
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحتقار لدمائهم الزكية  المسلمين في هذا البلد، حول سوريا: عداء سافر لإلسالم، وتحكم بمصائر يقرارات مؤتمر قمة الدول الثمان

 التي سفكت، وكراماتهم التي هتكت
 

شمالية، بقيادة رئيس الوزراء الربيطاين كامريون. م يف منتجع لوخ إيرن يف إيرلندا ال3172/ 71/6و71يف  افتتحت أعمال قمة جمموعة الثماين
إليه البيان  وكان البحث يف الوضع السوري هو األبرز، وشكل حمور اللقاءات املتعددة اليت عقدها بوتني مع كل من أوباما وكامريون وهوالند. ومما خلص

." ودعا القادة  ة على أساس رؤية لسوريا دميقراطية وموحدة وتسع اجلميعبتحقيق حل سياسي لألزماخلتامي متعلقًا بالوضع يف سوريا: "ما زلنا ملتزمني 
احلفاظ على القوات العسكرية وأجهزة "، مشريين إىل ضرورة التوصل إىل اتفاق بشأن حكومة انتقالية سورية "يتم تشكيلها باملوافقة املتبادلةكذلك إىل 

وأضاف: "نؤيد بقوة قرار عقد مؤمتر  االلتزام بتدمري كل املنظمات املرتبطة بالقاعدة.عارضة إىل . ودعا زعماء جمموعة الثماين السلطات السورية واملاألمن
 جنيف للسالم يف سوريا بأسرع ما ميكن"، ولكنه مل حيدد موعداً له.

يها وخيتلفون عليها حكام الغرب الرأمسايل الذئاب مبصائر الشعوب مبعزل عنها، وها هي قضية املسلمني يف سوريا يبحثون ف هكذا يتحكم
تهم وكأهنا ملك هلم وال حق ألهلها هبا... هكذا بكل صفاقة دخلوا يف حتديد شكل احلكم فيها من غري أن يأخذوا رأي أهلها كما تزعم دميقراطي

ة مشكلة برضى كل من املعارضة الكاذبة، واختاروا هلا إبعادها عن دينها، مع أهنا مل خترت بدياًل هلا عن الدين. واتفقوا على تشكيل حكومة انتقالي
، وعلى ضرورة العلمانية العميلة والنظام السوري اجملرم وموافقتهما، من غري أن يلتفتوا إىل قبول أو رفض املسلمني من أهل سوريا لذلك أدىن التفاتة

وجَّه هؤالء احلكام الذئاب الدعوة بلفظ حيمل   احلفاظ على القوات العسكرية وأجهزة األمن اليت قتلت الناس شر قتلة، ودمرت حياهتم. وفوق كل هذا
 ، ليس القاعدة فحسب، بل كل املنظمات املرتبطة بالقاعدة. والتدمري"كل احلقد على اإلسالم واملسلمني املخلصني العاملني للتغيري اجلذري، وهو "

ا املؤمتر يفضح خيفى ما حيمل هذا الكالم من هتديد لكل من يعمل إلقامة دولة اخلالفة اليت كثر حتذيرهم منها، واعتربوها اخلطر األكرب عليهم... إن هذ
 ، وتتصرف وكأن مصائرهم بيدها.هذه الدول ويبني أهنا زعيمة اإلجرام يف العامل، وأهنا املسؤولة األوىل عن كل مآسيه، وأهنا ال تقيم وزناً إلرادة املسلمني

هل يوجد أكثر احتقارًا وامتهاناً أيها المسلمون الغيورون على دينكم وأعراضكم ودمائكم وكراماتكم في سوريا الشام وفي كل مكان: 
هلم إال من كان منهم؟!.  لكم من مثل هذه القرارات؟!. وهل يوجد أكثر من هكذا عداء لكم ولدينكم من حكام الغرب ثعالبها؟!. وهل يعطي الوالء

تبعهم حكام هؤالء هم األعداء فاحذروهم، وارذلوا كل من يسري معهم ويأمتر بأمرهم. إن هؤالء يسريون يف مقدمة فسطاط النفاق الذي ال إميان فيه، وي
م من أهل الداخل أحد ليشكلوا هبم نواة قوة املسلمني الذين يسريون يف ركاهبم، ويلحق هبؤالء املعارضة العلمانية... واحلذر كل احلذر من أن يلحق هب

يدعو اجلميع ألن يكونوا يدًا واحدة  حزب التحريريستعملوهنا لـ"تدمري" اجملموعات اإلسالمية املخلصة اليت ترفض السري يف فسطاطهم. ويف املقابل فإن 
 تعاىل، ويعلن للجميع أن السري يف فسطاط اإلميان الذي ال يف مشروعه إلقامة دولة اخلالفة اإلسالمية، ذلك املشروع الذي أكثر ما يغيظ أعداء اهلل

يف إقامة دولة اإلسالم األوىل، وهذا يتطلب من أهل القوة واجلرأة من أبنائنا، سواء  صلى اهلل عليه وسلمنفاق فيه يقوم على السري على طريقة الرسول 
موعات القتالية، أن جيتمعوا يف عمل خملص هلل، خمطط له بذكاء وبدهاء؛ أكانوا ما زالوا يف اخلدمة ومل ينشقوا، أم كانوا من اجلنود املنشقني، أم من اجمل

 صلىرسول اهلل ليقوموا باستئصال احلكم األسدي اجملرم، والقضاء على فلوله، لتقوم بعدها دولة اإلسالم، دولة احلق واإلميان، وهبذا وحده تتحقق بشرى 
: قال تعاىل "عقر دار اإلسالم بالشام". وسلم عليه اهلل صلىوهي قوله من مثلها  وبشرى أخرى"ثم تكون خالفة على منهاج النبوة"  وسلم عليه اهلل
واهلُل غاِلٌب على َأْمرِِه ولكنَّ أكثَر النَّاِس ال يَعلُمون. 
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