
 

  

 الوكتة اإلعالهً
 لحشب التحزٌز

 هصز والٌت

  29/13اإلصدار رقن  م17/11/2013الوىافق:  هـ1435هي هحزم  14األحد، 

 اٌما٘شج –شاسع اٌجالء  31: العٌىاى:

 Facebook: حشب التحزٌز هصز    0227738076  - 01015119857: تلفىى 

 info@hizb.net  إلكتزوًً: البزٌد  www.hizb.net الوىقع الزسوً لىالٌت هصز:

 

 هىقع حشب التحزٌز

tahrir.org-ut-www.hizb 

 إلعالهًاهىقع الوكتة 

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 

 

 

 تٍاْ صذفً

 الغشل الوصزي الزوسً هحاولت لذر الزهاد فً العٍىى

 وأهزٌكا هً هي ٌدفع الزوص لتحسٍي صىرة الٌظام الجدٌد وتثبٍت أقدام أهزٌكا فً هصز

 
َ ِغ اٌشئٍس اٌّصشي 16/11/2013اٌسثد  فً ِىاٌّح ٘اذفٍح أجشا٘ا تٛذٍٓفالدٌٍّش  اٌشٚسًاٌشئٍس لاي 

تالدٖ ذذػُ ِصش ٚإداسذٙا االٔرماٌٍح اٌرً ذّثً إسادج اٌشؼة اٌّصشي فً أػماب ثٛسج إْ ) :ػذًٌ ِٕصٛس اٌّؤلد
ٚسط اسرمثاي  11/11 صثاح االثٍٕٓ اإلسىٕذسٌحٚواْ لذ ٚصً اٌطشاد اٌشٚسً "فاسٌاؽ" إٌى ٍِٕاء  .(30/6

ذفاع اٌشٚسٍٍٓ، اٌّشاسُ اٌؼسىشٌح، ٚذثؼٗ صٌاسج ٌٛصٌشي اٌخاسجٍح ٚاٌ تىً سسًّ ِٓ اٌمٛاخ اٌثذشٌح اٌّصشٌح
اٌجاسي. ٌٚمذ تذا اٌغضي اٌّصشي ٌٍشٚط  14/11 ٚ 13ٍشغً شٌٛغٛ، إٌى اٌما٘شج ًٌِٛ سٍشغً الفشٚف ٚس

لاي فً اٌّؤذّش اٌصذفً اٌّشرشن ِغ ٚصٌش  اٌزي ،ٚصٌش اٌخاسجٍح اٌّصشي ٔثًٍ فًّٙ ذصشٌخ فًٚاضذا 
 أوثش ِٓ رٌه"." ج اٌذٌٍٚح ألْ دٚس٘اْ سٚسٍا "ٌٍسد تذٌال ألدذ" فً ػاللاخ اٌما٘شإ اٌخاسجٍح اٌشٚسً:

جٍسح اٌّثادثاخ اٌؼسىشٌح اٌشسٍّح اٌّصشٌح اٌشٚسٍح تٍٓ اٌفشٌك أٚي ػثذ اٌفراح  14/11ثُ تذأخ اٌخٍّس 
اٌسٍسً ٚصٌش اٌذفاع ٚاإلٔراج اٌذشتً ٚسٍشغى شٌٛغٛ ٚصٌش اٌذفاع اٌشٚسً ٌثذث أٚجٗ اٌرؼاْٚ اٌثٕائً تٍٓ 

ْ اٌؼسىشي. ٚوأد إٌاطمح تاسُ اٌخاسجٍح األِشٌىٍح، جٍٓ تساوً، لذ ذجٕثد اٌشد اٌثٍذٌٓ خاصح ِا ٌرؼٍك تاٌرؼاٚ
ػٍى سؤاي دٛي ِا ٌرشدد ػٓ ػضَ ِصش ذٛلٍغ اذفالٍاخ ػسىشٌح ِغ سٚسٍا خالي اٌضٌاسج اٌّشذمثح ٌٍٛفذ اٌشٚسً 

 اٌّصشي.إٌى اٌما٘شج، ٌٚىٕٙا شذدخ ػٍى أْ اٌٛالٌاخ اٌّرذذج ذٛاصً جٙٛد٘ا ِٓ أجً دػُ االلرصاد 

