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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 :بعد أما مث. أمجعني وصحبه آله وعلى دمحم نبينا على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 هللا ورمحــة علــي م الســالم اإلســالمية، أمتنــا األيّب، احلــرّ  الّصــامد شــعبنا واجلهــاد، الــر   شــام يف أهلنــا
 .وبركاته

 هــ   خــالل مــررا ادلباركــة، الســ رية الثــ رة مــن الســاب  عامنــا أبــ اب علــى وحنــن اليــ م إلــي م أحتــدث
ـــا بـــدأت. سلتلفـــة وزلطـــات عديـــدة مبراحـــ  األعـــ ام  دلـــا وتبّن هـــا، أهلنـــا واحتضـــنها ادلســـا د مـــن ث رتن
 ضــد حــر ً  خضــناها مث. اجملــرم النظــام هــ ا مــن واخلــال  احلريــة مطالــ  وعقــ ذلم قلــ  م مــن المســ 
 قـــ ى ت ّســـع  حـــى الباطـــ ، أمـــام للحـــ  قليلـــة  ـــ الت إال هـــ  ومـــا األمنيـــة، وأفرعـــه النظـــام معاقـــ 

 .واألريف ادلدن يف اجملاهدين

 ادلـ ت: "ميثاقها وكتبنا ،!"هللا ي غريك لنا ما هللا، ي: "فقلنا العزيز،  لق ي مستعينني الث رة ه   بدأا
 وعــ ن ســند خــري أهلنــا ي وكنــتم. بالانــا وحســن بصــربا وعبّــدا  بــدماانا، طريقهــا شــققنا!". ادل لــة وال
 وال صـدق، هللا مب عـ د إديـان م وأن حب ، مشروع محلة أن م وأّكدمت بثبات م، للثّاارين ومنارة هللا، بعد
 علـى ت ا هنـا اليت والّصع  ت التحّديت وحجم به، دنرّ  ال ي اخلطري نعطفادل الي م أحد على خيفى
 . وادلدنية والعس رية الّسياسية الّصعد كافة

 الـيت واألراضـ  الثـ رة، م تسـبات عـن للـدفاع حـ ٍّ  عـن السـاحة وقـادة العلـم أهـ  مـن عدد حبث وقد
 طريـــ  يف خطـــ ة أرداهـــا  الـــيت" الشـــام حتريـــر هيئـــة" خطـــ ة ف انـــ  الشـــهدا   آالف بـــدما  ُحـــررت

 حالــ  يف يتســّل  الــ ي النــ ر وشــعاع األمل، مــن ينبثــ  الــ ي األمــ  لتمثّــ  الســاحة، ومجــ  االعتصــام
 .الظلمات

 خطـــ ة هـــ  بـــ  ســـابقة، وفصـــاا  لتنظيمـــات امتـــدادً  ديثّـــ  ال مســـتق  ، كيـــانٌ " الشـــام حتريـــر هيئـــة" إن
 ادلباركـة  الثـ رة مراح  من  ديدةٌ  مرحلةٌ  فه  واحنّل   والتسميات الفصاا  مجي  فيها ذاب  اندماج
 . الدؤوب ادلت اص  والسع  ادلنضبط اجلادّ  العم  من مرحلة
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 السياسـ  العمـ  تقـ د. م ّحـدة قيـادة وحتـ  واحـد كيان ضمن الس رية الساحة جلم " اذليئة" تسعى
 كافــة حتريــر إىل" اذليئــة" وهتــدف. اجملــرم النظــام إبســقا  أهــدافها حيّقــ  مبــا الســ رية للثّــ رة والعســ ري
 .ادلسلم شعبها ه ية وعلى وحدهتا على احلفاظ وإىل الس رية األراض 

 وســن ري اجملــرم النظــام ضــدّ  العســ ري العمــ  تنشــيط إبعــادة هــ ا مشــروعنا ســنبدأ أبننــا أهلنــا ونطمــئن
 مــؤّزرٍ  بنصــرٍ  األوىل ســريهتا ونعيــدها  ديــد مــن التحريــر معركــة وخنــ   وم اقعــه، ُثُ ناتِــه علــى رلــّدًدا
 .هللا إبذن مؤمنني ق م صدور يشف

