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...مقتبسات  -القاعدة  -رسالة القاعدة إلى موقع مافا السياسى بقلم  /عابر سبيل أھم شخصيات ا

Select Language

أمور موقع مافا الداخلية | ادعم الموقع إعالنيا | ادعم الموقع تقنيا
منطقة "سد سردة" الخصبة ،دمرتھا الوحشية األمريكية

▼

الدراسة في الغرب وتجنيد الجواسيس! توظيف الحكومات غير الحكومية

مقتبسات  -القاعدة  -رسالة القاعدة إلى موقع مافا السياسى بقلم  /عابر سبيل أھم شخصيات الصف الميدانى األول فى تنظيم القاعدة-
الجزء الثاني
أخبار إمارة أفغانستان اإلسالمية
إمارة أفغانستان اإلسالمية
مقاالت
جورج حداد
عالء الدين البغدادى

التصنيفات
العنوان :رسالة القاعدة إلى موقع مافا السياسى بقلم  /عابر سبيل أھم شخصيات الصف
الميدانى األول فى تنظيم القاعدة -الجزء الثاني
الزيارات 576 :
المصدر  :موقع مافا السياسي  -أدب المطاريد
التاريخ 2010/12/31 :

التعليقات 11 :

الواليات المتحدة )(6
منوعات )(48

التصنيف  :القاعدة
المقالة السابقة

القاعدة )(5
افغانستان )(7

المقالة التالية

شعر )(6

أقالم القراء
مقتبسات
كتب

بين يدي رسالة القاعدة إلى موقع " مافا السياسى "

بقلم  /عابر سبيل )أھم شخصيات الصف الميدانى األول فى تنظيم
القاعدة( الجزء الثاني

أمور موقع مافا الداخلية

الكاتب في سطور
مكتبة ابو الوليد المصري

 إمارة أفغانستان اإلسالمية  :بيان حولتأسيس قواعد عسكرية أمريكية دائمة ...
 إمارة أفغانستان اإلسالمية  :يقبلالشيوخ األمريكيون أيضاً بأن كثرة الجنود
سبب في كثرة الخسائر في صفوفھم ...
 إمارة أفغانستان اإلسالمية  :بيان حولالعناية بالمجاھدين األسرى في سجن
غوانتنامو ...
 مصطفي حامد و الصمود  :جولة فىساحات القتال من واقع بيانات اإلمارة
اإلسالمية  -الحلقة الحادي عشر ...
 مصطفي حامد و الصمود  :جولة فىساحات القتال من واقع بيانات اإلمارة
اإلسالمية  -الحلقة الحادي عشر ...
 مصطفي حامد و الصمود  :أحاديثالمجاھدين ...
 مصطفي حامد و الصمود  :نظرة عامةعلى الساحة القتالية في أفغانستان ...
 جورج حداد  :االفالس ـ الفضيحةلليبيرالية الغربية وأذنابھا في البالد العربية
...
 أقالم القراء  :الدعوة السلفية تحذر منالمساس بالھوية اإلسالمية لمصر ...
 مقتبسات  :العصيان المدني ھو الحل ... مقتبسات  :قصيدة -آن االوان ترحلى يادولة العواجيز ...
 إمارة أفغانستان اإلسالمية  :مجلةالصمود عدد ... 57
 أقالم القراء  :يسألونك عن األجندةالخارجية ...
 أقالم القراء  :فوضى ما قبل السقوط ... -إمارة أفغانستان اإلسالمية  :قطع
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الفھرس
في الجزء الثاني :
 المقدمة تعريف بالكاتب -4الرسالة الرابعة /ألبناء األمة :من الدعاة  ..أو من ظنوا أننا ننافسھم ..
 -5الرسالة الخامسة  /بغال التحميل  ..الحقيقة والوھم ..
في الجزء االول :
&http://www.mafa.asia/ar/temp.php?K_Mafa=1061&id1=6
detail=366&cnl=1
 المقدمة تعريف بالكاتب -1الرسالة االولي  /نـصـاعـة الـرايـة
 -2الرسالة الثانية  /الشعب األفغاني المسلم
 -3الرسالة الثالثة  /بين فكي الھزيمة
مـقـدمـة:
خمس مقاالت الينقصھا الصدق أو حرارة العاطفة أرسلھا أحد أخوة الجھاد ورفقة السالح
القديمة فى أفغانستان  .أطلق على نفسه ھنا كنية جديدة ھى )عابر سبيل( وھى صفة
تجمع جيل كامل طحنته أحداث أكثر من عقدين من الزمان حفلت بصراع تاريخى ثقيل
الوطأة خاضه ذلك الجيل بال قيادة حقيقية وبال خبرة مسبقة.
سالحة الوحيد كان إخالص شديد وفدائية كاملة  ،أو "روح اإلستشھادية" بمعنى أوضح.
تعرض ذلك الجيل للخذالن والمتاجرة والتواطؤ والعدوان الوحشى ،بل والخيانة
المكشوفة بعد أن تغير إسمھا فى معجم النفاق المعاصر فأصبحت تدعى "واقعية سياسية
فى عالم متغير ونظام دولى جديد" .
ذلك التعريف الجديد للخيانة فى ثوبھا الحديث كانت ترجمته التطبيقية على ذلك الجيل
المجاھد واإلستشھادى يعنى المالحقة والقتل واإلغتيال الجسدى والسجون ثم التشويه
واإلغتيال المعنوى.
تتميز المقاالت التى بين يدى القارئ اآلن بالنفس الھادئ البعيد عن توتر التشنجات
التى صارت صفة غالبة لمن ينتسبون أو ينسون أنفسھم إلى ذلك التيار الجھادى  ،حتى
جعلوا رؤية الناس ملتبسة  ،إذ أختلط فى نظرھم الجھاد بالھستيريا العنيفة  ،وإيذاء

مواضيع مختارة
فلسطين أوال  ..وفلسطين أخيرا
أسئلتك الثالث ھى أخطر ما وصلنى من
أسئله حتى اآلن  .لھذا ال أستطيع األجابة
عنھا فى ثالثة جمل مختصرة  ،أى جملة
واحدة إجابة عن كل سؤال  .ذلك ألن
قضية فلسطين ھى أخطر قضية إسالمية
على اإلطالق  ،والكالم عنھا يغرى
باإلستفاضة الشديدة فى أمور الدين
والعقائد كما فى أمور التاريخ والسياسة

الشائعات الكاذبة عن مرض أمير
المؤمنين حفظه ﷲ
نشرت يوم أمس صحيفة واشنطن بوست
األمريكية خبراً مختلقا نقالً عن تقرير
لمجموعة "اكليبس" االستخباراتية الخاصة
التي يديرھا مسئولون أمنيون أمريكيون
سابقون .وادعت بأن سماحة أمير
المؤمنين المال محمد عمر مجاھد حفظه
ﷲ أصيب بأزمة قلبية وخضع لعملية
في مستشفى بكراتشي
جراحية
بباكستان

االفالس ـ الفضيحة لليبيرالية
الغربية وأذنابھا في البالد العربية
لدى انھيار المنظومة السوفياتية واالتحاد
السوفياتي على ايدي الطابور الخامس
الستاليني والنيوستاليني ،الذي كان
يتحكم بتلك البلدان بأسم "االشتراكية"،
"ھيّصت" البروباغندا الغربية وصمـّت
اسماع العالم زعيقا ونھيقا حول انتصار
الليبيرالية و"الدمقراطية" الغربية عموما
واالميركية خصوصا

اخبرنا عن رابط مفيد

جولة مع المجاھدين في ساحات
القتال :
الحلقة االولي :
جريشك محرقة اإلحتالل
الحلقة الثانية :
مارجة مصيدة الموت للقوات األمريكية
الحلقة الثالثة :
قندھار عاصمة اإلمارة ..عاصمة الجھاد
الحلقة الرابعة :
حرب المتفجرات
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األشجار لن يحول ھزيمة أمريكا إلى
اإلنتصار ...
 إمارة أفغانستان اإلسالمية  :حوار معذبيح ﷲ مجاھد حول األوضاع السياسية
والعسكرية األخيرة في أفغانستان ...
 أقالم القراء  :الغرب في موقف ال يحسدعليه ...
 مقتبسات  :قصيدة مصر تتحدث عننفسھا ...
 مقاالت  :االنتفاضة المصريّة والثورةمضادّ ة :بعض المالحظات ...
)األميركيّة( ال ُ
 مقاالت  :عمر سليمان وإسرائيل:شھادات من العيار الثقيل ...

