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 :مرحلة التعارف 
تعرف األخ أسامة بن الدن بالشیخ عبـد اهللا عـزام مـن خـالل مـا سـمعه عـن الشـیخ فـي آواخـر 

ات ، فجــاء إلــى األردن وزار الشــیخ ألول مــرة فــي بیتــه الكــائن فــي ( مدینــة صــویلح یالســبعین
 بمنطقة الكمالیة ). 

ات بعد أن أصبح الشیخ أستاذًا في جامعة الملـك یثمانینثم توطدت العالقة بالشیخ في بدایة ال
عبد العزیز في جدة ، فكان یتـردد علیـه خـالل هـذه الفتـرة  ، وتعلـق بشخصـیة الشـیخ عبـد اهللا 

زهـده  مـنوتأثر به كثیرًا ، وكان الشیخ یثني على الرجل ثناًء كبیرًا ، خاصة فیما اشتهر عنـه 
 یل الخیر . وٕاخالصه وتواضعه وتضحیته بماله في سب

 :مرحلة االحتضان والبية والشراكة الجهادية َّـ أفغانستان
انتقل الشیخ بعدها إلى باكستان رغبة منه في مجاورة الجهاد األفغاني وخدمته، على إثر لقاء 

  .رحمهما اهللا -األستاذ سید قطب صهر  –تم مع األستاذ السنانیري 

لــه أیمــا إعجــاب ، وصــار یستصــرخ المســلمین وقــد بهــر الشــیخ بالجهــاد األفغــاني وأعجــب بأه
لنجدة هذا الجهاد والوقوف بجانبه، ویرسل الرسـائل للشخصـیات اإلسـالمیة وللمسـلمین عامـة، 

 یدعوهم فیها ویحثهم على الجهاد ونصرة المجاهدین األفغان . 

ار وبقــي األخ أســامة متواصــًال مــع الشــیخ ، ولــم تنقطــع عالقتــه بــه خــالل هــذه الفتــرة، وكلمــا ز 
 ه، ـغان في نفسـالشیخ السعودیة التقى بأسامة وصار یغرس حب الجهاد والمجاهدین األف
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تكــالیف مكتــب المجاهــدین العـرب فــي أفغانســتان ، وكانــت بعـض فـتحمس الرجــل وتعهــد بــدفع 
 هذه بدایة دعمه للمجاهدین في أفغانستان .

الجهاد إلى بلده ألسباب  رضم  لیغادر بعدها أ1986ال حتى عام الح ى هذهبقي األمر عل 
إال انــه عــاد مــرة أخــرى أواخــر  بعــد أن أوقــف دعمــه عــن مكتــب المجاهــدین نهائیــًا, ,تتعلــق بــه

وبالفعــل قــدم الرجــل لیعمــل مــع الشــیخ  ,عنــدما قــرر أن یشــارك بنفســه فــي الجهــاد1987عــام 
 . , ولكن بطریقة أخرى تختلف عن الطریقة األولىلخدمة الجهاد

  :َّـ دعمه وعمله الجهادي عن الشيخ مرحلة االستقاللية
 علـى الخـط بینـه وبـین الشـیخا العمل المشترك دخل بعـض الشـباب المـتحمس بعد فترة من هذ

اسـتقل وبـدأت القناعـة تترسـخ فـي ذهـن فعون باتجاه استقالله في العمل, ف، وصاروا یدعبد اهللا
 األخ أسامة.

ل األخ أســامة أن یفكــر باســتقالله ولكــن الســؤال الــذي یطــرح نفســه ، مــا هــو الســبب الــذي جعــ
 عن الشیخ في العمل الجهادي ؟!! 

ه التــي تخــالف المــنهج االســتراتیجي للشــیخ عبــد اهللا فــي والجــواب أن األخ أســامة كــان لــه رؤیتــ
ي كـان ال سالیب التي كان یصر علیها الشیخ, التـتعامله مع الجهاد األفغاني ، فضًال عن األ

عالقـــة المجاهـــدین العـــرب الیب تتعلـــق بهـــا ، وهـــي أســـروج عنبـــل مـــن أتباعـــه وتالمیـــذه الخـــیق
 :ومن هذه الثوابت التي كان ینطلق منها الشیخباألفغان ، وفي مهمتهم داخل أفغانستان،

 


