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 صحفً بٌان

 الشام أهل ثورة مسار لتصحيح األوان آن

 بشكل مسارها انحرف فقد قدمتها، التً التضحٌات حجم مع أبدا ٌتناسب ال مإخرا الشام ثورة إلٌه وصلت ما إن

 محاولة فً القذر السٌاسً بالمال الثورة أغرقت التً الداعمة؛ بالدول الفصائل قادة ارتباط نتٌجة إال ذلك وما كبٌر؛

 لم المخدوعٌن من كثٌرا   أن إال وتكرارا ، مرارا   ذلك على نبهنا ومسٌراتنا إصداراتنا فً أننا ومع. إلفسادها نهام

 كانت التً األموالو الدعم بؤن عقلوا إذا للمخدوعٌن حتى للجمٌع اآلن تبٌن لقد كل على!! به نصدع كنا بما ٌقتنعوا

 بل الحد؛ هذا عند األمر ٌقف ولم إرادتهم، ألسر وقٌدا السٌاسً قرارهم رةلمصاد ثمنا إال تكن لم الفصائل لقٌادات تقدم

 إلى تحولت حتى ،ضده خرجوا الذي والتسلط والقمع والظلم التضٌٌق الشام أهل على تمارس القٌادات هذه أصبحت

 هذه ولكن جدٌد؛ من للتحرك الشام أهل دفع مما اإلسالم؛ حكم وإقامة النظام بإسقاط الشام أهل تطلعات أمام عقبة

 كان الحراك هذا دافع ولكن الشرعٌة، الثورة مصالح على الفصٌل مصلحة قدمت التً المقٌتة الفصائلٌة ضد المرة

 وأ السهل لالحتواء عرضة ٌجعله ما وهذا مبلورة وأفكار ثوابت على مبنٌا ٌكن ولم وتقلباتها المشاعر على مقتصرا

 امتطاإه ثم ومن احتواإه تم الذي الشام طاغٌة ضد الحراك شؤن ذلك فً هشؤن مساره؛ عن وحرفه السرٌع االمتطاء

 :أهمها عدة بؤمور الحراك هذا تحصٌن من بد وال المسار تصحٌح من بد ال كان ولذلك ،همسار عن وحرفه

 دةالراش الخالفة إقامة ثم ومن ورموزه، أشكاله بكافة النظام إسقاط: وهً له المرتكز هً الثورة ثوابت جعل -

 ٌمكن ال الثوابت هذه نفوذها، وإنهاء الكفر دول من والتحرر ، هللا رسول بعودتها بشر التً النبوة منهاج على

 ثورة على تآمره للجمٌع بان الذي التركً؛ النظام رأسها وعلى الداعمة بالدول ٌسمى ما مع العالقة بقطع الإ تحقٌقها

 السٌطرة لبسط واالقتتال والتنازع للتشرذم سببا كانت التً الفصائلٌة الحالة إنهاء من بد ال هذا وقبل الشام، أهل

 .وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول مع وصادقة سبحانه، هلل مخلصة واحدة قوة ٌكونوا أن على والعمل والنفوذ،

 اختراق أي من الحراك تحصٌن شؤنه من المشروع هذا اإلسالم، عقٌدة نم منبثق واضح سٌاسً مشروع تبنً -

 .للحراك قٌادة أي به توزن الذي المٌزان هو سٌكون المشروع ألن وذلك مسار، حرف أو امتطاء محاولة أو

 ثم ومن ؛ هللا رسول راٌة تحت المخلصٌن جمٌع جهود توحٌد على تعمل ومخلصة؛ واعٌة سٌاسٌة قٌادة تبنً -

 .الحقة الراشدة الخالفة مشروع اإلسالم، عقٌدة من المنبثق السٌاسً المشروع وفق الحراك ٌسٌر

 مصالح ٌخدم بما تضحٌاتها ثمار ولقطف األمان؛ بر إلى بها للوصول الثورة مسار تصحٌح خطوات أهم هً هذه

: تعالى قال: أهله ٌكذب ال الذي الرائد سورٌا، والٌة التحرٌر/ حزب إلٌه ٌدعوكم ما هو وهذا... والمسلمٌن اإلسالم

عَ  أَل َقى أَو   َقل ب   لَه   َكانَ  لَِمن   َرىلَِذك   َذلِكَ  فِي إِن  ﴿ م  وَ  الس   .﴾َشِهيد   َوه 


