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 في خطابه األخير وتعليقًا على مجزرة الحولة

 بشار أسد يصف نفسه أنه أفظع من الوحوش، وأنه ليس من جنس البشر
مجلس الشعب                 2012/6/3صباح يوم األحد في  ى ل ة األول ي م ألقى بشار أسد خطاب افتتاح الدورة التشريع

ى خوف             ر إل (الدمى) السوري الجديد. والالفت أنه لم ُيعَلن عنه إال في حينه وعبر التلفزيون الرسمي؛ ما يشي
إجراءات             ام ب ي ق ل ه ل النظام من أي اهتزاز أمني يصيب رأسه بعدما أصاب معدته منذ فترة قريبة، وهذا ما دفع
أمنية غير مسبوقة في منطقة مجلس الشعب حيث تم إغالق آل المنافذ والشوارع المؤدية للمجلس بما توفر من 
صهاريج وشاحنات باإلضافة إلى وجود الشبيحة آالجراد المنتشر في الشوارع، رغم قصر المسافة بين قصره  
م                     ة، ل ارآ ب م ورة ال ث دالع ال ذ ان ن ومجلس الشعب. هذا ولم يحمل خطاب بشار أي جديد عن خطاباته السابقة م
ة                                   ن ت ف ه عن ال حدث حوار، وت ى ال ه إل إصالحات، ودعوت ه ب ام يحمل سوى تكرار المواقف نفسها (دعوى قي
رار في                       م ي، واالست ن حل األم ى ال واإلرهاب والمؤامرة الخارجية...) واجترار األلفاظ نفسها، واإلصرار عل

 القتل والذبح بصورة شبَّه فيها نفسه بالطبيب الجراح الذي يستحق أن يقال له "سلمت يداك".

ال بشار في                    ا إن ق ه، م ومن المضحك المبكي أن مجلس (الدمى المتحرآة) هذا، والذي مأله بشار بنــبِّـــيحت
مجلس                         ه حتى وقف أعضاء ال عل خطابه: "نقف إجالًال وإآبارًا ألرواح الشهداء" وهو يريد معنى القول ال ف
ذه صورة من صور إصالحات بشار                           سه... وه ف الطراطير بصورة مرتبكة مضحكة أضحكته حتى على ن

 العتيدة.

ه           لقد تحول المحللون السياسيون لخطاب بشار إلى محللين نفسيين، فبدل أن ينشغلوا ما بين السطور من آالم
عل             ف ال ائق. وب حق وبأبعاد مواقفه راحوا يحللون نفسيته المريضة المتعاظمة المنفصلة عن الواقع والتي تقلب ال
ه               حت ي ـ ـ ـ بِّ ـ ـ ا ش فإن بشار بات مهزوزًا آحكمه، فهو على سبيل المثال ال الحصر وصف المجازر التي ترتكبه
ة                                         ع ي ن ة والش شع ب "ال زور وحلب... بـ ر ال دان ودي ي م زاز وال ق ة وال حول بأمر منه ومن فريق عصابته في ال
د أن            ق والوحشية" وقال: "حتى الوحوش ال تقوم بما رأيناه، وخاصة في مجزرة الحولة" وقال بكل وقاحة: "أعت
اللغة العربية، وربما اللغة البشرية بشكل عام غير قادرة على وصف ما رأيناه" ومثل ذلك اتهامه غيره بما هو   

 واقع فيه من تزوير الحقائق واصفًا ما يحدث في سوريا أنها "أزمة ُأسِّس لها على قاعدة متينة من التزوير".

خطاب جاء                  ذا ال د بشار. وه نعم إن بشار لم يعد يستحق من المجتمع الدولي اهتمامًا؛ إذ صار البحث فيما بع
قضي         ليعلن فشل النظام في القضاء على الثورة، بل إن الثورة هي بفضل إيمان أهلها وصمودهم هي التي ست
ه،                 ي ل دأ يضيق ع عليه بعون اهللا تعالى... وهذا الخطاب جاء ليعلن أن بشار بات في (الوقت المستقطع) الذي ب

 خاصة بعدما توسعت الثورة حتى ضمت آًال من دمشق وحلب.

دًا                                سه مخيف ج ف وقت ن مشروع اإلسالمي، وفي ال ل إن ما يجري في سوريا من ثورة مبارآة واعٌد جدًا ل
ا في دمشق وحلب                      ن ل للمشروع األمريكي في المنطقة. والرهان قائم على هذين الفرسين. وإننا نطلب من أه
الذين بدؤوا ينضمون إلى الثورة أن يشّدوا َشدَّ الُعصبِة الُفتَّاك على هذا النظام، وأن تجتمع جموعهم مرة واحدة  
ا في                               ه خدم ا است م ة آ محروق اسة األرض ال ي م س للتخلص من هذا النظام الهالك، وإال فإنه سيستخدم ضده
مجرم                   ظام ال ن ذا ال ى ه غيرهم... عليهم أن يستدرآوا إثم تأخرهم عن اللحاق برآب الثورة بثواب اإلجهاز عل

 دفعة واحدة.

 أيها المسلمون المؤمنون الصابرون في سوريا:

ان،      م إن ما جعلكم تثبتون حتى اآلن أمام آلة الفتك المرّوعة هو إيمانكم باهللا الواحد القّهار، فاثبتوا على هذا اإلي

ن         خائ م ل ك  38التتمة صفحة واجعلوا ثمرته قيام الخالفة الراشدة التي يرضى عنها اهللا تعالى، وال تعطوا قيادت
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 موقف حزب التحرير من أعمال أمريكا في اليمن

وم          2009مع أن اليمن تشهد انفجارات متكررة منذ نهاية العام  ق ن، ت م ي م وحتى اآلن في مناطق متفرقة من ال
اس               ن اه ال ب ت ن شد ان بتنفيذها الطائرات األمريكية بدون طيار، إال أن تفجير يوم االثنين الماضي بميدان السبعي
ات     ي أآثر، واحتل مساحة أآبر من االهتمام محليًا ودوليًا. وحين سئل صالح في أيامه لماذا يقوم األمريكان بعمل
القتل أجاب بأنه هو من سمح لهم بالقتل! وفي عهد خلفه هادي امتدحه األمريكيون بالقول "هادي أثبت أنه أآثر   
ان                ة آ ي اب اعة اإلره جم استعدادًا من سلفه للموافقة على الهجمات األمريكية" وأثنوا "دعم هادي للحملة ضد ال
رات                                           طائ ات ال ى ضرب دوه الصمت عل ن اس اق ب وف ة ال وم يس حك زم رئ ت ل أآثر قوة من سلفه"، في حين ي

 ويقول بأن ليس لديه علم مسبق بها! األمريكية 

دام                            خ من الست ي ى ال ل الصراع إل ق ت د ان ق ه؛ ف إن صراع دول الغرب على اليمن يقف وراء أحداث العنف في
ة                  حجة مالحق من ب ي ى ال أطراف محلية من أجل تحقيق أهدافها. ففي الوقت الذي تسعى فيه أمريكا للدخول إل
اطق                  ن ى م طرة عل السي منتمين للقاعدة، فإن بريطانيا تعمل لوضع العراقيل أمامها بالسماح لعناصر القاعدة ب
م                    ار ث م جع ي ل س ت ام ب مختلفة في اليمن، فلم يعد خافيًا على السياسيين والبسطاء من الناس بأن صالح هو من ق
ا     اجه زنجبار ورداع، مما جعل أمريكا تستعين بخبراتها في استخدام المجاهدين األفغان ضد الروس وإعادة إنت
ن                     ه اإلسالم في أعي ن، وتشوي م ي في اليمن، وما يجمع الغرب في هذا الخصوص هو إبقاء سيطرتهم على ال

 المسلمين أنفسهم ناهيك عن الناس في الغرب الذين يتطلعون لمعرفة اإلسالم.

تي جرت في آل من                     ة ال ي دام إن تفجير ميدان السبعين اإلجرامي يذّآرنا بإخوته من التفجيرات المأساوية ال
درس،                            وا ال ع أن ي من ب ي اء ال ن ى أب داًء إل أفغانستان وباآستان والعراق، التي وقفت وراءها أمريكا، ونوجه ن

 ويتعلموا من أخطاء المسلمين في تلك البالد، التي أدت إلى دخول أمريكا للسيطرة على الجيوش فيها.

ا                من ودع ي ل اٍم ل دوب س ن إن أمريكا التي بلغ استهتارها أن دعا مجلس شيوخها إلى إرسال مسئول أمريكي آم
رة   اإلدارة األمريكية لالستعداد لمرحلة ما بعد صالح في اليمن، قامت خالل األشهر الثالثة الماضية بأعمال آثي

كي           300في اليمن بغرض الدخول إليه، بحجة مالحقة عناصر القاعدة التي من بينها وصول    ري عسكري أم
ن، والسعي           م ي إلى قاعدة العند، وسعي وآالة المخابرات األمريكية لتوسيع حملتها للطائرات بدون طيار في ال
اء          ن لهيكلة الجيش والتخطيط إلنشاء وحدات استخباراتية على األراضي اليمنية.آما إن حديث األمريكان عن ب
كون في إحدى               د ت قاعدة عسكرية لمحاربة القاعدة في اليمن، وآتمان مكان بنائها يشير إلى أنها في البحر وق

 الجزر اليمنية.

ة       ي م ن ت آما تعمل اإلدارة األمريكية في اليمن على تمدُّد نفوذها داخل الوزارات في الحكومة عن طريق وآالة ال
اب                             م والشب ي ل ع ت ة وال ي رب ت اف وال األمريكية التي تعمل حاليًا في ست وزارات هي اإلعالم والصحة واألوق

 والرياضة والتعليم العالي.

ا    وذه إن التقارير التي تقدمها مراآز الدراسات لإلدارة األمريكية عن اليمن آثيرة جميعها تدعو أمريكا لبسط نف
ماضي           م    2012/5/20السياسي في اليمن. وآخر هذه التقارير تقرير نشرته الصحافة في اليمن يوم األحد ال

ة            م ه ه م عن مجلة السياسة الخارجية األمريكية "فورين بوليسي" تحت عنوان "بناء الدولة في اليمن"، جعل في
 بناء الدولة في اليمن مهمة أمريكية خالصة.

ة                       ق ي ق د آشفت عن ح ق ا األول. ف إن أمريكا راعية الديمقراطية في العالم لم تعد الديمقراطيُة في اليمن خياَره
ة،                              ل ي وس رر ال ب ة ت اي غ ه، وال ًا ل اس ي ة ق ي ل ق ع الديمقراطية المقصودة في المبدأ الرأسمالي الذي يجعل المنفعة ال

 واالستعمار طريقته في حمل مبدئه إلى العالم.
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الجديد في األمر أن الداخل األمريكي الداعي الحتالل شارع وول ستريت ال يوافق إدارَته في االتجاه لخوض     
ر بعض       حرب جديدة في اليمن، ولو باستخدام الطائرات بدون طيار التي اتسع الجدل حولها في أمريكا وتحذي
مرآز                          يس السابق ل رئ ر ال ن ن روبرت جري المسئولين األمريكيين من عواقبها، فقد آان من ضمن المحذري

 مكافحة اإلرهاب بوآالة المخابرات األمريكية.

ر في                  ي إن خلط األوراق من قبل األمريكان لن يجدي نفعًا، فال يزال الناس يتذآرون آيف سمى بوش الصغ
ى            2011 ًا عل كون حرب ت م الحرب المنطلقة ضد العالم اإلسالمي بدءًا بأفغانستان حربًا صليبية، ثم تحويرها ل

 اإلرهاب، ومن ثم حربًا على القاعدة.

