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 بيان صحفي

 التحالف الشيطاني بين قادة المقاومة والممانعة وبين أمريكا الشيطان األكبر

م مقتطفات 3/21/1122نشرت في  والتي" باري ماتش"لفرنسية االمجلة  همعأجرتها صرح بشار األسد في مقابلة 

رض إن لم تكن هناك قّوات برّية ال يمكن القضاء على اإلرهاب من الجو، وال يمكن تحقيق نتائج على األ"قائال  ،منها

أريد أن أؤكد شيئاً هاماً وهو أن بقائي رئيساً ليس "وأضاف ". ملّمة بتفاصيل جغرافية المناطق وتتحّرك معها بنفس الوقت

 ".دولة دمية للغرب الكن نحن كسوريين لن نقبل أن تكون سوري. هدفاً بالنسبة لي ال قبل األزمة وال خاللها وال بعدها

وهجر الماليين منهم ولم يدع سالحا إال  ،مئتي ألف شهيدأكثر من من أهل سوريا  قتلا المجرم الذي هذإن 

 واشنطن على إجرامه تتسترالذي  ،نظامهبعن إكمال ثورته لإلطاحة به ووثنيه واستعمله في إبادة الشعب لكسر إرادته 

ذاك  بشار ...أيضا بل وفي لبنانالمناطق السورية، من إجرام أبيه في حماة وسواها ودعمت من قبل  تسترتكما وتدعمه 

فلم يحرك ساكنا لردعهم وزجرهم، بل ظل على عهد أبيه  يهود المتكررة على سوريا،كيان عتداءات يكترث الالذي لم 

مئات الغارات في وحلفها لمريكا أال يمانع في شن ويصرح بأنه بعد هذا كله يأتي ، ثم الحارس الوفي على أمن كيانهم

يدعو أوباما عالنية إلى التحالف مع نظامه ف ثم يزعم أنه حريص على البالد والعباد ...شمال وشرق ووسط سوريا

مريكا غير كافية إلنجاز المهمة أأن الضربات الجوية التي تشنها  ، بحجةالمجرم للقضاء على اإلرهابيين الثائرين عليه

 .!!مرتزقته للضربات الجويةو األسدالتي تفرض مواكبة القوات البرية لعصابات 

 .!!نه لن يقبل أن تصبح سوريا أداة بيد الغربأثم يقول 

 يخرجواأن  زعموا أن األسد هو بطل الممانعة والمقاومة في لبنان الذين طالمالقادة حزب إيران  األوانفهل آن 

بأن  همفتوأصاحبة شعار الشيطان األكبر  يرانإسادتهم في  أن أم؟ ليروا الحقيقة ويسمعوها رؤوسهم من رمال النعامة

 لضرورة التصدي للخطر التكفيري المزعوم؟؟ واجبةمواالة الشيطان األكبر 

مشاركتهم في جرائم االحتالل األمريكي في أفغانستان  افتضحتفماذا ترك قادة إيران من حجج وذرائع بعد أن 

 !؟مريكايد من الخدمات أللمزاحريصون على تقديم  أنهم أمسوريا؟ في والعراق واآلن 

 ،مريكا في عهد الهالك حافظ وعهد ابنه من بعده بشارلطالما كشف حزب التحرير عن عمالة النظام األسدي أل

يراني إلوالحمد هلل أن األحداث األخيرة كشفت لكل ذي بصيرة حقيقة هذه العمالة، كما كشفت حقيقة إجرام النظام ا

 ...مخططاتها في استعمار األمة واستعبادها عبر األنظمة المجرمة مريكا من تنفيذأومسارعته لتمكين 

عن التحالف الشيطاني بين مدعي  ملقد عريتم ببطولتكم خيانات الحكام واألنظمة كما كشفت لكم هللا يا أبطال الشام؛

 ...المقاومة والممانعة وبين رأس األفعى االستعمارية
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