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 هـ1440/  008رقم اإلصدار: 

 بيان صحفي 

 الدولية مقررات مؤمتراهتا قيتحقلوسيلة إخضاع ك الدول )الضامنة( تزيد من معاانة أهل الشام لتستخدمها

الصواريخ  رامجات فيه ااستخدم ؛على مدن وبلدات الشمال السوري احملرر ماقصفه (الضامن الروسي)صعد طاغية الشام و
  .عن مساء املناطق احملررةأشهرا ابإلضافة إىل الطائرات احلربية اليت غابت  ؛والقذائف املدفعية

املناطق املستهدفة وسط  يف تلك لسكاناوتشريد  ،نتج عن هذا التصعيد العديد من اجملازر حبق األطفال والنساء والشيوخو 
الفصائل من جتاوز خطوطه احلمراء  الرتكي مينعالروسي يقتل ويشرد والضامن )فالضامن(  ،وغضبهم الشديد ذهول األهايل

 .ويكتفي ابملراقبة والصمت

  :أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم

خلق منطقة  ؛وسيلة إلخضاعكم للقبول مبخرجات سوتشي واليت من أمهها إال هوما جمازر وحشية  يف حقكم من حيصل إن ما
أال  ليصبح ما خرجتم من أجله ؛متنعكم من اخلروج منه لكم تكون مبثابة سجن كبريو  يتحصن خلفها طاغية الشام وأعوانه؛ عازلة

احملررة؛ ومتنحه ابإلضافة إىل فتح الطرقات الدولية اليت ستمكن طاغية الشام من اخرتاق املناطق  ،بعيد املنال وهو إسقاط النظام
  ولية عليها.الدالسيادة 

فال تقيدوا  ،فهي للمراقبة فقط وليست حلمايتكم كما يتوهم البعض ؛لقد ابن للجميع حقيقة دور النظام الرتكي ودور نقاطه
فقد تبني أن األنظمة احلاكمة يف البالد  ،وبعيدة كل البعد عن الواقع ؛أنفسكم أبوهام ليست موجودة سوى يف األذهان

فكيف ستحمي الشعوب  ؛ بل هي لقتلهم يف حال فكروا جمرد تفكري ابخلروج عليها؛اإلسالمية ليست حلماية شعوهبا
 ها ومصاحل أسيادها ولو على أشالء ودماء املسلمني.ال يهمها سوى حتقيق مصاحل لكم أن هذه األنظمة كما تبني  ؟!!!،األخرى

  املسلمون يف أرض الشام املباركة:أيها 

 عن قول كلمة احلق وإن سكوتكم ؛ وجرائم أسياده،لن ينجيكم من جرائم طاغية الشام الدولية إن خضوعكم ملقررات املؤمترات
وأن ترفضوا كل هذه املقررات، فهي مل توضع  ؛فليس أمامكم سوى الصرب والثبات ،ابملتاجرة بتضحياتكم أغرى ضعاف النفوس

أن ترفعوا الصوت ال بد لكم أيضا و  لتجريدكم من أسباب قوتكم ووضع القيود يف أيديكم ليسهل بعد ذلك تقرير مصريكم،  إال
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قدمت الغايل والنفيس يف سبيل التحرر من الظلم والطغيان وإقامة حكم  يريد العبث مبصري ثورتكم اليتعاليا يف وجه كل من 
 اإلسالم. 

َونُرِيُد َأْن ََنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف يف كتابه العزيز: فهو القائل ؛لكم هو هللا سبحانه وتعاىلأن الضامن الوحيد واعلموا 
َن ََلُْم يف اْْلَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُُهَا  اْْلَْرِض َوََنَْعَلُهْم َأئِمًَّة َوََنَْعَلُهُم اْلَوارِِثيَ  ُهْم َما َكانُوا ََيَْذُرونَ مِ َوَُنَكِ   .ن ْ

وضعوا أيديكم  ؛عز وجل ىل نصرة هللافسارعوا إ .اَي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن تَ ْنُصُروا اَّللََّ يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَ بِ ْت َأْقَداَمُكمْ : وهو القائل
 ؛للعمل على إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة وذلكيكذب أهله،  الالرائد الذي  حزب التحريرأبيدي إخوانكم يف 

َوَعَد :قال تعاىل ،سالم رسالة رمحة للعاملني؛ وحتمل اإلوترعى شؤوهنم ؛وحتمي بيضة املسلمني ؛األرضاليت تطبق شرع هللا يف 
ُ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهمْ  َننَّ ََلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي  اَّللَّ يف اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِ 

ًئا َوَمْن َكَفَر  لَن َُّهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَ ْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشي ْ  .اْلَفاِسُقون بَ ْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهمُ اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبدِ 
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