
الرحيم الرحمن الله بسم

ورعاه الله حفظه حامد مصطفى الفاضل السأتاذ الكريم الخأ

وبركاته. الله رحمة عليكم السلما

والدنيا. الدين في حال خير على تكونوا أن تعالى الله نسأل

حال خير على وإياكم يجمعنا أن الله ونسأل والمنة، الحمد ولله بخير نحن
والخرة. الدنيا في

الكريم: أخي

بهخم وتثخق ويعرفونخك تعرفهخم -الخذين الخخوة من ومجموعة اطلعت لقد
وغبخخار المعخخارك ومعخخامع القتخخال سخخاحات فخخي طويلخخة سنوات وعايشتهم

عخخن ومقالت كتب من  باسمكم نشر ما بعض الله- على سبيل في السير
في (صليب كتابي في جاء ما وبالذات أفغانستان، في والمجاهدين الجهاد
المطاريد) . (حرب قندهار) و سماء

احتخخواه مخخا وبخخالخص المنشخخورات، تلك تضمنته ما بعض انتباهنا لفت وقد
عنخخدها، التوقخخف تسخختحق أمخخور قنخخدهار) مخخن سخخماء فخخي (صخخليب كتخخاب

أمخخورا ضخخم فقخخد الصخخحيحة، الحقائق من ذكر ما بعض جانب إلى فالكتاب
بالحقيقة!! علقة أية لها وليست بالواقع، لها صلة ل أخرى

أخيخخه علخخى للمخخؤمن حخخق هخخو الخخذي العخخاما الخخخوي النصخخح بخخاب ومن وأنا
أرض فخخي سنوات بك ربطتني التي الخاصة الخوة علقة وبحكم المؤمن،
علخخي الخخواجب مخخن رأيت وتوثيقها، للجميع الحقيقة بيان باب ومن الجهاد،

تضمنها  التي المور تلك بعض على الخوة وتعليقات تعليقاتي لك أنقل أن
أكخخثر عليهخخا شخخاهدين وهم وإياك كنت التي الحقائق تخالف والتي الكتاب،

الحياة!! قيد على زالو ل الذين الخوة من غيرنا مع

النقخخد فخخي جرأتك المعروفة مزاياك من فأنت صدرك، لي يتسع أن وأرجو
إخوانه. على به يبخل فلن الحق، هذا نفسه منح ومن أحيانا، فيه وحدتك



فخخي متمثل الكتخخاب تضخخمنه مخخا بعض على تعليقي يكون أن أحاول وسوف
معنخخا وعاشخخها معخخك، أكثرهخخا أو عشخختها الخختي والوقائع الحقائق من نماذج
الحمد. ولله الحياة قيد على زالو ول ، وثقتك ثقتي محل هم كثيرون إخوة

مهمتين: حقيقتين على أؤكد أن أريد الموضوع صلب في الشروع وقبل

أن اعتقخخد شخخهرين فبخخل للكتاب قراءتي غاية إلى كنت أنني وهي -1
علخخى هخخو يعتقخخد مخخا إل يكتخخب ول يقخخول ل حامخخد مصطفى الستاذ

طريقخخة هخخي أصدقائه بعض مع مشكلته وكانت الحقيقة، أنه القل
لها. نقله في صدقه عدما وليست للحقيقة، نشره

نشخخر تأجيخخل عليخخك واقخخترحت قبخخل مخخن لك أرسلت قد أنني تتذكر ولعلك
مناسخخبا ليخخس الخخوقت أن أرى المكخخي) لنخخي (هاشخخم أيخخاما الحقخخائق بعض

الخصخخوما هخخم يومئخخذ نشخخرها مخخن والمسخختفيد الظخخروف، تلك في لنشرها
  حقائق منها كثير أن يومها معك أختلف ولم رأيي، في والعداء

قنخخدهار) سخخماء فخخي (صخخليب وخاصخخة الخيخخرة الكتخخب قخخراءة بعخخد ولكني
في الموجود الحقائق تشويه حجم أن واكتشفت ، السابقة قناعتي اهتزت
له!! لئق مخرج إيجاد أو تبريره أو تفسيره يصعب الكتاب

الحقيقخخة تذبخخح بينما صامتين الخوة وبقية أقف أن علي الصعب من وكان
. بها يكفر من أول انك اعرف أهداف أجل من التاريخ ويزور

صخخدور أسخختبعد فأنا حقيقة، إليك الكتاب نسبة في أشك جعلني المر وهذا
الكريم. شخصك عن المور هذه مثل

شخصيا( مخخع لك وليس للكتاب القوال أنسب التعليق هذا في فأنا ولذلك
باسخمك صخدر لكخونه أنخت وهخو إليخه المشخار بصخيغة كلمخي سأذكر أنني

المنكرة المور هذه كتبت الذي أنت تكون أن أستبعد لنني الكريم) ،

في وسابقتك ومنزلتك مكانتك الكريم شيخنا لك تبقى فسوف يكن ومهما
الله.  شاء إن الناس وعند الله وعند عندي محفوظة الجهاد

بمخا المراحخل مخن مرحلخًة ينقخد نقدي كتاٌب هو الكتاب أن أشك ل-2
ّنقخخاد عنخخد المعلخخوما مخخن ولكخخن وسخخلبيات، إيجابيخخات مخخن فيهخخا ال



والتحقيخخر المطلخخق، الهخخدما بصخخيغة يكخخون ل النقخخد أن المنصخخفين
ٍد إلخخى للبعخخض المباشخخر والتهخخاما والتسفيه ًا  وصخخل حخخ إلخخى أحيانخخ
هنخخاك أن للقارئ يوحي مما برهان، ول دليٍل بل ذلك وكل التخوين،

مخخن بعخخض مخخع الكخخاتب جنخخبي بيخخن تشخختعل نارهخخا زالخخت ل معركة
قلمخخه خلل مخخن المناسخخبة الفرصخخة وجخخد وقخخد وعايشوه عاصروه
مخخن ذلخخك يخخؤديه مخخا إلخخى النظخخر دون وبينهم بينه الحساب لتصفية

فكيخخف صخخحيحة التهامخخات كخخانت لخخو فيمخخا -هذا قاتلة سلبية نتائج
عليها. دليل ول بها مشكوك وهي

يريخخد وكأنه الحداث بعد الحال إليه وصل ما آذاه الكاتب أن واضح-3
ًا معه من وحليف حليفه النجاح أخطخخاء هنخخاك أن يعلم ل وكأنه دائم

الطيخخب، مخخن الخبيث الله ليميز واختيار وتنقية وتمحيص وابتلءات
ًا نعرفك والخوة ولنني الوليخخد أبخخا أن لقلنخخا صخخدقك ونعخخرف جيخخد
مخخن الوليد) كخخان أنه(أبا مع الورطة بهذه أدخله ممن بكلمه ينتقم
, ويتهمه ويهاجمه اليوما ينتقده له والمؤيدين المدافعين وأكثر أكبر
بجدارة. السياسي مستشاره كان بل

الكريم أخي

بعخخض أذكخخر أن أريخخد المثلخخة وذكر التعليق، تفاصيل في في الدخول وقبل
الكتاب. على العامة الملحظات

يخخدرك آخخخره إلخخى أولخه مخخن للكتاب القارئ أن  : هي الولى الملحظة
سخخبب- وبخخدون - بسخخبب  كاسح هجوما هو جوهره في الكتاب أن  بسهولة

تصخخفهم الخخذين المجاهخخدون مقخخدمتهم وفخخي المجاهدين، شرائح أهم على
أسخخامة)، الشخخيخ وأميرهخخا (القاعخخدة نظرك وجهة من (بالسلفية) وتمثلهم

البوسنة.....الخ. أو الشيشان في المجاهدين من شاكلتهم على ومن

الهجوما. هذا من مقدرا نصيبا طالبان حركة نالت كما

والطاجيخخك، الوزبخخك الخوة من قلة إل الكاسح الهجوما هذا من يسلم ولم
يبخخدو، مخخا علخخى  السخخلمية وبالجمهوريخخة بخخك علقتهخخم  لهم شفعت الذين

الطخراء مخن وافخرا نصخيبا نخالوا بخل الكاسخح، الهجخوما هخذا مخن فسخلموا
والمديح!!



هخخذا لخدمخخة سخخيقت الحقيقخخة فخخي هي أخرى أمور من الكتاب تضمنه وما
الهدف.

نقخخدك أن أرى أننخخي إل البنخخاء، النقخخد بحخخق لخخك اقخخر الخخذي الخخوقت فخخي و
متحيزا، ظالما كان بل متوازنا، ول موضوعيا يكن لم وقياداتهم للمجاهدين

محاولخخة عنخخاء نفسخخك تكلخخف لخخم باطلخخة تهمخخا اتهمتهخخم حيخخن ظلمتهم فقد
بمخخا وتضخخحياتهم  حسخخناتهم لهخخم تذكر لم حين أخرى مرة إثباتها،وظلمتهم

بدقة. عليها مطلع أنك مع حجمها، مع يتناسب

الكلما. لهذا تفصيلية أمثلة معنا تأتي وسوف

الصخخحيحة) (العقيخخدة أصخخحاب تيار حملت الذي الوقت ففي المقابل وفي
التي والكوارث والمجاهدين، الجهاد على التآمر مسئولية تعبيرك حد على
مخخن بخخه قخخاموا ما الفاسدة) مسئولية (العقيدة أصحاب تحمل لم به، حلت
وخيانخخة الجهخخاد علخخى التخخآمر فخخي به يفاخرون زالوا ول كانوا مكشوف دور

بالكامل!! عليها مطلع وأنت المجاهدين،

الكريم؟ أخي والعدل النصاف من هذا فهل

هدما في المتمثلة فكرته خدمة سبيل في الكتاب أنالثانية:  الملحظة
مسخخئولية وتحميلخخه وفكخخره، عنخخه الحخخديث سخخبق الذي الجهادي التيار هذا

من بها الله أنزل ما التي التهم من هائل كما حشد به، يقم لم وما به ماقاما
.سلطان

يلى: فيما سنذكرها التي والمثلة النماذج خلل من ماسنراه وهذا

 سبتمبر11 عمليات الول: حول المثال

فخخي كلمخخه جخخاء وقخخد  نخخواح عخخدة مخخن سخخبتمبر عمليات على الكتاب تكلم
بالمغالطات. مليئا للحقيقة، مخالفا معظمه

غريبخخة نظخخر وجهخخة الكتخخاب تبنخخى بالعمليات، قامت التي الجهة حيث فمن
فيقخخول بهخخا، قاما الذي هو القاعدة تنظيم كون في يشكك تارة فهو عجيبة،

أبادا جللا نجم لدان بن أن المريكية الداعاءات صحت " ولو مثل



ص  (الصخخخليب الدولي...." التجارة مركز مباني تدمير وراء يقف
46(

يحرص ولكنه بالعمليات، قامت التي هي القاعدة أن بحقيقة يعترف وتارة
هخخي المريكيخخة المخخخبرات أن فيخخدعي ذلك، في شرف أي يسلبها أن على

بها القياما في مهمتها وسهلت للعمليات استدرجتها التي !!!

هههى الكههاتب يتبناههها التى النظرية " ولكنبالحرف:  الكتاب يقول
فة"  لعمليهة تجهز كانت أمريكا أن ائرات عاص عهام منهذ"  الط

أمنههى إخههتراق عههبر القاعههدة تنظيههم إليها م،وتستدرج 1997
". باكستان و اوروبا فى تعيش بعناصر للتنظيم

السرائيلي!! للموساد العمليات في آخر دورا فيضيف يتنفل وتارة

قندهار.) سماء في صليب كتاب  من311ص (انظر

عخخدما على مقتصرا كان العمليات في المريكي الدور أن يرى أخرى وتارة
بها! العلم مع إيقافها

التالي: النص في ذلك كل معي اقرأ

 م) .2001(  العربية الطائرات عاصفة ...وفى"الكتاب:  يقول

" بعمليههة أمريكيههة أمنيههة جهههات معرفة إلى تشير كثيرة دالئل
وصلت عديدة تحذيرات . وأن تنفيذها " قبل الطائرات عاصفة

تههم وقههد ، مسههتوى أعلههى علههى المريكيههن المسههئولين إلههى
"جميًعا. تجاهلها

النخخص وفي بالعمليات، المريكان علم مجرد يثبت النص هذا في أنه لحظ
للعمليات)!! كانو(يجهزون الذين هم أنهم يثبت قبله الذي

إلخخى التحخخذيرات تجاهل مرحلة تجاوز المريكي الدور أن يرى أخرى وتارة
المهمة. تسهيل مرحلة

الكتاب: قول معي تابع



إفسههاح تههم قد العملية هذه أن على دالئل ذلك من الداهى بل"
. لها إنجازهم وتسهيل لمنفذيها الطريق

ذهههاب عههدم هههو أمريكيهها إتخههاذه تههم الههذى الوحيههد الجههراء"
عملهههم إلههى – آلفا أربعههة وعدداهم – يومها اليهودا الموظفين

أعمههالهم إلههى اليهودا زملؤاهم يذهب لم كما التجارة أبراج فى
إداعههاء حسههب ، أخههرى طههائرة صههدمته الههذى البنتههاجون فههى

المريكية. السلطات

مههؤامرة ببسههاطة كههان  م،2001  سأبتمبر11 فى ماحدث إذن"
لتأييههد إسأههتدراجه لجههل شههعبها على المريكية الداارة حاكتها

بههها تغيههر العسههكرية" الههتى "وتهويلتها المبريالى مشروعها
إسأههتدرجت أنههها والعجههب"العههالم.  فههى السياسأههية الحقههائق
منشههآت تههدمر داوليههة" كههي " إرهابيههة لمنظمة العمل وسأهلت

أن الحكومة تلك على مفروض مواطنين، وتقتل

الرهههاب علههى العالميههة "الحههرب لتبرير حدث ما تحميهم. هذا
أفغانستان. على بالحرب بدأت (السألم) " والتى

جامعههة تهمههة شههامل، دامار أسألحة "تهمة" حيازة كانت وكما "
تهمهة بهأن الحهرب. نهذكر لتهبرير العههراق ثههم أفغانسهتان بيههن

ضههبطت فالقاعههدة مشههتركة، تهمههة أيًضهها "الرهههاب" كههانت
وسأهههلت المريكيههة الحكومة لها أعدتها التى بالجريمة متلبسة

 صورة. وأتم بأيسر بها القيام لها

مفتوحة بعيون الدولة إرهاب مارس قد حسين صدام كان وإذا"
" مارسأههت القاعههدة المتحههدة- فههإن الوليات مع واضح وإتفاق
أمريكههى وبإسأههتدراج مغلقههة، الدولى" بعيههون التنظيم إرهاب
"كامل.

