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 .. احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه وسلم 

 اجملاهدين يف سبيل اهللا يف      بعضالعلم الشرعي ، وقد حدث يف زماننا هذا أن فّرط           : إن مما جيب على اجملاهدين أخذه والتمسك به         
ون النشغاهلم فإنه جيب على من يسلك درب اجلهاد أن جيمع مع            هذا األصل العظيم والركن الركني ، وإن كان بعض هؤالء يعذر          

، والذين يطالبون مع القعود العلم العسكري العلم الشرعي ، وال نكن مثل أولئك املنهزمني أصحاب نظرية التربية واإلعداد املعنوي             
، بل ننفر يف سبيل اهللا ونتعلم دين اهللا         موا  زعالشباب باجللوس والقعود عن نصرة املسلمني من أجل طلب العلم والتفقه يف دين اهللا               

 . عز وجل يف اخلنادق واملغارات والصحارى 
ن املعلومات قوالب يف ذهنه باردة ، ال يفهـم هـذا       ال يفهمه فقيه قاعد قد خزّ      - عزام    كما يقول الشيخ عبد اهللا     -إن هذا الدين    

 يف حياته ، ولنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة ، فقد                الدين إال من حترك به يف عامل الواقع وطبق أحكامه وتعاليمه          
 .  كان يعلم أصحابه يف غزواته ، وكم من آية تشتمل على أحكام شرعية كان سبب نزوهلا يف غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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ما هو                                                  

 واجبنا جتاه أمتنا ؟
 

 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد
فإنه ال خيفى على أحد انطالق احلملة الصليبية املعاصرة على املسلمني، ومحلتهم على اجملاهدين باسم حـرب اإلرهـاب،                   

بية محلةٌ عسكريَّةٌ حتتل أفغانستان والعراق وختطط لباقي بالد اإلسالم، وعقائديـة تسـتهدف عقيـدة                وهذه احلملة الصلي  
املسلمني، وتستغل وسائل اإلعالم والتلفزة والعمالء املأجورين من األنظمة واإلعالميني، وثقافية هتدف إىل مسـخ هويـة                 

 شئوهنم، وليس من نافلة القول أن نذكر حموًرا من أهم حمـاور             املسلمني اليت يتميزون هبا وصبغهم بالصبغة الغربية يف مجيع        
 .هذه احلملة الصليبية هو احلملة على أعراض املسلمني ودعوة حترير املرأة من عفتها وفضيلتها وكرامتها

 األمهيـة   واعتماد الصليبيني يف جزء كبري من احلملة على عمالئهم من الطواغيت يف بالد املسلمني، وملا لبالد احلرمني من                 
واملكانة فقد استأثرت بالنصيب األكرب من اهتمام الصليب، وأوكلت هبا أكرب العمالء وأعظمهم خيانة للدين واملسـلمني،                 
وبسبب كثرة اجملاهدين الذين خرجوا من أرض اجلزيرة فقد كانت احلملة العسكرية الصـليبية هتـدف إىل استئصـاهلم                   

 .ن وما يسمى بالسعوديةوتصفيتهم بالقتل، كما هو مشاهد يف اليم
ما الواجب عليَّ جتاه هذه احلملة الصليبية؟ وما الذي أستطيع أن أقدم حلماية األمة مـن املـد                  : ولعل الفرد املسلم يتساءل   
 !الصلييب االستعماري؟

ول ، أال   واجلواب على هذا معروف من كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم كما هو مركوز يف الِفطَر معروٌف بالعق                   
وهو االستعداد واإلعداد لقتال العدو الصلييب الذي ُيوشك أن يقدم جبيوشه معلًنا االحتالل بعد أن كان االحتالل عن طريق                  

 .العمالء
اإلعداد اإلمياين والروحي والقليب، اإلعداد العقدي بتوضيح حقيقة احلملة وحقيقة العدو الصـلييب             : وأهم عناصر االستعداد  

ُيقاتلنا حىت يردنا عن ديننا إن استطاع، وحقيقة الطابور اخلامس الذي ُيحارب األمة مـن الـداخل وميهـد    الذي ال يزال    
 .لالحتالل

وإذ ذكرنا املنافقني فال بد من مراعاة الصف اجلهادي الذي سيكون الصف املقاتل واملساند يف الغد، وذلك بتنقية الصـف                    
ودعاة االستسالم واالهنزامية واالنبطاح للعدو، الـذي سـيكونون إذا جـاء            من املنافقني واحلذر من املرجفني واملخذلني       

 .االحتالل مثل طوابري العمالء يف العراق ممن يسمون هيئة علماء املسلمني وحنوهم
وال بد أيًضا من رص الصفوف واالجتماع على احلق والتوحيد واجلهاد، واحلذر من االنشقاقات بني املسلمني ومن يدعون                  

أال وهو أن يكون اجتماع الصفوف على منهج صحيح واضح، من التوحيد النقـي،              : نشقاق والفرقة، بشرٍط مهم   إىل اال 
والكفر بالطواغيت، وااللتزام بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت نكون معتصمني حببل اهللا ال حببل فالن وفالن، وال حببٍل                    

 .اعتصموا حببل اهللا مجيًعا وال تفرقواومأخوذ من حبل اهللا بعد الزيادة فيه والتحريف، 
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أال وهو اإلعداد باحلد واحلديد، واألسباب املادية من آلة احلرب، ولتعلم أمهية هـذا              : ويبقى عنصر من أهم عناصر اإلعداد     
اجلانب، فانظر إىل حرص الطواغيِت على سحب السالح من املسلمني، وختويفهم من اقتنائه والتجـارة فيـه، وسياسـة                   

 : وت تقوم على أساس محلتنيالطاغ
مبراقبة الطرق اليت يأيت منها السالح، ومطاردة التجار والتفتيش يف الطرق والبيوت حبثًا عن السـالح الـذي                  : محلة أمنية 

 .ُيرخص جلميع األمريكان يف بالد احلرمني حبمله وُيمنع منه املسلمون
ويف منها، وكثري من تلك األسلحة أسلحة عادية ينبغـي  وذلك بعرض صور املضبوطات من األسلحة والتخ   : محلة إعالمية 

 .أن تكون يف كل بيت من بيوت املسلمني
 صـناديق   ١٠ولعلك أخي الكرمي تلحظ أنَّهم ينهجون منهًجا ترويعيا وتضخيميا يف ذكر األسلحة، فبدالً من أن يقولـوا                  

 .ني وختويفهم من اقتناء السالحوهكذا، واهلدف من هذا كله ردع املسلم!  طلقة٧٠٠٠: ذخرية، يقولون
 .ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة: وصدق اهللا الكرمي حني قال

 .وليأخذوا حذرهم وأسلحتهموهلذا فإنَّ وصيتنا جلميع املسلمني يف ظل هذه اهلجمة املرتقبة 
وما الذي سأحتاجه غًدا ويكون له أثر فاعل بإذن اهللا يف النكايـة             ! ن األسلحة؟ ماذا أعد م  : ويف اخلتام فلعل السائل يسأل    

 باجليش األمريكي احملتل والعميل الذي سُيعلن احلرب معه؟
، والذخرية وال بد من     )الكالشنكوف(من األسلحة الرشاشة ويستحسن     : عليك بإعداد السالح مبختلف أنواعه    : فاجلواب

ب بإذن اهللا، والقنابل اليدوية اليت تتوفر بأسعار رخيصة يف كثري من األسـواق الـيت تسـمى                  اإلكثار منها فهي مادة احلر    
اآلر يب جي، ومضادات الطريان، ومن الصـواريخ        : باألسواق السوداء، ومضادات الدروع ومن أفضلها مع اخنفاض سعره        

ملروحيات، وقد ُيسـقط الطـائرات النفاثـة         الذي ُيعترب فعاالً جدا عند استخدامه ضد ا        ٧صاروخ سام   : املتوفرة بسهولة 
 .بصعوبة

أال وهو اللغم مضادُّ الدبابات، كما أوصى به أبـو          : وال تنس السالح الذي ُيستخدم استخدامات كثرية، وله فعالية كبرية         
 .عبد اهللا أسامة حفظه اهللا يف إحدى كلماته املوجهة إىل أهل هذه املنطقة، وهي وصية قائد حمنك، وأٍب ناصٍح

وإضافة إىل ذلك فال بد من إتقان التصنيع ألنواع القنابل واملتفجرات، وطرق ذلك متوفرة ومشروحة يف أمـاكن كـثرية                    
 ويبقى نوع مهم من أهم أنواع اإلعداد وهو         .واألفضل البحث عمن لديه خربة وهم حبمد اهللا كثري يف بالد احلرمني وغريها            

 اإلعداد بل الواجب النصرة وحق األخّوة ، أيضاً فُيسارع املسلم لنصرة إخوانه             املشاركة الفعلية يف جبهات اجلهاد ال جملرد      
اجملاهدين يف العراق ويف اجلزائر ويف أفغانستان ويف الشيشان وغريها ، وكذلك يف جزيرة العرب ملن اسـتطاع اللحـوق                    

 ...باجملاهدين فيها 
 .حابته أمجعنيهذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وص
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احلذر والكتمان بني                                       
 اإلفراط والتفريط

 
 

  .. فأمر سبحانه بأخذ احلذر قبل األمر بالنفري أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا يا : يقول اهللا تعاىل
 فاألخذ بأسباب احليطة واحلذر وكـذا الكتمـان يف العمـل             عد للكافرين عذاباً مهينا   وخذوا حذركم إن اهللا أ     : وقال تعاىل 

 بأسباب الكتمان يف    باالستعانةاجلهادي أمر مشروع يف ديننا بل واجب يف كثري من األحيان، وقد أوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم                   
  ..)قضاء حوائجكم بالكتماناستعينوا على : (أشياء و حوائج دون العمل العسكري واجلهادي فقال

، فلم يكن احلذر موقوفاً عنـده        بل إنه صلى اهللا عليه وسلم تعدى يف هديه موضوع الكتمان إىل التمويه على األعداء وخمادعتهم               
؛ بل كان حيرص على تشتيت رقابة األعداء وتضليل عيوهنم وجواسيسهم، ففي حديث كعب بن مالـك يف                   على كتمان اإلسرار  

 .)..ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد غزوة إال وّرى بغريها : (يف قصة ختلفه يف غزوة تبوك قال) ٤٤١٨(الصحيح 
وكان من مبالغته وحرصه على إجناح غزواته ومهام أصحابه بالكتمان أن يبعث السرية يف جهة معينة دون أن يعلمهم عن هدفهم،                     

صود، ويأمرهم أن ال يفتحوا الكتاب حىت يقطعوا أغلب سفرهم ويقتربوا من غايتهم، كما              بل يكتب هلم كتاباً يذكر فيه اهلدف املق       
 ويف ذلك ما فيه من كتمان األسرار العسكرية         ..فعل صلى اهللا عليه وسلم مع سرية عبد اهللا بن جحش اليت قُتل فيها ابن احلضرمي               

