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 بيان صحفي

 انفجار السيارة المفخخة في السوق الشعبي في أطمة

انفجرت سيارة مفخخة في السوق الشعبي في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي هـ 5341من رمضان  82في 

عشرين جريحاً تم إسعاف بعضهم إلى  ا أسفر عن سقوط عشرة شهداء وحوالىبالقرب من الحدود السورية التركية، م

يدانية والبعض اآلخر من أصحاب اإلصابات الخطيرة نقلوا إلى المشافي التركية القريبة من الحدود، كما المشافي الم

ما انفجرت ك.. تعرضت العديد من المباني والمحالت التجارية للتدمير الجزئي إثر االنفجار الذي لم يعرف منفذوه.

س التركية، وأدى الحدود من جهة مدينة كل  عزاز في أقصى الشمال من ريف حلب على سيارة مفخخة في مدينة إ

فيما كان التفجير الثالث في ريف .. االنفجار إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متباينة الخطورة.

 .إلى سقوط عدد من الشهداء أدىو بالتحديد، 34حلب الغربي وفي الفوج 

 أيها المسلمون في بالد الشام عقر دار االسالم:

في رسالة واضحة موجهة  زال مسلسل التفجيرات يالحق المسلمين في بالد الشام أينما حلوا وحيثما ارتحلواال ي

وما هذه التفجيرات إال وسيلة أخرى  مفادها أن القتل سيالحقه في كل مكان، لكل من يحاول الفرار من براميل الموت

رغامهم على وإ بالد الشام لكسر إرادتهم في التغيير،هللا على المسلمين في من وسائل الضغط التي يمارسها أعداء 

الخراب والدمار والفساد، فأكثر فيها  في البالد ذي طغىال ميكون عرابها النظام البعثي المجر الخضوع لعملية سياسية

ركع إال لن ت قررت أنهاألمة  ولم يترك موبقة إال وارتكبها تركيعاً  ،واألطفال وقتل الشيوخ والنساء وهتك الحرمات،

 .سبحانه هلل

سببه ، واللئيم ألمةظام المجرم، عدو هذه انفاعله واحد، وهو هذا ال شك لكل ذي عينين أن كل هذا اإلجرام لم يبق  

 ذيلوجعلوها  ،اختارت طريق التغيير على حكامها الخونة الذين نهبوا خيراتها التي مةهذه األرادة واحد هو كسر إ

، وأن السيادة وحكموها بما يخالف معتقداتها ومفاهيمها بأن الحكم هلل وحده .خرجت للناساألمم بعد أن كانت خير أمة أ

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ  َوَما َنَقُموا﴿قال تعالى:  للشرع وحده.  .﴾ِمْنُهْم إاِلا أَن ُيْؤِمُنوا بِاَّللا

 ،وحددت هدفها خالفة راشدة على منهاج النبوة ،عرفت طريق خالصها أمة إرادة واكسرولكن هيهات لهم أن ي

في ظل نظام  إسالميةويحيا بها المسلمون حياة  ،وتعود األمة خير أمة أخرجت للناس ،تعيد األمور إلى نصابها خالفة

 .وما ذلك على هللا بعزيز ،األرض والسماء ، يرضى عنه ساكنوإسالمي

ِحيمُ * وَن َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمنُ ﴿ قال تعالى: ِ َينُصُر َمن َيَشاء َوُهَو اْلَعِزيُز الرا واثبتوا فاصبروا  ﴾بَِنْصِر َّللاا

 واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن النصر صبر ساعة.
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