
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ار، مؤتمر "أصدقاء سوريا" في الدوحة: تسليح المعارضة السورية من أجل التوصل إلى الحوار مع السفاح بش  
 .ضرب مشروع إقامة دولة الخالفة في سوريالإحداث فتنة بين الثو ار  ومن أجل

الدوحة يف  اإلحدى عشرة وريا"وزراء خارجية دول جمموعة "أصدقاء سم اجتمع 22/6/2102يوم السبت يف 
وزير كريي وصرح  . وع تسليح )املعتدلني( من الثّوارلبحث موض برئاسة وزير خارجيتها محد بن جاسم عاصمة قطر

لى حل عسكري بل نقوم بذلك إننا نقوم بذلك ليس بهدف الوصول أشدد أن أود أ"  خارجية أمريكا

"التمكن من لى إن هذا الدعم يهدف أ كدأو لى حل سياسي".إلى الطاولة ونتوصل إلنأتي 

هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم يف  ةإرسال أسلحة للمعارضة السوري. وأعلن محد أن "لى جنيف"إالوصول 
قال رئيس الوزراء القطري يف افتتاح املؤمتر إنه جيب التصرف بسرعة واالتفاق على خريطة طريق ذات جدول و  "سوريا

إىل أن تسع  لتغيري الوضع على األرض، مشريا   "ذ "قرارات سريةااختوأكد محد  .سية يف سوريازمين حمدد للعملية السيا
كي ري قال مسؤول أمو  .دول يف اجملموعة متفقة على الدعم العسكري من خالل اجمللس العسكري للجيش السوري احلر

سورية من ملساعدات املرسلة للمعارضة الن واشنطن تريد من احللفاء الغربيني والعرب توجيه كل اإادتات احملرفيع قبل 
 .على للجيش السوري احلر املدعوم من الغرب يف حماولة لتقليل سلطة اجلماعات اجلهاديةخالل اجمللس العسكري األ
حضره  مؤمتر "أصدقاء سوريا"قبل  اللواء سليم إدريس عقد اجتماعا  يف أنقرة« اجليش احلر»وكان الفتا  أن رئيس أركان 

اجملموعات اإلسالمية عدد من عرتف فيها ي واحدة من املرات القليلة الي ظيمات وجمموعات إسالمية، يفقادة تن
لم أن هدف االجتماع كان تنسيق املواقف امليدانية قبل وصول األسلحة اجلديدة وقبل وع  «. اجليش احلر»بسلطة 

 .اجتماع الدوحة اليوم

أن عملية تسليح  املعارضة هي لعبة قذرة يهدف  اجلديد التآمري رهذا املؤمت يف يظهر من خالل هذه التصرحيات 
نوع من التوازن يدفع كل من املعارضة والنظام إىل اجللوس منها املؤمترون املتآمرون على اختالف مصاحلهم إىل إجياد 

توازن هو أن الب راد. واملالذي ترعاه أمريكا 2وصول إىل حل سلمي على أساس جنيفحول طاولة احلوار من أجل ال
يدفعها إىل القبول بل باملقدار الذي حتسم املعركة ضد النظام ملصلحتها؛ ح املعارضة بشكل يسمح هلا أن سل  ال ت  

بقاء األجهزة ضمان جل بقاء النظام يف سوريا عميال  هلا، ومن أ ضمانن أجل باحلوار، وهذا ما تسعى إليه أمريكا م
أجل أن يفك عن رقبته حبل املشنقة،  ينتظره النظام اجملرم يف سوريا منما  كذلك  وهذا .بيدهااألمنية املخابراتية اجملرمة 

 .فيه وجهة نظركان أن إجرامه  و  أنه رئيس سابق، وبالتايل يعامل السفاح بشار على

يف اجليش احلر ممثلة برئيس األركان  (معتدلة)مث إن األخطر من كل ذلك هو أن تسليم السالح سيكون إىل جهات 
لؤي املقداد، ومن هذه  صرح بذلك ليم إدريس، وسيكون حتت السيطرة، ووفق دفرت شروط مكتوبة )تركيعية( كماس



