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 بيان صحفي

 التي أعلنها معاذ الخطيب حلقة جديدة من حلقات التآمر على ثورة الشام المباركة "مجموعة سوريا الوطن"
أعلن فيه عن  ،أمحد معاذ اخلطيب املعارض العلماين" السوري الوطين الئتالفا"ـلم، صدر بيان للرئيس األسبق 1/1/5112 يف
املشاركني فيه، داعياً  أو عن أعضائه هيقدم  أي تفاصيل عنمن غري أن  ،"ة سوريا الوطنجمموع"باسم  معارضتيار سياسي جديد  تشكيل
بيان "أن واليت منها  .لثورة يف سوريالمنطلقاته جتاه أي مبادرات أو مؤمترات تدعو إلجياد حل سياسي ذاكرًا بعض " التفاوض السياسي"إىل 
 ".ضع انتقايل إلنقاذ سوريايشكل األرضية لكل عملية سياسية تؤدي إىل و  (1جنيف)

إن اخلطيب هبذا اإلعالن يكشف عن أنه سيكون بيدقاً يف اللعبة السياسية القذرة  :سالمأيها المسلمون في أرض الشام عقر دار اإل
يَّأ ملسلمي سوريا عن طريق مبادرة  دي إىل إعادة  أمريكا ترمي ومعلوم أن. مستورا األمريكية وحواشيها من املبادرات كاملبادرة الروسية اليت ُته

 .وإعادة تدويره السوري اجملرم نتاج النظامإ
هذه، إال أن الرسالة تعرف من عنواهنا ومن حاملها؛ فهو " جمموعته"إن اخلطيب، بالرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بـ

فاملسلمون قد . مستبداًل الذي هو أدىن بالذي هو خريحيدد منطلقه الفكري الوطين املخالف لإلسالم،  "جمموعة سوريا الوطن"بتسمية تياره 
وهو بتصرحيه أن . قائدها رسول اهلل أن و  "هللهي "ثورُتم أن وجعلوها حتت أقدامهم عندما أعلنوا  همالوطنية اليت مزقت بالدلفظوا 

مريكي على حساب احلل اإلسالمي قد ميم وجهه شطر احلل األ( الشيخ)هي أساس أي حل إلنقاذ سوريا يكون ( 1جنيف)مقررات مؤمتر 
وبزيارته املشبوهة إليها مؤخراً " هل تشرق الشمس من موسكو: "وهو بتغريده على موقعه من قبل. الذي يطالب به املسلمون يف أرض الشام

نه من أهل الشام ويبدو أن اختيار اخلطيب هذا من قبل رئيسًا لالئتالف الوطين كو . يؤكد  فصل نفسه عن أي متثيل يدَّعيه للمسلمني
 .وشيخاً خطيباً للمسجد األموي كان خيطب فيه ملصلحة النظام إمنا كان ليلعَب دوراً على اإلسالم واملسلمني، ويبدو أنه قد آن أوانه

اليت نادت بوحدة األمة، وكسر حواجز الشام  على هذه األمة بثورة سبحانه وتعاىل لقد مّن اهلل: أيها المسلمون في شام الخير
 بكم هافكونوا عند حسن ظن ،سبحانه ق لنصر اهللتشوَّ ت تكم أمةمأ إن ".هي هلل هي هلل"بكلمتها املدوية مث صدعت ... يكس بيكوسا
كونوا على مستوى و ... ، وأنِعْم هبا من راية وإقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة، وإعالء راية رسول اهلل الطاغية بشار حكم سقا إل

ليس يف دعوته هذه ف. الصكم كمعاذ اخلطيب هذاالصراع الذي يريده اهلل لكم، وال تَدعوا أحداً يرقص على جراحكم ويدعي أنه إمنا يريد خ
ال  ت ِهُنوا و ال  و  ﴿: قال تعاىل. سوى صرب ساعةبإذن اهلل لكم إال ذل التنازل واالستسالم ألعدائكم وإنقاذ الطاغية الذي مل يبَق للقضاء عليه 

ْعل م  * ت ْحز نُوا و أ نُتُم األ ْعل ْون  ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنين   ا ب  ْين  النَّاِس و لِي   اِوُله  اللَُّه  ِإن ي ْمس ْسُكْم ق  ْرٌح ف  ق ْد م سَّ اْلق ْوم  ق  ْرٌح مِّثْ ُلُه و تِْلك  األ يَّاُم نُد 
اء و الالَِّذين  آم ُنوْا و ي  تَِّخذ  ِمنُكْم ُشه    .﴾لَُّه ال  ُيِحبُّ الظَّاِلِمين  د 


