
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  ،نوهأيھا المسلمون في سوريا، النظام يمكر لإليقاع بين الجيش والشعب فال تمكّ 
  والخالفة ھي طريقكم لحقن دمائكم وحفظ حقوقكم

  

ى اخترع النظام السوري سيناريو ة يقومون دخالء مندسين  وجود يقوم عل دفوعين من جھات خارجي م
إطالق ً  ب وائيا ار عش ين الن اد شرخ ب دف إيج عبالجيش و بھ ي ( الش ة ف ان وزارة الداخلي ة  9/4بي ي الحكوم ف
ة  ،)السابقة اد مطالبين بإقام لفية تحت شعار الجھ ه مجموعات مسلحة لتنظيمات س ووجود تمرد مسلح تقوم ب

دة 18/4بيان وزارة الداخلية في " (اإلرھابيين"ووصفھم بـإسالمية إمارات  ة الجدي ى و.. ).في الحكوم اء عل بن
ا في  دة في درع ام النظام السوري بمجزرة جدي وحي  25/4ھذا السيناريو المفبرك والمكشوف ق في تطور ي

وة المفرطة  ة، واستعمال الق ة منطق اطق االحتجاجات، منطق بإرادة استعمال الحسم العسكري واألمني في من
ه ي مواجھت ر إرادة الشعب ف لفية فتحتَ . ليكس ات س اك مجموع تار أن ھن ارة  س ي إعالن إم روع ف وي الش تن

ه  ه أن ذكر في كري ي ان عس وري صدر بي ام الس ن النظ از م المية، وبإيع واطنين «إس تغاثات الم تجابةً الس اس
ع  ل والتخريب والتروي ات القت واألھالي في درعا ومناشدتھم القوات المسلحة ضرورة التدخل ووضع حد لعملي

إلى ] 25/4االثنين [، قامت وحدات الجيش بالدخول صباح اليوم التي تمارسھا المجموعات اإلرھابية المتطرفة
د . »مدينة درعا إلعادة الھدوء واألمن والحياة الطبيعية إلى المواطنين أما عن كيفية إعادة الحياة إلى طبيعتھا فق

ة ارتكا ة القمعي وى األمني وي الق ا تن ى م ة عل ا والتعمي دة لعزلھ اء واالتصاالت عن البل م قطع الكھرب ن ت ه م ب
ل العشرات . مجازر اه وقت ات المي ار عشوائياً وضرب خزان إطالق الن ة ب وى األمني ذه الق وبالفعل فقد قامت ھ

  .وجرح أضعافھم واعتقال المئات للتحقيق معھم وانتزاع المعلومات منھم للقضاء على رؤوس االحتجاجات
  

ى  السوري إن ھذا السيناريو يكشف خطة النظام ة استخدام الجيش إل في اإليقاع بين الجيش والشعب وني
ى  هجانب ة القضاء عل ة الشعب بحج ي مواجھ اب(ف ه عن )اإلرھ ام بقول ذا النظ دى ھ اه ل ذا االتج زز ھ ، ويتع

  .المظاھرات الحاشدة إنھم قلة مأجورة ليبيح لنفسه وأمام المجتمع الدولي قتلھم من غير رحمة
  

ا ادّ  ام السوريإن م اه النظ تالق ع ه األب( ،محض اخ ذا التضليل درج علي ل ھ ب  ).مث ذا بغري يس ھ ول
وتمن عليه، وھو مكشوف العورة حتى  ة الت ه إالورق يس نيالوصوليمن  ضعاف النفوس ، وال يسير مع ، فل

بل متظاھرون فيھم المستضعفون من الرجال والنساء  ،)إرھابية(مسلح وال جھات  ھناك من مندسين وال تمردٍّ 
ه سوى أمام جبروت ھذا النظام  الذين ال يملكون حيلةً  والولدان ا تثبت ذا م مواجھته وھم عزل وليس العكس، وھ

  .وقائع األحداث اليومية
  
ين من  ومخططه القذر خبيثةال إننا أمام خطة النظامو اع ب ة أاإليق اء األم ائھمإوبن الجيش من  خوتھم وأبن
  :مخلصين  سبحانه وتعالى بالقول )ضباطاً وأفراداً (لى الجيش نتوجه إ
 ؤمنين، وإ ل كل شيء عدو  ولرسوله وللم د أن يتخذإن النظام السوري ھو قب ه يري ه لقمع كن م أداةً ل
  .الشعب السوري المؤمنمن خوتكم إأھلكم و
 وقد قال رسول هللا نه ال يجوز شرعاً إطاعة أوامر النظام في قتل المسلمين فھذه معصية كبيرة إ » ال

  .)الدارقطني رواه( »طاعة لمخلوق في معصية الخالق
 وما آثار التعذيب التي تظھر . أفراده وليس الناسضباط الجيش وبقتل  أمرھو الذي ي السوري ن النظامإ

ى أن سبب تلھم ھو عدم انصياع على بعض الجثث إال أكبر إشارة إل ى  هألوامر ھمق ذا عل اس، وھ ل الن في قت
  .عكس ما يصوره النظام

 ره) ضباطاً وأفراداً ( الجيشإبعاد درج على ن النظام إ ذ أوام يھم تنفي يھم  .عن أھاليھم ليسھل عل ا عل وھن
  .أن يعلموا أنما يقتلون بھذه الخطة الماكرة أھالي بعضھم

