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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :وبعد أمجعني وصحبه آلهِ  وعلى حممد نبينا على التسليم وأمت والصالة وأفضل العاملني، رب هلل احلمد

 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم الكرام، الشام أهل مكان، كل يف املسلمني إخواين

 حفظه- الظواهري أمين/ الدكتور الشيخ بالشكر وخنصُ  عامة، اجلهاد قاعدة مجاعة قيادة يف املشايخ اإلخوة نشكر
 وجهادهم الشام أهل مصلحة تقدمي يف موقفهم هلم نشكر ،-اهلل حفظه- اخلري أبو حسن دأمح الشيخ ونائبهُ  ،-اهلل

 هذه ضربت فقد نور، من بأحرف التاريخ سيسطره الذي املوقف هذا العامة اجلهاد ملصاحل وتقديرهم املباركة، وثورهتم
 اخلاصة، التنظيمية املصاحل على للمسلمني العليا العامة املصاحل تقدمي يف األمثلة أروع والزالت اهلل بإذن املباركة القيادة

 املسلمة، الدولة مصلحة على مقدمة األمة مصلحة بأن: )-اهلل رمحه- أسامة الشيخ قول عملي بشكل جسدوا وقد
 يف وإننا ،(األشخاص مصاحل على مقدمة اجلماعة مصلحة وأن اجلماعة، مصلحة على مقدمة الدولة مصلحة وأن

 النظر يف مسؤوليتنا من وانطالقًا املباركة القيادة لتلك العامة والتوجيهات التوجهات مع وانسجاًما ةالنصر  جبهة قيادة
 اجلهاد على حفاظ وضرورة الدين، ثوابت من بثابت خيلُ  ال مبا عنهم لألعباء وختفيًفا وجهادهم الشام أهل ملصاحل
 وبني بيننا للمسافات وتقريًبا ذلك، على واملعينة املمكنة الشرعية الوسائل بكافة فيه واالستمرار ومحايته الشامي
 وينصر أرضهم وحيرر الشام أهل مشل جيمع الشورى على يقوم موحد جسم تشكيل يف منا وأماًل  اجملاهدة، الفصائل

 رأسهِ  علىو  الدويل اجملتمع هبا يتذرع اليت الذرائع دفع يف الشام أهل لرغبة ونزواًل  فيهم، التوحيد كلمة ويعلي دينهم
 قاعدة لتنظيم التابعة النصرة جبهة استهداف حبجة الشام يف املسلمني لعامة وتشريدهم قصفهم يف وروسيا أمريكا

 جبهة" اسم حتمل عمل جبهة ضمن جديدة مجاعة تشكيل وإعادة النصرة جبهة بأسم العمل إلغاء قررنا فقد اجلهاد،
 لتحقيق اجلديد التشكيل هذا ويسعى خارجية، جهة بأي عالقة هُ ل ليس اجلديد التشكيل هذا أن علًما" الشام فتح

 :التالية األهداف

 .الناس كل الناس بني العدل وحتقيق شرعه وحتكيم وجل عز اهلل دين اإلقامة على العمل: أواًل  -1

 واغيتالط حكم من الشام أرض حترير من ولنتمكن اجملاهدين صف لرص الفصائل مع التوحد على العمل: ثانًيا -2
يًعا اللَّهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا: }تعاىل قال وأعوانه، النظام على والقضاء  {.تـََفرَُّقوا َواَل  مجَِ
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 .ذلك على املعينة الشرعية الوسائل كافة واعتماد فيه واالستمرار الشامي اجلهاد محاية: ثالثا -3

 .املمكنة الوسائل بكافة معانتهم من والتخفيف وأحواهلم شؤوهنم على والوقوف املسلمني خلدمة السعي: رابًعا -4

 .الناس لعامة الكرمية واحلياة واالستقرار واألمان األمن حتقيق: خامًسا -5

 .العاملني رب هلل واحلمد

 اجلوالين حممد أبو: أخوكم


