
  )أود أن ٌكون هذا السإال هو السإال األول( سإال أخٌر

 كلمة توجهونها ألعضاء المنتدٌات الجهادٌة عموما وأنصاركم خصوصا وما هو المطلوب منا

 فً هذه المرحلة؟.

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه  ج.

 أجمعٌن، وبعد:

وسابر الشبكات شبكة حنٌن جمٌعاً، وزوار أعضاء مدٌري والمباركة إلخوانً أتقدم بالشكر و

 والمنتدٌات والمواقع التً تدعم الجهاد والمجاهدٌن، ـ وكلهم أنصار لنا ما داموا أنصارا للحق ـ

وإن عملكم فً وأقول لهم إن مساندتكم للمجاهدٌن من خالل اإلنترنت باب من أبواب الجهاد، 

المجاهدٌن ال ٌقل أجراً وجهدا عن أجر وجهد من ٌنفذون العملٌات بؤٌدٌهم، بث ونشر عملٌات 

فؤبواب الجهاد كثٌرة واسعة، وأود من خالل هذا اللقاء الطٌب أن أقؾ معكم بعض الوقفات 

المكملة للقاء والتً دارت حولها الكثٌر من األسبلة، علما أنً لست بذلك طاعنا أو عاببا على 

نً موضح ما ٌسر هللا لً توضٌحه، والمإمن الذي له ذوق إٌمانً ٌدرك السابلٌن أسبلتهم لك

الحق أول ما ٌلوح له وقبل أن ٌرى الدلٌل ألن نور إٌمانه ٌالمس الحق فٌؤلفه وٌرجع إلى قلبه 

ٌدركه قلبه،  آه بعٌنه لمرإن ه، فهو ال ٌرى الحق وإن رآفٌطمبنه، وأما الضعٌؾ فذلك الذي 

الدلٌل وإن طلع علٌه شمساً، وأسؤل المولى عز وجل أن ٌلهمنا الصواب فذاك الذي ال ٌنفع معه 

 جمٌعا، وٌجعلنا من أهله.

 الوقفات فهً: وأما

وجدت كثٌرا من األسبلة تدور حول عالقة جٌشنا بحزب البعث والسلطة الشرعٌة، بعضها  .ٔ

نه ٌقول استفسارات استٌضاحٌة، وبعضها لها عمق ال ٌخفى، ولسان حال كثٌر من األسبلة كؤ

 لنا بؤن عالقتنا بسلطتنا الشرعٌة محط شبهة على جٌشنا وعقٌدته وإٌمانه.

بالمقابل أقول إلخوانً جمٌعاً: ال تظنوا ٌوما أن عالقة جٌشنا بسلطتنا الشرعٌة عالقة سٌاسٌة 

أو عسكرٌة أو ؼٌر ذلك من العالقات المنطلقة من اآلراء الحرة، بل عالقتنا بها عالقة شرعٌة 

ة ننطلق فٌها من منطلق شرعً وهو الوالء لسلطة شرعٌة مسلمة من أهل الصالة عقابدٌ

الصهاٌنة الذٌن ذاقوا ما والقبلة، ٌكفٌها داللة على إسالمها ؼٌظ ملة الكفر منها وعلى رأسهم 

، الشرعٌة تل أبٌب على ٌد هذه السلطة ارة صوارٌخ الحق التً هزت كٌانهم فًمن مر ذاقوا

التً الشرعٌة كان الكفرة الحتالل العراق إال هدم الدٌن وإزالة هذه السلطة بل وما دفع األمرٌ

على ومن أعظم الدالالت أصل عقٌدتها اإلسالم وهو الٌقٌن، والٌقٌن ال ٌزول إال بدلٌل قطعً، 

بوجه االحتالل وإعالنها الجهاد ضده، وإدارتها  العقٌدة اإلسالمٌة لسلطتا الشرعٌة صمودها

، فلٌس من اإلنصاؾ أن ولٌس من خارجه احة الجهاد من داخل العراقعمل الجهاد فً س

ٌتناسى أحد هذه الدالبل البٌنة وٌلتزم بكلمة أو موقؾ هو لٌس موقنا من صحته أو من حكمه 

عد بتكفٌر منهج ومن انتمى إلٌه أو أٌده أو تفاعل معه، لٌشارك الشرعً الحق لٌحكم عن بُ 

فً حٌن هو ٌدعً كره المحتلٌن الشرعٌة لسلطة المحتلٌن ؼٌظهم وحنقهم على هذه ا

تحت راٌة سلطة شرعٌة، ولٌست لتحرٌر الوطن ٌجاهدون المحتل  ومخالفتهم، فالبعثٌون الٌوم

 ٌؽضب عمٌة راٌة تحت قاتل ومن) :راٌة عمٌة، وفً الحدٌث قال )صلى هللا علٌه وسلم(

، (1ٗ1ٔ)رواه مسلم رقم  (جاهلٌة فقتلة فقتل عصبة ٌنصر أو عصبة إلى ٌدعو أو لعصبة

؟، فؽٌظ الكفار هم، أولٌس هذا شاهداً على إسالمهموالمحتل وأذنابه مؽتاظون كل الؽٌظ من



قال تعالى فً  وإسالم من ٌجاهدهم وٌقؾ بالضد منهم، أمارة من أمارات الحق،وحقدهم 

أدعو ، وعلٌه فإنً (2ٕ)الفتح من اآلٌة وصؾ الصحابة بعدما مدحهم: )لٌؽٌظ بهم الكفار(

ن الظن فهذا ما فهمناه من منهج الجمٌع إلى فتح صفحات فكر جدٌدة مبنٌة على التسامح وحس

 الحق. ناإسالم

بعض األسبلة دارت حول وجود ؼٌر أهل السنة فً جٌشنا كالشٌعة أو ؼٌر المسلمٌن  .ٕ

ٌن كالمسٌحٌٌن، وعدم استهدافنا للعراقٌٌن مطلقاً من دون تمٌٌز بٌن عمٌل وؼٌره، والجامع ب

األمرٌن هو أن لدٌنا تسامحا بفتح باب جٌشنا للتطوع فٌه حتى لؽٌر المسلمٌن، وتسامحاً بعدم 

استهداؾ من ٌعمل مع المحتل، وكؤن هذا الموضوع ـ كما قد ٌتوهم البعض ـ فٌه ؼصة على 

 جٌشنا ومنهجه.

واء على بالمقابل فإنً أقول إلخوانً: من الواضح لدى الكل أن الؽزاة هجموا هجمتهم الشع

العراق وأهله قاصدٌن بذلك هدم اإلسالم وتمزٌق البلد وتقطٌع أوصاله مستؽلٌن بذلك التعدد 

العرقً والدٌنً والطابفً والقومً وؼٌرها لٌجعلوا منها منطلقا لتمزٌق أوصال العراق وزرع 

ٌن الفتن بٌن أبناءه، كذلك صاروا ٌقتلون العامل معهم بطرٌقة خفٌة وٌنسبون قتله للمجاهد

لٌجندوا بذلك أكبر عدد من أهله وأقرباءه ضد المجاهدٌن، والشواهد على ذلك كثٌرة ال تخفى 

على أي أحد، وقٌادة جٌشنا انطالقا من المفاهٌم الشرعٌة المبنٌة على كتاب هللا وسنة رسوله 

)علٌه الصالة والسالم( عملت بعكس ما عمل المحتلون، فنظرت إلى الشعب أنهم شركاء فً 

م، فكلهم أبناء هذا الوطن بؽض النظر عن عقٌدتهم أو دٌانتهم أو قومٌتهم، فخاطبت الكل وطنه

تحت خٌمة الوطنٌة والدفاع عن الحق ونبذ الظلم والتوحد ضد االحتالل، ودعتهم إلى مقارعة 

المحتل ونبذ الخالفات أٌا كانت فاجتمع الشرفاء وتوحدوا للذود عن الوطن، فجعلت قٌادتنا 

تحمل سٌؾ الحق لتقطع به آمال المحتلٌن، فما أروع واحدة االحتالل ٌدا  من فرقهمالشرعٌة م

أن ترى السنً والشٌعً والمسلم والنصرانً والٌزٌدي والعربً والكردي والتركمانً وؼٌرهم 

ٌضربون بٌد واحدة أعناق الؽزاة، وهذا األمر ألٌس خٌراً من أن ترى السنً ٌقاتل الشٌعً، 

خ، فكم الفرق سنً، والمسلم ٌقاتل النصرانً، والنصرانً ٌقاتل المسلم...الوالشٌعً ٌقاتل ال

األول ما فعله جٌشنا، والثانً ما فعله االحتالل، علما أنا لسنا بذلك  شاسع بٌن األمرٌن؟؟،

مخالفٌن لنهج الرسول )صلى هللا علٌه وسلم( فقد استعان بؤهل الكتاب على المشركٌن، وكانت 

ع والتوحٌد ال سٌاسة العزل والتفرٌق، فالؽلظة تكون على الكافر العدو ال سٌاسته سٌاسة الجم

على الذي ٌكون عونا لنا على عدو دٌننا، فالسعة ووضع األمور فً أنصبتها سٌما فً ظروؾ 

ٌهتدي إلٌه إال المعركة ـ والتً ٌجوز فٌها كثٌر مما ال ٌجوز فً ؼٌرها من الظروؾ ـ أمر ال 

 فقه البتؽاء الحق ال لهوى فً نفسه.من فتح هللا علٌه، وو

ٌعملون مع المحتل، فإنً أتساءل: أٌهما خٌر: أن نجعل ممن  نوأما مسؤلة قتل وقتال الذٌ

ٌعملون مع المحتل سٌوفاً نضرب بها أعناق المحتلٌن، أم أعداءا ألداء للمجاهدٌن وسٌوفا 

 ٌخفى هو الشطر األول، مسمومة بٌد المحتلٌن ٌضربون بها أعناق المجاهدٌن؟؟، والجواب ال

بعض من إخواننا المجاهدٌن، فهذه المسؤلة كسابقتها الجمع على وهو ما عمل به جٌشنا وفات 

فٌها ضد المحتلٌن خٌر من العزل والتفرٌق، فمن تورط ومد ٌده للمحتل وربما لعوز مادي ـ 

أحضانهم ألجعله  وما أكثرهم ـ فالحكمة ـ وإن أخطؤ ـ أن أجتذبه من ٌد المحتلٌن وأسحبه من

خنجراً أؼرسه فً ثناٌاهم، وأجعل ذلك األمر بسٌاسة وحكمة إٌمانٌة، فالمحتل جند علٌنا كل 



شًء حتى الهواتؾ لٌستهدؾ من خاللها المجاهدٌن، ونحن نضعها فً جٌوبنا، أي أنه جند 

"أن من لم علٌنا جٌوبنا، أعجزنا أن نجند علٌه أبناء جلدتنا؟؟، وعلٌه فقد أخذت قٌادتنا منهج 

إلٌه،  (فكرة أنً ال أستهدفه)أستطع أن أجنده ضد المحتل فعلى األقل أحٌده" وذلك بإٌصال 

ولذلك وبسببه كان لجٌشنا شعبٌته واألعداد الكبٌرة ممن ٌعملون بإمرته من الشرطة وؼٌرهم 

 ممن ٌعملون مع المحتل، وعلٌه فإنً أدعو كل من اختلج هذا األمر فً صدره طوٌالً وناقش

 فٌه كثٌراً أن ٌقؾ عند ما قلت وٌمٌز، والمإمن وقاؾ.

