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بٌان صحفً

أيها الصابرون في حوران
كنتم أول من ثار فكونوا أول من يصحح المسار
بعد أن فرغ طاغية الشام من تأمين محيط العاصمة دمشق؛ صعدت لواته لصفها على مناطك رٌف
درعا الشرلً الداخلة ضمن اتفاق خفض التصعٌد هذا االتفاق الذي ثبت للماصً والدانً أنه من طرف
واحد وأن غاٌته تجمٌد الجبهات لٌستفرد طاغٌة الشام بالمناطك الواحدة تلو األخرى ،كما تبٌن أن
التهدٌدات األمرٌكٌة لطاغٌة الشام بخصوص المنطمة الجنوبٌة ما هً إال لالستهالن الخارجً والخداع،
خاصة مع دخول الطٌران الروسً فً المعركة ما ٌظهر التآمر الدولً على أهل الشام عامة وأهل
حوران فً هذا الولت خاصة.
وتؤتً هذه الخطوة بعد سلسلة خطوات لام بها طاغٌة الشام استطاع من خاللها إفراغ الكثٌر من
المناطك من سكانها والسٌطرة الكاملة علٌها معتمدا فً ذلن على المصف الوحشً من لبل طٌران الحمد
الروسً ،وعلى بعض الشخصٌات المتآمرة من داخل الثوار والتً كانت بمثابة حصان طروادة ،فلعبت
دورا بارزا فً تسلٌم هذه المناطك بعد أن صاحب تحركاتها لصف عنٌف للتغطٌة على خٌاناتها
وتواطئها على الثورة.
وها هو طاغٌة الشام اآلن ٌعٌد السٌنارٌو نفسه فً المنطمة الجنوبٌة؛ فً محاولة منه للضغط على
سكانها للوصول إلى تسوٌة أو مصالحة مع لاتل أطفالهم ومنتهن أعراضهم ،فٌصٌبهم لارعة الذٌن
سبموهم.
لمد أثبتت األحداث أنه لوال الخٌانات والمإامرات لما تمكن طاغٌة الشام من السٌطرة على شبر واحد
من المناطك التً سٌطر علٌها وهذا ٌثبت ضعفه وتهالن لواته ،األمر الذي بات ٌعرفه الجمٌع واألمثلة
على ذلن أكثر من أن تحصى.
أيها المسلمون في الشام عقر دار اإلسالم:
إن خسارة الثوار للعدٌد من المناطك لم تكن بسبب ضعفهم ولوة جٌش الطاغٌة ومٌلٌشٌاته ،بل بسبب
فمدان إرادة الصمود من لبل لادة الفصائل ورضوخهم ألوامر وتعلٌمات الداعمٌن والمتآمرٌن وتمسكهم
بحبالهم ،ولوال ذلن لكان للمعركة شؤن آخر .فنظام الطاغٌة أوهن من بٌت العنكبوت ،والثورة تحتاج
الى لٌادة مخلصة تجمع الشتات وتوحد الجهود حول مشروع اإلسالم العظٌم ،وتمف فً وجه نظام

الطاغٌة ولفة جادة مخلصة صادلة مع التوكل على هللا سبحانه فً كل األمر ،واالعتصام بحبله وحده
حتى ٌتهاوى وٌنملب خائبا خاسرا بإذن هللا.
وما حشوده التً ٌروج لها ومرتزلته الذٌن ٌجمعهم وما ٌموم به من إظهار نفسه بمظهر الموي المادر
على السٌطرة على مهد الثورة إال دلٌل على ضعفه الذي ٌرٌد أن ٌغطٌه ،فما هو إال "كالهر ٌحكً
انتفاخا صولة األسد".
ولد تبٌن لكم أن اتفاق خفض التصعٌد الذي أولعكم فٌه الغرب الكافر والداعمون المتآمرون معه ما هو
إال فخ لاتلٌ ،جب نبذه والتبرإ منه وممن ٌدعو له.
أيها األهل الصابرون والمجاهدون الصادقون في حوران وفي غيرها من أرض الشام
لمد أكرمكم هللا بالولوف الصادق فً وجه طاغٌة الشام ومن ٌمف معه ،فكانت ولفتكم هلل وحده ومن ثم
هتفت حناجركم "هً هلل هً هلل" و "لائدنا لألبد سٌدنا دمحم" فهل ترضون بعد مئات اآلالف من الشهداء
والمهجرٌن والمشردٌن أن تعودوا من جدٌد عبٌدا فً حظٌرة نظام اإلجرام لٌذلكم وٌنتمم منكم وٌسومكم
أكثر مما جربتموه من ذل وظلم وهوان ،أو أن فعلكم سٌصدق لولكم عندما هتفت حناجركم بكل عزة
"الموت وال المذلة".
إن نصر هللا لرٌب وطرٌمه واضحة جلٌة ،أن ننصر هللا وحده ونعتصم بحبله ونتوحد على المشروع
الذي ٌرضً ربنا والذي بشر به رسولنا ﷺ "مشروع الخالفة الراشدة على منهاج النبوة" لتتوحد
الجهود المتفرلة ،وتجتمع اإلمكانات خلف لٌادة واعٌة مخلصة من إخوتنا وأبنائنا لتحمٌك ما ٌرضً
ربنا وٌحمك خالصنا وعزنا.
فهلم أٌها الصادلون المخلصون إلى مٌثاق فٌما بٌنكم تتوحدون فٌه على مشروع "الخالفة الراشدة الثانٌة
على منهاج النبوة" ،وهلم إلى مٌثاق مع ربكم تجهرون به وال تخشون فً هللا لومة الئم.
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