
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نداٌء إلى الثوار الصادقين في أرض الشام: خذوا حذرَكم
 إن الكفار المستعمرين، وبخاصة أمريكا، قد جمعوا كيَدهم ليحرفوا ثورَتكم

  
تتصاعد هذه األيام جرائُم بشار طاغية الشام بالبطش والقتل والتدمير للبشر والشجر والحجر! فأهلك الحرث 
والنسل، وحرق الزرع والضرع... يتطاول في إجرامه بالمدافع والدبابات والطائرات، والبراميل المتفجرة 

الذي كانت فيه هذه األسلحة خارَج ذهن  والقنابل العنقودية... فتصيب النساء والولدان والشيوخ... في الوقت
نًة في جحورها، ال تكاد ُترى، حتى  الطاغية تجاه كيان يهود المغتصب لفلسطين وللجوالن، بل كانت مخزَّ

 وطائراُت يهود تحوم فوق قصره! وهو اآلن ُيخرجها لتفتك بأناٍس يزعُم أنهم شعبه...!
  

راِت السياسية، والصفقاِت الهزلية، ومؤتمراِت المجلس الوطني وفي الوقت نفِسِه يتصاعُد أيضاً حديُث المناو
في الخارج، ثم مؤتمراِت صنائِع النظاِم في الداخل... والماراثوِن الدولي بمبعوٍث أسمَر وأخضر! واستطالِع 
اآلراء، ودوراٌن من الصباح إلى المساء يتمخُض عن دعوٍة خربٍة للتفاوض من وراء هدنٍة في العيد، وإال 

ستؤنف القتل واإلجرام من جديد! ثم إلى حواٍر مضحٍك مبٍك يريدونه أن يدار بين الجالد والضحية: النظام من ا
ن له  جانب والثوار من جانب، إليجاد حكومة انتقالية يتقاسمها الطرفان، وتمحى جريمُة الطاغية، ويؤمَّ

 التجوال دون مساءلة أو سؤال!
  

، تراها الدولُ الكبرى والصغرى، وليست بحاجة إلى استطالٍع لآلراء، ولكنَّ إن وحشيَة النظام ظاهرةٌ للِعيان
الفاعلين على المسرح يتركونها تتصاعد عسكرياً، وتتهادى سياسياً، وكل ذلك خشيَة أن يمأل الفراَغ بعد 

ة الكفار سقوط الطاغية حكُم اإلسالم، فُتقاَم الخالفُة في أرض الشام، وهم قد َخَبروا عزة المسلمين وذل
المستعمرين عندما كان للمسلمين خليفٌة ُيتقى به ويقاتل من ورائه... لهذا اجتمعوا، ليس فقط أمريكا التي ال 
تريد لعميلها الرحيل حتى تجد البديل أو تصنعه، بل كذلك أوروبا وروسيا والصين والحلفاء واألتباع، رغم 

النظام بالسر وأخرى بالعلن، وهذه تمهله المهلة وراء اختالف هذه الدول في المصالح واألطماع، فتلك تدعم 
األخرى، وتلك تمده بالسالح بعد السالح، وثالثة تعرقل أيَّ قرار ضده... أما العمالء واألتباع فكلٌّ يسير خلف 
سيده، فتركيا تعلن الشرع ذا ضمير، واألردن تعلن حجاباً ذا خلق، والمجلس الوطني يرحب بطالس ويعّده 

نظام وهو من َرِحِمِه... وقطر والسعودية تحوم حول الحمى بكثيٍر من المال وقليٍل من السالح ضربًة لل
المحسوب حتى ال يصل إلى المؤمنين الصادقين، وإيران تقاتل مع النظام، وأتباُعها كذلك يفعلون! بحجة 

 الممانعة والمقاومة، والنظاُم بعيٌد عنها بعد المشرقين فبئس القرين!
  

