
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  األخ الكريم األستاذ الفاضل مصطفى حامد حفظه اهللا ورعاه

  السالم عليكم رمحة اهللا وبركاته.

  نسأل اهللا تعاىل أن تكونوا على خري حال يف الدين والدنيا.

  حنن خبري وهللا احلمد واملنة، ونسأل اهللا أن جيمعنا وإياكم على خري حال يف الدنيا واآلخرة.

  الكرمي:أخي 

م وعاي- وجمموعة من األخوة  طلعتلقد ا  شتهم سنوات طويلة يف ساحات القتالالذين تعرفهم ويعرفونك وتثق 
على بعض ما نشر بامسكم  من كتب ومقاالت عن اجلهاد واجملاهدين  -ومعامع املعارك وغبار السري يف سبيل اهللا

  قندهار) و (حرب املطاريد) . يف أفغانستان، وبالذات ما جاء يف كتايب (صليب يف مساء

بعض ما تضمنته تلك املنشورات، وباألخص ما احتواه كتاب (صليب يف مساء قندهار) من  وقد لفت انتباهنا
أمور تستحق التوقف عندها، فالكتاب إىل جانب بعض ما ذكر من احلقائق الصحيحة، فقد ضم أمورا أخرى ال 

  قيقة!!صلة هلا بالواقع، وليست هلا أية عالقة باحل

  

وأنا ومن باب النصح األخوي العام الذي هو حق للمؤمن على أخيه املؤمن، وحبكم عالقة األخوة اخلاصة اليت 
أنقل  ربطتين بك سنوات يف أرض اجلهاد، ومن باب بيان احلقيقة للجميع وتوثيقها، رأيت من الواجب علي أن

تضمنها الكتاب، واليت ختالف احلقائق اليت كنت على بعض تلك األمور اليت  لك تعليقايت وتعليقات األخوة 
  مع غرينا من اإلخوة الذين ال زالو على قيد احلياة!! وهم شاهدين عليها أكثروإياك 

وأرجو أن يتسع يل صدرك، فأنت من مزاياك املعروفة جرأتك يف النقد وحدتك فيه أحيانا، ومن منح نفسه هذا 
  احلق، فلن يبخل به على إخوانه.



اول أن يكون تعليقي على بعض ما تضمنه الكتاب متمثال يف مناذج من احلقائق والوقائع اليت عشتها وسوف أح
  أكثرها معك، وعاشها معنا إخوة كثريون هم حمل ثقيت وثقتك ، وال زالو على قيد احلياة وهللا احلمد. أو

  ب املوضوع أريد أن أؤكد على حقيقتني مهمتني:وقبل الشروع يف صل

نت إىل غاية قراءيت للكتاب فبل شهرين اعتقد أن األستاذ مصطفى حامد ال يقول وال يكتب وهي أنين ك  - 1
إال ما يعتقد هو على األقل أنه احلقيقة، وكانت مشكلته مع بعض أصدقائه هي طريقة نشره للحقيقة، 

  وليست عدم صدقه يف نقله هلا.

ألين  (هاشم املكي) أيام ر بعض احلقائقمن قبل واقرتحت عليك تأجيل نش لك أرسلتولعلك تتذكر أنين قد 
يف رأيي،  أرى أن الوقت ليس مناسبا لنشرها يف تلك الظروف، واملستفيد من نشرها يومئذ هم اخلصوم واألعداء

   كثري منها حقائق   أنومل أختلف معك يومها 

، واكتشفت أن حجم ولكين بعد قراءة الكتب األخرية وخاصة (صليب يف مساء قندهار) اهتزت قناعيت السابقة 
  إجياد خمرج الئق له!!كتاب يصعب تفسريه أو تربيره أو تشويه احلقائق املوجود يف ال

اعرف  أهدافجل تذبح احلقيقة ويزور التاريخ من أ بينما وبقية األخوة صامتني أقف أنوكان من الصعب علي 
ا . أولانك    من يكفر 

  يقة، فأنا أستبعد صدور مثل هذه األمور عن شخصك الكرمي.وهذا األمر جعلين أشك يف نسبة الكتاب إليك حق

( مع أنين سأذكر كالمي بصيغة املشار إليه ولذلك فأنا يف هذا التعليق أنسب األقوال للكتاب وليس لك شخصيا
  ، ألنين أستبعد أن تكون أنت الذي كتبت هذه األمور املنكرة وهو أنت لكونه صدر بامسك الكرمي)

عند اهللا وعند عندي و الكرمي مكانتك ومنزلتك وسابقتك يف اجلهاد حمفوظة  بقى لك شيخناومهما يكن فسوف ت
  الناس إن شاء اهللا. 

ي ينقد مرحلًة من املراحل مبا فيها من إجيابيات وسلبيات، ولكن من قدال أشك أن الكتاب هو كتاٌب ن - 2
ام املباشر املعلوم عند النَّقاد املنصفني أن النقد ال يكون بصيغة اهلدم املطل ق، والتحقري والتسفيه واال

، مما يوحي للقارئ أن هناك للبعض إىل حٍد وصل  أحيانًا إىل التخوين، وكل ذلك بال دليٍل وال برهان



معركة ال زالت نارها تشتعل بني جنيب الكاتب مع بعض من عاصروه وعايشوه وقد وجد الفرصة 
ينهم دون النظر إىل ما يؤديه ذلك من نتائج سلبية املناسبة من خالل قلمه لتصفية احلساب بينه وب

ا وال دليل عليها.- قاتلة  امات صحيحة فكيف وهي مشكوك   هذا فيما لو كانت اال

اه ما وصل إليه احلال بعد األحداث وكأنه يريد النجاح حليفه وحليف من معه دائماً واضح أن الكاتب آذ - 3
ار ليميز اهللا اخلبيث من الطيب، وألنين يحيص وتنقية واختوكأنه ال يعلم أن هناك أخطاء وابتالءات ومت

ذه الورطة مع  واألخوة نعرفك جيدًا ونعرف صدقك لقلنا أن أبا الوليد ينتقم بكالمه ممن أدخله 
بل كان ,  ينتقده اليوم ويهامجه ويتهمه  دافعني واملؤيدين لهأكرب وأكثر املأنه(أبا الوليد) كان من 
  دارة.مستشاره السياسي جب

  أخي الكريم

  وقبل الدخول يف يف تفاصيل التعليق، وذكر األمثلة أريد أن أذكر بعض املالحظات العامة على الكتاب.

يف جوهره هو هجوم   الكتابه يدرك بسهولة  أن ر : هي  أن القارئ للكتاب من أوله إىل آخ المالحظة األولى
ويف مقدمتهم اجملاهدون الذين تصفهم (بالسلفية) ، اجملاهدينعلى أهم شرائح  - بسبب وبدون سبب -كاسح  

ومتثلهم من وجهة نظرك (القاعدة وأمريها الشيخ أسامة)، ومن على شاكلتهم من اجملاهدين يف الشيشان أو 
  البوسنة.....اخل.

