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التقوى

]شهد ]J ال ^له ^ال �هللا "حدg ال شريك 

سوله" gمًد� عبدt J[ له "]شهد

 
�لسالk عليكم �{$ة �هللا �بركاته

 Gد، �كما �كر$& kغال �Íي مرø�
&نا &حد مد{�� "صد{ &جنمن  قبل  من 
�لعليا  �إل`�{ية  �يئة � �هي  &$دية" 
 ¯ �أل$دية  �إلسالمية  للجماعة 

...Bباكستا
فيما يتعلق ֲדذ� �ملؤمتر �لصحفي، فأقو� 
�ملختلفة   kإلعال� �سائل  ممثلي   BC
�نعقد  يومني،  منذ  هنا   Bضر�¬
&نه  �ملؤسف  �لكن   ،Gمؤمتر� هنا 
 Íلتلفا�  ¯ ينبغي  كما  تغطيتها  تتم   Ñ
�حلو�{   Bُيْجُر� �ملختلفة.   Gلقنو���
&عر¦  �ال   .Bيبّثو ال   ÷  B�}يصّو�

هل  �ملؤمتر،  هذ�  مص<   Bسيكو ما�� 
�لك  �مع  ال.   k& قنو�تكم   ¯ تبّثونه 
سأقو� لكم كل شي�، �لك &ننا كنا 
قليل  قبل  �لشرطة  {جا�  مع  جالسني 
 BC ،�Íْع �لسيد مرø� :حدهم& ã فقا�
&صبحتم  ألنكم  &يضا،  منكم  �لتقص< 
يعر¦  نفسها �ال  منغلقة على  Lاعة 
لسنا  له:  فقلت  شيًئا.  عنها   åلنا�
Lاعة منغلقة، Cمنا �لسبب &B معا{ضينا 
�لتكف<  فتا�~  يصد{�B ضدنا  �لذين 
��لقتل، يعقد�B̄  مركزنا مدينِة {بو" 
سنة  كل   Gجتماعا� &{بعة   �& ثالثة 
هنا ¯ الهو{  يعقد�Èا  بانتظاk، كما 
�ملؤسف  &يًضا، �لكن  �&ماكن &خر~ 
&نه ال ُيسَمح لنا بعقد &� �جتماÁ قط. 
باألمس كاB مستشا{ �حلاكم �ألعلى 
 B&  Íلتلفا�  ¯ يقو�   Ïلبنجا� لوالية 

 Bمنا �إل� Bأل$ديني &نفسهم ال يطلبو�
&ننا  �لو�قع   B& مع  �جتماعاִדم.  لعقد 
 kلسنو� ¯ عا� عقدنا Æخر �جتماعنا 
�إلخو"  ¬ضر±   Bكا �لذ�   ،١٩٨٣
 ù}من �خلا� Bتلف &¶ا� باكستاÔ من
�Cننا �منذ عاk ١٩٨٤ نطلب  &يًضا، 
من �حلكومة �لباكستانية كل سنة طلًبا 
 ،Áلنا بعقد هذ� �الجتما Bتأ� Bيا بأø}

�لكنها Ñ تسمح لنا قط...
 ،Bجهنا �آل� ¯ Gفكل �لطر� قد ُسّد
فمثال غ<  &حد.   AC فال يصل صوتنا 
جريدتنا   ¯ نكتب   B& لنا  مسمو� 
�ليومية "�لفضل" ÆياGِ �لقرBÆ �لكرمي. 
فرضو�  قد  كانو�   Gسنو� بضع  �قبل 
على صد�{ هذ± �جلريد" حظًر� �ستمر 
يتعلق  �فيما   .Gسنو� �س   �& &{بَع 
كلم¾  ֲדا   Gُ&بد �ل¾  �لشها`"  ֲדذ± 
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^ثر � �جو` �إل
ها� على مسجد* �جلماعة بالهو
 باكستاJ  يو` �جلمعة ٢٨ مايو ٢٠١٠ 
ُعقد مؤمتر صحفي � مركز �جلماعة بربو� بتا
يخ ٣٠ مايو، نقد` لكم فيما يلي ]هم ما "
� فيه. 
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&عú "&شهد &B ال Cله Cال �هللا �حد± ال 
شريك له �&B >مًد� عبد± �{سوله"، 
فهنا� &كثر من &لف &$د� قد Íُّجو� 
¯ �لسجوB �رمية �لنطق ֲדا، ���C شئتم 
أل�  للسجن  تدفعو�   B& فبإمكانكم 
 Bديو$& �هنا�  &مامكم.  ֲדا  نطقت 
بالضبط  �لعد`  &حفظ  ال   –  B�>كث
�آلB- قد ُسجنو� لثال¡ سنو�G �رمية 
عليكم".   kلسال�" لآلخرين:  قو�م 
 AC  Ïلذها� فبإمكانكم  شئتم   ��C�
شاهو"  "غرهي   ¯ �لشرطة  >طة 
عليكم،  سلمت  قد   �& �Cبالغهم 

