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 بسِم هللِا واحلمُد هلِل والصالُة والسالُم على رسوِل هللِا وآِله وصحِبه ومن وااله 
------ 

 أيها اإلخوُة املسلمون يف كِل مكاٍن السالُم عليكم ورمحُة هللِا وبركاتِه.
 وبعد

بني  مستعرة   واحلربُ  -عليه وسلمصلى هللاُ -عث النيب أنه منذ أن بُ  ال خيفى عليكم أيها اإلخوةُ 
 ها.إنكارُ  ال ميكن   اترخيية   ، هذه حقيقة  واملسلمني دون توقفٍ  الصليبيني

، اخلطريةِ  من اإلجراءاتِ  ، مبزيدٍ تسعى حثيثًا يف التمكني إلسرائيل   -الغربِ  زعيمةُ -يكا أمر  واليوم  
الفلسطينيني  شوةِ ، لر  املنامةِ  ندوةِ  ، مث عقدِ إسرائيليةً  منطقةً  اجلوالنِ  ، وإعالنِ ا للقدسِ سفارتِ  نقلِ  مثلِ 

 ليبيعوا أرضهم.
 ترمب:

 -وهذا مهم جدا-إسرائيل غري املقسمة، وفقا هلذه اخلطة القدس سوف تبقى عاصمة 
عاصمة غري مقسمة، ولن نطلب من إسرائيل أن تفرط يف أمنه مطلقا، ال ميكننا فعل ذلك وكما 

 .يعرف اجلميع
 .لقد قمت ابلكثري من أجل إسرائيل نقلت سفارتنا إىل القدس، واعرتفت هبضبة اجلوالن إلسرائي

 

 :نتنياهو
ويف ذات الوقت إسرائيل سوف تطبق قوانينها على غور األردن، وعلى اجملتمعات اليهودية 

يف يهودا والسامراء ويف مناطق أخرى تدرجها خطتك كجزء من إسرائيل، حيث اتفقت الوالايت 
 املتحدة األمريكية على اإلقرار هبا كجزء من إسرائيل، تروق يل هذه النقطة.  

 
بني املسلمني  املتصلِ  عن هذا الصراعِ  احلقائقِ  ببعضِ  إخواين إبجيازٍ  ذكر  أن أُ  اليوم   وأان أودُ 

 والصليبيني.
 .هذا العدوانِ  مواجهةِ  كيفيةِ   حول   النقاطِ  لبعضِ  مث انتقلُ 

 ؟هذا الصراعِ  هي طبيعةُ ما  بدايةً 
 .األبرز   فيه العنصر   الدينُ  اجلانبُ  ميثلُ  إنه صراع  
 .هللاُ  إىل ما يشاءُ  له أن يستمر   توقعُ ، ويُ التاريخِ  عب   ممتد   طويل   صراع  كما أنه 

 ها الكثريون.يعلمُ  طويلةٍ  مع الغربيني يف قصةٍ  الصهاينةُ  حتالف   ويف هذا العصرِ 
 .احلقائقِ  كثريًا منا حياولون أن يهربوا من مواجهةِ   هم، ولكن  فون مشاعر  والغربيون ال خيُ 

 ها عنه.فصلُ  ضد املسلمني ال ميكنُ  احمللية   ، بل إن الصراعاتِ حمليٍ  غريُ  عاملي   نه صراع  كما أ



 

 

 ؟هذا العدوان   ملقاومة   الرئيسية   إذا تبني هذا فما هي األسس  
، ولكن سابقةٍ  ه يف كلماتٍ ما ذكرتُ  بعض   قلياًل، ورمبا أكررُ  فصل  أن أُ  عن هذا السؤالِ  إجابةً  أودُ 

 نا.يف صراعِ  حوريةِ املِ  النقاطِ  من تكرارِ  ال أبس  
 :التاليةِ  للعناوينِ  الكالم   أقسمُ  -الكبريِ  هذا املوضوعِ  تسهياًل لتناولِ - الكرامُ  دعوين أيها اإلخوةُ 

 والتوعية   والدعوة   البيان   جهاد   -
 واإلثخان   والنكاية   القتال   جهاد   -

*** 
 والتوعية   والدعوة   البيان   جهاد  أما  -

 العدوانِ  ان ملقاومةِ يف جهادِ  اخلطورةِ  يف غايةِ  عريضةً  جبهةً  ثلُ ميُ  البياِن والدعوِة والتوعيةِ  فإن جهاد  
 .والسنانِ  السالحِ  من جهادِ  إنه أهمُ  :إن قلتُ  على املسلمني، وال أابلغُ  الصلييبِ 

 :التالية   النقاط   أن أتناول   العريضةِ  هذه اجلبهةِ  كالمي حول    لكي أخلص   وأودُ 
 الوعيِ  معركة   -
 الرتبيةِ  جهاد   -
 الدعوةِ  معركة   -
 السياسي   اجلهاد  -
  الوحدة   -

*** 
ها وخداعُ  األمةِ  تضليلُ  يتمُ  الوعيِ  تغييبِ  ، فمن خاللِ املعاركِ  فهي من أهمِ  الوعيِ  معركةِ أما عن 

 األسئلةِ  طرحِ  ه من خاللِ ، فسأتناولُ من اجلهادِ  اخلطريِ  هذا اجلانبِ  تناول   ل  هِ س  ا، وحىت أُ طاقاتِ  وتبديدُ 
 :التاليةِ 

 : من هم أعداؤان؟السؤاُل األولُ 
 نا؟حلياتِ  كأسلوبٍ   والباءِ  الوالءِ  الثاين: كيف حنيىي عقيدة   السؤالُ 
 ؟أنتُ و : مبن نسرتشدُ الثالثُ  السؤالُ 

*** 
 : من هم أعداؤان؟السؤاِل األولِ أما عن 

هم من هم أمريكا، وأتباع   وعلى رأسِ الدنيا الغربيني اجملرمني يف نا أكابر  ن أعدائِ فال شك أن مِ 
 .وإيران   واهلند   ، وروسيا والصني  احلكامِ 

، واليت للغربِ  التابعةِ عن الدوِل وهو  ،من األعداءِ  خطريٍ  عن نوعٍ  اليوم   أن أتكلم   ولكن أودُ 
 واملسلمني، وهذه الدولُ  املعادي لإلسالمِ  يف املخططِ  فاعلة   ، بينما هي أدوات  عن األمةِ  تدافعُ أهنا  تزعمُ 



 

 

 من العالِ  املنكوبني واملهاجرين يف أماكن   ، وتدعمُ القرآنِ  على حفظِ  شجعُ وتُ  ،قد تبن املساجد  
  .اإلسالميِ 
 ه.ه وسقطاتِ ، وتتناسى جرائم  له املديح   اليت تكيلُ  الشخصياتِ  بعض   ها يستضيفُ بعضُ و 
 ، اإلسالميِ  يف العالِ  األمريكيِ  الصهيوينِ  يف املشروعِ  ، وعامل  إبسرائيل    متصل  هذه الدولِ  أكثرُ و 

 .اجلميعِ  أمام   ونعلًنا، ويطبع ونيتصل اآلخرونسًرا، و  م يتصلُ وبعضهُ 
 والقضية   العربية   الثوراتِ  يدعي أنه حيمي ويؤيدُ  هذه الدولِ  املبكي أن بعض   واملضحكُ 

 ه القواعدُ بالد   ، وحتتلُ مع إسرائيل   والعسكريةِ  األمنيةِ  ه يف االتفاقاتِ ألذنيِ  ا هو غارق  م، بينالفلسطينية  
 .والصومال   يف أفغانستان   األمريكيةِ  اإلقليميةِ  الناتو واألحالفِ  يف حلفِ  ه لتقاتل  قواتِ  ، ويرسلُ األمريكيةُ 

