بسم هللا الرمحن الرحيم

أيها املسلمون إن درع الفرات وغصن الزيتون مث نبع السالم
كلها خطوات يف سلسلة إعادة احلياة إىل بنية النظام!
إن ما فعله ويفعله أردوغان هو تنفيذ ملا تريده أمريكا من تثبيت نظام الطاغية يف سوراي أبيد خبيثة دولية وإقليمية وحملية،
وذلك بعد أن صعقت هتافات الناس ومقاومتهم النظام وأمريكا من ورائه ،وأعوانا من روسيا إىل إيران مث تركيا أردوغان وفصائله
املتآمرة معه يف تنفيذ خطط أمريكا لتثبيت النظام العلماين اجلامث يف حاضرة الشام! لقد سبق أن أصدران عن وسائل أردوغان
اخلادعة يف درع الفرات وغصن الزيتون ما يكشف الغطاء عن أعني املخدوعني واملضبوعني جبعجعة أردوغان ظنا منهم أنه انصر هلم
ضد طاغية الشام ،فقد أصدران حينها جواب سؤال يف  2016/12/07جاء فيه...( :يضاف إىل ذلك استمرار محلة أردوغان
"درع الفرات" وحماولته جذب املزيد من الفصائل املقاتلة املوالية لرتكيا إىل معركة الباب بعد جرابلس ،وكل ذلك من أجل إضعاف
اجلبهة احلقيقية يف حلب ،واليت يعول عليها يف فك احلصار اخلانق على املدينة وجندهتا) ،وهكذا ضاعت حلب! وكان األصل أن
ترعوي تلك الفصائل ،ولكنها لدغت مرة أخرى من جحر أردوغان نفسه! فسارت معه اثنية يف غصن الزيتون ،وقد أصدران حينها
جواب سؤال يف  2018/01/24جاء فيه...( :وهكذا فإن أردوغان يكرر موضوع درع الفرات لتسهيل دخول النظام إىل حلب،
فقد افتعل غصن الزيتون لتسهيل دخول النظام إىل إدلب ،)...وجاء يف جواب سؤال آخر أصدرانه يف 2018/07/29م:
[...وأما اجلبهة الثانية فقد قادهتا تركيا يف معركة درع الفرات مشايل حلب يف 2016/08/24م ومن مث غصن الزيتون يف
2018/01/20م ،فسهل دخول النظام حلب وجنوب إدلب ،وذلك أن تلك الفصائل أبمر تركيا تركت معاركها مع النظام
واخنرطت يف االقتتال يف الدرع والغصن فضاعت حلب وجنوب إدلب أو كادت!] ،وها هي الفصائل تنخدع للمرة الثالثة من نبع
السالم! حيث أعادت هذه احلملة احلياة للنظام وزادت مكاسبه أبمر من ترامب وضوء أخضر منه( :قال الكاتب واحمللل السياسي
الرتكي ،جواد غوك ،أنه "بال ضوء أخضر" أمريكي ال ميكن لرتكيا أن تتحرك يف شرق الفرات ...متوز نت ،)2019/10/06
وأعلن البيت األبيض (أن القوات األمريكية سوف تنسحب من مشال سوراي مع أتهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك ،وذلك بعد
اتصال هاتفي بني الرئيس األمريكي ترامب ونظريه الرتكي أردوغان ...سي إن إن عريب 2019/10/07م) ،وأتكيدا ألمر أمريكا
ورضاها فقد (أعلن املتحدث ابسم البيت األبيض اليوم الثالاثء ،زايرة مرتقبة للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ألمريكا يف 13
نوفمرب ...املشهد العريب 2019/10/08م) ...أما تصرحيات ترامب ابلعقوابت والتهديدات (فرض الرئيس األمريكي دوانلد ترامب
عقوابت على تركيا يوم االثنني وطالبها بوقف التوغل العسكري يف مشال شرق سوراي ...رويرتز  ،)2019/10/15فهذه
التصرحيات ليست إال ذرا للرماد يف العيون من ابب التضليل ،وإال فكيف يعطيه الضوء األخضر فيستمر أردوغان حبملته مث يهدد
ترامب ابلعقوابت وأيمره بوقف محلته؟ إال إذا أوشك األمر املعطى من ترامب حلملة أردوغان على نايته ،ومن مث فالعقوابت ليست
إال عملية إخراج لذلك! وهكذا فقد قام أردوغان حبملته أبمر من أمريكا ،وسيتوقف عند احلدود اليت مسح له ابلوصول إليها ،سواء
أحقق لنفسه شيئا أم مل حيقق فالغرض هو تنفيذ خمططات أمريكا إبعادة النظام إىل املناطق اليت مل يكن يسيطر عليها وإدخاله رمسيا
