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مبادرة عبداهلل  ...واخليانة العظمى
حمرم  1423هـ  -مارس/آذار  2002م

ِِ
احلمد هلل القائل{ :يا أَيـُّها النِ ِ ِ
احملجلني،
ني} ،والصالة والسالم على إمام اجملاهدين ،وقائد الغخِّر َّ
َ َ ُّ
َّار َوالْ خمنَافق َ
َّيب َجاهد الْ خكف َ
النيب األخمي األمني ،وعلى آله وفحابته الذين محلوا الراية وذادوا عن حياض اإلسالم ومحى املسلمني ،وبعد:
قال تعاىل{ :إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أَنزلْنَا ِمن الْبـيِّـنَا ِ
َّاس ِيف الْ ِكتَ ِ
ت َوا ْهلخَدى ِمن بَـ ْع ِد َما بـَيَّـنَّاهخ لِلن ِ
اب أخولَـئِ َ
ك يَ َلعنخـ خه خم اللهخ
َ َ خخ َ َ َ َ
ويـ ْلعنخـهم ِ
الالعنخو َن}.
ََ َ خ خ
إىل أمة املليار ،أمة اجلهاد ،أمة الشهادة واالستشهاد ،إىل األمة اليت جاءت لتكون خري أمة أخخرجت للناس؛ إىل أمتنا
اإلسالمية .ما أشبه الليلة بالبارحة ،وما أكثر العرب وأقل االعتبار ،وكم جترعنا كموس الذل ،وفارقنا اإلباء حني توىل أمرنا
األذالء.
أمتنا املسلمة:
إن الذي ينظر بعني البصرية ،ويعي لغة العقل ،ويسرب غوائر األحداث ليعلم علم اليقني أن األمة قد أفاقت من غفوهتا،
وعرفت طريقها بعد أن اتضحت هلا مالحمه ،وبرزت هلا عالماتخه ،وعلمت أنه إذا كان احلِلم َمفسدة كان العفو َم ْع َجزة،
حس ٌن إال على ما أضر بالدين ،واألناةخ حممودةٌ إال عند إمكان الفرفة .فانتفضت انتفاضة األقصى ونطق
وأن الصرب َ
احلجر يف أكف اجملاهدين األبرار الرجال والنساء ،الصغار والكبار ،فحاول اليهود الفرار عبثا فلم جيدوا هلم ملجأ
اجلدر ،يواجهون أجسادا تتفجر تخذيقهم املوت ،وتخطاردهم بالرعب ،وتصيبهم بالزلزلة
فأفبحوا مكشوفني من وراء خ
فصاروا كاحلمر املستنفرة فرت من قسورة.

