
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ) ٣ ( بيان رقم } ولتستبِني سبِيلُ الْمجرِمني { : ضمن سلسلة

 وجعلَهمـا يف .. الذي وعدنا بالنصرِ والتمكني .. خمزي الكافرين .. احلمد هللا ناصرِ املؤمنني
 وعلـى آلـه .. ين وإمامِ ااهـد .. والصالةُ والسالم على سيد املُرسلني ... جهاد الكافرين
 .. وصحبه أمجعني

 ونذكِّر فيه أهلَنا أهـلَ .. ، نوجه فيه رسائلَ ) كتائبِ عبد اِهللا عزام ( فهذا بيانٌ من : أما بعد
 .. ألنَّ حسن قراءة الواقعِ ومشكالته .. السنة خاصة ببعضِ حقائقِ ما جيري على أرضِ لبنانَ

 وهو املادةُ اليت تصهر درعا تتقونَ بـه .. حلَهم الشرعيةَ هو املفتاح للتعاملِ معه مبا حيقِّق مصا
أعدائكُم باتَنٍ .. ضربتصورٍ حس هعواق رن مل يتصووال شك .. وم هحِسنِ التعاملَ معمل ي .. 

 ... وفريسةً تتصارع عليها ضباع اللؤمِ .. وكان لعبةً يف أيدي أعدائه
 : ورِ التالية ونتحدثُ يف بيانِنا هذا يف احملا

 : اجليش اللبناين : األول
 : من املتعارف علَيه يف لبنانَ أنَّ تقاسم السلطة بني طوائفه حاصلٌ كما يلي

 رئاسةُ اجلمهورية تكونُ من حصة النصارى؛ على أن يكونَ رئيس اجلمهورية وقائد اجلـيشِ
 . الطائفة املارونية ثالثَتهم من .. كذلك، ورئيس املخابرات أيضا

 يكونُ رئيس الربملان من الطائفة الشيعية، ويكونُ رئيس احلكومة من الطائفـة : ويف املقابِل
طوائـف ؛ فيكونونَ مناصـفةً بـني الربملان وكذا نواب وأما الوزراُء يف احلكومة ،السنية 

. النصارى وغريِهم، فنصف للنصارى، ونصف لبقية الطوائف



الشكلية يف الناحية الرمسي، واحملصور احلاصلُ على الصعيد مالتقاس هذا هو . 
 متمثلةً يف النظـامِ - أما الناحيةُ العمليةُ احلقيقيةُ؛ فإنه يف العقود املاضية كانت القبضةُ العلويةُ

شاَء - السوري كيف فيه ه، وتتصرفأمور ربدالبلد، وت ن تديرهي م يسـتطيع وال أحد ،ت 
 اخلروج عن أمرِها، وكلُّ من شذَّ عن ذلك بِقَليلٍ أو كثريٍ؛ فمصريه القَتلُ، أو أنْ يطاح بِه إىل
 خارجِ الساحة على األقل، فالعلويونَ السوريونَ هم من يعين رئيس الدولة، ويمددونَ لـه

دستور فمبا خيال هرياست نم والوزراِء، وه رئيس نيعي نم وه السوري املزعوم، والنظام مه 
القـوة ههـذ سيطرة نع يف لبنانَ أنْ خيرج ا ألحدممكن اجلَيشِ أيضا، وملْ يكن قائد حشري 

 . العلوية املهيمنة على لبنانَ
وجزٍء كبريٍ م لَوينيالع خروجِ السوريني حلزبِ اهللا؛ وبعد لَ األمركلبنان؛ و نم هِمخابراتم ن 

 يحمى ويدعم ويقْوى جانبه، ومن خالَف احلـزب .. فَمن رضي عنه احلزب والشيعةُ عموما
ى األمرتدعاس ه، وإنمصري نِ الساحةواإلقصاَء ع قادةُ احلزب؛ فإنَّ التهميش نهع ضوملْ ير 

 . فإنه يقتلُ ليزاح عنِ الساحة .. قَتلَه
ـانون، وظـاهر  واجليش اللبناينُّ موكُولٌ لَه حفظُ األمنِ يف لُبنانَ، وحماربةُ اخلارجني عنِ الق

 أنَّ اجليش حتت قيادة النصارى متمثلني يف قيادته، ورئيسِ خمابراته، ولكن واقع احلالِ : األمر
 لعارِف باحلالِ عن قُرب؛ يعلَم أنَّ هذه القيادةَ ليست إال قيادةً شكليةً غري ذلك؛ فاملتبصر وا

 متاما، كَما هو حالُ حكُومة الوزراِء اللبنانية اليت هي أمساٌء ومناصب بِال مسميات وحقائق،
الفعلي كواحملر ،هعلَي احلقيقي إال فاملتنفذُ يف اجليشِ، واملسيطر قرار رالشيعة، فال يصد م؛ هلَه 

 بإذن الشيعة، وال يعزلُ قائد أو ضابطٌ إال بإذنِهِم، وال يدخل اجليش معركةً إال بإذنِهِم، وال
 يستطيع قائد اجليشِ أن يحرك من جيشه ساكنا، إال بإذن الشيعة، بل إنـه يسـعى لنيـلِ

 .. م أين تقَع مكامن القُوى في لبنان رِضاهم؛ ألنه يعلَ
 وهلذا اخلنوعِ التام من أكربِ رؤوسِ اجليشِ وأهم عناصرِه لسيطرة الشيعة، فإنَّ الشيعةَ يف لبنانَ

 يستخدمونَ اجليش كأجنعِ أداة لقمعِ أهـلِ السـنة - متمثلني يف حركَتي أملَ وحزبِ اِهللا -
 ون واحملافظة على األمنِ وحربِ اإلرهاب، وليظهِروا بذلك للدولِ الغربية بِدعوى محاية القان

.. إخالصهم يف احلربِ على ما يسمونه باإلرهاب



 : وملعرفة كيفية إدارة اجليشِ اللبناين؛ يحسن هنا االستطراد وذكر بعضِ التفاصيلِ يف ذلك
ريسةُ اليت تالقو تا كانـبِ أنْ لَماملناس نالشيعة، كانَ م مه عليه ه وتسيطروخمابرات اجليش 

فكانَ قلـب ،رِهاجليشِ وعساك نفوذٌ يف خمابرات يف اجليشِ، ويكونُ لَه مندوب ميكونَ لَه 
 . هو العميد الشيعي عباس إبراهيم .. الشيعة يف اجليشِ

 على أهلِ السنة، وهو حاملُ لوائها، وهو من يقف وراَء فهذا الرجلُ هو العقلُ املدبر للحربِ
 سفك دمائهِم وظلمهِم، واحلزب وحركةُ أملَ يحمونَ هذا الرجلَ ويوفِّرونَ لَه الغطاَء الكايفَ

فستييف رِضاه؛ ل عطملْ ويب ههاباجليشِ ي يف اجليش، وقائد هوقوت هيف الستمرارِ نفوذ ـهنم يد 
 ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير { : طموحاته املستقبلية اليت ستكونُ هباًء منثورا بإذن اهللا

رِيناكالْم { . 
 ويف .. كانَ وما زالَ هو من يقود احلرب على أهـلِ السـنة يف لبنـانَ .. إنَّ عباس إبراهيم

امله الالجئني خميمات هعناصـر شحنوي ،هيف وحدات لذلك، ويتصرف اجليش كوحير رِينج 
صـراع هعلى أن األمر ؛ يظهريشِ للبطشِ بأهلِ السنةللج ه اخلفيأهلِ السنة، وبتحرِيك دض 

 مـونَ بني النصارى والسنة؛ فالنصارى يمثِّلُهم ظاهرا اجليش ، وأهلُ السنة يستضعفونَ ويظلَ
 فيروج اإلعالم أنَّ املعركةَ هي معركـةُ اجلـيشِ مـع .. على أنهم هم من يمثِّلُ اإلرهاب

 واحلقيقةُ أنها معركةُ الشيعة مع طوائف لُبنان، يضرِبونَ الطوائف بِبعضها، ويدير .. اإلرهاب
 حِ طائفَته الشيعية، حىت تنهك الطوائـف وختلـو لصال .. عباس إبراهيم املعركةَ بِاسمِ اجليشِ

