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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فَـُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيال  

 فلم يظهر، وأضل سبيالً  سد من جديد أنه يف هذه أعمىأمسجل مع التلفزيون الرمسي السوري، برهن بشار يف حواٍر 
   :، فاسعفتنا سريته الذاتية أنه طبيب عيون ولكنادَّعىبالده هلجمة غربية شرسة كما أمامنا رئيس دولة تتعرض 

  يا جاهل األدواِء من أعماكَ          قل للطبيب تخطفته يُد العمى 
  :أعمى في ثالثرئيس الوارُث ألبيه فهذا ال

بها سوريا بشيار أسد يوم انتفضت ، ومل يَر بشكم عن أبيه أن يف هذا الشعب رجاالً يوم ورث احل أوال: مل يَر بشار
ا  اجليش يف بقتل اآلالف واعتقل عشرات اآلالف، وزّج األمنية وشبيحته و فوّجه إليهم عصاباته  ،رجاالً  القومأن يف وشبا

زهقت أبت السالح و عصابات هرّ افرتى أنه يالحق جرام و اإلفقتل كل ضابط وجندي رفض  )اجلراثيم(قمع الشعب وتطهري 
أحفاد خالد بن هم "ا، رغم أنفه وأنف من ميد له يف الغيِّ مدً  ونساء وأطفال، من شباب وشيوخ سوريا أهلرواح، ولكن األ

كل   وعقبصدحوا بالتكبري والتهليل يف كل مجعة بل يف كل يوم و  أقسموا أن ال يعودوا حىت يسقط النظام،وقد  "الوليد
 ؟ قال تعاىل:مو يرتجم له الكال، فهل من أزالمه رجل رشيد ينقل له الصوت أ"ال نركع إال هللا" صالة وأعلنوها واضحة

 َى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن َأفَـَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوقَـْلِبِه َوَجَعَل َعل
  اجلاثية).  )23بـَْعِد اللَِّه َأَفال َتذَكَُّرونَ 

ال  )باو ور أمريكا و (أصاحل أن الغرب سيحل بمبعمر و حلَّ  ن العابدين ومبارك وماما أصاب سابقيه زيمل يَر بشار ثانياً:
على من  كيف يردُّ األسد اوعجبً خدمته ومحاية مصاحله،  انتهت صالحيته ومل يعد قادًرا علىا لعميل استعمله مىت يقيم وزنً 

الشعب الذي  اجلواب من عامس، فنقول له "بنتخبه الشعارئيٌس " ألنه قيمة له اليعنيه و  طلب منه التنحي بأن هذا الكالم ال
 هويف سوريا إن الشعب  ،حماكمتكويلعنك وينادي بإسقاطك و  يوم يلعن روح أبيكولكنه يف كل  ،يسب امليت مل يعتد أن

علت مع أبيك، وقد أعطتك فرصة اليت نّصبتك حاكًما بعد أبيك وأمّدتك وساندتك كما ف نظامك الذي ترعاه أمريكا أسري
اركه وتب ر لعلك تفلح يف إطفاء جذوة شباب ثائرين إن هذا الشعب هو أسري نظامك الذي تطمئن لهزادت عن مخسة شهو 

  .يهود

أما أمنه وشبيحته  .قتصادي وهو يف هذه كذاب مفٍرت يتعامىا جنازات أمنية وعن تعافٍ إيتحدث الرئيس عن  ثالثاً:
ار وتنشر الرعب واملوت فهي وقطعًا من جيشه   اجلرحى يف املشايف خيتطفون ويغتالون،حىت  ،يف كل مكانتدك املدن ليل 
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إن كان يقصد سيطرته على املدن و  ؟!جناز أمين يتحدث عنهإي أف طفال يعتدى عليهم بأبشع الصوروحىت النساء واأل
   ...ايعً ذر  وتكميم األفواه فإنه قد فشل يف ذلك فشالً بالدبابات واجلنود 

 لتشهدقتصادية وشلل كل مرافق احلياة اال ترد عليه، طات الوقودقتصاد فإن طوابري السيارات اليت تنتظر يف حمأما اال
اإصالحاته  شاكلةبأن هذا التعايف االقتصادي هو على  قتصادي عنده هو أن التعايف اال، فتبدأ باملقلوب اليت عرب عنها بأ

يقود الناس للتفكري بالتهدئة  مظنة أنّه املوظفني ويف غري ذلكغيف اخلبز ويف معاشات الضغط على الناس يف ر  يواصل
  بإسقاطه. سرتداد كرامتهاالفالناس مل خترج للقمة عيشها بل خرجت  ،له ذلك هيهات فهيهات والرضوخ

ى وال تعلم إن كنت ال تر و  ،سقطتصبح فحمة الدجى، وكذبت ومتاديت فأيها الرئيس لقد فضح ال :وختامًا نقول
ن ال أأقسمت و ، ألمة قد نفضت عنها الذل واخلنوعفهذه ا ،كزين العابدين  قريب تتمىن فيه اهلروب ، ونبشرك بيومفال رأيت
  .نظامك ةوإزال سقاطكتعود عن إ

صيحاتكم تفضحه بعد كل وكانت حناجركم و  ،: كم دلَّس عليكم هذا النظام وكذبأيها المسلمون في سوريا
حزب ما أعلنه علمه وساوس الشيطان بأن تعلنوا ردًا جديدًا ينسيه وينسي من يقوده وي مواليوم نريد منك، أو لقاءخطاب 
وحترير أرض الشام الطاهرة من نفوذ املعتدين وإقامة سقاط الطاغية بشار ونظامه إ احلقيقي يف سوريا هو لتغيريا أن التحرير
ا األمة وتعود  خالفة يرضى عنكم وينصركم ويثبت أال فاتبعوا منهاج ربكم  والعيش الكرمي.ا العزة على منهاج النبوة، حتيا 

  أقدامكم.

ن أه، أما آن لكم مأما آن لكم أن تأخذوا على يدي الظامل وتوقفوا جرائ وصف الضباط والجنود: يها الضباطأ
للحفاظ على كرسيه كم بشار الذي زجكم يف وجه أمتكم واستخدم بسكوتكم عن الطاغيةتدركوا غضب اهللا عليكم 

خالفة راشدة على منهاج  إلقامة حكمه في األرض يدعوكم حزب التحريرنصرة هللا وصرفكم عن جبهة اجلوالن، فإىل 
  .النبوة

  

ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقدْ قال تعاىل:    رًاَوَمْن يـَتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَ
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