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 بيان صحفي
 

 حقد بربري ووهم بإخضاع ثوار الشام ليقبلوا بالحل األمريكي:حلبفي نظام اإلجرام في حي بستان القصر مجزرة جديدة يرتكبها 
  

يف  وسط تآمر دويل وإقليمي رهيب. فقد بلغ طاغية الشام مثله على مر  األيام، كما مل مير   واآلالم على أهل الشام الصابرين تتواىل احملن
فضح كل متواطئ وعميل يف ظل اجملازر الفظيعة اليومية اليت يرتكبها هذا السفاح وأجهزته األمنية ويإجرامه مبلغًا تنأى عنه وحوش الغاب 

ر يف عة اليت ارتكبها هذا النظام الفاجاليت قبل أمحد معاذ اخلطيب رئيس االئتالف الوطين أن جيلس للحوار معها، وليس آخرها اجملزرة املرو  
 !"أنت ظامل" :قالت للظامل"ريب اهلل"، و  ت:لاق امدينة حلب واليت راح ضحيتها أكثر من مائة وعشرين نفساً بريئة الذنب هلا إال أهن

جديدة بعد انتشال أكثر من مثانني جثة مرمية يف هنر "قويق"  جرمية مرو عةعلى  م3310-1-03فقد صحت مدينة حلب يوم األربعاء 
وهشمت  ،وُكّممت أفواههم ،ُكبلوا باألصفاد من اخللف  شهيداً لقصر لريتفع العدد الحقًا إىل أكثر من مائة وعشرين يف حي بستان ا

األنذال العمالء كام احلو أك ر شاهد ليس على إجرام أمثال هؤالء هل هذا جراماإلمشهد  إن .مجامجهم إما رمياً بالرصاص أو ضرباً بالفؤوس
الذين يقفون وراء هذا اإلجرم الفظيع: ختطيطًا وتنفيذًا ومحاية  املتوحشةالرأمسالية  أصحاب احلضارة الغربيةفحسب، بل على أسيادهم من 

حماولة بائسة إال  ماهيهذه اجملزرة  إن ..ليستمر يف إجرامه.على كافة املستويات دعم دويل وإقليمي له  له من املساءلة الدولية، وتأمني
صنع على أعني الغرب وتتبىن مصاحله وأهدافه ولو على حساب ما وحكومة انتقالية تُ  ،وا باحلل األمريكيلرتهيب الناس وتركيعهم ليقبل

ولكن أّّن هلم ذلك؟ أمل  والالجئني داخل البالد وخارجها. يقارب مائة ألف شهيد ومئات اآلالف من اجلرحى واملعتقلني وماليني النازحني
 ثورة حىت اخلالفة مهما كانت التضحيات؟ يعلم هؤالء أن يف الشام رجااًل أعلنوها

 ،وأي وحوش ابُتليت هبم أرض الشام ،أي بشر: متسائالً  بشاعة هذا اإلجرام ليستنكر ويستفظعإن أي إنسان، ناهيك عن أي مسلم، 
إن هذا حقًا ال قف!! ومو أوالتنكيل والتهشيم والتمثيل ببشر مثلهم اختلفوا معهم يف رأي  والقنص للقتل همأولئك الذين يبذلون كل وسع

صل إجرام وو صل عداء حكام املسلمني للمسلمني من غري أي فارق بينهم، للمسلمني! نعم إىل هذا احلد و  يقوم به إال عدوٌّ مبني
 جمرم لئيم دؤوب لكسر إرادة املسلمني يف سوريا، وقتل، إن األمر وصل عندهم إىل عمل عي اإلنسانيةمد  الغربيني املتوحشني أسيادهم 

بإقامة دولة اخلالفة والتخلص من مثل هذه األنظمة الفاجرة واالنتهاء من مثل هذه احلضارة مطالبتهم هتشيم و  ،توجههم حنو إسالمهم
اين اإلسالم أقوى من أن يقضى عليه، ومثل هذا اإلجرام لن يزيد املسلمني إال نقاء وإصرارًا على إقامة شرع اهلل الرب  ... ولكن املتوحشة

، ومع الص ر يف اهلل سيكون النصر من اهلل، خالفًة راشدًة على منهاج النبوة بإذن اهلل، وعندها يهون نعم إنه حتدٍّ سافر هلذه األمة ،العادل
 س،، كل الناحيوا الناسألفواج الشهداء يف سبيل اهلل،  الذين ما ماتوا وما قتلوا إال ليُ  الثمن مهما كان غالياً، وتفتح أبواب اجلنان من جديد

  .الرأمسايل الكافر كما يفعل الغرب... ال من أجل السيطرة عليهم وهنب خرياهتم  بينهم بدعوهتم إىل اهلداية ونشر دينهم
إن املسلمني يف شىت أحناء األرض ينظرون إىل ثورتكم على أهنا ثورة األمة  :ام، يا أحفاد الصحابة والفاتحين، يا أهل الشأيها المسلمون

فوق  الراشدة التاريخ من جديد، لتعودوا خري أمة أخرجت للناس، فاعقدوا العزم أال تعودوا إىل بيوتكم إال وتاج اخلالفةاليت ستصحح مسار 
 رؤوسكم، ففيها واهلل عز الدنيا ونعيم اآلخرة بإذن اهلل، وما ذلك على اهلل بعزيز. 

َي َمن نََّشاء َوالَ يُ َردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمينَ  َحتَّى ِإَذا اْستَ ْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوْا َأن َُّهمْ } قال تعاىل:  {َقْد ُكِذبُوْا َجاءُهْم َنْصُرنَا فَ ُنجِّ


