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 هـ1441/  006 رقم اإلصدار:

 بيان صحفي 

ُتمْ  نَّا َلُكُم اْْلَََيِت ِإْن ُكن ْ َواِهِهْم َوَما ُُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّ  تَ ْعِقُلونَ  َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن َأف ْ

س م، إن بالده ال تريد رحيل الرئي٢٢/٦/٢٠٢٠قال املمثل األمريكي اخلاص املعين بشؤون سوراي جيمس جيفري، يوم االثنني 
 بشار األسد أو انسحاب القوات الروسية من األراضي السورية.

وذكرت وسائل اإلعالم أن جيفري أوضح، يف مؤمتر افرتاضي نظمه معهد الشرق األوسط: إن بالده تطالب األسد وحكومته 
 بتغيري "املمارسات" يف سوراي.

 ".٢٠11ما كانت عليه قبل العام وشدد على أن الوالايت املتحدة تريد أن "تعود األوضاع يف سوراي إىل 

 أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم:

ال شك أن الغرب الكافر مل يكن يوما حريصا على دماء املسلمني وال على أعراضهم وأمواهلم؛ بل كان على الدوام صانع 
كون واإلنسان واحلياة؛ قال تعاىل: )َوَلْن مآسيهم ومعاانهتم، وهذا ليس رمجا ابلغيب أو أوهام؛  بل حقيقة اثبتة مصدرها خالق ال

ٰ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم  ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهْلَُدٰى  َولَِئنِ  ََ ِمَن اْلِعْلِم  تَ ْرَضٰى َعْنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرٰى َحَّتَّ  ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَء
ٰ يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اسْ َما َلَك ِمَن اَّللَِّ مِ  (، وقال عز من قائل: )...َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحَّتَّ َتطَاُعوا  َوَمْن ْن َوِليٍّ َواَل َنِصريٍّ

نْ َيا َواْل   ِخرَِة  َوأُولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(.يَ ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِٰئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ

فالغرب الكافر وعلى رأسه أمريكا عملوا منذ بداية ثورة الشام على إجهاضها وإعادة أهلها إىل حظرية عميلهم طاغية الشام، 
 رارا وتكرارا وحذران منه صباح مساء.وذلك عرب جمموعة من الطرق واألساليب ابتت معروفة للجميع، وهذا ما أكدان عليه م

مؤمترات واتفاقيات وفتح طرقات؛ كانت وال تزال وال شك أن كل األعمال املتعلقة هبذه الثورة اليتيمة من هدن ومفاوضات و 
تصب يف هذا الباب، وليس ما يسمى ابحلل السياسي األمريكي ببعيد عن هذا فهو عبارة عن تسوية مع قاتل األطفال والنساء 

 والشيوخ ومصاحلة مع نظام اجملازر الكيماوية والرباميل املتفجرة.

 أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة:



 

 

   د عبد الوها أمح 
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 المكتب اإلعالمي على تويتر 
https://twitter.com/AttahrirSyria 

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

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

أن يعلم اجلميع أن اخلروج من حياة الذل واهلوان والشقاء؛ وضنك العيش، ال يكون ابالرمتاء يف أحضان الغرب الكافر  جيب
أعداء اإلسالم؛ وال يكون خبطب وده والعمل على نيل مرضاته، أو القبول حبلوله، بل يكون ابلعمل اجلاد واملخلص مع العاملني 

ل على إقامة اخلالفة الراشدة اليت تطبق هدى هللا عز وجل يف كافة جماالت احلياة؛ وحتمي لنيل مرضاة هللا عز وجل وذلك ابلعم
بيضة املسلمني وأعراضهم، وجيب أن يعلم أهل الشام أن تضحياهتم على احملك، وأن ال خالص هلم إال بتبين مشروع سياسي 

ْتِيَ نَُّكْم ِمينِي واضح منبثق عن عقيدة اإلسالم؛ واختاذ قيادة سياسية واعية وخملصة تسري ََ ا   هبم وحو بر األمان، قال تعاىل:  )...فَِِمَّ
 ُشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى(.ُهًدى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقٰى، َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َووحَْ 
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