
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 َمياوي يكشف حقيقة الكفار المستعمرينيُقرار مجلس األمن حول السالح الك

ٌفهم ملة واحدة أمام نزع أسباب القوة من بالد المسلمين  

!  قد تالشت باإلمجاع، وارتفعت األيدي باملوافقة، وانزوى الفيتو، حىت معارضة القرار دون فيتو2118ُأصدر جملس األمن القرار رقم 
ًوهو اإلمجاع األول منذ بدأ طاغية الشام جمازره يف أهل سوريا خالل ما يزيد عن ثالثني شهرا فلم يعبأ اتمع الدويل بقيادة أمريكا ! ُ

ُوأحالفها باآلالف املؤلفة من الشيوخ والنساء واألطفال الذين سفكت دماؤهم، ومئات آالف اجلرحى الذين قذفوا بالصواريخ املتف جرة ُ
كل هذا مل حيرك اتمع الدويل على اختاذ قرار، بل كانت تتفق ... ُفبرتت أطرافهم، مث ماليني الناس الذين شردوا بعد أن دمرت بيوم

ُأمريكا مع روسيا لتقبل هذه وترفض تلك يف صفقة خبيثة ليستمر الطاغية يف جرائمه اليت مل يسلم منها بشر وال شجر وال حجر مل ... ٍ
ُ كل ذلك، بل مجعهم نزع السالح الكيماوي يف الوقت الذي متتلئ فيه ذا السالح خزائن دولة  يهود وغريها من الدول، وخباصة جيمعهم ُ ََ َ

إن كل عاقل يدرك أم اجتمعوا على هذا القرار ألنه ضد اإلسالم ! هذه الكربى اليت تزعم أا تسهر على منع السالح الكيماوي
ن أن طاغية الشام يتهاوى، وأن هذا السالح عائد إىل املسلمني، وهذا ما خييفهم، وخييف ربيبتهم دولة يهود، فأمنها واملسلمني، فهم يدركو

ا وخباصة ذهبها األسود النفطُكما قال أوباما، رئيس العصابة الدولية، هو أبرز مصاحلهم يف املنطقة مث ثروا... 

ْاملسلمني ليس بدعا من اجتماعام، فهو سنة سنها أشياعهم من قبل، فينسون إن اجتماع الدول الكافرة املستعمرة على عداء  َ ّ ً
ٍفلقد كانت قبائل العرب قلما جتتمع على حال، بل يتقاتلون فيما بينهم سنوات من ... خصومام فيما بينهم أمام أية قضية للمسلمني

 يف � اهللا رسول ليقتلوا واحد، قبيلة كل من ًرجال، أربعني حنو اواجتمعو �أجل ناقة، ومع ذلك فإم تناسوا خصامهم أمام رسول اهللا 
 وكان الفرس والروم يف أشد العداوة فيما بينهم، ولكنهم تعاونوا يف معارك العراق على قتال املسلمني يف معركة ...� هجرته عند وذلك بيته

وكذلك اجتمع علينا الصليبيون من ممالك أوروبا ... عشرة للهجرةالفراض إىل الشرق من البوكمال اليوم، وذلك يف رمضان من السنة الثانية 
حنو مئيت سنة منذ أواخر القرن اخلامس اهلجري احلادي عشر امليالدي، مث حلق م التتار، وكانت بعض املمالك الصليبية الباقية بعد احلملة 

ليس هذا ! تتار، بل كانوا يهامجون املناطق اإلسالميةهــ، كانت ضعيفة مهزوزة، ومع ذلك فلم يقف عندها ال615الصليبية اخلامسة 
مث ... هــ617فحسب، بل إن الصليبيني بعد فشلهم يف تلك احلملة قد قاموا بإغراء التتار وحتريضهم على اهلجوم على بالد املسلمني يف 

سابع عشر عندما رأت الدولة اإلسالمية إن الدول األوروبية كانت ال تنفك عن احلروب فيما بينها، لكنها يف القرن السادس عشر وال
قد أصبحت ذات قوة، وعظمت وعزت، تناسى ملوك أوروبا خصومام واجتمعوا لقتال الدولة اإلسالمية حقدا على " اخلالفة العثمانية"
 الدولة اإلسالمية مث سالم واملسلمني، فأنشأوا ما مسي باألسرة الدولية، واستمرت هكذا منذ القرن السادس عشر، حىت إا بعد ضعفإلا

َزواهلا استمرت باسم عصبة األمم بعد احلرب العاملية األوىل، وباسم هيئة األمم بعد احلرب الثانية، ولكن الفكرة األساسية لألسرة الدولية 
لمني، ومل تتغري هذه احلرب على اإلسالم واملسلمني مع تغيري الوسائل واألساليب دون تغيري العداوة العامة لإلسالم واملس: بقيت هي هي

ُالفكرة األساسية يف املوقف الدويل احلايل بقيادة أمريكا وأحالفها، فهو ال زال ينطلق من عداوة اإلسالم واملسلمني، وما دعمهم دولة يهود 
 .فكرة األساسيةاملغتصبة لفلسطني، وقرار جملس األمن حول نزع السالح الكيماوي، وخمططات ب ثروات املسلمني إال أجزاء من هذه ال

حنناء احلكام يف بالد املسلمني اإن اجتماع الكفار املستعمرين علينا ليس بدعا من اجتماعام، لكن املخزي هو : أيها المسلمون
 فهؤالء احلكام يبيعون دينهم، إن كان هلم دين، وقيمهم، إن كانت هلم قيم، مقابل! ًحنناء يكاد يالمس أقدامهماأمام أمريكا وأحالفها 

ً أن أناسا نشأوا يف بالد املسلمني، ولكنهم مضبوعون بثقافة كما أن املخزي كذلك... ًبقائهم شيئا من الوقت على كرسي معوجة قوائمه



ًومع ذلك يظنون خريا بتلك الدول فيسعون إلرضائها ! الغرب، فهم يسبحون حبمده، ويكربون مواقفه، وهي تنهش اللحم وتدق العظم
ُهم اْلعدو فاحذرهم قاتـلهم اللهواالستعانة ا، وهي كما قال سبحانه ﴿  ُ ُُ َْ َ َ ْ ُ ُْ َ َ  ُ َ أنى يـؤفكونَ ُ َ ْ ُ َ﴾ ... ًمث إن املؤمل حقا هو أن بعض احلركات

ْالذين يدعون للعمل للخالفة واملناداة ا بدل الدميقراطية وأخواا، وإىل رفع راية رسول اهللا " اإلسالميني"، وبعض "اإلسالمية" َ  بدل راية �ُْ
، وال يدركون أن بشار وأباه مها صنائع أمريكا وأحالفها، "ا ضد بشارخنشى استفزاز الغرب فال يقف معن: "ُسايكس بيكو، جييبون قائلني

نضاج البديل العميل مكان العميل املتهاوي، وهي لن تقف مع إوأن أمريكا هي اليت تدعمه، ومتهله ومتهله، وذلك إىل أن تفرغ من 
َكيف وإن يظهروا عليكم ال يـرقـبوا فيكم إال وال راء ﴿ٌاملسلمني الذين يريدون احلق برفع راية اإلسالم، حىت وإن علت وجهها ابتسامة صف ََ َِ ِْ ْ ُْ ُِ ُُ َ َْ َْ َ ُ َ ْ ْ َ َ

َذمة يـرضونكم بأفـواههم وتأبى قـلوبـهم وأكثـرهم فاسقون ًُ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ُ ََ َُ ُ َ ُُ َْ ِ ِ َ ْ َِ ُ َ ُ﴾. 

ن بالد املسلمني، وقرار جملس  إن الكفر ملة واحدة، واجتماع الدول الكربى يف جملس األمن على نزع أسباب القوة م:أيها المسلمون
ْقد بدت اْلبـغضاء من أفـواههم وما تخفي صدورهم أكبـر قد بـيـنا لكم اآليات إن كنتم األمن املذكور يكشف ذلك، وما خفي أعظم ﴿ ْ ُْْ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ ُ ُُ َ  َ َْ َْ ْ ََ َُ ُ َُ َُ ِ ْ ُ ِ ِ َ ُْ ِ َ ْ

َتـعقلون ُ ِ ْ وقف الدويل جتاه اإلسالم واملسلمني هو أوىل اخلطوات للنجاة من إن إدراك هذا الواقع الذي تنطلق منه الدول الكربى وامل. ﴾َ
 �مؤامرات العدو مث هزميته، وهي ليست املرة األوىل اليت جيتمع فيها الكفر وأهله على اإلسالم وأهله، بل هي سلسلة طويلة منذ رسول اهللا 

م، وبعد ذلك 1924 – ـه1342املسلمني فقضي على اخلالفة سنة ملدينة إىل أن تآمر مجع الكفار مع اخلونة من أبناء اوإقامة الدولة يف 
 يف حديثه �ظهروا علينا، ليس لقوة عندهم بل لضعف عندنا، فقد تركنا سبب قوتنا، وسكتنا عن إعادة دولتنا، فاجتمعوا علينا كما قال 

َالذي أخرجه أبو داود عن ثـوبان، قال َ َ َ ْْ َ َقال رسول الله صلى اهللا ع: َ ُ  َ ِ ُ َُ َ َليه وسلمَ  َ َ ِ َِيوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى «: َْ ُ َ ََ ََ ُْ َْ َ ََ ََ ََ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ُُ ِ
َقصعتها َِ ْ ٌ، فـقال قائل»َ ِ َ ََ َومن قلة حنن يـومئذ؟ قال: َ َ ٍ ِِ ٍ َِ َ ْْ ُ َْ  َبل أنـتم يـومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليـنـز«: َ ْ ََُ ََ َِ ْ  ِ َ ََ ٌَ َ ْ َ َُ ْ ٌ ُْ  َِ ٍِ ِ ُ ْ ُعن الله من صدور عدوكم ْ ُ  ُ َُ َِ ُ ْ ِ ُ 

َاْلمهابة منكم، وليـقذفن الله في قـلوبكم اْلوهن َْ ُ ُ ُِ ُ ُ ِْ ُِ   َ ََ َ َْ ْ ِ ََ ٌفـقال قائل» َ ِ َ ََ َيا رسول الله، وما الوهن؟ قال: َ ََ ُ ْ َْ َ ََ َِ ِحب الدنـيا، وكراهية اْلموت«: ُ ْ َُ ُ َْ َِ َ َ َ «. 

ّهض مهمكم للعمل اجلاد اد معه إلعادة دولتكم، اخلالفة ن يستحزب التحريره وإن  إن الرائد ال يكذب أهل:أيها المسلمون ِ

الراشدة، فهي مبعث عزتكم وطريق ضتكم، وكلما تأخر عملكم إلعادا جترأ عدوكم عليكم، ليس بإصدار قرار لنزع أسباب قوتكم 
إذا جعلتم اخلالفة هي قضيتكم املصريية كما جيب أن تكون، فاستقرت وأما ... املادية، بل بإصدار قرار الحتالل بالدكم بالقوة العسكرية

ُيف قلوبكم، وكانت ماثلة أمام عيونكم، تنطلق ا جوارحكم قبل أن تنطق ا ألسنتكم، فيسبق عملكم قولكم، خملصني هللا حنفاء،  ُ ُ ُ ً
ُوعد الله الذين آمنفأبشروا بتحقيق وعد اهللا سبحانه على أيديكم ﴿ ََ َ ِ  ُ  َ َوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في األرض كما َ ََ ِ ْ َ ََ ْ ِ ْ ْ ُْ َ ِ ِْ َ َ ِ  ُ ِ َ ُ ْ ِ

ْاستخلف الذين من قـبلهم ِ ِْ َ ْ ِ َ ِ  َ َ ْ َ ْثم تكون جبرية، فـتكون ما شاء الله أن « لكم باخلالفة بعد احلكم اجلربي �﴾، وبتحقيق بشرى رسوله ْ ََ ُ َ َ َ َ َُ ً ُُ ُِ ْ َ  ُ
َتكون، ثم يـرفـعه ُ َ ْ َ  ُ َ ُ ِا إذا شاء أن يـرفـعها، ثم تكون خالفة على منـهاج النبـوةَ  ُ َِ ََ َْ ِ َِ ٌ َ َ َْ ُ ُ َ  ُ َ ْ َ َ َ َ ، وهكذا يشرق فجر اخلالفة من جديد، وينصركم اهللا على »ِ

ْإن تـنصروا الله يـنصركم ويـثبت أقدامكمأعدائكم ﴿ ُْ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُْ َْ  ُِ َ  إن بقي هلا عقر دار، ويعم ﴾، وتنكفئ أمريكا وأحالفها عنكم إىل عقر دارها، هذاْ
َاخلري ربوع العامل، ﴿ ٍوما ذلك على الله بعزيزُ ِ َِ ِ  َ َ َ َِ َ َ﴾. 
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