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عدوان ول للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
رحمللة المبعللوث علللى والسلما والصلةا الظالمين، على إل

أجمعين. وصحبه آله وعلى للعالمين،

:وبعد

أنللواع بشللتى المأللة هذه يبتلي أن تعالى الله شاء فقد
وتنقيتهللا؛ لتمحيصللها المحللن؛ أنللواع بشللتى ويمتحنها البليا،

ويسللتبين النفللوس، حقللائق وتنكشف الصفوف، تتميز حتى
المجرمأين. سبيل

"الئمة فتنة المأة على وأخطرها الفتن هذه أشد ومأن
مأنهللم فحذر عضين، والسنة القرآن جعلوا الذين المضلين"،

الئمللة إل أمأللتي علللى أخللاف ل فقال: "إني المأين، رسولنا
وغيرهللم، وأحمللد، والترمأللذي، داود، أبللو الُمضلللين" رواه

صحيح. بإسناد

"الئمللة هؤلء - صفة وسلم عليه الله - صلى بين وقد
ينللتزعه، انتزاعللا العلللم يقبض ل الله فقال: "إن المضلين"،

عالمللا، ُيبللِق لللم إذا حللتى العلماء، بقبض العلم يقبض ولكن
فضلللوا علللم، بغير فأفتوا فسئلوا، جهال، رؤساء الناس أخذ

بللن عمللرو بللن الله عبد حديث مأن الشيخان وأضلوا". رواه
العاص.

***
:  العالم     زلة     السإلما!! اتقوا     أمة     يا

سللواه، مأللن كزلللة ليسللت العالم زلة أن المقرر فمن
العللالم، زلة الوفاةا: "اتقوا حضرته "مأعاذ" عندمأا قال لذلك
كائنا به جاء مأن على الباطل وردوا به، جاء مأمن الحق خذوا

العبيكان".  المحسن "عبد كان" كالفتان مأا

العللالم زلللة لن ذلللك؛ - فللي عنلله الله - رضي وصدق
الظلما!! ومأصابيح الناما، قادةا لكونهم بأسرها، للمأة زلة
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حدير" قللال: بن "زياد "سننه" عن في الدارمأي وروى
السلما؟!! قال: ل. قللال: يهدما مأا تعرف عمر: هل لي قال

الئمللة وحكللم بالكتللاب، المنافق وجدال العالم، زلة "يهدمأه
المضلين". 

***
:  المس     بفتنة     اليوما     فتنة     أشبه     ما

بفتنللة اليللوما فتنللة أشللبه "مأحتسللب": مألا مأقيللده قال
مأللن بيتا تترك لم دهيماء، فتنة المأة عمت فالبارحة المأس،
إل مأسللللما تركلللت ومألللا وولجتهللله، إل المسللللمين بيلللوت

القرآن". بخلق القول بعنوان: "فتنة وكانت وامأتحنته،

عللن خطللورةا تقللل ل جديللدةا فتنللة علينللا طلت واليوما
وهللو السلللما"، سناما "ذروةا تستهدف لنها السابقة؛ الفتنة

الجهللاد عنللوان: "رهللن تحت وذلك الله"، سبيل في "الجهاد
مأواربللة غيللر مأللن المأللر وحقيقللة الحكللاما"، وسللخط برضاء
البللادي لن وذلللك المأريكان"؛ وسخط برضاء الجهاد "رهن
على وسلطوهم الحكاما، نصب مأن هم أنهم عينان، ذي لكل

الحللر، اسللتحلوا مأللن هم الحكاما، هؤلء أن كما الناما، رقاب
الوسللط وهللز السللحت، وأكللل والربا، والمعازف، والحرير،

الرومأانسية!!! والحتفالت الفضائية، القنوات عبر

"الئمللة مأللن شللرذمأة كبرهمللا تللولى الفتنتين كل وفي
المضلين".

فقللد القرآن)، خلق (فتنة - أعني الولى     الفتنة     أما
غيللاث بللن "بشللر الجهمللي الضلللل، إمأللاما قيادتهللا تللولى

دؤاد" - عامألهمللا أبللي بللن "أحمللد دربلله ورفيق المريسي"،
. بعدله الله

كانللا وإنمللا النللاس، عامأللة مأن الرجلن هذان يكن ولم
مأللن دؤاد" كللان أبللي "ابللن ف الزمأللان، ذلك علماء كبار مأن
الللدنيا فللي دولللة أعظللم كانت التي الخلفة دولة قضاةا كبار

أبللرز مأللن كللان فقد المريسي"، غياث بن "بشر وأمأا وقتئذ،
الكلما. علماء

أن يجللد الفتنللة، هللذه وتفاصلليل تاريللخ يسللتقرئ ومأن
أجللل مأللن الوسللائل جميع يستخدمأون كانوا الفتنة هذه قادةا
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مأللن اللقللاب بأقبللح خصومأهم ينعتون وكانوا مأذهبهم، تقرير
ب الحللق أهللل فلقبللوا عليهللم، المسلللمين عامأة تأليب أجل

بللل و"الّضلللل"، و"الخللوارج"، و"الحشللوية"، "المجسمة"،
فكللان بهللم، الفتللك أجللل مأللن السلللطات يسللتعدون كللانوا

خليفللة رأس علللى دؤاد" يقللف أبللي بللن "أحمللد القاضللي
إمأللاما علللى دمأويللا تحريضللا ويحرضه المحنة يوما المسلمين

فيقللول: "يللا الللله، رحمه حنبل بن أحمد - المأاما السنة أهل
مُأضل!!".  ضال هو المؤمأنين! اقتله، أمأير

الجهللاد رهللن (فتنللة - وأعنللي الثانيننة     الفتنننة     وأما
أيضللا رايتهللا حمللل تللولى فقللد المأريكللان)، وسللخط برضاء

باسللمها الناطقين أبرز ومأن المضلين"، "الئمة مأن شرذمأة
مأللؤتمراته عقللد ومأحللل العبيكللان"، المحسللن "عبللد الفتللان

وكشللف الحميمللة، والعلقات الوسط هز قناةا في الصحفية
العقيللدةا، والعلمانيللة المنهللج، اللبراليللة والنحللور، الصللدور

قنللاةا - أعنللي السلللوك والماجنللة المشللرب، والتغريبيللة
بللي "الما السلليئة السمعة صاحبة الرجال، وأشباه المخنثين

و"دعللاةا الفتنللة"، "دعللاةا بيللن جمللع مأللن فسللبحان سللي"،
الفجور"!!

مأللن بشرذمأة الزمأان هذا في المأة هذه الله ابتلى لقد
علللى أخللذوا والللدين الصللحوةا المضلللين" أعللداء "الئمللة
الوسللائل بشللتى الجهللاد عللن وتثبيطها المأة تخذيل عاتقهم
بللي (الما أمأثال الخبيثة الفضائية القنوات فتلقفتهم والحيل،

مأجالسللها فللي لهللم وأفسللحت (العربيللة)، سي) وشللقيقتها
مأعللاقرةا مأللع الللله ذكر فاختلط الخبيثة، وبرامأجهم المنكرةا،
والصدور!!! البطون وكشف الخمور،

هلذه فللي مأشلاركتهم فللي عليهلم النكار بصدد ولسنا
اسللتوديوهات إلللى بأقللدامأهم ودخللولهم الخبيثللة، القنللوات
نعتقللد ونحللن المسللألة، في الجتهاد يزعمون لنهم الرذيلة؛

الجحيللم، إلللى فليذهبوا أصحابها، إل تضر ل المسألة هذه أن
بهم. نبلي فلسنا جراثيمها، وليقتحموا

المنكللر هللذا علللى الحتساب فهو بصدده، نحن مأا أمأا
العبيكان" فللي المحسن "عبد الفتان به يتفوه الذي العظيم
يقلول: حلاله ولسلان الطرشللان"، "حوار المشبوه برنامأجه

اليمان". أهل على المأريكان "إعانة

- الرجللل هللذا عللن فللترةا مأنللذ سللمعت لقللد والحقيقة
تعللم خطيللرةا سياسية فتاوى مأن عنه يصدر ومأا "العبيكان"،
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بلد فللي المأريكللان مأجاهللدةا علللى سلللبا وتللؤثر البلوى، بها
فلسللطين فللي والللروس والصللهاينة وأفغانسللتان، العللراق

والشيشان.

هللذا بلغلله مأللا والهللذيان الشللطط يبلللغ أن أصدق ولم
حللتى المبلللغ هللذا العبيكللان" إلللى المحسللن "عبللد الفتللان
بنفسي!! وترهاته أباطيله بعض سمعت

ُأذكر المثبطيللن مأللن شللاكلته علللى ومأللن الرجل هذا ف
- الوزاعللي المأللاما بقللول والدين الدعوةا باسم والمخذلين،

والمسللتحلين العبللادةا، لغيللر للمتفقهيللن الللله: "ويللل رحمه
بالشبهات".  للحرمأات

ًنا كفى كيف لنا قل خذلوه إذا    حماته أن للدين حز
ينصر؟!!

يرجى مأن كان إذا أصابه مأما السلما يسلم مأتى
ويحذر؟!!  يخاف

مأاليزيللا وزراء مأحمللد" رئيللس "مأحاضللر الللله ورحللم
تخلللف عللن مأسللؤولون المسلللمين قال: قادةا حين السابق

"الئمللة قللال: بللأن مأللا علللى وأزيللد ومأهللانتهم، المسلللمين
الموحدين، وإهانة المؤمأنين، إذلل يشرع مأن المضلين" هم

قال: حين الشاعر وصدق المسلمين، بلد واحتلل

سوء وأحبار الملوك إل الدين أفسد وهل
 ورهبانها؟

***
:  واليوما     المس     بين     السوء     علماء

الئمللة "فتنللة الفتللن، شللر مأللن أن آنفللا أسلللفت كمللا
عضلين، والسللنة القللرآن جعلوا الذين المضلين"، والمشايخ

المستبدين. والحكاما للسلطين، التزلف بغية

ْو{ بسلليماهم تعرفهللم وهللؤلء َللل ُء َو ُهْم َنَشللا َك َنللا ْي ََلَر
ُهْم َت ْف َعَر َل ُهْم َف ُهْم ِبِسيَما ّن َف ِر ْع َت َل ْوِل َلْحِن ِفي َو َقلل ْل ّلللُه ا َلللُم َوال ْع َي
ُكْم َل ْعَما ).30 (مأحمد:}َأ
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السلطين، عتبات على المتكرر بترددهم تعرفهم كما
المأللر آل حللتى والكتوف، النوف وتقبيل الظالمين، وقصور
الللله طاعللة مألن أوجللب الحكللاما طاعللة أن زعم أن بأحدهم
ُقوا{فقللال:  طللاعته، فللي شللرط لنلله تعللالى؛ ّت ّلللَه َفللا مَأللا ال

ُتْم ْع َط َت فقللال الحكللاما، طاعللة وأطلللق )،16 (التغللابن:}اْس
ِلي{ ُأو ِر َو َْلمْأ ُكْم ا ْن )!!!59 (النساء:}مِأ

في وحرف بدل أن ببعضهم والضلل الغي بلغ لقد بل
بللن "غيللاث هللو فهللا مأللوله، رضللا نيل بغية تعالى الله شرع

"المهلدي" فيجلده المسللمين خليفلة عللى إبراهيم" يدخل
مأللع يتناسللب حديث بوضع إليه التزلف فأراد بالحماما، يلعب
وسلللم: "ل عليلله الللله - صلى الله رسول فقال: قال حاله،
فللي عنللده مأن زاد ثم حافر"، أو خف، أو نصل، في إل سبق

الحمللاما، فللترك لمكره، المهدي ففطن جناح"، "أو الحديث
قاما لما أنه وذكر ذلك"، على حملته وقال: "أنا بذبحها، وأمأر

كذاب".  قفا قفاك أن قال: "أشهد

يللا"الللدنيا:  لعلمللاء مأعللاذ" يقللول بللن "يحيللى وكللان
كسللروية، وبيللوتكم قيصللرية، القصللور! قصللوركم أصللحاب
قارونيللة، ومأراكبكللم جالوتيللة، وأخفافكم ظاهرية، وأبوابكم
شلليطانية، ومأللذاهبكم جاهليللة، ومأآثمكم فرعونية، وأوانيكم

".والعالمية؟!! المحمدية، فأين

علللى مأنكللب  ضربضربان: الزمان علماء وأكثر
يتقلللب ودهللره شهره ونراه جمعه، مأن يمل ل الدنيا، حطاما

وقللد عذرةا، إلى عذرةا مأن يطير المزابل في كالهج ذلك في
الكثللار، وحللب الفقر خوف ولزمأه قلبه بمجامأع دنياه أخذت
الدنيا. تغلب عليه يتنكر ل للنوائب عدةا المال واتخذ

للمخلوقين وتزين وخداع ودهاء تصنع أهل هم وضرب
الرخللص، يلتقطللون رئاسللتهم، علللى شللحا للحكللاما؛ وتملق

قللوبهم وسلاكن المداهنلة، دينهلم بالحيلل، اللله ويخادعون
أسللبابها، إلللى وسللكونهم الللدنيا، إلللى طمللأنينتهم المنللى،
المتعال. الجبار وسيكافئهم الفعال، عن بالقوال اشتغلوا

الدسللتوائي" قللال: "هشللاما عللن أحمللد المأللاما وروى
السلللما: - عليلله مأريللم بللن عيسللى حكمللة فللي أن بلغنللي

تعملللون ول عمللل، بغيللر فيهللا ترزقللون وأنتم للدنيا تعملون
بالعمل. إل فيها ترزقون ل وأنتم للخرةا
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والعمللل تأخللذون، السللوء!! الجللر علمللاء يللا ويحكللم
القللبر ظلمللة إلللى الللدنيا مأن تخرجوا أن توشكون تضيعون،

أمأركللم كما المعاصي عن - ينهاكم وجل - عز وضيقه. والله
آثللر دنيللاه مأللن العلللم أهل مأن يكون كيف والصلةا، بالصوما

رغبة؟! أفضل الدنيا في وهو آخرته، مأن عنده

وهو آخرته، إلى مأسيره مأن العلم أهل مأن يكون كيف
ينفعه؟!  مأما إليه أشهى يضره ومأا دنياه، على مأقبل

مأنزلته، واحتقر سخط مأن العلم أهل مأن يكون وكيف
وقدرته؟! الله علم مأن ذلك أن يعلم وهو

فلي تعلالى اللله اتهلم مألن العللم أهل مأن يكون كيف
! أصابه؟ بشيء يرضى فليس قضاءه،

ليتحللدث، الكلما طلللب مأن العلم أهل مأن يكون كيف
به؟! ليعمل يطلبه ولم

مأقللال: فيلله بإسللناد مأرفوعا مأالك بن أنس عن وروي
تجللارةا العلللم هللذا يتخللذون السللوء علمللاء مأللن لمأتي "ويل

الللله أربللح ل لنفسللهم ربحللا زمأللانهم أمأللراء مأللن يبيعونهللا
تجارتهم!!". 

***
:  الطرشان"     وحوار     العبيكان     يدي     "بين

المحسللن "عبللد الفتللان هللذا شللبهات بعللض بيان قبل
الصلة: ذات المسائل بعض إلى أول الشارةا العبيكان" أود

شللدةا مأللن الللرد ثنايللا فللي ورد مأللا تفهللم  آمأللل-     أول
حجللم مأللع النكللار يتناسب أن الحتساب فقه فمن وتعنيف،

الللتي الشللبهات هللذه أمأثللال أن اعتقللادي وفللي المخالفللة،
أعللداء لن الخطللورةا؛ غايللة فللي الخصوما اللدود هذا يوردها

لبلد احتللهللم لتكريللس ويوظفونهللا يتلقفونهللا والللدين الله
هتللك عللن فضللل المللؤمأنين، أبناء أعراض وهتك المسلمين،

ومأللا السلللمين، بنللات مأللن الشللريفات العفيفللات أعللراض
أصللدق ومأللن ببعيللد، غريب" و"جوانتانامأوا" عنللا أبو "سجن

ِإّن الله مأن ُلوَك قيل:  ْلُم َذا ا ُللوا ِإ َيلًة َدَخ َها َقْر ُدو ْفَسل ُللوا َأ َع َوَج
َةا َها َأِعّز ِل ْه ّلًة َأ ِذ ِلَك َأ َذ َك ُلوَن َو َع ْف ).34(النمل: َي

)6(والجهاد التوحيد مأنبر



بالحجة والبيان نقطع 
لسان العبيكان

على بل للكفاية ل     لزما فرض الدين ونصر هذا
 العيان

والدعا فبالتوجه عجزت فإن بلسان وأمأا بيد
بجنان

ناصر يا خردل حبة لليمان والله ذا بعد مأا
 اليمان

خللبرةا للله مأللن يفللتي أن جللدا السللهل مأللن  أنه-     ثانيا
شللرعية، بشلبهات ويللدعمها شلاذةا بفتوى الشرعية بالعلوما
مأللن العلللم لهللل أقوال مأن يؤيدها مأا ويجد عقلية، وترهات

فيهلا تتعللدد الفقهيلة المسلائل فللروع لن وذللك وهناك؛ هنا
الفلروع دقلائق أن ذللك إللى أضلف مأعلوما، هو كما القوال

نصللوص علللى تسللتند ل الشللرعية السياسللة فللي الفقهيللة
تختلللف عامأللة، فقهية قواعد على تبنى وإنما خاصة، شرعية

بللاب فللي الموازنللات كفقلله والتللأويلت، التقللديرات فيهللا
والمفاسد. المصالح

العبيكللان" المحسللن "عبللد الفتللان هللذا بلله أفللتى فما
السلللطانية الفتللاوى مأللن الهائل الكم جانب في بجديد ليس

المأريكللان علللى الللدعاء فحللرما أحدهم سبقه فقد البائسة،
المخللالفين، الئمللة أرزاق بقطللع وهدد الجهرية، الصلةا في

كشللف فللي الفرنسللية الحكومأللة قللرار بمباركللة أفتى وآخر
المؤمأنات. العورات

ُنظللم تخللدما الللتي الخبيثللة الفتللاوى وأمأللا العلمانيللة ال
الربللا أحللل مأللن فمنهللم حللرج، ول عنهللا فحدث والمستبدةا،

وقننه!!

القتصللاد لللدعم الخمللور وشللراء بيللع أبللاح وآخللر
الوطني!!

