
  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لنشر قوات حفظ سالم على األرض، مبرر تحدة عن حقوق اإلنسان في سوريا:تقرير األمم الم
 عبااد الشرياة اإلسالمية عن الحممإلو  ،في صياغة الدستور الجديد لتدخل دول الغربو 

يف  تقريره -زيلي باولو بينريويقوده الربا الذي- ألمم املتحدةتابع لال يف جمال حقوق اإلنسان فريق احملققني املستقلني نشر
إىل حتوَّل الصراع يف سوريا » وذكر أن ،«بامتياز طائفياً  الصراع السوري، وبعد عامني، أصبح صراعاً »أن  ذاكرًا فيه ،م02/20/0220

إن طبيعة األعمال  قالو  ،«وجودياً  داً درجة ترغم جمتمعات بأكملها للخروج من البلد أو التعرض للقتل داخل البالد مبا يعين أهنا تواجه هتدي
ة، األمر ياللجوء إىل التفاوض والتوصل إىل تسوية سياس»د على ضرورة شدَّ و  ،للقانون الدويل" متزايداً  القتالية بني اجلانبني متثل "انتهاكاً 

 .«من أي وقت مضى األكثر إحلاحاً 

، وهو لإلمساك بزمامها وتسيريها حبسب وجهته يكيد لثورة الشام املـُظفَّرة فتئما  الغرب الرأمسايل الكافر املستعمر، وعلى رأسه أمريكا، إن
بعد األسد، وقد هالته إسالمية الثورة وتوجُّهها إىل رهبا، وحىت ال تفلت سوريا ما بعد األسد من يديه حيضِّر نفسه للتدخل يف سوريا ما 

إنسانية يدَّعي أهنا  ع عنها من منظمات وعلى منظمة األمم املتحدة وما تفرَّ أخذ يهيِّئ كل مستلزمات التدخل معتمداً على القانون الدويل
وأمَّن له أغلبية دولية خارجية تعرتف به ليعطيه شرعية  اخلارج ... فهو صنع "االئتالف الوطين" يفهذه ، كمنظمة حقوق اإلنسانمستقلة

 اإلبراهيمي كمبعو  وهو عنيَّ  عد األسد ملصلحة أسياده األمريكيني...من أجل أن يهيئ ملرحلة ما ب ؛ وذلكدولية ال حيظى هبا يف الداخل
إىل جانب اجمللس العسكري  كونلتل قوات حفظ سالم ارسإ ما تتطلبه اخلطة األمريكية من و أممي عريب ليشرف على املرحلة االنتقالية 

وتثبيت احلاكم العميل  من الوصول إىل احلكماإلسالم  عومناليت تعم الثورة والناس يف الداخل  سالميةعلى للقضاء على احلالة اإلاأل
... وهو اآلن يريد، حتت ذريعة محاية األقليات، أن يتدخل ليفرض تسويته السياسية، ويريد من هذه األقليات أن تكون حتت اجلديد

غة الدستور اجلديد لسوريا ما بعد من مربر للتدخل يف صيا ، ومعلوم ما يف دعوى محاية األقليات هذهوصايته وتأخذ حقوقها من خالله
 بني.إنه الغرب الرجيم، عدوُّ اإلسالم واملسلمني امل ...، وإبعاد الشريعة عن احلكمومطلب التعددية واملواطنة الكاملة لكل املواطنني ،األسد

لعب الغرب بورقة األقليات وختويفكم نتوجَّه ابتداء إىل غري املسلمني الذين يعيشون يف بالد املسلمني لنقول هلم إن  التحرير حزبإننا يف و 
من خاللكم للتدخل يف قضايا أن تكونوا جسرًا يعرب هبا من إسالم احلكم هو ظلم وجتنٍّ على اإلسالم، وسياسة استعمارية مرسومة يريد 

بقي أمور الزواج والطالق املسلمني، فال تقبلوا منه ذلك. فإسالم احلكم حيميكم ويؤمن حقوقكم ويرتككم وما تعتقدون وما تعبدون، وي
ضمن النظام العام، حبسب أديانكم، ولو أن اإلسالم كان على غري ذلك ملا بقيتم على أديانكم اليت أنتم عليها  واملطعومات وامللبوسات،

 تاري  ، وارجعوا إىل؛ فال تستمعوا ألراجيف الغرب، فإنه بدعواه هذه ال يريد مصلحتكم، بل يريد مصلحته على حساب مصلحتكماآلن
... أما املسلمون على نفس دينهم  م ضد حكامهم الذين كانواعيشكم مع املسلمني لرتوا كيف أن أجدادكم وقفوا مع املسلمني يف حرهب

النظر إليهم نظرة دونية، وال جيوز هلؤالء أن  من أعراق وشعوب خمتلفة، فهؤالء ليسوا بأقليات بل هم من املسلمني، وال جييز اإلسالم
 .ضدهاكم عن التآمر ا عن األمة أدىن انفصال، ناهيينفصلو 



بوجود تعلق ، بل  تتعلق باحلكم مبا أنزل اهلل، وت"األقليات"بـأما ما جيري يف سوريا، فاملسألة ال تتعلق ال من قريب وال بعيد مبا يسميه الغرب 
سبة كل من يعني هذا احلاكم اجملرم بقتل الناس، أهلك احلر  والنسل وبوجوب التخلص منه، وتتعلق مبحايف األرض  حاكم مفسد جبَّار

أن تكون حبكم حمكمة. هذا وال جيوز على اس بأيديهم، و حىت ولو كان مسلماً، على أن ال يباشر احملاسبة النو طائفة انتمى، ألي دين أ
  احلاكم.هذا تقف الطائفة كلها مع  . إال أنمهما ظلم أن تؤخذ طائفة بأسرها جبريرة أفراد جمرمني مهما كثروا، حىت وال جبريرة حاكم

  أيها المسلمون في شام الغضب هلل ولرسوله:
بأم  ،وها أنتم رأيتم، وال يأيت منه إال الشر لنا فأوصدوا األبواب يف وجهه وال تدعوه ميكر بكمفاحذروه إن الغرب هو عدو اإلسالم املبني

، وهو اآلن يريد أن يؤمن قكم، وجعل من جملس األمن أداة ظلم لكمحب ى كل جرائمهل عن السفاح بشار وغطَّ أعينكم كيف أنه خذَّ 
نتم اعلموا أنكم إن مكَّ و نوه من ذلك. قبل أن تقطعها ثورة الشام املباركة فال متكِّ  موطئ قدم يف بالد املسلمني بذريعة محاية حقوق األقليات

 كأهلنا يف العراق وفلسطني، بل أشد، واعلموا أنكم إن نكوبنيستكونون مف ية،العسكر  ئتالف الوطين وجمالسهها يف االءأمريكا وعمال
ه على احلكم مبا أنزل فورًا ودون إبطاء، تبايعو لتعقدوا الصفقة معه و م غري يد خليفة املسلمني صمدمت وصربمت ورفضتم أي يد متتد إليك

ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ و اِميَن ِلل ِه ُشَهَداَء عبِاْلِقْسِط َوََل َيْجرَِمن ُمْم يَا َأي َُّها ال  : ن، قال تعاىلفعندها وعندها فقط ستكونون بإذن اهلل الفائزي
 َمُلونَ َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأَل  تَ ْاِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب ِللت  ْقَوى َوات  ُقوا الل َه ِإن  الل َه َخِبيٌر عِبَما تَ اْ 
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