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:قال عليه الصالة والسالم  
    

«َّ  ُ وَّ    َّ َّ ووووووووو َّ ووووووووو    هوَّأووووووووو ك   َّةُ فووووووووواءوبّللا ُو تكوووووووووب

َّ  ُ  َّ وَّ  ةَّ وووووووووووووووووو    أأوْوووووووووووووووووو َّ   َّاء  تكووووووووووووووووووبُإذ  

ووووووووووا  َّ أ أ ْ .ذا مأووووووووو  َّ  ووووووووو َّ   ْووووووووو  ََّّاء  َّى  ُو تكوووووووووب

َّ َّتكووووووبُإَّذوووووواو    ُ وَّ    َّ َّ وووووو َّ وووووو    ُو هإَّأمكووووووب ةُ ءووووووبّللا

َّ و  كووووو  َّ ُو َّتكوووووب َّاءأأ ْووووو .َّذووووواو    ُ  َّ أأوْووووو َّ  ةَّ ووووو    اء 

َّ إَّذوووووواو    ُ َّتكووووووب  ُ  َّ َّ َّ وووووو َّ وووووو    ُو وووووو  إَّأمكووووووب   ض 

َّ ُو َّتكووووووب وووووووا   َّاءأأ ْوووووو .َّذا  ُ  َّ َّ اءأأوْوووووو َّ  ةَّ وووووو   

 َّ َّ ووووو َّ ووووو    ُو ءءاّللاووووو  إَّأمكوووووب إََّّ و  كووووو  ََّّ   ُ َّتكوووووب  ُ  

َّاءأأ ْ .  ُ  َّ َّاءأأوْ َّ  ةَّ     وا   َّذا

هإذ ََّّ امأوووووا  َّ  ووووو َّ   ْوووووا  َّةُ فووووواءوبّللا َّى  ُو َّتكوووووب ووووووا   ذا

  أخرجه أحمد. «سكت
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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 

ألهلَّةُش مََّّةُس  س  َّةُث ن  َّحزبَّةُمحءاءورق َّ

َّةُمؤ   نَّةُمءةبط ن:

َّ أ  َّإلسق طَّط غ  َّةُش مَّو ق   َّحك َّةإلسمم

َّ«ىمأ َّ   َّ  ْ  َّةُ ءبه»
 

 

رسول هللا وآله وصحبه ومن الصالة والسالم على ، والحمد هلل

 بعد: أما .. وااله

 

ألهلنا الصامدين في الشام، بعد مرور مها ورقةٌ سياسيّةٌ نقدّ هذه 

ثالث سنين طواٍل على انطالقة ثورتهم المباركة، علّها تنير لهم 

سبيل الخالص، وتعينهم على الوصول إلى هدفهم المنشود، رغم 

... سائلين تٍل وبطٍش وحصاٍر وتجويٍع وتشريدما يعانونه من ق

قريب، وما  المولى عّز وجّل أن ينعم على أّمتنا بنصٍر منه وفتحٍ 

 ذلك على هللا بعزيز.

 

 :دىل َّ

ظّن الغرب الكافر ـ ه2431العام  من هذا رجب شهر  مثل  في

أنّه قضى على األّمة اإلسالميّة إلى األبد، بقضائه على مكمن عّزها 

أنظمة  ة الخالفة، وتنصيبه على بالد المسلمينومصدر قّوتها، دول

 حكٍم عميلةً له، راحت تحكمها بشرائع الكفر، وتمارس عليها أبشع

فتلعب دور الوكيل المخلص  أنواع القهر والظلم واالستعباد،

بعد أن ظّن  ..لموّكله، والموظّف الساهر على تحقيق مصالح سيّده
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األّمة، ُصعق عندما رآها تنتفض من هذه قد قضى على  هالغرب أنّ 

وتثور على حّكامها الخونة، قطّاع طرقها ومّصاصي تحت الركام، 

حكم تُ  وذلك بأن لب منها من حقوق،دمائها، محاولةً استرداد ما استُ 

 .الذي يعيد إليها كافّة الحقوق فهي الحقّ بشريعة اإلسالم، 

لكّن الغرب الكافر كان متيقّظاً لما يحدث، وقارئاً لما يجري 

 بالدفخوفاً منه على تهاوي عروشه التي بناها في  صحيحة؛قراءةً 

، وضماناً الستمرار سيطرته نها إلى األبدوذهاب نفوذه م المسلمين

م كافّة إمكاناته ااستخد .. لم يأُل جهداً فيعلى مجريات األحداث.

المتاحة من سياسيّين ومفّكرين ومراكز أبحاٍث ووسائل إعالٍم، 

الثورة، فاستبدل الحاكم العميل بحاكٍم وبادر إلى كّل بلٍد قامت فيه 

عميٍل آخر، وقال للناس: "ها قد نجحت ثورتكم، وأسقطتم النظام، 

 فعودوا إلى بيوتكم، وانعموا بمنجزات النظام الجديد...".

لقد فعل الغرب ذلك في تونس ومصر وليبيا واليمن، فأجهض 

غيير، لتلد من تضحياٍت على مذابح الت هما قّدمترغم ثوراتها تباعاً، 

أنظمةً عميلةً له كما كانت سابقاتها، ترعى مصالحه، وتحكم 

 .هذه البالدبقوانينه، وتبقي على نفوذه قائماً في 

أّما الضربة التي لم يكن يتوقّعها الغرب وال عمالؤه فقد أتته من 

هنا، من بالد الشام، من صفوة هللا من أرضه وفيها صفوته من ها

ثورتها المباركة على أيدي فتيٍة صغاٍر خلقه وعباده، حين قامت 

في درعا، ثّم انتشرت لتعّم أرجاء سوريا، بعد أن تنادى المخلصون 

لنصرة إخوانهم المظلومين، مطالبين باسترداد كرامتهم المفقودة، 

وحّريتهم من تسلّط شرار الخلق، وحقّهم في الحفاظ على دمائهم 

يعة هللا جّل جالله، وأموالهم وأعراضهم ومقّدساتهم، وحكمهم بشر

الشريعة التي إذا حكم بها أّي شعٍب عادت إليه كافّة حقوقه 

أو  . فال نفٌس تقتل بغير وجه حّق، وال ماٌل يغتصب.المسلوبة.

وال  كاذب،يختلس، وال عرٌض ينتهك أو يفتضح، وال يصّدق ال
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يخّون األمين، وال ينطق الرويبضة، وال يلقى حملة الدعوة إلى هللا 

 والمجاهدون تحت أطباق الثرى أو في ظلمات السجون...

