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 التحرير حزبحول  جاء على لسان قائد لواء التوحيد في حلب في مؤتمره الصحفي على ما اً رد
 

يف  التحرير حزبقائد لواء التوحيد يف حلب عبد القادر صاحل وجود نفى على اجلزيرة مباشر منقول مؤمتر صحفي يف 
 ...رهابيةإج لوجود عصابات مسلحة و ن النظام يتهم هذه التهم حىت يروِّ إوقال ، اجليش احلر

 

فقد حقق  قد أساء لنا يف �ايتها، ، فإنهوصفه يف بداية كلماتهفيما  أصاب السيد عبدالقادر صاحله إن ونوضح هنا أن
 ،ومبا أرادالسيد عبد القادر ألننا حنسن الظن بو  هم من السؤال مبقاربة احلزب من اإلرهاب!خلبثاء اإلعالم يف آخر جوابه غرضَ 

فقد كنا حنب لقائد لواء التوحيد أن يكون له حٌظ من الفطنة  ،ت توجيه هذا السؤالدتقصَّ  عالم اخلبيثة اليتنعلم دوافع اإل اوألنن
ة بالدماء مثرًة ياإلعالم مثلما له من حظ يف العمل العسكري والتضحية واإلقدام، وإال كانت مثرُة التضح "والوعي على "مزالق

 ليست على سواء...
واضحة ساطعة ال تؤثر فيها فرية، وال تغطيها شائبة، فالشمس قطعًا ال تغطى  التحرير حزبفإن حقيقة  ومع ذلك

طريقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف إقامة الدولة وبنائها وهي طريقة  معلوم وليس جمهوًال، وهو يتبىن التحرير حزببغربال! إن 
ها  ألنه عليه الصالة والسالم أتى با ناصعة بيضاء ليل ،فيها وال إلرهاب ، فال مكان لعصابات مسلحةشرعيةها ها إىل يائِ فِ من ألِ 

 ةدنيئالرم الذي يوزع صفاته ال بشار فاإلرهايب هو نظاموليس من صفات املؤمن اإلرهاب،  كنهارها اليزيغ عنها إال هالك،
 أهل الثورة.بويلصقها  على الشرفاء

 وهم يف سوريا عنصر سياسي فاعل، من حراكهاًا من هذه األمة وجزء اً كانوا ومازالوا جزءالتحرير   حزب إن شباب  
ئل ساموقعه ورئيسه وو مكتبنا اإلعالمي املعروف عندهم  إىل يه، وليستوجيه مثل هذا السؤال إل د اجلزيرةبوضوح، وما تقصُّ 

وله وحيمل الدعوة سافراً متحدياً صابراً حمتسباً راعياً ومؤمتناً، له تأثري فاعل قوي،  حزب التحريرتصال به، إال أل�م يعلمون أن اال
الذين يتوقون لنصرة هذا الدين وإقامة دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة متامًا كما أقامها رسول اهللا صلى اهللا عليه  أنصاره

 التحرير حزبالثورة السورية نشاط  حملاكة ضدالكافر املستعمر ا اتططخمفليس عجيبًا أن تتقصد وهكذا  وسلم يف املدينة.
 .تعاىل وبعونه بإذن اهللا ،ربوعها إقامة دولة اخلالفة اإلسالمية يفهل الشام على ويقلقها توجه الثورة لربا وعزم أ، بل مباشرة

ْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم َأنَّا فَاْنظُ  *َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم َال َيْشُعُروَن { وحسبنا قول ربنا جّل وعال:
ومطمئنني بنصر  ليه الصالة والسالم،على طريقة احلبيب املصطفى عحسبنا ذلك لنستمر ثابتني  ،}َدمَّْرنَاُهْم َوقـَْوَمُهْم َأْجَمِعينَ 

  املنشودة، واهللا ويل املتقني.إلقامة دولة اإلسالم  اهللا القوي العزيز
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