
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 لألعداء فأسلموكم والفصائل احلكام من العمالء موبقات وبدت الثلج ذاب وأخريا  
 أعزاء هللا إبذن تعيدكم واعية سياسية قيادة خلف ابحتادكم عملهم وأحبطوا فاعتربوا!

 روسيا فيه توسطت الذي سوراي يف النار إطالق وقف اتفاق قرار على ابإلمجاع) األمن جملس قرار 1/1/2017 اليوم فجر صدر
 اليوم هذا فجر العربية سي يب يب) (...احملتاجة املناطق سكان إىل اإلنسانية املواد إيصال سرعة إىل األمن جملس قرار ودعا. وتركيا

 إىل وأشار ناها،يتب أن دون الرتكية الروسية ابلواثئق علما أخذ األمن جملس أن 2336 الرقم محل الذي القرار وأكد ) (،1/1/2017
 "مكة 23:24 الساعة اجلزيرة) (...األزمة حلل السياسي املسار إىل والعودة سوراي يف العنف إلهناء وأنقرة موسكو جهود يدعم أنه

 يف أمريكا وكالء عليه تفاوض الذي سوراي يف النار إطالق وقف ابتفاق األمن جملس قرار رحب فقد وهكذا (31/12/2016 املكرمة"
 صفقة نتيجة هو األمن جملس من الرتحيب هذا وكان أنقرة، يف املفاوضات يف اشرتكت اليت والفصائل وإيران، وتركيا روسيا السورية األزمة
 عقدها اليت الذل صفقة وفق الطاغية لنظام وتسليمها حلب من لالنسحاب فصائله بدفع أردوغان نظام وزرها محل اليت واخلذالن اخليانة

 )وقف شعب الثالث ذات اجلديدة اةاملأس اتفاقية إىل اليوم أفضت اليت وهي ،2016 آب شهر يف بطرسربغ يف بوتني مع أردوغان
 طرائق يف اخليانية املراحل هذه مرت لقد... (1جنيف بيان إىل استنادا   23/1/2017يف ةستانأ مفاوضات اخلروق، مراقبة النار، طالقإ

 كاد  بل فشلت ولكنها وأشياعها، وحزهبا إيران إىل األوىل املرحلة يف الدور أمريكا لتأوك فقد االتفاقية، هذه إىل وصلت حىت ثالث
 على القضاء يف تنجح مل ذلك ومع استعملته إال وحشيا   سالحا   ترتك فلم اجملرمة، روسيا إىل الثانية املرحلة يف فأوكلتها... ينهار النظام
 إىل السوء يف فسار الشمال، فصائل من كثري  يف حاكمها يتحكم حيث امليدان إىل اتركي إبدخال اخلامتة فكانت... املقاومني عزم مضاء
 حلب من النسحاباب له التابعة الفصائل من الباقية البقية أيمر أن قبل املقاتلني من كثريا    هلا وسحب الفرات، درع جبهة وأشعل مداه،

 اخلطوط يف جعجعة أشبعهم الذي بفعل من؟ وبفعل منازهلم، من قسراي   الناس يُهجَّر أبن قبل من املسلمني بالد يف حتدث مل فاجعة يف
 مث ومن له، استجابت اليت وفصائله وأزالمه أردوغان إبمثها سيبوء مفضوحة فاضحة عملية يف حلب فُسل ِّمت امحرارا ، واألشد احلمر

 ُسفكت اليت الدماء تناست أو ونسيت ر،النها وضح يف بل الليل، عتمة يف ليس ألعدائها، وانصاعت بالدها ضياع على فاوضت
 بتحريرهم للناس خداعها الفصائل هذه تناست أو نسيت... وحجرها شجرها إىل بشرها من ُخر ِّبت اليت والداير انُتهكت اليت واحلرمات

 ...وإجرامه ظلمه ومن وأزالمه النظام من
 بيع صفقة ومشينة، مهينة بيع صفقة يف وذلك بوتني، مع ةواحد طاولة على وفصائله أردوغان نظام جيلس أن رَب الك   حدىإل إهنا

