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 الرحيم بسم هللا الرحمن

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد:

  ٌمثل الصراُع بٌن الحك والباطل لصةَ حٌاة البشر، منذ أن خلك هللا

آدَم وأسكنه جنته، إلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها. ولد حمل 

األنبٌاُء والناهجون نهَجهم، ساعٌن إلى إلامة لواَء الحّك عبر التارٌخ 

الشرائع اإللهٌة، وتعبٌد الناس هلل. ومثّل دوَر الباطل أتباعُ الشٌطان 

 والشهوات، ٌرٌدون أن ٌَِضلَّ الناُس السبٌَل، وأن ٌمٌلوا مٌالً عظٌماً.

  ولد كان الصراع بٌن أصحاب الحك وأصحاب الباطل على مّر

وَن فٌه وال هوادة، إال استراحةً لصٌرةً العصور صراع وجود، ال رك

لُمحارٍب، ٌستعٌد فٌها لوته، لٌعود محاوالً حسم المعركة، بكل ما 

 ٌمتلن من أسلحة، وما ٌستطٌع استخدامه من أدوات.

  وبجانب الحرب العسكرٌة المعلنة كانت هنان على الدوام حرب

ناعاتها، خفٌة، تستهدؾ التأثٌر فً عمول الشعوب المعادٌة، لتؽٌٌر ل

لدٌماً   وتوجٌه سلوكها بالشكل الذي ٌتماشى مع مصالح أعدائها.. 

 لالت العرب:

 الصائلٌن ُعمولُ  ولكْن سالحُ       سهماً وِمؽفراً  وال تحسبّن الحرب    

  إنها الحرب النفسٌة، السالح األخطر الذي ٌفوق بتأثٌره جمٌع أنواع

عزٌمته، وٌحّطم إرادته، األسلحة، ألنه ٌهاجم تفكٌر الخصم، فٌدّمر 

وٌوصله إلى الٌأس الناتج عن الشعور الكاذب بالعجز، فٌدفعه دفعاً 

 إلى إلماء السالح، وإعالن االستسالم للذبح.
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  ما تحاول ربّة النظام أمرٌكا فعله الٌوم فً معركتها ً وهذا تماما

التارٌخٌة والمصٌرٌة مع أهلنا فً الشام، الذٌن ثاروا علٌها وعلى 

ا فً آخر جولة من جوالت الصراع بٌن الحك والباطل، عمٌله

ٌعلنون فٌها نهاٌة حمبة النظام الذي وّرثه المستعمرون حكَم البالد، 

ثم َوِرث الحكَم فٌه االبُن من بعد أبٌه كما تورث الممتلكات 

الشخصٌة.. فلمد لجأت أمرٌكا عبر عمد من الزمان إلى َطْرق كل 

أنها أن تُفمد الثائرٌن ثمتهم بأنفسهم، حٌلة واستخدام كل وسٌلة من ش

وتشعرهم بالعجز عن المدرة على إكمال الطرٌك، لتولعهم فً َشَرن 

الٌأس من إمكانٌة الوصول إلى الهدؾ، وتصرؾ أذهانهم عن 

 محاولة متابعة المسٌر.

  فعندما أٌمنت أمرٌكا أن الثورة أصبحت تجري من أهل الشام مجرى

ً ولد نزلوا إلى الدم، وأن ال سبٌل إلى إلن اعهم بالرجوع، خصوصا

الساحات ٌعلنون أنه آن األوان ألن تتخلص األمة من طؽٌان النظام 

الدولً الرأسمالً، وتعود إلى ممارسة دورها الحتمً فً لٌادة 

البشرٌة نحو الخٌر فً دولة الخالفة المادمة.. عندها استنفرت أمرٌكا 

عدٌدةً خلفها فً حلٍؾ واحٍد لواها، واستخدمت أدواتها، وجّمعت دوالً 

لَسمتهم فٌه إلى فرٌمٌن، ٌمومان بدورٌن متناؼمٌن، مختلفٌن ظاهراً 

ومتفمٌن فً الحمٌمة والهدؾ.. فرٌٍك ٌمصؾ وٌمتل وٌدّمر، وآخر 

ٌخاتل وٌخادع وٌّدعً الصدالة.. ومع عمد العدٌد من المؤتمرات 

ً حرؾ  مسار هذه المتتابعة فً العواصم المختلفة استطاعوا جمٌعا

الثورة، عبر إحكام سٌطرتهم على لرارات لادة فصائلها، بعد شراء 

ذممهم بالمال السٌاسً، فحّولوا دفّتها لتصل إلى ما وصلت إلٌه.. 