 .. الساحةُ للشيعة
 فإذا نظرنا وجدنا أنَّ أكثر من مخسني يف املئة من .. يظهر ذلك من النظَرِ يف عساكرِ اجليش

 ةٌ ال بأس بِها عساكرِه ينتِسبونَ إىل أهلِ السنة، وفيه من الطوائف األخرى، وفيه كذلك نسب
 من الشيعة، فما الذي يحصل؟ يوجه عباس إبراهيم إىل إبعاد الشيعة ووحداتهِم يف اجلـيشِ

جزوي ،نِ املعاركع – يف مقابِلِ ذلك - نشحى، حىت تاألخر إىل الطوائف بالعساكرِ املنتسبني 
لَمسوحىت ي ،الطوائف هذه دض النفوس نوا ملَمسوي ،لَهِيبِ املعركة نى ماألفْع الشيعةُ رأس 

 . االنتقامِ والثأر
، وكيف يخرج لإلعالمِ ويردد ما يردده احلزب وكذاب " قهوجي " ولْنر ما يفعلُه قائد اجليشِ



وأنَّ اجل .. الضاحية ،هودالُء لليمع مالسنةَ ه اهدينأنَّ ا نم لليهـود باملرصاد يقفس يش 
لبنـانَ وضـرب فجـريريدونَ تعمالُء وإرهابيون؛ ي مهإن مهنيقولُ ع الذين وللمجاهدين 

 وحنن نقولُ لقائد اجليش؛ إنَّ سعيك خلْف احلزبِ إلرضائه؛ لن .. استقرِارِه وخلْق الفتنة فيه
 الذي ال نريد أنْ نضطَر للكشف عن تفاصـيله – إنَّ فسادك املايلَّ تنالَ منه شيئًا مما تريد، و

 وسعيك وراَء مصالحك الشخصية وتقدميك هلا على حسـابِ مصـاحلِ أبنـاِء - مستقْبال
 .. طائفَتك، لن ينفعك وسيذْهب كلُّه، وإنك بِهذا جتين على طائفتك بل وعلَى نفِسك أيضا

 .. ن نتحدى خمابرات اجليشِ ومجيع األجهزة األمنية، أن يثبِتوا على كتائبِ عبد اِهللا عزام وحن
وفَه املأجور مهالشيعةُ وإعالم هثريبِ على اليهود، وأما ما يى احلرولٍ داخلَ لبنانَ سمع أي 

هِمتكعاد وتزوير بكَذ ع .. كلُّه مهندلٍ يف وال دليلَ عمنا بعنا قُمزعمونَ بأنت متليه، فإنْ كن 
 فنحن مل نـدخلِ املعركـةَ .. فرويدكُم رويدكُم .. لبنان؛ فهاتوا برهانكُم إنْ كُنتم صادقني

 . فساَء صباح املنذَرين .. وإنا إذا نزلْنا بساحة قومٍ .. بعد
 وال نرى العملَ الداخلي يف .. ى مواجهةَ اجليشِ ابتداًء ال نر .. وحنن يف كتائبِ عبد اِهللا عزام

أهـلِ السـنة ـنع احملتلني، والدفاع نا إال مقاتلةَ اليهوديف أولويات لنا هدف لبنانَ، وليس 
 ال نرضى بأنْ تنتهك األعـراض واألمـوال، .. املظلومني، وحفظَ احلقوقِ املهدرة، ولكننا

،البيوت مداهوت أي ـناألطفالُ؛ بغريِ ذنـب، م عويرو ،الشيوخ بضرهانَ النساُء، ويوت 
رمسية .. جهة أم غري تأن .. رمسيةً كان حق؛ بِـدون بغريِ وجه لَ ذلكحصال نرضى بأنْ ي 

الصائلِ واجـب فإنَّ دفع ،همال نوع هرضع نوع هأهل وعن دينِه نالرجلُ ع عدافي شـرعي 
 وعلى حسـبٍ .. وضرورةٌ فطرية، وال يشترطُ لَه شرط، بل يدفَع الصائلُ بأي شيٍء ممكنٍ

 . القدرة واالستطاعة حىت يذهب شره
 ونعرض هنا بعض الوقائعِ اليت تبين لكلِّ منصف؛ كيف يحرك الشـيعةُ اجلـيش، وكيـف

