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 صحفي  خبر

 أشكالها بكافة اإلعالم  ولوسائل الشام  في  ألهلنا خاص  تصريح

  والية   -التحرير  حزب  اسم  تحمل  غراميالتيل  على  قناة  بتزوير  التحرير  حزب  على  الحاقدين   الصبية  بعض  قام

  لينشروا  السياسي،  الخالفة  مشروع  مواجهة  في  إفالسهم  وبعد  بالحجة  الحجة  ةعمقار  عن  عجزهم  بعد  سوريا،

  ناهيك  واالستهزاء  والسخرية  واالفتراء  بالكذب  مليء  بأسلوب  الحزب  على  وحقدهم  شرورهم  القنوات  تلك  في

 وتحرمه،  كله  ذلك  عن  تنهى  التي  الشرعية  األحكام  كل  بذلك مخالفين  بالمسؤولية،  اإلحساس وعدم  التزوير  عن

ملسو هيلع هللا ىلص    النبي  أن   الصحيحين   وفي  ،﴾اْلَكاِذبُونَ   ُهمُ   َوأُولَئِكَ   ّللاَِّ   بِآيَاتِ   يُْؤِمنُونَ   الَ   الَِّذينَ   اْلَكِذبَ   يَْفتَِري  إِنََّما﴿:  تعالى  قال

يََزا:  قال َوَما  النَّاِر،  إِلَى  يَْهِدي  اْلفُُجوَر  َوإِنَّ  اْلفُُجوِر،  إِلَى  يَْهِدي  اْلَكِذَب  َواْلَكِذَب؛ فَِإنَّ  يَْكِذُب ُل  »َوإِيَّاُكْم  ُجُل  الرَّ

ِ َكذَّاباً« ى اْلَكِذَب َحتَّى يُْكتََب ِعْنَد ّللاَّ  . َويَتََحرَّ

 اإلعالم  ولوسائل  خاصة  الشام  في  ألهلنا  نبين  سوريا؛  والية  /التحرير  لحزب  اإلعالمي  المكتب  في  وإننا

  اإلعالمي  المكتب  اسم  تحمل  (االجتماعي)  التواصل  ووسائل  مواقع  على  قنواتنا  أن  عام  بشكل  أشكالها  بكافة

 فهو   المرفقة  الروابط  عدا  ما  وكل  ،روابطها  وسنرفق  التيلغرام،  على  قناته  فيها  بما  سوريا  والية  التحرير/  لحزب

 مفضوحة،   رخيصة  بأساليب  به  االفتراءات  ولصق   التحرير  حزب  صورة  تشويه  لىإ  يهدف  مزور  موقع

 التواصل  ويسهل  العالم  دول  معظم  في  منتشرة  اإلعالمية  التحرير  حزب  مكاتب  نإو  وراءها،  يقف  من  ومعروف

 . مسألة  أي  من  والتبين  التثبت  يريد  من  لكل  للجميع،  المعروفة  الرسمية  فاتهاومعر    لكترونيةإلا  مواقعها  عبر  معها

  سياسي   حزب  التحرير،  حزب  بأن    أيضا  الجميع  نذكر  هللا؛  عند  الكذب  افتراء  عقوبة   بعظم  رنذك    إذ  إننا و

  تعطي   واضحة   نقية   صافية  وأدبياته  ومنهجه  ه وكتب  الحزب  ومشروع  مستقيمة،  ثابتة  وطريقته  واضح   فكره  مبدئي

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ  ﴿: تعالى  قال به، وااللتزام للحق الرجوع أراد لمن  الصحيحة الصورة

 .﴾فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوماً بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 
 / info.syria-tahrir.www//:http: الرسمي الموقع

 me/tahrersy.t//:https:  رامغتيل

 https://twitter.com/AttahrirSyria: تويتر 

 / syr.com/Tahrer.facebook.www//:https: فيسبوك

 com/channel/UCOy90DvIHcKgjxzsoJOSdTA.youtube//:https: يوتيوب

 
 أحمد عبد الوهاب

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير رئيس 

 في والية سوريا
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