هناك وقفات لبعض السابلٌن على أمور بعضها شرعٌة وبعضها منهجٌة، كالسإال عن  .ٖ

قدا اء وؼٌرها ـ ولست بهذه األمثلة منتتعرٌؾ الوطنٌة، وحكم ضرب الدفوؾ، وكرامات األولٌ

ور شؽلت كثٌرا ممن وقفوا على الساحة أو عاببا على السابلٌن كما أوضحت سابقا ـ، وهذه األم

ل تنفٌذ الحدود الجهادٌة ولٌتهم ما انشؽلوا بها، فسٌدنا عمر ابن الخطاب )رضً هللا عنه( أج  

فً زمن المعركة ألن هناك ما هو أهم منها وهو نصر اإلسالم، ومنذ أن أعلنا عن جٌشنا 

التصوؾ وأهله وقولهم بؤن أهل ومنهجه وبعدما لم تبق حجة لكثٌر من المعترضٌن بتشهٌرهم ب

التصوؾ قاعدون عن الجهاد ومنشؽلون بتكاٌاهم عنه، وبعدما لم تبق لهم حجة إذ أزاحها 

رجال الطرٌقة النقشبندٌة ببزوؼهم قمرا منٌرا فً سماء الجهاد، قاموا باالعتراض على 

 .هً أبعد ما تكون عن خدمة الجهاد، ولمِّ الشمل وإؼاظة الكافر وطرده جزبٌات

بالمقابل أقول ألحبابً جمٌعاً: إن سٌر عجلة الجهاد ٌتطلب أن نتالفى ما بٌننا من خالفات لنقؾ 

بوجه المحتل متراصٌن، لٌرانا المحتل أقوٌاء فٌضعؾ أمامنا، وعلٌنا أن نتعامل مع المجاهد 

بحسن الظن به والدعاء له ومساندته وأن ال ننسى فضله فالمجاهد الٌوم وكٌل عن األمة 

نهم اجتمعوا على راق الٌوم صٌد لهجمة أهل الكفر ألمحمدٌة للدفاع عنها، إذ أن الجهاد فً العال

اإلسالم لٌضربوه على جمجمته ـ العراق ـ ولٌس من الحكمة أن نقؾ على أمور ال تقدم للجهاد 

وللمجاهد عذره أو تبرٌره لها لنكون أحرص منه على دٌن هللا، فلٌس الٌوم أحرص على  ،شٌبا

ن هللا من المجاهد الذي باع نفسه وماله فً سبٌل هللا ال ٌدري متى ٌقتل أو فً أي ساعة دٌ

ـ اشتباها ال ٌقٌنا، أو رأٌا شخصٌا، أو خالفا فقهٌا ال ٌقدح  ٌعتقل، فالوقوؾ على صؽارٍ 

بالمخالؾ ـ أمام جبل الجهاد لٌس من الحكمة، فرجال الطرٌقة النقشبندٌة بدل أن ٌقؾ أحد على 

ـ والذي له تبرٌره الشرعً ـ فلٌقؾ على نقرهم الزناد لقنص عدو هللا أو مثالً الدفوؾ  نقرهم

سؤلوا عن نقرهم جهاز التفجٌر لٌنسفوا آلة الكفر وٌحرقوا من فٌها من العلوج، وبدل أن ٌُ 

فوا الوطنٌة بجهادهم ست سنوات واصلوا اللٌل بالنهار ما نظَ تعرٌؾ الوطنٌة فلٌُ  ر: ألم ٌعرِّ

فوا الوطنٌة بدفنهم تحت تراب الوطن ودفاعا عنه آالؾ عرفوا  الراحة وال السكون؟، ألم ٌعرِّ

، رجال الطرٌقة النقشبندٌة كراماتسإال عن الشهداء؟، إن الوقوؾ على هذه المعانً ٌكفٌنا ال

وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة، وبما أن الكرامة خرق للعادة، فهإالء الرجال خرقوا العادة 

ة وأطاعوا خالق البرٌة، خرقوا عادة النفس بالجبن وامتثلوا أمر هللا بالشجاعة، خرقوا البشرٌ

عادة النفس بالبخل وامتثلوا أمر هللا بالسخاء وجادوا بؤنفسهم وأموالهم فً سبٌل هللا، خرقوا 

 عادة النفس بالراحة، وأتعبوا أنفسهم وأجهدوها وأقسموا أال ٌرتاحوا إال بالنصر المبٌن.

 ما أردت توضٌحه أسؤل هللا أن ٌجعلنا وإٌاكم ممن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه آمٌن.هذا 

 

 



 

 

 لجهاد والتحريرل القياد العليا:  األولالمحور 
  

والتحرٌر فً  لماذا لم نسمع بوجود الفصابل األخرى التً تعمل تحت لواء القٌادة العلٌا للجهاد .ٔ

األقل تتسرب  الناس وٌعرفها الجمٌع أو على خصوصا وان الفصابل مشهورة بٌن ،المٌدان

 .؟، وهذا الكالم ال ٌشمل جٌشكم المباركأخبار عنها

. فصابل القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر جمٌعها فعالة وموجودة فً الساحة، ولها شعبٌتها 1ج

هر تشتابل الجهادٌة فً العراق عموما لم بٌن العراقٌٌن، لكن من المعلوم أن كثٌرا من الفص

دلٌل على قٌامهم بالعملٌات  دة العلٌا، وإصدارات القٌالها وجودها وجهادها إعالمٌا، لكن

  .، ولٌس كل ما ٌجهل عدماً الجهادٌة

 

 .البعث هم حدٌثو عهد بالجهاد فعال كما ٌقول البعض؟ وهل فصابل  .ٕ

 اهدون.فصابل البعث أعلنوا الجهاد من الساعة األولى الحتالل العراق، وال زالوا ٌج. 2ج

الطرٌقة النقشبندٌة هو من أسس القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر  جٌش رجال إنهناك من ٌقول   .ٖ

، أي إن القٌادة العلٌا لم تتشكل من ش بالسٌد عزة الدوري وقادة البعثالجٌ بعد اتصال قٌادة

 ؟فصابلً كما هو حال الجبهات والتكتالت المعلنة على الساحة، فهل هذا صحٌح تجمع

الفصابل كالقٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر  تؤسٌس شرٌك فًجٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة . 3ج

األخرى بقٌادة السٌد عزت الدوري، والقٌادة العلٌا تشكلت من الفصابل التً أعلنت عن نفسها 

 ، وبٌان التؤسٌس منشور، وتم نشرهفً هذا التجمع الكبٌر، وكلها لها ثقلها فً الساحة الجهادٌة

فً القنوات الفضابٌة، ومن أراد االستزادة فلٌطلع علٌه من خالل هذا الرابط 

(http://hcjl.org/home/index.php?action=pages&id=65  ). 

 

 .على هذا األساس؟، وهل تعملون عزة الدوري الربٌس الشرعً للعراقتعتبرون السٌد  هل  .ٗ

. من المعلوم أن حكومتنا السابقة هً القٌادة الشرعٌة للعراق فٌما قبل االحتالل، وقد أزالها 4ج

بسنة الرسول بالكتاب وثبت عً شرعٌتها، وهذا أمر شر بذلك المحتل الكافر بالقوة فلم ٌسلبها

ن نتبع الشرع سطره فقهاء األمة فً كتبهم، ونحن أناس شرعٌو)صلى هللا علٌه وسلم( و

 الحنٌؾ ونطبق ما جاء فٌه.

 

لنعٌمً" اهللا  لشٌخ الطرٌقة "أبو عبد اومدح انجد فً إصداراتكم الجهادٌة وفً أناشٌدكم تمجٌد  .٘

 .فما السبب فً ذلك؟ للقابد األعلى للجهاد والتحرٌر اومدح الكننا ال نجد تمجٌد ،حفظه هللا

جٌشنا، المباشر لقابد الفشٌخنا هو ، ضمنا نا لشٌخنا هو مدح للقابد عزة الدوري. مدحُ 5ج

الجهادٌة  التً تضم جٌشنا مع سابر الفصابلالعرٌضة والسٌد عزة الدوري قابد للجبهة 

 .األخرى

 

 .؟"الدوري عزةالفترة األخٌرة عن وفاة السٌد " ع فًما حقٌقة ما أشٌ  .ٙ

http://hcjl.org/home/index.php?action=pages&id=65


لركن عزة إبراهٌم ا بماذا تردون على من ٌطعن بالقابد األعلى للجهاد والتحرٌر المهٌب  .7

 .؟..الدوري حفظه هللا ورعاه، و ٌزعم انه توفً منذ فترة طوٌلة

أوامره  لكم تنفذون ماذا ٌمثل القابد عزة إبراهٌم الدوري، هل هو مجرد رمز لكم أم قابد فعلً .1

 .؟وتسٌرون على توجٌهاته

لٌا وعلى اتصال داخل العراق وٌتفقد مجاهدي القٌادة الع (حفظه هللا)هل القابد عزة الدوري  .2

أم إن مسؤلة الخطاب المربً  (حفظه هللا)بقرب خطاب مربً له  وهل تبشروننا ،دابم بكم أم ال

 .؟األمنً زالت بعٌدة بسبب الجانب ما

بالجهاد، وما ردكم  ما هو ردكم على من ٌدعً أن السٌد عزة إبراهٌم والبعث لٌس لهم صلة .ٓٔ

لرؼبة فً مصادرة حقوق  لٌا على اإلعالم إنماعلى من ٌقول بؤن انفتاح فصابل القٌادة الع

 ؟التسلق على أكتاؾ اآلخرٌن أو، مقاومة والجهاداآلخرٌن فً ال

. ال نحتاج إلى الرد على من ٌطعن بقٌادتنا، ألن المسًء تكفٌه إساءته، ٓٔ-2-1-7-ٙج

والحدٌث عن وفاة السٌد عزت الدوري إشاعات مؽرضة، وقد سمعتم خطابه قبل عدة أٌام، 

هو قابد فعلً للقٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر، وله رمزٌته الكبٌرة ألنه شوكة فً عٌون و

الجهاد فً سبٌل هللا، ونحن على اتصال  ٌاتالمحتلٌن، وهو موجود داخل العراق ٌدٌر عمل

 فهذا أمر ٌحكمه الظرؾ األمنً، مربًبه لتنظٌم عمل الجهاد، وأما بالنسبة لخطاب مستمر 

لجهاد  صابل القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر على اإلعالم فهو لٌس فٌه مصادرةً وأما انفتاح ف

ضد المحتل، والساحة فعالً اآلخرٌن، ألنهم ما تبنوا إال عملٌاتهم الجهادٌة التً قاموا بها 

 الجهادٌة لٌست حكرا على أحد.

 

جهاد والتحرٌر لل هناك الكثٌر ممن ٌتحرقون شوقا لالنضمام إلى تشكٌالت القٌادة العلٌا .ٔٔ

فماذا تقول لهم  ؟ذلك خصوصا وهم ٌسؤلون كٌؾ السبٌل إلى الطرٌقة النقشبندٌةوجٌش رجال 

 .؟سٌدي الكرٌم

bandiahttp://www.alnaksha-اإللكترونً ) ناجٌش موقع. ٌمكنهم مراسلتنا على 11ج

army.org/home/mail.php?action=sendtome  .) 

