
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أمريكا ستعلن أسماء عمالئها الجدد في مؤتمر الدوحة المقبل... فاعرفوهم وانبذوهم
، للنظر يف صالحية اجمللس 1/11/2112تتواصل هذه األيام اجتماعات املعارضة السورية اخلارجية يف قطر بعد أن بدأت يف األردن يف 

بأن اجمللس الوطين ليس صاحلًا وحده  11/11/2112ذلك مت على أثر تصريح هالري كلينتون يف كل و  أو توسيعه... لتمثيل املعارضةالوطين 
منتج منتهي الصالحية!  ب ضم قطاعات أخرى إليه... هكذا "فجأة" اكتشفت أمريكا أن اجمللس الوطين الذي أنتجته هولتمثيل املعارضة وجي

حية اجمللس كمنتج أمريكي منتهية منذ ودادته، فهو بعيد عن ثمثيل أهل سوريا بععد وحقيقة األمر أن السبب ليس هو فقدان الصالحية، فصال
حول كاألردن وقطر د احلديث اجلدي من أوروبا "بريطانيا وفرنسا" ومن عمالئها  صاعع املشرقني، ولكن الذي دفع أمريكا هلذا التصريح أهنا اكتشفت ت  

تعطيها  ةهيئة جديدتقطع الطريق على كل هذه األحاديث، وثمسك هي بيدها إنشاء مريكا أن فأرادت أ وضرورة تغيريه... مساوئ اجمللس الوطين
 وهيئة عسكرية! ثق عن هذه اهليئة حكومة انتقاليةبريقاً وملعاناً مكثفاً جيعل انكشاف مساوئها صعباً هذه املرة وليس مثل اجمللس الوطين! ومن مث ينب

 ت أمريكا أن دا يكون اجتماع انبثاق اهليئة يف بلد يتبعها كرتكيا مثاًل، بلرأ ادًا لفتهها، فقدوحىت تقطع الطريق بصخور قوية دا تدع جم
يف اليت بدأت  صنائعها يربزون يف هذه اداجتماعات جعلتأرسلت أزدامها يتنقلون بني عمان والدوحة آخذين زمام املبادرة جتاه اجمللس الوطين، و 

مع أن  ، فهي قد ولدت يف قطر!أوروبا على هذه اهليئة اجلديدةبعد سبيل اداعرتاض من فتع  ركيزتني ألوروبا،البلدين ال يف قطر،تواصل األردن وت
اهليئة "القيادة  يناقش مؤثمر الدوحة غدًا تسمية بأن وهكذا كان القراراملصمم واملقرر هلا هو املصمم واملقرر نفسه للمجلس الوطين، أي أمريكا! 

اهبا "مبادرة رياض سيف" باسم صاحبها وعر   مبادرة إنشاء اهليئة وقد مسيت. الثامن من هذا الشهر اداجتماعات حىت ، وقد تستمر هذهاجلديدة"
ميشيل كيلو يف "قناة العربية"  الكاتبوقد صرح  أي ليس غريبًا عن النظام! ،هو عضو يف برملان بشار لفرتتني متتاليتني ن رياض سيفللعلم فإو 

  تشكيل هيئة عسكرية حتمي سوريا من فوضى السالح.."و  .نتقال من املعارضة إىل احلكومة..إننا نشهد مرحلة ادا" :م1/11/2112بتاريخ 

كشف اللثام عنها، وقد ظهر للعيان أن  ل نعملزلنا  لقد اتضهت لكم اآلن الصورة اليت كنا وما م اإلسالم:أيها المسلمون الثائرون في شا
اك من خطط إمنا هو يف و  كل ما لتفاف على مطلبكم الثابت بتهكيم اإلسالم وإقامة شرع اهلل وإعادة احلياة حتواء ثورتكم وادااقعه مؤامرات داُيع

مسوكم تارة باملتطرفني وتارة باملتشددين، بل إن كلنتون قالتها بكل صالفة أهنا لن ترتك "املتطرفني يسرقون الثورة" سالمية لربوع الشام الطيبة. وقد أاإل
وكأن الدماء اليت سالت ليست يف جلها دماء املسلمني. وحىت رياض سيف هذا الذي ظهر فجأة على وجه  ،مل تنطلق من املساجد وكأن الثورة

 عن وقوفه ضد مشروعكم اإلسالمي بقوله يف بيانه يف عرب  العلمانية حاماًل مشروعًا إجراميًا حبقكم وحق أرض اإلسالم يف الشام، املعارضة مستنقع 
، ولكنكم منذ بداية الثورة أن تفرضه عليكم أمريكا حتاول "، وهذا عني ماالتأكيد على قيام سوريا املدنية التعددية الدميقراطية: "م2112 /1/11

 رض!وقد آن أوان حتويلكم هذه العبارات إىل واقع على األ اهلل". ألبد سيدنا حممد" و "لبيك يال"قائدنا  :وصرختم ،وإباء وقفتم يف وجهها وقفة عز  
كم املكلومة توقد سألنا ونسأل هذه املعارضة اهلزيلة من مناف طالس إىل رياض حجاب وحىت رياض سيف هذا، نسأهلا بأي جديد أتيتم أم

هيئتكم العسكرية إدا نسخة طبق األصل عن جيش العراق الذي ستكون املنكوبة؟ وهل كان النظام السابق خيتلف كثريًا عما جئتمونا به؟ وهل 
 ؟ العراق وإذداهلم مريكا منه كسر شوكة املسلمني يفأرادت أ

 :ملسلمني، وقد ظهر ذلك يف كل جمالإن أمريكا هذه جتاهر بالعداء لإلسالم وا اإلباء:النصر و م ألبطال في شااالمسلمون الثائرون أيها 
، وظهر يف تعذيب املسلمني يف سجون شع صورهوهو اآلن يظهر يف سوريا بأب !وما العراق عنكم ببعيد ،ظهر ذلك يف أفغانستان ويف الصومال

