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بٌان صحفً

إدلب تقتل ...فال تصمت! ال تكونوا شركاء للقتلة!
(مترجم)
ٌوم الجمعة بتارٌخ  6تشرٌن األول /أكتوبر؛ نظم حزب التحرٌر /والٌة تركً ا فعالٌات لراءة بٌانات صحفٌة فً
ثماني مدن تحت عنوان" :إدلب تمتل  ...فال تصمت! ال تكونوا شركاء للمتلة فً المجازر!" .فبعد صالة الجمعة أدى
المسلمون صالة الغائب على المسلم ين الذٌن استشهدوا فً إدلب فً األٌام األخٌرة ،ثم تُلً البٌان الصحفً فً مدن
إسطنبول وأنمرة وبورصة ولونٌة وأضنة ومرسٌن وغازي عنتاب وشانلً أورفة ،واختتم بالدعاء.
ولد شجب البٌان صمت المسؤولٌن ووسائل اإلعالم أمام هذه المجازر بالعبارات التالٌة" :إن إدلب التً تمصف
بالمنابل منذ أسابٌع ،وٌمتل فٌها فً األٌام الملٌلة األخٌرة فمط ما ٌزٌد عن ثالثة آالف مسلم؛ لم تجذب اهتمام وسائل
اإلعالم بمدر الهجوم العادي الذي حدث فً الس فٌغاس! وبٌنما ٌدخل حكام بالد المسلمٌن فً سباق لتعزٌة أمرٌن ا؛ ال
وروسً اللتٌن تمتالن إخواننا المسلمٌن".
ا
ألمرٌن
ا
ي منهم ببنت شفة
ٌنبس أ ٌّ
كما وجه البٌان هذه النداءات للمسؤولٌن المشاركٌن فً هذه الجرائم ،ولادة الجٌوش متبلدي اإلحساس ،والعلماء
الخانعٌن الصامتٌن ،وأخٌرا ً إلى الشعب السوري المخلصٌ" :ا حكام البلدان اإلسالمٌة! إن مئات آالف المسلمٌن األبرٌاء
لتلوا ،وال ٌزال المتل فٌهم مستمراً ،وأنتم على صدالتكم مع هؤالء الكفرة الظالمٌن مستمرون! فمتى ستتحركون من أجل
هللا؟ كم من المدارس والمشافً والجوامع ٌنبغً أن تمصف من أجل أن تتحركوا؟ كم ألفا ً من المسلمٌن تنتظرون لتلهم
بعد؟ إن لم تتحركوا الٌوم فمتى ستتحركون؟!".
"ٌا لادة جٌوش البلدان اإلسالمٌة! بٌنما ٌستمر األسد فً مجازره بالمرب منكم ،وأمرٌكا تسلح حزب االتحاد
الدٌممراطً الكردي لماذا تذهبون إلى إدلب؟ هل ألن أمرٌكا ترٌد ذلن؟ وأنتم الذٌن لم ٌتحرن فٌكم ساكن أمام عشرات
المجازر فً البلدان اإلسالمٌة ،ولم تتخذوا خطوة ملموسة واحدة ضد هذه المجازر! ولم تطلموا رصاصة واحدة فً سبٌل
هللا! أٌن الجٌش اإلسالمً الذي ش َّكلتموه مع العدٌد من الدول؟! إن لم ٌتحرن هذا الجٌش اآلن فمتى سٌتحرن؟!".
"وأنتم أٌها العلماء ولادة الرأي! اتموا هللا ولولوا كلمة الحك! .فإنكم إن لم تتحدثوا اآلن فمتى ستتحدثون؟ ! وهللا إن
خٌانتكم أكبر من عجزكم! ونفالكم ٌدعم الظالمٌن وأعوان الظالمٌن ،فما بالكم تفعلون ذلن وأنتم ورثة األنبٌاء ؟! فاتموا هللا
حك تماته كأسالفكم ،ولوموا بعملكم فً محاسبة الحكام باعتباركم ورثة األنبٌاء".
سوري! ال تهنوا وال تضعفوا وال تحزنوا؛ فاهلل سبحانه ال
ا
"وأنتم أٌها المسلمون على وجه األرض! وٌا إخواننا فً
ٌترن عباده المؤمنٌن الصالحٌن ألحزانهم .حافظوا على آمالكم ،ألنكم إن فمدتم هذا األمل تفمدو ا إٌمانكم .وتجنبوا الفتن
والخالفات بٌنكم .واحذروا المال الحرام والعروض الخبٌثة .وال ٌخدعنكم الكفار وأذنابهم بأالعٌبهم السٌاسٌة .وال تنسوا
أنه لو ترككم العالم بأسره ،وأدار المسؤولون إلٌكم ظهورهم؛ فنحن نمسلمٌن سنبمى معكم ولن نترككم أبدا ً".
ولد اختتم البٌان الذي شارن فٌه المسلمون بالدعاء التالًٌ" :ا رب! اجعلنا ألوٌاء أعزة بالخالفة الر اشدة من جدٌد،
متحدٌن تحت راٌة التوحٌد ،راٌ ِة النبً ."
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