
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 يف الشكل واستبدال ظامل بظامل ا  الثورة ال تعين تغيي 

 بل تعين تغيي الواقع الفاسد يف الشكل واملضمون

درجت األمم والشعوب واجملتمعات على اعتبار أن الثورة احلقيقية على األنظمة القائمة إمنا تعين التغيري اجلذري 
أنظمة احلكم واالقتصاد واالجتماع، ويف منظومة القيم واألفكار والقوانني  الشامل يف كل مناحي احلياة، يف

واألخالق، ويف طرائق التعامل والتعاطي مع الوقائع والدول واألحداث... وكنس ذلك كلو، واإلتيان من مجيعو 
ُوا َما بَِ ابجلديد. قال تعاىل ُ َما بَِقْوٍم َحَّتَّ يُ َغيِّ  نْ ُفِسِهم﴾.:﴿ِإنَّ اَّللََّ اَل يُ َغيِّ

، من حيث كونو نظامًا علمانيًا اتبعًا للغرب اثر الناس عليوومل يعد خيتلف اثنان على توصيف واقع النظام الذي 
الكافر، قائمًا على أساٍس واٍه من أفكار القومية والوطنية، حتت شعارات كاذبة من ادلقاومة وادلمانعة، فارضاً 

النار، مشكاًل إحدى ركائز سيطرة اجملتمع الدويل اجلائر على ىذه البقعة قوانينو الوضعية على الناس ابحلديد و 
 ادلباركة من بالد ادلسلمني.

وبناء على ما تقّدم فإن الثورة احلقيقية على ىذا النظام ال تكون فقط ابلثورة على رموزه وأركانو وأجهزتو القمعية 
رلموع قيمو وأخالقو وأفكاره وقوانينو، وما انبثق من مؤسسات عسكرية وأمنية، بل تكون ابلثورة الشاملة على 

 ىذا النظام عنو من رلتمع دويل حاقد، وما يستند إليو من شرعية دولية رأمسالية ابطلة.

وىكذا كان فعاًل عندما أعلنت الثورة تدينها خبروجها من ادلساجد، منادية أبعلى صوهتا: "ىي هلل ىي هلل"، 
ما لنا غريك اي هللا"، زلددة مصدر قيمها وأفكارىا وقوانينها وأخالقها بقوذلا: "قائدان  مستنصرة برهبا قائلة: "اي هللا

وسار الناس إىل األبد سيدان دمحم". وقد بلغت الثورة نضجها عندما انتشرت الراايت اإلسالمية يف كل مكان، 
 ريد خالفة إسالمية.أراتاًل يرددون: األمة ت

ق الذي يمبينًا الطر  صادعًا ابحلق، رامسًا اخلط ادلستقيم جبانب اخلط األعوج، ةولقد كان حزب التحرير منذ البداي
جيب أن يسلكوه واذلدف الذي جيب أن يعتنقوه، إذا أرادوا فعاًل الوصول بثورهتم إىل بر األمان، زلذراً من أخطار 

 ادلرتبصة ابإلسالم وادلسلمني.الطريق وما سيتعرضون لو من مكائد ومؤامرات يف خضم حبٍر من الدول العدوة 

لكن ليايل السنني السبع أثبتت أن قادة فصائل الثورة، وشراذم السياسيني الذين مثلوىا يف احملافل الدولية، مل 
يكونوا أىاًل لذاك ادلقام الرفيع الذي اعتلوه على حني غفلة من أىلها.. فرغم أهنم قادوا اجملاىدين يف قتال النظام 



مثلوا الثورة سياسياً أمام النظام على طاوالت ادلفاوضات، إال أهنم محلوا فكر النظام وقيم النظام، على اجلبهات، و 
واغتصبوا السلطان من الناس كما كان يغتصبو النظام، والتزموا يف عالقاهتم مع الدول العدّوة للثورة دبا كان يلتزم بو 

ن يُنقذىا منها سوى عودهتا إىل األصل الذي خرجت النظام؛ مما أوقع الثورة يف دوامة من التيو والضياع ل
 لتحقيقو، وىو رفع الظلم عن ادلظلومني إبسقاط النظام وإقامة حكم اإلسالم.

فما اكتسبو من  ،كل اثئر أراد احلق وضحى من أجلو أن يبقى اثبتًا على احلق الذي سار عليو  وىنا جيب على
يُدرك حقيقة  الغرب، وأتباعو من احلكام... وكذلكيُدرك حقيقة فقد ابت الصغري قبل الكبري  وعي ىو خري كبري،

ن على أن يُنقذوا الثورة من أيدي العابثني، ويُعيدوا عركة بني احلق والباطل، فهم قادرو الصراع وادلعركة أهنا م
دويل وشرعيتو توجيهها وجهتها السليمة، حنو إسقاط النظام جبميع رموزه وأركانو وقوانينو وقيمو وأخالقو ونظامو ال

الدولية، واالستعاضة عن مجيع ذلك بقيم اإلسالم وقوانني اإلسالم والنظام السياسي الذي ارتضاه هللا للمؤمنني، 
نظام اخلالفة، الذي يقدم مشروعو حزب التحرير، ويرى أال خالص لثورة الشام وأىلها إال بتبين ىذا ادلشروع 
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