
  

  

  نبذة مبسطة عن واقع ساحتنا في أفغانستان وباكستان : الملحق األول :

الحمد � رب العالمین، فنحن بخیر وعافیة ونعمة من هللا سابغة، نتقلُب في أفضاِل هللا وعمیم إحسانھ وامتنانھ؛ -1

علینا من العز في ھذه األكناف، وسائر اإلخوة في عیشنا وفي دیننا وأمننا وجھادنا ألعداء هللا وما أنعم هللا بھ

بخیر و� الحمد، نظن أن ساحتنا فیھا خیٌر كثیٌر جداً، لكن ھي ككل ساحة وككل "معاناة" جھادیة البد فیھا من 

مشاكل وسلبیات وأخطاء ونقص وقصور...إلخ فھذه األشیاء قد یحُصُل بسبب فتنة أحیانا لبعض الناس، {وال 

اً}، فكم من رجٍل جاء للساحة فلم یصبر فیھا لما رأى من األخطاء مثال ومن القصور واألخطاء یظلم ربُّك أحد

اإلداریة أو غیرھا، وربما انقلب بعضھم ذاماً ساخطاً أحیانا، لكن ھذه نماذج قلیلة، والخیُر غالٌب كاِثٌر و� الحمد 

انًة ونضجاً، وھي أمٌّ أو أخٌت كبرى لسائر والمنة. نظن أن ساحتنا من أرسخ الساحات علماً وفقھا وعقال ورز

الساحات بفضل هللا تعالى.

الجھاد فكراً واعتقاداً ومنھجاً وتطبیقا عملیا وتعلقاً قلبیا ومحبوبیًة انتشر في األقوام ھنا انتشاراً یغیض أعداَء هللا -2

رقھم وینّكد علیھم مستقبلھم أیما غیٍظ ویؤرق نومھم وینّغص علیھم ھناءھم في أوطانھم أخزاھم هللا، ویطّول أ

وهللا أكبر؛ جیٌل جھادي كامل جدید في افغانستان أو في مناطق القبائل الباكستانیة، والحمد �، أكمل وأقرُب 

وأنضج وأطیب، على مشاكل وَدَخٍل البد من وجوده كما أشرُت، و� األمر، لكن ال خوف على الجھاد بإذن هللا، 

الد الحبیب" رحمھ هللا ذات مرة ما معناه : حتى لو قُتلنا جمیعا فال خوف على وكما قال الشھید الحبیب "خ

الجھاد فقد وصلت الرسالة، یعني لألمة.. تجاَوز ھذا الجیل بوعیھ وُنضجھ مسائل كثیرة كان والزال كثیرون 

رة.غیرھم یحارون فیھا ویتبلّدون، مثل قتال المرتدین والموالین للصلیبیین وغیرھم، ومسائل كثی

نحن (التنظیم األم ھنا) نشتغل على جانبي أفغانستان وباكستان.. باإلضافة إلى مھام للمھاجرین واألنصار -3

وإنشاء الجیل، والعمل الخارجي وقیادة األفرع وتوجیھھا وإمدادھا واإلشراف علیھا، وحفظ كیان التنظیم، وغیر 

  ذلك من الوظائف الكبیرة.

نفسھ، فھناك الكثیر من المجموعات العاملة والطالبان المحلیة، المنضوین حتى العمل في باكستان یكاد یستقبل ب

  "تحریك طالبان" أو غیر المنضوین، وغیر المنضوین ال یقلون عن المنضوین.

والعمل في أفغانستان نشارك فیھ، والبد لنا من ذلك، لكن الحمد � ھم الطالبان ال یكادون یحتاجون إلینا، اللھم 

كة المعنویة والرمزیة، ومع ذلك فمشاركتنا طیبة مھمة.إال المشار

  من المشاكل التي نعاني منھا : -4

مشكلة الحرب الجاسوسیة والطائرات الجاسوسیة التي تمكن العدو من االستفادة منھا استفادة كبیرة وقتل الكثیر 

يءٌ  أّرقنا وأتعبنا، وهللا موالنا من المجاھدین من القیادات والكوادر وغیرھم خالل السنتین الماضیتین، وھذا ش

