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بيان صحفي

هتنئة مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك
يسران يف املكتب اإلعالمي حلزب التحرير /والية سوراي؛ أن نتقدم أبمسى آايت التهنئة والتربيك؛ لألمة اإلسالمية بعامة وألهل
الشام خباصة مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك ،أعاده هللا على األمة اإلسالمية ابخلري واليمن والربكة؛ يف ظل خالفة راشدة على
منهاج النبوة ،راجني من املوىل سبحانه وتعاىل أن يتقبل طاعاتكم وصاحل أعمالكم.
أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:
عيد جديد من أعياد رمضان املبارك مير علينا يف ظل هذه الثورة املباركة وحنن نعيشه حتت القصف والدمار والتهجري؛ فال مساء
تضم وال أرض تلم؛ وطريان احلقد ميارس دوره يف القتل والتشريد والتنكيل ،ومن يسمون أنفسهم ضامنني يسعون جاهدين ألن
ينهوا ثورتكم اليتيمة من خالل اتفاقيات خبيثة يف سوتشي وجنيف ،ومن تصدروا أمر الدفاع عن املستضعفني من قيادات
الفصائل قد أبوا إال االعتصام حببل الداعمني؛ الذين رمسوا هلم خطوطًا محراء منعتهم من فتح جبهات حقيقة تضرب النظام اجملرم
يف عقر داره.
مشروعا
وإننا يف حزب التحرير/والية سوراي "الرائد الذي ال يكذب أهله" ندعوكم اليوم ألن تعتصموا حببل هللا املتني؛ متبنني
ً

اضحا منبث ًقا من عقيدة اإلسالم العظيم؛ متخذين قيادة سياسية واعية وخملصة ،وهذا ما دأبنا ندعوكم له منذ بداية الثورة،
و ً
واعلموا أن ال خالص لكم إال ابلعمل إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة؛ فهي عز الدنيا وفالح اآلخرة؛ وهي الطريقة
الوحيدة لتطبيق شرع هللا احلنيف ،واعلموا أن نصر هللا آت ال حمالة؛ ووعد هللا حق وسيكون ،قال تعاىل :و َع َد ه ه ِ
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