ذا                    ر في جعل ه ي ك ف ت ل تصريح األوروبيين بأنهم سيغادرون اليمن إْن شهدت ُمُدُنه انفجارات دفع األمريكان ل
 األمر حقيقيًا حتى يتسنى لهم السيطرة على اليمن بدون منازع.

د في شهر                    ق ع ن م ن ال حي ان مؤتمر أصدقاء اليمن الذي انعقد يوم أمس في الرياض هو امتداد لمؤتمر اليمن للم
دن وعواصم      2006تشرين الثاني/نوفمبر   م الذي عقدته بريطانيا في عاصمتها، وما تبعه من مؤتمرات بين لن

ى            َي عل ق ب ي الخليج لجعل الخليج يقدم األموال لليمن تحت التخويف من عواقب انهيار اقتصاده على الخليج، ول
ا في            ك ري اليمن تحت العباءة البريطانية، وما قدمته الرياض باألمس ليس عنا ببعيد. في الوقت الذي تستمر أم
ا في               م ه ب ات ك ح م ت استخدام البنك وصندوق النقد الدوليين آأداة لإلمساك بخناق االقتصاد في اليمن، فقد عادا لف
صنعاء لتقديم القروض لليمن. إن ما تقدمه مؤتمرات أصدقاء اليمن من أموال هي عبارة عن رشوة إلسكات          

 أهل اليمن على حكامهم الذين يتعاونون مع دول الغرب بنهب أموالهم وثروات بالدهم.

م     1953إن حزب التحرير منذ تأسيسه عام  ة ل م وانطالق دعوته الستئناف الحياة اإلسالمية بإقامة دولة الخالف
م في                  ل ه وس ي ل ى اهللا ع تغّيره الّسنون في التنكب عن طريقة إقامة دولة الخالفة، التي هي طريقة الرسول صل

 إقامة الدولة اإلسالمية، وهو يدعو جميع المسلمين للسير معه لتحقيق هذه الغاية.

ا،                  ك ري خراط في مخططات أم إننا من هذا المؤتمر الصحفي نتوجه بالخطاب إلى الساسة في اليمن بعدم االن
حمل                        ذي ُي دأ ال ب م جعل اإلسالم هو ال وعليهم أن ينفكوا من ربقة االستعمار البريطاني، والعودة عن قناعة ل

 وُيعمل إليجاده في الحياة بديًال عن مبادئ الغرب الفاسدة.

 هــ                                                                            حزب التحرير 1433رجــــــب  3

 م                                                                            والية اليمن2012/5/24الموافق 
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 أميرآا وعصابة األسد وعمالؤهم في لبنان مع (إسرائيل)

 متواطئون جميعًا للقضاء على ثورة الشام وأنصارها في لبنان

ة     ي ل منذ أن انطلقت ثورة الشام المبارآة في آذار من العام الماضي تعاملت معها القوى الدولية واإلقليمية والمح
 في لبنان تعامًال مختلفًا عن آل ما سبقها من ثورات المنطقة.

ا مزرعة       أما عصابة األسد فارتكبت المجازر الوحشية حفاًظا على هيمنتها على سوريا، إذ تنظر إليها بوصفه
 لها، وترى الناس عبيدًا عندها في هذه المزرعة.

ا     حه وأما أميرآا فخافت من الثورة ألنها هددت نظاًما عميًال لها لطالما قّدم لها أجلَّ الخدمات حفاًظا على مصال
حفظ           في المنطقة، فقررت أن تمد بعمره وأذنت له بارتكاب المجازر إنهاًآا للثورة ريثما تجد بديًال يمكن أن ي
ى   لها نفوذها في سوريا، لكنها خسئت بفضل اهللا تعالى، إذ لم تتمكن من إنهاك الثوار، ولم تتمكن من العثور عل

 بديل يتولى السلطة في خدمتها.

واطؤ مع                     ت ال ه ب زعم ت ذي ت ا ال وأما إيران فخافت من الثورة ألن عصابة األسد هي رآن أساسي في محوره
 أميرآا والذي يمتد من بالد فارس مرورًا بالعراق وسوريا ولبنان وصوًال إلى فلسطين.

ة                اوم ق م ادق ال ن ب م ب وأما (إسرائيل) فقد أّرقها خطر سقوط النظام الذي لطالما حفظ جبهة الجوالن هادئة وتحك
 وأجهضها على مدى عشرات السنين.

ظام               ن ذا ال ا عن ه اًع وفي لبنان، فإن أتباع إيران والنظام األسدي وبعض زعماء الطوائف قد نذروا أنفسهم دف
 المجرم بوصفه الداعم لهم في مواجهة خطر مزعوم على األقليات في حال سقوط عصابة األسد.

ورة            ث ة ال ي وهؤالء جميًعا قد اشترآوا في خوف واحد من مستقبل سوريا المشرق، وال سيما مع اتضاح إسالم
ا آتب                  م ل آ ة، وتشكِّ شهًرا بعد شهر وتوجهها نحو إقامة دولة إسالمية تعيد بسط سيادة الشرع وسلطان األم
ي مشروع            ؤت وزير الخارجية األميرآي األسبق آيسنجر استقطاًبا للمنطقة بأآملها. أي هم جميعا يخشون أن ي
ع                           ن م ام، ب ورة الش ى عزل ث ًا عل ع ي الخالفة أآله ويرتكز في بالد الشام. لذلك اتفقت إرادة هؤالء األعداء جم
ا   نصرتها وإمدادها بأسباب القوة السياسية والمعنوية والمادية، في محاولة منهم إلطالة عمر النظام األسدي، آم
ه،                    ف ل خ ه ي ت ل اآ ى ش ل عل ي أنهم يحتاطون الحتمال سقوط هذا النظام تحت ضربات أبطال الشام قبل تمكين عم
عراق          ام وال الد الش وذلك بأن يعزلوا سوريا المحررة الجديدة عن محيطها بخنقها ومنع تمدد ثورتها إلى بقية ب

 وسائر العالم اإلسالمي.

تي             ة األوامر ال ي ب ل وهنا في لبنان فقد سارع بعض المغامرين الحمقى من رؤوس بعض األجهزة األمنية إلى ت
د                  ع ب م. ف ه ل ت ل وق م، ب اتفقت عليها إرادة األميرآيين واإليرانيين واألسديين بتعقب مناصري ثورة الشام وقمعه
اء              ن رع ارسات ال م م حملة من االعتقاالت طالت العشرات من الثوار السوريين وأنصارهم في لبنان، جاءت ال
التي تمثلت في أسلوب اعتقال الشاب شادي المولوي ثم في محاولة خطف الجريحين من مستشفى الزهراء في    
واحد                         د ال ب د ع خ أحم ة الشي ل ل فضي ت طرابلس ثم في الجريمة النكراء التي ارتكبها أحد الضباط في عكار بق
ة       جي ه ورفيقه محمد مرعب رحمهما اهللا. وقد أتى ذلك آله في أجواء احتقان امتدت سنوات بسبب الجريمة المن
ا دون                      ا وعدواًن ًم ل ن في السجون ظ ي التي ترتكبها السلطات اللبنانية المتعاقبة بحق المئات من الشبان المعتقل
ي           محل مي ال محاآمة. فاآتملت أمام أعين الناس صورة بدأت ترتسم منذ سنوات، وهي أن الحلف الدولي اإلقلي
امل             ع ت ال ال اللئيم ينظر إلى التيار اإلسالمي الذي يقف في مواجهته بوصفه العدو اللدود الذي تستباح آل أشك
دا عن             د، ع م القذر معه، من مالحقة وتضييق وتعذيب واحتجاز لسنوات دون محاآمة... وصوًال إلى القتل الع

 الحملة اإلعالمية الماآرة لتشويه صورته وصورة اإلسالم من خالله.
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حلف            ا ال ن رت إن هذا الحلف اللئيم الذي رمى ثورة الشام وأنصارها في لبنان عن قوس واحدة يستدعي إلى ذاآ
ه     ي ل الذي أنشأته قريش من قبائل العرب المشرآة وقبائل يهود ومنافقي المدينة ضد دولة رسول اهللا صلى اهللا ع
م                         ه ف ل اء ح ب زوة األحزاب، ف غ ذي عرف ب وسلم في المدينة للقضاء عليها واستئصال شأفة المسلمين فيها وال

ه:         ل و ى ق ال ا   بالفشل وردهم اهللا على أعقابهم خـاسئيـن بعد أن اآتملت أسباب تفوقهم المادية، وأنزل اهللا تع مَّ َوَل
مْ                            ا َزاَدُه ُه َوَم وُل ُه َوَرُس لَّ َدَق ال ُه َوَص وُل ُه َوَرُس لَّ ا ال َدَن ا          إِ  َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اْلَأْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَع اًن َم ا ِإي لَّ

 .َوَتْسِليًما

 أيها المسلمون في لبنان:

م           ك ت ل م وجع ك لطالما آنتم مستهدفين إذالًال وإرغاًما وقمًعا منذ أن أنشأت فرنسا هذا الكيان وفصلتكم به عن أمت
مواطنين من الدرجة الثانية وحولتكم إلى (طائفة) من طوائف لبنان "الصغير". واليوم يريد خصومكم في لبنان      
ن                ي ع ان اء خ ن وا سج ون ك لهذا الكيان أن يكون حصنًا يتحصنون به من دولة الخالفة القادمة، ويريدون لكم أن ت
اع              ق ب ار وال لس وعك خاضعين في هذا الحصن الصغير. وها أنتم بفضل اهللا تعالى أفشلتم بانتفاضتكم في طراب
ام                            ورة الش م وامضوا في نصرة ث ه وا خطت ل ة وأفش هذا المخطط اللئيم فاستمروا في هذه المواجهة التاريخي
ر           م غي والؤآ ان، ف المبارآة، واحذروا أن تكونوا وقوًدا عند األطراف المتنازعة من هذا الفريق أو ذاك في لبن
اء        ا زعم والئهم وقضيتكم غير قضيتهم. فأنتم تنصرون ثورة الشام ألن والءآم هو هللا ولرسوله وللمؤمنين، أم

 لبنان فهم يحاربون الثورة أو يتاجرون بدعمها في تنازع بينهم على المزرعة اللبنانية.

 ».أال إن عقر دار المؤمنين الشام«:وارفعوا في هذا المخاض شعاًرا لكم حديث رسول اهللا 
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 رسالة مفتوحة من حزب التحرير إلى خادم أمريكا في باآستان، الجنرال آياني

 السالم على من اتبع الهدى،

نرسل لك هذه الرسالة وأنت على وشك الشروع في القيام بمبادرات جديدة لتعريض البالد لمزيد من األخطار        
ا      ره على حدود باآستان الشرقية الغربية، وعلى ما بينهما، ونحن نكتب لك في الوقت الذي حزمت فيه األمة أم
ا              ه ق إلسقاط الحكام الطغاة، وقد بدأت بابن علي والدور اآلن على بشار األسد، واحدًا تلو اآلخر وهي في طري
ان،    ت إلقامة الخالفة، نتوجه إليك بصفتك رئيس خدم أمريكا الكافرة، والمحافظ على النظام االستعماري في باآس
هذا النظام الذي لم يأت إلى الحكم من خالل بيعة شرعية، أعطته إياها األمة عن طيب خاطر، بل بدعم خارجي 
در       غ من األمريكيين وبموجب تعليمات أمريكا وأوامرها، وقّدموا لك األجر على مدار مدة خدمتك المهنية في ال

 مقابل حمايتك لهذا النظام.