وكّل ذلن كان تروٌضاً نفسٌاً ألهل الثورة، وإشعاراً لهم بعجزهم عن 
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لندم الوصول بها إلى ؼاٌتها، ودفعاً لهم إلى إعالن موتها، ثم دفنها وا

 على كل فعل لاموا به خاللها.

  لمد تمخضت األعمال التً لامت بها الدول التابعة ألمرٌكا والدول

المستأجرة للعمل لصالحها فً الشام، أعماُل المتل والتدمٌر وأعماُل 

المكر والخداع، تمخضت عن تمطٌع أوصال الثورة، وشرذمة أهلها، 

عن بعض فً الشكل، وتوزٌعهم على أربع مناطك، مختلفٍة بعُضها 

لكنها متشابهة إلى حّد التطابك فً المضمون والتبعٌة السٌاسٌة.. إنها 

منطمة السٌطرة الهشة للنظام المتهالن بمٌادة لائد الفصٌل األكبر 

والعمٌل األمرٌكً بشار أسد فً الوسط والجنوب بمشاركٍة مع 

الروس واإلٌرانٌٌن، ومنطمة سٌطرة فصٌل لوات سورٌة 

طٌة المدعوم صراحةً من أمرٌكا بمواعدها العسكرٌة فً الدٌممرا

الشمال الشرلً، ومناطك الدرع والؽصن والنبع فً الشمال 

الخاضعةُ للسٌطرة المباشرة للنظام التركً الضالع فً تنفٌذ المخطط 

ً لكن  األمرٌكً، ومنطمة الشمال الؽربً تحت الهٌمنة التركٌة أٌضا

 .عبر فصٌل هٌئة تحرٌر الشام

  ،فأّما االختالفات الشكلٌة بٌن هذه المناطك األربع فال تخطئها عٌن

من حٌث اّدعاء نظام أسد مماومة االحتالل الصهٌونً وممانعته وأنه 

ٌخوض ألجل ذلن حرباً كونٌة تشنها علٌه دول الؽرب، وتمثٌل لادة 

التنظٌمات الكردٌة دور الساعً إلى تحمٌك حلم األكراد فً العصر 

اء دولتهم المومٌة، وَطْمس األتران معالم الثورة فً مناطك الحالً ببن

سٌطرتهم وكبت نَفَِسها الثوري بذرٌعة حماٌة حدودهم الجنوبٌة من 

خطر اإلرهاب الكردي، وأخٌراً اصطباغ لادة الهٌئة بالصبؽة 

 اإلسالمٌة ذات اللون السلفً الجهادي.
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  َنعة اصطناعاً، وأّما التطابك بٌن هذه المناطك، أو الكٌانات المصط

ً فً فلن المنظومة الدولٌة،  ً جمٌعا فٌظهر فً سٌر المائمٌن علٌها

وخضوعهم تماماً إلى إرادة الدولة العظمى أمرٌكا، بؽض النظر عن 

إعالن ذلن صراحة كما ٌفعل لادة األكراد الذٌن لُدؼوا من الجحر 

 األمرٌكً مّرات عدة ثم ال ٌعتبرون، وإعالن نمٌضه من لبل النظام

الذي حّول البلَد إلى مرتع لجنود الدول ومرتزلتها وجعل سماَءه 

ً لطائرات المتل والتدمٌر، واختباء األتران خلؾ عنوان  معرضا

األمن المومً محّولٌن كثٌراً من أبنائنا المجاهدٌن إلى مرتزلة ولتلة 

مأجورٌن داخل البلد وخارجه، واّدعاء تحكٌم الشرٌعة من لبل لادة 

ن ما برحوا ٌبعثون برسائل الَطمأنة إلى أمرٌكا كل حٌن، الهٌئة الذٌ

 توّسالً إلبمائهم حّكاماً فً كٌانهم السنًّ المزعوم.

