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 )حِفظَُه اهللا(للشيخ أُسامةُ بُن ُمحمِد بِن الَِدنْ 

 
 

 تتضمن مبادرة صلح كرد على التفاعالت ،فهذه رسالة إىل جرياننا مشال البحر املتوسط
  ...ظهرت غمدااالجيابية اليت 

 
 وأذن للمظلوم أن ، احلمد هللا الذي أقام السموات واألرض بالعدل،احلمد هللا مث احلمد هللا
 : أما بعد،يقتص من ظامله باملثل

 
أذكركم بأن العدل واجب مع من حتب رسالة ال بني يدي ،السالم على من اتبع اهلدىف

 العدل :عظم قواعد األمان وان أ، وأن احلق ال يضريه أن قاله اخلصم،ومن ال حتب
 :  وقد قيل،والكف عن الظلم والعدوان

- ١- 



 
 والظلم مرتعه وخيم*** البغي يصرع أهله 

 
 وأن ما جرى يف احلادي عشر من سبتمرب ،ولكم يف األوضاع يف فلسطني احملتلة عربة

 ومعلوم أن األمن ضرورة ملحة لكل ،واحلادي عشر من مارس هي بضاعتكم ردت إليكم
 كما أن الشعوب الواعية لن ترضى ،ن لن نرضى لكم أن حتتكروه ألنفسكم وحن،البشر

 :  فبعد ما تقدم حنيطكم علماً،لساستها أن يعبثوا بأمنها
 
 ،أن وصفكم لنا وألعمالنا باإلرهاب هو بالضرورة وصف ألنفسكم وأعمالكم كذلكب

مري وقتل ألهلنا  اليت هي تد، وأعمالنا هي رد فعل ألعمالكم؛حيث أن رد الفعل من جنسه
 قتل ؛ ويكفيكم شاهد احلدث الذي روع العامل،كما هي يف أفغانستان والعراق وفلسطني
 فنحن نعاهد اهللا بأن نقتص له من أمريكا بإذن ،املسن املقعد الشيخ امحد ياسني رمحه اهللا

   ...اهللا
 

 فمن ،نا ماء ويف أي مذهب دماءكم دماء ودمائ،ففي أي ملة قتالكم أبرياء وقتالنا هباء
 ..العدل املعاملة باملثل والبادئ اظلم 

 
 الذين يصرون على جتاهل املشكلة احلقيقة يف ،وأما ساستكم و من سار على جهم

 فهؤالء ، ويبالغون يف الكذب واملغالطة يف حقنا يف الدفاع واملقاومة،احتالل فلسطني كلها
ن مغالطتهم تلك تزيد أل ،الشعوب كما أم يستخفون بدماء وعقول ،ال حيترمون أنفسهم

 .من سفك دمائكم بدالً من حقنها
 

 تظهر حقيقة ،مث انه عند النظر يف األحداث اليت جرت وجتري من قتل يف بالدنا و بالدكم
 الذين يرسلون أبنائكم رغم ،مهمة وهي أن الظلم واقع علينا وعليكم من ساستكم

ا من مصلحة الطرفني أن يفوتا الفرصة على  فلذ، ليقتلوا ويقتلوا،اعتراضكم إىل بالدنا
الذين يسفكون دماء الشعوب من اجل مصاحلهم الشخصية الضيقة وتبعيتهم لعصابة البيت 

- ٢- 



 سواء اليت تصنع ى؛ فهذه احلرب جتر مليارات الدوالرات على الشركات الكرب،األبيض
 ...  وبنااالسالح أو تلك اليت تقوم بإعادة االعمار كشركة هاليربتون وأخواا 

 
 إم جتار ؛ومن هنا يتضح جبالء من املستفيد من ايقاد نار هذه احلرب وسفك الدماء

 فما الرئيس ، الذين يديرون سياسة الدنيا من وراء ستار،احلروب مصاصوا دماء الشعوب
 فما األمم املتحدة ، فما املؤسسات اإلعالمية الكربى،بوش ومن يدور يف فلكه من الزعماء

 إال بعض أدوات لتضليل ،اليت تقن العالقة بني سادة اجليش وعزيز اجلمعية العمومية
 فهؤالء كلهم هم جماميع اخلطر القاتل على العامل امجع واليت  ...الشعوب واستغالهلا

فنحن مصممون بإذن اهللا على ، يشكل اللويب الصهيوين احد اخطر وأصعب أرقامها
 .هلممواصلة قتا

 
 :وبناء على ما تقدم

 
 وكرد على التفاعل االجيايب الذي أظهرته األحداث ،ولتفويت الفرصة على جتار احلروب

 لذا فاين ارجوا ، بأن معظم الشعوب األوربية راغبة يف الصلح؛األخرية واستطالعات الرأي
ية الشعوب من الصادقني وال سيما العلماء والدعاة والتجار أن يشكلوا جلنة دائمة لتوع

 ...  مستفيدين من إمكانيات اإلعالم اهلائلة ،األوروبية بعدالة قضايانا وأوهلا فلسطني
 

 :كما أين أقدم مبادرة صلح هلم
 
العمليات ضد كل دولة تلتزم بعدم االعتداء ضد املسلمني أو جوهرها التزامنا بإيقاف  -

 . اإلسالمي الكبريمن ذلك املؤامرة األمريكية على العاملف ،التدخل يف شؤوم
 وقيام ،وهذا الصلح ميكن أن جيدد يف حال انتهاء املدة املوقع عليها من احلكومة األوىل -

 .حكومة ثانية برضا الطرفني
 .وسريان الصلح يبدأ خبروج آخر جندي هلا من بالدنا -
  .فهذا الصلح مفتوح ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن هذا البيان -
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  ... احلرب فنحن أبناؤهافمن أىب الصلح و أراد

  ...فمن أراد الصلح فها قد أجبناه
 

 فأنتم ، وهذه املعادلة السهلة الصعبة حلها بأيديكم،فأوقفوا سفك دمائنا لتحفظوا دمائكم
  ... وعندها فال تلومونا ولوموا أنفسكم،تعلمون أن األمر يتسع ويتضاعف كلما تأخرمت

 
 إذ لو كان صادقاً يف ،رضاء كذاب البيت األبيضوالعاقل ال يفرط مباله وأمنه وبنيه إل

دعواه للسالم ملا قال عن باقر بطون احلوامل يف صربا وشاتيال ومدبر عملية االستسالم 
 والواقع ، وال ما كذب على الناس وقال إننا نكره احلرية ونقتل رد القتل،رجل سالم

 :يصدقنا ويكذبه
 
  ...ان والشيشانفالقتل للروس كان بعد غزوهم ألفغانست -
 ... أفغانستان  وعراقللوالقتل لالوروبني كان بعد غزوهم  -
مريكني يوم نيويورك كان بعد دعمهم لليهود يف فلسطني وغزوهم جزيرة والقتل لأل -

  ...العرب
 فأعدناهم بال أمل ،والقتل هلم يف الصومال كان بعد غزوهم هلا يف عملية اعادة االمل -

 .هللا واحلمد
 

 :وقد قيل
 
 ...رهم وقاية خري من قنطار عالج د

 ...بغريه  وِعظَمن والسعيد 
 ...الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل و
 

 .والسالم على من اتبع اهلدى
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 أُسامةُ بُن ُمحمِد بِن الَِدنْ

  ُخراسانَ–أَفْغانستانَ 
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