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 الرحيم الرمحن ا بسم
 مثله مجرم هو المجرم نائب الشرع فاروق

س من بعض أبدى وقد االنتقالية، املرحلة الشرع فاروق تسّلم ةي  ن   حول توتسريبا أخباراً  مؤخراً عدة  إعالمية وسائل تناقلت  على بونُيح
 وجاءت وصفهم، حسب بالدماء هيدا تتلطخ مل ممن هاعتبار ب ()سوتشي يف احلوار مؤدتر يًتأس أن بعضهم طالب بل ،احلل هبذا قبوهلم الثورة
 وذلك سورية، شخصية ألف من أكثر إليو ستدعو والذي، عقده روسيا حتاول الذي سوتشي مؤدتر عن احلديث قسيا يف األخبار ىذه

 األساسية ركائزه على واافظة سوريا يف اإلجرام نظام إنتاج وإعادة الشام ثورة على القضاء ىلإ يهدف الذي السياسي للحل الًتتيب هبدف
 .وجيش خمابرات من

 يعٍت النظام أن نعترب أن التضليل منو  ،ورموزه أركانو بكافة بإسقاطو وطالبت واإلجرام القمع نظام ضد خرجت دناإ الشام ثورة إن
 إجراما تقل ال لشخصياتا من وغَته ر،بشا السفاح فيها مبا البالد حتكم اليت مةاملنظو  كل ىو النظام بل ؛فحسب بشار السفاح شخص

 تدعوه عندما وجهو للتهي وأن جديدة، بوجوه النظام صياغة بإعادة للثورة انتماءه يّدعي من يقبل أن السذاجة ملن وإنو ،زبانيتوو  بشار عن
 .اجملرم النظام مع املفاوضات غمار وخوض املؤدترات، حلضور اجملرمة روسيا

 بالدماء يداه تتلطخ مل شخصية أنو على تقدميو ويتم الثورة بداية يف النظام أخفاىا شخصية أسد، بشار رماجمل نائب الشرع" "فاروق إن
 الثورة أن على الًتكيز إن. أمريكا تريده الذي النهائي السياسي احلل تسبق اليت االنتقالية للمرحلة مؤقتة واجهة وليكون الحقاً، دور لو ليكون

 ويهدر الثورة، على يقضي الذي األمريكي السياسي احلل تثبيت مث ومن األذىان عن النظام إسقاط فكرة دوإبعا أسد بشار شخص ضد ىي
 .ثوابتها عن وحرفها الشام ثورة على للقضاء الكافرين مكائد من جديد كيد ىو والتضحيات اجلهود ويحضيع لشهداء،ا دماء

 :اإلسالم دار عقر الشام في المسلمون أيها
 اآلخرة، يف ربنا يرضيو  الدنيا يف عزنا ُيقق لنا ىدفا تطبيقو جعلنا الذي وإسالمنا عقيدتنا بُت ىو الشام أرض على اعالصر  حقيقة إن

 .أبنائنا من املخلصُت على والقضاء ديننا حلرب علينا اجتمعت اليت الكفر ملل وبُت
 بُت صراع أنو على معنا صراعها وختوض أدواهتا كل فرتستن سوريا يف فوذالن صاحبةو  الرأمسايل العامل وزعيمة الكفر رأس أمريكاو 

 قوتنا مصدر ىي اليت وثوابتنا بعقيدتنا فلنتمسك ؛الشام أرض على فجرىا تباشَت ظهرت اليت اإلسالم حضارة وبُت العفنة الرأمسالية حضارهتا
 .واملناطق واملكاسب املناصب على للصراعات بو ننحدر وال والباطل، احلق بُت حضاري صراع أنو على الصراع ولنخض ،عزنا ومبعث

 وكي ومصاحلها العميل نظامها على حتافظ كي غايتها ىوو  املفاوضات أساس ىو بشار مصَت جتعل أن تريد معها ومن أمريكا إن
 حلها ضمن املناسب البديل جتهز حىت عليو حافظت لكنها هلا مهما ليس بشار عميلها مصَت أن ورغم أرعبتها، اليت الشام ثورة على تقضي

 .الشام أىل على فرضو تريد الذي القاتل السياسي
 الظلم الناس يسوم كان كما النظام بقي فقد فيها النظام رأس زوال رغم واليمن وتونس وليبيا مصر بثورة حل ما أعيننا بأم شاىدنا لقد

 .أمتنا أعداء وخيدم بالكفر وُيكمهم والقتل
 تغضبو  التضحيات ستهدر اليت الكفر بأنظمة واإلجرام القمع أجهزة حتكمنا كنا كما نعود نأ التضحيات ىذه كل بعد نرضى فهل

 عقيدتنا من ينبثق الذي مشروعنا ونتبٌت وحده ربنا حببل فنعتصم ،أعداؤنا ويدرك كما صراعنا حقيقة سندرك نناأ أم! ؟والسماء األرض أىل
 فَتتد النبوة، منهاج على ثانية راشدة خالفة ظل يف األرض يف ا حكم ونقيم رموزه،و  أركانو بكافة النظام لنغَت صراعنا أساسو على خنوض

 .عليهم حسرة حربنا يف أنفقوىا اليت أمواهلم وتكون حنورىم ىلإ الكافرين كيد
 ﴾م  الرَِّحي زِيز  اْلعَ  َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يَ ْنص ر   اللَّهِ  بَِنْصرِ  * اْلم ْؤِمن ونَ  يَ ْفَرح   َويَ ْوَمِئذ  ﴿
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