
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الحلف الصليبي الجديد بقيادة أمريكا على ثورة األمة في الشام أوهى من بيت العنكبوت

 رسيهزم الجمع ويولون الدب 
البغدادي" و"جبهة النصرة" وفصائل شنت مقاتالت أمريكية عشرات الغارات على مواقع لـ"تنظيم م 32/9/3102فجر الثالثاء يف 

القتلى واجلرحى من املقاتلني واملدنيني يف سوريا. وقد اشرتك معها يف اإلمث واإلجرام  مقاتالت من السعودية  أوقعت كثرياً منأخرى عديدة 
قد دخلت يف خطة جديدة تريد هبا أن تتسلم بنفسها امللف السوري بعدما  أمريكاوالبحرين واإلمارات وقطر واألردن. وهبذه الغارات تكون 

األسد وهبذا يكون أوباما أخذ عن  ؛رم بشار ومع  ييران وتوابعها من يخاا  املسلمني يف سوريا وحسم األمور ملصلحتهافشل عميلها اجمل
  مهمت  يف قصف الشعب السوري، ولتقويت  على األرض توطئة للحل السياسي األمريكي. 

عرب هتيئة  اظ على نفوذها يف سوريا ومحاية مصاحلها هناكين أمريكا عندما تتذر  مبقاتلة "تنظيم البغدادي" هي يف احلقيقة تسعى للحف
تعهد أوباما أمس يف مؤمتر صحفي بـ"التحرك قدماً... لتدريب وجتهيز املعارضة  لذلك العميل البديل األمريكي القادر على استالم احلكم؛

أن من أهداف احلملة من قبل  أوباما بكل صالفةأعلن وهلذا  واألفال ِضد داعش ونظام األسد"، التوازن البديلالسورية واليت تشكل 
"التوصل يىل حل سياسي يهدف يىل يهناء األزمة السورية يىل األبد"، وهذا ما يفسر قول  سابقًا ين "أي خطة بشأن داعش يف سوريا 

سرتاتيجيات مستدامة عن استستغرق وقتاً". ولو أن القااء على "تنظيم البغدادي" يقتصر على اجلانب العسكري فقط ملا جرى احلديث 
  .وطويلة األمد

هذه هي أمريكا ال تتغري، تبين مواقفها على املصاحل فقط وال يهمها سوى نفسها. واملسلمون اليوم هم أكثر ضحايا يجرامها، وقد بدا 
قتلى املسلمني يف ذلك واضحًا مباشرة بعد سقوط االحتاد السوفيايت، حيث نقلت جبهة صراعها ضد اإلسالم كمشرو  حااري. وعدد 

وألن أوباما يعلم مدى ما يرتكب  من عدوانية عهد أوباما، وخاصة يف سوريا، فاق ما كان علي  يف عهد سلف  السيئ الذكر بوش االبن. 
وقد مسَّاها ويجرام حبق املسلمني، أصرَّ على يشراك دول املنطقة مع  يف معركت  هذه لُيظهر أهنا ليست "معركة أمريكا وحدها" كما قال، هذا 

يف باالسم دولًة دولًة، وأمرها بأن تعلن عن مشاركاهتا ببيانات رمسية. وأبلغ البيت األبيض  قادة وفود الدول العربية اخلمس اليت شاركت 
م  حبق كل ذلك من أجل أن خيفي حقيقة جرائصول  يىل نيويورك،  الاربة اجلوية يف سوريا رغبة الرئيس أوباما يف عقد اجتما  معهم فور و 

ما جتره هذه الغارات من ييقا   اً ، وهم يعلمون متامةاجلوي بالاربات الرويباات حكام املسلمني يشاركأن  وين  ملن اخليانةاملسلمني. 
هذا . ومن األبرياء يف كل غارة، ويعلمون ما حيدث يف باكستان وأفغانستان واليمن مما زلنا نراه ونسمع أخبارهمن املسلمني عشرات القتلى 