280 ص قنخخدهار سخخماء فخخي صخخليب كتاب من منقولة السابقة (النصوص
بعدها) وما



الهميخخة مخخن الدرجخخة بهخخذه موضخخوع عن يتحدث كتاب يتبنى أن لعجب إنه
كخخانوا ومخخن بالعمليخخات، قاموا من رواية تخالف التي الغريبة النظرية هذه
عليها!! شهودا كانوا ومن لها، هدفا

أن يخخرى فهخخو ، مهمخخة واسخختنتاجات أمخخورا هذه نظريته على يبني والكتاب
تخخم لو ذلك لن عدن (كول) في مدمرتهم تدمير على يردوا لم المريكيين

المخطخخط سخخيلغي القاعخخدة مع لها يخططون التي الطائرات عاصفة قبل
الكتاب. زعم حسب  الرهاب على حربه في المريكي

قبههل للقاعههدة قويههة ضربة توجيه وكان "نصه:  ما الكتاب في جاء
كان ، كولا المدمرة لضرب إنتقاما ،"  الطائرات عاصفة" تنفيذ

السألم على عالمية حرب شن في المريكى المخطط سأيلغى
كههولا عمليههة مههرت لذا" .  السألمى الرهاب مكافحة" بدعوى

)181ص (الصليب ") .بلعقاب

غيخخر أنخخه جيدا تعرف أنك شك ل الذي الكلما، هذا على طبعا اعقب لن وأنا
القاعخخدة     اسخختدرجت     قد     أمريكا     كانت     إذا:  وهو سؤال أسأل ولكني صحيح،

تضخخرب     ولخخم     الكتخخاب،     زعخخم     حسخخب     الطخخائرات      لعاصخخفة1997     سخخنة     منذ
شخخاملة     حخخرب     شخخن     فرصة     تفوت     ل     حتى     كول     المدمرة     ضرب     بعد     القاعدة

سخخنة     كخخروز     صواريخ     عاصفة     شنت     فلماذا     الكتاب،     يزعم     كما     الرهاب     على
تحضخيرها     بخدء     مخن     سخنة     بعد     تاريخ     وهو     والسودان     أفغانستان      على1998

إليها؟!!     القاعدة     واستدراج      الطائرات     لعاصفة     المفترض

تفخخوت ل حخختى إفريقيخخا شخخرق فخخي سخخفارتيها ضرب على تسكت لم لماذا
لتهيئتها؟ القاعدة تستدرج بدأت كانت التي الثمينة الفرصة

وهخخي ،تمامهها     اليرانيههة     المخههابرات     نظههر     وجهة     الكتاب     تبنى     لقد
اختلق تعمخخدها مسخخاوئها أقل نظرية أنها غيرها قبل الكاتب يعرف  نظرية

والسياسي. الطائفي بالحقد مدفوعة وترويجها، الكاذيب

يتعلخخق آخخخر جخخانب المطاريخخد) وفخخي (حخخرب كتخخاب إلخخى قليل انتقلنخخا وإذا
فالكتخاب موضخع، مخن أكخثر في نفسه يناقض الكتاب نجد سبتمبر بأحداث

العخخدو معاملخخة وجوب لمبدأ يروج الحرب في العدو معاملة عن حديثه عند
التحمل. على قدرته تفوق تدميرية أسلحة واستخداما بالمثل،



والبههاداي بالسههن والسن بالعين " العينبنصه الكتاب في جاء ومما
أظلم"

البسههيط القانون ذلك أهملوا عندما كثيرا المسلون أخطأ "لقد
)60ص (المطاريد بديهيا" كونه رغم

بضههربات العههدو نههواجه لههم مهها هههذا الههدمار برنامج يتوقف "لن
)84 (المطاريد التحمل" على قدرته تفوق تدميرية

متطورة أسألحة من راداعة لقدرات المطاريد قوات امتلكا "إن
)84 (المطاريد  موت" او حياة ومسألة ضرورة أضحى فتكا اشد

قخخدرة ذات فتاكخخة لسخخلحة المطاريخخد امتلك أهميخخة على الكتاب كلما هذا
العدو. تحمل تفوق تدميرية

سخبتمبر أحخداث علخى علخق عندما الكتاب ولكن ، الجملة في نؤيده ونحن
النسههاء قتههل أيضهها الرحمههة من " ليس:  قخخال عنخخدما نفسه ناقض

)59ص ( المطاريد عموما" المحاربين وغير والطفالا

فخخي خطيخخرة ضخخعف نقطخخة إلخخى أشخخار سخخبتمبر احخخداث على تعليقه وعند
)77ص المطاريد ( انظر الحداث في والشرعي الخلقي المسار

عنهخخا تكلخخم الخختي الفتخخاكه السخخلحة نسخختخدما أن يمكن هل  نتساءل ونحن
أظلخم" والبخخادي بالسخخن والسخن بالعين " العين بمبدأ آخذين أعله الكتاب

في التجارة وأبراج البنتاجون ضحايا جنس من ضحايا هنالك تكون أن دون
 سبتمبر؟11

أظلخخم) الخخذي والبادي بالسن والسن بالعين (العين بمنطق أخذنا إذا  وهل
الخلقخخي ( الحخخرج هذا في ذلك مع نبقى الخذبه ضرورة على الكتاب أكد

والشرعي) ؟!

وأخلقخي شخرعي حخرج فيخه المقخاتلين غيخر قتل أن يرى الكتاب كان وإذا
المههدن     لبنههان     اللههه     حههزب     قصههف     عنههد     الحههرج     بهههذا     شههعر     فهل

فلسطين؟     في     اليهوداية



ينظخخر منصخخف كخخل كحخخال العمخخل، بخخذلك أشخخاد بخخل بخخه يشخخعر لخخم طبعخخا
للمور. وعدل بموضوعية

ل فالعدالخخة سخخبتمبر، عمليخخات إلخخى ذاتها والعدل النصاف بعين نظر وليته
تقييخخم فخخي للجخخور مسخوغا يكخخون أن يجخوز ل مخخا جهخخة مع والخلف تتجزأ،

أعمالها.

أسامة والشيخ للقاعدة جزافا التهامات الثاني: كيل المثال

لتنظيخم حسخاب دون الموجهة بالتهم آخره إلى أوله من الكتاب شحن لقد
صخخحة علخخى الدليل عن البحث نفسه يكلف أن دون أسامة للشيخ القاعدة

غيرهم. عن فضل العداء أكثرها يصدق ل التي التهم، تلك

المثال: سبيل على التهم هذه ومن

المريكيخخة، المخخخابرات من بتوجيه يعمل لدن بن أسامة الشيخ أن-1
حخختى لخخه حخخددته الخخذي الخخدور للعخخب اختخخارته التي هي أمريكا وأن

أهداف!! من تريد ما ذلك وراء من تحقق

مههن يكههن لم" :  قخخال لعخخدوهم المريكيين اختيار عن الكتاب كلما فعند
العمليههة إمكاناته خبروا فقد لدان، بن من أفضل نظرهم ةوجه

كههى وعههى عههن أختههاروه التنظيميههة. لقههد وقههدراته ،والفكرية
الشرس. الرهابى السألمى العدو داور أمامهم يلعب

المنشههأ مجهههولا عههدو مههن خيههر إمكانههاته المعلههوم فالعههدو"
كأمههة أمههه أن بحكم ظهورة محتم أمر وذلك والفكر، والقدرات

إبههداء بههدون المخطههط هههذا لمثههل تستسلم أن ليمكن السألم
أن والعقههل، المنطههق بحكههم إذن شرسأههة. والفضههل مقاومههة

