
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المشاركة في حلف أوباما االستعماري جريمة كبرى ومكر مستطير
 ﴾َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا َيْمُكُرونَ ﴿
... ال تنظيم الدولة واإلرهاب كما قالخطته لقيادة حلف استعماري قاتل للمنطقة حبجة قت 01/9/4102أعلن أوباما األربعاء 

وكان كريي قد صرح من قبل بأن أربعني دولة ستشارك يف هذا احللف، وأن اسرتاتيجيته قد تستغرق سنوات وليس أشهراً فحسب، وأن 
هذا اليوم اخلميس وتنفيذًا حللف أوباما، فقد عقد ! أمريكا ستقوم بالتدريب والتسليح للجيش العراقي والبشمركة واملعارضة املعتدلة

السعودية واألردن ومصر ولبنان وتركيا : اجتماع يف جدة بإدارة كريي وزير خارجية أمريكا يضم دول املنطقة اإلسالمية 00/9/4102
 أما إيران احلاضر الغائب فهي بيضة القبان يف مآسي العراق وسوريا وحىت يف لبنان، فهي ال حتتاج إىل... والعراق ودول اخلليج الست

حضور علين يف احللف، بل إن التنسيق بينها وبني أمريكا منذ احتالل أفغانستان والعراق وحىت اليوم كان قائماً، تارًة من وراء ستار 
كما نشرت ذلك بعض ! وتارة دون ستار، وباألمس كان تصريح خامنئي باملوافقة على التنسيق مع أمريكا يف حماربة تنظيم الدولة

وهكذا فإن كريي يقود أدواٍت حللف أوباما يف املنطقة اإلسالمية، حكامًا رويبضات، عالنيًة دون حياء ... 5/9/4102الوكالت يف 
ِإَذا َلْم َتْسَتْحِي فَاْصَنْع َما »  وصدق رسول اهلل ! وال خجل، بل ويلحون على أمريكا يف إنشاء احللف، وأن يكونوا هم أدواته

 .ْسُعودٍ أخرجه البخاري َعْن َأِبي مَ « ِشْئتَ 

فالذي يكافح اإلرهاب جيب أن تكون يده ... إن احُلّجة اليت ساقتها أمريكا لذاك احللف هي حجة داحضة: أيها المسلمون
فَمْن وراء القتل الفظيع والتعذيب الشنيع يف ! نظيفة منه، ال أن يكون هو أصل شجرة اإلرهاب واملغذي له وصانعه على عينه

وأِب غريب وغوانتنامو؟ أليست هي أمريكا؟ مث أليس قتل املسلمني يف بورما وأفريقيا الوسطى قتاًل وحشياً  أفغانستان والعراق وباغرام
تنأى عنه وحوش الغاب، أليس ذلك إرهابًا تراه أمريكا وتسمعه بل وتدعمه، فقد تصاعد التعاون االقتصادي بني بورما وأمريكا مع 

مث ملاذا نبتعد؟ فمن وراء جمازر طاغية الشام؟ أليست أمريكا هي اليت حترك جرائم ... تصاعد هجمات سلطة بورما على املسلمني فيها
إهنا ترتك له اجملال للجرائم اليت جتاوزت البشر ! بشار بستار أو دون ستار؟ فَمْن ال يعلم أن بشار صناعة أمريكية هو ووالده من قبل؟

عميٍل بديل بوجه أقل سوادًا من عميلها احلايل بشار الذي أوشك على إىل الشجر واحلجر، وذلك إىل أن تفرغ أمريكا من إعداد 
ا يف إنشائها حلفًا من شيئًا من شيء من مصداقية ألمريك مث هل هناك من عاقل صاحب بصر وبصرية ميكن أن يرى... استنفاد دوره

أيضا؟ إن األمور مل تعد تتوارى بل هي حتاك أربعني دولة لقتال تنظيم مسلح إال أن يكون وراء األكمة ما وراءها، بل ومن أمامها 
 ...!جهاراً هناراً 

إن حلف أوباما االستعماري القاتل للمنطقة هو من أجل دخول النفوذ األمريكي من باب عريض يُفتح له : أيها المسلمون
يدخل من فتحات يدلُّه عليها لقد كان النفوذ األمريكي يتسلق ل. بأيدي حكام طغاة ال يستحيون من اهلل وال من رسوله واملؤمنني

إن حلف أوباما ليس ملكافحة اإلرهاب بل للهيمنة ...! احلكام يف اخلفاء، واآلن يدخل من باب يفتحه احلكام بأيديهم دون حياء
إلسالمية ضمان هنب ذهب املنطقة األسود، وتيسري تدفقه إىل خمازن أمريكا، والثاين أن حتول بني البالد ا: على املنطقة هلدفني اثنني

َوَمْكُر ُأولَِئَك ُهَو وبني عودة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة، ظنًا من أمريكا وأعواهنا أهنم قادرون على ذلك بكيدهم ومكرهم ﴿
 !﴾، هذان مها اهلدفان اللذان تسعى هلما أمريكا، وما مكافحة اإلرهاب إال غطاء مل تتقن أمريكا نسجه فيخفي ما حتتهيَ ُبورُ 

