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 بلندن)]مركز المقريزي للدراسات التاريخية (مدير د.ھاني السباعي[بقلم: 

بسم هللا الرحمن الرحيم

 
تنبيه:

 

مر وابن عمهمركز المقريزي يقدم تعليق فضيلة الشيخ الدكتور ھاني السباعي على وثيقة الشيخين عبود الز

تعليق لكنھماالستبداد واالستسالم) التي نشرتھا جريدة الشروق المصرية وطلبت من الدكتور ھاني السباعي ال

 الصحفي ألحيزيد على شھر وھم يماطلون في نشرھا رغم أن الدكتور ھاني كتب التعليق في يوم واحد فقط ألن

خالفوا ولم ينشروه حتى اضطررنا لنشره.

مع تحيات المشرف على موقع المقريزي.

 

 

 

بقلم د. ھاني السباعي

hanisibu@hotmail.com

 

مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن

 

الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعد.

 

تقدمة:

 

ف مشاربھاللشيخين عبود وطارق الزمر منزلة جليلة لدي شخصياً، ولدى أبناء الحركات اإلسالمية على اختال

لمحلية والدوليةوراء أسوار عالية تحيط بھا حشود عاتية! إال أنھما متابعان جيدان لما يدور على الساحتين ا

ھذه الوثيقةوأسأل هللا تعالى أن يعجل بفك أسريھما! وليسمح لي الشيخان الكريمان أن أعلق على ما ورد في 

إفساح الصدر لوجھة نظر مغايرة لبعض ما حوته الوثيقة.

 

وسيكون تعليقي على النحو التالي:

 

أوالً: التعليق على الوثيقة من الناحية الشكلية.

ثانياً: التعليق على الوثيقة من الناحية الموضوعية.

ثالثاً: صفوة القول في الوثيقة.

 

أوالً: التعليق على الوثيقة من الناحية الشكلية:
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دره!(أ) صحة نسبة الوثيقة للشيخين عبود وطارق الزمر؛ فھي ليست بسھم غرب ال يُعرف مطلقه وال مص

م، وللشيخين محامون يستطيعون تكذيب الجھ2009 سبتمبر 5 أغسطس إلى 19المصرية في سبع حلقات من 

ل اإلعالم من حيصياغة الوثيقة وما حوته من آراء يتناغم وآراء الشيخ عبود الزمر التي كانت تنشر عبر وسائ

 

 وثائق التراج(ب) لقد أحسن الشيخان اختيار العبارات في صياغة الوثيقة، وابتعدا عن شخصنتھا التي أفقدت

الدكتور سيد إمام أنموذجا)!

 

ن صياغة ھذا البديل(ج) لم تلق الوثيقة رواجاً إعالمياً وقد يرجع ذلك إلى أن أمن الدولة قد تكون غير راضية ع

يكون ھذا سبباً ف(بين بين)! واألمن يريد وثائق حدية على الطريقة البوشية من لم يكن معنا فھو ضدنا! وربما 

ھيداً!.أنھما قد أيدا تراجعات الجماعة اإلسالمية لكنھما لم يذھبا بعيداً ويصفا السادات أنه قتل ش

 

1430 رمضان (د) توقيت نشر الوثيقة لم يكن موفقاً من الناحية اإلعالمية حيث كان المسلمون يستعدون لشھر

االنتھاء من الشھر الكريم.

 

يتفق مع محتويات الوثيقة بين االستبداد واالستسالم) فھل   ومضمونھا!(ھـ) عنوان الوثيقة (البديل الثالث 

التعليق.

 

(و) الوثيقة كتبت وخرجت من السجن فليست وليدة مناخ طبيعي.

 

ثانياً: التعليق على الوثيقة من الناحية الموضوعية:

 

قرار وقف العمل المسلح:

 

سلحة فى مصر) قال الشيخان في مقدمة الحلقة األولى: " لھذا فقد جاء قرار الدعوة إلى وقف العمليات الم1(

دراسة التحديات الجديدة التى أحاطت بالمنطقة اإلسالمية".أھـ (الشروق).

 

ذه النتيجة (قراأقول: لم يوضح لنا الشيخان ما نوع ھذه الدراسة الشاملة والمنھج الذي سلكاه للوصول إلى ھ

عام  اإلسالمية  الجماعة  أعلنته  منذ  عاصرناه  الذي  المسلح  األ1997العمل  الضربات  نتيجة  إال  يكن  لم  م 

وللتنظيمات األخرى المسلحة. كما أن ھذه التراجعات زرٌع نَبَت وترعرَع في غيابات السجون!

95نظيمه عام لكن قد يقول قائل إن الدكتور أيمن الظواھري وھو خارج السجن قد أعلن وقف العمل المسلح لت

ً أرسله ألعضاء جماعة الجھاد بوقف ا لعمل المسلح نظربين الموقفين كبير! فالدكتور أيمن أصدر قراراً داخليا

ل اإلعالم! معنىمنھا التنظيم في ذلك الوقت أي أن الوقف كان مؤقتاً لظرف خاص بالجماعة! ولم يكن عبر وسائ

للتنظيم سيعود إلى العمل المسلح مرة أخرى!

 

الطريق مسدود!

 

لمسلح داخ) قال الشيخان (عبود وطارق) في أسباب العدول عن العمل المسلح: :" وصول عمليات التغيير ا2(

مسدود، ونتائج سلبية، تضررت منھا الدول والجماعات على السواء" (الشروق).
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 عمل الحركاتأقول: إن عمر الحركة اإلسالمية الجھادية المعاصرة قصير جداً حسب المنظور التاريخي! فتقويم

 الدول وسنة! والوصول إلى نتيجة أن عمليات التغيير وصلت إلى طريق مسدود ونتائج سلبية تضررت منھا

سلح ذي مغيردقيق! ألنه أغفل دور اآللة اإلعالمية المحلية والدولية في تزوير الحقائق وتشويه أي عمل م

 بل وإرھابھاإلسالم وال سيما من يتبنى فريضة الجھاد في التغيير! ومن ثم تثبيط عزائم المسلمين وتخويفھم

يأس! للفت في  بث فيروسات قنوط وجراثيم  بصدد عمليات  نحن  عضد األالتغيير عبر الجھاد المسلح! إذن 

مسدود! والنتائ(الطريق مسدود)! فال فائدة من تغيير األنظمة الحاكمة الخارجة عن الشريعة اإلسالمية فالطريق 

 من إزعاجهالمغير لحكم هللا قدر ھذه األمة وما عليھا إال أن تستسلم! فلينعم الحاكم في استبداده وال داعي

 مطالبة بالبالالطريق مسدود! وكأن المطلوب من المسلم أن يحقق نتنيجة جھاده ويقتطف الثمرة بنفسه! فاألمة

ُس َھا الرَّ َبلِّْغ َما أُْنِزلَ إِلَْيكالنتيجة والثمرة فا ال يتعبدنا بھا! يخاطب هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم: (َيا أَيُّ ولُ 

اِس)(المائدة: ُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّ ُسولَ َفإِْن67ِرَسالََتُه َوهللاَّ َ َوأَِطيُعوا الرَّ )، ويخاطبنا ربنا بقوله تعالى: (َوأَِطيُعوا هللاَّ

).12اْلُمبِيُن) (التغابن:

 

التراجع عالمة على الشجاعة والرشد!

 

عف، بل ھى) قال الشيخان في عنوان مفھوم المراجعة: " كما أن المراجعات ليست دليال على التراجع والض3(

على الشجاعة والرشد" (الشروق).

 

لواء بمباحث أمنأقول: وأين ھذا الدليل على ھذه القوة! فكل ھذه التراجعات وليدة السجون! ومن أشرف عليھا 

ً قد تكون وثيقة البديل استثناء ألنھا على طريقة (بين بي ن)! لذلك لم يتضابط برتبة مقدم! وكما ذكرت آنفا

ن! ولمالتراجعية دليل ضعف وانھيار وليست دليل شجاعة ورشد! فال يزال الشيخان عبود وطارق في السج

وحتى المشايخ الوصلفه! وال يزال اإلسالم أسيراً لدى ھذه األنظمة! فما الذي تغير بالضبط؟! وأين ھذه القوة؟! 

إلعالم أو يتنقبيوتھم! وال يثق النظام في منحھم حرية الكالم وال يستطيع أي واحد منھم أن يتحدث مع وسائل ا

أمن الدولة! فأين ھذه القوة وھذه الشجاعة!!

 

الموقف من تنظيم القاعدة وتأييد قتال العدو البعيد

 

كد أيضا د) قال الشيخان: " "إن الدعوة إلى وقف كل أشكال الصراع المسلح داخل المجتمعات اإلسالمية تؤ4(

كوجوب واجب  تأييدھم  ألن  االضطھاد،  أو  العدوان  أو  لالحتالل  المعرضة  اإلسالمى  العالم 

]COLOR=window****][/color[

 

وع الذي يديره فيوقال الشيخان أيضاً: " أما عن موقفنا من تنظيم القاعدة فإننا نعلن تأييدنا للجھاد المشر

مخلصين فى األمةلإلحتالل أو العدوان ، بل أن جھاد القاعدة فى ھذا المجال ھو محل تقدير واحترام من جميع ال

صي األمة. كما نحياتنا ثمنا للدفاع عن ھذا الجھاد المشرف والذي نعتقد أنه يلقي كل تقدير واحترام من مخل

 ألنھا قد وقعبمراجعة استراتيجيتھم الساعية لنقل العمليات المسلحة داخل بعض بلدان العالم اإلسالمي وذلك

تت جھود المقاومةالشرعية التي تعذر تفاديھا كما أنھا لم تحقق النتائج المرجوة منھا فضال عن أنھا تربك وتش

 

 كما في العراق وأأقول: نالحظ أن التراجعات السابقة كوثيقة الدكتور إمام تبارك أيضاً مقاومة المحتل األجنبي

! أما القريب! فالحذرنفس ما يراه الشيخان آل الزمر في تأييدھما لجھاد المحتل األجنبي! أي مباركة العدو البعيد
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ي آَمنُوا َقاتِلُوا الَِّذيَن  َھا الَِّذيَن  تعالى: (َيا أَيُّ بقوله  اِر َوْلَيِجُدوا فِيُكْم ِغويحتج عليھم مخالفوھم  لُوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ َ

و). قال األلوسي: " ألنه من المعلوم أنه ال يمكن قتال جميع الكفار وغزو جميع البالد في زمان 123(التوبة:

 األبعد ال حد لوألن ترك األقرب واالشتغال بقتال األبعد ال يؤمن معه من الھجوم على الذراري والضعفاء، وأيضاً

6 ج4ھـ/مج1425/ال يمكن قتال األبعد قبل قتال األقرب" أھـ (األلوسي: روح المعاني/ دار الكتب العلمية/ بيروت

 

اِر) تشير  إلى صلب موضوعنا أنه لزام على الموھكذا نالحظ أن آية سورة التوبة (َقاتِلُوا الَِّذيَن َيلُوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ

 يفاجأ الموعن أعدائه القريبين ألن ھذا مكمن الخطورة حيث ينشغل المسلمون في حرب ما مع عدو خارجي ثم

وأن ھناك طابوراً خامساً يخرب بنية األمة الداخلية وھذا ما حدث بالفعل!

 

ً من الكافر األصلي. قال شيخ اإلسال م ابن تيميةكما نالحظ أن الجماعات الجھادية ترى أن المرتد أغلظ جرما

). وقال أيضاً: والصديق رضي هللا عنه وسائر الصحابة بدؤوا بجھاد المرتدين28/478الكفر األصلي" (الفتاوى 

لم يقاتلنا منفإن جھاد ھؤالء حفظ لما فتح من بالد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه. وجھاد من 

).159 ـ 35/156وإظھار الدين. وحفظ رأس المال مقدم على الربح" (الفتاوى 

 

وجه إلى قريفإذا استعرضنا جانباً من الغزوات والسرايا في عھد الرسول صلى هللا عليه وسلم سنجد معظمھا م

ً مع قريش! وقريش كما نعلم  ھم قبيلة البعض القبائل المشركة التي كانت تحيط بالمدينة ولھا تحالف أيضا

رضوان هللاأعمامه وبنو عشيرته وھم الذين عاش وتربى معھم في فيافي وجبال مكة وربوعھا وكذلك أصحابه 

يقتلحتى ضعيفة أو موضوعة تذكر أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال (ال يقتل القرشي القرشي)!! (وال 

واية صحصحية أو حتى موضوعة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (دم المكي مقدس وحرام)!! ولم يرد في ر

 التي حلت محل والء العقيدة في عصرنا المنكوب بعلمائه المنھزمين عقدياً!!مصطلح (الوحدة الوطنية)!!

 

نبي مجانب للحإن التركيز على قتال العدو البعيد (المحتل األجنبي) وترك من أتي وتحالف وتآمر مع ھذا األج

بُِر) (القمر: )43َخْيٌر ِمْن أُولَئُِكْم أَْم لَُكْم َبَراَءةٌ فِي الزُّ

 

كيف يمكن إنھاء الصراع

 

شت5( تحكيم الشريعة اإلسالمية فى  يمكن إنھاء الصراع المسلح؟ " العمل على  كيف  ى مج) قال الشيخان: 

النصوص الدستورية، التى لم توضع إال ذًرا للرماد فى العيون."أھـ الشروق.

 

الثالث؟ فھذا الطلبأقول: وإذا لم يستجيبوا؟! والواقع يؤكد ذلك! فما مصير تلكم التراجعات؟ وما مصير البديل 

ھا الفقري الظلمفي الماء! فحياة ھذه األنظمة المستبدة قائمة على محاربة الشريعة اإلسالمية! فھي أنظمة عمود

ء وسبب كل بالوتتغذى أحكاما عرفية مقيدة لحرية األبرياء! وھل ھذه األنظمة ينفع معھا إصالح؟! فھي أس الدا

افى سائر الجالعضال بمسكنات ال تصلح إال لوعكات صحية خفيفة! فالورم الخبيث ال يصلح معه إال البتر حتى يع

 

ضرورة المشاركة السياسية

 

 الفصا) قال الشيخان: ضرورات المشاركة السياسية للحركات اإلسالمية واشترط بعض الشروط منھا: " أن6(

عامل مع مرحلة مدعوة اليوم إلى إعادة النظر فى اعتزال العمل السياسى والحزبى، وذلك فى إطار التأھل للت

قبول النظحيث إننا مقبلون على أوضاع وخريطة سياسية جديدة، أھم ما يميزھا الصراع السياسى، كما أن 
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لعمل عاإلسالميين السياسية سيصبح أمرا حتميا ،وخوض غمار الصراع السياسى قد أصبح ضرورة لآلتى: ـ ا

بالقوانين التى تخالفھا".أھـ الشروق.

 

أقول: ولكم في اإلخوان المسلمين ومن سلك طريقھم عبرة! فھل أفلحوا في ساحة تواجدوا فيھا؟!

ْنَزْلَنا اْلَحِديَد  فِيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاسفھذه الشريعة أقرب وصف لھا كما قال هللا تعالى في محكم التنزيل (َوأَ

أحزابھم ا اخترقوا  أم  حالھم  تركوھم في  ھل  اإلسالميين!  من  للنظام  أقرب  الذين ھم  والعلمانيين  لسياسية 

ائر واألرومعارضة مصطنعة وكتاب تقارير في جنح الظالم ضد رفاقھم في الدرب!. مشروع ثبت فشله في الجز

من ثوابت الدين! ولم يرض عنھا العسكر واألمريكان إال بعد أن تخلى أوردغان وحزبه نھائياً عن البقية الباقية 

 

لقوانين الحالفھل يظن الشيخان أن األنظمة القائمة ستسمح لحزب يطالبھا بتطبيق الشريعة اإلسالمية وإلغاء ا

م نصرة حالنصرة لدى حزب التحرير اإلسالمي! الذي يعرض بين فترة وأخرى على بعض قادة الجيوش في العال

لم وعلى رصاصة واحدة! ھكذا بكل سھولة! يستلم ھؤالء التحريريون الحكم من جيوش أسست على القمع والظ

 

تحية للنضال السياسي لإلخوان المسلمين!!

 

جماعة اإلخ) قال الشيخان: في عنوان (االخوان والنضال السياسي): " من ھنا فنتوجه بالتحية والتقدير ل7(

راقية للنضتحفر بأظافرھا قنوات للعمل السياسى اإلسالمى، برغم عقبات االستبداد الراسخة، وأرست تقاليد 

الجماھير، والتضحية فى سبيل ذلك بالكثير".أھـ (الشروق).

 

ه االخوان؟ ھلأقول: نريد أن نقّوم ھذه التحية وھل يستحقھا اإلخوان أم ال؟ وأي صمود وتضحية ھذا الذي صمد

في ما يسمى اللعبة الديمقراطية مع األنظمة؟!

اق صلقد صمد الشيوعيون أيضاً في سجون ناصر؟ وصمود شباب الحركات اإلسالمية على اختالف مشاربھا ف

تاريخھم؟!

 

إلسالميةقارن بين أحكام المحاكم العسكرية التي تصدر ضد االخوان المسلمين والتي تصدر ضد الحركات ا

تي تصدر فقطالشباب لم يطلق طلقة واحدة ومنھم لم يحاكم حتى اآلن وھم باآلالف؟ ناھيك عن أحكام اإلعدام ال

اإلخوانية!!

 

صمود اإلخوان في التواجد السياسي وممارس شفعالم التحية إذن أيھا الشيخان المكرمان؟! أما عن  لعبة  ة 

 الدين!يجيدونھا! بالمفھوم السلبي فال تزال األنظمة تصفعھم وتعتقلھم وال يزالون يتنازلون عن ثوابت

 

حبل حتى يكادفاألنظمة المستبدة ترخي الحبل لإلخوان في حالة قوة الحركات اإلسالمية الجھادية! وتشد نفس ال

ضعف الحركات الجھادية! ھذه معادلة ال تخفى على الشيخين آل الزمر!

 

منبطح اإلفاإلخوان المسلمون يقدمون أنفسھم لألنظمة على أنھم اإلسالم الوسطي المعتدل!! بمعنى اإلسالم ال

خبارات الغرالمشورة والنصيحة لألنظمة المحلية والدولية ففي الغرب مثالً ھناك مستشارون لدى أجھزة االست

لى بعض المحاألجھزة باعتبار أنھم الوسطيون وأن الشباب والدعاة المتواجدين في الغرب متطرفون!! انظر إ

ذا طارق رمضاالغرب تحت ستار أقرب إلى الفكر القومي!! وھم إخوان أقحاح تمولھم دولة خليجية معروفة! وھ

بلي توني  من  أدراك  وما  بلير  توني  البريطاني  الوزراء  لرئيس  مستشاراً  كان  المسلمين  قاتل اإلخوان  ر! 
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وفلسطين!! فعالم التحية إذن؟

 

عينة من أقوال وأفعال اإلخوان المسلمين في نضالھم السيسي!!

 

سالمي (قرآنأعتقد أن تقويم أي منھج ألي جماعة إسالمية يخضع لمدى قربھا وابتعادھا من مصادر التشريع اإل

م وحتى وقتنا1928الذي يطرحه مخالفو منھج اإلخوان: عن مشروعية منھج اإلخوان منذ نشأة الجماعة عام 

ق التاريخية ونحكم على منھج جماعة إسالمية بالفشل أو بالنجاح؟ كما أن قادة اإلخوان لم يردوا على الحقائ

حركتھم.

 

وأسرد لكما أمثلة على سبيل المثال لمن قدمتم لھم التحية:

 

م ال28/9/2003(أ) قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب اإلرشاد لجريدة العربي الناصري بتاريخ 

بياناً تصدر جماعة اإلخوان  ً وال مانع من وجود حزب شيوعي.. ورغم ذلك لم   يستنكرئيس الدولة مسيحيا

عضوية عبد المنعم أبو الفتوح على األقل من مكتب اإلرشاد! لكنھم لم يفعلوا!

 

صدر الدين الب تصريح آخر للمراقب العام للإلخوان المسلمين في سوريا األستاذ علي  يانوني في(ب) وھناك 

مريكية في العالمالقنوات الفضائية العربية التي يمولھا اإلتحاد األوربي برضا األمريكان لنشر الديمقراطية األ

رره الشعب نقعلى سؤال المذيع: ھل تقبلون أن يكون رئيس الدولة في سوريا امرأة أو مسيحياً؟ قال: ما يق

شيوعياً أو امرأة فسنقبله ألن من يختار الديمقراطية يقبل نتائجھا!

فع شعاراً دينياً وأقول: لو أن ھذا الكالم قد صدر من علماني لقلنا إن ھذا العلماني متناغم مع نفسه حيث ال ير

ة المناحيتقوم على أساس ديني وينتسب إليھا الناس على أساس ھذا الدين الذي يرفض أي شريك له في كاف

ة يونانيإماطة األذى عن الطريق! وھذا ما تقوم قيادة اإلخوان المسلمين حيث تمارس تقية سياسية وسفسط

بالشئ وضده كأن تقول لشخص أنت مسلم بوذي! أو مسلم شيوعي! أو مسلم نصراني أويھودي!

 

لذلك استمرأوا ھذه التقية السياسية ووقعت تصريحاتھم في مواطن الزلل فعلى سبيل المثال:

 

 م : قال عبد المنعم أبو الفتوح "إن شعار الجماع2005 مايو 25(ج) نشرت جريدة الشرق األوسط بتاريخ 

رم فيه العاطفي وأدبي يعبر عن مرجعية الجماعة، ولكنه ال يعبر عن منھجھا في العمل السياسي الذي تحت

صريحه السابقمؤكداً أن الجماعة تؤمن بحقوق المواطنة وأن االمة مصدر السلطات". ولم يكتف أبو الفتوح بت

م صرح في عدة قنوات فضائية أن مرجعية اإلخوان ھي اإلسالم الحضا2005المصرية التي عقدت مؤخراً لعام 

يشدد عليھا أبو الفتوح  ً أو دينياً"! أقول: أي مرجعية ھذه التي  بھاحضاري وليس شعاراً عقديا بل ويعتز 

ح يتكلم عن إسالمقصود باإلسالم الحضاري اللھم إن كان المقصود ھو إسالم المتاحف! إسالم التكايا! أبو الفتو

ان ول(مودرن)! إسالم ال يعرفه رسولنا األعظم محمد صلى هللا عليه وسلم! ولألسف الشديد لم يستنكر اإلخو

الفتوح المتكررة!!

 

موقع شھود(د) وقيادي آخر في جماعة اإلخوان المسلمين يقول: إنه ال يدعو إلى تطبيق الشريعة! فقد نشر 

 للموافأخرى أعلن خالد الزعفراني العضو السابق في اإلخوان أنه تقدم بطلب رسمي للجنة شؤون األحزاب

 عاما) أن الحزب الجديد يقتدي بتجربة حزب العدالة والتنمية في تر53والعدالة والتنمية". وأوضح الزعفراني (

ضاف أن الحالشريعة مؤكدا أن القوانين الوضعية في مصر كافية ألن المفترض أنھا مستمدة من الشريعة. وأ
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نساء"أھـ.الحقوق السياسية والمساواة مع الرجل وأنه إذا تولى السلطة لن يفرض ارتداء الحجاب على ال

 

أما عن تصرفات جماعة اإلخوان المسلمين عالمياً فحدث عنھا وال حرج:

 
تحالف الشمال في أفغانستان: أوالً  مع قوات اإلحتالل األمريكي على دودخول جماعة اإلخوان المسلمين في 

م.. ومن أبرز رموز ھذا التيار ممن دخلوا كابول تحت حماية الطائرات األمريكية وعلى متون2001الطالبان

ورغم ذلك لمبرھان الدين رباني، وعبد رب الرسول سياف؛ وھما عضوان بالتنظيم الدولي لإلخوان المسلمين. 

بياناً تستنكر ھذا التحالف المخزي ولم تتبرأ من فعلة ھذين الحزبين (رباني ـ سياف)!

 

ً أول ما تولى رئا سة أفغانستان بعدمع العلم أن برھان الدين رباني الذي كان من كبار قادة المجاھدين قديما

شون في أفغانستفككه، ذھب إلى مصر وأعلن متنفالً أنه على استعداد أن يسلم المجاھدين المصريين الذين يعي

لقيادة جماعة اإلخالسخونة على المستوى المصري وال على المستوى العالمي في ذلك الوقت! وطبعاً لم نر بياناً 

وماذا حصد الوالتزلف الممجوج من قبل الرئيس برھان الدين رباني (سابقاً) فھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان! 