  .مع إسرائيل   جهًرا للتطبيعِ  يرتبُ هم بعضُ و 
 تبددُ  لكنها يف املقابلِ ، و املسلمةِ  عن األمةِ  املدافعِ  مبظهرِ  على أن تظهر   حريصة   هذه الدولُ و 

 األمةِ  لعقيدةِ  إفساديةً  خمططاتٍ  يف الدنيا، ومتارسُ  لقوى املستكبين   والعباد   البالد   سلمُ ، وتُ األمةِ  ثرواتِ 
، واخلديعةِ  ابملكرِ  والفكرِ  اإلعالمِ  عن طريقِ  األمةِ  وعيِ  تغييبِ ب من ذلك أهنا تقومُ  ، مث األخطرُ هاوأخالقِ 

 .وتضليلٍ  ه من اعوجاجٍ ما يف أسلوبِ  ه، وأبنيُ ه وأانقشُ مثااًل حًيا، أعرضُ  ، فسأضربُ ما أقولُ  وحىت أوضح  
 ابلقاعدِة،ما هُ ت   ق  ص  أل  ت فيه أن اثنني أظهر (، ابلنارِ )الالعبون  شريطًا بعنوانِ قناُة اجلزيرِة نشرت 

 كاان على صلةٍ وأهنما  هبا،  مرتبطةٍ  جبماعةٍ  والثاين وصفته أبنه مرتبط  ، امها وصفته أبنه من قياداتِ أحدُ 
على  ، والثاين اتفقت معه على التجسسِ الشيعةِ  بعضِ  اتفقت معه على قتلِ  ، األولُ البحرينيةِ  ابملخابراتِ 

 زعم أنه وجد مفكرةً  ،األمريكيةِ  املخابراتِ يف  سابقٍ  من ضابطٍ  إفادةً  يف الشريطِ قناُة اجلزيرِة ، وزادت إيران  
 سعوديني. أمراء   ثالثةِ  وجد فيها أرقاًما هلواتفِ و  ،فك هللاُ أسر ه أيب زبيدة   الشيخِ  يف جيبِ 

 :التاليةِ  حتت العناوينِ  والتضليلِ  يف االفرتاءِ  على هذا النموذجِ  التعليق   وسأتناولُ 
 احلقائقِ  إخفاءُ و بيُع األوهاِم  -
 ؟يف االفرتاِء على القاعدةِ  اتريخ  لقناِة اجلزيرِة هل  -
مجاعِة قاعدِة و قناِة اجلزيرِة بني  ؟ أو ابألحرى ما املشكلةُ ذلك االفرتاء  قناُة اجلزيرِة  ملاذا متارسُ  -

 ؟اجلهادِ 
*** 

 احلقائقِ  إخفاءِ و األوهاِم  بيعِ أما عن 
من  جمموعةً  -اإلعالميِ  التضليلِ  منوذًجا يف سياسةِ  الذي ميثلُ - فقد تضمن هذا الشريطُ 

ها على أن ختفي   اجلزيرةُ  حترصُ  خطرية   هناك حقائقُ  ، ويف املقابلِ ها للجمهورِ بيع   حاولت اجلزيرةُ  األوهامِ 
 عنها. وال تتحدث  

 :ها للجمهورِ أن تبيع   اجلزيرةُ  اليت حاولتِ  فأواًل ما هي تلك األوهامُ 



 

 

 .قاعدِة اجلهادِ  ماعةِ اعرتف به جب وماحممٍد  عليٍ   صالٍ حممدٍ  إلصاقِ  حماولةُ : األولُ  الوهمُ 
 .قاعدِة اجلهادِ  ماعةِ جب البلوشيِ  يب حفصٍ أل ه اجلزيرةُ ما نسبت  حماولُة إلصاِق الثاين:  الوهمُ 
 .السابقِ  األمريكيةِ  املخابراتِ  ضابطِ  : كالمُ الثالثُ  الوهمُ 

*** 
قاعدِة  ماعةِ له جب ال عالقة  صاٍل علٍي حممٍد  حممًداأن  نا ببساطةٍ : فجوابُ األولِ  أما عن الوهمِ 

 .اجلهادِ 
يتناقض متاًما  -عليه مكرهٍ  لو كان صادًقا فيه وغري  - البحرينيةِ  ه مع املخابراتِ وما ذكره عن تعاونِ 

 . اجلهادِ قاعدةِ  مجاعِة مع منهجِ 
 فضح   تزيدُ  من األسبابِ   إضافيةٍ جمموعاتٍ  ، ولكن هناك ثالثة  اجلزيرةِ  فريةِ  يف دحضِ  وهذا كافٍ 

 .اجلزيرةِ  فريةِ 
 .هلكالمِ  اجلزيرةِ  صياغةِ  حول إعادةِ  األوىل من األسبابِ  اجملموعةُ 
 .اليت عومل هبا حول املعاملةِ  من األسبابِ  الثانيةُ  اجملموعةُ 

 ومع احلكوماتِ  املارقةِ  مع الفرقِ  نا يف التعاملِ مبنهجِ  تتعلقُ  من األسبابِ  الثالثةُ  واجملموعةُ 
 .فيها من عقودٍ نا ، ورأيِ العميلةِ 

*** 
 هلكالمِ  اجلزيرةِ  صياغةِ  حول إعادةِ  األوىل من األسبابِ  اجملموعةِ اما عن 
، يف القاعدةِ  نه عضو  إ :ل يقل   -ه له اجلزيرةُ ه الذي نسبت  يف كالمِ -علي حممد صال  فمحمد  

  وجماهدين". القاعدةِ  من تنظيمِ  أفراد   أنتم"و  :له يقولُ  ضابط  املخابراِت البحرينيةِ ه أن كالمِ يف  ولكنه قال 
، بل تفوقت عليه، فأعطت البحرينِ  االستخباراتِ  قاله ضابطُ  مبا ل تكتفِ   اجلزيرةِ قناة  ولكن 

 .القاعدةِ  ه من قياداتِ فجعلت   ،أعلى رتبةً علي حممد صال  احممدً 
، ال يستغرُب من قناِة اجلزيرِة، كما سيتضُح من   سوابِقها إن شاء  هللاُ.وهذا افرتاء  زائد  مركب 

مث  البدريُ  إبراهيمُ  قبلُ ، استخدمها من مكشوفةً  لعبةً  هذه أصبحت   القاعدةِ  قياداتِ  وقصةُ 
 ه.انكشف كذبُ 

عليهم  وال تقبضُ  ،يف البحرينِ  مجاعِة قاعدِة اجلهادِ من  أعضاء   عن وجودِ  وهل أمريكا تسكتُ 
 .للقاعدةِ  يف جوانتاانمو متهمني ابالنتماءِ  نيونيهم جلوانتاانمو، مع أنه كان هناك حبر وترحلُ 

*** 
 .علي حممد صال حممد   اليت عومل هبا املعاملةِ  حول  فهي  من األسبابِ  الثانيةُ  اجملموعةُ وأما 

 .اللينةِ  ذه املعاملةِ هب من القاعدةِ  قائد   هل يعاملُ ف



 

 

 والسفارةِ  مبسؤولني من القنصليةِ  يتصلُ ، و ه مراًرابه أسرتُ  فقط، وتتصلُ  أشهرٍ  ة  أربع بسُ حيُ 
 .يف الرايضِ  البحرينيةِ 

عن  مثاًل: "توقفتُ  يقولُ  ، حيثُ للمحققني ذلك ، ويقولُ عما يشاءُ  ويسكتُ  مبا يشاءُ  يتكلمُ و  
 !!!".األسلحةِ  أو طلبِ  السالحِ  من متلكِ  ، وإيش السببُ اتصايل ابإلخوةِ  عن إيش سببُ  احلديثِ 

ما  بِ س  على ح   -أشهرٍ  بعد عدةِ -، حيث قالوا له شديدةٍ  معه بنعومةٍ  واحملققون كانوا يتعاملون
 ترى سجنك راح يطول، إيش سبب اتصالك ابإلخوة املطلوبني".ك نفس   إنقذ  : "كر يف الشريطِ ذ  

 فقال هلم: "عندي موضوع راح أقوله لكم احلني أان أتخرت فيه".
يف  بقياداتٍ  ه من االتصالِ ما يزعمُ  بسببِ  معتقل  - القاعدةِ  من قياداتِ  فهل هناك قائد  

 ه.ابختيارِ  أشهرٍ  إال بعد عدةِ  له احملققون السعوديون، مث ال يتكلمُ  يتوسلُ  -القاعدةِ 
أم من أوِل دقيقٍة يُعلُق وجُيلُد ويُكهرُب ويُ غ ر ُق يف املاِء كما فعلوا مع الشيِخ خالد شيخ حممد 

ه املكسوِر، كما فعلوا مع الشيخ أيب زبيدة  فك هللاُ أسر ه، فك هللاُ أسر ه، ويُعذُب بتحريِك عظِم فخذِ 
 الذي افرتت عليه اجلزيرُة.

