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 بيان صحفي

 بيسبالوفا جنات التقية المسلمة وليست اإلرهابيةروسيا هي 

 (مترجم)

 لفقتحيث  ؛التحرير حزب أعمال في مشاركتهم بسبب المسلمين من المئات روسيا سجون في اليوم يقبع

 م2003 العام في صدر والذي المخزي تحاديةاال لروسيا العليا المحكمة لقرار ستنادا  ا كذبا   "اإلرهاب" تهم لهم

 صار نوعه، من الفريد القرار هذا وبحسب. "اإلرهابية" المنظمات قائمة ضمن التحرير حزب أدرجت حيث

 التهم صارت الحزب، أعضاء بحق الروسية القوانين تشديد ومع "إرهابيا "، حزبا   السياسي اإلسالمي الحزب

 العقوبة مدد وصارت "اإلرهاب"، قوانين أساس على بل الدستور من "األصولية" قوانين أساس على ال تلفق

 .سنة عشرين إلى تصل بالسجن

 بطرسبورغ، سانت مدينة ومنها روسيا مناطق كل طال مفتوح ضطهادا إلى أدى "القوانين" هذه تطبيق

 نوفمبرتشرين الثاني/ 24 وفي الماضية، القليلة السنوات خالل الدعوة حملة من العشرات عتقالا تم حيث

 حزب عضو وهو عاما ، 12 بالسجن عليه والمحكوم المعتقلين أحد زوجة عتقالاب األمنية ةاألجهز قامت

 جنات إلى )ألال( من سمهاا رتوغي   أسلمت روسي، أصل من تنحدر عيسى زوجة. رحيموف عيسى التحرير

 ثم ومن .المجرمون يقبع حيث السجن ألقي بها فيو التحرير حزب في نشاطها بسبب عتقالهاا وتم بيسبالوفا،

 سجون في تقبع ستبقى وأنها آخرين، شهرين األخت حبس تمديد 2018 ينايركانون الثاني/ شهر في تقرر

ن   ال بَغ َضاء   بََدت   قَد  ﴿ :تعالى هللا يقول .القادمة المحكمة موعد وهو م،16/03/2018 حتى روسيا م   م  ه   أَف َواه 

ف ي َوَما ه م   ت خ  د ور  بَر   ص  ل ونَ  ك ن ت م   إ ن   اآليَات   لَك م   ابَيَّنَّ  قَد   أَك   .﴾تَع ق 

 في النشاط حول الدستور مواد بحسب بـ"اإلرهاب" قبل من زوجها تهمواا كما الطاهرة األخت يتهمون

 إن !جريمة أصبحت والسياسة اإلسالم ألفاظ وكأن ها،نويسجنو التحرير، حزب السياسي، اإلسالمي الحزب

 الشيوخ قتل إلى العثمانية الخالفة ضد جبهة في المشاركة فمن ؛نوالمسلمي ملإلسال عدوة دائما   كانت روسيا

 ...األبرياء المسلمين عتقالا إلى اإلسالمية الثقافة كتب حظر ومن التفجيرات، عبر سوريا في واألطفال

 ففي محفوظة، روسيا في المسلمين بحق المخيف ضطهاداال عن تتحدث التي الوثائق بعض تزال ال

 عاما   60 العمر من تبلغ والتي بايراسوف كيسانبيك بقتل أمر يوجد سفيردلوفسك لمنطقة الحكومي فاألرشي

 .بالقوة تنصرت قد كانت أن بعد اإلسالم إلى رجوعها بسبب

 تزال ال أنها وبسبب مرات، 3 الهروب بسبب... ": م1739 فبرايرشباط/ 8 بتاريخ حكم في ورد

 الجنرال وقع هنفس العام من /مارسآذار 14 وفي. حرقا " بالقتل عليها يحكم وأسلمت، هاربة متنصرة

 بشكيريا في مرات 3 وهربت كاترينا سما عطيتأ  و تنصرت التي يريةكشالب" قضية في قرار على سويمونوف

 المستقبل في يعاقب أن على حرقا ، بالقتل ،اآلخرين إلخافة ،عليها حكم وأسلمت النصرانية تركت أنها وبسبب

 .(243.س.818.د.1.وب.24. ف.ردلوفسكيسف لمنطقة كوميحال األرشيف :)المصدر ا"أمثاله

 شهر بعد يكاترينابورغ لمدينة الرئيسية الساحة في الحياة قيد على وهي حرقها تم مسنة مسلمة امرأة هذه



 
 

  russia.info-www.hizb املوقع الرمسي حلزب التحرير يف روسيا:

 russia.info-mail@hizb الربيد اإللكرتوني:

 

 

 التحرير حزبموقع 
tahrir.org-ut-www.hizb 

 إلعالمياموقع املكتب 
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دُّوك م   َحتَّىَ  ي قَات ل ونَك م   يََزال ونَ  َولَ ﴿: تعالى قال. عليها الحكم صدور من ين ك م   نعَ  يَر  تََطاع وا   إ ن   د   .﴾اس 

