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 بيان صحفي
 بالوقوف مع العصابة الحاكمة، وتأكيد على سقوط الرأسمالية" المتحّضر"مجزرة حلفايا إدانة جديدة للعالم 
هنيار من عصابة احلكم يف سوريا، قام بشار بإعطاء التعليمات الدقيقة واملباشرة بضرب يف عملية ملؤها النذالة واخلسة واال

ة الصامدة، حيث يتجمع مئات املدنيني جّلهم من النساء واألطفال والعجائز للحصول على لقمة املخبز يف بلدة حلفايا بريف محا
تسد الرمق بعد أن منع عنهم هذا اجملرم كل أسباب احلياة، حىت الطعام، فلما هرعوا للفرن للحصول على رغيف خبز بعد انقطاع 

ُيضرب هبا إال العدو، فحصدت أرواح أكثر من تسعني  اليت ال( مليغا)أسابيع كان نظام اإلجرام هلم باملرصاد بالطائرات احلربية 
ومل . شهيدًا وتسببت بعاهات وجراحات ملئات آخرين، يف وقت ُمنعت عنهم أية مساعدات طبية وكل األدوية واملعونات اإلنسانية

ألقى قنابل غازات سامة على  يكتِف الذئب املتوحش بشار بذلك بل تابع مسلسل إجرامه باستعمال األسلحة الكيماوية حيث
أحياء يف محص تسببت بشلل لألعصاب وعمى واختناق وهسترييا مما نتج عن ذلك استشهاد العشرات، بينما الكثرة الباقية تفتقد 

محص ألقل القليل من األدوية واملعاجلات الطبية اليت منعها عنها النظام اجملرم نتيجة حلصار خانق غري مسبوق مازال مستمرًا على 
 .الصابرة

إلشراف على دقة استعمال هذه األسلحة الفتاكة، ايتزامن هذا مع تكشف األخبار عن وجود خرباء روس يقومون بأنفسهم ب
سواء صواريخ السكود أم األسلحة الثقيلة األخرى اليت مل يستطع الثوار استعماهلا عندما غنموها، وما تصريح اجملرم اآلخر الفروف 

على علمه مبا يقوم به ربيبه اجملرم يف دمشق وحماولة  لً إال دلي" ام السوري لألسلحة الكيماوية يعترب انتحاراً سياسياً استعمال النظ"بأن 
 .يفعل للتمويه على ما

 :سوريا الشام في الصابرونأيها المسلمون 
عصر بشار وأعوانه، وكيف يقتل شعباً َصَمت العامل الغريب كله بقيادة أوباما َصْمت األموات وهو يسمع ويرى ماذا يفعل جمرم ال

ل حْ آمنًا بشكل مل يذكر له التاريخ مثيًل، وهذا الغرب املتشدق حبقوق اإلنسان واحلفاظ على البيئة وحبه للحيوان، سقط يف وَ 
بإبقائه يف احلكم  بل إنه يكافئ هذا السفاح. أكاذيبه بدعم النظام يف سوريا من جهة وبصمته وتأييده هبذا الصمت من جهة أخرى

فلم يبَق لكم بعد ذلك أيها األحرار إال االلتجاء أكثر إىل اهلل تعاىل، وإخلص النية له، ونبذ كل مال . رغم كل إجرامه وكل إفساده
 وسلح مشبوه، ونبذ كل والء سوى الوالء املطلق لرب العاملني، والثبات على وعد اهلل باستخلفكم يف األرض إن نصرمتوه وحده،

واعلموا أن اهلل يسمع ويرى، وسيقصم هؤالء . يف دولة اخللفة القادمة اليت ينتظركم شرف إقامتها يف شامكم، عقر دار اإلسلم
ِإْن * َوََل َتِهُنوا َوََل َتْحَزنُوا َوأَنْ ُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن . اجلبابرة الذين سيسقطون مع سقوط سفاح سوريا بإذن اهلل

ُه الَِّييَن ََمُنوا َويَ تَِّذَي ِمْنُكْم ُهَهَداَ  َواللَُّه َيْمَسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اْْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن النَّاِس َوِليَ ْعَلَم اللَّ 
َص اللَُّه الَِّييَن َمَ  *ََل ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن   ُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفرِينَ َولُِيَمحِّ
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