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 بيان صحفي

 دلب وفعالياتهإب اإلعالمي في ريف جولة المكت

 هئلخالفة رغم تخوفها من أعدااشروع التفاف األمة حول م أبرزت

دلب امتدت عبر العديد من إبجولة في عمق محافظة والية سوريا / قام المكتب اإلعالمي لحزب التحرير 

اً وخطب ومحاضرات   وندوات   كلمات   وأعضاء المكتب القرى والبلدات والمدن، ألقى فيها رئيس المكتب اإلعالمي

نقاشات وحوارات حول الورقة السياسية الثانية التي للخالفة وأثارت لفتت النظر إلى مشروع حزب التحرير  عدة

رأي  وقد كانوكان الحديث مع الناس وبينهم في شوارعها وساحاتها،  ،والية سوريا/ أصدرها حزب التحرير 

متفقاً على إسقاط االئتالف ومساعيه ورموزه ومخططاته ورفض كل من يمد يده للغرب وألعداء  الناس بشكل عام

الثورة، وعلى أنه ال مخرج لألمة وال نجاة إال باإلسالم كنظام حكم متمثالً بإقامة الخالفة في سوريا كنواة تمتد لكل 

 .بإذن هللا العالم اإلسالمي

والية سوريا األخ األستاذ إسماعيل الوحواح الممثل / حرير كما استضاف المكتب اإلعالمي لحزب الت

 عقددلب. وقد إستراليا في جولته هذه، فكان إثراًء كبيراً للنشاط اإلعالمي في ريف أاإلعالمي لحزب التحرير في 

ات بعنوان )المؤامرفي بلدات عديدة منها جرجناز عدة ندوات  الوحواح والمهندس هشام البابااألستاذ إسماعيل 

ً إلسقاط طاغية الشام وإقامة حكم اإلسالم( وتلمنسالدولية على ثورة الشام المباركة(  شرقي  ودير بعنوان )معا

بالتفاف الناس حول شباب حزب التحرير كلها بعنوان )ثورة الشام بين تطلعات األمة ومخططات الغرب(، تميزت 

وا هم وأكدوجهاء البلدات استضافوهم في بيوتهم وأكرمو ، بل إناء معهم وأجواء من المحبة والتقديروحوارهم البن  

المكتب اإلعالمي لحزب  اللخالفة ولحملة مشروعها. وألقى األستاذ محمد موسى واألستاذ منير ناصر عضو حبهم

ً  ثراً أفي مساجد مختلفة في هذه المدن أحدثت عدة كلمات والية سوريا / التحرير   لحزب. للدعوة وا طيبا

فقد اشترك األستاذ إسماعيل الوحواح واألستاذ محمد موسى في ندوة بعنوان  ريف أريحا - البارةأما في بلدة 

للنظر بالطرح الراقي والحوار البن اء. وفي كفرنبل حيث الحراك  والفتة، كانت مميزة )الصراع على سوريا(

مسجد العقبة تحت عنوان ب ندوة ن فيوحواح والمهندس هشام البابا كلمتيالثوري يزداد قوة ألقى األستاذ إسماعيل ال

 شرح الورقة السياسية لحزب التحرير والدعوة لتوحيد كلمة الثوار تحت قيادتهفيها تم )ثورة الشام وطوق نجاتها( 

سماعيل الوحواح األستاذ إمن  رة النعمان الصامدة شارك فيها كل  . وتوجت النشاطات بندوة موسعة في معالسياسية

ً لكل ما أحب أهل الثوار من اإلراداتبعنوان )ثورة الشام وصراع هشام البابا هندس مالو ( كانت حصاداً طيبا

طرحه كأفكار والنقاش حوله، فكانت إجماعاً شعبياً على حتمية نجاح ثورة الشام وإقامة الخالفة على أرضها مهما 

 تعالى أن ينصر األمة اإلسالمية إلى هللا والتضرعختاماً بلغت التضحيات والمؤامرات. وكان الدعاء من الجميع 

 بثورة الشام المباركة.
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