فسو¦ يأخذ�نú ֲדذ± �جلرمية. 
�لطر�  كل  �لظر�¦،  هذ±  ظل   ¯
Cيصا�  نستطيع  فال  &مامنا،  مسد�`" 

.åلنا� AC صوتنا
 Cننا ال �ا¦ �ملعا{ضة، ألB كل طائفة 
تتعر¿ للمعا{ضة. ال شك &B �لشيعة 
 Bباكستا  ¯ �لطو�ئف  من  �غ<هم 
تتعر¿ للمعا{ضة ��الضطها`، �لكن 
 B& تلفة عن �آلخرين، �لكÔ قضيتنا
يساند±  �الضطها`  علينا  يصّب  �لذ� 
تعديٌل &ضيَف AC �لدستو{ �لباكستا�. 
{مبا تتذكر�B -&� ½ب &B يعر¦ َمن 
&نه  بينكم-  (نسبًيا)  سًنا  &صغر  هم 
�لشعب  ëلُس  ��فَق   ١٩٧٤ سنة   ¯
{قم  تعديل  C`خا�  على  �لباكستا� 
غ<  مبوجبه  �عت��نا  �لدستو{   ¯  ٢

مسلمني، �لك برغم &B �لقرBÆ �لكرمي 
يؤمن  �لذ�   B& �يعلن صر�حة  يأمرنا 
باهللا، �يؤمن بنبو" >مد {سو� �هللا �، 
من  �خلمسة   Bإلميا�  Bبأ{كا �يصّد� 
صال" �Íكا" �حج �غ<ها، فقد øا± 
 BÆلقر� ¯ Aهللا مسلما. يقو� �هللا تعا�
�لكرمي: ﴿هو øاكم �ملسلمني﴾. لقد 
حني  هذ�  �لصريَح  �هللا  ُحكم  خالفو� 
 kخا� �لتعديل �لثا� عا`C فقو� على��
١٩٧٤. ÷̄  عاk ١٩٨٤ سلبونا كل 
�حلقو� �ل¾ يتمتع ֲדا &� مو�طن. لقد 
منعونا من {فع �أل��B، �فرضو� �حلظر 
عقد  �على  �جر�ئدنا  ëالتنا  على 
 Gلتسهيال� �سلبونا كل  �جتماعاتنا، 

ألB جنتمع ¯ مكاB ��حد...
منه  تعا�  �لذ�  �لوضع  هو  فهذ� 
�ملشكلة  �أل$دية.  �إلسالمية  �جلماعة 
�جلماعة  ضد  �لقتل  $لة   B& هي 
�هنا�  �لباكستا�.   Bبالقانو مدعومة 
$لة شعو�� ضد �جلماعة جا{ية منذ 
 Bيستحقو &Èم  §جة   k١٩٧٤  kعا
لألجر  مدعا"  قتلهم   Bّ&� �لقتل، 
يقتل  �لذ�   Bبأ قيل   ðح  .Ïلثو���
�لن»ُّ  �جلنة   ¯ سيستقبله  �أل$ديني 
� ��إلماماB �حلسن ��حلسني �علّي 
�حلو{ �هي  �تستقبله   ،kلسال� عليهم 
تتغÕ &غا� مدحه. ��لنشر�G من هذ� 
�لقبيل موجو`" معي �آلB &يضا، �لكن 