لقد آسبت الثناء من أمريكا والغضب من اهللا سبحانه وتعالى، حتى قبل أن اختارتك أمريكا عميال لها من سوق     
دم          اد موطئ ق العمالء، فمنذ زمن سلفك، مشرف، آنت ساعده األيمن على مدى أآثر من عشر سنوات في إيج
ة مع           ان ي خ للقوة العسكرية واالستخبارية األمريكية إلى مستويات غير مسبوقة داخل حدودنا، فأنت شريك في ال
ة،   مشرف بفتح األبواب ألمريكا في المنطقة، وذلك باستخدام موارد األمة ضدها، من خالل منح الممرات الجوي
ة             ي ان ت اآس ب رات ال اب والطرق البرية والقواعد التي احتاجتها أمريكا لغزو أفغانستان. فقد آنت رئيسا لجهاز المخ
ة            ع عندما هاجمت أمريكا المسلمين الشجعان في المناطق القبلية، وآنت المفتاح لمجزرة المسجد األحمر وجام
خدمت              ة اسُت ف ل ك حفصة، والتي آانت مقدمة لحرب دامية من الفتنة في المناطق القبلية، حيث أصبحت حربا م
ار،              ف ك زاة ال غ فيها مقدرات األمة ضد نفسها، بدال من وقوف القوات المسلحة مع المجاهدين صفا واحدا ضد ال
ن     ي ي ولكن بدال من ذلك فقد ساعدت من خالل التضحية باآلالف من الجنود المسلمين وعشرات اآلالف من المدن
المسلمين على حماية االحتالل غير المشروع والوحشي للقوات الصليبية التي دنست القرآن، وبالت على جثث     

 الشهداء، وقتلت األطفال وانتهكت األعراض.

اد ضد             جه أّن ال أما على صعيد العدو الهندوسي، فقد تخّليَت أنت ومشرف عن المسلمين في آشمير، وأعلنت ب
دوسي       ن ه قوات االحتالل الهندوسي جريمة! فكنت أنت من عزز خطط الهندوس ضد المسلمين، وقد بدأ العدو ال
ا سعت               م ك، آ باستغالل األوضاع السياسية في بلوشستان والمناطق القبلية، بعد سيدتك أمريكا بفضل مساعدت

 الهند على إيجاد موطئ قدم لها جديد في أفغانستان المجاورة التي يمكنها أن تلحق بها األذى.

ا في شؤون                ه ي افس ن ولما بدأ قناع مشرف ينزلق، اضطرت سيدتك االستعمارية، أمريكا، إلى عقد صفقة مع م
ظام مشرف           ن باآستان، بريطانيا. فأّمنَت أنت لهم النظام للتوصل إلى اتفاق مع بينظير بوتو لتحقيق االستقرار ل
ي،     ت ون االستعماري في باآستان، وبسبب مساهماتك تلك فقد قلدك نائب وزير الخارجية األمريكي، جون نيغروب
ان، وقضى معك ساعات                       ت اآس ا في ب ي بعد سقوط قناع مشرف تماما، قلدك أنت شخصيا حاآما عميال أمريك
و آنت من أصحاب                          ك ل ا ل ك درس ان ذل طويلة، قبل االنتقال إلى تنحية مشرف، الذي لم يعد نافعا له، وقد آ

 العقول.

ا       ك ري إّن ذلك التعيين والتمديد لك في الخدمة الحقا، آان لعنة من واشنطن، ولم تزدك إال تصميما على خدمة أم
ا،                    ه ن من عمالئ ي ن ك اث ا ل أآثر من أي وقت مضى. وألّن أمريكا تعلمت من أخطاء مشرف، فقد قدمت أمريك
جيالني وزرداري، آقناع لك، بحيث يمكنك بعدها االنشغال في مساعدتها فقط، ومن دون عوائق، حيث شنت       
از      غ سياساتها الرأسمالية الكافرة التي حرمت المسلمين من االحتياجات األساسية بأسعار معقولة، ومن النفط وال
د واألزمات                  دائ اس في الش ن َت ال والكهرباء والتعليم والصحة، على الرغم من موارد باآستان الوفيرة، وأغرق
ل         ب حتى ال يستطيعوا أخذ أنفاسهم لينطقوا بكلمة ضدك، وجزء من تلك الخطة المسماة "الفوضى الخالقة" من ق
عمالء تحت مسمى "حزب                      األمريكيين، هو قناع جديد يفوق قناع جيالني وزرداري، ُيصنع لك في سوق ال

 الملك الجديد"!
خاصة، وجيوش                  ة ال ي ن ة واألم ري وآيف أشغلت نفسك؟ بينما آانت الواليات المتحدة تستخدم مؤسساتها العسك
وات                        ق ود ال ق االت، آنت أنت ت ي ت رات واالغ رايموند ديفيس، التي استهدفت القوات المسلحة من خالل التفجي
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المسلحة في المناطق القبلية، وعندما غزت أمريكا أبوت أباد، ذهبت هنا وهناك لتهدئة غضب القوات المسلحة،  
قرب      م فأصبح القناع ينزلق عن وجهك شيئا فشيئا وأصبحت عمالتك أآثر وضوحا. وبعد الزيارة التي قام بها ال
د     لك، قائد القوات المسلحة األمريكية، مايك مولين، شرعت بحملة "لتطهير" القوات المسلحة من أي صوت ينتق
ن                    ي غضب ب ة وزاد ال سي صالل الوجود األمريكي في البالد، ثم إّنه عندما هاجمت أمريكا وحلف شمال األطل
ك سوى خدعة                 كن ذل م ي الناس إلى مستويات ساحقة، قمت بإغالق خط إمداد الناتو للحد من الغضب، ولكن ل
ح خط                ت ادة ف اح إلع سم ل للحفاظ على قناعك من السقوط، وذهبت هنا وهناك، لخلق مسرحية لتدخل البرلمان ل

 اإلمدادات.
ذي               ار ال ع ذك بسبب ال ب ومع ذلك، فإننا نؤآد لك بأن قناعك قد انكشف إلى درجة أّن المقربين منك قد بدؤوا بن
اذك.              ق وا إلن ف ق ن ي جلبته لهم، وأما بالنسبة ألولئك الذين يبدون لك من طرف اللسان حالوة، فإنهم يخدعونك ول
ى    ولغاية اآلن، فإّنه تماما آما حصل مع مشرف في أيامه األخيرة، فأنت تذهب هنا وهناك، لم تتعلم الدرس، عل

 أمل منحك مزيدا من الوقت في الخدمة، لتبدأ فصال جديدا من الخيانة لم يسبق أن قمت به.
اك، تسعى اآلن إلخضاع                      ن ا ه وذه ف عت ن بعد أن ُسْقت القوات المسلحة في مناطق القبائل بحجة أّن الهند وّس
ى          قف عل باآستان للهند نفسها، فها أنت تردد آلمات أسيادك، داعيا إلى تطبيع العالقات مع الهند، حتى وأنت ت
ة الشرق األوسط                    طق ن ة من م ي أجساد الشهداء، تمنح الهند طريقا من خالل باآستان لثروة األراضي اإلسالم
ى داخل                   م حت ه ع دل م ع ن وت وآسيا الوسطى، على الرغم من أّن الدولة الهندوسية المتعصبة لم تحترم المسلمي
داد عصر السالم                                      ت رغم من ام ى ال رة أخرى، عل خطر م د من ال حدودها، فأنت تدفع بالمسلمين نحو مزي
م،           ال ع واالزدهار في هذه المنطقة لقرون طوال تحت حكم اإلسالم، حتى آانت هذه المنطقة موضع حسد في ال
ولكنك اآلن تعد لهذه الحماقة المتهورة بقوة آاملة، لمجرد أّن أمريكا طلبت من باآستان الرآوع للهند آجزء من 

 تكتل بقيادة الهند، لمواجهة مناِفسة أمريكا، الصين.
ا أنت             ل ه رمزي، ب ولم تكتف بالعمل مع األمريكيين للحفاظ على وجودهم في أفغانستان، وإخفاء االنسحاب ال
اآلن تقوم بتوسيع حرب أمريكا إلى أبعد من ذلك، في شمال وزيرستان، وآراتشي ومولتان، وبالتآمر من دون       
طاهرة           ن ال ي م ل خجل مع أمثال قائد إيساف والجنرال األمريكي جون ألين، من الذين تلطخت أيديهم بدماء المس

 من الجنود من صاللة.
اقي             ل ب ث قك م وإضافة صفحة سوداء جديدة إلى آتابك األسود من الخيانة، وألنك تشعر بحبل المشنقة يلف عن
الطغاة اآلخرين في البلدان اإلسالمية، عمدت إلى "تطهير" القوات المسلحة من أي صوت معارض، من خالل      
ن من حزب              واعي ن وال إطالق حملة من المضايقة واالختطاف واالضطهاد والتعذيب ضد السياسيين المخلصي
التحرير، من الذين يفضحون خيانتك هللا سبحانه وتعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم والمؤمنين. لذلك، بدال من 
ة    إفساح الطريق للضباط المخلصين من القوات المسلحة إلعطاء النصرة إلى حزب التحرير إلقامة دولة الخالف
اإلسالمية، وضعت يديك بيد الصليبيين الغربيين الذين يخشون من الخالفة أآثر من أي شيء آخر، لشن حرب     

 ضد المسلمين وقواتهم المسلحة، وضد إقامة دولة الخالفة، وضد حزبهم، حزب التحرير.
ل      أيها المسمى جنراًال! أنت المسئول عن انتكاسة هذه األرض المبارآة، الغنية بوافر الموارد،  ي ب وذات شعب ن

ه   مسلم وقوة عسكرية قوية مسلمة، والزج بها إلى ساحة معرآة خاسرة وغارقة في الذل واليأس، قال اهللا سبحان

  .َجَهنََّم َيْصَلْوَنَها َوِبْئَس اْلَقَرار َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمَة اللَِّه ُآْفًرا َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر وتعالى:

ى عن           ال ع ه وت لذلك، ندعوك ألن تتوب عن اآلثام التي ارتكبتها لغاية اآلن، وأن تطلب المغفرة من ربك سبحان
ق                   طري اك، هو إفساح ال األفعال الشنيعة التي ارتكبتها، وما يمكنك القيام به على أقل تقدير للتكفير عن خطاي
للمخلصين للحكم بما أنزل اهللا، فإن لم تفعل فاعلم أّن عاقبتك وخيمة على يد األمة عندما ُتقام دولة الخالفة قريبا 

ْم                إن شاء اهللا سبحانه وتعالى، ولعذاب اآلخرة أشد  ُرُه َؤخِّ ا ُي َم وَن ِإنَّ ُم اِل ظَّ َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا َيْعَمُل ال
.ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َال َيْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواٌء  ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اَألْبَصاُر

 هــ                                                                       حزب التحرير 1433جمادى الثاني  27
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 46/ العدد  10الصفحة خمتارات  

10الصفحة  هـ1433شعبان   46العدد   —من المكتب اإلعالمي لحزب التحرير خمتارات    

 لبيع حافظ أسد هضبة الجوالن لدولة يهود 45في الذآرى الـ 
 نبشر المسلمين في سوريا بقرب سقوط نظام الخيانة األسدي

ة              1967في مثل هذه األيام من حزيران عام  حق أم اء ب ع ن ة ش م، أقدم الحكام العرب آنذاك على ارتكاب جريم
ة في مصر واألردن                           ي ة اإلسالم جيوش األم ة ب م زي ه اإلسالم؛ فخالل ستة أيام مكنوا دولة يهود من إلحاق ال
ل      ب وسوريا حين آان يقود تلك الجيوش أآابر مجرميها ومنهم حافظ أسد في سوريا الذي أعلن سقوط القنيطرة ق
ل في                              ات ق ان ي ذي آ جيش السوري ال يوم آامل من دخول األعداء إلى الجوالن، وهي مدينة خلف خطوط ال
غرب          ل ال ي الجوالن، ما أدى إلى اضطراب ذلك الجيش وانسحابه. وفي ذلك اليوم المشؤوم قبض حافظ أسد عم

 آرسي الحكم في دمشق ثمنًا لبيعه الجوالن.
وهكذا فجعت سوريا مرات عديدة تحت حكم هذه العائلة المجرمة: يوم باع حافظ أسد الجوالن، ويوم أّمن حدود     
ا هو بشار           دولة يهود، ويوم ارتكب مجزرة حماة، ويوم ورث الحكَم القاتُل بشار بعد أن هلك والده السفاح، وه
م                ال ع واطؤ ال ع ت ة م يستكمل مسيرة والده اإلجرامية بمجازر ُتفجع بها سوريا آل يوم ترتكبها عصابته المجرم

 بأسره ضد ثورتها المبارآة؛ ألنه ما زال من ثمن الجوالن بقية رصيد.

