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 بٌان صحفً

 اعتقال المهندس "مشٌر أبو اللبن" على أٌدي المجلس العسكري فً مدٌنة معرة النعمان

باعتمال المهندس ، لامت مجموعة تابعة له المجلس العسكري فً مدٌنة معرة النعمان بأوامر من مراد تناري رئٌس

المجلس العسكري فً مدٌنة معرة توزٌع بٌان بعنوان ". وذلن أثناء  8152-6-51لٌلة مشٌر أبو اللبن " أبو حازم" 

لٌؤكد ما جاء فً البٌان من اتباعه سٌاسة الممع وتكمٌم  ؛"النعمان ٌصطف خلف الطغاة فً حربه ضد حزب التحرٌر

ومرة على ٌد  ؛للبن إلى االعتمال مرتٌن مرة على ٌد طاغٌة الشام األبولد تعرض المهندس مشٌر أبو ا ،األفواه

وهو الذي  ؛ٌتعرض لالعتمال على ٌد المجلس العسكري فً مدٌنة معرة النعمان اآلن وها هو ،طاغٌة الشام االبن

نه هو وكأ هجر من مدٌنة حمص إلى الشمال السوري نتٌجة الهدن والمفاوضات التً شاركت فٌها لٌادات الفصائل

وكأنه هو الذي ذهب إلى آستانة وجنٌف لٌبٌع تضحٌات أهل الشام فً سوق المؤتمرات  ؛المسؤول عن هذا التهجٌر

وكأنه  ؛الساحل ودمشك علىوكأنه هو الذي هادن وفاوض والتزم بالخطوط الحمر التً تمنع أي عمل جاد  ؛الدولٌة

على  ذي أشعل فتٌل االلتتال بٌن الفصائل لتسٌل الدماء أنهارا  وكأنه هو ال ؛هو الذي سلم حلب والغوطة وشرق السكة

نه هو ؛ وكأنه هو الذي ٌمبض مئات اآلالف من الدوالرات من مخابرات الدول الداعمةكأو ؛أٌدي بعضها البعض

 المسؤول عما آلت إلٌه ثورة الشام.

 ان:أٌها المسلمون فً الشام عقر دار اإلسالم ٌا أهلنا فً مدٌنة معرة النعم

ومن ظن أن الخالص  ،فثورة الشام ثورة كاشفة فاضحة لم تترن شٌئا إال وكشفته ؛كلكم بات ٌدرن الوالع بشكل جٌد

َواَل تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذٌَن َظلَُموا فَتََمسَُّكُم النَّاُر َوَما  :ٌكمن فً الركون إلى لرارات المجتمع الدولً فهو واهم لال تعالى

ِ ِمْن أَْوِلٌَاَء  لَُكْم ِمْن ُدونِ  فهو واهم  عز وجل ومن ظن أن السعادة تكمن خارج إطار شرع هللا  ،ثُمَّ اَل تُْنَصُرونَ َّللاَّ

 ئالسكوت ٌبرومن ظن أن  ،َونَْحُشُرهُ ٌَْوَم اْلِقٌَاَمِة أَْعَمى َمِعٌَشةً َضْنًكاَوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ  :لال تعالى

ٌْفَةَ ْبِن اْلٌََماِن، أَنَّ َرُسوَل هللاِ سبحانه وتعالى فهو واهم  هللا الذمة أمام " َوالَِّذي نَْفِسً بٌَِِدِه، لَتَأُْمُرنَّ  لَاَل: فعَْن ُحَذ

ٌُْكْم ِعقَابًا ِمْنهُ بِاْلَمْعُروِف َولَتَْنَهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر، أَْو لٌَُوِشَكنَّ هللاُ أَْن   وإننا فً "،تَْدُعونَهُ فاََل ٌَْستَِجٌُب لَُكمْ  ، ثُمَّ ٌَْبعََث َعلَ

نذكر المجلس العسكري فً مدٌنة معرة النعمان بأن عالبة الظلم وخٌمة عند هللا سبحانه حزب التحرٌر/ والٌة سورٌا 

ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهمْ ﴿وتعالى فالظلم ظلمات ٌوم المٌامة  ٌِْهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَ   .﴾بَِما َكانُوا ٌَْعَملُونَ  ٌَْوَم تَْشَهُد َعلَ
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