
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  !!اإلسالم؟ أساس لقيامه على حزب التحريرحظر ستمر ھل سي

  

ا وقيادات وقوانين، وفي سياق في أجواء الثورة والقطع مع الماضي الظالم المتجبّر رموزً 
إلى  حزب التحريرتقّدم  ،إرادة األّمة المتجّددة واستفاقتھا لمحاسبة الحّكام واسترجاعھا لكرامتھا

ً  وزارة ً  الّداخليّة بملّف اعتماده حزبا ً  سياسيا ً معلِ  ،قائما مقّدما لألّمة  ،بأفكاره مجاھراً  ،هنفسَ  نا
ومن كونه  ،من كونه ال يّدعي احتكار اإلسالم دون سائر النّاس ،العمل السياسي الّراشد ضمانةَ 

ً  ال يتبنّى العمل الماّدّي العنيف يّده بطريقة الرسول بحكم تق ،إلقامة الحكم بما أنزل هللا طريقا
ً  ،الحقّ   صلّى هللا عليه وسلّم في إقامة ً  ومن كونه ال يستنُد إلى األجنبّي ال ماّديّا ولكّن . وال معنويّا

 ..،اإلسالم مشترك بين أبناء الّشعب وأنّ  ،بدعوى قيامه على اإلسالم حزبالوزارة أعلنت منع ال
وواقع الحال يؤكد أّن الّرفض . ال الرفض فاالشتراك مدعاة إلى االعتراف ؛ولو عكسوا ألصابوا

 ً وأحد الّشواھد ما أوردته صحيفة الحياة اللّندنية من تصريح الوزير األّول لوكالة  ،كان سياسيا
ً في اآلونة األخيرة "أكد أنه حيث  2011مارس /آذار 26يوم " نس برسافر" عارض شخصيا

  ."»اإلسالمي حزب التحرير«االعتراف بـ 

  

على ھذه  إلى أمره يخاطب األّمة ويُشھدھا ه المستندَ المتوّكل على ربّ  حزب التحريرلذا فإّن 
  .الفضيحة وھذا التّناقض

  

إلى المحكمة اإلداريّة بشكوى قضائيّة يُقّدر أنّھا ترّد على  حزبالومن ناحية إجرائيّة يتوّجه 
في كل  ونؤكد .الملغيّ الباطل إلى قانون ھو في حكم  االستنادالتّوظيف السياسي لألمر وترفض 

نا في مزاولة العمل السياسي وفق أحكام ديننا وشريعتنا مھما أننا متمسكون بواجبنا وحقِّ  حال
ن أو م خاسرون،نھأن سياسة الناس بمزاجھم وأھوائھم ونؤكد لمن يريدو ،كلف ذلك من ثمن

نقول لمن يريدون و.  كله ، وتخط طريقھا نحو التغيير حتى يكون الديناألمة سوف تتجاوزھم
ھانة باألمة واالستعالء الطغيان واالستن ھذا ھو عمل إطمس صوتنا وإخراجنا من دائرة ال

  عليھا، وإن هللا لھم بالمرصاد،

 ِبُْنيَانَُھْم ِمَن اْلقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيِھُم السَّْقُف ِمْن فَْوق ُ ْم َوأَتَاُھُم ھِ قَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم فَأَتَى هللاَّ
  اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل يَْشُعُروَن 
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