خطاب مفتوح إلى خليفة (الدولة اإلسالمية) وإلى مقاتلية األجانب
كيف يمكن أن أصوغ لك هذا الخطاب ؟ هل أصوغه بطريقة و ّدية كما فعل غاندى في خطابه إلى هتلر
عام  ، 1939الذي إبتدأه بعبارة (صديقى العزيز) وإنهاه بعبارة (صديقك المخلص ...غاندى) ! ال
أرغب أن أصوغ خطابي لك بهذا الو ّد  ،ولكن أيضا ً ال أرغب أن أكون فظا ً  ،لهذا اوجه لك الخطاب
بالصيغة اآلتية:
الخليفة المحترم إبراهيم عواد ابو بكر البغدادى
أشكرك أوالً على التزامك بتوفيرالحماية أثناء أقامتنا فى (الدولة اإلسالمية)  ،وأرى أنه كان عليك ان
تدعو المزيد من الصحفيين االحرار من كل العالم  ،بدال من إعدامهم.
أثبتت عدة ابحاث قامت بها ثالث جامعات أمريكية وجامعة عراقية أن الحرب التى قام بها جورج بوش
األبن ضد العراق غير شرعية وقتل فيها على األقل نصف مليون إنسان برىء .إنى اتفهم دوافع كل
عربى في مقاومة التدخل الغربى العسكرى المستمر منذ مئات السنين  ،وأنا لست أعمى أمام ظلم
الغرب.
لقد حققتم فى المعارك فى سوريا والعراق نصراً  ،فى بعض األحيان لم يكن يتوقعه أحد  .لست من الذين
يتجاهلون الظلم الذى أتى به الغرب  ،ولكن ال بد لك أن تقرّ أن الحروب سجال  ،والنصر ال يعقد فيها
لطرف واحد  ،وإن الوسائل التى تستخدمها منظمتكم في عملياتها العسكرية هي غير إسالمية وغير
داعمة لإلسالم حسب تعاليم القرآن  ،بل إنها تلحق الضرر بالعالم اإلسالمى  ،وباإلسالم الذى تدعى انك
تحارب بأسمه.
اإلسالم ال عالقة له باإلرهاب مثلما ال عالقة للحب باإلغتصاب .أنت ومقاتلوك لستم محاربين من أجل
هللا ولستم جنود هللا  ،هذا إذا كان لهذا الوصف وجود أصالً  ،ويبدو أنك تستخدم هذا الغطاء إلغراض
اخرى  .إن وصف جنود هللا إرتبط بالحروب الصليبية وهو وصف مسيحي  .أنا قرأت القرآن مرّ ات
عديدة واستفدت من آياته استفادة عظيمة  ،ولم أجد فى القرآن دعوة إلى روح العنف والوحشية الذى
تتبناها أ نت وجنودك ألهداف معينة  ،اال إذا كنت تريد إستخدام ما ذكره القرآن عن الحروب التى شنتها
مكه ضد المدينة بين األعوام  630 - 623ميالدية خارج سياقه التاريخي الصحيح  ،وهذا ما يعمله
أعداء اإلسالم ويتمنون رؤيته  .إن هذه المشاهد الدموية والوحشية تجدها فى العهد القديم  ،ولذلك وصف
العالم اليهودى ستيفن بيكر كتاب العهد القديم بأنه (قصيدة حب للعنف)  ،ولكن رغم هذا العنف فى كتاب
العهد القديم فأن المتعصبين فقط يرون فيه هذا  .إن جوهر كتب العهد القديم هو العدل والمحبة  ،مثلما
هو األمر فى القرآن .إن الفكرة األساسية للقرآن وصرخته المدوية هي للحق والعدالة والرحمة والمساواه
 ،ويبدو أنها غريبة بالنسبة لكم رغم أنها الفكره األساسية التي ال تخلو منها صفحة من صفحات القرآن
الكريم.
ليس هناك فى القرآن من كلمة تصف ربنا أكثر من كلمة الرحيم حيث أن  113سورة من أصل 114
سورة تبدأ بعبارة (بسم هللا الرحمن الرحيم)  ،بينما أنت فى ادارتك للحرب أكثر من ماتكون بعداًعن
الرحمة  .إنك تدير حروبك لتوسيع (الدولة اإلسالمية) من خالل المذابح كما فعلت الجيوش غير
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المسيحية وجيوش جنكيزخان وبول بوت  ،وتسعى للتطهير الدينى األكبر فى التاريخ بالدعوة لقتل مئات
الماليين من (الكفرة والمرتدين)  ،وأننى أتساءل  :أين هذا من اإلسالم؟
 .1اإلسالم يقول ال إكراه في الدين (سورة البقرة  /اآلية  ) 256لكنك تقتل البشر بوحشية ألنهم
شيعة أو علويين أو يزيديين أو سنة ديمقراطيون رفضوا اإلنضمام إلى فكرك غير الرحيم .
كانت سماحة خلفاء اإلسالم وتفتحهم على الغير هي أعظم صفاتهم عبر مئات السنين  ،فاين
إنفتاحك وتسامحك؟
 .2فى اإلسالم نص صريح ينهى عن العدوان  ،مثالً (سورة الحج  /اآلية  .)39الرسول محمد لم
يعتدي أبداً وكان يعتدى عليه من أهل مكة عبدة األصنام األكثر عدداً وعتاداً  ،ولكنك ياسيدى
الخليفة تعتدى بغير قيود على مناطق وقرى ومدن لم تضرّ ك أو تفعل ضدك شيئا ً.
 .3حرّ م اإلسالم قتل المدنيين والنساء واألطفال والشيوخ وهذا مذكور فى آيات من القرآن بنصوص
صريحة .ولكن أنصارك يقتلون األبرياء بأبشع الطرق يغتصبون النساء ببشاعة ينكرها القرآن
(سورة  24أية  )33هل هكذا يكون اإلسالم؟
 .4حرّ م اإلسالم تدمير المدن وهدم بيوت هللا (سورة الحج  /اآلية  )40ولكنكم تدمّرون الكنائس
والمعابد ومساجد الشيعة حتى مساجد السنة تدمرونها وتدنسونها  ،وهذا ضد اإلسالم.
يمكنني تعداد اكثر من هذا مما تفعلون عن قصد وعمد ضد تعاليم اإلسالم وضد القرآن وضد الحقيقة .
إن ارتباطكم باإلسالم هو شىء ظاهرى وما تفعلونه ال عالقة له باإلسالم  .إن برنامجكم هو  ،ببساطة ،
معاد لإلسالم  .أنا مسيحى وفي إنجيل يوحنا يرد ذكر شخصية (المسيح الدجال)  ،إن وجودك وأفعالك
جعلتني اعتقد أن هذه الشخصية موجوده فيك  ،فأنت تدعي اإلسالم وتعمل ضد المسلمين.
ت ّدعي أنك خليفة الدولة اإلسالمية رغم أنك تعمل ضد اإلسالم  .لم يخطر ببال القادة المسلمين يوما ً أنك
يمكن أن تكون خليفة لدولة إسالمية  .لم يتصوروا أن يأتى أحد مثلك ليهين الحضارة والدين اإلسالمى
كما فعلت أنت  ،فاألفضل ان نسمى دولتك ليس الدولة اإلسالمية بل (الدولة ضد اإلسالمية) .ماتقوله
وتفعله ليس فقط برنامج معاد لإلسالم بل مناقض له ولتعاليم الرسول محمد الذي كان رحيما ً وانت بال
رحمة  .الرسول محمد كان ثائراً بتطلعات مستقبلية أما أنت فأفكارك رجعية  .إن إدعائك أن الرسول
محمد  ،الذى كان أكثر المصلحين فى عصره وفى التاريخ  ،دعا إلى الحفاظ على نفس العادات والتقاليد
بعد موته هو إدعاء غير صحيح ومضحك ،الرسول محمد كان مجدداً ومصلحا ً من قبل  1400عام.
