
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الشام ثورة تنتصر وحدها بالخالفة

 حٌث ،البشرٌة تارٌخ فً الثورات أعظممن  واحدة   الشام فً األمة خاضتلمد 

 ،رةدم   الم   األسلحة صنوف ىشت  صفت بول   ،دوله بجمٌع العالمً النظام واجهت

األسرى والمعالٌن، مارب الملٌون شهٌد، ولرٌبا  منه عدد مدمت إلى اآلن ما ٌ  ف

ر.  إضافة إلى ما ٌتجاوز عشرة مالٌٌن نازح ومهج 

 إلدام دولالشام بهذه الطرٌمة، وتكالب المجتمع الدولً على ثورة وال نستطٌع تفسٌر 

 المالالتضحٌة بدفع ثمن باهظ بعلى ـ  بحالها ـ كروسٌا وإٌران بأمر من أمرٌكا

سٌر ذلن إال ، ال نستطٌع تفالٌتٌمة ى هذه الثورةللمضاء عل السالحو الرجالو

ثورة الشام نادت الذي  )الخالفة( اإلسالمًالحكم وعلى نظام ، بالحرب على اإلسالم

س هٌمنة الغرب الكافر، والحكم الجبري الذي  ، لتنهً به حمبةبإلامته سام كر 

 .سوء العذاب على مدى عمود طوٌلةالمسلمٌن 

، بل الخطر .. خطرا   الشعائر التعبدٌة فً اإلسالم من صالة وصٌام ال ٌرىالغرب ف

 فً تجسٌد اإلسالم ةم السٌاسً لإلسالم، ومحاولالفه آٍت منفً نظره كل الخطر 

نظام حٌاة ٌشمل جمٌع الصعد السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة ك دولة تطبمه

 ،جدنه خروج الثورة من المسار عوالسٌاسة الخارجٌة. وهذا ما عب   واإلعالم والتعلٌم

 . "ملسو هيلع هللا ىلص" هً هلل، ولن نركع إال هلل، ولائدنا إلى األبد سٌدنا دمحم هاومناداة الثوار بأن

فً  ،خالصها سبٌل عن لحرفها بها ٌمكر ورجله، على الثورة بخٌله فأجلب الغرب

 الدٌن ٌفصل الذي من جدٌد، الكافر العلمانً جعلها تعٌد إنتاج النظامل محاولة منه

 بالبالد م الغربحك  ت   به والذي ،البشر لرب ال للبشر التشرٌع وٌجعل ،الحٌاة عن

 مشروع على الطرٌك لٌمطع ذلن كلوانتهن الحرمات. و الثروات ونهب ،والعباد

 .ه ملسو هيلع هللا ىلصرسول بشرىوعد هللا و ،ةالمادم الخالفة ،نجاتها وسفٌنة األمة خالص

 :الصابرون المؤمنون الشام أهل فٌا

 إرضاءمن الثورة  هدفكم ٌكون ه عندماأن هو ﴾م  ك  ر  ص  ن  ي   للا   وار  ص  ن  ت   ن  إ  ﴿معنى  إن

 هللا ٌنزع عندهاعن هذا النظام المائم، وتبنً المشروع اإلسالمً كنظام بدٌل  هللا،

بنصر من هللا إذا لم  تحظوا واعلموا أنكم لن .إٌاه وٌؤتٌكم الطاغٌةهذا  منالملن 

المشروع المدنً  ٌه الكرٌم، بعد نبذتتبنوا المشروع الذي ٌرضٌه، وترفعوا راٌة نب

 .العلمانً والراٌة العمٌة التً وضعتها لكم فرنسا لبل أن تخرج

 

 :الشام فً المسلمون أٌها



، بل علٌكم هللا افترضه فرض هً التحرٌر حزب إلٌها ٌدعوكم التً الخالفة إن

وبها وحدها تصان األعراض  ،الفرائض أكثربها تتعلك  تاج فروض الدٌن،هً 

 من ة موادهمستنبط ، ودستورتفصٌلً مشروع فً لكم مهالد   ولد والدماء واألموال،

 عزتها لألمة ٌعٌد نجاة طوق   لٌكون هذا المشروع ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة هللا كتاب

 والمعذبٌن والمكلومٌن الثكالى وآهات األطفال لصرخات وٌنتمم ،وكرامتها

 لول به وٌتحمك ،خٌر أمة أخرجت للناس عهدها لسابك األمة دوٌعٌ ،والمعتملٌن

ى للا   إن  »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رسول و  ض   ل ي   ز  أ ي ت   األ ر  ا ف ر  ق ه  ش ار  ا م  ب ه  غ ار  م  إ ن   و  ل ك و  ت ي م   أ م 

ا س ي ب ل غ   ي   م  و  ا ل ي ز  ن ه   تبنوا مشروع الخالفة ودستورها،ن تاال بأ ٌكون وهذا ال، «م 

. .لدٌنه ونصرة  لشرعهوأن تجهروا به إعزازا   مع ربكم فٌما بٌنكم ومٌثالا   ثالا  مٌ

 .المسلمون أٌهاندعوكم  المبٌن والنصر الفالح فإلى

 

 

  حزب التحرٌر                                             هـ             6341/ رمضان / 61

 والٌة سورٌا                                                               م8162/ حزٌران/ 6

 