انتشرت الثورة انتشار النار في الهشيم، وعّمت المظاهرات و

رغم ما  المدن والقرى، وثبت الناس على المطالبة بحقوقهم

ولم  ،واشتعاالً  اً د، فلم يزدها القمع إاّل توقّ تعّرضوا له من قمٍع عنيف

 البةً.. يزدها طول األمد إاّل رسوخاً وص

 قتلٍ  لبغي واإلجرام منا نظامالعالم عّما يقوم به  ىوتعام

 فحمل ؛االحتمال م، مّما أوصل األمر إلى درجة عدالعّزل لثائرينل

 هم وأعراضهم وأموالهم،دمائو حرماتهم الثّوار السالح دفاعاً عن

، مّما مهّددين النظام بالسقوطوشّكلوا الكتائب واأللوية المجاهدة، 

مسرعةً، تهرول  أمريكاجعل وأضاف إلى القضيّة أبعاداً أخرى، 

قرارات األمم المتّحدة عبر  ،لنظام المتهالكيد العون إلى ا ماّدةً 

،ريثما لو المبعوثالمبعوث ت هاإرسالو، المهلةالمهلة تلو بإعطائه 

ولوغ النظام في دماء  وازداديستطيع القضاء على الثورة.. 

ارتكابه المجازر المتتالية، واستخدامه السالح  المسلمين عبر

وإلقاء البراميل  ،والقصف العنيف بالصواريخالكيماوي، 

بل زادهم المتفّجرة... كّل ذلك لم يوهن عزائم الثّوار المجاهدين، 

 لى إيصال ثورتهم إلى بّر النجاة.إصراراً ع

 

 َّ حبلَّسبرا َّنءذهٌَّ نَّةُصءةعَّةُدوُي:َّ

م، والصراع الدولي على 2213 -هـ 2431سقوط الخالفة  منذ

أرض الشام مستمر: بين قطبي االستعمار القديم بريطانيا وفرنسا 

حتى منتصف القرن الماضي... ثم أزيحت فرنسا عن المشهد 

السوري، وأُقصيت عن المنطقة... واستمر الصراع بين بريطانيا 

القرن الماضي حيث  بعيناتوبين االستعمار الجديد أمريكا حتى س

أمريكا تنصيب عميلها حافظ وولده بشار من بعد، ومن  استطاعت
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وأصبح حاكم سوريا ثم أصبح النفوذ الفعلي في سوريا ألمريكا، 

، حتى ، وحفظ أمن دولة يهودخدمة مصالح أمريكايقوم على 

أبيب في ظل  المحتلة أكثر أمناً لليهود من تل أصبحت الجوالن

استطاعت أمريكا إقصاء نفوذ بريطانيا من حافظ وبشار! لقد 

سوريا، حتى خالل التحركات الحالية في سوريا وثورة أهل الشام 

على الظلم والطغيان، فأمريكا هي الالعب الدولي األساس، وتسير 

تدرك أن ال نفوذ لها في  معها الدول األخرى بتناغم: فبريطانيا

تدخل عمالئها،  سوريا، وإنما تستغل األحداث الجارية عن طريق

وبخاصة قطر، وأقصى ما تطمح إليه أن يكون لها شيء من دور 

في الحل الذي تنجح في فرضه أمريكا، أي أن بريطانيا تقوم 

ها لتبقى كا عن طريق عمالء بريطانيا ورجالبالتشويش على أمري

لكي تحصل على شيء من أمريكا، ليس و ،في صورة األحداث

بالصراع كما كان سابقاً، بل بإشعار أمريكا أن لها عمالء 

يستطيعون التشويش إن لم تعطها أمريكا شيئاً، ولو كان فتاتاً! 

، فنشاط قطر ما وحتى هذا التشويش من عمالئها قد خّف شيئا

حظ لم يعد بالقوة نفسها قبل أشهر كما يال (أبرز عمالء بريطانيا)

بسبب تأثير أمريكا...وأما روسيا، فهي تدرك أن ليس لها، وال 

يكون لها، نفوذ في سوريا، بل هي تسير في االتجاه نفسه الذي 

ترضاه وتريده أمريكا، والحل الذي تريده أمريكا لن توقفه روسيا، 

حتى التدخل العسكري إن قررته أمريكا فلن تقف في وجهه 

 روسيا. 

في سوريا اليوم هو من الناحية الفعلية بين: وهكذا فإن ما يجري 

حالفها وأتباعها وهوامشها من جانب، وبين المخلصين أأمريكا و

من أهل الشام من جانب آخر، ومع ذلك فكل ما بذله الغرب وعلى 

رأسه أمريكا، وما بذله عمالء الغرب مجتمعون، بعد أكثر من 

به تحقيق أهدافهم ثالث سنوات، هذا الوسع الذي بذلوه لم يستطيعوا 
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باستبدال عميل بعميل لضمان استقرار نفوذهم في سوريا، بل إن 

أمريكا وأحالفها وعمالءها، بخاصة، والغرب بعامة، بقضه 

وقضيضه، ينام ويصبح وهو في رعب من صيحات أهل الشام 

التي تصدع بتأييد الخالفة ودعاتها وإعالء راياتها المنتشرة في 

 بكل اطمئنان:  يه، فإنه يمكن القولوبناء علأرض الشام... 

إن الصراع الغالب في سوريا هو صراع حضاري سياسي 

يدور بين طرفين، طرف أمريكا التي يتبعها الطرف األوروبي 

ز في أهل الشام... وروسيا والعمالء واألتباع،  وطرف األمة المرك  

منع إقامة الخالفة في أرض الشام، يسعى جاهداً لالطرف األول، 

وإيجاد نظام علماني كسابقه يسبح بحمد أمريكا والغرب... 

عقر قامة الخالفة في أرض الشام، إل يسعى جاهداً  والطرف الثاني،

نظام إسالمي  يحكمها ثم امتدادها إلى بالد المسلمين،دار اإلسالم، 

 يسبح بحمد هللا القوي العزيز... 

نهب وم، واستعبادهم الشا في أرضطرف يبتغي الشر 

وطرف يبتغي الخير في األرض وقطع أيدي الغرب  ثروتهم...

ة أمريكا من العبث في أرض الشام، ورد أولئك األشرار إلى مبزعا

 عقر دارهم إن بقي لهم حينها عقر دار... 

َّح  ن َّهذا هو الصراع والعاقبة للمتقين  د  َّن ء أ هوَّب أ  نّللا ُ م أ   مو بإذن  و 

 هللا رب العالمين. 
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 :ك ئدَّو ؤة ءةت َّ

 نظامٍ بإقامة ،إلى تلك النتيجة المرعبةالكافر  يصل الغربوحتّى 

 نراه يكيد ويمكر، ويقوم بعدٍد من األعمال، فيتسبّب، علمانيٍّ جديد

قال تعالى: للثورة والثّوار بقيام عدٍد من المشاكل واألزمات. 

