
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الصليبيون الجدد يجمعون كيدهم ويواصلون القتل والعدوان على بالد المسلمين
 والحكام في المنطقة يقاتلون تحت لوائهم دون أن يستحيوا من اهلل ورسوله والمؤمنين

أن بدأت جوالهتا األخرية يف ال زالت أمريكا تواصل عدواهنا على بالد املسلمني بقذائف الطائرات وصواريخ البارجات منذ 
، وقد جنَّدت معها خونة احلكام يف املنطقة، 42/9/4102على العراق، مث تصاعد هذا العدوان بالغارات على سوريا يف  8/8/4102

يكا حيث يشاركون أمر ... ، وأشياعهم42/9/4102وبريطانيا مبوافقة برملاهنا يف  09/9/4102فرنسا يف : مث تبعها األحالف واألتباع
وهكذا انغمست طائرات فرنسا خلف أمريكا يف ذلك ...! احلقد على اإلسالم واملسلمني، ويتبعون خطواهتا ليكون هلم شيء من نصيب

العدوان واصطفَّت بريطانيا كذلك مع ذلك احلشد الوحشي، واجلميع يسوق احلجج الساقطة بأن كل هذا احلشد من أجل احلرب على 
الوقت الذي ُتدّمر فيه ثروة األمة وتُزهق فيه أرواح املدنيني وتنتشر فيه هيمنة الكفار املستعمرين على  التنظيم وعلى اإلرهاب، يف

 ...!املنطقة

لقد غزا الصليبيون القدامى وأشياعهم من التتار، غزوا بالد املسلمني، ولكن األمة وقفت يف وجههم بكل قوهتا، جماهدًة يف سبيل 
حباهلم، وجعلتهم أثراً بعد عني، وعادت البالد مشرقة طاهرة من رجس أهل الشر والنفاق، فزال الصليبيون  اهلل، مث قطعت أركاهنم ومزقت

وأوباما اليوم والصليبيون اجلدد يعيدون كيدهم ... ﴾يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ وحلق هبم التتار، وفرح املؤمنون بنصر اهلل ﴿
﴾، أما أن ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَ َلُهُم اللَُّه أَنَّى يُ ْؤَفُكونَ سلمني، وليس غريبا وال عجيبًا أن يفعلوا، فنهنم ﴿وحشودهم ضد بالد امل

يصطفَّ يف تلك احلشود حكاٌم يف بالد املسلمني يرسلون طائراهتم تقصف البالد والعباد يف الوقت الذي فيه تلك الطائرات ال حترك 
يهود املغتصبني لفلسطني، حيث ارتكب يهود باألمس عدواهنم الوحشي على غزة، وال زالوا يعيثون يف األرض املباركة  ساكنًا جتاه

 ! إحدى الُكَب صفوف الكفار املستعمرين هي حبق  هذه الطائرات الساكنة جتاه يهود، النشطة املتحركة يف... الفساد

ف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل، فكيف تسكتون على عدوان غاشٍم جمرم يشنُّه إنكم أمة عزيزة تأمرون باملعرو : أيها المسلمون
فار أعداء اإلسالم واملسلمني على البالد والعباد؟ كيف ال تبذلون الوسع مع أبنائكم يف القوات املسلحة لتغيري هؤالء احلكام املوالني للك

دنيا واآلخرة مبداد شريف كرمي؟ كيف ال تبذلون الوسع مع أبنائكم الطيارين املستعمرين، فُتكتب لآلباء واألبناء صحائُف بيضاء يف ال
هلا ليوجِّهوا قاذفاهتم حنو مغتصيب فلسطني؟ كيف ال تبذلون الوسع مع أبنائكم الطيارين ليمتنعوا عن إلقاء أية قذيفة على ثروة األمة وجبا

ها من قطرة دم لشهيد أو غبار فرس جملاهد؟ كيف ال تبذلون الوسع يف منع وسهوهلا اليت فتحها أجدادكم يف سبيل اهلل، فلم خيُل شٌب من
 أبنائكم من أن يبيعوا آخرهتم بدنيا أوباما وأشياعه من احللفاء والعمالء؟

الذين تقودون طائراتكم لقتل إخوانكم مع أنكم ال تقودوهنا يف قتال عدوكم املغتصب ألرض اإلسراء واملعراج، أرض  أيها الطيارون
ألقصى األسري، أرض أحرار املسلمني وحرائر املسلمني الذين ُُينعون من الصالة فيه؟ أليس منكم رجل رشيد يلوي عنق طائرته لتصبَّ ا

ََمها على الكفار املستعمرين وعلى يهود؟ إن قتل املسلم من إخوانكم يف سوريا أو يف العراق ألمر كبري عند اهلل يدخل صاحبه ناراً  ِحم
خرة، وخزياً مشهوداً يف الدنيا ال يفارقه، فنن زوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل امرئ مسلم، أخرج الرتمذي عن َعْبدم اللَّهم ْبنم تلظى يف اآل