الفاسدة ملن  نني أمريكاوظهر يف محاية قوا، ونكايتهم يف دينهم أثناء التعذيب وأبو غريب والسجون السرية والسجون الطائرة...غوانتانامو وباغرام 
 ، وتركض من خلفها أوروبا مكتفيًة "بكرم"وها هي اآلن تريد أن ترسم مستقبلكم ... له وسلمعليه وآ اهللصلى  يتعرضون للقرآن ولرسول اإلسالم



ملوِّحة ألوروبا ببعض الفتات عقد يف توابعها كرتكيا! تابعة ألوروبا بدل أن جتعلها تع  اجتماع اهليئة القيادية اجلديدة يف بالد   حيث جعلت هاأمريكا علي
اد إىل اعل عن طريق أتباعها وعمالئها من أردوغان إىل جنبالدور الف أمريكا اب! وأمسكتا اكتفت أوروبا من الغنيمة باأليوهكذيف اهليئة، 

   املالكي... مث اإلبراهيمي!

 تقوم على:لسوريا خطتها املستقبلية  ني له أنبيت !ح""املنق   وأحالفها يف منتجها القدمير ملا تسعى إليه أمريكا إن املتدب

، وقد كانت تعمل على ذلك منذ شهور طويلة عرب لقاءات سرية يقودها اإنشاء اهليئة اجلديدة للمعارضة يف الدوحة على عني بصرية منه -
ستلموا زمام ا د يف حالالتوقيع على تعه الذي طلب يف أحد اجتماعاته معهم يف منتصف الشهر السابع من هذا العام ،سفريها املثري للجدل فورد

 وقد كانت تنتظر الفرصة املناسبة إلعالهنا وقد جاءت! !سوريامريكي يف أن دا يعنفذوا أمراً إدا بالرجوع للسفري األباألمور أو بعض األمور 

من بعض و زعمون! كما ي  تشكيل حكومة انتقالية مكونة من شخصيات تابعة للنظام السوري احلايل ممن مل تتلوث أيديهم بدماء املسلمني-
 ...غيري يف البلد على األسس اليت تضعها أمريكا هلاهذه احلكومة ادانتقالية تتوىل قيادة التأعضاء اهليئة اجلديدة للمعارضة، و 

من إقرار لدستور جديد تقوم مواده على اداعرتاف بالدميقراطية وفصل )األمريكية( تشكيل هيئة عسكرية لتهمي ما أجنزته احلكومة ادانتقالية -
مية اليت تطرح احلكم مبا أنزل اهلل كهل جذري ملا ُيدث يف املعارضة اإلسالهبذه اهليئة العسكرية الدين عن احلكم وبالتايل عن احلياة، ولتضرب 

 ...الثوار الصادقني املخلصني ضد هالم املوج  ع، وذلك بعد اهتامها باإلرهاب والتطرف، وبعد تسخري وسائل اإلسوريا

وضعت نفسها بل هي ري اهلل، أنكم لن تسجدوا لغ تسجد ألمريكا من دون اهلل ليست من جنسكم، ومل تفهم اليت "املعارضات"إن مثل هذه 
 ، وإن الرهان اآلن جيري بني فرسي سباق: يف خندق واحد مع النظام القاتل وأسياده األمريكان

والذي حتاربه أمريكا  إقامة اخلالفة اإلسالمية،املتمثل بالقائم على حكم اهلل سبهانه وحده، و  فرس اإلسالم الذي ُيمل املشروع اإلسالمي
  ..بأشد النعوت.هم ينعتون املشروع اإلسالمي و  لك أوروبا وروسيا والصني وصنائعهم،وكذ أشد احملاربة،

وتغيري رأسه فهسب، ودليل هذا الكالم السوري وتريد به إبقاء النظام  الذي ثمتطيه أمريكاو  القائم على حكم البشر وفرس املشروع الغريب
إن أمريكا  يف نيتها اإلبقاء على قيادات اجليش واألجهزة األمنية اجملرمة...يظهر دانتقالية، و يظهر يف األمساء اليت يتم تداوهلا لقيادة هذه املرحلة ا

 ودول أوروبا ُياربون اهلل ويريدون أن يطفئوا نور دينه هبذا املشروع.

أمريكا اليت هي خطة  سوريا هو منكم وإليكم، ناصح أمني إن شاء اهلل، فهذه التحرير حزبإن : المكلومة أيها المسلمون في سوريا
نها يف الوقت املعلوم، عالن عتنوي اإل هلا وللمعارضة اجلديدة اليتاملسبق ، وأعلنوا رفضكم ، فكونوا هلا باملرصادجتمع مجوعها من أجل إجناحها

 وهاأعلنفوا هلم باملرصاد، و ، فقرمجمللنظام بشار ا الذين سيكونون امتداداً  هم عمالؤها اجلدديف اجتماع الدوحة أو بعده واعلموا أن من ستعلن عنهم 
وأنه لن ميثلكم إدا حياة لكم، وأنه دا حق ودا عدل إدا هبما.  صرُية أنكم دا تقبلون بغري كتاب اهلل الكرمي وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم دستور  

يُرِيُدوَن َأْن  ، وتدب روا معنا قول اهلل تعاىل:ذالتهاون املعارضة اجلديدة وعلى ،ومبادرهتاوأحالفها خليفة املسلمني؛ فهذا أفضل رد تردونه على أمريكا 
يِن ُكلِِّه ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ  *يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْ َواِهِهْم َويَْأَبى اللَُّه ِإَّلَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن 

 .َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 
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