
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  أعلنوھا إسالمية ال مدنية وال ديمقراطية: أيھا المسلمون في سوريا

  ينصركم هللا تعالى ويشِف صدور قوم مؤمنين
   

دء التحركات الشعبية م20/6/2011 في بشار أسدألقى  ذ ب ه الثالث من ة دمشق خطاب التي  في جامع
دأ ،رمطالبة بإسقاط حكمه منذ ثالثة أشھ عمت البالد ه بالسالم المكرر، ب ى كل "ل أرسو خطاب ة إل التحي

ابة... إلى كل أخ وأخت... مواطن ومواطنة ى كل شاب وش ى كل أب وأم... إل ا ..." إل أرسل الموت فيم
ر  بّ عب اھرش وه م ا أخ تحكم فيھ ي ي ة الت ة الرابع ة والفرق ه األمني ن يحته وقوات ر م واطن  1300 ألكث م

ابة، ة، أخ وأخت، شاب وش ي وأب وأم،  ومواطن ر ف نھم، والتھجي رة آالف م د عن عش ا يزي ال لم االعتق
م بدا خطابه أنه لم يكن على و .منھم الداخل والخارج لعشرات اآلالف ول لھ رغبة منه؛ إذ ماذا عساه أن يق
ه  على االستمرار بھا، بعد أن فعل فعلته بھم وھو مصرٌّ  افقين من حول هولكن دعوة المن ه يلقي ذلك جعلت ؛ ل

الجراثيم ن أي جديدخال م ى ... سوى وصفه لمن أرسل لھم السالم ب راھن عل ذا النظام صالح إإن من ي ھ
  .الشر كله فيه ھو واھم يظن خيراً في من اجتمعوليس تغييره 

  

ة المندسين والمخربين  اءه بوجود فئ ة، وادع في ھذا الخطاب كرر األسد ادعاءه بوجود مؤامرة وفتن
ة المتطر ات اإلرھابي ة والمجموع ي عملي يش ف ل عناصر الج اس وقت ل الن م بقت ذين اتھمھ لحة ال ة المس ف

وفي ھذا الخطاب اعترف ... تزييف مكشوفة للحقائق للتستر على من يفعل ذلك من شبيحته وقواته األمنية
د بأحقيّ اساألس ب الن ير.. ة مطال ود تقص الم.. وبوج رّ .. ومظ راءات أض المواطنينوإج ي وتفّش.. ت ب
ادوا.. المحسوبيات واطن.. نتشار الفس ه والمسّ .. وتجاھل آراء الم ي .. بكرامت اركة ف وإقصائه عن المش
هوھي ... اتخاذ القرار ذا الخطاب استمر األسد بادعاء ... اعترافات كافية إلدانته والمطالبة برحيل وفي ھ

ان عمل ة خداع اإلصالح وذلك من خالل نيته إصدار مرسوم عفو رئاسي ثاٍن بعد أن انكشف أن األول ك ي
داد  ه، وإع اق حريت يع نط الم وتوس رنة اإلع ديث وعص رة لتح ة كبي اء ورش الل إنش ن خ ليل، وم وتض

اً من  ...مشروع قانون اإلدارة المحلية، وتشكيل لجنة لدراسة قانون جديد لألحزاب ان خالي وألن خطابه ك
وطني وأي جديد فقد رّكز  ى الحوار ال دعوة إل ى ال رد عشدّ عل ه في تقري ى أھميت تقبل سوريا؛ ل ذلك  مس ل

وار ف ذا الح ة لھ ة" هأنذكر أعطى أوصافاً الفت ة المقبل وان المرحل ات عن ديل " هأنو" ب ى تع ؤدي إل د ي ق
د تور جدي دً " هأنو" الدستور أو دس ة ج ة مھم تقبل سوريا إذا عملي ه فرصة ألن كل مس ا ويجب أن نعطي

اً وكعادته في ط". أردناه أن ينجح يجب أن يبنى على ھذا الحوار ه يجعل دائم رح القضايا اإلصالحية فإن
امن نفسه قيّ  اً لھ ـو ،ماً عليھا وراعي ة ب ذه الغاي ام لھ د ق ا وضع " ق ة حوار وطني تكون مھمتھ تشكيل ھيئ

ك و". األسس واآلليات الكفيلة بقيام حوار شامل لمختلف القضايا التي تھم جميع أبناء الوطن د ذل ولبع : يق
ه ي" اق علي تم االتف ع ما ي وانينرف إذا كانت ق ة ف ى الھيئ رئيس إل اك مواضيع  ،تصدر من ال وإذا كانت ھن

