
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 االئتالف الوطين وهيئة التنسيق الوطين
 (3حيادَّان هللا ورسوله ابلسري يف ركاب احلل األمريكي متهيداً ملؤمتر )جنيف

م، عقد "االئتالف الوطين" و"هيئة التنسيق الوطنية" مباحثات يف بروكسل، وأعلنا يف هنايته 24/7/2015 – 22بتاريخ 
هما إىل خارطة طريق أمريكية إلنقاذ سوراي، وجدَّدا فيه أتكيدمها على أن احلل السياسي يف سوراي يكون يف بيان صحفي توصل

برعاية األمم املتحدة األمريكية على أساس تطبيق بيان جنيف األمريكي  السوريون أبنفسهممن خالل عملية سياسية يتوالها 
واستنادًا إىل قرارات جملس األمن األمريكية ذات الصلة مبا فيها القرار بكامل بنوده بدءًا بتشكيل "هيئة احلكم االنتقالية" 

2170. 

ليس من جديد يف هذا البيان سوى "جتديد أتكيد" كل من االئتالف الوطين وهيئة التنسيق الوطنية على عمالتهما 
طين هو ائتالف ابالسم، فال خيلو ألمريكا، والسري يف خارطة طريقها كسائق ابألجرة، ومن املعروف الشائع أن االئتالف الو 

اجتماع من اجتماعاته من اخلصومات الشديدة بني أعضائه أنفسهم، فكيف يتفق مع هيئة التنسيق الوطنية الشديدة الوالء 
( واليت تريد أن حترف بوصلة القتال يف هذه املرحلة من قتال 3كية ابلتمهيد ملؤمتر )جنيفير لسفاح بشار؟!! إهنا األوامر األمل

نظام اإلجرام، نظام السفاح بشار، إىل االقتتال احلرام، اقتتال العار بني الفصائل املقاتلة، حبجة "مكافحة اإلرهاب بكافة 
 األجانبالذي ينص على قمع تدفق املقاتلني  2170أشكاله وصوره"، مبا فيها اجلهات اليت نص عليها قرار جملس األمن 

وهنا أييت أتكيدمها على أن احلل يتواله السوريون  .يصبح الرفيق بشار رفيق درب هلماوهبذا  .اإلرهابيني وتقدميهم للعدالة
أبنفسهم أتكيدًا على السري يف املخطط األمريكي اجلهنمي الذي يريد أن جيعل من سوراي كلها أرضًا حمروقة، ومن شعبها شعباً 

 .د والعبادالممزقاً، وهذا ما تسعى إليه أمريكا يف خمططها للمنطقة: تقسيم الب

كذلك مل يكتفيا ابالنصياع لإلرادة األمريكية اليت تعادي املسلمني وتعادي دينهم إبقصائه وتشويهه، بل نرامها قد أخذا 
على عاتقهما القيام ابلسمسرة لكل ذلك، فقد جاء يف البيان: "إهنما يؤكدان سعيهما لتوحيد رؤية قوى الثورة واملعارضة السورية 

 ."عريف خبارطة الطريق إلنقاذ سورايوإهنما سيواصالن بذل كافة اجلهود للت ...ي يف سوراياسحول احلل السي

 .حنن نعرف أن هؤالء ساقطون عندكم، ولكن ال تستهينوا بشر أعماهلم أيها املسلمون الصابرون يف سوراي الشام:
ها وأدواهتا تكون مرفوضة يف البداية من قبل فأمريكا هكذا تستعمر الشعوب وأبمثال هؤالء، فهي تتوصل إىل قرارات عرب عمالئ

وما قبول مؤمتر جنيف  .الناس؛ حىت إذا أقرهتا عملت على إجياد األوضاع احلرجة اليت تضغط على الناس لقبوهلا أبلف مربر ومربر
إن  ...قبلي لسورايعنكم ببعيد؛ ففي البداية كان يوجد رفض واسع له، أما اآلن فأصبح يعترب عند العمالء منطلقاً ألي حل مست

أمريكا تعمل بشكل مكشوف على إعادة إنتاج هذا النظام بنظام شر منه مثلما عملت على اجمليء بنظام السيسي القمعي 
 .بديالً عن نظام مبارك