َّكوءو ا م  َّو   ُ و كوءو ا م  ُ م  ك ء ان ََّّو  َّة وَّى   ءو وَّو  ّللا  .44األنفال  ّللا

 أّما مكائدهم ومؤامراتهم فنذكر منها ما يلي:

صناعة ممثّلين سياسيّين للثّوار ال يمثّلونهم، فال ينطقون  .2

بمصالحهم، وال يعبّرون عن طموحاتهم، بل عملهم هو تقديم 

ذلك جليّاً  . ونجد.التنازالت باسمهم، وبيع قضيّتهم بأبخس األثمان.

من خالل رؤيتنا أّن الثورة إسالميّة التوّجه والنزعة، وأّن كلمة 

ينما نرى أعضاء ائتالف . ب..الخالفة" باتت على لسان كّل ثائر"

ون الثورة رسميّاً ال يبرحون يصّرحعون تمثيل يد  الذين  المعارضة

. وهذه ..بأّن هدفهم هو دولةٌ علمانيّة، أو دولةٌ مدنيّةٌ ديمقراطيّة

 خيانةٌ ما بعدها خيانةٌ لدماء الشهداء وتضحيات المخلصين.

تجميل االئتالف العلمانّي ببعض الشخصيّات والحركات  .1

المحسوبة على اإلسالم، وظاهرها إلى العلمانيّة أقرب.. يمنّونها 

بتداول الحكم في نظام الكفر القادم مع غيرها من الشخصيّات 

جريمةٌ ما بعدها جريمةٌ تقترفها هذه .. وهذه .والحركات العلمانيّة

الشخصيّات والحركات )اإلسالميّة(، بمحاولة إضفائها الشرعيّة 

على تجّمعاٍت وكياناٍت سياسيٍّة غير شرعيّة، ولن تحصد من 

هذه الحركات و يبة والخسران في الدنيا واآلخرة.ورائها إاّل الخ

 لسان حالها يقول: ( )اإلسالمية

 عو"  َّاءق َّوالَّ  َّنءق َّأمَّدا وََّّق َّدا    ََََّّّّبممزاَّدن  ن َّعوَّنءق َّ"
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، لدعم اإلعالمي الكثيف من قبل القنوات المؤثّرة الضخّ  .4

وتشويه مشروع فكرة الديمقراطيّة والدولة المدنيّة، ومحاربة 

، واستهدافهم في ذلك عموم الناس، لصناعة الخالفة اإلسالميّة

لفكرة التطبيق يق الكبير والتسو حاضنٍة شعبيٍّة لمشروعهم الخبيث،

، بحجٍج للقبول بنظام حكٍم علمانيٍّ كافركمبّرٍر  التدريجّي للشريعة

م يسمح واهيٍة كاذبٍة، منها أنّنا غير قادرين على إقامة الخالفة إذا ل

وأّن األّمة غير جاهزٍة لتطبيق  لنا الغرب بذلك، ولن يسمح،

ار ب الثوّ وأّن أغل ،بعدها عن اإلسالم الشريعة اآلن بسبب

وهكذا  سنقيم بهم الخالفة الراشدة؟ فكيف !لصوصٌ  (بزعمهم)

ٌضَّيصدق فيهم قوله تعالى:  ء    َّ    ْ َّقو وبب  َّأ ي ان  َّةُّللاذ  ى أ م ء 

َّ  ُ   َّ و َّ ّللا َّأ أ س   هٌ ةئ ء  َّد  َّتوص  ء      ُ   َّ ش   َّن خ   ُ َّا قوبُوب    ْ َّأ    ُ ب اوس  ر  و

َّ ن    َّ ء      َّ َّ  و  ُ ف م ح  َّب   ت ي 
َّا أ     ْ وةَّأ يَّ  ن فوس  ءف بةَّ     َّ   َّ  س  ء حو َّأ  وص  ه      د 

 .21المائدة ن  د    ن َّ

كان وهيئات عسكريّة ممثّلة للثورة،  صناعة مجالس .3

الحكومة المؤقّتة وهيئة ما يسّمى بآخرها وزارة الدفاع في 

يّة مراقبة جميع األعمال العسكر من شأن هذه الهيئاتو.األركان

وعبر دعمها المسموم يتّم شراء ذمم  للثّوار واحتواؤها وتوجيهها.

ووالءات من يقبل بيعها من قادة الكتائب واأللوية المقاتلة والضبّاط 

 المقبل المنشقّين.. ليتّم عبرها تشكيل نواة جيش النظام العلمانيّ 

، قال القادمة من المخلصينالذي يفترض أن يحمي الحكومة 

ّللُاَّتعالى: َّ ّللا ََّّ   ء  ل  َّس  ن    َّ وة دف َُّ   صو ْو   ةُ  ب      َّ  ُ َّاو  ف قوب وة ف ءو َّك  ان  ةُّللاذ 

َّ   ُ َّ وة ف ءو َّك  ان  ةُّللاذ  َّو   ُ َّاوغ   ءوب َّذو ّللا ه  ء  س  َّح     ْ       َّ ُو َّت كوب َّذو ّللا   ْ أ س  و  ف قوبن 

َّ ُ و ءو ش  َّاوح  ْ  ّللا    َّ  43االنفال. 
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بالدول محاولة ربط من يمكن ربطه من قادة الثّوار  .2

الغربيّة مباشرةً، أو بعمالئها من الدول المجاورة، عن طريق المال 

السياسّي، وتحويل هؤالء القادة إلى أدوات تعمل لصالح هذه الدول 

تصّب في  مباشرةً، مّما يمنعهم من القيام بأيّة أعمال عسكريّة

بل يدفعهم إلى العمل للحفاظ على كياناتهم  مصلحة الثورة والثّوار،

صطنعة، ومناطقهم التي يسيطرون عليها، مّما يجعلهم أقرب الم

 للثورة على النظام. إلى أمراء الحروب من قادةٍ 

 ،ة، لتحقيق مصالح آنيّةعسكري محاولة صناعة تجّمعاتٍ  .3

لوصول إلى ال تخدم ا قريبةٍ  ، وأهدافٍ مثالً  كدفع عدٍو مشتركٍ 

وع في مشر بل تصّب أحياناً بشكٍل مباشرٍ  الهدف الحقيقي للثورة،

وربط هذه التجّمعات من عنقها بحبل  ،الدولة المدنيّة الديمقراطيّة

 مّما يسلبها استقالليّة القرار. الدعم الخارجي،

، بدل في معارك جانبيةإرهاق أغلب الكتائب واأللوية  .7

النفاذ إلى العاصمة وضرب النظام الضربة القاضية التفكير ب

 إلسقاطه وإنهاء الحرب الدائرة.

... والمزاحمة على الدنيا واإلعالميّ  حريض السياسيّ الت .8

 إلى أكبر فاجعةٍ بين القوى مما دفع  كبيراً  شرخاً  حدثأ كل ذلك

مّما  ال المحزن الذي يحدث بين الثّوارمنيت بها الثورة، وهي االقتت

يزهق األرواح، ويضعف الجبهات، ويرهق المخلصين، ويجعل 

النظام يتنفّس الصعداء، ويضحك متفّرجاً على المئات يتساقطون 

.. بل ال مصلحة فيه لإلسالم وال للمسلمين في اقتتاٍل داخليٍّ 

المصلحة كّل المصلحة فيه للنظام المجرم ومن ورائه الغرب 

 الكافر.

لربط المجالس  تّمت محاوالتٌ  وعلى الصعيد االجتماعيّ  .2

في المناطق المحّررة باالئتالف  -الثوريّة والخدميّة-المحليّة

والخارج عبر شّماعة الدعم والمساعدات، واستغالل ذلك سياسيّاً 
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وتجدر اإلشارة هنا إلى  ع الدولة المدنيّة الديمقراطيّة.لدعم مشرو

اإلدارة السيئة لتوزيع المساعدات )اإلنسانيّة( في المناطق المحّررة 

بشكٍل إدارتها و ،من قبل منظّمات اإلغاثة التابعة لدول الغرب

 .مستفّز يثير نقمة الناس، وقد يؤّدي إلى اضطراباٍت اجتماعيّةٍ 

 

 :ش كلَّو ز  ت َّ

بها الغرب على واقع وأّما انعكاس هذه األفعال التي يقوم 

فقد تمثّل بعدٍد من المشاكل واألزمات التي نتجت على  ،الثورة

 األرض، ومنها:

ة على ٍم ال بأس به من الجماعات المجاهداعتماد قس .2

لبدء األعمال القتاليّة،  (المالي والعسكريمسألة الدعم الخارجي)

إاّل إذا توافرت األموال واألسلحة القادمة عبر  فال تفتح أيّة جبهةٍ 

مّما يرهن قرار هذه الجماعات  يئة األركان أو الجهات الممّولةه

للخارج، ويفتح الباب أمام الجهات الممّولة لتتحّكم بزمان ومكان 

 الجبهات المفتوحة.

بإدارة المناطق ة شغال قسم آخر من الجماعات المجاهدان .1

ويضطّرها  ويحّملها أعباء تفوق طاقاتها، ، مّما يرهقهاالمحررة

فيؤّدي استهدافها من قبل  مقّراتها ضمن المناطق السكنيّة؛إلقامة 

النظام المجرم إلى إثارة النقمة عليها من الناس، فتفقد جزءاً ال بأس 

 به من حاضنتها الشعبيّة.

بسبب توافر عّدة عوامل منها طول مّدة الحرب،  .4

وتسّرب بعض اليأس إلى النفوس، واعتماد البعض على قرار 

الخارج في بدء المعارك، وانشغال البعض اآلخر بتخديم وتأمين 

 تفّشت ظاهرة فتور همم بعض المجاهدينالمناطق المحّررة، 

منعوا يات، بدل أن يكونوا على الجبهات لومرابطتهم في المقرّ 

 النوم من أن تكتحل به عيون المجرمين.
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انحراف بعض الجماعات المقاتلة عن هدف وجودها،  .3

وهو مقاتلة النظام وإسقاطه، وتحّولها إلى القيام بأعماٍل الهدف منها 

التكّسب والربح الماّدي بالدرجة األولى، مّما أّدى إلى تفّشي ظاهرة 

ذائيّة خالل نقلها من على المحروقات والمواّد الغ اإلتاواتفرض 

إلى أخرى.. مّما أدى إلى تعميم االتّهام بذلك عند بعض  منطقةٍ 

 الناس إلى جميع الثّوار.

إضافةً إلى سوء  ،يحصل بين المجاهديناالقتتال الذي  .2

وصواريخ النظام األوضاع الماّدية وشّدة انهمار براميل الموت 

اس في شّكل عامل ضغٍط كبيٍر على الن على رؤوس العّزل،

المناطق المحّررة، دفع بعضهم إلى التفكير بقبول أّي حلٍّ ينهي هذه 

 .لحاصلةالمأساة ا

ير، وتصريحات المعارضين الكب الضغط اإلعالميّ  .3

عين، و)اإلسالميّين المعتدلين(، وبعض قادة الثّوار الملم   نيالعلمانيّ 

وبعض العلماء، جعل بعض الناس يصّدقون أنّه بدون الغرب لن 

من االرتماء في أحضانه، إذاً مرجّو، فال مانع  يحدث أّي تغييرٍ 

ائبنا وعذاباتنا في ـ. وجعلهم ينسون أّن كّل مص.ون منه.ـوطلب الع

  رب.ـدرها الغـان مصــالعصر الحديث ك

ََّّالى:ــال تعــق ال  َّو    ََّّو  َّةُ ّللا رو كو و سّللا بةَّأ م م  َّظ   مو ااان  ك  وبةَّ ُ   َّةُّللاذ  ت ء 

َّ ُ َُّ كو   و ءو َّتو  ص  َّال  َّذو ّللا       ُ َّ  و  ن  َّ ّللا َّ    ُ َّدوو ن      244هود. 

لإلسالم، وسوء  والهيئاتمن الجماعات  سوء فهم كثيرٍ  .7

تطبيقها له، وأخطاؤها الكثيرة باسمه، وعدم تقديمها مشروعاً 

جعل العلمانيّين والقنوات كّل ذلك إسالميّاً متكامالً واضح المعالم، 

.. لتنفير الناس من عودة الحكم باإلسالم ونهستغلّ يّة ياإلعالم

 وانطلت الخدعة على بعض الناس.

وجود ما سبق ذكره من المشاكل والعقبات على أرض  .8

المعيشيّة، جعل الذين في قلوبهم واقع الثورة، وسوء األوضاع 
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ممن ال تزال في نفسه روح التأييد للنظام المجرم، جعلهم  مرضٌ 

مون الناس على ثورتهم، ويذّكرونهم يطلّون برؤوسهم، ويلو

بأسعار ربطة الخبز وجّرة الغاز أيّام النظام، مّما يشّكل عامل 

 .على الناس للقبول بأّي حلٍّ قادم فيٍّ ضغٍط إضا

 

 :َّتذكءه

ويجدر بنا في هذا المقام تذكير أهلنا في الشام أنّهم ما قاموا بهذه 

، فيقطفوا ثمارها، افالمطيصلوا بها إلى آخر الثورة المباركة إاّل ل

، فبات ونفدت خياراتهم أحرقوا مراكبهم لقد.. وينعموا بخيراتها

لهم إاّل متابعة  وال سبيلالعدّو من أمامهم والبحر من ورائهم، 

عصا الترحال قبل بّما أن يلقوا ألظفر بالمراد.. السير الحثيث، ل

َّ.وندامةٌ  إنّها لحسرةٌ ف ،بلوغ المنال ت  َّن ق ض  َّك  ُّللام ي د  َّب أ  ن    َّ   ْ  ُ ز  غ 