ن بعضهم ضعف أو سقط أسرياً يف أيدي األعداء مل يكن عنده   أو  وعدم إظهارها حىت للجند أنفسهم إال قبيل التنفيذ مباشرة، حىت ل          
 .ما يقوله أو يفشيه ولو قطعوه أو مزقوه 

وجـاءه   ،   جاء إىل أيب بكر يف ساعة غري اليت اعتاد أن يأتيه فيهـا             : ومن هذا الباب انه صلى اهللا عليه وسلم ملا أزمع على اهلجرة           
وكان عبد اهللا بن     ،   ) إمنا هم أهلك   (هنم كما قال أبو بكر      أ يسر إليه بقرار اهلجرة رغم       نأوأمره أن ُيخرج من عنده قبل        ،   متقّنعاً

أيب بكر يبيت معهما يف غار جبل ثور ويدجل من عندمها بسحر فيصبح مع قريش مبكة كبائٍت فال يسمع أمراً يكتادان به إال وعـاه                      
 . حىت يأتيهما خبرب ذلك حني خيتلط الظالم

 وفيه أيضا قوله صـلى اهللا       ..)٣٩٠٥(حديث اهلجرة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها يف صحيح البخاري             انظر ذلك كله يف     
 . ) أخِفي عّنا (عليه وسلم لسراقة ملا أدركهم يف اهلجرة 

ضـمار  وأصل اخلدع إظهار أمـر وإ      : ( ، قال احلافظ ابن حجر     وذكر فيه احلديث  )  احلرُب َخْدَعةٌ  (ويف صحيح البخاري باب     
) خالفه، وفيه التحريض على أخذ احلذر يف احلرب والندب إىل خداع الكفار، وإن مل يتيقظ لذلك مل يأمن أن ينعكس األمر عليـه                   

 .اهـ
وذكر فيه قصة قتل الصحابة لكعب بن األشرف طاغوت اليهود وما فيهـا مـن               )  باب الكذب يف احلرب    : (ويف البخاري أيضاً  

 وذكـر   ..، إىل أن استمكنوا منه وقتلوه      قلون وُيعانون مما يأمرهم به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصدقة           هنم يتثا أخمادعته وإيهامه   
احلافظ يف شرحه يف الفتح حديث الترمذي يف جواز الكذب يف ثالث؛ منها احلرب، وقصة احلجاج بن عالط يف اسـتئذانه الـنيب                     

 ..يف استخالص ماله من أهل مكةصلى اهللا علبيه وسلم أن يقول عنه ما شاء ملصلحته 
وفيها من العرب يف هذا الباب ما يدل على أن الصحابة كانوا حيرصـون علـى                ) ٣٨٦١(وروى البخاري أيضاً قصة إسالم أيب ذر        

ذر أسباب احليطة واحلذر والكتمان وال ُيفّرطون يف شيء من ذلك، ففيها ترّدد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ثالثة أيام على أيب                        
دون أن يفاحته بشيء حىت اطمئن إليه ومسع خربه أوالً وتأكد من حرصه على اِإلسالم والوصول إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث                       
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إن رأيت شيئاً أخاف عليك     (اتفاقه معه على أن يسري خلفه ليوصله ِإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم دون أن ُيشعر قريشاً بذلك وقوله                    
 . إىل آخر القصة) املاء، فإن مضيت فاتبعين حىت تدخل مدخليقمت كأين أريق 

وليتلطـف وال    ويف القرآن أخربنا اهللا تعاىل يف قصة الفتية أصحاب الكهف حذرهم من قومهم وقوهلم عمن سيبعثونه إىل املدينة                   
 .  اًيشعرن بكم أحداً إهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبد

فهذا كله وغريه كثري، يدل داللة واضحة على أن األخذ بأسباب احليطة واحلذر والكتمان والتمويه علـى األعـداء وخمادعتـهم                     
ستفادة مـن   والكذب عليهم لتجنب مكائدهم؛ كل ذلك أمور مشروعة ال حرج على املسلم فيها، وال يعاب عليها، وأن عدم اال                  

 . ط أعداء اهللا على الدعاة واجملاهدين، وقد يفشل سعيهم وحيبط جهادهمذلك وإمهاله وعدم إعماله قد يسل
، وأمسى خياف    إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس مع هذا األمر بني اإلفراط والتفريط فبعضهم بالغ فيه وأفرط حىت أصيب بالشلل التام                   

النكسات اليت أصيب هبا بسبب تفريطه يف هذا         ومنهم من ترك الدعوة واجلهاد على ِإثر بعض          . ، وحيسب كل صيحة عليه     من ظله 
، وانـدحر أمـام       يعلمون السر وأخفى   - خابوا وخسروا    -الباب وانقلب بعدها إىل اإلفراط وصار يتعامل مع أعداء اهللا وكأهنم            

ف أو غريهـا    تكنولوجيا العصر وانضبع من إمكاناهتا يف التنصت واالختراق والتجسس فال يكاد يستعمل أجهزة احلاسوب أو اهلات               
 . ، ولو قدر على استعمال احلمام الزاجل ملا استعمل غريه من سبل االتصال

مع أن املسألة ال حتتاج أكثر من شيء من اخلربة هبذه الوسائل لتجنب آثارها ومفاسدها مع خربة أخرى بأساليب التمويه واخلداع                     
زل هذه الوسائل وال نستغلها للدعوة واجلهاد حبجة أهنا مدخولـة           أما أن نعت   ،   ؛ لينقلب السحر على الساحر     والتضليل ألعداء اهللا  

نكسار أمام هبـرج تكنولوجيـا أعـداء اهللا         ندحار واال خمترقة، أو نبالغ يف التخوف والتلمس من ذلك دون داع إليه فذلك هو اال             
 . وزخرف إمكاناهتم

، فلم أكد اجلس حىت قام ِإىل         يف التحقيقات  ولقد زرت بعض الشباب بعد خروجه من حمنة سجن اعترف فيها بعضهم على بعض             
هذا ضروري للتشويش علـى أجهـزة       : ، فقال  ما لنا وللمذياع أغلقه حىت نعرف نتكلم      : املذياع فشّغله بصوت مشّوش فقلت له     

شـاً  ، وال أراك مشوّ    البيت بيتك واحلديث اجتماعي ودي ال أمين وال حريب وال حىت دعوي           : فقلت! التنصت إن كانت موجودة     
 ..إال علينا

، حىت ُيصّير كالمه طالسـم       وبعضهم إذا كلمك على اهلاتف بالغ يف استعمال التمويه والرموز فيما ال داعي له وال يستحق ذلك                
، ولو أن أعداء اهللا استمعوا إىل طالمسه لضّخموا شأهنا ولظنوا أن وراءها              ، بل ومشكلة عليك فال تكاد تفهم ما يريد         ملفتة ومثرية 

 ال يسـتحق الترميـز وال       ، مع أن املوضوع أقل من عادي وأحياناً يكون تافهـاً           ات أضخم من عمليات نيويورك وواشنطن     عملي
 .التشفري

؛ ومع ذلك يفضل بعض املتـنطعني        وأحياناً كثرية يكون التصريح بالكالم أوىل ألنه ال حرج فيه وال ضرورة الستعمال التمويه فيه              
، وتكون األمانة علبة     لك عندي أمانة، أو أريدك اليوم حلاجة ضرورية       :  ؛ كأن يهاتفك أحدهم قائالً     الغموض والتنطع يف التمويه   

، ولكن أولئك     على غداء أو عشاء    ، وتكون احلاجة الضرورية دعوةٌ     من احللوى أو ثوباً أو قارورة طيب ال حرج من التصريح هبا           
، خصوصاً إذا كانـت اتصـاالهتم مـع          رفون أنه يف هذه احلاالت يضر وال ينفع       املتنطعني حيبون اإلهبام والتمويه السينمائي وال يع      

 وإذا ما اعتقلوا مل يصدقوهم ولو حلفوا هلم األميان املغلظـة أن األمانـة               .. املتاَبعني أمنيا الذين حياسبهم أعداء اهللا على كل كلمة        
يتركوهم حىت يقتلعوا أظافرهم وميزقوا جلودهم كي يسلموا        ، ومل    ، أو أن املوعد كان غداء أو عشاء        كانت من األشياء املذكورة   

  ..األسلحة واملتفجرات وليقروا ويعترفوا باملوعد العسكري أو التنظيمي الضروري الذي كان وراء تلكم الرموز والتشفريات
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يد حبجة أنه مسع أو قـرأ عـن         ضّرت به وبإخوانه دون أدىن ضرب أو هتد       أوالبعض ُيقر عند أعداء اهللا ويعترف باتصاالته اليت رمبا          
وكـأن اتصـاالته     !!تكنولوجيا حديثة قادرة على التقاط نربة صوت املطلوب إذا عّمموها عرب األقمار الصناعية يف هواتف العامل                 

، وال   ج من الكذب عليهم ألن كذبه سينكشف بواسطة تلك التكنولوجيـا          ومن مث فقد حترّ   !! تدور حول أسلحة الدمار الشامل      
، أم انه خيجل من      ن عرف أعداء اهللا بكذبه عليهم أو اكتشفوه ؟ أَو ينتظر منهم شهادة حسن سلوك              إأي شيء يضري املسلم     أدري  

، مع أن كذبه إن جرى فلحماية دعوته وجهاده ولدفع الظلم عن نفسه وعـن                أغدرهم أخبثهم و  الكذب على أكذب خلق اهللا و     
 . عوته واستئصال جهاده ولظلمه وظلم إخوانه، أما كذهبم املتأّصل فهو للكيد بد إخوانه

ندحار أمام تكنولوجيا العصر وإمكانات أعداء اهللا، وشيئا مـن آثـار            نبهار إىل حد اال   ثار السلبية لال  وإذا كانت هذه أمثلة من اآل     
 . اإلفراط واملبالغة يف التمويه والتخوف أو احلذر إىل حد الوسوسة لغري ما حاجة وفيما ال طائل من ورائه

ففي الطرف املقابل قد فّرط البعض يف هذا األمر املهم تفريطاً عظيماً وأمهله وعطله تعطيال كلياً فترى أسراره مكتوبة ومذكراتـه                     
، وبتفصـيالته    يله وإنفاقه كل ذلك وغريه مبثوثاً على الورق يف عصر التكنولوجيا          وومواعيده املهمة وخططه وتفاصيل تنظيمه ومت     

 أيامـاً   -!! ذكرى  ل ال أدري أل   -، وإذا جاءته رسالة هامة حتذيرية أو تنظيمية أو أمنية بقيت يف جيبه               أو تشفري بصراحة دون متويه    
؛ تنتظر أعداء اهللا لتصري هلم صيداً مثيناً يف أقرب مدامهة لبيتـه أو               ، أو مكثت يف بيته شهوراً وأحياناً سنوات دون إتالف          وأسابيع

