المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
والية تركيا
االثنين 71 ،رجب 7441هـ

1117/10/17م

رقم اإلصدار10 / 7441 :

بٌان صحفً

أيها المسلمون! حزب التحرير يدعوكم للمشاركة في الخيرات
(مترجم)
بعد إلغاء الخالفة فً  3آذار/مارس 4291م ،تعرضت األمة اإلسالمٌة لهجمات وفظائع لم ٌشهدها التارٌخ حتى اآلن.
فتم احتالل المدن اإلسالمٌة ،ونهب ثروات المسلمٌن ،والدوس على عزهم وشرفهم ،وتفتٌت وحدتهم ،ف ُتركوا دون جُ نة
وحماٌة .والحال كذلك ،تم تأسٌس حزب التحرٌر فً عام 4293م إلعادة الخالفة ،والتً من شأنها إنقاذ األمة اإلسالمٌة من
هذه الحال التً سقطت فٌها وتجعل دٌن هللا ٌهٌمن على األرض .والٌوم فإن حزب التحرٌر هو حزب سٌاسً عالمً مبدؤه
اإلسالم ،وٌعمل فً ما ٌقرب من  95دولة حول العالمٌ ،سٌر نحو غاٌته متمسكا بأوامر هللا تعالى وسنة رسوله ﷺ من أجل
إقامة دولة الخالفة الراشدة وإعادة تحكٌم اإلسالم فً الحٌاة من جدٌد .كذلك فإن حزب التحرٌر قد أكمل جمٌع استعداداته
للسٌر فً هذه الطرٌق .فأعد دستورا إسالمٌا جاهزا من جمٌع الجوانب ،مبنٌا على العقٌدة اإلسالمٌة ومستنبطا من القرآن
والسنة ،وٌتكون من  424مادة .فً هذا الدستور ،تم وضع أحكام تعالج جمٌع األمور من الحكم إلى النظام االقتصادي ،ومن
التعلٌم إلى الحٌاة االجتماعٌة ،ومن السٌاسة الداخلٌة إلى السٌاسة الخارجٌة ،مع أدلتها الشرعٌة.
حزب التحرٌر هو قٌادة مخلصة ،ال تكذب على أمتها ،وتمثل توقعات األمة على أفضل نحو .إن الحزب أظهر لألمة
اإلسالمٌة أن  455عام من الشوق ستتحقق؛ حٌث إن االتجاه الصاعد والعالج الناجع الوحٌد فً العالم هو الخالفة الراشدة.
هذا المشروع هو دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،والتً ستتم إقامتها على أساس العقٌدة اإلسالمٌة ،وستطبق النظام
اإلسالمً الصحٌح ،وستحمل دٌن هللا سبحانه وتعالى نورا وهداٌة إلى العالم أجمع ،وستخرج المسلمٌن من الظلمات الى النور
ومن الذل إلى عز ،ومن الفقر الى النعم ،ومن الظلم إلى الرحمة .هذا لٌس حلما؛ ولٌس خٌال المدٌنة الفاضلة على اإلطالق.
على العكس من ذلك ،فإنه وعد هللا سبحانه وتعالى وبشرى رسوله ﷺ .وثمرة العقل المستنٌر ،والبصٌرة والحكمة والدهاء،
هو النجم الساطع للمستقبل السٌاسً.
أيها المسلمون :حزب التحرٌر ٌدعوكم للعمل معه  -كمهندس وقائد لهذا المشروع  -من أجل إقامة دولة الخالفة الراشدة
على منهاج النبوة واستئناف الحٌاة االسالمٌة من جدٌد .لذا شمروا عن سواعدكم وصلوا لٌلكم بنهاركم ،بالوقوف إلى جانب
حزب التحرٌر فً إقامة دولة الخالفة الراشدة! وانحازوا إلى صفنا لتتغٌروا وتغٌروا باإلسالم.
أيها المسلمون :الخالفة تعنً أن ٌكون المسلمون ٌدا واحدة من جدٌد .الخالفة تعنً توحد الجمٌع تحت سقف واحد من
جدٌد .الخالفة تعنً هٌمنة اإلسالم وحده ،ولٌس الدٌمقراطٌة والعلمانٌة .هذا ما ٌدعوكم إلٌه حزب التحرٌر .لذا هٌا بنا ،ال
تمنعوا الجهد والقوة التً من هللا بها علٌكم ،من العمل من أجل إقامة الخالفة وتحكٌم اإلسالم فً الحٌاة من جدٌد .اعملوا معنا
إلقامة دولة الخالفة الراشدة ،حتى ٌصل العدل والمساواة إلى العالم بأسره بأٌدٌكم.
يا أهل المنعة والقوة :ندعوكم إلعطاء النصرة لحزب التحرٌر من أجل إقامة دولة الخالفة الراشدة .حزب التحرٌر
ٌدعوكم لتكونوا شركاء فً هذا الخٌر العظٌم! هٌا ،لٌكن هللا تعالى هو مرجعكم ولٌس حلف شمال األطلسً! لٌكن قائدكم هو
النبً ﷺ ولٌس عدو اإلسالم أمرٌكا وبرٌطانٌا .ألن تنطلقوا فً حملة إلى جمٌع البالد التً أشرقت علٌها شمس اإلسالم ،فً
سبٌل هللا من أجل إعادة تحكٌم اإلسالم ،ورفع الظلم عن جمٌع المظلومٌن؟ ألن تجٌبوا هذه الدعوة ،التً ستمنحكم القوة
والمنعة والعزة والكرامة من جدٌد؟
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