
�� 
 

  

   

 المكتب اإلعالمي
 سورياوالية 

 

 3/1/1434 التاريخ الهجري:

 

 11/11/2112 التاريخ الميالدي:

 

 I-SY-77-22-024 الرقم:

 

 موقع الوالية الرسمي
syria.info-www.tahrir 

 بريد المكتب اإلعالمي في سوريا

syria.info-media@tahrir 

 للتواصل معنا:
Skype: TahrirSyria 

 8821644446132+ هاتف ثريا:

 35635500554+ هاتف سكايب:

 التحرير موقع حزب
tahrir.org-ut-www.hizb 

 موقع المكتب اإلعالمي

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 
 

 متآمرون عليكم كما هم متآمرون على ثورتنا في سوريا الشامرويبضات الجامعة العربية : غزةأيها المسلمون في 
 

من حكام بقصف املسلمني يف غزة فسقط شهداء ودمرت بيوت، فتنادى أشباه الرجال  ( مسلسلها اإلجراميسرائيلإتابعت دولة الطغيان )
يف القاهرة،  وإمنا لعقد جلسة ،وش لتحرير األقصىلتجييش اجلي ال ،العربيةجامعة العار واخلذالن  بية" رويبضات فيما يسمى "جامعة الدول العر 

 وامساحة يلعبون هبا ليكذبوا على شعوهبم كما كان اليت جتتاح املنطقة لن ترتك هلم ثوراتأن ال متغافلني ،دماء وآالم أهل غزةح والعويل على ا لنو ل
عنهم احلساب، غري منتبهني أن ما تعهدت به هلم  الدهم ستفك  املرتبعني على ثورات ب ءوزراتوهـمني أنه بزيارة بعض ال، ميف سابق العهد واألوان

 للعار! فيا وهكذا كان. ،قتل والتدمري طيلة ساعات زيارهتم يفضحهم وال يغطي سوءاهتمبإيقاف ال )إسرائيل(
اجملازر واملذابح املستمرة يف  كمعن قكم بشار؟ أم عميتر ـ وف (إسرائيل)أمجعتكم  ،موأذنابه ةالعربي البالد حكاممن أيها الرويبضات فيا 

ورأيتم فقط مامسح لكم سيدكم  ،ةدمر فضاًل عن آالف املشردين ومئات املنازل امل ،سوريا واليت الينزل عدادها اليومي عن املائة واخلمسني ضحية
املسلمني يف غزة وكل  بتسيري اجليوش لنصرة لكنتم أمرمت ة الضرار ليس هلل وال لشعوبكم، وإالعكم الذليل هذا يف جامعاجتما إن الغريب برؤيته؟.

ينِ  ِفي اْستَ ْنَصُروُكمْ  َوِإنِ ﴿: قوله تعاىلفلسطني، ولكنتم نصرمت أهالينا يف سوريا الشام مصداقًا ل أنتم ف . بل على العكس، ﴾النَّْصرُ  فَ َعَلْيُكمُ  الدِّ
إن هؤالء ال يريدون  ،  عندهم أن نمنوا عليكم سمساعدتكم ولو ظاهريًا أمام شعوبكماهلل وتقبلون على أعدائه متوسلنيركم آليات تديرون ظهو 

ًة َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه ا﴿قتااًل ألعدائكم ولن يقدموا نصرة لكم، إن هؤالء ينطبق عليهم قوله تعاىل  نِْبَعاثَ ُهْم َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج ََلََعدُّوا َلُه ُعدَّ
 ﴾فَ ثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ 

نهم إال تآمر وخذالن، ج عالينت م منتج فاسد،ت هؤالء الرويبضات وعلمت أهإن ثورة الشام األبية خبِ  أيها المسلمون في بالد الشام:  
لو كانوا صادقني لرأت وهؤالء  ى يؤفكون.ــــ  ن، قاتلهم اهلل أنصرتكم جتبواليتفرقون إالحني  ،فهم الجيتمعون إال على طاعة أسيادهم أعدائكم

دول و  أمريكا ،دول الكفر والطغيانعمالء لو  اً أذناب وا على يده. ولكنهم كانوان إجرامه وألخذع وملنعوا سفاح دمشق ،أرض الشام منهم خرياً 
 َوِإنْ ﴿ أمثاهلم:يف صدق اهلل العظيم حني قال هؤالء أهم خيدعوننا؟! ال وهلل، لقد ، فهل يظن فأرسلوا لنا الدايب ليخذِّل عن بشار وخيذلَنا ،وباأور 

  . ﴾يُ ْؤَفُكونَ  أَنَّى اللَّهُ  قَاتَ َلُهمُ  فَاْحَذْرُهمْ  اْلَعُدوُّ  ُهمُ  َعَلْيِهمْ  َصْيَحة   ُكلَّ   َيْحَسُبونَ  ُمَسنََّدة   ُخُشب   َكأَن َُّهمْ  ِلَقْوِلِهمْ  َتْسَمعْ  يَ ُقوُلوا
تقلع الرويبضات عن دولة اخلالفة اإلسالمية اليت س بإذن اهلل تعاىل، ،ألن املولود هو ؛عسري : إن أمتنا يف حلظة خماضفيا أهلنا في غزة هاشم

حتسن له أن لو كانت والغرب كراية العقاب على األقصى، حينها فقط ستدرك أمريكا ل خبليفة راشد حمرر لكم ورافع  أيت اليت ستو  ،عروشها
ة اليت أكرمت أجدادمها نتنياهو يف قتل أبناء األمة اإلسالمية الكرنموملا أمعنت بإطالق يد بشار و  ،ملا عادت اإلسالم واملسلمني التفكري والتدبري
 َعَلى نَُمنَّ  َأنْ  َونُرِيدُ  ﴿وحسبنا وعد ربنا. فآن أوان أن يرتد عليهما وعلى من ورائهما إمث مايصنعون ،لكنهما ردوا اجلميل بالقتل ،من أهل الذمة

ُهمْ  َوُجُنوَدُهَما َوَهاَمانَ  ِفْرَعْونَ  َونُِريَ  اَْلَْرضِ  ِفي َلُهمْ  َونَُمكِّنَ  .اْلَوارِثِينَ  َوَنْجَعَلُهمُ  أَئِمَّةً  َوَنْجَعَلُهمْ  اَْلَْرضِ  ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ   َكانُوا  َما ِمن ْ
 .﴾ َيْحَذُرونَ 
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