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 بيان صحفي
 أرحيا مدينة يف ادلهجرين التحرير حزب من شباب اختطاف والتهجري اخلذالن بعد

هّجرين وصول على كثري وقت ديضِ  مل
ُ
 مناطق يف ادلنتشرة الفصائل أمنيّات إحدى من أرعن بتصرف ُفوجئوا حىت إدلب، إىل دمشق غوطة من ادل

لثمني من رلموعة أقدمت حيث. الشمال
ُ
 على تسلطها يف الفصائل قادة رغبات تنفذ واليت أرحيا، مدينة يف التنفيذية ابلقوة يسمى ادل التابعني ادل

 إىل إضافة درويش، وطالل جزائري وحسن جنار إبراىيم ىم الغوطة، من ادلهجرين التحرير حزب شباب من ثالثة اختطاف على أقدمت الناس،
 .أرحيا مدينة أبناء من علي حاج إبراىيم

خ فالشباب
ُ
 بني الغوطة يف كانوا وقد النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة اإلسالمية احلياة الستئناف العاملني السباقني من ىم تطفونادل

 تعرض السابقة، دلواقفو نتيجة جنار إبراىيم الشيخ تعّرض حيث. اخلالص طريق ألمتهم ويرمسون لو، ويدعون ابحلق يصدعون إخواهنم، ومع أىليهم
 أيدي على لالختطاف احلزب شباب من غريه تعّرض كما ،4/4/5102 بتاريخ اإلسالم جيش فصيل قبل من بطنا كفر بلدتو يف اغتيال ةحملاول
 .وتصرفاهتا أعماذلا يف أسد نظام ُتشبو ابتت اليت الفصائل ىذه

 وترويع واقتحامها الشباب بيوت مبدامهة صيل صقور الشاموالتابعة لف "ماجد أبو أرلد" ادلدعو يًتأسها اليت ادلذكورة األمنية اجملموعة قامت لقد
جرم، النظام أمن عناصر مبدامهات تكون ما أشبو بطريقة البيوت، حلُرمة مراعاة دون واألطفال، النساء

ُ
 نفسو جهل أبو رفضها ونذالة خّسة يف ادل

 ومن. فيو وقتلو وسلم عليو هللا صلى النيب بيت دخول منو طُلب عندما وذلك!" دمحم؟ بنات روّع جهل أاب أن العرب وتقول: "قال عندما كفره رغم
 .ُمبغض أو حاقد لوشاية وذلك مربحاً، ضرابً  أحدىم وضرب وأجهزهتم وأمواذلم ممتلكاهتم ومصادرة الشباب ابعتقال اجملموعة قامت مث

 اأَلر ضِ  يف  تُ ف ِسُدوا ال ذَلُم   ِقيلَ  َوإَذا﴿: تعاىل قولو أصابكم قد: نقول وبيوهتم، ادلسلمني حلرمة مراعاة غري يف الرعناء، اجلردية هبذه قاموا الذين فإىل
َا قَاُلوا ِلُحوَن، ََن نُ  إَّنم ِسُدونَ  ُهمُ  إن مُهم   َأال ُمص  ُعُرونَ  الم  َوَلِكن ال ُمف   علومت مهما يدوم لن ىذا إفسادكم وإن. جهلوه أو ذلك علموا سواء ،﴾َيش 

 أتمنوا فال الناس مكر أمنتم فإن ،﴾ِلل ُمتمِقيَ  َوال َعاِقَبةُ  َفَساًدا َوال اأَلر ضِ  يف  ُعُلوًّا يُرِيُدونَ  ال لِلمِذينَ  ََن َعُلَها اآلِخَرةُ  الدمارُ  تِل كَ ﴿. وجتربمت واستكربمت
 .﴾َكُفور   َخومان   ُكلم  حيُِب   اَل  اَللمَ  ِإنم  آَمُنوا المِذينَ  َعنِ  يَُداِفعُ  اَللمَ  ِإنم ﴿. آمنوا الذين عن يُدافع الذي هللا مكر

 األخذ ىو اليوم واجبكم وإن أعداؤىا، يريد حيث إىل هبا سيودي ثورتكم، على هللا خيشون ال قادة تسّلط أن اعلموا: نقول الشام يف أىلنا وإىل
جرم، للنظام الغوطة تسليم يف تسبب من الحقت أن بدل الدعوة، محلة تالحق األمنية أجهزهتم ىي فها. وزلاسبتهم القادة ىؤالء أيدي على

ُ
 ادل

 العابثني، أايدي تتخطفها أن قبل ثورتكم مسار وصّححوا ادلسؤولية، قدر على الشام أىل اي فكونوا الفصائل؛ قادة من الغوطة خذل من وتالحق
 .الدارَين يف وتسعدوا فتفوزوا هللا، عنكم لريضى اإلسالم، وحتكيم النظام إسقاط طريق يف هبا وسريوا


