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 بيان صحفي

 !؟متى يستفيق النائمون ...في ذكرى الثورة

حيك لها تف ؛مكر بهات توأخذ ،منذ انطالقتها المباركة ثورة الشام منموقف العداء  تاتخذدول العالم ن ال شك أ

في  واتفقافي الشكل فيما بينها فصارت فريقين، اختلفا األدوار  توازعتبعد أن  ،اخنصب لها الفخ، وتالمؤامرات

 ُبغية وذلك ؛عي صداقتهاعي وقوفه مع الثورة ويد  واآلخر يد   ؛يقف مع طاغية الشام ويسانده اأحدهم ؛ضمونالم

 وهذا كله ،(مسار الحل السياسي األمريكي) مصيٍر مظلٍم،جباري نحو وجعلها تسير في مسار إ ،ا وتكبيلهااحتوائه

َوَقْد  ،وسياسة المكر ال زالت متبعة ضد أهل الحق ؛مازال قائما بين الحق والباطلفالصراع  ؛معلوم وغير مستغرب

ِ َمْكُرُهْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه اْلِجَبالُ 
عى صداقة أهل الشام أعظم وقد كان خطر من اد   .َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد َّللاه

وجعلهم  ،بأساليبه المختلفةوم عميق الفصائل في ن ةقاد بعض دخالفقد استطاع إ ،من وقف ضدهمن خطر بكثير م

وهو يعدهم ويمنيهم بالوقوف  ؛االنتصار والتحرر بعد أن وضعهم على درب الهدن والمفاوضات يعيشون في أحالم

ْيَطاُن إاِله ُغُروًرا ،معهم ومساندتهم يِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشه فر لن يعطيهم الكا أن الغرب هؤالء القادة تناسىف .َيِعُدُهْم َوُيَمنِّ

ا فماذ ،كمفلسطين ماثل أماموهذا حال  ...حلقة من حلقات المكر والخداع إال هيما ن المفاوضات وأ ،إال األوهام

 !؟المحفوف بالشهوات هم طريقهاوإلى أين أوصل ؟!المفاوضات ألهل فلسطين من حقوق أعادت

 :عقر دار اإلسالمرض الشام أيها المسلمون في أ

، وتخلت انحرفت الثورة عن ثوابتهافقد  ،وهي لألسف تنتقل من منحدر إلى منحدر ؛ل عامها السابعها هي ثورتكم تدخ

فمتى  اً،والمظلوم خائف اً،أصبح الظالم آمنحتى  ،تحول القتال ضد طاغية الشام إلى اقتتال بين اإلخوة، وعن شعاراتها

، ويستجيبوا بالداعمينارتباط لهم  فيقطعوا كل   ين،المكلوم اتنمتى ستوقظهم صرخات الثكالى وأ !ن؟يستفيق النائمو

 !من وهم المفاوضات ليعيشوا حقيقة الثورة؟ قظونمتى يستي لنداء رب العالمين؟!

وتبنى المشروع المنبثق من  ام بحبل هللا وحدهعتصكنا بثوابتها وااليكون إال بتمس   لن ثورتنانجاح متى ندرك أن 

، وإلقامة إلنقاذ السفينة قبل أن تغرق الذين يصلون الليل بالنهار ،حزب التحرير إخوانكم فيعقيدتنا والذي يقدمه 

تتخلوا عمن صنعهم الغرب الكافر قيادة سياسية لكم لتحقيق أهدافه في أن لكم فقد آن .. .الجدار الذي يريد أن ينقض  

أمر الثورة إلى أهله،  سدواو  تُ  قد آن لكم أنل، حرف الثورة والقضاء عليها والمحافظة على نظام اإلجرام العميل

وتسلموا قيادتها السياسية إلى الناصحين األمناء، حتى يضعوا األمور في نصابها، ويعيدوا بوصلة الثورة إلى اتجاهها 

الثانية، خالفة العدل على منهاج النبوة كما بشر بها  الراشدة المباشر إلسقاط النظام وإقامة الخالفةالسليم، اتجاه العمل 

 .. ولمثل هذا فليعمل العاملون.في اآلخرةالفالح و ،في الدنيا عز  هو الوهللا  فهذا ،ول هللا صلى هللا عليه وسلمرس

 َنوْ مُ لَ عْ ال يَ  اسِ النه  رَ ثَ كْ أَ  نه كِ لَ وَ  هِ رِ مْ على أَ  ب  الِغَ  َّللاُ و. 
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