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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه وبعد:
أْمُن ما يسمى بدولة "إسرائيل" غري قابل للنقاش هكذا قال أوباما يف اجتماع منظمة أيباك 

لدى اإلدارة األمريكية وعلى رأسها زعيم الصهيونية ، واإلميان هبذا الكيان من املسلمات 
البيت األسود ، هذا ألّن الكيان الصهيوين يتحكم بكل مفاصل احلكم يف أمريكا حىت 
الصوت االنتخايب ، وألّن هذا املارد األمريكي يف احلقيقة ليس إال عبد يف سوق خناسة 

رائيل" اليت تؤمن بضرورة صهيوين ، عبٌد يؤمن إمياناً راسخاً باحلفاظ على أْمن ما يسمى "إس
زوال النصرانية اليت يعتنقها هذا العبد عن الوجود ، والسؤال هنا أين يقع أْمن الكيان 

الصهيوين على اخلارطة اآلن بعد عام على انطالق الثورة يف سورية ؟ هل مبساندة النظام 
هتا ضد أهل ستفادة من قو ضرب إيران وإضعافها أم برتكها لالالنصريي أم بإسقاطه ؟ هل ب

السنة الطرف املخيف ؟ وإذا كانت الثورة السورية هتدد وجود الصهاينة وأمنهم فلماذا تقمعها 
إيران وال تستفيد منها وهي اليت تتبجح على املأل بنيتها إزالة الكيان ؟ ملاذا مت اخرتاع أصدقاء 

لثالث لألصدقاء يف سوريا وإعطاء إيران مهلة ثالث أشهر قد يتزامن انتهاؤها بعقد املؤمتر ا
باريس اليت قد يتم اإلعالن عن احلرب منها ؟ وما هو القادم ؟ كل هذه األسئلة حباجة 

 ألجوبة نفهم من خالهلا إىل أين تسري األمور .
 

 حالة العالم :
يبدو أّن العامل الصهيوصلييب يعيش اآلن حتت تأثري حالة هيستريية عظيمة بسبب الثورة 

دعم العامل لبقاء نظام العمالة ألكثر من أربعة عقود , سٌر متثل  السورية اليت كشفت سر



بتأمني حدود الكيان وبيع اجلوالن اليت شكل مطالبة الثوار بتحريرها أحد الدوافع الكربى 
لعدم دعم العامل للثورة السورية حىت اآلن ، فكيف للعامل الصهيوصلييب أن يدعم ثورة تطالب 

 ها .باجلوالن على حساب نظام باع
قبل الثورات العربية كان كل العامل مسريا بالعصى األمريكية خلدمة أْمن الكيان الصهيوين ، 

ولكن الوضع اآلن تغري يف ظل هذه الثورات املتمردة على هذه العصى و اليت من أمهها الثورة 
ايل السورية اليت باتت تشكل حبسب زعم العامل أمجع هتديداً وجوديا للكيان الغاصب ، وبالت
فكل العامل يتآمر على هذه الثورة ، فأمريكا وحلفاؤها قد تكون مقبلة على فضيحة أخرى 

تسمى نظام النصريية غيت على غرار فضيحة إيران غيت ، فهي أي أمريكا تدعم بقاء النظام 
بعدم التدخل ضده ، وتدعم حلفاؤه بإطالق يدهم يف الدفاع عنه و قتل أهل السنة ، 

زيلة لتلعب دور احلليف املنتصر للشعب السوري يف حال سق  النظام، وتدعم معارضته اهل
وعلى اجلانب اآلخر تلعب إيران الغبية وحزب اهلل املدفوعان من روسيا والصني دور الشرطي 
احلامي ألمن الكيان بقمعهم للثورة السورية اليت كشفت للمسلمني أن سالح املقاومة املزعوم 

الفارسي يف املنطقة ، ويبدو أن إيران تفكر يف الدفاع عن نفوذها ليس إال ذريعة ملد النفوذ 
عن طريق عدم السماح بفقدان خ  دفاعها األول النظام النصريي ، وإن كان وال بد من أن 
تفقد هذا النظام عاجالً أم آجالً فهي لن تفوت فرصة أن تكون هذه الساحة ساحة حرب 

ن نستفيد منه اآلن، عن طريق نقل املعركة إىل بالوكالة على مبدأ ما سنفقده غداً جيب أ
دمشق شاء من شاء وأىب من أىب ، وبالتايل أسقطت إيران نفسها من حيث ال تدري يف 

مصيدة العدو املفيد بالنسبة للصهاينة، فهي اآلن ومبشاركتها يف قمع الثورة السورية حتمي أمن 
بعدها اإلسالمي االسرتاتيجي الذي الكيان الصهيوين املهدد ، وبنفس الوقت ختسر حميطها و 

 لن يأسف عليها يف حال ضربت وخسرت قنبلتها النووية مستقبالً .
 

 أهل السنة والتكالب عليهم :
الطائفة السنية هي املستهدف الرئيس للحفاظ على أمن ما يسمى إسرائيل ، فقبل انطالق 

أكرب من إيران ، وال شك الثورات قالت هيالري كلينتون أن القاعدة يف اليمن تشكل خطرا 
أن هذا االستنتاج من قبل اإلدارة األمريكية مل يكن عن عبث ، فالثورة احلاصلة يف الساحة 



السنية وبروز احلراك اجلهادي ضد حكام الردة سينبه كل أهل السنة على أن السلفية اجلهادية 
منة حاولت ختليصهم اليت حاول اجلميع تشويه صورهتا وعلى رأسهم أمريكا ما هي إال ثلة مؤ 

من الذبح الذي يتعرضون له اآلن على مرأى ومسمع من العامل أمجع ، وال شك أن دور 
السلفية اجلهادية املتصاعد يف الدفاع عن الشعب و قتال أعداء اهلل سيجعل من الساحة 

السنية حاضنة طيبة وتربة خصبة لعودة اخلالفة وضرب خمططات العامل املسعور الساعي وراء 
حتالل البالد وإذالل العباد وهنب اخلريات، إذاً فمن الطبيعي جدا أن يعلن العامل املتصهني ا

حربه على أهل السنة و أن يعاقبهم على ثورهتم بتسلي  أذنابه عليهم ، ألّن احلراك الثوري 
 ذو األغلبية السنية كشف كل أقنعة العامل الزائفة وجعل خمططاته اخلبيثة يف خطر. 

 
امل اآلن يتحضر حلربه الشاملة على أهل السنة ، فاحلرب على السنة عموما واجملاهدين إّن الع 

خصوصا يف أفغانستان والصومال والعراق وفلسطني واليمن ليست إال مناوشات بالنسبة ملا 
نطالق هلذه احلرب الكربى، وبالتايل فإن حشد يحصل يف دمشق اليت ستكون نقطة االس

املنطقة سيكون مسموحا به من اجلميع وال شك ، وإال كيف لنا أن  األطراف لقواهتم يف هذه
نفسر عبور السفن احلربية اإليرانية والروسية إىل طرطوس عرب قناة الغرب الصهيوصلييب وبكل 
برودة أعصاب وبدون ردة فعل ، هل هو عرض عضالت كما قال البعض ؟ أم أنه نقل 

 النهاية ال يريدون أن سخسروا خ  دفاعهم للمعركة من طهران إىل دمشق؟ فاإليرانيون يف
يريدون أن تكون احلرب يف أجوائهم شأهنم شأن أي دولة تريد دخول  األول كما يقولون وال

هذه احلرب ومن اجلهة األخرى فإن ما يسمى إسرائيل إن خريت على من تبدأ احلرب ، على 
هتدد وجودها فإهنا ستختار احلرب قنبلة إيران اليت هتدد نفوذها أم على الثورة السورية اليت 

على الثورة السورية أوالً ، وتوجيه الضربات القاسية ألهل السنة الذين ثاروا ، وستكون عملية  
إخضاعهم هي اخلطوة األوىل للنصر يف هذه احلرب الشعواء ، إذاً ال بد للصهيوصليبية من 

نًة ويسرًة بينما يقوم هذا العامل حتويل النظام النصريي إىل ضبع جريح يقتل يف أهل السنة  مي
بتوجيه كلمات رفع العتب اليت تبعد عنهم شبهة التواطؤ على هذه الثورات وعلى رأسها 

 الثورة السورية املباركة .
 



 استعدادات الدول وموقعها من الحرب :
اً  إن استمرار الثورة السورية وعدم متكن النظام املدعوم دولياً من السيطرة عليها شكل فراغ

كبرياً يصعب عليهم ملؤه خصوصاً بعد تأكد انتشار اجملاهدين يف سورية  وبالتايل أوقع العامل 
نفسه يف سباق فاشل مع الوقت  للتحضري للحرب اليت قد تتحول من حرب تصفية 

حسابات يكون السنة ضحيتها غري املباشرة إىل حرب ضد أهل السنة بشكل مباشر بسبب 
مر مل يكن يف احلسبان ، لذلك أصبحت كل اخليارات مفتوحة دعمهم للمجاهدين وهذا أ

وكل األوراق موضوعة على الطاولة وأضحى اللعب على املكشوف واضحاً ، وباتوا حياولون 
استغالل الوقت الذي عملوا على إهداره سابقاً ، فقامت أمريكا باخرتاع ما يسمى أصدقاء 

من االلتفاف على جملس األمن والذهاب سورية املتناقضي التصرحيات والتوجهات لتتمكن 
إىل اخليار األحادي اجلانب يف اللحظة اليت تريد ، ومن اآلن إىل أن حتني تلك اللحظة 

نشقاقات داخل اجليش بشكل أكرب وسيغضون الطرف وحلفاؤها بتشجيع االستقوم أمريكا 
اء األول يف تونس عن تسليح الثورة إلهناك النظام أكثر وهذا ما حصل ، فبعد مؤمتر األصدق

قامت هيالري كلينتون بتشجيع عناصر اجليش على االنشقاق وطلبت تسليح الثورة ، هذا 
جليش احلر بعدده احلايل خلوض حرب مع النظام ألن الغرب ال يستطيع االعتماد على ا

النصريي وإيران وحزب اهلل ، إذ أن ثالثني أو أربعني ألفاً يف نظر أمريكا يُعد عدداً قليالً ضد 
مئات اآلالف ، ومن جهة أخرى هم لن يسلحوا اجليش احلر بدون شروٍط على رأسها 

لحظات حليفا للغرب ضد ضمان والئه للمجلس الوطين الذي قد يشكل يف حلظة من ال
العدو االسرتاتيجي أال وهو اجملاهدون ، فمقررات تونس بعدم تدخل عسكري وعدم تسليح 
املعارضة قد تتغري يف تركيا حبجة عدم استجابة النظام ومن مث قد تعلن احلرب بعد املؤمتر 

لصهيوين الثالث يف باريس بعد التأكد من استكمال عملية تسليح املعارضة ، أما الكيان ا
فهو يستعد للحرب احملتملة من خالل تكثيف مناوراته وتدريباته يف مناطق حتاكي طبيعة 

األرض اليت سيقاتل عليها ، هذا غري قيامه بزيادة ترسانته العسكرية لتغطي مثل هكذا حرب 
، وبالنسبة لألتراك فالظاهر أهنم سيقومون باحتالل املناطق الكردية داخل سورية حتت ذريعة 

حلفاظ على وحدة األراضي السورية لسد الطريق أمام إقليم كردستان الطامع يف التوسع ا
باجتاه سورية ، ألن متدد اإلقليم داخل سورية يعين أن تركيا يف خطر وبالتايل فال بد من 



حفاظ تركيا على مناطق أكراد سورية حتت السيطرة وعدم السماح إلقليم كردستان بالتوسع 
أراضيها يف املستقبل ، وأما دول اخلليج فهي تدرك متاماً ويف مقدمتها ما  لتحافظ على وحدة

يسمى بالسعودية أن هزمية إيران يف سورية يعين كسر جناح الشيعة يف اخلليج ، وبالتايل فإن 
تأمني املنطقة من أي انتفاضة رافضية قادمة متوقف على خسارة إيران يف دمشق ، ألن 