 العتقال إخوانه وإحبـاط عملـهم أو        ، ويصري إمهاله سبباً    سببها أن حييد يف التحقيق ميينا أو مشاالً       عتقال قد يفجأه فال يستطيع ب     ا
ره بعض إخوانه أو أوصوه بأخذ احليطة واحلـذر أو بكتمـان            ، وإذا حذّ   أو تراه يتعامل مع وسائل االتصال بثقة عمياء       ،  جهادهم  

ين حقيقية وكاملة يف أوقات أو أماكن       وحتفاظ بأمساء وعنا  اءهتا أو بعدم اال   ، أو حبرق رسالة بعد قر      احلديث عن زيارات أو لقاءات    
 ..؛ استهجن ذلك واستنكره ورمبا عّده جبناً وخوراَ وعـاراً          معرضة لتفتيش أعداء اهللا أو مع أشخاص معرضني للتحقيق واالعتقال         

لئ جبحور األفاعي ال يتسع ألكثر من رجلـني يف           يف غار صغري ممت    فال أدري ماذا سيقول مثل هذا لو رأى بعض إخوانه مستخفياً          
ال جرم أن عْيَب مثل هذا ال ينجم إال عن ذهول عن سرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وانغمـاٍس يف                     !  ؟ ..حال طلب الكفار له   

لناس وَهَملهم وُيرّوج له    ، وركون إىل األمن الزائف الذي يعيشه عوام ا         ، وبعٍد عن حياة اجلهاد والعمل اجلاد لدين اهللا         حياة الدعة 
  . الطواغيت وأنصارهم

هذا التفريط والتسيب واإلمهال أدى بكثري من التجارب إىل فشل ونكسات أحزنت أهل اإلسالم وأقرت أعني أعداء اهللا فضّخموها               
كاء أعـداء اهللا وال  ، واحلقيقة أن سبب ذلك الفشل ليس ذ وجعلوا من فشلها إجنازات وانتصارات ألجهزهتم األمنية على اإلرهاب   
 . حنكة أجهزهتم األمنية يل تفريط وإمهال أهل تلك التجارب هلذا اجلانب

فكم كنت أحزن وأتأمل عندما كنت أرى بعض من ال يقبلون النصح يف هذه األبواب من الشباب الذي ال يتعلمون مـن جتـارب            
 َهّم أحدهم بعمل جهادي واقتىن سالحاً مل يكتف بإطالع          ؛ فإذا  غريهم وال يتعظون بنكساهتم فيكررون زالهتم وجيترون أخطاءهم       

كل من يلقاه عليه بل أطلعهم على أمانيه وأحالمه وختطيطاته يف العمل اجلهادي مث ال يدري بعُد من أين تأتيه النكسة وكيف باءت                       
 !! أمانيه وختطيطاته بالفشل 

ل العمل العسكري وقواعده األمنية فتراهم إن مهـوا بعمـل ال            وحيزنين أن يتقن أهل الدنيا من أصحاب التنظيمات األرضية أصو         
خيربون عنه وعن أهدافه وال يطلعون على عدته وسالحه إال املنفذين فقط وقبيل التنفيذ بوقت وجيز ال يسمح بتسرب شيء مـن                      

الح وأمـاكن ختزينـه ومـن    ، أما مصادر الس  كثر مما حيتاجونه من معلومات لتنفيذ مهمتهم      أ، وال يعرف املنفذون      أخبار عملهم 
؛ فهذا كله من فضول املعرفة وتعترب        استورده ومن سلمه هلم وهل هناك غريه وهل مث أهداف أخرى سيقوم هبا إخواهنم وغري ذلك               
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، ولذلك تكون األخطاء والنكسات يف حال فشل مثل هذه           أعباءاً أمنية ال يصح أن ُيحّملها من حيترم عمله العسكري ملن ال تعنيه            
 خبالف النكسات القاضية واليت حترق كل من حوهلا بتخبط بعض الدروايش الذين يلجون إىل سـاحة                 .. عمال حمصورة حمدودة  األ

 مع أن املسلم هو أوىل الناس باإلتقان والضبط واحلذر والنباهة يف هذا الباب فسرية نبيه صلى اهللا                  ..العمل العسكري بعشوائية وسفه   
 واجلهاد حباجة إىل الليوث والصقور ال إىل        ..امل وجتارب عظيمة يف هذا الباب تقدمت إشارات منها        عليه وسلم وصحابته حافلة مبع    

 ..الدروايش وبغاث الطيور
ومن صور التفريط يف هذا الباب أيضاً أن بعض الشباب يتعامل مع السالح بعد أن هداه اهللا إىل هذه الطريق كما كان يتعامل معه                        

، وتـراه يـدور    ؛ فتراه ال يتحرج من إظهار حيازته ائرية والقبلية اليت قدمنا الكالم عنها يف وقفة سابقة    أيام جاهليته بعنجهية العش   
،  ، يريها هلذا ويطلعه عليهـا ذاك       بسيارته ويتجول هنا وهناك ومعه بندقيته اآللية بل ورمبا بعض القنابل والذخائر باستهتار عجيب             

، وقـد    ، وأنّ أمسه اجلاهلي قد وىل وانقضى        التسّيب ال يناسب أصحاب هذه الطريق      فإذا ما وعظته أو ذكرته ونصحته بأن هذا       
، أو باقترابه من بعض أهل هذا التيـار اجلهـادي            تبّدلت معه وتغريت نظرة أعداء اهللا إليه مبجرد ظهور بعض شعريات يف وجهه            

 ورمبا عزاه إىل اجلنب واخلور، وقال ال داعي للمبالغة          ..؛ استهجن نصحك واستغربه ومل يستوعبه إال بعد فوات األوان          واتصاله هبم 
بل غالباً مـا    ) أوتوماتيكية( فإذا ما اعتقل وابتلي بسبب تفريطه هذا مل تعد األمور عنده بعد ذلك عادية وال حىت                  ..فاألمور عادية 

أمام تكنولوجيا العصر منضـبعاً مـن       ينقلب أمثال هذا الصنف بعد البالء إىل جانب اإلفراط األول فتراه يتلمس من ظله مندحراً                
 !! إمكانات أعداء اهللا الرهيبة واستخباراهتم الفظيعة اليت اكتشفت أسلحته وقنابله املكشوفة 

وُيلمع أعداء اهللا ويضخم من شان أجهزهتم األمنية بتربيره وعزوه سقوطه إىل ذكاء أعداء اهللا وخبثهم وقوة خمابراهتم ال إىل غبـاءه                      
 .. هوتسّيبه وإمهال

 فحري بأهل هـذه الطريـق أن        ..واحلق ليس مع تفريطه من قبل وال مع إفراطه من بعد، بل مع التوسط واإلعتدال يف ذلك كله                 
يرتقوا إىل مستوى جهادها العظيم وأن يتبّصروا مبكائد أعداءهم، ويأخذوا بأسباب احليطة واحلذر واألمن والكتمان من غري إفراط                  

 ..وال تفريط
  .اىل أن ينصر أولياءه ويذل أعداءهأسأل اهللا تع

  .  الناس ال يعلمونأكثرواهللا غالب على أمره ولكن 
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 : ولقد جاءت فكرة إعطاء املقذوف دفعاً الحقاً من الرغبة يف 
 . ة بعيدة املدى زيادة املدى دون زيادة قوة الضغط الناتج عن اشتعال احلشوة الدافعة األولية وهذا األمر يسمح بصنع أسلح -١
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كومة السلولية يف جزيرة العرب ؛ قُِتل اجملاهد البطل عبد الرمحن بن عبيـد    يف مواجهة جديدة مع قوات الطوارئ املرتدة التابعة للح         •

اهللا اخللف احلريب يف مكة املكرمة جبوار بيت اهللا ، وكان البطل عبد الرمحن قد التحق بإخوانه اجملاهدين يف جزيرة العـرب منـذ                        
 أبو ناصر أمحد الدخيل ، وشارك يف مواجهة         - حسيبه    حنسبه واهللا  - الشيخ اجملاهد الشهيد     مرافقي من   اد ، فقد كان   بدايات اجله 

حي اخلالدية مبكة وقاتل فيها قتال األبطال ، وهو الذي روى أحداثها فيما بعد يف جملة صوت اجلهاد املباركة يف العدد اخلـامس                       
 شارك بعد ذلك يف مواجهات      مث احناز مع الشيخ أيب ناصر ومخسة من إخواهنم إىل القصيم ، مث            ) أبو عبد الرمحن القصيمي     ( باسم  

خالد القرشي وصاحل بن مشعان العتييب      : رياض اخلرباء واليت أعجز فيها جنود الطواغيت هو واثنني من أسود اهللا تقبلهما اهللا ومها                
 خالـد   والذين قُِتال بعد ذلك يف جدة ، وقد ُرويت أحداث هذه املعركة العظيمة يف جملة صوت اجلهاد أيضاً عرب لقاء مع الشهيد                     

القرشي تقبله اهللا يف العدد الرابع ، مث شارك بعد ذلك يف صد جنود الطواغيت يف مدامهة حي السويدي بالرياض واليت قتل فيهـا                        
الشهيد عبد اإلله العتييب وأصيب عامر الشهري ، وشارك بعدها بثالثة أيام يف عملية بدر الرياض املباركة علـى جممـع احمليـا يف                        

ـ ١٤٢٤رمضان عام     ، وشارك يف االلتفاف على جنود الطواغيت يف مدامهة خضرياء بالقصيم واليت قُِتلَ فيها الشهداء اخلمسة                  ه
وكان من اجملموعة اليت حضرت لنصرة إخواهنا ، وشارك يف صد جنود الطواغيت يف مدامهة حي الفيحاء بالرياض واليت أثخن فيها                     

حنيل اجلسم   فيها قتال األبطال ، وكان رمحه اهللا أسداً من أسود اهللا ، قصري القامة                األبطال اجملاهدون يف جنود املرتدين ، وقد قاتل       
 : ولكن يصدق فيه قول الشاعر ، 

  ويف أثوابه أسٌد هصور-ترى الرجل النحيل فتزدريه 
 ٢٠وكانوا أكثر مـن  ، غري مراعني حلرمة البلد احلرام      مث شارك مؤخراً يف مواجهة مكة ، فقد حاصره اجلبناء من جنود الطواغيت              

وهو فرد واحد ، ومع ذلك متكن البطل من اإلثخان فيهم ورمى عليهم قنبلة يدوية أصابت بعضهم جبروح خطـرية ، واسـتمر                       
 حول حـرم    - حنسبه واهللا حسيبه     -يقاتلهم حىت متكنوا من قتله رمحه اهللا ، وإننا هننئ أهل هذا البطل اجملاهد هبذه الشهادة الغالية                  

 . نيئاً هنيئا اهللا ، فه
نتيجة املخـاوف   ،  دوالرا ٤٥,٠٤ دوالرا ألول مرة ليصل إىل       ٤٥سجل سعر برميل النفط يف نيويورك رقما قياسيا متجاوزا عتبة            •

 . املتعلقة مبجموعة يوكوس الروسية النفطية العمالقة والوضع يف العراق
 ١,٧( يفاجئه، مشريا إىل احتمال توقف صادرات يوكـوس          وقال اخلبري النفطي جايسون شينكر إن هذا الرقم القياسي اجلديد مل          

 وبالتـايل   ما دفع شركة شل إىل إخالء مواقع التنقيب بـاخلليج         وتوقع حصول عاصفة يف خليج املكسيك،       ) مليون برميل يوميا  
 . ألف برميل من النفط يوميا٤٩سيعلق إنتاج 

 إىل أن  احملللـني وأشار.  سيبقي األسعار مرتفعةرة وغري مستقر، ما أن الوضع احلايل يف العراق خارج عن السيط  بعض احملللني ورأى  
 . دوالرا خالل أسبوعني أو ثالثة٥٠أسعار النفط قد تواصل ارتفاعها وتصل 

يف السياق نفسه قال وزير الطاقة واملناجم الفرتويلي رافاييل رامرييز إن بالده ترى أن أسعار النفط ستظل قرب أعلى مستوياهتا منذ                     
 . بسبب ارتفاع الطلب وعدم االستقرار يف الشرق األوسط من ربع قرن حىت هناية العام اجلاري أكثر

 .وأشار رامرييز إىل عدم االستقرار يف العراق وعدم كفاية الطاقة التكريرية يف الواليات املتحدة كعوامل تسهم يف ارتفاع األسعار
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م إن أسعار النفط اخلام األمريكي اليت بلغت اآلن مستويات قياسية مرتفعة من             من جهتها قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية اليو       
 دوالرا يف املستقبل املنظور، لكنها قد تشهد بعض التراجع بفضل اإلنتاج اجلديد ألوبـك يف الربـع                  ٣٠غري احملتمل أن هتبط دون      

 . األخري للعام احلايل
قال مساسرة يف الشحن البحري إن السعودية حجـزت         ة الكفار ونصرهتم ؛     واستمراراً ملسلسل اخليانة ومواال   من ناحية أخرى    

أيلول املقبـل، ليصـل حجـم       / ، على أن يتم حتميلها أوائل سبتمرب      أربع ناقالت عمالقة لنقل النفط اخلام إىل الواليات املتحدة        
 هذه الشحنات إىل الواليـات املتحـدة يف         وستصل. شحناهتا الفورية إىل السوق األمريكية يف ذلك الشهر إىل مثانية ماليني برميل           

 . تشرين األول القادم/ أكتوبر
أن عسكريني روسيني يعمالن حلساب القيادة العسكرية الشيشانية قتال وجـرح           العميلة ملوسكو   أعلنت وزارة الداخلية الشيشانية      •

وأدت . على شـاحنتهم  من اجملاهدين   ثة  ، وذلك خالل هجوم شنه ثال      ثالثة آخرون أمس الثالثاء يف العاصمة الشيشانية جروزين       
 ، ويرى املراقبون أن تصاعد اهلجمات يف ظل هذه الظـروف            هذه العملية إىل مبادرة السلطات إىل تعزيز التدابري األمنية يف املدينة          

شرسة عليهم مـن قبـل      احلالية يشري إىل قوة اجملاهدين يف الشيشان وعدم تأثرهم بقتل القادة الكبار وعدم تأثرهم أيضاً باهلجمة ال                
 املسلمون  طواغيت الردة يف العامل اإلسالمي واليت كان من أكرب مظاهرها قطع التربعات املالية والدعم اللوجسيت الذي كان يوفره                 

إلخواهنم يف الشيشان من بالد احلرمني ، بعد محلة اعتقاالت واسعة شنتها احلكومة السعودية على كل من لـه عالقـة بقضـية                       
 .الشيشان 

يف استحداث أقسام يف أرض اجلزيرة العربية شرعت املديرية العامة للجوازات يف خطوة جديدة وسافرة حنو إخراج املرأة من بيتها ؛       •
  " .مؤهالت علمياً" نسائية بإدارات جوازات املناطق ويعمل هبا موظفات 

وىل على استقبال وتدقيق معامالت النساء الاليت       حلة األ ىل أنه سيقتصر دور املوظفات يف املر      إ أعلن ذلك مدير عام اجلوازات مشرياً     
  . قامات والتأشريات وكافة أعمال اجلوازاتو جتديد اجلوازات واإلأيراجعن اجلوازات إلصدار 

بيتها هذا ويرى املراقبون أن اخلطوات اجلادة من قبل العلمانيني ومن ميثلهم يف قطاعات احلكومة السعودية املرتدة إلخراج املرأة من                    
ودفعها للسفور والتربج قد تزايدت منذ أن انعقد ذلك املؤمتر اخلبيث يف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املرأة ، والـذي                        

مما أضـفى   وممن يهمه مصلحة نفسه والتقرب إىل الطاغوت ولو باع التوحيد والدين والعرض             شارك فيه بعض الدعاة من املغفلني       
 .عوام صبغةً شرعية لألسف على قراراته عند ال

اشتد التنافس مؤخراً بني أمراء املناطق يف جزيرة العرب على إفساد املناطق اليت يتولون إمارهتا ، وذلك يف إطار مـا يسـمى بــ                 •
الهتـم  ، وأصبحت أرض النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه هنباً للداعرين والداعرات ؛ يقيمون عليهـا حف                ) السياحة الوطنية   ( 

املاجنة ، ويتنافسون يف إفساد شباب األمة وتغييبهم عن واقعهم ، ويف هذا السياق ال زلنا نتذكر كلمة طاغوت الداخليـة حينمـا                     
 ) . ما دام عندنا الدش والكورة فال ختافون من الشباب : ( سئل عن الشباب فقال 

ة ، وينغمس يف سيل امللهيات واملغريات الـيت هيأهـا هـؤالء             واملؤمل حقاً حينما ترى بعض الشباب يغفل عن هذه احلقائق اهلام          
 . م عما خلقوا له واهللا املستعان الطواغيت إلشغاله وإخوانه من شباب اإلسال
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  هللا والنيب تأبا هاجٍر هاجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طلبت العال يف كل شرق ومغـرب

ــك امل ــفوك أىب دم ــهس إال اعتباق

يهم مـن مسـبحٍ    على ما هبم كم ف    

علـى أبـواب آل مقـرين       كالب

ــةً  ــوت ديان ــون القن ــاً خيل أعام

ب وجهـه  وطاغوهتم إذ شاخ شـذّ    

ف إرث الشـيخ حـىت ألنـه       وحّر

لقد أشركوا شرك القصور وما اتقوا     

 إلـيهم بالسـرايا مسـعراً      َتلِْجَع

 وصـحبه   يف هـذا الـنيبَّ     فأشبهَت

وملـا رأت عينــاك نصـراً مــؤزراً  

 شـهادةٍ   خـريَ   سـؤل اهللاِ   تعجلَت

فيا بشرهم إذ منـت نومـة هـانئٍ        

ـ      ـ  حُ َزوإذ قيل ضد الشيء مّي هَنْس

وإن نسبوا األمسا إىل غـري أهلـها       
 

 به حول العتيـق ويثـربِ      فزتف

 جتلـى فيـه جربيـل للـنيبِ        جبٍو

تأول بالفتوى فتـاوى األكيلـبِ     

ـ       نيبيعو ِب ديـن اهللا بيـع اجمللِّ

! ؟ وعاماً يقولون اقنتوا يف تطلب    

ِبما زمان التشـبّ   كأن مل يكن جر   

الصــيب خيادعنــا فيــه خمادعــة

كذلك إشراك القبـور بيثـرب     

ِبومل تلتفت للمسـتكني املثـرِّ     

ِبالتعـرّ  حبربك أعراب القرى و   

ـ مل يُ   صـادق  يلوح كفجرٍ  ِبذَّكَ

ــ ــاعٍةُهَنفمكّ ــ مل َتم يف س ِبأهَّ

وظنوك من تغفيلـهم كارهـاً أيب      

 يف كل مذهبِ   لقد ذهبوا يف الغيِّ   

 هللا والـنيب   جرَتهـا   أبا هـاجرٍ  
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: املنارة الشاخمة                                        

    ١مصطفى بو يعلى
 

،  ، ووصـفهم منحـوت يف ذاكرتنـا        أخي بعثت تسألين عمن رحلوا وطال الرحيل ، وغدا لذكرهم يف القلب حنني وأمل كبري              
وأطيافهم حتوم حول مسائنا وأرضنا ، وخطى أقدامهم منثورة يف شوارع اجلزائر والبليدة والبويرة وقسنطينة واألوراس وبلعبـاس ،                   

  .لصحاري العظيمة وجبال الشريعة واألوراس وجرجرة الشاخمة وستبقى أمسائهم منقوشة على رمال ا
  . أخي لقد سالت الدماء ، وفاضت األرواح ، وعلى أرض اجلزائر كان امليعاد

  .، وعروقهم عطاء ، بل وحياهتم وقف لرب األرض والسماء  فما عساي أن أكتب ألسود هذا البياض بشأن رجال مدادهم دماء
  .، ورمست بدمائك لنا الطريق  ستشهاد على قلوبنا جزائر اجلهاد واالمن حنّت  يا-صطفى بويعلي  م-أكتب عنك يا شيخنا 

يف وقت ظـن    ،   ليس ألهلك وال لولدك معك نصيب ، بعت نفسك وجدت بروحك وأنت من أنت                رياًخلفت الدنيا وراءك ظه   
  . كل رخيص النفس مزجي البضاعة بنفسه وكأهنا أنفس مالئكة

كرمي من الشباب املسلم الذي ترىب يف أكناف مجعية العلماء املسلمني على يد الشيخ العالمة عبد احلميد بن بـاديس                    كان شيخنا ال  
ىل لقاء اهللا أن يرفض الذل إ مما حدى بشيخنا ذو النفس التواقة  ،ستشهاد، الذي غرس يف نفوس الشباب معاين اجلهاد واال  رمحه اهللا 

خوانـه مـن أبنـاء    إفأذاقهم مر العلقم وكان و، ستعمار الفرنسي الصلييب ا السالح يف وجه االواهلوان ويكون من أوائل من محلو   
  . اجلمعية يف مقدمة الصفوف أثناء الثورة املباركة
 ستقالل املزعوم رأى شيخنا أن مثـار       من بعدهم اخلونة اجلبناء ، وعشية اال       َفلَوَخ،  ولكن ومبرور السنوات رحل الصفوة شهداء       

ستعمار ، فراعه ذلك وسـلك درب     كني ربائب اال  ئني والال يخوانه من الشرفاء قد استوىل عليها حفنة من العمالء الشيوع         إجهاده و 
ال حفنة قليلة   إ أقسى من احلجارة     اً صماء وقلوب  ولكنه وجد آذاناً  ،   النصيحة لكل من حوله من ضباط جيش التحرير بصفته ضابطاً         

براهيمي بقيادة الشيخ البشري اإل   " مؤسسة القيم   " ىل من تبقى من شيوخ اجلمعية وأسسوا        إم  وانض من الشرفاء ، فاستقال من اجليش     
وعضوية كل من الشيخ عبد اللطيف سلطاين والشيخ عمر عرباوي و الشيخ مصباح حويدق رمحهم اهللا ، وكـان دور املؤسسـة                  

استرجاع أمانة الشهداء ، ولكن ما لبث النظام الطاغي         عادة ربط الشباب بقيم دينهم األصيلة والذود عن مقدسات األمة وحماولة            إ
عدام الشهيد الرمز   إ ة شديد اللهجة ضد النظام الناصري اللعني غدا       اًصدارها بيان إ بعد   ١٩٦٥أن حل اجلمعية وشرد أعضاءها سنة       

ف الشيخ عبد اللطيف سلطاين عن      وِقىل أن وافته املنية ، كما أُ      إقامة اجلربية   براهيمي قيد اإل   الشيخ اإل  َعِضُووسيد قطب رمحه اهللا ،      
وتويف بعدها بعام داخل السجن ، كما سجن الشيخ عمر عرباوي           م ،   ١٩٨٢ ق وكان آخرها سنة   يمامة وتعرض للسجن والتضي   اإل

ي هو من مؤسسي احلركة     ، والشيخ عرباو   يعلى والشيخ على بن حاج فك اهللا أسره         األب الروحي لكل من الشيخ بو      عّدوالذي يُ 
 العصيب حتمل   الظرف، ويف هذا    "  املسلحة   اإلسالميةاحلركة   " ىيعل سالمية اجلزائرية واليت خرجت من رمحها حركة الشيخ بو        اإل

يستنهض اهلمـم   ،    وغرباً لكنه كان جيوب اجلزائر شرقاً    ،   مبسجد العاشور بالعاصمة      وناشطاً شيخنا مسؤولية الدعوة وكان خطيباً    
فكانت ملواقفه البطوليـة واجلريئـة       نت خطبه النارية تلهب أضلع اجلالدين فاعتقلوه وهددوه وعذبوه فما وهن وما استكان ،             وكا

 .عظيم األثر يف نفوس الشباب 

                                                 
 . نقالً عن موقع منرب التوحيد واجلهاد  1
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 بشـباب    وفتكـاً  ال جتـرباً  إرشاد وحده لن يزيد هذا النظام        أن طريق الدعوة واإل    ويف غمرة هذه األحداث بدأ الشيخ يزداد يقيناً       
  . رادع هلؤالء الطغاةمن لصحوة ، فالبد ا

فكانوا النواة األوىل وطليعة العمل اجلهادي يف اجلزائر ،         ،  ىل جانبه ثلة من الشباب الصادق       وإويف هذه الفترة بدأ الشيخ يف األعداد        
در شـبوطي واألخ عـز      ىل جانب الشيخ منصوري ملياين والشيخ عبد القا       إ" سالمية املسلحة   احلركة اإل  " ىيعل وأسس الشيخ بو  

ووقـوف  م  ١٩٧٩ الدين باعة والشيخ بالعيدي الدراجي وغريهم نسأل اهللا أن يتقبلهم ، وقد كان للغزو السوفييت ألفغانستان سنة                
ونزلت ألول مرة بيانات    ،  ستعداد  عداد واال لتعلن عن نفسها بعد فترة اإل     للحركة   ىل جانب حلفاءه املالحدة دافعاً    إالنظام اجلزائري   

خواهنم يف أفغانستان ، كما كان  إلوقد استهدفت بعض الرعايا واملصاحل السوفيتية ثأراً   ،   احلرب على املصاحل السوفيتية      ركة تعلنُ احل
يم األثر على جماهدي احلركة ، كما كان لألحداث األليمة          ظللعملية النوعية جلماعة اجلهاد يف مصر باستهدافها للطاغية السادات ع         

حترام الشديد للشـيخ     أن الشيخ كان يكن احلب واال      خاصةً  أبلغ األثر ،   خواننا هناك يف حلب ومحاة    إما حلق   على أرض سوريا و   
أنه قلما تتوفر لألمة كفاءات مؤمنـة خملصـة         (  استشهاد هذا األسد اجلسور وكان يردد        وقد آمله كثرياً  ،  مروان حديد رمحه اهللا     

 .) جماهدة أمثال الشيخ مروان 
ولكن اهللا قد قدر له النجاة ، فودع الشيخ أهله م  ٢٨/٠٤/١٩٨٢تعرض حملاولة اغتيال من طرف أعوان النظام يف     وكان الشيخ قد    

، وكانت أول عملية قام هبا الشيخ وأشباله استهدفت          وكان له ذلك  ،   ة ولن خيرج منها حياً    ّيِروأبلغهم أنه حان الوقت لدخوله السَ     
هينت فيه كرامة املؤمنني وهو مبثابة السجن احلريب مبصر أو          أوهي املسلخ الذي    "  للشرطة   مدرسة الصومعة " رمز قوة وبطش النظام     
 .سجن تدمر يف سوريا 

 الكثري من األسلحة احلديثـة      ةميكما رفع معنويات اجملاهدين ومكنهم من غن      ،  النظام وزبانيته   على  كان الختيار اهلدف أبلغ األثر      و
  .ا الشرقية روبو من موسكو وأواملستوردة حديثاً

 مع التحاق جمموعات جهادية من الغرب بقيادة الشيخ عثمان ومن الشـرق بقيـادة الشـيخ                 ةًواستمرت العمليات اجلهادية خاص   
  .بلعيدي الدراجي حبركة الشيخ مصطفى ، فأصبحت العمليات تنفذ على امتداد القطر اجلزائري يف اجلبال الشاخمة ويف وسط املدن 

شريف مساعدية  " واختطاف الرجل األول يف احلزب الوثين       " اجلنرال عبد الغين    " ركة اغتيال الوزير األول      احل اتوكان من خمطط  
 - قيل أن أحـدهم وشـى هبـم    -ولكن التنفيذ مل يتم بسبب العمل املباغت ألجهزة األمن ضد أفراد جمموعة الرصد واألعداد   " 

  . شفت العمليةة وكُ من أفراد السرّي١٤فاعتقل 
ليه بعـض   إسالمي اجلهادي منه والدعوي ، فدعى       ؤمتر لكافة أبناء التيار اإل    عمل اجلهادي رأى الشيخ أن يعقد م       سنوات من ال   وبعد

 سنوات مـن القتـال   ٥يم املرحلة السابقة ووضع استراتيجية مستقبلية بعد  يىل جانب القيادات اجلهادية وذلك لتق     إالرموز الدعوية   
ات جبال الزبربر مبدينة األربعاء والية البليدة مكانا هلذا اللقاء وذلك ملنعة هـذا املكـان                عاختار مرتف اشتد فيها عود احلركة ، وقد       

 ممن باعوا أخرهتم بدنيا     اًواحدأن  خوة ممن عايشوا الفترة      ، ولكن وكما أخربنا بعض اإل      ١٩٨٧ يف جانفي     وكان اللقاء مقرراً   طبيعياً
سـتخبارات   من أجهزة اال   سالم السياسي املعتدل وهو مقرب جداً      ما يسمى بتيار اإل     هذا الشخص يتزعم اليوم    -غريهم وشى هبم    

 وكان قد أعطى كافة املعلومات عن اللقاء ، فحوصرت املنطقـة أميـا              -بل هو أداهتم األساسية يف خلط كل األوراق يف اجلزائر           
ت التعليمات بغلق كل املنافذ ، وأحس شيخنا مبـا          طوقت مدينة األربعاء وجباهلا وودياهنا بقوات كافية لغزو دولة وشدد         وحصار  

ففاضت العيون بالدمع ، يدور حوله فجمع هيئة أركانه وأبلغ اجلميع باملستجدات وقال هلم مقولة احلسني يوم حاصره فجار العراق     
  .ىل الشهادة إوبايع اجلميع الشيخ على القتال 



 ١٧

فبدأت احلملة اجلوية فكانت السماء حتجـب       ،  ال من وراء بروج حمصنة      إتلون  وبدأت املعركة الفاصلة وكان اجلبناء كعادهتم ال يقا       
مل وقد روى سكان املداشر الذين عايشـوا املعركـة أهنـم             ،    النابامل ، كما كان للمدفعية دورها      قنابلمن كثافة الطريان ودخان     

  .ستعمار ام االمل حيدث مثلها حىت أي، ووها يف تلك األيام أ ريشهدوا شراسةً يف القتال كاليت
نسـحاب لفداحـة    باالللطواغيت  ت القيادة العسكرية امليدانية     وبعد أسبوع من القتال مهّ    ،  ثخان  إوأثخن الشيخ يف أعداء اهللا أميا       

 صابات فيها واهنيار معنويات اجلنود ، لكن التعليمات الفوقية منعتهم من ذلك وأمرهتم بتكثيف الغارات اجلوية والقنبلة املدفعيـة                  اإل
دراكهم أن تلك اجلبهة بقيادة الشيخ ، وكان شيخنا يف خضم هذه املعارك              على أسخن وأشرس منطقة يف القتال وذلك إل        ةًوخاص
  .   وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون أن كنتم تعلمونيهتز وال يزيد على تالوة قوله تعاىل   ال شاخماًجبالً

ىل إال حلظات حىت حتولـت املنطقـة        إنفجر املكان وما هي     ادة على موقع رباط شيخنا ف     وكان أن نزلت جمموعة من القنابل الشدي      
   . فريداً  غريباًاً وحيدىل ربه شهيداًإا ن، ومضى شيخ حياة عليهاال أرض حمروقة 

 تلبث املعركة بعده ندثرت أجزاءه حىت ال يكون هلا قرب يواريها ، ومل        اف،  لقد أىب جسده الطاهر أن يكون بني يدي األجناس املالعني           
 الشـيخ    :وبعد أن مضى منهم من مضى على درب الشهادة ، وكان ممـن أسـر              ،   أسود الوغى بعد نفاذ ذخريهتم       َرِس وأُ طويالً

 املشعل وقادوا العمـل     حتمل كانت    الدراجي وغريهم ، وهم الثلة اليت      منصوري ملياين والشيخ عبد القادر شبوطي والشيخ بلعيدي       
 ... هلم ولشيخنا مصطفى الشهادة يئاً مجيعا بركب الشهادة فهنا وقد حلقو١٩٩٢ساة اجلهادي بعد مأ

 اطة باحلفر من أثار القنابـل والـيت       من شيخنا ؛ فمثلك ال بواكي له ، ألن الناس مل يتعودوا أن يقصدوا اجلبال حبثا عن اخلنادق احمل                  
 ..يدلك على وجودها من بعد هدير الطائرات ، ودوي املدافع 

 ..ك مل يقصدوا عرينك لذل
  ... وألن الناس تعودوا قصد احلفر يف قيعان األودية ال قصد الثغور يف قمم الرواسي الشاخمات

فقد كنت ويف أحلك الظروف     .. كان حفظه يشغلك      وثغراً .. كان يثقل كاهلك    ألنك تركت بوفاتك محالً    ..ومثلك ال بواكي له     
المك ، ألنك تشعر بأنك لست سوى عضو يف جسد أمتـك            آ، وقلة النصري ، متناسيا      ال سعة الثغر ، وضعف املرابط       إيشغلك   ال

  .مها ، وتنكر ذاتك ألجلها الآلمك ، فتتناسى آال املثخن باجلراح
 ألهنم فقدوك عند اشتداد اخلطب وامحرار احلدق ، وسنبكيك مع علمنا بأنك ... لقد بكاك الغرباء أمثالك     ...نعم شيخنا مصطفى    

  .ياه إ يف جهادنا مبا علمتنا بل ستكون لنا شريكاً، ن شاء اهللا جهادك معنا إعنا جسدك فلن ينقطع ن غاب إو
ن شاء اهللا بالعهد    إنا  إو ،   ، ولن تسقط الراية ولن تستبدل      ، لن تقف القافلة عن املسري      ذن اهللا الواحد األحد   إ فب ...من شيخنا الكرمي    

  . ملوفون
 

 



 ١٨

 
إما ..                     هذا الطريق                   
 النصر أو الشهادة

 

 

 وأنـزل إلـيهم يف      ،وأذل به املنافقني   ونصرهم على أعدائهم من الكفار واملرتدين      ، املؤمنني  هللا الذي كتب اجلهاد على عباده      احلمد
َوَما َجَعلَُه اللَُّه ِإلَّا ُبْشَرى َوِلَتطَْمِئنَّ ِبِه         ْم ِبأَلٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفنيَ     ِإذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُ        كتابه املبني 

 .قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم
 وقاموا جبهاد الكفار مـن الصـليبيني     ،ر عنهم الذنوب   وأعظم للمجاهدين األجور وكف    ،أمرنا باجلهاد وأعد ألهله أعلى الدرجات     

 : وفازوا جبنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني       ،واملرتدين من العرب والعجم وبذل النفوس واألموال لينالوا منازل األبرار         
        َِنيَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوِإنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسن  ،          وأعالمهم يف أقطار األرض يف نصرة التوحيد والسـنة خفاقـة، 

َيا أَيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا       :وا مشقة اجلهاد رجاًء ملا يوعدن     ل حتم ، والزموا طاعته حىت أتاهم اليقني     ،وأخلصوا أعماهلم لرب العاملني   
 .ُتفِْلُحونَاْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم 

 ،نا اهللا انا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هـد        ا وأشكره إذ هد   ، كشف عنا باجلهاد يف سبيله كل غمة وفتنة مدهلمة         أمحده سبحانه إذ  
 ، عبده ورسوله الذي أقام اهللا به علم اجلهاد وقمع به أهل الغي والفسـاد              ا وأن حممدً  ،ال اهللا وحده ال شريك له     إوأشهد أن ال إله     

 صلى اهللا عليه وعلـى      َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الَْمِصريُ            :ل عليه يف كتابه   وأنز
 :ا أما بعد آله وأصحابه الذين سلوا سيوفهم لقتال الكفار واملرتدين وأيد اهللا هبم اإلسالم وسلم تسليماً كثري

 ِإْحَدى الُْحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبكُـْم أَنْ        ِإالَّقُلْ َهلْ َتَربَُّصونَ ِبَنا     ما النصر أو الشهادة     إفيا أيها اجملاهدون أقول لكم هذا الطريق        
تكفل :"قال،وثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب         ْم ُمَتَربُِّصونَ ُيِصيَبكُُم اللَُّه ِبَعذَاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا فََتَربَُّصوا ِإنَّا َمَعكُ         

الخيرجه من بيته االجهاد يف سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله اجلنه أو يرجعه اىل مسكنه الذي خرج منـه        ،اهللا ملن جاهد يف سبيله      
قَاِتلُوُهْم ُيَعـذِّْبُهُم اللَّـُه ِبأَْيـِديكُْم     : قال تعاىل،ر والتأييد اهللا املؤمنني إذا قاموا باجلهاد بالنص      قد وعد "مع مانال من أجرأو غنيمه      

ِإنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيـْوَم َيقُـوُم            ال تعاىل ، وق َوُيْخِزِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمِنني      
 .َهادالْأَْش

 : قال ابن كثري رمحه اهللا
 ويف صحيح البخاري    ، أنه ينصر عبادة املؤمنني يف الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم          ه اهللا تعاىل يف خلقه يف قدمي الدهر وحديث        ةوهذه سن 

ويف )" د آذنته بـاحلرب   ا فق  يل ولي  ىمن عاد :(يقول تبارك وتعاىل   :"  قال يه وسلم لعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا ع          
هلك اهللا عز وجل قوم نوح وعاد ومثود وأصحاب الرس وقـوم           أولذلك  ،  )"وليائي كما يثأر الليث باحلرب    ر أل ألثأين  إ:"( احلديث

ضراهبم ممن كذب الرسل وخالف احلق وأجنى املؤمنني فلم يهلك منهم أحد وعذب الكافرين فلـم                ألوط وأهل مدين وأشباههم و    
 .  أهـينقلب منهم أحد

 .  ومع ذلك كله نصر اهللا دينه كيحىي و زكريا ولو قتل من قتل فإن بعض األنبياء قتله قومه 
أو  شديد احلريب    معجب الدوسري أو مشعل الفراج أو      كعيسى العوشن أو     جماهدفأقول يا أيها اجملاهدون ال حتزنوا سواء استشهد         

 : رجال قال ابن القيم رمحه اهللاا بال من اجملاهدين فإن الدين منصور ليس معلقًمغريه
 الدين منصور وممتحن فال     تعجب فهذه سنة الرمحنو
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َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصـُرُه ِإنَّ      : واهللا لينصرن اهللا هذا الدين، فنحن ماضون على الطريق إما نصر أو شهادة يف سبيل اهللا قال تعاىل                 
فَاْنُصْرَنا َعلَـى الْقَـْوِم   وقال تعاىل  أَقَْداَمكُْم ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْركُْم َوُيثَبِّْتَي وقال تعاىل اللََّه لَقَِويٌّ َعِزيٌز

َباِدَنـا  َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنـا ِلعِ    كما رواه مسلم عن ابن عباس وقال تعاىل         " قد فعلت : " ويف احلديث القدسي قال اهللا     الْكَاِفِريَن
 غِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ َعِزيزٌ      َألكََتَب اللَُّه    وقال تعاىل    َوِإنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم الَْغاِلُبونَ     ِإنَُّهْم لَُهُم الَْمْنُصوُرونَ    الُْمْرَسِلَني

َوكَانَ َحقًّا َعلَْيَنا َنْصُر      وقال تعاىل    ِغَي َعلَْيِه لََيْنُصَرنَُّه اللَُّه ِإنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُورٌ       ذَِلَك َوَمْن َعاقََب ِبِمثِْل َما ُعوِقَب ِبِه ثُمَّ بُ        قال تعاىل   
كََتَب َربُّكُْم َعلَـى َنفِْسـِه      أي هو حق أوجبه على نفسه الكرمية تكرماً وتفضالً كقوله تعاىل            :  قال ابن كثري رمحه اهللا     الُْمْؤِمِنَني
أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم مَّسَّْتُهُم الَْبأَْساء َوالضَّرَّاء َوُزلِْزلُـواْ َحتَّـى                    وقال تعاىل  ةَالرَّْحَم

 واآليات واألحاديث كثرية يف تبشري اهللا عبـاده اجملاهـدين           َنْصَر اللِّه قَِريبٌ  َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َمَتى َنْصُر اللِّه أَال ِإنَّ           
فليعلم كل عاقل أن اجملاهدين ال يضرهم استشهاد        . موا يا أبطال هذا الطريق إما النصر أو الشهادة          أ بالنصر والتأييد فال تس    املؤمنني

واد جاء اهللا بأضعاف من ذهب وهذا ألن اهللا قد تكفل بإظهار هذا             بطل من األبطال بل إذا ذهب بطل من األبطال أو قائد من الق            
ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهللا عز وجل قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم                   ": الدين قال الرسول    

ليهم وديارهم إال من أجل نصـرة هـذا   فهم مل يتركوا منازهلم وأمواهلم وأه  . مام مسلم يف صحيحة    اإل رواه "الساعة وهم على ذلك   
 خري البشر وقاتل من أجلها أفضل الناس وهم         االشهادة فهذه املرتلة العظيمة اليت متناه     ن وكذلك مؤمنون بوعد اهللا بالنصر، وأما        الدي

م ِبأَنَّ لَُهُم اجلَنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللِّه فََيقُْتلُـونَ          ِإنَّ اللَّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمِنَني أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَهُ       :تعاىلالصحابة رضي اهللا عنهم قال      
ُهَو الْفَـْوُز   َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا ِفي التَّْوَراِة َواِإلِجنيِل َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه فَاْسَتْبِشُرواْ ِبَبْيِعكُُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوذَِلَك                    

ويف صحيح مسلم إنا سألنا عبد       ،َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفي َسِبيِل اللِّه أَْمَواًتا َبلْ أَْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُونَ             : وقال تعاىل  الَْعِظيُم
أرواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل       : "فقال  اهللا صلى اهللا عليه وسلم       فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول          ةاهللا عن هذه اآلي   

) هل تشـتهون شـيئا    : (طالعه فقال امعلقة يف العرش تسرح من اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل تلك القناديل فاطلع عليهم رهبم                 
سألوا قالوا  تركوا من أي يُ    يُ ن أهنم ل  ا رأو اأي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا ففعل ذلك هبم ثالث مرات فلم              :فقالوا

ويف مسند اإلمام أمحـد  " نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا فنقتل يف سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا       : يا رب 
الشهداء على بارق هنر بباب اجلنة فيه قبة خضراء خيرج إليهم رزقهـم بكـرة               " قال رسول اهللا    : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      

 . الشهادة أحاديث كثرية ال يسع ذكرها ويف فضل" وعشية
 من اهللا أن ميكننا مـن       افإنا نرجو .  أو أُسر  ن سوف نسري عليه سواء استشهد أحد من إخواننا        و املرتد أيها الطغاة فأقول هذا طريقنا    