اصرة         في سورياوإننا في حزب التحرير  ن ى م نذآر الناس وخصوصًا من يّدعون مقاومة االحتالل ويقتاتون عل
األمس صرح           ا. وب هذا النظام المجرم أن حافظ أسد بائع الجوالن ومن بعده بشار هم أولياء دولة يهود وحلفاؤه
بشار أمام مجلس الدمى الجديد أن العدّو ليس في الجبهة مقابل يهود، بل هو في الداخل في قلب حمص التي ُتدّك 
ذائف                اس أن ق ن ليل نهار، وفي درعا وإدلب وحلب ودمشق التي تستباح بالقصف والقتل واالعتقال... ونذآر ال
ا                    ّل ه ا، ف ع سوري ا م ه بشار قتلت من الشعب المسلم األعزل عشرات أضعاف ما قتلته دولة يهود في آل حروب
ًا حامي حمى               م ال رجعوا إلى عقولهم، إن آان لهم عقول، ليدرآوا أنهم يناصرون نظامًا عميًال خبيثًا مجرمًا ظ

وٌب   دولة يهود وألدُّ أعداء األمة في دينها وأرضها وعرضها. قال تعالى:   ُل َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اَألْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُق
 .وِرُدَيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها ال َتْعَمى اَألْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

ظام       وختامًا نقول للشعب المسلم الثائر في سوريا الحبيبة:  ن لقد أبصرتم طريق خالصكم في الثورة على هذا ال
ا خطة       المجرم، آما أبصرتم وقوف أمريكا والغرب ضدآم بإعطاء النظام المهلة تلو األخرى، والتي آان آخره

امرأة، فأعلنوا الرفض   214طفل و 206شهيدًا، منهم  2286عنان التي بلغ عدد الشهداء منذ إعالنها أآثر من 
م،                ه ة آل أسد وأعوان القاطع لكل تدخالت الغرب في قضاياآم، واقطعوا رأس األفعى وطهروا البلد من عصاب

وا            1967ولتكن ذآرى مؤامرة حزيران  م ّل ا، وس ده ع ا وب م دافعًا آخر لكم للثأر لحرمات اهللا التي استبيحت قبله
ق              حزب التحريرزمام أمورآم للمخلصين منكم من  طل ن ت ا س ده ن إلقامة دولة اإلسالم دولة الخالفة الراشدة، وع

ل أو            ُت ـ ـ ر احـ جيوش المسلمين يقودها خليفة المسلمين نحو نصر اشتاقت له القلوب لدحر العدّو، وإعادة آل شب
ارة      ن ُضـــيِّع أو بيع من أرض اإلسالم، ال بل فتح آل بالد األرض ونشر الخير في ربوع العالم، لتعود دولتكم م

 الدنيا، وأمتكم خير أمة أخرجت للناس.
ى              اء ال إل ى السم فالثبات الثبات، فمهما استقوت قوى الشر ببعضها فإنها أحقر عند اهللا من الجعل، ولتنظروا إل

ٌل  األرض، فاهللا تعالى وحده ناصرآم، وهـو الذي وعـدآم بالنصر ووعـده الحق. قال تعالى:   َواْذُآُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِلي
نَ                     ْم ِم ُك ِرِه َوَرَزَق ْص َن ْم ِب َدُآ ْم َوَأيَّ َآَواُآ ْم            ال    ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اْلَأْرِض َتَخاُفوَن َأْن َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس َف ُك لَّ َع اِت َل َب يِّ طَّ

 .َتْشُكُروَن

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 والية سوريا

  م 2012\6\6  هـ  1433رجب  16
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 والية مصر

 بيان صحفي

 أحكام الشريعة الغراء هي التي ترفع الظلم عن المظلومين، وتقتص من الظالمين المفسدين

د               شار أحم ست م "سكت دهرا ونطق آفرًا"؛ فبعد طول انتظار من أهالي الشهداء، ومن آل المصريين، نطق ال
ارك          ب وع م مخل رفعت بحكم صدم الجميع، حيث تم تبرئة جميع المتهمين باستثناء الحكم بالسجن المؤبد على ال
ل في             ت ق ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة االشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع في ال
جرائم أخرى. مما أثار العديد من األسئلة، فكيف ُيحكم على مبارك وحبيب العادلي آمحّرضين، وُيَبّرأ مساعدو  
ة     وزير الداخلية وهم فاعلون أصليون، والمنفذون الرئيسيون للجريمة؟ ولماذا لم ُيحاآم َمن تسبب في إتالف أدل

 اإلدانة؟! ولماذا لم يتم فتح ملف التعذيب في أقسام الشرطة الذي آان سببًا رئيسًا في إشعال الثورة المبارآة؟!

ًا   إننا نقول لكل من تفاجأ بالحكم، وخرج للميادين اعتراضًا على الحكم، إن أحكام القانون الوضعي المطبق حالي
ام               اج، وإن أحك ت ح في مصر قاصرة وعاجزة عن إقامة العدل بينكم، فهي من وضع إنسان ناقص وعاجز وم
م                       ي ل ع د ال ن ا من ع ه ن ألن سدي ف الشريعة الغّراء هي التي ترفع الظلم عن المظلومين، وتقتص من الظالمين الم
الخبير، الذي ال يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فَرُضوا بأن ُيحكموا بغير ما أنزل اهللا، وسكتوا عمن     
ه،                    ي ل اروا ع وم أن ث ة، وي دول اة وال نحَّى آتاب اهللا جانبًا واستبدل به نظامًا غير إسالمي يفصل الدين عن الحي
ه                        ن ي وان ه وق ظام وا ن ق طوه... وأب أسق ثاروا عليه ال ألنه يحكم بغير شرع اهللا، بل ثاروا عليه لظلمه وفساده، ف

 الوضعية الفاسدة، لُيحاَآم على أساسها، فإذا هي ُتَمهِّد لتبرئته براءة الذئب من دم ابن يعقوب!

َأْو ُتَقطََّع  وْاِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبقال تعالى: 
َرةِ            ي اآلِخ ْم ِف ُه ا َوَل مٌ     عَ    َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوا ِمَن اَألْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَي ي ِظ ، َذاٌب َع

ذ                        ي ف ن ل ت عطي اد، وت س ف م وال ظل أليس إزهاق األنفس وإضاعة األموال وهتك األعراض، وقتل من ثار على ال
ال                  م. ق ك م رب الشريعة العادلة، أليس آل ذلك إفسادًا في األرض يستحق فاعلوه القتل أو الصلب؟! هذا هو حك

عت           َهَذا ِآَتاُبَنا َينِطُق َعَلْيُكم ِباْلَحقِّ ِإنَّا ُآنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُآنُتْم َتْعَمُلوَن  تعالى:  د رف وليس آتاب المستشار أحم
 الذي ينطق بالباطل.

ر األوضاع      إننا ندعوآم أن تنبذوا تلك القوانين الوضعية، والنظام الجمهوري الوضعي العفن، وأن تعملوا لتغيي

راشدة    تغييرًا جذريًا شامًال، بإعادة الحكم بما أنزل اهللا، وإقامة  م                     الخالفة اإلسالمية ال ك ن ي دل ب ع م ال ي ق تي ت ال
ًا في            -مسلمون وأقباط-وتقتص من الظالمين ويعّز بها اإلسالم والمسلمون، ويعيش الناس جميعهم  ئ ي ن ًا ه عيش

 آنف اإلسالم.

َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن. 
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 تونس

 بياٌن صحفي

 تونس تصريَح العلم والخبر -حول تقديم حزِب التحرير 
ن          ي ن وم االث قّدم حزب التحرير تونس عبر البريد بإشراِف عدٍل منفَّذ ي

ح      2012/5/14 صري ّت م ملّفا إدارّيا إلى الجهات المختّصة من باب ال

و             ف ع م ال حك واإلعالم والخبر بوجوده الثابت واقعّيا وعملّيا وقانونّيا (ب

ك من إعالن عن                     ع ذل ب ت ا ي التشريعّي العاّم الذي شمل أعضاءه) وم

ة         ّت ب ازل ال ن مقّره وأجهزته ومن يمثله، أي أّنه ال يستعطف أحدا وال يت

 وال يقبل وضعّية المّن واألذى، لهذا فهو يؤّآد اآلتي:

رك                          -1 ت ع ن يخوض م و حي ه ر؛ ف ّي ال غي األصل في األعمال عند حزب التحرير هو التقّيد بالحكم الشرع

ة وال           رات شخصّي الّسياسة يفعل ذلك متقّيدا متلّبسا بالحكم الشرعّي وحده، والحكم الشرعّي ليس قوى وال تقدي

 قداسة وال وصاية وال آهنوتّية، وإّنما استنباط من القرآن والّسّنة وما أرشدا إليه وقامت عليه أدّلة تفصيلّية.

ُروَن             تأّسس حزب التحرير عمال بفرض اقتضته اآلية الكريمة  -2 ْأُم ِر َوَي ْي َخ ى اْل َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل

ى               ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن عي إل ل في الّس ّث م ت ، وقد تأّسس قائما بفرض اهللا الم

ه صار عيش                               اب ي غ ذي ب ظام ال ن ّوة، وهو ال ب ّن الحكم بما أنزل اهللا بإقامة نظام الخالفة الّراشدة على منهاج ال

ه هي              ل ة اإلسالم وعد المسلمين ضنكا وشقاء، وهو الّنظام الذي باستئنافه يكون رضوان اهللا أّوال وتكون رحم

ى             ا عل واءه المنظِّمة للعالقات والضامنة لكيان األّمة والبلد... وال مانع دون ذلك إّلا أهواء فئة قليلة تصّرف أه

ت،                   ان ة آ ى أّي جه د إل ن ت األّمة على مقاس مصالحها.... وحزب التحرير هذا ال يستأذن ليكون ويقوم، وال يس

ه    ي وإّنما يتحّرى دوما الحكم الشرعي؛ فتبّنى فكرا مفّصال يكفيه لخوض الصراع الفكري والكفاح السياسّي ويكف

اة                           ي ح ع شؤون ال ي يق اإلسالم في جم طب ال للتبشير بدولة اإلسالم فحسب بل وإلقامتها خير قيام ما يضمن ت

 وإحسان هذا التطبيق ودوامه بإذن اهللا.

