بسم اهلل الرمحن الرحيم

(يَ ِع ُد ُىم ويُمنِّيهم َوما يَ ِع ُد ُى ُم الشيطا ُن إال غُروراً)
اتفاق سوتشي بين الحقيقة والتطبيل
احلمد هلل رب العادلني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعني.
ىناؾ عدد من احلقائق الواضحة واليت جيب أف ال تغيب عن أذىاننا وىي:
بقوهتم العسكرية ،وإمنا
 -1مل يستطع نظاـ العمالة واإلجراـ ،وحلف اللئاـ الذي يدعمو يوماً أف يتق ّدموا شرباً على األرض ّ
حصلوا مجيع ادلناطق باذلُدف وادلصاحلات.
ّ

 -2ازبذت الدوؿ اليت تكيد لثورة الشاـ ذريعة حقن الدماء وربقيق األمن ،لتسويق اذلدف وادلصاحلات مع نظاـ العمالة
واإلجراـ.
دما ،ومل
 -3قاـ الروس ونظاـ السفاح بشار ومن يدعمو ،خبيانة كل الوعود ،والتنكر لكل شروط ادلصاحلات اليت مل ربقن ً
أرضا.
عرضا ومل ربفظ كرام ًة وال ً
تصن ً

 -4كل الدوؿ الضامنة التفاقات خفض التصعيد وادلصاحلات شريكة يف جردية التآمر على أىل الشاـ ،وإف اختلفت
األدوار واألوصاؼ.
 -5إف قادة ادلنظومة الفصائلية وشرعيّيهم الذين جعلوا ادلصلحة العقلية ذلم إذلاً ،حيللوف ما حرـ اهلل على أساسها ،ىم -
بغض النظر عن نواياىم -شركاء يف جردية حرؼ ثورة الشاـ عن أىدافها وزبليها عن ثوابتها ،وفقداهنا لبوصلتها،
وتسليمهم قرار الثورة ألعدائها وادلتآمرين عليها ،حىت وصل بنا احلاؿ إىل ما ال خيفى على أحد من تراجع واحنسار.
اتفاق سوتشي بين الحقيقة والتطبيل:
إف حقيقة اتفاؽ سوتشي ليس كما يُروج ادلطبلوف لًتكيا ،ادلخدوعوف بسياسة سلطاهنا ،وال كما يتوىم احلادلوف ادلخدوعوف،
بأهنا نصر عظيم ،وفتح مبنيِ ،
حف َظ الدماءَ ،وأنقذ إدلب وما حوذلا من الدمار واخلراب ،بل ىو نعش يُراد أف ُحيمل فيو ما
ٌ
ٌ

تبقى من جسد الثورة ،بعد القضاء عليو ،إىل مثواه األخري كما ُخيط األعداء وادلتآمروف علينا ،حىت يعلنوا احتفاذلم الكبري
بالقضاء على ثورة الشاـ وادلخلصني من أبنائها ،الذين ثاروا على نظاـ العمالة واإلجراـ ،وعلى ما خلفو من رأمسالية عفنة

ونظاـ دويل رلرـ ،وتطلعوا إىل تطبيق شرع رهبم وإقامة دولة عزىم ،دولة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

غري من حقيقة
 -1إف اختالؼ طريقة القضاء على ثورة الشاـ واستبداؿ األعماؿ السياسية باألعماؿ العسكرية؛ لن يُ ّ
سعي اجلميع لتحقيق نفس النتيجة وإف اختلفت الطريقة واألساليب ،وإذا كانت الغاية اليت اتفق عليها اجلميع ىي
موت ثورتنا والقضاء على آخر ن َفس فيها؛ فمن الغباء أف نُص ّفق دلن حياوؿ خنقنا بدعوى أنو أرحم بنا من الذي
حياوؿ سحقنا بآلتو العسكرية الفتاكة ،ومن العار أف نُطبل ونصفق ومنتدح من يلف حبل ادلوت حوؿ أعناقنا؛ بدعوى
أنو أفضل ممن يريد قتلنا بطائراتو وصوارخيو ،فالقتل ىو القتل مهما اختلفت أساليبو وطرائقو.
 -2سوتشي ىو كأس ادلوت الذي يُراد لنا أف نتجرعو مبتسمني ،وىو حبل ادلشنقة اليت يراد أف نسري حنوه فرحني وحنن
نتغٌت بأرلاد قاتلنا العظيم.

 -3أليس تسليمنا لتحصيناتنا يف اخلطوط األوىل؛ واليت بذلنا من أجل إقامتها اجلهود واألمواؿ والدماء ،ىو دبثابة ذبرع
السم القاتل.

 -4وىل سحب السالح الثقيل من نصف احملرر ٍ
باتفاؽ سياسي يُعترب ذكاءً من الضامن الًتكي ونصراً لثورتنا؛ أـ ىو حبل
موت يلتف حوؿ أعناقنا؟!!!.