احلـب يف اهللا  إلميـان   وفقكم اهللا أن أوثق عرى ا   اعلموااألخذ بثأرهم وقبل أن أختم أريد أوجه رسالة إىل أهل اجلزيرة فأقول هلم              
عرفون بالنفاق من حكام آل     ُيالذين   ،الطواغيت املرتدين افترض على املؤمنني عداوة املشركني من الكفار و       وأن اهللا   والبغض يف اهللا    

 علـيهم   ظعلموا أن اهللا أمركم جبهاد هذا الصنف واإلغال       ا و ، وال حيكمون شرعه جل وعال      وال يؤمنون باهللا و رسوله       سعود
 ن الذي أعداءه فكيف يدعي رجل حمبة اهللا وهو حيب         ،الة معهم وأخرب جل وعال أن من توالهم فهو منهم         ا وقطع املو  ،ل والفعل بالقو
اهروا الصليبني وناصروهم واختذوهم أولياء من دون اهللا هاهو حال طواغيت اجلزيرة الذين بذلوا أمواهلم وأنفسـهم يف سـبيل                    ظ

 :وش وشعبه وكما قيل الصليب وجنده وهذا هو الواقع مع ب
 حتب عدوي مث تزعم أنين      صديقك إن الود عنك لعازب
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ركـون إىل   هو خروج عن اإلسالم و    فاحذروا كل احلذر من مساعدة الطواغيت على اجملاهدين فإن هذا من أخطر شيء يف ديننا و               
  .الظاملني

فأمجل ما قيل فيهم ما قاله      " أخاف على أميت األئمة املضلني    إمنا  :"  فقال خرب عنهم   أواحذروا علماء السوء األئمة املضلني الذين       
بد أن يقول على اهللا غري احلق يف فتواه وحكمـه يف خـربه                الدنيا من أهل العلم واستحبها فال      آثركل من   : (ابن القيم رمحه اهللا     

اسة والذين يتبعون الشـهوات     يأهل الر خالف أغراض الناس وال سيما      على  أيت  ت ما   الزامه ألن أحكام الرب سبحانه وتعاىل كثريً      إو
فإذا كان العامل واحلاكم حمبني للرئاسة متبعني للشهوات مل يتم هلما ذلك            ه كثًريا،   م هلم أغراضهم إال مبخالفة احلق ودفع      وفإهنم ال تق  

اب وينطمس وجه احلق     والشهوة ويثور اهلوى وخيفى الصو     ة فتتفق له الشبه   ةإال بدفع ما يضاده من احلق السيما إذا قامت له شبه          
  .) فيه أقدم على خمالفة وقال يل خمرج بالتوبةةا ال خفاء به وال شبهوإن كان احلق ظاهًر

ة بغي ال تثبـت مـع زوج        أمراالدنيا ك : ها قال ابن القيم رمحه اهللا       احذروا الركون إىل الدنيا و زخرف     وأقول لكم يا أهل اجلزيرة      
إخواننا يف  كم اليوم هو االنشغال بالدنيا أترضون أن يفعل بكم كما فعل ب            كثري من  ن حال إ ف .ليستحسنوا عليها فال ترضى بالدياثة      

 . حرصوا كل احلرص على اإلعداد يف سبيل اهللا وجهاد الكفار فإين لكم نذيرا و؟العراق
لشيطان يف أكثر اخللق وغـري      لقد واهللا لعب ا   : رحم اهللا عبد اهللا بن عبد اللطيف آل الشيخ إذ يقول يف حال الناس بعد فتنه زمانه                

 هذه ئق أهل اإلسالم وكنا نظن قبل وقوعفطرهم وشككهم يف رهبم وخالقهم حىت ركنوا إىل أهل الكفر ورضوا بطرائقهم عن طرا     
الفنت وترادف هذه احملن أن يف الزوايا خفايا ويف الرجال بقايا يغارون على دينـهم ويرتلـون نفوسـهم وأمـواهلم يف احلميـة                        

وراجعوا دينكم مبجاهدة أعدائكم من الكفار واملشـركني وقـد           ُتوُبوا ِإلَى اللَِّه َجِميًعا أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ       َولدينهم
  لَـا ُيفَْتُنـونَ   أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُوا أَن َيقُولُوا آَمنَّا َوُهمْ   امل   امتحنكم اهللا هبم وبتالكم بقرهبم من أوطانكم قال تعاىل          

 هذا ما تيسر يل كتابته واهللا يقول احلق وهو يهدي  السبيل           َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذِبنيَ          
 .حبه أمجعنيوحسبنا اهللا ونعم الوكيل وصلى اهللا وسلم على نبيه حممد وعلى آله وص
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 ستدراج                                             اال

 

هو فن احلصول على معلومات من شخص أثناء احملادثة معه دون إدراك منه ألمهية ما يديل به من معلومات بالنسبة للمسـتدرج أو                       
  . الغرض احلقيقي جلمع املعلومات

 : خصائص االستدراج
 .املعلومات ليس لديه إدراك لألسباب احلقيقية من وراء مجع املعلومات الشخص الذي يديل ب-
 . ليس للمستدرج السيطرة على اهلدف أو ظروف العملية-
 . املعلومات الناجتة عن االستدراج صغرية ومتفرقة-
 

 : خصائص االستجواب
 .الشخص الذي يديل باملعلومات غري متعاون بصورة أساسية -
 .حملادثة عدائيةالعالقة بني طريف ا -
 .املستجوب مدرك لطبيعة األسئلة اليت توجه إليه -
 .املستجوب حتت سيطرة املستجوب وعادة ما يكون متهما بارتكاب فعل خمالف للقانون -
 

  :طرق االستدراج
  . إجياد املدخل املناسب للحديث مع اهلدف -1
  . وضوعأثناء احلديث يتم اكتشاف النقاط املهمة ذات العالقة بامل -2
  . االهتمام باحملافظة على موضوع احلديث -3
  . أن يكون املستدرج مستمع جيد ومشارك يف احلديث -4
  :جعل اهلدف يقود دفة احلديث لتحقيق اآليت -5
 .)... بسيط- ذكي- متحفظ-ثرثار( تقييم اهلدف بصورة جيدة -أ
 . إلخفاء اهتمام املستدرج-ب

 .ث دون الكشف عن اهلدف احلقيقيجـ متهد للمستدرج قيادة احلدي
 . تعطي للمستدرج فرصة اللتقاط املعلومات-د
  . أن يتجه احلديث إىل املوضوعات اليت هتم املستدرج -6
  .يكون هذا االجتاه باحلديث منطقيا وليس مفاجئ -7
  . تعليقات املستدرج وأسئلته تكون منطقية وطبيعية وغري مباشرة -8
  . و تعايل مع املستهدف لالستدراجالتصرف بدون تكلف أ -9

 . )... نقود-هدية(خلق جو ودي للمحادثة  -10
  . االنتباه لردود أفعال اهلدف من توتر وارتباك وتردد وعدم ارتياح -11
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  . عدم حماولة حتقيق نتائج سريعة -12
 ع فتح باب املقابلة ملرة أخرى يف املستقبلبعد احلصول على املعلومات املطلوبة يتم التحول بصورة طبيعية إىل موضوع آخر م -13

 
  :التحضري لالستدراج

  :غالبا يتم االستدراج بدون حتضري ألنه يكون يف أوقات غري متوقعة ومع ذلك ميكن التحضري مسبقا حلدوث االستدراج باآليت
  :معرفة معلومات عن اهلدف وخاصة -1
 .  مدى معرفة اهلدف باملعلومات املطلوبة-أ
 . )  حيب املدح- حيب التطوع-ثرثار (فة نقاط ضعف اهلدف الستغالهلا  معر-ب
 . ) لتحديد املدخل املناسب ( معرفة اهتمامات اهلدف -جـ
 .  املداخل الودية للحديث معه-د
  .)... معلومات حيتاجهايف جمال عمله (تزويد املستدرج مبعلومات هتم اهلدف  -2
 

  :هلا يف االستدراجنقاط الضعف العامة اليت ميكن استغال
  . الثرثرة -1
 .التفاخر -٢
  . احلاجة إىل اإلطراء واملدح والتقدير -3
  . عادة التطوع ونصح اآلخرين وتقدمي املعلومات هلم -4
 

  :حيل االستدراج
  :هذه احليل اهلدف منها إثارة اهلدف واستفزازه ليعطي املعلومات وهي

  . د أو النفيذكر معلومات كحقيقة إلثارة التأكي -1
  . االختالف جزئيا مع بعض احلقائق أثناء حديث اهلدف لضمان استمرار احلديث -2
  . إطراء ومدح اخلرب كأنه خبري -3
 . ليتربع بالتفاصيل) ختصصه(إبداء مالحظات صغرية يف جمال اهلدف  -4
  . وماتاإلحياء للهدف كأنك تعلم الكثري مما جيعله يتحدث دون قلق من تسرب املعل -5
  . استعمال القياس واملقارنة بني املواقف املتشاهبة -6
  . احلديث يبدأ مبدخل سليب بعيد عن األغراض احلقيقية -7
  . إظهار عدم التصديق حلقيقة ما بأهنا غري موجودة مما يدفع اهلدف للتدليل عليها باملعلومات -8
  . خلق جو عام مريح وودي -9
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  :ردود فعل اهلدف
عالن بأن اهلدف قد شعر بشيء غريب ليس من حقك أن تسأل عنه نتيجة لضعف طرق االستدراج واحليل املتبعـة أثنـاء                      وهي إ 

 . احلديث مما يؤدي لفشل العملية
  . إهناء احملادثة فجأة -1
  . مواجهة املستدرج أن املوضوع ال خيصه -2
  . الشك يف اهلدف احلقيقي لالستدراج -3
  . راج مضادقيام اهلدف باستد -4
 

  :طرق مقاومة االستدراج
  . احتفظ مبا لديك من معلومات -1
 . ) وال تتحمس ملوضوع فيه نقاش (ال تلتزم بشيء بسرعة حىت ال تقع حتت االستدراج  -2
  .توخى احلذر أثناء احلديث أمام األقرباء واألصدقاء -3
  . احلذر من رد الفعل الذي يؤدي إلفشاء معلومات -4
  . األحداث خاصة أمام األغرابىفظ بالصمت وحبكمك علاحت -5
  . ط ضعفك الشخصية وتغلب عليهاااعرف نق -6
 

  :اخلالصة
  . احملافظة على السرية والكتمان واتباع وسائل األمن -1
  .ال تثري الشك حتت أي ظرف أنك جامع للمعلومات -2
  . اعرف وسائل العدو يف مجع املعلومات -3
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 احلصول على الغذاء                                                   

بعد املاء يأيت االحتياج الثاين واملهم ؛ أال وهو الغذاء ، ودائماً يأيت التفكري يف املاء والغذاء يف الظـروف الصـعبة ، وصـحيح أن                          
أوى ، ولكن نوعية املوقف والظروف غالباً هي اليت حتدد األولوية ، فقد تسبق احلاجة للمأوى احلاجة للماء                  االحتياج الثالث هو امل   

