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  أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  وبعد

تكرمي سلمان رشدي، ومنحه لقب فارس، ألنه سب النيب صلى اهللا  قامت ملكة بريطانيا ب

عميل جديد من عمالء اإلجنليز يف اهلند مثل غالم أمحد القادياين، الذي كان . عليه وسلم

  .حيرم اجلهاد ضد اإلجنليز، ويعلن تأييده وخضوعه للحكومة الربيطانية
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فونه كعادة اإلجنليز يف الكذب إنه احلقد الصلييب الذي ال يستطيعون كتمانه، والذي يغل

  .بالدفاع عن احلرية حرية اإلبداع

وإذا كان اإلجنليز يكرمون املدافعني عن احلرية فلماذا ال يكرمون املاليني، الذين قتلوا يف 

آسيا وأفريقيا دفاعا عن حريتهم ضد االحتالل الربيطاين؟ وملاذا ال يكرمون مئات األالف 

ا بسبب تسليم فلسطني لليهود؟ وملاذا ال يكرمون املؤرخ من الفلسطينيني، الذين قتلو

بالسجن ثالث الذي حكمت عليه حمكمة منساوية منذ قرابة سنة  ،فيد إرفينجالربيطاين دي

 سنوات إلنكاره احملرقة النازية وغرف الغاز ومقتل ستة ماليني يهودي على يد النازيني،

لترا أن تكرمه، ألهنا ال تستطيع أن تتمرد قطعا ال تستطيع ملكة بريطانيا رئيسة كنيسة اجن

  .على سادهتا اليهود

وحيث أن امللكة يف بريطانيا ال تستطيع اإلقدام على تكرمي سلمان رشدي إال بتوجيه من 

  .احلكومة، فإن بلري ترك رسالة واضحة للمسلمني قبل أن يغادر منصبه مهزوما فاشال

 اجنلترا ورئيس وزرائها واضحة يف غاية لقد كانت رسالة ملكة بريطانيا ورئيسة كنيسة

إذا كنتم تتصورون أنكم هتزموننا وتطردوننا من العراق : الوضوح، إهنا تقول للمسلمني

ولذلك فإين أقول . وأفغانستان، فإننا نسب نبيكم وآل بيته، ونعد فاعله بطال من أبطالنا

  .ا بعون اهللاإلليزابيث وبلري إن الرسالة قد وصلت، وحنن جنهز هلا ردا حمكم

أما خليفة بلري فأقول له؛ إن سياسة سلفك قد جلبت عليكم الكوارث واهلزائم يف 

أفغانستان والعراق، بل ويف وسط لندن، فإذا كنت مل تفهم الدرس، فإننا على استعداد أن 

  .نكرره لك، إن شاء اهللا، حىت نتأكد أنك قد فهمته فهما ال لبس فيه
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إن أقل ما جيب علينا جتاه بريطانيا أن نقاطع منتوجاهتا، إن كان : اأما األمة املسلمة فأقول هل

  .فينا بقية من دين أو عزة

 -الذين يعتدون على أمتنا-أميت املسلمة؛ إن علينا وحنن نتصدى للربيطانيني والصليبيني 

أال ننسى عمالءهم الذين حيكموننا، علينا أال ننسى مشرف املرتشي، الذي فتح بالده 

  .لصليبية لقتل املسلمني يف أفغانستان وباكستانللقوات ا

ولذا فإين أقول لألمة املسلمة يف باكستان؛ إن التصدي احلقيقي ملشرف ليس باملظاهرات، 

وال باالنتخابات اليت يتالعب هبا، ولكن بدعم اجلهاد يف أفغانستان ضد الصليبيني بالنفس 

تان هو أمل التغيري احلقيقي يف كل املنطقة، فإن التمكني لإلمارة اإلسالمية يف أفغانس. واملال

  . الضربة القاضية ملشاريع الصليبيني وأعواهنم املرتشني يف جنوب آسيا- بإذن اهللا- وهو 

وعلينا أال ننسى أيضا حفنة العمالء يف بالد العرب، ومنهم عمالء لبنان، الذين يسترزقون 

  .ببيع دينهم وشرفهم للصليبيني واليهود

لية املباركة، اليت استهدفت القوات الدولية يف جنوب لبنان صفعة هلؤالء وقد جاءت العم

