
وَمِنَ الشرفِ للدينِ قَتَل 

لتَ الشرف للدين قَ نَ مِ وَ /6سلسسلة أنكى وأحقر وأخس

مدونة جرير الحسني 

http://thabat111.wordpress.com/

سلسسلة أنكى وأحقر وأخس مؤامرة على السلفیة الجھادية في االردن

-6-

مواضیع السلسلة السادسة :

-ونُصحاً وتوجیھاً تذكیراً –بداية ال بُدَّ منھا

سھام الطحاوي أوشكت على النفاد

( ما وراء الخبر )وقفة مع جھالة الطحاوي في برنامج جزيرة العمالة 

وقفة مع الطحاوي في طحطحته على العربیة 

كرامةً للطحاوي وابراءً لذمته 

محمد الشلبي من جديد أمام الحلبي في التقريب

بإسفافالحنیطي بإشاعته الخالف وانسالخه

-لفتة تنويرية –الوالياتتقسیم السلط يُعد لتشكیل النقباء و-ضلیل–رير ض

-ونُصحاً وتوجیھاً تذكیراً –ال بُدَّ منھابدايةً 

ُ قلمي لن يتوقف  - صغرهعلى-شعالً أحمل مِ مادام الظالم بالطريق التف وسأسیر رغم الظالم لسان
إال أن المنـزل معـروف وحتمـاً سأصـل لكـن التیـار جـارف فـإن للسالك حتى يصل المنزل ينیر الدرب 

شـھوة فـي الكتابـة وال حبـاً فـي ما كتبـتُ جرفني ال تقولوا أين المنزل وأين المِشعَل واعلموا أني
يسـتنیر إنما مأمولي أن ينتفع بھا المنحرفون أوالً لیعودوا إلـى الجـادة والھجاء وال طلباً لرياء وسمعة 

فإن التصدي لمشـاريع االنحـراف ثانیاً ألن التجارب فوائد ولیس أفضل من ھذه التجاربوبھا الجادّون 
قَّ لفائده أن يُسرِّ مُ بِ  فكم من حقٍ بقي تحـت الركـام دھـراً دارسـا . طّر ونفعهِ أن يُحبّرھا وعلقمھا حُ

ولو أن أحدھم كلّف نفسه عناءً فیه قلیلُ مشقة ألزاح بیده الركام الـدارس ولتخطـى عراقیـل ورثھـا 
منھـا فأصـبحت حصـوناً يُمنـع أو أذاعوھـا بـین النـاس فخـافوا االقتـراب منھـا ، الناس لخوف أصابھم 

أحدثھا رجال بعزيمة وايمان وصبرٍ على األسـى والحرمـان كأحمـد فـي خ حوادثُ االقتراب وفي التاري



فتنة خلق القرآن والبخاري في فتنة لفظ اللسـان كـانوا بھـا للحـق ناصـرين وآلثـاره ناشـرين وعلیـه 
قلمـین فخلّـد هللا ذكـرھم ونشـر علمھـم ولنـا ثابتین وللباطل فاضحین وألستاره ھاتكین وألظفاره مُ 

حتـى عن دربٍ سلكته وعن ثغرٍ حرسته وعن مشعلٍ حملتـه لن أتوقف ثر إلجل ذلك فیھم عظیم األ
واعلمـوا أنـي لـم أنشـر كـل رشدھم أو يفارقونا بال رجعة ولن نقبـل مـنھم إال ذلـك الى لقوم اعود ي

وتذكیراً لي ووللجمیع فإني أذكـر القـارئ بـأن .شيء فال زال في الجعبة المزيد وسنخرج منه بقدر 
ره عـاب ، من أصعبِ الصعاب ، ولیس له إال بـاب ، فمـن حـادَ غـاب وعلـى غیـالثبات في زمن الفتن 

بلغین لذلك لو تأملنا حال أصحاب الرساالت  ثـابتین وفـي سـبیل نشـرھا وعلیھـا ھـا لوحملتھا من مُ
عھـدھا يلما وجدناھم إال أشد الناس تعرضاً لإلبتالءات والنكبات ألنھـم يحملـون دعـوات لـم مُضحین 

فكـري وتغییـر جـذري وثـورة الناس من قبل ولم يتوارثوھا عن اآلباء ، فجديدھم يحتـاج الـى انقـالب 
ته الناس فیتصدى لھم المتصدون وحال المتصدين ال يخلوا من حالین ؛ على ما عھد

نادكِبْراً –قوم ألفوا الجھالة وأحبوھا فلیس من السھل أن يبیعوھا  –اً واستكباراً وعِ

مــن الماضــي منتفعــین ولھــم بــذلم علــى جــاھلیتھم قائمــة وبظــنھم أن التغییــر ســیحرمھم وقــوم 
،ويدٍ من حديدوسیقضي على آمالھم وتطلعاتھم فیحاربون الجديد ببأسٍ شديد 

لذلك كان الثبات المحاكاة التي تُذكر والمثال الذي يُنشر والمجد الذي يـؤثر ، وقـبالً ھـي سـنة هللا 

يَن تجد عن سنة هللا تبديال يقـول عـز مـن قائـل (في خلقة ولن ـَياِط ُوا َش ـد ٍّ َع ـي ـلِّ نَِب ـا لُِك َ جَعَلَْن ِك َل ـذ وََك
ْم وَ  ْرُه اَء رَبُّكَ َمـا فـََعلُـوُه فَـَذ َلوْ َش ورًا َو وْلِ ُغُر ُرفَ اْلَق ْم ِإَلى بـَْعضٍ زُْخ ي بـَْعُضُه نِّ يُوحِ اْلجِ نسِ َو ـُرونَ اِإل تـَ َمـا يـَْف

اوقال تعالى : () ـيًر َنِص يًـا َو اِد بِّكَ َه ى ِبَر َف يَن وََك رِِم جْ َن اْلُم ُوا ِم ٍّ عَد ِي َ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب ِك َل َذ وھـذا شـأن )وَك

نھم الثبات على الدرب والدعوة بصدق مھما واجه من بالء ؛شأالدعاة الصادقین في كل مكانٍ وزمان 
رتوابتالء ، وكما ثبت أن الرجل يُبتلى  ُ الناس إيمانا بحسبه ، وثبت أنَّ المُ وأسرعھم انھیـاراً اب أضعف