تمعوا على أهل الشام فقط لمحاربة التكبيرات الهادرة، والهتافات الصارخة التي تعلن عدَم الركوِع إال إنهم اج
هلل، وأن الشعب يريد الخالفة والحكم بما أنزل هللا... هذه الهتافات كانت تصب في آذان تلك الدول، فجمعتهم 

ون به من ألفاظ الجرائم في حق اإلنسانية، الخشيُة من الخالفة، ومن ثم ألقوا وراء ظهورهم ما كانوا يتشدق
اإلبادة الجماعية، المجازر الوحشية، حقوق اإلنسان... كل هذه ُنِزعت من قواميسهم، فكل ذلك جائز عندهم، 
بل هو واجب لديهم للحيلولة دون عودة الخالفة إن استطاعوا... هكذا هم اليوم، وقبل اليوم، في كيدهم 

ًة َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدونَ  )) وحقدهم على اإلسالم وأهله َقْد َبَدِت  ((، )) اَل َيْرقُُبوَن فِي ُمْؤِمٍن إاِّلً َواَل ِذمَّ
 ((. راْلَبْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخفِي ُصُدوُرُهْم أَْكبَ 

  
نحن ُندرُك أن بينكم قلًة مخدوعًة بثقافة الغرب، مضبوعًة بأفكاره ومفاهيمه، تقول  أيها الثائرون في سوريا:

ما يقول، وتنادي بالدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، التي تفصل الدين عن الحياة... إنها قلٌة ال تريد حكم 
عياً مع تغيير الوجوه والصنائع اإلسالم، بل تريد اقتفاء أنظمة الغرب بُعَجِرها وُبَجِرها، فيبقى النظام وض

واألزالم! إن هؤالء متبٌر ما هم فيه، وال وزن ذا بال لهم، فوزنهم مرهوٌن حيث وجد النظام الفاسد وأسياده، 
 فإذا انطفأت شعلُة ذلك النظام وأولئك األسياد، انطفأت شعلُة هذه الفئة، فهي وهم مربوطون في َقَرن!

  
أخرى أكثَر عدداً من تلك القلة، وأثقلَ وزناً... إنهم مسلمون على أعينهم  ونحن ندرك أيضاً أن بينكم فئةً 

غشاوة: يحبون اإلسالم ويريدون الخالفة، ويعشقون راية الرسول صلى هللا عليه وسلم، ولكنهم ال يعلنون ما 
وطنية! ونحن يحبون ويريدون خشيَة استفزاز الدول االستعمارية، وال يرفعون الراية خشيَة إثارة أدعياء ال



 

رهم بأنهم لن يجنوا عنباً من شوك الغرب الكافر المستعمر، وال من  نذكرهم، فلعلهم يبصرون فيعقلوا! نذكِّ
أتباعه دعاة الوطنية، بل إنهم مهما راعوا عدَم استفزاز الغرب، وابتعدوا عن إغضابه، ظناً منهم أن هذا 

بل ويتركوا دينهم حتى يرضى عنهم أعداء هللا  يكسبهم عونه، فإنهم واهمون إال أن يخرجوا من جلدهم،

بَِع ِملََّتُهمْ  سبحانه ورسوله صلى هللا عليه وسلم )) َصاَرى َحتَّى َتتَّ  ((. َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُهوُد َواَل النَّ

  
فة، ونحن ندرك كذلك أن الكثرة الكاثرة من بينكم هم الثائرون الصادقون، المكبِّرون، المنادون بالخال

الصادعون بأنهم ال يركعون إال هلل... هؤالء هم بيضة القبان، وإياهم ننادي في هذا البيان، فهم من تتكسر 
امِ »الفتن أمام إيمانهم كما قال صلى هللا عليه وسلم:  أخرجه الحاكم... « أاََل َوإِنَّ اإْلِيَماَن إَِذا َوَقَعِت اْلفَِتُن بِالشَّ

صادقون من ننادي لتأخذوا ِحذركم، فإن الهجمات عليكم عسكرياً وسياسياً هي إنكم أنتم أيها الثائرون ال
لتيأسوا فتقبلوا الجلوس مع النظام وأزالمه، شرعه وفرعه، فال تقعدوا معهم، فهم في الخيانة والعمالة سواء، 

