
  

 

 

 

 

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 والية سوريا

 
 هـ1437 شوال 25، السبت

 

 م30/07/2016

 

 

 هـ1437/  023 رقم اإلصدار:

 

 موقع الوالية الرسمي
syria.info-www.tahrir 

 بريد المكتب اإلعالمي في سوريا

syria.info-media@tahrir 

 التحرير موقع حزب
tahrir.org-ut-www.hizb 

 المركزي موقع المكتب اإلعالمي

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 معنا: للتواصل
Skype: TahrirSyria 

ahmadabdalwahab2@gmail.com 
 

 

 

 

ٌومٌة والشهداء تحولت  فالمجازر أصبحت ،بعد ٌوم فً ظل تآمر دول العالم علٌهم ٌوما   تزداد معاناة أهل الشام

ب وكذ ؛جاءت ثورة الشام لتفضح كذب المجتمع الغربً ونفاقهوقد  .وكفى به معٌنا   إال هللا إلى أرقام وال معٌن لهم

  نظام وتطبٌق حكم هللا على أنقاضهبإسقاط ال أمام مطالب أهل الشام التً ظهر زٌفها ودجلهادٌمقراطٌته العفنة 

عن وجهها الحقٌقً فً حرب ال تبقً وال تذر على شعب أراد أن ٌتحرر من ظلم الرأسمالٌة تلك الدول ؤسفرت ف

الحقد على اإلسالم النظام الدولً الذي ٌقوم على  فً ظل هذا وكل هذا لٌس مستغربا   ،لٌنتقل إلى نور اإلسالم

َواَل َيَزالُوَن ُيَقاِتلُوَنُكْم  : هقولأخبرنا بحقٌقتهم بفاهلل سبحانه وتعالى  ،واستعمار الشعوب ومص دمائهاالمسلمٌن و

وُكْم َعْن ِديِنُكْم إِِن اْسَتَطاُعوا ِبعوُد وَ َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيهُ ... :وقال َحتَّى َيُردُّ  ....ِملََّتُهمْ  اَل النََّصاَرى َحتَّى َتتَّ

  :أيها المسلمون الصابرون على أرض الشام

 ا  فً العدة والعتاد والرجال فالنصر لٌس مرتبط ا  ولٌست نقص ،فهذا دأبهم علٌنا فً تآمر دول العالمالمشكلة  لٌست

وفقدان  ؛نظام المجرم عند بعض قٌادات الفصائللكن المشكلة فً غٌاب اإلرادة الحقٌقٌة إلسقاط هذا ال ،بها

وأشغلها فً معارك  ؛حمرا   وحدد لها خطوطا   ؛وجبهاتها هاقراراتها المستقلة التً سلبها الداعم فتحكم هو بقرارات

فنتج عن ذلك  ،فً تفرقها وتنازعها بل كان سببا   ؛لٌس هذا فحسبو ،جانبٌة تستنزف طاقاتها وتضٌع جهودها

  .وابتعاد عن الهدف األساس ودفع تكالٌف باهظة من دمائنا وأرواحنا ؛عدةخسران مناطق 

ل فال بد للقٌادات المرتبطة بالدو ؛إن تحدٌد المشكلة ٌهدي إلى الحل: سلمون في الشام عقر دار اإلسالمأيها الم

ومن ثم  ؛التً تدعً دعم الثورة السورٌة من أن تفك ارتباطها بهذه الدول لتستعٌد قراراتها وتتخلص من قٌودها

 وهكذا ؛بعد الحكم الجبري الذي نعٌشه مشروع الخالفة الذي بشر بقٌامها رسول هللا  حول هاتحدتعلن عن و

ضرب رأس النظام وخاصرته المتمثل فً  ا فًتكسر كل الخطوط الحمر التً فرضها أعداء هللا فتجعل كل ثقله

ن قٌادات الفصائل تسٌر فً الطرٌق الصحٌح الذي ٌستحق نصر هللا أعندها نستطٌع أن نقول  ،دمشق والساحل

قٌادات  أٌدي فسارعوا إلى األخذ على ،وستضٌع الثورة فً نفق المفاوضات المظلم وبغٌر ذلك لن تنتهً معاناتنا

 َهَلُكوا أََراُدوا َوَما َيْتُرُكوُهمْ  َفإِنْ  ..…:)قال رسول هللا  .ارتباطها قبل أن تغرق السفٌنةالفصائل المرتبطة لفك 

َما   ( رواه البخاري.َجِميًعا َوَنَجْوا َنَجْوا، أَْيِديِهمْ  َعَلى أََخُذوا َوإِنْ  َجِميًعا، اِس َولُِيْنَذُروا ِبِه َولَِيْعَلُموا أَنَّ َهَذا َباَلٌغ لِلنَّ

َر أُولُو اْْلَلْ هُ  كَّ  . باب َو إَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ


