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الجيش   بيان هل
للمرحلة   بداية السلمي

كلم !  خطير القادمة
ًا جد

الجيش      أصدره الذي البيان كان لقد
على   كرد أمير   السلمي مولناا خطابات

زعم   ,   فطالما للكثيرين مفاجأة المؤمنين
باقي     مع علقته أن ممتازة  الجيش الفصائل

الرسمي      نااطقه فقال القاعدة قادة وامتدح
) رحمه   الزرقاوي الشيخ النساء)  عن تعجز الله

الطراءات   ,     من ذلك وغير مثله يلدن أن
تنظيم ,    عن وقال إخوة   والثناء أناهم القاعدة

المجاهدين ,      هؤلء تحول فجأة ولكن الجهاد
( إلى (  وصفهم حسب دماء  البطال مصاصي

والمؤذناين     الئمة يستهدفون أموال ونااهبي
الناس   وعامة  !والمجاهدين

تفوق     بل درجة إلى اجرامهم وصل
 !الصليبيين

ألعيب     يفهم لمن التحول المخابرات وهذا
مثل  ,      فعلت أن سبق فالمخابرات ًا غريب ليس

السلمية    الجماعة مع في  هذا المسلحة
لقمة       وصلت حتى فيها تغلغلت حيث الجزائر

كوادر ,     بتصفية بدأت ثم المجاهدين الهرم
وثم     ,  السعيد الشيخ كاغتيال ًا سر المهمة

كبير   !    عدد وصفي علناية ذلك من بعد
  ( وصل  (  ثم الشديد للسف المجاهدين الخوة

حتى     الناس لعامة مذابح كرهها المرإلى
بيد       يده أكثرهم ووضع عنها وتخلوا الناس

المجرمة   !الحكومة

يتمعن  لسلمي     ومن الجيش قيادة بيان في
بهذا        يسير أناه يجد كاملة قراءة ويقرأه ًا جيد

 !المظلم الطريق

ردعهم       وعدم القاعدة ترك سبب عن فقالوا
الماضي     في حدهم عند  :وايقافهم

:اقتباس

عامة      المجاهدين يحّملون الناس من كثيرا
السكوت    والجيش إثم خاصة السلمي

تنظيم      ما على في الخوة بعض به يقوم
أنانا      غير شرعية، تجاوزات من القاعدة

ذلك  :بـ نابرر
من     -1 تعالى الله أعداء بقتال اناشغالنا
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،    المريكيين يعينهــم ومن  والصفويين
مع     -2 والدين السلم إخوة على الحفاظ

المجاهدين،   كافة
المشروع  -3 على الذي  الحفاظ الجهادي

جميعا،    المة ملك هو
أعداء      -4 قبل من ذلك استغلل من الحذر

والمسلمين، السلم
فرصة   -5 والرجوع       إعطاء للصلح كافية

 ، للحق
الجميل،     والصبر بالحكمة معاملتهم فآثرناا

لم     :[ قال أناس عن البخاري رسول  في يكن
يقول        كان سبابا ول لعاناا ول فاحشا الله

[ ،مع     جبينه ترب ماله المعتبة إسداء عند
الواجب  .النصح

أن  نافعا    غير يجِد لم  هذا

من   لفائدة القاعدة  إذن  ! ترك
فلم     أنافسهم ليصلحوا فرصة أعطيناهم

ًا يزدهم !إلتمادي

القاعدة      على أتباعهم محرضين قالوا ثم
بدء    عند ًا مبرر عليها  ليكون الحرب

:اقتباس

بعض       فقتلوا الناس هؤلء تطاول ثم ومن
ظلما  في    الخوة المجاهدين من وعدواناا

حتـى     هذه الثلثين عددهم تجاوز الجماعة
 الن،

أن     أتباعهم يفهموا أن القاعدة يريدون
والئمة      بل فحسب أناتم وليس يقتلوناكم

علماء      وهيئة الناس من والعزل والمؤذناين
 ! المسلمين

فعلوا     ماذا اناظروا عليهم فلتصبروا
 !لماصبرناا

:اقتباس

جّرأهم      الجميل الصبر هذا أن غير
قتل  المسلمين   أكثر،فاستحلوا من طائفة

أئمة   الهداف وخاصة مثل السهلة
أهل     من والعّزل والمؤذناين المساجد

علماء      هيئة في أعضاء ومنهم السنة
 المسلمين

على     الصبر ينفع ماذا السفاحين  رأيتم هؤلء
 !

الناس     عامة فقتلوا تمادوا  !لقد
سيوفهم     من أحد يسلم  ! فل



ليقافهم   !ولسبيل
والصليبيين     الروافض من أشد  !إناهم

:اقتباس

مشروعا      ).  هدفا السنة أهل عامة أصبح بل
وخاصة  ما     الغنياء لهم لهم يدفع أن فإما

أو       ينتقدهم من وكل يقتلوه، أو يريدون
هذه      مثل في خطأهم ويبين يخالفهم

فإناهم  فالقضية   الفعال لقتله يسعون
أسهل   وتبريرها .سهلة

وأخذ     وأصبح-  الناس بيوت على العتداء
أمرا  .سائغا أموالهم

ذكرها   التي تكون   الحداث قد البيان
لصقها ,      ليتم الصليبيين عملء نافذها صحيحة

و    السلمية العراق مطالبة   بدولة ثم من
تكرار     بعد والعتذاروالتعهد بالتعويض الدولة

قام ,     من فهم وإل يتم !    ذلك ذلك عند بها
صورة      , بأبشع وجعلها الدولة صورة تشويه

الناس     تعبئة يسهل ثم  ! لحربها ومن
وخاصة     المختلفة العلم وسائل وستعمل

كالجزيرة   الفضائية على  القنوات والعربية
  !!( مدى ( لتبيين المقاومةالشريفة استضافة

الدولة    جنود وإجرام  !بشاعة
الستخباراتية      اللعبة في داخل هذا كل

 !المفضوحة

الجيش    دخل لقد المخترق  إذن السلمي
من       بأمر السلم دولة ضد الحرب ًا استخبارتي

cia 
ثورة  مجلس    كمافعلت راية تحت العشرين

النابار  !افساد
بينهم      معارك ًا غد تسمعوا أن فلتستغربوا

السلم   دولة  !وبين
السلمي     الجيش جنود هنا والمصيبة

اناخدعوا   الذين بالشعارات المساكين
دولة     لقامة والسعي البراقة السلفية

الجيش !     جند من وكثير السلمي إسلمية
المؤمنين     أمير يبايعوا لم الذين

السلمية     العراق بدولة اللحاق ولكن أرادوا
مشروع      لهم بأن المخترقة القيادة أقنعتهم

إسلمية   !دولة

أنااشد   هنا أن    وأناا البطال الجيش جنود
الجيش      من وينسحبوا المؤمنين أمير يبايعوا

ليكوناوا  الصليبيين   حتى بيد ًا سلح
العراق     دولة بهم يضربون والمرتدين

الله   أعزها  السلمية



الناس       أكثر ولكن أمره على غالب والله
ليعلمون

البراق    منتدى من  منقول
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