علو الباطل؟!اإلخوان المسلمين (رباني/فھيم/سياف) في التحالف مع قوى االحتالل إال الفشل والموت والخراب و

 

: تحالف زعيم جماعة اإلخوان المسلمين األستاذ محفوظ نحناح مع طغمة العسكر ضد جبھةثانياً: في الجزائر

تحالف مع سلطة الاإلقتراع على غرار المنظومة الغربية مثل اإلخوان المسلمين فبدالً من أن يتوحد معھم إذ به ي

نفس اثم قام بحملة دعاية لتبييض وجه النظام العسكري القمعي في الجزائر وال يزال حزبه مستمراً  على 

روسا! ومع ذلك ھل حاإلخوان بياناً تستنكر فيه ھذا التحالف النحناحي مع الفرنكوفونيين الذين خربوا ديار بربا

الشعب أم أن تجفيف منابع التدين وصار التنصيرعلى قدم وساق في ظل بعض وزراء اإلخوان! فماذا حصد 

الفشل؟!

 

.. وإذ بنا نرى الحزب اإلسالمي (إخوان مسلمين) يتحالف مع قوىثالثاً: احتالل األمريكان وحلفائھم (العراق

ؤقت المعين منقادتھم الدكتور محسن عبد الحميد والدكتور صالح الدين بھاء الدين أعضاء في مجلس الحكم الم

 وال يزال طارقمشاركة حاجم الحسني عراب مشاريع بريمر الذي تم تعيينه رئيساً لما يسمى الجمعية الوطنية!

شرعھا اإلح بسبب إصراره على المشاركة في االنتخابات التي  ً مشاعر المسلمين  لتحالسخيفة ومتحديا تالل 

فھا الحزبومحاصرتھم وتشويه صورتھم! ورغم ھذه الجريمة التاريخية الكبرى التي اقترفھا وال يزال يقتر

يتبرأون فيه من الحزب اإلسالمي وقيادته   ً ً حاسما ً مانعا ً جامعا بيانا ويستنكرون دخولالمسلمين في القاھرة 

 محسن عبد الحميدالعدوان على الرافدين. بل كان من األجدى واألنجع تطبيقاً لعقيدة الوالء والبراء أن يتم فصل

ً لرئيس الدولة! وكل من شارك في جريمة احتالل ال ً كحاجم الحسني وطارق الھاشمي الذي صار نائا عراق أيا

إلخوان المكانت طائفته. لكن لألسف الشديد كل ذلك لم يحدث! فماذا حصد الشعب العراق من جراء مشاركة ا

األمريطاني إال الفشل والموت والخراب؟!

 

: وقفت جماعة اإلخوان المسلمين مع وزير المالية أنور إبراھيم المتورط في قضايا فسادرابعاً: في ماليزيا

ً . فماذا عسانا أنماليزيا السابق الذي ترك منصبه طواعية وأعلى من شأن بالده اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا

ضده وإن كانمحاضر محمد؟! أعتقد أن األمر بكل بساطة أن محاضر محمد لم يكن إخوانياً وھذا يكفي للوقوف 

تقدم أھل الثقة (وھم المحسوبون  يشتكون من األنظمة الحاكمة أنھا  والعجيب أن اإلخوان  والموالونعمله! 

)! وفي نفس الوقت نرى اإلخوان المسلم ين منغلقينالمستقلون الذين ال يريدون من أي طرف جزاًء وال شكوراً
 أو رئاسة تحريربونھم في األسر حيث نرى غراً صغيراً يرتقي بين عشية وضحاھا إلى قيادة نقابة مھنية مثالً
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ش.. فقطكل مواصفاته أنه عضو من اإلخوان وأنه ال يرى .. ال يسمع .. ال يعلم! المھم أال يجادل وال يناق

ره!!اإلرشاد وإال تعرض للعزل والفصل والحرمان من الخير الكثير والمستقبل الزاھر الذي كان ينتظ

 

 متآمرة على األمة اإلسالمية كما في رسالة خامساً: بيانات التأييد والتعزية ألنظمة وأحزاب دكتاتورية ظالمة

 مسلحة تحدثطالباني وھما أكبر عميلين للتحالف الصھيو أمريكي في العالم العربي! كما أنه مع كل عملية

م والبطش في العبالتنديد واإلستنكار وتبالغ في تعنيف من قاموا بھذه العلمية ضد قوات اإلحتالل أو قوات الظل

تحصى وصار ھذا دأب اإلخوان منذ حادثة النقراشي وحتى وقتنا المعاصر!

 

اس (فرع اإلخوان المسلمين) عندما سئل ف(سادسا) تصريح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حم

مسألة روسية محلية!!

 

 بإباحة التعامل بالربا لشراء المنازل! وطامات أخرى! عن طريق(سابعا) فتاوى اإلخوان المسلمين في الغرب

!لالفتاء بزعامة الدكتور يوسف القرضاوي!! الغاية تبرر الوسيلة! نعم الصمود ونعمت التضحية!

 

 بعد أن مكنھم هللا في بقعة صغيرة من األرض (غزة) أنھمثامنا) صرح قادة حماس (فرع اإلخوان المسلمين)(

بقوانين مرجعيتھا اتفاقية أوسلو!! وشنوا حمالت أمنية مستعرضين قوتھم على الفصائ ل اإلسالمييتعاملون 

الرأي! فأي نضال ھذا الذي تمدحانه؟! بارك هللا فيكما!

 

م اعتدت حماس (فرع اإلخوان) على مسجد ابن تيمية2009ھـ / 1430(تاسعا) في غزة قبيل شھر رمضان

ر هللا!!اآلربي جي وقتلت الشيخ الدكتور عبد اللطيف موسى (أبا النور المقدسي) أمير جماعة جند أنصا

 

 رئيس ما يسمى بالحكومةم قال إسماعيل ھنية30/9/2009ط) في مقابلة خاصة مع محطة العربية بتاريخ (

حرية االختالحجاب على النساء في غزة" أھـ وكأن آيات فرض الحجاب في النور واألحزاب محل نزاع وتخضع ل

 يضحون بفأي نضال ھذا الذي خاضه اإلخوان المسلمون؟! وأي تضحية ھذه التي ضحى من أجلھا اإلخوان إنھم

 

أيھا الحبيبان األسيران! آل الزمر! عالم التحية؟! وھل يستحقھا من يريد علمنة اإلسالم؟!

ئكما على جأيھا الشيخان المبجالن! آل الزمر! أرى أن تحيتكما كانت في غير محلھا! وهللا سيسألكما عن ثنا

وتخلت عن ثوابت ھذا الدين العظيم!