لَـِئْن (تَمیل فھو مع الريح يمیلُ حیثُ  ِإْن َمسَّـُه الشَّـرُّ فـََيئُـوٌس قـَنُـوٌط َو ْيـِر َو ـْن ُدَعـاِء اْلَخ ـاُن ِم ْنَس ِْ َأُم اإل الَ َيْس
ـِد َضـرَّاَء َمسَّـْتهُ  ْن بـَْع نَّا ِم ًة ِم َم َناُه رَْح ْعـتُ ِإلَـى رَبـِّي ِإنَّ َأَذقـْ لَـِئْن رُجِ ـًة َو َمـا َأظُـنُّ السَّـاَعَة قَائَِم ا لِـي َو ـَذ ُقـوَلنَّ َه لَيـَ

ِإَذا أَ  ـــيظٍ َو ابٍ َغِل ـــَذ ـــْن َع ْم ِم ُه نـَّ يَق ـــِذ لَُن ـــوا َو ُل ـــا َعِم وا ِبَم ـــُر َف يَن َك ـــَنى فـََلنـَُنبِّـــَئنَّ الَّـــِذ ْس ُه لَْلُح ـــَد ْن ـــا َعَلـــى لِـــي ِع َن نـَْعْم
اِن َأعْ  ْنَس ِْ و ُدَعـاٍء َعـرِيضٍ اإل ِإَذا َمسَّـُه الشَّـرُّ فَـُذ انِبِـِه َو نَـَأى ِبَج ضَ َو وإنـي ال أتحـدث ھنـا عـن مصـائب )َر

ألن المصائب بأجمعھا تھون عند ھـذه ا أتحدث عن مُصیبة الدينالدنیا وفي الصبر علیھا مندوحة إنم
یھـا ت علوالثبـانا في ھذا الزمان الى الصبر على ھذه المصیبة والتضحیة إلجلھـا حوجالمصیبة وما أ

رةً مھما كانت الطريق شائكةً  رُفٍ فـانٍ أو جـاهٍ عـالٍ يفنحن ال نُضحي إلجوَعِ َأْم ل عـزّ وجـل (وقـل زُخْ
ـاُء وَ  ُم اْلَبْأَس ُه ْم َمسَّـتـْ ـْن قـَـْبِلُك ا ِم لَـوْ يَن َخ ْم َمَثُل الَِّذ َلمَّا يَْأِتُك نََّة َو ُلوا اْلَج ُخ ْبُتْم َأْن َتْد سِ تَّـى َح زُْلزِلُـوا َح الضَّـرَّاُء َو

َر اللَّهِ  ُر اللَِّه َأالَ ِإنَّ َنْص يَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْص الَِّذ )َقرِيبٌ يـَُقولَ الرَُّسوُل َو

العزم .. الطريق تعب فیه آدم وناح فیه نوح ، وأُلقـي فـي النـار ابـراھیم ، يقول ابن القیم : يا مُخنث
المنشار زكريا ، وذُبح السید الحصور يحیى .وتعرض للذبح اسماعیل ، ونشر ب



الدرب أن يـتعلم مـن سـیرھم ويتأمـل ى السالك لھذاالطريق وھؤالء رجاله وھذه سیرھم فعلفھذا 
ـ َ أسـماؤھم أوفاحھم كیف بالتاريخ يتصاغر عند سیرھم في جمیع عصوره ودھوره ولم تُمحَ صِ تُـنس

ج ، فالثبات الثبات حتى الممات .النماذوما أكثر

سھام الطحاوي أوشكت على النفاد 

ت وفصلت بل أسھبت عن تفاصیل الحرب الخفیة ، التي تدور خلـف الكـوالیس في مقالي الرابع بین
محمـد –وقلت أن الرجل النجدي -استقراءاً حقیقةً و–بین القوم ووضعت لكم تفصیالً لما سیحدث 

سیستخدم الطحاوي وسیعمل جاھداً على حرقـه عبـر وسـیلتین احـداھما حرقـه أمـام –الشلبي 
، مـن ظھـور اعالمـي مكثـف يبـرھن ذلـك فـي األيـام القلیلـة الماضـیة وفعالً فما شھدناه الصحافة 

فالطحاوي في يوم واحد ظھر عبر برنامجین على فضائیتین ( الجزيـرة والعربیـة) وفـي الیـوم التـالي 
.من تصريحاتهولنا بعد قلیل وقفات مع الطحاوي وسقطاتهصرح للسوسنة وأصدر بیانا . 

االحـداث ونـرى الجنايـة بعـض ية أن أعیش والقارئ الدور فیما يحدث ونراجع سوية ولكن دعوني بدا
الذي انتبـه لجاھـة الطحـاوي واسـعیفان والتـي فالعظمى التي جناھا مجلس الضلیل على التیار ، 

ھي باألصل كما بینا اقرارا للمفسدين باألرض على افسادھم البد وأن الحظ تغیـب لقمـان الريـاالت 
عـن تلكـم –وھؤالء مـن عشـرة الضـلیل المنتخبـین ديمقراطیـا –واسامة مصاروة وسعد الحنیطي

التغیب ؟ وھل ھو عن قصد أم توافقا تخاطريا ؟ الفارض نفسه بقوة ھنا : لماذا الجاھة والسؤال 

صـالحةً أم فـي كـل مكـان وفـي أي مناسـبة عاشقة ؛حب التواجد ھاوية وللمناصب لفتلكم الوجوه 
ت ؟ أم ھي حرب على الطحاوي بدأ بشنھا الثالثة ولكن ھل المعركة بـدأت وقـد فلماذا تغیبطالحة 

واحد سلك درب مقارعة الطحاوي والمجلس بمفرده ؟ ھذه األسئلة علیھـا اتفق الثالثة ؟ أم أن كل
اجابات لكن لیس اآلن . إال أن البشرى األولى ھي أن الخالف وصل مواصیله بین القوم وأخذ منحى 

–القــوم وأخــرى أن البنـدري عاشــرَ نــي أنھــم تـابوا الــى هللا وتراجعــوا عـن أخطــائھم .العلـن وال يع
اقصـد –ذھب وحیدا الى عرس الشھید ابي ھمام الحراحشـة -وصاحب استضافة مجلس الضلیل 

والمفاجئة أن الرجل نُبذ عالنیة ورفض البعض السالم علیه إال أنّ عزةً بـاإلثم أخذتـه –بدون العشرة 
قال وكان فكاھة  وكِبْراً نفخته فبصق في وجه أحد اإلخوة فنال عقابه في الحال وسقط عن رأسه العِ

ان للعلم ومثبـت أن البنـدري كـان رفیقـاً إلخـوة مطـاردين فكـانوا اذا حـ–من حضر معه من الرجال . 
الفجر وأيقظوه سبھم وشتمھم وله في ذلك قصص وأحوال نترفع عنھا اآلن لئال نستطیل في القیل 

