حزب التحرير
عموما،
والثورات العربية
ً
خصوصا:
والثورة السورية
ً
مبدئية الفهم وثبات السير

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد انطلقت الثورات يف البلدان العربية  -والتي باتت تُعرف
الحقًا بالربيع العريب  -بشكل فاجأ الغرب (كام جاء يف جواب
سؤال حزب التحرير يف 2013/6/29م) انطالقًا من تونس فمرص
ثم اليمن فليبيا...
ولقد أدرك الحزب مبك ًرا واقع هذه الثورات ،ووضع تصوره يف
جواب سؤال يف 2011/3/11م ،أي بعد قرابة ثالثة أشهر فقط من
انطالق أول ثورة يف تونس يف 2010/12/18م ،هذا الفهم املبكر
تعامل مبدئ ًيا متمسكًا
مكَّن الحزب من التعامل مع هذه الثورات ً
بفهمه لعملية التغيري ،ثابتًا عىل سريه بفكرته وطريقته ،مثبتًا
بجدارة أنه حزب سيايس بامتياز ،يتبنى مصالح األمة وصولً بها إىل
رعاية شؤونها يف دولة إسالمية خالفة راشدة عىل منهاج النبوة...
بحيث كانت الوقائع تثبت صدق ما كان يذهب إليه الحزب يف
كل مرحلة...
يف هذا املوضوع سأحاول تناول سري الحزب يف الثورات
خصوصا ،تحت ثالث ٍ
نقاط أو
العربية عمو ًما ،والثورة السورية
ً
خطوط عريضة:
 -1مقدمة يف فهم الحزب لواقع الثورات بشكل مبكر ،وفهم
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الحزب ملعنى أعامل الرأي العام وتوصيفها وكيفيتها.
 -2انضباط فهم الواقع السيايس يف سوريا.
 -3انضباط فهم واقع الفصائل وخطابها ،ونجاح الحزب يف
تصنيف محاور الثورة والرصاع يف سوريا.
 -1مقدمة يف فهم الحزب لواقع الثورات بشكل مبكر:
لقد قدمنا أن الثورات انطلقت يف البلدان العربية  -والتي
باتت ت ُعرف الحقًا بالربيع العريب  -بشكل فاجأ الغرب (كام جاء
يف جواب السؤال يف 2013/6/29م) انطالقًا من تونس فمرص ثم
اليمن فليبيا ...ولقد أدرك الحزب مبك ًرا واقع هذه الثورات ،ووضع
تصوره يف جواب سؤال يف 2011/3/11م ،أي بعد قرابة ثالثة أشهر
فقط من انطالق أول ثورة يف تونس يف 2010/12/18م ،فوصفها
باملباركة لألسباب التالية ،والكالم كام ورد يف جواب السؤال يف
2011/3/11م:
•من كونها بدأت ذاتية.
•وكان لها وقع إيجايب بأنها كرست حاجز الخوف عند الناس.
•وكانت تعلوها املشاعر اإلسالمية فالناس يتحركون
ويكربون ) ...أ .ه.
هدية مجلة الوعي
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ولكنه أدرك كذلك أن هذه التحركات املشاعرية يسهل عىل
القوى الدولية النافذة وعمالئها يف البلد اخرتاقها ،كام حدث يف
تونس ومرص ،فقال فـي نـفـس جواب السؤال يف 2011/3/11م:
(...ولذلك استطاعت القوى األوروبية يف تونس «بريطانيا وفرنسا»
أن تخرتق هذه الثورة عن طريق عمالء مدربني )...أ .ه .وتابع
(...وهذا ما تم كذلك يف مرص ،كل ما هنالك أن أمريكا هي التي
كانت تخرتق املنتفضني عن طريق عمالئها )...أ .ه .فكان الدور
األورويب هو األقوى واألبرز يف تونس ،والدور األمرييك هو األقوى
واألبرز يف مرص...
أما ليبيا واليمن ،فقد كانتا ساحتي رصاع بني القوى املسيطرة
هناك (تاريخيًا) أوروبا ،وبني من يريد أخذ البلدين دولة استعامرية
أخرى وهي أمريكا ...لتكون حصيلة فهم الحزب للثورات منذ
انطالقها واضحة ،بينام كان الساسة حينها يف تخبط يف فهم هذه
الثورات ،فوقعوا بني مؤيد بإفراط ومعارض بتفريط ،هذا الفهم
رسمه الحزب ،فكان تعاطيه واض ًحا توجيه ًيا لهذه الثورات
لتصويب مسارها ،وهذا كان جل ًيا يف جواب السؤال نفسه يف
2011/3/11م ،فقال...( :األطراف املتصارعة يف تونس ومرص
كانت :املنتفضني مبشاعر عفوية ضد الظلم ،وأوروبا يف تونس عن
طريق عمالئها ،وأمريكا يف مرص عن طريق عمالئها كذلك )...أ .ه.
هدية مجلة الوعي
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وتابع( :األطراف املتصارعة يف اليمن وليبيا كانت :املنتفضني ذات ًيا
مبشاعر عفوية ضد الظلم ،وأوروبا «بريطانيا وفرنسا» يف ليبيا،
وبريطانيا يف اليمن ،محاولة الحفاظ عىل نفوذها السابق مع
تغيري الوجوه ،وأمريكا التي تحاول أن يكون نفوذها هو الفاعل
يف البلدين )...أ .ه.
بل وضح الحزب يف جواب السؤال نفسه بشكل جيل عمل
شبابه فقال( :وكان هذا األمر مدركًا  -ويقصد متكن أمريكا والقوى
األوروبية من اخرتاق املنتفضني  -لكل واع مخلص ،بأن هذه
وسهل عىل القوى الدولية وعمالئها
ٌ
التحركات هي مشاعرية،
اخرتاقها؛ ولذلك ركَّزت هذه القوى املخلصة اتصاالتها باملنتفضني،
لتوعيتهم وتبرصتهم مبا يدور ،وحثِّهم عىل عدم خذالن دمائهم
التي ُسفكت ،وليجعلوا متطلبات انتفاضتهم وفق أحكام دينهم
يكبون له ويهلِّلون )...أ .ه.
الذي ِّ
وعليه فإن فهم الحزب واضح جيل يف التعامل مع املنتفضني،
وأنه توعي ٌة وتبرصة وحثٌ عىل عدم ضياع جهودهم ،وجعل
مطالبهم هي ما يطلبه منهم دينهم ال ما يحاول الغرب سوقهم
إليه.
لذلك استطاع الحزب أن يحافظ عىل رؤيته فال ينجرف
هدية مجلة الوعي
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قائل يف نفس جواب السؤال
بقوة التيار وشدة الحراك ،فكتب ً
يف2011/3/11م ،يف إشار ٍة إىل ما يكون به التغيري الصحيح...( :وهذا
يؤكد صحة القول الحكيم بأن التغيري الصحيح يحتاج إىل أمرين:
رأي عام منبثق عن وعي عام ،وليس مجرد رأي عام ،ونرصة أهل
القوة ،وليس أي نرصة ).أ .ه.
هذا بالنسبة للفهم املبكر للثورات وواقعها ،وهذا انسحب
عىل الثورة السورية مع مستجد أشار إليه الحزب يف جواب سؤال
2013/6/29م (...حدث يف سوريا أمر جديد عن ثورات الربيع
العريب يف تونس ومرص وليبيا واليمن ،وهذا اليشء الجديد هو
شعارات إسالمية مرعبة ألمريكا وغريها ،وهي شعارات الخالفة،
وتأججت مشاعر الناس بشكل الفت للنظر ،وهذا أوجد حدثًا
وقفت عنده الدول الغربية وبخاصة أمريكا صاحبة النفوذ
السيايس يف سوريا منذ حافظ وولده )...أ .ه.
تفصيل هو موضوعنا...
ً
وبالطبع فإن للثورة يف سوريا
أما عن فهم الحزب ملعنى أعامل الرأي العام وتوصيفها
وكيفيتها ،وفهمه ملعنى الحفاظ عىل طريقته املستنبطة استنباطًا
صحي ًحا من كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صىل الله عليه وآله
وسلم ،دون أن يقع يف متاه ٍة وقع فيها الكثريون من أن الحزب
هدية مجلة الوعي
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غي من طريقته ،أو أضاف عليها ما ليس منها؛ حيث ال أساس لهذا
َّ
من الصحة ،فالحزب ثابت عىل طريقته وفكرته دون حيد...
وسنذكر بعض اقتباسات مام جاء يف إصدارات الحزب أو أجوبة
األسئلة ...فقد جاء يف جواب سؤال بتاريخ 2014/1/7م ،السؤال
كان حول( :املؤمترات ،واملسريات «التظاهرات» ،والندوات ،وهل
غي طريقته؟)
حزب التحرير َّ َ
فقال...( :الحزب ال يغري طريقته ألنها مستنبطة استنباطًا
صحي ًحا من كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صىل الله عليه وسلم،
قائل:
مفصلة بشكل واضح يف كتب الحزب )...أ .ه .ويتابع ً
وهي َّ
(...نحن ندعو الناس لحمل الدعوة ،ومن يستجيب نك ِّتله يف
الحزب فيصبح من شبابه ...وكذلك نقوم باألعامل العامة إليجاد
الرأي العام املنبثق عن الوعي العام ...ونطلب نرصة أهل القوة
ونقيم الخالفة بإذن الله) ،ويتابع مؤك ًدا...( :أي هي التثقيف
لبناء جسم الحزب ،والتفاعل مع األمة باألعامل العامة إليجاد
الرأي العام املنبثق عن الوعي العام ،ومن ثم طلب النرصة ،ثم
إقامة الدولة )...أ .ه.
وهنا يرى الحزب عند السائلني ومن يطرح هذا الرأي أو
ٍ
(...آت من الخلط بني أعامل الرأي
التباسا فيقول إنه:
التساؤل
ً
هدية مجلة الوعي
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ش ُع يف
العام يف مرحلة التفاعل وبني إقامة الدولة )...أ .ه .ويَ ْ َ
جالء هذا اللبس موض ًحا...( :إذا قيل ما هي أعامل الرأي العام
خالل مرحلة التفاعل ،نقول كل عمل فيه تفاعل مع األمة ،قائم
عىل أفكار اإلسالم وأحكامه ،مثل عقد محارضة ،ندوة ،مؤمتر
جامهريي ،مسرية «تظاهرة» نقودها ونحركها براياتنا وهتافاتنا...
 إذا استطعنا  -ونحو ذلك من األعامل )...أ .ه .ويقدم الحزبعملني من أعامل الرأي العام من عمل الرسول ﷺ بأدلتها،
لكن سنكتفي هنا برسد العناوين وما خلُص إليه الحزب من رأي
كام جاءت يف جواب السؤال املشار إليه واملؤرخ 2014/1/7م:
(...فالرسول صىل الله عليه وسلم جمع الناس عىل الصفا
عمل عا ًما يف مرحلة العمل إلقامة
وخطب فيهم )...أ .ه .فهذا كان ً
الدولة أي يف املرحلة املكية...حتى يخلُص للقول...( :وهكذا فإن جمع
الناس والكالم فيهم هو من األعامل العامة التي يُقام بها )...أ .ه.
(...والرسول ﷺ قاد املسلمني يف صفني عىل رأس األول
عمر ،وعىل رأس الثاين حمزة )...أ .ه .وهذا أيضً ا عمل عام
«مسرية» يف مرحلة العمل إلقامة الدولة أي يف املرحلة املكية...
حتى يخلُص للقول...( :فاملسريات من أعامل الرأي العام لتحريك
الناس وتوعيتهم عىل أفكار اإلسالم وأحكامهُ ،يقام بها برشط أن
هدية مجلة الوعي
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نستطيع القيام بها براياتنا وهتافاتنا وأفكارنا ،ولكن ال نشرتك مع
غرينا يف عمل ال نقوده نحن؛ ألن الرسول ﷺ ملا قاد املسلمني
يف تلك املسرية مل يكن املسلمون مشرتكني مع تحركات أخرى
بقيادات مختلطة ،بل خرج املسلمون يف صفني يف مسرية بقيادة
رسول الله صىل الله عليه وسلم )...أ .ه.
وعليه ،فالقول إن األعامل هي أعامل «فخفخة» ومظاهر،
وليست من عمل الحزب ...إلخ قول ليس له وزن يف البحث ،بل
هو مام يتبناه الحزب خالل مرحلة التفاعل من أعامل الرأي العام.
ونتابع من كالم الحزب يف جوابه (...وأما إذا قيل ما هي
طريقة إقامة الخالفة :هل هي التظاهر ،فنقول ال ...هل هي
املحارضات ،فنقول ال ...هل هي املؤمترات ،فنقول ال ...ألن هذه
وأمثالها أعامل رأي عام يقام بها يف مرحلة التفاعل ،وليست هي
طريقة إقامة الدولة ،وإمنا طريقة إقامة الدولة هي التي ذكرناها
يف البداية وتنتهي بأعامل طلب النرصة وإقامة الدولة )...أ .ه.
وهنا يورد الحزب أم ًرا يقول عنه...( :يبقى أمر مل يرد يف
السؤال ،لكنه قد يرد يف أذهان بعضهم وهو :إذن ملاذا مل يقم
الحزب بعقد مؤمتر أو عمل مسرية يف السنوات السابقة؟) فيقول:
(...وجواب هذا السؤال واضح فيام سبق ،فنحن ال نقوم بأعامل
هدية مجلة الوعي
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الرأي العام من مسرية أو تظاهرة إال إذا استطعنا أن نقودها بشكل
ظاهر معلن ،وبراياتنا وهتافاتنا ،ودون اختالط برايات أخرى
وهتافات من باب اختالط الحابل بالنابل ،وأن يكون الزمان واملكان
لعقدها مناسبني وفق الغرض الذي نسعى له ...فإن أمكن ذلك
قمنا بهذا العمل ،وإن مل نتمكن فال نقوم به )...أ .ه.
ومع ذلك يوضح أن الحزب قام مبحاوالت يف الستينات يف
عهد أيب إبراهيم األمري املؤسس الشيخ تقي الدين النبهاين رحمه
مثل عندما زار بورقيبة األردن يدعو للصلح مع يهود فيقول
اللهً ...
( ...نظَّم الحزب يف عهد أيب إبراهيم رحمه الله وفو ًدا كان بعضها
أشبه باملسرية ،وخرجوا إىل رئيس الوزراء يف عامن ،ويف القدس
إىل محافظها ،ويف الخليل إىل محافظها ...وكنت أنا  -والكالم ألمري
الحزب الحايل عطاء أبو الرشتة  -مع هؤالء يف الخليل ،وبذلك
سأنقل ما كنت ً
ماثل فيه )...أ .ه .ويروي كيف تجمعوا ليسريوا
راجلني فمنعوا بعد نقاش وجدال مع قادة األمن...ثم ُسمح لهم
بالخروج ركبانًا يف باصات وسيارات وكان عددهم كب ًريا...
ثم هو يلفت النظر إىل أمر مهم آخر ،وهو إنشاء املكاتب
اإلعالمية ،فعندما حدث ذلك كان شباب الحزب أكرث الناس فر ًحا
به ،ومل يقم أح ٌد منهم أو من غريهم ليقول ما هذا؟ هذا ليس
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من أعامل إقامة الدولة ،أو أن الحزب غري طريقته ،أو ما شاكل
من القول ،ويضيف حول ذلك فيقول...( :إنشاء مكتب إعالمي،
هو من أعامل الرأي العام إن استطعناه فعلناه ،وإن مل نستطع
مل نفعلهً ،
فمثل مل يكن ممك ًنا يف عهد املؤسس أن نعلن ناطقًا
رسم ًيا لنا ،وعليه مل نفعل ،ويف عهد األمري الثاين كلفني بأن أكون
ناطقًا يف األردن ،فأصبحت من زبائن السجن ال أكاد أخرج حتى
أعود ...ولكننا اآلن بحمد الله أنشأنا أكرث من مكتب ...وكلها
أعامل رأي عام .لكن لو سأل سائل :هل إنشاء املكتب اإلعالمي
طريقة إلقامة الخالفة؟ فالجواب ال ).أ .ه.
ويختم بالقول بشكل واضح بأجوبة «نعم» و «ال»:
(هل املحارضات من أعامل الرأي العام ،التي نقوم بها يف
مرحلة التفاعل؟ الجواب :نعم.
هل املؤمترات من أعامل الرأي العام التي نقوم بها يف مرحلة
التفاعل؟ الجواب :نعم.
هل املسريات «التظاهرات» التي نقودها نحن برتتيباتنا ،هل
هي من أعامل الرأي العام التي نقوم بها يف مرحلة التفاعل؟
الجواب :نعم.
هل إنشاء املكاتب اإلعالمية من أعامل الرأي العام التي
هدية مجلة الوعي
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نقوم بها يف مرحلة التفاعل؟ الجواب :نعم.
ولكن لو ُسئلنا:
هل املحارضات هي طريقة إلقامة الدولة؟ الجواب :ال ...هل
املؤمترات هي طريقة إقامة الدولة؟ الجواب :ال.
هل املسريات «التظاهرات» هي طريقة إقامة الدولة؟
الجواب :ال ...هل إنشاء املكاتب اإلعالمية هي طريقة إقامة
الدولة؟ الجواب :ال) أ .ه.
إذن ،املحصلة مسألتان :أعامل الرأي العام يف مرحلة التفاعل،
وطريقة إقامة الدولة ،فهام ليستا مسألة واحدة ،ولكل مسألة
جوابها ،وال تناقض بني املسألتني ،وال بني الجوابني.
وكان ذلك واض ًحا وضو ًحا تا ًما عند شباب الحزب يف سوريا
مثل ،فلم يخرجوا إلقامة الخالفة من خالل املسريات (التظاهر)،
ً
وإمنا خرجوا ليقوموا بعمل من أعامل الرأي العام ،ولتوجيه هذا
الرأي باتجاه معني ،وكان لهم بعد فضل الله ومنته ،فضل كبري يف
رفع راية رسول الله صىل الله عليه وسلم وجعلها راية أغلب الثوار،
وكان لهم فضل يف تحميل الناس مطلب من أهم املطالب أال وهو
إقامة رشع الله بخالفة راشدة عىل منهاج النبوة .وكذلك كان
لهم دور كبري يف فضح معظم املؤمترات الخيانية منذ انطالقتها يف
هدية مجلة الوعي
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جنيف وغريها ،وكذلك توعية الحاضنة الشعبية للثورة بشكل عام
بخطورة الدعم الخارجي واملال السيايس ،وأعامل كثرية قام بها
شباب الحزب تعترب من أعامل الرأي العام ...وكل ذلك مع وضوح
تام عندهم أن هذه االعامل وغريها تصب يف تشكيل الرأي العام.
وأحب أن أختم هذه املقدمة مبا ُختم به جواب الحزب
يف2014/1/7م ،حني قال...( :نسأل الله سبحانه أن تكون هذه
املسألة قد اتضحت ،دون لبس أو غموض ،وذلك لكل من يسعى
لطلب الحق فيدركه ويعمل به ،أما أولئك الذين يسعون لطلب
الباطل ،فإنه ال ينفعهم زيادة رشح أو بيان؛ وذلك ألنهم مل
يطلبوا الباطل من أجل أن يعرفوا الحق ،فهام أمران ال يلتقيان،
والله غالب عىل أمره ولكن أكرث الناس ال يعلمون ).أ .ه.
عىل هذا األساس من الفهم الواضح للثورات وطبيعتها
واالخرتاقات الحاصلة ،ومتايز كل ثورة عن األخرى يف املعطيات
ومحاور الرصاع ومحاور الثورة ،وعىل أساس الفهم النقي للطريقة
بأدلتها ،وطبيعة العمل مع األمة بأعامل الرأي العام وتوقيته
عمل دقيقًا اكتنفته
وفقهه ،كان عمل الحزب يف الثورة السورية ً
صعوبات ومواقف مل يكن الحل معها إال اإلرصار عىل الطريقة،
عىل رغم خسارة الكثري من الناس والفئات بسبب هذا اإلرصار،
هدية مجلة الوعي
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والعودة يف مراحل من العمل إىل نقطة الصفر ،فقط من أجل
الثبات عىل املبدأ والتزام الطريقة الرشعية ،وعدم االنبهار بربيق
السالح وأزيز الرصاص ...فالحزب مطمنئ بأن الطريقة التي يسري
عليها مستنبطة استنباطًا رشع ًيا صحي ًحا من سرية رسول الله صىل
الله عليه وسلم ،وأنها هي وحدها التي توصل إىل الحق ،وأن الله
بالغ أمره ،وأنه سبحانه قد جعل لكل يشء قد ًرا...
وما أعان عىل هذا الوضوح بعد فضل الله ورحمته ورعايته
هو خطوط رسمها الحزب مبنية عىل فهمه السيايس والرشعي
جعلت الحزب مير يف أتون الثورة دون أن يذوب فيها ،بل ظل
جوهره متمي ًزا ،بل إن أعوا ًما من االلتزام واالنضباط صقلته ،فكان
الفرق بينه وبني باقي الحركات كالفرق بني املاس والجرافيت،
كالهام من ذات العنرص (الكربون) لكن ظروف التشكل واإلنشاء
ماسا يفُل أقىس
ومتوضع الطبقات وطريقة ربطها هو ما يخرج ً
املعادن ،أو جرافيت ينكرس عند أقل ضغط ...فالحزب والعديد من
الحركات األخرى يحملون ذات العنرص األسايس املكون (اإلسالم)،
لكن دقة الفهم والربط وعدم التأثر بالواقع ،واالرتباط بالحكم
الرشعي تحت ظروف قاسية هي التي ميزت الحزب بالثبات عىل
الفكرة والطريقة دون حيد ...ويف املقابل فإن سوء الفهم وسوء
هدية مجلة الوعي

16

طريقة الربط ،والتأثر بالواقع والتدرج والتبديل تحت الظروف
القاسية هي التي أنتجت ما ترون اليوم من حاالت تنكرس عند
أول ضغط ،وإن جاءت الضغوط عىل مراحل وأوقات مختلفة.
سبيل ،الحالة التصاعدية،
وسنبني اآلن ،ما استطعنا إىل ذلك ً
بل لنستخدم مصطلحات الحزب (الحالة اإلنشائية االرتقائية يف
الفهم) التي جعلت الحزب يرى طريقه يف هذه السنني العجاف،
فيكون عىل بصرية بفضل من الله وحده ...وتكون السكة التي
يسري عليها بيضاء ال شية فيها ،وسأستند فيها إىل إصدارات الحزب
املوقعة بـ (حزب التحرير) الحتوائها املوقف الرسمي للحزب
باإلضافة إىل (أجوبة األسئلة)...
وفقط للعلم ،فإن إصدارات الحزب وأجوبة األسئلة بخصوص
الثورة السورية بلغت  36إصدا ًرا  ،هذا وليس يف هذا الحساب ما
قد يكون ورد هنا أو هناك عن سوريا خالل بحث موضوع آخر
مثل،
مثل دور إيران يف املنطقة وواقعه بالنسبة للسياسة األمريكية ً
أو الكلامت الصوتية التي وجهت من أمري حزب التحرير ...هذه
الـ 36إصدا ًرا منها  16جواب سؤال أي ما نسبته  ،%44وهو مؤرش
عىل اهتامم الحزب بأن يجيب كل سائل ،وكان الالفت أن حواىل
 %42من اإلصدارات كان يف جذوة الثورة السورية يف 2013م،
هدية مجلة الوعي
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وهذا مؤرش أيضً ا عىل اهتامم الحزب بنصح الثائرين وتوجيههم يف
اللحظات الحرجة إىل البعد عن الرش وأهله ،باإلضافة إىل العمل
عىل األرض يف التفاعل مع عموم الناس لكسبهم لعمل الحزب
ورأيه ،والعمل يف طلب النرصة من أهل القوة...
وهذا مؤرش رقمي بحت لإلنشائية االرتقائية يف مواكبة مسرية
األمة دون الغرق يف ضغوطاتها وعاطفتها الجارفة...هذا عالوة عىل
ما أسأل الله التوفيق فيه من تبيان ثبات سري الحزب ومبدئيته
عىل بصرية وهدى من الله سبحانه وتعاىل...
 -2انضباط فهم الواقع السيايس يف سوريا:
لقد انطلقت الثورة السورية يف 2011/3/15م يف تتابع يشبه
تساقط أحجار الدومينو ملا حدث يف البالد العربية ،ابتدا ًء من
وصول إىل ليبيا ،حيث حدث بعض التجمد يف ليبيا ،وكأن
ً
تونس،
الثورات كادت تتوقف ...ولكن الناس استأنفوا وتجرأوا عىل الثورة
مع كل عوامل الضغط والقهر والبطش التي يعلمها القايص
والداين عن النظام السوري...
مع انطالقة الثورة بدأ النظام السوري بخطته فيام يراه
شيطنة للثورة ،عرب وصمها مبصطلحات تستجلب العون الدويل
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مثل اإلرهاب ،والتطرف ،واألصولية ،فكان تقري ٌر مفصل عن
حزب التحرير وربطه بالثورة عىل قناة اإلخبارية السورية يف
2011/3/28م ،أي فيام ال يزيد عن أسبوعني من انطالقة الثورة...
وهذا يدل عىل أن النظام وأعوانه عىل بينة من أن الحزب من أهم
الداعني إلسقاط األنظمة ،وإعادة الخالفة اإلسالمية ،مام يشكل
خط ًرا دول ًيا ...فكان مثل هذا التقرير املتلفز استجالبًا ملعونة
الدول ومساندتها ،وإبراز أن هذه الثورة خطر عىل كل الدول ملا
قد تؤول إليه نتائجها يف إيجاد نظام حكم إسالمي عاملي يهدد
الغرب وأعوانه ومصالحه بل ويصل إىل عقر داره.
يف 2011/4/6م( ،أي بعد عرشين يو ًما تقريبًا من بدء الثورة)
يستمر بشار األسد ونظامه يف محاولة شيطنة الثورة ،فيأمر بإطالق
رساح املئات من السجناء ...وكان أغلب السجناء الذين خرجوا
بهذه الدفعة كانوا أصحاب جرائم قتل وسلب ونهب وتجارة
وتعاطي املخدرات ،وصاروا يزايدون عىل الفصائل األخرى التي
كانت تعلن إسقاط النظام ،ومن ثم كانوا أول من أخىل كث ًريا من
املدنيني من مناطقهم يف حمص بالتعاون مع النظام ثم قاموا
مبا يسمى بـ «التعفيش» ورسقة ممتلكات الناس وبيعها لشبيحة
النظام.
هدية مجلة الوعي
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ثم أىت خطاب الحزب للمسلمني بشأن الثورة يف سوريا يف
نرشة يف 2011/11/2م خطابًا رسم فيها أو أعاد التذكري بثوابته
بشأن وضع سوريا السيايس ،فقال...( :إن حقيقة الوضع يف سوريا
هي أن أمريكا ترعى هذا النظام منذ املو ِّرث والوريث )...وهذا
تأكيد لنظرة الحزب للنظام السوري ،ويؤكد ذلك يف غري مناسبة،
ففي جواب سؤال يف 2013/5/18م يقول...( :إن النفوذ السيايس
الفعيل منذ عهد حافظ وبشار هو النفوذ األمرييك )...أ.ه .وقال
يف جواب سؤال يف 2013/6/2م...( :أما أوروبا فهي تدرك أن
النفوذ الفعيل عىل النظام هو ألمريكا )...أ .ه .وقال يف جواب
سؤال يف2016/3/12م ...( :ألن الرصاع يف سوريا هو بني أمريكا
وأحالفها وأشياعها وبني أهل سوريا ،وليس بني أمريكا ودولة كربى
أخرى )...أ .ه .عالوة عىل الفهم املبكر املتبلور ملا صارت عليه
نظرة أمريكا بشأن بشار ،وأنها لن تسقطه – كام توهم الكثريون،
وحاولوا استجالب العون الدويل لذلك  -لن تسقطه حتى تجد
بديل عنه ،فقال يف نفس النرشة يف 2011/11/2م...( :لقد أدركت
ً
حكم ،وهي تخىش من نتاج ثورة الناس
أمريكا أن الرجل ساقط ً
وانطالقها من املساجد وتكبرياتها التي تدخل الرعب يف قلوب
مخلصا لله
حكم صاد ًقا
ً
املستعمرين ...تخىش من ذلك أن ينتج ً
ورسوله ،لذلك فهي متهل هذا النظام املنهار ومتهل ...إىل أن تُ ِعدَّ
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ً
بديل من أتباعها بوجه أقل سوا ًدا من وجه عميلها بشار )...أ .ه.
واستمر الحزب ثابتًا عىل نظرته دون حيد.
الخالصة :يدرك الحزب منذ زمن ،ويف انطالقة الثورة وخاللها،
أن القطب األسايس لناحية الرصاع الدويل يف سوريا هو أمريكا ،وأنه
ال يشء للمنافسني التقليديني فرنسا وبريطانيا إال مشاغبات عن
طريق بعض رجاالتها وعمالئها ،مثل األردن والسعودية عبدالله يف
حينها الذي مع سوء عالقته بأمريكا مل يستطع أن ِ
يحدثَ وأسياده
اإلنجليز تغي ًريا يذكر بشأن الرصاع داخل سوريا ،وقطر التي حاول
اإلنجليز دفعها يف الداخل السوري عرب املال السيايس القذر .وقد
أجاب الحزب عىل سؤال (...ماذا وراء السخاء القطري عىل الربيع
العريب يف 2013/6/20م) فقال...( :أما أوروبا فهي تدرك أن
النفوذ الفعيل عىل النظام هو ألمريكا ،فتبذل أوروبا «بريطانيا
وفرنسا» الوسع يف أن يكون لها دور عن طريق عمالئها يف
املنطقة وبخاصة قطر؛ ألنها متلك املال الوفري لرشاء بعض الذمم
يف املجلس واالئتالف وكذلك بعض الناس يف الداخل ،فتجد لها
ً
مستقبل ).أ.
موطئ قدم ولو كان صغريًا يف أي حل تديره أمريكا
ه .ثم يتابع القول يف موضع آخر من الجواب ذاته (...وأوروبا
تدرك أن أمريكا ال تريد إرشاكها الفعيل يف أي حل؛ لذلك فإنها
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«بريطانيا وفرنسا» تسعى بقوة للمشاغبة عىل أمريكا ،سواء أكان
ذلك مبارشة من خالل اجتامعات االتحاد األورويب ،أم كان ذلك
غنى قطر ،محاولني
عن طريق عمالئهم يف املنطقة وأكرثهم ً
التشويش عىل مخططات أمريكا يف الحل ...وهذا ما تفعله قطر،
ليس يف سوريا فحسب ،بل يف دول املنطقة من أجل مصالح
أوروبا وبخاصة بريطانيا )...أ .ه.
لذا سنجد أن نظرة الحزب وفهمه السيايس للوقائع عىل األرض
يستند لهذا الثابت ،فكل من يأيت إىل سوريا من الذين دأب عىل
تسميتهم (األتباع واألشياع) هم تحت مظلة أمريكا ،بل يف جيبها.
مستقل يف
ً
وحتى روسيا التي قد يتوهم الناس أن لها دو ًرا
سوريا ،فإن الحزب بثبات فهمه لدور القوى الفاعلة يف سوريا ،أدرك،
بل وحدد بشكل ال لبس فيه وال غموض ،بل بعنوان واضح يف نرشة
رش يو ًما عىل التدخل الرويس الرسمي
2015/10/11م ،أي بعد أح َد ع َ
يف 2015/9/30م ،فكان عنوان النرشة «أمريكا وروسيا يف هجمتهام
الوحشية عىل األرايض السورية هام وجهان لعملة واحدة بصناعة
أمريكية» وننقل منها باختصار...( :إن أمريكا هي زعيمة العدوان
عىل بالد املسلمني )...أ .ه .حتى يقول ...( :فإذا مل ُيج ِد كل ذلك
عقدت صفقة قذرة دول ًيا ،فسارت روسيا يف ركابها تقاتل من أجلها
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يف صفقة خارسة )...أ .ه .ثم يؤكد فيقول...( :وهنا كانت الطامة،
فأمريكا تُظهر نفسها مع الثوار ،وصعب عليها قتالهم عل ًنا ،وهم قد
ألحقوا رض ًرا بالنظام ،ومل ينضج البديل األمرييك بعد ،فكانت تلك
اللعبة النارية القذرة بأن تقوم روسيا باملهمة ،فدورها دعم النظام
عل ًنا وضد الثوار عل ًنا ،والحرب عليهم عندها مربرة ،والنظام جاهز
الستدعاء روسيا بأمر من أمريكا ،وهذا ما كان .فقد وافقت روسيا
عىل لعب هذا الدور الرشير القذر يف سوريا خدمة ألمريكا! إن
غارات الطريان الرويس من الجو والبحر وحتى من الرب بقواعدهم
ومستشاريهم هي بتنسيق مع أمريكا )...أ .ه .ويؤكد بشكل واضح
يف جواب سؤال «ما الذي يجري حال ًيا يف األزمة السورية؟» يف
2016/9/25م ،فيقول...( :فإنه عىل الرغم من أن سوريا تخلو من
الرصاع الدويل ،فأمريكا هي املتحكمة دول ًيا حيث تستعمل روسيا
وتقيص أوروبا )...أ .ه.
وقد َّبي الحزب ذلك وكرره يف مواضع مختلفة تبني أن هذا
هو الفهم املتبنى سياس ًيا بشأن الرصاع السيايس يف سوريا ،وأنه ال
رصاع ،بل إن أمريكا هي الالعب واملتحكم بالقرار هناك ،فهي تطيل
األزمة حتى تصل ملبتغاها يف الحل السيايس لألزمة السورية ،وقد
ثبت الحزب نظرته بهذا الشأن ،وهو أن كل املسعى األمرييك
يدور عىل فكرة جلب جميع األطراف لطاولة الحل السيايس،
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وأنه ال ميكن إسقاط النظام بالقوة ،ودون االستعانة بها ،حتى
بات واض ًحا تقنني السالح ونوعيته الذي تزود به الثورة ...وهنا
من املناسب االنتقال إىل
 -3انضباط فهم واقع الفصائل وخطابها ،ونجاح الحزب يف
تصنيف محاور الثورة والرصاع يف سوريا:
إن عمل الحزب يف سوريا اختلف عن عمله من ناحية
الكثافة والقوة عنه يف البالد األخرى التي قامت فيها الثورات
ألمر موضوعي واقعي ،هو أننا معروفون يف سوريا برصاع النظام
ومحاولة قلعه منذ نشوء الحزب ،و اعتقاالت 1999/12م لشباب
حزب التحرير ،والتي وصل عديد املعتقلني فيها  800أو يزيد ،عىل
خصوصا ،أي من
مستوى سوريا عمو ًما ،ومن وسطها وعاصمتها
ً
منبع الثورة الحقًا يف 2011م ،هذه االعتقاالت هي من شواهد
عمل الحزب ووجوده قبل الثورة؛ لذا فإننا عند الكرثة الكاثرة من
أهل الثورة أصحاب موقف يوم جلس الناس ،وأصحاب كفاح مثني
يوم اسرتخص بعض الناس ...ولعل هذه الثورة كانت هي التأكيد
لعمل شباب الحزب والتصديق لقولهم ،وليعلم الناس أن ما كان
َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
َ ْ َ َّ
ثنا َعل ۡي ِه ۡم ِلَ ۡعل ُم ٓوا أن
عليه شباب الحزب هو الحق وكذل ِك أع
ٞ
َ ۡ َ َّ
وعد
ٱللِ َح ّق ...لكن يف ظل الثورة نشأ ما نشأ :مجلس وطني
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أعلن عنه يف 2011/10/2م تالعب بالثورة ،ثم َخلَ َف ُه ائتالف وضيع
التشكيل أعلن يف 2012/11/11م ،ثم مجلس أنطاليا العسكري
املــُعلَن يف 2012/12/8م ،ثم فصائل هي نتاج طبيعي للقتل
والبطش وازدياد استخدام النظام للرصاص الحي عىل املتظاهرين،
إضافة لتوسع االعتقاالت بني النساء والرجال ،وكان السالح املتوفر
آنذاك هو سالح الصيد ...ومع بدء حركة االنشقاقات بالجيش
وتوسع هذه الحركة بدأت تظهر مجموعات صغرية من املنشقني
تحمل السالح الذي كان بحوزتها أثناء االنشقاق ،ودخل عىل
الخط مع هؤالء السجناء الجنائيني الذين أفرج عنهم النظام يف
بداية الثورة كام أرشنا ،وس َّهل لهم الحصول عىل األسلحة الخفيفة،
ودخلوا مع الثوار بحجة حامية التظاهرات وحراسة األحياء مع