  وأما ما ٌتعرض له أهل الثورة جمٌعاً من حصاٍر وتضٌٌٍك على كافة

الصعد، فً ظل إجرام أمنًٌ الفصائل، ونهب صنّاع المعابر، 

ألحرار، وشرعنة الشرعٌٌن وامتهان كرامة اإلنسان، وتكمٌم أفواه ا

لجرائم المادة، وإشؽال الناس بالسعً لتأمٌن السكن، والبحث عن لممة 

العٌش، بانتظار سلة اإلؼاثة فً البلد الذي تحّول إلى مخٌٍّم كبٌٍر ال 

ٌمً ساكنٌه حّر صٌٍؾ وال برد شتاء.. فكل ذلن ـ وهو عنوان الحٌاة 

دفعاً، تهٌئةً نفسٌةً ألهل  فً المناطك األربع ـ لد دفعت إلٌه أمرٌكا

الثورة، وتجهٌزاً لهم لمبول الطرح الماتل المادم المسّمى بـ"الحل 

السٌاسً"، الماضً بنعً الثورة من لبل أهلها، ثم عودتهم صاؼرٌن 

إلى لبضة النظام من جدٌد، لتبدأ دورة االنتمام الفظٌع، بإذالل الرجال 

ً لهم على تمردهم على العمٌل أسد،  وانتهان األعراض، تأدٌبا

 وإشؽالهم وإرباكهم ألمرٌكا طوال سنوات الثورة العشر.
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  ولكً تنطلً الخدعة، وتكمل المؤامرة، فمد جّملت أمرٌكا هذا الفّخ

الماتل برتوش محاولة تزٌٌنه فً نواظر الناس لٌمعوا فٌه، فأسمته 

 بداٌةً "الحّل السٌاسً"، كً ٌتبادر إلى األذهان أنه سٌكون حاّلً فعالً 

لجمٌع المشاكل األمنٌة والمعٌشٌة والخدمٌة التً ٌعانً منها أهل 

الثورة، مضلّلةً إٌاهم عن حمٌمته المرعبة، وأنه لن ٌزٌد تلن المشاكل 

 إال رسوخاً، وسٌسلب منا ما حّصلناه من عزةٍ وكرامة.

  ثم شّكلت أمرٌكا "اللجنة الدستورٌة" من النظام والمعارضة

ها التولٌع على الدستور العلمانً الجدٌد الذي العلمانٌة، والتً مهمت

ً لمصالحها، ومبمٌاً  ً لهٌمنتها، ومحمما ستفرضه أمرٌكا فرضاً، مكّرسا

على نفوذها لائماً فً بالدنا المباركة.. إنه دستور النظام التابع الذلٌل 

الذي لن تكون فٌه السٌادة للشرع، وال السلطان لألمة، ولن ٌكّرس 

 هزام السٌاسً والحضاري أمام دول الؽرب.سوى الخضوع واالن

  أما "هٌئة الحكم االنتمالٌة" التً تِعُدنا بها األمم المتحدة فلن تكون

سوى واجهةً جدٌدةً لنفس النظام، ولن تضم سوى العمالء من النظام 

ً مصطنعة لجسد  وعلمانًٌ االئتالؾ، الذٌن رّكبتهم أمرٌكا رأسا

النزٌهة" التً ستجري برعاٌة أممٌة، الثورة، رٌثما تمام االنتخابات "

ولن ٌتمدم إلى منصب الرئاسة فٌها إال من ترضى عنه أمرٌكا.. هذا 

إذا لم تمرر أمرٌكا بماء المجرم بشار أسد فً الرئاسة ما دام على لٌد 

ً لمن ٌفك ر بالثورة على الحٌاة، هدٌة له على مبلػ إجرامه، وتأدٌبا

 عمالئها من الشعوب.
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 دستور جدٌد، وهٌئة حكم انتمالٌة، وانتخابات "نزٌهةفحّل سٌاسً، و" 

هزلٌة، هً مساحٌك التجمٌل للنظام المجرم الذي لن ٌتؽٌر، بل 

سٌبمى بمؤسستٌه األمنٌة والعسكرٌة وعلى رأسهما أزالم أمرٌكا، 

 عنواناً على كٌفٌة خداع الشعوب عندما توّسد أمرها إلى ؼٌر أهله!

 مرة التً حاكت خٌوَطها أمرٌكا، ونفذتها أّما اآلن، ولد َوَضَحت المؤا

الدول التابعة لها والمستأَجرة من لبلها، واستسلم لها وسار فً 

طرٌمها لادة الفصائل، ٌرٌدون جمٌعاً اإلطباق على أهل الثورة، بمتل 

روحها فً نفوسهم، ودفعهم إلى إعالن الٌأس منها والعجز عن 

ول بالحل السٌاسً إكمالها وإطالق رصاصة الرحمة علٌها بالمب

األمرٌكً والعودة إلى لبضة النظام المجرم.. نمول: أّما ولد َوَضَحت 

المؤامرة، وبان هدفها المرحلً، وانكشفت ؼاٌتها النهائٌة، فمد سُهل 

ً للتحّصن من  ً وعمدٌا علٌنا التصدي لها، بعد التزود بما ٌلزم فكرٌا

ٌكون هو الفرج تأثٌرها، وتحوٌل الهزٌمة المخوفة إلى نصر مؤزر، 

المأمول بعد الضٌك، والٌسر الموعود بعد العسر، ولد لال لنا ربّنا 

 ﴾.فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا * إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًراجّل فً عاله: ﴿

  وأول ما ٌجب التزود به فكرٌاً وعمدٌاً للتحصن من تأثٌر هذه الهجمة

ن هللا الحك الذي تكفل رّب األمرٌكٌة الشرسة هو ذكر أننا نعتنك دٌ

العزة جّل جالله بنصره وإظهاره على جمٌع ما عداه من العمائد 

واألدٌان، وما علٌنا إال أن نكون جنوداً مخلصٌن فً جٌش الحك، 

وحراساً أمناء لهذه العمٌدة، كً ننعم بالنصر المبٌن عندما ٌشاء الحك 

ًَ راٌة نبٌه، وٌنصر حملة مشر وعه العظٌم. تبارن وتعالى أن ٌعل

يِن ُكلِِّه ﴿ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

 ﴾.َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ 
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  على أن حكمة هللا جل وعال وسنته فً خلمه التضت أن النصر ال

ٌوهب لطالبه على طبك من نعٌم، بل دونه التعرُض للمشاّق، 

اةُ الصعوبات، وبذُل التضحٌات من المهج واألرواح، ثّم ومماس

التشبث بالمبدأ والثبات على الطرٌك.. وما ِسٌَر األنبٌاء وأصحابهم 

وما تعرضوا له من ابتالءات على أٌدي أعدائهم لٌثنوهم عن طرٌمهم 

إال شواهد على هذه السنّة الماضٌة، ومنارات تنٌر السبٌل لمن أراد 

ا يَأْتُِكْم َمثَُل . ﴿سلون هذا السبٌل. أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى يَقُوَل  رَّ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُكْم َمسَّتُْهُم اْلبَأَْساُء َوالضَّ

ِ أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَِّ  ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر َّللاَّ  ﴾. قَِريب  الرَّ

  ونحن فً نهضتنا لسنا بدعاً من الناس، بل من الطبٌعً جداً أن نمّر

فٌما نمّر فٌه من محن وشدائد، وأن نماسً ما نماسٌه من ابتالءات 

ومصاعب، ألننا اخترنا سلون طرٌك التؽٌٌر، تؽٌٌر وجه األرض 

التً تحكمها الرأسمالٌة المتوحشة، نرٌد إلامة دولة الخالفة التً 

ستملب موازٌن الموى فً العالم، وتعٌد رسم الخرائط السٌاسٌة، 

وتصوغ طرٌمة عٌش من ٌحمل تابعٌتها من األمم والشعوب وفك 

أحكام ومفاهٌم اإلسالم، وثمافة وحضارة اإلسالم.. وعلى سالن هذا 

الطرٌك، ومن ٌرٌد الوصول إلى منتهاه، دفع الضرٌبة الالزمة حتى 

 ٌصل إلى منتهاه.. 

