا م بلهددددددا وليفددددددع وراء زعددددددزت مفدددددد  ا؟ال ل
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االسددب رار ا ال اكفددبان كمددا إ ددم اجلميدد ال فال اعدددع تددز ا  قددوع ع دددما جتددد 
 رضية  ميها س ا ت كر وجتد  وت  م وكل هذح اسمور ال  صل  ن كانع 
اسوضاه غري مفب رعال  ن هذح الب  ريات موجو ع ا ال اكفبان ق ل ت  ديم 

ال فه ددداو مجاعدددات كثدددريع تبصددداره فيمدددا بي هدددا وجددداهزع لالنبحدددار مدددم ال اعددددع
 جددل االنب ددام مددم الطدداوائ  اسخددر  العا إددة هلدداال والددذي إعددرث ال اكفددبان 
جيدددا سددي هم مددا  قولددهال  ن ال اعدددع اسم   ا عملددع عمليددة فهدد  تكددون قددد 

 خت د  مفدؤوليبها سن دا ال  داث  ال مدمال اقب عع ملا ارعياال وع دئذ فهد  
رب العالصال وال ن ا  بلومة الئمال ور   ى مدع يوإلة حدص ن دع ال اعددع 

مربال ل دددد قبلدددع هدددذح  ن تكدددون هلدددا  ي صدددلة مدددا جدددر  ا  وكبدددوبر  و  إفددد
  يددددة مؤامراتيددددة  امددددا كمددددا قبددددل اجل ددددرا  ضددددياء احلدددد  بب  ددددريلمالفددددكي ة ا ع

بانال كدددددم ال اعددددددع وقبهدددددا موجدددددو ع ا ال اكفدددددنصددددد ع للفددددد  آي  إددددده ور ت
الفؤا  الطرو  هوال ما ه  ال اسد التت ة على م بلها؟ واجلواب   دا كثدريع 
ف ددددد اددددهدان عمليددددات خترإددددو سمددددوا  ال ددددان ا كراتشددددى وبشدددداور وغريهددددا 
وكا ت ال لد  ن تدخل ا حرب يائ يةال هل الشيخ  سامة إرضى ببارإو 

 عددددم  مددددوا  الفددددلمص وهددددو مددددم إفددددهر ليددددل  ددددار مددددم  جلهددددم ور  ا بلددددص
بال هدددم؟ اجلددددواب واضددد  لدددديو ل دددا مصددددلحة وال جيدددوز اددددرعا خترإدددو  مددددوا  
وممبلكددات الفدددلمصال ومدددم كدددان سددد  ا ا  لددد  فهدددو آ . وا دددور اسهدددم هدددو 
سددد ويف العدددد  الك دددري مدددم الفدددلمص ا تلددد  العمليدددة وبعددددهاال ف دددد  عطدددى 
مشددرث ال ددوء اسخ ددر لشددريبه  ن ت بددل الشدداغ ص ابلرصددان احلدد ال وال 

ري كيدد  سدديواجه هددؤالء الدددإكباتورإص رملددم إددوم ال يامددة!ال و عيددد و سدد     
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مددم جدإدددال مددم لدإدده مصدددلحة ا قبددل ال اكفددبانيص والفددلمص؟ال واجلدددواب 
واض  فهدم المربيدون الدذإم إطمعدون ا ق  لدبهم ال ووإدةال ل دد حصدلع ه داو 

لع   ا  م اسد كثريع ا قبلهاال ف د ت رمل ال اكفبانيون فيما بي هم وانبشر ا
ال دارف  ن ال اعددع ر تمبدا    كل مكان و إ  ا ال  مران بذل ال لذا ا   خ

بوتددددددوال بددددددل اغبالبهددددددا اسجهددددددزع االسددددددبا اراتية ال  مددددددة الدددددد  ختددددددتمل بعدددددد  
اجلماعددات اإلسددالمية ال اكفددبانية اجلها إددةال وتددم علددى علددم بددذل ال كيدد  

ارد عدددرث ال  دددر  ن ا تلددد  اللح دددة سدددبارد ب دددا ري نصددد  جفدددمها  ددد
الفدديارع لكدد   دد  اجلمددوه!ال مددم  خددرب ال  ددذ بددذل ؟ال  مددا  ن ه دداو  جهددزع 
مب دمدددة توجهددده  و  نددده اددداب إمدددامر بب ربدددة ح ددده ا العمليدددةال وهدددذا مدددا ال 
ت عله ال اعدعال فع دما  طد  ن د  كدل الفدي ارإو للعمليدة ق دل ت  يدذها ومدا 

 ىل  لددد ال سيحصدددل بعددددها واالحبمددداالت الدددوار ع ل شدددلها  و أتجليهدددا ومدددا 
فال اعدع ال تمامر بش املا  ون  ي ختطي ال  ن الرجل كدان إ ب در ا مكدان 
مدددددد  وعدددددرث  ن بوتدددددو سدددددبارد ر سدددددها للادددددارد ا تلددددد  ال  طدددددةال وهدددددذح 
العلومدات ال  بلكهدا  ال احلدران اإلسدبا ارتيص الدذإم كدانوا معهدا ا  اخدل 

فدباينال والمرإدو الفيارع وهم مدم )آي  إدو آي( اجلهداز اإلسدبا اراو ال اك
 ن كددددل مددددم كددددان  اخددددل الفدددديارع قددددد  ددددى  ال ب ددددا ري بوتددددوال ل ددددد  ددددوا مددددم 
احلددا ا   حددداولوا كبابدددة سددي اروي ممددداإرا لدددا حصددل ابل ددد  ال و كددددوا   دددا 
قلبلع برصان وهدذا مع دو  ولكدم لديو برصدان الشداب الدذي كدان إطلد  

الرصاصددات ال ددار مددم ا دداردال ل ددد قبلوهددا وكددل مددم إشددهد الشددرإ  إعلددم  ن 
الدد  جدداءت مددم ا ددارد ر تصدد هاال ف  ددا ري اسددبطاعع  ن تعددو  بر سددها  ىل 
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 اخددل الفدديارع وبفددرعة فائ ددةال    عددددمع مددم الددداخلال ولكدد  نب كددد مدددم 
 لددد  جيدددو العثدددور علدددى الفددددن الفدددبادم مدددم ق دددل الهددداجم وهدددذا مدددا ر 
 فصددددلال   م ارنددددة الرصاصددددة مفدسددددات اجلهدددداز االسددددبا ارو وهددددذا مددددل ر
فصل ولم فصلال ولك  إمطوا الوضوه ف روا ال   لة ا ارجية لك  إمطوا 
علددى اجلر ددة كلهدداال وزعمددوا   ددا قبلددع ابلشدد ا  وهددذا غددري صددحي  ففددياررا 
ضدددددددد الرصددددددددان فكيددددددد  ابلشدددددددد ا !ال وبفددددددددرعة فائ دددددددة وصددددددددلع اسجهددددددددزع 
االسدددددددبا اراتيبة لب  ددددددد  سدددددددداحة اجلر دددددددة ق دددددددل  ن جتدددددددد   مددددددداء الشددددددددهداء 

صال   ان دددر ت اسجهدددزع اإلسدددبا اراتية بعمدددل فحوصدددارا بشدددكل ال اكفدددباني
سري واحب  ع ابلل اتال ور تكم ه او  ي جهة خارجيدة مفدب لة للبؤكدد 
مددددم عمليددددة البشددددرإ ال   بعددددد فددددتع غددددريوا  قدددداوإالهم ف عددددد وصددددو  اسجهددددزع 
اإلسددبا اراتية الربإطانيددة وماولبهددا كشدد  مددا جددر ال  عل ددع  جهددزع مشددرث 

 ا اء عو را  ىل الفيارع ابحد  م اب  الفيارع الداخليةال وهذا    ا قبلع
ا و لدداخل ومدم ق دل االسدبا ارات ف دد ختلصدما إؤكد  ليل دا   دا قبلدع مدم ا

 ها لك  ال ت افو مشرث ا احلكم. م 
 ن ال دددددارع اهل دإددددددة مشددددددهورع ابالنبحدددددارإصال ولدددددديو ضددددددروري  ن 

ع دد مواجهدة خصدمهال بدل  إكون الر  مفدلما سدل يا سد يا لكد  إ  در ن فده
وهدم  إ دا إب عدون ن دو الطدرمل  ا داء مواجهدة وليفع الراف دة ه او الشيعة 

ا صددومال وه ددداو ودددور الباميدددل والطائ دددة الفدددياية ويوائددد   خدددر  ا ال دددارع 
ومجيعهددددا تددددؤمم بدددد  و ال ددددا ف لبصدددد ية خصددددومهاال ال صددددد مددددم كالمدددد   ن 

ع ق ددل ت  دديم ال اعدددعال  عمليددات ت  ددري الدد  و ع ددد احلشددو  م بشددرع ا ال ددار 
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كددددددددددل ادددددددددداجمل ا ال اكفددددددددددبان  ك دددددددددده  ن إ بددددددددددل خصددددددددددمه  ي يرإ ددددددددددةال 
ولالسدددبا ارات ال اكفددددبانية جتربدددة واضددددحة ا تعاملهدددا مدددد  اجلهدددا إص ف ددددد 
 رببهم ا الثماني ات وسلحبهم ا بع  اسحيان لبص ية ق ا   اخليدة  و 

لع اصددر الددد   رسدداهلم  ىل كشددمريال ور تعدددد الاددابرات تدددبحكم بدد ع  هدددذح ا
تعمل لوحدها ا جدو م بدو ال والدذي إبعمد  ا الث افدة ال اكفدبانية سدي هم 
معىن كالم  ال  ن ا نشهد ت  ريات انبحارإدة كدل ادهر مدرم وال  حدد إدبكلم 
عدم ال اعدددع ا  لدد ال لدذا مفدد لة الب  ددريات واالنبحدارات لدديو وليددد اليددوم 

ة ا هددذا ال لدددال  مددا ا ال اكفددبانال فه دداو صددراعات مذه يددة ويائ يددة ع ي دد
 عم  م بل ب ا ري بوتو فلد  برواز مشرث اجلواب الكاا لذل . 

 مدا مدم ال احيدة العاليدة وكي يددة تمطيدة اسجهدزع اإلعالميدة المربيددة 
حلا اة بوتو فحدا وال حدردال ف د  ن دو البدارإخ وا اسراضد  ال لفدطي ص 

 حاز لل لدم العدال  وقعع العشرات مم الشهداء ور إبف  اإلعالم المرر ال
ليبحدددا عدد همال بددل ركددزوا وبشددكل فعددا  علددى موضددوه ب ددا ري بوتددو وك  ددا 
خلي ية اسمة اإلسالمية على اسرو وجهلوا  ن ه او ايالث مدم الشدهداء 
وهم  ف ل م ها حفو ما إ هر ل ا وما خ   فاب  علم وال نزكد  علدى هللا 

إخ العددددو الصدددهيوينال بكددددع  حدددداال وقدددد قبلددددوا ا سددد يل هللا ا غدددزع بصددددوار 
عيون هؤالء اإلعالميص وساسة المرب علدى ب دا ري الد  كاندع جداهزع لبد و 
ابجليوش اسمرإكية  ىل م اي  ال  ائل لبمزو بين اع هاال وسكبع عمم قبدل 
 فدددداه عددددم اسرو وا سددددد يل هللا ا غددددزع ال  ندددده اإلعدددددالم اسعمددددى الفددددديو 

  الا  والا  والدا   وال   بد  ال د  ال حاز ال ار الذي ال فتم اي ا سو 
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اثنياال تعالدع  صدوارم ا موضدوه ب دا ري وسدكبوا عدم احل داد ال لفدطي يص 
الذإم عزلوا ا ال حر وكا وا  ن إفلموا  ىل الصهاإ ة مم ق ل الدو  العربيةال 
 ن دددا ضدددد هدددذح اإلغبيددداالت الفياسدددية الددد  ت طلددد  مدددم حفددداابت ااصدددية 

مفدددلمال وا ن دددو الوقدددع ن دددص كيددد   ن اإلعدددالم وخاصدددة  ن كدددان ا حددد  
المرر م حاز  اما فهم ال إبحداون عم م ساع الفلمص ا غزع بل انطل دوا 
مفدددرعص ا موضدددوه ب دددا ري ف ددد ال  نددده ال  دددامل الفياسددد  وماولدددة البددددخل 

 اسمرإك  ا الش ن ال اكفباين اليوم . 
هدو بعيددا عدم  ما اإلعالم العرر ال اسد الوا  للحكدام ف دد  

الوضدددوه ف دددد  ددددا  بدددوامل احلكدددام عدددم اإلرهدددابال و نددده لددديو لددده  إدددم وال 
ويمال وال ندري ما قصدهم ا  ل ال هل اإلرهاب اإلسرائيل  ال إهمهدم؟ال 
فهددددم ال إبكلمددددون  ال ع دددددما إددددبهم ال اعدددددع ا ادددديتال ونفدددد  هددددؤالء   ددددم 

ممدد صددلى  بلكدون تلد  ال  ددوات ال اسددع الاج ددة الد  ت فددد  خدالمل  مددة 
هللا عليددده وسدددلم وهدددذا هدددو اإلرهددداب ن فدددهال وإ شدددرون ال فدددا  وا العدددة ا 
ال يوت وقلوملم مطم  ةال ونف  هؤالء  ن ال ب ة  اد مم ال بدلال  ودا إ علدون 
ابسمة  ادد مدم الب  درياتال وتدراهم إبكلمدون عدم الددنيا وخيربون دا  ن العدار 

تال لدا ا تكدون العولدة ا كدل قرإة صمريع والعولة ه  ال  تبحكم ا كل اي
ادديت وع دددما إبعلدد  اسمددر بعولددة الدددإم ونصددرع الفددلم سخيدده الفددلم ا كددل 
مكدان ووحدددع صد وث اهاهدددإم وعولدة اجلهددا  إكدون  لدد   رهدااب وليفددع 
عولددة؟ال  لدديو هددذا مددم ال  ددامل؟ال وتددراهم إ  ددرون ل ع ددهم الدد ع  مبع  ددص 

 ال  ال  تم اره هللا  بدا.مم كالم ا!ال   ا الفياسة ال  اقية 
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م و ا دددددداء مطال ددددددة اجلميدددددد  ابلبح يدددددد  07-12-29ا  رإددددددخ 
ال ددوري ا موضددوه م بددل ب ددا ري بوتددوال  خددرد الشدديخ  سددامة اددرإطا جدإدددا 
 دددا فيدده عددم العددرامل ور إبطددرمل  بدددا لوضددوه ال اكفددبانال فهددو ال إرإددد وال 

ركدددات اإلسددددالمية إؤإدددد  ي تصدددعيد فيهددداال سن سددداحة ال اكفدددبان متوكدددة حل
ال اكفبانية وه  كثريع جداال فه  تبك ل الوضوه  ما الشديخ فيهمده الوضد  
العال  للدو  العربيدةال ل دد تطدرمل  ىل فلفدطص ووجده الرسدالة للشد اب لعددم 
نفيا ا والعمل مدم  جلهدا وتوسدي   ائدرع اسدبهداث الصدهاإ ة  إ مدا وجددواال 

لددى اهبمدد  العراقدد  فهدد  ل ددد  دددا عددم  ددالو الصددحوات و كددر ضددررها ع
 الو  مرإكية ةبة ت اتل  ع راإة الك ر العال  زعما م ها   ا تداف  عم 
العددراقص ومباددذع مددم  خطدداء ال اعدددع الفدداب ة  رإعددة ا م اتلبهدداال وهدد  ا 
احل ي ة ت اتل مجي  فصائل ال اومة وليفع ال اعدع ف   كما تزعمال  ن ا ال 

اإلخددوان و ىل الفددلمصال فدد  ا  خطدد ت ال اعدددع  نرإددد  ن توجدده اسسددلحة  ىل
فال إ  م   ن إب د  ا طد  اب طد ال  ن  كدرب خطد  هدو  ن ت اصدر العددو ا بدل 
ضد  خاو الفدلمال  ك  دا  ن  طد  ون اتدل بع د ا بع دا ولكدم ال إ  مد  ا 
 ن  طددد  ووكدددم العددددو ا رجددد  م دددا مجيعددداال كمدددا حددد  الشددديخ ا الشدددرإ  

ال بمص لل اعدع ا العرامل على مج  الصد وث واال دا  اجلدإد كل الش اب 
  ع راإة  بو عمر ال مدا يال 

 ما  ن كان خبصون مجي  ال صائل فه ا فصائل  ف ل ت  يميا 
مددم قددا ع ال اعدددع ا العددرامل و ان  عددرث خل يددة  ول دد  ال ددا ع وال ن فددى  ن 

يبددددده  بدددددو محدددددزع الصدددددري ر ن ال اعددددددع ا العدددددرامل هدددددو صددددداح  و عدددددرث خل 
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ال كرإةال و ر  وهللا  علم ابلصواب  ن تبحد ال صدائل  دع راإدة اجلماعدات 
الفددلحة العراقيددة ال اومددة الدد  عرفددع   ددا تفددبهدث ا بددل ومددم كددان معهددا 
ف د ال وهدد   قددو  و كثددر مدم ال اعدددعال وهلددا  ت دداه كثدر وهلددا اددع ية  إ دداال  ن 

و عمددر و بددو محددزع الشدديخ  ائمددا إددذكران بعدددم البعصددو لل ماعددة لددذا علددى  بدد
 إ دا  ن ال إبعصدد ا لر إهمدا وال ددزو  لدر ي اسكثرإددة ال اومدة ا العددراملال وهدد  

 احلمد هللا.و اجلماعات البحدع وه  كثريع جدا 
 

 جماز   مجلية ِف كينيا
 

مال انبهدددددددع االنباددددددداابت الكي يدددددددة الددددددد  جدددددددرت 1-1-2008
 ن الفدد ة حفددو الد وقرييددة المربيددة ال ااددلةال وبددد ت الشدداكل ت هددر ا ر 

اجلدإدعال ف د ا ع لكل الدراق ص الددوليص  ن جل دة االنباداابت كاندع  دع 
ضددم  الددرئيو كي دداك  الدددعوم مددم ق ددل الددرئيو اسسدد   مددويال ونفدد  هددذا 
الرجدددل ال  لددد  ا دددو للفدددلطة مجيددد  م دددا ف الد وقراييدددةال فددد ن الكرسددد  لددده 

ة "كيكوإددو" حددالوع وإصددعو علددى الددزعيم تركددهال  ن الددرئيو كي دداك  مددم ق يلدد
% ت رإ دا مدم الفدكانال ونفد   مدرا مهمدا 22وه  اسكرب ا كي يا وتشكل 

وهدددو  نددده لدددو اجبمعدددع كلهدددا لبحدددارب ال  ائدددل اسخدددر  فلدددم تبملدددو عليهددداال 
فه ددددداو ال لدددددو ال واجلدددددالو ال والكلي  دددددصال واهيك دددددداال والاسدددددايال والكام ددددداال 

اخ ون لصدددداال والصددددوماليص والعددددرب وايسدددديوإصال وغريهدددداال ل ددددد صددددوت ال دددد
ال فكيدددد  إع ددددل  ن 8ماف ددددات مددددم  صددددل  6العارضددددة بزعامددددة  و إ مددددا ا 
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الددرئيو انبصددر ف دد  ا والإبددص؟ال واسمددر الل ددع  ن ال اعددد الربلانيددة وقعددع 
ا إد العارضةال فيك  إ وز كي اك  وقد هزم نوابه ا ماف دارم؟ال  ليفدع 

د زوروا كدددل اددديت  صدددوات ال دددواب تدددذهو للدددرئيو ا  غلدددو اسحيدددان؟ال ل ددد
وحددص الدددوتى قددد انبادددوا غيابيددا وخاصدددة ا ا اف ددة الوسدددطى  بعددة ل  لبيدددهال 
وقد م د  مجيد  الدراق ص اسجاندو وا ليدص الدذإم ال صدلة هلدم ةدزب كي داك  
مم االقتاب مدم الراكدز ا تلد  ال داي ال ل دد  هدر البزوإدر  مدام الكدامريات 

"مولدو" عدد  الصدوتص وزا   كثدر مدم  ع دما  كر مفؤو  جل ة نبائج م ط دة
(ال كمدددا 16 لدد  صددوت عددم اسصددل الكبددوب ا ورقددة الكشدد  ) ي  20

اخب ع الكثري مم تل  اسورامل وه  ال هائية فال جيوز حفو   دوقراييبهم 
تعددددإلها بعدددد  ن إوقددد  عليهدددا جيمددد  الباصصدددص مدددم العارضدددة واحلكومدددةال 

ة اسعلدددددى لالنباددددداابت ا ولك هدددددا زورت بعدددددد  ن وصدددددلع  ىل م دددددر الل  ددددد
ندددريورال ل دددد حدددذر اجلميددد  مدددم البفددداره ا  كدددر ال بدددائج ال هائيدددة سن  لددد  

م و سدره 1992سيؤ ي  ىل كاراة  نفانية ا ال لدال كما حصدل  لد  سد ة 
الدرئيو مددوي  ىل ت صدديو ن فدده بفددرعة  ون انب ددار  ي  حدددال وقددد حددذرت  

دع لراجعدددة اسخطددداءال ك دددا ا واسوروبدددص مدددم  لددد  اسمدددرال ويل دددوا  عطددداء مددد
ولكددددم تدددددخلع اددددريية العددددار الدددد  ال رددددبم  ال لصدددداحلها ف دددد ال فهدددد  الدددد  
ت صو الزعماء ا  فرإ يا وت ر  ن كانوا ارعيص  و غري  ل ال وجترم ال ع  
وتؤإددد اسخددرإم وتل دد  ايكا إددو علدديهمال وت ددعهم ا خانددة الشدديوعية  رع 

  تددربئهم هدر  ياعدة  وامرهدا وهددذا  والدإكباتورإدة  رع واإلرهداب  رع  خدر ال
مددا حصددل ا اسوزابكفددبان وال اكفددبان و ايوبيددا و رتددري  ف ددد  صدد   رئيفددها 
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العدددو اسو  واإلرهددار لددد  الددوال ت البحدددع اسمرإكيددة رغددم  ندده الصدددإ  
ال  دددل لدددد   ولدددة الصدددهاإ ةال كمدددا   دددا تعدددا ي موغدددار رئددديو الز  دددابويال 

اددددارو ب ددددوات بددددال ح ا الصددددوما  ا البفددددعي ات الددددذي كددددان حلي ددددا هلددددم و 
ب يدددا ع  مرإكدددداال كمددددا عددددا و ال ددددذاا ق لددده وهدددد  لع ددددة تلع هددددا ا الكثددددري مددددم 
الدددو ال فهدد  تلعددو ابلد وقراييددة ا الدددو  ال ددعي ة و ددب ظ ملددا للشددعوب 
المربيددددة ف دددد ال ل ددددد تدددددخلع  مرإكددددا   ددددا  ن البفددددرإ  مددددم ال طدددد  ابل بددددائج 

  إشددد  ا الوضدددوهال وقدددد  خطددد ت اإل ارع سدديا  عدددم الشدددعو الدددذي بدددد
اسمرإكية مرع  خدر  لفدوء ت ددإرارا وعددم خدربع الفد  آي  إده ا  ي اديت 
سو  تصد ية ال اه دص هلداال ف عطدع اإلادارع وال دوء اسخ در لدرئيو جل دة 
االنبااابتال ف سره هذا اسخري واعه )كي وو( وهو معص مدم ق دل الدرئيو 

وهددذا ضددد الدوسددبورال و علددم عددم ق ددو  ال بددائج مهمددا  ولديو الكبلددة الربلانيددة 
كانعال ف ط  ابل و  ال صدل ا مشدهد ع يدو ف دد يدر ت مجيد  ال  دوات 
العاليدددة وا ليدددة وب يدددع ق ددداع واحددددع هددد  الكي يدددة الددد  تبصدددرث  وامدددر مدددم 
الدولددةال وان طع ددا عددم مشدداهدع اإلعددالن عددم ال بددائج ال هائيددةال فدد حم نبدداب  

اسقمار الصد اعية مثدل )الكد  و  ن( و ) ن و  كي ية عربالرقمية ال ال  وات
ا( و)الفددي  زن(ال  مددا احلكوميددة الفددى ابلددد )كدد  ر سدد ( فيصددعو علددى 

ولدع  مددر ال د  ا موضدوه  عددالن مدم هدو خددارد كي يدا  جيا هداال وهدد  الد  ت
 دددة ال هائيدددةال وكاندددع تلددد  هددد  الشدددرارع الددد  وضدددعع علدددى برميدددل مدددم يبال 

 قي ة مم  عالن ال بي ة تود كي اك   مام ق اع ا كمدة  40ال  زإمال ف عد 
العليا ومع مهم مم ق يلبه وهو مم عي هم مم ق لال كما ح ر الدع  العام 
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ا تلد  الهزلددة  إ داال وقائددد الشدرية اجل ددرا  حفدص علدد  الصدوما  اسصددل 
وقائددد اجلدديش وهددو مددم الكيكوإددو وقددد عي همددا كي دداك   إ دداال ولع ددوا ابسمددر 

 ددوا  ندده سدديمر بفددالمال وقددد  خطدد وا ف ددد ان  ددرت ال   لددة ال  ليددة الوقوتددة و 
وتش ع ا كل  تاء كي ياال ا المرب والفاحل والشما  والوا ي البصدده 
ونددريورال وحصددلع  مددور ر إبوقدد   حددد  ن  صددل  بدددا ا بلددد مثددل كي يدداال 

ل الكيكوإدو ف د قبل ال ات مم اسبر ء وه روا مدم م دازهلم وت دررت ال  ائد
الددد  كاندددع تفدددكم ا المدددربال وفرضدددع حالدددة الطدددوارف ا كيفدددومو مع دددل 
 و إ مدداال وم عددع اسجهددزع اإلعالميددة مددم ال دد  ال ااددرال وحدددا وال حددردال 
ف دد  هدرت العددداوات واحل دد ا الشددعو الكيدينال فكدان اجلددار إفدرمل جددارح 

  دتم س ةال و هرت وحشية ال  لية ال ب ة الد  ال 20الذي عاش معه يوا  
اإلنفدددددانية  إ مدددددا وجددددددتال ف دددددد قبلدددددع ال فددددداء واسي دددددا  وحرقدددددع ال ددددداز  
ووصدددلع الوحشدددية ع ددددما قبلدددع  موعدددات ق ليدددة مدددم الدددوا ي البصدددده وا 
م ط ة  إلدورإع  كثدر مدم ةفدص ااصدا ع ددما  حرقدع ك يفدبهم ع ددما 

مدر احبموا ملاال ور إبحدا اإلعالم المرر عدم وحشدية الفديحية واعبدربوا اس
ق ليدددددة ولدددددو حصدددددل  لددددد  ا مفددددد د مددددداال هل مدددددع تلددددد  اسجهدددددزع الددددددإم 
اإلسدددالم  ولل  ددددوا اسكا إدددو ع ددددهال واس  ن برإ ددددة مدددم جددددرائم  ت اعهدددداال ال 
 كددم اإلسددالم  فعددا  الفددلمص بددل ة ددائ  الدإ يددة ن فددها مراجعددة الكبدداب 

ر  والفددددد ة ال  وإدددددةال  ن دددددا ال ندددددبهم الفددددديحية   دددددا مدددددم  مدددددرت ملدددددؤالء ال صدددددا
الرتكداب تلد  اجلر دة ا  ار ع دا عال ل ددد ارت عدع حصديلة ال بلدى  ىل  كثددر 

رو  بددص م لددوم و ددار ل  فددهال كمددا قامددع الليشدديات الفددلحة  1000مدم 
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العروفدددة ابلدددونميك  البابعدددة ل  يلدددة كيكوإدددو ب بدددل العشدددرات مدددم "اجلدددالوا" ا 
م دداي هم خوفددا م داي همال وانبشددر الالج ددص  اخددل كي يددا وندز  الكثددريون مددم 

مدددم ال بدددل وجتمعدددع م دددات اسلدددوث ا مالعدددو الكدددرعال وقددددرت ال  مدددات 
  ل .  500اإلنفانية  ن عد هم  كثر مم 

 كما ودين ودان
 

ل دددددد حدددددان الوقدددددع سربددددد  مدددددا جيدددددري ا كي يدددددا عمدددددا جدددددر  ل دددددا 
وإلخوان دا الصدوماليص ق ددل سد ةال فلددم إدؤمم الدد ع  ممدا فدددا و  دوا   ددم ا 

 ن اإلنفددان جيدداز بعملدده ا الدددنيا ق ددل ايخددرعال ولكدد   حلددمال ونفدد  هددؤالء
إ هم ال ارف قصدي ففوث   كدرح مدا فعلدع حكومدة كي داك  ب دا ق دل سد ة 
ابل دد  ال ل ددد سدداعدت الفددلطات اإلايوبيددة ا  حبالهلددا للصددوما  وتشددرإد 
 ب اءهددددا وعدددددم احددددتامهم وق ددددل احلدددددو  علددددى وجددددوههمال وقامددددع احلكومددددة 

زجهددم ا الفدد ون   تفددليمهم للفددلطات اإلايوبيددة الكي يددة  سددر نفدداءان و 
اهرمدددةال وقدددد ادددهدت زوجدددة سدددار عدددوو سدددار الددد   سدددرت ا كيونمدددا مدددد  
زوجهدددا وكاندددع مددد  زوجددد  حي هددداال بشدددها را للمح  دددص و خدددربرم ابحلدددرث 
الواحد "ل د ن لوان بفيارات ال يكاب بعد عصدو  عي  دا ابسقمشدة وربطدوان 

م ابسسدو  وندزه ن دار عدم وجهد  وبدد  بعد  ابلفالسدلال وجداء ج ددي ملدث
العب لدص ابل كداءال ل دد  جلفددوان بوضدعية سدي ة حددص تع دع رك  داال   سدداقوان 
 ىل الطدددائرع ووجوه دددا ممطددداع وكدددان اجلدددو ابر ا وري دددا  اخدددل الطدددائرع"ال هدددذح 
ادددها ع واحددددع مدددم م دددات الشدددها ات مدددا جدددر  ا الفددد ون والعدددب التال 
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ص لل ميددد  فشدددل كدددل هدددؤالء ا احلدددربال ف دددد وبعدددد سددد ة مدددم اإلحدددبال  ت ددد
توقددد  الي دددداء عددددم االنبدددداد مثددددل سددداب  عهدددددحال كمددددا ت ددددص  ن عددددد  ال  ددددايف 

وهدذا ضدع ص عمدا كدان ق دل  396اسم ية ا م دإشو وحدها ارت عدع  ىل 
سدددد ةال كمددددا  ق لددددع مع ددددم الدددددارن وحولددددع  ىل اك ددددات عفددددكرإةال و هددددر 

 امدداال واليددوم ان لددو الفددحر علددى سمرإكددا وكي يددا   مددا  عمبددا  ولددة فااددلة 
الفدداحرال ف ددد اسددب اب هللا لدددعاء الددذإم  لمددوا مددم ال دد عاءال و صدد حع 

يا م وا  وغاندا ومشر ون ال ات ممم إ بمون ل  يلة كي اك  الجي ص ا  و 
هللا صدلى هللا عليده وسدلم ع ددما   دون  حدا ليفداعدهمال وصددمل رسدو ال جي

و ن ر إكدم مفدلماال وقدد قدا  عليده الصدالع  مران  ن نب   ار  عوع ال لدوم 
والفددالمال "كمدددا تددددإم تددددان"ال وقدددد جهدددل اإلعدددالم المدددرر ال حددداز موضدددوه 
اهلدددددوء الفددددائد ا ال دددداي  ال ائيددددة مددددم الفدددداحل وهدددد  ال دددداي  اإلسددددالميةال 
وإعدديش الكيكوإددو ج  ددا علددى ج ددو مدد  الفددلمص ا م ط ددة )م يكيبددوين(ال 

نفدددان سخيددده وجدددارحال وقدددد جلددد  الكثدددري  ىل وهدددذا  ليدددل آخدددر علدددى  حدددتام اإل
حلددددروب ال  ليددددةال وقددددد  ح ددددا ا رواندددددا ابم دددداي  اإلسددددالمية سن ددددا ال نددددؤمم 

ع دما وق ع اسمة اإلسالمية ه او على حيا   ا اء البطهري العرق ال وانلع 
اجلالية الفلمة ت دإرا  رخيية هلا واحلمدا بال واحلمدب  ن  ل  اسمدر تكدرر 

يا ف   مجيد  م داي  اإلسدالمية سدواء ا الفداحل  و الشدما  الشدرق  ا كي 
ر  ددددا  ن جدددرائم انب اميدددة  بددددا. ل دددد قبلدددع الشدددرية الكي يدددة الكثدددري مدددم 
الشدد اب ا م ط ددة كي ددريا الدد  إفددك ها مع ددم ال  ددراءال وفيهددا اجلاليددة الفددلة 
مدددددم ق يلدددددة ال وبدددددةال وخفدددددرت كي يدددددا الالإدددددص مدددددم الددددددوالرات بفددددد و سدددددوء 
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اسوضاهال وغلع الوا  المذائيةال و ا اء  حب ا  حل اء كي يا المربيون وغريهم 
كانددع كي يددا   حفددو زعمهددمال  عيددا  مدديال  ن ي ددا عيفددى عليدده الفددالم  مددان

تف   ا ةار ال وضى واجلوه والعراء واحلرمان مم ح  اإلنفانيةال ل د اردم  
ا. مددر  سدد وه ور يددكددل يددرث ايخددر فيمددا جددر  وجيددري ا هددذح اس م ا كي 

م ابلددة العارضددة الددد  تبهمدده  نددده زور إ  ددل الددرئيو بطدددر   صدددقاءح المدددربص 
ال بائج وتطال ه ابالسب الة    قامة حكومة مؤقبة لب هز النباداابت رةسدية 
بعدددد االادددة  ادددهر ولكدددم الدددرئيو رفددد   لددد  ف دددد تدددود رعيدددا وال إ  ددد   ي 

ر إ دددا مفددد لة  اللوقدددع ف ددد ومفددد لة الدددذهاب  ىل ال  ددداء م ددديعة ل المكمدددة
بددوش وآ  غددور ا  مرإكدداال بدددال مددم  لدد  يالددو الددرئيو العارضددة ابال ددا  
مدد  حزبدده لبكددوإم حكومددة وي يددة وهددذا مددا ترف دده العارضددة  ون ضدددماانت 
 وليةال ل د  ارت اسحداا على الدو  اهاورع ف د توق دع اإلمددا ات الد  

إلقبصدددددا  سوغانددددددا وروانددددددا أتو مدددددم مي ددددداء مم اسدددددا الفدددددلمة وهددددد  ادددددراإم ا
وبرونددددي وال ددداي  الشدددرقية للكونمدددو كدددذل  ج دددوب الفدددو انال واين  كدددم 
لل ددارف  ن إفدد لين لددا ا   بدد  اسحددداا الكي يددة والشددرمل  فرإ يددة عددم كثددوال 
واجلواب الصحي  هدو  ن معرفب دا لكدل مدا جيدري ا كي يدا وغريهدا مدم الددو  

 وضدداه  خون ددا الصددومالص ال دداومص  اهدداورع للصددوما  سيفدداعدان ا  وإددل
إلايوبيدداال فدداحلزب العددارو ر تب دد  مدد  كي دداك  بشدد ن تعاو ددا مدد   ايوبيددا ا 
مفدددد لة الصددددوما ال و  ا فددددازت هددددذح اسخددددريعال ففددددبكون  ايوبيددددا لوحدددددها ا 
احلدددرب  ىل  ن إ دددرر  مرإكدددا ال دددم  علدددى  و إ مدددا لبميدددري مواق دددهال وهدددذا مدددا 

ة ا كي يا سيشمل العار ابلدذت  مرإكدا لكن  ي مشنعلم    شاحال كما  ن ا
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وسبهمش موضوه الصوما  لدع معي ةال وهذا سيفاعدان ا ترتيو ص وث 
اهاهدددإم واالسددبعدا  للمواجهددات الطوإلددةال  ن حكومددة كي دداك   صددد مددا 
زرعددددع ق ددددل سدددد ة ت رإ دددداال ورف ددددع  ن ت ابددددل الوسددددطاء ة ددددة  ن الشددددكلة 

ل  وتشدرإدهم  مدرا بفديطا!ال ال  فهدم  لد ال بفيطةال وكي  إكون قبل اسال
 وفدر الواي دون  ىل ا دارد وتددهورتفه او الالإدص البد ارإم ابلوضد  احلدا ال 

الفدددددياحة بشدددددكل م سددددداوي  ون  ي إدددددبهم اإلرهدددددابيص بدددددذل  كمدددددا جدددددرت 
العدددددا عال ور تب ددددددم  ي  ولدددددة ببه  دددددة كي ددددداك ال ووقعدددددع الدددددوال ت البحددددددع 

يددددة فهدددد  الدددد  ه  ددددع بدددده وهدددد  الدددد  خططددددع اسمرإكيددددة ا مشددددكلة  خالق
ا نزاهدددة  للموضدددوهال   سدددح ع ر  بهدددا ع ددددما ر ت  ن العدددار مجيعدددا تشددد 

دع  الد وقراييدددةال كانددع  مرإكدددا ترإددد كي ددداك   ن االنبادداابت وهدد  الددد  تدد
إ وز سنه رجل ر عدا   يدين م درب مدم احلدزب اجلمهدوريال  مدا  و إ مدا فهدو 

راء  كثدر مدم الر عاليدة وم درب مدم الدد وقراييص  اتاك  إفاري إهبم ابل  
والرئيو الكور كاستوال ولك ه رجدل برمداتيك  فهدو إبمدري حفدو اسوضداه 
حل كبه ا الفياسدة الكي يدة. ال ن فدى  ن  مرإكدا ت حد   ىل إوم دا هدذا عدم 
 ولددددة صدددددإ ة تبحمددددل موضددددوه قددددوات اسفرإكددددوم الدددد  سددددببمركز ا  فرإ يددددا 

م اتلة مجي  ال صائل اإلسالمية ا ال ط ة مواجهة الدد لهامات سرإة وه  
اإلسالم  البفاره ا ارمل  فرإ يا وقد ر إ ا ما حصدل للمحداكم اإلسدالمية 
وإ ددددو  ن  مرإكدددا مازالدددع  لدددمال ف دددد تمدددريت اسوضددداه وفهدددم اجلميددد  هدددذح 
اللع ة ال ذرعال  ما ما إعلم ا العلم فمدم  جدل محاإدة الد    اسفرإ د  ال دوي 

الدددرب  كمدددا تدددزعمال مدددا عددددا مجهورإدددة مصدددرال فالفددد  آي  إددده موجدددو ع فيهدددا و 
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ابسددبمرار وال  بدداد ل ددوات  مرإكيددة ا  راضددهاال إك دد   ن   ارع مصددر ت  ددذ 
اسوامر  ون ن اش كفائر الدو  العربيةال ومم  هداث هذح ال وات الب دافو 

مفددب ال مدد  العمددالمل الصدديين الددذي إمددزوا  فرإ يددا  قبصددا   وترإددد  ن تددؤمم 
جيدا لل    ا  فرإ ياال لذا كان على  مرإكا  ن تؤمم ال وز لكي اك  ولكم 
قددوع الشدددعو الكيدددين غدددريت كدددل ادديت للعكدددوال وان ل دددع الد وقراييدددة علدددى 
مؤسيفددهاال ولددا ا ت ددم  ا افددل الدوليددة علددى كي دداك  لددتو الكرسدد ؟ س ددا 

مددددرر لعبدددددال ال ترإددددد لالفارقددددة  خبيددددار سددددليم بددددل  ن ت  ددددى  ددددع ال ددددم  ال
م  ففددددوث تبددددذكر 2008وهكددددذا    خدددد  ال ددددارف العزإددددز   ا  كددددرت سدددد ة 

 ائما م ساع كي يا الرهي ةال و مرإكا ترإد  ن ت ه  هذح اسمور بفرعة فه  ال 
ع ح دددفعلدددع  ا ددداء اإلاب ع ا روانددددا وفتبحددددا عدددم  دددازر  و  اب ع كمدددا 

كي يدة احللي دة بف و صمبهاال فالبحدا عم اإلاب ع ال ت اسدو الفدلطات ال
لواادددد طمال  مددددا ا الفددددو ان وبدددد  و الوضدددد  واجلميدددد  إعلددددم  ن صددددراه ق لدددد  
وواضددد ال  ال  ن اإلعدددالم المدددرر اسدددبطاه  ن إدولددده وجعلددده صدددراعا سياسددد  
و اب ع مجاعيةال وحلشدت ال اغيات والمثالت وففامل هوليدوو  للبشدوإه عدم 

هاإ ة ا فلفددطص ععدة الفددو ان ة ددة اإلنفدانيةال وهددم إددرون مدا ترتك دده الصدد
وما ترتك ه حكومبهم ا الف ون الفرإة ا  فمانفبان وغوانب دامو والعدراملال 

 ولك هم ال إفبطيعون البحدا س م قد سل وا  را رم. 
 ن دددا ن  دددر  ىل الوضددد  ا كي يدددا ةدددذرال سن كدددل مدددا جيدددري ه ددداو 
رب سي ار على ن ال ا ا الصوما ال وتعلم  مرإكدا  ن  ي فوضدى ا كي يدا إعبد

نصددر وت وإددة للم اومددة ا ال ط ددة فهدد   فددو لددد  ال عيددد كمددا ن عددل تددم 
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 لدددد ال لددددذا نددددر   ن م عواهددددا ج ددددداي فرإددددزا وهدددد  انئ ددددة كوندوليفددددا راإددددو 
للشددؤون اسفرإ يددة الددد  تبددوىل ملددد  ا دداكم اإلسدددالمية ا الصددوما  وصدددلع 

مجيعا   بفرعة  ىل كي يا ولم تما رها  ون الوصو   ىل تفوإة ترضى اسيراث
كمدا ال إفدب عد  ن   در راإدو ب  فددهاال وال لد   ن  مرإكدا سدببدخل ب ددوع 
 ل  وض  جدإد وكبابة  وسدبور جدإدد لكد  ت دمم  ن كي يدا لدم ت زلد  ا 
ال وضددى مددم جدإددد لددا ا  لدد  مددم م فدددع ع يمددة لفياسددارا ا ال ط ددةال 

تفدددديري وهددددذا مددددا نددددراح ا ايونددددة اسخددددريع ف ددددد واف ددددع العارضددددة علددددى عدددددم 
الفددريات اإلحب اجيددة لكدد  تعطدد  ال اوضددات بعدد  ال ددرن كمددا ا عددعال 
وه  ترإد ضماانت عالية  ن كي اك  لم إلعو ملاال وه  تمري مواق ها إوما 
بعد إومال فالفي ارإو بد  مطال ة فرز اسصدوات مدم جدإددال   تراجدع ة دة 
لة   ن الل  ددددة قددددد ابادددددرت ا تصددددحي  تلدددد  اسخطددددداءال   يال ددددع ابسدددددب ا
 3كي داك  وتشددكيل حكومددة مؤقبدة حلددص عمددل انباداابت  خددر  ا خددال  

 ادددهرال   ت ازلدددع ويال دددع ةكومدددة وي يدددة تكدددون للمعارضدددة سدددلطة مركزإدددة 
فيها س دا اسكثرإدة ا  لدو ال دوابال وإ ددو  ن  مرإكدا راضدية ملدذح اسخدريع 
ه وه  ال  ستعى كل مبطل ات ا احهاال وق ل كي اك  ابجللون م  خصم

ال و هددور اإل ددا  اإلفرإ دد  علددى ا دد  إؤكددد  ن ةاللدددو   ون اددرويف مفدد  
اسزمدددة ليفدددع بفددديطة كمدددا إ دددم كي ددداك ال بدددل  ن اسمدددر  خطدددر لدددذا  را ت 
 مرإكدددا  ن تل هدددم العدددار   دددا ال تبددددخل ا كي يدددا ف سدددرعع ا  ق ددداه كي ددداك  

إ يدداال ب  دو  وسدداية الدرئيو المدداين )كوفدو( لكدد  إ ددو  ن احلددل جداء مددم  فر 
واحل ي ة  ن الف ارع اسمرإكية ا نريور ه  ال  تبوىل كل هذح البحركداتال 
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و ي توصددل  ىل ات اقيددة ا ائيددة  ون  اددراو اسيددراث اسخددر  سدديؤ ي  لدد  
 ىل وضددد  م سددداوي ا الفدددب  لال  مدددا تدددم ف  ب دددر ال دددرد مدددم هللا خبصدددون 

وال  حدد إبحددا العشرات مم  خوان ا الكي ص المي دص ا الفد ون الفدرإة 
 ع همال ال كي اك  وال العارضة ونف   هللا الفالمة والعافية.

 
 
 

 
 التاا ة اخلاسرة

 
م ادددهدان بداإدددة ت دددافو الرادددحص ا  2008-1-3ا  رإدددخ 

كددددال احلدددددزبص لالنباددددداابت الرةسدددددية اسمرإكيدددددة وسدددددبكون اسضدددددام والثدددددريع 
هدؤالء إبادذون  بف و الط ات ال  وضعع  مدام الرادحص اجلدد ال ومع دم

مددم اسددتاتي ية ال ددوز علددى مددا إفددمى احلددرب علددى اإلرهدداب  و فشددله ركيددزع 
اسددددرع ا آن قعددددوا ا الب ددددارع المددددري مرةددددة وا للدددددعيات االنباابيددددةال ف ددددد و 

واحددددال ف دددر   ن الدددد وقراييص رفعدددوا ادددعار البمدددري ا كدددال العفدددكرإمال  مدددا 
إ بهم ولدددددديو بطرإ ددددددة اجلمهورإددددددون ف ددددددد واف ددددددوا علددددددى البميددددددري ولكددددددم بطددددددر 

الد وقراييصال ل د عرث كل الشدعو اسمرإكد   ن بدوش  وصدلهم  ىل ن طدة 
مفدددددو ع و صدددد   هددددذا اسخددددري معددددزو   امددددا عددددم اددددع ه و هددددرت العددددداوع 

الدددد وقراييص  إل ارتدددهال  مدددا مدددا ادددمل اإلعدددالم اسمرإكددد  فهدددو الب دددافو بدددص
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م العارضددة الكي يددة اسمرإكدد  الكيددين هددو مددم ق يلددة زعددي والع يددو  ن الرادد 
وقدد فداز اسو  عليهدا  نالوإب افو م  الفيدع اسوىل الفاب ة هيالري كيلي بو 

وكفدددو اسصدددوات ا آ واال كمدددا إدددرج   ن إ عدددل  لددد  ا نيوابشدددر وهدددذا 
سيؤ ي  ىل  ح ايف ك ري هليالري كيل بون ال   بل  اسمدوا  الطائلدة ولك هدا 

سمرإكان الفو ال و را ت  ن ردزم جتهل الطرمل اسنفو للوصو   ىل قلوب ا
م اففددددبها ابحلدددددإ  عددددم الفياسددددة ا ارجيددددة وعدددددم خددددربع ابراو ا  لددددد ال 
وركزت على ال اكفبان وك  ا ا  دريع لشدؤو ا وهد  وكدل اإل ارات اسمرإكيدة 
جتهدددل  بفددد  اسمدددور هلدددذا الشدددعوال فالشدددعو ال اكفدددباين ضدددد مدددا إفدددمى 

ب  دددريات اليوميدددة وآخرهدددا م بدددل ابحلدددرب علدددى اإلرهددداب س دددا جل دددع هلدددم ال
ب ا ريال وجتاهلع اإل ارات اسمرإكية  را ع الشعو ال اكفباين و ال ع مد  
مشدددرث ا احلدددرب وقدددد خفدددرت خفدددراان ع يمددداال  مدددا هددديالري ففدددمع اها 
تبحدددا كثددريا عدددم  مكانيددة تشدددكيل جل ددة برإطانيددة  مرإكيدددة لةاددراث علدددى 

كد كالم ا  ن مدرا  هدؤالء هد  تلد  اسسلحة ال ووإة ال اكفبانيةال وهذا ما إؤ 
ال  ابدددل اإلسدددالمية وليفدددع  فدددص احلالدددة االقبصدددا إة لل اكفدددبانال وكدددذل  
إبحدددداون كمدددا ات ددد  مجددديعهم عدددم  مكانيدددة عمدددل عمليدددات عفدددكرإة سدددرإعة 
وم اغبدددة  اخدددل وزإرسدددبان ال اكفدددبانية ل بدددل قدددا ع يال دددان ولدددو جتدددر ت علدددى 

ي  إددهال فهدد  تبحددرو حفددو  لدد  ففددوث إشددهد العددار  كددرب فشددل للفدد  آ
اجلواسددديو ا ليدددص وهدددؤالء  دددع سددديطرع الطال دددانال كمدددا سددديطران علددديهم ا 
الصددوما  ا عهددد ا دداكم ور تفددبط  الفدد  آي  إدده معرفددة  ي ادديت ع ددا ا 
تلدددد  ال ددددتعال  ن هدددديالري تركددددز نشددددايها الفياسدددد  ابلبحدددددا عددددم الوضدددد  
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ي  اخلددد  سن الشدددعو ا ددارج  ونفددديا ا  ن  مرإكدددا  بددداد  ىل تميدددري جدددذر 
ممددزمل بددص يددرفصال و  ددم   ددا سب شددل ا م اففددة الفدد اتور الشدداب اسسددو  
الذي  ع و به اجليل اجلدإد والذي إب دم ع ها بفد و   دا  إددت احلدرب 
على العرملال كما  ن ابراو  وابما إركز على الداخل ومشاكل احلياتية اليومية 

عدددرامل وأتكيددد سددحو اجل دددو  واالقبصددا  كمددا  ن معارضدددبه الصددرإ  حلددرب ال
م ع ددددما سدددحو 1994مدددم ه ددداو بشدددكل مددد  م كمدددا فعدددل كيليبدددون سددد ة 

قواتده مددم الصددوما   مددر مرحددو بده ا  مرإكدداال ور تبدد خر كددالب اجلمهددورإص 
الشرسدددة ا مهامجبددده ف دددد هامجدددع اسجهدددزع اإلعالميدددة البابعدددة للحدددزب مثدددل 

او حفدددص  وابمدددا ق ددداع )فدددوكو( احلربيدددةال هدددذا الشددداب اسسدددو  والفدددمى ابر 
وزعمددددع  ندددده مفددددلم مبا دددد  ويع ددددوا ا اعدددده اسوسدددد  "حفددددص"ال ول  ددددع 
اسكا إدددو كالعدددا ع ولكدددم الشدددعو اسمرإكددد  كدددان حاضدددرا هدددذح الدددرعال ف دددد 
ات عددوا سياسددة اهل ددوم ال ددا  ونددذروا  ن فددهم للددر  لكددل الشدد هات و سفدددوا 

اربددة مواقدد  علددى االنتنددع لددذل  وت ددىن بع ددهم  سددم حفددص ح ددا للرجددل وم
للبميددز الع صددريال ووصددل اسمددر ل  دداع فددوكو الع صددرإة  ن تددبهم ابراو بعدددم 
قدرته على محاإة  سرائيل وهذا هدو اهلددث الرئيفد  جلميد  رءسداء الدوال ت 
البحددددعال والفددد و هدددو تصدددرإ  حلركدددة محدددان  وهدددا ت  دددله علدددى مددداكص  و 

مدداال هدديالريال ونفدديع ق دداع فددوكو  ن محددان مددم صددرحع بددذل  ولدديو  واب
ور  اسخددري  ندده ضددد محددان لكدد  فددافظ علددى  صددوات اليهددو  فهددم إؤإدوندده 
بكثرع بف و صدراحبه  نده سديداف  عدم  سدرائيل  ن وقعدع ا حدرب مد   ي 
يرثال و خل  سم  وابمدا ا كدل بيدع ا  مرإكدا وفدرمل بدص الدزود والزوجدةال 
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لددذات وحدص اسي دا  كدانوا إددر  ون اعده و صد   عالمددة جتارإدة ا اليداابن واب
قرإدددة  وابمدددداال كمددددا ااددددبهرت جدتدددده والددددع والدددددح وتفددددمى سددددارع  وابمددددا الدددد  
تفددكم ا م دداي  )سدد  آ ( ا والإددة )نيددانزا( وابلددذات ا قرإددة )كوغيلددو(ال 
و صد حع هددذح الدر ع مشددهورع ا كي يدا فكددل وسدائل اإلعددالم تبحددا ع هددا  

رإكيدة كما   ا  ص حع ضدي ة ادرث والشاصدية الهمدة لدد  الفد ارع اسم
فهد   ثدل عائلدة الراد   وابمدا وجيددو محيارداال وهد  امدر ع مفدلمة بفدديطة ال 
تكتا للددنيا ومدا فيهداال والل دع لل  در هدو   عداء كدل سدكان هدذح ال داي  
وزعمهدددم   دددم  قدددرابء سوابمدددا و خل دددا ا مدددا إفدددمى  وابمافوبيددداال وادددهدت 

بيددة واسددبطاه وبفدد و  مرإكددا تمددريا جددذر  ا كي يددة   ارع ال اففددات االنباا
خربتددددده ا ت  ددددديم اهبمعدددددات ا مجددددد  الالإدددددص مدددددم اسمدددددوا  بشدددددكل سدددددرإ  
وبفدددي ال وت اجددداءت هددديالري ملدددذا ورغدددم  نددده مب ددددم عليهدددا بكثدددري  ال   دددا 
رف ددع الب دداز  وادد هع ن فددها ابلالكددم "روكدد  ابل دداو"ال وف ددحع ن فددها 

يدددالمل انر ع دددما حاولددع اللعددو مشدداعر ال دددان و ددداع   ددا تعرضددع ال
ال  اصددص  ا دداء ز ررددا لل وسدد ة وهددذا كددذب وافددتاء ف ددد   هددرت الصددور   ددا 
نزلع بفالم و ون  ي خوثال ورغدم   دا تعلدم  ن اسمدور ال جتدري لصداحلها 
 ال   ا رف ع التاج  وافصا  اها  سوابما بف و كثرع الدإون لدإهاال ور 

وابمدا والبشدكي  ا وي يبده تبوق  كالب اجلمهورإص الشرسدة مدم مهامجدة  
وبثددع اددرائ  لدددرئيو ك فدديبه وهددو إلعدددم  مرإكددا وإؤكددد  ن مدددا جددر  هلدددا ا 

هو عذاب مم هللاال ور  هدؤالء  ن رئديو ك يفدة الراد  اجلمهدوري  9-11
 كر  ن هللا  رسل هيبلدر إلاب ع اليهدو  ولدوال اإلاب ع لدا قامدع  ولدة  سدرائيل 
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ور  ىل  ن بدد  اجلمهدورإص مهامجدة زوجدة على فلفطص ا بلةال واابدت االمد
 وابمدداال و هددر ن ددامل سياسددة ق دداع فددوكو فهدد  ت هددر كددل حركددة وكددل اددار ع 
ووار ع وكل ما ت وله زوجة  وابما رغم  ن تل  الكلمات تر   مم ق ل زوجة 
مدداكص وال تعلدد  ال  دداع احلربيددة علددى  لدد ال كمددا وصددلع اسمددر  ىل  ن تعلدد  

حة بددددص  وابمددددا وزوجبدددده" وهدددد  الطرإ ددددة المفددددى ال  دددداع علددددى يرإ ددددة الصدددداف
"ةفددة"ال وإددبم ابل دد   علددى اليدددال وهدد  مشددهورع لددد  الشدد اب والددراه ص 
وزعمددددع فددددوكو  ندددده سددددالم "اإلرهددددابيص" وال   ري هددددل ت صددددد ابإلرهددددابيص 
"ال اعدع"ال ففالم ا هو ابلبص   ونط   ية اإلسالم وه  "الفدالم علديكم 

ع مددم عا ت ددا البفددليم بطرإ ددة ا ماسدديةال ونفدديع ورمحددة هللا وبركاتدده" وليفدد
ا طددة  ن كددل المثلددص ا هوليددو  والم يددص والشدداهري هددم مددم إفددلمون علددى 
بع هم ببل  الطرإ ةال ور ت عليهم زوجدة  وابمدا ا الدربانمج الشدهور " ي 
فيددوو" وإدددإرح  موعددة مددم ال فدداء علددى ر سددهم "ابربددرا" و "وور"ال وسددلمع 

بل  الطرإ ة لك  تمي  ق اع فوكوال لذا س طع ق اع فدوكو على ال فوع ب
لدد  عيددون مشدداهدإها مدم جدإددد و هددرت حددراب سدرإة بددص ال  ددوات )الفدد  
ر  إدددددوال اإلمي  إدددددو  ن ر سددددد ال وال دددددوكو واإلي ر سددددد ( وغريهدددددا مدددددم 

 800ا طدددات للب فدددري عدددم ندددوا  الراددددحصال ورةدددع ا طدددات  كثدددر مددددم 
بادداابت وهددذا  مددر ر فصددل مددم ق ددلال وإ دددو  ن مليددون  والر لبمطيبهددا االن

الد وقراييص  يلون  ىل  وابما  ون  زعاد كيلي بون فه    ى بشع ية لد  
الط  ددة العاملدددة الوسدددطى مددم ال دددي  وال فددداء الع ددائزال كمدددا  ن اجلمهدددورإص 
إ  دلون م اففددبها س دا فرإفددة سددهلة  مدا ابراو فهددو م دافو صددعوال فلدديو 
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لالزمدة لواجهبده و  ا اسدبادموا لونده ففدوث إهزمدون علددى لددإهم اسسدلحة ا
ال ددور وسدديبم جتددر هم سن الدسددبور فددرم  لدد ال كمددا  ن  وابمددا قددد  كددر كددل 
عيوبددده ا مذكراتددده ال شدددورعال فدددال إددددري احلدددزب اجلمهدددوري كيددد  سيبصدددرث 
معده   ا غلددو كيليبددونال سن اسددتاتي ية  بددراز الواقدد  الب اق ددة ت دددو فااددلة 

اكص" رجل مب اق  ا كثري مم الواق ال ومفد لة خدمبده ا احلدرب سن "م
و سددرح لددم ت  عدده سن الشددعو اسمرإكدد  سدد م مددم احلددروب وسياسددة الب ددارع 
ا اسرع وال جيوز اسبادام ا دمدة العفدكرإة سغدراو سياسديةال وادهدان  ن 
بدددوش الدددرئيو ال اادددل ر خيددددم ا ال دددوات الفدددلحة وقدددد انبادددو بددددال مدددم 

ري الدددددذي خددددددم فيهددددداال س شدددددهد الكثدددددري مدددددم الب دددددافو وسددددد باب  جدددددون كدددددا
االنباددداابت اسوليدددة  ىل مراحلهدددا اسخدددريع الددد  ت بهددد  ا الشدددهر الفدددا نال 
و  دم وهللا  علددم  ن ابراو سدي وز علددى كيل بددون وهدو مددم إرإدد  ن إركددز علي ددا 
وم اتل ددددا ا  فمانفدددددبان بددددددال مدددددم العدددددرامل وإؤكدددددد إوميدددددا  ن ح دددددج احلدددددرب 

ال اعدددع  خ حدد  إددرزمل كمددا إ ددو ال وإ دددو  ن ادد  ر تط دد ال فالشددي و هدددافها
سددبطار  هددؤالء لفدد وات يوإلددةال و ءكددد هلددم  ن ال اعدددع  كثددر ت  يمددا حاليددا 
و قددو  مددم  ي وقددع م ددىال فليبوقعددوا الزإددد مددم اهل مددات  ن ر إفددبي  وا 
مدددم ندددومهم وإتكدددوا االز واجيدددة ا البعامدددل مددد  ال لفدددطي صال فهدددم مدددم رفعدددوا 

وجيدري كدل  الالع وابت على غزع ومدوا إد العدوانت لدم هدو ا رمدا هللا عصا
 هذا ق ل عدع ساعات مم ز رع بوش لعرض  ا بلة.
 ال اي ة ال,ا لة
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اليوم هو اسو  مم مرم وقد اسب  ل ا س ة ه رإة جدإددعال وقدد 
اقتب الب ومي اليال ي مم اهل ري ا خال  هذح الفد وات اسخدريعال  خل دا 

هدددد م دددذ ه دددرع ال ددد  ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم مدددم مكدددة 1429سددد ة  ا
م بعددددد وال ع سددددديدان 2008-1-10الكرمددددة  ىل الدإ ددددة ال دددددورعال والوافدددد  

ور تدز  عدائالو بعيددع عدين ور  لفالم حفدو مدزاعمهمالون ي ا عيفى عليه ا
مدد    كددم مددم االتصددا  ملددا  ىل إوم ددا هددذا و سدد   هللا  ن إددز ين صددربا و ن جي

مشل كل اسسر  بعدائلبهم آمدص  رب العدالص.  خل دا ا الفد ة اجلدإددع ور 
إطر  جدإد ا الصوما ال كما اسبمر البوتر ا ال اكفدبان وكثدرت العمليدات 
الدد  تفددبهدث الشددرية وزا ت وتريرددا بعددد عمليددة  غبيددا  ب ددا ري بوتددوال كمددا 

معرفدة ابل د   اسبمرت م ساع الشعو الشيشاين وكشمري وال إدبمكم  حدد 
مدددا ا جيدددري فيهدددا بفددد و البكدددبم اإلعالمددد ال  مدددا ا وزإرسدددبان وهددد  ال ط دددة 
الرادددحة لبكدددون اللعدددو اجلدإدددد فيمدددا إفدددمى ابحلدددرب علدددى اإلرهدددابال ف دددد 
علم دددا بعز دددة الفددد  آي  إددده  رسدددا  وحددددات لبصددد ية اهاهددددإم ا  صدددعو 

   ن  ب ددداء مهمدددة سدددب وم ملدددا هدددذح اسجهدددزع ال اادددلة وسدددت   م عي هدددا كيددد
ال  ائل إ دسون  إ هم وف ون الشدها ع ا سد يل هللاال  مدا ا الدولدة اهداروع 
و قصددددد  فمانفددددبان الفددددلمة فمددددا زا   مددددري الددددؤم ص الددددال ممددددد عمددددر إ ددددو  
ال اومددددة لكدددد  إعيددددد احلدددد  واسرو  ىل اددددع ه ا بددددلال وقددددد تددددر    ن دددداء  ن 

اصدددة هل ددداو لكددد  جتهدددز  الث مدددم ال دددوات ا  3 مرإكدددا ستسدددل  كثدددر مدددم 
لعمليات الربي ال س م إبوقعون ه وما كاسحا مم اهاهدإم الذإم إدز ا ون 
خددربع وقددوع وصددربا إومددا بعددد إددومال ونبوقدد  مددم   ارع بددوش  ن ت دد  الط ددات 
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والعراقيل سي   ارع  مرإكية م  لدةال فملد  ل  دان و إدران ووزإرسدبان ومشدرث 
سوضدددداه العيشددددية ا  مرإكددددا والعددددار وال اعدددددع ومحددددان وحددددزب هللا وتددددر ي ا

وارت دددداه  سددددعار الدددد    و رجددددة حددددرارع اسرو كلهددددا مل ددددات سددددبث ل كاهددددل 
الشدددري  العدددال  اجلدإددددال  مدددا اللددد  ال دددم  احل ي ددد  لدددة ارات اسمرإكيدددة 
سدديكون ا اللدد  العراقدد  فه دداو الصددحوات الدد  ت اتددل اهاهدددإم بدددال مددم 

ا س دددم ال  لكدددون احلماإدددة الكافيدددة مدددم اسمرإكدددان وهدددؤالء لدددم إصدددمدوا كثدددري 
اهل مات البكررع عليهاال كمدا  ن  إدران ت دم  علدى الدالك   ن ال إبهداون 
مددد  اسمرإكدددان خبصدددون خدددرود ال دددوات ونبوقددد   ن إبددددخل الفيفدددباين ا 
ا دد  إلفشددا   ي  ت ددامل  مددين بعيدددع الددد ال والاصصددة إلضددعاث اإل ارع 

مرإك ال وليو ه او  ي مؤار  جيدار ل درب  اإدة العراقية وت وإة البواجد اس
 اإلحبال  ا العرامل.

 مددا فلفددطص ف ددد اسددبمرت ال ددوات الصددهيونية ا بلددة ابرتكدداب 
اهازر اليومية بعدد ان را هدا ملدذا الشدعو الفدكص وعيدون العدار كلهدا تشدهد 
وه  ال ت صرال و قرب تل  العيدون هد  عيدون حكدام العدرب الدذإم ر إ علدوا 

 ا ا مواجهدددة احلصدددار ال دددروو علدددى هدددذا الشدددعو الفدددكصال  مدددا بدددين ادددي
صددهيون فكدددانوا إب ددداهون مدددا إ علدددون ابسددم ماربدددة اإلرهدددابال وال نددددري  إدددم 

  خددريا ابلفدد ة اجلدإدددع  ن ل دددرال ولك  ددا نب دداءإب دده العددار ومددا ا خي ددت ل ددا ا
مدر الفدلم  تكون فبحا م ي ا هلذا الشعو  ن ااء هللا وجلمي  الفدلمص سن  

كله خري. ا هذا البارإخ اجلدإد مم الف ة اهل رإة اجلدإدع قام اهرم احلرر 
بدددوش اإلبدددم بدددز رع  ىل فلفدددطص ا بلدددة و كدددد للصدددهاإ ة  ن   ارتددده سبواصدددل 
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 عمها للكيان واسبمل اهرم  ولرت ال رصة لك  إ هدر للعدار  ن ) سدرائيل( 
ر ن ندووي حدررال وحرملددا  200ا هد  ال لومدة وهد  ال دعي ة رغدم امبالكهد

الفددبمر ضدددد اجلدددريانال و را   ن إشدددوش احل ددائ  ع ددددما  ددددا  ن مشدددكلة 
فلفطص تكمم ا محان وال اومةال وت اسدى تلد  اهدازر الد  ترتكدو إوميدا 
ا حدد  الشددعو ال فددلطيين ا غددزع وال دد ة و اخددل ا دد  اسخ ددرال كيدد  

 إدداف  عدم ن فده؟ هكدذا يلددو إب در  هدذا اهدرم مطال دة مدم الفدد ص  ن ال
 ولرت رئيو وزراء العدو مم  مرإكا  ن تبدخل ا م د  ال اومدة مدم قصد  
الددددددن اإلسدددددرائيلة ابلصدددددوراإخ الصددددد عة مليددددددةال   دددددا ال ارقدددددة الك دددددريع فهددددددذح 
الصددددوارإخ اليدوإددددة ال تفدددداوي ترسدددد ة  كددددرب جدددديش ا م ط ب دددداال ومدددد   لدددد  

ليددة الدد   ا بددع قددوع اإلرا ع لددد  خيدداث بددين صددهيون مددم تلدد  الصددوراإخ ا 
 ا بل وكما قالوا "احلاجة  م اإلختاه".  الشعو ال لفطيين

ر إفب  ل بوش كمحرر بل  رم حرب ف د رف ه اع ه ق ل  ن 
نرف ده تدم ا غددزعال  ن الفدلمص و ب دداء غدزع ال إرجدون م دده  ي خدري فهددو ال 

غدددزع هدددو ا هللا الواحدددد خي ددد   تيدددازح للكيدددان الصدددهيوينال  ن  مدددل ادددع  ا ا 
اسحددال وال ندددري كيدد  سدبكون ال بددائج هلددذح الدز رع فع ددان إرإددد ضددماانت 
حو  مف لة توس  اإلسبيطان وهذا اسمر ال إفدبطي  بدوش  إ افده وال مجيد  
اسممال  ن  ولة صهيون فومل قانون العدار وال  حدد إفدبطي  ماسد بها ا  ي 

إ اج  ددددا بدددوش بكلماتدددده الفددددمومة  اددديت وهددددذا هدددو  مددددر الواقدددد  ا زم  ددداال ر
ع ددددما عمدددل الل ددداء الصدددح   مددد  ممدددو  ع دددان الدددذي وصددد  ز رع بدددوش 
ابلبارخييةال وهذا صحي  س ا  رخيية ا تكدرإو معاندة الشدعو ال لفدطيينال 
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ل د  كد بوش على م د  عدم العدو ع لالج دص ع ددما  كدر  ن علدى اليهدو  
 ىل  48مددم اإلمكددان يددر  فلفددطيين ب دداء  ولددة إهو إددة ةبددةال وهددذا إعددين  ن 

ال  ة المربية ع دما سبهي  لع ان قطعة  رو صمريعال وإطلدو م ده تشدكيل 
ادددددرية وحكومدددددة ضدددددعي ة تكدددددون  دددددع تصدددددرث اإلحدددددبال  وسددددديذ  بشدددددص 
الوسددددائل مددددم ق ددددل الصددددهاإ ةال  ن م ددددد  العددددو ع حدددد  لل لفددددطي ص وال  حددددد 

 ديم ف دد اردم اسمدم إفبطي   ن إب از  ع دهال و ددا بدوش ا الل داء  مدر ع
البحدددع   ددا مددم ضدديعع فددرن  ددا   قامددة الدولددة ال لفددطي يةال وهددذا لدديو 
بصحي   ن هذح ال  مة ال  ترزش  ع  وامر الصهاإ ة ر تكم لبعمل اي ا 
 ون  ن إوافد  عليدده ساسدة ال يددع اسبدي ال فهددم مدم عارضددوا مجيد  ال ددرارات 

ف د  قرت اهلو ة  العو ع ال   وصع ملا ال  مة والاصصة ل فلطصال 
م وعددددددم ب ددددداء اجلددددددار وعددددددم ادددددرعية 1967و قامدددددة الدولدددددة علدددددى  راضددددد  

اإلسدددددبيطان و ن ال ددددددن حددددد  للشدددددعو ال لفدددددطيينال وقدددددد عارضدددددع  ولدددددة 
صدددهيون مجيددد  هدددذح ال دددرارات ور ت  دددذ  ي واحددددع م هدددا س دددا بكدددل بفددداية 

ساسدة ال يدع تعلم  ن ال  مدة لدم ت ددر علدى فدرو  ي ع دوابت عليهدا سن 
اسبددي  سيفددبادمون حدد  ال  ددد ال يبددو ا محاإددة بددين صددهيونال  ن  مرإكددا 
هدددد  الدددد  كانددددع وال تددددزا  تعددددارو  ي ت دددددم ا حدددد  ال لفددددطي ص وع  ددددا 
 مو  ع ان الذي وض  آماله إل ارع بدوش وهدو إعلدم جيددا  نده إفد   ضدد 

بوش للم ط دة  البيار وا ال را  وكل تل  الوعو  ه  هراء ا هراءال  ن ز رع 
كرسدددع موضددد  ا ددددالث ال لفدددطيين ال لفدددطين فه دددداو يدددرث مرضددد  ع دددده 
وآخددر مفدداويف عليددهال والدددذي إددؤمم ابب ال إهمدده قدددرارات بددوش فلدديو هدددو 
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ابإللدده اسع ددم الددذي إفدددري اددؤون ال ددانال  ن كددل مدددا جيددري ا هددذا الكدددون 
مكبددوب ومدددرون ع ددد هللا ور تفددبط    ارع بددوش  ن تب  دد   ن ه دداو سددلطة 

سالمية سب ش  ا غزع وقد حصل  لد ال لدذا  ن دا ال ن د  آمال دا ا عددوان  
فهذا إعين  ن ن   رءس ا ا فم البمفا  وهذا هو االنبحدار ةدد  اتدهال كدل 
مددددم ادددداهد ز رع بددددوش لعرضدددد  ا بلددددة حددددزن حددددزان ادددددإدا فهددددذا الرجددددل ر 
إبطدددرمل  ىل موضدددوه ايالث مدددم  سدددر  الفدددلمص ا سددد ون اإلحدددبال  وال 

ىل معاندة الشدعو ا غددزعال بدل كدرر  سددطوانة ماربدة اإلرهداب وال   ري مددا ا  
إ صددد ابالرهددابال هددل الشددعو ا بددل الددذي إددداف  عددم ن فدده بكددل تواضدد  
هو اإلرهار؟   هلا مدم مفدارعال ل دد هدزّ  برجدا  الفدلطة ال لفدطي ية الدذإم 

توفي دده إعيشددون ا الددوهمال وقددد  ل ددوا الفددال  الددذي مددم خاللدده وبعددون هللا و 
اسبطاعوا إوما مم س م  ن إطال وا ب ع   ا ار  رو فلفطص ع ددما كدان 
هدددؤالء إعيشدددون مدددم ال  دددىال  ن ال اومدددة بكدددل يرقهدددا هددد  الفددد يل اسوحدددد 

 ل مان ح  ال لفطي ص وليفع الؤ رات والز رات اجلوفاء وهللا  علم.
 ن  و  إددددوم سدددد ة ه رإددددة جدإدددددع ر تكددددم إددددوم عددددا ي ابل فدددد ة 

عو العراق  ا بلال ف ي ما كان بوش جيامل حكام العدرب وسدلطة ع دان للش
وإل دد  فدديهم اسكا إددو ليفددت فشددله الددذرإ  وإمطدد  علددى  كا إ دده الشددد يعة 
الددد   و ت ةيددداع  كثدددر مدددم مليدددون عراقددد ال ا هدددذح اسا ددداء ابلدددذات كاندددع 
الطدددائرات العفدددكرإة االسدددتاتي ية الددد  ال تفدددبادم  ال ضدددد  هدددداث ك دددريع 

 1واضدددددحة وضدددددد قدددددوات ن اميدددددةال كاندددددع تلددددد  الطدددددائرات مدددددم يدددددراز ر و 
العمالقددة ت صدد  و صددد اليددابو واسخ ددر ا م دداي  عددرب ج ددور ز ددوب 
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عاصدددمة الراددديدال ل دددد تع   دددا مدددم هدددذا البصدددرث اهلم ددد  مدددم رعددداع ال  دددرال  
كيدد  بدولددة ع يمددة تل دد  لثددل هددذا الفددال  ا طددري واسددبادامه ا م دداي  

ى ال ان ع دما قالوا  ن الفدبهدفص هدم مدم ال اعددع؟ مدنيةال ل د كذبوا عل
 ر ت ولدددوا ق دددل عددددع  سدددابي   ن ال اعددددع انبهدددع ا العدددرامل؟ وتكدددررون هدددذح 
الدددددزاعم إوميدددددا!ال وع ددددددما ت بلدددددون اسبدددددر ء ابل دددددات تدددددربرون فشدددددلكم ببل يددددد  

قمديجمل عثمدان ا جدرائم ال اعدع!ال هكدذا كاندع ال اعددعال  اسكا إو حو 
الددد  ر تدددر   ن تفدددم   و ت  دددل  ي اددديت سدددو   اب ع الشدددعو  هدددذح اإل ارع

العراق ال ل د قبلوا ال فاء والشيوش واسي ا  ا تل  المدارات الد  اسدبمرت 
يدددم مدددم الب  دددراتال ختيدددل  خددد   18لعشدددر  قدددائ  و ل ددد  فيهدددا  كثدددر مدددم 

ال دددارف هدددذح الكميدددة الك دددريعال  مدددا   ا ف دددر  حدددد اإلخدددوع الشددد اب سدددالحه 
 اادددة ا  هددددافهم ت دددوم الددددنيا وال ت عددددال  ال تدددر  عدددص العدددار وسددديارته ال

 ال فددددد  للم ددددداومص  ن إدددددر وا العدددددوراء مدددددا ت علددددده اسمرإكدددددان ا احلدددددروب؟ال 
ابلثل؟ال ل د قبل بوش اجلموه وال ع اء   ت اه  حلكام العدرب ملبداان وزورا 

هال " ندده فلددم وهللا لددم  ن   ارتدده ترإددد  ن تددر   ولددة فلفددطي ية ق ددل  اإددة والإبدد
ت دددوم ه ددداو  ولدددة فلفدددطي ية مزاجددده  بددددا"ال   دددم إبعددداملون ب  دددية فلفدددطص 
ابلعاإر اإلز واجية الصهيونية وقد تعدو ان عليهداال "و  ليدع قدوم  إعلمدون!ال 

..كم مم جذه ا رع . ليع قوم  إعلمون... ال ور نورهم و ليع إ صرون
ب  دددددان نددددورهم...ان روا ادددددرقا  هددددوت وهدددد  واق ددددة...وهل ردددددو  اسمددددم  ال

وغراب...هدددددددددددددل عميدددددددددددددع عيدددددددددددددو م؟... م ر ت صدددددددددددددر ال دددددددددددددور...كال! فهدددددددددددددم 
إ صرون....ولكم ال دور ندور هللا...فياليدع قدوم  إشدكرون...ف ور هللا معهدم 



                   969War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

و ن عميددددع  بصددددارهم...ولكم نددددور هللا ال إعطددددى لعددددان..."ال مددددم واجددددو 
ال وع والكرامدة لواجهدة  اسمة العو ع  ىل  إ ها وقيمها سن  ل  سي مم هلا

اسزمددداتال ل دددد ل  دددع ال دددوات اسمرإكيدددة كدددل الصدددور احلربيدددة الددد  ت ددد  مدددم 
ق لهددددداال فدددددب م  ن ببلددددد  الصدددددور سدددددببمكم مدددددم قلدددددوب ال دددددانال  ر إصدددددوروا 
م اعيل  فتاضية سورإة ابلربامج البزوإرإة الاصصة للهوليو  واسفالم!ال   م 

 ددا كددان البزوإددر هددو  م االخددتاهال وحددص إ  ددون  ن ددا ال ن هددم اددي اال  مددا ا زم 
صدور ال يدددإو البحركددة ر تفدلم فيكدد  ابلثاببددةال زوروا كدل ادديت فددت  سدديارع 
تدمر مم اجلو ا صور م ربكة لبمطية اجلر ة الكرب  على  رو الواقد ال   دا 
 ولة العرامل ت زث  مدا وال  حدد مدم حكدام العدرب ندد  مثدل هدذح العمليدات 

احدددد  مؤسفدددات الدإ لوماسدددية هددد  اهلددددث سسدددره  الوحشددديةال ولدددو كاندددع
هؤالء ومشاخيهم الالصص هلم ابلب دإدال  ن ا نعلدم جيددا  ن الرسدالة موجهدة 
 ىل غدددزع و إددددران وحدددزب هللا ووزإراسددددبانال فهددددذح اإل ارع لدددم تبدددد خر ا توجيدددده 
ضدددرابت لكدددل مدددم إعارضدددها  ون  ي حفدددرع وال ندامدددةال  ن كدددل مدددم إعدددرث 

ئددديو ا  رإددخ الدددوال ت البحدددع اسمرإكيدددة وبفددد و بددوش إعلدددم  ندده  سدددوء ر 
االن صام الشاص  لدإده فهدو إدر  م دازرح  نده  حدو و قدو  رجدل  مرإكد  
ا العدددارال  نددده ال فدددزن سي جر دددة وال إعبدددذر  بددددا حدددص جل دددو ح الدددذإم قبلدددوا 
خطدد  مددم ق ددل زمالئهددم ا العددارو بددل خي دد  احل ددائ  عددم عددائالرمال ووصددل 

   العائالت مم رءإدة جثد   ب داءهم ع ددما تصدل البوابيدع  ىل ابسمر  ن  
الددويمال وتددم نفدد   الددرئيو بددوش "  ا ك ددع ت ددم  ن حربدد  اددرع ال لددا ا 
  ن ختاث مم مطالعة العائالت على  نعاش  ب اءهم و يالعها على ح ي ة 
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مددددا جيددددري ا  رو الواقدددد "ال   ددددا اسكا إددددو البكددددررع مددددم ق ددددل   ارتدددده وقددددد 
ا   ددددا ل  ددددع اددددرإ  جدإددددد حددددو  م اوااددددات عفددددكرإة بددددص اددددهدان مددددؤخر 

ال ارجدددات العفدددكرإة اسمرإكدددة وبدددص الدددزوامل اإلإرانيدددة ال ر إدددة الددد  ال  مدددل 
 كثر مم ن رإمال ركز  خ  ال ارف ا الشهدال كي  بزورمل صمري يولده  ربد  

متال وه  واضحة   ا مم  ولة  إران وليفع  200مت إهد  س ي ة يوهلا 
ق ددل ال اعدددع  و غريهدداال كيدد  إ ددارن ابل ددوارد الدد   مددل مجيدد  م ااددة مددم 

 نددواه الطددائرات ال اتلددة عليهدداال   ددا  رإعددة  خددر  لبحدداو  ضددرب  إددران  ي 
ح دةال ونفدديع هددذح اإل ارع  ن احلدرب مدد   إددران لدم تكددون سددهلةال ونفدديع 
  دددا ا مدددد زمل ا العدددرامل و فمانفددددبان وال سددد يل هلددددا  ن تددددخل حددددراب عاليددددة 

ال  ن هذا الرئيو الكا ب كمدا عدرث ع ده قدد جتداوز احلددو  ا كذبدهال  خر 
ف ددد  علددم ع ددد ز رتدده للكوإددع ا هددذح اس م  مددام مجددوه مددم قواتدده العا إددة 
 ن تل  ال وات سب د  ابالنفدحاب ا  وسدايف هدذح الفد ة اجلدإددعال ولكدم 
ة نف   نه قد  جر  م ابلة م  ا طة الصهيونية الفد   ن  ن و كدد للمحطد

 س وات  خر . 10 ن ال وات اسمرإكية سب  ى سكثر مم 
دع دو عداوته للمفلمص ع ددما  يلد  عدر خي   هذا الرئيو الع

رسددددائل ملممددددة تددددده  ىل ال ب ددددة والب رقددددة  ا دددداء ز رتدددده سبددددو  دددد  اإلماراتيددددةال 
ووصددد   إددددران ابلدولددددة اإلرهابيددددة كمددددا وصدددد  مجيدددد  ال دددداومص ا فلفددددطص 

ن   دددم  رهدددابيونال و ن  إدددران وراء كدددل عمليدددات هدددؤالءال ر ول  دددان و فمانفدددبا
 ت هذا الرئيو  ي جدإد للم ط ة بل  را   ن إفدت عيدوب  انبدولوال ور 
إرحدددو ا ال ط دددة  ال مدددم ق دددل  صددددقاءح وهدددم قليلدددون ولكدددم بيددددهم ال دددوعال 
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فحكدددددام العدددددرب هدددددم مددددددم إرإددددددون مدددددم اإل ارع اسمرإكيدددددة  ن تفدددددداندهم ا 
ملمال و مدا مددا عع دداح ع دد ز رتدده سصددقاءح ا الددر و  ادد ه مدواجهبهم لشددعو 

بدده ا اسددبمرار اهليم ددة يدقددرار كددل جرائمددهال ف ددد  دددا كثددريا عددم الدد    و ا
اسمرإكيدددة علدددى ال ط دددةال ور إكدددم مفدددرورا لالرت ددداه احلدددا  سسدددعار الددد   ال 

دما و ا داء الددز رع وم اركدة مددم الفددلطات الفدعو إة ات دد  بددوش علدى ال دد  قدد
ا صدد  ات الفددال ال وهددذا اسمددر إوجددو الدهشددةال فمازل ددا تددم الفددلمون 
نرإد معرفة كي  سبفبادم كدل هدذح اسسدلحة وضدد مدم؟ال ف د  ن دو إدوم 

م كانددع ايلددة العفددكرإة الصددهيونية 2008-1-15الددز رع وك ددا ا  رإددخ 
وداارع مم اإل ارع اسمرإكيدة الد   عطدع ال دوء اسخ در حلكدام تدل  بيدو 

اب ع الشدعو ال لفدطيين وت كيكددهال كاندع هدذح ايلددة ايمثدة  صدد اليددابو د
واسخ دددددر ا  دددددزع  رخييدددددة  خدددددر  تفددددد ل ا الفددددد يالت الفدددددو اء هلدددددذا 
الشددددعو ال اتددددل لعن يددددداءال   ددددا  دددددزرع حدددد  الزإبددددون ا غدددددزع وقددددد اسبشدددددهد 
العشددرات مددم الفددلمص و بددرزهم  ددل اسش ممددو  الزهددار ال يددا ي ا حركددة 

وهددو الثدداين مددم  وال حال ف ددد اسبشددهد اسو  ق ددل  ربعددة سدد وات  ا دداء  محددان
هذح االنب اضة ال اركدةال  ن قدا ع اهاهددإم إددفعون الدثمم والددماء مدم  جدل 
ح دومل الفدلمص ا اسراضدد  ال دسدة وحكددام العدرب إدددفعون الد    لب وإددة 

كدددوا اسعدددداء ضددددهمال ومهمدددا قدددالوا فدددال  حدددد إصددددمل  كدددا إ همال   دددم قدددد تر 
الشعو ال لفطيين ليل ى مصريح ة ج واهية مدعومدة مدم ق دل   ارع بدوشال 
الذي ر إع د جلفة  ال وخيوث حكدام العدرب مدم اإلسدالميص وكد ن هدؤالء 
ددددّوث مفددددلما  خيدددده الفددددلم؟"ال اسمددددر  احلكددددام ليفددددوا ابلفددددلمصال "كيدددد  ختل
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ا غدزعال بفي  فهو ال فو اإلسالم  بدداال ل دد  صد ب ا مصدي ة م بدل  ب داءان 
وا ن دو اليددوم كدان اهددرم بدوش ببمددد  ا الدر و وإ ددح  و در  وإددرقجمل 
رقصددة العرضددة و كددل  اددهى الدد كوالت وإلعددو ابلصدد ور ا بددال  احلددرمص 
 مدددام مجيددد  اسجهدددزع العاليدددةال وال   ري كيددد  جيدددر  هدددؤالء ا اسدددب  ا   دددرم 

سددددة الدددددويم إ بددددل  ب ددددداء  مددددبهم وهدددددم غددددافلون  و إبمدددددافلون عمددددداال   دددددا سيا
والوي يدددة واللددد  وال  حدددد سدددو  اللددد ال   دددا الفياسدددة الددد  ت دددوم الشدددعوب 
وجتعلهدددم ال إهبمدددون  ىل لدددويم وال ردددم ف ددد ال و ان ب و ان  ليددده راجعدددونال ر 
إ  ى ل ا سو  الفال  والل وء  ىل هللا لي رد ع اال  ما احلكام فكما قيل ا 

رءسددددهم العمددددائم وتبشددددابه  الثددددل " ه الدددددإوو ف  ددددا ال تعدددد "ال رجددددا  علدددد 
 فعاهلم  فعا  ال فاءال  ن ا ال نر   ي ت امم  اولة نصر  خوان ا ا غزع  و 
رف  احلصار اجلائر ع هم و ان ب و ان  ليه راجعونال ور ت به  ز رع هذا اهرم 
احلددرر بعددد فدد خر جوالتدده سددبكون ا مصددرال وقددد خرجددع ال دداهرات ق دددل 

الشدعوب ال  دو هدذا اهدرم وال ترحدو بده  بدداال  وصوله وهذح  اارع  ىل  ن
ر جيدددددد ادددددي ا إ ولددددده للمصدددددرإص سن   ارع مصدددددر هددددد   كدددددرب حلي دددددة لدددددة ارع 
اسمرإكيددةال فحدداو  البدددخل ا  مددر ل  ددان واسددبطاه بفددمومه زره ال دد  بددص 
ال  دددام الفدددوري ال اادددل وبدددص مجهورإدددة مصدددرال واردددم بدددوش اإل ارع الفدددورإة 

وراء اسزمدددة ا ل  ددانال والع يدددو  ندده ال إدددبهم ن فدده  نددده  ال ااددلة  إ دددا   ددا
تددخل  إ دا ا الشد ن الل  داين الدداخل  ومدم  وسد   بوابدهال  خد  ال دارف ال 
تبع دددو ع ددددما وصددد ع ال  دددام الفدددوري ابل اادددلال فددد حم لدددم نفدددبثين  ي 
ن ددام عددرر مددم م سدداع  رضدد اال ال ممددانعص وال معبدددلص كمددا إوصدد ونال ل ددد 
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ام ا ف دد  الططددات الصددهاإ ة الابصددة ابل اومددة ا غددزع اجبهددد هددذا ال  دد
لمة  خر  تفدمى وج وب ل  ان   إمم  عي ه مما جيري ا  رو عربية مف

سدددددورإة  صدددددال وسدددددلمع للدولدددددة الصدددددهيونية  ون  ي  اجلدددددوالنال وهددددد   رو
م ابدددلال وت ددد   دددع اإلحدددبال  وال إفدددبيط  هدددذا ال  دددام الفدددوري  ن إ دددب  

رهدداال   ددا سياسددة العدداإر الز وجددة وال  اقيددة الددد  ال اهددا  للم اهدددإم لبحرإ
 تثمر  بداال ف  ل  ن  د إدو سخي  ال عيد جيو  ن  د إدو لل رإو  وال. 
 ن مددددا ر إ دددداح مددددم الشددددعوب اإلسددددالمية والعربيددددة ع دددددما قامددددع 
ابل اهرات الواسعة مدم ا دي   ىل ا دي  م دد ع بفياسدة الب وإد  وهد  مدم 

مرب الد وقرايية الر عالية والربوإةال  ما الددإم اإلسدالم   سو  خالقيات ال
وادرإعبه تب د  سياسدة " يعمددوا الطعدام"ال وتدم ال  دوه ال ددان حدص لدو كددانوا 
 عددددداء ل ددددا ابلدددددذات  ا دددداء احلددددروبال ل دددددد ت ددددص للعددددار ح ي دددددة هددددذح الدولدددددة 
الصددهيونية وجرائمهددا ا حدد  الشددعو ال فددلطصال  مددا حكددام العددرب فييدددو 

ماه    التمااي   ال س أ  تم ب هدوا لدذل  اسمدر بعددال قدا  هللا تعداىل ) ر إ  م 
(ال  تع و ممم إ ر  ال رآن وهو غافل عدم فهمدهال مدا قدو  هدؤالء  ا عاك,ون

الفاسة بدءأ مدم جاللبده وسديا ته ومعاليده  ىل عدوح  مدام هللاال مدا ا سدي ولون 
ع دددما ت ددر وا ب ع ددما سيفدد هلم عددم حدد  الشددعو ال لفديطيين؟ال مددا  دد هم 

ةكم ددا ابل ددوع وال مدد ؟ال   ددم إبحددداون عددم خددوفهم سمرإكددا و سددرائيل الدد  
فشلع ا مواجهة ال اومة اإلسالمية ا حرب ل  ان اسخريعال وال إبحداون 
عمددددا اسددددتاعاهم هللاال  إددددم العروبددددة سن اإل ددددان ر إ  ددددى ا صدددددورهم  ال مددددا 

 هم للصددددد م   دددددم ال إ دددددللون بددددده الشدددددعوب؟  إ دددددم هدددددؤالء  ن عددددددم سددددد و 
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إع دونددده؟ال ه الددد  عددددع  ادددكا  للعكدددوث علدددى اسسددديا ال  ن هدددؤالء قدددّدموا 
المرب ورءساء المرب على الفلمص وم سد  الفدلمص ور خي دوا  لد ال ف دد  
كددان بددوش وسدداركوزي إددزوران ال ط ددة ع دددما كددان الشددعو ال لفددطيين إددذب  

صدددداال الاصصدددة ل مددددر  ىل تددددمري ال دددداينوإعدددذب وجيدددوه ا غددددزعال وصدددل اس
الشعوال كي  لو  مرت وزراع الداخلية  ولة الصهيون؟ مدا ا سدي و  هدؤالء 
الرءسداء العددرب؟ ل  ددوا ببلدد  العمليدة  سددره مدا  كددمال ولك  دا نشدداهد م ددىن 
وزراع الداخلية ا غزع تفو  ابإلرو وال  حد فرو سداك اال  ن دا علدى إ دص 

عدرر الادزي إزإدد مدم ادع ية  ن مثل هذح البصرفات الصهيونية والصدمع ال
اهاهدإم وقا رم  مثا  الشيخ  سامة ح  ه هللاال ف د  هر للشدعوب خدزي 
هددددؤالء احلكددددام الددددذإم ال  لكددددون قددددرارات  ن فددددهمال  ن كددددل هددددذح اسن مددددة 
تشدددارو ا ه دسدددة م سددداع اسمدددة اإلسدددالمية لدددذا ال ندددر  ع  دددا  ن المدددربيص 

العددو الصدهيوين عل داال سن  لد   إفدبهزءن ةكامهدا و مدرو م ابلبط يد  مد 
قد   سراال ف دوش إبحدرو مدم م طلد  ال دوع وعلدى هدؤالء احلكدام ات اعده وهدم 
ممم ددون  عيدد همال وكالمدد  هددذا ال إعددين تك ددري  حددد  و  عددوع الشدد اب  ىل 
رف  الفال  ا  ي  ولة  سالميةال بل ن ل احل ائ  كما كاندع جتدريال وهدذا 

اسمددور بفدد و  ت اعدده لدددإ  اددص وال الددرئيو اسعمددى هددو ال إعددرث ح ي ددة 
إعددرث كيدد  إددوازن تصددرفاته العاليددةال  ندده مددم فدداو   ن جيامددل اددع ه ومددم 

م  وهددد  مجهورإدددة لدددى العدددرب وخيدددوفهم زدددريا م الفدددلجهدددة  خدددر  إكدددذب ع
ال وكاندددع ز رتددده الصصدددة ل اقشدددة ملددد   إدددران كمدددا تفدددمى   إدددران اإلسدددالمية

ااصددية هدؤالء الصدهاإ ة اجلددد  ال دووي مد  هدؤالء احلكددامال وكدل مدم إعدرث 



                   975War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

ا ال يددددع اسبددددي  إعلددددم   ددددم إفددددبمبعون برءإددددة اسجفددددام وال  ددددا ت وهدددد  
 تبطاإر وك  ا  لعاب فيدإو وال حو  وال قوع  ال ابب العل  الع يم.

 
 االستمجدا  و ح الللطة

 
ما ام  تكلدم عدم االسدب دا  والب در  ابل دوع جيدو علدّ   ن  تطدرمل 

 ادرمل  فرإ يدا ف ددد ك دا نبداب  البطددورات  حدداا مددا مدم جدإدد  ىل الوضدد  ا
بعددد االنبادداابت الكي يددةال وتدددم ك سددالمص جهددا إم ال نددؤمم ابلدموقراييدددة 
المربية سن ارإعب ا  وسد  م هدا وفيهدا  حفدم احل دومل وتبماادى مد  ال طدرعال 
لف ا م    وقرايية الدزواد الثلد  وحكدم الشدعو ابلشدعو والفدطلة الكاملدة 

الم ال ددار  الددذي ر إ ددبج ا عدددع  و   ال الدددمار واالسددب واء للشددعو والكدد
ابسج دددد  وفددددرو  ن مددددة  سددددب دا إة تدددددع  البعد إددددة ولك هددددا فر إددددة  الددددة 
م لمدددةال فهددد  تبحددددا عدددم عددددم الل دددوء الشدددعوب العربيدددة لفياسدددة ال دددزو  
للشددددواره واالحب دددداد سن  لدددد  إددددؤ ي  ىل ال بددددل والدددددمارال ونفدددديع تلدددد  

ايية ال لمة   ا  مدرت الشدعوب ع ددما زجدع اسلدوث مدم اسن مة الد وقر 
 ب اءهددددا ا الفدددد ون ا طددددريع وال لمددددة  كثددددر مددددم غوانب دددداموال ل ددددد  رع ددددع 
العارضدددة الكي يدددة مجيددد  الددددو  العربيدددة س دددا خائ دددة  ن تل ددد  الشدددعوب  ىل 
عصدددى االنب اضدددة كددد    ددد  العدالدددة وجتدددد هلدددا هامشدددا ا العمدددل الفياسددد  

رإعب ا االسدددالمية هددد  الددد  تعطددد  احلددد  ا كدددل ال دددان  ن الشدددرإ ال  ن اددد
إكونددو سواسدديةال فاحلدداكم وا كددوم ع دددهللا سددواءال وع ددد ال  دداء اإلسددالم  
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فهم سواءال "مص اسبع د  ال ان وقد ولدرم  مبهم  حررا"ال هذح ال ولة الد  
تزإم م ىن اسمم البحدع ه  م الة للالي ة الراادع عمر بدم ا طداب رضد  
هللا ع ددددددهال  ن االسددددددالم إددددددده  ىل االنبادددددداابت و ىل م اإعددددددة احلدددددداكم برضددددددى 
الشددعوال و ىل انبادداب  ددالو اددور  خيبددار فيهددا حكمدداء ووجهدداء و ت يدداء 
ال ان لك  إبولو مفؤولية   ارع اؤو مال وال إدتو الددإم اإلسدالم  لل هلدة 

سدديابار والفددرامل واهددرمص والرضددى ال  فدديص  ن خيددتوا كمددا ادداءواال كيدد  
الثليص والفدرامل ومهربدو الاددرات وال اسددإم رجداال ادرفاء ليبولدوا  مدرهم؟ال 
 ن يرإ ددددة االنبادددداابت ا اددددرإعب ا ختبلدددد   امددددا عددددم الطرإ ددددة المربيددددة الدددد  
تفدد و الشدداكل ا كددل العددارال ل ددد نيفددع هددذح اسن مددة  ن الد وقراييددةر 

اابن  ال ابلددماءال فد ال  مداء تصل  ىل  ي بلد غدرر بددءأ  مرإكدا و ورواب واليد
فددددددال وجددددددو  للد وقراييددددددة وآخددددددر تصدددددددإر للد وقطيددددددة نشددددددهدها ا العددددددرامل 
و فمانفبانال  ن ا ي عا ال ندده  ال الددماء  ال   ا تدرو احلداكم ادره هللا و ن ر 
إكم جاحدا لذل  ابت امل العلماء الالصدصال وخاصدة  ن ر إفدب  ل ق لب دا 

اجلمهدددور  و  ون جحدددد ا علدددى مدددذهو ا هلددد وتدددرو الصدددالع  نكدددارا و جحدددا 
و نكدددار علدددى مدددذهو اإلمددددام  محدددد وتدددم ويدددل هلددددذاال وقدددد  صدددع م هددددوم 
الد وقرييددددة لدددددإ ا ون ددددام احلكددددم ا اإلسددددالم ا ال صددددل اسخددددري مددددم هددددذا 
الكبابال وما حصل ا كي يا  مدر كدان وال بددا م دهال فد ن الفدلطات ا هدذح 

مل وحدر ت ال ددانال وتفددمى ابل هددوم الد ال  اسفرإ يددة   بددع علدى سددرقة ح ددو 
اإلسدددالم  فب دددة وهددد   ادددد مدددم ال بدددل وال هدددو والفدددلوال سن سدددلو حرإدددة 

فر   1000ال ان واسبع ا هم  اد مم ال بلال لا ا إبع و ال ان مم قبل 
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ور دددددري  كثدددددر مدددددم نصددددد  مليدددددونال وال إبع  دددددون مدددددم سدددددرقة  صدددددوات  مدددددة 
الدددددو  العربيددددة فياوفددددون  كماهلدددداال   ددددا سياسددددة الاددددابرات الدددد   ددددارن ا 

ال دددان مدددم ق دددية ال دددزو   ال الشدددواره واالحب ددداد وإ ولدددون هلدددم  ترإددددون  ن 
تص حوا مثل كي يا واجلزائر وكذا وكذاال ونفيع هذح اسن مة الشدمولية ومدم 
 ثلهدددا   ددددا جددداءت بعددددد سدددد   الددددماء االن ددددالابتال فهدددد   دددرم لمريهددددا مددددا 

نو جدددددداء بعدددددد  ن دددددالب زإددددددم  جازردددددا ل  فدددددهاال  ن احلددددددزب احلددددداكم ا تدددددو 
العابدددإمال وكددذل  الثددورع ا مصددرال وال شددري ا الفددو ان وال عثيددص ا سددور  
وسدددلطة آ  سددددعو   خلددددع حدددرواب مدددد   هددددل ال يدددع اهلددددامشيص وضددددد الدولددددة 
اإلسالمية وقبها لبصل  ىل الفدلطةال  مدا لي يدا فحددا وال حدردال وهلدم جدرال 

وهدا هدم اليدوم فرمدون الشدعوب    م مجيعا وصدلوا  ىل الفدلطة ببلد  الوسديلة
مدم الب دداهر وال دزو   ىل الشددواره س دم إعرفددون ال بي دة مفدد  اال والكدل إعلددم 
 ن هددددذح الفددددلطات لددددو فبحددددع اهددددا  للمعارضددددة ا بال هددددا لددددا ب يددددع ا 
ال الفلطة حل ة واحدعال ل د س م الشعوب م هم فمم ي يعدة اإلنفدان البميدري

سدددد ةال وال إفددددبمرب  ن  30ة م ددددذ طله دددداو مددددم إب هددددى  ن حزبدددده ا الفدددد
% سن لددد  احلددزب اددع ية واسددعة ولدددإها بددرامج 99,9تكددون ال بددائج هدد  

سياسدددة م  بحدددةال وكدددل هدددذح الكلمدددات العفدددولة اههدددزع للبصددددإرال كلهدددا ال 
 سان هلا مم الصحةال ما ا حل ابحلدزب احلداكم ا مورإبانيدا ع ددما اندب   

ال ل دد  خدل  لد  احلدزب ا اجليش و خذ ح  الشعو مم الفلطة ال اسدع
االنباداابت ور فصدل علدى  ي نفد ة تدذكر رغدم  نده اسدبمر ا احلكدم لعددع 
ع دددو ال لدددذا ندددر   ن هدددذح ال ددداهيم عدددم الشدددع ية كلهدددا كذبدددة محدددراء إدددرا  ملدددا 
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البفدددت علدددى سدددرقة  صدددوات ال دددان وحدددر رمال  ن مددد   كدددل هدددذح الفدددلطات 
إم والصداحلص ومشداركبهم ا مراكدز العربية  ن ر ت ب   بواملا للعلماء وال كدر 

ال ددرار و عطدداء حدد  ال ددان ا الب دداهر الفددلم  للمطال ددة ة ددوقهم الشددرعيةال 
فف ر  الب ربة الورإبانيا والكي يدة ا عددع  و  عمدا قرإدوال وهدذا مدا خيشداح 

 يماع العرب ومم كان معهم مم الدإكباتورإص ا الدو  اإلفرإ ية. 
ام الكيددين ال ددائو ع دددما  ا بددع ل ددد ولجهددع ضددربة قاضددية لل  دد

العارضدددة قوردددا ا الربلدددان و خدددرد ) و  كددداابرو( مدددم كرسددد  رئددديو الربلدددانال 
و  خددل ادداجمل آخددرال وهددذا  مددر  رخيدد  ا هددذا ال لدددال فكددل هددؤالء وق دداع 
ا كمددة العليددا   اخبيددارهم مددم ق ددل الفددلطات الدد  كانددع  لدد  ملبدداان وزورا 

مدددا اليدددوم ف دددد تمدددري كدددل اددديتال والدددذي إ دددم  ن م اليدددد احلكدددم ا الربلدددان  
ا كي يا ق ل  فهو ال إ هم سياسة هذا ال لددال  ن العارضدة الفياس  الصراه 

الكي يددددة هدددد   قددددو  معارضددددة ا  رخيهدددداال ف ددددد تشددددكلع مددددم مجيدددد  ال  ائددددل 
الكي ية لك  تدزإ  ال  يلدة الكدرب  الد  ترإدد  ن تدبحكم بكي يدا لوحددهاال  مدا 

 الوا ي البصده فه  نزاعات ق ليدة قد دة ال خي دى علدى ما جيري مم قبل ا
مددم إب دد  الفياسددة الكي يددةال ف ددد حصددلع ه دداو م اواددات ا عهددد الددرئيو 
موي وبف و اسراض ال  نين   دا عم اسوضاه الكي يدة س دا رم دا كثدرياال 

 ش  25فدد حم نب دددرر بفددد و سياسددة كي ددداك  ف دددد غيددو و سدددر  كثدددر مدددم 
صال والعارضة الكي ية كانع تفعى لعرفة ح ي دة هدذا مفلم وسلمهم لةايوب

اللدد  كمددا عارضددع قددرارات كي دداك  ع دددما حدداو   مددج ال  دداء اإلسددالم  
ابلعلمداينال جيددو  ن ن ددر   ي تطدور إصددو ا صدداال الفدلمص مهمددا كددانال 
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ف دددد فدددر  الرسدددو  ب صدددر الدددروم علدددى ال دددرن وهدددذا  مدددر بشدددري ي يعددد ال وك دددا 
لى كي اك  وقد وصل الل ات لل معيدة اسمميدةال كمدا نباب  ال م  العال  ع

اددددككع الكثددددري مددددم الدددددو  ا والإبدددده الرةسدددديةال و هددددر للعيددددان  ندددده إ بددددل 
الب ددددددداهرإم ابلرصدددددددان احلددددددد   ون  ي رمحدددددددةال والفددددددد و حدددددددو الكراسددددددد  
والفدددلطةال و فعدددا  هدددذا الرجدددل لددديو بعيددددا عدددم حكدددام العدددرب والفدددلمصال 

شددهد حددراب  هليددة ا بعدد  ال دداي  وسددوث تبطددور اسوضدداه قرإ ددا حيدد  س 
ليو بف و الفياسة بل سس اب ق لية ومشاكل قد ة سب هر ولم إفبط  
 حددددد  ن إوقدددد   لدددد  ا الوقددددع ال رإددددو   ددددا  ح ددددا  قد ددددة ولك هددددا ق ليددددة 

هددو  ن تبحددو  هددذح االادددب اكات  ىل  ي إباددوث م دده اجلميدد وعرقيددةال والددذ
بمددداءهم الفياسددد  ولددديو  غبيدداالت سياسدددية حيددد  إمبدددا  ال دددواب بفددد و ان

 ال  ل .
 