ه َّ  ن ك  ذ     .21النحل  قوبّللا

ونهيب بالعلماء األجاّلء، والوّعاظ والخطباء، حملة الفقه 

والعلوم الشرعيّة، أن يقوموا بدورهم في هذا المجال، فيشّدوا من 

ويشحذوا همم عضد المجاهدين، ويثّمنوا تضحيات المخلصين، 

يحفظ دماء نحو ما ، مستقيمٍ  طريقٍ هم في سير، ويوّجهوا المقاتلين

 الشام ألهل والكرامة العّزة يعيد ، وماأن تذهب سدى منء الشهدا

اإلسالم، ويقولوا الحّق ال يخشوا في هللا لومة  أّمة ورائهم ومن

 .. ونربأ بهم أن يكونوا أبواقاً للسالطين، فيحّرموا ما أحّل هللا،الئمٍ 

وعدم القدرة حيناً آخر..  ،حيناً وا ما حّرم هللا، بحّجة المصلحة لّ حوي

َّ..ونحّذرهم من يوٍم كان شّره مستطيراً  ل  َّ  ن ز     َّ  ُ ب مومو َّا ك  ان  َّةُّللاذ  ّللُا   

َّأ يَّ  ُ َّا أ كو وب    َّ َّ ووُ ئ ك  َّق    م  َّذ م     َّب ه   ُ و م ءو ا ش  َّو  ُ ك م  ب  َّة ن    َّ و  ّللا

َّا َّ و َّ ّللا ْو و َّاوك   مو ال  َّو  َّةُ ّللا ر  َّ  الّللا    ْ َّبوطوبن  و    ُْ َّو     ْ ك   َّاوز  ال  َّو  ُ ق         َّة م  ب 

ةٌبَّ ُ    ٌَّ ذ     273البقرة. 
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 :َّتءصءه

جملة المكائد والمؤامرات أّما وقد بسطنا الحديث فيما سبق عن 

التي تتعّرض لها ثورة الشام، وما تعانيه بسببها على األرض من 

 فنقول وباهلل التوفيق: ماٍت؛مشاكل وأز

المشاكل  المعرفة لتلكبهذه المؤامرات واإلحساس إنّه من 

ينطلق الحّل.. فالتشخيص الصحيح للمرض ومعرفة أسبابه هو أّول 

ما يلزم لوضع العالج.. وإنّنا في حزب التحرير بعد وضع يدنا 

ام خالصة على الجرح وتشخيص المرض، نقّدم إلى أهلنا في الش

، من شأنها أن تقلب السحر على الساحر، ما نراه من حلوٍل ناجعة

وتعيد ثّوار العّزة والكرامة إلى موقع المبادرة، فيتقّدموا إلى هدفهم 

 وينالوا به رضوان هللا عّز وجّل.بثباٍت، 

َّةُأمل َّاسءق َّةُفكء  ُ ، فالحّل الشامل الذي نراه يتمثّل فيما وأل

 يلي:

ال : لثوابت واالرتكاز على عدد من افي تجديد اإليمان   و 

 وتركيزهاالتي تكمن في صلب عقيدتنا اإلسالميّة  سالميةاإل

 والعمل بمقتضاها في أرض الواقع.

في القيام بعدٍد من الخطوات العمليّة التي من شأنها أن  ذ ن   :

 .، إن شاء هللا تعالىتوصلنا مباشرةً إلى الهدف المنشود

 

 َُّمءتكزةت:َّةُثبةبتَّوة

التي يجب أن نجّدد اإليمان بها، ثوابت والمرتكزات فأّما ال

 فهي ما يلي:عمالنا وتصّرفاتنا، ر بها أي  س  ونرّكزها، ونُ 

نحن أّمةٌ أحيانا هللا باإلسالم، وأكرمنا بحمله إلى األمم  .2

لكنّنا وإن غلب نا  ، فكنّا خير أّمٍة أخرجت للناس..الميتة رسالة حياةٍ 

فتعثّرنا وأضعنا سبيل الرشاد، إاّل أنّنا لن نلبث حتّى  الكفُر حيناً 

إليه، بما يتألأل في جنباتنا من نور اإلسالم، ونهّب فنكمل  نهتدي  
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 مسيرتنا في إنقاذ البشريّة الضائعة من براثن ذاك الهالك المريع.

ُ َّقال تعالى: وب أُ  َّتوس  ف  ب  س  َّو  ك  ُ ق ب    َّو  َُّ ك  ٌء ك  َُّ ذ    و   نّللاهو

 .33الزخرف

ال توجد مشكلةٌ في حياة المسلمين إاّل وحلّها كامٌن في  .1

ديننا الحّق يفرض و الكتاب والسنّة.ثنايا نصوص شرعنا الحنيف، 

علينا عدم االعتراف بالشرعيّة الدوليّة، فهي شرعيّةٌ باطلةٌ.. وعدم 

االحتكام إلى القانون الدولّي، فهو قانون كفر.. وعدم اللجوء إلى 

الغتصاب إاّل األمم المتّحدة  لم توجدالمتّحدة لنيل حقوقنا، إذ م األم

 .هذه الحقوق

َّقال تعالى:  انو َّةُد  ُ ك    َّ َّ  اّللا هو َّ  الّللا ءودووة َّت أ  َّ  الّللا ء      َّ ّللا  َّّلِل  َّ  الّللا ك  و ُ حو َّة  ُ   

َّ ُ ب َّا أ   مو َّةُ ّللا س َّال  ث ء  َّ  ك  ُ ك نّللا َّو  ُ ق    و  .34يوسف  ة

رفع الظلم عن المظلومين ال يكون إاّل باالحتكام إلى  إنّ  .4

إقامة النظام اإلسالمّي العادل الذي يطبّق الشريعة في وشريعة هللا، 

نظاٌم هو  حي الحياة.. وكّل نظام حكٍم آخر، غير هذا النظام،كّل منا

يوهم الناس أنّه سيرفع عنهم الظلم بإقامة  ومن ظالٌم ال يحقّق العدل.

