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بٌان صحفً

صدُو ُر ُه ْم أَ ْك َب ُر﴾
﴿ َقدْ َبدَ ِ
ضاء مِنْ أَ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ُت ْخفِي ُ
ت ا ْل َب ْغ َ
كشف وزٌر الخارجٌة التركً مولود جاوٌش أوغلو ،الخمٌس ،أنه أجرى محادثة قصٌرة مع وزٌر خارجٌة
النظام السوري فٌصل المقداد ،على هامش اجتماع حركة عدم االنحٌاز الذي عقد فً تشرٌن األول/أكتوبر الماضً،
بالعاصمة الصربٌة بلغراد ،وقال" :علٌنا تحقٌق مصالحة بٌن المعارضة والنظام فً سورٌا بطرٌقة ما ،وإال فلن ٌكون
هناك سالم دائم" ،وردا على سإال عما إذا كان هناك تواصل بٌن تركٌا والنظام السوري على الصعٌدٌن الدبلوماسً
والسٌاسً ،أكد جاوٌش أوغلو أن التواصل بٌن الجانبٌن ٌقتصر حالٌا على أجهزة االستخبارات.
أيها المسلمون في أرض الشام المباركة :إن تصرٌحات وزٌر الخارجٌة التركً أوغلو تإكد على الدور
الوظٌفً الذي ٌلعبه النظام التركً خدمة ألمرٌكا وحفاظا على عمٌلها أسد وإصرارا على وأد واحدة من أعظم
الثورات فً التارٌخ.
إن كل متابع لألحداث ٌدرك جٌدا أن النظام التركً ٌسعى منذ البداٌة إلى تسلٌم جمٌع المناطق لٌعٌدها إلى
سٌطرة طاغٌة الشام ،وذلك تنفٌذا لما ٌسمى الحل السٌاسً األمرٌكً الخبٌث ،بعد أن سلم الكثٌر من المناطق ،وصادر
قرارات قٌادات المنظومة الفصائلٌة ،وسلب إرادتهم ،وحولهم إلى مرتزقة ٌخدمون مصالحه ومصالح أسٌاده ،وقائمة
اإلجرام بحق الثورة تطول...
إن من ٌلتقً بوزٌر خارجٌة النظام السوري المجرم ،وٌلتقً بالمخابرات السورٌة ،وٌمهد للقاء طاغٌة الشام أو
التهاتف معه ،ال شك أنه متآمر على ثورة الشام مهما ادعى خالف ذلك ،فوجب قطع العالقات معه على أقل تقدٌر.
أيها المسلمون في الشام عقر دار اإلسالم :إن خروج المظاهرات فٌما ٌسمى المناطق المحررة ضد تآمر النظام
التركً ودعوته للتصالح مع نظام اإلجرامٌ ،إكد أن الثورة ال تزال متقدة فً نفوس أبنائها ،وأنها ال تزال عازمة على
إسقاط نظام اإلجرام ،وأنها تفضل الموت بعز على مجرد التفكٌر بالتصالح المخزي القاتل معه .وٌإكد أٌضا قوة تؤثٌر
الحاضنة الشعبٌة عندما ترفع صوتها وتقول كلمتها فتجبر المتآمرٌن مع أعدائها على التلون كالحرباء واتباع أسالٌب
جدٌدة لن تمسح عار متاجرتهم بدماء وتضحٌات أهل الثورة خدمة ألعدائها.
وهذا ٌوجب على الجمٌع أن ٌكونوا على مستوى الحدث وتحمل المسإولٌة ،بعد تكشف الحقائق للقلة القلٌلة ممن
كان ال ٌزال على بصرها شًء من غشاوة ،لقطع الحبال مع كل أعدائنا الذٌن ٌتربصون بنا الدوائر وعلى رأسهم
النظام التركً ،ووصلها باهلل سبحانه ،وغذ الخطا خلف قٌادة سٌاسٌة واعٌة ومخلصة ،تحمل مشروع خالص من
صمٌم عقٌدة األمة؛ ٌرسم خارطة طرٌق نحو العاصمة إلسقاط النظام وتخلٌص الناس من شروره وإقامة حكم اإلسالم
عبر دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة وأنوف أعداء هللا راغمة ،قال تعالىَ ﴿ :و َيقُولُونَ َم َتى ه َُو قُ ْل َع َسى أَنْ
َي ُكونَ َق ِريبا﴾.
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