 عة، وأوامرِ رجلهِم املتنفذ يف اجليشِ عباسِ إبراهيم، فمن الوقائعِ ينصاع قائده إلمالءات الشي
 : ما يلي

 أحداثُ السابعِ من أيار، لَما قامت ميليشيات احلزبِ وحركة أملَ بقتلِ أهلِ السنة يف : أوالَ
.. ئمِ واالعتـداءات جرائم كثرية معروفة، مل يحمِ فيها اجليش أي مواطنٍ يتعرض لتلك اجلرا



مهنا ععدافوم الشيعة ا لظَهرِ املعتدينيحام سين، بلْ كانَ اجليش ا كانَ أم غرينيس . 
 ما حصلَ مع رجلهِم الشيعي مجيلٍ السيد يف املطارِ، حيثُ حمي بقـوة حـزبِ اِهللا : ثانيا

 ولكـن .. انَ من املفترضِ أنْ يقَدم كلَّ متهمٍ للقضاِء وغُطِّي تغطيةً كاملةً من اجليشِ الذي ك
 هيهات هيهات أنْ يجرؤ اجليش على الشيعة يف لبنان، فأوامرهم هي القانونُ احلقيقي الذي

 . يدين لَه اجلَيش
 ريقٍ واعتداء؛ فلَم يفعـلِ حادثةُ برجِ أيب حيدر، وما فَعلَه احلزب وعناصره من قتلٍ وحت : ثالثَا

موقُـراه هِميف بلَـدات السـنة علُ مفعكما ي الشيعة بيوت مداهوملْ ي ،هِمشيئًا ملنع اجليش 
هِموأحيائ . 

 احلوادثُ الكثريةُ والكبريةُ اليت تقَع؛ من التفجريات اليت حتصلُ يف املربعـات األمنِيـة : رابعا
 بِ، واملنازِلِ التابعة ألعضاِء احلزب، فال جيرؤ اجليش على االقترابِ منها فضـالً التابعة للحز

 .. عن أنْ يحقِّق فيها أو يحرك ساكنا بشأنِها
ةعِ املشاالوقائ نم الكثري وهناك .. اجلـيش فعلُـهعلى ما ي جرعا، ونيف - نتركُها اختصار 

 .. ويف بلَداتهِم وقُراهم .. السنة ضد أهلِ - املقابِلِ
 : األخريةُ ، وحادثةُ وادي خالد ) جمدلُ العنجرِ ( فمن ذلك حادثةُ

إىل الوحـدات مـهثائرةُ اجليشِ وأوحى عباس تجدلُ العنجرِ ثارثُ يف ماحلَد عندما وقَع 
 زلَ، وجترأَ عناصر اجلـيشِ ، ففعلوا املها ) جمدل العنجر ( باالستعداد لالنقضاضِ على أهلنا يف

وا الشيوخوضرب ،نقتـلِ عناصـرِ .. على النساِء وأهانوه املتهمِ يف قضية ؛ كما فعلوا بوالد 
 اجليشِ حىت أُدخلَ املشفَى، وانتهِكَت احلُرمات، ودوهمت بيوت السنة عشوائيا، وأُهني أهلُ

 جليشِ اللبناينِّ، كأنه مشهد من مشاهد فلسـطني، وكـأنَّ البلد، وفُرِض عليهِم حصار من ا
 .. اجليش هو اجليش اإلسرائيلي حياصر بلْدةً فلسطينية

رح وطين أنَّ اجليش يعيد نفيا م .. ؟ وأليـنم ؟ وملصلحةنِيهمواط اجليش رحاصي كيف 
 هدف؟

 لسنة وال يداهمونَ بيوت الشيعة؟ وملاذا يزج بعناصرِ الطوائـف وملاذا يداهمونَ بيوت أهلِ ا
األخرى ملهامجة السنة، ويكونُ الشيعةُ بعيدين عنِ املواجهة؟



لَـها، ويقاترا ظـاهوـديف اجليشِ ع السنة ى شبابرأنْ ي وه ؛ واهلدفواضح إنَّ اجلواب 
 ى الشيعية املفسدة يف البلد؛ مع أنها احملركةُ احلقيقيةُ لَه عبر مصاصِ وينشغلَ بِه عن رأسِ األفع

