﷽
المهمة المستحيلة!!
الخبر:
ذكرت الجزيرة نت بتاريخ " 2018/11/1أصبح النرويجي غير بيدرسن رابع مبعوث أممي
للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدامي الدائر في سوريا منذ نحو ثماني سنوات ،والذي يوصف
بـ"المهمة المستحيلة" ،خلفا لستيفان دي ميستورا."...

التعليق:
لم تتوقف محاولة حل القضية السورية على المبعوث اﻷممي الرابع الذي أكد أن مهمة إيجاد
حل سلمي في سوريا هي مهمة مستحيلة ...بل إن عتاولة الكفر من الغرب وعلى رأسهم أمريكا لم
تترك ورقة تظن أنها تستطيع إطفاء ثورة الشام بها وإنهاء الصراع لصالحها إﻻ واستخدمتها ،ومع
كل المكائد السياسية والقتل المستعر بﻼ أخﻼق وبﻼ إنسانية ،مع كل هذا وذاك جعل ﷲ ﻷهل الشام
مخرجا ً ما زال عتاولة الكفر يحتارون في أمره...
إن حكمة في إخماد مؤامرات الكفار على ثورة الشام؛ فما زال الكفار يمكرون ويدفعون المال
ويغدقون به على كل متﺂمر آملين أن يصلوا إلى حل يطفؤون به أمل عودة الخﻼفة عند اﻷمة ...حل
يسحقون به الحق ...وما زالت آمالهم تلك ومحاوﻻتهم في تباب وكلما حاكوا مؤامرة جعل ﷲ
ِين َكفَ ُروا يُ ْن ِفقُ َ
للمخلصين منها مخرجا ً ،يقول تعالى﴿ :إِ ﱠن الﱠذ َ
سبِي ِل ﱠ ِ
ون أَ ْم َوا َل ُه ْم ِليَ ُ
صدﱡوا ﻋ َْن َ
ِين َكفَ ُروا ِإلَ ٰى َج َهنﱠ َم يُحْ ش َُر َ
ون َوالﱠذ َ
س َرةً ث ُ ﱠم يُ ْغلَبُ َ
ون﴾.
سيُ ْن ِفقُونَ َها ث ُ ﱠم تَكُو ُن َ
ﻋلَ ْي ِه ْم َح ْ
فَ َ
أيها المسلمون:
اجعلوا أملكم با وحده وﻻ تتعلقوا بأحبال الكفر وأهله ...فﻼ تركنوا إلى الكفار فيردوكم...
وانصروا ﷲ ينصركم ويثبت أقدامكم ...واعلموا أن العاقبة للمتقين وأن مع العسر يسرا ،وكل يوم
يمر علينا يقربنا ﷲ فيه من النصر واﻻستخﻼف والتمكين واﻷمن ،وما ذلك على ﷲ بعزيز.
ست ُ ْ
ض َونَجْ َعلَ ُه ْم أَئِ ﱠمةً َونَجْ َعلَ ُه ُم ا ْل َو ِارثِ َ
ﻋلَى الﱠذ َ
ين﴾
﴿ َونُ ِري ُد أَ ْن نَ ُم ﱠن َ
ِين ا ْ
ض ِعفُوا فِي ْاﻷ َ ْر ِ
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