
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 دامية قاتلة خبيوط روسيا، مث ومن أمريكا، حاكتها ميونخ يف النظام نأم   هدنة
 الطاغية قتال من بدالا  اإلرهايب، ن  م   حبجة ويتقاتلون، بل أيمنون، ال الثائرين جتعل فهي

 فيه: جاء اهلدنة حول وروسيا اكيأمر  أصدرته الذي املشرتك البيان نص 22/2/2016 يف اإلعالم وسائل من العديد تنشر 
 النار، إطالق وقف عمل وجمموعة سوراي لدعم الدولية للمجموعة املشاركني الرئيسني بصفتهما وروسيا، املتحدة الوالايت تعلن... )

 الشروع يتم نأ وتقرتحان البيان، هذا مع كملحق املرفقة سوراي، يف اهلدنة شروط تبين عن ،2016 شباط/فرباير، من 22الـ يف
 األعمال وقف وسينطبق ...2016 شباط/فرباير من 2٧الـ يوم من "دمشق بتوقيت" 00:00الساعة يف العدائية األعمال بوقف

 لروسيا ابإلعالن األطراف هذه من طرف كل ويقوم ...بشروطه وقبوهلا التزامها تعلن اليت السوري الصراع أطراف على العدائية
 ،2016 شباط/فرباير، من 26الـ يوم من "دمشق بتوقيت" 12:00 الساعة يتعدى ال موعد يف... ةاملتحد للوالايت أو حتاديةاال

 االستعداد ذلك يف مبا ،22٥٤ الرقم ذي األمن جملس لقرار الكامل التنفيذ :ومنها اهلدنة بشروط وقبوله التزامه عن ابإلعالن
 الصواريخ، ذلك يف مبا األسلحة، من نوع أبي اهلجمات وقف ملتحدة؛ا األمم هايّ ست اليت السياسية املفاوضات عملية يف للمشاركة

 األخرى األطراف من أراض كسب إىل السعي وأ كسب عن التوقف ...للدابابت املضادة املوجهة والصواريخ اهلاون، ومدافع
 .(والوكاالت 22/2/2016 يف نت العربية...... النار إطالق بوقف املشاركة

 األساسية البنود التفاوض، هيئة راتين، مايكل ،ايسور  إىل كيرياألم املبعوث أبلغ ...) الرايض معارضة وافقت ذلك بعد
 العليا اهليئة رئيس حجاب، رايض أعلن بدوره، .السبت يوم أي احلايل، /فربايرشباط 2٧ يف تنفيذها يبدأ اليت اهلدنة التفاقية

 نظام وافق مث... (22/2/2016 يف اجلديد لعريبا) (...دولية ضماانت مقابل اهلدنة، اتفاق بنود على اهليئة موافقة للتفاوض
 مبكافحة العسكرية اجلهود راراستم أساس وعلى القتالية، األعمال بوقف قبوهلا عن السورية العربية اجلمهورية تعلن ...) الطاغية

 (مريكياأل الروسي لإلعالن وفقا القاعدة نظيموبت هبا املرتبطة األخرى اإلرهابية والتنظيمات النصرة وجبهة "داعش" ضد رهاباإل
 يف الوزراء كيي أخرب ن،واشنط إىل ابلطائرة عودته وأثناء ،22/02/2016 االثنني يوم )ويف... (23/2/2016 اليوم روسيا موقع)

 اخلارجية وزارة يف الكبار ولنياملسؤ  ألحد وفقا   االتفاق، عن وتركيا، وقطر، السعودية، العربية واململكة وأملانيا، وفرنسا، بريطانيا،
 .(2٤/2/2016 األربعاء األوسط الشرق). (األمريكية

 إلقرار وروسيا هي كبيا   جهدا   بذلت قد مريكاأ أن يرى وخلفياهتا ومقدماهتا اهلدنة هذه لنصوص املتدبر إن لمون:املس أيها
 فعاد... شيء يتم ومل ضىم سبوعاأل لكن ،سبوعأ خالل اهلدنة على ةقفاملوا متت 12/2/2016 انّ في اجتماع فخالل ؛اهلدنة هذه

 على مكثفة أمريكية ضغوط حدثت وقد... 2٧/2/2016 يف للهدنة اجلديد املوعد وحددوا متتالية اجتماعات يف روفوالف كيي
 وهكذا موافقتهم، خذأل وذلك آنفا ، مر كما عندهم مقيم شبه كان راتين مايكل سوراي ىلإ مريكياأل املبعوث إن حىت املعارضة،

 ال قاتلتني حفرتني خالل من طياهتا، بني منثور الزعاف السمّ  أن يُري وخلفياهتا اهلدنة هذه مقدمات يف النظر إنعام إن كان!
 األعمال وقف يشمله من كل على اهلدنة هذه اشرتطت فقد األوىل: أما... والبصية البصر أعمى إال فيهما فيقع هبما ينخدع
 حتت يدخل مل من كل عد  ت   اهلدنة أن والثانية:... السورية لألزمة النظام مع مذّلة خمزية تسوية يف الدخول على يوافق أن العدائية
 نظام مع التسوية على يوافق ال من كل بل النصرة، وجبهة الدولة تنظيم عن أعلنوه مبا ذلك ينحصر وال إرهابيا   اهلدنة هذه شروط

 نصوص وفق ونقتلويُ  ونقصفيُ  هؤالء وكل النظام، مع املذلة التسوية على توافق ال أخرى صائلف وهناك إرهايب، فهو الطاغية



 الغالبية أو الشام، أهل أن فيتبني ذلك علمنا إذا الشام، أهل معظم قلوب يف هو ةاملذل   املخزية التسوية رفض أن علمنا فإذا املعاهدة،
 ...اجلرمية خيوط شاركهما نوم وروسيا أمريكا عند إرهابيون هم منهم العظمى

 مريكاأ بدأت فقد سوراي أهل على الوحشية هلجماهتما روسيا مث ومن مريكاأ اختذهتا اليت الُتك أ ة هو رهاباإل كان لقد
 خالل من قذرة صفقة يف روسيا استدعت مث ...زالت وال 23/9/201٤ يف سوراي على األمريكي التحالف ابسم هجماهتا

 السورية األزمة فيه حبثا 29/9/201٥ مساء نيويورك يف دقيقة 90 مدة ،رمسيني وفدين حبضور وبوتني، اأوابم عقده اجتماع)
 ضرابت لتوجيه إمكانية يوجد أنه معلنا   ،«واجلّدي ابلبّناء» اللقاء صحايف، مؤمتر يف بوتني، ووصف كرانيةو األ لألزمة كذلك وتطرقا
 جون كيير األم اخلارجية وزير وأعلن ،«اإلرهابيني ويقاتلون يقاومون املعارك ساحة يف الذين أولئك لدعم ...سوراي يف روسية جوية
 وبوتني أوابما إن كيير أم مسؤول وقال... سوراي بشأن «األساسية املبادئ عضب» على اتفقتا وروسيا املتحدة الوالايت أن كيي
 ب، ف أ ،«اليوم روسيا») (...سوراي يف حمتملة ملياتع أثناء صراع أي لتفادي البلدين جيشي بني حماداثت إجراء على اتفقا

 (30/9/201٥ السفي "ب ا رويرتز،

 اإلرهاب على احلرب تعلن وهي وطائراهتا بصوارخيها روسيا دخلت 30/9/201٥ هنار ويف ،عليه وبناء اجتماعهما، وبعد
 معارض كل ليشمل التصريح أمريكا وس عت نواآل للنظام، املسلحة املقاومة مجيع على ينطبق اإلرهاب جيعل مريكيأ بتصريح
 تلك يف للدخول ضغط وسائل هي الوحشية حرهبم أبن يصرحون بل ذلك خيفون ال اليوم وهم... النظام مع املخزية ةاملذل   للتسوية
 املسامهة تستهدف السوري املسار على موسكو تتخذها اليت اخلطوات مجيع أن الروسية اخلارجية أكدت)... الدامية السامة التسوية

 الروسية اجلوية القوات "ضرابت أن الروسية اخلارجية وزارة أعلنت) (،8/10/201٥ اليوم وسيار ) (...ابلبالد السياسية التسوية يف
 .(م10/02/2016 اليوم روسيا). (السورية" السورية للمفاوضات تايلوابل اإلرهاب ملكافحة اجليدة األجواء هتيئ

 املسلمني على بل الشام، أهل على اجلرمية خيوط بنسج روسيا ومعها أمريكا تقوم أن عجيبا   وال غريبا   يسل إنه :املسلمون أيها
 أهل وابسم النظام، معارضة ابسم أانس ذلك يف يشرتك أن واألعجب األغرب لكن واملسلمني، لإلسالم أعداء فأولئك كلهم،
 هذه إن... حجاب!! غي منو  حجاب من مبوافقة ةاملذل   املخزية اهلدنة هذه ىعل املوافقة إىل افيسارعو  إسالمية، وأبمساء بل الشام،
 ،خدم كما مصاحلها خيدم مثله خائنا   بديال   جتد أن قبل يرحل أن لبشار أمريكا تريد فال أجل، إىل النظام أمن حلماية هي اهلدنة

