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 جالدوا مصر وعمالء أمريكا

 يرحبون بأوباما

 للشيخ أمين الظواهري

 ١٤٣٠ مجادى األوىل

 بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله
--- 

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان
 ابع من يونيو املقبل، فال مرحبا به يف مصر، وال أهال به وال قرر باراك أوباما أن يزور مصر يف الر

 ال مرحبا به يف مصر عمرو بن العاص، يف مصر الفتوح يف مصر صالح الدين يف مصر هازمة . سهال
 الصليبيني يف مصر العز بن عبد السالم وقطز وبيربس، ال مرحبا به يف مصر األزهر يف مصر العلم والرباط

 به يف مصر حسن البنا وحممد فرغلي وعبد القادر عودة وسيد قطب وعبد احلميد واجلهاد، ال مرحبا
 كشك وعمر عبد الرمحن وحممد عبد السالم وخالد اإلسالمبويل وعطا طايل وحسني عباس وعبد احلميد

. عبد السالم وعصام القمري وأيب عبيدة البنشريي وأيب حفص القائد وحممد عطا
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 يف استقبال املندوب السامي - رمحه اهللا - قع ألستعري أبيات أمحد حمرم وإين هنا يف استقباله املتو
 : الربيطاين مع تغيري طفيف

 جديد هلا الرماة عند وهل س ي رئ ال محل ما مصر أتسأل
 الوئيد الشعب وقعه وجرب قدما عرفته الذي السهم هو

 تبيد وال الغاصبون يبيد أرضا نزلت الغاصبني رئيس
 يذود من جنودك قهرت إذا عنها القهار الواحد ود يذ

 القعود القوم استسلم ما إذا مصر حبق القائمون وحنن
 عبيد أو لقومك جالوزةٌ أنا نبئت هل اريرت امل أخا

 مستقيد اهلضمية يبغي ملن فينا فليس عليك كذبوا لقد
 الوفود لك تقول ما اقب عو فاحذر إليك الوفود سعت إذا

 مجود أو جبن بالشعب وما مصر أمر مبالك أحد فما
دنيا وتلك القيود دنيا مضت ا تذم القيود وحتتقر 
 واللّحود املقابر لنا تقام موتى حنن أم ديارنا أتلك
 والوقود املؤجج اللّهب هم قوم مصر يف صيحيت أيسمع

 ت األبيض أن أوباما سريسل من مصر رسالة للعامل اإلسالمي، ولكنهم تناسوا أن وصرح البي
 رسائله قد وصلت فعال، فقد وصلت رسالته للعامل اإلسالمي حينما زار حائط املبكى، ووضع على رأسه

م، وهو الذي يزعم أنه مسيحيووصلت رسالته للعامل اإلسالمي حينما . قلنسوة اليهود، وصلى صال 
 خطبته، اليت تعهد فيها ببقاء القدس عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل، ) إيباك ( اللويب الصهيوين خطب يف

 ووصلت رسالته . واليت تعهد فيها أيضا بالدعم الكامل إلسرائيل، وبدعم الطبيعية اليهودية إلسرائيل
 وعد وهدد بإرسال للمسلمني ملا وافق وأقر العدوان الصهيوين على غزة، ووصلت رسالته للمسلمني ملا ت

 املزيد من اجلنود ألفغانستان، ومزيد من القصف ملناطق القبائل يف باكستان، ووصلت رسالته ملا أدار
 احلملة الدموية ضد املسلمني يف سوات، ووصلت رسالته للمسلمني من السجون السرية والعلنية، اليت

 جرام يف أفغانستان، الستقبال املزيد من تشرف إدارته عليها، بل ومن توسيع السجون احلالية مثل سجن با
 الضحايا املسلمني، ووصلت رسالته للمسلمني ملا استمر يف رفض تطبيق اتفاقيات جنيف اخلاصة باألسرى

على املسلمني يف احلرب الصليبية على اإلسالم، اليت يسموا باحلرب على اإلرهاب، ووصلت رسالته
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 ده مؤمتر مكافحة العنصرية يف جنيف حرصا على مشاعر للمسلمني ملا رفض أن حيضر وفد من بال
 إسرائيل، ووصلت رسالته للمسلمني ملا هدد بالتدخل يف باكستان للحفاظ على أسلحتها النووية، أي أنه
 يعترب أن تلك األسلحة ملك ألمريكا وحتت سيطرا، وعليها أن حتافظ عليها، ووصلت رسالته للمسلمني

 رسائله . األمريكية اجلرارة، اليت حتتل جزيرة العرب وأفغانستان والعراق عرب فوهات مدافع اجليوش
 الدموية وصلت وال زالت تصل للمسلمني، ولن حتجبها محالت العالقات العامة وال الزيارات املسرحية

 . وال الكلمات املنمقة
 هما رسالة كانت هذه رسائله اليت وصلت قبل أن يصل ملصر، أما اختياره لتركيا ومصر ليوجه من

 للعامل اإلسالمي، كما يزعم، فتحمل رسالة واضحة أخرى أن املسلمني الذين يرضى عنهم الصليبيون
 األمريكان، هم الذين يتركون اإلسالم، ويعتنقون العلمانية، وهم الذين يعترفون بإسرائيل، ويعقدون معها

 ن ينضمون حللف الناتو، ليقاتلوا حتت االتفاقات األمنية، ويشاركوا يف املناورات العسكرية، وهم الذي
 . راية الصليبيني يف أفغانستان

