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 إدلب والمعركة القادمة

كما  سعتطاغٌة الشام؛ وإنما  اإلى إسقاط عمٌله تكن تسعىروسٌا لم  وخلفها أمرٌكالم ٌعد خافٌا على أحد أن 

م، 1155\3\51أوضحنا منذ بداٌة الثورة إلى إجهاضها وإعادة الوضع إلى ما كان علٌه قبل بداٌة الثورة فً 

به؛ ولعّل  تحاول إنهاء ما بدأتاآلن  ًنفذ الفعلً لمقولة "األسد أو نحرق البلد"، وها هالم   أمرٌكا هًكانت حٌث 

 الشمال السوري هو القلعة األخٌرة والحصن األخٌر فً هذه الثورة الٌتٌمة.

أن ٌسٌطر على مناطق استراتٌجٌة عدة؛ كانت تشكل تهدٌداً  أمرٌكا وأشٌاعهالقد استطاع طاغٌة الشام ومن خلفه 

كبٌراً علٌه لقربها من العاصمة دمشق، ولم ٌكن ذلك نتٌجة قوته؛ حتى مع وجود الدعم الخارجً له ووقوف 

المجتمع الدولً خلفه، ولم ٌكن ذلك نتٌجة ضعف إمكانٌات الفصائل ال فً العدة وال فً العتاد؛ فجمٌعنا ٌعلم أن 

ائل كانت تمتلك من اإلمكانٌات فً العدة والعتاد والمقاتلٌن المخلصٌن ما ٌؤهلها إلسقاط طاغٌة الشام فً الفص

وقت محدود وفترة زمنٌة قصٌرة، نعم لم تكن سٌطرته نتٌجة لذلك كله؛ وإنما اتبع فً سٌطرته تلك طرٌقة معٌنة 

ن األدوات التً ساعدته بشكل فعال فً اعتمدت بشكل أساس على مجموعة من األعمال السٌاسٌة؛ ومجموعة م

الفصائل باتفاق خفض  ةهً إلزام قاد قامت بها أمرٌكاتنفٌذ خططه والوصول إلى أهدافه، ومن أهم األعمال التً 

بحبل الدعم وغرف " الموك والموم" وأجهزة المخابرات ؛ حتى أصبحت األوامر  ربطتهمالتصعٌد؛ بعد أن 

 ادة الفصائل على تنفٌذها.والتعلٌمات تصدر عنها لٌعمل ق

فاتفاق " خفض التصعٌد" من طرف الفصائل فقط هو الذي مّكن نظام اإلجرام من التفرد بالمناطق الواحدة تلو  

مع االنهٌار األخرى؛ ومن ثم السٌطرة علٌها، حٌث اعتمد فً السٌطرة علٌها على القصف الجوي المكثف؛ 

 مستعدة ألن تدافع عن مناطقها، وهذا االنهٌار مقصود لخلقالكامل للفصائل التً من المفترض أن تكون 

عارمة ٌستحٌل معها ضبط األمور، فتعٌش المنطقة فً مستنقع تنشط فٌه الضفادع التً تبدأ مهامها  فوضى

هذه هً الطرٌقة التً ٌنفذ  على ما تبقى ، المحافظةوالدعوة الستسالمهم تحت مسمى حقن الدماء وبتثبٌط الناس 

ما  حقٌق أهدافه؛ فقد كان أخطرها على اإلطالقبها مخططه، أما األدوات التً استخدمها وكانت فعالة فً ت

"بالضفادع" بعد أن زرعها فً جسم الثورة بشكل عام وفً جسم الفصائل على وجه الخصوص، حٌث  ٌسمى

فتاء للدفاع عن حت قادة للفصائل، وتبوأت منصب اإلتبوأت هذه "الروٌبضات الضفادع " مراكز القٌادة فأصب

سالمهم بحجة حقن الدماء تارة والحفاظ على األعراض تارة أخرى، فبدأ مسلسل القٌادات وإٌجاد المبررات الست

االستسالم وبدأ مسلسل سقوط المناطق الواحدة تلو األخرى تحت مسمٌات عدة حتى وصل الحال آلخر قالع 

 الثورة. 

 أيها المسلمون الصادقون على أرض الشام:

طاغٌة الشام؛ لٌحكم سٌطرته علٌها، وال ٌهم بعد  اعلى إعادة كل المناطق لحضن عمٌله أمرٌكا تعمل جاهدةإن 

ل  عن طرٌق ال أمكانت عن طرٌق الحل العسكري أذلك طرٌقة السٌطرة سواء   حل السٌاسً فالنتٌجة واحدة؛ ذ 

األدوات المستخدمة التً أعراض. وال ٌغرنكم النظام التركً بوعوده وأمانٌه؛ فهو أداة من  وانتهاك   وقتل   وهوان  

لها دور مختلف عن باقً األدوات، وقد تبٌن لكل ذي عٌنٌن دوره الذي ٌعتمد على االحتواء والتخدٌر رٌثما 

مترات بٌن تركٌا العنصري على امتداد مئات الكٌلو ٌحٌن دور المنطقة للذبح، وإال ما تفسٌر وجود جدار الفصل

ن وعوده التً طالما تخلى عنها؛ فهو القائل لن نسمح بحماة ثانٌة وسورٌة؟، وماذا ستفعلون عندما ٌتخلى ع

فتحولت سورٌا كلها إلى حماة ثانٌة، وهو القائل حلب خط أحمر فتم تسلٌمها لطاغٌة الشام، ماذا ستفعلون عندما 

ح؟ لٌتبٌن ٌقول لكم كما قالت سٌدته أمرٌكا ألهلنا فً درعا افعلوا ما شئتم فلم ٌعد هناك ضمانات لعدم االجتٌا

    مدكر؟وقد حان فهل من  للذبح،ألهلنا فً درعا أن الضمانات كانت مجرد تخدٌر رٌثما ٌحٌن دورها 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9?source=feed_text


 أيها المسلمون في أرض الشام عقر دار اإلسالم:

إن ما حصل للثورة من انتكاسات وانحرافات له أسبابه التً إن لم ٌتم تالفٌها فستغرق السفٌنة؛ وٌعود عصر  

المشروع السٌاسً الذي  عدم تبنًبأبشع صوره، وإن من أهم أسباب االنحراف على اإلطالق؛ هو  الذل والهوان

ٌجب أن ٌتصف بالوضوح؛ وأن ٌكون مستمداً من عقٌدة األمة عقٌدة اإلسالم؛ حتى نستحق بذلك نصر هللا عز 

، وحتى نضمن مكر هللا سبحانه ُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن تَ ْنُصُروا اللََّه يَ نْ  وجل قال تعالى:

َوِإْذ يَْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو  وتعالى لنا فً مواجهة مكر العالم علٌنا حٌث قال تعالى:
ُر اْلَماِكرِينَ  المشروع السٌاسً الواضح والمستمد من  ٌ تبنى. وعندما ُيْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخي ْ

ولٌس ؛ مستنبطة من كتاب هللا وسنة رسوله محمد باعتباره أحكاما شرعٌة عقٌدة اإلسالم وٌكون الوالء له 

ٌستحٌل اختراق الثورة أو حرفها عن مسارها، ألن أي شخص مهما علت  ، عندها ٌصعب بلللفصٌل أو الحزب

مرتبته فً الثورة سٌحاسب حساباً عسٌراً عندما ٌفكر أن ٌخرج خارج إطار هذا المشروع المتفق علٌه أو 

السٌاسً هو الحصن الحصٌن الذي ٌحمً الثورة من االنحراف أو التفرق و ٌنحرف عنه، فٌصبح المشروع 

 الضٌاع. 

 عدم اتخاذ الفصائل للقٌادة ؛ هوعدم تبنً المشروع السٌاسًومن أسباب االنحراف أٌضاً والذي ال ٌقل أهمٌة عن 

تعمل على  هًحمالً مبدئٌاً، و المشروع الذي ذكرناهتحمل  قٌادة لها، فهذه القٌادة السٌاسٌة الواعٌة والمخلصة

القٌادة السٌاسٌة الواعٌة الواحدة تتوحد القرارات؛ فتتوحد  وباتخاذإٌجاده كنظام بدٌل عن نظام طاغٌة الشام، 

ٌ رفع الخالف وٌنتهً التنازع المفضً لالقتتال،  المشروع اإلسالمً  وبالغفلة عناألعمال وتتوحد المواقف، و

ٌصبح لكل فصٌل مشروعه المناطقً الخاص، ولكل فصٌل قٌادته  -و حاصل اآلن كما ه –والقٌادة السٌاسٌة 

الخاصة، وٌصبح الوالء للفصٌل، ومع وجود االختراق وزرع الضفادع بأنواعها؛ تصبح القٌادة السٌاسٌة 

؛ وٌصبح المخلصون من هذه الفصائل ٌقدمون  ألمرٌكا وعمالئهاللفصائل هً أجهزة المخابرات التابعة 

ٌات وٌبذلون الدماء لٌجنً ثمرتها أصحاب المشروع الغربً المتمثل فً دولة مدنٌة دٌمقراطٌة تفصل التضح

 اإلسالم عن الدولة والمجتمع.

، مشروع اإلسالم المتمثل بالخالفة الراشدة على أننا أمام مشروعٌن ال ثالث لهما وبذلك أٌها المسلمون ٌتضح 

قراطٌة التً ٌسعى المتمثل بالدولة المدنٌة الدٌمأمرٌكا ، ومشروع  منهاج النبوة التً بشر بعودتها رسول هللا

... هذان هما المشروعان، والواجب على كل مسلم مخلص أن ٌبذل الوسع فً نصرة المشروع لفرضها أعداؤنا

 األول )الخالفة الراشدة(، وأن ٌدوس بأقدامه المشروع الثانً )مشروع أمرٌكا العلمانً(.

الرائد الذي ال ٌكذب أهله؛ والذي صدقكم فً كل المواقف التً  حزب التحرير/ والية سورياً وإننا إخوانكم ف

مرت بها الثورة، ندعوكم أن تتداركوا أمركم وأن ال تنخدعوا بالوعود المخدرة التً ٌطلقها من ٌزعمون صداقتنا 

فٌه عز الدنٌا واآلخرة؛ وأن تعملوا وحماٌتنا، فلٌس لنا إال االعتصام بحبل ربنا وتبنً مشروع اإلسالم العظٌم ف

وفً ذلك النصر المبٌن بإذن  معنا إلٌجاده فً معترك الحٌاة وفق طرٌقة واضحة ومحددة خطها رسول هللا 

ُهْم ِفي اْْلَْرِض َكَما هللا قال تعالى: اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفن َّ
ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَ عْ  لَن َّ َننَّ َلُهْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَيَُبدِّ ُبُدونَِني ََل ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِّ

 .بَ ْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

 حزب التحرٌر       هـ5331/ذو القعدة/3      



 والٌة سورٌا                                             م     1152/تموز/51      