ص (الصخخليب "الههدور. ذلك أمامه يلعب من أو عدوة، المرء يختار
50(

عنخخدما الخطيخخرة الحقيقة بهذه علم على كنت هل الكريم أخي أسألك وأنا
هخخذا معخخه وتلعخخب مقربخخا مستشخخارا لدن بخخن أسامة الشيخ مع تعمل كنت
أنهيت أن بعد  الحقيقة هذه اكتشفت أما أمريكا قبل من لكم المحدد الدور

المريكان؟ قبل من بك أنيطت التي المهمة



مخخن يثبتخخه مخخا عليخخه يقدما أن صاحبه من يتطلب كان الحجم بهذا اتهاما إن
ّ الدلة فيه. شريٌك فإنه وإل

فخخي يطعخخن أن المخخة أعداء أعدى من طلب إذا ندري ل الحقيقة في ونحن
هذا؟ من أسوأ يقول أن يستطيع ماذا اسامة كالشيخ مجاهد

الشخصخخي) (صخخديقك بها تنتقد أن يمكن التي المور من العديد لديك كان
الباطل. الدعاء هذا غير أسامة، الشيخ

أمريكخخا سخخعي حخخول الكتاب في جاء ما الشاكلة هذه هوعلى ومما-2
مخخا الكتخخاب فخخي جخخاء فقخخد لفغانستان، أسامة الشيخ مغادرة لمنع

أمريكهها ضههغوط على مطلعا كان ضعيف أن "(ذكرنانصه: 
أفغانسههتان،وقههد مغادارة من لدان بن لمنع طالبان على

لكههن لتعارض، المارة تكن ولم يغادار أن لدان بن أوشك
أمريكهها،ثههم عارضههته لههذا الغههزو خطة سأيعرقل كان ذلك

قرار أن يظهر الذى السر ليفشى حتى ضعيف إعتقلت
)194ص (الصليب.)سأبتمبر أحداث على سأابقا كان الغزو

مخخن لدن بن خروج لمنع طالبان على ضغطت قد أمريكا كانت إذا
لترفع العالم أماما الحقيقة هذه طالبان تعلن لم فلماذا أفغانستان،

للشخخيخ؟ إيوائهخخا بسخخبب  عليهخخا وقعخخت الخختي الضخخغوط نفسها عن
أفغانسخختان مغخخادرة يريخخد اسخخامة الشيخ إن طالبان تقل لم فلماذا

ذلك؟ من منعه منا طلبت التي هي أمريكا وإن باختياره،
الذي الخبيث المخطط هذا في الخرى هي متورطة طالبان أن أما

قيخخخادات مخخخع واليهوديخخخة المريكيخخخة المخخخخابرات خيوطخخخة تحيخخخك
المجاهدين؟

وليخخس ضخخعيف، والمل المريكان بين سرا الموضوع هذا كان وهل
به؟ علم طالبان لقيادات

اتصخخالت علخخى يطلعها السلمية للمارة سفيرا ضعيف المل أليس
به؟ المزعومة المريكيين

فخخي المخخارة مخخن طلبهخخم تلبيخخة يتوقعخخون المريكيخخون كخخان وكيخخف
فخخي ضخخعيف المل وبيخخن بينهخخم سخخرا الطلخخب هذا كان الذي الوقت
أباد؟ إسلما



ودون السفارة مقر من بالمهمة القياما يستطيع كان السفير أن أما
عمر؟ المل علم

عجيب!! شيئ
أن يمكخخن فهخخل أفغانسخختان، فخخي المخخدة هخخذه خلل وإياك كنا نحن

عنخخد الشخخيخ استقبال وشك على كانت التي البلد لنا فتذكر تتفضل
؟ لفغانستان مغادرته

ه نعلخم وإياك نحن ه يخخرج أن يمكخن مكخان هنالخك كخان لخو أن إلي
القيخخود ويرفخخع جهخخة، مخخن الطالبان عن الحرج ليرفع لخرج، الشيخ

ثانية. جهة من عمله على كانت التي
أن الكتخخاب زعم الشاكلة هذه على هو مما غرابة الشد التهم ومن-3

مخخن الولخخى الليلخخة فخخي عمخخر، المل قتخخل وشخخك على كانت أمريكا
لحظخخة آخخخر فخخي المهمة ألغت وأنها أفغانستان، على الحرب ليالي
المكان!! في موجودا كان الذي لدن بن الشيخ سلمة على حرصا

أمريكهها ضههيعت هنهها: لمههاذا الهام والسؤالا" الكتاب:  في جاء لقد
دااخههل عمههر المل الحههرب.. وقتههل لنهههاء النههادارة الفرصههة
. الولى؟ الجوية الضربة فى المسجد،

ًبا لدان بن لوجودا كان وهل" المههارة.. وإحتمههالا مجمع من قري
المسههجد علههى الصههواريخ تهاطههل هنههاكا، تواجههده يصههادافا أن

المل مقههر قصههف قههرار إلغاء فى أثر لذلك كان والمجمع.. هل
وقتله؟. عمر

بههن بههأن المريكى الداعاء مع يتناقض صحيًحا: أل ذلك كان إذا"
وأنههه ، العههالم فههى أمريكهها يههواجه الههذى الكبر الخطر هو لدان
؟ أفغانستان علي الحرب سأبب

خطريههن أكبر من أمريكا تنتهى لن مواتية الفرصة تكن  ألم".
فى يواجهانها

الطهههائرات واحهههد.. بينمههها صهههاروخأ أفغانسهههتان.. بواسأهههطة
الصههواريخ عشههرات بطنههها فههى تحمههل السههماء فى المريكية
والمتطههورة الحديثههة الرضههى التجسههس وأجهههزة ، المههوجهه

الصناعية. القمار عبر بالمعلومات تمدها



للمريكههان جواسأههيس وجودا إلى بوضوح الحاداث هذا يشير أل"
إتصههالا علههى عمههر، والمل لدان بههن مههن القريبة الدائرة ضمن

لرصههد متقدمههة، أجهههزة بواسأههطة المريكية الصناعية بالقمار
الرجلين؟. تحركا

يراقههب الذى برجلها ضحت قد أمريكا تكون أن المحتمل [ من"
ًبهها قتههل والذى عمر، المل ويرافق المنتظههرة السههيارة فههى غال

محههاولت ضههده تسههجل لههم الوقت ذلك منذ لنه المسجد، أمام
قندهار]. من خروجه وحتى مشابهة

أمريكا رجل فإن صحته، إفتراض على التحليل، لنفس وطبًقا"
حههتى مههوقعه تحديههد داوًمهها مهمتههه كههانت لدان، لبههن المرافههق

ًظا قصفه، الطيران يتجنب سألمته. على حفا

عمههر المل قتههل فى والسأتعجالا العجيب الصرار هذا  ولماذا"
تسههجل لههم الجوى.. بينمهها للغتيالا متتابعة محاولت ثلث فى
الحرب؟. مدة طوالا لدان بن ضد واحدة محاولة ول

يمثههل أنههه أمنههى.. أم إسأتعصههاء حالههة يمثههل لدان بن أن وهل"
يصههعب لسياسأههات ذرائههع لههها تههوفر سأياسأههية ضههرورة لمريكا
ًَيا؟ قبولها )225ص (الصليب" . داول

عليه. الرد عن يغني الدعاء هذا بطلن وظهور

حيخخث كتابك، من آخر موضع في عليه ترد أنت أتركك سوف ذلك مع ولكن
غيخخر واسخختخدامها المريكية التكنولجيا جنون عن حديثك معرض في تقول