 . الدماِء عباسِ إبراهيم
 جمدل العنجرِ ووادي خالد وغريِها من البلَدات، إنَّ العـدو يف .. إننا نقولُ ألهلِ السنة مجيعا

 وإنَّ هؤالِء العساكرِ ما هم إال أدوات يف .. الذي يسير اجليش وأفراده وعساكره؛ هم الشيعة
 ومـات . . وإنكًم إذا قَطَعتم رأس األفعـى ماتـت .. أيدي أولئك يحركُونها كيف شاؤوا

 وأحِسـنوا .. فال يشغلْكُم السعي وراَء األدوات اليت كُلَّما ذَهب بعضها جاَء غريها .. ذَيلُها
غـريِه .. التدبري شر ذهاب فيه كُمنع هشر فذهاب ،كُمضد األدوات هذه كرحي نم مبعرفة 

 .. الذي يتحرك بأمرِه
يوم يأنْ يأت والبد يعبأثَرٍ رج ولَو همظال نم ويثأر ،لنفِسه املظلوم فيه ـلَ .. ينتصرصفإذا ح 

 .. ذلك؛ فإنَّ امللوم فيه هو عباس إبراهيم وأمثالُه، فَهو من يجر األذَى إىل طائفَته بأفعاله هذه
 حيثُ قُتلَ شباب .. لَه من عظيمِ مصابٍ ويا ! وأما حدثُ بلْدة وادي خالد فيا لَه من حدث

بدمٍ بارِد هناك أهلِ السنة .. هِما ملقتلبغَض الناس كرحارِ .. وت  مثَّ قام العساكر بِـرميِهِم بالـن
 ودماُء غريِهم من الطوائـف .. فزادوا قتالهم وجرحاهم فكانت دماُء شبابِنا هينةً عند هؤالِء

 .. فما أعظَمه من ظُلم .. مقدسةً عظيمةً
ى حـركَتهِم وانتصـارِهم .. وإننا يف كتائبِ عبد اِهللا عزام  لنحيي أهلَنا يف وادي خالد عـل

هِملدمائ .. هِمحبقوق هِمومطالبت .. األصيلة األبية البلدة يف تلك الشعيب كبالتحر .. واليت وقَفَت 
فيها مجوع الظلْمِ والبطْشِ العسكري جهيف و مورِهدبص مإىل أنْ .. ه السياسـيني تواضطَر 

مهوثورت مهتليوقفوا غضب لُـوا .. يتوسلوا إليهِمجعأهلَنا يف لبنانَ بأنْ ي دنا نناشوعلى هذا فإن 
نا يف وادي خالدأهل نحتذى .. ما ما مثاليعساكرِ الظلمِ والبطشِ للتعاملِ .. أُمنوذج عوأن .. م

ي للظلـمِ ومنـعِ االعتقـاالتللتصد مهجهاؤوو مهعلَماؤ مهيقود ميتحركوا بصدورِه 
 وإن اضطَرهم ذلك لرميِهِم ورشقهِم باحلجـارة .. واملدامهات واإلهانات والقتلِ والتعذيبِ

 . وال نامت أعني اجلبناِء .. فلْيفعلوا
وأهلُ السنة قد فَهِموا اللعبةَ وفَقهوا األمر ووصلتهم الرسالةُ، وهم مستعدونَ للـرد عليهـا



 .. حبولِ اِهللا إذا ما استمر الشيعةُ يف غَيهِم وتسلُّطهِم وتسليطهِم ألدواتهِم على أهـلِ السـنة
هِمأفعال بِعاتت محملوا هتفلْي .. 