 پاسخ به سواالت  :دنامعلوم محترموطنوال ّپه واب کی رانه دافغانستان
اسالمی امارت له افغانانو متشکيل ﯾو ...
 پاسخ به سواالت  :له امرﯾکا سرهددائمي اډو په ھکله د کابل د ادارې د پو
خبرو په اړوند د اسالمي امارت غبرون ...
 مقتبسات I heard you may have an :email for mr ayman zawahiri could you
give it to me= please sir? so I can ask
him for a job as secretary or a
... governess and hel p him
 مقتبسات  :السالم عليكم انا تعليقي ھوان الوالد عابر سبيل عندما شاركنا ارأه
ومقترحاته لم تكن ھناك ا ...
 ردود على إستفسارات  :بسم ﷲالرحمن الرحيم مع إحترامي الشيخ مادرى
عنك حتى يرد عليك الرجال مشغول
بمقارعة ال ...
 ردود على إستفسارات  :يارجل إتق ﷲوالتھرف بما التعرف وكأنك تعسش على
كل الجبھات دع اإلخوة وجھادھم فھم في
ا ...
 ثرثرة فوق سقف العالم  :السالم عليكم،معذرة يا إخواني ،ولكن متى س ُتخرجون
مقاالت األستاذ أبي الوليد التي كتبھا ...
 أقالم القراء  :ھذا خبر منقول من موقعالمختصرنقال عن موقع مفكرة االسالم
والأدري مدى صحته لكن على كل حال ...
 أقالم القراء  :الخير موجود وسيبقى فيأمة محمد صلى ﷲ عليه وسلم على
القاعدة أن تعرف قدرھا وحجمھا وان � ...
 ثرثرة فوق سقف العالم  :يا جماعة ماذاعن الكتب ؟ ماذا فعلتم في أمرھا؟ ...
م
 أمور موقع مافا الداخلية َ " :وإِذَا ُقلْ ُت ْه أَ ْوفُوا َذ
َفاعْ ِد لُوا َو لَ ْو كَانَ ذَا ُق ْربَى َوبِع َْھ ِد اللﱠ ِ
...
 أمور موقع مافا الداخلية  :الي مديرالموقع /االخ حداد الجبلي يااااااااااا  ,ونعمة
المشاعر ھھھھھھه حقا التحفة تسته ...
 مقتبسات  :ھل التاريخ يعيد نفسه ام ھوالحاضر يعيد نفسه؟ التاريخ يعيد نفسه
عبارة مشھورة تستعمل للدل ...
 مقتبسات  :عقوا مرة أخرى موضوع فكاالرتباط بين القاعدة وطالبان الن االخ /عابر
سبيل االن يراسل المو ...
 مقاالت مصطفي حامد  :شكر وتقديرلجھود األخ مصطفي حامد لفتح أعين
العالم العربي لحقيقة الوضع األفغاني،
ومداخل ...
 مقتبسات  hamza youssef :المنتدى :الدولية
واالخبار
السياسة
تقرير
--------------------------------الماني :الموساد ...
 مقتبسات  :أحداث سبتمبر في نيويوركوواشنطن ھل فعلتھا القاعدة؟ ھذا سؤال
لالخ  /عابر سبيل االن بعد ع� ...
 مقتبسات  :لكننا لم نبذل الجھد الكافيلمعرفة قدرة المحيطين بنا على تحمل
الضغوط  ..وكانت ھذه من ثغرا� ...
 مقتبسات  :وقد يغلب التكتيكاإلستراتيجية  ..وساعتھا يكونوا قد سقطوا
في حلقة ال نھاية لھا وال بداية � ...
 مقتبسات  :كثيرا مايذكراالخ/عابر سبيلكلمة طالبان ثم يردفھا بقوله وحليفھا
الوحيد القاعدة ثم كرر كذ ...
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النفس والغير ،والقتال على غير ھدى أو بصيرة  ،وقتل كل ما يمكن قتله من بنى البشر .
بھذا التواضع الواضح عند "عابر سبيل" والرغبة فى الحوار الھادئ والبحث عن الحقيقة
 ،يمكن أن تكون تلك المقاالت الخمس مدخال لحوار إسالمى داخلى  ،ليس بھدف "جلد
الذات" أو " التبرئة من ماضى" أو " تبييض وجه" من أخطاء ومشاركات مضت  /حسب
تعبيرات عابر سبيل /بل بھدف فحص الماضى ألخذ العبر منه  ،والتدقيق فى الحاضر
وتعقيداته ثم التھيئة لمواجھة المستقبل.
يفتقر المسلمون بشدة إلى حوار داخلى صحى وصحيح  ،كما يفتقد "الجھاديون "
بشكل أكبر إلى القدرة على مخاطبة بعضھم البعض لتوحيد البنادق المجاھدة فى بندقية
واحدة ،أو على األقل ممارسة العمل الجھادى المقاوم طبقا لرؤية ودستور عملى موحد ،
مع اإلقدام على محاورة باقى المسلمين بروح إسالمية حقيقية إلعادة أمتنا الممزقة لتكون
مرة أخرى أمة واحدة فى يقظتھا وجھادھا ومقاومتھا لجيوش الغزاة فوق أراضيھا جميعا
 ،ثم مخاطبة العالم كله بالعقل وبروح إنسانية مخلصة  ،من أجل حياة عادلة وكريمة
لجميع البشر على ظھر كوكب منھك ومھدد فى وجوده.
دون أن يعنى أيا من ذلك إسقاط السالح فى مواضع الدفاع التى داھمنا فيھا العدو فى أكثر
من مكان من عقر ديار المسلمين  ،وال يعنى مھادنة الطغاة أو إقرارھم على ظلمھم
وعدوانھم على شعوبھم وعلى جميع البشر .
ربما أعود مرة أخرى لمناقشة بعض ما ورد فى كلمات عابر سبيل  ،وأظن أن
كثيرين غيرى سيفعلون نفس الشئ ،ولكننى أعتقد أنھا بداية تستحق التقدير من جانب
قيادات ھامة فى تنظيم القاعدة لفتح نوافذ القلوب والعقول .وربما تصبح تلك الخطوة
األولية مدخال إلى حوار إسالمى /إسالمى ـ وحوار إسالمى  /إنسانى ـ ھادف ومثمر ...
وھذا ما أرجوه.
بقلم :
مصطفى حامد )ابو الوليد المصري(
المصدر :
موقع مافا السياسي – أدب المطاريد
www.mafa.asia

الحلقة الخامسة:
أقل من شھرين ظھرت تأثيرات عمليات
الفتح
الجزء الثاني من حلقة الخامسة:
ھلمند أھم جبھات القتال فى أفغانستان
الحقلة السادسة:
الشھر األسوأ على األمريكيين فى
أفغانستان
الحقلة السابعة:
إنسحاب الھولنديين من أفغانستان
وإنسحاب البريطانيين من سنجين
الحقلة السابعة:
إنسحاب الھولنديين من أفغانستان
وإنسحاب البريطانيين من سنجين
الحقلة الثامنة:
جولة مع المجاھدين في ساحات القتال
 8الجزء االول
جولة مع المجاھدين في ساحات القتال
 8الجزء الثاني
الحقلة التاسعة:
جولة مع المجاھدين في ساحات القتال )
أرض أفغانستان توضح النھج اإلستراتيجي
الحقيقي(
الحقلة العاشرة:
جولة مع المجاھدين في ساحات القتال )
ھلمند مازالت أكبر مقبرة للقوات
األمريكية (

جالل الدين حقانى :
 -1جالل الدين حقاني  :أسطورة فى
تاريخ جھاد أفغانستان الحلقة االولي
 -2جالل الدين حقاني  :أسطورة فى
تاريخ جھاد أفغانستان الحلقة الثانية
 -3جالل الدين حقاني  :أسطورة فى
تاريخ جھاد أفغانستان الحلقة الثالثة

فيديل كاسترو :
 منظمة األمم المتحدة وعدم المعاقبةوالحرب.

تعريف بالكاتب :
ـ "عابر سبيل" ھو عضو قديم فى تنظيم القاعدة  .إنضم إلى التنظيم فى أواخر عام
 1989وكان السوفيتت قد رحلوا من أفغانستان  ،ومعركة جالل أباد الشھيرة دخلت
مرحلة اإلستنزاف البطئ.
ـ ليس من مؤسسى التنظيم ولكنه يعتبر أھم من تولى مسئوليات تنفيذية فى مجاالت
التدريب وإدارة المعسكرات واألمن والعمل العسكرى بشكل عام.
ـ فى عام  1995قام بدور بارز فى الصومال  ،وھناك أشرف على تدريب مجموعات
صومالية  ،وعمل على تفعيلھا ميدانيا.
ـ كان له دور بارز أيضا فى معركة قندھار األخيرة عام  2001ضد القوات الزاحفة عليھا
والمدعومة من الجيش والطيرن األمريكى.
ـ بعد إستشھاد كل من أبو عبيدة البنشيرى "  "1996ثم أبو حفص المصرى ""2001
وھما مؤسسا تنظيم القاعدة مع أسامة بن الدن  ،أصبح "عابر سبيل" أقدم وأھم
شخصيات الصف الميدانى األول فى ذلك التنظيم.

معدن نفيس  ..غير قابل للكسر ..
ومشتروه ھم المجاھدون  ..فقط ..
راية إسالمية  ..ال شائبة فيھا ..
) آمل من المشرفين على موقع مافا نشر ھذا اإلعالن  ..وتوزيعه إن أمكن ( ..
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ألبناء األمة
من الدعاة  ..أو من ظنوا أننا ننافسھم ..
بقلم :
عابر سبيل )أھم شخصيات الصف الميدانى األول فى تنظيم القاعدة(
المصدر :
موقع مافا السياسي – أدب المطاريد
www.mafa.asia
ھل نحن فعالً نظھر ما نعتقد؟!  ..ھل كل ھؤالء الدعاة والعلماء الذين يظھرون على
الفضائيات خاصة في البرامج الحوارية التي تناقش الفكر والمنھج واالستراتيجيات ..

 الحكومة العالمية ) -الجزء األول( الحكومة العالمية ) -الجزء الثانيواالخير(
 قمةللمجانين

مجموعة

العشرين:

محشر

 "مجموعة العشرين" و"أبيك" وموتالمصداقية
 حلف الناتو ،شرطي عالمي ھايتي ،التخلف واإلبادة كاسترو  :وثائق "ويكيليكس" تثبت أنبن الدن عميل لـ سي اي ايه
 بدون عنف وال مخ ّدراتقدر مبا َرك محتوم
َ -
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تسجيل