بدء االنفالت األمني .هذه الفصائل قاتلت عفويًا يف البداية ،ثم
ارتهن بعضها بل أكربها الحقًا ،وبيعت ،وبعضها باعت ،وأخ ًريا...
قلة صادقة هم واملسلمون بعمومهم...
فأين كان فهم الحزب لهذه التوجهات يف سريه يف سوريا؟
يقول الحزب يف نرشة «أمريكا وأحالفها يسابقون الزمن
بإعداد االئتالف للحكم ودعمه باملبادرات الدولية « ...بتاريخ
يقض مضاجع أمريكا وأحالفها هو
2012/12/19م...( :لكن الذي ُّ
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إدراكهم أن ليس لالئتالف أو ملجالسها التي تصنعها يف الخارج
اإلسناد الشعبي يف الداخل )...أ .ه.
ومل يرتدد الحزب خالل مسريته يف توجيه الثورة والثائرين
يف ضبط الفهم حال مالحظته لحالة التغري يف سلوك املجموعات
والفصائل ،فقال يف 2013/3/13م ،وبعد ملسه للخطأ الذي انغمست
فيه الفصائل واملجموعات ،واستمرار رفض الثائرين أو بعضهم
تصحيح هذا الوضع ،قال( :هل املناداة بحكم جمهوري علامين
دميقراطي ،ورفع راية سايكس بيكو املسامة راية االستقالل ،هل
هذا نرص لله سبحانه؟ هل االمتناع عن املناداة بالخالفة ،وعدم
رفع راية ال ُعقاب ،راية رسول الله صىل الله عليه وسلم ،راية
ال إله إال الله؛ بحجة الخشية من استفزاز الغرب وغيظهم ،هل
هذا نرص لله سبحانه؟ هل االستعانة بالغرب الكافر املستعمر...
هل القول بالتدريج يف األحكام ...هل التضحية باألنفس واألموال
الستبدال عميل بعميل دون قلع النظام من جذوره ودون إقامة
الخالفة ،هل هذا نرص لله؟) أ .ه.
لقد الحظ الحزب من عديد من الفصائل قد ًرا من التغري
ومداراة الغرب وأتباعه فكانت طبيعة الخطاب االستنكاري ...بل
زاد عليه مؤك ًدا نتائج أعاملهم الخاطئة ،فقال...( :إن كل هذا ليس
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رصا لله سبحانه ،فإذا تخلَّف النرص من عند الله ،فهو مبا كسبت
ن ً
األيدي وليس بإخالف وعد الله )...أ .ه .ثم يقول يف موضع آخر
يف نفس النرشة مرتق ًيا بالطلب والفهم...( :فالله سبحانه ال يقبل
ً
رشك فيه غريه ...ال ترضوا الناس بسخط الله ،فال ترضوا
عمل يُ َ
أمريكا بإعالن الدولة الدميقراطية العلامنية ،وال ترضوا أمريكا
بإشاحة الوجه عن الخالفة خشية استفزاز أمريكا والغرب ،وخشية
غيظهم ،بل ليموتوا بغيظهم ،فإن إرضاء الناس بسخط الله
عاقبته ٌّ
ذل وهوان ...وانرصوه جل وعال يف إعطاء النرصة لحزب
التحرير )...أ .ه.
ثم يستمر الحزب يف املحافظة عىل سالمة الفهم ،بل والتوضيح
لكل سائل باحث عن الحق عىل صفحات التواصل العامة ،فقد
جاء يف جواب سؤال «حول الشام وثورتها» بتاريخ 2013/5/13م:
(...أ َّما أنَّ ما يجري يف الشام ليس كله نظيفًا ،فهو صحيح ،وقد
سبق أن وضحنا ذلك ،فإن واقع ما يجري هناك أنه عىل النحو
التايل:
 قلة مخدوعة بثقافة الغرب ،مضبوعة بأفكاره ومفاهيمه،تقول ما يقول ،وتنادي بالدولة املدنية الدميقراطية العلامنية،
التي تفصل الدين عن الحياة...
هدية مجلة الوعي
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 فئة أخرى أكرث عد ًدا من تلك القلة ،وأثقل وزنًا ...إنهممسلمون عىل أعينهم غشاوة :يحبون اإلسالم ويريدون الخالفة،
ويعشقون راية الرسول صىل الله عليه وسلم ،ولكنهم ال يعلنون
ما يحبون ويريدون خشي َة استفزاز الدول االستعامرية ،وال
يرفعون الراية خشي َة إثارة أدعياء الوطنية!) أ .ه.
 (فئة تنادي بالحكم اإلسالمي ،وهي قسامن:قسم يستعمل األعامل املادية وينادي بالحكم اإلسالمي،
ولكنه غري واعٍ الوعي الكامل الصحيح عىل أفكار اإلسالم وأحكامه،
وعىل الوقائع الجارية...إلخ.
وقسم صادق مخلص يريد الحكم اإلسالمي «الخالفة
الراشدة» ،بالطريقة التي سار عليها رسول الله صىل الله عليه
وسلم فيطلب النرصة من أهلها )...أ .ه.
وهذه إنشائية ارتقائية يظهر فيها دقة التصنيف مع سري
الثورة ،وليس كام تو َّهم بعضهم من أن الحزب أصابته لوثة العمل
املسلح ،وكيف يكون ذلك؟!! وهذا الفهم لواقع الفصائل والعاملني
جيل واضح يف عز الثورة وجذوتها...
فالحزب يرى أصحاب العمل املادي وواقعهم ،ويُرص الحزب
عىل أن األمر يؤخذ بطريقة الرسول  التي التزمها الحزب
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والتي منها طلب النرصة من أهلها ...ويزيد األمر تأكي ًدا وثباتًا عىل
موقفه فيقول يف جواب عىل رسالة حول محاور سوريا من حيث
الرصاع يف 2013/5/18م وسنخترصها:
نفوذ سيايس فعيل ألمريكا منذ عهد حافظ ،ويف عهدبشار...
روسيا وتركيا وإيران وأحالفها يف لبنان هي خطوطأمامية ألمريكا تزود بشار بالسالح وتدعمه...وت ُسخن املرسح أو
تربده وفق املخطط األمرييك.
أوروبا تحاول املشاغبة عن طريق عمالئها وبخاصة قطرواألردن ...واملحصلة يف انعدام دورهم الفاعل يف سوريا.
محور األمة يف سوريا (قلة مخدوعة بثقافة الغربتنادي بالعلامنية ...ومسلمون عىل أعينهم غشاوة ...ومسلمون
يستعملون األعامل املادية بدون وعي عىل الوقائع الجارية،
وقسم صادق مخلص يريد الخالفة الراشدة يسري بطريقة الرسول
ويطلب النرصة من أهلها...
بل يف جواب السؤال« :ما الذي يجري يف األزمة السورية؟»
يف 2016/9/25م ،يقول...( :فأمريكا هي املتحكمة دول ًيا ...وهي
كذلك املتحكمة إقليم ًيا ...وأيضً ا هي املتحكمة يف النظام ،ويف
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بعض الفصائل )...أ .ه.
الخالصة يف هذه النقطة :أن الحزب كان واض ًحا عنده منذ
البداية واقع الفصائل ،وتحكُّم الدول اإلقليمية يف بعضها ،بل
رمبا بأكربها ،وبالتايل تحكُّم أمريكا ،وال سيام يف قيادات الصف
األول من هذه الفصائل ،مع بقاء الخري وبارقة األمل يف الصف
الثاين واملقاتلني عىل األرض الذين كانوا غاية الحزب يف وقت من
األوقات لكسبهم لعمل ورأي الحزب يف عملية التغيري ،ومل يرتدد
الحزب كام رأيتم يف التوصيف الدقيق لواقع الفصائل واملحاور
عىل األرض ،بل أحب هنا أن أؤكد ذلك من نرشة يف 2014/8/24م:
«نداء إىل التنظيامت املتقاتلة ،والعشائر يف العراق والشام» حيث
قال...( :إىل الحركات املقاتلة األخرى  -كان قبلها خاطب تنظيم
الدولة بأن يتقوا الله  -التي تستعني بأمريكا والغرب والعمالء
واألتباع ...إن استعانتكم بالكفار املستعمرين خطيئة ،وكذلك
هي فقدان للبرص والبصرية )...أ .ه .حتى يقول...( :وكل عاقل
يعلم أن هذا كاملستجري من الرمضاء بالنار ،أفليس منكم رجل
رشيد؟ )...أ .ه.
وهنا أقول إن هذا الفهم املنضبط للواقع السيايس الدويل
واإلقليمي ،ووضع الداخل السوري بعد الثورة ،متثَّل يف كشف
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الحزب السيايس لكل ما يحاك للثورة السورية عند كل منعطف
خطري مصح ًحا ،ومحذ ًرا ،وناص ًحا ،وموج ًها ،ولو استعرضنا عناوين
النرشات فقط للمسنا مواكبة الثورة من مثل:
القبول بوثيقة جنيف وصمة عار ال تُ حى ،وهي للدماءالتي ُسفكت واألعراض التي انتهكت خيانة ال تُنىس.
نداء إىل الثوار الصادقني يف أرض الشام :خذوا ِحذركم،إن الكفار املستعمرين ،وبخاصة أمريكا ،قد جمعوا كيدهم
ليحرفوا ثورتكم.
أمريكا وأحالفها يسابقون الزمن بإعداد االئتالف للحكمودعمه باملبادرات الدولية...
يا أهل الشام :أمريكا تعد حكومة انتقالية مسمومة؛ فالتدخلوها بالدكم...
التلويح بالتدخل العسكري يف سوريا الذي يتصاعدحديثه...فهو ملنع حكم اإلسالم وإلنتاج حكم بديل عميل...
وأخ ًريا أعلن االئتالف انحناءه أمام فورد حتى أسفلالرجلني ،وكان انحناؤه من قبل يتجاوز ً
قليل حدود الركبتني!
 ...االئتالف بأمر من كريي وفورد يغرق حتى سمتهدية مجلة الوعي
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رأسه يف مبادرة جنيف.
نداء إىل التنظيامت املتقاتلة ،والعشائر يف العراقوالشام :أوقفوا االقتتال بينكم...
أمريكا وروسيا يف هجمتهام الوحشية عىل األرايضالسورية هام وجهان لعملة واحدة بصناعة أمريكية!
رشان مستطريان يف َق َرن «هدنات» يف الداخل السوري...ومفاوضات يف الخارج السعودي.
إىل آخر ما صدر ...حيث حافظ الحزب يف كل ذلك عىل هذا
ووصول للثورة
ً
الفهم الواضح النقي املتبلور منذ انطالقة الثورات،
السورية ،وحتى يومنا هذا ،وليس ُّ
أدل عىل ذلك من نرشة الحزب
يف 2018/4/5م ،والتي كانت تحت عنوان...( :وأخريًا ك ُِشف القناع
عن وجه وكالء أمريكا أردوغان وروحاين وبوتني ،فهم منشغلون
بالوكالة إلبقاء الحكم السوري العميل ألمريكا لتتفرغ ألزمتها يف
كوريا والصني )...فقال...( :ومع كل هذا وذاك ،فلم يكن أولئك
املجرمون ،سواء أكانوا هؤالء الثالثة ،أم أمريكا التي من ورائهم،
مل يكونوا ليقفوا عىل أقدامهم بجرامئهم ،لوال ذلك العدد من
الفصائل التي سارت خلفهم بسياسة العصا والجزرة ،املغلَّفة
باملال القذر ،والتهديد والوعيد ...ولوال ذلك لغاصت بأولئك
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املجرمني أقدامهم ...ومع أن الحزب مل يدّ خر جهدً ا يف توعية
تلك الفصائل ،وتبصريها مبا يجري ويدور ،إال أنهم كانوا يربرون
سريهم خلف أولئك بأنهم يدعمونهم باملال والسالح ،وأن الحزب
ال يستطيع ذلك ،بل فقط يدعمهم بالنصح ...ويضيفون إن ذلك
النصح ال يغني من رضب السيوف شي ًئا! ومل يدركوا أن السيف
بيد حامله ،ذو حدين ،فهو يف يد الواعي املبرص يكون در ًعا يقيه
رش خصمه ،ووسيلة قوية لهزمية عدوه ...ولكنه بيد املخدوع
الراكض وراء دعم املجرمني يكون در ًعا ممز ًقا ،تربز أسالكه من
خالله ،فيقتل من هو يف يده قبل أن يقتله خصمه!
وإننا نتوجه لتلك الفصائل التي كانت ترفض توعيتنا لهم،
وتبصرينا لهم ...فقد كانوا يقولون هذا كالم ال يغني من الحرب
شي ًئا ،بل يريدون الدعم باملال والسالح الذي يجدونه عند خونة
وفرسا ،بل بعضهم يضيف حتى ولو من
املسلمني ،عربًا وتركًا
ً
مجرمي الروس واألمريكان ،ظ ًنا منهم بأن أخذهم املال القذر
من أولئك ،لن مينعهم من القتال عن الشام ...نقول لكل هؤالء:
ها أنتم ترون نتيجة أفعالكم وأقوالكم ،فقد أصبحتم مه َّجرين
مطرودين حتى من دياركم وأبنائكم!) أ .ه.
ويستمر الحزب ثابتًا عىل فكرته وطريقته :رأي عام منبثق
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عن وعي عام فيقول...( :ولكن العمل للخالفة مستمر بقوة بإذن
رئيسا للمسلمني يف بلدانهم ،وهم
الله ،وقد أصبحت مطل ًبا ً
يرقبون ذلك بالقول والفعل )...أ .ه .ونرصة أهل القوة ،وعىل
رأسهم الجيوش (...كلمة نقولها إىل جيوش املسلمني الرابضة يف
ثكناتها ...إن أمركم عجب ،فإذا استنفركم الحكام لقتل املسلمني
فعلتم ،وإن استنفركم املسلمون لنرصتهم ،تباطأتم وتخاذلتم ،بل
صمت القبور ،وحجتكم طاعتكم لرؤسائكم ،مع أن طاعة
َ
صم ُّتم
أولئك الرؤساء هي الطريق للخزي يف الدنيا والعذاب األليم يف
اآلخرة ،ولن يغنوا عنكم حينها شي ًئا ،حتى إن قلتم وقلتم دفا ًعا
ُ ُ َ َ َ َ ٓ َ
ُ
عن أنفسكم :يَ ۡو َم ُت َق َّل ُ
ب ُو ُجوه ُه ۡم ِف ٱنلَّارِ َيقولون يٰل ۡيت َنا أ َط ۡع َنا

َّ َ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ۠ َ َ ُ ْ َ َّ َ ٓ َّ ٓ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ ُّ َ
با َءنا فأضلونا
ٱلل وأطعنا ٱلرسول  ٦٦وقالوا ربنا إِنا أطعنا سادتنا وك
َّ َ ۠
ٱلسبِيل  .٦٧ومع ذلك فإن لديكم متس ًعا من الوقت ،لتكفِّروا

عام صنعتم ،فتنرصوا دين الله ،إلعادة حكم اإلسالم يف األرض،
وقطع الحبال مع الظلمة واملنافقني ،والكفار املستعمرين)...أ .ه.