ككيان معرتف به دوليا وإقليميا! وتصرحيات القوم تكشف هذا األمر جبالء ووضوح :أكد التحالف الدويل الثالاثء( ،انسحاب
قواته من مدينة منبج ،مشال سوراي .جاء ذلك حبسب ما أعلنه العقيد مايلس يب كاغينس ،املتحدث العسكري ابسم عملية "العزم

الصلب" التابعة للتحالف يف موقع "تويرت" ....عرب  ...)2019/10/15 ،21وجاء يف بيان لوزارة الدفاع الروسية أن (اجليش
احلكومي السوري سيطر ابلكامل على مدينة منبج وحميطها ...فرانس /24أ ف ب  ...)2019/10/15وقد عد أردوغان دخول
اجليش السوري إىل منبج أمرا إجيابيا وليس سلبيا! (كذلك أكد "أردوغان" أن دخول جيش النظام السوري مدينة منبج ليس
سلبيا ...العربية  ...)2019/10/16وقال انئب الرئيس األمريكي( :إنه سوف يقود وفدا إىل تركيا قريبا ،وإن الرئيس األمريكي
حتدث مع نظريه الرتكي أردوغان ،وطالبه ابإلناء الفوري للغزو الرتكي لسوراي ...قناة الغد  ...)2019/10/15وأشارت صحيفة
"مجهورايت" الرتكية ،إىل أن أكار وزير الدفاع الرتكي أفاد (أبن أنقرة تبحث عن سبل للتواصل مع النظام السوري ...عريب ،21
2019/10/15م) ...وأعلنت موسكو (أن حكوميت دمشق وأنقرة ختوضان حوارا مستمرا على أثر العملية العسكرية الرتكية يف
مشال سوراي( ...برتا) وكالة عمون  .)2019/10/15وهكذا تعطي محلة نبع السالم مكاسب جديدة للنظام وتثبيتا لكيانه ،ومتهيدا
للتفاوض معه ،وما كان ليحقق كل ذلك لوال هذه احلمالت املشئومة!
كل ذلك يكشف أن تضحيات أهل سوراي والدماء اليت سفكت واألعراض اليت انتهكت واجلرائم من األتباع واألشياع
واألدوات ...كل ذلك يعد عند تلك األقوام ال قيمة له وال وزن يف سبيل إرضاء أمريكا وخمططاهتا! قاتلهم هللا أىن يؤفكون ...إنم
يظنون هبذه األفعال اخلبيثة أنم سيعيدون أهل الشام إىل أحضان الطغاة أعوان الكفار املستعمرين من جديد ...لكن ظن هذه
الطغمة اخلائنة سريديها إبذن هللا ويردها على أعقاهبا ال تنال خريا ،حيث إن الذين انتفضوا يريدونا مضيئة تنطق حبق "هي هلل ،هي
هلل" ...هؤالء لن هتزهم الصعاب بل تزيدهم قوة على قوة وهم إبذن هللا على سواء يف طريق مستقيم لن يناموا على ضيم خانعني،
ولن يقعدوا على هون مستسلمني ،بل هم الرجال الرجال ،يدركون أن هللا معهم يف السراء والضراء وهلم يف كتاب هللا سبحانه وسرية
رسوله  وما كان عليه الصحب الكرام ،هلم يف كل ذلك دافع لالستمرار يف العمل لتغيري الطغاة وإقامة حكم هللا اخلالفة الراشدة،
فكلما أعسرت عليهم الدنيا جاءهم اليسر فإن مع العسر يسرا ...وكلما ظنت أمريكا وأشياعها أبن النصر هلم أدركوا أن األمر أكرب
مما يظنون فاضطربت أفعاهلم وتعارضت تصرحياهتم وأقواهلم! ومن يتدبر جمرايت األمور جيد يف ذلك درسا وأي درس ،فمع أن صراعا
دوليا يف سوراي يكاد يكون معدوما ،وكذلك إقليميا وحمليا حيث إن أمريكا هي املتحكمة يف كل ذلك ،إال أن أمريكا مل تستطع أن
تصوغ احلكم يف سوراي ويستقر هلا النفوذ طوال عشر سنوات من جتنيد قواهتا وأدواهتا حىت اآلن! إن من تدبر ذلك يعلم أن الباطل
ال بد مهزوم ولو بعد حني ،حىت لو جنح الطغاة يف جولة فسيخسرون جوالت ،وتلك األايم نداوهلا بني الناس...
ويف اخلتام فإن حزب التحرير يناديكم من قلوب ميلؤها الصدق واإلخالص ،وأنفس يسوؤها ما يسوؤكم ويسرها ما يسركم،
وأبصوات حبحت يف نصحكم وتوجيهكم حنو الطريق املستقيم ،فامنعوا أبناءكم من الفصائل وغري الفصائل من االخنداع أبردوغان
وغري أردوغان ،فاحلق أبلج وهو واضح لكل ذي عينني ،فاستمروا يف حترككم لتغيري أنظمة الطغاة ابلعمل الصادق املخلص وحنن
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