بسم هللا الرمحن الرحيم

أمريكا وأحالفها ُجن جنوهنم لفشلهم يف إخضاع أهل الشام

ِّ
فيصعدون تدخلهم العسكري الربي ،وليس فقط اجلوي ،ليفرضوا بزعمهم االستسالم!
طوال السنوات الست عملت أمريكا جاهدة بوسائلها املتعددة إلخضاع أهل الشام للطاغية والقبول ببطشه وجمازره ،ولكنها مل تستطع
ذلك رغم أهنا مل ترتك وسيلة دموية وحشية إال فعلتها ...لقد استعملت قاذفات اجلو وقاذفات البحر ...مث استخدمت إيران ومن بعد روسيا...
مث تدرجت يف املليشيات الربية من صغريها إىل كبريها ابسم الدول اإلقليمية أحيانا كرتكيا وإيران ،واملليشيات التابعة كحزب إيران واملستوردة
أبمساء خمتلفة ،مث الفصائل الداخلية املرتبطة ...وكل ذلك منها علنا اترة ،ومن أحالفها وأوابشها اترة أخرى...
والذي أفزع هذه األحالف أن ليس هناك صراع دويل يف سوراي بل أمريكا هي املمسكة بركائز النفوذ وليس كما هو احلال يف ليبيا أو
هوى إجنليزي مستحكم
اليمن ...وكذلك فإن القوى اإلقليمية اجملاورة لسوراي هي من املوالني ألمريكا العمالء واألتباع حىت إن الذين لديهم ا
كاألردن هي منضبطة بسياسة اإلجنليز بعدم معارضة أمريكا وإمنا فقط التشويش إن استطاعت ...مث إن املعارضة يف الداخل كثرير منها يتغذى
على املال القذر ومبدد السالح ضد إخواهنم وكل ذلك بتعليمات أمريكية ...هذا ابإلضافة إىل املؤامرات اليت حاكتها أمريكا كاهلُدن واتفاقيات
وقف القتال الذي يُفرض على املعارضة وليس على النظام! والتحكم يف الدعم املايل القذر ويف السالح ابملد واملنع ،وأخريا مناطق ختفيض
التصعيد ...ويف الوقت نفسه فليس هناك من يقف أمام أمريكا وأحالفها وعمالئها إال مجاعات ليست كبرية نسبيا يضاف إليها أهل الشام
املخلصون الصادقون مع رهبم ودينهم وأمتهم ...وكل هذا يبني أن القوة املادية بيد أعداء اإلسالم :أمريكا وأحالفها والعمالء واملنافقني...
ليست هي كل شيء يف حسم قضااي النصر واهلزمية...
وحق هلا أن ُُتن ،فقد استنفدت كل وسائلها لتنفيذ خمططها بضمان شيء من
وجنتُ ،
وهكذا فقد ذُهلت أمريكا وحلفاؤها وعمالؤها ُ
القبول من أهل الشام املخلصني ،ولكنها فشلت ...ويبدو أنه مل يبق أمامهم سوى فرض احلل الذي خيططون له بتكثيف األعمال العسكرية،
ليس فقط ابلقصف اجلوي والبحري ،أو بفرق خاصة وخرباء واستشاريني وأمثاهلم ،بل بتكثيف عسكري بري على مستوى اجليوش حياكي
االستعمار العسكري ولكن يُزينونه ابسم آخر (مكافحة اإلرهاب) وهم أصل اإلرهاب وفرعه ﴿قَاتَ لَ ُه ُم اّللُ أَّن يُ ْؤفَ ُكو َن﴾ ...مث ال يستبعد أن

يزينوه بسبب آخر كتأييده بقرار دويل! ...ولذلك جاءت أجواء اجتماع أستانة السادس يف 2017/9/15م تُشري إىل هذين األمرين ،فقد
نقلت العربية نت عن اجتماع أستانة يوم اجلمعة 2017/9/15م...( :وقال وزير خارجية كازاخستان يف املؤمتر املنعقد اجلمعة إلعالن البيان
اخلتامي حملاداثت أستانة ،قال :إن مناطق خفض التصعيد ستكون مدة  6أشهر وميكن متديدها ...وتتواصل يف عاصمة كازاخستان اجتماعات
أستانة  6يف يومها الثاين بشكل رمسي ،واليت سبقها سلسلة اجتماعات بني خرباء الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا ...وأعلنت وكالة
"األنضول" الرتكية عن التوصل التفاق يف أستانة بشأن حدود منطقة عدم التصعيد يف إدلب السورية ،مضيفة أن احملاداثت ستستمر بشأن أي

القوات اليت ستنتشر يف منطقة إدلب بسوراي ...ويف اليوم األول لالجتماعات ،أمس اخلميس ،أعلن رئيس كازاخستان أن بالده مستعدة
إلرسال قوات سالم إىل سوراي إذا وافق جملس األمن على ذلك .)...وقد أكدت تصريح نزار ابييف أيض ا أورينت نت يف 2017/9/14م

حيث نقلت قوله يف مؤمتر صحفي يف أستانة اخلميس ،ابلتزامن مع انطالق اجلولة السادسة( :إذا اختذت األمم املتحدة قرارا حول إرسال قوات

من هذا النوع ،فإننا سنتمكن ابعتبارن عضوا يف األمم املتحدة من إرسال عسكريينا إىل هناك للمشاركة).

إن الواضح من هذه التصرحيات هو الطابع العسكري املكثف ،فإدخال إدلب يف الصراع خيتلف عن غريه ،حيث مجعوا فيها املقاتلني
الذين يسموهنم إرهابيني أو غري معتدلني ،مجعوهم هناك ابهلُدن وأمثاهلا ...وقد ورد ذلك يف تصرحيات بعض مسؤويل تلك الدول وخباصة تركيا
وحشودها ابُتاه إدلب ،فقد نشرت سبوتنيك يف 2017/9/17م( :قال مصدر حملي مبدينة كيليس احلدودية مع سوراي إن املدينة تشهد حتركا
عسكرايا كثيفا منذ أسبوع ،والقوات املسلحة الرتكية تقوم منذ حوايل األسبوع إبرسال تعزيزات عسكرية إىل احلدود السورية ...من جانبه قال

جندي تركي على احلدود السورية لـ"سبوتنيك" ،إن اجليش الرتكي حيشد قواته العسكرية وآلياته منذ ثالثة أايم يف مدينة الرحيانية مبحافظة لواء
إسكندرون احملاذية ملدينة إدلب السورية .)...وهذا ابإلضافة إىل التلميح بل التصريح من رئيسس كازاخستان حول التدخل العسكري بقرار من
جملس األمن ،وحيث إنه ال يُلقي هذا التصريح من بنات أفكاره (فيده كما يقال ليست طائلة!) ومن مث فال ينطق لسانه مبا ال تطوله يده ،وإمنا
ينطق مبا يُلقى إليه من أمريكا وأحالفها ...وعليه فيبدو أن أمريكا اجملرمة مل تصرب على طول املدة اليت أبقت فيها طاغية الشام يعيش على
التنفس االصطناعي إىل أن ُتد البديل ،بل رأت أن تعمد إىل هذا األمر الذي ختطط له وهو االحتالل العسكري ابسم فيه تربير (مكافحة
اإلرهاب) ،وتربير (قرار اجملتمع الدويل)! من أجل إخضاع أهل الشام للقبول بطاغية علماين جديد ،ظن ا من أعداء اإلسالم أهنم قادرون عليه،
وظنُّهم كما أرداهم من قبل سريديهم من بعد إبذن القوي العزيز.
أيها األهل الصادقون يف الشام :إنكم أذهلتم أمريكا وأحالفها مبضاء عزائمكم وإخالصكم إىل ربكم ،كل هذا واجلماعات املعارضة اليت
تقف يف وجههم هي مجاعات ليست كبرية نسبي ا من حيث العدد ،متناثرة هنا وهناك ودومنا قيادة سياسية واحدة ُتمعهم ،فكيف لو ُمجعت
تلك اجلماعات املتناثرة وأصبحت على صعيد واحد يف بوتقة واحدة يُضاء داخلها وخارجها بنور اإلسالم؟ مث هناك أمر آخر وهو أن الفصائل
اليت تتغذى ابملال القذر وتقتتل فيما بينها اتركة عدو بلدها وأهلها ،هؤالء هم أبناؤكم وإخوانكم فخذوا على أيديهم ليكونوا يف فسطاط اإلميان
ال أن يركنوا إىل أعداء اإلسالم ...إن هذين األمرين :عدم وجود قيادة سياسية ُتمع تلك اجلماعات وتقودها ،وكذلك ركون تلك الفصائل إىل
أعداء اإلسالم ،واالعتماد على ماهلم القذر ،هذان األمران مها صدعر خطر يف جداركم الداخلي ومعاجلة هذا الصدع هو أبيديكم فأعطوه ما
يستحق من جد واجتهاد وحرص واهتمام.
أيها املسلمون يف كل مكان :إن أمريكا وأحالفها ختطط لتثبيت تدخلها العسكري أبمساء جديدة ،وتريده ليس جوايا فحسب وليس

بقوات خاصة أو خرباء ...بل مبا يُشبه القوات املشاهبة للجيوش ،وتصطنع له أمساء خمادعة :مكافحة اإلرهاب أو قرار اجملتمع الدويل ...وهو
أمر خطر سيُعيد املنطقة إىل صورة قاتلة من االستعمار العسكري القدمي حىت وإن كان بثوب أكثر (حداثة) حتيط به قواعد يغتصبوهنا...
وجناحهم يف تنفيذ ذلك يف أرض الشام سيكون مدخالا إىل غري أرض الشام ،وعندها سيقع القول املأثور (أُكلت يوم أُكل الثور األبيض) فيندم
جرأ األعداء
فصل وما هو ابهلزل ،فهو يستحق وقفة جادة من ُحسن التدبري وعمق التفكري ،فالذي َّ
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ألمر ر
عليكم هو اهنيار بنيان اخلالفة الذي كان يظلكم ،وإعادة نصب هذا البنيان هو أبيديكم ،وخاصة أبيدي أهل القوة منكم أبن يدوسوا
أبقدامهم رويبضات احلكام الذين يسبحون حبمد الكفار املستعمرين ،ومن مث يردون تلك األحالف إىل أعقاهبا ،ولن تنفع أعداء اإلسالم
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أيها األهل يف سوراي وأيها املسلمون يف كل مكان :إنكم رأيتم كيف أن أعداءكم رغم قوهتم املادية الكبرية مل يستطيعوا أن ُخيضعوكم

ملشاريعهم طوال هذه السنني ،فقد أظهر صمودكم وثباتكم بعون هللا وتوفيقه أن عزائم األعداء واهية ،وأفئدهتم خاوية رغم إمكانهتم املادية
اهلائلة ،فهم ضعاف يف اجملاهبة جبناء يف اإلقدام ...ومع ذلك فاجلبان ميكنه استغالل الصدع يف جدار عدوه واالهنيار يف بنيان خصمه ،ومن مث
حيكي اجلبان انتفاخ ا صولة األسد ،ليس لقوته احلقيقية بل للصدع يف جدار عدوه واالهنيار يف بنيان خصمه ...وإن حزب التحرير الرائد الذي
ال يكذب أهله يُنذركم وحيذركم من أن ترتكوا هذا الصدع وذلك االهنيار دون عالج حمكم أبحكام اإلسالمَّ ،
فإن هذا األمر ال يصلح إال مبا
حل سواه ...وإن إجابة إنذار حزب التحرير وحتذيره حيقق لكم إبذن
صلح به أوله :حكم مبا أنزل هللا وجيوش تتحرك يف سبيل هللا ،وليس هناك ر
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