
 الرحيم  الرمحن هللا بسم

ُغونَََاْْلَاِهِليَّةََِأََفُحْكمََ﴿  ﴾يُوِقُنونَََِلَقْومَ اًَُحْكمَاّللَََِِّمنََََأْحَسنَََُوَمنََْيَ ب ْ

 عليها  القضاء  وحماوالهتم  هبا،  املتآمرة  الدول   كيد   يتوقف  مل  واإلجرام   العمالة  نظام  ضد   املباركة  الشام  ثورة  انطالقة  منذ 
 .خمططاهتم وينفذ  مصاحلهم خيدم جمرم، عميل  نظام أكرب هتدد أهنا أدركوا ألهنم إال ذلك وما ا،أبنائه من  الصادقني وعلى

 وبدأ   ،(حممد   سيدان   لألبد   )قائدان:  شعار  ترفع  عندما  العربية  البالد  ثورات  من  غريها  على   خطوات  تقدمت  وقد 
:  فيها  ثوابتهم  أهم  فكان  التضحيات،  أعظم  ذلك  سبيل  يف  مقدمني  اإلسالم،  عدل  ظل   يف  العيش  إىل  يتطلعون  أبناؤها

 . (اإلسالم حكم وإقامة اإلجرام، نظام إسقاط)
 السياسي  املال   فخ   يف  الثورة   إسقاط  األدوار؛  بينها  فيما  تقامست  اليت  وأدواته  الكافر  الغرب  مكائد   أهم  كانت  لقد 

  منها،   يُطلب  ما  كل  منفذة  هاحاضنت  على  تتسلط  هلا،  وعسكرية  سياسية  قيادات  واصطناع  قرارها،  سلب  مث  ومن  القذر،
 وتالشت  الثوابت،  وغابت  البوصلة،  فاحنرفت  ... اخلارجية  املخططات  لتنفيذ  الداخلية   األداة  وكانت  وضّيعت،  فضاعت

  مرحلة  عن  احلديث  وبدأ  ابإلسالم،  احلكم  وجوب  عن  وال  النظام،  إسقاط  عن   يتحدث  مبن   نسمع   نعد  فلم  األهداف،
  متَّقدة   تزال  ال اليت  الثورة   جذوة إمخاد إىل يهدف  الذي األمريكي، السياسي احلل  خلطوات يذا  تنف دستورية، وجلنة انتقالية،

 .املعاانة قسوة ورغم  الكيد، شدة رغم أبنائها من الصادقني نفوس يف
 وجود،  صراع  الشام  ثورة  أبناء  من  الصادقني  وبني  بينها  الصراع  أن  تعترب  أمريكا،  رأسها  وعلى  املتآمرة،  الدول  إن
 هي  عقيدهتا  ألن  إليه،  بعودته  التفكري  جمرد  على  حىت  والقضاء  احلكم،  عن  بعيدا    اإلسالم  على   اإلبقاء  إىل  يهدف

 ". احلياة  عن  الدين وفصل الدولة، عن الدين فصل" أي العلمانية،
 ريكا أم  لذلك  فاختارت..  وضعيا    الدستور  يكون  أن  وجوب  وعلى  الدولة،  علمانية  على   الشديد   اإلصرار  كان  لذلك

  أبطيافها   العلمانية  املعارضة  وممثلي   اإلجرام  نظام  ممثلي  من  متجانسا    مزجيا    شكلوا   الذين  الدستورية،  اللجنة   أعضاء  بنفسها
 كل  قدمنا   وكأننا  ..دمشق  سفاح  به  حيكمنا  كان  الذي  الوضعي  الدستور  لـتعديل  فقط  دستورية  جلنة  فكانت  ..املتنوعة

 تكّرمت   إذا   جديد،   سفاح  هبا  حيكمنا  دستورية   تعديالت  أجل  من   فقط  ملرارات،ا   هذه   كل  وجتّرعنا  التضحيات،  هذه 
 !!القدمي السفاح بتغيري علينا أمريكا

 :الشامَثورةَيفَالصادقوَنَاملؤمنوَنَأيها
 أنزل   ما  بغري  جديد   حكم  إىل  هللا،  أنزل  ما  بغري  حكم  من  هبا   ننتقل  دستورية  تعديالت  أجل  من  ثورتنا  يف  خنرج  مل  إننا

  الظلم   ضيق  من   فرارا    والطغيان،  الكفر   نظام  ضد   ثورتنا  يف  خرجنا  بل  لطاغية،  جديد  تسلط  إىل  طاغية  تسلط  ومن  هللا،
 .واآلخرة الدنيا  يف والنجاة الفوز وحده  فيه الذي  اخلبري، احلكيم ربنا بشرع  ولُنحكم العدل، رحابة إىل

