
 الشهيد لقاء مع

 أيب دجانة اخلراساين رمحه اهللا
 رمحه اهللا اهللا مسعود بيت مري األ غزوة الشهيد بطل

 هـ ١٤٣١ صفر

 مستمرة، وعىل الباطل و والزالت معركة احلق ، دخلت احلروب الصليبية اجلديدة عقدها الثاين : السحاب

 . أشدها

 يف لذي يمثله الغرب الكافر وعمالؤه املرتدون هذه املعركة التي فضحت الوجه القبيح ألهل الباطل ا

 . عاملنا اإلسالمي

 اإلجرام الذي ظهر يف أبشع صوره يف ما ذلك ، ويتزعم هذا احللف إمرباطورية الرش واإلجرام أمريكا

 صور : سالمية يف العراق وأفغانستان وفلسطني وباقي ربوع عاملنا اإلسالمي ارتكب يف حق شعوبنا اإل

 . وما خفي كان أعظم ، والبهيمية والتوحش وصلتنا بعض النامذج منها اءة والدن من النذالة

 ، ئباً خا إىل مزبلة التاريخ ذليالً االبن ذهب بوش ، وخالل السنة األخرية من العقد األول من هذه احلرب

 ، الذي كانت أول إنجازاته هو الضحك عىل بعض املغفلني من أمتنا ، فته أوباما ي وسلم راية اإلجرام خلل

 . بعد إلقائه خلطبته الرنانة الفارغة من أي مضمون يف القاهرة ذين صفقوا له كثرياً ال

. والتي ال تقل بشاعة عن جرائم سلفه ، عىل جرائم أوباما ون ل لكن ما لبث أن استفاق هؤالء املغف
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] ٢ [ 

 . ها املئات من أطفالنا وأمهاتنا وشيوخنا التي ذهب ضحيتَ ، ففي عهده كانت حمرقة غزة

 بل قام أوباما بإعطاء األوامر لعمالئه يف مرص لبناء ، ستمر احلصار الظامل عىل أهلنا يف غزة ا ، ويف عهده

 . غزة العز إىل أكرب سجن عىل مر التاريخ لتتحول ، جدار فوالذي عىل احلدود مع غزة

 وهو أن تبقى القدس عاصمة موحدة ، وعد إرسائيل بام مل يعدها به رئيس أمريكي من قبل ، ويف عهده

 . ئيل ا إرس لدولة

 كام حصل يف ، قر بأكملها أبيدت اشتد القصف عىل املسلمني يف أفغانستان وباكستان و ، ويف عهده

 . يف جنوب وزيرستان جنكرا ز شامل أفغانستان ويف قرية و قند

 زاي ك هجر املاليني من املستضعفني من النساء واألطفال والشيوخ من سوات ومسعود وأور ، ويف عهده

 ، ليعيشوا يف خميامت الذل والعار داخل باكستان ، ها من املناطق القبلية يف باكستان ومهمند وخيرب وغري

 حيث يامرس عىل املهجرين أبشع اجلرائم من كالب صيد أمريكا يف حكومة وجيش باكستان من

 . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، اغتصاب للنساء واختطاف لألطفال وقهر للشيوخ

 املروعة يف حق املسلمني عامة م الذين واصلوا جرائمه ، ي إيه يس آ ال ي عطيت احلصانة ملجرم أ ، ه عهد ويف

 . واملجاهدين خاصة

 من بني جلدتنا هبزائم ه مني التحالف الصليبيي وعمالؤ لك يف عهده كذ ، ن وبفضل ومدد من اهللا ولك

 . يف مجيع اجلبهات ونكسات

 . لصليبيني وأعواهنم املرتدين يواصل أبطال جيش العرسة فتوحاهتم وانتصاراهتم عىل ا ، ففي الصومال

 الزال أسود دولة العراق اإلسالمية يذيقون الصليبيني والروافض وأعواهنم ، ويف بالد الرافدين

 . والغزوات وهللا احلمد وصلت إىل قلب الوزارات السيادية . الويالت

 . عىل أبناء فرنسا أسود األطلس تتواىل انتصارات ، ويف مغرب اإلسالم

 من رصوح الردة من رشطة فال يمر يوم بفضل اهللا دون أن يدك املجاهدون رصحاً ، كستان أما يف با

 . وجيش واستخبارات

 ، لهروب من باكستان يتهيئون ل فإهنم يسارعون يف هنب ما يستطيعون هنبه و ، املرتدة أما لصوص احلكومة

 وقصاص املجاهدين منهم قريب بإذن اهللا

 انتفض أحفاد حيث ، بالد الوحي ومعدن اإلسالم ومهو األفئدة ، وأفلحت الوجوه يف جزيرة العرب

 . صبياهنم يف حكومة اليمن عىل و ، الصحابة عىل أهل الردة يف حكومة آل سعود عمالء الصليبيني

. وبروا بقسم الشيخ أسامة حفظه اهللا
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] ٣ [ 

 : الشيخ أسامة بن حممد بن الدن حفظه اهللا

 ، لن حتلم أمريكا وال من يعيش يف أمريكا باألمن قبل أن مد الذي رفع السامء بال ع أقسم باهللا العطيم

 واهللا . نعيشه واقعاً يف فلسطني، وقبل أن خترج مجيع اجليوش الكافرة من أرض حممد صىل اهللا عليه وسلم

 . أكرب، والعزة لإلسالم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 يلحقون ف ، حفظه اهللا عمر حممد املؤمنني املال أما جنود اإلمارة اإلسالمية حتت قيادة أمري : السحاب

 موعد حتديد عىل زعيمهم اخلائب األمر الذي أجرب ، اهلزائم تلوَ اهلزائم التحالف الصليبي ات بقو

 هذا العرص وغزوة م ملحمة من مالح التي شهدت مؤخراً ، خراسان العزة واإلباء للهروب من أرض

