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يل الل ِّو فَػيَػ ْقتُػلُو َف
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نج ِ
استَْب ِش ُرواْ بِبَػ ْي ِع ُك ُم
يل َوالْ ُق ْرآف َوَم ْن أ َْوفَى بِ َع ْهده م َن اللّو فَ ْ
َ
َُ
َْ َ
َ
ِ
يم} سورة التوبة
الَّ ِذي بَايَػ ْعتُم بِ ِو َوذَلِ َ
ك ُى َو الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ" :لما طُِعن حراـ ابن ملحاف قاؿ بالدـ ىكذا ,فنضحو على
وجهو ورأسو ثم قاؿ" :فزت ورب الكعبة" .رواه البخاري.
كانت مشاىد القصف الوحشي واإلبادة الجماعية التي تمارسها القوات الصليبية في أفغانستاف تُثير
اآلالؼ من الشباب المسلم الغيور وتدفعهم للجهاد ضد المحتلين .وفي ُمقابل الهجمة الوحشية

وخصوصا الشباب للجهاد في سبيل اهلل.
كاف قادة الجهاد يستحثوف األمة
ً

الشيخ أسامة بن الدف  -حفظو اهلل:
فهذا اإلسالـ اليوـ يناديهم واإسالماه ,واإسالماه ,واإسالماه.
أال ىل بلّغت اللهم فاشهد ,أال ىل بلّغت اللهم فاشهد ,أال ىل بلّغت اللهم فاشهد.
المعلق:
كاف من أولئك الشباب الذين استجابوا لنداء الجهاد "بدر مشرع".
[]3

تفريغ اإلصدار المرئي" :فزت ورب الكعبة "2

نخبػة اإلعػالـ الجهػادي

انطلق رحمو اهلل من أرض المدد ,ليلحق بقوافل األبطاؿ على قِمم الجباؿ في أفغانستاف للذود عن
ُقفلت الحدود في وجهو ِ
أعراض المسلمين وحرماتهم ,وبعد رحلة طويلة أ ِ
وحيل بينو وبين قصده,

فعاد إلى اليمن ٍ
قررت حكومة األسود العنسي أف تُعاقبو على
بفؤاد مكسوٍر ٍ
وروح حزينة ,وفي اليمن ّ
فِعلو النبيل ,فابتلعتو سجوف األمن السياسي لباطن األرض و ُش ّد وثاقو.

ِ
تعرؼ أكثر وأكثر على عمالة األسود العنسي ,ووصل
وخالؿ ثالث سنين قضاىا في مدرسة يوسف ّ
ٍ
لقناعة ال تتزحزح :أ ّف ىؤالء الحكاـ ىم الوجو اآلخر ألمريكا والصليبيين وأنهم السد الحامي
بعدىا
للمحتلين.

إلى نفس القناعة كاف قد وصل "سالم مقصف النهدي" الذي كاف حينها يرسف في قيود سجوف آؿ
سعود معو آالؼ الشباب يُهانوف ويُذلّوف وتُسلب حريّتهم بدوف ذنب ,السبب الوحيد لسجنهم أنهم
حاولوا نصرة المجاىدين في بالد الرافدين.

إ ّف جهاد المحتل ومقاومة الظلم ليس ذنبًا يستحق فاعلو السجن والتعذيب ,بل على عكس ذلك
يستحق المجاىد اإلجالؿ واإلكبار ,فهو يذود بروحو وبكل ما يملك من أجل الدفاع عن دينو,
ولكن عبيد أمريكا من حكاـ المنطقة العمالء وألجل خدمة الصليبيين ومشاريعهم أشرعوا السجوف
وملؤوىا بالشباب الصادؽ الغيور.
تخرج بدر وسالم من مدرسة يوسف عليو السالـ ,وألف العقيدة التي
بعد سنين البالء والسجن ّ
تجمعهم واحدة والقضية التي أ ِ
ُسرا من أجلها واحدة وألف العدو الذي ناؿ منهما واح ٌد ولو اختلفت
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الوجوه; اجتمعا في جزيرة العرب تحت راية الجهاد في سبيل اهلل من أجل تحرير البالد والعباد
وإقامة شرع اهلل.

الشهيد سالم مقصف النهدي رحمو اهلل:

ورسالة لكلب الجزيرة نايف بن عبد العزيز ,نقوؿ لك :لقد سجنتنا في الجزيرة نحن وإخواننا عندما
من اهلل علينا بالنفير إلى اليمن ,وإذا أقفلت
كنا نريد الذىاب إلى العراؽ وأفغانستاف ,فها نحن اآلف ّ

الطرؽ علينا فإف الطرؽ مفتوحة إلى بالد اليمن ,وواهلل العظيم إ ّف اإلخوة قد توافدوا إلى اليمن
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يبايعوف على الموت واالنتقاـ منك والثأر إلخواننا في جزيرة العرب :عبد العزيز المقرف ,ويوسف
العييري ,وغيرىم من اإلخوة األفاضل ,قاتلك اهلل ,وبإذف اهلل ,بإذف الواحد األحد سيكوف قطف
رأسك على أيدينا بإذف الواحد األحد ,وسنشفي صدور ٍ
قوـ مؤمنين في مشارؽ األرض ومغاربها
بقتلك أيها الخنزير.

المعلق:

ٍ
لعملية مزدوجة يتم فيها إطالؽ صاروخ
وألجل قطف رؤوس أئمة الكفر والعمالة كانت العدة تُعد
ِ
جمعا من أمراء آؿ سعود على رأسهم وزير
ساـ على الطائرة أثناء ىبوطها في مطار صنعاء والتي تُقل ً
الداخلية السعودي نايف ابن عبد العزيز وابنو ومساعده محمد بن نايف ,مع ٍ
وفد أمني كبير ,يتزامن
ٍ
قصف بقذائف الهاوف على صالة االستقباؿ الخاصة التي يتواجد فيها في ذات الوقت
ذلك مع

علي عبد اهلل صالح مع جم ٍع من زمرتو الفاسدة التي تتواجد وقتها في المطار الستقباؿ الوفد
السعودي.
الشهيد سالم مقصف النهدي رحمو اهلل:
ىذه كلمة لألسود العنسي :واهلل ما جئنا إلى ىذا المكاف إال إلعداد العدة لقطف رأسك.
المعلق:
ُسود يتح ّفزوف
اُختير سالم وبدر ليكونا ضمن سرية الهاوف .كاف التدريب يمضي على أ ُشده ,وكاف األ ُ
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لالنقضاض على زمرة الخونة والعمالء الذين غيّبوا شرع اهلل وحكموا البالد والعباد برغبات ودين
أمريكا.
الشهيد بدر مشرع رحمو اهلل:
ال نجد أف الدماء التي تُسفك غير دماء المسلمين في كل مكاف ,كما ىو حاصل في أفغانستاف
وفي العراؽ وفي الصوماؿ وفي كشمير وفي الفلبين وفي الشيشاف وفي فلسطين وفي غزة وفي كل
ٍ
محمد صلى اهلل عليو وسلم وفي اليمن؛ ال تجد إال الدماء
مكاف ,وفي بالد الحرمين وفي جزيرة
تُسفك.
ُمحاور :طيب أي دماء ُسفكت في اليمن؟

 -دماء المجاىدين ,دـ أخونا فواز الربيعي ,ودـ أخونا الشيخ علي الجار اهلل ,ودـ الشيخ أبو علي

الحارثي ,ودـ أخونا ياسر الحميقاني ,ودماء كثيرة .ىؤالء الطواغيت -األسود العنسي وأعوانو -ىم
الذين أزىقوا أرواح إخواننا.
الشهيد سالم مقصف النهدي رحمو اهلل:
واهلل العظيم إنّا لسائِروف على ىذا الدرب ,وإف إخواني ...وكم واهلل تمنيت بأف لي ألف نفس تُقتل

في سبيل اهلل وفي سبيل قتلكم أيها المرتدين ,واهلل إ ّف إخواني من بعدي عاىدوا اهلل عز وجل بأف
ينتقموا إلخواننا الذين قُتِلوا في كريم ومنهم حمزة القعيطي والحسن بازرعة والمنتصر باهلل تقبّلهم
اهلل ,ومبارؾ بن حويني ومحمود بارحمة ,عاىدوا اهلل عز وجل على المضي في سبيل اهلل واالنتقاـ
ل هم واالنتقاـ ألبو علي الحارثي واالنتقاـ ألبو الحسن المحضار واالنتقاـ لجميع اإلخوة المجاىدين
ت أ ّف لي ألف ٍ
نفس تُقتل ,تُقتل في سبيل نصرة
الذين ُس ِفكت دماؤىم على ىذه األرض ,وواهلل تمني ُ
ىذا الدين وفي سبيل األخذ بثأر ىؤالء اإلخوة.