 

وٌسعى إلعالء كلمة هللا ونصرة دٌنه، وهل  هل ترون بؤن حزب البعث حزب مإمن فعال .ٕٔ

 .؟العدو المحتل حكما إسالمٌا أم حكما علمانٌا سٌكون حكم البعث بعد تحقٌق النصر وانسحاب

الشٌخ الدكتور أبً الخٌر  توضٌح ود فًالسإال موج الشطر األول من. الجواب عن 12ج

من خالل هذا الرابط  بندي ربٌس الهٌبة الشرعٌة لجٌشناالنقش

(-http://www.alnakshabandia

on=view&id=81&4bd47744ba0e15farmy.org/home/news.php?acti

313c3a85bd858407b) وأما الشطر الثانً من السإال فتوضٌح حكم البعث بعد ،

التحرٌر موجود فً البٌان التؤسٌسً للقٌادة العلٌا لجهاد والتحرٌر 

(p?action=pages&id=1http://hcjl.org/home/index.ph  وكذلك خطابات ،)

 القابد األعلى للجهاد والتحرٌر.
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 فصٌال ٓٗالعلٌا للجهاد والتحرٌر والتً بلؽت إلى ٌومنا هذا  ن فصابل القٌادةٌح أهل صح .ٖٔ

ٌن وضباط الجٌش العراقً الوطنً من بقٌة فصابل المقاومة ٌالبعث تشكلت من انسحاب اجهادٌ

لقٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر حٌث تمت إعادة توزٌعهم على الفصابل ا العراقٌة واندماجهم فً

 .؟بؤسماء جدٌدة التً ظهرت

. فصابل القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر فصابل مستقلة ورجالها لم ٌنسحبوا من فصابل 13ج

 أخرى لٌنضموا إلى القٌادة العلٌا، بل هم مع القٌادة ابتداءا.

 

رقم ولٌس  يتنشر بتشكٌل ذ القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر لماذا أصبحت بٌانات فصابل .ٗٔ

 .؟بؤسمابها الصرٌحة

 .ةخاص ةؾ أمنٌوبسبب ظر . مراعاة ألمن الفصابل14ج

 

للعملٌات الجهادٌة المصورة لبقٌة فصابل القٌادة العلٌا  لماذا ال ٌتم عرض إصدارات مربٌة .٘ٔ

كل أسبوع منذ عدة  اً عرض إصداربٌنما جٌشكم المبارك ٌ للجهاد والتحرٌر بشكل متواصل

 .؟تعود لكم أم ال وهل عملٌات القٌادة العلٌا ؟أشهر

الجهادٌة مجتمعة فً إصدار القٌادة العلٌا، والذي  عملٌاتهافصابل القٌادة العلٌا تنشر . 15ج

، وجٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة ٌضم عملٌات لسابر فصابل القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر

 .ا، والفابض من عملٌاته ٌصدره بإصدار خاص بهجزء منه

 

العلٌا للجهاد والتحرٌر لبقٌة  منذ عدة أشهر ونحن نسمع وبشكل شبه ٌومً عن دعوة القٌادة .ٙٔ

مجلس  أوعسكرٌا ضمن جبهة واحدة  فصابل وجبهات المقاومة العراقٌة للتوحد سٌاسٌا أو

 .؟ما سبب ذلك  ؟عن الوحدة اإلعالن ولكن ولحد اللحظة لم ٌتم ،واحد أو تشكٌل واحد

القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر أعلنت عن دعوتها الجبهات والفصابل والجٌوش للتوحد، . 16ج

ولكن لٌس بالضرورة والوجوب أن تعلن عن التوحد ألن هناك أسباباً أمنٌة، وظروؾ المعركة 

والفصابل، حٌث أن  تحكمها عدة ضوابط، فلفل هناك تكتٌكاً بٌنها وبٌن ؼٌرها من الجبهات

الواقع والحق ال ٌباح بكله، وال ٌقال كل ما ٌعرؾ، ومن فً الساحة من المجاهدٌن ٌفهم ما 

 أقول.

 

إصداراتكم وإصدارات القٌادة العلٌا للجهاد  ما رأٌكم بقناة الرافدٌن التً تتجنب عرض .7ٔ

ارث الضاري هناك خالؾ بٌنكم وبٌن الشٌخ ح وهل ؟والتحرٌر فً حٌن تعرض لبقٌة الفصابل

 ؟وهٌبة علماء المسلمٌن

ولعل قناة الرافدٌن الموقرة لها عذر مقبول فً لٌس لنا خالؾ مع أي أحد، من جهتنا . 11ج

عدم نشر إصدارات جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة، ومن المعلوم أن نشر إصدارات جهادٌة 

شهود فً الساحة وإؼاظة ولو لفاسق تخدم مسٌرة الجهاد، فما بالك إن كانت لجٌش له ثقله الم

 .الكافر المحتل

 



، دولة العراق اإلسالمٌة، الجٌش اإلسالمً التً تكفر البعث مثلموقفكم من الفصابل  ما هو .1ٔ

لبعثً ا والى متى ستبقى الفصابل تتجاهل الوجود جٌش المجاهدٌن وؼٌرهم من الفصابل ..؟

 ؟فً الساحة الجهادٌة

الشرعٌة منشور على  وتوضٌح الهٌبة، بالدنالتحرٌر  . نحن اآلن فً نزال مع أعداء هللا11ج

http://www.alnakshabandia-اإلنترنت )

army.org/home/news.php?action=view&id=81&4bd47744ba0e15f

13c3a85bd858407b3 -http://www.alnakshabandia

army.org/home/news.php?action=view&id=103&571d48057cc367

51072efb2e92cc9176 الكالم، ونسؤله تعالى أن ٌبصر من  ( وتؽنً عن الكثٌر من

توهم أو ضل الطرٌق، ونحن نتعامل مع األمر كما قال تعالى: )ال ٌضركم من ضل إذا 

 (.٘ٓٔالمابدة اآلٌة اهتدٌتم()

 

قطرنا الحبٌب الؽالً قٌادتنا المجاهدة  باٌع أكثر أبناء عشابرنا األباة من مختلؾ أجزاء .2ٔ

عشٌرة  ٓٓٓٔأعداد العشابر إلى أكثر من  صلتللجهاد تحت راٌة الجٌش المبارك وقد و

وهناك من  ؟وماذا سٌكون دور العشابر ؟هدفها وما هو ؟ووجهاء.. ماذا تتضمن هذه البٌعات

 ؟ٌقول هً مبالؽة فبماذا تردون علٌه سٌدي الكرٌم ٌقول أن هذه البٌعات ال وجود لها أو

، العشابر الشرفاء وأختام شٌوخبصمات ا بتوقٌعات وهة موثقة جمٌعٌ. هذه البٌعات حقٌق11ج

ثم والثانٌة عن نفسه، شٌخ باٌع بٌعتٌن األولى عن عشٌرته كل ووالكثٌر منها موثق بالصورة، 

المعاهدة على الجهاد والوالء  البٌعة وتتضمن، باٌع عن نفسهمن أفراد العشٌرة بٌعة األفراد كل 

د والدفاع عن الدٌن والوطن، طاقات وإمكانٌات العشٌرة للجها للقٌادة الشرعٌة، وتسخٌر

الجانب العشابري "والذي له ثقل ال ٌخفى فً العراق" للجهاد ضد وتعببة والهدؾ منها تجٌٌش 

 المحتلٌن.

 
مجاهدون فً المٌدان وٌقاتلون العدو بنفسهم أم إنهم فقط  أعضاء حزب البعث هل هم .ٕٓ

شبندٌة أعضاء فً وهل فً داخل جٌش رجال الطرٌقة النق، مختصون فً الجانب السٌاسً

 .؟وفً نفس الوقت هو عضو فً حزب البعث نه مجاهد نقشبنديأحزب البعث أي 

. أعضاء حزب البعث مجاهدون فً المٌدان بؤنفسهم، وجٌشنا ٌضم جمٌع أطٌاؾ الشعب 22ج

 العراقً، فباألولى ٌكون فٌه بعثٌون ألنهم من الشعب العراقً، وجٌشنا من الشعب العراقً.

 

، وهل للجهاد والمقاومة قبل ؼزو العراقالتحضٌر  عراق الشرعٌة دور فًهل لقٌادة ال .ٕٔ

 .؟أم ال ٖٕٓٓ/ٗ/2السالح بعد  أنصار النظام الشرعً هم أول من حمل

. كان لحكومتنا الشرعٌة الدور الواضح فً الوقوؾ بوجه المحتلٌن على مدى كٌدهم 21ج

عببتها الشعب العراقً للجهاد، وأما للعراق، وتجلى ذلك أكثر فً وقوفها بوجهه قبل الؽزو، وت

من أول ساعة بعد االحتالل فقد قامت سلطتنا الشرعٌة بدعوة العراقٌٌن للجهاد ضد المحتل 

الحتالله، وقد استجاب لها الشرفاء وجاهدوا حق الجهاد حتى مرؼوا أنوؾ المحتلٌن فً 

األبٌة ضد الكفر وأعوانه  ، ولوال وقوؾ سلطة بلدنا الشرعٌة الوقفة البطولٌة الجهادٌةالتراب
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أصالً لما جهزت أمرٌكا جٌوشها وأذنابها الحتالل العراق، ولوال ذلك لكان سلطاننا الشرعً 

 حاله حال كثٌر من السالطٌن واألمراء والملوك السابرٌن فً ركب الكفرة والبالد المتصهٌنة.

 

 .؟ما رأٌكم بالقٌادي الكبٌر صالح المختار .ٕٕ

 .وٌعارضه كل من ٌقؾ بوجه االحتالل قؾمو نبارك. نحترمه و22ج

 

فً  وشهود عٌان عن وجود مفاوضات بٌن البعث وبٌن األمرٌكٌٌن نقلت مواقع إخبارٌة .ٖٕ

البعث  ، وهل لكم علم باالجتماعات التً حصلت فً سورٌة لقادةاألردن ما صحة هذا الكالم

 .؟ومنظرٌه

ن منقادون لها، لٌس لنا حق جواب ال ٌعنٌنا هذا األمر بل ٌعنً قٌادتنا الشرعٌة، ونح. 23ج

 .هذا السإال

 

النقشبندٌة بان فصابل المقاومة قد  ( لمجلةعتقدأعلى ما تم فً العدد الثانً عشر )ذكر .ٕٗ

فهل هذا ٌعنً بٌعة سرٌة لفصابل كفصابل  توحدت جمٌعها فً القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر

إلى القٌادة أصبحت فصابل صؽٌرة  مضلم تن ن باقً الفصابل التً؟ أم أ؟التخوٌل وؼٌرها

 .لعملٌاتها ..؟؟ وؼٌر مإثرة خاصة مع التراجع الكبٌر

هذا الموضوع ُكتب عنه فً العدد التاسع بعنوان )وحدة المقاومة العراقٌة مشروع  .24ج

أن عددا من الفصابل الجهادٌة فً العراق ولٌس جمٌع وطنً مقدس(، والعبارة واضحة فً 

 .لجمٌع الفصابل بالتوحد ، وفٌه دعوةالفصابل

 

بان فصابل المجلس  هل تإٌدون الدكتور كنعان أمٌن عندما ذكر فً تصرٌحه األخٌر .ٕ٘

 .؟السٌاسً للمقاومة العراقٌة فصابل صؽٌرة ال تمثل إال نفسها

ر هذه الفصابل على ؽَ صِ ـ كما وضح ذلك لً فً اتصال معه ـ الدكتور كنعان لم ٌقصد . 25ج

وبٌن أن هذه الفصابل صؽٌرة قٌاسا إلى الذٌن لم ٌدخلوا معهم فً  وجه اإلطالق، بل قصد

وأما أضعاؾ من دخلوا فٌه،  هم لم ٌدخلوا فً هذا المجلس وهذا أمر واقع، فالذٌنمجلسهم، 

 كونهم ٌمثلون أنفسهم فهذا الكالم ال ضٌر فٌه.

