
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 شّران مستطريان يف قَ َرن

 ومفاوضات يف اخلارج السعودي! "ُهدانت" يف الداخل السوري...

ربعاء من حي الوعر، آخر نقاط سيطرهتم يف مدينة محص يف وسط سوراي، تنفيذا ألخرج املئات من مقاتلي املعارضة واملدنيني ا)
كد مراسل لوكالة فرانس برس... وواكبت مم املتحدة، وفق ما أألشراف اة إبلني عن احلكومسبوع املاضي مع ممثألالتفاق مت إبرامه ا

ىل آليات اتبعة إضافة إلمم املتحدة، ابألمحر السوري وعشر سيارات رابعية الدفع اتبعة لألسعاف اتبعة للهالل اإاحلافالت عشر سيارات 
مم املتحدة بني مقاتلي املعارضة والنظام ألشراف اإبليه إلذي مت التوصل وينص االتفاق ا للجيش السوري، وفق مراسل فرانس برس...

لفي مقاتل وعائالت مدنية من حي الوعر... وقال مدير املرصد السوري حلقوق أول/ديسمرب على رحيل ألول من كانون األالسوري يف ا
، مث ابجتاه ىل قلعة املضيق يف حمافظة محاةإص ومنها ىل مدينة محإن الباصات ستتوجه إنسان رامي عبد الرمحن لوكالة فرانس برس إلا

 م...09/12/2015نتيكارلو الدولية مو ( برزها جبهة النصرة منذ الصيف املاضيأدلب اليت تسيطر عليها فصائل جيش الفتح و إحمافظة 

كم انتقايل لدولة مدنية علمانية ويف هذه األايم نفسها انعقد مؤمتر املعارضة يف الرايض إلجياد "صناعة" وفد يفاوض النظام على ح
)انطلقت يف الرايض اليوم اجتماعات املعارضة السورية السياسية والعسكرية هبدف التوصل إىل موقف يف الشام عقر دار اإلسالم! 

للمشاركة يف  ويسعى املشاركون إىل التوافق حول مبادئ احلل السياسي وتشكيل وفد. موّحد، حبضور وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري
ول من يناير... وعقد عدد من املعارضني الثالاثء اجتماعات ل الكربى بعقدها بينهما حبلول األمفاوضات حمتملة مع النظام ترغب الدو 

 م.09/12/2015متهيدية غري رمسية، حضر جانباً منها دبلوماسيون غربيون وروس يف فندق "إنرتكونتيننتال" يف الرايض ..( العربية نت، 

"استجابة لدعوة من حكومة حيث صدر البيان اخلتامي وجاء فيه: ) 10،9/12/2015واستمرت االجتماعات األربعاء واخلميس 
 ...، وذلك هبدف توحيديف مدينة الرايض، اليوم اخلميس اململكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة واملعارضة السورية اجتماعاً موسعاً 

وأعرب اجملتمعون عن  ...1ة مشرتكة حول احلل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على "بيان جنيفالصفوف، والوصول إىل رؤي
وتعهد اجملتمعون  متسكهم بوحدة األراضي السورية، وإمياهنم مبدنية الدولة السورية، كما عرّب املشاركون عن التزامهم آبلية الدميقراطية...

لة السورية... واتفق املشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو أتسيس دولة تقوم على مبدأ ابلعمل على احلفاظ على مؤسسات الدو 
وأبدى اجملتمعون استعدادهم  فيه، أو يف أي ترتيبات سياسية قادمة... ن  املواطنة، دون أن يكون لبشار األسد، وأركان ورموز نظامه، مكا

والقرارات الدولية  2012حزيران  30الصادر بتاريخ  1ك استنادًا إىل بيان جنيفللدخول يف مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذل
واس،  24ذات العالقة... وجيب أن يغادر بشار األسد، وأركان ورموز حكمه، سدة احلكم مع بداية املرحلة االنتقالية".( 

10/12/2015. 

