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كلمة صوتیة للقائد أبي دجانة القصیمي -حفظھ هللا- 

يف ظل احتدام املعركة بني احلق و الباطل و بني محلة القرآن و عبدة الصلبان و بني أصحاب الفضيلة 
و أتباع الرذيلة يقف اVاهدون يف مايل أمام العدو الصلييب احملتل الغاشم وقفة صمود واستبسال باذلني 
يف ذلك الغايل و النفيس حمققني بذلك سنة التدافع ( هذان خصمان اختصموا يف ر]م ) و بعد قرابة 

ست سنوات من احلرب سعى العدو خالهلا إىل حتقيقةانتصار ميداين عسكري و انتصار سياسي و 
تنفيذ بعض األجندات اخلبيثة لتوريط الشعوب املسلمة يف الدخول يف حرب مع ابنائهم اVاهدين إال 

ان مجيع هذه احملاوالت باءت بالفشل و هللا احلمد و املنة و حول هذه املشاريع اخلبيثة لنا وقفات 
ايضاح و تبيني ألمتنا املسلمة ....	

الوقفة األوىل ال خيفى على املتابع للوضع السياسي يف مايل ما قام به العدو الصلييب احملتل عرب سنوات 
مضت من تاجيج النعرات القبلية و الثارات اجلاهلية الشغال أبناء القبائل املسلمة يف حروب جاهلية و 
االنشغال عن مقارعة احملتل الصلييب و تسهيل كل ما من شانه إرساء هذه احلروب حىت اصبح القاتل 
ال يدري يف ما قتل و املقتول يف ما قتل اىل ان بلغ األمر باملسلمني إىل ماساة عظيمة و ال حول و ال 

قوة باهللا .	

فبادر اVاهدون يف خطوات مباركة طيبة اىل اإلصالح بني القبائل املسلمة و توجوا جهودهم بالوحدة 
املباركة فكان إصالح ذات البني بني القبائل من جهة و إجتماع كلمة اVاهدين حتت راية واحدة و 

امري واحد من جهة اخرى يف خطوة غري مسبوقة يف مايل فاجتمعت القبائل و توحدت جهود 
اVاهدين و تآخى املسلمون تآخي األوس و اخلزرج و أسقط يف يد العدو و فشل مشروعه الذي 
رتب له سنني طويلة و ضاعت عليه الفرصة و انقلب السحر على الساحر و احلمد هللا رب العاملني	



الوقفة الثانية مشروع موك او الدوريات املشترك و هو مشروع يهدف إىل استقطاب بعض ضعاف 
النفوس لتدريبهم للخروج يف دوريات مع العدو احملتل حلرب اVاهدين و فور طرح العدو للمشروع 

و ابتداء تنفيذه على ارض الواقع قام اVاهدون بنشر بيانات توعوية حتذر من الدخول يف هذا املخطط 
اخلبيث و تبني ان الدخول فيه مواالة صرحية للكافرين و مت توجيه النصح و التبيني كذلك ألعيان 

القبائل و مشاخيهم و كل من استطاع اVاهدون الوصول إليه و بعد بذل الوسع يف النصح و البيان و 
إقامة احلجة و اإلعذار أىل اهللا مت تنفيذ العملية االستشهادية املباركةاليت قام ]ا األخ عبد اهلادي 

االنصاري تقبله اهللا داخل الثكنة الرئيسية يف غاو اليت أسفرت عن سقوط عدد كبري من القتلى و 
اجلرحى يف صفوف هذه الفئة ( اليت ) إرتضت أن تصطف يف صف النصارى فتهاوى مشروعهم و 
بطل سحرهم و هم اآلن يف حماولة جلمع مرتزقتهم مرة أخرى من اجل حتقيق هذا املشروع الفاشل 

موسعني جهودهم اىل متبكتو و كيدال فنقول لكل من سولت له نفسه الدخول يف هذا املشروع 
اخلبيث ان يتقي اهللا الذي خلقه و خياف من عقابه و ال يبع دينه بعرض من الدنيا زائل و يؤثر الباقية 
على الفانية و إن الدخول يف هذا املشروع هو كفر و ردة عن دين اإلسالم كما بني ذلك يف كلمة 

نائب امري اجلماعة املعنون ب( وستذكرون ما أقول لكم ) و من أنذر فقد أعذر ..	

