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 صحفً بٌان

 الثالثة السياسية ورقته يقدم سوريا والية التحرير/ حزب

 الشام لثورة العاشرة الذكرى دخول مع

 ٌد على الخالفة لهدم المئوٌة الذكرى حلول مع الثالثة السٌاسٌة ورقته سورٌا والٌة التحرٌر/ حزب قدم

 الثورة؛ لواقع قراءة": عنوان تحت الشام ثورة النطالقة العاشرة الذكرى ودخول ،كمال مصطفى المجرم

 إلى الشام ثورة وصلت أن بعد ،واعٌة وعقوال صاغٌة آذانا تلقى أن وجل عز هللا سائال "وعالج تشخيص

 الدول ونفذتها أمرٌكا، خٌوَطها حاكت التً المؤامرة فٌها الحزب أوضح خطٌر، ومنعطف حرجة مرحلة

 حقٌقة فٌها الحزب وشرح الفصائل، قادة طرٌقها فً وسار هال واستسلم قبلها، من والمستأَجرة لها التابعة

 .الٌتٌمة الثورة هذه على للقضاء المستخدمة والوسائل األسالٌب فٌها وبٌن وأنواعه، واستمرارٌته الصراع

 ،ألمرٌكا التابعة الدول بها قامت التً األعمال عنه تمخضت وما ،الثورة لواقع قراءته فٌها عرض كما

 عن بعُضها مختلفة   ؛مناطق أربع على وتوزٌعهم ،أهلها وشرذمة ،الثورة أوصال تقطٌع من أجرةالمست والدول

 ق فً المضمون والتبعٌة السٌاسٌة.التطاب حدّ  إلى متشابهة لكنها الشكل، فً بعض

 على وتضٌٌق   حصار   من اإلجرامٌة؛ األسالٌب كل لممارسة الدولً المجتمع دفعت التً األسباب وشرح

 أفواه وتكمٌم اإلنسان، كرامة وامتهان المعابر، صّناع ونهب الفصائل، ًأمنٌّ  إجرامِ  ظل فً صعد،ال كافة

 العٌش، لقمة عن والبحث السكن، لتأمٌن بالسعً الناس وإشغال القادة، لجرائم الشرعٌٌن وشرعنة األحرار،

ٌّم   إلى تحّول الذي البلد فً اإلغاثة سلة بانتظار  صٌف  وال برد شتاء. حرّ  ساكنٌه ٌقً ال كبٌر   مخ

 هذه فً علٌنا الواجب وما ،الشرسة األمرٌكٌة الهجمة هذه تأثٌر من للتحصن به التزود ٌجب ما فٌها وبٌن

 هذه فً المرجوة النقلة إلحداث بها القٌام علٌنا ٌجب التً العملٌة الخطوات فٌها بٌن كما الفاصلة، المرحلة

 بذلها التً الضخمة الجهود عن الناتجة األضرار أكبر هً وما ،الصحٌحة وجهتها إلى وإعادتها ،الثورة

 ...بالتغٌٌر القٌام حٌن للشعوب منها بد ال التً األمور هً وما األمة، أبناء بعقول للعبث الغرب

 إلى ٌدنا نمدّ  التحرٌر حزب فً "وإننا: بقوله الثالثة السٌاسٌة ورقته سورٌا والٌة /التحرٌر حزب وختم

 توجٌهها وإعادة المغتصب، الثورة قرار الستعادة معنا العمل إلى وندعوهم الشام، فً الثائرٌن أمتنا أبناء

 ونعٌد حقوقنا، ونحفظ ربنا فنرضً الخالفة، وإقامة النظام إسقاط نحو مباشرة بها والسٌر الصحٌحة، وجهتها

 لُِيِحقَ  * ال َكافِِرينَ  َداِبرَ  َوَيق َطعَ  ِبَكلَِماِتهِ  ال َحقَ  ُيِحقَ  أَن   ّللَاُ  َوُيِريدُ ﴿. واآلخرة الدنٌا فً مصلحتنا ونحقق عزتنا

ِطلَ  ال َحقَ  َباِطلَ  َوُيب  ِرُمونَ  َكِرهَ  َولَو   ال   .﴾ال ُمج 

 أحمد عبد الوهاب

 رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير

 في والية سوريا
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