
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مريكي يراد منه تفريخ بشار جديد،(: مؤتمر أ2مؤتمر )جنيف

 وال يسير معها فيه إال كل عميل خائن هلل ولدينه وللمسلمين

 

يف مريكي جون كريي يف مؤمتر صحفي مشرتك مع نظريه األوزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف  م أعلن7/5/3102يف
ضاف أو  ة.زمواملعارضة على اجياد حل سياسي لألن روسيا والواليات املتحدة اتفقتا على ضرورة حث احلكومة السورية أموسكو 
ذلك قد حيدث يف هناية  نأعتقد أنا أبأسرع ما ميكن، و  ادويل حول سورين حناول عقد مؤمتر أعلى ضرورة  يضا  أقوله: "اتفقنا الفروف 

 خالل قال كريييف اليوم نفسه، و ". ملؤمتر جنيف الذي عقد هناية يونيو/حزيران العام املاضي د تطويرا  يار اجلاري، وهو سيعقأشهر مايو/
وعدم وجود  ،فيما خيص سوريا واالستقرار باملنطقة "تعتقد الواليات املتحدة أن لنا بعض املصاحل املشرتكة املهمة جدا  : لقائه مع بوتني

تطلع إىل أومن مث فإنين  ،مشرتكا   يف بيان جنيف هنجا   نا سويا  ـي"تبن   :وتابع قائال   ".املنطقة وأماكن أخرىحناء أاملشاكل بمتطرفني يثريون 
 ".أن نتمكن من تعميق ذلك واكتشاف ما إذا كان يف مقدورنا العثور على أرضية مشرتكة

تحركت الدمى املتحركة ف (3وضعت املنطقة يف جو انعقاد مؤمتر خياين جديد هو مؤمتر )جنيف ما أن أُعلن عن ذلك حىت
وعن املؤمتر قال: "سنحاول  .املختلفة هبذا االجتاه؛ فقد أك د بان كي مون أن "احلل السلمي هو الطريق الوحيد إلهناء األزمة السورية"

ذا اإلعالن قائال  إهنا "تشكل خطوة أوىل مهمة للااية إىل األمام" وقال إهنا " حتديد موعد يف أقرب وقت ممكن". ورحب اإلبراهيمي هب
حبضور   33/5يف عمان يوم األربعاء يف  تبعث على األمل". وأُعلن عن أن اجتماعا  لوزراء جمموعة "أصدقاء الشعب السوري" سيعقد

 32/5يف  سيعقدتماعا  للجنة الوزارية املعنية باألزمة السورية املقرتح. وأعلن كذلك عن أن اج وذلك على سبيل التحضري للمؤمتر كريي،
عن اجتماع ستعقده أعلن كذلك و  ذ موقف من املؤمتر الدويل.على مستوى وزراء اخلارجية الختا مبقر األمانة العامة للجامعة العربية

 ،ل انتخاب رئاسة جديدة لالئتالفومن أج ،ويللتحديد موقفها من املشاركة يف املؤمتر الد 32/5 يفاملعارضة السورية يف إسطنبول 
 .بحث يف احلكومة املوقتة للمعارضةالو 

( 0أن يكون امتدادا  ملؤمتر )جنيفمنه وتريد أمريكا  ورعاية وأهدافا . ا  ختطيط سيكون مؤمترا  أمريكيا   (3جنيف)مؤمتر ال شك أن 
صالحيات تنفيذية كاملة وتتكون من أعضاء من احلكومة احلالية واملعارضة إنشاء هيئة للحكم االنتقايل هلا وخاصة البند املتعلق ب

 بعد دعواتاملؤمتر يأيت و  .ومجاعات أخرى، كجزء من املبادئ واإلرشادات التوجيهية لعملية انتقال سياسية بقيادة سورية متفق عليها
؛ من هنا يريد التورط هناك كما حدث يف العراقأنه مرتدد وال بأوباما  بالتدخل يف النزاع السوري، واهتام لواليات املتحدة األمريكيةل

يف التآمر على هذه، وعلى عكس ما يصو ر، هي غارقة حىت أذنيها ر املؤمتر على أنه فرصة مثينة للحل، وهذا ظن كاذب. فأمريكا سيصو  
فهي اآلمر الناهي األول لكل ما يرتكبه عميلها السفاح بشار،  الشعب السوري، وجيب أن يطلب منها الكفُّ عن التدخل يف سوريا،

إجرام. وهي، من أجل التوصل إىل حل يبقي احلكم يف سوريا عميال  وهي اليت حتميه من أية مساءلة دولية على جرائمه اليت فاقت كل 
تعمل على  ل العمالء هلا، وحىت روسيا والصنيتسخر كل أدواهتا من جملس األمن إىل جامعة الدول العربية إىل حكام الدو  ،اهلتابعا  



تشري الوقائع اجلارية إىل وجود تنسيق بني ما تقوم به من عدم السماح بتسليح  ملصلحتها. وكذلكاملؤيدة لسوريا من مواقفهما االستفادة 
يف تفيد منه ست اح بشار من إجرامما يقوم به السف الثوار الذي تفرضه حبجة اخلوف من وقوع السالح بيد اإلسالميني املتطرفني وبني

. وحىت توقيت املؤمتر والذي أعلن الفروف أنه سيكون يف أواخر أيار مت تأجيله إىل شهر هاملشروع حل عضخيالسوري  لشعبا جعل
ملصلحة سيدته ه التفاوضي يف املؤمتر ويعزز موقف حزيران من غري حتديد اليوم؛ وذلك حىت يتسىن للسفاح بشار أن حيتل مدينة القصري

 ..أمريكا وفرض تصورها للحل.

إن التآمر الدويل على الشعب السوري املسلم قد بلغ مداه، وإن هذا أيها المسلمون الصابرون الصادقون في سوريا الشام: 
تأمني انتقال  سوق مجيع املشاركني فيه من أجلاملؤمتر هو حلقة من حلقات هذا التآمر، وإن الواليات املتحدة تريد من خالله أن ت  

، وتأمني عميلها السفاح من أية مساءلة على جرائمه واالكتفاء برحيله، والعمل على ضرب إىل يدها األخرى يف سوريا السلطة
  اجملموعات القتالية اليت تطرح مشروعها للتايري على أساس إقامة اخلالفة حبجة أهنم إرهابيون ومتطرفون، وهذا ما يعربون عنه تقريبا  يف

على خطني متوازيني: األول سياسي يتم فيه ترتيب وضع املعارضة يف هذا املؤمتر . وهي من أجل حتقيق ذلك ستسري تصرحياهتمكل 
، والضاط عليها إللزامها توجيهها باجتاه اختاذ املواقف املناسبة هلا م هبتتوىل  له مع معاونني فرض رئيس عميل هلا السياسية بالعمل على 

مع أجهزة أمنية موالية هلا، والذي ستكون أوىل  حمي النظام اجلديديتم فيه تشكيل اجليش اجلديد الذي سيري أمين . والثاين عسكهبا
ستخدم فلوال  من اجليش احلر وفلوال  من حاول أن تست ويف هذا الصدد أصحاب املشروع اإلسالمي. مهماته ضرب املخالفني هلا من

 يف أفاانستان؛ لتحمي مشروع حلها اجلديد.على غرار "إيساف" فاعلة م أممية وقد متدهم بقوات سال ،اجملموعات املسلحة

إن أمريكا هي العدو األول واألكرب واألخطر عليكم، وال جيوز شرعا   أيها المسلمون الصابرون الصادقون في سوريا الشام:
انظروا إىل ف لدينكم،م و وهي عدوة لك ،على النقيض من مصاحلكم فمصاحلها هياالستعانة هبا، وال التحاكم إليها يف حل مشاكلكم. 

، واآلن يف سوريا. وهي اليت : يف فلسطني، ويف العراق، ويف أفاانستان، ويف الصومالإجرامها حبق املسلمني يف كل مكان يف العامل
فهل يقبل  العاملني إلقامة شرع اهلل باملتطرفني...واهتمت اإلسالم باإلرهاب، واملسلمني الكرمي، إىل القرآن و  أساءت إىل الرسول 

كلفة   وأقلهعلموا أن أقصر طريق للحل او  ،واهتموه باخليانة مته. فانبذوا كل من يقبل بذلكإال كل عميل خائن لدينه وأل التعامل معها
إلسقاط  أيديهم لبعضهميتطلب أن ميد أهل القوة هو و  ،تأسيا  برسول اهلل م التحرير حزبهو الطريق الشرعي الذي يسلكه 

أنزل اهلل تعاىل، وخيلصهم من كل احلكم مبا  بينهم تسليم احلكم إىل من هو مظنة أن يقيم ، ومن مثوذلك يف عمل منظم بينهم النظام
  .اْلَعزِيُز الرَِّحيُم   بَِنْصِر اللَِّه يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهوَ  *َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن  ، قال تعاىل:هذه األوضاع الشاذة
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