
  بسِم اِهللا واحلمُد ِهللا والصالُة والسالُم على رسوِل اِهللا وآلِه وصحبِه ومْن وااله

  أيها اإلخوُة املسلموَن يف كِل مكانٍ 

  السالُم عليكم ورمحُة اِهللا وبركاتِه

  وبعدُ 

حشاهُ ، و باألكاذيبِ هذا اخلطابَ ومألَ ، الكوجنرسِ أمامَ االحتادِ حالةِ عنْ هُ خطابَ ألقى بوشُ فقدْ 

هذا الدجلِ لِ كمنْ األرضِ على ظهرِ دولةٍ أقوى زعيمُ يستحي الكيفَ   ليعجبُ املرءَ ، وإنَّ بالضالالتِ 

تستدعي كثرياً من ةٌ له، إ�ا ظاهر قُ ويصفِ بهِ بُ جَ عْ يـُ ها منْ ورؤوسِ هِ أمتِ سراةِ بنيَ وجدَ ، وكيفَ واالفرتاِء◌ٍ 

لَ قبِ وهلْ ، إىل هذا احلدِ سامعيهِ بعقولِ يستخفَ أنْ �ذا البوشِ األمرُ وصلَ ، فهلْ والتدبرِ التأملِ 

ها يف تضليلِ اجلرأةِ ذهِ هبكلِ يف العاملِ دولةٍ أقوى تتمتعُ وهلْ م؟ بعقوهلِ هذا االستخفافِ بكلِ مستمعيهِ 

إىل بوشَ ، ولنعدَّ كلميتنطاقِ هذا خارجاً عنْ يكونُ فقدْ ها، وعلى كلٍ ها ونشرِ وتروجيِ ا للضالالتِ وقبوهلِ 

  .يف الكذبِ السادرِ الصلييبِ 

ابِ بوشُ ادعى  ِ ا بنيَ ممأعرضُ دعاوى عريضةً أربعَ هِ يف خط   :واملغربِ املشرق

  .يف العاملِ واألمنَ احلريةَ تنشرُ هِ قواتِ أنَّ دعواهُ األوىل 

  .هِ حتالفِ قواتِ بفضلِ هِ على حريتِ حصلَ قدْ العراقَ بأنَّ دعواهُ الثانيةُ 

  .ثلثي القاعدةِ منْ على أكثرَ قبضتْ قدْ هُ حكومتَ أنَّ دعواهُ الثالثةُ 

  .مستقرةٌ يف أفغانستانَ األوضاعَ أنَّ دعواهُ الرابعةُ 

ِ لإلاألموالِ منَ مزيدٍ اعتمادِ  طلبِ يفمتكررٍ الدعاوى بإحلاحٍ هذِه◌ِ قرنَ مثَّ    .هِ أمنِ وأجهزةِ هِ اتِ على قو نفاق

احلقائقِ منَ عددٍ بالكذابِ الصلييبِ هِ رئيسِ وراءَ املنساقَ األمريكيَ والشعبَ ها الدنيا كلَ هنا نذكرُ وحننُ 

  ها.ضوءَ خيفيَ عبثاً أنْ الكذابُ الصلييبُ بوشُ حاولَ وإنْ حىت كالشمسِ   الواضحةِ 

وتنصبُ وفَ واخلهرَ القشرُ تنبل واألمنَ احلريةَ ال تنشرَ هِ قواتِ أنَّ هوَ بهِ الكذابَ الصلييبَ بوشَ رُ ما نذكِّ أولُ 

نسلِ منْ طاغيةٍ هلمْ حلكمَ اثُ م وتورِّ شعو�ِ يف حلومِ ينهشونَ كيفَ   هلمْ وختططُ همْ وحتميْ الفاسدينَ احلكامَ 

  .طاغيةٍ 

هم أمريكا تدعمُ كامِ من احلنوعٍ أيَ ، تظهرُ حىت إندونيسيااملغربِ منَ اإلسالميِ على العاملِ سريعةً نظرةً إنَّ 

  .على اإلرهابِ اليت تسميها احلربَ اإلسالمِ ا ضدَ يف حر�ِ هم مساعيَ وتباركُ 

بإخراجِ لذي أقرَ امصرَ حسين مبارك طاغيةِ أمثالِ ها منْ عمالئِ ها أمريكا على أيديِ اليت تنشرُ احلريةُ أينَ 

اءَ سالحَ عَ زَ ونـَ ،إسرائيلَ معَ املسلمةِ األمةِ معركةِ منْ مصرَ  الضغطَ ميارسُ و الشيخِ شرمِ مؤمترَ وعقدَ سين

