
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ِاِس َولُِيْنَذُروا بِه  َهَذا َبََلٌغ لِلنَّ

ٌّاتها جراحاً وطعنات، كما أنها أظهرت آماالً وبُ سنوات على ثورة الشام المباركة، مّرت خمس  شرٌات، فظهر حملت فً ط

ة ال تستكٌن، تعطً وتبذل نصرة لهذا الدٌن، أمة ال ترضى فٌها معدن األمة الذي غاب ردحاً من الزمن، فوجدنا فً الشام أمّ 

ٌّتهاالدنٌئة، وال تسكت على خطٌئة، فإن أمة هذا شؤنها ٌجب أن تعلم أّن  فً عمٍل عظٌم إذا قامت به كانت تستحق هذا  تكُمن خٌر

اِس َتأُْمُروَن الوصف بالخٌر، وإذا ما تركته فال ٌلحقها إال الوٌل والثبور، فاهلل ٌقول فً كتابه:  ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ ُكْنُتْم َخْيَر أُمَّ

 ِ هذه األمة التً خرجت فً الثورة لتؤمر بمعروف الحكم بما أنزل هللا، وإلزالة  بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاّللَّ

 أعظم منكٍر، أال وهو الحكم بغٌر ما أنزل هللا.

ورغم ذلك ما زال البعض ٌجهل حقٌقتها وٌغطً شمسها بغربال التبعٌة والخنوع، فٌرى فً شرعة األمم المتحدة والقانون 

ٌُقبل على حلولهم الدولً الخالص لمشاكله ومشاكل أم ٌُسارع فٌهم و ته، فتراه قد أعمى بصره عن رإٌة الغرب على حقٌقته، ف

ومإتمراتهم، متجاهالً حقٌقة الصراع على أرض الشام بٌن مشروع الغرب الكافر )دولة مدنٌة علمانٌة( تضمن هٌمنة الكفر 

ألمن والجٌش وبٌن مشروع األمة المنبثق من ومصالحه وتعٌد إنتاج نظام السفاح وتعطٌه الشرعٌة من جدٌد وتحافظ على ا

المشروع الذي ٌرضً ربنا وٌحقق ثوابتنا وٌنهً معاناتنا وٌشفى صدورنا وٌجعلنا خٌر أمة  عقٌدتها )خالفة على منهاج النبوة(،

ثورة الشام أخرجت للناس. متجاهال أن الحل السٌاسً الذي تفرضه الدول المتآمرة وعلى رأسها أمرٌكا وروسٌا وأدواتها على 

وُكْم َعْن هو مكر جدٌد للقضاء علٌها وعلى مشروعها كً ٌضمن النصر لمشروعه قال تعالى:  َوََل َيَزالُوَن ُيَقاتِلُوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

ٌّنوا الحل السٌاسً والمفاوضات برعاٌة دولٌة بؤنها إنهاء لمعاناتنا اإلنسانٌة. وحقِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا ٌقته كمن ٌزٌن . وقد ز

 ق للسم لنحسبه دواء.سو  ماء وٌُ  السراب لنحسبه

إن نظرة سرٌعة للوفد المفاوض الذي ٌزعمون أنه ٌمثل المعارضة والمشارك فً جرٌمة المفاوضات ٌظهر أنهم خدم للدول 

رئٌس  حجاب(ٌمثلون ثورة الشام. فهل ٌمثل ثورة الشام )رٌاض  زورا أنهممّدعٌن  اختارتهم،الكبرى والدول الداعمة التً 

وزراء نظام اإلجرام السابق؟!! وهل ٌمثلها )رٌاض نعسان آغا( وزٌر ثقافة نظام اإلجرام باألمس القرٌب؟!! أم ٌمثل المجاهدٌن 

اإلخاء بٌن ٌهود مغتصبً م، وإلى الداعٌة إلى ثقافة غٌر القرآن الكرٌالمخلصٌن وأهلنا الصابرٌن المحتسبٌن )بسمة قضمانً( 

عضواً فً الوفد المفاوض حتى )محمد علوش( بمظهره الملتحً  المإامرة إضافةُ  ولن ٌغٌر حقٌقةَ  ؟!!.األقصى وبٌن المسلمٌن

ٌّر ولو جعلوه رئٌساً لهذا الوفد!   بشر قد وكان( معاذ الخطٌب الذي كان رئٌسا لالئتالف من قبل )الشٌخُ حقٌقَة االئتالف كما لم ٌغ

 فكانت ُبشراه مإذنة بافتضاح أمره! بالشمس التً ستشرق من موسكو

ٌجب أن ندرك أن هإالء الضعفاء الذٌن رضوا السٌر فً طرٌق الحل السٌاسً األمرٌكً قد فّرطوا بدٌنهم وبثوابت ثورتنا 

تفت "هً هلل هً هلل " و"قائدنا لألبد سٌدنا ثورة الشام المباركة. هذه الثورة التً حّددت ثوابتها عندما انطلقت من مساجد هللا وه

المفاوضات، بل ثوابت ُتحّرم الخوض  تجٌزلٌست ثوابت هً محمد". هذه الثوابت التً باتت من المسلّمات لدى أهل الشام، 

فً أبداً فً دستوره وال  وإلقامة نظام مكانه ال ٌلتقً به النظام بكّل أركانه ورموزه وأجهزته، ثوابت إلسقاطهً .. فٌها.

، فٌعز اإلسالم والمسلمون وٌذل الكفر والكافرون، وتنعتق األمة من إسالمً "خالفة راشدة على منهاج النبوة" نظامٍ  أجهزته...

ُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن  :التبعٌة للغرب وٌتحقق قوله سبحانه  . َسبِيًَل َولَْن َيْجَعلَ هللاَّ

 

 



 
 
 

 ؛المواقف المخادعة التً ٌعلنها ما ٌسمى وفد المعارضة المفاوض كإعالنهم أنه لٌس لبشار دور فً العملٌة السٌاسٌةإن 

وإصرارهم على هٌئة حكم انتقالٌة وطلبهم تؤجٌل موعد المفاوضات احتجاجا على خروقات النظام للهدنة لن تنطلً على 

ولن تكسب هذه المواقف المصطنعة لوفد المفاوضات ؛ سً مطلبا ألهل الشام ولن تجعل الحل السٌا؛ المخلصٌن من أبناء األمة 

 !على الثورة وال ٌمثلها (مثلٌُ )أٌة شرعٌة باعتباره ممثال لهم ألننا ندرك أن وفد التفاوض 

 أيها المسلمون في الشام عقر دار اإلسَلم:

غالٌاً، وال ثمن ٌضاهٌه سوى "خالفة راشدة على منهاج إن ما قّدمتموه لعظٌم، وإن ما بذلتموه لكبٌر، وإّنه لٌستحق ثمناً 

ضات هً العودة الى ما تعلمون ان المفاو وأنتمالنبوة"، وإنه ال بّد أن تعلموا أن الوقوف فً منتصف الثورة هو قتٌل لها، فكٌف 

، واألخذ على ٌد كّل من ُتسّول له نفسه العبث فٌها أو فالبد من االستمرار فً هذه الثورة والحفاظ على ثوابتها قبل الثورة؟!

ُكْم َتْقَرُؤوَن  فعن ،ها، وال ٌقولّن أحدكم "لسُت َمعنٌاً"أبنائالتفرٌط بدماء  اُس، إِنَّ َها النَّ يِق رضي هللا عنه، َقالَ: يا أَيُّ دِّ أَبِي َبْكٍر الصِّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَيْ َهِذِه اْْلَيَة  ُكْم مَّ َيا أَيُّ َوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتمْ ُكْم أَْنفَُسُكْم ََل َيُضرُّ

ُهُم هللاُ بِِعَقابِهِ "َيقُولُ:  الَِم َفلَْم َيأُْخُذوا َعلَى َيَدْيِه أَْوَشَك أَْن َيُعمَّ اَس إَِذا َرأَْوا الظَّ ابن حبان في  ه" أخرجه أحمد، وأخرج نحو إِنَّ النَّ

فالظالمون الٌوم تعّددت وجوههم واختلفت أسماإهم ولكنهم بالفعل سواء، فالظالم من ٌخون التضحٌات، وٌرضى المذلة  صحيحه.

ُكوُهْم َوأَْمَرُهْم، " َفإِْن َترَ والمهانة لنفسه وألهله. فالواجب الٌوم هو الحفاظ على هذه الثورة من أن ٌخطفها الضعفاء والجبناء، 

ٌُوجب عذاب هللا وسخطه، فً  َهلَُكوا َجِميًعا، َوإِْن أََخُذوا َعلَى أَْيِديِهْم، َنَجْوا َجِميًعا " أخرجه أحمد. إن التقصٌر فً هذا الواجب 

وا لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْسَرائِيلَ َعلَى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكانُ الدنٌا واآلخرة، قال تعالى: 

 .َكاُنوا ََل َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعلُوهُ لَبِْئَس َما َكاُنوا َيْفَعلُونَ  *َيْعَتُدوَن 

موا من اعّوج أو انحرف عن مسار  رٌاوالٌة سو وإننا فً حزب التحرٌر نظن بكم خٌراً، فخذوا دوركم وقوموا بواجبكم، فقو 

الثورة، وقولوها ال تخشون فً هللا لومة الئم "ثورتنا لٌست للبٌع"، " ثورتنا لها رجالها الثابتون" "ثورتنا ال تقبل بؤقل من خالفة 

َواْلُمْؤِمُنوَن لتزموها وتعملوا بها، وال تنسوها أو تفّرطوا بها قال تعالى: راشدة على منهاج النبوة" فإننا نذكركم بآٌات هللا لت

ُروا بِِه أَْنَجْيَنا الَِّذيَن  ، وقال تعالى:  َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض َيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  ا َنُسوا َما ُذكِّ َفلَمَّ

وِء َوأََخْذَنا الَِّذيَن َظلَُموا بَِعَذاٍب َبئِيٍس بَِما َكاُنوا َيْفُسقُوَن   . َيْنَهْوَن َعِن السُّ

 أيها المسلمون في أرض الشام عقر دار اإلسَلم:

وأن فسطاط ؛ بٌن مشروعٌن ال ثالث لهما  هً أنهقٌقة الصراع إننا إخوانكم فً حزب التحرٌر والٌة سورٌة مدركون أن ح

الشام بفضل هللا هً الكاشفة. وقد عاهدنا هللا عز وجل أن  النفاق، وثورةاإلٌمان ال بد أن تتوضح معالمه وٌتماٌز عن فسطاط 

هللا لومة الئم. ونعمل مع  نكون حراسا أمٌنٌن لإلسالم نبلور أفكاره ونكشف خطط المتآمرٌن علٌه ونقول الحق ال نخشى فً

 ؛من أجل استئناف الحٌاة االسالمٌة بإقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة المخلصٌن من أبناء أمتنا وفق طرٌقة الرسول 

خالفة لكل المسلمٌن ولٌست خالفة حزب أو جماعة أو فصٌل. تجمع الجهود وتوحدها لتحقٌق عزنا وفوزنا وخالصنا فً الدنٌا 

ِحيمُ واألخرة.  ِ. َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ مشروع  . فإلى العمل معنا من أجل نصرةَوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن بَِنْصِر هللاَّ

 الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ندعوكم أٌها المخلصون.