 إخ,ا  اجلرمية
 

سدد نب ل مددم اددرمل  فرإ يددا  ىل وزإرسددبانال وهددذا االنب ددا  إوضدد  
لل ددارف كيدد   ن م سددات ا كانددع موزعددة مددم ا ددي  لليابفددةال ك ددا نشددهد مددا 

ت صدد  عدرب ج ددور ا بمدددا ال  1جيدري ا غددزعال ونفدم   ن الطددائرات الد 
ت الروسدية ا الشيشدان ومدا نل د   ن   نفم   ن ه او ه دوم علدى ال دوا

نشهد عرب ال  ائيات قبلدى وجرحدى مدم الددنيص ا الصدوما  و فمانفدبانال 
 ما ما كان جيري ا وزإرسبان فهو  ع مال ف د قرر اجليش ال اكفدباين جعدل 
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 ب دددداء ال  ائددددل اهلدددددث الرئيفدددد  هلددددذح الرحلددددة احلرجددددةال ولكدددد  خت دددد  تددددوريف 
 غبيدا  بوتدو و خ دداء تلد  اجلر دة ة دة ماربددة االسدبا ارات ال اكفدبانية ا 

ال  ائددل ا  ددص لدددإ هم  اإلرهددابال ل ددد حددان وقددع االخب ددار احل ي دد  سب دداء
عدم الركدوه للمطالدو اسمرإكيدةال ل دد ابت هللا و م للموت ا س يل واجلاهزإ

واضددحا  ن الفددد  آي  إدده جتهدددز للعمددل العلدددين  اخددل ال اكفدددبان وسددديكون 
ن ال اكفددبان ال تعمددل كمددا جيددو ل دد  اإلخددوع مددم الدددخو  المطدداء مددزاعم  

 ىل  فمانفددددبان ومفدددداندع  خددددوا مال وسيفددددبملون كددددرزاي ا  لدددد ال ال هددددار 
عددداوع بددص ال لدددإمال وكددذل  سدديكون البدددخل ة ددة محاإددة الفددال  ال ددووي 
ال اكفدددبان مدددم الفددد ويف ا  إددددي البطدددرفص  لددديو هدددذا مدددم الع دددو؟ال  ن 

هددر    ددا ترإدد  مددبالو البيك ولوجيدة ال ووإددة وإدددعون ا هدؤالء فدداربون  إدران 
االجتاح العاكو   م إرإدو محاإدة الفدال  ال دووي ال اكفدباين اجلداهزال   هلدا 
مدددم مفدددارعال وكدددل مدددا ا اسمدددر  ن محدددى يال دددان ال اكبفدددان قدددد سدددام ا 
  ممددددة  اسمرإكددددان و  اررددددم كانددددع تكددددذب علددددى العددددار   ددددا ت  دددد  علددددى 

  ت دددص هلدددا  ن هدددؤالء الفدددلحص هدددم  كثدددر خطدددورع مدددم ال اعددددع  اإلرهدددابال
ن فددددهاال  ن هددددؤالء فمون ددددا ولفدددد ا تددددم مددددم تمدددديهمال وال إرت طددددون م ااددددرع 
ابلشدديخ فهددؤالء سيواصددلون ن دداهلم ضددد مشددرث واإل ارع اسمرإكيددة حددص لددو 
مات  و قبل الشيخ  سامة ح  ه هللا. ف ا اء كباب  هلذح الفطور وا  رإخ 

م كانع ال وات الفلحة العفكرإة ال اكفبانية تمزو  ب اء 23-1-2008
ال  ائل ابلطائرات و او  حصارهم كمدا إ عدل ب دو صدهيون علدى  ب داء غدزعال 
وختيل  خ  ال ارف  إم كان الدرئيو ال اكفدباين ا هدذح اسا داءال كدان إعمدل 
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 خ داء ل اءات م   غ ياء العار ا م بد   إ ون لك  إدعموح ا  جرامه و 
جر ة قبل ب ا ريال وار  لوزإرع ا ارجية اسمرإكية ما فددا ا بدال حال سن 
هددذح الددر ع هدد  ق لددة حكددام الفددلمص والعددرب والعيددا  اببال وكانددع ت ددم  
الرسددا  قددوات تدرإ يددة لبلدد  ال دداي  لكدد  تدددرب ال ددوات ال اكبفددانية علددى  

جتهل راإو  ن اجلديش  كي ية مواجهة ال  ائلال وهللا   ا مهزلة  خر ال كي 
ال اكفدباين هدو مدم  ف دل اجليدوش ا العدار وال  بداد  ىل تددرإ ات  مرإكيددة 
الدددد  ت ددددص ل ددددا  ن جيشددددها فشددددلع ا العددددرامل وهدددد  تبهدددداو   مددددام ضددددرابت 
اهاهدددإم ا  فمانفددبانال فكيدد  تبايددل هددذح الددر ع   ددا الدد  سددب  ذ اجلدديش 

ت  دددددددذ ن فدددددددها ا  فمانفدددددددبان  ال اكفدددددددباين ا م ددددددداي  ال  ائدددددددل؟ال ولدددددددا ا ال
اهددداورع؟ال   دددا البددددخالت ا الشدددؤون العاليدددة وماولدددة االقدددتاب مدددم ال   لدددة 
اإلسددالمية بباوإدد   هلهددا  ن اإلسددالميص إفددعون  ىل ال يددل م هددا وهددذا مددم 
التاهددددداتال سن دددددا نعلدددددم  ن ال   لدددددة هددددد   سدددددالمية وبيدددددد اجلددددديش ال اكفدددددباين 

ة ذا اجلددديش ا هدددذح الرحلدددة فهددد  مرحلدددداإلسدددالم ال ومهمدددا اخبل  دددا مددد  هددد
يددددع هللا مفددددو  وهددددو قائددددد  ددددال  وسددددب به ال وقددددد  وضدددد   لدددد  الشدددديخ ب

ال  ائددددل اإلسددددالمية ا ال اكفددددبان  و مددددا إفددددمى بطال ددددان ابكفددددبانال وهددددم 
ادد اب ابإعددوا  مددري الددؤم ص ا  فمانفددبان وإدددافعون عددم الشدد اب الهدداجرإم 

الددال ممددد عمددر. ال   ددم  ن الفدد  آي ا م دداي هم  مددر مددم  مددري الددؤم ص 
 إه تميو ع ها مثل هدذا الفدي ارإو  رسدا  قدوات  ىل تلد  ال داي ال فالفد لة 
برمبهدددا ليفدددع مرت طدددة حاليدددا ابلشددديخ  سدددامةال بدددل  صددد حع مفددد لة ادددرث 
لعمة ال  تر  اهازر وال  ابل والدماء ا كل إوم وبف و سياسدات اإل ارع 
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وهدم إبحدداون الفياسدة ليفدع جدإددعال فم دذ  مدد اسمرإكية اهرمدةال وهدذح 
يددع هللا مفددو  وجيهددزون اإلعددالم الوجدده ل  ددل اسضددواء ابسددبمرار عددم الددال ب

ه ليكون هذا اسخري هدو كد ش ال دداء اجلدإدد للم دازر الد  سدبحدا ا ي ل
 فمانفددبان  و وزإرسددبانال  مددا نبددائج احلددرب ا هددذح ال دداي  فمعروفددة مفدد  ا 

ع تدخل هذح ال اي  ال  الية واسفمانية  ال وهزمع حص لو  فليفع ه او قو 
كدان  لدد  بعددد مائددة سدد ةال ولل دديش ال اكفددباين ا لدد  عددربع لعمرإكددان  ن 
ال جيددددر وا للحماقددددداتال و ن  افعهددددم كدددددرزاي لددددذل ال لكددددد  إمطدددد  فشدددددله ا 
الداخل ابل اء اللوم على الفلطات ال اكفبانيةال  ن  مرإكا اين ه  خائ ة 

ا  حلددد  ال ددداتو بفددد و قددددوع اهاهددددإم واسدددبمرار جهدددا هم ا هددددذح مدددم زو 
ال دددداي ال وهددددذا  عددددتاث ابهلز ددددة مفددددد  ا كمددددا  ن كثددددرع الددددز رات هلدددددؤالء  ىل 
ج دددو هم إدددوح   ن  ول دددد  اجل دددو  ا حالدددة ن فددددية غدددري مفدددب رع  امدددداال   اأ 
ال دددب  وال صدددر قرإدددو  ن اددداء هللاال سدددوءا وجدددد الشددديخ  سدددامة  م ر إوجددددال 

ف لة كما قلع ليفع مرت طة  حد بعد اين   دا مفد لة حيداع  و مدوت فال
واددرث وكرامددةال وتددم كمددا ن ددو   ائمددا ال  شددى اسمرإكددان وال غددريهم فهددم 
ال  لكددددون  رواح دددداال ور جيربددددوا ا  خددددو  العركددددة لوحدددددهمال فدددددائما إب عددددون 

لعركدددة  ون ولدددو  خلدددوا ا الاسدددتاتي ية اسدددبادام ال ددداف ص ا ليدددص لفددداعدرم
م اصرع بين جلدت ا هلم لدا ا بدوا  قي دة واحددعال ف ب داء جلددت ا الدذإم إل فدون 
مالبفددد ا وإبكلمددددون  لفدددد ب ا هددددم البدددد مركون  كثدددر مددددم اللدددد ال فهددددم الددددذإم 
إدددافعون عددم الصدداال اسمرإكيددة ا ال ط ددة رغددم  ن الشددعوب قددد  وضددحع 

هلددوانال مددا نددراح اليددوم هدددو هلددم   ددا ال ترإددد  ي عالقددات توصددلهم  ىل الددذ  وا
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الركددوه مددم ق ددل بعدد  حكددام العددرب الددذإم ر إشددكروا هللا فيمددا  نعمهددم بددل 
إفدددب  لون  عدددداء  مدددبهم بفددد و ضدددي  فهمهدددم للمصددداال العليدددا لعمدددةال سن 
هؤالء قد رضوا ابل ط  ال  رعع هلم مدم ق دل الفدبعمرال ولديو هلدم يمدو  

ارال هددل هددؤالء الثليددص مددم  ب دداء قددوع قوإددة تدددإر العدد  ن إصدد   اسمددة الفددلمة
المرب خري م ا حص نتكهم لي رروا في ا ما إشاءون؟ال واسمر ايخدر  ن  ب داء 
جلدددددت ا الددددذإم إعدددداونون اسعددددداء ال إفددددكبون  بدددددا فيهددددامجون ال دددداومص ا 
فلفدددددطص  لفددددد ة حددددددا  وإرمدددددو م بشدددددص اسل دددددائ ال ابيدددددة وإفدددددارون مدددددم 

 دددو  والعددددارو  ودددا هدددد  بكثدددرع التسدددداانت صدددوارخيهم وإ  دددون  ن كفددددو الع
العفددكرإة والصدددوارش العدددابرع لل ددداراتال   دددم  لكو دددا فمدددا ا صدددع وا ملدددا؟ال  ن 
سدد ويف صدداروش واحددد عشددواءي ا  اخددل م دداي  العدددو الصددهيوين إعددين  ن 
ضددمري  مددة ممددد صدددلى هللا عليدده وسددلم حدد ال  مدددا ابل فدد ة هلددؤالء البددد مركص 

 ددار مدد  العمددالمل فيكددربون ح ددم العدددو الصددهيوين إعددين  لدد   ن ددا نلعددو ابل
وإفدددارون مدددم صدددوارإخ ال فدددامال   إلومدددون ال اومدددة فيمدددا حصدددل للشدددعو 
ال لفددددطيين وال إلومددددون تلدددد  الدولددددة الدددد  ر تددددتو خيددددارا آخددددر للشددددعو  ال 
االن  ددارال فال ددم  إولددد  ن  دداراال   ددا اس م والدددو  وسددوث نددر  تمددريات 

و  ن ادددداء هللاال  ن الددددذإم إ  ددددون  ن اسمددددر بيددددد ع ي ددددة ا الفددددب  ل ال رإدددد
اسمرإكان وهم وجو وا السبع ا ان فهم وااون فاسمر بيد هللاال وهدو الفد و 
لعسدد ابال لددذا تددم ال نبكددل علددى اسمرإكددان بددل نبوكددل علددى هللا بعددد  خددذ 
 قل اسس اب البوفرع سن  ل  هو الطلوب.  ن ما نراح ا الواق  هدو  ندزواء 

وعددددم االلب دداث  ىل ادددع ه فكمددا علدددم اجلميدد   نددده إفددعى للب دددارب مشددرث 
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لل ددين صددهيون ا الوقددع الددذي إ بددل اددع ه وإ ددرب ا ددرباء الصددهاإ ة الددذإم 
إعملدددون مددد  االسدددبا ارات اسمرإكيدددة مددددم  جدددل العلومدددات حدددو  الفددددال  
ال دددددوويال وهدددددذا هدددددو هددددددث  عدددددداء اإلسدددددالمال ال يدددددل مدددددم سدددددالح ا ال دددددووي 

مشرث مم  ب اء اإلسالم مم االسبيالء مدم الفدال   الدفاع ال كي  خياث
ال ددووي وال خيدداث مددم وصددو  اس  ي الصددهيونية  ىل تلدد  اسسددحلة!ال  ن ددا 
ندددر   هدددو ات صدددهيونية لعدددز  ال اكفدددبان وهددد  الدولدددة الفددد ية ال وإدددة عدددم 
ا ي  اإلسالم  وضمها ا  ال ارا ال ا مةال ونعلم   ا  بل  اهل د حالياال  

هل حكام العرب ما إددور حدوهلم واسدبمروا ا ال دوم وال إ همدونال كما إب ا
و  ا فهمددوا ر فركددوا سدداك اال ل ددد جلددو اهددرم ابراو مدد  صدداح ه مشددرث ا 
ابرإو وةثا م دوه الفدال  ال دوويال م دذ مدص إب در  مدم تلطدخ إدداح بددماء 
ال لفددددطي ص ابلفددددؤا  عددددم سددددال  اسحددددرار؟ال وإروجددددون   ددددم إرإدددددون ف دددد  

 ن كانددددددع التسدددددد ة ال ووإددددددة ا  مددددددانال   ددددددم إعيشددددددون ا الددددددوهم سن معرفددددددة 
الفددال  ال ددووي لدديو ملكددا لشددرثال كمددا  ن زوالدده  ن ادداءا ب قرإددوال  ندده 
مل  للشعو ال اكفباينال وما جيهله ال ع   ن مشرث إفعى للببط ي  مد  
الصددددهاإ ة ا تددددل  بيددددو لكدددد  إ ددددمم عدددددم ماكمبدددده ا جرائمدددده مفددددب  ال 

ح ا الفددلطة ولددو قبددل اددع ه كلددهال ولكددم هيهددات لددذل ال  ن ول ددمان ب دداء
الشددعو الطدداهر ا  رو الطهددارع لددم إتكددوح لي  ددو مددم فعلبدده  ن ادداء هللاال 

م  ن بوابددة رضددى اهل ددد وال يددع اسبددي  هددو 2003ل ددد  ددم مشددرث م ددذ 
عرب تل  بيو ونف   ن رضى هللا فومل كل هدذاال وهدؤالء لدم إ  دو  ن فدهم 

كدددوارا  ن اددداء هللاال وجيدددو  ن إدددزو  مشدددرث وترجددد  ع ددددما سددديحل هلدددم ال
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ال اكفددبان  ىل هي بهددا العاليددةال ل ددد   ل ددا هددذا الرجددل ونددر  جليددا  ندده إطلددو 
(ال ل د جهل هذا  نه إعاين عزلة مم فأن الع ة هالعزع مم الك ار وال بلةال )

ق دددل ادددع هال   إلب ددد  ابهدددرمص والطلوبدددون لدددد  ال  ددداء ال اكفدددباين لكثدددرع 
ئمهمال كما إ ابل ب ي  صهيون وكل هدذح البصدرفات ت دص  نده خيد    ي دا جرا

وإفددارا لكدد  إ  ددو ولكددم  اإبدده قرإددوال  ن  ب دداء ق ائددل ال اكفددبان إ دددمون 
 رواحهدم للددفاه ع دا ا م داي هم وهدم عدازمون ا نشدر ا افدة اإلسدالم احلدد  

لكددددم ا مجيدددد  ال اكفددددبانال  ن هدددددفهم اسو  كددددان اجلهددددا  ا  فمانفددددبان و 
ع ددددددما زد مشددددددرث اجلددددديش  ىل م دددددداي هم لكددددد  إددددددذلوا  ب اءهدددددا  مددددددر مددددددم 
اسمرإكددانال اضددطر هددؤالء للدددفاه عددم  ن فددهم وهددم كددارهون لددذل ال فلدديو 
غاإبهم قبا  اجليش ال اكفباين بل تل ص ا بلص اسمرإكان الدرون ال اسية 

بي دوا ا  فمانفبانال وهذا اسمر واض  ا تصرفات قا ع هدذح احلركدة حيد  
لل ميددد   ن سياسدددبهم ليفدددع  صدددطدامية مددد  الشدددعوال ف دددد  عل دددوا   دددم ال 
إؤإدون الد وقرايية المربيدة لدذا فدال إعتفدون ابالنباداابت ال اكفدبانية ولكدم 
احلركددة لدددم تبددددخل ا م ددد  االنباددداابتال كمددا ن دددع وتدددرب ت مدددم  ي عمليدددة 

ح احلركددة اسددبهدفع االنبا ددات سدداب اال وهددذا اسمددر إوضدد  ل ددا كيدد   ن هددذ
ترإدددد مصدددلحة الشدددعو ومب دددورع ابلددددإم وليفدددع هلدددا عالقدددة بث افدددة البك ددددري 
وغريهدداال بددل لدددإها وعدد   إددين وسياسدد  لددا جيددري ا ال ط ددة ولددم جتددر لكدد  
ت ددب  ال ددار علددى  ب ددداء  مبهدداال وهدد  م ددطرع للددددفاه عددم ن فددها ف ددد ال وا 

سددديمريون احل ي دددة  ن  مرإكدددا ال تعدددرث ح ي دددة  ن هدددؤالء إب ددددمون بفدددرعة و 
اسوضاهال ف د وضدعوا هللا نصدو  عيد هم و خلصدوا ال يدة لدهال وهكدذا فدب  هللا 
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هلددم ايفددامل والفدد ل س ددم إعرفددون مصددا ر البموإددل و قواهددا البوكددل علددى هللاال 
اجلميدددد   ىل  ودعلم واحدددددعال وندددد ن م سددددات  مددددة ممددددد صددددلى هللا عليدددده وسدددد

يو ه دداو فددرمل فيمددا الصددرب سن هللا مدد  الصددابرإمال  ن ال سدداع هدد  واحدددع لدد
جيدددري ا الصدددوما   و غدددزع  و وزإرسدددبان  و حدددص ا الددد ال  اسخدددر  الددد  ال 
حددددرب فيهدددداال و كددددرب تلدددد  ال سدددد   ن جتددددوه الشددددعوب ورددددانال وتفددددامل  ىل 
ال فدددا  بشدددكل مددد  مال  نددده  مددددر رهيدددوال كمدددا  ن مدددرو الاددددرات وال دددد  

 دده هلددا الكثددري ب ال بشدرع ا بددال ان كلهددا  خطدر و قددو  مددم احلددروب ولكدم ال إ
 مم ا ليلص وال ص ص. 

 ن الدددذإم إراه دددون علدددى  مرإكدددا و خواردددا فهدددم واادددون  ن هدددذح 
الدولة الك ريع ال   را ت  ن ت صو ن فها  مربايورإة علي ا وقدد فشدلع ا 
 لدد ال ال ت دددر علددى محاإددة اددع هاال ولدديو آحددا  اسفددرا  بددل  ول دد  اجل ددو  

ل بال هم ا عدع  و ال في دون  ن فهم بعد الفاب ص الذإم قاتلوا مم  ج
وصددددددوهلم لفددددددم الب اعددددددد ا يددددددوابر توزإدددددد  اسيعمددددددة وإ ددددددامون ا الطرقددددددات 
وإصد  ون   ددم مدم الشددر إمال ختيددل  ولدة تمددزوا العددار وهد  ال ت دددر  ن ت  دد  
و دددل مشددداكل ج و هدددا الفددداب صال ورمدددا إ دددم الددد ع   ندددين   ددددا ةمدددان 

  فالب دارإر اسمرإكيدة هد  الد   دددا  ن ف د ال ولكدم الواقد  إصددمل كالمدد
% مددم الشددر إم هددم مددم قدددامى ا دداربصال لددذا تددم ر  دداث مددم 25ن فد ة 

 مرإكددا ع دددما كانددع  مرإكددا ال وإددةال فكيدد  ملددا وتددم نددرغم  ن هددا ا الطددص 
إومدا بعددد آخددرال كلهددا مرحلددة وتبمدري اسوضدداه  ن ادداء هللاال وتددم ابلددذات ا 

رحلددة الصددداال والب دددارب ووضدد   سدددتاتي يات جدإدإدددة هددذح الفددد وات ودددر م
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لعىن اسمم ال وم ال  ن ا نر   ورواب الع وزع تعو  ب دوع مدم خدال  اإلقبصدا  
ولدددديو الفددددال  ونددددر  تراجعددددا ملموسددددا للمطرسددددة اسمرإكيددددة رغددددم  مبالكهددددا 
الفددال  ونشدددهد صدددعو ا جدإددددا للدددرون مدددم خدددال  البحال دددات مددد  الددددو  

 مرإكددا ع هدداال وهدد  ا ال ط ددة كدد إران وتركيددا وغريهدداال  الا يددة الدد  تب اهددل
وال ن فددددى الدددددب الصدددديين واهل دددددال كمددددا  ن اجل ددددوب اسمرإكدددد  غددددري مهبمددددة 
بواادد طم بعددد بددزو  اليفددارإص فيهدداال وجتربددة الربازإددل ال اجحددة تشدد   هددؤالء 
علددددى يددددالمل الشددددما ال  ن العددددار سيشددددهد تمددددريات م اج ددددة ولكددددم الفددددؤا  

  العددرب والفددلمص ا هددذح البميددريات؟ال اجلددواب واضدد ال الطددرو ال  إددم موقدد
فهم مشمولون ا تث يع كراسيهم ومجد   مدوا  الد    و يالدة ال ي دانال ونفد  
هدددددؤالء  ن اسوروبدددددص فعلدددددوا  لددددد  قددددد لهم ور تددددد  عهم  لددددد ال  ن كدددددل هدددددذح 
البمددريات هدد  ال خت ددى علددى هللا اسحددد الددذي خلدد  الع ددا  وإعلددم مددا إفددرون 

  ددا كدداسرو ع دددما إ فددد مددم ق ددل البمددريات ال اخيددة فدد ن هللا ومددا إعل ددونال 
إ عددد  الدددر   لدددواق  وم شدددرات لبصدددل  مدددا  ففددددح اإلنفدددان رغدددم  ن دددا نراهدددا 

 وك  ا عذاب  ليم.
 حما بة اجلدا 

 
م سيف ل ا الذاكرع 2008-1-23 ن هذا البارإخ و قصد 

رسومة هلدم مدم ق دل  نه اليوم الذي اسبطاه فيه الفلمون  ن إلموا ا طويف ال
ي مدددم الددددخو   ىل مصدددر او االسدددبعامر الكدددافرال ف دددد اسدددبطاه الشدددعو المدددز 

و لمدددددداء احلدددددددو  ولددددددو ل ددددددتع وجيددددددزع كدددددد  إبددددددزو وا ابسغذإددددددة واإلحبياجددددددات 
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اإلنفدانيةال  ندده إددوم  رخيدد  ابل فدد ة ل ددا وقددد علددم اجلميدد   ن احلدددو  ال فائدددع 
الصدددددريال مهمدددددا  را  م هددددداال فكل دددددا ا خ ددددددمل واحدددددد سدددددوءا ال لفدددددطيين  و 

اإلسدبعمار ت رقب داال  ندده إدوم ال ددر  والشدعور ابلعددزع ف دد فددر  اجلميد  ب ددرد هللا 
عم كرب مم كرابت  هل غدزعال وال إعدو  ال  دل ا هدذا اسمدر  ال ب الدذي 
سدار هلددم  لد ال وهللا وحدددح الدذي سددي ل إدرزقهم رغددم  ند  كددل الطواغيددع 

ية الدوليددة وإ فددون اددرعية هللا وبددين صددهيونال  ن الددذإم إراه ددون علددى الشددرع
سدددد حانه وتعدددداىل قددددد خفددددروا العركددددة فحفدددداابت االنفددددان مهمددددا كانددددع ال 
تفداوي اددي ا وال قطددرع م ارندة بلطدد  هللا بع ددا حال اإلنفدان إرإددد اددي ا ولكددم 

(ال ل دد خرجدع وميك رون وميك ر   و  خ حل اب اكرينب إ عل مدا إرإددال )
ريددددوم ومددددم الدوحددددة  ىل الددددرابيف ومددددم اجلمددددوه الفددددلمة مددددم نواكشدددد   ىل ا 

ال امددددة  ىل الايمددددات ال لفددددطي ة ا كددددل العددددار لددددبعلم فصددددال جدإدددددا هلددددذح 
الرحلة البفارعة ر حهاال فمرحلة ال ط ص وال طو اسوحد قد انبهعال ل دد 
 هددرت ال شددر ت  ن  مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم مفددبي  ة وقددد ر إ ددا 

اصرإم مم  ب اء غدزع. ل دد ارتعدو لبفاند ا   الفريات ال  خرجع ل  ا
قا ع العدو الصهيوين ع ددما ر وا قدوع و را ع الشدعو ال لفدطيين الدذي رفد  
 ن إف م ا  بشد  سد ون ال درن الواحدد والعشدرإمال  نده سد م ك دري إ دومل 
ما جيري فيه كل البوقعاتال سن ا ك ا نفم  بمونب امو والفد ون اسخدر  ا 

العربيددددة ولكددددم ا تلدددد  الفدددد ون إ ددددام الفدددد ص  حيدددداان الدددددو  اإلسددددالمية و 
وإفددبحم  حيدداان و كددل ابل دددوع  حيدداان وإ ددور زنزنبددده  حيدداان آخددرال ولكدددم ا 

اداجملال ال إفدم  هلدم  1,500,000س م غزع الك ري وسعبه  كثر مدم 
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  ىن مفددددبلزمات احليدددداعال حددددص تصددددرإ  اهدددداري إكددددون  لدددد   ددددع عيددددون 
بدارإخ  ن ه داو سد م فبدو  علدى مالإدص مدم الصهاإ ةال  ن ا ر نشدهد ا ال

ال شددرال وحددص هبلددر الفدديح  اسورور الددذي قبددل الالإددص ر إ ددين هلددم سدد  ا  
كهذاال ف د جل   ىل قبلهم  ون سد  هم ملدذح اسعددا  ال دامةال سن الدوت  
كرامة و هل غزع إ  لون الوت على الذ  وعذاب الف م واهلدوان اليدوم ال 

د والعشددددرون واسددددبطاه بددددين صددددهيون  ن إفدددد  وا تلدددد   ن ددددا ا ال ددددرن الواحدددد
اسعددددا  ال دددامة ا قطددداه عدددزعال مدددا ا فعدددل العدددرب والدددؤ ر اإلسدددالم  حلدددل 
هددددذح الشددددكلةال ر إكددددم بيددددداا  ي ادددديتال فددددال اجلامعددددة العربيددددة وال الدددددؤ ر 
اإلسدددالم  ت ددددران علدددى ال دددم ال بفددد و عددددم ا دددة هدددذح الؤسفدددات برملدددا 

م واقددد  ادددعوب  مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلمال  والال وبلعددددها الشاسددد  عددد
و ع دددو مدددا عع ددداح مدددم ر و  العدددرب ع ددددما هدددد  العددددو  نددده سددديتو غدددزع 
واددد  اال وتدددم كم اهددددإم نبطلددد   ىل  لددد  اليدددومال  ن دددا ن ب دددر اليدددوم الدددذي 
سددديتو العدددددو غدددزع وال دددد ة لعمدددة ف ب دددداء  مدددة ممددددد صدددلى هللا عليدددده وسددددلم 

يت لدددو ال تدخلددده وختدددوث  ب ددداء اسمدددة مدددم إفدددبطيعون مدددد  خدددوا م بكدددل اددد
عمالئدددده ا مصددددر واسر نال كددددان إ  مدددد   ن تفددددب  ل مثددددل هددددذح البصددددرفات 
ابل ر  وااليم  ان مم ق ل الفلطات الصرإة واسر نيدةال ولكدم ر نفدم   ي 
 ولدددددة عربيدددددة ترحدددددو ملدددددذح البصدددددرفات الصدددددهيونية لب دددددو  للصدددددهانية "تدددددم 

واضد    دا مهزلدة ال وميدة العربيدة واسمدين جاهزون لبدوىل  مدر غدزع"ال والفد و 
ال ددوم  المائددو ومددا  ىل  لدد  مددم ا ددزعالت الدد  زرعددع مددم ق ددل الفددبعمر 
وا دددوث مدددم الفدددب  ل بعددددم الث دددة ابب الواحدددد اسحددددال وكدددان ر و  حكدددام 
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والفياسيون العرب كما إل  " ن  سرائيل ترإد  ن ت   العرب ا  مر الواق  
  ولددةال فبهددبم مصددر بمددزع واسر ن ابل دد ة وع دئددذ لددم لددتو ال لفددطي ص بددال

تكون سهل فلفطص  ولة"ال ان ر كي  ضح  الشيطان عل  هؤالءال مدا ا 
 60نرإددد مددم  ولددة ال  لدد  سدديا عال هددل سددلطة ممددو  ع ددان هدد  الدولددة؟ال 

سدد ة وال إفددبط  ال لفددطيين  ن إبحددرو ةرإددة بددص  رضدده! هددل تفددمون  لدد  
مصدددر معدددززإم مكدددرمص ون  دددل ابجلدددوه مدددم  ن   ولدددة؟ال ا دددري  ن نعددديش مددد 

نكون  ع  حبال  العدو الصهيوين الدذي ال إدرحم و ن عيدع  لد   ولدةال 
 ن ال دداهيم اإلسددبعمارإة والفياسددية المربيددة الدد   نبا ددع حكددام العددرب هدد  
ال      غزع مم توحيدها م  مصرال  ن ا كمفدلمص نرحدو  ن تبحدد  غدزع 

ن ومجي  الدو  اإلسالمية ليبم البحرو مم جدإد م  مصر وال  ة م  اسر 
 ىل  رإدددر ال ددددن  ن ادددداء هللاال لدددا ا ن ددددن مددددا فعلددده اإلسدددبعمار ب ددددا؟ال وال 
ن دن ح  هللا الدذي  مدران  ن نبحدد كمفدلمص وال ن  دل ابحلددو  الرسدومة 
ل داال   ددا ا افددة اهلددوان وال دع  وا ددذالن الدد  تمددذي  ب داء اسمددة إوميددا ومددم 

امهم لك  ت  ى اسمة راكعة  ىل اسبد. وما  نين تطرقدع  ىل سد م ق ل حك
غزع الك ري جيو  ن  ال  نفى  ن   كر  ن س م غزع ر إدون ا  ي سد ل 
مدم سد الت ال  مددات الدوليدة رغدم  ندده سد م واقعد  إشددهد العدار بددذل ال 
ري  ما ت ارإر تل  ال  مات حل وقية بي ع للعار  ن  مرإكا ه   كرب  ولة تثد

ال وضددى وال بددل والبشدددرإد ا العددارال وهلدددا سدد ون سدددرإة وا  اخددل سددد و ا 
 كثر مم مليونص س ص وهذا إعين  ن ال  دام الدد وقراي  المدرر ر ت صد  

والبشرإع  هلذح  ب اءحال لا ا هذح اسعدا  الك ريع  ن كانع ال  ام ال  اءي 
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و  كمددا  كددرت ال ومع ددم ال ددزالء ا تلدد  الفدد ون مددم الفددالدددو  صددحيحة!
الب دددددارإر   دددددا الدولدددددة اسكثدددددر ا يدددددة ا العدددددار فهددددد  تفددددداند مجيددددد  الددددددو  
الدإكباتورإة وت  ل ب بائج االنبااابت   ا كانع الفطلة تب   واا طم وهذا 
ما حصل مدؤخرا ا كي يدا وا  وزابكفدبان وغريهداال ف دد سدكبع عمدا ت علده 

الكي يددة  ىل اين انئ ددص احلكومددة مددم قبددل للمعارضددةال ف ددد قبلددع الاددابرات 
معارضددص ومازالددع واادد طم سدداكبة عددم اسمددر وه دداو احلكومددة الدد  ت بهدد  
ح ددددومل اإلنفددددان و كثددددر  موإددددة مدددد  اددددع ها وهدددد   ايوبيددددا ومازالددددع  مرإكددددا 
تفاندهاال ر تعد الوال ت البحدع ةاجة  ىل تعلديم ال دان الد وقراييدة فهد  

الب رإدر نصدر ل دا ف دد ت دص لل ميدد   صداح ة ال وضدى العارمدة ا العدارال وهدذا
  خريا  ن ا ن اتل ن ام ال إهبم لل شرإة بل لصلحبها ف  . 

 ن ال  دددام الدددذي ال إؤإدددد كثدددرع الفددد ون هدددو ال  دددام اإلسدددالم  
والشرإعة ا مدإةال فكل جان إل ى جزاءح على ال ورال فالمبصو إ بل سنده 

 ن إع ددددو ع دددده  هددددل   خددددذ حدددد  امددددر ع  ون زواد وبع دددد ال وال اتددددل إ بددددل  ال
ال بيددلال والفددارمل ت طدد  إدددح وقطدداه الطددرمل إ بلددونال والزانيددة  والددزاين ا صددم 
إ ددددبال سن الددددزىن إفدددد و اسمددددراو لزوجبدددده الوفيددددة والعكددددو صددددحي ال كمددددا 
إفدد و اسمددراو للم بمدد  وإدددؤ ي  لدد   ىل خترإددو ال يددوت وانبشدددار  وال  

سال إكدددددررا فعلبهمددددداال سن الدددددزىن ا العدددددارال  مدددددا الراهددددد  والراه دددددة في لددددددان 
وهدذا مدا  كددح الطددو ا ممارسدة الدزىن  ون زواد إدؤ ي  ىل اسمدراو ا  يثدة 

الفددكرات والادددرات إ ددربون ابلفدديويف إوميددا حددص إبوبددون  جددوو زم  دداال ومر 
 ىل هللاال و ن تف   وا ا ال بل قبلواال وت  ى الف ون للب  إو ا حد  الدذإم 



                   992War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                      

 

 

 فددد  الددددإون ومدددا  ىل  لددد  مدددم الع دددوابت قبلدددوا خطددد   و مدددم ر إ ددددر علدددى 
الصمريعال و ن كانع الشرإعة ت در على جعل اهبم  إبعاا وإفام  الفلم 
 خددداح الفدددلم مهمدددا فعدددل ضددددح سن  لددد  علدددو اهلمدددة والفدددمو ومدددم مكدددارم 
اسخالملال ف د ع ى ال   ممد صلى ب عليه وسلم ور إ ب  الف ون هلمال 

ة ةدددذافرها فلدددم إ  دددى مدددم إفددد م  كثدددر مدددم   م   ا ات ع دددا الشدددرإعة ا مدإددد
     دال  ن عدددم تط يدد  ال ددان للشددرإعةف دد  و كددم  ن نلمدد  الفدد ون لعبدد

وم ا ك ان ب ؤمن وال  ىل انبشار الف ون وخترإو ميزانيدات الددو  بفد  هاال )
 (.مؤمنة إ ا       و سوله أمرا أن يكون  م اخلحلة من أمرهم

 
 

 ر   المجط ال
 

م هدذا هدو  رإدخ 2008-1-28هدال الواف  1429مرم  21
  اعدة ال  د  وكدان إومدا حزإ دا ابل فد ة    الفدلمص عامدة واهاهددإم خاصددةال 

بب ا مصددي ة ع يمددة بفددماه ن دد  م بددل قائددد مددم قددا ع اجلهددا ال وهددو اف ددد  صدد
اسش الشدددددهيد  بدددددو الليددددد  الليددددد  ا وسددددد  العدددددارو  ا ددددداء جهدددددا ح ا بلدددددص 

ا المددربيص ا  فمانفدددبان ونعددم الشدددها ع تلدد ال  ن ا دددرب اسمرإكددان وحل اءهددد
نشدر ا احدد  مواقدد  اجلهدا  عدرب اسنتنددعال وهد  كثدريع فه دداو اسلدوث مددم 
الواقدد  الدد  ختصدد ا وختددجمل اجلهددا ال ومهمددا فعددل العدددو إلغالقهددا فا دداوالت 
اليومية النشاء مواق  جدإددع مفدبمرعال وت ددر ابل دات إوميدا وكلهدا تبحددا 
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هدددا  وتدددم ال نعدددرث الكثدددري مدددم هدددؤالء الشددد اب ولكددد هم  ون اددد  عدددم اجل
إ دددددددمون خدمددددددة ع يمددددددة للم اومددددددةال ومع ددددددم هددددددؤالء إ طل ددددددون مددددددم  ورواب 

اللصددص عملهددم بال  ن ددا قددد ف دددان بطددال مددم  بطددا  اهاهدددإمال ل ددد كددان و 
هددذا اسسددد رجددل مشددهو  لدده ابإلخددالن ا عملدده وقددد سدد م سدداب ا لددد  

الددروإو ا طددري وفددر م دده مع ددزع ك ددريعال وهددو مددم  سددلطة آ  سددعو  ا سدد م
الطلدوبص عاليدا وقدد  كرمده هللا ابختددا ح ادهيدا نفد   هللا  ن إب  لده وال نزكدد  
علددى هللا  حددداال هددذا الرجددل قددد قبددل  ا دداء مدداو   ق دداه الشدد اب ال اكفددباين 
يز ابلصاحلةال وعدم التكيز جم ياقبهم ا م اتلة اجليش ال اكفباين بل التك

على  رسا  اهاهدإم  ىل العم  اسفماين ل اتلدة ا بدلال وهدذا  ليدل آخدر  ن 
قددا ع ال اعدددع إ ه ددون  ددج الشدديخ ع دددهللا عددزام بعدددم فددب  ال ددار ا الدددو  
اإلسالميةال وهذا الشيخ كان مم قا ع اجلماعة اإلسالمية ال اتلة اللي ية الد  

ية اجلزائرإددة  امداال وتعاهدددوا تد هج الوسدطية وتددرف  مشدروه اجلماعددة اإلسدالم
مددددد  الشددددديخ  سدددددامة ح  ددددده هللا بعدددددد غدددددزوات وااددددد طمال وكدددددذل  ادددددارو ا 
الباطي  لعدع معدارو ا  اخدل  فمانفدبان ضدد ا بدل المدرر.  ن دا نعلدم  ن 
اددد اب ال  ائدددل هدددم إددددافعون عدددم  ن فدددهم ولكدددم قبدددا  اجلددديش سددديؤ ي  ىل 

مدددددرم  20إدددددوم اإلا دددددص جتاهدددددل العددددددو المدددددرر الدددددذي إدددددتبجمل ب ددددداال قبدددددل ا 
هدددال ا م دداي  ال  ائددل مشدددا  وزإرسددبان مدد  ب دددعة  فددرا  مددم  خوانددده 1429

الهددداجرإم واسنصدددارال ومدددا نعلمددده  ن الفددد  آي  إددده هددد  الددد  قبلبدددهال وهدددذح 
ضربة  خر  حلكومدة مشدرث الد  تددع  الفديا ع علدى تراملدا وهد  لدم ت ددر 

ال  نده إددع   نده فارب دا على م   اسمرإكان مم البصرث ابلتاب ال اكفدباين
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تم اسجانو كما إفمي ا ونف   ن ه داو سجاندو مدم  ب داء الدروم اسعددء 
والك ددددرع إع ثددددون ابلددددتاب ال اكفددددباينال  ن الفدددد  آي  إدددده تب اهددددل مشددددرث 
ع دددما خيددجمل اسمددر ب بددل الهدداجرإم  و ادد اب يال ددان ابكفددبان وهددذا عددار 

 حدددددد  بطال دددددا الكدددددرام علددددى مشدددددرث ون امددددده الددددددإكباتوريال  ن  بددددو الليددددد  
وصددداحو  خدددالمل عاليدددة وااصدددية متمددددة جيمددد  ال دددان حولددده وال إ ددددرقهم 

  بداال و ان ب و ان ب راجعون.
 
 
 
 

 القاو  وابقتون
 

ما  ام  تكلم عم  حوا  الفلمص وم سارم ا زم  ا في  مد   ن 
-3هدددال والوافدد  1429مددرم  25 اددري ه ددا ولددو بشددكل بفددي   ىل  ندده ا 

مال ان  رت اسوضاه ا  ولة  سالمية  فرإ ية  خر  وه  تشا  2-2008
ومحل العارضص للرئيو  إىب الفال  عليه و را وا اإلياحدة بده وهدذح م سداع 

 اإ اإ بل فيها اعدا  مم ال فاء واالي ا  الفلمص. خر  
  

   ية األسر 
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م إددددوم آخدددددر  ددددر ك ميددددد  اس م واسسدددددر  ا 11-2-2008
 ما هم  ون  ي ت ددم إدذكر خبصدون مداكمبهم ا مداكمس ون اسعداء ك

اكمدددات الفدددرإة لةخدددوع ا غوانب دددامو اجله مددد  حيددد  إ  ددد  ا ال فمددد  بدددد  
 ش  ين ليو هلم  نو  ال   م قالوا رب دا هللاال وال إ دم  ندين  100 كثر مم 

مم قرر   م ليفوا  بر ء بل العدو ن فه ف د  ا بع الف  آي  إه  ن ال  
إ  عون ا  ل  الف م الفي ة الفمعة  بر ء وقد رف  الرئيو بوش  الذإم

يل اردددددا ابالفدددددراد عددددد همال وهدددددذا إعدددددين  ن هدددددذا الدددددرئيو هدددددو  ع ددددد  وفدددددو 
البعددذإو وبشددها ع  جهزتدده اسم يددة. سدد بطرمل  ىل  ن دداء ماكمددة  خدد  ا هللا 
خالد الشيخ ممد رفي  الدرب ف  هللا  سرح م  ةفة مم  خوانده ايخدرإم 

الوقددوث ضددد ال ايددلال  ن  مرإكددا  مددم إث ي ددان ددا نؤكددد  ن اإلعدددام ال عددهال ف م
وبرإطانيا تبحدداثن عدم حد  وابيدلال والع يدو   دا تبحددا عدم ماكمدات 
  هلا مم مفارع! كي  جتر  علدى البحددا اب اكمدات وهد  الد  اعب لدع 

سدددد وات ا الفدددد ون الفددددرإة وا طددددريع ور تعطددددى هلددددم  7ال ددددان سكثددددر مددددم 
ومل احليوان حصال   تبكلم عم ماكمدات و عدداماتال  ن اإلعددام  رحدم ح 

و حفدم هلدؤالء ممدا ت علوندده ملدمال مدا ا إ دم هددؤالء دخوان دا اسسدر ال  إ  ددون 
رت ددوا  ن خالددد ورمددزي ومصددط ى سددي كون وإبددرب ون ممددا  عل ددوح مددم ق ددل   ددم 

لشدد اب ورإة لكدد  إددذلوا اصددواادد طم ونيوإددوروال   ددا ماكمددات  مفدد لة المددزو
انب دا ات الكا بة   ا عا لةال وقد بدد ت   كثر وماولة   هار العدالة المربية

ت هر فم  مة الع و الدو  تشدك  ا قددرات الدوال ت البحددع ا   هدار 
هدددو ر  فعدددل هدددازر  9-11احل ي دددة ا هدددذح ا اكمددداتال  ن مدددا حصدددل ا 
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ا ي   اة  فا       م   ا أ          الا إَّن   ا وق      ه     و عبدددداءات علدددى  مب دددا )
(ال ل ددد ر   العددار البح ددر سياسددة  مرإكددا ا  يثددة خبصددون اإلسددالم ال  د يا

فهددد  ال ت  دددل  ي تصدددور لةسدددالمال وقدددد  هدددر  لددد  مدددؤخرا ع ددددما  ددددا 
ال فيو اإلنمليكاين ا برإطانيا ابمكانية  عطاء الفلمص ح  البحاكم  ىل 

ا مصددددلحة  ال  ددده اإلسددددالم  ا اهدددداالت اإلجبماعيددددة وهددددذا اسمددددر إصددددو
اإلنفددان ولكدددم مدددم ليفددوا مدددم ال شدددرإة رف دددوا  لدد ال   دددا  موعدددة سياسدددية 
فاسددع تددع  الد وقراييدة وهد  ا احل ي دة  م ال فدا  وا العدة وعددم ق دو  
ايخرال فهؤالء إ  لون ابلثليص وق  وا ففا هم وكل  عما  الشدرال  مدا ع ددما 

والفداوع بدص ح دومل اهبمد ال إبعل  اسمر اب ري لل شرإة ونشر احلد  والعدد  
إفددارعون  ىل ارددام اإلسددالمال زاعمددص  ن قددانون ال شددر هددو  ف ددل مددم قددانون 

سد وات  7هللا رب ال شرال  ن  اإة هدؤالء قرإ دة جددا وقدد عدرث العدار وم دذ 
ح ي ددة اسمددرال العددار إعددرث مددم هددو علددى ال ايددل ومددم هددو علددى احلدد ال ل ددد 

كددم العددار  ن احلددرب سددبكون خاي ددة قددررت هددذح اهموعددة ال اسدددع الدد   
ولك هددددا كددددذبع علددددى العددددار و علددددى ن فددددها و خطدددد ت ا  لدددد ال فدددداحلرب 
مفددددبمرع وسبفددددبمر ونؤكددددد هلددددا  ن ن فدددد ا  عمدددد  وصددددربان مجيددددل و قددددو  مددددم 
صددددربهم  ن ادددداء هللاال  نددددين  قددددو  هلددددؤالء الددددذإم إرإدددددون  عدددددام الشدددد اب ا 

حة مم ار اسسر والف ونال ور اها ع ا س يل هللا ورا قبلهمغوانب امو  ن 
نكددد ن ددر  بفددماه  ن هددؤالء الشدد اب سددي  ون مددم وإددالت الفدد م ا طددري 
بل داء رملدم واالسبشدها  ا سد يل هللا حدص  صدابب ا مصدي ة  خدر  و ثلدع ا 
 ل دددداء ال دددد   علددددى اسش وال ائددددد الددددال م صددددور  ا  هللاال وقددددد كددددان ال ائددددد 
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هدددذا ق دددل  ن إ دددا  سسددد اب تبعلددد  اسعلدددى ل دددوات يال دددان ا  فمانفدددبان و 
ابلفدددم  والطاعدددة كمدددا إ ددددوال وي عدددا ال خي دددى علدددى  حدددد  ن الشدددها ع هددد  
 حفدددم مدددم اسسدددر ولكدددم مدددا عفددداان ن عدددل فهدددذا جهدددا  ا سددد يل هللا وقدددد 

ولو  ا    ال تص ر وص ه هللا  ن فيه كرحال كما  ن ا ن بلى ب با   عداءانال )
 سر هدذا ال ائدد لدم إمدري ادي ا ا  (ال  نمنُم  ولكن ليمجلوا بع كم بمجع 

 رو الواقددد  فال يدددا ع العامدددة هددد  قدددد اخبدددارت م دددذ فدددتع ال يدددا ع العفدددكرإة 
اليدانية اجلدإدع ال  تبوىل العارو ا الداخلال كما  ن الال  ا  هللا قدد  سدر 
ا  اخل ابكفبان مم ق ل عمالء واا طم بعد معركة ضارإة  صديو فيهداال 

جددر  ا  اخدل  فمانفددبان مددم علميدات ر إكددم هددو  وهدذا إ فددر  ن كدل مددا
مددم إدددإرها مددؤخراال وال إشدد   حددد  ن اسعددداء سيفددعون  ىل معرفددة اهليكددل 
الب  يم  لل  ة العفكرإة والفلم ال يا ي وماولة معرفة  ماكم ال ا ع و مري 
الدددؤم ص والشددديخ  سدددامةال سن الدددال  ا  هللا كدددان مدددم ال دددا ع الدددذإم إدددربطهم 

يددزع ابلهدداجرإم العددرب ا  فمانفددبان وكمددا  ندده قابددل اسش الشدديخ عالقددات مم
سدددعيد  مدددري ال اعددددع ا  فمانفدددبان ولددده  تصددداالت ابلشددديخ   دددم ال دددواهري 
ولكددددم ال إ فددددر  لدددد   ندددده إعلددددم  مدددداكم هددددؤالء  و كددددان إبصددددل ملددددم  ور ال 
فددالل  اسمددين ل ددا ع اهاهدددإم هددو  مددر حفددان جددداال سن ددا نعلددم مجيعددا  ن 

و الددددذي نواجهدددده إبمثددددل ا الك ددددرا لعددددال  الددددذي  لدددد  مددددا  لدددد  مددددم العددددد
اإلمكانيدددات واجلواسددديو والددددو  وتدددم وب  دددل هللا ولددد  عيدددون هللا الددد  ال 
أتخذح س ة وال ندومال سدوث إ اجد  اسمرإكدان  ن الدال  ا  هللا فد  هللا  سدرح 

رإمال وما ورمحه  ن كان قد قبلال ر إكم إعلم الكثري عم  ركات قا ع الهاج
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حصل ا ماف ة ابلوتشيفبان مم اإلعبداء على هذا اهاهدد انعكدو سدل ا 
ا م ي  خيربال ل د كان الر  قاسيا مم ق ل  ب اء ال  ائل ف د اخب ى س ري 
ال اكفبان لد   فمانفبان وهذا إوض  ل ا ح م الفد لة وحفاسديبها لدد  

س م بفياسدة اللدص بدل اهبم  ال  ل ال  ن سياسة ال دوع لدم ت ابدل إومدا مدم ا
ال ددددد ابل ددددد. ال ن فددددى م سدددداع  خوان ددددا الددددذإم ا الفدددد ون اإلايوبيددددة فحددددص 
رف ع الرةسة الكي ية ق يبهم وا عع عدم وجو  س  اء ا  ايوبياال وهد  

اإلايوبيدة  ال  سلمبهم ق دل سد ةال فدرد هللا كدرب بع دهم وهربدوا مدم الفد ون
 ول د  الشد اب ا  ايوبيداال وكدان و كددوا ل دا وجدو  والفرإة حفو رواإبهمال 

ال كمددا  ن  خدداح وهددو اسش ح  لددة  حدد اهلدداربص قددد سدد م مدد  زوجدص سدداب ا
الددذي حدداو  ابددراز  مددرح ا كي يددا كددان قددد خطدد  مددم ق ددل الاددابرات الفددرإة 
واسبطاه ال رار مم الف م  إ اال لك  إ ي وا للعدار ح ي دة ال سداعال ونفد   

  آمص.هللا  ن إ    سر  مجي  الفلمص
 لياب القااد األسطو ة

 
إ  ه وإ  إلي ه ( و )العلر يل را ان م مال )13-2-2008

(ال ما  نين   دا عم  خ دار اجلهدا  واهاهددإم بشدكل عدام إ  يمد   اجعون
 ن  تطدددرمل  ىل ل  دددان للحددددإ  عدددم مصدددي ة  خدددر  و ع دددمال ف  دددل إدددوم مدددم 

ر وماولدددة قدددوع الدددواالع احيددداء  كدددر  م بدددل رئددديو الدددوزراء الل  ددداين رفيددد  احلرإددد
حشددد اسلددوث للمشدداركةال  صددابع  مددة ممددد صددلى هللا عليدده وسددلم بشددكل 
عددددام وحددددزب هللا بشددددكل خددددان مصددددي ة م بددددل و غبيددددا  ال ائددددد واسسددددطورع 
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ا عمليدة "حفو معب دات حدزب هللا" اجلها ي اسش الشهيد عما  مم ية 
اإلسدالمال وكاندع ج انة اسبهدفبه ا ج ا  الليل وا مدإ ة  مش  عاصدمة 

الرسدالة موجهددة جلميد  قددا ع اهاهددإم ا العددار  ن العددو الصددهيوين اهددرم ال 
إعتث ابلدو  وال ابحلدو ال فال إ  م  تم  ن نعتث ابحلدو  ع دما نواجه 
هذا العدو اجل انال ما س راح ا بدريوت هدو خدرود اجلمدوه بكدل الدذاهو ا 

"حفدددددو لشدددددهيد عمدددددا  مم يدددددة إلحيددددداء الدددددذكر  وتشددددديي  ج دددددازع ا 14-2
ا ن ددو الوقددع. وقددد فددر  العدددو الصددهيوين بميدداب معب دددات حددزب هللا"ال 

عما  مم ية هو مثابة  "الشهيد"هذا ال طل الع يم وبرروا عملهم ا طري  ن 
الشدددديخ  سددددامة  و   ددددم ال ددددواهري لددددد  الفددددلطات اسمرإكيددددةال فهددددؤالء قددددد 

اإلرهدداب مب  فددا لكدد  وجدددوا مددم سياسددة بددوش ومددا إفددمى ابحلددرب علددى 
إ  دددذوا كدددل جدددرائمهم  ون ا دددوث مدددم الفددداءلة  بدددداال وتدددم نعلدددم مجيعدددا  ن 
هددذا العددددو الصدددهيوين لدددم إدددتو قدددا ع اجلهدددا  وحدددص لدددو مدددرت الفددد وات وقدددد 
وضددعوا الشدد اب الددذإم ادداركوا ا عمليددة مم اسددا ا الئحددارم الفددو اءال ل ددد 

ة ولك دده وب  ددل هللا كددان حدداو  هددذا العدددو قبددل هددذا اسسددد م ددذ فددتع يوإلدد
مدم   دد  الرجددا  ا اهددا  اسمددين والاددابراو كمددا  ندده كددان قائدددا انجحددا ا 
العفددكرإة ف ددد انب ددل مددم حركددة فددب   ىل حركددة  مددل   اسددب ر ا حددزب هللا 
بعد  ن  سفه ب  فه و ص   ال ائد العفكري للحزبال ل د  صدابب ا مصدي ة 

ن و الوقع نعلم  ن  اإة اجلها  هو ال ولكم ا "هيد"الشم بل هذا ال طل 
الشددددددها ع ا سدددددد يل هللاال  ن هددددددذا ال طددددددل كددددددان ا قائمددددددة الطلددددددوبص لددددددد  

مالإددددم  والر   رفدددد  ال لددددغ بعددددد  حددددداا  5اسمرإكددددان وكددددان علددددى ر سدددده 
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بفدد و اهللوسددة الدد   صددابع اإل ارع اسمرإكيددة حي اهددا وتددم لدددإ ا  11-9
مليددددون لددددم  100دف   كثددددر مدددم معلومدددات  ن العدددددو اسمرإكددد  مفددددبعد لددد

إشددددد  ابهاهدددددددإمال   لدددددده مددددددم هدددددددر سمددددددوا  اسمرإكددددددانال  ن هددددددذا اسسددددددد 
ر إعبدي على  ي  ولة  سالمية م اادرعال رغدم  ن بع دها وضدعبه  "الشهيد"

ا قائمة الطلوبص لدإها ة ة  نده مدم  مدر بب  يدذ بعد  العمليدات ضددهاال 
 "الشدهيد"م ع دد هللاال كدان هدذا وتم ال ن ددر  ن نث دع  لد   و ن  د  فدالعل

مطلواب ا الكوإع بف و حا ا يائرع اجلابرإة وكذل  ماولة  غبيدا   مدري 
الدد ال  حفددو اإل عدداءات الكوإبيددةال وتددم لفدد ا مدد  قبددل  و الب  ددريات ا 
الدو  اإلسالمية مهما كان اسمرال ولكدم الواقد   ن هدذا ال طدل كدان مطلدواب 

  الطددددرو ال كيدددد  مك دددده هللا مددددم جت ددددو لددددد  الكثددددري مددددم  عددددداءحال والفددددؤا
اإلعب ددا  ا خددال  كددل هددذح الفدد وات؟  ن هددذا إعبددرب   ددازا قددو  ا اهددا  
اسمدددينال و جيددددو  ن نددددبعلم مددددم جترببدددده اسم يددددة لكدددد  ف   ددددا هللا مددددم العدددددو 
الشددرن الددذي نواجهددهال ومهمددا تددرب  العدددو الصددهيوين مددم مفددؤولية اإلغبيددا  

ال ف د فهم ا مم فيلم ميدونيخ "الشهيد"مم  م هذا  فهذا ال إعين   م برإ ون
 ن الوسددددا  إب ددددداهى ب بددددل ال شدددددطاء ال لفدددددطي ص ا عواصددددم الددددددو  احلدددددرعال 
فكي  ابلبدخل ب لو  مش ال ل دد اسدب كر مجيد  فصدائل ال اومدة ا العدار 
هلدددذح العمليددددة اجل انددددةال ونعلددددم  ن حددددزب هللا سدددري  بددددال ادددد  وكل ددددا نعلددددم  ن 

د الرجا  بل تع د هللاال وكلما  هو سديد  هدر سديد آخدرال ال ال اومة ال تع 
خي ددى علددى  حددد  ن العمليددة  مددل بصددمات العدددو اللدددو  لةسددالم الفددمى 
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ابجلزار ابراوال هذا الرجدل الدذي  علدم احلدرب علدى غدزع وال إهمده سدو  قبدل 
 مجي  ال لفطي ص وال اومص. 

قدداوم ا   ندده مددم "الشددهيد"و  كددر كددل مددم ال إعددرث هددذا ال طددل 
ج ددوب ل  ددان وهدداجم علددى ال ددوات اسج  يددة  فاعددا عددم  رضدده ه دداوال واعدده 
الشددديخ رضدددوان رمحددده  هللاال وهدددو مدددم ن دددذ مع دددم العمليدددة ال وعيدددة مدددم  سددددر 
لل  دددو  وقدددبلهم  و  ب ددداءهم  حيددداء مدددم  جدددل الب دددا   مددد   سدددر  الفدددلمص 

 نده قددا  وغدريهم مدم ال دداومصال وهدو مددبهم  ون  ليدل مدم ق ددل الفد  آي  إدده 
 يددا ع بمال كمددا هددو مددبهم 1983العمليددة اإلسشددها إة ضددد الددارإ ز ا عددام 

عمليددة ت  ددري الفدد ارع اسمرإكيددة ا بددريوتال وكددل هددذح   عدداءات غددري م ي ددة 
ال طددل حدد  الدددفاه عددم بلدددحال فاسمرإكددان  "للشددهيد"علددى ح ددائ  رغددم  ن 

ة الدد  جددرت ا وال رنفددييون كددانوا مبددوريص م ااددرع ا احلددرب اسهليددة وال ب دد
ف دددد  عمدددع الدددوال ت البحددددع قدددوات الدددرئيو مجيدددل ضدددد ال اومدددةال  الل  دددان

وه او  رام آخر هلذا ال طل وهو قيا ع عمليات الب  ريات الف ارع واهمد  
ال وكددل هددذح  مددور و  عدداءات غددري البفددعي اتالصددهيوين ا بيددونيو آإددرن ا 

ةال مدا إعلمده  ب داء اسمدة مؤكدع ا الواق  وحدزب هللا وحددح مدم إعدرث احل ي د
والؤكدددد لدددد  الفدددلمص  نددده مدددم قدددا  جيمددد  عمليدددات حدددزب هللا ا احلدددروب 
اسخددددريع وابلددددذات عمليددددات  سددددر اجل دددددإص وقيددددا ع احلددددرب ا اجل ددددوب عددددام 

مال لذا  ن هذا الرجل إفبح   ن إص   له الص  ات بوص ه  حد 2006
 ددا ف الصددمو ال ال ادد  رجددا  ال اومددة ال ددا إم وال ددا رإم والددذإم  سفددوا م
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 ن دددا لددددم نددددر   ي ت دإددددات مددددم ق ددددل الدددددو  اإلسدددالمية الدددد  تعددددا ي مجيدددد  
  اكا  ال اومة اإلسالمية.

 فصا  ي 
 

كددان الشددهر الثدداين عفددري علددى اهاهدددإم ف ددد  سددر ال ائددد مددال 
 ا  هللا كمدددددا  ن العددددددو اسمرإكددددد   ددددددا عدددددم  مكانيدددددة  عددددددام  خوان دددددا ا 

ال ائددد عمددا  مم يددة ا  "إفبشددهد"ات سددورإةال واليددوم غوانب ددامو بعددد ماكمدد
ال ل دددد قبدددل ا عمليدددة ت  ريإدددة حفدددو رواإدددة حدددز ابب سددد يل هللا ا  مشددد 

قوإةال حي  زرعع ع وع انس ة ا  اخل سيارته و ا اء ماولة الدخو   ليها 
ان  درتال وتددم نرإدد  ن ن  دده  ن الثمدرع حصددلع  اخدل  جهددزع اسمدم العربيددة 

مدد  الفددد  آي  إدده ا الكثددري مددم الل دددات وبشددكل سددريال فدددال الدد  تبعدداون 
نفدددددب عد  ن تبفدددددرب معلومدددددات  قي دددددة مدددددم جهدددددات مدددددا  مدددددا ا اجلهمورإدددددة 
اإلسددددالمية اإلإرانيددددةال وال ن صددددد مددددم الفددددلطة بددددل مددددم اجلواسدددديو البددددابعص 
للموسددا  الوجددو ون ا يهددران وإعملددون ب شددايف  م وبشددكل مدد  م وخ دد ال 

إدددرانيص المتبدددص العدددا إم لل  دددام إفدددهل جت يددددهم وهدددذا  مدددر ي يعددد  سن اإل
كان كثري احلركدة مدم   "الشهيد"وزرعهم ا  إرانال كما ال خي ى على  حد  ن 

و ىل  إددرانال كمددا ال خي ددى  ور الاددابرات الدددو  العربيددة الدد  كانددع ت حدد  
ع هال فمم الط يع   ن تفداعد علدى  غبيالدهال وسدوث ت هدر البح ي دات كدل 

كاندع وراء م بلده عداجال  م  جدالال وتدم ه دا ال ندبهم جهدة مدا   اجلهات الد 
م ااددرع ولك  ددا جيددو  ن نعلددم اجلهددة الدد  كانددع سدد  ا ا كشدد  الثمددرع الدد  



                 1003War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

  ت  ىل الوصدددددو   ىل هدددددذا الرجدددددل اسمدددددين اإلسدددددبا اراو ال دددددذال ونؤكدددددد  ن 
ا حددزب هللا الشدد اب عمل ددا ا ال اعدددع هدد   كثددر حرإددة مددم عمددل  خوان ددا 

واض  فه داو  لبزامدات مد  سدلطات  خدر  مثدل  إدران وسدور ال  مدا  والف و
اجلماعدددات اإلسدددالمية اسخدددر  فحركبهدددا  سدددهل و سدددره وفيهدددا الفدددرإة البامدددة 
س ددددددا ال تبعدددددداون مدددددد  اسن مددددددة الدددددد  ت يدددددد  ال اضددددددلص وتشدددددد  ملددددددم  ن ر ت 
الصلحةال ول ا ا كارلون والشيخ ممدد  سدالم و  ومصدط ى محدزع وغدريهم 

 اب الذإم اعب لوا بف و  عطاء  جهزع  م ية عربيدة معلومدات عد هم مم الش
ق ددل حددركبهمال فهددذح اسن مددة اسددتاتي يبها اجتدداح ال اومددة مددم  جددل الصدداال 
الشاصية لرءساءهاال وهذا ليو كالم غرإو  و  سبهالك ال كل مدم إعديش 
حياع البا   والفرإة سي هم معىن كالم ال ولك   وض  هذح الف لة جيدو 

 عددتث  ن بعدد  مددم قددا ع ال اعدددع اسم إبواجددد ا  إددران مثددل الفددؤو   ن 
اسمدددين لل اعددددع والشدددرع  والعفدددكري والبحددددا ابعهدددا وبعددد  الددددربصال 
وابددددم الشدددديخ  سددددامة اسش سدددددعد بددددم ال نال ولكدددد هم ال إفددددبطعيون احلركدددددة 
بف و  ن الاابرات اإلإرانية ه  ال  ترسم كل ايت خبصون  مم هدؤالءال 

حركدددة غدددري مفدددوبة وغدددري مرغوبدددة لدددد  الفدددلطات اإلإرانيدددة تدددؤ ي  ىل و ي 
 عب دداهلم ا  و   خددر ال لددذا   دددا عددم  مددور معروفددة لدددإ ا.  ن ااصددية 
عمدا  مم يدة علمب دا  ن البواضدد  هدو الفد يل الوحيددد لالسدبمرارإةال فهدو كددان 
الشدداجمل ال عددا  ا حددزب هللا وق ددل الشدديخ حفددم نصددر هللا ورغددم  لدد  ر 

اإلعدددالم  و ال هدددورال ف دددد قددددم العمدددل علدددى ال هدددور اإلعالمددد  وتدددرو إهدددو  
الفياسة للفيد نصر هللا واسخرإمال وهذا مدا سداعدح ا  احده واسدبمرارإبهال 
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وقد إفبمرب  حدان وإفد  ال لدا ا تبدرب   سدرئيل مدم العمليدة؟ اجلدواب واضد  
 و ي س ددا لددو واف ددع  ن هلددا عالقددة ابإلغبيددا  فهددذا إعددين  عطدداء حلددزب هللا

جهة م اومة للمشروه الصهيوين احل  واحل ة الواضحة لك  تر  ب وع وةزم 
كمددا سياسدددبها الب عددة هددد  وا  اخددل العمدد  الصدددهيوين  و حددص ا ا ددداردال  

ف د ن ل العدو العركة مم ج وب ل  ان  ىل  مش  "عدم ال     و ال  و "ال 
ع والفد  آي  إده الد  ومم ح  حزب هللا  ن إر  ابلثدلال  ن الدوال ت البحدد

تدعم الوسا  ه  ال  وراء  غبيا  عما  مم ية وغريح مم الش اب اهاهد ا 
العارال كما  نين ال  ا    ا وراء  غبيا  رفي  احلرإري وغريح مم الفياسديص 

مم ية كان  "فالشهيد"الل  انيص للبارإو على ال اومةال وهذا ليو مفب عدا 
 مرإكدددا م بلددده و دددداع عددددم  راحدددة العدددار م ددددهال مطلدددواب لددددإها وقدددد فرحددددع 

وجتاهلددع هدددذح اإل ارع  ن العدددار لدددم إدددر   مددا ام ه ددداو قدددوع مبمطرسدددة فهددد  
اجلميدد ال وسددي هر هلددم ال اج ددات ع دددما إعلمددون  ن  اإددة  هلددا ترإددد  ن تركدد 

المطرسدددددة الصدددددهيونية علي ددددداال قدددددد بدددددد ت ابلعدددددد الب ددددداز   ن اددددداء هللاال  ن دددددا 
د الوال ت البحدع اسمرإكية ال بوحة  فاعا عدم  ن فد ا س واصل احلرب ض

و ويان دددداال كمددددا  كددددد الفدددديد نصددددر هللا  ن حددددزب هللا سددددبل  ت  ىل احلددددرب 
ال بوحدددة لكددد  تددددر  علدددى الثددددل ونفددد   هللا  ن إفدددداعدهم ا  لددد  فدددداحلرب 
ال بوحة هلا ت عات كثريع والرجدا  هدم الدذإم إفدبطيعون الث دات فيهدا ونفد   

إكدددون الفددديد نصدددر  هدددال ل يدددا ع تلددد  احلدددرب ال بوحدددة ضدددد الكيدددان  هللا  ن
الصددهيوينال و عددين ابل بوحددة عدددم اإلعدددتاث ابحلدددو ال  امددا كمددا فعل ددا ف دددد 

ر تكدم هدذح الصدائو الد   صدابب ا  ال جدزء صدمري .فبح اها م ذ زمدم بعيدد 
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د مما تبعرو له  مة ممدد صدلى ب عليده وسدلم مدم ق دل المدرب و نصدارحال ف د
أتل دددددا كثدددددريا ا هدددددذا اليدددددوم ابلدددددذات ع ددددددما اسدددددب زت ا الصدددددح  الداواركيدددددة 
الصهيونية و را ت  ن ت ا  مم ممد صلى هللا عليه وسلم مم جدإددال ف عدد 
عددددامص مددددم  إددددذاء ن ي ددددا و هدددداب الدددددعاع  ىل ه دددداو  اولددددة البوصددددل ملددددؤالء 

 الدددروم لوع دددة احلفددد ةال فوج  دددا  ن بعددد  هدددؤالء اهلمدددج مدددم بدددينوابابحلفدددىن 
والمددرب بره ددوا مددم جدإددد للعددار   ددم إبحركددون بصدد ة م  مددة وهددم مبطرفددون 
جدددا ا مفددعاهم لل يددل مددم ال دد  الكددرمي صددلى هللا عليدده وسددلمال   ددم ع دددع 
اهلولوكوسددعال  نددين  عدديهم كددذل ال فهددؤالء ال إع دددون  ال الصددهاإ ة وخيددافون 

ن يدداء  ون  ن خيددافوا مددم الصددهاإ ة  كثددر مددم هللاال فيمكدد هم ال يددل مددم كددل اس
مددددم  حددددد ة ددددة حرإددددة الكددددالم والصددددحافة ومددددا  ىل  لدددد  مددددم ا ددددزع الت 

هم  ن إشدددككوا ا كبددداملم اد ك دددا نفدددمعها ا زم  ددداال  ندددين   دددالب ارإدددة الددد 
ال ددددن الفدددمى ملددد  اهلولوكوسدددعال كدددل صدددح    و سياسددد   و اددداجمل 

   والف م عا ي إبطاو  على هذا الكباب الع و  لد  هؤالء فمصريح ال 
والبعذإوال لدذا جيدو علدى الفدلمص معرفدة  ن دا نواجده  انسدا ف ددوا سديطررم 

خ      الع,    و وام    ر الع    رف علدددى ع ددددوهلمال وهددددم اجلهددددا ال لددددذا قددددا  هللا ل ددددا )
(ال  ن هددؤالء ال إ  مدد   ن  ددبم ملددم كثددريا س ددم كلمددا وأع  رلا ع  ن اجل  اهلْي

  دددم إوسدددعون  ائدددرع   را وا ال يدددل مدددم ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم إب دددص هلدددم
(ال وعل  أن وكرهوا  ي ا وه و خ حل لك ممعرفة ال ان ملذا ال   الع يمال )

وممدددددد صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم  كدددددرب مدددددم  ن إ ددددداهلم رسدددددم لع ددددددع الكدددددالب 
وا  ددازإر الددذإم ال إعرفددون حددص كيدد  إعددربون عددم  فكددارهمال لددذا ال ع ددو 
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ل ددد  ممدددد صدددلى هللا  ندددين   يدددع اجلدددزء اسو  مدددم الكبددداب ببدددذكري ال دددان اب
عليددده وسدددلم سن دددا نعلدددم  ن هدددؤالء لدددم إبوق دددوا ا مددداوالرمال و  كدددر الفدددا ع 
ال راء  مر ع يم فم ذ ا اولدة اسوىل لل يدل مدم الرسدو  صدلى هللا عليده سدلم 

وعل   أن  ص   ال رآن الكرمي  كثر الكبو يل ا وترمجة ابللمة الدواركيةال )
 دددم إ شدددرون  إ  دددا  ون  ن إعرفدددوا  لددد ال (ال  وكره   و     ي ا وه   و خ   حل لك   م

وهدددذح مددددم حكددددم هللاال س صددددرب علدددى اس   ونددددده هددددؤالء للحدددد  سن ممددددد 
صددلى هللا عليدده وسددلم ل ددى  كثددر مددم هددذا وقددد صددرب وع ددا و عددا ال ددان  ىل 
احل ال  ن الذإم إ  ون  ن هللا غري قا ر على نصرع  إ ه فهم واادونال فال يدل 

 مر غري وار  سن هللا هو مم إبك ل بده صدلى  مم ال   صلى هللا عليه وسلم
من كان يظن أل ن ينص ر    ِف ال د يا واصخ رة فاليم د  هللا عليه وسلمال )

(ال هللا بل   مجح إىل الل   ما  مث ليقط     فلينظ   ر ه     ي    ه  كي   د  م   ا يغ   يف
 كددددربال   ددددم إ  ددددون  ن ابمددددبالكهم ال  دددداء فهددددم إفددددبطيعون ال يددددل مددددم هللا 

هددذح اس م  الدوهمال وقدد عع دا ن د  ع ديم اوهدذا مدم  الع ديم ورسدوله و إ دهال
 ن ه دداو قمددر جاسوسدد   مرإكدد  ملدددا عددوم خطددريع سب ددطر قددوات العددددو 
اسمرإكدد   ىل تدددمريها ب  فددها خوفددا مددم عواقددو عدددم الفدديطرع عليهدداال وهددا 
هدددم ج دددو  هللا الدددذي ال ندددراهم ولكدددم مثدددل هدددذح اسمدددور  دددر علدددى ال دددان مدددر 

ة للم داومص للمشدروه المدرر ف عدرث  ن هللا قدد صدرث الكرامال ولكم ابل ف 
ع ددا مكروهددا ةكمبدده فمددم إدددري  ن  لدد  ال مددر اإلصددط اع  كددان الصددجمل 
للب فو علدى اهاهددإمال وتدم ال ولد   ال عيدون هللا سد حانه وتعداىل الد  
 ددرن كددل مددؤممال   ددا ضددربة قاضددية هلددم وهدإددة مددم هللا ل ددا ونصددرع ل  ي ددا ا 
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فكددددل هدددذح اسقمددددار الب ففدددية هدددددفها ال يدددل مددددم عددددورات  مثدددل هددددذا اليدددوم
 الفلمص وماولة  ب اء الفيطرع المربية عليهم.

 
 ال اي ات ال,ا لة

 
م وقددددد بددددد  الددددرئيو اسمرإكدددد  2008-2-15 ن ددددا ا  رإددددخ 

ال ااددل بددوش الصددمري جولددة جدإدددع إدددور مددم خالهلددا علددى الدددو  اسفرإ يددة 
زر تلد  الددو  فهدو إعدرث مفد  ا  نده  كدرب لك  ال إ دا  ا البدارإخ  نده ر إد

فاادددل فيمدددا خيدددجمل هدددذح ال دددارعال ف دددد ت ددداقم الوضددد  ا البشدددا  والفددد و هدددو 
البددددددخل المدددددرر ا  ارفدددددور وماولدددددة تددددددوإل ق دددددية ق ليدددددة فددددد     لددددد   ىل 
 نعكاسات رهي ة مشلع كل ال ط ةال وال خي   على الدراق ص  ن   ارع بدوش 

ا ددداكم مدددم العاصدددمةال و خدددو  ال دددوات فشدددلع ا الصدددوما  فم دددذ خدددرود 
ا بلة اإلايوبية مفاندع مم واا طمال ر إشهد العار فيها  ال الدماء والددمار 
وعدددم اإلسددب رارال وال   ري  ن كانددع عيددون اسمددم البحدددع تددر  ابسددب اللية 
 و م  دار واادد طمال  ن هددذح اإل ارع فشددلع  امدا فيمددا خيددجمل الصددوما ال  مددا 

ا مددددؤخرا إوضدددد  ح دددم ال شددددل اسمرإكددد  ا ال ددددارع مددددم مدددا حدددددا ا كي يددد
تدخالت غري مفوبة لصاال ر تعد ت    اسمة اإلفرإ ية ق ل اسمرإكيةال وال 
  ري لا ا جاء  ىل  فرإ يا وما ا سي و  للمالإدص مدم  ب اءهدا ال  دراء الدذإم 
حرمدددوا مددددم  رسددددا  ب ددداعارم  ىل المددددرب بفدددد و  مرإكدددا و خواردددداال والددددذي 

 ندده ر إ دد  كي يددا ا  ج دتدده بفدد و ا ددوث م ددا وهددذا  مددر م شددر ل ددا خ دد  
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جداال ف حم  ي   قدو  رئديو  ولدة ا زم  دا حفدو الصدطل  الفدبادمال 
ورغدددم  مبالكددده كدددل اجلواسددديو والبيك ولوجيدددة ر جيدددر  علدددى ز رع كي يدددا وهددد  
احللي دة ال رإ ددة فيمدا إفددمى ابحلدرب علددى اإلرهدابال كمددا خ د  عليدده  ن دا لددو 

ر ان اسددبهدافه ا  ارالفددالم ل عل ددا  لدد  ف إدددإ ا موجددو ع ه دداوال كمددا  ن ددا   
كفد  ا ادع ية وتعداي  اجلاليدة الفدلمة ا تلد  الد ال  وانعكدو  لد   ا داء 
ز رتددهال ف ددد خرجددع ال دداهرات ال  دددع ببلدد  الددز رات ا  يثددةال وتددم ن دد  

ا  لددد  خدددري مصددداال الفدددلمص ق دددل مصددداحل اال ونعلدددم  ن الفدددلمص ا ت زانيددد
كمدددا إ هددددر ل دددا وهللا  علددددم ة ي بددددهال ور   مدددم اجلاليددددة الفددددلمةورئيفدددهم كددددان 

 طددد  سي عمليدددة العب دددارات كثدددريع جدددداال رغدددم مبابعب دددا للدددز رع عدددم قدددربال 
وعدم ح  ا للم ازفة لل رابت ال  ال تصيو اهلدث م اارعال ر تكدم هدذح 

يددددا بفدددد   ا ف ددددد فعددددل  الددددرع اسو  الددددذي إددددرف  رئدددديو  مرإكدددد  مددددم ز رع كي 
كيلي بددون  لدد  بفدد و خددوفهم م ددا وزار راواندددا بدددال مددم كي يدداال كمددا  لميددع 

بفدد   ا  إ دداال ورغددم  ن ددا ر نعمددل  ي ادديت إل ددع  2002ز رع ل ددوش سدد ة 
ال  ددر ل  ددية الددز رع ح ا ددا علددى سددالمة الفددلمص ا ت زانيددا  ال  ن ددا فوج  ددا 

 ادداان مددم  9عب ددل  كثددر مددم بدد ع  اإلعب دداالت العشددوائية فيهدداال ف ددد ا
العدددرب وايسددديوإم  ون  ي سددد و  ال  ن مالمهدددم  سدددالميةال وال نددددري  ن  
كانع هذح اإلجراءات احتازإة لك   ر الز رع بفالم   إطل  سدراحهم  و 
ه دددداو معلومددددات عدددد همال ف ددددد  كدددددت ل ددددا مصددددا ران  ن ه دددداو خليددددة كاملددددة 

لفدداحة الفددو انية  ون معب لددة ا الفددو ان وقددد حصددل بعدد  اسعمددا  ا ا
 ي ت في  م اال وما جيهله بع  الشد اب  ن اإلسدبا ارات الفدو انية لددإها 
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اسالث مدددددم اجلواسددددديو بدددددص صددددد وث احلركدددددات اجلها إدددددةال وخيدددددتمل اسمدددددم 
الفو اين مجي  تل  احلركاتال وك ع قد حذرت الشد اب بعددم البعامدل مد  

عالقاردددددا مددددد  ال عثدددددات الفدددددو انية بصددددد ة م اادددددرع س دددددا تب فدددددو لصددددداال 
الدوال ت البحددع اسمرإكيدةال و خشدى  ن إكدون  لد  الشداب اإلسدبا اراو 
الذي خرمل ص  اد اب يلحدة الفدو اين رمحده هللا  ا داء حكمده لكيفدماإو 
وتعامدددل مددد  بعددد  الدددرعيص ا م دإشدددو ا عهدددد ا ددداكم وكشددد به  جهزت دددا 

و انيةال وبعددد اإلسددبا اراتيةال    كدددان لل ميدد   ندده ع ددو ا الاددابرات الفدد
 ل  غا ر ال ال  ق ل االنفحاب الك ري مددع وجيدزع وعدا   ىل ا ريدوم بعدد 
 ن واددد  بددده الشدددهيد  بدددو يلحدددة الفدددو اينال  خشدددى  ن إكدددون هدددو مدددم  وقددد  
ببل  ا لية الد  تصدرفع  ون مفدؤولية واسدبهدفع  إ لوماسديص غدربيص ا 

والفددو ان الخ داء  مددر ا ريدوم ق دل فددتعال و  دم  ن ه دداو ت فدي  بددص ت زانيدا 
االعب دداالت ا ا ريددومال ويل ددع مددم اإل ارع الب زانيددة اإلعددالن عددم  عب ددا  
هددؤالء ا  راضددديها بددددال مدددم الفدددو انال و دددداع الفدددلطات الب زانيدددة  ن مدددم 
ضددددم هم رجددددل اددددارو ا العمليددددات ضددددد الصددددهاإ ة ا مم اسدددداال   ددددا حددددرب 

يدددا ل دددع اسن دددار للحكومدددة ن فددد  ق دددل الدددز رع ورمدددا  را ت الفدددلطات الب زان
اسمرإكية لك  تطلو الفاعدات العفكرإةال ف  ارع بدوش  صد حع كدال  رع 
ال   لو اسسلحة واسموا  لكل مدم إددعى  نده فدارب اإلرهداب ولدو كدان  
كددا ابال وهكددذا لعددو هددذا الددرئيو ب ددرائو اسمرإكددان وبددد  ال  ددر إددز ا  ا 

الربدوي ال اادل وتوالدع الصدائو بال ح وخفر الالإص بيورم بفد و ال  دام 
اء ز رع بددوش للم ط ددة علمددع  ددا  هللا  ن ال إرحيدده  بدددا آمددص.  عليدده ونفدد 
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الف  آي  إه جيدا ملروب عد  مم اسسدر  الكي يدص الابط دون مدم ق لهدا 
ا ا الف ون الفرإة اإلايوبية والكي ية وقد  كم بع هم كمدا وغّي و ق ل فتع 

ة الفددد ة اجلدإددددعال لدددذا نصدددحع الفددد  آي  إددده  كدددرت مدددم اهلدددروب ا بداإددد
الرئيو بعدم االقتاب مم كي يا حفو العلومات البدوفرع لددإهاال وعلدى كدل 
حدددا  فددد ن ز رتددده لددددار الفدددالم  ادددعران ابالرتيدددا  فلدددم إفدددبهدث الفدددلمون 
م ااددرع مددم ق ددل   ارع بددوش ة ددة مددا إفددمى احلددرب علددى اإلرهدداب ا تلدد  

آي  إدده معرفددة  ي نشددايف حركدد  عددم الفددلمص  الدولددةال كمددا ر ت دددر الفدد 
الددذإم إكرهددون سياسددة اسمرإكددان ا تلدد  الدد ال ال ونفدد   هللا  ن إ ددب م م دده 
بف و سد كه لددماء الفدلمص واسبدر ء ا مجيد   تداء العدارال  ن  عده اليدوم 
هدددددو  بمددددد   سدددددم علدددددى وجددددده اسرو مطل ددددداال وقدددددد وضدددددعع بعددددد  صدددددور 

عات الر ي ا  اخدل الدوال ت البحددع ااصيات عالية ا احد  اسبطال
اسمرإكية ومم ضم ها الشيخ  سامة وكذل  الرئيو اسمرإك  بدوش ويلدو 
مم الصوتص  ن خيباروا اسكثر  مو  واسخطر على الفدلم واسمدم العداليص 

% علدى  ن بدوش هددو 70وقدد  هدو مع دم اسمرإكدان الصددوتص  كثدر مدم 
لشدددديخ ا الرت ددددة اسخددددريعال وهددددذا إعددددين  ن  كثددددر خطددددرا علددددى العددددار وجدددداء ا

الشعو اسمرإك  قد اسبي ظ مدم غ بلده ومحاسده ف دد اسدبمل مدم ق دل هدذح 
اإل ارع  ددوو حددروب ر ت  عددده  بدددا. والفدددؤا  الددذي نطرحددده ل ددوش و  ارتددده 
هددوال لددا ا ال إددزور الدد ال  الدد  فيهددا مشدداكل ح ي يددة؟ال ف ايوبيددا فيهددا مشدداكل 

كمددا  ن اهاعدة قددد ضدرببهاال  مددا ا الصدوما  فه دداو للمفدلمص اسوجدا إ ص  
 حدددبال  غدددري ادددرع  وهدددو مدددم إددددعى  نددده فكدددم العدددارال لدددذا فليدددذهو كمدددا 
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إددذهو ممثلددو اهلوليددوو   ىل الدد ال  الفبعصددية حلددل الشدداكل   إب ددص هلددم   ددم 
ا حلمال  ما ا الزاإر )كونمدو( نشدهد وضد  غدري مفدب ر م دذ ع دو  لدا ا ال 

ا  ن ا كي يددا احللي دة سمرإكددا مشدلكة ق ليددة سياسدية ور نددر   ي إزورهداال كمد
 اثت بددددص ال رقدددداء فلمددددا ا ال إددددذهو لدددددعمهاال  ن مددددم إعلددددم ات دددددم ا ا دددد

سياسددات هددؤالء ال ددا ع المددربيص ال طل ددص  ج دددات  سددبعمارإة واسددبعالئية 
ع سدددديب ص لدددده  ن بددددوش ر  ت  ىل ال ط ددددة حلددددل مشدددداكلهاال بددددل  اولددددة ز  
االنبداد اسمرإكدد  الددبحكم مددم ق ددل الب ددار واللددور اليميددين الصددهيوينال علددى  
كدل حدا  فد ن ز رع هدذا الرجدل سي مكدان إدؤ ي  ىل  زمداتال فكدل الدددو  
ختشى مم انب دام الشدعوب   ا تعاوندع عفدكر  مد    ارع بدوش الد  تبمدذ  

واف دددة علدددى  مددداء ال دددع اء ا العدددارال لدددذا ر إكدددم غرإ دددا  ن نالمدددو عددددم م
الدددددو  لوضددددوه  نشدددداء ال اعدددددع العفددددكرإة  فرإكددددوم فيهددددا  شدددديبها مددددم  ن 
تفد و الشداكل ا الفدب  لال فكدل الددو  الد  فيهدا قدوات  مرإكيدة مفددب رع 
إ هدددر فيهدددا مشددداكل ال  صدددى وال تعددددال فكدددور  واليددداابن وال لي دددص والعدددرامل 

حددل ال  دداإة اليددوم و فمانفددبان وغريهددا  الئددل واضددحة لل شددل اسمرإكدد  ا 
العاليةال وهذا ليو رءإب ا تم رجا  ال اعدع العا إم لدة ارع اسمرإكيدة الد  
تعا إ ددددا بددددل رءإددددة الكثددددري مددددم ال صدددد ص العددددارفص لشددددوءن العددددارال فالب ددددارإر 
 5الاابراتيدة اسمرإكيددة تبحدددا  ن اجلدديش اسمرإكدد  ا  سددوء حالبهددا م ددذ 

حلددرب علددى اإلرهدداب قددد فشددل سدد واتال وهددذا إعددين  ن مشددروه مددا إفددمى اب
فشدددال  رإعددداال والفددد و هدددم  سدددو  ال اعددددع مدددم  ب ددداء  هدددل الفددد ة واجلماعدددة 

 واحلمد ب الذي ب عمبه تبم الصاحلات.
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ومدددا  ن دددا نبحددددا عدددم البددددخالت اسمرإكيدددة للشدددؤون العدددار ال 
م ادهدت  ورواب وال ع 2008-2-17ن فى  ن نذكر ق ية مهمدةال ف د  

 مرإكيددة الدد  ترإدد  ن تفدديطر علددى اددرمل  ورواب وبددرف   ولدة جدإدددع م اركددة 
روس  غري انف ال وبص هذح ا الفات وجدت الدولة اجلدإدع ببوفي  مم هللا 
سددددد حانه وتعددددداىلال و علدددددم الشدددددعو الفدددددلم ا كوسدددددوفو  ولبددددده بعدددددد معددددداانع 
لف وات عدإدع  ع  ل اإلاتاكية العمياء والدإكباتورإة ال ااية وصمع 

وإلةال و لم اجلريان مدم  ب داء الصدرب العبددإم هلدمال وتدم رغدم المرب ل تع ي
معرفب ددا الفدد   ب ددوا  ال دداتو واسمرإكددان ا هددذح الفدداعدع  ال  ن مددم واج  ددا 
 ن ن ر  لرءإة  خوان ا الفلمون وهم  رحون وإ رحون وإشدعرون ابحلرإدة ولدو 

اهدددا   ب طدددت اددددإدال فدددال إ  مددد  لعاقدددل  ن خيبدددار ال مددد  بعدددد  ن إ فددد  لددده
الخبيار العيش الكرميال صحي   ن الفيا ع الكوسوفية ليفع كاملة بفد و 
تددددخل ال ددداتو والمدددرب فيهددداال  ال  ن علي دددا االخبيدددار بدددص  قدددل ال دددررإمال  ن 
العدددار ملي دددة ابسلدددوان ور خيلددد  هللا العدددار ابللدددون اسبدددي  واسسدددو  ف ددد ال بدددل 

كون كوسوفا حدرع  دع ه او ت وه ا كل ايتال فال ع و  ن ا ن ر   ن ت
سيا ع اسوروبص على  ن تكون  ع ق  ة الصرب الدذإم سداموا فديهم سدوء 

م 1999العذابال وتم ال      ن ا  رب دا الكثدري مدم اد اب كوسدوفا سد ة 
ا  فمانفبانال وقد ان م بع دهم ا صد وث جديش البحرإدر ونفد   هللا  ن 

 جيعل  ل  ا ميزان حف ات ا  ن ااء هللا.
 ن ه ددددددددددددداو التبصدددددددددددددص ابهاهددددددددددددددإم ومشدددددددددددددارإعهم  ال ن فدددددددددددددى

االستاتي يةال وال ع و  ن إ هر مم إبهم ا ابل شدل والبد مركيص مدم  ب داء 
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جلدددت ا  اولدددة  خ ددداء احل دددائ  و  هددار لل دددان  ن  مرإكدددا وراء كدددل انبصدددار 
للمفدددلمص ا العدددارال وهدددذا غدددري صدددحي  ف ددد  احلدددروب خدعدددة وا احلدددروب 

 حددد  ن  مرإكددا جدداهزع للبحددال  مدد  الشدديطان مددم  مصدداال وال خي ددى علددى
 جددل مصدداحلهاال ولك  ددا لددم ن  ددل ابلبحددال  مدد  ال ايددل مددم  جددل مصدداحل ا 
الشاصددددية في  مدددد   ن توضدددد  مصدددداال اسمددددة اإلسددددالمية ا ال دمددددةال ولكدددد  
إ هدددم ال دددارف معدددىن كالمددد  جيدددو  ن  وضددد  لددده  ن دددا قاتل دددا ك سدددالمص ضدددد 

لدددددون  لددددد  عدددددرب الادددددابرات ال اكفدددددبانيةال الدددددرون كمدددددا كدددددان اسمرإكدددددان إ ع
وع دددددددما انبهددددددع الواجهددددددات  را ت اسمرإكددددددان  ن تكددددددون هددددددذح احلركددددددات 
اإلسدددالمية اجلها إدددة ا جي هدددا  امدددا كاسن مدددة العربيدددة وقدددد رف دددع مجيعهدددا 

وليفع الراف ة ال  تك ر   ل ال ورغم  ل  نفم   ائما مم بع  الشيعة
سدددواء ا  إدددران  و ل  دددان إبحددددداون  ابإلسدددالم مجلدددة وت صددديالال نفدددم  م هدددا

 ائمددا  ن ددا مددم صدد   الاددابرات اسمرإكيددة وهددذا كددذب وافددتء علددى احل ددائ  
ف د ت ايعع الصاال بي  ا وبص اسمرإكان ا تل  ال تعال كمدا  ن دا ال ندبهم 
 إددران   ددا لع ددة سددرإة بيددد اسمرإكددان بفدد و ق وهلددا الفدداعدات العفددكرإة ا 

حدددزب هللا  ميدددة لدددد  الادددابرات الفدددورإة بفددد و الددددعم  الثماني دداتال  و  ن
الفمت لهال   دا ت دا   مصداال وهدذا فددا كثدرياال  مدا مدم إددع   ن الشديخ 

بال فليدددددد توا ابلرباهددددددص  ن كددددددانوا  اتعامددددددل م ااددددددرع مدددددد  اسمرإكددددددان فهددددددو كدددددد
(ال مدددم اجبهدددد ا مجددد        ه   اووا بره   ا كم إن كن   تم ص   ا  ْيصدددا قصال )

المرب هو الشديخ ع ددهللا عدزام رمحده هللاال وكدان إدت    ىل اهاهدإم مم  ب اء 
المددرب و مرإكددا ور نفددم   ندده ارددم  ندده مددم صدد   الاددابرات اسمرإكيددةال وقددد 
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اهد اجلمي   ن الف  آي  إه والوسا  واسجهزع اسم ية العربية وال اكفبانية 
نيا م اارع اغبالبه بف و قوع ااصيبه ال ذعال  ن ا اهدان تعاوان  مرإكيا  فما

وغددري م ااددرع عددرب الاددابرات ال اكفددبانيةال كمددا تعاونددع الاددابرات ال رنفددية 
م  ال ائد  محد ااح مفعو  رمحه هللاال  ما الزاعم ابلبعاون ال اار م  العرب 

جهدزع اسم يدة المربيدة  ي  الئدل اسوالهاجرإم فلديو لدد  الفد  آي  إده وال 
هدددا كمدددا عرف دددا وقل دددا خبصدددون قدددا ع لددذل  ولعدددرث  ول ددد  الدددذإم تعددداونوا مع

اسفمانال  ن سلطات المدرب تدرف   لد  وت دص لشدعوملا   دا ر ت عدل  لد  
 بددداال فددال ع ددو  ن نددر  مددم إطعددم علي ددا كرهددا ا جهددا ان وماولددة تفددل  
اسضواء بعد  ن  حع احلركة الف ية العالية ا مواجهدة المدرب ابفدتاء مثدل 

البل يزإونيددة ابلبشددكي  ا ادداجمل الزرقدداوي  هددذح اسكا إددو ا كددل برا هددا
ف د ال ولديو  مال وكدل هدذح احلمدالت مدم ابب احلفددوما قم ا به ا واا ط

هددددذا غرإ ددددا ف ددددد يع ددددوا ا  ف ددددل ال ددددان و ل ددددوا الؤل ددددات والددددزوروا البددددارإخ 
ال هددل نفددلم تددم الزهددري خبصددون  إ  ددا وعلمدداءان  مثددا   بددو هرإددرع واإلمددام 

ثدددر ا  مب دددا فه ددداو  ب ددداء الفددد ة مدددم بدددين جلددددت ا مدددم  لفددد ة هدددؤالء؟ال وهدددم ك
الذإم إبحداون عم الواجهدة بدص اإلسدالموفوبيا والصدهيونية العاليدةال وجعدل 
هدددذح ال  دددية هددد  الرئيفدددية ا اإلعدددالمال فالصدددهاإ ة ع ددددهم خطدددة ت دددايم 
ح دددم ال اعددددع واحلركدددات ال اومددددة مدددم  جدددل خدمددددة  ج ددددع خ يثدددة وخ يددددة 

سرائيل ولكد  ت د  كدل احلركدات اإلسدالمية ا تصو ا صاال ما إفمى د
تصددد ي  واحددددال وهلدددذا الفددد و سدددارعع بعددد  احلركدددات اإلسدددالمية الدنيدددة 
المري مفلحة لبعلم   ا ليفع لدإها  ي عالقة ابل اعدع لك  ال توض  ا 
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سدددددلة العددددددواع اسمرإكيدددددة الصدددددهيونيةال فكدددددوا ر محدددددان وحدددددزب هللا واحلدددددزب 
وبعددد  علمددداء اجلزإدددرع جيمددد  هدددؤالء هدددم ا  اإلسدددالم  واإلخدددوان الفدددلمون

صدد  احلركددات اإلسددالمية ال اضددلة ولكدد هم لددم إ دددروا علددى مصددارحة العددار 
 ن هلم عالقة ابل اعدع ولو فكرإة  و استاتي ية ال مم قرإو وال مم بعيدال 

 خدددوا م ا الدددإم خوفدددا مدددم مددم والع يددو  ن بعددد  هددؤالء الدددذإم إبدددرب ون 
كدددددواليو مددددد  اليهدددددو  واسمرإكدددددان  ون ادددددرويف وال  مرإكددددداال نشدددددهدهم ا ال

خيدددافون  حددددا وتدددم نعدددذرهم وتددد هم س دددم مفدددلمون مهمدددا خدددال وان ووق دددوا 
ضدانال فهذا مم ابب الصاال والفياسةال وتم ال إهم ا  مر هؤالءال فيك ي ا 
 ن  إدإولوجيددة ال اومددة قددد  هددرت ب ددوع ا كددل مكددان بعددد  عالن ددا احلدددرب 

هللا علددى  لد ال واسمددر اسخدر الددذي جيهلده بعدد  ال ددان علدى  مرإكددا وتمدد 
 ن الصهاإ ة إفبادمون  سدم ال اعددع للباوإد  لكد  إمدريوا  جتداح ال وصدلة 
اسمرإكيدة مددم الصددص وروسديا  ىل فلفددطص ول  ددان و إدران بعددد  ن  حددع ا 
تدمري العرامل و فمانفبانال  ن اللور الصهيوين إعلم كي  إلعدو د راع بدوش 

وقدددد  هدددرت  صدددوات اسدددبا اراتية عربيدددة وعاليدددة ختدددوث مدددم  خدددو   امددداال 
ادد اب ال اعدددع  ىل فلفددطصال ونعلددم  ن اإلعددالم هددو مددم إفدداعد ا أتجدديج 

مصددر والفددعو إة لكدد  تعطدد   لتهدداتال كمددا نعلددم  امددا مددا ترإدددحمثددل هددذح ا
ال دددوء اسمحدددر للعدددار ا مواجهدددة محدددان وال اومدددة ابسدددم جتاهدددل وجدددو   فدددرا  

ا غددزعال   ددا اسكا إددو الددص تطدد خ ا ميدداح ا لدديجال الكددل إعلددم  ن ال اعدددع 
الشدددددعو ال لفدددددطيين ال ددددداوم ال فبددددداد  ىل فدددددر  مدددددم ال اعددددددع لكددددد  إ هدددددر 
م اومبهال والكل إعلدم  ن ن د   و  ا لديج والعربيدة ابلدذات هد  الدص تمدذي  
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كددل عمليددات الصددهاإ ة ا غددزعال  ندده ال  ددامل الفياسدد  فيددذب  الفددلمون ا 
مفددداندع ال دددتو  العدددرر   إددددعى هدددؤالء بوجدددو  ال اعددددع ا غدددزعال   دددا  غدددزع

مفدددارع  خدددر  مدددم يدددرث هدددؤالء اجلهلدددة الدددذإم إدددزو ون العددددو مفدددبلزمات 
   إل دددى اللدددوم علدددى ال اعددددعال   إمل دددون اسبدددواب علدددى ال لفدددطي صاحلدددرب 

والفددددؤا  الطددددرو  علددددى هددددؤالء احلكددددامال "مددددا الددددان  مددددم  خددددو  مفددددلم مددددم 
عددع وغدريح لفداعدع  خوانده ا غددزع بعدد  ن فشدلبم  ندبم ا  لد ؟"ال ولددو ال ا

توجددده  ي اددداجمل  و مجاعدددة  ىل اسراضددد  ا بلدددة ون دددذت عمليدددة عفدددكرإة 
ضد الصهاإ ة ا غزع وغريهاال فف  ارو ونؤإد تل  العمليدة سدواء كاندع مدم 
محددان  و  ي ادداجمل ولددو ا عددى  ندده مددم ال اعدددعال سن اجلهددا  ا فلفددطص 

صجمل حلمان وغريهداال  نده جهدا  الفدلمص ومدم اسدبطاه  ن إدذهو ليو ال
لي اتدل الصدهاإ ة ا اسراضد  ا بلدة وكفدر ادوكبهم ولدو ب بدل صدهيوين مبدل 
واحد ولو ب لمه ولو  بيات اعر ولو بدإ ار واحدد إ   ده لعدائالت اسسدر  
والشددهداءال فكلهددا جددائز ا اددرع ا وال نددر  مددان  مددم  لدد ال فلي اهددد كددل 

م ا حفو اسبطاعبه بال تر    بداال  نه سمر ع يو  ن ت هدر ق دية  واحد
ال اعدع ا هذح الرحلدة احلرجدة الد   در ملدا الشدعو ال لفدطيينال ومدا  شداح 
هددو افبعددا   ي عمليددات  اخددل غددزع ضددد م  مددات غربيددة  و عاليددة مددم ق ددل 

ع  و الف  آي  إه واسجهزع اسم ية العربية   إ فدو تلد  العلميدات لل اعدد
تبزعمهدا مجاعددة صدمريع غددري معروفددةال وإكدون  لدد  الددربر احل ي د  للعدددو كدد  
إشددددد  علددددى ال لفددددطي ص ة ددددة ال اعدددددعال   انن ات ددددوا هللا!..  ن ال اعدددددع 

فدال تفدبادم لبعدذإو الشدعوبال كمدا  11-9 ص حع فكرع بعد  حداا 
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لكد  ال نطلو رجا  ال اعدع  ن إكونوا قدر الفؤولية ليعلمدوا ندوا  العددوال 
 تعذب الشعوب بف  هاال 

م 2008-2-28ل ددددد اسددددبمرت ال سدددداع ا غددددزع ف دددد   رإددددخ 
از ا ت العدداانع ابلمددارات اإلسددرائيلية عليهددا وب بددل اسبددر ء  ون خددوث مددم 
 حددال مددا ا فعدل حكددام اسمدة اإلسددالمية والعربيدة خبصددون  خدوا م ا غددزعال 

 ن  ب داء غدزع إ داتلون  لا ا صمع اجلمي  صدمع ال  دور مد   ن دا نعلدم مجعيدا
ال  ن مدم واجدو كدل مفدلم  ن إ ددم هلدم ؟مم  جل كرامبهم و رضدهم و إد هم

الفددداعدع قددددر الفدددبطاه ومدددم  ي ندددوه سدددواء الدددا   و الطعدددام  و الطاقدددة  و 
احل دددان واحلددددو والب دددددإر هلدددمال ول  دددد  موق ددددا واحددددا ل ث ددددع  ن هددددذح اسمددددة 

 دددا ر ن فددداهمال كيددد  ن فدددى مبالمحدددة كاجلفدددد الواحددددال علي دددا  ن نشدددعرهم  ن
هؤالء الشهداء واسسر  واجلرحى؟ال كي  ن فدى الب دحيات اليوميدة؟ال ل دد 
 وجدددو هللا علي ددددا ب دددددر الفددددبطاه  ن نفدددداند  هددددل غددددزعال وابلددددذات ا هددددذح 
اس م الدد  ادد ع الصددهاإ ة عمليددات  اب ع واضددحة ف ددد قبددل الرضدد   عدددا   

لال ل ددد  هددانوا ن ي ددا ا  ورواب كثددريع ور نفددم  مددم اإلعددالم المددرر  ي ر  فعدد
واسبمروا ا قبل  ب اءان ا غزع ووق  العار إب رد وإ ح  علي اال جيو  ن 
نعلم  ن ا  قو ء ع دما نكون  مدة واحددعال وضدع اء ع ددما نرضدى مدا خططده 
ل ا المرب مم الك بوانت والربعات ال  عيع ابسم ملدوو الطوائد  اجلدد ال 

و راضدي ا ا كددل مكدانال ونفدد   هللا  ن  دد  هددل جيدو  ن نددداف  عدم رسددول ا 
غدددزع بدددرو  مدددم ع ددددح و ددددهم مالئكبددده و ن إ دددب  هلدددم فبحدددا م ي دددا وإهددددإهم 
صرايا مفب يما وإ ز  عليهم سكي به آمص  رب العالصال ل د جهدز المدرب 
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هددزرع  خددر  ا ال ط ددة ف ددد  دددا العدددو الصددهيوين الددذي عددذب مددم ق ددل 
ع و ال  نه جاهز الرتكاب مرقة لل لفطي صال  6م ات  هؤالء المربيص ق ل

وال   ري لدددا ا ال إرتك دددون تلددد  ا رقدددة لدددم عدددذملم وهدددم المربيدددون!ال وتدددزامم 
هددذح البصددرفات ال ارغددة الع صددرإة مدد   قددتاب ال ددوارد العفددكرإة اسمرإكيددة 
 للمياح الل  انيدة كد   مدى الصدهاإ ة مدم  ي ر  فعدل للمفدلمص لبلد  اهدازر
العل ددة عدددم ت  يدددذهاال وتددم نددددرو   دددم إرتك دددون  ددازر إوميدددة ا غدددزع ولكدددم 
هذح الرع قد  عل وا ع ها مف  اال فال صو  حاليدا هدو سدح  الشدعو الفدلم 
ا غددددزعال وم بددددا   لدددد  هدددد  تصددددرفات  بددددو مددددازن الددددذي اسددددبادم ال بددددا  

ل اعدددع الفدري لكدد  إوجدده اإلعددداء  ىل غددزعال ف ددد  خددربهم ملبدداان وزورا  ن "ا
موجو ع فيها وببفهيل مم محان"ال وكل ا نعلم  ن كلمة ال اعددع تعدين  ن ال 
محاإة سحد علدى اإليدالمل فهد  قمديجمل عثمدان الدذي إعلد  فيده كدل  خطداء 
اإل ارع الصددهيونية ا واادد طم و  انملددا مددم اسوروبيددص ا زم  دداال فكلمددا قبلددوا 

عددع"ال وال حدو  وال قدوع وار وا و ةوا وجوعدواال قدالوا " ن هددف ا كاندع ال ا
 ال ابب العل  الع يمال فمزع ال بواك  هلدا  بدداال ل دد نفديع اسمدة اإلسدالمية 
علددددى  ن حكددددام العددددرب والفددددلمص إبحملددددون مفددددؤولية  رخييددددة فيمددددا جددددر  
للشددعو ال لفددطص ع دددما وق ددوا مدد  المددرب ا ت وإددة الصددهاإ ة مددم ق ددلال   

إددددع الددد  قدددد  عل دددع ع هددداال ف دددد اليدددوم سيشددداهدون مدددم جدإدددد اهدددزرع اجلد
 عل ع الصهاإ ة   دا  اب ع ومرقدة ضدد اسمدة ال لفدطي يةال وك ن دا مدم عدذملم 
ا  ورواب ق ددددل ع ددددو ال لددددا ا هددددذا الصددددمع الرعدددد  الاددددزي   إدددددع  ملددددوو 
العدرب   دم مد  "حدوار اس  ن"ال وإ   ددون اسمدوا  ا الهرج دات الد  تددذ  
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ال كمدددا  ن دددا نفدددم   ن اجلامعدددة العربيدددة ختبلددد  الفدددلمص وال ت ددددم هلدددم ادددي ا
حدددددو   نع دددددا  ال مدددددة العربيدددددة ا  مشددددد ال   دددددم البل دددددص ا العروبدددددة فكيددددد  
ابالسالم؟ال وم ذ مص  حع هدذح ال مدم ا ت ددم  مدة ممدد صدلى ب عليده 
وسددددلم؟ال فم طل ارددددا ق ليددددة يائ يددددة غددددري  سددددالميةال ر إب دددداجت حكددددام  ول ددددا 

ل  جتوب ال حار س م مم إواف  سرا على  ل ال لدا ا ابلدمرات اسمرإكية ا
هدددددذح البحركدددددات العفدددددكرإة ا اليددددداح اإلسدددددالمية اين؟ال جابدددددع ا يطدددددات 
وال حدار وك ن دا سد دخل ا حدرب اداملال  مددا الفد و العلدم ع ده هدو محاإددة  
كرسددد  فدددار  ا ال صدددر الرةسددد  الل  ددداين ولدددا ا ر ترسدددل هدددذح التسدددانة مدددم 

ل دددوات الددد   بدددل الشدددعو ا غدددزع وتفدددعى إلاب ردددا وارتكددداب  جدددل ماربدددة ا
مرقددددة كددددرب ؟ال  ن ددددا نعلددددم  ن هددددؤالء احلكددددام ال إفددددبطيعون  ن إعملددددوا اددددي ا 
بف و ضع هم وح هم للكراس   كثر مم ادعوملم و إد همال ولكدم كمدا قدا  
الرسددو  الكددرمي صددلى هللا عليدده وسددلمال "ومددم ر إفددبط  ف لفددانه"ال   ا ع ددز 

بحددا ابسمدر فمدا ا ب د  ل دا   اأال نفد   هللا  ن إكدون ا عدون هدؤالء مدم ال
اددهداءان ا غددزع وإب دد لهم وجيعددل  مددداءهم  خددرع للم اومددة وسدداطا حلكدددام 
العددددرب الددددذإم إشددددتكون ا اجلر ددددة. ومددددم ع ائددددو زم  ددددا  ندددده كلمددددا ت دددددم 
اإلنفددان تددو ال  دداء زا  صددعوابت العدديش ا اسروال ل ددد ر إ ددا مددم إ  دد  

تلرمدى رفاتده ا ال  داء ا دارج  وا ن دو الوقدع  دوت الالإدص   مواله لك 
مددم ال شددر بفدد و سددوء البمذإددة والعدددوان والب وإدد  واحلددروبال   ددا الفياسددة 
الربوإة ال  زا ت اسغ ياء غىن وال  دراء  سداال وسدب به  عمدا قرإدو  ن اداء 

 هللا.
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ر تكدددم تصدددرفات بدددين صدددهيون مزحدددة ف دددد قامدددع  ولدددة بب  يدددذ 
رقة واهزرع اجلدإدع على غزع وبصدمع عدال ال لدذا جيدو  ن إعلدم كدل مدم ا 

لدددزم الصدددمع  نددده مشدددارو ا جر دددة اإلاب ع والبدددارإخ سي  دددحهم عددداجال  م 
آجالال ور إبوق  اسمر ا غزع  و سو ال   صلى هللا عليه وسدلم ا  ورواب 

ع واضدحة  ن بل  ا ت اللكة  إليزابيدع لتسدل  ب هدا  ىل  فمانفدبان ا  ادار 
ما جيري لعمة اإلسالمية  مر مدرون مف  اال وهذح اللكة و مها و بيهدا هدم 
مددم قدددموا فلفددطص علددى ي دد  مددم  هددو للصددهاإ ة ق ددل ع ددو  ولددم ن فددى 
 لددددد   بددددددداال  مددددددا اليدددددوم فهدددددد  ترسددددددل  ب اهدددددا إلرهدددددداب الفددددددلمص العددددددز  ا 

بحددداون الدذإم إ ا فمانفدبان بعددد  ن فشدل  جدددا ح ا فعدل  لدد  سداب اال  مدد
عم البهدئدة مدم يدرث واحدد والع النيدة ا البعامدل مد  هدؤالء المدزاع فهدم ال 
إ همددددون  صددددل الفياسددددةال فاللكددددة ترإددددد مددددم خددددال  قبددددل الفددددلمص وغددددزوع 
بال هدددم تعزإدددز اللكيدددة ا مملكبهدددا البحددددعال كددد  ت دددل هددد  الفدددلطة ا  وبدددة 

م  صددو  ه دداوال لددذا فهدد  تفددبادم الدددإم وال بددا  ا سدد يل اددرفها وهدد  مدد
الصددلي يص وال ع ددو فيمددا ت علددهال  مددا الع ددو  ن   دد   ب دداء الفددلمص مددم 
الددذهاب  ىل ا طدددويف اسماميدددة لفددداندع  خدددوا م ا الددددإمال كيددد  إع دددل  ن 
إعطددى احلدد  للك ددار المددزاع  ن إرسددلوا  ب دداءهم ل بددا   ب دداء الفددلمص     دد  

اب؟ال ل دد  صدد   ال كددر  ب داءان مددم البطدوه للددذهاب  ىل ال بددا  ة دة اإلرهدد
معروفددا والعددروث م كددرا ولددم إمددري هللا مددا ب ددوم حددص إمددريوا مددا  ن فددهمال لددم 
نبمري  بدا مدا ام ه داو  اننيدة ا البعامدل مد  الواقد ال والواقد  إ دو   ن ه داو 
 مدداء  ي ددا  إ بلددون ا غددزعال ونشددهد  ب دداء ملددوو المددرب إ بلددون  ب دداءان ا 
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لفدددلمون لكددد  إواجهدددوا هدددذح الوقدددائ  بشدددص  فمانفدددبانال في دددو  ن إبحدددد ا
 الوسائل. 