قاذفههات تقوم فكانت": قتله ومحاولة لدن بن ملحقة في المسبوق
مههن مجموعة بمطارداة الراداار، يرصدها ل التى )الشبح2/ بى(

فى تدعمها ثم!! أفرادا خمسة.(  عن تزيد ل الفغان المقاتلين
طائرات تقوم أن )  أو16- إفا( طائرة" المعقدة" المهمة تلك

عشههر خمسة عن تزيد ل الفغان من مجموعة بضرب التجسس
أن لحظهت الطهائرة أى – لنهها الموجههة، بالصهواريخ شخًصها

فإفترضههت!! زائههد بههإحترام أفراداههها أحههد تعامههل المجموعههة



الشههخص ذلك أن بالليزر الموجهة وصواريخها الذكية، الطائرة
)304ص ( الصليب" .الجميع فقتلت لدان، بن يكون] قد[

أما لدن بن سلمة على المريكان حرص الكلما هذا من نفهم فهل
ذلك؟ في التكنولوجيا أحدث واستخداما قتله على حرصهم

مسخخاعي يعرقخخل كخخان أنخخه أسخخامة للشخخيخ الغريبخخة التهامات ومن-4
بعخخض يبخخذلها كخخان الخختي التقليديخخة غيخخر السخخلحة علخخى الحصخخول

مساعديه؟؟

دافاعه وزير محاولت كل :" عرقلأسامة الشيخ أن  الكتاب في جاء
وزيههر قتههل حههتى.. الوسأههائل تلههك أحد وإمتلكا تصنيع أجل من

قنههدهار،كمهها فههى عملههه مقههر علههى أمريكى قصف فى دافاعه
وفههى أفريقيههة، بحيههرة فههى سأههنوات خمههس قبههل سألفه غرق

للحصههولا السأههلحة تلههك خلف مهمة فى وكان غامضة، ظروفا
".الفريقههى السههاحل يجوبههون سأماسأههرة مههن أحههدها علههى

)186ص (الصليب

أن في بل صحته، على دليل أي وجود عدما في تكمن ل التهاما هذا وغرابة
الحاضخخرين الخخوة مخن فالعديخد تمامخا، بخلفخخه تشخهد والوقائع الدلة كل

هخخذه مثخخل علخخى الحصخخول علخخى حرصا الناس أكثر كان الشيخ أن يعلمون
المهمخخة، هخخذه فخخي سعيا مختلفة جهات إلى إخوة عدة بعث وقد السلحة،

العتقال. رهن زال ول بعضهم اعتقل وقد

لتلك مظنة ليست فإفريقيا ، أفريقيا في السلحة تلك عن البحث يكن ولم
فخخي يكخخن لخخم اللخخه رحمخخه البنشيري عبيدة وأبو الجميع، يعلم كما السلحة

المطلعخخون الخخخوة يعلخخم كما الله رحمه توفي عندما القبيل هذا من مهمة
كخخان فمخخا ، القبيخخل هخخذا مخخن مهمة في كان أنه افتراض وعلى المر، على

أسامة. الشيخ وتمويل وموافقة علم دون بذلك ليقوما

أليسخخت المجخخال، هخخذا فخخي الشخخيخ جهخخود بكخخل لخخك علخخم ل أنك ولنفترض
تعبيرك حسب الجهادية) على ( التراجيديا في المتخصص الشيخ شخصية
أن يمكن القبيل هذه من سلح على الحصول في السعي يناسبها شخصية
التراجيخخديا فصخخول مخخن فصخخل القاعخخدة طريقخخة علخخى اسخختخدامه يشخخكل

قرن؟ ربع من المستمرة المأساة فصول يكمل التقليدية غير الجهادية



كخخان فكيخخف القبيخخل، هخخذا مخخن سخخلح على حصل كان الشيخ أن ولنفترض
( بعخخض يقتخخل شرعي) عندما أو أخلقي تشعر(بحرج أن دون سيستخدمه
البرياء)!!!

بخخأنه أسخخامة للشخخيخ الكتخخاب فخخي الوارد التهاما عن ذلك مثل وقل-5
رخيخخص وبثمخخن الخخروس مخخن متقدمخخة أسخخلحة صفقة عليه عرضت
الموجخخودة الفعالة غير القديمة السلحة عليها مفضل عنها فأعرض

السوق!! في
نههادارة فرصههة لدان بههن أهدر " لقدالكتاب:  في ما نص وهذا-

لتزويههده طاجيكسههتان، فههى روس جنرالت عليه عرضها
الكتههف، علههى محمولههة للطيران، مضاداة حديثة بصواريخ

عرًضهها. الشههمالا تحههالف من عسكرية قياداات طريق عن
روسأى، إسأتعدادا مع السألمية، المارة إلى وصل ماثلًم

مههن نههوع أى أو عسههكرية، هيلكوبههتر بطههائرات بتزويدها
نصههف المههارة تههدفع أن بشههرط فيههه، ترغههب السأههلحة

ًدا الثمههن بمسههحوق الخههر والنصههف بالههدولرات، نقهه
".الهروين

مجنون؟ أو عاقل العرض هذا مثل يرفض أن يعقل فهل
كنخخت لرجٍل والفتراءات التهم من الكيل هذا أماما نملك ل ( ونحن

بتنظيراتخخه وزوده معخخه وقخخف مخخن وأول شخخجعه مخخن أول أنخخت
أن إل المخخة عبخخاءة وجعلخخه جهخخوده وبخخارك والعسخخكرية السياسخخية

الكتخخب بخخل الكتخخاب على سيطرت التي المؤامرة نظرية إنها نقول
الورطخخة بسخخبب الكتاب انتهجها التي الحساب تصفية روح ثم ومن
الحداث) بعد كاتبه فيها وقع التي
لم" فالقاعدة"قوله: "  الكتاب في للقاعدة الموجهة التهم ومن

غيههر مرجعيههة ذى إسأههلمى جهههادا ظهههور لتطيههق تكههن
شههابة قيههاداة ظهههور ليطيق لدان بن يكن ولم.. سأعوداية
ًدا منظمة يخههرج قههد العههالم مههن جزء على لتسيطر.. جي

خيههاله فى سأوى قائمة تكن لم التى الدولية هيمنته عن
".الدولى العلم عليه سأيطر الذى

لتطههاق ضههغوط تحت واقعه السألمية الحركة كانت "وبالفعل
أفغانسههتان فههى العربيههة الجهادايههة التنظيمات بعض جانب من



مههن يخههرج سأههلفى أنشههقاق خلههق أجههل من القاعدة من خاصة
وأن.. طههاهر لمحمههد!!) الطاغوتيههة( الفولذيههة القبضههة تحت

والشهههرة،.. المههالا إغراءات تحت بالقاعدة الجناح ذلك يلتحق
بيهن الجهادايهة الخههوة بهروح أودات التى الزمة نشأت هنا ومن

.والعرب الوزبك

ك "فقياداة ت الوزب الجواسأهيس مهن إثنيهن علهى القبهض ألق
ولكههن. للتحقيههق بههها الخههاص السجن فى وإحتجزتهم الروس

طههالبين كههابولا فههى القاعههدة بمضههافه والتحقههوا فههروا هؤلء
يضههطهدهم الههذى الوزبكههى تنظيمهههم طغيههان مههن الحمايههة
)146ص (الصليب !!سألفيون" لكونهم