ة  راءات معين ى إج ة إل اأخرى بحاج ة بمتابعتھ وم الدول د" ...تق م تحدي د ت ة شخصي وق ن مئ ر م ن أكث ة م
ه سيكون حواراً  .زمني مدته شھر أو شھران مختلف األطياف وتحديد جدولٍ  ول بأن ھذا ما جعل الناس تق

وفيما  .الخديعة للناس في دعوى اإلصالح وحتى ھذا الجديد لم يحمل سوى. يحاور النظام فيه نفسهانتقائياً 
شراف اإلووضع برامج عملھا، وھيئات لقضايا اإلصالح البتشكيل يقوم  كر يتبين واضحاً كيف أن األسدذ

  .على تنفيذ قراراتھا

ه عّم بالدويذكر أنه قبل أن ينتھي بشار من خطاب ا رافضةً  ،ت المظاھرات أرجاء ال ة قالھ  ،كل كلم
ى إسقاط النظام ا إل د تسمع  ،مجددة دعوتھ م تع ا من ثمن فھي ل ا كلفھ ك مھم ة أن ال رجوع عن ذل معلن

  .وإجرام أصبح النظام بنظرھا موضع اتھام فقد .لكالمه بل تنظر ألفعاله



  :إلى أھالينا في سوريا

هغيّ حقاً إن ھذا النظام قد تمادى في  وب ھو إن و .ه وإجرامه حتى لم يعد من الجائز الحوار مع المطل
ا عھا االستمرار في الخروج في المظاھرات وتوّس ىم ادرة عل ر ق ة غي تيعابھا يجعل الدول والسيطرة  اس

ى  ق إل و الطري ام ھ ذا النظ ن ھ ا يصيبكم م ى م ة ويضعفھا، وإن الصبر عل ا األمني ا، ويشتت قواھ عليھ
  .إال صبر ساعة، وإن طاقتكم في التحمل أقوى بكثير من طاقة النظامالنصر، فما النصر 

  

  :إلى أھالينا المسلمين في سورياو

ع  .إن ما يحدث من احتجاجات يجب أن يكون منطلقاً من اإلسالم وحده وال يرضي هللا سبحانه أن ترف
راد  اد اإلسالم عن شعارات الديمقراطية والدولة المدنية، فھذه الشعارات يقف وراءھا الغرب وي ا إبع منھ

اني ا إسالمية ألن اإلسالم نظام إنس ر المسلمين من إعالنھ ى غي ن أن ال خوف عل ا نعل وال  ،الحكم، وإنن
ريم . خوف من أية حروب دينية أو طائفية ألنه ليس في قاموس اإلسالم نزعات تعصبية رآن الك م إن الق ث

همن  يعلن أن النصر ھو من هللا وحده ال من دول الغرب وال دور في فلك الى. الفضائيات التي ت ال تع : ق
 َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِكـيِم  الى لنستحق النصر ى هللا سبحانه وتع فعلينا أن نحسن التوجه إل

  .نستجلب غضبهفسمنه وإالّ 

  

  :وإلى إخوتنا في الجيش السوري

م تطوعتم باألصل في الج اد يش من أجلنذكركم أنك ر الجوالن وفلسطين ويجب أن ال ل الجھ تحري
اة  ا وجسر الشغور وحم يحرفكم النظام عن ھذا، ومن باب أولى أن ال يستخدمكم في قتل أھاليكم في درع

ام و... وبانياس وتلبيسة وحمص ة واتھ ابر جماعي نكم في مق م ودف ه النظام من إجرام بحقك ا يرتكب تجاه م
ذل ل الشعب الشعب السوري الطيب ب ر قت ة، ألوام ة، وليست فردي ة رفض جماعي د حال د أن توج ك ال ب

ا الجيش نفسه  ة يحمي فيھ ة دفاعي ذه حال ام القرى وقصفھا وھ السوري، وحالة رفض للمشاركة في اقتح
نظم . وشعبه معه ة ومن جھة أخرى ال بد من عمل م وا دول ه المخلصين من المسلمين ليقيم تنصرون في

  .مسلمين بالحق والعدلتسوس مصالح رعاياھا مسلمين وغير التي تتبنى قضايا األمة والخالفة اإلسالمية 

  

ألن ) ضباطاً وأفراداً ( يدعو المسلمين في سوريا، كما يدعو الجيش السوري األبيّ  حزب التحريرإن و
ة األس يھم عائل د ينصروه في دعوته إلقامة الخالفة الراشدة التي ستخلصھم من كل المآسي التي جلبتھا عل

  :قال تعالى. وعلى هللا قصد السبيل ،وستحيي فيھم القرآن والسنة ،وزبانيتھم، والتي ستعيد إليھم كراماتھم

  َّْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤمِ ِإْن يـَْنُصرُْكُم اللَُّه َفَال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى الل   ُنونَ ِه فـَ
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