
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أمريكا تستھدف بنغالدش

   الحملة الصليبية األمريكية  إلحباطزب التحريرحقفوا مع !  أيھا المسلمون

 فيه عن  أعلنت صحفيًااألمريكية في بنغالدش بيانًا السفارة أصدرت ٢٠٠٩ األولفي الخامس من تشرين 
في شهر تشرين الثاني في ع القوات البنغالية  م القيام بتدريبات عسكرية مشترآةاألمريكيةعزم البحرية 

 التدريبات ستكون أّنوقد ورد في البيان الصحفي . "القرش النمر " ، تدريبات أطلقت عليه أسم شتغونغإقليم
 مكافحة  وستكون في مجالاألمريكيةبين وحدات من القوات البحرية البنغالية مع قوات من البحرية 

  السفارة بيانًاأصدرت لذلك فقد وإضافةواجهة التهديدات البحرية المختلفة،  والقرصنة البحرية وماإلرهاب
 العام للجيش  والقائد، مكسونجنرال بنيامين اللفتنانت أّنب في الثاني من تشرين الثاني ورد فيه ًاخرآ صحفيًا

، وفيلق لسابعا األمريكي البحرية أسطولقائد وميرال جون بيرد، دالمحيط الهادئ األفي منطقة األمريكي 
 القيادة  فياتالستراتيجي والسياسمدير التخطيط اومشاة البحرية األمريكية اللواء راندولف اليس، 

 أوائل في  دآا، آٌل على حدا،سيزورونهؤالء آل  أّنب، ورد في البيان األطلسي في المحيط األمريكية
البحرية قوات  سيجتمعون بقادة الجيش وهموأّن المشترآة بين البلدين، األمنيةتشرين ثاني لتقوية الروابط 

 األمنيةزية القوى وهمدى جوستتمحور لقاءاتهم حول .  وبالقادة السياسيين في الحكومة البنغاليةةالبنغالي
  . جل فرض االستقرار فيهاالتحديات التي تواجه المنطقة من أمواجهة ل

مليات التي تقوم عه يتناسب مع طبيعة الّن أإذ" مرالقرش الن"ر اسم لعملية التدريبات ببراعة وهو اختيوقد تم ا
من وينسجم مع ما اعتادت عليه من أسماء  األمريكية في مختلف البلدان التي تتواجد فيها القوات أمريكابها 
 مكر إال ما هو األمني هذه التدريبات وما يسمى بالتعاون إّن". قنص الفريسة" و" مالحقة الفريسة "مثل

 المسلمين تحت سيطرتها آي تتمكن من وإبقاء والمسلمين اإلسالم نهوض إحباط منه غاية، ال خبيثأمريكي
 والعالمية يالحظ اإلقليمية  المتتبع للظروفّن جانب ذلك فإإلى .نطقة المتعلقة بالماإلستراتيجيةتنفيذ خططها 

لصين وبين الهند، لذلك مستقبل التعاون االستراتيجي بين ا من  من ازدياد قوة الصين، وتخوفهاأمريكاقلق 
 ًا مهمًا موقع، وتعتبره لموقع بنغالدش االستراتيجي الواصل بين الصين والهند بالغ تنظر باهتمامأمريكا ّنفإ

 لقهر المسلمين فيها  تريد تقوية وجودها في بنغالدشأمريكا ّنذ مشاريعها في المنطقة، من هنا فإلتنفي
  . في تحجيم الصين ومراقبة الهند عن قرباالستعماريةلحها ولكي تتمكن من تامين مصا ، لهاوإخضاعهم

، لتحقيق  المنطقة العالم ومنه هذهأنحاء في جميع  وجهدها المتواصلأمريكا نشهد حزم نافإّن وقبل آل ذلك 
الرئيس وراء تقوية أمريكا سبب ال ّن، لذلك فإ مرة ثانيةاإلسالم بزوغ فجر أهداف حملتها الصليبية لمنع

 ّنإ إذ ، اندونيسياأو بنغالدش أو دولة الخالفة في باآستان إقامةلحيلولة دون ي المنطقة هو اها فجودو
  في المنطقة، آما تشهد زب التحريرحفكرة الخالفة التي يدعو لها  العام  المؤيد لالرأي تنامي ترقب أمريكا
 أمريكا إّن. في السابقتحقيق غايته مما آان عليه لقرب  ما يجعل الحزب أ٠٠٠ ٠٠٠لالقوي الناس  تأييد

 .-  العالملصليبية ضد المسلمين وهيمنتها على نهاية لحملتها ا-نهايتهابداية هو  قيام دولة الخالفة أّنبمدرآة 
ْوقد{ َ ْمكروا َ ُ ْمكرھم ََ ُ َ َوِعند َْ ْمكرھم ِّهللا َ ُ ُ ِوإن َْ َكان َ ْمكرھم َ ُ ُ َلِتزول َْ ُ ُِمنه َ ُالجبال ْ َ ِ   ٤٦إبراهيم }ْ

