بسم ا﵁ الرمحن الرحيم
لقد حان الوقت كي يقول المخلصون كلمتهم فيكسروا قيود الداعمين والمتآمرين
ويحطموا خطوطهم الحمراء
ما يزال نظام اإلجرام والطريان الروسي احلاقد يقوم مبئات الطلعات اجلوية ويلقي آالف القذائف والصواريخ وفق سياسة األرض ا﵀روقة
اليت يتبعوهنا حماولن تقدم قواهتم للسيطرة على بلدات ريف محاة الشمايل وريف إدلب اجلنويب ...ومع ذلك يقاومهم الناس بإمكانياهتم
البسيطة وجيعلون تقدمهم صعباً متعثرا ،ومن مث تشهد بعض ادلناطق أعمال كر وفر وتبادل للسيطرة عليها!

لقد أكدت األحداث اليت نشهدىا على األرض حقائق بات اجلميع يدركها وقد أ ّكدنا عليها سابقا ونعود ِّ
لنذكر هبا إخواننا وأىلنا يف
ىذه الفرتة احلامسة اليت متر هبا ثورة الشام ويتعاظم فيها كيد أعدائها:
لقد ظهر جليا ضعف قوات نظام اإلجرام واخنفاض معنويات جنوده وعدم قدرهتم على ادلواجهة وحسم ادلعارك على األرض رغم
حشد قواتو األرضية واجلوية واستخدام الكثافة النريانية ...ولوال ادلساعدات الدولية لو بتخطيط من أمريكا وروسيا ،والدعم اإلقليمي ادلباشر
لو من إيران وأشياعها ،مث الصمت الرتكي والرضا الظاىر أو من وراء ستار ...مث تلك اآلثار القاتلة للمؤمترات وادلفاوضات يف أستانة
وسوتشي وأخواهتا اليت قادوا الفصائل لالنغماس يف موبقاهتا! لوال ذلك ذللك نظام اإلجرام منذ زمن.
وىكذا فإن نظام اإلجرام مل يستول على ادلناطق ا﵀ررة بسبب قوتو وتفوقو ،بل بسبب الدعم الدويل واإلقليمي مث أفخاخ ادلفاوضات
وادلؤمترات اليت عمد الغرب الكافر ومن يتآمر معو من دول ادلنطقة إىل خداع قادة ادلنظومة الفصائلية هبا وفرضها عليهم ،وقد كسب النظام
سهل لو ذلك اخنداع قادة ادلنظومة الفصائلية بوعود الضامنن وارتباطهم بالداعمن
هبذه ادلؤمترات وادلفاوضات فوق ما كسبو عسكرياً! و ّ
والتزامهم باخلطوط احلمراء اليت وضعوىا ...وعليو فال بد من قطع حبائل الداعمن والدول ادلتآمرة على الثورة ،واالعتصام حببل ا﵁ ادلتن
والتوكل عليو وحده ،وحنن على ثقة أنو منجز وعده للمخلصن من عباده بالنصر والتمكن﴿ .إِنَّا لَننصر رسلَنا والَّ ِذين آمنوا فِي الْحياةِ
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اد﴾.
وم ْالَ ْش َه ُ
الدُّنْ يَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ

مل يعد خيفى على أحد أن مقررات ادلؤمترات مجيعها من جنيف إىل سوتشي إدنا ىي إلعادة الشرعية الدولية لنظام العمالة يف دمشق
وللقضاء على ثورة الشام وادلخلصن من أبنائها عن طريق حرف مسارىا وترويض حاضنتها وإدخال اليأس والقنوط إىل نفوس احلاضنة،
ولكن كيف يكون ذلك وحاضنة الثورة قد ضحت وحتملت الكثري وعانت التهجري والتقتيل وتدمري البيوت والقرى؟ إن الواجب أن تتمسك
حببل ا﵁ ادلتن وأن تقف يف وجو ما حياك ذلا من مؤامرات ،وأن ال خيالطها اليأس ،بل تستمر ثابتة على احلق الذي حتركت من أجلو ،وتلتف
حول ادلخلصن من أبنائها وتنبذ من صفوفها كل ادلتعاونن مع الكفار ادلستعمرين وعمالئهم...
إن الواجب ىو السري على بصرية والتمسك بادلشروع الذي يرضي ربنا وينبثق من عقيدتنا "مشروع اخلالفة على منهاج النبوة" الذي
جيب السعي إلقامتو على أنقاض نظام الكفر والقمع واإلجرام وذلك ابتغاء مرضاة ربنا من أجل نصرة دينو وإقامة دولتو ورفع راية ال إلو إال
ا﵁ حممد رسول ا﵁ خفاقة على أرض الشام ادلباركة ﴿وي ومئِذ ي ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر اللَّ ِه ينصر من ي َشاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
يم﴾.
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إن إخوانكم يف حزب التحرير ،الرائد الذي ال يكذب أىلو والذي يقوم مبا أوجبو ا﵁ عليو من العمل الستئناف احلياة اإلسالمية وفق
طريقة الرسول  ويقوم بكشف خطط الدول الكافرة وادلتآمرة ومكرىم باإلسالم وادلسلمن عامة وبادلخلصن من أىل الشام خاصة ،إن
إخوانكم ديحضونكم النصح فيحذرونكم من مكر أعدائنا ومما يكيدون لنا ...إننا ندعوكم أن تعملوا معنا فتنصروا مشروع اخلالفة الراشدة
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الثانية على منهاج النبوة ففي ذلك فالحنا وجناتنا وحياتنا يف الدنيا واآلخرة﴿ .يَا أَيُّ َها الذ َ
يُ ْحيِي ُك ْم َوا ْعلَ ُموا أ َّ
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