قع يف بالد املسلمني هو الذي جيعل هذه البالد عرضة ألن يغزوها الكفار املستعمرون إن الفراغ السياسي الوا: المسلمونأيها 
باجليوش واألحالف، واألضاليل واملؤامرات دون أن خيشوا بأسًا وال قهرا، فالفراغ السياسي يقتل املنطقة اليت يستوطنها، وليس الفراغ 



ل األعمق أثرًا واألشد خطرًا هو الفراغ السياسي الناتج عن عدم السياسي هو عدم وجود أنظمة حكم يف بالد املسلمني فحسب، ب
حكم هذه األمة بنظام منبثق عن عقيدهتا ما يسبب انفصااًل يف كينونتها، فيضطرب أمرها وتصبح أرضا مهيأة للقالقل وللضعف 

إنه منذ القضاء على اخلالفة قبل حنو قرن،  ...واهلوان، وتلك ثغرة بل ثغرات، فَسُهل على املستعمرين أن يغزوها ومن مث حيكمها الطغاة
ية والفراغ السياسي حييط بالبالد والعباد، فقد عمد الكفار املستعمرون واملضبوعون بثقافتهم إىل املقاومة الشديدة بالسالح واملؤامرات أل

أمسالية أو اشرتاكية، دكتاتورية أو حماولة من املسلمني إلعادة حكم اإلسالم، ومن مث عمدوا إلقامة أنظمة حكم بألوان علمانية، ر 
انتشر يف بالد املسلمني الظلم واجلور والقمع، واستأسد َسَقُط احلكام على األمة، وهكذا ! ًا أنظمة خمتلطة دون لوندميقراطية، وأحيان

مث يعّده ... يقتل بالدهم أمام أمريكا والغرب الكافر حىت وصل احلال بأن ُتستجدى أمريكا من أولئك احلكام لتقيم حلفاً " استنعموا"و
 .﴾قَاتَ َلُهُم اللَُّه أَنَّى يُ ْؤَفُكونَ ﴿! احلكام نصراً عظيماً 

إن األمر جد ال هزل، وهو ليس هيناً، بل هو عند اهلل ورسوله واملؤمنني أمر عظيم، وإن حزب التحرير الرائد  :أيها المسلمون
 :ال يكذب أهله حيذركم ويبنّي لكمالذي 

ال »: لقوله  لف وبقاءه قائماً يف بالد املسلمني هو أمر كبري وشر مستطري، فهو جرمية كىرى حمرمة يف اإلسالمإن إقامة هذا احل
: أخرجه البيهقي يف السنن الكىرى عن أنس بن مالك، ونار القوم كناية عن كياهنم يف احلرب، ولقوله « َتْسَتِضيُئوا بَِناِر اْلُمْشرِِكينَ 

ِإنَّا ال َنْسَتِعيُن »: رواه مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها، وعند أِب داود وابن ماجه عنها رضي اهلل عنها. «ُمْشِرك  فَ َلْن َأْسَتِعيَن بِ »
 .«ِبُمْشِرك  

وإن استمرار رويبضات احلكام يف جورهم وظلمهم للمسلمني، ووالئهم وخنوعهم للكافرين، هو فتنة ومصيبة وقارعة لن تصيب 
َنًة اَل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً كذلك الساكتني على ظلمهم ﴿فقط احلكام الظلمة بل   ِإنَّ النَّاَس » ﴾، ويقول َوات َُّقوا ِفت ْ

نت عن أِب بكر رضي اهلل أخرجه عثمان أبو عمرو الداين يف الف« ِإَذا ُعِمَل ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصي فَ َلْم يُ َغي ُِّروا َأْوَشَك اللَُّه َأْن يَ ُعمَُّهْم ِبِعَقاب  
 .عنه

إن الواجب أن تُقطع حبال هذا احللف اليت يريد أوباما مدَّها يف بالد املسلمني، ويعينه على ذلك حكام باعوا دينهم بعرض من 
ىل السهول إن قطع هذه احلبال وهي يف بدايتها أسهل وأيسر من االنتظار حىت تشتد هذه احلبال ومتتد إ! الدنيا قليل، بل بدنيا غريهم

 ...واجلبال

؟ أليس ...؟ ...أفليس منكم رجل رشيد ينكر على احلكام خيانتهم هلل ولرسوله واملؤمنني: إننا نتوجه إلى جيوش المسلمين
؟ أليس منكم رجل رشيد يقضي على ...منكم رجل رشيد يغار على دينه وعرضه فيقف يف وجه أعداء اهلل قاطعًا حباهلم وعصيهم

 ؟...، ويعيد سرية األنصار، فينصرنا إلقامة حكم اإلسالم، خالفة راشدة على منهاج النبوةأولئك الرويبضات

لتقفوا وقفة حيبها اهلل ورسوله، فتقطعوا دابر هذا احللف من قبل أن  إن حزب التحرير يستنهض هممكم، ويستحث عزائمكم
 ...دمجتدوا البالد والعباد وقد أحاط هبم األعداء فتندموا والت حني من

 ﴾َهَذا َبََلٌغ ِللنَّاِس َولِيُ ْنَذُروا ِبِه َولِيَ ْعَلُموا َأنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َولَِيذَّكََّر ُأوُلو اْْلَْلَبابِ ﴿

 .اللهم فاشهد... اللهم قد بلغنا
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