ية البنغالية، وطريقتها  والقوات الجوالجيش والبحرية بالتحكم ب مهتمة جدًاهافإّن غاياتها كاأمريلكي تحقق 
ر على حقيقتها الهمجية، فهي تخطو خطوة  آي ال تظه وراء أساليبهاالمكر والتخفيهو  ذلك إلىللوصول 



دعومة من معين  والتي آانت مللطوارئ ١/١١ فخالل فترة حكومة فخر الدين . ملٍلأو  آلٍلبال ،خطوة
وهي لحدود البنغالية مع دول الجوار تحت ذريعة آاذبة  بمسح ااألمريكية قامت القوات العسكرية ،الدين

 األعاصير قوات بحريتها للخليج البنغالي في وقت اجتياح أرسلت، وبعد ذلك اإلرهابيينتعقب طرق 
زب ح فضح أن البقاء في الخليج بعد  لم تتمكن منهاأّن إال، اإلنسانيةللمنطقة تحت ذريعة المساعدات 

 بعقد صفقة مع بريطانيا أمريكانواياها في المنطقة وهيج الناس ضدها، وبعد ذلك قامت سوء  التحرير
 األول السلطة من خالل االنتخابات التي جرت في آانون إلى الشيخة حسينة إرجاع ووافقت على والهند
. اعتراض عليها أي إبداءقبول الصفقة من دون ب البنغالي شعبها في حزب ال حلفاءأمرت حيث ،٢٠٠٨

 قاعدة إليجاد بسرعة أمريكاحرآت وبعد تواطؤ الحكومة مع الهند في القيام بمذبحة ضباط حرس الحدود ت
 والتحكم المطلق بالحكومة البنغالية، وعملت على جعل الجيش  للوصول إلى الحكملها بين صفوف الجيش

 المصالح تصدر عن الجيش علىؤثر أي ردة فعل آي ال ت ،ساآنًاك  يحر أنمقتل ضباطه دونيراقب 
طاتها جوية لها الستخدامها في تنفيذ مخطبناء قاعدة ية ب الحكومة البنغالأمريكا أمرت ، ومؤخرًااألمريكية

  . قاعدة بحرية لها في خليج البنغالإنشاء في أمريكا جانب طمع إلىمنطقة، هذا في ال

  !أيھا المسلمون

 تشعل هافإّن األمريكية حلت القوات فأينما هذه التدريبات المشترآة ليست النهاية بل هي البداية، ّنلتعلموا بأ
 بعد شنها لحملتها ،األخرىواحدة تلو ، اإلسالمية على عاتقها تدمير البلدان أمريكا أخذتنار الحروب، فقد 

حتلتها ودمرتها تحت ذريعة الحرب ا فستانأفغان فقد شنت حربها على .١١/٩ أحداث أعقابالصليبية في 
 الدمار أسلحة العراق تحت ذريعة القضاء على بآلتها العسكرية إلى ، وبعد ذلك انتقلتاإلرهابعلى 

 أمريكا آيف تدمر ناآل حياة البشر وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم، ونشهد إال لم تدمر هاأّن إالالشامل، 
 األجهزة أّن بينما الحقيقة ،طالبانلتي تضع فيها الالئمة على قوات يرية اباآستان من خالل عملياتها التفج

 بتلك  هم من يقومونBlackwater وشرآات القتل الخاصة التابعة لها من مثل شرآة األمريكية األمنية
  الستغالل الجنود المسلمين وفي نفس الوقت تدفع بعمالئها من مثل زارداري وجيالني،اإلجراميةالعمليات 
 شواطئ على األمريكية رست القوات نواآلستان وغيرها،  المسلمين في سوات ووزيرإخوانهمفي قتل 

  . من المسلمينواآلالفبنغالدش ويداها ملطخة بدماء المئات 

نة ومواجهة التهديدات  ومالحقة القرصاإلرهاب هذه التدريبات هي لمكافحة ّن بالنسبة لإلدعاء بأأما
 في أمريكا وسياسات ألعمال يعلم آل متتبع إذ!  سمجةأمريكية نكتة إالو دعاء ما ه هذا اإلّنالبحرية، فإ
 الذي ّن في العالم، وأاإلرهاب مصدر  نفسهاهي أمريكا ّن بأ خصوصًااإلسالمي وفي العالم ،العالم عموما

وروبيين  لتهديد خصومها من األ، أمريكا نفسها وبحر العرب هواألحمريدعم ويستغل القرصنة في البحر 
  .والروس