 

إيران وحزبھا في لبنان:

 

تتعرض) قال الشيخان: "إن الموقف من إيران يجب أن يتأسس فى ضوء الرؤية الشاملة للتحديات التى 8(

لسياسية بھا.. وتحديات المشروع األمريكى ــ اإلسرائيلى الذى يسعى لتفتيت المنطقة، وقتل كل أشكال اإلرادة ا

القومى العربى، ويصبح العدوان عليھا عدوانا على المنطقة بأسرھا"أھـ (الشروق).

 

ا السياسى. فويقوالن أيضاً: "فإيران ال تسعى لنشر مذھبھا الشيعى بالمنطقة العربية، ألن ذلك يضر بمشروعھ

لمحنة علمية شديدة إذا وضع فى مواجھة عقيدة أھل السنة والجماعة"أھـ (الشروق).

 

أقول: ھناك عبارات تحتاج إلى وقفة!
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يقول الشيخان: "إيران إضافة لألمن القومي العربي"!!

أين ھذا األمن القومي العربي المنتھي صالحيته منذ زمن بعيد!

شرذ باألمن القومي العربي! وھم الذين  يھتمون  موا األمھل ھؤالء الشركاء المتشاكسون أحفاد أبي رغال! 

ولإلسرائيليين! ولكل غاصب! إنھم يتنافسون في خدمة المشروع األمريكي !

 

ً عل ى احتالل العفأين األمن القومي يوم أن اغتصبت فلسطين وال تزال! وأين األمن القومي وقد تآمروا جميعا

أين األمن القومالعربي وھم قد شاركوا اإليرانيين في تمزيق العراق ونھب ثرواته وقتل أھل السنة وحصارھم؟! 

ومياھھا اإلقليمية مفتوحة ألعداء األمة! (ضعف الطالب والمطلوب)!!

 

رھا! يقول اأما عن إيران فماذا قدمت لألمة؟! فھي مشروع قومي فارسي يتخذ المذھبية المقيتة في أسوأ صو

الشيعى بالمنطقة العربية، ألن ذلك يضر بمشروعھا السياسى"! و

اقع:ھذه العبارة من عجائب المقدور مع احترامي للشيخين! وللتدليل على مجافاة ھذه العبارة للو

 

طح: إيران شريك فعال في حروب المشروع األمريكي على أمة اإلسالم! فقد صرح مفتخراً محمد علي أباألول

نظمه م ختام أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل الذي  ركز اإلماراتللشئون القانونية والبرلمانية في 

إن بالده قدمت الكثير من العون لألمريكييين في حربيھمم: "15/1/2004سنوياً بإمارة أبي ظبي مساء الثالثاء 

" أھـ.بكل فخر وثقة: "لوال التعاون اإليراني لما سقطت كابول وبغداد

 

% في إيران قبل تأسيسھا على يد إسماعيل الصفوي90 كان أھل السنة األغلبية الساحقة شافعية المذھب الثاني:

 أھل السإمامية وأن مذھب اإلثني عشرية ھو المذھب الرسمي لدولة! وأمر بسب ولعن الصحابة وھدم مساجد

وفر الباقونوتم تصفية معظم علماء أھل السنة، ونبش قبور من مات منھم وحرق عظامھم أمام عامة الناس!! 

يشيب لھا الولدان! قتل عشرات األلوف من أھل السنة وھدم1508وعندما احتل بغداد عام  م ارتكب جرائم 

الصحابة فقتل كلالقادرالجيالني!! وظل فيھا ست سنوات يقتل ويفتك بأھل السنة ويتتبع العوائل المنتسبة إلى 

!خالد بن الوليد رضي هللا عنه وھدم دورھم وحرقھم لمجرد أنھم ينتسبون إلى ھذا الصحابي العظيم

 

الشاه إس فتاريخ إيران القديم والحديث تاريخ مخزي بحق! مؤامرات ومكائد ضد أھل السنة! فھا ھو ذا الثالث:

م يتحالف مع البرتغاليين الصليبيين على أن يحتل الصفيون (مصر والبحرين والقطيف)، ويح1524تبريز سنة 

ً للسلطان العثماني سليم األول ف ي فتح مصر وھزوعلم العثمانيون باألمر فأحبطوا المؤامرة! وكان ھذا دافعا

م.1517الريدانية عام 

 

ضد الدولة العثمانية السنية الرابع والنمسا  مع المجر  طھماسب ابن إسماعيل الصفوي  تحالف الشاه  إبان: 

م. تاريخ مشرف فعالً!!1525

 

 ھـ حكم الدولة الصفوية أربعين سنة، وھو أسوأ الح1038 تحالف وتآمر الشاه عباس الكبير المتوفى الخامس:

 بھا وبأھلھا، ومع البريطانيين ضد العثمانيين وحاصر المدن السنية في العراق، وحاصر المدن السنية، ونّكل

في مدينة (مشومنع الحج إلى مكة المكّرمة، وأجبر الناس على أن يحّجوا إلى قبر (اإلمام موسى بن الرضا) 

 وشاركھمواألوروبيين، وفتح لھم أبواب إيران على مصاريعھا، وبنى لھم الكنائس، وأعفاھم من الضرائب،

إلى اصطبالوعندما استولى على بغداد أعاد ھدم قبري أبي حنيف والجيالني وحول مدارس أھل السنة السنية 

م الذي ھزمه العثمانيون وحرروا العراق من ظلم الص1722أھل السنة! حتى أھلكه هللا وخلفه الشاه صفي األول 
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م مع القوات األمريكية الصليبية! و في خلقه شؤون!2003أي بعد قرون تحديداً في عام 

 

: كان الغرب يشيد بأي انتصار للصفويين على حساب العثمانيين السنة فقد قال في قصة الحضارةالسادس:

 كتب سفيالفرقة حيث انقطع سليمان القانوني عن شن ھجماته على الغرب، ووجه حمالته نحو فارس وفي ذلك

.).95، ص94 ص26)"أھـ (وول ديورانت: قصة الحضارة/جإن فارس ھي التي تقف حائالً بيننا وبين الدمار(

 

بر!: لقد غزت إيران العالم اإلسالمي السني عن طريق شعار (حب أھل البيت)! ومقاومة الشيطان األكالسابع

الصحابة وخفضائية ناطقة باللغة العربية موجھة ألھل السنة تبث سمومھا بالغمز واللمز والتصريح في سب 

عنھا!بكر وعمر وعثمان)! رضي هللا عنھم! مع طبع وتوزيع كتب في الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي هللا 

 

وب والية ع: انتشار اللطميات أو الحسينيات للثأر من أھل السنة أتباع الصحابة الذين لم يعتقدوا بوجالثامن

نة في مصروعثمان! وھذه األوكار منتشرة في المدن المصرية الجديدة بل وصل بھم التحدي لمشاعر أھل الس

وقاموا بتوزيعھا في قلب القاھرة!

