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 إىل ما حل بالعامل اتب أو الكاتبون عند كالمهم عن دوافع الوثيقة تعرض الك-١
اإلسالمي بعد سقوط اخلالفة، فذكروه باختصار خمل جداً من استيالء الكفار على بالد 

دم حتكيم الشريعة، مث فجأة قفزوا للصدامات املسلمني مث إنشاء إسرائيل واحنطاط األخالق وع
  . يف تلك الصدامات أخطاء البد من تصحيحها-ألسف الكاتبني-اليت حدثت، وحدثت 

  .وثيقةوهو ما أشرنا إليه يف املالحظتني الثانية والثالثة على منهج ال
لو كانوا ألن الكاتب أو الكاتبني . وحنن هنا ال ميكن أن منر على هذا التناول مرور الكرام

حقاً مرشدين للمجاهدين، فال بد أن نناقش معهم واقع العامل اإلسالمي بتفصيل، حىت نصل 
 أهو واقع واجب التغيري أم ال؟ وهل التغيري ال بد أن يتم باجلهاد أم بطرق أخرى؟ ؛لنتيجة

وبالتايل نصل لترشيد حقيقي للعمل اجلهادي، وليس فقط ما ذكره الكاتب أو الكاتبون من 
ي اجملاهدين بالنقائص، والسكوت عن اجلرائم العظمى التارخيية اليت ميارسها الصليبيون رم

  .وعمالئهم ضد املسلمني
ولذلك فإن لدي أسئلة يف غاية األمهية أطرحها على الكاتب، وأرى أن لزاماً عليه أن 

على فإن مل جيب الكاتب أو الكاتبون . جييب عنها إن كان يريد أن يرشد العمل اجلهادي
إما عاجزون بسبب اخلوف واإلكراه عن اإلجابة، فكان أوىل هبم أال هم تلك األسئلة، ف

يتعرضوا للمجاهدين إذا كانوا غري قادرين على احلديث عن جرائم أكابر اجملرمني، وإما أهنم 
  .يكتمون احلقائق، فأولئك نسأل اهللا أن يهديهم، وندعو األمة للحذر منهم

  :فأقولوأشرع يف طرح األسئلة 
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ة يف األنظمة العلمانية اليت حتكم العامل اإلسالمي عموماً وثيقما هو رأي كاتب ال) ١(
  ومصر خصوصاً؟ أهي أنظمة مسلمة شرعية؟ أم هي أنظمة مرتدة خارجة عن اإلسالم؟

وهل هي أنظمة مدافعة عن أراضي املسلمني وثرواهتم وحرماهتم؟ أم هي أنظمة موالية ) ٢(
 وتعترف بشرعية استيالء اليهود على ، تسلم أراضي املسلمني ألعدائهم،دلألمريكان واليهو

  فلسطني واهلند على كشمري وروسيا على الشيشان وأسبانيا على سبتة ومليلة؟
 الذين يتعففون عن أموال ،وهل حكام هذه األنظمة من أولياء اهللا الصاحلني) ٣(

،  ويبسطون العدل، بالشرع وحيافظون على كرامتهم وحرماهتم، وحيكمون،املسلمني
 ويزهدون يف السلطة فال يوروثوهنا ألبنائهم؟ أم هم خونة فاسدون وينشرون الشورى،
 بنفس الوسائل نه ألبنائهم، ويورثو يستأثرون باحلكم بالقوة والتزوير والكذب،مفسدون ظلمة

  ؟القذرة
م جالدي وهل هم حيافظون على حقوق املسلمني وكرامتهم؟ أم هم يسلطون عليه) ٤(

ههم؟ خدمة ملصاحلهم االتعذيب وأجهزة القهر؟ يعذبوهنم ويذلوهنم ويقهروهنم ويكممون أفو
  ومصاحل احلملة الصهيونية الصليبية؟

 عن حسين مبارك وابنه حتديداً، أمها من أولياء اهللا ، فأسألكموأزيد يف التحديد) ٥(
النفس والنفيس واجلهد واملال الصاحلني الساهرين على مصاحل أمتهم واملضحني يف سبيلها ب