 مددا الفدد لة الدد  رم ددا ا ق ددية  هدداب هددذا اهددرم ال اتددل ل بددا  
 ب اءان ا  فمانفبان ه  مف لة الكيل مكيالص حو  "الفدرإة ا احلدروب"ال 
ف ر    دم  رسدلوا  ب داءهم بفدرإة  مدةال    عل دوا عو تده م اادرع بعدد  ن نشدر 

العلدددم   إب دددر  مدددم ال إ هدددم ا اإلعدددالم ا مهامجب دددا ع ددددما نب ددد  ا دددرب ا 
ن دددو الوسدددائل الفدددرإة ا اجلهدددا ال كمدددا  ن اإلعدددالم  اتددده إدددربر حدددو هدددؤالء 
اسمددددراء المددددربيص ل بال ددددا وإوحددددون  ن  لدددد  هددددو  مددددر مهددددم واددددرث هلددددمال   
 إبهمون ا تم مم نداف  عم  راضي ا  ن ا نص   الوتال  ن  ب اء ملوو المدرب
إ هدددرون بكددددل تدددد    وهددددم إصددددوبون  سددددلحبهم علددددى الدددددنيص ال ددددع اء ا 
ال دددر  اسفمانيدددة ة دددة   دددم إ ددداتلون يال دددان وإ ادددرون بدددذل ال واحل ي دددة  ن 
هذا اسمري كدان ا نزهدة ور إكدم إبحدرو  ال بعدد  ن إعطدى ال دوء اسخ در 

ال دان  مم ق ل الاابرات اللكية خبلو كل الشدواره مدم الدارع   إ ابدل بعد 
ا اهلواء الطل  وإعل  على الصورع  نه إبحدا م  الواي ص اسفمانال وك ن ا 
ال ن هدم كيد  إلعدو اإلعدالم ابحل دائ ال  ن ددا نعلدم جيددا لع دة اإلعدالم الددذي 
إ هر ال   كاسسد وال مل كال يلال فاهرمون مم حكدام ) سدرئيل( إ هدرون 

أفناع   رون   دم اهرمدونال ) ائما على   م الصداحلونال  مدا ال داومون في هد
(ال وهذا  مر م هوم لد  الراق صال ل د ي   الكيدل ملدذا ابللمْي كاجملرمْي

اإلعالم ال  اق  الذي ال ولم  يز بص  ي خري  و ارال ولو كدان هدذا اسمدري 
بطدددال ورجدددال ح ي دددا سعلدددم ب ددداءح ا اليددددان ل بال دددا بعدددد  ن عدددرث اجلميددد  
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 ا ىل والدتددده اللكدددة الددد  ابعدددع هددد  وعائلبهددد بوجدددو حال ولك ددده هدددرب كدددال  
فلفدددطص لعندددذا  وال بلدددة وهدددا هددد  اليدددوم ترسدددل  ب هدددا لكددد  إدددذ   ب ددداء  مدددة 
ممدد صددلى هللا عليدده وسدلم ا  فمانفددبانال  ن كددل مدا ن علدده ا احلددروب هددو 
مشدددروه مدددا  م دددا ا حدددروب وهددداهم  عدددداءان إ علدددون مثل دددا  امدددا رغدددم   دددم 

 ا إة اهلائلة. لكون اإلمكانيات ال
 
 
 
 

 أ تلوا ابسم اإل هاب
 

ل د كدان ادعار المدرب ا حدرملم ضدد  مدة ممدد صدلى هللا عليده 
وسددلم " قبلددوا ابسددم اإلرهدداب"ال ف ددد اددهدان  ددرزع  خددر  ا الصددوما  ف دد  

مال قامددددع اإلسددددبا ارات اسمرإكيددددة الدددد  كانددددع هلددددا 2008-3-3 رإددددخ 
فال  ائدل مبداخلدة واجلواسديو  عيون ا م ط ة احلدو  بدص الصدوما  وكي يداال

إكثرون فيهداال قامدع الفد  آي  إده ب داءأ علدى معلومدات خاي دة بمدارع جوإدة 
ضددد مدددنيص صددوماليص   ددا م هددا   ددا تفددبهدث  خوان ددا ا تلدد  ال ط دددةال 
وي عددددا نعلددددم جيدددددا  ن احلكومددددة الكي يددددة كانددددع سببماضددددى عددددم  ي خددددرمل 

 الفياسة الداخلية الكي يةال كان الذإم إبحكمون اإسراضيها مم ق ل اسمر 
م ق ددل تددوجه  ل صددرع ا دداكمال  2006و ا دداء وجددو ي ا تلدد  ال ط ددة سدد ة 
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كاندددع ج دددراالت اسمركيدددان الدددذإم إددددإرون احلدددرب ا العدددرامل مبواجددددإم ا 
تل  اللح ات ا لي ويال و را  بع  اإلخوع  ن نعمل عملية ضددهمال وقدد 

 ي علميدة جيدو  ن خيطد  هلدا  رف ع  ل  سن ا ال نبحرو بدر و   فعدا   ن
جيدددا ل ددمان  احهددا وعدددم  عطدداء العدددو فرصددة لكدد  إفددبهز  ببكبيكات ددا 
اليدانيةال  ن  ي ر  فعل غري م اسو لم إكون ا صاال العمل  بداال كانع 
الفددد  آي  إددده وال زالدددع تلعدددو ابل دددار ا هدددذح ال ددداي  الصدددومالية الكي يدددةال 

الددد  ضدددمطع علدددى اجلميددد  لل  دددو   ونعلدددم جيددددا  ن اإل ارع اسمرإكيدددة هددد 
الصدددداحلة الشدددداملة وب دددداء حكومددددة وحدددددع وي يددددةال و حددددع ا  لدددد  م دددددئيا 
وإ  ددى ت اسددم الفددلطة علددى الواقدد  هددو اإلخب ددار احل ي دد  كمددا  ن انبادداابت 

م قدددددد ادددددمل هدددددؤالء الفياسدددددص ق دددددل ضدددددما  جراحدددددات انباددددداابت 2012
 بع دا ح ا هددذح مال ل دد ادعر الشددعو الكيدين ابلراحدة وقددد لطد  هللا2008

  20ال ال ال  ما اجلريان ا الصوما  وا مدإ ة  وبل  ال  ال ت عد  كثر مم 
كيلدو مدم بلددع لي دوي الواقعدة ا كي يدداال وإفدك ها ق ائدل صدوماليةال ف دد كددان 
الوضددد  غدددري آمدددم ل دددد قامدددع الفددد  آي  إددده بمدددارع جوإدددة علدددى هدددذح ال رإدددة 

 بدر ء مدم الصدومالص وجدر   6 الصمريع ال  ال  ل  اي اال وقبلع  كثر مم
بع  ال فاء ا تل  المارع اسمرإكية اجل انةال وكل ا نعلم  ن ا هذح ال ط ة 

 ممثددل الشدد اب ا اجل دددوب ددع   راع ا دداكم فددره الشدديخ حفدددم تركدد  وهددو 
وإبحرو كثريا بي ها وبص كيام وين وكل  ركاته معروفدة لدد  اسعدداءال فلمدا ا 

 ندددده عدددددوهمال وإل دددد ون  ىل قبددددل اسبددددر ء ة ددددة  ال إفددددبهدفون مددددم إ  ددددون
اإلرهدابال  نددين  ءكددد ه ددا  ن الشدديخ حفددم تركدد  كددان ا كيددام وين ا  رإددخ 
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مال و را  فعددال  ن إفددافر  ىل  وبلدد  ا ن ددو اس م المدددارع 25-2-2008
لك  إ   بع  ال زاعات ال  وقعع بص بع  اإلخوع مم حركة الشد اب 

اكمال وكل ددا نعلددم ال ولددة الشددهورع "ال  سددرار ا اهاهدددإم وبعدد  ادد اب ا دد
الصددوما "ال ف ددد عددرث اسعددداء ملددذح البحركددات ون ددذوا تلدد  المددارع وزعمددوا 
  م اسبهدفوا اسش صاال ن هان الكيينال وهو  خد  ومطلدوب لدد  اسعدداء 
ومعددروث بك يددة إوسدد  الب ددزاينال ل ددد ضددللع الفدد  آي  إدده اإلعددالم لكدد  

  ا تص بع على جهازح ا مو  وهذا مم  كا إ هداال خت   جر بها وزعمع 
ف حم ال نفبادم اهلوات   بداال سن ا نرإد  ن ن دز  العددو  ىل مفدبواانال فدال 
 جهدددزع  تصددداالت مع دددا وال نبواصدددل ابالنتندددعال  ال ع ددددما نكدددون ا الددددن 
الكدددرب  الدددد  فيهددددا مالإدددص ال ددددانال  مددددا  ن نفدددبادم  لدددد  ا قددددر  صددددمريع 

  وموضدددوعة  دددع م  دددار الفددد  آي  إدددهالكي  إع دددل  لددد ؟ال مددددو ع العدددد
هددل إ ددم العدددو  ن ددا  هددل كيدد  نددؤمم  ن فدد ا؟ال   ددا البربإددرات سن اهل ددوم 
ال  كل بهم الالإص مم الدوالرات والب هيزات قد فشل مدم جدإددال ولكد  
إدربروا فعلهددم  كدروا  ن اسش صدداال هددو اهلددث و ندده إفددافر  ائمدا معدد  لكدد  

لية بعدا آخر وإل  وا عدوا م ف حم قميجمل عثمان ا جدرائمهمال إعطوا العم
  قددددالوا م ددددالبهم الشددددهورع " ن هدددددف ا كددددان اإلرهدددداب"ال  نددددين  كبددددو هددددذح 
اسحددداا لكدد   بددرر سدداحب ا ولكدد  إ هددم  ب دداءان و ح ددا ان كيدد  عاني ددا ا 
زم  دددددداال  مددددددا   ا  كددددددم ال ددددددراء ا  مرإكددددددا مددددددم قراءرددددددا ففدددددديكون  لدددددد  ا 

س ددم سددي همون ح ي ددة مددا كددان جيددري مددم عدددوان علي ددا ة دددة مصددلحبهم 
اإلرهابال ونف   هللا  ن إب  دل مدم قبدل ادهيدا  ن اداء هللاال ومدا حددا ا 
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 رو الواقدددددددد   ن العمليددددددددة اسددددددددبهدفع بيددددددددو  سددددددددك يا للمدددددددددنيص وليفددددددددع 
معفددكراتال فددال إع ددل  ن ال اعدددع ت بددب  معفددكرات ا م دداي  تعلددم جيدددا 

نشايف  ائمال  ن ا نفيطر فعال علدى تلد  ال داي  ولكدم  ن الف  آي  إه هلا 
ال ن هدددر فيهدددا  بدددداال وهدددذا إوضددد   ن العددددو ال إ دددرمل بدددص مددددين وحدددرر ا 
هددددذح احلدددددربال وك دددددا قدددددد حدددددذران الشددددد اب الهددددداجرإم مدددددم ال هدددددور ا تلددددد  
ال اي ال سن  مرإكا لم تب خر ا ضدرب  ي م ط دة فيهدا  ي مهداجر  اهدد 

  احلرب كما تدزعمال  مدا ع ددما ن درملم ا  ي مكدان ا س يل هللاال وهذح ه
إ ددا   ن ددا ال تتمهددا و ن ددا  رهددابيصال  مددا هددم فلهددم احلدد  ا قبل ددا وتشددرإدان 
و سران وتذليل اال لذا ر تكد إطيو جرا   هل غزع ل بل ال ات مم الشهداء 
ا عددددع سددداعات وبيددد هم العشدددرات مدددم اسي دددا  الرضددد  وال فددداء ال دددع اء 

اإلرهاب"ال ور إكد إ به  العدوان ا غدزع حدص فدزه  هدا   وبلد  ا "ابسم 
الصددوما  ف ددد غددارات علدديهم الصددوارإخ العددابرع لل ددارات والاصصددة  اربب ددا 
فهدد   ددع الب دداربال ف ددد  صدد ح ا ح ددل جتددارب بدددءأ مددم وزإرسددبان مددرورا 
 بمدزع   الصدوما  وغريهداال ل دد حاولدع  مرإكدا  ركاع دا بكدل الوسدائل ولكدد 
ت ص   ارع بوش   ا فعلع اي ا خبصون هذح احلرب ولك هم فشلواال فحص 

علددديهم واحلمددددب الدددذي نصدددر ع دددا حال  سددد م غوانب دددامو قدددد ان لدددو نبائ هدددا
علددى كددل حددا    ا اتصددل صدداال ن هددان مددم ه دداوال   عرفددع الفدد  آي  إدده 
بددذل ال   قامددع ابهل ددوم كددل هددذا ال إهم ددداال مددا إهم ددا ال بي ددة ف ددد قبلدددوا 

  لدنيص و ى اسش صاال ن هان ب  ل هللا.ا
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ل دددددد بوبددددددع ا احددددددد  ال صدددددو  اباب وعيبدددددده "احلددددددرب العاليددددددة 
مددل ل ايددل و  ددا بددص اإلسددالم بكددل مددا  الثالثددة"ال و كددرت   ددا بددص احلدد  وا

والشددددرق  الكلمددددة مددددم معددددىن وبددددص الك ددددر العددددال  البمثددددل ا العدددددو المددددرر 
ق دددل العددددو ا احلدددرب توضددد  للعيدددان   دددا  المدددازيال والبكبيكدددات الب عدددة مدددم

عالية وليفع الصصة ل ط ة معي ةال فال دان إ بلدون ا غدزع وا  وبلد  وا 
وزإرسدبان وا  فمانفدبان وا العدرامل ا آن واحدددال والعددو واحددال فددال   ري  
كي  إرإدد بعد   خوان دا  ن ن درمل بدص  هدداث الك دار وهدم ال إ رقدون بدص 

دفو مال فالدين وال داوم والدر ع الط دل والشديخ والبداجر الفلمص ع دما إفبه
وا ام  واله دن والطالو والعلم والدكبور والعامل ويالدو العلدم وا ط داء  
كدددل هدددؤالء إصددد  ون ا خاندددة واحددددع ا قدددامون العددددوال واحلمددددب  ن هللا 
سددلم اسش إوسدد  الب ددزاين مددم اددر الطومدداهوو وهددو إواصددل تدددرإو  خواندده 

 عفكرات اهاهدإم واحلمدب  وال و خريا.  ا م
 

 اإلستخمجا ات وسياسة اخلوف
 

ومددم  خ دد  نشددايف الاددابرات اسمرإكيددة هدد   اددراو الاددابرات 
العربيددة للبشددوإش علددى  ي  ددرو مجدداهريي ا حدد  الفددلمصال فع دددما  ددرو 
اجلميدد  وتعدداي  اجلمدداهري مددد  اسخددوع ا غددزع اب رت الفددلطات الفدددعو إة 

ار تف يل تزعم  نده مدم الددكبور   دم ال دواهري وإدده فيده الفدلمص  ىل   ه
ا مجيددددد  العدددددار ولددددديو جزإدددددرع العدددددرب وحددددددها  ىل البدددددربه  مواهلدددددا لدددددنالث 
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الفدداكص وال  ددراء والهدداجرإم ا وزإرسددبان و فمانفددبانال وجعلددوا هددذا ال ددداء 
ذا ال اضددل مددم ق ددل مفددلم إلخواندده الفددلمص "ك ر ددة ع مددى"ال كمددا  ن هدد

اسمددر قددد مددر عليدده اددهور ف ددد حصددل  لدد  كمددا  كددرت سدداب ا  ا دداء احلددجال 
ولكدددددم أت   جهدددددزع اإلسدددددبا ارات البابعدددددة لفدددددلطة آ  سدددددعو   ال  ن ت ددددد  
حددداجزا ضدددد  ي صدددوت إرإدددد الكرامدددة وال  ددديلة والعدددزع سب ددداء اسمدددةال وهددد  
 إ ا ختوث اع ها ابسم "اإلرهداب" وقدد ادرب مشداإخ هدذح الفدلطة تلد  

ل دددذرع واستسدددلوا مددد  مدددا ت ولددده الفدددلطات  ون  ن إبح  دددوا مدددم  ي الل عدددة ا
ايتال هل جيهل مشاخي ا الكرام ا الفعو إة مم فيهم الددعص احلدوار بيد هم 
وبددص  خوان ددا ا الفدد ون  ن ه دداو م ددات اسسددر الدد  تعدداين بفدد و احلددرب 

  ا جهلوا ا طريع ال  تدإرإها  مرإكا والاابرات ال اكفبانية ا وزإرسبان؟ال 
 لدد  فهددم ال إ همددون واقدد   ب دداء  مددبهمال فددال إبدددخلون ا  مددر ال إ هموندده 
 صددالال  مددا   ا فهمددوا وعلمددوا  ن ه دداو  ي ددا  ونفدداء اددهداء عددرب وع ددم 
مفددلمص ا تلدد  ال دداي  فمددم واجدد هم مفدداندرم وعدددم الوقددوث ضدددهمال 

ابل دو   ن  ولو سكبوا لكان خدريا هلدمال  مدا ات داه سياسدة آ  سدعو  واهازفدة
الرسالة ه  خدإعة ومدا  ىل  لد ال فهدذا نكدران للحد ال فليبح  دوا مدم  لد  
 والال  ن الرسدددالة صدددحيحة وهددد  مدددم ق دددل الشددديخ   دددم وليفدددع م ربكدددة مدددم 
الاددابرات الفددعو إة ونؤكددد  لدد  سال إ ددم بعدد  الشدد اب   ددا م ربكددةال ال 

الددزىن ور إدددده  ىل  وهللا   ددا مددم الشددديخ   ددم ور إدددده  ىل الك ددر ور إدددده  ىل
الاددددرات ور إدددده  ىل البط يددد  مددد  العددددو الصدددهيوين ور إدددده  ىل ال  دددورال 
فلمدا ا تصد   الرسدالة   ددا خطدريع و درو علددى اإلرهدابال  ن الرجدل يلددو 
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مددم الفدددلمص فعدددل ا ددري مفددداعدع  خدددوا م الفدداكص ا وزإرسدددبانال هدددل ا 
فد  ال فداء والرجدا  علدى   ل  جدرم؟ال  ن ال د  صدلى هللا عليده وسدلم كدان

الصدقاتال ف إم ا ط  ا هذح الرسالةال ولا ا إف م ااصا هر   نده ن دل 
رسددالةال اجلددواب واضدد   ن هددذح احلكومددات اختددذت اسددتاتي ية اإلرهدداب ا 
ختوإدددددد  ال ددددددان  وامددددددر مددددددم  مرإكددددددانال  ن الرسددددددالة موجهددددددة للاددددددري ولدددددديو 

(ال او وا عل   اإلمث والع دوانووعاو وا عل  الا والتقو  وال وعلةعبداءال )
مدددا حصدددل  ن سدددلطة آ  سدددعو  ن دددرت  ىل الرسدددالة وك  دددا الشددديخ   دددمال ور 

ات داه  لد  س دا  عدداءان  ىل ا دري فدال إفدع ا  ال  انتب  د جوهرهاال فلو  عدا
    ا  عدددا مفدددلم بدددذل ال   دددا  كدددم علدددى ال دددان ب دددوا  يدددكالفددد ة ال  وإدددة ف

إعب اال لدا ا إدبهم مفدلم  نده  رهدار هدر   نده ا  ية وهذا اسمر مرفوو ا ادر 
جيمددد  اسمدددوا  إلخوانددده ا العدددار؟ال ون دددب   بدددواب الشدددركات الصدددهيونية الددد  
تعلم بصراحة  ن عائدارا تذهو للمفبوي ص اليهو  ا ال ددن الشدرإ !ال  
كانع علدى الفدلطات الفدعو إة  ن تبصدرث ةكمدة  كثدرال فمدا   دا تددعى 

فعو إص" و رجو الع و ا م ا و  ب اء بال  احلرمص % مم "ال90 ن نف ة 
ابلفددعو إصال فلهددؤالء ق ائددل إ بمددون  ليهدداال ولكددم مددم ابب   هددار مددا كدددان 
جيدددددريال تدددددزعم الفدددددلطات  ن تلددددد  ال فددددد ة ال تؤإدددددد ال اعددددددعال فلمدددددا ا ردددددبم 
ببفدد يل عددا ي إددده فيدده الفددلم آخدداح الفددلم  ىل مفدداعدته؟ال لددا ا ال تددتو 

االسدب ابة للادري؟ال اجلدواب  ن هدذح الفدلطات ال تددري   %  مم10نف ة 
كيددد  تبعامدددل مددد  ال ه دددة الك دددريع ا مفددد لة "ال اومدددة اإلسدددالمية"ال و ءكدددد 
هلذح الفلطات  ن ابهبمامهدا لثدل هدذح اسمدور العا إدة و عال دا ا ا طدات 
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وال  ددوات اإلسددبا اراتية البابعددة هلدداال فهدد  تزإددد مددم اددع ية  فكددار ال اعدددعال 
لكثري مددم ال فددطاء سدديحاولون معرفددة نددجمل الرسددالة عددرب الوسددائل الشددروعة فددا

ا االنتنددعال خاصددة ع دددما إب ددص هلددم  ن الفددلطات قددد جلدد ت  ىل اإلعددالن 
عددم هددذح الفدد لة ا ال  ددواتال و كددرت "علددى كددل مددم اسددبلم رسددالة صددوتية 
مم   م ال واهري  بدال  الفدلطات و ال سديالح "ال هدذا ةدد  اتده تشد ي  

ا إفددمونه ابسفكددار اإلرهابيددة  و فكددر ال ددال  كمددا إدددعون  و مددا إفددمونه لدد
" عدددم ال  دددة ال دددالة"ال والفدددلطات ت صدددد ملدددذح الع دددارات المام دددة كدددل مدددم 
جياهدددددد ا سدددددد يل هللا سدددددواء جاهددددددد بصدددددددمل ا  مددددداكم اإلحددددددبال   و رفدددددد  
الفددال  بعاي ددة ا الدددو  اإلسددالمية وهددذا  مددر نعارضددهال  و مجدد  الددا  مددم 

مفددلم ا الصددوما ال كددل هددؤالء ا خانددة واحدددعال فكمددا قلددع   ددا قددد   جددل
حاربع الرسالة بف و الشاجمل الدذي  رسدلهال ولدو كاندع تلد  الرسدالة مدم 
 حد مشاإخ الدولة لا حارببهداال وهدذا حد   رإدد بده ابيدلال فد إم حرإدة ال در  
ا  ن إفدددم  مددددا إشدددداءال  ن ددددا نفدددم   صددددوات الك ددددر اليددددوم  ا اإل اعددددات 

ت الدد   ددو  مددم  مددراء واللدوو ال ط ددةال ور نفددم   ن  حدددا سدديالح  وال  دوا
بف و عاعه  و مشاهدته هلذح الب اهات ال   ارب الدإمال كما  نه ه داو 
جهدات ملكيددة تددده  ىل ت ددإو اسمرإكددانال والبط يدد  مد  اسعددداءال وإعل ددون 
 ا الشددعوب عددرب ال  ددوات ال اسدددع عدددم ا ددوث مددم رب العددالص وال حددو 

(ال ل ددد وال,نت  ة أ   د م  ن القت   وال قددوع  ال اببال فلمددا ا ر إالحدد  هددؤالء؟ )
 عل دددع سدددلطات آ  سدددعو  احلدددرب علدددى كدددل مدددم فمدددل فكدددر اجلهدددا  ابسدددم 
"ماربدددة ال  دددة ال دددالة"ال وال   ري كيددد  ر تكدددم ضدددالة ع ددددما سددداندوها ا 
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راد احلرب ضد الرونال   ا الفياسدات ال  اقيدة وماولدة تفدييو اجلهدا  و خد
ال بو  ال صلة بزي ومالبو اللوو والفاليص الذإم إدل  ّدسون وال خيطد ون 
 بدددا ا ن ددر الكثددري مددم الشدداإخ البددابعص هلددمال ور نفددم   ن عالددا مددم تلدد  
ال  دددداه  لدددد  اددددي ا ل يددددان  خطدددداءهمال كمددددا فعددددل الفددددل  الصدددداال ا اللددددوو 

 ددا العلمداء عدم  الفاب ص الذإم  ح وا الدإم وجاهدوا ا هللا ورغم  لد 
 خطدددداءهمال مددددم ابب اجلددددر  والبعدددددإلال لدددديو مددددم الع ددددو  ن تكددددرر هددددذح 
االسددبواانت ابسددم ماربددة اإلرهدداب فددتع بعددد فددتع لكدد  خيوفددوا ال ددان وإ تبددوا 
مم اسمرإكانال ولك  إبمك وا مم رقاب ال ان  ون  ن فاس هم  حدال سن 

ص وايخدر لكد  ال إ فدى  عالمهم الوجه إكرر كلمة "ال  ة ال الة" بص احل
 حدددا هددذح الكلمدداتال وكددل مددم ال إرضددخ سفكددار اللددوو واسمددراء  و إددرف  
بيعدددبهم فيعبدددرب مدددم تلددد  ال  دددة ال دددالة بمددد  ال  دددر عدددم ح ي بدددهال و ن كدددان 
علمانيددددا إددددده بعكددددو اهاهدددددإمال فمددددا ام فددددارب فكددددرع اللكيددددة وتوجهارددددا 

ال ددد   علدددى  كثدددر مدددم ففدددوث فدددارب  ىل اسبددددال  ندددين   ددددا عدددم  ل ددداء 
ادددداجمل ابسددددم ماربددددة ال  ددددة ال ددددالةال وهددددذا إ دددداق  بيدددداانت وزارات  700

الداخليدة هلددذح الفدلطات الدد  تبحددا عددم هز دة ال اعدددع ا بدال  احلددرمصال 
فكيددد  إع دددل  ن إعب دددل هدددذا ال ددددر الك دددري مدددم ال دددان وإ فددد ون   دددم مدددم 

ا وزإرسددددبانال وقددددد  ال اعدددددع هددددر    ددددم  را وا مفدددداعدع الفدددداكص واليبددددامى
اسبادم الفلطات ايلة اإلعالمية ال  ت دسهم ا اللعو بع و  الفدلمص 

سدبان هدم مدم ال  دة ال دالة حدص اسوال  زره فيهم  ن كل مم إعيش ا وزإر و 
وال فددداء والشدددديوشال وهددددذا مددددم  فكدددار المددددرب سن اإلسددددالم إددددده  ىل احددددتام 
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ف   ل  ال   ا ي  دن مص؟ال )الفب ددع ص مددم اسعددداء فكيدد    ا كددانوا مفددل
(ال ورغم  ن  كل الفدلطات ا الددو  اليتيم وال حي  عل  طعاِ ابلكْي

اإلسدددالمية فددد ن  هدددل وزإرسدددبان هدددم مدددم الهددداجرإم و ب ددداء سددد يل ومبددداجون 
للمفددددددداعدع مهمددددددددا كدددددددان خالفهددددددددم الفياسدددددددد  مددددددد  الفددددددددلطات ا الدددددددددو  

 ن ال إوريدددوا اإلسدددالميةال في مددد  لعلمددداءان الدددذإم إ هدددرون ا هدددذح الدددربامج 
 ن فددددهم ا اللع ددددة اإلسددددبا اراتية اإلعالميددددة ةفددددم نيددددةال فالفددددلم ال إع دددددد 
الفددددلطات بددددل إع ددددد هللا وحددددددح وجيددددو عليدددده معرفدددددة  ن  يعددددام ال ددددان مدددددم 
الواج ات ال رورإةال فكي    ا كان  ل  لفلم مهما كان  خبالث ايراءال 

ن الفددددداعدع ل ددددد ر إ دددددا  مددددراء عدددددرب ومفددددلمص إ  دددددون مدددددان وقدددددر  وإ دددددمو 
للدددوال ت البحددددع اسمرإكيدددة بعدددد  حدددداا كاترإ ددداال رغدددم  نددده ال خي دددى علدددى 
 حد ما ا ت عل  مرإكا بد ر الفلمصال وم   لد  ر و د  وال  حدد إفدبطي  
 ن   ددد  مدددم إرإدددد  ن إفددداعد اإلنفدددانيةال فلمدددا ا   ددد  اددد اب ا زمددد  الزكدددوات 

واسسدر  و ب داء الفد يل واسموا  والصددقات للمحبداجص مدم  سدر الشدهداء 
 الذإم إعيشون ا وزإرسبان  و غريها؟. 

 ن دددددا سددددد ر  تمدددددريات كثدددددريع ا ممكلدددددة آ  سدددددعو  بفددددد و هدددددذح 
الفياسدددات الباوإ يدددة العدوانيدددة وسددديز ا  مدددم إكدددرح سدددلطبهمال س دددم ع ددددما 

اددداجمل بفددد و رسدددالة واحددددعال إعدددين  لددد  نصدددو العددددواع  700إعبل دددون 
ا  ب دداء و مهددات و ابء إدددعون ليددل  ددار عائلددة مفددلمة فيهدد 700سكثددر مددم 

على مم  لمهمال ف عدا  الب ارإم ملذح اإلعب داالت ترت د   ون اد ال وهدذا 
إعين اسبحداا ارفة جدإدع مدم اهبمد  سدبعمل سدرا بفد و ال درورع  ىل 
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نشددر اسفكددار الدد  بفدد  ها اعب ددل مددم اعب ددل بوجدده حدد   و ابيددلال ومفدد لة 
لطات تلعدددو ملددددا كمدددا تشدددداءال ولددديو مددددم ال  دددة ال دددالة هدددد  لع دددة بيددددد الفددد

الفدددب عد ملدددذح الفياسدددات الددد  ت دددرب الفدددلطة مدددم الك دددائو وت عددددهم مدددم 
الشددعوبال  ن تب ددب  الك ددائو قرإ ددا ا مملكددة آ  سددعو  وبشددكل سددري سال 
فددرد العلمدداء الددذإم جيدداملون الفددلطات ا مجيدد  مواق هدداال وهددذا بعددد الددز رع 

وتم ال و   ايخدر مدم البع دد  ن كدان لدإده  البارخيية للمل   ىل ال اتيكانال
مكدددان لددددذل ال  مددددا  ن ندددد  لددده مكددددان جدإددددد فهددددذا ال جيدددوز سندددده نددددوه مددددم 
الب شددري و قددرار ال ايددلال فالدددإم ع دددهللا اإلسددالمال لددذا نددر   ن هددذح الفياسددة 
الباوإ يددة مدروسددة مددم ق ددل الفددلطات اسمرإكيددة الدد  ال تددرحم  حدددا وهدد  

وا  لبمرإدر الططدات الددو  الكدرب ال فيصد  ون ال دان احلكم على ال ان ابل د
حفددددو مددددذاه هم ومفدددداجدهم وانبمدددداءارم ال كرإددددةال ومددددا ل ددددع ن ددددران هددددو 
  هددار البفدد يل ا هددذا الوقددع ابلبحدإدددال وقددد مددر علددى ضدد طه  كثددر مددم 
 ربعدددددة  ادددددهر وا موسدددددم احلدددددجال والفددددد و ا فعلدددددبهم هدددددو البشدددددوإش علدددددى 

 هار  ن الدولة م  مصاال الفدلمص و ن الفلمص وماولة  سبمال  احلج إل
ال اعدددع هدد  "ال  ددة ال ددالة الدد  ت بددل الفددلمص" كمددا تددزعمال س ددا  صدد حع 
ايلددة الدد  تفددبادم ا ضددرب الفب ددع ص والكيددل مكيددالص مدد  الشددعوبال 
 ن دددا ا وضددد  م سددداوي ا غدددزع وال دددان  وتدددون جوعددداال فكيددد  جيدددر  هدددؤالء 

ل ان اإلرهاب؟ال اجلواب واضد  هدو  ضدعاث إل هار تف يل برإت و ل اسه 
قدددرع اسمددة الدد   ركدددع واددعرت ابلفددؤولية اجتددداح  خددوا م ا غددزعال ومع دددم 
 ب داء اسمدة  را وا  ن إبربعدوا مدم  جدل ال سداع اسخدريع ا غدزع ولكدم تراجعددوا 
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عم  ل ال وجيو على  حدهم  ن إ كر مليون مرع ق ل البربه بف و   هار 
ال دواهريال مدا زلدع  قدو    دا لع دة  سدبا اراتية ج اندة تف يل الشيخ   دم 

وخ يثدددة لب دددومي الشدددعوب  ائمددداال فكلمدددا  ددد  الشدددعوب ا مكدددان مدددا ت هدددر 
الاابرات العربية والعالية لب ربكة مف لة ما ضدد ال اعددع لكد  إ  دوا سياسدة 
"سلطان ا وث"ال ه  الفائدع لد  ال انال ر ن اجت ع دما ضربع الف  

ة  وبل  ة ة اإلرهابال كما ر ن اجت ع دما   هدرت آ  سدعو  آي  إه قرإ
الشدددددرإ  الفددددد ل ة دددددة اإلرهددددداب  إ ددددداال ولكددددد   كدددددون واضدددددحا ا هدددددذح 
الفياسددددات س ضددددرب مددددثال بفدددديطا عددددم والددددد اسش صدددداال ن هددددان )إوسدددد  
الب دددزاين(ال فهدددو سدددعو ي اجل فدددية كيدددين الولددددال ور إدددرر  و إعددديش كثدددريا مددد  

ا صددمرح وتددر  الولددد بعيدددا ع ددهال فهددو ا الفددعو إة ولدددحال ف ددد يلدد  والدتدده 
مال  صدددد   هددددذا الوالددددد 2002واسش صدددداال كددددان ا كي يدددداال وبعددددد  حددددداا 

الفكص الذي ال إعرث مكان ولدح هدفا رئيفيا للف  آي  إده والادابرات 
الفدددعو إة الددد  ردددد ح   دددا سبفدددحو اجل فدددية م ددده وت عددددح مدددم جددددعال سن 

كيدد  إعددذب هددذا الرجددل ح ددة ولدددحال  ي اددرإعة    مرإكددا ترإددد  لدد ال  ن ددر
إبحددداكم هدددؤالءال   دددا الصددداال اسمرإكيدددة واإلسدددبا اراتية الددد  ال حددددو  هلددداال 
سن احل ددائ علددى كراسدد  الفددلطان هددو  هددم ادديتال ولددو      لدد   ىل  لددم 

 ال ان. 
 ن دددا ا حدددريع مدددم  مدددرانال فدددال نددددري مدددا هدددو اإلرهدددابال كدددل إدددوم 

الطددائرات الدد  تطلدد  مددم ميدداح العددرب لبحددارب  إشددهد الددوايم الفددلم تلدد 
الفلمص ا كل مكان   إ ا   ن مم إ د  ضدد هدؤالء هدو  رهدار!ال   دم 
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إلع ددددون بع دددددو  ال دددددان فهددددذح اسجهدددددزع اإلسدددددبا اراتية الدددد   نشددددد ت  اربدددددة 
اإلرهددداب ال تفدددبطي   ن   ددد  اجلر دددة ال  مدددة ا بدددال  احلدددرمصال وهددد  كثدددريع 

ل م بع  ال ان  نين   دا عم  ولدة ه دوسدية  و  ولدة جدا و لو  كررا 
ال  إ يدددةال ف دددد  هدددرت العلومدددات حدددو  اسجاندددو الدددذإم إب   دددون ا هبددد  
 عدددددراو  خوات دددددا الفدددددلمات ا بدددددال  احلدددددرمص بعدددددد انبحدددددا  مه دددددة الطدددددو 
و عطدداءهم مفدددك ات   الدددرات   تفدددو هم علدددى اددرفهم وقدددد اغبصددد ع 

هددزع ا  يثددة مددم هددذح اجلددرائم؟ال  لدديو ال ب ددة الكثددريات مدد همال  إددم هددذح اسج
 اددد مددم ال بددلال فهددم إعبددربون اإلرهدداب هددو الب  ددريات وال بددلال وتددم ن ددو  
هلدددم  ن الب  دددريات وال بدددل  قدددل ضدددررا مدددم ال ددد  مدددا  هدددر م هدددا ومدددا بطدددمال 
والفددد و الرئيفددد   ىل  هدددور ال بدددل هدددو عددددم تعددداملكم الصدددحي  مددد  ال ددد  

هبم ال ومم اسمور ال  ت ص  ن سياسدة الدولدة وعدم م عها مم ال هور ا ا
هدد  عدددم  حددتام ال فدداء الفددلمات والبشدد ي  علددى ال فدد  وال  ددورال هدد  
مفدددد لة  نبشددددار البدددداجر الاصصددددة لعلفدددد ة الداخليددددة لل فدددداء وإعمددددل فيهددددا 
الك ددار اسجانددوال ف دد  ن ددو الوقددع الددذي إطددار  فيدده رجددا  هي ددة احلفدد ة 

م على تمطية الوجدهال ه داو  خدر ت بدداخل تلد  ال فاء ا ا ارد الج اره
البدداجر وجيددربم الالبددو الداخليددة وغريهددا بوجددو   ول دد  اهل دددون واهددرمصال 
ان دددر كيددد  لددد و  بلددديو  فعدددا  هدددؤالء الدددذإم قددددموا بعددد  العدددا ات علدددى 
الدددإمال كيدد  تطددار  مفددلمة حددرع ا الشدداره بفدد و عدددم تمطيبهددا لوجههددا 

واسدد ال وال ت ددا   وكددار الدددعارع ال بشددرع ا  وهدد  حددرع ا  لدد  سن الدددإم
بع  مدن بال  احلرمصال ابسم جتارع الالبو الداخلية؟ال ور إعد هدذا اسمدر 
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ال دد  علدددى  حددددال   دددا ال دد  و  دددا  كدددرب مدددم ال بددل ولكدددم زعدددم بع دددهم  ن 
الشددكلة الكددربي تب فددد ا اإلرهددابال  نددين ع دددما   كددر هددذح اسحددداا ال 

علدى رفد  الفدال  ا بدال  احلدرمص  و الب  دريات  و فكدر  عين  نين  حرو 
البك ددريال فدد حم بعيدددون كدددل ال عددد عددم هددذح سفكدددار ومددا في ددا إك ي ددا كمدددا 
قيددددلال فدددد حم نواجدددده  كددددرب  ولددددة كددددافرع علددددى وجدددده اسرو رغددددم عدددددم ق ددددو  
الشدددداإخ  لدددد ال ولكددددم مددددم إشدددداهد الواقدددد  إعلددددم  ن ددددا  اهددددد ا  فمانفددددبان 

ريهدددا جهدددا  ادددرعيا ال لددد و فيدددهال  مدددا مدددا إرتكدددو مدددم والعدددرامل والصدددوما  وغ
 خطاءال فال إ  يم   ن إشوح صورع اجلها  بف  ها. وما إع ي ا مدم  كدر هدذح 
اسحداا هو  ن الفلطات تشم حراب علي ا ومم واج  ا  كدر احل دائ  لكد  
نداف  عم  ن ف ا ور إطلو هللا م ا  ن نكون قل ا واحداال فدال جيدو  ن  درب 

الء اللددوو ونفددكع عددم  خطدداءهم وكدد  م معصددومونال وحددص  ن ن دددن هددؤ 
ملدددددوو الددددددو  اإلسدددددالمية ا ال دددددرون اسوىل رضدددددوان هللا علددددديهم  مجعدددددص قدددددد 

لكددددم ملددددوو  خطدددد وا ا بعدددد  الفددددائل وكبددددو الؤرخددددون عددددم  لدددد ال فمددددا اب
 الطوائ  ا زم  ا؟. 

ل د اهدت برانمج ا ال  اع اسوىل لفدلطة آ  سدعو ال وبع دوان 
ا(ال وفعددال قددد فهمددوا  خددريا   ددم   خلددوا ال ددان ا اهلمددوم فالفددلطة هلددا )اوم دد

اليددددد الطددددو  ا البشددددد  بفدددد و ممارسددددبها الع ي ددددة ضددددد الشدددد ابال و دددددا 
احلاضرون عم كي ية جت يد الش اب عرب اإلنتندعال وقدد  رن ال دائمون علدى 

 ج  دددع اههدددرمالدددربانمج البوقيدددع سن ق ددداع اجلزإدددرع كاندددع قدددد   هدددرت بدددران
بع ددوان " اهدددون  فتاضدديون" و ددداع عددم ن ددو الوضددوه ولكددم ةيا إددةال 
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 مددددا ال  دددداع اسوىل ا مملكددددة آ  سددددعو  فكانددددع ا سدددد امل مدددد  الددددزممال ف ددددد 
 ح ددرت والددد  حددد الشدد اب الددذإم قبلددوا ا سدداحة اجلهددا  ا سدد يل هللا ا 

إم  فمانفبانال وع دما ع ونع ال  اع ع ه كب دع "والدد  حدد الشد اب ال  دو 
ا مواقدد  الصددراه"ال  ن ددر كيدد  لع ددوا بع ددو  ال ددان ابلصددطلحات اجلدإدددعال 
فكلمدددة "م  دددو " هددد  اسنفدددو هلدددا لكددد  ال ت هدددر عومهددداال فلدددو اسبشدددهد 
الشاب ا  فمانفبان لم ت در على البكذإوال سنه اهيد دمجاه الفدلمص  

رو  كلهمال سنه قاتدل جيدوش الك در ا بلدة لد ال  الفدلمص ولدو كدان  لد  فد
ك اإددة عليددهال و ددد   ددا جلدد ت  ىل احليلددة الثانيددة ا الع ددوان بكبابددة "م دداي  

وهللا ا فصدل ا  فمانفدبان لديو زهدا ال الصراه"ال لك  توهم الشداهد  ن مد
إعلدددم هللا  نددده جهدددا  ا سددد يله ولدددو كدددرح ال  ددداع اسوىل ومدددم معهددداال ر ن ددداجت 

الفددلطات والابرارددا ال ع دددما عددع الدددو  ا بلددة م دداي  الصددراه سن هددذح 
ال وا ن و الوقع  ّمل الذهاب  ىل اجلها  ي ةترإد مم الش اب معرفة احل 

  ا الدددو  اإلسددالميةال ا تلدد  اسمدداكم مفددؤولية الب  ددريات ورفدد  الفددال
داهم ف نين مم قا ع ال اعدع ور صمر اااب  ن إرف  الفدال  ا بدال  و ان   

اف  على  ل ال كمدا   دد  هدذح الفدلطات  ن احلرمص  و غريها سن ا ال نو 
ت ص لل ان  ن الشيخ  سامة هو مم  مر برف  الفال  ا بال انال والع يدو 
 ن والد  ل  الشاب الذي جاهدد ا  فمانفدبانال ع ددما بدد  ابحلددإ  ع ده 
 كر  نه كان معب ال لد  سلطات آ  سعو  ق دل  ن إمدا ر  ىل  فمانفدبانال 

ق دية سدد  ه سنده رجددل اسدبا اراو إعلددم  ن  لد  هددو ور إبطدرمل الددذإ   ىل 
الفددد و الرئيفددد  ل  ددددان الث دددة ابلدولدددة سنددده قدددد ر   الدددوإالت واالضدددطها  



                 1037War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

والبعددذإو ا الفدد ون وإك دد  للشدد اب  ن إ ددر بدإ دده  ىل  مدداكم إفددبطي  
 ن إع ددد ربدده  ون تط ددل البط لددصال "كددان ا بددال  احلددرمص ور إددرحمال واين 

أمل وك ن م  إ دا"ال  إدم ترإددون  ن نكدون؟ال  ر إ دل هللا ل دا )قد رحدل ور إدرح
(ال  مدددددا ح ددددددة  ن الكع ددددددة هدددددد   ف ددددددل أ لا   واس      عة فتُ      اجروا فيُ      ا

اسمداكمال وكيد  للشد اب  ن إ بعددوا ع هدا سمكدان  خدر ال ن دو  هلدؤالء  ن 
اإلمدام علد  عليده الفدالم قبدل ا الكوفددة وهدو مدم  هدل مكدة وهدذا مددم ابب 

ن قبل الفلم  كرب ع د هللا مم هدم الكع ةال وهدؤالء الشد اب البذكريال كما  
 ه وا لي اصروا  خواان هلم إ بلدون إوميدا ب  دل بدتو  اللدووال  ن هللا ر  مدران 

أجعل   تم س    قاية بع دددا ع اسمددداكم بدددل  ن  مدددران  ن نع دددددح وحددددح سددد حانهال )
 ة ابل   اد ا    راِ ك   م آم   ن ابه والي   ِو اصخ   ر وجاه   د ِفا    األ وعم   ا  

(ال ولدم  ففدر ايإدة فكدل عاقدل إعلدم   دا ح دة سمجي    ال يلتون عن د 
علدددددى الدددددذإم إفدددددبهز ون ابهاهددددددإمال كيددددد  إع دددددل  ن إدددددتو ادددددااب و ي بددددده 
وسيارته والوالدإم مم  جل ال ايدل؟ال ال إع دل  لد  ل دد تدرو كدل اديت  وال 
ا  وفدده مددم الفددلطات الدد  كانددع تالح دده ا كددل حددص بفدد و آراءحال واثنيدد

سنه نو  اجلها  ا س يل هللا ا اسماكم الشرعية والبمثلة ا ال اي  ا بلة 
لي اتددل خ ثدداء مددم جيددوش المددرب الددذإم إ بلددون ال فدداء واسي ددا  ليددل  ددارال 
و ن كددان  لدد  فددرو ك اإددة فهددو جددائز ع ددد هللاال وممكددم  ن إ ددو  قائددل  ن 

كددان عليدده ال ددرار مددم والدددح ر   ن لددهال ولكددم ا هددذح احلالددة وبفدد و  م دده  
وإدددالت الفدددلطاتال رغدددم  ندددين   هدددو مدددذهو ال  ددداء مددد  والدتددده بددددال مدددم 
الدددذهابال وإ ددددو  ن والددددح ر إ ددددر علدددى مفددداعدته ع دددد االعب دددا  بفددد و 
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سياسدددة الدولدددة الباوإ يدددةال وهدددذا الوالدددد ن فددده ح  ددده هللا هدددو مدددم بلدددغ عدددم 
مدا ن ولده  ن  غيابه سال إزد ا الف م ع دما تكش  الادابرات عدم  مدرحال

ال رو الك ائ  جائز وليو ةرام وجيدو  ن إرضدى الوالددإم بدذل ال  مدا   ا  
كان اسمدر خيدجمل اسمدم الشاصد  وسديؤ ي  ىل ف ددان الشداب روحدهال فدال 
إفددعه  ال ال ددرارال ل ددد قدددم والددد هددذا الشدداب نصدديحة للشدد اب ع دددما سدد له 

شد  ا اب د  ف لدغ بوا ر الب الذإ  اإلسبا اراو عم  ل ال ف ا  "  ا ر إع  
الدوائر اسم ية"ال  ن ر كي   ن االسبا ارات ه  ال  تعلو بع و  ال انال 
 ن مم  هر عليده بدوا ر البشدد  والبك دري جيدو  ن إ ابدل العلمداء لدري وح  ىل 
الصدددوابال ولددديو اجلواسددديو ورجدددا  اسمدددم الدددذإم سددديزإدون تشدددد ا بفددد و 

مددم إفددريح كمددا إشدداء وقددد  تعذإ دده. مددا اددهدانح ا الل دداء هددو  ن الددذإ  هددو
 هددو بعيدددا عددم الواقدد  ومحّددل  فمانفددبان واالنتنددع مشدداكل الملكددةال ل ددد 
 ح رت ال  اع بع  الش اب اجلاهل بدإ ه وكانوا قد اعب لوا ساب ا وقددموا 
علددى   ددم وددا د للم اهدددإم وهددذا تشددوإه لل هددا  كلددهال اعب لددوا بعددد  نشدداء 

كانددع تددده ال ددان  ىل ال ددال ال و سدد     مواقد  ا االنتنددع وزعددم الددذإ    ددا
ل ددوا  وامددر مددم وجددهال هددل  كددر هددؤالء الشدد اب   ددم تهددذا الددذإ  واإلعددالم ال

الشددديخ  سدددامة  ن فرضدددوا ال دددان علدددى الب  دددريات ا بدددال ان؟ال اجلدددواب ال 
و لددد  كددددالال فهددددؤالء الشدددد اب إعيشددددون ا الملكددددة ولدددددإهم فددددرا  فكددددري ور 

إلب ددوا ابهاهدددإم ور إعرفددوا ح ددائ همال بددل تعلمددوا  إددذه وا  بدددا  ىل اجلهددا  ور
اجلها  ا اسنتنعال والبشدد  مدم علمداءكمال ل دد  كدر والدد الشداب الشدهيد 
 نه  ات مدرع خدرد مدم ال يدع غاضد ا بفد و  ن والددح ادمل البل دازال وهدذا 
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إعين البشد ال و قو  هلؤالء  ن ا نشاهد البل از إوميا ور و    حدا مم  ل ال  
 ن ا   ر عائالت ا ت بشر البل از وعش ا م   خوات دا و مهات دا ابحلفدىن كما 

 هدددا عددددم ت دددر  العلمددداء هلدددؤالء اور إ  دددروا م ددداال  ن كدددل هدددذح اسخالقيدددات مر 
الشد ابال ولدديو اجلهددا  ا سدد يل هللاال   ا عد  ااصددا اددااب إك ددر علمدداءان 

م مفددد د ا بدددال  احلدددرمص  و غريهدددا في دددو  ن  خدددذ بيددددح  ىل  قدددرب  مدددا
لدددي لو معددده كددد  إ همددده الددددإمال ولددديو  ىل رجدددا  اسمدددم الفددد اهصال ل دددد 
  رو الشدددديخ احل يددددو ادددديا ا و مددددام مفدددد د ق دددداء الشدددديخ صدددداال بددددم عددددوا  
المامف  قدر الفؤولية ع دما كان إبحدا وكرر مدرارا "نفد   هللا  ن نل داح 

 ارات السددباوال نكدون ممددم إصدد عددم اجلهددا  ا سد يل هللا"ال ل ددد   رو  ن ا
يدددة صدددد ال دددان عدددم اجلهدددا  ا سددد يل هللا ة دددة لمتلعدددو لع دددة خطدددريع ا ع

الب  ددددريات ا   رانال وهددددذا لدددديو صددددحي ال فكددددل اجليددددل ال دددددمي ممددددم قاتددددل 
الددرون موجددو ون ا بددال  احلددرمص م ددذ ع ددو  ور إ  ددروا ور إشددكلوا خطددرا 

وال  على  حدال جيو  ن إعلم علمداءان اسجدالء   دم قصدروا ا حد  الشد اب
مددل تددم مفددؤولية تشددد  هددؤالء؟ال هددل  جيددو  ل دداء اللددوم علي ددا تددمال هددل تل
تم مم  عاهم  ىل البطرث؟ال لا ا تارب وتم ن اتل ا بلص وبعيددون كدل 
ال عددد عددم اسويددان رغددم ع ددا؟ال كمددا  ن ددا ر نددده ال ددان  ىل رفدد  الفددال  ا 

 هددددم ق ددددل  ن   ران!ال  مددددا لددددو رفعددددوا فلب  ددددر الفددددلطات  إددددم  خطدددد ت ا ح
وهو إل ى اللوم مم جدإد علدى ون ا!ال وتع  ع ع دما اهدت الشيخ إبهم

 فمانفددبان والعددرامل وكددل الدددو  ا بلددة الدد  تشدداهد جهددا  ا سدد يل هللا   ددا 
الفدد و ا البطددرثال وهدددذا لدديو صدددحي ال الفدد و هددد  احلكومددات الددد  ال 
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ك ددر ايخددر ترعددى مصدداال  ب اءهدداال وتب دد  سياسددة اإلقصدداء وعدددم ال  ددو  ابل
ولدو كدان معارضدا ومواجهدة ال كدر ابل دوعال  ن فكدر ا دوارد  و البك دري جيددو 
 ن فددارب ابل كددرال كمددا  ن ددا بعيدددون كددل ال عددد عددم فكددر ا ددوارد والبك ددريال 
لف ا ممم قاتل خ زإرا ال صراين ويلو مم هللا الم رع  ون  ن إ ا   نه قاتدل 

وتدم؟ لدا ا إ ارنون دا  ول د ال ر جليل مد  زوجبده احلامدلال  إدم هدؤالء اصح
 ن ا ن اتل جيوش نصرانية كافرع مبلدةال فهدل هدذا مدم فعدل ا دوارد؟ال كدل مدا 

م؟ال وقدد زعدم الشديخ  ن ار  ص  خطاء حكام ا لل انال هل هدذا حدن عله  ن ن
ما ن وله للش اب  ن  هداملم لل هدا  ا سد يل هللا ا الددو  ا بلدة هدو مدم 

م  ن دددا نكدددذب ا  لددد ال و ن مدددرا ان الفدددلطة  جدددل رفددد  اددد ن اإلسدددالمال زعددد
والبارإددو ا   رانال و سدد له اببال كيدد  عددرث نددوا ان؟ال وهددو ر جيالفدد ا ور 
إعددرث ع ددا اددي ا؟ال هددل سيشددهد ع دددهللا مددا إددبل ظ بدده اليددوم؟ال كددل مددا نكب دده 
عم احلكومات ه   مدور واضدحة لدد  العيدان ور  دته ادي اال  مدا مدا ت ولده 

 مور غام ة م  ية على ماسد ة ال دان ابل دوا ال و  ليدع   الفلطات ع ا فه 
كبار هذا إكدون اداهدا علدى مدا ن دو ال  ن دا نعدارو كدل الفدلطات العربيدة 
واإلسالمية س ا قصدرت ا حد  الفدلمص وهدذا  مدر ادرع ال كيد  ندواف هم 
ا  خطاءهم؟ال كما ال جيوز سحد  ن إصدر  فكاران مهما كانال  ن ا ع دما 

ئ  احلكدام فدال نعدين بدذل  تك دريهمال ال و لد  كدالال  ن دا نبحددا ن ص ح دا
عددددم وقددددائ  ملموسددددة لددددد  اجلمدددداهريال وال نددددده  ىل رفدددد  الفددددال  ا   رانال 
ولكددددددم ل ددددددا احلدددددد   ن  اهددددددد اجلهددددددا  الشددددددرع    ا يلددددددو م ددددددا  خون ددددددا ا 
 فمانفدددددبان  و العدددددرامل  و فلفدددددطص  و الصدددددوما  واسوجدددددا إم وغريهدددددا مددددددم 
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م  ن اجلهدددا  ابل فددد ة هلدددم فدددرو عدددص وابل فددد ة لمدددريهم فدددرو  اسمددداكمال ونعلددد
ك اإةال لف ا س  ا كما زعم الشيخ ا خترإو ال يوت وال تشرإد الش اب وال 
قبددددل ال ددددانال فاحلكومددددات هدددد  الدددد  تفدددد م الالإددددص وختطدددد  مدددد هم حرإددددة 
الب كدددري والبع دددري و ددد عهم مدددم الدددذهاب  ىل  اهددددع الك دددار ة دددة  ن هدددؤالء 

كدددار ضدددالةال ل دددد تعاي دددع مددد  الشددديخ الدددذي  ح دددر مدددم ق دددل إرجعدددون  ف
الدولة لذل  الربانمجال و قدرح ح  الب دإر ولك ه ر إعرث كي  إبعامدل مد  
خ   الاابرات فه  ال  كاندع تفدري الدربانمج لصدلحة الدولدة ف د ال ورمدا 
إبع و ال ارف بذكري للمادابرات ولك دين قلدع  لد  وهللا اداهد علدى مدا 

ع ال  ددداع ا آخدددر الدددربانمج "مدددم  نبددداد وزارع الداخليدددة"ال هدددل  قددو  ف دددد كب ددد
خي دددى علدددى  حدددد مدددم تكدددون وزارع الداخليدددة ا  ول دددا؟ال   دددا وكدددر الادددابرات 
والب فو عل  عورات الفلمص لصلحة احلكامال ل د ارموا ال يع وارمدوا 
اسسدددرع والفددد د   دددا الفددد و ا البطدددرثال ور إدددذكروا الدولدددة  بدددداال مدددا هدددو 

إلرهددداب ومدددم هدددم اإلرهدددابيون؟ال ل دددد غ لدددع سدددلطة آ  سدددعو  عدددم ادددع ها ا
وه  تدف  الثمم غاليا بف و ماربة  ب اءها وترو اسجانو الذإم ت   دوا ا 
اإلإ ددداه ب فددداءان إصدددولون وجيولدددون وإ فددددون ليدددل  دددار ا ال  ددداه الطهدددرعال 
اللهدددددم  ن دددددا نشدددددكوا ضدددددع  قوت دددددا وقلدددددع حيلب دددددا وهوان دددددا علدددددى ال دددددانال  ن 
الفددبهدث ا   هددار هددذا الشددرإ  الفدد ل اين هددو محددان ا غددزع وت  يدده 
الشعوب بعدم البربه لا إفمى ابإلرهاب وال حدو  وال قدوع  ال اببال  نصد   

وال وع    او وا عل      اإلمث كدددل حكددددام الفددددلمص  ن إبددددذكروا قدددو  هللا تعدددداىل )
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الك ددار ضددد  (ال فددات وا ب في ددا   حكددام الفددلمص ال تبعدداونوا مدد والع  دوان
  ب اءكم مهما كان اسمر.

 
 أمحلة القد 

 
 سدددم علدددى مفدددمىال ل دددد  را  هللا  ن إرإ دددا فرجددده ا ادددعو غدددزع 
الددذي فددزه ب بددل ب ددع ال اومددة والرمددز والكرامددة وصدداح ة البدداد ا قرن دداال   ددا 

إومددا والشددهورع ابسددم  مددريعال " ي وهللا  20الط لددة والرضدديعة الدد  ر تب دداوز 
ل ددع ا قلوب ددا   ح ي ددةال  ندع الشددمعة الدد  ت دديت  ددالم غددزع  ندع  مددريعال ع

 ن ادداء هللا"ال ف نددع  مددريع غددزع و مددريع ال دددن و مددريع الشددهداء ا بددال  هللاال 
ل دددد قبلدددوا هدددذح الط لدددة الربإ دددة الصدددمريع  ون رمحدددة وكاندددع تربإدددرارم جددداهزعال 

رت ... اسمدمال  صددار بيدان   اندة  هدالفدمىوع دما  را   لو ا وث... 
  ارع الددوال ت البحدددع اسمرإكيددة وهدد   ثددل العدددو اللدددو  سمب ددا والصدددإ ة 
احلميمددددة ا ن ددددو الوقددددع ي  سددددعو  والصدددددإ ة حلفددددين م ددددارو والصدددددإ ة 
لع ددددهللا بدددم احلفدددصال والصددددإ ة جلميددد  رءسددداء وملدددوو العدددرب  ون  صددددار 

إددددري   هللا سدددد حانه وتعدددداىل مددددم جدإددددد  ن ا لدددد  ال يددددان ة ددددج واهيددددةال و ر 
-3-6هدددؤالء ال  دددار نبدددائج الكيدددل مكيدددالصال ف رسدددل هللا ج ددددح ا  رإدددخ 

مال ومم  اخل ال دن الشرإ  ليث ر سمدة  ةدع   ضدحكع م هدا 2008
اسمم مجعاءال ف ا ر هذا ال طل ال لفطيين  ىل  قبحام  كرب مدارن اإلرهاب 

ون مددم اهددرمص الددذإم إفدددبحل 8والع صددرإة ا هددذا العصددر وقبددل  كثددر مددم 
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 ماء ال لفطي يص و راضيهم وف رو مال وهذا جزاء ابلفواءال فدالر  ابلثدل هدو 
مدم العدالددة اإلالهيددةال جيدو  ن إعدداين هددؤالء حددص إعلمدوا كيدد  إعدداين  ب دداءان 
ا غددزعال وعلدديهم  ن إشددكروا هللا  ن الهدداجم ر إ صددد  ي دداهلم ل همدده لدإ دده  

مكم لالنفددانيةال ولك دده كمددا ت صدددون  نددبم  ي ال ددا هلم يددبكم وعدددم  حددتا
قصدددد  كدددرب جتمددد   رهدددار واضددد ال فدددال خي دددى علدددى  حدددد  ن هدددذح الددددارن 
اإلرهابيددة هددد  الدد  تمدددذي الع صددرإة و دددرو اجل ددو  و دددثهم علددى قبدددل  كدددرب 
عد  ممكم مم الفلمص والعربال ور إب خر الشدعوب ال اضدلة ف دد خرجدع 

سعدددداء ونفددد   هللا  ن ا الشدددواره مل دددة وسدددرورا سن هللا   هدددر عدالبددده ا ا
إفكم هذا الشهيد ففي  ج بهال وإكرم محان وه  اجلهة ال  ن ذت هدذح 
العملية ال وعية ال  ن ذت بفال  بدال مدم الع دوع ال اسد ة  كرامدا للشدهيدع 
اسمددددة " مددددريع"ال وهددددذا تميددددري ا البكبيدددد ال و سددددره العدددددو ا ماولددددة اللعددددو 

د مدربرا واضددحا ا غدزو ل  دان مددم ابإلعدالم و را   ن إدبهم حدزب هللا لكدد  جيد
جدإددددال و  دددري ح دددم محدددان لدددد  الفدددلمصال ولكدددم هللا مددد  التبصدددص  ن 
ادداء هللا ومهمددا حاولددع  مرإكددا  ن تصددد عددم هددذا الفدد يل ف ددد ادداء ال دددر 
 ن تددر  هددذح اإل ارع م عددو  الكيددل مكيددالصال فع دددما  را  الكيددان الصددهيوين 

ا ددددوث ع ددددوا نفدددديع  لددددو اسمددددمال و  ارع بددددوش   يدددد   مجدددداه ا  لددددو 
لبصدددددددإر بيددددددان   انددددددة ر إبح دددددد   لدددددد   بددددددداال سن لي يددددددا رف ددددددع  ن إدددددددان 
ال لفدددطي ص  ون   اندددة الصدددهاإ ة كمدددا  را   لدددو اسمدددمال لدددذا فشدددلوا  امدددا 
واحلمد هللا رب العدالصال وا ال هاإدة ال بدل ال جيابده  ال ابل بدلال وال دار ابل دار 
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ا حربال  ما ا الفلم فيمكم  ن  ابه كل  لد   واحلدإد ابحلدإدال ما م ا
 ابلع و كما فعل ممد صلى هللا عليه وسلم.

 
 و ُد  اهد

 
م كدان إدوم حدزإم ابل فد ة إل ارع 2008-3-11 ن ا ا  رإخ 

بددوش الدد  اختددذت مددم اسكا إددو اسددتاتي ية ا حروملدداال وحددان الوقددع  ن 
 دد   ىل اس مدريا  وليدام إشهد ااهد مم  هلها ضد تل  اإل ارع ال االال ف

فددالون بشددها ته ورفدد  الب ددارإر العفددكرإة الدد  تبحدددا علددى  ن  إددران رددد  
اسمددددددم العددددددال  وجريا ددددددا وكددددددّذب  لدددددد ال وهددددددذا  مددددددر مطلددددددوب لددددددد  قددددددا ع 
العفدددكرإم ا كدددل زمدددانال فددد حم نعلدددم  ن سياسدددة الد وقراييدددة هددد  تفدددييو 

وز ا  إي  دددا الدددذي اجليددوش وجعلهدددا تب ددد  احلدداكم  ون الشدددعوال وهدددذا ال جيدد
جييددز للشددعو محددل الفددال  سددواء بفددواء و مددر اجلميدد  ابلدددفاه عددم الددويم 
والدولدة  ون  ييددزال ال  كددم لل ائددد العفددكري  ن إ ددين تصددوراته احلربيددة علددى 
الكراهية واإلااعات سن  ل  إؤ ي  ىل زه  اسروا ال وهذا مطلوب  إ دا 

  صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم لدددددد  احلركدددددات اإلسدددددالمية ولدددددو ات عدددددع سددددد ة ال ددددد
لوجدت  ل  ا سريتهال ل د اسب ا  هدذا اس مدريا  ا وقدع إشدهد العدرامل 

ج دددددو  مدددددم  9تصدددددعيدا ا العلميدددددات وقبدددددل خدددددال  إدددددومص مدددددم االسدددددب الة 
اسمرإكدددانال وهدددذا ال ائدددد كدددان مهامددده اإلادددراث علدددى احلدددرب ا  فمانفدددبان 

ال والفدؤا  الطدرو ال  والعراملال واجلمي  إعرث مم الفبهدث ا كال الددولبص
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سدد ة  ن إفددب يل ا  اددد ال ددروث وا  45كيدد  لرجددل خدددم اجلدديش لدددع 
 قدددل مدددم سددد ة مدددم تدددوىل م صددد ه؟ال واجلدددواب واضددد  "ل دددد ي ددد  الكيدددل مدددم 
سياسدددددات بدددددوش ال اادددددلة"ال سياسدددددات ترمجدددددع ا الواقددددد  ابهلم يدددددة وعددددددم 

 ىل عدددددم البع ددددلال والبفددددره ا اختددددا  ال ددددرارات الصددددريإة الدددد   و ت ابلعددددار 
احددتام الددوال ت البحدددع كدولددة رائدددع ا عدددع  دداالتال "  ددا العددد الب دداز  

حددددددددتام واللمفددددددددات اسمرإكيددددددددة"ال "ل ددددددددد ف دددددددددت  مرإكددددددددا اإللعمربايورإددددددددة 
الفددددددحرإة"ال هكددددددذا  هددددددو الكثددددددري مددددددم ا للددددددص الباصصددددددص للفياسددددددات 

هددددا ان اسمرإكيددددةال ل ددددد اددددهدان كاراددددة واقعيددددة لددددة ارع اسمرإكيددددة والفدددد و ج
ضددددهاال فالددددوالر تبهددداو   مدددام الدددذهو والددد   ال وت دددع   مدددام العمدددالت 
ال اففددددة كددددالّص الي دددداين وغريهدددداال ولكددددم مددددا ر ن همدددده هددددو عدددددم  ددددرو العددددار 
اإلسالم  لالسب ا ع مم هذا ال ع . ل د اهدان حكام الدو  اإلسالمية 

جددا  ع د اجبماعهم ا  اكار ابلفد ما  وهدم إبحدداون عدم  مدور هد   بعدد
عدم البميدريال ف دد  دداوا عدم وقدد   يدالمل ال دار بدص ال لفدطي يص ال لددومص 
وبددص العبدددي الصددهيوين وكدد ن اجلددان ص مبفدداوإبانال وهددذا وهللا  لددم ا حدد  
اعو إداف  عم ن فه قدر الفبطاهال ل د  هدو هدؤالء الزعمداء بعيددا عدم 

مواجهدة اإلسدالمال الواق  لك  إ فد موا مد  الواقد  اسوروبيدةال و دداوا عدم 
ولكم ابسم آخر وهو "اإلسدالموفوبيا"ال وهدذا الصدطل  المدرر إعدين ا دوث 
مدددم اإلسدددالم والفدددلمص وكدددل مدددا إبعلددد  ابإلسدددالم  ون وجددده حددد ال والمدددرب 
خي دد  ا هددذا الصددطل   مددور عدددع و برزهددا ماربددة الفدد ة ال  وإددة سن الرسددو  

الفياسدة والددإمال مدا معدىن  الكرمي صلى هللا عليده وسدلم هدو مدم ر إ درمل بدص
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اإلسددالموفوبيا لدددي المددرب؟ال هددل مددم إ ددا ي ةدد  ال فدداء الرتددداء احل دداب 
ا كددل مكددان هددو ال صددو ؟ هددل مددم إرإددد لعمددة  ن تدد ه  وت دداي  العدددو 
الصدددهيوين وتدددداف  عدددم  عدددراو الفدددلمص هدددو ال صدددو ؟ال هدددل مدددم إ ددداوم ا 

 ون؟ وهللا ال ندددري مددا  فمانفددبان والعددرامل وفلفددطص والصددوما  هددم ال صددو 
معىن مواجهة اإلسالموفوبياال ولكم على كل حا  ات   حكدام الفدلمص ا 
 اكدددار علدددى مواجهدددة هدددذا اسمدددر وال   ري كيددد ؟ال سن هدددؤالء الزعمددداء قدددد 
 سدددداءوا لةسددددالم ا حدددد  الددددر ع واحل ددددومل والعددددد  ونشددددروا الدددددعارع وا مددددور 

هدذح اسمدور الدذكورع م بشدرع وزعموا  ن الدإم إكون ا الفداجد ف د ال كدل 
وقليدل مد همال و هدو بع دهم سبعدد مدم ا  وهلم ومعرفبهم  ال مدم رحدم هللا 

ف د بي وا على   م  بصد   قرار  لمداء ع وبدة اإلعددام الرضداء المدربال   ل 
و قو   رضاء المرب سن هللا مم اره ل ا احلددو  وال صدان للحيداع وال فد  

م  ال  هل ال بو  بعدد الع دو  و ال  دو  ابلدإدةال سحد  ن إلم  ع وبة اإلعدا
وما جيهله هؤالء  ن  كرب  ولدة ا العدار وهد   مرإكدا تدؤمم بع وبدة اإلعددامال 
ون صدد  هددؤالء  ن ال ددوانص الوضددعية ليفددع هلددا احلدد  ا  لمدداء  حكددام هللاال 
وعلددى كددل حددا   ن هددؤالء الزعمدداء إ دددمون خدمددة لل هددات المربيددةال كيدد  

ى الدبكلم ابالسدالموفوبيا بعدد  ن سدكبوا ممدم انلدوا عدم ن ديهم ور إب ر ون علد
إ طعوا العالقات م  تلد  اجلهدات؟ال عدم  ي  سدالموفوبيا إبحدداون ع ده؟ال 
  ددددا غ لددددة حكددددام اسمدددددة الددددذإم إفددددعون ا  ركددددداه الشددددعوب  مددددام العلم دددددة 
احلدإثدددةال فدددال  حدددد إعدددارو الب ددداك  الثليدددص سدددواء رجددداال ونفددداءال وال  حدددد 

و البدددربد وال  حدددد إعدددارو بيددد  ا مدددور وانبشدددار ال دددواحشال وال  حدددد إعدددار 
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خيدداث مددم ع دداب هللاال ولددو  دددا  حددد ابلعددذاب ا زم  ددا إ ددا   ندده رجعددى 
و ن الط يعددة تم ددو  حيدداان ومددا فصددل مددم الددزالز  واسعاصددري  مددر ي يعدد  

(ال كدددل حركدددة وسددد كة ا هدددذا الكدددون وأ س   لنا ال   رايح ل   وا حوليعددا  اببال )
مددم رب العددالص وليفددع للط يعددة  ي  خددلال ل ددد بلددغ هددؤالء م لمددا  مدددرون

ع دددددما وصدددد وا العاصدددد    ددددا مددددم احلدايددددةال وال  حددددد إبحدددددا ع هدددداال بددددل 
انشمل اجلمي  ابحلدإ  عدم اإلسدالموفوبيا وهدو عكدو مدا  كرتده وهدذا  مدر 

إن   مؤس  جدا جداال ل د كبو ا قاعددع  جبمداه هدؤالء الزعمداء آإدة )
(ال و  دددم  ن هدددؤالء ر إ همدددوا م   ا بق   ِو       يغ   حلوا م   ا أب ,ل   ُمال يغ   حل 

مع اهددداال فعددددم الب دددرب  ىل هللا ابإلسدددالمال وعددددم اببعدددا هم مدددم بدددين صدددهيون 
وموالته ضد الفلمص كل  ل  إعين  ن هللا لم إمري  وضاع ا  بداال لذا ندر  
 ن   ارع بددوش ت شددل والعددرب والفددلمص إ شددلون  كثددر وبدددال مددم ال هددوو 

 هم إفكبون ا كل ا طات. ف
 ابؤمترات ال,ا لة

 
ر إفدددكم العددددو ا زم  دددا ور إفدددكع بدددل كدددان إفدددبمل اروات دددا 
وفدددرو علدددى ال زعدددات ال  ليدددة وإ بدددل  ب ددداءان ا كدددل مكدددان   إعلدددم بكدددل 
صددددراحة  ندددده إؤإددددد العدددددو الصددددهيوين  ون  ي خددددوث مددددم ر  فعددددل للحكددددام 

اسلانيددددة مريكددددل  ىل فلفددددطص  العددددرب  و الفددددلمصال ل ددددد  ه ددددع الفبشددددارع
ا بلددة ) سددرائيل( لبعبددذر عددم ا رقدددة اسلانيددة ضددد اليهددو ال ور تبحدددا عدددم 
مرقة غزع ال  كانع وال زالع مفبمرع ا ح  اعو  عدز ال ولكدم  ع دو 
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مددددم  لدددد   ن إعلددددم  حددددد  ركددددان العدددددو ا اإل ارع اسمرإكيددددة وهددددو الرادددد  
إؤإد فكرع تث يع مدإ ة ال دن ا بلة الصهيوين اجلمهوري جون ماكص  نه 

عاصمة للكيان الصهيوينال وهذا ليو غرإو على هذا الرجل الذي إرإد  ن 
عدددامال وكدددل رءسددداء  مرإكدددا  100إل  دددى العدددرامل  دددع اإلحدددبال  سكثدددر مدددم 

إن المجق  رة إشددايرونه ن ددو ال ددا ف سددواء كددانوا مجهددورإص  و   ددوقراييصال فددد)
ن إعلم هذا اسمر مم  اخدل  ولدة  سدالمية ف دد (ال بل المرإو  وشابه علينا

 علددم هددذا ا ددرب وهددو ا اسر نال ختيلددوا هددذا اسمددر وهددذا اإلسددب زازال لددا ا ال 
إعلم هذا ا رب مم  اخل تل  بيو؟ال ل د  را   ن خيرب احلكام  نه ال فائددع 
مم ا وث مم اعوملاال "فد نبم ملد  ل دا"ال وهكدذا جتدر  هدذا العددو لةعدالن 

يؤإد روإدد ال ددن وجداء اإلعدالن مدم  اخدل اسراضد  اهداورع لل ددن  نه سد
وال اركدددة  إ دددا وهددد  اسر نال وهدددذا هدددو اإلسدددب زاز ةدددد  اتدددهال لدددا ا ر إددددرو 
العددار اإلسددالم  الشددمو  ابل زاعددات  ن العدددو قددد عددا  مددم جدإددد وبشددكل 
عفكري واض  ولك ه م  م ابت  ات م  حكام تلد  الددو ال هدل  صد ح ا 

ندرو احل دائ  والوقدائ ؟ال هدل خي دى علدى  حدد  ن قدوات اإل دا  اسورور ال 
مب هددددة  ىل احلدددددو  الفددددو انية ومبواجدددددع ا اسراضدددد  البشددددا إة اإلسددددالمية 
 ون  ن إر عهدا  حددال فمدا جددو  هدذح الدؤ رات الد  ال تفدمم وال تمددين؟ال 

 ي ددة ل ددد عددا  اإلحددبال  بشددكله ال لددمال والفددبهدث هددو  رو الفددو ان احل
هددددد 1429ربيدددد  اسو   12وال حددددو  وال قددددوع  ال ابب العلدددد  الع دددديم. وا 

م وا  كددر  مدديال  الرسددو  ممددد صددلى هللا عليدده 2008-3-19االوافدد  
 خددرد الشديخ  سددامة بددم ال ن اددرإ  جدإددد حفددو بعدد  الددروا تال وسدلم 
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لدددى إبوعددد اإل ددا  اسورور الددد  ت اتل ددا ا  فمانفدددبان ابلددر  ال اسددد  لدديو ع
وجو هددا ا اسراضدد  الفددلمة بددل لكددون هددذح ال  مددة تبفددت علددى مددم سددو 
وال إددزا  إفددو وإفددبهزء برسددول ا ممددد صددلى هللا عليدده وسددلمال وال نرإددد ممددم 
إ همددددون رسددددائل الشدددديخ اب طدددد   ن إل دددد و  ىل وضدددد  ال  ابددددل ا ا طددددات 

إل د   واسماكم الدنية ة ة حو الرسو ال فالرسو  صلى هللا عليه وسدلم ر
 ىل قبل مم س ه ا مكدةال لدذا ال نرإدد عمليدات مبهدورع ت  دد تعداي  العدار 
الدددددددددعو  مدددددددد  الفددددددددلمصال بددددددددل  ن  را   حدددددددددهم ضددددددددرب اإل ددددددددا  اسورور 
فاسهداث الشرعية موجو ع ا كل مكان  ون الفدان ابلدواي ص العدا إصال 

ن الدر  والشيخ  سامة ح  ه هللا كدان واضدحا ع ددما  خدربهم ا البفد يل  
إكدون ممددااال ل شداعة اجلر ددة ال كددراءال وقدد  عدداهم  ىل الصدواب و ّكددرهم   ددم 

-9قددد نفدديوا  خالقيددات احلددرب وهددذا صددحي ال فدد ن العدددو وبعددد عمليددات 
ف دد صددوابه ومدا زا  إ ددرب ال ددر  ا كدل مكددان ة دة اإلرهددابال ول ددا  11

آخدددرال وعددددم وزإرسدددبان مثددداال  وا غددزع مثددداال وا  وبلددد  مثددداال وا ابجددداور 
 حتام خصوصية ال دان ا هدذح احلدرب  مدر واضد ال ل دد  وضد  الشديخ هلدم 
  م ر فدو حدو ا للحرب و وسعوا  ساءرم لرسدول ا ة دة حرإدة البع دري ا 
الوقدددع الدددذي ال إفدددبطي   حددددهم البشدددكي  ا بعددد  اسحدددداا البارخييدددة 

 يدل وال درآنال وقدا  هلدم وك  ا م زلة مم هللا والبومدة ا الزبدور  و البدوراع  واإل
" ن ر إكدم لدددإكم ضددواب  حلددر تكمال فلبفد  صدددوركم سفعال ددا"ال  ن الددذإم 

ن فدده وإهدداجم إ  دون  ن الصددراه سديب ه  قرإ ددا هددم واادون سن العدددو جيهدز 
ل  ي هددوء هلدذا الصددراه عمدا قرإدوال وهددذا وإفدو وإ بدل فدال   ددم سيحصد
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فلموا  اما للحكام ة دة عكو ما إرود مم ق ل بع  علماءان الذإم اسب
الدددددعوعال وهددددم إعلمددددون علددددم الي ددددص  ون ادددد   ن هددددؤالء احلكددددام إطع ددددون 
الفدددلمص مدددم وراء  هدددورهمال فهدددم صددد اه الدددوت واحلصدددار ا غدددزع ق دددل بدددين 
صدددهيونال ف دددد سدددكبوا ور فركدددوا سددداك ا ا هدددذا ال كدددر الع ددديم وهدددم الدددذإم 

رم الشدعو الفدلم ا غدزع مدم   دون العدو الصهيوين ابلماز وال تو  فيمدا فد
كدددل  لددد ال ل دددد كدددان الشددديخ واضدددحا ا تفددد يله اسخدددري ع ددددما قدددا   ن 
فلفدددطص لدددم إفدددبعا  ابل اوضدددات واحلدددوارات ال ارغدددة مددد  العددددو الصدددهيوين 
وهذا  مر واق  إعلمه اجلميد  وال خي دى علدى  حددال فكدل مدا  خدذ ابل دوع إدر  

ز ا  ضدددع ا كدددل إدددومال فكلمدددا ابل دددوع  ن اددداء هللاال وندددر   ن ممدددو  ع دددان إددد
اقتب مم العدو ضدع   كثدرال والعكدو فصدل مد  محدانال وسيفدبمر هدذا 
الصددددراه كمددددا بشددددران ممددددد صددددلى هللا عليدددده وسددددلم  ىل  هددددور الهدددددي عليدددده 
الفدددالم و ىل ندددزو  عيفدددى عليددده الفدددالم و ىل قيدددام الفددداعةال ف دددد روي ع ددده 

علددى احلدد   ىل قيددام  صددلى هللا عليدده وسددلم ب ولدده  ن يائ ددة مددم  مبدده سددب وم
 الفاعةال فمم إراهم ابل اوضات   ا ستج   رض ا فهو بال ا  واهم.

 
 4000العد  هو 
 

م ع دددما كددان اجلميدد  إبحدددا عددم 2008-3-24ا  رإددخ 
مددددرور ةددددو سدددد وات م ددددذ اإلحددددبال  اسمرإكدددد  للعددددرامل وال شددددل اسمرإكدددد  

ن عددد  قبلددى اجل ددو  الواضد  ه دداوال  ا بددع الب ددارإر اسمرإكيددة الزإ دة ي عددا  
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وهددددذا  مددددر م شددددرال رغددددم  ن  رقددددام اهاهدددددإم  4000اسمرإكددددان وصددددل  ىل 
تبحدددددا عددددم  ضددددعاث  لدددد  العددددد  ولكددددم اسمرإكددددان ال ففدددد ون مددددم ر 
إب دد و بعدددال والددذي إدددرن الوقدد  العراقدد  سدديعلم  ن  مددة ممددد صددلى هللا 

كلهدم مدم   عليه وسلم خبريال سن مم إفداعد اإلحدبال  ومدم إ داوم اإلحدبال 
الفلمص العراقصال وهكذا اسدب ا ت اإل ارع اسمرإكيدة مدم خدربع العمدالء ا 
العرامل و الو ا يانة ف ف  ها تعرد اإل ارع اسمرإكية ا العدراملال ور تفد   
 اماال وعدم مفاندع هؤالء هلا إعين  ن ال وات اسمرإكية ر تكدم لبصدمدت 

ا إؤكدد مدا  ه  دا  ليده  ن العددو ال ضد ه مات اسمة العراقية الفدلمةال وهدذ
إ اتل ا لوحدح  بداال بل جيو  ن إكون العمالء وال اف ص معده ا كدل حدصال 
وال ن فددددى  ن ه دددداو اسالث مددددم اهاهدددددإم الددددذإم إبشددددوقون للددددذهاب  ىل 
اجلهدددا  ا العدددرامل ولكدددم حكدددام الددددو  اإلسدددالمية  ددد عهم وتفددد  هم ة دددة 

مص إفدددداندون الك ددددار ضددددد  خددددوا م اإلرهددددابال لددددذا نددددر   ن بعدددد  الفددددل
الفدددددلمصال هدددددذح الب ربدددددة العراقيدددددة ا الددددددع والبارخييدددددة  ا بدددددع  ن الفدددددلمص 
فباجون  ىل قيا ع موحدع ا زم  ا لكد  إ ددروا علدى البصددي سي عددوان 
مفب  الال وهذا ما ال إرإدح المرب ا زم  ا وسيفعى  ىل كل ا يارات لك  

  حو  وال قوع  ال ابب. جيز ان وإشبب ا وإ رق ا وال
 

 أخمجا  ج   القمر
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م ع ددما كدان اجلميد  إبحددا عددم 2008-3-25وا  رإدخ 
العددرامل وتميدددري اسوضددداه ا ال اكفدددبان ابنباددداب رئددديو وزراء جدإددددال ك دددع 
  ب  ما جيري ا جزر ال مدر عدرب ال  دواتال وقدد  هدرت مشدكلة جدإددع ا 

لطالو اإلت  ات الفاب ةال ولذا جزإرع   وان فال اب  بكاري ر إفب يو 
جلدددد ت قددددوات مددددم اإل ددددا  اإلفرإ دددد  مددددم ت زانيددددا والفددددو ان للمصدددداحلة بددددص 
احلكومدددددة وقدددددوات بكددددداري وك دددددع   دددددىن  ن ال ترهدددددامل الددددددماء ه ددددداو  بدددددداال 
و بعدددددع  ركدددددات هدددددذح ال دددددوات وهدددددم جيهدددددزون  ن فدددددهم لمدددددزو اجلزإدددددرع مدددددم 

  موي دة زوجد   م ل مدان قواعدهم الواقعة ا جزإرع  خر  وه  موهيل  وه
يدور تعديش ا جدزر ال مدر مد   وال هداال  فه  وم ذ خروجها مم الف م اإلا

كما   ا ولددت ه داوال ف سد   هللا  ن   د  اسمدور خبدري وإفدلمهم مدم كدل 
ادددرال ومدددا حصدددل  ن قدددا ع   دددوان سددداروا علدددى يدددرإ بهم  ون ال  دددر لعواقدددو 

ولكدم إ ددوا  ن الدسددبور   فعداهلمال وك دع   دم  ن مشدكلة اجلدزر قدد انبهدعال
اجلدإددددد الددددذي  اددددرث علددددى كباببدددده فرنفددددا وج ددددوب  فرإ يددددا قددددد وضدددد  فيدددده 
مفدددداحات كثددددريع لل وضددددى ا الفددددب  ل ونفدددد   هللا  ن إث ددددع الفددددلمص ا 
تلد  اجلزإدرع الفدلمةال ل ددد اادب ع سخ دار عدائل  ف ددد  دداع مد  اإلعددالم 

وسدرقع  مواهلداال وقالدع  مرع واحدع وبي ع للعدار كيد    دا  لمدع ا كي يدا
  دددا ر جتددددد صدددعوابت ا  ايوبيدددداال حيددد  كددددانوا إصدددلون وإع دددددون هللا علددددى 
حددرإبهم و كلددون كدداجلمي ال وهددذا قدددد  فددرحين كثددرياال سن هللا كددان معهدددم ا 

 (.إن م  العلر يلرام بهم وكما قا  هللا )
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وبعددددد تدددددرإ ات كثددددريع ا المددددرب وعمددددل الب فددددي ات مدددد  لي يددددا 
غريهددا مددم الدددو ال وبعدد  عدددع بروفددات ا جزإددرع مددوهيل  ت دددمع وفرنفددا و 

ال ددوات اإلفرإ يددة  وامددر مددم اسش  محددد سددام  وهددو رئدديو اإل ددا  لواجهددة 
قوات الع يد بكاري الذي رف  االسبفالم وهذا اد ن مدم فمدل  ج ددات 

  م إشعرون  ن الشعوب تبالى ع هم بكل بفاية وهدذا  الاإلن صا   ائما
فمددم إرإددد قطدد  الددرحم إرتددد اسمددر عليدده  ائمدداال فهددذا الرجددل وقّدد    مددر ي يعدد 

علددى الدسددبور اجلدإددد   خال ددهال وهددذح هدد  مهزلددة الدسدداتري الدد  ال تفددمم 
وال تمينال علدى الفدلم  ن إبادذ مدم ال درآن والفد ة  سدبورا لدهال ف يهدا عدالد 
لكدل مشداكل ا  ون  سدبث اءال وال ن فدى  ن فرنفددا كاندع تلعدو مد  اجلميدد ال 
فهد  ر تكدم لببددخل ضددد ال دوات اإلفرإ يدة س دا سددبلطخ ععبهدا فهد  الدد  
ت ددو  قددوات  وروبيددة ا تشدددا ال  ن ددا ك مددة ال نرإدددد  ال  ن تبحددد مجيدد  الددددو  
اإلسددددددالمية وال نرإددددددد  ي  ن فددددددامات جدإدددددددعال و حددددددع ال ددددددوات ال مرإددددددة 

و و( الدعومدددة مدددم الب زانيدددة ا الفددديطرع علدددى العاصدددمة اإل وانيدددة )موتفددددام
وحاصروا ال صر اجلمهوري ور جيدوا الع يد وال    م ات ال  معهال فهدؤالء 
غددددددريوا مالبفددددددهم وخت ددددددواال ور تطددددددو  احلددددددرب ف ددددددد هددددددرب الع يددددددد و عل ددددددع 
الفدددددلطات   دددددا تفددددديطر علدددددى الوضددددد  ور ت دددددر  ج دددددوب  فرإ يدددددا مدددددم هدددددذح 
  البطوراتال فه  م  العلمانيصال ل دد بدرهم الدرئيو  محدد سدام   نده إفدبطي

 ن إفدديطر علددى الوضدد   كثددر مددم  ي رئدديو م ددىال وكددل مددا ك ددا نرجددوح هددو 
عدددم  يالددة  مددد احلددرب سن  لدد  سدديؤار كثددريا علددى سددكان اجلددزرال وهكددذا 
وبكددل سددهولة  خلددع ال ددوات ا   ددوان واسددب  لوا ة دداوع ادددإدع وترحيددو 
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مدددم ق دددل اجلمددداهري الددد  تبطلددد   ىل اسف دددل واال دددا  مددد   خدددوا م ا اجلدددزر 
خدددر ال ومدددا زلدددع   دددىن و ق دددل ممددداو  ن إددد عم هللا علدددّ  برءإدددة اليدددوم الدددذي اس

سبب دم ال وات ال مرإة لل ها  ا س يل هللا الستجاه جزإرع ماإوت ا بلدة 
مم ق ل العددو ال رنفد ال وقدد فرحدع كثدريا بعددم وقدوه  ي قبلدى ا احلدربال  

فدددددددمى كمددددددا اددددددعرت ابلعدددددددزع ع دددددددما قدددددددا   حددددددد اجل ددددددو  لراسدددددددل ال  دددددداع ال
( وهدد  الدد  كانددع تمطددى العددارو ه دداو  ون غريهددا مددم ال  ددوات 24)فرنفددا

العاليدددةال وقدددا  ابحلدددرث الواحدددد " ن دددا ج  دددا ل حدددرر الشدددعو اس دددواين س دددم 
قمرإددددون مثل دددداال كمددددا هددددو احلددددا  ا الشددددعو الدددداإووال ولددددم  ددددر هددددذا اسمددددر 

ي شر سد "ال وهذا اجل دي كان إعلم  نه خيايو صح   فرنف  وكالمه س
ا كددل ا طددداتال ومدد   لددد    ىل مدددا إددراح حددد  ويدددين و إددين ا  خوانددده مدددم 
 هدددل مددداإوت الدددذإم  جدددربوا علدددى ال  ددداء ضدددمم فرنفدددا ة دددج واهيدددة تفدددمى 

 لمددددسج دددد   ىل   ران وفبل ددددا   إعالبصددددوإعال  ندددده سمددددر ع يددددو  ن  و ا
ى هدذا  سب باء ليف   ال ان هل ترإدون ال  اء مع   م ال؟ كي  جير ون علد

اسمددددر؟   دددددم ع ددددددما عملدددددوا  لددددد  اإلسددددب باء عرفدددددوا   دددددم قدددددد جهدددددزوا عدددددد  
الصددوتص هلددم وهددذا مددا حصددل ا سددي مافورع وغريهددا مددم الدددو ال كمددا  شددى 
 ن  صل ا  و  خلي ية   ا ر إ ب ه حكامها مم هذح ا زع الت الفمى 
ا ابسدددب باءال ل دددد عرفدددع  ن ا بدددال ي رجدددا  سددديدافعون عدددم كدددل ادددرب م هددد

مهمددا يددا  اسمددرال كمددا   يددع  ن ال إ دداوم رجددا  بكدداري س ددم  ددر  اددرية 
وتفدددددلحيهم بفدددددي  وال ن فدددددى  ن هدددددذا الع يدددددد هدددددو مدددددم صددددد   الادددددابرات 
ال رنفية ال  قررت عدم البدخل  خريا ا ال زاه ال مري بعد  ن مولع عدع 
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 ن دددالابت سددداب ة م دددذ  ن قدددرر ال مرإدددون االسدددب ال  مدددم فرنفددداال ولددديو مدددم 
المرإددو  ن إهددرب الع يددد ممددد بكدداري  ىل جزإددرع مدداإوت ا بلددةال وسبفددعى 
ابرإو لفاندته رغم  نه مطلوب  وليدا بد جمل مدذكرع مدم الفدلطات ال مرإدةال 
 ن ا س ر  البعامل بفياسة الكيل مكيدالصال ف دارإو لدم تفدلم هدذا ال داب  

عمار الالددجمل هلددم  ال بعددد  ن تددذ  الفددلطات ال مرإددة وهددذا هددو ادد ن اإلسددب
اجلدإدددال فببدددخل هددذح الدددو  الب دمددة ما إددة ا اددؤون الدددو  ال  ددريعال ل ددد 
اددهدان الشددعو ال مددري ا جزإددرع مدداإوت ا بلددة وهددم إب دداهرون ضددد ال ددرار 
ال رنفدد  لتحيددل هددذا ال دداب  جلزإددرع رإي يددون اهدداورع  اكمبدده ه دداو ببهمددة 

به ا  حددددد  خدددو  جزإدددرع مدددداإوت  ون   ن ومحدددل الفدددال  وهددددذا هدددو االسددد
 اتددددهال  ن الرجددددل قمددددري ومدددداإوت هدددد  قمرإددددة كيدددد  فكددددم بدخولدددده اسراو 
ال مرإددددةال وبدددددال  ن إعيدددددوح ليواجدددده الددددبهم الوجدددده  ليدددده مددددم ق ددددل الفددددلطات 
ال مرإدددددةال اب رت فرنفدددددا ب ربكدددددة ا اكمدددددة ا جزإدددددرع رإ يدددددون ببلددددد  احل دددددج 

يدون"   ار  وهدذا الواهيةال وتم نعلم   ا ال ربم ززإدرع مداإوت الد  تب د  "رإ 
 مددددر مؤسدددد  فكددددل جددددزر مددددا وراء ال حددددار هلددددا   ارات خاصددددة  ال مدددداإوتال 
والف و   ا مفلمةال واسبطاه اع ها  ن إبمف  بلمبه الفدواحلية الاورإدةال  
كمدددا  نددده ادددعو فدددو الددددإم وفدددم  ىل الب اليدددد اإلسدددالميةال ال خي دددى علدددى 

يةال وه داو رمديش واضد   حد   ا اجلزإرع اسكثر ف را ابل فد ة لل دزر ال رنفد
سهلهددا ا صددد اعة ال دددرار وتطدددوإر ال  يددة البحبيدددةال فدددالطرمل الرئيفدددية ا حالدددة 
مزرإة جداال وال  قدو   ن دا ا اجلدزر الكدرب   ف دل حداال مدم ال احيدة الا إدةال 
ف هل ماإوت  ف ل م اال ولكدم مدا  قولده  ن دا ولد  حرإب داال وهدؤالء لعسد  
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بعمار واالحدبال ال ر إ  دل الشدعو ال مدري الشددإد ال  لكو دا بفد و اإلسد
ا كدددل اجلدددزر وحدددص تلددد  اجلاليدددة الددد  تعددديش ا "رإ يدددون" ب دددرار الفدددلطات 
ال رنفددية الع ددو عددم الع يددد بكدداريال بددل عمددع ال هددارات ا كددل مكددان ا 
  دوان وجزإدرع ال مددر الكدرب  لطال ددة ببفدليمه سندده مدبهم مددم ق دل الفددلطات 

ومل الوايي صال  مدا فرنفدا ف دد زعمدع  ن ق داءها ال مرإة ابنبهاو بع  ح 
 ف ددل مددم ال  دداء ال مددريال واسمددر الثددري هددو كشدد  ال دد   سددحلة ا م ددز  
ممدددد بكددداري ومرسدددل  ليددده مدددم ق دددل ال رنفددديص مدددم مددداإوت الددداجورعال وهدددذا 

 عددم االسدب رارال وكدل الططدات فرنفداإ فر كي   ن ل رنفا إد ا البمدر  و 
 ن اداء هللا سن زمدم اإلسدبعمار وىّلال وا  رإدخ  سب  لو عليهدا عمدا قرإدو

م  غ ددددددو الشددددددعو غ دددددد ا ادددددددإداال وسدددددد   م ددددددذ بددددددد  29-3-2008
ال دداهرات فرنفدد  واحددد وكددان  لدد   ا دداء  نع ددا  ال مددة العربيددة العشددرون ا 
 مشدد ال و ا دداء خط ددة اسش  محددد سددام  الددذي  كددد  ن جزإددرع مدداإوت هدد  

ية اإل ا إدددةال وهدددذا  مدددر م شدددر ل دددا جدددزء ال إب دددز  مدددم جدددزر ال مدددر اإلسدددالم
ولل يل اجلدإد مدم  ب داءان  ن اداء هللاال وعلدى  كدر ال مدة العربيدة العشدرونال 
فال  رإد  ن  ضي  وق  م  ال  ليدة وال وميدة الد  ر ولدم توحددان إومداال  ن مدا 
وحددد العددرب إومددا ضددد ال ددوتص الع يمبددص ا العددار كددان الدددإم وبدوندده فلددم 

ذكر ما  كرح ال كر اإلسالم  البونف  الم وا  ع دما س ل نبحد  بداال و ت
سددؤاال واضددحاال "هددل سيبصدداال حكددام العددرب مدد  اددعوملا  و مدد   سددرائيل"ال 
و وض  ا جوابه  ن هذح اسن مة  تع حلماإة مصاال  سرائيل والب درب  ىل 
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 عدددداءهاال وسددد ر  البط يددد  عمدددا قرإدددوال و  ا حصدددل  ففددديكون  اإدددة هدددذح 
 تبع  ن ااء هللا.اسن مة قد اق

 حماكمات ومغالطات
 

م  نددده البدددارإخ مهدددم جددددا ابل فددد ة  لي ددداال ف ددددد 31-3-2008
عزمددددع اإل ارع اسمرإكيددددة ا غوانب ددددامو ماكمددددة اسش  محددددد جدددديالين الددددبهم 

م وهذا  مر ال إ ل  ا كثرياال فا اكمات خري 1998 حداا الف ارات ا 
جيهلده الد ع   ن هدذا اسش كدان  ل ا مم الذ  ا تل  الف ون الع  دةال ومدا

مال 1998قددد حكددم عليدده مددم ق ددل ا كمددة ال دراليددة ا  مرإكددا ا سدد بمرب 
ولكدددم وبفددد و الباددد   فيمدددا إفدددمى ابحلدددرب علدددى اإلرهددداب   قيددددح بعدددد 

م و رسدددداله  ىل الفدددد م اجله مدددد  كدددد  2004 عب الدددده مددددم ابكفددددبان سدددد ة 
بدددوش  رسدددا  كدددل  إعدددذب ه ددداو وإهدددانال رغدددم  ن ا مكدددة العليدددا تطلدددو مدددم

البهمددددص  ددددداكم مدنيددددةال ومدددددا  علمددددده  ن اإل ارع اسمرإكيددددة تلعدددددو ب  ددددديب ا 
لصددددددددداحلها االنباابيدددددددددةال ف دددددددددد اقتبدددددددددع االنباددددددددداابت الرةسدددددددددية اسمرإكيدددددددددة 
واجلمهورإدددون البشدددد ون خيدددافون مدددم ف ددددان الفددديطرع فهدددم إرإددددون مواصدددلة 

وتدم ن  دل سياسدة  احلرب ضدد  إدران وسدور  وت فديم العدرامل وال  داء فيهداال
اجلمهدددورإص س دددا توضددد  عددددواع  مرإكدددا للمفدددلمص  مدددا الدددد وقراييص فهدددم 
اسكثددددر ن اقددددا و إ لوماسددددية ا مع ددددم الل دددداتال فهددددؤالء الصددددهاإ ة إ  ددددلون 
احلرب الفرإة والدإ لوماسية على الفدلمص  ون   هدار  لد ال ولدذا ندر   ن 

 ىل  صددددوات الفددددب لص ا اكمددددة جدددداءت لب  ددددذ جددددون مدددداكص الددددذي إبطلدددد  
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وبعددد  الدددد وقرايصال وهدددؤالء إطل دددون سدددحو ال دددوات مدددم العدددرامل و غدددالمل 
معفددكر غوانبدداموال  قصددد  ن الددد وقراييص بصددد   إهددام اجلميدد  والفددلمون 
خاصددة   ددم سددي علون الصددواب وهددم كددا بون ا  لدد ال ففددوث إ ب لددون  ىل 

بص اإل ارع اإلمرإكية بد ت  فمانفبان  اربب اال كما  ن احلرب ال عل  بي  ا و 
 ا دداء تواجددد الددد وقراييص ا الفددلطةال فددال ن فددى  ن كيليبددون هددو مددم اب  ان 
ابحلرب ع ددما  صددر  وامدرح ابغبيدا  الشديخ  سدامة  ا داء  قامبده ا الفدو ان 
وق ددل  حددداا الفدد ارات  و غددزوات واادد طم وم هدداتمال ل ددد اب  وان ابحلددرب 

ن ال إ همدددون  لددد  بفددد و  ن اإلعدددالم  ون اددد  ولكدددم الكثدددري مدددم ال دددا
الصدددددهيوين إفددددديطر علدددددى ع دددددوهلمال ومدددددا إدهشددددد ا  ن نشدددددايات اجلماعدددددات 
اإلسدددالمية زا ت بعدددد احلدددرب علدددى مدددا إفدددمى ابإلرهدددابال وتبحددددا الفددد  
آي  إده عددم  كددم ال اعدددع مددم اسدب طاب الهدداجرون مددم المددرب وهددذا إددد  

و  اإلنفدداين فحدددا  ن بددوش و  ارتدده قددد فشددال ا احلددربال  مددا علددى الفددب
وال حرد ف   عهدد يال دان كدان اجلميد  إبداجر ا الشدواره  ون مشداكل ور 
تكم الادرات ت بل ال ان  مام الكمريات العاليةال كان اسمر مفيطر عليده 
ا عهدددددد اإلمددددددارعال فددددددالزارعون م عددددددوا مدددددم البصدددددد ي  ا بيددددددورم سال إصدددددد عوا 

ا ددددام الفددددبادمة ا صدددد اعة الاددددراتال بددددل تك لددددع الدولددددة بشدددراء الددددوا  
الددورفص والدددواء وال خي ددى علددى  حددد  ن اهل ددد تعمددل  لدد ال ور إكددم ه دداو 
ففدددا   بددددا ا الددددوائر احلكوميدددةال  مدددا اليدددوم فا بدددل الدددذي ر إ هدددم الشدددعو 
اسفمدداين ولددم إ همدده  بدددا قددد بدددا مصدددوما ابل بددائج بعددد سدد   سدد وات مددم 

فدددددا  بدددددل نشدددددروح لدددددد  الشددددد اب عدددددرب المدددددزوال ر إب ددددددموا  بددددددا ا قمددددد  ال 
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البلي يزإدددون وهدددذا سددديؤ ي قرإ دددا  ىل  دددرو ال دددمري اسفمددداين الدددذي ال إعبدددو 
  بدا.