"إنت إبمكانك أن تنقذ نفسك، قال له:  السعوديِ  التحقيقِ  مدير   ه أبن  يف كالمِ  مث يتناقضُ 
ما  للبحرين ترى الرجل ما عنده شيءإحنا املوضوع عندان املوضوع كبري، كل ما حققنا معك وأرسلنا 

، وممكن يضرب أهداف عليه شيء ألن كان البحرين يرسلون تقارير أنه ممكن أن يضرب أهداف أمريكية
 ".أو أهداف يف السعودية يف البحرين

 عنه!!! ابإلفراجِ  للمطالبةِ  من وفدٍ  أكثر   أرسل   امللك  كر أن ه ذ  أنمع 
 ؟أمريكيةٍ  أهدافٍ  يف ضربِ  ابلسعيِ ه تتهمُ  إن البحرين  قوِله أهنم قالوا له: هذا مع  فكيف يتفقُ 

ه أمريكية أو ابتصالِ  أهدافٍ  ضربِ ل سعِيهأمريكا شخًصا مشتبًها يف  أن ترتك   وهل ميكنُ 
 .ه جلوانتاانمودون أن ترحل   يف السعوديةِ  ابلقاعدةِ 

يسعى  -كما افرتِت اجلزيرةُ - القاعدةِ  من قياداتِ  لشخصٍ  عوديِ السُ  األمنِ  ضباطُ  وكيف يقولُ 
 : "ترى الرجل ما عنده شيء ما عليه شيء".يف السعوديةِ  القاعدةِ  بقياداتِ  لالتصالِ 

إذن فهناك قيادات  غريُه يف البحريِن  -كما افرتِت اجلزيرةُ -مث إذا كان هو من قياداِت القاعدِة 
ف يكوُن حممد  صال حسب  افرتاِء اجلزيرِة، ألن كلمة  )قياداٍت( مجُع مؤنٍث سال  لكلمِة )قيادِة(؟ فكي

علي حممد قيادة  من قياداِت للقاعدِة يف البحريِن، مث ال يتشاوُر معهم؟ بل كيف ل يتصل  بقيادِة القاعدِة 
املركزيِة خبصوِص هذا األمِر اخلطرِي؟ من الذي أعطاه الصالحية  أن يعقد  هذا االتفاق  املنفرد  مع ضباِط 

ه من ه على أتكدِ ها، ويبن موافقت  وعلى منهجِ  القاعدةِ  من قياداتِ  االستخباراِت البحرينيِة؟ وكيف يكونُ 
 مرتًدا خائًنا عمياًل؟ امللك   تعتبُ  ، مع أن القاعدة  ابألمرِ  امللكِ  علمِ 

  .خيفيها ات  وثغر علي حممد  حممد صال يف كالمِ  ة  واضح ات  ناك تناقضإذن ه



 

 

ه من ه يف اقرتابِ شتبُ أو يُ  يقرتبُ  ها فرد  أن يعامل   ال ميكنُ  ة املرفهةُ هذه املعاملُ  حالٍ  وعلى كلِ 
 .القاعدةِ  أبنه من قياداتِ  -هايف افرتائِ - ه اجلزيرةُ كم مبن تصفُ ، فما ابلُ القاعدةِ 

ما وقع  ه عن كلِ ه أبنه سيعوضُ ويعدُ  ،القاعدةِ  قياداتِ  أحد   البحرينِ  ملكُ  مث كيف يستقبلُ 
 ؟القاعدةِ  أيًضا من قياداتِ  البحرينِ  أن ملك   عليه، هل فات اجلزيرةُ 

 يقول املثل: إذا كنت كذواًب فكن ذكوًرا.
 نكلُ عذبون ويُ حيث يُ  يرحلون جلوانتاانمو ابلقاعدةِ  أبن هلم صلةً  شتبهُ ، أو من يُ القاعدةِ  أعضاءُ ف

وال يُطلُق  .قتلون أو يسجنون سجًنا مفتوًحايُ  ه، مثوأشد   عذبون أنكى العذابِ يُ  ويف السعوديةِ هبم، 
 سراُحهم بعد أربعِة أشهٍر من املعاملِة املرفهِة.

 .للقاعدةِ  االنتماءِ  بل هناك حبرينيون معتقلون يف جوانتاانمو بتهمةِ 
قد  من هم، مع أنه مؤكد   ، ول يقل  يف اجلزيرةِ  القاعدةِ  ألفرادِ كان ينوي الذهاب  أنه   هو يقولُ مث 

هم ؤ لصق أمسان تُ ول يقل لنا هل هم ممإن كان صادًقا فيما قال، ه للسعوديني، هم يف اعرتافاتِ ذكر امساء  
 ه، أم ال؟مثلُ  ابالفرتاءِ  ابلقاعدةِ 

عليها  سيطرُ اليت يُ  يف املناطقِ ل يقاتِل الشيعة ،  العربِ  يف جزيرةِ  القاعدةِ  أن تنظيم   ومن الغريبِ 
 ومنعِ  والغربيةِ  األمريكيةِ  املصالِ  بضربِ  -رمحه هللاُ - الدنٍ  بنِ  أسامة   الشيخِ  وإمنا نفذ أوامر   ،سعودٍ  آلُ 

 تنظيُم القاعدِة يف جزيرِة ، فكيف خيالفُ ملا اعتدى عليه السعوديِ  لألمنِ  ، مث وجه ضرابتٍ البرتولِ  سرقةِ 
ه تعتبُ  نظامٍ  حلسابِ  من الشيعةِ  أفرادٍ  ه على قتلِ ، ويعينُ رمحه هللاُ  أسامة   به من الشيخِ  ه املأمور  منهج   العربِ 

 .خائًنا مرتًدا القاعدةُ 
عن  له عند احلديثِ  ، فسأتطرقُ واليمنِ  والشامِ  يف العراقِ  الشيعيةِ  للتنظيماتِ  القاعدةِ  أما قتالُ 

 .إن شاء هللاُ  يف هذا الشأنِ  املستقرةِ  اهوسياستِ  القاعدةِ  منهجِ 
مث  ،السالح   حضر  ليُ  للسعوديةِ  ن يسافر  ألعلي حممد صال  حممد   هل حيتاجُ  ؛الغريبُ  مث األمرُ 

ه أن توفر   البحرينِ  الستخباراتِ  كنُ ، وميُ مكانٍ  من كلِ  السالح   ه أن يشرتى  ميكنُ  همع أن ؟ه للبحرينِ يهربُ 
 لالنكشافِ  املخطط   ، ويعرض  ه للخطرِ نفس   ، بداًل من أن يعرض  سهولةٍ  ه له بكلِ ه عليه وتيسر  له، أو تدل  

 !!!زعمكما 
 .هذه التحركاتِ  وليس لكلِ ، من مسدسٍ  ألكثر   ال حيتاجُ  شخصٍ  إن اغتيال  

*** 
 ؛للقاعدةِ علي حممد صال  حممدٍ  بنسبةِ  اجلزيرةِ  افرتاء   ظهرُ تُ اليت  الثالثة من األسبابِ  اجملموعةُ أما و 

 . عقودٍ  نا فيها من، ورأيِ العميلةِ  ومع احلكوماتِ  املارقةِ  مع الفرقِ  يف التعاملِ  القاعدةِ  مبنهج تتعلقُ ف
، اليت مثلت  (اجلهاديِ  للعملِ  عامة   )توجيهات   من وثيقةِ  مثااًل على ذلك مبقتطفاتٍ  وأضربُ 

 جاء فيها: ، حيثُ اختياراتِنا العملية  احملققة  للمصاِل يف هذه املرحلةِ 



 

 

 :أواًل: متهيد  "
 ذو شقني: نا يف هذه املرحلةِ أن عمل   مما ال خيفى على اإلخوةِ  -1

 .عوي  ، والثاين: د  عسكري  : األولُ 
 أمريكا  العامليِ  الكفرِ  أواًل رأس   يستهدفُ  العسكري   وأن العمل   -2

 ."انها احملليني احلاكمني لبالدِ ، واثنًيا حلفاء  ها إسرائيل  وحليفت  
إذن فنحن نعتُب ملك  البحريِن اخلائِن املرتِد من أعدائِنا، فكيف يتفُق هذا مع حرِص حممٍد 

حممد على رضا امللِك، وعلى أن عمل ه لصاِل الوطِن، الذي يسيطُر عليه امللُك، وأنه زار صال على 
 امللك  بعد عودتِه، وطمأنه امللُك، هذه تصرفاُت شخٍص يناقُض منهج  القاعدِة تناقًضا اتًما.

 :نفس الوثيقة يفمث جاء 
 اثنًيا: توجيهات مطلوبة."

.................... 
  ،العامليِ  الكفرِ  رأسِ  على إهناكِ  العسكريِ  يف العملِ  الرتكيزُ  -2

 عسكراًي واقتصاداًي وبشراًي،  ستنزف  حىت يُ 
 ."هللاِ  . قريًبا إبذنِ واالنزواءِ  من الرتاجعِ  ملرحلةٍ  وينكمش  

 مث جاء فيها:
  ال يتعارضُ  العامليِ  الكفرِ  على رأسِ  والرتكيزُ "

 ظامليها  يف جهادِ  املسلمةِ  الشعوبِ  مع حقِ 
 ."والسالحِ  واليدِ  ابلقولِ 

  مث جاء فيها:
 عتدى يُ  أرضٍ  وبورما ويف كلِ  نا يف الفلبنيِ إخوانِ  ومن حقِ "

 فيها على املسلمني أن جياهدوا من اعتدى عليهم.
 طرران لذلك، إال إذا اضُ  ،مع األنظمةِ  القتايلِ  االشتباكِ  عدمُ  -3

 ، كما يف أفغانستان    األمريكانِ  جزًءا من قوةِ  شكلُ يُ  احملليُ  النظامُ  كأن يكون  
 ، العربِ  وجزيرةِ  كما يف الصومالِ   عن األمريكانِ  اجملاهدين نيابةً  قاتلُ أو يُ 

 ."والعراقِ  والشامِ  اإلسالميِ  اجملاهدين كما يف املغربِ  بوجودِ  أو ال يقبلُ 
 مث جاء فيها:

  واإلمساعيليةِ  الروافضِ  مثلِ  املنحرفةِ  الفرقِ  مقاتلةِ  عدمُ  -4"
 ، السنةِ  أهل   ما ل تقاتل   املنحرفةِ  والصوفيةِ  والقاداينيةِ 
 منها،  املقاتلةِ  على اجلهاتِ  الردُ  قتصرُ ي  ف هموإذا قاتلت



 

 

  ضربُ  تجنبُ نا، ويُ عن أنفسِ  أننا ندافعُ  مع بيانِ 
 م عبادتِ  أماكنِ هم و يف مساكنِ مقاتليهم وأهاليهم  غريِ 

  يف كشفِ  . مع االستمرارِ الدينيةِ م هم وجتمعاتِ وموامسِ 
 ."والسلوكيِ  هم العقديِ هم واحنرافِ ابطلِ 

 ها على أفرعِ بعد عرضِ  صدرت، و اإلعالمِ  وقد علقت عليها وسائلُ  ،منشورة   وهذه الوثيقةُ 
، بشيءٍ  فلم يعلق   شرت  ، مث نُ بشيءٍ  ، فلم يعلق  ها بسنةٍ قبل نشرِ  البدريِ  رسلت إلبراهيم  ، وقد أُ القاعدةِ 

 فيمن يدمنوهنا. ه، فما احللُ أكاذيبِ  آلةِ  بتحريكِ  صل، بدأضده، مث فُ  القراراتُ  فلما صدرتِ 
، وما زالوا يقاتلوهنا يف يف العراقِ  الشيعية   التشكيالتِ  نا كانوا يقاتلون  أن إخوان   ومن هذا يتضحُ 

 معهم. وتتفاهمُ  مع األمريكانِ  ، وتتحالفُ السنةِ  أهل   تاجمُ  مسلحة   ، ألهنا تشكيالت  اليمنو  الشامِ 
مع  واملطبعةِ  لألمريكانِ  العميلةِ  املرتدةِ  األنظمةِ  حلسابِ  املارقةِ  أفراًدا من الطوائفِ  أما أن نقتل  

 منها. إىل هللاِ  نبأُ  وأابطيلُ  ، فهذه أضاليلُ للملكِ  والوالءِ  الوطنِ  ، حتت دعاوى حبِ إسرائيل  
ن أييت أل، فحىت اليومِ  القاعدةِ  من إنشاءِ  يفِ الس وحدِ  الشمسِ  كشعاعِ   بني   نا هذا واضح  ومنهجُ 

 وكذب   ، فهذا افرتاء  عميلةٍ  مرتدةٍ  حكومةٍ  خمابراتِ  حلسابِ  العمل   للقاعدةِ  وتنسبُ  أو قناة   شخص  
 .وهبتان  

 مع منهجِ  يتناقضُ  -رةِ  اجلزيحسب روايةِ - حممد عليصال  ما سقط فيه حممد  وابلتايل فإن 
 مثلُ  ،ا القاعدةُ اليت أصدرت   وخطاابيت والواثئقُ  أسامة   الشيخِ  ي كشفت عنه خطاابتُ ذال ،املتواترِ  القاعدةِ 

  .ها من اإلصداراتِ (، وغريِ اإلسالمِ  نصرةِ  ( و)وثيقةُ اجلهاديِ  للعملِ  عامة   )توجيهات  
 يف هذا التسحيلِ  املتأمل   إن الناظر   :له، وهيوأمثاِ علي حممد صال  عن حممدٍ  أخرية   كلمة  بقيت ٍ 

 هلما: اثلث   احتمالني الحد أل ، يصلُ ، الذي أخرجته اجلزيرةُ الغامضِ  الناقصِ 
 عميل   حًرا خمتاًرا، فهو حينئذٍ  صادًقا فيما يقولُ  علي حممد صال حممد   األول: أن يكون  

، ه يف اآلخرةِ كبى قد تلكُ   ، وقع يف طاماتٍ عوديةِ السُ  مع املخابراتِ  ومتعامل   البحرينيةِ  للمخابراتِ 
 عما بدر منه من إظهارِ  هللا   وأن يستغفر   ،الطواغيتِ  من كلِ  الباءةِ  ، وإعالنِ ابلتوبةِ  فيجب عليه أن يبادر  

