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بٌان صحفً

حملة صلٌعٌة شبرسة على موالع حزب التحبرٌبر اإللكتبرونٌة
أعمعهء إغالق صفحة أمٌبر حزب التحبرٌبر على الفٌسعون
منذ أن ولعت سلسلة الهجمات المسلحة المنسمة والتً شملت عملٌات إطالق نار وتفجٌرات واحتجاز رهائن
مساء ٌوم الجمعة الموافك  31تشرٌن الثانً/نوفمبر  5132فً العاصمة الفرنسٌة بارٌس ،تم اإلعالن عن حملة
عالمٌة لضرب الموالع اإللتترونٌة التابعة لتنيٌم الوولة ،ولو تم إوراج موالع رسمٌة لحزب التحرٌر؛ وهو الحزب
السٌاسً اإلسالمً الذي ال ٌتبنى العمل المسلح لمخالفته الطرٌمة الشرعٌة التً ٌنهجها ،تم إوراج موالعه ضمن لائمة
العناوٌن المستهوفة ،وبالرغم من أن حزب التحرٌر أعلن مرارا وفً غٌر موضع رفضه لمنهج ونهج تنيٌم الوولة،
وأنه ال تربطه به أٌة صلة تنيٌمٌة إال أن بعض الجهات الوولٌة تتمصو محاربة حزب التحرٌر ضمن حربها المعلنة
على اإلسالم والمسلمٌن.
فمو ألومت إوارة الفٌسبون ٌوم أمس الثالثاء 5132/35/13م فً تمام الساعة الرابعة عصرا ،على حذف حساب
العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر على الفٌسبون وإغالق صفحته ،بالرغم من أن الصفحة
تانت حٌوٌة ونشطة جوا ،والتفاعل معها تان حٌوٌا وٌومٌا ،سواء بإرسال األسئلة التثٌرة والمتنوعة (السٌاسٌة
والفترٌة والفمهٌة) إلى أمٌر الحزب ثمة به وبعلمه وبرأٌه الثالب ،أو باإلعجاب والمشارتة والتعلٌمات ،حٌث تجاوز
عوو المشارتٌن فً الصفحة  501,211شخص ،مما ألض مضاجع اليالمٌن ووفعهم لشحذ ألسنة حموهم وغلهم على
اإلسالم وحملة وعوته ،فماموا بشن حملة تبلٌغات سلبٌة شرسة ومنيمة ضو الصفحة ،وذلن منذ حوالً عشرة أٌام
بشتل متواصل وون تلل أو ملل.
علما بأننا لو أرسلنا إلوارة الفٌسبون رسالة اعترضنا فٌها على إغالق الصفحة ،ونوهنا لهم فٌها بأننا لم نستلم
منهم مطلما ما ٌشٌر إلى سبب صرٌح إلغالق الصفحة ،إال أن إوارة فٌسبون لم تتجاوب مع رسالتنا ،بل أصرت على
إغالق الصفحة! وذلن ٌول على أن إغالق الصفحة تان بصورة تعسفٌة ،ووونما سبب إال التٌو لإلسالم والمسلمٌن.
إن إغالق هذه الصفحة التمٌة النمٌة هو جزء من حرب التفار الصلٌبٌة الحالوة على اإلسالم والمسلمٌن ،لما تمومه
من إسالم صاف نمً تما أنزل على رسول هللا دمحم  ،ومن آراء سٌاسٌة واضحة صاولة توجه بوصلة المسلمٌن
الوجهة الصحٌحة لمعرفة صوٌمهم الذي ٌعمل لمصلحتهم ،من عووهم المتربص بهم الووائر.
إن الغرب التافر ٌمتر بهذه الوعوة الطاهرة يانا أنه سٌطفئ نورها أو ٌحجبه عن الناس ،بعو أن أرلته وألضت
مضاجعه ،وجعلته فً حٌص بٌص ،فاستل تافة أسلحته ،واستخوم ما تفتمت عنه عملٌته االستعمارٌة من أسالٌب
وأووات ووسائل ،وجٌش تل عمالئه ومرتزلته ،لمحاربة اإلسالم والمسلمٌن ،حتى التلمة الصاولة التمٌة النمٌة باتت
تخٌفهم وترعبهم وتذهب النوم من أعٌنهم ،فماموا من خالل بعض أجهزة مخابراتهم بحملتهم المسعورة هذه ،بل شنوا
حربهم الصلٌبٌة الشرسة إلغالق هذه الصفحة المخلصة ،وتتم هذا الصوت الصاوق ،ولتن هٌهات هٌهات ،فأنى لهم
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