
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أمريكية ماكرةاالنتخابات الرئاسية المزعومة في سوريا خطوة في خطة 
 يجب مواجهتها بخطة إسالمية محكمة

يف ظل أجواء احلرب ادلأساوية احلاقدة اليت يشنها السفاح بشار على ادلسلمني يف سوريا، وىم عامة أىل البلد، واليت 
ني يف ادلناطق اليت ىي خارج سيطرتو، وآخرين خائفني أشبو ما يكونون باألسرى يف قسمني: الجئني ونازح جعلت منهم

مناطق سيطرتو... ويف ظل أجواء أمنية قهرية هتديدية تعكس طبيعتو الديكتاتورية وعادتو التزويرية، أجرى النظام السوري 
انتخابات تعددية لرغم مما قيل عنها إهنا "م انتخابات رئاسية مزعومة يف مناطق سيطرتو فقط. وىي بإٗٔٓ/ٙ/ٖاجملرم يف 

ىي األوىل يف سوريا منذ نصف قرن" إال أنو مل يُقبل للًتشح أمامو سوى مرشَحني ممن يوالونو، وأقل ما يطلق على كل واحد 
ة نتائج %، فهي حمسوبة من قبل، وليس ذلا عالقة بأي8ٚٛٛمنهما اسم "التيس ادلستعار". أما النتائج اليت أُعلن عنها وىي 

 حقيقية.

تأيت ىذه االنتخابات وسط صخب وربدٍّ أن بشار ما زال ىو الرئيس الشرعي، وأنو قويٌّ ومدعوم، وأن الوضع بوجوده 
مرشح لالستمرار دبآسيو لسنوات... ووسط فرض حظر دويل تقف وراءه أمريكا دبنع تزويد ادلعارضة بالسالح النوعي حبجة 

الذين يسعون إلقامة دولة اخلالفة؛ وذلك إليصال الناس إىل االستسالم للحل األمريكي  اخلوف من وقوعو بيد اإلسالميني
: أولوية إجياد اقتتال داخلي بدعم إقليمي وزبطيط أمريكي موجو ضد اإلسالميني الذين يسعون إىل أوالا الذي يقوم على: 

الداخل بكثرة الوعود لو بتزويده بأسلحة نوعية إلحداث : رفع مكانة ائتالف اجلربا أمام الناس يف وثانياا إقامة دولة اخلالفة. 
توازن على األرض مع جيش الطاغية، وىذا ما أكده صراحًة وبدون حياء وزير الدفاع أسعد مصطفى يف حكومة االئتالف 

وربدثت قبل شهر من أن "بعض العواصم العربية، واخلليجية على وجو التحديد، بادرت إىل االتصال باإلدارة األمريكية، 
معها كثرياً عن أمهية تزويد اجليش احلر بأسلحة نوعية..."، وكل ذلك لتصوير االئتالف كأنو ادلنقذ من جيش الطاغية، وذلك  

: إعفاء أمريكا لبشار من احلكم وتسليمو إىل من يتم االتفاق وثالثاا كمدخل للناس يف سوريا لقبول االئتالف بدياًل لبشار. 
 احلكم علمانياً دديقراطياً تعددياً.عليو بعد ضمان أن يكون 

وىكذا فإن احلل األمريكي يكون قد قام على إجياد حالة من االقتتال الداخلي الذي يضعف جبهة ادلسلمني الداخلية 
أكثر وأكثر دلصلحة احلل األمريكي، وعلى التعامل مع اجملرم بشار كشريك حل، وعلى استبعاد احلل اإلسالمي ادلتمثل 

اخلالفة اإلسالمية بالقوة، وعلى فرض احلكم العلماين الكافر، وعلى تسليم احلكم إىل عمالء أمريكا اجلدد الذين  بإقامة دولة
سيحلون مكان عميلها القدمي بشار. ويذكر أن كل ىذا الذي ذكرناه سيتم برعاية أمريكا خطوة خطوة حىت ال تتفلت 

 األمور من يديها.

 :الشام المباركة أيها المسلمون المرابطون في سوريا

أمريكا تسري وفق خطة حمكمة وضعها أبالسة السياسية األمريكية، وىي تدفع باذباه تنفيذىا خطوة خطوة بشكل ال إن 
ليمية واخلليجية على وجو التحديد زبشى اخلالفة والعاملني ذلا، ذلذا فهي يُظهر خطورة ما تطلبو. وكذلك فإن الدول اإلق



 

 

تسري خبط مواٍز لتحركات أمريكا ضد الفصائل اإلسالمية ادلخلصة... وبناء عليو فإن على ادلسلمني يف سوريا، وخباصة 
يواجهوا ىذه اخلطة األمريكية  الفصائل ادلسلحة ادلخلصة، أن ربذر كل احلذر مما تطلبو منهم ىذه الدول اخلليجية، وأن

أن ينطلقوا يف عملهم من منطلق فأوالا: : ادلاكرة خبطة إسالمية حمكمة كما يرشدنا إليها كتاب اهلل سبحانو وسنة رسولو 
: أن جيتمع عملهم على نصرة العاملني الصادقني إلقامة وثانياا إدياين صرف ابتغاء مرضاة اهلل وحده ولو سخط الناس مجيعاً. 

إلقامة دولة اإلسالم األوىل يف ادلدينة  ولة اإلسالم، دولة اخلالفة الراشدة كما اجتمع األنصار على نصرة رسول اهلل د
َوَأِطيُعوا اللََّه ادلنورة. وثالثاً: أن يواجهوا جرائم النظام بتوحيد صفوفهم على أمر اهلل وحده دون أن يتنازعوا فيما بينهم ﴿

ن يقاتل بعضهم بعضاً كما أ﴾، وليحذروا من َزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ َوَرُسوَلُه َواَل تَ َنا
: أن ورابعاا خيطط لو أوباما، وحيرصوا على ابتكار أساليب للمواجهة تدخل الرعب يف قلوب أعداء اإلسالم وادلسلمني. 

رج وطلب االستعانة بو ىو انتحار وأي انتحار، وىو دبثابة االستعانة بالشيطان الرجيم، وأن يعلموا يعتربوا أن كل مد يد للخا
أن النصر ال يأيت إاّل مع االعتصام بأمر اهلل العزيز احلكيم فالنصر ال يأيت إاّل من عند اهلل وحده، وال يأيت إاّل للقلة اليت 

مشروع سياسي إسالمي ليصل اإلسالم إىل سدة احلكم، ال أن يصل  : أن يسري عملهم معوخامساا تعتصم بأمره وحده. 
 اإلسالميون إىل كرسي احلكم ويًتكوا اإلسالم خلفهم!

 :أيها المسلمون المرابطون في سوريا الشام المباركة

مة العميلة اعلموا أن كل ما ذكرناه متوفٌر واحلمد هلل يف سوريا، وىذا ما يقلق الغرب حقيقة، وجيعلو يستنفر ىو واألنظ
لو يف بالد ادلسلمني، وال يقبل إال بضرب احلالة اإلسالمية ادلقلقة لو يف سوريا، وأمريكا ترى أن من أىم األدوات اليت ديكن 
أن تستعملها يف ضرب ىذه احلالة ىو استخدام ادلسلمني أنفسهم لتحقيق مشروعها على حساب ادلشروع اإلسالمي. 

ُفْسطَاِط ِإيَماٍن اَل نَِفاَق ِفيِه »: صر ال حمالة، وأن ادلسلمني أمام فسطاطني كما قال الرسول واعلموا أن احلق بإذن اهلل منت
فليع ادلسلمون ىذا، وليوقنوا أن ال منجاة ذلم يف الدنيا واآلخرة إال بااللتزام الكامل بكتاب . «َوُفْسطَاِط نَِفاٍق اَل ِإيَماَن ِفيهِ 

د عنهما ِقيد شعرة، أخرج احلاكم يف ادلستدرك على الصحيحني َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي دون حي اهلل سبحانو وسنة رسولو 
ِة اْلَوَداِع، فَ َقاَل:  اهلل عنهما، َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  ...يَا َأي َُّها النَّاُس ِإنِّي َقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم َما ِإِن »َخَطَب النَّاَس يف َحجَّ

ا ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْعَتَصْمُتْم ِبِه فَ َلْن تَ   .«ِضلُّوا َأبَدا
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