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 هـ1439/  005 رقم اإلصدار:

 بيان صحفي 

 اهلاقَّ لطاغية الشام أن يرفع قبعته إجالاًل وتقديراً لقادة الفصائل ومشرعين أعمح  

جرم يف حيص بيص
ُ
دافع عن نفسه يعرف كيف ي، ال إن اتساع رقعة املناطق اليت خرجت فيها ثورة الشام، جعلت نظام أسد امل

حّتم، فالثورة قد خرجت من املساجد يف امل
ُ
ط جت ُتطالب إبسقارايف، خر  األيفدن الرئيسة، وكذلك القرى أو مينع سقوطه امل

ىت نطالقة الثورة حنة على اّرت سمالنظام، الذي سرعان ما اختار السالح ملواجهتها، مما اضطرها للدفاع عن نفسها، وما إن 
جرم حمدودة ال تتجاوز ربع مساحة الشام.

ُ
 ابتت سيطرة النظام امل

ن وال ، وال هدسمومةمل الشام فصائل متناحرة، وال قادات مرتبطة، وال دوالرات حدث هذا عندما مل يكن يعرف أه
ئهم وأهلهم، قتل أبنابمرهم مفاوضات، يوم أن انشّق عناصر وضباط من جيش النظام، رافضني الذل واهلوان، وطاعة من أي

سري تراء وال غريها، طوطًا محرف خال تع فكانت الثورة قوية برهبا صلبة ابستقالهلا عن الداعمني، نقية من فتاوى الشرعيني،
  .حنو إسقاط النظامبرهبا خبطى اثبتة وواثقة 

ت ا، أو اليت صّرحت صداقتهاّدع ولعل آتمر األعداء على أهل الشام مل يعد خافيًا على أحد، سواء كان ذلك من الدول اليت
دقق جيد نوع

ُ
جرم،دماًا آخر من األعداء، ممّن قدموا خبعداوهتا، ولكن امل

ُ
لدويل، كا، واجملتمع اير ومن خلفه أم ت للنظام امل

ها عسكراًي فأوردو  اسيًا أورة سيعلموا ذلك أم جهلوا، أولئك الذين تسيدوا الثو  ؛ها سواء عن حسن نية أو سوء طويّةقّدمو 
أنفاسه  ه مل يكن ليلتقط أن، إالالسالحو فرغم كل ما تلّقاه النظام من دعٍم ابلرجال  املهالك واعطوا للعدو فوق ما كان يتمناه.

خالف ساس دول داعمة و ركه األان حمُ كلوال االقتتال بني فصائل الثورة على مدى السنوات السبع الفائتة، والذي   بعد مرة مرّة
لك  يكن النظام كذ، وملرثيةالكا ومن نتائجه حزب التحريروالذي طاملا حذر منه  القادة على سلطة أو نفوذ أو مال أو غريه

املشاركة يف لفصائل ابهلدن و اول قادة ال قبدراً على االستفراد وهتجري محص مث داراي والزبداين ومضااي وحلب والغوطة وغريها، لو قا
يد من طرف واحد فض التصعرات خلينبثق عن هذه املؤمترات قرا ؛مؤمترات ترعاها دول تساند النظام وتغض الطرف عن إجرامه

رة تهزاء والسخرية اتابالسبل ان يقاإال أن حتذيره ك -الرائد الذي ال يكذب أهله -ب التحريرواليت أيضا حذر منها حز  ،فقط
 . واترة ابلطعن والتشكيك
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جرم، مل يكن  عظيمة دماتنعم، لقد قّدم قادة الفصائل خ
ُ
ي الذي ابت ي السياساب الوعغيلوال  هبا ليحلملنظام أسد امل

األخرى، و لني بني الفينة ومتقات لني، بالذي أجربهم على أن يبقوا متفرق القذر جعلهم يقبلون ابملال السياسي مما واضحا عليهم،
ابل قومرة أخرى ي ،حلهمليس هذا فحسب، بل جعلهم هذا املال أدوات أبيدي داعميهم وبيادق حيركوهنا حيث تكون مصا

 . ستهزاءحتذير حزب التحرير من هذا املال املسموم ابلسخرية واال

 أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:

اخلطر عن حميط  دها أبعد، وبعلقد استطاع النظام اجملرم أن أيخذ محص بداية ليفصل الشمال عن اجلنوب، ومن مث أخذ حلب
جتمع الدو ن ممر واضح ن بتآالغوطة الشرقية، وكل ذلك كا دمشق بتهجري مدن الريف كوادي بردى وداراي وبرزة، وأخرياً 

ُ
يل امل

 قبعته إجالالً  ة الشام أن يرفعّق لطاغيا، فحبدوله ومنظماته، وُيضاف هلم قادة الفصائل الذين خذلوا أهلهم وثورهتم وفّرطوا بثوابته
 ،ورهتمه ألهل الشام وثلذي قدمو ابيح الق هذا وعلى ؛له لقادة الفصائل ومشرعين أعماهلا على هذا اجلميل الذي قّدموه وتقديراً 

 لتطبيقه، اإلسالم مشروعاً  ، وحيملى هللاوحّق ألهل الشام أن يلفظوهم لفظ النواة، وأن يوّسدوا أمر هذه الثورة اليتيمة ملن خيش
على  تنقضفهي هلل  ديدجتعود من فلقها، فيعيدوا لثورهتم أفيعطوا القيادة السياسية حلزب التحرير على مشروع اخلالفة الراشدة, 

ا الَِّذينا آامان وا  عاىل:قال ت خالفة راشدة على منهاج النبوة. على أنقاضه وتُقيم حكم اإلسالمنظام أسد فُتسقطه  ايا أاي ُّها
ْرِء واق اْلِبِه وا  ّلِلَّا ُيا ول  أانَّ ا م وااْستاِجيب وا ّلِِلَِّ والِلرَّس وِل ِإذاا داعااك ْم ِلماا ُي ِْييك ْم وااْعلا   .شار ونا أانَّه  ِإلاْيِه ت ْ ب اْْيا اْلما
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