 وُتضاعف جرمية، روسيا جرمية إيران تزيد أن الكرب حدىإل إهنا عليه! بوتني ئيهن نصرا   ذلك ويَ ُعد   حلب، بعد وما حلب وأهل حلب
 لقرار تقدميا   تسليمها ويكون الطاغية، ملنظا حلب ُتسلم أن الكرب حدىإل وإهنا واملقابر! اجملازر يف روسيا وتنافس وحشية، وحشيتها

 كادت  قوة بعد من غزهلا فتنقض النظام، أزالم مع البئيس احلكم تتقاسم خبس، بثمن دينها ابعت اليت الفصائل تلك تتقاسم أبن جنيف
 أستانة يف القاتلة الشؤم وضاتمبفا الرتحيب على املسلمني بالد يف احلكام يتسابق أن الكرب حدىإل وإهنا عني! بعد من أثرا   النظام جتعل

 .يؤفكون أن هللا قاتلهم... غليظ اخليانة يف برابط مقرَّنون وهم ذلك هلم أن   لكن الشام، أهل ينصروا أن بدل وذلك وساللتهما، وجنيف

 لصاحب حىت بل بصر، ذي لكل األمر وظهر والفصائل، احلكام من العمالء موبقات حلب ثلج أذاب لقد :الشام يف األهل أيها
 اجلوار، يف وخباصة احلكام، أولئك من ُخدعتم لقد... عينني لذي الصبح ظهر بل غشاوة، األعني على تبق فلم للبصر، الفاقد البصرية
... املارقني اخلونة أولئك ملال استجابة حلب وغري حلب سلَّمت اليت الفصائل تلك األَخص   واألَخص   تركيا، أردوغان من أَخص   وخباصة

 أمحر خط أو ل من أردوغان من ُلدِّغتم وزرها، محلت هتجري محلة أول ومن نص ها، الفصائل وق عت هدنة أول من الشام أهل اي دِّغتملُ  لقد
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 وقد بكم فكيف مرتني، واحد جحر من يلدغ ال واملؤمن عني، بعد أثرا   وعُده أصبح مث مرتني، تتكرر ال أن َوعد محاة أو ل ومن طمسه،
 بدل بينها فيما تقتتل أعينكم أمام كانت  مديدة، عديدة فصائل من ُلدِّغتم وقد بكم كيف  اجلوار؟ بعد وما اجلوار حكام من مرارا   ُلدغتم

 قُربة! أخذه تَ ُعد   مث القذر املال أهل وَتسب   فرقة، أشد وهي الفرقة نبذ وتزعم تتحد، وال ابلوحدة وتقول لقتاله، خرجت من تقاتل أن

  ليست وحدهتا ولكن تفرقها، وليس وحدهتا هو والدواء الدواء، تناولت مث ومن الداء أدركت إذا إال ثغرا   تسد لن الفصائل هذه إن
 تكفي فال اإلسالم، أساس على خملصة سياسية قيادة خلف الفصائل عتماجت إذا إال هذا يكون ولن فعال، أثر دومنا تقال كلمات

يع ا اّللَِ  ِبَْبلِ  َواْعَتِصم وا﴿ الكرمية اآلية تالوة  هو الفرقة عدم يضمن فالذي ﴾،اْلق ْرآن يَ َتَدبَ ر ونَ  َأَفاَل ﴿ وتدبر تفكر دون ﴾تَ َفَرق وا َوَل  َجَِ
 هكذا... العظيم اإلسالم خط مستقيم، واحد خط يف وتقودها هللا، حببل متسك صادقة سياسية قيادة للفصائل فتكون ابهلل، االعتصام

