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  أنابوليس اخليانة
  أمين الظواهريللشيخ 
  )حفظه اهللا(

  
  

  بسم اهللا واحلمد هللا والصاله والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله

 أيها األخوه املسلمون يف كل مكان ؛

  : السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته وبعد

 دوله عربيه مع جامعتهم 16حشد قيصر واشنطن الصلييب  اح املؤمتر، ويف افتتام مؤمتر أنابوليس لتهويد فلسطنيانعقد يف هذه األي
على مائدة واحده مع واحده  العام عمرو موسي الذي يعد أول أمني عام للجامعه العربيه جيلس يف غرفة الشالء العجفاء وأمينها

 يانه لبيع فلسطني اليت طاملا خذلوهاشهود زور على صفقة جديده من صفقات اخل ، حضرت احلكومات واجلامعه العربيهاالسرائيليني

لالعتراف بيهوديه اسرائيل وحتدث عن قتلي اليهود ودعا  وختلوا عنها وسلموها لليهود، ووقف أوملرت يف املؤمتر ليدعوا الفلسطينني
ريكا مقترحاًَ لتقدميه الصلييب تعد أم بينما وقف حممود عباس وجتاهل قتل وجتويع الفلسطينني، واكماالًَ للمكر العرب للتطبيع معهم،

املسلمه يف فلسطني وسائر  مؤمتر أنابوليس الستصدار قراراًَ من جملس األمن به ليفرضوه على األمه لس األمن تتضمن ما اتفق عليه يف
حممود  وضواهنا ألتعجب من موقف الساسة الذين تنازلوا عن أربعه أمخاس فلسطني وف ، وإينسالم باسم الشرعية دينهم اجلديدديار اال

ومستنكرين للمؤمتر بعد أن رأوا بأم أعينهم الكارثة اليت  عباس ليتفاوض باسم الفلسطينني يف قصور مكه مث صرخوا أخرياًَ حمذرين
األخ الرئيس وال زال العميل  الرئيس حممود عباس وهل بعد استنكارهم للمؤمتر ال زال اخلائن حممود عباس هو يسوقهم إليها األخ

اليت ال  حممود عباس هو من يعترفون بشرعيته ، أما أن لكم أن تعودوا للعقيدة الصافيه س هو املدعو للحوار وال زال البائعحممود عبا
الدين والدنيا ، أما آن لكم أن تعلنوها واضحه صرحيه أنكم جماهدون  واحليل السياسيه واخلدع الدبلوماسيه اليت تضيع! تعرف التنازالت

والسنه، وأنكم تسعون ألقامه اخلالفة وأنكم  عه وتكفرون حباكميه اجلماهري وكل حاكميه سوي حاكميه القرآنلتحكيم الشري تسعون
اإلسالم من األندلس وحيت  العليا وحيت يكون الدين كله هللا ،وأنكم تسعون لتحرير كل شرب من ديار تقاتلون حيت تكون كلمة اهللا هي

تعلنوا  جهاداًَ واحداًَ ألمة واحدة ضد عدو صهيوين صلييب واحد ،أما آن لكم أن  ختوضونالشيشان،وأنكم وسائرااهدين واملسلمني
فلسطني وأنكم تكفرون وتتربؤون وتقاومون كل ما فرضته الصليبيه  برائتكم من اتفاقيه مكه ومن احترام االتفاقيات الدوليه اليت باعت

أنكم لستم حركة حترر وطين بل حركة مسلمة  ، أما آن لكم أن تعلنواويدهايه الدوليه لسلخ فلسطني ويسموا الشرع الدوليه اليت
األخوه واملوده لكل  وتؤمن بأخوه االسالم وال ترضي للشريعه بديال ، أما آن لكم أن متدوا حبل جماهدة تسمو فوق العصبية الوطنية