المعلق:

فدب الخوؼ والهلع في صفوؼ المرتدين بعد أف عُثِر على
في صنعاء أُلغيت الرحلة قبل موعدىا ّ
صاروخ الساـ مع الطليعة األولى للعملية التي قاتلت حتى الموت ف ُقتِلت على العهد لم تُسلم ولم
تستسلم.
الشهيد سالم مقصف النهدي رحمو اهلل:
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"أبغى أوضح لك بس نقطة مهمة ,نحن اآلف متوجهين إلى عملية ليست استشهادية وإنما شبو
استشهادية ,إذا كتب اهلل لنا القتل نسأؿ اهلل أف يتقبلنا في عداد الشهداء ,وإذا كتب لنا االنسحاب
بسالـ واهلل إنّا نعاىد اهلل عز وجل بأف نراغم الطواغيت في مواطن كثيرة بإذف الواحد األحد وأف
نقتلهم حيث وجدناىم بإذف الواحد األحد".
-----

عن عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :ما من ٍ
غازية أو
ٍ
تعجلوا ثُلثي أجورىم ,وما من غاز ٍية أو سر ٍية تُخفق وتُصاب إال
سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا قد ّ
تم أجورىم" .رواه مسلم.
ّ

المعلق:
تامة ِ
لم تتّ ِعظ زمرة العمالء بما كاف يتربص بهم ولم يراجعوا أنفسهم ,ومرًة أخرى وبِ ِسر ٍية ٍ
قدـ محمد
ّ
ّ
بن نايف إلى صنعاء لي ِ
ص ّر على محاربة المجاىدين ومطاردتهم ,وتم ّخض اللقاء عن المؤامرة التي
ُ
بحملة عسكر ٍية كبي ٍ
ٍ
رة على مناطق القبائل
تز ّعمها محمد بن نايف ,فنزؿ العميل المأجور علي صالح

وانتصب يخطب ويُزبِد.

األسود العنسي علي صالح – يتكلم على مشايخ قبائل مأرب :
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انتوا تضيفوني  ...وإال أنا قادر أجيبهم ,أنا قادر أجيبهم وقادر أجيبهم وجيت أجيبهم..
 تشوفو قداـ عينك وىو داخل  ...في القرية ما قلت ىذا منكر ,ىذا منكر.. وأقوؿ ولكن أنتم ُمحبَطين ُمداىنين.صوت الشيخ أبو بصير ناصر الوحيشي – أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب:
فواهلل إ ّف العميل علي عبد اهلل صالح في اليمن كالعميل عبّاس في فلسطين ,ومحمد ابن نايف
كمحمد دحالف؛ فهم جزءٌ من ىذه الحملة ليكملوا المخطط المرسوـ ضد الشعوب المسلمة
لمنعها وعزلها عن نصرة إخوانهم في غزة كما نجحوا في مصر واألردف وبالد الحرمين وغيرىا.
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المعلق:
ومقابل إصرار محمد بن نايف على تلبية رغبة الصليبيين في محاربة المجاىدين ,كاف المجاىدوف
في الجانب اآلخر يُِعدوف لعملية أخرى على األمير محمد بن نايف ,ولكن ىذه المرة بين حرسو
وحشمو في مأمنو في وكره حيث يظن أ ّف سهاـ المظلومين لن تصلو ,وأنو في مأم ٍن من غضبة
الغيورين ,وأ ّف البروج العالية مانعتو من اهلل.

وألف الحرب خدعة كما قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ,كانت خطةٌ كهذه قد تُعد من الخياؿ وال
تخطر على باؿ.

األخ محمد الغزالي (رشيد) – منسق العملية:

تم استدعائي من قِبل المسؤوؿ العسكري الشيخ أبي ىريرة الصنعاني حفظو اهلل ,ثم أخبرني
بالعملية ,وكاف الدور المطلوب مني أف أقوـ بمعرفة واختبار إجراءات التفتيش المتبعة من ساعة
دخولي إلى الحد وحتى خروجي من مكتب المجرـ محمد بن نايف ,والتنسيق لألخ االستشهادي
ِ
شرفني اهلل بالمشاركة في ىذه العملية.
الذي سينفذ العملية ,ويعلم اهلل مقدار سعادتي أف ّ
المعلق:

وفي الصحراء حيث يكثر السراب كاف جواسيس محمد بن نايف على ٍ
موعد مع ما ظنوه صي ًدا
ثمينًا ,إال أنهم تفاجؤوا بمن ق ّدـ نفسو لهم باسم رشيد.
[ ] 11

تفريغ اإلصدار المرئي" :فزت ورب الكعبة "2

نخبػة اإلعػالـ الجهػادي

األخ محمد الغزالي (رشيد) – منسق العملية:
ذىبت لمقابلة ىؤالء الجواسيس في الصحراء ليلة الجمعة ,كانوا يمنيين ,لما شاىدوني ارتبكوا
وظهرت عليهم عالمات الحيرة والقلق ,فقد كانوا يظنوف أنهم سيجدوف الشيخ أبا سفياف حفظو اهلل,
طلبت منهم أف يوصلوني بالضابط المسؤوؿ عنهم وأخبرتهم أ ّف معي ما يثبت ِ
صلتي بالشيخ أبي

ط برتبة رائد في قطاع حرس
سفياف ,اتصلوا بالضابط المسؤوؿ عنهم ويُدعى أبو فارس ,وىو ضاب ٌ
ّمت ىذا الضابط بالهاتف وأخبرتو
الحدود بنجراف واسمو "مسعود ابن علي الشواؼ الشهراني" ,كل ُ
مطلوب على القائمة اليمنية ,وأخبرتو أنّي أحمل ما يثبت ِ
صلتي بالشيخ أبي
عن شخصيتي وأني
ٌ
سفياف ,وأني أريد مقابلة محمد بن نايف ,كاف الضابط مرتب ًكا ,وأماـ ضغطي عليو اضطر للموافقة
على طلبي وأمر ىؤالء الجواسيس بإيصالي إليو في الحدود بين نجراف وشرورة.

وصلت إلى الحد ,قابلني الضابط أبو فارس ومعو مجموعةٌ من الجنود في ٍ
ثياب مدنية وبثالث
ات ٍ
سيار ٍ
تابعة لحرس الحدود ,ثم قاموا بإيصالي إلى مبنى حرس الحدود بشرورة ,جلس معي أبو
رسل من الشيخ أبي سفياف ,فأعطيتو ذاكرة جواؿ بها
فارس وسألني ّ
عما أحمل من إثبات على أني ُم ٌ

عما أريد ,فأخبرتو أني أريد مقابلة محمد ابن
تصوير لي مع الشيخ أبي سفياف ,فشاىده ثم سألني ّ
ٌ
نايف ألم ٍر ىاـ.

