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مذل الكافرين ،انصر املستضعفني ،والصالة والسالم على
معز املؤمننيّ ،
رب العاملنيّ ،
احلمد هلل ّ
حممد الصادق األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما ععد:
املبعوث
ّ
ابحلق رمحة للعاملنيّ ،
فقد اتعع العامل كلّه وابهتمام ابلغ العمليّة املباركة اليت ن ّفذها فرسان قاعدة اجلهاد عبالد املغرب اإلسالمي من
أعزها هللا وأعقاها شوكة يف حلوق الكافرين وأذانهبم من املنافقني واملرت ّدين .عمليّة
كتيبة عقبة عن انفع ّ
جاءت "نصرة للشريعة" ععد صمت وإعداد دؤوب ،حاول خالله النّظام الوظيفي يف تونس عشرات ومئات
املرات الرتويج عرب أعواق إعالمه املأجورة أ ّن كتيبة عقبة عن انفع قد زالت وانتهت ،وأنّه قد متّ القضاء عليها،
ّ
صمت كانت خالله الكتيبة تراقب عن كثب ما حيصل يف البالد من دعوات لإلفطار العلين وإعطاء ما
املثليني ،ومساواة عني الذكر واألنثى يف املريات ،وآخرها التقرير الذي
يسمونه حبقوق ّ
الشاذين اجلنسيّني و ّ
احلرايت الفرديّة واملساواة " للعجوز اخلرف ،عميل الغرب يف تونس املدعو الباجي
ق ّدمته ما ّ
تسمى ع ـ"جلنة ّ
قايد السبسي ،تقرير ميثّل استفزاز واضحا ملشاعر املسلمني ومقدسامهم ،وقيمهم ووواعتهم ،ضارعني ععر


احلرايت الفردية واملساواة:
وهذا تلخيص لبعض التنقيحات املقرتحة على قوانينهم الوضعيّة يف تقرير ما يسمى علجنة ّ
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األول أو إعطاله.
 الغاء ّالعدة واعتبارها قيدا كمييزّاي يقيّد حريّة زواج املرأة ععد احنالل زواجها ّ

شجع هؤالء املرت ّدين
احلائط النصوص احملكمة ،قطعيّة الثبوت وقطعيّة الداللة من القرآن ،والسنّة النبويّة! وما ّ
على إعداد هذا التّقرير اآلمث هو ظنّهم أهنم يف مأمن من العقاب والضرب على أيديهم عيد من حديد ،وأن
الردة
الردة ومن يقوم على حراستهم قادرون على محايتهم ،فكانت هذه الغزوة عياان واضحا أن جنود ّ
جنود ّ

سيؤمنون هؤالء الزاندقة املرت ّدين من أعضاء جلنة احلرّايت الذين
غري قادرين على أتمني أنفسهم فكيف ّ
نبشرهم أن يد اجملاهدين ستطاهلم يوما ما إبذن هللا وسنقيم فيهم حكم هللا تعاىل طال الزمان أو قصر .كما
ّ
ال خيفى على أحد تشجيع وحتريض دمية الغرب املعتوه الباجي قايد السبسي ومن خلفه حزب نداء تونس
على إاثرة هذه القضااي ،يف حماولة ابئسة منه للمتاجرة عقضااي املرأة وادعاء نصرمها وانصافها مبساوامها
عراب التغريب ورافع لواء حمارعة الشريعة والفضيلة يف تونس ،احلبيب عورقيبة ال رحم هللا
ابلرجل ،أسوة عسلفه ّ
ّ
كفونيني اجنازات
فيه مغرز إعرة! فحاول معتوه قصر قرطاج مشاطرة اهلالك ععض ما يراه هو أتباعه من الفر ّ
يسمونه عنخبته (نكبته) ،احلاقدة على اإلسالم وأهله،
ومكتسبات للمرأة ،مي ّدهم يف ذلك تيّار علماين وما ّ
فيمكرون اللّيل والنهار ويتص ّدرون وسائل اإلعالم املأجورة اخلائنة لدينها وعالدها ،ولسان حاهلم ومقاهلم أن
كل هذا حيصل وسط
هللا قد ظلم املرأة وكل العباد عشرائع اإلسالم ،سبحان هللا ّ
عما يقولون ّ
علوا كبريا… ّ
صمت خم ٍز هو أقرب للتواطئ ممن يسمون أنفسهم إسالميني!! فال تكاد ترى إنكارا هلذا الكفر البواح إال