ه                 -3 ت اي يق غ حق ت ا ل ه ي والحزب بعد االستناد إلى اهللا والتوّآل عليه حّق توّآله يّتجه إلى األّمة بمكامن الخير ف

ا     لتكون هي حاضنة له ال سائرة معه.. وألّنه يعتبر السلطان بيد األّمة وحدها تختار حاآمها ليحكمها بشرع رّبه

حال         ن.. وال وخالقها وتحاسبه وتتابعه فإّنه يعتبر االرتباط باألجنبّي تحت أّي عنوان خيانة هللا ورسوله وللمؤمني

ا       م أّن األّمة اإلسالمّية اليوم مع دورة تاريخّية جديدة فال أقّل من أن يكون مقودها بيد المسلمين قوال وفعال، حك

ة                                 دة األّم زل اهللا ووح ا أن م م ب حك ا ال ه ون ة من آ ورعاية ورحمة للعالمين.. حّتى ُيحّددوا قضاياهم المصيرّي

واع                         ّل أن ة وآ ّي ع ب ّت ّي من ال ائ ه ّن اإلسالمّية ووحدة الّدولة وحرمة دمها ومالها وأرضها وعرضها والتحّرر ال

 االستعمار.

ّي                  الحزب يلتزم طريقة الّرسول  -4 اس ي اح الّس ف ك رّي وال ك ف وهي قائمة على الّصراع ال

 

 38التتمة صفحة 
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 والية لبنان

 أميرآا تأمر أجهزة األسد في لبنان بتعقب مناصري ثورة الشام وقمعهم

رة                م يست ال ذه ل ا، وه ب قتل اليوم الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيق له على حاجز عسكري على مدخل مدينة حل
ا صرح            م ة آ ي رآ األولى التي ُتستخدم فيها األجهزة األمنية والعسكرية لحماية نظام األسد المجرم وبأوامر أمي
ورة              ث اصر ل ن م بذلك أحد المغامرين الفاشلين من رؤوس هذه األجهزة! فمنذ أسابيع يتعرض الشمال اللبناني ال
وم       ي الشام ألعمال تشبيح من قبل أجهزة األسد في لبنان، تمثلت بشكل أساسي في اعتقاالت تعسفية وحمقاء. وال
كشف أن        وصل بهم الحال إلى ارتكاب القتل العمد تجبرًا وإمعانًا في ترآيع شرفاء هذا البلد. إن هذه األعمال ت
رهيب          ت ل وال ت األجهزة األمنية الحليفة لألسد في لبنان التحقت بعقلية رعاة البقر األميرآية التي تعتمد خيار الق
ال الشاب شادي                    ق ت ا في اع أسلوًبا أساسًيا، وال سيما في التعامل مع التيارات اإلسالمية، وهو ما آان واضح
واحد            د ال ب خ ع المولوي، وفي محاولة اختطاف جرحى من مستشفى الزهراء في طرابلس واليوم في قتل الشي

 ورفيقه.

حدث في                   ا ي ان عم ن ب لقد بات واضًحا أن الهدف من هذه األعمال آما صرحت اإلدارة األميرآية هو فصل ل
ان عن أحداث                   ن ب ورة في ل ث سوريا. والفصل المقصود هنا هو فصل من جهة واحدة، أي فصل من يناصر ال
سوريا، أما الجهة األخرى فالتسنيق األميرآي السوري اإليراني الترآي أصبح واضحًا وجليًا لكل عاقل ومتابع 

 لألحداث السياسية، آما بات واضحًا الدعم الذي تتلقاه عصابة األسد من حلفائها في لبنان.

ى           ان إل ن ب إننا نستنكر بشدة هذا العمل الوحشي وما قبله من الممارسات الرعناء، وندعو أصحاب السلطة في ل
ن               ي ن األسدي ي مجرم ة ال آبح جماح هؤالء الطائشين الذين سّخروا أبناءنا في األجهزة األمنية والعسكرية لخدم
وتلبية األوامر األميرآية. ونقول لهم: إن أميرآا لن تنفعكم على الدوام، بل ستتخلى عنكم آما تخلت عن غيرآم   
ن               ي ي رآ ي ق مع األم من قبل. وها هو رجلكم األمني الذي صرح بأن اعتقال الشاب شادي المولوي أتى بالتنسي
ا            ة أآدت أن م خذلته أميرآا وتبرأت من عمله. بل إن األحداث المتالحقة منذ اندالع الثورة في المنطقة العربي
اس،                                 ن ة ال طة غضب ا أهل السل احذروا ي جاح. ف ن يس ال تخطط له الدول الكبرى أصبح يغلب عليه الفشل ول
م    ك واحذروا حسابهم الذي حاق بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن من قبلكم، واحذروا قبل آل ذلك يومًا ال ينفع

 فيه مالكم وال سلطانكم وال اإلرادة األميرآية، يوم تقفون بين يدي اهللا سبحانه وتعالى.

 

َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًلا َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْلَأْبَصاُر. 
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 والية اليمن

 بيان صحفي

 بيان العلماء لتحكيم شرع اهللا في اليمن..
 هكذا يكون ورثة األنبياء

جاء في بيان لعلماء اليمن أذيع في وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة ومنها صحيفة أخبار اليوم "دعوة للرئيس   
اآن الصراع                       ر من أم ي ث ني في آ م هادي إلى تحكيم شرع اهللا في جميع نواحي الحياة وإيقاف نزيف الدم الي
اة                   ي ح واحي ال المسلح في اليمن"، ومما جاء في البيان، وهو البند األول في الدعوة "تحكيم شرع اهللا في آل ن
وجعل السيادة العليا لشرع اهللا تعالى ومنع إصدار أي تشريعات على مستوى الدستور أو القوانين أو اللوائح أو 
ام     عقد أي اتفاقيات تخالف شرع اهللا تعالى أو تنتقص منه وفاء لما أقسمتم عليه وبما التزم به رئيس الوزراء أم
د      ؤآ مجلس النواب عند نيل الثقة وآذا في رسالته الموجهة لعلماء اليمن التي نأمل االطالع عليها واعتمادها وي
اء                    م ل ع ة من ال ة شرعي ي العلماء على عظيم حرمة إخضاع األحكام الشرعية للتصويت ووجوب إيجاد مرجع

 الربانيين وبيان الحق ورفض آل ما يحالف اإلسالم".

ة        م حك وإننا في حزب التحرير لنعرب عن بالغ فرحنا وسرورنا لهذه الدعوة الكريمة من علماء بلد اإليمان وال
ا ذاك             م م؛ ف ه الئ وم إلى القائمين على أمر المسلمين دون خوف أو وجل ودون أن يأخذهم في ذلك خوف من ل
ن           ذي اد األنصار ال ف إال تصديق للوصف النبوي ألهل هذه الديار باإليمان والحكمة، وما هو بمستغرب على أح

 دعا لهم النبي صلى اهللا عليه وسلم وألبنائهم وألبناء أبنائهم.

وإننا لنهبب بالسادة العلماء األجالء أن يشرفوا اإلشراف المباشر والفعلي على تنفيذ هذه الوصية وأن ال يحيدوا 
اة وأن             ي ح واحي ال عن تطبيق شرع اهللا قيد أنملة؛ فإنها غاية المسلمين جميعًا أن يحكم شرع اهللا فعال في آل ن

 يسود شرع اهللا العالم أجمع ال في اليمن فحسب.

م   السادة العلماء األجالء : سدد اهللا على طريق الخير خطاآم وجعلكم منارا يهتدي به المسلمون في دياجير الظل
ن في آل                      ي م ل س م الحالكة في زمننا الحاضر وأوقد اهللا بكم مشعًال يستنير به العاملون لتحكيم شرع اهللا من ال

 مكان.

ا    ه إن حزب التحرير يعمل في األمة اإلسالمية الستئناف الحياة اإلسالمية بإعادة إقامة الخالفة التي وعدنا اهللا ب
غرب                   ار ال ك ه إال أف ن ا م ه ع وبشرنا بها نبيُّه عليه الصالة والسالم، وهذا هو مطلب األمة الطبيعي الذي ال يمن
اة        ي ح ار وال االستعماري وثقافته المضللة وحكام المسلمين المأجورون الذين يعملون على ترسيخ أفكار االستعم
ى                        م إل ه ودون ق ي ًا س م ت ح ا ف ن ت ى أم بها ويمنعون األمة من الحياة باإلسالم، فالعلماء إْن أدرآوا ذلك وتوجهوا إل
إرضاء اهللا بالعمل إلعادة استئناف الحياة اإلسالمية وتحكيم شرع اهللا لينعم المسلمون برضا اهللا، وتنعم البشرية 

 بخير اإلسالم.
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 بيان صحفي
 السلطة الفلسطينية الذليلة تستنفر الفرق الرياضية للتطبيع مع االحتالل بدال من استنفار الجيوش للتحرير

ارا "من           في ذآرى النكبة تنظم السلطة الفلسطينية مباريات آرة قدم دولية تستمر نحو عشرة أيام، وتحمل شع
ا              ي س ي دون عراق وإن النكبة إلى الدولة" بمشارآة فرق أجنبية وفرق من األردن وتونس وموريتانيا وآردستان ال
الل              ن تحت حراب االحت وباآستان، وإننا في حزب التحرير نستهجن إرسال هذه الفرق الرياضية إلى فلسطي

 -وبإذن منه، بدال من إرسال الجيوش لتحرير فلسطين من هذا االحتالل اليهودي المجرم ونؤآد على ما يلي:

تي                    األرض ال ا عرفت ب ن، وهي م إن النكبة آانت يوم أن أطبق االحتالل اليهودي على معظم أرض فلسطي
م        1948احتلت عام  ه وت ي م وب ، وهجر االحتالل السكان بعد أن ولغ في دماء أهل فلسطين وهجرهم من دياره

تي تشكل        وأراضيهم، وقد تنازلت السلطة بموجب االتفاقيات الخيانية التي عقدتها مع يهود عن هذه األرض ال
نحو ثمانين بالمئة من أرض فلسطين، فمن يريد إحياء ذآرى النكبة وفق شعار "من النكبة إلى الدولة" عليه أن   
ة        مزعوم يعمل على تحرير تلك األراضي ال أن يصر على التنازل عنها للمحتل ويدعي إقامة دولته الهزيلة ال

 .1967على األراضي التي احتلت عام 

ر                   حري ت عربي ل ه ال ن إن من يتباآى على ما حصل في النكبة آان عليه أن يستنفر جيوش العالم اإلسالمي وم
ن تحت حراب            فلسطين آلها التي احتلت في النكبة والتي بعدها، ال أن يستنفر الفرق الرياضية لدخول فلسطي

 .1967االحتالل وبإذن منه فيحصل التطبيع مع االحتالل وتحصر فلسطين في األراضي التي احتلت عام 

طاح                        ب ة ان ل غ ت ه، مس ن إذن م الل وب أما الدول التي أرسلت فرقها الرياضية لتدخل فلسطين تحت حراب االحت
ذه                م ه ك روا ل ف غ ن ي السلطة وتفريطها لتطبع مع االحتالل، فإننا نقول لهم: إن األمة اإلسالمية وأهل فلسطين ل
ود              ه ان ي ي ى آ الخيانة هللا ولرسوله والمؤمنين، فأرض فلسطين المبارآة بحاجة لجيوشكم المجاهدة لتقضي عل

 والمسجد األقصى من االحتالل ومن ظلم السلطة، أليس هذا واجبكم الذي فرضه اهللا عليكم؟  وتخلصها وأهلها

ون           ت وإننا نقول ألهلنا وإخواننا في باآستان الذين ُعرفوا بحب اإلسالم وحب الجهاد وحب الخالفة، آيف تسك
ا ضد                ه ا في حرب ك ري على جرائم القيادة السياسية والعسكرية في باآستان؟ آيف تسكتون على تعاونهم مع أم
ورة                    ت دآ ل ال ث م م اءآ ن م أب ه طاف إخوانكم داخل باآستان وضد إخوانكم في أفغانستان؟ وآيف تسكتون على اخت
اطق                 ن وم وال ي ق د ال ب ور ع عافية صديقي وتسليمها لألمريكان واختطافهم شباب حزب التحرير من أمثال الدآت
آمرون                 ت م ي م وه ه ي ل الرسمي لحزب التحرير في باآستان نفيد بوت، وتعذيبهم في سجون سرية؟! أتسكتون ع
طة في                   ة السل ان ه وإلع ع ع م على فلسطين وأهلها فيرسلون أبناءآم الرياضيين تحت حراب االحتالل وللتطبي

 ظلمها وتفريطها بفلسطين؟!