 تعبت فً مرادها األجسامُ              كانت النفوس كباراً وإذا 

  وما الواجب علٌنا فً هذه المرحلة الفاصلة سوى الصبر والمصابرة

على ما نتعرض له من ابتالءات ومحن، والمرابطِة على حراسة 

الهدؾ الذي خرجنا ألجله، وهو التخلص من ظلم وإرهاب شرائع 

البشر، واالنتمال إلى عدل وأمان شرٌعة الرحمن، وعدِم السماح 
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ً نفوسنا، فنظّن ولو لوهلة أننا لدواعً الٌأس أن تفعل فعلها ف

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا  يَاعاجزون عن المتابعة. ﴿

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  ً عجزت أعتى َوَرابُِطوا َواتَّقُوا َّللاَّ ً عظٌما ﴾. إن شعبا

الدول مجتمعة خالل عمد من الزمان عن إفشال ثورته، وإطفاء 

ة فً نفسه، لخلٌك أن ٌكمل مسٌرته حتى ٌصل إلى جذوتها المتمد

 مبتؽاه.

  ونحن شعب مؤمن باهلل، فهل هنالن مع اإلٌمان ٌأس؟! نعم، نٌأس من

ً علٌنا أن  لادة الفصائل وشرعٌٌهم والدول الداعمة لهم، وكان حما

نٌأس منهم. ولكننا ال نٌأس من هللا الموي العزٌز الذي وعدنا أن 

بتنفٌذ ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ٌنصرنا إن نحن نصرناه 

والتضحٌات مهما عظمت فهل ٌُلتفت إلٌها مع عظمة األهداؾ 

والؽاٌات؟! ألسنا أحفاد خالد وصالح الدٌن ولطز؟! فلم ال نعٌد أمجاد 

الٌرمون وحطٌن وعٌن جالوت؟! نحن أبناء أمة لادرة بإذن هللا على 

نمنط وهللاُ ربنا، ولن  فعل ما ترٌد عندما تمّرر فعل ما ترٌد. ولن

نستسلم فً معركة ٌواجهنا فٌها كفرة فجرة. ٌبمى فمط أن نمرر 

المضً فً نهضتنا بعد االتكال على خالمنا، وتحطٌم الحواجز 

 النفسٌة التً وضعتها أمرٌكا فً طرٌمنا.

  ًإن أول خطوة عملٌة ٌجب علٌنا المٌام بها إلحداث النملة المرجوة ف

ا إلى وجهتها الصحٌحة، هً استعادةُ لرار هذه الثورة، وإعادته

الثورة المؽتصب من لبل لادة الفصائل والدول الداعمة لهم، عبر 

ً فً وجه آلة الممع واإلجرام الفصائلٌة، والمٌاُم  رفع الصوت عالٌا

باألعمال السٌاسٌة المنظمة الكفٌلة باستعادة هذا المرار، وتحرُن 

دن والمرى المختلفة، ولماؤهم وجوِه المجتمع وممثلً الناس فً الم

مع بعضهم، وتشاورهم فً أمر الثورة، وتمرٌر ما ٌجب أن ٌكون، 
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وخطابهم لعموم أبناء األمة، وخاصة أبناءنا المجاهدٌن فً مختلؾ 

 ن ٌموموا بالتؽٌٌر على لادتهم.الفصائل، ودعوتهم أل

  وحٌنها فإن ما ٌضمن حسن السٌر الجدٌد، وٌكفل االتجاه المباشر

تحمٌك الهدؾ، هو االستفادة الكاملة من دروس الثورة وِعبَرها،  نحو

وتجاوُز أخطائها وعثراتها، واستكماُل نوالصها وسّد ثؽراتها، 

وبخاصة تجرٌم لبول المال السٌاسً من الدول، وتجرٌم إجراء 

المفاوضات وعمد االتفالات مع النظام وداعمٌه، والحذر كل الحذر 

ى دهالٌز الفنادق وأرولة المؤتمرات، من االنجرار مرة أخرى إل

ووضع نصَب أعٌننا أن إٌماننا هو عدتنا وعتادنا، وأاّل مناص لنا من 

االستمسان بحبل هللا ال بحبائل الؽرب، وضرورة اتخاذ لٌادة سٌاسٌة 

تنبثك من رحم األمة وتحمل مشروعها السٌاسً والحضاري، 

 مشروع دولة الخالفة المادمة.

