
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إقامة الخالفة اإلسالميةكم بعثات الغرب وقراراته عن نَّـ ال تلفت ،يا أهلنا في سوريا

نسان يف وعقد جملس حقوق اإل  م،18/08/2011يف   عقد جملس األمن جلسته اخلاصة بشأن سوريا يوم اخلميس
 لتقصي احلقائق سوريا وباشرت زيارة مم املتحدةاأل ودخلت بعثة ،سوريا حول ةجلس م22/08/2011 االثنني يوم جنيف

نؤكد على  حزب التحريروإزاء هذه األحداث فإننا يف  .هذا البيانكتابة مناطق متفرقة منها منذ فجر االثنني وحىت تاريخ  
  مايلي:
لمني واحتالهلا واهليمنة دم اخلالفة ومتزيق بالد املس التارخيي للمسلمني والذي كّرس هعداءو : حنن ندرك حقيقة الغرب أوالً 
مة وكيف رسم سياستها على أساس العداء لإلسالم وقهر األ ،هلم حاكمة أنظمةومتكني  إجيادب وندرك كيف قام .عليها

اليت حتكم بالد املسلمني اليوم هي صناعته وبضاعته هلم، ستبدادية االنظمة فكانت هذه اال ؛وطمس هويتها وتشويه شخصيتها
 هالبناحلكم توريث بمكني نظام حافظ أسد من قبل ومسحت بتمريكا أقامت  ، إذظام احلكم يف سوريانومن هذه األنظمة 

نعم  .سًرا وجهًرا لبنانوالعراق و يران إتركيا و  طريق عمالئها يفبشار، وهي ما تزال تدعمه حىت اآلن بنصحه وتوجيهه سًرا وعن 
 حتركاتهوكل  .ولكنه ال ميلك الشارع،املعارضةيستغل كام وحياول أن من احلالعمالء و ميلك اإلعالم املاكر املنافق إن الغرب 

هم؛ لذلك نقول للمسلمني إن الغرب ماكر يف بالد بقاء نفوذهوتصرحياته تسري باجتاه خطف ثورات املسلمني لتصب يف إ
  خمادع فاجعلوه ال خيدع إال نفسه.

من هيئات الدول هي  ات الدولية وجملس حقوق اإلنسان وغريهاوحمكمة اجلناياملتحدة األمم  يئةمن وهإن جملس األ: اثانيً 
قها ومتنع زّ وترعى مت ،وتعمل ملصلحتها، وتتآمر على الشعوب واألمم وعلى رأسها الشعوب اإلسالمية االكربى ومؤسسا

ا وتساعد على إبقاء سيطرة أسيادها عليها؛ ال حتمل خريًا لذلك نقول للمسلمني؛ ضعوا يف خلدكم أن هكذا منظمات  وحد
  لكم، بل هي من مكر صانعيها، ومكر أولئك هو يبور إن شاء اهللا تعاىل.

: إن هذه اللجنة اليت بدأت تطوف عليكم يف قراكم ومدنكم ال ختتلف يف األهداف عن زيارات السفري األمريكي ثالثًا
رجعوا إىل الوراء قليًال، ماذا فعلت هذه اللجان جتاه املتكررة واملريبة لبعض املناطق، واليت حتدث برعاية النظام السوري نفسه. فا

نستان، والصرب يف البلقان؟ وماذا اجرائم الناتو ضد املسلمني يف العراق وأفغانستان، والروس يف الشيشان، والصني يف تركم
  فعلت جتاه جرائم يهود يف فلسطني ولبنان؟

  أيها المسلمون في سوريا:
الدولية إن أالعيبكم قد وضحت، ودميقراطيتكم الزائفة املؤسسات وأدواته من مثل هذه  قولوا للغرب وصنائعه من احلكام

قد فضحت، فبشار منكم وأنتم أسياده، وحنن ال نريده وال نريدكم، فإن لنا ربًا يهدينا وحيمينا وينصرنا عليكم... قولوا هلم إن 
ال على طريقتكم  صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  عملنا يف خلع بشار وإسقاطه وحماكمته هو هللا، وسيكون على طريقة

  سلمني إال غدرًا.ماليت ال حتوي إال شًرا، وال حتمل لل
نعم، إن املسلمني، وخاصة يف سوريا، يريدون إرضاء اهللا فيما يضحون فيه، يريدون أن تكون طريقتهم يف تغيري احلكم 