  ! أيھا المسلمون

، اإلسالمية األمة ضد مصالح  وهي تعمل على مدار الساعة، دولة عدوةأمريكا ّن تعلموا بأأنعليكم 
 في بنغالدش، فما انفكت أو في باآستان أو أفغانستان في أو في العراق أآانوا عدوة المسلمين سواء فأمريكا
 في أعضاء آنتم  وسواٌء، الأم سياسي  آنتم في حزٍب سواٌء،مين حياآة المؤامرات ضدآم آمسل عنأمريكا

 حزب الشعب البنغالي، فاهللا سبحانه وتعالى يقول أو في حزب رابطة عوامي أعضاء آنتم أم زب التحريرح



ُّيود َّما{ َ َالِذين َ ْكفروا َّ ُ َ ِأھل ِْمن َ ْ َالِكتاِب َ َوال ْ َالمشرِكين َ ِ ْ ُ َينزل َأن ْ َّ َ ُعليكم ُ ْ ْمن ََ ٍيرَخ ِّ ْربكم ِّمن ْ ُ ِّ ُوهللا َّ ّ ُّيختص َ ََ َبرحمتِِه ْ ْ َ ِ 
ُيشاء َمن ُوهللا ََ ّ ِالفضل ُذو َ ْ َ ِالعِظيم ْ َ   . ١٠٥البقرة }ْ

 ّن لم تفعلوا فإّن، وضد خنوع الحكومة لها، فإاألمريكي ضد عدوآم  المسلمون عاليًاأيها أصواتكمفارفعوا 
 في  ستصبحهافإّن ، وبشكل قاطٍعألمريكا لم يوضع حٌد لتنفيذ مخططاتها، فما ألمريكاصمتكم سيعطي قوة 

ْيثقفوكم ِإن{  فاهللا سبحانه وتعالى يقول ، بالغ الضرر بكموإلحاق عليكم إرادتهاموقع يمكنها من فرض  ُ ُ َ ْ َ 
ُيكونوا ُ ْلكم َ ُ َأعداء َ ْ ُويبسطوا َ ُ ْ َ ْإليكم َ ُ ْ َ ْأيِديھم ِ ُ َ ْ ُوألِسنتھم َ ََ َ ْ ِبالسوء َ ُّ ُّوودوا ِ َ ْلو َ َكفرونَت َ ُ ُ      .٢الممتحنة }ْ

  ! القوةأھلن من فون والعلماء والسياسيون والمخلصو المثقأيھا 

 أن التعاون السياسي والعسكري مع القوى االستعمارية، يجب أشكال ترفضوا أي شكل من أنيجب عليكم 
 وأفغانستان قدمها في بنغالدش آما فعلت في باآستان ترسخ أن، قبل األوان قبل فوات أمريكاتقفوا ضد 
 دولة الخالفة التي ستحكم بكتاب اهللا وسنة إلقامة النصرة وأعطوه زب التحريرح جانب إلىقفوا والعراق، ف

  وبريطانيا والهند وساوس الشيطانأمريكا تنسي أن عسكرية قوية قادرة على نبيه، والتي ستبني قوًة
  . اإلسالمية األمةوتقضي على هيمنتهم على 

  مرة ثانية راشدةإسالمية دولة خالفة إلقامة  ذهبيًة لكم فرصًةأتاحن  بأ عليكمتعالىاهللا سبحانه ولقد من 
 النصرة لرسول اهللا صلى اهللا األنصار أعطى عندما األولىلقد آانت الفرصة الذهبية ،  بذلك الجنةلتنالوا

  النبيَّاألنصاُرل سأأن  بعدها، وقد ورد في آتب السيرة اإلسالم دولة أقامعليه وسلم في بيعة العقبة حيث 
قالوا له ابسط يدك لنبايعك، فبايعوهأن إال األنصار فما آان من ،الجنة: لك؟ فقال لهم بذ  وفواإن  ما لهم  .

 سعد بن معاذ رضي اهللا عنه سيد أمثال فيسير على خطى رجال األنصاريقوم بما قام به اليوم فمن منكم 
" فقال لها  أمهع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نحيب سمالذي عندما توفي سعد بن معاذ ؟ األنصار

   ".هتز له عرش الرحمناو  من ابتسم اهللا لهأول ابنك ّنفلتجففي دمعك فإ

َأيھا َيا{ ُّ َالِذين َ ْآمنوا َّ ُ ْاستجيبوا َ ُ ِْ َ ِ ِولِلرسول ِّ ُ َّ َإذا َ ُدعاكم ِ َ ْيحييكم َلِما َ ُ ِ ْ   ٢٤األنفال}... ُ

   زب التحريرح                                                        هـ ١٤٣٠ من ذو القعدة ١٨

   بنغالدش                                                   ٢٠٠٩السادس من تشرين الثاني 

  

  

       