 أسد احلسبة أبو الشهيد كان بطلها ، يد األمري بيت اهللا مسعود الشه زوة غ إهنا ، عظيمة من غزواته املباركة

 لن املخابرات األردنية درساً و – ي إيه آ يس ال – الذي لقن املخابرات املركزية األمريكية ، دجانة اخلراساين

 . ينسوه بإذن اهللا

 : رمحه اهللا دجانة اخلراساين بو أ البطل الشهيد

 ال تظنوا أنكم يف أمان ! األرض كم ب سنمسح إن شاء اهللا ! يه إ آي إن شاء اهللا سننال منكم يا فريق الـيس

 يف ا هذ : نظروا ا . إن شاء اهللا ن حتتسبو ال بل سنأتيكم من حيث . بمجرد ضغطكم عىل زر لقتل املجاهدين

 : هذا هو هديف . ، لكي أقتل أكرب عدد منكم إن شاء اهللا صاعق و ه ساعة، وإنام ب ليس هذا . انتظاركم

 كم األردين، وإن شاء اهللا سأنتقل إىل الفردوس األعىل، وستنتقلون أنتم إىل اجلحيم، قتلكم، وقتل زميل

 . والعزة هللا واهللا أكرب . مرة أخر إن شاء اهللا يوم القيامة سوف نلتقي و

 نغمس بحزامه الناسف وسط قيادة فا ، ل باألفعال ا صدق األسد األقو ، اجلبار امللك من وبمعية : السحاب

 يف االستخبارات األمريكية اً كبار اً فقتل قائد العمليات وضباط ، يف أفغانستان ي إيه آ يس ال عمليات

 . لقاء األسد ل من كابل جاؤوا خصيصاً

 ي إيه طاغية آ يس ال املوساد و ، ابن عم عميل العميل رشيف عيل ابن زيد كام قتل يف هذه الغزوة املباركة

 . فلله احلمد واملنة . األردن

 . رمحه اهللا دجانة اخلراساين األسد أيب مع ائق هذا اللقاء الش ة ابع وندعوكم ملت ، لن نطيل عليكم

 : لقاء السحاب مع الشهيد البطل أيب دجانة اخلراساين رمحه اهللا

 الذي سيقوم بإذن ، دجانة اخلراساين سنقوم إن شاء اهللا بإجراء هذا اللقاء مع األخ الدكتور أيب : السحاب

ي إيه يف خوست آ يس ال هو اجتامع لقيادة و ، اية احلساسية بعملية نوعية عىل هدف يف غ اهللا قريباً
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] ٤ [ 

 مع اخلرباء املسؤولني عىل الطائرات بدون طيار التي تستخدم يف قتل وترويع املسلمني ، بأفغانستان

 . بأفغانستان والقبائل

 . عن تارخيه اجلهادي قصريةً نطلب من الدكتور أيب دجانة أن يعرفنا بنفسه ويقدم لنا نبذةً ، بدايةً

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته : أبو دجانة

 : أما بعد . سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أفضل الصالة والتسليم

 . عمري اثنني وثالثني سنة وأعمل طبيباً يف األردن . فأخوكم العبد الفقري أبو دجانة اخلراساين من األردن

، إثر الغزو األمريكي للعراق، وحاولنا كثرياً أن نلتحق بأرض يف  احلقيقة بدأت رحلتي مع اجلهاد قديامً

 كنا نكتب يف املنتديات باسم أيب دجانة اخلراساين، وكنت . اجلهاد يف العراق، ولكن اهللا قدر لنا غري ذلك

 نفرت . عي، هذا هو العبد الفقري أيضا مرشفاً يف شبكة احلسبة، نسأل اهللا أن يعيدها، باسم مالك األشج

 . إىل أرض اجلهاد يف هذا العام، يف شهر ثالثة من عام ألفني وتسعة

 ودوافع لو تتفضل أخي بأن تعطينا فكرة خمترصة عن هجرتك من األردن إىل أرض اجلهاد : السحاب

 . هذه اهلجرة

 وال أكاد أنسى – ة جداً مؤمل وكانت أحداثاً - بادئ ذي بدء، عندما شاهدنا أحداث غزة : أبو دجانة

 املشهد الذي رأيناه عىل قناة اجلزيرة؛ عندما كانت بنات صهيون ينظرن إىل غزة وهي تقصف بالطائرات

 املقاتلة أف ستة عرش، وكن يضعن املناظري ويشاهدن املسلمني وهم يقتلون وكأهنن فقط يشاهدن ظاهرة

 متى ترشب ( : فكتبت مقالة هي آخر مقااليت . خر لامً مرسحياً أو أي يشء آ ف طبيعية، أو كأهنن يشاهدن

 ؛ فلقد رأيت الشيخ أبا واحلمد هللا بدأت فكرة النفري تقو، فقدر اهللا أن أر مناماً ) كلاميت من دمائي؟

 . أنا قتلت ولكنني كام تراين حي : ؟ قال أولست ميتاً : مصعب الزرقاوي يف املنام وكأنه يف بيتي، فسألته

 وكأنه يعد لعملية، فتمنيت أن أنقله إىل مكان آمن لة البدر، وقد كان مشغوالً وقد كان وجهه كالقمر لي

 سبحان اهللا، وكأن املكان اآلمن هو . أن نقصف فنقتل معاً وأن آخذه بسياريت إىل اخلارج، ومتنيت أيضاً

 بعد ذلك، سألت أحد اإلخوة أن يسأل من لديه علم يف تعبري الرؤ، فكانت . الشهادة يف سبيل اهللا

 قال يل بعضهم إن األجهزة األمنية ستدخل و ... إنك بإذن اهللا تنفر يف سبيل اهللا : قال يل بعضهم أن النتيجة

 وأظن أن الرؤيا قد حققت اآلن، وتفسريها بإذن اهللا هو أين سأنفر يف سبيل اهللا، وأن األجهزة . منزلك