ولنا في القادم وقفات مع تخرصاتھم وتخبیصاتھم .-الضرير–فھذا باختصار حال أھل الضلیل -والقال

( ما وراء الخبر )وقفة مع جھالة الطحاوي في برنامج جزيرة العمالة 

) على قناة الجزيرة في برنامج ما وراء الخبر تم استفتاح البرنامج 2012-5-3الجمعة (ففي حلقة يوم
بمكالمة ھاتفیة مع الطحاوي للحـديث معـه حـول الوثـائق المھربـة مـن الحكومـة االمريكیـة والتـي 

بحسـب تعريـف المذيعـة للطحـاوي علـى أنـه -يزعمون انھا كانـت لـدى الشـیخ اسـامة بـن الدن ،
سـتعداد علـى أُھبـة االوھـو علرضـاً جھلـه فظھر الطحـاوي -تیار السلفي الجھادي القیادي في ال

، فمـا أن سـالته بل النـادرة وملتزما بالوقت كي ال تفوته الفرصة ويحرم األمة من المعلومات القیمة 
المذيعة أول سؤال فإذا به يقع في سوء المقال ويقول عن نشر الوثائق أن اوبامـا نشـرھا لیسـتفید 

وال تعـرف حـاول اللعـب بالسیاسـة ومجـاراة الساسـة الجمھوري من ذلك ـ ويحك يا طحاوي تحزبه
، وال أخفیكم حاولنا احسان الظن بالطحاوي أن ما تلفط به سـبق حتى اآلن اوباما ألي حزب ينتمي 

لسان إال أن المذيعة قطعت شكنا بالیقین حین حاولت تصـويب الطحـاوي إال أنـه رفـض وأصـر علـى 
أوباما ولكنا سنھرب لك اإلجابة يا طحاوي علّك تستفید منھا في المستقبل أوباما ينتمـي جمھورية

! الى الحزب الديمقراطي



بأنـه وسـلیل الكیاسـة قرأھا فأجاب نحرير السیاسة ان كانوثائق المھربةثم سألته المذيعة عن ال
ظھر في الحلقة ؟ والمصیبة أنـه لم يقرأھا . وال أدري ما دمت يا طحاوي لم تقرأھا فلماذا قبلت أن ت

) فال أدري يـا طحـاوي ال تعـرف العـدد ولـم 17) والعدد الحقیقي (170قال أن عدد الوثائق المسربة (
ــو لزمــت بیتــك لحفظــت كرامتــك  ! وســترت جھلــكتقــرأ وال تعــرف المضــمون لمــاذا خرجــت اذن ، ل

أكثر منك وبیّنا حقیقـة الوثـائق فاألمريكي والزعاترة المتواجدان في الحلقة دافعا عن الشیخ اسامة
ونقضاھا ونقضا مضمونھا ألنھما قرءآھا وعرفا من أين تؤكل الكتف . أما أنت ففضحت التیار بان جعلته 
مسخرة بقول الناس أن قادة التیار ال يفھمـون بالسیاسـة وال يعرفـون الجمھـوري مـن الـديمقراطي 

المعرفة لمن تصدر .وھذا ان كان علمٌ به الجھل مُقدم إال أنه تلزم به

وقفة مع الطحاوي في طحطحته على العربیة 

يقول المتنبي : ومن البلیة عذل من ال يرعوي        عن جھلِهِ وخطاب من ال يفھم

فوجئت كغیري من ابناء التیار بخروج الطحاوي على قناة العربیة في برنامج صناعة الموت وقلت في 
ـحـاوي أن برنـامج صـناعة المـوت لـم يكـن يومـا إال مُ نفسي ما الذي أصاب الرجـل أنسـي الط داً رِّ جَ

على المجاھدين بتشويه صورتھم وصورة جھادھم ، إن األساس المكین في القضـاء علـى سھامه
بناينـه عَ ه ويُرفَـسـوادُ رَ الباطل بتركه وحده وتقلیم أظفاره عندھا يبدأ بالتالشي والتناشي أما أن يُكثَّ 

قوي من باطـل العربیـة بظھـوره فیھـا وان حل واستمكن ؟ وھذا الطحاوي يُ ثم نقول لم الباطل استف
لـمَ جريـت علـى بـرامجھم ونسـجت علـى منـوالھم ودخلـت : فنقـول لـه أولئـكقال أنا لست مـن

مارھم وكثّرت بیاضك بسوادھم وقابلت  داك أنكفكاھتك براعتھم فالزبغِ يغ سدّدت والرشاد ألغیت عِ
بعـد بالمصائب العظام وضروب الھذيان . ولعلي أسرد بعض تخرصات الطحاوي في تلك الحلقة ئتج

قلیل إال أن الزم المعرفة والمناصحة يستوجب منا تذكیر الطحاوي وغیره بھذه النقاط .

فمعلوم لدى كل متابع لشأن اإلعالم الجھـادي عـرف الحقیقـة التـي وصـل الیھـا أھـل الثغـور منـذ 
، فمـثالً -والذي يدعي الطحاوي وجماعته زوراً أنھم إلیھم يرجعون وبفتواھم يقتدون –سنواتٍ عِدة

يُرسالن البیانات والخطابـات الـى -حفظه هللا –والشیخ ايمن –تقبله هللا –لما كان الشیخ اسامة 
سال قناة الجزيرة وكانت الجزيرة تبتر وتنشر ما تشاء تنبھت مؤسسة السحاب لألمر فتوقفت عن ار

االصدارات الى تلك القنوات العمیلة واستخدموا الشبكة العنكبوتیة فـي نشـر اصـداراتھم ممـا ألجـأ 
تلك القنوات المأجورة الى الركـوع تحـت اقـدام المجاھـدين وھـذا حـدث فـي جزيـرة العـرب لتنظـیم 
ا القاعدة ھناك فالتنظیم جعل له مؤسسات اعالمیة تنشـر عبـر الشـكبة والجمیـع يأخـذ عنھـا وكـذ

وكـذا االخـوة فـي بـالد المغـرب االسـالمي –تقبلـه هللا –االخوة في العراق منذ عھد ابي مصـعب 
وحتى في الصومال حالیا لھم مؤسسة اعالمیة ولھم ايضا اذاعة تنشر اصدارات المجاھـدين وتـذيع 
اخبارھم كما ھم يريدون ال كما يريـد المـأجورون ولكـن ھیھـات للشـلبي والحنیطـي والطحـاوي ان 