ن ان عن الشريعة سارقاوالصحة؟ أم مها من أفسد من مر على تاريخ مصر من احلكام؟ خارج
ن ألمريكا وإسرائيل، منكالن بالشعب املسكني بالتعذيب والقهر ا مستسلم،ألموال املسلمني

  والسجن؟
دم مصلحة مصر؟ وما هو رأيكم يف توريث حسين مبارك احلكم لولده؟ وهل هذا خي) ٦(

أم مصلحة املشروع الصلييب الصهيوين املعتدي على األمة املسلمة؟ ومصلحة الطبقة الفاسدة 
  .احمليطة باحلكم واملنتفعة منه؟ أرجو اإلجابة حتديداً

   فيها أمستأمنون هم؟م يف السفارة اإلسرائيلية والعاملنيما هو رأيكو) ٧(
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؟ يف مكتب اإلف يب آي والسي آي إيه يف مصرم يف السفارة األمريكية، ووما رأيك) ٨(
 وهل متثل السفارة األمريكية دولة .وهي باملناسبة من اجلهات اليت تشرف على تراجعاتكم

  معادية لإلسالم واملسلمني يف عقيدهتم وأرضهم وثرواهتم ونظمهم؟ أم هي نقيض ذلك؟
 اإلف يب آي يف وهل امللحق العسكري يف السفارة اإلسرائيلية أو العميل يف مكتب

  القاهرة يعد مستأمناً؟
طار غرب القاهرة م يف القوات األمريكية املتواجدة يف راس بناس ومك وما هو رأي)٩(

وات م يف التسهيالت التموينية والتذخريية والتخزينية اليت تتمتع هبا القوغريها، وما رأيك
  ؟ بالد املسلمنياألمريكية يف مصر بل ويف معظم

م يف مساح احلكومة املصرية للقوات األمريكية اجلوية والبحرية باالنطالق وما رأيك) ١٠(
من مصر واملرور عرب أجوائها ومياهها والتمون يف مطارهتا وموانيها لضرب املسلمني يف 

  العراق وأفغانستان؟
وهل إذا قام شاب مسلم باهلجوم على أي من األهداف املذكورة أعاله يكون ) ١١(

  ؟جمرماً أم جماهداً
وباملناسبة ما هو قولكم يف معاهدة السالم مع إسرائيل؟ وما هو قولكم يف مثيالهتا ) ١٢(

 وباملناسبة ما هو قولكم يف مؤمتر ؟كاتفاقية أوسلو مثالً؟ وما حكم الشرع يف تلك املعاهدات
  أنابولس؟ هل تستطيعون أن تبدوا رأيكم فيه؟ أم أن هذا خارج نطاق ترشيد العمل اجلهادي؟

فيمن وقع عليها؟ أهم حكام شرعيون جتب طاعتهم، ويلزمنا ما حكم الشرع  و)١٣(
االلتزام مبا اتفقوا عليه مع إسرائيل؟ أم هم حكام خارجون عن الشريعة خونة لدينهم وأمتهم، 

  ال يلزمنا ما اتفقوا عليه مع إسرائيل، بل جيب علينا مقاومته وفضحه وكشفه؟
ليت تبادلت السفراء مع إسرائيل، وطبقت معها وما هو قولكم يف احلكومات ا) ١٤(

  سياسة التطبيع؟
جتارة الفاحشة اإلسرائيلية باسم السياحة يف مصر ويف سيناء يف وما هو قولكم ) ١٥(

  بالذات؟
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  :ويتفرع عن ذلك أسئلة مثل
ما حكم الشرع يف دولة إسرائيل؟ أهي دولة شرعية جيب علينا احترام سيادهتا ) ١٦(

المة أراضيها؟ أم هي دولة غري شرعية، جيب على كل مسلم السعي يف وعدم املساس بس
  إزالتها، وإقامة الدولة اإلسالمية مكاهنا؟

