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 بٌان صحفً

 ٌطة طرٌق إنقاذ سورٌا":خر"رداً على 

 سنرسم خرٌطة طرٌقنا بأنفسنا وسنتوج تضحٌاتنا بخالفة راشدة على منهاج النبوة

توصلت المعارضة السورٌة المرتبطة بالخارج )ومعها بعض الفصائل المقاتلة(، وتلك المرتبطة بالنظام السوري 

ٌَّة بشؤن مستقبل المجرم إلى  ، وهً ستتفق على تشكٌل وفودها قبل الذهاب إلى موسكو فً االحكم فً سورٌتفاهمات أول

" تكون مقرراتها وفق ما جاء فً بنود ا"خرٌطة طرٌق إلنقاذ سورٌ منه، لالتفاق على ٦٢و ٦٢أواخر هذا الشهر، بٌن 

إقلٌمٌاً ٌترجم بقرار  -وٌفترض أن تعكس تفاهماً دولٌاً  وفً مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، ( األمرٌكً،1مإتمر )جنٌف

حكومة انتقالٌة" "دولً تحت الفصل السادس ٌتضمن نشر مراقبٌن، وتقترح هذه التفاهمات تشكٌل مإسسات انتقالٌة بٌنها 

، ورئٌس الوزراء فً الدستور الحالً و"مجلس عسكري" مناصفة بٌن الطرفٌن تتمتع بصالحٌات رئٌس الجمهورٌة

 لمنشقٌن فً الجٌش النظامً لمحاربة تنظٌم "الدولة اإلسالمٌة".إلعادة هٌكلة أجهزة األمن ودمج ا

عً التكتالت السٌاسٌة التً تدَّ وومعه أدواته من األنظمة العمٌلة  ،إن الغرب الكافرأٌها المسلمون فً شام العزة: 

ام من األمور التفاوض مع النظالحل السٌاسً عن طرٌق  ٌحاول أن ٌجعل ،تمثٌل المسلمٌن فً سورٌا وبهتاناً  زوراً 

 التً لوال وقوفه خلف هذا النظام الطاغً ودعمه له بكلو ،للخروج من الوضع المؤساوي عند أهل الشام م بهاالمسلَّ 

 .ناتقد نال جزاء ما فعلت ٌداه اآلثمولكان الٌوم  ،المباركةالشام ورة الوسائل واألسالٌب لما استطاع الصمود فً وجه ث

 ؟صرخات حرائرنا وبكاء أطفالناوالحق لهذه التٌارات بالتفاوض على دماء شهدائنا من الذي أعطى  ؟وإننا نتساءل

وبخبراء  ته باألسلحة التً ٌقتلنا بها ٌومٌاً ومدَّ  ألٌست موسكو هً التً وقفت بكل وقاحة وعنجهٌة مع هذا النظام المجرم

موسكو  وهل سترضى ؟غانستانألٌست موسكو هً من ذبحت المسلمٌن فً الشٌشان وأف عسكرٌٌن ٌخططون لذبحنا؟

 ودماء شهدائنا؟ وعلى حساب تضحٌاتنا لألزمة كما تدعً إال لصالح المجرم بشار مخرجاً أن توجد  وخلفها الغرب الكافر

 نتاج هذا النظام الذي عانى منه المسلمون فً سورٌا الوٌالتً سوف تعمل من خالل التفاوض على إعادة إبل ه

وإن تشكٌل حكومة انتقالٌة بصالحٌات رئٌس  سالم.ا ٌخدم مصالحها ومصالح أعداء اإلمعادة تدوٌره بوإ والوٌالت،

له التارٌخ  مثل هذا الذي لم ٌشهدطاغٌة  عمٌلة خائنة ٌحكمها حكومةبل ستكون  ،الجمهورٌة لن ٌغٌر من الواقع شٌئاً 

عند رغبة  حت مسمى اإلرهاب نزوالً هذه الوثٌقة نٌة أصحابها فً محاربة اإلسالم ت ثم لم تخف   .فً اإلجرام مثٌالً 

على سالم والمسلمٌن وحرب على اإلرهاب هً حرب على اإلللجمٌع أن ال ولقد بات واضحاً  ،أسٌادهم من الغرب الكافر

 .ركاب أمرٌكا وأزالمهاكل من ال ٌسٌر فً 

ُهوُد َواَل النََّصاَرى ﴿ سبحانه وتعالى فً كتابه العزٌز  لقد قال هللا أٌها المسلمون فً الشام: ٌَ َولَْن َتْرَضى َعْنَك اْل

بَِع ِملََّتُهمْ  وهل تسمحون لهم بؤن ٌرسموا لكم خرٌطة  ؟فهل ترضون بالجلوس مع أعدائكم وأعداء دٌنكم .﴾َحتَّى َتتَّ

ندعوكم  ،كذب أهلهالرائد الذي ال ٌ ،وإننا فً حزب التحرٌر .فإن هذا وهللا لهو الخسران المبٌن ؟مستقبلكم وطرٌقة عٌشكم

سنرسم خرٌطة بؤننا   نقول لكل متآمرو ،فً وجه كل من ٌحاول التفاوض على دماء شهدائنا واحداً  صفاً  للوقوف معنا

قُلْ إِنَّ ُهَدى ﴿ تعالى  قال ،وسنتوج تضحٌاتنا بخالفة راشدة على منهاج النبوة ترضً ربنا وتغٌظ عدونا بؤنفسناطرٌقنا 

ِ ُهَو اْلُهَدى  ًٍّ َواَل َنِصٌرَّللاَّ ِ ِمْن َولِ َبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللاَّ  .﴾َولَئِِن اتَّ