 عقيدتنا  من  منبثق  إسالمي  دستور  مشروع  كم أيدي  بني  نضع   -  سورايََواليةََ/التحريرََحزب  يف  إخوانكم  -  وإننا
 وبيننا ربنا، وبني بيننا مجيعا   لنا عهدا   ليكون صحيح، شرعي ابجتهاد الشرعية األدلة من مستنبطة كّلها  ومواده اإلسالمية،



 الخالفة موقع                      موقع إعالميات حزب التحرير                          موقع جريدة الراية           إلعالمي المركزي اموقع المكتب موقع حزب التحرير                                           

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

  كانياته، إم  حسب  وكل    موقعه،  من  كل    مجيعا    وندعو  لتطبيقه،  العمل  على  فيه  وجل  عز  هللا  نعاهد   وأهلينا،  أمتنا  وبني
 ربنا،  شرع  حتكيم   أجل  من  معنا  فيعملوا  أمتهم،  وأمام  رهبم،  أمام  مسؤولياهتم  لتحمل   وإخواننا  أبنائنا  من   الصادقني  ندعو

 .. ظهريّ   وراءها العباد رب بتشريع  ملقية للعباد، العباد  عبودية تكّرس  اليت الوضعية الدساتري كل  ورفض

 :الشامَأرضَيفَاملؤمنوَنَأيها
 امتالك  هو   للحياة،  ومنهجا    دستورا    حيملونه  الذين  وبني  عامة،  وأفكارا    شعارات  اإلسالم  يرفعون  الذين   بني  الفرق  إن

  وهبذا   . واملفّصل  الواضح   املشروع  هذا  إلقامة  االتباع  واجبة  مستقيمة  شرعية   وطريقة  ومفّصال ،  واضحا  مشروعا    األخريين
  ويعملوا  عليها  ينقلبوا  أن   يلبثون   ما   اليت  الرباقة  والشعارات  العامة  الطروحات  أصحاب  بني   التمييز   نستطيع   وحده   املشروع

 أو  الظروف  قست  مهما  عنه  يتخّلون  ال  الذين  حديد،  من  بيد    عليه  القابضني  احلق  املبدأ  أصحاب  وبني  يناقضها،  مبا
 . املغريت عُظمت

 فتاهت ضلّ  من  كل  بصرية على  بحناس أن حينها نستطيع  واملفصل  الواضح واملشروع الشرعية  الثوابت أساس وعلى
  إال   الطاعة  تكون  ولن  شخصيا ،   إال  االرتباط  يكون  فلن  فقدمها  حال  يف  أما  .الصواب  جاّدة  إىل  رّدا    ونرّده  الدروب،  به

 . سنني عشر منذ  ثورتنا قادة مع   حالنا هو كما  عشواء، خبط إال السري يكون ولن عمياء،

َ:الشامَأرضَيفَاملؤمنوَنَأيها
 وأنظمتها   أبجهزهتا  األذهان،  يف  متصورة   الدولة  هذه  لتكون  اخلالفة،  دولة  دستور  مشروع  اليوم  يكمأيد   بني  نضع 

 . لألمة والسلطان للشرع، فيها السيادة حيث حكمها، وقواعد 
 نزوات  أو  وضعية  أحكام   ظل  يف  واالستبداد،   والظلم   البطش  دولة  ال  اإلسالم،  أبحكام  والرعاية  العدل   دولة  إهنا

 . سلطيةت استبدادية

 :الشامَأرضَيفَاملؤمنوَنَأيها
 لنا  خيططه  ما  رفضنا  إذا   إال  ذلك  يكون  ولن  مجيعا ،  مسؤوليتنا  هي  وعال  جلّ   هللا  شرع  لتحكيم   العمل  مسؤولية  إن
 شرع  بتطبيق   إال  يكون  لن  وعزان  خالصنا  أن  فلنذكر  ..علينا  فرضه  يريدون   الذي  الوضعي  الدستور  رأسه  وعلى  أعداؤان،

 صلوات  نبينا  وبشرى  سبحانه  ربنا  بوعد   لقائمة  وإهنا  ..النبوة  منهاج  على  راشدة  خالفة   ظل  يف  ديننا،  حكم  وإقامة  ربنا،
 . هلا العاملني من معنا وكونوا لربكم فاستجيبوا ..عليه وسالمه هللا

َاْلَمْرءََََِبْيَََََُيُولَََُاّللََََََّأنَََََّواْعَلُمواََُُيِْييُكمََََْماِلََََدَعاُكمَََِْإَذاَََولِلرَُّسولَََِّلِلََََِّاْسَتِجيُبواََآَمُنواََالَِّذينََََأَي َُّهاََايََ: ﴿تعاىل  قال
 ﴾. ُُتَْشُروَنَِإلَْيهَََِوأَنَّهَََُوقَ ْلِبهَِ
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