دفللع مأللن والعللاهرات الراقصللات تهللرب حللرما وآخللر
عملهن!!  لتنظيم نقابة إنشاء وأيد للدولة، الضرائب

والمبكيللة المضللحكة الفتاوى هذه مأن سمعته مأا وآخر
شرعيا!!  حجابا يعد وللباروكة بل للقبعة، المرأةا لبس أن

شللرعية، بنصللوص فتللاواهم فللي يستندون هؤلء وكل
المحسللن "عبللد الفتللان هللذا يفعللل كمللا العلم لهل وأقوال

العبيكان"!!
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آنفللا ذكرتهللا الللتي النماذج بلء أن نجد المقارنة، وعند
ل الولللى لن "العبيكللان"؛ وترهللات بليللا مأللن ضللررا أخللف
بأكملها.  المأة فتضر الثانية وأمأا بأصحابها، إل الضرر تلحق

الرسللميين المشللايخ بعللض فتللاوى يتتبللع  مأللن-     ثالثا
عميللاء، طاعللة الحكللاما طاعللة تقللديس حللول تدنللدن يجدها

- كمللا المأللر آل حتى شيخه، يد في الصوفي المريد كطاعة
الله طاعة مأن أوجب الحكاما طاعة أن ُزعم - أن آنفا ذكرت

ُقوا{فقللال:  طللاعته، فللي شللرط لنلله تعللالى؛ ّت ّلللَه َفللا مَأللا ال
ُتْم ْع َط َت :فقللال الحكللاما، طاعللة وأطلللق )،16 (التغابن:}اْس

ِلي{ ُأو ِر َو َْلمْأ ُكْم ا ْن )!!!59 (النساء:}مِأ

الحللاكم طاعللة بللأن أبللدا ننكللر ل الجملللة فللي ونحللن
لن المأللة؛ مأصلللحة فللي تصللب كللانت مأللتى واجبللة المسلم
مأللن سادسللا ركنللا فنعللدها بها، الله نتعبد غاية ليست طاعته
للحفللاظ غايللة فهللي لغيرهللا، قنطرةا هي بل السلما، أركان
مأع تتناقض طاعتهم كانت فمتى وسلمأتها، المأة وحدةا على
كفللرا ذلللك في نرى لم وإن طاعة، ول سمع فل الغاية، هذه

مأحله. في لحقا ذلك تفصيل وسيأتي بوحا،

يقللوما ل ويقللول: لمللاذا يسللأل أحللدهم  لعللل-     رابعا
برنللامأجه عللبر "العبيكللان" مأباشللرةا "مأحتسللب" بمحللاورةا

بينة؟!! عن هلك مأن ليهلك الغائب"؛ "الحوار المنتقد

"مأحتسب":  مأقيده قال

المشروعة. النكار وسائل أحد يعد كتابة  الرد-     أول

وراء مأللن تحللاك خبيثة مأؤامأرةا وجود نستبعد  ل-     ثانيا
سللي"، بللي "الما مأللع أقطابهللا و"العبيكان" أحللد الكواليس،

اصللطياد البرنامأج أهداف مأن فلعل إيه"، أي "السي وثالثهم
التيار. عكس يسبح ومأن المخالفة، الصوات

طريقللة تللأمألت فقللد بغيللره، اعتبر مأن  الكيس-     ثالثا
الغيلللورين، مألللداخلت مألللع "العبيكلللان" والملللذيع تعامألللل

ل حللتى المسللتمرةا المقاطعللة أسلللوب يتبعللان فلحظتمللا
مأتابعللة وبعد حجته، بيان أو فكرته، إكمال المتدخل يستطيع
باديللة حقيقللة إلللى خلصللت مأتتاليللات حلقللات لثلث دقيقللة
أن بالعميللان، الللله ابتله مأن إل اثنان، فيها يختلف ل للعيان،
لتكريللس مأللوجه العبيكللان"، المحسللن "عبد الفتان، برنامأج
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مأللا ذلك يؤكد ومأما والسلما، العرب لبلد المأريكان، احتلل
يلي:

ومأباركته برعايته الغائب" يقوما "الحوار برنامأج  أن)1
ثقافللة ونشر المسلمين، أبناء أمأركة على جاهدةا تعمل قناةا

الفلما خلل مأللن مألللل، أو كلللل غير مأن سنوات مأنذ الغرب
ا أمأا الماجنة، والمسلسلت الباحية، ّمى مأ "الفيلديو ب ُيس
المسلللم الشللباب أدمأغللة تغسللل الللتي والبرامأللج كليللب"،
حرج؛ ول عنها فحدث بالعلمانية، واليمان اللبرالية، لعتناق
هذه في العامألين طاقم أغلب أن علمت إذا تعجب ل ولذلك
مأللن ومأخربللات، ومأخربيللن ومأللذيعات، مأللذيعين مأللن القنللاةا

المسلللمين، بلد فللي البيللض الرقيللق تجللار لبنللان، نصللارى
الكتائب ومأيليشيات لحد جيش تاريخ ومأا المحتلين، وأعوان

ببعيد. عنا

بلي "الما فلي البيلض الرقيلق تجلار مأافيلا تكتف ولم
حللتى واحللدةا، قنللاةا علللى القللاذورات هللذه سللي" بنشللرها

أتبعتهللا ثللم الباحيللة، للفلما مأخصصللة أخللرى قنللاةا دشللنت
تسللمى نقيللة، غيللر إخباريللة قنللاةا وهللي الثللافي، بثالثللة

- للسللف خبثها انطلى تقية! فقد على مأنها فكن "العربية"،
مأصللداقية، ذات مأهنية قناةا وظنوها المسلمين، عامأة - على

وتقريللر المنطقللة، لمأركللة مأوجهللة قنللاةا هللي الحقيقة وفي
شرحه.  يطول ذلك

وإنما والمنصف، الجاد الحوار البرنامأج هدف  ليس)2
الفرعونيللة القاعدةا واحد" على طرف مأن الطرشان "حوار

ُكْم مَأا{ ِري ُكْم َومَأا َأَرى مَأا ِإّل ُأ ِدي ْه ِبيَل ِإّل َأ ِد َس  (غللافر:}الّرَشا
29.(

البرنامأللج مأعللد بيللن الدوار تبللادل ظللاهرةا  نلحللظ)3
ويزمألر يطبلل المعلد رقللص، صلالة فللي كأننلا و"العبيكان"،
ويقللوما ولئيللم، مأللاكر بأسلللوب المخللالف قللول باسللتعراض

أحيانللا تلحللظ لللذلك ألحللانه، إيقاع على "العبيكان" بالرقص
فللي ويللدور فيلللف بلله، يهللذر مأا يجد فل "العبيكان"، إفلس

إفلسلله، المعللد فيللدرك عقليللة، وترهللات كلمأيللة، فلسفات
شللرعية، وشللبهات تاريخيللة، بمواقللف بتللذكيره فيسللعفه
يمللج بمللا حولهللا ويدنللدن "العبيكللان"، يلتقطها مأا فسرعان
فللي الشللك إلللى والفطنللة الكياسة أهل يدفع مأما السماع،

فللي ضللليع هللو وإنمللا بمغفللل، ليللس وأنلله الرجل، هذا نوايا
بخفايللا أعلم - والله السلمأية المأة تستهدف خبيثة مأؤامأرةا
.  المأور
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والبرهننان، فبالنندليل سإننبق، مننا تقننرر فننإذا
"العبيكان":  لسان نقطع

***
الفغنان     جهنناد     بيننن     التفريننق     ؛  الولى     الشبهة

:  للمريكان     العراقيين     وجهاد     للروس،

شللرعية اكتسللب للللروس الفغللان جهللاد أن يعلم كلنا
أمأريكية". و"شرعية دينية"، مأزدوجة: "شرعية

واضللحة فتاوى في تجلت فقد الدينية"، "الشرعية أمأا
ومأغاربهللا، الرض مأشللارق فللي المسلمين علماء مأن وجلية
و"مأن السلما"، سناما "ذروةا الفم بملء وقتئذ الجهاد فصار
بللذلك أفتللوا الللذين العلمللاء أن ريللب وبل العمللال"، أفضل
يعللرف الللذين الفاضللل فمنهللم واحدةا، نياتهم جميعا ليسوا
باز"، "ابن كالعلمأة الحميدةا، والسيرةا والتقوى، العلم عنهم
 ومأنهللم- جميعللا الللله و"اللباني" - رحمهم عثيمين"، و"ابن
إيقللاع علللى فرقللص سلللطانه، هللوى الفتللوى وافقللت مأللن

والجبين. بالبهاما عليها وبصم المفتين،

سلليناريو يعلللم فالكللل المأريكيللة"، "الشللرعية وأمأللا
السللوفيت، ومأعسكر المأريكان مأعسكر بين الباردةا الحرب

الخللر، الطرف نفوذ لتحجيم يسعى كان الطرفين مأن وكل
وإيللران) أحللد والعللراق، الخليللج، (دول البللترول بلد وكانت

شللاه دولللة وبسللقوط القللوتين، بيللن التنللافس مأحللاور أهللم
فللي نفوذهللا وضللعف الحلفللاء، أهللم المأريكللان فقللد إيران،

للميللاه للوصللول سللانحة الفرصللة الللروس فرأى المنطقة،
السياسللية مأصللالحهم لتأمأين أفغانستان غزو فكان الدافئة،

تشللريع فللي حيلللة إيجاد عن الروس يعجز ولم والقتصادية،
فكللانت المأريكللان، الن يفعللل كمللا لفغانسللتان، غزوهللم

عللن رسميا تعلن بأن وقتئذ كابل لحكومأة أوعزوا بأن الحيلة
جمللاح لكبللح السللوفيتية الحكومأللة مأللن المسللاعدةا طلبهللا

إرسال مأن كان مأا فكان الشرعية، الحكومأة على الخارجين
جنللدي ألللف مأائللة مأللن بللأكثر يقللدر جللرارا جيشا السوفييت
كابل.  حكومأة لمساعدةا

خاصللة المأريكللان، أوراق خلط الغزو هذا أن ريب وبل
أمأريكللا فللي دول وعللدةا كوبللا، فللي الماركسللية تغلغللل مأللع

البيض. للبيت الخلفية الحديقة تعد والتي اللتينية
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أفغانسللتان فللي الللروس إنهاك على المأريكان فعمل
فللأوعزت السلمأي"، "المارد يسمى ثالث طرف خلل مأن

ففتلح ذللك، لتحقيلق يللزما مألا بعملل أذنابهلا لجميلع أمأريكا
جميللللع وقللللدمأت للمجاهللللدين، ذراعهللللم الباكسللللتانيون

حلارةا كللل فللي التبرعللات صناديق انتشرت كما التسهيلت،
للمجاهللدين، الحربللي المجهود لدعم الخليج بلد في وزقاق

الللله، لوجه وليس الحكومأات، ومأباركة رعاية تحت ذلك كل
في المأريكان يبخل لم كما المأريكان، مأصالح لتحقيق وإنما

عللن "اسلتنجر" للمجاهللدين صلواريخ مألن كميلات تسللريب
الخضللر الضللوء ُأعطللي كما (باكستان)، ثالث طرف طريق

المقصللود "صللقر"، بصللواريخ المجاهللدين بتزويللد لمصللر
فللي الللروس لتوريط واحد كفريق عمل الجميع بأن التذكير

"الشرعية أفغانستان في الجهاد اكتسب وبذلك أفغانستان،
المأريكية". 

"جهللاد قيللاس أن جيللدا يللدرك "العبيكللان"، فالسللتاذ
الوراق، عليلله أفغانسللتان" سلليخلط "جهللاد العراق" علللى

القيللاس هللذا جعللل علللى جاهدا فعمل الخطة، عليه ويفسد
بهللا الللله أنزل مأا الحالتين بين فوارق باختراع وذلك فاسدا،

عللن يختلللف أفغانسللتان فللي الوضع أن فزعم سلطان، مأن
ل والخللر الجهللاد، فيلله يشللرع فللالول العللراق، فللي وضللع

هللذا يسللتوجب واحللدا شللرعيا دليل لنللا يللذكر ولللم يشللرع،
هزيلللة، وعقليللات سللخيفة، سفسطائيات إل اللهم التفريق،

شبهته: ومألخص الفقهاء، مأنها ويتعجب العقلء، تضحك

البلد علللى للسللتيلء أفغانسللتان دخلللوا الللروس أن
علللى للسللتيلء يأتوا لم المأريكان بينما مأنها، الخروج وعدما

الخللروج ينللوون وهم المأريكية، النغاما نفس - على العراق
بمللا ذلللك على واستشهد السياسي، الوضع استقرار بمجرد

المأريكان - أي أعلنوا وأنهم المأريكان، طرف مأن مأعلن هو
العراقيللة الحكومأللة مأنهللم طلبللت إذا فورا سيرحلون - أنهم
ذلك!!

فقهيللا حكمللا  يبنللي- بعللدله الللله قللال!! - عللامأله كذا
نيللات علللى دولللة، مأصللالح به وتتعلق البلوى، به تعم خطيرا
وسللائل فللي عنلله يعلنللون ومأللا المأريكللان الصللليب عبللاد

العلما!!

وعود على بناء      بكامألها المأة مأستقبل يرهن
أمأريكية!! 
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صدرت وجعاجع وفراقع قعاقع يفزعنك ل
العبيكان عن

عبر الصراخ                   ذاك غير يهولك شيء عنده مأا
 العلما وسائل

يكون السراب هذا                   مأكذبا قال البحر هذا قلت لو
 بالقيعان

لم الشمس               مأباهتا قال الشمس هذي قلت أو
الن ذا إلى تطلع

إل تختفي ل                         نواظر والعيون شمس فالحق
 العميان على

يلي: "العبيكان" بما هذيان على ويجاب

فللي البقاء الروس عزما على المادي دليلك  أين-  أول
غزوها؟!  عندمأا أفغانستان

زعمتلله، مأللا توثللق أن فيلزمأك ادعى، مأن على فالبينة
عللازمأون أنهللم فيلله يعلنللون رسمي سوفيتي بتصريح فتأتي
السياسللي الوضللع اسللتقرار بعللد أفغانستان في البقاء على

الروس لن ذلك؛ إثبات على تقدر أن هيهات فيها!! وهيهات
وأهللدافهم خططهم يعلنوا حتى الفقهاء أنصاف بغباء ليسوا

الشهاد!! رؤوس على الحقيقية

والسللتنتاج، الظللن علللى مأبني هذا حكمك كان إن أمأا
وسلليأتي العللراق، فللي المأريكللان حللق في أولى بداهة فهو

- الله شاء - إن قليل بعد المادي برهانه

العقللل ضعاف دأب فهو المحتلين، وعود في الثقة أمأا
لنللا يؤكللد المحتليللن وتاريللخ والمغفليللن، والحمقللى والدين،

شللعار تحت الجزائر فرنسا المثال: غزت سبيل فعلى ذلك،
الجزائللري الحللاكم أهان بعدمأا وذلك فرنسا)، لكبرياء (الثأر

قصللة فللي الجزائللر، فللي فرنسللا أحمللد" سللفير "الللداي
فأرسلللت يدوية، بمروحة وجهه على ضربه عندمأا مأشهورةا،

فمكثللت العتبللار، لللرد الجزائللر لغللزو جرارةا جيوشا فرنسا
المجاهلدين ضلربات وطللأةا تحلت إل تخللرج ولم  سنة،132

ونصللف مأليللون الجزائللري الشللعب كلفت التي والمقاومأين
شهيد!! 

العللراق فللي البقللاء علللى المأريكللان عزما يؤكد مأا أمأا
طلبللت إذا سلليخرجون أنهللم دعللواهم وكللذب بعيللدا، أمأللدا

يلي: فما العراقية" ذلك، "الحكومأة
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فللي للبترول مأستهلك أكبر أمأريكا أن يعلم  كلنا-     أول
% مأللن60 مأنلله تللأمأن يومأيللا)، برمأيللل  مأليللون17( العللالم

فللي برمأيللل  مأليللار21( يتجللاوز ل الذي الحتياطي مأخزونها
مأسللتورد أكبر تعد لذلك الخارج، % مأن40و تقدير)، أحسن

مألييللن سللبع مأللن أكللثر تسللتورد فهللي العللالم، في للبترول
يومأيا. برمأيل

بشكل تنفد سوف البترولية احتياطاتها أن مأعلوما أيضا
احتاجاتهللا جميللع ستسللتورد وبللذلك ما،2007 سللنة كامأللل

أن ريللب وبل %،100 بنسللبة العالمي السوق مأن البترولية
توقللف فللي سيتسللبب المأللدادات هللذه علللى يطرأ خلل أي

فتخشللى كامأللل، بشللكل تللدمأر َثللم ومأللن أمأريكا، في الحياةا
السلللعة هللذه للبللترول المنتجللة الللدول تسللتخدما أن أمأريكا
حللدث كمللا المأريكية الخارجية السياسة على ضغط كسلح

مأنللابع علللى الللروس أو الصللينيون يسيطر أو ما،1973 سنة
القومأي. أمأنها فيهدد أخرى، أو بطريقة البترول

مأللن بحللر علللى يجلللس أنلله يعلللم فكلنللا العللراق، أمأللا
العللالم في بترولي احتياطي أكبر يملك فهو السود، الذهب

130( مأللن بللأكثر يقدر المختصين، تقارير مأن الصحيح على
ربللع لمللدةا المأريكيللة المأللدادات يللؤمأن وهذا برمأيل)، مأليار
أخللرى مأناطق في لحقا اكتشافه سيتم مأا غير تقريبا، قرن
العراق. في

أحجللار علللى إل أفغانسللتان تجلللس ل المقابللل وفللي
البلد طللول فللي وجللدب وقحللط وجفللاف بركانيللة، وجبللال

فأي الطبيعية، الثروات في العالم دول أفقر وهي وعرضها،
ك العقلء؟!! دوللة أيهلا عليهلا اليلد بوضع أحق البلدين تمتل
إل يصللدر ل مأعللدما بلللد أما السللود، الذهب مأن هائل مأخزونا

للعقلء. الجواب والبؤس؟!! أترك الفقر

فللي خطيللرةا أجندةا للمأريكان أن المعلوما  مأن-     ثانيا
علللى بعيللد زمأللن مأنللذ تحقيقها على تعمل العربية، المنطقة
ثقافللة تكريللس أيضللا ذلللك ومأللن آنفللا، إليها أشرت مأراحل،
مأنللابعه، وتجفيللف السلللما مأعاقل وضرب الصليبي، الغرب
علللى المسلللمين وحمللل الكللبرى"، "إسللرائيل دولللة وبنللاء

"إسللرائيل"، مأع وثقافيا واقتصاديا، سياسيا، الكامأل التطبيع
علللى عزمأهم عن المأريكان أعلنه مأا السياق هذا في ويأتي
عبللارةا وهللو الكللبير"، الوسللط "الشرق ب يسمى مأا إنشاء

مأظلللة تحللت ضللخم وسياسللي اقتصللادي وتكتللل تجمللع عن
الساسللي ومأحوره الرئيس قطبه يكون المأريكية، العولمة
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النظللر وجهللة - مأللن به تتمتع لما "إسرائيل"؛ الصهاينة دولة
سياسللية، مأللؤهلت - مأللن خاصللة والمأريكيللة عامأة، الغربية

هذا لقيادةا واستحقاق جدارةا عن تؤهلها وعلمية واقتصادية،
المشروع.