 

و: قاموا باختراق بعض المؤسسات اإلعالمية عن طريق أموال خليجية تمجد في اإليرانيين وحزب هللا! لتاسعا

والطعن في أمھات المؤمنين!

 

م تعد تر إال الل: لقد أصبح جنوب العراق والية إيرانية وصارت اللغة العربية اللغة الثانية لسكان البالد وللعاشرا

 

: لقد رفض الخوميني بعض الوساطات اإلسالمية التي كانت مخدوعة به في تغيير اسم الخليج الالحادي عشر

وسط عن اعتراضه على تسميته بالخليج العربي!

 

ز و: اضطھاد اإليرانيين للشعوب التي تتشكل منھا دولتھم كالبلوش واألذر والعرب األكراد وواألحواالثاني عشر

ألھل السنة لكن يوجد معابد للبوذيين وللزرادشت والسيخ وكنائس ومعابد لليھود والنصارى!!

 

 ألف مغربي تشيع20: انتشار المراكز الشيعية المدعومة إيرانيا في الغرب لدرجة أن أكثر من الثالث عشر

 العامة!تقدمھا إيران لھم! مع ضعف التربية العقدية بسبب تمييع العلماء لعقيدة أھل السنة في صدور

 

بعض الم: ما حل اإليرانيون بمذھبھم الدموي بلداً إال أفسدوه وفرقوا وحدة أھله! العراق وباكستان والرابع عشر

حزب هللا في لبنان!والكويت والمنطقة الشرقية في السعودية! واليمن وتأثر الحوثيين الزيدية بالمذھب اإلمامي و

إليراني في االخامس عشر: لقد تقرب الرئيس اإليراني أحمد نجاد بسب الصحابة في رسالته المتلفزة للشعب ا

م، وسب ولعن باإل10/6/2009ذلك في القناة الثالثة اإليرانية الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثالثاء 

عبيد هللا والزبير بن العوام رضي هللا عنھما!!.

 

ري:": أيھا الشيخان الموقران! كيف نجتمع مع قوم يعتقدون فينا كما يقول كبيرھم نعمة هللا الجزائالسادس عشر

د نبيَّه، وخليفته مالسّنة- على إلٍه وال على نبيٍ وال على إمام، وذلك أنھم يقولون: إّن ربھم ھو الذي كان محم

نا)! (األنوار النعم نا، وال ذلك النبيُّ نبيَّ ).287 ص2انية، جالرّب الذي خلق خليفَة نبّيه أبا بكٍر ليس ربَّ

 

أما عن حزب هللا في لبنان!
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بما يسمى األمن القومي العربي! فھو  حزب شيعي إيرافلم يكن في يوم من األيام موالياً لھذه األمة وال مھتماً 

 مواقفأود أن أسرد على حضرتكما بعض المحطات التاريخية عن إيران وحزبھا في لبنان! وھل كانت لھم

أعدائھا؟وھل كان إليران وأنصارھا نصيب في جھاد المحتلين؟

 

قبل أن أستعرض تلكم المحطات أتقدم بھذه الشھادة:

 

وشھد شاھد من أھلھا:

 

ريصاًقال الشيخ صبحي الطفيلي األمين العام السابق لحزب هللا في لبنان: "رغم كل ما حصل معي، كنت ح

شخصية. كنت حالوضع العام، كما لم أتناول ايران وشخصياتھا القيادية رغم كل االحداث الماضية والحالة ال

 إلى منسعامة في إطار وضعي الشخصي. لكن بعد التحول الذي حصل في الموقف من المقاومة وتحول إايران

م).25/9/2003 بتاريخ 9067رأيت أن أخرج عن صمتي." أھـ (الشرق األوسط العدد 

 

شبابھا على  يؤلمني أن المقاومة التي عاھدني  حزب هللا: "وما  ً عن مقاومة  الموت فويقول الطفيلي أيضا

ضد اإلسرائ بأي عمل  يحاول القيام  للمستوطنات اإلسرائيلية، ومن  حدود  حارس  تقف اآلن  يليينالمحتلة، 

م).25/9/2003التعذيب في السجون". أھـ (الشرق األوسط بتاريخ 

 

أما عن محطات الجھاد الملتھبة في العام اإلسالمي فعلى النحو التالي:

 

الساحة األول: كشمير:

 

 نصف قرنيواجه المسلمون ھناك أقوى دولة وثنية على وجه األرض (الھند) وھي دولة نووية فمنذ أكثر من

ب نصرقدم وساق بتحالف صھيو صليبي وثني وال يزال المسلمون يجاھدون لنيل استقاللھم! ولم نسمع لحز

المسلمين الكشميريين ولو ببيان كاذب!!

 

الساحة الثانية: أفغانستان:

 

 السنة فقط)تلكم البلد المظلوم الذي شارك شباب اإلسالم في العالم اإلسالمي من مشرقه إلى مغربه(شباب أھل

يخ حزب هللا عنبدمائھم الذكية، وال يزالون يقاومون الھجمة الصليبية الجديدة المستمرة ھناك! فلم نر شمار

ھل السنة) وشارالتابعة لنبيه بري الذي قتل الفلسطينيين من منظمة فتح وغيرھا (ألنھم كانوا محسوبين على أ

ن نصر الوشاتيال الرھيبة التي أشرف عليھا عدو هللا شارون شخصياً!! فترى ما الذي منع ھؤالء الشماريخ م

ً ساقه قدره لنيل شرف ن صرة المجاھدوھم يجاھدون المالحدة الروس! فلم نقرأ ولم نسمع ولم نعلم أن شيعيا

معاذ هللا! ولو بكلمة! يوم أن كانت أفغانستان مفّتحة من كل باب!!