إال  ود روسية زائفة يف حذلقه سياسيه مل جتدوا من ورائهاختليتم عنهم من أجل وع ااهدين املسلمني مبا فيهم جماهدىالشيشان الذين
يتخلون عنكم حيت وأن وصمتوهم باإلرهاب والتطرف وال  ، أما آن لكم أن تعلموا من هم أخوانكم احلقيقيون الذين الاخلساره
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بأن ااهدين يف كل مكان  ، أما آن لكمني وحتريض األمة على ذلك، حيت وأن متلقتم الغرب بذمهمفلسط يكفون عن العمل لتحرير
 . وحممد دحالن ومن على شاكلتهم ويف لكم واًصدق من حممود عباسأأقرب أليكم و

  خري أخوانك املشارك يف املر وأين الشريك يف املر أين

 الذي إن شهدت سروك يف احليي وإن غبت كان أدناًَ وعينا
  مثل حر الياقوت إن مسه النار جاله البالء فازداد زينا

وتذكرمت األخ الرئيس ) يف العراق وعيوننا على بيت املقدس  أننا نقاتل(اذا تناسيتم وجتاهلتم أبا مصعب الزرقاوي رمحه اهللا الذي قال مل
 . يبيعكم يف أنابوليس وما قبلها وما بعدها الذي ما أنفك

  فمايل أراين وابن عمي مالكاًَ

 ميت أدنو منه ينأى عين ويبعد

 أنينوقربت بالقريب وجدك 

  ميت يك أمر للنكيته أشهد
 وان أدع للجلى أكن من محاا

 وإن يأتك األعداء باجلهد أجهد

 بكأس حياض املوت قبل التهدد وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم
 بال حدث أحدتثه وكمحدت هجائي

 وقدحي بالشكاه ومطرد

  :ين املسلمني يف فلسطنيخواا
الصهيوين ولن نتخلي عنكم بإذن اهللا مهما تراجعت أو   جهادكم وتصديكم للعدو الصلييبأننا وكل املسلمني وااهدين معكم يف

  .طائفه من ساستكم حيت وأن انتسبوا حلركات إسالميه تنازلت أو لفت ودارت

 . لنا وأموالنافإن األمر أمر دين وشرع األمر أمر فريضه عينيه األمر أمر بقعه من أقدس بقع اإلسالم نفديها بأرواحنا وأبنائنا وأه

 : خواين املسلمني يف فلسطنيا
املنظمات العلمانيه اليت باعتكم يف مدريد وأوسلوا وكامب  اجتمعوا حتت رايه اإلسالم وعلى طريق اجلهاد يف سبيل اهللا وانبذوا تلك

عل له خمرجا ويرزقه من حيث ال اهللا جي ومن يتق﴿وشرم الشيخ وأنابوليس وثقوا بربكم اخلالق الرازق وتوكلوا عليه  ديفيد وواي ريفر
 ﴾قَدراً شيٍء ِلكُلِّ اللَّه جعلَ قَد أَمِرِه باِلغُ اللَّه ِإنَّ حسبه فَهو اللَِّه علَى يتوكَّلْ ن﴿ ﴾حيتسب 

صاد عنهم محالت حرمام وبيضتهم ودمارهم وال أما مفيت آل سعود الذي يزعم ان ويل أمره هو حامي محي املسلمني واملدافع عن
أم هو باب للخري العميم  ؟ أهو حلقه من حلقات بيع فلسطني والتنازل عنهاهو قولك يف مرمتر أنابوليس األعداء وكيد الكفار فنسأله ما

وع اخلض استجاب له وطاملا أن سعود بن فيصل قد حضره شاهداًَ من شهود الزور على والربح الوفري طاملا أن عبداهللا بن عبدالعزيز قد
 تنطق أم أنك تنتظر ما سيلقنك أياه آل سعود الذين سنتظرون ماسيلقنهم للصليبني أفتنا أيها املفيت العالمه يف مؤمتر أنابوليس ملاذا ال

 . األمريكان

  :أما املتراجعون املتقهقرون
ا اهلجوم على أمريكا وتعجبوا من عدم بالشهاده واستنكرو املصححون الذين أعترفوا حبسين مبارك وليا ألمر املسلمني وشهدوا للسادات

