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 صحفي بيان

 النطالقة ثورة الشام المباركة ةشرع الحادية الذكرى في

 النبوة منهاج على راشدة خالفة ؛اإلسالم حكم وإقامة النظام إسقاط عن بديل ال

 قدمت رةثو يخذل لن وجل عز الله بأن يقين وكلناالمباركة  الشام ثورة النطالقة ةعشر الحادية الذكرى علينا تحل

 للها رسول من وجعلت ،"لله هي لله هي" صوتها بأعلى ونادت مساجده، من خرجت ثورة سبيله، في والنفيس الغالي

 .لها قائداملسو هيلع هللا ىلص 

 ؛تهاالنطالق األول اليوم منذ مسارها عن وحرفها جماحها، وكبح اليتيمة، الثورة هذه تطويق الكافر الغرب حاول لقد

 خاخالف لها فنصب محتواها، من وتفريغها إلجهاضها تمهيدا وذلك ؛الشام طاغية عميله على عظيم خطر من شكلته لما

 ستقبلهام لرسم يستعد وأخذ والمفاوضات، والهدن باالتفاقيات وكبلها القذر، السياسي بالمال وأغرقها مؤتمراته، في

 عن ماإلسال به قصيي   مقاسه؛ على مفصل دستور طريق عن الحياة، عن اإلسالم فصل على المبنية نظره ةهوج حسب

 الحكم، سدة إلى رجاالته وصول به ويؤمن المباركة، الشام ألرض استعماره له ويضمن مصالحه، له ويحفظ الحكم،

 المسلمين قاءش بذلك فيضمن علماني، وضعي بدستور علمانيا وضعيا ودستورا بعميل؛ عميال استبدل قد بذلك فيكون

 يبعدهم عن دينهم ونظامه وأحكامه. أن بعد عيشهم، وضنك المباركة، الشام أرض في

 :المباركة الشام أرض في المسلمون أيها

 نالمسلمي بالد استعمر الذي وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قواعدها أسس التي اإلسالم دولة أسقط الذي هو الكافر الغرب إن

مفصال على مقاسه،  دستورا لها ووضع له، عميال حاكما دويلة كل على وضع الذي وهو هزيلة، دويالت إلى وقسمها

 ر  يرتجى من حلوله خي ذلك كل بعد فهل العذاب، سوء ويسومهم أهلها، ويستعبد اتها،ثرو ينهب أخذ ثم ،ووضع لها علما

 حياة كريمة؟!نصافنا ومنحنا إو لخالصنا يسعى ٥٥٢٢ األمن مجلس قرار وهللقضايانا؟! 

 إال لنا خالص فال أولها، به صلح بما إال األمة هذه آخر يصلح ال: اإلسالم دار عقر الشام في المسلمون أيها

 لجادا بالعمل وذلك عقيدتنا، من المنبثق النبوة منهاج على الخالفة مشروع تبنيو وجل، عز الله بأوامر بااللتزام

 مشاكل تحل وحدها فبها لنجاتنا، الوحيد السبيل يوه للخالص، الوحيد السبيل يفه ،تهاإلقام العاملين مع والمخلص

 لوقتل تضييع ذلك عدا وما الحياة، معترك في اإلسالم يطبق وحدها وبها ،عزتهم وتعود حقوقهم وتسترد المسلمين

 البالد.ن الذي أشقى العباد ودمر العف الرأسمالي النظام مستنقع في وغرق للطاقات، وهدر والجهد،

ا﴿: تعالى قال  َشةً َمِعي لَهُ  فَِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ  * اَي فاََل يَِضلُّ َواَل يَْشقَىُهدَ  اتَّبَعَ  فََمنِ  ُهًدى ِمن ِي يَأْتِيَنَُّكمْ  فَِإمَّ

 .﴾هُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمىَونَْحُشرُ اً َضْنك

 أحمد عبد الوهاب

 لحزب التحريررئيس المكتب اإلعالمي 

 في والية سوريا
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