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 هـ1440/  001 رقم اإلصدار:

 بيان صحفي 

 قمة اسطنبول تضع مصير الشعب السوري بيد سفاح الشام

حضرىا كل من الرئيس الًتكي رجب  ؛لبحث ادللف السوري الًتكية قمة رباعية يف اسطنبول م72/01/7102السبت  عقدت
كد أوقد  ،ية أجنيال مريكلوادلستشارة األدلان ؛إميانويل ماكرونوالرئيس الفرنسي  ؛فالدميري بوتنيوالرئيس الروسي  ؛طيب أردوغان
 القادة ، كما شددألزمة السورية، ووقف إطالق نار دائم يف إدلبا دلا أمسوه لقمة على ضرورة إجياد حل سياسيلالبيان اخلتامي 

ودعا القادة إىل تأسيس جلنة يف  .اإلرىاب ما أمسوه ومواصلة العمل معا ضد ؛على أمهية حتقيق وقف إطالق نار شامل يف سوريا
بالعمل معا لتهيئة الظروف اليت تشجع على حل  وتعهدوا، ريا هبدف حتقيق اإلصالح الدستورينيف لصياغة دستور سو ج

 ا.حيقق السالم واالستقرار يف سوري سياسي

 أيها المسلمون في أرض الشام المباركة:

ا ودتريرً  ؛مل تكن سوى ختديرا ألىل الشام اأهن ؛ادلؤدترات واللقاءات ادلتعلقة بثورة الشام منذ انطالقتها وحىت اآلن لقد أثبتت كل
دافع بشراسة عن عميلو الذي  ؛ا إىل بيت الطاعة األمريكيوإعادة أىله ؛دلخططات الغرب يف القضاء على ىذه الثورة اليتيمة

 وال زال يسري يف طريق إعادة تدويره من جديد عرب ىذه القمم وادلؤدترات. ؛طاغية الشام

، ويرى اتفاق اجلميع ات الرؤساء يرى بوضوح الكم اذلائل من التضليل والتخدير الذي ميارس على أىل الشاموإن ادلتتبع لتصرحي
على إهناء ىذه الثورة؛ واختالفهم على األولويات فقط، وكل ىذا التضليل والتخدير جيري حتت عنوان حقن الدماء وإهناء معاناة 

أن  لدماء بعدفعال يريد اجملتمع الدويل حقن اىل  ب السوري، وإننا نتساءلوأن مصري طاغية الشام سيحدده الشع ؛أىل الشام
 معاناة فعال يريد اجملتمع الدويل اهناء وىل ؟؛أو أكثر مسلممليون  مسح لعميلو طاغية الشام بارتكاب اجملازر اليت راح ضحيتها

؟؛ أمل ي سكت عنها على مدى كل ىذه السننيوىو الذ ؛بعد كل ىذا التدمري والتشريد والقتل وانتهاك األعراض اىل الشام
أليس اجملتمع الدويل ىو من  ،؟منذ ذتاين سنوات د الشعب السوري مصري طاغيتو عندما خرجوا يف مظاىرات عارمة ضدهحيد

 ليقف بذلك ضد إرادة الشعب السوري؟.دعم طاغية الشام ومنعو من السقوط 

 



 

   

 أحمد عبد الوىاب
 والية سوريا / التحرير لحزب يالمكتب اإلعالمرئيس 

 

 

 موقع الوالية الرسمي 
syria.info-www.tahrir 

 بريد المكتب اإلعالمي في سوريا

syria.info-media@tahrir 

 التحرير موقع حزب
tahrir.org-ut-www.hizb 

 المركزي موقع المكتب اإلعالمي

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 للتواصل معنا:
Skype: TahrirSyria 

gmail.comahmadabdalwahab2@ 
 

 

 

 

 

 

 

 أيها المسلمون في الشام عقر دار اإلسالم:

من  ىذه ادلؤدترات ىدفها واحد مهما تغريت األساليب؛ وىو وضع مصري أىل الشام بيد جزارىم وإعادهتم لبيت الطاعةإن 
ىو الدور الذي يلعبو  يف ىذه ادلؤدترات واالتفاقيات م ادلؤدترات والتصرحيات ادلعسولة، ولعل أخطر األدوارفال تغرنك ؛جديد

لكنو يف احلقيقة  احلريص على زتاية ادلسلمني يف الشمال السوري احملرر؛ الراعي حيرص على الظهور مبظهرالنظام الًتكي حيث 
ذبح وادلناطق للتسليم، فأين ىي حلب وأين ىي مناطق خفض التصعيد؟، سلمت رتيعها ومبشاركة من قادات يسوق الناس لل

حىت وصل  فأصبحوا مرتزقة عند النظام الًتكي؛ ابل حفنة من الدوالرات؛الذين رىنوا قراراهتم بيد الداعمني مق ؛ادلرتبطني الفصائل
 احلال بنا إىل ما حنن عليو.  

كل مهو ىو احملافظة إن  يعبأ مبصري أىل الشام حىت لو دتت إبادهتم عن بكرة أبيهم؛ بل واىم كل من يظن أن الغرب الكافر ف
ن أن احلل السياسي األمريكي سوف ينهي معاناة أىل الشام، ولو على عميلو الذي حقق وحيقق لو مصاحلو، وواىم كل من يظ

  الشكل لتضليلهم فادلضمون لن يتغري، وىذه تونس ومصر أمثلة حية تنطق هبذا.ريحاول الغرب الكافر تغي

ر بعودهتا رسول اهلل إن إهناء معاناة أىل الشام بل ورتيع ادلسلمني ال تكون إال بإقامة دولة اإلسالم دولة اخلالفة الراشدة اليت بش
قال  ؛ألن ادلعاناة سببها احلقيقي إقصاء شرع اهلل عن الدولة واجملتمع وحتكيم تشريعات وضعية ما أنزل اهلل هبا من سلطان ؛

ُغوَن َوَمْن  وقال:  .َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى تعاىل:  َأَفُحْكَم اْلَجاِىِليَِّة يَ ب ْ
بالعمل مع  ؛، فسارعوا إىل مرضاة ربكم الذي بيده ادللك وىو على كل شيء قديرَأْحَسُن ِمَن اللَِّو ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 

وبو عزكم وسعادتكم يف الدنيا  العاملني إلقامة اخلالفة الراشدة اليت تطبق شرع اهلل، فبتطبيق شرعو احلل اجلذري لكل معاناتكم؛
   واآلخرة.   

 


