بسم هللا الرمحن الرحيم

وأخرياًً ُك ِشفًالقناعًعنًوجهًوكالءًأمريكاًأردوغانًوروحاينًوبوتني ً
فهمًمنشغلونًابلوكالةًإلبقاءًاحلكمًالسوريًالعميلًألمريكاًلتتفرغًألزمتهاًيفًكورايًوالصني ً
اجتمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا يف أنقرة األربعاء 2018/04/04م ،مث أصدروا بياهنم اخلتاي ،،وكان واضحا ين البيان ،سواء أكان
ذلك ين خالل يا تنطقه السطور ،أم كان ين خالل املخف ،واملستور ...كان واضحا عزم أولئك الثالثة على بذل الوسع للمحافظة على
احلكم العميل أليريكا يف سوراي ،والوقوف يف وجه حتركات أهل الشام إلقاية حكم اإلسالم:
أيا أردوغان ،فاستعمل اخلداع وال يزال ،وذلك يف درع الفرات ،فاستنفر املقاتلني إىل درعه ،وين مث أضاع حلب وسلّمها للنظام ...مث
كان غصن الزيتون ،فاستنفر املقاتلني أيضا إىل عفرين ،فأضاع جنوب إدلب وأتبعها الغوطة الشرقية ...وال زال يف جعبته دروع وأغصان
حيتفظ هبا إىل أن يكتمل مجع املقاتلني يف إدلب ،وين مث يستنفرهم إىل جهة أخرى ،فتضيع إدلب!
وأيا روحاين  -اخلاينئ - ،فمليشياته يف سوراي جتوب السهل واجلبل ،ين حرسه الثوري ،وحزبه اللبناين ،إىل يليشياته ين اآلفاق،
وكلهم ال ي ّدخرون وسعا يف قتل الناس للمحافظة على طاغية الشام.
وأيا بوتني ،فإجرايه وجمازره يف سوراي يلء السمع والبصر ،وهو ال حيتاج إىل ش،ء ين اخلداع والتربير ،كما يفعل أردوغان ،أو روحاين
 اخلاينئ ،،فأولئك يستعملون اخلداع ،ألهنم يصيحون بصوت عال أهنم يسلمون! وأيا بوتني فليس حباجة لذلك ،فهو عدو صريحلإلسالم واملسلمني.
إن هؤالء الثالثة ينشغلون ابحملافظة على بقاء احلكم العلماين العميل أليريكا يف سوراي ،ويبذلون ين اجلرائم واجملازر والوحشية يف
سوراي ،وسعهم بل فوق وسعهم! وهم يدركون أن النفوذ الذي يصاحب هذا احلكم هو نفوذ أليريكا ،فينشغلون عنها ابلوكالة إلفساح اجملال
أيايها ملعاجلة أزياهتا يف شرق آسيا يف كوراي الشمالية والصني ...ولو كانوا يعقلون لنهجوا هنجا آخر غري هذا السبيل ،ولكن الشيطان
يستحوذ على أوليائه!
ويع كل هذا وذاك ،فلم يكن أولئك اجملريون ،سواء أكانوا هؤالء الثالثة ،أم أيريكا اليت ين ورائهم ،مل يكونوا ليقفوا على أقدايهم
جبرائمهم ،لوال ذلك العدد ين الفصائل اليت سارت خلفهم بسياسة العصا واجلزرة ،املغلفة ابملال القذر ،والتهديد والوعيد ...ولوال ذلك
لغاصت أبولئك اجملريني أقدايهم ...ويع أن احلزب مل ي ّدخر جهدا يف توعية تلك الفصائل ،وتبصريها مبا جيري ويدور ،إال أهنم كانوا يربرون
سريهم خلف أولئك أبهنم يدعموهنم ابملال والسالح ،وأن احلزب ال يستطيع ذلك ،بل فقط يدعمهم ابلنصح ...ويضيفون إن ذلك النصح
ال يغين ين ضرب السيوف شيئا! ومل يدركوا أن السيف بيد حايله ،ذو حدين ،فهو يف يد الواع ،املبصر يكون درعا يقيه شر خصمه،
ووسيلة قوية هلزمية عدوه ...ولكنه بيد املخدوع الراكض وراء دعم اجملريني يكون درعا ممزقا ،تربز أسالكه ين خالله ،فيقتل ين هو يف يده
قبل أن يقتله خصمه!
وإننا نتوجه لتلك الفصائل اليت كانت ترفض توعيتنا هلم ،وتبصريان هلم ...فقد كانوا يقولون هذا كالم ال يغين ين احلرب شيئا ،بل
يريدون الدعم ابملال والسالح الذي جيدونه عند خونة املسلمني ،عراب وتركا وفرسا ،بل بعضهم يضيف حىت ولو ين جمري ،الروس
واأليريكان ،ظنا ينهم أبن أخذهم املال القذر ين أولئك ،لن مينعهم ين القتال عن الشام ...نقول لكل هؤالء :ها أنتم ترون نتيجة أفعالكم
وأقوالكم ،فقد أصبحتم يهجرين يطرودين حىت ين دايركم وأبنائكم!
ويع كل هذا وذاك ،فإن هذه األية لن هتزم إبذن هللا ،بل األايم دول ،ولقد ابتليت هذه األية مبثل ذلك وأشد ،ين الصليبيني والتتار،
مث عادت فنهضت ،واقتلعت جذورهم ،وسادت العامل ين جديد ...صحيح إن حكم اإلسالم كان هو النافذ يف تلك األايم ،وأن اخلالفة

كانت يوجودة حىت وإن كانت ضعيفة ،فكان لألية رأس جيمعها لقتال عدوها ،وإحقاق احلق وإزهاق الباطل ،وين مث هزيت عدوها
وهنضت ين جديد ...واليوم ليس هناك حكم ابإلسالم ،وليست هناك خالفة ،وإذن ين الذي جيمع املسلمني للقتال؟ قد يقول قائل يثل
هذا القول ،وهو وصف للواقع صحيح ،ولكن العمل للخالفة يستمر بقوة إبذن هللا ،وقد أصبحت يطلبا رئيسا للمسلمني يف بلداهنم ،وهم
يرقبون ذلك ابلقول والفعل ،وينطلقون لقلب تلك األايم السود  - 28 ،27 ،26رجب 1342هـ ،اليت كانت يسرح التآير واجلرمية يف
إلغاء اخلالفة ،ينطلقون إلزالة تلك األايم السود ،ويعيدوهنا يشرقة ابخلالفة ين جديد يف يوم قدره هللا ،ويا ذلك على هللا بعزيز ،وعندها
سيعلم الذين ظلموا وخانوا وأجريوا أي ينقلب ينقلبون.
أيها ًاملسلمون :إن أولئك الثالثة الذين أجريوا حبق سوراي ،كافرهم وينافقهم ،لن يهنأوا جبرائمهم وجمازرهم يف حق الشام وأهله ،بل
سيأتيهم العذاب ين حيث مل حيتسبوا ،فإن الشام قد ابتليت ين قبل أبشياعهم مث بقيت ،وهم قد هلكوا ،وهذا يا سيكون إبذن هللا﴿ ،إِنًً
اّللًُلِ ُك ًِلً هش ْيءًًقه ْدرا﴾.
اّللهً هابلِ ًُغًأ ْهم ِرًِهًقه ًْدً هج هع هًلً ً
ً
ويف اخلتام ،كلمة نقوهلا إىل جيوش املسلمني الرابضة يف ثكناهتا ...إن أيركم عجب ،فإذا استنفركم احلكام لقتل املسلمني فعلتم ،وإن
استنفركم املسلمون لنصرهتم ،تباطأمت وختاذلتم ،بل صمتّم صمت القبور ،وحجتكم طاعتكم لرؤسائكم ،يع أن طاعة أولئك الرؤساء ه،

بً
الطريق للخزي يف الدنيا والعذاب األليم يف اآلخرة ،ولن يغنوا عنكم حينها شيئا ،حىت إن قلتم وقلتم دفاعا عن أنفسكم﴿ :يه ْوهًم ًتُ هقل ًُ
يال﴾ .ويع ذلك فإن
وّن ًالسبِ هً
ضلُّ هً
اّللهً هوأهطه ْعنها ًالر ُس هً
يف ًالنا ًِر ًيه ُقولُو هًن ً هًاي ًل ْهي ته نها ًأهطه ْعنها ً ً
وه ُه ًْم ًِ ً
اء هًّن ًفهأه ه
ول ً* ً هوقهالُوا ً هرب نها ًإِّنً ًأهطه ْعنها ً هس ه
ُو ُج ُ
ادتهنها ً هوُكبه هر ه
لديكم يتسعا ين الوقت ،لتك ِّّفروا عما صنعتم ،فتنصروا دين هللا ،إلعادة حكم اإلسالم يف األرض ،وقطع احلبال يع الظلمة واملنافقني،
آم ًنًو هع ِم ًلًص ِ
احلاً ًُثً ْاهته هدى﴾.