  كما نالت حركة طالبان نصيبا مقدرا من هذا اهلجوم.

بك  عالقتهم  الذين شفعت هلم وزبك والطاجيك، ومل يسلم من هذا اهلجوم الكاسح إال قلة من األخوة اال
  على ما يبدو، فسلموا من هذا اهلجوم الكاسح، بل نالوا نصيبا وافرا من اإلطراء واملديح!! وباجلمهورية االسالمية 

  وما تضمنه الكتاب من أمور أخرى هي يف احلقيقة سيقت خلدمة هذا اهلدف.

م مل يكن موضوعيا وال  قر لك حبق النقد البناء،و يف الوقت الذي ا إال أنين أرى أن نقدك للمجاهدين وقيادا
ا،وظلمتهم  ما باطلة مل تكلف نفسك عناء حماولة إثبا متهم  متوازنا، بل كان ظاملا متحيزا، فقد ظلمتهم حني ا

م مبا يتناسب مع حجمها، مع أنك مطلع عليها بدقة. م  وتضحيا   مرة أخرى حني مل تذكر هلم حسنا



  سوف تأيت معنا أمثلة تفصيلية هلذا الكالم.و 

ويف املقابل ففي الوقت الذي محلت تيار أصحاب (العقيدة الصحيحة) على حد تعبريك مسئولية التآمر على 
اجلهاد واجملاهدين، والكوارث اليت حلت به، مل حتمل أصحاب (العقيدة الفاسدة) مسئولية ما قاموا به من دور 

  يفاخرون به يف التآمر على اجلهاد وخيانة اجملاهدين، وأنت مطلع عليها بالكامل!! مكشوف كانوا وال زالوا

  فهل هذا من اإلنصاف والعدل أخي الكرمي؟

لذي سبق احلديث عنه ب يف سبيل خدمة فكرته املتمثلة يف هدم هذا التيار اجلهادي اأن الكتاالمالحظة الثانية: 
ا من سلطان. يقم به، حشد كما هائال من التهم اليت ما أنزل اهللاوفكره، وحتميله مسئولية ماقام به وما مل   

  اذج واألمثلة اليت سنذكرها فيما يلى:منوهذا ماسنراه من خالل ال

  سبتمبر 11المثال األول: حول عمليات 

  ت.وقد جاء كالمه يف معظمه خمالفا للحقيقة، مليئا باملغالطا رب من عدة نواح تكلم الكتاب على عمليات سبتم

فمن حيث اجلهة اليت قامت بالعمليات، تبىن الكتاب وجهة نظر غريبة عجيبة، فهو تارة يشكك يف كون تنظيم 
ا، فيقول مثال  " ولو صحت االدعاءات األمريكية أن بن الدن نجم جالل أباد يقف القاعدة هو الذي قام 

  )46(الصليب  ص  مير مباني مركز التجارة الدولي...."دوراء ت

أي شرف يف ذلك،  يعرتف حبقيقة أن القاعدة هي اليت قامت بالعمليات، ولكنه حيرص على أن يسلبها وتارة
ا!!!فيدعي أن املخربات األمريكية هي اليت استدرجتها للعمليات وسهلت مهمتها يف القيام   

 عاصفة"  يةلعمل تجهز كانت  أمريكا أن هى الكاتب يتبناها التى " ولكن النظريةيقول الكتاب باحلرف: 
 فى تعيش بعناصر للتنظيم أمنى إختراق عبر القاعدة تنظيم إليها م،وتستدرج 1997 عام منذ"  الطائرات

  ". اوروبا و باكستان

  لي!!يئسرااإل ادوتارة يتنفل فيضيف دورا آخر يف العمليات للموس

  من كتاب صليب يف مساء قندهار.) 311(انظر ص



ا!وتارة أخرى يرى أن الدور األمريك   ي يف العمليات كان مقتصرا على عدم إيقافها مع العلم 

  اقرأ معي كل ذلك يف النص التايل:

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

دالئل كثيرة تشير إلى معرفة جهات أمنية أمريكية بعملية " عاصفة الطائرات " قبل تنفيذها . وأن تحذيرات 
  "المسئولين األمريكين على أعلى مستوى ، وقد تم تجاهلها جميًعا.عديدة وصلت إلى 

م هم الذين   الحظ أنه يف هذا النص يثبت جمرد علم األمريكان بالعمليات، ويف النص الذي قبله يثبت أ
  كانو(جيهزون للعمليات)!!

  املهمة.وتارة أخرى يرى أن الدور األمريكي جتاوز مرحلة جتاهل التحذيرات إىل مرحلة تسهيل 

  تابع معي قول الكتاب:

  بل األدهى من ذلك دالئل على أن هذه العملية قد تم إفساح الطريق لمنفذيها وتسهيل إنجازهم لها ."

 –وعددهم أربعة آالف  –اإلجراء الوحيد الذى تم إتخاذه أمريكيا هو عدم ذهاب الموظفين اليهود يومها "
إلى أعمالهم فى البنتاجون الذى صدمته طائرة  مالؤهم اليهودإلى عملهم فى أبراج التجارة كما لم يذهب ز 

  أخرى ، حسب إدعاء السلطات األمريكية.

م، كان ببساطة مؤامرة حاكتها اإلدارة األمريكية على شعبها ألجل  2001سبتمبر  11إذن ماحدث فى "
قائق السياسية فى العالم. إستدراجه لتأييد مشروعها اإلمبريالى "وتهويالتها العسكرية" التى تغير بها الح

واألعجب أنها إستدرجت وسهلت العمل لمنظمة " إرهابية دولية" كي تدمر منشآت وتقتل مواطنين، "
  مفروض على تلك الحكومة أن

بالحرب على  تحميهم. هذا ما حدث لتبرير "الحرب العالمية على اإلرهاب (اإلسالم) " والتى بدأت
  أفغانستان.



يازة أسلحة دمار شامل، تهمة جامعة بين أفغانستان ثم العراق لتبرير الحرب. نذكر وكما كانت "تهمة" ح "
متلبسة بالجريمة التى أعدتها لها الحكومة  بأن تهمة "اإلرهاب" كانت أيًضا تهمة مشتركة، فالقاعدة ضبطت

   األمريكية وسهلت لها القيام بها بأيسر وأتم صورة.

فإن  -الدولة بعيون مفتوحة وإتفاق واضح مع الواليات المتحدةوإذا كان صدام حسين قد مارس إرهاب "
  "القاعدة مارست " إرهاب التنظيم الدولى" بعيون مغلقة، وبإستدراج أمريكى كامل.

  وما بعدها) 280(النصوص السابقة منقولة من كتاب صليب يف مساء قندهار ص 

ذه الدرجة من األ مهية هذه النظرية الغريبة اليت ختالف رواية من إنه لعجب أن يتبىن كتاب يتحدث عن موضوع 
  قاموا بالعمليات، ومن كانوا هدفا هلا، ومن كانوا شهودا عليها!!

م  والكتاب يبين على نظريته هذه أمورا واستنتاجات مهمة ، فهو يرى أن األمريكيني مل يردوا على تدمري مدمر
 خيططون هلا مع القاعدة سيلغي املخطط األمريكي يف (كول) يف عدن ألن ذلك لو مت قبل عاصفة الطائرات اليت

  حربه على األرهاب  حسب زعم الكتاب.

 لضرب إنتقاما ،"  الطائرات عاصفة" تنفيذ قبل للقاعدة قوية توجيه ضربة وكان "جاء يف الكتاب ما نصه: 
 كافحةم" بدعوى اإلسالم على عالمية حرب شن في المخطط األمريكى سيلغى كان  ، كول  المدمرة
  )181(الصليب ص ") .كول بالعقاب  عملية مرت لذا" .  اإلسالمى اإلرهاب

وأنا لن اعقب طبعا على هذا الكالم، الذي ال شك أنك تعرف جيدا أنه غري صحيح، ولكين أسأل سؤاال وهو : 
لعاصفة الطائرات حسب زعم الكتاب، ومل تضرب  1997إذا كانت أمريكا قد استدرجت القاعدة منذ سنة 

القاعدة بعد ضرب املدمرة كول حىت ال تفوت فرصة شن حرب شاملة على اإلرهاب كما يزعم الكتاب، فلماذا 
على أفغانستان والسودان وهو تاريخ بعد سنة من بدء حتضريها املفرتض  1998شنت عاصفة صواريخ كروز سنة 

  لعاصفة الطائرات  واستدراج القاعدة إليها؟!!

ارتيها يف شرق إفريقيا حىت ال تفوت الفرصة الثمينة اليت كانت بدأت تستدرج ذا مل تسكت على ضرب سفملا
  القاعدة لتهيئتها؟



ا نظرية أقل لقد تبنى الكتاب وجهة نظر المخابرات اإليرانية تماما ، وهي نظرية  يعرف الكاتب قبل غريها أ
  ياسي.مساوئها تعمدها اختالق االكاذيب وتروجيها، مدفوعة باحلقد الطائفي والس

وإذا انتقلنا قليال إىل كتاب (حرب املطاريد) ويف جانب آخر يتعلق بأحداث سبتمرب جند الكتاب يناقض نفسه يف 
وجوب معاملة العدو باملثل،  ملبدأأكثر من موضع، فالكتاب عند حديثه عن معاملة العدو يف احلرب يروج 

  واستخدام أسلحة تدمريية تفوق قدرته على التحمل.

  " العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم"يف الكتاب بنصهومما جاء 

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

  )84(املطاريد  "لن يتوقف برنامج الدمار هذا ما لم نواجه العدو بضربات تدميرية تفوق قدرته على التحمل"

المطاريد لقدرات رادعة من أسلحة متطورة اشد فتكا أضحى ضرورة ومسألة حياة او  "إن امتالك قوات
  )84(املطاريد   موت"

  هذا كالم الكتاب على أمهية امتالك املطاريد ألسلحة فتاكة ذات قدرة تدمريية تفوق حتمل العدو.

" ليس من ندما قال : وحنن نؤيده يف اجلملة ، ولكن الكتاب عندما علق على أحداث سبتمرب ناقض نفسه ع
  )59( املطاريد ص الرحمة أيضا قتل النساء واألطفال وغير المحاربين عموما"

( وعند تعليقه على احداث سبتمرب أشار إىل نقطة ضعف خطرية يف املسار األخالقي والشرعي يف األحداث 
  )77انظر املطاريد ص

" العني بالعني  مببدألم عنها الكتاب أعاله آخذين اليت تك األسلحة الفتاكهوحنن نتساءل  هل ميكن أن نستخدم 
 11ون وأبراج التجارة يف اجوالسن بالسن والبادي أظلم" دون أن تكون هنالك ضحايا من جنس ضحايا البنت

  سبتمرب؟

وهل  إذا أخذنا مبنطق (العني بالعني والسن بالسن والبادي أظلم) الذي أكد الكتاب على ضرورة األخذبه نبقى 
  يف هذا ( احلرج األخالقي والشرعي) ؟! مع ذلك



فهل شعر بهذا الحرج عند قصف حزب ب يرى أن قتل غري املقاتلني فيه حرج شرعي وأخالقي وإذا كان الكتا
  اهللا لبنان المدن اليهودية في فلسطين؟

  طبعا مل يشعر به بل أشاد بذلك العمل، كحال كل منصف ينظر مبوضوعية وعدل لألمور.

ا إىل عمليات سبتمرب، فالعدالة ال تتجزأ، واخلالف مع جهة ما ال جيوز أن وليته نظر بعني  اإلنصاف والعدل ذا
  قييم أعماهلا.تيكون مسوغا للجور يف 

  المثال الثاني: كيل االتھامات جزافا للقاعدة والشيخ أسامة

خ أسامة دون أن يكلف لقد شحن الكتاب من أوله إىل آخره بالتهم املوجهة دون حساب لتنظيم القاعدة للشي
  نفسه البحث عن الدليل على صحة تلك التهم، اليت ال يصدق أكثرها األعداء فضال عن غريهم.

  ومن هذه التهم على سبيل املثال:

أن الشيخ أسامة بن الدن يعمل بتوجيه من املخابرات األمريكية، وأن أمريكا هي اليت اختارته للعب الدور  -1
 وراء ذلك ما تريد من أهداف!! الذي حددته له حىت حتقق من

نظرهم أفضل من بن الدن، فقد  ةلم يكن من وجه" فعند كالم الكتاب عن اختيار األمريكيني لعدوهم قال : 
وقدراته التنظيمية. لقد أختاروه عن وعى كى يلعب أمامهم دور العدو ، خبروا إمكاناته العملية والفكرية

  اإلسالمى اإلرهابى الشرس.

محتم ظهورة بحكم  علوم إمكاناته خير من عدو مجهول المنشأ والقدرات والفكر، وذلك أمرفالعدو الم"
إبداء مقاومة شرسة. واألفضل إذن  أن أمه كأمة اإلسالم اليمكن أن تستسلم لمثل هذا المخطط بدون

  )50(الصليب ص "من يلعب أمامه ذلك الدور. بحكم المنطق والعقل، أن يختار المرء عدوة، أو

ذه احلقيقة اخلطرية عندما كنت تعمل مع الشيخ أسامة بن الدن  وأنا أسألك أخي الكرمي هل كنت على علم 
يت املهمة  مستشارا مقربا وتلعب معه هذا الدور احملدد لكم من قبل أمريكا أم اكتشفت هذه احلقيقة  بعد أن أ

  اليت أنيطت بك من قبل األمريكان؟



ذا احلجم كان يتطلب اما    .وإالَّ فإنه شريٌك فيه من صاحبه أن يقدم عليه ما يثبته من االدلة إن ا

يستطيع أن  ذان يطعن يف جماهد كالشيخ اسامة مادري إذا طلب من أعدى أعداء األمة أقة ال نيف احلقي وحنن
  يقول أسوأ من هذا؟

ا (صديقك الشخصي) الشيخ أسامة، غري هذا االدعاء  كان لديك العديد من األمور اليت ميكن أن تنتقد 
  الباطل.

ومما هوعلى هذه الشاكلة ما جاء يف الكتاب حول سعي أمريكا ملنع مغادرة الشيخ أسامة ألفغانستان،  -2
 بن لمنع طالبان على أمريكا ضغوط على مطلعا كان  ضعيف "(ذكرنا أنفقد جاء يف الكتاب ما نصه: 

كان   ذلك لكن لتعارض، اإلمارة تكن مول يغادر أن الدن بن أوشك أفغانستان،وقد من مغادرة الدن
 أن قرار يظهر الذى السر اليفشى حتى ضعيف إعتقلت أمريكا،ثم عارضته لذا الغزو خطة سيعرقل
 )194(الصليب ص.)سبتمبر أحداث على سابقا كان  الغزو

ذه إذا كانت أمريكا قد ضغطت على طالبان ملنع خروج بن الدن من أفغانستان، فلماذا مل تعلن طالبان ه
ذا مل تقل لشيخ؟ فلمااحلقيقة أمام العامل لرتفع عن نفسها الضغوط اليت وقعت عليها  بسبب إيوائها ل

  طالبان إن الشيخ اسامة يريد مغادرة أفغانستان باختياره، وإن أمريكا هي اليت طلبت منا منعه من ذلك؟
ة املخابرات األمريكية أم أن طالبان متورطة هي األخرى يف هذا املخطط اخلبيث الذي حتيك خيوط

  واليهودية مع قيادات اجملاهدين؟
  وهل كان هذا املوضوع سرا بني األمريكان واملال ضعيف، وليس لقيادات طالبان علم به؟
  أليس املال ضعيف سفريا لإلمارة اإلسالمية يطلعها على اتصاالت األمريكيني املزعومة به؟

ن اإلمارة يف الوقت الذي كان هذا الطلب سرا بينهم وبني وكيف كان األمريكيون يتوقعون تلبية طلبهم م
  املال ضعيف يف إسالم أباد؟

  أم أن السفري كان يستطيع القيام باملهمة من مقر السفارة ودون علم املال عمر؟
 شيئ عجيب!!

حنن كنا وإياك خالل هذه املدة يف أفغانستان، فهل ميكن أن تتفضل فتذكر لنا البلد اليت كانت على 
  شك استقبال الشيخ عند مغادرته ألفغانستان ؟و 



أنه لو كان هنالك مكان ميكن أن خيرج إليه الشيخ خلرج، لريفع احلرج عن الطالبان من  حنن وإياك نعلم
  جهة، ويرفع القيود اليت كانت على عمله من جهة ثانية.

ت على وشك قتل املال ومن التهم األشد غرابة مما هو على هذه الشاكلة زعم الكتاب أن أمريكا كان -3
ا ألغت املهمة يف آخر حلظة حرصا على  عمر، يف الليلة األوىل من ليايل احلرب على أفغانستان، وأ

 سالمة الشيخ بن الدن الذي كان موجودا يف املكان!!

 والسؤال الهام هنا: لماذا ضيعت أمريكا الفرصة النادرة إلنهاء الحرب.. وقتل المال" لقد جاء يف الكتاب: 
 عمر داخل المسجد، فى الضربة الجوية األولى؟ .

وهل كان لوجود بن الدن قريًبا من مجمع اإلمارة.. وإحتمال أن يصادف تواجده هناك، تهاطل الصواريخ "
  على المسجد والمجمع.. هل كان لذلك أثر فى إلغاء قرار قصف مقر المال عمر وقتله؟.

اء األمريكى بأن بن الدن هو الخطر األكبر الذى يواجه إذا كان ذلك صحيًحا: أال يتناقض مع اإلدع"
  أمريكا فى العالم ، وأنه سبب الحرب علي أفغانستان ؟

  ألم تكن الفرصة مواتية ألن تنتهى أمريكا من أكبر خطرين يواجهانها فى ".

 أفغانستان.. بواسطة صاروخ واحد.. بينما الطائرات األمريكية فى السماء تحمل فى بطنها عشرات
الصواريخ الموجهه ، وأجهزة التجسس األرضى الحديثة والمتطورة تمدها بالمعلومات عبر األقمار 

  الصناعية.

أال يشير هذا الحادث بوضوح إلى وجود جواسيس لألمريكان ضمن الدائرة القريبة من بن الدن والمال "
  د تحرك الرجلين؟.عمر، على إتصال باألقمار الصناعية األمريكية بواسطة أجهزة متقدمة، لرص

[ من المحتمل أن تكون أمريكا قد ضحت برجلها الذى يراقب ويرافق المال عمر، والذى قتل غالًبا فى "
السيارة المنتظرة أمام المسجد، ألنه منذ ذلك الوقت لم تسجل ضده محاوالت مشابهة وحتى خروجه من 

  قندهار].



مريكا المرافق إلبن الدن، كانت مهمته دوًما تحديد وطبًقا لنفس التحليل، على إفتراض صحته، فإن رجل أ"
  موقعه حتى يتجنب الطيران قصفه، حفاظًا على سالمته.

متتابعة لإلغتيال  ولماذا هذا اإلصرار العجيب واإلستعجال فى قتل المال عمر فى ثالث محاوالت "
  الجوى.. بينما لم تسجل وال محاولة واحدة ضد بن الدن طوال مدة الحرب؟.

ل أن بن الدن يمثل حالة إستعصاء أمنى.. أم أنه يمثل ألمريكا ضرورة سياسية توفر لها ذرائع لسياسات وه"
  )225(الصليب ص" يصعب قبولها دولَيً◌ا؟ .

  وظهور بطالن هذا االدعاء يغين عن الرد عليه.

ولكن مع ذلك سوف أتركك أنت ترد عليه يف موضع آخر من كتابك، حيث تقول يف معرض حديثك عن جنون 
/ بى( قاذفات تقوم فكانت": التكنوجليا األمريكية واستخدامها غري املسبوق يف مالحقة بن الدن وحماولة قتله

 ثم!! أفراد خمسة.( عن  تزيد ال األفغان المقاتلين من مجموعة بمطاردة الرادار، يرصدها ال التى )الشبح2
 من مجموعة بضرب التجسس طائرات تقوم أن )  أو16 - إف( طائرة" المعقدة" المهمة تلك فى تدعمها
 المجموعة أن الحظت الطائرة أى – ألنها الموجهة، بالصواريخ عشر شخًصا خمسة عن تزيد ال األفغان
 الشخص أن ذلك بالليزر الموجهة وصواريخها الذكية، الطائرة فإفترضت!! زائد بإحترام أحد أفرادها تعامل

 )304ص( الصليب " .الجميع فقتلت الدن، بن يكون] قد[

فهل نفهم من هذا الكالم حرص األمريكان على سالمة بن الدن أم حرصهم على قتله واستخدام 
 أحدث التكنولوجيا يف ذلك؟

امات الغريبة للشيخ أسامة أنه كان يعرقل مساعي -4 احلصول على األسلحة غري التقليدية اليت كان  ومن اال
 يبذهلا بعض مساعديه؟؟

 تلك أحد تصنيع وإمتالك أجل من دفاعه وزير محاوالت كل  :" عرقلجاء يف الكتاب  أن الشيخ أسامة
 خمس قبل سلفه غرق قندهار،كما فى مقر عمله على أمريكى قصف فى دفاعه وزير قتل حتى.. الوسائل



 أحدها على للحصول األسلحة تلك خلف مهمة فى وكان غامضة، وفى ظروف ريقية،أف بحيرة فى سنوات
 )186(الصليب ص" .األفريقى الساحل يجوبون من سماسرة

ام ال تكمن يف عدم وجود أي دليل على صحته، بل يف أن كل األدلة والوقائع تشهد خبالفه متاما،  وغرابة هذا اال
أن الشيخ كان أكثر الناس حرصا على احلصول على مثل هذه األسلحة، فالعديد من اإلخوة احلاضرين يعلمون 

  وقد بعث عدة إخوة إىل جهات خمتلفة سعيا يف هذه املهمة، وقد اعتقل بعضهم وال زال رهن االعتقال.

ومل يكن البحث عن تلك األسلحة يف أفريقيا ، فإفريقيا ليست مظنة لتلك األسلحة كما يعلم اجلميع، وأبو عبيدة 
بنشريي رمحه اهللا مل يكن يف مهمة من هذا القبيل عندما تويف رمحه اهللا كما يعلم اإلخوة املطلعون على األمر، ال

  وعلى افرتاض أنه كان يف مهمة من هذا القبيل ، فما كان ليقوم بذلك دون علم وموافقة ومتويل الشيخ أسامة.

يست شخصية الشيخ املتخصص يف ( الرتاجيديا ولنفرتض أنك ال علم لك بكل جهود الشيخ يف هذا اجملال، أل
اجلهادية) على حسب تعبريك شخصية يناسبها السعي يف احلصول على سالح من هذه القبيل ميكن أن يشكل 
استخدامه على طريقة القاعدة فصال من فصول الرتاجيديا  اجلهادية غري التقليدية يكمل فصول املأساة املستمرة 

  من ربع قرن؟

الشيخ كان حصل على سالح من هذا القبيل، فكيف كان سيستخدمه دون أن تشعر(حبرج أخالقي ولنفرتض أن 
  أو شرعي) عندما يقتل ( بعض األبرياء)!!!

ام الوارد يف الكتاب للشيخ أسامة بأنه عرضت عليه صفقة أسلحة متقدمة من  -5 وقل مثل ذلك عن اال
 لقدمية غري الفعالة املوجودة يف السوق!!الروس وبثمن رخيص فأعرض عنها مفضال عليها األسلحة ا

 فى روس جنراالت عليه عرضها نادرة فرصة الدن بن أهدر " لقدوهذا نص ما يف الكتاب:  -
قيادات  طريق عن الكتف، على محمولة للطيران، مضادة حديثة بصواريخ طاجيكستان، لتزويده

 إستعداد روسى، مع المية،اإلس اإلمارة إلى وصل ماثالً م عرًضا. الشمال تحالف من عسكرية
 اإلمارة تدفع أن فيه، بشرط ترغب األسلحة من نوع أى أو عسكرية، هيلكوبتر بطائرات بتزويدها
 ".الهروين بمسحوق اآلخر والنصف بالدوالرات، نقًدا الثمن نصف

  فهل يعقل أن يرفض مثل هذا العرض عاقل أو جمنون؟



فرتاءات لرجٍل كنت أنت أول من شجعه وأول من وقف ( وحنن ال منلك أمام هذا الكيل من التهم واال
ا نظرية املؤامرة  معه وزوده بتنظرياته السياسية والعسكرية وبارك جهوده وجعله عباءة األمة إال أن نقول إ
اليت سيطرت على الكتاب بل الكتب ومن مث روح تصفية احلساب اليت انتهجها الكتاب بسبب الورطة 

 عد األحداث)اليت وقع فيها كاتبه ب

 ذى إسالمى جهاد ظهور لتطيق تكن لم" فالقاعدة"ومن التهم املوجهة للقاعدة يف الكتاب قوله: " 
 جزء على لتسيطر.. جيًدا منظمة شابة قيادة ظهور ليطيق بن الدن يكن ولم.. سعودية غير مرجعية

 عليه سيطر ذىال خياله فى سوى قائمة تكن لم التى الدولية هيمنته يخرج عن قد العالم من
 ".اإلعالم الدولى

 العربية الجهادية بعض التنظيمات جانب من التطاق ضغوط تحت واقعه اإلسالمية الحركة كانت  "وبالفعل
 الفوالذية القبضة تحت من يخرج أنشقاق سلفى خلق أجل من القاعدة من خاصة أفغانستان فى
 هنا ومن والشهرة،.. المال إغراءات تحت عدةبالقا ذلك الجناح يلتحق وأن.. طاهر لمحمد!!) الطاغوتية(

  .والعرب األوزبك بين الجهادية األخوة أودت بروح التى األزمة نشأت

 بها السجن الخاص فى وإحتجزتهم الروس الجواسيس من إثنين على القبض ألقت األوزبك "فقيادة
 تنظيمهم طغيان من مايةطالبين الح كابول  فى القاعدة بمضافه والتحقوا فروا هؤالء ولكن. للتحقيق
  )146(الصليب ص !!سلفيون" لكونهم يضطهدهم الذى األوزبكى

امات باطلة الهذه  أن القاعدة هي التنظيم اجلهادي العاملي  جيدا تعرف أساس هلا من الصحة، وأنت  ا
ن الوحيد الذي أخذ على عاتقه مهمة دعم احلركات اجلهادية يف خمتلف أحناء العامل، وبغض النظر ع

  مذهبها الفقهي.
وأنت تعلم أن اجملاهدين من طاجيكستان، وأزبكستان الذين تثىن عليهم فكريا وعسكريا وتنظيميا تدربوا 

  يف معسكرات القاعدة، وكنت أنت شخصيا تعطيهم دورات سياسية يف هذه املعسكرات.
مريهم حممد طاهر بعد وقد استمر دعم القاعدة املايل يف حدود إمكانتها احملدودة لإلخوة األوزبك وأ

  ذلك، و يفرتض أنك حبكم عالقاتك باجلنبني تكون مضطلعا على ذلك.



وفي المقابل فإن المخابرات اإليرانية كما تعلم هي التي كانت وراء المأساة التي انتهى إليها حزب 
 النهضة وجهاده من خالل الدور الخبيث الذي قامت به سواء بواسطة رباني ومسعود، أو من خالل

  الوساطة بين الحزب والحكومة الطاجيكية التي انتهت بما عليه الوضع اآلن.
ايته  ا، أم اإليرانيون الذين قادوه إىل  فمن األوىل باللوم القاعدة اليت تدربت عناصر احلزب يف معسكرا

  املأساوية؟
ا تسعى لفرض سعودة اجلهاد يف العامل مع أنك ت امك للقاعدة بأ علم علم اليقني أن مث من العجيب ا

  اخلالف مع النظام السعودي وعلمائه هو من أبرز ما مييز تنظيم القاعدة يف خطاباته السياسية والفكرية.
أما ما ذكرته من أن القاعدة كانت تسعى لشق صف اإلخوة األوزبك، وإغرائهم باملال من أجل حتقيق 

وحنن يف قلب األحداث فلم نسمع حىت  هذا اهلدف، فهذا كالم مل نسمعه إال منك، وقد عشنا سنوات
ذا اخلصوص.   من حممد طاهر جان شكوى 

واحلادث الذي سقته للداللة على هذه الدعوى سقته بشكل حمرف جانبت فيه احلقيقة عن عمد، 
  ولألسف الشديد.

جلؤا ملضافة القاعدة مل يكونوا جواسيس، كما ذكرت، بدليل أن حممد طاهر  فاألخوة االزبك الذين
م ، مبشرتا جعهم لعملهم بعد املشكلةأر    وكل املشكلة ا
  وأنت تعلم ذلك. مع شباب القاعده  ان يذهبوا ايل اجلبهه ،ا اختارو  

وتعلم أن القاعدة  مل تكن تروج ملذهب فقهي معني، بل كانت تدعوا أتباعها وغريهم ملراعاة املذهب 
واملعهد الشرعي يف كندهار الذي كان يرتدد عليه بية.احلنفي  السائد يف البالد، وعدم أثارة اخلالفات املذه

  بل ويدرس فيه كثري من طالبان شاهد علي ذلك
وكانت ترى ترك بعض السنن واملندوبات يف الصالة وغريها إذا كان فعل ذلك يثري شقاقات وتنافرا بني 

  املسلمني.
ا حممد طاهر األخوين من مضافة القاعدة كانت طر  يقة محقاء كادت أن تؤدي إىل والطريقة اليت أخذ 

(ابو بالل النويب )  كانوا موجودين يف املكان  قتال باألسلحة النارية لوال اهللا مث تدخل بعض العقالء الذين
دئتهم لألمور. رمحه اهللا   ، و

  وقد أدرك حممد طاهر ذلك فاعتذر عن خطئه.



مل يطالب بأكثر من حكم قضائي ومع اإلهانة اليت أحلقها هذا التصرف بالقاعدة فإن الشيخ اسامة 
  شرعي يف املسألة من قضاء اإلمارة اإلسالمية، فمن األحق باللوم يف هذا املوضوع؟

"دخل ومن الكالم السيئ الذي حفل به الكتاب ضد الشيخ اسامة  ما ذكره من أن معظم العرب   -6
  )128(الصليب ص تحت سطوته أقتناعا أو إذعانا"
رجال واحدا من العرب أو العجم دخل يف تنظيم القاعدة  أو بقي فيه وأنا أسألك  سؤاال هل تعرف 

  إذعانا؟
لو كان هنالك من هذا القبيل لكنت أنت  على علم به، وأنت الرجل الذي عشت مع التنظيم قرابة 

  عشرين سنة ، وتربطك بقياداته وأفراده أقوى الروابط.
ما تفضلت به من كرم حامتي يف وصفهم امة ومن الكالم اجلارح املشني ضد تنظيم القاعدة بصورة ع  -7

م  مبختلف األوصاف املعيبة وغري الالئقة  ضربهم الغرور والتعالى والثقة الزائدة بالنفس،"عندما قلت إ
الحركة اإلسالمية أجمع  وإستصغار شأن اآلخرين، أو إحتقارهم أحيانًا. وكانوا عن ثقة يعتقدون بأن

 )115ليب ص(الص "يجب أن تنضوى تحت لوائهم.

وغيرها من عبارات النقد الجارح  ومن جميل كرم الكاتب وصف المجاهدين األبرار"ببغال التحميل" -8
 الهدام

  ساحمك اهللا، ورزقك من العدل واإلنصاف ما يرد بعض هذا اإلجحاف!!
 هذه أمثلة على بعض التهم اليت كاهلا الكتاب جزافا ضد القاعدة والشيخ أسامة بن الدن دون أن يكلف

  نفسه عناء االستدالل على صحتها.
م أخرى غريها كثري ضاق اجملال عن سردها.   وهنالك 

وإذا كانت القاعدة قد نالت نصيب األسد من هجوم الكتاب ، فإن حركة طالبان قد نالت هي األخرى 
  نصيبا ال بأس من ذلك .

  
  ومن األمثلة على ذلك.

م كانوا قد أعطوا (ال  -1 تزامات سرية) لبعض الدول بعدم دخول (ممر سالنك ما جاء يف الكتاب من أ
 من اجلنوب).



