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 بيان صحفي

 ، نصرة ألهل الشام وعمل دؤوب الستعادة دولة اإلسالمتونسفي  م3102مؤتمر الخالفة 
العاصمة التونسية فعاليات مؤمتر  يف م2102-6-22أمس السبت افتتحت العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمري حزب التحرير،  استهالاًل بكلمة
ينم عن  ،غري مسبوقإعالمي مجاهريي و  حشدوسط  سقوط اإلمرباطوريات وعودة احلكم باإلسالم( :التغيري والتحريروان )الثاين بعنالعاملي اخلالفة السنوي 

رب الفضائيات بشغف الثقل الذي يتمتع به حزب التحرير يف العامل اإلسالمي ودوره الرائد يف ثورة الشام. وباهتمام بالغ تابع اآلاللف مباشرةـ واملاليني ع
عن تاريخ تونس ورجاهلا األبطال، وبشر بنصر اهلل الذي ال يتنزل إال على عباد هلل خملصني، فيها حزب التحرير الذي حتدث  مريألفتتاحية االكلمة ال واهتمام

اإلسالم وأهله، وعلى ندرك أن هناك حرباً ضروساً يشنها الكفار املستعمرون وعمالؤهم على مث حتدث عن مكائد االستعمار وحربه على اإلسالم فقال: "ومن 
ر والبغي يدركون دعوته ودولته، وذلك للحيلولة بزعمهم دون عودة اخلالفة يف تونس ويف غري تونس، وهي حرٌب بالليل والنهار، سرًا وعالنية، ألن أهل الكف

وهنضة، وقوة واستقامة. لذلك ترون اهلجمة الشرسة  عظمة اخلالفة وقوهتا، حيث مل يكن يسمع هلم صوٌت ذو بال واخلالفة قائمة، فكانت اخلالفة األوىل علماً 
 ."...على أهل الشام، ألن ثورهتم ختللتها رايات اإلسالم وشعارات اإلسالم، فاجتمع كيد الكافرين عليهم

واليت استصرخت ة ولقوة احلزب، اليت لفتت األنظار لوحدة األم، عدة بلدانمن ممثلي احلزب ومسؤوليه اإلعالميني يف  مميزةكلمات كلمة األمري   تلتومن مث  
من واجب إىل "ممكن سياسي" حسب تعبري رضا بلحاج، رئيس املكتب اإلعالمي عند البعض مهم أبناء األمة ورجاهلا للعمل إلعادة دولة اإلسالم اليت حتولت 

ل التوازن الدويل هبا وتسقط العلمانية يف وحل مؤامراهتا على أن ثورة الشام هي األمل وهي بيضة القبان اليت سيخت أكد أيضاً حلزب التحرير يف تونس، الذي 
من أول شارع حممد اخلامس إىل اليت انطلقت اشدة احلسرية بامل سواء باهلتافات أم بورشة العمل اخلاصة هبا أمثورة الشام متيز املومتر باحلضور القوي فيه ل عليها.

   .الشاممن خالل وقوفهم مع أهل  زالوا ثائرين مارسالة واضحة للعامل بأن أهل تونس ة ثوار الشام حاملختللها هتافات وشعارات قصر املؤمترات 
 معه يتجر وأ   عدة، كلمات  ألقى الذي سورياإلعالمي حلزب التحرير يف كانت ثورة الشام أيضًا حاضرة برجاهلا ممثلة باملهندس هشام البابا رئيس املكتب او 

حيمل مشعل التغيري الذي انطلق من تونس ووصل إىل أرض الشام يه أنه جاء إلحيث أكد ألقاها يف املؤمتر اليت  كانت ذروهتا يف كلمتهصحفية،   مقابالت
مث أكد بأن أعداء  .سبحانه وتعاىل عاصمة األمويني، حيث عقد اخلليفة األموي لواء جيش الفتح العظيم لعقبة بن نافع الذي فتح أرض تونس معلياً كلمة اهلل

واملهل املتتالية  ،األمة أدركوا أن سر قوة ثورة الشام وثباهتا األسطوري ناتج عن العقيدة اإلسالمية، وحتدث عن املؤامرات اليت حتاك ضدها على أرض الشام
ملخلصني هلل وحده الذين باعوا حياهتم هلل، أما رأيتم أمري حزب ياعلماء األمة أما رأيتم العلماء الربانيني ا"، مث اطلق نداء لعلماء األمة، جاء فيه: لذبح املسلمني

راض، والتطيعوا التحرير العامل اجلليل عطاء أبو الرشتة وهو يتصدركم بندائه جليوش املسلمني أن انصروا أهلكم يف الشام من الذبح والقتل وانتهاك األع
  ".أين أنتم من هذا النداء وهذا اخلطاب العظيم؟ حكامكم رويبضات األمة الذين يتآمرون عليها وعلى أهل الشام؟

إقامة دولة اخلالفة اإلسالم"، متحور احلديث فيها حول ثورة الشام و  البديل عن حكم ،كما عقد ندوة نظمتها حملية صفاقس بعنوان: "من تونس إىل الشام
فرحاً  سلمون ويكربونحينها سيهلل امل اخلالفة،مشروع دستور دولة ، ويقدم يعرض نفسه جاداً  للحكم مبا أنزل اهللحزب التحرير  . وها هواخلليفة فيها وبيعة
  بنصر اهلل.

نْ َيا﴿قال تعاىل:   ﴾َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهادُ  ِإنَّا لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ


