
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 لقد حان الوقت كي يقول املخلصون كلمتهم فيكسروا قيود الداعمني واملتآمرين وحيطموا خطوطهم احلمراء

آالف القذائف والصواريخ وفق سياسة يلقي ما يزال نظام اإلجرام والطريان الروسي احلاقد يقوم مبئات الطلعات اجلوية و 
ومع ذلك  حماولني تقدم قواهتم للسيطرة على بلدات ريف محاة الشمايل وريف إدلب اجلنويب...األرض احملروقة اليت يتبعوهنا 

يقاومهم الناس إبمكانياهتم البسيطة وجيعلون تقدمهم صعبًا متعثرا، ومن مث تشهد بعض املناطق أعمال كر وفر وتبادل 
 للسيطرة عليها!

جلميع يدركها وقد أّكدان عليها سابقا ونعود لنذكِّر هبا لقد أكدت األحداث اليت نشهدها على األرض حقائق ابت ا
 إخواننا وأهلنا يف هذه الفرتة احلامسة اليت متر هبا ثورة الشام ويتعاظم فيها كيد أعدائها:

لقد ظهر جليا ضعف قوات نظام اإلجرام واخنفاض معنوايت جنوده وعدم قدرهتم على املواجهة وحسم املعارك على 
مريكا املساعدات الدولية له بتخطيط من أولوال  اته األرضية واجلوية واستخدام الكثافة النريانية...األرض رغم حشد قو 

مث تلك  وأشياعها، مث الصمت الرتكي والرضا الظاهر أو من وراء ستار... إيرانوروسيا، والدعم اإلقليمي املباشر له من 
وأخواهتا اليت قادوا الفصائل لالنغماس يف موبقاهتا! لوال ذلك  اآلاثر القاتلة للمؤمترات واملفاوضات يف آستانة وسوتشي

 هللك نظام اإلجرام منذ زمن. 

بل بسبب الدعم الدويل واإلقليمي مث أفخاخ  وتفوقه،وهكذا فإن نظام اإلجرام مل يستولِّ على املناطق احملررة بسبب قوته 
هبا  من دول املنطقة اىل خداع قادة املنظومة الفصائليةاملفاوضات واملؤمترات اليت عمد الغرب الكافر ومن يتآمر معه 

سّهل له ذلك اخنداع قادة املنظومة فاوضات فوق ما كسبه عسكرايً! و وفرضها عليهم، وقد كسب النظام هبذه املؤمترات وامل
 بد من قطع حبائل وعليه فال الفصائلية بوعود الضامنني وارتباطهم ابلداعمني والتزامهم ابخلطوط احلمراء اليت وضعوها...

وحنن على ثقة أنه منجز وعده  ،واالعتصام حببل هللا املتني والتوكل عليه وحده الثورة،الداعمني والدول املتآمرة على 
َهاُد ﴾  للمخلصني من عباده ابلنصر والتمكني. َشح َم يَ ُقوُم اْلح ن حَيا َويَ وح ََياِة الدُّ  ﴿ِإَّنا لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالاِذيَن آَمُنوا ِف احلح

ىل سوتشي إمنا هي إلعادة الشرعية الدولية لنظام العمالة إقررات املؤمترات مجيعها من جنيف مل يعد خيفى على أحد أن م
ض حاضنتها وإدخال اليأس ني من أبنائها عن طريق حرف مسارها وتروييف دمشق وللقضاء على ثورة الشام واملخلص

ولكن كيف يكون ذلك وحاضنة الثورة قد ضحت وحتملت الكثري وعانت التهجري والتقتيل  احلاضنة،ىل نفوس إوالقنوط 
ات، وأن ال خيالطها تمسك حببل هللا املتني وأن تقف يف وجه ما حياك هلا من مؤامر ري البيوت والقرى؟ إن الواجب أن توتدم

اليأس، بل تستمر اثبتة على احلق الذي حتركت من أجله، وتلتف حول املخلصني من أبنائها وتنبذ من صفوفها كل 
  .املتعاونني مع الكفار املستعمرين وعمالئهم..



ة على منهاج مشروع اخلالفي يرضي ربنا وينبثق من عقيدتنا "إن الواجب هو السري على بصرية والتمسك ابملشروع الذ
مرضاة ربنا من أجل نصرة  وذلك ابتغاءالنبوة " الذي جيب السعي إلقامته على أنقاض نظام الكفر والقمع واإلجرام 

ِمُنوَن *   خفاقة على أرض الشام املباركةدينه وإقامة دولته ورفع راية ال إله إال اله حممد رسول هللا َرُح الحُمؤح َمِئٍذ يَ فح ﴿َويَ وح
ِر اّللاِ   . يَنُصُر َمن َيَااُء َوُوَو الحَزيِيُي الراِحيُم﴾بَِنصح

إن إخوانكم يف حزب التحرير، الرائد الذي ال يكذب أهله والذي يقوم مبا أوجبه هللا عليه من العمل الستئناف احلياة 
اإلسالمية وفق طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم ويقوم بكشف خطط الدول الكافرة واملتآمرة ومكرهم ابإلسالم 

مما و ميحضونكم النصح فيحذرونكم من مكر أعدائنا إخوانكم  إنواملسلمني عامة وابملخلصني من أهل الشام خاصة، 
ندعوكم أن تعملوا معنا فتنصروا مشروع اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ففي ذلك فالحنا  إننا يكيدون لنا...

َتِجيُبوا ّلِلِا وَ  وجناتنا وحياتنا يف الدنيا واآلخرة. َلُموا َأنا ََي َأي َُّها الاِذيَن َآَمُنوا اسح لِلراُسوِل ِإَذا َدَعاُكمح ِلَما حُيحِييُكمح َواعح
َ الحَمرحِء َوقَ لحِبِه َوَأناُه ِإلَيحِه ُُتحَاُرون َ حَيُوُل بَ نيح  .  اّللا

 
 حزب التحرير        م2019 / حزيران / 08
 والية سوراي         هـ1440/ شوال /05

 