 والفرقة يشتد ، داء سيبقى الداء فإن هللا، خيشون ال حبكام وترتبط هللا تتقي ال قيادة خلف احتدوا إذا أما. الصف ويستوي الفرقة، تنتفي
 من العمالء عليه يصعد سلَّما   سيكونون حلب وغري حلب يف رأينا كما  بل جمرما ، مينعون وال طاغية، يرد ون ال مث ومن متتد ، فرقة ستبقى

 من "التوقيع تعين وحدهتم أنقرة، اتفاقيات يف رأيناهم كما  فهم الوحدة، عليهم ظهرت وإن حىتو  الزؤام، املوت التفاق وميهد كام،احل
 "!املوحدة الفصائل

 به جاء الذي احلق عن تفرقوا لقد... أصاهبم ما برتكه فأصاهبم، محلوه الذي احلق تركوا أن بعد هذا من لشيء أسالفنا تعرض لقد
 اخلالفة عاصمة فأضاعوا التتار زمن احلق ذلك عن وتفرقوا... ومعراجه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مسرى القدس فأضاعوا نيالصليبي زمن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
 والثانية األوىل املرتني يف ولكنهم... أخرى مرة القدس ضاعت مث ومن اخلالفة فضاعت املاضي القرن أوائل يف واختلفوا وتفرقوا... بغداد
 وطرقوا بوتني، الطاغية دار عقر من واقرتبوا ،اإلسالم مدينة وأصبحت لقسطنطينيةا فتحت عظيمة ةأم فعادوا الدواء وتناولوا الداء عرفوا

 قوايءأ أعزاء كنا  كما  نعود أن يسورم واألمر... ينايف أبواب إىل فرنسا، أبواب على الشهداء بالط من وغرهبا، شرقها من أورواب أبواب
 يهود يانك  على ونقضي القدس، ونعيد اإلسالم، أرض من وغريها سوراي عن اعهموأشي املستعمرون الكفار ئفينكف ،نفسه ابلدواء

 الستخالفاب هللا وعد ويتحقق اإلسالم، بالد أكناف يف حىت بل ،اإلسالم بالد يف فقط ليس اخلري روننش ،املباركة لألرض املغتصب
 ...والتمكني

 حجة وال ملعتذر عذر يبق فلم ،به وخناطبكم الدواء هذا لكم نقدم إننا :الثائرين كل  اي الشام، يف األهل أيها املسلمون، أيها
 َوَل  يَ ت وب ونَ  َل  ث َ  َمَرَتْيِ  َأوْ  َمَرة   َعام   ك ل ِ   يف  ي  ْفتَ ن ونَ  َأهَن مْ  يَ َرْونَ  َأَوَل ﴿ ؟!نعترب أفال بنا حتيط مصائب على دونقع نقوم أصبحنا فقد ،حملتج

 خملصة سياسية قيادة خلف جتتمعوا أن خناطبكم... وفصائل جيوش من ومنعة قوة وأهل ومجاعات، أفرادا   اطبكمخن إننا ﴾يَذََكر ونَ  ه مْ 
 أهله، يكذب ال رائد حزب   به خياطبكم احلق، هو هذا... الراشدة اخلالفة ،اإلسالم دولة اإلسالم، حكم قامةإب وتؤازروها فتنصروها
 إن... بنصحه وحيوُطكم القول يصُدُقكم خربمتوه وقد وبينكم، معكم يعمل جتهلونه، ال ملك معروف وهو التحرير، حزبُ  به خياطبكم

 اخلرق ونسد الما ،وس بردا   فيصبح اخلطب جذوة نطفئ أن هللا إبذن وبيدان اخلرق، واتسع اخلطب، تفاقم فقد يناديكم التحرير حزب
 ...العظيم الفوز وذلك الدارين، يف ونفوز بعضا ، بعضنا فيشد إليكم، دةممدو  هي كما  إلينا أيديكم متدون أفال... ماان  وأ أمنا   فيعود

 ﴾َشِهيد   َوه وَ  الَسْمعَ  َأْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َله   َكانَ   ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ِإنَ ﴿
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