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 يخطيرة المشاركة فٌه 2حيل مؤامرة جنٌف بٌان صحفً

 ثرنا وال ضحٌنا! بدر ال وكأننا ٌا 2بشار وزمرته فً جنٌف ْوقاً إلى الجلوس مع المجرمْوق الثورة س  أمرٌكا ترٌد س  

ساس تشكٌل حكيمة انتقالٌة فً ٌقيم على أ 1أن مؤتمر جنٌف مؤخرا  مرٌكً جين كٌري يزٌر الخارجٌة األ ذكر

يودد بشكل غٌر مباشر أن "البدٌل  لى تنفٌذه.إ 2ي ٌىدف مؤتمر جنٌفمر الذطراف يوي األا بميافقة كافة األسيرٌ

اليحٌد لتسيٌة متفايض علٌىا، وي مياصلة عملٌات القتل، إن لم ٌكن زٌادتىا"، يحذر من أن "مسار الحرب سيف ٌسفر 

 مجميعات متطرفة يإلى نشيء التطرف بالذات." سيف ٌفضً إلى قٌامي بساطة عن انىٌار الديلة السيرٌة، بكل

ٌدة النظام وذا ما أنعمت به علٌكم س جل إسقاط دولة الظلم والهوان:مسلمون الذٌن ثاروا فً الشام من أأٌها ال

آلل األسد، اليالٌات المتحدة األمرٌكٌة، بعد كل وذه التضحٌات التً لٌس لىا مثٌل فً ثيرات السيري يالحامٌة له ي

لى االثكآالف األطفال الٌتامى يالنساء عشرات ي يالنازحٌنيمالٌٌن المىّجرٌن  يدٌنفقالمالشىداء يمئات آالف بعد ، العالم

 دينبيجيه جدٌدة يلكن األمنٌة،  بشار يأبٌهالذي قامت علٌه ديلة مثل نظام جير يفساد استنساخ  ، ٌرٌدينياألرامل

 ي الحفاظ على حديد يأمن كٌان ٌىيد،ٌر إن كان ودف قٌام وكذا ديلة والعقلٌة األمنٌة يالمخابراتٌة، يكٌف تتغتغٌٌر 

أصحاب مشريع دستير ديلة الخالفة على أرض الشام،  الراشدة، يمحاربة المسلمٌن المخلصٌن، دعاة الخالفة اإلسالمٌة

 ؟لقضاء علٌىم باسم محاربة اإلرواب، يمنعىم من اليصيل إلى تطبٌق الحكم بما أنزل هللا...يا

 ،بياسطة عمالئىافً الشام أمرٌكا  أراقتىايليغ فً دماء المسلمٌن الزكٌة التً  ًو 2فإن المشاركة فً جنٌفىذا ل

حكام  ًمن بشار إلى حزب إٌران فً لبنان إلى قيات المجرم المالكً إلى قيات النظام اإلٌرانً العمٌل ألمرٌكا إلى باق

على  ٌتآمرينن ٌحركيا جٌيشىم إلنقاذنا فً الشام ن بدل أبىم قاطبة. الذٌبارك هللا  ال ،المسلمٌن شركاء اإلجرام يالقتل

ٌقيل تعالى: فً دوالٌز الصحافة يالفضائٌات. ٌتباكين علٌىم لس األمن ياألمم المتحدة يالشعب السيري فً أريقة مج

ا﴿ ه ا ٌ  ٌُّ ُنوا الَِّذٌن   أ  ِخُذوا ال   آم  تَّ ُهود   ت   ٌ ى اْل ار  النَّص  ٌ اء   و  ْعُضُهمْ  أ ْولِ اءُ  ب   ٌ نْ  ب ْعض   أ ْولِ م  لَُّهمْ  و  و  ت  هُ  ِمْنُكمْ  ٌ     إِنَّ  ِمْنُهمْ  ف إِنَّ
 ال   ّللاَّ

ْهِدي الِِمٌن   اْلق ْوم   ٌ  قاتلىم هللا على  تسمعيا لىم، يال ،ٌا أول الشام الصابرٌن المحتسبٌن مالعدي فاحذريووم إنىم  ،﴾الظَّ

 ..إلسالم بكل يضيح.مياقفىم المخزٌة المكشيفة المعادٌة ل

فً  مأ 2شتراك فً جنٌفسياء فً االثيرة األمة ثيرة الشام، لإجىاض  ًوإن أٌة مشاركة فً المشريع الغربً 

وً خٌانة هلل يلرسيله ي ،غٌر ذلك مسيرٌا أ (أعداء)فً مؤتمرات أصدقاء  ملقاءات يمباحثات مع الغرب حيل سيرٌا أ

يللمسلمٌن، يغدر للشىداء الذٌن سقطيا إلعالء كلمة هللا فً الشام. ينحذر الشرفاء من الكتائب ياألليٌة يأصحاب النخية 

ٌُغضب هللا ت  أم المؤمنٌن السٌدة عنعالى. يالكرامة يعزة اإلسالم يرفعته من الخيض فً تلك المستنقعات النتنة مما 

ًَ  َعائَِشةُ  ُ َعْنَىاَرِض قُيُل: قالت: هللاه ٌَ ِه َيَسلهَم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلهى هللاه ُ » َسِمْعُت َرُسيَل هللاه ف اهُ ّللاَّ اِس ك  ِط النَّ خ  ِ بِس  ا ّللاَّ م س  ِرض  ْن اْلت  م 

ُ إِل ى النَّاسِ  ُمْؤن ة  النَّاسِ 
ل ُه ّللاَّ ك  ِ و  ِط ّللاَّ خ  اِس بِس  ا النَّ ْن اْلت م س  ِرض  م  ا أٌىا فإلى هللا يحده التجئي .[ياه الترمذير] «و 

الصابرٌن من نصٌب الثابتٌن سٌكين  شرف ويياألبطال فإن عز الدنٌا بمباٌعة خلٌفة للمسلمٌن فً عقر دار اإلسالم 

 الممسكٌن بحبل هللا.


