
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 على سوراي، فرض "نظام علماين تعددي دميقراطي" مؤمتر فيينا ىدفو:
 وحماربة الداعني إلقامة دولة اخلالفة الراشدة ابسم "حماربة اإلرىاب"

ـ، عقد يف فيينا عاصمة النمسا االجتماع الثاين ادلوسع إلجياد حل للوضع يف سوراي، 30/10/2015يـو اجلمعة يف 
يف ختامو إىل مجع . كقد دَعوا إضافة لألمم ادلتحدة كاالحتاد األكركيب دكلة على رأسهم أمريكا، 11ك حبضور دمثلني لػ كذل

أجل عملية سياسية تقود إىل تشكيل حكومة جديرة ابلثقة كغري طائفية  حوؿ طاكلة حوار من سورايادلعارضة كاحلكومة يف 
كما دعوا إىل ىدنة يف كل أحناء البالد، كاتفقوا على  كال تقصي أحدان، يعقبها كضع دستور جديد كإجراء االنتخاابت،

 .حتديد موعد للقاء جديد بعد أسبوعني

ـ إال يف بعض التفاصيل 2012رل أنو يف أساسو ال خيتلف عن مؤدتر جنيف الذم مت عقده يف كالناظر يف ىذا ادلؤدتر ي
كبريان حدث على  اليت ال يعوَّؿ عليها، أما من يتابع األكضاع السياسية كالعسكرية اجلارية على األرض، يرل أف ىناؾ اختالفان 

لة من أمرىا، كأعطت الضوء األخضر لعميلها بشار لكي بني ادلؤدترين. ففي مؤدتر جنيف مل تكن أمريكا يف عج األرض ما
يفتك ابلناس كيقضي على ثورهتم، كأمَّنت لو كل الدعم العسكرم كالسياسي عن طريق عمالئها يف ادلنطقة، كتغاضت عن  

كسائل  كل جرائمو؛ إال أنو فشل يف إخضاع أىل الشاـ ككسر إرادهتم، كفشلت معو كل من إيراف كركسيا اللتني أمداته بكل
شر اخلوؼ لدل دكائر القرار القتل كالتدمري، ككصل احلاؿ أبكابما إىل التصريح أبنو يتوقع سقوط النظاـ السورم ادلفاجئ، كانت

كي كاألكركيب كالركسي من اهنيار مفاجئ للجيش السورم النظامي كتفككو قبل هناية العاـ اجلارم، كاخلوؼ من ملء رياألم
ى عدـ جتاكز كثريان عل اخلوؼ أكثر من ريف دمشق لقربو من العاصمة؛ لذلك ُشددت القبضةاإلسالميني للفراغ، كنشأ 

كا لتمنع قوات ادلعارضة ادلسلحة من احتالؿ العاصمة؛ كمن مث جاء التدخل العسكرم الركسي ير خطوط محر كضعتها أم
دكاف الركسي السافر على ادلسلمني يف سوراي، ـ الفشل اإليراين، كادلالحظ أف ىذا العاشر لينقذ أمريكا كعميلها، كيعوِّ ادلب

ظاىران جاء حتت عنواف حماربة داعش، بينما ركز كل غاراتو على ادلناطق اليت حتمي طائفة النظاـ، كعلى ادلناطق اليت دتنع 
 ط العاصمة كدرعا كالريف الدمشقي.سقوط النظاـ بسقو 

الذم سطره ادلقاتلوف ادلسلموف أماـ ىذا العدكاف، كالذم كىنا ال بد من الوقوؼ أماـ االستبساؿ البطويل األسطورم 
الركسية الوحشية، كأف تتم مر الغارات أجرب األطراؼ الدكلية على ادلسارعة يف عقد مؤدتر فيينا، مع أف ادلقرر كاف أف تست

ا أطراؼ ذم دعىو التالؿ حلب؛ كلكنو الفشل من جديد استعادة ادلناطق اليت حتيط مبنطقة رأس النظاـ، كأف يتم اح
دكف أف يكشف ادلستور إال أف جوف   ...ككضع دستور ...أف بياف ادلؤدتر ذكر تشكيل حكومةكمع  ،العدكاف إىل ىذا ادلؤدتر

"دكؿ  حيث قاؿ كريم 22/10/2015كاف قد كشف ىذا ادلستور يـو اخلميس  !ركؼ" الفمساعدهك"كريم قائد ادلؤدتر 
مشددان على "ضركرة حماربة الفصائل  حدة ذات نظاـ علماين تعددم دديقراطي"،الرابعية الدكلية اتفقت على سوراي مو 

الرافضة للحل السلمي يف سوراي". كىذا يعين أهنم اتفقوا على أف يكوف نظاـ احلكم اجلديد القدمي ألىل سوراي ادلسلمني 
ئل اليت ترفضو. كحني نعلم أنو ال يوجد سول خمالفان لدين هللا سبحانو كتعاىل، كحماربة كافة الفصا ادلؤمنني مدنيان علمانيان 

