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 موقع الوالٌة الرسمً
syria.info-www.tahrir 

 برٌد المكتب اإلعالمً فً سورٌا

syria.info-media@tahrir 

 للتواصل معنا:
Skype: TahrirSyria 

hisham@albaba.info 
 لرئٌس المكتب:لرسمً ا موقعال

FB.com/ HishamAlBabaHT 

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

 المركزي موقع المكتة اإلعالمي

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 عبر الهاتف: للتواصل معنا
 963956811947+ :ورٌاهاتف س

 8821644446132+ هاتف ثرٌا:

 3563550055+: سكاية هاتف

 صحفً تعلٌق

 أمرٌكا لٌكون عمٌال بدٌال لبشار االجربا ٌشتري بدمائنا رض

 لوالٌات المتحدة" أثناء زٌارته لقال رئٌس ائتالف المعارضة السورٌة أحمد الجربا لقناة "العربٌة

التً حلت باألرض  والقوى المتطرفة، إن المعارضة هً الطرٌق الثالث بعد النظام األمرٌكٌة

 ،لتحقٌق الخٌار الثالث استراتٌجٌةألن تكون بٌن المعارضة والوالٌات المتحدة عالقٌة  السورٌة، داعٌا  

تربطه  التًعن عمق العالقة الجربا وأعرب  .مإمنة بالدٌمقراطٌةالاالئتالف بالقوى المعتدلة  واصفا  

 ائل العسكرٌةبالفصعلن أنه ٌحمل ألوباما الئحة جون كٌرى. وأ األمرٌكًمع وزٌر الخارجٌة 

 وتقبل بالحل الدٌمقراطً لسورٌا. االئتالفالتً تإٌد  المعتدلة

 :فً الشام المباركة أٌها المسلمون فً ثورة شالالت الدماء الزكٌة

ٌهرع رئٌس االئتالف السوري لسٌده  ،بٌنما ٌستمر مخطط القتل والتدمٌر فً الداخل السوري

ه عن ناالعون بٌنما تعمى عٌ الجالدمن  األمرٌكً ٌستجدٌه أن ٌساعده وٌمد له ٌد التؤٌٌد. فٌطلب

السالح الفتاك من كل أنحاء العالم  هاصمت اإلدارة األمرٌكٌة برمتها عن مجازر بشار وعن تمرٌر

كشف بل  مرٌكا بالمسلمٌنأعما تفعله  ًولٌته اكتفى بالتعام له كً ٌستمر بذبح المسلمٌن والفتك بهم.

ٌ  حٌن طار إلى  المتآمرالحقٌقً  عن وجهه شدد فٌها المت لوائح - باعترافه -حامال  ده األمرٌكً س

، وكؤنه ٌقول لهم المعتدل صاحب المشروع العلمانً الدٌمقراطً، وفٌها صاحب المشروع اإلسالمً

هؤالء هم دعاة اإلسالم المخلصٌن الذٌن رفضوا دٌمقراطٌتكم الكافرة وأرادوا دولة الخالفة "

 "!اإلسالمٌة

هلها ودمائهم إال لى كل من ٌخونها وٌتاجر بتضحٌات أع الفاضحة لم تبق   ن ثورة الشام الكاشفةإ

ٌعمل لنجاة  صادقا   فهً ال تقبل إال من كان مخلصا   .فضحته على رإوس الخالئق ونبذته وأسقطتهو

على منهاج  لها باتباع طرٌق ربها وإقامة حكمه فً األرض بخالفة راشدة ثانٌة هذه األمة ناصحا  

 ٌرضى عنها ساكن السماء وساكن األرض. النبوة

َهادَ ﴿ ِب َوالشه ٌْ وَن إِلَى َعالِِم اْلَغ ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ َرى َّللاه ٌَ ُئُكْم َوقُِل اْعَملُوا َفَس ٌَُنبئ ِة َف

 ﴾بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُونَ 