لو  ألنكم  لكم،  إلظها{ها  حاجة  ال 
Íقا�  لر&يتم ¯ كل  هنا  خرجتم من 
$لة  �هنا�  علينا،  حتّر¿   Gٍالفتا
 Gلالفتا�� ضدنا.  جا{ية  كر�هية 
"ما�  على  ملحوظة  �لقبيل  هذ�  من 
الهو{،   ¯ �لرئيسي   Á}لشا�  "`�}
ضدنا.  �لكر�هية  $لة  على  تد�  �ل¾ 
حð لو �هبتم AC �ملحكمة �لعليا مثال 
ستر�B مثل هذ± �لالفتاG معلقًة على 
 Gلوحا �حتت  �لقضا"  غر¦   Ïبو�&
منذ  مستمر  �لوضع  �هذ�  &øائهم. 
�حلملة  هذ±  �نتيجة   .k١٩٧٤  kعا
 Bاعتنا ُيستشهد�L `لشعو�� ظل &فر��
ِمن قبُل &يضا، فمر" �سُتشهد ٧ &فر�` 
 ¯ ُيستشهد  كما  {سو�"  "مونغ   ¯
&بنا� �جلماعة بني حني  كر�تشي مثال 
�Æخر. �قد �سُتشهد &بنا� �جلماعة ¯ 

الهو{ &يضا....
&ننا  هو  هنا  يفر¿  �لذ�  �لسؤ�� 
مو�طنوB باكستانيوB بغض �لنطر عن 
باكستاB �¶ن  نقيم ¯  مذهبنا، ¶ن 
 ¯ بنفوسنا  ضحينا  �قد  ُبناִדا،  ِمن 
$اية باكستا�C ،B قد �سُتشهد كث< 
من �لضبا· �لعسكريني �أل$ديني ¯ 
�حلرÏ ضد ��ند. لقد &مضينا حياتنا 
 B& ½ب  فهل   ،Bباكستا خدمة   ¯
ُتضيَّق   B& �لك  لكل  �لنتيجة   Bتكو
هو  هذ�  �لبلد.  هذ�   ¯ �حلياُ"  علينا 
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&²لو�  لقد  حاليا.  �جلا{�  �لوضع 
>مد  �ألعظم  �لقائد   Gتعليما Lيع 
&نتم   .Bباكستا مؤسس  جنا�،  علي 
 ¯ &لقاها  �ل¾  خطبته  على   Bمطلعو
١١ ÏÆ حيث قا� Cنه ال عالقة للد�لة 
��لكل  �معتقد�ته،  مو�طن   �& بديِن 
مو�طنني  كوÈم  حيث  من  سو�سية 
باكستانيني، سو�� كاB &حد يصلي ¯ 
 �& åند���ملسجد &� يعبد ¯ معبد �
غ<±. &ما ¶ن فقد ُسّدG علينا �لسبل 
كلها. لقد ُمنعنا من {فع �أل��B، �ال 
نستطيع &B نسمي مسجدنا مسجد�. 
�ÈCا &مو{ &ظن &B كث<� منكم &يضا ال 
�لسبل  ُ&غلقت Lيع  قد  تعرفوÈا ألنه 
نتكلم   B& نستطيع  فال  �جهنا،   ¯
�ما  معنا،  ½ر�  �لذ�  ما  ���كم 
 ðم AC `حد& B& نعا� منه. ال &ستطيع
 Bسيستمر هذ� �لوضع، غ< &ننا جاهز�
&ننا  ند{�  ألننا  طا�  مهما  ملو�جهته 
�هللا  سبيل   ¯  Gلتضحيا� هذ±   kنقد
 B& على   Bثابتو ¶ن  �لكرمي.  �لوجه 
�هللا تعاA قد øانا مسلمني، �سنبقى 
�øه  �لذ�  بالن»  نؤمن  �Cننا  ثابتني، 
>مد �، �لذ� ُ�لد ¯ مكة �ُ̀فن ¯ 
�ملدينة، �¶ن من خد�مه. �نؤمن &ننا 
هذ�   ¯  � له   Bلصا`قو�  kخلد�� ¶ن 
�لعصر. �ال ميكن أل� شخص- سو�� 
�نُتخب  قد  {ئيسا   �& `كتاتو{�   Bكا

`ميقر�طيا &� غَصب �لسلطة- &B يقطع 
عالقتنا عن >مد {سو� �هللا �. 