إسللكات علللى عملللت أهللدافها أمأريكللا تحقللق ولكللي
حسللين"، "صللداما هللؤلء مأقدمأللة وفي المعترضين، أصوات

عميلللة حكومأة تنصيب َثم ومأن لسقاطه، العراق غزو فكان
المربللوط "اضللرب قاعللدةا وعلى المأريكية، المطالب تلبي

"ليبيلا" للمطلالب خضلعت مألا السلائب" سلرعان يخشللاك
للسياسللة المشللاغبة النظمللة مأللن يبللق ولللم المأريكيللة،

كللانت وإن و"سللوريا"، "إيللران"، إل المنطقة في المأريكية
أكثر المأريكي المشروع مأع النظمة هذه تجمع التي النقاط

الغللزل والخللرى الفينللة بين نسمع لذلك الخلف؛ نقاط مأن
أن يقيللن علللى نحللن ولللذلك السللوري، اليرانللي المأريكللي
فللور المأريكللي للمشللروع أبيها بكرةا عن ستنبطح المنطقة

وسللتعترف الللله، سللمح - ل العللراق في المجاهدين إخضاع
كرهللا، أو طوعللا الخللبيث الصللهيوني بالكيللان النظمة جميع
المسلللمون سلليبلغ وحينئذ الفلسطينية، القضية نسف ويتم
اللئاما. مأوائد على والضياع الذلل قمة

لتنفيللذ للمنطقللة المأريكللان جللاء العقلء! لقد أيها فيا
حكومأللات تنصلليب يستلزما وهذا خفية، وليست مأعلنة أجندةا
وسائر العراق في المسلمين رقاب على النخاع حتى عميلة

هللذا لحمايللة عسللكرية قوةا إبقاء مأنه يستلزما كما المنطقة،
الجنللوب فللي البللترول آبللار حماية بجانب ودعمه، المشروع
فللي الصللهيونية الدولللة سلللمأة وتللأمأين والشمال، والشرق
قللرب علللى بعيللد أو قريب مأن يدل هذا فهل النبار، مأنطقة
العراق؟!! مأن ورحيلهم المأريكان، خروج

بعللد سللابق وقللت فللي المأريكي الجيش  أعلن-     ثالثا
عسللكرية قواعلد عشلر بنلاء بصلدد أنه صداما نظاما إسقاط
هللذه وأن النووية، القنابل تقاوما حصونها أن ويقال عملقة،
سللوك هلذا فهلل المليلارات، عشلرات عليها أنفق القواعد

الرحيل؟!!  يعتزما مأن

عازمأة أنها المأريكية الخارجية وزارةا  اعترفت-     رابعا
فللي لها سفارةا أكبر بغداد في المأريكية السفارةا جعل على

أمأريكللي)،  مأوظللف5000( ب مأنسللوبيها عدد يقدر العالم،
 أمأريكي).20000( العدد يصبح المرافقين مأع أي
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عللزما "بونللتي" علللى المأريكللي السللفير أعلللن كذلك
مأللدن جميللع فللي لهللا مأكللاتب بافتتللاح المأريكيللة السللفارةا

الخللبراء مأللن المتوقعللة الطللوابير ذلللك إلللى أضللف العراق،
البلترول مأجلال فلي سلليعملون الللذين المأريكللان والفنييلن
عللدد سلليبلغ وبللذلك العللراق، فللي الهللواء وأمأركللة والنشاء
كللم بربللك لللي فقللل اللللوف، عشللرات المأريكان المدنيين

خاصة أمأنهم، وحفظ لحمايتهم أمأريكية قوات مأن سيلزمأهم
الللدوائر بهللم تللتربص مأعاديللة أرض علللى وجللودهم ظل في

قصر؟!! أو الزمأن بهم طال مأهما

مأللتى للرحيللل باسللتعدادهم المأريكان به يصرح مأا أمأا
بل فصللدقوا ذلللك، العميلللة العراقيللة الحكومأللة مأنهم طلبت
وهللل الحكومأللة، هللذه حقيقة الهم: مأا السؤال ولكن ريب،

الصليبي؟!! المحتل مأصالح أو المأة، مأصالح سترعى هي

المأريكيللة، الجنسللية يحملللون أفرادها جل فالحكومأة
وأقللر البريطانيللة، الجنسللية علوي" يحمللل "إيللاد ورئيسللها

راتبللا يتقاضللى وأنلله إيه"، أي "السي عملء أحد بأنه بلسانه
جلللبي"!! "أحمد والعميل هو المأريكية الحكومأة مأن شهريا

أسللياده مأللن إيه" سلليطلب أي "السي عميل أن يعقل فهل
ُكللْم مَأللا{ العللراق مأللن الخروج المأريكان ْيللَف َل ُكُمللوَن َك }َتْح

).36(القلم:

اللذين وهلم ذللك يطللب حلتى الحملق مألن بللغ وهل
وترحاله؟!!  حله في يحمونه

حكومأللة المأريكيللة الحكومأللة تضللع أن للله فللالمخطط
بنسللبة مأنتخبللة أو مأعينللة، سواء النخاع، حتى عميلة عراقية

الللدول فللي النتخابللات فللي العللادةا جللرت كمللا %،99 ،9
الحكومأللة هللذه تلللبي أن المأللر نهايللة فللي المهللم العربيللة،
الصللليب عبللاد ومأصللالح مأطللالب أخللرى أو بطريقة العميلة

فل والرعيللة، المأللة، أمأللا الخاصللة، مأصالحهم ثم المأريكان،
المستعان. والله لهم، بواكي

***
:  الماما     بإذن     إل     الجهاد     تحريم  :   الثانية     الشبهة

العبيكللان" - عللامأله المحسللن "عبللد الفتان هذا يزعم
والطلللب) ل (الللدفع بقسللميه الجهللاد - بأن يستحق بما الله
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ُنقللول ذلللك علللى واسللتدل المأللاما، بإذن إل به القياما يجوز ب
مأللع الحيللات يجمللع ليللل كحاطب وهناك، هنا مأن العلم لهل

وحكللاه "المغني"، في قدامأة ابن قاله بما فيتحفنا الحطب،
لللن باختصللار لنلله مأسلم" …الخ؛ صحيح "شرح في النووي

الللتي والصللحيحة الصللريحة الشللرعية النصللوص مأللن يجللد
ليتلله ويللا المكشللوفة، مأشللاغباته فللي ظمللأه وتروي تسعفه
مأنازلهللا فينزلهلللا وتقللوى، بأمأانللة العلمللاء أقلللوال ينقلللل

علللى ذلللك فللي يعتمللد وإنما أصحابها، مأراد على الصحيحة،
والتلفيق. التعميم

وراء العبيكان" مأللن المحسن "عبد الفتان هذا ويهدف
فللي المأريكللان احتلهللا الللتي البلد في الجهاد إبطال تلفيقه

والعراق. أفغانستان

ِذر هللذا بلله يجعجللع مأللا يتأمأللل فمللن َهلل يلتقللي يجللده ال
فهللل الغربللان، مأللن وأذنللابهم المأريكان مأصلحة مأع صراحة

أعلللم مأيعللاد؟!! فللالله غيللر مأللن مأصادفة مأجرد اللتقاء هذا
المأور. بحقائق

الفاسإنندة الشننبهة هذه حول الكلما ولتفصيل
- التوفيق تعالى - وبالله أقول

"جهللاد مأللن الدفع" آكد "جهاد أن بالجماع المقرر مأن
بإجمللاع عينللي الللدفع" واجللب "جهللاد لن وذلللك الطلللب"؛

قللول كفللائي" فللي "واجللب الطلللب وجهللاد المسلللمين،
مأتى فبداهة الخرين، عن سقط البعض به قاما إذا الجمهور،

فمللن المأللاما، إذن الطلللب" بغيللر "جهاد مأشروعية لنا ظهر
المأاما. إذن الدفع" بدون "جهاد يشرع بداهة أولى باب

الشبهة: هللل هذه في مأحوري بسؤال ذلك مأن نخلص
 الطلب"؟ "جهاد في المأاما إذن يلزما

عنلللد المشلللهور "مأحتسلللب": القلللول مأقيلللده قلللال
الطلللب" بللدون "جهللاد حكللم فللي العلم أهل مأن المحققين

الفتللان يدنللدن كمللا الوجللوب وليس "الكراهية"، المأاما إذن
بللل حلقللاته، مأللن حلقلله كللل العبيكللان" فللي المحسن "عبد

4/8/1425 السللبت يللوما حلقللة مأن الخير الجزء في وزعم
قللال! - كللذا المسلللمين بإجمللاع هو بالوجوب القول بأن له

تصل أن أصدق ولم وافترى، والله وكذب بعدله، الله عامأله
علللى يللدل قللول قللال فقللد الحد، هذا إلى الباطل في جرأته
يتعللامأى، نقللل: إنلله لللم إن العلم أهل بأقوال المركب جهله
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يقللول المحققيللن الفقهللاء أبرز "النووي" مأن المأاما هو فها
إذن بغيللر غللزو : "يكللره1/137الطللالبين"  "مأنهللاج فللي

المحتللاج" "مأغنللي فللي الشللربيني ذلللك وعلللل المأللاما"،
مأن أعرف ولنه المأاما؛ مأع - أي مأعه فقال: "تأدبا ،4/220

مأللن أكثر فيه ليس لنه يحرما لم وإنما الجهاد، بمصالح غيره
الجهاد".  في جائز وهو بالنفوس، التغرير

إفللك مأدى تدرك جيدا النص - هذا الله - رحمك فتأمأل
"العبيكان"!! المتعالم هذا

إذن بلدون الجهللاد كراهيللة العلللم أهل علل كيف تأمأل
مأتفللق العلللة وهللذه الجهللاد"، بمصالح العرف "لنه المأاما؛
العلللة مأع يدور الحكم أن المقرر ومأن العلم، أهل بين عليها

الجهللاد، بمصللالح المأللاما مأعرفللة انتفللت فإذا وعدمأا، وجودا
المأللاما يكللون كأن واحدةا، جملة الكراهية هذه بداهة تسقط

بمصلللحة يعبللأ ل أو الهللوى، واتبعللوا الرض إلى أخلدوا مأمن
أحمللق أو والحسللية، الخفيللة الشللهوات علللى لقبللاله المأة

لعللله أو وتزينه، الباطل عليه تملي سوء بطانة اتخذ مأتسلط
هللو كمللا السللود التاريللخ العلقمي" صاحب "ابن أحفاد أحد

علوي"، "إياد رأسها وعلى النظمة، مأن العديد في مأتحقق
و"كرزاي"؟!!

كراهيللة بسلقوط العلللم أهلل مألن العديللد صللرح وقلد
العلمأللة هللؤلء ومأللن المأللاما، إذن الطلللب" بللدون "جهللاد

ُبلقيني" رحمه كمللا صوًرا الكراهية مأن استثنى فقد الله، "ال
الصور: وهذه ،4/220المحتاج"  "مأغني في

للستئذان.  بذهابه المقصود يفوته  أن-     أحدها

السللتثناء هللذا تحللت "مأحتسب": وتللدخل مأقيده قال
وطبيعللة والزمأللان، المكللان حسللب تختلللف عديللدةا، صللور

الجهاد.

أمأللور على وجنوده هو الغزو المأاما عطل  إذا-     ثانيها
يشاهد.  كما الدنيا

دور كبنللاء الللدنيا، بأمأور المسلم الحاكم انشغل فمتى
والبنايللات والمتنزهللات، القصللور ببنللاء والهتمللاما اللهللو،

الرياضللية لللعللاب الدولللة مأقللدرات وتسللخير الشللامأخات،
للمجاهللد يكللره فل الترفيهيللة، والمسللابقات والولمبيللة،

إمأامأه. إذن الطلب" بدون "جهاد لساحات التوجه
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يللأذن لللم اسللتأذنه لللو أنه ظنه على غلب  إذا-     ثالثها
له. 

يقبلللون أرضللا انبطحوا الذين اليوما حكاما أغلب كحال
حللتى بللذلك يكتفللوا لللم أنهللم والعجيب والغريب بوش، نعل

صللاغرين أذلللة والسللجود الركللوع علللى رعايللاهم أرغمللوا
مأكان!! كل في للمأريكان

بللذلك يكتفللوا لم أنهم كله ذلك مأن والغرب والعجب
لحشللد البنتللاجون مأشللايخ مأللن له خلق ل لمن أوعزوا حتى

تنطلي شرعية، بصبغة ذلك صبغ أجل مأن العلمية؛ جهودهم
الرعية. على

سلليجترئ الللذي هللذا حاكم أي أعرف ل أني والحقيقة
طالبللان قائد الله المأريكان؟!! ورحم مأجاهدةا على ويوافق
النكسار. زمأن في العزةا لنا جسد  فقد- عمر - المل

صور - مأن الله "البلقيني" - رحمه المأاما استثناه ومأا
تللابعه المأللاما إذن الطلب" بللدون "جهاد كراهية فيها تسقط

"مأللواهب صللاحب نقللل فقللد الفقهللاء، مأللن الكثير ذلك على
بفرصللة قللوما طمع إذا أنه القاسم ابن  عن3/349الجليل" 

فواسللع مأنعهللم، إمأامأهم أعلموا إن وخشوا قربهم، عدو في
سللمعت حبيب ابن قال ثم إياه، استئذانهم وأحب خروجهم،

لمصلللحة القتللال عللن المأللاما نهللى يقولون: "إن العلم أهل
العدو". يدهمهم أن إل مأخالفته حرمأت

علقللوا العلللم أهللل أن يلحللظ السابق للنص فالمتأمأل
هللذه انتفللت فمللتى المأة، مأصلحة مأخالفته" بتحقق "تحريم

بللإذلل الن، حاصللل هللو - كمللا الحللاكم أمأللر فللي المصلحة
أمأوالهم، وسلب أعراضهم، وهتك مأكان، كل في المسلمين

فللي المحتلللة الساخنة النقاط في وخاصة أرواحهم، وإزهاق
و"الشيشللان"، و"أفغانسللتان"، و"فلسللطين"، "العللراق"،
وكيللف مأخللالفته، تحللرما فل و"الفلبين" …الللخ، و"كشمير"،

الللدويلت) علللى (وليسللت المأللة ومأصلللحة مأخللالفته تحرما
مأللا بلل طللاعته؟ مألن وأعظللم أجللل ريللب بل وهللي المحك؟
المأة. فتأمأل!! لمصلحة إل أصل طاعته شرعت

"جهللاد ل المسلللم خللروج يجللوز أنلله ذلللك مأن نخلص
العللراق، في سواء والصهاينة، والروس، طلب" المأريكان،

بلده.  حاكم إذن بدون فلسطين أو أفغانستان، أو
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الحكللم فللي آكللد هو آنفا قلت فكما الدفع"، "جهاد أمأا
دفللع قبيل مأن الدفع"، "جهاد لن وذلك الطلب"؛ "جهاد مأن

علللى قادر كل على عين فرض وهو المعتدي، وكف الصائل
والطفللال، والشلليوخ، والنسللاء، الرجللال، مأن السلح حمل

زوجهللا، إذن بللدون والزوجللة أبيلله، إذن بللدون البللن فيخرج
حاكمها. إذن بدن المأة وكل

شللرح بحاشللية الهداية على "العناية في البابرتي قال
العللاما، النفيللر فللي العينيللة : "وأمأللا5/440القللدير"  فتللح

والمظلوما". اهل.  الملهوف إغاثة مأن لنه فبالجماع؛

:4/312القلللرآن"  "أحكلللاما فلللي الجصلللاص وقلللال
أهللل خللاف إذا أنلله المسلللمين جميللع اعتقللاد فللي "ومأعلوما

علللى فخللافوا لهم، مأقاومأة فيهم تكن ولم العدو، مأن الثغور
أن المأللة كافللة علللى الفرض أن وذراريهم وأنفسهم بلدهم

خلف ل وهللذا المسلمين، عن عاديتهم يكف مأن إليهم ينفر
إباحللة المسلللمين مأللن أحللد قول مأن ليس إذ المأة؛ بين فيه

وسللبي المسلللمين، دمأللاء يسللتبيحوا حللتى عنهللم القعللود
ذراريهم". اهل.

فقللد الجصللاص، الللله "مأحتسللب": رحللم مأقيللده قال
العبيكللان" المحسللن "عبللد يسللمى بهلللوان زمأاننا في خرج

للمأريكللان، والستسلللما القعللود علللى المسلللمين يحللث
الصليب، عباد استباح حتى والهوان، بالذل والقناعة والرضا

لقللد بللل غريللب"، "أبللو سللجن فللي وأخواتنللا بناتنللا أعللراض
!!! بالله إل قوةا ول حول - ول رجالنا أعراض استباحوا

جللبين للله ينللدى للعلن خرج ومأا أعظم، كان خفي ومأا
سجن مأن رسالة تسربت فقد التقياء، والمؤمأنين الشرفاء،

هتللك تسللتغيث: لقللد شريفة مأسلمة امأرأةا غريب" مأن "أبو
فيا العذاب، أصناف وأذاقونا  مأرةا،17 عرضي الصليب عباد
علللى السللجن دكللوا الصللريخ، إل نملللك السلللما!! ل أمأللة

أرواحنا، تطهير نريد والصواريخ، بالقنابل ورؤوسهم رؤوسنا
الصلبان!!! عباد الحراما أولد بنطف أبداننا تنجست بعدمأا

الللذرى يلحقللن وقللائع وراءكللم السلللما!! إن بنللي فيا
العيللن تنللاما وكيللف وغبطللة، أمأللن ظل في أنائمة بالمناسم،

وإخللوانكم نللائم؟ كللل أيقظللت هبللوات علللى جفونهللا مألللء
بطلللون أو الملللذاكي، ظهلللور مأقيلهلللم، يضلللحى بلللالعراق
الهللوان!! وأنتللم والعبيكللان المأريكللان يسللومأهم القشاعم،

قللد دمأللاء مأللن فكللم المسللالم، فعللل الخفللض ذيللل تجللرون
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بحيللث بالمعاصللم، حسللنها حيللاء تللوارى دمأللي ومأن أبيحت،
دامأيللات العللوالي وسللمر الظبللا، مأحمللرةا الللبيض السلليوف
الصوت: يللا بأعلى ينادي بطيبة المستجن لهن يكاد اللهازما،

رمأللاحهم، العللدى إلللى يشللرعون ل أمأللتي هاشللم! أرى آل
ول الللردى، مأللن خوفا النار ويجتنبون الدعائم، واهي والدين

بللالذى، العراب صناديد أنرضي لزما، ضربة العار يحسبون
حميللة يللذودوا لم إذا فليتهم العاجم، كماةا ذل على وتغضى

والعللراض. والللله بالمحللارما غيللرةا ضللنوا الللدين، عللن
الخذلن. أهل على المستعان

وهللي جللدا، كللثيرةا المسألة هذه في الفقهاء ونصوص
المسلللمين جميع على العيني الوجوب في وصريحة واضحة

مأللن لفتوى ول إمأاما، لذن ل يفتقر ل وأنه الدفع"، "جهاد في
مونها يجحلد ول هنلاك، أو هنا مأن شيخ عنيلد، مأكلابر إل مأض
ذلك: ومأن

القللرآن" "أحكللاما فللي العربللي ابللن بكللر أبللو قللاله مأا
أو الحللوزةا علللى العللدو لغلبللة عامأا النفير كان : "إذا2/517
الخللروج ووجللب عامأللا، النفيللر كللان السللارى على استيلئه

أب للله كان مأن وأحرارا، عبيدا ورجال، وركبانا وثقال، خفافا
وتحمللى الللله، ديللن يظهللر حتى له أب ل ومأن إذنه، غير مأن

العدو". اهل. ويخزى الحوزةا، وتحفظ البيضة،

: "واسللتمر8/346"تفسلليره"  فللي عطيللة ابللن وقال
فللإذا كفايللة، فللرض مأحمد أمأة على الجهاد أن على الجماع

أن إل البللاقين عللن يسللقط المسلللمين مأللن قاما مأن به قاما
عين". اهل. فرض حينئذ فهو للسلما، بساحة العدو ينزل

المختصللرات" "أخصللر في الدمأشقي بلبان ابن وقال
فللرض والللدفع): "هللو (الطلللب بشقيه الجهاد  عن161ص

النفيللر كللان أو عدو، باغته أو حصره، أو حضره، إذا إل كفاية
ومأرجللف". مأخللذل، مأنللع المأاما عين... وعلى ففرض عامأا،
اهل. 