 العدوان زعيمة هي أمريكاف والتضليل، ابخلداع عمالئها من ومبدد اخلبيثة بوسائلها متده فهي وهلذا... حفظ كما نفوذها هلا وحيفظ
 الشام بطاغية فتارة ودولية، وإقليمية حملية األلوان: متعددة أبدوات بل فحسب، مباشرة ليس الشام، يف فتقاتلنا املسلمني، بالد على

 عقدت نفعا   ذلك د  جُيج  مل فإذا العراق، من وامللحقات لبنان يف وحزهبا إيران من إقليميا   دعمته السقوط على أوشك فإذا وأزالمه،
 عنه ئهدّ  ستُ  سوراي يف أمريكا خبدمة أنه بوتني من ظنا   خاسرة صفقة يف أجلها من تقاتل ركاهبا يف روسيا فسارت دوليا ، قذرة صفقة

 ويالت روسيا سيذيق سلمنيامل حرب يف روسيا انزالق فإن أمر! وذاك أمر هذا ولكن أوكرانيا، حول لروسيا اجلنوبية احلدود مشاكل
 ...قريب ناظرهل   غدا   وإن عليها، املسلمني غضب حبر يف نقطة   وامللحقات أوكرانيا مشاكل معها تكون وويالت

 هدنةو  ،10/٤/2012 يف أانن كويف هدنة من الصغية اهلدن مسلسل بدأ أن منذ كبية هلدنة متهد أمريكا كانت لقد
 الزبداين وبلديت الشمايل، إدلب بريف والفوعة كفراي بلديت هدنة مث القابون، حي هدنةو  برزة، يح هدنة إىل اإلبراهيمي، األخضر
 توسيع إىل ودعا األمريكي الرئيس هاابرك حيث ،201٥ /ديسمرباألول كانون الوعر حي دنةه إىل مث دمشق بريف ومضااي
 الوعر: هدنة اتفاق على معلقا   الوقت ذلك يف صرح فقد الية،احل الكبية للهدنة خيطط حينها من كان وكأنه ،أكرب بصورة اهلدانت

 كانون 9 رتز،روي) (...أكرب مبعدل سوراي يف تنفذ أن ميكن إهنا أوابما قال بعينها مناطق يف تطبق هدنة التفاقات منوذج وهو ...)
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 عليه أهون لعهوده النظام نكث أن يعلم عاقل كلف ،الطاغية نظام عمل من بدعا   اهلدن نقض وليس. ..(201٥ األول/ديسمرب
 : يقول وتكرارا؟! مرارا منه لدغ إذا فكيف مرتني، واحد جحر من يُلدغ ال والعاقل عقدها، هدنة كل نقض فقد ،طرفه! رد من
م نُ  يُ ل د غُ  ال  » ر   م ن   املُؤ  د   ُجح   .البخاري أخرجه «م رَّت  ي    و اح 

 وروسيا أمريكا وسعت فقد سوراي أهل من املدنيني حىت وال بل املعدلة، أو ملعتدلةا حىت للفصائل أمنا   حتفظ لن اهلدنة هذه نإ
 أو اجملرمون أولئك ونسي... إرهابيا   اجملرمني أولئك عند سيكون اخليانية ةاملذل   همتسويت يرفض من فكل اإلرهاب، كلمة مدلول
 غريب وأبو ابغرام ووحشية وأفغانستان العراقو  تناموفي الياابن جمازر أصحاب هم... ومصدره اإلرهاب أس هم أهنم تناسوا

 بعد ولو جرميتهم انر هللا إبذن وسيصيبهم وبناهتا اجلرمية أهل هم... الشرقية ابو وأور  والقرم غروزين جمازر أصحاب وهم... وغوانتينامو
يبُ ﴿ حني ر ُموا الَّذ ين   س ُيص  انُوا ِب  ا ش د يد   و ع ذ اب   اّللَّ   ع ن د   ص غ ار   أ ج   ومهلكة م،للنظا أمن هي اهلدنة فهذه وهكذا ،َي  ُكُرون ﴾ ك 
 ،مندم حني والت فيندموا واناأل فوات قبل وزرها من يتخلصا مل إن شرها من ينجوا لن الشام وأحرار سالماإل جيش حىت يقبلها ملن

