
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 الشام طاغية إسقاط دون سيحول األمريكي وال الروسي العسكري التدخل ال

 أرضه يف هللا حكم وإقامة

 إىل العسكري التهديد ووصول نظامه، محاية على جيشه قدرة وآتكل أسد بشار السفاح اهنزام أجواء يف
 فشل وابلتايل إلنقاذه، اإليراين التدخل فاعلية دمع أجواء ويف فيها، الشديد التململ وقيام طائفته، مناطق
 هلذا مفاجئ سقوط من حقيقي ختوف ظهور مث ومن الداخل، يف املقاتلني من هلا قوة نواة تكوين من أمريكا
 املباشر العسكري ابلتدخل هتديدي روسي موقف مؤخرا   برز األجواء هذه يف ...أوابما عنه عَّب  النظام

 أول  هتويلية ختويفية إعالمية أجواء ويف الروس، اخلّباء إال استخدامه يستطيع ال الذي طوراملت النوعي ابلسالح
 وذلك التدخل، هذا عن والتحليالت التصرحيات وتعقبها والصورة، ابلصوت تعلن أمريكا عن شررها خرج ما
 خطة يف للسري دفعا   وتدفعهم ابإلحباط املسلمني تصيب أن وروسيا أمريكا من كل  ورائها من ترمي خطوة يف

 احلديث ينتشر ما وهذا انتقالية، مبرحلة تبدأ ما أول واليت جنيف، مقررات تنفيذ على القائم األمريكي احلل
 .منها جزءا   بشار السفاح يكون أن أمريكا قبول من اآلن، حوله

 اجملرم عميلها فشل طريق عن األمريكي الفشل من املزيد سوى حتمل ال اهلوليودية التزييفية الصورة هذه إن
 اليت األسلحة أنواع مبختلف السوري النظام إمداد عن منقطعة روسيا كانت  فمىت ملصلحتها، األوضاع حسم يف

 يف ليبقى يكفي مبا جنود األسد عند يعد مل أنه وهو مستجد، واحد أمر يوجد نعم،!. املسلمني؟ هبا يقتل
 هذه فجاءت أمريكا، هزمية وابلتايل هزميته، وشك ذاه ومعىن األخري، خطابه يف به صرح ما وهو احلكم،
 سوراي، يف وخاصة النفاق، على مردت اليت أمريكا ولكن إلنقاذه، عنه للتعويض األمر حقيقة يف اخلطوة،
 فاألسد،. تزييفية هوليودية أبهنا اخلطوة هذه عن قلنا  هنا ومن عقب، على رأسا   احلقائق تقلب أن أرادت
 إمكاانهتا تزال، وما له، سَخرت اليت إيران من وخباصة له، املفتوح األمريكي الدعم هذا كل  من ابلرغم فشل

 اتيوامليليش ابملرتزقة وأمدته الثوري، وحرسها جيشها من والضباط واملخابرات واخلّباء ابملال وزودته الضخمة،
 طوارئ خطة ضمن من طوةاخل هذه جاءت لذلك أفغانستان؛ إىل اليمن إىل العراق إىل لبنان من الطائفية
 .أمريكي فشل حالة تعكس وكانت إلنقاذه

 مع تتصف السياسة هذه فإن املسلمني، جتاه ابإلجرام تتصف بوش زمن األمريكية السياسة كانت  إذا إنه
 تسري روسيا فإن أنفسهم، الروس على حىت احلبال على واللعب واملراوغة ابملكر اإلجرام، إىل إضافة أوابما،
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 إىل الصراع بوصلة حتويل: أمريكا تريده ما عني هي ومواقفها. آخر سري خط هلا وليس األمريكي، ابملخطط
 ابركته الروسي التدخل وهذا. جنيف مقررات أساس على واحلل اإلرهاب، حماربة ذريعة حتت اإلسالم حماربة

 وأوضح". داعش تنظيم واجهةمل روسية إسهامات أبي ترحب املتحدة الوالايت إن: "ابلقول األمريكية اخلارجية
 ."أمريكي تفويض نتيجة جاء الروسي احلراك هذا" أن اإليطالية( آكي) لوكالة أوروبيون بلوماسيوند

 فاملكر لنا، وحفظه هللا مبعية مجيعا   نشعر إننا: الشام سوراي يف الصادقون الصابرون املسلمون أيها
 يف قتالان ولكن أصابنا، كما  أصاهبم أهالينا حبق املر ِّوع جرامواإل أبهله، حييق القدير القوي هللا جعله األمريكي

 ََتَْلُمونَ  َتُكونُوا ِإنْ  اْلَقْومِ  اْبِتَغاءِ  يف  ََتُِنوا َواَل ﴿: قائل من جلَ  قال النار، يف وقتالهم تعاىل هللا شاء إن اجلنة
 قدمت اليت الثورة وهذه. ﴾َحِكيًما َعِليًما اّللَُّ  وََكانَ  يَ ْرُجونَ  اَل  َما اّللَِّ  ِمنَ  َوتَ ْرُجونَ  ََتَْلُمونَ  َكَما  َيََْلُمونَ  فَِإن َُّهمْ 
 هللا رسول بشر اليت الراشدة اخلالفة إبقامة يثيبها أبن سبحانه هللا برضا حتظى أن إال يكافئها ال متلك ما أغلى
 غريها، قبل الشام يف تقوم أن هللا من عظيم لشرف وإنه النبوة، منهاج على تكون أهنا وسَلم وآله عليه هللا صلى

: فيه نتلَظى الذي اجلّبي احلكم هذا بعد الزمان، آخر عن املصدوق الصادق قال. دارها عقر الشام تكون وأن
 .«الشام يف اإلسالم دار عقر»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال. راشدة أي «النبوة منهاج على خالفة تكون مث»
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