العمالء، تلك العملية، اليت جاءت ردا على احتالل هذه القوات الصليبية الغازية جلزء 

عزيز من ديار اإلسالم، وردا على فرض نزع السالح فيه، للحيلولة دون تواصل اجملاهدين 

  .، محاية للكيان الصهيوين احملتل لبيت املقدسيف لبنان مع إخواهنم يف فلسطني

وأحسب أن هذه عملية مباركة، تعرب عن رفض املسلمني واجملاهدين يف لبنان لألوضاع 

  .اليت اتفقت القوى الدولية واإلقليمية على فرضها على أهل اجلهاد واإلسالم يف لبنان
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ية حال، وأن يْسعوا بكل ما وأنا أناشد املسلمني يف لبنان أال يقبلوا بتلك األوضاع بأ

وهذا واجب على كل مسلم يف لبنان شابا . ميلكون لتحطيم حلقة احلصار املفروض عليهم

أو شيخا، امرأة أو رجال عاملا أو متعلما، فلبنان ثغر من ثغور اإلسالم، أرادت له القوى 

  .خمططاتاملعادية لإلسالم أن ينفصل عن أمة اإلسالم، حىت ينفذوا فيه ما يريدون من 

وقد نقلت األنباء استنكار بعض اجلهات هلذه العملية، وهي اجلهات، اليت أقرت بتراجع 

احلدود اللبنانية ثالثني كيلومترا للخلف، وأقرت بوجود القوات الصليبية يف داخل لبنان، 

  .وأقرت بفصل اجملاهدين يف لبنان عن اجملاهدين يف فلسطني

لية؟وما شأهنم هبا؟ إن كانوا غري قادرين على اجلهاد، وأنا أستغرب؛ ملاذا يستنكرون العم

  فليتركوا غريهم، أم تراهم ضامنني لسالمة القوات الدولية، ومتعهدين بذلك؟

وهذا جزء من التناقض الكبري، الذي يعيشون فيه، فقتال اليهود والتصدي للمخطط 

تواطؤ مع احملتل وال. األمريكي حالل يف لبنان وفلسطني، حرام يف أفغانستان والعراق

الصلييب الصهيوين والتعامل مع عمالئه حرام يف لبنان وفلسطني، حالل يف العراق 

  .وأفغانستان

 مل يعْد ينطلي عليها هذا -مبا حباها اهللا من فهم عقدي ووعي واقعي-إن األمة املسلمة 

  .التناقض، وال هذه احليل، حىت لو مورست باسم اإلسالم واجلهاد

اث اجلسام، اليت متر هبا ديار اإلسالم كثريا من الوجوه، وأسقطت وقد كشفت األحد

  .كثريا من األقنعة، ومل يعد اجترار العبارات اجلوفاء يغين عن إخفاء احلقائق شيئا
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واملسلمون يف لبنان بني نارين، نار عمالء أمريكا وحلفائها من جهة، ونار من يرتبط 

 حىت لو أدى ذلك االرتباط لالعتراف بوجود بالقوى اإلقليمية وخمططاهتا من جهة أخرى،

القوات الغازية لديار اإلسالم والتعاون معها يف لبنان والعراق وأفغانستان، واالحنناء 

  .لقرارات الشرعية الدولية وأحكامها فيهم

وأنا أعلم أن الطريق أمام أهل اإلسالم واجلهاد يف لبنان طويل وشاق، ولكين أبشرهم بأن 

 على - بفضل اهللا وقوته-ية، اليت تعم ديار اإلسالم، قد متردت واستعصت الصحوة اجلهاد

بعون اهللا -حماوالت السيطرة واالحتواء واخلداع وسرقة الثمرات، وهي يف طريقها 

 لتدق أسوار بيت املقدس، ولتحرر كل ديار اإلسالم اليت احتلت، منذ احتالل - وقوته

  .األندلس وحىت احتالل العراق

ين يتآمرون على اجلهاد واجملاهدين يف لبنان بالسالح األمريكي والتواطؤ ولذا على الذ

الصهيوين واملال السعودي أن يعلموا أهنم حيفرون قبورهم بأيديهم، وأن األمريكان 

واليهود لن يدافعوا عنهم، ألهنم يبحثون عمن يدافع عنهم، ومن شك يف هذا فليتذكْر 

  .فيتنام، ولينظْر للعراق وأفغانستان

إخواين املسلمني يف كل مكان جيب أن علينا أن نرفض ونكفر بالقرارات الدولية والعربية، 

اليت تبيح أراضي املسلمني ألعدائهم، مبا فيها القرار ألف وسبعمائة وواحد، وقرارات 

االستسالم لليهود؛ أوسلو وأخواهتا وصوال التفاقية مكة األخرية، اليت تنازلت عن أربعة 

  .أمخاس فلسطني
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 أن ترتفع ملستوى املسؤولية - اليت وقّعت على اتفاقية مكة- وأنا هنا أناشد قيادة محاس 

  .التارخيية، وأن متتثل ألحكام الشريعة اإلسالمية، وأن تدرك أبعاد الصراع

وهاهي القوى املعادية لإلسالم قد رمتهم عن قوس واحدة، رغم كل ما قدموه من 

ة، ولريفضوا كل القرارات املتنازلة عن فلسطني بدءا تنازالت، فليلتزموا حباكمية الشريع

عبد اهللا مث / من قرار التقسيم لسنة ألف وتسعمائة وسبعة وأربعني حىت مبادرة  فريدمان

وليعلموا أهنم يف مواجهة محلة صليبية صهيونية، فرض علينا ديننا أن نواجهها . اتفاقية مكة

  .باجلهاد حىت يكون الدين كله هللا

 يف تصفحي للمواد املنشورة على شبكة املعلومات مقاال للدكتور عبد العزيز ولقد وجدت

  :بدأه بقوله) مل ال حناصر أمريكا (: بعنوان- رمحه اهللا- الرنتيسي 

، الطريقة اليت يعاملوننا هبا  أن نعامل أعداءنا بنفس؛إن من العدالة الربانية اليت بينها لنا"

 -رمحه اهللا- مث قسم ".  ﴾َعلَْيِه ِبِمثِْل َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم ُدواْفََمِن اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَت﴿

 حصار الرعب وحصار اقتصاديأنواع احلصار، الذي ميكن أن منارسه ضد أمريكا إىل 

  :حصار الرعب عن - رمحه اهللا-، وقال السياحة حصار وحصار اإلعالمو

والفلبني   وأفغانستان والعراقيف الوقت الذي أفقدنا فيه األمريكان أمننا يف فلسطني"

تساند   أو، اليت تضربنا فيها أمريكا إما مباشرة،والشيشان وكشمري وغريها من األماكن

ردا على - ينبغي علينا   كي يقوموا نيابة عنها بضربنا،،فيها أعداءنا بكل أشكال الدعم

فما  ،ا أمننا آمنالنا أن نترك من أفقدن فال جيوز، أن حناصر أمريكا بالرعب - هذا العدوان

املسلمني إال وكان هدفهم املركزي ممارسة شكل من  حل األمريكان يف بلد من بالد
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آخر ما متخضت عنه العقلية الشيطانية األمريكية من  أشكال العدوان، فهم الذين جيربون

بنا، وهم الذين ما انفكوا حيرضون األنظمة املوالية هلم  أسلحة الدمار الشامل يف الفتك

املسلم، وهم الذين حياربون املسلمني يف لقمة العيش، وهم  على مالحقة وتصفية شبابنا

املسلمني، وهم الذين يتفننون يف إذالل املسلمني حىت على شاشات  الذين ينهبون ثروات

، وكما جيري اليوم يف العراق، "جوانتنامو"املعتقل النازي الصهيوين   كما جرى يف،التلفزة

 ويكفي أن الدعاية األمريكية ،أشكال العدوان األمريكي على املسلمني ولن نستطيع حصر

 .إرهابيا مالحقا مطلوبا يف كل بقعة يف العامل جعلت كل مسلم

 وحنن منلك أن نفعل؟ وملاذا ال نرعبهم كما يرعبوننا ؟فلماذا ال نالحقهم كما يالحقوننا

 ،وقد افتقرنا إىل أسلحة الدمار الشامل ،أجسادنا قنابل أليس من حقنا أن نصنع من، ذلك

 هؤالء القتلة أن أمنهم ال ميكن أن يتحقق على حساب مل يشعْر اليت هبا يقتلون أطفالنا؟ فما

  ".األمن أمننا لن نذوق طعم

  . ذلكفهل هذه الروح ال زالت موجودة؟ أسأل اهللا. انتهى كالمه رمحه اهللا

إن قيادة محاس أمامها اليوم فرصة جديدة، أن تتنكر التفاق مكة، الذي تنازلت فيه عن 

أربعة أمخاس فلسطني، وأن تعلن يف صراحة أهنا ترفض كل القرارات الدولية اليت انتزعت 

فلسطني من األمة املسلمة، وسلمتها لليهود، وأن تعلن يف صراحة ووضوح أهنا كحركة 

ها أن تقبل أو حتترم أي قرار دويل أو عريب يتنازل عن أي شرب من ديار إسالمية ال ميكن

