
  

 المعركة هي بين النفوذ األمريكي وزير اإلجرام والعار وليد المعلم يعترف بأن
  وبين العاملين إلقامة الخالفة الراشدة على أرض الشام

طاغوت سوريا  ،أن احلرب احلقيقية اليت يقودها سيده ،املغموس ألذنيه يف حبر دماء أهل الشام ،وزير النظام اجملرم أمسصرح 
الشام إمنا يهدف ملنع  داد القتل واإلجرام يفحرب بالوكالة عن أسياده يف الغرب وعلى رأسهم أمريكا، وأن اشتهي  ،وفرعون العصر

. حيث اعرتف وزير اخلزي والعار اليوم يف مؤمتر صحفي اخلالفة وتوحيد البالد حتت راية رسوهلامشروعها بإقامة دولة إمتام ن األمة م
باألردن حنن نتطلع إىل عالقة حسن جوار وأخوة مع األردن وحريصون على مصاحل األردن بدمشق بذلك بقوله: ".. فيما يتعلق 

ما نقوم هو به دفاع حىت ف ،ومن يطالبون بإقامة دولة اخلالفة اإلسالمية لن يقفوا عند حدود سورياونعلم أن من يرتبصون بسوريا 
 اإلرهابية".عن األردن ولبنان وتركيا من اجنازات اجليش جتاه هذه اجملموعات 

 :ربهاشام األبية الراضية المرضية بإذن أيها المسلمون في ثورة ال
هذا نصر جديد يتنزل علينا يف ثورة الشموخ واإلباء اليت نسري فيها بعون اهلل وحده، وهذا الكفر وأهله يهتز خوفًا من دعاة 

هم اعمنا يتوكلون على اهلل وحده يف مسوإ ًا  كيماوياً...حسال وال ائراتوال ط ن الميلكون السالحًا وال صواريخاخلالفة العّزل الذي
حزب التحرير يف ذكرى هدم خالفة  إلعادة احلكم مبا أنزل اهلل يف دولة اخلالفة العلية إن شاء اهلل. فما كدنا نعود من احتفاالت

من  صدى صدق أقوالنا، حيث مسعناد تردحىت  ، اليت لفَّت العامل اإلسالمي من إندونيسيا لفلسطني لألردن لتونس...املسلمني
ن العقبة "أزب" الذي صاح بعدما بايع األنصار رسول اهلل ما يثبت صدق كالمنا، ويذكرنا بشيطا النظام السوري اجملرموزير خارجية 

 :ًاجتمعوا على  معه قد ةهل لكم يف مذمم والصبا -املنازل  - يا أهل اجلباجب بيعة احلرب على إقامة الدين يف املدينة مناديا
هذا أزب العقبة" وهو شيطان اسمه َأَزبُّ الَعَقبِة، فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " :حربكم. قال: فقال رسول اهلل

ما تتطلع  وبنياألمة  احليلولة بنيويريد وها هو أحد أتباع أزب الشام يعيد العويل  ."َأَما َواللَِّه أَلَفْ ُرَغنَّ َلكَ  ،اْسَمْع َأْي َعُدوَّ اللَّهِ "
نضمام إىل حمور الشر، حمور أنه على لبنان واألردن وتركيا االيف ظل دولة اإلسالم املنشودة، وزاد على ذلك ب وجمدإليه من عز 

العاملني إلقامة اإلجرام والقتل الذي يقوده هوالكو سوريا، وأن يقتلوا شعوهبم مثلما هو يفعل متاماً، وإال فإن شعوهبم ستنضم إىل 
بالذكر األردن ولبنان وحىت تركيا ختويفاً دولة اخلالفة القادمة يف سوريا وحينئذ ستكون دولة واحدة تضم كل بالد الشام وخص 

  ."ْفُرَغنَّ َلكَ نَأَما َواللَِّه لَ  ،اْسَمْع َأْي َعُدوَّ اللَّهِ " :قال رسولنا الكرمي وإننا لنعيد م حلكامها.
يف إيران معك إنك نسيت فلسطني أيها اجملرم؛ ألهنا ليست يف حسابك وحساب قرناء السوء  :دعّي الشيطانّ ونقول هلذا ال

 بعون اهلل وحده. تحرر األقصىسإن اخلالفة وحدها هي من م براء. هي منكف ،كذباً إال  باملقاومة واملمانعة  ، وليس ادعاؤكمولبنان
، وكالء عن الغرب قتل العباد ودمر البالدأنتم من افع ومحى دولة االحتالل، ت ودمن ثبّ  ك أنت وسيدكعنها ألن سكتَّ لكنك 

رغم ألن فجر اخلالفة قد بزغ  قد دنت، ـكمُذل  ، وأن ساعة تآلاهلل نصر وعبيدا له... فلن تفلتوا من العقاب بإذن اهلل، فإن 
 أنوفكم، واهلل قوي عزيز. 

 المية:أيتها األمة اإلسالمية على امتداد البالد اإلس
مال، ومع ضياء اآل خيرج من بني اآلالمجر من ثنايا التضحيات، و بدأ يتفاهلل، إن شاء اهلل تعاىل، من بشراكم اليوم، فهذا نصر  

إلقامة دين ، وإنه واهلل زمن الوقفات والعمل نته على املؤمنني من عبادهثبات والثقة باهلل تتنزل الرمحات من العلي القدير ومعها سكيال
اهلمم العالية يف زمن التغيري  هالّ . فحيَّ معه، وكيف ينصرنا إن نصرناه . فقد رأيتم كيف يكون اهلل معنا إن كنايف عاله جلَّ  هلل
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