وىذا التصوير ىو الذي بثّتو قناة العربية وقالت أنها حصلت عليو من مصادر خاصة ,ومصادرىا
الخاصة ىي مكتب محمد بن نايف؛ مما يوضح لنا حقيقة ىذه القناة والجهات التي تعمل
حرفت موضوع التسجيل وحقيقتو والذي يعلموف أثره في مسار العملية حيث
لصالحها ,كما أنها ّ
كاف بمثابة الطعم الذي أوقع محمد بن نايف في مصيدة المجاىدين بفضل اهلل ليُظ ِهروه أنو كاف
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لطلب الدعم.
خالد المطرفي – مراسل قناة العربية بجدة:
ونحن نطرح ىذا الشريط الذي حصلنا عليو من مصادر خاصة ,ربما أ ّف وزارة الداخلية تكوف لديها

معلومات وتظهرىا في وقت قادـ ,اهلل أعلم ,ولكن ىذه المعلومات ىي التي توفرت لدينا.
األخ محمد الغزالي :

وصلت الطائرة ليلة السبت إلى مطار شرورة ,ثم ذىبنا إلى المطار وىناؾ قابلنا ضابطًا آخر أرفع
بدأت بفحص إجراءات التفتيش في المطار
عرفو أبو فارس بأنو أبو خالد ,ثم ُ
رتب ًة من أبي فارس ّ
وأجريت عليها بعض االختبارات للتأكد من بعض اإلجراءات ,ثم صعدنا الطائرة أنا وأبو فارس وأبو

خالد ,وصلنا مطار جدة ثم أقلّتنا سيارة إلى فندؽ الرماؿ بحي الحمراء في جدة ,وسكنت في
الغرفة رقم ( )276تحت اسم "أحمد بن عايض" وىو االسم الذي اختاره لي أبو فارس ,كاف أبو
فارس في الغرفة المجاورة لي وكاف ىناؾ مجموعة من أفراد المباحث مكلفين بحمايتي.
علي أبو فارس بالتلفوف الداخلي وأخبرني أننا سنذىب لوزارة
في يوـ األحد قبل المغرب اتصل ّ
محصنة
الداخلية ,وبعدىا وصلت سيارة جمس وأوصلتنا إلى بوابة وزارة الداخلية ,كانت الوزارة
ّ
ٍ
ٍ
بسمت وذكرت قوؿ اهلل عز وجلَ { :وظَنُّوا
بالحواجز العالية على مسافة بعيدة من مبنى الوزارة ,فت ّ
ِ
ِ
ث لَ ْم يَ ْحتَ ِسبُوا}.
اى ُم اللَّوُ ِم ْن َح ْي ُ
صونػُ ُهم م َن اللَّو فَأَتَ ُ
أَنػَّ ُهم َّمان َعتُػ ُه ْم ُح ُ
موقف عجيب :رفض العسكري الواقف على البوابة
بعد ذلك وصلنا إلى بوابة الدخوؿ ,وحصل
ٌ

السماح ألبي فارس بالدخوؿ معل ًال ذلك بأف عنده أوامر بالسماح بدخوؿ اليماني -الذي ىو أنا
وظل يترجاىم حتى جاء التصريح
فقط -وىنا رأيت على أبي فارس المغرور عالمات الذؿ والمهانةّ ,
من مكتب محمد بن نايف بالسماح لو بالدخوؿ ,دخلنا من البوابة وقابلتنا بوابةٌ من البوابات
الموجودة على المطارات فقمت باختبار ىذه األجهزة مرةً أخرى ,حتى وصلنا إلى غرفة االنتظار

التي بجوار مكتب محمد بن نايف ,فجلسنا فيها ,وبعد ساعة ونصف دخلنا مكتب محمد بن نايف
ط برتبة عميد مكلّف بالحماية والسكرتير ,دخلنا المكتب ولم يكن محمد بن
ومعي أبو فارس وضاب ٌ

موجودا ساعتها في المكتب بل كاف في مكتب أبيو نايف ,جلسنا مد ًة يسيرة ثم وقفوا,
نايف
ً
وفعال دخل من ٍ
باب جانبي فسلّم عليهم ثم أقبل علي فسلّم
فعلمت أ ّف محمد بن نايف قد جاءً ,
ُ
موجودا ثم بدأنا بالحديث.
علي وعانقني ,ثم طلبت منو أف نكوف لوحدنا ,فصرؼ من كاف
ً

سبب في األحداث الواقعة في
ُ
بدأت بأف بيّ ُ
نت لو أ ّف إجرامهم وظلمهم وتعاونهم مع األمريكاف ٌ
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جزيرة العرب ,فاعترؼ بذلك مع مر ٍ
اوغة منو ,ثم دخلنا في موضوع التسليم فذكرت لو أ ّف للذين
كرىوا على الظهور في وسائل اإلعالـ ,وال يُحقق
يريدوف التسليم شروطًا منها :أف ال يُسجنوا ,وال يُ َ
معهم ,وأف يخرج األسرى الذين س ِجنوا من بعدىم ,فلم ي ِ
عطني إجابةً واضحة وإنما كانت أجوبةً
ُ
ُ
ُ
لما عجز عن الوصوؿ إليهم عن طريق عمالئو وجواسيسو أراد
عامة تدؿ على أنو يُبيّت الغدر ,لكنو ّ
فرج اهلل
أف يستدرجهم بالحيلة حتى إذا تم ّكن منهم غدر بهم ون ّكل كما فعل باألخ علي الفقعسي ّ

عنو ,الذي سلّم نفسو بضمانات وعهود محمد بن نايف وبعض من يتعاونوف معو مقابل اإلفراج عن
زوجتو وأىلو الذين أسرىم وظلمهم محمد بن نايف ,وال زاؿ علي الفقعسي وزوجتو في السجن إلى
ساعتنا ىذه واهلل المستعاف.

وحقيقة محمد بن نايف أنو شخصيةٌ مغرورةٌ متعالية لكنو يخفي ىذا الغرور تحت ستا ٍر من التواضع
المصطنع ,يحب أف يتح ّدث كثيرا وأف يصغي لو من حولو ,وساعده منصبو على إيجاد ٍ
طبقة من
ُ
ُ
ً
حولو تسبح بحمده وتبرر لو باطلو ,وبالنسبة لي فقد تركتو يتحدث ولم يكن من برنامجي الدخوؿ
في ٍ
جداؿ معو ,بعد ذلك طلبت إنهاء الجلسة رغم أنو كاف يريد مواصلة الحديث ,واتفقنا على أف
يكوف الضابط أبو فارس حلقة الوصل بيني وبينو ,وخرجت مع أبي فارس وعدنا إلى الفندؽ ثم ذىبنا
إلى مطار جدة ومنو حملتنا طائرة محمد بن نايف الخاصة إلى مطار شرورة ,وىناؾ أوقعت الضابط
ٍ
موقف ُمحرج حيث ذ ّكرتو بأني سأعود إلى اإلخوة في التنظيم فماذا أقوؿ لهم
أبا فارس في
بخصوص الدعم المادي؟ ألني قد قلت لو أني عند التنظيم دخلت بالد الحرمين لجمع الماؿ,
فارتبك وسألني عن خطتي في ذلك ,فقلت لو :آخذ منك بعض الماؿ على أنو مقدمةٌ لكي يسمحوا
لي بالعودة مرةً أخرى ,خاؼ في البداية وقاؿ بأنو لو فعل ذلك التُّ ِهم بدعم التنظيم ,ثم تحت

يص على الماؿ ,ثم لتكوف ذكرى
ضغطي وافق على ذلك .كانت ىذه الخطوة ليظن الضابط أني حر ٌ

لو بعد العملية ,المهم أنو اتصل بالجواسيس ليرجعوني إلى اليمن فخرجنا من الحد قُرب الفجر ثم

وتيممت أما الجواسيس فصلّوا بال وضوء وال تيمم! ثم أوصلوني
حانت الصالة فتق ّدمت للصالة ّ
إلى حيث أريد ,ثم تن ّقلت في مناطق عديدة حتى وصلت إلى اإلخوة المجاىدين وقمت برفع تقري ٍر
ٍ
واؼ بتفاصيل الرحلة إلى المسؤوؿ العسكري.
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المعلق:
لم تكد تمضي مدةٌ يسيرة على اللقاء بمحمد بن نايف الذي كاف يتظاىر فيو بالنوايا الحسنة إال
عراب
واتضحت فصوؿ المؤامرة الجديدة ,فبعد زيارة بترايوس للرياض ومن ثم إلى صنعاء كاف ّ
المكر يقود عمالءه :محمد ابن نايف ووكيل األمن القومي عمار محمد صالح ,وبات األخير ليلتو

في القصر الجمهوري بمأرب ليشرؼ على العملية عن قُرب.
كاف األبطاؿ يترقّبوف الحملة القادمة ,وتقابلت الصفوؼ واشتد القتاؿ ,وبعد معر ٍ
كة استمرت لست
ساعات نصر اهلل عباده المؤمنين وخذؿ العمالء المرتدين.
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(جزء من غنائم معركة مأرب – شعباف  1431ىػ )
وعادت الحملة التي كانت تستهدؼ بيت األخ المجاىد عايض الشبواني ,عادت تجر أذياؿ
الهزيمة ومضى األبطاؿ يُنشدوف نشيد النصر ,وكاف من بينهم أبو الخير رحمو اهلل.