ال يجوز الي شخص عند نقل المادة ان
يعدل في المحتوي سواء كانت مقاالت /
دراسات /كتب  /تحليالت  /بيانات /أخبار
الي اخر .إن كل الحقوق في ھذا الموقع
بما في ذلك حقوق النشر والتأليف وحقوق
ملكية المعلومات ومحتويات مملوكة لموقع
مافا السياسي  ...المزيد
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وتستشرف المستقبل  ..وتحاور مختلف األديان  ..وتناقش المذاھب الفكرية على كافة
توجھاتھا  ..متبنين في ذلك منھج الحوار بين طرفين  ..مستضيفين منظرين ومفكرين
يمثلون وجھات النظر المختلفة  ..فھل كل ھؤالء فعال منصفون أو يعتقدون ما يتحركون
به؟.. .
ھل فعالً عندما يتعرضون لقضية يناقشون كل جوانبھا حسنھا وسيئھا وما بينھما؟  ..أم
أنھم يعقدون برامجھم إلظھار وجھة نظر تم ترتيبھا مسبقا وأعد البرنامج من أجلھا؟ ..
ھل نحن نعتقد وكذلك ھم أنھم على الحياد؟ .. .وأنھم يبتغون وجه  xبذلك؟.. .
فإن كانت اإلجابة بنعم  ..فمعنى ذلك أنھم صادقون مخلصون فكيف وھناك من يقول أنھم
متناقضون مع ما يعتقدون  ..وإن كان الجواب ال فبذلك نصمھم بعدم المصداقية وقد
نحرمھم حقا ً ھم به جديرون  ..وعليه فإن اإلجابة العامة سوف تحرمھم أو تمنحھم ..
ولإلنصاف فالجواب على ھذه التساؤالت وغيرھا يحتاج إلى تفصيل ..
بداية فھؤالء وفضائياتھم ال يعملون في مناخ فارغ من أي معوقات  ..بل الضغوط عليھم
أكثر من غيرھم  ..ألن المناخ العام العالمي واإلقليمي والمحلي في ھذه القرية المعولمة
له شروطه وقراراته  ..وھي كلھا ضد اإلسالم كدين والمسلمين كأمة  ..أي أن األمة
بمفھومھا الصحيح تحت راية اإلسالم مرفوضة على المستويات السياسية الثالث  ..فكيف
يعمل ھؤالء إذن؟ .. .أوالً نحن نظن أن أغلبھم مخلصون  ..وأنھم عندما دخلوا إلى ھذا
الميدان دخلوه في إطار موازنة شديدة الحساسية  ..السير فيھا أشبه بالسير على حد
السيف  ..تختلط فيھا اإلستراتيجية بالتكتيك وقد يغلب التكتيك اإلستراتيجية  ..وساعتھا
يكونوا قد سقطوا في حلقة ال نھاية لھا وال بداية  ..فإستراتيجيتھم خدمة الدين وتكتيكھم
وفق مبدأ أن ما ال يدرك كله ال يترك جله  ..وأن المرحلية يلزمھا التدرج ..
مع أنھم يعلمون أن مقتضى ال إله إال  xال يقبل بھذا  ..وھناك فرق بين التدرج والتنازل
 ..فالتدرج صعود لدرجات اإلسالم خطوة خطوة ومرحلة إثر أخرى  ..لمجتمعات ال تدين
باإلسالم  ..لكن ما يقدم يعد في باب التنازالت ال في باب التدرج  ..فالتنازل ھبوط ما
صعدوه من أجل وجه الحكومات دركة دركة  ..فكيف نجمع بين الصعود والھبوط في
معنى التدرج!! ..
وھنا يحوم سؤال في سماء الفكر بال جواب  ..ألن السؤال نفسه قد يكون صحيح عند
البعض  ..وخطأ عند البعض األخر  ..أما السؤال فھو  ..ما ھو التدرج الصحيح والمقبول
عند  xمن الدعاة والعلماء مع المسلمين؟!!! .. .وما ھي موضوعات ھذا التدرج؟!! ..
وعلى من يدخل للرد في ھذا الباب عليه أن يحتاط لنفسه  ..حتى ال يصف عموم األمة
المسلمة بغربة اإلسالم عنھم فھذا غير مقبول عندي  ..فاألمة والحمد ~ مسلمة مؤمنة
بربھا متمسكة بدينھا والخير فيھا إلى يوم القيامة  ..وھل سيوصف األنظمة التي يعمل
تحت سلطانھا بما فيھا ..
إن الھامش الذي سُمح لھم به يمنعھم من توجيه الطعنات لألنظمة الحاكمة التي يعملون
تحتھا  ..والنقد في حدود المسموح به  ..له سقف يعجزون عن تجاوزه  ..وأعداء
األنظمة بالتالي يجب أن يكونوا أعداء لھم  ..يمنعونھم من الظھور أو التعبير عن آرائھم
وفكرھم  ..وإن أقاموا حلقة عنھم فيتم استضافة كل من يثبت وجھة نظر النظام الحاكم ..
على الرغم من زعمھم أنھم في البرامج الحوارية المرتبطة بقضية لھا طرفان أو أكثر
فإنھم يستضيفوا كل األطراف لكي يعرض كل بضاعته  ..لكنھم ھنا يناقضون أنفسھم ..
ويصبح أغلب ھذه الحوارات معدة من أجل تشويه الخصوم وإظھار نقائصھم والباطل
عندھم  ..فإن كان عندھم حق ال يمكن نقده تجاھلوا وجوده  ..فإن قيل لھم لماذا لم
تستضيفوا من يمثل التيار المعارض ادعوا العجز عن الوصول إليه ألسباب أمنية  ..فإن
قلت لھم إن حواركم ناقص ردوا بعدم ترك الوقت يمر في قضية قد تسبب أضرار للمجتمع
وال بد من تغطيتھا على الرغم من النقص الحاصل  ..فإن تصالح النظام الحاكم مع أعدائه
وخصومه فساعتھا فقط يمكنھم أن يطلوا من شاشاتھم  ..ويسھل الوصول إليھم ..
وتنتفي كل الحجج التي سيقت من قبل إلخفاء صوتھم  ..فإن عاد العداء والخصومة
عادت معه القطيعة  ..وھكذا دوليك ..
وھي بھذه التبعية تمارس طمسا ً تخفي به التوجه الفكري والسياسي المناوئ  ..وتناقض
حرية التعبير وحق الرد  ..بل قد يذھب البعض أبعد من ذلك فيشن حربا ضد المناوئين
للنظام تلبية وطاعة ألمر ولي األمر  ..وبعضھم يحاربه ظنا أن من يحاربھم تعجلوا أمرا
كان التريث فيه أفضل  ..وكثيرون منھم يحاربونه كل بحسب مشاربه  ..وبعضھم يتوقف
عن ذلك وال يظھر في أي الصفين يقف  ..وبعضھم يدعوا للمجاھدين في الجملة  ..فمتى
يعرف الناس الحق ..
ومن أھم ھؤالء المحجوبين عن حق الرد  ..المجاھدون  ..فمن باب طاعة ولي األمر
ومعصية البارئ سبحانه  ..ومن باب ظن المنافسة على التوجھات  ..ومن باب رضا
الغرب وعدم إيذاء مشاعره  ..ومن باب أن المحيط اإلقليمي ال يسمح بذلك  ..ومن باب
الوسطية الجديدة  ..سرقوا حق المناوئين في الرد  ..ومُنع المجاھدون عن التعبير عن
فكرھم  ..وأوصدت في وجوھھم األبواب إال فيما ندر  ..فما استضافوا إال من أعياه الصبر
على الطريق واضطرته الظروف للعودة لدياره  ..أو ضاقت به السبل فركن في الغرب
وفق شروطه  ..وما تكلموا إال عمن وقع في األسر واضطره السجان إلى أن يؤلف ما
يكفر به عما سبق في حق النظام الحاكم وأسموھا مراجعات  ..فھل يتوقع أحد من أي من
األصناف السالفة أن يحكي غير ما يملى عليه  ..أليس كلھم تحت وطأة إكراه النظام
وكغيرھم من أفراد الشعب سلبت إرادتھم  ..وتبقى لقلوبھم المطمئنة ما ادخروه فيھا ..
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ھل سمعتم يوما أن فضائية إسالمية اجتازت حدود أفغانستان لتلتقي بمن يمثل المجاھدين
ويعبر عن فكرھم  ..ھل سمعتم أنھا فكرت بھذا فقط مجرد فكره  ..وألنھم واقعيون
يعلمون أن األنظمة الحاكمة لن تسمح لھم بذلك  ..ليستمر الحجب  ..وھم بھذا الحجب قد
منعوا جمھورھم من القيام بأھم مبادئھم وھو حق االختيار بين المعروض  ..فلم يكن
ھناك إنصاف في العرض  ..كما لم تترك فرصة للمشاھدين لالختيار ..
وأحب أن أؤكد أننا ال ننكر أيضا أن الفضائيات اإلسالمية تعالج الكثير من قضايا تزكية
النفس وترقيق القلوب  ..وعالج المشكالت االجتماعية  ..والخوض في العديد من القضايا
الفقھية والخالفات المذھبية  ..ومناقشة منتسبي األديان األخرى في حدود المسموح به ..
وال ننكر أن في ذلك الكثير من الخير  ..كما ال ننكر أنھا تدعم وتحرض على وجوه
اإلنفاق للمحتاجين من أبناء األمة  ..كما أنھا أيضا تعرض قضايا وبرامج أقل أھمية نتفق
في بعضھا ونختلف في البعض األخر منھا معھم ..
وحتى ال أنسى فالكثير من القنوات الفضائية العالمية تتعرض لنفس القضايا  ..قضايا
إصالح المجتمع كال وفق ثقافته  ..بل كثير من برامج ھذه الفضائيات مترجم للعربية ..
بل إن بعض القنوات اإلسالمية قلدت عدد من برامجھا الخدمية أو المتعلقة بالمسابقات
وما شابه  ..كما ال يمكن ألحد أن ينكر أن كثير من كفار النصارى يقومون بأعمال
ظاھرھا الخير البين وينفقون مليارات النقود عليھا  ..بل إن البعض يھب نصف ماله
ألعمال الخير  ..ولكنھا يوم القيامة تصبح ھبا ًء منثوراً  ..ال قيمة لھا ألنھا لم تأتي مع
شھادة التوحيد ..
وتعاودني التساؤالت مرة أخرى فيما يقدمونه !!  ..ھل ھم حقا اجتھدوا فخلطوا عمالً
صالحا ً وأخر سيئاً؟  ..وھذا الخلط يصب في مصلحة من؟  ..وھل يصل ھذا الخلط إلى حد
تلبيس الحق بالباطل؟  ..وھل يترك عوام األمة في تيه عاجزين عن التمييز بين الحق
والباطل؟  ..والسؤال األھم ھل الفكر أھم أم تزكية النفس أھم؟  ..ھل صفاء العقيدة أھم أم
أن المعامالت أھم؟ ..
إن كانت األنظمة الحاكمة توجه سھامھا لصدور المجاھدين العارية فإن الفضائيات التي
تمارس العمل اإلسالمي طعنت بخناجرھا وألھبت بسياطھا ظھور المجاھدين  ..فألقوا
عليھم تھم بالضالل  ..وأمطروھم بكافة األوصاف  ..وذھبوا يشوھون المجاھدين حتى
ليشعر السامع أنھم بال مشاعر أو أحاسيس  ..أنھم جھلة ال يفھمون السياسة  ..وال
يعرفون قوانين نشأة األمم والحضارات  ..وال يفھمون في الحرب وال فنونھا  ..خطابھم
