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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ؟!أي مصٌر ٌنتظر المتخاذلٌن عن نصرة دارٌا فً الدنٌا واآلخرة

بعد أكثر من أربع سنوات من الحصار المطبق حٌث سطر أهلنا والمجاهدون فً دارٌا أعظم البطوالت 
جرام  وقدموا التضحٌات الكبٌرة فً سبٌل هللا عزَّ و جل, وصمدوا فً وجه الهجمات الوحشٌة لنظام اإل

 ومن ٌسانده استخدموا فٌها كل ما ٌملكون من وسائل القتل والتدمٌر بمباركة من العالم أجمع وبتخاذل
الداعمٌن المتآمرٌن على ثورة الشام واضح من قادة الفصائل المرتبطٌن بالمال السٌاسً القذر و

لحكام فً دول الجوار عن .. بعد هذه التضحٌات, وبعد خذالن الفصائل ألهل دارٌا, وتقاعس اوأهلها.
الً دارٌا الى اتفاقا ٌقضً بخروج أه 6102\8\62ٌوم الجمعة بتارٌخ نصرتهم, وقَّع المفاوضون 

 دلب بإشراف الصلٌب األحمر الدولً!لى إإ صحناٌا و مجاهدٌها

 وحسب ما ذكرت قناة الجزٌرة فإن رئٌسة وفد النظام المفاوض هً ابنة قائد الفرقة الرابعة  والتً 
 هددت بإبادة جمٌع مدنًٌ دارٌا ومجاهدٌها.

 أٌها المسلمون فً أرض الشام المباركة :

رأٌتم بؤم أعٌنكم نتٌجة المال السٌاسً القذر الذي طالما حذرنا الفصائل منه كٌف جعلهم مكبلٌن  مها أنت
تجاوزن عاجزٌن عن نصرة إخوانهم فً دارٌا وغٌرها. وكٌف جعلهم منقادٌن لقرارات الداعمٌن ال ٌ

وكٌف جعلهم مسلوبً  خطوطهم الحمراء التً ما وضعت إال للمحافظة على النظام ومنعه من السقوط.
اإلرادة ال ٌسمح لهم إال بخوض المعارك الجانبٌة, أما المعارك التً تزلزل أركان النظام وتقضً علٌه 

النظام باتفاق دارٌا فً دمشق وفً خاصرته فً الساحل فهً محرمة علٌهم من قبل داعمٌهم. وهاهو 
هذا وإخراج أهلها ومقاتلٌها ٌبعد خطر المعارك عن دمشق ألنه ٌدرك أنها مقتله وهو ٌحاول إبعاد 
المجاهدٌن عنها. وما فعله فً دارٌا سٌحاول فعله فً غٌرها من المناطق حتى ولو كان ٌعقد معها 

 .الهدن أو االتفاقات 

 أٌها المجاهدون على أرض الشام 

َرَهُنوا أنفسهم وقراراتهم للدول العمٌلة المرتبطة بالغرب الكافر وألعداء ثورة الشام وجعلوا  ن الذٌنإ
ٌُغِرقون  وذرائع شتى لن ٌحققوا ألهل الشاملهم علٌها سبٌال بحجج  ٌَغرقون و نصرا وال خالصا بل س

 من خلفهم.

امتلكوا قرارهم  علٌه,إن الذٌن ٌصنعون النصر على أرض الشام هم رجال صدقوا ما عاهدوا هللا 
لى فسطاط إوانحازوا  روه حق نصره ونصروا أهلهم وأمتهمفكانوا عبٌدا هلل وحده نص وإرادتهم,

 اإلٌمان الذي ال نفاق فٌه.



  
   

 

لقول هللا عز وجل ٌستجٌبونالذٌن ٌنصرون دٌن هللا وأهلهم وأمتهم,  هكذا ٌكون الذٌن

... 

 والٌة سورٌا -إننا إخوانكم فً حزب التحرٌر  

ا أن ٌتحملوا مسإولٌتهم أمام هللا عز وجل, وٌؤخذوا على أٌدي من رهن قرارنا ٌعندعوا المخلصٌن جم 
ٌقطعوا عالقاتهم مع الدول الداعمة,  إلرادة أعدائنا. وندعوا قادة الفصائل جمٌعا وخاصة المرتبطة أن

وال ٌخونوا تضحٌات أهلنا ودماء شهدائنا. ولٌكن التخاذل عن نصرة دارٌا وما حل بها الحدث الذي 
ٌُغسل عاُر هذا التخاذل إال  ٌوقظهم عن االنحدار فً هاوٌة الذل والخسران فً الدنٌا واآلخرة. ولن 

ام بحبل هللا وحده, ونصرة المستضعفٌن من أهل الشام, بقطع حبائل الدول الداعمة العمٌلة واالعتص
والعمل من أجل نصرة مشروع الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة, معتمدٌن بعد هللا عز وجل 
على أنفسنا وما نكسبه من أعدائنا, ممتلكٌن لقرارنا وإرادتنا واثقٌن من وعد هللا لنا بالنصر والتمكٌن, 

 نا وخالصنا وفً غٌره ضٌاعنا وهالكنا وخسراننا.وفً ذلك عزنا وفوز

  :قال تعالى

 

 

 

 

 

 

 

  

 


