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  -بيان صحفي-

 كبري وخيانة عظمى رمي جلَهِ" اآللية التنفيذية"شراكة  إن
  "مترجم"

جرت أتراك رفيعي املستوى وباملعارضة السورية حيث أمبسؤولني  2012آب  11مريكية هيالري كلينتون بتاريخ ألت وزيرة اخلارجية ااجتمع
 2012آب  23بعد هذا القرار وألول مرة ويف ". اآللية التنفيذية"قرار بتشكيل قوة تعرف بـحمادثات مع كال الطرفني، ويف اية احملادثات مت اختاذ 

سد ألسراع يف كل من اية نظام بشار اإلدعم املعارضة السورية، ا: "جروا خططا حول املواضيع التاليةأتراك وأمريكان وأاجتمع مسؤولون 
  ."سدألوهو مرحلة ما بعد نظام ا يءهم شوأواالبتداء باملرحلة االنتقالية، موضوع الالجئني، 

مريكا أزالت  مر التايل بكل وضوح؛ ماألتظهر ا" اآللية التنفيذية"عالن عنها خبصوص ما بات يعرف بشراكة إلن التفاصيل اليت مت اإ
ي أ–ا إعالوة على ذلك ف. سوريان تفرضها على شعب أومبساعدة من تركيامل جتد وحلد اآلن عنوانا مناسبا للمرحلة الدميقراطية اليت تريد 

ذ إسد ألشهر املاضية بصمودهم وكفاحهم ضد ارم بشار األمرتعجة جدا من وجود املسلمني يف سوريا الذين استمروا على مدى ا -مريكاأ
ن يذهب أتريد  هنفسالوقت يف مريكا هي مع بقاء نظام البعث وأن إهلذا السبب ف. سالمية هناكإقامة دولة إيريدون تتويج كفاحهم املبارك هذا ب

  .ن حتدث حالة فراغ يف السلطةأي دون أن ينفرط عقد جيش النظام ارم أجياد فرصة مناسبة لذلك دون إلفهي تتربص . سد من احلكمألبشار ا
هي عليه، فشراكة الشر  ما مور علىألذا استمرت اإخرية ألوىل يف تارخيها ولن تكون األن هذه االتفاقية اليت يعقدها حكام تركيا مل تكن اإ

مريكية ألفتركيا اليت هي عضو يف الناتو وتدور يف فلك الواليات املتحدة ا. عظم خيانة للشعب السوري املظلومأعند اهللا و اًمثإعظم أهذه هي 
فبالرغم من الدماء . خرىأللشريرة افغانستان والعراق ويف كل خمططاا األمريكية يف احتالهلا ألفضلت دائما الوقوف جبانب الواليات املتحدة ا

مريكا أمريكي الصنع وتنشئ بالتعاون مع أوهو مشروع " الس الوطين"هي اآلن تدعم  اليت أُريقت لعشرات اآلالف من الشهداء يف سوريا ها
اليت رض ألعلى وجه ا اتشراكالسوأ أمن ي هلن هذه الشراكة إفواهللا . سدألالثورة ملا بعد ا قضاء على إسالميةلل" اآللية التنفيذية"قوة تعرف بـ

ن تكون مع أن هذه الشراكة والتعاون جيب إزمة السورية فألنشاء شراكة حلل اإذا كان حكام تركيا يريدون إف. هاعلييغضب اهللا عز وجل 
  .قامة دولة اخلالفةإلسد الكافر ومع املخلصني من املسلمني العاملني ألاملقاومني يف سوريا ضد بشار ا

تثمر املقاومة  مريكا لكي الأحدى اخلطط الشريرة اليت رمستها إهي " اآللية التنفيذية"يسمى  مريكا حتت ماأنشأا أالشراكة اخلبيثة اليت ن إ
ضا يف يأنه شراكة أمريكا يعين أن احلراك املشترك حلكومة حزب العدالة والتنمية مع إهلذا السبب ف. سالميةإسالمية يف سوريا عن مشروع دولة إلا
راقة لدماء املسلمني وانتهاك إالَّ وأسفرت عن إمريكية ألي عملية قامت ا الواليات املتحدة اأ رننا وحىت هذا اليوم مل نإ. ن يقعأي ظلم ميكن أ

ني وباحملصلة ضرر قدام وخيانة للمسلمألو مدين وتدنيسٍ لكل املقدسات ووضعها حتت اأنسان دون تفريق بني طفل إألعراض حرائرنا وقتلٍ لكل 
وتعاونواْ : "قال تعاىل. مثإلال باإصحابه أذن اهللا وجهة املقاومة السورية وهذا املخطط الشرير لن يبوء إفهذه الشراكة الباطلة لن تغري ب. للمسلمني
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