ُ ُهُم  فهذا النظام وأسياده ال ُينتج إال خائناً فاجراً، عميالً خائناً، فحذار ثم حذار )) اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم هللاَّ
 ((. أَنَّى ُيْؤَفُكونَ 

  
في هذه الليالي العشر من شهر ذي الحجة المحرم، لتأخذوا  إليكم أيها الثائرون الصادقون نتوجه بهذا البيان

زينتها، فإنها ِحذركم، فإن أية صفقة مع هذا النظام، حتى وإن زخرفت لتحسين سحنتها، ولُفَِّت األنظار إلى 
ُتغضب الخالق الذي سالت دماؤكم الزكية من أجله سبحانه، وتمكن النظام من البطش بكم في نهاية األمر، 
فالغدر من شيم الخونة العمالء، فهم يتربصون بكم في السر والعلن، فإن كان من تربص، فليكن كما قال 

ُ ِبَعَذاٍب ِمْن  قُلْ َهلْ َتَربَُّصوَن ِبَنا إاِلَّ إِْحَدى سبحانه: ))
اْلُحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص بُِكْم أَْن ُيِصيَبُكُم هللاَّ

ا َمَعُكْم ُمَتَربُِّصونَ  ((، مع أنكم بإذن هللا لمنصورون ما دمتم على الحق ثابتين: ِعْنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا َفَتَربَُّصوا إِنَّ
ى إقامة الخالفة في سعيكم، وخذوا حذركم من المساومات فأخلصوا النية هلل في عملكم، واعقدوا العزم عل

 والتسويات والصفقات، وال تقبلوا أثراً للنظام يبقى، ال شرعه وال فرعه...
  

: إن الرائد ال يكذب أهله، وإن حزب التحرير يحذركم وهو ناصح لكم، فهو أيها الثوار الصادقون في ثورتهم
أية تسوية مع النظام مهما كان اسمها: انتقالية كانت أم دائمية، وأنتم في طلب الحق سواء... يحذركم من 

برعاية الجامعة العربية أم المنظمة الدولية، مع رأس النظام أم أطرافه وأذنابه، فهم سلسلة من السوء 
 والخيانة، آخٌذ بعضها برقاب بعض، ال يختلف أولها عن آخرها... فال تمكنوهم منكم بحال إال أن َتْقبروا هذا

النظام وأركانه، وتقيموا الخالفة الراشدة مكانه، فتكونوا بحق صادقين مع هللا ورسوله، أوفياَء للدماء الزكية 
ٍة لجريح، فتفوزوا في  التي مألت أرض الشام، حتى ال يكاد يخلو شبٌر فيها من قطرة دم لشهيد أو أثِر أنَّ

 الدارين وبشر المؤمنين.
  

يأسه، وأنتم   : إن هجمات النظام المتصاعدة هي رقصُة المذبوح، وهي دليلهمأيها الثوار الصادقون في ثورت
من رحمة هللا ال تيأسون، واعلموا أن النصر مع الصبر، وقد جالدتم النظام بالحق عشرين شهراً، فاثبتوا ما 

د بقي وهو أقل القليل، فالنظام قد هوى أو كاد، وهو يراهن على يأسكم قبل أن يهوي في مكان سحيق ، فُيصعِّ
د من صفقاته التفاوضية، فلعله يجد لنفسه مخرجا، فال تمكنوه من ذلك، فيتحرك  من هجماته الوحشة، ويصعِّ

ُ َمَعُكْم َوَلْن َيِتَرُكْم  بعد ال حراك، ويحيا بعد موات ))
ْلِم َوأَْنُتُم اأْلَْعَلْوَن َوهللاَّ َفاَل َتِهُنوا َوَتْدُعوا إَِلى السَّ

 ((. أَْعَماَلُكمْ 
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