
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يبيع دينه وأهله وسالحه ومتاعه: رويبضة الشام ُأعجوبة

 !مقابل أن يبقى جالساً على كرسي معوجٍّ ساعة أو بعض ساعة

 ...تالحقت يف ما يشبه املسلسل املكشوفة حلقاته األصواُت املطالبة بوضع خمزون السالح الكيماوي السوري يف عهدة دولية متهيدًا لتدمريه
بأن بشار ميكنه تفادي الضربة العسكرية إذا سلم  9/9/3102جلون كريي خالل مؤمتر صحفي مع نظريه الربيطاين يف لندن  تصرحياً وكانت البداية 

بعد حنو و ... وبعد شيء من الوقت صرح الفروف بأنه قد وصل إىل مسامعه اقرتاح جون كريي، وسيقوم باقناع سوريا للموافقة عليه... خمزونه الكيماوي
مث مل ميض سوى ساعات حىت أعلن وزير خارجية فرنسا يف ... ساعة وقف املعلم أمام الصحفيني يف موسكو وأعلن املوافقة باسم نظام طاغية الشام

كيماوي من وتدافعت الدول باملوافقة على تدمري السالح ال... أنه سيقدم مشروعاً جمللس األمن حول هذا املوضوع حتت الفصل السابع 01/9/3102
 ! ما يكشف مدى قيادة أمريكا هلؤالء الناس... وحىت إيران قد أعلنت ترحيبها هبذا األمر... بريطانيا إىل أملانيا والصني

 أما التربير الذي ذكره معلِّمهم يف... هكذا يوافق الطاغية على تدمري السالح الذي دفعت األمة مثنه من عرق جبينها ليصبح رماداً تذروه الرياح
فإن سيده الطاغية وزبانيته قد سفكوا . وكل ذلك كذب مفضوح... موسكو فهو احلرص على دماء الناس يف سوريا، ومنع الضربة العسكرية األمريكية

اوية اليت دفع الناس ني بالطائرات والصواريخ والرباميل املتفجرة مث باألسلحة الكيمت واعتقلوا اآلالف وشردوا املاليمن الدماء ما ال حيصى وانتهكوا احلرما
أما منع الضربة فهو قول مغلوط كذلك فإن الدولة . قيمتها من أقوات أطفاهلم لتحميهم من عدوهم فكانت نارًا حترقهم وأمنًا وسالمًا على عدوهم

قررت ضرب الشام، فال جيرؤ الفاقدة ألسباب القوة هي أكثر قابلية للتدخل العسكري مما لو كانت متتلك أسباب قوة، هذا علمًا بأن أمريكا إذا 
مث إن الطاغية مبوافقته على وضع خمزون األسلحة الكيماوية يف عهدة أمريكا ! صنيعتها طاغية الشام على املعارضة، وال حىت برفع عقريته بالبكاء

هذا املخزون، وسيتطلب ذلك احلراسة وأحالفها لتدمريها قد فتح الباب الستباحة أرض  الشام، حيث ستجوهبا فرق التفتيش املتعددة لتحديد أماكن 
 . باجليوش األمريكية والغربية لضمان ذلك، وهكذا فإن تسليم الطاغية للسالح الكيماوي لن يؤجل التدخل العسكري إذا اقتضته مصلحة أمريكا

... على أمن دولة يهود لقد خدم آل حافظ وبشار أمريكا ما يقرب من نصف قرن، حفظوا مصاحلها يف املنطقة، وسهروا :أيها المسلمون
فرآى أسياده أن يستبدلوا به .. فلما ثار الناس على الطاغية وفَّرت له أمريكا وأحالفها كل أسباب القتل والبطش بالناس لعله ُُيمد حركتهم فلم يستطع

، "هي هلل هي هلل"ا يف ذلك، فإن صيحات الناس خائناً عمياًل مثله، فصنعوا ائتالفهم وجملسهم، وبذلوا الوسع يف تسويقهم للناس يف الداخل، فلم يفلحو 
حالفها بإعطاء املهلة تلو املهلة ريكا وأفاستمرت أم... كل ذلك يقض مضاجعهم... ، والتكبريات اليت تتصاعد بقوة"قائدنا إىل األبد رسول اهلل حممد"

 ... ناس بالدميقراطية واجلمهورية والدولة املدنية، لكنهم ارتدوا خائبنيلبشار وزبانيته بالقتل والبطش، واستمرت صنائعهم يف اخلارج تبذل الوسع إلقناع ال

بعد ذلك بدأت أمريكا بالتلويح بالعمل العسكري مقدمة لفرض احلكم البديل العميل يف مفاوضات جنيف وصارت تعطي املهلة بعد املهلة 
وصار أوباما حينًا تراه حاماًل بندقيته ... نيف حتت الضغط العسكريللعمل العسكري لتطمئن بأن الضربة ستنتج خضوعًا من اجلميع للذهاب إىل ج

وهو خالل ذلك يدرس نتائج الضربة هل ستقود إىل الذهاب حنو جنيف ... يقول اختذت قرارًا مث يعود فيقول أنتظر الكونغرس... وحينا يلقي هبا أرضاً 
 مهل يف تنفيذها؟ واملفاوضات وفرض العميل البديل فيقوم هبا، أو ال تقود فإذن يت



اوض مع الطاغية دونه خرط القتاد ألن من يقبل اجللوس مع الطاغية ولكن تكبريات املسلمني يف أرض الشام جعلت الذهاب إىل جنيف للتف
فرأت أمريكا وأحالفها أنه من املشكوك فيه أن تقود نتائج الضربة إىل مفاوضات جنيف، بل حتتاج ... أو الزبانية فإنه يكون على درب أيب رغال يسري

