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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 تغرق أن قبل سفينتكم أدركوا

 اجملرم بشار نظام وأتمني الثورة على للقضاء أمريكية برعاية جديدة مؤامرة العنف( )خفض مبادرة

 ئلفصا وبعض اجملرم النظام بني للمباحثات ةعياالر و  سوراي، يف أهلنا على والعدوان البغي دول وإيران، وروسيا تركيا من كل  وّقعت
 من خالية مناطق" أربع يدحتد على نصت مذّكرة على وقعت ،م4/5/2017 اخلميس يوم الرابع أستانة رمؤمت ختام يف ،الثورة

 املدنيني مرور تضمن تفتيش" "نقاط فيها تنشط ،املناطق هذه حدود امتداد على مؤّمنة" "مناطق تشكيل يتم أن على "،االشتباكات
 "القاعدة" تنظيما أما. أسبوعني خالل املناطق هذه وحتدد ،ةاالقتصادي األنشطة واستمرار نية،سااإلن املساعدات وإدخال العزل،

  أشهر ستة االتفاق مدة وستكون ،ةناملؤمّ  واملناطق االشتباكات من اخلالية قاملناط تلك وخارج داخل يف حماربتهما ستستمرف و"الدولة"
 .إدارهتا لضامنةا للدول اتبعة وحدات ستتوىّل  حيث أوىل، كمرحلة
 :يلي ما اخلطري االتفاق هذا على املرتتبة النتائج من هأن الشام يف الصامدين ألهلنا نوضح سوراي والية /التحرير حزب يف إننا

 من بني مث ومن عليه، موافق هو ومن الفصائل من لالتفاق معارض هو من بني بداية   ،الواقتت لصفل شقو  جديدة فتنة  -1
 .عليه غاضب هو نوم الغرب عنه يرضى

 .خملص لتحرك جادة حماولة أي قمعل ،وكفراي الفوعة يف يوما   حدث كما  النظام ملناطق حراس إىل الثورة فصائل حتويل -2
 .أخرى مناطق ستعادةال هتفرغو  النظام إراحة  -3
 .لسالحا منزوعة مناطق جيادإ بغية وذلك ،احملررة املناطق يف املخلصني من السالح نزع فكرة لطرح التمهيد  -4
 .عليهم والقضاء لضرهبم صغرية منطقة يف يمريكاأل للحل والرافضني الدولية اإلرادة عن اخلارجني عزل  -5
 غري من املسلمني وقتل عليها يسيطرون ال اليت للمناطق أمريكا تقوده الذي التحالف وقصف الروسي القصف استمرار شرعنة -6

 .اإلرهابيني قصف ذريعة حتت بينهم تفريق
 هبا، املرتبطة الفصائل على املباشر لإلشراف واملعارضة النظام بني الفصل حبجة احملررة املناطق إىل وعربية تركية تقوا دخول -7

 .النظام جيش مع اتلية مرحلة يف الندماجل وأتهيلها هيكلتها إعادةو 

  أن أثبت التاريخ أبن املخلصني ونذّكر الشام، ثورة على قادم هو ما شرّ  من اخلطر انقوس ندق سوراي والية /التحرير حزب يف إننا
ُكمُ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَل  تَ رَْكُنوا َوَل : ﴿تعاىل قال خسارهتا، وابلتايل ألعدائها، يمهاتسل يعين املسلمني لقضااي تدويل كل  َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَّ

 .﴾تُ ْنَصُرونَ  َل  ثَّ  َأْولَِياءَ  ِمنْ  اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َلُكمْ 
 وصوهلا قبل الثورة على القضاء ألجل العاملي، املكر أساطني فيها إيقاعنا يريد جديدة حفرة إال هو ما املؤمنة" "املناطق تفاقا إن

 اخلطري، االتفاق هذا بنود تنفيذ ملنع وكفاءة بسرعة نتحرك أم قلوبنا، يف اخلناجر أعداؤان غرسي أن إىل متفرجني نبقى فهل. ..مبتغاها إىل
 هذا ،هللا رسول حممد هللا إال إله ال عقيدة عن منبثق واضح سياسي مشروع تبين مث ومن ،املسلمني بدماء املتالعبني أيدي ىعل واألخذ
َا: ﴿تعاىل قال ؟األمان بر إىل السفينة تقود سياسية كقيادة  التحرير حزب واختاذ ،التحرير حزب لكم قدمه الذي املشروع  اّللَُّ  َولِيُُّكمُ  ِإَّنَّ

 ُهمُ  اّللَِّ  ِحْزبَ  َفِإنَّ  َآَمُنوا َوالَِّذينَ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يَ تَ َولَّ  َوَمنْ   رَاِكُعونَ  َوُهمْ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتونَ  الصَََّلةَ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ  َآَمُنوا َوالَِّذينَ  ولُهُ َوَرسُ 
 .﴾اْلَغالُِبونَ 
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