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 بيان صحفي

د األمر لغري أهله  "الغوطة" بيع فسطاط املسلمني عندما ُوس ِّ
بعد سبع سنوات من التضحيات وبذل األرواح، والثبات األسطوري ألىل الشام عامة ولغوطة دمشق خاصة، ىا ىي الغوطة تلحق 

مثة صفقات  .من الدول "الداعمة" بعد أن قبضت قيادات الفصائل مثنها سلفاً  ؛م لطاغية الشام على طبق من أشالء أبنائهاقد  وت  أبخواهتا 
يف منع أي  أساسياً  لعبت فيها قيادات الفصائل دوراً  ؛واضحة حولت قيادات الفصائل إىل جتار حروب ابعوا الدماء واألعراض وادلناطق

وىذا ما أثبتتو األحداث والوقائع يف مناطق عديدة  ،واحملافظة على ادلناطق ادلباعة ريثما أييت موعد تسليمها ؛عمل جاد ضد طاغية الشام
ذل وما قبلها محص وحلب وداراي.. .ليست حلب البداية ولن تكون الغوطة النهاية

 
ت إال لسبب اب .مل تكن لتلقى الغوطة ىذا ادلصري ادل

  والدماء واألعراض. مقابل صفقات بيعت فيها البالد والعبادىو تويل الكافرين و ، يعرفو اجلميع

تتلقى الطعنات تلو الطعنات أبيد  األمة اإلسالميةو  ؛منذ سقوط دولة ادلسلمني "اخلالفة"أيها املُسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم: 
وقعت األمة فريسة ، و األمانة تغري أىلو فضّيعو ّسد األمر إىل ف أبنائها وبتمويل من ثرواهتا ادلنهوبة؛ وما ذلك إال لتسلط احلكام عليها؛

فتسلطوا  حكام ادلسلمني العمالء،نيابة عن  ادلهمة قيادات الفصائل ؛ بعد أن تولتيف ثورة الشام يتكرر ادلشهدىا ىو و  ،سهلة ألعدائها
  .صحوة األمة وحراكها ادلستمر للتخلص من قيود أعدائها تعكسعلى رقاب الناس وتسلقوا على ىذه الثورة اليتيمة اليت 

اإلسالم، وحذركم من االحنراف عن  وإقامة حكمإن حزب التحرير صد قكم إذ رسم لكم بوصلة الثورة اليت توجهكم إلسقاط النظام 
وصلة، وأكد لكم أن النصر ال ي ستجدى من أعداء األمة، حىت لو ادعوا صداقتها، وأن النصر ىو من عند هللا وحده، ودعاكم وما زال الب

تمثل بدولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة، وذلك لتحقي
 
ق إلعطاء القيادة السياسية للثلة الواعية، وتبين مشروع اإلسالم العظيم ادل

وقد وضح  .﴾ايا أاي ُّهاا الَّذِّينا آماُنوا إِّن تانُصُروا اَّللَّا يانُصرُْكْم وايُ ثابِّ ْت أاْقدااماُكمْ ﴿اشًتطو هللا عّز وجّل لينصر عباده، فقال:  الشرط الذي
وىا تفعل لكم اليوم العدو من الصديق، وأدركتم خطر ما ح ّذرمت منو، وقد كثرت اجلراح يف جسدكم، لكنها مل تقتلكم، وال يصّح أن تدع

ضي يف الثورة حىت حتقيق أىدافها، 
 
وا على فادلتاجرين بتضحيات األمة قد جنذلك، بل جيب أن تكون دافعًا لكم لعقد العزم على ادل

هبم، متوكلني على ربكم، متمسكني أبوامره، واثقني  ، فأكملوا طريقكم غري آهبنيستنقع التنازالتضح أمرىم، وسقطوا يف مأنفسهم، وانف
ا ﴿بو وبقدرتو، غري ايئسني وال واىنني، قال تعاىل:   .﴾ُكْم أاْعماالاُكمْ فاالا َتاُِّنوا واتاْدُعوا إَِّلا السَّْلمِّ واأانُتُم اأْلاْعلاْونا وااَّللَُّ ماعاُكْم والان ياتِّ
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