أبو الخير يُنشد مع المجاىدين:

على الريش والقصف منا عليهم ىاونات وكواديش

يا طير ياللي على الريش
حنا حكمنا العبوة والمفخخ على الفيش
يا طير ياللي على الريش
يوـ الردي قاؿ بانقعد على الرز والعيش
يا طير ياللي على الريش
المعلق:
لقد كانت نتائج المعركة كبيرًة بفضل اهلل ,وكاف من أعظمها أف ازداد العزـ للمضي في استهداؼ
وأصر على حرب المجاىدين ,فبعد الرصد
محمد بن نايف ,بعد أف كشف عن سوء نيتو
ّ

وا الستكشاؼ واختبار أجهزة األماف ,بدأت المرحلة الثانية من العملية عبر استخداـ جواسيس
محمد بن نايف الذين ُوظفوا ليقوموا بالمهمة كما كاف يُراد منهم.
[ ] 15

تفريغ اإلصدار المرئي" :فزت ورب الكعبة "2

نخبػة اإلعػالـ الجهػادي
األخ محمد الغزالي – منسق العملية:
بالنسبة للجواسيس الذين قابلتهم وتعاملت معهم فقد اجتمعت فيهم جمي ًعا صفةٌ مشتركة وىي أنهم
ال يحملوف أي مبدأ سوى شهواتهم ومصالحهم ,مرتزقة يعملوف مع كل الجهات ومستعدوف للعمل

مع من يدفع أكثر؛ ولذلك يسهل على المجاىدين كشفهم وكشف تحركاتهم ,فهم يكشف بعضهم
ضا ,وقد قاـ الجواسيس التابعوف ألبي فارس بنقل خبر دخولي لمقابلة محمد بن نايف إلى عمار
بع ً

محمد عبد اهلل صالح وكيل جهاز األمن القومي األمريكي اليمني ,رغم حرص أبي فارس ومن قبلو
محمد بن نايف على سرية ىذه العملية وعلى أف يجري ىذا كلو على ٍ
غفلة من الحكومة اليمنية رغم
سبُػ ُه ْم َج ِم ًيعا َوقُػلُوبػُ ُه ْم َشتَّى}.
شراكتهم في حرب المجاىدين ,مصداؽ قولو تعالى{ :تَ ْح َ

كامال حتى أشاىد تأثير ىذا
شهرا ً
بدأنا االتصاؿ بالضابط أبي فارس ,في البداية انقطعت عنو ً
االنقطاع عليو ,ثم اتصلت بو وقلت لو أ ّف األوضاع مبشرة ,وأ ّف الشيخ أبا سفياف مستبشر وأني
ٍ
بكالـ مختلف حيث عنّفتو وأخبرتو بأ ّف
سأواصل الترتيب ,ثم بعد ذلك بشهر اتصلت عليو ولكن
سربوا الخبر إلى عمار.
العملية قد تفشل بسبب جواسيسو الذين ّ

أثناء ذلك قاـ اإلخوة في الجهاز األمني يتابعوف أحد الجواسيس الذين يعملوف لحساب محمد بن
نايف ويُدعى "صالح شرىاف" فقاـ اإلخوة بتسريب خب ٍر التقطو صالح شرىاف وطار بو إلى أبي

فارس ,مفاد ىذا الخبر أ ّف الشيخ أبا سفياف مع تسعة من اإلخوة المهاجرين من بالد الحرمين
اختفوا وأ ّف التنظيم يبحث عنهم.
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المعلق:

كانت المعلومات تتواتر عبر جواسيس محمد بن نايف لتؤكد أ ّف ِ
الخالؼ اشتد وأ ّف الشيخ سعيد
ٍ
مجموعة من المجاىدين عن التنظيم ,ومع تواتر الرواية عبر أكثر من جاسوس
الشهري قد انشق مع
ٍ
بحاجة إلى طُ ٍ
لم يعد ىناؾ ٌ
عم
مجاؿ للشك في ىذه المعلومة ,وىنا وفي ىذه المرحلة كانت العملية
أكبر للوصوؿ لمكتب محمد بن نايف ,كاف ىذا الطُعم يجب أف يكوف فِدائيًّا استشهاديًّا ومن ِطرا ٍز

خاص ,لقد كاف صاحب الرقم ( )41من قائمة المطلوبين الػ ( )85ىو من وقع عليو االختيار.

عبد اهلل حسن طالع العسيري (أبو الخير).
قصتو بمولده في الرياض عاـ 1416ىػ ,يعود نسبو لألزد ,وينحدر من قبيلة
بدأت أوؿ فصوؿ ّ
متميزا في كل شيء,
عسير في جنوب الجزيرة العربية ,من رجاؿ ألمع األشاوس ,ومنذ نشأتو كاف ً
فاؽ كل أقرانو ,وألجل ذلك كاف اسمو يُعلن وصورتو تُعلّق ليكوف على رأس القائمة قائمة المتفوقين

دراسيًّا.
كانت فرحة وسرور أبي الخير بإتماـ حفظ كتاب اهلل ال توصف ,فقد بذؿ من أجل ذلك الكثير ,إال
ىاجسا لم يزؿ يالحقو :أين يذىب من أوامر اهلل الصريحة في القرآف والتي تأمر بالجهاد من
أ ّف
ً
أجل المستضعفين؟ أين يذىب من ذلك والعفيفات الطاىرات ِ
يستغثن والدماء تسيل في كل مكاف؟
من أفغانستاف إلى العراؽ ,ومن فلسطين إلى الشيشاف.
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بعد الغزو الصليبي على العراؽ لم يُ ِطق أبو الخير القعود ,ولم تقبل نفسو أف يهنأ بالمطعم والمشرب

واألمريكاف يدنسوف بالد الرافدين ويعيثوف فيها الفساد.

وجهز ع ّدتو مع مجموعة من الشباب للحاؽ بركب المجاىدين في أرض
حزـ أبو الخير أمتعتو ّ
العراؽ ,انقسمت المجموعة إلى قسمين تسبق إحداىما األخرى ,كاف أبو الخير في المجموعة
الثانية وشقيقو في المجموعة األولى ,قبل سفر المجموعة األولى انكشف أمرىا فأقبلت قوات
المباحث والطوارئ لتداىم شقتهم ولتقتادىم إلى السجن.
في السجن كاف أبو الخير يقوـ بزيارة شقيقو ,وكاف يتساءؿ :ىل الجهاد في سبيل اهلل والدفاع عن
أراضي المسلمين ذنب؟ لماذا ىذه السجوف؟ ولماذا تلك القيود؟ ولماذا يُحشر الشباب الغيور في

الزنازف ويناؿ العذاب واألذى؟
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ىنا فهم أبو الخير الحقيقة وعرؼ السبب :أ ّف ىؤالء الحكاـ ىم الوجو اآلخر للعدو ,وىم جزءٌ من

المخطط الصليبي على بالد المسلمين ,وأنو ال فرؽ بين كرزاي كابل وكرزاي الرياض ,فكلهم في

العمالة سواء.
صوت الشيخ المجاىد أسامة بن الدف  -حفظو اهلل:
ونصب حكاـ دوؿ
وىنا لنا أف نتساءؿ :ما الفرؽ بين كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي ثبّت ّ
نصبوا كرزاي
نصبوا كرزاي كابل وثبّتوا كرزاي باكستاف ىم الذين ّ
الخليج؟ إنهم الصليبيوف ,فالذين ّ

نصبوا كرزاي الرياض وجاؤوا بو بعد أف
ومن الذين ّ
الكويت وكرزاي البحرين وكرزاي قطر وغيرىاَ .
كاف الجئًا في الكويت قبل ٍ
قرف من الزماف ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد؟
إنهم الصليبيوف وما زالوا يرعوف ىذه األسر إلى اليوـ ,فال فرؽ بين كرزاي الرياض وكرزاي كابل,