ذ الرافضة سيزداد أضعاف ما هو عليه اآلن يف دول اخلليج اليت انتصار إيران يعين أن نفو 
تعيش حالة رعب حقيقي من فكي كماشة تنظيم القاعدة يف اليمن وازدياد نفوذ الروافض 
القادمون من بوابة دمشق بالرغم من تناقض العقيدة بني الفكني ، لذلك فإن دول اخلليج 

قاعدة و ستعمل على إسقاط النظام النصريي تسعى لتقوية النظام يف اليمن للقضاء على ال
يف سورية لكبح مجاح طموح الروافض ، وإذا عرَّجنا على األردن جند أنه ال حيلة له إال بدعم 
املشروع الغريب إذ أن نظامه امللكي عبارة عن أداة بيد الغرب ، ومبا أن األردن ميلك أكرب 

ورة السورية لتأمني حدود الكيان مع جبهة مع الكيان الصهيوين فإن الغرب قد يستغل الث
األردن عن طريق تضخيم دور النظام األردين يف ادعائه مساندة الشعب السوري ليظهر ملكه  
كبطل يف عيون شعبه يف حماولة المتصاص غضب الشارع األردين ووأد أي حماولة للثورة فيه ، 

بعمل استباقي ألي ثورة يف  وقد يرى الصهاينة أن احلفاظ على أمنهم يف هذه اجلبهة بالقيام
األردن من خالل دعم قلب نظام احلكم والقضاء على امللكية فيه وإنشاء نظام جديد يتمتع 
ببعض االمتيازات كإعالن العداء للصهاينة وإلغاء بعض االتفاقيات معهم من حتت الطاولة 

الوضع يف العراق  ليوفروا على األردنيني انتفاضتهم ويبقوا على حدودهم هادئة ، وإذا قرأنا
سنجده منقسما بني حكومة شيعية مع النظام وسنة مع الشعب السوري وأكراد يريدون 

التوسع وبالتايل االقتتال وتقسيم العراق ال مفر منه ، وأما لبنان فسيصيبه ما أصاب سورية 
ؤسسة من حرب طائفية ألنه يتأثر مبا حيدث يف سورية سلباً وإجياباً ومن املرجح أن تنهار امل

العسكرية فيه ومن مث العودة للحرب الطائفية من جديد ، وأما مصر أكرب بلد عريب عدًة 
وعتاداً ومعها ليبيا وتونس )دول الثورة( فمن املرجح أهنم سيدعمون ثورة الشعب السوري 
وسيسعى الغرب والصهاينة إلقحام مصر يف احلرب بغية إضعافها أكثر ألن استنزاف 

 عد مطلباً اسرتاتيجياً ملحاً بالنسبة للصهاينة لتأمني حدود غزة .وإضعاف قوة مصر ي
 



 سياسة النظام النصيري )الدمية( وحلفاؤه :
النظام اآلن يقاتل جبيشني اثنني داخلي نصريي وشبيحة مع من بقي معه من السنة  

والطوائف األخرى ، و جيش خارجي متمثل باحلرس الثوري اإليراين وميليشيات حزب اهلل 
وجيش املهدي من العراق واملرتزقة ، وسيعمل النظام على استخدام السنة يف اجليش األول 

حىت آخر جندي ينشق أم يقتل وعند استنفاذ السنة من اجليش األول، سيأيت الدور احلقيقي 
للجيش الثاين املدرب ، عندها ستتحول احلرب فعالً بني السنة والرافضة ليبدأ خمط  تقسيم 

أشار إليه  ذنب الطاغوت و رأس نظام النصريية بشار عندما قال : إن البالد  البالد الذي
تتعرض للتقسيم ، وما تكلم هذا الغيب هبذا الكالم إال لعلمه بأنه ونظامه أصبحوا ورقة بيد 
حلفائهم الشرقيني وأعدائهم الغربيني ، فبشار ونظامه اآلن صورة متحركة تتصدر مشهداً 

باط إيران وروسيا املتواجدون اآلن يف سورية مع األمن والشبيحة هم يتحكم فيه الغري ، فض
الذين يتولون رسم اخلريطة ومهمتهم ليست القتال فحسب بل استطالع املناطق وكشف 
نقاط الضعف فيها ، ليقوموا بعد ذلك بقيادة جيوشهم داخل سورية ، وقد اختاروا للنظام 