ن         سطي ل إن جيش باآستان العظيم الذي حارب الهندوس بضراوة لقادٌر على القضاء على دولة يهود وتحرير ف
ة   من االحتالل، آيف ال وهو من أقوى الجيوش في المنطقة اإلسالمية عقيدة وعددا وعدة، وباآستان دولة نووي
واء         عت ل قادرة على إرهاب أعدائها وقادرة على جمع المسلمين تحت لوائها إذا استلم قيادتها قائٌد مخلص ورف
ر                خي وزوا ب ف وه وانصروه ت ن اإلسالم وبايعت خليفة للمسلمين، وهذا ما يعمل عليه حزب التحرير بينكم، فأعي

 الدنيا واآلخرة.

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُآم ِلَما ُيْحِييُكْم.
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 لحزب التحرير

 فلسطين
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 والية باآستان

 بيان صحفي
 نفيد بت لم ُيعرض على المحكمة حتى بعد ثالثة أسابيع من اختطافه

 "مترجم"
ع من                  ي اب ة أس الث د ث ع لم يتم عرض الناطق الرسمي لحزب التحريرفي باآستان نفيد بت على المحكمة حتى ب
ة وهي أّن         ي اختطافه ومن صدور أمر المحكمة العليا بتقديمه إلى المحكمة، وقد قّدم محامي الحكومة حجة واه
ت                ذا السبب أجّل ه ت، ول وق الجهات المعنية لم يتم تسليمهم اإلشعار لغاية اآلن، ولذلك طلب منحه مزيدا من ال

 المحكمة إلى الحادي عشر من حزيران الجاري، حيث يكون قد مر على اختطاف نفيد بت شهر آامل.

حاء              ع أن ي ى جم في عصر ثورة االتصاالت الذي يمكن إرسال الرسائل فيه إل
اد      العالم في غضون دقائق، فإّنه لم يتم تسليم إشعار المحكمة العليا في إسالم آب
إلى المؤسسات المعنية! بل إّن المحكمة "تكرمت" بإعطائهم أسبوعا آخر، ومن    
ذ     ي ف المؤسف أّن السلطة القضائية التي تزعم االستقاللية لم تتمكن من ضمان تن
أوامرها، ليس فقط على المؤسسة السياسية، بل أيضا على المؤسسة العسكرية. 
غطاء     أم أّن السلطة القضائية نفسها متواطئة مع بالطجة الحكومة وتوفر لهم ال
سع من                 ت م م ه دي كون ل القانوني من خالل القوانين اإلجرائية والفنية، بحيث ي
طة            الوقت للقيام بنشاطاتهم غير المشروعة؟ فهل غاب عن سمع وبصر السل
م      ه القضائية "المستقلة" تجوال األميرآيين في جميع أنحاء البالد تحت ذريعة أن
م      ت دبلوماسيون وبأسلحتهم غير المرخصة؟ وعند ضبط تلك األسلحة معهم ال ي

رام؟! من        تسجيل قضايا ضدهم بل يتم التعامل معهم بصفتهم من آبار الشخصيات ويتم اإلفراج عنهم بكل احت
ة     ام إق ناحية أخرى فإّن الذين يدعون إلنهاء الهيمنة األميرآية على البالد والنظام الرأسمالي الحالي ويطالبون ب
ارا،                              ه يال أم ن ك ل ان ذل م، سواء أآ ه ال م وأطف ه ات دولة الخالفة في باآستان، فإّنه يجري اختطافهم أمام زوج

 ويتعرضون للتعذيب والتهديد بالقتل، ضغطا عليهم ليتخلوا عن نضالهم السلمي من أجل إقامة الخالفة.

ا                          دم ن ا ع ه ام ول أم ث م ل ي، ل الن ة، جي والغريب أّن السلطة القضائية "المستقلة" تستدعي رئيس السلطة التنفيذي
يستنكف عن تنفيذ أوامرها، ولكن عندما يتوفر أدلة آافية ضد بالطجة آياني عن تورطهم في خطف عدد آبير 
قي    من الناس فإّن السلطة القضائية ال تجرؤ على استدعاء آياني للمثول للمحاآمة، من مثل حوادث عافية صدي
م، وحوادث أخرى            ه ث ث والمسجد األحمر واألشخاص الذين اختطفوا من سجن ادياال من الذين استلم أقاربهم ج
ا       اال مروع آثيرة، وهو ما يثبت أّن آياني والخونة زمالءه في القيادة السياسية والعسكرية يريدون أن يجدوا مث

 لكل شخص يعمل إلنهاء الهيمنة األمريكية في باآستان ويطالب بتطبيق اإلسالم.

ن        ر، ول حري حزب التحرير يريد أن يرسل رسالة واضحة لكياني أّن تكتيكاته الرخيصة لم تنجح ضد حزب الت
تنجح في المستقبل، وينبغي لكياني أن ال ينسى نهاية القذافي وحسني مبارك وبن علي، فهو ليس أآثر قوة منهم 

 وال هو أآثر قربا ألمريكا منهم.

اني        ي ك إّن الخالفة قائمة قريبا إن شاء اهللا، وذلك اليوم سيكون يوم ابتهاج للمسلمين ويوم خوف ورعب عظيم ل
 وبالطجته.

 نائب الناطق الرسمي لحزب التحريرفي باآستان -شاهزاد شيخ 
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 الجالية الباآستانية في المملكة المتحدة تطالب بإزالة النظام الفاسد والسياسيين في باآستان،

 وتحذر القيادة المدنية والعسكرية بوجوب إفساح الطريق لعودة الخالفة
 "مترَجم"

دعا حزب التحرير في بريطانيا اليوم، بالنيابة عن الجالية الباآستانية في المملكة المتحدة، وذلك لدى المفوضية 
ظام              ن ة ال ادرة، وإزال غ العليا الباآستانية في لندن، في إطار حملته المستمرة إلزالة القيادة المدنية والعسكرية ال
رة              م ست م ة ال ي رآ ي الحالي. هناك غضب عارم من الجالية الباآستانية هنا ومن شعب باآستان على الهيمنة األم
ة، إذ ال                     ع ي ن م الش جرائ على باآستان. تواصل آل من الحكومة المدنية والقيادة العسكرية بتبرئة أنفسهم من ال

 يرون خطأ في منح الواليات المتحدة سياسة الباب المفتوح لتثبيت نفسها في المنطقة.

ظام          ن ذا ال ليس من المستغرب محاولة إسكات الشعب المخلص في باآستان الذي يسعى إلنقاذ البالد من مثل ه
طاف          ات االخت ي الفاسد الضعيف والمدعوم من قبل الغرب، وذلك عن طريق الخطف والتعذيب. فقد ُنفِّذت عمل
عراض                    ان. إن است اآست قي في ب هذه بناء على تعليمات من أمريكا، بسبب خشيتها من التغيير السياسي الحقي
خروج                                ى ال ادرة عل اسات ق م لسي ه دان ق اسي ومن ف القوة من جانب حكام باآستان يظهر مدى إفالسهم السي

 بباآستان من الوضع الحالي الوخيم.

ادة             ي ق ة وال ي ان ت اآس ب وضعنا في حزب التحرير والجالية الباآستانية في بريطانيا المطالب التالية إلى الحكومة ال
 -العسكرية:

 االستقالة وإفساح الطريق لعودة الخالفة، فوعد اهللا سبحانه وتعالى أآبر بكثير من وعود سادتكم. -1

 اإلفراج عن نفيد بت وآل شخص اختطفتموه بناء على تعليمات سادتكم في الواليات المتحدة. -2
ة       -3 ي ان ت اآس قطع آل تعاون عسكري مع الواليات المتحدة ووقف جميع العمليات األميرآية على األراضي الب

 فورا.
 عزل رئيس أرآان الجيش الباآستاني آي تحّل محّل هذا الدمية األميرآية العناصر المخلصة في الجيش. -4
ة         -5 ل ام ع وجوب توقف باآستان عن تقديم أي دعم لوجستي لقوات الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي ال

خطوط                ة ل ري ب ور ال ب ع داخل أفغانستان وباآستان. آما نطالب بإغالق المجال الجوي الباآستاني وآل طرق ال
ح خطوط                       ت ادة ف قصد إع ة ب اسي ي إمداد حلف شمال األطلسي، بشكل دائم. ونطالب بوضع حد للمناورات الس

 اإلمداد هذه.
و       -6 ف ع إلغاء المحاآم الصورية التي تسَخر من العدالة باستخدام وسائل آيفية لمنح الحصانة من المحاآمة، وال

ا فشلت في            ه والعقوبة الرمزية خالل بضع دقائق في قاعة المحكمة لحماية السياسيين الفاسدين والخونة. ولكن
 تقديم أشخاص مثل نفيد بت إلى المحكمة من أجل محاآمة حرة ونزيهة.

ة.         ي مصرف نعلم جيدا أن مصالح شعب باآستان ليست في بالكم، بل اهتمامكم الوحيد هو عائالتكم وحساباتكم ال
اء،             ري ون األب ل ت ق ن ي آما نعلم جيدا أنه في الوقت الذين تتصرفون فيه آالعبد الخانع أمام أولئك األميرآيين الذي
م خوف             ك وب ل فإنكم تتصرفون آالطغاة األقوياء أمام أولئك الذين يحاسبونكم. ونحن نعلم تماما أنه لو آان في ق
من اهللا سبحانه وتعالى لقمتم بهذه المطالب بأنفسكم بدال من أن نكتب لكم هذه الرسالة. ونعلم جيدا أنكم تعتقدون  
و               ظر أب ا ن م ل وآ ي أن شعب باآستان ضعيف، وأنكم تنظرون إليهم بازدراء، آما نظر فرعون إلى بني إسرائ

 جهل لمسلمي مكة المكرمة.

  1433/07رقم اإلصدار:                                       م 2012\5\24 هـ  1433رجب  3

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 بريطانيا

 38التتمة صفحة 
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 رسالة مفتوحة إلى سفارة باآستان في الدنمارك

 إسكندينافيا ُيدين اختطاف نفيد بوت -حزب التحرير
 ويطالب باإلفراج الفوري عن جميع أعضاء الحزب المعتقلين!

ان،                   ت اآس ة ب ر والي حري ت قام جالوزة النظام الباآستاني، وفي أحدث الممارسات الجبانة ضد أعضاء حزب ال
و      11باختطاف نفيد بوت الناطق الرسمي لحزب التحرير في باآستان، يوم الجمعة الموافق  اي ى      2012م عل

 مرأى ومسمع من أطفاله!

