
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لإلبراهيمي ليكمل مسيرته ولينهي مهمته خلفاً  اإليطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً دولياً جديداً إلى سوريا تعيين
 السوري المجرم في الكيد لثورة الشام والتآمر مع النظام

ستيفان دي ميستورا، النائب السابق لوزير م تعيني 01/10/4102 يف اخلميسيوم  األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أعلن
اشدد بان على أنه  ،بعو  األممي االعر ي السابق، املبراهيميجديدًا لسوريا، خلفًا لألخضر اإل ، مبعوثًا أممياً اخلارجية اإليطايل

دمشق االدال األعضاء  داعياً  ،السلطات السورية قبل أن يعني دي ميستورا يف هذا املنصب مشلت أيضاً "أجرى مشاارات ااسعة" 
نسان اتسهيل التوصل إىل حل اضع حد للعنف اانتهاكات حقوق اإل يف جملس األمن الدايل إىل مساعدته يف النجاح يف مهمة

، الذي يرأس حاليًا مكتب اجلامعة العربية يف نائب ازير اخلارجية املصري السابق رمزي عز الدين رمزي بأن اقال ."لألزمة"سياسي 
 .سيساعد دي ميستورا يف مهمته فيينا،

ر اخلارجية األمريكي فيما أشاد جون كريي ازي .يف مهمته له النجاح متِّن ا هذا  الراس ارتياحهم لتعيني دي ميستورا ف  امل يُ 
، ايفضي يف هناية األمر إىل يتواءم مع مبادئ إعالن جنيف... اسلوك مسار حنو انتقال سياسي ورا ملواصلة املهمةتسميباستعداد 

إننا " :قائالً  لسلفه األخضر اإلبراهيمي "العمل املمتاز"على البناء على ورا تسميدي اشجع كريي  ،تشكيل حكومة حاضنة للجميع
ستورا فيما يعمل لتحقيق تسوية سياسية عن طريق املفااضات؛ اهذا يف اعتقادنا هو الطريق ينتطلع إىل دعم املبعو  اخلاص دي م

رئيس هادي البحرة،  "انتخاب"مع كله قد تزامن ذلك  ا  ."األمثل ملعاجلة كافة جوانب هذه األزمة، اإهناء النزاع بصفة مستدامة
يف نداء للدال الكربى على  ق للبحرة تأكيدهباقد س ألمحد اجلربا.خلفاً جنيف، رئيساً جديداً لالئتالف يف السابق الوفد التفااضي 

 "!ضرارة "أن يرى العامل كيف تأخذ املعارضة املبادرة ملكافحة التطرف يف سوريا

 هذا التعيني هو تعيني أمريكي، فهو قد حاز رضاها ارضى عميلها النظام السوري. فكما يقال: إن املكتوب يعرف من عنوانهإنه  
يكشف ما سبق أن ذكرناه سابقًا من أن أمريكا تعترب حل جنيف هو األساس الذي سيبىن  اما ذكره كريي. جملرم ارضى راسياا

على األرض األجواء املناسبة لالقتتال الداخلي اإدخال هذا االقتتال ضمن حلها اآلن عليه احلل األمريكي لسوريا، امن أهنا هتيئ 
ريات إقليمية، لريى أن القضية هي يالناظر يف هذه التعيينات يف ظل ما نراه من حراك سياسي اتغ حتت شعار "حماربة اإلرهاب".

شام جمرد تغيري يف الوجوه اتبادٌل قذٌر يف األداار مبا ال يرج عن التوجيهات ااألاامر األمريكية ارؤيتها للحل، اهي اليت تكيد لثورة ال
د اتآمر افتٍح للطريق أكثر فأكثر للقاء االتفااض سرًا اجهرًا بني معارضة اخلارج ابني براهيمي من كيليتم ما بدأه اإلليل هنار. 

 .ئهماتضحيات شهدا ء املسلمنييتاجران بدما النظام اجملرم اكلهم يف اإلجرام سواء. فهم

م 4110فقد شغل عام  ؛ملسلمنيخربٌة يف التآمر على اإلسالم ااا  مبهمته اجلديدة جتارب سابقة متعلقة يستوراااجلدير بالذكر، أن مل
اكأن من شراط من تُ وَْكُل إليه هذه املهمة أن م 4101انستان عام منصب املبعو  اخلاص لألمم املتحدة إىل العراق، اإىل أفغ

دال أما  .تزهقاليت ربيئة ال هماأرااح ،هترق اليت زكيةال  املسلمني مصاحل أمريكا االغرب الو على حساب دماء ةيف خدمتكون 
 !األمن اجملس عن طريق األمم املتحدة يف ذلك كله ةاشريك ةامتخاذل رةمتآمفكلها العامل 

 



 

 

 أيها المسلمون الصامدون على أرض البطوالت في شام النصر والظفر عما قريب بإذن اهلل:

مكائد  اال يغيب عنكمااألداات االصنائع، إن احلل ملا اصلت إليه ثورتكم هو بأيديكم ال بأيدي أعدائكم، األصيل منهم االوكيل 
 اً مسوم إالحيمل  لنفهو فظوه لفظ النواة فانبذاا اجلديد اال براهيمي،د ااإلالدا ي اعنان امو السابقني، من سبق من املبعوثني 

اال تقبلوا على أنقاض حكمه إال  ،هلل إلسقاط النظام بكل رموزه اأركانهجعلتموها أكملوا ما بدأمتوه من ثورة ا  إلجهاض ثورتكم.
 . ، ااهلل معكم الن يرتكم أعمالكمحبكم اإلسالم يف ظالل خالفة على منهاج النبوة ال على منهاج غريها

، انبني هلا ما جيب أن تفعله نرسم هلا طريق اخلالص ،املعطاء هلذه األمة أمناء اإننا يف حزب التحرير، كنا اال نزال اسنبقى ناصحني
 ثمرة تضحياهتا اجهود أبنائها اتضحيات شهدائها، ااهلل غالب على أمره الكن أكثر الناس ال يعلمون.لتنعم ب

ْنُه اجلْ َباُل {}َاَقْد َمَكُرااْ َمْكَرُهْم َاع نَد الّله  َمْكُرُهْم َاإ ن َكاَن َمْكُرُهْم ل ت َ قال تعاىل:   .ُزاَل م 

ُر اْلَماك ر يَن {الَّذ يَن َكَفُرااْ ل ُيْثب ُتوَك أَْا يَ ْقتُ ُلوَك أَْا ُيْر ُجوَك َاََيُْكُراَن َاََيُْكُر الّلُه َاالّلُه }َاإ ْذ ََيُْكُر ب َك  ال عز من قائل:قا    .َخي ْ
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