 

الدوري  هٌمبعد انسحاب قوات العدو األمرٌكً إلى خارج المدن وتهدٌد القابد عزة إبرا .ٕٙ

كعملٌات القصؾ  هل سنشاهد عملٌات نوعٌة للقٌادة مع جٌشكم لهم، ابجعل هذه القواعد قبور

 .؟اآلن ن من الصعب القٌام بذاكأم أ ؟صاروخ التً نفذها جٌشنا البطل 7٘ٓب

فالثبات على المبدأ هو ال ٌصعب شًء على المجاهدٌن ماداموا ثابتٌن على قضٌتهم، . 26ج

لٌات، وهو السر فً دٌمومة الجهاد وازدٌاد القوة كما تراه فً جٌشنا، فال الذي ٌصنع العم

، تستبعد تنفٌذ رجالنا عملٌات أكبر من التً نفذوها سابقاً ما دام اإلٌمان ثابتا فً قلوبهم

 .وتصنٌعهم وتطوٌرهم للصوارٌخ وبقٌة األسلحة قابم على قدم وساق

 

 .؟ات اآللؾما هو عدد جنودكم المجاهدٌن هل ٌقدرون بمب .7ٕ



 عدد الشرفاء المإمنٌن الذٌن ٌؤبون الخضوع للمحتل واالنصٌاع له.نفسه عدد جنودنا هو .21ج

 

خصوصا وان  ،شٌعً أو نصرانً ستفعلون لو تسلم قٌادة جبهة الجهاد والتحرٌر رجل ماذا .1ٕ

 .؟حزب البعث ال ٌعارض هذا الشًء منهج

ى اتباع كتاب هللا وسنة رسوله )علٌه . نحن أناس شرعٌون وطرٌقتنا وجٌشنا قابمان عل21ج

ا به، وما خالفه نبذناه وهذه هوٌة ال نتنازل عنها، فما وافق الشرع أخذن ،الصالة والسالم(

 ، والحمد هلل قادتنا الشرعٌون مسلمون، وال شبهة فً إسالمهم.وعارضناه

 

 :نصه ذكر القابد األعلى للجبهة ما  .2ٕ

 :اقتباس

وأجهزة السلطة العمٌلة فٌما  راقً أو قتاله فً كل تشكٌالتونحرم تحرٌما مطلقا قتل الع)

ٌستوجب الدفاع عن النفس إذا ما  ٌسمى بالجٌش والشرطة والصحوات وأجهزة اإلدارة إال ما

ل هذا تحرٌم ه (للمقاومة أو أذٌتها حاول بعض العمالء والجواسٌس فً هذه األجهزة التصدي

العراقً حرام أم ٌقصد أن هناك أمر عسكري  م، أي هل ٌقصد أن الدعالم فقطشرعً أم لإل

كما قال السٌد  ؟العراقً حرام )ألنه عراقً فقط( بمنع قتل العراقٌٌن ولٌس من بٌنها إن الدم

تلك الجهات العمٌلة أكثر من العمالء ! فهال أوضحت  عزت بان نسبة الخٌرٌن المنتسبٌن فً

 .؟لنا هذه النقطة

هذه سٌاسة ومنهج القٌادة ا كانت عناوٌنهم ومسمٌاتهم، عدم استهداؾ العراقٌٌن مهم. 21ج

لخدمة الجهاد العاملٌن مع المحتل ا تتمثل فً أن تجنٌد ٌا فً الجهاد ضد المحتلٌن، ونظرتهالعل

بهم أعداء ٌنصتوالعمل ضد المحتل أو على األقل تحٌٌدهم أولى من االنهٌال علٌهم بالقتل و

بعض، ونظرة ومنهج  جنب لعراقٌون بعضهم إلىا بقىكالمحتل، ألن المحتل سٌخرج وسٌ

، إضافة إلى أنه أثمر القٌادة العلٌا هو األبعد عن إثارة الفتن بٌن العراقٌٌن بعد خروج االحتالل

تحرٌم ال للجهاد والتحرٌر، وهذا ٌالانتساب أعداد كبٌرة مما ٌسمى القوى األمنٌة إلى القٌادة الع

 .إلى توحٌد الشعب شمولٌة شرعً، ونظرة القٌادة الشرعٌةتحرٌم 

 

 .؟لنعٌمً"صدام حسٌن ـ عزت الدوري ـ الشٌخ امن هو قابدكم األول هل "  .ٖٓ

، الربٌس صدام حسٌن هو السلطان ه ودورهت. لٌس لنا قابد أول وقابد ثان، فكل له مكان32ج

الشرعً، وبؽٌابه تكون السلطة الشرعٌة لناببه السٌد عزت الدوري القابد األعلى للجهاد 

 .مٌدانٌا ولٌس سٌاسٌاً  طرٌقتنا وقابد جٌشنا مرشدالتحرٌر كما هو الحال، وشٌخنا النعٌمً و

 

ن حزب البعث أبان حكمه كان ٌحكم بالعدل والشرٌعة اإلسالمٌة .. وانه لم ٌظلم ؤب هل ترون .ٖٔ

 .؟ولم ٌؤكل حقوقه شعبه

لماً، وهذا مس حزب البعث هو بطانة السلطان، ولٌس حاكما، والحاكم الشرعً كان. 31ج

الشٌخ الدكتور أبً الخٌر النقشبندي األمر موضح فً توضٌح 

(-http://www.alnakshabandia

057cc367army.org/home/news.php?action=view&id=103&571d48
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51072efb2e92cc9176  والسلطان الشرعً هناك ضوابط إذا فُقدت ُتفِقده شرعٌة ،)

آنفا،  شار إلٌها الدكتور أبو الخٌر فً توضٌحهسلطته، والضوابط معروفة فً كتب الفقه، وقد أ

كذلك،  شرع أم لم ٌحكم، فلذلك تفصٌل موجود فً التوضٌح نفسهوأما مسؤلة إذا حكم بالعدل وال

لٌس كل من لم ٌحكم بالعدل والشرع ٌفقد شرعٌة سلطته، ولٌس كل من ٌحكم بالعدل إذ 

والشرع ٌضفً لنفسه شرعٌة لسلطته، بل هناك ضوابط محددة ٌعرفها الفقهاء كما هو منشور 

، والبواح بالكفر وإنكار ما هو معلوم شرعاً بالضرورة، وما أجمع علٌه علماء توضٌحفً ال

 شرعٌة السلطة ال ؼٌر. األمة هو الذي ٌقدح فً

 

اإلسالمٌة التً ترفض وجود  ماذا سٌكون الحال بعد انسحاب المحتلٌن اتجاه الفصابل .ٕٖ

 .البعث؟

نعتقد ونتصور أن المجاهد المإمن ال تهمه الزعامة والصدارة فً الحكم بعد أن من  هللا . 32ج

ؤبى تفتٌت البلد بعد االحتالل على هذا البلد بالتحرٌر، وهناك القٌادات الجهادٌة الرشٌدة التً ت

 .وبعد أن عجز المحتلون عن تفتٌته

 

 ؟، ما هً األسبابالعار وانسحبتم منها بعد ذلك لم شاركتم بحملة األبرار لنقض اتفاقٌة .ٖٖ

االحتالل بل نرفضه ونرفض معه  ئُ جزِّ ، ألننا ال نُ . نحن لم نشارك فً هذه الحملة ابتداءا33ج

فرد كل جزبٌة من جزبٌاته بالرفض ألننا نرفضها ضمنا ى أن نُ جمٌع مشارٌعه، فال نحتاج إل

 .جملةً  برفضنا لالحتالل

 

 ..ةبالساحة العراقي المحور الثاني : الجهاد والفصائل العاملة

  
ن ما تعملون من أوانتم تعلمون جٌدا  لماذا اتخذتم سٌاسة تجنب االحتكاك مع الفصابل األخرى  .ٔ

زمن القابد صدام  فًالعراق كما كان  العمل على إعادةجله كل الفصابل تعارضه وخاصة أ

 .حسٌن رحمه هللا؟

. نحن لم نتجنب االحتكاك مع الفصابل الجهادٌة، بل نتعاون مع كل من جاهد المحتل ضمن 1ج

ثوابتنا الشرعٌة واألخالقٌة، ونحن نعمل ضمن حدود الشرٌعة اإلسالمٌة الؽراء، وبما ٌخدم 

سلطتنا الشرعٌة أؼاظت الكافر نستنتج من ذلك أن نصرتها ووالءها هو ، وبما أن العباد والبالد

الذي ٌؽٌظ الكفار وٌهزمهم، وخصوصاً ان سلطتنا الشرعٌة فً ساحة المٌدان ولم تؽادرها إلى 

بلد آخر بل تدٌر العملٌات من داخل الساحة ولٌس من خارجها، واألصل فً ذلك الوالء للسلطة 

الشرعٌة  توضٌح الهٌبةألخالقً والضروري، وقد نشرنا ذلك فً الشرعٌة وجوبه اإلٌمانً وا

(-http://www.alnakshabandia

army.org/home/news.php?action=view&id=103&571d48057cc367

1072efb2e92cc91765 ). 

 

 .وبٌن الفصابل األخرى وخاصة الدولة اإلسالمٌة والجٌش اإلسالمً؟ هل هناك اتصاالت بٌنكم .ٕ
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، وننسق معها بعض العمل الجهادي ضمن لجهادٌةلنا اتصال مع كثٌر من الفصابل ا .2ج

ا مع الجمٌع اتصالنوالوضع األمنً، ومع ثوابتنا الجهادٌة وأخالقنا ومنهجنا حدود ال تتعارض 

 .على قدر متطلبات العمل الجهادي

 

 صراع مسلح مع إحدى الفصابل األخرى وخاصة فً محافظة صالح الدٌن؟ هل دخلتم فً .ٖ

نا فً زْ فزِ . لم ندخل فً أي صراع مسلح وال ؼٌر مسلح مع أي من الفصابل، وإن استُ 3ج

 الؽزاة المحتلٌن. بعض األحٌان، ألنا نحرص على وحدة شعبنا، وتوجٌه السالح إلى صدور

 

بدولة العراق اإلسالمٌة وهل تعتقدون أن دعوة الشٌخ أبً عمر البؽدادي للتسامح  ما رأٌكم  .ٗ

 ؟تشملكم

هج ٌنتهج لطرد . لهم وجهتهم ومنهجهم، ونحن لنا وجهتنا ومنهجنا، ونحن نإٌد كل من4ج

المحتلٌن، وٌسعى لرص الصؾ ووحدة العراق وشعبه، ولٌس لتفتٌته وتجزبته ومهما كانت 

 .الذرابع

 

للمقاومة  هل هناك لقاءات أو ترتٌب لقاءات مع جبهة الجهاد والتؽٌٌر أو المجلس السٌاسً  .٘

 .؟العراقٌة وما رأٌكم فً هذه الفصابل

الفصابل الجهادٌة حسب متطلبات العمل الجهادي  . كما ذكرت سابقاً نحن لنا تنسٌق مع5ج

، وٌسعى لرص الصؾ ووحدة فقط، ونحترم ونبارك موقؾ كل من ٌعارض االحتالل وٌجاهده

 .العراق وشعبه

 

 .؟وترك باقً الفصابل اإلسالمٌة لماذا االندماج مع راٌة البعث  .ٙ

الشرعٌة والشعب راٌة البعث هً راٌة السلطة الشرعٌة، وما دامت هذه هً السلطة . 6ج

مطالب أن ٌوالٌها وٌلتؾ حولها، وهً واجبة وضرورة حتمٌة ومإكدة فً ظل هذه الظروؾ 

أمام العدو الكافر رأٌنا من واجبنا الشرعً واألخالقً أن نندمج تحت هذه الراٌة كما كان 

الشعب كله مندمجا تحتها قبل االحتالل، وأما بعد االحتالل فهو مإكد وضروري وأخالقً، 

 .الحٌاد عنه ضالل مبٌن وعناد قبٌحو

 

 .؟فً المقاومة بفصابل مستقلة هل هناك طرق أخرى من رجال أهل هللا تشارك  .7

. أهل التصوؾ لهم باعهم فً الجهاد فً العراق، ولكنهم عموما لم ٌجاهدوا بؤسماء طرقهم 1ج

من هم أو بؤسماء أخرى ؼٌر أسماء طرقهم، ومن صوفٌة، بل من خالل مجامٌع جهادٌة،ال

 .والطرق كلها طرٌق واحد ما دام الشرع واحداً  والهدؾ فً الجهاد واحداً  انضموا إلى جٌشنا

 

الجهاد على ارض الرافدٌن بجمٌع الفصابل  هل ٌمكن أن نرى الٌوم الذي تجتمع فٌه راٌة  .1

 .؟المجاهدة

بٌن أبناء هذا  هو الٌقٌن الثابت، وال ٌمكن االعتقاد بمن بذل مهجته هلل أنه ٌحب أن ٌفرق. 1ج

 .البلد المسلم العظٌم، بل ٌنصر الحق حتى ولو كان مراً، والحق هو وحدة البلد والشعب المسلم



 

لمفاتحة بقٌة فصابل وجبهات الجهاد لؽرض تقرٌب اآلراء  هل اتخذتم خطوات عملٌة  .2

هل و اندحار المحتل األمرٌكً الؽاشمٌقؾ علٌها الجمٌع بعد  مشتركة إٌجاد أرضٌةوالمواقؾ و

 .؟األخرىفصابل المجاهدٌن  هناك تنسٌق مع

تقرٌب ( اإلسالم أنصار ـ العراق اإلسالمٌة )دولة األخرىللحوار مع الفصابل  ةهل توجد فكر .ٓٔ

 .؟وجهات النظر وحل الخالفات

 جتماع مع كل الفصابل المجاهدة واختٌار أمٌر جدٌدة إلمارة العراقرأٌكم فً اال ما .ٔٔ

 .؟اإلسالمٌة

د دعا القابد األعلى للجهاد والتحرٌر السٌد عزت الدوري فً خطابه األخٌر . لق11ـ12ـ1ج

جمٌع الفصابل الجهادٌة للتوحد، تحت قٌادة واحدة وراٌة واحدة ووجهة واحدة ونظرة  صراحةً 

ضمن الحدود الشرعٌة والوطنٌة التً تخدم مسٌرة الجهاد اآلن ومصلحة العباد والبالد  واحدة

 .مستقبالً 

 

 ا أمكن على الوضع اإلستراتٌجً العام للجهاد بؤرض الرافدٌن؟.نونا مؤطم .ٕٔ

. الوضع الجهادي فً العراق بخٌر عظٌم، والنصر حلٌؾ المإمنٌن، وبذلك نحن 12ج

 موقنون، والمسؤلة مسؤلة وقت فقط.

 

 .عن الجيش وواقعه وتمويله وعملياته أسئلةالمحور الثالث : 

 
 ؟هل هناك شٌعة بٌن صفوؾ جٌشكم .ٔ

نحن ال نقاتل لتكرٌس العنصرٌة والطابفٌة بل قتالنا جهادي لتحرٌر البالد ك الكثٌر، وهنا. 1ج

وبما أن بلدنا فٌه جمٌع الطوابؾ فالكل مشتركون فٌه وعلٌهم الدفاع عن وطنهم فمصٌرنا واحد 

، وفً جٌشنا العربً ، وبابنا مفتوح لكل من أراد الدفاع عن وطنهفال عزلة بٌن األطٌاؾ

تركمانً، وفٌه السنً والشٌعً، وفٌه المسلم والنصرانً والٌزٌدي والصاببً، والكردي وال

 .وهو جٌش كل العراقٌٌن بال استثناء، وهم شركاء فً هذا الوطن وقضٌتهم واحدة

فى هذه الفترة فهل من الممكن إعطاء نبذة عن  الفصابل تموٌالً  كبرٌعتبر جٌش النقشبندٌة من أ .ٕ

 .؟ً هذه المرحلة إن أمكنالجهادي ف كٌفٌة تموٌل عملكم

وٌمول من شعب تموٌالً، فً العراق فصٌل  كثرجٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة أنعم . 2ج

، الشعب ألنهم أصحاب القضٌةأعظم تموٌل له هو إٌمان رجاله و وإن، العراق ال من ؼٌره

هجته فهو باذل عقٌدتهم )من بذل موالذٌن بذلوا أنفسهم وأموالهم للجهاد فً سبٌل هللا، فرجالنا 

والتموٌل كثٌر جداً، وبفضل هللا ٌكفً لقتال عقود من الزمن، وهو بحجم خٌرات ، لؽٌرها(

 .ه الالبقر ظهور جٌشنا بمظهرهذا سوالعراق، 

 

 .؟الجبوري" فً تموٌل جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة ما حقٌقة ما أشٌع عن مشاركة "مشعان .ٖ



تموٌل بعرض إصداراتنا فً قناة الرأي، وهذا شكوراً م. السٌد مشعان الجبوري قام بواجبه 3ج

، وهو عراقً تهمه القضٌة مثل أي عراقً فً جهاد، ألنه مشاركة فً العمل الجهاديلل معتبر

 .الساحة، وال نراه ٌقصر ما أمكنه لنصرة دٌنه وتحرٌر بلده

 

 .؟كٌؾ السبٌل لنصرتكم بالمال .ٗ

ومن أراد التبرع فعلٌه بمراسلتنا على برٌدنا . نستقبل تبرع أي مإمن ٌرٌد نصرة الجهاد، 4ج

http://www.alnakshabandia-اإللكترونً من خالل موقعنا على اإلنترنت )

army.org/home/index.php?action=pages&id=69 .) 

 

 .؟فضابٌة خاصة به ٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة قناةً لماذا ال ٌنشا ج .٘

ٌد دول الكؾ وإعالمهم حال دون لكن و، إن شاء هللا . نحن عازمون على فتح قناة فضابٌة5ج

 بإذن هللا. هافسنفتحمر األ ومتى ما تٌسرذلك، 

 

ي المهد الدفاع عن أهل السنة ضد هجمات الملٌشٌات الصفوٌة مثل جٌش فً اً هل شاركتم ٌوم .ٙ

 ومنظمة بدر؟

 العرب واألكراد والتركمانوالمسٌحٌٌن المسلمٌن ووالشٌعة أهل السنة و إن الذي قتل. 6ج

فقتل العربً ، وتحت عباءته السوداء هو المحتل ال ؼٌرهؼٌرهم من العراقٌٌن األبرٌاء، إنما و

باسم باسم الكردي والتركمانً، وقتل الكردي باسم العربً والتركمانً، وقتل التركمانً 

العربً والكردي، وقتل المسلم باسم النصرانً، وقتل السنً باسم الشٌعً، وقتل الشٌعً باسم 

السنً، وقتل منتسباً لحزب معٌن باسم حزب آخر، وهكذا كانت لعبة المحتل الخبٌثة، وعلٌه 

ى فٌتوجه قتالنا ضد الكافر المحتل حصراً ال ؼٌر، ألنه هو رأس األفعى، فإذا انتهى رأس األفع

تنتهً عند ذلك كل آثارها، وما الطابفٌة والعنصرٌة وتفتٌت البلد إال من آثار المحتل الكافر 

 لٌس إال.

 

األوجه فً األشهر  هل من الممكن أن تظهر شخصٌات محسوبة على الجٌش بدون إخفاء .7

 .؟المقبلة كما حصل عند بعض الفصابل

اق، فال ٌمكن أن ٌظهر دٌة فً العر. كل المنتسبٌن إلى جٌشنا مجاهدون فً الساحة الجها1ج

، إضافة إلى أن بقاءنا متخفٌن ؼٌر معروفٌن لدى اإلعالم كاشفاً وجهه على وسابلأحد منهم 

، وال نرٌد شهرة أو سمعة، وٌكفً فً ذلك أن قٌادتنا عدونا أهٌب فً قلبه وأكثر رعبا له

 الشرعٌة معروفة لدى العالم كله العدو والصدٌق.

 

 .؟فما سر هذه الشعبٌة ،النقشبندٌة شعبٌة كبرى بٌن أبناء الشعب العراقً ٌقةلجٌش رجال الطر .1

. شعبٌة جٌشنا الكبرى التً اكتسبها لدى أبناء الشعب العراقً من أقصاه إلى أقصاه والتً 1ج

تمٌز بها تمٌزاً واضحا، وشهد له بها أعداإه إنما جاءت من منهج الجٌش فً أمور كثٌرة، كعدم 

ولم  قٌٌن، وكون هذا الجٌش فاتحا أبوابه لجمٌع العراقٌٌن للجهاد ضد المحتلٌناستهداؾ العرا

دى الناس ل رجولة، وكون رجاله من الناس المشهود لهم بالصالح والٌكن عنصرٌاً أو طابفٌاً 
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أشداء على الكفار رحماء بٌنهم، أذلة على المإمنٌن أعزة على هم رجال وقبل االحتالل وبعده، 

 .الكافرٌن

 

 عملٌات قنص ورمانات حرارٌة فهل هذا ٌعنً ٔٗواإلصدار  ٓٗدنا فً اإلصدار شاه .2

 االستؽناء عن إصدارات "قناص العراق " وإصدارات "جاء الحق " ودمج العملٌات فً

 .؟اإلصدارات العادٌة

د فً اإلصدارات، ٌملٌهما فالدمج واإلفرافً اإلعالم الجهادي،  إستراتٌجٌتهلكل وقت . 1ج

 ة العدو بلهجة اإلرعاب والتخوٌؾ.مقتضى محاكا

 

 .؟أسبوعٌاالشهداء  ، و كم تقدمون منأسبوعكم ٌبلػ عدد عملٌاتكم فً كل  .ٓٔ

د عملٌاتنا بعدد الشرفاء المإمنٌن الواعٌن لقضٌتهم والثابتٌن على مبدأهم، والذٌن . عد12ج

ولٌس بٌننا من ، ٌؤبون الرضوخ ألعداء الدٌن، وكل أفراد جٌشنا مضحون بؤنفسهم فً سبٌل هللا

ٌحب الدنٌا وٌكره اآلخرة إذ كلنا مشارٌع استشهادٌة، ولٌس بٌننا أٌضا من ٌرى نفسه حٌاً 

 .وكرٌماً ما دام االحتالل جاثماً على أرضه وسالباً عرضه، فالكل شهداء حقاً وحقٌقةً 

 

ٌرة وة اإلسناد ومقاومة الطٌران والحضنري فً جٌشكم الباسل" الفرقة والفصٌل وق .ٔٔ

للجٌش العراقً السابق، وكم ٌبلػ عدد  اضباطو ا... هل ٌعنً هذا أن بٌنكم جنودفرزة والخوالم