 ملقتل أيب مصعب الزرقاوي وملقتل األمنية ستدخل إىل منزيل لتعد إىل عملية استشهادية تكون انتقاماً

. إن شاء اهللا هذا هو تعبري الرؤيا . الكثري من إخواننا بالطائرات اجلاسوسية يف وزيرستان
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] ٥ [ 

 اهللا هذه إىل أرض اجلهاد وكيف منحك من األردن و ندخل اآلن لبعض تفاصيل انتقالك ل : السحاب

 . النعمة للقيام هبذه العملية النوعية

 حلقيقة، بدأت املسألة بدخول األجهزة األردنية إىل منزيل يف الساعة احلادية عرش يف ا . نعم : أبو دجانة

 . وا وطرقوا باب منزيل، جاءت زوجتي وهي مرعوبة وتقول يل هناك رشطة يف اخلارج ؤ والنصف، جا

 فجاؤوا وأخذوا جهاز احلاسوب، وفتشوا املنزل . فسبحان اهللا؛ علمت أن حلظة االعتقال قد حلت

 دائامً يكذبون، يضعون . ، وهذه كذبة " حيازة مواد ممنوعة " وقد كان مكتوباً يف ورقة االعتقال واعتقلوين،

 وواهللا ما . فاعتقلوين وأرسلوين إىل وادي السري، دائرة املخابرات هناك . أي هتمة أخر العتقال مسلم

 - خوة املسلمون كان يشغل بايل إال أنني كنت عىل اتصال يف املنتديات مع اإلخوة فخفت أن يؤتى اإل

 فلقد . من قبيل، هذا ما كنت أفكر فيه ولكن احلمد هللا رب العاملني هذا مل حيصل – أحبتي املجاهدون

 طمس اهللا عىل أبصارهم، ولقد كان بإمكاهنم أن حيصلوا عىل معلومات ثمينة جداً عن العمل اجلهادي،

 يف الليلة الثانية، جلست أدعو اهللا، وال فبعد أن اعتقلوين واستجوبوين، وخاصة . ولكن اهللا قدر غري ذلك

 يمكن لقوة برشية أن متنع العبد من أن يتصل بربه، فجلست أدعو اهللا أن ينجيني وأن يسلم املجاهدين من

 واهللا أفضل أن أموت ! يا رب : وقد كنت أدعو اهللا ... أي خطر يأيت مني وأن ال أجر رضراً عىل أي مسلم

 - احلمد هللا رب العاملني أن ضابط املخابرات . أن أجر رضراً إىل مسلم يف زنزانتي عىل أن أكون سببا يف

 جعل اهللا عز ! هذا األمحق - وكان اسمه أبو زيد وهو يعمل مع أبو فيصل يف دائرة مكافحة اإلرهاب

 وجل مكره من خالل هذا األمحق، الذي طلب مني أن أتعامل مع األجهزة األمنية للتجسس عىل

 اقرتحوا عيل أن أذهب إىل : فبدأت هذه اخلطوة هبذا املقرتح . تان وأفغانستان املجاهدين يف وزيرس

 فالعجيب الذي مل أصدقه هو أين كنت أحاول النفري يف . وزيرستان وأفغانستان للتجسس عىل املسلمني

 ! فقد كان حلامً . سبيل اهللا وال أستطيع، فجاء هذا الرجل األمحق يقرتح عيل أن أذهب إىل ساحات اجلهاد

 . احلمد هللا رب العاملني أنه حتقق

 ؟ املخابرات ملحاولة جتنيدك ة عن الطرق التي استعملها أنذال ل من املمكن أن تعطينا فكر ه : السحاب

 إهنم عندما يعتقلون األخ وحياولون إقناعه بالعمل معهم، يقرتحون عليه الدنيا ويقرتحون : أبو دجانة

 إن امللك عبد اهللا : اً ضعيفة، حججاً تافهة، كأن يقول لك عليه كل يشء، وإهنم أحياناً يستخدمون حجج

 كان هذا املجرم ! أمور تافهة ! ما عالقة أهل البيت؟ لقد كان أبو هلب من أهل البيت . هو من أهل البيت

. هذا الرجل األمحق كان يعد ملقتله – احلمد هللا رب العاملني – ويف املقابل ، حياول أن يعمل غسل ذهن يل
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] ٦ [ 

 ل أن األجهزة األمنية واملخابرات األردنية لدهيا إيامن قوي جداً بآهلة البجعة العرجاء أمريكا، أريد أن أقو

 هم يؤمنون بآهلتهم ويؤمنون باألموال التي تأيت إليهم؛ وسبحان اهللا، عندما يكون معتقدك فاسد تظن أن

 يل مبالغ تصل إىل ماليني فحاولوا إغرائي باملال وعرضوا ع . اآلخرين سينطلقون من نفس املعتقد الفاسد

 الدوالرات حسب الرجل املستهدف، وخاصة قادة قاعدة اجلهاد يف بالد خراسان نسأل اهللا أن حيفظهم،

 بل كان هذا األمر بموافقة ]. كالم [ ومل يكن ذلك جمرد – املاليني اململينة – فكانوا يعرضون عيل املاليني

 الرجل يعرف بالضبط عن هذا املرشوع وأهنم ال يمكن أن امللك عبد اهللا الثاين، ولدينا من األدلة أن

 فهم يظنون أن الرجل . يرسلوا شخصاً إىل ذلك املكان إال بموافقة عبد اهللا الصغري، امللك عبد اهللا الثاين

 إذا عرضت عليه املال يمكن أن يتنازل عن عقيدته، هم يظنون أننا نعبد املال ونعبد الشهوات كام هم

 متى ( ] عنواهنا [ عجيب جداً، أن تقرتح عىل رجل آخر مقالة له قبل مدة قصرية ! فعجيب . يعبدوهنا

 ؟ رجل يتحرق للشهادة وحيرض األمة عىل اجلهاد، كيف تأيت أنت وبكل وقاحة ) ترشب كلاميت من دمائي