 
 ا قلح اللحر عل  اللا ر

 
كل مم إراقو الوض  ا العرامل إعلم  ن قصة نشر الد وقرايية 

ة ا ال صددرع حددل مكا ددا اقببددا   اخلدد  بددص الراف ددالمربيددة قددد فشددلعال ف ددد 
ووص  الالك  جيش الهدي  نه  سوء مم ال اعدع وهدؤالء وصد وح وبمدا  

 نددده ال عثددد  اجلدإدددد والددددإكباتوري اجلدإدددد وإ  مددد   عدامددده كمدددا عددددم صددددام 
حفدددصال ل دددد ان لدددو الفدددحر علدددى الفددداحر وق دددل  ن ت بهددد  احلدددرب وجيددد  
اجلددرا ال  ن دددا س شدددهد مهددداز  كثدددريع وتصدددرفات عاليدددة هاملدددة مدددم  ه دددو  ىل 

ا فعلددده جددديش الهددددي %ال ومددد100م ت دددص احل ي دددة   دددا فاادددلة احلدددربال رغددد
واجلددددديش اسمرإكددددد  دخوان دددددا ال لفدددددطي ص ا الشددددديعية ية واسحدددددزاب الراف ددددد

العدددرامل ر إ علددده الصدددهاإ ة مدددم ق دددلال وع ددددما   كدددر هدددذح ال صدددجمل ال  عدددين 
 عطدداء احلدد  سي مفددلم سددين ا قبددل  خيدده الشدديع ال  بددداال جيددو  ن ن ددرمل 

مذنو ومفد لة قبلدهال  امدا كمدا  ن الكدافر ال إ بدل هدر  ك درحال  بص كون الر  
كذل  العاص  الفلم ال اتل ال إ بل  ال مم ق ل الدولة بعد ماكمبهال سال 
ن ب  اباب للب اتل بص الفدلمصال  مدا مدا فعلبده مليشديات الصددر فد مر ع ديم 
جددددداال ل ددددد قبلددددع الرجددددا  والشدددديوش والع ددددائز واغبصدددد ع ال فدددداء واددددر ت 
ايالث مم ال لفدطي ص  ون  ندو  ال   دم مدم  هدل الفد ة واجلماعدةال ومدم 
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 ب ددداء فلفدددطص الدددذإم  حددد هم مجيددد  الفدددلمص ولددديو صددددام حفدددص ف ددد ال 
فحدددص حكدددام  إدددران إزعمدددون   دددم ف دددون  هدددل فلفدددطصال ل دددد جهدددل هدددؤالء 

الطائ يدة البدارإخال فداجليش العراقد  الدذي كدان الراف دية اجلهلة مم مليشديات 
م لبحرإددددر مدإ ددددة جي ددددص 1948احلكددددم الفددددين قددددد اددددارو ا معددددارو   ددددع

و ن ذ اسالث وستوهم ع دما رحلوا معهم  ىل العرامل ليؤسفوا م اومة ضدد 
الدولددة الصددهيونيةال  مددا اليددوم ع دددما  سددبلم بعدد  الصدد وإص الراف ددة احلكددم 
 ارموا هؤالء ملباان وزورا   م عمالءال وال ندري  على حفاب مدم إعمدل؟ال
هدددل إعمددددل مدددد  ا بددددل فهددددو الددددذي إ بلددده ليددددل  ددددارال هددددل إعمددددل لل اعدددددع؟ال 
فال اعددددع ليفدددع جهدددة رعيدددة وال  ثدددل الشدددعو ال لفدددطيين ا العدددراملال هدددل 
نف  هؤالء  ن قا ع الليشيات ه  مم   خلع ا بدل للعدراملال فمدم العميدل 
  ن؟ال ل د  ب  اجلمي  تصرفات م ب ى الصدر ع دما قابل الشيخ رئديو 

لوفدددد ال لفدددطيين توفيددد  ع دددد ا دددال  وقدددد يلدددو م ددده  ن إفدددب كر مدددا جيدددري ا
لل لفطي ص وإ دو  ن هذا الصدر جيهل  سدو  إ ده وعلدى  نده إبحددا مد  
مفلم ق ل  ن إكدون فلفدطيينال فد حم ن ددم الددإم علدى ال  ليدة واالنبمائيدةال  
كدددان ر  الصددددر ع يدددو هلدددذا الشددديخال ف دددد يلدددو م ددده ومدددم ال لفدددطي يص 

ابلب  دددريات الدد   صدددل ا العدددرامل و ن إط عددوا ال شدددورات الط وعدددة  الب دإددد
فيهددددددا "تددددددم مدددددد  ماكمددددددة صدددددددام"ال ان ددددددر  ىل اجلهددددددل ابلدددددددإمال  ن الشدددددديخ 

فطيين رجل مفدلم إطلدو م د  بفد و جاهد  ع دد مليشديات الهددي لال 
 ن تش   لده وسهلده مدم  جدل  رواحهدم و  عراضدهمال والبشد   سد ة مؤكددعال 

هدا الصددر م  عدة  نوإدة ق دل  لد  وتعلدم جيددا  ن الشديخ ال   تطلو م ه  إ
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انقدددة لددده وال مجدددل فيمدددا تطل دددهال  ن كدددل مبددداب  ل سددداع  هدددل فلفدددطص إعلدددم  ن 
وإن أ  د صدام عمل فيهم خدريا  كثدر مدم جدواب الصددر هلدمال وهللا إ دو  )

(ال هذح ا الشركص فكي    ا جداءو مفدلما من ابشركْي اساا ك فأجر 
ال هددل تددر ح ابحل ددج الواهيددة؟ال ل ددد قبددل هددذا الشدديخ بعددد إطلددو م دد   لدد 

هذا الل اء بعددع   م وبطرإ دة وحشدية ال توصد ال  إدم هدؤالء الدذإم إددعون 
اإلمامددددة والعصددددمة وهددددم جدددداهلون سبفدددد   حكددددام الدددددإم اإلسددددالم ال هددددل 
اإلمامدة ورااددة ولد و الدادااددة؟ال  ن هللا  مدران  ن  ددري الشدرو ا ددارب بعددد 

ال فما ابل ا ابلفلم الذي ر إرتكدو جر دة  ال  نده فلفدطيينال  ن تركه للفال 
الرسدددو  ع دددى عدددم الشدددرو الدددذي هدددم دغبيالددده؟ فمدددا  ابلفدددلم الفدددار اجلدددار 
الدددذي إعددديش ا العدددرامل م دددذ ع دددو ؟ال ل دددد  هدددر ن دددامل مدددم إدددزعم   دددم مددد  

ت ال  ية ال لفطي يةال فلما ا ر إ د وا مزاعمهم ا نصدرع جدريا م ا ال لدد 
ا بمدا  ق ل  ن إ  روا  ىل  هل غزع والبحدا نيابة ع هم؟ال   م وكمدا قل دا 
سددداب ا   دددم إبددداجرون ب  دددية فلفدددطص  مدددا ا احل ي دددة فهدددم إكرهدددو م  ادددد 
الكرح لكون ال دن ا إد  هل الف ة ال ايت آخرال وإ دو  ن الب ية ر ت    

وفددد ال لفددطيين الصدددر ا ل دداءح مدد  الوفددد ال لفددطيينال يلددو الصدددر مددم ال
 ن إ دددددد  ابلب  دددددريات واسدددددب كارها وك نددددده الفدددددؤو  ع هددددداال وزعدددددم  ن  لددددد  

 ض   نه ا ص  العدراقيص ولديو مد  صد  ال لفدطي صسيا   ع هم و و 
سال إ ا   نه معهدم ضدد بدين ادع هال ل دد رجع دا  ىل ال  ليدة ال بدة الد  حدذران 

ذونددده مدددم ا مدددو م هددداال  ن هدددؤالء إ  دددرون  ىل مصددداحلهم الدنيوإدددة ومدددا  خ
وإهمهدددم مجهدددورهم ف ددد ال  مدددا  خدددوا م الهددداجرون الشدددر ون مدددم ال فدددطي ص 
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فهدددم ا الرت دددة اسخدددريعال وهدددذا جهدددل ابلددددإم  ن مدددم إصددددر م ددده مثدددل هدددذا 
البصرث هو جيهل فعال  زدد ت اإلخدوع اإلسدالميةال فدالؤمم ال  دبحم  ال 

ا ج   ا كم ابؤمن   ات اي أيُ   ا ال    ين أمن   وا إ بدإ ددده ولددديو  مدددور سياسدددية )
(ال  دددبحم الفدددلم بكونددده مفدددلما مُ   اجرات ف   امتحنوهن   أعل   م  مي   ا ن

وع يدتددده سدددليمةال ولددديو بكونددده فلفدددطي يا  و عراقيدددا وغدددري  لددد ال كدددان مدددم 
ال ددروو  ن إفدداندهم لكددو م ضددع اء ومهدداجرون وضدديوث ع دددهم وعددابروا 

 ن بع  الليشيات س يلال س م ال حو  هلم وال قوع  ال اببال  ما ماحصل 
الشيعية وابلذات تل  الد  تب د  الصددر  صددرت بيداانت ت دذر ال لفدطي ون 
ابلوإالت وعوهم الوهابيون وال واصدو وكدل مفدلم إعدرث مدا معدىن  ن إ دو  
الشيع  للفين وه   و انصد ال فهدذح الصدطلحات تبطلد  علدى  هدل الفد ة 

 واصدددو وب  دددل هللا قددددد ع ددددما إدددرا  تك ددددريهم ال  ن العدددار  مجددد  إعلددددم  ن ال
انبهدددوا ف عدددد تدددوىل عمدددر بدددم ع ددددالعزإز ا الفدددة ر ه كدددل مدددم جتدددر  علدددى سدددو 
الصددحابة مددم  هددل ال يددعال فلددم جتددد ا زم  ددا مددم إفددو عليددا  و احلفددص  و 
 حدددا مددم  هددل ال يددعال و  ا ترجددل الفددلم ا  ي قرإددة صددمريع مددم قددر   هددل 

علدى  هدل ال يدع ليدل  الف ة ا العار سيدهش ع ددما إفدمعهم وهدم إصدلون
 ددار ا صدددلوارم وا خطدددو اجلمعدددة وإفددمون  ب ددداءهم  عددداءهمال هدددل مدددم 
إكدددرح ااصدددا إفدددمى ابعددده؟ال  ن دددا نعلدددم  ن كثدددرع اجلهدددل لدددد  مع دددم عدددوام 
الشددعية      ىل عدددم  يددالمل  عدداء الصددحابة الع مدداء ا  ب دداءهمال رغددم  ن 

كدر وعائشدة وغدري  لد ال كان له  وال   عداء عمدر و بدو ب  رض  هللا ع هعليا 
فش هة ال واصو ليفع مرت طة  هل فلفدطص  بدداال وفدتع حكدم معاوإدة قدد 
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ولع م ذ  مد بعيد وإ دو  ن بع   خوان ا ما زلدوا إعيشدون ا وهدم البدارإخ 
الزإددد  لددددإهمال  مدددا الوهابيدددة فددداجلمي  إعلدددم  ن  هدددل فلفدددطص هدددم مدددم  هدددل 

عون ف ه اإلمام ممد ع د الوهاب الف ة ومذه هم احل  ية والشافعيةال وال إب 
رمحددده هللاال فدددذل  ا  هدددل بدددال  احلدددرمص الشدددرإ ص ونعدددم الرجدددل هدددذا اإلمدددام 
الع ديمال ولكدم   ا  را  الشديطان  ن إلد و علدى قدوم وجدد هلدم كدل الدربراتال 
وم اركة اياهم الفمى سيفباين   ت  يذ  بش  اجلرائم ا ح  ال لفيطيص 

م بدماء  هدل الشدام مدم ال لفدطي صال انب دروا مصدريكم ا قرن اال "  مم رونب
ال ا اب كنا فلفبم  ارث مم هؤالء ا  ي حا  مم اسحوا "ال إ دو  هللا )

(ال ومددا ا قددا  الرسددو  و هددل العلددم مددم  ئمددة  هددل ال يددع ا حدد   هددل  ول  ه
(ال أوق    اكم إن أك    رمكم عن    د  العددددراملال البددددارإخ سددددي يو علددددى  لدددد ال )

ل ارسد  م زلدة  هدل ال يدع وكدذل  غدريح مدم الصدحابةال ابلب و  بلغ سلمان ا
و هدل فلفددطص قددد اخبددارهم هللا بع اإددة لي دداوروا اثلدد  احلددرمص ومفددر  ن ي ددا 
ممدددد صدددلى ب عليددده وسدددلمال هدددل ه ددداو  ادددرث مدددم  لددد ؟ال وبددددون ت دددو  
وخددوث مددم هللا إفدد   اإلنفددان ولددو كددان مددم سدداللة ممددد صددلى هللا عليدده 

و ر يالدددو عدددربعال وهدددو مدددم ن ددده  هدددل بيبددده ع ددددما وسدددلمال ول دددا ا  ر هلدددو 
حدددذرهم مدددم ال دددار وقدددا  هلدددم " ين ال  غدددين عددد كم مدددم هللا ادددي ا" "  فايمدددة 
ب ددع مددم سددل  مددم مددا  مددا ادد ع فدد ين لددم  غددين ع دد  مددم هللا اددي ا"ال  و  
كمدددا قدددا  عليدددده الصدددالع والفددددالمال فلددديو بي  دددا وبددددص هللا  نفدددابال كمددددا  ن 

اجلاهليددددة ال اق يددددة ا  مب دددداال  ن ددددا ال نددددؤمم ملددددذح  الب دددداخر ملددددا مددددم العددددا ات
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ال  ليات واالنبمداءات اإلسدبعمارإة فاإل دان هدو الدذي مجد  الصدحابة وجيدو 
  ن جيمع ا.

خل ا عمددد  ع دددوان هدددذح ال الدددةال "كمدددا تددددإم   مدددا اين ففددد 
تدددان"ال  ن ددا نددر  اليددوم  ن كددل مددم ااددتو ا قبددل وتشددرإد ال لفددطي يون ا 

ال لددد ت وجدد جددزاءح اليدوم ق ددل ايخدرعال ف ددد بدد وا إ بلددون  العدرامل وا حد 
بع ددهم بع ددا وإددذوقون مددا  اقدده الشددعو ال لفددطيين الفددكص علددى إدددهمال 

(ال   ددا أو يلمجل  كم    يعا وي   ي  بع   كم أب  بع     ددا الفدد ة اإلالهيددة )
ي ت والفددد م في دددا    مدددة ممدددد صدددلى هللا عليددده وسدددلمال فكدددل يائ دددة سددد ية  

ة جتدددددر  علدددددى  ليدددددل  مدددداء اسمدددددة في دددددو  ن تدددددذإ ها تلددددد  كانددددع  م اددددديعي
وبعدددددد رحيدددددل الشدددددهيد ال اعددددددع بعددددد   فدددددرا  العدددددذاابتال  ر تدددددرو كيددددد   ن 

ع دددما وجهددع سددالحها للعددراقيص العددز  اددبع هللا قورددا وان لددو زرقدداويال و 
 ع ددداءها مدددم  ب ددداء العشدددائر عليهدددا!ال  فدددال تع لدددون   مفدددلمون؟ال وهكددددذا 

ضد الفلمصال كما  حوات بفو توجيه سالحهمسب  لو اسمور على الص
ة وهددم إ بلددون بع ددهم بع ددا اليددوم كمددا قبلددوا  ب دداء فلفددطص  ن ددا نددر  الراف دد

بدددددم ابر  ابسمددددوال وح ددددبهم الك ددددري ا تلدددد  اهددددازرع هدددد  هدددددم ال  ددددة ا 
الفامراءال ومم ه او  هر اجلهل ابلدإم وعدم معرفة قيمة رو  الفلم لدد  

ال على  روا  ال ان؟  إم ع و  هؤالء و إم علمداءهم؟ هللاال كي  إ دم تراب
 ن اسرو والددتاب إ دددم علددى اسروا ال ول ددا ا  ر إعددرث مددم ف ددر االسددالم

قصة جد ممد صلى هللا عليه وسلم عربعال ف د تدرو الكع دة الشدرإ  وهدرب 
بروحددده مددد   هدددل مكدددة ع ددددما عددد  م يدددت  بدددر  احل شددد  الحبالهلدددا سن هللا 
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 مددا تدددم في ددو  ن تمددد   رواح ددا فلددددإ ا ع ددو ال وهدددذا  فمدد  ال دسددداتال
اسمدددر حددددا ق دددل اإلسدددالم ا زمدددم اجلاهليدددةال  مدددا اليدددوم ف  ددددم اسروا  ا 
سدد يل هللا و اهددد مددم  جددل ال دسددات ا بلددة وهددذا  مددر مشددروهال ولكددم مددا 
ه  تل  ال دساتال ومم جيو م اتلبه مم  جلها؟ال ل د ا دع  ن الفداجد 

ل دسددددات ومدددا سددددواها ف يددددوت هللا  ون تلدددد ال وهدددد   وال الدددثالا هدددد  مددددم ا
و خددددريا مجددددا ات ال ت دددددم وال تددددؤخر  بددددداال  ال  ن الع ددددا ع فيهددددا  ف ددددل مددددم 
غريهدددداال هددددل   ا ف ددددرت الكع ددددة مددددم ق ددددل يائ ددددة مفددددلمة مددددثال كمددددا  را ت 
بع دددها ا الثماني يددداتال هدددل جيدددوز قبدددل  ب ددداء تلددد  الطائ دددة  اولدددة هددددمها 

 ادددد  ال جيددددوز سن قبددددل الفددددلم ع ددددد هللا  ع ددددم مددددم الكع ددددة؟ال اجلددددواب بددددال
هدمها وهذا حدإ  اثبعال فكي  جير  هذح الليشيات على قبدل  كثدر مدم 

فلفددددطيين ة ددددة ت  ددددري ال  ددددة؟ و قددددو  ال  ددددة سن الفدددد د الفددددين ا  100
الفددددمراء واقدددد  ور إبلدددد   ال ال  ددددةال هددددل تددددم نع ددددد ال  ددددو؟ال  و نع ددددد هللا 

لم هدؤالء  ن الرسدو   را  ادم حدرب علدى قدرإش وهد  وت ظ اسروا ال  ر إع
 بددل الكع ددة لددا عدد   ن عثمددان رضددد  هللا ع دده قددد قبددلال  ال إعددين  لددد   ن 
 حددبال  اسرو لدديو ك بددل الفددلم الربإددتال فهددو ر  ددان  ب دداء الكع ددة  ددع 
قدددددرإش بفددددد و ضدددددع  الفدددددلمص ا تلددددد  الرحلدددددة ولك ددددده اثر بفددددد و رو  

ون ة ددة ق ددو؟ال ا  ي مددذهو  هددو هددؤالءال الفددلمال كيدد  إ بددل الفددلم
ومددا هدددذا الددذي ندددراح ا العددرامل؟ال  ن مفددد لة هدددم ال دسدددات ع دديم ع ددددهللا 
وقدددد ت دددر  هللا ابحلماإدددة مدددم  لددد ال فكدددل مدددم إفدددعى لل يدددل مدددم ال دسدددات 
الثالا فاب لم إتكهال  ما تم فلفد ا ا م دام هللا حدص نعاقدو ال دان  لمدا 
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اتال والفلم احلد  الدذي إدؤمم ابب ال إهددم  بف و هدم ق ة وليفع م دس
ك يفدة قائمددة ا  رو الك دار  ا دداء المدزوال فكيدد  ابلفداجد؟ال كمددا   ددم ر 
إكب وا ب بل ال ان  لما بل هدموا الفاجد الف يةال ما ا إعين  ل ؟ال إعين 
  م ال إعتفون ابلفاجد الف يةال وال إ  مد  لفدلم  ن إ ددم علدى الثد ر  ون 

وهدد  الدد  أتخددذ ح ددهال فددال إ دددم اجلمددا  علددى  ال ا ددات ال  دداءوجدده حدد  و 
 روا  الفلمصال ف د  كرم ا هللا بف و  الالئكدة سبي داال ورو  الفدلم  ع دم 
ع دددد هللا مدددم هددددم الكع دددةال فمددداابلكم ب  دددور ع دددا ح الصددداحلص!ال مدددا تشدددهدح 
مدإ ة الصدر والليشيات ال  ا دت ضد  هل فلفطص هو ع اب هللا هلداال 

 وكما تدإم تدان.
وال إ ددددم ال ددددارف  نددددين  بددددرف  هددددل الفدددد ة مددددم مصددددي ة  هل ددددا ا 
فلفدددطصال ف ا ددداء  حدددداا البه دددري مدددم العدددرامل رفددد  حكدددام الددددو  العربيدددة 
الم يددددة ابلدددد    اسددددب  ا  ب دددد  آالث مددددم الفددددلمص مددددم  خددددوا مال وف ددددلوا 

 ىل  ترحيددل هددؤالء  ىل الدددو  ال صددرانية الدد  فبحددع هلددم اسبددواب ف ددد رحلددوا
ج دددوب  مرإكدددا والربازإدددل و ورواب وغريهددداال ولعسددد  الشددددإد ر تب ددددم  ولدددة 
سددددو  واحدددددع وهدددد  الفددددو ان ا اسددددب  ا  بع ددددا مدددد همال  إددددم العروبددددة؟  ن 
ال وميددة وال  ليددة وة ددة العروبددة كلهددا سدد  ع ا معانددة اددعو فلفددطصال  ن 

حدبال  ح بهم   م   ا ق لوا  هدل فلفدطص ا   رهدم فيعدين  لد  ق دو  اإل
الصددهيوين ل لفددطص؟ال  نطددروا  ىل ال  دداملال فهددؤالء ولدددوا ا اله ددر وعااددوا 

عامددداال ور إ دددل  حددددا   دددم ق لدددوا ابالحدددبال ال  ن الواقددد   60ا العدددرامل م دددذ 
والدددإم إطلددو م ددا مجدد  مشلهددم   تددوعيبهم    رسدداهلم لبحرإددر  رضددهمال ل ددد 
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 ب دددداء فلفددددطص مددددم  ادددداركوا ا ت ددددرقبهم وهددددم اليددددوم إشدددداركون ا تشددددبيبهمال
العددرامل جدداءوا مددم غددزع  و  فددا  و رم هللا  و عفدد الن؟   ددم كددانوا ا العددرامل 
م ذ فتع يوإلة فح ة حكام ا غري م  ولدة  بدداال  ن العروبدة قدد يمفدع ا 
قلوب هؤالءال  ما اإلسالم فحددا وال حدردال فلدو كدان هدؤالء إعرفدون الددإم 

إعدددانون الدددوإالت مدددم ق دددل  خدددواان ح دددا لدددا أتخدددروا ا اسب دددافة  خدددواان هلدددم 
آخددرإمال ولكددم قدددد اخب ددى  خالقيددات اإلسدددالم ا صدددور الفاسددة العدددربال 
 إددم العروبددة الزعومددة؟ال  إددم جامعددة الدددو  العربيددة الزعومددة؟ال ل ددد  تددى بددوش 
 ىل جزإددرع العدددرب وا بدددال  احلدددرمص ورقدددجمل مددد  ملوكهدددا رقصدددة العرضدددة فيمدددا  

ر وإ بلدددون ادددر ت بيدددل هدددذا هدددو العدددار كدددان  ب ددداء فلفدددطص إعدددانون ا اله ددد
اجلدإدال الذي إطلو م ا ا اب ال اعدع واهاهدون ا  مدة ممدد صدلى هللا 
عليه وسدلم  ن ن  لده كواقد  م دروو علي داال " ان فلفدطيينال و ان سدعو ي و ان 
 مدددداروال  ان ويددددين وويددددين  ان"ال هددددذح الشددددعارات ال  ليددددة الدددد  تددددزه إوميددددا ا 

عىن " ان مفدلم والفدلم  ان"ال وهللا لدم ن  دل هدذا الواقد    هان ا لك  ت في ا م
حددص نل ددى هللاال وقددد بددر ان  مب ددا مددم تصددرفات اسحددزاب الشدديعية الدد  فعلددع 
ا  ب دددداء فلفددددطص اسفاعيددددل كمددددا تددددرب ان مددددم احلكومددددات الفدددد ية الدددد  رمددددع 

  ن اءها  ىل اههو ال هل هذا هو الب دم ال شو  ا العرامل؟. 
 

 لإلس ِالغرب وجُله 
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ا  فمانفدددبان ر تكدددم اسوضددداه م شدددرع لل ددداتو ومدددم معهدددا وهددد  
تعدددتث بدددذل ال  مدددا مدددا جيدددري ا الصدددوما  إؤكدددد  ن المدددرب ر إ هدددم ا افدددة 
ال اومدددة لدددد  الشدددعوب اإلسدددالميةال فهدددذح ال  مدددة الددد   سفدددع مدددم  جدددل 
الشدديوعية ت ب ددد  ىل   ىن معلومددات عددم تعاملهددا مدد  الفددلمصال فمددؤخرا قددد 

ع  ن الشددعوب اإلسددالمية ليفددع ج انددة  بدددا رغددم  ن بعدد  حكامهددا علمدد
ج  دداء جدددا لدرجددة غددري مع ولددةال وكمددا إ ددو  الثددل " سددد علددّ  وا احلددروب 
نعامة"   م  سو  علي دا  مدا ع ددما إواجهدون اسعدداء فهدم كال عدام وهدذا  مدر 
واضد ال والددذي إراقدو مددا جيدري ا غددزع والكيدل مكيددالص وتدرو اددعو  ددوت 

عددددا ابسددددم اسمددددم ال ددددوم  اإلسددددرائيل  إب ددددص لدددده زإدددد  المددددرب وهشااددددة جو 
  وقراييبدددهال ل ددددد اسددددبطاعع ال اومددددة وا خدددال  ب دددد  سدددد وات قليلددددة مددددم 
زعزعدة ا ددة المددرب وقيا تده وبي ددع للعددار كددذملمال وعلدم كددل  نفددان  ن المددرب 

% مددم 16ف ددد سدديطرته علددى م ددا ف الد وقراييددةال هددل تعلددم  ن  كثددر مددم 
ا الدوال ت البحددع فملدون  سدحلة  اخدل م صدورارم!ال وهدذا مدا  الطيارإم

 ر انح ا هذح احلربال وبكل صراحة ل دد  ح دا ا توضدي  الصدورع احل ي دة 
للمدددرب الدددذي اسدددبعمر الشدددعوب لفددد وات وعدددذملم و ددد هم   زعدددم اليدددوم  نددده 
الوجه احل ي   للح ارعال وقد ف ح اهم ا غوانب امو وا  بو غرإو وبمرام 
والفدد ون الفددرإة ا  ايوبيددا وتلدد  العائمددة ا ا يطدداتال وتلدد  العب دداالت 
العشدددوائية ا كدددل  و  العدددارال ل دددد ف دددد الفددديطرع وعدددد  مدددم  سددداتريح وغدددري 
 ل  مم اسعما  مم  جل مواجهدة  سدو   مدة ممدد صدلى هللا عليده وسدلمال 

 ال وقدددد علدددم اجلميددد   ن المدددرب إع دددد الدددا  و ن مصدددلحبه م ددددم علدددى اجلميددد
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وهددذا لدديو كددالم اسددبهالك  ل ددد  بعددع  خ ددار  مرإكددا ا كددل هددذح اسعددوام 
و  ركدددددع  ن هدددددذح الدولدددددة تعددددديش علدددددى اسكا إدددددوال ف دددددالرغم مدددددم زعامبهدددددا 
الد وقراييددة فهدد  الدولددة الدد  ال ت  ددل  ن إبددوىل رةسددبها مددم ر إولددد فيهدداال 

اجلمهدددوري وهدددو مدددم   لددد  سدددكع ال  ددداء والدددرئيو عدددم الراددد ولكدددم مددد  
واليدد ب امدداال  ن دا وبكددل صددراحة ولد  اددرإعة  سددالمية إ ددم اسف ددلية علددى م

اسقيلددددة وغريهددددا  ن كانددددع ت يددددة وصدددداحلةال فلدددديو ا اددددرإع ا الفددددمحاء  مددددر  
كهذاال فالع د احل ش   كم  ن إبوىل  مران و مر العدرب كلهدم والع دم مدا ام 

يدد   ن هددو ع ددد صدداال و ف ددل مددم غددريحال لدديو لدددإ ا والء  ال بال وان ددر ك
حزبص ا  مرإكا إفدبع دان الشدعو م دذ سد وات يوإلدة ة دة الد وقراييدةال 
 إ ها؟ فلم نشهدها  بداال هل نفي ا  ن ال  حدد إب دازو احلدزابن مهمدا كدانال 
وبفدد و عدددم امددبالو الددا ال فالددا  هددو كددل ادديت ا  مرإكدداال ومددا   هشددين 

ملكيددة  ون هدد  سياسددة البورإدد  ابسددم الد وقراييددةال ل ددد  صدد حع  مرإكددا 
اددددعورال فالعددددائالت احلاكمددددة تبددددوارا احلكددددم  ون غريهدددداال والددددذي ال إ هددددم  

سدد ةال  مددا عائلددة بددوش  20كالمدد  فلي  ددر  ىل العددائالت الدد  حكمددع م ددذ 
 و كيل بونال وهدا هد  ن دو العائلدة اليدوم ترإدد  ن تفدبمر ا احلكدم فهديالري 

العابددددون  ترإدددد  ن تصدددل  ىل احلكدددم  ي وسددديلةال ولدددو تدددرو هدددؤالء اجلشدددعص
لعموا  اسمور للشعو اسمرإك  لا انبا هم ولكم الشدعو موجده مدم ق دل 
الصدددددهاإ ة الدددددالكص للحدددددزبصال وهدددددذح ليفدددددع   وقراييدددددةال ومدددددم ابب  كدددددر 
احل دددائ ال فددد ن ه ددداو بطدددل مدددم  بطدددا  الصدددارعة اسمرإكيدددة واعددده "جيفدددد  

 مامدده  فددات ورا" يلددو  ن إ ددافو قددا ع احلددزبصال ولكددم الفدد ل كانددع م  ولددة
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بف و اههو ات مم ق ل الصهاإ ة الب اء الشعو اسمرإكد  ع ددا للحدزبص 
ف  ال وهذا إصو لصلحة الصدهيونية الع مدى ف ا ردا هد  الد  تدبحكم ا 
الفياسدددة ا ارجيدددة والاليدددة للدددوال ت البحددددعال وا ل ددداء م اادددر مددد  بدددرانمج 

حدددو  تراددد  هدددذا  "لدددريي كي دددغ" الشدددهور اسدددبطل  الدددربانمج  راء اسمرإكيدددون
الصدداره ليوجددده زعمدداء احلدددزبصال ختيددل  إهدددا ال ددارف كدددم كانددع ال بي دددة؟   دددا 

% مم اسمرإكص صوتوا لصاال هذا الرجلال وهذح هد  احل ي دة 85خياليةال 
 ن الشعو اسمرإك  مفكص مفبع د مم ق ل  صحاب الا  وال  و ال ل دد 

ية ال ااددددلة ا صدددوت  لددددو الشدددديوش كلهددددم ا كددددال احلددددزبص للحددددرب ال اادددد
العدددرامل والفددد و  ددد هم  ن احلدددرب سدددبكون خاي دددة   تبددددف  الددد     لددديهم 
وسيفدددددب ر سدددددعر ال دددددتو ال وع دئدددددذ سددددديح   اجلمهورإدددددون  احدددددا ك دددددريا ا 
االنبادداابت ال  لددة سن بددوش مددم قددا  احلددربال   ختددوث الددد وقراييون مدددم 

فهدم إبحملدون  العواقو فصوتوا جيمعا للحرب  ال ال ليل وم هم  وابمداال لدذا
 مددداء  ب ددداءان ا العدددراملال فدددال إهم دددا  ن كدددان الدددرئيو   دددوقراي   و مجهدددوري 
فلدإهم خطويف واضحة ا  عمهم للمشروه الصدهيوين العدال ال ل دد اسدبمل 
المددددرب احلددددرب الدددد  بي  ددددا وبي دددده ا مهامجددددة كددددل الفددددلمص بفدددد و ضددددم هم 

لشدددواره الددددن وهدددامجوهم ا كدددل مكدددان و     لددد   ىل انبشدددار الرعدددو ا ا
المربيددة  ون  ي سدد و هددر    ددم جيهلددون  ن  عمال ددا هدد  ر ع فعددل سفعدداهلم 
وهم ال إرإدون  ن إدركوا  ل ال بدل جيداملون  ن فدهم وإكدذبون عليهدا وهدذا 
سدديؤ ي  ىل  اإددة هيم ددبهمال "فكددل مددم ارت دد  سدد  "ال وهددذا إكددون قرإ ددا  ن 

 ااء هللا.
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 اإلعرتاف ف يلة
 

م  هر تف يل للشيخ   دم ال دواهري 2008-4-3ا  رإخ 
وهو إعتث بوقوه  خطاء تكبيكية لد  اإلخوع  نثاء مواجهبم اسعداء كما 
إددذكرال وضددرب مددثال لددذل  للعمليددات الدد  حصددلع ا اجلزائددر ضددد ال ددرات 
اإلنفدددانية لعمدددم البحددددعال وهدددذا إؤكدددد مدددذه  حدددو  هدددذح العمليدددات وعددددم 

ابت العشددوائيةال وك ددع قددد  ددداع عددم ق ددو  الشدديخ  سددامة مثددل هددذح ال ددر 
 لددد  الوضدددوه وعرضدددع  امدددا مهامجدددة اسمددداكم الدنيدددة سدددواء كاندددع  بعدددة 
لعدددوانال وجيددو ان ن ددرمل بددص اإلسددتاتي ية ا الواجهددة والبكيبكددات الالزمددة 
 ا اءهاال  ن ا ع دما  مران ب با  العدو الذي إ اتل اال ر نتو سد  بدل وضد  

لالزمددة فم ع ددا مددم اسددبهداث مددم ر إعبدددي علي دداال و ن هللا ال ددا البكبيكددات ا
ال نب اوز احلدو   ا اء قبال ا العدوال ر إ ي  هللا ل ا مشل مجي  ال دان وقدبلهم 
مجيعددا ابسددم الك ددرال و ال لددا ع ددى الرسددو  صددلى هللا عليدده وسددلم عددم نفدداء 

 و ي ا  اليهو  ا اربص له ا الدإ ةال 
ل دات مدم اسفمدان ور نفدم   ن ل د مات ا اباء هذح الف ة ا

 لدددد  حصددددل ا عهددددد يال ددددانال ل ددددد وجدددددت اجلر ددددة يرإ هددددا ا كددددل ب دددداه 
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 فمانفبان وا كابل ابلذاتال واتشرت الاددرات بشدكل ف دي  ا الشدواره 
وعلى العلمال هل يال ان مم فعلع  ل ؟ال ل د كش  ا عم  كدا إ هم حدو  

 لددد  انبشدددرت الاددددرات يال دددانال فاحلمددددهللا   دددا ليفدددع ا الفدددلطة ومددد  
والب ارع ا كابدل بكثدرع ا عهدد كدرازاي وال داتوال مدا ا جلدو ال داتو للشدعو 
اسفمدددداين؟ال  هددددذح هدددد  احلرإددددة الدددد  إرإدددددو ا ل ددددا؟ال الدددددرات ورقصددددات وزىن 
وف دددور ابسدددم احلرإدددة والد وقراييدددة؟ال  تع دددو ممدددم إهدددا ن مددد  هدددذا احللددد  

غدددا ل ددا رح ل رإددو  ن ادداء  الكددا ب العفددكري العدددواين علددى  مب ددا!ال و ان
هللا. ل دد انبصددر اإلخددوع ا وزإرسددبان حيدد   فددرد عددم صددوا ممددد كمددا بددص 
اسش ال ائددد مفددو  بيددع هللا  ن ه دداو ات ددامل علددى عدددم البعددرو لل دديش 
ال اكفددددباين واا ددددات اهلدنددددة ال د ددددة وإ دددددو  ن توجدددده احلكومددددة اجلدإدددددع هددددو 

امدددات اسمرإكيدددة والبحدددرإ  ضدددد البواصدددل واحلدددوار بددددال مدددم اهل دددوم واالر
ال  ائددلال ور ت ددر  الددوال ت البحدددع ملددذا ال ددرار سن  لدد  وبزعمهددا سدديؤ ي 
 ىل ز  ع اهل مددددات ا  فمانفددددبانال وكدددد  م إرإدددددون حددددراب  ون مواجهدددداتال 
 نكدددم  تيدددبم سفمانفدددبان لل بدددا ال هدددل ترإددددون حدددراب  ون مواجهدددات؟ال هدددل 

؟ال كددال   دددم سيفددداعدون  خدددوا م ت  ددون  ن الفدددلمص سددديتكونكم واددد نكم
بكددل الوسددائل مددا ا  لدد   رسددا  ال دداتلص  ىل الددداخل لبحرإددر  فمانفددبانال 
فهدددؤالء كلهددددم  ب دددداء عددددم وال إؤم ددددون بفدددداإكو بيكددددو ا ربددددةال كمددددا  ن هددددذا 
االت دددامل إ هدددر مدددد  فهدددم هدددؤالء الشددد اب لددددإ هم فهدددم ليفدددوا تك ريإدددص ور 

بددل كددان اسمددر  ددر  الدددفاه عددم الدد  و إ ددعوا اجلدديش ال اكفددباين هدددفا هلددم 
ع ددددما  صددددر مشدددرث لب  يددددذ خطددددة بدددوش ا تلدددد  ال ددداي ال وهددددذا إعددددين  ن 



                 1073War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

هددؤالء إبحكمددون ا م دداي هم لدديو كمددا إددزعم الدد ع   ن ال اعدددع هدد  الدد  
تددددبحكم ببلدددد  ال دددداي ال وهددددذا مددددم الكددددذب اسمرإكدددد  لكدددد  تفددددبمر هددددذح 

ا نصددددددر  خددددددو م ا  اإل ارع ا حرملددددددا ضددددددد هددددددؤالء فهددددددم العمدددددد  احل ي دددددد 
الدددددداخلال و ي ردئدددددة سدددددب يد اهاهددددددإم ا الدددددداخل وخت ددددد  عدددددم معددددداانع 
الفدددلمص ا م ددداي  ال  ائدددل وهدددذح مدددم احلكمدددةال ولكدددم ع ددددما إرإدددد العددددو 
اسمرإك  والفلطات اسفمانية البابعة هلدا  ن مثدل هدذح اإلت اقيدات سدبكون 

 سددلوب الباوإدد  ا "كاراددة"ال و"خطددريع"ال فهددذا إعددين  ن العدددو إفددبادم 
حربددده ضددددانال   دددم فددداولون البا يددد  عدددم  ن فدددهم ف ددد  ونفددديوا  ن رجدددا  
ال  ائددددل ا سددددرحد هددددم مددددم ال شدددددر وال إرإدددددون احلددددرب ا م دددداي همال ل دددددد 
اسددبادموا كلمددة "عدددم اإلسددب رار" و" جهدداو الفددالم"ال ا ال ط ددةال وهددذا 

ع سالم لك   إ ا مم غ ائهم فبل  ال  ائل قد وقعع م  حكومارا معاهد
  ددم الدددماءال فدد ي سددالم آخددر إبحدددا عدد هم هددؤالءال هددل مددا إهمهددم هددو 
سالمبهم ف  ؟ال وإب اهلون سالمة الدو  والدن والشعوب اسخدر !ال   دا 
سياسة الصاال مم جدإد وعدم  حدتام ايخدر و ل داء الفدؤولية علدى مدم ال 

حبلوهدددا ونصددد وا انقدددة لددده وال مجدددل ا  فعددداهلمال   دددم مدددم  خلدددوا  فمانفدددبان وا
عميلهم فيهاال و  وا   م سي  ون  ون  ي مشاكلال وع دما  هرت ال اومة 
بد وا إبهمون الفلطات ال اكفبانية   ا الف و الرئيفد  ا عددم اإلسدب رار 
ا  فمانفدددبان. سدددب  ى الدددوال ت البحدددددع اسمرإكيدددة عددداجزع عدددم  ي ادددديت 

ال ل ددددد جعلددددوا مددددم مددددا ام ت كددددر وتب اهددددل كددددل اسسدددد اب احل ي يددددة للحددددرب
ابكفدبان ا دد  اسو  للحدرب ولدديو  فمانفدبان وهددذا  كرامدا لشددرث الددذي 
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فب  هلم ال ال  واليوم إع ز عم ر عهدمال فدال وات اسمرإكيدة ت صد  وتمبدا  
وت بدددل اسبددددر ء كيدددد  مددددا ادددداء ا م دددداي  ال  ائددددل  ون  ن تفدددد   مددددم ق ددددل 

 الفلطات ال اكفبانية البواي ة معها.
 
 
 
 
 

 و   ابقاومةاجملاز  
 

مددددددم ربيدددددد  الثددددددداين  13م ا إددددددوم الفدددددد ع الددددددد19-4-2008
هدددددال ان ل ددددع الددددوازإم العفددددكرإة ا غددددزع ف ددددد اددددهدان عمليددددة نوعيددددة 1429

سديارات م اا دة  3جداال ف د  ك ع كباب عزالدإم ال فدام مدم   خدا  
 ىل عمددد  معدددرب سدددليم ابل دددرب مدددم رفددد  وقدددام  حدددد اإلسبشدددها إم ابقبحدددام 

 ري سالحه وه  الفيارع ال ااة و كم مم قبل ضاب  خطويف العدو وت 
وجر  الكثري مم قدوات الصدهاإ ةال وهدذح العمليدة تدد  علدى  ن اسوضداه قدد 
تمددددريت ا غددددزع ف ددددد اخب ددددى اجلواسدددديو الددددذإم كددددانوا إعملددددون مدددد  الفددددلطة 
ال لفطي ية وكانوا إ شلون عمليات ال اومة  ما ببفدرإو اسخ دار    العددو 

و  ال ددددوات ا اصددددة لل طدددداه لكدددد  خيط ددددوا اهاهدددددإمال وقددددد يددددو  خددددت و بت 
انبهى  ل  اسمرال فما اهدانح ق ل هذا البارإخ  س وه إ     ن ال اومدة قدد 
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جهدددددزت ن فدددددها سي  دددددروث فكلمدددددا حاولدددددع ال دددددوات الصدددددهيونية البمدددددو  
لددداخل ال طددداه توجددده بكمدددائم مركددزع وقدددد قبدددل  كثدددر مددم عشدددرع ج دددو  م دددذ 

 ن ال اومة أتخذ بزمام اسمور وإهامجون العدو ق ل  ن  تل  ا اوالتال كما
إهدددامجهمال فلدددم إ دددعوا  ن فدددهم موضددد  الددددفاه ف ددد  بدددل اب روا  ىل اهل دددومال 
وهذا ما إعرث بد" ف ل وسيلة للدفاه هو اهل وم"ال وما إل ع ال  ر هو  ن 
إددوم هددذح العمليددة كددان الددرئيو اسمرإكدد  الع ددوز كددارتر إددزور  مشدد   اولددة 

مدددد  خالددددد مشددددعل ا موضددددوه احلصددددار اجلددددائر علددددى غددددزع ومفدددد لة  ال حدددد 
اجل دددي اإلسددرائيل  اسسددري والبهدئددة مدد  العدددوال وتددم مدد  احلددوارال وال  حددد 
فرم احلوار  وا لف ا م  االسبفالم كما فعل رجا  ع دان وغدريح مدم حكدام 
العددرب الددذإم إ  لددون مددا  لددى هلددم مددم ساسددة اليهددو  وال إوسددعون صدددورهم 

ا م الددذإم حصددروا ا غددزعال حيدد  جتوإدد  اددعو  كلمدده ة ددة االلبددزام إلخددو 
م ددا ف الشددرعية الدوليددةال ت ددا لبلدد  الددا ف الدد  ت لددم الفددكص وتمطددى علددى 
المدين وتددون علدى ال دعي  وتشدد   ال دو  ا ال بدلال ل دد  ا بدع ال اومددة 
 ن مدددددزاعم احلكدددددام ابيلدددددةال ف هدددددل غدددددزع ورغدددددم احلصدددددار إ ددددداومون ليدددددل  دددددار 

جهدددددون  كدددددرب جددددديش ا ال ط دددددة وإواجهدددددون الفياسدددددة الصدددددهيونية الددددد  وإوا
تبزعمهددا  مرإكددداال فدددال خي دددى علدددى  حدددد  ن مرادددحا الدددد وقراييص قدددررا وق دددل 
ترايحهما  ن إدافعا عم الصهاإ ة مهما ارت كوا مم  ازرال ف  ية غزع هد  
بطاقددة ال ددوز ا  مرإكددداال ال   ري  ن كددان حكدددامم  ول ددا ج  ددداء  م هددم مدددم 

صدل عدددوان! هددل إع دل  ن  ددد هددؤالء  ولدة بددين صددهيون ابلوقدو  والمدداز ليددل  
 ار وفرمونه الشعو ا غزع م هدا؟ال وهللا  ن هدذا الوقدوث واسمدوا  والد    
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ر تعدددد نعمدددة ل دددا بدددل ن مدددة علي دددا بفددد و حكدددام  ول ددداال فب دددا لددد    إدددذهو 
ا كدددل  لععددداء لكدد  إب هددز لمددزو بدددال ان وقبددل نفدداءان و ي ال ددا وجتددوإعهم

 مكان. 
م ادهد 2008-4-21ر تكم اسمر الصجمل لمدزع ف د  ف د  

العار  بش  اهازر ا الصوما ال ف د  خلع ال دوت اإلايوبيدة ا بلدة والمازإدة 
 ىل وسددد  مفددد د اهلددددد ع البابعدددة إلخوان ددددا مدددم مجاعددددة الددددعوع والب ليددددغ ا 

سغ دامال  وس  م دإشو وقبلع الكثري مم الصلص والعز  و ةع بع دهم كا
كمددا اعب لددع الشدديوش  ون  ي  نددوال ور ت بهدد  الفدد لة ه ددا ف ددد اسددبمرت 
ا  ب  الدنيص سكثر مدم االادة   م وبلدغ عدد  ال بلدى والشدهداء  كثدر مدم 

مددينال واسدبمرت هدذح ال دوات ا اسدبهداث الددنيص العدز  ب دذائ   200
رو اهبمددد   ابابرددداال وادددهد العدددار جيمعدددا مدددا جيدددري ا م دإشدددو  ون  ن فددد

الددددو   ي حركدددةال بدددل كاندددع  مرإكدددا تددددعم كدددل هدددذح الب ددداوزات سسددد اب 
نعرفهددددا فهدددد  ترإددددد ال  دددداء ا  ايوبيددددا ب واعدددددها العفددددكرإة لبكددددون بدددددال مددددم 
ايفرإكدددددومال لدددددذا تفدددددكع هدددددذح اإل ارع عمدددددا جيدددددري للشدددددعو الصدددددوما  ا 

م مدددد اسوغدددا إم ا بلددددة  و الصددددوما  اسمال كمددددا غم دددع عي هددددا فيمددددا جيددددري
و  ابابال ف ددددد زووت احلددددزب احلدددداكم جتدددداوزات حل ددددومل اإلنفددددان  اخددددل   إدددد

االنبادداابت اجلارإدددة وم عدددع الرادددحص مدددم اسحدددزاب اسخدددر  ا البفددد يل 
و غل ددع ال دددرات وكاندددع  مرإكدددا تشدددهد  لدد  وتدددزعم   دددا ترإدددد الد وقراييدددة 

 ىل الديمم للعارال  ن  ايوبيا ال  فشلع ا  يعام اع ها وإ در ايالث إوميدا 
يل ددا للددرزملال كيدد  تفددبطي  علددى جلددو اسمددان للشددعو الصددوما ؟ال ف اقددد 
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 هددا م   دددة كللدإكباتورإددة ال ااددية و اسمددم ال إعطيددهال   ددا ن ددو البصددرفات ا
حفو ما تراح  مرإكاال وقد ادهدان  ن هدذح اإل ارع اسمرإكدة ر  درو سداك ا 

ا اللع دددددة  ع ددددددما كاندددددع ال  دددددام ا مصدددددر تفددددد م اإلخدددددوان الدددددذإم  خلدددددوا
الد وقراييددةال وحكمددع ال ددات ا مدداكم عفددكرإة واعب لددع ايخدددرون  ون 
 نوال وكاندع   ارع بدوش تشدهد كدل  لد   ون  ن  درو سداك اال  ن مفد لة 
الكدذب حددو  نشددر الد وقراييدة ر تعددد م  ولددة لدد  اهبمعددات فالكددل إعلددم 

انال مددددا  ن  مرإكددددا تفددددعى إلا ددددات مصدددداحلها و ن      لدددد   ىل  اب ع ال دددد
د ه ددرت ال دوات اإلايوبيددة  كثددر ممدا جيددري ا  ارفدورال ف دجيدري ا الصدوما  

 كثر مم مليون ونصد  مدم بيوردا ور نفدم   حددا  ن اردم زإ داوي  نده  درم 
حدددربال كيدددد  إددددبهم وهددددو حليدددد   مرإكدددا؟ال  ن الددددبهم ختصددددجمل لددددم إعصدددد  

 و ق ددية  مرإكددا!ال لددا ا تعمددل الددؤ رات وتشددوح ععددة الفددو ان وقيا رددا بفدد
 اخلية ر  فدم الفدلطة البعامدل معهدا م دذ ال داإدةال فوقعدع ا فدخ اإلعدالم 
المررال وتفكع  ل  اإلعدالم عمدا جيدري ا الصدوما ال واجلدواب ع دد العدم 
سددام الددذي إع ددد الدد   ال فدددارفور فيهددا ن دد  كثددري وعددم سددام قددد  قصدد  مددم 

ال هددل هددذح الصدد  ات لددذا هددو جدداهز ل شددر ال وضددى واسكا إددو  ون رمحددة
إعلددددم ممثلددددوا هوليددددوو  الددددذإم إ كددددون مددددم  جددددل  ارفددددور و عالمهددددم  ن عددددد  
الدارن ا  ارفور ق ل سلطة اإلن ا  كانع س عةال وهل إعلمدون كدم عدد ها 
اليوم؟   م جيلهون  ل   و إب اهلون لك   رروا  ج درم ا  يثةال  ن دا ندده 

داء اسمدددة سن حكدددام الفدددلمص  ىل العدددو ع للددددإم وعددددم االعبمدددا  علدددى  عددد
 هؤالء إع دون مصاحلهم. 
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م وق  كرزاي لي بادر  نده مدم فدب   2008-4-27ا  رإخ 
كابل لوحدح ونف   ن مجي  اهاهددإم مدم فديهم تدم الهداجرون قدد ادارك ا 

مال وهددددا هددددو اليدددددوم إ اتددددل هددددؤالء الهددددداجرون 1992ا  لدددد  ال صددددر سددددد ة 
ع دددما كددان ا ال صددةال  بب ددوإ  مددم اسعددداءال وقددد  ددى مددم ماولددة  غبيالدده

وهدددذح العمليدددة هلدددا  الالت كثدددريع جددددا وت دددص ح دددم ال دددوع والتكيدددز والب  ددديم 
 لد  اهاهدون الطال انيون وهذا ما إرب  اسعداء ومم معهم مجيعا.

مال ا هدددذا اليدددوم كدددان إومدددا عدددار علدددى حكدددام 29-4-2008
اسبمرت اهازرع العرب مجيعا الذإم توايؤا م  اسعداء ا قبل  ب اءهمال ف د 

 ي دددا   بدددر ء مدددم ق دددل ايلدددة  4ا غدددزع ور تبوقددد ال ل دددد قبدددل ا هدددذا اليدددوم 
الصددددهيونية ال باكددددة الدددد  ال  يددددز بددددص م اتددددل وي ددددل مفددددكص ا  ارحال وقددددد 
جهزوا ن فهم لب او  ال طور واللعدو ا م دزهلمال ور تدرمحهم ايلدة الصدهيونية 

الددد  لدددإهاال ل دددد ف ددد  اإلعدددالم  ف ددد قدددبلهم بددددم ابر  رغددم كثدددرع الكدددامريات
الصدددهيوين العدددال  ال حدددداز للصدددهيونيةال فلددددو ت ددددم  ئدددو وقبددددل  ربعدددة قطدددد  
صددددمريع ا  ي مكددددان مددددم العددددارال سسددددرعع مجيدددد  وسددددائل اإلعددددالم المربيددددة 
للب ددددافو ا ن ددددل ا ددددرب وبصددددورع ع ي ددددةال فيهددددا تعدددداي  و  هددددار مشدددداعرال 

إ دددددن احليددددوان  كثددددر مددددم  فهددددؤالء تركددددوا اسصددددل ومددددالوا  ىل ال ددددروهال كيدددد 
اإلنفددان؟ال  امددا كمددا فصددل اليددوم ف ددد  صدد   خددرب الرجددل ال مفدداوي الددذي 

عامددا واختددذها زوجددة هلددا ابل ددوع هددو ا ددرب الرئيفدد   24اعبددا  علددى اب بدده لدددع 
ا تلددد  الوسدددائلال ونفددد  هدددؤالء  ن ه ددداو  ةب بشدددري ت بدددل اسي دددا  ا 

ه  حد لذل ال وهدذا إوضد  قدراران عاما  ون  ن إ ب  60ع فلفطص ا بلة لد
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ا  ملدددمال سدددوث تصددددهم ادددر عددددم الباليددد  ا اجلمدددوه الصدددهيونية ال ن ددد
ا وجدددددددانهم وال ن ددددددا  ملددددددم كمددددددا ال إ ددددددالون  وال ان ونفدددددداءان حصددددددد  إ مدددددد

   والرّ  ابلثل عد .انومفاجد
ال س دا مدم صد ة اجل  داء الع دما كدان الفدلمون فداربون اجلددران

جدددار فاصددال لعددز  غددزع كمددا فعلددع الكيددان  ولبهددا ب دداءوإعارضددون مصددر  ا
الصدددهيوين ا ال ددد ةال كاندددع سدددلطة آ  سدددعو  تب ددداوو ل  ددداء جددددار عددداز  
آخر بص سلطبه والعرامل وإوض  هذح الفائل مد  تشدابه هدذح احلكومدات 
ابلصددددهيونية ا تعدددداملهم مدددد  الفددددلمصال كيدددد  جيددددر  هددددؤالء الددددذإم فكمددددون 

الفدددددلمص عددددددم بعددددد  بعددددددد  ن فصددددددلهم   ف دددددل ب دددددداه اسرو علدددددى فصددددددل
اإلسددباراب المددرر؟ كيدد  إشددارو هددؤالء احلكددام المددرب ا جر ددة العصددر؟ال 
وهللا   ا م ساع متابطة فلم نفبطي   ن ن صدل مدا جيدري ا  فمانفدان اليدوم 
مددددم ه ددددوم علددددى قرإددددة  فمانيددددة ا هلم ددددد مددددم ق ددددل اجلدددديش اسمرإكدددد  الدددد  

لصدوما  مدم قبدل لعبدر ء وماولدة فصدل إرتكو  حدا  ازرح مما جيري ا ا
ب  دداء جددار تكلد  مليددار  والرال االسدالم  الشدعو العراقد  محيطدده العدرر 

ترإدددد سددددلطات آ  سددددعو   ن جتدددز  الفددددلمص  كثددددر مدددم الددددالزم ة ددددة ماربددددة 
اإلرهددابال  ان ب و ان  ليدده راجعددونال  ر إبعلمددوا مددم جتربددة  مرإكددا وجدددارها؟ال 

صدوما   دوت جوعدا كمدا إعداين الشدعو العراقد  ا والع يو  ن الشدعو ال
الالجتال  ما  ب اء الشهداء واهاهدون ا وزإرسبان و فمانفبان فحدا وال 
حدددردال إ ددددو  ن هدددذح احلكومدددات ر تدددبعلم البدددارإخال   دددا مائدددة عدددام ال  كثدددر 
وختب   كلها ب  دل هللاال سن هللا قدد ن در  ىل هدؤالء بعدد  ن ملكهدم اسرو 
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هم وسكورم على اهازر ال  ترتكو ة  الفدلمص ا فلفدطص. ور   فف 
وا الذكر  الفدبون لل ك دةال قددم العددو هدد  لعمدة وهد  اهدزرع الد   و ت 
 ي ددا  ر تب دداوز  عمددارهم ا مفددة و مهددم الفددك يةال ور فددرو حكام ددا  ي 

ال وهللا  صد   سن دا بكدل بفدداية ال نفداوي ادي ا ا ن ددرهمال   ليب دا ك دا تددرااب
  ليب ددا ك ددا تددراابال ل ددد سددكع كددل علمدداء الفددلمص  ال مددم رحددم هللا وقليددل 
مداهمال ولدد و علديهم  بلدديو موضدوه الفددكوت ة دة احددتام احلداكمال وجلدد وا 
 ىل ال باوي ا الطهارع على ال  ائيات و ماءان تفد   ا اجلدوارال إ دتو 

الشدواره للم داهرات  مم مدوقعهم العلمد  لدد  اسمدة  ن إ و وهدا وإ زلدوا  ىل
م الذإم توايدؤوا ابسفعدا  ا اإلسداءع اجلماهري وم ايعة كل هؤالء احلكا م 

لعمدددة مجيعددداال   هللا  ن دددا نشددددكو  ليددد  مدددا إ عدددل هددددؤالء احلكدددام ونبدددرب  مددددم 
سددكوت بعدد  العلمدداءال ونعددذر  ليدد   ن ك ددا قددد قصددران ا قبال ددا الصددهاإ ة 

 مكان.العا إم ل ا والذإم إ اتلون ا ا كل 
 
 

     عام  من عمان  
 

م هددذا البددارإخ لدديو غربيددا علددى  ي عامددل مددم 2008مدداإو  1
عما  الدنياال فهو إوم عيدهم ال رر هلم مم ق ل الر عالية الربوإة ال  ر  ل 
ولم  ل مشاكل اإلنفانية  بدداال وا هدذا اليدوم رحدل عامدل مدم عمدا  هللاال 

والفدددع  لل يدددل الشدددها ع ا سددد يلهال  ف دددد كدددرن ن فددده لل هدددا  ا سددد يل هللا
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ن العدا إم ل دا  ن الشدهداء و (ال ولكم ما جيهله ا بلك   ,ا  ااقة ابوت)
من اب ؤمنْي  ج ان ص د وا م ا  حياء ع د رملم إرزقونال وهؤالء هم الرجا  )

(ال ا هذا اليوم ف دان صاح  ا و خاان وقائد مم قا ع حركة عاهدوا   عليه
م ا الصدددوما ال وهدددو اسش 2006ومدددم مؤسفدددها سددد ة الشددد اب اهاهددددإم 

ال طدددل آ م عدددريو رمحددده هللا وت  لددده مدددم الشدددهداء وهدددو مدددم  ف دددل اددد اب ا وال 
نزكد  علدى هللا  حددداال ل دد البحد  ابهاهدددإم واجلهدا  ا البفدعي ات وجاهددد 
ا بوتالند وصوما  ل د ضد مليشيات ع دهللا إوس  ك  دي و ع  مدرع 

ال وقد تدرب على إد خليدة 18ان عمرح ال إب اوز الدالشيخ حفم ياهر وك
م وا م ط دددددة الن  1992ال اعددددددع الدددددص  رسدددددلع  ىل مشدددددا  الصدددددوما  ا 

كوري والن ع و   اولة تث يثها س ا حيوإة ابل فد ة ل داب ال ددبال وكاندع 
ا لية  ضدافة  ىل ال ائدد  بدو خدجيدة ال  دراين وهدو ضداب  ا ال دوات اللكيدة 

لعددروث بعمددر  د الدددإمال وقددد  كرتدده كثددريا ا اجلددزء اسو  سندده الفددعو إة وا
اددارو مع ددا ا تدددرإو اهاهدددإم ا اسوغددا إمال كمددا ضددمع خليددة الشددما  
اسش   ر يلحدددددة الفدددددو اين رمحددددده هللا واسش توفيددددد  الكيدددددين رمحددددده هللا واسش 

رو ع دالفالم اليمين ح  ه هللاال ل د اارو اسش آ م عريو ك  دي ا العا
م ان ددددددم  لي ددددددا ا 1994الدددددد    ت  ىل  سددددددر ع دددددددب إوسدددددد ال وا سدددددد ة 

م دإشدددو ع ددددما  سفددد ا خليدددة سدددرإة ل اتلدددة ال دددوات اسمرإكيدددةال وكدددان مدددم 
 موعة الشيخ حفم ياهر ومم  نش  ا اب ا  ا اء البدرإ ات اجلدإدع ال  
 ركزت على الع وات ال اس ة لواجهة مدرعات ال وات اسمرإكية وقد  كدرت
ت اصدديل  لدد  سدداب اال وقددد تدددرب علددى إددد ال ائددد  بددو ممددد الصددري واسش 
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مال واسش 1998 بددو مثامددة ال  ددراين وع دددالرمحم الهدداجر مه دددن عمليددات 
آ م لدددده  رت ايددددات م ااددددرع ابلشدددديخ حفددددم يدددداهر  وإددددو س مددددا مددددم ق يلددددة 
واحدعال البح  ابلش اب ا كيام وين ا م بص  البفعي اتال وع دما عددان 

م  تصددل اسش يلحددة الفددو اين بددهال    رسددل اح مدد  2001م دإشددو ا   ىل
بعثددددة ك ددددريع ضددددم الشدددديخ حفددددم يدددداهر واسش عمددددر يوإددددل رمحدددده هللا وفددددى 
الصددددوما  و بددددو م صددددور الراحدددداوإين )البددددار غددددابو( البحدددددا الرعدددد  حلركددددة 
الش اب حاليداال  رسدل اهم  ىل  فمانفدبان ل ابلدة الشديخ والبددرب علدى قيدا ع 

اروال و ا اء البدرإ ات حداع غزوات واا طم وم هاتمال وقد  كم ومدم الع
معددده مدددم العدددو ع بفدددالم  لي دددا بعدددد تلددد  العدددارو الرم دددانية الشرسدددةال وبعدددد 
عو تددده نشدددد  كثددددريا ا م دإشدددو ولعددددو  ورا رئيفدددد  ا تفددد ري زوجدددد  مددددم 

لدده عالقددات واسددعة ال فكانددع 9/11 ال اكفددبان بعددد  حددداا الصددوما   ىل
ة الصدومالية ا  سدالم آاب ال ر نشداركه ا العمليبدص الد  وقعدع ا م  اجلاليد

مال وبعدددد  حدددداا مم اسدددا 2002م  و 1998ادددرمل  فرإ يدددا سدددواء ا سددد ة 
اهبمع الف  آي  إه والوسا  خبليدة الصدوما  وبدد ت مراق دة هدؤالء وماولدة 
تصدد يبهم جفددد  لعالقددبهم ب دداال واسدددبطاه هددو واسش البددار ) محددد ع ددددي( 

مدددم قددددماء اهاهددددإم ا جر إدددزال و بدددو م صدددور الراحددداوإين مدددم ت  ددديم  وهدددو
الشدد اب ا مشددا  الصددوما  وا الوسدد  و سفددوا حركددة واحدددعال وقددد ان دددم 
اسش عيفددى الكيددين وإوسدد  الب ددزاين مددم ادد اب ا     هددو ارم لفدداعدرمال 
 وقد نشطع هذح احلركة ا اسوغدا إم ق دل  ن ت دد  حركدة ا داكم اإلسدالمية
اتب اضددبها ضددد عمددالء الفدد  آي  إدده ا الصددوما ال وبعددد  ن  عل ددع ج هددة 



                 1083War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

البحال  مم  جل ماربة اإلرهاب الدعومة مم  مرإكدا احلدرب علديهم ان دم 
اجلميدد     ا دداكمال وعددص آ م عددريو ال ائددد اسعلددى ل ددوات حركددة الشدد ابال 

 مال رحدددو ب دددا كثدددريا سنددده إعبدددربان9/2006وع ددددما عددددت  ىل م دإشدددو ا 
 خددواان لدده ا الدددإمال وحرضددبه علددى مواصددلة مفدداندع اإلخددوع ا اسوغدددا إم 

للمحداكم لكد   رسدلها  ةوقد يل ع م ه اسدحلة كثدريا مدم الادازن الاصصد
 ىل اسوغا إم ور  ان   بداال  نده  نصداري مدم الدرجدة اسوىل ف دد وفدر الدؤ  

ا ا الباطددددي  إلخوان ددددا الطلددددوبص  مرإكيددددا و وليددددا ور إ ددددا   حدددددال اددددارك 
 اولدة  سددبهداث الطددائرع الدد  ت  ددل اجل درالت وقددا ع سددلطة ع دددهللا إوسدد ال 

للعمليدددةال كمدددا علم ددداح علدددى   9ف دددد اسدددبلم ا م ددده صددداروخص مدددم ندددوه سدددام 
ئ  الصدددداروخية الروسددددية اجلدإدددددع وال ددددا ع للدددددروه اكي يددددة اسددددبادام ال ددددذ

بادمها ا كيددد  إفددد  حوالوجهدددةال وهددد  مدددم ندددوه مددديالن صدددمريال ل دددد علم دددا
مطدددار بولددددوغل  العفدددكريال  ا ددداء عمدددل بروفدددات لعمليدددة  سدددبهداث يدددائرع 

ع ددددما اسدددب ر  وضددداه ا ددداكم وقدددرر و اجل دددراالت البدددابعص لع دددد هللا إوسددد ال 
الش اب اجل وبيص والشمالي م توحيد ص وفهم اارو ا كل اجللفاتال ف دد 

ندددددع  دددددع توحددددددت  موعاتددددده الشدددددمالية مددددد  اهموعدددددات اجل وبيدددددة الددددد  كا
سدديطرت ا ور إفددبلم  ي ح ي ددة جدإدددع ا احلركددة بددل ب دد  انئ ددا لددعش يلحددة 
الفددو اين ا ح ي ددة العفددكرإةال ور إكددم هددو  مددري حركددة الشدد اب اهاهدددإم  
كمددا إددزعم العدددو ا  عالمدده بددل كددان قائدددا ميدددانيا مددم قا ردداال فدداسمري هددو 

اسش عزإدددر جددددا اسش  عاعيدددل عدددرا  والشددديخ البدددار ) محدددد ع ددددي(ال هدددذا 
علددددّ  ف ددددد  ح  بدددده ا هللا و عرتدددده سددددالح  الشاصدددد  )الكالكددددوث(  ا دددداء 
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اسددب  ال ا لشددح ة  سددلحة قا مددة مددم الفددومل الفددو اء ا مطددار م دإشددو ور 
 قدر مم  ستجاعه م ه سن ا قدد افتق دا  ا داء االنفدحاب الك دريال وآخدر مدرع 

ة  ىل اجل دددوبال وقدددد قابلبددده ك دددا ا جلدددو  ا ددداء  نفدددحاب ا ددداكم اإلسدددالمي
اسددبهدث قافلبدده ابلصددوارإخ اسمرإكيددة و دداح هللا م هدداال و علددم بعدددها احلددرب 
صراحة ضد ال وات ا بلة و ت اعهدا بعدد  ن للدم مجيد  صد وث الشد اب مدم 
اسوغدددا إم وغريهدددا واسدددب ر ا وسددد  الصدددوما ال ور إكدددم قائددددا ت  يميدددا ا 

العددددو اسمرإكددد ال فهدددو غدددري  ن دددام تفدددلل ال يدددا ي لل اعددددع اسم كمدددا إدددزعم
مص   مم ال اعدع حفو  زد ت ال اعدع اسمال وإعدين  لد   نده حدر ا 
قراراتدددده وال  خددددذ  وامددددر م ااددددرع مددددم الشدددديخ  سددددامةال  ال  ندددده   ا  تبدددده تلدددد  

بعدد  اسوامر إ  ذهاال كان رجال حر ومفب الال له فكدرح ونشدايه إفدبعص ب دا
سو ال وها هو اليوم إرت    ىل هللا ق ل دا  للعملبعد هللا وتم نفبعص به  هللاال

ف د اخبدارح هللا للشدها ع  ن اداء هللاال ف دد قبدل كمدا قبدل الشديخ  بدو ح دجمل 
الصددري مددم ق لدده ب صدد  جددوي ا ق دددهار ومعدده بعدد   خوانددهال وكمددا قبددل 
اسش  الشدددددهيد الزرقددددداوي رمحددددده هللاال ل دددددد قبدددددل مدددددم ق دددددل  كدددددرب  ولدددددة عددددددوع 

هددذا اددرث ع دديم جدددا لددهال فكددل  اهددد إبمددىن للمفددلمص ومبلددة سرضددهاال و 
 ن إل ى هللا بشها ع ا س يله  حوا ع ه خطا ح وإكون ال اتل ه  ال وات 
الك رإة العالية الد  ت اتدل  ب داء اسمدةال فهد   ولدة كدافرع ومعا إدة سمب دا رغدم 
 نددد  كدددل الكدددارهصال وهدددذا  إ دددا ادددرث آخدددرال ل دددد اسبشدددهد هدددو وبعددد  

رإدددو وتفدددكم والدتددده وعائالتددده ا تلددد  ال دددواح ال ور  خواندده ا مدإ دددة  وع
إ بدددل وحددددح ف دددد سددد طع العشدددرات مدددم اسبدددر ء الصدددوماليص الدددذإم كدددانوا 
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بددر ء ا  ي اسابل درب مدم ال صد  اجل دانال و مرإكدا ال تع يده قبدل الفدلمص 
طد  فالعدار كلده مدا فيهدا عم يرإ  ا مكانال  ما لو  خط   اهدا وقبل  بر ء 

العرر الوجه تبحدا عم  ل ال و  دع الفد  آي  إده و  راع بدوش   اإلعالم
 ن ب بلهمددددددددا ي م عددددددددريو ف ددددددددد انبصددددددددرت وسددددددددب به  نشددددددددايف اهاهدددددددددإم ا 
الصوما ال وهذا وهدم وعددم فهدم للحركدات اجلها إدةال ف دد قبلدوا الزرقداوي ا 
العددرامل واسدددبمرت ال اومدددة  ىل إوم دددا هددذاال وا هدددذا الشدددهر ابلدددذات ف ددددت 

ج دد  ا العدرامل  ون وجدو  الزرقداويال  ن دا  50البحدع  كثدر مدم  الوال ت
نعلددم جيدددا الع ليددة اسمرإكيددة الدد  ال ترإددد االسبفددالم سال إ ددو  ال ددان  ن 
 مرإكا ضعي ةال فه  ختشى اإلعالم وتع دحال وتم ال  شى  ال هللا ونع دحال 

لدة اإلرهدابيصال ل د قبلع ايلة اسمرإكية الواا  و اب ت ال وا ي ة دة م ات
وال   ري  ن كدددان ه ددداو  رهددداب  كدددرب مدددم  رهددداملمال ل دددد قبدددل آ م رمحددده هللا 
وان  الشددددها ع مددددم  وسدددد   بواملددددا وال نزكدددد  علددددى هللا  حددددداال ف ددددد قبددددل  ون 
 ندذار ف دد فاج تدده الطومداهوو اسمرإكدد  الد  ال  ددتم  ي حددو  وال تعددرث 

  دام ال رعدوين ا زم  داال معاإر لل با  فه  تفبادم ل بل كل مم إعدارو ال
والؤسددد   ن تفدددم   مرإكدددا صدددوارخيها ال اتلدددة  عددداء  ول ددد  الع مددداء مدددم 
اهل ددو  احلمدددر الدددذإم قددداوموا ضدددد اإل ارات المربيدددة الددد  احبلدددع قددداررمال كدددان 
اسش آ م مبزوجا مم  مر تص وله  وال  وقد قبدل ا عدز اد ابهال ومدم ف دائله 

ق يلبدده وهدد  مددم  كددرب  فاددا  اهلوإددة ا   ندده حددافظ لكبدداب هللا وم ددوب لددد 
 م دإشوال نف   هللا  ن إرمحه رمحة واسعة. 
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ع دددما  را ت ال ددوات اسمرإكيددة الكددافرع ت ددليل ال ددان   اعددع 
 نه اسش آ م مم قا ع ال اعدع الك ارال وهذا ت ليل آخر لك  إب  ل ال دان 

سش هدو م ازرهمال فال اعدع هد  قمديجمل عثمدان كمدا  قدو   ائمداال  ن هدذا ا
مددم قددا ع حركددة الشدد اب اهاهددددإم الدد  ت اتددل العدددو اإلايددور ا الصدددوما  
واسوغا إم وصحي   نه مرت   ب ا تعاونيا وليو ت  يميا كمدا إ  ده اجلميد ال 

خبلد  آراءح ال كرإدة عدم آراء الشديخ لدو او هدو ادياه فالشيخ حفم يداهر 
يخ حفددم يدداهر  سددامة بددم ال ن  امددا وهددذا  مددر مؤكددد لدددإ اال كمددا  ن الشدد

لديو مصد  ا ضددمم قدا ع حركدة الشدد اب اهاهددإم حاليداال فهددو زعديم ا دداكم 
اإلسدددالمية فدددره  رتدددري  وإ دددو   ال دددا صدددوماليا معددداروال  ن مدددا مجعهدددم هدددو 
اجلها  والبعاون ضد الك ار ا بلص ا كل مكانال واسمر ايخر  نه قبدل ا 

ن مددرت   ابل اعدددع  و غريهددا سدد يل هللا وهددذا فاددر لددهال وال إهددم الددر   ن إكددو 
ليكدددون  اهددددداال فه دددداو آالث مددددم اهاهدددددإم الالصددددص ب والعدددداملون مددددم 
 جددل هللا وهددم  ف ددل بكثددري ممددم إ بفددو لشدد اب ال اعدددع ت  يميددا وال نزكدد  
على هللا  حدداال ل دد اسدب احع اإل ارع اسمرإكيدة مجيد   راو الفدلمص  ون 

 ن ادداء هللا قرإ ددا لكدد  تاسددو هددؤالء  ن إوق هددا  حدددال ولكددم هللا سدديمك  ا 
 الذإم اسب احوا  عراض ا و  رانال وما  ل  على هللا بعزإدزال و رإدد  ن صاهرم

  كر ه ا  ن حركة الش اب اهاهدإم رف ع الشاركة ا البحال  العارو 
ة ددة وجددو  زعمدداء حددرب سدداب صال وتددم ال نعددارو مددذه همال بددل انقشددع 

 كرت هلم   ا ليفع ح ة قوإة ا عددم البعداون بع هم ا هذح الفائل و 
على الرب والب و ال فلم فدم اين وقدع الب دازه ا اسفكدار ومدم  ب  ىل هللا 
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ورجددد  وعدددرث  ن احلددد  مع دددا و را   ن إعمدددل مددد  ا ددداكم اإلسدددالمية  و مددد  
الشددد اب في دددو  ن إرحدددو بددده مهمدددا كدددان اسمدددرال ل دددد تعامدددل الرسدددو  مددد  

ادددكل ج هدددة واحددددع ضدددد قدددرإشال فمدددا اب  ابلعمدددل مددد  اليهدددو  ا الدإ دددة و 
ال جيدددو  ن بالث اس إولوجيدددة بي  دددا وبيددد همال و  خدددواان ل دددا مفدددلمص رغدددم  خددد

إكون  ندفع ا ااصياال فاسمر ليو ااصد  وهدذا جهدا  ا سد يل هللا وال 
ندخل تص ية احلفاابت الشاصدية فيدهال وكدان مدم ال دروو  ن ندرف  تدم 

س يل الثا  وليو احلصرال فحفص عدإد كان وزإر  الع يص ملذا اسمر فعلى
الداخليددة ا سددلطة ع دددهللا إوسدد  الدد  صدد  ب ا ك رهددابيص ب ددمويف  مرإكيددا 
و دا كثريا لوسائل اإلعالم عم وجو   رهابيص لد  ا اكم وقد اارو ا 
العدوان ضدان وساعد  خو  ال وات اإلايوبية للصوما ال وهذا ق ل  ن إ ب ه 

جيدددددري هددددد  مدددددؤامرع ك دددددريع ضدددددد الشدددددعو الصدددددوما  ولددددديو ضدددددد   ىل  ن مدددددا
اإلرهابيص ف د اهد اهازر ا م دإشو بعد  خو  هذح ال وات  ليها وكدان 
مدددم الواجدددو لكدددل صدددوما  لددده ضدددمري وفدددو هللا ورسدددوله وادددع ه  ن إ حددداز 
للحددد  وهدددذا مدددا فعلددده بعددد  هدددؤالء ال بفددد ص لعفدددكر العلمانيدددة ف دددد عرفدددوا 

وا مدد  ا دداكم ضددد العدددو وهددذا  مددر م شددر ومهددم وال جيددو  ن احل ي ددة و ددال 
إدددتجم ابلفدددل يةال ومدددا  ن اددد اب احلركدددة ال إك دددرو م عيددداان فدددال إ  مددد  عددددم 
ق و  العمل معهم كما  نين  كرت  ن الرسو  تعامل م  اليهو  ضد قدرإشال 
فددد  ا  مك  دددا البحدددال  مددد  ال كددددار ا بعددد  ال دددروث للمحاربدددة ا ج هددددة 

ن كدددان ه ددداو مدددم ايددد  ابلبحدددال  فددديمم  بلددد  ا  سدددالمهمال واحددددعال فك
إده لرف دهم في دو  ن إكدون تدمال ولكدم ل هم دا لددإ  ا فد حم ال نعدارو 
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 ن إبحددد مجيدد  الصددومالص  ددع راإددة واحدددع مددم  جددل احلدد ال  ن ددا ال  اهددد 
مددم  جددل  ن فدد ا  و بفدد و خالفات ددا الشاصددية مدد  ال ددانال هددذا ال إ  مدد  

ذي إ هم معىن اجلها ال فد حم ل دا خالفدات فكرإدة مد  للم اهد الصحي  ال
هدددؤالء وليفدددع خالفدددات ااصددديةال فحفدددص عدإدددد ع ددددما كدددان ا سدددطلة 
ع دهللا إوس  كان عدوان سنه إرإد قبل اال  ما اليوم   ا  ب وان م للشعو 
الصدددددوما  ضدددددد العددددددو فددددد حم ال نعبدددددربح عددددددوان  بدددددداال سن خالف دددددا لددددديو 

وع ددما تعاوندع ال اعددع إمال ل هدذا الددااص  كما إ همه بع  مدم جيهد
مدد  الشددعو ا وزإرسددبان وجدددت مدد و  هلددا واحلمدددب   ددا  بمدد  ابلشددعو 

بعد هللا مم نريان  عداءهاال لذا جيو  ن ن كر ا مصدحلة اسمدة  سباينالوزإر 
الصومالية وليفع مصلحة اإلعالمية ف    و مصدلحة اد اب احلركدة ف د ال 

عدددرف  خبل يدددات بعددد  الشددد اب احلركدددة الدددذإم  ندددين   ددددا ملدددذا الوضدددوه ل
 .فملون بع  ال اهيم ا اي ة 

 
 

 من ا ِ لوا تنامو إىل النو 
 

س حان ال   الصدائو وايالمال ف د  إدوم مصدي ب ا م بدل اسش 
آ م وق يل م بص  الليل و ا اء مشاهدت ا ل  اع اجلزإرع  هرت كالعا ع ع ارع 

ح الددرع ر تكددم خددربا للدددماء ا غددزع  و "خددرب عاجددل" ابللددون اسمحددر وا هددذ
الصدددوما   و  فمانفدددبان والعدددراملال بدددل خدددرب م دددر  جددددا جدددداال وسددد دت ب 
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اكرا بعد قراءع ا رب فوراال وا رب كان حدو  "فد   سدر سدام  احلداد"ال ل دد 
اسدددددبعا  سدددددام  احلددددداد مصدددددور اجلزإدددددرع الدددددذي خطددددد  مدددددم ق دددددل الادددددابرات 

به لعمرإكددان ليددبم ن لدده  ىل ملمرإكدد  وسددالبعاونددة مدد  العدددو اس ال اكفددبانية
بمدددرام ق دددل  ن إرحدددل  ىل الفددد م اجله مددد  الفدددي ة الفدددمعة  ون  رامددده  ي 
رمةال ل د انبصر احل  والعز ة واإلصرار على اهلم ية اسمرإكيةال ل دد بلرئدع 
اجلزإدددرع مدددم كدددل الدددبهم الددد  حاولدددع اإل ارع اسمرإكيدددة لصددد ها لل  ددداع م دددر  

لعب ددلال فددال إع ددل  ن تددبهم ال  دداع  ون  رددام مراسددلها!ال خددرود سددام  مددم ا
وكما  كرت ساب ا عم هذا الصح   الفلم الذي انضدل بكمرياتده وكشد  
بعيو ددددا م سدددداع  ي ددددا  ونفدددداء  فمانفددددبان وكددددان  لدددد  سدددد  ا ا  ل دددداءح  ىل 
الباهددداتال ولكدددم هللا ن دددر  ليددده و ىل ولددددح وزوجبددده بعدددد سدددبة سددد وات و  ن 

ور إكددددم يرإ ددددة اإلفددددراد ع دددده سددددليمة ف ددددد ات ع ددددا كيدددد   ن ابالفددددراد ع ددددهال 
الف انص قد   لوح ف د كان مك ال لد  وصوله مطدار ا ريدوم كمدا م عدع 
ق اع اجلزإرع مم تمطية  سب  اله م اارعال وما   هش العار هو مدزاعم ال  بمدون 
 ن الرجددل كددان إ بعددل الددروال ف عددد إددومص مددم وصددوله ا ريددوم ورءإددة العددار  

  كددددان حالددددهال ر ت ددددر  اإل ارع اسمرإكيددددة الم يددددة ابلشدددداهدال وهدددد  الدددد  كيدددد
خططددع لددذل ال فا يددار هلدداال  مددا  ن تك لدده  ا دداء وجددو ح ا الطددائرع وت كدده 
 ا دداء نزولددهال  و تتكددده ليشددهد العدددار كلدده ا يددبهمال وع ددددما ان ل ددع الصدددورع 

ا ع عليهددا بددد ت دل دداء اسكا إددو وزعمددع  ندده افبعددل وضددعه الصددح  بشدده
الكبو اإلجرام  الذي  سو س م غوانب اموال و كروا  نه كان معدا  ع دد 
 يددالمل سددراحه وجلدد   ىل البمثيددل لكدد  إددؤار علددى الددر ي العددامال مددم إصدددمل 
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 كا إدددو   ارع غوانب دددامو الددد  ال  دددتم اإلنفدددان  بدددداال هدددل نفددد  هدددؤالء  ن 
 سددددام  هددددو بطددددل الصددددحافيون م ددددذ سددددبة سدددد وات؟ال لددددا ا فبدددداد  ىل عددددددع
سدداعات الفبعددا  مددرو لكدد  إبعدداي  ال ددان معدده؟ال   لم دداء هددؤالء!ال  إددم 
خرباءهم ال  فيص؟ال   م مبكربون ف د  و را وا  ن إدذلوح ببك يلده ع دد نزولده 
فان لددو اسمددر علدديهمال ل ددد تعدداي  معدده الالإددص وهددو ابلفدد مال فيكدد  ال 

زلده مدم إبعاي  معه اين وهدو حدر؟ال والفدؤا  الطدرو  لل  بمدون هدوال مدم  ن
الطائرع العفكرإة؟ال  ليو ج و  مم ال  بمون مم فعلدوا  لد !ال و قدو  لدم ال 
إ هدددم العفددددكرإة  ن الطددددائرع الدددد  ن لبدددده تك دددد  ال خددددا  الرعددددو فيددددهال هددددل 
 را ت ال  بمون  ن إ هر سام  وك نه آتى مدم ف ددمل ةدو  دوم؟   حفدرع 

لددددع سدددع  علدددى الع ليدددة العفدددكرإة اسمرإكيدددة ال اسددددع!ال "تعدددذبون ااصدددا
سدد وات   تب ددر ون لببحددداو عددم  فبعددا   مددراو!"ال  ن الفدد م ن فدده هددو 
مرو وإك    نه جاء مم  ل  الكان ال لم الاي ال ل دد بره دع الع ليدة 
العفكرإة اسمرإكية مم جدإد   ا ال  و اإلنفانية مهما جتدر ت و دداع 

انتددهال و عددين ملدداال ر ت دد   ي مؤسفددة  عالميددة  مرإكيددة مدد  سددام   ا دداء معا
الكرب  ال  تفيطر عليها اللور الصهيوين كالفد   ن  نال والفد  ر  إدوال 
واإلن ر سددددد  واإلي ر سددددد  وغريهددددداال بدددددل جلددددد ت بع دددددها  ال البشدددددكي  
بفام   ن ه او مرحلة مم  رخييه غري معروثال ونف   هللا  ن إ ب م م هم 

ن ه داو صدح   مجيعا كما   لوح وإ د  مجيد   سدر  الفدلمصال وال ن فدى  
آخر وهو صاحو سام  وإفمى تيفري علوين وهو م يد ا اإلقامدة اجلربإدة 
بدد  و الددبهم ال ايلددة الدد  ال  سددان هلددا  ال ترهيددو الصددح ص لكدد  ال إ  لددوا 



                 1091War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

مددا تلب طدده كددامريارم ا العددارو  ىل العيددانال  نددين سددعيد  ن هللا قددد  فددرد عددم  
 رد عم  خوان دا المي يدص ا كرب مم كرابت الفلمص و س له س حانه  ن إ

  ايوبيا وغوانب امو وبمرام والف ون العربية  إ ا آمص.
 