إن وفدا من  - الذي ترأس املؤمتر -عبد العزيز الصقر  مساء اخلميس، قال رئيس مركز اخلليج لألحباث )ويف مؤمتر صحفي عقده
املقبل. ويف سياق متصل، أكد الصقر أنه مت توقيع البيان  /ينايركانون الثاين األايم العشرة األوىل من  املعارضة سيلتقي بوفد من النظام يف

التابعة للمعارضة املسلحة، ممثلة ابلقيادي يف احلركة لبيب النحاس، وذلك  حركة أحرار الشاماخلتامي من قبل كافة املشاركني، مبا يف ذلك 
عضوا، بينهم  32وينص االتفاق على تشكيل اهليئة العليا من  أهنا قررت االنسحاب من املؤمتر... تويرتبعد أن أعلنت احلركة على موقع 

 م.11/12/2015اجلزيرة نت  (عشرة للفصائل وتسعة لالئتالف ومخسة هليئة التنسيق ومثانية مستقلني.

إن الذي يتدبر جمرايت تلك اهلدانت وتلك املفاوضات جيد أهنا نتاج خمططات خبيثة حاقدة على الشام عقر دار اإلسالم، حتوك 
خيوطها دول الغرب والشرق بزعامة أمريكا احلاقدة على اإلسالم واملسلمني، وأن الذي يزودها بتلك اخليوط هم العمالء واألدوات من 
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وأعوانه، واحلكام العمالء يف البالد اجملاورة، وبعض أطياف املعارضة السياسية والعسكرية اليت تلبس لبوس املقاومة للطاغية نظام الطاغية 
واحلرمات اليت انتهكت كانت نسياً منسيا، وأصبحت عندهم أثراً بعد  ،فتفاوضه، وكأن الدماء اليت سالت فتهادنه، وتلبس لبوس املعارضة

مال قذر أو هيكل لكرسي منكسر! إن هذه اهلدانت ومؤمتر الرايض للمعارضة خيرجان من مشكاة واحدة ضد الشام عني لقاء حفنة من 
 وأهله:

واي ليتها مقابل أن يبقى املهادنون يف أماكنهم آمنني بل هي لريحلوا إىل حيث  ،هي تسليم البالد والعباد للطاغية* أما اهلدانت ف
هبم بصنوف األسلحة من كل حدب وصوب... يشرتطون يف هدنة الزبداين أن يذهب املهادنون يتجمعون يف مكان حمدود ليسهل ضر 

إىل الشمال حنو إدلب ويشرتطون يف هدنة الوعر كذلك أن يذهب املهادنون إىل الشمال حنو إدلب! وكل عاقل يعلم أن نكث النظام 
م، ونقضها كلما تراءى له أن يف نقضها 2011اهلدنة منذ عام من  لعهوده أهون عليه من رد طرفه! فقد سبق أن عقد النظام أعداداً 

، هدنة 18/10/2012، هدنة األخضر اإلبراهيمي خالل فرتة عيد األضحى يف 10/4/2012مصلحة له، فكانت هدنة كويف أانن يف 
الشمايل، ويف بلديت ، هدنة يف بلديت كفراي والفوعة بريف إدلب 9/2014، هدنة حي القابون يف شهر 1/2014حي برزة يف شهر 

، وقضى اتفاق الزبداين إبخراج كل املسلحني والراغبني من املدنيني من منطقة الزبداين 20/9/2015الزبداين ومضااي بريف دمشق يف 
وكذلك  قضى االتفاق إبخراج مسلحي املعارضة من احلي جتاه  ،2015 /ديسمربكانون األولواآلن هدنة حي الوعر  ابجتاه إدلب...! 

إدلب... ومع بدء تنفيذ اتفاق الوعر، تصبح كافة أحياء مدينة محص اليت أطلق عليها سابقا "عاصمة الثورة" إثر اندالع  ريف
.. وهكذا هدنة جتر هدنة حىت يرتد خروج املعارضة على .، تصبح حتت سيطرة اجليش السوري2011االحتجاجات ضد النظام عام 

﴾ َكالَِّتي نَ َقَضت  ﴿الطاغية إىل الوراء  ٍة َأن َكاًثا  .َغز ََلَا مين  بَ ع دي قُ وَّ
إن املهادانت اجلارية هي من وسائل النظام إلطالة عمره، وامتداد سلطانه بعد أن احنسر، فتتهيأ هبدوء الظروف لبديله الذي ُيصنع 