 ؟أنصار جٌشكم ومحبوه

. جٌشنا فٌه أعداد كبٌرة جداً من ضباط ومراتب وخبراء جٌشنا العراقً "السابق"، وأما 11ج

 اله إلى جنوبه،ق العراق إلى ؼربه، ومن شمرأفراد جٌشنا فهم كل العراقٌٌن من شجٌشنا  فرادأ

والعرب والمسلمٌن  ه ومحبوه كل الشرفاء واألباة والمنصفٌن ومحبً السالم والحرٌةأنصارو

 له قاعدة جماهٌرٌة عرٌضة فً العراق وخارجه.والخٌرٌن فً العالم، و

 

 .؟الصحوات على عملكم عند أول ظهورها ما مدى تؤثٌر .ٕٔ

فً أول ظهورها، وال نهاٌتها، ألن العازم  . لم تستطع الصحوات التؤثٌر على عمل رجالنا ال12ج
 إلى شكونا: قال األرت بن خباب عن)ف، الصادق فً الجهاد ال ٌصده عن جهاده شًء مهما كان

 تدعو أال لنا تستنصر أال له قلنا الكعبة ظل فً له بردة متوسد وهو سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول
 على فٌوضع بالمنشار فٌجاء فٌه فٌجعل األرض فً له فرٌح قبلكم فٌمن الرجل كان)  :قال ؟ لنا هللا

 أو عظم من لحمه دون ما الحدٌد بؤمشاط وٌمشط ،دٌنه عن ذلك ٌصده وما باثنتٌن فٌشق رأسه
 إلى صنعاء من الراكب ٌسٌر حتى األمر هذا لٌتمن وهللا ،دٌنه عن ذلك ٌصده وما عصب

إضافة  (،ٖٙٔٗ)البخاري رقم (تستعجلون مولكنك ؼنمه على الذبب أو هللا إال ٌخاؾ ال حضرموت
فقط، فلم تشؽلنا الصحوات عن الكافر إلى أننا لٌس لنا عداء مع أي عراقً، بل عداإنا مع المحتل 

، بك هناك الكثٌر ممن انخرطوا فً جٌشنا، ولهم مواقؾ بطولٌة موثقة، وكذلك استهداؾ المحتلٌن
 رٌٌن وؼٌرهم.والجٌش واإلدا الشرطة واألجهزة األمنٌة األخرى

 

 .؟فصابل صؽٌرة لكم هل حدثت أي انشقاقات فً الجٌش أو انضمام .ٖٔ



لٌنا فصابل . لم ٌحدث أي انشقاق فً جٌشنا صؽٌراً كان أو كبٌراً، وقد انضمت إ13ج

 ، وال زالت هناك الكثٌر من الفصابل والمجامٌع تنضم تباعاً.ومجامٌع جهادٌة كثٌرة

 

عناصر األمن الحكومً فما  مع بعض ان هناك تعاونالحظنا فً العدٌد من إصداراتكم أ .ٗٔ

 .؟؟فً مجال االستخبارات وهل هناك تعاون معهم ؟مدى اختراقكم لهذه المإسسات األمنٌة

. إن خرقنا لما ٌسمى األجهزة األمنٌة والمسإولٌن الحكومٌٌن ٌصل إلى مستوٌات علٌا 14ج

، ال بل ٌة، فهً تصلنا أوالً بؤولستخبارفً الدولة، ومن أهم مجاالت الخرق المعلومات اال

هناك عملٌات جهادٌة ضد المحتل الكافر ٌنفذها منتسبونا فً هذه األجهزة كل حسب ما ٌوفقه 

 هللا إلٌه ووجد إلى ذلك سبٌالً.

 

عدٌمة الفابدة أحٌانا خصوصا مع  أسلحة الجٌش العراقً السابق بدأت تقل وتتضاءل وتصبح .٘ٔ

ها أو تمولون بها من نتستوردو ةجدٌدة فعالة ل فهل هناك أسلحوع الجدٌدة للمحتاألسلحة والدر

 .؟الخارج أو من تصنٌعكم تستخدم ضد المحتل

. إن رجال هٌبة البحث والتطوٌر، وهٌبة التصنٌع لم ٌإلوا جهدا فً تطوٌر وتصنٌع 15ج

ستورد وبفضل هللا سبحانه وتعالى لسنا بحاجة ال إلى السالح الماألسلحة واألعتدة لمجاهدٌنا، 

قٌاسا مع ؼٌرها لدٌنا  ةالمصنع ا نستعمله من األسلحة واألعتدة م وال إلى السالح القدٌم ولو أن

ألنه موجود ضمن تسلٌح وحدات جٌشنا قبل التصنٌع والتطوٌر الجدٌد، %، 2ٓما ٌقارب الـ 

وسالح  للطابراتوسالح السدٌد المضاد كالبٌنة فالعبوات الناسفة وأجهزة التفجٌر، والصوارٌخ 

ٌكون سالحنا  وؼٌرها الكثٌر كلها من تصنٌع رجالنا، والعمل مستمر حتى نصل إلى ٌومنقشبند 

 .مجاهدي بقٌة الفصابل ضد الكافر المحتل أٌديبٌن وعتادنا 

 

 .؟ول حكومًإهل قمتم بؤي محاولة اؼتٌال مس .ٙٔ

 .الذي هو رأس األفعى، وبموته ٌموت الشر كله . نحن مشؽولون بطرد المحتل16ج

 

 .؟ةفصابلكم؟ هل سنرى انجاز عراقً بصناعة طابر هل توجد قوة جوٌة فً .7ٔ

ن وخبراء الطٌران، والذٌن صنعوا الطابرة فً صفوؾ جٌشنا عدد كبٌر من الطٌارٌ. 11ج

س ببعٌد أن نصنع طابرة كما صنعنا السالح فلٌ بل نحن نفوقهم بقوة اإلٌمان، لٌسوا خٌرا منا،

 .االمضاد للطابرات وؼٌره

 

 .؟للناطق العسكري لجٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة ننتظر قرٌبا التقرٌر الثالث هل .1ٔ

 . كل آت قرٌب.11ج

 

 .لمجاهدي الجٌش فً جنوب العراق؟ لماذا ال ٌتواجد قاطع .2ٔ

، وقد باٌعت هناككبٌرة . لدٌنا رجال تابعون لجٌشنا فً جنوب العراق، وجٌشنا له شعبٌة 22ج

ولكن الظروؾ األمنٌة الجنوب جٌشنا على الجهاد، فً عشابر لالفصابل والمجامٌع واكثٌر من 



 علنون عنفإنهم سٌ هناكفً ومتى ما سنحت الفرصة لرجالنا حالت دون اإلعالن عن ذلك، 

 باسم قٌادتنا الشرعٌة. عملٌاتهم الجهادٌة

 

وقد لعب دوراً مهما وقوٌاً ضد آلة الحرب  لقد ظهر قبل فترة سالح الرمانات الحرارٌة .ٕٓ

الفصابل لكن مجاهدي الجٌش بصورة أكبر هل  مرٌكٌة وقد ظهر فً نفس الوقت عند اؼلباأل

 .؟فة الفصابلكا هً مصادفة ظهوره بشكل كبٌر واستخدامه من

. إن جٌشنا ٌحاكً فً جهاده الساحة الجهادٌة فمتى ما تطلب الحال القتال بالرمانات 22ج

هاجمون المحتلٌن بالرمانات الحرارٌة، الحرارٌة، ترى رجاله فً مختلؾ قواطع العملٌات ٌ

ومتى ما تطلبت الساحة الهجوم بالصوارٌخ على مقرات العدو كما هو تطلب الساحة الٌوم 

 شم، وهذا أمر بدٌهً لجمٌعلى قصؾ جحور وأوكار العدو الؽاترى رجال جٌشنا ٌركزون ع

 فال ٌحتاج إلى التنسٌق واالتفاق. ندٌهاجمال

 

 .؟وفه على عناصر من فدابًٌ صدامهل ٌحتوي الجٌش بٌن صف .ٕٔ

 ، فً جٌشنا الكثٌر منهم، وكل رجال جٌشنا فدابٌون لدٌنهم ووطنهم وقٌادتهم. نعم21ج

 .الشرعٌة وصدامهم

 

بالتحدٌد  هل لدٌكم مشارٌع إلنشاء أجٌال جهادٌة تقاتل المحتل، حٌث ٌتم تعلٌمهم القنص .ٕٕ

 .؟فً جٌشكم وما أخبار هذا السالح ؟والى أن ٌصبحوا رماة ماهرٌن

فنحن لدٌنا تؤهب وتحسب لقتال طوٌل . هذا األمر من أساسٌات جهادنا ضد المحتلٌن، 22ج

قد جندنا لجهاد الؽزاة الرجال والنساء والشٌوخ والعجابز والصؽار والكبار، والنطؾ األمد، و

درب فً األصالب والمضػ فً األرحام، ولدٌنا فً جمٌع قواطع العملٌات سراٌا الفتوة التً ٌُ 

، وهم اآلن مرج اآلالؾ منهفٌها األطفال على فنون القتال لٌصبحوا مجاهدٌن، وقد تخ

عناٌة خاصة وقناصو العراق مجاهدون فً الساحة الجهادٌة، وأما القنص فً جٌشنا فله 

 .الموت مرارةجود المحتلٌن والفرص لٌذٌقوهم ٌجوبون الشوارع ٌومٌاً ٌتحٌنون و

 

 .؟األخٌرة كان على النقشبندٌة وخصوصا فً الفترةما السر فً تركٌز األمرٌ .ٖٕ

ٌشكلون و هو الشعب كله والعراق كله ةالنقشبندٌجٌش رجال الطرٌقة م أٌقنوا أن . ألنه23ج

علموا من قوة إٌمان رجاله وثباتهم وعزمهم، لما و ،عظم على وجودهم فً العراقالخطر األ

عالم رإوا شعبٌة جٌشنا الكبٌرة عند ال ، وألنهمٌهممن ضربات نوعٌة موجعة بؤٌدالقوه ولما 

 .كله

 

 .؟هللا هل ٌوجد ربط بٌن إعالن الجٌش وبٌن إعدام الربٌس صدام حسبن رحمه .ٕٗ

، والربط واضح لكل من له وطنٌة وؼٌرة على وطنه ٌوجد ربط بٌن األمرٌن نعم. 24ج

 .وسلطانه الشرعً

 



أشخاص  ادة الجٌشما هً قدرات الجٌش على صعٌد الحرب اإلعالمٌة، وهل لدى قٌ .ٕ٘

 .؟وخاصة على الشبكة العنكبوتٌة ٌساندونهم فً الحرب

بإدارة الجانب اإلعالمً للجٌش، وقد عبؤنا  بسٌطة ومتواضعةهٌبة اإلعالم فً جٌشنا . 25ج

عسكرٌٌن ورماًة ماهرٌن ألن الساحة تتطلب أن نجند كل ما جمٌع رجال جٌشنا ألن ٌكونوا 

دو مٌدانٌاً، أما الجانب اإلعالمً فٌتطلب تقنٌاٍت وتفرغ بعض أوتٌنا من قوة عسكرٌة لدحر الع

المجاهدٌن ألجله، ولٌس لدٌنا مجاهد متفرغ لذلك، وبهذا تجد الجانب اإلعالمً فً جٌشنا 

ضعٌفاً جداً، ولٌس بعٌب أن نعترؾ علنا فً هذا الظرؾ العسر بهذا الضعؾ، وعندنا مفهوم 

 .تب .......فً حده الحد بٌن الجد واللعب(ذوقً، وهو )السٌؾ أصدق أنباءاً من الك

 

 .جٌشكم؟ كم ٌبلػ عدد عناصر .ٕٙ

 .شعب كله ألن القضٌة قضٌتهم جمٌعاً عددنا هو عدد ال. 26ج

 

 .هل تمتلكون " صوارٌخ ثقٌلة : كالسكود والحسٌن والصمود "؟ .7ٕ

ٌِّنان نعم نمتلك، ولكن بما أن المعركة هً معركة استنزاؾ، وألن المعادلة والتناسب ب. 21ج

شدٌدا البون بالنسبة لسالحنا التقلٌدي إلى سالح العدو الممتلك لترسانة عظٌمة من أنواع 

التقنٌات واآللة الحربٌة عدداً وعدة، لهذه األسباب ولؽٌرها ال نعلن عن كل ما لدٌنا، وكل فً 

زمن، وعلى وقته، والحمد هلل عندنا ما ٌكفً لهذه المنازلة الكبرى وإن طال أمدها عقوداً من ال

فرض عدم تصدٌق ما نقول فإننا بفضل هللا ورحمته صنعنا صوارٌخ وأسلحة أعلنا عنها 

وصدقتها عملٌاتنا الجهادٌة، وهً فً استمرار ومزٌد من التطوٌر وصلت وفاقت ما ذكرتموه 

 من صوارٌخ، وإنها تالبم طبٌعة المعركة حالٌاً.