فاعتبروا يا أولوا األبصار .قاؿ تعالى( :أكفاركم خير من أولئكم أـ لكم براءة في الزبر).
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المعلق:
فهم أبو الخير ىذه الحقائق وأيقن أ ّف جزيرة العرب تقع منذ أكثر من عقدين تحت النفوذ والسيطرة

األمريكية ,والتي تهيمن على البلد وتسرؽ ثرواتو ,وخالؿ تلك الفترة طالع الكثير من إصدارات
وتعرؼ على منطلقاتهم وأىدافهم وعلِم أنهم كانوا وال زالوا
ومؤلفات المجاىدين في جزيرة العرب ّ
يسعوف لتطبيق أمر الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم" :أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".
فهم مجاىدوف أحر ٌار أبر ٌار كما نحسبهم ,وليسوا خوارج ومخربين كما يصورىم اإلعالـ المضلل
العميل ,وكل ذنبهم أنهم تمردوا على مشروع أمريكا وعمالئها ,وأبوا إال أف يعيشوا أعزاء أو يقضوا
ِ
نورا للكثيرين من بعدىم ,كاف
شهداء ,قُتل الكثير منهم على يد عمالء أمريكا إال أ ّف دماءىم كانت ً
منهم أبو الخير الذي قرر إكماؿ مشوار التغيير الذي بدؤوه.
بعد ىروب الشهيد محمد الجليداف -رحمو اهلل -من السجن انضم أبو الخير إلى مجموعة العمل
في بالد الحرمين وقاـ بعدة مهاـ منها الرصد وجمع المعلومات.
قرر أبو الخير مع شقيقو االنحياز واالختفاء ,وبعد
بعد مقتل اإلخوة في حي النخيل في الرياض ّ
ٍ
نجى اهلل عباده ,فعبروا الحدود
رحلة من المطاردة في جباؿ عسير استمرت لقرابة الشهرين ّ
المصطنعة ووصلوا إلى اليمن ,إلى ٍ
س الرحمن,
أرض وصفها الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم بأنها نَػ َف ُ
وكانت كذلك.
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الشهيد أبو الخير عبد اهلل العسيري رحمو اهلل:
ويتصور البعض أف المجاىدين مطاردين وال  ,..ىم مطاردين اللهم لك الحمد وىذه سنة األنبياء
موسى عليو السالـ والرسوؿ عليو السالـ ولوط عليو السالـ ىاجر ,فالحمد هلل يعني في ىذه
الجلسة كبار المطلوبين عليهم ماليين ,وإخواني األنصار نسأؿ اهلل أف يكتب أجرىم فواهلل ال نجد
كيف نجزيهم ,وقاؿ المهاجرين للرسوؿ عليو الصالة والسالـ كيف نجزي األنصار وقد ناصفونا
أموالهم وبيوتهم؟ فقاؿ الرسوؿ عليو الصالة والسالـ" :ال تستطيعوف" ,تبوف تكافؤوف األنصار؟ ال
تستطيعوف ,ولكن ادعوا لهم واثنوا عليهم ,فال نجد لكم أيها األنصار إال الدعاء.
المعلق:

في ربوع ِ
العز التقى المهاجروف باألنصار ,وال تسل عن الكرـ والضيافة واإليواء والنصرة ,كاف حب
ت َما فِي األ َْر ِ
كبيرا ًّ
ض َج ِميعاً َّما
جدا ترجم عنو بطيب فِعالو وكثرة دعائو {لَ ْو أَن َف ْق َ
أبو الخير لألنصار ً
ت بػين قُػلُوبِ ِهم ولَ ِ
َّ
ف بَػ ْيػنَػ ُه ْم}.
ػك َّن الل َّو أَلَّ َ
َْ
أَل َف ْ َ ْ َ
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تن ّفس أبو الخير عبير العزة ونسائم الطمأنينة واستمر مع إخوانو في مشوار الجهاد والتغيير ,جسده
في اليمن وقلبو مع جراح أمتو في كل ٍ
مكاف وبلد ,يتألم للحاؿ التي وصلت إليو ,شارؾ إخوانو في
ٍ
قل فيو الناصر وانعدمت فيو المادة ,إال أ ّف أملو ويقينو بموعود اهلل كاف
التأسيس للجهاد في وقت ّ

أنيسا في
الدافع والباعث لو على االستمرار واإلصرار .صبر على شدة العيش وبالء الغربة فكاف ً
وصابرا في المحنة ,يبشر وال ينفر ,ويدعو إلى الحق والخير ِبفعلو قبل قولو ,كاف عزيز
الوحشة
ً
النفس كريما خدوما ,ش ِهد بذلك كل من عرفو ,وأما حالو مع ربو فصاحب ٍ
عبادة وتبتّ ٍل وخشوع كما
ً
ً

نحسبو.

الشهيد أبو الخير عبد اهلل العسيري رحمو اهلل:
ولكن عندي وصية واحدة وىي للمجاىدين ولمن يحب اهلل من عواـ المسلمين ,لمن يحب اهلل أف
يعظم اسم اهلل عز وجل الذي يُمتهن بعض األحياف بين أيدينا في األوراؽ في الجرائد ,تجد
طبعا الجريدة الوحدة ,الصفحة الوحدة في الجريدة تجد فيها أسماء هلل عز وجل ,فتجد
الجرائدً ..

من اهلل عليو من مشايخنا -أسأؿ اهلل أف
القمامات في كل مكاف مليئة بهذه الجرائد ,وأعرؼ َمن ّ
يحفظو -في بالد الحرمين كاف مسخر وقتو من بعد الفجر إلى الساعة ثمانية تقريبًا وبعض األحياف
إلى تسعة في الحارة اللي ىو فيها يطلع بعد ما يصلي الفجر ويقرا األذكار يطلع ويضف الجرائد
الموجودة في القمامة ,فأسأؿ اهلل عز وجل أف يرفع ذكره في الدنيا واآلخرة ,وما أحد يهتم في ىذا
الموضوع ويعظّم اسم اهلل عز وجل إال رفع اهلل ذكره في الدنيا واآلخرة ,واألصل في ىذا الباب قوؿ
اهلل عز وجل( :وذلك ومن يعظم حرمات اهلل فهو خير لو عند ربو) ومن أعظم حرمات اهلل أف يُمتهن
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اسم اهلل عز وجل.
المعلق:
في إحدى رسائلو إلى أمرائو كاف يطلبهم التعجيل لو بالعملية االستشهادية ويذكر فيها أنو منشرح
الصدر لها ,وكاف يقوؿ أنو يسأؿ اهلل من فضلو العظيم ,لُبي ألبي الخير طلبو ورزقو اهلل من فضلو
ِ
شكرا ,ومضى يُِع ُّد ويجهز مع إخوانو في قِسم
العظيم ,فاختير للعلمية ,وعندما أُخبر بذلك سجد هلل ً
صنِعت لتجاوز بعوف اهلل كل أجهزة الكشف.
التصنيع ,ويُجري التجارب لعبوتو المطورة التي ُ
وفي المقابل كاف محمد بن نايف وجواسيسو ينتظروف بفارغ الصبر أف يضع المجاىدوف سالحهم
ٍ
توطئة وتر ٍ
تيب استمر لقرابة
وأف يتخلوا عن دينهم وأمتهم وأف يبيعوا قضيتهم بثم ٍن بخس ,وبعد
األربعة أشهر وصل الجواسيس إلى أىبة االستعداد للقياـ بكل ما يمكن حتى ولو كاف فيو ىالؾ
سيدىم ,وىنا كانت العملية قد وصلت لمراحلها األخيرة.
األخ محمد الغزالي (رشيد) – منسق العملية:
قمت باالتصاؿ بالضابط أبي فارس في الخامس من رمضاف ,كاف قد أرسل على جوالي أكثر من
رسالة يطلب مني التواصل معو.

