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بيان صحفي

حماوالت تشويه متكررة تستهدف حزب التحرير
مل تكن زلاولة إلصاق حزب التحرير بتنظيم الدولة زلاولة انجحة رغم استمرار العمل عليها؛ فكان ال بد من زلاوالت جديدة للنيل من
ىذا احلزب الذي نذر نفسو للعمل إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة؛ اليت يعتربىا الشرع الطريقة الوحيدة لتطبيق اإلسالم يف
معرتك احلي اة؛ واحلل الوحيد دلعاانة ادلسلمني ادلتعددة ،حيث كان آخرىا زلاولة إعالمية رخيصة ومفضوحة تدعي انضمام رلموعات من
حزب التحرير لتشكيالت ومهية ،وإننا يف حزب التحرير /والية سوراي نبني ما يلي:
أوالا :إن حزب التحرير ليس وليد اليوم وإمنا ىو حزب سياسي أتسس سنة 3591م على يد الشيخ اجلليل تقي الدين النبهاين رمحو هللا؛
وىو حزب عادلي ينتشر عملو يف كثري من البلدان اإلسالمية ودول العامل ،ويقوده حالياً العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة ،وقد تبىن
احلزب رل موعة من افأفكار وادلفاىيم خطها يف كتبو ادلتعددة؛ كما تبىن رريقة زلددة للعمل؛ اقتد اها بطريقة رسول هللا ﷺ يف إقامة
الدولة ؛ وتعتمد ىذه الطريقة على الصراع الفكري والكفاح السياسي وأعمال رلب النصرة من أىل القوة ،وىي رريقة اثبتة ال تتغري بتغري
الزمان وادلكان وال تتبدل بتبدل الظروف وافأحوال فأهنا أحكام شرعية اثبتة مستنبطة من افأدلة الشرعية التفصيلية.
اثنيا :إن ىذه احملاوالت ىي رلرد فربكات إعالمية الغاية منها تشويو صورة حزب التحرير يف أذىان ادلسلمني للتنفري منو وإجياد ادلربرات
للنيل منو ومن فكرة اخلالفة اليت يدعو ذلا.
اثلث ا :إن مجيع زلاوالت تشويو صورة احلزب وتشويو فكرة اخلالفة ستبوء ابلفشل كما ابء ما قبلها إبذن هللا؛ وسريتد كيد الكائدين إىل
َّ ِ
حنورىم؛ قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ ِ
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