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بيان صحفي

إطالق محلة :ال جلرمية احلل السياسي؛ نعم إلسقاط النظام وإقامة اخلالفة
لقد دأب الغرب الكافر وعلى رأسه الوالايت املتحدة األمريكية على التآمر ضد "ثورة" الشام وأهله على مدى السنوات التسع
املاضية ،واستخدم يف ذلك كافة الوسائل واألساليب للنيل من أهل الشام وسوقهم إىل مذحبة ما يسمى "احلل السياسي"؛ هذا
احلل الذي يكرس استعمار الغرب الكافر ألرض الشام على كافة األصعدة؛ السياسية منها واالقتصادية وحىت الثقافية ،من
خالل استبدال عميل بعميل آخر يف أفضل احلاالت ،مما يعين إسقاط حتركاهتم وإعادة إنتاج النظام العلماين الذي يفصل
اإلسالم عن احلياة من جديد؛ وجيعل كل تضحيات أهل الشام تذهب يف هذه احلياة سدى؛ دون أن حتقق ما كان يسعى إليه
أهل الشام من إسقاط نظام اإلجرام بكافة أركانه ورموزه وإقامة حكم اإلسالم مكانه.
يعلم الغرب الكافر جيدا أن قوة املسلمني تكمن يف والدة نظام سياسي جديد تكون العقيدة اإلسالمية أساسه ،ويعلم أن إقامة
اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت بشر بعودهتا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستشكل خطرا عظيما عليه؛ بل ستقتلع نفوذه
ليس فقط من أرض الشام؛ بل من مجيع بالد املسلمني ،وستالحقه يف عقر داره حاملة اإلسالم رسالة هدى ونور للبشرية
مجعاء.
وكيف ال حيارب الغرب الكافر وأدواته "ثورة" الشام؛ وهو الذي عمل جاهدا وملئات السنني للقضاء على دولة اخلالفة اليت
مجعت املسلمني كافة؛ وكانت احلصن املنيع لإلسالم واملسلمني ،فلذلك كان حريصا كل احلرص يف معظم مؤمتراته املتعلقة ابلشام
على علمانية الدولة ووطنيتها لضمان فصل اإلسالم عن الدولة واجملتمع؛ وللحفاظ على أنظمة العمالة واإلجرام.
وقد وضع جلنة لصياغة دستور علماين هو من اختار أفرادها؛ لضمان إجياد دستور مفصل على مقاسه؛ حيفظ مصاحله وحيقق
أهدافه ويكرس التبعية له ،وهذا وحده ما يرضيه ،ويسخط رب العاملني وليس أعظم من ذلك جرمية وال إمث .قال تعاىلَ ( :ولَ ْن
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ولذلك كله؛ فإننا يف حزب التحرير /والية سوراي؛ نعلن عن إطالق محلة بعنوان" :ال جلرمية احلل السياسي ،نعم إلسقاط
النظام وإقامة اخلالفة" حناول من خالهلا تسليط الضوء على هذه اجلرمية واآلاثر املرتتبة عليها وحتذير أهلنا وإخواننا من القبول
هبذا احلل والسكوت عليه.
وندعو مجيع املخلصني من إخواننا وأهلنا ،حىت ال تضيع تضحيات أهل الشام يف دهاليز املؤامرات الدولية ،إىل العمل اجلاد ملنع
وقوع هذه اجلرمية النكراء؛ اليت ستعيد أهل الشام إىل نري العبودية والتسلط والظلم والقهر من جديد ،فإذا كان الغرب الكافر
وعلى رأسه أمريكا حيمل لواء حماربة اإلسالم واملسلمني فكيف ستكون نتائج حلوله املزعومة؟!!!
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فاحذروا عدوكم؛ وارفضوا حلوله؛ واحنازوا اىل أمتكم؛ وأروا هللا من أنفسكم خريا؛ واصدقوه ينجز لكم وعده ابلنصر والتمكني؛
وثقوا أن ذلك آت ال حمالة.
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