اتصاؿ مع الضابط أبي فارس – مسؤوؿ تجنيد الجواسيس في المنطقة الحدودية
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ظهر يوـ األربعاء  5رمضاف  1431ىػ
المنسق :أيوه كيف حالك؟
أبو فارس :بخير ,سجل الرقم ىذا عندؾ ,يعني يبغى لو ساعة ,ساعة وىو عندؾ.
المنسق :تماـ.
أبو فارس :يعني أنا في الحقيقة اتصلت على أقرب واحد لك ,ألنو فيو ناس بعيدين شوي ,والرجل
ثقة تماـ زيي ما أنا...
المنسق :تماـ تماـ ,طيب ايش السيارة اللي بتجي؟
أبو فارس :شاص  2119حليبي.
المنسق :شاص  2119حليبي.
أبو فارس :إيو نعم .طيب بس الرجل اللي معك أقدر أعرؼ اسمو؟
المنسق :عبد اهلل عسيري.
أبو فارس :يلال اهلل يوفقك يا أخي.
المنسق :يلال مع السالمة.
أبو فارس :يعني إف شاء اهلل على طوؿ يجيكم تتحركوف اتجاىنا ,ىا؟
المنسق :على طوؿ.
األخ محمد الغزالي – منسق العملية:
اتصلت بو وأخبرتو أني في منطقة "كامب كعالف" بمأرب ,ومعي أحد المطلوبين من قائمة الخمسة
والثمانين وىو األخ الشهيد أبو الخير عبد اهلل العسيري تقبّلو اهلل ,وطلبت منو أف يرسل بسرعة أحد
الذين يثق فيهم ,اخترنا ىذه المنطقة كونها منطقة الجاسوس صالح شرىاف ,وكنا على ٍ
ثقة بأنو
سيرسلو ,وىذا الذي وقع.
المعلق:
وفي انتظار الجاسوس صالح شرىاف أُتيح ألبي الخير أف يرسل رسائلو األخيرة.
الشهيد أبو الخير العسيري – الوصية األخيرة قبل التنفيذ:
(ظهر يوـ األربعاء  5رمضاف  1431ىػ)
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بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ,بإذف اهلل عز وجل ساعات قليلة وأنتقل بإذف
اهلل للقاء المولى عز وجل ,أسأؿ اهلل أف يتقبّل وأف يُيسر ,واهلل إنو محض فضل اهلل عز وجل فهو

الكريم المنّاف سبحانو ,اللهم لك الحمد كلو ولك الشكر كلو ولك الثناء كلو ,وجزى اهلل إخواننا
خير الجزاء الذين ساىموا في إعداد ىذه العملية ,وأرجو منكم أف تدعوف ألخونا رشيد ,فقد رتّب

للعملية كاملة ,وبإذف اهلل التفاصيل سوؼ تأتيكم ,ثم آثرني بهذه العملية لمصلحة اإلسالـ ,فادعوا

خيرا منها ,وادعوا
لو وأكثروا لو من الدعاء وأف يلحقو اهلل بي ً
عاجال غير آجلّ ,
ويمن عليو بعملية ً
إلخواننا بدر مشرع وسالم النهدي الذين قُتِلوا في صنعاء؛ فقد ذىبوا لتحقيق العملية استهداؼ

محمد ابن نايف حينما يأتي للمطار ودخلوا صنعاء وجهزوا األسلحة ثم ق ّدر اهلل لهم وقُتِلوا فادعوا
وبصرنا بهذا المنهج ,وإخواننا الذين قُتِلوا من
لهم ,وجزى اهلل خير كل من أعاننا على ىذا الجهاد ّ
قبلنا بإذف اهلل عز وجل أ ّف لهم أجرنا بإذف اهلل عز وجل.

وعندي وصية لإلخواف المجاىدين ,ثالث وصايا يسيرة وبإذف اهلل عز وجل فيها بركة وأنها يسيرة

يسرىا اهلل عليو:
على من ّ

الوصية األولى :ركعتين الضحى ,فقد ورد عن رسولنا عليو الصالة والسالـ في الحديث" :يصبح

على كل سالمى رجل منكم صدقة" والسالمى ىي المفصل ,وقاؿ بعض العلماء أ ّف في جسم
اإلنساف  361مفصل ,فكل صبح يصبحو يصبح على كل مفصل صدقة ,وقاؿ صلى اهلل عليو
وسلم األمر بالمعروؼ صدقة والنهي عن المنكر صدقة وإماطة األذى عن الطريق صدقة ,وذكر
الطاعات ثم قاؿ في آخر الحديث" :ويغني عن ذلك ركعتين من الضحى" ,وحسب تجربتي في
اليوـ الذي أصلي فيو الركعتين الضحى والذي ال أصلي فيو أجد سبحاف اهلل فرقًا في البركة في ذلك

اليوـ.

األمر الثاني :قراءة ورد من القرآف والمحافظة عليو كل يوـ ولو كاف وجو واحد ,فرسولنا عليو
الصالة والسالـ لم يترؾ ورده من القرآف أبدا إال في ٍ
يوـ كثر عليو الوفود فقضاه من غد.
ً
كامال.
األمر الثالث واألخير :صياـ ثالثة أياـ من كل شهر وتُكتب بإذف اهلل صياـ الدىر ً
وإخواني المهاجرين واألنصار ,فيشهد اهلل على معزتكم وعلى ألم الفراؽ ولكن بإذف اهلل عز وجل
نلتقي بالفردوس األعلى ,وأوصيكم بهذا الجهاد حتى تلقوا اهلل شهداء ونجتمع بإذف اهلل عز وجل
تحت ظل عرش الرحمن ,وال تنسوني من الدعاء ,بقدر ما أنا فرحاف بالعملية بقدر واهلل حزني
عليكم ,ولكن:
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ِ
ِ
المنوف
وفرؽ بيننا كأس
لئن لم نلتقي في األرض ً
يوما *** ّ
فموعدنا غ ًدا في دار ُخ ٍ
ِ
الحنوف
لد *** بها يحيا الحنوف مع
نهارا ,وسجن
جهارا ً
بإذف اهلل عز وجل سوؼ أنطلق وأقطف رأس ىذا الخبيث الذي حارب اهلل ً
أولياء اهلل المجاىدين ,وسعى بكل ما أوتي من قوة إلطفاء نور الجهاد في كل مكاف ,وقصة قياـ
دولة العراؽ اإلسالمية كاف لو أكبر األثر في بناء الصحوات ىو محمد بن نايف ,فبإذف اهلل عز وجل
أقطف رأسو ,وفتح من اهلل عز وجل قريب ,وطغوا الطواغيت وتجبروا وىذا بإذف اهلل يوـ ىالكهم
على أيدينا بإذف اهلل { َويَ ْم ُك ُرو َف َويَ ْم ُك ُر اللّوُ َواللّوُ َخ ْيػ ُر ال َْماكِ ِري َن}.
ىذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

طبعا ىذه القصيدة لصالح العوفي كتبها وأرسلها ألمو ,تقبلو اهلل:
تصبري يمػو لو صػار ما صارً ..
تصبري يمػو لو صػار ما صار *** صبرؾ على األقدا ِر غالي ثوابػو
ِ
واهلل يشهد ما وطت رجلي العار *** الني ولد ٍ
الش والني زالبػػو
درب النقى ماشيو ما ناشو غبػار *** ٍ
درب رسم خطو محمد وجابػو
ما ىمنا لػو ِ
فجػػار *** من قبلنا طو كثػ ََّروا سبػػابػو
قيل طابوِر َّ
قبلي حبيب اهلل زبن ظلمة الغار *** ٍ
وقت ولػد عمو ينوي سالبػو
لكن حمػاه اهلل عالّـ األسػرار *** يعلم سرايرنا ونرعى كتػابػػو

وقت المهونو راح يا حزب األشرار *** حنا تعلّمنا دروس الصحػابػة
ِ
خطوات ياسر وعمػَّار *** وخبيب يوـ العز يوـ الصالبػة
نمشي على
خوالي األحرار من ظهر األنصػار *** ما تسكن في قلبي ذرة مهػابػة