�لصحفي: هل �نتهى كالمك؟
 ã هذ� �لصد` طويل. &َنَّى  ̄kلكال� *
&È& Bي ¯ ٥ `قائق &حد�ثا ممتد" على 

٣٤ عاما.
 B& هي  �حلالية  �لقضية  �لصحفي: 
 Ïإل{ها�  AC يش<  �لسائد  �لوضع 
 Ïلدين، �¯ ظل �إل{ها� AC كثر منه&
قد ُشّن ��جوk على �ملساجد �معابد 
 Ïإل{ها� AC Bلشيعة، فكيف تنظر��
 BC  �C �لبلد،  مستو~  على  �لسائد 
�ليست   Ïإل{ها� قضية  هي  �لقضية 

قضية �لدين؟
 ،Ïجلميع عرضة لإل{ها� B& صحيح *
 Bملسلمو�� åند��مبن فيهم �لشيعة ��
�&هل �لسنة �&هل �حلديث &يضا، �¶ن 
�لشعو��  �حلملة  �لكن  للجميع،   Ñنتأ
�مدعومة  >مية  فهي  ضدنا  �جلا{ية 
 Bملا�ل� �لقانوB. �قد هيأ �ا  من قبل 
$اية  `ميقر�طيا  �ملنتَخب   kملزعو�
 kمزعو {ئيس  `عمها  �قد  قانونية، 
�لتعديل  تقر&��   B& ميكنكم   .Bبالقانو
{قم ٢ ¯ �لقانوB �لباكستاB �سو¦ 
�ذ±  هيأ  قد  �لد�لة  {ئيس   B&  Bتر�
�حلملة �ملعا{ضينا $اية قانونية. �هذ± 
�حلماية �لقانونية مهيأ" ¯ بند ٢٠ ¯ 
بني  �لفر�  هو  هذ�   .Bباكستا  Bقانو

يتعر¿  �لذ� ُيصّب علينا �ما  �لظلم 
له غ<نا. 

 Bللتا� Bإل{هابيتا� Bلصحفي: �حلملتا�
تر�Èما  هل  الهو{   ¯ مؤخر�  حدثتا 
$لتني C{هابيتني &k ناجتتني عن �لقصو{ 

¯ �حلماية �لقانونية �ل¾ �كرִדا؟
ال  لذ�  �حلجم،  صغ<"  Lاعتنا   BC  *
من  �ألحد�¡  هذ±  نر~   B& نستطيع 
&نتم.  منها   Bتنظر� �ل¾  �لنظر  �جه 
لوال $لة �لكر�هية �حلالية ملا حد¡ ما 
حد¡ -BC �قوÁ حا`¡ &� حا`َثي 
قتٍل &مٌر Æخر- �ملا حدثت �ألحد�¡ 
 .Bعلى نطا� ��سع كما حدثت �آل
هو  ¶ن  �شا±  ما  �ثانيا:  &�ًال،  هذ� 
&نه بسبب $لة �لكر�هية هذ±، �نتيجة 
�لقانو�  ��حلظر  �لقانونية  �حلماية 
�ملفر�¿ علينا، لن يتم �لتحقيق &يضا 
كما ½ب ¯ هذين �حلا`ثني �ملؤملني. 
هذ� ما �شا±، �لك &B &فر�` Lاعتنا 
جد�،  طويلة  فتر"  منذ   Bُيستشهد�
�Ñ BْC ُيستشهد�� ֲדذ� �لعد` �لكب< ¯ 
�قت ��حد كما حد¡ �آلB، ��لذين 
ُيستشهد�B ال يتم �الهتماk بشها`ִדم 
قد  &نه  صحيح   .Bألحيا� معظم   ¯
�ملجرمني  بعض  على  �لقبض  &ُلقي 
¬د¡  ما  �لكن  مرتني،   �& مر" 
حتر�  ال  &نه  هو   Bألحيا� معظم   ¯
�لسلطاG �لرøية ساكنا بعد �ستشها` 
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ُيقبض على  �أل$ديني، فال 
 Gلقاتل �ال ُتتَخذ �إلجر����

�لضر�{ية...
 !kلصحفي: غال�

* �øي غالk &$د، �ليتضْح 
هو  هنا  &$د  من  �ملر�`   B&

{سو� �هللا �.  
�لصحفي: &نتم �`عيتم &نكم 

Bمسلمو
* نعم  بال شك.