  وما حكم الشرع فيمن يعترف بشرعية دولة إسرائيل مثل السادات وحسين مبارك؟) ١٧(
  وما حكم الشرع يف املبادرة العربية اليت اتفق عليها احلكام العرب؟) ١٨(
 الذين مينعون املسلمني من جهاد ،كم الشرع يف احلكام أمثال حسين مباركوما ح) ١٩(

   مساعدة إخواهنم اجملاهدين يف فلسطني؟منإسرائيل، بل ومن مساعدة املسلمني يف مصر 
 واعترفت ،مث ما هو حكم الشرع يف القرارات الدولية اليت أنشأت إسرائيل) ٢٠(

  ؟٢٤٢قرار ، و١٩٤٧بوجودها كقرار التقسيم لسنة 
مث ما هو حكم الشرع يف األمم املتحدة اليت أنشأت إسرائيل بقرارهتا؟ واليت ينص ) ٢١(

   إسرائيل؟ي كل الدول األعضاء فيها مبا فيهاميثاقها على احترام سيادة وسالمة أراض
وما حكم من يقر هبذا امليثاق؟ هل تنطبق عليه اآلية الـيت ذكرمتوهـا يف بدايـة                 ) ٢٢(

َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَمـا َشـَجَر    فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَي قول احلق تبارك وتعاىل﴿   رسالتكم، وه 
  .﴾ِفي أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما َبْيَنُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدواْ

وتستهدف  ،بل ما هو قولكم يف العمليات االستشهادية اليت حتدث يف فلسطني) ٢٣(
ل ومن خيتلط هبم من اإلسرائيليني عموماً بنسائهم وأطفاهلم وعجزهتم وشيوخهم، ب

  الفلسطينيني؟
وما قولكم يف الصواريخ اليت أطلقها حزب اهللا على إسرائيل، وسقط من جرائها ) ٢٤(

 مبا فيها من أطفال ونساء ،وكانت تلقى على املدن اإلسرائيلية. ضحايا من الفلسطينيني
   وشيوخ ومسنني؟وعجزة

بل ما قولكم يف صواريخ القسام وأمثاهلا وقذائف اهلاون اليت يطلقها اجملاهدون يف ) ٢٥(
   وفيها النساء واألطفال واملسنني واملرضى؟،فلسطني على املستوطنات اليهودية
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بل ما قولكم يف جهاد الدفع القائم حالياً يف الشيشان والعراق وكشمري وأفغانستان ) ٢٦(
 وإعانتهم بالنفس واملال والرأي  وهل جيب على املسلمني النفري إليهمني والصومال؟وفلسط

  ؟وكل ما يستطيعون
وما قولكم يف احلكومات اليت حتارب من ينفر أو يعني املسلمني يف تلك البالد وعلى 
  رأسها احلكومة املصرية؟ أفيدونا برأيكم يف تلك احلكومات ويف احلكومة املصرية حتديداً؟

قودين هذا جملموعة أخرى من األسئلة حول األجهزة األمنية اليت حتمي األنظمة الفاسدة وي
فانتهكت األعراض وأتلفت . باحلديد والنار والقهر، واستشرى فسادها حىت للناس العاديني

  .األعضاء وأزهقت األنفس لآلالف
يقهرون  أهم أعوان الطواغيت املرتدون، الذين ما قولكم فيهم وما حكمهم؟) ٢٧(

املسلمني، ويدافعون عن حكم علماين فاسد مستسلم للصليبيني واليهود؟ أم هم احملافظون 
  على حدود الشرع ومحاة اإلسالم وحرمات املسلمني؟

هل لو وقع على مسلم منهم جرمية كأن انتهكوا عرضه أو عرض أحد أقاربه أو ) ٢٨(
 هل جيوز له أن ،اً، مث ظفر بواحد منهمقريباته، أو قتلوا أحداً من أسرته، أو أتلفوا له عضو

  يقتص منه؟ أم يلجأ للقضاء العلماين الفاسد اخلادم للحكومة؟
كما حنسبهم وال -وما قولكم فيمن قتلهم النظام؟ ما قولكم يف شهداء املسلمني ) ٢٩ (