وجيري ) توسيع اهلدانت بصورة أكرب . ولذلك فقد ابرك الرئيس األمريكي هدنة الوعر ودعا إىلأتباعهايف مؤمتر الرايض على عيون أمريكا و 
ىل مناطق تسيطر عليها املعارضة املسلحة يف الشمال الغريب قرب احلدود الرتكية مبوجب االتفاق وهو منوذج نقل املقاتلني وأسرهم إ

 ...2015ديسمرب كانون األول/  9 ،رويرتز (وابما إهنا ميكن أن تنفذ يف سوراي مبعدل أكرب.هدنة تطبق يف مناطق بعينها قال أ التفاقات
حنذرهم من أن اهلدنة  ،ه إال هللا وأن حممدًا رسول هللاإل وخباصة تلك احلركات اليت تشهد أن ال ،حنذر أولئك الراكضني خلف اهلدنة إننا

ُيسلموا أنفسهم وننصحهم أن ال  ،ج من أماكنهم ليتمدد فيها النظامهي شرك جتمعهم فيه للقضاء عليهم انهيك عن إخراجهم ابلتدري
ٍد »: ملسو هيلع هللا ىلصوأهليهم للنظام فال عهد له وقد جربوه أكثر من مرة يف نقض عهده كما ذكران آنفاً، وكما قال  ٍر َواحي ميُن مين  ُجح  اَل يُ ل دَُغ املُؤ 

ي   ، فكيف فيمن يلدغ مرات؟!...أخرجه البخاري« َمرَّتَ ي 

ملعارضة ملفاوضة النظام وأن يبقى بشار خالل مرحلة املفاوضات بعد أن  * وأما مؤمتر الرايض فواضح من بيانه أنه يشكل وفداً من ا
، أي إقامة هيئة حكم 1كانوا يرفضون! وأنه ينص على إنشاء دولة مدنية علمانية آبلية دميقراطية... وأن أساس احلل فيه هو جنيف

اء من احلكومة احلالية واملعارضة ومن اجملموعات األخرى، انتقالية. وأن متارس هيئة احلكم االنتقالية كامل السلطات التنفيذية. وتضم أعض
برز وجيب أن ُتشّكل على أساس املوافقة املتبادلة... مع استمرار املؤسسات احلكومية... وتقيم هذه اهليئة دولة دميقراطية تعددية... هذه أ

 ما يف بيان املؤمتر.

مريكا يف جعل صنائعها من ائتالف وفصائل معتدلة أو أنه بعد أن فشلت أ تبنيإن إنعام النظر يف خلفيات املؤمتر ودواعي انعقاده ي
ن معدلة جتد قبواًل من أهل الشام، فتكون العميل البديل التايل للعميل احلايل، عمدت إىل طاغيٍة يف أرٍض طاهرة ظنًا منها أنه يستطيع أ

ن كريي املؤمتر: )ويف ابريس قال جون كريي "إن احملاداثت اليت ينجح فيما فشلت فيه ألنه ميلك التمويل والتضليل، ولذلك فقد مدح جو 
تقودها السعودية لتوحيد صفوف املعارضة السورية حققت تقدما يف خطوة هامة على طريق دفع املفاوضات السياسية الرامية إىل إهناء 
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لو قال بدولة مدنية وهو يتزّّي بزي ي ، وذلك ظنًا من أمريكا أن امللك السعودم10/12/2015"( رويرتز عريب، .الصراع السوري
له  املسلمني فإنه يُقبل منه أكثر من أن يُقبل من علوج الكفار املستعمرين، وهذا الظن يُردي أهله، فإن احلق أبلج، وال يستطيُع خداَع أه

 أو منافق... كافر  

ث ما يعلنون، فإن رجال الشام ليس هم إن مؤمتر الرايض حيمل فشله معه، سواء أكان ذلك من حيث اجملتمعون أم كان من حي
حول املال والضالل... إن رجال الشام هم أسودها الذين تعرفهم األمة بصدقهم وإخالصهم،  "إنرتكونتيننتال"أولئك املتحلقني يف 

إهنم الذين يريدون للشام  (، هلل ويعرفوهنا أبهنا ال تعدم اخلري إىل يوم القيامة، هم الذين صدعوا ويصدعون بقلوهبم وأفواههم )هي هلل هي
لشَّامي »أن تكون:  ملسو هيلع هللا ىلصكما حيب هلا هللا سبحانه ورسوله  ََلمي ِبي ُر َداري اْل يس  أخرجه الطرباين يف الكبري عن سلمة بن نفيل... وليس هم  «ُعق 