:2/135البدايللة"  شللرح "الهداية في المرغياني وقال
الللدفع، النللاس جميللع علللى وجب بلد على العدو هجم "فإن
لنلله المولى؛ إذن بغير والعبد زوجها، إذن بغير المرأةا تخرج
حق في يظهر ل النكاح ورق اليمين، ومألك عين، فرض صار

ذلللك والصللوما". اهللل. ومأثللل الصلةا في كما العيان فروض
يباح وزاد: "وكذا ،7/98الصنائع"  "بدائع في الكاساني قاله
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يظهللر ل الوالللدين حللق لن والديه؛ إذن بغير يخرج أن للولد
والصلةا". اهل. كالصوما العيان فروض في

"جهلاد فلي العيلن فلرض شلبهوا كيلف وتأمألل فانظر
"الصوما" و"الصلةا". في العين الدفع" بفرض

ابللن  عللن3/349الجليللل"  "مأللواهب صللاحب ونقللل
المألاما نهللى يقوللون: إن العلللم أهلل قال: " سمعت حبيب

العللدو". يدهمهم أن إل مأخالفته حرمأت لمصلحة القتال عن
اهل.

"جهللاد بين القول هذا - في الله - رحمه الشيخ فجمع
سللبق وقد مأخالفته"، بقوله: "حرمأت عناه مأا وهو الطلب"،

قللوله: في الستثناء وهو الدفع"، و"جهاد ذلك، على التعليق
أن المخالفللة بمفهوما هذا ومأقتضى العدو"، يدهمهم أن "إل

"جهللاد مأللن الحللاكم ومأنعهللم المسلللمين، داهللم إذا العللدو
مأخالفته. فتأمأل!!!  تحرما الدفع" لم

تنبيهان: 

العللدو دخللول العللاما" أي "النفير لب  المقصود-     الول
إلللى مأكللان "النفيللر" مأفارقللة بغتللة. وأصللل المسلمين بلد

ابن و"حاشية ،6/37ذلك. انظر: "الفتح"  حرك لمأر مأكان؛
.4/127عابدين" 

: "النفيللر532الفقه" ص "قواعد في المجددي وقال
والنفيللر العدو، لقتال الناس عامأة قياما هو الجهاد، في العاما

العدو". اهل. إلى الخروج

العللم أهلل بعلض علن النقلول بعض  وردت-     الثاني
الللدفع"، "جهللاد فللي المأللاما إذن اشللتراطهم مأنهللا يفهللم

وأطلللق العبيكللان"، المحسللن "عبللد البهلوان هذا فاستغلها
بللن أحمللد المأللاما "مأسللائل في ورد مأا ذلك ومأن بها، القول
يقللول: إذا أبي : "سمعت1/258الله"  عبد ابنه رواية حنبل
يخرجللوا. قلللت: أن بأس فل النفير، يأتيهم القوما المأاما أذن
المأاما؟!! إذن بغير خرجوا فإن لبي

أمأللر يفللاجئهم يكون أن إل المأاما، يأذن أن إل قال: ل،
ذلللك يكون أن فأرجو المأاما، يستأذنوا أن يمكنهم ول العدو،

المسلمين.  مأن دفعا
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وبيللن بينهللم خراسلان أهللل مألن قوما عن أبي وسألت
يخللافون كللانوا فقللال: إن يقاتلوا؟ أن لهم ترى حائط، العدو
أن قبللل مأللن يقلاتلوا أن بلأس فل وذراريهللم، أنفسللهم على
أنفسللهم على يخافوا لم إذا يقاتلوا ل ولكن المأير، لهم يأذن

المأاما". اهل.  يأذن أن إل وذراريهم

واضللح أحملد المأللاما بلأن: جلواب ذلللك عللى ويجلاب
فمللتى أنفسهم، على بالخوف مأرهون الذن أن في وصريح
الللدفاع" بللدون "جهللاد في الحق فلهم أنفسهم، على خافوا

طاعللة علللى مأقدما وهو واجب، الصائل دفع لن المأاما؛ إذن
المأاما.

الواقللع أرض علللى مأتعللددةا صللور الدفع" له "جهاد ثم
الصللورةا الصللور هذه ومأن والزمأان، المكان بحسب تختلف

خللارج العللدو يكللون أن وهللو أحمللد، المأللاما عنها يتكلم التي
أمأيرهللم، مأللع البلللدةا داخللل يتحصللنون والمسلللمون البلدةا،

تحصللن كللانت قريللب زمأللن حللتى المللدن أن المعلللوما ومأن
حالللة هللذه وفي العداء، هجمات مأن ليحميها عظيم؛ بسور

دخللوله قبللل العللدو لملقاةا الحصن مأن المجاهدون خرج لو
شللوكة إضللعاف خروجهللم علللى يللترتب أن فإمأللا للبلللدةا،

فللي ثغللرةا فللي يتسللببون كللأن الحصللن، داخللل المسلللمين
لجماعللة تشللرذما أو جللوانبه، لحللد إضللعاف أو الحصللن،

"جهللاد فللي المأللاما إذن يجللب الحالللة هذه ففي المسلمين،
صللاحب عيون لسواد وليس المأة، لمصلحة مأراعاةا الدفع"؛
السمو.

ن المجاهلدين خروج على يترتب لم إذا أمأا الحصلن مأ
وهللذا مأطلقلا، المألاما إذن يشلترط فل المفاسللد، هلذه مأثل

على : "وواجب9/174"المغني"  في قدامأة ابن قول مأعنى
ول والمكللثر، مأنهللم المقللل ينفللروا أن العللدو جاء إذا الناس

غللالب عدو يفجأهم أن إل المأير، بإذن إل العدو إلى يخرجوا
يستأذنوه.  أن يمكنهم فل كلبه يخافون

:- أعلللم - والللله بلله يعنللي والمكللثر مأنهم المقل قوله
ومأعنللاه: أن مأنه، ومأكثر المال مأن أي: مأقل والفقير، الغني
حيللن القتللال أهللل مأللن كللان مأمللن النللاس جميع يعم النفير

لحللد يجللوز ول إليهللم، العللدو لمجيللء نفيرهللم إلللى الحاجة
والهللل، المكللان، لحفللظ تخلفلله؛ إلى يحتاج مأن إل التخلف
ه ومأن والمال، اء إذا الخلروج... ولنهلم مألن المأيلر يمنع ج

الجميللع، علللى فللوجب عين، فرض عليهم الجهاد صار العدو
يخرجللون ل فإنهم هذا، ثبت فإذا عنه، التخلف لحد يجز فلم
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أعلللم وهللو إليلله، مأوكللول الحللرب أمأللر لن المأيللر؛ بإذن إل
أن فينبغللي وكيللدهم، العللدو، ومأكامأن وقلتهم، العدو، بكثرةا
استئذانه يتعذر أن إل للمسلمين، أحوط لنه رأيه؛ إلى يرجع

المصلللحة لن اسللتئذانه؛ يجللب فل لهللم، عللدوهم لمفاجللأةا
تركهم؛ في الفساد لتعين إليهم؛ والخروج قتالهم، في تتعين

بللن سلمة فصادفهم النبي لقاح على الكفار أغار لما ولذلك
إذن، غيللر مأللن فقللاتلهم تبعهللم المدينللة مأللن خارجللا الكللوع
وأعطللاه الكوع، بن سلمة رجالتنا وقال: خير النبي، فمدحه

وراجل". اهل. فارس سهم

هللو ذكللر بمللا "مأحتسللب": فالمقصللود مأقيللده قللال
تعطيللله وليس الدفع"، "جهاد أثناء العامأة المصلحة مأراعاةا

عاقل! يقوله ل فهذا الفتان، هذا له يبهرج كما

 عللن3/349الجليللل"  "مأواهب صاحب نقله مأا وتأمأل
سللواحل مأللن بسللاحل ينزل العدو عن سئل أنه مأالك المأاما

 الوالي؟ استئمار بغير يقاتلونهم المسلمين

يسلتأذنوه أن مأنهلم قريبلا الوالي كان إن فقال: "أرى
يللتركوهم لللم بعيللدا كللان وإن يقلاتلوهم، أن قبل قتالهم في

مأنهللم. فقللال: بعيللد الللوالي للله: بلل فقيللل بهم، يقعوا حتى
أن بهللم؟!!! أرى يقعللوا حللتى أيللدعوهم يصللنعون؟ كيللف

يقاتلوهم". اهل. 

مأالللك: إن للمأللاما قيللل لللو الكريللم القارئ أيها فتخيل
عينه الحاكم هذا لن الدفع"؛ ب"جهاد لهؤلء يأذن لم الوالي

أفتاهم رجل عن بلغنا وقد المسلمين، رقاب على البنتاجون
كيللف الللوالي!! فتخيللل هللذا لهللم يأذن حتى جهادهم بحرمأة

بلله جاء الذي الهذيان هذا نحو مأالك المأاما فعل ردةا ستكون
"العبيكان"!!

***
الحننناكم     طاعنننة     وجنننوب  :   الثالثنننة     الشنننبهة

:  المتغلب

طاعللة العبيكللان" بللأن المحسن "عبد الفتان هذا ذكر
لن المسألة؛ في يفصل أن غير مأن واجبة، المتغلب الحاكم

المأريكللان احتلل تكريللس فللي خطتلله عليلله يكدر التفصيل
وأفغانستان. للعراق
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علوي" "إيللاد أن ذلك وراء مأن يريد بعدله الله فعامأله
والقهللر، وأفغانسللتان) بالغلبللة (العللراق و"كللرازاي" حكمللا

وعللدما طاعتهمللا البلد هللذه فللي المسلللمين علللى فللوجب
العلم لهل عامأة بأقوال ذلك على واستدل عليهما، الخروج
فللي حجر ابن الحافظ قول ذلك ومأن الباب، هذا في وردت
طاعة وجوب على الفقهاء أجمع : "وقد13/7الباري"  "فتح

مأللن خيللر طللاعته وأن مأعلله، والجهللاد المتغلللب، السلللطان
وتسللكين الللدمأاء، حقللن مأللن ذلللك فللي لمللا عليلله؛ الخللروج

ولللم يسللاعده، مأمللا وغيللره الخللبر هللذا وحجتهللم الللدهماء،
الصللريح، الكفللر السلللطان مأللن وقع إذا إل ذلك مأن يستثنوا

قللدر لمللن مأجاهللدته تجللب بللل ذلللك، فللي طللاعته تجوز فل
عليها". اهل.

يجللب مأجمللل كلما "مأحتسللب": هللذا مأقيللده قللال
يحتللال مألا وهللو الدليل، مأناط في الشتباه وقع وإل تفصيله،

العبيكان". المحسن "عبد البهلوان هذا به

للسلمأية الدولة في حدث لو أنه الئمة ومأقصود وثبة ا
يحلدث كملا المسللمين، أحلد قبلل مألن الحكم كرسي على
مأصللر ففللي هللذا، زمأاننللا في العسكرية النقلبات في عادةا

"جمال وانقلب فاروق"، "الملك نجيب" على "مأحمد انقلب
انقلللب السللودان وفللي نجيللب"، "مأحمللد الناصر" على عبد

"البشلير" عللى وانقللب "النميلري"، الذهب" عللى "سوار
الحللاكم علللى أحللدهم وتغلللب النقلب، فنجللح "المهللدي"،

الجبريللة، القامأللة فللي وضللعه أو قتللله، أو فأسللره، الول،
النقلب؟!  هذا في الشرعي الحكم فما الوضع، له واستقر

ذلللك لن "الفتللح"؛ فللي الحافظ ذكره مأا الجواب: هو
وأمأنها وتماسكها بنيتها على الحفاظ وهو المأة، مأصلحة مأن

لنهللم زيللد؛ ومأجيء عمرو، بذهاب تتضرر ل فالمأة القومأي،
فسللقه أو لرعيتلله، الحللاكم وظلللم الجملللة، فللي سواسللية
القللومأي المأللن يضللر ول وحللده، إليه يرجع مأا غالبا وفجوره

فللي الحكللم اسللتقرار مأصلللحة العلللم أهل رجح لذلك غالبا؛
عليله، الخلروج تبعلات عللى والفاسلق الظلالم الحاكم ظل

مأللا وهللذا عليه، الصبر فلزما أمأرا، ذلك بعد يحدث الله فلعل
كما والجماعة، السنة أهل عقيدةا لب مأن وهو به، الله ندين
وولةا أئمتنللا، علللى الخللروج نللرى "الطحللاوي": "ول قللال

مأللن يللدا ننللزع ول عليهللم، نللدعوا ول جللاروا، وإن أمأورنللا،
- وجللل - عللز الللله طاعللة مأللن طللاعتهم ونللرى طللاعتهم،

فللي الزرقللاني بمعصللية". اهللل. وقللال يأمأروا لم مأا فريضة،
يكللون أن الختيللار فقالوا السنة، أهل : "أمأا3/12"شرحه" 
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طاعللة على فالصبر يكن، لم فإن مأحسنا، عدل فاضل المأاما
المأللن اسللتبدال مأللن فيه لما عليه؛ الخروج مأن أولى الجائر

وذلللك والفسللاد، الغللارات وشللن الللدمأاء، وهللرق بللالخوف،
تشللهد، والصللول وفسللقه، جللوره علللى الصللبر مأللن أعظم

بالترك". اهل. أولهما المكروهين أولى أن والدين والعقل،

ول أنملة، قدر عنه نحيد ل الذي الصحيح الفقه هو هذا
فللي تكمللن البليللة ولكللن والمنهج، العقيدةا سلفي فيه ينازع

بإلبللاس بهلوانيللة؛ بطريقللة النصوص هذه أمأثال مأع التعامأل
يفعللل كمللا علللم، علللى النللاس وإضلللل بالباطللل، الحللق

السلليناريو إلحللاق يريللد فهللو المسللألة، هذه "العبيكان" في
فللي لحاجللة المتغلللب؛ السلللطان بحكللم والفغاني العراقي

مأسللألة أمأللا جلللي، فالفللارق وافللترى، وكذب يعقوب، نفس
ل مأحورهللا وأن توضلليحها، سبق فقد المتغلب"، "السلطان

مأللن فكللم الداخليللة، الشللؤون مأللن لنها المأة"، "أمأن يمس
ذلك ومأع واليوبي، والعباسي، المأوي، العهد في جرت وثبة

وشللمال وغربللا، شللرقا تمللدد فللي السلللمأية الدولللة ظلللت
عللدد عنللدمأا لللذلك وإباء؛ عزةا في المسلمون وظل وجنوبا،
- السللبق السللعودية إبراهيللم" - مأفللتي بللن "مأحمد العلمأة
ومأللن بسلليفه قهرا يأخذها أن مأنها وذكر الولية، ثبوت طرق
الشللرع، إقامأللة هللو والمللدار بقوله: "والكل ذلك علل مأعه،

ورسائل بحقوقهم". اهل. "فتاوى والقياما المأة، كيان وحفظ
هللي . فهللذه12/173إبراهيللم"  بللن مأحمللد الشلليخ سماحة
المتغلب.  الولي طاعة مأن الحكمة

وأفغانسللتان، العراق في الن الحاصل السيناريو وأمأا
في يتسبب كاد الذي التتار، العلقمي" مأع "ابن سيناريو فهو
بأسرها. السلمأية المأة فناء

بهوية ونقارنها العلقمي" أكثر "ابن هوية مأن ولنقترب
طلاعته!! - "العبيكلان" إللى يلدعونا - اللذي علوي"، "إيلاد
سللبيل ويسللتبين حقيقتهللا، علللى المأللور لنللا تتضللح حللتى

الزائغين. لنا ويتبين المجرمأين،

***
:  واليوما     المس     بين     والخيانة     العمالة

مأللن السللياق هللذا في نفسه يطرح الذي السؤال إذن
العلقمي"؟! هو: "ابن
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علوي"؟! هو: "إياد ومأن

مأللواطن في العلماء له ترجم فقد العلقمي"، "ابن أمأا
"الروافللض"، طائفته إل أبدا بالخير ذكره مأن أجد لم كثيرةا،

سلر الللبيب عللى يخفلى ول كتبهلم، بعلض في مأجدوه فقد
وصار بل وذمأه، لعنه على أجمعوا فقد السنة، أهل أمأا ذلك،
"كللرزاي" لقبللا صللار كمللا السلللمأية، للمأللة غللادر لكل لقبا

ل"قللديروف" الهالللك: "كللرزاي فيقللال الزمأان، هذا لعملء
العراق"… ل"علوي" المخزي: "كرزاي ويقال الشيشان"،

الخ.