 ة وأنا يف احلقيق . هذا الغباء لن جتده إال يف املخابرات األردنية ! تقول له إذهب وجتسس عىل املجاهدين؟

 ) كارفور ( يف عامن و ) السيف واي ( كان أبو زيد يأخذين إىل . علمت أهنم كانوا حياولون إغرائي باألموال

 وهذا الفاسد كان يرسل الفواتري إىل أسياده، والعجيب أنه . ويشرتي يل بامئتني دينار وثالث مائة دينار

 ، يعني هو أمامي ] أبو دجانة [ كان يشرتي الطعام لكلبه ويرسل الفاتورة عىل أهنا أرسلت لذلك العميل

 . هو يظن أن دينه احلق ! تؤمن بدينه هو يعتقد أنك فعالً : يرسق سيده ويرسق مؤسسته، فكان طبيعياً جداً

 دينه هو الشهوة، دينه هو املال، فلذلك احلقيقة أن أي إنسان لديه إيامن باهللا عز وجل وباجلنة والنار،

 كيف يمكن حلفنة من األموال أن جتعله : " وم الناس لرب العاملني يوم يق " ولديه إيامن باخللود وأن هناك

 ال إله إال اهللا " د مسلامً يف قلبه مثقال ذرة من جت يبيع دينه ويبيع إخوانه؟ واحلمد هللا رب العاملني أنك لن

 . يقبل أن يبيع دينه ولو بكل مال الدنيا " حممد رسول اهللا

 هل اطلعت عىل بعض ، زيد يتعامل معك وحياول جتنيدك يف املرحلة التي كان العميل أبو : السحاب

 ؟ اجلرائم التي كانت املخابرات األردنية املرتدة ضالعة فيها

 أول يشء أن هذا الرجل كان حياول بطريقة مكشوفة أن ينظمني ألن ... فبعد ذلك حقيقة : أبو دجانة

 درس نفسيته وأن أحترك ألعطيه رسائل أن أ وآخراً أعمل معه، يف املقابل أنا كنت أستطيع بفضل اهللا أوالً

 غري مبارشة عن طريقة دراسة نفسيته، كأن أظهر له أنني مرتدد يف الذهاب خلويف من املوت حتى يفهم

أنني مؤمن بدينه وهو املال، كأن أقوم وأطلب منه املال وأن أسأله عن اجلوائز واهلدايا التي يوعدونني هبا
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] ٧ [ 

 نأكل . جلست معه وقضيت معه وقتاً طويالً كنا نجلس يف املطعم . ال حتى يظن أنني مؤمن بدينه وهو امل

 فكان هذا الرجل مع الوقت يتكلم يل عام . أي بقيمة سبعني دوالر : وجبة واحدة بخمسني دينار أردين

 قال يل أبو زيد كيف كان يرسل ضابط خمربات أردين يتكلم اللهجة العراقية . يدور يف املخابرات األردنية

 يف مناطق املسلمني ليظهر نفسه جماهداً يدعو الناس للذهاب إىل العراق، ثم يف ليلة النفري يف ليتم زرعه

 إذا ذهبت ( هذا األمحق اعرتف يل وقال يل ! هذا الرجل يعرتف بذلك . سبيل اهللا يأتون ويقبضون عليهم

 حسب ف ؛ ) مثل سيدي عيل بورجاق ، ستصبح الرجل األول يف األردن ، وقتلت أي قائد من املجاهدين

 ول عن قتل الشيخ ؤ هو الرجل املس ، األردن كافحة اإلرهاب يف م مدير ، عيل بورجاق إن رواية أيب زيد،

 وبعدها بدأ يتلقى الرتب . عبد اهللا عزام يف بيشاور قبل حوايل عرشين سنة – نحسبه كذلك – الشهيد

 . األردنية هذا ما تفعله املخابرات . العالية إىل أن وصل إىل مدير مكافحة اإلرهاب

 ولة عن قتل الشيخ الشيهد بإذن اهللا، نحسبه كذلك واهللا حسيبه وال نزكي ؤ فاملخابرات األردنية هي املس

 هم الذين يتباكون عليه، وهم من قتلوه وهم من زرعوا اجلاسوس بجواره، . ، عبد اهللا عزام عىل اهللا أحداً

 حقيقة متكنا من احلصول عىل معلومات و . حسب ما متكنا من احلصول عليه من هذا الضابط املخابرايت

 ول العسكري حلزب اهللا، املخابرات األردنية ؤ أخر، كدور املخابرات األردنية يف قتل عامد مغنية املس

 ألن يرسلوين إىل أصالً هي من قتلت هذا الرجل عن طريق أيضاً زرع جاسوس، وهذا الذي دفعهم

 م من قتلوا أهن اعرتف يل هذا املجرم ، جاحات، مثالً هم لدهيم سجل من الن . وزيرستان وإىل أفغانستان

 جهاز املخابرات األردنية هو الذي زود األمريكان بمعلومات حساسة عن مكان . أبا مصعب الزرقاوي

 فجهاز املخابرات األردنية لديه سجل يشجعه عىل هذا . أيب مصعب الزرقاوي، كام قال هذا املجرم

 لعملية لن تقوم هلم قائمة، لن تقوم هلم قائمة أبداً، وسيكون الرد بعد هذه ا ، السلوك، ولكن بإذن اهللا

 . أسأل اهللا أن يصوب سهامنا . عليهم قاسياً بإذن اهللا رب العاملني، لن ينسوه أبداً

 ؟ كيف سفرت من األردن إىل باكستان ومن دفع مصاريف السفر : السحاب

 هي من أعطتني األموال الطائلة، – اهللا لعنات ترتا عليها من – يف احلقيقة، املخابرات األردنية : أبو دجانة

 هي من دفعت يل التذكرة، وهي من ساعدتني يف تزوير بعض األوراق الرضورية للحصول عىل فيزا إىل