ال  لـَم   B�C �لصحفي: 
Lاعة  مع  �ملناظر"   Bُتْجر�
�لصا`�  ليميز  �لنبو"،  ختم 

من �لكا�Ï؟  
 ١٩٧٤ kعا AC Gلقد جر *
عديد من �ملناظر�G �ليست 
 ��C فقط.  ��حد"  مناظر" 
�لتا{يخ،  على  نظر"  &لقيتم 
 Gُعقد قد   Gملناظر��  Bفإ
مؤسس   BعالC Íمن  منذ 
 .١٨٨٩  ¯ `عو�±  Lاعتنا 
حياته   ¯  Gُعقد لقد 
&يضا،   Gملناظر�� من  عد` 
هذ±  سلسلة   Gستمر��
 .١٩٧٤  ðح  Gملناظر��
 Gُحضر قد  شخصيا  �&نا 
�ملناظر�BC� G كنت  بعض 
 .úعي  kبأ �{&يتها  طفال 

�بغض �لنظر عن فائد" تلك 
 Áموضو -فهذ�   Gملناظر��
لنا   Bكا &نه  غ<  جان»- 
 B& حقٌّ  �لزمن  �لك   ¯
k للحضو{ �جهة نظرنا  نقدِّ
 ١٩٧٤  ¯ لكنه  §رية، 
 ¯� Gقفْت هذ± �ملناظر��&ُ
&مامنا Lيع   Gُْسّد  ١٩٨٤
موقفنا.  عن  للتعب<  �لطر� 
�و¿  ال   Ñ  Bتقولو &نتم 
&ننا  �حلقيقة  �ملناظر�G؟ 
حا�لنا مر�{� نشر موقفنا ¯ 
�جلر�ئد ��شترينا مكاًنا فيها 
حد¡  �قد  �ملبالغ،  بدفع 
�جلر�ئد  �عدْتنا   B& &حيانا 
بالنشر ÷ تر�جعت. فلسيت 
مستعد"  هي  جريد"  هنا� 
لنشر &� CعالB لنا. �لست 
جوفا�،  &قا�يل  &تكلم 
�ليست تصر¬اó هذ± مبنية 
ÈCا  بل   ،Gفتر�ضا� على 
 Bلصحفيو� يعرفها  حقائق 
�&صحاÏ �جلريد" &نفسهم. 
هذ±   Ïصحا&  BC �&قو� 
 Bيعرفو &يضا   Gلفضائيا�
حيث  �الستر�تيجية  هذ± 
 Bيأتوننا منذ يومني �يسجلو
 B&  B�` معنا   Gملقابال�

�ال  فضائيتهم   ¯ يبّثوها 
عامة   AC صوتنا   Bيوصلو
�لنا��C� ،å &�صلو� فبطريقة 

.åال يفهمها �لنا
�إل{هابيني   BC �لصحفي: 

ليس �م &� `ين.
 BْC� مائة باملائة، &نا مو�فق *

ما تقوله صحيح متاما. 
 Bلصحفي: فهؤال� �إل{هابيو�
 ¯  åلنا�  Bيقتلو هم 
�ملر�كز   ¯� �ملساجد 
�لشيعية �يهاLوB �لكنائس 
 kجو�� شّنو�   ��C� &يضا، 
على معبدكم ���C تعرضتم 
فال  ��لكر�هية،   Ïلإل{ها
ֲדذ�  �لقضية  تثا{   B& جتد{ 
�لشكل، Ñ �C ¬د¡ شي� 

غ< عا`�؟
هذ±  �لكر�هية  موجة   *
�هذ±  تستمر،  تز��  ال 
جا{ية،  لنا  �ملعا`ية  �حلملة 
هنا  من  خرجَت   ��C�
هذ±  مظاهر  فستجد 
�لسؤ��  ��لنفو{.  �لكر�هية 
هو:  نفسه  يطر�  �لذ� 
ضد  �ملعا`ية   Gلالفتا�  BC
 Á}اعتنا معلقة على �لشاL
ما�)   Á}شا) �لرئيسي 

شاُهو"  "غرهي  منطقة   ¯
حيث يقع مسجد �جلماعة، 
 Gلالفتا� نفس  توجد  كما 
&ال  �لعليا،  �ملحكمة   ù}خا
 Gلالفتا� هذ±   Áُنز ميكن 
�ملعا`ية للجماعة ��ملحرضة 
تلك  كانت   ��C� علينا، 
فما   Áُتنـز ال   Gلالفتا�
 úيع �Cمنا  �لك؟   Õمع
تتجاهلها  �حلكومة   B&

عها �تدعهما... �تشجِّ
حد¡  ما��  �لصحفي: 
ö�نا   B& &{جو  فعًال، 
بالتفصيل، أل� مد~ كنتم 

`برمت �حلماية؟
* BC ما �صلنا حð �آلB من 
فالوضع  مبهمة،   Gمعلوما
 B& غامض ال يستطيع &حد
ما علمنا  معينا،  يقو� شيئا 
 Bّ& "Bêحد�ثه ¯ "مو`� تا
{جلني قد مت �عتقا�ما، &ما 
 Bهنا̄  "غرهي شاُهو" فكا
-�قد  يبد�  ما  على   Bثنا�
�لك-  من  &كثر   Bيكونو
فال نستطيع &B نقو� عنهم 
�لقبض  ُيلَق   Ñ ألنه  شيئا 

عليهم... 
 Bلصحفي: هل &نتم مطمئنو�
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التقوى

 Gحتقيقا من  ½ر�  مبا 
هل  ��عتقاالG؟   Gحتريا�
�هل  ير�k؟  ما  على  هو 
�حلكومة على �تصا� معكم 

¯ هذ� �ملجا�؟ 
غ<  &حد،  بنا  يتصل   Ñ  *
&B ما ½ر� ¯ �ألخبا{ ¯ 
&Èم  منه  فيبد�   Bلتلفزيو�
�دية  &خذ�ها  �ملر"  هذ± 
فظيعة  كانت  �لقضية   Bأل
هذ±  ّ̀ين  جا  Bفَيبُد� جد�، 
�سُتشهد  فقد  �Cال  �ملر". 
 ¯ قليلة   kيا& قبل  &$د� 
كر�تشي �Ñ ¬د¡ شيٌ�، 
كما �سُتشهد̄  قرية "مونغ 
 ¯ &شخا   سبعة  {سو�" 
٢٠٠٥، ��حلكومُة Ñ حتر� 

ساكنا.
�لصحفي: هل سجلتم كلتا 

�لقضيتني ¯ �لشرطة؟
 AC يتصل بنا Ñ نعم، لكنه *

�آلB &حد.
على  هم  هل  �لصحفي: 
�تصا� معكم ¯ هذ� �لصد` 
مبا��  علم  على  &نتم  �هل 

½ر�؟
* كال ç Ñ��نا بشي�. 

 kجو��لصحفي: هل هذ� �

كنتم   k& C{هابية،  عملية 
بصفتكم   kللهجو هدفا 

&$ديني؟
معا،  �ألمرين  كال   *
فاإل{هابيوC B{هابيوB مهما 
 AC  Bينتمو �ÈCم  كانو�، 
LاعاG `ينية مزعومة. هل 
فهذ�  ال؟   k& ֲדذ�   Bتعترفو
�حلزÏ ليسو� من Lاعة ال 
`ينية �Cمنا ينتموL AC Bاعة 
`ينية، فالقياk بعملية C{هابية 
�قد  عليهم.  &سهُل  ضدنا 
قلت BC هذ� &نفُع �م ألÈم 
 ¯ هلكو�   ��C &Èم   Bيؤمنو
هذ� ��جوk فإB �حلو{ �لعني 
 � �لن»   B&� ستستقبلهم 
 AC ليضمهم  Cليهم   kسيتقد
صد{± �لطاهر.                 

�لصحفي: مكاتب �{جا� 
�د¦  عرضة   B�>كث
�لقتل، فقد تعرضت �جلامعة 

�لنعيمية &يضا. 
�جوk علينا � BC كال، بل *
�حلكومة  قبل  من   kمدعو
�ملشايخ،  قبل  من  �مشجع 
�لشيخ  قا�  قد  &يضا   kفاليو
 Íي ظه< ¯ �لتلفا�C kبتسا�
½ب  �أل$ديني  هؤال�   B&

`ماêُهم.  �مباٌ�  قتُلهم، 
 B�& ملن :�êهنا ينشأ �لتسا
�لفتا�~  هذ±  بإصد�{  له 
&ليس  �لتلفاÍ؟   ¯ �نشرها 
من ��جب �حلكومة &B متنع 
 Bمثا� هؤال� �لذين يتحدثو&
ֲדذ± �ألقو�� �يصد{�B هذ± 

