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 منبج في األمريكية وتحالفها بحق المدنيين الطائرات ترتكبها فظيعة مجزرة

كاشفة عن وجهها الحقٌقً تجاه المسلمٌن فً الشام، وسعٌاً منها لكسر إرادتهم وثنً عزٌمتهم عن الُمضً قدماً فً 

 الثالثاء الٌوم فجر ارتكبت ألمرٌكٌة قدا ثورتهم المباركة الساعٌة إلسقاط نظام أسد المجرم العمٌل لها، فإن الطائرات

 المدنٌٌن، من العشرات ضحٌتها راح الشرقً، حلب برٌف منبج مدٌنة شمال توخار قرٌة فً مروعة جدٌدة مجزرة

 بكاملها، عائالت 5 قضت الجرحى، حٌث من كبٌر عدد   إلى باإلضافة وأطفال بذرٌعة مقاتلة التنظٌم، نساء بٌنهم

قد  والنساء األطفال من معظمهم المدنٌٌن من شهٌداً  6ٓٔ من أكثر "أن وكاالت وذكرت ضحاٌا.ال باقً إلى باإلضافة

 منبج مدٌنة كما شهدت. الٌوم" فجر قبل منبج شمال كبٌر توخار قرٌة عدة استهدفت أمرٌكٌة غارات شهدوا نتٌجةاستُ 

ٌّاً، شخصاً  ٖٕ مقتل أمس ٌوم ض نتٌجة مدن الدولً  التحالف طائرات من لغارات نةالمدٌ فً السكنٌة األحٌاء تعرُّ

 .مدنً محاصر شخص ألف ٓٓٔ من أكثر المدٌنة داخل ٌوجد حٌث الصلٌبً،

على  قاتالً  الثائرٌن، لٌس فقط على ٌد النظام المجرم الذي ٌفرض حصاراً  الشام أهل على إن اإلجرام غٌر المسبوق

حاول اقتحام دارٌا ومحاصرة حلب، بل وبأٌدي أسٌاده ٌُ سلحة وق المحررة وٌقصفها بشتى أنواع األالكثٌر من المناط

من الغرب وعلى رأسهم أمرٌكا، وعمالؤها وأتباعها، الذٌن ٌشاركونه جرائمه بقصف المدنٌٌن بشكل مباشر  

ثاروا  نتقام من أبناء هذه الثورة الذٌنباركون ما ٌقوم به... وما ذلك إال من أجل االوٌعطونه الضوء األخضر بل وٌُ 

، ومحاولة إلخضاعهم للحلول األمرٌكٌة اتهم ٌرددون ) لن نركع إال هلل (ظلم عمٌلهم طاغٌة الشام ورفعوا أصو على

ام اإلجرام أصل اإلرهاب وحرف ثورتهم عن تحقٌق أهدافها وثوابتها متخذٌن محاربة اإلرهاب ذرٌعة لذلك وهم ونظ

 .وصّناعه

 اإلسالم: دار عقر مالصابرون الثابتون على كل ثغر من أرض الشا أيها

ا ٌَّ وٌمحق أعداءكم  هللا لٌمتحنكم إال ذلك فما علٌكم الحصار وشدة الثورة أمد طول ٌحزنكم فال وتضحٌاتكم، ثباتكم هللا ح

 َص والثوار، فهذه أمرٌكا بادعاء صداقتها ودعمها للثورة  وال تخدعنَّكم اْلَكافِِرينَ  َوَيْمَحقَ  آَمُنوا الَِذينَ  ّللَاُ  َولُِيَمحِّ

فال ، وخداعها كذبها لى سكوتها على مجازر النظام وروسٌا وإٌران وحزبها ومٌلٌشٌاتها تفضحالمجازر باإلضافة إ

ووحدوا صفكم وأطٌعوا ربكم باعتصامكم بحبله المتٌن.  ها بل اقطعوا كل حبائلهم الواهنة،تسمعوا لعمالئها وأتباع

وثقوا بوعد هللا عز  الفجر... ُبزوغ تسبق التً وظالماً تلك ِحْلكة اللٌل ساعات أشدّ  وأنّ  ساعة صبر النصر أن واعلموا

 َمسَ  َفَقدْ  َقْرح   َيْمَسْسُكمْ  إِنْ ( 431) ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اأْلَْعلَْونَ  َوأَْنُتمُ  َتْحَزُنوا َواَل  َتِهُنوا َواَل وجل بالنصر والتمكٌن 

 آل الَظالِِمينَ  ُيِحب   اَل  َوّللَاُ  ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َوَيَتِخذَ  آَمُنوا الَِذينَ  ّللَاُ  َولَِيْعلَمَ  الَناسِ  َبْينَ  ُنَداِولَُها اأْلََيامُ  َوتِْلكَ  ِمْثلُهُ  َقْرح   اْلَقْومَ 

 .الروم َوَكاَن َحّقًّا َعلَْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمنِينَ عمران.


