
 

 

 اإلعالمي المكتب
 التحرير لحزب

 العراق والية

 07/  1441: اإلصدار رقم م21/03/2020 هـ1441رجب  22 ،السبت

 

 اإللكتروني البريد

infohtiraq@gmail.com 

 

 موقع حزب التحرير

tahrir.org-ut-www.hizb 

 إلعالمي المركزياموقع المكتب 

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 

 

 

 صحفً تصرٌح

 خالص األمة من أزماتها، وحفظ كرامتها ال يتحققان إال باتباع طريق اإلسالم

 من الكوارث موانتشاله همتما أحوج المسلمين اليوم لحكام مخلصين يسعون لخدم

فً  اإلسالمٌة التً أقام قواعدها رسول هللا  دولةالذكرى هدم  ألٌمة، إنها جدتمر بؤمة اإلسالم ذكرى 

مون ما اعوج منها، وٌجددون ما تصدع من بنٌانها، و  ارثها المسلمون جٌال بعد جٌل، ٌقٌنة المنورة، ثم توالمد

قرنا من الزمان. وكانت بحق منارا للعدل، ومعقال للكرامة، ومالذا لكل مظلوم، والحصن  31فدامت قرابة 

اء بحمل شرٌعة اإلسالم إلى أمم الحصٌن ألمة اإلسالم، تطارد الظلم والظالمٌن، وتنشر الخٌر فً األرج

 فً كنفها بؤمن ووئام. -ن وغٌر مسلمٌن ومسلم -وة والجهاد. وعاش رعاٌاها األرض بالدع

لكن، وعلى حٌن غفلة من حماتها، ومٌل فً سلوك أهلها، وتآمر وكٌد شدٌدٌن من أعدائها، وعون من 

عة برٌطانٌا عدوة اإلسالم والمسلمٌن، ٌتقدمهم آنذاك مجرم العصر مصطفى كمال صنٌ ،خونة العرب والترك

فؤقدم على إلغاء نظام الحكم فٌها:  .ٌنها المسموم الذي طعن فً خاصرة األمة، وخان خلٌفة المسلمٌن..وسك  

ره العروبة واإلسالم فً ٌوم عبوس ال ٌمحى نظام الخالفة األوحد، لٌإسس لدولة علمانٌة ال هوٌة لها غٌر ك  

هـ الموافق 3138من رجب المحرم عام  82وعقٌدتهم اإلسالمٌة فً  من ذاكرة المخلصٌن لربهم

عاما كؤشد ما  22. فؤظلمت الدنٌا، وأفلت شمسها، وغاض الحق، وانحسر الخٌر منذ .م.31/31/3283

 .ٌصٌب األمم من الكوارث والمصائب..

ا حرماتها، ونهبوا الكافرٌن، فاستباحوا بٌضتها، وانتهكو محتلٌننها، باتت األمة موضع سهام الومن حٌ

جزائها، وأوقدوا نار الجاهلٌة عبر نعرات الوطنٌة أشر ممزق، بإقامة حدود وسدود بٌن خٌراتها، ومزقوها 

 ها قوانٌنا بوالقومٌة والطائفٌة المنتنة، وأزاحوا أحكام شرع هللا الذي ساس األمة طوال حكم الخالفة، واستبدلو

وضعٌة من عقٌدة الكفر الرأسمالٌة، وأشعلوا نار الحروب بٌن إخوة الدٌن والمصٌر، فؤوصلوا األمة إلى حافة 

الفقر والذل، تسودها البطالة، وتفتك بها األمراض كالذي شاع الٌوم من وباء "كورونا" الذي انتشر فً العالم 

ؤتمرون بؤمرهم، وٌنفذون مإامراتهم، دون سعً انتشار النار فً الهشٌم. ونصبوا على الشعوب حكاما عمالء ٌ

متعللٌن بكساد األسواق، واألزمات االقتصادٌة المفتعلة، كهبوط أسعار  مصادق منهم لنجدة الناس مما أصابه

النفط، وهم قد نهبوا أموال الشعوب، فؤصبحوا من ثلة األغنٌاء. وعلى منوالهم دول االستكبار والظلم التً 

نتاج أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء المالعب والمسارح، وتحتكر إلة الستكشاف الفضاء، وموال الطائتنفق األ

 والمصابٌن باألمراض المستعصٌة. منىالعقاقٌر الناجعة حفاظا على أسعارها، دون العمل على نجدة الز  

س من أزماتهم لدولة ربانٌة كدولة الخالفة، وإمام عادل ٌسعى النتشال النا -والحال هذه  -فما أحوجنا 

وفقرهم، وٌنصف المظلومٌن، وٌرعى شإونهم بما ٌضمن أمنهم وكرامتهم بتحكٌم شرع هللا تعالى فٌهم، 

َوُنِريُد أَْن َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا فِي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلهُْم ﴿ وٌطهر البالد من رجس الكافرٌن المستعمرٌن

ًة َوَنْجَعلَهُُم اْلوَ  َن َلُهْم فِي اأْلَْرِض  *اِرِثيَن أَِئمَّ  .﴾َوُنَمكِّ
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