
  يسم اهللا الرحمن الرحيم
  الحمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا و على آله و صحبه و من واله .

  السالم عليكم و رحمة اهللا وبركاته.
  شيوخنا األفاضل...

أما بعد ,أسأل اهللا القوي العزيز لكم دوام الصحة واليقين و أن يبقيكم اهللا شوكة فـي حلـوق أعدائـه, و 
  األمة بطليعتها المجاهدة طريقها  إلسترجاع الخالفة على نهج النبوة .نورا تقتبس منه 

كما أحمد اهللا على جميع نعمه و على  هذه النعمـة  ,حيـث  يسـر اهللا و حصـل  لـي شـرف مراسـلتكم  
  و  عرض  حال الجهاد عندنا من الجانب الطبي .

عــدد الهيئــات فيــه , ثــم عــن فســأبدأ هــذا العــرض بتوضــيح  صــيغة التنظــيم الطبــي و ســبب تقســيمه و ت 
عــن مقــرات  التــداوي و التجهيــزات و القـائمين علــى عــالج اإلخــوة و الــنقص الكبيــر فــي األخصــائيين ,

ــين المــردود  ــإبراز  العالقــة الوطيــدة مــا ب الطبيــة و   طريقــة التكفــل بالمرضــى و المجــروحين .و أخــتم ب
  القتالي و  العناية الصحية .

   
  أوال  التنظيم الطبي ;

  على إستيفاء مسعف أو مسعفين  في كل سرية التنظيم رص يح
  و السرية هي اللبنة األولى وقد يصل تعدادها إلى  عشرون  مجاهدا .

يقوم المسعف بإسعاف إخوانه الجرحى  و جمع و تخزين األدوية الضرورية ,و  يوزع على أفـراد سـريته  
  مة األدوية الضرورية . كيس الدواء الفردي و يراقبه ,كما يسعى على إستيفاء قائ

الهيئــة الطبيــة فــي الكتيبــة و تتكــون مــن مســؤول الطــب  و قــد يكــون معــه مســاعدين و ذلــك إذا كانــت 
  الكتيبة كبيرة تفوق السبعين فردا .

ــة , و هــي مكلفــة بإنشــاء عيــادة ســرية  و  تقــوم هيئــة الكتيبــة  بمســاعدة المســعفين إذا إحتــاجوا اإلعان
  لعالج الجرحى .

طقة  وتقوم بالتنسيق فيما بين الهيئات الطبية في الكتائب و تجري بعـض العمليـات الجراحيـة هيئة المن
  عمليات وضع الصفائح  في بعض حاالت الكسور .)-(عمليات البتر

  الهيئة الطبية في التنظيم : 



و  تقـوم  (و الـذي لـه دور مهـم جـدا)تعمل على مساعدة المناطق و تسـهر علـى برنـامج التكـوين الطبـي
  بالعمليات الجراحية التي فاقت قدرة المناطق و الكتائب.

ــالعالج األولــي فــي  فهــذا التقســيم  يهــدف  إلــى  وجــود المســعف والطبيــب قــرب  الجــريح  و القيــام ب
أسرع األوقت  , كما يسمح بتعاون اإلخوة األطباء  فيما بينهم  و  بدون التمركز  فـي نقطـة واحـدة  ( 

  االمركزية ) .
اوت العناية الطبية من منطقة إلى أخرى فهي في ذروتها بمنطقة الوسط , و أقـل فـي الشـرق غير أنه تتف
  ثم الغرب 

فالصحراء , أما اإلخوة في الغرب مثال يعتمدون أساسا  علـى العسـل عنـد معالجـة الجـروح و  يكتفـون 
  به في غياب األدوية الصيدالنية   في غالب األحيان .

  ثانيا اإلطارات الطبية :
لب اإلخوة القائمين على  مداواة الجرحى لـم يتلقـوا تكـوين فـي المستشـفيات بـل تعلمـوا الطـب فـي أغ

ثغور الجهاد  إذ تلقوا تكوين متواضع  وفق البرنـامج المسـطر  علـى شـكل دورة تكوينيـة  لمـدة شـهر , 
  سعفين .و تخص  هذه الدورة الملتحقين الجدد الذين تتوفر فيهم الميزات التي تؤهلهم ليكونوا م

األخصـائيين , و هـذا مــا يجعـل يعـض اإلصـابات يطـول شـفائها  أو يبقــى   فـالمالحظ الـنقص الكبيـر فـي
الشفاء نسبي  غير كامل  , بل هناك إصـابات غيـر قاتلـة , فـي عـالم األسـباب ,تكـون عنـد المجاهـدين 
قاتلة كإصـابات  الجهـاز الهضـمي حيـث تتطلـب العنايـة الخاصـة مـن إنعـاش و تغديـة وريديـة وتـدخالت 

  جراحية متخصصة . 
  لثا العيادات و التجهيزات الطبية :ثا

فــي الســنوات الثالثــة األولــى للجهــاد كــان للتأييــد الشــعبي  دورا مهمــا  فــي عــالج مرضــى و  جرحــى    
بعض األطباء  المدنيين يداوون المجاهـدين و إسـتطاع المجاهـدين إنشـاء عيـادات  المجاهدين , فكان

هـزوا تلـك العيـادات بالوسـائل الطبيـة الالزمـة ,بـل سرية في القرى والمدن بفضل وجود المتعاوينين و ج
إســـتطاع المجاهـــدون إدخـــال بعـــض الجرحـــى للعـــالج فـــي مستشـــفيات الطغـــوت تـــارة لوجـــود أطبـــاء و 
ممرضــين متعــاطفين مــع المجاهــدين وتــارة أخــرى بقــوة الســالح  حيــث كــان حينهــا إنتشــار الطـــاغوت 

ي ينتشــر فيهــا المجاهــدين , و الوضــع األن  غيرشــامل  كمــا هــو الحــال حاليــا , خاصــة فــي المنــاطق التــ
يحصر العالج في مراكز المجاهدين .أما الوسائل و األدوية فهي شحيحة و التحصل عليها مقـنن عنـد 



الطـــاغوت فيصـــعب إقتنائهـــا مثـــل جهـــاز األشـــعة (الراديـــو) و كـــذا أدويـــة اإلنعـــاش .فقـــد تتعطـــل عمليـــة 
  . جراحية لشهور بسبب تعذر وجود الدواء الالزم  

  رابعا النقاهة و التكفل بالمرضى :
المجاهـدين و سـبب ذلـك عـدم وجـود قواعـد  يقضي  الجـريح و المـريض فتـرة النقاهـة  فـي معسـكرات

  خلفية أمنة .
و يترتب على ذلك في بعض األحيـان فشـل العـالج خاصـة فـي عـالج الكسـور إذ تسـتلزم اإلسـتقرار و 

ي الغالــب فــي المعســكرات حيــث مــا زال الجهــاد فــي التثبيــث و قلــة الحركــة ,و هــو الشــيء الغائــب فــ
  بالدنا في مرحلة الكر و الفر .

و فــي غيــاب القواعــد الخلفيــة األمنــة يبقــى الجــريح المبتــور الرجــل والجــريح الفاقــد للبصــر  و الجــريح  
المشلول يعيش في معسكرات المجاهدين  ينسحب معهم و يتحمل  مـا يتحملـه المجاهـد المعـافى و 

وة المرضــى كلهــم  علــى  عــزم ويقــين  بموعــود اهللا و أملهــم  أن يتقبــل اهللا مــنهم جهــادهم و لكــن  اإلخــ
  يختم لهم بالشهادة .

نقطة أخرى يعاني منها الجريح المبتور هي صعوبة التحصل على الرجـل اإلصـطناعية , و هـو مـا يجعلـه 
  يستعمل و يصنع رجل تقليدية .

  : خامسا الطب والقتال 
و كما أشرت من قبل فوجود الجرحى في معسكرات المجاهدين األمامية يـؤثر سـلبا في وضعنا الحالي 

علــى مــردودهم القتــالي بحيــث قبــل أي عمــل قتــالي يحســب فــي التخطــيط وجــود المــريض الضــعيف و  
  كيفية اإلنحساب .

    
 هذا هو عمومـا  و بإختصـار الوضـع الطبـي عنـدنا  و  قـد حاولـت نقلـه  لكـم  كمـا هـو فـي واقعنـا لكـي

  تكون لكم نظرة  عامة عليه .
هـذا و في األخير  و رغم كل هذه العوائق و اإلبتالءات فالمجاهدون صابرون و متيقنون بنصـر اهللا و  

  بالمكاره . ه اهللاهو الطريق إلى الجنة الذي حف
ن يعدون ما أسـتطعوا ,فمـا ال يـدرك كلـه ال يتـرك جلـه , و اهللا ناصـرنا المحالـة  .و  نرجـو أن نكـو هم و 

يــدا واحــدة علــى مــن ســوانا  ,ونســأل اهللا ســبحانه إن يــذل الكــافرين والمرتــدين  و يعــز المجاهــدين وأن 
  يشفي مرضانا وجرحانا و يفك أسرانا .



وال يفــــوتني تبليــــغ ســــالمي  إلــــى جميــــع المجاهــــدين األنصــــار و المهــــاجرين و علــــى رئســــهم شــــيوخنا  
  األفاضل حفظم اهللا ورعاهم .  

  ابو الفرج رئيس الحسين           
  الهيئة الطبية في تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي .

  
  
   

  