ول اخلمس من املشاركة يف العدوان، وعلى رأسهم السعودية اليت تدعي زوراً وهبتاناً أهنا حامية اإلسالم املنطلق يعترب ما قامت ب   كل من الد
اسة األمريكية جرمية ال تغتفر، ويعترب ما أعلن  االئتالف الوطين من تأييد ومباركة هلذا العدوان هو يعالن بأن  تابع رخيص للسيورافعة رايت ، 

العدوانية، وأن  يطرح نفس  ليكون على شاكلة حكام العراق احلاليني. وهبذا تكون هذه الدول مع االئتالف قد انامت يىل فسطاط الكفر 
مة مشرو  أن حلفاً صليبياً جديداً بقيادة أمريكا قد نشأ للتوِّ ملنع املسلمني من يقاوميكن القول بكل وضوح األمريكي ضد فسطاط اإلميان. 

الدائمي العاوية اخلمس العربية الدول أشباه بإشراك قام أوباما التغطية علي  وعلى أهداف   ومن أجل ،يف بالد الشام اخلالفة الراشدة العظيم
ويننا حنذر املسلمني من حكام هذه الدول اليت تدعي احلرص على ثورة األمة يف بالد الشام بينما هي تغوص يف  يف نادي اخليانة الدويل.

لتبيعها للغرب وألمريكا. فهذه الدول ال تقل خطراً عن ييران على مباهلا السياسي دماء املسلمني وتلعب دوراً قذراً، وحتاول أن تشرتي الثورة 
متاماً   اوية اهلاوية من احلكم باإلسالمفت مع أمريكا والغرب يف حرهبم على اإلسالم فألهنا ختشى على عروشها اخلالثورة. وهذه الدول ين وق

ستطاهلم  يف مشروعها لـ"الشرق األوسط اجلديد" التقسيمي كما ختشاه أمريكا. وال يدرك حكامها قصريو النظر أن رياح التغيري األمريكية
 لن يكونوا يف منجى من عذاب اهلل بسبب أفعاهلم اخليانية اإلجرامية هذه.ا ، كمولن يكونوا يف منجى منها



من العداء الظاهر لإلسالم  أمريكا عليهايف عدواهنا على املسلمني يف سوريا على احلالة اليت  مريكامشاركة بعض حكام املسلمني ألين 
وضرٌب للمشرو  اإلسالمي املتمثل ملشروعها ومتكنٌي هلا يف بالد املسلمني، في  يجناح ف ؛واملسلمني يمث  عند اهلل عظيم، وأثره يف الواقع خطري

هم أمريكا يقاتلون كجنود هلا، ويعملون كجواسيس تجعل هبذه املشاركةبإقامة اخلالفة اإلسالمية اليت أمرنا اهلل بإقامتها على منهاج النبوة، و 
 بأس املسلمني فيما بينهم. وكل هذا لن يكون في  أي خري للمسلمني أبداً، كما أسلفنا.  تعندها، وجعل

ين أمريكا فشلت حىت اآلن يف االنتصار على اإلسالم الذي حتارب مشروع  أيها المسلمون الصادقون الصابرون في سوريا الشام: 
الاعف منذ أول استالم  احلكم، وهو أن  ضد أي تدخل لبالده يف  ظاهر اً اري حتت ستار حماربة اإلرهاب. وأوباما قد اختذ قرار احلا

للخسائر البشرية واملادية اهلائلة كاليت منيت هبا يف كل من أفغانستان والعراق وأثرت على موقعها  حروب عسكرية على األرض وذلك جتنباً 
وذلك بسبب األزمة املالية اليت وقعت هبا يف خام احلرب على  أمريكا عن موقعها كدولة أوىل يف العامل يزاحةنتائجها بالدويل، واليت كادت 

أوباما يهنا: "أسوأ نكسة القتصادنا منذ فرتة الكساد العظيم". مث ين الصرا  احلااري قد تقدم ملصلحة اإلسالم  قال عنهااإلسالم، واليت 
على يصرار  اً اليوم، فالصرا  صار واضح اً يف البداية مفاوح اً حىت اآلن؛ يذ أصبح ما كان مستور  منذ احلرب اليت شنتها أمريكا على املنطقة

ي وقد استغلت أمريكا خالفة البغداد مقابل يصرار املسلمني على يقامتها.الراشدة الغرب على منع املسلمني من يقامة دولة اخلالفة 
هتيئة األجواء  ، وجرى بذلكشنيعة باسم اإلسالم، استغلت كل ذلك لتشوي  فكرة اخلالفة عند املسلمني راملزعومة، وارتكاب تنظيم  جماز 

نت أمريكا من يجياد حتالف صلييب جديد ضد اإلسالم واملسلمني وجتنيد خونة احلكام يف بالد املسلمني جنودًا لدى مكَّ  إلجياد احلالة اليت
ذلك فإن هذا ليس أول حتالف حاقد ضد اإلسالم واملسلمني فقد سبق  حتالف الصليبيني ومع  ...أمريكا والغرب يف هذا التحالف

ع  من ما أصاب أشيا بإذن اهلل ... وسيصيب التحالف اجلديدولكن األمة داستهم وزالوا وبقيت األمة شاخمةالقدامى، والتتار من بعدهم، 
نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهادُ ِإنَّا لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا ﴿ قبل، وين غداً لناظره قريب  ﴾. َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

يننا نتوج  يليكم مذكرين أن املسلمني ال يغلبون من قلة عدد وال من ضعف أيها المسلمون الصادقون الصابرون في سوريا الشام: 
. فقد كانوا عند أسوة حسنة مع صحابت  ما كان علي  الرسول  ولنا يفعدة، ال يغلبون يال من جهة ضعف يمياهنم وتفرق مجاعتهم. 

 اً وا معوين  يف هذه األحوال ليكفينا أن نطلب من املخلصني هلل ولرسوهلم ولدينهم وألمتهم أن جيتمع .الشدائد ال يلجؤون يال يىل اهلل وحده
ل على أمر اهلل وحده حىت ينصرنا وحدنا من دون اآلخرين. فالنصر بيده تعاىل وحده؛ فهو القوي القادر، وهو الغين الناصر، وهو املعز املذ

يوم حنني يذ   الذي يؤيت ملك  من يشاء وينزع  عمن يشاء. ولكن النصر ل  شروط  اليت ال تتخلف، مل تتخلف من قبل عن رسول 
 يف املعركة فذهبت رحيهم.  كثرهتم فجعلهم اهلل ينهزمون، وال يوم أحد حيث عصى البعض أمر الرسول  أعجبت املؤمنني

ين ضربات احللف الصلييب كما قلنا هي تقوية للنظام املتهالك على األرض ولتنفيذ : وإلى المخلصين في الفصائل المقاتلة نقول
كا؛ لذلك عليكم ان توحدوا صفوفكم وتوجهوا ضرباتكم باجتاه النظام إلسقاط  قبل خطة أمريكية تؤدي يىل احلل السياسي الذي تريده أمري

ًة فرمح فإن هذا ما يريده احللف الصلييب والنظام. ،ال تشتتوا جهودكم وقوتكم جببهات هنا وهناك باقتتال بينكمأن و  ،أن تبلغ أمريكا هدفها
ا يىل اهلل بأنفسنا وبآبائنا وأمهاتنا وأوالدنا وأزواجنا وثقة بدين اهلل اختصروا مآسيكم بأن تسلكوا صراط اهلل املستقيم، فهو أقصر الطرق وأقرهب

 قريباً. قال تعاىل: تعاىل. ين ما جاء ب  الشر  ناصع البياض، وما علي  املسلمون اليوم يف سوريا ويف سائر بالد املسلمني جيعل األمل بالتغيري
 َُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوص ُقونَ َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوََل تَ تَِّبُعوا السُّ ْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ ُُ  .ا

 
 حزب التحرير          هـ0221ذو القعدة  39
 سوريا والية              م32/19/3102