األِش ٚوأٔٗ ِذاٌٚح ٌالٔؼراق ِٓ إٌٍّٙح األِشٌىٍح ػٍى ِصش،  االٔمالتً ذصٌٛشٌمذ داٚي أسواْ إٌظاَ 
فطثً ٌٗ اٌّطثٍْٛ ًٍٚ٘ ٌٗ اٌٍٍّْٙٛ، ٌٚىٓ اٌزي ٌجة أْ ٔذسوٗ جٍّؼا أْ ذذشواخ سٚسٍا فً ِٕطمرٕا تؼذ صٚاي 

ِشٌىا ً٘ ِٓ ٌذفغ اٌشٚط ٌرذسٍٓ فأأِشٌىا ِٚمّذِح ٌٙا،  ِغٚاٌرٕسٍك تاالذفاق ذرُ االذذاد اٌسٛفٍٍرً ً٘ ذذشواخ 
 ...فً ِصش ٙاألذاِ ٌٍضٌذ اسرمشاسا، ٚذسرمش تزٌه صٛسج إٌظاَ اٌجذٌذ

اٌّسٍٍّٓ فً اٌمٛلاص ضذ فً دػُ طاغٍح اٌشاَ أِش ِشٙٛد، ٚوزٌه ِجاصس٘ا  ٚٔذٓ ٔمٛي: إْ ِٛلف سٚسٍا
فً ذراسسراْ، تً ٚلرً تؼضُٙ، ٚاػرماي دٍّح ح ئّاألاي ٚتخاصح اٌشٍشاْ، ٚذذٍِش اٌّساجذ فً لاصاْ، ٚاػرم

ٚأٔٗ ال ٌُشجى ِٓ ٚسائٙا أي خٍش، ...، ٘زا وٍٗ ٌثثد أْ سٚسٍا ً٘ ػذٚ ٌٕا وأِشٌىا سٛاء تسٛاء، اإلسالَ
"ٚذطثًٍ ٚذًٍٍٙ" إٌظاَ اٌّصشي ٌٙزٖ اٌضٌاسج ٌٍذي تٛضٛح ػٍى ػذَ اورشاثٗ تمضاٌا األِح ٚأِٛس اإلسالَ 

ٍغ صٛسذٗ اٌّسخ اٌمثٍذح أِاَ إٌاط.ٚا  ٌّسٍٍّٓ، ٚأٔٗ ال ٌّٙٗ إال ذثثٍد أسوأٗ ٚذٍّ

ا دِاء أً٘ اٌىٕأح، تً ٌّٙٙٚال وثٍش ِٓ دٚي اٌىفش ال ٌّٙٙا فً لًٍٍ  ْ سٚسٍا ٚأِشٌىا ٚتشٌطأٍا ٚغٍش٘اإ
إخٛإٔا فً سٛسٌا صثاح ذِاء ت ذراجش فٍٕا إال ٚال رِح، ٔشا٘ا زٖ اٌذٚي ال ذشلةفمط، ٚ٘ ِصاٌذٙا، ِٚصاٌذٙا

ٌٕا إال اٌسُ اٌضػاف، أِا اٌرشٌاق ٚاٌثٍسُ اٌشافً فٙٛ فً أْ ٔرٛجٗ جٍّؼا تمٍٛتٕا ٚوً  ً جٍّؼٙا ال ذذًِّساء. ٚ٘
جٛاسدٕا ٔذٛ ذذىٍُ ششع اهلل فً ٔظاَ اٌخالفح اٌزي أٚجثٗ اهلل سب اٌؼآٌٍّ، فًٙ ٚدذ٘ا ِٓ سرمطغ داتش أِشٌىا 

 ِصش فذسة تً ِٓ تالً تالد اٌّسٍٍّٓ.ٚدٚي اٌىفش جٍّؼا ٌٍس ِٓ 

ًَْجَعَلُهُن اْلَىاِرِثٍَي﴿ ًَْجَعَلُهْن َأِئوًَّت َو ًَُويَّ َعَلى الَِّذٌَي اْسُتْضِعُفىا ِفً اْلَأْرِض َو  [5]اٌمصص: ﴾َوًُِزٌُد َأْى 
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