يجب مجاٍف لدين هللا، ودولٍة مدنيٍّة ديمقراطيٍّة فهو كاذٌب مخادٌع 

 منه.والتحذير الحذر 

لن يستطيع أّي مشروٍع سياسيٍّ مطروٍح أن يجمع شتات  .3

الثورة السوريّة، ويلّم شعثها، ويوّحد قواها، بعدما عبث بها 

ها الماكرون سوى مشروع الخالفة بثون، وبعثر من قّوتالعا

الذي ينبض به قلب كّل مسلم، وتهتف به حنجرة كّل  اإلسالميّة

 ائر، وترنو إليه عيون كّل مجاهد، والذي بشر به رسول هللا ث

َّ   ْا  َّ»أحمد:اإلمام بقوله فيما رواه     َّ امأا   َّى  ُو َّتكب ذاوا  

هإَّذ َّسكت  «ةُ فاءوبّللا

هذا المشروع له طريقته الشرعية الواضحة التي  إن .2

في إقامة دولة اإلسالم األولى في المدينة  سلكها رسول هللا 
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رة. وهي تقوم على وجود الحاضنة الشعبية إلقامة الخالفة  المنو 

َّ: "للرسول  مصعب رسالة الراشدة، وينطبق عليها  َّاءق   ُ

َّةإلسمم َّ كء َّوأ ه َّ ال َّةُمدا   َّأي "، حيث لم يبق  بيت في ب ت

سوريا إال وفيه ذكر الخالفة. وتقوم على وجود قيادة سياسية من 

أهل الدعوة المؤمنين الذين أعدوا أنفسهم لمهمة الحكم بما أنزل هللا 

في مكة، ووجود  ليكونوا كما كان حال المهاجرين مع الرسول 

عة قيادة عسكرية من أنصار هللا المؤمنين من أهل القوة والمن

في المدينة؛ ليتم بهما معاً إسقاط  ليكونوا كأنصار رسول هللا 

النظام السوري المجرم وإقامة دولة الخالفة الراشدة التي تحكم بما 

 أنزل هللا.

إن دولة الخالفة تقوم على نظام فريد في العالم، عماده  .3

 للشعب، بينما السلطان يكون لألمة.أن السيادة فيه هي للشرع ال 

الحكم فيه تقوم أساساً على نصب خليفة للمسلمين، ووجود وأجهزة 

جهاد، ودائرة األمن تنفيذ، والوالة، وأمير المعاوني تفويض و

الداخلي، ودائرة الخارجية، ودائرة الصناعة، ودائرة بيت المال، 

ودائرة اإلعالم، والقضاء، والجهاز اإلداري، ومجلس األمة،... 

، وهذه األجهزة ليها فعل الرسول ع وكلها محددة المعالم قد دل  

تحقق بمجموعها مهمة االستخالف في األرض التي أناطها هللا 

 سبحانه بدولة الخالفة.

لغير المسلمين، أو ما يطلق عليهم اليوم  بالنسبة .7

باألقلّيات، فليعلموا أنّه لن يعطيهم حقوقهم أّي نظام حكٍم في العالم 

 النظام اإلسالمّي، فهو من عند هللا،يعيشون فيه كما يعطيهم إيّاها 

فسماهم أهل ذمة، أي َّوقد جعل سبحانه لهم ذمة هللا ورسوله 

ظام ن، وأما األنظمة األخرى غير الأهل عهد بحفظ حقوقهم

، المحدودة العاجزة أنظمة كفٍر أنتجتها عقول البشر اإلسالمي، فهي

 واآلخرة. الء والتعاسة في الدنياولن تجلب لهم إاّل الشقاء والب
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إّن القّوة هلل، والعّزة هلل، والنصر بيد هللا يؤتيه من يشاء..  .8

فمن يريد القّوة والعّزة والنصر فليطلبها من مالكها، وهو هللا 

وما  حٍد آخر، ال من غرٍب وال من شرق.تعالى، وليس من أّي أ

فإذا شاء هللا أن ينصرنا ويكرمنا  اء هللا كان، وما لم يشأ لم يكن.ش

بإقامة الخالفة على أيدينا فلن يستطيع رّد ذلك أحٌد من البشر، ال 

غرٌب وال شرق.. والذين يقولون: "إذا لم يسمح لنا الغرب بإقامة 

الخالفة فلن نستطيع إقامتها"، فليراجعوا عقيدتهم، وليجّددوا 

 إيمانهم.

َّأ يقال تعالى:  ان  َّةُّللاذ  ى ََّّأ م ء     ْ َّأ    ُ ب َّاوس  ر  و ٌض ء  َّ ّللا   ْ قو وبب 

ء َّ     َّ َّ  و  ُ ف م ح  َّب   ت ي 
َّا أ  وَّ ُ  هٌَّأ أ س  َّ   آئ ء  َّتوص  ء    َّد  ش  َّ ُ  َّن خ   ُ ا قوبُوب

َّن  د    ن َّ    ْ وة َّأ يَّ  ن فوس  ءف بة َّ     َّ   َّ  س  ء حو َّأ  وص  ه  َّ   د  ن     21المائدة .

َّا ظونفَّوقال أيضاً:   ُ نَّك   ه ََّّ   ء  ى  ةْل  َّو  ن     َّأ يَّةُدف و َّ ّللا هو ء  َُّّللانَّا  صو  ُ 

َّ   َّ هو َّك   دو ه ء نّللا َّاوذ  َّه ل  َّأ      ظوء  َُّ   ق ط ع  َّذو ّللا َّةُسّللام       ُ َّ ء ب  َّب س  د  دو أ     م 

 .22الحج  ا غ  ظوَّ

نا، وعدو ديننا، وهادم دولتنا، الغرب الكافر هو عدوّ  .2

من أبناء جلدتنا، وقد وضع أزالمه  ومصدر مآسينا، وناهب خيراتنا

حّراساً علينا، يجلدون ظهورنا، ويقتلون أبناءنا، وينتهكون 

حرماتنا.. فهل نثور على أزالمه بااللتجاء إليه؟ وأيّة كذبٍة كبرى 

 ،يريدون لنا أن نصّدقها عندما يقولون: "أصدقاء الشعب السوري"

 ويقصدون بهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا؟

َّو    َُّ كو َّى: قال تعال َّةُ ّللا رو سّللاكو و َّأ م م  بة  َّظ   مو ان  َّ ُ   َّةُّللاذ  ك  وبة  َّت ء  ال  و 

َّ ُ و ءو َّال َّتو ص  ُ     َّذو ّللا َّ  و  ن    َّ   َّ  ُ نَّدوو     224هود. 

َّةُمشءك ن»: قال رسول هللا و َّب  ر َّتسمض ئبة رواه  «ال

 .اإلمام أحمد والنسائي والبخاري في تاريخه وابن جرير

إّن الحصول على النصر من هللا تعالى يتطلّب تحقيق  .24

شرطه، وشرطه الوحيد هو أن ننصر هللا، بأن نطيعه فال نعصيه، 
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ونحّل حالله ونحّرم حرامه، ونعمل بطريٍق شرعيٍّ إلقامة شرعه 

يوماً على أعدائنا بكثرة  ولم يكن نصرنا، نحن المسلمين، الحنيف.

ومهما ضعفنا ماّدياً  وتوّكلنا على هللا. قّوة إيمانناعدٍد وال عتاٍد، بل ب

والذين يّمموا وجههم  فال مبّرر للتخاذل أو االستسالم.أو عسكريّاً 

شطر الغرب، يستجدون نصره ويطلبون رضاه، فلن يزيدهم هللا 

 .وخسراناً في الدنيا واآلخرة إاّل ذاّلً 

لسنا  عندما يكون مشروعنا مشروع خالفة فمعناه أننا .22

في  األّمة كلّها، وإذا أقمناهمشروع اهو إذ ميدان، وحدنا في ال

وثالثمائة  بالدنا المباركة فسيؤازرنا ويبايع الخليفة أكثر من مليارٍ 

مليون من المسلمين المخلصين المضطهدين في العالم، والمتلهّفين 

إلى نبأ إعالن الخالفة، فأفئدتهم تّواقةٌ إلى نصٍر وعزٍّ وتمكين بعد 

.. وستنهار أمام جحافلهم الجّرارة قهٍر وظلٍم واستعبادائة عاٍم من م

َّ.. سماع ذلك النبأ العظيم أزالم الكفر وجالوزته بعد حو َّا ف ء  ئ ذ  ا ب    و 

ح   وَّ َّةُءّللا ُ أ ز ازو َّة هوب  َّو  َّا ش   و ن    َّ ءو َّا   صو َّ ّللا  ء  *ب   ص   ُ ؤ    وب ُ مو  ة

 .2-3الروم

يراها اليوم  األرضأنظمة الحكم القائمة في ميع والناظر إلى ج

ة ثورة العّزة والكرامة، ثورة الخالفثورة الشام،  نظر بحذٍر إلىت

ستتغيّر  أنّه بقيام الخالفة وذلك ألّن الجميع يعلم اإلسالميّة بإذن هللا؛

، ويتحّرر المسجد ستسقط أنظمةٌ وحكوماٌت ودولم: خارطة العال

هذه األقصى، ويعود نفط الخليج إلى األّمة اإلسالميّة، وتمتّد رقعة 

لتشمل العالم اإلسالمّي كلّه، ويتغيّر ميزان القوى في العالم،  الدولة

وتتّجه أنظار الغرب الكافر إلى الدفاع عن عروشه في بالده، بعد 

أرضيٌّ سيضرب أن كان يحتّل بالدنا وينهب خيراتنا.. إنّه زلزاٌل 

لن تنتهي موجاته حتّى يتحقّق قول الصادق والعالم أجمع، 

إَّ» المصدوق عليه أفضل الصالة والسالم: ض  ىَُّ يَّةأل  ر  و  َّ  َّز  ّللُا   
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َُّ يَّ و ي  َّزو    َّ   ْ َّ و  كو َّس   ء  وغو م ي َّ و ّللا ّللُا َّو    ْ  إ ب  غ  ر  َّو      ْ ق  ش  ر    َّ أ ء   ا تو

...  ْ َّيحه.، أخرجه مسلم في صح«    

َّةُمحءاءوإنّنا في  قد عقدنا العزم منذ عشرات السنوات  حزب

لقوله  مستجيبين ،بعون هللا على متابعة السير حتّى إعادة الخالفة

َّ: جّل جالله  ُ و ءو ا أ  و َّو  ُ خ   ء  َّة    ُ َّ  ُ ب َّا د  و َّ و ّللا ٌ َّ    كو   ُ م كون  و 

ء َّ ُ مو  ك  َّة ن    َّ  ُ ْ ب  ا    َّو  وف  أ ءو ُ م  بَُّب   ف   حو ُ مو َّة َّهو و آل و  ووُ ئ ك 

 طريقة رسوله على في الوصول إليها سائرين ، 243عمران

َّقوله تعالى: إلى مستندينفي إقامة الدولة اإلسالميّة األولى،  ُ ق د 

َّ م  ُ   ب  ة َّو  َّ ّللا  ب َّو َّا ء   ُ َّك   ن  َُّ م  س    ٌ َّح  هٌ ب  َّ وس  َّ ّللا  سوبل  َّر  َّأ ي َُّ كو    ُ ك  

َّ ء  ةةْل  ى  ث  ء  َّك  َّ ّللا  ء  ك  ، ، واثقين بنصر هللا وتمكينه12األحزابو   

م  وبةَّمؤمنين بقوله تعالى:  َّو    َّ    كو   َّآ    وبة ان  َّةُّللاذ  و َّ ّللا د  و   

َّ    ْ َّق ء    ن    َّ ان  َّةُّللاذ  م خ   ف  َّةس  م   َّك  ض  َّأ يَّةأل  ر  ْو   م خ   ف  ّللا َُّ   س  ةُصّللا ُ ح  ت 

َّ ْو    َُّ ك   نّللا ُ  وم  َّو     ْ أ  ب  َّى  د  َّب أ  ن    َّ ْو   ُ  ّللا ُ  وء د  َّو  ْو    َُّ ت ض   َّةُّللاذ يَّةر  ْو و ا   د 

َّ َّهو و َّأ أووُ ئ ك  ُ ك    َّ د  َّب أ  ف ء  َّك  ن  َّب يَّ    ئ  َّو     ُ ء كوب َّاوش  ءودوون   يَّال  َّا أ         

َّ ُ قوب ُ ف  س   .22النور  ة

 

 :    َّىطبةٌتَّ م

اإليمانيّة التي ندخل بها هذه  وقد حّددنا منطلقاتنا ،أّما اآلن

سوى تحديد خطوات العمل الرئيسة  المعركة المصيريّة، فلم يبق  

إلى ما نرجوه تعالى هللا  جب القيام بها، والتي توصلنا بمشيئةالتي ي

 وإقامة حكم اإلسالم في دمشق الشام: من إسقاط نظام الطاغية،

اإلعالن الصريح من قبل جميع الثّوار وقادتهم  .2

ن مشروعنا هو وأصحاب الفعاليّات االجتماعيّة ووجهاء الناس أ

 ،إسالميّة ديمقراطيّةً بمرجعيّةٍ  وال دولةً مدنيّةً  ،ليس دولةً علمانيّة

 تكون إىمأ َّبلَّهبَّىمأ ٌَّىمأ ٌَّميٍّة رشيدة.. وال أيّة حكومٍة إسال

 على منهاج النبّوة.
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اإلعالن الصريح أّن المجلس الوطنّي وائتالف  .1

، بل هم ألركان ال يمثّلون الثورة في شيءالمعارضة وهيئة ا

أدعياؤها وأعداؤها، والراكبون موجتها، والمتلهّفون لقطف 

ثمرتها.. صنعهم الغرب على عينه، وهيّأهم للجلوس على كرسّي 

 عمالته.