فحب الظھـور أكـل القـوم أكـال وتفشـى فـیھم جريـاً ، وتـم ويحصلوا علىى العبر تعلموا ممن سبق ي
ق مـن دتحذيرھم فعلیاً من مغبة السقوط على عتبات االعالم المأجور وكم نادى بذلك الشباب الصا

ولكنـيبالتعلیق علیھم وكشف تخبطاطھم وفضح باطلھم . شباب التیار وال مجیب فال يلومنّي أحدٌ 
انتبه شباب المنتديات للطحاوي وطحطحته فالحظنا كیف سمح منتـدى االنصـار أحمد هللا تعالى أنِ 

لكثیر من الكتاب نقض الطحاوي عالنیة بعد ان كانت ادارة المنتدى تمنع ھـذه المواضـیع وايضـا فـي 
تعجــب مــن بعــض المــدافعین عــن الطحــاوي أنـّـيإو-إال أن الشــموخ أغلــق المواضــیع –الشــموخ 

سذاجة طرحھم كقولھم وھل داھن الطحـاوي بخروجـه علـى العربیـة ؟ وآخـر يستشـھد بالشـیخ ب



اسامة أنه خرج على الجزيرة ، وآخر يطالب الناصحین أن يذھبوا الى الطحاوي وينصحوه سراً ، أقول 
فما أكثـر الناصـحین الـذاھبین الـى الطحـاوي سـراً أم تريـدون أسـمائھم ؟ كل ھذا تخرص وتفیقه ،

مھمة أن ھناك قاعدة يُعمل بھا في كـل االعـراف والتقالیـد أن الـذي بـالعلن يُعـالج بـالعلن ، ونقطة
يُقتدى بخطأه مھما كان .أَ ن الخطأ لیس بحجة فلو أخطأ فالن ولیعلم الجمیع أ

وھذه أبرز مالحظاتي على مقابلة الطحاوي وال يعني أنه ال يوجد غیرھا إال أني أكتفي بھا :

لونه فـي تلـك الحلقـة فمـثالَ حـول مسـألة الجھـاد حـاول لیرٍ یلكثیرٍ من االحراج وتغتعرض الطحاوي 
ـدَ  ولعـل جھـل -حسـب فھمـه طبعـاً –عما الطحاوي بداية التحـدث فـي المسـألة كالمـا شـرعیا مُ

الطحاوي ھنا أوقعه ، فمعلوم أن برامج التلفزة وخاصـة السیاسـي منھـا ال تفھـم الكـالم الشـرعي 
أن يُناظر قوم ال بد وأن يفھم لغتھم والطحاوي ھنا اختار الطريـق السیاسـي فـال المنضبط فمن أراد

ولم يجلبوا الطحاوي لیتعلموا منه أحكام من فھم لغتھم فھؤالء ال يريدون قال هللا وقال الرسول له بد 
يُسـيء لذلك حاول المـذيع جاھـدا أن يأخـذ كالمـا مـن الطحـاوي صـريحا الطھارة والصالة والجھاد ، 

ألن جھل الطحاوي أوقعه في مصـیدة الصـحفي فكـان كالمـه بمثابـة ذلك واستطاعللدعوة وأھلھا ،
ردود أفعال الناس عبر المواقع االخبارية علـى بعضاً من انقل لكم س. والقنبلة فحدثت إلجله البلبلة 
أن يـذھب الـى أيضـاً ن الطحـاوي بعد قلیل وھذا ال يكفي فإني أريـد مـكالم الطحاوي السالف الذكر

موقع  السوسنة ويقرأ التعلیقات على تصريحه والتـي فاقـت المائـة وكلھـا شـتم وسـخرية وتحقیـر 
.والى غیرھا من المواقعللطحاوي 

قتادة على السـاحة لمـا يملكـه مـن يبادر الصحفي سؤال الطحاوي بقوله ( أنتم تخشون وجود اب
ھـذا ان كـان ھنـاك اتبـاع للطحـاوي ، ولكـن كاريزما للتیار فیسـرق االتبـاع مـنكم ) أقـول للصـحفي

ولإلنصاف أول من طرح ھذه المسألة حسن ابو ھنیة في تقرير السي ان ان قبل اسـبوعین تقريبـا 
والصحفي غسان الیوم أعاد السؤال مباشرة الى الطحاوي ولكني لن أطیل التفاصیل إال أن وقفتي 

ى المناصب ) وأقول لعل الطحاوي أُصـیب بمـس مع اجابة الطحاوي بأن قال ( ال يوجد بیننا صراع عل
جني أفقده عقله فأصبح ال يرى ما تراه الناس وأقول له وكأنك على منوال المثل الشـعبي ( غائـب 
طوشة) كیف ال يوجد صراعات على المناصب !؟ وھل مجلسكم إال حب المناصـب والتضـحیات فـي 

المناصـب ؟ أتريـد مزيـدا مـن التفاصـیل ؟ سبیلھا ؟ وكم من صراعات بینكم أنتم العشرة على تلكم 
ت بینكم لحتى نثبت لك ما تفشى من سعاية في حب  ّ !تابعني بعد قلیل لشرف تفش

يُنكر وجود مقاتلین في سوريا من التیار ولكن الصحفي ذكره بتصريحاته السـابقة يكذب اذ الطحاوي 
حاولـة التسـلل وايضـا انـا عن وجود مقاتلین في سوريا وان ھناك مجموعة اعتقلت علـى الحـدود م

علـى السـبیل عـن مقتـل اثنـین مـن االخـوة علـى االراضـي السـورية تحصـرانـكاقول للطحاوي
. فالصحفي ھنا كشف كذب الطحـاوي وال أدري لمـاذا الطحـاوي أصـر علـى أخرىاعتقال مجموعة و

دني لديـه تھـم تكذيب نفسه ؟ مع مالحظة ان الصحفي ذكره بتصريحاته اال انه تعلل بأن النظام االر
معلبة .

