بسم اهلل الرمحن الرحيم

يا جيش الكنانة العظيم :وجهوا بنادقكم لصدور عدوكم كيان يهود
ال لصدور إخوانكم في َسيناء ،فتفشلوا وتذهب ريحكم!
سيناء أرض العزة والكرامة ،حيث أكرمها اهلل بذكرها يف القرآن العظيم يف موضع جليل مهيب ،ف ُذكرت الشجرة اليت تنبت من
هناكَ ﴿ :شجرةً تَ ْخر ِ
ِ ِ ِِ
ت بِ ُّ
حرب ع ٍز
اء تَ ْنبُ ُ
ََ ُ ُ
ين﴾ ...وسيناء العز حيث دارت على أرضها ُ
الد ْه ِن َوص ْب ٍغ ل ْْلكل َ
ج م ْن طُوِر َس ْي نَ َ

وكرامة ،كادت األمة أن حترر هبا األقصى واألرض املباركة (فلسطني) من رجس يهود ،لوال خيانة بعض من باعوا دينهم من القادة
والسادة! ...سيناء العز اليت تُرهب جيش يهود ليل هنار ،فيتوجس منها األعداء حيث (تل أبيب) ومروراً بـ(واشنطن) حيث
االستعمار احلاقد على اإلسالم واملسلمني ،تلك هي سيناء العز اليت خيشاها كل كاف ٍر مستعمر وكل ٍ
عميل لكاف ٍر مستعمر...
سيناء العز تدار على أرضها اليوم حرب تُستنفر هلا اجليوش ال لقتال كيان يهود بل للقتال بني املسلمني ،فقد صرح مصدر

عسكري رفيع املستوى" :إن وزير الدفاع املصري أكد لـ(ديفيد ساترفيلد) مدير عام "القوة متعددة اجلنسيات" أن مصر تفكر يف
زيادة قواهتا العسكرية خالل الفرتة القادمة يف املنطقة (ب  /ج) ،ومناطق وسط ومشال سيناء ،مشرياً إىل أن التعاون األمين بني
(مصر وإسرائيل وقوات حفظ السالم) مستمر من أجل وقف العمليات اإلرهابية" [شبكة اإلعالم العربية  .]4612/60/11ليس
هذا فحسب ،بل إن احملادثات العسكرية واملخابراتية ،الرمسية وغري الرمسية ،مستمرة منذ شهور ...وهي هتدف للتنسيق العسكري
واملخابرايت مع كيان يهود حلفظ أمنه ،وكانت تقوم على مطالبة (تل أبيب) للقاهرة مبعاجلة كاملة للوضع األمين يف سيناء والقضاء
على كل من يلحق ضرراً بكيان يهود ،فقد صرح رئيس األركان جبيش يهود (بين غينتس) قائالً» :إن الوضع يف سيناء خطر
ويستلزم معاجلة كاملة للملف األمين« ،وهذا ما كان! ...ففي حني أن (امللحق العسكري) ملعاهدة  1191يضع قيوداً صارمة على
عدد اجلنود ونوعية األسلحة اليت تستطيع مصر نشرها يف سيناء ،إىل جانب األماكن اليت ميكن نشرها هبا ،حيث حظرت على
القاهرة متركز أي قوات عسكرية يف املنطقتني (ب  /ج) خبالف حرس احلدود إال أنه منذ السنة املاضية ،فقد تصاعد الوجود
العسكري املصري إىل آالف اجلنود! وقد جاءت هذه التحركات العسكرية املتصاعدة بفعل سلسلة من التفامهات الثنائية اهلادئة اليت
مت التفاوض عليها برعاية "القوات متعددة اجلنسيات" اليت يقودها الدبلوماسي األمريكي (ديفيد ساترفيلد) ،ومل يتم اإلعالن عنها

على نطاق واسع ،فوافق (كيان يهود) على إدخال قوات مصرية إىل مناطق حمظورة يف وسط وشرق سيناء ،وهذا ما كان ،فقد
قامت القاهرة بانتظام بنشر طائرات األباتشي واحلامالت املدرعة وكتائب الصاعقة يف املنطقتني (ب  /ج) ،وتقوم حبمالت
استطالعية بطائرات إف[ .10معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن 4612/61/19م] ...وبطبيعة احلال فإن هذه القوات اليت
مسحت هبا دولة يهود مل تدخل لقتال يهود ،بل القتتال املسلمني فيما بينهم! فالتنسيق األمين مع كيان يهود مستمر بامتياز ،فقد
صرح مصدر عسكري "اسرائيلي" بقوله» :إن مستوى التنسيق بني أجهزة األمن ىف البلدين ممتاز« [يديعوت أحرونوت
 4612/60/46م] .إن أمريكا يهمها حفظ أمن كيان يهود من ضربات اجملاهدين املخلصني ،...وهو واضح عرب اللقاءات اليت
جيريها مبعوثو أمريكا إىل مصر ،وتصرحياهتم بتعزيز املصاحل املشرتكة كما جاء يف تصريح أوباما الذي عرب فيه للسيسي عن سعادته
اللتزام مصر بتعزيز املصاحل املشرتكة [رويرتز 4612/60/11م] ،ومن املعروف أن على رأس املصاحل املشرتكة عند أمريكا يف
املنطقة هو حفظ أمن كيان يهود!.
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أيها المسلمون ،يا أهل مصر الكنانة:
إن الثورة املباركة اليت أسقطت نظام مبارك حامي يهود ،حلري هبا أن ال تتوقف إال باقتالع اتفاقية العار واخليانة (كامب
ديفيد) ،فتعود حالة احلرب الفعلية مع كيان يهود الغاصب ،لينسيه أبطال مصر الكنانة وساوس الشيطان...
فدوسوا بأقدامكم على كل اتفاقية آمثة مع كيان يهود؛ ككامب ديفد وأخواهتا ،وأقيموا شرع اهلل بإقامة دولة الشرع والفرض؛
اخلـالفة الراشدة ،فتغريوا حالكم من ضعف لقوة ومن مهانة لعزة ،ومن فقر وشظف عيش لسعة ورفاهية عيشَ ﴿ :ولَ ْو أَن أ َْه َل
الْ ُقرى آمنُوا وات َقوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
ات ِم َن الس َم ِاء َو ْاْل َْر ِ
ض﴾ ،فباخلـالفة وحدها يكون جيشكم جماهداً يف ساحات الوغى
َ َ َ ْ
ْ ََ

واجلهاد ضد يهود ،ال ضد أهلنا يف سيناء ورفح احلدود!.
أيها الجند المخلصون ،في جيش مصر الكنانة:

ال تسمحوا ألمريكا وعمالئها أن يهووا بكم يف جهنم وساءت مصرياً! ،فإن سريكم يف حباهلم ال يورثكم إال اهلالك فتفشلوا
ِ
ِ ِ
ِ
ب اللهُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َعد لَهُ
وتذهب رحيكم ،وارتدعوا بقول اهلل َ ﴿ :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن ُم َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
ِ
ِ ِِ
ول في النا ِر« أخرجه
س ْي َف ْي ِه َما فَالْ َقاتِ ُل َوال َْم ْقتُ ُ
َع َذابًا َعظ ً
يما﴾ ،واتعظوا بقول نبيكم الصادق األمني » :إذا الْتَ َقى ال ُْم ْسل َمان ب َ
البخاري ...فحذار حذار من الوقوع يف دماء بعضكم بعضاً ،فبدل أن توجه بنادقكم لقتال عدوكم كيان يهود؛ توجه لصدور
بعضكم بعضا ،حتت ذر ٍ
يعة ُمضلِ ٍلة عنواهنا حرب "اإلرهابيني"! ...فكونوا واجملاهدين املخلصني يداً واحدة ضد يهود ،فتقاتلوهم
ويشف صدور ٍ
ِ
قوم مؤمنني.
يعذهبم اهلل بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم
َ
ُ
أيها الجند المخلصون ،في جيش مصر الكنانة:
إن حزب التحرير  /والية مصر يطلق صيح ًة لتصل مسع كل ٍ
قائد ٍ
خملص مؤمن...
فيناديكم أن انفضوا أيديكم من النظام الذي سخركم خلدمة أمن عدوكم كيان يهود عقوداً طويلة! ،أفلستم تتحرقون شوقاً
للجهاد يف سبيل اهلل؟ ألستم تتحرقون شوقاً لتحرير املسجد األقصى من رجس يهود؟ ألستم أبطال العبور والثغور؟...
فاهلل اهلل يف اجلهاد ...اهلل اهلل يف بيعة خليفة على كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ،فيقود جحافل اجليوش زحفاً حنو حترير
األقصى واملسرى ...اهلل اهلل يف اخلـالفة فبها تسرتدون أقصاكم وعزكم ونصركم ،وهبا ال تذهب هدراً دماؤكم...
ِ
ِ
ِ
ٍِ
يم﴾
ص ُر َم ْن يَ َ
ح ال ُْم ْؤمنُو َن  بِنَ ْ
ص ِر الله يَ ْن ُ
﴿ويَ ْوَمئذ يَ ْف َر ُ
شاءُ َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الرح ُ
ح زب التح رير
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