أنت يا أبوبكر البغدادى يمكن ان تكون قائد حرب بارع ولكنك لست مجدداً أو مصلحا ً أو رجل دين ،
فالرحمة ليست من صفاتك .إن الكثير من الجماعات األرهابية قبل داعش استغلت اإلسالم كغطاء للقيام
بأعمال منافية لتعاليمه  ،وكثير من الحكام والشيوخ استغلوه ألغراضهم  .نفس الشىء حدث فى المسيحية
وكثير من اإلجرام حصل باسم المسيح  ،وأنت أيضا ً يا سيد البغدادى تتكلم فى الحقيقة عن دينك الخاص
وشريعتك الخاصة والتتكلم عن اإلسالم الحنيف .إن أنصارك يقولون إن جورج بوش األبن قتل من
البشر فى حرب غير شرعية دوليا ً أكثر مما قتلت أنت  ،وهذا صحيح فى الوقت الحالى خاصة إذا
أوقفت تمدد جيوشك فى المنطقة .لقد طالبت أكثر من مرة أن يحاكم المسؤلون عن حرب العراق فى
المحكمة الجنائية الدولية  ،ومن ضمنهم بوش وبلير  ،ولكنك تختلف عن بوش خاصة فى أربعة أمور:
2

.1

.2
.3

.4

إن الرئيس األمريكى السابق  ،الذى أرتكب جرائم حرب وأهان وعذب البشر فى أبو غريب
وغوانتانامو وباجرام  ،لم يتباهى بكل ذلك  ،وال تباهى بجرائم اإلغتصاب والقتل التى فعلها
جنوده خارج نطاق قوانين الحرب  .بوش لم يضع تلك األفعال المسيئة فى برنامجه ولم يصفها
بإسم المسيحية إال في المرة الوحيدة التي ز ّل فيها لسانه وتكلم عن حملة (صليبية) وظنّ نفسه
أحد رسل العهد القديم  .وكان هذا فى بداية الحرب.
ولم يفعل بوش كما تفعل أنت بالتلذذ والقصد بقتل وتعذيب أبرياء وصحفيين وعاملين في
المنظمات اإلنسانية إلخ.
لم يكن بوش يخطط لتطهير دينى كما تفعل أنت  .إنك تريد ابادة كل من آمنوا برساالت سيدنا
إبراهيم  ،إباده يموت فيها مئات الماليين من البشر وبما يمثل أكبر أباده بشرية فى التاريخ ال
تضاهيها إباده أخرى في تاريخ اإلنسانية .أنك بهذا تهين اإلسالم بل تهين الرب نفسه وتكفر به.
إنك أعدت رسميا ً العبودية والعبيد التى كانت األنسانية أنهتها خالل قرون ومعارك مضنية .
كانت العبودية موجوده فى كل الحضارات ولكن ان يكون األنسان مثل بضاعة  ،مخلوقا في
منزلة بين اإلنسان والحيوان  ،فهذا انهته كل األديان واألعراف المسيحية واليهودية والعالم
اإلسالمي  ،مع أن بعض المنظمات المجرمة مازالت تعتبر  ،سراً  ،بعض البشر عبيد وخداما
لهم ولملكهم  .كان الرسول محمداً  ،عكسك انت  ،يفتش دائما ً عن الوسائل ليجعل العبيد مواطنين
لهم نفس الحقوق ككل البشر ،وجعل بالل العبد السابق أوّ ل مؤذن فى اإلسالم.

إنك تعدم البشر علنا ً لتدفع دولهم لخوض الحروب ضدك  ،وهي حروب يموت فيها المسلمون على وجه
الخصوص .إنك تريد الحرب كما فعل بن الدن عندما أقدم على عملية الحادي عشر من سبتمبر بهدف
جرّ أمريكا إلى المستنقع األفغانى.
لقد كنت أعرف الصحفى األمريكى (جيمس فولى) فى وقت قيام الثورة فى بنغازى كان شخصا ً ودوداً
هادئا ً وبعد عدة أيام وقع فى أسر رجال القذافى ولكن القذافي  ،المعروف ببطشه  ،عامله معاملة أفضل
مما يفعله مقاتلوك الذين يبطشون بالبشر .لقد تعرفت على بعض مقاتليك األجانب وخضت معهم مناقشات
طويلة وعميقة  ،وأتوجه اليهم أيضا بهذا الخطاب المفتوح.