وكشف أبو سیاف ومنظر "السلفیة الجھادية" في شمال األردن عبد الطحاوي لـ "الغد" عن وجود أعضاء من ھذا التیـار األردنـي (
) المتشدد في سورية حالیا "لنصرة إخوانھم السوريین ضد النظام السوري، الـذي اسـتباح دمـاءھم"، علـى حـد قـول الطحـاوي.

http://www.3lnar.com/more.php?newsid=21494&catid=0ھذا الموقع وھذا الكالم من 

)http://albaathpress.com/ar/news/view/1872.htmlوأيضا ھنا (

الصحفي يعلم أن الظھور العلني بحمل الشعارات والصـراخ عبـر المكبـرات ھـو وسـیلة مـن وسـائل 
ــالمعني طالديمقرا ــد -یــة والطحــاوي الزال جــاھال ب ــي الولی ــم أن الطحــاوي فــي حفلــة اب مــع العل

وحقیقة ال أعرف لماذا حتـى –الشركسي صرح بأن االعتصامات من الديمقراطیة والديمقراطیة كفر 



وال يريــدون أن يضــعوا األمــور فــي نصــابھا وأن يطلقــوا يتعنــت القــوم بــآرائھم وعلــى بــاطلھماللحــظ 
.فأتعجب المسمیات على أشیائھا

. فالطحاوي العجب العُجاب أما بالنسبة لنفي الطحاوي لقائات جھاديین من قیادات اخوان فھذا وهللا 
. وثانیا كان وز جبھة العمل ورموز االخوانوغیره من رمله لقاءات عديدة ومستمرة مع العبدالالت أوال 

والذي يريد التفاصیل يكتـب علـى جوجـل –ھناك لقاء لمحمد الشلبي في مزرعة الحديد قبل فترة 
وأيضـا مأدبـة الغـداء التـي أقامھـا –محمد الشلبي ومزرعة الحديد تأتیه التفاصیل من مواقع شتى 

تجـد بعـض التفاصـیل انت والشلبي طحاوي االخوان في عمان وحضرھا من حضرھا من جماعتك يا 
علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط  

http://khaberni.com/print.php?newsid=61289&catid=1&comments=true

مزرعـة محمـد الحديـد بحضـور لقاء اللیلي على انغام حفیف االشجار فـياوعلى ھذا ايضا تفاصیل 
وعلیـك بھـذا الـرابط لتنظـر الـى محمد الشلبي إال إذا الشلبي لیس من التیـار فأخبرنـا يـا طحـاوي

http://www.almejharnews.com/print.php?id=8748الشلبي 

قتـادة عبـر ى فھـذا عجیـب ، فالطحـاوي أبلـغ ابـاوي انشاء مجلس الشـورأما بالنسبة إلنكار الطحا
أنھم انشأوا المجلس وكما قال -في المكالمة المشھورة والتي اعتقل القتادة على إثرھا –الھاتف 

طبعـا الكـالم يحتـاج الـى تثبـت ونحـن ھنـا ال نثبـت –الطحاوي وغیره أن ابا قتادة بارك مجلسھم . 
وأيضا أتعجب من جھـل الطحـاوي بمجلسـه وكـأني بالطحـاوي الغائـب -ما قالوا المباركة إنما نثبت

أم أن الطحاوي كذاب النائم في الضلیل وإال على ماذا جرت االنتخابات ھناك ؟ أعلى مجلس صوري 
؟ أقول لقد صرح الكثیر باسم المجلس منھم من قال مجلسا تحضیريا ومنھم من قال مجلس صـلح 

م من قال أنه مجلس شاي ھومن–العشرةكل مجلس صلحٍ جديد لیصلح بینیشفإذا بنا نحتاج لت–
حتى أن اسامة ابا كبیر له مقالة نشرھا على صفحته علـى الفـیس بـوك يـدافع م من قال ... ھومن

فیھا عن مجلس السلفیة الجھادية بالضلیل كما ھو يقول ويبارك المجلس للعلم فقط اسـامة علیـه 
دنا لـه وكالكثیر من المالحظات  نا نترفع عن ذكرھا إال ان الحاجة دعتني اآلن ألذكر بعضھا وإن عاد عُ

فھو اوال من جماعة احمد الكويتي وھو الحاضر في االجتماعات التحضیرية في أشد وأنكى ، ھو بما 
السم الكويتي على أنه طالـب علـم واسـامة ینالطارحأحد و–قبل الضلیل -منزل سعد الحنیطي 
التـي تعـد قـوائم لخـوض االنتخابـات البرلمانیـة القادمـة –یـة الكتـاب والسـنة محسوب علـى جمع

فبعد ھذا التقديم البسیط المختصـر البـد مثبتة على النت ولجمعیته مقابالت مع السفارة األمريكیة 
لنا ان نقف وقفة مع كلمته والتـي جـاءت بمثابـة النُصـح والتوجیـه إلخوانـه ودعـاھم الـى لـزوم ثغـر 

وغششـتك لك غردت خارج السرب فقد خنتـك يتركوا اخوانھم يعملوا ، أقول له ان قلتُ الصمت وأن 
ألني لم أعطك الوصـف الحقیقـي لـك ، إن كنـت تريـد مـن اخوانـك ان يسـكتوا عـن الباطـل فبـئس 

، أو أنـك مـن دعـاة الباطـل فتقلـب النصیحة ما نصحت فإن باطل مجلسك ظھر وفي اآلفاق انتشـر 
( بأنـه ال يعمـل وال يـدع اآلخـرين لألسف ھذا ديدن القـوم مـع كـل ناصـحٍ لھـم و،بتزويرھا الحقائق 

والتي لیس لھا ذكر إال حب الشرف والتضحیة في –يعملوا) ولست اآلن بصدد وضعِ میزانٍ ألعمالھم 
تھمین -سبیله  -يـا أبـا كبیـر –أطیل معك لن-والتي ال حصر لھا أو عد –من قبلھم –وأعمال المُ
وابـك علـى خطیئتـك وال تتصـدر الباطـل بلبـوس -ولن أقول الزم جحـرك –ول لك إلزم بیتك لكني أق

ن فإنك بطريق ومع جماعة لـیس لھـا سـبیل إال الحق فإياك وھذا الباب وعلیك بالزھد في ھذا الشأ
تتمرغ بالكـذب ؛-بجھل وسؤ دراية –والتمرغ على عتبات الطغاة بیل بیع الدين وإراقة ماء الوجه س

الكويتي بمنع السالم الملكي مـن مدرسـته كـان اولـى بـك كوتخوض غماره فلو أنك نصحت شیخ
ي ازددت فیك معرفـة باختصار ال أريد أن أكرر لك االسطوانة فقد مللت التكرار ولكن المھم أنأجدر ، و

َ فتابع أمرك مع سوبرك وقدم والء الطاعة ألمیرك الضـمور فأنـت ممثلـه عـن المخـی م وإيـاك أن تـنس



عبـرةً وقـدوةً لـك فإيـاك طحـاوي تقاريرك الیومیة عن واليتك حتى ال تُصـاحب التقصـیر واجعـل مـن ال
تعلق .يغرق وبالكذب وصنمه فھو بالجھالة ي

