
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (إذا رأت النور)الدكتور أحمد صالح طعمة الخضر رئيساً لمنصب رئيس حكومة مؤقتة بالمنفى مهمتها  

 والتمهيد لضربهم" اإلسالميين"أخذ قيادة الناس من 

م 11/7/2310 االئتالف الوطين السوري السبت يف اختار، 111من أصل أعضائه البالغني  79يف اجتماع شارك فيه 
ملنصب رئيس حكومة مؤقتة باملنفى مهمتها األوىل تويل إدارة املناطق اخلاضعة  الدكتور أمحد صاحل طعمة اخلضر، اسطنبوليف 

 وطعمة هذا هو إسالمي مستقل وخطيب سابق ومن مؤسسي. وهو كان املرشح الوحيد لتويل املنصب. لسيطرة مقاتلي الثورة
االستبداد إىل ، ونقل سوريا من حالة ايف سوري السلمي املتدرج اآلمنالتغيري "إىل  م، الذي يدعو2331عام " إعالن دمشق"

ويتوقع أن خيتار طعمة . صوتا  91وقد نشط كل من سليم إدريس وأمحد اجلربا النتخابه فحصل على ". حالة الدميقراطية
إن " :وقال طعمة بعد انتخابه. ت املسلحةوزيرا  إلدارة املناطق السورية اليت تسيطر عليها اجملموعا 10حكومة مؤقتة من 

 اسوري"وأكد أن   ،"األولوية لدى حكومته ستكون استعادة االستقرار يف املناطق احملررة وحتسني أحوال املعيشة وتوفري األمن
لتعزيز  املعارضة تتعرض لضغوط دولية: "وقال مساعد لطعمة ،"ستكون لكل السوريني، ولن يكون فيها مكان للقتلة واجملرمني

 ".نفيذيةتواهلدف هو أن يصبح االئتالف أشبه بربملان بينما تعمل احلكومة كسلطة  ،مصداقيتها

، وذلك إىل أن تفرغ أمريكا من ترتيب األوضاع إلخراج حكومة انتقالية يف "يف الوقت الضائع"إن حكومة طعمة هي عمل 
النظام، ومن مث إجياد حاكم عميل الحق مكان حاكم عميل مؤمترات جنيف وأخواهتا نتيجة التفاوض بني االئتالف وأزالم 

ولذلك فليس متوقعا  ... وهذا ما تدير أمريكا أوراقها من أجله بعد أحاديث الضربة والسالح الكيماوي وتفريعاهتما...! سابق
ويبدو أن ... ريامن حكومة طعمة اختاذ مواقف حامسة إال أن تعهد هلا أمريكا بدور مضايقة كل من يعمل لإلسالم يف سو 

األمور تسري يف هذا االجتاه، فقد قال خالد اخلوجة عضو االئتالف الوطين السوري إنه سيتعني على احلكومة املؤقتة أن تثبت 
 .نفسها بسرعة وإال فإن االئتالف كله سيتعرض للتقويض لصاحل اإلسالميني األكثر تشددا  

امت أمريكا ال تريده، وأمريكا هذه إن رأت أن مثل هذه احلكومة د لن يرى النور ماوهكذا فإن تشكيل هذه احلكومة 
، فإهنا 2املؤقتة ستخدم خطتها يف ضرب اإلسالميني قبل تشكيل احلكومة االنتقالية والدخول يف مرحلة احلل عرب بوابة جنيف

صة أو للغرب بعامة، كل هذه ستسري فيها، ويساعدها يف ذلك أن كل أنظمة احلكم اإلقليمية والدولية املوالية ألمريكا خبا
على املسلمني يف سوريا الذين ما نقموا  األنظمة تسري يف اجتاه ضرب احلالة اإلسالمية البارزة اليوم يف سوريا، فالكل متآمرون

من ترتيب منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز احلميد؛ لذلك اختاروا طعمة ذا الوجه اإلسالمي لرئاسة احلكومة املؤقتة، إىل أن تفرغ 
 .األوضاع ملؤمتر جنيف وإخراج احلكومة االنتقالية



إن الغرب وأذنابه من حكام املسلمني يف املنطقة متآمرون عليكم : أيها المسلمون في سوريا الشام عقر دار اإلسالم
 وهناك حماوالت جادة. احلكم مبا أنزل اهلل يف سوريا، ويفضلون بقاء النظام السوري اجملرم يف احلكم عليه ألهنم خيشون من إقامة

وهذا األمر يشكل الشغل الشاغل للغرب كونه يهدد مشروعه . لضرب احلالة اإلسالمية يف سوريا والقضاء على من ميثلها
وإن على املسلمني يف . الد املسلمني كونه سيقضي على عروشهم اهلاويةاالستعماري يف املنطقة، وألنظمة احلكم الطاغوتية يف ب

سوريا أن حيذروا من كل هؤالء جمتمعني ومتفرقني، ومن كل من يستخدموهنم من شخصيات ومجاعات، ومن كل ما يقدمونه 
هي اليت تتحكم بكل تصرفات إن العمالة للغرب واخليانة لألمة ودينها . من مساعدات ظاهرها الرمحة وباطنها من قبله العذاب

وهؤالء، وخاصة منهم حكام دول اخلليج الذين يقفون من قضايا األمة . حكام املسلمني حىت وهم يتظاهرون مبساعدهتم
مواقف خمزية، يعملون على شراء الذمم بأمواهلم، واشرتاط قبول الدولة املدنية وعدم املطالبة بالدولة اإلسالمية مقابل تأمني 

 .أال بئس ما يفعلون... السالح هلم

إن تآمر الغرب علينا قد بلغ مبلغا  ال يعذر مسلم يف عدم التنبه له : أيها المسلمون في سوريا الشام عقر دار اإلسالم
والوقوف ضده، وإن حكام الضرار الذين حيكموننا هؤالء هم أضرُّ علينا، إذ لو أرادوا أن ينجدوا باملال وبالسالح لفعلوا وملنعوا 

ال خمرج وال منجى لنا إال  أال إنه... ينا، ولكنهم ال يفعلون، وإذا فعلوا فألن أوامر السفارات تكون قد صدرت هلممآس
حزب وإن . باجتماعنا على إقامة ما فرضه اهلل علينا من إقامة دولة اخلالفة اليت ختلصنا من كل مآسينا اليت تسبَّب الغرب هبا

يف سائر بالد املسلمني، إىل العمل معه إلقامة اخلالفة الراشدة، واليت أضحى وجودها يدعو املسلمني يف سوريا، كما  التحرير
يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي  :قال تعاىل. ضرورة حياتية للمسلمني فوق كوهنا فريضة شرعية

ُهْم َوُيحِ  َة ََلئٍِم َذِل ََ بُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوََل َيَخاُفوَن َلْومَ اللَُّه بَِقْوٍم ُيِحب ُّ
ِذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَّ * َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن * َوَمْن يَ تَ َولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغالُِبوَن * َوُهْم رَاِكُعوَن 
 .ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  وا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياَء َوات َُّقوا اللَّهَ اتََّخذُ 
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