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 هـ1441/  000 رقم اإلصدار:

 بيان صحفي 

 فواههم وما ختفي صدورهم أكربمن أقد بدت البغضاء 

 أنقرة/األانضول 

شدد البيان اخلتامي املشرتك للقمة الثالثية الرتكية اإليرانية الروسية، على سيادة سوراي، واستقالهلا، ووحدهتا، وسالمة 
 أراضيها، إىل جانب تشديده على االلتزام القوي مببادئ األمم املتحدة. 

الرتكية أنقرة، مبشاركة رؤساء تركيا، رجب جاء ذلك يف نص بيان القمة الثالثية حول سوراي اليت انعقدت، اإلثنني، ابلعاصمة 
 طيب أردوغان، وإيران، حسن روحاين، وروسيا، فالدميري بوتني. 

وأوضح البيان أن القمة تناولت الوضع الراهن يف سوراي، وراجعت التطورات اليت حدثت عقب االجتماعات األخرية اليت 
، مشريًا إىل أن األطراف الثالثة جددت عزمها على تعزيز 2019فرباير/شباط  14الروسية، يوم  "سوتشي"انعقدت مبدينة 

 التنسيق وفًقا لالتفاقيات املربمة بينهم. 

 . "إىل جانب تشديدهم على االلتزام القوي مببادئ األمم املتحدة

 أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:

، خمرجات ال جديد فيها سوى اجرتار التصرحيات ريثما يتم تنفيذ ما اتفق هبذه املخرجات انتهى املؤمتر الذي ُعقد يف تركيا
إلهناء الثورة الشامية املباركة بشىت السبل والوسائل فال حمرمات يف عليه سابقا وإزالة العقبات اليت تعيق تنفيذه وذلك متهيدا 

 .ا امللف الذي أرق دول وشيب رؤساءغالق هذرح اليوم هو كيفية إالطف، ؛ وال حمظورات يف جدول النفعينيأعراف اجملرمني

للضغط على الناس وكسر  اجملازر اليت حصلت ما هي إال أعمال إجراميةتفريغ البالد من أهلها وتشريد املسلمني اآلمنني و إن 
 إرادهتم ودفعهم للسكوت عن املؤامرة اليت حتاك هلم.

 



 

   أمحد عبد الوهاب 
 والية سوراي / التحرير حلزب ياملكتب اإلعالمرئيس 

 

 

 المكتب اإلعالمي على تويتر 
https://twitter.com/AttahrirSyria 

 المكتب اإلعالمي على التليغرام
https://t.me/syriatahrir 

 

 المكتب اإلعالمي المركزي

tahrir.info-ut-www.hizb 
 اإلعالمي في سوريا المكتب

syria.info-www.tahrir 

 

 للتواصل معنا:
Skype: TahrirSyria 

syria.info-media@tahrir 
syriatahrir44@gmail.com 

  واتس  905350370863+

 

 

 

 

 

 

 

 أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة: 

احلقيقة  حلظةُ  آنت بعدُ أما ، أبم أعينكم وتلمستم كيف أن األنظمة الكافرة تتلذذ مبعاانتكم لتحقيق مبتغاهاها أنتم رأيتم 
 هلم رشدهم وعقلهم عسى أن يعود قيادات الفصائلوتضربوا على أيدي  ؛تكفروا هبم ومبا قرروهو َتخرجوا عن صمتكم ل

 املال السياسي املسموم؟ فيصحون من سكرة

وما الذي قد يتمخض عنها هلو مضيعة للوقت وذر للرماد يف  ؛إن انتظار خمرجات مثل هكذا مؤمترات :شاماي أهلنا يف ال
 ؛وخباصة بعد أن أصبح معلومًا للصغري قبل الكبري أن اجتماعاهتم ليست إال لتنفيذ خططهم فقط ؛العيون وتشتيت للذهن

 ؛، فدعوا عنكم سراب أنظمة الكفرالرأمسايل القذر وهذه هي أذانبه فهذا هو النظام أهل الشام ومعاانهتم،وأن آخر مههم 
؛ واعتصموا حببله املتني بعد أن تقطعوا كل حبائل املكر وتوجهوا ليقني هللا فهو مسبب األسباب وخالق النصر والتمكني

تتبىن معكم مشروعا  عية وخملصةخلف قيادة سياسية وا ألن يتوحَّدوا وادفعوا أبناءكم املخلصني ،واخلداع املتصلة ابلداعمني
 أنفسكم من االخرتاق نحتصنو ، و االحنراف عن جادة احلق نأتمنو  ، ومن مثسياسيا واضحا مستنبطا من عقيدتكم اإلسالمية

ََبِلُغ َأْمرِِهۚ  َقْد َجَعَل :)...َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه ۚ ِإنَّ اَّللََّ زمام املبادرة. قال تعاىل نقراركم وتستعيدو  نفتستعيدو 
ُ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدرًا(  اَّللَّ
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