
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التلويح بالتدخل العسكري في سوريا الذي يتصاعد حديثه شٌر كله بُعجره وُبجره

 دوره يل بديل لعميلهم بشار بعد استنفادفهو لمنع حكم اإلسالم وإلنتاج حكم عم

ستعمال النظام للسالح تدور حاليًا أحاديث متصاعدٌة عن تدخل أمريكا وأحالفها عسكريا يف سوريا حبجة اعرتاضهم على ا
 الكيماوي، وهم يُغلِّفون ذلك بالدافع اإلنساين واألخالقي وهم من ذلك براء،  فإن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وكل الدول الكافرة

ناهيك عن ... املستعمرة لطاملا داست كل العوامل اإلنسانية واألخالقية بأقدامها يف غياهب السجون يف باغرام وغوانتنامو وأبو غريب
وشواهد ... إهنم املشهورون بالسبق والسباق إىل اجلرائم النووية والبيولوجية وأسلحة الدمار الشامل واجملازر الوحشية! التجسس املفضوح

 . غريهاو ... ذلك ماثلة يف جنبات الدنيا من هريوشيما وناجازاكي إىل اجملازر الفظيعة يف العراق وأفغانستان والقوقاز ومايل والشيشان

مث إن هذه الدول، وخباصة أمريكا هي صاحبة الضوء األخضر شديد االخضرار املوجَّه لبشار باستعمال الكيماوي لقتل األطفال 
قبل والنساء والشيوخ، ولوال هذا الضوء ملا جرؤ الطاغية على استعماله يف الغوطة، بل قد سبق واستعمل النظاُم السالَح الكيماوي يف سوريا 

، وحىت بعد الغوطة كما تناقلت األخبار هذا اليوم عن استعمال الغازات السامة من النظام يف بعض مناطق سوريا، وكل ذلك بعلم الغوطة
وهكذا فإن الدوافع اإلنسانية واألخالقية اليت يُغلِّفون هبا تدخلهم العسكري عند القيام به هي حمض أكذوبة ... ورضا من أمريكا وأحالفها

 .  سقيمة، وهي حجة داحضة يدركها كل صاحب بصر وبصرية وقلب سليم مفضوحة وفرية

أما حقيقة هذا التدخل العسكري من أمريكا اليت تقود قوى الشر املستعمرة، فهو لرتتيب أوضاع سوريا بضغط التدخل العسكري 
ألهنا مل تستطع تسويق صنائعها يف االئتالف دوره، وذلك  ار بعد أن أوشك على استنفادمن أجل إجياد نظاٍم عميٍل بديل لنظام عميلها بش

واجمللس الوطين أمام الناس ويف الداخل ليقبلوا تلك الصنائع طواعية بدل بشار والزبانية، وخشي معسكر الشر هذا أن يقيم أهل الشام 
ق التدخل العسكري يف أماكن حكم اإلسالم ويقطعوا دابر الكفار واملنافقني، لذلك أرادت أمريكا وأحالفها أن حتول دون ذلك عن طري

معينة، ومن مث إجياد مفاوضات بني أطراف النظام وأطراف االئتالف تقود إىل حكم عميل بديل ال خيتلف عن نظام بشار إال بتخفيف 
 ! شيٍء من شيٍء من سواد الوجوه

 : أيها المسلمون أيها األهل في سوريا، أيها الصادقون المخلصون في عملهم ضد طاغية الشام

إن الواجب هو بذل الوسع يف منع هذا التدخل العسكري ومنع مشروعاته القاتلة اليت حيملها، فقد أوشك الطاغية على الرحيل 
حكٍم راشد عادل ... بأيديكم، واقرتب جناحكم يف إقامة حكِم اإلسالم يف بالدكم، فتأمنون به على دينكم وأنفسكم وأعراضكم وأموالكم

يف خالفٍة راشدة تعيد لسوريا نورها ودورها، فهي عقر دار اإلسالم وستكون إن شاء اهلل، فاصربوا وصابروا ورابطوا  ...يعيد احلق إىل نصابه
نقاذكم بلدكم بأيديكم مهما علت التضحيات خري لكم يف دينكم ودنياكم ألف مرة من دخول الكفار وجه الظلم وأهله، واعلموا أن إ



َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ََل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإَلا ﴿، وهو ليس إنقاذاً، بل املوت الزؤام بقضِّه وقضيضه املستعمرين إىل بلدكم حبجة اإلنقاذ
 ﴾َوََل ِذمًَّة يُ ْرُضوَنُكْم بَِأفْ َواِهِهْم َوتَْأَبى قُ ُلوبُ ُهْم َوَأْكثَ ُرُهْم فَاِسُقونَ 

 : أيها المسلمون أيها األهل في سوريا، أيها الصادقون المخلصون في عملهم ضد طاغية الشام

إن االستعانة بالدول الكافرة املستعمرة حلل مشاكلنا أمر كبري وشر مستطري، وخيانة هلل ولرسوله وللمؤمنني، وتوجبون هبا عليكم 
ا الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأتُرِيُدوَن َأْن َتْجَعُلوا لِلَِّه يَا َأي ُّهَ غضب اهلل القوي العزيز، فاهلل سبحانه يقول ﴿

ََل »أخرجه أمحد عن أنس، ويف رواية للبيهقي « ََل َتْسَتِضيُئوا بَِناِر اْلُمْشِركِ »  صلى اهلل عليه وسلمالرسول ﴾، ويقول َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا ُمِبيًنا
والنار كناية عن . وكذلك أخرجه البخاري يف تارخيه الكبري هبذا اللفظ، أي ال جتعلوا نار املشركني ضوءًا لكم« َتْسَتِضيُئوا بَِناِر اْلُمْشرِِكينَ 

 فَِإنَّا ََل » صلى اهلل عليه وسلماحلرب، واحلديث يَُكيني عن احلرب جبانب املشركني وأخذ رأيهم، فيفهم منه النهي عن االستعانة هبم، كما قال 
أخرجه أمحد وأبو داود، فاالستعانة بالتدخل العسكري من الكفار أو حىت باستشارهتم يف أحكام مشاكلنا هو كبريٌة « َنْسَتِعيُن ِبُمْشِرك  

 . حمرَّمة ال تصح وال جتوز

 على رجل، وإهنا ملأساة أن يتوعد املستعمرون ويهددوا بالتدخل العسكري يف سوريا، واحلكام يف بالد املسلمني يضعون رجالً 
ا يرقبون ما جيري وما يدور، وكأنه حيدث بعيداً عنهم بعد املشرقني، وكأهنم صم بكم ال يسمعون استغاثة أهل سوريا، فال جييبون نصرهتم كم

يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصرُ قال سبحانه ﴿ أن حيركوا جيوشهم  ﴾، وكان الواجب عليهم لو كان عندهم بقية من حياءَوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم ِفي الدِّ
قادرون الرابضة يف ثكناهتا لنصرة أهلهم يف سوريا وختليصهم من طاغية الشام، فإن أهل سوريا مبساعدة إخواهنم يف البالد اإلسالمية اجملاورة ل

اعة نظام جديد ال بإذن اهلل على إزاحة الطاغية وإجياد حكم اإلسالم يف الشام عقر دار اإلسالم، ال أن يتدخل الكفار املستعمرون لصن
خيتلف عن النظام القدمي إال بتغيري صبغة الوجوه، فتعود سوريا إىل حكم الطاغوت مرة أخرى بعد أن أوشكت مشس حكم اإلسالم أن 

 . تشرق يف أرض الشام من جديد

ك يف كل بلد دخلوها مل ُُتح إن الكفار املستعمرين مل يدخلوا بلدًا إال أفسدوه، ودمروا بنيانه وخربوا أركانه، وال زالت شواهد ذل
إن التدخل العسكري زلزال كبري وشر مستطري، فقفوا له أيها املسلمون . بعد، بل منها مازال ينطق جبرائمهم، ويشهد على سوء فعاهلم

 ! باملرصاد، وحذار من أن تسارعوا يف طلب نصرهتم ظناً منكم أهنم سينقذونكم، وإال ندمتم والت حني مندم

بِاْلَفْتِح َأْو َأْمر  ِمْن ِعْنِدِه ِذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيبَ َنا َدائَِرٌة فَ َعَسى اللَُّه َأْن يَْأِتَي فَ تَ َرى الَّ ﴿
 . ﴾َقْوم  َعاِبِدينَ ِإنَّ ِفي َهَذا لََباَلًغا لِ ﴾، ﴿فَ ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم نَاِدِمينَ 
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