 

الساحة الثالثة: الشيشان:

 

 الشيشان ولو بكفھل يستطيع أبناء ھذا الحزب وطائفتھم أن يبرزوا لنا دليالً واحدا على نصرتھم للمسلمين في

 مع إخوانھم فالتقية!! نحن معھم منتظرون!! لكننا نستطيع أن نقدم لھم عشرات األدلة على تفاعل أھل السنة
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 الشيشان خطاب،نصر بالنفس والمال والدعوة وھا ھم أوالء أبطالنا الذين كانوا في القيادة: أسد الجزيرة في

على أرض الشكوكبة من المجاھدين األبطال كالحناوي وعقيدة وغيرھم من جند اإلسالم الذين استشھدوا جميعاً 

وقتلوا جميعاً غرباء عن أوطانھم وذويھم!

 

الساحة الرابعة: العراق:

 

ھم الذيأين جنود حزب هللا البواسل يوم أن داست على أرض الرافدين أقدام الشيطان األكبر حسب وصف مرجع

أين ھم من المقابر الجماعية في األنبار والفلوجة واإلسحاقي وبعقوبة وحديثة ؟!

ألكبر جداً!! أم ألم نسمع كربالئية واحدة للتنديد بما يحدث من مجازر ألھل اإلسالم في العراق على يد الشيطان ا

الً ضد قوات االوالعجب العجاب أنه لم يقبض على كادر من أتباع حسن نصر هللا متلبساً بالمقاومة في البصرة مث

 

الساحة الخامسة: فلسطين:

 

قاومة الفلسطفلسطين التي يتاجر بھا (الحزب الخامئني النميري)! على مرمى حجر منھم! فما الذي يمنع الم

 بواجبه الش(المغتصبات) في شمال فلسطين المحتلة! ومن الذي يقبض على أي مقاوم يحاول أن يتسلل للقيام

شمال فلسطين المحتلة بغية التخفيف عن إخوانه في غزة والضفة!! أليس كوادر حزب هللا؟!

في التركولمصلحة من يحتكر حسن نصر هللا وحزبه المقاومة وتحريمھا على أبنائھا؟! ومن الذي أحدث خلالً 

ي وال بواكيولمصلحة من؟! ومن الذي أضعف أھل السنة في لبنان حتى صاروا فريسة على موائد اللئام ال حام

م لماذا لم يطلق حزب هللا صواريخه لفك الحصار أ2009م إلى يناير 2008وفي حصار غزة األخير من ديسمبر 

 

الساحة السادسة: في البوسنة والھرسك:

 

لم يقبضكان المسلمون يذبحون علي أيدي الصرب والكروات، والبضاع اإليرانية تغرق األسواق الصربية، و

البوسنة!!

ني! وبعد ما استعأيھا الشيخان المحترمان! عبود وطارق! إن في الجعبة الكثير عن مخازي إيران وحزبھا اللبنا

عربية، ألن ذلكالدموي في المنطقة ھل الزلتما تصران على أن إيران ال تسعى لنشر مذھبھا الشيعى بالمنطقة ال

لسني!!أقول: إن من أولويات المشروع السياسي اإليراني ھو نشر مذھبھا الشيعي وال سيما في العالم ا

 

التعددية السياسية

 

ذلك لم يمنع من) قال الشيخان: إنه برغم مركزية دور العقيدة فى بناء الدولة وھياكلھا ومؤسساتھا، إال أن 9(

والمذھبية."أھـ ( الشروق).

 

تلكم التي في أدمغة ا تختلف عن  يطرحھا الشيخان عبود وطارق  ألحزاب السأقول: التعددية السياسية التي 

بما تفرزه االنتخابات على غرار المنظومة ا تداول السلطة والقبول  تعني  لغربية والتسليفالتعددية السياسية 

أصوات الشعب في الوصول للسلطة وتشكيل الحكومة!!

 

يون العرب وفھل ھذه التعددية تتفق مع ما يطرحه الشيخان وھل سيقبله ھؤالء العلمانيون! ھل سيقبل القوم

بعقيدة اإلسالم وشعائره؟! وقد ذك لتتبع الزنادقة والمھرطقين والمستھزئين   ً ر المؤرخونالمسلمين محتسبا
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سنة   ً الھ163محتسبا الخلفاء؛  وأحفاده  أبناؤه  الطريق  نفس  على  وسار  ومحاكتھم!  الزنادقة  تتبع  بغية  ھـ 

 المنظور الغربيوالمعتصم في تتبع اآلراء المنحرفة ومحاكتھا! فأين التعددية السياسية والحرية الفكرية حسب

واإلبداع ؟!

الغربية حتىنعم كانت ھناك مدارس فقھية مختلفة مرجعھا الوحيد ھو اإلسالم! ولم يعرف المسلمون القوانين 

وبدل وزرع اللبنات األولى للعلمانية المعاصرة في العالم العربي!

 

لفات والمظفخطاب الشيخين آل الزمر يمكن تفھمه! في ظل دولة إسالمية تحكم بالشريعة! ولديھا بعض المخا

 أبداً حتى يستغرفي ھذه الحالة! أما مع أنظمة مناقضة في مصادر تلقيھا مع اإلسالم كمنظومة كاملة فال يجتمعان

 

 

صفوة القول

 

صياغة ھذا البديل الثالث لتقديمه كورقة عم بذل الشيخان عبود وطارق جھداً مشكوراً في  ل للحركات القد 

ما!وكمشروع إسالمي بصفة عامة! ولقد استفادا من سلبيات التراجعات السابقة في عدم شخصنة طرحيھ

 

ض المفاسد الحوالحقيقة فإن ھذا البديل الثالث يصلح أن يقدم لدولة تحكم بالشريعة اإلسالمية بغية إصالح بع

لدولة المماليك الباألمثل المتمثل في صدر الخالفة! نعم تصلح ھذه الوثيقة مع بعض التعديل البسيط إلى تقديمھا 

م وكانوا من أصل جركسي حيث يصفھا المؤرخون بأنھم أسوأ من حكم مصروالشام! رغم أن1517م ـ 1382

انين محاربة للشاإلسالمية وال يعرفون غيرھا كمصدر تلقي! أما أن تقدم مثل ھذه الوثيقة ألنظمة مصدر تلقيھا قو

 

لث! ووصلنا إلىولقد قمنا بالتطواف حول ھذه الوثيقة عدة أشواط! فلم نعثر على ھذا (المخلص)! البديل الثا

الث)! وفي الحوطارق الزمر! يطرحان صورة مستنسخة من البديل الثاني (االستسالم) وأطلقا عليھا (البديل الث

الثاني.
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