 -5ىل تسليم الطرقات الدولية (حلب-محاه) و(حلب-الالذقية) ليُشرؼ عليها نظاـ اإلجراـ والروس واألتراؾ؛ مصلحةٌ
للثورة أـ مقتلة ذلا؟!!! ،وىل يرضى نظاـ سفاح دمشق ومن يدعمو أف يُشارؾ الثوار باإلشراؼ على الطرقات الدولية
اليت ربت سيطرتو.

 -6وىل وجود ادلنطقة العازلة [ 22- 15كلم على طوؿ خطوط الرباط]؛ اليت تفصل مناطق الثوار عن مناطق نظاـ
عظيم أـ
نصر ٌ
اإلجراـ؛ ليتوقف عندىا اجلهاد؛ وتتفرغ بعدىا الفصائل لالقتتاؿ؛ الذي تُدؽ طبولُو وتنعق غربانُو؛ ىو ٌ

شر مستطري؟؟!!!.
ٌ

ِ
إسقاط النظاـ؛ وشعا ِر (ادلوت وال ادلذلة)؛ الذي صدحت بو حناجر أىل الشاـ نابعا من
 -7وىل القضاءُ على فكرة
قناعتها ،ليحل زللو الرضى بعيش الذؿ واذلواف والعودة إىل حظرية نظاـ القتل واإلجراـ ليحكمنا بالكفر؛ ويسوسنا
بالظلم واالنتقاـ ،ىو فرج ُهنلل لو؛ أـ عيش ٍّ
ذؿ وىواف نرتضي أف حنيا بظلو؟؟!!!.
َ -8أما علم ادلروجوف ذلذا االتفاؽ؛ وما يتضمنو من بنود وأفكار؛ أنَّو يهدؼ إىل فصل اجملاىدين ادلخلصني عن حاضنتهم
الشعبية؛ وهتيئة ىذه احلاضنة للوقوع يف مستنقع اليأس واالستسالـ؛ وبذلك يفقد الثائروف سندىم الطبيعي؛ فيسهل
اجتثاثهم والقضاء عليهم ،فهل ىناؾ أخطر على الثورة وأبنائها من ذلك اخلطر الداىم؟؟!!!.
ولكن الكثريين يتساءلوف عن سبب ربوؿ طبوؿ احلرب اليت كانت تُقرع إىل ما نتج عن سوتشي من مقررات منها "مناطق
منزوعة السالح" وإعطاء تركيا الدور األبرز يف إدلب وما حوذلا ،وسنركز على الوضع الداخلي أكثر من الوضع الدويل ،حيث

تريد أمريكا فرض احلل السياسي على طريقتها ،واستخداـ إطالة األزمة لًتويض الناس؛ والضغ على الروس من خالؿ إطالة
أزمتهم يف سورية ،حىت تتوصل أمريكا إلزالة القواعد الروسية من سوريا.
أما بالنسبة للوضع داخلياً:
كثري من الناس استعدادىم للمعركة القادمة؛ وأهنا -بإذف اهلل -ستكوف حامسة تقلب
فقبل انعقاد مؤسبر (سوتشي) أظهر ٌ
الطاولة؛ وما بعدىا لن يكوف كما قبلها ،وقد برز ذلك يف مشاركة الناس يف ربصني نقاط الرباط؛ ويف ادلظاىرات اليت خرجت
تصر على إسقاط النظاـ.
باآلالؼ ُّ
ىذا النَػ َفس الثوري واالستعداد للتضحية؛ جعل (أمريكا وروسيا وتركيا) يدركوف أف شن معر ٍ
كة جديدة سيكوف محاقة يرتكبها
ُ
ّ
الدب الروسي؛ فتشتعل الثورة واجلهاد من جديد؛ وتنقلب الطاولة عليهم ،خاصة وقد ظهر أف ىناؾ حاضنة شعبية للثورة جيب
عزذلا عن اجملاىدين ،وىكذا وجدت تلك الدوؿ أف نزع السالح من نقاط الرباط؛ و"تليني دفاعات إدلب"؛ خري من ٍ
حرب
ٌ
ٍ
فتحوؿ معركة إدلب من معركة للقضاء على آخر أنفاس الثورة إىل معركة بدء التحرير باذباه دمشق،
طائشة قد تقلب الطاولةِّ ،
و يلخص ما سبق قوؿ أحد ادلسؤولني الروس" :اتفاؽ سوتشي يهدؼ لتليني دفاعات إدلب".
وحيق ألىل الشاـ بعد كل ذلك أف يتساءلوا :ىل وقف قائ ٌد من قادة الفصائل يوماً مسائالً (احلليف الًتكي ادلزعوـ) عن
ّ
خروقات اتفاؽ أستانة وهتجري الناس من ديارىم؟؟!!! .
مبارؾ ذلذه
حيق ذلم أف يسألوا دلاذا سقطت مناطق خفض التصعيد واحدة تلو األخرى؟؟؟؛ والضامن إما
مشارؾ يف قتلنا أو ٌ
ٌ
ادلشاركة.
حيق ألىل الشاـ أيضاً أف يَسأ لوا (القادة) :ماذا بشأف أصابعكم اليت قلتم إهنا ستبقى على الزناد؟؟!!! أمل تتعهدوا منذ [اتفاؽ
ّ
وقف إطالؽ النار واذلدنة الشاملة يف  ]2216-12-22أف "أصابعكم ستبقى على الزناد"؟؟؟ ،فهل ال زالت على الزناد؟ أـ

أف "اخلدر" قد أصاهبا فقررمت معاجلة ذلك بتوجيو بنادقكم باذباه صدور إخوانكم؟!!!.
ىذا واقع الحال وأس الداء فكيف يكون العالج والدواء:
 -1قطع العالقات مع الدوؿ ادلتآمر سواء تلك اليت تدعي صداقتنا أو تلك اليت ذباىر بعداوتنا.
 -2إدراؾ مدى اإلمكانيات اليت منلكها؛ والوعي على ضعف أعدائنا؛ وعدـ الوقوع يف اليأس وفيما يروج لو أعداؤنا من
أف الثورة انتهت ونظاـ السفاح قد انتصر ،واإلدياف بأننا نأوي إىل ركن متني عندما نتوكل على اهلل وحده.

حل
حل ببغداد من دمار بعد االستسالـ للتتار ،وما َّ
 -3االعتبار واالتعاظ حبوادث التاري القددية واحلديثة؛ وتذكر ما َّ
بأىل "سربرنيتشا" من قتل واغتصاب من قبل الصرب األشرار؛ عندما وثقوا بوعود األمم ادلتحدة وقواهتا الدولية ورضوا
أف يسلموا أسلحتهم ذلم؛ ليُسلموىم بعد ذلك للصرب ُديعنوف هبم ذحبا واغتصابا.

 -4رفض كل احللوؿ اليت يطرحها علينا اآلخروف؛ حيث يتم زبيرينا بني طريقتني للقضاء علينا وعلى ثورتنا ،إما القصف
والقتل والتدمري؛ أو االستسالـ واخلنوع والرضا بالعودة إىل حظرية نظاـ الطاغية من جديد.
 -5إدياننا أف احلل الصحيح يكوف منبثقا من عقيدتنا؛ وىو ما يُوجبو علينا ربنا من العمل؛ معتمدين عليو متبعني ما أمرنا
بو؛ غايتنا بعد التوكل على اهلل نصرة دينو ،وإعالء كلمتو؛ والعمل إلقامة دولة اخلالفة الراشدة الثانية اليت بشرنا هبا
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
 -6لن يصلح أمرنا إال دبا صلح بو أمر أسالفنا؛ وذلك باعتصامنا حببل اهلل كما اعتصم من قبلنا ليؤلف اهلل بني قلوبنا
ويوحد كلمتنا ودين علينا بالنصر والتمكني؛ وعندىا يفرح ادلؤمنوف بنصر اهلل ،وحنقق خالصنا احلقيقي ونعود من التيو
والضياع الذي أوصلنا إليو اعتمادنا على غري اهلل؛ وزلاولتنا إرضاء غريه من شرؽ وغرب ،اتبعنا سبيلهم واستضأنا
بنارىم ،فأضلونا عن سبيل اذلدى والرشاد؛ وأوردونا ادلهالك.
 -7لن ذبتمع كلمتنا ولن يتوحد صفنا؛ إال إذا تبنينا ادلشروع الذي ينبثق من عقيدتنا "مشروع اخلالفة الثانية على منهاج
النبوة" ،فلنجدد عهدنا صادقني مع اهلل؛ ولنضع أيدينا بأيدي إخواننا العاملني من أجل نصرة دينو ومحلة مشروعو؛
يدا واحدةً وإخوةً يف اهلل ،نعمل متكاتفني كالبياف ادلرصوص؛ ليس فق من أجل الدفاع عن إدلب والرضا
ولنكن ً
بعيش الذؿ واذلواف؛ بل نعمل من أجل نصرة دين اهلل؛ وربكيم شرع اهلل؛ وإقامة دولة اإلسالـ بعد إسقاط نظاـ القتل
واإلجراـ.
ِ
ِ
َّ
ص ُرُك ْم ِم ْن بَ ْع ِد ِه َو َعلَى اللَّ ِو فَ لْيَتَ َوَّك ِل
ب لَ ُك ْم َوإِ ْن يَ ْخ ُذلْ ُك ْم فَ َم ْن ذَا الَّذي يَ ْن ُ
قاؿ تعاىل  (:إِ ْن يَ ْن ُ
ص ْرُك ُم اللوُ فَ َال غَال َ
ال ُْم ْؤِمنُو َن).
أسامة أبو زيد الشامي للمكتب اإلعالمي حلزب التحرير/والية سوريا