تجانس عمل «حزب التحرير والية سوريا
مع ما أصدره الحزب
هدية مجلة الوعي
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إن ما أصدره حزب التحرير من نرشات وأجوبة أسئلة فإمنا
ميثل موقف الحزب املتبنى بكل والياته ومناطقه ومجاالت عمله؛
حيث تعترب فكرة التبني يف حزب التحرير إحدى الدعامات
القوية التي ُعرف بها الحزب منذ نشأته ،والتي برزت عىل شبابه
يف مختلف املناطق ،فتسمع رأيًا موحدً ا يف املسألة الواحدة ولو
شكل
تعددت اللغات واختلفت املناطق ،وهذا ما جعل الحزب يُ ُ
متجانسا ،تُعرب مناطقه عن الرأي يف مجالها
بنا ًء فكريًا كل ًيا شعوريًا
ً
دون أن تخرج عام تبناه الحزب وقيادته من رأي سيايس أو فكري،
وكمثال عىل ذلك ويف سياق استعراضنا لواقع عمل الحزب يف
الثورة السورية فقد كان ما أصدره «حزب التحرير والية سوريا»
تجانسا
متجانسا
من إصدارات غطت سري الثورة منذ انطالقتها،
ً
ً
تا ًما مع ما أصدره الحزب ،وهذا ما حافظ عىل سالمة السري
ودقته ...وفيام ييل اقتباسات من نرشات «حزب التحرير والية
سوريا» خالل مسرية الثورة وحتى يومنا هذا ،ت ُظهر مبدئية الفهم
وثبات السري دون حيد عن الخط العام للحزب ،بل عن تفاصيل
سري الحزب يف فكرته وطريقته...
ومن الجدير بالذكر أن عدد إصدارات حزب التحرير والية
سوريا إبان الثورة حواىل ( )106إصدارات ،وبلغ عدد إصدارات
املكتب اإلعالمي لحزب التحرير والية سوريا حواىل ( )216إصدا ًرا،
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أي ما مجموعه ( )322إصدا ًرا ،وهذا يشكل خالل مثاين سنوات
من عمر الثورة ما يقارب ( )4إصدارات يف كل شهر وإصدار لكل
أسبوع ،وهذا يظهر أن هناك مواكبة حثيثة لكل مجريات الثورة
سياس ًيا وعىل األرض ،وستالحظون من تتبع بعض العناوين التي
وضعناها أدناه أن عملية الكفاح السيايس وكشف املؤامرات
مارسها «حزب التحرير والية سوريا» بجدارة ،فكان عمله يف
التحذير والتوجيه والنصح واسترشاف املستقبل واض ًحا وضوح
الشمس يف رابعة النهار ،بفضل الله تعاىل.
ونستهل بنرشة يف 2011/3/26م ،أي بعد قرابة عرش أيام من
انطالق الثورة السورية ،و َّجه فيها «حزب التحرير والية سوريا»
ندا ًء للمسلمني يف سوريا ،ح َّدد لهم فيه املطلب الذي يجب أن
يحملوه وهو إقامة الخالفة يف نرشة بعنوان« :أيها املسلمون
يف سوريا :سجلوا ألنفسكم مكْ ُرمة إقامة الخالفة الراشدة عىل
أنقاض هذا النظام البائد» ،مظه ًرا التزامه بخط سريه منذ البداية
فيقول...( :وليكن تغيريكم تغيريًا يحبه الله ورسوله ،وال تجعلوه
ناقصا ،سجلوا ألنفسكم سابقة إعالنها خالفة إسالمية،
تغيريًا ً
حاكم بحاكم مثله ،وال دستو ًرا بدستور مثله ،وال
وال تستبدلوا ً
تستعينوا باألجنبي الكافر يف شؤون تغيريكم ،وال تدعوا أحدً ا
يتكلم باسمكم خارج هذا التوجه .نعم أعلنوها خالفة إسالمية
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فهذا وقتها قد أظل ،وصباحها أصبح قري ًبا ،وأنتم أهلها إن شاء
الله تعاىل ...أعلنوها أنكم مع سائر املسلمني أمة إسالمية واحدة،
ال تفصل بينهم حدود أرضية وال فكرية وال مشاعرية ...أعلنوها
إسالمية مدوية وال تحسبوا لغري رضا الله حسابًا ،وال تأخذكم يف
الله لومة الئم ...إن األمة كل األمة بانتظار ذلك منكم ،فس ِّجلوا
لكم عند الله هذه السابقة وهذه املكرمة ،فإنكم أهلها إن شاء
الله تعاىل ).أ .ه.
ويف 2011/4/17م ،أصدر «حزب التحرير والية سوريا» بيانًا»
وضح فيه موقفه املبديئ املتناغم مع عمل الحزب يف كل مجال
عمله ،قال فيه( :أيها املسلمون يف سوريا :إن عليكم أن تحزموا
أمركم عىل دينكم ،وأن يكون هو أساس النظرة يف مطالبكم
وتحركاتكم وتضحياتكم ...فالنظرة أوسع من تغيري حكومة
بحكومة أخرى تقوم عىل الدستور الفاسد نفسه ،ويكون أفرادها
من جنس الذي عينهم ،بل تقوم املعالجة الصحيحة عىل تغيري
الدستور تغيريًا جذريًا ،تكون فيه مواده متجانسة مع بعضها،
أساسا لسائر
وتتصدر مواده مادة تجعل العقيدة اإلسالمية
ً
مواده حقيق ًة ال ً
قول فقط .وتكون أحكام مواده قامئة عىل الرشع
باجتهاد صحيح حقيق ًة ال ادعا ًء .ويكون الحاكم عبدً ا لله يط ِّبق
اإلسالم ً
كامل ويحسن تطبيقه عىل الرعية كلها ،مسلمها وغري
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مسلمها ،بحيث يشعر الجميع بنعيم الرعاية ورحمة الله بالناس
يف الدنيا واآلخرة ،ويحمل اإلسالم إىل الخارج بالدعوة والجهاد
إلدخال الناس يف رحمته بدل أن يدخلوا يف نقمة الرأساملية وما
جرته عىل العامل أجمع من ويالت )...أ .ه .موض ًحا أن هذا هي
دعوته كحزب ،التي هي دعوة الله ،فيقول...( :إىل هذا يدعو حزب
التحرير املسلمني يف سوريا ،وهي دعوة الله لهم قبل أن تكون
دعوته ،واملسلمون يف سوريا هم غالبية هذا الشعب السوري
وهم أبناء هذا الدين ،وليست دعوته هذه لهم إال دعوة تغيري
مبا يؤمنون به هم حقيقة ...هذا هو العالج الجذري الذي يجب
أن يسعى إليه الناس اليوم يف تحركاتهم ).أ .ه.
وأظهر «حزب التحرير والية سوريا» انسجامه التام مع نفسه
كحزب عاملي بفهم واحد وواضح للوضع السيايس السوري ،فيقول
يف نرشة له يف 2011/7/12م...( :إن النظام السوري الهالك تابع
يف السياسة الخارجية للواليات املتحدة .واإلدارة األمريكية تحاول
جاهدة إنقاذه )...أ .ه .حتى يقول( :وإن أمريكا تدرك أن عميلها
يف ورطة وال تريده أن يسقط ،وإذا سقط فرتيد أن يكون البديل
عنه تاب ًعا لها )...أ .ه .ويتابع بفهم سيايس واضح لواقع دور أتباع
أمريكا يف املنطقة فيقول...( :وهي -أي أمريكا -تستخدم لذلك ً
كل
من تركيا وإيران .وأمريكا هذه قد وضعت «خارطة طريق» ليبقى
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بشار أسد يف السلطة ويرشف عىل انتقال سلمي وآمن )...أ .ه.
ويستمر بالقول...( :وهي  -أي أمريكا  -من أجل ذلك تريد الضغط
عىل املعارضة من أجل إجراء حوار مع النظام؛ لذلك يجب الحذر
من أمريكا وترصفاتها وترصيحات مسؤوليها وزياراتهم واإلعالن
عن نية االجتامع بأطراف املعارضة ،أكرث من حذرهم من النظام
نفسه .فأمريكا هي نفسها أمريكا التي تحتل العراق وأفغانستان
وتقتل املسلمني يف كل مكان )...أ .ه.
ويف متيز يف الخطاب الفت للنظر ،يستخدم مصطلح
«عملية التغيري الرشعية» فيوضحه بالقول يف نفس اإلصدار يف
2011/7/12م...( :وإن عىل مسلمي سوريا أن يوجهوا وجهتهم
شطر دينهم فحسب ،ال أمريكا وال دول أوروبا وال األنظمة
العربية األخرى الخائنة لله ولرسوله وللمؤمنني ،وأن يستمدوا
العون من ربهم وحده ،وأن يعني بعضهم بعضً ا يف عملية التغيري
الرشعية )...أ .ه .ويرش ُع يف توضيح ماهية عملية التغيري الرشعية
فيتابع القول...( :فيقوم أهل النرصة واملنعة من الجيش ورؤساء
العشائر بالتنسيق لنرصة دينهم وشعبهم وأخذ الحكم من هذا
النظام املجرم واملجيء بحاكم مسلم عادل يخىش الله يف عباده،
يؤمن حياتهم ،ويرعى شؤونهم ،وهذا ال يكون إال يف إقامة خالفة
إسالمية يسعد فيها املسلم وغري املسلم بعدل اإلسالم ورحمته،
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وهذا ما أعد حزب التحرير نفسه له ،وه ّيأ له قادة مؤمنني
مل ُ
تخل منهم سجون سوريا وساحاتها يف يوم من األيام ،وأعدَّ
دستو ًرا إسالم ًيا رصفًا ليقيم به مرشوعه املتمثل بإقامة الخالفة
الراشدة عىل منهاج النبوة )...أ .ه.
ويف 2011/8/24م ،وبخطاب دقيق واضح ملنهج التغيري
عند حزب التحرير يف كل مجال عمله ومنه سوريا الثائرة يقول
«حزب التحرير والية سوريا» ...( :إن املسلمني ،وخاصة يف سوريا،
يريدون إرضاء الله فيام يضحون فيه ،يريدون أن تكون طريقتهم
يف تغيري الحكم طريقة رشعية؛ فقد بدؤوها (سلمية) بدون
أعامل مادية يحتسبون األجر كام احتسبه آل يارس .هكذا كانت
طريقة الرسول صىل الله عليه وسلم ،وما احتساب الناس األجر
مآس إال أكرب شاهد عىل حسن
عند الله فيام يحدث لهم من ٍ
البداية ،ولهم يف ذلك حفظ البلد من التفتيت ومنع العداوات
بني أهله ،فصرب ساعة وتزول املحنة )...أ .ه .ويستمر بالقول
موضحاً للثائرين الخطوات إن أرادوا التغيري الصحيح...( :ولكن
إذا كانت الطريقة رشعية والبداية سلمية ،فام هي مكمالت
هذه الخطة؟ فأن تكون ثورة املسلمني يف سوريا سلمية من غري
أن تكون خطوة يف خطة يجعل العمل يدور يف حلقة مفرغة
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وسينتهي حيث بدأ ).أ .ه .ويجيب جواب الثابت عىل فكرته
وطريقته...( :أما الخطوة الثانية فهي إسقاط النظام ،وهذه من
مهمة أهل القوة من أهل اإلميان من أبنائكم ليقوموا بواجبهم
رصوا عىل أبنائكم يف الجيش
الرشعي تجاه دينهم وأهاليهم ،فأ ّ
أن يتدارسوا أمرهم ويطيحوا بهذه الزمرة الحاكمة املجرمة؛ فهذا
ما يطلبه الرشع منكم ومنهم ،فأن يُطالَب بإسقاط النظام هكذا
من غري أن ينطلق من منطلق رشعي فسيحبط عملكم ويجعله
لصالح دول الغرب )...أ .ه .ويقول...( :إ ًذا فال بد من خطوة ثالثة
حتى يكتمل العمل ويصبح رشع ًيا عىل خطى رسول الله صىل
الله عليه وسلم .فام هي هذه الخطوة؟) أ .ه .ويأيت الجواب
املنسجم مع هدف الحزب الذي يتبناه( :إن الغرب يشرتط علينا
أن تكون خطوتنا الثالثة (دولة مدنية دميقراطية) ليساعدنا ،والله
يأمرنا أن تكون دولة إسالمية لينرصنا ،فال مجال للمسلمني أن
يختاروا إال ما اختاره الله لهم )...أ .ه .منه ًيا خطابه بالقول( :فإىل
طريقة الرسول صىل الله عليه وسلم ندعوكم ،فهل بعد هذه
الدعوة من دعوة؟!) أ .ه.
يف 2011/11/8م ،يؤكد «حزب التحرير والية سوريا» دوره
التوجيهي الناصح فيقول...( :وإننا يف حزب التحرير لن نألو جهدًا يف
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نصحكم ،فنحن مع ديننا عىل طريقة رسولنا الكريم ،فكونوا معنا
واعلموا يقي ًنا أنه لن ينجينا يف الدنيا واآلخرة إال أن يكون العمل
خالصا لله عىل الطريقة الرشعية التي يرضاها سبحانه )...أ .ه.
ً
يف 2011/11/29م ،يؤكد عىل أمر مهم هو سبيل وصول الثورة
لغايتها فيقول...( :إن هناك أم ًرا ً
كفيل بجعل ما يحدث يف سوريا
يسري مساره الصحيح ...وهذا األمر هو االستنصار بأهل القوة
من ضباط الجيش السوري املخلصني )...أ .ه .ثم يذكر املسلمني
يف سوريا بدورهم مع أهل القوة...( :وهؤالء –أي أهل القوة-
أنتم أقرب إليهم من الجميع ،فأنتم آباؤهم وأمهاتهم وأبناؤهم
وإخوانهم وأقرباؤهم ،فاعزموا عليهم القيام بحق الله عليهم يف
(وبشوهم
نرصتكم ونرصة دينهم وأمتهم )...أ .ه .حتى يقولّ :
برىض الله عنهم وبالجنة إن هم قاموا بواجب النرصة لدينهم
بنرصة القامئني عىل العمل إلقامة الخالفة الراشدة .واجعلوا
جموعكم كلها تتجه بهذا االتجاه ...واحرصوا مطالبكم بدعوتكم
للضباط بأن يقوموا بالتغيري النظيف  )...أ .ه.
يف 2012/1/7م ،يستمر «حزب التحرير والية سوريا» بربط
األمر بالناحية الرشعية فيقول...( :إن نرص الله للمسلمني هو نرص
حقيقي ،وال يتنزل إال عىل عباد له مخلصني يأخذون بأسباب النرص
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الرشعية ،ال بالخضوع للحلول العبثية التي تستنجد بالجامعة
العربية العميلة للغرب الكافر ،أو مبجلس األمن املتآمر عىل
املسلمني )...أ .ه .حتى يقول...( :اعلموا أن متام األمر الذي بدأمتوه
هو بتحريككم الصامتني من إخوانكم يف كل املدن ال بعضها،
وطلب نرصة أبنائكم يف الجيش السوري كله ال بعضه)...أ .ه.
يف 2012/3/7م ،ويف متيز واضح بعد ظهور مالمح تسليح
الثورة وعسكرتها وخطورة ذلك عليها يقول «حزب التحرير والية
سوريا»...( :ولفهم حقيقة دعوات التسليح املتعددة هذه البد
من الوقوف عىل الحقائق التالية:
ً
أول :لقد أتت دعوات التسليح املتعددة هذه وسط الصمود
األسطوري للشعب السوري املؤمن وفشل النظام السوري املجرم
يف فرض حله األمني والعسكري .ومبا أن الشعب السوري أعزل،
والنظام السوري ما زال يواصل عملياته اإلجرامية بحقه ،وأمريكا
متاطل يف الحل؛ وجدت دول أوروبا الظرف مناس ًبا للدعوة إىل
تسليح املعارضة الداخلية عن طريق عمالئها من دول الخليج،
وهي دعوة منهم تهدف إىل إيجاد معارضة مسلحة ترتهن ملن
يسلّحها؛ وذلك عىل سبيل السعي ألن يكون الحكم البديل تاب ًعا
لهم )...أ.ه.
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ويطالب بإعالن أن العمل يجب أن يكون عىل طريقة رسول
الله  يف إشارة أنه يف سرية الرسول إلقامة دولة اإلسالم مل يكن
مثة عمل مادي عسكري...( :لقد ثبتم عىل غايتكم يف إسقاط
النظام فصربتم وتحملتم ما ال تتحمله الجبال الراسيات فال
تضيعوا ذلك ،واختموها كام أعلنتموها بصدق «هي لله ...هي
لله »...بأن تضيفوا إليها« :وعىل طريقة رسول الله” ).أ .ه.
يف 2012/3/16م ،أي بعد مرور عام عىل انطالق الثورة
السورية ينبِّه «حزب التحرير والية سوريا» إىل محاوالت سلب
طاقة أهل القوة واحتوائها فيقول( :نداء إىل أهل القوة املخلصني
من املسلمني يف الجيش السوري :لقد كشف انشقاقكم عن عصابة
الحكم عن معدن نفوسكم األصيل ...وكانت تسميات كتائبكم
تيم ًنا بأسامء الصحابة الكرام دليل حبكم لله ولرسوله ولصحابته
ولدين اإلسالم العظيم ...لذلك نحذركم من دعوى تسليحكم
من ِق َبل أعداء اإلسالم فإن فيه مساومة عىل دينكم ومبادئكم،
فحاذروا أعداء الله ومن يطوف عليهم يف بلدانهم وسفاراتهم
من املعارضات الخارجية العلامنية املشبوهة ،وال تعطوا قيادتكم
ألحد من أولئكم )...أ .ه.
يف 2012/5/29م ،ندرك زيادة بروز الكفاح والكشف السيايس
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الذي ميارسه الحزب يف أحلك الظروف فيقول...( :قد كان الخط
العام للسياسة األمريكية يف سوريا هو إفساح املجال لصنيعتها
بشار ليقتل ويبطش إىل أن تصنع ً
بديل جديدً ا يحافظ عىل
استمرار نفوذها يف سوريا ،وكانت تُس ِّوق إلفساح املجال هذا
باملناداة باالنتقال السيايس السلمي للحكم ،والتفاوض ،واإلمهال
تلو اإلمهال لتفرغ من صنع العميل القادم البديل للعميل
الحايل ...ويف هذا االتجاه كانت املبادرات السابقة ،واملراقبون
العرب ،ثم املراقبون الدوليون ...وآخر هذه السلسلة مبادرة
عنان التي جات خدم ًة للخط العام للسياسة األمريكية ،وهذا ما
رصح به عنان نفسه ،حيث دعا الحكومة واملعارضة إىل الجلوس
ّ
إىل طاولة الحوار ،وقال إن مهمته هي إيجاد حل للرصاع يف
قائل( :إن
سوريا ،وميكن أن تبدأ بعملية سياسية )...أ .ه .ويعلق ً
مبادرة عنان هذه هي مبادرة أمريكية بامتياز )...أ .ه .موضحاً:
(كام تغريت لهجة أمريكا يف البوسنة إىل التدخل العسكري عندما
رجحت كفة املسلمني ،فأرادت أن تكرس شوكتهم وتُلجئهم إىل
القبول بالحل الذي وضعته ،فكذلك هي اآلن يف سوريا بعدما
رأت أن كفة الثائرين األشاوس هي الراجحة ،وأن صنيعتها بشار
يرتنح ومل يعد قادراً عىل الصمود حتى تُنضج البديل ،فبدأت
لهجة أمريكا تتغري )...أ .ه .حتى يقول...( :وألن أمريكا تدرك أن
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الثائرين يف سوريا مل يثوروا لتغيري عميل بعميل ،أو تبديل وجه
قبيح بآخر أشد قبحاً أو أخف قبحاً ،وأن بشار ونائبه ونائب
نائبه وكل زبانيته ...هم يف الجرمية والوحشية والخيانة سواء،
وأن الثائرين لن يرضوا بديالً إال قلع النظام من جذوره ،وإقامة
حكم اإلسالم الخالفة الراشدة يف الشام عقر دار اإلسالم ...لهذا
لجأت أمريكا إىل التهديد بالتدخل العسكري )...أ .ه.
يف 2012/6/4م ،يضع حزب التحرير وصفًا دقيقًا لوضع الرصاع
يف سوريا فيقول( :إن ما يجري يف سوريا من ثورة مباركة واعدٌ
جدً ا للمرشوع اإلسالمي ،ويف الوقت نفسه مخيف جدً ا للمرشوع
األمرييك يف املنطقة .والرهان قائم عىل هذين الفرسني )...أ .ه.
وهذا ما كنا أرشنا إليه حني قلنا يف بدايات هذا املقال أن الحزب مل
يقع يف دائرة (املؤيد بإفراط وال املعارض بتفريط) ،بل هو ٌ
مدرك
أن خروج الناس ثائرين عىل الظلم هو حاضنة واعدة ملرشوعه
املتمثل يف إقامة الخالفة الراشدة عىل منهاج النبوة-وأن عملهيف هذه الحالة هو بذل الوسع يف تصويب مسار الثائرين ،فإن
هم استجابوا كان له ما يريد يف أرض الشام ...لذا ما كان لحزب
التحرير أن يرتك الثورة وأهلها – وهي بيئة واعدة  -ما كان له أن
يرتكها نه ًبا ألمريكا وأتباعها وأشياعها ،لذا كانت محاوالت قيادته
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لها مبكرة كام رأينا ،وظهر يف متكن الحزب من جعل شعاراتها
وهتافاتها وراياتها و ُج َمعها تنطق باإلسالم ابتدا ًء ،ثم توجيهه
للثائرين باتجاه التغيري الرشعي الصحيح ،وهو مام الشك فيه
أرعب الغرب وعىل رأسه أمريكا وجعله يصمت حتى اليوم صمت
مجرم بكل املقاييس؛ ألن سقوطه عىل يد األمة
القبور عىل نظام ٍ
مؤذنٌ بربوز نجم التغيري الرشعي الصحيح ،وهو املؤدي للخالفة
الراشدة عىل منهاج النبوة.
لقد كان حزب التحرير والية سوريا ،يف تناغم كيل فكري
شعوري مع توجهات الحزب وقيادته ،وطبيعة عمله السيايس،
وهذا استعراض رسيع لعناوين نرشاته تظهر العمل السيايس
الكبري الذي بذله الحزب وما زال يف كشف ودحض كل مرشوع
هدفه تشويه نتائج ثورة الناس ،ويُظهر املتابعة الدقيقة السياسية
لكل مؤامرة تحاك:
الحكومة السورية الجديدة :يحاول بشار أن يظهر للخارجأنه جاد يف عملية اإلصالح ،بينام يف الداخل ال يزال ماض ًيا يف
سياسته اإلجرامية.
مؤمتر املعارضة السورية يف القاهرة :هدفه فتح الطريقأمام مؤمتر جنيف ،وقطع الطريق عىل املخلصني من أبناء سوريا.
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طل العميد (املنشق)
يف إطار مؤامرة الحكومة االنتقالية ،يُ ُّمناف طالس مبالبس اإلحرام.
قرارات حكام املسلمني يف مؤمتر مكة خيانة لدماء املسلمنيالتي تسفك يف سوريا ،والتي هي أعظم حرمة عند الله من حرمة
البيت الحرام الذي يجتمعون بجواره.
تشكيل مجالس مدنية-عسكرية :مرشوع يرعاه الغربمن أجل استيعاب الثورة وإقامة الدولة املدنية ورضب مرشوع
الخالفة اإلسالمية.
رئيسا
قبول معارضة املجلس الوطني بفاروق الرشع ًللمرحلة االنتقالية دليل واضح عىل انفصال هذه املعارضة عن
آالم وآمال الثورة املباركة يف الشام.
أيها املسلمون يف سوريا :حذا ِر من خديعة «هدنة العيد»فإن اإلبراهيمي رشيك النظام السوري املجرم يف فرض الحل
األمرييك.
أمريكا ستعلن أسامء عمالئها الجدد يف مؤمتر الدوحةاملقبل ...فاعرفوهم وانبذوهم.
قبول االئتالف الوطني السوري بنرش قوات دولية يف سورياهدية مجلة الوعي
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يكشف أنه جزء من خطة اإلبراهيمي األمريكية ألفغنة الحل.
تقرير األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان يف سوريا :مربرلنرش قوات حفظ سالم عىل األرض ،ولتدخل دول الغرب يف
صياغة الدستور الجديد ،وإلبعاد الرشيعة اإلسالمية عن الحكم.
أيها املسلمون يف سوريا :ال تخشوا ترصيحات أوباما بالتدخلالعسكري ،بل هو الذي يخىش منكم.
حكومة غسان هيتو االنتقالية :حلقة من حلقات تآمر أمريكاعىل الثورة يف سوريا إلبقاء الحكم بيدها ،ومرشوع فتنة لرضب
الثوار اإلسالميني يف الداخل ،وسفينة إنقاذ للسفاح بشار.
مؤمتر القمة العربية يف الدوحة :إجراءاته وقراراته ...تهدفإىل احتواء الثورة يف سوريا.
اجتامع أعداء الشعب السوري يف القاهرة :إرصار عىلخطف الثورة من أهلها ،وحرام رش ًعا السكوت عليها.
مؤمتر (جنيف :)2مؤمتر أمرييك يراد منه تفريخ بشار جديد،وال يسري معها فيه إال كل عميل خائن لله ولدينه وللمسلمني.
مهمة االئتالف الوطني الجديد :التسلح من الغرب لرضباإلسالميني ال النظام ،والجلوس إىل طاولة الحوار مع النظام
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السوري املجرم يف (جنيف )2ال رضبه!
التحالف الدويل بقيادة أمريكا لرضب سوريا هدفه فرضمرشوعها يف الحكم وإنقاذ بشار ،ورضب اإلسالميني ومنع وصول
املرشوع اإلسالمي إىل الحكم.
رئيسا ملنصب رئيس
الدكتور أحمد صالح طعمة الخرض ًحكومة مؤقتة باملنفى مهمتها (إذا رأت النور) أخذ قيادة الناس
من «اإلسالميني» والتمهيد لرضبهم.
تأجيل أمرييك النعقاد جوالت مؤمتر (جنيف )2ريثام يتمتهيئة الظروف املناسبة لها عىل األرض لفرض أجندتها.
”ميثاق الرشف الثوري» :يجب أن يعلم املوقعون عليه أنهفخ غريب لحرف الثورة عن طابعها اإلسالمي ...ويجب إسقاطه
بالوعي عىل خطورته ،ال باالنجرار إىل أي اقتتال داخيل كام
يخطط له الغرب.
االنتخابات الرئاسية املزعومة يف سوريا خطوة يف خطةأمريكية ماكرة يجب مواجهتها بخطة إسالمية محكمة.
تعيني اإليطايل ستيفان دي ميستورا مبعوثًا دول ًيا جديدً ا إىلسوريا خلفًا لإلبراهيمي ليكمل مسريته ولينهي مهمته يف الكيد
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لثورة الشام والتآمر مع النظام السوري املجرم.
االقتتال هو مرشوع الغرب الكافر فال تنزلقوا إليه ،وواجهوهباالجتامع عىل مرشوع اإلسالم العظيم« :خالفة راشدة عىل منهاج
النبوة”.
مؤمتر فيينا هدفه :فرض «نظام علامين تعددي دميقراطي»عىل سوريا ،ومحاربة الداعني إلقامة دولة الخالفة الراشدة باسم
«محاربة اإلرهاب”.
أدركوا سفينتكم قبل أن تغرق ،مبادرة (خفض العنف)مؤامرة جديدة برعاية أمريكية للقضاء عىل الثورة وتأمني نظام
بشار املجرم.
فاروق الرشع نائب املجرم هو مجرم مثله.ويف خطاب متميز يف 2013/4/19م ،ويف تلخيص لحال الثورة
بل واسترش ٍ
اف للواقع السيايس ...( :يخطئ من يظن أن بشار
وحده يقتل الشعب السوري ،فلو مل تكن حاضنته أمريكا تأمره
بذلك وهو يقتل ملصلحتها ،وتحديدً ا ملصلحة قيام نظام بديل عنه
يكون تاب ًعا لها منف ًذا لسياستها ملا تج َّرأ عىل ذلك ،فدوره ينتهي
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عند أمريكا عندما تجد البديل عنه .وهذا البديل سيكون من
ضمن املطلوب منه هو القبول برحيل بشار من غري محاكمته...
فهو أمرييك السياسة ،وهناك توافق كبري بينهام يف املواقف
املعلنة :فهي تدعو إىل الحوار واالنتقال السلمي للسلطة ،وهو
يدعو إىل مثله .وهي تدعو إىل تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من
معارضة االئتالف وأعضاء من حكومته مل تتلطخ أيديهم بدماء
السوريني وهو يقبل ذلك .وهي تدعو إىل عدم تسليح املعارضة
بحجة الخوف من أن يقع السالح بيد اإلسالميني األصوليني ،وهذا
ملصلحته .وهي تركز عىل تضخيم خطر القاعدة وهو كذلك.
وهي ال تعترب املعارضة الخارجية صافية لها بل تشاركها بها دول
أوروبا .وهي تدعو إىل رحيل بشار وليس إىل محاكمته .وهي
تدعو إلبقاء األجهزة األمنية املجرمة عىل حالها واالكتفاء بتغيري
تم تغيري صورة الرئيس.
بعض الوجوه املفضوحة اإلجرام يف حال َّ
وهي أعلنت أنها غري متأكدة من استعامل الطاغية للكياموي
ضد املسلمني .وهي سخَّرت الدول التابعة لها يف املنطقة كإيران
ومرص والعراق ولبنان ...وسخرت األمم املتحدة وجامعة الدول
العربية وذلك بتعيني مندوبني للتغطية عىل جرامئه والسري بحسب
خطتها للحل ...وهي تنسق مع روسيا وتتفق معها عىل اعتبار
مؤمتر جنيف إطا ًرا للحل ،وتسكت عن تزويد الروس للطاغية
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بالسالح )...أ .ه.
ثم يخاطب املسلمني يف سوريا مبطلب الحزب بشكل واضح
ال لبس فيه فيقول...( :إن أول عمل مطلوب رش ًعا منكم لتحقيق
هذا الرشف العظيم أن يتوحد هدفكم عىل إقامة الخالفة الراشدة
برشى رسول الله (صىل الله عليه وسلم) ،وأن يتوحد عملكم عىل
اتباع طريقته (صىل الله عليه وسلم) التي اتبعها حني أقام الدولة
اإلسالمية األوىل يف املدينة ،وهي أن يكون الرأي العام يف سوريا
هو باتجاه إقامة دولة الخالفة ،وأن يكون عمل املجموعات
املسلحة منص ًبا عىل هذا األمر ،وأن تُطلب النرصة من أهل القوة
من املخلصني من أبنائنا يف الجيش السوري ،سواء منهم املنشقون
أم العاملون من أجل نرصة إقامة الدولة اإلسالمية الثانية وذلك
من خالل عمل منظم مدروس يكون عىل مستوى التغيري املنشود،
ومينع كل تدخل خارجي ،سواء أكان غرب ًيا أم عرب ًيا ،وخاصة من
دول الجوار التي تتلقى األوامر من الغرب من أجل حرف مسار
إسالمية الثورة الطيبة ...إن حزب التحرير الذي آىل عىل نفسه
منذ أكرث من نصف قرن أن يقوم بهذا األمر يدعوكم ألن تكونوا
معه يف هذا املرشوع العظيم الذي أعد له عدته من دستور
ورجال ،وال تنظروا لألمر عىل أنه مكاسب ومناصب ،بل هو حكم
رشعي يجب تطبيقه ،وهو ليس بحثًا عن كريس للحكم ،وإمنا هو
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تسليم للحكم ملن هو قادر عىل الحكم مبا أنزل الله ،وفق رشع
الله وعىل طريقة رسول الله )...أ .ه.
وتثبت األحداث صدق قول الحزب وعمله وفهمه لطبيعة
الرصاع أنه بني أمريكا وأتباعها وأشياعها من جانب ،ودعاة الخالفة
من جانب آخر ،فيرصح وليد املعلم كام جاء يف نرشة «حزب التحرير
والية سوريا» يف 2013/6/25م فيقول...( :اعرتف وزير الخزي والعار
اليوم يف مؤمتر صحفي بدمشق بذلك بقوله...« :فيام يتعلق باألردن
نحن نتطلع إىل عالقة حسن جوار وأخوة مع األردن وحريصون
عىل مصالح األردن ،ونعلم أن من يرتبصون بسوريا ومن يطالبون
بإقامة دولة الخالفة اإلسالمية لن يقفوا عند حدود سوريا ،فام
نقوم به هو دفاع حتى عن األردن ولبنان وتركيا من إنجازات
الجيش تجاه هذه املجموعات اإلرهابية» ).أ .ه .ثم يتابع «حزب
التحرير والية سوريا» القول ...( :هذا نرص جديد يتنزل علينا يف
ثورة الشموخ واإلباء التي نسري فيها بعون الله وحده ،وهذا
الكفر وأهله يهتز خوفًا من دعاة الخالفة الع ّزل الذين ال ميلكون
ال سال ًحا وال صواريخ وال طائرات وال سال ًحا كيامويًا ...وإمنا
يتوكلون عىل الله وحده يف مسعاهم إلعادة الحكم مبا أنزل الله
يف دولة الخالفة العلية إن شاء الله .فام كدنا نعود من احتفاالت
حزب التحرير يف ذكرى هدم خالفة املسلمني ،التي لفَّت العامل
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اإلسالمي من إندونيسيا لفلسطني لألردن لتونس ...حتى تردد
صدى صدق أقوالنا ،حيث سمعنا من وزير خارجية النظام
السوري املجرم ما يثبت صدق كالمنا )...أ .ه.
ومع سري الثورة ،يقدم «حزب التحرير والية سوريا» ورقته
السياسية بعد مرور ثالث سنوات عىل الثورة يف 2014/5/25م،
تحت عنوان «ورقة حزب التحرير السياسية الثانية ألهل الشام
املؤمنني املرابطني :م ًعا إلسقاط طاغية الشام وإقامة حكم اإلسالم
«خالفة عىل منهاج النبوة» يعرض فيها كيف بدأت الثورات
وكيف كان ترصف الغرب معها ،ثم كيف انطلقت الثورة يف سوريا،
وكيف انترشت ،ثم يعرض نبذة عن الرصاع الدويل عىل سوريا،
وكيف استق َّر لها عرب عميلها حافظ أسد وبشار ،ليقول بعدها:
(...ومن ثم أصبح النفوذ الفعيل يف سوريا ألمريكا ،وأصبح حاكم
سوريا يقوم عىل خدمة مصالح أمريكا ،وحفظ أمن دولة يهود،
حتى أصبحت الجوالن املحتلة أكرث أم ًنا لليهود من تل أبيب يف
ظل حافظ وبشار! )...أ .ه .محد ًدا أقطاب الرصاع يف سوريا بعد
الثورة...( :وهكذا فإن ما يجري يف سوريا اليوم هو من الناحية
الفعلية بني :أمريكا وأحالفها وأتباعها وهوامشها من جانب،
وبني املخلصني من أهل الشام من جانب آخر )...أ .ه .مفن ًدا
هدية مجلة الوعي