  ، حسين مبارك الذي إسرائيلَ أمنِ أجلِ منْ الفلسطينيةِ اجلهاديةِ على املنظماتِ املستمرَ 



ونُ تكتظُ  االستسالمَ ويقاومونَ ،الشريعةِ حباكميةِ يطالبونَ الذينَ األحرارِ الشرفاءِ منَ اآلالفِ بعشراتِ هُ سج

هِ بعدِ ه منْ فُ لُ خْ ليَ هِ بنِ الالعدةَ ، حسين مبارك الذي يعدُ واملايلَ اخللقيَ واإلفسادَ الفسادَ وحياربونَ ،إلسرائيلَ 

  .مصرَ على قهرِ 

سعوديٍ لدينِ وجونَ ير ملكًا خالصًا هلم، والذينَ والعبادَ البالدَ يعتربونَ الذينَ سعودٍ لدى آلِ احلريةُ أينَ 

، ومألَ اإلسالمِ لبالدِ هم اجلرارةَ جيوشَ والنصارى وأدخلَ واىل اليهودَ وإنْ للحاكمِ والطاعةِ يدعو إىل السمعِ 

  .و�تكاً واعتداًء على احلرماتِ فساداً وإفساداً وسرقةً البالدَ 

�ا يف أمريكا، أينَ تعُ تمتال حبريةٍ هِ يف بالدِ )اإلف يب آي(مشرف الذي ترتعُ لدى برويزَ االستقاللُ أينَ 

يف الميةِ إسإمارةٍ وتدمريِ اآلالفِ عشراتِ قتلِ أمريكا علىمشرف الذي أعانَ لدى برويزَ االستقاللُ 

املخابراتِ تمكنيِ بباكستانَ بتدمريِ واهلندِ أمريكا وإسرائيلَ هدفِ لتحقيقِ ، ويسعى اآلنَ أفغانستانَ 

  هم يف السجونِ زجِ و الباكستاينِ النوويِ املشروعِ علماءِ معَ التحقيقِ منَ واإلسرائيليةِ واهلنديةِ األمريكيةِ 

  .واهلنودُ واليهودُ منها هم األمريكانُ الوحيدونَ املستفيدونَ يف محلةٍ كا�رمنيَ 

نتْ مثَ اً مستبدطاغيةً هُ أمريكا تعتربُ هذا هو الذي كانتْ مشرفَ أليسَ  م على صًا ملا أعا�َ صديقًا خملهُ أعل

-مثَ ،يف باكستانَ )الفي يب آي(يدَ وأطلقَ يف كشمريَ اجلهادِ وخنقِ يف أفغانستانَ املسلمنيَ دماءِ سفكِ 

راً    .اإلرهابِ كا ضدَ أمريلينكلوا �م يف حربِ النوويِ املشروعِ علماءِ منْ األمريكانَ نَ مكَّ -أخرياً وليس آخ

اءُ وأمثاهلَ هؤالءِ أليسَ  والقهرَ لرعبَ اينشرونَ ، الذينَ اإلرهابِ ا ضدَ أمريكا وحلفاؤها يف حر�ِ م هم أصدق

  .واخليانةَ واالستبدادَ والفسادَ والسرقةَ 

قدِ العراقَ أنَّ ما حدثَ لُ ك  بلْ واألمنِ باحلريةِ ال يتمتعُ العراقَ أنَّ الكذابَ الصلييبَ بوشَ بهِ ما نذكرُ وثاينْ 

منْ يقتلُ إلسالمِ لحماربٍ صلييبٍ إىل احتاللٍ لإلسالمِ عادٍ معلماينٍ مستبدٍ طاغيةٍ حاكمٍ سطوةِ منْ انتقلَ 

القواتِ لثكلى بأنَّ االيت تضحكُ الكذبةِ حتتَ العراقِ منَ ما يشاءُ ويسرقُ يشاءُ منْ ويعذبُ ويعتقلُ يشاءُ 

  .التائهِ الشاملِ التدمريِ أسلحةِ شبحِ عنْ تبحثُ يف العراقِ األمريكيةِ 

  .الصليبيةِ و الصهيونيةِ ملصاحلِ خدمةٍ ممزقةٍ إىل أشالءَ هِ وحتويلِ العراقِ يسعى لتقسيمِ احتاللٌ 

ذا ملْ :املخادعُ الكذابُ أيها الصلييبُ  العراقِ يف حمرقةِ اتِ باملئقتالكَ عنْ واحدةً كلمةً   كَ يف خطابِ تذكرْ ملا

  ؟ا�اهدِ 

  ؟الشاملِ التدمريِ أسلحةِ وهمِ عنْ واحدةً كلمةً   تذكرْ ملاذا ملْ 

أنَ الكذابَ الصلييبَ بوشَ بهِ ما نذكرُ وثالثُ  القاعدةُ ال زالتْ لعكسِ على ا، بلْ القاعدةِ ثلثيَ يدمرْ ملْ هُ هو 

يةَ ترفعُ اجلهادِ يف ميدانِ -اهللاِ بفضلِ - ، املسلمةِ هاتِ على أمةِ الصهيو صليبياحلملةِ يف مواجهةِ اإلسالمِ را

القاعدةُ دُ عَ ليت تـُ ااملسلمةِ واألمةِ اإلسالمِ ضدَ بلْ القاعدةِ ضدَ ليستْ الكذابُ ك أيها الصلييبُ معركتَ إنَّ 

طالئِ    ا.ا ومقدسا�ِ ها وعز�ِ كرامتِ   عنْ -اهللاِ بعونِ -عها املقاتلةِ إحدى 



ا�رمةِ كَ أمنِ وأجهزةُ فأنتَ واألراجيفِ األوهامِ منَ ذلكَ إىل غريِ أرباعِ والثالثةِ والثلثنيِ النصفِ أما أكذوبةُ 

كَ حلفائِ وأنفُ كَ أنفُ مَ رغُ وإنْ اتساعٍ و ومنوٍ يف ازديادٍ -هِ ومنتِ اهللاِ بفضلِ –القاعدةَ أنَّ يعلمُ منْ خريُ 

ها أنَّ إلدراكِ التأييدِ و هم بالعونِ وجماهديها ومتدُ القاعدةَ حتتضنُ املسلمةَ األمةَ وخُري مْن يعلُم أنَّ ، الصهاينةَ 

ربُ القاعدةَ    .واملسلمنيَ اإلسالمِ عنِ وتدافعُ كَ صليبِ حتتَ يقفونَ منْ كلَ   وحتاربُ كَ حتا

-وسلمَ عليهِ صلى اهللاُ -اهللاِ رسولُ ، كما تتبعَ ينبضُ فينا عرقٌ ما كانَ كَ نتتبعَ أنْ هُ سبحانَ اهللاَ ونعاهدُ 

  .هِ وتأييدِ اهللاِ بقوةِ األشرفِ بنَ وكعبَ أيب احلقيقِ ابنَ بسراياهِ 

على اليت تشنُ ذه احلربِ همبدى محاقةِ عاقلٍ أيِ إلقناعِ كافيةً   كانتْ   على ا�اهدينَ احلربِ منَ عامنيِ إنَّ 

لنا ، فليسَ إلجنليزِ واالروسِ منَ كَ سبقَ منْ مبصريِ ال تعتربُ كذابٌ   أمحقٌ كَ ألنَ ، ولكنْ واملسلمنيَ اإلسالمِ 

انِ ومعَ كَ معَ  الُ إال القتلُ من حيلةٍ كَ قطع   .املصريِ وبئسَ كم إىل جهنمَ وإرس

بيةَ ك وقطعانَ كَ جنعلَ بأنْ نا العزمَ عقدْ إننا قدْ  بعوِن اِهللا التاريخِ عربَ مٍ جمر لكلِ عربةً اخلونةَ وحلفاءكَ الصلي

  .وقوتِهِ 

كَ جرائمِ بفعلِ تتصاعدُ و وتتزايدُ بلْ موجودةً ال زالتْ سبتمربَ منْ يف احلادي عشرَ تسببتْ اليت الدوافعَ إنَّ 

رفْ ملْ أنزلوا بكم هزميةً الذينَ عشرَ ، والتسعةُ كَ ومحاقاتِ  رخيُ يع ليسوا فلتةً وواشنطنَ كم يف غزويت نييوركَ ها تا

عةُ ولكنْ ، التاريخِ فلتاتِ منْ    .الطريقِ على نفسِ م يسعونَ إخوا�ِ منْ مالينيُ ، وهناكَ للجهادِ هبتْ أمةٍ هم طلي

  :ملشركي قريشَ -عنهُ اهللاُ رضيَ –ثابتٍ بنُ حسانُ هُ ما قالَ الصليبينيَ منَ ولغريكَ لكَ نرددُ وحننُ 