 اإلسالم نشر وتعيق عقيدتهم، بسبب المسلمين بمالحقة روسيا تقوم السنين، مئات قبل حصل وكما واليوم،

 ال حتى والمعاهد، المدارس في الشابات المسلمات قبل من الخمار لبس تحارب وهي. الروسي الشعب بين

 بأعمال بالقيام بيسبالوفا تهاما يفسر وهذا. منبوذون بأنهم باإلسالم الملتزمون ويشعر لألخريات، مثاال   يصبحن

 حزب أفكار عن وإبعادهم اإلسالم عتناقا من الناس ومنع إخافة هو الوقح الكذب هذا من فالهدف "إرهابية"،

 .السياسي اإلسالمي التحرير

 "إرهابية" بأعمال اميالق بتهم تارستانت في الجبرية اإلقامة قيد مسلمات 3 وضعت أن العام هذا في حصل

 بعقد قيامهن على تحتوي ضدهن القضائية الدعاوى ملفات. التحرير لحزب أعمال في مشاركتهن بسبب

 في لحديثهن ستمعا والذي اللغوي الخبير ولكن جريمة، ليس بالطبع وهذا اإلسالم، حول للحديث اتءلقا

 التحرير، حزب كتب في الواردة واألحاديث اآليات يشبه ديثواألحا اآليات لبعض ذكرهن أن وجد اللقاءات

 !!"رهابيةإ" بأعمال بالقيام تهامهنال عندهم، يبدو كما يكفي، وهذا

 ولكن "اإلرهاب"، تهمة من للتخلص روسيا تركن تتارستان في القضية هذه في المتهمات المسلمات كل

 إال لشيء ال الحقيقيات المجرمات وسط القضبان، خلف شهرين حوالي منذ تقبع بيسبالوفا، )ألال( جنات أختنا

 .هو إال إله ال هللا ربي تقول هانأل

 رسولنا دعوة تعيق كانت حيث تتصرف، قريش كانت كما تتصرف وهي اإلسالمية، لألمة عدوة روسيا

يد ونَ ﴿: يقول هللا ولكن الحق، نشر وقف على قادرة أنها تظن كذلك وروسيا ، الكريم  ٱّللَّ   ن ورَ  طف ئوا  ي   أَن ي ر 

م ه  ه  هَ  َولَو ن وَرهۥ  ي ت مَّ  أَن إ لَّ  ٱّللَّ   َويَأبَى ب أَفَوَٰ ونَ  َكر  ف ر   .﴾ٱلَكَٰ

 إلقامة التحرير حزب مع العمل هو الضعيفات المسلمات بحق روسيا تصرفات على رد فضلأ إن

 ذكره الذي الحارس إلى يحتاجون همدين بسبب المضطهدين المسلمين وكل. النبوة على منهاج الراشدة الخالفة

َمام   نََّماإ  »حيث قال:  ل الرسو نَّة   اإل   ن   ي قَات ل   ج   نستطيع فقط الحامي الدرع هذا وبإعادة. «ب ه   َوي تَّقَى َوَرائ ه   م 

 .اإلسالمية مةاأل بنات ضاعرأ أو حياة على يتهجم أن نفسه له تسول من كل نوقف أن

 هو هذا نإ. الدولة إلقامة  الرسول بطريقة التحرير حزب مع للعمل عوكمند إننا المسلمون، أيها

ور وشر الكفر قوانين من المسلمين يريح باإلسالم الحكم فإعادة سبحانه، هللا رضوان لنيل الحق الطريق

ينَ  أَيَُّها يَا﴿األنظمة الظالمة. قال تعالى:  يب وا آَمن وا الَّذ  تَج  َّ   اس  س ول   ّلل  َما َدَعاك م   إ ذَا َول لرَّ ي يك م   ل  وا ي ح  لَم   أَنَّ  َواع 

 َ ول   ّللاَّ ء   بَي نَ  يَح  ونَ  إ لَي ه   َوأَنَّه   َوقَل ب ه   ال َمر  َشر   .﴾ت ح 

 الطغاة سجون في القابعين المسلمين وكل وزوجها ،برعايتك جنات أختنا تحيط وأن العون نسألك إنا اللهم

 الذي اليوم ذلك تقرب أن نسألك إنا اللهم. اإلسالمية الدعوة بب حملهمبس المضطهدين والمسلمين ذنب، بغير

 أمتنا وبنات أبناء على عتدىا من كل فيه ونعاقب األرض إلى باإلسالم الحكم بعونك المسلمون فيه يعيد

 .آمين نا،ءدعا تقبل اللهم الكريمة،

 التحرير لحزب اإلعالمي المكتب

 روسيافي 
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