  .اإلسالم

إما أن تكون قيادة حلركة حملية حمصورة يف بقعة : إن على قيادة محاس أن ختتار بني أمرين

ضيقة من األرض، مهها التحرير الوطين فقط، وال صلة هلا بقضايا األمة املسلمة، ومستعدة 
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م سياسي يفرض عليها بعد ذلك، ومستعدة للتماشي واالحنناء ألن ترضى بأي نظا

  .للقرارات الدولية والعربية، حىت يرضى عنها، ويقبلها اجملتمع الدويل

أو أن تكون قيادة حلركة إسالمية جماهدة تسعى للتمكني ملنهج اهللا يف األرض، وتقاتل حىت 

مة اجملاهدة من أجل حترير ديارها يكون الدين كله هللا، ومتثل القضية املركزية لألمة املسل

وهي إذن جزء من األمة املسلمة ختوض معركة واحدة ألمة واحدة بعقيدة . وإقامة خالفتها

  .واحدة ضد عدو واحد

وشتان شتان بني الثمن الذي جيب أن تدفعه وتتحمله القيادة . وشتان شتان بني األمرين

  .اليت تلتزم هبذه الثوابت، أو اليت تتنازل عنها

: أما إخواين اجملاهدين يف فلسطني فأدعوهم ألن يعملوا حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ، ويقاتل شجاعة، الّرجل يقاتل محّية: فقال،جاء رجل إىل الّنّيب صلّى اللّه علْيه وسلّم"

مْن قاتل لتكون كلمة اللّه هي الْعلْيا فهو يف " : قال؟ فأّي ذلك يف سبيل اللّه،ويقاتل رياء

، وأدعوهم ألن يوحدوا صفوفهم وجيتمعوا على كتاب اهللا وسنة رسوله، صلى 1"بيل اللّهس

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإذَا لَِقيُتْم اهللا عليه وسلم، وأن ينبذوا اخلالفات واملشاحنات بينهم، ﴿

َوأَِطيُعواْ اللَّه َوَرُسولَُه َوالَ َتَناَزُعواْ  }45{فَاثُْبُتواْ َواذْكُُرواْ اللَّه كَِثًريا لََّعلَّكُْم ُتفْلَُحونَ  ِفئَةً

﴾، وأدعوهم ألن خيلصوا دينهم َواْصِبُرواْ ِإنَّ اللَّه َمَع الصَّاِبِريَن فََتفَْشلُواْ َوَتذَْهَب ِرُحيكُْم

 فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَهللا، وأن يلتزموا بالتحاكم لشرع اهللا وحده ﴿
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ِفي أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّمواْ   ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدواَْحتََّى ُيَحكُِّموَك

الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن  أَفَُحكَْم، وأال يقبلوا بالتحاكم لغريه من املناهج واملبادئ ﴿﴾َتْسِليًما

الَِّذيَن ِإن ﴿ ﴾، وأن يعلموا أن التمكني اختبار وابتالءأَْحَسُن ِمَن اللِّه ُحكًْما لِّقَْوٍم ُيوِقُنونَ

َوِللَِّه  َوآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن الُْمنكَِر مَّكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرِض أَقَاُموا الصَّلَاةَ

يذكروا قول احلق  وأن يعلموا أهنم مقبلون على معركة شرسة ضروس، فل.﴾َعاِقَبةُ الْأُُموِر

﴾، وقولَه آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْركُْم َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن﴿: تبارك وتعاىل

  .﴾النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اللِّه الَْعِزيِز الَْحِكيِم َوَما﴿: سبحانه

العمالء قد تقدموا خطوة يف وأدعوهم ألن يدركوا أهنم بتصديهم للخونة باعة فلسطني 

طريق النصر، فحذار مث حذار من التراجع للخلف، ومن العودة للوراء خبدع احللول 

وعليهم أن يستعينوا برهبم، ويسألوه النصر والسكينة . السياسية والصفقات اإلقليمية

َهُنواْ ِلَما أََصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللِّه َوَما ِربِّيُّونَ كَِثٌري فََما َو َوكَأَيِّن مِّن نَِّبيٍّ قَاَتلَ َمَعُه﴿. والثبات