 أمريكا والقرن األفريقي
 
م قددررت ال دددوات ال حرإددة اسمرإكيدددة بعددد غيددداب 7-5-2008

يوإل عم مي اء مم اسا  ن تدخل الي اء وختاير  م هاال ف دد وصدلع الددمرع 
 ىل الي دداء بعددد  ن اسددبادمع ( 92)إدو  إددو  إددو مومفددص  ي  ي جد  

ادددددهيدا ا تلددددد   30ا مهامجدددددة اإلخدددددوع ا الصدددددوما  وقبلدددددع  كثدددددر مدددددم 
المدددارات الددد  اسدددبهدفع اسش آ م عدددريوال ولكدددم هدددذح الدددرع كاندددع الصدددورع 
ممداإرع ف دد ا عدع الدوال ت البحددع  ن الددمرع موجدو ع ا الي داء مدم  جددل 

ال اعددددع ا احلددددو  الكي يدددة  تددددرإو قدددوات ال حرإدددة الكي يدددة لواجهدددة نشدددايف
الصدددوماليةال ولك هددددا ا احل ي دددة هدددد  موجددددو ع ا ال ط دددة لراق ددددة  ي نشددددايف 
 و  إلإددران خبصدددون مدددا جيددري ا ل  دددان ا اسوندددة اسخددريعال فليفدددع لدددد  

 بدداال فدال تلع دوا بع دو  ال دان ال اعدع  سطو  ةري وال تبحرو عرب ال حدار 
 العي كمال  ن هدذح الددمرع اسدبادمع ا موا  مر ال اعدع ف حم نعلم ا وت

قص  مواق  حركة الشد اب اهاهددإم ابلصدوما ال ل دد  عل دع كي دا   دا مد  
 مرإكا ا هذح احلربال وع دما ن رملا ا كي يا سب وم الدنيا وال ت عد وه  
الدددد   ع لدددددع   ددددا مددددد   مرإكدددددا ضددددد اهاهددددددإم و ن الدددددمرع ا مهمدددددة ضدددددد 



                 1092War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

اعدع   ن  ن تفدبهدفها؟ال ل دد احب  دع كي يدا ال اعدعال  ليو مم ح  ال 
 ن الشيخ البار غدابو ) بدو م صدور( وهدو قائدد مدم قدا ع الشد اب اهاهددإم 
ا الصدددوما    ىل ببصدددرفات تدددوح   ن ال اعددددع ترإدددد  ن تفدددبهدث كي يددداال 
وهذا ي عدا مدم اهلدراء واسكا إدو الد  ك دا ومدا زل دا نفدمعها مدم اسمرإكدانال 

 وسددد  الصدددوما  وابل دددرب مدددم بيدددداوا سنددده مدددم تلددد  فهدددذا اسش جياهدددد ا
ال ددددداي ال كمدددددا  ن قيدددددا ع ال اومدددددة ا احلددددددو  الصدددددومالية الكي يدددددة إلخوان دددددا 
اسوغدددا إ يص وابلدددذات الشددديخ حفدددم تركددد ال وهدددو كيدددين صدددوما ال وال   ري  
كي  توص  الف  آي  إه   ا  كية وه  جتهل  بفد  هدذح الب صديالتال 

ضدددابطا حددرب وبدددد ت  30عفددكر  و 290مدددم  ل ددد محلددع الددددمرع  كثددر
مهمبهدددا مراق دددة ميددداح الصدددوما ال كمدددا ادددهدان  لددد  عدددرب الفددد   ن  نال وقدددد 
صددر  قائددد هددذح الدددمرع ال دداب  ال  ددذ الرقيددو )جدداو  وغلددو(  ن مهمددة 
البدرإو سب بصر على ال رص ة واإلرهابال وال ندري ما ال رمل بص اإلا دصال 

 ال حددار وإ بلددون مددم ادداءال وهددم اإلرهددابيون فهددم ال راصدد ة الددذإم جيولددون ا
دمجدداه كدددل ادددعوب العدددارال ل دددد اسددب  ل "ماإكدددل رإ ي دددار " سددد ري الدددوال ت 
البحدددددع ا كي يددددا الدددددمرع وح ددددر ح ددددل نددددزو  بعدددد  ركاملددددا م هددددا ا مي دددداء 
مم اسددداال وهدددذا الفددد ري مشدددهو  لددده ابلكدددذب ا عددددع م اسددد ات ف دددد كدددذب 

لشددداب الكيدددين اجل فدددية ع ددددالل   ىل بشددد ن م بلددد    كدددذب بشددد ن ن دددل ا
غونب ددددامو وزعددددم  ندددده غددددري كيددددين وف ددددحبه  خبدددده ع دددددما  كدددددت  ن الفدددد ري  
كا بال وما ل ع  نب اح  هل مم اسا هو ح ور بع  الشاصيات الفدلمة 
ا الي دددداء لكدددد  إطم ددددوا الفددددلمون  ن هددددذح الدددددمرع ر أتو لبددددؤ إهمال ولكددددم 
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ان هلددم ق ددل  سدد وه ا الصددوما ال وال احل ي ددة  ن هددذح الدددمرع قددد قبلددع  خددو 
خي دددددى علدددددى ال دددددارف  ن  جدددددراءات اسم يدددددة كاندددددع اددددددإدع ا الي ددددداء ف دددددد 
اسبادمع الكالب ال وليفية لبحفو  جهزع الصح يص ق دل الددخو   ىل 
الرفت ورفعع حالة اسم ية ا الواق  الدإ لوماسية ا نريور ومم اسا واسب  ر 

ا احلدددو ال و ددداع الصددا ر الكي يددة " ن ه دداو ال ددوات الكي يددة البواجدددع 
ماولددددددة مددددددم خليددددددة ال اعدددددددع ا اددددددرمل  فرإ يددددددا للثدددددد ر ابسددددددبهداث الصدددددداال 
اسمرإكيددددة"ال وهددددذا مددددم اهلددددراء اجلدإددددد سن ددددا ع دددددما  طدددد  ل ددددرب الصدددداال 
اسمرإكيدددة الدإ لوماسدددية  و العفدددكرإة لدددم إعدددرث  حددددا بدددذل  ولدددم إبفدددرب 

يدددةال ل دددد نشددد  جهددداز مكافحدددة اإلرهددداب الزعدددوم ا دددرب  ال بعدددد وقدددوه العمل
ة دة مكافحدة اإلرهدابال ولكدم مدا خي دى علدى ال دان  نده ال  "كارن"وم رح 

إوجدددد  ي نشدددايف لل اعددددع ا احلددددو  الصدددومالية الكي يدددة بدددل ه ددداو اددد اب 
صددوماليون إرف ددون  ي تدددخل للددوال ت البحدددع و ايوبيددة  ىل  راضدديهم وهددم 

اروال وال ن فدددى  ن اهلددددث ايخدددر مدددم تواجدددد جيهدددزون  ن فدددهم  ائمدددا للمعددد
العفدددددكري اسمرإكددددد  ا مم اسدددددا هدددددو البارإدددددو علدددددى الصددددداحلة الصدددددومالية 
والل اءات ال  سب ري ا جي وو ا العاارع مم ماإوال وقد  حع  مرإكا 

اسبددددر ء ا ال صددد  اسمرإكدددد   30ا  لددد ال ف عدددد م بددددل الشدددهيد آ م والدددد
وخددددرد الشدددعو للم دددداهرات اجلماهريإددددة جتدددد ت اإلاددددب اكات ا م دإشدددو 

لطال دددة برزقددده كدددل هدددذح العطيدددات اجلدإددددع سدددبؤ ي  ىل رفددد  بعددد  قدددو  
البحددال  للمحددا اثتال ولكدد   بددص ح ي ددة مددا جيددري فه دداو خددالث حدددو  
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هددذح الفدد لة كمددا  ن مددم قددرر الددذهاب  ىل ا ددا اثت لددم جيلددو مدد  ع دددهللا 
 ع الوسي  ا  ل .إوس  وسلطبه م اارع بل سبكون اسمم البحد

 ال,تنة من جديد
 

مدددددم مجدددددا  اسوىلال ر  3مال كدددددان إدددددوم ا مددددديو 8-5-2008
  ددى إومددا مددم وجددو  الدددمرع اسمرإكيددة ا مم اسددا حددص ان  ددرت االوضدداه 
مددم جدإددد ولدديو ا الصددوما  بددل ا ل  ددانال مددا إ ددذر ةددرب  م يددة سياسددية 

 اتل وال بو  كلهما مبداخلة اسس ابال وليفع  هلية كما إ م ال ع ال فال
ا خفددارعال فلددم إدددري ال اتددل ر ق بددل وال بددو  لددا قلبددلال وهدد  ال ب ددة الك ددريع 
 وض  صدورهاال ور تكدم ال اعددع الفد و ا هدذح الدرعال ل دد  حدع الفد  
آي  إددده و  رعهدددا ا ل  دددان ومفددداندع مدددم الادددابرات الصدددرإة والفدددعو إة مدددم 

جهددة بعدد  الططددات حددزب هللا وفرإدد  ت وإددة فرإدد  الددوالع وتشدد يعها ا موا
عون  و ما إعرث ابلعارضةال و را ت الدواالع تعرإدو ال  دية وقدد فشدلع ا 
 لددد ال كمدددا فشدددلوا ا تددددوإل ق دددية غدددزعال لدددذا  ن دددا ا حالدددة فوضدددى عاليدددة 
إب اتل ال ان مم  جل الصاال ف   وليو مم  جل هللا الواحد اسحدال ولم 

ب دددددة ل  دددددان اجلدإددددددال بدددددل اسمرإكدددددان إ دددددو   حدددددد  ن ال اعددددددع هددددد  سددددد  ع ف
والفددعو إة وسددور  و إددران واسحددزاب الداخليدددة البابعددة هلددؤالء هددم الفدددؤولون 
عم اإلقببا  الداخل  اجلدإدال وكد ن هللا إرإدد  ن إدرب  سداحب اال وإ دب م لددماء 

 الدذإم قبلدوا ا الديم  در ال دار  بددم ابر  مدم ق دل اجلديش الل  داين صال لفطي 
اجلمي  سواء حدزب هللا ومحدان وم  مدة البحرإدر  و علمداء الفد ة  وماركة مم
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ا ل  ان ومجي  اسحدزاب الفياسدية ومجيد  الددو  العربيدة الد   عطدع ال دوء 
اسخ دددر للعمليدددات ا الاددديم ة دددة تصددد ية البشدددد  وال اعددددعال اليدددوم مدددا ا 

عدة عال ل دد فشدلع  سدرائيل ا م ار ال   ا الفياسة الصهيونية اجلدإدون؟إص ّ 
ال اومددددة ا ل  ددددان وهددددا تددددم اليددددوم نددددر  الدددددو  العربيددددة و إددددران واسمرإكددددان 
إبصدددددددارعون ا ل  ددددددددان وال اددددددد   ن ا اسددددددددر اسو  ا هدددددددذح العددددددددارو هددددددددم 

وإن طاا,ت  ان م  ن اب   ؤمنْي الل  ددانيونال  مددا موق  ددا ففددي  ى  ائمددا اددرعياال )
طائ يددة ال ب ددة (ال ل ددد ك ددا ومدا زل ددا نددرف  ال  ليددة والا تتل  وا فأص  لحوا بينُم  ا

الدددد  ر ولددددم أتتي ددددا خبددددري  بددددداال  ن ددددا ن اتددددل الك ددددار اسصددددليص ا بلددددص لدددد ال  
الفددددلمصال ور نكددددم  بدددددا ممددددم إوجدددده سددددالحه لشددددعوب الفددددلمص وت كيدددد  
وحدع الفلمص ا كل مكان مم  جل مصاال يائ ية  و سياسيةال جيدو  ن 

هد  العليدا فهدو ا سد يل  تكون اس دع م  هللاال "ومم قاتل لبكون كلمة هللا
هللا"ال ومهمددا كددان الددربرات مددم ق ددل حددزب هللا   ددا تددداف  عددم حدد  ال اومددة 
س دددا م عددددع مددددم تمطيددددع بثهددددا الالسددددلك ال  ال  ن  ركهددددا إلق ددددا  مصدددداال 
الشعو و غالمل يرإ  بريوت هو  رو مصلح  ر توضد  فيده مصداال اسمدة 

واسددبطاعع حددزب هللا  ن  اصددر الددربراتال  عالل  انيددة ا ال دمددة مهمددا كاندد
بريوت وب  كامريات مراق ة حوهلا وا ن و الوقع      ي  حد مم مراق ة 
بيددددوت الشدددديخ نصددددر هللا وتصددددوإرحال فكيدددد  جيددددوز ماصددددرع بلددددد ومراق ددددة كددددل 
الددددداخل مددددم  جددددل مصددددحلة اجلماعددددة  و ال اومددددةال وال جيددددوز للدولددددة محاإددددة 

 اومددددة كددددان وا ئمددددا موجدددده رعا هددددا مددددم البصدددد ع واحلصددددار؟ال  ن سددددال  ال
لةسرائيلصال فال نرإد اليوم  ن ت   ال اومة ا فدخ الفد  آي  إده وعمالءهدا 
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ومم مصاال ااصية ةبة ال مربر هلا ارعيةال ال نرإدد  ن توجده الفدال   ىل 
دافعون عدددم بعددددم ال دددا رع وكدددانوا إدددالشدددعو الل  ددداينال ل دددد نصدددح ا الشددد اب 

و اليدددوم  ن نعدددارو مدددم إ اتدددل ا ادددوراه  ن فدددهم ا الددديم  دددر ال دددار ال وجيددد
بريوت ول  انال  ما مف لة ا كة اإلتصاالت فه   رإعة لل با  وال ب ة سواء 
مم ق ل حدزب هللا  و الفدلطةال  قدو  ولديعلم اجلميد   ن قبدل رو  امدرء مفدلم 
 كددرب ع ددد هللا مددم هدددم الكع ددةال فكيدد  مددم إعلددم احلددرب بفدد و  ن ادد كة 

مطددددار ل  ددددان قددددد مجددددد العمددددل فيددددهال هددددل هددددذح  تصدددداالته قددددد م عددددع  و  ن 
الطددددارات والشدددد كات  ع ددددم مددددم  روا  الل  ددددانيص؟ال مددددا معددددىن  حددددرامل م ددددىن 
تلي يزإون الفب  ل؟ال لم الصلحة ا  ل ال بال اد  للطدرث العدا يال  ن دا  
ك ا ضد قص    اعدة الشدرإعة ا  فمانفدبان مدم ق دل العددو اسمرإكد  كمدا  

لبددددداب  حلدددددزب هللا ا ل  دددددان مدددددم ق دددددل العددددددو ك دددددا ضدددددد قصددددد  ق ددددداع ال دددددار ا
الصددهيوينال وضددد قصدد  ق دداع اجلزإددرع ا كابددل وغريهدداال وضددد قصدد  ق ددوات 
ال   الصوما  مم ق ل قدوات العددو اإلايدور ا بدلال فلمدا ا إفدبهدث ق داع 
الفب  ل مم ق ل  ب اء ل  ان؟ال   ا ال ب ة الفياسدية واالقببدا  الدداخل  المدري 

لفددؤا  الطددور  هددوال لددا ا إب دداتلون؟ال ال جددواب لدددإ ا فددداب اددرع   امدداال وا
 علددم ابل ددو ال ولكددم ت ددص ل ددا  ن ال اعدددع ت هددم معددىن ال بددا   كثددر مددم هددذح 
وال  مدددات الفياسدددية الددد  تبحدددرو بب دددو  سياسدددية وهلدددا  ج ددددات مددد   و  
ال ط ةال وال ت   مصلحة الدإم والشعو  وال و خدرياال ل دد فعلدع العارضدة 

 14نية ما ع زت به اإلسرائيليون مم ق لال كما اسبطاعطع حدزب  ةفم
آ ر الدددددددص نعارضدددددددها بفدددددددد و توجههدددددددا تدددددددو اسمرإكددددددددان واسدددددددب احة ل  ددددددددان 
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لةسبا ارات العاليةال  ركع ب دوء  خ در مدم الددو  العربيدة اهداورع لكد  
تفددددددب ز حددددددزب هللا وحاولددددددع قيددددددان مددددددد  جدإددددددة احلددددددزب ا الواجهددددددة ا 

ال و  لببهم قيا ع احلزب   دا وراء ال ب دةال و را ت  ن  الداخلال وسعع هذح
تعز  حزب هللا عم ميطه الشع  وهذا ما ع ز ع ده اإلسدرائيليون مدم ق دلال 
لذا  ن الصورع واضحة ل د تدخلع اهلابل ابل ابلال و دا م ص الف ة كما 
 دا اهم  الشيع  وكل إؤإد يائ بهال  ن ا ا مشدهد ع ديم وقدد اادبعلع 

 ةال وع دما ك ا نشاهد ق وات اإلسبا ارات اسمرإكية مثل الفد   ن  ن ال ب
وغريهدداال ك ددا نعلددم  ن هددؤالء سيفددبملون اسحددداا ل دد  الطائ يددة كمددا فعلددوا 
ا العدددراملال فبحدددداع عددددم قبدددا  بدددص سدددد ة واددديعةال وهدددذا كددددذب ك دددري فمددددا 
 فدا ا ل  ان ع ارع عم  زمة سياسية بص  حزاب سياسيةال فالعارضة فيها
الشدديعة والفدد ة وال صددار ال كمددا  ن ا الددواالع الفدد ة وال صددار  وبع ددا مددم 
الشيعة  إ اال ل د حاولع كل يرث ا ارام الطرث الثاين ابلعمالة واحلمد 
هللا الذي  اان مدم هدذح ال د ال لدا ا إ بدل الفدلم  خداح الفدلم سسد اب غدري 

اإلسالم "ومدم اهلدث مرفوو ا  غري ارع  ارعية؟ال  ن  ي قبا  سياس 
قاتل لبكون كلمة ه  العليا فهو ا س يل هللا"ال "لزوا  الدإ ا  هون ع د هللا 

م   ن  ت      ,ل   ا بغ   حل  ,   ا أو فل   ا  ِف األ لا مدددم قبدددل امدددرء مفدددلم"ال )
(ال ل ددد اسددب ز حددزب هللا  ىل اسفعددا  الدد  كانددع فكأَّن  ا  ت    الن  ا   يع  ا

مدددم الدددزمم فالبدددارإخ ال  تب ا هدددا وسدددب  ى وعدددة عدددار ا ج دددص ال اومدددة ل دددتع
إرحم  حدداال جيدو  ن إكدون ال بدا  ا سد يل هللا ف د ال ومدا عددا  لد  ف د  
سدد يل الطدداغوت مهمددا كانددع الددربرات الفياسددية  و احلزبيددة  و الطائ يددةال لددا 
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 جدداز هللا للمفدددلمص  ن إ ددداتلوا زمالءهدددم مدددم الفدددلمص كدددان  لددد  ا  ا ددداء 
ة الدددد  ترإددددد ت ددددوإ  حكددددم الفددددلطان البصدددداال ف دددد ال  ن أت  ال  ددددة ال اغيدددد

الددؤمم في بمدد  الفددلمون  مددر مددم اإلمددام ووالع اسمددر مددم العلمدداء ا قبددا  
هددذح الطائ ددة حددص ت يدددت  ىل  مددر هللاال واليددوم ال نددددري مددم ال  ددة ال اغيدددة ا 
ل  ددانال هددل الددذإم  ثلددون اسمرإكددان واإلسددبا ارات والفددعو إة هددم والع  مددر 

 م الدددذإم  ثلدددون سدددور  و إدددران؟ال هللا  علدددم فكدددل فرإددد   الفدددلمص ا ل  دددان؟ال
ت فددريح ا ددانال ال ندددري مددم فكددم ل  ددان ومددم و   مرهدداال   ددا وهللا كاراددة  
ك ددريع وفب ددة إ  مدد  لل ميدد   ن إب   هدداال ومددم إعلددم احلددرب علددى الفددلمص 
جيدددو  ن إكدددون ا سددد يل هللا ولددديو ا سددد يل حدددزب  و مجاعدددة  و مصددداال 

فددد   سدددور  والفدددعو إة ومصدددر و إدددران  مدددام هللا ا كدددل مدددا  و   خدددر ال سب
جيدددري ا ل  دددانال وتدددم ال   ددد  تعاي  دددا مددد  ال اومدددة اإلسدددالمية البمثلدددة ا 
حددددددزب هللا ع دددددددما ت اتددددددل العدددددددو اإلسددددددرائيل   مددددددا ع دددددددما توجدددددده الفددددددال  
للمفلمص ولم إشهد  ن ال  له  ال هللاال ف حم ضد  ل  الطرث سواء كان 

  و حزب آ ار ومم والحال حزب هللا 
ك دداان مصددائو مددم  عددداءانال فلمددا  نصدد عها  ن فدد ا!ال ر نكددد 
ن دمد اجلددرا  ا ل  ددان حددص امبدددت إدد الفدد  آي  إدده مددم جدإددد وا هددذح 
الرع  ىل ا ريوم ف د  را ت  ن تفب ز الفلطات الفو انية وقد اسبادمع 

ال وه   وال و خدريا لع ال  يةفورإة ال   وّ ر خا هم وه  بع  ال صائل الدا
ق لية ملية و كم حلها ابحلوار ولديو ابل بدا  و  خدا   مرإكدا و ورواب فيهداال 

 سن هؤالء إطمعون ف   ا بيتو   ارفور
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 جنو   
 

(ال قدددددددالوا  نددددددده ف       اعتاوا اي أويل األلمج       ابم )10-5-2008
غ ددددو الط يعددددةال وهددددم الددددذإم  ففدددددوهاال ون ددددو  هلددددم  ندددده غ ددددو هللا علددددى 

د كان الرسو  إبعو  مم الر   وفمر وجهه هر  رءإبهاال وع ددما ع ا حال ف 
إ دددز  الطدددر فمددددهللا سن الدددر   تبمدددري  ىل عدددذاب د ن هللا الواحدددد اسحددددال 
ومدددددا جدددددر  ا الشدددددرمل اي ىن  مدددددر ع يدددددوال فهدددددؤالء ال دددددوم الدددددذإم  كلدددددون 

شد  وإ عمون  رزامل هللا   إع دون  ص اما مص وعة  إدهم ال ت در على ال
 و العطددددداء  و الفدددددم   و ال  دددددرال ل دددددد عيدددددع هدددددذا الشدددددهر ادددددهر الدددددزالز  
والعواص ال كان هللا ابلرصا  لعدع  بمعات  بع  ال  ن تباذ مم اسص ام 
آهلةال  ن ا هللا صس  هلؤالءال كي  مم يلعوا  ىل ال مر  ن إ عددو اسصد ام؟ال 

بعددددددع   م ل دددددد زلزلدددددزت اسرو ا الصدددددص وا م ايعدددددة )سيشدددددوان( وق لددددده 
اددهدان العواصدد  ت ددرب بورمددا وهدد  مددويم مالإددص الفددلمص الددذإم  لمددوا 
ا البفدددعي ات ور تب ددددم الددددو  الع مدددى ل  بددددهم ف دددد قبدددل اسالث هدددر  

ه وتعاىل ر إ فدى هدذا   م مفلمون وار وا  ىل ب مال إش ولكم هللا س حان
 100.000ر رسددل العواصدد  والددر    ىل بورمددا وقبلددع  كثددالشددعو ف ددد  

 لدد  مددم ال شددر وحصدددت ال يددوت ا عددذاب  لدديم ر نشددهد مثلدده م ددذ زلزلددة  
كشدمري ا ال اكفدبانال ومدا جيهلده ال ددان الدذإم  لمدوا مفدلمو بورمدا  ول دد  
احلكدددددام الدددددذإم إعدددددذبون ادددددع هم ا بورمدددددا  ن هللا  را   ن إدددددرإهم قوتدددددهال و ن 

يوإال حص ضدربع اإلنفان ضعي  ا ي عه  مام ج و  هللاال ور   ى وقبا 
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العمالمل ال ائم وهو احلارن احل ي   ل  ام بورمدا وهدذا العمدالمل ال دائم فبدل 
م دداي   سددالمية كتكم فددبان الشددرقية و عددين الصددص ف ددد ضددربع ضددربة قوإددة 
حيدد  سدد طع اسصدد ام ور ت  دد   حددداال ف ددد سددوإع قددر   كملهددا بفدد و 

ا ع ددددا ع صدددداور  نددددوب ال ددددان وعدددددم ال  ددددو  ب عمددددة هللا علدددديهم وع ددددا هم 
 لد  آخدر ا هدذح  60,000و ص ام ال ت    وال ت رال ل د قبل  كثر مم 

الزلزا  الع يم الذي  ّكران ابيخرعال كمدا  ن دا ادهدان ا ن دو الشدهر  مطدار 
مدددم احل دددارع ا الدددوال ت البحددددع اسمرإكيدددة وكثدددرت الصراصدددري والعواصددد  

ونفدد   هللا  ن نكددون الرعدإددة االدد  خلعددع اسادد ار وال يددوت مددم  ساسددها 
ممددددم إددددبعظ ملددددذح ال ك ددددات والصددددائو وال إتكهددددا  ددددر  مامدددده وك ندددده غ ددددو 

وك   ل  أخ     ب    إ ا أخ    الق  ر  الط يعددة كمددا إ ولددونال  ندده  خددذ هللا. )
(ال ال لدم اسكدرب هدو الشدرو ابب سد حانه وتعداىل و عدالن احلدرب وه ي ااب ة

ل دددا ولكدددم بفددد   ا  ضددددح ببشدددرإ  الدددرابال فكدددل مدددا فددددا هدددو ع ددداب مدددم هللا
و فراي دا ا خترإددو بي ب ددا ابلعاصدد  والمددازات الفددامةال ل ددد  ف ددع ال ددر  وال 
إ ددددددر  حدددددد علدددددى  لددددد   ال هللا بعدددددد  ن إعطددددد  اإل ن لدددددعرو  ن تزلددددددز  
والفدماء  ن  طدر حلكمدة إعلمدده هللا و هلده تدم ل صددر ن دران وفهم دا لل  ددام 

إن أخ     أل  يم قددا  هللا تعدداىل ) ال لكدد  الفددري مددم هللا ق ددل بالإددص الفدد صال
 (.  ديد

 
 اجلُا  ِف الصومان
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سدددد  دا قلدددديال عددددم اجلهددددا  ا ال ددددرن اسفرإ دددد  لكدددد   وضدددد  
لل ارف ما كان جيري ه اوال وموق  ا مم اجلهات الد  ت داوم اإلحدبال ال  وال 

اإلايوبيدةال وبع دها  بلد   جيدو معرفدة  ن ه داو جهدات كثدريع ت اتدل ال دوات
جلددددان سياسددددية م بشددددرع ا العددددار ومثلهددددا ا دددداكم اإلسددددالمية برةسددددة الشدددديخ 
اددرإ  والشدديخ يدداهر  وإددو وقددد  خددال ا  ددال  مدد  اسحددزاب الصددومالية 

 اسخر  ال  تعارو البواجد اإلايور ا الصوما  
 ن ددا  الفدد لة الثانيددة ق ددية ال ددوات اسمميددة وال  مددات االنفددانيةال

ندرف   خدو  هدؤالء مطل ددا  ىل الصدوما  سن دا نعلددم ندوا هم ا  يثدة مفدد  اال 
وتم ال نر   ي مصلحة ل دوم تل  ال وت  لي اال فه  مبلدة مهمدا ل فدع 
مددم مالبددوال و  ا ق لددع ال يددا ع اإلسددالمية اهاهدددع الصددومالية بدددخوهلا فددال 

مهددا   ددا ر توفدد  ا إ مدد   املبهددا  ون اجللددون مدد  ال يددا ع ونصددحها و فها
قراراراال فا اكم كانع قد رف ع  خوهلا ساب ا وال   ري كي  سدب  ل ملدا 
اليومال وقصدي ا سر  هذح البايالت هو  بعا  ا ه اإلقببا  الداخل  بص 
اهاهدإم ة ة وجو  هدذح ال دواتال و  ه  ىل حفدم هدذح ا الفدات ةكمدة 

ال ددوات اسمميددة ولدديو  ىل اإلخددوانال ابلمددةال و ن لددزم اسمددر توجدده الفددال   ىل 
ولكددم  وال جيددو  ن نعددارو  لدد  ابجللددون مدد  الشدداإخ والبواصددل  ىل حددل 
 مثدددل  ون البصدددرث مدددم وراءهدددم سن  لددد  سددديؤ ي  ىل نشدددر ال وضدددى مدددم 
جدإددال ورمددا إعارضددين مددم ال إ هددم ح ي ددة اجلهددا ال وهددؤالء   كددرهم  ن ددا ك ددا 

حفددم يدداهر قددد تعدداون مدد  عدإددد ا الصددوما  ا البفددعي ات وكددان الشدديخ 
لعدم ضرب قوات اسمم البحدعال وتم قد تعاوان معه قددر الفدبطاه وات ع دا 
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 سددددتاتي ية ضددددرب ال دددددوات اسمرإكيددددة ف دددد   ون غريهدددددا سال نم ددددو مدددددم 
اسب دداف اال هددذح ابل فدد ة لل ددوات اسمميددة وكي يددة البصددرث معهددا ا الفددب  ل 

اث الددد  ال تعدددا ان في دددو  ن  ن هددد  قددددمع  لي دددا برضدددى مدددم بعددد  اسيدددر 
ن ددص هلددم ق ددل قباهلدداال  مددا لددو  خلددع  لي ددا برضددى مددم االنبهددازإص فدد حم لددم 
نرحددددو ملدددداال بددددل سدددد  اتلهاال رغددددم  ن ددددا نفددددب عد  ن تددددزد ن فددددها ا مشددددكلة 
الصوما ال  ما ابل ف ة للم  مات اإلنفانية ف  كر مم إفبهدفها   ا كانع 

ران وهدددد  اإلمددددارع اإلسددددالمية ا مبواجدددددع ا  ف ددددل  ولددددة  سددددالمية ا عصدددد
 فمانفبان ور  ارب ور راجمال بل كانع تعمل بكل حرإة وبع دها كاندع 
ت ددددتب مددددم  ماك  ددددا ل ددددزه اسلمددددام ور  مددددران الشدددديخ  سددددامة بددددم ال ن علددددى 
مهامجبها س ا خت   الصائو للشعو اسفماينال الفؤا  الطرو ال هل تم 

ءهم؟ال جيدو علدى الشد اب وضد  مصدلحة نرإد مفداعدع الصدوماليص  و  إدذا
وال حي     ب دداء الصددوما  ا ال دمددة ق ددل الصدداال احلزبيددةال إ ددو  هللا تعدداىل )

(ال ال جيدددددو  ن نكدددددون ممدددددم   ددددد  وصدددددو  العدددددوانت عل       طع     اِ ابل     كْي
اإلنفددانية  ىل  ب دداء الصددوما  ة ددة اجلهددا ال وماربددة اجلواسدديوال   ددا ح ددج 

م  را   ن إ بدل  نفداان جيدو  ن إب كدد  ن  واهية وال  صل هلا مم الصحةال م
كان  ل  اإلنفان م اتال معا    و مف  ا ل بال اال وعدم البصرث  حا إدة 
ا مفددددائل رددددم اسمددددةال فما م ددددا ال ن دددددر علددددى  يعددددام الفدددداكص وكفددددورم 
وعالجهددمال فلمددا ن  ددل اسبددواب للم  مددات العاليددة لفدداعدرم رغددم اخبل  ددا 

اال   ا ادددددكك ا ا عملهدددددا فل راق هدددددا  ا دددددداء   اء الك دددددري مددددد  بعددددد   ج دددددددار
واج ارددا اإلنفددانية سال نعطدد  ال رصدددة لل واسدديو للبمددو  ا م اي  ددداال وال 
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نكدددددون سددددد  ا ا مدددددوت ال دددددان جوعددددداال وال إعدددددين كالمددددد   ندددددين  بدددددرف هدددددذح 
ال  مات ال  تبفت بل ان اإلنفانية مم  جل  إذاء الفلمصال بل جيو  ن 

قوإة ت در علدى محاإدة ادع ها  ون الل دوء  ىل البصدرث  نبصرث وك ن ا  ولة
 ال ر ي. 

 ما ال  ية اسوغا إ ية الد  هد  جدوهر الصدراه بدص الصدوماليون 
واإلايوبيدددون ف دددد  هدددرت علدددى العيدددان وعدددرث العدددار مدددا جيدددري ه ددداوال وكدددان 
اجلميددددد  إبحددددددا ع هدددددا  كثدددددر فددددد كثرال فع ددددددما وضدددددعع ال اعددددددع واددددد املا 

 رو اسوغا إم ا بداإة البفعي ات ر تكم ه داو  ي  الالصص  رجلها ا
مطدددة عاليدددة   اعيدددة  و مرئيدددة ت شدددر  ي نشدددايف للشددد اب الفدددلم الدددذي إرإدددد 
ا دري سمبددهال وع ددز الكثددري مدم ال ددان مددم معرفددة ح ي دة مددا جيددري ه دداو مددم 
 ددازر وانبهاكددات حل ددومل الفددلمص الفدداكصال بفدد و  ن  حزاملددا العلمانيدددة 

مدد  حددزب زإ دداوي و سدد طع مانميفددبو كانددع قددد  ال ددع مدد   الدد  قاتلددع
الفلطات اإلايوبية ا   إو ووعدت ابالسب ال  وت رإر الصريال وك دا تدذر 
هدددؤالء البواجددددإم ا مدإ دددة غدددو ي  ن البيمدددري إ دددحكون علددديهمال فع ددددما 

ضددان حي اهداال  إفمعوان بل عملدوا ت و  اوكبهم سيطر ونكم ار ير ال ور
ن ددو احلركددات العلمانيددة ترفدد  الفددال  ضددد ال ددوات اإلايوبيددة  وهددا هدد  اليددوم

مفددددداندع  رتريإدددددةال ونفددددد   هللا  ن إوحدددددد جهدددددو  اجلميددددد ال  ن  هدددددور ق دددددية 
اسوغدددا إم ا ق ددداع اجلزإدددرع تعدددين  ن  ايوبيدددا وقعدددع ا مددد زمل ك دددري ور تددددرن 
ق دددية احدددبال  الصدددوما  زدإدددةال ور تبددد خر  ايوبيدددا علدددى معدددا ع قطدددر وق ددداع 

رع الددد  ن لدددع احل دددائ  بشددددها ع  ب ددداء اسوغدددا إمال ونشدددكر هللا  ن مددددم اجلزإددد
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سدد ة إ دداومون وإ بصددرون ليددل  ددار واحلمددد هللا علددى رب  14جهددزانهم ق ددل 
 العالص.

ل د تل ي ا خدرب م بدل  حدد قيدا ع ا داكم وال بفد ص ل دره حفدم 
ب  بدددو يددداهرال و ان ب و ان  ليددده راجعدددونال ف دددد قبدددل اسش ال طدددل ورفيددد  الددددر 

 جاندددة الصدددوما  )ع ددددالرمحم سدددرا (ال ا حدددا ا م ددددر مدددم رب العدددالصال 
روسدد  وانطلدد  الرصددان و خلددع ا حل دده ف ددد وقدد  مفدسدده الددد "و و" ال
ا مدإ دة جلدو ج دوب الصدوما  وهد  ال وقبل على ال ورال حصل احلا ا 

ال ت عد كثريا عدم كيفدماإو و دع سديطرت اال ونفد   هللا  ن إرمحده رمحدة واسدعة
 ن هذا اسش مم قدماء ا اب ا ا كيام وين وكان مم مؤسيفهاال وقدد ادارو 
ا العمليددات الدد  اسددبهدفع الصددهاإ ة ا مم اسدداال كمددا  كرتدده سدداب اال ف ددد  

مال  1994كان مع  ع دما غرق ا على الشوايت الكي ية ا والإة المو س ة 
صدل كما  كرته ع دما  ددت  عدم معدارو م دإشدو ووصدو  ا داكم ف دد ح

لددددده كرامدددددة  الهيدددددة ا معدددددارو تطهدددددري م دإشدددددوال ففددددد حان هللا الدددددذي  خدددددرد 
الرصدان ال يكد   مي مدم معدتدهال واداء اليدوم  ن إ بدل مفدسده وهدذح حكدم 
هللا ا الع ا ال ور إكم حاضدرا ع دد احدبال  ال دوات اإلايوبيدة للصدوما  ف دد  

صدددوما ال كدددان ا احلدددج مددد  والددددح   غدددا ر  ىل  رتدددري  ق دددل  ن إرجددد   ىل ال
 ونف   هللا  ن إب  له مم الشهداء آمص.

 ن اسوضدددداه اإلنفددددانية ا الصددددوما  كارايدددددة  كثددددر مددددم  ارفدددددور 
ولكم ال نفم  اي ا و   عع ا ففل يات ف  ال فال  مدات اإلنفدانية ت كدر 
ا ا رود مدم الصدوما  وهدذا إعدين  ن  ايوبيدا و عوا دا قدد فشدلوا مدم جدإدد 
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الصدددوما ال ور ت ددددر علدددى م ددد  ال رصددد ة وقطددداه  فهددد  الددد  تدددزعم   دددا  كدددم
الطددرمل مددم سددرقة العددوانت وقبددل ال ددان واسددبهداث ال  مددات االنفددانيةال ر 
 دددا هددذح اسمددور ا عهددد ا دداكم  و اسراضدد  الدد   ددع سدديطرع الشدد اب 
اليددومال وال ندددري لددا ا ال إبعامددل المددرب مدد  اإلسددالم دجيابيددةال لددا ا إ  ددرون 

إتكدون مصدداال الشدعوبال مددا ا إعدين سمرإكددا  سد ايف ا دداكم  ىل مصداحلهم و 
ومفاندع  ولة واية ا م دإشو ولو      ل   ىل مدوت ال دان وتشدرإدهم 
و خراد ال  مات االنفانية؟ال هل المرب فعال إ كر مصاال الشعوب؟ال  ن 
الوقدائ  كدل ت ددص عكدو  لدد ال كلمدا ضداقع اسمددور للمحبلدص ا الصددوما  

اال ف دددد  بددد  حكدددم اإلسدددالم بفدددمعة يي دددة ا اجل دددوب والوسددد  فدددرد هللا ع ددد
وكانددددع  ددددع قددددوات حركددددة الشدددد اب ب ددددوع وب  ددددل هللا   بفدددد و تدددددخل ا 
لبوضي  اسمورال فكدل مدم كدان إعدارو ال يدا ع الصدومالية الد  ا ال  دى ا 
تدوىل اسمدور قدد غددا روا اجل دوبال و ه دوا  ىل م دإشددو لي داتلوا ال دوات ا بلددة 

وضددداه كاندددع آم دددة كمدددا اسدددبمر ات م  مدددةال وعلدددى العمدددوم فددد ن اسم موعددد
ا تددددرإو اسجيدددا ال وتدددرو الفددداحة )صددداال ن هددداين(ال إوسددد  الب دددزاين اسش 

 الفياسة للصومالص.
 

 النكمجة وجال,ة الشريعة
 

سدد ة م ددذ  عددالن  ولددة بددين  60م مددرت علي ددا 15-5-2007
اء العدار ا زم  دا صهيون على تراب فلفطص ا بلدةال وقدد ح در مجيد  ع مد
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 ىل حي ددا وال دددن ا بلددة لكدد  إشددكروا وإه دد وا المبصددو واجلفددم الفددرياين 
حكام دددا معهدددمال وقددددد  ايت بعدددد الدددزروه ا  رضددد ا بفدددو ترك ددددا لددددإ  ا وتدددو 

 كدوا مفداندرم للكيدان ضدد  ي  ولدة ترإدد  زالبهداال وتدم كمفدلمون ندؤمم 
يدده الفددالمال وزواهلددا مددم  ن قيددام هددذح الدولددة مددم عالمددات  هددور الفددي  عل

عالمدددة قيدددام الفددداعةال فدددال ن دددا  بكدددالم البحمفدددص لدددزوا   سدددرائيل اليدددوم  و 
غددددداال ف ددددد عع ددددا هددددذا الكددددالم العفددددو  وزعمددددوا   ددددم سددددريمو ا ا ال حددددر 
وسيمحو ا مم ا رإطة وكلها كالم غدري ادرع  وم ديعة للوقدعال وبددال مدم 

و اجلددائ  ا غدددزعال كمددا  ن دددا ال الكددالم كددان علددديهم مفدداندع ال اومدددة والشددع
ن ددا  وال نددبحمو لكددالم مددم إ ددم  ن  سددرائيل سددب  ى  ىل اسبدددال لددم إ  ددى 

سدددانة كمدددا  60ادددي ا لعبددددال  ن العمدددر احل ي ددد  لالحدددبال   و ال ك دددة لددديو 
إروجه اإلعالم العرر ال بم  لل ومية العربية ال االةال  و المرر البدوايت مد  

ل ددون مددم م دداهيم ق يليددة واحلميددة اجلاهليددةال وهددذح الصددهاإ ةال كددل هددؤالء إ ط
اجلهات ه  ن فها ال   ضاعع فلفطصال  ن نك ب ا ومصي ب ا ا فلفطص 
بد ت م ذ س ويف الدولة اإلسالمية الوحددعال بداإدة ال درن العشدرونال فوجهدة 
نطدددران اإلسدددالم  والشدددرع  ت دددص  ن دددا وقع دددا ا ال ك دددة و صددد ح ا آمثدددص لدددتو 

يزي الذي احبل   ران ا فلفطص وسدلمها بعدد عددع ع دو   ىل العدو اإل ل
 خدددوا م ا اللدددة مدددم بدددين صدددهيون ا اسربعي دددات م اركدددة مدددم الددددو  العربيدددة 
الصدط عة مددم ق ددل سدداإو بيكددوال وقاتلدع بع ددها بع ددا وانشددملع ابلب اتددل 
الددداخل  ع دددما كددان العدددو إ عددد اجلميدد  مددم ال دددن الشددرإ ال ل ددد  امددع 

س ة  ىل اليومال وال ايت سي  ى  ىل اسبد  بداال جيو  90 كثر مم مصي ب ا 
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وول     ن ن دد  العوايدد  علددى ج ددو ع دددما نبعامددل مدد  الفدد م الكونيددةال )
(ال ل دددد قددددر هللا بدولدددة ) سدددرائيل(  ن ت دددوم وقدددد األايِ     داو ا ب   ْي الن   ا 

قامددددع وقدددددر هلددددؤالء  ن فبلددددوا الفدددد د وترعددددو العددددرب وتعطدددد  حلكددددامهم 
ال وهددددذا بعددددد  ن ر   هللا ا قلددددوب حكددددام الفددددلمص اجلدددد, واهلددددوان اسوامددددر

وحددو الدددنيا وكراهيددة الددوتال فمصددي ة ال دددن بفدد   ا رغددم  ندده ق دداء وقدددرال 
أوبا أصابتنكم مصيمجة  د أصمجتم مثليُا  لتم أىن ه ا     هو م ن عن د )

( فاب إ در على كل ايت فهو مدم  لك داال  مدا مدا جيدو  ن نعلمده أ ,لكم
وال ان فهددو معرفددة  ن ال ك ددة وقعددع ا اسمددة مجيعددا ولدديو فلفددطص ف دد ال س

ل د وقعع كشمري ا إدد اهل ددون الشدركص وعمدر نك بهدا كعمدر نك دة  هدل 
فلفطصال ولكم ال  حد إبحدا ع هاال وهذح ه  الصي ة  ن ن دم  ن  هدل 
فلفطص هدم خدري مدم  هدل العدرامل  و كشدمري  و الصدوما   و  ي ب عدة فيهدا 

لم م دطهدال  ن ال ك ددة  صدابع  مب ددا ا كدل مكدان بدددءأ مدم  فمانفددبان مفد
والشيشددددددان وففددددددطص والعددددددرامل وكشددددددمري والصددددددوما  وال لي ددددددص واسوغددددددا إم 
وغريهددداال وكلهدددا مدددم صددد   المدددرب ا  يددد  الدددذي صدددمم  ن ال إبوحدددد جفدددم 
اسمددة سن توحدددح إددؤ ي  ىل اددعورح ابسر كمددا  كددر الرسددو  صددلى هللا عليدده 

 كددر ابلطرإ ددة ابسر ففدديعط  اإلاددارع للمددخ  ن إ ا اددعر اجلفددم وسددلمال و 
ال إشددعر ابسر  اسمثدل للشد اء وهددذا مدا ال إرإدددح المدربال إرإددان جفددم الددر

جهدددزع الب دددافو لكددد  ال إ  دددد الدددرو ال فهدددو إبحدددد كدددل إدددوم وممدددد  ومربدددويف  
م وإوس   ائرتهال وا ن و الوقع إفعى لب ز ع اهز ال وبت  ع اء مدم اجلفد

اإلسالم  بعد ختدإرح وفصله عم الخال اع     خ  ال ارف  ن  ن دل لد  
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زم  داال وكدان  لد  ا  ة اما  كرح الرئيو اهرم احلرر بوش رئيو  قو   ول
سدد ةال  60 كددر  ال ك ددة ال لفددطي يةال ف ددد قددا  ابحلددرث الواحددد " ندده وبعددد 

ا ان فددد ن هدددذا "ال انب هدددوا    ب ددداءان و   ح ددد120سدددبحب ل  سدددرائيل بيعددددها 
الكالم مم ق ل رئيو  قو   ولة ا العارال   دم خيططدون للمدد  ال عيدد  مدا 
تم  ط  كي  نث ع اهلز ة سالث الف صال ول د ضح  هدذا اهدرم علدى 
رءساء العرب ع ددما  كدر هدذا الكدالم ا  يد  ا فلفدطص ا بلدةال   إبدوهم 

عهم وم  العبدلص م همال وقد  نه فو العرب والفملصال و نه إرإد سالما م
اردم رفي ده "ابراو  وابمدا"  نده إرإدد الب دواو مد  سدور  و إدران ومحدان وادد ه 
 لددد  مطال دددة الب ددداوو مددد  هبلدددر  ا ددداء احلدددرب العاليدددة الثانيدددةال ان دددر كيددد  
إفبادم البارإخ ا الطعدم علدى كدل مدم خيال ده الدر ي حدص الراد  الرةسد  

 دد   ندده سدديدعم " سددرائيل" بكددل قددوع   ا انباددوال لدولبدده وهددذا اسخددري ال خي
ور إفدددبحى بدددوش  ن إدددذكر مثدددل هدددذا الكدددالم ا  ولدددة  ج  يدددة هددد  الكيدددان 
الصهيوينال و هدو  بعدد مدم  لد  ع ددما كدذب ا موضدوه الب داووال فهدو 
الكا ب وال داف  اسو  ف  ارتده ت داوو ن دام بيوندغ  ندغال وقدد وصد   لد  

هؤالء اجلمهدورإص هد    هدار  مرإكدا   دا ال ال  ام محور الشرال  ن سياسة 
رزم وال ت هر رغم  ن ما تراح  عدص ال دان عكدو  لد ال  نده قدد ت داوو مد  
ال ذاا وت اوو مم كان ق له م  الرون وهدذا إعدين  ن بدوش لديو لده خدربع 
ا مفدددائل الب دددارب مددد  اسخدددرإمال بدددل إعدددرث كيددد  إ  دددذ مشدددارإ  احلدددرب 

و الرجددل الدددموي الع دديم " إدد  ادديين" وإكددرر ال دمددة لدده مددم ق ددل انئ دده وهدد
 كا إ ددده ا كدددل ال اسددد ات مدددم  جدددل الدعاإدددة احلربيدددة  ف ددد ال   اب ر بدددز رع 



                 1109War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

ال  اقية  ىل بال  احلرمص لك  إمطى جرائمه وإ    إدإه مم  ماء الشعو 
ال لفطيينال وقد اسب  ل كال طل ا العواصم العربيةال ونف  مم اسب  لوح  ن 

 ع ددددد  و كدددددذب رئددددديو ا البدددددارإخ الددددددموي اسمرإكددددد   هدددددذا الدددددرئيو هدددددو
احلددددإ ال هدددذا الشددداجمل ال خيددداث مدددم سدددر  اسكا إدددو مدددم  جدددل الدعاإدددة 
احلربيدددةال ف دددد  هدددر كبددداب جدإدددد مدددم البحددددا ابسدددم ال يدددع اسبدددي  مددداو 
مكالإددمال إبحدددا فيدده عمددا حصددل ا ال يددع اسبددي  مددم جتهيددز للاطددو 

 عدم احلدربال وقدد ادهد اداهد الكا بة والدعائيدة والمدري صدحيحة مدم  جدل 
مددم  هلهددا  ن   ارع بددوش هدد  ليفددع   ارع سددالم كمددا تدددع  وتعلددم وكلمددا 
خطدو ا مكددان ربد  اإلسددالم ابإلرهداب و كددد للعدار  ن احلددرب ال دائم هددو 
بص المرب البح ر واإلسالم ال اا  كما إ و ال وتم ن و  لده  ن احلدرب 

الّفد اكص لددماء اسي دا  وبدص  ال ائم هو بص الكدذابصال ال دالص للشدعوب
اهاهدددون الددذإم إرف ددون الددذ  واهلددوانال و ن ددا جدداهزون هلددذح وبددص اسحددرارال 

احلدرب  ىل  بعدد احلددو ال وهدذح الدز رات ن فدها عدار علدى مدم إفدب  ل مثدل 
هذا الرئيو اهرمال   إع زون على اسب  ا  ال لفدطي يون الدذإم  وتدون ليدل 

إةال وبعد  ل  إطلو م ا عدم اجلها  ونرمدى  بشد   ار ا الالجت احلدو 
 اسوصاث و ان ب و ان  ليه راجعون.

 ن ا نعلم جيدا سياسة الوقاإدة الد  تبادذها اإل ارع "اإلسدرائيلية" 
مم  جل  ا ات  اراال فه  تص   اسخ ار وتصور ل ا الشاهد لك  نصددمل 

ضدع ها الصدط      ا ضعي ةال وإصدمل حكام ا  ل  وجتاهلوا   ا تفبادم
على حفاب  هلي ا ا فلفطصال فه  ختدرب العدار   دا ضدحية محدان وحدزب 
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هللا ومدددا إفدددمى ابإلرهددداب بشدددكل عدددامال فددد  ا قدددالوا مثدددل هدددذح الكالمددداتال 
سددداره الفدددلمون المدددافلون عدددم مكاإدددد الشددديطان  ىل   هدددار ال دددر  والفدددرور 

نفددددتج   ي  وكدددد  م انبصددددروا واسددددتجعوا ال دددددنال وهددددذح اوم دددداال فدددد حم ر
م هو  ر  حدا ا للددفاه 2006م دساتال  ما ما حصل ا ل  ان صي  

عم ال  و وقد قاوم اهاهدون مم  ب اء حزب هللا بكل اراسة ونصدرهم هللا 
ا  ل  احلا ا ا دو ال كما  افعدوا عدم  رضدهم لعددع سد وات واسدتجعوها 

ا موق   مال كل  ل   فاعا عم اسن وال  ما الصهاإ ة فهم2000ا س ة 
 ن نصدمل   دا  ااهل وم وإ ا رون  ىل  راضي ا كلما  را وا  ل ال   إطلو م 

ال دددحية وضددددعي ةال كيدددد  إكدددون  لدددد ؟ال  ن العدددددو هدددو ال ددددا ر ابحلددددرب   
إصور ن فه  نه اسضع  لك  جيلو البعاي  العال   ليه وهذا مم ا  م 

خو   ىل الفد د م ذ ن  هللا موسى عليده الصدالع والفدالمال ف دد رف دوا الدد
بعد  ن يلو هللا م هم  لد  ة دة ال دع ال وكدانوا قدد نصدرهم هللا مدم ادر 
فرعدددون ق ددددل قليدددلال فهددددم إ بعلدددون ال ددددع   ائمدددا وهددددذا اثبدددع ا  رخيهددددمال 
في و  ن ال نص   ون ر  هر  عداعهم وهدم إبحدداون عدم آالمهدم ا غدزع 

و  فداه عدم الد  و ال ا جيري ا غدزعال هدا س ا الفياسة الشيطانيةال  ووغريه
 كثر فكل ا نعلم  ن  هدل غدزع إ اضدلون مدم  جدل ل مدة العديشال فكيد  لثدل 
هددددؤالء  ن  ثلددددوا ردإدددددا م ااددددرع لععددددداءال  ن  هددددل غددددزع ليفددددوا ة ددددم قددددوع 
 سددرائيل لكدد  ن ددو    ددم سدديزإلو ا مددم الوجددو ال فدد رجو  ن نصددح  ال دداهيم 

 سددددرائيل"ال هدددد  فلفددددطص ونكددددون قدددددر الفددددؤولية ع دددددما تلددددل الشددددكلةال "ف
ا بلددددة ال غريهدددداال فددددال نبددددوهم رجدددداءال علي ددددا  بعددددا  اسحددددالم الكا بددددة ونددددؤمم 
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ابلواقد  الدرابين وتداو   ن نبعامدل معدده ولديو االعدتاث  و ال  دو  بدهال ون ددص 
للمفددددلمص  ن مصددددر واسر ن والفددددعو إة كلهددددا تفدددداعد الكيددددان الصددددهيوين 

 لددد  ةفددم نيدددة  و بعدددم رغ دددة  و والططاتدده بطرإ دددة غددري م اادددرع و ن كددان 
ابجلهدلال فددالهم  ن كددل مدا ت علدده هددذح الددو  ا ال ط ددة تشددري  ىل مفدداندرا 
للكيدددان الصدددهيوينال وهدددذا هدددو سددد و رضدددى المدددرب هلدددذح الددددو ال فهددد  قدددد 
ات عددع ملددة المددرب الفياسدد  ولدديو ضددرور   ن ترتددد عددم  إ هددا لكدد  ت عددل 

لكددم ن ددص   ددم ات عددوا ب ددعا  لدد ال فدد حم ال نك ددر حكامهددا  ون بددراهصال و 
مددددم  ملددددة هددددوالء وخاصددددة الفياسدددديةال وقددددد وقدددد  بع ددددهم ا ال  ددددامل اسكددددرب 
 دداهر ال كمددا  ن اللددة تشددمل  مددورا كثددري م هددا الدددإمال فددال خي ددى علددى مفددلم 
  دم فومدون ا فلد  الصدهيونية ولدو بعددم علدم  و ب دع ال وقدد صدددمل هللا 

( ور إ ل      وتمج  ملتُمولن ورض  عن  اليُو  والنصا  ع دما قا  )
 إدد هم سن اللدددة  مشدددلال لدددذا  مدددر هللا ممددد صدددلى هللا عليددده وسدددلم ابت ددداه ملدددة 
 براهيمال وكل ا نعلم  ن صلى هللا عليه وسلم خا  اسن ياء وقد نز  عليه آخر 
الكبدددو الفدددماوإةال ولكدددم اللدددة  مشدددل مدددم الددددإمال ف يهدددا الفياسدددة والث افدددة 

اإلنفددانية واسعددراث ومددا  ىل  لدد ال وال ع ددو  ن  وجيمدد  العلددوم الدد  ت  دد 
إ دددو  الرسدددو  صدددلى هللا عليددده وسدددلم "مدددم تشددد ه ب دددوم فهدددو مددد هم"ال ولددديو 
البشددددد ه ابلل دددددان بدددددل ابسفكدددددار والفياسدددددات والباطدددددي ال وال إعدددددين البشددددد ه 
ابخددراد الفددلم مددم اللددةال  ن ددا ال ن ددو   لدد   بددداال سن مع ددم  هددل اسرو 

يت سدواء كدانوا مفدلمص  و نصدار   و ه ددون  و اليدوم إبشداملون ا كدل اد
إهددو ال فدداليوم  كددم سحدددان  ن إ ددز  ا مطددار احددد  الدددو  اإلسددالمية وال 
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إددؤمم  ندده ا  ولددة  سددالمية بفدد و البشدد ه ابلمددربال فددال إبزاإددد علي ددا مددم ال 
إ هدددم  فكددداران ومدددرا ان ا مهامجدددة احلكدددامال  ن دددا ضددددهم ولدددو كدددانوا مفدددلمص 

الف و ا  ل  سياسارم ا اي ة ال    ت  ىل ضع  ا حفو علماءهمال و 
 وت وإة العدو الصهيوين.

 مددددا سددددور  و إددددران ولي يددددا والفددددو ان وغريهددددا فهدددد  تفدددداند هددددذا 
الكيان بب عيل معفكر المانعة لبعط  احل ج لدولة الصدهيونية لكد  اب دع 

مهدا للعار   ا ا خطر وه  ليفع ا خطرال سن هذح الدو  المانعة ال ر
ب اء " سرائيل" وعدمهاال بل لدإها مصاحلها الوي ية كما  ن بع دها ليفدع 
لدإها  ف   إين ادامل لبوحيدد  مدة ممدد صدلى هللا عليده وسدلمال  امدا كددو  

الزعددومال وهددذح الدددو  الفددمى ابلمانعددة جدداهزع لددتو بددين   و ا ددور اإلعبدددا 
ت و  ا قربع للمرب صهيون وا  ا   ا ر ت  ليهم بع  اسراو واإلعب ارا

و صددح ع  ثددل  و  ال ط ددة فهدد  ترضددى بددذل   إ دداال  مددا مفدد لة المانعددة 
مددم  جددل  رجدداه احل ددومل فهددذح  كذوبددة بي دداءال في ددو  وال  رجدداه حدد  هللا 
وهو  كيم ارإعبه وعدم ماربة  إ هال وتفعى لبمري ما ب  فدها ق دل  ن تمدري 

حفدو  دون ا سد يل هللااد اب حدزب هللا جياهدبع  لمريهاال كل ا نعلم  ن 
وهللا حفي همال  ما قصدة  نشداءها وأتسيفدها فهد  قصدة  خدر   مزاعم قا را

ف دددد  سفدددع مدددم ق دددل سدددور  ال مدددم  جدددل  عدددا ع الدولدددة اإلسدددالمية المائ دددة 
لحة الوي يدددددة الفدددددورإة لدددددد  الفدددددلمص بدددددل السدددددبادام هدددددذا احلدددددزب للمصددددد

مة ا مدإة  بدداال ومدا العلمانية  ي مصلحة  إ ية وم  عة لع وليفع لفور 
كدددل هدددذح ا دددرع الت مدددم ق دددل حكدددام  ول ددداال هدددل د  زا  إبفددداء  بع ددد ا بعددد
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) سدددرئيل( تدددز ا  قدددوع  و ت دددع ؟ال مدددا ا س فدددب يد  ن ازا  ت قدددوع!ال فهددد  
 قو  م ا اليوم م ة  ل  مدرعال فمدا ا نرإدد مدم هدذا الفدؤا  المد  وقدد حصدل 

و  وهللا الوفددد    ددددا اسمدددر مفدددد  اال  مدددا الفددددؤا  الثددداينال هددددل ت دددع ؟ال فدددد ق
سب دددع  ع دددددما سددددب وم جامعددددة الدددددو  العربيدددة دعددددالن رعيددددا عددددم  كددددر  

فددددطي يةال ع دئددددذ سدددد علم  ن العددددرب ر إعددددو وا  ثلددددون الصددددهاإ ةال  لال ك ددددة ال 
كيددد  ت دددع  " سدددرائيل" و و  الطدددومل  ميهدددا؟ال هدددل ت كرون دددا  غ يددداء؟ال 

 به  ال ك دة  ال برحيدل فهؤالء احلكام و ابءهم هم الذإم ص عوا ال ك ة ولم ت
هدددددددذح الددددددددو  العلمانيدددددددة الصدددددددط عة والددددددد  تشدددددددكل ا ددددددد  الددددددددفاع  اسو  
لد" سرائيل"ال ور جتر  حص إلعالن إوما عربيدا ل ك دة  هدل فلفدطصال فمداابلكم 
ببحرإرهاال جيو  ن إرحل هؤال احلكام ب م  م ا و اعارهم  ن ا غري راضص 

الصهيوين ابل ع  احل ي  ال ولكم بب رملم للصهاإ ةال ع دئذ سب د  الكيان 
ع ددددما إكدددون حكدددام  ول دددا مددددم إدددزو ون " سدددرائيل" ابلددد    والمددداز واسمددددم 

ماربددددة كددددل الفياسددددة الدددد  تدددددعو  ىل ال اومددددةال فددددال و احلدددددو ي والبعدددداي  
تفدد لين  خدد  ال ددارف  ن كانددع " سددرائيل" ضددعي ة!ال احكددم ب  فدد  حدددو  

 هذا سؤا  الفاي .
    ن فددد ا االادددة  سددد لةال مدددم ابه مازل دددا وبعدددد سدددبون سددد ة نفددد

فلفدددددطص؟ال ومدددددا هدددددو مفدددددب  ل  خوان دددددا الدددددذإم ه دددددروا قفدددددرا و ج دددددارا مدددددم 
  رهم؟ال وما هو مفب  ل الكيان الفدرياين الصدهيوين؟ال وع دز احلكدام مدم 
معرفددة اجلددوابال  مددا تددم نعرفهددا جيدددا مددم وحدد  ن ي ددا ممددد صددلى هللا عليدده 

 مدر مهدم جددا جيدو علدى كدل  وسلمال ولك   يو علدى هدذح اسسد لة ه داو
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وال ون  ازعوا فت,ش  لوا فت   هح مفددلم  ن إعرفدده وإ  لددهال وهددو  ن هللا إ ددو  )
(ال ل ددد جهددل العددرب والفددلمون هددذح اي ت الع يمددة ع دددما سددكبوا  حيك  م

ور فركددوا سدداك ا  ا دداء مهامجددة اإل ليددز للدولددة العثمانيددة الدد  مثلددع الوحدددع 
سدددعع  ىل جتز هدددا و ك دددع بعددددها مدددم اإلسدددالمية حي اهدددا وجهدددزت عليهدددا و 

احددبال  ال دددن وغريهددا مددم  راو الدولددةال و خددذت كددل موارإثهدداال ور إكددم 
ة واللد  طلف د لعو العرب ومدم اادبامل  ىل الفداإل ليز وحدهم ا  ل ال 

 و الرةسدددة الدنيوإدددة ومجيددد  عمدددالء اإل ليدددز ا م ط دددة  ورا مهمدددا ا  كدددص 
و العددرب كمددا إفددمى مدد  قددا ع آ  سددعو  وقصددة لددورانالمددرب مددم  راضددي اال 

فدددال ع دددو  ن ردددزم مجيددد  جيدددوش العدددرب واهلدددامشص معروفدددة لدددد  اجلميددد ال 
م س دم خدال وا الفد م اإلالهيدة جللدو ال صدرال 1948والفدلمون ا معدارو 

فع دما كان الصهاإ ة جيمعون كل ج راالرم مم اسصو  اليهو إة مم روسيا 
 اادروا وخيططدوا للمعداروال كدان العدرب إب عدون و لانية و مرإكا وفرنفدا لكد  إ

وإ ب دددرون اسوامدددر مدددم اإل ليدددز الدددذإم اددداركوهم ا  ضدددعاث  ولدددة اإلسدددالم 
سداب ا لكد  إددرب هدؤالء اإل ليدز جيوادهم لواجهدة الصدهاإ ةال كيد  إع ددل 
هددددذا؟ إطل ددددون مددددم الددددذي  تددددى ابلصددددهاإ ة مفدددداندع مدددد هم  ن إفدددداعدهم ا 

 ليز   ا  عطدددوا سدددالحا واحددددا غدددري آ  حلكدددام حدددرملمال ال إع دددل  بدددداال فددداس
العرب الذإم خانوا الدولدة اإلسدالمية وسداعدوا ا اسد ايهاال تعطد  ا اليدد 
اسخر  راااات آلية فعالة ل ين صهيونال ل د واجه العرب كلهم ومم جاء 

 ل دددددا مددددددم اجل ددددددو   30,000مدددددم الفددددددلمص الع ددددددم ل صدددددرع الدددددددإمال ب ددددددوع 
 لددد   100,000قباليدددةال واجهدددوا  كثدددر مدددم  البحمفدددص ولكدددم  ون خدددربع
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مبدرب ومدعوم مم ق ل العار كله وهذا العار هو الذي ص   رءساء وملوو 
العدددرب اجلدددد  بعدددد  سددد ايف الدولدددة اإلسدددالميةالال وهدددذا ال طدددو العدددال  كدددان 
فبدل بع ددا مدم بددال  الفدلمص كددالمرب العدرر وغريهدداال فمدا  ترإددد مددم  و  

يا وسدعع  ىل ت كيد  ن فدها ب  فدها  ن ت بصدر ابعع  إ ها مم  جدل الددن
وه  قد خانع اسمانة ع دما مك ع اإل ليز مم ال ط ة سو  اسمر!ال مدم 
ابه فلفطص؟ال ابعها الذإم تعاهدوا وتعاقدوا مد  اإل ليدز وسداعدوها ابسدم 
ال وميدددة ال ب دددة وال  ليدددة العربيدددة الددد  ال فائددددع م هدددا وخ دددعوا لصددديدع المدددرب 

مال "  دا مفد لة ت فديم ف د ال للعدرب  رضده وللصدهيوين  رضده"ال الذي قا  هلد
فددخلوا حلددرب   اسبفددلموا ل ددرارات  سديا هم مددم المددرب   انفددح وا وتركددوا 
فلفددددطص للصددددهاإ ة بكددددل بفددددايةال ال نلددددوم الكيددددان الصددددهيوين فيمددددا جددددر  
ل لفطص بل جيو  ن نلوم  ن ف ا  وال و خريا ف د خال  ا اره هللا ا ال ام 

 و .اس
والفدؤا  الثداينال مدا هدو مفدب  ل  هدل فلفدطصال إ دو  هللا تعدداىل 

(ال فدال نبعدو  ن فد ا ا الب اهدات والبحلديالت    ال يعل م الغي ح إال  )
 ون ال زو   ىل  رو الواق  وماولة  املة وم اومة مم اغبصو اسرو ولو 

ىل ال فدو مدم ابحل ارعال  ن دا ندؤمم ابلواقد  وال ن  دل بدهال وهللا سد حانه وتعدا
إكثر كالمه وت ل  فعا ال ما نؤكدح ه ا  ن مجيد  ال لفدطي ص سدواء مدم هدذا 
اجليددل ال كددوب  و  ح ددا هم  و  ح ددا   ح ددا هم سدديعو ن  ىل فلفددطص سن 
الرسو  ممد صلى ب عليه وسدلم قدد بشدران بدذل ال وهدذا إعدين  ن ن در ت 

سن ) سدرائيل( هد  زوا  ) سرائيل( مم الوجو  ك رو هد  ن در ت فاادلةال 
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فلفددددطص ا بلددددة ولددددم تددددزو  فلفددددطص  ىل قيددددام الفدددداعةال  مددددا   ا قصدددددوا  ن 
العرب سيدخلون حراب مد  الكيدان ملدذح الوضدعية الد  نراهدا اليدوم مدم  اعدة 
ا الددددو  العربيدددة وف ددددان الدددوايم سم ددده وسددديا ته وتمطدددرن احلكدددام وعددددم 

دام العدددد ال وعددددم االإثدددار  عطددداء احل دددومل كمدددا إ  مددد  وانبشدددار ال لدددم وانعددد
وق دددو  ةدددددو  الفددددبعمر الفددددبمرب المددددرر ة ددددة الوي يددددةال فلددددم ت ددددوم هددددذح 
الدددددو  وال الشددددعوب  ي ادددديت سن فاقددددد الشددددت ال إعطيددددهال  ن ) سددددرائيل( 
واق ال وجيو  ن نبعامدل مد  هدذا الواقد  وال إعدين  لد  اإلعدتاث ملداال ولكدم 

ن ف ا سن ا ا حالة ضع  اجلها  حفو اإلسبطاعة مم  جل الدفاه عم  
وعدددم الرضددوش إلمالءارددم ال ايلددة كمددا إ عددل احلكددامال ونفددعى لفدداندع كددل 

مربص اجلدد  الدذإم فرضدوا بمم إرم  ة ارع  و رصاصة  و صداروش جتداح الفد
 ن فددهم ا  رو الواقدد ال جيددو  ن نشددعر كددل مددم إعدديش ا  رو فلفددطص 

إددح كمحبدلال  مدا مدم إرإدد مد هم ا بلة  نده غرإدو علي داال و نده مرفدوو وال نر 
العيش مع ا كمدا عداش بع دهم م دذ ال درون ال  دلة  ون  ن إفدلو ح وق دا  
كمدا فعددل هدؤالء اجلددد ال فد حم ن  ددل ملددمال  ن حد  العددو ع هدو  مددر ال ن دداش 
فيه ولكم ال ن فى  ن  رو هللا واسعة وجيو  ن نصرب و اهدد ابالسدبطاعة 

وال الددددو  العربيدددة البابعدددة هلدددا م بدددا   ىل  ن   ن هللا بدددذل ال لددديو سمرإكدددا 
ح  العو عال بل هللا وحدح سي  ن بذل ال في و  ن ندؤمم ابلواقد  ولكدم ال 

 نفبفلم له وا اسمران  خبالث ك ري.
 مدددا الفدددؤا  الثالددد ال والبعلددد  مفدددب  ل الكيدددانال  قدددو   ن هدددذا 
 الكيدان قددر مدم هللا وقدد حصدل وال  حدد إ ددر  ن إزإلده بليدل  وضدحاها  ال
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هللاال ومددا إطلدددو م ددا هدددو عدددم ق دددو  بددده واإل ددان بفددد ة ن ي ددا صدددلى هللا عليددده 
وسلم الذي بشران  ن إوما ما س دخل ال يدع ال ددن وتدرر الفد د ع ددما 
سدددبعو  ا الفدددة الرااددددع الددد  سدددبلم  احلددددو  ال  ليدددة وتلمددد  ال وميدددة وت عدددل 

الفدالم وع دئدذ  اإلسالم و هدد ل هدور الهددي عليده الفدالم   الفدي  عليده
سيفب شدددر  ح دددا ان بكدددل مدددا ن ولددده اليدددومال سدددبزو  قدددوع بدددين صدددهيون وتعدددو  
الفدددد د ل ددددا ع دددددما تددددزو  مجيدددد  هددددذح الدددددو  الوي يددددة الدددد  كانددددع سدددد  ا ا 
سدد ويف الدولددة اإلسددالمية الوحدددع وقيددام الكيددان الصددهيوينال سددبعو  ال دددن 

حي هددا سدد دخل ع دددما إكددون ل ددا  مددريا واحدددا وجدديش واحدددا و مامددا واحدددال 
ون ب  ال دن  امدا كمدا فعدل صدال  الددإمال وقدد بدص الشديخ  سدامة ح  ده 
هللا ا رسدددالة صدددوتية م اسددد ة  كدددر  ال ك دددة   دددا مفدددبمرع واهدددازرع ر ت  طددد  
و عدددا مجيددد  الفدددلمص  ىل مواصدددلة ال بدددا  واجلهدددا  حدددص إ دددب  هللا هلدددم وابب 

 البوفي .
 عمليات اجملاهدين

 
مال 2008-6-2هدددددددددددددال الوفدددددددددددد  1429ىل مجددددددددددددا ي اسو  28

اسدبهدفع سديارع م ااددة الفد ارع الدوارإكيدة ا  سددالم آاب  ور إ بدل فيهددا 
سدددو  بعددد  ال اكفدددبانص نفددد   هللا  ن إب ددد لهم مدددم الشدددهداءال والعمليدددة ر 
ت صدددددهم بددددل قصدددددت واسددددبهدفع الفدددد ارع الدواركيددددة الددددص  عل ددددع بعدددد  

لى ن ي ا ممدد صدلى هللا عليده  ب اءها برضى وسكوت مم حكامها احلرب ع
وسدلمال وح ي دة مددا جيدري ا العددار هدو جتاهددل المدرب عددم  سداءته للمفددلمص 
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وللرسو  الكرمي وهذا إم و الكثدري مدم الشد اب رغدم  ن دا مد  م دد  التإد  
وعدم  سبادام ال وع وال رب وال بل ضد الك ار الذإم إفد ون ا  و إفد ون 

هللا عليددده وسدددلم قدددد سدددو وهدددو ا مكدددة    نب دددا  و ن ي دددا سن الرسدددو  صدددلى
و هاندددده ال دددداف ون ا الدإ ددددة بشددددص اسل ددددائ ور إل دددد   ىل قبددددل هددددؤالء و وددددا 
واجههم ابل كرال  ما ا ميا إم ال با  ف د قداتلهم  ادد ال بدا   ون هدوا عال  
وهللا قد م ع ا مدم سدو آهلدة الك دار سال إفد وا آهلب داال وإعدين  ن الفدو إدر  

مدددد   ن إكدددون الك ددددار ا  ف دددل مرت ددددة ع ددددما خيددددجمل اسمددددر ابلفدددوال ال إ  
البعامدددل مددد  آهلدددبهمال فددد حم ل دددا هللا وهدددو مدددوالان وال مدددوىل للك دددار ا ددداربصال 
فع ددما فصددل العكددو  ن إفددو ال كدار  اله ددا هللا الواحددد اسحددد  و ن ي ددا 
ال نر  ابلفو بل ابل كر ون ص احل  لم ال إعلمهال  ون  سدبادام ال دوع  ال 

و عين قبدل مدم فعدل  لد   ون نشدر ا افدة خترإدو لم اسبادم ال وع ضدانال 
ورمدددددا إفدددددبمرب ال دددددارف مدددددم كالمددددد  وإفددددد  ال كيددددد  ضدددددربع المبلكددددداتال 

الفدد ارع الدوارإكيددة و ب اءهددا سدد وا ال دد  ور إ اتلون ددا؟ال والددر  جدداهز ع ددديال 
ن العمليدة فالذإم جيهلون ح ي ة احلدرب الد  جتدري بي  دا وبدص ال داتوال قدالوا  

اددوهع صددورع الفددلمص ا العددارال وهددذا كددالم فددار  فاإلسددالم قددد اددوح مددم 
 50ق ل المرب وق ل هذح العمليات بعدع سد واتال وعلمداء المدرب إط عدون 

مليون نفاة مم الكبو ال  تشوح ععدة اإلسدالم ق دل  هدور ال اعددع وق دل 
إ فدى هدؤالء مدا  هذح العمليةال فال جتاملوا  عدداءان بفد و هدذح العمليدةال وال

سددد وات ف دددد اجبمعدددع الصدددح  المربيدددة كلهدددا لفدددو ن ي دددا  3حصدددل ق دددل 
وتشددددوإه ععبددددهال فددددال  دددددا  لل ددددو   ن العمليددددة ضدددددد الفدددد ارع تشددددوح ععدددددة 
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اإلسالمال والف و الرئيف  ل و  هذا هو  ن ا ا حرب ضد الدوارو ولديو 
علدددى  ددد سددد وح م ددذ فددتع وصددربان بفدد و سددو بعدد   ب اءهدددا ل  ي ددا ف دد ال ف

 ل ال وال إعين  ن ا ال ختط  ل بل ال اعل فدمه حال  ادرعاال فدال   ع ددما  
كددان حدد  كددان إفددام  مددم إشددبمهال  مددا تددم اليددوم فددال نفددام   حدددا ف ددد 

مفد لة الفدو و مفد لة   عاو وا الكرع ف مع دا مات عليه الصالع والفالمال 
ّ  علدددددى مشددددداركبها ا ال ددددداتو الددددد   ارب دددددا ا  فمانفدددددبان بكدددددل اراسدددددة للدددددر 

العدوانال فهذح الدولة تشارو ا ال با  ا  فمانفدبان وهلدا  سدبا ارات قوإدة 
ابب  وهدد  تشددارو ا صدديد و عب ددا   خوان ددا ا كددل مكددان ا العددارال فمدددم

بعدددد  ن حدددذر و حصدددلع هدددذح العمليدددةال الدددر  ابلثدددل كمدددا  مدددران هللاال لدددذال  
هددد  تشدددارو الشددديخ  سدددامة مجيددد  الددددو  الددد  تفدددو فيهدددا الرسدددو  الكدددرمي و 

 مرإكا ا احلرب ضدان ا  فمانفبان   دا سدبكون  هدداث ادرعية ل دا وهدذا 
مم ابب الر  ابلثلال فد حم ال ن درمل بدص بيدع ضدربع ا وزإرسدبان مدم ق دل 
ال اتو وبص س ارع  بعة لل اتو ضربع ا  ي مكان مم العار فداحلرب عاليدة  

 ارات  و  ال دددداتو كمددددا قددددرر العدددددو فددددال فددددد وا ل ددددا حدددددو ا هلدددداال فكددددل سدددد
ومؤسفددددارا الفياسددددية والعفددددكرإة واإلقبصددددا إة  هدددددافا مشددددروعا للم اومددددة 

فم ن اإلسالمية ا  فمانفبانال كما  ن ال اومة  ص حع هدفا رئيفية هلاال )
(ال فالفدد ارع ضددربع اعت  د  عل  يكم فاعت  دوا علي  ه مبث    ماعت  د  عل  يكم

 لددددددد  السدددددددبمرار  بفددددددد و  ن الددددددددوارو  ارب دددددددا ا  فمانفدددددددبان وز رع علدددددددى
االسدددبهزاء ابل ددد  اسكدددرم صدددلى هللا عليددده وسدددلمال ف مع دددا عصددد ورإم ة دددرال 
رغم  ن مفد لة الفدو تدر  ب بدل الفداب م اادرع ومدم ق دل  ي مفدلم وبددون 



                 1120War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

 سددب  ان و  اسمددر  و  ي  مددري كددانال فحدد  ال دد  فددومل  ي  مددري  و  حددد مددم 
وه دداو الكثددري مددم علددم  ن مثددل هددذح الشدداكل تواجدده ابل كددر ا لدد ال وتددم ن

ا ف    ابل  س ه  ي أ ل  ن ال دان الددذإم إواجهددون المربيددون ابلوسددائل احلفدد ة )
(ال فلددديعلم مدددم إدددبكلم علدددى اهاهددددإم الدددذإم إددددافعون عدددم  ن فدددهم الل   ي ة

ب ددددرب مصدددداال هددددؤالء ا كددددل مكددددان  ن احلددددرب سدددد ا  و ن ددددا تددددارب ا 
فد ا ممدم إشدوح  فمانفبان وغريها ومم واج  ا ماربدة هدؤالء ا كدل مكدانال ول
 ععة اإلسالم بل حكام الفلمص والمرب مم إ عل  ل .

 عملية جراية
 

ا هدددددذا اليدددددوم مدددددم الفددددد ة كدددددان ع دددددد هللا إوسددددد  جيهدددددز ن فددددده 
للمما رع  ىل جي وو للمشاركة ا احلوار بي ه وبدص البحدال  مدم  جدل  رإدر 
الصوما  برةسة الشيخ ارإ  الذي اخبل  م  الشيخ حفم ياهر  وإو 
خبصدددون هدددذا اسمدددرال ومدددا خ ددد  علدددى ع ددددهللا إوسددد  ومدددم معددده هدددو  مدددر 
ع دديمال ف ددد كددان اهاهدددون خيططددون ل بلدده ق ددل ركوبدده الطددائرعال   ددا علميدددة 
رمزإددة سياسدددية وجرئيدددةال قلصدددت م هدددا   هدددار للعددار  ن اسمدددم قدددد انعددددم ا 
م دإشددو ور إفدددلم الددرئيو وحااددديبه مدددم هددذا الوضددد  الر إددتال وقدددد  حدددع 

ف د ن لع مع م وسدائل اإلعدالم تلد  اسخ دارال ومدا حصدل لده إعي ده  ا طة
وإعيدددو اجلهدددة ا بلدددة الددد   رسدددهال فبلددد  ال دددوات ال ت ددددر علدددى ال دددزو  ا 
الشددددواره بفدددد و خوفهددددا مددددم الع ددددوات ال اسدددد ةال  مددددا ع ددددد هللا إوسدددد  ف ددددد 
جتاهل العملية ع دما وصل  ىل الؤ ر ا جي وو وبدال مم  ل   دا عم 
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 خددراد ال ددوات ا بلددة ق ددل  يددت قددوات  وليددة لبحددل ملهدداال وقددرارح هددذا  عدددم
غددري م دداجت فهددو ال إرإددد ال  ددو  ابهلز ددةال و را   ن ف ددظ مدداء وجهدده ووجدده 
زإ ددداوي الدددذي عمدددل زدددد واجبهدددا  ا قبدددل  ب ددداء الصدددوما  ابهددددان  ون  ن 

ع  ن فاسوال وتم م  م د  احلوار ا اسصل و دا كثريا عدم هدذاال وبي د
الرسو  ممد صلى هللا عليده وسدلم حداور كدل  عدداءح وال إعدين  لد  الب داز  

 عم احل وملال  و ال  و  بشرويف الك ار  و اإلسبفالم.
ما جيري ا الصوما  واق  م روو علي اال ولكم ما إبمافدل ع ده 
البحدددداورإم واسمددددم البحددددددع ومددددم معهدددددا هددددو  ن حركدددددة الشدددد اب اهاهددددددإم 

م واقددددد   خدددددرال وهددددد  ال دددددوع احل ي يدددددة الفددددديطرع لع دددددم وال اومدددددة بشدددددكل عدددددا
ا اف ددات وجيددو اإلعددتاث بددذل ال كمددا نطلددو مددم اسمددم البحدددع ماكمددة 
ال وات اإلايوبية وقيا ارا على جرائمهداال وهدذا لديو كالمدا  سدبهالكيا ف  دل 
االادددددة   م مدددددم  هددددداب البحددددداورإم  ىل جي دددددوو حصدددددلع عمليدددددة جرإ دددددة ا 

لصوماليةال وهذا بعد ما  علم رئيو الشرية ا كي يا حفص احلدو  الكي ية ا
علدد   ن احلدددو  آم ددةال وتددم نعلددم  ن احلكومددة الكي يددة الدد  عاونددع ال ددوات 
ا بلة  ا اء المزو ر تبوق  عم   ال  وت يي  ا  امل على مجيد  الصدومالص 
ا احلدو ال و او  البدخل ا  مورهم وهذا ما حصدل ع ددما  وق دع قدوات 

احلدو إدة  " دابوال"سمم الكي ية سيارع قا مدة مدم غارإفدا ومب هدة  ىل قرإدة ا
مدد   وبلدد  واعب لددع بعدد  الهدداجرإمال و  ددع  ن  لدد  سدديمر  ون ع دداب 
سن الشدد اب ا احلدددو  إبعدداملون ةفددم اجلددوارال ل ددد تعدددت كي يددا احلدددو ال 

مدا ومثل هذح البصرفات ال ت يدانال وكان علدى اإلخدوع البصدرث بفدرعة سن 
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حصل كان  وامدر  مرإكيدةال لدذا وم دذ اللح دة اسوىل مدم اإلعب دا ال  ركدع 
 سدددا مددم  سددو ان  ىل ال رإددة الكي يددة الدد  ت عددد  50 موعددة مكونددة مددم مددم 

كيولدددومتا وحاصدددروا م دددر الشدددريةال وكاندددع قيدددا ع الشدددرية   18عدددم  وبلددد  بدددد
لعب لدص  ىل الكي ية قد اتصلع ب يا را الرسا  سيارع الندروفر لك  ت  ل ا

نددريور الرددامهم ابإلرهدداب وق ددل  ي  الئددلال فلددم تبدد خر الصددحافة الفددمومة 
الصهيونية الكي ية ا نشر ا رب وقد تع   ا ع دما قر ان ا االنتنع ع اوإم 
اجلرائد الكي يدة ف دد كب دع بع داوإم ك دريع " ن دا  ع دو مدم ال اعددع ابهل دوم 

الكدددرمي كيددد  كدددانوا إبعددداملون مددد   علدددى م دددر الشدددرية"ال فدددان ر  إهدددا ال دددارف
الفددلمصال ف ددد  ا بددوا للعددار  ن مددم  فددرد عليدده هددو ع ددو ابرز مددم ال اعدددع 
 ون ماكمددة  و  الئددلال ونشددروا هددذح الث افددة ا كددل مكددانال كيدد  عرفددوا  ندده 
مددم ال اعددددع  ون  ي  سددب واب وال   يددد ؟ال كيدد  تركدددوا مثددل هدددذا الرجدددل 

ن نشددر صددورح ا مجيدد  وسددائل اإلعددالم؟ال  الددذي إ ددا   ندده قدددم مددم ت زانيددا  و 
كيددد  وكيددد ال ه ددداو عددددع  سددد لةال ولكدددم مدددا نؤكددددح  ائمدددا هدددو  ن اإلعدددالم 
الكيددين كددان م حددازا لعمرإكددان ا كددل  ركددارم العا إددة لةسددالمال فالشدد اب 
الهدددداجرون جدددداءوا مددددم برإطانيددددا و مرإكددددا وهددددم مددددم  صددددو  صددددومالية و را وا 

وا  ن كي يددا عددوقددد غ ددو اسهددا  ع دددما ع  وبلدد ال الوصددو   ىل  هدداليهم ا
اعب بلدددبهم لدددذا  ركدددع اهموعدددات  ىل  ن دددا همال ولددديو هلدددم  خدددل ابل اعددددع  
كب  يمال  ما كو م مفلمون و خواان ل ا ا الدإم فهذا صحي ال و  ا  ص    
كل مفلم معارو لل  ام المرر اسمرإك  هدو ع دو مدم ال اعددع ب  درهمال 

تل  الفيارع احلكومية فوج دع  ن ه داو  كثدر فهذا ا  مال ع دما وصلع 
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اددااب فاصددرون ال ددر وتشدداب  اإلخددوع مدد  الشددرية ور إ بلددوا  حدددا  50مددم 
بددل جددر  اا ددان مددم الشددرية واسددبوىل الشدد اب علددى ال ددر و فرجددوا عددم مجيدد  
اسسددر  ومددم ضددم هم الشدد اب الهدداجرون  قددل مددم سدداعات مددم اعب دداهلمال 

ن ددا قددد سدد م ا مددم اسسددر و رسددال ا ا غوات ددامو وهددذح تعبددرب عمليددة نوعيددة س
 ون  نددددو و ون  ن إبححدددد  العددددار مددددم جددددرائم  مرإكدددداال فه دددداو  كثددددر مددددم 

ابكفدباين الطددوث بفدد و سياسدات  مرإكددا اإلجراميددةال في ددو  10,000
 ن نواجددده  ي الططدددات سسدددران و فشددداهلا ق دددل  لددد ال وقدددد  حدددع العمليدددة 

جعدوا  ىل  وبلد  سدالص واحلمددد وانفدحو الشد اب ومعهدم سديارع للشدرية ور 
هللاال  ن ادددددد اب ا هددددددم ال ددددددوع احل ي ددددددة ا اسرو وخيوضددددددون العددددددارو اليوميددددددة 

ج ددددددي وببعددددداون مجيددددد  ال دددددو   8/10وإ بلدددددون اجل دددددو  اإلايدددددوبص معدددددد  
اإلسددالميةال سددواء حركددة الشدد اب اهاهدددإم  و اجل هددات اإلسددالمية اسخددر  

دث هددو  خددراد ا بددل خاسددراال وقددد البابعددة للمحدداكم  و رجددا  ال  ائددل فاهلدد
اارو اسش إوس  الب زاين ب يا ع العمليات ا الوس  بعد  ن غا ر عيفى 
الكيدددددين وحدددددا  الوصدددددو   ىل اإلخدددددوع ا  فمانفدددددبانال ف دددددد يل ددددده اسش فهدددددد 
الكيددددين لكدددد  إددددذهو إلعطدددداء العلومددددات عددددم الوضدددد  ا الصددددوما ال وقددددد 

د الشد اب كمدا ات   دا مد  نصحه بع  اإلخوع بعدم الفد رال بدل  رسدا   حد
اإلخدوع ا وزإرسدبانال وعلدى كدل حدا  لددإ ا معلومدات  ن ه داو اداب ممدم 
ادددارو ا عمليددددات ضددددرب الصدددهانية ا مم اسددددا قددددد اعب دددل ا  ولددددة  دددداورع 
وتلعددو تلدد  احلكومددة ملدددذح الورقددة مدد  اسمرإكدددان وتفدداوم ابسش مددم  جدددل 

مدم  جدل فد   سدر ق ا  سياسديةال وقدد تددخلع بعد  اجلهدات اإلسدالمية 
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ومدددم جان  دددا سددد عمل كدددل الفدددبطاه حدددص  رجددده سدددالا  ن اددداء هللاال اسشال 
وعلدددى العمدددوم فددد ن اسمدددور م شددددرع ا الصدددوما  رغدددم خدددالث الشددد اب مدددد  

ال بف و سياسبها الب اربية م  اهبم  الدو  ال ار ب يا ع اسمرإكدان ا اكم
 ددداي  الوسددد  واجل دددوب وهدددذا إعدددين  ن دددا قدددد رجع دددا ب وت دددا مدددم جدإدددد  ىل ال

ونشددداي ا مركدددزع ابل دددرب مدددم العاصدددمةال وكدددذل  مدإ دددة كيفدددماإوال وسدددوث 
 إ صر هللا مم إ صرح وب عاق ة اسمور.

 
 احملاكمات التاميلية

 
بعد ت ين ال اعددع العمليدة اإلسبشدها إة الد  اسدبهدفع الفد ارع 

مانفدددبان الدواركيدددة وهددد  الدولدددة الددد  تشدددارو  مرإكدددا ا حرملدددا ضددددان ا  ف
و ب اءهددا محلددوا لددواء سددو وتشددوإه  إ  دداال و ا دداء وصددو  ج ددراالت  مرإكددا  ىل 
 سددالم آاب  لب يدديم عمدديلهم وخددا مهم مشددرثال وت يدديم العمليددات ا م دداي  
ال  ائل وماولة زره ال ب ة ا ص وث  ب داء اسمدةال  ا داء كدل هدذح البحركدات 

نوعددددده ف عددددددد م ك دددددا ا موعددددددد عدددددال  فرإدددددد مددددددم 2008-6-5وا  رإدددددخ 
سدد وات ا  3سدد وات وتميدد هم سكثددر مددم  5اإلعب ددا  الددذي  ام  كثددر مددم 

سددددد ون سدددددرإة ون لهدددددم وسددددد  هم سكثدددددر مدددددم سددددد بص ا غوات دددددامو قدددددررت 
الفلطات اسمرإكية ال الة ماكمة  وم ا و بطال ا اسجالء الذإم ااركوا ا 

  لبلددد  الباطدددي  لمدددزوات وااددد طم وم هددداتمال والدددبهم تدددتاو  بدددص الباطدددي
العمليات وخط  الصح   اسمرإكد  "بدري " والشداركة ا عمليدات ضدرب 
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الصهاإ ة ا تونو واالنبماء  ىل ال اعدع كم  مةال وهذح اسخريع ه  اسهم 
لدددد  اسمرإكدددان فم دددر   ن فمدددل الدددر  فكدددر ال اعددددع إك ددد   ن إفددد م  و 

ال اعدددع  إعدددمال وهددذا   ددري حلرإددة الب كددريال فه دداو ادد اب كثددر فملددون فكددر
ور إعملوا  ي عملية ضد  مرإكا وغريهاال ولك هم حكمواال فال ن فدى ق دية 
ممددد عددو ع وو إدد  احلدداد و بددو هدداجر العراقدد  وغددريهم ف ددد حكمددوا ابلؤبدددد 
هر  كو م  ع اء ا ال اعدع ف  ال وسكم صرفا خبصون هدذح ا اكمدةال 

و هددؤالء وال ن ب ددر فهدد  ال تع ي ددا ا ادديت فحددص لددو بددر رم ا كمددة فلددم إددت 
 9-11مم  ي مكمة لبدداف  عد هم. فهدم مدم خططدوا فعدال لله مدات ا 

ور إ  دددوا  لددد  بدددل  قدددروا س دددم الرجدددا  وإبحملدددون عواقدددو اجلهدددا  ا سددد يل 
هللاال ومدا جيلهده ال دان  ن ا اكمدة هد  سياسدية ابلدرجدة اسوىلال ف ددد  را ت 

ص ملدددذح ا اكمدددة وا   ارع بدددوش  ن تعطددد  فرصدددة للمراددد  اجلمهدددوري مددداك
هددددذا البوقيددددعال ومددددا ن ولدددده للعددددار  ن هددددؤالء اإلخددددوع قددددد عددددذبوا كثددددريا  ا دددداء 
اإلعب ددا ال ولددم تددبمكم  ن مكمددة مددم  سددت ا  ح ددوقهم ال شددرإة ف ددد فعددل 
فدديهم اسفاعيددل ونفدد   هللا  ن إصددربهم وإ ددب  هلددم ا هددذا اليددوم بشددها ع ا 

ح ا اكمدددات هددد  الطرإ دددة سددد يله عددداجال غدددري آجدددلال ومدددا إ دددحك ا ا هدددذ
اإلز واجية اجل ونية لد    ارع بدوش فمدم جهدة  داكمهم ا مداكم عفدكرإة 
رغدم قوهلدا   ددم ليفدوا عفددكرإصال "بدل  عددداء م داتلص"ال وال ندددري مدا معددىن 
هذح الكلمةال فه  مدم قدامون بدوش و عوانده الدذإم إ بهكدون قدوانص جي  داال 

لددد  ال ددانون الدددو ال ومددم جهددة  سال إعطددوا ح ددومل اسسددر  ال ددمون هلددم
 خددر  ت دداق   لدد  فبحدداكم مدددنيص ا مدداكم عفددكرإة و رجددو الع ددو مددم 
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تفميبها ماكم فه  ال تفبح  هدذح البفدمية فهد  مهزلدة وجتميلدةال والكدان 
ن فدده وكددر لةرهدداب واإلجددرام والب لددع مددم ال ددانون الدددو  وعدددم اإلعددتاث 

ات احلددددربال ل ددددد ادددديدت ا كمددددة  ح يددددة ا دددداربص الددددذإم  سددددروا ا سدددداح
مالإددص الدددورالرات ا غوانب دداموال كيدد  محكمددة عا لددة  ن ت شدد  ا  بشدد  
ال  دددد  الدددد  ت دددد  فيهددددا االنبهاكددددات اليوميددددة؟ال وليفددددع هلددددا مثدددديال مددددم ق ددددل 
فالب هيزات البكل ولوجية واسم ية ا تل  ال اعات جتاوزت تكدالي  جتهيدز 

 جل خالد ممدد وخدال  اجلددوي )وليدد  تل  ا اكم اجلدإدعال وكل هذا مم
بم عطداش( وهدو مدم مواليدد الفدعو إة و دين اجل فدية وقدد  كرتده سداب ا فهدو 

مال وهدددو 1998مدددم كدددان إفدددب  ل  تصددداالت ا ا ال اكفدددبان  ا ددداء عمليدددات 
معامل ف دد بدتت قدمده ا سد يل هللا  ا داء معدارو  فمانفدبانال ومعهمدا رمدزي 

 صدددل ني دددرييال مدددم ى  محدددد اهلاوسدددوي بدددم الشدددي ة واسش الفدددعو ي مصدددط 
ك دددددا  هدددددزح  ائمدددددا الح دددددار اسمدددددوا  للشددددديخ مدددددم ا لددددديجال وكدددددذل  اسش و 

ال اسدددددبكاين عمدددددار ال لواددددد  وهدددددو مه ددددددن مدددددم الدرجدددددة اسوىلال واددددديدت 
مليددون  والرال ختيددل  ش ال ددارف كيدد  تلعددو  14ا كمددة اهلزليددة  كثددر مددم 

 اعددات وهددم مك لددص و ون هددذح اإل ارع بع ددو  ال ددان فدداإلخوع سدديدخلون ال
 را عال فلمددددا ا تشدددديد مكمددددة ملددددذح ال ددددالغ الطائلددددة مددددم  جددددل  ربعددددة رجددددا ال 
و ي ا   ارفور كما إ ولون  وتون جوعا؟ال   ا الفياسة ال  اقية الد  تعدو ان 
عليهددا ا زم  دداال والفددؤا  ال اسددو هددوال مددم  فدد  تلدد  ال ددالغ؟ اسمددر واضدد  

ظ مدددم نومددده وعدددرث ح ي دددة   ارتددده ا فهدددو الشدددعو اسمرإكددد  الدددذي اسدددبي 
ا عاءتدده الكا بددة خبصددون مددا إفددمى ابحلددرب علددى اإلرهددابال وقددد اسددب ا  
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 كثدددر مدددم ج دددرا  مدددم هدددذح ا اكمدددات الفدددورإة الددد  ال فائددددع هلدددا  ال لبعزإدددز 
سدلطة بدوش واجلمهدورإص ا ال يدع اسبدي ال وقدد   هدر هدؤالء مدا ك دا ن ولده 

هلددم وكدد ن قددوانص الك ددار العبدددإم ل ددا هدد     ددم لددم إ  لددوا محاكمددة الك ددار
 ف دل مدم ادرإعب ا اإلسدالميةال وقدد رفد  خالدد ممدد  مدر ا كمدة وا دام  
الددذي عددص لدده وهددذا  مددر مدد لوث لدددي ادد اب ا فدد حم ال ن  ددل  ال  ن تدداكم 
بشره هللاال وق و  ارعية بوش ك  و  اهازر ال  إرتك هدا ا كدل مكدانال وال 

 ان هو ال اض ال فا اكمة ه  ع ارع عم لع دة جدإددع  كم  ن إكون الف
مم هذح اإل ارع ال  ت م   ا لم  اكم ا إدوم مدم اس م  و وجددت لب  دى 
 ىل اسبددد ور إلب بددوا  ىل عددا  ومثددو  ومدددإم وقددوم فرعددون واسمربايددور ت الدد   

و كاندع قدد لهمال  إدم هدد ؟  ن دا وهللا مؤم ددون  ن هللا سدريج  ح  ددا ا ال رإدد
العاجدددلال وقدددد تع دددو الصدددح يون مدددم خالددددال فع ددددما قدددا  لددده ال اضددد   ن 

 جابه اسش اسسد بكل ا ة  هه او ق ا  كثريع وخطريع وسبؤ ي  ىل  عدام
" ن ددددا يل  ددددا الشددددها ع ا عهددددد الددددرون وصمددددل  ن  دددددها ه ددددا"ال وقددددد  ربدددد  

  ف د اجلمي  ا اجللفةال  ما اسش عل  ع د العزإر الكىن  ر عمار ال لوا
قدددا  لل اضددد  " ن العمليدددة كلهدددا غدددري حكيمدددة"ال  مدددا اسش رمدددزي بدددم الشدددي ة 
ف د قلو الف لة عليهم ع دما  خرب اجلميد   نده إعدذب إلج دارح علدى ت داو  
  وإددددة ال إعددددرث ع هددددا اددددي اال و مددددر ال اضدددد   اهلددددز   ن تؤجددددل مدددداكمبهمال 

اإلخدددددوع  و سددددد   هللا  ن إ دددددب م مدددددم مشدددددرث و عوانددددده الدددددذإم اعب لدددددوا هدددددؤالء
وسددددلموهم لعمرإكدددددانال    ددددداو    ارتددددده اليدددددوم ال  ددددد   ن قدددددا ع ال اعددددددع ا 
م دداي  ال اكفددبانال كيدد   مدد  بددص اسمددرإم؟ال ففددلطات مشددرث هدد  مددم 
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اااب ا ال اكفبانال وسلمع بع هم لعمرإكانال  10,000اعب لع  كثر 
فيكددد  ت  ددد  وجدددو  قيدددا ات ال اعددددع فيهدددا وهددد  الددد  فبحدددع هدددذا ال ددداب 

ركيدانال  ن دا ال ن  د  وال نؤكدد سن  رو هللا واسدعة و ك  دا  ن نعدديش ا لعم
 ي  ولددة سن دددا ال نعدددتث ابحلددددو  الرسدددومة ل دددا مدددم ق دددل المدددربال ولكدددم هللا 
سي ب م مدم مشدرث و عوانده وإعيدد اإلعب دار لرجدا  ونفداء و ي دا  الفدلمص 

 ن قا ت دا اسم يددص  الدذإم سد  وا وغي ددوا واعب لدوا ملبداان وزوراال ولدديعلم اجلميد 
خبري وهم ا  إران وال      ل ال و ما ال ا ع الشرعيص  مثا  الشيخ  سامة 
بددددم ال ن فهددددم ا  اخددددل  فمانفددددبان وإ دددداتلون ضددددد اسمرإكددددان ج  ددددا علددددى 
ج ددددو مددددد   خدددددو م اسفمدددددان وليفدددددوا ا م ددددداي  ال  ائدددددل كمدددددا تدددددزعم اإل ارع 

  خون ا ا الف ون آمص. اسمرإكية الكا بةال ونف   هللا  ن إ رد كرب
مال تواصددلع البحددال  مددم  جددل  رإددر 2008-6-9ا  رإدخ 

الصدددوما  مددد  سدددلطة ع ددددهللا برعاإدددة اجل ددداع و قصدددد ه دددا اسمدددم البحددددع الددد  
سددددكبع عددددم  خددددو  ال ددددوات اإلايوبيددددة  ىل  رو الصددددوما  وسددددكبع عددددم 
 جرائمهدددا الشدددد يعة ومدددد   لددد   را  بعدددد   خوان ددددا المثلدددص مددددم ق ددددل الشدددديخ
اددرإ   ن إربه ددوا للعددار   ددم إب عددون مجيدد  الفدد ل مددا فيهددا احلددوار مددم  جددل 
خت ي  العاانع للشعو الصوما ال رغم  ن رجا  البحال  قدد اخبل دوا فيمدا 
بيددد هم خبصدددون اجللدددون مددد  سدددطلة ع ددددهللا إوسددد  والبحددداور كمدددا اخبل دددوا 

بمر خبصدددون ب دددو  اإلت اقيدددةال وال  اددد   ن م عدددو  هدددذح االت اقيدددة لدددم تفددد
بف و وجو  ال وات اإلايوبية على اسرو وهد  الد  تفدب ز الدواي ص إوميدا 
لب دددد مدددربر لل  دددداء ة دددة  ن الفددددلحص  ففددددوا اإلت اقيددددةال وللمعلومدددة فدددد ن 
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الشدديخ حفددم يدداهر قددد رفدد  االت اقيددة كمددا  ن ج ددا  الشدديخ حفددم تركدد  
م ليفدددع مهبمدددة ابلبحدددال   و ابجللدددون مددد   ي جهدددةال وه ددداو اددد اب ا الدددذإ

إ ددداتلون ا اليددددان وال إهبمدددون خبدددزع الت اسمرإكدددان واسمدددم البحددددع الددد  
تفبهدف ا ملذح الشارإ ال فل ا خربع م  هذح ال  مة فع دما إ تب ال صر  و 
حددل سي مشددكلة  سددالمية تبدددخل بفددرعة لصدداال اجلهددات الدد  قددد ج دددع 

 مدوق   مدم ضد اسمةال ل د اهدان  ل  ا ال وس ةال و ارفور وغريهاال و بدص
هددددذح ال  ددددية ف ددددد  وصددددديع قددددا ع حركددددة الشددددد اب علددددى ق ددددو   ي  ت اقيدددددة 

صدددوماليةال وبعيددددا عدددم ع ددددهللا إوسددد  وكالبددده ا بلدددةال بشدددريف  ن -صدددومالية
إكددون الشددعو الصددوما  المثددل مددم ق ددل ا دداكم اإلسددالمية سددواء الددذإم ا 

 اال مواف ددة  رتددري   و جي ددوو  و الصددوما  وهددم  هددل احلددل والع ددد مددم مشدداخي
هدؤالء علددى اسمدرال لكدد    د  ع دده معاانتدهال وس واصددل ال اومدة  ون ادد  
حددص ختددرد ال ددوات اإلايوبيددة وهدد  خاسددرع وم  ددوحة  ن ادداء هللاال   ددا لع ددة  
ك ددريع ونفدد   هللا  ن إصددل   ات بددص الصددومالص وجيمدد  مشددل اإلخددوع كمددا  

 كانوا ا عهد ا اكم اإلسالمية.
 
 

 اوزاتالر  ابثايل للتا
 

م ك ددددددددا علددددددددى موعددددددددد مدددددددد   ددددددددزرع  خددددددددر  ا 11-6-2008
 فمانفدبان وكد ن مددا جيدري ا فلفددطص والصدوما  ال تك ي دداال وع ددما كانددع 
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 ورواب ت دددر  بكددد ن  ممهدددا وكدددارزاي إشدددحع لدددد  رءسددداءها فدددوجت اجلميددد  
ا دددوث واجلددد,ال  ندددين  ابعمليدددات  جراميدددة ج اندددة وغدددري  نفدددانية  هدددرت فيهددد

 وقعدع ا قرإددة " بدراهيم كرإددز"ال ف دد وقعددع ا الليددل   ددا عددم المدارع الدد 
وكانددددع م اج ددددة للمددددواي ص ور تفددددبهدث ااصددددا معي ددددا بددددل قبلددددع تلدددد  
ال دددوات اسمرإكيدددة اجل اندددة كدددل مدددم إبحدددرو ا ال رإدددة واسدددبادمع ال صددد  
الوحشددد    اهل دددوم الدددربي ابالندددزا     ال وا ابل دددرار كدددال ريان وبفدددرعة سال 

 مرإكددا مددم جدإدد ب بلهددا لعبددر ء وال فدداء واسي ددا  تكبشد ال ل ددد بره ددع 
وهددذا هدددو ا قرإددة انئيددة وحدو إددة مدد  ال اكفدددبان   ددا ال تكددتا ابلدددنيصال 

س و  صدار فبو  قبل الدنيص اسمرإكان مم ق ل الل  ة الشرعية لل اعدع 
ل دد قبدل ا ق دهار  واخر البفعي اتال وسدب  ى فبدو  تبمدري حفدو احلدا ال 

مددنيا ال صدلة هلدم ال ابل اعددع وال بطال دانال ومد   لد   سدره  36 كثر مم 
اإلعددالم ال  دداق  المددرر للبحدددا عددم م بددل مفددلحصال رغددم  ن  هددل ال رإددة 

وجدددو   ي مفدددل  ا تلددد  ال ددداي ال وإ ددددو  ن محدددى  م كددددوا لل ميددد  بعدددد
اإلرهدددداب قددددد  صدددداب واادددد طم و صدددد حع ال تعددددرث وال  ييددددز بددددص ال اتددددل 

ّ  البحدددا الرعدد  لل ددوات الصددلي ية ع يددوال فع دددما سدد ل والدددينال كددان ر 
عددددم العمليددددة  جدددداب " ن اهلدددددث كددددان رجددددالن ممددددم إب  ددددون زره ال  ابددددل"ال 
والفددؤا  الطددرو ال لددا ا ر إددبم قبددل هددؤالء ابل دد جمل  و ابرسددا  الفدد  آي  إدده 

 مدا ا احلرب احل ي يةال كي  عرفوا  ال  تب م البمثيل ا هوليوو  وال جتيد 
 رإةال   فشلوا ا الوصو   ليهما؟ال   ا تل  الربارات ال ارغة ال  ال ت    ال

 ي عاقددددل مهمددددا فعلددددواال ل ددددد تزام ددددع هددددذح اهددددزرع مدددد   ددددازرع  خددددر  ل رإددددة 



                 1131War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

ابكفبانية  اخل م اي  ال  ائل ال   ص حع هدفا رئيفيا لعمرإكانال ف د 
ة لل دددددديش هامجدددددع الطدددددائرات العفددددددكرإة اسمرإكيدددددة مواقددددد  عفددددددكرإة  بعددددد

ال اكفدباين البعدداون معهددا فيمددا إفددمى ابحلدرب علددى اإلرهدداب ورغددم  لدد  ر 
تش   هلم تعاو مال ل د هومجع م ط ة مهم د وقعع الصوارإخ فيها وقبلع 
العشرات بدم ابر ال   جتر وا لك  إربروا جر بهم ابل و   ن ال ط ة مب ازعدة 

كدذل ال لدا ا تبددخل  مرإكدا بص  فمانفبان وال اكفبانال ول  تو  ن اسمر  
ا قبددل  انن إبواجدددون ا هددذح ال ط ددة الب ازعددة عليهددا كمددا إزعمددونال وقددد 

ير إددذكرال   ددا الفياسددة ا  يثددة الدد  اعااددوا فيهددا م ددذ  مددد بعيددد  ون  ي تددو 
تبددددخل بشددددؤون العدددار  ون  حددددتام  ي جهددددةال وة دددة م اتلددددة اإلرهدددداب وال 

مددددم إ بددددل الدددددنيص بدددددم ابر  هددددو  ندددددري مددددم هددددو اإلرهددددار احل ي دددد ؟ هددددل
 صاحو ال  يلة واحلرإة؟.

الشددداجمل العدددا ي وسددد  كر بع دددا م هدددا  اه ددداو  سدددرار ال إعرفهددد
لك  إعلم ال ارف ح ي ة احلملة اسمرإكيدة اجل ونيدة ل داي  ال  ائدل ا اسوندة 
اسخريعال ما اسمر الذي  عا  مرإكا  ىل مواصلة ضرب تل  ال اي  ا هذح 

ذات والبهدإد ابلدخو   ليها  ن ر ت عل ال وات ال اكفبانية اي ا الرحلة ابل
 الفيهددا؟ اجلددواب ال سددامة ح  دده هللا ضددد رجددا  ال  ائددل؟ال هددل فعددال الشدديخ 

وهذا مم  كا إ همال  ما الداف  احل ي   هلدذح ال درابت والعمليدات البواصدلة 
وه فهدددو ف ددددان ال دددوات اسمرإكيدددة لدددثالا م ددداتالت حربيدددة جدإددددع مدددم ال ددد

وكدددوبراال ا عمليدددة نوعيدددة ر تفددد   سي  ولدددة ا العدددار -بدددالو هدددوو-ادددي وو
انهيدد  عدددم مجاعددة  ن ت  دددذ مثلهددداال ل ددد اسدددبو  اإلخدددوع علددى تلددد  الك دددوز 
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احلربيدددة الع ي دددة وختشدددى الدددوال ت البحددددع  ن إدددبمكم الشددد اب مدددم بيعهدددا 
دإددع سعداءها  و للماابرات ال اكفبانيةال وقد اح ع هذح الروحيات اجل

بشحمها وكانع ا يرإ ها  ىل م اق  ال با   اخل  فمانفدبانال فوقعدع ا 
إدددد اهاهددددإم بعدددد تل ددديهم معلومدددات اسدددبا ارتية سدددرإة ع هددداال كمدددا ع مددددوا 
سيارات ار حربية جدإدعال وهذا ت دم و  از ع ديم ن بادر ملداال فلديو مدم 

اعع الفددهل  خدددتامل ال دددوات اسمرإكيدددة والفددد  آي  إدددهال  ن دددر كيددد  اسدددبط
مجاعددات  سددالمية  ن تفدد و الشدداكل سقددو   ولددة ا العددارال فدد إم الدددو  
العربيددددددة   اأ؟ال  مددددددا مفدددددد لة اإلرهدددددداب اسمرإكدددددد  ا ال ط ددددددة فدددددد مر ع يددددددو 
وابل اسدد ة ف ددد كددان الددرئيو اسمرإكدد  إددزور  ورواب كددز رع  خددريع لوالإددة ملي ددة 

يل الدإ لوماسدية ابلدماء واحلروب وقدد  كدد  نده لدو عدا  بده الدزمم لفدل  سد 
يددددددد  سياسدددددداته ا ارجيدددددددة ا مفدددددد لة العددددددرامل وهدددددددذح  اددددددارع  ىل فشددددددله ا مج

ا الفددددب  ل  ن ات عددددوا سياسددددة احلددددروبال سددددواء كددددان  وابمددددا  و وسي شددددلون 
مدداكص ا الرةسددةال و ن غدددا ل ددا رح قرإددوال وكددل ه ددوم علددى مدددين ا  ي 

ون هدددؤالء مكدددان مدددم العدددار إكفددد  ا ادددع ية وإ هدددر ح ي دددة مدددا ن ولددده خبصددد
اسعددددداء الددددذإم إبفددددتون ابسددددم احلرإددددة وإفدددداندهم ا  لدددد   ن مددددة عيددددع 
ابلعبدلة وه   قد   اسن مدة ا  مب دا فهد  الد  تبفدت علدى جدرائم الصدهاإ ة 
وتفددددكع عمددددا جيددددري لعمددددة اإلسددددالمية وتفدددداعد العدددددو ا حصددددارها ضددددد 

وبددص هللا الفددلمصال وصدددمل رسددو  هللا "واتدد   عددوع ال لددوم ف ندده لدديو بي هددا 
ح ددددددداب"ال وال خي ددددددددى  ن عدددددددد  الفددددددددلمص الددددددددذإم إددددددددعون هللا كددددددددل إددددددددوم 
وإف دون له وإف لونه  ن إ ب م مم  مرإكا وحل اءهدا العبددإم علدى بدال ان 
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ال فصدددددى وال إعددددددال وال بدددددائج علدددددى  رو الواقددددد  واضدددددحة لدددددم إددددددؤمم ابب 
وقدرتدددددهال فهدددددذح  مرإكدددددا م دددددذ بداإدددددة الفددددد ة وهددددد  تصددددداره مدددددم  جدددددل ال  ددددداء 
فال ي ددداانت واسعاصدددري والدددر   وج دددو  هللا اههدددولص إ دددربون هدددذح الدولدددة 
ب دوعال  دوت ال ددان إوميدا ملدذح ال ددوع اإلالهيدة وال تتاجد   مرإكددا عدم  لمهددا 
ضد الشعوبال  ما  ايوبيا ال  تعذب الصومالص قد نفيع  ن هللا قد  رسل 

تال ولددددم إ هدددددم مالإددددص مددددم ال شددددر ابلددددو  5 ىل   رهددددا وابء اجلددددوه وإهددددد  
زإ اوي  ن س و كل هذح الصائو هو  لمه للشعو الصوما ال وب ج و  
الفدددموات واسرو وال إعدددرفهم  ال هدددو سددد حانه وتعددداىل وكدددل مدددا جيدددري هلدددذح 
الدددو  هدد  معددارو خ يددةال فدداب قددد تك ددل ب صددر ال لددوم "ومددم عددا    وليددا 

 ف د   نبه ابحلرب".

