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بيان صحفي

بعد اخلذالن والتهجري اختطاف شباب من حزب التحرير ادلهجرين يف مدينة أرحيا
مل ِ
هجرين من غوطة دمشق إىل إدلب ،حىت فُوجئوا بتصرف أرعن من إحدى أمنيّات الفصائل ادلنتشرة يف مناطق
ديض وقت كثري على وصول ادلُ ّ
الشمال .حيث أقدمت رلموعة من ادللثمني التابعني دلا يسمى ابلقوة التنفيذية يف مدينة أرحيا ،واليت تنفذ رغبات قادة الفصائل يف تسلطها على
ُ
الناس ،أقدمت على اختطاف ثالثة من شباب حزب التحرير ادلهجرين من الغوطة ،ىم إبراىيم جنار وحسن جزائري وطالل درويش ،إضافة إىل
إبراىيم حاج علي من أبناء مدينة أرحيا.
فالشباب ادلختطفون ىم من السباقني العاملني الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وقد كانوا يف الغوطة بني
ُ
تعرض الشيخ إبراىيم جنار نتيجة دلواقفو السابقة ،تعرض
حيث
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تعرض غريه من شباب احلزب لالختطاف على أيدي
حملاولة اغتيال يف بلدتو كفر بطنا من قبل فصيل جيش اإلسالم بتاريخ  ،5102/4/4كما ّ
ىذه الفصائل اليت ابتت تُشبو نظام أسد يف أعماذلا وتصرفاهتا.
لقد قامت اجملموعة األمنية ادلذكورة اليت يًتأسها ادلدعو "أرلد أبو ماجد" والتابعة لفصيل صقور الشام مبدامهة بيوت الشباب واقتحامها وترويع
خسة ونذالة رفضها أبو جهل نفسو
النساء واألطفال ،دون مراعاة حلُرمة البيوت ،بطريقة أشبو ما تكون مبدامهات عناصر أمن النظام ادلُجرم ،يف ّ
رغم كفره عندما قال" :وتقول العرب أن أاب جهل ّروع بنات دمحم؟!" وذلك عندما طُلب منو دخول بيت النيب صلى هللا عليو وسلم وقتلو فيو .ومن
مث قامت اجملموعة ابعتقال الشباب ومصادرة ممتلكاهتم وأمواذلم وأجهزهتم وضرب أحدىم ضرابً مربحاً ،وذلك لوشاية حاقد أو ُمبغض.
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وإىل أىلنا يف الشام نقول :اعلموا أن تسلّط قادة ال خيشون هللا على ثورتكم ،سيودي هبا إىل حيث يريد أعداؤىا ،وإن واجبكم اليوم ىو األخذ
على أيدي ىؤالء القادة وزلاسبتهم .فها ىي أجهزهتم األمنية تالحق محلة الدعوة ،بدل أن تالحق من تسبب يف تسليم الغوطة للنظام ادلجرم،
ُ
وصححوا مسار ثورتكم قبل أن تتخطفها أايدي العابثني،
وتالحق من خذل الغوطة من قادة الفصائل؛ فكونوا اي أىل الشام على قدر ادلسؤوليةّ ،
الدارين.
وسريوا هبا يف طريق إسقاط النظام وحتكيم اإلسالم ،لريضى عنكم هللا ،فتفوزوا وتسعدوا يف َ

أمحد عبد الوهاب
رئيس ادلكتب اإلعالمي حلزب التحرير  /والية سوراي
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع الوالية الرسمي
www.tahrir-syria.info
بريد المكتب اإلعالمي في سوريا
media@tahrir-syria.info

للتواصل معنا:
Skype: TahrirSyria
ahmadabdalwahab2@gmail.com

