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 مع ملك -رضي اهللا عنه- افة السهميذكر كاتب الوثيقة قصة سيدنا عبد اهللا حذ -١
 فهل .ه القبلة مع مثانني من أسرى املسلمنيذالروم وأنه قبل رأسه، فأطلقه امللك هب

ين  أ؟ هل يريد أن يقولا القصة أن يرسل رسالة مهذيريد كاتب الوثيقة من إيراده هل
، ىال أعرب عن حقيقة ما يف قليب؟ وإن كل مهي هو ختليص أكرب عدد من األسر
حىت وإن ظهر مين تعظيم ألكابر اجملرمني واحترام هلم، وإرضائهم ببعض ما 

  !وا كل ما يف وثيقيت على حممل اجلدذوبالتايل فال تأخ. يريدون
   ا التفسري صحيحاً أم هو ضرب من اخليال احملض؟ذ ههل ميكن أن يكون

 مل يسب إخوانه املسلمني، ومل -رضي اهللا عنه-افة السهميذولكن سيدنا عبد اهللا بن ح
كره ذكما أن بعضاً مما . يعسر قيامه هبا اجلهاد يضع قيوداً علىيغري ثوابت الفقه، ومل 
ا الفرض إغراق يف ذن هل هذإ. ل من قب)اجلامع(كره يف كتابه ذالكاتب يف وثيقته قد 

  حسن الظن؟
  ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً   ويأتيك باألنباء من مل تزوِد

 ذفلوال اجلهاد يف فلسطني لزحف اليهود من: " فقالفلسطني والعراقكر الكاتب ذمث  -٢
 زمن ذزمن على الدول اجملاورة، ولوال اجلهاد يف العراق لزحفت أمريكا على سورية من

  ".ال ستعبدت شعوب املنطقةو
  :وأنا أتساءل

ه؟ يكفي أن تسلط ذ أي جهاد ميكن أن يقوم يف فلسطني والعراق بناء على وثيقتك ه-أ
على اجلهاد يف أي بلد املقومات الستة واحملظورات الستة واخليارات الستة واملوانع الستة 

  .ليتبخر كما يتبخر الكحول

ه البطولة التارخيية هل كان ميكن أن ذأل نفسك ه انظر إىل اجلهاد يف العراق، واس-ب
ر، دار النصرة ذتقوم بناء على نظرياتك، طبق عليها املقومات الستة؛ التمويل متع

، دة، التكافوء غائبفون، الدار اليت يتحيزون هلا غري موجومفقودة، العيال والنساء يقص
لك يهزمون ذ، ومع )عندك(ن كيف قاموا جبهاد غري شرعي ذمتيز الصفوف معدوم، إ

  !ال بد أهنم خمطئون. أمريكا، اليت قررت الرحيل
ين جياهدون يف العراق؟ أليس أغلبهم حلفاء القاعدة، القاعدة ذ مث من هم هؤالء ال-ج

 -بفضل اهللا–لك يهزمون ذاليت تضم من كلت هلم ما شئت من قاموس أوصافك، ومع 
  . بد أهنم خمطئونال! األمريكان

ها، عن أما يف فلسطني، فال ميكن أن تفكر يف املقومات الستة ناهيك عن أن تتكلم -د
وعدو داخلي . هناك تطاردهم الطائرات والدبابات اإلسرائيلية يف داخل سياراهتم وبيوهتم

. وآخر خارجي، وحصار اقتصادي، وتوغالت مستمرة، وأسرى بعشرات اآلالف
  ! ال بد أهنم حيتاجون لوثيقة جديدة؟كيف.  إسرائيلوتنسحب من أمامهم

  .لك أن تغري العنوانذأخي الكرمي أرجو أن تعيد قراءة الوثيقة مرة أخرى، أو أسهل من 
  كر أفغانستان؟ ذا مل يذكر الكاتب فلسطني والعراق، فلماذ مث سؤال بسيط؛ -هـ 
ه الوثيقة املئات من ذ يف هوقد قام بالتوقيع باملوافقة على ما ورد"مث قال الكاتب  -٣

 لدى األفراد املنتسبني إىل الفصائل اجلهادية املختلفة مبصر، وأمساؤهم وتوقيعاهتم مودعة
  ".اجلهات املختصة

  :وأنا أتساءل
  ا فعل اآلالف املعتقلون؟ذ املئات وقعوا، فما-أ
بقتل املختصة . اذهل ميكن أن أسأل املختصة مبا.  وأمساؤهم لدى اجلهات املختصة-ب

  .يبهم وترسيخ الظلم والفساد والدفاع عن العمالة والعمالءذاملسلمني وتع
  :قال املتنيب

 ا مبصر من املضحكات   ولكنه ضحك كالبكاذوكم 