 وهي رسالةٌ لألمة املسلمة أن أمريكا تقف بال مواربة مع اجلالدين ارمني العمالء، الذين
 حياصرون الفلسطينيني، ويعذبوم، ويطاردوم، والذين حولوا بالدهم ملعتقل ضخم، والذين يورثون

 كا وللصليبيني احلكم بالقهر والتزوير ألبنائهم حىت يستمر الفساد واإلفساد والتبعية والعمالة ألمري
 . واليهود

 إا رسالةٌ صرحيةٌ أن أمريكا ال تقف مع اإلصالح والتغيري وسائر كلمات الدعاية األمريكية
 الكاذبة، ولكنها تقف مع استمرار األنظمة املستبدة املتعفنة، وتدعمها وتؤيدها، وتصدر هلا أجهزة

 . نا يف فلسطني التعذيب وكشف األنفاق وتفجريها فوق رؤوس املستضعفني من أهل
 هذه هي رسائل أوباما احلقيقية الفعلية، اليت وصلت للمسلمني، بغض النظر عما ميكن أن يقوله

 . من دجل وكذب ودعايات فارغة
 وإذا جاء أوباما ملصر، فسريحب به عبيده املنتفعون من مساعداته ورشاويه، أما أحرار مصر

 . فريفضونه وسياسته وجرائمه
 : اهللا يقول أمحد حمرم رمحه

أعدائه من احملتلّ يرى ال من عداوة البالد أبناء وأشد 
وشرائه بيعه عن ا ينأى كمجاهد بالده يبيع أفمن
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 إذا جاء أوباما ملصر فسريحب به جالدوها وسراقها ومفسدوها، الذين جعلوا مصر حمطة تعذيب
 وال زالوا حياصرون غزة، سريحب به سريحب به الذين حاصروا . دولية يف حرب أمريكا على اإلسالم

 زبانية التعذيب، ومزورو االنتخابات، وناشرو الرذيلة، وسريحب به جبناء مصر، الذين سلموا وفاء
 أمريكا . قسطنطني وأخواا لسجون األديرة، ليعذبن أو يقتلن، خوفا من غضب أمريكا وتزلفا هلا ومتلقا

 احلريات الدينية يف العامل، ولكنها ضغطت على احلكومة اليت تصدر وزارة خارجيتها تقريرا سنويا عن
 . املصرية لتسلم وفاء قسطنطني وأخواا، وتغاضت عن ذلك يف نفاق ظاهر وتواطؤ جلي

 أولئك الفاسدون سريحبون بأوباما، أما شرفاء مصر وأطهارها وصلحاؤها فيبغضونه يف اهللا،
 . ملشروع الصهيوين، لريتقي يف مناصب احلكم ويعتربونه جمرما عامليا، وسياسيا وصوليا خيدم ا

 سيحتفي بأوباما جزارو مصر وجمرموها، وسيتسابقون يف تقدمي اهلدايا له، املسروقة من أموال
 رمحه - وعرق ودماء املستضعفني، وأنا أقترح عليهم خريا من ذلك، أن يقدموا له ما اقترحه أمحد شوقي

 : فأستعري قوله مع تغيري طفيف . ضي حمكمة دنشواي ارم على من أرادوا تكرمي فتحي زغلول قا - اهللا
 إذا ما مجعتم أمركم ومهمتموا   بتقدمي شيئ للرئيس مثني

 خذوا حبل مشنوق بغري جريرة   وسروال جملود وقيد سجني
 وال تقرأوا شعري عليه فحسبه   من الشعر جرم خطه بيمني

 كل دفني وال تقرأوه يف احتفال بل اقرأو   ه بغزة يوم وداع
 فيا أهلنا يف مصر، كونوا أنصار اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وال تكونوا مـن املتـوددين

 : يقول املوىل سبحانه وتعاىل . ألعداء اهللا ودينه وأوليائه
 َولَ ْو كَ اُنوا َحادَّ اللََّه َوَرسُ وَلُه َلا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر ُيَوادُّوَن َمْن ﴿

 اْلِإيمَ اَن َوَأيَّ َدُهم بِ ُروٍح َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو عَ ِشيَرَتُهْم ُأْوَلئِ َك َكتَ َب فِ ي ُقلُ وِبِهُم آَباءُهْم َأْو َأْبَناءُهْم
 مِّْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري

 َعنْ ُه ُأْوَلئِ  َك حِ  ْزُب اللَّ  ِه َألَ  ا ِإنَّ ْم َوَرضُ  وا مِ ن َتْحِتهَ  ا اْلَأْنهَ  اُر َخالِ  ِديَن ِفيهَ ا َرضِ  َي اللَّ  ُه عَ  ْنُه
 . ﴾ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

ـاء  يا أحرار مصر وشرفاءها وصاحليها وجماهديها قفوا صفا واحدا يف وجه ذلك ارم، الذي ج
 الـصليبية يف العـراق يسعى باحليلة لينال ما فشل فيه يف امليدان، بعد أن أفشل ااهدون مشاريع أمريكا

. وأفغانستان والصومال
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 : يقول شكيب أرسالن رمحه اهللا
 مشدودا ببعضها الربمي مثل ها بعض العزيزة مصر إىل فانظر
 عبيدا تكون أن مصر أحرار طغى ولو القوي جار ولو حاشا

 وجنودا قوة أعظم فاحلق جبندهم الغالبون استعز مهما
 وقيودا سالسال حيملون ال أبناؤه الّذي الزمن أقبل قد

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


