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 هـ1440/  007 رقم اإلصدار:

 بيان صحفي 

 على حساب مصلحة أهل الشام ومصاحل أسيادها املشاركة الدولغطاء لتحقيق مصاحل  "سوتشي"قمة 

م ابالتفاق على جمموعة من 12/2/2019بتاريخ  اختتمت القمة الثالثية الروسية الرتكية اإليرانية اليت انعقدت يف سوتشي
أكدت قي بياهنا اخلتامي على التزام الدول الثالث بوحدة أراضي الدولة السورية وموقفها الرافض لألجندات  ، حيثالنقاط

 لدان الثالثةواألمن فيها، وأن الباالنفصالية. كما أكد قادة الدول الثالث أن االنسحاب األمريكي من سوراي سيخدم االستقرار 
 .ايستعمل ابلتنسيق من أجل استقرار وأمن مشال شرقي سور 

 أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:

بل وميهد الطريق له عرب الدعوة لتشكيل جلنة دستورية  ؛للحل السياسي األمريكي مواز   إن اتفاق سوتشي املشؤوم يسري يف خط   
ويتعارض مع أوامر هللا عز وجل الذي أوجب  ؛مهمتها صياغة دستور حيدد شكل أجهزة الدولة وأنظمتها مبا خيدم املصاحل الغربية

ثَ َر النااسِ  ...:قال تعاىل ،أن يكون احلكم هلل وحده يُن الحَقيِ ُم َوَلِكنا َأكح ُه َذِلَك الدِ  ُم ِإَّلا ّلِِلِا َأَمَر َأَّلا تَ عحُبُدوا ِإَّلا ِإَّيا ُكح ََّل  ِإِن اْلح
ال شك أيها املسلمون أن هذه املؤمترات مل تعقد إال للتآمر على ثورة الشام وأهلها؛ ولكسب الوقت ريثما يتم ترتيب ف .يَ عحَلُمونَ 

تضحيات أهلها ليعودوا من جديد حتت نري الذل هدر و  ،لقضاء على ثورة الشامهدف لاق احلل السياسي األمريكي؛ الذي يأور 
 واهلوان. 

املناطق لطاغية الشام بعد جتريد أهلها من السالح حبجة حماربة  مجيع تسليم يف مفهومهم إن احملافظة على السيادة السورية يعين
ولن يتوقف ذلك إال إذا أعادوان  وسيبقى السيف املسلط على رقابنا مهما قدَّمنا من تنازالت، ،الرتكيز عليهالذي مت  ؛اإلرهاب

  فظائعها.املوت والقهر اليت يتعامى العامل عن ن ز زانأو أودعوان  ؛ىل حظرية نظام اإلجرامإ

وعلى حساب دمائهم  ؛حساب مصاحل أهل الشامإن الغرب الكافر وأدواته من احلكام العمالء يسعون لتحقيق مصاحلهم على 
  .وبدعوى احلرص على سالمة املدنيني ؛وكل ذلك حيصل بغطاء وقف نزيف الدم ،وتضحياهتم

للجميع كذب ادعاء النظام الرتكي صداقته للشعب  تكشفواألحداث اليت جتري على أرض الشام قد  أن األايم  وال شك
أُعلن عن اتصاالت على فقد  ،عالقته مع نظام سفاح الشام للعلنصة بعد إظهار وخا ؛على حقيقتهدوره ظهر قد و  ؛السوري

 .يف موسكو وما خفي أعظم عقدتالوفود األمنية اليت لقاءات ، لن يكون آخرها أمنيةلقاءات  و !مستوى منخفض
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بل ستكون أدوات  ؛الشاملن ختدم ثورة رهنت مقدرات فصائلها ومستقبل عناصرها للدول الداعمة اليت إن قيادات الفصائل 
 ، وما حصل يف الغوطة ودرعا خري دليل،وأد ثورة الشاممها لنظام اإلجرام من أجل وتسل ِّ  قدراتامل وستفر ِّط هبذهللقضاء عليها، 
 ؛الفصائل الفلسطينية اليت حتولت إىل حراسة كيان يهود قيادات يف املستقبل أبفضل من حال قيادات الفصائل ولن يكون حال

 .املسجد األقصىو  ؛من النهر إىل البحرشعار حترير فلسطني رفعت ليت وهي ا

  :أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم

 ،فهو أس الشر واإلجرام ؛فال تنخدعوا بشعاراته اليت تدعي اإلنسانية ،ليل هنار ناوميكر بثورت ؛الدوائر ناإن الغرب الكافر يرتبص ب
وقد ثبت  ،نابطش بستخدمها للفما هم إال أدواته اليت ي ؛عون صداقتكموال تنخدعوا مبن يدَّ  ،واترخيه حافل ابجملازر اليت ارتكبها

 ؛"هي هلل"الثورة كما بدأت  تعودلن يستقيم حىت  األمر واعلموا أن ،من عمر الثورةالثماين على مدى السنوات  نالكم آتمرهم علي
حلاضنة الشعبية دورها ا عدلتستو  ؛عز وجل ربنايرضي  واضح وحمدد توحد حول مشروعلنف، ارتكبتء اليت األخطاويتم تدارك 

هي الرائد تكون  ،قد خربان صدقها وجربنا مواقفهاقيادة سياسية واعية  سر على بصرية خلفلنو  ؛وسلطاهنا الذي أانطه هللا هبا
 ناوجوهنويل للمجتمع الدويل و  انظهور  وندير هباقطع أيدي العابثني تُ لن يستقيم حىت  الثورةأمر  كما أن  ،الذي ال يكذب أهله

ُ ِبَكاٍف َعبحَدُه َوُُيَوِ ُفوَنَك ِِبلاِذيَن ِمنح ُدونِِه  :قال تعاىل ،قدير يءفهو الناصر وهو املعني وهو على كل ش ،هلل عز وجل َألَيحَس اّلِلا
ُ َفَما َلهُ  ِلِل اّلِلا   .ِمنح َهادٍ  َوَمنح ُيضح
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