أدعو كل المقاتلين األجانب (المجاهدين) أن يتحرروا من الدولة اإلسالمية ويعودوا إلى بالدهم ويسلموا
أنفسهم إلى المسئولين فيها  ،وسينالوا محاكمة عادلة  .كما أرجو من دولهم إعداد برامج تأهيلية ذكيّة
إلدماجهم في المجتمع .وأقول للمجاهدين األجانب :أفهم أن بعضكم إنض ّم للدولة اإلسالمية عن عدم فهم
ألنه مازال يافعا  ،أو عن اقتناع أو عن مثالية أو عن غضب بسبب األوضاع التي يعيشها  ،ولكن لو
فتحتم عيونكم وأنتم سائرون فى البالد فال بد ان تكونوا قد ادركتم أن ليس كل شاب عمرة  20عاما
يحمل كالشنيكوف أو سكينة للذبح يمكن أن يكون قاض سفاح يحكم على باقى الناس من األبرياء بالقتل
إلنهم من ديانات أخرى أو من شعوب أخرى  ،فال عذر لهذا التصرف .ليس لديكم الحق ان تدمروا
صورة الدين اإلسالمي العظيم بالقتل الشاذ والعمد وإبادة الديانات األخرى .ليس هناك من تسعده أعمالكم
السيئة اكثر من أعداء اإلسالم  ،وهم كثر فى العالم  ،أال يكفي اإلسالم كل هؤالء األعداء؟ أوصلتم الناس
الى اإلعتقاد بأن دولتكم (اإلسالمية) هى من أختراع هؤالء األعداء .من يحبّ اإلسالم عليه أن اليلعب
وال يواصل تلك اللعبة فى أبادة الشعوب .لقد أستغل أبو بكر البغدادى حماسكم المبدئي  .لو كنتم حقا ً
مسلمون فعليكم وضع نهاية لهذا الشبح ولهذه الدولة غير اإلسالمية وغير اإلنسانية  .تص ّدوا لهذه الدولة ،
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وستكونون أبطاالً حقا ً عندما تصححون أخطائكم ألن هذا يتطلب شجاعة أكبر من أن تكونوا قطيع غنم
تساقون فى الطريق الدموي الخاطىء.
لستم خطراً على العالم الغربي بل أنتم خطر على العالم اإلسالمى .فى غزة سألت فلسطينيا أثناء الحرب
فى صيف  ، 2014وكان قد فقد كل شىء تقريبا  ،عن رأيه فى الدولة اإلسالمية  ،فنظر إليّ غير
مصدق وقال  :هل علينا أن نحمل أوزارهم أيضا!
أقول لك يا عزيزي الخليفة إبراهيم إنني أتمنى أن تتحد األطراف المتصارعة فى العراق وسوريا وبذلك
يسحبون منك الذرائع التى تستخدمها إلشعال الحروب .أسال هللا أن يهديك  ،و أتمنى التوفيق لـ 1,6
مليار مسلم معتدل متسامح .اإلسالم المتسامح الينتمى فقط إلى المانيا بل إلى حضارة عالمنا كله.
سأضيف عشرة إستشهادات من القرآن  ،وهي فى نظري تعبر عن هذا الكتاب العظيم  ،أطلب منك أن
تقرأها وتعرف قيمتها قبل أن يتجاهلك التاريخ.
عشرة إستشهادات أساسية فى القرآن التى أظن أنك التعرفها:
نز َل إِلَ ْي َنا
(و َال ت َجادِلوا أَهْ َل ْال ِك َتا ِ
ِي أَحْ َسن إِ اال الاذ َ
ب إِ اال ِبالاتِي ه َ
َ -1
ِين َظلَموا ِم ْنه ْم َوقولوا آ َم انا ِبالاذِي أ ِ
ون) .سورة العنكبوت/اآلية .46
نز َل إِلَيْك ْم َوإِلَ ٰـه َنا َوإِلَ ٰـهك ْم َوا ِح ٌد َو َنحْ ن لَه مسْ لِم َ
َوأ ِ
نز َل إِ َل ٰى إِب َْراهِي َم َوإِسْ َماعِ ي َل َوإِسْ َح َ
وب َو ْاألَسْ بَاطِ َو َما أوت َِي
اق َو َيعْ ق َ
نز َل إِ َل ْي َنا َو َما أ ِ
 - 2قولوا آ َم انا ِباللاـ ِه َو َما أ ِ
ون).سورة البقرة  /اآلية
ُّون مِن را ب ِِّه ْم َال ن َفرِّ ق َبي َْن أَ َحد ِّم ْنه ْم َو َنحْ ن لَه مسْ لِم َ
يس ٰى َو َما أوت َِي ال ان ِبي َ
وس ٰى َوعِ َ
م َ
.136
َ
ين ) .سورة البقرة  /اآلية 256
(ال إِ ْك َرا َه فِي ال ِّد ِ
َ
َ
َ
ض كلُّه ْم َجمِيعًا أ َفأ َ
ِين) .سورة يونس
اس َح ات ٰى َيكونوا م ْؤ ِمن َ
نت ت ْك ِره ال ان َ
(ولَ ْو َشا َء َر ُّب َ
َ
ك َآل َم َن َمن فِي ْاألرْ ِ
 /اآلية .99
ت إِلَى اللاـ ِه َمرْ ِجعك ْم
(ولَ ْو َشا َء اللاـه لَ َج َعلَك ْم أم ًاة َواحِدَ ًة َولَ ٰـكِن لِّ َيبْل َوك ْم فِي َما آ َتاك ْم َفاسْ َت ِبقوا ْال َخي َْرا ِ
َ -3
ون).سورة المائدة /اآلية .48
َجمِيعًا َفي َنبِّئكم ِب َما كنت ْم فِي ِه َت ْخ َتلِف َ
صالِحً ا َفلَه ْم
ِين َمنْ آ َم َن ِباللاـ ِه َو ْال َي ْو ِم ْاآلخ ِِر َو َع ِم َل َ
اابئ َ
ص َ
ِين َهادوا َوال ان َ
ِين آ َمنوا َوالاذ َ
(إِنا الاذ َ
ار ٰى َوالص ِ
ون) .سورة البقرة  /االية .62
أَجْ ره ْم عِ ندَ َرب ِِّه ْم َو َال َخ ْوفٌ َعلَي ِْه ْم َو َال ه ْم َيحْ َزن َ
ان اللاـه َغفورً ا
صالِحً ا َفأولَ ٰـئ َِك ي َب ِّدل اللاـه َس ِّي َئات ِِه ْم َح َس َنات َو َك َ
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َم ًال َ
( – 4إِ اال َمن َت َ
را حِيمًا) سورة الفرقان  /اآلية .70
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
ان َوإِي َتا ِء ذِي القرْ َب ٰى َو َي ْن َه ٰى َع ِن ال َفحْ َشا ِء َوالمن َك ِر َوال َب ْغيِ َيعِظك ْم لَ َعلك ْم
(إِنا اللاـ َه َيأمر ِب ْال َع ْد ِل َو ْاإلِحْ َس ِ
ون) .سورة النحل  /اآلية .90
َت َذ اكر َ
ار).سورة الرعد  /اآلية .22
ون ِب ْال َح َس َن ِة ال اس ِّي َئ َة أولَ ٰـ ِئ َ
َ ( – 5و َي ْد َرء َ
ك لَه ْم ع ْق َبى ال اد ِ
ْ
َ
ت ِبكم اللاـه َجمِيعًا إِنا اللاـ َه َعلَ ٰى ك ِّل َشيْ ء
ت أي َْن َما َتكونوا َيأ ِ
( َولِك ٍّل ِوجْ َه ٌة ه َو م َولِّي َها ۖ َفاسْ َت ِبقوا ْال َخي َْرا ِ
َق ِديرٌ )  .سورة البقرة  /اآلية .148
َ
َ
ِين) .سورة البقرة /
يل اللاـ ِه َو َال ت ْلقوا ِبأ ْيدِيك ْم إِلَى ال اتهْل َك ِة َوأحْ سِ نوا إِنا اللاـ َه يحِبُّ ْالمحْ سِ ن َ
( َوأَنفِقوا فِي َس ِب ِ
اآلية .195
ب
ب َوالصاا ِح ِ
ار ْالجن ِ
ْن إِحْ َسا ًنا َو ِبذِي ْالقرْ َب ٰى َو ْال َي َتا َم ٰى َو ْال َم َساك ِ
( َو ِب ْال َوالِدَ ي ِ
ار ذِي ْالقرْ َب ٰى َو ْال َج ِ
ِين َو ْال َج ِ
َ
يل َو َما َملَ َك ْ
ان م ْخ َت ًاال َفخورً ا)  .سورة النساء  /االية
ِب ْال َجن ِ