أما جريمة هؤالء المختطفين فهي انتماؤهم لحزب التحرير، أآبر األحزاب اإلسالمية في العالم، والموجود في    
يق                 طب ت أآثر من خمسين دولة. هذا الحزب ومنذ نشأته يعمل إلنهاض األمة ووضع أنظمة اإلسالم موضع ال
عبر إقامة دولة الخالفة في العالم اإلسالمي، معبرًا بذلك عن إرادة األمة وطموحاتها. إن حزب التحرير يعمل    
ال       على محاسبة حكام المسلمين وآشف مؤامراتهم وخياناتهم، بما في ذلك حكام باآستان، وذلك من خالل أعم
ام                    ا ألحك ق ا وف ه ت ج ال ع ة م ي سياسية يقوم بها الحزب إليجاد الوعي العام على قضايا المسلمين المصيرية وآيف

 اإلسالم، ومنها بالد المسلمين المحتلة مثل آشمير وأفغانستان وفلسطين.

ًا                  م ظِّ ن جعل اإلسالم ُم وبدورنا نتساءل: هل يعتبر العمل لتطبيق أنظمة اإلسالم في العالم اإلسالمي والسعي ل
ل أن       ب ق لشؤون المجتمع في جمهورية باآستان، المسماة زورًا وبهتانا، إسالمية، هل يعتبر ذلك جريمة؟ وهل ُي
ل أن     تكون باآستان التي نشأت رغبة في التخلص من الهيمنة البريطانية واالضطهاد الهندوسي الكافر، هل ُيقب

 تصبح خاضعة للهيمنة األمريكية، واضطهاد حكومة قمعية تطبق أنظمة آفر مستوردة من الغرب؟

ا سخروا آل                           دم ع ا، وب ك ري ة ألم ال م ع رؤوا ال م وهل تعتبر محاسبة حكام باآستان جريمة وخاصة بعدما است
تصدي ألنشطة                وا عن ال اذل إمكاناتهم العسكرية لخدمتها، فشنوا الهجمات العسكرية على المناطق القبلية وتخ
ة بالك             ات شرآ ي ل أمريكا اإلرهابية من مثل هجمات الطائرات بدون طيار في صاللة وعملية أبوت أباد وعم
ة،                       ن ي أن طم ر ال وف دل وت ع ووتر؟ وهل أصبحت محاسبة الحكام لرفضهم تطبيق أحكام اإلسالم التي تضمن ال

 .ما لُكم آيف َتحُكموْن أُفُنجعل الُمسلميَن آالًمجرمْينجريمة تستدعي الخطف واالضطهاد والمالحقة؟ 

ع             ي وت وجم د ب ي ف وبوصفكم ممثلين للنظام الحاآم في باآستان فإننا نطالبكم بالعمل على اإلفراج الفوري عن ن
 أعضاء حزب التحرير المعتقلين.

ان               م، سواء آ ه م ونطلب منكم أن تنقلوا لحكام باآستان أن حزب التحرير حيثما وجد سيستمر في فضح جرائ
 ذلك في العالم اإلسالمي، بما في ذلك باآستان، أو في الغرب، بما في ذلك دول اسكندنافيا.

ة                    ى جنب مع األم ًا إل ب ن ونطلب منكم أن تنقلوا لحكام باآستان أن حزب التحرير مستمر في عمله الدؤوب ج
إلقامة دولة الخالفة اإلسالمية، على الرغم من استماتة الحكام في العمل للصد عن إقامة دين اهللا في األرض،        

 القائم بإذن اهللا ال محالة.

 شادي فريجة
 إسكندينافيا -الممثل اإلعالمي لحزب التحرير

 21-12رقم اإلصدار:                                            م 2012\5\22 هـ  1433رجب  1

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 اسكندينافيا
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 04/12رقم اإلصدار:                                م 2012\5\31 هـ  1433جمادى الثاني  7

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 استراليا

 بيان صحفي

 طرد الدبلوماسيين السوريين نفاق ال معنى له 
 "مترجم"

ة.     حول أقدم وزير الخارجية بوب آار على طرد القائم باألعمال السوري األسبوع المنصرم رّدا على مجزرة ال
وقال السناتور آار إن اتخاذ القرار لم يكن أمرا صعبا بعد االطالع على الصور والتقارير التي تروي ما حدث 
ة:              خارجي شؤون ال ل في الحولة. وقد أّيدت المعارضة الفدرالية قرار الطرد وقالت جوليا بيشوب وزيرة الظل ل
ارات             ب أقسى ع ة ب ال "المجازر األخيرة للمدنيين والتي شملت أطفاال آانت تحديا لإلنسانية يستوجب توجيه رس

 التنديد للنظام."

 وقال عثمان بدر الممثل اإلعالمي لحزب التحرير في أستراليا بهذا الصدد:

"إن هذا التظاهر من جانب المسؤولين األستراليين مفضوح بشكل صارخ. فاالنتفاضة في سوريا تتعرض لقمع   
ا        م ة. آ وحشي من جانب النظام السوري منذ ما يزيد على العام، وقتل خالله عشرات اآلالف في مجازر متتالي
ع ضد                            داف م ات وال اب دب خدمت ال واصل، واست ت مورس االختطاف والتعذيب واإلعدام دون محاآمة بشكل م
ة                                وم حك ب األمر من ال طّل د ت ق ك األحداث؟ ل ل المدنيين. أفلم يكن السناتور آار يطلع على تقارير وصور ت
ظام السوري        ن األسترالية ما يزيد على العام الّتخاذ ما ال يعدو اإلجراء الرمزي البسيط المتمثل بطرد ممثلي ال

 في أستراليا. وال أحد تخدعه مثل هذه التحرآات التي جاءت متأخرة وضئيلة الجدوى."

ا زالت         "السفارة السورية ما زالت مفتوحة رغم طرد المندوبين السوريين، مما يعني أن الحكومة األسترالية م
 تحتفظ بعالقاتها الدبلوماسية مع جّزار سوريا ونظامه البربري."

ة                    صادي ت ة واالق اسي وم ل دب ا ال ه ات "يتضح نفاق الموقف األسترالي من حقيقة مواصلة الحكومة األسترالية لعالق
ة          والعسكرية مع األنظمة الدآتاتورية في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا. آما أن أستراليا برغم زعمها من جه
ى   الوقوف إلى جانب الشعوب وانتفاضاتها ضد الطغاة، نجدها تؤيد الطغاة وهم في أوج قوتهم وتحافظ آذلك عل

 مواصلة وتعزيز عالقاتها مع الطغاة في العالم اإلسالمي." انتهى

  

 حزب التحرير في أستراليا -المكتب اإلعالمي 

 

اتف             -لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالسيد إسماعيل الوحواح  ى ه أو    0424665730أبو أنس عل
 media@hizb-australia.orgالمراسلة 
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 بيان صحفي

 زيارة هيج لكينيا تعزيز لإلمبريالية البريطانية في آينيا
 "مترجم"

ال،        ى الصوم زار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مؤخرا بلدين أفريقيين، الصومال وآينيا. في زيارته إل
وضع في                                انت عن ال ة آ ي ال ة الصوم ي ال ق ت ة االن وم أجرى هيج محادثات مع شيخ شريف أحمد رئيس الحك
كون    الصومال، وتأتي هذه الزيارة قبل ثالثة أسابيع من انعقاد المؤتمر الدولي المقرر عقده في لندن، والذي ست
ال                  ت دي وق ن ه محيط ال فيه األزمة الصومالية على رأس جدول أعماله، إلى جانب بحث قضية القرصنة في ال

 "اإلرهابيين".

ة في                        ي طان ري ب خطط ال ل ة آشف ل اب ينظر الحزب السياسي، حزب التحرير شرق أفريقيا إلى هذه الزيارة بمث
ذه                     ا في ه يست وحده حدة ل ت م مواصلة استعمارها الصومال ونهب مواردها، فنحن نعرف حقا أّن المملكة ال
ه                ي يس ف ده ل ق المؤامرة ولكن فرنسا والواليات المتحدة تحذو الحذو نفسه، وال شك في أّن االجتماع المزمع ع
م األراضي              ي س ق ر وت ي دم نتيجة إيجابية للمسلمين في الصومال، بل سيكون االجتماع خطة متطورة لمواصلة ت

 المسلمة تحت ذريعة التصدي لإلرهابيين.

ني                 ي ك جيش ال ل ال ب وبالنسبة لزيارة هيج لكينيا، فإّن بريطانيا تريد إبداء دعمها التام لإلجراءات المتخذة من ق
ة داخل           ري ات عسك ضمن بعثة االتحاد األفريقي، وزيارته إشارة إلى الضغط البريطاني على آينيا للقيام بعملي
ة      الصومال بهدف خلق دولة تتمتع بحكم شبه ذاتي في أرض جوبا تسمى "آزانيا". تجدر اإلشارة إلى أّن المملك
ع               وسي د اآلن ت ري المتحدة تحتل بالفعل وتسيطر على الجزء الشمالي من الصومال في منطقة "بونت الند"، وت
ا         ي ن ي ك احتاللها في الجزء الجنوبي من جوبا الند، وال شك في أّن المملكة المتحدة ال تهتم للخسائر االقتصادية ل
ى           قط عل ق ف نتيجة لحربها على الصومال، آما ال تكترث لسفك دماء المسلمين في المنطقة، ولكنها تشعر بالقل

 مصالحها االستعمارية.

وأخيرًا، فإّن حزب التحرير يعتبر هذه الزيارة التي قام بها هذه الشخص البريطاني القيادي دليال على غطرسة  
ا            ه ي ا ف م م ب الدول الغربية وخاصة بريطانيا والواليات المتحدة، من الذين يعتبرون البلدان األخرى محميات له
ران              ب ت ع ان ت رت ب الدول األفريقية وأقاليمها على الرغم من أّن هذه البلدان تّدعي "االستقالل". فهاتان القوتان الك
نفسيهما سيدتا البلدان الصغيرة، وتتدخالن في شؤونها الداخلية، واألآثر خطورة تسبُّبهما بالنزاعات المدنية في 
ى               ا عل سه ف دم ن ق بلداننا. وبعد ذلك، فإّن هذه القوى نفسها تتظاهر بأّنها تريد حل الخالفات التي تسببت بها، وت

 أنها "الجهات المانحة الرئيسية" للمساعدات المالية على أساس شروط صارمة!

مساعدات             وقف ال والمثال األخير وهو تصريح رئيس وزراء المملكة المتحدة من أّن المملكة المتحدة سوف ت
فظ                                         حت زال ت ا ال ت ي ان ط ري م أّن ب ه ف م أن ن ه م عن الحكومات التي ال تعترف "بحقوق مثلّيي الجنس'! من ال
ة                 دول ة ال ام د إق ع بمكتسباتها االستعمارية في أفريقيا، من بينها آينيا، وهذا االستعمار لن ُيقلع من جذوره إال ب

 الكبرى، دولة الخالفة، التي ستقوم قريبا بإذن اهللا لتحرير العالم آله من نير الدول الغربية.