يفاوض نظامه!  له مكااًن اليقبل  املخادعني الذين يقولون مبفاوضة النظام ويف الوقت نفسه يقولون أبن ال مكان لرأس النظام فإن من ال
 وليس هم الذين مُتلى عليهم )الدولة املدنية العلمانية( فينكسون رؤوسهم ابملوافقة يف الوقت الذي يزعمون فيه أهنم إسالميون! وليس هم

ُم إيالَّ ّلِليَّي﴾﴿إي  الذين يقولون بدميقراطية التحليل والتحرمي حبكم البشر بداًل من حكم رب البشر، وهللا أحكم احلاكمني يقول: ُك   .ني اْل 

إن ملك السعودية وسيده وقائده ومن آزره من احلكام متربر ما هم فيه، وسيدركون أن الشام عصية عليهم، عصية على علمانيتهم، 
ا قال القوي عصيرة على دولتهم املدنية، وحىت لو كسبوا جولة على غفلة من أهل الشام فلن يستقر هلم قرار مهما طغوا وأجرموا بل كم

َا َكانُوا ََي ُكُروَن﴾العزيز  َرُموا َصَغاٌر عين َد اّلِلَّي َوَعَذاٌب َشدييٌد ِبي يُب الَّذييَن َأج   .﴿َسُيصي

وكما حذران أولئك املهادنني للطاغية فإننا حنذر أصحاب مؤمتر الرايض وممثليهم للتفاوض مع النظام، وأصحاب دعوى الدولة 
الشام أرض طاهرة لن تقبل املتآمرين عليها، بل تلفظهم وتنفي خبثها ولو بعد حني، وعندها سيحيط هبم املدنية، حنذرهم أبن أرض 

 خسران الدنيا واآلخرة، وذلك هو اخلسران املبني.

 إننا نتوجه إليكم أيها املؤمترون، وقد انفض مؤمتركم وحتللتم من عباءة ملك السعودية فأصبحتم بعيدين عن عصاه، فتدبروا أمركم
جيداً، فإنكم ال شك تعلمون أن املفاوضة مع النظام هي خيانة بعد كل ما صنعه من جرائم طالت البشر والشجر واحلجر، وتعلمون 

اخلالفة أيضًا أن املناداة ابلدولة املدنية العلمانية جرمية فأنتم مسلمون، واإلسالم يفرض احلكم مبا أنزل هللا، ونظام احلكم يف اإلسالم هو 
... فعودوا إىل رشدكم والرجوع إىل احلق فضيلة، ملسو هيلع هللا ىلص، وهو قادم إبذن هللا بسواعد املؤمنني حيث وعُد هللا سبحانه وبشرى رسوله الراشدة

برفض اهلدنة مع النظام ورفض مؤمتر التفاوض املخزي املذل، فهل ذنب له، فهل منكم رجل رشيد يصدع والتائب من الذنب كمن ال 
يٌد﴾... ﴿َألَي َس مين كُ منكم؟ هل؟  أما أنتم أيها املخلصون الصادقون يف أرض الشام، فال تيأسوا من رمحة هللا... واثبتوا على م  َرُجٌل َرشي

احلق الذي أنتم عليه، فإن للباطل جولة وللحق جوالت، وثورتكم هي حبق كاشفة فاضحة، فقد كشفت املتآمرين وفضحت املنافقني، 
 ينخدع هبم إال غافل وال أيمن مكرهم إال جاهل.وأصبحوا كلُّهم يف العراء سواء، فال 

إن حزب التحرير الرائد الذي ال يكذب أهله يصل ليله بنهاره عاماًل معكم وبكم إلحباط خمططات أعداء اإلسالم واملسلمني، 
ميُنوَن * بيَنص ري اّلِلَّي ﴿َويَ و  والستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة الراشدة، فانصروه وآزروه لنشهد بزوغ فجر اخلالفة معاً  َرُح ال ُمؤ  َمئيٍذ يَ ف 

يُم﴾.  يَ ن ُصُر َمن  َيَشاُء َوُهَو ال َعزييُز الرَّحي

 هـ1437التاسع والعشرون من صفر اخلري 

 حزب التحرير      م                                                                                   11/12/2015
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