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رقم اإلصدار16 / 1442 :

خبر صحفي

تصريح خاص ألهلنا في الشام ولوسائل اإلعالم بكافة أشكالها
قام بعض الصبية الحاقدين على حزب التحرير بتزوير قناة على التيليغرام تحمل اسم حزب التحرير-
والية سوريا ،بعد عجزهم عن مقارعة الحجة بالحجة وبعد إفالسهم في مواجهة مشروع الخالفة السياسي،
لينشروا في تلك القنوات شرورهم وحقدهم على الحزب بأسلوب مليء بالكذب واالفتراء والسخرية
واالستهزاء ناهيك عن التزوير وعدم اإلحساس بالمسؤولية ،مخالفين بذلك كل األحكام الشرعية التي تنهى عن
ّللا َوأُولَئِكَ هُ ُم ا ْلكَا ِذبُونَ ﴾ ،وفي
ت َّ ِ
ِب الَّ ِذينَ َال يُ ْؤ ِمنُونَ بِآيَا ِ
ذلك كله وتحرمه ،قال تعالى﴿ :إِنَّ َما يَ ْفت َ ِري ا ْل َكذ َ
ور يَ ْهدِي ِإلَى النَّ ِار،
ِب؛ فَ ِإ َّن ا ْل َكذ َ
«و ِإيَّاكُ ْم َوا ْل َكذ َ
الصحيحين أن النبي ﷺ قالَ :
ورَ ،و ِإ َّن ا ْلفُ ُج َ
ِب يَ ْهدِي ِإلَى ا ْلفُ ُج ِ
ّللا َكذَّاباً».
ب ِع ْن َد َّ ِ
ِب َحت َّى يُ ْكت َ َ
ِب َويَتَح ََّرى ا ْل َكذ َ
الر ُج ُل يَ ْكذ ُ
َو َما يَ َزا ُل َّ
وإننا في المكتب اإلعالمي لحزب التحرير /والية سوريا؛ نبين ألهلنا في الشام خاصة ولوسائل اإلعالم
بكافة أشكالها بشكل عام أن قنواتنا على مواقع ووسائل التواصل (االجتماعي) تحمل اسم المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير /والية سوريا بما فيها قناته على التيلغرام ،وسنرفق روابطها ،وكل ما عدا الروابط المرفقة
فهو موقع مزور يهدف إلى تشويه صورة حزب التحرير ولصق االفتراءات به بأساليب رخيصة مفضوحة،
ومعروف من يقف وراءها ،وإن مكاتب حزب التحرير اإلعالمية منتشرة في معظم دول العالم ويسهل
التواصل معها عبر مواقعها اإللكترونية ومعرفاتها الرسمية المعروفة للجميع ،لكل من يريد التثبت والتبين من
أي مسألة.
وإننا إذ نذكر بعظم عقوبة افتراء الكذب عند هللا؛ نذكر الجميع أيضا بأن حزب التحرير ،حزب سياسي
مبدئي فكره واضح وطريقته ثابتة مستقيمة ،ومشروع الحزب وكتبه ومنهجه وأدبياته صافية نقية واضحة
تعطي الصورة الصحيحة لمن أراد الرجوع للحق وااللتزام به ،قال تعالى﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِإن جَاءكُ ْم
علَى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَاد ِِمينَ ﴾.
صبِ ُحوا َ
ق بِنَبَ ٍأ فَتَبَيَّنُوا أَن ت ُِصيبُوا قَ ْوما ً بِ َجهَالَ ٍة فَت ُ ْ
س ٌ
فَا ِ
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يوتيوبhttps://youtube.com/channel/UCOy90DvIHcKgjxzsoJOSdTA :
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