 .ذلك من الضالالتِ  وغريِ  والوطنِ  ه للملكِ والئِ 
مع  اتفق ويتفقُ  تعدوا عنه، ألهنم ال يعلمون عالم  أن يب والتقوى واجلهادِ  الدينِ  على أهلِ  وجيبُ 
 ذرُ وحتُ  ،هذه السقطاتِ  دينُ تُ  قاعدِة اجلهادِ  مجاعة  أن  واأن يعلم يه وعلى اجلميعِ كما عل،  هؤالء الشياطنيِ 

منه  القاعدةُ  لتبأتِ  يف القاعدةِ  عضوٍ  ، فإن الذي سقط فيه هذا لو ارتكبه أقدمُ امنها ومن أصحاهبِ 
 رت منه.وطردته وحذ  

 يف أن يبني   مكرًها فيما قال، فعليه أن جيتهد  علي حممد صال  حممد   الثاين: أن يكون   االحتمالُ 
 .له خمرًجا جيعل   هللا   ه، ومن يتقِ عن عرضِ  ذب  ويُ  ،هساحت   ئ  بِ ويُ  ،ذلك



 

 

*** 
علي حممد صال  حممدٍ  ه عن نسبةِ أن تبيع   اجلزيرةُ  الذي حاولتِ  األولِ  كان هذا عن الوهمِ 

 .البلوشيِ  أيب حفصٍ  تسجيلُ وهو الثاين:  الوهمِ ، أما عن للقاعدةِ 
قالت  يةِ البحرين ستخباراتِ ن االإ :، ول يقليف القاعدةِ  نه عضو  إ :ل يقل   البلوشيِ  أبو حفصٍ ف

 .يف القاعدةِ  إنه عضو   :له
 .هللاِ  جندِ  يف مجاعةِ  إنه عضو   :بل ل يقل  

، مث أضافت هللاِ  جندِ  يف مجاعةِ  ضو  إنه ع :قالت -املعهودةِ  ها الواثئقيةِ أبمانتِ -اجلزيرِة  قناة  ولكن 
 .ابلقاعدةِ  مرتبطة   هللاِ  جندِ  ها أن مجاعة  من عندِ 

 البحرينيةِ  ابملخابراتِ  مرتبطة   ادِ قاعدِة اجله مجاعة  أن  املشاهدين وهم  لتذلك اجلزيرِة  قناةُ  افرتت  
 جندِ  ، ومجاعةُ هللاِ  جندِ  ةِ جبماع -سب افرتاِء اجلزيرةِ ح- مرتبطة   ، فالقاعدةُ مفرتىً  طويلٍ  ومهيٍ  عب طريقٍ 

 مرتبط   البلوشيٍ  ، وأبو حفصٍ البلوشيِ  يب حفصٍ أب -سب افرتاِء اجلزيرِة مرًة اثنيةً ح- مرتبطة   هللاِ 
، ولتحيا حرُب السالمُ  وعلى العقولِ  ،البحرينيةِ  ابملخابراتِ  مرتبطة   ، إذن فالقاعدةُ البحرينيةِ  ملخابراتِ اب

 . الُعديدأمريكا الدعائيُة السوداُء، من القيادِة املركزيِة األمريكيِة يف قاعدةِ 
 .اعدةِ ابلق ليست مرتبطةً  هللاِ  جندِ  مجاعة  أن : شديدٍ  ابختصارٍ احلقيقُة و 

 .العنكبوتِ  خيوطِ  كلِ   يف هدمِ  وهذا كافٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فأقولُ  واالفرتاءِ  اإلفكِ  فضحِ  زايدةِ  من اببِ  ولكن أزيدُ 
 انِ هلا ابلطالب ه ال ارتباط  أن مجاعت   حفيٍ ص ذكر يف حديثٍ  هللاِ  جندِ  مجاعةِ  ابسمِ  إن املتحدث   -
 .اإليرانيةِ  الداخليةِ  وزارةِ  أن هذه هي افرتاءاتُ ذكر ، و أو القاعدةِ 



 

 

 
 الداخليةِ  لوزارةِ  الدعائيةِ  سياسةِ مع ال تتفقُ  للقاعدةِ  هللاِ  جندِ  مجاعة  اجلزيرِة  قناةِ  نسبةُ فإذن 

 .اإليرانيةِ 
، بل قال هللاِ  جندِ  ا يف مجاعةِ أنه كان عضوً  يف التسجيلِ  ل يقل   البلوشيِ  إن أاب حفصٍ وأيًضا ف -

نريدك أن ترى هذه اجلماعة : "هللاِ  جندِ  قال له عن مجاعةِ  الشروقي   أمحد   البحرين   املخابراتِ  ضابط   إن
 ع جند هللا".م"أنت : بعد ذلك االستخباراتِ  اطُ بضمث قال له  ".هامن تنتمي وما فكرُ إىل 

، هللاِ  ندِ ج جلماعةِ  ل ينضم   اإليرانيةِ  احلكومةِ  الِ لقت مجاعةً  ن  ملا كو   البلوشي   كما أن أاب حفصٍ   -
 . الفرقانِ  تسمت أبنصارِ و ، الفرقانِ  ، اليت انضمت فيما بعد جلماعةِ هللاِ  أنصارِ  مجاعة   ن  بل كو  

*** 
 األمريكيِ  ستخباراتِ اال ابطِ ض كالمِ   فهو عن هأن تبيع   اجلزيرةُ  الذي حاولتِ  :الثالثُ  الوهمُ أما 

 من األسرةِ  لثالثةٍ  هواتف   رقامُ أفيها  مفكرةً  -فك هللاُ أسر ه- الذي زعم أنه وجد مع أيب زبيدة   .السابقِ 
 .السعوديةِ  املالكةِ 

 تعذيًبا شديًدا اعرتف األمريكانُ  ذبقد عُ  -فك هللاُ أسر ه- أن أاب زبيدة   ال بد أن أبني   بدايةً 
 ه ليضغطوا عليه.فخذِ  عظمةِ  ه، منه أهنم كانوا يستخدمون كسرِ ببعضِ 

 .فهةً مر  معاملةً  عاملُ يُ  -دهاحياِ و  اجلزيرةِ  أمانةِ  ب  س  ح  -علي حممد صال  بينما كان حممد  
 الكوجنرسِ  تقريرِ  يف ذكر  ل تُ  -السابقُ  األمريكيُ  االستخباراتِ  اليت ذكرها عميلُ - هذه القصةُ مث 

، مخسني مرةً  يف ذلك التقريرِ  كرت  ُذ  زبيدة   أيب مع أن كلمة   ،من سبتمب احلادي عشر   عن أحداثِ  الرمسيِ 
 !!!السابقِ  ضابطِ من ال اإلفادةِ  هلذهِ  تطرقٍ  مرتني. دون أيِ  كرت  العابدين ُذ  زينِ  وكلمةُ 



 

 

 
 أكثرُ  ، أألن اجلزيرة  اجلزيرةِ  ةِ شاشعاًما على  عشر   إال بعد تسعة   هذه املعلوماتِ  فلماذا ل تظهر  

 ؟سخاءً 
أن  ميكنُ  هذه األرقام   ، فقال إنطور االستنتاجاتِ  يف االستخباراتِ  السابقُ  مث هذا الضابطُ 

 .من سبتمب   احلادي عشر   يف أحداثِ  عودية  السُ  على تورطِ  لدليلٍ  تؤدي  
 اإلف يب إال إبذنٍ  ن يتكلم  أ ال ميكنُ  ، فهذا الضابطُ على قناة اجلزيرةِ  ولو طبقنا هذه القاعدةِ 

السي  اإلف يب آي أو معجلزيرِة ا قناةِ  وتوافقِ  وتفاهمِ  ات برض السي آي إيه، إذن فهذا البانمجُ  آي أو
 ناح  ج  إال هي ما اجلزيرِة  قناة  ن األوىل أ قياسِ  ، فمن اببِ السابقِ  هذا الضابطِ  آي إيه، فإعمااًل لقاعدةِ 