أمر، لذلك جلأوا إليه هنا أيضاً، فأصبح الكونغرس وجملس النواب ميددون النقاش  وألهنم اعتادوا املهل كلما استعصى عليهم... مزيد وقت ومزيد ضغط
وذلك  ويؤجلون التصويت انتظارًا إىل ترويض الناس بالقتل والبطش والتلويح بالتدخل العسكري فيقبلون الذهاب إىل جنيف للمفاوضات مع الطاغية،

ف اوخالل ذلك، وخشية أن تصل إىل حكم سوريا أطر . م العميل البديل يف مفاوضات جنيفألن الضربة ليست مقصودة لذاهتا، بل ليتلوها فرض احلك
أطراف تبذل الوسع يف طرد أمريكا وأحالفها من املنطقة، ... أطراف ليست يف حسبان الكفار وأعواهنم... مسلمة خملصة قبل أن هتيئ أمريكا عمالءها

خالل ذلك تفتق ذهنهم الشيطاين عن تدمري أقوى سالح ... هنيار كياهنا كله يكون يف مرأى البصرومن مث يصبح أمن ربيبتهم دولة يهود يف خطر، بل إ
فة حلقاته، الذي يف سوريا يؤثر يف أمن يهود، وخباصة أهنم يدركون أن صنيعتهم بشار ال يرد هلم أمراً، وال إشارة بأمر، ومن مث كان ذلك املسلسل املكشو 

 . فيه روسيا، واخلانع هلم، اخلائن ألمته طاغية سوريا" رسالكومبا"أخرجته أمريكا، وكان 

إنكم من أمة عظيمة ال تنام على ضيم، هزمت الصليبيني ! إن الشدائد هي حمك الرجال، فهل بعد هذه الشدة من شدة؟ :أيها المسلمون
ل هذه األمة إذ هبا تنتفض من جديد وتفتح القسطنطينية فبعد أن كان الصليبيون والتتار يهدفون إىل قت... وقضت على التتار، مث عادت تسود العامل

وذلك ألهنا عادت ألسباب قوهتا، دينها وخالفتها، فسادت الدنيا، بعد أن خيِّل ألعدائها أهنا انتهت، فلما أفاقوا من نومهم، ... وتطرق أبواب فينا
يَ نْي فهال عدمت إىل أسباب قوتكم، دينكم وخالف... وجدوا ما ختيلوه أضغاث أحالم ن ر، واعلموا أيل األبصاو فاعتربوا يا أ! تكم، فقد جاَوَز احلِزاُم الطُّب ْ

َنًة ََل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم ذا وقعت فلن تصيب الطغاة الظاملني وحدهم بل الساكتني على ظلمهم أيضا، يقول سبحانه ﴿إاملصيبة  َوات َُّقوا ِفت ْ
ي، يَ ُقولُ : ﴾، وأخرج أمحد يف مسنده َعْن جُمَاِهٍد، قَالَ للََّه َشِديُد اْلِعَقابِ َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ ا َع َجدِّ َثِِن َمْوىًل لََنا، أَنَُّه َسَِ ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ : َحدَّ َسَِ

ُب اْلَعامََّة ِبَعَمِل اْلَخاصَّةِ »: َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  ، َحتَّى يَ َرْوا اْلُمْنَكَر بَ ْيَن َظْهَرانَ ْيِهْم، َوُهْم قَاِدُروَن َعَلى َأْن يُ ْنِكُروُه َفاَل يُ ْنِكُروُه، فَِإَذا ِإنَّ اللََّه ََل يُ َعذِّ
َب اللَُّه اْلَخاصََّة َواْلَعامَّةَ   .، وأخرجه كذلك ابن أيب شيبة يف مسنده«فَ َعُلوا َذِلَك، َعذَّ

  :أيها المسلمون

إهنا ملأساة أن ال تضغط األمة على جيوشها إلزاحة هؤالء الطغاة اخلونة الذين ... حتنا مبوافقة أولئك احلكام الطواغيتإهنا ملأساة أن تدمر أسل
إهنا ملأساة أن نرى دماءنا تنزف فال نوقفها، ونرى أسلحتنا تدمر فال ندافع عنها، ونرى ثرواتنا تنهب فال ... أفسدوا يف األرض وأهلكوا الزرع والضرع

 ... ونرى احلرمات تنتهك فال تغلي الدماء يف عروقنا... ليد اليت متتد إليها، ونرى بالدنا تنتقص من أطرافها فال نسد النقص ونزيد تلك األطرافنقطع ا

صرة دينكم وهزمية عدوكم ضوا على كل ذلك بالنواجذ، وأعدوا لنع... فتكم، اهلل اهلل يف أسلحتكمفاهلل اهلل يف دينكم، اهلل اهلل يف أمتكم، اهلل اهلل يف خال
ة، تقاتلون من ورائه، وتتقون به، فإن فعلتم أعدمت جمدكم، ويف الدارين فزمت، وإن مل تفعلوا فلن يكتفي عدوكم بأن تدمروا أسلحتكم نَّ بقيادة خليفة لكم جُ 

 ! وعندها فليس لكم من حميص... بأيديكم، بل بأن تستأذنوه يف دخول بيوتكم

ْمَع َوُهَو َشِهيدٌ ِإنَّ ِفي َذِلَك لَ ﴿  ﴾ذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قَ ْلٌب َأْو أَْلَقى السَّ
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