وحسبنا عز وجل، إلیھ المشتكى والمفزع وإلیھ المصیر، ونحن إن شاء هللا صابرون ثابتون مستمرون في بذل 

الجھد في مكافئة ھذه الحرب واألخذ بالممكن من األسباب، ولذا نحتاج أن نتعاون ونتبادل الخبرات، ال سیما 

التجارب إلى ساحتكم وإلى ساحة الصومال فإنھ قد ذاق حالوتھا أخزاه هللا، وأننا نتوقع أن العدو سینقل ھذه

  فیجب علینا التعاون بسرعة، وبإذن هللا سنجمع لكم ربما في مراسلتنا القادمة ما عندنا من فوائد في ھذا المجال.

  لعلیم.ومنھا المشكلة المالیة، وھذه كالعادة في الجھاد في الشدة والرخاء، وهللا ھو الفتاح ا

ومنھا مشكلة إدارة الكثیر من مكونات "الوجود المھاجري" ھنا، فعندنا العرب واألزبك واألتراك والتركستان 

والبلغان والروس بأنواعھم وما قاربھم األلمان وغیرھم... فیحصل في الساحة الكثیُر من الفوضى، لألسف، لكن 

  نسدد ونقارب.

لعرب على وجھ الخصوص، وسأحاول إلقاء بعض الضوء علیھا، ومنھا : مشكلة بعض أفرادنا المھاجرین ا

حق،بغیرالناشئةوالتكتالتاالنقساماتمنعموماً الجھادیةساحتنافينعانينحنوبا� أستعین وأعتصُم : ف

الساحاتوأفضلاألمالساحةأنھارغمخراسانفينحنساحتنافيحتىفة،المزیّ " الكوماندانیات"بـأسّمیھوما

والساحةالقیادةساحةھيتبقىلكنوصعوبات،وقصورضعفٍ لمنكلھنامارغمعلىفیما نظن كما ذكرتُ 

و" مزاجھمعلىیجاھدون"بأناسنبتلىفإنناكاملغیروتمكنناقوتناأنبسببلكنإلخ...ورمزیةسداداً األكثر

فيویكونونالسائدالنظامیعجبھمالوربماینضبطوناللكنفیھاویعیشونللساحةیأتونفھم" كیفھمعلى"

تحصللكنشك،بالخیرٍ منیخلونوالأو مھارة وشطارة وطاقةحیویةمفیھیكونوربماتسّرعأھلَ الغالب

إن رأوا أننا مثال لم نوظفھم بسرعة فیما یرغبون فیھ، ونحن !! "مھّمشوننحن": مثالالقولقبیلمنفتنةلھم

ا في ذلك والتي تنبني في جزء منھا على االحتیاط البالغ في تزكیة الناس وعدم تولیتھم بعد أن لنا طبعاً طریقتن

وأعملأشتغلطاقةعنديأنا"أویمر زمٌن لھم في الساحة من البذل والعطاء یظھر فیھ حالُھم وینالون التزكیة، 



یندرجوأنمأموراً یكونأنیرفضفیھا،جدالالمحضةأھواءمجردوبعضھمذلك،ونحو،"یقیدوننيوھم

متعددة الجنسھذامنونماذجوال یرضى إال أن یكون رأساً،ِضَع،وُ حیثُ ویكونوالطاعةالسمعتحت

یتركونفتجدھمفإذا انضاف إلیھا ما یرونھ من أخطائنا وقصورنا وضعفنا اكتملت أسباُب الفتنة، ... األنواع

ئاً لونظویَ الجماعة ألنھم ال ینضبطون في حركتھم یشعروا،لمأوشعروافیھافساداً والساحةعلىعب

واتصاالتھم وعالقاتھم...إلخ وال یراعون مصالح "االجتماع" الجھادي، وربما نشأ من انفرادھم واستقاللھم 

، وهللا تعاُرضات ومزاحمات مفِسدة ومحِرجة ومنفّرة، وربما انجر حالُھم ھذا معنا إلى تقاُوٍل وكالٍم وشرّ 

أبو(الیمنيغزواناألخمنھموكانتناثرین،مأفرادوعدةبؤرعدةاألنواعھذهمناآلنفعندنا.. المستعان

