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" قال ال تعالى  حب: ونكم ول تعتدوا إن ال ل ي ين يقاتل وقاتلوا في سبيل ال الذ
"المعتدين

نسأل ال ين، و ملين في سفارة الجزائر بالعراق قتل مظلوم ين العا ين الجزائري إن الموظف
.تعالى لهما الرحمة والمغفرة ولذويهما حسن العزاء وجميل الصبر وعظيم الجر

نصرة عن المقاومة مقاومة هو طعن في الجهاد وصرف لل وإن نسبة قتلهما إلى الجهاد وال
ها من الجرائم ستفيد من هذه الفعلة وأمثال هل ي سلمية، و ية وال ين الشعوب العرب ساد للخوة ب وإف
سانية والصحفية قع على من في ذمة الشعب العراقي الصامد من البعثات الدبلوماسية والن تي ت ال
جعل أول ضحاياه من الخوة كيف إذا كان هذا العدوان ي نهم؟ ف يـن وأعوا سوى أعداؤه من المحتل

.والصدقاء وعمال الغاثة ؟
ها  يه الحداث عالميا-ولعل اليام ستكشف أن هذه الجريمة وأمثال في السياق الذي تجري ف

ستتخذ ذريعة لخذلن مقاومة الشعب العراقي للحتلل والتورط في المخطط الستعماري- وعربيا
.المريكي والصهيوني

مثل كل قه – ضه بالقوة من ح اقي الذي احتلت أر عب العر كد أن الش جل ذلك نؤ من أ و
سكري حت الحتلل الع عة ت طنه،- الشعوب الواق تحرير و روعة ل سيلة مش كل و يقاتل ب أن يقاوم و

تمسك في إطار ال ئاته و صالح جميع ف ته ول فق إراد مه و مة نظام حك وامتلك حريته وسيادته، وإقا
.بدينه وأداء رسالته والوفاء لتاريخه وترقية حضارته

وإننا أعرف الناس بأخينا الشيخ علي بن حاج وأنه ل يخالفنا في أن علماء العراق هم الحق
بالفتاء في مشروعية أعمال المقاومة الجهادية، وإن أبناء العراق هم الحق بقيادة معركته الوطنية

. للتحرير، وإن ما يروج له من أنباء المقاومة عبر النترنت ل يحق لنا أن نقبله دون تبين
لناقمين عليه، المتربصين ونجزم أنه ما قطع الصمت المفرض عليه معرsضا نفسه لنتقام ا
كن قناة ين، ول واطنيه المخطوف لتدخل لنقاذ حياة م اجبا عليه من ا جل القيام بما رآه و ل من أ به، إ
الجزيرة قطعت عليه الكلم قبل أن يتم بيان ما قصد إليه من التماس إطلق سراحهما لدى الخاطفين
الذين خاطبهم في مقدمة ندائه بما يقتضيه المقام من إقرار شرعية المقاومة والثناء عليها –ل على

   .وتليين الكلم لهم بما قدsر أنه ضروري لقبول طلبه- الختطاف
لذين اخترعوا فكرة  كن ا عد قضاء " الممنوعات العشر"ل يه ب نة في 12التي فرضت عل س

قدمة فصلوا م التهم المنشودة و صريح المبتور ض هم، وجدوا في هذا الت عسكري فلم تكف لسجن ال ا
اللتماس عما يراد منها، وذهبوا بعيدا في تأويلها وأقدموا على ما بيتوه من اعتقاله واتهموه بالفتاء
بقتل المخطوفين وبالشادة بالعمال الجرامية الرهابية التي يروج لها عبر النترنت على حساب
تفع قت تر ين ول خلق ول قانون، ول يبرره إل النتقام في و يقة ل يقبله د مة، وهذا قلب لحق المقاو

.فيه الدعوة إلى العفو والمصالحة



ية ما لحر صده واحترا نبل مق شيخ علي بن حاج اعتبارا ل نا نطالب بإطلق سراح ال وإن
.التعبير

 
المضاء
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