مهسا وعلى استحياء وهلل املشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جاءت العمليّة املباركة لتثبت للجميع أن نـفس كتيبة عقبة عن انفع طويل يف احلرب اليت ال يصلح هلا
يربون ابلعهد الذي أخذوه على
إال الرجل امل ّكيث كما روي عن الفاروق عمر رضي هللا عنه ،ولتثبت ّأهنم ّ
هبن أيدي جنود
لكل أخوامهم الشهيدات الاليت نكلت ّ
أنفسهم ،أهنم لن يلينوا ولن يستكينوا حىت يثأروا ّ
الردة ،ولكل إخواهنم الذين سبقوهم يف هذا الطريق عدءا من أيب هاشم لسعد ساسي وأيب خيثمة املوريتاين
ّ
وحسنني العيفة ممن ارتقوا يف ملحمة سليمان اخلالدة ،وصوال إىل حلمي الرتي ي وعلي العمري ولقمان أيب
صخر ومراد الغرسلي ،وحسام أيب الفتح اجلزائري وغريهم من شهدائنا األعرار ،مهاجرين وأنصار ،تقبلهم هللا
مجيعا.
الشاهد العميلة اليت وروت فشل من سبقها من
جاءت العمليّة كذلك لتثبت هشاشة حكومة ّ
شوال املباركة يف "عني
احلكومات وزادت عليه! ،فكان التعاطي اإلعالمي هلا مع عمليّة األحد الـ  24من ّ
"احملرمات" ألنه مصطلح ديين ممّا يتعار مع مدنيّة الدولة.
 الغاء لفظ ّإىل آخره من الكفر البواح الصراح وال حول وال ّقوة إال ابهلل.
وهذا راعط التقرير كامال على شبكة االنرتنت

سلطان" غاية يف االهتزاز واالرتعاش! فقد حاول الطواغيت ابدئ ذي ٍ
عدء اخفاء العدد احلقيقي للقتلى!
الرشاش عيار 12.7
كما أهنم حاولوا التكتّم عن عدد السالح الذي غنمه اجملاهدون وخصوصا املدفع ّ
التبين ،تلحظ ذلك جليّا يف مواقع
مم ،حيث مل يشع خربه إال ععد أن نشرت مؤسسة األندلس لبيان ّ

املخصصة للحدث يف التلفزة العمومية أو التلفزات اخلاصة ،كما هي عادة
اإلخبارية وصفحامهم و احلصص
ّ
أعواقهم اإلعالمية املأجورة وغري الصادقة…مما ينبيك عن مستوى اهلشاشة والضعف واالرتعاش الذي تعاين
منه هذه احلكومة الفاشلة العميلة! ...فرغم جيوشهم وترسانتهم واملساعدات اليت يتسولوهنا على أعتاب
سيدهم الغريب يف "ابريس" أو"واشنطن" ،إال أهنم حياولون جاهدين اخفاء اخفاقهم وفشلهم الذريع يف حرهبم
ض ّد سرااي كتيبة عقبة عن انفع ،رغم قلّة العدد والعتاد إذا قارّانه مبا يف أيدي املرتدين!
سبق جملاهدي عقبة عن انفع يف عياهنم الذي نشرته مؤسسة األندلس املعنون عـ (تونس… سبع
سنوات عجاف ععد افشال الثورة ،ونزيف الثروات املنهوعة) عتاريخ 21رجب  1439هـ 7/أفريل 2018م،
أن عيّنوا أن األ زمة يف تونس هي أزمة تغييب الشريعة عن واقع النا ومعامالمهم واحلكم عغري ما أنزل هللا
الذي هو كفر أكرب قال تعاىل { :ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون} ،عل والتشريع من دون