والذي جاءنا قبل سنتین تقریباً وكان قال لنا إنھ قادٌم من ونصف،شھرنحوقبلقتلالذيهللارحمھ) الحسین

، كان منھم أیضا األخ صفوان متعددونوغیُرهُعندكم (ال أدري ھل من جھتكم أو من جھة القعیطي رحمھ هللا)

وشابٌّ صغیر آخر یسمي نفسھ "عیسى بن مریم"! الیمنّیان وكالھم أُِسرا في باكستان في مدینة كویتھ وكانا في 

طریقھما إلى إیران العام الماضي، وصفوان ھذا ھو الذي كان یتراسل معكم وعن طریقھ جاءتنا رسالتكم 

، نسأل هللا أن یفرج عنھما ویصلحھما .. ومنھم األخ حمزة الجوفي، وكان منھم أٌخ المصورة العام الماضي

معروف باسم : الذباح الطائفي، وھذا أِسر في باكستان في منطقة قبلیة قرب بیشاور العام الماضي وُسلم 

نھم أناٌس للسعودیة، نسأل هللا أن یصلحھ ویفرج عنھ، ولھ أصحاب مازالوا ھنا، ومنھم عكاشة العراقي وم

آخرون.

.. لألسفأیضاً النماذجھذهمننموذجھوالقصیمي، ف) القرعاويصالح(الخیرنجمنجم أواألخومنھم اآلن 

أمیرومعأسامةالشیخمعأنا: یقولھولنا،یطیعوالیسمعوالبالشكل الحقیقي والكامل،لناتابعاً لیسفھو

واسع،الجھادغیره،والعطیةوالالیزیدأبومصطفىمعأكونبالضرورةلیسلكنعمر،محمدمالالمؤمنین

وھذا الكالم جھٌل وفساٌد بال شك، الشدید،لألسفتقریباً،بالحرفقولھھذا...!!! بجماعةالتقیدشرطاً ولیس

ویتضمن اللعب بإنشاء جماعات جھادیة لمن یحلو لھ ولمن شاء بدون ضوابط وال قیود، كیف ونحن یجب علینا 

أصالً أن نوّحد الجماعات الموجودة قدر اإلمكان، وإنما نعُذُر َمن لھ عذٌر شرعّي مقبوٌل فقط في االنفراد في 

استقطابویحاولشاكلتھ،علىھمممنمجموعةعنده المستعان، والحاصلُ أنھ اآلن ساحٍة مثال أو بمجاٍل، وهللا

عندهلیسجداً بسیطإنسانھووطبعا.. راجعونإلیھوإنا�وإنافتنة،لناوعاملدائماً،الجزیرةشباب

اإلسالمجنودمنجندیاً یكونأنالمفروض..المؤھالتمنكثیروالفقھالجھادیاً،عمًال یقودألنمؤھالت

،كبیرة رشیدة تشرف علیھقیادةتحتحیُث ُوضع من قبل جماعة المجاھدین المأمونة،هللاسبیلفيمجاھداً 

حتى ینضج على ھدوء وإذا فتح هللا علیھ وارتضاه المسلمون وجاَء زماُنُھ فلیكن مكاَن أسامة بعدھا، ما 

ھذهلھا،صالحغیرفھومستقلة قیادةاآلن ھویكونأنلكنبابھ، المشكلة؟!! إنما البد لكل شيء أن یؤتى من 

وقد أجرى مركز   .!!شیئایكونأنعلىھوإصرارهلقوةاستیعابھفيفشلناونحنمقتنع،غیرھولكنقناعتنا،

یشاورونا الفجر قبل نحو أسبوعین لقاًء معھ [ما كان إلخوة الفجر أن ُیجروه، لكن قدر هللا وما شاء فعل، فھم لم

فیھ ولم یرجعوا إلینا، والواجب علیھم كمؤسسة إعالمیة جھادیة ناشرة لنا، شبھ رسمیة، أن یرجعوا لنا 

  ویشاورونا في أي عملیة ترویج لقیادات وتزكیة لھم عند األمة!!] 