 . والغذاء 
 احليوانات مصدر للغذاء 

  .  َواَألْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُون : قال اهللا تعاىل 
الصطياد احليوانات الكبرية فيجب التركيز على احليوانات الصغرية حيث أهنا متوفرة بشكل أكثر ويسـهل               إذا مل يكن لديك فرصة      

جتهيزها لألكل ، كما احليوانات السامة اليت ال تصلح لألكل قليلة ، واملهم هو معرفة بيئة وطرق تصرف احليوانات بشكل عـام ،                       
 فخ هي اليت تعيش يف منطقة حمصورة وحمددة وهلا عش أو وكر ، أو الـيت هلـا                   احليوانات اليت تصلح ألن تصاد مبصيدة أو      : فمثالً  

األيـل والظبـاء    : أوقات غذاء حمددة أو اليت تترك أثراً عند تنقلها ، واحليوانات األكرب حجماً واليت تنتقل على شكل قطعان مثل                    
 . الكبرية تنتقل يف مساحات شاسعة فاحلصول عليها بواسطة الفخ صعب 

 يف الظروف الصعبة وعند الضرورة أن يأكـل أي          - بإذن اهللا    -ب معرفة أنواع الغذاء لألنواع املختلفة ، ويستطيع اجملاهد          كما جي 
حيوان يزحف أو يطري أو يسبح أو ميشي عدا بعض االستثناءات ، والعقبة األوىل تكمن يف كُْره األخ لبعض أنواع مصادر الغـذاء                       

 . فقد أكل الناس يف أوقات اجملاعة كل شيء ميكن ختّيله املوجودة عنده ، أما تارخيياً 
والشخص الذي يرفض مصدر الغذاء الصحي يف الظروف الصعبة نتيجة مزاجه أو عدم تقبله له ؛ خياطر حبياته ، مع أن املسألة قـد                        

 . ياته تكون صعبة يف البداية ، غري أنه جيب على اجملاهد أن يأكل ما جيده يف هذه الظروف للحفاظ على ح
 أنواع الغذاء يف الظروف الصعبة 

من الربوتني مقابـل     % ٨٠ - ٦٥هي أكثر أنواع األحياء على األرض ، ومن السهل صيدها ، وتوفّر احلشرات              :  احلشرات   -١
 بروتني يف حلم البقر ، وهذه احلقيقة جتعل من احلشرات مصدر غذاء مهم وإن كان مصدراً غري مشهور ، واحلشرات الـيت           % ٢٠

جيب عدم أكلها هي احلشرات البالغة من األنواع اليت لديها القدرة على العض أو اللدغ ، واحلشرات ذوات الشعر وذوات األلوان                     
الفاقعة ، واليسروع أو يرقات الفراش ، واحلشرات ذوات الروائح النفّاذة ، وأيضاً العناكب واحلشرات ناقلة األمراض مثل القـراد                    

 . والذباب والبعوض 
وتوجد احلشرات بكثرة عند األخشاب املتعفنة امللقاة على األرض حيث جتد النمل ، والنمل األبيض ، واخلنافس ويرقات اخلنافس                   
، وأيضاً يسهل رؤية احلشرات يف املناطق العشبية ، كما ال تغفل عن أوكار بيوت احلشـرات يف األرض ، علمـاً بـأن يرقـات        

 . احلشرات تصلح لألكل كذلك 
كون يف اخلنافس واجلنادب واجلراد طفيليات ، فيجب طبخها قبل أكلها ، وجيب أن تقوم بإزالة األجنحة واألرجل الشائكة                   وقد ي 

قبل الطبخ ، غري أنه باإلمكان أكل معظم احلشرات نيئة بدون طهي ، أما الطعم فيختلف حسـب النـوع ، فريقـات خنـافس                         
 العسل يف جسمها فيكون طعمها حلواً ، كما أنه باإلمكان طحن جمموعة من              األخشاب طعمها لطيف ، وبعض أنواع النمل ختّزن       

 . احلشرات على شكل معجون كما ميكن خلطها بنباتات صاحلة لألكل ، وباإلمكان طبخها لتحسني الطعم 



 ٢٥

 على سطح األرض بعـد  ُتعترب الديدان مصدراً جيداً للربوتني ، للبحث عنها ؛ احفر يف التربة الرطبة ، أو احبث عنها: الديدان   -١
األمطار ، وبعد مسكها ضع الدود يف ماء نظيف لعدة دقائق حيصل خالهلا للدود إسهال فتقوم بذلك بتنظيف نفسـها مـن                      

 . الداخل ، وبعد ذلك ميكن أكلها 
 ونصف  ٢ سم و  ويوجد يف املياه احللوة ، ويتراوح يف احلجم بني ربع         ) اجلمربي  ( أو كما يسمى    ) الربيان  ( منها  : القشريات   -٢

سم ، وتوجد جمموعات كبرية منه يف الطحالب اليت تطفو على سطح املاء ، أو على القيعان الطينية يف الربك والبحريات، ومنها                      
وهو قريب من الربيان وسرطان البحر ، وميكن معرفته هبيكله الصلب واخلمسـة أزواج مـن األقـدام ،                   ) جراد البحر   : ( 

وتنشط هذه القشريات يف الليل ، وميكن أن جتدها حتت وحول احلجارة يف             .  عن كماشتني كبريتني     والزوجني األماميني عبارة  
اجلداول املائية ، كذلك ميكن أن جتدها يف الطني مبالحظة فتحات التهوية اليت تشبه املدخنة واليت تكون خارجةً من أوكارهـا                     

ية من صيد سابق حببل مث ترميه يف املاء ، فإذا مسك جراد البحـر               للتهوية ، وطريقة صيدها أن تربط الطعم أو األعضاء الداخل         
بني الشاطئ وعمـق    )  السرطان   -الربيان  (  قشريات املياه املاحلة     وتوجد. الطعم فاسحبه بسرعة إىل خارج املاء قبل أن يفلته          

ميكن اصـطياد أنـواع السـرطان       ، كما أنه     م ، والربيان قد يتجمع باجتاه الضوء ومن مث ميكن مجعه باستخدام الشباك               ١٠
باستخدام شباك فيها طعم ، وتأيت السرطانات يف الليل إىل الشاطئ لتبحث عن طعام ، وباستخدام الطعم ميكن اصـطيادها ،                     

 . وهي من املخلوقات الليلية 
وهـو  ( صدفتني والبطلينوس مثل احللزون وبلح البحر وذو ال     ) حمار املياه العذبة واملاحلة     ( و  ) األخطبوط  ( ومنها  : الرخويات   -٣

، ويوجد ذو الصدفتني وبلح     ) قنافذ البحر   ( و  ) الونكة  ( وهو حيوان حبري يتعلق بالصخور و       ) الربنقيل  ( و  ) مسٌك صديف   
 ،  البحر يف مجيع حبار العامل تقريباً ، واحللزون والونكة كثرية جداً يف األهنار والبحريات واجلداول العذبة يف الغابات الشـمالية                   

وجيب البحث عن الرخويات يف املياه الضحلة العذبة ، خاصةً املياه ذات القيعان الرمليـة               . وقد تكون مدببة أو كروية الشكل       
أو الطينية ، واحبث عن اآلثار الدقيقة اليت تتركها أثناء احلركة ، أو عن الفتحة البيضاوية الناجتة عن فتح الصدفتني ، وجبانـب                       

 اليت تنتج عن اجلزر ويف الرمال املبللة ، كما أن الصخور املوجودة على الشواطئ أو اليت متتـد كشـعب              البحر احبث يف الربك   
مرجانية إىل املياه األعمق غالباً ما حتتوي على حمار ملتصق هبا ، كما أن احملار يلتصق بالصخور واألعشاب البحرية ابتداًء مـن                      

يوجد بأماكن أعلى من مستوى املياه ، وقد يوجد بلح البحر على شكل مجاعات              أدىن مستوى للمياه ، أما احللزون الكبري فقد         
ويؤكل بلح البحر مدخناً أو مغلياً أو مطبوخـاً وهـو يف            . كثيفة يف الربك أو على قطع اخلشب أو يف أسفل الصخور الكبرية             

 . صدفته ، وميكن أن يؤكل مع اخلضروات 
 .  الصيف يف املناطق االستوائية ، وال تأكل احملار الذي ال تغمره املياه أثناء املد  بلح البحر قد يكون ساماً أثناء: ملحوظة 
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 ..!!لقد طال رقود األسود 
 ..واستولت األوغاد على العرين إذ رقد األشبال 

 .. انفروا خفافاً وثقاالً يف سبيل اهللا ، يا شباب األمة : يا شباب أمة حممد 
 

ــدار  ــدفع ه ــاب مل ــل اخلط خ
 لسـاكن  اإلسـار واهنض فأصفاد   

وقوافل الغيث الضحوك شـحيحة    
واستبق اخلطى فاقطع وثاق الصمت    

أنت القوي فقد محلـت عقيـدة      
ــد  ــدنيا وق ــذه ال ــون هب يتعلق

يـا ف دنيا وبـاعوا دوهنـا العليـا      
أنت القوي فقل هلـم لـن أنـثين        
لن أنـثين فـإذا قتلـت فـإنين        

 

واحرق طروس النثر واألشـعار    
ــيار   ــري للس ــرة التيس ومس
وكتائب الغيم الكظيم جـواري    
ــمار ــة املض ــات حلوم كالطارئ

ــا ســواك فحــامل و أســفارأم
طبعت على اإليـراد واإلصـدار     
بؤساً لبيع املشـتري والشـاري     
عما نويت وشـافعي إصـراري     
حــي لــدى ريب مــع األبــرار

 

 

ما أتعس حياة الذل ، وما أشرف حياة العزة ، ما أسعد من يسعى لتطبيق               : يا شباب األمة    
 . الشريعة ، وما أتعس من يقعد عن نصرة املستضعفني املكلومني 

إن دماء اجملاهدين اليت تسيل يف كل مكان ؛ يف جزيرة العرب ويف العراق              :  األمة   يا شباب 
ويف كشمري وفلسطني والشيشان واجلزائر واليمن وباكستان والفلبني ؛ إن هـذه الـدماء     
الزكية مل ُتقّدم نيابةً عنكم ، وهذه الدماء إن تقبلها اهللا فهي إمنا تُعِذُر عن أصحاهبا الكرام ،                  

 .  فكلٌ منكم مطالٌب بالقيام ودفع العدوان عن أمة اإلسالم يف هذا الزمان أما أنتم
إنه ال يكفي أن يكون تأييدك إلخوانك اجملاهدين مقاالت تنشـرها ، أو             : يا شباب األمة    

 .  على احلوض -إن تقبل اهللا  -كلمات تطلقها ، بل الدم الدم ، واهلدم اهلدم ، وامللتقى 


