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بيان صحفي
ح َّق لطاغية الشام أن يرفع قبعته إجالالً وتقديراً لقادة الفصائل ومشرعين أعماهلا
إن اتساع رقعة املناطق اليت خرجت فيها ثورة الشام ،جعلت نظام أسد املجرم يف حيص بيص ،ال يعرف كيف يدافع عن نفسه
ُ
أو مينع سقوطه املحتّم ،فالثورة قد خرجت من املساجد يف املدن الرئيسة ،وكذلك القرى يف األرايف ،خرجت تُطالب إبسقاط
ُ
النظام ،الذي سرعان ما اختار السالح ملواجهتها ،مما اضطرها للدفاع عن نفسها ،وما إن مّرت سنة على انطالقة الثورة حىت
ابتت سيطرة النظام املجرم حمدودة ال تتجاوز ربع مساحة الشام.
ُ
حدث هذا عندما مل يكن يعرف أهل الشام فصائل متناحرة ،وال قادات مرتبطة ،وال دوالرات مسمومة ،وال هدن وال
انشق عناصر وضباط من جيش النظام ،رافضني الذل واهلوان ،وطاعة من أيمرهم بقتل أبنائهم وأهلهم،
مفاوضات ،يوم أن ّ
فكانت الثورة قوية برهبا صلبة ابستقالهلا عن الداعمني ،نقية من فتاوى الشرعيني ،ال تعرف خطوطاً محراء وال غريها ،تسري
خبطى اثبتة وواثقة برهبا حنو إسقاط النظام.
صرحت
ولعل آتمر األعداء على أهل الشام مل يعد خافياً على أحد ،سواء كان ذلك من الدول اليت ّادعت صداقتها ،أو اليت ّ

بعداوهتا ،ولكن املدقق جيد نوعاً آخر من األعداء ،ممّن قدموا خدمات للنظام املجرم ،ومن خلفه أمريكا ،واجملتمع الدويل،
ُ
ُ
ق ّدموها سواء عن حسن نية أو سوء طويّة؛ علموا ذلك أم جهلوا ،أولئك الذين تسيدوا الثورة سياسياً أو عسكرايً فأوردوها
املهالك واعطوا للعدو فوق ما كان يتمناه .فرغم كل ما تل ّقاه النظام من دع ٍم ابلرجال والسالح ،إال أنه مل يكن ليلتقط أنفاسه
مرة بعد مرة لوال االقتتال بني فصائل الثورة على مدى السنوات السبع الفائتة ،والذي كان ُحمركه األساس دول داعمة وخالف
ّ
القادة على سلطة أو نفوذ أو مال أو غريه والذي طاملا حذر منه حزب التحرير ومن نتائجه الكارثية ،ومل يكن النظام كذلك

قادراً على االستفراد وهتجري محص مث داراي والزبداين ومضااي وحلب والغوطة وغريها ،لوال قبول قادة الفصائل ابهلدن واملشاركة يف
مؤمترات ترعاها دول تساند النظام وتغض الطرف عن إجرامه؛ لينبثق عن هذه املؤمترات قرارات خفض التصعيد من طرف واحد
فقط ،واليت أيضا حذر منها حزب التحرير -الرائد الذي ال يكذب أهله -إال أن حتذيره كان يقابل ابالستهزاء والسخرية اترة
واترة ابلطعن والتشكيك.

نعم ،لقد ق ّدم قادة الفصائل خدمات عظيمة لنظام أسد املجرم ،مل يكن ليحلم هبا لوال غياب الوعي السياسي الذي ابت
ُ
واضحا عليهم ،مما جعلهم يقبلون ابملال السياسي القذر الذي أجربهم على أن يبقوا متفرقني ،بل ومتقاتلني بني الفينة واألخرى،
ليس هذا فحسب ،بل جعلهم هذا املال أدوات أبيدي داعميهم وبيادق حيركوهنا حيث تكون مصاحلهم ،ومرة أخرى يقابل
حتذير حزب التحرير من هذا املال املسموم ابلسخرية واالستهزاء.
أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:
لقد استطاع النظام اجملرم أن أيخذ محص بداية ليفصل الشمال عن اجلنوب ،ومن مث أخذ حلب ،وبعدها أبعد اخلطر عن حميط
دمشق بتهجري مدن الريف كوادي بردى وداراي وبرزة ،وأخرياً الغوطة الشرقية ،وكل ذلك كان بتآمر واضح من املجتمع الدويل
ُ
وفرطوا بثوابتها ،فح ّق لطاغية الشام أن يرفع قبعته إجالالً
بدوله ومنظماته ،ويُضاف هلم قادة الفصائل الذين خذلوا أهلهم وثورهتم ّ

وتقديراً لقادة الفصائل ومشرعين أعماهلا على هذا اجلميل الذي ق ّدموه له؛ وعلى هذا القبيح الذي قدموه ألهل الشام وثورهتم،
يوسدوا أمر هذه الثورة اليتيمة ملن خيشى هللا ،وحيمل اإلسالم مشروعاً لتطبيقه،
ّ
وحق ألهل الشام أن يلفظوهم لفظ النواة ،وأن ّ

فيعطوا القيادة السياسية حلزب التحرير على مشروع اخلالفة الراشدة ,فيعيدوا لثورهتم ألقها ،فتعود من جديد هي هلل فتنقض على
َّ ِ
ين آ اامنوا
نظام أسد فتُسقطه وتُقيم حكم اإلسالم على أنقاضه خالفة راشدة على منهاج النبوة .قال تعاىل :ااي أايُّ اها الذ ا
است ِجيبوا َِِّ
لرس ِ
ول إِ اذا اد اعاك ْم لِ اما ُْييِيك ْم اوا ْعلاموا أ َّ
شرو ان.
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