المكتب اإلعالمً
لحزب التحرٌر
والٌة تونس
السبت ٓ0 ،شعبان ٕٗٗٔهـ

ٕٕٕٓٓٔ/ٖٓ/م

رقم اإلصدارٖٖ / ٕٔٗٗ :

بٌان صحفً

المستقبل لإلسالم ،وشباب اإلخوان هم إِخواننا و ُع ْز َوتنا
أما الظالمون فلٌسوا م ّنا ولسنا منهم
أثناء محاورتها للنائب الصافً سِ عٌد فً برنامج حدث وحدٌث الذي بثته قناة اإلنسان ٌوم الجمعة 82
رجب 2448هـ 28 ،آذار/مارس 8282م ،حاولت مقدمة البرنامج أمانً بن عٌسى ربط حزب التحرٌر
بالرئٌس قٌس سعٌد فً محاولة ٌائسة إلقحام حزب التحرٌر فً الصراع الدائر بٌن الرئٌس وخصومه.
لقد كانت النزاهة العلمٌة تقتضً أن تتصل مقدمة البرنامج بحزب التحرٌر /والٌة تونس وبمكتبه
اإلعالمً لتتؤكد من صحة المعلومات قبل تروٌجها ،ولكن الظاهر أن قناة اإلنسان تجاوزت المهنٌة اإلعالمٌة
ونصبت نفسها قاضٌا على حزب التحرٌر عندما وصفته بالتشدد ورضٌت بؤن تكون شاهد زور عندما حاولت
تضلٌل الرأي العام بربط حزب التحرٌر بالرئٌس قٌس سعٌد وهً تعلم أن الحزب قد نفى هذه العالقة فً
مإتمر صحفً قبٌل االنتخابات الرئاسٌة لسنة  ،8222بل ووصف قٌس سعٌد فً المإتمر ذاته بؤنه أداة من
أدوات المنظومة الغربٌة والوجه المزٌن لها ،وذلك عندما كان الجمٌع مخدوعٌن به وٌروجون له.
لقد طلب حزب التحرٌر من قناة اإلنسان حق الرد إال أنها أكدت مرة أخرى عدم النزاهة والمهنٌة ،حٌث
وعدت باالتصال بالمكتب اإلعالمً ولم تقم بذلك لحد الساعة ،وإننا فً المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر/
والٌة تونس ٌهمنا أن نوضح ما ٌلً:
 .2لقد تماهت مقدمة البرنامج بالتصنٌفات الغربٌة للمسلمٌن عندما وصفت الحزب بالتشدد ،فالغرب الحاقد
على اإلسالم وأهله هو من ص ّنف المسلمٌن إلى متشددٌن ومعتدلٌن ،فالمسلم الملتزم بدٌنه والجماعة التً تعمل
إلعادة الحكم بما أنزل هللا وتعمل على توحٌد األمة اإلسالمٌة وتحرٌر فلسطٌنٌ ،صفه الغرب بالتشدد ،أما من
ٌقبل بالحضارة الغربٌة وباألنظمة الوضعٌة كالدٌمقراطٌة وٌقبل الصلح مع كٌان ٌهود فٌصفه بالمعتدل ،ولذلك
فإنا نربؤ بقناة اإلنسان أن تتبنى وجهة النظر الغربٌة فً تصنٌف المسلمٌن ،فاهلل سبحانه ٌقول﴿ :أَ َف َن ْج َعل ُ
ف َت ْح ُك ُمونَ ﴾.
ا ْل ُم ْس ِلمٌِنَ َكا ْل ُم ْج ِرمٌِنَ َما َل ُك ْم َك ٌْ َ
 .8إن حزب التحرٌر لم ولن ٌكون عونا للحكام الظلمة الذٌن ٌحكمون بغٌر ما أنزل هللا أو الذٌن ٌنازعونه
فً التشرٌع ،بل إن حزب التحرٌر ٌعمل على قلعهم وخلعهم وإقامة الخالفة الراشدة على أنقاضهم.
 .3إن الخالفة الراشدة التً ٌعمل إلقامتها حزب التحرٌر هً مشروع حضاري ٌحدد الهوٌة اإلسالمٌة
للدولة والمجتمع وهً فوق ذلك مرضاة ربنا سبحانه وبشرى رسولنا ﷺ ،فهً لٌست كما ٌستخدمها البعض
أصال ا تجارٌا ا ٌبدٌها حٌنا وٌتنكر لها فً الحكم والتشرٌع ،بل وٌحارب من ٌدعو لها وٌعمل على إٌجادها ،فال
مجال للربط بٌن من ٌعتبر الخالفة تاج الفروض وبٌن من ٌتاجر بخالفة الراشدٌن من أجل دنٌا زائلة.
 .4إن قول النائب صافً سعٌد بؤن الرئٌس قٌس سعٌد "أقرب ما ٌكون فً تكوٌن حزب التحرٌر منه إلى
شًء آخر" وأن "كوكبه أقرب إلى كوكب حزب التحرٌر" بحجة أنه ٌتقاطع معه فً معارضته للدستور

والبرلمان واالنتخابات واإلشادة بخالفة عمر رضً هللا عنه ،هو قول مجانب للصواب ومغالطة كبٌرة،
فالرئٌس قٌس سعٌد ٌُعتبر من فقهاء هذا الدستور الوضعً وقد تعهد وال ٌزال باحترامه ،وهو وإن خالف
بعض ما فً بنوده ،فذلك لإلمساك بمقالٌد الحكم عبر تغٌٌر شكله لٌكون رئاسٌا ال شبه برلمانً ،فهً لٌست
معارضة مبدئٌة ،أما حزب التحرٌر فهو حزب مبدئً ٌعمل على تحرٌر البالد بجعل العقٌدة اإلسالمٌة أساس
الدولة بحٌث ال ٌتؤتى وجود شًء فً كٌانها أو جهازها أو محاسبتها إال بجعل العقٌدة اإلسالمٌة أساسا ا له،
وبجعلها فً الوقت نفسه أساس الدستور والقوانٌن.
 .5أما االنتخابات ،فإن الحزب ال ٌرفض االنتخابات كآلٌة اختٌار ألن اإلسالم ٌُقِر إجراء االنتخابات ،بل
إن حزب التحرٌر ٌمارس االنتخابات بشكل دوري الختٌار أكبر هٌئة سٌاسٌة فً الحزب وهً لجنة الوالٌة
التً ٌتم تجدٌدها كل سنتٌن عبر االنتخابات ،كما أن نظام الحكم فً اإلسالم ٌنص على أن الخلٌفة وهو رئٌس
البالد ال ٌتقلد منصب الخالفة إال باختٌار األمة ورضاها ،ودولة الخالفة القادمة سوف تجري االنتخابات
الختٌار ممثلٌن عن الناس فً مجلس األمة.
أما االنتخابات فً النظام الرأسمالً أو الدٌمقراطً فإن الحزب ال ٌشارك فٌها ألنها تفرز نوابا ٌحاسبون
الدولة على أساس أحكام الدستور الوضعً ،وٌشرعون القوانٌن وٌصادقون علٌها ،وهو ما ٌتناقض مع
اإلسالم ألن المشرع فً اإلسالم هو هللا سبحانه وحده ،هذا فضال عن كون االنتخابات الدٌمقراطٌة ال تؤتً إال
بموظفً الدوائر الغربٌة ،وأسلوبا ا من أسالٌب النظام الدٌمقراطً إلعادة إنتاج نفسه وتبدٌل جلده مع الحفاظ
على لبه وجوهره.
 .6أما قول النائب صافً سعٌد بؤن حزب التحرٌر له خصومة شنٌعة مع اإلخوان لإلٌحاء بؤن هذا ٌتماهى
مع كره الرئٌس قٌس سعٌد لحركة النهضة ،فإنها فرٌة ال أصل لها ،فحزب التحرٌر ٌعتبر الجماعات
اإلسالمٌة جزءاا من أبناء األمة ٌقدم لهم النصٌحة ،وبالرغم من معارضته لمشاركة هذه الحركات فً األنظمة
الوضعٌة وانتقاده لقٌاداتهم التً تشارك فً الحكم بالكفر ،إال أنه ٌعتبر شباب الحركات اإلسالمٌة جزءا ا حٌوٌا ا
فً األمة وفً عملٌة التغٌٌر ،فهم إخواننا وعزوتنا وتجمعنا معهم عقٌدة اإلسالم ومشروعه الحضاري.
 .7لقد ختم النائب صافً سعٌد حواره مع قناة اإلنسان حول الحزب بقوله "اإلخوان المسلمون بؤنواعهم
وحزب التحرٌر ال مكان لهم فً المستقبل ...موضة وانتهت ،هذا العالم العربً مرت علٌه الشٌوعٌة
واالشتراكٌة والقومٌة ...اآلن هناك اإلسالم السٌاسً موجة تكسرت فً أكثر من شاطئ ،"...وإننا فً المكتب
اإلعالمً لحزب التحرٌر /والٌة تونس ،نقول :إن الذي تكسر على شواطئ البالد اإلسالمٌة هً األفكار
الدخٌلة على المسلمٌن من شٌوعٌة واشتراكٌة وقومٌة ،والٌوم نشهد تكسر الرأسمالٌة ونظام حكمها
الدٌمقراطً لٌس فً البالد اإلسالمٌة فحسب بل فً العالم أجمع ،وعما قرٌب ستجهز دولة الخالفة الراشدة
الثانٌة على منهاج النبوة على ما تبقى من هذه األفكار االستٌطانٌة لٌحل محلها اإلسالم ،فتستضًء البشرٌة
بنهضة تتألأل بنور اإلسالم وما ذلك على هللا بعزٌز.
قال تعالىَ ﴿ :و ٌَقُولُونَ َم َتى ه َُو قُل ْ َع َسى أَن ٌَ ُكونَ َق ِرٌبا﴾.
المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر
فً والٌة تونس

موقع حزب التحرٌر

تلفون 71345949 :فاكس71345950 :

www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً فً تونسwww.hizb-ut-tahrir.tn :

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

بريد إلكترونيinfo@hizb-ut-tahrir.tn :