هكذا كانت طريقة الرسول  ) بدون أعمال مادية حيتسبون األجر كما احتسبه آل ياسر.سلمية(وها و طريقة شرعية؛ فقد بدأ



ما حيدث هلم من مآٍس إال أكرب شاهد على حسن البداية، األجر عند اهللا يف وما احتساب الناس  صلى اهللا عليه وآله وسلم
كان النظام الغاشم هو   وهلم يف ذلك حفظ البلد من التفتيت ومنع العداوات بني أهله، فصرب ساعة وتزول احملنة. وال عجب إذا

من يدفع الناس إىل استعمال السالح ضده ليربر قتلهم ومتزيق البالد شيًعا ملصلحة أسياده من أمريكا و(إسرائيل). ولكن إذا  
كانت الطريقة شرعية والبداية سلمية، فما هي مكمالت هذه اخلطة؟ فأن تكون ثورة املسلمني يف سوريا سلمية من غري أن 

  خطة جيعل العمل يدور يف حلقة مفرغة وسينتهي حيث بدأ. تكون خطوة يف
من أبنائكم ليقوموا بواجبهم الشرعي جتاه هي إسقاط النظام، وهذه من مهمة أهل القوة من أهل اإلميان فاخلطوة الثانية  أما

ذه الزمرة احلاكمة اجملرمة؛ فهذا ما يطلبه الشرع  دينهم وأهاليهم، فأصّروا على أبنائكم يف اجليش أن يتدارسوا أمرهم ويطيحوا 
. فأن ُيطاَلب بإسقاط النظام هكذا من غري أن ينطلق من منطلق شرعي فسيحبط عملكم وجيعله لصاحل دول ومنهم منكم

. فما هي صلى اهللا عليه وآله وسلمالغرب. إذا فال بد من خطوة ثالثة حىت يكتمل العمل ويصبح شرعًيا على خطى رسول اهللا 
  هذه اخلطوة؟

ن تكون خطوتنا الثالثة (دولة مدنية دميقراطية) ليساعدنا، واهللا يأمرنا أن تكون دولة إسالمية إن الغرب يشرتط علينا أ
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه لينصرنا، فال جمال للمسلمني أن خيتاروا إال ما اختاره اهللا هلم قال تعاىل: 

  .ُهُم اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمِرِهمْ َأْمًرا َأْن َيُكوَن لَ 
  أيها المسلمون في سوريا

صلى اهللا لقد أحيت هذه الثورات يف نفوس املسلمني كثريًا من البشائر، فاألمة موعودة خبالفة راشدة على منهاج النبوة بقوله 
ا، وموعودة بالقضاء على يهود بقوله » ثم تكون خالفة على منهاج النبوة: «عليه وآله وسلم صلى اهللا عليه وآله وهذا أوا

أي المدينتين تفتح «عندما سئل  صلى اهللا عليه وآله وسلموموعودة بفتح روما بقوله » م يهود فتقتلونهمتقاتلك: «وسلم
ويف هذا احلديث ما يدل على أن روما » أوًال يعني القسطنطينية أو الرومية؟ فقال: مدينة هرقل أوًال يعني القسطنطينية

ا بقوله  ،تفتح يف آخر الزمان وى لي األرض إن اهللا ز : «صلى اهللا عليه وآله وسلموموعودة بفتح مشارق األرض ومغار
فكيف يقبل املسلمون مقوالت الغرب يف الثورات ». فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها

جعل بالد الغرب مما جيب أن تفتح ويعمها  صلى اهللا عليه وآله وسلموللرسول كلمة يف ذلك؟! بل أكثر من ذلك فإن الرسول 
  خري اإلسالم وليس العكس.

قول الرسول فيها أن يعملوا معه لتكون سوريا عقر دار اإلسالم فتقوم فيها اخلالفة ويتحقق  يدعو أهله إىل حزب التحريرإن 
. فاخلري ال يطلب إال من أهله، جعلكم اهللا من خرية أهل هذا الزمان. »عقر دار اإلسالم بالشام: «صلى اهللا عليه وآله وسلم

  ندعوكم، فهل بعد هذه الدعوة من دعوة؟! صلى اهللا عليه وآله وسلمفإىل طريقة الرسول  
  

  حزب التحرير              هــ                1432ضان الرابع والعشرون من رم
  والية سوريا                                    م24/8/2011

                            


