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 بيان صحفي
 ستخباراتي بين ألمانيا والنظام السوري المجرماتعاون بيين: و حقد ونفاق الساسة األور ثورة الشام تفضح 

ر  رئي  املاابرا  الأملايية فاحت رائحته من أن زيارة سريّة قام هبا غريهارد شندال يف خرب تناقلته الصحف العاملية قبل أيام أكد ما
مكافحة اإلرهاب فيها إىل دمشق أوائل شهر أيار املنصرم. أجريا خالهلا حمادثا  سرية مل ُيكشف النقاب عن الكثري من حتادية برفقة رئي  قسم اال

م ستابارايت بني أملاييا والنظائناف التعاون االتفاصيلها  إال أن املصادر الأملايية اعرتفت مؤخرًا بصحة هذه الأخبار وذكر  أن الزيارة هتدف الست
 أن )إسرائيل( لن تقوم بقصف أرتال حزب اهللن السيد شندالر قدم ضمايا  حلزب إيران عرب بشار الأسد با  م الكشف عنه هو أالسوري. ومم

 قائمة اإلرهاب. زب إيران يفبية إدراج اجلناح العسكري حلو العسكرية املتجهة إىل سوريا. هذا يف حني أعلنت املفوضية الأور 
 أملايياتضاف إىل سجل تكشفها وتفضحها ثورة الشام ى خر مية أجر  وهذه ظلم والطغيان في الشام:أيها المسلمون الثائرون ضد ال

ومرة أخرى تكشف ثورة الشام  مريكية كيف شاء .لأتعدو كوهنا حجر شطريج تلعب به الواليا  املتحدة ا ال اليت إحدى دول النفاق الرأمسايل
رب يسبة من الأصوا  احلصول على أك الذين متلي عليهم عداوهُتم لإلسالم مواقَفهم وحياولون هبا ينيبو ور الأساسة الاملزيد من أكاذيب ودجل  العتيدة

 اييا لن تتدخل يف االأزمة يف سورياا  وبعد أن عار  وزير خارجيتهامريكل  املستشارة الأملايية االحتادية  أن أملقرتاع. فبعد أن كرر  يف صناديق اال

 مجع بأهنم وجه آخر لعملة الطغيان  فيقفون إىل صف اجملرم القاتلهم ينكشفون أمام العامل أ دة ثوار سوريا  هابشدة مساع غيدو فيسرتفيله
مكان له يف سوريا  أيه قاتل والعلى أعلن رفضه لنظام إجرامي يرأسه سفاح أمجع العامل كله  ضد إرادة شعبه يه ويثبتو يأزره ويساعدو  نيشدو 

  وترسل رئي  خمابراهتا لينسق اية بل تدوس على مقولة حق الشعوب يف اختيار من حيكمهييا اتلح ا مواقفها املبدئإن أملااملستقبل. رغم ذلك ف
فاقتها حمارق الأسد وشبيحته. رغم كل هذا فإن اليت تذكرها أملاييا يف تارخيها  النازيةمع جمرم حرب ضاهى يف جرائمه هتلر أملاييا  بل إن احملارق 

لإلسالم هو القاسم املشرتك بينهما.  العداءوذلك لأن  ؛وتساعده والعشرين يب هتلر القرن الواحدفتقف إىل جا تارخيها الأسودإىل ا أملاييا احتنّ 
من أهل  املسلمنيطمئن حزب إيران ويدفعه للمزيد من الولوغ يف دماء وتقوم بدور االبوسطجيا بينه وبني )إسرائيل( كي يُ  ولي  هذا فحسب  بل

 إن السفاح بشار مث يف العيون! إال ذر للرماد كل ذلك ما هوحلزب إيران على قائمة اإلرهاب  ف مسرحية إدراج اجلناح العسكري رغم منبال الشام
 اال أيهيفسها  اخلادعة لما  أوباماكببية و عرب  املفوضية الأور أيه قاتل وجمرم  و  الرأمسالية املصلحية املنافقة وتوابعهاأمجعت دول العامل  يفسه الذي

القاتل واملقتول  اجلالد والضحية بدعوة  مستقبل سورياا  فإهنم ال يزالون يسمويه رئيساً  ويدعمون مواقفه اإلجراميةمكان لرئي  يقتل شعبه يف 
 لحوار وقبول كل واحد منهم باآلخر.ل

وحضارتكم الفاسدة  وأكاذيبكم باحلفاظ على  وإينا يقول لدول الغرب الرأمسايل  أمريكا وأوروبا  إن مبدأكم املنايف لفطرة اإليسان 
م متيقنني أن البديل الصاحل اإليسان وحقوقه... إن هي إال دعاوى فارغة منافقة ختفون وراءها جرائم إيسايية قذرة باتت مكشوفة مفضوحة  وأيتم بتّ 

القادمة إن  عه يف دولة اخلالفة اإلسالمية الراشدةو لور مشر القادم هو اإلسالم الذي حيمل رسالة احلق والعدل واخلري والصدق والأماية  والذي سيتب
   ُهَو يُرِيُدوَن َأن يُْطِفئوْا نُوَر الّلِه بَِأفْ َواِهِهْم َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ شاء اهلل تعاىل. وصدق اهلل العظيم حني قال: 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَ   .ُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ


