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خبر وتعليق

كاميرون بريطانيا ستساعد في تدمير تنظيم الدولة الإسلامية

    
         

        

الخبر:

.;quot&نجري حاليًا محادثاٍت ومناقشاٍت بما في ذلك مع أحزاب المعارضة بشأن ما يمكن أن تقوم به بريطانيا، ولكننا دون شك ملتزمون بالعمل معكم لتدمير الخلافة في البلدين;quot& :وأضاف ،;quot&أريد أن تقدم بريطانيا المزيَد ولا بد لي دائمًا أن أكسَب دعم البرلمان;quot& :التي أعلنها مسلحو تنظيِم الدولِة الإسلاميِة في العراِق وسوريا، وبشأن دور بريطانيا في القتال قال كاميرون لشبكة أن بي سي ;quot&الخلافة;quot& نشر موقع البي بي سي يوم الأحد الماضي الموافق 19 تموز/يوليو 2015 تصريحاٍت لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول مساهمِة بلادِه في الحرِب ضد تنظيِم الدولة، وقد عّبر كاميرون عن التزاِم بلادِه بالعمِل مع الولاياِت المتحدِة لتدميِر       

التعليق:

       لا شك أن الدوَل الغربيَة وعلى رأسها أمريكا قد عملْت وما زالْت تعمُل على تصويِر تنظيِم الدولِة على أنه قوٌة عظمى لا ُتقهر، وأّن تشكيَل تحالٍف دولٍي لمواجهة هذا التنظيم أمٌر طبيعي، وأن لهذا التنظيم خلايا نائمًة في العالم كله، وأنه يستطيع أن يضرَب أكثَر من بلٍد في نفس الوقت، ولن نستغرَب إن اّدعوا أن لهذا التنظيم القدرَة على تدميِر الكرِة الأرضية، وذلك لإبقاِء الجيوِش الغربيِة الصليبيِة في بلاِد المسلمين وتمزيِقها شّر ُمَمزق لحمايتها من تنظيِم الدولة! ومن قبيِل هذا التضخيم لقوِة تنظيِم الدولِة فقد صرح رئيُس هيئِة الأركاِن المشتركِة الأمريكيِة الجنراُل ريموند أوديرنو قبل أياٍم قليلٍة أنه يعتقُد أّن هزيمَة تنظيِم الدولِة قد يستغرُق عشر إلى عشرين سنة وذلك أبعد مما يتوقُع البيُت الأبيُض، وأما كاميرون فقد صرح بشكٍل صريٍح أنه سيعمُل على تدميِر الخلافِة التي أعلنها تنظيُم الدولة.

       إّن محاربَة الدوِل الغربيِة لتنظيِم الدولِة هي كذبٌة كبرى، فتحركاُت هذا التنظيِم وقياُمه بأعماٍل بهلوانيٍة وأفلاُم تنفيِذ الإعداماِت إنما تتم تحتَ سَمِع وَبَصِر قواِت التحالف ولا يتعرُض لها أحٌد، ومواكُبه وعرباُته تنتقُل بحرية وأريحية من مدينة إلى أخرى في سوريا دون أْن تتعرَض لها طائراُت التحالف، والحقيقُة التي لا شّك فيها أّن الغرَب وعلى رأسه أمريكا هم أوُل المستفيديَن من أعمال هذا التنظيِم المشبوهة التي لم يصطل بناِرهِا في معظم الأحيان إلا الأبرياُء من المسلمين، فلماذا يعمُل الغرُب إذن والحالة هذه للقضاء عليه؟ أليس الغرُب وبالذات أمريكا هم َمن يمّده بأسباِب الحياِة بين الحيِن والآخر، علم التنظيم ذلك أم لم يعلم؟ فكم من مرٍة أسقطْت الطائراُت الأمريكيُة السلاَح &quot;بطريق الخطأ&quot; لتنظيم الدولة؟ ألم يصبح تنظيُم الدولِة شوكًة في حلوِق المجاهديَن في الشام كلما حققوا نصرًا طعنهم من الخلف؟ ألم يحقق للغرب ما يريد من تشويِه الخلافِة بأّنها سفٌك للدماء واسترقاٌق للنساء وبيعهن في سوق النخاسة؟ وفوق هذا وذاك فقد أصبَح هذا التنظيُم سببًا في إبقاِء بلاِد المسلمين محتلًة من قبِل الكافِر المستعمر، وسببًا في تدميِر مقدراِت الأمِة وخاصًة جيوُشها، فحروُبه المصطنعُة هي لاستنزاِف جيوِش الامة، حتى إذا قامت الخلافُة الراشدُة الحقيقيُة لم تجْد جيوشًا حقيقيًة تسنُدها وتدافُع عنها.

       أما عدّو الله كاميرون الذي يتعهُد بتدميِر الخلافِة التي أقاَمها تنظيُم الدولِة فنقوُل له إنها ليست بخلافٍة، بل وليست دولًة أصلًا، أما الخلافُة الحقيقيُة فهي التي ستهُز عرَشك وعرَش صاحِبَك في واشنطن، وسُتطاِرُدُكما في ُعقِر داريكما ولْن تجدا فيها موضَع قدٍم لكما ولأمثالكما، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.
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كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
       أوكاي بالا

       الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا

    
                                                                    

07 من شوال 1436                 
2015/07/23م          الموافق 

          http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_49585        
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