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 بيان صحفي

 !ال يكفيواالكتفاء بذلك جمع التبرعات ألهل الشام الذين تسفك دماؤهم 

طلب مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من المواطنين والمقيمين، وبخاصة الموسرين من رجال األعمال 

، إليصال تبرعاتهم بكل يسر "لنصرة األشقاء في سوريا"والتجار واألثرياء، التبرع بسرعة للحملة الوطنية السعودية 

في استقبال التبرعات والمساعدات الموجهة إلى المواطنين في " الوحيدة المخّولة نظاما  "وسهولة عبر الحملة التي تعد 

، مشيدا  «أشقائنا في سوريا وأن يحفظهم من بطش الطغاة الظالمين»وسأل المفتي هللا تعالى أن يخفف معاناة . سوريا

م به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري، وفي مقدمها وزير الداخلية األمير محمد بن نايف، بالدور الذي تقو

 .لما يبذله من جهود إلغاثة الشعب السوري ونصرة قضيتهم والسعي إلى تخفيف معاناتهم وحل مشكالتهم

 :نعلق بالتاليعلى هذا الخبر و

وانتهاك  ،للناسمن ذبح اإلجرامية ن أبشع أنواع االعتداءات إن جمع التبرعات ألهل الشام الذين يعيشو -1

هو واجب على عوراتهم  سد جوعتهم وسترولفي ظل حاجتهم الماسة للمال وتدمير للبالد،  ،للبشروتهجير  ،للحرمات

 .أبناء األمة اإلسالمية

ويقف في وجه نظام  ،سكريا  لمن ينصرهم عحاجتهم أكبر  ؟ إن!فقط للماليحتاجون م أهل الشامن قال بأن ولكن  -2

يشهدون ويسجدون ويركعون هلل  من على بشار الذي يشن بدعم أمريكي روسي إيراني أفظع حرب إبادة نراها في زماننا

 ...رسول هللا اأنه ال إله إال هللا وأن محمد

غيرها والحجاز  المسلمين فيفي بالد وغيرهم من أهل القوة  شولجيالعقالء وأبناء امخلصين من لل نتوجهثم  -3

الغربية لشركات الشراء السالح من لم يكن أكثر  نإمليارات الدوالرات  مئات تأنفق األنظمة في بالد المسلمينإن  :نقولف

ما وضعها في المركز الرابع  مليار دوالر على صفقات السالح، 01نفقت السعودية فقط أ 2113ففي عام  والشرقية،

في صفقة  ،اعترفت بفضل السعودية  BAEلشركة البريطانيةن اأألكبر المشترين من السالح عالميا، ووصل األمر 

 سهمها من الهبوطته، في رفع سعر أأي في اليوم نفسه الذي أصدر المفتي دعو 11/2/2112علنت في أالتي  "السالم"

فلماذا أُنفقت كل هذه ... معلوم وهذا غيض من فيض مما هو .قود مع أمريكاالمريع بحيث عوضت عن تراجع الع

األموال؟ وما هو معنى وجود هذه األسلحة الكثيرة في المخازن؟ أليس السالح من أجل أن يستخدم للدفاع عن األمة 

 ومقدساتها وبالدها؟

 اْسَتنَصُروُكمْ  َوإِنِ ﴿: قال تعالى: لميننصرة من يستنصر من المس جيوش المسلمين هللا سبحانه قد أوجب علىإن  -2

ينِ  فِي التي تكبلكم وتمنعكم من الحكام، عمالء الغرب، قيود  اكسروا، محمد فيا أيها الجند من أتباع  ،﴾النَّْصرُ  َفَعلَْيُكمُ  الدِّ

 ...مأن تقوموا بواجبكم الذي فرضه هللا عليك

للعمل مع حزب التحرير إلقامة الخالفة التي  ،نخص أهل القوةو ،من أبناء األمة اإلسالميةإننا ندعو المخلصين 

ستطبق اإلسالم في الداخل وتحمله للخارج رسالة هدى ونور، الخالفة درع األمة المنيع الذي لن يسمح بأي اعتداء على 

َها َيا﴿ ...حرماتهاوعلى مقدساتها أبناء هذه األمة أو  ِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ ُسولِ  ِِلّ  .﴾ُيْحيِيُكمْ  لَِما َدَعاُكم إَِذا َولِلرَّ

 عثمان بخاش
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