 

 هً تحت األرض أم فوقه وهل كانت معدةهل المصانع التً ثم عرضها فً اآلونة األخٌرة  .1ٕ

 .؟من قبل النظام السابق، و كم ٌبلػ عددها

. هذه المصانع من إعداد جٌشنا، وهً موجودة داخل العراق، ولنا مصانع وورش كثٌرة 21ج

، وؼالبا ما تكون هذه المصانع تحت إشراؾ حكومة االحتالل، وٌدٌرها جداً صؽٌرة وكبٌرة

من األجهزة الحكومٌة تحت ؼطاء عابدٌتها لحكومة االحتالل،  مجاهدون منتسبون لجٌشنا

وتموه بتصنٌع بعض المواد المدنٌة التً ٌتداولها الناس وال تكون من الممنوعات أمنٌاً من قبل 

حكومة االحتالل، وهذه المصانع مبثوثة فً كل أرجاء العراق، بل ومنها ما تعود لمسإولٌن 

وأعظم  ٌشنا ومموهة بؽطاء مقبول أمنٌاً،لحقٌقة هً لجفً حكومة االحتالل ظاهراً وفً ا

، واألخالق اإلٌمانٌة مصنع عندنا هو مصنع الرجال المتمثل بالتربٌة على الشرع المحمدي

 هللا. متنا حفظهقادوالذي ٌدٌره 

 

أنهم وفً أحدى ؼزواتكم على معسكر وهل صحٌح فً  ،كٌؾ عالقتكم بالدولة اإلسالمٌة .2ٕ

 .؟البٌشمركة والشرطةاكم بعدما أسر جندكم وفكوا أسر قاموا بمساندتكم الؽزالنً فً الموصل

، وأما فً إجابات األسبلة المتقدمة نه. أما عن الشطر األول للسإال فقد تقدم الجواب ع21ج

 هذه المعلومة.الشطر الثانً فال صحة ل



     

 .النظرة للمستقبل: المحور الرابع

 
الجٌش المباركة وصفا لمرحلة  تً تتخلل إصداراتنرى فً بٌانات الجٌش وكلماتكم ال  .ٔ

وهل  ؟تطلعونا عن هذه المرحلة التحرٌر القرٌبة كما ٌصفها شعراء الجٌش فهل لكم أن

 .؟تخططون لها بشكل جٌد

 القرٌب العاجل من جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة؟. هل من أخبار سارة فً .ٕ

إن نظرتنا إلى النصر نظرة ٌقٌنٌة، وهذا إن بشارات النصر ستظل تتوالى بإذن هللا، و. 2ـ1ج

أمر مفروغ منه، ألن هللا وعد عباده المإمنٌن بالنصر على الكفرة والظالمٌن، وإن بوادر 

ٌقطؾ  منت، وهو قرٌب، ومن المعلوم أن وتمام النصر ما هو إال مسؤلة وق ،الحتالنصر قد 

 قٌن.ثمار النصر هم المجاهدون المإمنون الشرفاء، والعاقبة للمت

 

 ؟.ما هو موقفكم إذا عاد البعث لحكم العراق .ٖ

ونعٌنهم  . نبارك له، وندعو هللا أن ٌلهم رجاله الحق والصواب لٌحكموا بالعدل بٌن الناس3ج

، وال (ٕ)المابدة اآلٌة (وتعاونوا على البر والتقوىعلى ذلك من باب قول هللا عز وجل: )

 نتخلى عنهم.

 

 .؟هللا وتقٌمون الحدود خرج المحتل هل ستطبقون شرع إذا .ٗ

)كلكم راع وكلكم مسإول من هم تحت مسإولٌتنا كؤهلنا . نحن نطبق شرع هللا على أنفسنا و4ج

ؤن السلطان، وما علٌنا إال تقدٌم فهو ش إقامة الحدودعن رعٌته(، أما تطبٌق الشرع فً الدولة و

 )صلى هللا علٌه ل رسول هللاعن تمٌم الداري )رضً هللا عنه( قال قا، ففً الحدٌث النصح

لرسوله ولألبمة المسلمٌن لكتابه و(: )الدٌن النصٌحة، قلنا لمن؟، قال: هلل ووسلم

 .(2٘)صحٌح مسلم رقموعامتهم(

 

 ،العراقٌة ما هً إستراتٌجٌتكم للمرحلة الحالٌة عقب انسحاب قوات العدو األمرٌكً من المدن .٘

أم بطرٌقة  ة بؽداد الكبرى مثالوهل سٌتم تحرٌر العراق من االحتالل األمرٌكً بمعرك

 .؟وهل مرحلة التحرٌر باتت قرٌبة ،؟أخرى

اً المستقبلٌة لقٌادة الجٌش من االنسحاب األمرٌكً وعلى الرؼم من أن هناك دعم ما هً النظرة .ٙ

 .للحكومة الحالٌة؟ اأمرٌكٌ

، ألن كثرة . إستراتٌجٌتنا الحالٌة تعقب المحتلٌن بالنار والحدٌد أٌنما حلوا دونما هوادة6ج

الضربات تربكهم وتعجل من هزٌمتهم، وفً حال هزٌمة المحتلٌن من العراق فال حاجة 

لمعركة ألن عمالء االحتالل سٌخرجون معه إن لم ٌخرجوا قبله، وبذلك سٌبقى العراق 

 للعراقٌٌن، والتحرٌر والنصر المإزر بات على األبواب، وننتظره من ساعة ألخرى. 

 

 .؟اإلٌرانً للعراق عقب انسحاب القوات األمرٌكٌة من العراق جٌشهل تتوقعون دخول ال .7



ال نتوقع دخوالً جدٌداً لهم ألنهم دخلوا بكل ثقلهم الخبٌث وحقدهم المجوسً الصفوي مع . 1ج

أسٌادهم األمرٌكٌٌن من أول وهلة لالحتالل، ولوال معونتهم الؽادرة لما استطاع األمرٌكٌون 

وقد اعترؾ بذلك أحد الممسوخٌن منهم علناً وجهاراً على  وحلفاإهم أن ٌدخلوا العراق،

إٌران مشؽولة بمشاكلها الداخلٌة، بل إنا نراها القنوات الفضابٌة واإلعالم المسموع والمربً، و

 ما ذاقوا على أٌدي رجال العراق فً القادسٌة الثانٌة لم ٌنسوا بعدوألنهم إلى السقوط،  آٌلةً 

ون درساً من أسٌادهم األمرٌكٌٌن بهزٌمتهم النكراء وال ٌجرإون )قادسٌة صدام(، ولعلهم ٌؤخذ

 .على البقاء فً العراق بعد هزٌمة األمرٌكٌٌن إن لم ٌكونوا هزموا قبلهم

     

 .العمل س : المنهجية والمنهج فيخامالمحور ال

 
 .؟هل تإمنون بإمكانٌة إقامة حكومة ٌشترك فٌها من تعاون مع االحتالل .ٔ

بعد االحتالل ألنهم لٌسوا  أن ٌكون لهم وجود فً حكم العراق الل ال ٌمكن. عمالء االحت1ج

لة، ٌعمحكومة  فمن المحال أن ٌشترك العراقٌون معهم فًما دام االحتالل موجودا و عراقٌٌن،

عراقٌٌن لبعدهم حتلٌن ستخرج حكومة االحتالل معهم، وٌكون الحكم وفً حال خروج الم

 .حصراً 

 

 .ال فً العراق؟ما هو هدفكم من القت  .ٕ

 .وإقامة دولة إسالمٌة تحكم بالشرٌعة اإلسالمٌة؟ هل ٌوجد ضمن برنامجكم تحرٌر فلسطٌن .ٖ

. هدفنا من الجهاد فً العراق نصرة الدٌن، وتحرٌر بالد المسلمٌن ابتداءا من العراق، 3ـ2ج

الحكم  والسلطة الشرعٌة مسإولة عن كل ما ٌتعلق بنوع، ى فلسطٌن إلى سابر بالد المسلمٌنإل

على أن ٌكون دٌن الدولة الرسمً هو اإلسالم، ولٌس كل من لم ٌحكم بما فً الشرع ال ٌعتبر 

سلطاناً شرعٌاً، كما أنه لٌس كل من ادعى تحكٌم الشرع هو سلطان شرعً، وإنما األساس فً 

دكتور ال بواحاً، والموضوع أدلته فً توضٌح ذلك سلباً وإٌجاباً هو إسالم السلطان أو كفره كفراً 

توضيح من الهيئة الشرعية لجيش بعنوان  نا وهوأبً الخٌر النقشبندي ربٌس الهٌبة الشرعٌة لجٌش

رجال الطريقة النقشبندية بخصوص ما ورد من انضمام الجيش للقيادة العليا للجهاد والتحرير على هذا 

http://www.alnakshabandia-) الرابط

army.org/home/news.php?action=view&id=103&571d48057cc

36751072efb2e92cc9176 ) . 

 

 .الصحوات؟ ماذا تعتقدون فً .ٗ

م عراقٌون الصحوة كؽٌرها مما ٌسمى األجهزة األمنٌة كالشرطة والحرس وؼٌرهم، فكله. ٗج

لكن المحتل ؼرر بهم من خالل فرضه حالة معٌشٌة صعبة فً البلد وعرضه أمواالً مؽرٌة 

فً لمن ٌعمل معه مما دفعهم لالنخراط فً هذه األجهزة، فنحن ال نستهدفهم وال أي عراقً 

جهادنا مهما كانت عناوٌنهم ومسمٌاتهم، أما من جعل نفسه من العراقٌٌن درعا للمحتل أو 

مجاهدٌنا فمن المعلوم أن الدفاع عن النفس حق ضمنه دٌننا وسابر الشرابع السماوٌة  استهدؾ

والقوانٌن الوضعٌة، ونحن نحتفظ بهذا الحق، إضافة لذلك فقد استطعنا بفضل هللا أن نجند عددا 
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كبٌرا من أفراد القوى األمنٌة وبمختلؾ المستوٌات حتى العلٌا منها للعمل ضد االحتالل، وعدم 

دافنا للقوات األمنٌة ممن ٌعملون مع الؽزاة لٌس رضًى بما تورطوا به من عمالة وخٌانة استه

 ولكن تحسب وحكمة حتى ال ٌتصدع شعبنا وٌتشقق مآال بعد خروج المحتلٌن وهزٌمتهم.