ِإالَّ أَن قَالُواْ ربََّنا  َوَما كَانَ قَْولَُهْم} 146{َوَما اْسَتكَاُنواْ َواللُّه ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن  َضُعفُواْ

} 147{ َعلَى الْقَْوِم الْكَاِفِريَن أَقَْداَمَنا وانُصْرَنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوِإْسَرافََنا ِفي أَْمِرَنا َوثَبِّْت

  .﴾ثََواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثََواِب اآلِخَرِة َواللُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِنَني فَآَتاُهُم اللُّه

وأحذرهم أشد احلذر من األنظمة العربية وخاصة املصري والسعودي واألردين، وأحذرهم 

ة علماء السالطني وفقهاء املاريرت مث أحذرهم مث أحذرهم من أخبث أسلحة تلك األنظم

فقهاء . ودعاة التراجعات، الذين سيْسعون لتوهني عزميتهم وخداعهم عن حقيقة معركتهم

املاريرت هؤالء قد يبيحون للفلسطينيني أن يقاتلوا حتت راية فتح ضد محاس، كما أباحوا من 



  11من  10  بريطانيا احلقود وعبيدها اهلنود 

املسلمني يف قبل للمسلمني أن يقاتلوا يف اجليش األمريكي حتت راية الصليب ضد 

  .أفغانستان

  من يهن يسهل اهلوان عليه       ما جلرح مبّيت إيالم

إن فقهاء املاريرت على استعداد دائم خلدمة تلك األنظمة، اليت ال تعترب القوات األمريكية 

وال اجليش اإلسرائيلي خطرا عليها، ألهنا تشكل معهم منظومة واحدة للدفاع عن قياصرة 

ا تعترب أن أية حركة جماهدة خطر بالغ عليها، ألن هذه األنظمة ما البيت األبيض، ولكنه

  .وجدت إال إلخضاع األمة املسلمة للسيطرة الصليبية اليهودية

وهذه األنظمة متتلك من جيوش فقهاء التسول وعلماء املاريرت، ما تسعى به لتحويل 

املنكر، إلسالم أمريكي اإلسالم احلق؛ إسالم التوحيد واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن 

زائف يدين بالسجود لصنم القوة األمريكية الصليبية، وال يهتز ملنكر وال يدافع عن 

  .مظلوم

وإين هنا أدعو اجملاهدين يف محاس وسائر اجملاهدين يف فلسطني بل وسائر احلركات العاملة 

لشريعة هي لإلسالم أن نتعاون ونتناصر لكي تكون كلمة اهللا هي العليا، ولكي تكون ا

السلطة العليا احلاكمة، اليت ال تنازعها سلطة، ولكي حنرر كل أراضي املسلمني احملتلة، 

  .ولكي نقيم دولة اخلالفة، اليت ال تعرف االنتماء الوطين، وال ختضع حلدود سايكس بيكو

هاهي أحداث فلسطني تثبت لكل ذي عينني أن أهم فصائل احلركة القومية . أميت املسلمة

ية قد حتولت ملؤسسة خدمات أمنية للصهاينة حتت إشراف اجلنرال دايتون، وهاهو العرب
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أوملرت يف مؤمتر شرم الشيخ يعد بدعم العلمانيني باعة فلسطني بالسالح حسب توجيهات 

  .دايتون

أميت املسلمة إن األمريكان واليهود ليسوا يف املريخ، ولكنهم على حدودنا بل ويف عقر 

م وعددهم وعتادهم، وما نراه اليوم يف أفغانستان والعراق وفلسطني دارنا حبدهم وحديده

والصومال، قد يتكرر غدا يف أية مدينة وكل قطر، ولن تنقذنا الدعوات العلمانية؛ قومية 

واشتراكية وحتررية واستسالمية، ولكن سينقذنا التمسك حببل اهللا املتني، والعودة 

  .إلسالمنا، وخوض اجلهاد ودعم اجملاهدين

أَنَصاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِللَْحَواِريَِّني َمْن أَنَصاِري  َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا كُونوا﴿

َوكَفََرت طَّاِئفَةٌ  قَالَ الَْحَواِريُّونَ َنْحُن أَنَصاُر اللَِّه فََآَمَنت طَّاِئفَةٌ مِّن َبِني ِإْسَراِئيلَ ِإلَى اللَِّه

  .﴾يَّْدَنا الَِّذيَن َآَمُنوا َعلَى َعُدوِِّهْم فَأَْصَبُحوا ظَاِهِريَنفَأَ

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 


