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 بيان صحفي

 أمريكا ةالمجلس اإلسالمي السوري يسوق للحكومة المؤقتة التابعة لالئتالف صنيع

م بيانا ثمن فيه  تكهليا الولومهل المة تهل وهاالنالها النتلهاا هله  4/9/6102أصدر المجلس اإلسالمي السوري بتاريخ 

الههدا ا السههوري وتمنهه  لالهها التوفيهه  والنجهها ن وفههي الو هه  نجسهه  للههل مههن لهها الجالهها  ال املههل فههي الههدا ا فههي لهها 

  .واد  بفرصتالا اللافيل إلنجاز ما المجال  الت اون م الا وهالاءها 

 أيالا المسلمون في أرض الكام الر دار اإلسالم:

ل ي جه  اله  لها متهاب  أن الولومهل المة تههل ولهد  مهن روهم الكهتالل ا مريلههي الهوي أكهرل اليه  روبهر  فههورد 

من ل تس ج  المب وث ا مريلي الساب  هل  سوريا  با توسي   وواز ال  ثلل الغرل ب د توسي  ن ول بأس بأن نولر 

بلالم ركيس الولومل الساب  أومد ل مل اندما  اا: )هوا لان كهلا الدولهل فهي سهوريا سهيلون هسهالميا صهرفا والرة ال

بم ن  تلبي  الكري ل فبوار من الدماء سول تستمرن وأن  من ساب  المستويال  أن يلبا المجتم  الدولي بأن تلام في 

ا الدولل التهي ت مها الولومهل المة تهل اله  ايجادهها ههي دولهل سوريا دولل تولم بتلبي  الكري ل(.  وهوا ي ني أن كل

لليلل يرض  انالا الغرل اللافر وت  لو أغضب   ال  اللون واإلنسان والوياةن وم  ولك لم يمن  هوا ا مر المجلس 

 اإلسالمي السوري من أن يتمن  لالا التوفي  والنجا !!!.

لالا تبلي هيمنتالا ال  أرض الكام ت ما ال  هيجاد  يادة سياسيل اميلل هن السياسل ا مريليل  أيالا المسلمون في الكام:

هله  أرض الكهام توه   ههو  الولومهل اللريه  لهد واوههي تمالهد  مها أنهزا ف فيالها لنالل  يراتالا ومن  ه امل الولم ب

ومايتالها  ةمنتسيلر اليالا فصاكا مرتبلل ته ضمن منال  لالاالومايل الالزمل وري ل تلديم ال دما  ان لري  هيجاد 

آمنل من  صل لاكرا  النظام والهداامين له ن وولهك ب هد أن يهتم التسهوي  لالها كهرايا وهاالميها تلون ال  ا رض  و

 لالا.   بوا ك بيإليجاد 

يم كرا ن ولم هن الكالداء الوين بولوا أرواوالم ودماءهم ر يصل هنما  دموها لتلون للمل ف هي ال ليا ان لري  تول

أمريلها والهدوا التاب هل لالها  تولم با نظمل الوض يل تأتمر بهأوامرولومل يلدموها لتلون للمل أمريلا هي ال ليا بإ امل 

وهو  التضويا  الجسام لم تلن من أجا استبداا الوجهو  مه  التي انتالل  وت ض  لسياساتالان وهن أاراض المسلما  

الموافظهل اله  أجالهزة اللمه  ام ووهاادة انتها  نظهام اإلجهر ما أنزا ف از وجا  بالولم بغيربلاء المضمون المتمثا 

 (.الجيش والم ابرا )

دماء الكهالداء وبي الهها بهه لمتهاجرةباوليههل سهوريا هو نبهين هههو  الولهاك  نوههور لها مهن ي مهها  -وهننها فهي وههزل التوريهر 

نوهور  مهن غضهل   ضجاء الكهرايل اليالها وهمن يواوا التسوي  لالو  الولومل ولا  ر يصل في سو  الغرل اللافر

َ ِبَلْلهَل َسهلِيمَ  َيْوَم َل َيْنَجُ  َماٌا َوَل َبُنهوَن  ونولر  بيوم  اا ان  ف سبوان  وت ال : نالمنتلم الجبار . هِلا َمهْن أََته  فا

تالله ن واتلهوا ف فهي تضهويا  ههو  فاتلوا ف في دماء الكالداء التي سجل ن واتلوا ف في أاراض المسهلما  التهي ان

اُلْم أَْجَمِ ينَ  َفَوَربِّكَ  ا ملن  اا ت ال : ا َلاُنوا َيْ َملُونَ  لََنْسأَلَنا  .َاما
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