العالقات بالكامل من قبل السياسيّين المخلصين  قطع .4

والعسكريّين مع الدول الغربيّة وعمالئها من حّكام العرب 

والمسلمين، ومع المنظّمات السياسيّة التابعة لهذه الدول وعمالئها.. 

 والوقوع في حبائلهم. والحذر كّل الحذر من مكرهم وكيدهم

القادم من دول  ،االنفكاك التاّم عن المال السياسّي القذر .3

الغرب وعمالئها، والجهات التابعة لهم، كي ال يكون للممّولين أّي 

االستعاضة و.على القرارات السياسيّة والعسكريّة للثّوار.. تأثيرٍ 

، وبما نمتلكه مهما كان أهل البر والتقوى من الناس بما يقدمهعنه 

 قليالً فالمال النظيف، وإن كان ناء، ناء كّل الغ  قليالً، ففي ذلك الغ  

 .تعالى عند هللامبارك كثير عندنا فهو 

هو خائناً اعتبار كّل من يقف في وجه مشروع الخالفة  .2

 هلل ولرسوله وللمؤمنين.

على المخلصين من الثّوار في الكتائب واأللوية نبذ  .3

قياداتهم العسكريّة المرتبطة بالخارج، واستبدال قياداٍت نظيفٍة بها، 

ر بهم مع المخلصين نحو نيل رضوان هللا تبارك وتعالى، تسي

وتشكل هذه القيادات النظيفة مجلساً عسكريا قوياً كفؤاً يقودهم 

ويجمعهم على البر والتقوى، فإن بقاءهم متفرقين متنازعين يُذهب 

كو  َّقوتهم  َّر احو ه ب  ت ذ  بةَّأ م ف ش  وبةَّو  َّت    ز  و ال   .33االنفال  و 

 من سبق ذكرهم من قادة الثوار وأهل القوة طاءإع .7

النصرة لحزب التحرير وقيادته، واجتماع أهل الحل والعقد من 

قضاة وعلماء ووجهاء الناس، اجتماعهم على تأييد الحزب وقيادته 
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 ة مستمداً للدول واضحاً  نه يمتلك مشروعاً أل- ...بصدق وإخالص

امرات التي كشف المؤقدر على من كتاب هللا وسنة نبيه، كما أنه األ

 -لى خبرته في السياسة الدوليةإ ضافةتحاك ضد المسلمين باإل

، العظيم قامة هذا المشروعإل بثباتٍ  لقيادةاذه ه خلف والسير

أسوةً باألوس  مشروع الدولة اإلسالمية، الخالفة الراشدة،

ونصروه،  الحرببيعة  رسول هللا  بايعوا والخزرج عندما

 وأقام دولة اإلسالم على أيديهم، ألّف بين قلوبهم،فأكرمهم هللا بأن 

، بعض فّرقين متناحرين يضرب بعضهم رقاببعد أن كانوا مت

بينما كان اليهود ، تربطهم باليهود عهوٌد ومواثيق وبعد أن كانت

 بينهم العداوة والبغضاء. ونوقعي

لوصول إلى ما نراه من خطواٍت عمليٍّة ال بّد من القيام بها لهذا 

بَّ ُ   َّ ّللا َّقال تعالى:  ،دولة الخالفة في الشام ء    يَّ  د  و َّس  ه  َّه ذ  قول 

ء ك  ن َّ ُ موش  َّة ن  َّو    َّ  ن  َّ   َّ ّللا   ُ ء ح   سو َّةتّللاء أ   يَّو  ن  َّ  ن  َّو    ه         َّب ص  ء 

منذ  نعّد العّدة لتلك اللحظة حزبَّةُمحءاء. علماً أنّنا في 248يوسف

، وقادرون بعون هللا تعالى على حشد الدعم والتأييد لدولة زمٍن بعيدٍ 

اإلسالمّي، بصوٍر وأشكاٍل الخالفة الناشئة من جميع بلدان العالم 

إلى الشام، عقر دار  بحرقةٍ  في العالم ينظرونالمسلمون عديدة.. ف

اللحظات الحاسمة، التي ستغيّر  تلكينتظرون اإلسالم، مترقّبين 

جاهزين لتقديم كل التضحيات للوصول إلى النصر ، تاريخ العالم

 .العظيم

بها في نصرة دينكم وإقامة دولة الخالفة الراشدة لنعود  هللا   فاهلل  

من جديد خير أمة أخرجت للناس، وهللا غالب على أمره ولكن أكثر 

َّ:َّالناس ال يعلمون. قال تعالى َّذو ّللا كو   َّق ب    َّغ   ء  ل  م ء د  ةَّا س  ُّللاب  َّت م ب  و  ُ 

ث  ُ كو  َّ     َّ َّا كوبنوبة َّوقال عز من قائل:  .48محمد ال  كّللال  َّا م ب  ن و   

وَّ َّ ّللا أ ل   ََّّ َّق د  ء ه      َّ َّ ّللا َّب  ُ غو ّللُا ءوهوَّ   س  َّح  ْوب  رة َّ     َّ ّللا َّأ  َّق د  َّ  ي     ُ كول 

َّقال تعالى: إ4َّالطالق سوبل  ُ  ءّللا َّو  َّّلِل    م ج  ءوبة  َّةس  َّآ   وبة  ان  ْ  َّةُّللاذ  ا  َّ  اف
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َّو   نّللاهوَّ ق   ء ه  َّو  ء    ُ م  َّة َّب   ن  بلو َّ   َّا حو ّللُا   َّ بة  ة    مو َّو  ةَّد    كو َُّ م  َّاوح    كو       

َّ ُ و ءو ش  َّ.13االنفال  ُ    ه َّتوح 

إذ نقّدم ألهلنا الصامدين في الشام هذه َّحزبَّةُمحءاءإ وإننا في

الورقة السياسيّة، التي تشّخص واقع ثورتهم وما فيه من مشكالت، 

وتضع له الحلول الناجعة. فكلّنا ثقةٌ وأمٌل أن يتّم تبنّيها والعمل بما 

جاء فيها من قبل المجاهدين المخلصين، عّل هللا أن يفتح لنا بها 

فضله ومنّه وكرمه، إنّه ولّي ذلك أبواب رحمته، ويغدق علينا من 

َّوالقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين.

َّ

َّرةبطَّ شءوعَّدسمبرَّدوُ َّةُخمأ َّةُذيَّ  دهَّحزبَّةُمحءاء

َّ

-621ex.php/dostor/syria.info/ind-http://www.tahrir

dostor.html3mashroَّ

َّ

َّ

َّحزبَّةُمحءاءََََََّّّّّّها6331رَّبَّ

َّالا َّسبرا وََََََّّّّّّم2163 ا رَّ
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