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 بسم ام الرحمام الرحسمم
 1 رقم  الخالفةبيان
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 الحمد هلل و الّصالة والّسالم على أشرف المرسلين

: المسلمةأيّتها األّمة 
 .للد  ّق  ساعة الححِّق واللدِل والحريّةِ 

ُممتّدِة من واليِة م ريتا يا إلى ـ أر اِن الجي ِش اللربّيِة ال رؤسااِ  دُع   اّفةَ 
والية الّرافدين اللراق إلى  إعالن حالةِ الّط ارِئ الُلص ى و االستْنفاِر 

بجميِع ُصُف ِفَها، برًّا وبحًرا وج ًّا و إعالِن حالِة الّط ارِئ الُلص ى بجميِع 
. ِوزَارَاِت الّداالّيِة بجميِع الِ الَياتِ 

 من المحيِط  مبدئيا ما َ دُع  إلى  َْ ِسيِي الِخاَلفِة ااسالمّيِة الممتّدةِ 
إلى الخليِج اللربي والّتي َ ْشَمُل جميِع الِ الَياِت الَلربِّيِة َذاِت رايٍة واحدٍة 

:  

 "ال إله إال هللا محمد رسول هللا"

.  رمًما لللِّق ِوالَيَةٍ  الَحاليوسيبَلى الللمُ 

: ِلَ ا َيِج ُ 

و رقية جميع الر   اللسلرية و ل ن ر بة   ِوحدُة الجي ِش الّلالالةِ - 
 " ....آمر ل اا"الم ر بة " ل اا الدين"أعلى ر بة  ليها ر بة " الخليفة"

 .ِوحدُة وزاراِت الّداالّيةِ - 

 .اابلاُا على الُحدوِ  الحالّيِة حتَّتى ِإْشَلاٍر آَارٍ - 
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إطالُق سراَح واافراج الَفْ ري للّل المَساجين و المْلتَللين الّسَياسّيين -
 .بَجميع السُّج ن المد ية واللْسَلرية

اعتباُر فَلْسطين واليًة و َعاِصمتُـَها الُلْدُس الشَّتريُف فال ُوُج َ  ِاْسرائيَل - 
 .على َأْرِ  الخالفةِ 

جالُا واروُج  لِّق الُلّ اِت األجنبّيِة ِمَن الِلَراِق ومن بالِ  الخليِج الَلرِبي - 
 ...ومن فلسطين 

      الم حَّتِد  ل ُن قيمُتُو ُمَساِويًة عالّتفليُر في الّديناِر ااسالمي    - 

 .لللملِة األوروبّيِة و الّتفليُر في بيِ  ماٍل م حَّتٍد يجمُع  لَّت البن ِك الحالّيةِ 

 :وأن َ ْسَتِمدَّت الخالفُة جميَع  ْشريَلاِ َها من  تاِب اهلل وُسّنِة َرُس ِلوِ - 

 
 

"                             " 
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 .لن  ـَْلَتِرَف بمجلِي األْمِن، إ ُّو َلَمْجِلُي  ُْلٍم اَل َأْمَن ِفيوِ - 

                           

                               

                                 

                              

                               

                                

  

فلليِو، ِإْن رَأيُتْم ايًرا في ىَ ا الـَمشُروِع، فـََللْيُلم بالتَّتظَاُىِر لِـُمَبايـََلِتِو 
وس َ ـََ لَّتى َعَلى بـَرََ ِة اهلل وِبَلْ  َِو ِقَياِ َة  و ـَمِْ يَتِو َو ـَْنِفيِ ِه بللِّق حَماٍس 

 الُجُي ِش ،

 وَلَسْ َف ُ حّرر بالَ  َا من  لِّق األشراِر والظّالميَن والمجرمينَ 
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"                            

                      

    "   

  ... وْلَنَتَشاَوْر ِفي َأْمرِ َا  

                         

                    

 

 ـَُنظَّتُم ِقمَّتٌة عاجلٌة لـَِجميِع رؤساِا أر اِن الجُي ِش اللربّيِة لِــــــيـــَــَتَسلَّتُم ا - 

  "ال إله إالهللا محمد رسول هللا"الّرايَة الجديدَة 

 . ـُْ َلُح جَمِيُع حدوِ  الِخاَلَفِة َحتَّتى إشلاٍر آَارَ - 

 