كرامةً للطحاوي وابراءً لذمته 

ال بد لك أخي القارئ أن تعي ما فصلت لك آنفا مع العلـم أن غیـري فنـد بعـض تخبیصـات الطحـاوي 
سـأنقل لـه بعـض يعـیش ونشرھا على الشبكة إال أني وكرامةً للطحاوي ألجعله لحظةً في الواقـع 

التعلیقات من السوسنة وغیرھا لیعلم الطحاوي سذاجة طرحه وجھالة فھمه حتـى يـتعلم أو يعتبـر 
بمقالـه ( حسـناً –كاتب في صحفیة الغد –محمد ابو رمان ووجھه ا سأخبره كیف بجله ووقره وقبلھ

فعلت يا شیخ ) واستغل كالم الطحاوي لیكون أُنموذجا يُحتذى ونبراساً يُقتفى وتشريعاً يُفتى بقوله 
لطاويتعمميیمتمل( لسلفةلكا لقادة"ومؤیدياجلهادیةا لشباب"ا بلسوریة،يفوجودمهبنفيفقط،العامليفاملتحمساملسملوا

) وسأترك التعلیق لكم .هذهىاملتوقعةاملصاحلمنمفاسدمنیرتتبماحترميه،وحىتمبنع

التعلیقات من السوسنة كما ھي :

!!!!في ذلك) .... الزالت أقولك یا طحاوي .... اكرمنا بسكوتك .... هللا ال یولیك علیناحتي لو انو ھذا النفي صحیح ( وأشك 

ا
فتوه 100دنانیر السره محتاجھ بقلسطین یطلع لك 10جھادي قلھ اعطیني 

....عام من الشمال للجنوب سیف بید ابو حسین على كل من تسول لھ نفسھ انھ یقدر یعبث بامن االردن

.معتھا ویبیعوھا . الكالم كثیر لكن السكوت افضلیخربوا س

-الطیف نیوزموقع تعلیقات 

أن شاء اهللا غیر ینقص خبرك من كل االردن النك ال تمثل غیر نفس وال تمثل الشعب االردني الحر

واهللا با طحاوي علیك لحیة من االخر

االردن ؟؟؟ ال ال یالخاسـي . علـى اشـكالك بـس یا شیخ شعر لحیتك طویل كتیییر ... لیش هیك . على مین بدك ترفع سالح داخل 
.بترفع السالح .. غیر هیك ال تحكي .. قصر اللحیه شوي

بـس انـت روق شـوي یـا طحـاوي وهـالمره بـوجهي -كلنـا مسـلمین سـلفیین --شو احنـا بـوذیین یعنـي -یا عم اكلتو راس الواحد 
بالمناسبه لیش سموك طحاوي---زعل الطحاوي خلص واذا عادوها المره الجاي حقك انا بوخدو یا طحاوي كلو وال

جد انك واحد ارهابي و مجرم اللة یخدك على هل شكل زي . و یكبر سـجونا لتوسـع لـزي اشـكالك یـا .....اللـة یخلـي جیشـك یـا بـو 
حسین

ع الذي یدعیهسبحان اهللا لو تمعنا في تفاصیل وجهه فأنه یخلو من أي مؤشر لسماحة الوجه والطیب التي قد تتوفر في المض

......ولك یا...... الحق على البلد الي ضابیتك یا.........انت ...... مدفوعلك على كل كلمه تحكیها یا



أه كم أكره السنافر , سوف أقضي علیكم سوف تندمون, الشیخ شكلو شاف هیفا وهبه و مقبعا معه, روحححح نام و ضل أحالم

فعالك یا طحاوي بتقول انك رجل ظاوي وایهبحبك یا طحاوي شكلك مثل متعب الشقاوي ا

شو جنسیتك انت بتحكي باسم االردن روح ع ال..... احسن الك

ما حزرت یا محترم.... واهللا الي بحاول یخرب البلد ل ندعس بوجه.. وبوجه الى بشد ع ایده

تـه حبـاً فـي فـاق التصـور ومـا نقلال أن األمـر تجريح إأقول يكفي ما سبق وأعلم أن فیه الكثیر من ال
التجريح ونشره وال يعني أيضا أني موافقا لھم فیما قالوه ، إنمـا أنقلـه عـلّ الطحـاوي يقـرأه أو يصـل 
إلیه لیعرف مدى التسخیف الذي فیه وقع وبه ضرّ وما نفع ولیس ما نُقلَ كل ما كُتب إنما الیسـیر إال 

ويستفیق من غفلته .أنّ فیه الجمع الكثیر وأملي أن يطالعه الطحاوي ويعود الى رشده 

محمد الشلبي من جديد أمام الحلبي في التقريب

فـدائما –الرجل النجدي –فاجئتنا السوسنة والتي أصبحت قبلة الكثیرين وباألخص محمد الشلبي 
تنفرد بتصريحاته الرنانة بین الحین والحین والحق لم اتعجب فإني أعلـم أن أجنـدة الرجـل لـم تظھـر 

تتحقـقْ ، فلتة بظنه أنھا لفتة فمـا أن تفلـتْ بُ ھرِّ بعد وال زال يفرغھا على جرعات ففي كل مقابلة يُ 
بتـاريخ الشلبي بتصريه األخیر نَّ بحجة أن ال معارض والكل أقرّ ، والحقیقة التي ال مفر منھا او حیاد أ

األمـر صـورة ما فيوكان أبرز)أبو سیاف یطرح التقارب مع السلفیة العلمیة تحت عنوان (07/05/2012
ـراق –الشلبي مقرونة بصورة الجلبي  ُ روائـع مـن وكـان –الحلبي فال فرق بـین االثنـین واالثنـین س

بأنه المرتشین الجھمیین والعقي أحذية الطغاة لسراق الكتب-حمد الشلبيم-التقارب بأن مدّ يده 
ولألمانـة ھـم مـن –معھم ورفع من قیمتھم بأن أطلق علیھم ( السلفیة العلمیة ) مُستعدٌ للتقارب 

فال أعرف كیف جنّ الرجل النجدي وأطلـق علـیھم ھـذا المسـمى مـع –العلم براء وللسلفیة أعداء 
ر من المؤلفات التي ال يتورعون فیھا عن تكفیرنا فالحلبي مثالً له أكثر مـن كتـاب یعلمه أنّ لھم الكث

في جماعتنا منھا صیحة نذير والتحذير من فتنة التكفیر ولماذا نعود الى الـوراء فحـديثا ألـف مشـھور 
( السلفیة النقیة وبرائتھا من األعمـال النقیـة ) وكتـب تحـت العنـوان علـى حسن كتابا أطلق علیه 

