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بيان صحفي
تواصل املؤمترات للتآمر على ثورة الشام وترويض أهلها

( وقَ ْد م َكروا م ْكرهم و ِعنْ َد هِ
ال )
ول ِم ْنهُ ا ْْلِبَ ُ
اَّلل َم ْك ُرُه ْم َوإِ ْن َكا َن َم ْك ُرُه ْم لِتَ ُز َ
َ َ ُ َ َُ ْ َ
أسدل الستار مساء يوم اجلمعة املوافق 2019/4/26م عن مؤمتر أستاان  12الذي عقد يف العاصمة الكازاخية نور سلطان
والذي صدر بيانه اخلتامي جبملة قرارات منها احملافظة على سيادة اجلمهورية السورية وااللتزام ابلعملية السياسية بقيادة دمشق
وعلى ضرورة تنفيذ مقررات مؤمتر سوتشي حول إدلب" ،القدس العريب ".
أييت عقد املؤمتر ضمن حلقات عدة بدأت عام  2017دعت هلا موسكو ،بعد تدخلها يف سوراي عام 2015م إلنقاذ نظام
أسد من السقوط املفاجئ ،حبسب تصرحيات وزير خارجيتها الفروف "( ،إن العاصمة دمشق كانت ستسقط أثناء أسبوعني أو
ثالثة يف يد اإلرهابيني لوال هذا التدخل" ...اجلزيرة2017/1/18( .م)
أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:
إن املكر الذي يكر على هذه الثورة اليتيمة هلو مكر عظيم بال شك؛ يشارك فيه شياطني اإلنس من حكام العامل ابلتعاون مع
حكام املسلمني وأبدوار ابتت معروفة ومكشوفة للجميع؛ وبتنسيق كامل بني أطرافه؛ وضمن سياسة حمكمة وضع مالحمها أعداء
هللا؛ ويتم تنفيذها على مراحل ضمن سياسة "اخلطوة خطوة "؛ اليت كشف عنها وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف؛ حيث
صرح ( أبن قادة روسيا وتركيا وإيران اتفقوا خالل لقائهم يف سوتشي على إطالق آلية "اخلطوة خطوة" ،الستعادة إدلب مشايل
سوراي من التنظيمات "اإلرهابية )".وأضاف أثناء مشاركته يف مؤمتر ميونيخ لألمن :إن ("االتفاق يقضي بشروع العسكريني
الروس واألتراك يف العمل على حتديد مناطق داخل نطاق وقف التصعيد يف إدلب ،لتسيري دورايت مشرتكة هناك ،بعد تعثر تنفيذ
اتفاق سبتمرب بني موسكو وأنقرة حول إدلب" حبسب موقع "أخبارك" نقالً عن روسيا اليوم ."2019/2/16
وبناء عليه فإن انعقاد مؤمتر أستاان بنسخته الثانية عشرة جاء ضمن هذا السياق؛ وملتابعة ما مت تنفيذه؛ وحتديد األهداف
املرحلية؛ وإزالة العقبات اليت تقف يف وجه تطبيق بنود سوتشي واليت من أمهها :خلق منطقة عازلة؛ وتسيري دورايت مشرتكة
تركية -روسية ،متهيدا لنزع األسلحة من خطوط اجلبهات وفتح الطرقات الدولية ،وهذا ما يفسر احلملة الشرسة اليت تتعرض هلا
املناطق احملررة من قبل مليشيات نظام اإلجرام وقواته سابقا ،ومن قبل الطريان الروسي ارجمرم؛ يف اليوم نفسه الذي انعقد فيه املؤمتر
دون أن ينسى ارجمرم الروسي إبالغ نظريه الرتكي قبل تنفيذ الغارات.

أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة:
إن الغرب الكافر يصل ليله بنهاره من أجل القضاء على ثورتكم اليت قدمت الغايل والنفيس يف سبيل إسقاط نظام عميله ارجمرم
وإقامة حكم هللا سبحانه وتعاىل على أنقاضه ،وهذا ليس ابألمر الغريب؛ بل هو من صلب أعماله وهذا ما يشغله ،لكن الغريب
أن نرى انشغال قيادات الفصائل يف العمل على حتقيق مكاسب موهومة مؤقتة؛ والتخلي عن املكسب احلقيقي الدائم املتمثل يف
إسقاط نظام اإلجرام وإقامة حكم اإلسالم ،و األغرب من ذلك كله هو سكوتكم عن كل ذلك وأنتم ترون أبم أعينكم ما حيصل
من قتل وتدمري؛ واحندار يتلوه احندار يف مسار الثورة؛ وخروقات كبرية يف سفينتها دون أن حتركوا ساكنا؛ وكأن األمر ال يعنيكم؛
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أَ هان َخَرقْ نَا يف نَصيبِنا َخ ْرقًا َوَملْ ن ْؤذ َم ْن فَ ْوقَنَا .فَِإ ْن تَ َركوه ْم َوَما أَرادوا َهلكوا ََج ًيعا ،وإِ ْن أ َ
َخذوا َعلَى أَيْديهم ََنَ ْوا ََ ْ
البخاري .فأدركوا سفينتكم اي أهل الشام قبل أن تغرق؛ وأدركوا أنفسكم قبل اهلالك ﴿إِنه ُه ْم إِ ْن يَظ َْه ُروا َعلَْي ُك ْم يَ ْر ُُجُوُك ْم أ َْو
يُِعي ُدوُك ْم ِيف ِملهتِ ِه ْم َولَ ْن تُ ْف ِل ُحوا إِذًا أَبَ ًدا﴾ .واعلموا أن النصر بيد هللا عز وجل ،فاجلؤوا إليه وحده؛ وأخلصوا له وحده؛ وتوكلوا
عليه وحده؛ وانصروه ابلعمل على إقامة اخلالفة اليت تطبق شرعه؛ وحتمي بيضة املسلمني من مكر أعداء الدين ،عندها سيأتيكم
النصر من حيث ال حتتسبون وينقلب مكر أعدائكم عليهم إبذن هللا قال تعاىل:وقَ ْد م َكروا م ْكرهم و ِع ْن َد هِ
اَّلل َم ْك ُرُه ْم َوإِ ْن َكا َن
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ف َو ْع ِد ِه ُر ُسلَهُ إِ هن ه
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اَّللَ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َقام.
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