55

بعد ذلك ما حيك من مكائد ومؤامرات ضد ثورة األمة يف سوريا
(...وح ّتى يصل الغرب الكافر إىل تلك النتيجة املرعبة ،بإقامة
نظام علام ٍّين جديد ،نراه يكيد وميكر ،ويقوم بعد ٍد من األعامل،
ٍ
نذكر منها ما ييل :صناعة ممثّلني سياس ّيني للث ّوار ال ميثّلونهم...
تجميل االئتالف العلام ّين ببعض الشخص ّيات والحركات املحسوبة
عىل اإلسالم ...الضخّ اإلعالمي الكثيف من قبل القنوات املؤثّرة،
لدعم فكرة الدميقراط ّية والدولة املدن ّية ،ومحاربة وتشويه
مرشوع الخالفة اإلسالم ّية ...صناعة مجالس وهيئات عسكريّة
ممثّلة للثورة ...محاولة ربط من ميكن ربطه من قادة الث ّوار
بالدول الغرب ّية مبارش ًة ،أو بعمالئها من الدول املجاورة ،عن
السيايس ...إرهاق أغلب الكتائب واأللوية يف معارك
طريق املال
ّ
السيايس
جانبية ،بدل التفكري بالنفاذ إىل العاصمة ...التحريض
ّ
واإلعالمي واملزاحمة عىل الدنيا مام دفع إىل أكرب فاجع ٍة منيت
ّ
بها الثورة ،وهي االقتتال املحزن الذي يحدث بني الث ّوار ...وعىل
محاوالت لربط املجالس املحل ّية -
ٌ
االجتامعي متّت
الصعيد
ّ
الثوريّة والخدم ّية  -يف املناطق املح ّررة باالئتالف والخارج عرب
شمعة الدعم واملساعدات ،واستغالل ذلك سياس ًّيا لدعم مرشوع
ّ
الدولة املدن ّية الدميقراط ّية )....أ .ه.
ثم يوضح ما أحدثه هذا من مشاكل وأزمات عىل األرض (وأ ّما
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انعكاس هذه األفعال التي يقوم بها الغرب عىل واقع الثورة ،فقد
متثّل بعد ٍد من املشاكل واألزمات التي نتجت عىل األرض ،ومنها:
قسم ال بأس به من الجامعات املجاهدة عىل مسألة الدعم
اعتامد ٍ
الخارجي (املايل والعسكري) لبدء األعامل القتال ّية ...انشغال
مم
قسم آخر من الجامعات املجاهدة بإدارة املناطق املحررةّ ،
يرهقها ويح ّملها أعباء تفوق طاقاتها ...انحراف بعض الجامعات
املقاتلة عن هدف وجودها ،وهو مقاتلة النظام وإسقاطه،
التكسب والربح املا ّدي
وتح ّولها إىل القيام بأعاملٍ الهدف منها
ّ
بالدرجة األوىل ...االقتتال الذي يحصل بني املقاتلني ،إضاف ًة
إىل سوء األوضاع املا ّدية وشدّ ة انهامر براميل املوت وصواريخ
اإلعالمي الكبري ،وترصيحات
النظام عىل رؤوس الع ّزل ...الضغط
ّ
املعارضني العلامن ّيني و(اإلسالم ّيني املعتدلني) ،وبعض قادة الث ّوار
املل َّمعني ،وبعض العلامء ،جعل بعض الناس يصدّ قون أنّه بدون
أي تغيريٍ مرج ّو ...سوء فهم كثريٍ من الجامعات
الغرب لن يحدث ّ
والهيئات لإلسالم ،وسوء تطبيقها له ،وأخطاؤها الكثرية باسمه،
ً
متكامل واضح املعامل ...وجود ما
وعدم تقدميها مرشو ًعا إسالم ًّيا
سبق ذكره من املشاكل والعقبات عىل أرض واقع الثورة ،وسوء
مرض ممن ال تزال يف
األوضاع املعيش ّية ،جعل الذين يف قلوبهم ٌ
نفسه روح التأييد للنظام املجرم ،جعلهم يطلّون برؤوسهم)...
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أ .ه .ويرشع يف وضع الثوابت واملرتكزات التي يجب العودة
سيايس مطروحٍ أن يجمع
أي مرشوعٍ
لها ،ومنها...( :لن يستطيع ّ
ٍّ
ويلم شعثها ،ويو ّحد قواها ،بعدما عبث
شتات الثورة السوريّةّ ،
بها العابثون ،وبعرث من ق ّوتها املاكرون سوى مرشوع الخالفة
كل مسلم ...إن هذا املرشوع له
اإلسالم ّية الذي ينبض به قلب ّ
طريقته الرشعية الواضحة التي سلكها رسول الله صىل الله عليه
وسلم يف إقامة دولة اإلسالم األوىل يف املدينة املن َّورة .وهي تقوم
عىل وجود الحاضنة الشعبية إلقامة الخالفة الراشدة ،وينطبق
يبق بيت
عليها رسالة مصعب ريض الله عنه للرسول ﷺ»:مل َ
يبق بيت يف سوريا
يف املدينة إال وفيه ذكر اإلسالم» ،حيث مل َ
إال وفيه ذكر الخالفة .وتقوم عىل وجود قيادة سياسية من أهل
الدعوة املؤمنني الذين أعدوا أنفسهم ملهمة الحكم مبا أنزل الله؛
ليكونوا كام كان حال املهاجرين مع الرسول صىل الله عليه وسلم
يف مكة ،ووجود قيادة عسكرية من أنصار الله املؤمنني من أهل
القوة واملنعة ليكونوا كأنصار رسول الله صىل الله عليه وسلم
يف املدينة؛ ليتم بهام م ًعا إسقاط النظام السوري املجرم وإقامة
دولة الخالفة الراشدة التي تحكم مبا أنزل الله )...أ .ه .حتى يصل
لوضع خطوات عملية يف الحل (اإلعالن الرصيح من قبل جميع
الث ّوار وقادتهم وأصحاب الفعال ّيات االجتامع ّية ووجهاء الناس
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أن مرشوعنا هو ليس دول ًة علامن ّية ،وال دول ًة مدن ّي ًة دميقراط ّي ًة
مبرجع ّي ٍة إسالم ّية ،وال أيّة حكوم ٍة إسالم ّي ٍة رشيدة ...بل هو
خالف ٌة خالف ٌة خالفة ،تكون عىل منهاج النب ّوة ...اإلعالن الرصيح
الوطني وائتالف املعارضة وهيئة األركان ال ميثّلون
أنّ املجلس
ّ
الثورة يف يشء ...قطع العالقات بالكامل من قبل السياس ّيني
املخلصني والعسكريّني مع الدول الغرب ّية وعمالئها من حكّام
العرب واملسلمني ،ومع املنظّامت السياس ّية التابعة لهذه الدول
السيايس القذر القادم من
وعمالئها ...االنفكاك التا ّم عن املال
ّ
كل من
دول الغرب وعمالئها ،والجهات التابعة لهم ...اعتبار ّ
يقف يف وجه مرشوع الخالفة هو خائ ًنا لله ولرسوله وللمؤمنني...
عىل املخلصني من الث ّوار يف الكتائب واأللوية نبذ قياداتهم
ٍ
قيادات نظيف ٍة بها ،تسري
العسكر ّية املرتبطة بالخارج ،واستبدال
بهم مع املخلصني نحو نيل رضوان الله تبارك وتعاىل ،وتشكل
مجلسا عسكر ًيا قو ًيا كفؤًا يقودهم...
هذه القيادات النظيفة
ً
إعطاء من سبق ذكرهم من قادة الثوار وأهل القوة النرصة لحزب
التحرير وقيادته ،واجتامع أهل الحل والعقد من قضاة وعلامء
ووجهاء الناس ،اجتامعهم عىل تأييد الحزب وقيادته بصدق
وإخالص  -ألنه ميتلك مرشو ًعا واض ًحا للدولة مستمدً ا من كتاب
الله وسنة نبيه ،كام أنه األقدر عىل كشف املؤامرات التي تحاك
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ضد املسلمني ،باإلضافة إىل خربته يف السياسة الدولية  -والسري
خلف هذه القيادة ٍ
بثبات إلقامة هذا املرشوع العظيم ،مرشوع
الدولة اإلسالمية ،الخالفة الراشدة ،أسو ًة باألوس والخزرج عندما
بايعوا رسول الله صىل الله عليه وسلم بيعة الحرب ونرصوه،
فأكرمهم الله بأن ألّف بني قلوبهم ،وأقام دولة اإلسالم عىل
أيديهم ،بعد أن كانوا متف ّرقني متناحرين يرضب بعضهم رقاب
بعض ،وبعد أن كانت تربطهم باليهود عهو ٌد ومواثيق ،بينام كان
اليهود يوقعون بينهم العداوة والبغضاء )...أ .ه .ويتابع...( :
زمن
علم أنّنا يف حزب التحرير نعدّ العدّ ة لتلك اللحظة منذ ٍ
ً
بعي ٍد ،وقادرون بعون الله تعاىل عىل حشد الدعم والتأييد لدولة
اإلسالمي ،بصو ٍر وأشكالٍ
الخالفة الناشئة من جميع بلدان العامل
ّ
عديدة ...فاملسلمون يف العامل ينظرون بحرق ٍة إىل الشام ،عقر دار
اإلسالم )...أ .ه.
يف 2015/10/31م يُذكِّر «حزب التحرير والية سوريا» الناس
والثائرين مبا ينقصهم فيقول...( :إن صمودكم هذا أصبح مصدر
خوف الغرب والرشق؛ ألنهم يعلمون أن اإلميان بالله وحده هو
الذي يجعلكم ً
أبطال ،وأنكم تحتسبون عند الله استشهاد أوالدكم
وآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم ...ودمار بيوتكم وخراب معيشتكم،
وتبتغون جنته وتخافون عذابه؛ ولكن الذي ما زال ينقصنا حتى
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نحقق االنتصار والغلبة عىل عدونا إمنا هو تبني مرشوع واضح
منبثق من عقيدة اإلسالم ،مرشوع الخالفة الراشدة التي برش بها
رسول الله ﷺ أنها ستكون بعد الحكم الجربي الذي نعيشه
اليوم .فلنرس عىل طريقة رسول الله ﷺ التي يوجب الله علينا
التقيد بها ،ولتتوحد قوتنا مع حاضنتنا الشعبية إلقامة الخالفة بعد
أن صارت رأيًا عا ًما .هذا وقد قدَّ م حزب التحرير لألمة اإلسالمية
مرشوع دستور لدولة الخالفة مستن َبطًا جميعه من املصادر الرشعية
املعتربة ،وهذا املرشوع ال زال بحاجة إىل أنصار كأنصار رسول
الله ﷺ يتوحدون عليه ،وخاصة بعد أن صارت الخالفة الراشدة
مطل ًبا ألهايل الشام عامة ،ومطل ًبا لألمة اإلسالمية جمعاء .قال
َ ۡ ُ ٓ ْ َ َّ َ َ
ۡ
رية َأنَا ۠ َو َمن َّٱت َب َ
ع بَ ِص ٍَ
ٰ
تعاىل  :قُل َهٰ ِذه ِۦ َسب ِ ِ ٓ
ن
ع
يل أدعوا إِل ٱللِۚ
ِ ۖ
ِ
َ ُ ۡ َ ٰ َ َّ َ َ ٓ َ َ ۠ َ ۡ ُ ۡ
شك َِني  ) ١٠٨أ.ه.
وسبحن ٱللِ وما أنا مِن ٱلم ِ
يف 2015/12/16م ،يطلق «حزب التحرير والية سوريا» عن
طريق مكتبه اإلعالمي حملته« :بحبل الله ال بحبائل الغرب»
لسبب جوهري يذكره...( :ال شك أن الغرب الكافر يعمل ليل نهار
عىل منع عودة الخالفة الراشدة عىل منهاج النبوة ،ويستخدم يف
ذلك كل أدواته وأساليبه إلجهاض ثورة الشام املباركة ،وحيث
أن الغرب الكافر يعمل عىل تجميع الفصائل خلف قيادة
سياسية عميلة تخوض فيام بعد غامر مفاوضات نقل السلطة
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للوصول إىل الحل السيايس املعدِّ عىل الطريقة األمريكية والذي
يجهض ثورة الشام ،ويهدر تضحيات املسلمني ،ويثبت العلامنية
كنظام مفروض عىل املسلمني تحت مسمى حل األزمة ،وغريها
من املسميات التضليلية؛ لذلك فإننا يف حزب التحرير والية
سوريا نعلن عن إطالق حملة« :بحبل الله ال بحبائل الغرب» من
أجل تركيز فكرة (التوحد واالعتصام برشع الله سبحانه) كحل
وحيد لثورة الشام ،وتبيان خطر (الحل السيايس) الذي تحاول
أمريكا وعمالؤها فرضه عىل أهل الشام ،وما سينتج عنه من
مصائب وقضاء عىل الثورة املباركة )...إ.ه.
وكان من شعارات الحملة:
من زعم أنه معتصم بحبل الله :عليه أن يقطع حبائلالغرب وعمالئه.
إن بداية الغرق يف مستنقع التنازالت :مجرد التفكري بحضوراملؤمترات التي يرعاها الغرب الكافر وأذنابه.
بحبل الله ال بحبائل الغرب ،حملة تدفعكم لتعيدوا سريةصحابة رسول الله  يف الصرب والثبات حتى تحقيق وعد
الله.
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حبائل الغرب حبائل شيطانية فاقطعوها. بحبل الله ال بحبائل الغرب ،حملة تضعك عىل طريقرسول الله فتسري بك إىل مرضاة الله.
يف 2016/4/19م يقول «حزب التحرير والية سوريا»...( :م ّرت
خمس سنوات عىل ثورة الشام املباركة ،حملت يف ط ّياتها جرا ًحا
وطعنات ،كام أنها أظهرت ً
آمال وبُرشيات ،فظهر فيها معدن األمة
الذي غاب رد ًحا من الزمن ،فوجدنا يف الشام أ ّمة ال تستكني ،تعطي
وتبذل نرصة لهذا الدين ،أمة ال ترىض الدنيئة ،وال تسكت عىل
خطيئة )...أ .ه .حتى يقول( :إننا إخوانكم يف حزب التحرير
والية سورية مدركون أن حقيقة الرصاع هي أنه بني مرشوعني ال
ثالث لهام؛ وأن فسطاط اإلميان ال بد أن تتوضح معامله ويتاميز
عن فسطاط النفاق ،وثورة الشام بفضل الله هي الكاشفة .وقد
عاهدنا الله عز وجل أن نكون حر ًاسا أمينني لإلسالم نبلور أفكاره،
ونكشف خطط املتآمرين عليه ،ونقول الحق ال نخىش يف الله
لومة الئم .ونعمل مع املخلصني من أبناء أمتنا وفق طريقة
الرسول ّ
صل الله عليه وسلّم من أجل استئناف الحياة اإلسالمية
بإقامة الخالفة الراشدة عىل منهاج النبوة؛ خالفة لكل املسلمني
وليست خالفة حزب أو جامعة أو فصيل .تجمع الجهود وتوحدها
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لتحقيق عزنا وفوزنا وخالصنا يف الدنيا واألخرة )...إ.ه.
يف 2016/10/3م ،تأيت رصخة «حزب التحرير والية سوريا»
مدوي ًة مستنكرة مستغربة بأن بوصلة الثورة قد انحرفت أو أنها
مؤذنة باالنحراف يف نرشة تحت عنوان «حتى ال تفقد الثورة
بوصلتها!» فيقول...( :عندما تقرتب الثورة من إكامل عامها
السادس ،وترتاكم فيها األخطاء ،وتكرث االنحرافات وال ُينكَر عىل
املخطئني ،وال يؤخذ عىل أيدي الظاملني ...فاعلم أن بوصلة الثورة
قد بدأت باالنحراف.
عندما ينهزم البعض من داخلهم ،ويصلون إىل قناعة أنّنا ال
نستطيع إسقاط النظام بدون إذن ودعم ورىض الدول الغربية،
وأنه ال ثورة بغري دعم ،مع أن الثورة حققت من غري دعم أضعاف
ما حققته بعد الحصول عىل الدعم الذي ما ُقدِّ م للثورة إال لحرفها
عن مسارها ومصادرة قرارها ،وربطها بالدول اإلقليمية العميلة
متهيدً ا إلنهائها ... ،فاعلم أنّ بوصلة الثورة قد بدأت باالنحراف.
عندما تتناسب فتاوى الرشعيني مع إمالءات الداعمني
وتوجيهاتهم ،وتُستخدم هذه الفتاوى لتربير كل تنازل ومترير
كل عمل يهدم الثورة باسم «املصالح والرضورات»  ...فاعلم أن
بوصلة الثورة قد بدأت باالنحراف.
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عندما ال ندرك أهمية وجود مرشوع واضح وهدف بَ ّي وطريق
للوصول اليه ،وعندما ال نفكر كيف تسقط األنظمة وكيف تقام
الدول ،فنسري وفق ما يرسمه لنا أعداؤنا ،ونسلك الطريق التي
نظن أنها الخالص وهي هالكنا ،ونحول أنفسنا ألدوات لتحقيق
أهداف ومصالح اآلخرين دون أن ندري ،والله سبحانه وتعاىل
َ َ َّ َ ٰ َ َ ٰ ِ ُ ۡ َ ٗ َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُّ َ َ َ َ
ٱلس ُبل ف َتف َّرق
صرط مستقِيما فٱتبِعوه ۖ ول تتبِعوا
يقول وأن هذا ِ
َ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
َ ٰ ُ ۡ َ َّ ٰ ُ
ُ
ك ۡم َعن َسبِيلِهِۚۦ ذل ِكم وصىكم بِهِۦ لعلكم تتقون ، ١٥٣
بِ
فاعلم أن بوصلة الثورة قد بدأت باالنحراف.
عندما تصبح الدعوة إىل الخري “فتن ًة” ،وكشف املكائد
واملؤامرات “تنظريًا” ،وطرح املرشوع السيايس اإلسالمي
ووهم “ ،والتحذير من تقديم التنازالت وإضاعة
الواضح “كال ًما
ً
الدماء “شقًّا للصف” ،وال يجد الناصح  -الداعي إىل الله عىل
صمم ،بينام يصبح السكوت
بصرية -من آذان القامئني عليها إال ً
عىل الباطل وتزيينه والتصفيق له «حكمة» و»كياسة» ،متجاهلني
َ َّ ُ ْ ۡ َ ٗ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ
قول الله سبحانه وتعاىل :وٱتقوا ف ِتنة ل ت ِصيب ٱلِين ظلموا
ُ ۡ َ ٓ َّ ٗ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب  ،٢٥فاعلم أن
ق
مِنكم خاصة ۖ وٱعلموا أن ٱلل شدِيد ٱلعِ ِ
الثورة قد بدأت بوصلتها باالنحراف )...إ.ه.
حتى يقول...( :والواجب اليوم هو العمل الجاد لتصحيح
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املسار ،وتوجيه القادة ،ومحاسبة املخطئني ،ومحاكمة املجرمني
البائعني تجار الحروب ،وتوحيد صفوف املتفرقني حول املرشوع
السيايس الواضح املستنبط من كتاب الله وسنة نبيه الكريم،
املرشوع الذي ال تفرضه غرف املوك واملوم ،وال متليه سياسات
الدول الغربية ،وال يخضع للهوى وحظوظ النفس ،بل املرشوع
الذي يحفظ الدماء ويصون األعراض ،وينقذ األمة من نري
العبودية للغرب الكافر ،إنه مرشوع الخالفة الراشدة عىل منهاج
النبوة الذي نقدمه لكم نحن إخوانكم يف حزب التحرير...وال
نزال نُ َع ِّول يف ذلك عىل َوعيِكم يا أهلنا يف الشام ،ويا إخواننا
املجاهدين ،وعىل إخالصكم لله وحده وعىل ثباتكم يف امليدان،
فأنتم يف هذا الرصاع بيضة القبان التي تثقل الكفة التي تنحاز
إليها ،وأنتم الذين ستفشلون مشاريع الكفر وتهزمون أزالمه،
وتقيمون مرشوع اإلسالم وتنرصون حملته )...إ.ه.
يف 2016/12/25م ،يخاطب «حزب التحرير والية سوريا»
املسلمني يف الشام عقر دار اإلسالم خطابًا مذك ًرا تذكري الواعي
املدرك لألمور منذ انطالقة الثورة وحتى ما وصلت إليه...( :إن
هذه االجتامعات التي تدار يف أنقرة ،وما نتج عنها من «تسليم»
حلب ،وما يخطط فيها من محاربة ما يسمونه «اإلرهاب» وبدء
املفاوضات ،كل هذا يؤكد أنه قد آن األوان لتعيدوا الثورة إىل
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ثورة أمة ال ثورة فصائل تُباع وتُشرتى ،آن األوان ألن يأخذ
املخلصون دورهم ويقولوا كلمتهم ،آن األوان ألن يدرك األهل يف
الشام أن ما افتقدته الثورة خالل مسريتها هو القيادة السياسية
الواعية املخلصة ،القيادة التي متتلك مرشو ًعا سياس ًيا واض ًحا
منبثقًا من عقيدة «ال إله إال الله محمد رسول الله» ،وإن هذا
ملتوف ٌر لدى حزب التحرير ،والذي يقدم إليكم مرشوع الخالفة
الراشدة مستنبطًا من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله  ،وقد
أثبت خالل هذه الثورة وعيه السيايس وقدرته عىل القيادة ،فقد
كان سبا ًقا يف التحذير مام ُيحاك يف دهاليز السياسة ،وقد ّبي
خطر املال السيايس منذ انطالقة هذه الثورة املباركة ،كام أنه
مل يتوانَ يو ًما عن التحذير من خطر الدور الذي تلعبه الدول
التي تدعي صداقتها لثورة الشام ،وقد صدع بالحق ورفض كل
الهدن التي مهدت ملا ُيخطط له األعداء من هدنة شاملة ،كام
وبي
أنه رفض كل املفاوضات التي جرت بني املعارضة والنظامّ ،
أن تسليم قضايانا ألعدائنا هو انتحار سيايس ،فكان جدي ًرا بعد
كل هذا أن يُعطي املخلصون من الفصائل والفعاليات قيادتهم
لحزب التحرير ،وذلك حفظًا للدماء الزكية حتى ال تهرق إال يف
ً
ووصول بثورة الشام إىل ب ِّر األمان وإنقا ًذا لها من
سبيل الله،
الضياع بعد الخذالن )...أ .ه.
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ثم إن ما سنعرضه اآلن من نرشة «حزب التحرير والية سوريا»
يبني أن عمل الحزب يف سوريا كان وما زال ضمن طريقته ،فهو
ميارس الكشف للمؤامرات التي هي ضمن عمله السيايس الثابت
واملتبنى ،ويظهر استرشافًا وقراءة متميزة للواقع السيايس فيقول
يف 2017/5/7م...( :و ّقعت كل من تركيا وروسيا وإيران ،دول
البغي والعدوان عىل أهلنا يف سوريا ،والراعية للمباحثات بني
النظام املجرم وبعض فصائل الثورة ،يف ختام مؤمتر أستانة الرابع
يوم الخميس 2017/5/4م ،وقعت عىل مذكّرة تنص عىل تحديد
أربع «مناطق خالية من االشتباكات» ،عىل أن يتم تشكيل
«مناطق مؤ ّمنة» )...أ .هـ .حتى يقول -وهو الشاهد من النقل أي
الكشف واالسترشاف والقراءة املتميزة للواقع السيايس..( : -إننا يف
حزب التحرير /والية سوريا نوضح ألهلنا الصامدين يف الشام أنه
من النتائج املرتتبة عىل هذا االتفاق الخطري ما ييل:
-1فتنة جديدة وشق للصف واقتتال ،بداي ًة بني من هو
معارض لالتفاق من الفصائل ومن هو موافق عليه ،ومن ثم بني
من يرىض عنه الغرب ومن هو غاضب عليه.
-2تحويل فصائل الثورة إىل حراس ملناطق النظام كام حدث
يو ًما يف الفوعة وكفريا ،لقمع أي محاولة جادة لتحرك مخلص.
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-3إراحة النظام وتفرغه الستعادة مناطق أخرى.
-4التمهيد لطرح فكرة نزع السالح من املخلصني يف املناطق
املحررة ،وذلك بغية إيجاد مناطق منزوعة السالح.
-5عزل الخارجني عن اإلرادة الدولية والرافضني للحل
األمرييك يف منطقة صغرية لرضبهم والقضاء عليهم.
-6رشعنة استمرار القصف الرويس وقصف التحالف الذي
تقوده أمريكا للمناطق التي ال يسيطرون عليها وقتل املسلمني من
غري تفريق بينهم تحت ذريعة قصف اإلرهابيني.
-7دخول قوات تركية وعربية إىل املناطق املحررة بحجة
الفصل بني النظام واملعارضة لإلرشاف املبارش عىل الفصائل
املرتبطة بها ،وإعادة هيكلتها وتأهيلها لالندماج يف مرحلة تالية
مع جيش النظام )...أ .ه.
ثم يؤكد عىل ثابته يف العمل فيقول...( :فهل نبقى متفرجني
إىل أن يغرس أعداؤنا الخناجر يف قلوبنا ،أم نتحرك برسعة وكفاءة
ملنع تنفيذ بنود هذا االتفاق الخطري ،واألخذ عىل أيدي املتالعبني
بدماء املسلمني ،ومن ثم تبني مرشوع سيايس واضح منبثق عن
عقيدة ال إله إال الله محمد رسول الله ،هذا املرشوع الذي قدمه
لكم حزب التحرير ،واتخاذ حزب التحرير كقيادة سياسية تقود
هدية مجلة الوعي

