
المخطط اليهود أمريكي لحإتللا المنطقة!!
ثم بلد الحرم

عندما يستعرض المسلم حال المسلمين اليوم يجد أن الحروب ل تدور 
إل في بلداهم كذلك يجد أن المسلمين مضطهدين في كل مكان 
فهؤلءا إخواننا في فلسطين ، في إندونيسيا ، في الفليبين ،كشمير ، 
الشيشان ، البوسنة ، الهرسك ،العراق ، مصر ،سوريا ، الجزائر ، الخليج ... 
في كل مكان ، 
يتسأل لماذا هم بالذات ؟
فيجد الجابة واضحة جلية : انه مخطط يستهدف السلم و القضاءا 
عليه !
قال تعالي (( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم و يأبى الله إل أن يتم نوره 

32ولو كره الكفرون)).. التوبة 
. بدءا المخطط بإبعادا المسلمين عن داينهم بشتى الوسائل الممكنة 1

حتى تتعلق نفوسهم بالدنيا ويركنوا إليها وتحقق لهم الكثير من ذلك ...ولكن
نصر الله قريب

. ثم جاءا الستعمار أو الستخراب العالمي وحقق الكثير مما يخططون 2
إليه من فصل للدين عن الحياة ومن داعوة لتحرير المرأة و تحكيم غير شرع
الله ...الخ .

 . ثم كان وعد بلفور الخبيث ضد إخواننا في فلسطين لقامة داولة 3
لخوان القرداة و الخنازير لجمع شتاتهم لقامة داولة إسرائيل الكبرى ، 
مزقهم الله ومن أعانهم .

. ثم جاءا داور السيطرة على المسلمين ومقدراتهم والتحكم في 4
اقتصاداياتهم ، فكانت غزوتي واشنطن و نيويورك لتكون كالحمض الذي 
يكشف الصورة و الحقيقة الموجوداة ليعلنها العالم حرب صليبية ذات أبعادا 
واضحة ل يجهلها إل من يدس رأسه بالتراب 

 . فأفغانستان تعتبر مركزا إستراتيجيا يمكن من خلله التحكم في عدة5
أمور مهمة تخدم مصالح الغرب وعلى رأسهم الطاغوت الكبر أمريكا ، 
فيمكنهم التحكم في الدول المجاورة والحد من قوتها ( كالصين ، روسيا ، 
الهند ، باكستان ، إيران، الجمهوريات السلمية .. ) بالضافة لنفط بحر 
قزوين 

. ثم الن الحرب على العراق حتى يمكنهم تحقيق مصالح إسرائيل 6
لقامة داولتهم الكبرى وكذلك السيطرة على منطقة الخليج بشكل مباشر 
وقوي .

. و ل شك بأن السيناريو لم ينته فإيران أو سوريا غالبا ما ستكون هي 7
الهداف القادامة

 سنوات قادامة - إما على السعوداية أو 10. ثم يأتي الدور- ربما خلل 8
مصر.
إنه مخطط واضح المعالم فأفغانستان و القاعدة كانت بداية حقيقية 
لتحكيم شرع الله و العوداة إلى طريق العزة للسلم و المسلمين بالجهادا 
في سبيل الله وبداية لعمل إسلمي كبير يجمع شتات المة السلمية التي 



أرهقها الشتات و الفرقة ، وعندما أحس أعداءا الله بهذا بدءاوا العمل على 
تدمير هذا الكيان المسلم الذي بدءا يعد العدة لنصرة داين الله ولم تكن هذه 
الحداث (غزوتي نيويورك و واشنطن ) إل ذلك الحمض الذي اتضحت معه 
الحقيقة . وقد قالها كبيرهم أخزاه الله وجعله أسير بين أيدي المسلمين ج. 
بوش البن أما معنا أو مع الرهاب- السلم - وقالها الشيخ المجاهد نحسبه 
كذلك و الله حسبه انقسم العالم فسطاطين فسطاط الحق و فسطاط 
الباطل .
فلينظر كل منا أي الطريقين يختار ؟
وليكن الجميع على ثقة بأن الحرب قادامة فأعدوا لها العدة و أتقوا الله 
الذي إليه ترجعون فل تسلموا داينكم وأهليكم و أنفسكم للدنيا فل 
تستطيعون بعد ذلك أن تمنعوها من عدوكم .
أخوكم في الله السليماني 