اإلعالمي جاف  ..وإستراتيجيتھم غير واضحة  ..أو ليس لديھم رؤية مستقبلية  ..وما
ھي نظرتھم لغير المسلمين  ..وما مدى قبولھم لألخر  ..وماذا يفعلون مع المعارضين ..
وكأن المجاھدين سوف يأتون بدين جديد  ..وكأن اإلسالم لم يرد على ھذه التساؤالت قبل
أربعة عشر قرنا من الزمان  ..واستمر يجيب خاللھا كلما ظھر جديد  ..ونسوا أن اإلسالم
دين فيه مناصحة ال معارضة  ..سقطوا في ھذا ألنھم استخدموا في ذلك نفس العبارات
التي يطلقھا الغرب واألنظمة الحاكمة على المجاھدين  ..ويزعموا أن المجاھدين يكفرون
المجتمع والمجاھدون من ذلك براء  ..ولكنھا الحرب النفسية  ..على الشعوب حتى ال
يقفوا مع أبنائھم وينصرونھم  ..والعجب أنه مع إنفاقھم وجھدھم وكل ما يفعلوه فاألمة
تقف بثبات مع أبنائھا  ..لماذا؟  ..الجواب بعد ھذا التمھيد ..
ونقول لكل من يجلدنا أن عزاؤنا في ذلك أننا نشأنا في بيئات تم تجھيلھا  ..تآمر العالم
عليھا لعلة الدين  ..فأدخلت شعوبنا اإلسالمية في غياھب الجب  ..وأوصدت في وجوھنا
المسلمة أبواب المعرفة  ..فلم نجد من يعلمنا  ..ومن تعلم وجرب قبلنا كان أنانيا فاحتفظ
بأسرار تجربته لنفسه  ..ومن ھم على شاكلتنا من إخواننا من أبناء األمة لم يجدوا ما
يفعلوه فادعوا ألنفسھم فقط الحكمة  ..وحولوا مجالسھم ومنتدياتھم وإعالمھم إلى التندر
والتفكه بأخطائنا  ..وكأننا لم نقدم أو نضحي  ..وكأننا كنا نتنافس  -مع من يغضون ھم
الطرف عنھم  -على سرقة مقدرات األمة والتقرب بھا إلى الغزاة  ..وكأنھم بما أسموه
معارك دخول البرلمانات لم يصبغوا النظم الحاكمة بالشرعية  ..وأن من نجح في الدخول
منھم تمكن من تحقيق انجازات تذكر  ..وكأن ھامش الحرية واالحترام التي تحققت في
العالم اإلسالمي بسبب مناوراتھم السياسية ال بسبب السالح الذي حمله المجاھدون ..
وحالھم كحال الدول التي رزحت تحت نير الشيوعية ثم حظيت بالتحرر منھا ويظنون أن
السبب ھو تفرد الواليات المتحدة بالعالم ال ھزيمة الروس أمام المجاھدين  ..وما أشبه
حالھم بدعاة الحكومات الذين يرون اعتناق الكثيرين من أھل الغرب لإلسالم بسبب
مراكزھم الثقافية ال بسبب الحادي عشر من سبتمبر  ..مع أنھم في الغرب يقرون بذلك ..
فھل نعصب أعيننا وندعي العمى  ..ھل نستسلم للھزيمة واليأس أم ننزع ثوب الخزي عنا
 ..ھناك أشياء ال تشترى والموت في عز خير من حياة الذل  ..لقد ماتت الغيرة في قلوب
الكثيرين لكنھا لم تمت في قلوبنا  ..لم تسمح لنا غيرتنا بالتقاعس فاجتھدنا لنتعلم ما ھو
متاح رغم التضييق والمنع  ..ورغم شدة ما يمارس علينا من تغريب وإقصاء للدين ..
وبقدر ما حصلنا من علم وبضغط من ظروفنا وأعدائنا تحركنا نحو التغيير  ..ھل درسنا
أعدائنا  ..نعم  ..لكننا لم نبذل الجھد الكافي لمعرفة قدرة المحيطين بنا على تحمل
الضغوط  ..وكانت ھذه من ثغراتنا  ..ولم يعد أمامنا الكتساب الخبرة إال التعلم من
التجربة حلوھا ومرھا  ..خطأھا وصوابھا  ..بذلنا الكثير من التضحيات  ..وبذلت األمة
معنا ووقفت معنا وتشبثت بنا  ..ألنھا لم تجد غيرنا على ما فينا من قلة تجربة  ..وألنھا
تعلم صدقنا وأمانتنا وإشفاقنا عليھا  ..وأن إستراتيجيتنا ھي أن تحيى أمتنا وفق منھج
 .. xال يذلھا أحد وال يسرق مقدراتھا أحد  ..وأن تعاود ممارسة دورھا الذي قدره  xلھا
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في عمارة األرض  ..وأن محركنا الرئيسي ھو إرضاء ربنا ..
يا دعاة المسلمين علماء ووعاظ وطلبة علم  ..ويا كل من ينتسب إلى تيار إسالمي ..
لستم أعداءنا بل أنتم شركاؤنا في التغيير وفي األرض  ..رد فعلنا تجاھكم ھو دعوتكم
والنصح لكم واألخذ بأيديكم  ..أيدينا بالخير لكم ممدودة  ..صدورنا ال تحمل لكم غل أو
ضغينة  ..نفوسنا تتوق ألن تكونون في الصف معنا  ..لقد قدمتم الكثير من األعمال منھا
الصواب ومنھا الخطأ  ..ورغم ذلك صبرنا على محاوالتكم الكثيرة وما فيھا من أخطاء ..
لم نحتقركم  ..ما يسر  xلنا الرد عليه تكلمنا فيه بأدب  ..ولم نمنعكم حق الرد فجبھاتنا
مفتوحة لكم  ..ومنتدياتكم وإعالمكم مغلق أمامنا  ..فتحتم بابكم لكل المناھج واألديان
وأوصدتموه في وجه إخوانكم  ..تكلمتم علينا وكلتم لنا االتھامات  ..ولم تسمحوا لنا بحق
الرد  ..أما نحن بينا ما أخطئتم فيه ولم نحتكر الحكمة فسلبنا حقكم فيھا  ..لم ندعي
أحادية الطريق بل قلنا إن له حارتان الدعوة والجھاد  ..كما لم ننافسكم  ..ولكنا أدركنا أن
الجھاد مھمته تمھيد األرض وإزالة ما يعيق تقدم الدعوة  ..حينما حملنا السالح
استرجعتم الكثير من العزة التي سلبت مع األيام  ..والخالصة التي يجب أن تعلموھا
جميعا سواء من كان معنا وتاه أو من يظن أننا ننافسه على مكتسبات أرضية أن عدونا
واضح وسيوفنا له وحده لتحرير األمة منه  ..وأن اإلسالم قادم فكونوا معنا ننتصر سويا
 ..ونحقق خالفة  xفي األرض  ..معا ً دعوة وجھاد  ..ھذه ھي إستراتيجيتنا  ..والسالم
عليكم ورحمة  xوبركاته.
بقلم :
عابر سبيل )أھم شخصيات الصف الميدانى األول فى تنظيم القاعدة(
المصدر :
موقع مافا السياسي – أدب المطاريد
www.mafa.asia
معدن نفيس  ..غير قابل للكسر ..
ومشتروه ھم المجاھدون  ..فقط ..
راية إسالمية  ..ال شائبة فيھا ..
) آمل من المشرفين على موقع مافا نشر ھذا اإلعالن  ..وتوزيعه إن أمكن ( ..
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بغال التحميل  ..الحقيقة والوھم ..
بقلم :
عابر سبيل )أھم شخصيات الصف الميدانى األول فى تنظيم القاعدة(
المصدر :
موقع مافا السياسي – أدب المطاريد
www.mafa.asia
عندما تتبدى الحقائق القديمة أمام أعيننا  ..نذھل  ..وكأنھا اليوم فقط اكتشفت  ..وأول ما
نبادر به أن َنص َم بھا أنفسنا  ..وال نصرفھا إلى من يستحقھا  ..والسبب في ذلك أننا
نعشق جلد أنفسنا  ..ونلقي عليھا دائما باللوم  ..ونحول أخطاءنا إلى كبائر  ..وكبائر
خصومنا إلى صغائر  ..وبدال من العمل على إصالح ما أخطانا فيه نأسر أنفسنا في
ّ
وننظر ألعدائنا بأننا ال يمكننا النجاح أبداً  ..فنضيع في ھذه
أخطاءنا ونواصل جلدھا ..
المتاھة حتى نتحول إلى فالسفة في الضياع  ..فنظل نراوح مكاننا  ..وحداؤنا فيه أخطاؤنا
 ..فلسفتنا أن نبيض وجوھنا ونھرب من إثم المشاركة وإلقاء العبء والوزر كله على
شركاء األمس  ..رؤية أو فلسفة يصعب الفكاك منھا  ..نخدر بھا أنفسنا ونعيش في ظالل
أحالم اليقظة ...
لماذا كل ھذا و xسبحانه لم يغلق باب التوبة  ..لماذا كل ھذا الجلد ومن الممكن إصالح
األخطاء  ..لماذا ھذا ونحن يمكننا أن نسمع لبعض ونعفو ونغفر  ..لماذا ونحن نقر
بأخطائنا فال يزعم أحد أن الحركة الجھادية ال ترتكب أخطاء وتسقط أحيانا في عثرات ..
ال ينكر أحد ھذا  ..نعم نحن نخطأ كما يخطأ كل بني آدم  ..وھناك أخطاء كبيرة وأخرى
كثيرة صغيرة  ..وال توجد مسيرة بدون أخطاء  ..فھل نعمل على تصحيحھا أم نجلس
للتباكي عليھا  ..ھل نجلس لنجلد أنفسنا أم نعمل على تحسين وإحسان مسيرتنا ..
نحن نخطئ!!  ..نعم نحن نخطئ  ..ومازلنا نخطئ  ..ومن أخطاءنا أيضا أننا نستخدم
المصطلحات الصحيحة على الجھات الخطأ  ..وعلى ھذا جرت العادة  ..قدرتنا على
تشخيص الداء أصبحت جيدة  ..ولكننا الزلنا نجھل أو نختلف في األسباب والمناخ الذي
ولده  ..أما الدواء فالخالف فيه أعمق  ..ولھذا نتأخر كثيراً حتى نختار الدواء السليم ..
وحتى بعد أن نعرف الدواء نستمر في مناخ من المد والجزر  ..فاألسوأ أننا ال نحب أن
نتناول الدواء  ..لمرارته  ..وقسوته  ..بل إن البعض يفضل تحمل األلم حتى الموت على
أن يتحمل طعم الدواء  ..أو يخشى جراحة تبتر عضو مقابل حياة أعضاء ..
أعتقد بكلماتنا السابقة أكون قد قدمت إيضاحا لكل من نصحنا  ..وأرضينا من غضب
علينا ظنا منه أننا ال نستمع له  ..وال يعني ھذا أن الخالف قد ارتفع بل ھو موجود
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ومستمر بحكم التنوع البشري  ..فتارة يكون الحق لھم وتارة يكون الحق لنا ..
عبارة "بغال التحميل" أطلقھا واحد من أكبر رموز الجھاد في أفغانستان  ..الشيخ أبو
وليد أو المھندس مصطفى حامد  ..ولكنني والكثيرين نختلف معه قديما وحديثا  ..وإلى
أن يشاء  xحول ھذه العبارة  ..ومع ھذا فيجمعنا به الكثير من الھموم المشتركة التي ال
يمكن بحال من األحوال أن يفسدھا رأي أو لفظ  ..كما أننا نتفق معه في كثير من القضايا
 ..فكالنا أبناء تيار واحد ومسيرة واحدة ال تراجع فيھا أو استسالم  ..فالشيخ أبو وليد له
تاريخه الحافل الذي ال ينكره أحد  ..فنقش التاريخ غير قابل للتزوير أو الطمس ..
إن مفھوم بغال التحميل مفھوم قديم  ..تبين لبعضنا في الجھاد ضد االتحاد السوفيتي ..
فأطلقه بعضنا على المجاھدين لقلة خبرتھم في فھم الخبث السياسي لإلمبراطوريات  ..أما
الحقيقة فھو أھم األدوات التي تلعب بھا القوى الكبرى  ..وھو النتيجة التي يُثمرھا مبدأ
قديم عرف باسم فرق تسد الذي يعني اإليقاع بين األطرف األخرى  ..ومن ثم تحميل ھذه
األطراف تنفيذ أھداف القوة العظمى  ..في إطار أن ھدف كل طرف ھو جزء من أھداف
اإلمبراطورية  ..وعادة ما تدعم القوة العظمى كل األطراف لكي ال تُحسم القضية أو
الصراع  ..وتستمر الحالة التي ال يربح فيھا إال اإلمبراطوريات  ..ھذا التوصيف ليس
اختراع جديد فھو معروف  ..رغم معرفته فكثيرين أسرى له يعملون فيه العتباراتھم
ومصلحتھم الخاصة دون مصلحة شعوبھم ..
وللتوضيح  ..للقوى الكبرى مؤسساتھا السياسية واألمنية والعسكرية  ..والتي بنت
إستراتيجيتھا على أساس تحقيق المصلحة ال على المبادئ والشعارات  ..وھذه المصلحة
تصب فائدتھا بفوارق على من يسكنون أرضھا  ..وعندما يُنظر لمؤسساتھم يرى البعض
وجود تيارات متنافسة لكل منھا رؤية في عالج القضايا  ..و يُظن أن ھذه التيارات تعمل
ضد بعضھا وأنھا متناقضة في حين أنھا متكاملة تسير إلى نفس النتيجة ولكن بتكتيك
مغاير ..
وفي ضوء ما يُظن يرى البعض أن ھناك فريق من العناصر الھامة في القوى الكبرى
يناصرنھم ويتبنى قضيتھم  ..في نفس الوقت ھناك فريق أخر يناصر أعدائھم ويتبنى
قضيتھم  ..قد يرى البعض ھذا فيظن أنھا ازدواجية من الممكن االستفادة منھا  ..ولكنھا
في الحقيقة انسجام لدى القوة العظمى توفر به الغطاء المناسب لكل طرف ليظن أنه
صاحب الحظوة أو أن لديه لوبي داخل القوة العظمى يدعمه  ..وما يُظن أنه تضاد يكتشف
مع الوقت أنھم عملة واحدة لھا وجھان كالھما يعمل لمصلحته ولمصلحة بالدھا ولكن
بتكتيكات مختلفة إلضعاف من ھم دونھا وإبقائھم دائما في صراع لتظل ھي الحكم العدل
والمسيطر القوي  ..والمستفيد األكبر ..
ولمزيد من التوضيح أقدم نموذجا مثاليا لذلك  ..ألم يكن فليبي مع عبد العزيز آل سعود
ولورنس مع الشريف حسين  ..وكال من فليبي ولورنس عميل إنجليزي وكالھما ذھب في
اتجاه األھداف اإلمبراطورية للقضاء على الخالفة العثمانية وتدمير الجيش التركي  ..فماذا
كانت أھداف كال من ) عبد العزيز وحسين (  ....كالھما عاش في وھم أنه المختار
وسيكون سيد الجزيرة والشام  ..فھل كالھما حمل على ظھره ما ظنه تقاطع مصالح  ..أم
كان لديھما علم بأنھما مجرد بغلين يحمالن باتفاق واضح ھم تحقيق األھداف
اإلمبراطورية الحالية والمستقبلية  ..ويساندھما في ذلك مستشارين  ..والمتفاني منھما
في خدمة ھذه األھداف سيبقى سيدا للجزيرة  ..واألخر سوف يستمر بالخدمة لكن تحت
درجة أھمية أدنى  ..ومن علل أھمية بقاءه أن يظل يشكل بديل حتى ال يتمرد الفائز على
سيده  ..ويدركا أنه لوال وجود سيدھما لما كانا  ..وبالتالي يعرفا دائما حجمھا الحقيقي ..
تشكل الجملة التالية ملخص فلسفة اإلمبراطوريات في باب بغال التحميل " ..
اإلمبراطورية دائما ً تختار البغل األكثر انصياعا لألوامر وفي نفس الوقت ال تنسى البغل
األكثر غباء فتمن عليه  ..وفي كال الحالتين فھي ال تنزل أبدا عن صھوة أحدھما إال
لتسلمه لقوى أكبر وأقوي أو إلى وريث جديد لإلمبراطورية  ..وھذا الوريث لن يكون
إسالميا" ..
مما سبق تبين لنا أن ھذه البغال كان لھا أطماع وليس رسالة حياة  ..كانت تعرف أنھا
تخدم قوة كبرى لتساندھا في تحقيق ھذه األطماع  ..كانت تدرك أن حقيقة المكاسب
القادمة سيتم توزيعھا حسب ما تراه القوى العظمى  ..وأيضا حسب حسن خدمتھا ..
كانت تدرك أو أدركت بعد ذلك أنھا ستظل عنصراً يدعم أھداف القوة الكبرى عندما يكون
الدين مھما لتغطية أھدافھا  ..كانت تدرك أنھا في سبيل المحافظة على مكتسباتھا ال بد أن
تغض الطرف على القضايا المصيرية من تقسيم لألراضي اإلسالمية وتحويلھا إلى دويالت
 ..كانت تدرك أنھا لن تلعب أي دور ينفر منھا القوة العظمى خاصة إذا كان األمر متعلق
باليھود  ..كان لديھا المستشارين الذين يجعلونھا تدرك ذلك وأكثر  ..والعجيب أنھا منحت
ھؤالء المستشارين لقب مسلم لتدلس على شعوبھا  ..وكأن اإلسالم وسام أو وشاح يعلق
على الصدر وليس دين ..
وھؤالء البغال ذھبوا في غيھم " أسموه فن السياسة" بعيداً  ..فقد أسسوا مدارس تدرس
كيف تعد ظھرك ليكون مركب رحب لعدوك  ..كيف تكون العبا ماھراً في جذب األقوياء
وكسب ثقتھم أكثر من منافسيك  ..وال يوجد حالة شبيھة بھذا إال حرص الزوجة على
جذب اھتمام زوجھا عن ضرتھا  ..ولھا كل الحق في ذلك  ..أم ھم ) أي الحكام ومن كان
في ركابھم ( فھم أسوء حاالً من أي أنثى تجتھد في الحفاظ أو لفت انتباه زوجھا ..
إذن التاريخ يؤكد لنا قدم المعلومة وصحتھا  ..والسرد التاريخي السابق والحالي لمنطقتنا
بينھا  ..وكلھم يدعي وصال بليلى  ..وليلى ھمھا الذھب ..
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ومن المخزي أن ھؤالء الحكام العرب والمسلمون أيضا لديھم ما يركبون  ..فھذا الوصف
) بغال التحميل ( جعلوه يتعدي الصحفيين والعسكريين وغيرھم  ..يتعداھم إلى نموذجه
األخطر العلماء "علماء السلطان" الذين يشترون دنياھم بدينھم  ..يبررون كل أفعال
الحاكم  ..وأسرته  ..ومن المذھل في زماننا ھذا حالة لم تسبق في التاريخ  ..وھي أن
بعض "علماء السلطان" أدرك حقيقة حاكمه "البغل األول" فتركه وذھب إلى سيدة األعظم
 ..فتوجھوا نحوا الالعب الحقيقي  ..وذھبوا يبررون له وينصرونه ويؤكدون شرعيته
يوم قالوا مقولتھم الخطيرة  ..أن المرجعية لألمم المتحدة!!! ..
وعود على بدأ  ..فيا شيخي الحبيب أعتقد أنك متفق معي أن ھذه ھي بغال التحميل ..
وليس المجاھدين  ..فأنا أعرف حبك للمجاھدين وحرصك عليھم ورغبتك الشديدة في
العيش في أكنافھم  ..وأتفق معك على توعيتھم وتعليمھم ورفع ھمتھم وال أتفق معك على
جلدھم  ..فنقاء نفوسھم ال ينسجم مع خبث السياسة  ..فأصحاب الوجوه المتوضئة ھم
عباد الرحمن المخلصون الذين باعوا أنفسھم لبارئھم لقاء ما عنده  ..وشتان بين من باع
ومن أجر وشتان بين المشتري والمستأجر  ..فإن كان ينقصھم الوعي الكافي فھذا ال
يمنحنا الحق لحشرھم مع العمالء  ..كان يمكن أن تطلق على المجاھدين الكثير من
األوصاف إال ھذا وما كان على شاكلته  ..فالمجاھدين لم يكونوا عمالء ألحد وإن شاء x
لن يكونوا عمالء ألحد  ..كان لدى المجاھدين قلة وعي وعدم نضج  ..ممكن  ..لم يجدوا
من يعلمھم ويكسبھم الخبرة  ..ممكن  ..خبرتھم السياسية ضعيفة  ..ممكن  ..نقائھم
وحسن ظنھم يمنعھم من فھم ما يحاك في أنفاق السياسة  ..ممكن  ..كثير من األوصاف
يمكن أن تناسب المرحلة التي كان يعيشھا المجاھدون  ..أما خلق دور لھم في إطار
الخبث السياسي والتي أظھرت وثائق موقع ويكيلكس المدى األبعد لخبثھا  ..فمستحيل ..
فعلى الرغم من قلة وعيھم إال أنھم مخلصون لم يقدموا خدماتھم مقابل فتات ما يلقى
إليھم  ..فالبغال الحقيقية ھي تلك التي أجرت ظھورھا بطيب خاطر مقابل ما يلقى إليھا
من أعشاب  ..أو تلك التي تعد الفتاوى مقابل المكانة االجتماعية واإلعالمية والعيش
الرغيد  ..وھذه فوارق جوھرية ..
وليفھم أھلنا في العالم اإلسالمي كله  ..أن بغال التحميل ) عمالء اليھود واألمريكان ( قد
ربطت مصيرھا ومستقبلھا بمصير ومستقبل من يمتطيھا  ..وبالتالي فھي تجعل من كل
ھجوم على فارسھا وكأنه عليھا  ..وليس لتحررھا وتحرر شعوبھا  ..وبالتالي فسواء
تحركت الحركة الجھادية لضربھا أو ضرب سيدھا فھي التي سوف تتولى المواجھة حتى
تعجز  ..ومن ثم سوف يتدخل السيد المھاب إلنقاذ نفسه متعلال بإنقاذ بغله ..
ولكن أؤكد لشباب األمة أن يظل عملھم الجھادي على راكب البغل  ..ألنه ھو المفتاح الذي
تفھم منه أمتنا المخدوعة حقيقة البغل وراكبه ..
إن وصف ) بغال التحميل ( ھو وصف جامع مانع لكل من أعد ظھره ليركبه الغزاة  ..و~
در القاعدة يوم تركت ھذه البغال وذھبت تضرب من يمتطيھا ..
وليفھم أيضا أھلنا في العالم اإلسالمي كله  ..أن راية المجاھدين اليوم في أفغانستان
عرب وأفغان ال تقاطع مصالح فيھا  ..وال ھم بغال تحميل  ..وال يديرون حرب بالوكالة ..
وال ھم عمالء لباكستان  ..وال ھم أدوات المخابرات العربية  ..بل حالة إسالمية نقية ال
شائبة فيھا ..
بقلم :
عابر سبيل )أھم شخصيات الصف الميدانى األول فى تنظيم القاعدة(
المصدر :
موقع مافا السياسي – أدب المطاريد
www.mafa.asia
:::::::::::::::::::

