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 بيان صحفي
 الباغوز ال بواكي هلم واجملازر حبق املسلمني لن توقفها إال دولة اخلالفة على منهاج النبوة

قبل دخول قوات سوراي ارتكبت قوات التحالف الدويل مع قوات سوراي الدميقراطية، جمزرة مروعة يف الباغوز، آخر جيب متبق لتنظيم الدولة، 
ميع بشكل رمسي. وبلدة الباغوز تقع يف الشمال الغريب ملدينة البوكمال على الضفة الشمالية الشرقية لنهر الفرات، وقد مت جت الدميقراطية للباغوز

 املدنينيمجيع  إابدة ة عناصر التنظيم فقط بلإابدليست أكرب قدر من مقاتلي تنظيم الدولة فيها ممن رفضوا اهلروب أو مل يستطيعوه، وكانت اخلطة 
 .وجمازر وحشيةمن النساء واألطفال والشيوخ ابلطريان وحرقهم ابلفسفور يف إابدة مجاعية  العزل

جمزرة جديدة تضاف إىل سجل اجملازر اليت ارتكبتها قوات التحالف الدويل ضد املسلمني يف العامل أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم: 

م 16/3/2017جمزرة اجلينة بتاريخ ارتكبت بشكل عام ويف أرض الشام بشكل خاص واليت نتج عنها آالف الشهداء املدنيني؛ ففي وقت سابق، 
استهدفت مسجد عمر بن اخلطاب بعد صالة العشاء يف قرية اجلينة قرب مدينة األاترب واليت راح ضحيتها أكثر من مخسني مسلما من  واليت

أكثر من  املصلني، ويف تقرير هلا، قالت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إن التحالف الدويل ضد "تنظيم الدولة" يف سوراي، قتل منذ تدخله ابلبالد
 طفل. 900ف مدين، بينهم أكثر من آال 3

إن هذا التحالف الصلييب تنطلق طائراته من األراضي الرتكية ويشارك فيه النظام الرتكي مع غريه من أنظمة أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة: 
رتكبها يف حق املسلمني، وذلك يف حماولة منه لتربير احلكم يف البالد اإلسالمية، وإن حماربة ما يسمونه اإلرهاب ما هو إال غطاء لتلك اجملازر اليت ي

 اجلرمية وإسكات كل من يفكر جمرد التنديد هبذا اإلجرام الذي جتاوز كل احلدود ويف حماولة منه لسرت عورة إجرامه وحقيقة عدائه لإلسالم
 واملسلمني.

القادمة اليت انتصرت فيما مضى لصرخة مسلمة صاحت "وامعتصماه" وإن هذه اجملازر اليت ترتكب يف حق املسلمني لن تنهيها إال دولة اخلالفة  
َماُم ُجنمٌة يُ َقاَتُل ِمنإ َورَائِِه َويُ ت مَقى وستنتصر من جديد جلميع املسلمني يف الدنيا بل وجلميع رعاايها، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ِإَّنمَا اإلإِ

 املتني والعمل اجلاد مع املصلصني إلقامة اخلالفة الراةدة اليت بشر بعود اا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "، فليس أمامنا إال االعتصام حببل هللاِبهِ 
َعُد الإَكِلُم الطميِ ُب َوالإعَ فهي وهللا عز الدنيا وفالح اآلخرة. قال تعاىل:  يًعا ِإلَيإِه َيصإ َمُل الصماِلُح يَ رإفَ ُعُه َوالمِذيَن )َمنإ َكاَن يُرِيُد الإِعزمَة فَِللمِه الإِعزمُة َجَِ

ُر ُأولََِٰئَك ُهَو يَ ُبوُر(.  ََيإُكُروَن السميِ َئاِت هَلُمإ َعَذاٌب َشِديٌد َوَمكإ
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