 .لسي آي إيها اإلف يب آي أو خيدم دعائي  
  املعلق:

 ك رايكو  ج ون إي أي يس األمريكية   االستخبارات   وكالة   عميل   حول   ببحث   السحاب   يف قمنا
م   لعدة   ابلسجن   عليه ح كم الرجل   أن فوجدان  كتاب ه  بقراءة   وقمنا كاذبة،  ياانت  ب إصدار ه بينها من ُت 
 األمراء   أرقام   قصة   حول تبك  فوجدانه املريح   اإلرهابي  بعنوان 2017 عام أ صدر   الذي األخري  

 :التايل السعوديني



 

 

 
 

لون  ص   بعد القبض  عليه، عندما شعر  حمققو وكالة  املخابرات  املركزية  األمريكية  أهنم ال ُي 
. فنقلوه جو اً على معلومات  استخباراتية  قابلة  للتنفيذ  من أب زبي دة ، وضعوا خطًة إلقناع ه ابلتحدث 

إىل موقع  سري   لوكالة  االستخبارات  املركزية  األمريكية  يف أفغانستان، لكنهم أخربوه أنه متَّ وضع ه يف 
، س يتمي استجواب ه  من قبل  اثنني    احلجز  الع سك ر ي   السعود ي   الستجواب ه م ن قبل  اململكة . ويف الواقع 

. واعتقد  احملق  ق ون أن  من  القبعات  اخلضر  األمريكية  من أصول  عربية  متنكرين  يف زي   جنود  سعوديني 



 

 

يناري و. ومع  ذلك، جاءت  اخلطة  بنتائج   أاب زبيدة  م ن املرجَّح  أن ي قد  م  معلومات  مفيدة  يف هذا الس  
و زبيدة خائفًا، كان مراتحًا وسعيدًا حقًا. قال للجنود  عكسية  ابلكامل  تقريبًا. وبداًل من أن يكون أب

إنه يعرف  ثالث  مسؤولني سعوديني، ويعرف  أرقام  هواتف هم احملمولة ، وإذا قام  اجلنود  ابالتصال  هبم 
فإهنم سيأمرون ابإلفراج  عنه. كتب اجلنود  األرقام  وحولوها إىل وكالة  املخابرات  املركزية  األمريكية . 

. أحد ها ينتمي إىل أمحد  بن  سلمان  بن  عبد  و  بشكل  صادم  ، كانت أرقام  اهلواتف  صحيحًة يف الواقع 
 ... .العزيز ، ابن  شقيق  امللك  السعودي   فهد

لثاُّني هو لألمري  تركي .. والرقم  ارجٌل ابرٌز، أمضى الكثري  من وقت ه يف الوالايت  املتحدة ، ..
ألف   1991بن  الدن  يف عام  العزيز. وكان الرجل  الذي عقد  اتفاقا مع اسامة  الفيصل  بن  عبد  

. أما الرقم  الثالث  فهو س  وتسعمئة  وواحد  وتسعني  لتمويل  تدريب  القاعدة  داخل  معسكرات   يَّاف 
بل  األرقام  من ققيق  من هذه األمساء  و للمارشال  اجلوي   الباكستاُّن   م صحف  علي مري. ... وبعد التَّح  

الستخبارات  السعودية  على تلك  وكالة  االستخبارات  املركزية  األمريكية ، قامت ابطالع  وكالة  ا
 املعلومات. مث مات  الرجال  الثالثة :

ألمري  سلمان  بن  عبد  العزيز  ا، ت ويف 2002يف اثنني  وعشرين  يوليو/متوز عام ألفني واثنني  
، ق  أبزمة  قلبية  عن  لعزيز  تل األمري  تركيي الفيصل  بن  عبد  اعمر  يناهز  الثالثة  واألربعني. وبعد أسبوع 

  املارشال  اجلويي م صحف  عليي عام ألفني وثالثة، ت ويف 2003يف حادث  سيارة . مث يف عشرين فرباير 
 مري يف حادث  َت  طيم  طائرة ...

 
  املعلق:

 :اجلزيرة   قناة   يف شهادت ه مع كتاب ه  يف أورد ها اليت الرواية   هذه   ولن قارن  
  :عميل االستخبارات املركزية األمريكية جون كرايكو

 حبوزته وجدان2002 ذارآ مارس من والعشرين الثاُّن يف زبيدة أبو على القبض ألقينا عندما
 من شخصيات ثالثل هواتف أرقام فيها ووجدت مذكراته تفحصت الليلة تلك يف. مذكرات دفرت

 وجدت أُّن أخربُتم املركزي االستخبارات مقر إىل سرية رسالة أرسلت السعودية، يف امللكية األسرة
 وسط سيارة حادث يف ةالثالث أحد ق تل أسابيع وخالل سعود، آل أسرة من لثالثة هواتف أرقام

 والثالث ذلك؟ يلخت إبمكانك هل عطشا، ومات الصحراء يف للتخييم ذهب والثاُّن الصحراء،
  بعدها. أحد يره ومل اختفى

 
 



 

 

  املعلق:

خا، فالعميل  ج ون ك راي ك و قال ي الحظ  املشاهد  الكرمي  أنَّ القصتني متناقضتان تناقضاً صار 
 ناء  إلقاء  القبض  عليه، ويف الكتاب  يف شهادت ه أنه هو من وجد  األرقام  يف جيب  الشيخ  أب زبيدة  أث

، ك روى قصًة أخرى متاًما ما كتب  أن من بني حول  كيف  حصلت  السي أي إي على األرقام 
رئيس  االستخبارات  السعودية    السعوديني الثالثة  اليت كانت أرقام هم عند الشيخ  أب زبيدة  كان
على قيد  احلياة ، بل شغل  منصب   السابق  تركيي الفيصل ، واملثري  للضحك  أن تركيَّ الفيصل  الزال

ستخبارات  األمريكية  والزال من  السعودي   يف أمريكا وبريطانيا بعد تركه ملنصب  رئيس  االالسفري  
 أدرع  النظام  السعودي   الفاسد .

 قد َتول  إىل مارشال  ابكستاُّن   يفف أما السعوديي الثالث  يف إفادة  جيون ك رايك و يف اجلزيرة  
.  الكتاب 

 يكذب  أو اجلزيرة  فإما العميل   ،اومصداقية  اجلزيرة  وصحافي  يهولنا أن نتسأل  إذا عن مهنية  
، ف  اجلزيرة  تدفع  والعميل  يعمل  ملنتكذب  أو مها معا يكذابن واالحتمال  األخري هو األقرب  للواقع 

، والعمل املطلوب تشويه صورة اجملاهدين، وما خفي أعظم.   يدفع  أكثر 
 

يف  سابقٍ  بضابطٍ  هدُ تستش اجلزيرةُ  ، فما دامتِ على هذه النقطةِ  التعليق   هني  وقبل أن أُ 
 ،إمساعيلُ  معها، وهو مجالُ  كان يعملُ   صحفيٍ  رها بشهادةِ كِ ذ  أن أُ  ، فال أبس  األمريكيةِ  االستخباراتِ 

 هإلجرائِ  ي كانت تسعى اجلزيرةُ الذ اللقاءِ  لبثِ  مباشرٍ  بثٍ  ألجهزةِ  اجلزيرةِ  فريقِ  كتب عن إحضارِ   حيثُ 
 .معي

  املعلق:

املباشر الذي أحضرها فريق  ذكر مجال إمساعيل يف كتابه )بن الدن واجلزيرة وأان( عن أجهزة البث
 اجلزيرة معه:

من  لبِث املقابلِة عب  األقماِر الصناعيةِ  "من خالِل احلديِث مع فريِق اجلزيرِة علمُت أهنم أحضروا أجهزة  بٍث مباشٍر معهم
يثري  تساؤالت  حول  اهلدف  ، وإمنا قد أفغانستان  وهو ما أاثر أسئلًة ليس فقط حول  إمكانيِة قبوِل الطرِف اآلخِر هبذا

مة  لدكتور  أمين  الظواهري  ورمبا الشيخ  أساه األجهزة  اليت سيتم  رصد  بث ها وَتديد  موقع  امن وراء  إحضار  مثل  هذ
 <..............  بن الدن إن قرر احلضور  ملقابلة  مع اجلزيرة  

 مقتل  الرئيس  الشيشاُّن  السابق  جوهر دوداييف بعد رصد  مكان ه من قبل  األقمار  الصناعية  األمريكية  وكان 
الذين أطلقوا صوارخي هم عليه ال زال ماثاًل يف األذهاِن ول تنس ه الذاكرُة. وقد أبديُت  وتسريب  هذه املعلومات  للروس  

ولقناعت ه أبن هذا خماويف من أن الطرف  اآلخر  قد يُلغي املقابلة  كل ها |إن علم  بوجوِد هذه األجهزِة العتباراٍت أمنيٍة، 



 

 

كانوا وال زالوا يرصدون أي  اتصال  من داخل  األراضي األفغانية  لتحديد  ، الذين مريكان  قد ي وقع  به يف يد  األ
 .وذلك للعمل  على اصطياد هم وقصف  أماكن  وجود هم، مكان  الشيخ  أسامة  بن  الدن  والدكتور  أمين  الظواهري  

......................... 
 تساؤالت  حول  األجهزِة:

 ، بث  املقابلة  من أفغانستان  على أحضرمت أجهزة  بث  مباشر  على أن ت  قلُت هلم إنكم تقولون أنكم وزد  على ذلك 
نه سيكشف  مكان ه ألجهزة  الرصد  عرب  أل، وهذا من انحية  أمنية  غري  مقبول  عند الطرف  اآلخر  ، اهلواء  مباشرةً 

 ه من أفغانستان ، اِم أجهزِة البِث هذولن  يسمح  الطرُف اآلخُر لكم |ابستخد األقمار  الصناعية  
................ 

 ".ما تريد ه من الطرف  اآلخر  إحضار كم أجهزة  بث  مباشر  |يطرح  تساؤالت  حول نوااي اجلزيرة | و كما أن 
 

 ء ما حيكمون.،ساسعودٍ  آللِ  عميل   األسريُ  اجملاهدُ  املهاجرُ  البطلُ  سبحان هللاِ 
ِي ف اص ن ع  م ا وسلم: " عليهصلى هللاُ قال النيب  ت ح  ِإن  مم ا أ د ر ك  الن اُس ِمن  ك ال ِم الن ُّبُ و ِة ِإذ ا ل   ت س 

 .1"ِشئ ت  
ن  و ات  خ د اع اُت، ُيص د ُق ِفيه ا ال ك اِذبُ عليه وسلم: "صلى هللاُ وقال  ي أ يت ع ل ى الن اِس س    ،س 

و م ا  :ِقيل   ،و ي  ن ِطُق ِفيه ا الرُّو ي ِبض ةُ  ،و خُي و ُن ِفيه ا األ ِمنيُ  ،و يُ ؤ مت  ُن ِفيه ا اخل  اِئنُ  ،و يُك ذ ُب ِفيه ا الص اِدقُ 
ِر ال ع ام ةِ الر ُجُل ال :ق ال   ؟الرُّو ي ِبض ةُ   .2"ت اِفُه يف أ م 

 ها وانسلت.قالت العرب قدميًا: رمتن بدائِ و 
، هأو أبهلِ  -هأسر   فك هللاُ - أيب زبيدة   التصلت مبحامي الشيخِ  من حيادِ  لو كان لدى اجلزيرة ذرة  

ه على ذلك؟ وإن ل تستطع دِ ر أن حتصلوا على  ، فهل ميكنُ ولقالت هلم: إن لدينا ادعاًء على أيب زبيدة  
ن هذه دعوى من هذا أ :تذكر  أن  -جلزيرةُ االيت تدعيها -أقُل واجباِت األمانِة ، فعلى الردِ  أن حتصل  

 عليها. أيب زبيدة   على ردِ  ل  و صستطِع احل، ول نيف االستخباراتِ  السابقِ  طِ الضاب
 السوداءِ  الدعايةِ  يف حربِ  كاءُ ، ألهنم شر ، ويتهربون منهاجلزيرةِ  قناةِ  دِ ل  خب   ولكن ذلك ال يدورُ 

 من أكبُ  األمرُ بل  ،احلقيقةِ   من بيانِ نيممنوع اجملاهدين ون على إبقاءِ صيوحر  ضد اجملاهدين، األمريكيةِ 
 .هللاِ  إبذنِ  كما سأبنيُ ذلك،  

 احلرب   أمريكا يرُ لرتى كيف تد ،هلذا املثالِ  ك أن تنظر  الواعي أريدُ  احلرُ  الكريُ  أيها املشاهدُ 
 .السوداء   الدعائية  

 شخصني: يف هذا املثالِ  اجلزيرةِ  قناةُ  لقد قدمت  

                                                             
 أخرجه البخاري.  1
 صححه األلباين.  2



 

 

 ، يف فلسطني  واحدة   قضية  ه أمتِ  يرى أن قضية  ، كان مهاجر   فلسطين   ، جماهد  أوهلما: أبو زبيدة  
 أمريكا وإسرائيل   ه، ورًدا لعدوانِ دفاًعا عن أمتِ  مكانٍ  ويف كلِ  والفلبنيِ  وكشمري   وأفغانستان   والشيشانِ 

 ه.ه وثرواتِ ه وشرفِ ه وبالدِ ه ومقدساتِ ه، وعلى دينِ هما على أمتِ وحلفائِ 
 ه.تُ صو  م  تِ ه، وكُ مكانُ  ي  فِ خ  ، وأُ التعذيبِ  تعرض ألبشعِ  وهذا اجملاهدُ 

يف هذه  االستكباري   إلجرام  ا ثلُ ، ميُ األمريكيةِ  يف االستخباراتِ  سابق   الثاين: ضابط   والشخصُ 
 
ُ
، الذي يعطينا  بعد ذلك الواعظُ ، مثوالقاضي والسجانُ  والشاهدُ  واحملققُ   واجلالدُ دُ ط ارِ الدنيا، هو امل

 منهم. أُ اإلرهابيني املأجورين مث تتب  هؤالءِ  الدولِ  بعضُ  عن كيف تستغلُ  موعظةً 
هم، وقتلوهم م وداير  أمواهل  هم و ، سلبوهم أرض  احلمرِ  للهنودِ  األمريكانِ  ونظرةِ  موقفِ  إنه نفسُ 

 وهم للنصرانيةِ فضلوا عليهم أبن دع  ، مث تواملنكراتِ  بينهم، ونشروا بينهم اخلمر   وأابدوهم، مث زرعوا الفت  
هلم إال أن يعيشوا يف  قُ ال حيِ  ،ذلك اعتبوهم مهجيني متوحشني ، ومع كلِ السماءِ  ليضمنوا هلم مملكة  

 .املعزولةِ  املناطقِ 
 البرتولِ  سارقُ  اجملرمُ  األمريكيُ  ؛املشاهدِ  ها يف ذهنِ أن يزرع   اإلعالمُ  اليت يريدُ  هذه هي الرسالةُ 

ه فوق أراضينا، ه وأساطيلِ اتِ لقو  والناشرُ ، القدسِ  ، والساعي يف تويدِ إسرائيل   ومنشئُ  األرضِ  وحمتلُ 
 