 ثورة أكبر الضرر هو الجهود الضخمة التً بذلها إن مما أضّر بال

الؽرب للعبث بعمول أبناء األمة، وإلناعهم بأاّل أهمٌة لألعمال 

السٌاسٌة فً عملٌة التؽٌٌر، وأاّل ضرورة ألن ٌمودهم حزب سٌاسً 

مبدئً إلسماط النظام، بل ٌكفً أن ٌوجد رجٌل ٌؤلؾ جماعة مسلحة، 

ون جدٌرة بأخذ لٌادة الناس تهاجم العسكر وتحرر األرض، حتى تك

نحو التؽٌٌر المنشود، حتى ولو لم تكن هذه الجماعة ولادتها على 

وعً كاؾ بالسٌاسة وأالعٌبها، ولو لم ٌكونوا على المستوى 

المطلوب للحكم والمٌادة، وال حاملٌن ألي مشروع سٌاسً! وهذا 

اتها، الخلل الكبٌر هو الذي أدخل الثورة فً متاهتها، وأولعها فً مطب

 وجعل أعداءها ٌمودونها عبر أدواتهم من لادة الفصائل المرتبطة.
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  إن الشعوب حٌن المٌام بالتؽٌٌر ال بّد لها من أن تتخذ لٌادة سٌاسٌة

ً من عمٌدة  ً ومنبثما ً واضحا ً سٌاسٌا واعٌة ومخلصة، تحمل مشروعا

األمة، تنٌر لها السبٌل، وتبصرها بالعوائك والمزالك، وتأخذ بٌدها 

و النصر والتمكٌن، وإال فسٌكون نَفَُسها لصٌراً، وتحّركها نح

وسٌؽدو عملها مهدداً  ارتجالٌاً، وسٌتسرب الٌأس إلى نفوس أبنائها،

 باالنمطاع.

  وال تخدعنّا أبداً مظاهر الموة التً ٌبدٌها من ألامتهم أمرٌكا على هذه

ً أمام الحركة  الواجبة، فما هم المناطك األربع، وال نََدْعها تمؾ عائما

إال ؼثاء سٌزول أمام أٌة حركة سٌاسٌة منظمة. إنهم فً الحمٌمة 

أضعؾ من الضعؾ، لد سمطت مشارٌعهم، وتهافتت طروحاتهم، وال 

ٌُحكم سٌطرتهم على مناطمهم التً لٌس لهم فٌها أدنى حاضنة سوى 

 ظن الناس أنهم ألوى منهم، وخشٌتهم من انتمام أجهزة أمنهم.

  فال بّد للحك من رجال سٌحملونه، وال بّد للراٌة من وفً الختام

أبطال سٌرفعونها، فلنكن نحن هؤالء، ولنفز بهذا الشرؾ العظٌم.. 

ً فً حطٌن، ودمرنا ما كان ٌصنع  وكما حطمنا لوة الصلٌبٌٌن ٌوما

التتار فً عٌن جالوت، فحرّي بنا ـ نحن أهل الهمم العظٌمة فً الشام 

واألنصار، فنكمل المسٌرة، ونمٌم الخالفة،  ـ أن نعٌد سٌرة المهاجرٌن

ونحرر األلصى، ونفتح روما، وندمر لرن الرأسمالٌة، وننسً الكفار 

 وساوس الشٌطان.
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  ،وإننا فً حزب التحرٌر نمّد ٌدنا إلى أبناء أمتنا الثائرٌن فً الشام

وندعوهم إلى العمل معنا الستعادة لرار الثورة المؽتصب، وإعادة 

ا الصحٌحة، والسٌر بها مباشرة نحو إسماط النظام توجٌهها وجهته

وإلامة الخالفة، فنرضً ربنا ونحفظ حمولنا، ونعٌد عزتنا ونحمك 

ُ أَْن يُِحقَّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه مصلحتنا فً الدنٌا واآلخرة. ﴿ َويُِريُد َّللاَّ

اِطَل َولَْو َكِرهَ َويَْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِريَن * ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَ 

  ﴾.اْلُمْجِرُمونَ 

 

والٌة سورٌا -حزب التحرٌر  

هجري411٨ رجب ٨٢فً    

الخالفة العثمانٌة فً اسطنبول هجرٌة على إلؽاءبعد مرور مائة عام   

 

 

 

 

 

 


