
 

 الشرع رئيساً للمرحلة االنتقاليةمعارضة المجلس الوطني بفاروق  قبول
 .دليل واضح على انفصال هذه المعارضة عن آالم وآمال الثورة المباركة في الشام

كية إثر قصف القوات السورية لبلدة أكجاكايل الرتكية وقتل مخسة من عائلة تر  احلدود السورية الرتكية يف وقت اشتد فيه التوتر على
جديد  مبقرتح ود أوغلوعلينا وزير خارجية تركيا أمحد داطلع  كان رد الفعل الرتكي على الساحة السياسية أن  ... يف هذا الوقتواحدة
أن حيل نائب الرئيس السوري فاروق الشرع حمل رئيسه يف العمالة ألمريكا بشار ليكون على رأس حكومة انتقالية لوقف   مفاد قدمي

هذا  أوغلو هبذا بل زاد يف الطنبور نغماً مبعزوفة قبيحة أن الشرع ومل يكتف   على شاكلة النموذج اليمين. الدائرة يف سوريا،احلرب األهلية 
واعترب أن املعارضة متيل  "رجل عقل وضمري، ومل يشارك يف اجملازر يف سوريا، وال أحد سوا  يعرف بشكل أفضل النظام يف سوريا".

مما يسمى مبعارضة تصرحيات مؤيدة ارة السورية يف املستقبل. وما كاد أوغلو ينهي ختريفاته هذ  حىت اهنالت لقبول الشرع لقيادة اإلد
مت اإلعالن عن لقاء موسع للمعارضة سيعقد يف قطر يف كذلك و  ،ماد اجمللس الوطين املتهالك العرتاف أمريكا به واعت

 د الفعل عليه!وتسجيل ردو  م من أجل التسويق هلذا االقرتاح71/71/2172
 ملسلمني يف سوريا باحلقائق التالية:ا التحرير حزبر وأمام ما ذكرنا  يذك  

على طريقتها لرتى كيف لول خالل دراستها للح على لسان أوغلو وغري أوغلو... وذلك لقيه أمريكات  ، يهذا االقرتاح اقرتاح أمريك إن -
! مث أمل ييء الصيتع سع على األرض قد جتاوزت هذا املشرو ك بعد أن األوضا أمل تدر  نسأل أوغلو: وإننا ...يكون استقبال الناس له!

فكيف سينفذ اقرتاحه هذا من غري موافقة األسد عليه؟! إهنا طبخة أمريكية سيئة  ؟يف قبضة بشار اآلن هو ن فاروق الشرع هذاأ تعلم
 ! العفنة الفاسدةإال أصحاب األذواق سيغها ال ي   دسمال
دة مع عمل وزيراً للخارجية زمن األب ا بعثي علماين وابن هذا النظام، ربا  األسد األب لريثه االبن. فرجل مثل الشر إن فاروق الشرع هذ -

ن ال يتساهالن أبداً ومها اللذا، عنه صورة واضحة عن رضى اجملرمني حافظ وبشار ييعطمخسة عشر عاماً، مث نائبًا لبشار يف فرتة حكمه ل  
 مالتهعيشري بوضوح إىل جتذر الشرع يف ل  .كذلك فإن بقاء  يف هذين املنصبني كل هذ  الفرتة ىن خمالفةخيالف سياستهما أد مع من

 ألمريكا، وهي اليت قد تكون أوصت الوالد والولد بعدم التخلي عنه من قبل، وهي اليت توصي اآلن بأن يكون بديالً عن بشار.
من قطر  يف الداخل حيذر األفراد املخلصني من املعارضة السياسية يف اخلارج، وحيذر املعارضة املسلحة املؤمنة الصابرة التحرير حزبإن  -

كل من حياول أن يبيع أشرف ثورة بثمن خبس. فهؤالء يتظاهرون بتأييد ثورتكم ليستطيعوا من  و ومن وسائل إعالمهم والسعودية وتركيا 
دوكم بالسالح الذي حيسم بسرعة مصري النظام السوري اجملرم، ، وهؤالء لو كانوا صادقني معكم لزو  أن ميلوا عليكم حلول أسيادهم

"خشية من تسرب هذ  عليكم املزيد من القتل آلبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، بل امتنعوا وبـر روا وقالوا مثل ما قال أسيادهم:  واولوف ر 
ديكم أهنم يقصدون باإلرهاب اإلسالم، وباجلماعات اإلرهابية اجملموعات اإلسالمية األسلحة إىل اجلماعات اإلرهابية" ومعلوم ل

ُهْم ِإالا َأْن يُ ْؤِمُنوا بِاللاِه اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ املسلحة، وصدق اهلل تعاىل:   َوَما نَ َقُموا ِمن ْ
كتاب اهلل، الذي من  نعتصم حببل اهلل املتني،إن أفضل رد على كل ما حياك لنا يف سوريا هو أن  أيها المسلمون في شآم النصر:

هو بأن جتتمع كلمتنا على  والقريب والبعيد، اعتصم به هدي إىل صراط مستقيم. وإن أقوى رد على عدونا، الظاهر والباطن،
من شهدائنا،  نا  غالياً ليت حنيا فيها سعداء ومنوت دوهنا شهداء. وإن الثمن الذي قدمإلقامة اخلالفة الراشدة الثانية ا الدعوة والعمل

وتأوهات جرحانا، وأنات ثكاالنا، وعذابات أطفالنا، كل ذلك لن يضيع بإذن اهلل يف دهاليز سياسة العمالء وأسيادهم، بل 
فلنرفع سقف أهدافنا حىت تصل عنان السماء، سنحقق به نصرًا عزيزًا يف الدنيا، وجنة الفردوس األعلى يف اآلخرة إن شاء اهلل... 

َوَعَد اللاُه الاِذيَن  :وحنن إن شاء اهلل من أهل وعد  سبحانه ،«طوبى للشام»أهل الشام اليت قال عنها احلبيب املصطفى: نحن ف
ُهْم ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم وَ  َننا َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصااِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفن ا َلُهْم ِدينَ ُهُم الاِذي اْرَتَضى  َلُيَمكِّ

ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَ ْعُبُدونَِني اَل ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد ذَ  َلن ا  .ِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َلُهْم َوَلُيَبدِّ
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