
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وأخيراً أعلن االئتالف انحناءه أمام فورد حتى أسفل الرجلين

 !وكان انحناؤه من قبل يتجاوز قليالً حدود الركبتين

بإدارة السفري األمريكي  00/00/3102، 01، 9بدأ ائتالف اجلربا اجتماعاته يف اسطنبول أيام السبت واألحد واالثنني 
، وكان فورد هو اآلمر الناهي يف اختاذ القرار، فابتلع اجلربا وأعوانه ما  0على خطى جنيف 3با قرار حضور جنيففورد، فيملي على اجلر 

فذهبت هذه وتلك أدراج الرياح وصار مكاهنا  ... كانوا يصرِّحون به من قبل بتنحي بشار قبل الذهاب إىل جنيف أو بضمان تنحيته
لقد كان من قوة النفوذ األمريكي يف ! أن ال يكون لبشار دور دون ذكر مىت ال يكونكالٌم وكالم، ال يسمن وال يغين من جوع، ب

االجتماع، وثقل ضغطها، ومدى خضوع اجلربا لتلك القوة ولذلك الضغط، أنه مل يتحمَّل اعرتاض املمثل العسكري يف االئتالف 
مث إن بعض املؤتلفني طلب مشاورة ! ا أو شيئًا من ُحكمفصفعه على طريقة شبيحة بشار ومجيع الطغاة، وهذا قبل أن يرى اجلربا ُحكم

القوى يف الداخل السوري قبل اختاذ القرار فرفض فورد وألزمهم باختاذ قرار املشاركة، مث يشاورون الداخل بعد ذلك، أي بعد أن يكون 
من قوى الداخل حرة كرمية تنأى بنفسها عن القرار قد اختذ، حىت يفقد الداخل أي تأثري يف اختاذ القرار ألن أمريكا تعلم أن كثريًا 

 ...ضوع واخلنوع ألمريكا وعمالئهااخل

، مث غلَّفوا سوءة 3وهكذا فإنه يف الشهر احلرام، ليلة الثامن منه، احلادي عشر من تشرين ثان، مّت اختاذ قرار املشاركة يف جنيف
وحىت يقال ! الشروط ما دام االجتماع بني وفد بشار ووفد اجلرباالقرار بالقول إنه مشروط، وهم يعلمون قبل غريهم أن ال قيمة هلذه 

حكومة مؤقتة يرأسها أمحد طعمة، ال حول هلا وال قوة،  00/00/3102أعلنوا مساء أمس االثنني  3إهنم أقاموا حكمًا قبل جنيف
فرض إىل أن ت"  الوقت الضائعلعب يف"ن تستقر يف أرض الشام، وهكذا فهي حكومة أفقوى الداخل ترفضها، واحلكومة ال تستطيع 

 !3أمريكا احلل عليهم يف جنيف

أجرت املعارضة السورية أمس تصويتًا للذهاب إىل : "لقد سارعت أمريكا إىل تأييد القرار الذي اختذ، فصرح كريي قائالً 
مل يعلق على رفض "الثناء عليها ، لكن املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية وهو يعلق على تلك اخلطوة ب"إهنا خطوة كبرية. جنيف

 ...وكذلك سارعت باقي الدول لتأييد القرار! وواضح مغزى تصريح هذا املتحدث" االئتالف أي دور لبشار

 :طغمته، وائتالف الجربا ومجموعتهأيها األهل في سوريا، أيها الصامدون في وجه بشار و 

أوروبا وقطر والسعودية وتركيا وغريهم، إهنم العدو فاحذروهم، فهم على إن أولئك القابعني يف الفنادق، املرتفني بنعيم أمريكا و 
ق غري ما تسعون إليه من خري، بل على النقيض منه، فقد كان صمودكم يف وجه الطاغية وتضحياتكم املشهود هلا هي إلحقاق احل



وأولئك يريدون حكمًا حياكي احلكم ... وإجياد حكم اإلسالم يف الشام عقر دار اإلسالم، وإزالة النفوذ األمريكي وجعله أثرًا بعد عني
وال يهمهم الدماء الزكية اليت سفكت، والتضحيات اليت بذلت، واحلرمات اليت انتهكت، والدمار ... احلايل، وعمياًل خلفاً للعميل احلايل

ال يهمهم ذلك، فهم مرتفون هناك، يعيشون عبيداً ألسيادهم، خانعني أذالء، أمواتاً غري أحياء، ... أصاب البشر والشجر واحلجرالذي 
َها ُأولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َلُهْم قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن اَل يُ ْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن بِ حىت وإن تنفسوا وأكلوا وشربوا ﴿
 .﴾َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 

! لقد كنا نعلم أن االئتالف فاقد للبصرية، وباٍق له شيء من نور يف عينيه عليه غشاوة، لكنه أصبح فاقدًا للبصر والبصرية
هل ميكن أن يكون له نصيب من قرار أو رأي يف مؤمتر جنيف ف! فكيف ال يستحي من فعلته، إن مل يكن أمام اهلل، فأمام عباد اهلل؟

 يف اسطنبول وهي بعيدة عن جنيف؟ بني فكَّي أمريكا وأعواهنا يف املؤمتر، وهو قد أحىن ظهره حىت انكسر أمام فورد

ل إن كل صاحب بصر وبصرية يدرك أن ذهاب االئتالف إىل جنيف هو إلجياد خمرج آمن لبشار، يصحبه مدخل آمن لعمي
أمريكي بديل لعميلهم بشار، وألهنم يدركون أن ائتالف اجلربا بكل مكوناته ال سند وال تأييد له يف الداخل، فليس بعيدًا أن حيموا 

هذا هو مقصد مؤمتر جنيف، وهذه هي غايته، وهذا ! مناسباً " خترجياً "احلكم اجلديد بالتدخل الدويل بقرار من جملس األمن يعدون له 
 ...تطأ قدماه مؤمتر جنيف نة الذي يسلكه كل منهو طريق اخليا

 :أيها األهل في سوريا، أيها الصابرون المصابرون المرابطون في وجه الطغاة

إهنم أجنب من أن يالقوكم على أرض ... إن أولئك اخلونة لن يستطيعوا أن ينفِّذوا أمراً حىت وإن قرروه ما دمتم على احلق ثابتني
فال متكِّنوهم من أن يكون هلم شأن يف أرض الشام، وإال كانت تضحياتكم عبثاً، وضاعت دماؤكم سدى، بل الشام املرابط اجملاهد، 
وحنن نربأ بأهل الشام، الرجال الرجال، عن أن تلني قناهتم أو تضعف عزائمهم أمام من خانوا اهلل ورسوله ... وتشكوكم إىل بارئها

اٍن َكُفورٍ ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَّ واملؤمنني ﴿  .﴾ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ

إن النصر صرب ساعة، وأمريكا وبشارها وائتالفها يف النزع األخري، يبحثون عن احلل الذي ينقذهم من صمودكم وبطوالتكم، 
الراشدة، واصدقوا العمل مع اهلل سبحانه ورسوله فاثبتوا على ما أنتم عليه من حق، واجعلوا قضيتكم املصريية إقامة حكم اهلل، اخلالفة 

﴿ َولَيَ ْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ ، وأخلصوا السعي واملسعى نصراً هلل وإعزازاً لدينه ينصركم اهلل القوي العزيز﴾. 
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