 َّ نْ َيا َأْهَوُن َعَلى اللَِّه ِمْن قَ ْتِل رَُجٍل ُمْسِلمٍ »: قَالَ  َعْمرٍو، َأنَّ النَّيبم  .«َلَزَواُل الدُّ



 

 

إن معاجلة احنراف تنظيم الدولة ال يكون باالستعانة بأمريكا وأحالفها، : أيتها الكتائب والفصائل المقاتلة في سوريا والعراق
فهؤالء ال يهمهم التنظيم بقدر ما يهمهم مصاحلهم وبسط نفوذهم وهيمنتهم على املنطقة، وهم ال يقيمون لكم وزناً إال مبقدار خدمتكم 

دونكم عبيدًا هلم كخونة احلكام يف املنطقة، يعلنون ذلك وال خيفونه، فهم يريدون تدريبكم ليس لقتال طاغية الشام، ملصاحلهم، وهم يري
إننا ندرك أن التنظيم يقتل من أبناء املسلمني ويعتقلهم ومن بينهم شباب حزب التحرير، ولكننا ندرك كذلك ... بل لالقتتال فيما بينكم

س إلزالة التنظيم، بل لبسط نفوذها واهليمنة على املنطقة بنعداد احلل االستعماري لنظام احلكم يف العراق أن أمريكا حتشد حشودها، لي
ونظام احلكم يف سوريا، ويكون النظامان مدخاًل لتمدُّد هذا االستعمار، اخلطمر اجلديد، على كامل املنطقة إذا ما جنحوا يف مسعاهم 

 االقتتال إ ى أن تفر  أمريكا من إعداد البديل مث تلقي بكم إ ى قارعة الطريق إن  م تكونوا خدماً الشرير، وهم حاليًا يريدون إشغالكم يف
هلا وطوع بناهنا كما عملته وتعمله مع احلكام اخلونة الذين خدموها سنوات وسنوات مث ملا استنفدوا أدوارهم يف خدمتها تركتهم يف مصري 

جية أوباما لرأيتموها ذات أبعاد زمنية متطاولة يف اإلعداد والتدريب واحلشد لسنوات حىت جتد ولو تدبرمت اسرتاتي... بئيس ومكان سحيق
ََل إنه ليس يف اسرتاتيجية أوباما وأحالفها خرٌي لسوريا والعراق وأهل سوريا والعراق، كيف وهم ﴿... العميل الالحق مكان العميل السابق

﴾ بل هي اسرتاتيجية اإلمساك باملنطقة ومن حوهلا إمساكاً تريده أمريكا ال انفكاك ًة َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدونَ يَ ْرقُ ُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإَلا َوََل ِذمَّ 
 ".َخال لكم اجلوُّ فبيضي واْصُفري: "بعده، ولسان حاهلا يقول

أيديكم وبعقولكم وليس باالستعانة إن احنراف التنظيم يعاجل ب: أيها المسلمون، أيها الطيارون، أيها الثوار والكتائب والفصائل
، فشر التنظيم أهون ألف مرة من شر أمريكا وأحالفها إذا جنحوا يف االستحواذ على البالد عمرين، وال باالقتتال فيما بينكمبالكفار املست

وبيان كل ... اجل الطاحل بالصاحلإن الشر ال يعاجل بشر أضخم وأعظم، بل يعاجل الشر باخلري، ويعاجل االحنراف باالستقامة، ويع... والعباد
ُهْم ِفي ذلك يف أحكام دينكم العظيم فيتحقق وعد اهلل على أيديكم ﴿ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفن َّ

َننَّ َلُهْم  ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَ ْعُبُدونَِني ََل ُيْشرُِكوَن اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِّ لَن َّ ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَيَُبدِّ
َهاِج ثُمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة عَ » ﴾، ويكرمكم اهلل سبحانه بتحقيق بشرى رسوله ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َلى ِمن ْ

ةِ  ، ومن مث تشرق األرض باخلالفة من جديد ويلحق الصليبيون اجلدد بأشياعهم القدامى دون أن ينالوا خريا، بل هزُية وقهراً، «النُّبُ وَّ
 .﴾َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل يَ ْعَلُمونَ ﴿

 :الثوار والكتائب والفصائلأيها المسلمون، أيها الطيارون، أيها 

يدعوكم للنظر يف حزب التحرير يذكِّركم، فهل من مدَّكر؟ إن  حزب التحريريدعوكم، فهل من جميب؟ إن  حزب التحريرإن 
 .﴾ِدينَ ِإنَّ ِفي َهَذا َلَباَلًغا ِلَقْوٍم َعابِ ﴿... يبصِّركم، فاعتبوا يا أويل األبصار حزب التحريرتارخيكم، فهل من ناظر معتب؟ إن 
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