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 صحفي خبر

 "براءة ممن تخاذل لعن نصرة حلب"

براءة ممن تخاذل لعن "نشرة سياسية بعنوان  3/50/6502 ثالثاءالردن اليوم ألية االو/ حزب التحرير أصدر 

يام على مرأى ومسمع العالم أجمع،  ألعرض فيها ما يجري من مجازر وحشية للمسلمين في حلب هذه ا "نصرة حلب

هذه  زاءإصمت الصامتين وتخاذل المتخاذلين رمين وتآمر المتآمرين وتفاوض المفاوضين وتبرأ فيها من إجرام المج

ل ودمر وأحرق تعذر لمن ق فالقتل وتدفن تحت أنقاض حلب، نسانية ت  إلجرامية الوحشية، مشيرا إلى أن اإلعمال األا

ات جنيف وأخواتها إسقاط كل مؤامر لىإالحزب ودعا  ...وتفاوض أو تخاذل وصمتوشارك وتآمر ودعم وساهم 

 ...قليمية المتوحشةإلالدولية وا ئاتهيوهفاوضيها، وإسقاط نظام هذا العالم ومواثيقه ومنظماته ة ميوحيلها وعبث

، وعلى توَجماعاأفراداً َب واجٌب على كل المسلمين ن ْصَرة  أهلِنا في الشاِم وحل"وشدد الحزب في نشرته على أن 

يوِش العالِم اكلِّ َمْن بَِيِده القوة  والن صْ  َي أْوَجب  على ج  جوباً على الجيشِ سالميِّ َجميِعها، إلَرة، َوه  ، "...ردنيِّ ألا وأشدُّ و 

سالمّي، وهللا إنَّ الزماَن كما َتَرْوَن يستدير  لكْم إلعالَِمنا ا شِ خَوتنا في جيشنا األردنيِّ وجيوفيا إِ ": مناشدا إياهم بالقول

تكم كي ت ْمِسكوا ِبزماِم األو ذوا على َيِد هؤأل مَّ لِم عنهم، َوَتأْخ  تكم ِبرْفِع الظ  م وأ مَّ روا هللاَ وأْهلَك  كاِم الموِر، وَتْنص  ِء الح 

َتآِمرين، الذين  َتخاذليَن الم  َفهاِء الَخَونِة، الم  َبقاَء كراِسيهْم حتى لو أَْفَنْوا أَْهَل البالِد جميعاً، نعْم يستدير  ال همَّ لهم إال السُّ

وا َمَواِقَعكم  الحقيقيلِ  لَكم  الزمان   م  ةَ َتأْخذ  لوا فيها أسماَءك  ولَِة والِعزِّ والَكَرامة، صفحات  الزماِن ف ِتَحْت لًكم لِت َسجِّ مواِقَع الب ط 

كم َفأَنتْم لََنا و م ِمْن َقْبل، َنْسَتنِصر  َرها أَْسالف ك  جولِة والب طولِة كما سطَّ م َونحن  لَك مأل في قائمِة الر  ِتك  كم َفوَق  مَّ َنْرَفع 

ولَة، َوفيك م ا ج  جاَل والر  وا َيْرَحم كم  هللا إلى عزِّ الدنيا َونعيِم ألَالَهاماِت، َوَنعلم  أَنَّ فيكم  الرِّ م  ْبَطاَل وَصاِنعي الب طولَة، فَتَقدَّ

وا له  الال َتخافوا إال ِخرِة، وآلا عاذ  سعد  وأين َعْمرو وأيَن خَعَمِل، فأَيَن ِمَن هللا وأَْخلِص  الد  وأَيَن أبو عبيدة وشَرْحبيل  وم 

ْؤَتة فأيَن ا ل أََماَم َجَبروِت  بطال؟ألوأيَن أ َسامة وِرفاق  م  زَّ م ع  وأَْنتم ت شاهدوَن إِْخواَنكم في بالِد الشاِم كيف َيْصِمدون َوه 

نون ه َفأَصبَح َيحِرق  األ نَّ ج  هم هذا العالَم الم جرَم في َمْقتٍل، َفج  مود  غاِة العالم أَْجَمع َوم ؤاَمراتِه حتى أَصاَب ص  رَض ط 

َيا ﴿ .رِض َفما ِعْنَد هللاِ خيٌر َوأَْبَقىألاَت َهْيَهات َبْعَد أَْن أَْعلَن وها أنَّها هلل، َفال َتَتثاَقلوا إِلى اِبِحَمِمِه ِمْن َحْولِهم، ولكْن َهْيهَ 

اَقْلُتْم إِلَى اأْلَْرِض أََرِضيتُ  ِ اثَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَُكْم إَِذا قِيلَ لَُكُم انفُِروا فِي َسبِيِل َّللاَّ ْنَيا ِمَن اْْلِخَرِة َفَما  م بِاْلَحَياةِ أَيُّ الدُّ

ْنَيا فِي اْْلِخَرِة إاِلَّ َقلِيل    .﴾َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

وا إِلى ِعزِّ الداَرين، وَ ْرَكبياَفَيا َخيَل هللِا  ْنَد هللِا َهل مُّ م َفَتكونوا َمَع الَخَوالِِف الَخاِئفيَن ال ، َوَيا ج  لوا أَْهلَكم َوأَْنف َسك  َتْخذ 

ْرتَ  يون  الم سْ الم  وَنكم، َوع  م ي ناد  ِتك  مِجفين، َفأَْطفال  ونساء  أ مَّ َكك   ".َتضَعفيَن َتْرق ب  َتَحر 

اعلموا أَيُّها ": قائالردني بشكل خاص ألوأفراد الجيش ابشكل عام وقادة وضباط  اإلسالميةوخاطب قادة الجيوش 

تهِ إلِا ْنا َوأنَّ َهذا الَجْيَش ِألمَّ ت  م ق وَّ ك  ِتك م ال َخَياَر لَكم إال وأْهلِِه، فال خياَر لنا بعَد هللِا إِال أَنتم، و خوة  أنَّ أْن َتكون وا َمَع أ مَّ

كام،  اِفَر ال َبعدما َتخاَذَل الح  م السَّ ه م َمَع كياِن أل َبْل َوَبعَد أَْن أَْعلَنوا َعَداَءه  َخْت أَيديِهم ِبِدماِئنا، َوَتعاَنَقت َمَصالِح  ِتنا وَتلَطَّ مَّ

 .ودَيه

رار الذيَن َتَحكَّ  كاِم الضِّ ِل ح  وا في البالِد والِعباِد، وَ اللهَّم إنَّا َنْبَرأ  إِليَك ِمْن َتخاذ  َنتبّرأ  ِمْن َصْمِت الصاِمتيَن على م 

ْجِرميَن في ِبالِدنا  ".جراِئِم الم 
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