69

السفينة إىل بر األمان؟  )...أ .ه.
يف 2017/9/21م ،ويف رسالة «حزب التحرير والية سوريا»
لقادة الفصائل يؤصل سبب الداء الذي يكاد يودي بالثورة فيقول:
(...عىل أننا إذا عدنا خطوة أخرى إىل الوراء ،فسنجد أن السبب
الحقيقي الذي قاد الثورة إىل ما هي فيه من تدهور واضطراب،
هذا السبب هو األفكار التي أباحت للثائرين قبول أخذ هذا املال
الحرام ،وأولها الفكرة الرأساملية :الغاية تربر الوسيلة ،متناسني
أن الله سبحانه ال يقبل صالة من غري طَهور ،وال صدق ًة من غُلول!
وثانيها َو ْه ُم تقاطع املصالح مع الدول العظمى ،الذي حشا
عقول كثري من (اإلسالميني) ،وأغفلهم عن حقيقة أنك كفصيل
لست ندً ا للدول ،ولن تكون ،بل ستكون العالقة بينكام إذا قبلت
دعمها عالقة هيمنة وتحكم واستخدام واستغالل! وثالثها فكرة
أننا مستعدون للتحالف مع الشيطان للتخلص من النظام ،ناسني
أن التحالف مع الشيطان سيوردنا املهالك بتكريس هيمنة
النظام؛ وذلك ألن النظام عميل مأجور للشيطان ،وأن الشياطني
ليست منظامت خريية ،بل هي وحوش ضارية ذات مخالب
ُ
وأنياب ،ولن يصيب ُمال ِع َبها إال الحرس ُة والندامة .يَعِ ُده ۡم
َ ُ َ ّ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ٱلش ۡي َطٰ ُن إ َّل ُغ ُر ً
ويمن ِي ِهمۖ وما يعِدهم
ورا  .١٢٠ورابعها فكرة جواز
ِ
التنازل عن الثوابت الرشعية بحجة جلب مصلحة أو درء مفسدة،
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حتى باتت (املصلحة) عند بعض مدّ عي العلم إل ًها يُعبد من دون
الله! وخامسها الفهم السقيم للسياسة الرشعية ،حتى أصبحت ال
تعني عند أصحابها سوى تقديم التنازالت يف دين الله للكفار،
بل وأصبح التخيل عن دين الله ً
كامل وإقامته سياس ًة رشعي ًة!)...
أ .ه.
حل ناجع لجميع مشاكل
حتى يقول...( :أما ما نراه من ّ
الثورة ،ودوا ٍء ٍ
شاف لجميع أدوائها ،وندعوكم فو ًرا إىل أخذه قبل
فوات األوان ،كام دعوناكم سابقًا مرات ومرات ،ومل يقابل كذلك
منكم إال باإلعراض والتجاهل ،فهو التفكري بجدية ومسؤولية
حيال مصري هذه الثورة العظيمة ،واالرتفا ُع إىل مستوى تضحياتها
وحجم خطر أعدائها ،والرشو ُع يف أوىل خطوات السري يف الطريق
الصحيح ،أال وهي إعاد ُة تحديد ثوابت الثورة بدقة ووضوح،
وتقري ُر أنها إسقاط النظام ً
كامل ،والتحرر من نفوذ الغرب
املستع ِمر ،وإقامة دولة األمة ،دولة الخالفة الراشدة عىل منهاج
النبوة ...ثم املسارع ُة إىل فك جميع االرتباطات القامئة بأعداء
الثورة ،عن طريق نبذ املال السيايس القادم منها ،وتقري ُر نبذ
الفرقة واالختالف والتقاتل بني الجميع ،ثم اللقا ُء والتو ّحد جمي ًعا
عىل أساس املرشوع السيايس الواضح املستنبط من الكتاب والسنة
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وامليض قد ًما
الذي نقدمه لكم ،نحن إخوانكم يف حزب التحرير،
ُّ
مع الحزب وبقيادته السياسية نحو إرضاء الله ،وتحقيق أهداف
الثورة ومصلحة األمة وسعادتها يف الدارين ،وإعادة سابق عز
األمة ومجدها التليد )...أ .ه.
ورغم إدراك الحزب للحال الصعب الذي وصلت إليه
الفصائل ،ولكنه ما زال يرص عىل إلقاء طوق النجاة لهم فيقول:
(...أيها القادة ...نعلم أن الفارق بني ما أنتم فيه اآلن وبني ما
ندعوكم إليه ألم ٌر كبري ،وأن اله ّوة بينهام لشاسعة ،ولك ّن االنتقال
رش
بينهام ال بدّ منه ملن أراد النجاة ،ووقاي َة نفسه وأهله من ٍّ
يسه
قادم مستطري ال يبقي وال يذر ،وإنه والله لَيسري عىل من ّ
جل وعال،
الله عليه ،وأىت برشطه الوحيد ،وهو إخالص النية لله ّ
وحسن التوكل عليه ،بعد اليقني بأننا إن نحن نرصناه فسينرصنا
َ
عىل من عادانا ،وإن متاألت علينا الج ّن واإلنس .يٰٓأ ُّي َها َّٱل َ
ِين
َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ ُ
ك ۡم  )...٧أ .ه.
ءامنوا إِن تنصوا ٱلل ينصكم ويثبِت أقدام
وبهذا القدر من النقل من نرشات «حزب التحرير والية
سوريا» يظهر جل ًيا مبدئية الفهم وثبات السري وتناغم خطاب
حزب التحرير والية سوريا بل وتوافقه بشكل دقيق مع خط
الحزب العام وقيادته يف العمل السيايس الفكري.
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ولو أردنا تتبع املزيد لكان علينا تتبع ما أصدره املكتب
اإلعالمي لحزب التحرير يف والية سوريا كذلك ،ولكنني وجدت أنه
مندرج يف ذات السياق متا ًما ،يف رسم الخط املستقيم بجانب الخط
ٌ
األعوج ،ووضوح الفكرة واستقامة الطريقة ،وجالء الهدف الذي مل
يحد عنه الحزب قيد أمنلة بفضل الله تعاىل وحده ،وقد أصدر
املكتب اإلعالمي كام أرشنا أعاله ما يقارب ( )216إصدا ًرا ،وجعل
من ضمن عمله حمالت فكرية مكثفة من مثل :حملة «بحبل الله
ال بحبائل الغرب» ،وحملة «أسقطوا جرمية الهدن واملفاوضات»،
وحملة «إمياننا عدتنا وعتادنا» ،يهدف منها إلعادة تسديد بوصلة
الثورة وضبط مسارها عىل طريقة رسول الله صىل الله عليه وآله
وسلم ،التي ما انفك «حزب التحرير والية سوريا» ومكتبه اإلعالمي
وصول إلصدار املكتب اإلعالمي األخري
ً
عن تبيانها والتذكري بها
لحني كتابة هذا املوضوع يف 2018/4/15م « ُح َّق لطاغية الشام
أن يرفع قبعته ً
إجالل وتقدي ًرا لقادة الفصائل ومرشعني أعاملها»،
الذي تتجىل فيه رصخة النذير وحرقة املتأمل عىل ما آل إليه حال
من زعموا قيادة الثورة ،يستعرض الثورة منذ انطالقتها فيقول...( :
الثورة قد خرجت من املساجد يف املدن الرئيسة ،وكذلك القرى
يف األرياف ،خرجت تُطالب بإسقاط النظام ،الذي رسعان ما
اختار السالح ملواجهتها ،مام اضطرها للدفاع عن نفسها ،وما إن
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م ّرت سنة عىل انطالقة الثورة حتى باتت سيطرة النظام املُجرم
محدودة ال تتجاوز ربع مساحة الشام )...أ .ه .ويتابع...( :حدث
هذا عندما مل يكن يعرف أهل الشام فصائل متناحرة ،وال قادات
مرتبطة ،وال دوالرات مسمومة ،وال هدنًا وال مفاوضات ،يوم أن
انشق عنارص وضباط من جيش النظام ،رافضني الذل والهوان،
ّ
وطاعة من يأمرهم بقتل أبنائهم وأهلهم ،فكانت الثورة قوية
بربها صلبة باستقاللها عن الداعمني ،نقية من فتاوى الرشعيني ،ال
تعرف خطوطًا حمراء وال غريها ،تسري بخطى ثابتة وواثقة بربها
نحو إسقاط النظام )...أ .ه .ويتابع...( :ولعل تآمر األعداء عىل
أهل الشام مل يعد خاف ًيا عىل أحد ...ولكن املُدقق يجد نو ًعا آخر
من األعداء ،م ّمن قدموا خدمات للنظام املُجرم ،ومن خلفه أمريكا،
واملجتمع الدويل ،قدّموها سواء عن حسن نية أو سوء طو ّية؛ علموا
ذلك أم جهلوا ،أولئك الذين تس َّيدوا الثورة سياس ًيا أو عسكر ًيا
فأوردوها املهالك وأعطوا للعدو فوق ما كان يتمناه )...أ .ه .ويتابع:
(...لوال قبول قادة الفصائل بالهدن ،واملشاركة يف مؤمترات ترعاها
دول تساند النظام وتغض الطرف عن إجرامه؛ لينبثق عن هذه
املؤمترات قرارات خفض التصعيد من طرف واحد فقط ،والتي
أيضً ا حذر منها حزب التحرير  -الرائد الذي ال يكذب أهله  -إال
أن تحذيره كان يقابَل باالستهزاء والسخرية تارة ،وتارة بالطعن
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والتشكيك!! نعم ،لقد قدّ م قادة الفصائل خدمات عظيمة لنظام
أسد املُجرم ،مل يكن ليحلم بها لوال غياب الوعي السيايس الذي
بات واض ًحا عليهم ،مام جعلهم يقبلون باملال السيايس القذر
الذي أجربهم عىل أن يبقوا متفرقني ،بل ومتقاتلني بني الفينة
واألخرى ،ليس هذا فحسب ،بل جعلهم هذا املال أدوات بأيدي
داعميهم وبيادق يحركونها حيث تكون مصالحهم ،ومرة أخرى
يقابل تحذير حزب التحرير من هذا املال املسموم بالسخرية
واالستهزاء!!) أ .ه .ويتابع( :لقد استطاع النظام املجرم أن يأخذ
حمص بداية ليفصل الشامل عن الجنوب ،ومن ثم أخذ حلب،
وبعدها أبعد الخطر عن محيط دمشق بتهجري مدن الريف
كوادي بردى وداريا وبرزة ،وأخ ًريا الغوطة الرشقية ،وكل ذلك
كان بتآمر واضح من املُجتمع الدويل بدوله ومنظامته ،و ُيضاف
لهم قادة الفصائل الذين خذلوا أهلهم وثورتهم وف ّرطوا بثوابتها،
ف ُح ّق لطاغية الشام أن يرفع قبعته ً
إجالل وتقدي ًرا لقادة الفصائل
ومرشعني أعاملها عىل هذا الجميل الذي قدّ موه له؛ وعىل هذا
القبيح الذي قدموه ألهل الشام وثورتهم ،و ُح ّق ألهل الشام أن
يوسدوا أمر هذه الثورة اليتيمة ملن
يلفظوهم لفظ النواة ،وأن ّ
يخىش الله ،ويحمل اإلسالم مرشو ًعا لتطبيقه ،فيعطوا القيادة
السياسية لحزب التحرير عىل مرشوع الخالفة الراشدة ،فيعيدوا
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فتنقض عىل نظام
ّ
لثورتهم أ َلقَها ،فتعود من جديد :هي لله،
أسد فتسقطه وتقيم حكم اإلسالم عىل أنقاضه خالفة راشدة
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ َّ
ج
يبوا ِلِ
عىل منهاج النبوة .قال تعاىل :يأيها ٱلِين ءامنوا ٱست ِ

َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ
َول َّ
ي ٱل َم ۡرءِ
ِلر ُسو ِل إِذا دعكم ل ِما ييِيكمۖ وٱعلموا أن ٱلل يول ب
َ
َۡ
َ َّ ُ ٓ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ون  ).٢٤أ .ه.
َوقلبِهِۦ وأنهۥ إِلهِ تش

بعد هذا العرض املستفيض ،يظهر لنا ثبات الحزب وفهمه
خصوصا ،وصدقًا برغم عدد
للثورات عمو ًما ،وللثورة السورية
ً
الصفحات نرى أننا مل ِ
نوف البحث حقه ،ففي نرشاتنا الكثري لو
أردنا نقلها هنا لنا َء كتيِّ ٌب بحمله ،لكن قلبنا الصفحات والصفحات
لنقتبس منها ،جوهر موقف حزب التحرير ،من الثورات عمو ًما،
خصوصا.
والثورة السورية
ً
لقد كان دور حزب التحرير يف سوريا دور ال َّن ِذي ُر الْ ُع ْريَان كام
جاء يف حديث الرسول  عن أيب موىس ريض الله عنه ،عن
النبي ﷺ قال« :إِنَّ َمث َِل َو َمث ََل َما َب َع َث ِن َي اللَّهُ ِب ِه كَ َمثَلِ َر ُجلٍ
أَ َت َق ْو َمهُ َ ،فق ََالَ :يا َق ْو ِم إِ ِّن َرأَ ْي ُت الْ َج ْي َش ِب َع ْي َن َّيَ ،وإِ ِّن أَنَا ال َّن ِذي ُر
الْ ُع ْر َيانُ  ،فَال َّن َجا َءَ ،فأَطَاعَهُ طَائِ َف ٌة ِم ْن َق ْو ِم ِهَ ،فأَ ْدلَ ُجوا فَانْطَلَقُوا َع َل
ُم ْهلَ ِته ِْمَ ،وكَ َّذ َب ْت طَائِ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َفأَ ْص َب ُحوا َمكَانَ ُه ْم ،ف ََص َّب َح ُه ُم الْ َج ْي ُش
َفأَ ْهلَكَ ُه ْم َوا ْج َتا َح ُه ْمَ ،ف َذلِكَ َمث َُل َم ْن أَطَا َع ِني َواتَّ َب َع َما جِ ْئ ُت ِب ِه،
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َو َمث َُل َم ْن َع َص ِان َوكَ َّذ َب َما جِ ْئ ُت ِب ِه ِم َن الْ َح ِّق»...وأصل (ال َّن ِذي ُر
الْ ُع ْريَان) أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعالمهم مبا يوجب
املخافة نزع ثوبه ،وأشار به إليهم ،وهو مرس ٌع نحوهم ،ليخربهم
مبا دهمهم .وإمنا يفعل ذلك طليع ُة القوم ورائ ُدهم ألنه أغرب
منظ ًرا وأبني للناظرين ،وهو أبلغ يف حثهم عىل التأهب للعدو.
أ َّما للعاملني فنقول ما قاله الحزب ،فقوله خري من صياغتنا
وقولنا ،يف الجواب الخاص للشباب يف 2012/9/23م ،ويف جواب
سؤال يف 2013/5/19م ...( :نحن مطمئنون بعودة الخالفة الراشدة
يف الشام أو يف غري الشام ،ونحن مستمرون يف العمل هنا وهناك،
ال نيأس ،وال نقنط من رحمة الله ،فكل يوم مير يق ِّربنا من موعد
إقامتها الذي قدّ ره الله سبحانه ،فيجب أن يدرك الشباب هذا
األمر جيدً ا ...فإن قىض الله أن تكون هنا فتستقر يف الشام ابتدا ًء
فخري ،وإن كان قضاؤه سبحانه أن تكون هناك ثم تصل الشام
وتستقر فيه فخري ،ويف الحالتني هي عقر دار اإلسالم .ومع كل
هذا وذاك ،فإننا مستمرون يف العمل بكل ما وسعنا إىل ذلك من
سبيل حتى يأيت وعد الله ونحن واقفون ،نتطلع بأبصارنا وقلوبنا
وعزامئنا إىل نرص من الله عزيز :فو ٍز يف الدنيا وفو ٍز يف اآلخرة،
وذلك الفوز العظيم.
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إن الله سبحانه أعلم يف أي مكان تقوم فيه خالفة املسلمني،
ورسول الله صىل الله عليه وسلم عمل يف مكة سنوات ،وطلب
نرصة أهل القبائل مرات ،ومل يكن يعلم رسول الله صلوات الله
وسالمه عليه أن الدولة لن تقوم يف مكة ،وال يف أي قبيلة طلب
نرصتها ...وإمنا سيأتيه نفر من املدينة هم يسألون عنه ،ثم بعد
عام يأتيه اثنا عرش يبايعونه العقبة األوىل ،ومن بعدُ يأتيه ثالثة
وسبعون ً
رجل وامرأتان ،يبايعونه عىل النرصة ،بيعة العقبة
الثانية ...وتُقام الدولة يف املدينة املنورة...
إن علينا محاسبة أنفسنا بالنسبة ملا نقوم به من أعامل :أهي
وفق أحكام الرشع دون حيد ،بجدٍّ واجتهاد ،وصدق وإخالص ،أم
أن هناك تقصريًا ...هذا ما نحاسب أنفسنا عليه قبل أن نحاسب
يوم القيامة .وأما النتائج فإذا تحققت رسي ًعا فذلك الفضل من
الله ،وإن تأخرت لوقت يعلمه الله ،فكذلك الحمد لله ،ويف
يصح أن نيأس ،بل
الحالتني فنحن ال نيأس من رحمة الله ،وال ُّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
نحن من أحفاد أولئك الذين قال الله فيهمٰٓ  :
يأيها ٱلِين ءامنوا
ۡ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون  ،٢٠٠وكذلك
ٱص ِبوا وصابِروا ورابِطوا وٱتقوا ٱلل لعلكم تفل ِح
ُ ۡ َ َ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
قال القوي العزيز فيهم :وعد ٱلل ٱلِين ءامنوا مِنكم وع ِملوا

َۡ
َّ ٰ َ ٰ َ
َ
ۡ َ
ۡرض َك َما ۡ
ٱس َت ۡخلَ َف َّٱل َ
ت ل َي ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِف ٱل ِ
ِين مِن ق ۡبل ِ ِه ۡم
ٱلصل ِح ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ َُ َ ّ
َ
َ
َ
ۡٗ
ۡ
ِن ل ُه ۡم د َ
ك َ َّ
ِين ُه ُم ٱلِي ۡ
ٱرت ٰ
ولم
ض ل ُه ۡم َولُ َب ّدِلَّ ُهم ّ ِم ۢن َبع ِد خ ۡوف ِ ِه ۡم أمنا ۚ
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ََ
َُُۡ َ َ ُۡ ُ َ
َ ۡٗ
َ َ َُ َ َ ُ
يا ۚ َو َمن كف َر َب ۡع َد ذٰل ِك فأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
شكون ِب ش ٔ
يعبدون ِن ل ي ِ
َ ۡ ُ ُ ْٓ
َۡ ُ َ
ٱلفٰسِقون  ،٥٥ومن الذين قال الرحمن الرحيم فيهم وٱذكروا
َۡ
ۡ َ ُ َ ٞ
ۡ ُ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ
ك ُم ٱنلَّ ُ
نت ۡم قل ِيل ُّم ۡس َتض َعفون ِف ٱل ِ
اس
ۡرض تافون أن يتخطف
إِذ أ
َ
َ
َ
َ َ َّ ُۡ
ُ
ُ
ُ
اوىٰك ۡم َوأيَّ َدكم ب َن ۡصه ِۦ َو َر َزقكم ّم َِن َّ َ
ف َ
ت لعلكم
َٔ
ٱلط ّيِبٰ ِ
ِ ِ
َۡ ُُ َ
ون  ،٢٦فليس فقط «يؤوينا» بل «ويؤيدنا بنرصه»،
تشكر

وكذلك «يرزقنا من الطيبات» ،فالحمد لله رب العاملني...

إننا لن ندَّ خر وس ًعا يف العمل هنا وهناك ،يف الشام ويف غري
َّ
الشام ،وقلوبنا مطمئنة بذكر الله وبنرصه يف الدنيا واآلخرة إِنا
ۡ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ
نص ُر ُسلَ َنا َو َّٱل َ
َلَ ُ ُ
ِين َء َام ُنوا ْ ِف َ
وم ٱل ۡش َه ٰ ُد ،٥١
ٱلي ٰوة ِ ٱدلنيا ويوم يق
فجدُّ وا واجتهدوا وتحركوا حركة املطمنئ بذكر الله ،الواثق من
ُ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ُ َ
ون قَ ِر ٗيبا  )...أ .ه.
نرص الله القوي العزيز .قل عس أن يك
ويقول الحزب يف نرشته يف 2018/4/5م...( :ال تيأسوا من
رحمة الله ،فالشام ستبقى الشام ،فهي عقر دار اإلسالم :أخرج
ْب ُه ْم
أحمد يف مسنده َع ْن ُج َب ْ ِي ْب ِن نُف َْيٍ ،أَنَّ َسلَ َم َة ْب َن نُ َف ْيلٍ  ،أَخ َ َ
أَنَّهُ أَ َت ال َّنب َِّي ﷺَ ،فق ََال لَهُ ال َّنب ُِّي ﷺ« :أَ َل إِنَّ ُع ْق َر َدا ِر الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
الشَّ ا ُم» .ويف رواية نعيم بن حامد يف الفنتَ ،ع ْن كَ ِثريِ بْ ِن ُم َّر َةَ ،ق َال:
َق َال َر ُس ُول اللَّ ِه ﷺُ « :ع ْق ُر َدا ِر ْال ِْس َل ِم بِالشَّ ِام» ...فإن حزب
التحرير ،الرائد الذي ال يكذب أهلهٍ ،
ماض يف عمله مع األمة
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ومن خاللها ،وهو ثابت عىل الحق بفضل الله ،مل يغري ولن يغري
َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ
َّ َ
ٱلضل ٰ ُل ۖ،
ٱل ّ ِق إِل
فكرته وطريقته ،ألنهام الحق ،فماذا بعد
وهو قوي بربه ،عزيز بدينه ،يرضع إىل الله العزيز الحكيم،
ْ
ُ
أن يتحقق وعد الله عىل يديه َ و َع َد َّ ُ
ٱلل َّٱل َ
ِين َء َام ُنوا مِنك ۡم

َۡ
َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ۡرض َك َما ۡ
ٱس َت ۡخلَ َف َّٱل َ
ت ل َي ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِف ٱل ِ
ِين مِن
وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
َق ۡبل ِ ِه ۡم وأن تتحقق برشى رسول الله ﷺ للحزب وأهله ،وكافة

املسلمني ،أخرج أبو داود الطياليس عن ُح َذيْ َف َة قالَ :ق َال َر ُس ُول
اللَّ ِه ﷺ ...« :ثُ َّم تَكُونُ َج ْ ِبيَّ ًةَ ،ف َتكُونُ َما شَ ا َء اللَّهُ أَنْ تَكُونَ  ،ثُ َّم
َي ْر َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء أَنْ َي ْر َف َع َها ،ثُ َّم تَكُونُ ِخ َل َف ٌة َع َل ِم ْن َهاجِ ال ُّن ُب َّو ِة»،
ثُ َّم َسك ََت .وأخرجه أحمد بلفظَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه ﷺ ...« :ثُ َّم
تَكُونُ ُملْكًا َج ْ ِب َّي ًةَ ،ف َتكُونُ َما شَ ا َء اللَّهُ أَنْ تَكُونَ  ،ثُ َّم َي ْر َف ُع َها إِ َذا
شَ ا َء أَنْ َي ْر َف َع َها ،ثُ َّم تَكُونُ ِخ َل َف ًة َع َل ِم ْن َها ِج نُ ُب َّو ٍة» ثُ َّم َسك ََت...
والحزب مطمنئ بنرص الله ،ليس فقط لألنبياء واملرسلني ،بل
كذلك للمؤمنني الصادقني ،وليس فقط يف اآلخرة ،بل يف الدنيا
ٱدل ۡن َيا َو َي ۡو َم َي ُق ُ
ٱل َي ٰوة ِ ُّ
نص ُر ُسلَ َنا َو َّٱل َ
كذلك ،إِنَّا َلَ ُ ُ
ِين َء َام ُنوا ْ ِف ۡ َ
وم
َۡ
ٱل ۡش َه ٰ ُد  ،٥١ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص الله ،ويصيب الذين
أجرموا صغار يف الدنيا ،وعذاب أليم يف اآلخرة ،والله منتقم جبار،
عزيز حكيم ).أ .ه.
إن ما ذكرناه يف هذا الكتيب يُظهر أن ما خطه حزب التحرير
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يف الثورات عموماً ،ويف الثورة السورية خصوصاً شكل وما زال
يشكل برنامج عمل ،يقوم عىل وجود الحاضنة الشعبية إلقامة
الخالفة الراشدة ،التي ينطبق عليها ما قاله مصعب ريض الله عنه
يبق بيت يف املدينة إال وفيه ذكر اإلسالم» ،حيث
للرسول ﷺ« :مل َ
يبق بيت يف سوريا إال وفيه ذكر الخالفة ،ويقوم عىل وجود
مل َ
قيادة سياسية من أهل الدعوة املؤمنني الذين أعدوا أنفسهم
ملهمة الحكم مبا أنزل الله ،ليكونوا كام كان حال املهاجرين مع
الرسول ﷺ يف مكة ،وهذا ،بإذن الله ،متمثل بقيادة «حزب
التحرير» ،وعىل وجود قيادة عسكرية من أنصار الله املؤمنني من
أهل القوة واملنعة ليكونوا كأنصار رسول الله ﷺ الذين أتوه
من املدينة ،ليتم بهذا – حاضنة شعبية وقيادة سياسية وأهل
قوة ومنعة -إسقاط النظام السوري املجرم ،وإقامة دولة الخالفة
الراشدة التي تحكم مبا أنزل الله ...ويسبق هذا ويصاحبه املسارع ُة
إىل فك جميع االرتباطات القامئة بأعداء الثورة ،عن طريق نبذ
املال السيايس القادم منها ،وتقري ُر نبذ الفرقة واالختالف والتقاتل
بني الجميع...
فإن كان هذا ،كانت معية الله عز وجل .وبهذا املنهج وطريقة
التغيري الرشعية ،وبهذه املعية من الله عز وجل ،لن تتغلب قوى
األرض ولو اجتمعت عىل مريد التغيري ،ألن هذه الثورات التي
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قامت يف بعض بالد املسلمني هي ثورات أمة بالدرجة األوىل ،ثم
هي التعبري القوي عن إرادة التغيري عندها.

ْ
َ ٰ َ ۡ َ َ ٓ َ ُ ْ َ ِ َ َّ
ۡ َ ُ
اع ٱللِ َو َءام ُِنوا بِهِۦ َيغفِ ۡر لكم
جيبوا د
قال تعاىل :يقومنا أ ِ
َ
َّ
ُ
َ
ّ ُُ ُ ۡ َُ ۡ ُ
كم ّم ِۡن َعذاب أ ِلم َ ٣١و َمن ل ي ۡ
ب َد ِ َ
اع
جر
ٖ
مِن ذنوبِكم وي ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َّ َ َ
ٓ
َ
ُ
ج ٖز ِف ٱل ِ
ۡرض َول ۡي َس ُلۥ مِن دونِهِۦٓ أ ۡو ِلَا ُء ۚ أ ْو ٰٓلئِك
ٱللِ فل ۡي َس ب ِ ُم ۡع
ِ
َۡ َ
ٱلل َّٱلِي َخلَ َق َّ َ َ
ف َض َلٰل ُّمبني  ٣٢أَ َو ل َ ۡم يَ َر ۡوا ْ أَ َّن َّ َ
ت َوٱلۡرض
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
ٖ ِ ٍ
َ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َّ َٰ
ۡ
ولم يع ِبلقِ ِهن بِقد ٍِر ع أن ي ِـۧي ٱلموت ۚ ب ٰٓ
ك شءٖ
ل ۚ َإِنهۥ ع ِ
ۡ
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ
ع ٱنلَّار أل ۡي َس َهٰ َذا ب َ ّ
قَد ٞ
ِير  ٣٣ويوم يعرض ٱلِين كفروا
ٱل ِقۖ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ َٰ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ْ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
َ ۡ
ٱص ۡ
ب
قالوا ب
ل وربِنا ۚ قال فذوقوا ٱلعذاب بِما كنتم تكفر َون  ٣٤ف ِ
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ُّ ُ َ َ َ
َّ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ۡ
َ
ۡ
جل له ۚم كأنهم يوم يرون
كما صب أولوا ٱلعز ِم مِن ٱلرس ِل ول تستع ِ
َّ
ۡ
َ
َ ۡ َ ٞ
َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َّ َ َ ٗ
َ
َّ
ُ
اعة ّمِن ن َهار ۚ ِۢ بَلٰغۚ ف َهل ُي ۡهلك إِل ٱلق ۡو ُم
ما يوعدون لم يلبثوا إِل س
ۡ َٰ ُ َ
ون ٣٥
ٱلفسِق

سبحانك اللهم وبحمدك ،نشهد أن ال إله إال أنت ،نستغفرك
ونتوب إليك ...ما كان من خري فمن الله وحده ،فالحمد لله ،ومن
ثم من فهم «حزب التحرير» وتربيته ،فالحمد لله ،وما كان من
غري ذلك فمن النفس والشيطان ...والله املستعان .وآخر دعوانا أن
الحمد لله رب العاملني.
هدية مجلة الوعي
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