باإلبالغ عمن يريد شراًَ بويل أمرهم حسين  أسامه بن الدن وكيف أم مل يستفيدوا من منح األمريكان والذين تعهدوا تسليم الطالبان
وجنله النجم الصاعد  كمأنابوليس أصفقه من صفقات تضييع فلسطني أم مثره من مثرات عبقريه ويل أمر مبارك فأقول هلم ماذا تقولون يف

 الصلييب الصهيوين لالستيالء على بالد املسلمني أم هو جناح آخر على الطريق يف مساء االستسالم لألمريكان أهو خطوه من املخطط

 . الذي بدأه شهيدكم السادات
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  : أما املتراجعون املرشدون

ودينها فيطالبوا بالصرب واالعتزال واألعداء ال يكفون عن العدوان  االذين يهينون األمه املسلمه ااهدة املعطاءه املضحيه القويه بر
سبحانه مث بطاقه أبنائها وجماهديها على رد العدوان  واستالب خرياا وأرضها ، يطالبوا بالصرب واالعتزال وهي قادره بفضل اهللا عليها

وأفغانستان وأفسدته وحولته هلزميه  خطط الصلييب األمريكي يف العراقمستعينة باهللا فأوقفت طليعتها املسلمه امل عنها ، وهي اليت تصدت
 . بشهاده املتراجعني مستمره ونزيف متدفق بشهادة األمريكان ال

 ملا زعمتموه من أمسعتمونا تصحيحكم املطول أيها املتراجعون أمسعونا ترشيدكم وتصحيحكم لألخطاء حول مؤمتر أنابوليس كما
أخليفه من خلفاء  أمركم اخلائن السفاح يرسل وفده ليشارك يف شهود الصفقه فما حكمكم فيه ؟ هو ويل، هذا أخطاء ااهدين

 أفتونا حيت تنكشف احلقائق وتظهر حقيقة التراجعات واملراجعات. والصليبني املسلمني الراشدين أم خائن فاسد مفسد موايل لليهود

يف معتقالت احلمله الصليبيه املعتزه بإمياا الثابته على احلق   القيود لألغلبيه املقهورهوأنا هنا أتوجه لألسود يف والتنازالت والترشيدات،
فسينكشفون سريعاًَ فها هو مؤمتر أنابوليس  ال يهولنكم الضجيج اإلعالمي للتراجعات والتنازالت: على اجلمر فأقول هلم والقابضة

عليه من رفض للظلم  املتراجعون يف احلقيقه يدعون لدين أمريكي جديد خيالف ما فطر اهللا الناس سرعان ما كشف حقيقتهم وهؤالء
لتلك الضجة االعالميه اليت تروج أن على املسلم وهو يري أعداءه يعتدون  ، فعندما ينظر أي مسلم مهما كان علمه ضئيالًَوالظاملني

الذي أرسله من املتراجعني حلسين مبارك  ني ويستسلم أو ينظر للخطابوعلى دينه وأرضه وحرماته أن ينعزل ويسبط ويستك عليه
تساق باإلراده  ، مث ينظر بعد ذلك حلكومة حسين مبارك وسائر احلكومات العربيه وهيفلسطني يشكرانه فيه على جهوده يف خدمة

 و الدين احلق إلنه خيالف ما فطر اهللا البشر عليههذا الدين األمريكي ليس ه األمريكيه ألنابوليس لتهويد فلسطني يدرك فوراًَ بفكرته أن

رمحه اهللا كما نقلنا عنه سابقاًَ ) مالكم أكس(الشهباز أو  من مقاومه الظلم ودفعه، وهذه احلقيقه البسيطه أكتشفها املناضل احلاج مالك
اإلسالم أين أعتقد بدين يؤمن باحلريه ولو  املسلم احلر املناضل ضد الظلم إن اإلسالم دين احلريه حينما قال عن دينه فقد اكتشف هذا