 باكستان، لذلك أنا أتيت إىل وزيرستان من خالل مطار بيشاور، واملخابرات األردنية بعد ذلك ومن

ات التي تستعمل اآلن يف خدمة املجاهدين ولرشاء هذه املواد التي خالل عميل أرسلت يل آالف الدوالر
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] ٨ [ 

 فبعدما وصلنا إىل بيشاور وتواصلنا مع املجاهدين، وصلنا بأمان إىل . بإذن اهللا ستعود إليهم دماراً وخراباً

 . بالد خراسان، واحلمد هللا رب العاملني أن املخابرات األردنية هي من تكفلت بكل يشء

 ستخبارات قطع عالقتك مع اال هل فكرت يف ، عند املجاهدين غانامً اً بعد أن وصلت سامل : السحاب

 ؟ جسس عىل املجاهدين ت ل األردنية التي أرسلتك ل

 يف احلقيقة، ما كنت ألقطع هذه العالقة ألن هذه العالقة نفسها أصبحت طعامً يقدم : أبو دجانة

 وهذا ما أدركه املجاهدون هنا يف األرض، يف بالد للمخابرات األردنية فهي نفسها أصبحت صيداً ثميناً،

 فام كانت أية خطوة تقوم إال . خراسان، ولذلك أول عمل كان هو عمل جملس شور مصغر هلذه العملية

 وهدفها استدراج املخابرات األردنية إىل هذه األرض العتقاهلم أو قتلهم وإعطائهم رسالة خمضبة بالدم

 هذا فكان . يتهاونوا يف استخدام نفس التكتيكات التي تستخدمها املخابرات أن املجاهدين بإذن اهللا لن

 أن هناك صيد ثمني كنا نتوقعه من العالقة، فضال عن األموال، أموال تأيت لنا غنيمة : السبب األسايس هو

 باردة من هؤالء املغفلني، وهي نفس األموال التي حصل عليها اإلخوة بجزيرة العرب عندما قاموا

 وهذا عرص جديد للمجاهدين إن شاء اهللا، . نفس األموال : ولة اغتيال الطاغوت حممد بن نايف بمحا

 وهو أن يستخدم املجاهدون أساليب استخباراتية تضاهي بل تفوق األجهزة األمنية ألقو الدول

 . هذا هو السبب األسايس . كاألردن وأمريكا بإذن اهللا رب العاملني

 ما هي التكتيكات التي اتبعتها ، بمواصلة العالقة وحماولة استغالهلا ضدهم بعد أن أختذ القرار : السحاب

 هو بأن اهلدف ي عليهم نواياك وكيف استطعت أن ختف ، تتجسس عىل املجاهدين إلقناعهم بأنك فعالً

 ؟ الفتك هبم

 احلمد قبل أي يشء هي معية اهللا عز وجل وحفظه، معية اهللا وحفظه هي التي حتفظ اإلنسان، و : أبو دجانة

 " . ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خري املاكرين " : هللا نحن نمكر هبم بام وهبنا اهللا من مكر، يقول اهللا تعاىل

 فاحلمد هللا هذه هو السبب . الكافرين اهللا يكفينا مكر : فالكفار مكرهم قد كفيناه من اهللا عز وحل

 ن ارتكبنا بعض األخطاء التي أنك تر معية اهللا عز وجل، وأنا متأكد أننا نحن كمجاهدي : األسايس

 . نتشاور مع املجاهدين و فحقيقة كنا نجلس . ولكن اهللا هو خري حافظ ، كانت ربام تؤدي إىل فشل العملية

 املخابرات األردنية وتظن أن هذا " تستوي " قطع العالقة ملدة أربع شهور حتى كان أول عمل قمنا به

وهذا الذي حصل . وضاع كانت صعبة يتلقفونه تلقفاً فعندما يعود إليها ويقول هلم أن األ ، الرجل تركها
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] ٩ [ 

 قطعنا العالقات أربع شهور ثم عدنا إليهم بأفالم مصورة مع بعض قادة : احلمد هللا رب العاملني

 وأخون املجاهدين، واحلمد هللا أن الطعم قد وقع يف مكانه اً حتى يظن أنني أرسب أفالم ، املجاهدين

 واحلمد ، التي أرسلت له إنام صورت بكامريا املجاهدين وهلذا اهلدف واألفالم شديداً وفرحوا هبا فرحاً

 قمنا بإعطاء إحداثيات خاطئة ومهية لألهداف حتى يسيل لعاهبم أكثر ، ثم بعد ذلك . هللا رب العاملني

 نعطيهم ف ، املجاهدين لدهيم عمل يف مكان مثالً . معلومات ليس هلا فائدة أو معلومات خاطئة : وأكثر

 ونضع عليه بعض املعلومات الصحيحة التي نظن أن العدو قد ، تى نظلل عىل املجاهدين آخر ح مكاناً

 أصبح جهاز املخابرات األردنية واألمحق أبو زيد، الذي سخره اهللا خلدمتي يف ، بعد مدة ف . امتلكها فعالً

 عز وجل نعمل هذا العمل، مقتنعني أن أبو دجانة احلراساين هو يعمل لصاحلهم، ويف املقابل كنا بعون اهللا

 . للفتك هبم

 والعرب ذه العملية ومن كان املستهدف منها هل الرتتيب ية هل من املمكن أن تتحدث لنا عىل كيف : السحاب

 ؟ التي استقيتموها من التجهيز هلذا العمل العظيم

 عد فكان هذا هو املو . كان اهلدف األول هو اعتقال أو قتل أيب زيد يف بيشاور ، يف احلقيقة : أبو دجانة

 يتم قتله، – أي مقاومة – حيث إذا قاوم قتل، هذا الرجل أو هتدف إىل اعتقال املقرر، وكان قد أعد لعملية

 اآلن – ولكن لظروف أمنية قررنا أن هذه العملية ربام تكون خطرة يف هذا الوقت، فقدر اهللا قدراً

 فقدر – عن قادة اجلهاد املخابرات األردنية تلهث، أليس كذلك؟ تظن أن هناك شخص يعطي معلومات

 والعجيب أن أبا زيد استطاع ، أن يأتوا من طرف أفغانستان ليجعلوا اللقاء يف منطقة غالم خان اهللا قدراً

 فحقيقة نحن ! ولني عن اجلاسوسية لكي حيرض إىل غالم خان ؤ يه املس إ من اليس آي أن يقنع فريقاً كامالً

 ة أكرب، هدية من اهللا عز وجل، يأتينا بصيد ثمني من فجاءت اهلدي ، سبحان اهللا عملنا ختطيطاً ليشء

 فعندها أيقنت أن أفضل طريقة إلعطاء املخابرات األردنية واليس آي ! بمعيته إيه األمريكان من اليس آي

 ] املتفجرة يس فور [ C 4 هذه مادة - درساً هي باحلزام االستشهادي؛ أن نقوم هبذه املواد التي اشرتيناها ه ي إ

 . وأيب زيد ومن يأيت معه – وا ؤ اخلرباء الذين جا – هؤالء الكفار من املخابرات األمريكية بقتل – أصلية

 اهلدف كان أبو زيد، ولكن غباء املخابرات األردنية وغباء املخابرات ، هلا كن خمططاً ت مل يعني هي حقيقةً

 إهنم يكيدون كيدا " : هللا وهذا هو مكر ا ، نعمة من اهللا عز وجل إهنا . األمريكية هو ما جعله صيداً ثميناً

 بأن نستطيع بإذن تنا سعاد إن : واهللا الذي رفع السامء بال عمد . وهذا هو كيد اهللا عز وجل ، " وأكيد كيدا

اهللا أن نرضب مثل هذا اهلدف ال توصف، سننتقم بإذن اهللا للعرشات بل مئات املسلمني الذين قتلوا يف
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] ١٠ [ 

 ي تأيت ملقابلة العبد الفقري، وهم بإذن اهللا لن يتوقعوا أن هذه املناطق عن طريق هؤالء احلفنة الطاغية الت

 ! يف عليني – يا رب - نسأل اهللا أن يتقبلنا . آتيهم استشهادياً

 ق عملهم طر عن نا دث أن حت ونطلب منك ، برات األردنية املرتدة نرجع مرة أخر للمخا : السحاب

 . والشخصيات املركزية فيها

 حدة التي يعمل هبا أبو زيد وأبو فيصل وأبو هيثم وعيل بورجاق هي يف احلقيقة، هذه الو : أبو دجانة

 العمليات اخلارجية للمخابرات وهي تقوم ب – وهم فرسان الباطل - " وحدة فرسان احلق " تسمى

 إذا ذهبت إىل الطابق . األردنية، ومكاتبهم متجاورة يف الطابق الرابع من مبنى ضباط املخابرات األردنية

 اليمني جتد مكتب عيل بورجاق، حيث التقيتُ به هناك، وعىل اليسار جتد مكتباً يف الرابع، فعىل جهة

 هؤالء هم الدائرة املسوولة عن هذا . الزاوية، هو مكتب أبو زيد، وبعده بقليل جتد مكتب أبو هيثم

 . املرشوع اجلهادي

 بل هو اآلن إذا رأ هذا . يف احلقيقة، ال أشك أن امللك عبد اهللا الثاين واألخري كان عىل علم بالعملية

 امللك عبد اهللا إىل نعم، صدق أبو دجانة، فلقد كانت املعلومات توصل : الفلم سيقول يف داخل نفسه

 وكانت تأتيني الضامنات منه، من هذا الزنديق، بأن يعيل من مكانتي ويغدق عيل ، أول بأول الثاين

 هذه العملية، أو لديه اتصال مبارش، ألن عيل هو املسؤول عن – عبد اهللا الثاين – األموال، فهذا الرجل

 بورجاق كان دائامً خيرب حممد الرقاد مدير املخابرات األردنية، وحممد الرقاد هو الرجل الثاين يف القوة يف

 األردن، ولديه خط تلفون مبارش مع امللك، كان يرسل املعلومات إىل امللك عبد اهللا الثاين، لذلك ستكون

 اهللا ليس فقط للمخابرات األردنية بل لعبد اهللا الصغري عبد اهللا احلقري طاغوت األردن هذه الصفعة بإذن

 هذا الرجل بإذن اهللا سيصبح حقرياً صغرياً أمام أمريكا، هم أنفسهم كانوا يرسلون يل . لعنة اهللا عليه -

 نني أن ملاذا أنتم فخورون؟ تنتظرو ). نحن فخورون بك، نحن فخورون بك : ( ] يقولون فيها [ رسائل

 إن شاء اهللا اآلن ستنالون اخلزي والعار يف الدنيا قبل أن تقفوا أمام اهللا يوم ! أجتسس عىل املجاهدين؟

 ! القيامة، يوم تبىل الرسائر

 استهداف يف كذلك الباكستانية قد نفهم سبب رغبة الكفار يف املخابرات األمريكية يف و : السحاب

 فع العمالء يف احلكومة األردنية الستهداف جماهدين يف مكان هو دا ولكن ما ، أفغانستان املجاهدين يف

؟ بعيد كل البعد عن بالدهم
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] ١١ [ 

 عندما يشرت كلب، يستخدمه سيده يف أي مكان، . أوالً، هذه هي وظيفة الكالب املرتزقة : أبو دجانة

 ملصلحة ما هي ا . يه وللسياسات األمريكية اخلارجية إ واملخابرات األردنية هي عبارة عن كلب لليس آي

 لعيل بورجاق املجرم عندما كان ضابطاً صغرياً أن يرعى عملية قتل عبد اهللا عزام؟ ما املصلحة

 ول العسكري حلزب اهللا الرافيض؟ ما العالقة بني هذا ؤ للمخابرات األردنية يف قتل عامد مغنية، املس

 ومة مغلوطة يفرحون هبا هم كالب أمريكا، وعندما كنا نعطيهم معل : وذاك؟ إنام هي املصلحة األمريكية

 رفعتَ ! رفعتَ رأسنا ( : يقول يل أبو زيد يف رسائله وهي كلها موجودة عندي . ويطريون هبا إىل األمريكان

 بل طباخهم ، واهللا العظيم، إن كل من يعمل يف املخابرات األردنية ! اهللا أكرب ) ! رأسنا أمام األمريكان

 لو كان يعمل يف احلديقة أو مصف السيارات هلو مرتد كل من يعمل يف املخابرات األردنية و ... وسائقهم

 . هؤالء الكالب املرتزقة . لدمه أحل من دم األمريكي نفسه . عن دين اهللا

 مقرب منهم؟ لمخابرات الباكستانية أي دور يف هذه العملية التي جرت أحداثها عىل هل كان ل : السحاب

 وقة عند األمريكان، واملخابرات الباكستانية ليست يف احلقيقة، املخابرات األردنية هي موث : أبو دجانة

 موثوقة، فالذي ثبت لدينا أن هذه العملية مل تكن بعلم مبارش من املخابرات الباكستانية، ألن املخابرات

 الباكستانية هي أحقر عند األمريكان من أن تقحم يف عمل عىل أرض باكستان نفسها، هكذا أمريكا، ال

 مت املخابرات الباكستانية من خيانة وخسة، إال أن األمريكان يتجاوزوهنم يف هذا حترتم عمالءها مهام قد

 األمر من أجل  التعامل مع املخابرات األردنية، التي هي يف نظر األمريكان أكثر ثقة من املخابرات

 ألردنية هي املخابرات ا . أكثر ثقة من املوساد نفسه املخابرات األردنية الباكستانية، بل يف نظر األمريكان

اليس آ يه، وبإذن اهللا املخابرات األردنية سرتسل هذه املواد من املتفجرات إىل إ أكثر جهاز موثوق لد 

 ويرست يل طريق النفري، وآخراً اهلدف، املخابرات األردنية هي التي أحرضتني من بيتي بفضل اهللا أوالً

 سنذهب لنلتقي يف غالم ، ام قليلة بإذن اهللا بعد أي : ثم أرسلت يل األموال وبقي عليهم اخلطوة األخرية

 وبإذن اهللا سنجعل عاليهم ، نفس الفريق سيكون يف االنتظار . خان ليحملوين عىل طائرة هيلكوبرت

 سافلهم، بإذن اهللا عز وجل سيكون هذا اللقاء الذي هدفه األسايس هو إعطائي بعض األجهزة لتحديد

. عىل املخابرات األمريكية واملخابرات األردنية اً وخزي اً وخراب اً اإلحداثيات، سيكون بإذن اهللا دم
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] ١٢ [ 

 ؟ قتايل آخر ملاذا تم اختيار العمل االستشهادي يف هذه العملية ومل يتم هنج تكتيك : السحاب

 يف احلقيقة، عندما جلسنا يف جملس الشور، كنا نتباحث مع اإلخوة الطريقة التي نحقق فيها : أبو دجانة

 ال يمكن أبداً أن . قتل األكرب مع أقل خسائر، وهذه دائامً تتجسد يف العملية االستشهادية النكاية األكرب، امل

 إال بالعملية – أو اخلسائر قليلة يف صفوف املجاهدين – حتصل عىل عدد كبري من القتىل والشهداء قليلون

 يكون لدي فرصة نعمة من فوق سبع ساموات أن : فهذه نعمة من اهللا عز وجل أرسلها يل . االستشهادية

 ألن تتحول أشالئي إىل شظايا، تتحول عظامي إىل شظايا، تتحول أسناين إىل شظايا لتقتل هؤالء املجرمني

 هدية، هدية و يعني حقيقة هذا عرض جاء من اهللا ! كيف أرفضها؟ . من أمريكان وأردنيني من املخابرات

 فرضنا أنه يمكن لو ، هبذا العمل كيف أسمح لشخص آخر أن يقوم ؟ من اهللا عز وجل، فكيف أفرط فيها

 ولكن ولو ، عىل اعتبار أنني صاحب العالقة ، إال أنا به ال يمكن أصالً أن يقوم يفعله؟ لشخص آخر أن

 أن أقوم ، " مقرشة " بعد أن رزقني اهللا هذه النعمة يفعله لن أسمح ألي شخص آخر أن ، واهللا ف ، فرضنا

 ثم هذا الرجل يتحول إىل ، جاسوس هو أن هذا الرجل عندما يظنون : ثم هناك رسالة أخر . بقتل هؤالء

 تضعف عزيمة العدو ويفهم ، هذا الرجل يتحول إىل متفجرات و ، هذا الرجل يتحول إىل صاروخ ، قنبلة

 هذا الدين هو أغىل من كل ما يملكون ف ، أن أبناء هذا الدين لن ومل يكونوا أبداً ليساوموا عىل هذا الدين

 . واحلمد هللا رب العاملني

 ؟ خاصة رسالة توجهها للمجاهدين يف األردن لديك هل ، يف ختام هذا اللقاء : السحاب

 قبل أي يشء، أوجه سالمي إىل الشيخ أيب حممد املقديس، وأوجه سالمي للشيخ أيب حممد : أبو دجانة

ات صرباً، فواهللا لقد علمنا املخابر : الطحاوي، وأوجه سالمي إىل كل املجاهدين يف األردن، وأقول هلم

 األردنية وعلمنا سجنها، ولقد رأينا كيف كان ضباط املخابرات يمنعون األخ من قراءة القرآن بصوت

 ، ال حل للوضع يف األردن، ال حل أبداً : وأقول هلم ، فأقول هلم صرباً ! مسموع، ممنوع حتى أن تقرأ القرآن

