
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اإلسالم: بعد عامني من ثورتكم املباركة: شام أيها املسلمون يف
التآمر الدويل ما زال مستمرًا، وال خالص لنا إال بإقامة اخلالفة الراشدة، وال سبيل هلا إال باإلخالص 

 اخلالص هلل تعاىل
 

 سوريا، صرح وزير اخلارجية األمريكي جون كرييبعد عامني مأساويني من التآمر الدويل املستمر على الثورة يف 
يا وإيران والسفاح بشار أسد نفسه؛ ما يفضح لموقف الرمسي لكل من روسل ؤيدميف موقف و م، 31/1/3131يف

ونريد أن له: "وذلك بقو  التآمر األمريكي املستمر على الثورة والتواطؤ املستمر مع السفاح بشار أسد ونظامه الفاجر،
 ملعارضة السورية تأيت إىل طاولة احلوار خللق حكومة انتقالية بناء على إطار العمل الذي وضع يف جنيف"نرى األسد وا

". وإىل كوسنستمر يف ذل وحنن نعمل من أجل ذلك، تأيت إىل الطاولة متعاونةمن معارضة سورية  وال بد أيضا  وقال: "
هوالند  قاتلي املعارضة السورية، وقال الرئيس الفرنسي، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا عن عزمهما تسليح مجانب ذلك

يها عإنه تلقى تأكيدات من املعارضة السورية بأن أي أسلحة ترسل ملقاتليها ملساعدهتا على سم: " 31/1/3131يف 
الطلب، خشية  31/1" هذا وقد رفض االحتاد األورويب يف تصل إىل األيدي الصحيحةس إلسقاط الرئيس بشار األسد،

األورويب  . هذا املوقفشددين يف أوساط املعارضة السوريةسلحة يف أيدي املسلحني اإلسالميني املتع هذه األوقو 
املكشوف ضد اإلسالم يفضح تدخلهم، ويفضح عداءهم لإلسالم، ويكشف عن اعرتاف الغرب بقلقه من وجود توجه 

م لعربية واإلسالمية العميلة للغرب، فإن مواقفهإسالمي  لدى الثوار، وهو يعمل على التآمر عليه. أما حكام الدول ا
 مرتبطة مبواقف الدول الغربية التابعني هلا. ويف هذا اخلضم تقف املعارضة السورية العلمانية اخلارجية عدمية اخلربة بأالعيب

ملعارضة االغرب السياسية، مستجدية من الشيطان الغريب حلوله، ومتوسلة تدخله، وآخذة عليه تأخره يف ذلك. وهذه 
بالرغم من مرور سنتني من التآمر الغريب على الثورة، وبالرغم من انكشاف هذا التآمر هلم، ما زالوا يلتمسون احللول من 
هذا الغرب األفاك؛ ما يكشف إفالسهم وعمالتهم وبعدهم عن اإلسالم. وهذه املعارضة، يعمل الغرب، مبا رمسه هلا من 

 ة الثورة: دولة مدنية، حتكم بالكفر، وحتارب إسالم احلكم واملسلمني العاملني إلقامةدور لكي تكون معربا  له لقطف مثر 
احلكم مبا أنزل هللا حتت شعار حماربة اإلرهاب. أما األخضر اإلبراهيمي، عميل أمريكا العجوز غري التائب، فإنه يسعى 

غرار  ، وتشكيل قوة سالم دولية فاعلة علىمن وراء الكواليس، خدمة ألمريكا، لتشكيل حكومة انتقالية أمريكية اهلوى
 قوات "إيساف" الدولية اليت تقاتل إىل جانب كارازاي يف أفغانستان ملصلحة أمريكا.

لحة منا بوجود مؤامرة دولية على الثورة ضدكم وملص ال يشك أحد أيها املسلمون املؤمنون الصابرون يف سوريا الشام:
وهذا يفضح مدى فجور اجملتمع الدويل ومدى إجرامه، وما السفاح بشار إال إحدى صنائعه، بل الكل يقطع السفاح، 



بوجود تلك املؤامرة. وال تظنوا أنكم غري مسؤولني أمام هللا إذا مل تضعوا حدا  لذلك. فأنتم من وقف يف وجه السفاح 
طف قدمتم وضحيتم بأغلى ما عندكم، فال تسمحوا ألحد أن خي بشار وقواته األمنية اجملرمة، وأنتم من ُثِكلتم، وأنتم من

ثورتكم ويقطف مثرهتا، كائنا  من كان، على حساب دينكم وتضحياتكم. أمل تعلنوا "قائدنا لألبد سيدنا حممد"؟،  فسبيل 
ِبيِلي َأْدُعو ِإىَل ُقْل َهِذِه سَ  معلوم، وقد فرض هللا سبحانه وتعاىل علينا اتباعه دون غريه، حيث قال:  سيدنا حممد 

أمل تعلنوا " يا هللا ما لنا غريك يا هللا"؟، فكونوا  اَّللِه َعَلى َبِصريٍَة َأنَا َوَمِن ات هبَ َعِِن َوُسْبَحاَن اَّللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
اء عن شركه، وهو أغىن الشرك صادقني مع دينكم وأنفسكم وال تطلبوا العون إال من هللا وحده، فاهلل سبحانه وتعاىل هو

إن أقوى موقف . َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاِِلًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِ ِه َأَحًداالقائل عزَّ من قائل 
احد منكم، أنكم مع جل و تعلنونه اآلن، بعد هاتني السنتني العجاف، ويرضي ربكم، هو أن تعلنوا مجيعا ، وعلى قلب ر 

هللا وحده قلبا  وقالبا ، قوال  وفعال ، وأن تعلنوا أنكم مع دينكم يف حترمي االستعانة بالغرب الكافر وعمالئه من حكام بالد 
املسلمني، وأن جتربوا املعارضة اخلارجية على قطع الصلة بالغرب، وإال فإهنا ال متثلكم، بل اعملوا على أن تكون املعارضة 

حده، وهو إقامة اخلالفة الراشدة، اليت وعد هللا هبا من يعبده و  يت متثلكم هي من جنسكم بأن تلتزم احلل اإلسالمي،ال
ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت ال يشرك به شيئا ، وذلك بقوله تعاىل:  ِِ َكَما لََيْسَتْخِلفَ َوَعَد اَّلله َْر ن هُهْم يف اْْ

لَن هُهْم ِمْن بَ ْعدِ  َتْخَلَف الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ اسْ  َننه هَلُْم ِدينَ ُهُم الهِذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِ  يَ ْعُبُدوَنِِن اَل َخْوِفِهْم َأْمًنا  َولَُيَمكِ 
نعم لتكن لكم  .اإلخالص اخلالص هلل تعاىل وهذا هو، َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  ُيْشرُِكوَن ِب َشْيًئا

 حمرماتكم الشرعية اليت حتاسبون عليها، وعلى هللا قصد السبيل.
 التحرير حزب   هـ                                        3111 األوىل مجادى من الرابع
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