ت أ ْي َمانك ْم إِنا اللاـ َه َال يحِبُّ َمن َك َ
ْن الس ِاب ِ
ب َواب ِ
.36
4

ون).سورة القصص/
( َو َما أوتِيتم مِّن َشيْ ء َف َم َتاع ْال َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو ِزي َنت َها َو َما عِندَ اللاـ ِه َخ ْي ٌر َوأَ ْب َق ٰى أَ َف َال َتعْ قِل َ
االية .60
ون) .سورة
( َمن َجا َء ِب ْال َح َس َن ِة َفلَه َع ْشر أَمْ َثالِ َها َو َمن َجا َء بِال اس ِّي َئ ِة َف َال يجْ َز ٰى إِ اال م ِْثلَ َها َوه ْم َال ي ْظلَم َ
االنعام /اآلية .160
َ
ْ
ْ
َ
َ
ا
ً
َ
َ
َ
َ
ون قالوا َسالمًا).سورة الفرقان
ض َه ْونا َوإِذا خاط َبهم ال َجاهِل َ
ِين َيمْ ش َ
َ ( – 6وعِ َباد الرا حْ َم ٰـ ِن الذ َ
ون َعلى األرْ ِ
 /اآلية .63
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ِير) .سورة لقمان  /اآلية .19
ك إِنا أنك َر األصْ َوا ِ
تل َ
ص ْو ِت َ
( َوا ْقصِ ْد فِي َمش ِي َك َواغضضْ مِن َ
ص ْوت ال َحم ِ
صالِحً ا َفلِ َن ْفسِ ِه َو َمنْ أَ َسا َء َف َعلَ ْي َها)  .سورة الجاثية  /اآلية .15
( – 7مانْ َع ِم َل َ
َ
ِين) .سورة البقرة  /اآلية .60
ض م ْفسِ د َ
َ ( – 8ال َتعْ َث ْوا فِي ْاألرْ ِ
َ
َ
اس َواللاـه َسمِي ٌع َعلِي ٌم) .سورة البقرة
( َو َال َتجْ َعلوا اللاـ َه عرْ َ
ض ًة ِّأل ْي َمانِك ْم أن َت َبرُّ وا َو َت اتقوا َوتصْ لِحوا َبي َْن ال ان ِ
 /اآلية .224
َ
َ
ْ
ا
ِين).سورة الشورى /
َ ( – 9و َج َزاء َس ِّي َئة َس ِّي َئ ٌة مِّثل َها َف َمنْ َع َفا َوأصْ لَ َح َفأجْ ره َعلَى اللاـ ِه إِ انه َال يحِبُّ الظالِم َ
اآلية .40
(والص ُّْلح َخ ْي ٌر ) .سورة النساء  /اآلية .128
َ
 - 10وهذه هي اآليه التى عصيت فيها هللا تماما:
ٰ
اس
ض َف َكأ َ ان َما َق َت َل ال ان َ
(مِنْ أَجْ ِل َذل َِك َك َت ْب َنا َعلَ ٰى َبنِي إِسْ َرائِي َل أَ انه َمن َق َت َل َن ْفسًا ِب َغي ِْر َن ْفس أَ ْو َف َساد فِي ْاألَرْ ِ
اس َجمِيعًا ) .سورة المائدة  /اآلية .132
َجمِيعًا َو َمنْ أَحْ َيا َها َف َكأ َ ان َما أَحْ َيا ال ان َ
ٰ
ون) .سورة األنعام  /اآلية .151
س الاتِي َحرا َم اللاـه إِ اال ِب ْال َح ِّق َذلِك ْم َوصااكم ِب ِه لَ َعلاك ْم َتعْ قِل َ
( َو َال َت ْقتلوا ال ان ْف َ
هذه هى اآليات التى تستحق أن نعيش من أجلها  ،وليس أفكارك المعادية لإلسالم وفكره.
وفى الختام أشكرك مره أخرى على حسن الضيافة  ،وإتاحة الفرصة لي أن أزور األراضي التى هي
تحت سيطرتكم وأن أتجول فيها بحرّ يه .كنت أتمنى أن أزور دوله أسالمية حقيقية تقاوم وتحارب الظلم
والقهر الذى يأتيها من الغرب  ،لكني اصبت باإلحباط إلنى فى أخر األمر لم أجد إال دولة معادية
لإلسالم الحقيقي.

مع خالص تحياتى
يـورغن تـودنـهـوفــر
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