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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 بظامل ظامل واستبدال الشكل يف ا  تغيي  تعين ال الثورة
 واملضمون الشكل يف الفاسد الواقع تغيي تعين بل

 مناحي كل  يف الشامل اجلذري التغيري تعين إمنا القائمة األنظمة على احلقيقية الثورة أن اعتبار على واجملتمعات والشعوب األمم درجت
 الوقائع مع والتعاطي التعامل طرائق ويف واألخالق، والقوانني واألفكار القيم منظومة ويف واالجتماع، واالقتصاد احلكم أنظمة يف احلياة،
ُوا حهّت   ِبقهْوم   مها يُ غهيُِّ  اله  اّلل ه  ِإن  ﴿ :تعاىل قال. ابجلديد مجيعه من واإلتيان كله،  ذلك وكنس... واألحداث والدول  .﴾نْ ُفِسِهمبِه  مها يُ غهيِّ

 على قائما   الكافر، للغرب اتبعا   علمانيا   نظاما   كونه  حيث من ،عليه الناس اثر الذي النظام واقع توصيف على اثنان خيتلف يعد ومل
 مشكال   النار،و  ابحلديد الناس على الوضعية قوانينه فارضا   واملمانعة، املقاومة من كاذبة  شعارات حتت والوطنية، القومية أفكار من واه   أساس  
 .املسلمني بالد من املباركة البقعة هذه على اجلائر الدويل اجملتمع سيطرة ركائز إحدى

 مؤسسات من القمعية وأجهزته وأركانه رموزه على ابلثورة فقط تكون ال النظام هذا على احلقيقية الثورة فإن تقّدم ما على وبناء
 وما حاقد، دويل جمتمع من عنه النظام هذا انبثق وما وقوانينه، وأفكاره وأخالقه قيمه جمموع على الشاملة ابلثورة تكون بل وأمنية، عسكرية

 .ابطلة رأمسالية دولية شرعية من إليه يستند

 "اي: قائلة برهبا مستنصرة هلل"، هي هلل "هي: صوهتا أبعلى منادية املساجد، من خبروجها تدينها الثورة أعلنت عندما فعال   كان  وهكذا
 نضجها الثورة بلغت وقد. حممد" سيدان األبد إىل "قائدان: بقوهلا وأخالقها وقوانينها وأفكارها مهاقي مصدر حمددة هللا"، اي غريك لنا ما هللا

 ."إسالمية خالفة ريدت األمة": يرددون أراتال   الناس وسار مكان، كل  يف اإلسالمية الراايت انتشرت عندما

 يسلكوه أن جيب الذي يقر الط مبينا   األعوج، اخلط جبانب املستقيم اخلط رامسا   ابحلق، صادعا   ايةالبد منذ التحرير حزب كان  ولقد
 مكائد من له سيتعرضون وما الطريق أخطار من حمذرا   األمان، بر إىل بثورهتم الوصول فعال   أرادوا إذا يعتنقوه، أن جيب الذي واهلدف

 .واملسلمني ابإلسالم بصةاملت  العدوة الدول من حبر   خضم يف ومؤامرات

 املقام لذاك أهال   يكونوا مل الدولية، احملافل يف مثلوها الذين السياسيني وشراذم الثورة، فصائل قادة أن أثبتت السبع السنني ليايل لكن
 النظام أمام سياسيا   الثورة ثلواوم اجلبهات، على النظام قتال يف اجملاهدين قادوا أهنم فرغم. ..أهلها من غفلة حني على اعتلوه الذي الرفيع
 عالقاهتم يف والتزموا النظام، يغتصبه كان  كما  الناس من السلطان واغتصبوا النظام، وقيم النظام فكر محلوا أهنم إال املفاوضات، طاوالت على
 الذي األصل إىل عودهتا سوى منها يُنقذها لن والضياع التيه من دوامة يف الثورة أوقع مما النظام؛ به يلتزم كان  مبا للثورة العدّوة الدول مع

 .اإلسالم حكم وإقامة النظام إبسقاط املظلومني عن الظلم رفع وهو لتحقيقه، خرجت

 فقد كبري،  خري هو وعي من اكتسبه فما ،عليه سار الذي احلق على اثبتا   يبقى أن أجله من وضحى احلق أراد اثئر كل  على جيب وهنا
 فهم والباطل، احلق بني عركةم أهنا واملعركة الصراع حقيقة يُدرك وكذلك... احلكام من وأتباعه الغرب، حقيقة دركيُ  الكبري قبل الصغري ابت
 وقيمه وقوانينه وأركانه رموزه جبميع النظام إسقاط حنو السليمة، وجهتها توجيهها ويُعيدوا العابثني، أيدي من الثورة يُنقذوا أن على نقادرو 

 هللا ارتضاه الذي السياسي والنظام اإلسالم وقوانني اإلسالم بقيم ذلك مجيع عن واالستعاضة الدولية، وشرعيته ويلالد ونظامه وأخالقه
 العظيم، املشروع هذا بتبين إال وأهلها الشام لثورة خالص أال ويرى التحرير، حزب مشروعه يقدم الذي اخلالفة، نظام للمؤمنني،

 ﴾.الر ِحيمُ  اْلعهزِيزُ  وهُهوه  يهشهاءُ  مهنْ  ي هْنُصرُ  اّلل ِ  بِنهْصرِ  ِمُنونه اْلُمؤْ  ي هْفرهحُ  وهي هْومهِئذ  ﴿...
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