ينًلهغهفارًًلِ هم ًْنً هَت هً
والكفار املستعمرين ،فعسى أن يكون ذلك كفارة لكم ،وصدق هللا العظيم ﴿ هوإِِ ً
بً هو هً ه ه ه ه

وأخرى نقوهلا للمسلمني بعاية ،ال تيأسوا ين رمحة هللا ،فالشام ستبقى الشام ،فه ،عقر دار اإلسالم :أخرج أمحد يف يسنده َعن ُجبَـ ِّري
ام» .ويف رواية نعيم بن محاد يف
نيًالش ًُ
هلًإِنًًعُ ْق هًرً هدا ًِرًال ُْم ْؤِمنِ هً
ب ﷺ«ً:أ هً
ب ِّن نـُ َفري ،أَن َسلَ َمةَ ب َن نـُ َفيل ،أَخبَـَرُهم أَنهُ أَتَى النِّب ﷺ ،فَـ َقا َل لَهُ النِّ ي
ول ِّ
اّلل ﷺ« :عُ ْق ًُرً هدا ًِرً ِْ
ام»ً .
اإل ْس هالًِمً ِابلش ًِ
الفنتَ ،عن َكثِّ ِّري ب ِّن ُيرةَ ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
وخامتة اخلتام ،فإن حزب التحرير ،الرائد الذي ال يكذب أهله ،ياض يف عمله يع األية وين خالهلا ،وهو اثبت على احلق بفضل
هللا ،مل يغري ولن يغري فكرته وطريقته ،ألهنما احلق﴿ ،فه هماذها ًبه ْع هًد ًا ْحلهًِق ًإِلً ًالض هالل﴾ ،وهو قوي بربه ،عزيز بدينه ،يضرع إىل هللا العزيز
ين ًآمنُوا ً ِم ْن ُك ًم ًو هع ِملُوا ًالص ِ
احلكيم ،أن يتحقق وعد هللا على يديه ﴿و هع هًد ً ً ِ
ينً
ف ًال ِذ هً
استه ْخله هً
يف ً ْاأل ْهر ًِ
ات ًلهيه ْسته ْخلِ هفن ُه ًْم ًِ ً
احله ًِ
ض ً هك هما ً ْ
اّللًُالذ هً ه
ْ ه
ه
ول ِّ
اّلل
ِم ًْن ًقه ْبلِ ِه ًْم﴾ وأن تتحقق بشرى رسول هللا ﷺ للحزب وأهله ،وكافة املسلمني ،أخرج أبو داود الطيالس ،عن ُح َذيـ َفةَ قال :قَ َال َر ُس ُ
اج ًالنُّبُ وًِة»ًُ ً،ثً
اء ًأه ًْن ًيه ْرفه هع ههاًُ ً ،ث ًته ُكو ًُن ً ِخ هالفهةً ً هعلهى ً ِم ْن هه ًِ
اّللًُأه ًْن ًته ُكو هنًُ ً ،ث ًيه ْرفه عُ هها ًإِذها ً هش هً
اء ً ً
ﷺًُ ً...« :ث ًته ُكو ًُن ً هج ِْْبيةً ،فه ته ُكو ًُن ً هما ً هش هً
ول ِّ
اء ًأه ًْنً
اّللًُأه ًْن ًته ُكو هنًُ ً ،ث ًيه ْرفه ُع هها ًإِذها ً هش هً
اء ً ً
اّلل ﷺًُ ً...« :ث ًته ُكو ًُن ً ُملْكا ً هج ِْْبيةً ،فه ته ُكو ًُن ً هما ً هش هً
هس هك هً
تً.وأخرجه أمحد بلفظ :قَ َال َر ُس ُ
ت.
اجًنُبُ وةً»ً ًُثً هس هك هً
يه ْرفه هع ههاًُ ً،ثًته ُكو ًُنً ِخ هالفهةًً هعلهىً ِم ْن هه ًِ
واحلزب يطمئن بنصر هللا ،ليس فقط لألنبياء واملرسلني ،بل كذلك للمؤينني الصادقني ،وليس فقط يف اآلخرة ،بل يف الدنيا كذلك،
اد﴾ ،ويويئذ يفرح املؤينون بنصر هللا ،ويصيب الذين أجريوا صغار يف
ومً ْاأله ْش هه ًُ
يفًا ْحلهيه ًِاةًالدُّنْ يهاً هويه ْوهًمًيه ُق ًُ
آمنُواًِ ً
ص ًُرً ُر ُسلهنهاً هوال ِذ هً
﴿إِّنًًلهنه ْن ُ
ينً ه
الدنيا ،وعذاب أليم يف اآلخرة ،وهللا ينتقم جبار ،عزيز حكيم.
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