الشروط أن ال يقع بيد اجلماعات اجلهادية، ومنها أن يتم دفع بعض اجلماعات اجلهادية الي تتوق ملقاتلة النظام اجملرم 
ن مشروعها إلقامة دولة اخلالفة اإلسالمية واجلهاد يف سبيل اهلل ملصلحة مشروع إقامة الدولة املدنية إىل التخلي ع

. مث إن هناك ما باالكتفاء فقط بتنحي السفاح بشار وبعض أركان إجرامه ؛ وذلكمانيةلالع )ذات املرجعية اإلسالمية(
 ضد اإلرهاب، حبجة الصراع العاملي ضها ببعضبعاملسلحة هو أخطر من كل ذلك وهو العمل على ضرب اجلماعات 

وبتسخري أنظمة  القرارات الدولية من مثل نشر قوات دولية فاعلة،بباإلعالم و  (ملعتدلنيـ)امث مناصرهتا ل أي اإلسالم،
 احلكم العميلة هلا، من مثل السعودية وقطر وتركيا واألردن... للمساعدة يف ضرهبا.

بقرارهم  واإلمساك على إسالمية الثورة، ورهن إرادة الثائرين،هو القضاء من الثوار  اهلدف من تسليح )املعتدلني( نإ
؛ وهبذا يكون السالح ومبجلسه العسكري الوطين مبعارضة اخلارج العلمانية ممثلة باالئتالفعن طريق ربطهم  السياسي

الذي أمرته لتعاون مع عميلها األسد با سلمني الثائرينعلى املاجملرمة  املاكرة هذه هي خطة أمريكامقابل القرار، 
 .مسليحها هلم إىل االرمتاء يف أحضان تبضرهبم ليدفعه

حرام شرعا  على أي مجاعة يف سوريا أن تبيع قرارها السياسي بالسالح، أيها المسلمون الثائرون في سوريا الشام: 
يف فخ تسليحها الذي يرهن قرارها،  املطلوب شرعا  من كل مجاعة أن خترج نفسها من أي جتاذب دويل وأن ال تقعو 

، وهو سيدنا حممد  وليعلم اجلميع أن ال حل يف سوريا ينجيكم إال باتباع من ناديتم بأنه قائدكم إىل األبد
وأعدائنا، وهو احلل  ، واحلل عنده ال عند أعدائهطريقتناهي فسيدنا حممد ما زال قائدنا وإمامنا، وطريقته يف التغيري 

؛ ليقوموا بدورهم يف نصرة دين من أهل القوةهلل اهلل لنا، وهو أن نفتش عن أنصار ؤيت مثرة النصر من ي الوحيد الذي
أو  من أمريكا أو أوروبا أما السالح ، فلينصروا دين اهلل هبذا السالح،اهلل تعاىل، والسالح موجود وبكثرة يف الداخل

املوت الزؤام! فحذاِر حذاِر أيها املسلمون  إال بشروط فيهاال يعطى  فإنه عودية وقطر وتركياسالدول العميلة هلا كال
بخس... وها هو الثمن ذا الالثائرون من أن ختونوا اهلل ورسوله وأمانة اإلسالم، وأن تبيعوا دماء شهدائكم الغالية هب

أن يكونوا إىل  املنشقني الذين ما زالوا يف اخلدمة أو باطالضو توارها و  يدعو الوجهاء من أهل سوريا التحرير حزب
إلقامة دولة اخلالفة الراشدة، الدولة الوحيدة الي ترضي اهلل معه وحده، وأن تلتقي أيادي هؤالء مجيعا   أنصار اهلل

َوَعَلى  ِإْن يَ ْنُصرُْكُم الل ُه َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا ال ِذي يَ ْنُصرُُكْم ِمْن بَ ْعِدهِ ] :سبحانه، قال اهلل تعاىل
  [الل ِه فَ ْلَيتَ وَك ِل اْلُمْؤِمُنونَ 
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