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 بيان صحفي

 أمريكا مساعي تتحطم المباركة الشام ثورة صخرة على

 ومبعوثيها ومشايخها

فً حدٌثه عن الحرب التً تقودها الوالٌات المتحدة على تنظٌم الدولة قال اوباما: " أصعب مهمة تواجهنا هً العثور على قوى 

ه ضجت وسائل اإلعالم فً الحدٌث عن خطة دٌمستورا التً معارضة سورٌة معتدلة قادرة على التعاون معنا على األرض " , ومن جانب

تقضً بتجمٌد القتال بٌن النظام والثوار تدرٌجٌا وذلك بحجة وصول المساعدات وزرع بذور حل سٌاسً , وفً السٌاق ذاته ٌظهر معاذ 

 حل سٌاسً مع نظام اإلجرام فً سورٌا . لٌلتقً الفروف ساعٌا ل المسمومة فً حلولها ةالخطٌب لٌكمل الخطة األمرٌكٌة ولٌكون أداة فعال

  اَِّم َوأَهله " :أيها المسلمون في أرض الشام المباركة التي قال عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " فإَن هللاَّ َعزَّ وَجلَ تَكَفلَّ ليِ بِالش

ن أعلٌكم , بعد كل التضحٌات التً قدمتموها ورغم  ها هً مساعً أمرٌكا وخططها تتحطم أمام صمودكم وصبركم , فهذا ما تجود به أمرٌكا

 هذا النظام المجرم ال ٌزال ٌرتكب المجازر تلو المجازر إال أن أمرٌكا مازالت تدعم هذا النظام وتعلن عن مشروعها بكل وضوح , فبعد عدة

فقد أعلن أنه ٌرٌد تجمٌد الجبهات تدرٌجٌا أي  ,كانت مساعً معاذ الخطٌب وخطة دٌمستورا أملها األخٌر ,مبعوثٌن فشلوا فً تنفٌذ مشروعها

 أنه ال ٌرٌد التخلص من النظام بل ٌرٌد إعطائه فرصة أخرى لمزٌد من اإلجرام وعندما ٌقول أن مدٌنة حلب مرشحة لبدء تجمٌد الجبهات فهذا

من أمرٌكا والنظام أن ٌستسلم  أمالا ٌفسر حرص النظام على محاصرتها وٌفسر سقوط البرامٌل المتكرر على رؤوس اآلمنٌن فً مدٌنة حلب 

الذي ٌحب أن ٌلقب  -ي تسعى أمرٌكا لفرضه على أهل الشام, وٌأتً الدور القذر الذي ٌلعبه معاذ الخطٌب ذأهلها وٌقبلوا بالحل السٌاسً ال

ٌاسً ٌنهً الحرب فً سورٌا مكمالا لمساعً أمرٌكا, فخرج بمبادرته التً تدعو الستئناف المفاوضات مع النظام للخروج بحل س -بالشٌخ 

, وهذا عٌن ما ترٌده أمرٌكا كما جاء فً تصرٌح أوباما  أنه " ٌبحث عن معارضة معتدلة ٌمكنها (1( أو )موسكو 3وصوال إلى )جنٌف 

 ممارسة دور الشرٌك القادر على تحمل مسؤولٌاته والجلوس إلى طاولة المفاوضات ". 

 :أيها المسلمون المرابطون في أرض الشام 

نت ٌوما جمعٌة خٌرٌة أو فاعلة خٌر , فال تأمنوها على اإن أمرٌكا هً عدوكم األول وهً الراعٌة والداعمة األول لهذا النظام المجرم وما ك

َواَل َتْرَكُنوا إِلَى الَِّذيَن :﴿ , قال تعالى  )معاذ الخطٌب واشٌاعه( ثورتكم وال تسلموا قٌادتكم لعمالئها الجدد من االئتالف العلمانً أو مشاٌخه

ِ ِمْن أَْولَِياَء ُثمَّ اَل ُتْنَصُروَن  اُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن هللاَّ ُكُم النَّ ونحذر الشرفاء من الكتائب واأللوٌة  (.113﴾ سورة هود, اآلٌة )َظلَُموا َفَتَمسَّ

ٌُغضب هللا تعالى. فأمرٌكا تمكر بكم لتقضً على وأصحاب النخوة والكرامة وعزة اإلسالم ورفعته من الخوض فً تلك ال مستنقعات النتنة مما 

 َخْيُر َوإْذ َيْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكَفُروْا لُِيْثبُِتوَك أَْو َيْقُتلُوَك أَْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر هللّاُ َوهللّاُ  ثورتكم أو لتحرفها عن مسارها قال تعالى : ﴿

 مستمسكٌنم أمتكم ثابتٌن على الحق ساعٌن إلقامة دولة الخالفة على منهاج النبوة تكُ د  فكونوا كما عه  ( . 33﴾ سورة األنفال, اآلٌة )  اْلَماِكِرينَ 

عنهم قال  بحبل هللا المتٌن , وال تخٌبوا أمل المسلمٌن فٌكم فقلوب المسلمٌن فً العالم تهفوا ألن ترى النصر على أٌدٌكم فأنتم أهل الشام الذٌن

ام،ُ أَْرِضهِ  منِ  هللا َصْفوةُ الرسول صلى هللا علٌه وسلم "   " .  َوِعبادهِ  َخْلقهِ  ِمن َصْفوتهُ  َوفِيَها الشَّ

 