ألفـه بعـد أحـداث –حة الغالف ( كلمة شرعیة حول أحداث العنف والشغب في ديارنا االردنیـة ) صف
الف يتبین لك فُحش المقال ، ولكنّ يقیني أن الشلبي لم يسمع بھذه وأقول من صفحة الغ-الزرقاء 

أنھـم فـي ألنه لو عرفھا لما دعا بالتقريب ولـوعلم أيضـاً –من باب احسان الظن –الكتب وال يعرفھا 
َ هللا عقولھم ،  َ هللا يده ) أيبَس كتبھم اذا ذكروا المقدسي فك هللا أسره قالوا بین المعكوفتین ( يبّس

ولكـن لما تلفظ بتلك التصريحات ولو أنّ يقیني أنه يعلم ولكن له غايـة ألنـي أُقـدمُ فیـه سـوء الظـن 
لبي أشـد االحـراج فجعلـه يتخـبط رداً صاعقاً أحرج به الشيوم أن ردّ علیهالحلبي جاءة فحسبه من 

فكانا كالراھب والشیطان وأصبح األمر بید الحلبي يطلب من الشلبي مزيداً من االنسالخ فیقول لـه 
د أمنیة فال( ّ إذا كان ذلك التقارب مجر

اريخ األسود والذي جرّمه علماء التیار منذ زمـن يُعلّـم السـیاف ) فالحلبي صاحب التبین لیلة وضحاھا

الرجل النجـدي –، وال أعرف كیف برد الشلبي مجرد أمنیةبھذه الكلمة ويقول عن التقارب 

على ھذه األمنیة ، والحق إن تقارب التیار االرجائي مع السلفي الجھادي من سابع المستحیالت –
تقي فلكلٍ منھاجه ومبادئـه وال أعـرف كیـف يلتقیـان . إال ان الشـلبي فالتیاران أصحاب منھجیة ال تل

ويريد أن يمرر برنامجه المخفـي عبـر ھـذا التصـريح ألنـه ويقینـي أنـه يعلـم أن يرمي ألبعد من ذلك 
تقارب التیاران معدوم ولن يكون فلذلك رمى الشبھة وابتعد ولكنه لم ينتهِ بعد . 



بإسفافالحنیطي بإشاعته الخالف وانسالخه

حتَدِمَ بین العشرة على المناصب وتحدثتُ  عن ذلك بقلیلٍ من اإلسھاب بینت فیما سبق الخالف المُ
بـأن جعـل نفسـه همسیر مع جرير وأن يركـب أقوالـأن أراد الاال كان من بعضھم ما وبینت أدوارھم ف

صاحب الخالف معھم وھذا حال سعد الحنیطي فھو ينشر بین المقربین أنه قد جمّد عضـويته وعنـد 
آخرين أنه علّقھا بحجة أن انحرافاتٍ فـي المجلـس ھـو علـى خالفھـا وأمـام آخـرين أنـه ال زال فـي 

تالف لقـد سـبقكك وأقول له يا سعد الخالف واالخـ-كما يزعمونالمبارك مقدسیاً وقتادياً –المجلس 
تقريبا يبلغھم انسحابه من الضـلیل ابخطتك الطحاوي فقبل فترة أرسل رسالة الى خمسین شخص

واذا ما راجعه مراجع أبلغه أن الرسالة بالغلط ولم ينسحب بعد . فالطحاوي حاول مسـك العصـا مـن 
فیُـذيع أنـه ، أما الحنیطـي الیـومولشطحاته كشفت عنه تخلت لیل ضاعة الالوسط لما شعر أن جم

ِق وھذه خديعة إبلیس فالحنیطي لم ولن ينسحب فالرجـل معـروف لكـل  علّ من المجلس لعضويته مُ
ـرة أن  العارفین بحاله أنه عن المناصب باحث وفي سبیلھا مناضل فكیف له ذلـك إال أن الحقیقـة المُ

نفسه أنه صاحب خطته بجعلالرجل لما أيقن أن األبواب دونه أُغلقت وعنه الفرصة ضاعت بادر الى 
معھم وحقیقة نعلم أن ھنـاك خـالف إال أن سـعد حالـه حـالھم فھـو صـاحب مشـروح الحق الخالف 

لمناصب والكراسي ال خالف انحراف ومنھج لذلك نقول له دعك من ھـذه االطروحـات افخالفه على 
السیاف حاول مجاراة فالحنیطي وللعلم وال تحاول التلبیس والتدلیس أنك على الحق وصاحب الحق 

والطحاوي للظھور إعالمیاً وطُلِبَ إلحدى الفضائیات ووافـق بدايـةً حتـى آخـر اللحظـات إال أن الخـوف 
سكنه وخاف من الظھور لمّا علم أن ھناك من يرقب تصريحاته وكلماته وھو على يقینٍ أنَّ الزّلَـلَ لـه 

نه ما من عبدٍ أسر سريرة يبوح ببعض ما أخفى وأبطن ألنه معلوم أخاف من اللقاء خشیة أن بالزم ف
إال أظھرھا هللا بفلتات لسانه وأفعاله فكیف برجلٍ يحمل مشـروعاً وأجنـدة وأطروحـات كـان بـاألمس 

تـوارى خلـف واإلخوة على أرض الواقع الذين تصدوا له ولجماعته أجرأ العشرة في طرحھا وبعد جرير 
نافس فأيام جرآءته كان يُشكك في كل من شعر أنه له بالزعب جُ الحُ  ولم يتورع في أحد فاتھم امة مُ

الكثیر أن لھم عالقاتٍ مخابراتیة لیقضي على منافسیه حتى الرجل النجـدي لـم يـنجُ مـن اتھاماتـه 
فكان يُشكك فیه في أكثر من مجلس ويتھمـه بأنـه كـان يمضـي السـاعات الطـوال مـع االدارة فـي 

الشاھد أن الرفیـق ال يطعـن فـي ظھـر للعلم ھذه يعرفھا الكثیر ولیس سعدٌ وحده إال أن –السجن 
أخـرى وھـي مـن أھـم ونقطـةً ، -الرفیق وكان الواجب من سعد أن يسترھا على الرجـل النجـدي 

من األتباع فمشروع الضلیل الضاللي يقـوم علـى تأسـیس الواليـات وإن نجـح اط أن الرجل خالٍ النق
إال أنه في عمان خالي الوفـاض إال اذا نوعاً ما في الزرقاء وفي السلط قريباً ستتفجر باكورة االنشاء