تد ُّك حصونه ،وتفضح كربياءه ،وتخ ِ
بط خل سحره ،وتـخ َعِّري كل الرايات اليت
مث جاءت غزوة نيويورك تشعل ديار خهبَل العصر ،خ
سارت وراءه ،وتعلِ خن بداية النهاية له -بإذن اهلل.-
إن هذه األحداث العظيمة هي اجلهاد املبارك الذي وافل مسريه حنو اهلدف املنشود ،واخلرب املوعود ،وجاء ليفضح
األمر ليس لنا" ،مل خيعد
تلك املقولة اهلزيلة واحلجة املدحوضة ،فهذه املقولة" :ماذا عسانا أن نفعل؟ ليس بأيدينا شيء ،خ
مطالب
قلب وال يرضاها ضمريٌ حي ،يف ظل األحداث الدامية اليت تتعرض هلا أخمتنا ،فالكل
ٌ
هلا مكا خن وال يتَّسع هلا ٌ
اليوم باجلهاد والعمل اجلاد ،وعلى القيادات الشعبية جبميع شرائحها أن تتحرك لوقف هذا النزيف اهلادر ،وفضح تلك
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ٍ
وإرهاب يف ظل هذه
اخليانات املكشوفة ،ومن مل يستطع احلركة من هذه القيادات بسبب ما وقع عليه من ضغط
األنظمة فال أقل من أن يفسح اجملال لغريه من الطاقات اجلريئة والقادرة على التغيري ووضع األمور يف نصاهبا الصحيح،
وليحذر من القعود والتخذيل ،وليتجنب عملية الرتبص املذموم واالحتكار احملرم ،فاجلهاد الذي أخرج أولئك الفتية
ِ
ِ
ث َو َج ُّ
انسلَ َخ األَ ْش خه خر ْ
وه ْم َواقْـعخ خدواْ
ني َحْي خ
احلخخرخم فَاقْـتخـلخواْ الْ خم ْش ِرك َ
ص خر خ
وه ْم َو خخ خذ خ
دمتخ خ
وه ْم َو ْ
اح خ
الذين استجابوا لقوله تعاىل{ :فَإذَا َ
َهلم خك َّل مرفد} ،إن هذا اجلهاد ِ
فاجلهاد ٍ
ماض إىل يوم القيامة ،أما حنن
قادٌر على إخراج وَتريك غريهم من أبناء األمة،
خ
خْ َ ْ َ
ال ذَ َّرةٍ َخْيـرا يـََرهخَ ،وَمن يـَ ْع َم ْل
فأيامنا معدودة ،وسنقف بعدها بني يدي اهلل -عز وجل{ ،-فَ َمن يـَ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
كأفراد خ
ال َذ َّرٍة َشًّرا يـََرهخ}.
ِمثْـ َق َ
أمتنا املسلمة:
ال يزال أبو ِرغال يتكرر يف األمة منذ ٍ
قرن من الزمن بشخصه وشخصيته الغادرة ،يسعى لكسر الشوكة ،وتنكيس الراية،
ووأد اجلهاد ،وإنفاذ الكفر وتثبيت أركانه؛ وما مبادرة األمري عبداهلل بن عبدالعزيز (فهيوأمريكية بثياب احلكومة
السعودية) إال حيلة من حيل أيب رغال ،وممامرة وفورة من فور اخليانة املتكررة يف تاريخ حكام املنطقة جتاه قضايانا
ٍ
بشكل خاص.
بشكل عام ،وقضية األقصى
فهو إن أعلن ذلك فإمنا يسري علي هنج والده الذي أجهض انتفاضة عام 1936م 1354 -هـٍ ،
بوعد كاذب منه ومن
احلكومة اإلجنليزية ،فخدع الفلسطينيني وأوقفوا االنتفاضة واستمر االحتالل اإلجنليزي حىت عام 1948م 1366 -هـ
حني خسلِّمت فلسطني لليهود ،وهو بذلك أيضا يسري على هنج أمثاله من احلكام اخلونة الذين سريوا اجليوش السبعة
بقيادة اإلجنليز َتت قيادة (كلوب باشا) رجل احلكومة اإلجنليزية ،فقضوا بذلك على التحرك الشعيب اجلاد لتحرير
فلسطني ،فأكملوا املمامرة ووقعوا هدنة بوقف القتال وذلك يف عام  1367هـ 1949 -م .أما خيانتهم العظمى
فكانت يف أوسلو عام  1412هـ  1992 -م للقضاء على انتفاضة األقصى األوىل.

أمة بأكملها بدافع ِ
خبيانة أوىل القبلتني وثالث املسجدين وعمد إىل وأد قضية ٍ
وإن كان اليوم قد تقدم ِ
شهوة امللكن فال
ٍ
بكذبة كذهبا هو
َغرر يف ذلك وال َع َجب؛ فقد خان من قبل احلرمني الشريفني حني أباح أرض احلرمني لألمريكان
ندخ خل فيها مطلع
وإخوانه على األمة ،وهي ضرورة االستعانة هبم وملدة ثالثة أشهر ،وإذا هبا خ
متتد إىل أيامنا هذه واليت خ
السنة الثالثة عشر من إباحة أرض احلرمني للكفار!

يح هلا يف الوقت الذي تتخذ فيه
اضح لدولة اليهود الغافبة ،و ٌ
متكني فر ٌ
وال شك من أن هذه املبادرة إمنا هي إنفاذٌ و ٌ
القوات األمريكية قواعد عسكرية على أرض احلرمني لتهديد املنطقة وضرب الشعب العراقي املسلم .أما التصرحيات بأن
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تصرحيات جوفاء ،ولو كان له من األمر شيءٌ لقام
النظام السعودي لن يسمح باستخدام أراضيه لضرب العراق ،فهي
ٌ
بإخراج القوات األمريكية احملتلة من بالد احلرمني.
أمتنا املسلمة:
إامان ٍ
يوضح ،وأجلى من أن ي َّبني ،واملصري الذي فاروا إليه دليل ٍ
وغرية عند أبناء
إن مصري الطغاة واخلونة أوضح من أن َّ
خ
خ
األمة ،فها هو امللك عبد اهلل بن الشريف حسني قختل على يد ٍ
بطل من إبطال فلسطني ،وهاهو أنور السادات الذي
رموه باخليانة مث ساروا على دربه قختل على ِ
يد ٍ
بطل من أبطال مصر املسلمة خالد اإلسالمبويل ،وهاهم اخلونة والعمالء
الصغار والكبار يالقون نفس املصري والذي جيب أن يلقاه كل خائن.