لــ ا: احملاصــرين الصــابرين ألهلنــا ونقــ ل  فقــد إلــي م  الّســري حيثّــ ن أبنــاا م فــ ن وأبشــروا، خــريًا  هلل أمِّ
 خيفـــف مـــا ل ــ  ســـاعني ونصــر ، هللا ب عـــد مســتيقنني واحـــد، ر ـــ  قلــ  علـــى قــّ هتم اليـــ م ت ّحــدت
 .حا ات م ويلّب  معاات م

 وت حيــــد ادلاضــــ  وجتــــاوز ودعمنــــا أزرا لشــــدّ  ونــــدع كم أيــــدينا، إلــــي م دنــــدّ  الفصــــاا ، مــــن وإلخ اننــــا
 .و نًدا قادةً  رّوادها ف  ن ا  ديد  من تُ لد الث رة ه  فها الب صلة 

 للظلـم، ورفًعـا للمظل م نصرةً  هللا سبي  يف وجناهد نقات  إننا: أق ل" الشام حترير هيئة" يف إخ اين وإىل
 مهتـدين ،-وسـلم عليـه هللا صـلى- دمحم نبّينا وسنة ربنا كتاب ذل  يف قدوتنا والعدل، للح  وإحقاقًا
 رليـد، وإرثٌ  عظيمـة أمانـةٌ  تسـل  ن الـيت الطريـ  إن. ودع تـه اإلسـالم أبخـالق ومسـتّنني اذلدي ب اك
 .الرصا  ص ت تسمع نه ص ت وآخر البارود، ريح تستنشق نه نفس آخر لي ن

 بطـ الت م أبحاديـث وسـارت مقّدمتـه، الشـام  هاد من تبّ أمت لقد العزم، وضعف العزدية ووهن إيكم
 فرارَ  العاملُ  وشهد هللا حزبِ  أنفَ  مّرغتم مث لعامني، اذلزدية مرارةَ  النظام أذقتم فقد الرُْكبان  وانتصارات م

 الثبــــات غــــري مــــن م و ــــدوا فمــــا  أضــــاع   رلــــًدا ليعيــــدوا الــــّروس و ــــا  ضــــر ِت م، أمــــامَ  ادلعــــارك مــــن
 العامـة ادلرافـ  من وغريها وادلخابز وادلشايف ادلدنية األحيا  على انتصاراهتم يسّجل ن ف هب ا والصم د 

 !التحتية والبىن
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 فــاهلل ادلنزلــة  تلــ  قــدر علــى ت  نــ ا أن ل ــم ف صــييت ،-و ــ  عــز- هللا بعــد الشــام ألهــ  األمــ  أنــتم
 الظلـم من واح روا أبيديهم، ولين ا شعب م أببنا  وترّفق ا تعجزوا، وال به فاستعين ا أعمال م، إىل ينظر
 .أيدي م على الّساحة هللا جيم  فس ف ذل  والتزمتم هللا اتقيتم ما ف ذا والتنطُّ   وال ل 

ــا  فمعركــة يســتطيع ن، مبــا ودعمهــا الشــام قضــّية عــن للــدفاع ونــدع ها اإلســالمية األمــة ن صــ  وختاًم
 جتهـ  مـؤررات أو مفاوضـات جبلسـة الشـام صـفحة ُتطـ ى ولـن مجعـا ، األمة معركة ه  الي م الشام
 خســارة وإن. هللا إبذن مســتقّرها تبلــغ حــى تت قّــف ولــن الثــ رة انطلقــ  فقــد  !الّســفاح وتتــّ ج الثــ رة
ــّنة أيــدي مــن وخرو هــا الشــام يف ادلعركــة  ي ــ ن ولــن للمنطقــة، رافضــ ّ  اســتعباد عصــر بدايــة هــ  السُّ
 العمـ ،  ـنس مـن واجلـزا  وت قفـه، تـدرأ  والنصـرة الـ ل، يعّمـم فاخلـ الن! سنّ  مسلمٌ  ذل  من مبأمن
 .عماًل  أحسن من أ ر يضي  ال هللا وإن وأهلها،  لشام ت ّف  وقد مجي ،  هلل وظّننا

 .العادلني رب هلل واحلمد