احلقيقه البسيطه العظيمه  ، هذهعيب فليذهب هذا الدين إيل اجلحيميسمع يل أن أخوض معركه من أجل ش كان على مره أن أقبل ديناًَ ال
 تضلع يف العلم ومن ورائهمعلى حداثه إسالمه ؛ بينما حياول أولئك املدعون ال يف اإلسالم أكتشفها احلاج مالك الشهباز رمحه اهللا

ليت حتاول أن تصيب  ااحلذر من هذه الفتاوي والدعاوى احلمله اإلعالميه احلكوميه أن يطمسوها ولذل على األمة املسلمه أن حتذر أشد
ضد أخوانه  العلم األمريكي ، ففقيه يفيت جبواز قتال املسلم حتتعيه ضد أعدائها الصليبني واليهودالدفا األمة مبرض فقدان املناعه
أن نصمت  لنصره املسلمني إال بإذن ويل األمر عميل الصليبيني ، والثالث يقول علينا ، وآخر يفيت حبرمه اخلروجاملسلمني يف أفغانستان

، هذه الدعاوى كلها تصب يف إلننا عجزة ضعفاء مساكني مشلولون صرف لتنميه أرزاقنا وتربيه عيالنا واألهتمام بدنيانانونسكت ون
مقصدي هنا الرد على تلك الدعاوى األخريه  األمه وهم أسعد الناس ا ولذلك فهم أكثر الناس هلا ليالًَ وتروجيا وليس ة أعداءمصلح
أنابوليس ومدى ضررها على  ونكشف لألمه املسلمة بعون اهللا حقيقتها ولكين هنا أشري لعالقتها مبؤمتر عليها تفصيالًَ إن شاء اهللا ردأفس

وتعاموا عن  قائلها أو قائليها أرادوا أن يسقطوا عجزهم وضعفهم على األمة بأسرها ه املرحلة اخلطره من تارخيها وكيف أناألمة يف هذ
 . وكيف أا قد أجهضت املخطط األمريكي البتالع املنطقه بفضل اهللا االنتصارات الضخمه اليت حتققها األمة يف أفغانستان والعراق

  :يا أمتنا املسلمه

خوانكم يف فلسطني وال تتخلوا عن جماهديها وال تتركوهم وحدهم بني إ ؤامره جديده ضد فلسطني وديار اإلسالم فقفوا معا مإ
بأنفسكم وأرواحكم وأموالكم وخربتكم  الساسه املساومني والعدوان الصهيوين الصلييب ؛ قفوا معهم بكل ما تستطيعون مطرقه

 باخلصوص ، وأتوجهيبيه والصهيونيه حيثما ظفرمت ا، طاردوا األهداف الصلهاإلي نفروا ا،كم ودعائكموعلمكم ومعلومات

واملسلمني ، وكيف رضييت بأن تتحول مصر لقاعده أمدادات   أين دورك يف صد العدوان عن اإلسالم:لألمه املسلمة يف مصر فأقول هلا 
واخلنوع اليت حياول أن يبثها  د واحذري من مسوم العجزاملسلمني فهيب واضي وتصدي حلمله الصليب واليهو للحمله الصليبيه على

خيدعون  واملتنازلني واملرشدين وحياول أن يبثها بعض مساسره التراجعات فيزعمون وهم فيكي النظام العميل على ألسن املتراجعني
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؟ م ؟ أين نتحد مع حسين مباركسألوهالتصدي إلسرائيل فأ انفسهم قبل أن خيدعوا غريهم إن علينا أن نتحد مع حسين مبارك من أجل
شرطه الفلسطينيه لضرب حكومه ال ؟ على تدريب اآلالف من؟ وعلى ماذا نتفق معهشرم الشيخ؟ أم يف أنابوليس يف أوسلو؟ أم يف

مداد واإل  مينع السالح ؟ أم على فرض احلصار على غزه حيتحممود عباس وحممد دحالن ؟ أم على شحنات األسلحة اليت ميد امحاس
على اعتقال وتعذيب كل من ينوي نصره ااهدين يف العراق  أم! غداء والدواء عن عامه الفلسطينني؟ بل مينع العن ااهدين
لقرارات واشنطن وتل أبيب ؟ أم على التنكيل  وفلسطني ؟ أم على حبس النساء واألطفال واملرضي على معرب رفح تنفيذاًَ وأفغانستان