النبلء" أعلما "سللير فلللي الللذهبي للله ترجللم وقللد
بللن علللي بللن مأحمللد بن مأحمد بنصه: "هو فقال ،23/362

وزيلللر الرافضلللي البغلللدادي العلقملللي ابلللن طلللالب أبلللي
فأفشللى سللنة، عشللرةا أربللع دولتلله وكللانت المستعصللم،

هولكللو أن ورأى فتنمللر وأكبللت السللنة، فعارضلله الرفللض،
قصد على عزمأه وقوى وجسره، فكاتبه، العراق، قصد على

للمأللة وحفر أغراضه، مأن وليتمكن يدا، عنده ليتخذ العراق؛
كديشللا يركللب وبقللي الهللوان، وذاق قريبا، فيه فأوقع قليبا،
اهي ركبتله كانت أن بعد وحده فملات سللطان، مألوكب تض

بكر أبو وكان تنكيل، وأشد خزيا أشد الخرةا وفي وغما، غبنا
السللنة أيدي على شدا قد الصغير والدويدار المستعصم ابن

لللذلك فحنللق عظيلم، بلء الشليعة على تم الكرخ نهب حتى
الشلليعة ومأللن بل السنة، مأن التتار بسيف بالثأر الدين مأؤيد

أهللل مأللن السللبعين ونحللو الخليفة وقتل والنصارى، واليهود
نهللارا، وثلثيللن تسللعة بغداد في السيف وبذل والحل، العقد
فإنا الذاهب، كأمأس البلدةا وبقيت الدمأاء، سيول جرت حتى
ثلثللة الكائنللة بعد العلقمي ابن وعاش راجعون، إليه وإنا لله

وهلك". اهل. أشهر

العلقمللي" "ابللن الخللبيث هللذا ترجمللة تلخيص ويمكن
التالية: العناصر النبلء" في أعلما "سير في وردت كما

والهوية. والجذور،  "رافضي" النشأةا،)1
الذكر". سيئة بسيرةا  "تمتع)2
بها". غدر التي الحكومأة في عليا مأناصب  "تولى)3
مأللن مأعهم وعمل (التتار)، الكفار يد في يده  "وضع)4

الخلفة)". (دولة الحكومأة إسقاط أجل
على وطنه وتدمأير شعبه، إبادةا بنفسه يرعى  "كان)5

المحتل". يد
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إسللقاط بعللد السلللطة رأس على المحتلون  "عينه)6
(الخلفة)". الحكومأة

فللي خليفتلله بترجمللة الترجمللة هللذه نقللارن والن
"عبد الفتان يدعونا والذي علوي"، "إياد العراقي السيناريو
كرهللا؛ أو طوعللا طللاعته تحللت العبيكان" للدخول المحسن

المسلمين. إمأاما لنه

علللى الكريم القارئ فيجدها علوي"، "إياد ترجمة أمأا
.)1(التالي الرابط

%100 مأطابقة نسخة نجدها الترجمة هذه وباستقراء
أباه أشبه الله!! "مأن العلقمي" وسبحان "ابن جده لترجمة

ظلم!!". فما

علوي" فللي "إيللاد الخبيث هذا ترجمة تلخيص ويمكن
"ابللن ترجمللة مأللع بلله قمنللا مأللا نحللو علللى رئيسللة العناصللر

يلي: كما وهي العلقمي"،

والهوية. والجذور،  "رافضي" النشأةا،)1
الذكر". سيئة بسيرةا  "تمتع)2
غللدر التي البعثية الحكومأة في عليا مأناصب  "تولى)3

بها".
مأعهم وعمل (المأريكان)، الكفار يد في يده  "وضع)4

وذللك إيه)، أي (السي المأريكية المخابرات وكالة خلل مأن
صداما". حكومأة إسقاط أجل مأن

الفلوجللة، فللي شللعبه إبللادةا بنفسلله يرعللى  "هللو)5
وجهللرا، سللرا شرا، أهلها ويتوعد .الخ، …وبعقوبة وسمراء،

المحتللل يللد علللى وطنه تدمأير في مأباشر بشكل ساهم كما
المأريكي".

إسقاط الوزراء) بعد (رئاسة على المحتلون  "عينه)6
صداما". حكومأة

ذكللره، سللبق مأللا علللى يسللتدرك الفاضللل أحللد ولعل
رئيللس أمأللا وزراء، علوي" رئيللس "إيللاد ويقللول: ولكللن

الياور"؟!! "غازي فهو العراق،

إليله أشلار اللذي الرابلط يحتويهلا الللتي المادةا ارفاق تم )1
[المنبر]. الرسالة نهاية في كملحق الكاتب
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المحتل لن فيه؛ إشكال ول صحيح، هذا والجواب: أن
كمللا "الللوزاري"، الحكم "العراق" نظاما مأغتصبته في طبق

هللو كمللا الرئاسللي وليللس الصللهاينة"، "دولة في مأطبق هو
- يحكللم الللوزاري - أعنللي النظللاما وهذا "مأصر"، في مأطبق

مأنصللب فهللو الدولللة، رئيللس أمأللا الللوزراء"، "رئيللس فيلله
"تيللس العبللارةا بصللريح يعنللي ينللش، ول يهللش ل شللرفي،

"كسللاف" دور مأقارنللة عنللد جليا يظهر هذا ولعل مأستعار"،
الصهاينة. "شارون" عند بدور

"إياد تنصيب فنقول: إن "مأحتسب": نعود مأقيده قال
قبيللل مأللن ليللس العللراق، فللي الحكللم سللدةا علوي" فللي

فللي الوثبللات لن بحكملله؛ يلحق المتغلب" حتى "السلطان
المحتللل نصللبه فقللد "علوي"، أمأللا داخليللة، تكللون الحكللم

العلقمللي وابللن العلقمللي"، "ابن التتار نصب كما المأريكي،
على تسلطه لن واجبة؛ طاعته بأن الفقهاء مأن أحد يقل لم

عللن فضللل السلللمأية، المأللة بللأمأن يضللر المسلللمين رقاب
سللبقت والللتي المعلنللة المأريكيللة للجنللدةا نفسلله؛ العللراق
إليها!!!  الشارةا

- كللالتي داخليللة علوي" بثللورةا "إيللاد قللاما جللدل فلللو
مأللن فتمكللن العللراق، جنللوب فللي التسللعينات فللي حللدثت
لقلنللا: الحكللم، علللى  والسللتيلء -حسللين" "صداما إسقاط

أمأللا المتغلللب"، "السلللطان بحكللم الحالة هذه إلحاق يمكن
إذا ل!! فكيللف وألللف فل بللذلك، الكللافر المحتللل قللاما وقللد

الهللداف مأن قائمة لديه المحتل بأن علمنا ذلك إلى انضاف
المدى؟!! البعيدةا الصليبية

***
ولننو     الحنناكم     طاعننة     وجننوب  :   الرابعننة     الشبهة

:  الكفار     عينه

الكللافر "العبيكللان" بللأن "مأحتسب": زعم مأقيده قال
حقنا طاعته؛ تلزما عليه، وتغلب مأسلم، بلد على استولى إذا

العلم أهل بعض بأقوال ذلك على واستند المسلمين، لدمأاء
فللألبس العلللم، أهلل مألراد غير على البهلوانية كعادته أنزلها
المسللألة، في العلم أهل أقوال ذكر وسيأتي بالباطل، الحق
الرجل. هذا زيغ وبيان
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أن بالصدق أتى مأا إذا   جزاءه فإن يكذب ومأا كذبت
ّدقا ل ُيص

وإن كذابا الناس لدى يزل لم بالكذب الكذاب عرف إذا
صادقا كان

له إذا وتلقاه      كذبه نسيان الكذاب آفة ومأن ْق ِف
 حاذقا كان إذا

واد، فللي "العبيكللان" السللابق هذيان كل أن المقصود
أتأمأللل أخللذت وقد آخر، واد في أيدينا بين التي الفرية وهذه

فخلصللت الزمأللان، مأللن فللترةا الفرية هذه جذور عن وأبحث
القلراء، بعلض مأنهلا يسلتغرب قلد للعيلان، بادية حقيقة إلى

مأنظللر العبيكللان" هللو المحسللن "عبد الفتان أن ومأضمونها
- السلللطين مأشللايخ مأللن أحللد إليه يسبقه لم جديد لمذهب

- أعلم فيما

المنطقللة، في المأريكية التوجهات مأع يتناسب مأذهب
ميته ذهب س قاديانيلة "دعلوةا وحقيقتله "القديوسللفية"، مأ
دعللا مأللن أول أن ذلللك فللي ومأسللتندي سلللفية"، بعبللاءةا

ّظللر الكللافر، المحتللل مأقاتلللة عدما إلى المسلمين ّعللد، ون وق
الناس يحمل دينا وجعله المؤلفات، عشرات ذلك في وألف
سللنة أحمد" (الهالك غلما "مأيرزا المرتد هو به، التدين على

ترجع والقصة "القاديانية" الهندية، نحلة ) مأؤسسله1309
ما) وسللقطت1857( سللنة الهند "النجليز" بلد احتل عندمأا
ورضللوا "الهندوس"، انبطح الكبرى، السلمأية الدول إحدى
المتغلللب طاعللة "العبيكان" (يجللب بفقه عمل الواقع بالمأر

والخضللوع بالللذل المسلللمون يقبللل لللم ولكللن الكللافر)،
ولم الجهاد، وأعلنوا السلح فحملوا "النجليزي"، للمغتصب

العبيكان" مأن المحسن "عبد الفتان هذا أمأثال فقه ينتظروا
ولت هلذيان، مألن ذللك شلاكل ومأا إمأاما إذن مأراكزهلم وتح

مأعسللكرات إلللى كلهللا ومأسللاجدهم وزوايللاهم، الدينيللة،
المجاهللدين وإعللداد المقاومأللة، أنللواع شللتى علللى للتدريب

مأصللالحه وتضللررت مأقتل، في المحتل لمحاربتهم. فأصابوا
جمللاح لكبللح المأثللل الحللل فللي عقلؤهللم ففكللر كللثيرا،

عللن البحللث عليكللم بأن الشيطان إليهم فأوحى المسلمين،
فكللان "عبيكان"، زمأان لكل أن مأعلوما هو وكما "العبيكان"،

أحمللد"، غلما "مأيرزا في الشيطان شروط توفر مأن كان مأا
قنللاةا كمنللبر للللدعوةا وبمنبر كرمأه، مأن المحتل عليه فأغدق
أبنللاء بيللن وجللال فصللال سللي"، بللي "الما والفجور الفسق

ّظللر المسلمين، ُيكللرس ُين الهنللد، لبلد النجليللزي للحتلل و
فأسللس الضلللل، فضللاء فللي الفللل نجمه بزغ مأا وسرعان

سللماها الللدين، يوما إلى المأة عظاما في تنخر خبيثة سوسة
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فللي انتشللرت "القاديانيللة"، لللب تعللرف مأا وهي "الحمدية"،
المنتنة. الجثث في الدود ينتشر كما العالم أرجاء

لنقللارنه الهنللدي؛ المشللهد مأللن أكللثر نقللترب وحللتى
لنا يصور عيان" وهو "شاهد شهادةا ننقل العراقي، بالمشهد

"جمال فقال "النجليزي"، المحتل هذا إزاء المسلمين حال
دامأللوا مأللا المسلللمين أن النجليللز الفغاني": "أحللس الدين
يخلصللوا أن فمحللال بينهم، يتلى القرآن داما ومأا دينهم، على

خطللف الجنللبي ذلك كان إن خصوصا عنهم، أجنبي لسلطة
المحبللة، سللتار تحللت المكللر، أو بالخديعللة، مأنهللم الملللك

العتقللاد لتللوهين وسلليلة بكللل يفتشون فطفقوا والصداقة،
العيش سبل تضييق في أخذوا أخرى جهة السلمأي... ومأن

مألن بهلم والضرار عليهم، الوطأةا وتشديد المسلمين، على
الجائرين... نزعللوا الحكاما أولئك أمأل خاب وجه... فلما كل
إضللعافه؛ أو الهند أرض مأن السلما إزالة في آخر تدبير إلى

اسللمه رجل أن المسلمين... فللاتفق مأن إل يخافون ل لنهم
مأمللا فائللدةا لينللال النجليللز حللول يحللوما خللان" كللان "أحمد

إل وجللود ل بللأن عليهللم... ونللادى نفسلله فعللرض لللديهم،
لحكللاما بللالطبيعي... فللراق نفسه العمياء... ولقب للطبيعة
قلللوب لفسللاد وسلليلة خيللر فيلله ورأوا مأشللروبه، النجليللز

علللى وسللاعدوه وتكريملله، تعزيللزه في فأخذوا المسلمين،
أبنللاء بلله يصلليون فخللا لتكللون "المحمديللة"؛ مأدرسللة بنللاء

عللن الرجل". اهللل. نقل هذا أفكار على ليربوهم المسلمين؛
.275 ص عميرةا الرحمن المعاصرةا" د. عبد "المذاهب

بتجللرد جيدا النظر يمعن "مأحتسب": ومأن مأقيده قال
يشللهد الفغاني" كللأنه الدين "جمال يقوله مأا يجد وإنصاف،

الرافدين. أرض في المأريكان ودنس العراق، حال على

أخلصللوا مأمللن "مأيرزا"، المنتظر الشيطان والد وكان
مأفتخللرا والللده "مأيللرزا" عللن فيخبرنللا للنجليللز، عملهللم
النجليللز - أي ساعدهم : "فلقد281 السابق" ص "المرجع
يقصللد- ما) 1857( تمللرد قمللع في كبيرةا مأساعدةا - والدي

اليللوما أشللبه مأللا النجليللزي. فتأمأللل للحتلل المجاهللدين
الثللوار؛ لضللرب مأسلللحا؛ فارسا بخمسين  ومأدهم- بالمأس
قبل مأن والمأتنان الشكر رسائل والدي على تدفقت ولذلك

الحكاما". اهل.

لللم والللده مأعلقللا: "إن عميللرةا الرحمللن د. عبللد قللال
بيتلله، فللي ويجلس الغزاةا، هؤلء ضد سلبيا يكون بأن يكتف
لقد بعده، أو قبله أحد يفعله لم مأا فعل بل بابه، عليه ويغلق
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مأللن طعنهللم فللي وأخللذ العللدو، يحللاربون جلللدته أبنللاء ترك
إلللى المجاهللدين هللؤلء جثث على الطريق فتح بغية الخلف
البلد. داخل

ولوطنه ثانيا، ولدينه أول، لنفسه الخائن الرجل هذا إن
- النجليللز أسللياده ولكللن جللزاءه، يلقللى أن يجب كان ثالثا،
الثوار". غضبة وبين بينه - حالوا نعتقد مأا على

عميللرةا: إن الرحملن د. عبللد مأقاللة نفس نكرر ونحن
ضللد سلللبيا يكللون بللأن يكتللف العبيكان" لللم المحسن "عبد

بللابه، عليلله ويغلللق بيتلله، فللي ويجلللس المأريكللان، الغللزاةا
مأشللايخ مأللن قبللله أحللد يفعللله لللم مأا فعل بل شره، ويكفينا

فللي العللدو يحللاربون جلللدته أبنللاء تللرك لقللد السلللطين،
الخلللف مأن طعنهم في وأخذ والموصل، وبعقوبة، الفلوجة،

داخلل إللى المجاهلدين هلؤلء جثلث على الطريق فتح بغية
المستعان!!! البلد. والله

القاديللاني هللذا اعللتراف فهو مأر، مأما القصيد بيت أمأا
الللله - عللامأله فقال الخرون، أخفاها التي "مأيرزا" بجريمته

حياتي مأن مأرحلة أكبر خطوت : "لقد282- ص يستحق بما
أحرما كتبا وألفت عنها، والدفاع البريطانية الدولة نصرةا في
جمللع لللو لهللا والخضوع الطاعة، ووجوب ضدها، الجهاد فيها
ووزعلت كتابلا، خمسلين لبللغ الصلدد، هلذا في كتبته مأا كل

الجزيلرةا مأثلل العلالم، أقطلار جميلع فلي كلهلا الكتلب هذه
الروما". اهل. وبلد وكابل، ومأصر، والشاما، العربية،

"عبد الفتان هذا حال لسان أرى الله!! كأني وسبحان
"القاديانيلة"، زعيللم مأقاللة نفللس العبيكان" يلردد المحسن

نصللرةا فللي حيللاتي مأللن مأرحلللة أكللبر خطللوت فيقول: لقللد
عللبر كللثيرةا برامأللج وقللدمأت عنها، والدفاع المأريكية الدولة
بلي "الما العربلي العلالم فلي لبراليلة علمانيلة قنلاةا أشلهر
فيها أحرما السافر، العداء السلمأية الصحوةا تناصب سي"،
فللي مأطيللتي لهللا؛ والخضوع الطاعة، ووجوب ضدها، الجهاد

الكفار!!!  عينة ولو الحاكم طاعة وجوب ذلك

قللائل: هللذا مأثل عميرةا" على الرحمن "عبد علق وقد
آيللات ينكللر الللدعوةا - بهللذه العبيكللاني أو-  القاديللاني "إن

الللله بقللول يعملوا بأل المسلمين ويطالب ويعطلها، القرآن
ِفُروا ْن ًا تعالى: ا َفاف ً ِخ َقال ِث ُدوا َو ِه ُكْم َوَجا ِل َوا َأمْأ ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ِفي َو

ِبيِل ِه َس ّل ُكْم ال ِل ْيٌر َذ ُكللْم َخ ُتللْم ِإْن َل ْن َلُمللوَن ُك ْع )".41(التوبللة: َت
اهل.
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النللدوي" - رحملله الحسن "أبو الهند علمأة لنا ويصف
"السوسللة قيللاما علللى سللاعدت الللتي القاطعة - الدلة الله

أن وتاريخيللا علميا تحقق فقال: "قد والعبيكانية"، القاديانية
بريطانيللا أهللم فقللد النجليزيللة، السياسللة وليللدةا القاديانيللة

بللن أحمللد المأللاما السلليد الشللهير المجاهللد حركللة وأقلقهللا
والفداء، الجهاد شعلة ألهب وكيف ما،1842 الشهيد عرفان

صللدور فللي الدينيللة والحماسللة السلمأية، النخوةا روح وبث
عشللر التاسللع القللرن مأللن الول الربللع فللي المسلللمين
المسلللمين آلف دعاته وحول حوله التف وكيف المسيحي،

- عظيمة مأصاعب الهند في النجليزية الحكومأة مأنهم عانت
اهتمامأها، مأوضع  وكانوا- العراق في المأريكان حال هو كما
ذلك كل السلمأي، العالم في تنتشر الفغاني دعوةا رأت ثم

طبيعللة أن وعرفللت ودرسللته، النجليزيللة الحكومأللة رأتلله
يثيرهم... واقتنعت الذي هو فالدين دينية، طبيعة المسلمين

يللؤثر مأا مأثل اتجاههم وفي المسلمين في يؤثر ل بأنه أخيرا
"العبيكللان" ومأللا-  رفيع ديني مأنصب باسم مأنهم رجل قياما
النجليللز سياسة ويخدما المسلمين، حوله  ويجمع- ببعيد عنا

المسلللمين جهللة مأللن ويؤمأنهم هذا، زمأاننا في - والمأريكان
كللان أحمللد" الللذي غلما "مأيللرزا شللخص وفللي وغللائلتهم،
يؤسللس أن إلللى طموحللا وكان والعقيدةا، الفكار مأضطرب

ومأؤمأنللون". اهللل. "الفكللر أتبللاع للله ويكللون جديللدةا، ديانللة
ص الغربي" د. البهللي بالستعمار وصلته الحديث السلمأي

34.