جيخخدا تعخخرف  وأنخخت الصخخحة، من لها أساس ل باطلة اتهامات هذه
علخخى أخخخذ الخخذي الوحيد العالمي الجهادي التنظيم هي القاعدة أن

العخخالم، أنحخخاء مختلخخف فخخي الجهاديخخة الحركخخات دعخخم مهمة عاتقه
الفقهي. مذهبها عن النظر وبغض
تثنى الذين وأزبكستان طاجيكستان، من المجاهدين أن تعلم وأنت

القاعخخدة، معسخخكرات فخخي تخخدربوا وتنظيميا وعسكريا فكريا عليهم
المعسكرات. هذه في سياسية دورات تعطيهم شخصيا أنت وكنت

المحخخدودة إمكانتهخخا حخخدود فخخي المخخالي القاعخخدة دعخخم استمر وقد
أنخخك يفخخترض و ذلخخك، بعخخد طخخاهر محمخخد وأميرهخخم الوزبك للخوة
ذلك. على مضطلعا تكون بالجنبين علقاتك بحكم
هههي تعلههم كمهها اليرانيههة المخههابرات فإن المقابل وفي
النهضههة حزب إليها انتهى التي المأسأاة وراء كانت التي

سأههواء بههه قههامت الههذي الخههبيث الدور خللا من وجهاداه
بيههن الوسأههاطة خللا مههن أو ومسههعودا، ربههاني بواسأههطة

الوضع عليه بما انتهت التي الطاجيكية والحكومة الحزب
الن.
فخخي الحخخزب عناصخخر تخخدربت الخختي القاعخخدة بخخاللوما الولخخى فمخخن

المأساوية؟ نهايته إلى قادوه الذين اليرانيون أما معسكراتها،
الجهخخاد سعودة لفرض تسعى بأنها للقاعدة اتهامك العجيب من ثم

النظخخاما مخخع الخلف أن اليقيخخن علخخم تعلخخم أنخخك مخخع العخخالم فخخي



فخخي القاعخخدة تنظيخخم يميخخز مخخا أبخخرز مخخن هخخو وعلمخخائه السخخعودي
والفكرية. السياسية خطاباته

الخخخوة صخخف لشخخق تسخخعى كخخانت القاعخخدة أن مخخن ذكرتخخه ما أما
كلما فهخخذا الهخخدف، هخخذا تحقيق أجل من بالمال وإغرائهم الوزبك،

الحخخداث قلخخب فخخي ونحخخن سخخنوات عشنا وقد منك، إل نسمعه لم
الخصوص. بهذا شكوى جان طاهر محمد من حتى نسمع فلم

بشخخكل سخخقته الخخدعوى هخخذه علخخى للدللخخة سخخقته الخخذي والحخخادث
الشديد. وللسف عمد، عن الحقيقة فيه جانبت محرف
جواسخخيس، يكونخخوا لم القاعدة لمضافة لجؤا الذين الزبك فالخوة

المشخخكلة بعخخد لعملهخخم أرجعهم طاهر محمد أن بدليل ذكرت، كما
 انهم المشكلة وكل مبشرتا،

تعلخخم وأنخت  القاعخده شخخباب مخع الجبهه الي يذهبوا ان ، اختاروا 
ذلك.

كخخانت بخخل معيخخن، فقهخخي لمذهب تروج تكن لم  القاعدة أن وتعلم
البلد، فخخي السائد  الحنفي المذهب لمراعاة وغيرهم أتباعها تدعوا
الخخذي كندهار في الشرعي المذهبية.والمعهد الخلفات أثارة وعدما

ذلك علي شاهد طالبان من كثير فيه ويدرس بل عليه يتردد كان
إذا وغيرهخخا الصخخلة فخخي والمندوبات السنن بعض ترك ترى وكانت

المسلمين. بين وتنافرا شقاقات يثير ذلك فعل كان
القاعخخدة مضخخافة مخخن الخوين طاهر محمد بها أخذ التي والطريقة

لول النارية بالسلحة قتال إلى تؤدي أن كادت حمقاء طريقة كانت
(ابخخو المكخخان في موجودين كانوا الذين العقلء بعض تدخل ثم الله
للمور. وتهدئتهم ، الله ) رحمه النوبي بلل
خطئه. عن فاعتذر ذلك طاهر محمد أدرك وقد
اسخخامة الشخخيخ فإن بالقاعدة التصرف هذا ألحقها التي الهانة ومع
قضخخاء مخخن المسخخألة في شرعي قضائي حكم من بأكثر يطالب لم

الموضوع؟ هذا في باللوما الحق فمن السلمية، المارة
مخخا  اسخخامة الشخخيخ ضد الكتاب به حفل الذي السيئ الكلما ومن -6

أو أقتناعهها سأههطوته تحههت "داخههل العرب معظم أن من ذكره
)128ص (الصليب إذعانا"

دخل العجم أو العرب من واحدا رجل تعرف هل سؤال  أسألك وأنا
إذعانا؟ فيه بقي أو  القاعدة تنظيم في



وأنخخت بخخه، علخخم علخخى  أنخخت لكنخخت القبيخخل هخخذا من هنالك كان لو
وتربطخخك ، سخخنة عشخرين قرابخة التنظيخخم مخع عشخت الذي الرجل

الروابط. أقوى وأفراده بقياداته
مخخا عامخخة بصورة القاعدة تنظيم ضد المشين الجارح الكلما ومن -7

المعيبخخة     الوصاف     بمختلف     وصفهم     في     حاتمي     كرما     من     به     تفضلت
والتعههالى الغههرور ضههربهم" إنهخخم قلخخت عنخخدما اللئقخخة     وغيخخر

أو الخريههن، شههأن وإسأتصههغار بههالنفس، الزائههدة والثقة
ًنا. وكانوا إحتقارهم الحركههة بههأن يعتقههدون ثقة عن أحيا
(الصخخليب "لههوائهم. تحت تنضوى أن يجب أجمع السألمية

)115ص
البرار"ببغههالا المجاهدين وصف الكاتب كرم جميل ومن-8

الهدام الجارح النقد عبارات من وغيرها التحميل"
هخخذا بعخخض يخخرد مخخا والنصخخاف العخخدل مخخن ورزقخخك اللخخه، سامحك

الجحاف!!
القاعخخدة ضخخد جزافخخا الكتاب كالها التي التهم بعض على أمثلة هذه

علخخى السخختدلل عناء نفسه يكلف أن دون لدن بن أسامة والشيخ
صحتها.
سردها. عن المجال ضاق كثير غيرها أخرى تهم وهنالك

فخخإن ، الكتخخاب هجوما من السد نصيب نالت قد القاعدة كانت وإذا
. ذلك من بأس ل نصيبا الخرى هي نالت قد طالبان حركة

ذلك. على المثلة ومن
سخخرية) (التزامات أعطوا قد كانوا أنهم من الكتاب في جاء ما -1

الجنوب). من سلنك (ممر دخول بعدما الدول لبعض

ًطا أمريكا " وضعتالكتاب:  يقول )طالبههان( عبههور علههى أحمر خ
ويتوافههق الهنههدكوش، جبههالا سألسههلة وبالحرى.. سأالنج ممر
كمخخا "لبيههد ألكسههندر" عنههها عههبر الههتى الروسأية الرؤاية مع ذلك
. ذكره سبق

ممههر إقتحههام بعههدم طالبههان حركههة جانب من السرى "اللتزام
إلههى أداى السههراج جبل فى الجنوبى المدخل طرفا من سأالنج



المسههتويين على السأتراتيجى موقفهم فى عميق شرخأ وجودا
)109ص (الصليب والعسكري" السياسأى

كخخان وإذا اللخختزاما؟ هذا مثل وجود على الدليل نقول: أين ونحن
الكاتب؟ عليه اضطلع فكيف سريا

أن أما السخخري؟ اللخختزاما هخخذا طالبخخان أعطخخت مخخن ولمصخخلحة
نفسها؟ على حتى المؤامرة من جزء هي طالبان
فيخخترك  اللخختزاما هخخذا مثخخل عمخخر المل يعطخخي أن يعقخخل وهخخل

عنخخاء ليتكلف عليه، قادر وهو سالنك ممر عبر للشمال الدخول
العاليخخة التكلفخخة ذات الخخخرى الطخخرق عبر الشمال فتح ومشقة

والجهد؟؟ والوقت والمعدات الرواح في
أنهخخم مخخن الكتاب في جاء ما ايضا لطالبان الموجهة اتهم ومن -2

تلقخخت شخخريف مخخزار فخخي اليرانيخخة القنصخخلية موقخخع احتلل بعخخد
الدبلوماسخخيي بقتخخل باكسخختان من أوامر احتلتها التي المجموعة
. اليرانيين

مبنههى"المنقمههون" إقتحههم " فعنههدمانصخخه:  مخخا الكتخخاب فخخي جخخاء
قصههيرة إنتظههار فترة بعد قتلوا المدينة فى اليرانية القنصلية

ًيا عشر أحد .دابلوماسأ

إتصالت أثناءها داارت القصيرة النتظار فترة إن قالوا "شهودا
فيها جاءت تلفونية

إسألم من.. كانت الوامر هذه وأن- الدبلوماسأيين بقتل أوامر
)100 (ص"!!.أبادا

أبخخاد إسخخلما مخخن تفاصيلها أدق في أوامرها تتلقى طالبان قوات للعجب، يا
قندهار!! أو كابل في قيادتها من وليس

مجههردا أنههها الكههاتب يعلههم والههتي ، للحدث اليرانية الرواية إنها
للجمهوريهههة العدوانيهههة السياسأهههة لتهههبرير مخهههابراتي اختلق

السألمية. المارة تجاه السألمية



بقتخخل المر أعطت التي الباكستانية الحكومة تؤاخذ لم إيران أن والعجيب
الرهخخاب علخخى الحخخرب فخخي حميمخخة علقات معها أقامت بل دبلوماسييها،

بقتخخل المخخر تعخخط لخخم الخختي السخخلمية المخخارة عخخاقبت وإنمخخا  وغيرهخخا،
الدبلوماسيين!!

عنخخدما أخخخرى مرة الصميم في طالبان حركة  الكتاب طعن وقد-3
المريكخخي بالقصخخف وليخخس بالخخدولر، سخخقط كابخخل خط أن زعم
الههدفاعى الخههط كسههر أن معلوم "الكتاب:  في جاء حيث

بالههدولر تههم كههابولا شههمالا جبهههة علههى لطالبههان
قنابههل حههتى  " أو52 "بههى بقاذفههات وليههس المريكى
)138ص(" السبعة. الطنان

بههه صههرح مهها هههي فالحقيقههة الكريههم، أخي ذلك غير والحقيقة
مسههاعده مههع صههرح عنههدما خههاتمي السأههبق اليرانههي الرئيس

تلك. تصريحاتهم المريكيون وأكد أبطحي محمد

القصخخف     مخخن     شخخهر     بعخخد     اليرانيخخة     الحكومخخة     أن     التصخخريحات     تلك     وملخص
خريطخخة     للمريكييخخن     قخخدمت     جخخدوى     دون     طالبخخان     معاقخخل     على     المتواصل
وبالفعخخل     الخخخط،     لكسخخر     عليها     التركيز     عليهم     يتعين     التي     للمواقع     عسكرية

بخذلك     صخرحت     كمخا     الخخخط،     انكسر     اليرانية     بالنصيحة     المريكيون      أخذ     لما
المشتركة.     اللجنة     في     المتحدة     الوليات     ممثلة

والمريكيخون اليرانيخون المسخئولون بهخا يتفخاخر الختي العترافخات وهذه
) الخخذي والغخخرب (إيخخران برنامخخج منهخخا مصخخدر من أكثر في مفصلة جاءت
مسجل. لدي وهو الجزيرة، قناة أذاعته

الخفيخخة  السخخرية السخخباب علخخى تطلخخع أنخخك الكريخخم أخخخي العجيخخب ومخخن
بهخخا يتفخخاخر الخختي المعلنخخة السخخباب تتجاهل حين في بها، وتجزما للكوارث

أصحابها!!

 إهمالا" قخخوله الكتخخاب فخخي جخخاء ممخخا أيضخخا القبيل هذا ومن -4
السياسأههية العاصههمة تههأمين قضههية السأههلمية المههارة

الصخخليب(".المتعمههدة الجريمههة مرتبة إلي يرقي ، للبلدا
)191ص



بهخخا حفخخل الخختي الكخخثيرة المثلخخة من طالبان عن القدر بهذا نكتفي
الكتاب.

للحقيقة، المجافية المور من الكتاب في ورد مما أخرى أمثلة إلى وننتقل
ذلك: فمن باختصار،

المرحخخوما للخأ تهخخم مخخن موضخخع من أكثر في الكتاب في ورد ما-1
أحخخدا_ وهخخي اللخخه على نزكي ول كذلك نحسبه – خطاب الشهيد

اسامة. للشيخ الموجهة ذاتها التهم جنس من
يقول. ما تثبت التي الدلة يذكر أن الكاتب على الواجب وكان

الخخذي مشهد في الجامع المسجد شيخ عن الحديث في جاء ما -2
إلخخى الهخخروب إلخخى وألجأته مرات عدة بتهديده السلطات قامت

, بالبلخخدوزرات الضخخخمة ومكتبته ، مسجده وهدمت ، أفغانستان
في الشيخ ملحقة واصلت ثم عامة، حديقة إلى المكان وحولت

مخخن عخخدد مع هرات في الكبير الجامع في قتلته حتى أفغانستان
ذلخخك قبل اغتيال محاولت عدة بعد ، الجمعة صلة بعد المصلين

بعضها. في أصيب
م المخاما الشخيخ هذا ه ذكخرك عنخد تخزد ل " بخأنه وصخفه علخى ل

سني" إيراني معارض
رغم أخرى، بجهة وألصقتها قتله، من اليرانية المخابرات وبرأت

ذلك!! خلف تقول والشواهد القرئن أن
منهم. عرفناها كما أخرى مرة اليرانية الرواية إنها

القارئ يتعجب أمور الكتاب في وردت التي العجيبة المور ومن-3
وتلفيقها. اختلقها تم من لمصلحة

: المور هذه ومن
نسههائهم أمههام العههرب بعههض ذبههح من الكتاب في جاء ما-

)212.(صوأطلفالهم
فههي تقههع ل حههتى العربية السأر بعض انتحار عن جاء ما-

إنتحههار عههن)  تأكههدت ثههم( أخبههار شههاعت السأههر. " كمهها
)254(ص" .السأر لتحاشى عربية لسأر جماعى



قتههل المجهههدين: " فضههل بعههض أن)143 (ص فههي وجاء
إلى أخرى مرة أويعودا يعتقل ل حتى نفسه وقتل عائلته

"..الغرب حضارة
حههافلت فههي لطفههالهن المهههات بعض فقد عن جاء ما-

أن الههههولا!! " حهههتى شهههدة مهههن الباكسهههتانية النقهههل
وقههد الههولداة حههديثى عههرب ل ً أطفا وجدوا الباكستنيين

النقههل وسأههائل فههى العربيههات أمهههاتهم مههن سأههقطوا
فقدن أنهن المهات تشعر لم الهولا شدة ومن!! العامة

لفافههات مجههردا أحضههانهن بين يحملن وأنهن.. أطفالهم
)254(ص" !! خالية

محخخض اختلق هخخي وإنمخخا شخخيء، أي منهخخا يقخخع لخخم أمخخور وهذه
عوائلهم؟! قتل فضلوا الذين هم والتشنيع،فمن للتهويل

فقدوا؟! الذين الطفال هم ومن
قلخخب فخخي كنخخا النقخخل؟! فنحخخن عربيخخات في سقطوا الذين ومن

السخخر مخخع أسخخرنا وكخخانت السر، كل خروج بعد و قبل الحداث
لخخم هخخذا مخخن شخخيأ أن اليقيخخن علخخم ونعلم لباكستان، ذهبت التي
يقع.