�لفتا�~ ��لتصر¬اG؟
بنطق  &نت  �لصحفي: 
نفسك  تعّر¿  �لقو�  هذ� 

للخطر.
�ملوضوÁ، �ال  هذ�  �ِْنَس   *
يهّمú &نú معر¿ للخطر. 
�لصحفي: لقد شجبو� هذ� 

`�� به.  �جوk �ندَّ�
�لشيخ  هذ�   B& صحيح   *
قد قا� �لك، �لكنه &{`¦ 

قائال: هؤال� ½ب قتُلهم.
 Bبأ تقو�  هل  �لصحفي: 
مسؤ�لة  معينة  جهة  هنا� 

عن هذ± �حلا`ثة؟
* كال &نا ال &ִדم &حد�، &نا 
ال &ستطيع &B &قو� شيئا عن 
&حد، أل� ال علم ã بذلك، 
 B& لكرمي من� BÆلقر� úمينع�

&قفو ما ليس ã به علم. 
معرفة  متت  هل  �لصحفي: 
ضحاياكم ¯ هذ± �حلا`ثة؟ 

معرفة  متت  قد  نعْم،   *
&حد  جثة  �هنا�  �جلميع، 
نسعى  Íلنا  ما  �لشهد�� 
��لبقية  �هويتها  ملعرفتها 

 .Bكلهم معر�فو
عن  �ما��  �لصحفي: 

�جلرحى هل تعرفوÈم؟ 
* نعم نعرفهم، &ما �لشهد�� 
بأøائهم  قائمة  فسنعطيكم 

بعد هذ� �ل�نامج. 
 Bتطالبو �هل  �لصحفي: 
تعويض كما  بأ�  �حلكومة 

حد¡ ¯ �ملاضي؟ 
* ¶ن ال نطالب، �ال تريد 
�جلماعة �لك. BC �حلكومة 
بنفسها قد &علنت ¯ حا`ثة 
 Gتعويضا {سو�"  "مونغ 
�لسبعة،  �لشهد��  لذ�� 
قالو�  �لشهد��   ���  B& Cال 
�لتعويض  مبالغ  �`فعو�  �م: 
صند��   AC �ملوعو`" 
ال  ألننا  �لزلز��  متضر{� 

نريدها. 
 Bتطالبو هل  �لصحفي: 
تعويض  بأ�  �حلكومة 

ماã؟
نطالب  ال  ¶ن  كال   *
ال  ¶ن  باملا�.  �حلكومة 
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 �& �حلكومة  من  نطلب 
ما�.

خطتكم  هو  ما  �لصحفي: 
¯ �ملستقبل ؟

 ... �حلقيقة  لكم،  &قو�   *
كث<"   Gصو�&  Áاø (بعد 
&øع  �لصحفيني)  من 
&عتقد  �ال  كث<�  ضجيجا 

.ãقو Bنكم ستفهمو&
&ننا  هي  �ستر�تيجيتنا   BC  
حلماية  بوسعنا  ما  سنبذ� 
لنا  تسمح   Ñ &نفسنا. 
القتنا�  سابقا  �حلكومة 
&نفسنا  حلماية  �ألسلحة 
منذ  بذلك  øحت  &Èا  Cال 
 Gلعمليا� هذ±   Gكثر  B&
حلماية  فسنسعى  �إل{هابية، 
&نفسنا. �َمن ال ¬ب حياته 

حð يهمل هذ� �جلانب؟
عد`   Bكا كم  �لصحفي: 

�ملصلني ¯ �ملسجدين؟
 AC ��سمئة  &لف  من   *
&لف �سبعمئة تقريبا ¯ كل 

مسجد.
�لشرطة  تقو�  �لصحفي: 
&B �ملهاLني كانو� &كثر من 
&Èم   Bتقولو حني   ¯ �ثنني 
هنا�  �ثنني؟ �كانت  كانو� 

تسجل   G�>لكام� Cحد~ 
�ألحد�¡ &يضا؟

�لصحفي:  لقد �Í{ "{$ن 
�لد�خلية)  (�Íير  ملك" 
 "Bمسجدكم ¯ "مو`� تا�
موجو`�  &نت  تكن   Ñ�
هنا�، &ما هنا فأنت موجو` 
هنا�  فهل   ،Gيأ  Ñ �لكنه 