 ت  ر ض ى ﴿و ل ن   سبحانه هللا وصدق منه خلعين أن إال دينه من شيء عن يتجاوز أبن منه يكتفوا ولن مسلم عن يرضوا لن فالكفار
لَّت  ُهم   ت  تَّب ع   ح ّتَّ  النَّص ار ى و ال   ال ي  ُهودُ  ع ن ك    .﴾م 

 ...اإلسالم دار عقر الشام أهل اي... املسلحة الفصائل أيتها... املسلمون أيها
 الذي العلماين احلكم يقيموا أن من وأوهن ون،يريد الذي التغيي دثواحيُ  أن من أجنب كلهم والغرب وروسيا وأتباعها أمريكا إن

 ابكستان يف اخلونة فلوال أفغانستان يف أمريكا انظروا... زائل خبس بثمن دينهم يبيعون هلم عمالء خونة بينكم جيدوا أن إال بغون،ي  
 وخونة دابابهتا، على اخلارج من صاحبوها الذين العمالء فلوال العراق يف كذلك وانظروها... قرار فيها هلم استقر ملا وأفغانستان

 والعميل اخلائن بينكم جيدوا مل إن ميسورة املستعمرين الكفار فهزمية الشام، أرض يف وهكذا... يطأوها أن استطاعوا ملا الداخل
 وخذوا ستعمرين،امل ألولئك مطية يكونوا أن من النفوس ضعاف أمام منيعا   سدا   فكونوا... خيا   هللا إبذن ينالون ال ينكفئون وعندها

 .﴾ز ُهوقاا ك ان   ال ب اط ل   إ نَّ ﴿ الباطل راية وتُزهق احلق راية هللا إبذن رفعتُ  بسواعدهم الذين الرجال الرجال فأنتم أيديهم، على

ت  ُغون  ﴿ وأقوى أعز فاهلل الدولية قوهتم بسبب الكفر هلأب ابالستعانة نينعقو  الذين النفاق ألهل االستماع من وحذار  أ ي  ب  
ُهمُ   قال... قالت عنها هللا رضي ع ائ ش ة   عن سننه يف داود أبو أخرجه الذي الصحيح احلديث يفو . ﴾َج  يعاا ّلل َّ   ال ع زَّة   ف إ نَّ  ال ع زَّة   ع ن د 
ت ع يُ  ال   إ ّنَّ » : هللا رسول ر ك   ن س  ُش   الكفار قبل العذاب يف قدمهم اخلبي العليم فاهلل ضرر وأي ضرر النفاق أهل أن واعلموا. «ِب 

نَّم   يف   و ال ك اف ر ين   ال ُمن اف ق ي   ج ام عُ  اّللَّ   إ نَّ ﴿  عن مسنده يف أمحد أخرجه الذي الصحيح احلديث يف يقول  والرسول ،﴾َج  يعاا ج ه 
و ف   إ نَّ » :عنه هللا رضي اخلج ط اب   بجن   ُعم ر    .«الل  س ان   ع ل يم   ُمن اف ق   ُكل   أُمَّيت   ع ل ى أ خ افُ  م ا أ خ 

 وال أجله من خرجتم الذي احلق على اثبتوا أن الشام أهل اي إليكم يتوجه أهله يكذب ال الذي الرائد التحرير حزب إن
 تهادي"،ال" من أنه على منهم القذر املال وأخذ "حتالف"، أهنا على ابلكفار االستعانة يزينون الذين املنافقون العمالء كمخيدعن  
 اإلسالم ردا عقر هي الشام إن... ﴾ك ذ با  إ الَّ  ي  ُقوُلون   إ ن   أ ف  و اه ه م   م ن   َت  ُرجُ  ك ل م ةا  ك بُ ر ت  ﴿ "مروءة" أنه على أمامهم تخذاءواالس
 ع ل ى ال ب  غ   و اّللَُّ ﴿ النبوة منهاج على الراشدة اخلالفةُ  تكون مث ومن ،األخي النزع يف اجلربي فامللك... هللا إبذن تكون تكاد وهي
ث  ر   و ل ك نَّ  أ م ر ه    .﴾ي  ع ل ُمون   ال   النَّاس   أ ك 

 التحرير حزب                                                             هـ1٤3٧ األوىل مجادى من عشر اخلامس
 م2٤/2/2016 املوافق
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