اءُ وانكشفَ الفتحُ تغربوا عنا اعتمرنا    وكانَ فإما    الغط

  يشاءُ منْ فيهِ اهللاُ يعزُ     يومٍ وإال فاصربوا جلالدِ 

اعاتِ وأحكمْ كَ أهدافَ حصنْ الكذابُ أيها الصلييبُ بوشُ  املسلمةَ مةَ األفإنَّ كَ أمنِ إجراءاتِ وشددْ كَ دف

ها بعضِ رايا يف إثرِ سإليكَ ترسلَ على أنْ العزمَ عقدتِ قدْ وواشنطنَ نييوركَ سريةَ لكَ اليت أرسلتْ ا�اهدةَ 

  .اجلنةَ وتطلبُ املوتَ حتملُ 

أيها الصلييبَ أينَ إال فمنْ ، و تستقرْ ملْ يف أفغانستانَ األوضاعَ أنَّ الكذابَ الصلييبَ بوشَ بهِ نذكرُ رابُع ما و 

وتِ اهللاِ بعونِ –نشنُ الكذابَ  ِ قطاعِ منْ كَ وعمالئِ كَ على قواتِ اهلجماتِ -هِ وق أينَ ، ومنْ ونةِ واخلالطرق

ئلَ إليكُ نرسلُ الكذابُ أيها الصلييبُ  يستطيعُ ، وهلْ كمكم وافرتاءاتِ أكاذيبَ نا اليت تتحداكم وتكشفُ م رسا

وهلْ ؟كانُ مرياألاجلنودُ عنهُ يدافعُ ؟ أمْ هُ عنايدافعو لحرساً أفغاناً يوظفَ أنْ كره زي الدميةُ كَ عميلُ 

ضطرونَ ؟ وملاذا توقعٍ ملموقعٍ منْ كَ قواتُ وملاذا ترتاجعُ ؟كابلَ   خارجَ تنتشرَ أنْ املتحدةِ ألممِ اقواتُ يعُ تستط

يف املخدراتِ ارةً وجتو�باً وهتكاً لألعراضِ سرقةً البالدَ اليت مألتِ املأجورةِ على العصاباتِ لالعتمادِ 

همُ كم الصليبيةِ لتِ محمنْ عامنيَ ال زالوا بعدَ الطالبانَ أنَّ الكذابُ أيها الصلييبُ كم؟ وملاذا تسلمونَ باعرتافِ 

  ؟م يف أفغانستانَ عليكُ األكربُ اخلطرُ 

  .كَ ألكاذيبِ الفاضحةِ احملرجةِ األسئلةِ هذهِ على كلِ الكذابُ أيها الصلييبُ أجبْ 



ذا ملْ النبوةِ كالمِ   منْ الناسَ مما أدركَ إنَّ (:وسلمَ عليهِ صلى اهللاُ   اهللاِ رسولُ قالَ  ما   فافعلْ ستحِ تاألوىل إ

  .)شئتَ 

طبَ األمريكيُ أما الشعبُ  وآباءِ على أمهاتِ :هلمفنقولُ قليلةٍ بعباراتٍ هُ ، فإننا خناطبُ بوشُ هُ الذي خا

ِ أمريكا يف فلسطنيَ أن يتذكروا جرائمَ كلما استلموا تابوتاً عائداً للوطنِ   األمريكينيَ اجلنودِ  والعراق

يزرعُ منْ أمريكا إنَّ أمريكا. يا شعبَ أصدقاءِ وجوانتانامو ومعتقالتِ وكشمريَ والشيشانَ وأفغانستانَ 

  .ال جيين الوردَ الشوكَ 

عليهِ صلى اهللاُ –النيبِ رايةِ حتتَ اجلهادِ مليادينِ كِ مجاهريِ عودةِ فهنيئاً لكِ املسلمةُ أيتها األمةُ أما أنتِ 

 جمرمي يف، وال ترتددي يف اإلثخانِ إىل اجلنةِ كِ ، وادفعي شهدائِ كِ على أعدائِ دي، فشُ املنصورةُ -وسلمَ 

  ).م مؤمننيَ كنتُ   إنْ وهُ ختشَ أنْ أحقُ م فاهللاُ قال تعاىل (أختشو�َ الصهيوصليبيةِ 

  .سلمَ و هِ وصحبِ هِ وآلِ نا حممدٍ على سيدِ ، وصلى اهللاُ العاملنيَ ربِ هللاِ احلمدُ دعوانا أنِ وآخرُ 