السؤالعلیھُیطَرح أنیعني(السؤالخاللمناللقاءفياألخ نجمكالمفيالكبیرةالثغرةتالحظأنتولھذا

) : اآلتي

.منھاھوموقعھبینوالذماً والمدحاً الأبداً القاعدةیذكرلمھو!القاعدة؟تنظیممنیا نجم أنتموقعكماـ 

ماالوحیشيناصربصیرأبيالشیخبقیادةمعروف" العربجزیرةفيالقاعدةتنظیم"فرعلھالقاعدةتنظیمـ 

فقطھو، المطباتھذهیتفادىھوبلیستطیع،والطبعاعلیھ،عّرجوالھذایذكرلممنھ؟نجمیاأنتموقعك

  !وبس" كومندان"

أما نحن فموقفنا ھو كاآلتي في ھذه المسألة وما شابھھا : أن الجماعة ممثلة في قیادتھا تنظر ھل ھذا األخ صالٌح 

لفالني أو ال؟ فإن كان فنتوكل على هللا، وإن لھذا العمل أو ال؟ صالٌح ألن یكون قیادًة في المكان الفالني والعمل ا

رأت القیادة أنھ ال یصلح، أو أن العمل بھذا الشكل غیر صالح، فتقول : یا فالن أنت ال تصلح لھذا، أو ھذا 

؛ مروني بما شئتم وما ترونھ مناسباً  العمل ال یصلح، وعلى ھذا األخ أن یطیع ویقول : سمعاً وطاعًة، وأنا جنديٌّ

  یس لھ علیكم شرٌط.من عمل ول

أما أن یأتي األخ ویشترط أنھ عنده "قروب" (مجموعة) یرید أن یعمل في الجزیرة أو لبنان أو كذلك، وعنده 

  خصوصیات كذا وكذا، ویرید أن یفرض ذلك على الجماعة فھذا غیر الئق.

اس قدر اإلمكان، مع أن الجماعة قد تقبل في بعض الحاالت، ألن الجماعة تعرف أنھا البد أن تستوعب الن

وتحتوي وتوظف البرَّ والفاجر، ولكن ھي موازنات صعبة، ومحل لالجتھاد.

أنهللانسألغیر،الفقطأمراضاً كونھاتعدوالفي نظري الخاص وتقویمي أن أكثر تلك األشیاء الحقیقةفي

یقتاتونوھؤالءتعرف،الوالناسمشكلة،تكلمناوإذامشكلة،سكتنافإذاحقیقیة،مشكلةفينحنلكنیعافینا،



سبیلكفيشھادةً ارزقنافاللھم.. با�والعیاذ،أحیاناً شخصیةمشاحناتإلىاألمریحّولونوقدسكوتنا،على

  .الفتنمنوتنجیناعنابھاترضى

وبالنسبة لكتائب عبد هللا عزام فھم مجموعة صغیرة من اإلخوة في لبنان، قاموا برمي الصواریخ على الیھود 

في مرة أو مرتین أو أكثر، ویسعون لضرب الیھود وضرب قوات الیونیفیل ھناك فجزاھم هللا كل خیر، وھم 

بیننا وبینھم، وجدوا ارتباطاً باألخ نجم (ھذه المجموعة) كانوا على تواصل معنا في فترة ما فلما انقطع االتصال

فارتبط بھم واحتواھم ودعمھم ببعض ما یجمعھ من الدعم، وصاَر شبَھ مشرٍف علیھم ویتحدث باسمھم، ویقول 

عندنا مجموعة وكذا وكذا، فھو في الحقیقة لم یؤسس المجموعة. وعلى كل حال من آخر التطورات أننا نحاول 

المذكور وأن یكون مع الجماعة منضبطاً، وُیعطى لھ مثال اإلشراف الرسمي على مرة أخرى استیعاب األخ نجم

العمل في لبنان مع اإلخوة "كتائب عبد هللا عزام"، ویكونون تحت القاعدة... لكن ھناك مشكالت وعقبات، فیھ 

  التوفیق.ھو وتقویمنا لھ، وفي بعض من معھ في ساحتنا ممن عرفناھم.. وهللا المستعان وھو سبحانھ وليّ 

  فھذه لمحة بسیطة، تعطیكم بعض التصور عن أحوال ساحتنا في مرحلتنا الراھنة.

  وهللا موالنا وموالكم، نعم المولى ونعم النصیر.

  اللھم أصلح أحوالنا یا رب العالمین.

  

  