 

 

 

 

 

 عمليات  ندها 
 

م ادددهدان عمليدددات نوعيدددة مدددم ق دددل 2008-6-14ا  رإدددخ 
 خون ا اهاهدإم ا  فمانفب ا ف د اسبطاعوا  خو  م ط ة آرغ دب اجلميلة 

قر   اورعال وهذا بعد العمليدات ال اجحدة الد   10وسيطروا على  كثر مم 
ن دددذت علدددى الفددد م الك دددري ق دددل ب ددددعة   م ف ددد ال و فدددرد عدددم  كثدددر مددددم 
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و  خترإدددددددو سددددددد م سددددددداربوزا  سددددددد ص مع مهدددددددم مدددددددم اهاهددددددددإمال 1000
ابلكامددددلال وهددددذا إعددددين  ن اإلخددددوع هددددم مددددم خيبددددارون سدددداعة العركددددة والكددددان 
والزمدانال وقددد عملددوا مثدل هددذح العمليددات ق ددل سد ة وانفددح وا مددم ال ددر ال ال 
ن فددى  ن قرإددة الددال ممددد عمددر ت دد  ا هددذح ال ط ددةال كمددا   ددا البكبيكددات 

 هو اتدده ا  فمانفددبانال ف ددد بددص  اجلدإدإددة لةإ دداه ب ددوات ال دداتو وتشددبيع
 خوان دددددا ا حركددددددة يال  ددددددا   ددددددم ف دددددانون ا الباطددددددي ال وابلددددددذات ا هددددددذح 
عمليات "ف  العاين" الدذي  وصداان ملدا الرسدو  صدلى هللا عليده وسدلمال ف دد 
هددامجوا مركددز صددمري للشددرية وع دددما اجتهددع اسن ددار هل دداوال قدداموا بعمليددبهم 

ة وه دددوم سددرإ  وخددداي ال كمددا  ن دددا ا الك ددريع ابسددبادام سددديارات م اادد
الصدي  والصدي  لددإ ا إعدين الشدها عال لديو كمدا إ  ده ج دو  اإلحدبال   نده 

لعددو ا ق دددهارال  وإعددين غلدد  الدددارن وال ددد  ابلفددياحة واللعددوال لدديو ه ددا
بل جها  ونيةال وقد  وضدحع احلركدة   دا ت داورال فع ددما كدان اجلميد  فشدد 

دار اسدددبطاه اهاهدددددون ا هلم ددددد ا احلشدددو  لله ددددوم علدددى م ط ددددة آرغاندددد
مدم قدوات ال داتو وفيهدا  4م اج ة العدو وعمل عملية  خر  خاي دةال وقبدل 

 و    ددددع غربيدددة تفددد   ا تلددد  ال ط دددةال كمدددا  ن  سدددو  ابكبيدددا وابكبيكدددا 
 ك وا مدم قبدل ج دو   مرإكدان ا ن دو اليدوم لديعلم اجلميد   ن يال دان  كثدر 

ل ددد قددررت فرنفددا ز  ع قوارددا ه دداو كمددا فعلددع ت  يمددا ممددا إبصددورح العدددوال 
ا  ن عد  ال وات احلمراء الفوفيبية كانع  كثر مرتص ببرإطانيا  ل ال وجتاهل

مددم قددوات ال دداتو ور ت دددر علددى قهددر  را ع  ح ددا  اإلمددام المزنددوي وال ددار ر 
و ب ددداء اهل ددددكوش اسبطدددا ال  ن دددا س شدددهد  دددرزع جدإددددع ا قدددر  آرغ دددداب 
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معرفة العددو والب رإد  بدص اهاهددإم و هدل ال ط دةال لدذا يال دع بف و عدم 
حركددة يال ددان مفدد  ا مددم اسهددا  المددا رع لكدد    ددظ ممبلكددارم وهددذا كددرم  
ك ري وفهم للدإمال سن ال اتو ت صد ا قصد ها مجيد  الددنيص  ون  ي  ييدز 

مل ال ان  بداال وا ن و الوقع تبهم  و   فرإ يا وغريها   ا ال تراع  ح و 
وهذا مم ن امل المرب الذي ال إ هم ا ولم إ هم ا  بدداال واجلددإر ابلدذكر ا 
هذح ال اس ة الطي ة هدو ق دو  العددو الصدهيوين ا ن دو البدارإخ ابهلدندة الد  
قدددمها محددان وهددذا انبصددار ع دديم للشددعو ال لفددطيين الددذي ر إ دددر علددى 

ا هددد  اليدددوم  خدددذ  ي حددد   و ابيدددل مدددم العددددو عدددم يرإددد  ال اوضدددات وهددد
محان تربهم للعار  ن الفال  إ اوو الفال  ورضاع الدولدة الصدهيونية 
لطالو الفلمصال ولكم  شى  ن تل   اهموعات البارإ ية العلمانيدة الد  
سبفبمل هذا اسمر لك  ت هدر  ن محدان تركدع ال اومدةال وال   ري لدا ا ال 

ال دددد عة وفيهدددددا  ت ددددو  هددددذح احلركدددددات ن ددددو الكدددددالم عددددم فدددددب  الدددد   كدددددم
اعبددداءات إوميددة مددم ج ددو  اإلحددبال  وال تبحددرو   ارع فددب  لعمددل  ي ادديت 
ضدددهاال وتددم مدد  الصددل  ا كددل ادد ء سن  إ  ددا إددده  ىل  لدد  وإددده  ىل 

وإن جنحوا للل لم ف اجنح   ا وووك   الفلم ق ل احلرب ا كل اسحوا . )
   مرإكدددا (ال هدددذا  مدددر  الهدد  ولددديو مددم كدددالم ال شدددرال ولكدد  تمطدددعل     

علددى فشددلها وال ددرابت البباليددة جلددد ت  ىل اإلعددالم الصددهيوين لي ددربو م بدددل 
الشيخ   دم ال دواهري لكد  تمطد  علدى فشدلها وتؤكدد لل دان  نده موجدو  ا 
م دداي  ال  ائددلال ف ددد   اعددع ادد   سدد  ر  إددو اسمرإكيددة   ددا اعتضددع 

ي دددا م إطلدددو ي 2008-6-28رسدددالة صدددوتية ل يدددع هللا مفدددو  ا  رإدددخ 
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عدداجال لعاجلددة الشدديخ   ددم بعددد ال صدد  العشددوائ  الدد  اسددبهدفع الدددنيص 
ا وزإرسبانال وهذا مم اهلراء كي   فو   ن جيري مثل تلد  الكالدة وإ دوح 
ابسدددم الشددديخ   دددم م اادددرع وهدددو إعلدددم  ن كدددل  جهدددزع اإلتصددداالت مدددم تلددد  

م يدددددة ال ددددداي  مرصدددددو ع مدددددم ق دددددل اسعدددددداءال  لددددديو لدددددد  اهاهددددددإم يدددددرمل  
تصاالتال  ليو ه او  ااان مكل ون ابالتصاالت؟ال   دا الفياسدات لة

الددد  خت دددد  احل ددددائ  لكدددد  تددددربر  مرإكددددا  ازرهدددداال وقددددد اددددهدان مددددا فعلددددوح ا  
 كيام وين    عال م   م قد قبلوين ا تل  المارات.

 
 فش  زعما  العامل

 
مال  كر   حدداا الفد د اسمحدر 2008-7-6 ن ا ا  رإخ 

مال وهددذا البددارإخ لدده عالقددة ب لدددي ف ددد انلددع جددزر ال مددر اإلسدددب ال  الع ددي
مال وب يددع  بعددة هلدددا 1975ال دداهري عددم فرنفددا ا هددذا البددارإخ مددم سدد ة 

سياسية و قبصا إةال كما ب يع جزر ماإوت )ماوري( احل ي ة و ىل إوم ا هذا 
 ع اإلسبعمار ال رنف ال ر تكم  وضداه ال لدد سد ء بعدد االنباداابت الد  
جددرت ا جزإددرع   ددوان وفدداز ملددا مرادد  الفددلطة الفدديد موسددى الطيددوال  مددا 
خبصددددون االن صدددداليص ف ددددد ع ددددع عدددد هم  ولددددة فرنفددددا ا بلددددة بكددددل وقاحددددة 
وزعمدع   دم سديعدمون   ا حكمددع هلدم ال  داء ال مددريال هدل نفد  هددؤالء 
 ن ال  اء ال مري احلدإ  لع ة ا جيو فرنفا؟ال لدم إ دحكون؟ال  مدا ا 

ف د اجبم  ايالث لبدذكري العدار ال اادل مصدائو الفدلمص ومدا  ال اكفبان
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إفدددمى ابحلدددرب علدددى اإلرهددداب واسدددتاتي ية قدددا ع الددددو  الثمدددان ال اادددلصال 
الذإم إددعمون الدإكباتورإدة مدم  جدل مصداال  وهلدمال وإم دون  بصدارهم مدا 
ت علددددده  ايوبيددددددا ا الصددددددوما  وغريهددددددا   إبحدددددداون عددددددم ز  ددددددابوي و ارفددددددورال 

و هددذح الفياسددات ال  اقيددة وال مدد  وقبددل اسبددر ء  ون وجدده حدد  لددم وبفدد 
إبح   الفالم ا العارال وقد اهدان ا هذا اليوم العال   ا اء وجو   ول   
ال دا ع الثمدان ا اليداابن  حدداا م سدداوإة ا  فمانفدبان ف دد قبدل  كثدر مددم 

حدا ملذح مدنيا ا  قليم ن مارها ا  الو عرن وزفاثال ور إبحدا   12
مدددين  47اهددازر ا اجبماعددارم كمددا قبلددوا ق ددل  سدد وه مددم اين  كثددر مددم 

برإددت ا م ط ددة نورسددبان اجل ليددةال وال   ري كيدد  ال إ ب دده هددؤالء ال ددا ع   ددم  
كلمددا اجبمعددوا ليبحددداوا عددم العددارال تكددون ه دداو  ن  ددارات وغ ددو اددع  

يددددهال هددددل سياسددددبهم ا كددددل الدددددنياال لددددا ا ال إفدددد لون  ن فددددهم الفددددؤا  الوج
الر عاليددددة الربوإددددة  حددددع  م فااددددلع؟ال ر إب دددددموا م ددددذ عدددددع عشددددرات مددددم 
الل اءات ا  ي ايتال وما جييدونه هو  يدالمل العدو  والبحددا عدم  فرإ يدا 
ا كددل سدد ةال وا احل ي ددة مددا إهمهددم ت دددم  وهلددم واالسددبمرار ا الفياسددات 

مصدددطل  اإلرهدددابال  الب وقيددة و ب ددداء الشدددعوب عددداجزع بباددوإ هم ابسدددبادام
مليددددار  والرا  50لكدددد  إهيم ددددوا علددددى العددددارال كددددانوا قددددد وعدددددوا  كثددددر مددددم 

سفرإ يا ا قمم ساب ةال  ما قمة اليوم ف د وعدوا مليار إلصال  الزراعة ولم 
إوفددوا بوعددو هم  بددداال مددا نرإدددح  ن إتك ددا هددؤالء وادد ن ا وهللا هددو الدددرزامل  و 

 معيددددة وا ددددع  ن مشددددروه مددددا إفددددمى ال ددددوت البددددصال ر تدددد    سياسددددبهم ال
ابحلدرب علددى اإلرهداب قددد فشدلال كمددا  ن الدددع الد  حددد ها بدوش قددد مددرت 
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بفددددرعة الددددربمل  ون  ي ت دددددم إددددذكرال وابلعكددددو از ا ت احلركددددات اجلها إددددة 
والبحررإددة ا العددارال والعددار اليددوم  صدد    قددل  م ددا ممددا كددان ق ددل  عددالن هددذح 

 احلرب ال االة.
ذات هدددددو  رإدددددخ  كددددر   حدددددداا الفددددد د ا هددددذا البدددددارإخ ابلدددد

اسمحر الدموإة و حياء   م الشهداء وعلى ر سهم الشيخ ع د الراديد غدازي 
رمحدددده هللا وت  لدددده مددددم الشددددهداء ف ددددد قبددددل عزإددددزا كر ددددا  اخددددل بيددددع هللا وهددددو 
إذكرهللا عز وجل وال نزك  علدى هللا  حدداال وكدان اجلداين هدو الدرئيو مشدرث 

ق دددل هدددذح الددددو  الددد  ال ت هم دددا  بددددا ومدددم وهدددو حددد  إدددرزمل وإلفدددب  ل مدددم 
جان  ددا لددم ن  ددل م هددا  ي صددرث حددص فكددم هللا بي  ددا وهددو خددري احلدداكمصال  
ك دع قدد  كدرت  ن  حدداا الفد د لددم  در  ون ع داب  بددا وسدوث لددم 
إ فى  ب اء الشدهداء الدذإم بلدغ عدد هم ال دات ا تلد  العمليدة اجل اندة الد  

اجبمددداه ال دددات الحيددداء الدددذكر  ال سددداويال قا هدددا مشدددرثال وهكدددذا و ا ددداء 
ادددهدت ال ط دددة ان  دددار قدددوي هدددز ن طدددة ت بددديش للشدددرية مشدددرث وقبدددل ا 

اددرييا مددم ج ددو  مشددرث و عواندده وهددو مددم سيفدد    15العمليددة  كثددر مددم 
 مدددام هللا عدددم تددددهور اسوضددداه ا ال اكفدددبانال ف دددد ادددبع الشدددعو ورسدددخ 

م مدم  فعالدهال والع يدو  ن الع  ال وهكذا إواجده اد اب عزمدوا علدى االنب دا
-7-10ن دددو الفبشدددد ى الددددذي اسددددب  ل ال دددات مددددم الشددددهداء ا  رإددددخ 

ج و  مشرث الذإم اداركوا  2008-7-6م قد اسب  ل ا  رإخ 2007
ا قبدددل ال دددات الفددد ة الاضددديةال  ن دددا ضدددد  ي اقببدددا  بدددص الفدددلمص ولكدددم ر 

حدددو  تط يددد  إدددتو اسعدددداء  ي فرصدددة للم اهددددإم لكددد  إ هدددروا  فكدددارهم 
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الشرإعةال لذا ال   م  ن هذح الواجهدات سدب به  قرإ دا بدل سبفدمر  ىل  مدد 
بعيددددال فددداإلخوع ال إ رقدددون فيمدددا جيدددري ا  فمانفدددبان مدددم قبدددل لعبدددر ء ومدددا 
جيري ا م اي  ال  ائل  و مدا جيدري ا  سدالم آاب ال  ن العددو  را   ن فدد  

رب علددى اإلرهدداب عاليددةال  ل ددا  رو العركددة ولك  ددا رف دد ا  لدد ال فمددا م احلدد
كذل  سبكون االن  ارات ال  تفبهدث العدو عاليةال وسبحصل ا كل 
مكددان حفددو  مكانيددة اهاهدددإم واددرعية اسهددداثال ولكدد   ربدد  مددا جيددري 
ا  سددالم آاب  ومددا فصددل ا  فمانفددبان لددم  نفددى  ن   كددر  ن ا ا اليددوم 

 ري وقوي اسبهدث الف ارع البا  مم الذكر  الف د اسمحر وق   ن  ار ك
اهل دوسيةال وكانع كشدمري ا بلدة تشدهد م داهرات مجدة بفد و حدرمل هدؤالء 
اهل ددون مفد دا للمفدلمص وجداء الدر  بب  دري سد اررم ا كابدلال كمدا  ن دا 
نشهد تطورا سل يا بص العالقات اإلسالمية فاهل دون  خلدوا ا ا د  لكد  

ال الدد  ر تبحفددم م ددذ وقددوث ال اكفددبان خيربددوا العالقددة ال اكفددبانية اسفمانيددة
مال ور ت بهددد  اسحدددداا ه دددا 1992مددد  اسحدددزاب بعدددد سددد ويف كابدددل سددد ة 

فكدددل  حدددداا هدددذح ال ط دددة متابطدددة ف دددد ادددهدت كراتشددد  ا ن دددو اليدددوم 
 ن  ارات صمريع ا ال اي  ال  إفك ها ال وابون لك  ت دو اسمور وك  ا 

ه احل ي دددددد  بددددددص االسددددددبا ارات اقببددددددا  يددددددائ  ال وتددددددم نعلددددددم جيدددددددا الصددددددرا 
ال اكفدبانية واهل دإددة وتفددادم اجلماعددات ال  ليدة والطائ يددة ا هددذا الصددراهال 
وال ع ددددو  ن نشددددهد ت  ددددريات جدإدددددع ا العواصددددم اهل دإددددة عمددددا قرإددددوال 
فالاددابرات ا كددال الدددولبص ت دددر علددى زره ال  ابددل الؤقبددة الرابو الددواي ص 

حصددددل ع دددددان ا مددددا مددددا معهددددا.   الع ددددو  لكدددد  تبعدددداي  الشددددعووكفددددو 
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الصددوما   ا دداء اجبمددداه قددا ع الثمددان ا اليددداابن هددو  مددر مل دددع لل  ددر ف دددد 
اسدبطاه  سددو  احلدد  مددم ادد اب حركدة اهاهدددإم فددره الراحدداوإم ب يددا ع اسش 
 بو م صدور )البدار غدابو(ال ب يدا ع اهموعداتال وقدد  ك دع ا خطدوع جرإ دة 

السدبيالء علدى مطارهدا وال صدر الرةسد  ومدروسة مم  خو  مدإ ة بيداوا وا
وهدددذا  ددددي م اادددر للمحبلدددص و  انملدددم الدددذإم فشدددلوا ا جلدددو االسددددب رار 
سهدددل الصدددوما  م دددذ احدددبالهلم للددد ال ال وهدددذا مؤادددر جدإدددد  ن قدددا ع العدددار 
فاالونال فم ذ  عال م احلرب على ما إفمى ابإلرهاب از ا ت الب  دريات 

ه دوم علدى ال  صدلية  9وادهدان ا  رإدخ  اليومية ا كدل مكدان مدم العدارال
اسمرإكيددة ا اسددب  و  كمددا اددهدان ات ددامل نصددو مطددات الددر ارات ال ددا ع 
للصددوارإخ ا مجهورإددة تشدديكيا بددص  مرإكددا واسخددريعال ور ترضددى روسدديا ملددذح 
البطددددورات وسددددارعع جهددددات  ىل البحدددددا عددددم عددددو ع احلددددرب ال ددددار ع بددددص 

عددم عددزم روسدديا  عددا ع نشددر صددوارخيها ا   روسدديا و مرإكدداال فاسن دداء تبحدددا
كدواب ور ت  د  كدواب ا دربال  ن دا س شدهد تطدورات كثدريع ا  اإدة الع دد اسو  
لعل يددددددةال ا ن ددددددو   م قمددددددة الثمددددددان ا اليدددددداابن  عملددددددع  إددددددران م دددددداورات 
صاروخية للبذكري العدو ب وراال كما  ن العددو اسمرإكد  تدي م  ن العركدة ا 

يددع سن عددد  اجل ددو  ال بددولص ا هددذا الشددهر الكددرمي  كثددر  فمانفددبان قددد مح
ممم قبلوا ا العراملال كما  ن الهاجرإم بد وا ابلدذهاب  ىل  فمانفدبان ل صدرع 
 خوا مال وهذا مؤار جيد  ن اجلها  سيفبمر ه اوال وم ا رع مم الفلمص 

هدددة لكددد  جيهدددزوا  ن فدددهم للمرحلدددة مدددا بعدددد هز دددة  مرإكدددا ا العدددراملال وا اجل
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ال ابددل إبكددداعو الربإطددانيص مدددم الددذهاب  ىل اجلددديش وا دمددة  دددوفهم مدددم 
 الوت واحلمد هللا الذي إرإ ا ال صر ق ل الوت.

 
 عملية ِ  َاا ت

 
  ر ايِّ ر هدد  قرإددة صددمريع ا والإددة كددونر محاف ددة نورسددبان وقددد 
 خلددع ا قددامون العددار مددم  وسدد   بواملددا بعددد  ن اددهدت عمليددة نوعيددة ر 

ف    ن اهدت  فمانفبان  و ال وات ا بلة مثلها ا احلرب اجلدإدعال فلم ت
 ر على جر دة قبدل الددنيص ا كدونر  كثدر مدم  سد وه حدص  كدم اهاهددون 
مم االنب ام للشدهداءال ف دد عملدوا عمليدة نوعيدة جددا واسدبطاعوا مدم م اغبدة 

تركدوا اجلرحدى ور العدو ا احد  قواعدح اجلدإدع ا كونر وقبلوا العشدرات و 
تكددم ال ددوات اسمرإكيددة الددد  حاولددع ت ددليل اإلعدددالم   ددا ت ددوم بعمليدددات 
اسب اقية ضد اهاهدإم مم   ام هذح الكلمدات حدص فوج دع ابل درابت ا 
ع ر م راراال وهذح ال وعية مم العلميدات إ و هدا  خون دا الهداجرون ال ددماء 

حلربيددددة احلدإثددددةال  مثددددا  اسش لددددرون وإعملددددون ابلبكبيكددددات ااالددددذإم حدددداربوا 
ال ائدددددد خالدددددد احل يدددددو الصدددددري و خواندددددهال وتع دددددو العددددددو كيددددد  اسدددددبطاه 

م مدددم   دددام العمليدددة  ون  ن تفدددبطي  2008-7-13اهاهددددون ا  رإدددخ 
ال ددوات الب ففددية واجلوإدددة مددم البدددخل الن دددا   خددوا مال واحلمددد ب الدددذي 

وقددد اددهد العدددو بددذل  مكددم  خوان ددا مددم هددذح ال ددرابت ال اسددية وال وعيددة 
وبددد وا إبهمددون ال اكفدددبان الدد  تعا إ دددا   ددا وراء العلميددة وهدددذا ختدد   آخدددر 
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للعدددوال فهددو ال إدددري كيدد  إبصددرث مع دداال لددذا لدديو ع  ددا  ن نفددم  مددم 
 وابمددددا  ندددده جدددداهز لي دددداق  موضددددوه جدولددددة  نفددددحاب ال ددددوات االمرإكيددددة 

بج  ن الفياسدة بدوش قدد الهزومة ا العرامل لتسل  ىل م ابر  فمانفبانال وف
فشددلع بتكهدددا  فمانفددبان ل دددا والتكيددز علدددى العددراملال ومدددا جيهلدده هدددذا الرجدددل 
اجلدإد  ن هللا إكون  ائما ا ص  ع دا حال فداب هدو مدم خ د  ع دا وجيدو 
 ن نعدددتث  ن ج هدددة العدددرامل خ ددد  عدددم اسفمدددان الكثدددري مدددم العددداانع وهدددذا 

مرإكيددددة اجلدإدددددع سددددبتكز ا ف ددددل مددددم هللاال  ن ددددا نعلددددم جيدددددا  ن سياسددددة اس
 فمانفدددبان بعدددد العدددراملال لكددد  نكفدددر هي دددة  مرإكدددا  ن اددداء هللاال وإ ددددو  ن 
اسدددددتاتي ية  وابمدددددا ا االنباددددداابت انجحدددددة فم اففددددده إب ددددد  ن دددددو سياسدددددبه 
وإبحدددددا عددددم  رسددددا  تعزإددددزات جل هددددة  فمانفددددبان الدددد   صدددد حع سدددداخ ة 

 ال وال رم ددا ز  ع وسددبكون  سددام مهمددا فعلددواال فدد حم ال ن دداتلهم ابسعدددا
 لدددد  مدددم ال ددددوات حاليدددا ومدددد   لدددد  ر  100اسعددددا ال فلدددددإهم  كثدددر مددددم 

ك  م م  ن ف   ة إ دددروا علددى مواجهددة  سددو  احلدد ال فددال خيي  ددا اسعدددا   بددداال )
(ال ل ددد ت دص لكددل اسمرإكدان  ن سياسددبهم   ليل ة للمج    ف  ة كث  حلة   ن  

هدددو الدددذي نصدددران سددد واتال ولكدددم مدددا جهلدددوح  ن هللا  8كاندددع فاادددلة م دددذ 
ع دددددما صددددرث قددددوات العدددددو  ىل العددددرامل وخ دددد  ع ددددا ف ددددد اددددهدان بعدددد  
الشددداكل والعددداانع ا الفدددد بص مدددم بداإدددة احلددددربال  مدددا اليدددوم فاحلمددددد هللا  ن 
الوض  مفب ر وقد تعلم ا الكثريع مم هذح الب ربة ال رإدع مم نوعدهال فد حم 

ال مدددم ال إ هدددم مدددم ن اتدددل العدددار الك دددري بصددددوران وال  حدددد جيهدددل  لددد   
احل ي دددةال ل دددد ع وندددع  لدددة البدددا ز الصدددهيونية ع دددوان  لبهدددا اسسددد وعية بعدددد 
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 حدددداا كدددونر الددد    ت  ىل قبدددل اجل دددو   عددددا  ك دددريع وهدددروب العددددو مدددم 
ا اف ددددددة و سددددددبيالء اإلخددددددوع فيهدددددداال ع ونددددددع اهلددددددة "حددددددان الوقددددددع للحددددددرب 

ب ة ا العرامل  و ا الصحيحة ا  فمانفبان"ال وهذا إعين  ن سياسارم الفا
 فمانفددددبان كانددددع خاي ددددة وغددددري  دإددددة رغددددم سدددد ويف الكثددددري مددددم الشددددهداء 
فيهمدداال ومددا جيهلدده الكثددري مددم هددؤالء  ن ددا نفدد و الكثددري مددم الباعددو سكددرب 
 ولدددة ا العدددارال وتبددد ار اقبصدددا ها وتشدددهد تراجعدددا إوميدددا وإدددز ا  ال  دددر فيهدددا 

بفدد   ا واحلمددد هللاال وز  علددى  وتملدد  ال  ددوو  بواملددا بعددد اإلفددالنال وكددل هددذا
 لدد  ف ددد ابددبالهم هللا ابسعاصددري الدد  ال تبوقدد ال وال ددريان الدد   ددرمل بيددورم 
إوميدا وتفدل هم الفدكي ية واإليم  دان وتمدد هللا علدى نصدرح ل داال وتدم ندؤمم 

(ال وم  ا يعل  م جن  و   ب    إال ه  و ن كدل مددا جيددري هددو مرتددو مددم ع دددهللاال )
  فمانفدددددبان فددددد هال وسدددددهالال  ن دددددا نب ددددددم كثدددددري ا فددددد  ا قدددددرروا الب دددددر  ل دددددا ا

الصوما  وس هزمهم قرإ ا د ن هللاال  ما  فمانفبان ففبكون احلروب ادإدع 
وسددديعيد هللا  دددد هدددذح اسمدددة ع ددددما سدددبهزم هدددذح ال دددوات ا تلددد  ال ددداي  
الطداهرعال فد ن احلدرب علدى مدا إفددمى ابإلرهداب  ف ددت العددو البداوزن حددص 

شرت  لة نوإوركية صور كاراكبور للفدي اتور الدذي إفدعى ا  عالمهال ف د ن
ليكون رئيفا للوال ت البحددعال وهدو إد لو ل اسدا ت ليدد  صدوماليةال وإفدلم 
على زوجبه بفالم  وال  الشواره الشهور لد  المثلدص اسمرإكدان والفدمى 
"خبمفة"ال  ما زوجبه "ميشا " ف د محلع وراء  هرها كالا كوث روس ال 

 ال يددع اسبددي  وإعددين   مددا قددد  حددا ا الوصددو   ىل الرةسددة وبعددد واددا ا
 لددد  ت دددص للشدددعو اسمرإكددد    مدددا مفدددلمص و رهدددابيص ف دددد عل دددا صدددورع 
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الشيخ  سامة خل هما ا ال ر ال ي اويال كما  ن العلم اسمرإك   دتمل ا 
ذح الدددددف ال وهددددذا إعددددين  ن الصددددهيونية ا  مرإكددددا ف دددددت  امددددا البددددوازن ا هدددد

احلددرب وبددد ت تددبهم مددم سدديبوىل  مددرهم  ندده مفددلم و رهددارال وهددذا لصدداحل ا 
ف د  ا ب ا مزاعم هؤالء ا احتام  ات اإلنفانال كما ال خي ى على  حد  ن 
 مرإكا هد   كدرب  ولدة  ب دم اإلرهدابيص ا العدارال فالعلومدات تبحددا  ن 

 بلمددددع مليددددون قائمدددة اإلرهددددابيص الطلددددوبص لددددد  مكبدددو البح يدددد  ال دددددرا 
ااجملال ومع مهم  مرإكان مه دسون وكباب وسياسديون ومدامون ومدا  ىل 
 لدد ال فددال إ  مدد   ن إصدد وا جددم غ دد هم ل ددا وفدديهم هددذا العددد  ال ددام مددم 
اإلرهدابيص حفدو تصد ي  بدوشال فكدل مدم رفد  يل ده للب ادريع ا احددد  

م كيدددة إوضدد  ا هدددذح ال ائمددةال ان دددروا كيدد   لمدددوا  ن فدددهإالفدد ارات اسمر 
وج ددو علددى  مددبهمال و مددا الفددلمون فكلهددم  رهددابيون ب  ددر اإل ارع اسمرإكيددةال 
وآخدددر مددددا اددددهدان ملددددذا ا صددددون هدددو ق ددددو  اإل ارع اسمرإكيددددة مفدددد   سددددم 

 90ال اضددددل اسفرإ دددد  نيلفددددون ماندددددإال مددددم قائمددددة اإلرهدددداب بعددددد  ن بلددددغ 
هم ا عاماال  ن روا  ىل البا   ا الباطي  وكيد    دم ال إ دالون  صددقاء

العددارال وس شددهد الزإددد مددا ام هددذح ال ددوات تباددذ مددم  مدداء اسبددر ء اسفمددان 
عصددريا هلددا و فعدداهلم تلدد  سي  ددم الكثددري مددم ال ددان  ىل صدد وث اهاهدددإم 
 ن ادددداء هللاال وإ دددددو  ن  مرإكددددا وحل اءهددددا إ  دددددون ع ددددوهلم مددددا إددددرون مددددم 

م قبدل  كثدر مدم م اومةال ل د اسبطاه  سو  الصدوما  مدم  ب داء اهاهددإم مد
م  ا دددداء عمليددددة ت ددددا   اسسددددر  2008-7-16عفددددكر  ا  رإددددخ  100

بددص العددددو الصددهيوين وحدددزب هللاال ف دددد زرعددوا ق ابدددل موجهددة ا الطرإددد  بدددص 
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بيداوا وبر إل  وقبلوا مجيعا العفاكرال وقبل اسش موسى الكيين وهدو مهداجر 
  ن إب  لددده مدددم ا سددد يل هللا كدددان إفددداعد  خوانددده ا الصدددوما ال ونفددد   هللا

الشهداءال وهذح العملية جاءت بعد   م ف   مم عملية ال صر اجلمهدوريال 
وهددذا جددزاء مددم فبمدد  اب بددل وإعددذب اددع ه مددم  جددل ح  ددة مددم اسمدددوا  

 ونف   هللا  ن إ صر مم نصر  إ ه آمص
 
 
 

 النصر من عند 
 

 نددده نصدددر هللا للشدددهداء واسسدددر  ا كدددل مكدددان مدددم العدددارال   دددا 
ية اسسدددر  بددص حدددزب هللا والعدددو الصدددهيوينال وقددد  ا بدددع هددذح الب ربدددة ق دد

فشدددل اإل ارع اسمرإكيدددة ومشدددروعها الفدددمى الشدددرمل اسوسددد  الك دددريال الدددذي 
م ع دما غزت قوات العدو 2006 عل به راإو ا بداإة حرب صي  س ة 

الصدددهيوين ل  دددان وتصدددد  هلدددا  سدددو  اإلسدددالم واهاهددددإم مدددم  ب ددداء ال اومدددة 
ومددم حددزب هللا برةسدة الفدديد حفددم نصددر هللا ادد اب   انيدة وعلددى ر سددهم الل

اداركهم مددم  ب داء الفدد ة ال  دمص لبلدد  ا اف دة وال دداتلص مدم  جددل هللا  ن 
ال كمددا بي ددع هددذح الب ربددة لل ميدد   ن حكددام العددرب ادداء هللا وهللا حفددي هم

إكدددددذبون علدددددى ادددددعوملم ع ددددددما إددددددعون ال دددددع  ا م اصدددددرع  خدددددوا م ا 
لفدطص وغريهدداال   ددا  اإددة سددو اء لددة ارع اسمرإكيددة الدد  فشددلع ا العددرامل ف
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ول  ان وسب شل ا  فمانفبان عما قرإو  ن ااء هللاال كي  جلماعدة م اتلدة 
 ن ت عدددددل كددددددل ادددددد ء مددددددم  جددددددل  سددددددراها وتع ددددددز اجلامعددددددة العربيددددددة والددددددؤ ر 
  اإلسدالم  وحكدام العدرب مددم فعدل  لد ال وكل دا نعلددم  ن ه داو  سدر  عددرب
كثددددريون ا سدددد ون العدددددوال كيدددد  ال إ دددددر احلكددددام فعددددل  لدددد ؟ال اجلددددواب 
الشددداا هدددو عددددم ا دددة هدددذح الؤسفدددات برملدددا  والال كيددد  م اومدددة  ن ختدددرد 
 سددر  الفددلمص وتلدد  ال  مددات الك ددريع الدد  هلددا عالقددات  وليددة وات اقددات 

 ن   اسالم وميزانيات ضامة ر ت در على ايتال   ا  زمة ا ة ابب وقدد ر إ د
كثرع االن طا  وت  يذ مطالو المربيص إؤ ي  ىل ال شدل الددائمال فد حم ندر  
ما فصل للفو ان فبل  الدولة الفالة قد اوهع صورع حكامها وإفدبمر 
اإلعدددالم المدددرر ال حددداز ابلب هيدددز علددديهمال وهدددذا مثدددم ق دددوهلم ا ال دددام اسو  

ا  ون  ي فائددعال  ن ون إوميدصال فم ذ ير هم للشيخ وهم إب ازلمهاز  المربي
فدبادمهاال  مددا   ا ركد   حدددهم ندده إال إ هددم  ال لمدة ال بددا  وال دوع سالمدرب 

طلو م ه الف و    االن طا  البام وهذا ما فصل اليدومال ف دد قدرروا يفله ف
قدددرروا عامددا  12 ن وضدد  الددرئيو الفددو اين الدددذي يددر ان مددم الفدددو ان ق ددل 

ا الئحدة الطلدوبص لدد  ا كمدة ا الئحة مدرتك  اجلدرائم وسديكون وضعه 
الدوليددة لل لددم ع ددوا للعدالددة ال ارغددة الدد  ال  كددم  ال ال ددع اءال ف ددد رف ددوا 
يلو  هل ال وس ة ماكمة اجل داع مدم قدوات اسمدم البحددع الدذإم اداركوا ا 
 رزع سريبرإ يبفا وهذا هو ال لدم احل ي د ال وس شدهد الزإدد فداإلعالم المدرر 

ب ا  فرإ يددا للبمطيددة علددى كددل  خطدداء رءسدداءح مددم ف ددر إ ددم  إوميددا للحددر 
وجوه و اب عال فحكومات المرب ه  الد  قبلدع اسعددا  الك دريع مدم ال دان 
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ا الفدددددد وات اسخددددددريع وسدددددد  ع ا مشددددددداكل عاليددددددة  خددددددر ال مددددددا ا فعلدددددددع 
ال  مددات العربيددة واإلسدددالمية خبصددون ق ددا ان و سدددراان؟ال اجلددواب واضددد ال 

حفدددو ال كدددر الصدددهيوين الهددديمم علدددى العدددارال  فكدددل هدددذح ال  مدددات تفدددري
وحدددص ا طددداابت جيدددو  ن تكدددون مرت دددة سال ت هدددر  ي عدددداوع لدددم اعبدددد  

 علي ا.
 
 
 

 عملية الرضوان
 

م  نده إدوم  سددر  2008-7-16هددال الوافدد  1429رجدو13
الفدددلمصال ف دددد زعدددم العددددو الصدددهيوين م دددذ ع دددو   ن علي دددا ال  دددو  ابهلز دددة 

عدددداين واسسددددري كمدددا  مددددران هللا سددد حانه بددددذل ال وزعددددم وعددددم الفددددع  ل ددد  ال
العدددددو  ن اسسدددددر  مصددددريهم الدددددوت ا الفدددد ون وال عدددددو ع هلددددم وال سددددد يل 
ل كهم وزعم العدو  ن الالج ص لم إعو وا  بدا و ن ال ددن لدم  دررال و و 

ادهيدا  ف دوا ا مددافم  199مم  سر  ل  ان و 5هذا اليوم ال ارو ليبحرر 
لفدددطص  و مدددا إفدددمى ) سدددرائيل(ال   دددم إعدددو ون  ىل   رهدددم  هولدددة مشدددا  ف

معددززإم مكددرمص رافعددص رءسددهم ادداالةال وا اجلهددة ال ابددل إطدد  العدددو ر سدده 
بعددددد  ن  خددددل حددددرب البدددداموز  ددددع اددددعار "لددددم نرضددددخ لطالددددو حددددزب هللا 
للب ا  "ال وقد عرث اع ه  نه كان كا اب فلم إ در على ال  اء على حزب 
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را ع ال اومة الل  انية اإلسالمية وهو  ليلال فاحلرب ال  ف  هللاال ونز   ع  
علددى اددع ه ك ددريال فالعددائالت ت كدد  سن عددري ال  طددار سدديحرر بعددد مددا كددان 
هددددذا اسمددددر مفددددبحيال ا ن ددددر " سددددرائيل"ال وا ت دددددإري  ن العدددددو إرإددددد  ن 
إ ه  مفد لة اسسدر  الد  صددعع ر سده م دذ سد وات لكد  إ دو  للعدار  نده 

حفدابه مدد  حدزب هللاال ومدا  شداح هددو  ن إل د   ىل عمليدة  خددر  قدد صد ى 
الستجاه الث ة لد  اع هال فكل ا نعلم  ن وزإر احلدرب ابراو ر إرضدى ملدذح 

اسمددم البحدددع خبصددون البهدئددة مدد  1701الصدد  ة الطي ددةال وزعددم  ن قددرار 
حدددزب هللا غدددري كدددااال والفدددؤا  الوجددده لدددهال مدددم كدددان سددد  ا ا هدددذا ال دددرار؟ال 

فع " سرائيل" مم غزت ل  ان وتف و ملدذا ال درار!ال كمدا  ن الفياسديص  لي
ا  اخل ل  ان سيطل ون مم حزب هللا  ل اء سالحه وتفليمه للدولدة ة دة 

عددددم ت ددددإر  ن الصدددراه بي ددده وبدددص العددددو قدددد انبهدددىال وهدددذا سددديكون غ ددداء و 
اسسدددددر  وحدددددررت اسروال  ع لل ميدددددل ف هدددددذا الفدددددال  كدددددان سددددد  ا ا  عدددددا

ئيل" لدم جتدر  علدى ل  دان مدا ام ه داو سدال  غدري قدانون ب  درهمال سن و" سرا
الفال  ال دانوين إب د  قدرارت اسمدم البحددع اجلدائرعال  مدا سدال  اسحدرار مدم 
 ب اء ال اومة س ية كانع  م ايعية فه  حرع لت  ا  ي زمان ومكانال كما 

ائيل( كمدددا  ن دددا نعلدددم  ن العددددو لدددم إهدددد   بدددداال ل دددد ادددهدان احلدددزن ا ) سدددر 
اهدان ال ر  ا ل  انال وا مجي  الدو  اإلسالميةال ف دد ادعرت  ب داء اسمدة 
ابل اددر هلددذح العمليددة الدد  عاهددا حددزب هللا "عمليددة الرضددوان" تكر ددا لل ائددد 
عما  مم ية رمحه هللاال وهذا ما  غائ العددو كثدرياال  ن دا ك هدة م اومدة سكدرب 

 ه  س د ) سرائيل(ال والعروفة   ا ال عدو سمب ا وه  اإل ارع اسمرإكية ال 
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ت دددداوو مع ددددا  بدددددا وال ت دددداوو حددددص لددددو خطدددد  رئيفددددهاال جيددددو  ن ن ددددص 
للمفلمص  ن ا قد عمل ا عمليات كثريع و سران ج و ا  مرإكان ا  فمانفبان 
والعرامل مم  جل الب ا   ولكم العدو إ شلها  ائما ولدو      لد   ىل قبدل 

مددل مددم هللا  ن إ دد   سددراان مددم غوانب ددامو وبمددرام ج ددو حال ولك  ددا ر ن  ددد اس
و ايوبيددا و بددو غرإددو وغريهددا مددم الفدد ون الفددرإةال ومددم ال ارقددات  ن ددا  ا دداء 
فرحب ددددا  ددددرود  خوان ددددا مددددم الفدددد ون العدددددو الصددددهيوينال كددددان العددددار إشددددهد 
اددددرإ    يدددد  مدددد  ي ددددل صددددمري وهددددو ولدددددان و ب  دددداال  بددددم اسش الشددددهيد  بددددو 

سد ة ع ددما   14الفدمى خ درال هدذا الولدد  سدر وعمدرح ع دالرمحم الك دي 
لدددة  فمانفدددبانال بل دددوات ا كدددان إدددداف  عدددم  مددده و خبددده و بيددده ع دددد مهامجدددة ا

و     لددد   ىل قبدددل ج ددددي  مرإكددد  ا سددداحة العركدددة كمدددا تدددزعم  مرإكددداال 
ونفيع هذح اإل ارع  ن  ل  اجل دي كان جاهزا ل بل خ ر لو  كم م دهال 

ركدددة وقبدددا ال كيددد  إفددد م هدددذا الولدددد الصدددمري  ون ف دددد كددداان ا سددداحة مع
ماكمدة اددرعيةال و ي جددرم ارتك ده؟ فهددو كددان إددداف  عدم ن فدده ف دد ال و هددر 
ا الشددرإ  وهددو إ كدد  مددم اددددع  لمدده وتعذإ ددهال وقددد  حرجددع الفدددلطات 
الك دإدة الدد  ر ت دددر علددى فعددل  ي ادديت مددم  جلددهال   ددا الفياسددة ال  اقيددةال 

م الصدهيوين المددرر عدم  ي ددا   فارقدة مددم فمدم جهدة نشددهد بدرامج ا اإلعددال
الفو ان والكونمو إزعمون   م  ي ا  احلربال وإكرمون بدذل ال وا ن دو 
الوقددع إفدد م ي ددل مددم ق ددل هددؤالء المددربيص  اولبدده الدددفاه عددم ن فددهال   
إددزعم المددرب عدددم زد اسي ددا  ا احلددروب سن  لدد  ضددد ال ددوانصال ولكددم 

مل ا سن  ب ددداءان  رهدددابيونال فكيددد  إرإددددون ا  ن ت دددص ل دددا  ن قدددواني هم ال تشددد
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ن  دل ملددا  ا دداء ا اكمددة؟ال وهددذا  مددر مؤسدد  جددداال ل ددد اددهد اجلميدد  كيدد  
سدددد وات ع دددددما ك لددددع وزجددددع ا غياهددددو  5فعلددددوا ابب دددد  وكانددددع عمرهددددا 

الفددد ون هددد  و خوا دددا و مهدددا.  ن "علميدددة الرضدددوان" بركدددة للم اومدددة وعدددار 
علددى ر سددها تلدد  الفدد ية الدد  تبددزعم احلددوار علددى حكددام الدددو  اإلسددالمية و 

ال كددري مدد  رءسدداء الك ددر ا هددذح اس م ا اسندددلو ا بلددةال واختددذت مددم 
مددددؤ ر مدرإددددد مرجعيدددددة لدددددإ ها وكدددد ن هللا يلدددددو مدددد هم  ن إث بددددوا الك دددددار ا  
ك دددرهمال  ن دددا مددد  احلدددوار الشدددرع  الدددذي جيمع دددا علدددى كلمدددة سدددواء وهددد   ن 

( وهدددذا مدددا إ علددده وع   الو إىل كلم   ة س   وا ال هللاال )ن دددو  للك دددار  ن ال  لددده  
الشيخ العار الدكبور زاكر انإ  اهل ديال ل د  مدران هللا  ن نددعوهم  ىل احلد  
و ىل اإلسالم وليو  ىل احلوار ال ار  الفياس  الكاسوال بل  ىل ع دا ع هللا 
وحدحال وليو م  احلدوار الدذي إدزعم  ن كدل  صدحاب  إدم إث بدون ا  إد هم 

هدددم  ن ال نب اتدددل مددد  بع ددد اال مدددم  إدددم هلدددم هدددذا احلددد ؟ال  ن الددددعوع  مدددر وال
وال بدددددا   مدددددر آخدددددرال وال حدددددو  وال قدددددوع  ال اببال مدددددم  إدددددم هلدددددم هدددددذا ال  ددددده 

وال جت    ا لوا أه      الكت    اب إال ابل    س ه    ي اجلدإددددد؟ال ع دددددما قددددا  هللا ل ددددا )
(ال هددل قصددد سدد حانه  ن ن ددر بك ددرهم؟ال بددل جيددو  ن ن ددص هلددم   ددم أ ل  ن
إن ال دين خط  و ن ما إع دونه ليو هللا الواحد اسحدال ون ص هلم  ن ) على

(ال وم  ن يمجتغ  ي ل  حل اإلس   ِ  ين  ا فل  ن يقمج    من  ه( و ندده )عن  د   اإلس   ِ
هدددذا مدددا إ  مددد   ن إ ولددده علمددداءان الدددذإم فددداورون رءسددداء الك دددر العدددال  ا 

ص مدرإددددددال  مدددددا قدددددو  ملددددد  آ  سدددددعو   ن نب ددددد  علدددددى اسمدددددور الشدددددتكة بددددد
اس  نال وهو "اإل ان ابب"ال هذا مر و  لهال هدذح الددعوع فيهدا رجعيدة وعددم 
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  هار احل ائ  للك ارال و عوع  ىل الشروال فك ار قرإش كدانوا  إ دا إؤم دون 
(ال  ن ددا  مددران ول   ن س  ألتُم م  ن خل    الل  موات واأل لا ل  يقلن  اببال )

ولددديو  ن إؤم دددوا   ن  لدددو معهدددم للحدددوار ون دددو  هلدددم  ن إع ددددوا ب وحددددح
اببال فهم إؤم دون بده وقدد ت دص هلدم احلد   ن ممدد حد ال ولكد هم ال إع ددون 
هللا حددددد  ع ا تددددده وال إوحدونددددده وال إ  لدددددون محمدددددد صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلمال 
فلمدددا ا ن ددددي   عمددداران ا اجللددددون معهددددم لكددد  نبشددددارو اإل دددان كمددددا إددددزعم 

ل بمدري هللا وحددح ولدم نرضدى  ن الل ال  ن     ا ابب ال إبزعزه  بدا وال ن  د
إعلدددم الك دددار   انردددم ا   ران ة دددة احلدددوارال وهدددذا هدددو الك دددر ةدددد  اتدددهال 
وكدددالم اللددد  ملدددذا ا صدددون هدددو كدددالم فدددار  ال  سدددان لددده مدددم الصدددحة ا 

و  كث  حل م  ن أه    الكت  اب ل  و ي  ر و كم الشددرإعةال فالدددإم ع دددهللا واحدددال )
(ال  ن مجيد  اي ت ا ومجْي  م ا   من بعد إميا كم ك,ا ا  لدا من بعد م

الدد  تبحدددا عددم احلددوار  كددرت  ن ن ددص هلددم احل ددائ  ولدديو االاددتاو فيمددا 
نؤمم بهال ور إده  حدا مم ال ان  ىل قبا  الك ار مجلة وت صيالال وا آخر 
هدذح اسإددة وبعددد  ن ت ددص ل ددا  ن مع دم هددؤالء إكرهون ددا وال إرإدددون ل ددا ا ددري 

ف   اع,وا وص   ,حوا            ) وحددددحال ف دددد بدددص ل دددام كدددالم هللا وهدددذا مددد
(ال ال إعددين عددددم ال  ددو  بدددد انت هددؤالء و  هددار احل ي دددة هلددم احلفدددىن أبم  ر 

والوع ة احلف ة  ن ا م  خيار ال با ال ر إ ل  حدا بذل   بداال بل تدم مد  
الص   والع و ونفبمر ا  عورم  ىل احل  وليو اجللون معهم لك  نث ع  

مدددد هم ا  إ دددده وضدددداللبهال  ن ددددا  وال و خددددريا ال نددددؤمم مددددا إفددددمى  كددددل واحددددد
   ن عوإددة  خددر  غددري اإلسددالمال سن هللا ر إددذكر  لدد  وال ن يدده صددلى هللا 
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عليه وسلمال ه او    ن  خر  ولك ها غري عوإدةال فداب  مدر  ن إع دد وحددح 
  يداءيفى وإوسد  و بدراهيم ومجيد  اسنم ذ آ م عليه الفالم و إم موسى وع

ال  , را ب ْي أ  د م ن هو اإلسالم وهو  إم ممدد صدلى هللا عليده وسدلمال )
(ال  مدددا مددم اختدددذ غدددري هددذا فهدددو إع ددد هدددواح وال إ  مدد   ن نفدددم   إ ددده  س  له

عوإدددة سن  لددد  افدددتاء علدددى هللاال  ن دددا نعلدددم جيددددا كيددد  إبادددذون مدددم هدددذح 
سدالم ال إدده الدؤ رات سد يال ل درملم ال اومدة واجلهدا  وزعمهدم  ن الددإم اإل

 ىل الع دد ال وهددذا صددحي  ولكددم الدددإم اإلسددالم  إددده  ىل جهددا  كددل مددم 
اعبدددددد  عليدددددهال وهدددددؤالء الدددددرءن الكدددددافرع الشددددداركة ا هدددددذح الدددددؤ ر هدددددم مدددددم 
إدعمون رءساء المرب ا احلروب الد  تشدم علي دا ا كدل مكدانال  ن ملدوو 

م افبعدددا  العدددرب وءسددداءهم ال إؤم دددون  ال ابسدددتاتي ية العدددار والفدددكون وعدددد
 ي مشدددداكل ضددددد ) سددددرائيل( كمددددا تددددزعمال  ن آ  سددددعو  هددددم الددددذإم رسدددداوا 
ق دددددددية عددددددددم البحدددددددرإ  علدددددددى ا بلدددددددص سدددددددواء ا فلفدددددددطص  ن العدددددددرامل  و 
 فمانفدددبان ا هدددذح الرحلدددة اجلدإددددع مدددم الصدددراهال وتزعمدددوا الوسدددطية وك  دددا  
كعكعة إفبطي   ي واحدد  ن إصد عهاال  ن الوسدطية هد  ال دوع  ن الوسدطية 

  العدالددددةال  ن الوسددددطية عدددددم ال  ددددو  ابلددددذ ال  ن الوسددددطية الوقددددوث مدددد  هدددد
الفددلمص ومفدداندرم ضدددد ا بلددصال  ر إ عددل الرسدددو  صددلى هللا عليدده وسدددلم  
كدل هددذح اسمددور وهددو ندد  الوسددطيةال  م الوسددطية هدد  مجدد  الك ددار كددل سدد ة 
والبحددداور ف ددد ؟ال رسددداوا فكددددر مجددد  اسسدددلحة مددددم  جدددل تث يدددع الكراسدددد  

د  هددذح الدولددة وغريهددا  ي  سددتاجتية لبحرإددر االرو البحلددة وال وليفددع لدد
 سددددددر  الفددددددلمص وال   ري لددددددا ا ال إ هددددددم علمدددددداءان ح ي ددددددة هددددددذح الدددددددو  
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ال ااددلة؟ال وال إعددين كثددرع الددا   ن الدولددة انجحددةال   ددا  و  فااددلة  امددا وال 
 ندددين  تفدددم   صدددوارا س دددا تب ددد  اإل ارع اسمرإكيدددة م اادددرعال وال إعدددين كالمددد 

 ك دددددددر  حدددددددداال واليعدددددددا  ابب.   ا اسدددددددبطاه حدددددددزب هللا  ن إلعدددددددو ب  دددددددون 
الفلطات اإلسرائيلية و خ اءها ح ي ة حالة اسسريإم لدإهال بعدم ال دو   ن  
كدداان علددى قيددد احليدداع  و قددد مددا ال  ن هددذا اسمددر فاجدد  الكثددري مددم الددراق صال 

بل رفارما بعد ما ف د اسبطاه  ن إ د  ملما ةو مم اسسر  اسحياء م ا
ت ص مصرياا ف د قبال خدال  اسسدرال ل دد غ دو والدد اجل ددي ع ددما قدا  
 ن حفم نصر هللا  كر ا  و  العملية   ما  حيداءال فد  ا عدا ا ا توابيدع 
ففيالح  نصدر هللاال وال   ري كيد  سدي عل  لد ال فحكومبده ر ت ددر علدى 

 ر إكدددذبال فرمدددا  سدددرا اددديت فمدددا ا سدددي عل هدددوال و ءكدددد  ن الفددديد نصدددر هللا
 حيدددداء   مددددا  بفدددد و اإلصددددابة ور تبددددوفر الفبشدددد يات اههددددزع إلسددددعافهما 
بفو احلرب اإلسرائيليةال  ما الفد لة اسخدر  فهد  عدو ع  ال  المدرر تلد  
الر ع ال فلطي ية ال  محلع الفال  مدم  جدل ح دومل  خوا دا واسبشدهد ا 

وقدد  وصدع  ن تددفم ه داوال وقدد  سد ةال 19فلفطص ا بلة وكاندع عمرهدا 
 ف ددددع ا فلفددددطص ا بلددددة ا م ددددابر مرقمددددة واليددددوم ن لددددع جفددددمها خددددارد 
فلفددددطص ا بلددددة و ىل  رو ل  ددددانال و  ا اعبددددربان ل  ددددان هدددد  فلفددددطص  رخييددددا 
و إ يا فه  ر ت عد كثرياال  ما لو اعب دان افتاضديا ابحلددو  الرسدومة فهد  قدد 

 لبدددة  ىل  رو  خدددر ال ور   ددد  اسم يدددةال ا  لفدددطيينالخرجدددع مدددم الدددويم 
وعلى كل حا  لدإها قرب معروث لد  العائلة ونفد   هللا  ن إصدرب  مهدات 

والصوماليون الشهداء ال اكفبانيص والبونفص واسر نص والفورإم والكوإبص 
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وغريهمال وقد ادهدان والددع عدري ال  طدارال تلد  الدر ع ال لفدطي ية الد  تولدع 
م غددزعال وعددربت عددم فرحبهدداال وال نشدد   ن صدد  ة الب ددا   مدد   مددرح وهدد  مدد

اجل دي احل  ا غزع سبكون مرةة  ن اداء هللاال ل دد وقد  بريإدز علدى مدذكرع 
الب ا   وهو كارح ل  فه وكانع إداح ترج ان واحلمد هللا على  ن هزم هدؤالء 
ال بلددة و بكددداهم حددزان كمدددا  بكددداان فرحددا ب ددددوم الشدددهداء واسسددر ال  ن دددا قدددد 
 ا ب ا  ن احلوار ال ار  ال  و بشيت و ن العدو إ هم لمة ال  دقيدةال لدذا  ددح 
إفددبهز  برءسدداء العددرب وا دداورإم  ون  ي قددوعال  مددا تلدد  الدد  ت دداوم بدددإ ها 
وتث ع للعار   ا وجدت مم  جل ح ومل  ب اءهاال ف مرإكا مفبعدع ومرغمة 

مددد  اإلإدددرانيص ا  علدددى اجللدددون معهددداال ف دددد وافددد  اسمرإكدددان علدددى اجللدددون
ج ي دددا لل حددد  ا مفددد لة براان هدددا ال دددووي الفدددلم  وهدددذا  مدددر ع ددديم لدددد  

 اإلإرانيص. 
ع دما كان  هل ل  ان إ رحون بعو ع  ب اءهم الشهداء واسسر   
كددان  ب دداء اليهددو  ا فلفددطص ا بلددة إ كددون حددزان وفربكددوا موضددوه اجل دددإص 

يددد  إلع دددون بع دددو  ال دددانال هدددل لكددد  جيل دددوا تعددداي  العدددارال فددد حم نعلدددم ك
عائلددة ت ب ددر  ب اءهددا لبحددزن علدديهم وتدددف هم؟ال  199نفدد  هددؤالء  ن لدددإ ا 

وكلمدددا  را  الفدددلمون  ن إ هدددروا فدددرحبهم إل ددد ون  ىل اسالعيدددو اإلعالميدددة 
إلففددا   لدد ال ف ددد م عددع الفدددلطات الصددهيونية مجيدد  ال  ددوات ا ليددة مدددم 

  هددرت الصدددهانية ق ددية  عب دددا   ن ددل احب ددداالت علددى اهلدددواء م ااددرعال كمدددا
سدددع مدددم الشددد اب الفدددلمص ا اسراو ا بلدددة وزعمدددع   دددم مدددم ال اعددددع 
وكددانوا خيططددون إلغبيدددا  الددرئيو اسمرإكددد   ا دداء ز رتدددهال والفددؤا  الطدددرو ال 
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لددددددا    هددددددار مثددددددل هددددددذح العلومددددددات اين؟ال هدددددد  ن ددددددو تلدددددد  الفياسددددددات 
وا االنب داح  ىل مدا هدو  فدهال فد مر االسبا اراتية ال   كرردا سداب اال لكد  إل بد

اسسددر  هددو  كددرب مددم تلدد  العلومدداتال فمددا ا  ددين مددم كددون اإلحددبال  قددد 
اعب لدددوا هدددؤالء الشددد ابال ل دددد  را ت  ن ت هدددر   دددا قوإدددة و فددد  ابسسدددر  
وتدددزجهم ا الفددد ونال كمدددا  را ت بفياسدددارا اإلعالميدددة  ن ت هدددر ال اعددددع 

انبصدر ا هدذح ال  دية واجلميد  فددر   علدى الصدورع بددال مدم حدزب هللا الدذي
ابنبصدداراتهال فدد  ا كددان هددؤالء الشدد اب مددم ال اعدددع فعددالال فهددذا اخددتامل ك ددري 
لدولدددة صدددهيونال و  ا كدددان اسمدددر  دددر  زوبعدددة  عالميدددة للبارإدددو علدددى فرحدددة 
حدددددددزب هللاال ف دددددددد فهم دددددددا اللع دددددددةال فال اعددددددددع هددددددد   وال و خدددددددريا قدددددددد جلدددددددو 

 ت داوم الك در العدال  كلهدا  ون  سدبث اء االنبصارات الكثريع لعمدة وهد  الد 
رغم   ا ال  ل  آلدة  عالميدة لبكشد   كا إدو هدؤالء  ال   دا تعبدز بكو دا 
ا الصددد  اسو  ا هدددذا الصدددراه اسبددددي بدددص احلددد  وال ايدددل ولدددو كدددرح مدددم 
إرف ددون  لدد ال ولدددو كددرح مجيددد  حكددام الفددلمص  لددد ال لددذا  دددد   ددم بدددد وا 

ا العددرامل سال إعبدرب  نفدحاملم م هددا   دا هز ددةال  إبحدداون عدم كددو م  حدوا
وقددد هزمددوا وسدديهزمون ا  فمانفددبان رغددم  ن  وابمددا إعطدد   ايددة هلدداال  ال  ن 

لشددددعو اسفمددددداين سدددد م مدددددم اهددددازر اليدددددوم  الدددد  ترتكدددددو مددددم ق دددددل قدددددوات ا
 البحال  الك ريال ونف   هللا  ن إصران مجيعا. 

 
 ال  قمج  اب  مية
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د  الراددددددددد  الدددددددددد وقراي  ز رع  ىل م ل دددددددددد بددددددددد20-7-2008
 فمانفبان وهو إرإد ترسيخ ق دية مهمدة جدداال وهد  عددم ال  دو  ابهلز دة ا 
العرامل  ا اء  خراد ال وات مم ه او سفمانفبانال ور إفب  ل ابلتحيو مدم 
ق دددل الشدددعو اسفمددداين اهاهددددال ف دددد وقعدددع  دددازر جدإددددع مدددم ق دددل قدددوات 

و  سياسددية ا افيددة هلددذا الصددراهال بددل إددده  ىل ال دداتوال كمددا  ندده لدديو لدإدده حلدد
سدددحو ال دددوات مدددم العدددرامل وزجهدددا ا حدددرب جدإددددع ا  فمانفدددبانال وكدددل 

فددد حم لدددم  دددزم  ن اددداء هللا هدددؤالء ال إ همدددون ح ي دددة مدددا جيدددري ا الواقددد ال 
هللا مع دداال سبفددبمر احلددرب رغددم بددوش اإلبددم الددذي زعددم  ن مدددع زمددم مددا ام 

سبفبمر لعشدر سد وات م دذ بدد هاال واليدوم احلرب على ما إفمى ابإلرهاب 
سدد وات ور نددر   ي ت دددم إددذكرال بددل خفددروا خفددراان  8قدد مددرت  كثددر مددم 

م ي ددددددا ا كددددددل اهدددددداالتال اسخالقيددددددة والفياسددددددية والعفددددددكرإةال وحددددددص تلدددددد  
ال  ددائية ف دددد بدددد وا محاكمدددة اسش صدد ر اجلددددوي الفدددمى ةمددددان اليمدددين 

ع مكمة جدرائم حدربال  ن در كيد  وهو  ين مم  هل جدعال ا مكمة عي
إلعدددو المددددرب بع ددددو  ال ددددانال هددددم الددددذإم إرتك ددددون اهددددازر إوميددددا ا العددددرامل 
و فماسدبان وفلفدطص   ت صددو مداكم لل دع اء الددذإم  افعدوا عدم  ن فددهمال 
  ددم إ ددحكون علددى  ن فددهمال هددل اسش محدددان  ددرم حددرب؟ال ل ددد اعب ددل 

م قرر  نده  درم حدرب؟  نده  اهدد وهو إ اوم اجليوش ا بلة ا  فمانفبانال م
ف   ا   م   ا ا سددد يل هللا وال إهم دددا كدددالم المدددرب  ن كدددان هللا راضددد  ع ددداال )

(ال وإبهم  نه مم كدان سد  ا ا فدرار أ    الا إَّنا وق   ه   ا ياة الد يا
الشدديخال وال   ري  إددم فددر الشدديخال فهددو مددارب إب دد  كددل  جددراءات الفددالمة 
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 فمانفددبان رغدم  ند   مرإكددا وقوارداال الدد  واحلدذر ا احلدرب وهددو موجدو  ا 
فشدددلع ا  جيدددا ح ولدددم جيددددوح  ن اددداء هللا الواحدددد اسحددددال هدددل قدددررت   ارع 
بدددوش  ن  كدددم كدددل مدددم إددددعم ال اعدددددع ولدددو ر إكدددم لددده إدددد ا  ي عمليددددة 
سددداب ا؟ال  ن دددا ندددر  خت طدددا ا هدددذح احلدددرب ف عدددد ز رع  وابمدددا  ىل العدددرامل  إدددد 

النفحاب م   ن م اففه ماكص إرف   ل  وإ دو  مف لة اجلدولة الزم ية ل
 ن ا دددرود م كدددرا إدددوح  ابهلز دددة و "لدددم ن  دددل ابهلز دددة"ال   دددم خيشدددون العدددار 
ف ددددد ال هدددددل خي دددددى علدددددى  حدددددد  ن  مرإكدددددا هزمدددددع درا ع الشدددددعو العراقددددد  
اهاهددد؟ال   ددم إكددررون  سددبوانة الصددحواتال وكدد ن ال اعدددع هدد  الدد  قدداتلهم 

اجلماعددات العراقيدددة ال اومددة هددد   كثددر مدددم ال اعددددع  لوحدددها ا العدددراملال  ن
وموجدو ع ا الفدداحة ب ددوعال و نكددم قددد هددزمبم مددم ق ددل الشددعو العراقدد ال  مددا 
ال اعددددددع ف دددددد تواجددددددت بعدددددد  حدددددباللكم و  ا خدددددرجبم مهزومدددددون ففدددددتحل 
لبالح كم ا  فمانفبانال فه  مشروه قائمة ل هر قواتكم ا كدل مكدان  ن 

كدد لل ميد   نده سيفدبمر ا سياسدة بدوش احلربيدةال فلدم ااء هللاال  ن  وابما  
إبحددا عددم موضددوه آخددر  ا دداء ز رتده للعددرامل والكوإددع اسر ن وبددرلص الدد  

مددم ال شددر وكددذل   200,000اددهدت مفددريع ضددامة اددارو فيهددا  كثددر 
إلرهدددددداب افرنفددددددا وبرإطانيدددددداال ر إبحدددددددا  ال ب  ددددددية واحدددددددعال كيدددددد   ددددددزم 

نال  ن ددا نؤكددد مددم جدإددد  ن اهاهدددإم هددم واسصددولية  و البشددد  كمددا إزعمددو 
 دددوم قرن ددداال فهدددؤالء اسعدددداء ال  كلدددون وال إشدددربون وال إ دددامون  ال بعدددد  ن 
إبحددداوا عدد هم وعددم  ركددارم اال اركددة الدد  ترمدد  الفشددا  الططددارم احلربيدددة 
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ا  يثددةال سي شددل  وابمددا كمددا فشددل مددم كددان ق لدده والفدد و بفددي ال  ندده رجددل 
 حلرب  بدا.  راي ور جيرب ا

 أه  المجوسنة عل فرأل   
 

م  ل ددداء ال ددد   علدددى 2008-7-22ل دددد ادددهدان ا  رإدددخ  
مفدددددلم بفددددد وي والفدددددمى   10.000اهدددددرم احلدددددرر الدددددذي قبدددددل  كثدددددر مدددددم 

كدددرا إبش وهدددذا لطدددد  هللا بع دددا ح ولكددددم ال نددددري هددددل سددديعدم  فعالدددده  و 
 لةال كيددد  سدددبلعو الفياسدددة الدوليدددة ا هدددذا اللددد   إ ددداال فه ددداو عددددع  سددد

   ا ال  اء ا بلمرا   ون  ن تالح ه الادابرات العاليدة؟ال كيد   د  ا 
الف ر  ىل  سدتاليا وغريهدا؟ال كيد   د  ا مزاولدة مه بده الط يدة؟ال ومدم كدان 
معدده و إددم اهددرم اسخددر؟ال ه دداو عدددع  سدد لة جيددو  ن  ددد هلددا  جوبددة فه دداو 

ر  هداليهم  جوبدة هلدذح اسسد لةال ال ات مم ال  و إم مم  ب اء ال وسد ة وت ب د
 ن ددا قددد فرح ددا جددداال سن ددا صدد ع ا  رإددخ ا ال وسدد ة وقددد اددارو ادد اب ا فيهددا 
ونصددروا  خددوا م بدددمائهم وم ددابرهم ادداهد علددى بطددوالرمال ور نكددم نفددم  
  م  رهابيون حي هاال  ما اليوم ف مثا  الشيخ بوغي  الكوإ  وهو البحدا 

ا  إددران إعبددرب  رهابيددا بفدد و  ندده إددرف  الفياسددة  الرعدد  لل اعدددع والوجددو 
اهلمي دة المربيدة ا بدال ان وقدد سدحو م ده اجل فدية الكوإبيدة مدم  جدل  رضداء 
المربال كي  إبرب  هؤالء مم  ب اءهم؟ال وهللا حص  مرإكا ال تبرب  مم  ب اءها 
مم  ع اء ال اعدعال بدل تفدعى للد    علديهم ومداكمبهم ا بال هدم س دم 

ونال و مددددا العددددرب فدددداسمر  ادددد ه ب ددددابون. ال ع ددددو  ن نددددر  سياسددددة مواي دددد
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الكيل مكيالص ا ال  اء المررال ف د قررت فرنفا  رسا  ال داب  ال مدري 
اإلن اصددل   ىل كونوتددو عاصددمة بي ددص ل  دداء ب يددة عمددرح بعيدددا عددم ا اكمددة 

إوت ابت ددامل مدد  اإل ددا  اسفرإ دد ال كمددا   ددا اسددب  لع ا جزإرت ددا ا بلددة مددا
وزإرح الداخل  الذي فر مدم الفد م مد  والدتده الفدكي ة واسدب  ل ور إعدا ال 
ف رنفدددا ت هدددر ل دددا إوميدددا   دددا مفدددبعمرع ل ددداال وتدددزعم  ن ال  ددداء ال مدددري غدددري 
جدددددا ال  ن الرجدددددل كدددددان ا الفددددد م ور إعددددددم ور إعاقدددددوال فلمدددددا ا فدددددر  ن ر 

اهددرم  ن تدد عهم إرتكددو جر ددة ةدد  اددع ه؟ال   ددا الفياسددة المربيددة الدد  تكددرم 
وتعاقو الصاحلص بف و معارضبهمال كما  ن فرنفا قدد فشدلع ا احبالهلدا 
لل ددزرال ونشددهد ه ددرع إوميددة مددم  ب دداء   ددوان  ليهددا فهدد  بال هددم رغددم  ندد  
فرنفددددداال ورغدددددم   دددددا وزعدددددع  كثدددددر مدددددم ادددددالا را ارات ا الشدددددوايت  ال  ن 

نفدددا فاادددلةال الشددد اب إدددذه ون إوميدددا  ىل ه ددداو لكفدددو الدددرزملال ففياسدددة فر 
فكددان ابمكا ددا رفدد  مفددبو  ال  يددة البحبيددة لل ددرز اسخددر  وعمددل تددوازن ا 

 اإلقبصا   ن  را ت  إ اث اهل رع  ىل ماإوت.
 ن الفددددؤا  الطدددددرو  للمحكمددددة الدوليدددددة  هددددل سدددددب   بوعددددددها 
وتشددد   صددددور الالإيدددص مدددم الفدددلمص ال وسددد يص؟ال  م تبحدددو  ا كمدددة  ىل 

هددددرم احلددددرر ا طددددري؟ال ال   ددددم  ن  ورواب سددددب  ذ ف دددددمل ةفددددة  ددددوم هلددددذا ا
ع وقددة اإلعدددام سورور بفدد و قبلدده للمفددلمصال كمددا  ن ه دداو  رمددو صددربا 
وادبيال و دازر ق داع و دازر غددزع و دازر م دإشدو والعدرامل و دازر  فمانفددبانال 

ون ا كمددددة العاليددددة وإفددددافرون ليددددل  ددددار  ىل واادددد طم  ون  ن وهددددم إبحدددددّ 
هددمال وهددذا ممدددا  فددو ان فددالؤامرات الصدددهيونية تلح  مددا قدددا ع ال إددوق هم  حدددال
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كف ع  إدهم فال إلومو  ال  ن فهمال ل د بد ت ال  ائ  ت هر ف   اليوم 
مال  خددرب ا كمددة  ن 2008-7-31اسو  مددم  هددور كددرا إبش وا  رإددخ 

اإل ارع اسمرإكيدددددة يل ددددددع م ددددده الب حدددددد  عدددددم الفددددددلطة وهددددد  سددددددبك  عددددددم 
آخددددر  ن اإل ارع اسمرإكيددددة ال رددددبم ابلفددددلمص كمددددا مالح بددددهال وهددددذا  ليددددل 

 كران ساب اال وهد  قدد تددخلع ع ددما ر ت  ن اإلخدوع اهاهددإم اسدبطاعوا 
  ن إ اوموا الصرب.

 
 
 

 وقييم ا ركات اإلس مية
 

احلمدب الذي ب عمبه تدبم الصداحلاتال ل دد ت دص جلميد  الدراق ص 
ر  ا ل  دددددان إ دددددص ح دددددا  ن ح دددددم احلركدددددات اإلسدددددالمية ا زم  ددددداال فمدددددا جددددد

احلركدددات اإلسدددالمية هددد  الددد  تصددد   الفياسدددة الداخليدددة وا ارجيدددة هلددداال ور 
ت ددددر ال دددو  العاليدددة البمثلدددة ا المدددرب  ن ت دددرو  ج ددددرا علدددى  ب اءهددداال 
ف صدد حع سددالحها هدد  الدد   مدد  الدد ال  مددم الشددر الصددهيونية وكددل هددذح 

  ل  مرإكددا ا ال ط ددةال  مددا مددا جيددري البطددورات هلددا معدداين كثددريع ابل فدد ة لفددب
ا  فمانفددبان فددد مر ع يددو جدددداال ف ددد اعدددتث العدددو اسمرإكددد   ن احلركدددة 
اإلسددالمية ه دداو والبمثلددة ا حركددة يال ددان تددز ا  ا ددة إومددا بعددد إددومال و كددم 
 كثدددر مدددم نصددد  الددد ال  كمدددا امبددددت نشدددايها لبشدددمل العمددد  ال اكفدددباينال 
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 8م ددذ  ر هددو  مددري تلدد  احلركددة وقددد  اسددكعفدد مري الددؤم ص الددال ممددد عمدد
كمددا إ دو  اسعددداءال بدل نددر   ن لددإها نشددايا   سد وات مدم المددزوال ور تب د 

 عالمية ابللمة العربية إل هار ح ي ة وجو  الهاجرإم زان همال كما  ن هدذح 
احلركددة قددد كفدد ع جتربدددة يوإلددة ا كي يددة البعامددل مددد  الشددعوال وهدد   دددد  

ترإدددال كمددا تراجعددع عددم بعدد  اسخطدداء ال  هيددة  زمددم ومكددان احلددرب كمددا
الفدددداب ةال مثددددل البعامددددل مدددد  اإلعددددالم واالن بددددا  للواقدددد   ون تددددرو اسصددددو  
اإلسالميةال وه  ال وع احل ي ة على اسرو وليو كرازاي الذي إعلدم مصدريح 
جيداال فم ر  خرود مم جاءوا به ففوث إلحد  ملدمال فالدذإم إعولدون علدى 

ا العرامل جيو  ن إعلموا  ن الرون كانوا  كثدر عدد ا ال وات اسمرإكية ال  
ور ت  عهم  ل ال وما ال إعلمده اسمرإكدان  ن ال اعددع ا  فمانفدبان ليفدع 
تلددد  الددد  ا العدددراملال فكدددل  ع ددداء ال اعددددع ا  فمانفدددبان قدددد ابإعدددوا  مدددري 
الؤم ص مم فيهم الشيخ  سامةال لدذا  دد  ن فيهدا قيدا ع واحددع أتمدر اجلميد  

فدددم  م هددداال والهددداجرون ال إعملدددون لوحددددهم كمدددا فعلدددوا ا العدددرامل  ف دددد وإ
اختقع الابرات الدو  اهداورع بعد  خدال  ال اعددع و     لد   ىل بعد  
الشددداكلال وقدددد ت دددص ل دددا  ن اإل ارع ال اكفدددبانية ا ائ دددة هددد  جددداهزع ل دددرب 
  م اي  ال  ائل وقدد ادهدان م بدل االادة  خدوع مهداجرإم بعدد قصد   مرإكد

لل ر ال وهذح العمليدة تزام دع مد  وصدو  اجل درا  اسمرإكد  اسو  ا العدرامل 
بيتإيدددون وقائدددد قدددوات اإلإفددداث  ىل  سدددالم آاب  ل ابلدددة مشدددرثال إلج دددارح 
علدددى الب دددازالت اجلدإددددعال فددداإل ارع اسمرإكيدددة ال تشددد   مدددم الب دددازالت الددد  

 دداي   لدد  ج دددي ا تلدد  ال 120إ دددمها مشددرثال ف ددد  رسددل  كثددر مددم 
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ولكم  مرإكا غري راضيةال ل د تعاونع احلكومدة ووصدل اسمدر  ىل  ن يل دع 
 مرإكا مم احلكومة ال اكفبانية عز  بع   جهزع اإلسبا ارات ال اكفبانية 
ال  تدبهم ملبداان وزورا   دا تفداندان ا  فمانفدبان  و م داي  ال  ائدلال و هدو 

ال شدددل اجلدإددددال إوسددد  جددديالين رئددديو الدددوزراء لل ددداء بدددوش والبحددددا عدددم 
فكلمدددا فشدددلوا ا سياسدددبهم اإلقبصدددا إة والفياسدددية حددداولوا   هدددار مشددددكلة 
ال اعدعال  ن ا مهاجرون و بعون لعنصار ونعاو م ا جها هم ومبي  ص  ن 
هللا سددددد حانه وتعددددداىل سي صدددددران عمدددددا قرإدددددو  ن اددددداء هللاال  مدددددا ا الصدددددوما  

كيددد   ن سدددلطة ع ددددهللا   واسوجددا إم فددداسمور تفدددري علدددى مدددا إدددرام وقدددد ر إ دددا
إوسددد  ر ت ددددر علدددى الفددديطرع وهدددد ت اسمدددم البحددددع بفدددحو  نشدددطبها 
بفدد و ف دددان اسمددمال رغددم  ن ه دداو بعدد  ا الفددات بددص احلركددة اإلسددالمية 
 ال   دددا  بمعدددة خبصدددون  خدددراد ا بدددل مدددم  رضدددها واحلمددددهللا علدددى  لددد ال 

عطيدل جهدا هم وبعد مثدان سد وات مدم  خبطداث مشدرث سب داء الفدلمص وت
ا كشددمري نددر   ن احلركددة اإلسددالمية الكشددمريإة نشددطع مددم جدإدددال وكددل 
هذح احلركات تب   جامعة  فمانفبان اجلها إة فلهدا اسسد  يةال وال توجدد  ي 
مكان فيه جها   ال وه او مدربص مم اجليل ال دمي إ دمون العدون وا طد  

شدددددكلة الددددد  تواجددددده هدددددذح سب ددددداء االمدددددة اإلسدددددالمية ال ددددداومص د ا دددددا.  ن م
احلركددات اإلسددالمية  اخليددة ق ددل  ن تكددون خارجيددة فدد حم نشددهد مددا جيددري 
بص محان احلركة اإلسالمية ال   حع ا فرو اسمم ا غدزع وبدص مدم ال 
إرإدون  ل  وال بمص لعفكر العلمانيةال ف د اهدان ت  دريات ا غدزع قبدل 

م هللا ابادددر ابالعب ددداالت فيهدددا  ي دددا  ورجدددا  مدددم محدددان كمدددا  ن سدددلطة را
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الفياسية بعد م بل نشطاء مدم محدان ا ال د ة مدم ق دل ج دو  اإلحدبال ال 
وع ددددددما ت هدددددر هدددددذح ا الفدددددات إفدددددبمر العددددددو ا الططاتددددده ف دددددد ادددددر ت 
العائالت ال دسية مم م ازهلا بشها ع العار ور فرو  حدا ساك اال  ن  رو 

اسصدليص ة دج فارغدةال   ا ال ددن مبلدةال فكيد  اب بدل  ن إطدر  الفدكان 
ر إبحدددد ال لفدددطي يون ضدددد عددددوهم ففدددوث نشدددهد  مدددورا خطدددريا ا ح هدددم 

 ونف    ن ف ظ اجلمي ال وهللا  كرب والعزع للمفلمص.
 
 

 لواونامو
 

س  دا قليال عم  بشد  سد م ا  رإدخ اإلنفدانيةال ف دد ت دص 
اجله مد  ر إ علده  للعار  مج   ن ما ت عله اإل ارع اسمرإكيدة ا  لد  العب دل

هبلددر وال الددرون وال مددم كددان قدد لهمال ففدد  دا عددم كددل تلدد  االنبهاكددات 
ال  جرت ه او لك  نث ع جرائم  مرإكا للبارإخال ولك  إعلم  ب داءان كيد  
 ن ا صربان ا مواجهة العذاب اسليم ا الدنيا م ابدل هللا و إ  دا وج دة هللا ا 

م 2008-7-27 ن ا  رإدددددددخ اسخددددددرعال وم اسدددددد ة هددددددذا احلدددددددإ    كددددددر 
سدلمع الفدلطات اسمرإكيدة الدوايم ال طدري جدار هللا صداال الدري  ىل  ولدة 

سدد وات مبباليددة  ون  ن إددبهم  ي  8قطددر بعددد  عب ددا  وتعددذإو و لددم  ام 
 نددوال وهددذا إعددين  ن  صددل اإلعب ددا  خطدد  فددا  ال وال خي ددى علددى  حددد  ن ددا 

 إددة وقددد مورسددع مددم ق ددل اددكال مددم  اددكا  الع و  21اددهدان ا ال ددرن الددد
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اإل ارع اسمرإكيددددة الددددد  كاندددددع تشدددددتي مدددددم الادددددابرات ال اكفدددددبانية برةسدددددة 
مشددرث كددل عددرر وابكفددباين و سددالم  معددارو لفياسددات  مرإكددا  و غددري 
معارو هلاال كاندع االسدبا ارات ال اكفدبانية ت يد  ال دان وكد  م  در   نعدام 

إم  رسددلوا  ىل غوانب ددامو  % مددم الددذ80وال فائدددع هلددمال وا ددع  ن  كثددر مددم 
كانوا مم اسبر ء الذإم ال  خل هلدم مدا جدر  ا وااد طم ونييدوروال ومدزاعم 
 مرإكا   ا  نش ت الف م مم  جل ر  ح وقها  مر مر و  عليهاال فهد  قدد 
قبلع  كثر مدم العدد  ال بدو  ا الربجدص وغريهدا  ضدعاث م داع ةال سدواء 

ت الفدد م لكد  إ هددر الرجدا  وجيددربهم ا  فمانفدبان والعدراملال ومددم    نشد 
علددى تميددري  إدد هم وم ددا ئهم الع دإددةال وقددد فشددلع  مرإكددا ا  لددد ال  ال  ن 
الف م ب   وعة عار عليها وسيالح  هذا الفد م وف ائعده كدل اإل ارات 
اسمرإكيددة الددد  سددببع و   ارع بدددوش سن كدددل هددؤالء اجلدددد  اددهدوا مدددا كدددان 

 علوا اي ا  بدا. جيري ا غوانب امو وسكبوا ور إ 
 نددين سدد  دا عمددا جددر  للم اهدددإم اسسددر  الددذإم كددانوا ا 
غوانب امو و ت ط  حزان لا جر  هلدم و  عدو هللا  ن ال إرإ دا مكدروح وال إفدل  

 علي ا مم ال إرمح ا.
بد  العذاب  ما ابسسر ا الواجهات ا  فمانفدبان  و ا طد  

بطده وبيعده لعمرإكدان  ىل سد م ا ال اكفبانال ومم   إ  ل الف ص بعد ر 
بمددددرام وهدددد  قاعدددددع عفددددكرإة  نشدددد ها الددددرون ول ددددا فيهددددا  رإددددخ عرإدددد ال ف ددددد 
ادددهدت معاركدددة  ا ددداء جهدددا  الدددرونال كمدددا عشددد ا ا تلددد  ال ددداي  ا عهدددد 
يال ان بفالم و مانال  ما اليوم ف د  ص حع معب ال آخر لكل مم إ صد 
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 ليددهال فمددا جيددري ا غوانب ددامو تميي دده عددم اسن ددار وم دد  العدالددة مددم الوصددو  
معروث  ما ما جيري ا بمرام فمري معروثال إبم تعذإو الفد ص بفدرعة ا 
بمددرام وماولددة  خددذ العلومددات اسوليددة م ددهال   بعددد مدددع قصددريع إددبم ن لدده  ىل 
الفددد م اجله مددد  الفدددمى غوانب دددامو لكددد  إدددذومل  صددد اث العدددذاب بشدددص 

ضددد  خواندده و  ا رفدد  إددبم خترإددو اسلددوانال فه دداو مددم جيددرب علددى الب فددو 
ع لده بوضد  الادددرات ا يعامده ابسددبمرار حدص إصدد   مددم ا وليعددا  اببال 
وا معب ددل غوانب ددامو  اهدددون مدددم ون علددى الادددرات  ون  را رددمال هددذح 
 مرإكدددا الددد  تددددع    دددا  دددارب الاددددرات ا ج دددوب  مرإكددداال وهددد  تمطددد  

لدد  الب دداراع ا  فمانفددبانال وبفدد و علددى كددرازاي و  ارتدده الدد  توريددع ا ت
الادرات ف د بع   خوان ا الذإم خط وا ا ال اكفبان  ون  ندو ع دوهلم 
و صدددددد حوا مددددددم اهدددددددانص ابلدرجددددددة اسوىلال   تبدددددددواىل اسسدددددداليو الشددددددديطانية 
البعذإ يةال فب هر اه دات اسمرإكيات مم الف  آي  إه وهم عار ت  مدام 

ةال فبوضددد  الددددماء ا مكدددان وتددددف  رءون اإلخدددوع وإلعددد, بطمدددثهم ال  فددد
اسسدددر  فيهدددا ابل دددوعال وكدددل هدددذح اسمدددور تدددوح   ن  مرإكدددا  دددارب الشددد اب 
ن فددية عددم يرإدد  اإلسدداءع  ىل ع يدددرم اإلسددالميةال ف ددد ت ددص   ددا ال  ددتم 
اإلسددالم كمددا تدددع  ا العلددمال و  ا قدداوم الشدداب  ي  سددلوب مددم  سدداليو 

و عارإة لدع سبة  اهرال ختيل هدذا اسمدر  نده البعذإو إ زه م ه مالبفه وإت 
فصل مم ق دل مدم زعدم  نده البح در اسو  ا العدارال  مدا اسمدر اسخدر فهدو 
 ع دددم فه ددداو مدددم  جدددرب علدددى ممارسدددة الر الدددة وفعدددل ال احشدددة مددد  اه ددددات 
اسمرإكيدددددات وابل دددددوعال و  ا رفددددد  فيبطدددددور اسمدددددر  ىل  ن إ عدددددل بددددده اللدددددوايف 
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سددد وات وادددا ا ن دددو  8ن إ دددرمل بدددص  ب واب ددده لددددع  كدددرمكم هللاال ختيدددل  
العب ددل ال إفددم  هلمددا ابلل دداء  بددداال كمددا  ن ه دداو  ادد اء إ عددل ملددم ن ددو 

 اهدددددإم  سددددر  ا غوانب ددددامو بفدددد و اإلاددددا   6اسمددددرال ل ددددد ا ددددع م بددددل 
الطدددددد  وزره فدددددديهم اسمددددددراو مددددددم  جددددددل الب ددددددارب الط يددددددةال فمدددددداتوا مددددددرو 

ا غوانب ددامو  ن جيدددرب اسسدددر  علدددى لددد و  الفددريانال ومدددم  ادددكا  العدددذاب
العلددم اإلسددرائيل  وهددذا إعددين  ن  مرإكددا ت ددر   ددا جددزء مددم الكيددان الصددهيوين 
وإعطددد  ادددرعية لدددم إ اتلهدددا ملدددذح احل دددجال كمدددا  ن الفدددلطات اسمرإكيدددة ا 
العب ددددل جتددددرب الشدددد اب علددددى   اء البحيددددة للارقددددة اسمرإكيددددة  و مددددا إفددددمى 

اإلنفان ا فكرح و نبماءاتدهال  مدا الشدبائم فحددا  ابلعلمال وهذا تصدإر حل 
وال حدددرد فدددالعب لون إصددد  ون   دددم مدددم الع يددددال وإ دددا ون ابسل ددداب الفدددي ةال 
تددددم فعددددال ع يددددد ولكددددم ب ولدددديو لل شددددر  و  مرإكدددداال كمددددا جيددددرب اهاهدددددون 
اسسددر  علدددى الصدددياحة وال  ددا  كدددالكالب وغريهدددا مددم  صدددوات احليدددواانتال  

 دددو مثدددل الكدددالبال وه ددداو عدددذاب آخدددر وهدددو البعليددد  كمدددا جيدددربون علدددى احل
سكثددر مددم سدداعات  ون  ن إعبمددد  ال علددى  إدددإهم العل بددانال كمددا إربطددون 
وإ عدون بوضعية اثببدة وإتكدون ا حدر الشدمو لفداعات يوإلدةال كدل هدذح 
اسصدد اث مددم العددذاب ال إفدداوي اددي ا ممددا سدد  كرح اينال فالعددذاب اسكددرب 

اإلخدددوع وركلهدددا واجللدددون عليهدددا مدددم ق دددل ضددد ايف هدددو  زإددد  الصددداح   مدددام 
اإلسب واب اس انال كما     الش اب مدم الوضدوء  و الصدالع كمدا   عدون 
مدم ال ددومال هددذح هدد   مرإكدا الدد  تدددع  حرإددة اإلنفدان وكرامبدده وهدد  ت بهدد   
كدددل احل ددددومل  ون  ي خددددوث مددددم هللاال ف ددددد سدددد وا اإلالح و هددددانوا كب دددده  ون 
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إصرب مم ب   مم  خوان دا ا غوانب دامو وخيفد   خوث م هال ونف   هللا  ن
اإل ارع اسمرإكيدددة ومددددم كددددان معهددددا ا هددددذح احلددددرب اجل انددددة ال الددددة الفددددمى 

سدد وات  8"ابحلدرب علدى اإلرهداب"ال ولديعلم اجلميد   ن دا صدمدان سكثدر مدم 
ا غوانب امو رغم العذاب ور نرك  سمرإكدا وسياسداراال ونفد   هللا  ن إ د  

 الفلمص مجعيا آمص  رب العالص.    سراان و سر 
 
 
 

 ال كرايت
 

مال  نددده إدددوم لدددم  نفددداح 2008-8-1اليدددوم إدددوم مجعدددة والبدددارإخ 
 بددا ومدم اجلدددإر ابلدذكر  ن جيبمد   رإددخ واحدد مد  اجلمعددة ا هدذا الشددهرال 

م ف ددت صدداح  و خدد  ا هللا 2003-8-1ف د  مثددل هدذا اليددوم اجلمعددة 
هللا ع دما قاتل رجا  اسمم الكي يص الدذإم ال طل الشهيد فيصل عل  رمحه 

 رسلوا مم ق ل الوسا  واإلإد  ر آي العب ال دا ا مدإ دة مم اسدا وقدد  داين 
هللا بكرامة م هال واسبشهد فيصل ا مفداء  لد  اليدوم نفد    ن إرمحده رمحدة 
واسددعة و ن جيعددل كددل مددا فعددل ا ميددزان حفددانبه.  ن الددزمم  ددر بفددرعة وا  

 ل ددا مددد  ضددع  العدددوال ول ددد اعددتث  ن اسمددر ر إعددد بيددد كددل إددوم إب ددص
الشدديخ  سددامة ح  دده هللاال وا بددرانمج "مورنددغ جددو" مدد  ق دداع  إددو  مي  ن ر 
سدددد  اسمرإكيددددة  دددددا مفدددداعد الددددرئيو بددددوش للفياسددددة اسم يددددة وا ارجيددددة 
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"رإبشار " عم ال اعدع وصعوبة معرفة ما جيري بداخلهاال واعتث  ن اسمر 
لفيطرعال ولو   ال    علد  الشديخ ا هدذح الرحلدة فد ن ال اعددع خرد عم ا

سبواصل الفريعال ف  دا كاجلراومدة ا كدل مكدانال كمدا غ دو مدم البطدورات 
بددص   ارتدده والاددابرات ال اكفددبانية الدد  بددد ت تصددحوا مددم غ لبهددا وانب هددع 
لكائددددد هددددؤالء اسعددددداءال ف ددددد نشددددطع العمليددددات ا كشددددمريال وتددددم ن ددددو  

ع اسمرإكيددددة  ن هللا هددددو الددددذي صددددربان ا هددددذح احلددددرب الشرسددددةال الدددد  لددددة ار 
ارتك ع فيها  ازرع  نفانية ع يمةال و ما الشيخ  سامة فلم ت الوا م ه مدد  

  وان قبلبمدوح كدان  لد  اكرامدا مدم هللا لده  الدهر  ن ااء هللا الواحدد اسحدد
اسمدددورال وملددددذح ال   ال  ن دددا خبدددري والعدددددو فدددزن كثدددريا لدددا وصددددل  ليددده بشدددها ع 

ال اسدد ة بددد  الدددرئيو بددوش ابلبعددددإل ا  جهزتدده اسم يدددة واالسددبا اراتية بعدددد 
فشددددددددلها فيمددددددددا إفددددددددمى ابحلددددددددرب علددددددددى اإلرهددددددددابال وال ترإددددددددد هددددددددذح اإل ارع 

ا هددذا اسسد وه  كثددر  خفدر ف دددرإص ا دوو ا مفددائل الدداخلال واجلمهدو 
ا بعدد إدومال  لد  اداجمل و ي دبهمال واسمدور اإلقبصدا إة تب داقم إومد 50مم 

 مددددا تددددم ف هدددددي لدددده م اسدددد ة مددددرور عشددددرع سدددد وات علددددى ضددددرب مراكددددزهم 
الب ففد ال  دددي لدده  ربعدة جثدد  مددم قواتدده الد  ت اتل ددا ا  فم فددبانال ف ددد 

مددددد هم  مرإكدددددان  4مدددددم قدددددوات البحدددددال  ال ددددداتو و 5قبدددددل ا هدددددذا البدددددارإخ 
 واحلمدددددب الددددذي مكددددم اهاهدددددإم مددددم  ل اندددده الدددددرونال ومددددا جيهلدددده هددددو  ن
اهموعدددددات الدددددد  انبفددددد ع للبحددددددال  الشدددددما  سدددددداب ا قدددددد تراجعددددددع عددددددم 
مفدداندرا لكددرازاي ورفعددع الفددال  اليددوم ل اتلددة ا بلددصال ف ددد اددهدان الددال 
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فى ا هريات وهو قائد هموعدة ياجيكيدة وهلدا عالقدة ابجلهدا  سداب ا وهد  
 تبحد  كرازي ومم معهال ل د خفر بوش احلرب و ن ر إ  ل بذل .

وقدددددد اقدددددتب كمدددددا قلدددددع سددددداب ا  2008-8-2ا  رإدددددخ   ن دددددا
سدددد وات علددددى  حددددداا ضددددرب الدددددفاعات الب ففددددية  10 كددددر ت مددددرور 

البابعة للوال ت البحدع ا نريور وت زانياال وما خي يه هللا للع ا   مر ال إ در 
عليدده  حددد  ن إ هددرحال فلددم  كددم  علددم  ن اإلعددالم الصددهيوين الكيددين والعددال  

ع لك  ترود اسكا إدو وتعدذب العدائالت الفدلمة ا كي يدا سبباذ مىن ما 
ة ة ال حد  عدينال ك دع ا سد رإة مهمدة ا هدذح اس م وقدد حصدل ه داو 
خلدل  مدين لددد   خوان دا ا ل دددنال واعب دل مددم كل  داح ابلبواصددل مد   خوان ددا 
ا الفددعو إة وكي يددا وبعيدددا عددينال فددال  حددو  ن  تواصددل م ااددرع  ي  ش ا 

ا لعرفب ددا بشدددع الراق ددة الوجهددة ضددد  تصدداالت ا اإلليكتونيددةال ومدد  ا ددارد ن ددر 
 6 لددد  وقعدددع الصدددي ة ف عدددد  عب الددده ا ل ددددن اسدددبطاعع جهددداز اإلمي آي 

معرفددددة  ركددددات بعدددد  اإلخددددوع ا كي يددددا ووجهددددع الفددددلطات الكي يددددة لكدددد  
ت حدددد  ع ددددا ا احلدددددو  الصددددومالية الكي يددددةال وحصددددل زوبعددددة  م يددددة ا كي يددددا 

لفددلطات   ددا اقتبددع مددم  عب ددا  و  ددا وجدددت حاسددوب   ومددا وزعمددع ا
 ىل  الدددد  مددددم ا ددددزع الت اإلعالميددددة العهددددو ع لددددد  هددددؤالءال فددددالعروث  ن 
الاابرات العالية ت ص لل ان ما وجدت  اخل احلواسيوال  ما ا هدذح الدرع 
ر تكشددد  عدددم مبدددو  احلواسددديو ا مولدددة كمدددا زعمدددع والفددد و هدددو عددددم 

ال ل د ل  وا قصة ع يمة لك  جيل وا تعداي  العدار ومدم  جدل وجو ها  صال
تفدوإ  الدذكر تال ف دد  كددروا   دم راق دوين  ليكتونيددا م دذ ادهور واسددبطاعوا 
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معرفة مكاين عرب جهاز الثرإة وهذا كذبال فدال  سدبادم هدذح اسجهدزع  بددا 
 ع دددددما  كدددددون ا الددددددنال ور  قابدددددل هدددددؤالء الم دددددر  ىل إوم دددددا هدددددذاال سن هللا
إرادين وإهدين سواء الف يلال والفدؤا  الطدرو  هلدمال هدل  مفدكبم ر؟ ل دد 
فشددلوا فشددال  رإعددا ب  ددل هللاال وع دددما ر جيدددوا  ي مددربر ل شددلهمال اسددب زوا 

 عاادورال ة ا مال ددي هد  عائلدة م دوئلمصال واعب لوا عائلدة عربيدة برإ دالف
وهدا   دا آوتدينال  ف د اعب ل اسب واسم واإلبم وال  ع  ون وجه حد ال وارم

كمدددددا  اادددددوا بيبدددددا سخدددددع صدددددومالية إفدددددكم ولددددددها ا ل ددددددنال ولددددده نشدددددايف 
 سددددالم  ا ب دددداء الفدددداجد ا الفدددداحلال وزعمددددع الفددددلطات   ددددا وجدددددت 
 ورامل ختصددينال فكيدد  إع ددل  ن  تددرو  هددم ادد ء ع دددي وهدد   وراقدد  لددد  

 ا تل  العائالت؟ال ومم إشهد الصور ال  ا تل  اجلوازات سيعلم جيدا  
مل  ة ومدبل دة ومدزورع لكد  إمطدوا فشدلهم الدذرإ ال   دا  روامل كي يدةال كيد  
   ن  مبلدددد  ورقبددددص بصددددورع واحدددددع ا آن واحددددد؟ال   ددددا صددددورع لشدددداجمل 
ه دددي مددم الددربارم والعددروث  نددين  عددر اللددونال فددال  ادد ه تلدد  الصددور  بددداال 
علددددى كددددل حددددا  اسددددبمرت الدددددااات ا مال دددددي واعب ولددددوا ااصددددا آخددددرال 
ة ة  ن  خوح له عالقة ب اال وهذا مم  كا إ همال ووزعدوا صدورا عدرب اإلعدالم 
عم اا  إفمى ز   مفلمال وزعمدوا  نده إبحدرو معد ال كيد    ن تدتو 
عائلبدده بفددالم  ن كددانوا صددا قص؟ال  ن ح ي ددة مددا جددر   نددين ك ددع  ا دداء كددل 
 هذح اسحدداا الع يمدة والد   حدداع ادرخا ك دريا ا كي يداال ك دع ا آمدان
وبعيد كل ال عد عم كي ياال فكي  إع دل  ن تلد  احلكومدة ختلد  سد يل مدم 
  دددع  ندددده آواين لدددددع سددد عة  اددددهر؟ال ومددددم  كدددا إ هم  كددددرهم  نددددين مرضددددع 
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مدددرو الكلددد ال وملدددذح ال اسددد ة  حيطدددع مجيددد  الفشددد يات الكي يدددة وغل دددع 
 الطددرمل الربإددة وال حرإددة وكدد ن الدولددة  ددارب  ولددة  خددر ال   للافددارع!ال لددا ا
ت  دد  كددل هددذح اسمددوا  مددم  جددل فددر  واحددد؟ال ال حددو  لدده وال قددوع  ال اببال 
ومدددا حصدددل  ن هللا ابدددبالين ا هدددذح الددددع ف دددد اعب دددل الكثدددري مدددم الفدددلمص 
بفدددد    ون  ن إكددددون هلددددم عالقددددة م ااددددرع  و غددددري م ااددددرع رال  ن اهلددددددث 
م الرئيفددد  مدددم اإلعب ددداالت هدددو ضدددرب الفدددلمص و  الهلدددم و خدددافبهم وحدددثه

علدددى عددددم مفددداعدع  خدددوا م  ا ددداء ا دددمال وتفدددوإ  الدددذكر تال وتدددم نعلدددم 
جيدددا  ن اجلهدداز اإلسددبا اراو اجلدإددد ا كي يددا إبكددون مددم قيددا ات مفددلمة  
قرإ دددة مدددم اهاهددددإمال فلددددإ ا معلومدددات مؤكددددع  ن ابدددم خدددا  عيفدددى الكيدددين 

خالة وإفمى نور الدإم وهو ولد وزإر الدفاه الكيين إوس  حاد وهو زود 
عيفىال نعلم  نه قيا ي ا جهاز مكافحة الب فوال وهذا الولد نور الدإم 

ال ف ددد زارح يلحددة الفددو اين 2002قددد سدداعد عيفددى كثددريا ا مم اسددا سدد ة 
وعيفى ا الفبش ى ا تل  الفد ة ا ندريور وسداندااال بعدد  ن وفدر هلمدا 
 مكددددددددان للراحددددددددةال واليددددددددوم إ دددددددد  ا الصدددددددد  اسو   اربب ددددددددا عددددددددرب جهددددددددازح
االسددددددبا اراوال ولدإدددددده   اعددددددة  سددددددالمية مليددددددة وتفددددددمى "  اعددددددة الفددددددالم"ال 
إفددبادمها لصددلحبه ورغدددم  ن ددا نعلدددم  ن عائلبدده مبدإ ددة وم دددة للاددري ونشدددر 
الددددإم فددد حم ال ندددبهم اإل اعدددة ومدددم فيهددداال كمدددا ج دددد الشددد اب الفدددلم لكددد  

ادرح إعملوا م  الك دار ضدد  خدوا مال ونفد   هللا  ن إك ي دا ادرح كمدا ك داان 
لعدائالت الفدلمة بفد و اغريحال ل د س و هذا الولدد ا  عب دا  الكثدري مدم 

 عطددداءح العلومدددات الكا بدددة للك دددارال وهدددو إ حددد  ع دددا بفددد و الدددا  واجلددداح 
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والفددلطة  امددا ك بيددهال وتددم نعددرث كددل  ركاتدده و مدداكم راحبدده وعددد  زوجاتدده 
هللاال كمدددددا وبيوتددددده و رقدددددام هوات ددددده كلهددددداال فهدددددو  دددددع مرمدددددى نريان دددددا  ن اددددداء 

إفبادم بع  يالب العلم الذإم رضوا ابلدنيا وإفبادمون ا  سب واب 
الفلمصال ف د ا دع  ن الشديخ  بدو بكدر ع دد الشدهور  ر محدزع إبعداون مد  
جهدداز مكافحددة اإلرهدداب واجلواسدديو مددم  جددل اإلمفدداو ابهاهدددإم وه دداو 

 . غريح نعرفهم جيداال وكل سيل ى مصريح حفو تعاونه م  اسعداء
ل ددد يددار وين ا هددذح ال ددتع مطددار ع ال دد  وال دد ر  قصددد كدد فالم 
)تدددوم وجدددريي(ال فالعمليدددة كلهدددا وهدددم ا وهدددمال ولدددوال ا ددد  ابب ومعدددرف   نددده 

 ع مم   ام هدذح الصد حات ا الوقدع ا دد ال كاجل ار الذي ال إ هر لا  
فدلمة ف د مرت اس م  ون راحدة بفد و مبابعدة عمليدات  إدذاء العدائالت ال

والبعددرو لعوراردداال وفددد  عل ددع الفددلطات   ددا سددب بش كددل بيددوت الشدد اب 
احلركص العارضص لفياساراال وك نين س جل   لديهمال  ندين قدد جلد ت  ىل الدركم 
 هللا الشدإد وهذا إك يينال و ن كانوا رجاال فليعربوا احلدو  لواجهة الرجا . 