الدعوة كالعمل إلقامة اخلالفة الراشدة كمشركع جيتمع عليو ادلسلموف يف سوراي، فإان نعلم حينها أف ادلقصود من احلرب ىو 
ُ ُمِتمُّ نُ : ﴿إجهاض ىذا ادلشركع الرابين  .﴾ورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اَّللِه ِبَِفْ َواِىِهْم َواَّلله

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
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 :أيها املسلمون يف سوراي الشام عقر دار اإلسالم
ىا أنتم أكالء تركف كيف أف الغرب الكافر يعمل على رسم مستقبلكم كحتديد نظاـ حكمكم؛ فيحدده ىو أبنو نظاـ 

تركف كيف يدعم عميلو اجملـر بشار كديده بكافة أسباب احلياة رغم كل اجملازر اليت ارتكبها  علماين دديقراطي... كىا أنتم أكالء
يف حقكم، كاليت مل تكن إال بضوء أخضر من أسياده... كىا أنتم أكالء تركف كيف أف حكاـ ادلسلمني الذين يدَّعوف دعمهم 

ائكم كتضحياتكم... كىا أنتم أكالء تركف كيف لكم يسريكف مع أسيادىم يف حتقيق مصاحلهم خطوة خطوة على حساب دم
أف الغرب الكافر حياكؿ أف يضللنا عن ىدفو يف فرض النظاـ العلماين الدديقراطي جبعل ادلشكلة تنحصر يف تسليط الضوء 

 على مصري عميلو بشار كمستقبلو، كجعلو حمور التفاكض كأساس احلل...

 م:أيها املسلمون يف سوراي الشام عقر دار اإلسال

ىل يعقل أف تقبلوا أف تكوف أمريكا كركسيا، كمها قران شيطاف رجيم، راعية لسالمكم كأمنكم، كمىت كاف يرعى الذئب 
الغنم؟! إف احلل بيدكم كليس بيد أعدائكم، إنو يف دينكم كليس يف القانوف الدكيل، كمن عند هللا كحده كليس من عند 

عفاء، بل أنتم أقوايء ابهلل، كيعرؼ ذلك العدك قبل الصديق، فأنتم الذين كقفتم كإايكم أف تنخدعوا مبقولة إنكم ض أعدائو...
أماـ جربكت ىذا النظاـ الفاجر فأفشلتموه، ككقفتم أماـ التدخل اإليراين احلاقد فجعلتموه يقف عاجزان ال يستطيع أف يتقدـ  

ي من بداايتو، كجتعلونو ينتصر فقط ابلبياانت كيلو مًتان كاحدان أماـ صمودكم األسطورم، كىا أنتم تفشلوف التدخل الركس
 .العسكرية الكاذبة

إف صمودكم ىذا أصبح مصدر خوؼ الغرب كالشرؽ؛ ألهنم يعلموف أف اإلدياف ابهلل كحده ىو الذم جيعلكم أبطاالن، 
، كتبتغوف جنتو كأنكم حتتسبوف عند هللا استشهاد أكالدكم كآابئكم كأمهاتكم كإخوانكم... كدمار بيوتكم كخراب معيشتكم

كختافوف عذابو؛ كلكن الذم ما زاؿ ينقصنا حىت حنقق االنتصار كالغلبة على عدكان إمنا ىو تبين مشركع كاضح منبثق من 
.  ملسو هيلع هللا ىلص عقيدة اإلسالـ، مشركع اخلالفة الراشدة اليت بشر هبا رسوؿ هللا  أهنا ستكوف بعد احلكم اجلربم الذم نعيشو اليـو

اليت يوجب هللا علينا التقيد هبا، كلتتوحد قوتنا مع حاضنتنا الشعبية إلقامة اخلالفة بعد أف  ملسو هيلع هللا ىلص  فلنسر على طريقة رسوؿ هللا
لألمة اإلسالمية مشركع دستور لدكلة اخلالفة مستنَبطان مجيعو من ادلصادر  حزب التحريرصارت رأاين عامان. ىذا كقد قدَّـ 

يتوحدكف عليو، كخاصة بعد أف صارت  ملسو هيلع هللا ىلص ر كأنصار رسوؿ هللا الشرعية ادلعتربة، كىذا ادلشركع ال زاؿ حباجة إىل أنصا
ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإََل اَّللِه َعَلى ﴿اخلالفة الراشدة مطلبان ألىايل الشاـ عامة، كمطلبان لألمة اإلسالمية مجعاء. قاؿ تعاىل: 

 .﴾َن اْلُمْشرِِكنيَ َبِصريٍَة َأََن َوَمِن ات هبَ َعِِن َوُسْبَحاَن اَّللِه َوَما َأََن مِ 
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