- رحمللك فقللارنه ضلللله، هللو وهللذا القادياني، هو هذا
"عبللد الفتللان بموقللف مأهللل - علللى بصلليرتك وأضللاء الللله

افترقوا؟!  اتفقوا؟! وهل أين وتأمأل العبيكان"، المحسن

"العبيكللان" وأشللباهه نحللو شخصلليا عداء نحمل ل إننا
المللؤمأنين، سللبيل غيللر واتبعوا المأريكان، مأوجة ركبوا مأمن

الموسيقية" فللي "الكراسي لعبة بينهم فيما يلعبون وصاروا
"العبيكللان" يدخل سي"، بي "الما في الرذيلة استوديوهات

ثم الغائب"، "الحوار برنامأج في الفتنة كرسي على فيجلس
شللباب" ويكمللل يللا "يلل برنامأللج فللي آخللر ويجلللس يخللرج
إسلللما أيللن؟! إلللى إلللى شللباب يللا يلل أدري ولست اللعبة،

بعيللون الممسللوخ السلللما إلى المأريكية!! أو بالمواصفات
غربية!!

كنللا دعللاةا البرامأللج هللذه إلللى يسللتدرج أن والمصلليبة
فخ في الوقوع مأن ذكاء أكثر نظنهم وكنا الخيار، مأن نعدهم
سي" وأضرابها. بي "الما في اللبرالية دعاةا
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الشللباب بعللض سلللوك نقللد مأللن مأانعللا نللرى ل نحللن
أن النكللار مأحللل ولكللن الكمللال؟ بلللغ مأنللا فمللن المسلللم،
يللوظفه مأجمللل بكلما الصللحوةا شللباب في للطعن نستدرج

الذكياء!!  عن تخفى ل خبيثة مأآرب لنيل الصحوةا أعداء

رأي علمللت فقللد الرؤيللة، لتقريللب فنقلللول نرجلللع
علمللت كمللا و"الللدفع"، الطلللب"، "جهللاد "العبيكللان" فللي

"للسلللطان الشللرعي الحكللم إلحللاق البائسللة مأحللاولته
علوي" "إيللاد العلقمي" المللدعو ابن "سلطان لالمتغلب" ب

صللبغة الحتلل علللى يصللبغ حللتى "المأريكللان"؛ عينلله الذي
السللبت يللوما حلقة في زعم حتى بذلك، يكتف ولم شرعية،

بقللوله: ذلللك وبللرر اللزما، غيللر الجهاد بأن ،له 4/8/1425
كللذا غاية"، وليس وسيلة فهو لذاته؛ مأقصود غير الجهاد "إن
بالباطلل، الحلق إلبلاس دربله  عللى- فلاه اللله - فلض قال

السلللمأية، المراكللز عنلله فيغنللي للجهللاد، داعللي ل فعنللده
ّظر الدعوية، والمهرجانات الفضائية، والقنوات ُين العبيكللان و

مأللن حلللم فللي العلللم أهللل وللسللف نهللارا، جهللارا لللذلك
علللى والحجللر يللده، على للخذ ساكنا يحركون ل وساوسه،

كلمأه.

يخشى بما نفسك على تشهد "للعبيكان": أنت ونقول
مأللن علمأللة الجهللاد تللرك أن فلنللا نفسلله، على مأنه الفاروق
مأنلله السلمأة إخواننا ولجميع لنا الله - نسأل النفاق علمأات

ولللم يغللز، ولللم مأللات وغيللره: "مأللن مأسلللم، صللحيح  ففي-
أدري فلسللت نفللاق"، مأللن شعبة على مأات نفسه به يحدث

مأللن فرجللع تصللوف الحللديث؟!! أما هذا "العبيكان" مأن أين
لللف كللذلك كللان الكللبر؟!! فللإن الجهللاد إلللى الصللغر الجهاد

و"الصللللوفية" بريللللد "الصللللوفية"، "القاديانيللللة" ربيبللللة
وضلع مأن ذلك يخبر واحدةا، مأشاةا مأن وثلثتهم "الرافضية"،

ِنحل" تحت الملل "سوس والسنة. الكتاب مأجهر وال

خللبر مَأللن أبللرز مِأللن - يعللد الله - رحمه قطب والسيد
فقال بليغة، بعبارةا ألسنتهم فقطع "السوس"، هذا بمسالك

ل الللتي القاعللدةا هي : "وهذه3/1662القرآن"  ظلل "في
ل الجللزاء بيللوما ويعتقللدون بللالله، يؤمأنللون فالذين تخطيء،
يتلكلأون ول الجهلاد، فريضة أداء في لهم يؤذن أن ينتظرون

بللل والرواح، بالمأوال الله سبيل في النفرةا داعي تلبية في
لمأللره، طاعة الله؛ أمأرهم كما وثقال، خفافا إليها يسارعون

ليتطوعون وإنهم لرضاه، وابتغاء بجزائه، وثقة بلقائه، ويقينا
لهم، الذن عن فضل يستحثهم مأن إلى يحتاجون فل تطوعا،

فهللم اليقيللن، مأللن قلللوبهم خلللت الللذين أولئك يستأذن إنما
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يحللول العوائق مأن عائقا لعل المعاذير؛ ويتلمسون يتلكأون،
بهللا، يتظللاهرون الللتي العقيدةا بتكاليف النهوض وبين بينهم،

ويترددون". اهل. فتأمأل!! فيها يرتابون وهم

سللنة تعطيللل إلللى صللراحة "العبيكللان" يللدعونا إن
تبللايعتم فيهللا: "إذا - القائل وسلم عليه الله - صلى الحبيب

وتركتللم بللالزرع، ورضلليتم البقللر، أذنللاب وأخللذتم بالعينللة،
إلللى ترجعللوا حللتى ينزعلله ل ذل عليكللم الللله سلللط الجهاد،

ن صحيح بإسناد وغيره داود، أبو دينكم" رواه ابلن حلديث مأ
مأرفوعا.  عمر

الللله، وغضللب سللخط إلللى المأللة "العبيكان" يدفع إن
عليلله اللله - صللى النلبي مأنله حللذر الللذي الوعيللد فيتجاهل

أهللله فللي غازيا يخلف أو غازيا، يجهز أو يغز لم وسلم: "مأن
داود، أبللو القيامأللة" رواه يللوما قبللل بقارعللة الله أصابه بخير

أمأامأة. أبي حديث مأن حسن بإسناد وغيره

مألن للمسلللمين ويلل اقللترب، قد شر مأن للعرب ويل
"العبيكان"!! شبهات مأن الرحمن لعباد ويل المخذلين،

ولنلقللي "العبيكللان"، مأقالللة علللى النللاما فليشهد إذن
نقللارنه حللتى قاديللان"، "آل عيللون فللي الجهللاد علللى نظرةا

وهللل يلتقيللان، أيللن ونللرى والروغللان؛ الرجاف أهل بمقالة
يفترقان؟!

الجهللاد، "القاديانية" في عقيدةا على يطلعنا مأن وخير
- فللي الله - قاتله فيقول غلما"، "مأيرزا نفسه مأؤسسها هو

المسلليح عصللر فللي الجهللاد ألغللي "الربعيللن": "لقللد كتللابه
باتا". اهل. إلغاء الموعود

عطللل وقللد السللماء، أبللواب تفتللح آن ويقللول: " لقللد
فللي جللاء كمللا الحللروب، وتللوقفت الرض، فللي الجهللاد

فيحللرما المسليح، عهد في يحرما للدين الجهاد الحاديث: إن
ويقتللل للللدين، السيف يرفع مأن وكل اليوما، هذا مأن الجهاد
والجهللاد، الغللزو  باسللم- العبيكللان عند كالمأريكان-  الكفار
ولرسوله". اهل. تأمأل!!! للسنة عاصيا يكون

فقللال: "العبيكللان"، "القاديان" مأدرسللة فضح وأخيرا
وسلليادتها، إمأامأتهللا الللله قلللدني التي السلمأية الفرقة "إن

ل  بأنهللا- بالزكللاةا؟ أو بالصلللةا، مأحتسب: هللل يقول-  تمتاز
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ل المباركللة الفرقللة إن بللل تنتظره، ول بالسيف الجهاد ترى
باتا". اهل.  تحريما وتحرمأه علنية، أو كان سرا تستخفي

واسللتخلص المقارنللة، حللق الكريللم القللارئ وأتللرك
فطن. كيس فالمؤمأن العبر،

أمأثللال تلعللب لكيفية الخاتمة في مأثل أضرب أني غير
أبللرز فمللن العلم، أهل بأقوال تلعبوا كما الله، بكتاب هؤلء

"العبيكللان" - - كحللال الكفار طاعة وجوب على به يحتج مأا
َهللا َيللا{الرحمللن:  لقللول تأويله ّي أ

ِذيَن َ ّللل ُنللوا ا ُعللوا آمَأ ِطي ّلللَه َأ ال
ُعوا ِطي َأ ِلي الّرُسوَل َو ُأو ِر َو َْلمْأ ُكْم ا ْن ).59 (النساء:}مِأ

المللؤمأن يعللم "فيكللم"!! وهللذا "مأنكم" بمعنللى فقال
والكافر.

العقيللدةا علللى "تعليقه - في الله - رحمه اللباني قال
طاعللة فل المسللتعمرون الكفللار : "وأمأللا48 الطحاوية" ص

لطردهللم، ومأعنللى مأللادةا التللاما السللتعداد يجللب بللل لهللم،
تعللالى: أي: قللوله تأويللل وأمأللا رجسللهم، مأللن البلد وتطهير

ليضلللوا إنكليزيللة، ودسيسللة قاديانيللة، "فيكللم"! فبدعللة
المسللتعمرين، الكفللار طاعللة علللى ويحملللوهم المسلمين،

أجمعين". اهل. فتأمأل!! مأنهم المسلمين بلد الله طهر

"العبيكللان" أن كلما لزما أن كللله ذلللك مأللن نخلللص
إيطاليا!!! طاعة عن خرج لنه المختار" ضال؛ "عمر

عللن خللرج لنه الجزائري" مأجرما؛ القادر عبد و"المأير
فرنسا!!!  طاعة

طاعلللة علللن خلللرج لنللله عرابلللي" خلللائن؛ و"أحملللد
النجليز!!! 

خللرج لنه ما) باغي؛1871 الداغستاني" (ت و"شامأل
القيصرية!!! روسيا طاعة عن

طاعللة عللن خللرج لنلله "القسللاما" خللارجي؛ والشلليخ
لفلسطين!!! المحتلين الصهاينة

المسلللمين رمأللوز لهللم الجللرار علللى الحبللل وهكللذا
لن والسنين؛ التاريخ عبر للمحتلين والمجاهدين المقاومأين

دون "جهلاد جاهدوا هؤلء كل ولنهلم المألاما، إذن اللدفع" ب
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ولللم العلقمي" المتغلللب، "ابن السلطان طاعة عن خرجوا
الكريللم!!! القللارئ أيهللا المحتلين!!! فتأمأللل الكفار يطيعوا
الهداية. على الله واحمد

كللانوا الللذين المشللايخ حكم "العبيكان" عن تسأل ول
الجهللاد بوجللوب لهللم ويفتللوا المقللاومأين، أزر مأللن يشللدون

و"ابللن الهنللد، عرفان" في بن "أحمد أمأثال المحتلين لطرد
فتنة" و"أئمللة "دعاةا عنده هؤلء فكل الجزائر، باديس" في

للعللللم"، طويلبلللة و"جهللللة أهلللواء"، ضللللل" و"أصلللحاب
شلليخ فهللو "العبيكللان"، الفللاك هذا فقهاء"!! أمأا و"أنصاف

المستعان.  والمسلمين!!! الله السلما

- النللووي قللال فقللد الباب، هذا في الئمة ذكره مأا أمأا
:12/229مأسلللم"  صللحيح علللى "شللرحه - فللي الله رحمه
ل المأامأللة أن علللى العلمللاء عيللاض: أجمللع القاضللي "قللال
قللال: انعللزل، الكفللر عليلله طللرأ لللو أنه وعلى لكافر، تنعقد
قللال: وكللذلك إليهللا، والللدعاء الصلللوات إقامأة ترك لو وكذا
يكللون كللأن مأبتللدعا لللو ينعللزل - أي البدعللة جمهللورهم عند

البصللريين: تنعقللد بعض قال: وقال علوي"، ك"أياد رافضيا
سلليأتي كمللا الكللافر وليللس المبتللدع - أي للله وتسللتداما للله

وتغيير كفر، عليه طرأ القاضي: فلو قال مأتأول، لنه تعليله؛
لسللان لنقطللع إمأللاما يللا الحكللم فمللا - بدعللة أو للشللرع،

- إمألاما؟ يلا مألاذا ثلم-  الوليلة حكم عن  خرج- "العبيكان"؟
- الرحمللن؟ رحمللك إمأللاما يللا مأللاذا ثللم-  طللاعته وسللقطت

يللا طاعته فأين - وخلعه عليه القياما المسلمين على ووجب
فللإن ذلللك، أمأكنهللم إن عادل إمأاما  ونصب- الهذيان صاحب

الكللافر". بخلللع القيللاما عليهللم وجللب لطائفة إل ذلك يقع لم
"العللراق" فللي المجاهللدون بلله يقللوما مأللا عيللن اهللل. وهللو

أنللف رغللم و"فلسللطين" و"الشيشللان"، و"أفغانسللتان"،
"العبيكان"!!

إذا : "الكللافر9/78"حاشلليته"  فللي الشللرواني وقللال
الللله يجعللل تعللالى: (ولللن لقللوله إمأللامأته؛ تنعقللد ل تغلللب

لللو الللدين عز الشيخ وقول سبيل)، المؤمأنين على للكافرين
فالذي مأسلما رجل للقضاء فولوا إقليم على الكفار استولى

الخطيللب. قللاله مأا والقرب بظاهر. اه، ليس انعقاده يظهر
علللى كللافر استولى لو أمأا السلما، (كلها) أي: إل اهل. قوله
إمأامأته". اهل. تنعقد فل المأامأة،

يللدي بيللن وجليللة واضللحة العلم أهل نصوص هي هذه
ِو ولللم أدلسللها، لللم القللراء، إخللواني علللى وأنللا عنقهللا، أللل
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وأشللهد المأللور، عليلله اشتبهت لمن لمناقشتها تاما استعداد
خللرج، شللخص أي ومأن ظهر، مأتى الحق إلى راجع أني الله
علللى يحتسللب أن قبللل نفسلله على يحتسب لم مأن خير فل

والصللدع الحللق ببيللان الحتساب كله ذلك مأن وغايتنا غيره،
أو الحكللاما، وأعجللب سللخطوا، أو المأريكللان، رضللي بلله،

لرضللاء طلبللا إل بيضللاء في سوداء وضعنا مأا غضبوا. فوالله
وكيل.  نقول مأا على والله الرحمن،

لل كذي يكون غنى ذا يك ولم عقل ذا كان فمن ِرْج
نعُل له وليست

نعل كذي يكونِحَجى ذا يك ولم مأال ذا كان ومأن
 ِرجل له وليست

***
:  المراء     من     بالغاية     العقلء     تذكير

إلللى أشللير أن أحللب الللردود، هللذه مأللن أبللرح أن قبل
الللله - لعللل مأطولللة لمقالللة تحتللاج الهمية غاية في مأسألة
المعاصللرةا المدارس مأن مأدرسة درجت  لقد- كتابتها ييسر
بعضللهم تحمللس حللتى والسلللطين، المأللراء تقللديس علللى
طالته مأا وكل والسمين، بالغث شحنه كتابا، ذلك في وكتب

وتقللدس المأللراء، تبجل العلم لهل وأقوال نصوص مأن يده
إل الحمللاما دخول عدما الرعية يقول: على كاد حتى الحكاما،

الللتي للنصللوص العقيم الفهم بسبب السلطان!! وهذا بإذن
ترمأللي الللتي الشرعية المقاصد وفهم الباب، هذا في وردت
ذاتها. في غاية الحكاما طاعة صارت حتى إليها،

تحث التي النصوص  كلفأقول: المقال وأختصر
بهللا يللراد وإنما لذاتها، مأقصودةا غير هي المأراء، طاعة على

ُلمأمللي"، عبللارةا: "المأللن فللي ألخصلله غيرهللا، شللئت وإن ا
ن الكفلار بلد فلي يعلد الن وهلو المأة"، "مأصلحة فسمه مأ
الللروس غللزا فبسللببه المتحضللرةا، الللدول أولويللات أولللى

يسللّمى مأللا وهللو العللراق، المأريكللان وغللزا أفغانسللتان،
يطللرون ل الغللرب أن نلحللظ لللذلك القللومأي"؛ ب"المأللن

مأريم، بن لعيسى النصارى إطراء فاق الذي كحالنا حكامأهم
علللى نصبوه إنما للحكم نصبوه مأن أن لدراكهم إل ذلك ومأا

فبملللء وقصللر، فللرط أو بللذيله، لعللب فللإن القومأي، أمأنهم
إستاه. على وبالركل قفاه، على الكف
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ُلمأمللي، بأمأننللا يتللاجرون هم فها نحن، أمأا والقللومأي، ا
فللي رعايللاهم بللاعوا قللد وجهللارا، سرا ونهارا، ليل والوطني

صللارت حللتى ونيويللورك، لنللدن بورصة في النخاسين سوق
والمزابللل والحجللار، الللتراب أسللهم مأللن أخللس أسللهمنا
الفتللان: أنللت هللذا أمأثال أسماعنا يمج كله هذا ومأع والغبار،
المستعان.  والله سلطان، مأن نرضاه ل وسواك مأليكنا،

"المقدمأة" في خلدون ابن - قول الله - رحمك فتأمأل
فقللال: الحكللاما، تنصلليب مألن الشلرعية الغاية  في212 ص

مأن فيها لما ومأشروعيتها المأامأة في الكلما قدمأنا أنا "اعلم
لللدينهم المأللة مأصللالح فللي للنظللر حقيقتهللا وأن المصلللحة،

عليهم". اهل. والمأين وليهم، فهو ودنياهم،

إبراهيم" بن "مأحمد العلمأة عن سابقا نقلته مأا وأكرر
إقامأللة هلو والملدار فقللال: "والكللل الوليللة، مألن الغاية مأن

بحقوقهم". اهل. "فتاوى والقياما المأة، كيان وحفظ الشرع،
.12/173إبراهيم"  بن مأحمد الشيخ سماحة ورسائل

والكلثير، الكلثير جعبللتي فلي أن أخفلي ل الختاما وفي
والحللزان واللما، الهللات مأللن يمللل ول يمكللل ل فللالقلم