 ار «) إسرائيل(أن السالم مع ) الد والولدالو(ح األسد ن النظام يريد السالم مع يھود، وكثيراً ما صرّ إ خي
بجّ ؛ لذلك فإن »سالم الشجعان«وأنھما يريدان » استراتيجي ة ومقاومةح ت ه نظام ممانع ة  دجلٌ  النظام أن ال قيم

  .له



 دةً  بجيشه ن النظام ما خاضإ اً واح ه شرف استرداد أرض فلسطين فضالً عن الجوالن  حرب تجعل ل
يھود ويقيمون عليه منتجعاتھم، بل على العكس من ذلك فإنه استعمله في حروب من  فاقشذاذ اآل الذي يرتع فيه

ل وخارجية في لبنان وفي العراق لمصلحة أسياده في الواليات المتحدة األميركية،  يستعمله اآلن في الداخل ليقت
  ".مكافحة اإلرھاب"أھله تحت حجة 

  ليحه أو الجيشإن النظام قد أضعف هضعف تس أ من وات الخاصة  وأنش  امنھ( والحرس الجمھوريالق
ي  ة الت ة الرابع دالفرق اھر األس ا م كّ و ،)يقودھ ا لش ام منھم ة النظ وة ضاربة لحماي ة انقالب ق ن أي محاول ة م ي

اس . الستالم الحكم قد يقوم بھا الجيش نفسه ونشر األجھزة األمنية القمعية إلحصاء أنفاسه تماماً كما يحصي أنف
  .الناس

 ذاالفرار  )ضباطاً وأفراداً (الجيش المطلوب من  ليس الي ،لمجرد العصيان وعصيان األوامر ھك  وبالت
ه ضباط مخلصون   مبل عليھ ،للقتل منفسھأ ضيتعر تدبير عمل مخلص  تعالى ولرسوله وللمؤمنين يقوم ب

ةً راشدةً ھا للثلة المؤمنة المخلصة ونالسلطة ويسلم ون بهولرسوله وللمؤمنين يأخذتعالى  الواعية لكي تقيم خالف
  .تحكم باإلسالم وتعلن الجھاد وتضم بالد المسلمين إلى بعضھا

  
ضباطاً (السوري،  استخدام السالح ضد الجيش أن يعلموا أنه ال يجوز، فإن على المسلمين وفي المقابل

ذون خطة ) وأفراداً  ذا ينف م بھ م، وألنھ ام وأخوال لھ ى ألنھم آباء وأبناء وإخوة وأعم تمالة الجيش إل النظام باس
د الجيش ألف سبب وسبب  م، فعن وةً لھ جانبه، بل عليھم أن يعملوا ھم على استمالتھم إلى جانبھم وأن يجعلوه ق

ه ى النظام وألف سبب وسبب ليقف مع أھل رد عل ون عن . للتم م بضربھم للجيش يتخل وا أنھ يھم أن يعلم وعل
وفي الوقت نفسه يقعون في المصيدة التي دبرھا النظام  ،النظام البائسامتالكھم للقوة التي تعينھم في تغيير ھذا 

اءھم من عناصر  اءھم وإخوتھم وآب أمروا أبن ل أن ي لإليقاع بين الجھتين، وكذلك على المسلمين أن يوصوا، ب
الى الجيش أن ال ينصاعوا ألوامر النظام بقتل المسلمين ألن ھذا من أكبر الكبائر ويستحقون عليه غضب هللا  تع

  .عليھم في الدنيا واآلخرة
  

  أيھا المسلمون والضباط في سوريا
وه من أقد  ھوإن النظام السوري ال يملك لكم إال المكر واإلجرام، و ى إخضاعكم، فال تمكن ره عل جمع أم

ا  اً كم لذلك، وليس إال اإلسالم ھو الذي يعصم دماء المسلمين وغير المسلمين في سوريا، تمام  عصمھا من قب
ى نفس  ينح روم التي كانت عل د مع جيوش المسلمين ضد جيوش ال ن الولي وقف نصارى حمص أيام خالد ب

نھم اب هللا. دي ة بكت ام مبارك الد الش الى وب بحانه وتع ودة بأحاديث رسول هللا س فباإلسالم يجب أن  .، وموع
وباإلسالم يجب أن ينصر  ،النظامَ  باإلسالم يجب أن يواجه الناسُ يعصم الجيش والناس دماء بعضھم بعضاً، و

  .أھل القوة من الجيش الفئة المخلصة التي تعمل إلقامة دار اإلسالم بإقامة الخالفة الراشدة
  

  أيھا المسلمون والضباط في سوريا
الىكم أمر فلتحزمواإال اإلسالم،  ن سوريا بلد إسالمي، وال يليق بهإ بنصرة  على إرضاء هللا سبحانه وتع
اج  ،حزب التحرير دعوھم إليهيأن ال حل جذرياً إال بما وليعلم الجميع دينه،  فھذه ھي الدعوة الصادقة التي تحت

  ...على اإلسالم إلى عزائم صادقة ونفوس صافية
  

الىمخلصاً  دينه مذكّ  حزب التحريرإلى ھذا يدعوكم  ه تع ِ : راً إياكم بقول َّ ِ تَِجيبُوا  وا اْس ِذيَن َءاَمنُ ا الَّ يَاأَيَُّھ
ُسوِل    .إَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكمْ َولِلرَّ
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