تعودنخخا كمخخا واحخخدة اسخخرة اسم ولو تذكر ان عليك نتمني ونحن
الحداث من كثير سرد في منك

ل فيها تخصص قد لدن بن إن تقول التي الجهادية التراجيديا إن
بهخخا ظهخخرة الخختي العلميخخة التراجيخخديا إل مأساويتها في يضاهيها

الكتب هذه
الكريم. أخي 

الموضوع: هذا بهما أختم سوف ملحظتان هنالك بقيت
 الولى الملحظة

ل عليهخخا شخخاهدا كنخخت التي المور بعض عن كتابتك في أنك هي
وجهخخة يخخدعم ذلخخك ذكخخر يكخخون عنخخدما إل شخخاهدا كنت أنك تذكر

فيخخه نظرك وجهة بالضرورة وليس الموضوع، في الحالية نظرك
من الخوة من عندنا أن العلم مع وقوعه عند شاهدا كنت عندما

ة أشركته وجهخة دعخم فيهخا حخاولت الختي الجلسخات مخن بجلس
سخخألناه وعندما كبيرين ورد أخذ وفيها ساخنة جلسة وهي نظرك

ولخخم فيهخخا يكخخن ولخخم يجلسخخها لم بأنه أخبرنا الجلسة فحوى عن



ًة إل يرك م عخابرة جلسخة فخي واحدة مر ا ل بهخذا حخديث يتخلله
الخخخوان مخخن المخخالي بالخخداعم وصفته من والهمية( وهو الحجم

ًا معه تجلس لدن) وليتك لبن المسلمين أن كم منه لتعرف يوم
نحخخت قخخد الكتخخاب على سيطرت التي المؤامرة ونظرية ظنونك

ًا بك والحقيقة. الواقع عن بعيد
ذكخخرك ولكخخن عليها، شاهدا كنت التي المور عن حديثك عند أما

عليهخخا، شخخاهدا كنخخت أنك تذكر ل تريد ما يخدما ل عليها لشهودك
فيها. به قمت الذي الدور تذكر أن عن فضل

ذلك. على بالمثلة حافل والكتاب
-  الثانية والملحظة

نفسخخك تصخخف أن على كتبك في بنفسك التعريف عند حرصك هي
المخخر هخخذا علخخى حرصخخك فهل اسامة، للشيخ شخصي صديق بأنك
أن أما الكتخخب، هخخذه تضخخمنته مخخا بهخخا يشخخهد فعليخخة صداقة من نابع

بحخخق الرجخخل ضخخد تكتبخخه لما المصداقية من نوع إعطاء منه المراد
حق؟! وبغير

الخاتمة
اغلبهخخم أن تعخخرف وأنت معي الموجدين الخوة مع تناقشت لقد
الخختي الحخخداث عخخاش وجميعهخخم القاعخخدة شخخوري مجلخخس فخخي

معنخخا!! عشخختها انخخك العجخخب كخخل والعجخخب بلحظة لحظة ذكرتها
اليرانية النظرية وتبني الحقائق وقلب التزوير حجم هالهم فلقد
. الحداث تفسير في



طويخخل نقاش  من يسير جزء هي يديك بين التي السطور وهذه
وعلخخى تعليقخخاتهم بعخخض خللهخخا مخخن أنقخخل أن رأيخخت الخخخوة مع

عجالة.
ثم الذهول إلى التزوير حجم ألجأه فقد منهم الخر البعض وأما   

الصمت.
. باسمك نشر فيما رأيهم وخلصة

.الكتب هذه نشر إلى دافعت التي الهدافا من أن
. مكان كل في السنية الجهادية الحركة ضرب-1
والمل أسخخامة الشيخ ( اتهاما السنة لهل قيادة أي وتدمير هدما -2

أو قخخوله علخخى الغرب ول أمريكا تتجّرأ لم ما بالخيانة) وهذا عمر
فعله. 

( وقادتهم اليرانية العباءة من تخرج التي الحزاب وتمجيد إبراز-3
). - الطاجيك   - الزبك الله ) ( حزب

للحخخداث واسخخع نطخخاق علخخي الخختزوير تم الهداف هذه أجل من
وكخخأن الكتخخب فخخي التناقضخخات مخخن كخخثير ظهخخور الخخى أدي ممخخا

عجل!! على أعدها المخرج

بكخخل حماس يدعمون القوما وهو: أن نفسه يفرض تساءل يبقي
 ؟ قوة

مخخن هخخم فخخأين وإل والعلما الدعاية عن المر يخرج ل والجواب
دولخخة منهخخا تخلخخو تكاد ل التي المسلمين من المستضعين قضايا

)  بخخل  -البوسخخنة كشخخمير- درفخخور- الصخخومال– ( الشيشان مثل
عخخواما علخخى يخفخخي ل وهذا الفغان مثل بعضها على تأمروا أنهم

أنفسخخهم علخخى شخخهدوا القوما أن بل المختصين عن فضل الناس
 الجزيرة علي مفتوح حوار برنامج في صراحة

هخخو حمخخاس دعخخم قخخال حيث خاتمي مسشار شريعتي محمد مع
وانتقخخاداته اتهامخخاته معخخرض في وذلك والعلما الدعاية أجل من

نجاد. لحمدي
ٍء وتغييخخٍب خطخخٍف مخخن الن بنخخا يفعلخخونه مخخا هل ثم وحرمخخاٍن وإيخخذا

هخخو والحريخخة والعمخخل التعليم في حقوقهم أبسط من وبناتنا لبنائنا
الّسخخر هخخو أما وأبنائهخخا؟؟ الجهاديخخة والحركة المسلمين مصلحة في

؟! وتجاهله إغفاله الكتاب حاول الذي
له. متسع الياما من يأتي فيما ولعل والكثير الكثير بقي



كنهها إذا الخههوة وبقية تعذرني أن ارجوا الحبيب شيخنا
يسههمح بيننهها الثقة فرصيد العتاب، في عليك أثقلنا قد
 القديمة أخوتنا تتأثر أن داون بذلك ولهم لي

يجمعنهها وان ايههديهم مههن وايههاكا ُينجينا ان الله واداعوا
لرايتههه رافعيههن سأههبيله فههي مجاهههدين اخههرى مههرة

المباركة المسيرة هذه في انحرفا قد ما مصححين
اللههه شههاء إن أفضههل ظههروفا فههي نههراكا أن وإلههى

 الله اسأتوداعك
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

ابوالخير حسن احمد
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