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 بيان صحفي

 يسوق الثورة نحو االستسالم )رياض حجاب( للمفاوضات العليا للهيئة العام المنسق

ٌتداول فً الٌومٌن الماضٌٌن الحدٌث حول هدنة تبذل الجهود إلنجاحها فً عموم أرض سورٌا، فً صدى ألعمال اللجنة 

ت لتنفٌةذ البنةد األبةري فةً ااجتمةا  وهةو مةا والمكلفةة بوضةآ يلٌةا ؛التً انبثقت عن مإتمر مٌونخ برئاسة أمرٌكٌة روسٌة

، وفةً هةذا السةٌا  قوائم اإلرهاب لدى األمم المتحةد اء المنظمات المدرجة على نأسموه "وقف العملٌات العدائٌة" مآ استث

سد كما نقل المكتب اإلعالمً أمن بشار  بريت عبر وسائل اإلعالم تصرٌحات من عد  أطراف مرحبة بهذه الهدنة ابتداء

برٌاض حجاب منس  هٌئة المفاوضات والذي تحدث عن ذلة  مةن اسةطنبول وباسةم  وانتهاء   ؛لرئاسة الجمهورٌة السورٌة

 واآلخر ؛للمبعوث األمرٌكً إلى سورٌا ماٌكل راتٌنً أحدهما بعد اجتماعٌن متتالٌٌن مآ ممثلً الفصائل ؛الفصائل المقاتلة

سةد أفحاي ثقةة  ،على مدى عقودو فً حيب البعث صب قٌادٌة باري تدرج فً منا الذيحجاب  ل.مآ ذات الفصائ لحجاب

ا تنطب  إا على سقط القوم وحثالة الناس ممن لدٌهم  ؛ التًمعاٌٌر الثقة فً دولة العصابات األمنٌة ةالوالد والولد ومعلوم

بمكةر  ن المفاوضةٌنمةن موقةآ جدٌةد ٌمضةً حجةاب ومةن معة  مةها هو الٌوم وو ،ااستعداد أن ٌبٌعوا أهلهم وبثمن بخس

 وإعاد  إنتاج لنظام مجرم سفاح.فً مسار أول  هدن مإقتة ويخره استسالم وخضو   الثعالب؛

  :سالمإلعقر دار ا الشامفي  نايا أهل 

وسٌسةةتمر القتةةل  ،سةةترتكب أبشةةآ الجةةرائم بحقكةةم وبحةة  أطفةةالكم مةةن الهةةدن (اسةةتثناء المنظمةةات اإلرهابٌةةة)تحةةت عنةةوان 

 .سةبحان  وتعةالىهللا  بةذذنلن ٌكةون وهذا ما  ،ستسالمً الذي ٌرسمونعلى عتبات الحل السٌاسً اا ركعوات كًوالتنكٌل 

ولةن ٌنةال مةن ٌرضةى بهةا  وقد اختبةرتم دةدر النظةام وأسةٌاده، ،فهذه هدن هشة لن تحقن الدماء ولن تسكن شٌئا من اآلام

سةٌروا علةى ف .لحةرب علةى هللا وعلةى عبةاده المةإمنٌنبنظام كافر أعلةن ا همو صغار مساوات ،إا ذل التوقٌآ وٌوقآ علٌها

ة ؛أصحاب هو ووتذكروا أن ما نال   محمد  خطى قائدكم ا لوصةول من أذى وتعذٌب و حصار وجو  وتهجٌر كان مفتاح 

 ثمةر  فكمةا كةان .لذي كان ٌردده بةالل رضةً هللا عنة اإلسالم إلى شعوب وأمم تصدح مآذن مساجدها الٌوم بذات األذان ا

ن هللا يوى لةً األرض إ(فةً قولة      م ما وعد ب  هللا علةى لسةان رسةولستكون ثمار ثباتك ؛ثباتهم ما قطفناه نحن الٌوم

لة  مةن عظةٌم أجةر  ٌةافٌةا طةوبى لكةم فةً الةدارٌن و ،فرأٌت مشارقها ومغاربها، وإن أمتً سٌبلغ ملكها ما يوى لً منها(

وقةد قطعةتم شةوطا  وكنتم مفتاحا لها بذقامة الخالفة الراشد  على منهاج النبةو ،، هذه البشار  على أٌدٌكم تتنالون  إن تحقق

ف عبةر وفةود التنةايات التةً ٌبلةغ سةةق ؛كبٌةرا فةً هةذا الطرٌة  فحةذار مةن إهةدار التضةحٌات علةةى طةاوات المفاوضةات

وكةؤن األمةر بٌةد الكفةر  ،وٌالتمتوسلٌن الحلول الغربٌة التً لةم تجلةب لنةا إا الة ،جتثاث اطموحها تجمٌل نظام اإلجرام ا 

 .إن األرض هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده والعاقبة للمتقٌن:  دافلٌن عن قول  سبحانوأهل  