وأول ما  .إن أمريكا ميكن التغلب عليها ابلتغلب على عمالئها من أمثال هؤالء أيها املسلمون املخلصون هلل ولدينهم:
مطلوب منكم هو التربؤ من هؤالء عالنية، وإدانتهم ابلعمالة ألمريكا واخليانة للمسلمني ولدينهم صراحة، وأهنم ال ميثلونكم هو 
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فهؤالء ال يقلون خطرًا عن بشار، وكل واحد منهم يطمع أن يكون هو اآلخر الذي سيقوم مقامه والبديل  .بل ميثلون أعداءكم
 ...ء من "االئتالف" و"التنسيق" ال خيتلفون بشيء عن سائر حكام املسلمنيإن هؤالء العمال .الذي سيحل حمله

إن الوعي على هذا الواقع هو من الدين، وإن هذه األوضاع الشديدة الوطأة على  أيها املسلمون يف األض املباركة:
سلمني، واملستهدف األكرب فيها املسلمني مل تعد مقتصرة على املسلمني يف سوراي فحسب، بل هي متتد لتستهدف كافة بالد امل

مشروعهم إلقامة اخلالفة، وهذه اهلجمة الدولية الشرسة على اإلسالم ومشروعه، والذي تتزعم حتالفه هو دينهم، وحتديدًا هو 
أمريكا ال يستطيع أن يواجهه ويتغلب عليه إال مشروع اخلالفة فقط؛ ألنه الوحيد الذي ميكن أن جيمع املسلمني يف خمتلف 

وهذا يعلمه متامًا الغرب  .إمكاانت الدول العدوة جمتمعةبالدهم على صعيد واحد، والذي ميلك إمكاانت هي أقوى من كل 
وتعلمه أمريكا وكل الدول الفاعلة على املسرح الدويل؛ لذلك حياربونه بال هوادة، حياربونه ابإلقصاء والتشويه واللغو فيه، ولكن  

عد النبوة، وتعين عندهم مثل خالفة أيب إذ إن مرتبة اخلالفة الراشدة يف دخيلة املسلمني أتيت ب .كيدهم بعون هللا سيكون يف تباب
، ملسو هيلع هللا ىلصوعلى هذا، فإن احلل مبتناولنا، وإنه من هللا، وعلى طريقة رسول هللا  .بكر وعمر وعثمان وعلي، رضي هللا عنهم أمجعني

دولة اخلالفة وهو قد استوى على أركانه وال ينقصه إال أن ينضم أهل القوة من املؤمنني كأنصار لدين هللا إىل أهل الدعوة إلقامة 
الراشدة على منهاج النبوة، فمع وجود احلاضنة الشعبية ميكن ألمر هللا أن يقوم بتوفيق منه؛ وهبذا يكرمنا هللا سبحانه وتعاىل أبن 

مث تكون خالفة على » :ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوله  «عقر دار اإلسالم ابلشام»: ملسو هيلع هللا ىلصحيقق على أيدينا عدة بشارات منها قول رسول هللا 
ومنها  «...تقاتلكم يهود فتقتلوهنم»: ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوله  .وذلك مباشرة بعد احلكم اجلربي الذي نعيش فيه اليوم «منهاج النبوة

 .«وسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها إن هللا زوى يل األرض مشارقها ومغارهبا،»: ملسو هيلع هللا ىلصأن يعمَّ اإلسالم العامل وذلك بقوله 

يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ ِبَِفْ َواِهِهْم َواَّللَُّ ُمِتمُّ ﴿وا ابلقول والفعل قول ربكم: فكونوا أيها املسلمون أهاًل هلذا اإلكرام، وصد ِّق
يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمشْ 8نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن ) ( اَي 9رُِكوَن )( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه اِبْْلَُدى َوِديِن احْلَقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 

( تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوُِتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ 10َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِِتَارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم )
ُتْم تَ عْ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ ( يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َِتِْري ِمْن ََتِْتَها اأْلَنْ َهاُر 11َلُموَن )ِبَِْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

ِر اْلُمْؤمِ 12َوَمَساِكَن طَيِ َبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) ( اَي 13ِننَي )( َوُأْخَرى َتُِبُّونَ َها َنْصٌر ِمَن اَّللَِّ َوفَ ْتٌح َقرِيٌب َوَبشِ 
ََُْن َأْنَصاُر اَّللَِّ َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا َأْنَصاَر اَّللَِّ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ ِلْلَحَوارِيِ نَي َمْن َأْنَصاِري ِإَل   اَّللَِّ قَاَل احْلََوارِيُّوَن 

ِهْم فََأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ فَآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبيِن ِإْسَرائِيَل وََكَفَرْت طَا  .سورة الصف .﴾ئَِفٌة فَأَيَّْدََن الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِ 
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