جبال  سلسلة وباألحرى.. ساالنج ممر) طالبان( عبور على أحمر خطًا أمريكا " وضعتيقول الكتاب: 
  سبق ذكره . كما  "لبيد ألكسندر" عنها عبر التى الروسية الرؤية مع ذلك ويتوافق الهندكوش،

 جبل فى الجنوبى طرف المدخل من ساالنج ممر إقتحام بعدم طالبان ةحرك جانب من السرى "اإللتزام
 والعسكري" السياسى المستويين اإلستراتيجى على موقفهم فى عميق شرخ وجود إلى أدى السراج

  )109(الصليب ص

  
  وحنن نقول: أين الدليل على وجود مثل هذا االلتزام؟ وإذا كان سريا فكيف اضطلع عليه الكاتب؟

  أعطت طالبان هذا االلتزام السري؟ أم أن طالبان هي جزء من املؤامرة حىت على نفسها؟ وملصلحة من
وهل يعقل أن يعطي املال عمر مثل هذا االلتزام  فيرتك الدخول للشمال عرب ممر ساالنك وهو قادر 

عدات عليه، ليتكلف عناء ومشقة فتح الشمال عرب الطرق األخرى ذات التكلفة العالية يف األرواح وامل
  والوقت واجلهد؟؟

م بعد احتالل موقع القنصلية اإليرانية يف   -2 م املوجهة لطالبان ايضا ما جاء يف الكتاب من أ ومن ا
 مزار شريف تلقت اجملموعة اليت احتلتها أوامر من باكستان بقتل الدبلوماسيي اإليرانيني .

 فترة بعد قتلوا المدينة فى اإليرانية ليةالقنص مبنى"المنقمون" إقتحم " فعندماجاء يف الكتاب ما نصه: 
 .دبلوماسًيا عشر أحد إنتظار قصيرة

 فيها جاءت تلفونية إتصاالت أثناءها دارت القصيرة اإلنتظار فترة إن قالوا "شهود

  )100(ص "!!.أباد إسالم من.. كانت  األوامر هذه وأن - الدبلوماسيين بقتل أوامر

ا يف كابل أو قندهار!!يا للعجب، قوات طالبان تتلقى أوامره   ا يف أدق تفاصيلها من إسالم أباد وليس من قياد

إنها الرواية اإليرانية للحدث ، والتي يعلم الكاتب أنها مجرد  اختالق مخابراتي لتبرير السياسة العدوانية 
  للجمهورية األسالمية تجاه اإلمارة اإلسالمية.



ية اليت أعطت األمر بقتل دبلوماسييها، بل أقامت معها عالقات والعجيب أن إيران مل تؤاخذ احلكومة الباكستان
  محيمة يف احلرب على اإلرهاب وغريها،  وإمنا عاقبت اإلمارة اإلسالمية اليت مل تعط األمر بقتل الدبلوماسيني!!

وقد طعن الكتاب  حركة طالبان يف الصميم مرة أخرى عندما زعم أن خط كابل سقط بالدوالر،  -3
معلوم أن كسر الخط الدفاعى لطالبان على  "األمريكي حيث جاء يف الكتاب: وليس بالقصف 

" أو حتى قنابل األطنان  52وليس بقاذفات "بى  جبهة شمال كابول تم بالدوالر األمريكى
 )138ص(" السبعة.

 صرح مع والحقيقة غير ذلك أخي الكريم، فالحقيقة هي ما صرح به الرئيس األيراني األسبق خاتمي عندما
  ألمريكيون تصريحاتهم تلك.مساعده محمد أبطحي وأكد ا

وملخص تلك التصرحيات أن احلكومة اإليرانية بعد شهر من القصف املتواصل على معاقل طالبان دون جدوى 
قدمت لألمريكيني خريطة عسكرية للمواقع اليت يتعني عليهم الرتكيز عليها لكسر اخلط، وبالفعل ملا أخذ  

  حة األيرانية انكسر اخلط، كما صرحت بذلك ممثلة الواليات املتحدة يف اللجنة املشرتكة.األمريكيون بالنصي

ا املسئولون اإليرانيون واألمريكيون جاءت مفصلة يف أكثر من مصدر منها برنامج  وهذه االعرتافات اليت يتفاخر 
  (إيران والغرب ) الذي أذاعته قناة اجلزيرة، وهو لدي مسجل.

ا، يف حني تتجاهل األسباب  ومن العجيب أخي الكرمي أنك تطلع على األسباب السرية  اخلفية للكوارث وجتزم 
ا!! ا أصحا   املعلنة اليت يتفاخر 

إهمال اإلمارة اإلسالمية قضية تأمين العاصمة  "ومن هذا القبيل أيضا مما جاء يف الكتاب قوله   -4
 )191الصليب ص(".ةالسياسية للبالد ، يرقي إلي مرتبة الجريمة المتعمد

 

ا الكتاب. ذا القدر عن طالبان من األمثلة الكثرية اليت حفل    نكتفي 

  



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

م لألخ املرحوم  الشهيد خطاب  -1 حنسبه كذلك وال  –ما ورد يف الكتاب يف أكثر من موضع من 
ا املوجهة للشيخ اسامة.ن  زكي على اهللا أحدا_ وهي من جنس التهم ذا

  وكان الواجب على الكاتب أن يذكر األدلة اليت تثبت ما يقول.
ما جاء يف احلديث عن شيخ املسجد اجلامع يف مشهد الذي قامت السلطات بتهديده عدة مرات   -2

ته الضخمة بالبلدوزرات , وحولت ت مسجده ، ومكتبموأجلأته إىل اهلروب إىل أفغانستان ، وهد
املكان إىل حديقة عامة، مث واصلت مالحقة الشيخ يف أفغانستان حىت قتلته يف اجلامع الكبري يف 
هرات مع عدد من املصلني بعد صالة اجلمعة ، بعد عدة حماوالت اغتيال قبل ذلك أصيب يف 

 بعضها.

  معارض إيراين سين" هذا الشيخ اإلمام مل تزد عند ذكرك له على وصفه بأنه "
وبرأت املخابرات اإليرانية من قتله، وألصقتها جبهة أخرى، رغم أن القرئن والشواهد تقول خالف 

  ذلك!!
  إنها الرواية اإليرانية مرة أخرى كما عرفناها منهم.

 ومن األمور العجيبة اليت وردت يف الكتاب أمور يتعجب القارئ ملصلحة من مت اختالقها وتلفيقها. -3

  هذه األمور :ومن 
 )212.(صما جاء في الكتاب من ذبح بعض العرب أمام نسائهم وأطلفالهم -

)  تأكدت ثم( أخبار شاعت ما جاء عن انتحار بعض األسر العربية حتى ال تقع في األسر. " كما -
 )254(ص" .األسر لتحاشى عربية ألسر جماعى إنتحار عن

 مرة أويعود يعتقل ال حتى نفسه وقتل تهعائل قتل أن بعض المجهدين: " فضل)143(ص وجاء في 
 "..الغرب إلى حضارة أخرى

 ما جاء عن فقد بعض األمهات ألطفالهن في حافالت النقل الباكستانية من شدة الهول!! " حتى -
 وسائل فى أمهاتهم العربيات من سقطوا وقد الوالدة حديثى عرب ال  ً أطفا وجدوا الباكستنيين أن



 بين يحملن وأنهن.. فقدن أطفالهم أنهن األمهات تشعر لم الهول شدة ومن!! العامة النقل
  )254(ص" !! خالية لفافات مجرد أحضانهن

فمن هم الذين فضلوا ختالق حمض للتهويل والتشنيع،اوهذه أمور مل يقع منها أي شيء، وإمنا هي 
  قتل عوائلهم؟!