َلُهْم اَلالالَُة ِاَيارَاتٍ -   : أمَّتا يـَُه ُ  ِوالَيَِة فلسطين فـَ

إّما أن يَرِجُل ا ِمن َحيُث َأ ـَْ ا، وإمَّتا أْن يَِليُش ا َعَلى َأْرِ  الِخاَلَفِة ُ وَن َأيَّتِة 
 ...ِسَياَ ٍة َوِإمَّتا أْن يـَُ اِصُل ا َحْربـَُهَم َمَلَنا



 

6 
 

ًنا، وَُ ْفًرا وَوْىًنا َوفـَْلًرا َوَجْهاًل َو ُْلًما َوُج ًعا َوَاْ ًفا َوَمْلًتا -  َ َفا َا ُذالًّ َو ُجبـْ
 ...ووىنا َو َِفاًقا َو ـََبِليَّتًة َوِحَصارًا 

ُرَك الظُُّلَماِت  ِلَنْبَدْأ َعَلى َبرَ ِة اهلل َعصًرا َجِديًدا، َعْصَر النُّ ِر و ـَتـْ
 للظَّتالـِمـــــيَن،

  »                           

                                   

                          

                                  

        «   

 : َعْصٌر ِمْلُؤُه التـَّتْلَ ى َوالَلَمُل الصَّتاِلُح واالْعِتَصاُم ِبَحْبِل اهلل   

                            

                                

    "   
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  »                           

                              

«    

«                           

                          

                             «   
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ْساَلِميَّتةٱْلِخاَلَفُة ٱ  ْاِ
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 ال اليات

  ِوالَيَُة مصر َعاِصَمتُـَها اللاىرة
  ِوالَيَُة اللراق َعاِصَمتُـَها ب دا 
  ِوالَيَُة لبنان َعاِصَمتُـَها بيروت

  واِلَيَُة الحرمين الّشريفين َعاِصَمتُـَها الّريا 
  ِوالَيَُة س رية َعاِصَمتُـَها  مشح
  ِوالَيَُة األر ن َعاِصَمتُـَها عمان
  ِوالَيَُة اليمن َعاِصَمتُـَها صنلاا
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 ِوالَيَُة ليبيا َعاِصَمتُـَها طرابلي
 

  ِوالَيَُة الّس  ان َعاِصَمتُـَها الخرط م
  ِوالَيَُة الم رب َعاِصَمتُـَها الّرباط
  ِوالَيَُة    ي َعاِصَمتُـَها    ي

  ِوالَيَُة الل ي  َعاِصَمتُـَها الل ي 
  ِوالَيَُة الجمائر َعاِصَمتُـَها الجمائر
  ِوالَيَُة البحرين َعاِصَمتُـَها المنامة

  ِوالَيَُة قطر َعاِصَمتُـَها الّدوحة
  ِوالَيَُة اامارات َعاِصَمتُـَها أب   بي
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  ِوالَيَُة عمان َعاِصَمتُـَها مسلط
  ِوالَيَُة م ريتا يا َعاِصَمتُـَها   ا ش ط
  ِوالَيَُة الّص مال َعاِصَمتُـَها ملديش 

  ِوالَيَُة جيب  ي َعاِصَمتُـَها جيب  ي

  ِوالَيَُة جمر اللمر َعاِصَمتُـَها م رو ي

  ِوالَيَُة فلسطين َعاِصَمتُـَها اللدس الّشريف

 

 :ِوالَيـََتاِن َجِديَد َانِ 

 

  ِوالَيَُة  ر ستان َعاِصَمتُـَها أربيل

  ِوالَيَُة الّصحراا ال ربّية َعاِصَمتُـَها اللي ن

 :وَقريًبا بِِإْذِن اهلل

  ِوالَيَُة  ر يا َعاِصَمتُـَها أ لرة
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 …وقريبا  واليات أارى

 . ـَُنظَّتُم اْ ِتَخابَاٌت َعاِجَلٌة الْاِتِيَاِر الُ الَّتةِ - 

َر الَبرِيِد -  َ ْشُر َىَ ا البَـَياِن ِبِصَفٍة َعاِجَلٍة ِفي ُ لِّق الِباَلِ  الَلَربِيَّتِة َعبـْ
ااِللْلُتروِ ي، اال تر  ،الفايسب ك ، الصُُّحِف الَلربّيِة والَفَضائِيَّتاِت 

 ...الَلَربِيَّتةِ 

 . َوالسَّتاَلُم َعليُلْم َورَحْمُة اهلل َوَبرَ ا ُوُ 

 .....  َوإ ـَّها َلل رٌة حتَّتى النَّتْصر

 

 َأُا ُ ْم َاِليَفُة اهلل


