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 دولة تركيا تعمد إلى زيادة معاناتهم واإلمعان في إذاللهم: عظيم في المعابر والحدودمصاُب أهل سوريا 
احلدود اليت رمسها أعداء اإلسالم من دول الغرب الرأمسايل الكافر وثبتوها لتقسيم البالد والعباد يسهر حكام البالد اإلسالمية على إن 

املعابر احلدودية بني تركيا وسوريا، فإن هذه احلدود بعد أن كانت متنفسًا للمسلمني من أهل  بالذكرتنفيذها وإذالل املسلمني هبا، وخنص 
سوريا اهلاربني من ظلم ومحم اجملرم بشار، أصبحت اآلن بفضل سياسات حكام تركيا كابوساً خييم عليهم؛ وذلك إمعاناً يف تنفيذ سياسات 

 .ضب اهلل ورسوله واملسلمنيالغرب املقدسة لدى هؤالء احلكام، واليت تغ
رأينا ! ولقد رأينا رأي العني كيف ميسك بعض اجلالوزة اجملرمني من حراس املعابر احلدودية بالسياط واهلراوات ويضربون هبا الناس

 خرر يرتدي البةة نيورأينا بأم الع! أحدهم يف معرب باب اهلوى وهو ميسك طفاًل مل يتجاوز العاشرة من عمره يشبعه ضرباً أمام أعني اجلميع
لن : يف معرب باب السالمة يف ِكلِّس وهو يرفع يده كالثور اهلائج يف وجه أب أراد أن مير هو وزوجته وأطفاله إىل دارل سوريا، قائالً  الرمسية
ب عن غر  ل له اقو في... أرجوك أريد أن أوصل أوالدي إىل بيتنا: فريد عليه األب بكل انكسار!! غدًا رمضان ونريد أن نرتاح... تدرل

أن حرمة املسلم أعظم عند اهلل يف رمضان، إال أنه شتم وشتم  وجهي وإال ضربتكم كلكم؟ وبالرغم من التكلم معه لثنيه عن موقفه، وبيان
لقد كانت تروى لنا مثل هذه األقاصيص وكنا ال نصدق حىت حدث هذا !... وصرخ مث رفض احلديث وطرد كل من هو واقف يريد العبور

مث اطلعنا بأنفسنا من رالل شهادات العارفني وأهل احلدود العابرين على أن املسؤولني يف تركيا يتقصدون ارتيار . وعلى مرأى منا معنا،
 .الدارل منهم واخلارج: يف شتم وإهانة الناس على الطرفني" يبدعون"العاملني األتراك يف املعابر من الذين يكرهون الثورة وأهلها وبالتايل 

فإننا يف املكتب اإلعالمي حلةب التحرير يف سوريا بوصفنا نتبىن مصاحل األمة والدفاع ورفع الظلم عنها ما استطعنا إىل ذلك هلذا، 
سبياًل، فإننا نتبىن كذلك كشف وفضح احلكام املتسببني يف خالم الناس واملتآمرين عليهم والغاضني الطرف عن إساءات أتباعهم أمثال 

 لو أننا نطلب من حكام تركيا أن ينةعوا عنهم رداء الذل واهلوان الذي ألبستهم إياه أمريكا لتنفيذ رططها والسهر ولقد كنا نتمىن. هؤالء
ن يعلنوا تركيا دولة رالفة إسالمية ثانية فتأيت للشام ناصرة ألهلها موحدة على مصاحلها يف املنطقة، وأن ندعوهم للبس رداء العة والتقوى بأ

فإن أعماهلم وشدة ارتباطهم بسياسة أسيادهم ! كنا نتمىن ذلك، ولكن أَّنى هلم ذلك. لبالد املسلمني كصالح الدين وكمحمد الفاتح
إال من  وما حيدث على احلدود مما ذكرناه ما هو. انة عند رب العاملنياألمريكان جتعلنا نعلم يقينًا أهنم ليسوا أهاًل هلذا الشرف وهلذه املك

اليت ينفذها هؤالء احلكام األذناب الذين هم أبعد ما يكونون عن تعاليم اإلسالم اليت تأمرهم أن حيرتموا خدمية  ضمن سياسة هؤالء األسياد
خيٌس من : "يلوا عثرات رجاهلم، فلعل اهلل يرحم بذلك من ك تب على جبينهالبشر، وأن يرفقوا بقواريرهم، ويرمحوا صغريهم وحيرتموا كبريهم ويق

 .وهلل األمر من قبل ومن بعد". رمحة اهلل
 