الوقفة الثالثة قام العدو احملتل البائس العاجز كذلك بطرح املشروع اجلديد القدمي مشروع 
( contenement ) والذي يهدف لتسليم كل اجلبهات و القبائل سالحها و تسجيله بشكل 

رمسي و اإلنضمام ملايل و الدخول حتت حكمها و أوامرها و سياستها و العمل عسكريا يف جيشها و 
هنا يضع العدو احملتل مفترق طرق للجبهات و القبائل اما العمالة الواضحة و الوقوف مع الظاملني و 

اما االنبطاح ليمارس الظاملون ظلمهم و بطشهم عليهم . إخواين املسلمني ، ايتها القبائل األبية إن اهللا 
خلق اخللق و جعله قسمني ، مسلمني و كفار ، ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن ) ، 

فال حيل ملسلم يشهد ان ال إله إال اهللا و أن حممدا رسول اهللا ان يتوىل الكافرين باي نوع من التويل 
فمن فعل ذلك فحكم اهللا فيه واضح بني ( و من يتوهلم منكم فإنه منهم ) فمن اختذهم أولياء فقد 
صار منهم حكمه حكمهم ال فرق ، مث كيف لرجل حر ان يسلم سالحه ملن قتل أباه و أخاه و 

انتهك العرض و اغتصب األرض ، أيها الرجال كيف نسيتم ما صنع اجليش املايل العميل ، هل غابت 



عنكم مشاهد أبنائكم العزل و هم حيرقون بالنار و يرمون يف األبار ؟ أال تذكرون اغتصاب العفيفات 
من املسلمات ؟ اال تذكرون كيف كانوا يضعون كبار السن يف األكياس و يلقو°م يف األ°ار ؟ هل 

نسيتم جرمهم األعظم و األكرب أ°م جلبوا العدو احملتل ألرضكم الذي ما نعم الناس باألمن بعد 
قدومه .. ماذا قدمت مايل للشعوب املسلمة هل سقتهم املاء ؟ هل اعطتهم الطعام ؟ هل وفرت هلم 

الكساء ؟ هل وفرت هلم الدواء ؟ هل مدت هلم الكهرباء ؟ 	

أيها املسلمون إياكم أن تراهنوا على قيادات جعلت عدو االمس صديق اليوم باعت القضية فال شريعة 
أقيمت و ال حقوق استرجعت و ال ظلم توقف مث تراهم يقفون معه يصوتون له يف اإلنتخابات و 
يصفقون له يف حفل تنصيب رئيسهم يف خيانة سافرة و بيع واضح للقضية قال ربنا جل و عال يف 

كتابه ( فترى الذين يف قلو]م مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة ) 	

ايها العقالء تاملوا ما يعيشه املسلمون يف مايل من غياب األمن و رغم زعم اجلميع إرادة حتقيق األمن 
فال فرنسا و ال مينسما و ال مايل و ال جبهات استطاعت حتقيق األمن و األمن كما قال اهللا تعال 
يتحقق ألهل اإلميان ( الذين ءامنوا و مل يلبسوا إميا°م بظلم أولئك هلم األمن و هم مهتدون ) و 

تذكروا كيف استطاع اVاهدون يف ايام قليلة بعدة بسيطة أن حيققوا األمن الذي عجزت كل هذه 
القوى عن حتقيقه .	

ايها املسلمون راهنوا على قوم مجعتكم و إياهم اعظم رابطة إنه الدين ، راهنوا على أناس ءاثروا الباقية 
على الفانية ، راهنوا على أهل القرآن ، راهنوا على من بذل دمه دفاعا عن املظلومني ، راهنوا على 

اهل املبادى املستمدة من الكتاب و السنة الثابتني عليها املوفني ]ا ، راهنوا على من هدفه إقامة 
الشريعة و حتكيم القرآن ، واحذروا تلك املشاريع اخلبيثة و اهلها فهي من تتبع خطوات الشيطان ( يا 

أيها الذين ءامنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ).	

ختاما إن من سلك طريق اهللا واتبع منهجه ولزم طريقته فاز و سعد يف الدارين ، و من حاد عن منهج 
اهللا خاب و خسر يف الدارين ، و اهللا معز دينه و ناصر أوليائه (وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده ولكن 

أكثر الناس ال يعلمون ) و احلمد هللا رب العاملني.	
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