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 بيان صحفي

 !أمريكا والعالم ال يهمهم دماء المسلمين وقتل المدنيين بالبراميل المتفجرة

 (مترجم)

المدنيون منذ ذلك الوقت والبراميل المتفجرة ألول مرة، و استخدم نظام السفاح بشار 2102س أغسط/منذ آب

مقارنة مع غيرها من القنابل فهي زهيدة التكاليف  ...رون بأدوات الموت والدمار التي تحملها هذه البراميلاألبرياء ُيمط  

نها ال تحتاج إلى ما هو أكثر من إلقائها من إذ إ رعب من قبل القوات الحكومية،ويسهل استخدامها كسالح موالصواريخ 

ى أنه وتشير التقديرات إل  تمييز بين صفوف المدنيين تحتها،الطائرات المروحية من الجو لتثير الرعب وتنشر الموت بال

 .ألف شخص 21 سوريا تسببت في مقتل ما يزيد عن برميل متفجر في 0111تم استخدام نحو 

، القاضي 2102فبراير /شباط 22لتابع لألمم المتحدة في الذي أصدره مجلس األمن ا 2012فالظاهر أن القرار رقم 

يقول بأن هذا تصريح باالستمرار في يتابع بشكل حقيقي من أجل تنفيذه ولسان الحال بحظر استخدام هذا السالح، لم 

ع ليشمل سفنظام بشار في  مُ ه  استخدامه حيث زاد ن   ك دماء المسلمين في سوريا وأمعن في استخدام هذه البراميل وتوسَّ

هجوماً بالبراميل المتفجرة خالل  051استطاعت منظمة هيومان رايتس ووتش إحصاء  مناطق جديدة، ففي حلب وحدها

وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت حكومة الواليات المتحدة  ،2102يوليو /تموز 02إصدار القرار حتى  تاريخالفترة من 

من قبل بعض " حربجرائم "والحكومات األوروبية انتقائيًة للغاية في التعامل مع التقارير التي تتحدث عن ارتكاب 

الممنهجة األفظع واألكبر حجماً التي ارتكبها في الوقت ذاته باألعمال الوحشية  ضئيالً  اً اهتمام الجماعات، وأبدت

صاحبه في  الطائفي في العراق للسير على خطا كما شجع هذا الصمت المريب النظام. عمالؤها، وال زالوا يقترفونها

سوريا، فبدأ باستخدام البراميل المتفجرة على نطاق واسع في شتى أرجاء العراق، من الفلوجة إلى الكرمة إلى تكريت 

 .ي، ووصوالً إلى الموصلوبيج

لمذابح الجماعية للمسلمين المتمثل في صمتهم عن ا زعماء الواليات المتحدة وأوروبا من قبلإن هذا النفاق الصارخ 

 دعمهم الالمحدود لكيان يهود إبان حملته االنتقامية الشرسة على غزة التيو ...من قبل عمالئهم في سوريا والعراق

ادعاءات هؤالء االهتمام باإلنسانية واحترام حياة أحرقت فيها البشر والشجر والحجر، كل ذلك يدلل بدون شك على أن 

حقوق  فهم بشكل عام ال يهمهم ،!مضللة وكذب محض يخالف الممارسات على األرضدعاءات اهي البشر وكرامتهم 

يخدم كرون بعض التعدي على المسلمين ألن ذلك وكرامهتم ودماؤهم، وفي بعض األحيان تجدهم يستن المسلمين

وعليه، فإن . ..يخدم مصالحهم إذا كان ذلك  يغضون الطرف عن جرائم عمالئهم وأصدقائهممصالحهم، وفي الوقت ذاته 

دهم إلى بالزرعت في العالم اإلسالمي هي من أجل تفريق المسلمين، وتشتيت قواهم، وتمزيق كيانات الموت التي 

إعاقة أو تأخير عات متناحرة ليسهلوا على أنفسهم نهب الثروات والسيطرة على المقدرات واألهم من هذا كيانات وقطا

أكاذيبهم ودسائسهم، وتقطع ألسنتهم، وتلجم  الخالفة التي ستفضح... الثانية على منهاج النبوة قيام الخالفة الراشدة

يمأله ظلماً وفساداً أحٌد سواهم، ولكن امة اإلنسانية في عالٍم لم ادعاءاتهم المزيفة بأنهم ُحماة الحق والخير والعدل والكر

كل تلك المحاوالت فاشلة مفضوحة، أما نحن في حزب التحرير فعلى يقين بأن األمة اإلسالمية قاب قوسين أو أدنى من 

 بََِْهَواِهِهْم َوّللَاُ ُمتِمرو ُنوِرِل َولَْو َكِرَل ُيِريُدوَن لُِيْطفُِؤوا ُنوَر ّللَاِ ﴿ تسلم زمام إدارة العالم من جديد، وما ذلك على هللا بعزيز

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَل اْلُمْشِرُكونَ  *اْلَكاهُِروَن   .﴾ُهَو الَِذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرلُ َعلَى الدِّ
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