جلنوب والشرق والغرب واحملاذية ملناطق النصريية وشبيحته مدينة محص الواصلة بني الشمال وا
لتكون مسرحاً لعمليات القتل املمنهج ، ألن إخضاع محص يعين السيطرة على جزء كبري من 

ستماتة يف الدفاع إلجبار الطائفة النصريية على اال البالد ، وإمعان القتل يف أهل محص هو
منهم يف حال سق  النظام ، ولعل  عن النظام وعدم التخلي عنه خوفا من انتقام السنة

اختطاف العائالت وذحبهم يف مناطق النصريية بالسكاكني دليل على ذلك ، فإما أن تقفوا 
 معنا أو سنسق  وُتذحبون .

 
 سياسة الحرب عند القوى العظمى :

القوى العظمى ستعمل على إضعاف اجلميع حىت الطرف املنتصر فيها سيكون ضعيفا ،  
يع يعين كثرة استهالك السالح وسيجعل من املنطقة كعكة سهلة اهلضم ألن إضعاف اجلم

ليتم بعدها هنب خريات البالد وتركيب الديون عليها لتطبيق قاعدة سنقتلكم بسالحنا 
 وسننعم خبرياتكم وأموالكم.

 



 
 إلى إخواننا السنة تنبهوا :

والضاغطني على الزناد ويف آخر قراءتنا هذه نوجه رسالتنا للقابضني على السالح نصرة هلل 
يف سبيل اهلل ، إىل إخوة العقيدة ورفقة السالح ، فاجلميع قد عرف موقعه من هذه احلرب 
وقد آن األوان لنعرف موقعنا منها ، فنحن جيب أن ال نبقى أداة غري مباشرة يتذرعون بنا 

تنا الستكمال خمططاهتم ، بل علينا أن نتوحد لنصبح طرفاً لنا تواجدنا املؤثر وخط
االسرتاتيجية ومنهجنا الواضح ألننا يف هذه احلرب لن نواجه عدواً واحداً بل أعداًء وخصوماً 
، واحلاضنة اآلن  متوفرة على عكس املاضي وهلل احلمد ، ويعز علينا أن يبقى أهل السنة يف 
رحم البالد احمليطة بسورية يراوحون مكاهنم من دون تقدم ملساعدة إخواهنم يف سورية إال من 

اهلل , وال ندري ماذا ينتظر السنة لنصرة بعضهم بعضاً واحلرب عليهم واضحة ال لبس فيها ، 
هل ينتظرون الذبح القادم أم عليهم ان يقاتلوا  للدفع عن الدين واألنفس واألهلني ؟ خاصة 
وحنن يف وقٍت ينصر فيه الرافضة بعضهم بعضاً ويشكلون خطاً من طهران إىل لبنان مروراً 

 عراق ضد أهل السنة يف شام اإلسالم ،بال
 

 ونيَل األماني وارتفاَع المراِتبِ  ***لعمرك إّن المجد والفخر والعال
 بقلٍب صبوٍر عند وقع المضاربِ ***لمن يلتقي أبطالها وسراتها

 على فلك العلياِء فوق الكواكب***ويبني بحد السيِف مجداً مشيداً 
 تبكت ُسمُر القنا بالقواِضبِ إذا اش***من لم يرو رُمحه من دم العدا

 ويبري بحد السيف ُعرض المناكبِ ***ويعطي القنا الخطي في الحرب حقه
 وإن مات ال ُيجري دموَع النوادبِ ***يعيش كما عاش الذليل بغصٍة 

 
وقد يقول قائل أين تنظيم فتح اإلسالم مما حيصل يف سورية ، وحنن نقول أن إخواننا  

ن ال نعلن عن شيٍء العتباراٍت ال جمال لذكرها هنا, وألن متواجدون مع صفوف الشعب وحن
جتربة البارد علمتنا التعاون على قضاء حاجاتنا بالسر والكتمان إىل أن حتني اللحظة املناسبة 

 اليت سنقوم فيها باإلعالن عن ما يسر ويشفي صدور قوم مؤمنني إن شاء اهلل .



 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
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