ُ
 وعدوانٍ  وتعذيبٍ  وخيانةٍ  وسرقةٍ  سادٍ فهم من جرائمِ  علينا، والراضي بكلِ  العمالءِ  اخلونةِ  للحكامِ  بُ نص ِ وامل

 .واملالِ  والعرضِ  والكرامةِ  على الدينِ 
ضد املأجورين  رعيةِ الش قوةِ عن ال ، املدافعُ والقاضي والواعظُ  واجلالدُ  هو الشاهدُ  هذا اجملرمُ 

 اإلرهابيني.
ىل إ ، والقاتل  إىل جمرمٍ  اجملاهد   زيرةُ ها اجلاليت تشنُ  األمريكيةِ  السوداءِ  الدعايةِ  حربُ  تِ ل  و  وهكذا ح  

 .واعظٍ 
، اإلسالمِ  أمةُ  نُ حن، بل احلمر   لسنا اهلنود   -هللاِ  بفضلِ -م أننا وأدواتِ  األمريكان   ولكن أبشرُ 

، ونزعت منها األنبياءِ  لكتبِ  ةِ الكنيس حتريف   ، واليت فضحت  التوحيدِ  رسالة   للبشريةِ  اليت محلت   األمةُ 
 ، وأسقطتِ لشورى والعدلِ ها، واليت دعت لت فساد  ضحف، و واملخلوقِ  بني اخلالقِ  دعواها يف الوساطةِ 

 الفواحش   تِ وحرم ،لنزاهةِ وا ودعت للعفةِ  ،وهنت عن املنكر ،أمرت ابملعروفِ و  ،واألكاسرة   األابطرة  
 .واملنكراتِ 

 - معركِتكم معهايف- ، ستخيبُ هللاِ  كم إبذنِ جتاهدُ  اليت جاهدتكم، وستظلُ  هذه األمةُ 
 كم.أكاذيبُ  وتنفضحُ  ،كمدعايتُ 

، والذي يرى سابًقا يف السي أي إيه الدنٍ  ابنِ  وحدةِ  رئيسُ  ،وهذا ما نصحهم به مايكل شوير
ه أبنكم ، ولكنه نصح أمت  القانونيةِ  ال ابلوسائلِ  العسكريةِ  عليه ابلقوةِ  ال بد من القضاءِ  خطر   أن القاعدة  

 ها، وال تنساقوا وراء  كم، وأن تدركوا ما هي حقيقتُ ، فعليكم أال ختدعوا أنفس  إذا أردت أن تزموا القاعدة  



 

 

 يستحقُ  عظيم   رجل   همن اجملرمني، ولكن ليسوا حفنةً  القاعدةِ  وأفرادُ  فأسامةُ  .أكاذيِب ساسِتكم وإعالِمكم
 .كم اهلزميةُ كم فمصرُي قادتِ  أكاذيبِ  ، وإذا استمررت يف متابعةِ ، يقوُد مقاومًة إسالميًة عامليةاالحرتام  

 

  املعلق:

 (:"أعدائ نا عيون   عرب  ) كتاب ه  يف شوير م ايك يقول  

 

 وفهم ها ميكن  لألمريكان  أنماع  هلا "ويف هناية  األمر  فإن كلمات  ابن  الدن  هي األهم ، وعرب  االست
بغري  و هم، وي ع د وا االسرتاتيجية  هلزميت ه، ير وا العامل  كما هو، ويدركوا التهديد  اخلطري  الذي يواج ه بلد  

، فسي رتر ك  األمريكان  ألكاذيب   ( لكلمات  ابن  الدن  ، ويبقى هلمق)االستماع  م، وسطحية  اإلعالم   ادُت 
 زمية  بلد هم احلتمية ".فرصٌة قليلٌة ملنع  ه

 
*** 

 الحظتني:مبالواعي   الكري   احلر   املشاهد   ر  ك ِ أن أذ   أودُ  وقبل أن أختم  
 االستخباراتِ  من أجهزةِ  للعديدِ  لةِ ميت ظلًما وافرتاًء ابلعماقد رُ  قاعدِة اجلهادِ  مجاعة  األوىل: أن 

والبحريِن وروسيا  ولقطر   لإلماراتِ و  وللسعوديةِ  وإليران   ألمريكا وإسرائيل   ، فاتموان أبننا عمالءُ والدولِ 
 م.على غارهبِ  الكذبِ  ، وحبلُ ومصر  

وأننا  ،واقعيني وغريُ  طةٍ وسل مالٍ  واتموان أبننا تكفرييون ومرجئون ومفرطون ومتشددون وطالبُ 
هِلم، إمنا هم جتاُر اهلريوين وأن من ُقصف منا يف وزيرستان  مع نساِئهم وأطفا ،وخونة  وغدارون سبابون

 أن أحذر   ؛له هنا أن أنبه   دُ ، ولكن الذي أو ه عند هللاِ ذلك حنتسبُ  إىل غري ذلك، وكلُ  قصفتهم أمريكا،
 شيءٍ  اليت هي أهمُ ، القاعدةِ  ةِ لرسال ما ينظرُ  أول   ، وأن ينظر  من هذا التشويشِ  الكري   احلر   املشاهد  

 .ان احلقيقيُ هو نصرُ ا هلا وقبوهلُ  ها لألمةِ عندان، وتوصيلُ 
ه ذلك، فليرتك   وجد فيها غري   به، وإن ه، ويعمل  ق  خريًا وسداًدا فليوافِ  فإن وجد يف هذه الرسالةِ 

 نا فيه.وينصح  



 

 

ما إ مما يقالُ  ، والكثريُ ألمورِ ا ببواطنِ  يدعي العلم   ، والكثريُ عنا الكثريُ  : أننا يقالُ الثانيةُ  املالحظةُ 
 .واخليالِ  بني الصدقِ  له، وإما أنه خلط   أنه ال حقيقة  

 : أان كنتُ فيقولُ  ن أييت شخص  ه، أما ألنا إال ما نعلنُ  أال ينسب   الكريِ  فلذا أرجو من املشاهدِ 
كان متصاًل   أن فالانً  مفرتٍ  أو يدعي ،أنتم القاعدةُ  :الفالنيةُ  ، أو قالت عن املخابراتُ يف القاعدةِ 

 .زمنا بشيءٍ لال يُ  فهذا اهلراءُ ، ابلقاعدةِ  اليت كانت مرتبطةً  ،الفالنيةِ  ابجلماعةِ 
 .اللهم فاشهد   أال هل بلغت  

*** 
اليت  ، أما عن احلقائقِ ها للجمهورِ أن تبيع   اجلزيرةُ  اليت حاولتِ  كان هذا تعليًقا موجًزا عن األوهامِ 

على اجملاهدين، وأهنا  االفرتاءِ  من محلةِ  املبتغاةِ  وعن األهدافِ  هلا، التطرقِ  ها وعدمِ على إخفائِ  صُ حترِ 
عنها يف  أحتدثُ سف ا معه"،فتعايشو  واقع   فانبذوهم، وإسرائيلُ  يف عبارتني: "اجملاهدون خونة   تتخلصُ 

 .إن شاء هللاُ  القادمةِ  احللقةِ 
مٍد وآِله وصحبه وسلم. حمعلى سيِدان صلى هللاُ وآخُر دعواان أن احلمُد هلِل رِب العاملني، و 

 والسالُم عليكم ورمحُة هللِا وبركاتُه.
 

 السحاب:
تدعي قناة الجزيرة أن عملها اإلعالمي قائم ىلع املهنية 

 واملصداقية، وأنها منبر الرأي والرأي اآلخر، ويف ضوء هذه
االدعاءات سننتظر ونرى كيف ستتعامل قناة الجزيرة مع هذه 
الفضيحة اإلعالمية التي أبرزناها يف هذا الشريط، وهل هي 
 حرة يف سياستها التحريرية أم أنها ال تملك من أمرها شيئا.