ا إعدددين م فدددال خي دددى علدددى  حدددد مددد2008-8-7 ن دددا ا  رإدددخ 
هددذا البددارإخ ا مفددريو اجلها إددةال فه دداو  كددر ت كثددريع م اسدد ة هددذا اليددومال 
واابملع ال  وات واجلرائد وت اففع ا مج   كثر العلومات البعل ة ةركب ا 
ولك هددا كانددع فااددلة كا بددةال  ن اإل ارع اسمرإكيددة وقعددع ا مصدديدت ا بعددد 

 ففية ا ادرمل  فرإ يداال وبعدد العمليات ال وعية ال  اسبهدفع مراكزها الب
 ل  اسبهدافع معفكرات ا ا خوسع وغريهاال وبد ت الواجهدات ال عليدة 
بي  ا وبص اإل ارع اسمرإكية الصهيونيةال  نه اهر تددمري مراكدز الفد  آي  إده 
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سدد وات مددم تلدد  اسحددداا  هددرت ر و   10ا كي يددا وت زانيدداال وبعددد مددرور 
خبصون العمليات بعد كدل هدذح ال دتعال   فعا  الكي ص وحلي هم اسمرإكان

وإ ددددو  ن الشدددكلة ال انونيدددة بدددص عدددائالت الدددو  ص  وي اسصدددو  الكي يدددة 
والذإم قبلدوا خدال  خددمبهم إل ارع اسمرإكيدة ا  لد  الركدز الب ففد  قدد 
وصلع  ىل م بماهاال وقد انبصرت هذح العدائالت  خدرياال وبعدد مواف دة بدوش 

إددد جمل علدددى مفددداعدع وعدددون كدددل مدددم لددده عالقدددة  علددى ال دددانون اجلدإدددد الدددذي
هددارب سددواء كددانوا ج ددو ا  و مبعدداونص  و  بعددص للشددركات ر ابحلددرب علددى اإل

اسمرإكيددددةال  و الددددو  ص ا سدددد ارارا و مشدددداهلم ا البعوإ دددداتال ومددددا إل ددددع 
ال  ر ا هذح الف ة هدو ماولدة ربد  الفدو ان و إدران ابلعمليدة الد  جدرت ا 

خدددر مدددم هدددذح اإل ارع الددد  الخت ددد  عدددداورا ابلشدددعو م وهدددذا ردددور آ1998
الفدددو اينال وليفدددع لدددد  اإل ارع اسمرإكيدددة  ي  ليدددل مزاعمهددداال فددد حم مدددم 

 خط  للعملية ور تفاعدان  ي  ولة كان ا هذا العار.
 ما الع د ال  ري ف د ك ع  وجه و نص  و خط  لا بعد 

 اهاهدإمال وتم خبري  سبيالءان على الدن اجلدإد ا الصوما  م   خواين
و بع ا كبابب ا لعحداا كالعا ع ف حم ا  ةواحلمدبال و رو هللا واسع

وهو إوم ا ميو وهو إوم بكاءهم كما هو إوم فرحب اال ونف   7 رإخ 
هؤالء  ن ا ر نفبهدث كي يا ا اب ف اسمرال  ما اليوم وما ام كي يا قد 

 ا فلبب  ر الصائو واسمور خط ع نفاءان و عل ع احلرب العل ية علي
اجلفيمة الع يمة ال  سبصي ها ف حم ن در على ضرب  على سلطة ا  
كي يا  ون  ي ع اءال كما ن در على   خا  هذا ال لد ا فوضى سياسية 
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ال  اإة له  ال  ن إشاء هللاال و ن ااء ب ست  كي يا ما ت كيها كما  بكع 
 بعزإز. نفاءان و ي ال اال وما  ل  على هللا 

ل د ت هاي اإلعالم الكيين مذكرو و كروا  مورا غري صحيحة 
وجدوها م  الذي و عل وا  ن تل  الذكرات كانع م  احلاسوب ا ان ر 

مال وقد ت اعلع  حداا 2007ح ي    م  وال ي ا احلدو  س ة 
الطار ات ال ربكة م  الذكر ت وهذا ما  را ته الدولة واإلعالم الصهيوين 

وجهال ولو      ل   ىل  فشا  الوسم الفياح  هلذح الف ة فال  ن ال
بذل  سن  مرإكا سبدف   كثر هلؤالء اجلائعص والفراقصال ووصل اسمر  ىل 
 ن ارم بع  ال واب احلكومة  ن بداخلها  انن إبعاونون مع  وإعطونين 

م  حدا ا العلومات اسولية لك   هرب مم اسممال و اهد هللا  نين ال  عل
اسمم الكيين سو  نور الدإم ولد إوس  حادال وهو عدوي حاليا ف د 
ج د ال ات مم  جل اال وهو بذاته إ ح  عين وعم ابم خالبه عيفى 
الكيينال ومجي  ا اب الهاجرإم سواء مم كي يا وغريهاال ر تبوق  
خ الطار ات ا كي يا ف د  را ت الفلطات اإلسبمرار ا مهازهلاال وا  رإ

م اعب لوا ااصا م  زوجبه كان عائدا مم مال دي 11-8-2008
وزعموا  ن زوجبه تكون "فاضل هارون"ال وبعد  ن كش وا   ا امر ع وقعوا ا 
احلردال ور إبوق وا ه اال ف د  ااع  جهزع مكافحة اإلرهاب م ىن ا ح  
س عة س عةال وزعموا  نين فيهال وبعد االا ساعات مم ماولة كفر اسبواب 
والدخو ال  كروا  نين  ك ع مم اهلروب عرب الطخ ا الطاب  الراب ال 
ابسبادام اسخشاب الاصصة لل  اءال ورغم وجو  الكالب الكاا ة 
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للمب  رات واسسحلةال وبعد فتع مم ال وضى ت ص هلم  ن كل ما جر   
كان مم الوهمال وهذح ه  الفياسة الصهيونية اجلدإدع لبذليل الفلمص ا 

لال كي  إصدمل اإلعالم ما ت وله هذح اسجهزع ال االة؟ كي  إع ل الفاح
 ن  هرب مم الطاب  الراب   ون سالر وم  وجو   ربعص مم رجا  اسمم؟ال 
 ما ا نريور ف د اعب لوا عائلة ورب ال يع ة ة   ا أتوإينال وال   ري هل 

ين قد إ م هؤالء الم ر  نين يائر  يري مم مدإ ة سخر ال كي  إع ل  ن
مل بشص وصلع  ىل نريور مم ت زانيا كما قالوا وهم قد  ق لوا مجي  الطر 

 رجا  الكونمرن اسمرإك الل الوسائل؟.  ما ا ا الكواليو ف د وص
جاءوا  ىل كي يا ونف وا م  وزارع الدفاه ب يا ع إوس  حاد لك  إ ش وا 

ك  جهاز  مم جدإد إدمج فيه جهاز الشرية م  اجليش والاابرات ل
 ارب اإلسالمال وهذح ا طوع قد فشلع ا  مرإكا مم ق ل واليوم إرإدون 
جترببها ا كي ياال  ن ما جيري ا كي يا حاليا هو تدخل سافر لشؤو ا 
الداخلية مم ق ل الوال ت البحدع ال   حداع جهاز مكافحة اإلرهابال 

ن ه او وهذا اجلهاز إ دم والءح لعمرإكان ق ل الرئيو الكيينال كما  
خالفات بص الشرية الكي ية الفرإة )س  آي  ي( وبص اجلهاز اسمرإك  

م لعان و كلون  مواهلم  لماال وسوث إاجلدإدال فهؤالء إبكربون على ال 
"كامي دي"  ن   م جهازح ا  ي  قليلة جدا  ن ااء هللاال فم دوران قبله 

ب علي اال ولف ا  و  ي كان ا كي يا  ون  ي  هو ال وهم مم  ع لوا احلر 
ة  موا  مم اب  هم ملاال  ن اإلعب االت ال  جتري ا كي يا حاليا هدفها سرق

عورارم  ون  ي عذرال ختيل  ولة تعلم احلرب  الفلمص وختوإ هم وكش 
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على الفلمص مالإص الدوالرات وال  ل  بلدإة مم اسا الفلمة سو  
لهزلة الكرب  وعدم سيارع واحدع الصصة لب  ي  اسحياء؟ال   ا ا

االلب ات  ىل احل ائ  والصائو ال  تدور ا كي يا وماولة تفوإ  موض  
ال اعدع مم  جل مصاال جهات معي ة ا الدولةال ونف   هللا  ن إصرب 
 هل ا ا كي يا  نه على كل ايت قدإرال وما جهله هؤالء  نين ك ع بعيدا 

عموا   م قبلوين ق ل س ة عم كي ياال ولكم تعو ان على اسكا إوال ف د ز 
واليوم إزعمون  نين فيهاال وال  ن ف د نصران ابلرعو مفريع اهرال فهؤالء 
خيوفون  ن فهم كلما  كروا اع  واحلمدب على  ل ال ومم كان م  هللا 
فهو حفي هال ومم هاجر  ىل هللا وهو مؤمم ففوث جيد رعاإة هللا ا الدنيا 

ال ولو اجبمعع  مرإكا وكل العار مم  جل وايخرعال فاب هو  مان ا ائ ص
 ع     ولن إذاءي لم إ دروا على  ل   ال د ن هللاال وهللا هو ال ائل )

و بل  (ال  ما ا ال  البابعة ل ا فه  نشطة للكافرين عل  ابؤمنْي سمجي 
اسسلحة الالزمة لواجهة  ي قوع ترإد الفان ملاال ف د وضعع ال ات مم 

كيين  ع الراق ة وال وائم الش هوع  ون وجه ح ال   إبهمونين الش اب ال
 نين  ج   قمري  خرب الش اب الكيينال   م ا اب إرون ال لم اليوم  ا 

 بال هم فكي  ال إ ه ون ل عل ايت ما؟.
    نصر هللا ل ا ا ال اكفبانال م 2008-8-18وا  رإخ 

شرث الب ح  ق ل  ن إطر   ف د قرر الع د ال عي  ا ا م ل وش برواز م
كال  ر مم م ص هال ل د  را  هللا بعزته  ن إرإ ا ق ل ممات ا  نه مال  الل  
الذي إدإر اؤون الع ا  وليو بوش واسمم البحدع وغريها مم ال  مات 
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ال  نذرت ا ماربب ا إومياال ااء هللا  ن خيبار مشرث ا ا م الالجمل 
لة م  لة لدإه لك  إطلو رمحة اع ه لل يع اسبي  يرإ  الب اعد كوسي

بعد  ن ختلى ع ه الرف اء وارموح  نه ال إ عل اي ا فيما إفمى ابحلرب على 
اإلرهابال وهذا جزاء كل مم إفري عكو البيارال ف د قل ا مرارا وتكرارا  ن 
ال وع واإلعالم والع و ال ت در على تميري ح ي ة الواق  احلا   وتركي  

 9نفبان وغريهاال ل د  م ى هذا اجل را   كثر مم اهاهدإم ا  فما
س وات وهو إعلم حربه ا  يثة على  ولياء هللا الصاحلص مم اهاهدإم 
الذإم رفعوا رءون اسمة  ا اء اجلها  ضد الشيوعيصال ونف  ف ائلهم 
وساره  ىل ال و  الك ري الع مى لك  إكفو مكاسو  نوإة سهلةال 

عد مرور كل هذح الف وات عليه  ن إف   ن فهال واليوم وا هذا البارإخ وب
ما ا اسب ا  مم  ال اته المربية؟ ال ا ء سو  الذ  مم اع ه الذي رف ه 
و جربح على الب ح   ليالال ل د  را  هللا الع ا  وال ال  والفاجد مم ار 
هذا الرجل خبروجه مم الفلطةال وس شهد تطورات جدإدع ا وزإرسبان 

ف د اليد اليمىن ا حربه علي اال ل د نصران هللا ا هذا  وغريهاال سن بوش قد
البارإخ معىن ال صرال فكل ا خبري  ما عدوان ف د ترو الفاحة وهو مهزوم 

  اما وب احلمد  وال و خريا. 
بوق  نصر هللا ل ا دبعا  مشرثال بل  را  هللا  ن إري بوش إر 

سب   عليهمال وسي عل  وحراسه اإلايوبيص ا بلص للصوما   ن الدائرع
ع دهللا إوس  كما فعل زميله مشرث ع دما تبالى ع ه اإل ارع اسمرإكيةال 
ل د فب  هللا س حانه وتعاىل على اهاهدإم مم جدإد ف د  ك ع كبائو 
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جيش العفرع مم حركة الش اب اهاهدإم وب يا ع اسش ال ائد إوس  
إ ة كيفماإو ابل وعال وا  رإخ الب زاين )صاال ال  هاين(ال ابالسبيالء على مد

مال  ما الذإم إ  ون   م إطار ونين ا كي يا وا الوهمال 23-8-2008
يف لوا  ن فهمال كي   كم ا مم كبابة كل هذح اسحداا  ن ك ع ا لف

 جواء مبوترع؟ال ل د فب  هللا علي ا ا كيفماإو وهزم ا فلو  الشر واهرمص 
ال وبعد س ة ونص  2007م ها  اإة س ة  الذإم  تع وا الشعو بعد رحيل ا
كم اسش إوس  الب زاين وهو  حد ا اب ا مم الصرب والعمل اجلا ال  

مم قيا ع الكبائو ال   خلع  ال اإعص للشيخ و ع  مرت ا ا  فرإ ياال
الدإ ة ةمدهللاال وا ن و اليوم كان ال صر اجلمهوري "فيال صوماليا"  ع 

ب احلركةال ون و  لةايوبص  ن رحيلكم ه  مف لة مرمى اهاهدإم مم ا ا
و   جا  ا   وزه  وقع كما قل ا ساب ا وما  ل  على هللا بعزإز. )

 (.المجاط  إن المجاط  كان زهو ا
هدال ور تكم 1429ما زل ا ا اهر رم ان ال ارو لف ة 

 وضاه الفلمص قد اسب ر بعد  ا اء كباب  هلذح الص حاتال فاحلرب ال  
 ها فرعون عصران بوش ما زالع مفبمرع بكل  سالي ها ال شعةال كما  ن  عل

الف ون اجله مية ما زالع م بوحة لعت ياء واسبر ء مم  ب اء  مب اال ر نكد 
نر   ون ر  ابل صر اجلدإد ا كيفماإو حص  مطرت الطائرات اسمرإكية 

واسي ا  ا المازإة عومها وصوارخيها على الدنيص العز  مم ال فاء 
م ط ة مهم د بوزإرسبانال وقد قبل م ذ بد  رم ان  ىل اليوم ا امو وهو 

اهيدا  ون  ن إؤار  ل  على رءساء الفلمص  20إوم اجلمعة  كثر مم 
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وال على  ي مم العلماءال فلم نكد نفم   ي ت دإد ما جيري لعمة ا تل  
قراءع ال رآن ا  ال اي ال بل كان  ئمة احلرم وغريهم إبحداون عم ف ل

(ال جيو  ن إكون أف  يتدبرون القرآن أِ عل   لوب أ ,ا ارم انال )
ال راءع مفحوبة ابلبدبر سن هذا ال رآن كالم هللا احل  وإ  م   ن إ ز  ا 
 رو الواق ال  ن ال رآن إرف   ي عدوان على الفلمص  ي ح ة كانال 

ال  اهل دكوش رغم كثرع وم   ل  ر إلب ع  ي  حد  ىل تل  اهازر ا ب
قراءع الفلمص لل رآن ا رم انال والف و ه  الفياسات اجلدإدع ال  
تدعوا  ىل ال  لية والوي ية وعدم االمبثا  ةدإ  الوحدع واجلفم الواحدال  
كما قبلع ال وات اسمرإكية الكافرع المازإة ا  فمانفبان ال ات مم 

 الدنيص ا هذا الشهر الكرمي.
بمرت قوات ال اتو الكافرع ا احبالهلا سرو  فمانفبان ل د اس

رغم  عالن عدع  و  م ها عدم رغ بها ا ال  اء ا  ل  الفب   ال وه او 
جهو  ك دإة لفحو قوارا  و على اسقل وض  جدو  زمين ل  اءها فيهاال  
كما  نه ه او  صوات سياسية فرنفية ال ترإد ال  اء ا  فمانفبانال ف د 

ج و   10اهر رم ان وا م ط ة سرور اإلستاتي ية  كثر مم  قبل ق ل
فرنفيصال  ما ا  ص للحرب م هم فيبحداون عم  رسا  تعزإزات  ضافية 
ومعدات فعالة ويائرات مروحية لفاعدع ج و هم ا تل  ال اي  الوعرعال 
 وإ دوا  ن ال اتو ر تفب د مم جتربة الرون ا  فمانفبانال وتم ال نش   ن

كما واصلع ال وات اسمرإكية المازإة الكافرع ه مارا قليلة جداال     مها
على الفاكم الدنية ا م اي  ال  ائل  ا اء   اء الرئيو ال اكفباين اجلدإد 
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لل فمال وال نر ي على ما ا إ فم؟ال احل ائ على سالمة و مم الوايم 
ان مواصلة ال اكفباين!ال  و ال  اء عليه دعطاء اإلاارات لعمرإك

ه مارم؟ال ف حم نعلم جيدا البارإخ البعاوين بص حزب بوتو واإل ارات 
اسمرإكيةال وهذا الرجل الفمى زر اري لم إمري اي ا ا ال اكفبان بل 
سيحاو   املة اسمرإكان  كثر ف كثرال وسيكون  مية ع يمة لد  

لرةسة وقد الصهاإ ة العبدإم على اسمةال واجلمي  اهدح ا ح لة ت  له ل
 وض  يرإ ه وبّص سياساته اجلدإدعال وه  احلرب على اإلسالم و ن عوها 
حرب على اإلرهابال ف د تكاارت الفميات والعىن واحدال وقد وصل 
ملؤالء  ن إفبهز وا ابسمة ال اكفبانية الفلمةال فهذا الرجل اهرم الفارمل 

الع اب ا عهد  سموا  الشعو ق ل عدع س وات اسبطاه مم اإلفالت مم
مشرث اب عاءح اجل ون وعدم ال درع على الصمو  ا ا كمةال  ما اليوم 
ف د نف  اع ه  ن ن و الفارمل اه ون قد عا  وهو ا صحة جيدع وقد 

 موا  الشعو مم جدإدال فياحفر  على ال عا !ال ال  حد  ع  ليهوكل
ب الكافر إرضى ب وش ك دإل لعمة اإلسالمية  ال مم كان والءح للمر 

العبدي على  مب اال وكل مم إفاعد بوش ا حربه ضد  ب اء اسمة فهو 
فارب اإلسالم و ن تل و بل ان وسبائر الكع ة الشرإ ال ختيل ما قاله هذا 
الرجل  ا اء  ل اء كلمبه!ال ر جيد سو  الكلمات الر و ع لد  بوش 

وس   بواملا ليكررها لشع هال ف د   خل ن فه ا هذح احلرب الع دإة مم  
ع دما قا   نه سيحارب البشد إم وإ صد ه ا  ب اء ومشاإخ وعلماء 
ويل ة علم م اي  ال  ائل اإلسالمية ا م اي  وزإرسبانال وهو مم  عطى 
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لععداء ال وء اسخ ر لله وم على الدارن احل انية البارخييةال وما ت عله 
ت عله ال وات الروسية مم  مرإكيا واإل ارع ال اكفبانية ا تل  ال اي  ر 

ق لال ف نص  الذإم إبهمون ا ابل ال   ن إراجعوا  ن فهم وإعلموا  ن ا ا 
حرب ارسة  صد كل مم إشهد  ن ال  له  ال هللا و ن كان ي ال  و 
امرءع  و اياا  و م عداال ف ن ر إكونوا مع ا ضد اسعداء فليصموتوا سن  

ف حم مفلمون وقوات بوش   كالمهم سيكون ح ة عليهم إوم ال يامةال
كافرع مبلة معبدإةال فال   ري  إم ع و  هؤالء الشككص لل ها ؟ال ل د 
خاب زار اري ومم معه فبل  ال  ائل لم رزم ببمفكها بكباب هللا 

(ال  ما الدماء فه  ا س يل هللا إن ينصركم   ف  لالح لكموارإعبهال )
م إرزقونال ولم إ  ى  حدا ا هذا وه  المذإة ل اال فالشهداء  حياء ع د رمل

الكون سو  هللاال وبدال  ن إبحدا زار اري عم اإلحبال  اهل دوس  
لكشمري وكي ية  خراد ابكفبان مم ال ع  والب عية الصهيونية ر جيد 
سو  الكالم ال ار  والكرر ليث ع والءح لفيد ال يع اسبي  بوشال 

لدفاه واسمم ال وم  ا والع يو  ن بوش ن فه  ل ى خطابه ا جامعة ا
ن و اس مال وقد  هر وهو عاجز ور إ هر بذل  احلمان ال دمي ع دما 
 علم عم احلرب ق ل عدع س واتال ف د تي م مم نبائج حربه على 
اإلسالمال و هر وك نه ف د ع لهال فالذإم رت وا له الكلمة ر إ ب هوا  ىل 

عم هز ة ال اعدع ا احل ائ  الرئيفية  وضه هلذح احلربال ف د  إبحدا 
العراملال والفؤا  لطرو  لهال هل  هو  ىل العرامل مم  جل ال اعدع؟ال 
اجلواب واض  لم إرإد احل ي ةال ل د  هو ه او مم  جل  سلحة الدمار 
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الشامل وخل  صدام رمحه هللاال فلما ا إبحدا عم ال اعدع وك  ا الف و 
م اع ه ف د كذب عليهال  الرئيف  لذهابه  ىل العرامل؟ال سال فرد ن فه  ما

كما  نه ر إبطرمل  ىل اهاهدإم العراقص اسبطا  الذإم إفومونه إوميا هو 
وقوته سوء العذابال فبل  اجلماعات  قو  مم ال اعدع وهلا اع ية  كثرال  
كما  ن جفم ال اعدع ا العرامل مبواجدع بكل قوع وتعمل  ىل إوم ا هذاال 

م جتربة قواته وجواسيفه و الو ور إبحدا هذا اهرم احلرر سو  ع
الصحوات ا اسن ارال وك نه آتى ل  دع  ب اء اسن ارال ل د قبل مم  ب اء 
الف ة ال ات ايالث م ابل ب عة آالث ج دي  مرإك  مبلال ر إبطرمل 
 ىل فشله ا احلربال كما  نه  خر  فمانفبان مم  جل تمطية فشلهال 

رب ه  العمليات ال اركة ا فالشعو اسمرإك  قد قيل له  ن س و احل
غزوات واا طمال ور إكم صدام هو مم قام ملاال فلما ا ترو ساحة 
 فمانفبان كم ابر ل واته ليبوجه  ىل خترإو العرامل؟ال   إزعم اليوم  نه 
سيفحو تل  ال وات ل  لها  ىل بال  اإلمام المزنويال كما  ن ا حل  ا تمريا 

م احلرب و سبادامه مصطل  س وات م 7ا الصطلحات ف عد مرور 
"اإلرهاب واإلرهابيص" تراج  وبد  إفبادم هو ومم معه مصطل  
البشد إم ال بلةال وتم  ن ك ا قبلة ا س يل احلرإة واحل  فال عيو ا 
 ل ال فال  كم  ن نكون ماربص وم اتلص ا هذح احلرب   نفمى 

الية ونذهو ع ه ابلزارعصال بل تم مم ن اتل ج و ح و رب خططه الع
  ال وم هو ومم اارو ا احلرب ضد اإلسالمال وهذا ح  ا الط يع ال وقد قا

ش العبدإم عليه وال اتلص له "ل د ج بكم ال   صلى هللا عليه وسلم ل رإ
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ابلذب "ال فلكل م ام م ا ال فال إع ل  ن ن و  لم إ اتل ا بشص الوسائل 
ي"ال هذا مم كالم ا يا ال ل د  ا ع  ا اء قبال ا له "ج  اكم ابلفالم اسبد

خطاب بوش  نه فاال وا م زمل ك ريال وال إدري ما سيحل ب واته بعد 
رحيله عم الفلطةال  س   هللا  ن خيف  ببل  ال وات وإدمرها وإشببها 
وإزره فيها الرعو وا راب وعدم اسمان  ن ااء هللا وما  ل  على هللا 

عم اهلز ة ا احلربال  ما تم ف د قل ا بعزإرال ل د أتخر العدو ا اإلعالن 
مرارا وتكرارا   ا مف لة وقع فحفوال وقد رة ا هذح احلرب واحلمدب  وال 
و خرياال واهد ااهد مم  هلها وهو وزإر الدفاه العدو اسمرإك  "روبريت 
غيبش"ال ف د  علم  ن كفو احلرب صعو عليهمال و ن مف لة رةها 

ا   ن إمط  على اهلز ة ع دما  كر  ن  صعو على اسمرإكانال كما  ر 
اإلرهاب بد  ا هذح ال ط ة وجيو  ن إ هى فيهاال وهو كا ب بال ا  
فمم  علم احلرب واب  ها علي ا هم اسمرإكانال وحي ها تمطرسوا وتكربوا 
على اجلمي  و  وا  ن بفالحهم سي درون على ع و  الفلمص وركزوا 

م بعد هذح الف وات  ن ا كف  ا ع و  على ال وع العفكرإة وقد ت ص هل
اسمةال واين ابت كل مفلم إعلم  ن العدو اسو  لعمة اإلسالمية ه  

 اإل ارع اسمرإكية و ت اعها واحلمدب على  ل . 
ليو على اسمرإكان احل  ا  دإد ساحة احلرب وم اي  
و الواجهاتال فكما   ا حرب عالية علي اال ف حم تد  ساحات العار 

وال با  وال رابت ال اسية على  م هم وسالمبهم واقبصا هم وكل ما هو 
 ب  هلم  ن ااء هللاال و مرإكا ختفر احلرب ولك ها ال ترإد اإلعالن عم 
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 ل ال وقد غريت اإل ارع اسمرإكية  كرب ج راالرا ا العرامل بعد  ن فشل 
ومم  ا مهمبه واسب د  ز را   خر ا م بص  اهر رم ان ال ارو.

اسخ ار ال رحة ا هذا الشهر الع يم اإلفراد عم  حد  قرابء اسش الشهيد 
م إوم م بل 2003فيصل رمحه هللا وإفمى عمر سيد وقد اعب ل ا س ة 

اسش الشهيد فيصل رمحه هللاال وقد  كرت قصبه ابلب صيل ا هذا الكبابال 
رم ان وقد اسب اب هللا لدعاء الفلمص و فرد ع ه ا م بص  اهر 

هدال  ما الوزإر الذي تف و ا اعب اله 1429رم ان  16ال ارو ا  رإخ 
ا تل  ال تع والفمى "مرونمارو" ف د كان إواجه ا اكم بف و ال فا  
بعد  ن ف د كل سلطاته م ذ س واتال وهذا جزاء مم فارب هللا ورسولهال 

هو تواجد  كرب قا ع وما ل ع انب اه ا  ا اء اإلفراد عم هذا الفلم ال لوم 
 جهزع مكافحة اإلرهاب الكي ية ا  مرإكا حي اها وتر ن الوفد اهرم 
"نيكولو كامي دي"ال وهذح العصابة ت لل اسمرإكان إوميا بف و الا  
ف  ال كما  يل وا اإلااعات  نين  جهز لعمليات ضد العاصمة اسوغاندإة  

رب؟ال  و معرفة مكاين؟ كام الال هل إ در هؤالء على معرفة مص و إم س  
 ن ا نرإد اجلواب ال ي عاال فهم  ائما إ اج ون ابل رابت ال اسيةال  ما قوهلم 

غاندي ا الصوما  فهذا  مر مشروه ل اال فكما  ن ن ب م مم الوجو  اليو 
 إ اتلون ا ه او ف حم س  اتلهم ا كل مكان.

ل د   ع  مرإكا ب  فها ونفيع رملا وهللا قد ع لها  
ا الدنيا ق ل ايخرعال ف ا اء كباب  هلذح الص حات كانع ابلعذاب 

اسعاصري الدمرع تدمر مد م وختفرهم ال الإص مم اسموا ال كما  ن  كرب 



                 1185War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

ب وكهم  علم اإلفالنال وهؤالء ال إؤم ون  ن كل  ل  بف و حرملم على 
وإ ا أ ا    بقِو سو  ف  الشعوب ال عي ة وتم نؤمم  ن ب ج و  )

 (ال ل د  دوا اإلالح فلي ب روا احلرب م ه جل جالله.لهمر  
وا ال ابل نر   ن قا ع ال اعدع قد جهزوا  ن فهم لوعد 
الذكر  الفابعة لمزواوت واا طم وقد  خرد الشيخ   م ال واهري ح  ه 
 هللا ارإ  جدإد إبحدا عم حصا  ما جر  خال  هذح ال تع احلربية. 

اسمور تفري على ما إرام ف ا اء   ما ا الصوما  ف د كانع 
كبابة هذح الص حات  ك ع حركة الش اب اهاهدإم مم كيفماإو وما 
حوهلا و عل ع ارإعة هللا على الفلمص ا  ص هلاال كما  خرد اسش صاال 
ن هان ارإطا مصورا إده فيه الفلمص  ىل مفاندع  خوا م ا احلرب ضد 

نصحبه كثريا خبصون  ل ال سن ا ال  اسح اش البحلص للصوما ال وقد
نرإد  ن نعط  مربرا لعمرإكان بوجو ان ا م ط ة ما لك  ال ت ص ها 
وت بل اسبر ء ابع اال ولك ه حر فيما  هو وال  رب  حدا   ا عزم على 

 فعل ا ريال ونف   هللا  ن إ رد وإراد اجلمي   ىل الصوابال آمص. 
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 عشر  لاب )ال,ص  ال
 

 اال تصا ات و ,ف   للقا ة
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  ناامرج ة زم
 

ال خي ى على ال ارف  نين  داع كثريا ا بداإة الكباب وا 
اجلزء اسو  م ه عم اإلسبعمار و سالي ه وكذل  اإلسبعمار احلدإ ال وهو 
اإلسبعمار الفياس  واهليم ة على ال عو ال  ما ا هذح الرحلة مم الكباب 

 ساليو هؤالء المربيص ا صدهم عم اجلها  وماولة  س  دا عم
 ي اءهم ل ور هللا عرب  سبادام  خواان ل ا ا الدإمال إبحداون  لف ب ا 
وإصلون كما نصلى وإل فون كما نل وال وهذا مم  خطر ما وصل  ليه 
اإلسبعمار المرر ل اال فع دما جربوا كل الوسائل إلإ اث اجلها  ا س يل 

سارعوا  ىل  جيا  يرمل جدإدع  ك هم مم خ ثهمال فاسبادموا  هللا وفشلواال
مم عوا  ن فهم  وصياء على البوحيد والفل ية وهم مم الفل  بعيدون  

ن ا وانبشر اكل ال عدال  نين   دا عم الرج ة اجلدإدع ال   هرت ا زم
ففا   عورا بف و امبالكها لعموا  والدعم ال بو  مم ق ل اللووال 

ا م  الاابرات العالية واإلقليمية ا يمو معار اجلها ال ة ة  ن وتعاو 
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"والع اسمور ر إ ا وا لل ها "ال هل إ در  حدهم  ن فد  ل ا و   مر 
ح هللا ورسوله!ال ورض  به  ل  الشعو افلفطص الشرع  الذي إرض

الفكص ال لوم الواق   ع اإلسبعمار واإلحبال  المرر الصهيوين؟ال ل د 
ال ف د قالوا بعدم تك ري تبايلها اال هانوصل هؤالء الرج ة  ىل مرحلة ر 

الفاجد للص م ة ة عدم معرفة نيبهال وهذا مم  غرب الكالمال والفؤا  
الطرو  هلم هوال لا ا عى هللا قرإش ابلكافرإم ونز  سورع عيع بفورع 

م مع م الكافرإم؟ال ل د  رسع  مرإكا والمرب والفلطات ا بال  اإلسال
احلركات اإلسالمية وعرفع تل  ال  تصل  ا  سبادامها ضد الفلمصال 
بف و ضع ها وعدم  ك ها مم ع يدع  هل الفل  مم  هل الف ة 
واجلماعةال فبوغلع اسجهزع اإلسبا اراتية ا  عماقها و ق عبها بعد تل يو 

اهاهدإم ا   اسمر هلاال   ا ال  لة ا محل راإة الصد عم س يل هللا وماربة
إن ال ين ك,روا ين,قون أموا م ليصدوا عن سمجي  كل مكانال إ و  هللا )

(ال وهؤالء الك ار  وا إ   ون اسموا   ما ال  ذإم لاططارم ا  يثة  
ف ع  ممم إدعى البوحيدال فهؤالء الب اق ون إك رون عوام الفلمص  ون 

ن اهاهدإم والعاملص والعلماء مراعاع لل هل ة ة الشروال كما   م إك رو 
الراف ص ل د  ع ا ع اسويان واللوو مم جهةال ومم جهة  خر  إ اصرون 
الك ار واحلكام وإ دمون هلم اسعذار تلو اسعذار ع دما إصدر م هم 
ال ف  اسكرب وال  امل اسكربال ل د وصلوا  ىل مرحلة اإلن طا  واالسبفالم 

مم  ازر و حبال  ل ال  الفلمص ة ة ل وش وإعذرونه ا كل ما فعل 
ال درال  نف  هؤالء  ن جها  ا بلص  إ ا مم ال در؟ال وال إعذرون 
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 خوا م ا الدإم الذإم رفعوا راإة اجلها  مم  جل احل وملال بل وصل ملم 
ن الرج ة ال إك رون ابسعما  اسمر  ىل مطال ة تك ري اهاهدإم رغم  

 اسمر  ىل اهاهدإم ف باوإهم جاهزع. رإة  ما ع دما إرج  الك 
 نين  برف ساحة علماء بال  احلرمص مم فكر الرج ة فهم اال 

 بعد مم  ل ال  ال  ن ه او بع ا م هم فملون هذا ال كر وإبحركون 
خبط  مدروسة مم ق ل الاابرات وإش عون ا تك ري سيد قطو وحفم 

الدإم  نه حياع وسياسة و قبصا  ال  ا وع دهللا عزام وكل  ول   الذإم فهموا 
وجها  و مر ابلعروث و   عم ال كرال وليو ابل عو  وعدم احلركة والصد 

 عم كل مم إرإد  دع الفلمصال 
ن ا هم الذإم رفعوا راإة اجلها  ا زمم الذ  ا ن اهاهدإم ا زم

واهلوانال ونصروا ال لومص ا كل مكان رغم  ن  الكافرإم ومم كان معهم 
مم يواغيع العرب والع مال ف  د هللا هم ال صورونال وصدمل هللا الع يم 

(ال  ن ولو  اولكم ال ين ك,روا لول و األ برا مث ال  دون وليا وال  صحلا)
بوش و  راته اسمرإكية ومم معه ا هذح احلرب ليو هلم و ال وهللا موالان 

ارال رغم  ن  بع  وال موىل هلمال وقبال ا ا اجل ة وقبالهم بال ا  ا ال 
الفلمص الراف ص لل ها  كالرج ة اجلد   و ما إفمى ابلفل ية اجلدإدعال 
الذإم نصروا الكافر وزعموا تل فا وختيال  نه رما إفلم ا إوم مم اس مال 

وضعه ل معه فاط ال والصحي   ن نعامله بوهذا صحي  ا العىن  ما البعام
امل ابسمور ا  ية وا يالية خبصون احلا ال  ىل  ن إشهر  سالمه وال نبع

إعذر بوش وال إعذر عوام الفلمص؟ال ل د كان عمر رض    االع يدعال لا
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هللا ع ه فكم على ال ان ابل اهر وليو ابل ايمال وكي  إعذر بوش وال 
إعذر اهاهدإم؟ال ل د ترب  هؤالء مم الفلمص العاملص لدإم هللا ونص وا هلم 

ن ا  ال ا"والع اسمور"ال فهل  ففد  مر الفلمص ا زمالعدواع ة ة ياعة 
هؤالء الاربص لعمور؟ال هلؤالء الذإم إفلمون  خوان ا لععداء ت راب  ىل هللا 
حفو تل يو  بليو هلمال  قو  هلمال  ن اجل ة مل  هللاال كما  ن ال ار ملكه 

اجبم  س حانهال فلم ت دروا على م ع ا ا االسبمرار ا مفريع اجلها  ولو 
معكم اإلنو واجلمال ف د ا ع  ن هذح ال رإ ة ابقية  ىل إوم ال يامةال سواء 
وجد اإلمام  م ر إوجدال  ما ما تفمو م "والع لعمور" فهذا  مر خيصكم 
 نبمال ولف ا ممم إ  ل مهاز  الفبارب المرر الذي  س   الدولة 

م ا ياعبهمال كال اإلسالمية مفاعدع مم هؤالء "الوالع" و ابءهمال   إطلو 
وهللا ليو بي  ا وبي هم  ال هللاال فهو خري احلاكمصال لم ن  ل ب يعبهم مهما 
بلغ اسمر  ن ااء هللاال ونف   هللا  ن إ ب م مم كل مم وق   و ساند  و 
ساعد اسمرإكان ا  عب ا   و خط   و قبل مفلم ة ة اإلرهابال  ي 

ه  رهاب؟ال هل ه رع  رهاب إبحداون ع ه؟ هل م اصرع الفلم سخي
الفلم سرو هللا الواسعة  رهاب؟ال هل مفاندع  سر الشهداء  رهاب؟ال 
 ليو كل ما  كرانح ف يلة وكرم وت افو ا الطاعات!ال هل إطلو   ن 
"والع اسمور" ا آ اء الصلوات؟ال لا ا إل فون على ال ان مف لة 

ء ال  كلون " سب ذان والع اسمور لل ها "ال وهم إعلمون جيدا  ن هؤال
قرارات  ن فهم؟ال هل اسب  ن الش اب مم هؤالء ع دما سيفوا اجلها  
اسفماين لصلحبهم؟ال لا ا إطلو مم اإلخوع اليوم ابلذات اإلسب ذان؟ال ولا 
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إ ام  مر الذهاب  ىل ال با  رغم  ن ال   اسخر  ه   كرب على اسمة 
إ ل هللا س حانه  مم مف لة ال با  والدفاه عم  عراو الفلمص!ال  ر

( وال,نتة أكا من القت (؟ وا آإة  خر  )وال,تنة أ د من القت وتعاىل: )
(ال وال ي الون يقاولو كم    ير وكم عن  ينكم إن استطاعواو ع و )

هل إ هم هؤالء الرج ة معىن هذح اي تال  م إ فرو ا كما إشاءون 
ن ل فبعرو ال   وحفو مصلحة ملوكهم ورءساءهم اإلسبا اراتص؟ال واي

ما  هر م ها ل ا جلياال لك  نعلم  ن كانع الدماء ال  تفيل ا  رو 
سبان و فمانفبان واسوجا إم والصوما  والشيشان ووزإر الرافدإم وفلفطص 

وكشمري وغريها  قل مم ب اء هؤالء احلكام ا م اص هم نصرع للمرب 
 الكافر ا بل ل ال ان.

و  الكرمي صلى هللا عليه وسلم فيما الف لة اسوىل: إ و  الرس
معىن احلدإ  "ل بل امرء مفلم  ع م ع د هللا مم هدم الكع ة"  و كما 
قا  عليه الصالع والفالمال   ا الكع ة الشرإ ة وق لب ا ولكم م   ل  ال 
ت دم على  ماءان  بداال    را  هللا س حانه وتعاىل  ن إ دم احلرإة 

ا جو الصاحلة والو ع وا جو خا  مم  واإلسب رار واحلكم بشرإعبه
العاص  وال فا  على الدماء وال با ال في و   ن كل ال بل  هون ع دح 
س حانه وتعاىل مم انبشار الك ر والشرو وياعة الثليص ونفاء المرب 
وات اه  هواءهم بعد  ن ف ل ا ب عليهمال  ن ال با  مم  جل اإلسالم ومم 

لي ا  ف ل ل ا رغم  ن الصورع الواضحة ه   ازر  جل م    كص الك ر ع
و ماء و االء وتشبع اسسر والباعوال  ال  ن هللا إ و   ن كل  ل   هون 
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مم ال ب ة الكرب ال فالك ر والشرو وال فا  والعاص  واإلسبعمار 
واإلحبال   ع م ع دهللا مم ال بلال جيو  ن ن اتل كل مم إرإد  ن إطمو 

د  ن      هور اإلسالم عاليا على سائر اس  نال  ما نور هللا وكل مم إرإ
الرج ة اجلد  فيبحداون عم الشرو بص به العموم  وهو الف و  للص م 
رغم   م ال إك رون فاعلهال ونف  هؤالء  ن ياعة الالومل ا معصية 
ا ال  مم الشرو اسكرب  إ اال فهل ه او ارو  كرب مم  ن إ رو على 

عية مم اسمم البحدع م روضة على مجي  الدو  رغم الفلمص قوانص وض
 ن هاال هل ه او فب ة  كرب مم هذح؟ال ل د وصل برءساء العرب  ن 
إب اففوا ا  سب  ا  نفاء المرب لك   خذوا سوامر م همال وقد اهدان 
 ا اء كبابة هذح الفطور وزإرع ا ارجية اسمرإكية ا لي يا وا اهر رم ان 

 ري لا ا ال  تم مشاعر الفلمص ا مثل هذح الواسمال ل د ال اروال وال  
  ب بع هم ا البحدا عم عدم ال با  ا رم ان  حتاما للشهر كما 
إدعونال ونف  هؤالء  ن المرب ال فتم  حدا  صالال و ن اهر رم ان  
كما  نه هو اهر ال رآن و هله فهو اهر اجلها  واإلسبشها ال جيو  ن 

ل  اكاهلاال وال خي ى على مفلم  ن مم  جل يمو ال ب ة نرف  ال ب ة بك
و حر الك ر وال فا  واإلسبعمار واالحبال  والذ ال مم  جل كل  ل  
قاتل ممد صلى هللا عليه وسلم قرإش وجهز اجليوش لمزو الرومال وليو 
ف   مم  جل م عهم مم عدم الف و  لعص اسص امال ف د ا ع  نه ياث 

ص ما وكان  ل  الطواث اإلسالم  الميز  360ابل يع وفيها  كثر مم 
عم غريح مم خزع الت قرإشال ور   عه وجو  اسص ام ابل يع  ن تكون 
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ع ا ته خالصة ب س حانه وتعاىل ف وا اسعما  ابل يات م  ات اه الف ة 
ال  وإةال كما  نه كان إصلى صالع الفلمص ا العهد الك  وابل رب مم 

هاال في  م  للمفلم  ن  يز بص صالع الفلمص وبص مم الكع ة وفيها ما في
( كي  أفناع  ابللمْي كاجملرمْيإف د للص م كال و إص وغريهمال )

إفاو  بص مم س د ب وحدح وبص مم إ عل  ل  للص مال  نه ال كر 
ال ال  الرج   ا طري على  مب اال فمم  جل احل  والعد  واحلرإة والوحدع 

و اولوهم هللا عليه وسلمال وقد قا  هللا له وللمفلمص ) قاتل ممد صلى
(ال  ي ارو ابب زمي   اكاهلاال واليوم ر تعد ارو    ال وكون فتنة

ع ا ع اسص ام ا بال ان موجو ال ولكم ه او ارو احلاكمية وه  مم 
 صو  توحيد اسلوهيةال و ع از ال رآن  مر وار  ا كل زمانال وإ  م    ا 

اسع م  ن ن شر الدإم حص ال تكون فب ةال  ما بعدم وجو ح  وجد اإلمام
في  م   ن نداف  عم  ن ف ا و عراض ا و راض ا زها  الدف ال ونتو جها  
الطلو ل هور اإلمام اسع م  و ا لي ة  و الهدي  ن ااء هللاال سن  ل  
اجلها  إبطلو وحدع وت امم و مكانيات ضامة جداال وال إ  م  لفلم 

عد عم م اومة الشرو اجلدإد ال روو علي ا ابل وع وهو اإلحبال   ن إ 
وال  و  ابل وانص المربية الكافرع ابإلج ارال وم   الشرإعة اإلسالمية مم 
االنبشار ة ة اإلرهاب واإلرهابيصال  ن مم إرضى ملؤالء اليهو  وال صار  

)ولن به فهو بال ا  قد وق  ا الشرو اسكربال فاب هو ال ائل ا كبا
(ال وال خي ى على مفلم ورض  عن  اليُو  والنصا      وتمج  ملتُم

 ن ملة  براهيم غري ملة هؤالء على اإليالملال و  ا اسب بيع ن ف  
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وعلمع  ن مم إبزعم الك ر العال  اليوم مم الصهاإ ة راضص ب ال فاعلم 
رإ  ممد  ن  ا الطرإ  ا ط ال وتو  ىل هللا وارج   ىل الطرإ  الفب يمال ي

 و صحابه والبابعص هلم دحفان  ىل إوم الدإم. 
 ن انبشار العاص  وال فا  وال ده ال اهرع وال اي ة هلو  ع م 
ع دهللا مم قبا  الفلمص سعداءهمال فلرياج  الرج ة اجلد   إ هم لك  
إ هموا  ن ال با  مم  جل هللا هو مم صميم  إم اإلسالمال  ما "والع 

ب عون ال يع اسبي  وقراراتهال وتم نب   الكباب والف ة وما اسمور" فهم إ
ال والر  م  مم  حو جاء فيها مم  راا اتال فليات الؤمم  حد ال رإ ص

إوم ال يامةال "والر  م   إم خليله"ال  و كما قا  عليه  ف ل الصالع 
ر     هؤالء الرج ة مم ال زو   ىل ساحات اجلها  وم اصرع  والفالم.

اهدإم  ال   م اخباروا الراحة وعدم الش ة ة ة نشر الدعوعال هل ه او اه
 عوع  كرب كالدفاه عم  عراو الفلمص؟ال فالرسو  صلى هللا عليه وسلم 
قد خرد ا عز الصي   ىل مؤتة ل اصرع و عوع ال ان  ىل احل  ابجلها  ا 

والفاحات س يل هللاال ال نش   ن ما م   هؤالء مم ا رود  ىل اجلها  
ووو ون أن وم اصرع  خوا م ح هم للراحة ف  ال قد صدمل هللا حص قا  )

(ال ول د  خط  الرج ة ا ال يانال فالصحابة لحل  ات الشوكة وكون لكم
وهذا ليفا بعي ا قد خرجوا لل ها  ولك هم   و ل اء العري بدال مم ال با ال 

هللا قد ء العدو"ال ولكم ف د قا  الرسو  صلى هللا عليه وسلم "ال تبم وا ل ا
اخبار هلم ال با ال  ما مرج ة زم  ا فهم ر خيرجوا  صال ور إتكوا الفلمص 
واهاهدإم وا  م ع دما خرجواال بل ا وا عليهم احلروب الكالمية وجيشوا 
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 ن فهم للب فو عليهم والفاعدع ا  ل اء ال    عليهمال ل د بد علد  
اعة واسن ياء والصاحلصال ور إعدوا العدع هؤالء عم مذهو  هل الف ة واجلم

ونف   هللا  ن ال نكون ممم قا  هللا  بدا سن ا رود ليو ا اليالرمال 
ومم  را  ا رود إعد العدع  (ال لو خرجوا فيكم ما زا وكم إال خمجاالفيهم )

هللا م ا  عدا   ر إر (ال عدةله ولو أ ا وا خلروأل ألعدوا كما قا  هللا )
دع  هؤالء الرج ةال بل قا  "عدع"ال اوع م  قوع الك ار كما إالعدع لببف

وه  نكرعال فاب إرإد  ن إر  م ا اجلهد و ي  عدا  ولو كان بفيطا   
 ر كما وعدان.إبوىل اسم

مجي  اسن ياء والرسل والصاحلص والرجا  العاملص لدإم هللا  ن 
قوتلوا وس  وا و ا وقاتلو الدإم و خرجوا مم   رهم و و وا قد امبح وا ا 

(ال ل د  ا   م   صر  وزلزلوا وفب وا ا  إ هم حص قالوا هم و نصارهم )
الرج ة ف د وصل بع هم  ىل مرحلة اإلسببهزاء ابهاهدإم وكل ما إ علونه 
مم  مور وارموهم   م جها  ال علم هلمال وال إ ر اجلهل  ن كان ا 

ال ف د قا  الرسو  صلى هللا عليه س يل الدفاه عم كلمة هللا وا س يل هللا
وسلم لم ر إصلى ركعة ب "عمل قليال و جر كثريا"ال ع دما قبل اهيدا ا 
س يل هللاال والهم العمل ابلعلم وليو بكثرتهال وكم مم عار سي و إوم 
ال يامة جير  حشاءح ا ال ارال فال إ بار هؤالء ابلعلم ف   بل جيو  ن 

ل  إ اال ومم  س لبهم اهلزليةال "هل  علم اجلها ؟ال إكون  ل  م روان ابلعم
هل   ن و   مر بذل ؟"ال ووهللا   م إعلمون جيدا  ن و   مرهم  خذ 
 وامرح مم فرعون هذا العصر بوش و عوانه المربيصال فمص سي  ن هلم 
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ابجلها   ال  ن إكون  ل  ا مصلحة المرب؟ال كما فعلوا ا ق ية جها  
ال ا كلها ما فيها مم نف  وحياع وموت  مبحان ل ا )الرونال  ن احلياع  

آمل  أ لح النا  أن (ال )خل  ابوت وا ياة ليمجلوكم أيكم أ لن عم 
(ال ل د امبحم الصاحلون مم اسن ياء يرتكوا أن يقولوا أمنا وهم ال ي,تنون

وغريهم ابل  ر واجلوه والف مال ول د زلزلوا مم ق ل  عداءهم ا العارو 
وفا ادإدا مم اسعداء وامبح وا امبحاان ع يماال وقد ا ع ا وخافوا خ

احلدإ  " ن مم كان ق لكم كان  حدهم إوض  ال شار على م رمل ر سه 
فيالجمل  ىل قدميه ال إصرفه  ل  عم  إ ه"ال وا احلدإ  عم عائشة 
رض  هللا ع هاال قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم :"ما مم مفلم إشاو 

 ال كبو له ملا  رجة وميع به ع ه خطي ة"ال فما ابلكم  اوكة فما فوقها
مم  جل  عالء كلمة ال  له  ا اء ا م وعدم توفر الاء ابلذإم اربوا  بواهلم 

 ال هللا؟ال فما ابلكم ابلذإم  كلوا جلو  الازن  سلحبهم مم  جل  عالء  
رءإة كلمة هللا؟ فما فماابلكم ابلذإم إعيشون ا  ويا م وال إ درون على 

عائالرم و ابئهم الافة  ن تصي  هم ال لم اسكرب مم ق ل قوات مكافحة 
ار بون ليل  ار ا  اإلرهاب الدعومة مم ق ل  مرإكا؟ال فما ابلكم ابلذإم فل
الف ون مم  جل  إ هم؟ال فماابلكم ابلذإم هاجروا  ويا م م ذ ع و  وال 

ن  زواجهم ا س يل هللا إ درون على العو ع؟ال فماابلكم ابل فاء الالو ف د
؟ال فماابلكم ببل  ال فوع ع  و اسسرال وإ ب رن فرد هللا هلم ما ابلشها 

الالو   , وهم  ع اسسر؟ال ال ا   ن كل ما  كرانح  اد  لا مم 
الشوكةال والفؤا  الطرو  اين هوال هل ال با  مم  جل ا رود مم الذ  
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ا  كرانح فب ة ا الدإم فب ة  و العكو صحي ؟ال اجلواب واض  فكل م
ح وجيو  ن ن اتل مم  جل تصلي  اسوضاهال هل اخبار هؤالء كل هذ

ة "ممامرات"؟ال بلى!  وا ه  الف م اإلمبحاانت  و ما إفميها الرج 
اإلالهية ا ع ا ح الصاحلصال "و  ا  حو هللا ع دا اببالح"  و كما قا  عليه 

د   ن اإلببالءات مم صميم الصالع والفالمال لا ا ال إ هم الرج ة اجل
 إ  ا؟ال و ن ا ر نذهو  ىل اجلها  لك  نمامرال ف حم نعلم جيد  ن ا لف ا ا 
 فالم  مرإكية م ربكة بل نعيش الواق  ما فيه مم مباعوال هل إ م هؤالء 
 ن ا لو ترك ا عدوان  نه سيتك ا؟  بدا لم إتك اال واسمر الثاين  نه قد فرو 

 حم وا اب ف اسمر كمفلمص ال تو ل اء العدوال هذا اسمر علي اال ف
ولكم   ا الب ي ا به في و  ن نث عال وال  رب كال عام مم ساحة اجلها  
والواجهات    لو ا مكات  ا ونؤل  الط وعات لبك ري الدعاع واسئمة 
واهاهدإمال فبل   فعا  اإلاناال " سد علي ا وا احلروب نعامة"ال وقد قا  

(ال  نين  ام رائحة احلفد مم ق ل الرج ة وهم بدأوكم أون مرةاىل )هللا تع
اجلد ال فع دما ر إ دروا على فعل ما فعله هؤالء اسبطا  اهاهدإم ورف وا 
اجللون ا بيورم ومكات هم مم  جل نصرع احلكام ال لمة ة ة اإلسب رار 

اجلها  والدعوع وعدم الذهاب  ىل " ماكم الصراعات" كما تفمى موايم 
والشها ع مم ق ل هؤالء الرج ة اجلد ال حفدوهم لذل  ونص وا هلم العداوع 
بكل  اكاهلاال ما ا فعل هؤالء للممبص ص لل دن؟ال ر إ علوا اي ا!ال بل 
جيبهدون ليل  ار ا ي اعة الكبو ال  تك ر علماء الفلمص  مثا  

  م إ كرون  قل حفم ال  ا ة ة  هابه  ىل الواليد ال  وإةال  ن ر كي  
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اسمورال ومم قا  هلم  ن الذهاب  ىل الواليد إ  جمل مم ا ن الرجلال  ن 
الفلم حر ا  ن إذهو  ىل  ي مكان ااء  ىل  ن إب كد  ن تل  
اجللفات فيها معصية ب  و  سبهزاء بكبابه ورسلهال فع دئذ إ عبد م هاال 

و ال افعة وما عدا  ل  فيمك ه  ن إفبم  مم  ي  حد وف ر اهال
وإفبم  وإب    حفم ما ع ال لا ا إبحدا هؤالء عم اإلحب ا  ابلواليد 
وال فركون ساك ا ابالحب االت الف وإة ال  ت    فيها  موا  الفلمص مم 
 جل  كر  قيام الدولة؟ هل  ل وا كب ا ا ت  يجمل مم ف ر تل  

عليه وسلم  ي  اإلحب االت ال ارغة؟ال  ن اإلحب ا  ب  ي ا ممد صلى هللا
وسيلة خالية مم الشرو وال ده جائز وإوميا و س وعيا واهر  وس وإةال ر 
    الشره مم ال رحة واإلحب ا  والفرور درسا  هللا س حانه وتعاىل ممدا 
ن ي ا وها   ل اال والفلم حر ا  ن إ ر  ب  يه وقع ما ااء  ون  ن   عه 

 دما  كر  نه إصوم كل إوم  ا ص  حدا مم  ل ال والرسو  عرب عم  ل  ع
سنه إوم وال تهال فيمكم للمفلم  ن إ ر  ميال  الرسو  وقع ما ااء وهو 
مم الدإمال  ما  خبالف ا م   خوان ا الصوفية فهو ا ختصيجمل اس م 
والشهور وا الوسائل الب عة ا االحب االتال و كم  ن ن ص هلم  خطاءهم 

كاحب ا ال وسؤا  هلؤالء الرج ة واحدال    ون  ن ن  جمل مم ا ن اإلحب ا 
 ن ر إ ر  الؤم ون ب  يهم وةياته وسريته وجها ح وارإعبهال ف ما إ رحون؟ 

فالدإم فباد  .  عيا  الطواغيع و انايدهم الويي ة ال  لية اجلاهلية ال ب ة
وإن وتولو يلتمجدن  وما  ىل حركة والبواصل و هااب و  اب مم  جل نشرحال )

ال لا ا بع  هللا الرسل؟ال ولا ا تع وا و ل وا ا ال ريان وير وا مم (لحلكم
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بال هم و ل وا ا  لمات ال حار وه روا قبولواال لا ا؟ال لا كل هذح 
الصائوال وهللا قا ر وبلم  ال صر  ن إ شر  إ ه؟ لا ا ر جيلو الرسل ا 

موا مرا  هللا مم بيورم وإتكوا هللا وحدح لي شر  إ ه بلم  ال صر؟ال س م فه
 وجو  ا ري والشر.

الف لة الثانية: وما  ن ا نبحدا عم ال ب ة الكرب  فال ن فى 
 ن نشري  ىل مف لة مهمة تعرو هلا مجي  مم إعمل لدإم هللا مم  ن ياء 
وصاحلص و اهدإمال وه  مف لة  خراجهم مم   رهم ابل هر و حبال  

رغم  ن  الرج ة اجلد ال   ويا مال فليو ه او فب ة  ع م مم هذحال
خيرجون (ال )وإخراأل أهله منه أكا عند    وال,نتة أكا من القت )

(ال    إها الرج ة عو وا  ىل ال رآن واعلموا  ن اجلها  ليو الرسون وإايكم
فب ةال وال الذهاب  ىل العرامل و فمانفبان ومفاعدع محان والبطوه لفاندع 

الذهاب  ىل جيم  الفاحات ال  فيها  الفلمصال كلها ليفع فب ةال وال
 حبال  واض  سراض  الفلمص مم ال ب ةال و ن رض  مجي  حكام العرب 
بذل  اإلحبال  ول فوا فعل المرب بل ان الشرهال ف حم ال نع د المرب و 
ال "والع اسمور"ال بل نع د هللا الذي  مران  ن ن اوم مجي   اكا  ال لم 

ر الصالع  ن خ  ا مم ال ب ة وا وث مم  ن والطميانال ورخجمل ل ا  ن ن ص
(ال إن خ,تم أن ي,تنكم ال ين ك,روانصاب مكروح مم اسعداءال لذا قا  )

ليو ه او فب ة  كرب مم  ن إبحكم الك ار علي ا و ن إبفلطوا على رقاب 
حكام بال انال وال   م  ن هذا اسمر خ   على  حدال لذا هذا البفل  

و كرب مم ال بل ا  ي حا  مم اسحوا ال وهلذا والمطرسة فب ة ةد  ارا 



                 1200War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

اره هللا ل ا اجلها ال كما كبو ل ا ال با  وهو كرح ل اال كما كبو ل ا الصيام 
(ال لو كان ال بل مم  جل  إم و  يعلم وأ تم ال وعلمونوالصالع واحلج )

قد هللا فب ة! لا  مر هللا بين  سرائيل ب بل  ن فهم مم  جل البوبة واإلانبةال و 
فعلوا  ل ال  ن ال بل ا رم هو اإلعبداء على ايم ص  ون وجه ح ال وتم 

عبد  عليه بشها ع بوش ومم معهال ف د  علم مم جدإد  ن احلرب مم إل 
عالية وااملةال فليعلم الشككص  ن ال ب ة ه  الوقوث م  بوش ضد 

الفلم  الفلمصال وليو ال با  ا س يل هللا مم  جل احل !ال  ن ماولة فب ة
وصدح عم  إ ه وربه وارإعبه وزجه ا الف ون الع  ة ةحة اإلرهاب  كرب 

( رغم كل مم إرإد  ن إث ع وال,تنة أكا من القت ع د هللا مم ال بلال )
عكو  ل  ة ة ياعة "والع اسمور"ال وقد قا  بع  ال فرإم ا 

عن وال ي الون يقاولو كم    ير وكم ارحهم هلذح اي ت ما إل " )
(ال  ي   هم م يمون على  خ    ل  و ع مهال غري  ينكم إن استطاعوا

 ئ ص وال انزعصال قا  ابم  سحامل: لا نز  ال رآن ملذا مم اسمر وفرد هللا 
 سر( رسو  هللا -عم الفلمص ما كانوا فيه مم الشدعال ق   )خط 

عثمان بم صلى هللا عليه وسلم العري واسسريإمال وبعثع  ليه قرإش ا فداء 
ع دهللا واحلكم بم كيفانال ف ا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم:"ال 
ن دإكمواا حص إ دم صاح اان" إعين سعد بم  ر وقان وعب ة بم 
غزوانال ف ان  شاكم عليهماال ف ن ت بلواا ن بل صاح يكمال ف دم سعد 

 كثري. وعب ة ف دااا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم م هم. مم ت فري ابم  
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ن ال ب ة ه  س م غوانب امو وما فيه مم وليعلم الرج ة اجلد   
البعذإوال وليعم الرج ة اجلد   ن ال ب ة ه  س م  بو غرإو وبمرامال ف   
هذح الف ون ال ات مم  ب اء  مة ممد صلى هللا عليه وسلم الذإم 

كما إشهدون  ن ال  له  ال هللاال و  عون مم   اء الصلوات كما إ  م   
  عون مم الوضوء  صالال هل ه او فب ة  كرب مم هذحال  ما الفيارات 
ال ااة وال بل ا اوراه بمدا  وكابل وم دإشو وغريها  هون ع د هللا مم 
فب ة الفلم ا  إ هال وقد جل  الرسو   ىل تكبي  عدم اإلفراد عم اسعداء 

دإم وليو لك  إ رد عم كرب مفلم   ا حصل الكروحال وهو مم علم ا ال
"والع اسمور" الذإم   بوا على لعو العرضة م   عداء هللا مم اسمرإكان 
ا بلص ل ال  الفلمص  ا اء حصارهم إلخوان ا ا غزع وقبلهم سب اءان 
ونفاءان ليل  ار ا وزإرسبان والصوما   نطالقا مم ال واعد ال بشرع ا 

 جزإرع العرب. 
د  ف ل الهاجرإم واهاهدإم ولك  إعلم هؤالء الرج ة اجل

ع دهللا  رادهم سن إعلموا  ن هللا قد  كرهم م اارع بعد  كر ال ب ةال سنه 
س حانه إعلم سر  نزا  كبابه وتفميبه س   مم الثاينال وإعلم س حانه  ن 
اهاهدإم هم مم إ  ون على وجه العبدإمال ورغم  نه عاح  عبداء  ال  ن 

فر ل ا هو  لم و عبداءان له هو عد  مم هللا اإلعبداء اسو  مم الكا
فمن اعتد  عليكم فاعتدوا عليه مبث  ما س حانه وتعاىل وقد قا  )

(ال وقد رف  ا ن اهاهدإم ا كل زمانال بذكرهم ا ال رآن اعتد  عليكم
إن ال ين أمنوا وهاجروا وجاهدوا ِف مرارا وتكراراال وبعد آإة ال ب ة قا  )
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الرج ة  ع(ال ل د   بون       و  ل,و    يمسمجي    أول   يرج
ا ت  يجمل ا ن اهاهدإم وال و   ن ا ال ول  التس ة الالزمة ل با  
اسمرإكان و ن ا نل    إدان  ىل البهكلةال هلؤالء  قو  هلمال إك ي ا  ن ا نرجوا 
رمحة هللا س حانه وتعاىل وهو  رحم مم اسم لرضيعهاال فلم إ يع ا  بداال 
و ن ا ال نؤمم  ال ب وته س حانه وتعاىلال وع دما  مران ابالعدا  ر إكل  ا 

وقا  الكثريال بل  رادان  ىل فعل الفبطاه وحفو اإلمكانيات البواجدعال 
مم  ا ايإة "عدع"ال و "قوع"ال ومع اها  ي عدع و  ي قوعال كما  كرانال 

 ا اسلوث كان إ م  ن ا س  هر اجليش اإلايور ا الصوما ؟ال ف د قبل
م هم ا عدع معاروال كما  ن الرئيو زإ اوي إبحدا إوميا عم مف لة 
 نفحابه مم الصوما  سن الوض   ا ه بكاراة ع دحال مم كان إ م  ن ا 
س طر  الرون مم  فمانفبان؟ال مم كان إ م  ن ا س  رب اسمم البحدع 

وش ب يا ع  مرإكا مم ترو الصوما  ا البفعي ات؟ال مم كان إ م  ن ب
سيبحدا عم  نفحاب قواته مم العرامل ا خال  س وات معدو ع؟ال  ن 

كم من ف ة هللا مع ا وما ام هو مع ا فلم إ ران مم خال  ا  و كان ضدانال )
(ال و رجوا مم هؤالء  ن  توا  ىل ساحات  ليلة للمج  ف ة كثرة   ن  

ه وتعاىلال اجلها  لك  إبعلموا عمل الرجا  وح ي ة البوكل على هللا س حان
ولك  إشهدوا الكرامات ونصر هللا ل ا رغم قلة فمم  را  ال وع فاليبوكلال 

عد انال  ما مف لة البهلكة فلرياجعوا  إ هم وليعلموا  ن البهكلة ه  اجللون 
وا  الفياسية ال صلة اا الكي اتال ونصرع ال لم وال الص و خراد ال ب

 ار والبحرإ  ضدهم مم  للحكامال و كل حلوم  خوا م اهاهدإم ليل
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 جل م  عة  نوإة ال تفمم وال تمين ا ايتال فهذح ه  البهلكة احل ي ة  
كما فهمها الصحار اجلليل  بو  إوب رض  هللا ع ه الذي ترو بال ح لك  

 إفبشهد وإدفم ا ال ارع اسوروبية.
فليعلم مم إفبهز  ابهاهدإم مم الرج ة اجلد  وغريهم  ن هللا 

هؤالء ا زمم اهلوان والذ  لك  إعذبوا الك ار البعدإمال و كر  قد اخبار
(ال لك  إعلم  اولوهم يع  م   أبيديكمالبعذإو ا كبابه  ون حرد )

مم إشك  ا مف لة اجلها  وإزعم  ن ال جها   ال  مر مم و  اسمر  نه 
خرال قد  خط  الطرإ ال فوالع اسمور إبواجدون  حياان وإمي ون ا احلص اي

جلها  فماو  ىل إوم ال يامةال وقد جاهد  بو بصري رض  هللا ع ه ا ما 
ورف  ال ب ة ا الدإم رغم  ن ال   صلى هللا عليه وسلم ر  مرح بذل ال 
وال   م  ن حكام بال  الفلمص إ ومون م ام  ي  مام مم  ئمة الصحابة 

  اسيهار وا الفاء  و البابعص هلم دحفان  ىل إوم الدإمال ف ول 
اهاهدون رفعوا اإلسالم برف  ال ب ةال  ما حكام بال  اإلسالم اليوم فهم 
فاف ون على كراسيهم زلو ال ب ة  ىل   ر الفلص وليعا  اببال  ما 

ب  الشككص ل درات ا على الصمو  ن و  هلم كما قا  هللا س حانه وتعاىل )
مم كان هللا موالح؟ال هل  (ال ما ا إ  ون  موالكم وهو خحل الناصرين

أختشو م فاه أ   خياث مم الطائرات احلاملة للرءون ال ووإة؟ال كال! )
(ال وهو مم تك ل د خا  الرعو وهو عكو أن ختشو  إن كينتم مؤمنْي
(ال وال سنلقي ِف  لوب ال ين ك,روا الرعحاسمان ا قلوب اسعداء )

ال اصرإمال كما  نه س حانه خي ى على مفلم  ن هللا و  الب ص وهو خري 
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وتعاىل عدو للكافرإم و ن كانوا ا ال اهر جيولون وإصولون وإلع ون 
العرضة م  حكام بال  احلرمص فهم  عداء هللا و عداء رسو  هللاال وهللا إ و  

(ال فلي  ر الفلم بصدمل  ىل هذح اي ت ليعلم  ن فأن   عدو للكافرين)
ال ب ة والصداقة م  حكام بال   انل فوا بل بوش و عوانه  عداء ب مهما ت

احلرمصال وا ت فري ابم كثري ن  ل ما إل  خبصون هذح ايإة_  وا   هر 
هللا هذا اإلسم هه ا لب رإر هذا العىن و  هارحال و عالمهم  ن مم عا   
وليا ب ف د عا   هللاال ومم عا   هللا ف ن هللا عدو لهال ومم كان هللا 

الدنيا وايخرعال كما ت دم ا احلدإ  "مم عا ي   وليا عدوح ف د خفر 
ف د آ نبه اب اربة"ال وا احلدإ  ايخر " ين سأثر سوليائ  كما إث ر اللي  

انبهى. -احلرب"ال وا احلدإ  الصحي  "مم ك ع خصمه خصمبه" 
فلرياج  مم إصاحو بوش و عداء هللا مم الك ار العبدإم على اسمةال 

حلرب  وس  مم بوش ويواغيع العرب والع مال فاب ال إملو وليعلموا  ن ا
  بدا.

 ن ه رع الش اب الفلم و هابه  ىل الدو  ا بلة مم ق ل 
 مرإكا وغريها مم الدو  الكافرع لل با  م   خوا م يل ا للشها ع ورضى 

وال ين آمنوا وهاجروا هللاال هلو  ف ل اسعما  ع د هللا  ون ا ال )
(ال ليو     وال ين آووا و صروا أول   ابؤمنون  قاوجاهدوا ِف سمجي

ه او بيان  كثر مم كباب هللاال فهو لكل زمان ومكانال  ما الذإم هاجروا 
ا زم  ا وجاهدوا فالكل إعلم   م ا اب اسمة مم كل بال  اإلسالم فهم 
ا  فمانفبان والعرامل وفلفطص والشيشان وكشمري واسوجا إم والصوما  
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ان وغريهاال  ما الذإم آوو ونصروا فهم  ب اء تل  ال ال  ف د فبحوا ووزإرسب
 بواب بيورم لك  فموا  خواان هلم ا الدإمال بعد  ن خذهلم حكام بال  
الفلمص ع دما تعاونوا م  اإل ارات المربية فيما إفمى ابحلرب على 
"اإلرهاب"ال وه  ح ي ة حرب على اإلسالمال فال إفب  ن عاقل "والع 

مور" سن هؤالء مم ساعد الك ار اسصليص ا مهمة اإلحبال ال ومهما اس
تل فوا بل ان الرباءع فهم مشاركون ا م ساع  مب ا ا فلفطص وغريها وهللا 

 و  الؤم ص وابب البوفي .
 

 و ان موعد ا صا 
 

  دا عم ال  احات والبحركات الكثريع مم ق ل   نين
لعار ف عد مرور مثان س وات مم احلرب عليهمال اهاهدإم ا كل مكان مم ا

ال نر   ىل ت دما وا ا  مم ق ل هؤالء الش اب العز  الذإم رفعوا لواء 
رم انال  17اجلها  مم  جل  رجاه احل ومل لعمةال ف   اليمم وا  رإخ 

مال وهو إوم بدر الكرب ال ف د قرر بع  الفلمص 2008-9-17الواف  
ف ص لفياسات اسمرإكية ا ال ط ةال مهامجة الف ارع الميورإم لدإ هم والرا
مم الهامجص ونف   هللا  ن إب  لهم مم الشهداء  6اسمرإكيةال وقد قبل 

مم ال وات اليم ية ال  كانع  رن  6حفو نيارم  ن ااء هللاال كما قبل 
ال لعة ال رعونية اسمرإكية الفمى ابلف ارعال وه  بيوت  حبال  وحربال 
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م ها ما إفمى ابحلرب على "اإلرهاب"ال ع وا على اإلسالم  وت طل 
 والفلمص ولو عوها بشص اسعاء. 

 ما ا الصوما  ف د قرر اإلخوع  نذار مجي  الطائرات ال  
ر   ا مطار م دإشو وم عها مم  ل ال سن الطار إفبادم مم ق ل 

  ن ال حار الف  آي  إه وال وات اإلايوبية وهذح خطوع مهمةال ف حمد هللا
ليفع آم ة هلم بف و  س ايهم ا اكم ق ل س بة ونص ال ونرجوا  ن 

 إ    مشروه  ق ا  الطار  ن ااء هللا.
 ما ا ال اكفبان فحدا وال حرد ف د اسبمرت ال وت اجلوإة 
اسمرإكية ا خرمل سيا ع  ل  ال لد الفلم خصوصا ع دما تفلم ما 

 ا هو  عالن قيا ع اجليش  إ اث إفمى ابلدنيص الفلطةال وما  ضحك
عمليارا ا اهر رم انال وال ندري ما ال رمل بص رم ان واع انال ف د 

مم اسبر ء ا م اي  ال  ائل م ذ اع ان  ىل اينال  700قبل  كثر مم 
وعلى هؤالء  ن إف لوا  ن فهمال كي  جتر وا على قبل  ب اءهم ليل  ار ا 

وال ت البحدع فيهاال بل إكب ون وزإرسبانال وإفكبون عما ت عله ال
ابلب دإمال فهل إ    الب دإد بعد  زهامل اسروا ؟ال و ن ا تذر  ن كل  م 
إهرامل ا وزإرسبان ففوث إ ابله  ماء ا الدن الكرب  ال اكفبانيةال وهذا 

مم رم ان ع دما كان الرئيو ال اكفباين زر اري  20ما حصل ا 
 دا عم اإلرهاب ومارببه وك نه ر إبحدا وسو  مرع ا الربلان وقد 

إع  الدرن مم ق لال فهذح الكلمة م رونة ابإلسالم ومم إطل ها إعلم 
جيدا  نه سيحارب  ب اء اسمةال ور   ى سو  ساعات بعد خط به حص 



                 1207War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

ضرب ف دمل "الارإوت" ومم العلوم  نه مركز اجلواسيو وال ا ع المربيص 
ش اب معلومات مؤكدع ة ور كل الذإم الوافدإم لل اكفبانال وقد تل ى ال

 عل وا احلرب علي ا ا الربلان  ىل  ل  الركزال وم هم رمحان مال ال وهو مم 
إبزعم احلرب حالياال وال  ا  للش    م كانوا بداخل ال  دمل  ا اء ت دم 
اسشال ولكم وبف و تعطل الشاح ة ا ال وابةال اسبطاه هؤالء ال رارال وهذا 

حلكومة   ا غريت برانمج  ول   الوزراء ا آخر حل ةال عكو ما تعل ه ا
و  كر مم ال إ هم قصدان ومرا ان ا مثل هذح اهل مات  ن ا ا حرب ضد 
الوال ت البحدع اسمرإكية وقد ج دت  انن وم هم مفلمون ليحاربوان 
ف حم ا حربال فال  ا  للحدإ  عم مفلم وغري مفلمال فاحلرب قائمة 

 مرإكا بدال مم الفلمص اهاهدإمال فمم كان ا ص   وهؤالء اخباروا
اسمرإكان وال اتو ففوث تصله نريان اهاهدإم ولو تفت بل ان الكع ة 
وزعم  نه إعمل  ل  لصلحة الفلمصال فهم ال اف ون مم الدرجة اسوىل 
الوالون سعداء الدإم وال  ا  للش  ا  ل ال ف د  مجعع اسمة  ن 

   هلا ه  اإل ارع اسمرإكية الداعمة للصهاإ ةال ففوث ن اتل  العدو احل ي
كل مم إ   م  اسعداء ضدان وإ ع  على نيبه  ن هو قبل ت ييبا  و 
تتسا وهللا  علمال ومم الف ارات ال  أتارت جدا ابلعملية ه  س ارع 
الدولة الكي ية الصلي ية ال   عل ع احلرب علي ا ا ارمل  فرإ ياال وقد محدان 

 ع دما أتكدت العلومات   ا ت ررت جداال كما قبل الف ري البشيك  هللا
وه   ولة  بعة لل اتو ال    ارب ا كما  ن ا تارملاال فاجلزاء مم ج و 
العملال   م إطار ون ا ا كل مكان مم العار وإعب لون ا ا الطارات والدن 
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ت ال بالية ف  ال  وال اه  والفاجدال   إطلو م ا مواجهبهم ا الفاحا
كال وهللا س واجهكم كما تواجهون ا وهللا قد  جازان ل ا  ل ال ف حم 
نبعامل معكم ابلثلال والذي إشهد العملية سيعلم  ن الفائ  رمحه هللا فشل 
ا الوصو   ىل مركز جتم  اجلواسيو بف و احلاجز احلدإدي  و  يالمل 

بدع  اجلاهزإة ل ا ه   ال ار عليهال وم   ل  أتكدان  ن هذح الدو  ال  ت
كا بة ف د توق ع الشاح ة لعشرات مم الدقائ   ون  ن إ ب ه رجا  اسمم 
هلا وما فيها وكان دمكا م سح ها  و  خراد الفائ  للب كد مم هوإبه فيما 
بعدال ولكم هللا  ل ى ا قلوب مم فم  اسعداء الرعو والف و هو 

بم العملية رغم ف دان لعش ق ل ا وث وعدم اجلاهزإةال وقد  را  هللا  ن ت
  له مم الشهداء حفو نيبه الوصو   ىل العم  احل ي  ال ونف   هللا  ن إب

 آمص. 
 د تع  ع ع دما  دا وزإر ال انون ال اكفباين م  وكالة ل

اسن اء ال اكفبانية و كر هلا " ن مم هاجم ال  دمل هم  عداء ال اكفبان"ال 
نال هل إ درون على تفمية مم إهاجم وتم نف   هؤالء ال  عاء ال  و 

الدنيص إوميا ا وزإرسبان  نه عدو لل اكفبان؟ال   ا الفياسة الصهيونية 
ال  تفعى لب رقة الفلمصال ف حم جفم واحد وما إشعر به الشاجمل 
الوزإري جيو  ن إشعرح مم إعيش ا  سالم آاب ال وتم نده الع الء ا 

جليش عدم االسبمرار ا سياسات مشرث اإلسبا ارات ال اكفبانية وقا ع ا
فه  ال    ت  ىل ت عي  ال وات الفلحةال وما إ رح ا هو وجو   ول   
الالصص ا  اخل ال يا ع العامةال وهؤالء إلع ون  ورا مهما ا احلربال 
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فهم مم إ دم العلومات لةخوعال كما  ن اجليش   هر ولو ابسبحياء  نه 
اض  ال اكفبانية ف د هامجع ال وات اجلوإة ضد البدخل اسمرإك  ا اسر 

ال اكفبانية مروحبص  مرإكيبص بعد عملية ف دمل "مارإوت" بيوم واحدال 
وهذا تكبي  مم قائد اجليش لك  خي   جرائمه ا م ايف ال  ائلال وتم 
نرإد قا ع اجليش  ن إ  موا  ىل ال اومة لك  ن هر لعمرإكان  ن الفلمص 

 ن ا دوا  ع راإة ال  له  ال هللا ممد رسو  هللاال  إ درون على هز بهم
وك روا ابحلدو  الصط عة مم ق ل الفباربص لع ة هللا على الكافرإم 
وال الصال  ما الذإم إشكون ا موضوه  خبيار اهلدث ن و  هلمال  ن 
اهلدث كان واضحا  اما فاجلمي  إعلم  ل  ال  دمل ونزالءح مم العا إم 

ل ا ولو ل فوا مالبو مدنيةال فهؤالء مم فارب ا ح ي ة ولم نتكهم ا اربص 
 إ ما وجو وال كما   م ر إتكون ا وا ن اال ونف   هللا  ن إرحم وإب  ل مم 
مات مم  بر ء  مب ا ا تل  العملية س م ر إ صدوا  بداال فمم العلوم  ن 

ر للماابرات  ل  ال  دمل ليو مركزا للمفلمص  و مكان للبع دال بل وك
العاليةال ونف   هللا  ن إعذب كل مم فارب ا وإ صر كل مم نصر  إ ه ا 

  ي مكانال آمص.
ومم اسخ ار ا زنة ا اهر رم ان ال اروال هو س ويف 
العشرات مم ال بلى والشهداء ا سومل بكاراال ف د اسبمرت ايلة اإلايوبية 

 دإشوال فكلما هومجع هذح ا بلة والف و ع مم ق ل واا طم  ازرها ا م
ال وات ال االة مم ق ل اسسو  واهاهدإمال تبفاره  ىل قص  سومل بكارا 
وال اي  ال هولة ب ذائ  اهلاون وال   ميال وهذح االستاتي ية ال االة لم 
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ت  عهمال ف بالان وقبلى الفلمص ا اجل ةال وقبالهم ا ال ارال وكل مم س   
ء  ن ااء هللا وال نزك  على هللا  حداال ل د رم ان هم اهدا 22ا  رإخ 

مدنيا اهيدا  ون  ي  نو  ال  ن إكونوا  40قبل ا هذا اليوم  كثر مم 
صوماليص مفلمص إشهدون  ن ال  له  ال هللا ممد رسو  هللاال  ما تل يزإون 

أجعلتم آ  سعو  ف د اسبمر ا ب  الصور احلية مم الكع ة الشرإ ةال )
ا ة ابلاد ا راِ كمن آمن ابه واليِو اصخر وجاهد سقاية ا األ وعم

ايلة اإلعالمية الوجهة لا  ع(ال ل د تمافلِف سمجي     ال يلتون عند  
جيري للمفلمص ا مشارمل اسرو وممارملاال و  ا ن لع ا رب فب  ل كما 

فمى بإرا  هلا مم ق ل اإلعالم الصهيوين المررال  و تشوح الصورع ف
هدإم وال اومص ابإلرهابيص  و الفلحص  و الهامجص  ون  ن إفموهم اها

اهاهدون كما قرر الشره  ل ال وكل  ل  الافة مم  ي إم و المرب 
الكافرال  وبدال مم  ل  اسبادموا م رب البل يزإون ل   عوم ال رقة وعدم 

 اال هل البوحد وزعموا  نه "اليوم الويين"ال وال ندري ما معىن  ل  ا ارع
 ص ح ا نع د اسويان؟ال   ا الفياسات الصهيونية ال ربكة ال  تكرن 
مف لة الدوليات وتده  ىل عدم الوحدع ا اسمة كما تكرن مف لة ت دإو 
اللوو والرءساء واسويان وك ن ا خل  ا مم  جل اسويانال ما ن   اسويان 

مرب الكافر؟ال  ن ل ا  ن ك ا قد قفم ها وجزئ اها مب عص بذل  سياسة ال
إن ه   أمتكم اسرو كلها ب وكلها مف د للمفلمص وكلها ويم هلمال )

( رغم مم إرإد جتزئب اال فال ابرو هللا فيمم إؤإد جتزئة  مة ممد أمة وا دة
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صلى هللا عليه وسلم  ىل  ويان بدال مم توحيدها ا ويم ك ري فيها ياعة 
 هللا ورسوله.

 
 
 
 

 جيش العلرة ِف الصومان
 

ا  واخر رم ان كان الوض  ا الصوما  جيدا ابل ف ة 
لعخوع وقد هد  ع دهللا إوس  سو  مرع ابلب ح  عم الفلطة واالعبزا  
بف و عدم جدإة اسمم البحدع خبصون ق ية الصوما ال وال ندري كي  
إفبطي  اجلرإ   ن إط و الرإ ال فهو واسمم البحدع ا حالة حرجةال وقد 

حل  مم فرو هيم بهم على مطار م دإشو و ج ار  سو  ا ع ك 
الطائرات بعدم ال زو   و اإلقاله م هاال كما  ن حالة اسمم ا الياح 
الصومالية قد تدهور كثرياال ف   هذح اس م اسبطاه قطاه الطرمل وقراص ة 

مدرعة قد  رسلع  ىل  30ال حر مم خط  س ي ة  وكرانية فيها  كثر مم 
الفو ان سراال وابالت امل م  احلكومة الكي ية ال  ال البمر إم ا ج وب 

تفبادم الدابابت الروسية بل لدإها تلفي  برإطاين ه ديال وقد ف   هللا 
 مر هؤالءال و    لل مي   ن  ايوبيا الصلي ية وع دهللا إوس  الوا  هلم ر 
جيل ا للشعو الصوما   ال عدم اإلسب رار وعدم اسمانال ف حم ك ا قد 
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 ا ال حار مم ال راص ة رغم قلع عبا انال وبعد مرور س ة ونص  مم ن  
انفحاب ا مم م دإشو كفلطةال نشهد اليوم تراجعا ملحو ا لد  العدوال 
واسن اء تبحدا  ن سلطة ع دهللا إوس  سب ب ل  ىل نريور سن الصوما  
قد ضاقع عليهمال والف و واض   ت اه  مر المرب وخترإو الصوما  وقبل 

ءها  وامر مم المربال واجلزاء ا زي ا الدنيا ق ل ايخرعال ولم نتو  ب ا
هؤالء بل س عط  اسوامر للاال  ا ارمل  فرإ يا ببب   هؤالء الذإم 
حاربوان ا الدإم و غبياهلم وتشرإدهم  ن ااء هللا وما ل  على هللا بعزإرز. 

ها ال ت در على وهللا س حانه وتعاىل إرإد للشعوب  ن إعلموا  ن ال وع وحد
حل اسمورال ف   اإلسبطاله اسخري إل اعة ال  ر س  حو  احلرب على 
ال اعدع  وضحع  ن مع م الشعوب اسوروبية تي  ع  ن  وهلا ر ت در 

س وات مم بد  احلربال ومم ق ل  8على مارببها بل از ا ت قوع بعد مرور 
نية ا اجل وب اسفماين  ولة عالية قوإةال كما  علم قائد ال وات الربإطا 23

 ن احلرب ضد اهاهدإم غري  دي و ن الوسيلة الوحيدع ال اء احلرب هو 
احلوارال وتم م  احلوار بشروي ا سن ا نكفو احلربال وليو بشرويف 
المرب  و  عوانه مم حكام الدو اإلسالمية ال  طحص للمربال  ما اجلدإد 

ره ال ب ة بص اسفمان وه  ال دمي هو  خو  سلطة آ  سعو  ا ماولة ز 
تدع    ا ترإد  ن تبوس  بص ال اتو ويال انال وكي  إكون  ل ؟ال  ن ا ال 

وإن جنحوا للللم فاجنح  ا نرف  ا ا اثت  و الفلمال وهللا إ و  ل ا )
ال وتم ب  ل هللا نكفو احلرب ونو   ن وبثل لنإة وووك  عل    
(ال جيو على إىل الللم وأ تم األعلون ف  َتنوا وودعواالكر ة اسخر  )
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اإلخوع ماولة البحدا م  ال اتو م اارع  ون حرد وهذا ح هم الشرع ال 
ف د تصاال ال   صلى هللا عليه وسلم م   عداءح ا بلص للكع ة وجلو 
معهم  ون ارويف ول ا ا صل  احلدإ ية  ف ل مثا ال ما نرف ه هو  خو  

ا مملكة آ  سعو  وماولة تل يو على ال ان  المثلص للمرب ا اربص ل ا
(ال  ن مملكبهم ه  معا إة حلركة أال إ م هم اب,لدون  م مصلحونال )

يال ان والهاجرإم ال يمص ا  فمانفبانال فكي  إب ر  الل  ا الدخو  
م وزإر  اخليبه 1997ت وهو مم  رسل ا س ة ا مثل هذح ا ا اث

خوع اهاهدإم والهاجرإم مم الال ممد عمرال لك  إبفلم اإل والابراته
ونشكر هللا  ن حركة يال ان ت هم مكاإد اسعداء والشيايصال ف د رف وا 
هذا الطلو فوراال سن كرازاي  و الل  ع دهللا كل هؤالء ال  ثلون  ال 
ن وسهم ف  ال ولو كانوا  ثلون الفلمص لا احبل ال دن وال  فمانفبان وال 

الصوما ال فك ى كذاب وتالع ا مشاعر الفلمصال ل د يلو هللا مم  العرامل و 
هؤالء  ن كانوا مؤم ص ح ا  ن إ صروا اسفمان ويال ان ضد ال اتو ا بل 
والمبصو وليو البوس  بص العبدي وال لومال فطال ان قا رع على اجللون 

 ص ل ا م  ال اتو  ون  خو  هؤالء العمالء ا ا    بداال وكل إوم إب
ح ي ة  ن هذح الدو  ال ربكة مم ق ل الفبمرب ه  تفعى لبث يع م د  
الوي ية وعدم ال  و  ابلدولة الفلمة الوحدع خبلي ة واحدعال   ا ن و 
الفطلة ال  ساعدت على اإلياحة بطال ان   ت هر ن اقا   ا ترإد  ن 

م تلع ون   مم تبوس  بي ها وبص ال اتوال لم ت حكون   عما  المرب؟ ل
رضيبم ابلذ  م ابل الكراس ؟ال  لم ت لحوا سن مكركم قد ابن على العيان 
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فا وقمجوا إ  معكم وهللا خري الاكرإمال واحلمدب الذي نصر ع ا حال )
 (.وال ين جاهدوا فينا لنُدينُم سمجلنا( )  يح

 
 
 

 أ مجا  األمة اجملاهدة
 

 كبوبر س ة  حان وقع سر  بع   خ ار اهر اوا  والواف  
مال لك  ال ن فى ما جيري إلخوان ا ا كل مكانال ا وزإرسبان وا 2008

ملفما  19م قبل ما ال إ ل عم 2008-10-3إوم الراب  مم اوا  
مؤم ا  اهدا ا وزإرسبان الشمالية وقد ا عع الوال ت البحدع   ا قبلع 

ف بالان ا اجل ة  "اإلرهابيص" كما تعو ان على  كا إ ها الكثريعال وال  ن
وقبالهم ا ال ارال وال ن و   ال ما إرض  رب ا " ان ب و ان  ليه راجعون"ال  
كما زعمع   ا قبلع  حد ك ار رجا  ال اعدعال وال ندري مم إكون ا 
هذح الرع ف د تعو ان  ن إكون ه او ك ش فداء ا كل عمل  جرام  

وتم قد تي  ا  ن  إفبهدث الفلمص ا اص مشارمل اسرو وممارملاال
لعرامل وعدم العدو اسمرإك  سريكز على وزإرسبان بعد فشله الذرإ  ا ا

 ك ه مم اسمور ه اوال  ما العلومات ال  وصلب ا فه  م بل اسش ال اضل 
خالد احل يو رفي  الدربال والدرب العال  الذي كان مم  وائل كوا ر 

 وائل البفعي ات لفاعدع ال اعدع الذإم وصولوا  ىل ارمل  فرإ يا ا 
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 خوا م ا اسوغا إم والصوما ال كما  نه رجل الباصصات العفكرإةال 
ف د ختصجمل ا اسسلحة الث يلة والدابابت وكذل  اسسلحة ال ا ع 
للطائراتال وهو رجل عفكري ابلدرجة اسوىلال وقد  صيو ا حرب 

ا واحتمل رم ان ع دما  خلع ال وات اسمرإكية مدإ ة ق دهار الحبالهل
جفمه وا   بعد  ل  وواصل ال با  وقا  العمليات ال وعية ا ج ا  
نورسبان وعمل كمريح مم قا ع ال اعدع لبث يع الش اب على احل  وهكذا 
الرجا ال فلم إ  ى  حد  ال وإل ى هللاال ونرجوا  ن إب  له مم الشهداء آمص 

   رب العالص.
ما إرامال ف د اسبمر   ما ا ارمل  فرإ يا فكانع اسمور على

الفلحص ا ح ز الف ي ة ال   مل الدابابت وال ذائ  ال ا ع 
للطائرات والذخائر البابعة للمبمر إم ا ج وب الفو انال ور ت در 
احلكومة الكي ية ال االة ا  ق اه  حد  ن تل  اسسلحة  بعة هلاال كما 

ات عم تل  عمدت على  عب ا  ك ار ال حارإم لك  ال إعط  معلوم
م وهو اليوم الثال  لعيد ال طر ا 2008-10-3الص  ات. وا  رإخ 

بع  ال اي  الكي يةال فر  مجي  الفلمص ا الفاحل وغريها ع دما عرفوا 
 ن هللا قد اسب اب لدعورم الصا قةال ف د  قرت الفلطات اإلايوبية 

ق ل سلطات   مم الكي يص الذإم سلموا  ليها مم 10الصلي ية زرمها ة  
اال كي اك  ا  يثةال وب  ل هللا وم به فر  الفلمون ب دوم هؤالء  ىل مم اس

سوء س ون العار ا  ايوبياال وتل  الف ون بعد  ن  اقوا مرارع العيش ا  
 سوء مم غوانب اموال ومم ضمم هؤالء بع  مم اعب ل ا "كييونما" م  
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هوات  قد اعب ل   دنزوج ال وعلى س يل الثا  اسش سار عوو وهو مه
م  زوجبه رغم كونه كي يا وله احل   ن إبواجد ا  ي مكان ا  ا احلدو  

كي ياال وقد اعبمدت الفلطات الكي ية اسكا إو وارموح  نه جاء مم 
الصوما  و نه ع و مم ال اعدعال واعب ل معهما الكثري مم اسبر ءال واليوم 

ا الصوما ال ل د افب حع  قد  هر احل  فهؤالء ال ا ن هلم ما جيري
الفلطات الكي ية ال  رف ع مرارا وتكرارا  ن ه او كي يون ا الف ون 
اإلايوبية.  ما اإلعالم الكيين الصهيوين ف د ل  وا اسكا إو حوهلم رغم 
ا وت براءرمال فع دما قر ان  خ ار جرإدع "ال يشم" وه  صهيونية اهلو  

وتفبمل  خ اران للمكاسو الا إة ومدراءها إكرهون اإلسالم  اد كرحال 
وزره الكراهية ا اهبم  الفلمال فاسعدا  ال  تبحدا عم اإلرهاب ولو  
كان  ل  كذاب ت اه بفرعةال بف و  ن الفلمص قد فهموا اللع ة و ن 
ال صو  ابإلرهاب هو اإلسالم والفلمصال فيشتون لك  إعرفوا  كا إو 

  ا ختدم اإلسالم ب شر تل  اسكا إو هؤالءال كما  ن اجلرإدع ال تعلم 
وقد فهم الكثري مم  ب اء كي يا ح ي ة اللع ة اإلعالمية ال ذرع ال  تفبهدث 
اإلسالمال وع ونع هذح اجلرإدع ابلع اوإم البالية ا صح بها اسوىل "عو ع 

مم البهمص ابإلرهاب  ىل الويم"ال  ن ر كي  ركزوا على كلمة  8
ءرم مم خال  البعذإو لدع س ة ونص ال   " رهاب" رغم ا وت برا

عمدوا على كبابة  عما  هؤالء الثمان  ع صورهمال ولك  إل فوا على 
ال ان كب وا ع اوإم كرإهة جداال مثل "فالن بم فالنال ترو الدارسة بعد 
البوس "ال ومجي  الفلمون إعرفون ح ي ة  ن هذح اجلرإدع ال تراع  
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ع  ا اء  زمة زوج  ا الف ون الكي ية مشاعرهمال ف د عمدت هذح اجلرإد
 ىل نشر اسكا إو حو   عمار  وال يال لك  تربف ساحة الدولة الصلي  ية 
ال  خط بهمال كما  كرت  ن هؤالء ا عوا   م صوماليص لذا رحلوا  ىل 
 ايوبياال وهذا مم  كا إو اجلرإدعال فالكل إعلم ومم اليوم اسو   ن هؤالء 

 و ممثل هلم لك  خيربوهم عم ج فيارمال و ن الاابرات ر إ ابلوا  ي مام 
الكي ية  خذت م هم  وراقهم ق ل  رامهم.  ما جرإدع "سب دار " ف د 
ع ونع وا الص حة اسوىل "عمالء  سامة عا وا  ىل الويم"ال   كب وا 

مم رجا  فاضل البدربص ا الصوما  مم  8بعدها " اإلرهاب: ترحيل 
ع الدنيةال ومم ضم هم سائ ه"ال وقصدوا ابلفائ  ه ا اسش  ايوبيا ل د  حيا

سار عووال وال   ري هل هؤالء إ  ون  ن لدإ ا سواقص  و حران  ع 
 وامرانال  ن ا ع ا  هللا ال ع اء ال ول  اي ا مم ال وع  ال ابلل وء  ىل ركم 
 هللا البصال كما  كروا  نه فب   كان لبصلي  اهلوات  ال  الة مم  موا 
اإلرهابص وهذا مم  كا إ همال فالذي فب  له الدكان هو  حد مشاإخ كي يا 
الوالص حلكومة كي اك  وال اصرإم هلا وإعرث ابلشيخ  بو محزع " بوبكر 
ع دو"ال وهو مبعاون حاليا م  االسبا ارات الكي يةال ولا ا ر إعب ل هذا 

ت كما  نه الشيخ وهو إعمل ا  كثر مم مؤسفة و بل  جتارات وع ارا
إعمل ا   اعة "الفالم" الباب  سكرب جاسون كيين وهو ولد وزإر الدفاه 
الكيين نور الدإم إوس  حاد؟ال وتم ال نبهم اإل اعة ومم فيها بل نذكر 
 ن رئيفها هو جاسون ك ري لد  حكومة كي اك  وه  معا إة لةسالمال 

ء الش اب ور ل د كب ع اهالت الكثري مم اسكا إو والكراهية عم هؤال
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إكم ه او مه ية ا ن ل ا رب بل الفائد هو عدم البح   مم اسخ ارال 
ولذا نصح ا هللا  ن ال نصدمل  ي خرب مم يرث هؤالء الصهاإ ة مهما  
كان  ل ال ل د  كر هؤالء اإلخوع كي  عذبوا ا الف ون اإلايوبية وقد  

كي ية ه  كفر سامل  حدهم ا تل  الف ونال كما  كروا  ن احلكومة ال
ال  ر ترغو فيهمال وع دما جاء إوم التحيل ر خيربوا بشيت لك  ال إ رحوا 
  م العيدال بل رحلوا ابلفيارات العفكرإة مم   إو  اباب  ىل "مو  " 

كيلومتا وه  حدو إة م   ايوبياال وه او 750ال رإة ال  ت عد  كثر مم 
ترحيلهم بطائرع عفكرإة  سلموا لل واسيو الكي ص وقوات اجليشال وقد  

 ىل مطار "فوإ " ا ماف ة الفاحلال ومم ه او فوج وا برجا  مم 
اإلسبا ارات الذإم افبعلوا مه ة الصحافة  ون خربعال وقد تعرث الش اب 
الفلم عليهمال فلم فملوا كامريات  و ميكروفوانت وما  ىل  ل ال بل كانوا 

ذ بع  العلومات مم مم االسبا ارات الكي ية ال   را ت  ن أتخ
الش ابال وبعدها سلموا سهاليهم ا  الم الليلال واحلمدب  نه قد  ى 
هؤالء مم ال وم ال الصال وقد تعهد الفلمون ا كي يا ا م اضات 
احلكومة بف و وحشيبها م   ب اءهاال فه  ال   خذت  وراقهم   زعمع 

   فرإ يا.بكي ص لك  إرحلوا  ىل  بش  الف ون ا ا  م ليفو 
مال وقد   م ا صيام 2008-10-8 ن ا ا إوم اسربعاء 

الفع مم اوا ال وهذا اليوم هو عيد سجدا  والع ائز كما فهم ا م ذ 
صمرانال  نه إوم مجيل مشموال غري  نه مليت ابلدماءال ف د قبل ق ل إوم 

مفلم مفار ا سومل بكارا بف و الدفعية العشوائية  15واحد  كثر مم 
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يوش عفكري مم اجل 400ية اإلايوبيةال ونتقو  يت  كثر مم الصلي 
ة ومم  ولة بروندي  ىل الصوما ال وال ندري  الصلي ية ابسم ال وات اإلفرإ ي

كي   كم سوغ دا وبروندي وغريها  رسا  قوات حل ظ الفالم ا 
الصوما ال وتل  الدولة ت ب د  ىل الفالم  صال فه او حروب  هلية فيهاال  

هب ا اإلسالمية ا  وغ دا مفبمرع رغم تكبم احلكومة لذل ال كما  ن ج 
فاهاهدون اسوغاندإون مفبمرون وم ذ س وات عدع ا جها هم ضد 
سلطات موسافاين. كما  بع ا  خ ار االنبااابت اسمرإكية ال ربكة مم ق ل 
الصهيونية العاليةال فهؤالء إرإدون تميريا بفيطا ا الشكل ف  ال  ما 

تي يةال ف وابما وماكص كالاا سواء ع دما إبعل  اسمر  مم االستا
" سرائيل"ال وتم ن  ل هؤالء اجلمهورإص الذإم إ كرون بع الرم وليو 
بع وهلمال  ما الد وقراييص فهم الشيايص ح اال فهدفهم ت يي  وجه  مرإكا 
بعد  ن سو ها بوش و  ارتهال وإرإدون تركيز احلرب على  فمانفبان 

سبانال وقد ت ص لعمرإكان ح م خفائرهم ا العرامل وقد   ت ووزإر 
احلرب  ىل اإلفالن و هور الشاكل اإلقبصا إة ا العارال ختيل  ن ميزانية 

ة للعرامل تفاوي ما  ن  ع لبل  ال وات  سابي  لل وات اسمرإكية ا بل 3
 ح س وات ا  فمانفبانال  نه نصر م ص ل اال ف د ابع العدو  هو  7لدع 

 و كم الطال ان مم ب اء قوارم ب  ل هللا س حانه وتعاىل. 
ل د تمري جفم  ا هذا اليوم و هر الشي وبة ا  قينال ف ا اء 
الوضوء للصالع ال حى مم هذا اليومال ن رت  ىل الرآع فر إع اعرع بي اء 
على  قينال ومحدت هللا وفرحع لذل ال س ا اي ة ا س يل هللا وا 
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 صال كما  ن الشعو ا    ن ا صكل ونشرب ون ام وتم آممدباإلسالم واحل
س ة مبكاملةال  36كيفماإو وما حوهلا آم صال كان عمري ا هذا اليوم 

وافب دت ح ي   و م  وال ي حليمة الفعدإةال وكذل   وال يال وقد بلمع 
ال  ما اللكة 12س ةال  ما ل مان احلكيم فعمرح  13اب   آسيا مم العمر 

ال وقد مر العيد كالعا ع وهم  بعد ما 6عية ف د بلمع مم العمر  الصمريع
 ون  ن  كون معهمال ولكم فرحة اسمة  13إكون مينال وهذا هو العيد 

الصومالية تك ي اال ور   كم مم اإلتصا  ملم سنين ال  مل   رقام 
هوات همال وإك     م  حياء إرزقون وإصلون وإصومون وإدعون ل اال  ما 

ن در  ن نشكر هللا على نعمه الكثريال فالصحة وحدها نعمة تم فال 
ع يمةال وال إ در اإلنفان على اكرهاال فاهلواء الداخل  ىل  جفام ا 
ابهان ومم هللا س حانه وتعاىل وليو ه او  ي فبورع لذل ال فال ن فى  ن 
نشكر هللا ا هذا اليوم اجلميل ف د مك  ا وا ب ا وكان عوان ل ا ا كل 

اال فع دما نراج  اس م  د  نه وق ل عشرع س وات كان مع   خوع ا  حوال 
هللاال وهم اليوم ا الف ون اسمرإكية ف د م ى على  عب ا  اسش ممد 
عو ع ال لفطيين العروث لدإ ا ابسم "مروان"  و  بو  سرال ومم معه ا 
الف ون  مثا  العوهل  و بو هاجر وخل ان وو إ  احلاد  كثر مم عشر 
س واتال وه او مم س  هم ا اإلببالء  مثا  الشيخ عمر ع دالرمحم واسش 
إوس  رمزي والك ف  وندمي وغريهمال كما  ن ه او مم  سر بعدهم وبعد 

ال وم هم خالد الشيخال رضا البونف ال  بو خ يو 9-11 حداا 
الفو اينال الشرقاويال خال  اجلداويال رمزيال عيفى الب زاينال  محد جيالينال 
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د اللي ال وال ات مم اإلخوع العرب الهاجرإم والصوماليص وآالث  بو ال ر 
مم اإلخوع ال اكفبانص الذإم اعب لوا ور إعرث ع هم  ي ا ءال جيو  ن 
نشكر هللا  ن ا  حياء و حرار ن اتل  عداء ر إرمحوان ا  ي حل ة مم 
 اللح اتال ونعلم علم الي ص  نه  مبحان مم هللا و ن ال صر صرب ساعةال
وقد  هرت عالمات ال صر ا كل مكانال ف مرإكا تز ا  سوءا بعد سوء 
وهذا ف ل هللا على ع ا ح الفب ع ص ولو كرح الكافرون وال اف ون 

 والوالون هلم. 
هدال وقد فرح ا برءإة 1429اوا  س ة  -14 ن ا ا  رإخ 

ش الشرإ  اجلدإد الصا ر مم ق ل الكبو اإلعالم  لل اعدعال وقد  هر اس
عزام اسمرإك  وهو إشر  ق ية م ط ة ال  ائل وجها   ب اء ال  ائل 
والطال ان ا  فمانفبانال وقد  دا الشيخ  سامة بم ال ن والشيخ   م 

 ال وبّص ح  هم هللا مجيعا  اب اليزإدمصط ى ال واهري وكذل  الشيخ سعيد 
 ن  الشيخ  سامة  ن هدث  عالن اجليش  نه ر إرضى ابل وات اسمرإكية

واضحة  ن تبدخل ا الشؤون ال اكفبانية هو ماولة يمو احل ائ  ال
 كثر ما ت عل ال وات اسمرإكية  إومياال و الفلمصقوات اجليش ت بل 

 ل ال وكلما قدمع قوات اجليش  ىل  زرع ا م اي  ال  ائل سارعع  ىل 
 يالمل صاروش  و صاروخص  و  عالن  ن اجليش لم تبهاون م  ال وات 
اسج  يةال وكل هذا لك   بجمل غ و الشعو ال اكفباين الفلم الذي 
إر  جيشه الؤسو على  سان الب و  واجلها  واإل ان  دمة الدإم 
ونصرع اإلسالم حفو الدوسبور ال اكفباين إر  تل  ال وات ت بل  ب اء 
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الفلمص ا م ط  ال  ائلال كما  ق لع الاابرات ال اكفبانية  ىل ماولة 
ا  ق ية اجلها  ا كشمريال سن تل  اسجهزع ه  ال  تفيطر على  ة

اوا  اسبمرت المارات وال رابت ال الة  27اسمور ه او. وا  رإخ 
ال اكفباين م    ل  ائل اسحرارال ور ت در اجليشعلى  هل ابجاور وم اي  ا

بريء وا عع  16ال وات اسمرإكية مم  ل ال وقبل ا إومها  كثر مم 
وات اسمرإكية   ا اسبهدفع الشيخ ح اين واجلمي  إعلم  ن الشيخ هو ال 

ا الص  اسو  ا  فمانفبان وتل  الدارن  ص حع  هدافا ارعيا 
للك ارال فكي  ال تكون مدارسهم  هدافا ارعية للم اهدإم مم ابب الرّ  

(ال ل د فمن اعتد  عليكم فاعتدوا عليه مبث  ما اعتد  عليكمابلثلال )
 مرإكا اباب ك ريا لم ت در على سدح ا الفب  ل ال رإوال فال تلومم  فبحع

 ال ن فهاال  ما ا الصوما  ف د جتد ت مف لة اهلدنة بص ا اكم 
تط   تل  االت اقيةال وال وات اإلايوبية ال  ال  اإلسالمية يرث جي وو

 ن  نوفمرب ل ر   5وتم تفم ال م دخوان ا ونعطيهم ال رصة  ىل  رإخ 
كانع تل  ال وات البحلة الكافرع سبما ر م دإشو كما نجمل اإلت املال 
وس صرب ل ر   اإة ما  ه وا  ليه مم آراءال ونف   هللا  ن خيرد ال وات 

 ا بلة مم بال ان الصوما  ا اسجل ال رإو  ن ااء هللا.
مم اوا ال وقد اعتث العدو ا ال اكفبان  29 ن ا ا 
وع وتفعى الفلطبان  اولة فب  حوار م  الطال انال و فمانفبان ب وع اإلخ

وهؤالء ال إ همون  ن يال ان لم  اور  ال الك ار ا بلص اسصليص  ما 
ع يدهم وم  ذي الططارم فهؤالء ال قيمة هلم ال ا  فمانفبان وال ا 
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الصوما ال  ما ا كيفماإو ف د حصل  مر ع يم ا هذا البارإخال ف د ي   
  هللاال وهذا  مر ع يو ا زمم تمري فيه ال اهيم وارت   حد مم حدو 

ال كر وعلى صوت الشيطانال وقد فرح ا ع دما  ه ع مفلمة عاصية ب 
و قرت بذن ها ع د ا كمةال سلمع ن فها لل  اء ويل ع  ن ت ام هلا حلد 

ّ ت كثريا مم ق ل ال  اء ولك ها  صرتال وهكذا رمجع بعد الشرع  وقد رل 
ا كمة الشرعية وابس لة الثاببة مم قصبهاال وقد غ ر هللا هلا  ن أتكدت 

 ن ها  ن ااء هللا وال نزك  على هللا  حداال فاحلدو  تص   الك ائرال وقد 
 غائ  ل  ال عل اهبم  الك ري العال  الذي حد  قوانص معي ةال   ت 
 ىل انبشار الزىن ومرو اإلإدزال و  ا ي   حد واحد مم حدو  هللا ا 
بال ان اإلسالميةال فهذا إعين  ن ا سلم ا مم مليون مرو  إدزال وال حاجة 
ل ا دعالانت الزىن ال شورع لد   عالم المرب الكافرال ف د بص هللا ل ا 
الطرإ  الإ اث مرو اإلإدزال وهو عدم الزىن ف  ال  ن تط ي  حد الزىن 

اإلسالم ال او ا بع فيه ال ي ة امر واجو واريف الزم ا  إ  ا لم اعتث 
وال   ري لا ا إميظ الك ار مثل هذح اسمورال والكل إ ر    ا ي   حد مم 
حدو  هللاال كما  ن هللا إم و   ا انبه  مارمهال ونف   هللا  ن إب  ل مم 
اجلمي . وا بلوتشفبان   ن هللا ابسرو  ن تزلز  حلكمبهال واسبشهد  كثر 

 داء آمص.اهيدا نف   هللا  ن إب  لهم مم الشه 170مم 
 

 ووتواىل ال رابت
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وا إوم اسربعاءال  2008-10-29كان البارإخ إواف  
خوان ا ا حركة الش اب اهاهدإم ب يا ع اسش اه  سو  احل  مم  واسبط

يات نوعية ا مشا  الصوما  وهو لممحد ع دو )البار( مم ت  يذ ةو ع 
رفع اسمم مم تل  ال اي  ومطلوب لد  الفلطات ا هارغيفاال وقد ع

ع وتشب البحدع  نه ال  ا  لعالعيو ال ذرعال فه  ال  تدعم اإلن اصلص
اسمة الصومالية كما  عمع العدوان على م دإشو والصوما  ككل ا 

ع دما غزت ال وات الصلي ية ال ال ال وه  اليوم جتين  2006 اإة س ة 
رباء عفكرإص مثار سياسارا ا اي ة فيهاال ف د هومجع م رارا وم رات خ

مم  ايوبية وكذل  مراكز الب ففية ا بوت ل دن وه  م ط ة ع دهللا 
إوس  وزمرته ال  ليةال وقبل الكثريمم اجلواسيو كما قبل  ربعة قا ع مم 

فلم ال صر الرةس  مم اهل ومال ف د انممو مجي  إاإلايوبيص ا اربصال ور 
عذااب ادإدا كما عذبوا اإلخوع ب  ابلهم  ىل م رات هؤالء لك  إعذبوهم 

هذا الشعو الفكصال وقد اارو ا هذح العملية  ش مهاجر مم كي يا 
وهذا إعين  ن للمهاجرإم إد الطو  فيما جيري حاليا ا الصوما ال ولم 
ت در  مرإكا ال  ندتع ابلعلمية عرب عميلها ا ارمل  فرإ يا "ج داي"  ن 

سات المرب الذي ال إ ا  توق  قطار اجلها ال ف د س م الفلمون مم سيا
  ال مصاحله ف  ال وسوث جي ون مثارها  ن ااء هللا.
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  هاب بوش ووصون أوابما
 

ل د ت ص ل ا وبعد مثان س وات مم احلرب  ن العدو ا حالة 
ن فية صع ةال سواء ا  فمانفبان  و العرامل  و الصوما  وغريها وقد حان 

رغم رف  العدو للهز ةال ل د وقع قط  مثار االنبصارات ا عدع  ماكم 
عمل بوش ما   هش اجلمي  ف د  يل  سرا  مع م مم ارموا   م رف اء 
 ال ف د ترو الش اب ا  ايوبية وكي يا وكذل   رسل اسش عيفى الب زاين 

و ل   ا غياهو س ون بمرام  ون ماكمةال  2003الذي اعب ل س ة 
مة سن العدو ال إرإد  ن  رسل  خريا  ىل ز ي ار موي ه ولكم بفرإة  

إعرث  حدا  نه قد  لم هؤالءال كما  ن ه او م شرات  ن اسش ع دالال  
م رما إعو   ىل كي يا مم 2007س ة  2الكيين الذي اعب ل ا اهر 

غوانب امو وهذا ف ل هللا إؤتيه مم إشاءال وك ا ا حذر ادإد ونصحع 
وءا ك ا نعرفه  م ر مجي  اإلخوع عدم اإلقتاب مم  ي مف ون ساب ا س

 نكم.
هو م و 2008-11-5 ي ال عدع والوف   7 ن ا ا  رإخ 

ف د اسبطع ا وب  ل هللا  ن  الا كل مكانإوم  رإخ ابل ف ة للم اهدإم 
نث ع للعار  ن سياسات بوش ال  ختجمل العار اإلسالم  خاي ة لذا قرر 

ل  ف د الشعو اسمرإك  عدم  نبااب احلزب اجلمهوري وبدال مم  
انباو "ابراو  وابما" وهو  و  رئيو  مرإك  م باو ومم  صل  فرإ  ال  
كما  ن  ابح هو رجل مفلم مم كي يا ومم بلدع صمريع ت   م  احلدو  
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اسوغاندإةال وقد ان   ابلبميريال ولك  ا نذكرح  ن  فمانفبان سبكون م ربع 
ا  وضحع لل وات اسمرإكية ال  إ وي  رساهلا بكثرعال وإكمم احلل كم

حركة يال ان  ن ت فحو هذح ال وات وتتو اسفمان وا  م لي رروا مم 
إ    ا تو  زمام  مورهمال سوث لم نر  الكثري مم البميري فيما خيجمل 
احلرب علي اال وتم ال ن ا  مم فكم ال يع اسبي  ففياسات احلزبص 

دإد للعيانال وقد رح ع ال وات اسمرإكية ابلرئيو اجل اواضحة جد
ابرتكاب  رزع جدإدع ا م اي  ال  ائل وقبلع اسبر ء  ا اء عرسهمال كما 
قبلع الكثري مم اسبر ء ا ن و إوم  عالن فوز رئيفهمال وكان ر  فعل  
كرزاي عميل واا طم  ن  عا  وابما  ىل البدخل ا مف لة  سبهداث 

تى ببل  الدنيص العز  مم ق ل قواتهال وهذا  مر م ح  للماإة فالذي  
ال وات ون م واره ب اءها ا بال  الفلمص هو كرزاي ن فهال وهو 
إبحمل  ماء اسبر ء ا تل  ال ال  الطاهرع. ور تفلم غزع بعد فوز  وابما 
ف د ارعع ايلة اهمرع احلربية الصهيونية ا قبل اسبر ء بمزع ع دما 

ه او  ي تميري إكون لصوراإخال وك ن الرسالة واضحة سوابما لم اب مطررم 
 ما الشككص مم بع  يالب العلم   اجتاح الفلمص. لواق  ا العدوانية

والذإم رضوا ابل عو  وقالوا  ن جها ان ع ارع عم لعو ابل ار  و  ن ا ال 
ن هم  و  ن ا مبفارعص وجها ال ن و  هلؤالء  ن العدو ن فه قد اهد  نه 

رإر الفرإة ال  حصلع عليها  لة فارب ا حراب عالية وقد  كرت الب ا
ال ييورو   ز  ن   ارع بوش قد  عطع  وامر سرإة لوزارع الدفاه ابهل وم 
على اهاهدإم مم  نصار ال اعدع وغريهم ا كل مكان مم العار و ن 
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وهم بدأوكم أون رف ع تل  الدو   ل ال وقد صدمل هللا حص قا  )
إبهم ا ا جها انال  ما اين اسمر (ال  ن هللا سيحكم بي  ا وبص مم مرة

واض  فال با    ال با    ال با  حص فكم هللا بي  ا وبص اإل ارع اسمرإكية 
البمطرسة و ن تمريت اإل ارع الفاب ةال فهذا نصر مم هللا ل اال ف د كان 
الرئيو بوش مبكرب جدا وواا ا  نه  ل   كرب جيش و قبصا  ا العار و م 

اح هللا س حانه وتعاىل ما إكرحال فليو الا  وال ال وع إعمالن  ملكه وقد  ر 
(ال ال نش   ن ا ا الطرإ  الصحي  ب  ه األمر  يعاكل ا ءال )

 واحلمدب مذ  ال الص.
 