الذي بأقصى طاقتـه يتـألف مـن له ولرفیقه المصاروة وضما أنفسھما للمجلس صوريةأسس والياتٍ 
ونصَّبا أنفسـھما علـى بعضـھما أمـراء والذين ال يجدون غیرھم –أتباعھم –ستة أو سبعة أشخاص 

أنـا ولكن السؤال من سیكون أمین الصندوق فبذلك يحوزا على مجلس عمان بال تعبٍ أو عناء ونقباء 
ردتم ن أأقترح علیھم بأن يستعینوا بعامر الضمور فھو على األموال أمین ويتقن فنّ تشغیلھا وأكلھا وإ

، وخالصـة األمـر تزكیة له فاسألوا عنه منیف سمارة فله معه تجارب فـي الخسـارة وتبـذير األمـوال 
ب بثورة وأن يتشكل ويتكیف مع المرحلة ولكـن ھیھـات يحاول سعد الحنیطي ركوب الموجة واالنقال

.......!له ذلك فأمره وبحمد هللا مكشوفٌ معلوم فال نقول له في الختام إال ( إلعب غیرھا )

-لفتة تنويرية –الوالياتتقسیم رير السلط يُعد لتشكیل النقباء وض

السـلطف، ء وعوجـان والرشـید الزرقـافعلى منوال الضمور بالزرقاء وبعد أن نجح في تشـكیل واليـات 
بعمل مجلس واليات في مدينة السلط برعاية جراح ولقمـان على موعد خالل األيام القلیلة القادمة

ومن لف لفھم وتبعھم من أھل المكوس وتیار األمة وفي جملتھم ال يتجاوز عددھم الخمسة عشـر 
منوال سايكس بیكو فإن تكثیر الواليات وان رجالً وال أعرف لماذا المجلس والتقسیم اال اذا كان على 

كمـا –وتشاركاً فـي الثـروات وتقسـیمھا علـى النخبـة كان بھا شخص واحد يعني مزيداً من العمل 



فلمّا قلنا لھـم كیـف بكـم تجلسـون بـین يـدي الماسـوني وإني أحتار فیھم وفي فعالھم -يتخیلون 
یا وأقعدوھا وقالوا جلسنا دعوةً ونصرةً للحق واألمة عبدهللا النسور وفي بیت ولید الرياالت أقاموا الدن

والحقیقة خالف ذلك بیناھا سابقاً وبینھا االخوة في سالمة المنھج مُدعمةً باألدلة والإلثباتات إال أنه 
دعوني أنزل إلى تصديقكم في ذلك ولكن أجیبوني بريكم كیف جلسـتم بـین يـدي زوريـق العربیـات 

ففي اعتصامات العیزيـرة مـؤخراً كـان جـراح ولقمـان ق الذي أظھرتم ؟ وأين الححینھا ؟ ومن نصرتم 
وحكیم وغیرھم يجلسون مستمعین لمنافقٍ من منافقي السلط يفتخر بأنه سار في اكثر مـن مئـة 

المـدعو زوريـق ومناسـبة الحـديث أن ھـذا السـفیه كـان يتـزعم –كمـا يقـول –مسیرة والء وانتماء 
خ ابـا مصـعب الزرقـاوي فكـان الخبیـث يھتـف ( السـیس مسیرات فـي وسـط السـلط تشـتم الشـی

نيسمحوبھم السیس السیس ابو مصعب يا خسیس ) فال أعرف ماذا أصاب القوم من مسٍ فكیف 
لھذا الخبیث الخسیس الذي يشتم قائد جھاد العراق وبطل االبطال بأن يقف فیھم خطیبـاً وھـم لـه 

نكرين بل فرحینَ  قرهِ لكالمِ ، مُستمعون غیر مُ مُ
ٌ بـین يـدي ھـذا الوضـیع يتـیقن  أو على دعوتنا ، إن المُشاھد لجراح و لقمان أو غیرھم وھم جلوس

ولھـم صـور –حق الیقین أن القوم لھذا الفعل مباركین وله قابلین فیغتر بھم ويقبل كالمه مھما قال 
َ أحـد . -على موقع البلقاء نت تثبت ذلك  ونقطةً أخرى ال بد من طرحھا كنا بھا احتفظنـا أنھـم يـرون

من أوراق سالمة –يتوغل في عِرض أخیه ألن أخاه أعطاه ورقةً فیھا قال هللا وقال الرسول أتباعھم 
جرد النكیر نھم لمألفأيُّ ضالل بعد ھذا الضالل وأيُّ جاھلیةٍ ابتُليَ بھا القوم –المنھج  يُنكروا علیه مُ

أو يقولوا له كلمة خیر بل سمحوا له باالستطالة في عِرض أخیـه وھنـاك آخـر أرعـد وأزبـد وھـدد إن 
أعطاه أحدٌ ورقةً لیقضینَّ علیه ولیفعلنّ ويفعلنّ ، ماذا عساي أقول لھذه الطائفـة أھـذه طائفـة تريـد 

راركم فرأينا لقمان يتخذ من مطر ( بودي ج ارد ) ومطـر معـروف قیادة أمة وبناء مجد ؟ فال ضرر بعد ضِ

فمن المفارقات أن يسـمحوا–أم دعوة -يعیش على البرازيلي وال يفارق صاالت القمار رفیقاً لكم ؟ 
ألتباعھم أن يتوغلوا في أعراض إخـوانھم ألنھـم نصـحوھم ويقربـون المتعـاطین للمخـدرات والعبـي 

لم يثبت عندي أن مطر يلعـب القمـار لكنـه ثبـت عنـدي بـالقطع أنـه –القمار بحجة مصلحة الدعوة 
لقھــوة فطوطــة مــالزم ويقضــي لالعبــي القمــار وبــودي جارديــة النــوادي اللیلیــة مشــاوريھم كــالخز 

!-طى البرازيلي ويتعا

كـر فـي حـال ھـذه الطائفـة وتعلـم حقیقـة نظـر وتُقلـب الفِ ولك أخي القارئ أن تقرأ وتفكر وتُمعـن ال
والوصول الى التنوير .المجلس وحال قادته  وبعدھا لك الحق بإعادة التفكیر

مالحظات 

ثیر وال يعنـي أنـي ال اريـد كبالوال زلت احتفظل األحداث الجاريةأشكر كل من أتحفني بمعلومات حو
نشره إنما اختار الفرصة 

)mared@hmamail.comال زلت استقبل المزيد على بريدي االلیكتروني (
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