
 الرحيم الرمحن هللا بسم

َرَتُكم زعم َمن   َكَذَبُكم  ُنص 

ذ   ال الذي الرائدُ  وَصَدَقُكم  تتبعون؟ فمن ...َأهَلهُ  بُ َيك 

ي مبا وتركيا وإيران روسيا بني الثالثي االجتماع خرج  اتفقت اليت البنود تضمن والذي موسكو" "بيان ُسم
 النظام، إلسقاط وليس "اإلرهاب" حملاربة هي سوراي يف يةاألولو  أن هو أبرزها وكان الثالثة، البلدان عليها

ام، سعياً والنظ املعارضة بني جديدة مبفاوضات والبدء سوراي، يف أزمة يعتربونه ملا العسكري احلل واستبعاد
 للتوصل التفاق بينهما.

 عملية سبق دوق وثوارها، أهلها من حلب ملدينة الشرقية األحياء إخالء عملية خالل االجتماع هذا جاء
 منذ تنفيذه بدأ حلب "تسليم" أن يؤكد مما أنقرة، يف روسيا وبني معارضة فصائل قادة بني اجتماعات اإلخالء
 مت ما لرتتيب جتري معارضة وفصائل أنقرة بني لقاءات عن تسريبات هناك واآلن االجتماعات، هذه انطالقة
 عليها يبدو حيث الداخل، يف جتري اليت االندماجات أخبار يفسر وهذا الثالثي، االجتماع يف عليه االتفاق
 الغريب واملشروع السياسي ابحلل يرضى فمن ومتطرف، معتدل صفني، إىل للفصائل فرز عملية أهنا بوضوح
 .املتطرف فهو احلل هلذا الرافض وأما املعتدل فهو املدنية ابلدولة املتمثل

 عن تمسفر تركيا هي فها ؛جديدة ملرحلة ايةبد حلب "تسليم" من يتخذ الغرب أن واضحاً  ابت لقد
 الغرب يظن واليت املرحلة، هذه يف معلناً  ابت خمفياً  كان  وما الشام، يف املسلمني قتلة صف يف بوقوفها وجهها

 والقتل والتدمري، القصف من ذاقوه الذي كل  بعد الشام أهل على وفرضه السياسي احلل لتنفيذ بداية أهنا
 كما  ونظامه الشام بطاغية احملدق للخطر ومنعاً  الثورة، لسقوط بداية الغرب يعتربها اليت لةاملرح هذه والتهجري،

 .احلكيم العزيز هللا إبذن سريديهم ظنهم ولكن ويظنون، يزعمون

 بداية حبق   اجعلوه بل للثورة هناية هو حلب "تسليم" جتعلوا ال أن الشام يف األهل أيها عليكم الواجب إن
 نفوذ هبا نقطع مرحلة وتعاىل، سبحانه هللا يريدها كما  بل هللا، أعداء يريدها كما  ليس كنل جديدة ملرحلة
 الداعمة ابلدول االرتباط مأساة هبا ننهي مرحلة أبيدينا، قراران بذلك فيكون وثورتنا، بالدان عن الكافر الغرب

 املشروع العظيم، اإلسالم مشروع لتبّن  بداية جنعلها مرحلة دعمتهم، الذين أولئك خذلت من أول كانت  اليت
 .النبوة منهاج على راشدة خالفة عنه بدالً  ونقيم اجملرم النظام نسقط به الذي الواضح
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 سلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:امل أيها

 ما حماربة من فيها خيطط وما حلب، "تسليم" من عنها نتج وما أنقرة، يف تدار اليت االجتماعات هذه إن
 فصائل ثورة ال أمة ثورة إىل الثورة لتعيدوا األوان آن قد أنه يؤكد هذا كل  املفاوضات، وبدء هاب""اإلر  يسمونه

 أن الشام يف األهل يدرك ألن األوان آن كلمتهم،  ويقولوا دورهم املخلصون أيخذ ألن األوان آن وتمشرتى، تمباع
 سياسياً  مشروعاً  متتلك اليت القيادة املخلصة، الواعية السياسية القيادة هو مسريهتا خالل الثورة افتقدته ما

 يقدم والذي التحرير، حزب لدى ملتوفر   هذا وإن هللا"، رسول حممد هللا إال إله "ال عقيدة من منبثقاً  واضحاً 
 الثورة هذه خالل أثبت وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة سبحانه هللا كتاب  من مستنبطاً  الراشدة اخلالفة مشروع إليكم
اك مما التحذير يف سباقاً  كان  فقد القيادة، على قدرتهو  السياسي وعيه  خطر بنّي  وقد السياسة، دهاليز يف ُيم
 تلعبه الذي الدور خطر من التحذير عن يوما يتوان مل أنه كما  املباركة، الثورة هذه انطالقة منذ السياسي املال

طط ملا مهدت اليت اهلدن كل  ورفض ابحلق صدع وقد الشام، لثورة صداقتها تدعي اليت الدول  من األعداء له خيم
 ألعدائنا قضاايان تسليم أن وبنّي  والنظام، املعارضة بني جرت اليت املفاوضات كل  رفض أنه كما  شاملة، هدنة

 حلزب قيادهتم والفعاليات الفصائل من املخلصون يمعطي أن هذا كل  بعد جديراً  فكان سياسي، انتحار هو
 هلا وإنقاذاً  األمان برّ  إىل الشام بثورة ووصوالً  هللا، سبيل يف إال هترق ال حىت زكيةال للدماء حفظاً  وذلك التحرير،

يُبوا َآَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها يَ ﴿ :قائل من عز قال فقد. اخلذالن بعد الضياع من َتج   ل َما َدَعاُكم   إ َذا َول لرَُّسول   لِل َّ   اس 
َ  ولُ ُيَُ  الِلََّ  َأنَّ  َواع َلُموا ُُي ي يُكم   َنة   َوات َُّقوا  ُُت َشُرونَ  إ لَي ه   َوأَنَّهُ  َوقَ ل ب ه   ال َمر ء   َبي  يَبَّ  اَل  ف ت    ظََلُموا الَّذ ينَ  ُتص 

ن ُكم    ﴾.ال ع َقاب   َشد يدُ  الِلََّ  َأنَّ  َواع َلُموا َخاصَّة   م 

 

 التحرير حزب                                             هـ1438 ولاأل ربيع 26 األحد

 سوري والية                                                     م2016 األول كانون  25

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

