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بيان صحفي
اعتداءات يهود على أرض الشام ال يضع حداً لها نظام ساقط مسربل بالخزي والعار
بل جيش خالف ٍة على منهاج النبوة يعمل المخلصون من أهل الشام الثائرين إلعادتها
استهدفت طائرات (إسرائيلية) األحد 1122/21/7م مواقع عسكرية في منطقة الديماس بريف دمشق ومطار دمشق
الدولي ،فيما سارع من هو في "الحروب نعامة" إلى تقديم شكوى عاجلة لمجلس األمن مستنكراً وشاجبا ً!! ..إن اعتداءات
يهود على أرض الشام ليست بجديدة .كما أن عدم رد نظام "الممانعة" المسربل بالخزي والعار ليس بجديد أيضا ً .إال أننا نود
أن نبين إزاء هذا الخبر ما يلي:
أوالً :إن من وراء هذه الضربات اإلجهاز على ما تبقى من سالح يهدد أمن يهود بعد أن أجهزت أمريكا على السالح
الكيماوي تحت ذريعة حماية المدنيين ...وبخاصة إذا وقع هذا السالح في أيد أمينة تخشى هللا سبحانه وتعالى ،فتوجهه إلى
إزالة كيان يهود...
خالص
ثانيا ً :إن هذه االعتداءات تبين هلع كفار األرض (على اختالف مللهم ونحلهم) من أن تؤول ثورة الشام إلى
ٍ
جذري يغيّر مجرى التاريخ من جديد؛ ولذلك ترى طائرات يهود وطائرات التحالف الصليبي وطائرات الطاغية في مسار
واحد؛ تعيث فساداً على أرض الشام إلرهاب أهلها وفرملة مشروعهم الحقيقي وتركيعهم ليخضعوا للوصفة األمريكية للحل،
وثنيهم عن تتويج ثورتهم المباركة بدول ٍة تنسف الطغاة والجبابرة وتحرر القدس من دنس يهود وشرورهم.
ثالثا ً :لقد وصف رب العرش سبحانه اليهود وصفا ً دقيقا ً يجب أن يعيه الجميع ،فقال عز من قائل ﴿ :أَلأن ُت ْم أأ أ
ش ُّد أرهْ أب ًة فِي
س ُه ْم أب ْي أن ُه ْم أ
شدِي ٌد
ُور ِهم ِّمنأ ه ِ
ص أن ٍة أأ ْو مِن أو أراء ُجد ٍُر أبأْ ُ
َّللا أذلِ أك ِبأ أ هن ُه ْم أق ْو ٌم هال أي ْف أق ُهونأ * أال ُي أقاتِلُو أن ُك ْم أجمِيعا ً إِ هال فِي قُ ًرى ُّم أح ه
ُ
صد ِ
س ُب ُه ْم أجمِيعا ً أوقُلُو ُب ُه ْم أ
ش هتى أذلِ أك ِبأ أ هن ُه ْم أق ْو ٌم هال أي ْعقِل ُونأ ﴾ .إذاً ،فهم أجبن من أن يقفوا ساعة واحدة في وجه جيش المسلمين
أت ْح أ
حين تعود دولتهم .وإن خط الدفاع األول الذي يحمي يهود هو هؤالء الحكام العمالء األذالء ألسيادهم في البيت األبيض
ولندن وباريس ،ولو ُخلّي بين األمة وبين اليهود الغاصبين لرأيتهم يولون األدبار عائدين من حيث أتوا.
رابعا ً :إن ثور ًة ربُها هللا القوي العزيز وقائ ُدها محمد  ،وأه ُل الشام رجالُها ،ومن ورائهم أمة اإلسالم التي تتوق ألن
تعود خير أمة أخرجت للناس لمنصورة بإذن هللا رغم أنف الحاقدين والمخذلين والمرجفين؛ ولكن ال بد دون ذلك من بذل
ناعق
وعطاء وتضحيات ...ال بد دون ذلك من وعي كامل على ما يحاك ضدنا من مؤامرات ...ال بد دون ذلك من نبذ كل
ٍ
خبيث كميستورا وأضرابه ممن يحاولون تسويق "تجميد القتال" بصيغ ٍة توافق هوى النظام السوري المجرم وتنقذه ،وتحقق
مصالح أمريكا التي تقود الحملة على مشروع اإلسالم العظيم المتمثل بالخالفة على منهاج النبوة ...ال بد دون ذلك من يقين
أن خالصنا بأيدينا ال بأيدي أعدائنا ...ال بد دون ذلك من رص للصفوف وتصحيح للمسار وتوجيه للجهود نحو رأس األفعى
في دمشق بدل استنزاف الطاقات في معارك جانبية كما يشتهي الداعمون المغرضون ...ال بد دون ذلك من االلتفاف حول
واع ومخلص يقدمه لهم رائد ال يكذب أهله ..ال بد دون ذلك من فهم صحيح لقوله سبحانه ﴿ :أيا أأ ُّي أها
مشروع سياسي إسالمي ٍ
ص ْر ُك ْم أو ُي أث ِّب ْت أأ ْق أدا أم ُك ْم﴾.
َّللا أين ُ
الهذِينأ آ أم ُنوا إِن أتن ُ
ص ُروا ه أ
َ
َ
تآ ٍ
الثبات يا أهل الشام ..فنص ُر هللا آ ٍ
ت بإذن هللا ،ولكن ال بد دونه من تضحيات .قال تعالى:
والثبات
الصبر،
فالصبر
َ
َ
ه
ه
ي أع ِزي ٌز﴾.
َّللا لأ أق ِو ٌّ
ص أرنه َّللا ُ أمن أين ُ
﴿ أولأ أين ُ
ص ُرهُ إِنه أ
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