 م تعودون إىل األردن وتقومون تتعلموا وتتدربوا عىل فنون القتال ث حتى ، إال بالنفري إىل أرض اجلهاد

 إياكم وأن يكون جهادكم هو فقط خط مفتوح إىل ، إياكم وأن تناموا، إياكم وأن تناموا . بالعمليات

 فلم ، ) صعب ( وإن قلتم ، ال بد أن جتدوا طريقاً ! ليس هكذا ، ال . املخابرات، عائد ذاهب، عائد ذاهب

 فبفضل اهللا عز ، يف سجن املخابرات األردنية اً كسري اً أسري ، يف السجن أسرياً أنا كنت ! تكن أصعب عيل

 واعلموا أن ، لذلك ال تيأسوا . أرسلني من سجن املخابرات إىل جنة املجاهدين يف بالد خراسان ، وجل

– كام نقول بلهجتنا – هؤالء : يقول ف من املجاهدين و ضابط املخابرات أبو زيد عدو اهللا كان يسخر منكم
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] ١٣ [ 

 ن، لكم أن اآل فآن لكم أن تثأروا . يتكلمون عن اجلهاد وال يفعلون شيئاً و يأكلون املناسف ، أهل املناسف

 تثأروا أليب مصعب الزرقاوي، آن لكم أن تثأروا ألختنا ساجدة الرشاوي، كيف يغمض لكم جفن وأنتم

 أما ؟ أما يسعكم أن تقوموا باختطاف ضابط خمابرات أردين ؟ تعلمون أهنا أسرية بيد طواغيت األردن

 استخدموا معهم احليلة، استخدموا ، اقتلوهم بالسالح األبيض، استدرجوهم ؟ تستدرجوه يسعكم أن

 اخطفوه واقتلوه ، أي شخص ولو كان سائقاً به، أي شخص تعلم . ملعلومات املعاكسة وا االستخبارات

 يف قتل ال تشاور أحداً . الطواغيت وليكن ذلك عملكم عند اهللا، ذلك خري من أن تبقون يف قبضة هؤالء

 ! إياك وأن تشاور . ول عن هذا الكالم أمام اهللا عز وجل ؤ وأنا مس ال تشاور أحداً ، ملخابرات األردنية ا

 يف قتل أي شخص يعمل يف ال تشاور أحداً ( : وهذا هو كالم أهل العلم الذين نسأهلم هنا وهناك

 ملخابرات األردنية وكام قال يل أحد العلامء، عندما سألناه عن ا ). املخابرات األردنية ولو كان طباخهم

 كل من رأيته يف طريقك من االعتقال إىل اخلروج هو ، يا ولدي ( : هل دمهم حالل أم حرام؟ قال يل و

 وا كل من تراه من كالب األجهزة األمنية حلظة اعتقالك إىل حلظة اإلفراج عنك هم حالل . حالل الدم

 إياكم وأن ختذلوا ! إىل اهللا بدمائهم اقتلوهم وتقربوا ! أن دمهم حالل ، واهللا العظيم ! اقتلوهم ). الدم

 . ة الرشاوي ساجد إياكم وأن ختذلوا أختنا و املجاهدين،

 اللهم منزل الكتاب جمري السحاب هازم األحزاب اللهم اهزم : يف اخلتام ال يسعنا إال أن ندعو ونقول

 ب العاملني، اللهم املخابرات األمريكية واألردنية، اللهم اهزمهم وزلزهلم، اللهم وامنحنا أكتافهم يا ر

 اللهم تقبل شهادتنا يا رب يف ، واجعلنا نسبب مقتلة عظيمة فيهم يا رب العاملني، اللهم تقبل دماءنا

 عليني، اللهم تقبل دماءنا يا رب العاملني، اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترىض، خذ من دمي حتى تغفر يل

 . ني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العامل . يا رب العاملني

 ونختم هذا الرشيط برسائل من الشهيد كام نحسبه ألحبة له كان يعزهم وحريصاً عل إيصاهلا : السحاب

 . هلم

 : أبو دجانة اخلراساين رمحه اهللا البطل الشهيد

 أخي . نسأل اهللا أن حيفظه – لدي رسالة أرسلها إىل أخي الفاضل، الكاتب الكبري لويس عطية اهللا : رسالة

 ه الكلمة ستصل إليك بإذن اهللا، وإن شاء اهللا عز وجل تعود إىل مضامر الكتابة من احلبيب، أعلم أن هذ

 يا أخي قد وهبك اهللا ملكة الكتابة، فال حترم . يشتاقون إىل كتاباتك جديد، فواهللا إن إخوانك املجاهدون

 أن تغري من يف أسأل اهللا عز وجل أن تكون رسالتي هذه سبباً . املجاهدين منها، وال حترم إخوانك منها

فام جاء بعدك رجل مثلك، ال واهللا، . يوجد اآلن من يكتب للجهاد واملجاهدين : ل و رأيك، وأن ال تق
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] ١٤ [ 

تاب كانوا وما زالوا عياالً عىل لوي  هذا النداء، وأن تعود إىل أسأل اهللا عز وجل أن تلب . س عطية وكل الكُ

 . وجزاك اهللا خرياً . الكتابة لنرصة هذا الدين

 ر ألمنا الفاضلة، أم عامرة، والدة أيب العيناء املهاجر، الذي قام بعملية استشهادية يف وهناك رسالة أخ

 إن شاء اهللا، إن ابنك : أقول لك أمنا الغالية ). ندما تزوج أبو العيناء باحلوراء ع ( العراق، وكتبنا عنه مقالة

 المك، وأوصله حمبتك، أبو دجانة سيميض قريباً ليلتقي بولدك أيب العيناء، وإن شاء اهللا أوصله س

 . إن شاء اهللا رب العاملني يستبرش بك من خلفه دار بيننا، حتى بإذن اهللا وسأخربه بام

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

 إخوانكم يف

 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

) م مركز الفجر لإلعال : ( املصدر