الجزء االول :
&http://www.mafa.asia/ar/temp.php?K_Mafa=1061
id1=6&detail=366&cnl=1
مع التقدير للجميع  ..فإن المقاالت التي تنشر في الموقع تعبر عن رأي أصحابھا  ،و ال تعبر
بالضرورة عن رأي موقع مافا السياسي .
 يمكنك تسجيل الدخول باستخدام واحدة من مقدمي الخدمات التالية لنقل اي موضوع خالل ثوانى:0

Share

 #التعليقات :
االسم  :مجھول

التعليق  :السالم عليكم انا تعليقي ھو ان الوالد عابر سبيل عندما شاركنا ارأه ومقترحاته لم تكن ھناك
اي انانيه منه فھو شاركنا بھا واتوقع منه ان يزدنا من خبرته وتجربته بمزيد من المقاالت
الصادقه التي الينقصھا الصدق ويشارك بھالجيل الجديد بكل حذافيرھا وبكل صدق يكفي انه
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احد اكبرافراد القاعده ويشاركنا ھذه التجارب واألراء الصريحه والمفيده و xتعالي اعلم
--إبنتكم المحبه لكمالساعة  00:40 :التاريخ 2011/01/31:

االسم  :مجھول

التعليق  :لكننا لم نبذل الجھد الكافي لمعرفة قدرة المحيطين بنا على تحمل الضغوط  ..وكانت ھذه من
ثغراتنا  ..ولم يعد أمامنا الكتساب الخبرة إال التعلم من التجربة
ھكذا قال االخ/عابر سبيل
انني أسأله بعض االسئلة
اذا كنتم قد أعلنتم الحرب على أمريكا ألم تكونوا تعلمون قوتھا ومدى قدرتھا على ردة الفعل
القوية
لقد تبنيتم مشروعا بالغ الضخامة فكيف لم تكونوا تعلمون ان مشروعا بھذه الضخامة يحتاج
كذلك الى تكاليف بالغة الضخامة تناسبه
اذا كان مشروعكم ھو لصالح االمة كلھا اذن فال بد من اشراك االمة فيه واشراك عقالءھا فيه
واذا قلتم انھم اليوافقون على ضرب أمريكا في ھذه الظروف فلھم رأيھم ورأيھم يحترم
الفرق بين رأيكم ورأيھم على االقل من جھة اعتباره واحترامه
واذا كان ھناك انسان ال يوافقك الرأي فلم تصر على تنفيذ رأيك ثم تريد منه أن يتحمل نتيجة
فعلك أال يد ھذا ظلما مركبا
لم تعيروا رأي العقالء من االمة وزنا ثم تقولون انھم لم يتحملوا الضغط
ورغم كل ھذا فقد تحمل المسلمون الضغط وصبروا واحتسبوا ما وقع عليھم من بالء بسببكم
تحملوا ا عذابات السجون وتحملوا تشريد أھاليھم
وتحملوا ضياع وظائفھم وتحملوا خراب بيوتھم
لقد تحملوا الكثير والكثير
فاذا عتبوا بعض العتب عليكم قلتم انھم لم يتحملوا
رغم أن كالمك أنكم لم تكونوا تقدرون قدرة االخرين على الضغط في نظري ينقصه
المصداقية السباب
أن أول من كان سيقع عليھم الضغط صرحوا لكم انھم اليمكنھم مواجھة أمريكا وأن ھذا ليس
في مقدورھم ولھذا فان أمير المؤمنين منعكم من التحدث للصحافة وأخذ على زعيمكم اسامة
أن اليھاجم أمريكا
فھل لھذا معنى اال أنكم كنتم تعلمون أن االمارة لن تتحمل الضغط ولكنكم كنتم مستھترون الى
أبعد الحدود وأن أمير المؤمنين القيمة الوامره عندكم
الدكتور/،أيمن الظواھري الف كتابا له وصرح فيه أنه اليصح أن نعرض أفغانستان والشيشان
للضغط وھذا قبل ما يحدث في الشيشان وأفغانستان بزمن
فھذا يعني أنكم كنتم تعلمون أن الضغط سيكون لو تعرضتم المريكا
ألم ينصحكم الناصحون أن الھجوم على أمريكا قد يسبب ضياع االمارة بل قد يسبب حربا
كبيرة بالمنطقة
أخي  /عابر سبيل انني أدعوك أ ،تكون صادقا والتك أنانيا تحرم أجيال المسلمين أسرارا
تجربتك فھال فعلت؟؟
الساعة  06:13 :التاريخ 2011/01/05:

االسم  :مجھول

التعليق  :وقد يغلب التكتيك اإلستراتيجية  ..وساعتھا يكونوا قد سقطوا في حلقة ال نھاية لھا وال بداية
ھذه غبارة منقولة من كالم االخ/عابر سبيل وھو يتحدث عن اھل الفضائيات
ونحن بدورنا نسأله
ما ھي بالتحديد استراتيجية القاعدة
وما ھو تكتيكاتھا
وھل ھي تسير على ھذه االستراتيجية ولم تخلط التكتيك باالستراتيجية
وھل لم يغلب التكتيك االستراتيجية في مسيرة القاعدة
ھذه أسئلة االجابة عنھا ضروريةالنه كما تفضلت/أخي عابرسبيل وقلت انه اذا غلب التكتيك
االستراتيجية فان
أصحاب المسيرة يسقطون في حلقة النھاية لھا وال بداية
أرجو منك أن تأخذ القاعدة كنموذج وتطبق عليه ھذا المعيار الذي ذكرته
وتبين لنا ماذا توصلت اليه
الساعة  05:47 :التاريخ 2011/01/05:

االسم  :مجھول

التعليق  :أصدرت القاعدة في العراق بيانا باستھداف نصارى العراق وھددت باستھداف نصارى مصر
والشام كذلك
ان قتل أو قتال رجل نصراني أو يھود ي أو غيره ما دام في محل عبادته من كنيسة أو معبد
او صومعة اليجوز أبدا في االسالم وھذا اليجھله أحد
واالن نسأل االخ /عابر سبيل كيف سمحت القاعدة لنفسھا باستھداف النصارى في كنائسھم
ان ھذا مخالفة صريحة المر صريح وقطعي في شريعة االسالم
اال يعد ھذا انحرافا شرعيا خطيرا وليس مجرد خطا عابر

2/11/2011 12:11 AM

8 of 12

http://mafa.asia/ar/temp.php?K_Mafa=1061&id1=6&id2=6&detail=378&...

...مقتبسات  -القاعدة  -رسالة القاعدة إلى موقع مافا السياسى بقلم  /عابر سبيل أھم شخصيات ا

اال يعد ھذا فتحا لباب العبث كذلك باستھداف مساجد المسلمين وضرب الدعوة االسالمية
وأھلھا
اال يعد ھذا فتحا لباب الفتنة على مصراعيه ليجول العلمانيون واليساريون ال ليھاجموا
القاعدة بل ليھاجموا نصوص الشريعة القطعية
ا واال واال واال
أين العلم في جماعتكم ياأخ  /عابر سبيل
ھذا ياأخي ليس جلدا ھذه أمة لستم فقط من يريد بھا الخير
انكم تفترضون ان االمة ال خير في رجالھا ولذا أعطيتم ألنفسكم الحق أن تتكلموا باسمھا في
كل بلد وكل قطر
االن يجب عليكم في جماعتكم ان تقفوا وتراجعوا أنفسكم لوجه x
نعم يجب أن تقيموا مراجعات واالن وأنتم في جو الحرية
ما عاد االمر يحتمل بعد ھذه المخالفات الصريحة والواضحة لثوابت االحكام الشرعية
بادروا بالخير وصححوا ان كنتم تريدون الخير لھذه االمة التي توالت عليھا المصائب
وان أبيتم ان التراجعوا انفسكم فان الخير في ھذه االمة باق وسيكون ھناك من يصحح ويقوم
الن  xتعالى تكفل بحفظ ھذا الدين
شكرا والسالم عليكم
الساعة  07:56 :التاريخ 2011/01/03:

االسم  :مجھول

التعليق  :وأن إستراتيجيتنا ھي أن تحيى أمتنا وفق منھج  .. xال يذلھا أحد وال يسرق مقدراتھا أحد ..
وأن تعاود ممارسة دورھا الذي قدره  xلھا في عمارة األرض  ..وأن محركنا الرئيسي ھو
إرضاء ربنا ..
ھل يصح تعريف االستراتيجية بھذا التعريف
كل الحركات االسالمية تقول ان ھذا ھو ھدفھا وليست القاعدة فقط فكلھا تسعي لتغيير
االوضاع القائمة وتحكيم الشريعة االسالمية كل على حسب نظرته الي الطريقة االمثل لذلك
يبدو انه من االحرى تحديد معنى الھدف ومعنى االستراتيجية
الساعة  05:35 :التاريخ 2011/01/03:

االسم  :مجھول

التعليق  :االخ /عابر سبيل
اسمح لى أن احاورك قليال ولعلنا نستفيد سويا
قلت ..ومن تعلم وجرب قبلنا كان أنانيا فاحتفظ بأسرار تجربته لنفسه ..
وان أدعوك األن فأقول لك انك االن قد جربت وعلمت أيضا وھناك أجيال من المسلمين لم
تعرف معرفتك ولم تجرب تجربتك فھال أبحت لھذه االجيال بشىء من أسرار تجربتك لعلھا
تستفيد فال تكرر نفس االخطاء وتجلب على امتھا المصائب والكورارث باسم الجھاد وخدمة
قضية الدين
ھل كان ھناك شورى حقيقية في تنظيم القاعدة وحوار فعال يعبر فيه المجاھدون عن أرائھم
بكل صراحة ووضوح دون تردد او وجل من استبداد أو خوف من اتھام او نحو ذلك ھل سبب
المراجعات التي قامت بھا الجماعات الجھادية وبعض أفراد القاعدة ومحبيه كذلك ھل كان ھذا
سببه فقط القمع والتعذيب واالكراه
ام انه كذلك غياب الشورى والمناصحة الحقيقية والحوار الجاد داخل ھذه الجماعات ومنھا
القاعدة
وانه لو كان يسمع للشورى والنصيحة المكن ھذه الجماعات ومنھا القاعدةان تصحح مسارھا
شيئا فشيئا وال نفا جىء بھذا السيل من المراجعات المفاجئة
أليس ھذا السيل من المراجعات المفاجىء دليل على انحباس كان موجودا وكان ينتظر فرصة
ما ليخرج وينتشر في كل مكان بعد أن ظل حبيسا اليجد مساغا وال منفذا
ھل غياب الشورى خطا عابر ام ھو خلل أساسي ويعتبر انحرافا في المسيرة
أھذا الخلل قد قمتم بتصحيحه أم ما زال قائما ليحبس وراءه سيال جديدا من المراجعات
لست ھنا متعرضا للحكم على ھذه المراجعات بالخطا او الصواب فھذا أمر يحتاج لموضع
خاص مفصل
فقط نتحاور االن عن سببھا المفاجىءوالمتدفق بصورة ملفتة للنظر
اتمنى أن تكون مع ھذه االجيال القادمة صريحا صادقا بعيدا عن االنانية وأن التحتفظ باسرار
تجربتك لنفسك
اعاننا  xجميعا على أ داء االمانة
شكرا لك أخي  /عابر سبيل وتقبل اعتذاري عن أي لفظ قذ اليعجبك في ھذا التعليق والسالم
عليكم
الساعة  01:32 :التاريخ 2011/01/03:

االسم  :مجھول

التعليق  :تكلم االخ/عابر سبيل عن موقف الدعاة من الحديث في حدود الھامش المسموح به) قإن
الھامش الذي سُمح لھم به يمنعھم من توجيه الطعنات لألنظمة الحاكمة التي يعملون تحتھا ..
والنقد في حدود المسموح به  ..له سقف يعجزون عن تجاوزه
ھذا نص كالمك ياأخي وأنت تعلم أن االنسان يعمل في حدودما يمكنه وكل أدرى بامكانياته
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وحدود طاقته واليكلف  xنفسا اال وسعھا والقاعدة كانت تنتھج ھذا النھج حينما كانت في
السودان فكانت تصدر بياناتھا في نقد الحكومة السعودية وعلماء السعودية وتصرح بذلك
وكانت التتعرض لحكومة الترابي بنصف كلمة علنا ولم تنكر شيئا على حسن الترابي وقتھا
رغم أنه ليس خاليا مما ينكر عليه على االقل لم تسو بين علماء السعودية وبينه في االنكار
عليھما سواء
ولما كانت القاعدة في افغانستان وكان الفغانستان أمير للمؤمنين له بيعة شرعية معتبرة من
أھل الحل والعقد من علماءافغانستان ووجھائھا تخطت القاعدة المسموح لھا به من حدود
الكالم فماذا كانت النتيجة؟ظ
لقد ضرب زعيم القاعدة/أسامة بن الدن بأوامر أمير المؤمنين عرض الحائط وخالفه مخالفة
صريحة أظنھا التخفى عليكم
أودان أفول ان الشجاعة كما نطالب االخرين بھا فعلينا أن نكون أول من بتحلى بھا -ھذا ان
كانت شجاعة محمودة
وليست الشجاعة أن يستغل خلق انسان طيب استضافكم لتعيشوا في بلده فتصرحون بمخالفته
ھذه ليست شجاعة لالسف انما الشجاعةان تقول ثم تعرض رقبتك لحد السيف الأن تقول
وتعرض رقبة غيرك لحد السيف
وأنتم بعد سقوط حكومة طالبان أين ذھبتم وانتم مخالفون للبلد الذي عشتم فيه في أمور
العقيدة فھل صرحتم لھم بالمخالفة أم أنكم كنتم مستضعفين اليمكنكم ذلك فصال أن تعلنوا على
المأل بمخالفتھم وأنتم داخل بلدھم ال وانتم ضيوف عند غيرھم
مفصودي أن نزن بميزان واحد لجميع الناس فھذا من العدل الذي يأمرنا به ھذا الدين الحنيف
وليس المراد الحكم على تصرفكم في السودان أو في البلد الذي عشتم فيه بعد سقوط حكم
طالبان
مع جزمي بخطأكم في مخالفةأمير المؤمنين
وان قلتم ان الذي خالف ھو الشيخ/أسامة وكل التنظيم لم يخالف المال /عمر
فأين كنتم أنتم ولم تنكرواعلى أميركم /الشيخ أسامة ولم توقفوه عند حده
أم انه لم يكن مسموحا لكم اال بسقف معين لالنكار عليه
فاذا كنتم أنتم أھل الجھاد الذين تصدعون بكلمة الحق في وجه الطواغيت وفي وجه علماء
السلطان لم تستطيعوا أن تنكروا على أميركم وال أن تمنعوه من مخالفةامير المؤمنين
فقل لي بربك كيف يمكن أن تنكر على انسان امام حاكم مستبد بيده القوة والسلطة وقادر على
ايقاع االذى بمن ينتقده او يعلن مخالفته
أنمنى أن يكون مقصودي واضحا لك اخي /عابر سبيل
وللقارئين لھذا الحوار عسى أجياال من المسلمين تاتي فتستفيد منه
والسالم
الساعة  15:45 :التاريخ 2011/01/02:

