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 بيان صحفي

 عو،ة المظاهرات إلى المناطق المحررة إصرار على الثورة وتأكي، على الثبات

 

م، لتإكد 2ٕٔٓ/7/9شهدت معظم المناطق المحررة مظاهرات حاشدة، بعد صالة الجمعة 

على أّن جذوة الثورة لم تنطفئ فً نفوس أهل الشام الصابرٌن، وأنها الزالت شعلة متقدة، 

 ت الجبال الراسٌات.وال زالت ثابتة ثبو

وال شك أن الحراك الشعبً له أهمٌته الكبرى فً توجٌه الرأي العام، وله دور كبٌر حتى 

فً دعم األنظمة أو إسقاطها؛ فالثورة بدأت بحراك شعبً مبارك ضد نظام العمالة واإلجرام 

 فً دمشق؛ فؤسقطت شرعٌته، وزلزلت أركانه، مما دفع المجتمع الدولً للعمل على دعم

نظام العمالة فً دمشق، ومحاولة إعادة الشرعٌة إلٌه، وبذلت الدول الكبرى والمتآمرة على 

 ثورة الشام لسنوات عدٌدة جهودا كبٌرة الحتوائها وحرفها عن مسارها.

ولم ٌعد ٌخفى على أحد أن االنتكاسات التً وقعت لثورة الشام بشقٌها العسكري والشعبً، 

بالمجتمع الدولً، والدول الداعمة، التً صادرت قرار الثورة، إنما كانت نتٌجة ربط قرارها 

وحرفت بوصلتها وألزمتها بالخطوط الحمراء والتوجٌهات، التً أنهكت الثوار، وحافظت 

 على نظام اإلجرام. 

فكان البد من الحذر كل الحذر أثناء أي حراك شعبً جدٌد من الوقوع فً األخطاء القاتلة 

ٌُتَّخذ أي قرار رهناً لمصالحنفسها التً تم الوقوع ف  ٌها سابقاً، والحذر كل الحذر من أن 

الدول الفاعلة على الساحة السورٌة، أو أن تكون أٌة مطالب وأهداف أو شعارات تحت 

السقف الذي تسمح به هذه الدول، ووفق ما ترتضٌه من سٌاسات، بذرٌعة عدم إغضابها فً 

 محاولة للحصول على سراب دعمها.

ن نفسه من االنحراف، حتى ال تضٌع التضحٌات فكان ال ب د للحراك الشعبً الجدٌد أن ٌحصِّ

 العظٌمة التً قدمها أهل الشام سدى.
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 ومن أهم األمور التً تحصن أي حراك شعبً: 

وجود مشروع واضح ٌلتف حوله الناس بحٌث ٌكون نابعا من عقٌدتهم، فوجود هذا   -ٔ

كلمتهم وٌبلور أهدافهم؛ وتكون المحاسبة على المشروع هو الذي ٌجمع شتاتهم وٌوحد 

 أساسه فال ٌستطٌع أحد أن ٌحرف الحراك عن مساره.

وال بد أٌضاً للحراك من قٌادة سٌاسٌة واعٌة ومخلصة؛ توجهه نحو األعمال التً من  -ٕ

 شؤنها أن توصله إلى أهدافه فً أن ٌكون مشروعه مطبقا بشكل عملً ضمن دولة.

بثوابت الثورة التً تبلورت عبر مسٌرتها الطوٌلة، والمتمثلة  وال بد من التمسك -ٖ

بإسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه، وقطع العالقات مع الدول الداعمة التً تسمى بؤنصار 

الثورة، زوراً وبهتاناً، وأن ٌكون الهدف من كل ذلك هو إقامة الخالفة الراشدة على منهاج 

 النبوة.

اك الشعبً أصبح محصنا، ولن ٌستطٌع أحد أن ٌستغله، أو ٌحرفه بهذا نطمئن إلى أن الحر 

 عن مساره، ألنَّه ٌسٌر بشكل ثابت متصاعد، وفق ثوابته من أجل تحقٌق أهدافه.

وبغٌر ذلك فالحراك معرض لالنحراف، وما شاهدناه من التسوٌق السم "خٌارنا المقاومة"؛ 

ٌُرفع من شعارات تخالف قناعات الناس ومتطلبات هم؛ هو من أجل تغٌٌب أهداف الثورة وما 

 الحقٌقٌة...

إن مكر الدول الكافرة بؤهل الشام الصابرٌن وثورتهم مكٌر كبٌٌر، علٌنا أن نحذر الوقوع فٌه 

بتحصٌن أنفسنا، واالعتصام بحبل ربنا، والتوكل علٌه، والركون إلى ركنه المتٌن، ففً ذلك 

 نجاتنا وخالصنا ونصرنا.

 قال تعالى:

َ  َوَقدْ (( ِ َمْكُرُهْم َوإِن َكاَن َمْكُرُهْم لَِتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل َفاَل َتْحَسَبنَّ َّللاَّ َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعنَد َّللاَّ

َ َعِزٌٌز ُذو انِتَقاٍم((   ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ َّللاَّ