 : كلمةٌ إىل طوائف لبنان : ثاين احملور ال
 إننا اليوم خناطب املراجع الدينيةَ والزعامات السياسيةَ للطوائف يف لبنانَ من غَـريِ الشـيعة،

الطوائف فنقولُ لتلك : 
 ةَ إنكُم تعلمونَ أنَّ املسيطر واحلاكم الفعلي املتنفذَ على األرضِ هم الشيعةُ، وتعلمونَ أنَّ قياد

بعـض علمونَ أنَّ هناكت كُمكما أن ،إال بأمرِ الشيعة أنْ تتحرك ستطيعال ت هاجليشِ وخمابرات 
 األلوية واألجنحة والضباط يف اجليشِ؛ والؤها متذبذب بني الفرقاِء من خمتلَف الطوائـف؛

 لطائفته، وإنْ ظهر يف اإلعالمِ ما لكن كلَّ فرد أو ضابط أو مسئولٍ يف اجليشِ؛ والؤه األولُ
 . خيالف ذلك، فالعربةُ باحلقائقِ ال االدعاءات اليت يظهر زيفُها مع أولِ امتحان فعلي

بني عِ عليهملِ ادالع وحتقيق ،احلق إال إحقاق ريدال ي نم خطاب اليوم كُمبنا خناطولذا فإن 
 .. هلنا، وحفاظًا على طوائفكُم أنتم العقالِء؛ محايةً أل

نعلم وحنن ،رِهاجليشِ وعساك أفراد نم كُمالشيعةُ بأيدي بعضِ أبنائ مهظلمي فأهلُنا أهلُ السنة 
 ا يقينا بقوة تأثريِكُم علَيهِم وأنكُم إنْ شئتم منعتم أبناَءكُم من أنْ يكونوا يـدا للشـيعة ـ

مهحقِّقونَ مصالحا يو ونَ بأهلِ السنةبطشي .. 
لَيكُمع يف معركة كُموا أنفُسمقحأنْ ال ت ولٌ؛ وهعاق هرفُضال ي شدر إىل أمرٍ كلُّه وكُمعدفن 

أحد ثبِتى أنْ يرضوحنن ال ن ،هالظاملِ على ظُلم ها؛ مبساعدةفعن غريِكُمها ولضرر هوجـود 
 وحنن نسألُ كثريا وال جند جوابا؛ ملاذا أبناؤكُم يزج بِهِم يف قتالِ أهلِ السـنة .. على حسابِنا

 كما وقَع يف جمدل العنجرِ مؤخرا؟ وملاذا يستخدم الشيعةُ أبناَءكُم لقتلِ شبابِنا فيقتلُ شـبابنا
تنا ليسركَتا؟ إنَّ معأيض كُموشباب لُكُملنا و خري وا هعن فكُفُّوا أبناَءكُم ،كُمعم .. 

 ودعوا ضباطَ الشيعة وأفرادهم هم من يدخلُ معركتهم مع أهلِ السنة بدالً عـن دخـولِ
كُمأبنائ .. مأنت لْقَى علَيكُمها وال تبعاتت ملُوا همحه فإمنا يريدون منكم مـ .. حىت يتا يريـد 

 كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسـان { : الشيطانُ من بين آدم، قال اهللا تعاىل يف الكتابِ العظيم
نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن كنرِيٌء مي بقَالَ إِن ا كَفَرفَلَم اكْفُر { ..



 من أبنائكُم؛ مواقع احلزبِ أو بيـوت طائفَتـه أو ملاذا ال يداهم رجالُ اجليشِ : ولَن نسألَ
جيـرؤ ونَ أنَّ كلَّ يـدعلَمت كُمأن وه ؟ فاجلوابمها منعتقُلُ أحداألمنيةَ؟ وملاذا ال ي همربعات 

 .. صاحبها على فعلِ ذلك فإنها تقطَع
 عاجزين عن قَطعِ كُلِّ يد متتد بسوٍء إىل أهلنـا فهلْ تظُنونَ أنَّ أهلَ الطائفة املظلومة يف لبنانَ

اليـد تلك ي إليهمنتالذي ت متزيقِ اجلسد نع عاجزين مهيف لبنان؟ أو أن واجلماعة أهلِ السنة 
متأن كُمنده عها به؟ هذا السؤالُ جوابى باتصاليحوت . 

 ئات من طوائفكم أنتم، فإنَّ اجليش يتجرأُ على فئات مـن بلْ أعظم من هذا أنَّ الظلم ينالُ ف
حبمايـة الطوائف نفسِ تلك نى مأخر ى فئاتحماحلزبِ، بينما ت نم غريِ احملمية كُمطوائف 

 نَّ الواقع احلزبِ، فالْمنعةُ لمن كانَ مع احلزبِ، والذلُّ والظلم لغريِه، وهذا هو الظلم البين؛ فإ
 أنَّ القَوِي ال يطَبق عليه قانونكُم، والضعيف وحده من يستضعف ويطبق علَيه القانونُ، وهذا

 أنَّ قريشا أمهَّهـم :" هو سبب هالك األممِ من قَبلنا، فعندنا يف صحيحيِ البخاري ومسلم
اليت سرقَت املخزومية وسـلَّم ؟ شأنُ املرأة لَيهفيها رسولَ اِهللا صلى اُهللا ع يكلِّم نفقالوا وم 

 فكلَّمـه .. فقالوا ومن جيترئ عليه إال أسامةُ بن زيد حب رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه و سلم
 مثَّ قـام ) . أتشفع يف حد مـن حـدود اهللا ( أسامةُ فقالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه و سلم

 إمنا أهلك الذين قبلَكُم أنهم كانوا إذا سرق فيهِم الشريف تركـوه وإذا ( تطَب مثَّ قالَ فاخ
 ". سرق فيهِم الضعيف أقاموا عليه احلد وامي اِهللا لو أنَّ فاطمةَ بنت حممد سرقَت لقَطَعت يدها

 فوقَه الشيعةُ ومن يحميهِم الشيعةُ فال يطبـق فالقانونُ ال يطبق إال على املستضعفني، ويعلُو
 عليهِم، وقد ذَكَرنا األمثلةَ اليت ال تخفَى علَيكُم، فانظُروا أمركُم وراجعوا أنفسكُم، واختاروا

 طائفته ما فيه مصلحةُ طوائفكم، والعاقلُ من أدرك مصلحته فاتبعها، واألمني من حرص على
هنلُوها عمحتوال ت هلُ تبعاتيتحم واتركُوه ،هالظاملِ على ظُلم معاونة نوا عدفابتع ،هوقوم .. 

 ) : سجن رومية ( جوانتنامو لبنان : احملور الثالث
 وطْـأة ويئنـونَ تحـت .. ال يزالُ إخواننا األسرى يف جوانتنامو لبنانَ يتعرضونَ لنارِ الظلمِ

لَـيهِمع هذا الظلم وازداد ،كْلٍ يوميطْشِ واإليذاِء بشالتضييقِ والب نعانونَ مي مفَه ،واندالع 
حفظه اهللا، حيثُ اعتدى احلُـراس " وليد البستاينِّ " بعد أنْ فَرج اُهللا سبحانه وتعاىل عنِ األخِ



لِ بالضزى العرلُوا على مجيعِ األسزمسئوليةَ اهلروبِ، فأن ملُوهموح ،مِ واإلهاناتبِ والشتائر 
 من سوِء املعاملـة، .. مث زاد عليهِم التضييق .. بِهِم عقابا مجاعيا، وال حول وال قوة إال باهللا

 م حىت من بلْ وحىت من حقوقِ أسرى احلروبِ، ومنعوه .. واملنعِ من أبسط حقوقِ السجناِء
الظاملة اإلجراءات علٍ على هذهف ةدنِ الطعامِ كرى عنا األسرإخوان بالشمسِ، مثَّ أضر ؤيةر 

الزيارة نى موا أهايلْ األسرعنوم هِمظُلم نالطغاةُ م لُ هـؤالِء علـى .. فزادحيم قدح فأي 
 نة؟ املسلمني املستضعفني األسرى من أهلِ الس

 وحنن نحملُ قَدرا كبرياِ من املسئولية للحكومة وأجهِزتها الظاملة اليت ال تتسلَّطُ إال علَى أبناِء
 أهلِ السنة، ونقولُ لعساكرِها بأنهم ظَلَمةٌ وأعوانٌ للظلمة، ونحذِّرهم من عواقـبِ هـذا

 وخيمةً علَيهِم، ويف الوقت نفِسه نحمـلُ املسـئوليةَ البطشِ والتنكيلِ بأهلِ السنة أن تكونَ
 الكربى حلزبِ الشيعة ومتنفذيهِم، ألنهم هم من يدير احملاكم العسكريةَ، والدولـةُ الفعليـةُ
 حتت سيطرتهِم فهم حيبِسونُ من يشاؤونَ ويفرِجونَ عمن يشاؤون؛ بِحسبِ والِء السـجنيِ

