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الرحيم الرحمن الله بسم

الكبير الوأسط الشرق مخطط
وأخيانة القديم الصهيوني الحلم بين

 المرتدين العملءا الحكام

يهممود مممن للمة التاريخيين العأداء مع ملحمتنا تزال ل
.جديدة فصول عأن تكشف وأصليبيين

وأالهممدف السممباب تعددت ؛جيورجيا إلى فرساي فمن
.أهله وأأبيدوأا السلما دمروأا ؛وأاحد

البربريممة عألممى القضاء " ؛راية الصليبيون رفع بالمس
إدخممال العثماني، التسلط  من)1( الجزائريين تحرير البحرية،
.فرنسا زعأمت كما ،" المسيحية الغربية الحضارة

العممالم " دمقرطممة شممعار المريكيممون يرفممع وأاليمموما
تعرفممه الممذي الركممود مممن السمملمين وأإخممراج السمملمي

القيممم وأإدخممال المتخلفممة عأقائدهم من وأتحريرهم المنطقة
تممدخل أوأ عأنيفممة ثممورات ... " لتجنممب)2( المسمميحية الغربيممة
التغييممرات في التحكم ضمان  أي)3( " الجنوب في عأسكري

وأخاصممة مفاجممأة أي وأتجنممب مصالحها يضمن بما السياسية
التممدخل إلممى سمميدفعهم مممما الجهمماد شممباب طممرف مممن

حروأبهممم عألممى بنمماء مسممبقا عأاقبته يعرفون الذي العسكري
العمممراق فمممي الحاليمممة وأتجممماربهم السممملما ممممع السمممابقة

وأالشيشان.  وأأفغانستان

تحت العالم عألى أمريكا به خرجت الذي المخطط إن
كالحريممة أهممدافا أظهر وأإن الكبير، الوأسط الشرق مسمى
وأارتفمماع الحريممات فقممدان عألى بناء المرأة وأترقية وأالتعليم

ُينظممر أن ينبغممي -  ل - زعأموا المرأة وأاضطهاد المية نسبة
..منفصل حدث أنه عألى إليه

إلممى الراميممة المخططممات سلسمملة فممي حلقممة هو بل
مممؤتمر فممي الخلفممة بتقسمميم بدايممة المة هذه عألى القضاء

LE جريدة 1  MATIN08"  ملفممت تطممابق "العممراق الجرائد  مقال
قنيفي. الدين نصر للكاتب  ما2004 جوان

صلب في وأالسلمي العربي : العالمG8 قمة المصدر: مقال نفس 2
الموضوع.
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السمملمي العالم قسم الذي بيكو سايس مؤتمر ثم فرساي
منممذ المة قلب في الصهيوني الكيان غرس ثم سجون، إلى
أعألنممت الممتي ديفيممد كممامب معاهدة ثم المشؤوأما بلفور وأعأد
شممرما مممؤتمر ثممم الصممهيوني العممدوأ مممع الحممرب حالة نهاية

طبعمما، وأاحد جانب الستراتيجي... من السلما وأخيار الشيخ
المممة وأّرثممت الممتي المرتممدة العربيممة الممدوأل كممل تبنته الذي

العأممداء أطممماع جعل مما ضعف عألى ضعفا وأزادتها الهزائم
عألممى العالمي الكفر رأس أمريكا وأشّجع يوما بعد يوما تزداد

السمملمي العممالم وأاعأتبممار العلممن إلممى المبممادرة هذه إخراج
للعقيدة فيه رائحة وأل للتاريخ فيه وأجود ل باهت كيان مجرد
صممليبي " يحكمممه الطلسممي وأراء ممما " مجمع مسمى تحت

... مممن)4( المريكيممة الحكومممة فممي وأزيممر برتبممة أمريكممي
وألة مجممرد إلممى الممدوأل هممذه رؤسمماء يحممول مما وأاشنطن،

الصممهيونية وأالرادة الصممليبية الرغبممة وأفممق يسيروأن وأسعاة
عألمى التممرد يريمد حمر كل بالنيابة يقمعون سجون وأحراس

وأالنحطمماط المممتردي الوضع لهذا حد وأضع أوأ القائم الوضع
المة.  تعيشه الذي مسبوق الل

هممؤلء حكممم تحممت إليه وأصلنا الذي المزري الوضع إن
حالممة إعألن إلممى المة يدعأوا العجزة الخونة العملء الحكاما

المخططممات هذه لمواجهة العاما وأالنفير القصوى الستنفار
لن التي الراية باختيار فائقة بعناية المواجهة مخطط وأإعأداد
المجاهممدين بأيممدي الخالصممة التوحيممد رايممة سمموى تكممون

مممن وأحملتهمما العميممة الرايممات كممل مممن وأالتممبرؤ الربممانيين
عألممى المانممة سرقوا الذين العجزة الخونة المرتدين الحكاما

وأخسارا.  ضعفا إل زادوأنا وأما غفلة حين

العجممزة الخونممة الحكاما هؤلء لمحاسبة الوأان آن لقد
وأالنممار... بعممدما الحديممد بقمموة أيديهم من المانة وأاسترجاع

ّولوا مممن أسمميادهم إشارة رهن وأدمى عأرائس مجرد إلى تح
مركممز إلممى فعل العممودة المممة أرادت إذا ؛وأصممليبيين يهممود

وأكممل لهمما سممبحانه اللممه اصممطفاه الممذي وأالشممهادة الريممادة
يعنممي كلفنمما، مهممما العينممي الممواجب هممذا عأممن تقمماعأس

إلممى الراميممة وأمخططمماتهم المجرميممن لهممؤلء الستسمملما
ليسممهل العممالمي الصهيوصممليبي الكيممان فممي المممة تممذوأيب
الدوألمة ل وألمما النهريمن بيمن مما دوألممة حلممم تحقيمق عأليهمم

العالمية...  اليهودية

وأالقوقمماز الندلس بواكي... وأدروأس تنفعنا لن وأيومئذ
الشممرقية وأتركسممتان وأمليليمة وأسمبتة وأكشممير وأفلسمطين
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قوة وأل حول وأل ربي رحم من إل معتبر... وأل تتكرر وأتيمور
بالله...  إل

وأمجالسممة صممباحا المممة جراحممات عألممى التبمماكي أممما
الحقيقممة فممي فهممو المنابر عألى لهم وأالدعأاء مساء جارحيها
شممرعأية مممن لهممم يعطممي بممما جريمتهممم، فممي لهم مشاركة

وأخيممانتهم وأردتهممم كفرهممم المسمملمين عأامممة عألممى يلبممس
مكممان ل لنممه شمميئا التاريممخ صيروأرة من يغير وألن وأعأجزهم
.الشمس تحت للعجزة

.السبيل يهدي وأهو الحق يقول وأالله

العالمين رب لله الحمد أن دعأوانا وأآخر
وأسلم وأصحبه آله وأعألى محمد سيدنا عألى اللهم وأصل

تسليما

الله عأبد أبو ؛كتبه
أحمد
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