 

شرعٌة لمن  وجهت نصابح وإجابات "فً إصدارات الجٌش قسم الحراري "جاء الحق .٘

هل رأٌتم  ،هللا وان ال عذر لهم بعد صولة الحسم إن شاء ،انخرط فً أجهزة الحكومة العمٌلة

 .؟تجاوب من هإالء العناصر التً لم تلتحق بالمجاهدٌن من الجٌش بعد

. نعم فقد كان لهذه الدعوة استجابة كبٌرة ممن ٌعملون مع المحتل فقد مد الكثٌر منهم ٌد 5ج

 .ن بإمرة جٌشنا وتوجٌهات قٌادتهواالنتساب لجٌشنا، وهم اآلن ٌعملو العون والنصرة والوالء

 

 بعض األشخاص ٌتكلمون عن الصوفٌة فهل انتم من أتباع الصوفٌٌن وما هو منهج .ٙ

 .؟الصوفٌٌن

وأما . جٌشنا ٌنبثق من الطرٌقة النقشبندٌة، وهً من أشهر الطرق الصوفٌة فً العالم، 6ج

عنه، والتخلق بؤخالق  العمل والتمسك بما أمر هللا تعالى، وترك ما نهى :منهج التصوؾ فهو

أكثر واستزادة من الموضوع مراجعة "عقٌدتنا" على  الرسول )صلى هللا علٌه وسلم( ولتوضٌحٍ 

http://www.alnakshabandia-موقع جٌشنا اإللكترونً )

php?action=pages&id=1army.org/home/index. .) 

 

النقشبندٌة  هناك بعض المحسوبٌن على الطرٌقة الصوفٌة ٌعتبرون جٌش رجال الطرٌقة .7

 .؟إرهابٌٌن فما موقؾ قٌادة الجٌش من هإالء

اإلرهاب ودواعٌه، وأن من  ءطرٌقة النقشبندٌة بريجٌش رجال ال. مما ال شك فٌه أن 1ج

لجهلة الرعاع، وموقؾ قٌادة جٌشنا من هإالء أنها الذٌن ٌتهمونه لٌسوا صوفٌٌن، بل من ا

تحسبهم إخواننا وأحبتنا فً هللا وٌحتاجون إلى تبصرة وتوعٌة، وهم عراقٌون ولسنا نعادٌهم 

 .حتى ولو عادونا واتهمونا، ؼفر هللا لنا ولهم

 

بعد االنسحاب األمرٌكً من  حتىالعراقٌٌن من الجٌش والشرطة  هل ستبقون تحرمون قتل .1

 .؟اقالعر

ما ذكرنا آنفاً مراراً  ، إالكانت الظروؾ. لن نستهدؾ أٌا من العراقٌٌن فً أي وقت ومهما 1ج

وتكراراً أنا نحتفظ بحقنا فً الدفاع عن النفس، وقد ضمن لنا هذا الحق دٌنا وسابر األدٌان 

 السماوٌة والقوانٌن الوضعٌة.

 

 .؟تعرٌفكم للوطنٌة فً الشرع ما هو .2

هلل ولرسوله ولدٌنه وإلمام المسلمٌن وجماعتهم وللوطن والعرض والء . الوطنٌة: هً ال1ج

 والشرؾ.

 

http://www.alnakshabandia-army.org/home/index.php?action=pages&id=1
http://www.alnakshabandia-army.org/home/index.php?action=pages&id=1
http://www.alnakshabandia-army.org/home/index.php?action=pages&id=1


 .كرامة منها ألحد مشاٌخ الطرٌقة؟ هل تإمنون بكرامات األولٌاء لدٌكم، هال ذكرتمو .ٓٔ

وأدلتها كثٌرة فً الكتاب والسنة،  المسلمات والثوابت الشرعٌة،. كرامات األولٌاء من 12ج

أما عن كرامة ألحد مشاٌخ الطرٌقة: فؤذكر كرامة عظٌمة وقعت فنحن نإمن بها ونصدقها، و

لشٌخنا الحاضر وال زالت مستمرة معه رآها العالم كله وشهد له بها من أنكر الكرامة ومن 

أعتى قوة أال وهً قٌادته لهذا الجٌش العظٌم فً جهاد  ، بل وشهد بها حتى أعداإه،اعترؾ بها

كرامة أن الطرٌق الذي سار علٌه هو وأصحابه هو طرٌق من خالل هذه ال كافرة، لٌثبت للناس

، وهو التقوى بعٌنها، وسنة رسوله علٌه الصالة والسالم اإلسالم الحق، وهو المتبع لكتاب هللا

 .(ٖٔالحجرات اآلٌة )تعالى: )إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(قال 

 

عروفة، وبصفتكم طرٌقة حلقات الذكر الم إصداراتكم ٌتخللها نشٌد مصاحب للدفوؾ على .ٔٔ

إلباحة الدؾ بصورة عامة وبالطرٌقة  هال أعطٌتمونا دلٌلكم الشرعً حركة إسالمٌة،

 .؟المصاحبة إلصدارتكم بصورة خاصة

 فً الدؾ فضربوؾ بل طرٌقة صوفٌة، وأما النقر على الدف نحن لسنا حركةأوالً . 11ج
 كعٌد السرور ظهارإل سبب هو مما وؼٌرها الهمم لرفع الحروب وفً الختان وفً العرس
 بحل وردت ألخبار الفقهاء جمهور رأي وهو جابز بجالجل كان ولو وانتصار ؼابب وقدوم

 بالدفوؾ األصحاب استقبله المدٌنة وسلم علٌه هللا صلى دخوله عند بؤنه ورد كما به الضرب
 إلى رجع لما والسالم الصالة علٌه انه ولخبر جوازه، على دلٌل وهو الفعل هذا علٌهم ٌنكر ولم

 ؼزوك من انصرفتَ  إن نذرتُ  إِنً :هللا رسول ٌا فقالت امرأة جاءته مؽازٌه بعض من المدٌنة
ؾّ  رأسك على أضرب أن ؼانما سالما وإال  بنذرك فؤوؾ نذرت كنت إن: )لها فقال ،بالدُّ
)ال نذر فً ، وكما هو معلوم من حدٌث آخر قال )صلى هللا علٌه وسلم( )أخرجه أبو داود((فال
ٌنظر: ) علمأ وهللا، ؼٌرها كثٌرة أدلة وهناك، )أخرجه أبو داود والترمذي والنسابً(عصٌة(م

المجلة النقشبندٌة العدد الرابع(  فًفتوى الهٌبة الشرعٌة 
(-ttp://www.alnakshabandiah

army.org/home/news.php?action=view&id=138&8cf0353fdbcae26
bdeba07f59a09c79d ) ًوأما الطرٌقة المصاحبة إلصداراتنا فلسنا مبتدعٌن بها شٌبا ،

جدٌداً، فضرب الدؾ فً العرس مثالً األصل فٌه اإلعالن عن نكاح فالن لفالنة، حتى ٌفرق به 
والسفاح حفظا وصٌانة لعرض المسلمٌن، فمن باب أولى أن نعلن عن إصداراتنا بٌن النكاح 

بنقر الدفوؾ ونلفت سماع العدو الكافر حتى نرعبه ونهزمه ألن صوت الدؾ ٌعطً قوة التفاؾ 
السامعٌن وٌهٌج األشجان ـ أي أشجان المجاهدٌن ـ، وهذا الظرؾ أحوج ما نكون فٌه إلى هذا 

ٌوصل إلى رفع همم المجاهدٌن وتخذٌل الكافرٌن فحبذا فعله فً  األسلوب، وأي عمل مشروع
ظرؾ المعركة، أما ترى أن رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( كان ٌرتجز بصوت مسموع 
وعاٍل أمام المشركٌن فً معركة حنٌن وٌقول: )أنا النبً ال كذب... أنا ابن عبد المطلب(، 

ال من شؤنه أن ٌرتجز دابماً ولكن ظرؾ المعركة والنبً )صلى هللا علٌه وسلم( لٌس بشاعر و
حتم ذلك علٌه استنهاضاً لهمم أصحابه من المسلمٌن وإرعاباً ألعداءه المشركٌن وتبٌاناً للناس 

 كافة أنه الشجاع الؽٌور فً ثباته وجهاده.
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 .أسئلة أخرى     

 
 (رحمه هللا)شهٌد صدام المربٌة تلمح على إن الربٌس ال هناك أشعار وأناشٌد فً اإلصدارات .ٔ

 ؟من النقاشات فهل لكم أن تطلعونا عن هذا األمر اسبب هذا كثٌر ما زال على قٌد الحٌاة .. وقد

 .؟محاولة إلطالق سراحه ولماذا لم تنفذوا

إعالن اعتقال وإعدام الربٌس صدام حسٌن سٌنارٌو قام به المحتلون لٌضعفوا قوة . 1ج

ما فً زمن الحرب ـ ال ٌجوز شرعاً، وعلٌه فنحن نكذب الكافر ـ سٌ المجاهدٌن، وتصدٌقُ 

 المحتلٌن فً هذا األمر وال نصدقهم انطالقا من الشرع الحنٌؾ.

 

 .؟الفضابٌة هو تقٌٌم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة لقناة الرأي ما  .ٕ

. قناة الرأي ما دامت على حالها هذا فهً قناة مجاهدة، وهً من نوادر القنوات التً 2ج

 وا عملٌاتهم الجهادٌة.بثبكلمة الحق ضد المحتلٌن وفتحت أبوابها للمجاهدٌن لٌ صدعت

 

وما هو رأٌكم  للعراق؟ ما رأٌكم فً الحكام العرب الذٌن ساعدوا أمرٌكا فً ؼزوها .ٖ

 .؟بالشعوب العربٌة

الذٌن ساندوا المحتل فً احتالله العراق، ونتمنى لهم والحكام العرب  بعض. نعتب على 3ج

، وأما الشعوب العربٌة ودعم المجاهدٌن فً العراق إلى جادة الحق وتصحٌح مواقفهمالرجوع 

مشرفة، ونحن على ٌقٌن لو أن الطرٌق فتح لهم إلى العراق للجهاد فً سبٌل هللا فمواقفها 

ما استطاعوا إلى  جهادنا بالمقابل ندعوهم لدعم العن العراق وأهله، لك االنهالوا بالمالٌٌن دفاع

 .ذلك سبٌال

 

الربٌس صدام حسٌن بالتحضٌر والتهٌإ للمقاومة  ما موقفكم وردكم على من ٌنفً دور نظام .ٗ

 .؟العراقٌة قبل حدوث الحرب والؽزو

 .ٕٔ. أجبت عن هذا السإال فً المحور األول السإال 4ج

 

ومن  ؟األبرٌاء ما هو موقؾ قٌادة الجٌش من تفجٌر دور العبادة من مساجد وكنابس وقتل .٘

 .؟هذه األعمال اإلجرامٌةٌقؾ وراء 

نستنكر استهداؾ المدنٌٌن ودور العبادة، ونحن على ٌقٌن بؤن هذه التفجٌرات من عمل . 5ج

من خارج البلد، ولٌس هذا من أعمال المجاهدٌن  بؤٌدي عمالبهم المؤجورٌن بؤٌدٌهم أوالمحتلٌن 

 بتاتاً، راجع الجواب على السإال السادس من المحور الثالث.

 

 

 