جماح كبح رأيت الكريم، القارئ مألل خشية ولكن والغليان،
كللثيرةا، فالشللبهات الشللبهة، هللذه عنللد رحالي بحط قلمي،
ولللو بريطللاني، أو أمأريكللي لمأس يد يردون ل الباطل وأهل
فلن الفاكون، هؤلء بها يهذي وكبيرةا صغيرةا كل نتتبع ذهبنا
البلللوى، بهللا تعللم الللتي الكبللار الشبهات وحسبنا أبدا، ننتهي

المحسللن "عبللد لللب المسللمى الثعبللان هللذا عليهللا ويركللز
.الطالة عن العتذار فأقدما العبيكان" وأشباهه،

ضللال يهللدي أن وكرمألله، بمنلله تعللالى الللله وأسللأل
للطريللق ويهدينا الدين، في البصيرةا يرزقنا وأن المسلمين،
.المستقيم

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
وسلم وصحبه آله وعلى مأحمد، نبينا على الله وصلى
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 ملحق
علوي؟ أياد هو من

بعد الكرادةا، بغداد فى علوى إياد  ولد1944 عاما فى
السابق.  القرن بداية فى الحلة مأن عائلته نزحت أن

مأنطقللة مأللن إيرانيللة أصللول مأللن بالسللاس العائلللة
الشلليعية الفيليللة الكللراد مأن العديد مأنبت الغربية لورستان

العراق، الى ومأذهبية وإثنية اقتصادية لسباب هاجروا الذين
الغازيللة اليرانيللة الجيللوش مأللع مأنهللم أقسللاما جللاء وأيضللا

مأن تحميهم اليرانية الجنسية وكانت العراق، فى واستقروا
الصللفوية الدولللة مأع البروتوكول حسب العثمانى الضطهاد

العثمانى.  الجيش فى الدخول مأن تقيهم أيضا وهى

بطلللب تقللدما قللد كان علوي جعفر العائلة عميد لكن
 لنيللل1930 نهايللة فللى الول فيصللل الملللك الللى خللاص

للبلط السياسللى الكامأللل الللولء ثمنهللا العراقيللة الجنسللية
فللى أثرهللا علللى العائلللة السياسللية. وانخرطللت وتوجهللاته

الكتلللة مأللن جللزءا وأصللبحت الجتماعى السياسى، النشاط
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للحيللاةا الفعلللى القائللد السللعيدى الحللزب مأللع المرتبطللة
عبللد الطللبيب علوى عللم وكان الملكية، للسلطة السياسية

والللدفاع التجللارةا وزيللر علوى على والد وهو علوى، المأير
واشللنطن فللى للسللفارةا حاليا والمرشح بريمر، حكومأة فى

وهنللاك الملكللى العهللد فللى دائللم بشللكل للصللحة را وزي
وعائلللة الجلللبى عائلللة مأع علوى عائلة تربط خاصة علقات
قنللوات عللبر وتمللر التجللارى، بالنشللاط تبللدأ مأكيللة كنعللان

الللى وتنتهللى السللتعمارية الللدوائر مأللع المرتبطة السياسية
الصلللهيونية بالحلقلللات الصللللة ذات الماسلللونية المحافلللل

والقليمية.  المحلية

كليللة الللى مأنهللا وتخللرج البتدائيللة دخللل السللابعة فى
تابعلة والثلانوى العللدادى للمرحلللتين مأدرسلة وهلى بغللداد

التفاقية مأن جزء هى والتى المأريكية، اليسوعية للرسالية
مأللن جللزءا العللراق علللى واشللنطن أمألتهللا الللتى الثقافيللة
العللاما فللى اسللتقلله ونيللله النتللداب انتهللاء علللى مأوافقتها

إتلاوةا فرضللت قللد ايضلا المتحللدةا الوليلات وكانت ،1932
الهولنديللة الفرنسللية البريطانية النفط شركات على نفطية

العراقى.  النفط % مأن23.75 على باستيلئها

الثقافيللة السياسللية السلليطرةا فى دوره المعهد ولهذا
لديها التى أو الملكى العهد فى النخب أولد مأن العديد على

 دخللل1961 عللاما الصللعيد. فللى هللذا فللى سياسللى طموح
انتمللاءه أتللم أن بعللد بغللداد فللى البشرى الطب كلية علوى

علوى استمر الكلية فى السنة، نفس فى البعث حزب الى
مأحلدود طالبلا انويلة، اللث دراسلته فلى اليقلاع نفس على

الشخصللية، والعدوانية الجتماعية بالشراسة يتميز الكفاءةا،
ول وقللاحته فللى يبارى ل كان الجديدةا السياسية حياته وفى

بمللا والمناضلللين الشرفاء لكل اليومأية مأطاردته فى يجارى
قللد كللانت البعللث حللزب فللى وجيللدةا مأهمللة عناصللر فيهللم

ًا عاشللت أو الحزب مأع اختلفت الفكللرى السللجال مأللن نوعلل
السياسى.  والنقاش

السياسللى الضللراب بللدأ  وحيللن1962 عاما نهاية فى
ًا، البعللث حزب قاده الذى الشهير الطلبى أنلله وتللبين عمليلل
للله يعللد الحللزب كللان عسللكرى لنقلب الفعلللى التميهللد
الللى وبالسللتناد الخرى السياسية القوى بعض مأع بالتفاهم

ًا عضللوا علوى كللان فلكهم، فى تدور عسكرية كتل صللدامأي
مألع الجلولت إحلدى فلى سلاقه كسلرت الضلراب هذا فى

مأسللاهما عضوا ايضا علوى السياسية. وكان قاسم شرطة
والللذى البعللث، لحللزب القللومأى الحرس السرى الجهاز فى
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الغتيلالت ببعلض القياما مأثل خاصة مأهمات به مأناطة كانت
العسللكرية أو السياسللية القاسمى النظاما لرمأوز الشخصية
للنقلب.  الموضوعة الخطة مأع انسجامأا

فللى نشرتها مأقالة فى العزاوى هيفاء الدكتورةا وتؤكد
بأنهللا تللايمز انجلوس لوس صحيفة  فى2004 الثانى كانون
علوى وان بغللداد، فى البشرى الطب كلية فى طالبة كانت
يهللدد بلطجيللا وكللونه الدراسى بغبائه حينها فى مأعروفا كان

وأنهللا بالطالبللات، ويتحللرش الشخصللى بمسدسلله الطلبللة
أخلقيللا تللدينه الشخصللية سلللوكياته عللن بمعلومأات تحتفظ

 كللان1963  شللباط8 فللى النقلب نجللاح وسياسلليا. وبعللد
فللى القللومأى الحللرس قللادةا أحد العسكرية بملبسه علوى

مأللن العديللد فللى ليل اليللومأى والمنللاوب ببغللداد الطب كلية
قصللر فى الساسى المركز ولسيما المهمة الحرس مأراكز

المتهملة القلوى مألع الخلاص للتحقيلق مأكتلب حيث النهاية،
الشلليوعى الحللزب مأقللدمأتها وفللى للنقلب مأعاديللة بكونهللا
الناصللرية والقوى الديمقراطية والحزاب القاسمية والقوى
كللان النهايللة قصللر الصغيرةا. وفى السياسية الشلل وبعض
سللليمة. غير أخرى ألقاب الى اضافة القصر طبيب بل يلقب
الشخصللى والعنللف الضللهاد أنللواع كللل مأللارس قللد وكللان

مأراكلز مأختللف فلى المعتقلين مأن المئات على والسياسى
طلب عللللى وتحديلللدا النهايلللة، قصلللر وأهمهلللا الحلللرس

الصلليدلة، السنان، طب البشرى، الطب الطبية المجموعة
الفنية.  الطبية المعاهد

المللوت حللتى بالتعللذيب أساسى بشكل مأتهم وعلوى
ومأن الفترةا تلك فى الناشطة السياسية العناصر مأن للعديد

المللرزا وصللباح الحجللاج فيصللل الللوردى، أهمهللم: مأحمللد
القيللادات مأللن والثلثللة البشللرى، الطللب كليللة فللى الطالبة
إضللافة وهم العراقى، الشيوعى للحزب والسياسية النقابية

بللالخلق ايضللا يمتللازون السياسللى النضللالى وضللعهم الللى
النبيللل. وكللان العللائلى والمنبللت الواسللعة والثقافللة الكريم
نموذجللا الكليللة فللى القليلللة دوامألله سللاعات فللى علوى

ًا مأعه يختلفون الذى الطلبة لكل المطارد للشرطى سياسللي
النتحار.  وحاول النقلب بعد واعتقل شخصيا، أو

عائليللة وسللاطة اثللر فللترةا بعللد سللراحه أطلللق وقللد
الرئيسللى دوره البكللر حسللن لحمللد كللان خاصللة وسياسية

وأعوانه البكر مأع علوى مأصير ارتبط الفترةا تلك ومأن فيها،
المأنللى حنين جهاز الخير شكل وحين حسين، صداما ومأنهم

عناصللره أحللد علوى كلللان والغتيللال للرهللاب السللرى
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العديللد ومأعلله الجهاز تعليمات أمأانه بكل نفذ وقد الساسية،
مأنللاطق فللى أو الجامأعللة فللى الطلبيللة الحللزب كللوادر مأللن

بغداد.  وحارات

مأللع الرمأللزى دوره لعلوي  كللان1968  تموز17 وفى
النقلب نجللاح فللى حنيللن مأللن أمأنيللة وخطللوط شلللل عللدةا

ن التخللص بعلد لسيما السياسى واستتبابه اللداود جنلاح مأ
علوى وكان السلطة، على النهائية الحزب وسيطرةا النايف
فللى خاصة غرفة مأنحه الخير أن درجة الى البكر مأن مأقربا

نجللاحه لتسللهيل مألحللة بصللورةا وسللعى الجمهللورى القصللر
حينللذاك الصللحة وزيللر على بالتأثير الطب كلية مأن وتخرجه
لكللن البكللر، مألن جللدا والقريلب مأصللطفى، علزت اللدكتور

والسبب العلن، الى ظهرت قد وصداما علوى بين الخلفات
علوى ومأنهللم العناصر بعض مأن هاجس لديه كان صداما أن

رداء تلبللس وأن الحزبى السلم بسرعة التسلق تحاول التى
بإرسللال الحللل الفعليللة. وكللان إمأكانياتهللا مأللن أكللبر خاصللا
إكمللال يمكنلله حيللث لنللدن، الى وتحديدا الخارج الى علوى

الحللزب تنظيمللات علللى والشللراف العليللا، الطبية دراسته
وإمأكانيات واسعة صلحيات مأنح وقد والمخابراتية، الطلبية

ادر عللى تعلرف لنلدن وفى مأحدودةا، غير مأادية الملال مأص
الغابللة هذه خلل ومأن الخرى، السرية والحياةا والمخابرات

بالتفاصيل، بغداد الى تصل حوله المعلومأات كانت الجديدةا،
مأحاولللة  الللى1978 عاما فى المأنية الجهزةا سارعت لذلك

كينغسللتون مأنطقللة فللى الخللاص سللكنه فى جسديا تصفيته
عطللور المسلليحية زوجته علوى مأع وكان الشهيرةا، التايمز
ايضللا، مأعله الطبيللة دراسللتها أنجزت قد كانت والتى دويشة
الللى ونقللل المللوت براثن مأن انقاذه مأن زوجته والد وتمكن

ىM16 البريطانيللة المخللابرات مأستشللفيات أحد إيرلنللدا،  ف
الخاصة.  المأنية الحراسة تحت عديدةا أشهر هناك ليرقد

الطريللق تعبيللد فى حاسمة كانت الحادثة هذه أن يبدو
المأنيللة الجهللزةا مأللع خاصللة علقللة إقامأللة نحللو علوى أمأاما

الخبار بعض ثانيا. لكن والمأريكية أول البريطانية السياسية
علوى مأللن المقربين فبعض ذلك، عكس الى تشير الخاصة
مأنللذ المأريكيللة المخلابرات مألع صلت لديه كان أنه يؤكدون
اليسللوعيين البللاء أحللد جنللده حيللث بغداد كلية فى دراسته

الللى بعللدها انتقللل قللد كللان هللذا الروحللى أبللاه فيهللا. وأن
المهمللة المحطللات أحللد الى ذلك بعد سلمه حيث واشنطن

علقتلله حللر بشللكل علوى اسللتعاد لنللدن وفللى بغللداد، فللى
الللى الشخصية المالية أخطائه إحدى أدت حيث المخابراتية

السياسية بالقيادةا أدى مأما للسلطة أمأنى كمين فى يقع أن
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مأما وتحد، بشدةا رفض ولكنه بغداد الى فورا استدعائه الى
فورا.  مأنه التخلص مأحاولة الى بالسلطة دفع

فقللد قللد علوى كللان الغتيللال مأحاولة مأن شفائه بعد
السياسللى بوضللعه الحللزب مأع وعلقته هجرته، التى زوجته

اسللتعادةا مأللن الجتماعيللة صلته بفضل تمكن لكنه السابق،
أساسللا التجللارى العمللل فللى والنغماس الشخصى نشاطه

شديد.  وبحذر الثانوية السياسية الفعالية وفى

وخللالته عسلليران، عائلللة مأللن لبنانيللة علوى والللدةا
وقللد الللبيروتى، الوسللط فللى ومأعروفللة اجتماعيللة ناشللطة
وكللان الطللائى، فللاروق هو يسارى أعمال رجل مأن تزوجت
فلى العراقيلة السياسية القيادات مأن للكثير شخصيا صديقا

بعللض مأللع مأتينللة ايضللا صلللته وكللانت وخارجهللا، السلللطة
بيللروت فللى والسياسة العلما فى البارزةا القيادية العناصر
صللالون وزوجهللا عسلليران لعائلللة وكللانت ولنللدن، وبغللداد
بيلن التحللالفى العللز أيلاما وفللى بغلداد فلى مأفتلوح سياسى
سللنوات بيللن العراقللى الشلليوعى والحللزب الحللاكم البعللث
خللارج الى الجميع هرب السنوات تلك . بعد1978-لل 1972
العلقة هذه كانت الجديد. وهكذا المأوى لندن ومأنها العراق
ًا العائلية الخاصللة وطموحللاته علوى نشللاط فى جديدا زخم
لللم علوى لكللن وشلللته، صللداما علللى الخاص حقده لسيما
الحلفللاء لن الثمانينيللات فللى له خاص عمل بناء مأن يتمكن

كللانوا الخليللج ودول والردن وبريطانيللا المتحللدةا الوليللات
ايللران، مأللع الضللروس حربلله فللى حسللين صللداما يللدعمون
ًا علوى واستفاد أو مأباشللرةا بصللورةا الحللرب هذه مأن تجاري

صلللح الفكيكللى، هللانى الخللرى القيادات مأثل مأباشرةا غير
والخليللج لنللدن بيللن بشللكل مأتنقل الجلللبي أحمللد التكريتى،

مأللؤخرا فضللحه خاصللة. وقللد بريطانيللة وبحمايللة والردن
دعللوى ضللده رفللع حيللث جشعان الله عبد اليمنى المهندس
تجاريللة يافطللة تحللت مأكتبللا وفتللح الحتيللال بتهمللة قضللائية

صللحيفة ذكللرت كمللا اليمللن حللول المعلومأللات جمللع مأهمته
عللبر سللميث شللركة يمثل المكتب وكان الناصرية الوحدوى

شللقيقه تجاريللا مأعلله يتعللاون وكان العامأة، للتوكيلت البحار
السللعودية، فللى للسللفارةا حاليللا المرشللح علوى، صللباح

للمأللم التابعللة القليميللة المنظمللات إحللدى مأللع المرتبللط
بعللض مأللع خاصللة علقات ينسج أن استطاع والذى المتحدةا
الوصللل صلة صباح وكان السعودية، ومأنها الخليجية البلدان

نهايللة الخرى. فللى الجهة مأن والردن والسعودية أخيه بين
رسMI6 الللل  قرعت1989 عاما علوى حيللاةا فللى العمللل  ج

ه وطلبلت علنلى سياسلى تنظيلم ببنلاء العملل مأباشلرةا مأن
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العديد مأع علوى المطلوب. تعاون بالنشاط والبدء مأعارض
المضللمار، هللذا فللى السللابقة البعثيللة المعارضة عناصر مأن

الثللورةا مأجلللس عضللو التكريتى عمر مأقدمأتهم: صلح وفى
تنظيللم قيللادةا عضللو غلما اسللماعيل العلما، ووزيللر سللابقا

صلللح القللديم، البعللثى القيللادى مأعلللة تحسللين سللوريا،
المأللامأى سللليم سللابقا، المركللزى البنللك مأللدير الشلليخلى
أحللداث انفجللرت الثناء هذه البعثى. فى السابق العسكرى
الكللويت. ازدادت الللى العراقللى الللدخول بعللد المنطقللة
الردن، مأللع جديدةا علقات لقامأة وامأتدت علوى نشاطات

أيضا. وكان مأصر الى وأخيرا تركيا، الخليج، دول السعودية،
1991 الثللانى  كللانون10 فللى سللرى بشللكل مأصللر زار قللد

مأللع والتقللى المصللرية الخارجيللة وزارةا مأللن خاصللة وبدعوةا
مأللن يتللألف الوفد كان مأوسي عمرو حينذاك مأفاوضيها كبير

السياسللية السللس وضللع حيللث التكريللتى، وصلللح علوى
الخارجيللة وبيللن للعللراق الللوطنى الوفللاق بيللن للعلقللة

فللى القادمأللة الحرب بأن مأقتنعان الطرفان وكان المصرية،
الحاسللمة النهايللة هللى  سللتكون1991 الثللانى  كللانون17

لللم المصللرى البيللدر حسللابات لكللن حسللين صللداما لنظللاما
المحللور الللى الوفللاق وانكفللأ العلوى، الحقللل مأللع تتطللابق

الكرديلللة المعارضلللة مألللع بالتعلللاون وشلللارك السلللعودى،
 فللى1991 مأللارس مأللؤتمر فللى ليللران التابعللة والسلمأية

بيروت. 

وبعللد وقراراتلله، مأتابعلاته كلل فى فاشل المؤتمر كان
تنظيللم وذهب مأعه، للتفاهم بغداد الى الكراد لجأ التعثر هذا

لنيللل المتحدةا الوليات الى الخرى والشلل العلوى الوفاق
فى الساسى المحور وكان واللوجستية، المادية المساعدةا

مأللع خاصة عائلية صلت وللخير الجلبى، الميدان: أحمد هذا
مأللتزوج علوي إيللاد عللم علوى المأير عبد فالطبيب علوى،

مأللن ايضللا مأللتزوج الجلللبى وأحمد الكبيرةا، الجلبى أخت مأن
هللذه لكللن علوى، أخللوال وهللم اللبنانيللة عسلليران عائلللة

قللد الشلليعية والمذهبيللة ايضللا والتجاريللة العائليللة الصلللت
بيللن المشللهورةا الحللب- الكراهيللة علقللة ايضللا أسسللت

الخاص والمزاج لكليهما الشخصى الطموح أن اذ الطرفين،
الطرفيللن، بيللن والمتللوازن الهللادئ التعللاون مأن عمليا يمنع

فللى هامأشللية علوى عائلللة أن يعتللبر الجلللبى أن مأن ناهيك
كراهيللة يكللن انلله كمللا السياسللى ودورها الجتماعية حياتها
المللادةا هللذه مأن يتجزأ ل جزءا علوى ويعتبر للبعثيين خاصة

الدوليللة والرتباطللات المشللتركة المصللالح لكللن الكريهللة،
ًا كانت الخاصة وتجللاوز المنافسة على التغلب فى لهما عون
مأللع الجلللبى اسللتقر وحيللن اليومأيللة، والحساسلليات الصراع
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وليم وولفويتز، بول تحديدا واشنطن فى الجدد المحافظين
ليللدين، مأايكللل بيللرل، ريتشللارد فللايث، دوغلس كريستول،

اليهوديللة المأنيللة الدراسللات مأركللز وشلللة وولسللى جيمس
1992 تمللوز فللى العراقللى الوطنى المؤتمر لتشكيل جنسا
لعلوى وكللان العمللل، هللذا فللى الخللاص دوره لعلوى كللان

النتفاضللة انفجللرت فقللد ،1991 حللرب بعللد جديدةا صلت
أهللدافها، تحقيللق مأللن وفشلللت الحللرب، انتهاء بعد مأباشرةا

والعسللكريين المللدنيين مأللن المئللات هللرب الهزيمللة وبعللد
بالنسبة الخلص هو علوى وكان العراق، خارج الى البعثيين

مأنهللم ونللذكر وطائفيللة، وشخصللية سياسللية لسللباب إليهم
توفيللق حسللين، الحللاج فللارس أمأثللال مأللن العسللكريون

الحى، نجيب العبيدى، سعد الياسرى، اللدليمى، مأهلدى الص
السياسليين ومألن الشلهوانى، اللله عبلد السلامأرائى وفيلق
هشللاما العطيللة، غسللان الجبللورى، حامأللد توفيللق، آرشللد

الللوطنى الوفللاق مأللع جميعللا هللؤلء تعللاون وقللد الشللاوى،
فللى عقللده انفللرط التعاون هذا لكن الجلبى، مأع أو العلوى

التكريللتى، صلللح مأللع علوى اختلف جهة فمن ،1993 عاما
بخلف التكريللتى مأللع التعاون رفضت المأريكية الجهزةا لن

علللى المشللرفين أحللد كللان بللأنه مأتأكللدةا لكونهللا السعودية
ًا اليهود شنق فللإن لللذلك بغللداد،  فللى1969 عللاما فللى علنلل

مأللع التكريتى وانسحب الوطنى، الوفاق فى حدث النقساما
وشللكلوا الخللرى الوسللطية القيادات وبعض الحديثى راشد

الديمقراطى.  الوفاق

اعدCIA الل مأع تعاونه فى العلوى استمر نشللاطه  وتص
ومأللن المأريكيللة الجهللزةا مأللع فبالتعللاون السنوات، تلك فى

اسللتطاع العللراق شللمال فللى لله خلاص مأكتللب وجود خلل
-ل 1992 بين إرسال علوى السليارات مألن  العديلد1995 

بللاص فللى مأنهللا تفجيرات بعدةا والقياما بغداد، الى المفخخة
ألعللاب مأدينللة فللى وكللذلك السللينما دور إحدى وفى طلبى

بأن باير روبرت السابق المخابرات ضابط للطفال. ويقول
جشللعا كللان وإنلله النشاطات هذه فى كفء غير كان علوى

صلللت لعلوى بللأن يشللك بللاير ان كمللا الماليللة نوايللاه فللى
المحلللل بولك كينيث ويعلق العراقية، المخابرات مأع خاصة

الخارجيلللة قلللات العل مأجللللس وعضلللو الهلللاما السياسلللى
بأنه بعلوى المأريكية المأنية الجهزةا اهتماما على المأريكية
علللى للقبللض حرامأللى أرسللل الشللهير المثللل مأللع يتماشللى

المتميللز المأنللى الخللبير بيرجللر صللموئيل حرامأللى!! لكللن
أقللل علوى بأن يعتقد كلينتون بيل لدى الخاص والمستشار

الللتى هللى الخاصللة الظروف وأن الجلبى مأن وأهمية حيوية
كللان علوى لن وذلللك حاليللا، الللوراء الللى بللالجلبى دفعللت
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1992 أعللواما فللى بهللا قللاما الللتى المهمللات كللل فى فاشل
التصللالت لللديه أن يللدعى علوى أن مأللن بللالرغم ،1995

العسللكرى الجهللاز أو جهة مأن الشيعية الطائفة مأع الواسعة
بللأن بيرجللر الخللرى. ويعتقللد الجهات مأن المدنى أو البعثى

لطمللوحه الجلللبى الى تطمئن ل كانت المأريكية المخابرات
الللى دفعهللا مأمللا المسللتهترةا، الحللادةا وتصللرفاته العلنللى
ول يتناطح ل العلوى، مأثل صغيرةا ركيزةا على دومأا العتماد
عللاما فى العلوى الفشل ذروةا خاصة. وكان خطورةا يشكل
عسللكرية انقلبيللة بمحاولللة قيللامأه فى أخفق حيث ،1995
بالمحطللة علنللا العراقيللة المخللابرات اتصلللت أثرهللا علللى

شللكل ذلللك بالكارثللة!! وبعللد وأخبرتها عمان فى المأريكية
ًا علوى نحو مأوجه سرية حزبية إذاعة مأع للوفاق خاصا مأكتب
الملللك قبللل مأللن مأباشرةا وبرعاية عمان الردن فى العراق
الوحيد التنظيم هو وكان الردنية، ةا المأني والجهزةا حسين

الكريللم عبللد ويعتقللد الردنيللة، السللاحة فللى بلله المسللموح
علوى فشللل أن السللابق الردنللى الوزراء رئيس الكباريتى

قبللل مأللن جيللد بشللكل مأخترقللة تنظيمللاته أن الللى مأللرده
الللذى الساسى السبب المتدربة. لكن العراقية المخابرات

بيللتر الخللبير بللرأى والمأريكيللة البريطانيللة الجهللزةا جعللل
بللأنه أقنعهللم قللد كللان الخيللر أن هللو بعلوى تثق سيموندز،

والجيللش الحللزب فللى مأوجودين آخرين أشخاص مأن يمكنه
أمأريكللا مأللع التعاون طريق الى ثانية مأرةا الحزب ارجاع مأن

والسلللطة!! كللذلك الحللزب صللداما اختطف أن بعد والغرب
العراق تحرير قانون سن  حيث1998 عاما ومأنذ علوى فإن
الخاصللة الوثللائق يسرب بدأ المأريكى، الكونجرس قبل مأن

السللرية  النشللاطات1بخصللوص:  السللرية والمعلومأللات
النظللاما بيللن الخاصة  العلقات2 العراقى النووى للمشروع
الصللحفى فضللح الصولية. وقد القاعدةا وتنظيمات العراقى

المللذكور نشللر وقللد مأللؤخرا، الكاذيب هذه هوسينبال مأارك
وثيقلة سللرب الللذى هلو الللدباغ العقيد المنشق الضابط بأن

الللدمأار أسلحة نقل قد العراقى النظاما أن كون حول مأزيفة
!! وقللد2002 عاما بداية فى المأامأية الخطوط الى الشامأل
المعلومأللات هللذه أن الللى تلجللراف الللديلى جريللدةا أشارت
ًا البريطانية الدارةا الى علوى جهاز سربها النظللاما أن ذاكر

 دقيقة. 45 خلل عاما هجوما شن على قادر

نشللرت قللد البريطانيللة الندبنللدنت صللحيفة وكللانت
سللأل . وحيللن1997 عللاما فللى صللفحاتها فللى ذلك تفاصيل
سى بى بى مأحطة فى علوى فترةا قبل بروكاو توما المعلق

دمأللار أسلللحة يملللك ل الللذى العراق فى الحرب جدوى عن
بيللن صلللة وجللود عللدما يؤكللد الكونجرس تقرير وأن شامأل،
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ضللد أساسللية الحللرب بللأن بصلللف أجللابه والقاعدةا العراق
ة صلت للعراق وبأن الرهاب ن بلدأت القاعلدةا مألع مأهم مأ

الممارسللات عن سأله ذلك. وحين مأن مأتأكد وأنه السودان
بللأن الوقاحللة بنفللس ايضللا أجللابه العللراق، فللى تحدث التى

الديمقراطيللة مأفللاهيم عللن تختلللف خاصللة تقاليللد للعللراق
لديكم. 

نقللاط بتسللجيل الفضلليحة مأعالجللة الللى علوى سارع
قللادةا بيللن والللدائر الخفللى الصللراع هذا فى لصالحه جديدةا

الخاصللة. الدارات مأختلللف فللى المأريكيللة المأنيللة الجهزةا
بللدران نللورى صللهره مأللع خللاص تفللاهم الللى علوى توصللل

ًا الخاص المستشار مأوسللكو، فى العراقية السفارةا فى علن
المخللابرات لقسللم الول المسللئول عمليللا كللان والللذى
مأعلله حللامأل الخيللر بأجمعهللا. وانشللق أوروبللا فللى العراقية

عللاما والمأريكية. فى البريطانية للمخابرات مأهمة مأعلومأات
عملية فى انى الطالب مأع ايضا هزما قد الجلبى  كان1996
وإعللداما إليهللا العراقللى الجيللش ودخللول الشللهيرةا اربيللل
الفضائح!!  فى الكل الجلبى. تساوى قيادات مأن المئات

فللى تعيللن الللذى الحكللم مأجلللس الللى علوى دخللل
الدوريللة الرئاسللة هيئللة  مأللن9 ضمن  وانتخب13/7/2003

المحاصلللة ضلللمن  والمنصلللب25 ال المجللللس لمجملللوع
مأللع الكامأللل وبالتعللاون بريمللر سنها التى والعرقية الطائفية

2002 نيسللان فللى البنتللاجون شللكلها  الللتى100 لللال لجنللة
المأنيللة للجنللة رئاسته فى بريمر مأع تعاونه بعد علوى باشر

ومأرتبط للمجلس خاص أمأنى جهاز بناء فى الحكم لمجلس
الصللحفى المؤقتة. يؤكللد الحتلل لسلطة المأنى الجهاز مأع

وصللاحب دريفللوس روبللرت الشللهير والمعلللق مأيكللو كيرت
مأللع وبالتعللاون علوى بأن سيمورهيرش المتميز التحقيقات

لفللرق سللرى جهللاز بناء فى  باشراCIA لال مأدير تينيت جورج
بنللى الذى بالجهاز شبيه خاص برنامأج ضمن الخاصة الموت

برنامأللج ضللمن حينهللا أنشللئ والذى ،1968 عاما فيتناما فى
مأاليلللة، تغطيلللة لعلوى أعطيلللت وقلللد فينيكلللس، يسلللمى

مأجمللوع مأن  مأليارات3 حدود الى تصل بريمر مأع وبالتعاون
غسلللت العراق؟!! وقللد إعمار خدمأة فى وضعت  مأليارا87

الماليللة العتمللاد لئحللة ضللمن الخللاص الجهللاز هللذا أمأللوال
العللدد وكللان العللراق، فى المأريكية الخاصة الجوية للقوات

CIA لللال مأللن  ضابطا275 على يحتوى الجهاز لهذا سى السا

المأنية الجهزةا مأع المتعاونين العراقيين مأن أنفار بضعة مأع
ابراهيللم المنشللق الضللابط وبقيللادةا السللابقة، العراقيللة

وضللعت قللد الجهللاز لهللذا الملئمة الخطط الجنابى. وكانت
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ىCIA لللال مأقر علوى زار وحين ،2003 الول كانون مأنذ  ف
اسللتمع قللد علوى أن المتحدةا. ويبدو الوليات فى فيرجينيا

،CIA لال قبل مأن عديدةا نصائح الى تلك زيارته فى بللدأ فقد  
المأريكيللة الصحافة فى المتتالية المقالت بكتابة أثرها على

سلللترتي اللللوول تلللايمز، نيويلللورك بوسلللت، الواشلللنطن
مأللن الساسللى الهللدف وكللان التحللاد، الخليجيللة والصحافة
عن والدفاع المأريكية المأنية بالجهزةا الشادةا هو المقالت
خاصللا نقللدا وجلله المقاومأة!! كللذلك الرهاب ضد نشاطاتها

التى المحمومأة والنشاطات السابقة والجهزةا الجيش لحل
وأعوانه.  الجلبى بقيادةا البعث اجتثاث لجان بها تقوما

يونيللو مأطلللع فى نيويوزويك مأجلة فى مأيلنداليو كتبت
علللى المحسللوبة الللدوائر بعللض مأللن قريبة وهى المنصوما،

الى القرب هو بغداد فى حدث مأا بأن المركزية المخابرات
علللى القضاء فى المخابرات نجحت فقد الصامأت، النقلب

رئاسللة فللى علوى فللرض مأللن وتمكنللت نهائيا الجلبى نفوذ
الللذى بريمللر قبللل مأللن الفورية وبالموافقة المؤقتة الوزارةا

العللراق مأن الهروب فى ورغب ثقيل أصبح وجوده بأن شعر
الكللراد الحللرب أمأللراء المخللابرات أجللبرت بسللرعة. وقللد

سللمير أمأثللال التجللار مأللن النصابين وبعض الشيعة والمللى
وثيقللة علللى التوقيللع علللى السللابقين والضللباط الصميدعي

لهللذه المهللزوما المتحللدةا المأللم تأييد مأن وبالرغم النقلب،
مأمثللل ايصللال فللى فشللل الللذى البراهيمللى فللإن الخطللوةا

حسللين الفيزيلاوى العلالم الدكتور الرئاسة الى للتكنوقراط
فضللح قللد السيسللتاني المرجللع مأللن والقريب الشهرستانى

مأجلس بأن البراهيمى كشف فقد المهزلة، هذه مأن فصول
وان تللاما بانصللياع القللرارات كللل على وافق المأمأور الحكم

ًا بذلت التى المحاولت كل فاشلللة هللى العكس لتصوير علن
وهللو الصلليت سلليئة المأريكيللة الدعايللة إطللار فللى وتنخرط

أجللل مأللن المتواطئة الشلة هذه بأن البراهيمى جيدا يعرف
أساسللى جزء هى والمالية السياسية المغانم على الحصول

أو العسلللكرية أو السياسلللية بجلللوانبه الحتلل إدارةا مألللن
السللابق البعللثى علوى يسللتحقون بللذلك وأنهم القتصادية،

مألن المقربيلن أحلد وحسب وببساطة الحالى، والمخابراتى
أسللوأ جمللع فقللد العراقى، للشارع بالنسبة فإنه البراهيمى
الحتلل ظلللل فلللى لللللوزارةا رئيسلللا ليكلللون الصلللفات

الملللك عللن صدر الذى الرأى يلخص وهو النجلوسكسونى،
قللوى رجللل الللى بحاجللة العراق بأن الثانى، عبدالله الردنى

والحللس المخابراتيللة الكفللاءةا بيللن يجمللع علوى، مأثللل
الفللورى، والقتللل بالقوةا السياسية المأور حل فى الغرائزى

تسللليم مأن أسابيع ثلثة مأن أقل بعد جرت التى الحادثة ومأا
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هللذه علللى مأؤشللر إل هى مأا مأؤقت، للوزراء كرئيس مأهامأه
النفجللارات مأع مأباشرةا تفجرت لديه كانت التى المأكانيات

المناطق مأن الكثير فى المسلحة الشعبية للنتفاضة الهائلة
بعقوبللة، بهللرز، الموصللل، الفلوجة، مأقدمأتها وفى البلد فى

وكربلء. البصرةا، العمارةا، الناصرية، النجف،الكوت، بغداد،

هيرالللد مأورننللخ سلليدنى جريللدةا مأراسللل فضللح فقللد
رهيبللة حادثللة جللو مأاك بول المعروفة أيج ومأجلة السترالية

العامأرية ناحية فى أمأنى مأجمع فى جرت البدان لها تقشعر
كيو مأاك مأاسكين القدير المذيع أجرى وقد بغداد، غرب فى
مأللع مأقابلللة السللترالية الذاعللة هيئللة وتليفزيللون إذاعة مأن

فللى نشللره مأللا بالتفاصلليل كللرر حيللث المللذكور، الصللحفى
المأنيللة الجهللزةا الصللحفى وتحللدى المللذكورةا، الجريللدةا
الحللديث ومألخللص ذلللك، بتكللذيب لعلوى التابعة والعلمأية
العامأريلة فلى المأنللى المجمع الى ذهب علوى ان والحادثة

النقيللب. فلح الداخليللة وزيللر يرافقه مأفاجئة مأيدانية بزيارةا
حزيللران مأللن الخيللر السللبوع حللدود فللى الزيللارةا كللانت

المجمللع مأللدير مأللع علوى اجتمللع المجمللع الماضللى. فللى
وأكللد الجللدد، الشرطة مأن ومأجموعة الله عبد رعد الجنرال

مأع التعامأل فى العالى القسوةا أسلوب استعمال أهمية لهم
الشرطة حماية على عازمأة وحكومأته علوى وأن الرهابيين

مأصللداقية لهللم يثبللت مأنهللم. ولكللى للنتقاما مأحاولة أى مأن
مأسدسلله شللاهرا انللدفع والتزامأللاته وتفسلليراته قراراتلله

ًا الشخصللى أمأللر حيللث المجمللع، مأيللدان باتجللاه بلله ومألوحلل
الجللدار الى  وضعوا7 عدهم الرهابيين مأن مأجموعة بحبس
اطلق الللى علوى العيللن. بللادر ومأعصللوبى اليللدى مأكبلى

مأنهللم، سللتة سقط حيث المعتقلين هؤلء رؤوس على النار
ًا السابع وبقى قللد السللترالى الصحفى بدمأائه. كان مأغمور

والللى خاصللة وبطريقة مأختلفة شخصية أحاديث الى استمع
مأتشابهة.  تفاصيل

فللى ودفنهللا الجثللث نقللل كيفيللة الشللاهدان وذكللر
السللماء ومأن المشهور، غريب أبو لسجن القريبة الصحراء

عللامأر الحسللمى، الللله عبد الشهادةا: أحمد فى ذكرت التى
أحمللد مأهللدى وليللد هللو والثللالث القدسللية، مأحمللد لطفللى

فلح الداخليللة وزيللر بللأن الشللاهدان أكللد وقللد السللامأرائى
وتحديلللدا المعتقليلللن عللللى الجهلللاز يريلللد كلللان النقيلللب

النقيللب بيللت نسللف فى شاركوا قد كانوا لنهم السامأرائى،
الشخصية.  حراسته مأن العديد وتصفية سامأراء فى
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السياسية اللجنة عن
لمتابعة

الحتلل مأع المتعاونين
بالعراق
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