
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أيها المسلمون في سوريا:

 الحل األمريكيريك النظام السوري المجرم في فرض من خديعة "هدنة العيد" فإن اإلبراهيمي ش حذار  

إىل إحداث خرق يف جدار من خالل تقدمي اقرتاح "هدنة العيد"،  ،العريب إىل سوريا األخضر اإلبراهيمي-يسعى املبعوث األممي
. واقرتاحه هذا يقوم على أن يتم االتفاق بني اإلبراهيمي وبني النظام السوري كل احملاوالت األمريكية الستيعاهبا  الثورة املسدود يف وجه

 بوا هلذا االقرتاحعيد األضحى، وبينه وبني أهل سوريا الثائرين بأن يستجيعلى أن يبادر هذا النظام إىل وقف آلة القتل خالل ثالثة أيام 
يتوقفوا عن قتال النظام. وعن اهلدف من هذا االقرتاح قال اإلبراهيمي نفسه: " التوصل إىل هدنة سيكون خطوة حنو هدنة أمشل، و 

هو إن اقرتاح اهلدنة هذا  .ووقف تدفق األسلحة من اخلارج، وسحب األسلحة الثقيلة، مث التوصل إىل حل سياسي لألزمة السورية"
صحيفة "صنداي تلغراف" الربيطانية أن اإلبراهيمي وضع خطة لنشر قوة حلفظ السالم يف نقلت  خطوة يف خطة. وعن هذه اخلطة

 سوريا قوامها ثالثة آالف جندي مراقب، على غرار قوات اليونيفيل يف لبنان.

حبيث يشعر الناس ، وتقوم خطوهتا األوىل على قبول الناس يف سوريا الثائرة هبدنة خيف فيها القتل إذاً، هناك خطة لإلبراهيمي
بالفارق ما يشجعهم على القبول باستدامتها، وبالتايل القبول بإجراء حوار بني املعارضة والنظام يبحث يف احلل، وإلجناح ذلك 

" وإمنا والستيعاب االنفالتات األمنية أثناء احلوار يتم التوافق دولياً على أرسال قوات دولية حلفظ السالم. إذاً، املوضوع ليس "هدنة العيد
 .خطة سالم متكاملة

قبل هبذا الشأن، وهي خطة يصورون أن جناحها  حل من خترج عما عرضه النظام السوري منمل والناظر يف هذه اخلطة يرى أهنا 
النظام السوري اجملرم على وقف القصف، وهي خطة سيكون النظام السوري أحد أطراف احلوار من  ينبين ابتداء على التفضل مبوافقة

جهاد مقدسي أن دمشق على استعداد للتعامل بإجيابية مع أي احلل وحتديد مستقبل سوريا؛ لذلك سرعان ما أعلن "بومة النظام"  أجل
يف  ، ومتىن النجاح لإلبراهيمي قائالً "مبادرة من شأهنا إهناء أعمال العنف يف البالد قائاًل: " إن جناح أي مبادرة يتطلب جتاوب الطرفني

وكذلك هي خطة أيدهتا  "حل عرب احلوار: "حنن نريد التهدئة، ليس كرمى لعيون أحد، بل ألننا نريد هتدئة الوضع للوصول إىل 91/91
بتأييدها من تركيا إىل إيران إىل مصر إىل جامعة الدول العربية إىل العراق إىل لبنان إىل اجمللس  عقريهتم ورفع عمالؤها من احلكام أمريكا

تشرف على املرحلة االنتقالية اليت ينوون فيها سرقة الثورة  حكومة انتقاليةتشكيل لوم ما حيمل هذا االقرتاح من السري يف الوطين... ومع
يف سوريا متامًا كما سرقت يف كل من مصر وتونس وليبيا واليمن... ومعلوم كذلك ما يف هذا االقرتاح من إنقاذ لرأس النظام اجملرم حيث 

 وجهة نظر وليس إجراماً.موقفاً مربراً لمهولة جرائم  سيصبح ما ارتكبه من

ليقبل الناس وخفيف فيه مكر الثعلب الذي أقنع الديك بإغالق عينيه حىت يأكله،  خبيث إن اقرتاح "هدنة العيد" أمنا هو اقرتاح
أن  فإنه ال يستبعد؛ لذلك حىت يقعوا يف هوَّته ألنه منزلق يكفي أن خيطو الناس فيه خطوة واحدة وخطر هم إليه بسهولة،يبه وجتر رجل

فعًا قويًا لقبول هذا االقرتاح، وأن خيفف من إجرامه خالل أيام قبل العيد حىت يوجد عند الناس دايزيد النظام السوري اجملرم من إجرامه 
 العيد الثالثة حىت حيس الناس بالفارق.



 :األبية أيها المسلمون الصابرون الصامدون في سوريا

ال يهولنَّكم ما حذر منه اإلبراهيمي وهو يف لبنان من أن "األزمة السورية ستحرق األخضر واليابس إذا مل يتم احتواؤها" يف إشارة 
إما احلل األمريكي أو احلرب " نه هبذا القول يريد أن يقول لكم:ودمار، فكأ واضحة إىل أنه سيصيبكم ما أصاب لبنان من حرب أهلية

على طريقته اإلجرامية املعهودة، وسيعتمد اإلبرهيمي نفسه على  هكذا خطة يشرتك النظام السوري اجملرم يف إجناحها فمثل؛ "األهلية
 يف هدر الدم السوري الزكّي. لعيد؛ ما يشري إىل أهنم شركاءنظام السوري قبل العيد وخفته خالل الشدة إجرام ا

 أيها المسلمون المخلصون في سوريا الحبيبة:

من إميانكم باهلل ال يغلبها غالب بإذن اهلل؛ ولكننا  ةخناف عليكم االستسالم، فأنتم األبطال األبطال، وبطولتكم املستمد إننا ال
من رجل املهمات األمريكي، ولوال أنه كذلك ملا استمرت أمريكا باالعتماد عليه؛ فحذاِر حذاِر منه. واعلموا  عليكم املكر والتآمر خناف

عتصموا باهلل وحده، باستمداد العون منه وحده، والتزام شرع اهلل وحده يف حل مشاكلكم. وإن اإلسالم قد ال أن تأنه ال عاصم لكم إ
ظامل القائم نظام الغرب الوضعي الإقامة وضع حاًل ال جيوز رفضه، إنه إقامة الدين بإقامة نظام اخلالفة ذلك النظام الرباين العادل، ال 

. قال تعاىل: على الدميقراطية الضالَّة املضـِلَّة، والرأمسالية الفاجرة املتوحشة، تلك البضاعة األمريكية املزجاة اليت حيملها إليكم اإلبراهيمي
 ََن اللَّه  ُحْكًما ل َقْوٍم يُوق ُنون ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن م  ل يَّة  يَ ب ْ  .َأَفُحْكَم اْلَجاه 
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