 يف عهد حسين مبارك بدءاً من حممد عبد السالم فرج وخالد اإلسالمبويل -نزكيهم على اهللا
.  أمحد النجار وعادل السوداين رمحة اهللا عليهم أمجعني؟ الذين يزيد عددهم على مئة شهيدإىل

  .قتلوا بأمرحسين مبارك املباشر وبتوقيعه
وهل قتلوا ظلماً وعدواناً وحماربة لإلسالم ودفاعاً عن مصاحل أمريكا وإسرائيل؟ أم ) ٣٠(

  قتلوا حقاً وعدالً وقصاصاً؟
 قتلهم؟ وهل حيق ألولياء املقتولني أن يطالبوا بالقصاص ممن ومن املذنب شرعاً يف) ٣١(

قتلهم، وممن أمر بقتلهم أي من حسين مبارك؟ وهل حيق ألولياء املقتولني أن يستوفوا احلق 
  بأيديهم من حسين مبارك وأعوانه قتلة املسلمني؟
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كم مبا وما قولكم يف احملاكم العسكرية اليت أمرت بقتلهم؟ أهي حماكم شرعية حت) ٣٢(
أنزل اهللا؟ أم هي حماكم طاغوتية مرتدة حماربة لإلسالم حتمي نظاماً فاسداً مرتداً عميالً 

  ألمريكا وإسرائيل؟
 وما حكم قضاة تلك احملاكم يف الشريعة؟ وهل حيق للمسلمني إنزال العقوبة )٣٣(

  الشرعية هبم؟
 يف مم؟ ما قولك يف السجن الذين ينتظرون حكم اإلعداموما قولكم يف زمالئك) ٣٤(
ى من رفض  يف التضييق علموما قولكأظلم هي أم عدل؟ ؟ هم يف حقةم اإلعدام الصادراحكأ

   هل توافقون على ما يقع عليه؟منهم تراجعاتكم، ومنع أهله من زيارته وعزله؟
 الذين يعتدون عليه وعلى إخوانه الذين يرفضون  الضباط واجلنود وما حكم)٣٥(

م  جتب مقاومته،ء أمر شرعيون؟ أم جمرمون معادون لإلسالم واملسلمنيتراجعاتكم؟ أهم أوليا
  وجهادهم باليد واللسان والقلب؟

 وإن .ما جيرينا عن هذه األسئلة قبل أن نتطرق للحديث عن واجب املسلمني جتاه وبيأج
 يف شؤون املسلمني وا أال تتكلمم على هذه األسئلة، فأوىل بكونا أن جتيبون ال تستطيعمكنت
  .لعامة وبل ويف أمور اجلهاد والقتال أصالًا

  ):دوافع الوثيقة(ول الكاتب أو الكاتبون يف كالمهم عن  ويق-٢
وانتشرت الصدامات يف خمتلف البلدان من أقصى الشرق إىل أقصى الغرب، وقد خالطت "

ة اجلنسية والقتل بسبب لون البشرهذه الصدامات كثري من املخالفات الشرعية مثل القتل على 
، وقتل من ال جيوز قتله من املسلمني ومن غري املسلمني، أو الشعر والقتل على املذهب

واإلسراف يف االحتجاج مبسألة التترس لتوسيع دائرة القتل، واستحالل أموال املعصومني 
  ".وختريب املمتلكات

وختريب أقول مسعنا من علماء السلطان كثرياً اهتامهم للمجاهدين بقتل األبرياء وتكفريهم 
وهذا سبق . فلم يسبقكم إليها أحد. لون البشرة ولون الشعر أما القتل على. إخل...األموال

  .لكم يستحق أن يسجل بامسكم
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 من ملالحظة اخلامسة من املالحظات على منهج الوثيقة؛ا له يف وهذا مثال ملا أشرت
  .إطالق التهم بال دليل

قائع حمددة بتواريخ حمددة، حىت ميكن ولذلك فإين أطالب الكاتب أو الكاتبني بذكر و
أما إطالق التهم بال دليل فهو من منهج املباحث وأجهزة األمن، . التعامل معها ومناقشتها

 .وليس من منهج من يريد ترشيد العمل اجلهادي