  ومن هم األطفال الذين فقدوا؟!
فنحن كنا يف قلب األحداث قبل و بعد خروج كل األسر،  !ومن الذين سقطوا يف عربيات النقل؟

  علم اليقني أن شيأ من هذا مل يقع.وكانت أسرنا مع األسر اليت ذهبت لباكستان، ونعلم 
  وحنن نتمين عليك ان تذكر ولو اسم اسرة واحدة كما تعودنا منك يف سرد كثري من االحداث

رتاجيديا لختصص فيها ال يضاهيها يف مأساويتها إال اقد جلهادية اليت تقول إن بن الدن رتاجيديا الإن ا
ا هذه الكتب اإلعالمية اليت   ظهرة 

  أخي الكريم. 
ما هذا املوضوع:   بقيت هنالك مالحظتان سوف أختم 

   المالحظة األولى
هي أنك يف كتابتك عن بعض األمور اليت كنت شاهدا عليها ال تذكر أنك كنت شاهدا إال عندما 

ذلك يدعم وجهة نظرك احلالية يف املوضوع، وليس بالضرورة وجهة نظرك فيه عندما كنت يكون ذكر 
مع العلم أن عندنا من األخوة من أشركته جبلسة من اجللسات اليت حاولت فيها  شاهدا عند وقوعه

دعم وجهة نظرك وهي جلسة ساخنة وفيها أخذ ورد كبريين وعندما سألناه عن فحوى اجللسة أخربنا 
ذا احلجم بأنه مل  جيلسها ومل يكن فيها ومل يرك إال مرًة واحدة يف جلسة عابرة مل يتخللها حديث 

واألمهية( وهو من وصفته بالداعم املايل من اإلخوان املسلمني البن الدن) وليتك جتلس معه يوماً 
الواقع قد حنت بك بعيدًا عن  الكتاب على ونظرية املؤامرة اليت سيطرت لتعرف منه كم أن ظنونك

  .واحلقيقة
عند حديثك عن األمور اليت كنت شاهدا عليها، ولكن ذكرك لشهودك عليها ال خيدم ما تريد ال أما 

  تذكر أنك كنت شاهدا عليها، فضال عن أن تذكر الدور الذي قمت به فيها.
  والكتاب حافل باألمثلة على ذلك.



   -  والمالحظة الثانية
على أن تصف نفسك بأنك صديق شخصي للشيخ اسامة،  هي حرصك عند التعريف بنفسك يف كتبك

ا ما تضمنته هذه الكتب، أم أن املراد منه  فهل حرصك على هذا األمر نابع من صداقة فعلية يشهد 
  إعطاء نوع من املصداقية ملا تكتبه ضد الرجل حبق وبغري حق؟!

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الخاتمة
اغلبهم يف جملس شوري القاعدة ومجيعهم  نأتعرف  وأنتاملوجدين معي  األخوةلقد تناقشت مع 

ا حلظة بلحظة والعجب كل العجب انك عشتها معنا األحداثعاش  د هاهلم حجم قلف !!اليت ذكر
  . األحداثيف تفسري  اإليرانيةوتبين النظرية  التزوير وقلب احلقائق

نقل من خالهلا األخوة رأيت أن أهذه السطور اليت بني يديك هي جزء يسري من  نقاش طويل مع و 
م وعلى عجالة.   بعض تعليقا

  إىل الذهول مث الصمت.جلأه حجم التزوير أما البعض اآلخر منهم فقد أو    
  . بامسكيهم فيما نشر وخالصة رأ

 .من األهداف التي دفعت إلى نشر هذه الكتبن أ



 ضرب احلركة اجلهادية السنية يف كل مكان . -1

تتجرَّأ أمريكا مل  واملال عمر باخليانة) وهذا ما أسامةالشيخ  امألهل السنة ( اهدم وتدمري أي قيادة   -2
  وال الغرب على قوله أو فعله. 

م ) اإليرانية العباءةاليت خترج من  األحزابومتجيد  إبراز -3 الطاجيك  -  زبك األ - ( حزب اهللا  ( وقاد
(. 

 اتظهور كثري من التناقضداف مت التزوير علي نطاق واسع لألحداث مما أدي اىل همن أجل هذه األ
  أعدها على عجل!!يف الكتب وكأن املخرج 

  
  القوم يدعمون محاس بكل قوة ؟ وهو: أن يفرض نفسه  تساءليبقي 

ال فأين هم من قضايا املستضعني من املسلمني اليت ال خيرج األمر عن الدعاية واإلعالم وإ الواجلواب 
م تأمروا على-الصومال  - رفورد - كشمري–تكاد ختلو منها دولة مثل ( الشيشان   البوسنة  )  بل أ

ى ن القوم شهدوا علعوام الناس فضال عن املختصني بل أ خيفي على فغان وهذا الاألبعضها مثل 
  نفسهم صراحة يف برنامج حوار مفتوح علي اجلزيرة أ

 وذلك يف واإلعالمجل الدعاية ر خامتي حيث قال دعم محاس هو من أمع حممد شريعيت مسشا
اماته وانتقاداته ألمحدي جناد.   معرض ا

ألبنائنا وبناتنا من أبسط حقوقهم يف التعليم هل ما يفعلونه بنا اآلن من خطٍف وتغييٍب وإيذاٍء وحرماٍن مث 
أم هو السِّر الذي حاول الكتاب  والعمل واحلرية هو يف مصلحة املسلمني واحلركة اجلهادية وأبنائها؟؟

  إغفاله وجتاهله ؟!
  فيما يأيت من األيام متسع له.لعل و الكثري والكثري بقي 

 

  
، فرصيد الثقة أثقلنا عليك في العتاباألخوة إذا كنا قد  أن تعذرني وبقيةشيخنا الحبيب ارجوا 

  لك دون أن تتأثر أخوتنا القديمة بذولهم بيننا يسمح لي 



ين في سبيله رافعين لرايته مجاهد اك من ايديهم وان يجمعنا مرة اخرىواييُنجينا وادعوا اهللا ان 
  مصححين ما قد انحرف في هذه المسيرة المباركة

  إن شاء اهللا استودعك اهللا  أفضلوإلى أن نراك في ظروف 
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
  احمد حسن ابوالخير

  1430رمضان 1

 2009اغسطس  22

  
 


