
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ال سبيل إلى االنتصار عليها إال، و مؤامرة دولية تقودها أمريكا ضد المسلمين في سوريا :مستورا مبادرة دي
 :بـ

 يعز بها اإلسالم وأهله، ويذل بها الكفر وأهله" خالفة راشدة على منهاج النبوة"

بين إسطنبول وغازي عنتاب إلقناع يتنقل الموفد األممي ستيفان دي ميستورا  وسط ترحيب أمريكي
يف سوريا عموماً السياسيين والعسكريين من المعارضة السورية بالسير في خطته الرامية لتجميد القتال 

حيث  ؛وجتميد األوضاع العسكرية على حاهلا فيها، وركزت على مدينة حلب كنقطة ابتداء ،وحلب خصوصاً 
بنقل مساعدات إنسانية إىل املناطق احملاصرة، والتمهيد  لسماحاو  ،"منطقة خالية من الصراع"بأن تكون قضي ت

ومن املخطط له أن يلتقي دي "... املصاحلات الوطنية"ملفاوضات بني املعارضة والنظام، مع إطالق عملية 
 .ية منهم على خطته بتجميد القتالميستورا عدداً من قادة الفصائل املسلحة يف حلب النتزاع موافقة مبدئ

حتضري عسكري حملاصرة حلب تشرف عليه إيران بقيادة قاسم  ت أن حترك دي مستورا اآلن يواكبهوالالف
سليماين قائد فيلق القدس واستقدمت له آالف املتطوعني من القوات املذهبية التابعة هلا لتشكل ضغطًا على 

تطبيق قراري جملس األمن  ا علىمستورا هذه تركز يف حتركه واجلدير ذكره هنا أن خطة دي .املعارضة لتقبل باخلطة
وتعتربه حجر  ،املتعلقني مبحاربة اإلرهاب ووقف تدفق املقاتلني األجانب إىل املنطقة (0712)و (0712)الدويل 

 .الزاوية يف حتركها

كأساس   (7جنيف)مستورا يف خطته هو غاية يف املكر واخلطورة؛ فهو يعتمد على مؤمتر  إن ما يعرضه دي
والذي يقوم على تسليم احلكم لعمالء أمريكا، سواء أكانوا من النظام أم من  ،حلل األمريكيينطلق منه قطار ا

واملكر ... من السياسيني أم العسكريني أم األمنيني، حبجة أهنم مل تتلطخ أيديهم بالدماء ،أم من كليهما املعارضة،
إنقاذ النظام من  تؤدي إىل حالة من اهلدنة إىل إجياد يف هذه اخلطة هو أهنا بدعوهتا إىل جتميد الصراع إمنا هتدف

عاراف الضم ي به كمحاور ورري  اتفاق على اال، وتثبيت الواقع على ما هو، أي ال تغيري للنظام، بل السقوط
، وذل  حتت حجة املخلصني من أهل سوريا حماربةالقتال حنو  وتوجيه الصراعسوريا اجلديدة، وبالتايل حتييده عن 

 من فظاعات باسم اإلسالم واخلالفة البغداديمستغلني ما يرتكبه تنظيم  ،وطرد املقاتلني األجانب حماربة اإلرهاب
ذل  متهيدا للحل و ... مستورا إىل حتقيقه هذا لبُّ ما تسعى خطة ديإلفقاد اإلسالميني احلاضنة الشعبية، 

ورة وتذهب رحيها وتتبخر بركتها، هبذا تضيع الثو  ...بعد صناعة العميل الالحق ليخلف العميل السابقمريكي ألا



عن وجهتها الصحيحة وهدفها األساسي أال وهو إسقاط النظام وإقامة دولة اخلالفة  حرف بوصلة الصراعوتن
اليت حيكمها خلفاء راردون كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، املوعودة ال املزعومة، و الراردة 

 . بشرنا هبا رسول اهلل رضي اهلل عنهم أمجعني، تل  اليت

 :اإلسالم لمسلمون في سوريا الشام، عقر دارأيها ا

كيف يقبل مسلٌم أن جيتمع مع مبعوث عدوة اإلسالم واملسلمني أمريكا دي مستورا، لتنفيذ خططها والسري 
ملشروع ضد افضاًل عن أن يكون أداة بيد أمريكا  ،وكيف له أن يقبل أن خيلف بشار أسد يف العمالة !؟يف ركاهبا
 .!؟يف بالد الشام اإلسالمي

التآمر الدويل وال العداء األمريكي وال إجرام النظام السوري حبقهم  فقط إن أخطر ما يواجه املسلمني ليس
وهذا احلل . بل أن ال يكون للمسلمني نظرهتم الشرعية للحل... بصور وحشية غري إنسانية وال التخلي عنهم

أقل من ذل  حمكوم بالفشل،  عرضوأي . ل سواه وهو اخلالفة الراردة املوعودةموجود أمام ناظريهم، وال ح
 :فهو يقتضي أما التغيري على طريقة رسول اهلل . وسيمكِّن أمريكا من التغيري على طريقتها

ينصرون احلزب العامل حبق إلقامة اخلالفة  ، يكون أهل القوة خملصني هلل، صادقني مع رسول اهللأن 
واهلل القوي  ...ر الذين آووا ونصروا ففازوا يف الدارين وذل  الفوز العظيمونوا كاألنصايكف حزب التحرير، ،الراردة

 :اءه واملؤمنني يف الدنيا واآلخرةأنبي العزيز ناصرٌ 
َيا َويـَْوَم يـَُقوُم اأْلَْشَهادُ ﴿ نـْ  ﴾ِإنَّا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 

 حزب التحرير          هـ7341صفر  71

 والية سوريا           م20/70/0273