ترى القتل يا أخواف عشرات األمرار *** في ظل العقيدة شرؼ ما ىو معابة
تمناه محمد في صحيح األخبػار *** في كتاب مسلم صحيح انتسابو
ويااهلل طلبتك يا سبب كل األقدار *** تدخلني الفردوس بجهاد بابػو
في قصورىا وطيورىا فوؽ األنهار *** الموعد الكوثر ٍ
عذب شرابػو
ويسألني الرحمن وش عاد تختار *** وأقوؿ لو غير رضاؾ مالي طالبو
وإف كا َف عاودني سؤالو بتكرار *** طلبتو رجوعي مع أغلى عصابة
وجزاكم اهلل خير
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القائد أبو ىريرة الصنعاني – حفظو اهلل:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ,الحمد هلل والصالة والسالـ على أشرؼ خلق اهلل وعلى آلو ومن وااله ,ثم
أما بعد:
واهلل يعلم اهلل أف أخونا من خير من رأينا وخير من عايشنا ,ويعلم اهلل لئن أفارؽ أحد أبنائي أحب
إلي من فراؽ أخي أبي الخير ,وبأمثاؿ ىؤالء بإذف اهلل عز وجل يأتي النصر ,ونقوؿ لكل طاغوت
بإذف اهلل عز وجل سنأتيكم إلى مكاتبكم وإلى غرؼ نومكم ,وننصحكم نصيحة :قبل أف تناموا
انفضوا فُرشكم إف لم تجدوا أحد ىؤالء ستجدوف عبوةً قد زرعوىا وانسحبوا ,فواهلل الذي ال إلو إال
ىو لن يقر لنا قرار حتى ال تكوف فتنة ويكوف الدين كلو هلل ,أسأؿ اهلل أف يتقبل أخونا أبو الخير,

أسأؿ اهلل أف يرفع قدره في الدنيا واآلخرة.
ونقطة أخرى ,أ ّف من قاـ بإعداده وتجهيزه ىو أخوه إبراىيم ,واهلل الليل مع النهار وىو يعد ويستعد
ىو وأخيو يجهز نفسو في سبيل اهلل عز وجل.

أخيرا قبل تقريبًا عشر دقائق قاـ أخونا المنسق الذي أسأؿ اهلل أف يتقبّل منو والذي آثر العملية
ً
ألخيو لظروؼ معينة ,كما نقوؿ جزى اهلل أخونا الذي قاـ بالتصوير مشارعة نحن وإياه يريد أف يقوـ
بالعملية ىو بعد أف علِم بالعملية ,قبل دقائق معدودة اتصلنا بأبي فارس ننسق لهذه األمور وىي
فقط بإذف اهلل عز وجل سويعات ونسمع بإذف اهلل ما يشفي اهلل بو صدور ٍ
قوـ مؤمنين ويخزي قلوب
الكافرين ,أسأؿ اهلل أف يوفقنا لما يحب ويرضى وأف يوفقنا والحمد هلل رب العالمين.
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(وداع أبي الخير إلخوانو المجاىدين)

كلمات نشيد:
ىل يا ترى حاف الوداع  ..فترقرقت منا الدموع
فبقيت ذكرى في الفؤاد  ..منها تحرقت الضلوع
مهال صديقي ال تقل  ..حاف الوداع فال اجتماع
ً
إنا سنلقى إخو ًة وأحب ًة رغم الوداع

مهال صديقي ال تقل  ..حاف الوداع فال اجتماع
ً
إنا سنلقى إخوةً وأحبةً رغم الوداع
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المعلق:
وبعد مشاىد الوداع المؤثرة كانت المشاىد توثّق على الجاسوس صالح شرىاف الذي قدـ لينقل أبا
الخير إلى شرورة يحرسو في سيارة األخرى أخوه األكبر ناجي شرىاف الذي يعتبر اليد الطولى

لالستخبارات السعودية في منطقة "كامب كعالف" وىو الذي جنّد أخاه صالح قبل سنتين من تاريخ

العملية.

اتصاؿ مع الجاسوس صالح شرىاف:
المنسق :مرحبا ,كيف الحاؿ ....,الحمد هلل ,اسمع أنا مشيت من المكاف من كامب كعالف ,أنا
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اآلف عديت عرش بلقيس وماشي,
شرىاف...... :
المنسق :تماـ أنا أوؿ ما أشوؼ مكاف تماـ اتصل بك.
شرىاف.......:
المنسق :تماـ ,تماـ ,يلال مع السالمة.

اتصاؿ آخر:
المنسق :ألو ,كيف حالك ,وين أنت اآلف؟
شرىاف :أنا اآلف عند المحطة ...خمسين متر.
المنسق :تماـ أنا أبنزؿ للمحطة التي بعدىا ,تماـ؟
شرىاف :اللي بعدىا قداـ؟
المنسق :أيوه أيوه.
شرىاف :على طوؿ يالغالي ,اآلف دقيقتين وأنا عندؾ.
المنسق :يلال مع السالمة.
شرىاف..... :
المنسق :ما عليك ,يلال أنا جايك اآلف.

[ ] 31

تفريغ اإلصدار المرئي" :فزت ورب الكعبة "2

نخبػة اإلعػالـ الجهػادي

األخ محمد الغزالي:
التقينا بصالح الشرىاف وركبنا معو ,كاف معي األخ أبو الخير -تقبلو اهلل -وكاف اإلخوة يقوموف
بتصوير ذلك.

ٍ
صائما يقرأ القرآف فقرأ سورة
أثناء الرحلة التي استمرت خمس ساعات ونصف ,كاف أبو الخير ً
ٍ
ٍ
ٍ
خاشعة متدبرة ,كاف وجهو كفلقة قم ٍر تُنير الظلمة
وتالوة
بصوت ندي عذب
البقرة كاملة من حفظو

مقدـ على عُرس,
مقدما على الموت وكأنو ٌ
وتبدد الوحشة ,كاف يثبتني ويذكرني بحسن الظن باهللً ,
مستبشر بسعة كرمو وجوده سبحانو (نحسبو واهلل حسيبو).
وفعال فهو ُموقِ ٌن بوعد اهلل
ً
ٌ
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عندما وصلنا الحد ,كاف مع أبي الخير قنبلة وكاف االتفاؽ بيني وبينو أف يسلمهم القنبلة حتى يُ ِظهر
لهم أنو عندما وصل إليهم لم يعد خائ ًفا ,لكنو عندما وصلنا لم يسلمهم القنبلة وأعادىا معي أمان ًة
نوصلها إلى الطواغيت بإذف اهلل.
رجعت مع الجاسوس صالح شرىاف ,وصالح شرىاف
بعد أف وصلنا إلى الحد وقابلنا أبا فارس
ُ
شخصيةٌ انتهازية ال تحمل أي مبادئ يلهث وراء الشهوات ويتظاىر بالخير والصالح وىو على

العكس من ذلك ,يعمل مع عدة جهات وال يهمو النتيجة ,فهو مستع ٌد أف يعمل مع الشيطاف إف
مفتخرا أنو
كاف سيدفع أكثر ,وىو يعلم عاقبة التجسس فقد ح ّدثني في الطريق أثناء عودتنا
ً
جاسوس مثلو ,وذكر بأف المجاىدين لو اكتشفوه فإنهم
جاسوس يتعامل مع أكثر من جهة ظانًّا أني
ٌ
ٌ
سي ِ
دخلوف سي ًخا في حلقو حتى يموت ,وقد استخدمو المجاىدوف في عمليات تم فيها تصفية بعض
ُ
الجواسيس المتعاملين مع السفارة األمريكية لكنو لم يتعظ بما رأى.
بعد ذلك رجعت إلى إخواني وتابعت معهم مجريات العملية حتى نهايتها.
المعلق:

في ىذه األثناء كاف أبو الخير قد انتقل من شرورة إلى نجراف ,ثم ح ِمل على طائرةٍ
ٍ
خاصة إلى جدة,
ُ

المطورة ,حينها كاف المجاىدوف بفضل
ومر عبر كل إجراءات التفتيش في المطارات يحمل عبوتو
ّ
ّ

اهلل قد استدرجوا الضابط أبا فارس الذي لم يسعفو ذكاؤه ومكره فوقع في شر أعمالو ,وىذا ما دفع