  .جتاره الفساد االسرائيليه فيها  محايةباآلالف يف سيناء من أجل

 اهللا عليه وسلم أحرضكم وأناديكم وأناشدكم حبق ال إله إال اهللا ومبحبتكم لرسول اهللا صلي فيا قبائل سيناء العزيزه األبيه الكرميه

 .. يا جنود اإلسالم

  .. ويا معدن العروبه

  ..ويا أصل الشيم والعزه والكرامه

والتوحيد بينما يريدكم نظام مبارك اليوم أن تكونوا  يره العرب ليجاهدوا يف سبيل اهللا لينشروا اإلسالملقد هاجر أجدادكم من جز
أبنائكم وسلخ جلودكم وصعق  الفاحشة االسرائيليه يف منتجعات سيناء نظام مبارك الذي قتل شبابكم وسجن أجراء وخدم يف جتاره

واقتحم بيوتكم وانتهك حرماتكم يريد منكم أن تشاركوه يف حصار أخوه  مأعصابكم ونزع احلجاب والنقاب من على وجوه بناتك
سِبيِل اللِّه  أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي يا﴿، واهللا يريد منكم أن تنفروا يف سبيل اهللا والنسب يف فلسطني العقيده

 .﴾اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ  الدنيا ِمن اآلِخرِة فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي يتم ِبالْحياِةاثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِض
للصليبني واليهود على حصار أخوانكم يف فلسطني فإن أمريكا  وأوجه ندائي جلنود وضباط اجليش املصري فأقول هلم ال تكونوا عوناًَ

يا أَيها الَِّذين ﴿ وكونوا أنصار اهللا والرسول  قطاع غزه بني اليهود وبينكم فال تكونوا أنصار الصليب واليهوداملسلمني يف تريد أن حتصر
اللَِّه فََآمنت طَّاِئفَةٌ من بِني  نصارمن أَنصاِري ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحواِريونَ نحن أَ أَنصار اللَِّه كَما قَالَ ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريني َآمنوا كُونوا

حيتاجونه رغم   فمرروا ألخوانكم ااهدين يف فلسطني ما﴾فَأَصبحوا ظَاِهِرين  طَّاِئفَةٌ فَأَيدنا الَِّذين َآمنوا علَى عدوِهم ِإسراِئيلَ وكَفَرت
 .أنف الصليبني وعمالئهم

بعتث بوفودها إيل أنابوليس ليشهدوا بيع  املغرب اإلسالمي مغرب اجلهاد والرباط فأقول هلم إن حكوماتكمللمسلمني يف  وأوجه ندائي
حبال الود واخليانه مع  ااهدون يبذلون دمائهم وأرواحهم يف جهاد الصليبني وعمالئهم الذين ميدون فلسطني بينما أخوانكم وأبنائكم

 . الصهيونيه وعمالئها الصليبيهاسرائيل فقفوا مع أبنائكم وأخوانكم ضد 

جهادنا ولن نتراجع عن عقيدتنا ولن نتخلي عن األندلس   أشهدك أننا نعاهد اهللا أننا لن نلقي سالحنا ولن نتوقف عن:أميت املسلمه 
وزين وإن رغوال كشمري وال  البوسنه وكوسوفو وقربص وال القدس وحيفا وأم الرشراش وال بغداد وال كابل وال سبته ومليليه وال

  مؤمتر يف لندن وصالح الدين  عقدوا ألف مؤمتر يف أوسلو أو أنابوليس وألف

  هللا رب العاملني  عني اجلبناء وآخر دعوانا أن احلمدأوال نامت 

 . وصلي اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 . انتهي

 
  .وال تنسوين من صاحل دعائكم

  هللا أعادها امنقول عن شبكة احلسبة االسالمية
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