االسم  :تجديدي

التعليق  :قد نتفھم امتعاض األخ المجاھد عابر سبيل من مصطلح ) بغال التحميل ( ونتفھم أكثر وجوب
تواجد حوار إسالمي إسالمي يصحح المسار ويعالج كثيرا من الخالفات المحتدمة و المتراكمة
وعبر سنين طوال
وكل ذلك حسن وال إشكال فيه .
)) بغال التحميل (( مصطلح وحيد وعابر لكنه دفع األخ الفاضل لكتابة مقاالت خمس تعبر عن
جوانب فكرية ومطالبات أخوية بالتصحيح و المراجعة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بشكل
مشروع ومعقول
كيف سوف يتعامل األخ الفاضل عابر سبيل إن كانت المفردات الموجھة تحمل عبرات الزندقة
و التكفير و االتھام بالعمالة !
بشكل أكثر تفصيال لعل خمس سنين من تكريس تلك االتھامات سوف تدفع بصاحبنا لكتابة
موسوعة من األلف إلى الياء وال أعتقد أننا سوف نتوقف على خمس مقاالت .
وكخطوة أوليه لمعرفة مدى صحة ھذا التوجه وجديته في التعامل مع كثير من القضايا
المفصلية العالقة  ,نطالب تنظيم القاعدة األم أن يعطي تفصيال وشرحا مفھوما ودقيقا حول
البيان المزعوم و المؤرخ بتاريخ  1427 3-4ھـ و الصادر من تنظيم قاعدة الجھاد في
جزيرة العرب -التقرير . 22
و الذي يحمل في طياته التالي ذكره  -من تبجح عندما صرح بعمالته لسكوتالنديارد في إحدى
مقابالته و جھر بعداءه للتوحيد والموحدين ودافع عن عباد القبور فإن ھذا الغمز واللمز لم
نكن لنرد عليه لوال أننا عرفنا ما يمكن أن يثيره في نفوس المرتابين من األحداث السابقة
ونحن نعلم يقينا بأن ھذا الرجل أراد تصفية حسابات خاصة بطريقة حقيرة على حسابنا وإننا
نؤكد أن تنظيم قاعدة الجھاد في جزيرة العرب له رأيه المعروف في ذلك الشخص فقد أوضح
الشيخ عبدالعزيز الطويلعي العنزي فك  xأسره حقيقته وبيّن كفرياته وانحرافاته وكذلك
أخونا المجاھد محمد بن عبدالرحمن السويلمي )أبو مصعب النجدي( رحمه  xكما ھو
موجود في كتاب مجموعة مقاالت أبو مصعب النجدي  ،وإننا نھيب أنصار الجھاد والمجاھدين
بأن ال يقيموا وزنا لمن يحاول شق صف المجاھدين وبث الريبة في أنصاره و xغالب على
أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون .
مع إيماننا الراسخ ومعرفتنا اليقينه أن الموقع باسم التنظيم ھو مكتب نايف بن عبد العزيز
شخصيا  ,وقد قدم أحد اإلخوة األفاضل دراسة متعمقة ومتأنية للبيان تثبت ذلك سوف أضيفھا
ال حقا بحول  xتعالى .
و أعتقد أنه من العدل و اإلنصاف أن يكون الرد علنيا ومسموعا وواضحا لكون التوقيع حمل
أسم التنظيم ولكون فعاليته سارية و إلى ھذه الساعة  .و أذكركم ونفسي أن الظلم ظلمات يوم
القيامة فما بالكم إن كان ھذا الظلم يتجوزا الحدود ويقطع الرقاب ويصل إلى التكفير و
التخريج من حياض الدين فھل بعد ھذا الظلم ظلما !! ال أتصور أبدا .
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كل التحية و المحبة لألخ الفاضل و المجاھد عابر سبيل
الساعة  14:55 :التاريخ 2011/01/02:

االسم  :مجھول

التعليق  :السالم عليكم ورحمة  xوبركاته
كتب أستاذنا أبو الوليد حفظه  xفي تقديمه لمقاالت أخينا عابر سبيل التالي :
"يفتقر المسلمون بشدة إلى حوار داخلى صحى وصحيح  ،كما يفتقد "الجھاديون " بشكل أكبر
إلى القدرة على مخاطبة بعضھم البعض لتوحيد البنادق المجاھدة فى بندقية واحدة ،أو على
األقل ممارسة العمل الجھادى المقاوم طبقا لرؤية ودستور عملى موحد  ،مع اإلقدام على
محاورة باقى المسلمين بروح إسالمية حقيقية إلعادة أمتنا الممزقة لتكون مرة أخرى أمة
واحدة فى يقظتھا وجھادھا ومقاومتھا لجيوش الغزاة فوق أراضيھا جميعا  ،ثم مخاطبة العالم
كله بالعقل وبروح إنسانية مخلصة  ،من أجل حياة عادلة وكريمة لجميع البشر على ظھر
كوكب منھك ومھدد فى وجوده.
دون أن يعنى أيا من ذلك إسقاط السالح فى مواضع الدفاع التى داھمنا فيھا العدو فى أكثر من
مكان من عقر ديار المسلمين  ،وال يعنى مھادنة الطغاة أو إقرارھم على ظلمھم وعدوانھم على
شعوبھم وعلى جميع البشر .
ربما أعود مرة أخرى لمناقشة بعض ما ورد فى كلمات عابر سبيل  ،وأظن أن كثيرين غيرى
سيفعلون نفس الشئ ،ولكننى أعتقد أنھا بداية تستحق التقدير من جانب قيادات ھامة فى تنظيم
القاعدة لفتح نوافذ القلوب والعقول .وربما تصبح تلك الخطوة األولية مدخال إلى حوار إسالمى/
إسالمى ـ وحوار إسالمى  /إنسانى ـ ھادف ومثمر  ...وھذا ما أرجوه".
نأمل ان تكون ھذه بداية جادة لحوار جاد ومثمر بين الجميع  ..لي عودة إلى المقاالت وما
حوته وما كتبه أبو الوليد أو غيره حول المواضيع التي تطرق إليھا عابر سبيل
و xالھادي إلى سواء السبيل
غريب الديار
الساعة  01:14 :التاريخ 2011/01/02:

االسم  :مجھول

التعليق  :كنانتوقع أن يحدثنا /عابر سبيل عن استراتيجية القاعدة في العراق وجزيرة العرب والمغرب
االسالمي
وما يدور حول انحرافاتھا الشرعية والواقعية من استھداف النصارى في كنائسھم والشيعة
في محال عباداتھم بل وعموم المسلمين في اسواقھم
ھل ھذا تصح نسبته الى القاعدة ام ال؟؟ظ
أتمنى وأظن أن كثيرا من الناس يريدون أن يسمعوا كالما لرجل مسؤل في القاعدة حول ھذه
االمور
وھا ھو موقع مافا فتح لھم الطريق ليعبروا عن أنفسھم ه
شكرا لكل من بين الحقيقة للمسلمين ولغيرھم حفاظا على صورة االسالم النقية وراية الجھاد
التى نتمنى ان تكون نقية خالصة بعيدة عن التھم من المغرضين والحاقدين
أال فليتكرم /عابر سبيل بالبيان لھذه االمور
مسلم حزين
الساعة  06:01 :التاريخ 2011/01/01:

االسم  :مجھول

التعليق  :أعتقد انه من المھم جدا تحرير معنى مصطلح 0بغال التحميل الن كل طرف قد يستعمله بمعنى
معين وقد يختلف المراد به
قد يستعمل بمعنى االنسان الذي يستخدم من قبل غيره دون أن يشعر وبدون وعي منه وال
قصد ان يفيد من يستعمله وأظن ان ھذا ما قصده الشيخ /أبو الوليد في كتاباته ولم يقصد و
اليمكن أن يفھم منه اتھام المجاھدين بالعمالة  -حاشاه _ه
وقد يستعمل بمعنى الذي يخدم غيره بوعي وقصد فان كان قصده سيئا فھو عميل فھنا يكون
مرادفا لكلمة عميل وھذا ما يبدو يوضوح ان االخ /عابر سبيل يريد نفيه عن المجاھدين
ودفاعه عن المجاھدين عموما محمود وأظن أن المعنى االقرب والمتبادر لھذا المصطلح
)بغال التحميل(ھو المعنى االول وليس المعنى )باالتھام بالعمالة
صحيح قد يقال ان بعض الناس قد اليفھمون المراد به وقد يترتب على ھذا سوء ظن
بالمجاھدين أو طعن عليھم وما اشبه ذلك فاالولى عدم استعماله واستعمال عبارات تؤدي
المقصود دون محذور أو اذا كان البد من استعماله فليستعمل مع شرحه وبيانه مع التأكيد
على براءة المجاھدين من ما قد يتطرق اليه من سوء فھم
شكرا للشيخ أبي الوليد وجميع االخوة ووفقنا  xللصواب جميعا
الساعة  15:17 :التاريخ 2010/12/31:

1
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التعليق  /نظر :

االسم  /نام :
ايميل :
مجھول  /بی نام
88278

ارسال التعليق  /ارسال نظر

عن مافا السياسي  ::ضوابط الموقع و خصــوصـية الــبيانــات  ::ارسل مقالة  ::اتصل بنا
 #الكلمات اكثر بحثا علي الشبكة العنكبوتية :

 -تصريحات إعالمية للناطق الرسمي باسم اإلمارة حول أسر الصحفيين الثالث

ابو

 -تفجير لغم في سيارة لجنود الجيش العميل

افغانستان,مقاالت افغانستان

 تفجير دبابة لجنود القوات المحتلة إنفجار يقتل  5جنود عمالء خبر عاجل :دخول عشرة مجاھدين إلى مركز للقوات المشتركة للعدومع التقدير للجميع  ..فإن المقاالت التي تنشر في الموقع تعبر عن رأي أصحابھا  ،و
ال تعبر بالضرورة عن رأي موقع مافا السياسي .

جميع الحقوق محفوظة  ،موقع مافا السياسي ) أدب المطاريد( © 2010
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الوليد

المصري,أفغانستان

,

,

أخبار

افغانستان,

حرب

إمارة افغانستان االسالمية ,إمارة

افغانستان  ,طالبان ,حركة طالبان ,
سياسية  ,مصطفي حامد  ,حوارات  ,الجيش االمريكي ,
مقاالت جورج حداد

,

مقاالت

القاعدة
 ,مجلة الصمود  ,بيانات االمارة في افغانستان  ,اخبار الطالبان,
اخبار إمارة افغانستان االسالمية  ,شيعة في افغانستان
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