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 1436/  241 رقم اإلصدار:

 بيان صحفي 
 المتصارعون في أرض الشام يتقاذفون السالح الكيماوي في أجساد أهل الشام!

لقد استعمل املتصارعون يف أرض الشام الطيبة صنوف األسلحة، سواء أكان ذلك من طاغية النظام أم كان ممن زعموا خروجهم 
وجهوا ويوجهون أسلحتهم جتاه بعضهم بعضًا وميدون يف لقتال ذلك الطاغية، فهؤالء بداًل من توجيه أسلحتهم لقلع النظام نراهم 

عمر ذلك النظام الطاغية... ومل يقف استعمال السالح عند املدافع والدبابات وبراميل املتفجرات بل جاوزه إىل السالح الكيماوي 
 بسبب املنطقة سكان من املئات ضحيتها حيث راح ،1122 أغسطس - آب 12 األربعاء يوم منذ استعمال النظام له يف الغوطة

األعصاب... وحىت آخر ما مسعناه عن استعمال تنظيم البغدادي لغاز اخلردل يف  بغاز هجوم عن ناجتة سامة لغازات استنشاقهم
 ، حيث أصيب العشرات...م1122هـ املوافق األول من أيلول  2321من ذي القعدة  21صباح الثالثاء، مارع 

 ؛من كل أصناف القتل والتشريد واحلصار والتجويع ؛املباركة على مدى أكثر من أربع سنوات املسلمون على أرض الشام لقد عاىن
وعلى رأسهم  ؛بعمالئه اإلقليميني مروراً  ؛على أيدي أعداء األمة من الغرب الكافر ؛وبكافة األسلحة التقليدية منها والكيماوية

  .ومشاركة حبظر السالح النوعي عن الثوار ؛تتمثل بصمت مطبق ؛م املباركةعون دعمهم لثورة الشامع مباركة ممن يد   ،النظام اإليراين
ظام الطاغية لتغيريه مث ينقلبوا لقتال بعضـهم بعضـا ويقتلـوا مـن أنفسـهم فـو  ن حيمل السالَح أناُس حبجة قتال نإنه للعجب العجاب أ

فصـائل ويف مقـدمتها ذلـك التنظـيم، يتسـابقون يف قتـل ما يقتلون مـن النظـام... وإنـه للعجـب العجـاب أن يتسـابق النظـام وعـدد مـن ال
املسلمني، يف قتل أهل الشام... ولكن مع الفار : فالنظام يسابق يف القتـل باسـم العلمانيـة، باسـم فصـل الـدين عـن الدولـة ، وأولئـك 

   يسابقون يف القتل، تارة باسم إسالٍم معتدل بل معد ل، وتارة باسم خالفِة لغٍو مشوهة!  
... إســالم العبوديــة ل املســلمون: إن اإلســالم واحــد ال إســالمان... هــو اإلســالم الــذي أنللــه ال القــوي العليــل علــى رســوله أيهــا 

والربوبيــة لــه ســبحانه والركــوع والســجود ل الواحــد األحــد ولــيس اللحــف بهــراً بــبطن أمــام البيــت األبــي  واألســود... إســالم العــلة ل 
الذلة أمام أمريكـا وروسـيا واملسـتعمرين... إسـالم الشـام عقـر دار اإلسـالم ولـيس إسـالم الشـام األمريكـي عقـر  ولرسوله واملؤمنني وليس

ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن﴾﴿العلمانية واإلجرام... هذا هو اإلسالم،  َر اْْلِ  .َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
... هي اخلالفة الراشـدة األوىل علـى الفة فهي واحدة ال خالفتان... هي الدولة اإلسالمية األوىل اليت أقامها رسول ال وكذلك اخل

هــي خالفــة يستنصــر لــا املســلمون  منهــاا النبــوة الــيت كــان قادَاــا اخللفــاُء الراشــدون... هــي حافظــة الــدين  والــنفس واملــال والعــرض...
فتنصــرهم، يكــون اإلمــام فيهــا ُجنــة يقاتــل مــن ورائــه ويتقــى بــه... هــي الــيت يقــود اخلليفــة فيهــا جيشــاً لنصــرة امــرأة بلمهــا رومــي فقالــت 

. هـي الـيت إن وامعتصماه فيدك عموريا وينتصر هلا... هي اليت يلجأ الناس هلا فيـأمنون، ويأتيهـا املظلومـون فيـلول بلمهـم ويسـعدون..
... هـي الـيت تطبـق  عفت وفت وإن عاقبت عدلت وباحلق حكمت... هي اليت التعذِّب بعـذاب ال بـل  ـا قضـى ال ورسـول ال 



 والية سوريا / التحرير لحزب يالمكتب اْلعالم رئيس
 أحمد عبد الوهاباألستاذ 

 

 ميموقع الوالية الرس  
syria.info-www.tahrir 

 بريد المكتب اإلعالمي في سوريا

syria.info-media@tahrir 

 التحرير موقع حزب
tahrir.org-ut-www.hizb 

 المركزي موقع المكتب اإلعالمي

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 للتواصل معنا:
Skype: TahrirSyria 

ahmadabdalwahab2@gmail.com 
 

 

 

 

اإلســالم كنظــام ربــاين؛ يســعد يف تطبيقــه  يــع البشــر؛ املســلم فــيهم وغــري املســلم، تقــدم للبشــرية  وذجــا راقيــا للحيــاة الســعيدة يف أرقــى 
 ملدنية.أشكاهلا ا

ولـن تســتطيع ممارسـاُت مــن زعمــوا إقامَتهـا تشــويَه صـوراا يف أذهــان املســلمني، فقـد مــيت اخلالفـُة بعــدهلا ورقيهــا جنبـات التــاري ، مــا  
دفـــع أعـــداءها للتـــ مر عليهـــا وإســـقاطها، فـــال يصـــدنكم عـــن العمـــل إلعاداـــا أحـــد، أيهـــا املســـلمون، فهـــي تـــاا الفـــروض؛ فبهـــا تنتهـــي 

ُِْو ِف ي اأْلَْرِض َ َم ا ﴿بق شرع ال فينا، وهي وعد ال:م سينا؛ ولا يط َََمنُ وا ِم ْنُكْو َوَعِملُ وا الصَّ اِلَحاِي لََيْس َتْخِلَفن َّ يَن  ِِ َوَعَد اللَُّه الَّ 
وْ  ِِ يَن ِمْن قَ ْبِل ِِ َِ اِل النوبُ  وَّ  ...» ، وهي بشرى رسول ال ﴾اْسَتْخَلَف الَّ هـذه هـي اخلالفـة وهـذا هـو ، «ةِ ثُوَّ َتُك وُن ِخاَلفَ ةع َعلَ ِ ِمن ْ

 .﴾َفَماَذا بَ ْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّاَللُ ﴿احلق 
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