سيده لسجنو بعد العملية بصحبة الجاسوس صالح شرىاف.
وبعد توفيق اهلل أرسل أبو فارس مجموعةً أخرى من جواسيسو الذين كشفوا بدورىم شبكةً جديد ًة
من الجواسيس معهم سيارتين ومبلغ مئة وخمسين ألف لاير سعودي ( )151111وو ِ
ضعوا في
ُ
كماشة المجاىدين تحسبًا ألي طار ٍئ في مسار العملية.
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اتصاؿ مع أبي راشد – أحد أعضاء شبكة الجواسيس المكلفة بنقل المجاىدين للحدود السعودية:
(ظهر الخميس  6رمضاف  1431ىػ)
المنسق :حياؾ.
جاسوس :نحن عند بير بن شودؽ.
المنسق :اطلع على الخط.
جاسوس :أنا اآلف عند الوادي...
المنسق :تماـ تماـ .وينك اآلف بالضبط؟
جاسوس :تعرؼ بير ابن شودؽ؟
المنسق :بير بن شودؽ؟
جاسوس :معروؼ ,المحطة إذا وصلنا اتصلنا عليك.
المنسق :خالص اتصل علي من عندىا.
المعلق:
وعلى عتبات قصر األمير كاف أبو الخير يطمئن إخوانو على سير العملية.
اتصاؿ مع الضابط أبي فارس – مسؤوؿ تجنيد الجواسيس في المناطق الحدودية:
(مساء الجمعة  7رمضاف  1431ىػ)
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أبو فارس :ىال واهلل.
أحد اإلخوة :سالـ عليكم.
أبو فارس :أخبارؾ؟
األخ :ىال واهلل كيف حالكم؟
أبو فارس :بخير.
األخ :من معي؟ عبد اهلل؟
أبو فارس :ال ,صار الصوت متشابو؟
األخ :واهلل يعني ,كيف حالكم؟
علي عبد اهلل.
أبو فارس :أثر ّ
األخ :ىاه؟

علي عبد اهلل.
أبو فارس :أقوؿ أثر ّ

األخ :أيش عندكم اآلف؟

أبو فارس :رايحين للقصر.
األخ :ماشين توكم اآلف ىا؟
أبو فارس :أيوه.
األخ :يعني بتتأخروف إلى أف تدخلوف لو؟
أبو فارس :ال إف شاء اهلل األمور مرتبة إف شاء اهلل.
األخ :يلال خير إف شاء اهلل.
أبو فارس :تبغى شي؟
األخ :ال سالمتك.
أبو فارس :يلال مع السالمة.
األخ :أقوؿ لك عطني عبد اهلل.
أبو فارس :طيب تفضل.
اتصاؿ مع الشهيد أبي الخير رحمو اهلل:
عبد اهلل عسيري :السالـ عليكم.
األخ :وعليكم السالـ ورحمة اهلل ,كيف الحاؿ طيبين ,شخبارؾ؟
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عبد اهلل عسيري :واهلل طيب الحمد هلل.
األخ :وينكم تأخرتوا علينا ما اتصلتوا؟
عبد اهلل عسيري :إف شاء اهلل خالص نحن قريب.
المعلق:
وفي اتصالو األخير وقبل دقائق من تنفيذ العملية كاف أبو الخير يثبت إخوانو ويطمئنهم على نجاح
العملية ويذكرىم بحسن الظن باهلل بعد أف تالعب باألمير المغرور فأصبح مثل الطفل الساذج
يُتالعب بو ذات اليمين وذات الشماؿ.
اتصاؿ مع الشهيد أبي الخير رحمو اهلل:
(االتصاؿ األخير مساء الجمعة  7رمضاف  1431ىػ)
اإلخوة :ىال مرحبا.
أبو الخير :السالـ عليكم.
 وعليكم السالـ ورحمة اهلل وبركاتو.أبو الخير :كيف الحاؿ؟
 ىال ىال واهلل يا اهلل حيهم.أبو الخير :كيف أموركم؟
 اهلل يسلمك ,شخبارؾ؟أبو الخير :واهلل الحمد هلل.
 كيف حالك طيب؟أبو الخير :الرؤيا حقتك تتحقق إف شاء اهلل.
 اهلل يبشرؾ.أبو الخير :كيف أموركم طيبين؟
 -واهلل الحمد هلل ويش بشر؟

أبو الخير :جلست مع األمير وعطاني ِ
العلم كامل ,وكل شيء على ما يراـ.
 الحمد هلل.أبو الخير :أوؿ ما تجوف يستقبلونكم بالطائرة إلى جدة نعتمر ,واألىل يجونا كلهم ,بالنسبة
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للتحقيق..
 ارفع صوتك شوي ترى ما أسمعك زين.مثال إذا ما يريد الحي,
أبو الخير :أقوؿ بالنسبة للتحقيق عادي مثل السوالف كذا عرفت؟ والسكن ً
يريد حي ثاني ياخذوف لو سكن في حي ثاني أو لو حتى مدينة ثانية ,وبالنسبة ألبو سفياف األسرى

اللي عن طريقو..
كيف؟أبو الخير :األسرى اللي عن طريق أبو سفياف ,ىذا إذا جاء أبو سفياف األمير بنفسو سوؼ يتفاىم
مع أبو سفياف ,وبإذف اهلل ما يندـ.
 ارفع صوتك شوي ترى ما أسمعك زين.أبو الخير :األمور كلها طيبة ,ىذا األمير معك ,وأقوؿ لكم أحسنوا الظن باهلل ,ففي الحديث
القدسي " :أنا عند حسن ظن عبدي بي" ,عرفت؟ "فليظن بي ما شاء" ,أحسنوا الظن باهلل وحسن
الظن باهلل مفتاح لخير الدنيا واآلخرة ,خذ ىذا األمير معك.
محمد بن نايف :سالـ عليكم.
 وعليكم السالـ ورحمة اهلل.محمد بن نايف :كيف حالك وأنا أخوؾ عساؾ طيب؟
 ىال ىال حياؾ .كيف حالك يا طويل العمر؟محمد ابن نايف :بخير اهلل يحييك بشرني عن صحتك وشلونك؟
 الحمد هلل أبشرؾ.محمد بن نايف :واهلل إني فرِح بسماع صوتكم وسماع صوتك إخوانك كلهم وأشػ..
صوت انفجار
بكاء اإلخوة والتكبير
اهلل أكبػ ػ ػ ػػر
الشيخ سعيد الشهري – أبو سفياف حفظو اهلل:
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وخربنا
وخربتم دورنا داىمنا بيوتكم ّ
وإليك أيها األمير في داخلية أبيو :إنكم كما داىمتم بيوتنا ّ
عما قريب إف
قصوركم ,واعلم أ ّف الذي حاؿ بينك وبين الموت ىو القدر الذي سيخزيك بإذف اهلل ّ

لم تتب من حربك هلل وعباد اهلل المجاىدين ,وإف اهلل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتو ,وإني

العزؿ في أرض الحرمين ,وإ ّف بعد
أحذرؾ من نفسك الظالمة الطاغية أف تتمادى بالبطش على أىلنا ّ
ىذه األياـ أياـ ,وما ىذه إال قطرة من مطرة بعوف اهلل وقد ظهر تخبطكم من ىوؿ ما أصابكم.

الشهيد أبو الخير رحمو اهلل:
أكبر محرض للعمليات االستشهادية وأكثر اإلخوة الذين نفذوا علميات استشهادية واالستشهاديين
الذين قابلتهم يذكروف ىذا الحديث ,أال وىو قوؿ الرسوؿ عليو الصالة والسالـ" :إ ّف أفضل
الشهداء الذين إف لقوا في الصف ال يلفتوف وجوىهم حتى يُقتلوا أولئك يتلبطوف في الغرؼ العلى
من الجنة ويضحك منهم ربك وإذا ضحك ربك من ٍ
عبد فال حساب عليو".
المعلق:
وىكذا يمضي أبطالنا إلى اهلل ال يلفتوف وجوىهم حتى يلقوه ,ويضحك ربك إليهم وإذا ضحك اهلل
إلى ٍ
عبد فال حساب عليو ,نحسب أ ّف فرساف ىذا اإلصدار منهم واهلل حسيبهم.

يمضوف ليرسموا أجمل صورةٍ للبدر ,وليرووا بأبلغ ما يكوف أروع قصص التضحية فتُسطّر أسماؤىم
في سجل الشهداء الخالدين بإذف اهلل ,فأفلحت الوجوه أفلحت الوجوه.
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***

صفحة نخبة اإلعالـ في:
منبر التوحيد والجهاد
http://tawhed.ws/c?i=371

الدليل المركزي
مؤسسة البراؽ اإلعالمية
http://up2001.co.cc/central-guide
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