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بيان صحفي

المجلس العسكري في مدينة معرة النعمان
يصطف خلف الطغاة في حربه ضد حزب التحرير
بعد عدة محاوالت من المجلس العسكري فً مدٌنة معرة النعمان لمنع نشاط حزب التحرٌر ،حٌث كان آخرها اعتمال
المهندس رضوان الخولً  -من مهجري الغوطة الشرلٌة – وذلن بعد أن لام الشٌخ فٌصل بالنً باستدعاء أمنٌة
المدٌنة التً لامت باالعتداء على المهندس بالضرب واعتماله وهو ٌوزع البٌان الذي أصدره الحزب بعنوان "الخالفة
فرض لبل الثورات وبعدها"؛ بعدها أصدر المجلس العسكري فً مدٌنة معرة النعمان بتارٌخ 8132/6/31م بٌانا ً منع
بموجبه نشر أي و رلٌات أو مناشٌر أو كتٌبات تابعة لحزب التحرٌر فً مدٌنة معرة النعمان ،لٌسلن فً ذلن نهج
الطغاة فً حربهم ضد الحزب وأفكاره المستمدة من العمٌدة اإلسالمٌة ،والتً تدعو إلى تحكٌم شرع هللا عز وجل عن
طرٌك إلامة الخالفة الثانٌة  -تاج الفروض  -التً بشر بعودتها رسول هللا .ملسو هيلع هللا ىل وهذا نهج الضعفاء المفلسٌن والطغاة
الجبابرة عندما ٌعجزون عن مواجهة الحجة بالحجة فٌلجإون إلى تكمٌم األفواه والممع والمالحمة واالعتمال ،وهم
ٌدّعون أنهم ثاروا ضد الظلم والطغٌان لٌس هذا فحسب ،بل ٌمارسون أفعال تنظٌم الدولة الذي منع نشاط الحزب فً
سا َء َما يَحْ ُك ُم ْ
ون﴾.
مناطمه ولام باعتمال بعض شباب الحزب وتصفٌة أحدهم﴿ ،أ َ َال َ
أيها المسلمون في الشام عقر دار اإلسالم:
لمد أصبحت أفكار حزب التحرٌر معروفة للماصً والدانً ،فمد دعا وال ٌزال ٌدعو إلى التوحد حول مشروع ٌرضً
هللا عز وجل والتوجه إلسماط النظام فً عمر داره وإلامة شرع هللا مكانه ؛ كما دعا إلى ولف االلتتال بٌن
الفصائل؛ وحذر من الهدن والمفاوضات ومن المال السٌاسً المذر والمإتمرات الخٌانٌة ،ولد أثبت الوالع صدق ما
دعا إلٌه الحزب وحذر منه إال أن البعض لم ٌستطٌعوا أن ٌستوعبوا أفكارا ً تخالف توجهات أسٌادهم ،فآثروا أن
ٌكونوا رأس حربة فً الحرب ضد الحزب وأفكاره؛ وهذا دلٌل حسً على لوة تؤثٌر الحزب الذي طالما حاولوا التملٌل
من شؤنه ،فكان الحزب الوحٌد الثابت على أفكاره وإننا فً حزب التحرٌر/والٌة سورٌا نإكد أن هذه الممارسات
الممعٌة التً ٌمارسها بعض المنتفعٌن من المال السٌاسً المذر لن تمنعنا من متابعة دعوتنا إلى تحكٌم شرع هللا ،فمد
عجز طاغٌة الشام األب والطاغٌة االبن وعجز بالً الطغاة عن منع الحزب عن ممارسة واجباته التً فرضها رب
ب يَ ْنقَ ِلبُون﴾.
﴿و َ
العزة جل فً عاله َ
ي ُم ْنقَلُ ٍ
سيَ ْعلَ ُم الَّ ِذ ْينَ َظلَ ُموا أ َ َّ
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