مشكلة ما بينكم �بينه؟
مشكلة،  &ية  يوجد  ال   *
 Bتكو  B& عسى  �ما�� 
 G}Í لقد  بيننا؟  �ملشكلة 
�لبا{حة مسجدنا ¯ "مو`� 
�ال  هنا�،  �صليت   "Bتا�
موجو`�   Bكو&  B& &ستطيع 
¯ مكانني ¯ �قت ��حد. 
 Ñ ملا��  �لكن  �لصحفي:  

يأG "{$ن ملك" هنا؟
بعض   BC لكم  قلت  لقد   *
�لضبا· من �لشرطة قد &تو� 
�قالو�  ëيئكم  قبل  هنا   AC
BC ã "{$ن ملك" (�Íير 
بعد  هنا   óسيأ �لد�خلية) 
قليل، ÷ تلّقو� مكاملة هاتفية 
مشفى   AC سيتوجه  &نه 
"ميو" بالهو{ لذلك عليهم 
�لوصو� AC هنا�، فذهبو�، 
موعد   ã  Bفكا &نا  &ما 

 Ïلذها� &ستطع  فلم  معكم 
AC هنا�.

 BC  Bتقولو �لصحفي:  
�أل$ديني مسلموB، �لكن 
�ملسلمني  عن   Bتقولو ما�� 

غ< �أل$ديني؟
غ<  &Èم  نقو�  ال  ¶ن   *
من  نقو� كل  بل  مسلمني 
حق  فال  مسلم  &نه  يعلن 
&نت  له:  يقو�   B& ألحد 
لست مسلما، فنقو� عنهم 
ÈCم مسلموB غ< &$ديني.

 � �لن»  �لكن  �لصحفي: 
ن» &خ<؟

خامت  بأنه  نؤمن  ¶ن   *
�ألنبيا�، &ما �لدعاية �لكا�بة 
ֲדذ� �خلصو  تشابه �لدعاية 
مع  لنا  عالقة  ال  &نه  �لقائلة 
ليس  �. هذ�  سيدنا >مد 
صحيحا. ¶ن نؤمن &B �لن» 
�ملشرِّعني  �ألنبيا�  Æخر   �
�لشر�ئع.  Æخر  �شريعته 
صغ<"  حا`ثة  عن  ُ&خ�كم 
�لشيخ  �ملتقاعد  �لقاضي   B&
 Bكا �لذ�  &$د-  من< 
&م< �جلماعة ¯ الهو{ �قد 
 Bآل�� �حلا`¡   ¯ �ستشهد 
هو  &$د"  طاهر  فـ"ملك 

جالس  �هو  �جلماعة  &م< 
برصا   &صيب  ملا   - هنا 
&حد  له  قا�  يومني  قبل 
جانبا  يتنحى   B& �أل$ديني 
حð ال تصيبه طلقة &خر~، 
هذ�  ملثل  `�عي  ال  فقا�: 
Lيًعا  عليكم  بل   kلكال�
&B ُتكِثر�� من �لصال" على 
�لن» � �آلB. هكذ� كانت 
�صيته �ألخ<" لنا &B نصلي 
على �لن» �، فكيف ميكن 
çالف  مبا  �لقو�  ألحد 
هل  يهّمنا  ال  �لو�قع.  هذ� 
يسّلم &حد مبا نقو� &k ال، 
باهللا  نؤمن  &ننا  نعر¦  ألننا 
هو   � �لن»   Bبأ �نؤمن 
Æخر  �شريعته  �ألنبيا�  خامت 
��جبنا  من  �نر~  �لشر�ئع، 
 BÆلقر� kلعمَل �ميع &حكا�
نستطيع   Ñ  ��C �لكرمي، 
فهذ�  &حكامه  �ميع  �لعمل 
 Bإلنسا�  Bأل Æخر،  &مر 
{حيم  غفو{  ��هللا  ضعيف 
�لكن   ،G�>لتقص� �يغفر 
للعمل  نسعى   B& ��جبنا 
 Aتعا �هللا   kحكا& �ميع 

�&��مر {سوله �. 
شكر� لكم.