أمتنا املسلمة:
ط مفضوحةٌ تعريفها يف قاموس السياسة:
إن هذه املبادرات يف لغة اإلعالم الفرعوين ما هي إال ممامرةٌ وقحة ،وخط ٌ
الردة"؛ حيث املنافرة واملظاهرة للكفار على املسلمني
"الكراسي مقابل اخليانة" ،أما تعريفها يف قاموس الشرع فهيِّ " :
سع املسلم -كائنا من كان ومهما كان حاله
واملعدودة يف ديننا من نواقض اإلسالم العشرة املخرجة من امللة ،واليت ال يَ خ
وظرفه -إال أن يتربأ منها ومن فاعلها ،حيث أهنا من أفعال الطواغيت ،وال يقوم إاما خن املرء حىت يكفر بالطاغوت؛
ِ ِ
ِ ِ
ك بِالْعخ ْرَوةِ الْ خوثْـ َقى}.
استَ ْم َس َ
{فَ َم ْن يَ ْك خف ْر بِالطَّاغخوت َويـخ ْمم ْن بِاللَّه فَـ َقد ْ

أمتنا املسلمة:
ص ُّم أخذنيه
ئد شعبا خ
إن الذي يبيع شربا يبيع دولة ،والذي يرخص قطرة دم ال يبايل بأهنا ٍر منها ،ومن يَ خ
يئد أمة ،والذي يَ خ
اليوم يخغمض عينيه غدا .فيا أمة اإلسالم ثوري على الظلم والطغيان ،على اجلور والعدوان ،على ال خذ ِل واالمتهان ،فليس
اخلبز بأعز عندنا من ديننا ،وال األموال بأغلى علينا من أعراضنا ،وال املوت بأفعب يف ِح ِّسنا من حياة الذل واهلوان،
فالوسيلة ممكنةٌ ومتاحةٌ لكل فرٍد من أفر ِاد أمتنا ،وهي كالتايل:
 رفض املبادرة االستسالمية ،والسعي حلشد األمة للخروج مبظاهرات ٍٍ
وعصيان مدين حىت سقوط
شعبية
احلكومات اخلائنة.
 السعي للخروج على أئمة الكفر والنفاق الذين ارتدوا عن دينهم وخانوا أمتهم وقتلهم. ضرب املصاحل األمريكية املنتشرة يف العامل بشكل عام ،وعلى ٍِ
بشكل
أرض أمتنا العربية واإلسالمية
خاص.
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 مقاطعة البضائع األمريكية واليهودية.طعنة بسكني ،أو ٍ
بطلقة من رفاص ،أو ٍ
 قتل األمريكان واليهود ٍرمية حبجر  ...إخل.
 دعم اجملاهدين والوقوف وراءهم والشد من أزرهم و ِالدعاء هلم.
شعبنا الفلسطيين:
تثبت يوما بعد
ت خ
أهل لقطفها ،فما ِزلْ َ
فعل أنت رائده ،والتضحية ٌ
مثن أنت باذله ،والعزة والكرامة مثرةٌ أنت ٌ
إن البطولة ٌ
غال واملقدسات دوهنا الدماء واألرواح .فامضوا على بر ِ
يوم ِ
لألمة بأسرها أن الدين ٍ
كة اهلل وسريوا على هدى منه وتوفيق،
ْ
خ
الدرةِ
اضكم أعراضنا ،وأبناؤكم أبناؤنا ودم ُّ
وحنن ماضون على طريق اجلهاد ،باقون على العهد ،فدماؤكم دماؤنا وأعر خ
وإخوانه لن يضيع هدرا ،وواهلل الذي ال إله إال هو سننصركم ولن خنذلكم ،حىت يتم النصر وتعود فلسطني إسالمية أو
َّ ِ
َي خمن َقلَ ٍ
ب يَن َقلِبخو َن}.
ين ظَلَ خموا أ َّ
َ
نذوق ما ذاقه محزة بن عبد املطلب -رضي اهلل عنهَ { ،-و َسيَـ ْعلَ خم الذ َ
اللهم انزع امللك من طواغيت العرب والعجمِّ ،
عز فيه
وول علينا ِخيارنا ،وافرف عنا ِشرارنا ،وأَبْ ِرم هلذه األمة أمر رشد ،يخ ُّ
أهل طاعتك ،ويخذل فيه أهل معصيتك ،ويخممر فيه باملعروف ،ويخنهى فيه عن املنكر.