لَه م .. 
 وهم يضغطُونَ على احلكومة إلقامة القانون املزعومِ واعتقالِ املطلوبني، ويرفَعونَ الغطاَء عنِ
املنتِسبة بأنَّ القيادات رظهفي ،هباعتقال على السنة احملسوبة أجهزةُ احلكومة املطلوبِ حىت تقوم 

 ح، مثَّ بعد ذلك يتدخلُ القضاُء العسكري الشـيعي وهذا صحي .. للسنة هم من يعتقلُ السنةَ
كُـمحوي ةَ أهلِ السنةعام يقستبوي ،ه اخلاصةشاَء حلسابات نعم فرِجطَلِ فيورِ الببِد ويقوم 

 . عليهِم بالسنوات الطوالِ
 يهِم وأعيانِهِم؛ بالتحرك حثيثًـا ونحن نطالب هنا مجيع علَماِء أهلِ السنة، ودعاتهِم ومفكرِ

 لرفعِ الظلمِ عنِ األسرى وإطالقِ سراحهِم وإرجاعهِم إىل أهاليهِم؛ فإذا كانَ القانونُ ظاملـاً،
ـتنتع كَّب، وكَونُ هذا التطبيقِ فيهرم ظلم مخاصةً دونَ غريِه على أهلِ السنة فإنَّ تطبيقَه 

 ظُلْم ثالثٌ، وخمالفةُ القانون بالتعذيبِ يف السجون والقَتلِ والتنكيلِ ظُلْم رابِع؛ وتلْفيق للتهمِ
ـرنتصأنْ ي أبِي ربكلِّ ح سلمٍ، وحريعلى كُلِّ م فواجب ،إال على أهلِ السنة قَعكلُّها ال ت 

 وإِن { : ري؟ قـال اهللا تعـاىل للمظلومِ، فكيف باألعيان والوجاهات ومن عندهم قدرةٌ وتأث
رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاُء { : ، وقال } اسيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمو



 . } بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ
 انتنامو لبنانَ وجميع األسرى بأننا معكُم، وأننا نسعى ونقولُ إلخوانِنا األسرى يف سجنِ جو

ممكنة بكُلِّ وسيلة أسرِكُم لكلِّ الناس، ونعملُ على فك كُموإيصالِ صوت كُمحثيثًا الستنقاذ 
 .. وال نألُو يف ذلك جهدا .. لنا

 ونار تشتعلُ يف قُلُوبِنا، ويزِيدنا صـربكُم فاصبِروا وصابروا ورابطُوا واثبتوا، فإنكُم وقود لنا،
 . وثباتكُم محاسا، وهو يدفَعنا الستنقاذكُم، واملضي الستخالصكُم من سجون الظلْمِ

 اللهم احفظْ أهلَ السنة حبفظك، ووفقهم إىل سبيلِ طاعتك، ويسر لَهم نصرةَ دينِك وإعالِء
 وفِّقْهم لدفعِ الظلمِ عن أنفُِسهِم وأهلـيهِم، واحفَـظْ ديـنهم وأنفُسـهم اللهم . كلمتك

مهج . وأعراضالفَر هلُم رويس ملْ فَكاكَهجوع بِطْ على قلوبِهِمأسرانا وار تاللـهم . اللهم ثب 
لَيها عنلْ بأسعنا، واجظلَم ننا على مرإننا مظلومونَ فانص يزواخل العذاب زِلْ بِهديدا، وأنش 

هننا موردص فواش لَيهنا عرينا، وانصنا رمحـةً . بأيدلْ جِهادعلَ الرشاد، واجبنا ساللهم اهد 
 اللهم صلِّ على حممد وعلى .. للعاملني، ورِفعةً للمؤمنني، وصالحا للبِالد والعباد، اللهم آمني

 . يد ليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك محيد جم آل حممد، كما ص
 . واحلمد ِهللا رب العاملني

 كتائب عبد اهللا عزام
 يـوم اخلميس
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