ردة ابإلمجاع قال تعاىل { :أم مل شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا} ،وسبب
هللا الذي هو ّ
واحد من هذه األسباب توجب على النا اخلروج على احلاكم وخلعه ونصب إمام حيكم عينهم عشريعة هللا
نص على ذلك علماء املالكية كاعن التني املالكي والقاضي عيا وغريهم رمحهم هللا مجيعا ،فكيف
كما ّ
وقد اجتمعت هذه املناطات املك ّفرة يف حكام تونس منذ ما يسمى ابالستقالل إىل يوم النا هذا! فقد
الراشد أعو عكر الص ّديق رضي هللا عنه أقواما امتنعوا عن أداء الزكاة ،ومنهم من مل جيحدها،
قاتل اخلليفة ّ
الصحاعة ابملرتدين وقاتلوهم ،فكيف هبؤالء احل ّكام وجنودهم القائمني على محاية نظامهم الطاغويت،
فسماهم ّ
ّ
املمتنعني ليس عن الزكاة فقط عل عن أغلب شرائع اإلسالم حىت املتواترة منها! واحلكم على هؤالء احلكام
وجنودهم هو من أوضح األحكام يف دين هللا تعاىل ،وأقوال السلف واخللف من علماء اإلسالم من املالكية
وغريهم متواترة عتكفري أمثال هؤالء.
كما أن األزمة يف البالد كذلك هي أزمة حكم وسياسة ّأدت إىل أزمة اقتصادية خانفة ،وانتشار
للرذيلة ومساوئ األخالق ،هذه األزمة حتاول احلكومة اخفاءها عرب ادعائها الشرعيّة ،وكذلك عرب ادعائها
النّجاح االقتصادي ،يف مغالطة ممجوجة وضحك على عقول شعب تونس املسلم ،فما تزعمه احلكومة من
ارتفاع للنمو علغ  %2إمنا هو نتيجة املليارات من الدينارات من األموال املقتطعة من ميزانيّة ال ّدعم العمومي

للمنتجات األساسية كاحملروقات والزيت والسكر وغريها…فتدعي عذللك اجنازا ال كملكه متالعبة ابألرقام
واحلقائق الوبات جناحها ولو على حساب املقدرة الشرائية للطبقة املتوسطة والفقرية من اجملتمع التونسي،
هم هلؤالء السياسيّني إال البقاء يف كراسيهم ولو مل جيد أغلب
وقد ظهر جليا ،ومل يعد خيفى على أحد أن ال ّ
النا يف عالد تونس القريوان ما يس ّد رمقهم ويذهب جوعهم وميكنّهم من العيش حيا ًة كرمية… فماذا
تنتظر اي شعب تونس لتثور وختلع هؤالء احلكام الظلمة الفاسدين وتطالب إبقامة الشريعة يف البالد ،وماذا
ستخسر أكثر مما خسرته ،فهاهي عطون وجيوب هذه النخبة اجلشعة احلاكمة كمتلئ أكثر فأكثر عينما تدفع
أنت مثن عمالة هؤالء ألسيادهم الغرعيني وخوفهم على كراسيهم! وماذا ينتظر أولياء وأهايل هؤالء اجلنود
ليثنوهم عن ا لدخول طوعا يف خمتلف أسالك نصرة الطواغيت والقوانني الوضعية الكفرية ابلسيف والسنان،
إيثارا لداننري معدودة تلقى إليهم فيلقون حتفهم وخيسرون الدنيا واآلخرة عينما ينعم هؤالء احلكام
يغرنكم ما يزيّنه لكم أعواق النظام يف وسائل إعالمه املأجورة من
والسياسيون الفاسدون أبهلهم وأمواهلم! وال ّ
أن من يقتل من اجلنود واألمنيني شهيد ،فمن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي

صح عن نبيّنا صلى هللا عليه وسلم ،فهل هؤالء اجلنود كذلك؟ ال ورب الكعبة!
السفلى فهو شهيد كما ّ
جاءت هذه العمليّة أيضا لتثبت أن يد كتيبة عقبة عن انفع الزالت ضارعة ومهما حاولت حكومة
العمالة وجنودها املرتدون طمس احلقائق طمعا يف موسم سياحي يغطي فشلهم الذريع فإن ذلك لن ينفعهم
الصليبني وسياحتهم ،سياحة العهر والتعري والفساد ،هو على رأ أولوايت مجاعة قاعدة اجلهاد
وإن ضرب
ّ

وسيَّاح ُه ْم ومصاحلهم املنتشرة يف طول البالد وعرضها هم أهداف مشروعة لنا ،لن ندخر
وأ ّن الصليبيني ُ
جهدا يف ضرهبم وقتلهم وإخراجهم من أرضنا صاغرين ،فسياحة تقوم على استقدام الك ّفار والصليبيّني
ليشيعوا العري والفساد والرذيلة وينشروا الفواحش ،ال حاجة للمسلمني هبا ،عل السياحة يف نظام الشريعة
يقررها علماء األمة الرابنيّون ابلتشاور مع أهل االختصاص
تكون مضبوطة ابلضواعط الشرعية اليت ّ
ظل هذه احلكومات املرت ّدة والعميلة عل يكون ععد اسقاط هذا
كل ذلك طبعا ال يكون يف ّ
الصادقني ،و ّ
يرد احلقوق ألهلها وحيسن إستغالل وإدارة موارد البالد اهلائلة من
النظام وإقامة نظام احلكم ابلشريعة ،الذي ّ
النفط والغاز والفسفاط وامللح وغريه من الثروات.
وأخريا ،رسالة نوجهها لبعض النخب اليت انضلت يف وقت من األوقات ،إن زعمكم أن عمليّات
جماهدي كتيبة عقبة عن انفع إمنا هي خلدمة أجندة حزب ما أو تيّار سياسي ما عدءاً من اليمني وصوال
يهمنا آراء وأقوال إعالم العمالة والعار
لليسار إمنا هي ّادعات عارية عن ّ
الصحة ،وإن كنّا ال هنتم وال ّ
والسياسيني الفاسدين ،إال أننا نرأب ابلصادقني املخلصني من اإلعالميني والناشطني واملناضلني أن يقعوا يف

نظرية املؤامرة ،فبنادق جماهدي كتيبة عقبة عن انفع ليست لإلجيار وال
هكذا مستنقع أو أن تستحوذ عليهم ّ
للتوظيف من قبل أحد سواء من النخبة السياسية الفاسدة اليت حتكم البالد أو من أسيادهم الغرعيّني أو من
أي كان مهما كان ،عل عنادقنا وعبواتنا ودماؤان وأغلى ما منلك نرخصه يف سبيل إعالء كلمة هللا وحتكيم
شريعة رب األرابب -سبحانه -عني العباد يف هذه البالد ،عالد تونس القريوان اليت رواها أصحاب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم الكرام عدمائهم ،وكانت يف يوم من األايم منارة من منارات العلم والدين والفتوحات،
عذل ذليل.
ععز عزيز أو ّ
وستعود كذلك إبذن هللا ّ
ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار ،وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال
قال صلّى هللا عليه وسلّم:
ّ
يذل هللا به الكفر .رواه
وذال ّ
بعز عزيز أو ّ
يعز هللا به اإلسالمّ ،
عزا ّ
بذل ذليلّ ،
أدخله هللا هذا الدين ّ

أذل الشرك واملشركني واهزم أعداءك أعداء الدين ،اللهم
أعز اإلسالم واملسلمني و ّ
أمحد عسند صحيح .اللهم ّ
شرا فاجعل كيده يف حنره واجعل تدعريه
لكل خري ،ومن أراد هبم ّ
من أراد ابإلسالم واملسلمني خريا فوفقه ّ
رب العاملني.
تدمريه ،وصلى هللا على نبيّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وآخر دعواان أن احلمد هلل ّ
كتبه نصرة إلخوانه جماهدي كتيبة عقبة عن انفع وعياان للحق وكشفا ملؤامرات العمالء…
كرمي األندلسي -عفا هللا عنه وعن والديه-
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