  ُدا    ِف ا دو وسيا
 

-11-8 هدال الواف 1429 ي ال عدع  11ا  رإخ 
سبشهد م  ذي م كان هذا إوم الشهداء ا  ندونوسياال ف د ا2008

م بعد  ن قبلوا مم ق ل 2002-10-9عملية اب  الص وقعع ا  رإخ 
ف د قبلوا مفلمص بك ار مم  جل  رضاء لة العفكرإة العلمانية ال الةال اي

 ستالياال وقد رحو هؤالء الشهداء ابلشها ع ق ل مورم كما  ن عائالرم 
على هللا  حداال لم ردء  رضوا ملم سن هللا ملم راو  ن ااء هللا وال نزك 

احلرب ما  امع ه او قوات  مرإكية وبرامج  سبا اراتية السب صا  
اهاهدإمال وابلعكو ف د ت امى قوارم واحلمدب رب العالص. وا ن و 
هذح اس م كانع ال وات اإلسرائيلية تفوم ا الفلمص ا غزع سوء 
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ي ية كانع ت بل ا العذاب  ون  ن إبحدا  حدال كما  ن ال وات الك
الفلمص ا م اي  ماندإراال وقد اسبمل بع  الش اب ال  ائل الكي ية 
الصومالية هذح ال رصة وع دما هربوا لداخل الصوما   خربوا الش اب  ن 
ال وات الكي ية قد عربت احلدو ال وجتهز اإلخوع وت دموا لل وات الكي ية 

الكي ية  "عيل واو"وحصلع معركة وقد هربع تل  ال وات  ىل مدإ ة 
وات عهم الش اب  ىل ه اوال وبعد  ن  كملوا مهمبهم وجدوا سياراتص 
فاغب موها وت ص فيما بعد  ن فيها نصرانيبصال وقد  خذواا معهم للداخل 
ع و   ون ختطي  لذل ال وقد هد ت الفلطات الكي ية الكافرع وا اربة 

لش اب ولكم هيهات لل   اء ل ا   ا سبدخل ا العم  الصوما   اربة ا
 ن إبحركواال فهم إعرفون جيدا  ن ه او ييارإم وفرنفيبان وبلماري 
وبل يك  قد اخبط وا ا مدإ ة " وعرإو" مع ل الش اب ساب ا وال  ت   
ا وس  الصوما  وقد  رسلوا مجيعا  ىل م دإشو انب ارا لل دإةال وهؤالء  

دا وال فتمون مشاعر كلهم ماربص إدخلون الصوما   ون   ن  ح
الفلمص  بداال  ن ا ن ب ر ل ر   اإة بوش م   غالمل معب ل غوانب اموا 

 العالمة الرئيفية للفياسيات المربية احلاقدع. 
 

 الليطرة الكاملة من جديد
 

م نصر هللا الش اب مم جدإد 2008-11-11وا  رإخ 
مل  ي انرال وهكذا ع دما اسبولوا على مدإ ة ماركا اإلستاتي ية  ون  يال
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إكون الش اب قد سيطروا  اما على اجل وبال وإزح ون بعون هللا  ىل 
الوس  والشما  ملدوء  مال كما إب دمون إوميا  ىل العاصمةال ف د وصلب ا 

كيلومتا مم العاصمةال كما   30اسخ ار   م ا مدإ ة "آفموي ال  ت عد 
 ىل العاصمة عرب ر االسالمية فره ايخ حفم ياهتب دم قوات ا اكم 

كيلومتا عم م دإشوال وهذا إعين  ن   18الشرإ  الفاحل  وت عد قوارا 
العدو قد  ن مم م اصرته ل وات ع دهللا إوس  و ن آخرته قرإو  ن ااء 

 هللا.
وجاء وعد هللا احل   ن إذ  بوش ق ل رحيله مم الفلطةال فهو 

نور اجلها  ا س يل  ر إ در على ايا ا كما وعد كما ر إ در على  ي اء
م  نه 2008-11-17هللاال ف د قرر الرئيو اجلدإد  وابما وا  رإخ 

سيمل  الف م اجله م  غوانب اموال وهذا فرد هللا إلخوان ا الذإم ال إزالون 
إعذبون ا  ل  الف مال ل د ان ل ع اسوضاه على بوش و  ارتهال فاسزمة 

 مرإكا ليفع  مان وسو   الربوإة ال  ضربع العار  وضحع لل مي   ن
مرع تعطى  و  اثنوإة ومم الدرجة الثالثة اساية ا  ن ا  اإلقبصا  الربوي 
العال  ف د ر إ ا ج وب  فرإ يا والفعو إة والربازإل وه  جتلو ج  ا على 
ج و م  الي ان و مرإكا وفرنفاال وكل هذح البطورات  نذار برحيل ال لم 

فا  وا  رب من ه لم اختذ الراب س يل للكفو )العال  وقد ن ذ هللا ع اب
(ال واحلرب ما زالع مفبمرع م  هللا س حانه وتعاىل وسوث نر     و سوله

 كي  سببهو  كل هذح الدو  عما قرإو. 
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 ما ا  فمانفبان ف د تمريت لمة ا طاب احلماس  مم ق ل  
وهو اليوم كرزاي الذي كان ا إوم مم اس م  بعا لةمارع اإلسالميةال 

إبحدا عم الفالم م  اع ه بعد  ن فب  ال ال  للمزات لك  إ يدوا اع ا 
مفلماال وبدال  ن إعلم  نه مهزوم وإطلو مم ال وات ا بلة الرحيل وإ ا ي 
مم جدإد ابإلمارع اإلسالمية ب يا ع الال ممد عمرال إعلم مم كابل  نه 

لك  ف ر  ي مؤ ر  مفبعد للحوار م  الال ممد عمر وسيعطيه اسمان
سالم وقع ما ااءال وهذا كالم جاهل سوضاه رعيبهال فالال ممد عمر 

 10هو  مري الؤم ص الشرع  سفمانفبان رغم  ن   مرإكا ال  وضعع 
مالإص  والرا لر سهال  ما كرزاي ف د عرث  ن رحيله قرإو وهو إرإد  ن 

 رإوال  ن الطال ان   ل الت لك  إ مم سالمبه و م ه ا الفبإ ب  ق وا
قد  عل بها صراحة   ا مفبعدع للب اوو م  اسمرإكان وق ل  ل  جيو 

إ  معه سنه ال  ل  قرار اإلعالن عم رحيلهمال  ما كرازاي فال  ا  للحد
 ن فه.

سيبع و ال ارف ع دما تداه ملذح اسخ ار ف  ل س بص ت رإ ا  
و  ا الصوما  وه  كانع قوات الوال ت البحدع اسمرإكية تفو  وجت

تدعم كالملا وحراسها وج و ها مم اإلايوبيص الصلي يص ا بلص ل ال انال 
وكان الرئيو بوش إب اهى  نه  ل   كرب ميزانية  فاه ا العارال وهذا 
صحي  فميزانية الدفاه اسمرإك   كرب مم ميزانية مجي  الدو  وال إعين 

  ا ريات يي  اليزانيات وم ات ل  اي اال ف حم م  هللا الذي  ل  مج
 واسمم والربكاتال فلم خيذل ا هللا ما م ا ا س يله  ن ااء هللا.



                 1231War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

 ما اليوم في دوا  ن سياسة "ج داي فرإزا" قد فشلع فاحلكومة 
ال   تع بدعم م ها ومم اإلايوبيص قد فشلع بشها ع اجلمي ال ور إعد 

ؤالء مم مشكلة الصوما  الرئيو ا حل ا ة لد  اإلايوبيص ف د تعو ه
وإرإدون الرحيل  قرب وقع وهم ا حالة    وهوان فف حان هللا الذي 
مم  عاءح العلى الذ ال ف د     هؤالء الذإم   وا  ن  مرإكا سي درون 

اسو  الذي  على  ركاع ا و ركاه  سو  احل ال ل د اخبل  الرئيو م  وزإرح
رح ص مم جدإد ا الصوما  بعد ع الفلطة فليفوا مب   ا نريور م  زمر 

 ن فعلوا  فعاهلم الش يعة ا ح  الشعو الفلمال ور إعد م رات هلم فش اب 
حركة الش اب اهاهدإم إب دمون خبطاع اثببة  ىل العاصمة ف د اسبولوا 
على مع م الوانت الرئيفية بدءا مم كيفماإو فمركا فرباوا وحان  ور 

فه  ترإد الرحيل اليوم ق ل المدال  ما الوعد  م دإشوال  ما ال وات اإلايوبية
البابعة لشرإ  والذي بد  إت   ا عواصم العار ا د  م  ج هة جي وو 

لك  إدعموح لبوىل الفلطة ونف   ن الفطلة مم ع د هللا وليو مم ع د 
م فال ب ر ل ر   2008-12-31 رإخ الك ار  بداال والوعد ا د  هو 

ص مهما يا  الزمم وإعز هللا الؤم ص مهما ل وا مم كي  إذ  هللا ال ال
مباعو فاحلياع ملي ة ابلشاكل والرجا  هم الذإم إصربون وإبوكلون 
وإ عون ا بهم على هللاال فف حان هللا الذي إرإ ا عزح ق ل رحيل بوش 
اسصمر   مال  نه ال شل اجلدإد ا  فرإ ياال وبشها ع اجلمي  ف د تدهورت 

 ية ا الياح اإلقليمة ا ا ي  اهل ديال وآخر العلومات كانع اسوضاه اسم
عم  خبطاث س ي ة سعو إة ابل رب مم احلدو  الب زانيا ا ج وب مم اسا 
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واإلةار ملا  ىل قرإة )هارا إر( الصومالية وهذح ال رإة  ع سيطرع  خوان ا 
 هم لله وم اهاهدإم الذإم مدوا إد العون لالك  الف ي ة و بدوا  سبعدا

على قطاه الطرملال  ن اسمم م  اإلسالم وليو م  اإلحبال  وما جيري ا 
مياح الصوما  لدليل واض   ن  مرإكا ر جيلو م ذ س بص  ال الدمار لل ارع 

 اإلفرإ ية.
م   هر هللا ل ا ح ي ة ال صرال كما 2008-12-14ا  رإخ 

ف د قرر ع دهللا إوس  بعد     كل الذإم  توا اب بل اإلايور  ىل ال ال ال 
 ن مم ير  حكومة رئيو وزراءح نور حفم الذي اخبل  معه ا عدع 
مفائل م ها البعامل م  ايخ ارإ ال وقد رف  برلان سلطة ع د هللا 
إوس   ل ال وب   نور على احلكمال كما هد ت كي يا م   الرئيو مم 

كله إعلم  ن  ي خالفات اهيت  ىل كي يا   ا ر فل هذح الشكلةال  ن العار  
بص ال يا ع العلمانية الصومالية فه  تصو ا صاال اإلخوع اهاهدإم 
الذإم إفيطرون فعال على اسروال كما  ن قيا ع ا اكم سواء فره جي وو 
 و  رتري  ه  لوحدها ف د انب لع قواعدها والش اب  ىل  خوان ا مم حركة 

ال  ر ا مف لة مها نة سلطة ع دهللا الش ابال ونرجوا مم هؤالء  ن إعيدوا 
إوس  اهلاوإةال  ما الش اب فهم فكمون ال ان ابلعد  وبشرإعة الرمحم 
وإوفرون هلم اسمم ا اجل وب والوس  وت ام ه او احلدو  اإلالهية الابارع 
واحلمدبال ومف لة هدم ال  ور واسص ام ال  تع د مم  ون هللا  مر عا ي 

 ونصح ا الش اب خبصون ن ش ق ورع د فب  مكةال ف د فعلها الرسو  
مم  هل اليعال وعدم جر   الفلمصال في و  ن إكون  ل  معرفة
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مشاعر ال انال وإكون  ل  بعد  إ احات لبل  ال كرات لل ائمص عليها 
رغم ول ا ا سريع الرسو  صلى هللا عليه وسلم  سوعال فوليو ابل وع ف  ال 

كانوا د فب  مكةال  ال جيشه ضم الكثري ممم  بع ن احلرب ر ت    وزارها 
وقد على عهد ابلشرو و  وا الشرو ع دما ر و بع  ال ان إ علون  ل ال 

وهذا رّ  للذإم إ ولون  ن مم واجو اإلخوع نصحهم الرسو  ابحلفىنال 
هذا صحي  عدم االنب اح للم كرات الداخلية بف و  ن ال لد ا حربال 

   ىل و  اسمرال  ما خبصون الشركيات خبصون بع  احلدو  واسمر إرج
على اسرو  فال  ا  للبهاونال ف حم  مة توحيد ولف ا  مة اروال وتم

ونعلم ما نص  ال والشعو الصوما   حو  ل ال  ما خبصون الك ائو 
الهدومةال ف ائز فهذح الك ائو ر تكم ا الصوما  ق ل اإلسالمال بل 

ال توجد ارعية هلا ا الصوما   بداال جل ه ا بل اإلإطا  ابل وعال وع دئذ 
وإ دوا  ن اإلايوبص قد تع وا مم ع دهللا إوس   إ اال ف د قرروا ا آخر 
جلفة ل  مة اإلإما  فرو ع وبة س ر عليهال وهذا بعد  ن صر  ا م ابلة 

ن ترو ال وات اإلايوبية لل ال  سب ب  اباب لةخوع لةسبيالء " م  اجلزإرع 
ال وتم نبع و كي  خيوث ال ان وهو مم  ب  "على مجي  الصوما 

وفعل ا ال ان اسفاعيل م ذ وصوله ابل وات اإلاوبية  ىل  رو الصوما ال 
ونف   هللا  ن إ شله ومم معه ومم سار على   ه آمص.  نه الذ  وهللا 

 س حانه وتعاىل إرإ  ابل ا بب ازه هؤالء فيما بي هم واحلمد هللا  وال و خريا.
 
 



                 1234War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

 
 
 
 

 ِف ب   الرافدين ف  الشر   ا
 

 ما الوضوه الرئيف  هلذا الشهر الع يمال هو ز رع الرئيو اهرم احلرر بوش 
للعراملال وقد  را  هللا مم جدإد  ن إرإ ا حكمبه ا  يالة مدع احلرب لك  
نر   م  عي  ا  نه قا ر على  ن إذ  هذا اهرم  مام عدسات وكمريات 

 ر إبعرو هلا  ي رئيو إدع   رإر ال ال ال ف   العارال   ا اإلهانة ال 
م و ا اء ز رته اسخريع للعرامل لبث يع اإلحبال  2008-12-15 رإخ 

والبوقي  على اإلت اقيات الذلة للشعو العراق ال فوجت  ا اء كلمبه م  
عمليه العراق  الالك ال فوجت برجل ارإ  مم  هل العرامل إهي ه اإلهانة 

لرئيو جيهل البعامل معهمال و  م مم  را اوا رم  احلصوات الالزمةال فهذا ا
على احل اد كما   م مم قبلوا احلفص رض  هللا ع هال و  م مم ال إث ون 

حان ال ا حا ال فكما   م  ل وا اسحذإة على وجه ص م صدام حفص
اليوم  ن ترمى تل  اسحذإة وبطرإ ة  ليلة على وجه بوش لك  إشعر  نه 

ا العراملال ل د  حو بذل ال ف د رمى الصح   العراق  به  غري مرحو
بكلبا حذائيه على وجهه ور تص ه ف د اببعد واترث قليال ليبحااى تل  
اسحذإة ال  رميع مرارع مثان س وات مم الذ  واهلوان واسكا إو ال  ال 



                 1235War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

ت به ال ل د قبل  كثر مم مليون عراق  م ذ  حبال  قوات بوش للعراملال  
رفع الوال ت البحدع اسمرإكية ال  تبزعم  قبصا  العار  كثر مم كما ص

تليليون $ ا احلرب ال االةال وهكذا   خلع العار ا مباهات  3
 قبصا إة ال إعلم ب هاإبها  ال هللاال واحلمدب الذي مم  عاءح "الذ "ال ف د 

حانه     هؤالء ا الدنيا وا ايخرع عذاب  ليم  ن ر إفلموا له س 
وتعاىلال ر إرم  الصح   الزإدي احلذاء ف  ال بل س ه م ا ته "  كلو" 
وهذا  قل ما إفبح  هذا اهرم احلررال وما  ع و الراق ون ه  تل  
احلراسات ال  نراها  ائما ا  فالم اهلوليوو  وه   وت مم  جل الرئيوال  

العار  ون  ن كي  إع ل  ن إرم  رجال حذائيه  جتاح  كرب رئيو  ولة ا 
تبحرو احلرن الرةس  ا ان؟ال  نه قدرع هللا على ترعيو الكافرإمال 
وليف لوا  ن فهمال كي  لو كان الرجل قد  يل  رصاصات فال ا    ا 
 سره مم احلذاءال ومم الع يو  نه  خذ الوضوه مزا  و را   ن إ فر ما 

إة هلمال وهللا ر جر   نه مم حرإة اهبمعات احلرع و نه مم  سو تل  احلر 
جتلو  ىل اسمة اإلسالمية  ال الدمارال وهذا الصح    ص   بطل العار ا 
ليلة وضحاها ف د انبشر صورح ا كل مكان وارت عع  سعار اسحذإة كما 

مل رجا  اإلعالم والفرحيات احلا اة بعملع  لعاب لبل  احلا اةال واس
ق ل رجا  الالك   لك  إكف وا اسموا ال  ما الصح   ف د اعب ل مم

عمالء  مرإكا وقد اهدان ا الشرإ  كي   مالذإم عذبوح وكفروا إدحال س 
 ن الالك  حاو  م   وصو  احلذاء الثاين ل وش بيدح ور إفبط   ل ال  نه 
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الذ  ا الدنيا وا آخر   م فتع حكمه ونف   هللا  ن إعز مم     
 الكافرإم آمص.

 
 
 

 اإلاب ة والدما  ِف ل ة
 

ال  ن ا ا  و  إوم س ة "صربا  هل غزع ف ن موعدكم اجل ة  ن ااء هللا"
هدال وقد ا ع ع دان 1430مرم  1 سالمية جدإدع ف د كان البارإخ هو 

 ن العدو هو ال فتم ال مرم وال غريهاال وا هذا البارإخ وقعع 
لة اهلولوكوسع اجلدإد واهزرع ال  ال توص  وابسم ماربة اإلرهاب وماو 

فرو واق  جدإد ا غزعال وع دما ن رو تم الواق  نالم مم ق ل مم جيهل 
خط  العدوال  ما هو فهو حر ا فرو  ي واق  ة ة  مم ج وب اسراو 

 ا غزع وإعذب  ب اء ال ر ع وا  ازإر بلةال ونف   هللا  ن إث ع الفلمصا 
الدو  ا اسرال  الذإم إ بلون  ي ال ا ونفاءان عل ية  ون خوث مم اهبم  

م ع دما قامع  ولة صهيون م زرع 2008-12-27ك ا ا  رإخ 
 خر  وعلى مرآ  ومفم  مجي  العار ف د قبلع  انن  بر ء مم 
اال لفطي ص وقص ع مجي  مصاال الدولة ا غزع وقبلع الرجا  وال فاء 

هاهدإم وغريهمال وقد قبل ال ائد العفكري لكبائو عز الدإم اوالشيوش و 
ال فام اسش  بو زكر  مجا  نف   هللا  ن إب  له مم الشهداء آمصال ولكم 
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ما عع اح مم  مرإكا  نه مم ح  " سرائيل"  ن تداف  عم ن فهاال وهكذا 
 را وا  ن إ يفوا قوع  ولة صهيون ب ع  الكالا ات والصوارإخ ا لية 

وارإخ الص  ال   ا  ولة  بل  كل اسسلحة البطورع والطائرات والص
والتساانت ال ووإة وما  ىل  ل  ت ان م موعات  اهدع صمريعال سال 
إبعاي  ال ان معهاال ولك  ا م  هللا وهو إر  ما إ عله هؤالء اللعونص 

لعن ال ين ك,و ا من ب  إسرااي  عل  على إدي  او  عليه الفالمال )
ر و على  هل ا (ال هؤالء الك رع واهرمص ر إب للان  او  وعيل  ابن مرم

ا غزع  ال بعد  ن سكبع اسن مة ال الة الاكرع ا ائ ة بدءا    سعو  
وانبهاءا مصر العربية ال   اصر غزع وت  ل احلدو  على  هلها وقد ااركع 
ا العدوانال ف حم قد ر إ ا  ن ع ان كان م  بوش ق ل بد  العدوان كما 

ل العدوان بفاعات معدو ع كما  ن وزإرع ا ارجية العدو كانع ا مصر ق 
 ن ال وء اسخ ر مب   عليها مف  ا ونف   هللا  ن إ ب م ممم لعو  ور 
ا اهرزع اجلدإدعال ور تفبط  سلطة آ  سعو  مم ت  ل الوض  فه   ائما 
م  آراء اإل ارع الك رإة العاليةال وقد  كرت هذح الفلطة  ا اء جلفات 

و احلرب هو عدم توحد ال لفطي صال ولوال اجلامعة العربية الهزومة  ن س 
 ل  لا هامجع  سرائيلال   ا اسكا إو مم جدإدال ف د تواجدت   ارع 
موحدع بعد  نبااب محان ور ترضى " سرائيل" هلا وقبلع  كثر عد ا مم 

انئو فلفطيين  ون  ن  رو مملكة آ   400ال انال واعب ل  كثر مم 
ال تدري ما ا تص  ؟ال فالش اب سعو   ي ساكمال فه  عاجزع ولك ها 

اهاهدإم  حرجوهم ع دما قرروا الوت ا الف م الك ري ا غزع وعدم 
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ق و  الذ  واإلغالمل الفبمرال  ن الوت سهل غزع  هون مم فب ة الذ  
و هانة الكرامة اإلنفانيةال فال تبزاإد آ  سعو  على اهاهدإم  بداال ل د 

وعدم  عطاء بين صهيون  ي مربر.  ما  وقعع اهازر وكان عليهم الب دإد
الرئيو اسمرإك  اجلدإد ف د  وض  للعار اإلسالم   نه م  الصهاإ ة 
ع دما خرن ور إبل ظ بكلمة خال    م العدوانال "والفاكع على ال لم  
ك اعله"ال فكل الذإم فكروا  ن إدح سبمبد سهل فلفطص قد  خط واال 

ال تبمري كثرياال وق  العار عاجزا عم  فالفيفاسات اإلستاجتية اسمرإكية
فعل  ي ا ء وتوالع اهازرال   ا  قو   زرع  صل ا غزع م ذ 

مال وقد  ل ى ع ان اللوم على محان بدال  ن إكون م  ا عه ا 1967
فلفطيين برإت  400هذح ا م ةال   ا م ساع اعوال وقد بلغ عد  ال بلى 

 هلا مم عار ي  سعو  ال ا  و  إومال  2000واجلرحى  كثر مم 
واهلامشيص وم ارو و سد والالك  ومجي  هؤالء الذإم ابعوا  ماء  ب اءهم 
للك ارال وهذح الدماء الزكية ه  ال  تمذإ ا ا عمل ا وت وإ ا ا  ركات ا 
فكلما  ف   خوان ا  ماءهم كلما تش ع ا ا مواصلة العمل وإ  م   ن نر  

حى فحدا وال حرد ف د بلموا اسل   ون  ن ابلثل  ن ااء هللاال  ما جلر 
فرو اهبم  الدو  ال  اق   ي حركةال واكب وا ابإل انة بشكل  ينءال كما 
 ن برإطانيا قد  عطع ال وء اسخصر ل ين صهيون لله وم كما فعلع 
 مرإكا  ل ال واحلمدب الذي  وض  للمفلمص هذح الفائلال وال ت    

 ن نر  ال ار ابل ارال اللهم وف  ا لعملية تر  اإلتصاالت وال غريهاال جيو 
 اإلعب ار سي ا  ونفاء وايوش غزع مجيعا   رب العالص.



                 1239War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

م ل د     هللا ع دهللا إوس  ع دما قدم 29-12-2009
 سب البه لفلطبه الهزومة  ون  ن إر ح  حدال ف د فر  اجلمي  برحيله و  هلا 

ال وات اإلايوبية مم ال ال  وه   مم هز ة نكراءال ف د وق  اسمر ق ل رحيل
خاسرع  ن ااء هللاال و وا ال صر صرب ساعةال ل د صرب الش اب ا البيه 
وهاهم اليوم إ صرهم هللا مم جدإدال ومم إبوكل على هللا فهو حف هال وا 
ن و اس م  ا اء  ازر غزع واسب الة إوس  ورحيله  ىل بوساسوال قرر 

 ال  معارضة الش ابال فهؤالء ر نراهم بع  البصوفة مم  هل ال ده وال
ع دما كان العلمانيون فمكون ال ال  ابسحكام الك رإةال  ما اليوم 
في هرون ابلفال  وابسم مجاعة  هل الف ة واجلماعة ل با  الش ابال 
وسوث إ دمون جداال فهم ال  ة ال اغية فالمل ة ل ا لذا س  اتلهم حص 

تع د تث ع   ا مشروه هدم ال  ور ال   إتاجعوا عم محل الفال  وترك ا ا
 مم  ون هللا.

 مل  اخلتاِ
 

عليه الصالع والفالمال  قا  " وا اسعما  خبواتيمها"ال  و كما 
جيري ا غزع وهو غري  رب للحرب  و اجلها  ا س يل  كل مم إر  ما

وال إعرث حكمة هللا ا  مبحان ع ا حال سري  ف    ماء و االء  هللاال
ءال  ما مم إث  ابب وإعلم  ن ما فصل ه او  مر م در  ي ا  ونفا

ومكبوب ع د هللاال سيؤمم ب  اء هللا وقدرح وسيعلم  ن ما خي  ح هللا لع ا ح 
ولم (ال وعل  أن وكرهوا  ي ا وهو خحل لكمبعد العفر  مر م شر )



                 1240War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

ال فلف ا مم حاصر نبمىن ل اء العدو ولكم ا ا ل ي اح نث ع ان ااء هللا
دع س وات بعد فوز محان وعدم ق و  تل  ال بائجال ولف ا ممم مدإ ة غزع ل

إباجر ابل شر و  عهم مم الاء والطعام والدواءال فكما قلع نعيش  عزاء  و 
ووت اهداء  ون  ن إذل ا  حدال  ن احلصار اجلائر هو  ف   مم الشها ع 

 (ال الإن م  العلر يلراا س يل هللاال فلما العيش ا الذ  واهلوان؟ال )
نش   ن هللا إ  ر  ىل  هل غزع وإر  صربهم واحبفاملمال وهم إل  ون  ىل 
هللا ليل  ار لك  إ  ذهم مم ار الصهاإ ة ال بلة واهرمصال وإعلمون  ن 
العار  مج  قد وق  م  العدو ضدهم ولكم مم كان م  هللا ال إ رح 

 ل ا الف  ا بام.ن و يكسا ء  بداال وسي شل هؤالء عما قرإو و 
م ا إوم 2009-1-1خل ا ا س ة ميال إة جدإدع  

هدال واسبمرت م ساع  هل غزع و هر 1430ا ميو الراب  مم مرم س ة 
الوجه اجلدإد للعدو ف د قرر  ن إفبهدث بيوت ايم ص مم قا ع محان 
وغريهم رغم معرفبه  ن فيها  وال  ونفاءال ف د  قروا  ن  ل  جائز لدإهمال 

 اإلستاتي ية البعامل م   وال هم حص إك وا ع اال وتم  ن ااء هللا س مري
ف د قبلوا ال ائد الشيخ نزار ر ن  حد قا ع محان الفياسص الرت طص 
ابإلخوع ا كبائو عز الدإم ال فام ومعه  ي اله الثالا وزوجبه والعشرات 

(ال وال ين أمنوا واومجعتُم   يتُم  ميان أ قنا  م   يتُممم عائلبهال )
 الع يمال  نه ح  إرزمل ع د هللا هو وعائلبه وقد فاز ال وز ال ص صدمل هللا

 ون ا  وال نزك  على هللا  حداال ل د حصلع اهزرع  ون  ن إبحدا 
البطاولون علي ا خبصون الدنيصال وقد فب  العدو ابب انر جه م على كل 
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زرع  ي اله ونفاءح ف حم ال ن فى  ماءان مهما يا  الزمم و ن ااء هللا  
س ةال  100غزع لم  ر سد   ون  ن نعاقو اجل اع ولو كان  ل  بعد 

س علم  وال ان ما حصل ا  رزع  هل غزعال وقبالان ا اجل ة وقبالهم ا 
ال ارال وال صر صرب ساعة وليو بعد  الوتىال فلكل  جل كبابال ونف   
 هللا  ن إب  ل كل اهداء غزع وخيزي اسمرإكان الذإم إفاندون العدو
الصهيوين ا  زرتهال ون و  للذإم تل فوا بل ان الكع ة وهم  لكون 
اجليوش والطائرات وال إ درون على فعل ا ء مم  جل  ن ا   خوان ا ا 
غزعال ن و  هلم  ن هذح اجليوش ن مة عليكمال وسوث خيزي هللا كل مم 
مل  ال وع ور إبش   لر ه العدوان والوقوث م  الفلمص ا غزع ة ة 

 ان ابحلدو  الفبط عة مم ق ل العدو المررال فمم العيو  ن فتم اإل
حدو  المرب وال فتم حدو  ومارم هللاال  ن هذح احلكومات كلها 

يلتخ,ون من النا  وال سبف   عما قرإو بف و ف يحة غزعال )
(ال   ا ال هاإة الفو اء هلذح الفلطات مجيعا عرملا يلتخ,ون من  
 بثل سوامر هللا ور ت در على نصرع الفلمص ا غزع  وع مها س ا ر

(ال وهللا  ن ا وختامه مل وق لها ا الصوما ال ولكم كما قا  هللا تعاىل )
نعلم  ن كل ما إصي  ا هو  مبحان وهللا ف  ا وسوث إ     هل غزع كما 

  ى هللا  هل الصوما  ا هذا البارإخ الع يم.
 ا الصي ة ا ن و البارإخ مم وكما اسبشهد  سو  غزع  صابب

الف ة اجلدإدعال وال ن و   ال ما إرض  رب ا  ان ب و ان  ليه راجعون ف د 
إم فهد مفلم والشيخ سوإدان رمحهما هللاال واا و عرف ا ت اصيل م بل اسخ
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مم خري ا اب اال ف د ان ما للعمل اجلها ي م ذ البفعي اتال وتدراب ا 
م الصوماليص ا جها هم سواء ا لومل  و   فمانفبانال   ااركا  خوا 

ا ارمل  1998كيام وينال   ااركا ا العمليات ضد الف  آإة س ة 
 فرإ ياال وكاان مم خلية الب هيز وممم ن ال الوا  الب  رع مم ت زانيا  ىل كي يا 
ةذر وبدقةال وبعد  ل  سافرا  ىل  فمانفبان ا فتع يال انال وقد ان م 

مكبو الداخلية وختصجمل ا الواثئ ال وقد تواصل مع  ايخ سوإدان  ىل 
مال  ما فهد ف د اابهر ا 2003بعد  عب ا  اسش خالد ايخ ممد س ة 

ع زوجبه  ا  البموإمال وكان ممم صمد ا حرب رم ان ا ق دهارال وقبل
اليم يةال   تزود ابب ع  خي ا ع دالرمحم ر  مي ا وزإرسبان وترو ولد اعه 

م  دت  معه م اارع مم م دإشو 2006ال وا س ة  بصع دهللا وله س
وقد تك ل درسا  زوج  و وال ي  ىل الصوما  ق ل خل  ا اكم 
اإلسالمية   مال وقد عرفع  ن اسش فهد قد توىل مفؤولية العمليات 
ا ارجية جل هة  فمانفبان وكان نشطا ا وزإرسبان وال اكفبان وكل 

اسيو والاابرات ورجا  اجليش والفياسص العمليات ال  اسبهدفع اجلو 
مؤخرا قد قا ها ب  فهال وكان إ ب ل مم  إران لل اكفبان و فمانفبان  ون 
خوث مم  حدال واا مم خري ا اب اسمة اإلسالمية وخري ما    ع كي يا 
واا مم ح  ماجي مو مم اسا ومم عرملاال نف   هللا  ن إب  لهما مم 

 وال نزك  على هللا  حداال ونف له  ن إصرب الشهداء ف د فاز د ن هللا
 م1998الف ارتص س ة  عملياتما آمصال وكان عد  مم اارو ا عائالر
 - خوع كايو: 12م اارع 
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الشيخ ممد الصريال  مري ا لية وقائد العمليات ا ارمل  -1
  فرإ يا وهو ح  وحر واحلمدهللا.

مك ين مم كبابة الع د ال  ريال واحلمدب ف ان حر و اكرح  نه  -2
 هذح الص حات البارخيية.

الشيخ الشهيد ع دالرمحم الهاجر الصري وقد قبل ا  -3
 م وهو مه دن العمليات.2004وزإرسبان س ة 

ور( الصريال  بو الشيخ الشهيد مصط ى فاضل ) بو جها  ال  -4
واسبشهد ا مدإ ة غر إز  فمانفبان ا معركة  نو وقد 

 رم ان ال ارو.
م الك  وقد قبل ا عملية مكة الكرمة ا نريور الشهيد عزا -5

 وهو اإلسبشها ي اسو .
اسش ممد العوهل  الك  )ال لوا ( وقد  سر بعد عملية مكة  -6

الكرمة ا نريور وهو االسبشها ي الثاين ور إ بلال وقد حكم 
 عليه ا  مرإكا ابلؤبدال ونف   هللا  ن إ    سرح آمص.

)الصري( وقد قبل ا عملية  رو الك انة  الشهيد  محد اسلاين -7
 ا  ار الفالم وهو اإلسبشها ي اسو 
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الشهيد فهد ممد مفلم اليمين الكيينال جتهيزيال وقد قبل ا  -8
ي اسمرإك  مال اا اء ال ص  اجلوي الرب 2008ة وزإرسبان س 

 هلا.
الشهيد ايخ عل  سوإدان احل رم  الكيينال جتهيزيال وقد قبل  -9

 اسش فهد ) سامة الكص(.رسبان م  ا وزإ
اسش خل ان ممد الب زاين وهو جتهيزي والفاعد الالزم لعش  -10

كم عليه ابلؤبد ا لاين ا  را الفالمال وقد  سر وح محد اس
  مرإكا.

م 1999اسش خل ان ممد الب زاين وهو جتهيزي وقد  سر س ة  -11
ا ج وب  فرإ يا بعد عملية خيانة مم ق ل بع  اجلواسيو 

 رتريإص الذإم اختقوا بع  ص وث العرب ه او.اس
اسش خل ان جيالين وقد  سر ا مدإ ة الهور ال اكفبانيةال  -12

مال 2004بعد معركة ضارإة جر  مم خالهلا ا إدح ا س ة 
وهكذا ب   مم اإلا ا عشرع ااصان واا الشيخ  بو ممد 

هيد  و الصري ح  ه هللا ال والع د ال  ري  ىل هللاال وال  ية  ما ا
 سريال ونف   هللا  ن ال  كم اسعداء م اال بل إباذان اهداء  
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كما اختذ فهد وسوإدان مؤخرا واحلمدب  وال و خرياال فهذا هو 
 (.كتح عليكم القتان وهو كر  لكمالف يل )
م وقد فب  2009-1-2هدال الواف  1430مرم  05 ن ا ا 

صرب ساعةال ف د ر إ ا  هللا علي ا مم جدإد فكما قل ا مم ق ل  ن ال صر 
كي  هزمع ال وات اإلايوبية وه  جتر عرابرا خارد م دإشو بعد س بص  
كاملبص مم اإلحبال ال هربع  ون محاإةال ف د  را ت  ن خترد بفالم 
ولكم  سو  هللا قد كم وا هلاال وف روا عرابرا وقبلوا اجل و ال وهذا جزاء 

 د صرب الش اب  كثر مم البمطرسصال وقد نصران هللا معىن الكلمةال ف
س بص كاملبص لك  نر  مثل هذا اليوم الع يمال هللا  كرب هللا  كرب هللا 
 كربال وهكذا ن و  ل ين صهيون  ن  بواب جه م سب ب  جل و كم هر  
وصولكم لمزعال ونف   هللا  ن إلط   هل غزعال وإصرب  هل ا وال إفل  

اال و ن إش   علماءان على قو  علي ا بذنوب ا مم ال خيافه في ا وال إرمح 
احل ي ة وعدم ا وث مم الفاليص ال  طحصال ون و  هلم ل د  خز  هللا 
العدو ا  فمانفبان وكذل  العراملال ونر  ال صر ال ص اليوم ا الصوما ال 
فهذا  ليل واض   ن هللا م  ع ا ح وجيو عليهم  ن إبحدوا  ع كلمة ال 

اللحدع العاجزع عم فعل  ي ا ء سمب اال وال  له  ال هللا وليو  ع اسمم 
 حو  وال قوع  ال ابب العل  الع يم.
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مم العمر ع دما  كملع اجلزء الثاين  36 ن ه  نين ك ع ا الد
مم الكبابال وس خبم هذا اجلزء ب ع  البعلي ات الفياسية ووجهة ن ري 

 خطاء  و ن كان ه او .حو  بع  الفائلال وال  جرب  حد  ن إب   آراءي 
ع دإة فال مان  مم البعلي  وال صيحة ف حم ن  ل ابحل  وال نع د  فكارانال 

و ان بعيد عم زوج  و وال يال و س   هللا  ن  الف وات    وهكذا 
جيمعين ملم قرإ ا س كم مم اعدا  اجلزء الثال  مم هذا الكباب  ن ااء 

 هللا.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )ال,ص  الثامن عشر 



                 1247War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

 
 وجوابأفكا ا ِف سؤان 

 
 

 
 
 

 
فكاري بص لل ارف  قد خصصع هذح ال  رع وه  اسخريع س

وتوجهاو وقد عمدت  ىل الب في  و  هار احل ائ  ا كل سؤا  و مثل 
وجهة ن ري لعمورال وال  جرب  حد على مواف   الر ي ولكم ما  رإدح  ن 
تتم بع  ا بع ا مهما كثرت االخبالفاتال و كم  ن نعمل م  بع  

جو  االخبالفاتال و كم سي عار  ن ف   هذا الكباب وإصح  رغم و 
ال وس ق ل واال ت ال رءانيةاسخطاء اللموإة وال حوإةال وخيرد  حا إثه 

 خطاءي و تراج  ع ها  ن وجدتال و س   هللا  ن إع  كم يرإ ة العرو 
  ن ااء هللا.
 

 ماهي القاعدة وما هدفُا؟
 



                 1248War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

ومعىن  صرع احل   إ ما وجدال مجاعة اسالمية ترف  لواء اجلها  ل
ال اعدع لمةال اسسان البصال وهذا االسم إك   إلفهام مم جيهلها   ا 

وإ  ومجوئ للمؤمنْي مقاعد وجدت مم ق ل هللا لب  ىال وإ و  هللا تعاىل )
(ال فه  قواعد عفكرإة عدع  هزع ل با   عداء هللا مم الك ار للقتان

جدوا  ن ااء هللاال وقد قا  هللا تعاىل  فلكهم  إ ما و ا اربص ومم كان ا
)أل تم أ د  همجة ِف بش ن الؤم ص اهاهدإم الصا قص ال اتلص سعداء هللا 

(ال ف ف   هللا  ن نكون ممم إرهو  عداء هللا آمص ابرب صدو هم من  
 العالص.

 ن ال اعدع ليفع حزاب م  ر  كما إ  ه ال انال  ن ا ال نؤمم 
وهو حزب هللا المالوال وهذا احلزب إب فد ا  مة ممد   ال ةزب واحد

صلى هللا عليه وسلم وتم ضد م هوم احلزبية ال  ت   برامج الصصة 
وجترب ال ان على الب يد ملذح ال اهيمال فلو خال بها ففوث تعبرب خارد عم 

كثري مم احلركات االسالمية ال  ب يع على اكل  حزاب الاحل ال وه او 
}وأن  }هو ا اكم ابللمْي من  مج {ال وهذا عكو م د  سياسية صرث

ال تم مفلمون ومجاعة مم  مة االسالم ال تده ه   أمتكم أمة وا دة{
 ىل احلزبية فكل مم خيدم  إم هللا حص لو اخبل  ا معهم ا الر ي هم 

ور إ بم  الفلمون مم ق ل وسوث ن ر  ل رحبهم وتزن حلز مال   خوان ا
 . ىل  حزاب

د  ن  قو   ن ال اعدع ليفع حزاب م  ر اال بل مجاعة مم  رإ
اسمة االسالمية هدفها الرئيف  ا هذح الرحلة على اسقلال نصرع كل 
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مفلم م لوم ا العار  ون ال  ر  ىل مذه ه  و عرقه  و صورتهال  ما  هدافه 
الرجوع  ن ااء هللا فهو  عا ع الدولة االسالمية ابجلها  ا س يل هللا 

كيم اره الرمحم ا ب اه اسرو  ن ااء هللاال ون بار  ن كل مفلم ا و 
العار إؤمم بوحدع االسالم وجها  الكافرإم ا بلص ل ال انال هو فمل ن و 

 سامة  و قيا ات ال اعدعال فالف لة   أا  فكر ال اعدع ولو ر جيالو الشيخ
و عليهم لة فكر واحلمد هللاال ل د  وصل ا ال كر لل انال جيه  مف 

ال هوو ومطال ة ابلدولة االسالمية بشص الوسائل والبحكيم لشره الرمحم 
احل ي  ال غريال ولف ا حزاب تك ري ال ف حم ال نك ر عامة الفلمص  بداال 

 .ف حم ن صرهم فيك  نك رهم؟ 
 
 

 ه  ُهِ  اجملاهدون؟
 

ال ال إهزم احل   بداال ل د ت امع  فكارهم !ال ي عا الاجلواب
ا كل مكان ا العارال  والدليل على  ل  ارت اه معد  وتكاارت 

س واتال وقيا ع اهاهدإم  8العمليات ا الصوما  والعرامل و فمانفبان بعد 
خبري ب  ل هللاال واهاهدون ا فلفطص خبري وا الشيشان خبريال واحلمدب 
 ن عدوان إ بحر إومياال وهو إ وي اهلرب مم ال زمل العراق  وسيهرب مم 

م 2002فمانفبان قرإ ا  ن ااء هللاال وقد  هر الشيخ  سامة للمع م ذ  
ليعط  اهلدنة  2004س ة  4م  الشيخ   م ال واهريال   ا اهر 
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لعوروبص ولكم رف وها وهم ا اسرون ي عاال وسوث إ    الك ار  مواهلم 
ء    سيهزمون د ن هللا الواحد اسحدال وع دما بد  اإلعالم ال  اق  ابلبفا

 اع الفحاب لا ا اخب ى بم ال ن؟ال فاج هم الشيخ اب رود عل ا ا ق
وبص ا الرسالة الوجهة  ىل الشعو اسمرإك  البابعة لل اعدعال وقد خايو 

اسس اب ال  جعلبه إ كر ا عمليات احلا إة عشرال وكان هذا هلم 
و ن العمل الشرإ  ق ل موعد االنبااابت اسمرإكية ليث ع للعار  ن ا خبريال 

سيبواصل  ىل  ن إرا هللا اسرو ومم عليهاال وال ن ا  ب وش  و غري بوشال 
تم س  اوم اإلجرام اسمرإك  والصهيوين بشص الوسائل الباحة ل اال   
  هر الشيخ بعد العمليات ال  كانع ضد مراكز الف   ي  ي ا جدعال 
مم  ما الال ممد عمر ح  ه هللا ف د رف  الطلو الرع  

ق ل كرزاي واسمرإكان للب واو و ل اء الفال ال وان   مواصلة اجلها  ا 
س يل هللا ضد ا بل ومم ساندح ون ه لةخوع  ن ال إفبهدفوا الدنيص 
 بداال وكما  كد  ل  العار العالمة الشيخ إونو خالجمل ق ل موته رمحه 

ال ور إ ا  ن ال وكان مم  هل احلل والع د ومم  كرب علماء  فمانفبانهللا
العالمة الشيخ جال  الدإم ح اين واصل اجلها  ا م ط ة خوسع ضد 
ال وات اسمرإكية ا بلة  اما كما فعل ابلفوفيعال فال  كم لل ع   ن 
إ اف  بوص  هؤالء ابهاهدإم ع دما حاربوا الرونال   إ  لو وإص هم 

وان واحدال   اأ اجلها  ابإلرهابيص ع دما فاربون اسمرإكان ا بلصال  ن العد
مبواصل وال ا ع خبريال ومم استاتي ية الشيخ  سامة الب خر ا الاي ة العار 
سس اب  م يةال فهو خبري ووقع احلاجة سياايو ال انال ور إ ا  ن معد  



                 1251War Against Islam                               رب على اإلسالمالح
                        

 

 

العمليات ضد الصهاإ ة المبص ص ارت عع بعد خل   مري الؤم صال فبونو 
فبحع  مرإكا ابب جه م على وجههاال  ن   مم اسا   يااب الصرإةال ل د 

وجو   ولة لعمة خري سن دمكا ا  ن  د  العملياتال  ما عدم وجو ها 
فاسرو كلها واسعة وكلها ساحة ل با  الذإم قاتلوان و خرجوان مم   رانال 
والك ار كلما  وق وا  حدا قالوا  نه الفؤو  الثاين  و الثال  للم اهدإمال 

ليو لدإ ا  ال قا ع ميدانيص م بشرإم ا العارال وال فملون  وهذا كالم فار 
رتو عفكرإة فهم كلهم ج راالت احلرب العالية الثالثةال ف د مف  الشيخ 
خالد ممد وتواصل العمل   مف  اسش  بو  سر اجلزائري وتواصل 
العمل   مف   محد خل ان جيالين وتواصل العمل   مف  اسش ال ائد 

د اللي  وقد تواصل العمل وقد قبل الال ني  ا وزإر اسبان وقبل  بو ال ر 
الشيخ الزرقاوي    اب اللي  اللي   ال ف بلالال تور رمحه هللا وتواصل العمل

وتواصل العمل بعدهمال ا   يلحة الفو اينال ف  م عريو اسش م رن فالعو 
 حدال واحلمد    أا العمل ال إبوق  ب بل ال ا عال وال موت  حد وال  سر

}وال ي الون يقاولو كم هللا رب العالصال كلما قبل سيد جاء سيد آخرال 
}فقاولوا أوليا  الشيطان إن كيد     ير وكم عن  ينكم ان استطاعوا{

الشيطان كان ضعي,ا{ }فقاولوا أامة الك,ر إ م ال أميان  م لعلُم 
 ينتُون{
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 من هو اجملاهد؟
 

ال اتلال  ما م هوم اجلها  العام فهو  وس    قصد ابهاهد ه اال
معىن لل ها ال ونؤمم  ن كل مفلم هو  13مم ال با ال فه او  كثر مم 

 اهد ا  الهال  ما ال اتل ا س يل هللا هو مم إ بل الك رع  فاعا عم 
ال  له  ال هللا   إ ه وعرضه و رضه ا س يل هللاال وهو مم إ اتل إلعالء كلمة

وال إهمه مم   وال إرجو اواب ال ان بل إرجو اواب هللا ال ممد رسو  هللا
خال ه وال إهبم ما إ وله ال ان ع هال وال إبعد  حدو  هللا ا اجلها ال وال 
إطلو رضى ال ان وال خياث ا هللا لومة الئم فهو إ بل مم قاتلهال ومم 
إب فو عليهال ومم إعاون على قبلهال سن ه او كثري مم ال ان الذإم 

دون ال اومة ولكم ع دهم اكوو وإ ولون تم ضد قط  الرءونال إؤإ
افهموا    خوان ا  ن الرءون قد قطعع ا عهد رسو  هللا صلى هللا عليه 
وسلم و مر م هال فلم تكم ه او راااات وغريهاال بل سيوث ف  ال وع د 
هللا بم مفعو  قط  ر ن  بو جهلال و ح رح ع د ال   صلى هللا عليه 

   الرءون إوفر للم اهدإم الرصان و رعو للكافرإم العبدإمال وسلمال ف ط
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نرإد مم اهاهدإم االجبها  ا اخبيار اسهداث وبعيدا عم 
ونال وال إ  م   ن إ بل العاهدإم الذإم يعوام ال ان مفلمون ومفيح

 خلوا م اي  ال زاه ليفاعدو ال انال  ما الذإم جاءوا مم  على الدابابت 
سية واهل دوسية واإلايوبيةال وخيدمون م  االحبال  ا  إذاء اسمرإكية والرو 

الشعوب الفلمة فهم معاونون لالحبال  والشره جييز قبلهمال س م الدعم 
احل ي   للك ارال وكما واف  العلماء على قبل عمالء  سرائيل مم 
ال لفط يص فاسمر ن فه إبواف  م  عمالء اسمرإكان ا العرامل و فمانفبان 

وما ال اجلها  ال إفبهدث الفلمص  بداال ونف   هللا  ن إ صران بدإ  ا والص
 . مم احل  وإهدإ ا لا اخبل  ا فيه

 
 الدون اجملاو ة للعراا؟ِف  ما  أي  

 
كم مش عاال ف د سكبع كلها إ ن موق  كل تل  الدو  ر 

ع دما   غزو بلد مفلم ماصر م ذ س واتال بل فبحع  راضيها للمحبل 
  إب ر  بع  ال ان لي ولوا  ن الشعو العراق  لوحدح هو مم المازيال 

ال   إفبطي  م اومة العدوال كي  إبم  ل  هل نرإد تكرإو الصي ة
العار االسالم ال   ا ر إفبطيعوا الدفاه عم  حصلع علي ا ع دما جلز 

 راو الفلمص فليفكبوا وليتكوا الش اب اهاهد ليداف  عم  رضهم 
هل ر إبم كي  تصرفع  إران ا احلرب؟ال ف د مك ع  مرإكا وم دسارمال 

مم الدخو  ا  فمانفبان واعتفع بذل ال وكانع ه  الدولة اسوىل ال  
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فبحع س ارع ا كابلال   مك بهم مم الدخو  العراملال ومم  عان على 
قبل مؤممال ف د  عد هللا له عذااب  ليماال كي  مم  كِّم قوات االحبال  

 كمله؟ال ه او عشرات العفكرات لل وات الكافرع ا  مم قبل اعو
بال  احلرمص واسر ن والكوإع وا قطر وا تركيا وا كل ال ط ة 
االسالمية وهدفها ماربة بلد  سالم ال   اأ كل هذح الدو  قد تعاونع م  
الك ار ا س    ماء الشعو العراق ال وال نفم   حدا مم العلماء إوجه 

                   ,لا}من أج   ل  كتمجنا عل  ب  اسرااي  أ ه من  ت      ايإة الكر ة
 بغحل  ,ا أو فلا  ِف األ لا فكأَّنا  ت  النا   يعا{ 

ل د فبحع هذح احلكومات قواعدها لب رب  مة ممد صلى هللا عليه 
وسلمال  ما  إران فلبعلم  ن الرسو  صلى هللا عليه وسلم إ و  "كما تدإم 

إ  م  لدولة مثل  إران  ن تفكع لا فصل ولكم هللا سوث  تدان"ال ال
جيزي كل مم إب مر على االسالم ابسم االسالمال وكل ما  خافه  ن تل   
 إران  ىل المدر ب يا ات اهاهدإم الذإم جل وا  ليهاال وهللا  ن الشعو 
 العراق  ال طل  صمد مم الشعو اإلإراينال فه او كثري مم العمالء اإلإرانيص
الذإم إرح ون بدخو   مرإكا  ليهاال وتم ال نرإد سي  ولة  سالمية  خر  
 ن ت   ا الكروح مثل  إران والصوما  والفو ان ولكم   ا سكبع هذح 
الدو  اهاورع للعرامل عما فصل مم  ازر ا العرامل ففوث ت دم كثريا ا 

 الفب  ل.
إة ا العراملال وان ر  ىل تركيا ال  ترتعو مم  قامة  ولة كر 

وان ر  ىل  ولة آ  سعو ا ال  ختاث مم ن ل الع   العراق   ىل  راضيها  
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كما إزعمونال   أا جيو هلذح الدو  مد إد العون للشعو العراق  ومفاندع 
ال اومة واهاهدإمال وليو الذهاب  ىل ارم الشيخ وتكرإو االحبال  

اتال ف ن هللا قد حكم واالعتاث اب بلال وتم ال  اث مم االستاتي ي
بص الع ا ال كل ا ء مرسوم مم ق ل رب العالص وتم نعيش الواق  وليو 

}وول  األايِ  داو ا بْي النا  وليعلم   ال ين  امنوا الوهم والذ ال 
ال تم ال نعيش ا اسحالم بل نعرث  ن اس م  و  ويتخ  منكم  ُدا {

  ما ال صر و ما الشها ع إوم ل  وإوم علي  وسوث ن وز  ن ااء هللا
ف حم ال  فر اي اال وال ن ا   ن قلبل ا ففوث إواصل  وال ان و وال  
  وال ان اجلها  للدفاه عم اسراض  ال دسةال وكل ارب مم  راو الفلمص.

 
 ه  الشيشان مث  للعراا؟

 
 ن جتربة الشيشان مثل ع يم لكل  اهد وم اوم سي قوع 

ون  ن ال وع وحدها ال  ل اي اال وال   ري هل ع مى وقد  ا ع اهاهد
 مرإكا تبعظ مم ق لها  م الال الؤكد  ن كل مبل ال إفبطي   ن إشتي 
ضمري الشعوبال فان ر  ىل ترس ة روسيا الع مىال وح م  ولة الشيشان 
ال  تفاوي والإة واحدع ا العراملال ل د ا ع  ل  الشعو و ىل إوم ا هذا 

دم الرون كل ما  عطوا مم  سلحة وت  يات مذورع ضد االحبال ال واسبا
ولكم  إم ال بي ة؟ال ال اومةال واهاهدون ما زالوا إواصلون ال با  رغم  ن 

خطاب قد عم وقبل رمحه هللا  ال  ن اجلها  ائد ال طل الشيخ واسش ال 
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ماوال فليفع ال وع احلل الوحيد للمشاكل كما إ  ه االسرائيليص 
س ة والشعو ال لفطيين إرف  االحبال ال  60ثر مم واسمرإكانال ف ك

وكذل  الكشمريإصال وجيو على  مرإكا  ن تع  الدرن وتعلم   ا لم 
تفبطي  االنبصار على اهاهدإم وال على الشعو العراق  د ن هللا الواحد 
اسحدال سوث إلفب زث اسمرإكان ا العرامل و فمانفبان حص  و اليوم 

 س ويف الطاغية  ن ااء هللا وع دئذ سيبفاره الذي سيشهد العار
}وإن منكم ال اف ونال لي ولوا  ر نكم معكم؟ ه او مم إتبجمل ابهاهدإم 

بن ليمجط ن فأن أصابتكم مصيمجة  الو  د أ عم   علي  إ  مل أكن معُم 
 ُيدا  ول ن أصابكم ف   من   ليقولن  كأن مل وكن بينكم وبينه 

ه او مم إ ب ر اسب صا     معُم فأفوز فوزا عظيما{مو ة اي ليتي  كن
اسبطا  وهم وااون ا  ل  فهذا احل  سوث إفبمر  ىل قيام الفاعة  ن 
ااء هللاال و رإد  ن  بشر كل مفلم  اهد  ن اسمة بد ت تعو   ىل 
صواملاال وع دما سبفبي ظ فع دئذ سببح   ال صرال  ن العّزع لم أتو  ال 

ال وليفع م حة  مرإكية للدو    ا عزإزع  م غري  ل  ومم ابلل وء  ىل هللا
 يلو العزع لمري هللا   له هللا ا الدنيا ق ل ايخرع.

وه او قصة  رإ ة وم يدع للم اهدإمال قصة ع دهللا ابم 
خذافة رض  هللا ع ه ع دما  سر مم ق ل ج و  قيصرال رف   ن إرتد وقد 

يل هللاال ولكم فداءا إلخوانه  ىن  ن إكون له  ن و كثريا لبزه  ا س 
الفلمص ق ل  ن إ ّ ل ر ن الكافر م ابل ف  اسسر ال وهذا الصحار 
اجلليل قد فهم  اما معىن العزعال فلم إرتد وا ن و الوقع ق ل  مر  نوي 
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ال معىن له ا س يل ف   سر  الفلمص وهذا هو توحيد العزعال وقد  عزح 
قّ ل  مري الؤم ص عمر رض  هللا ع ه ر سه  هللا ع دما رج   ىل الدإ ة وقد

احتاما ل همه لدإم هللاال وصدمل مم قا : "  ا يل ع اسمور فايل وها بعزع 
اسن وال ف  ا جتري م ا إر"ال  ما الذإم تركوا الدإم وق ّلو رءون الكافرإم 
واجبهدوا ا ماربة الفلمص يل ا لعز الكافرإمال فهؤالء ال إ لحون  بدا  

 ين يتخدون الكافرين أوليا  من  ون ابؤمنْي أيمجتغون عندهم الع ة }ال
  فأن الع ة ه  يعا{

 
 ما جدية الا مج النووا االس مي؟

 
 ن اهاهدإم والش اب الفلم الميور سيبمك ون  ن ااء هللا 
على البيك ولوجية الؤ إة  ىل ص   ال   لة الذرإة قرإ ا د ن هللاال وقد قلع 

هيد الشيخ  بو ح جمل رمحه هللا كان الفؤو  اسو  عم تل   ن الش
الدراساتال وقد قط  اويا ال  ن بهال ولكم ع دما خلعع اإلمارع 
االسالمية ا  فمانفبان تراج  الشروه قليالال ولكم  ن ااء هللا سببواصل 
اجلهو ال ل ث ع للدو  االسالمية ال  ختشى اسمرإكانال وت م  ن اسرزامل 

إكانال و ن العزع بيد اسمرإكانال  ن ا ااب مم  مة ممد وبدون  ن بيد اسمر 
 بلكوا  ولة قد عثروا على الفال  ال  ست ه اسمرإكانال  ن  مرإكا 
خائ ة جدا مم امبالو احلركة االسالمية لل   لة الذرإةال ولكم مم اجبهد 

ل ووإةال وجد  ن ااء هللا. وتم إك ي ا  ن ا ول    اان  قو  مم اسسلحة ا
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وول   مة ه  خري  مة  خرجع لل انال وول  زعماء  مثا  الال ممد 
عمرال والشيخ  سامة بم ممد بم ال نال إعملون ليل  ار مم  جل اسمة 
وليو مم  جل  ن فهمال والربانمج ال ووي االسالم  ال خياث مم  مرإكا 

م  مة ممد وال مم ارامات  لو اسمم ال اف  وال مم الصهاإ ة وال مم 
 الربا ع  فه  تعبمد على ع و  اسالمية خالصة تؤمم م د  ايإة الكر ة 

وال وع كما ففرها رسو  هللا صلى هللا  }وأعدوا  م ما استطعتم من  وة{
عليه وسلم ه  ا الدرجة اسوىل الرم ال   ا تم مطال ون  ن نطور  ن ف ا 

ن تب ر  الصهاإ ة المبص ص  ون   ن مم  مرإكا وال الصهاإ ةال والع يو  
ل لفطص مم معارضة الربانمج ال ووي اإلإراينال وال  حد إب ر   ن إب وح 
بكلمة ضدها وضد بران ها ا  يثةال وهللا   وهللا  نه عار هلذح اسن مة  ن 

 ت  ى ا الفلطة  كثر مم الزم.
ال إعين  ن امبالو ال وع  ن ا س عبدي على اسخرإم ال و ل  

 حم لف ا ممم إ يد الشعوب  بداال وال إعين  ن ا لو امبلك ا ال وع  ن ا الال ف
س فبادمها ضد ال ان بدون  ي عدوانال ولكم ما الا  م ه  ن ا سوث 
نر ه  مرإكا ملا  والال  قصد  وفها ونره ها كما  مرانال  ن  مرإكا  باد    

الوجو ال مم إهزها ب وع لبعرث ح مها و تم ح  الشعوب ا االعب ا  و 
وهذا الفؤا  إوجه  ىل  مرإكا ف  ا قد اسبادمع هذا الفال  ضد 
ال شرال وليفع ه او  ي  ولة  خر  جتر ت ل عل  ل ال ف ىل إوم ا هذا ر 
تفبادم ال   لة االسالمية ال اكفبانية ضد  ي  ولةال و إران   ا امبلكع 

 ه  سرائيل ال   لة ال ووإة فلم تفبادمها ضد جريا ا كما إزعمونال بل ست 
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لبعرث ح مهاال وكل ما  رإد  ن  ءكدح هو  نه مم الفهل الوصو   ىل 
اليورانيوم الاصو اجلاهز لالسبادامال وقد حصل ا على معلومات  كيدع 
 ن ه او م  مات  لانية جاهزع سن ت ي  جهاز "الرا إو  كبي " وهو 

 ن تصل م عوهلا جهاز قابل لبمريح  ىل ق  لة نووإة استاتي ية صمريع ممكم 
$ ف  ال   أا ال كرع وار ع 3000كم على اسقلال فه  تفاوي   10 ىل 

وسوث إ صران هللا ابلفال  ال ووي وبدونه  ن ااء هللا ف د نصر الصحابة 
 }إن ينصركم   ف  لالح لكم{.رغم قلة عد هم وعبا هم 

والشيخ  سامة قد  كد للعار  ن ا وبلكها وقصدح ا  ل   ن 
لة ال اكفبانية ه  مل  سمة ممد صلى هللا عليه وسلمال والفؤا  ال   

الطرو  هو هل صحي   ن ال اعدع اتصلع ب  ام صدام ا ماولة 
لبدرإو اهاهدإم على  سلحة كيمائية؟ واجلواب الشاا مم  مص سر 
ال اعدعال  قو  وابب البوفي   ن ا ر نبعاون م   ي ن ام عرر بعد  ن ير ان 

الفو انال ه او بع  اسن مة ا لي ية ال  غ ع الطرث ع ا بف و مم 
بع  الواق  الفياسيةال  ما صدام فهو  بعد حاكم عم اهاهدإم ف د 
غدر ملم ا سور ال وتم مم  اد ال ان عداءا ل كر احلزبيةال واسش العراق  

م  1993الذي اارو  خوان إوس  رمزي ا عملية ت  ريات نيوإورو س ة 
عراقيا وقد اخب ى ا عهد صدام حفصال ليو لل اعدع  ي صلة ال كان 

مم قرإو وال مم بعيد م  ن ام صدام حفصال  ما بعد اس ايف ال  ام ف د 
ت ا   ا اب الزرقاوي العلومات وا ربات م  ض ايف ساب ص إ اومون 

}ووعاو وا عل  الا االحبال  اسمرإك  وهذا  مر ارع  ال ل و فيهال 
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وسنين ك ع م راب مم الربانمج  وعاو وا عل  اإلمث والعدوان{ والتقو  وال
الكيميائ  لل اعدعال ف قو   ن اإلمارع االسالمية ا  فمانفبان ر تكم تعلم 
 ي ا ء عم هذح ال شاياتال وما إ ا   ن اسش ابم الشيخ اللي  قد 
ضلل اسمرإكان خبصون عالقب ا بصدام  و ابلفال  الكيميائ  إ  ىي  

ما فارغا سن ا نعلم  نه م عد اين وال إفبطي  احلركة مم ادع البعذإو كال
ك ر  ا اء البعذإو فما ابل  ب و  الزور مم  جل إ و  الوالفلم  ك ه  ن 

ترعيو العدو وال  اع مم العذابال واسمر الثاين اسهم  ن ابم الشيخ ر 
ري مم ا للص إكم ا إوم مم اس م ع وا رعيا ا ال اعدعال وه او كث

الذإم ال إ همون ح ي ة ال اعدع وإ عون كل مم كان ا  فمانفبان ا 
الئحة ال اعدع اسمال وهم قد وقعوا ا ال خ اسمرإك ال كان اسش ابم 
الشيخ ف  هللا  سرح رجل إهبم ببدرإو ا اب مشا   فرإ يا واجلزإرع 

رح ا ان ا وإرسلهم  ىل الشيشان وال لي ص وغريهاال وكان لدإه معفك
صداال  اما كاسش  بو خ اب الذي امبل  معفكرح ا  ورونباال وابم 

 اخل  فمانفبانال و ع و ما ععبه مم  حد  2001الشيخ اعب ل ا 
قد  ص   مفبشارا الحد  لذي وض  ن فه خ ريا لل اعدعال و ا للص ا

ع ال  وات العربية ال   بلكها رجل  عما  سعو يال وهذح ال  اع قد  سف
لبحاو  م اففة اجلزإرعال ف د خال  هذا ا  ري الزعوم وهو رجل الابراو 
مصريال خال  اهلابل ابل ابل ع دما  وهم الشاهد  ن  بو زبيدع هو ن فه 
ابم الشيخال وهذا إوح  ل ا  ن هذا ا  ري ليو لدإه   ىن فكرع عم 

لم  ليه ف  ال اهاهدإم بل إ ىن تصوراته على البح ي ات الاابرتية ال  تف
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 ن ابم الشيخ اللي  هو ااجمل و خوان  بو زبيدع زإم العابدإم ااجمل 
مال و قو   ن لمز كلمة ال اعدع ال إ  هها كثري 3/2002آخر اعب ل ا 

مم ال انال ه او ال اعدع اسمال وه او البعاونون وه او اسفمان العرب 
 م مم ال اعدعال الذإم ااركوا ا اجلها  اسفماين وكلهم إص  ون اليوم  

 اما كما ص  وا مجاعة اجلها  الصرإة ب يا ع   م ال واهري   ا مم 
ال اعدع وهذا ق ل الوحدع واإلندمادال وص  وح  نه الرجل الثاين ا الب  يم 

 ا رجا   ولص واثنوإص ا اإلسالم فاست ى هو اسكرم ع د هللاال إوليو لد
ال اعدع اسمال والرجل الثاين ا سلم  و ت   ن و اسسلوب اإل اري لب  يم

الب  يم لل اعدع اسم هو اسش سي  العد  بعد م بل الشيخ  بو ح جمل 
 الكوماندان رمحه هللا.

 
 ه  للمااهدين بر مج سياسي؟

 
قد كثر الموغاء والكالم الكثري حو  الربامج الفياسيةال وال 

 ي  إه  ندري ما ال صو  مم الربامج الفياسيةال وهل  رضاء الف 
واسمرإكان هو الربانمج الفياس  الذي إبكلم ع ه ال ان؟ال ولعس  
الشدإد ه او  عاع  ىل هللا إ ولون  نه ليو للم اهدإم  ي برانمج 
سياس ال ولكم فلي  روا  ىل الربانمج الفياس  اسمرإك  حي  البارإو 
واحبال  اسخرإمال وعدم ق و  اخبيارات الشعوب احلرعال هل الربانمج 

سخرإم مم ح وقهم؟ الفياس  هو قبل وتعذإو ال فاء واسي ا  و رمي ا
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ا اب؟ال ولا ا ال ن  ر  ىل اسمور ةكمة وح كةال ل عرث  ن  إم ع ول ا  
الشارإ  الصهيونية الصلي ية ه  ال ت    اسمة االسالميةال  ر تب اتل 

 أتت اسحزاب اسفمانية س وات وس وات و إم كانع  مرإكا؟ ولا ا ر
وت و  لعحزاب ك ى؟  و ت و  هلا   ا ال  مل  ي برانمج سياس ال 
ولكم ع دما وصلع حركة يال ان للحكم وقام ة ظ اسمم وتوفري 
الكهرابء والياح للشعو و قامع اره هللاال بد  اسغ ياء مم ال ان ابل و  
  ا ليفع لدإها برانمج سياس ال وع دما قررت محان  ن تشارو ا 

ياسة ال لفطي ية اعتببها  مرإكا واسرائيل   ا سبشكل خطرا على الف
ال لفطي يصال وع دما  ك ع ا اكم ا الصوما  حوربعال    خ    م ال 
إرإدون  ي  حد  ن إفب ل ا فكرحال بل  ن نكون ت عا لفياسارم ال اجرع 

 ي وال الةال وماه  الربانمج الفياس    ف يلبكم؟ال هل ممكم سحدكم 
إر  على سؤا  وهو م ب   ب مريح؟ال كل هذح الدو  االسالمية الص ت لم 
الشعوب ليل  ار وتف م وت بل مم إعارضهاال هل  مل بران ا سياسيا؟ 
 ليفع كلها عميلة لف   ي  إه؟ال لا ا ال إوجه ال بف ص للدعوع 

سياس !ال  االسالمية  قاوإلهم هلذح اسن مة وت و  هلا   ا ال  ل  برانمج
وك ن الربانمج الفياس   ن تبحو   فمانفبان  ىل مدإ ة  ر  و هونغ كونغ 
حي  الرفاهية وكثرع االسبهالو والدعارع والدإون الربوإة الكثريعال  هكذا 
فهمبم الربانمج الفياس  ال اج ؟ال  و  ن تبمري  فمانفبان  ىل  ولة  بل  

ل  ور ليل  ارال هل هذا هو ال  وات ال اسدع ال  ت شر الزىن والراب وا
الربانمج الفياس ؟ وهللا  نكم تعيشون ا وهمال والربانمج الفياس  ال اج  
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إكون وف ا لف ة رسو  هللا واحلكم بكباب هللاال والرسو  صلى هللا عليه 
وسلم ر إكم إرّغو  صحابه ا الدنيا بل كان  ائما إوصيهم ابيخرع 

ففوث  يعطي   ب  فرتض {صخرة خحل ل  من األوىل وللوف }وا
إعطي  احلكمة إعطي  اإل ان إعطي  الب و  ور إ ل له  نه سيعطيه 
الدنيا ور إطل ها بل  تع  ليه وه  راغمة وكان مم  غىن ال ان سنه قائد 
و مام الدولةال ومات وهو مدإونال صلى هللا عليه وسلم وهو اسمص 

و االببعا  عم اره ممد الصط ىال   ا كان الربانمج الفياس  الطلوب ه
صلى هللا عي ه وسلم وترو ال دن للمحبل ف ىل مليون سبص  اهيةال  ما 
اسرزامل فه  تل ائيا مم ع د رب العالصال فال  حد إب وح بكالم هو  صال 
ال إ همهال تم ن هم الفياسة  كثر مم اسوروبص واسمرإكانال ولو ت  ل 

حوا عم الكراس ال لعلموا كي  هؤالء احلكام ا الدو  االسالمية وت 
إفيو العلماء والصاحلون الشعوب وكي  تعيش الشعوب بعزع وكرامة 
وكي  سببمكم مم نصرع  خوا م ا فلفطص وغريهاال و ن كانوا م ص 
فليتكوا محان وا  اال  ن جتربة يال ان كانع انجحة  اماال وبف و 

بية الكافرع ا خل  مم ال وات المر  سمة ومم معه احها  سره فرعون ا
 ل  ال  امال وكل اسن مة اهلشة ال   كم ا ه  كلها فاالة ا الفياسة 

}ولن ورض  عن  اليُو  وال النصر   والدليل  ن الك ار راضص   اءها
ابلذكر ه ا وحفو علم ا ال في   ن اللة  واجلدإر   وتمج  ملتُم{  

إلسالم  وهو إب   ملة  مشل و وس  مم الدإمال لذا  د مم على الدإم ا
اليهو   اما وإبشابه ملم رغم كونه مفلماال وقد ففر  ل  ال   ابحلدإ  
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الشهور "لبب عم س م مم كان ق لكم"ال فال ن ب ر رءإة رءساء وحكام 
العرب والفلمص ليالعوا عمائمهم وإ ط وا بكلمة الك ر عل ا لك  إكونوا 

وا إ ط ون اها ع ال  له  ال هللا مب عص للة هؤالءال ف د ات عوهم ولو كان
ممد رسو  هللاال والدليل على ما ن و  رضى اليهو  وال صر  ع هم وهذا 
ما قررح هللا   م لم إرضوا عم  ي مفلم حص إب   ملبهمال  ن هذح الدو  
 ل  اجليوش م ذ س وات وال ندري لا ا امبلكبهاال ف د احبلع فلفطص 

ان واحبلع الشيشان واحبلع كشمري واحبلع العرامل واحبلع  فمانفب
واحبلع الصوما ال واحبلع  راض  كثريع مم  راو الفلمصال والزا  ال ان 
إبفاءلون  إم برانمج الفياس  للم اهدإم واحلركة االسالمية؟ال ال حو  

ونعم  }أومل يك,ُم أ  أ  لنا علي  الكتاب يتل  عليُم{وال قوع  ال اببال 
اف  عم احلرمات وال دساتال و رب الططات اببال  ال إك    ن ا ند

العدو اللعص؟ال تم مم بف  ه تع د الؤ رات الدوليةال وليو  نبم  إها 
الزعماءال  ن المرب خياث م ا وال خياث م كمال   أا تم الشروه الفياس  
الصحي  و نبم  بعص للمشروه الفياس  المرر ال اال البمثل ا احلرإة 

 52تعطي  قطعة خ ز ابليد اليفر  وت ص   ب  ابل ال  اسمرإكية ال  
وهللا  }ال يغر   وقلح ال ين ك,روا ِف المج  {ابليد اليمىن واسمر بفي . 

ال إمرنكم قوع  مرإكا فه  ليفع  قو  مم عا  ومثو  وفرعون وهامان 
 وقارون  إم هم اليوم؟ 
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 ما معىن الوسطية.؟
 ة ال  وإة الشرع  والف مدار الوسطية على قاعدتص ال جمل

ال صون لبوض  ا الكان  تفب    االحكام مم والب ومي ال  ف  حي  
ال اسو مم  جل احل ال  قصد انزا  احلكم ا الواق ال قا  رسو  هللا صلى 
هللا عليه وسلم: " ن الدإم إفر ولم إشا  الدإم  حد  ال غل ه ففد وا 

حة وا ء مم الدجلة" مب   عليهال وقاربوا وابشروا واسبعي وا ابلمدوع والرو 
ث و ل د قلع ساب ا  ن ا ك ا نعيش ا زمم  ص   ال كر معروفا والعر 

م كرا حي   ص حع الشرإعة ه  رجعية وعدم االن با  للد وقرايية 
و ص   اجلها  ع  ا وخترإو والزان ح ا وترفيه وا مر جعة ومشروب روح ال 

بعري ونشر الر إلة وا العة كلها مم والراب فائدع وح كة ا االقبصا ال وال
الوضة واحلداية والب دم والبطور للمفب  لال والدعوع ا س يل هللا عيع 
ةوار الث افاتال ومم ال فاور فهو ليو ة اريال واللوي  مم الصحة 

  }إن هي إال أاا  ايتوها اجل فيةال وسو الدإم مم احلرإة الشاصية
احل ارع ال  إدعون ا  ليهاال ف د ع  كل  وال ندري ما ه أ تم وأاب كم{ 

ما هو حرام  عاء مجيلة لب ليل ال انال ف د ع  مم إ شر ال فا  وإدعو 
  ىل الر إلة   م  وم اسمةال وال حو  وال قوع  ال ابب.
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ا هذح اسجواء الع ي ة مم ال   وانبشار ال  وات ال اصرع 
كانوا ا  فمانفبان وال وس ة لل ايلال رج  الش اب اهاهدإم الذإم  

والشيشانال  ىل بال هم ورفعوا الفال  ضد اسن مة لبميريهاال ف د ان نفم  
ابلذإم إفمون  ن فهم الوسطيونال وهؤالء كانوا إ اصرون ا ساب اال  ما 
ع دما اخبل  ا معهم ا الفياسة حي  معارضة احلكوماتال ف الوا   م 

 ون ومبعص ونال وحدهم هم الوسطيون وايخرون مبطرف
ا الصة    خ  ا هللا هو  ن الوسط  هو مم إب   س ة ال   
ا كل ايت ا احلياعال واجلها ال الكرمال واإلخالنال واحلوال والع ا عال 

 البعاملال الب ارع وكل ا ء.
 

 ما هو ملتقمج  ابنطقة؟
 

ال }   ال يعلم من ِف اللموات واأل لا الغيح إال  { 
إكا قد رعع مفب  ال للم ط ة وه او مشروه خي ى على  حد  ن  مر 

إفمى ابلشرمل االوس  الك ريال وكلها مم الططات الصهيونية ومدروسة 
 راسات مفب  لية واسعة وقد جل وا  ىل ال  ؤات ال  ا كب  ا حي   هور 
اإلمام اسع م الهدي ال ب ر والفي  عليه الفالم وه او حل  صهيوين 

 الجتار الفال  وبص الصلي يص اجلد  ا  مرإكاعفكري بص جتار ال    و 
العروفون ابسم الصهاإ ة الفحيص وهم إؤم ون  ن عليهم ر ري اليهو   ىل 
فلفطص مم  جل  هيد نزو  الفي ال وا هذا قد ساعدوان ف حم ن ب ر 
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وليفع بشومل  هور اإلمام الهدي الذي سيوحد الفلمص ايعة وس ة 
ا اف ص اجلد  واليهو  المبص ص سراضي ا وهللا قد ضد هؤالء الراف ةال 

فهم إ   ون    اأ فلفطص سري ان  ليها رّ ا مجيالال  بشران  ن بعد جتميعهم ا
 مواهلم مم  جل ا  ن ااء هللاال فلياططوا كما ااءوا فاب إر  مكرهم وهم 

ال ا م  عاجزون  ن ااء هللاال كل الؤارات الفب  لية ت و   ن اإلسالم هو
يكون سال و }وميكرون وميكر   و  خحل اباكرين{ ن ااء هللاال 

للم اهدإم إدا يوإال ا ت شيلهاال وسوث تز ا  قوع ال اومةال وقد بد ان 
نفم    م إرإدون ال رار مم الفب    العراق ال و ما ا فائر فحّدا وال 

وهذا اسب زاث  مليار  والر اهر  لبموإل احلربال 6حرد  ن  مرإكا ت    
ح ي   واحلمدبال وع دما سيارد هؤالء الك ار مم   ران فلي ص  ا كباب 
البارإخ ولي ولوا احل ي ة  ن ا  خرج اهم مم  فمانفبان والصوما  والعرامل 
وغريهاال ونصيح  للدو  ال  أتوي اسمرإكان  ن ت كر للمفب  لال و ن ال 

ليج ال   تب رب للعدو تبعامل م  الش اب ابلفل يات مثل  و  ا 
الصهيوين إوميا وتفكع وال  رو ساك ا خبصون احبال  ال دن 
الشرإ ال وتدرب جيواها لواجهة اهاهدإم بدال  ن إواجهوا بين صهيونال 
وما نراح مم مطارا ات ا تل  الدو   مر غري مرغوب فيهال فع دما إهاجم 

 يةال خصوصا  ن الش اب مم ق ل اسمم ففوث إثورون وت د  معارو ح ي
ال وات اسج  ية ا اجلزإرع العربية  هداث مشروعا ل اال فليحذر هذح 
اسن مة مم اسب زار الش اب الذإم فملون ال كر اجلها ي ور إؤ وا  حداال 
فاسف ل هلم  ن إتكوهم وا  م وفاورهم ابحلفىنال وهللا غالو على  مرحال 
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 ن فهم ومواصلة ال با  الطو  ل د    اهاهدون ا  فمانفبان مم ت  يم 
الفب زث للك ار االمرإكانال وا العرامل تبواصل العارو واهاهدون إ لون 
بالء حف اال والشيخ  سامة خبري وإواصل اجلها  ا  فمانفبان وتم ا 
الصوما  خبري ن ب ر خري هللاال ونف   هللا  ن إ صرهم وإصربهم بدإ همال 

مفب  ل الشعوب ولكم تم نعلم  ن هللا والك ار إ  ون   م  بكلون 
وحدح هو الذي إعلم ما سيحدا ا الفب  ل ال رإو وال عيدال وقد 
خططع  مرإكا الكافرع بش ن الصوما  وفشلعال وخططع   ا سبدخل 
 فمانفبان وت يد ال ان وت  ى على  مراء اإلمارع االسالمية والشيخ  سامة 

خططوا لدخو  العرامل وخل  وقد فشلع واحلمدب على  ل ال واليوم 
  م سيفب  لون ابلزهورال صدام حفص وجتري اسمور بكل بفاية و  وا 

قد فشلوا ف حم ال إهم ا وجو  هؤالء احلكام ا الفلطة س م مم ولكم 
ص اعبهمال فالعوا صدام   فشلوا بعد  ل  ف د اسب  لوا ابلفيارع ال ااة 

إ بل بفيارته مثاين  ىل عشرع ا ال   صدهم ار حصدال واهاهد الواحد 
يصمد  سو  غزع اسبطا  العملية الواحدعال    خلوا غزع و ففدوا فيهاال وس

م ابلرصا   ن ااء هللاال  ن ا ا اخب ار ح ي   مم رب العالصال وإكونوا هل
فالصرب الصرب    }ولنمجلو كم     علم اجملاهدين منكم والصابرين{

ال  ما تم فمفب  ل ا مرسوم لد  رب العالصال ا اب  وا ال صر صرب ساعة
 . ما ال صر و ما الشها عال  ن ا قا مون  ن ااء هللا

 
 من هم أ مجا ك؟
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 ان  حو هللا ورسولهال والوالدإم و م  وال ي و قاررال و حو  
كل مم فمل هّم الدإم وكل مفلم إشهد  ن ال  له  ال هللا ممد رسو  

م  هل فلفطص كذل   حو  هل بيع هللاال و خجمل م   للم اهدإم م
رسو  هللا و هل مكة والدإ ةال و حو كل مم إ شر العلم سواء ا احلل ات 
 و ا الؤ رات  و ا الربامج البل زعال ومجي  الفلمصال و حو الدن  ىّلال 
مكة الكرمة والدإ ة ال ورعال وال دن وموروينال و ح و  ال  وات  ّ  ه  ق اع 

 ائيةال وق اع  قر ال وق اع الفالم لعش العالمة زاكر انإ ال وق اع الشارقة ال 
اجلزإرع وه  ق اع هلا هدث وم  مة لصلحة العربال وال  ن بذل ال 
و حو الدعاع  ّ ال الدكبور عمر ع د الكاا ح  ه هللاال والشيخ اسسري 
عمر ع د الرمحمال واهاهد الشيخ  سامة بم ممد بم ال ن و خوح الشيخ 

م ال واهريال و  ب  ماضرات ممد حف ص هيكلال ومجي  مم فمل هّم   
الدإمال وكذل  رف اء الدرب والذإم ااركوين ا عمليات ضرب الف  آي 

م وم هم اسسر  وكذل  الشهيدان فهد ممد مفلمال 1998 إه س ة 
وايخ عل  سوإدان رمحها هللا وت  لهما مم الشهداءال وقد اسبشهدا ا 

خراال ف رجو مم اجلمي  الدعاء  ل ا ابلبوفي ال سن ا ر  رد عم وزإراسبان مؤ 
 امجاه اسمة ونف   هللا  ن إهدإ ا لا اخبل  ا فيه.

اللهم وانصر كل مم نصر  إم ممد واخذ  كل مم خذ   إم ممد 
وس حان  اللهم وةم  نشهد  ن ال  له  ال  نع نفبم رو ونبوب  لي ال 

  ه وسلم آمص.وصلى ب على ممد وآله وصح 
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 اخلامتة
 )وأما بنعمة  ب  فحدث 
ال وال إعين  وع دي ت صري نين  نفان مم ال شر ومفلم مذنو 

كل ما كب به  نين  ف ل مم  حد مم الفلمص ولعيا  اببال كل ما نرجوح 
هو رضى هللا وع وحال ل د  ر ت  ن   دا ما  نعم هللا علي ا مم ف ل 

 حانه  ن إب  ل م ا وجيعل ا ممم  حفم ال م به اجلها  ا س يله ونف له س
آمصال و وصى  خواين اهاهدإم والدعاع  ىل هللا والعلماء وال كرإم 
واحلكماء والب ار وكل مفلم حاكما كان  و مكوما  ن إعملوا لدإم هللا 

 ع د هللا مم العمل احوّ فهو  ج الرسل واسولياءال ليو ه او عمل هو 
هم  ن إ بعدوا مم اسفكار ال  ت عد اسمة عم بع ها جل  إ هال و نصحس

وت ك   مة ممد صلى هللا عيه وسلم وتكرن الكراهية بص الفلمصال 
وليبذكروا حدإ   ر هرإرع رض  هللا ع ه عم ال   صلى هللا عليه وسلم 
قا : " صدمل كلمة قاهلا ااعر كلمة ل يد:  ال كّل ايت ما خال هللا 

ل و  ال ايل مم  جل مصاحل اال و  ّكر  ن الشيخ  سامة ابيل"ال فال نفعى 
ر إده  ىل االقببا  الداخل  وال  ىل قبل الفلمص مهما كان مذه همال 

زر وازرع وزر  خر ال وال إ  م   ن نكون توكل ا س ف   عم  عمل اال وال 
 مدإم  فكاران بل الفلم هو إبطور إوميا حص إل ى هللا وكل ا نعلم  ن  

لة واحدعال وهذا إعين   م  هاءان كان لدإهم عدع  قوا  ا مف م ف كثري م
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كانوا إبطورن ا  فكارهمال  ن ا لف ا ا زمم الاركفية ف د انبهع احلرب 
ال ار عال ه او صراه جدإد بص الك ر واالسالم ابسم ماربة االرهابال 

ونبعامل م  اسحداا ةكمة  في و على اإلخوع  ن إعوا هذح الرحلة 
ليفع بع تإة ومحاسة ف  ال واحلوار الداخل  بص الفلمص مطلوب جدا و 

جدا واإلصال   ات ال ّص مم  هم  ولو ت اال و ن تفم ال م بكل مفلم 
إرإد احل ال مهما كان ال هج الب   لبح ي   ل  ا ري ما ام ليو ك ر  و 
ية ارو  و خرود عم  مجاه علماءانال و نص  ب راءات الراجعات الشرع

ال  كب ع مم ق ل قا ع اجلماعات اإلسالمية الصرإة لالسب ا ع مم 
 حف بها وترو ما ال إ    م هاال 

وه ا إ به  اجلزء الثاين مم الكباب ب هرسه وس بد   ن ااء هللا 
قررت  ن  وزه هذا الكباب ابجلزء الثال   ن كان ل ا ا العمر ب يةال و 

شاه مم ق ل الك ار ا اربص ل اال وبي ما  )اجلز إم( لل راء لك   يزوا بص ما إ
كب  اح  إدإ اال سائلص هللا له اإلخالن ا ال و  والعمل و ن جيزي خريا  
كل مم ساهم ا نشر هذا ا ري  نه جوا  كرميال ول ا ا احلدإ  ب ية  ن 
 حياان هللا س حانه وتعاىلال وس واصل الكبابة  ن ااء هللا ع دما  لب   

افتق ا م ذ  سرهم وترحيلهم  ىل بال همال ونف   هللا  ن  بعائل  بعد  ن
 جيمع ا ملم مجيعا آمص.

ونف   هللا  ن جيعل كل  عمال ا ا ميزان حفانب اال كما  اكر  
 كل مم ساهم ا نشرح وي عهال وصلى هللا على سيدان ممد وآله وصح ه
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  َوَلُكم }َب   َق ُف اِبْ َ   َعل  المَجاِط  فَيْدَمغه فأَ ا ُهو زَاه
 الَوي  ممما َوِصُ,ون{

َقِلمجُ ْوَن{ َقَلٍح يَ ن ْ  }َوَسيَ ْعَلُم ال ِ يَن اََلُموآ َأام ُمن ْ
 
 

 أخوكم ِف  / أمْي سر القاعدة
 عمجد   حممد علي فاض   لْي م  آن فاض  القمرا

 اخلامتة الثا ية
 

هللا . واان  اعلم اخ  الفلم ان اجلزء الثال  ر إكب ه الكاتو حص قبل رمحه
خوع الع يدع ا ر إفلمين اال هذإم اجلزءإم اللذإم نشررما . وارجوكم  

وال هج مرع اخر  ان تلبمفو   العزر ا سرعة ال راءع بف و ال روث 
ا يطة ر   ال  ر  كين مم البدقي  ا البصحي    لالس اب الذكور ا 

 ال دمة.
ولعل  قد عثرت على ما ل راءع وها انع اخ  الفلم   ل د اكملع ا

إ  م  ان اصححه . وكما اسل ع لكم وهللا ل د صححع فيه اكثر مم 
ال  خط . ومجلة ما حزفبه مم الكباب إب اوز الثالمثائة  ص حة . ولكم 

 .حاإ ا ماإزا  الكباب فباد اىل الكثري . ونفا  هللا ان إب اوز ع  ا بع و 
 وعم احلمد ب رب العالص.     
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