 شعبان معلم  

 الممثل اإلعالمي لحزب التحرير في شرق أفريقيا 

 1433-02رقم اإلصدار:                             م 2012\2\3 هـ     1433ربيع األول  12

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحرير

 شرق افريقيا
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 بيان صحفي

 رفض حضور السفن الحربية األمريكية
) أن قائد آوماندو األسطول الحربي اإلندونيسي للمنطقة الشرقية،  2012| 05| 21نقلت وآالة األنباء رويترز ( 

 US CG WAESCHE, USسفن حربية أمريكية وهي 3األدميرال أغونغ فرامونو، قد أآد خطة حضور 
Navy USS Vandegrift FFG-48 وUSS GPN LSD 42   و      28في اي حمل          2012م تي ت م ال

دريب          8جنديا. وهناك أعمال ستبدأ منذ مجيئها إلى   831 ت ادورا، وال يونيو القادم، منها "أعمال خيرية" في م
ة،                               1244المشترك مع  ي دو، جاوى الشرق ون وب ت ي ان س غ ون ان جنديا من القوة البحرية اإلندونيسية بسواحل ب

ار               2-2012/6/5 ة تحت شع رآ شت م  Cooperation of Afloat Readinessم . وهذه التدريبات ال
and Training - (CARAT)  ن        3ستشارك فيها د السف سفن حربية إندونيسية. وقبل بدء البرنامج، ستعتم

ام، ورفض                               دة أي ع اء ل ن ي م لت ال ف ك، أق األمريكية على ميناء تانجونغ فيراك العامة، سورابايا. ومن أجل ذل
ل        ي حم أصحاب األعمال والتجار هذه السياسة التي تؤدي إلى خسارة مليارات الدوالرات نتيجة إيقاف أعمال ت

 البضائع وتنزيلها في الميناء.
إن                      جار، ف ت ال وال ا أصحاب األعم ره ك ن بغض النظر عن رفض تْخلية ميناء تانجونغ فيراك العامة التي است
دخل        ت حضور سفن أمريكا الحربية وبرنامج التدريبات الحربية في إندونيسيا ال بد من النظر اليها آنوع من ال
ك             ة. وذل م ل س م العسكري، أو على األقل بداية التدخل العسكري من الدولة االستعمارية أمريكا في إندونيسيا ال
د                    ري م، ال ت ع ل. ن ب من أجل تقوية تدخل أمريكا في المجالين السياسي واالقتصادي اللذين قد تم تنفيذهما من ق
ا،                              راره م حمي است أرادت أن ت ة ألي خطر، ف واسع ة ال أمريكا أن تتعرض مصالحها السياسية واالقتصادي

ة حضور              وتدفع ي م ة                 3األخطار، والعراقيل والصعوبات منذ البداية. وهنا جاءت أه ي ك ري ة أم ي ن حرب سف
 والتدريبات العسكرية التي ستعقدها.

 وعلى ذلك، فإن حزب التحرير إندونيسيا يؤآد:

اه                       -1 ي م د في ال ق ع ت تي س ة ال ري رفض حضور سفن أمريكا الحربية في إندونيسيا، ورفض التدريبات العسك
ذه          اإلندونيسية لكونها نوعا من التدخل العسكري، الذي آانت غايته تثبيت نفوذها السياسي واالقتصادي في ه

 البالد.
ا، ورفض حضور                         -2 ك ري ة مع أم ري عسك ات ال ب النداء إلى الحكومة اإلندونيسية لعدم مواصلة خطة التدري

ك ألن                                    الد؛ وذل ب اطق ال ن ة من م طق ن دا وفي أي م ان واح جنودها بأي وجه من الوجوه، وبأي عدد ولو آ
ا                         ع ذا طب الد. وه ب ذه ال ى ه ا عل وذه ف حضورها هو نوع من التدخل العسكري في إندونيسيا من أجل تثبيت ن
جار           ت ال وال يخالف مبادئ السيادة، عالوة عن القضية االقتصادية، وهي الخسائر التي أصابت أصحاب األعم
ة      ي ك بسبب إقفال ميناء تانجونغ فيراك لمجيء الجيوش األمريكية. إذا سمحت الحكومة بحضور الجيوش األمري

 والتدريبات المشترآة معها فإن ذلك يدل على خضوع الحكومة لمصالح أمريكا وهو ما يرفضه الناس.
وجد الصالح                -3 تي ت النداء إلى المسلمين للعمل الجاد والمجّد من أجل إقامة الشريعة والخالفة، ألنها هي ال

ا                      ه ي ا ف م ا ب أسره ة ب ي والعدالة وتحل محل العلمانية والرأسمالية. إن الخالفة هي التي ستصون البالد اإلسالم
 إندونيسيا من تدخل القوى األجنبية بجميع أنواعها ومن أي مصدر جاءت.

 حسبنا اهللا ونعم الوآيل نعم المولى ونعم النصير

 محمد إسماعيل يوسنطا الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا
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 بيان صحفي

أيها المسلمون في بنغالدش! إّن هذا النظام الديمقراطي الذي ال يهتم حتى لشؤونكم، 
لن يأتَي لنجدة إخوانكم في ميانمار؛ لذلك ندعو أهل القوة إلزالة هذا النظام وإقامة 

 دولة الخالفة
 "مترجم"

ظام                ن ة وال ن ي خة حس نظاٌم أصّم! فعلى الرغم من االحتجاجات الجماهيرية ومطالبة أهل بنغالدش حكومة الشي
ى               م إل ه ن ن م ي م ل س الديمقراطي مساعدة المسلمين في ميانمار، فقد رفضت تقديم المساعدة لهم، بل ودفعت بالم
نطق                اسة ت ي ذه الس البحر، وأصر وزير الخارجية ديبو موني على أن سياسة الحكومة منطقية! وبالفعل فإن ه
ة                راطي ق م دي ة ال وم حك بحقيقة هذا النظام الديمقراطي، فإن هذا السلوك منطقي في النظام الديمقراطي، وهذه ال
والنظام ال يرعون شئون الناس داخل البلد، لذلك من المتوقع منها عدم مساعدة مسلمي الجوار، من الذين آانوا 
ا                 ي ان ط ري ا ب ه رضت ة ف ع ذات يوم جزءًا من األمة اإلسالمية الواحدة، وقد تم تقسيم هذه األمة في حدود مصطن
ه                   ان ح ة أمر اهللا سب ف ال خ االمبريالية، وعالوة على ذلك فإنه من المنطقي على هذا النظام الديمقراطي الكافر م

اِل          وتعالى، الذي أمر المسلمين في اآلية الكريمة  رَِّج ْن ال َن ِم ي َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِف
ا   َنَوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل َل َن ا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا َواْجَعل َل

 .ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا

 أيها المسلمون!

إن الحل الحقيقي الذي سيوفر الحماية لمسلمي ميانمار إنما يكون بحشد الجيش في بنغالديش ضد النظام                                 
والشعب المستبد في ميانمار، وهذا الحشد لن يحصل إال في ظل دولة الخالفة، فقد وصف رسول اهللا صلى اهللا                    

 .»إّنما اإلمام جّنة يقاتل من ورائه ويتقى به«عليه وسلم الخليفة بالحامي والمدافع عن المسلمين، حيث قال

خة    لذلك فإن حزب التحرير يدعوآم للقيام بالعمل الرشيد، باالستمرار في االحتجاجات ضد سياسة حكومة الشي
ة   حسينة، وفي الوقت نفسه مباشرة بذل الجهد في دعوة آبائكم وأبنائكم وإخوتكم وأقاربكم في المؤسسة العسكري
ن    ي لإلطاحة بهذه الحكومة والنظام الديمقراطي، وإعادة إقامة الخالفة، فالخالفة وحدها القادرة على إنقاذ المسلم
من الظلم، والخالفة هي القيادة الصحيحة الوحيدة لألمة، والتي ستقوم بتطبيق حلول مبارآة من القرآن والسنة، 
ى      وبالتالي يتم ضمان االستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي، وستبني الخالفة قوة عسكرية متينة قادرة عل

دفع العدوان عن المسلمين، وحمل رسالة اإلسالم إلى العالم من خالل الدعوة والجهاد.
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 في مدن السودان  فعاليات ذآرى هدم الخالفة

ر   حري ت ذآرى          -حزب ال ي ال حي ة السودان ي والي
ة                      ألم رًا ل ي ذآ ة ت خالف وط ال ن لسق ي الحادية والتسع
ة، في      بقضيتها المصيرية، ومن ثم بهويتها اإلسالمي
دن أخرى            م ات ب ي ال إطار هذه الذآرى تتواصل الفع
دوات               ن محاضرات وال وأماآن أخرى بمئات من ال

 واألحاديث في المساجد واألماآن العامة.

إندونيسيا: يطالب بإطالق سراح نفيد بوت الناطق الرسمي لحزب التحرير     -حزب التحرير 
 ويؤازر المسلمين في سوريا القتالع األسد وإقامة الخالفة الراشدة في والية باآستان

 من فعاليات حزب التحرير 

 حزب التحرير والية األردن يستنصر ألهل الشام

ن          ي م ل س م يستنصر شباب حزب التحرير والية األردن ال
ة        ع لنصرة أهل الشام بإلقاء الكلمات عقب آل صالة جم
ا                ه ي وا ف ّث ح ات ي ي ال ع في المساجد وفي بيوت األجر والف
ى       ة عل المسلمين وجيوش المسلمين والمخلصين في األم
ام                      ي ق ل ن ل ي م ل س م م ال م هاض ه نصرة أهل الشام، واستن

ام                  جري في الش ا ي اه م ج أن           بواجبهم ت م ب ره ي ذآ ، وت
الخالفة هي الخالص ، وأن نصرتهم ال تكون من خالل    
حرك                      ت كون ب ا ت م ة وإن ي رب ع ة ال مجلس األمن والجامع

. جيوش المسلمين
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 دفاعا عن حزب التحرير اإلسالمي بالمغرب في امتحان استقالل القضاء

ساعات من  4قضت المحكمة االبتدائية قبل قليل في ملفِّ ما صار ُيعرف بقضية حزب التحرير اإلسالمي بعد 
دقائق ببراءتهم جميعا من تهمة الدعوة إلى مؤامرة لم تقبل، وإدانة اثنين منهم من أجل   5المرافعات وتأّمٍل دام 

ق     10تلقي أموال أجنبية للمس بسالمة الدولة الداخلية وحكمت عليهما من أجل ذلك بـ  ل ع أشهر حبسا نافذا، ويت
 األمر بالسيدين نجيم التهامي وسعيد فؤايد، في حين سينعم السيد منير الدغوغي باإلفراج بعد لحظات لتبرئته.

م                          جري ت واعد ال ون وق ان ق ح فصول ال ا لصري ق وإنه بالقدر الذي آان الحكم قاسيا، فهو لم يكن منسجما ومنطب
راءة                    كون ب ترض أن ت ف م والعقاب، وسوف يجد محرر الحكم صعوبة بالغة في تعليل اإلدانة التي آان من ال

 تامة... ومرة أخرى نقول بأننا فشلنا في امتحان التدليل على استقاللية القضاء لألسباب التالية:

ر         03: الظرف الزمني الذي نشأ فيه هذا الملف؛ إذ تم اعتقال المتهمين بتاريخ  أولها راي ب ان        2012ف ذي آ ال
ه             يطلق عليه الكثير من الحقوقيين والسياسيين  ك أن ن، ذل ي ي أنه تاريخ المصالحة الجديدة للمخزن مع اإلسالم

ا             ام قضاي ة أحك ي ف التاريخ الذي بوشرت فيه إجراءات العفو على زعماء السلفية الجهادية بالمغرب على خل
اسي                 اإلرهاب ظام السي ن ن ال ي ة ب ، وهو ما يطرح أآثر من تساؤل حول من المستفيد من استمرار توتر العالق

ذ    ن المغربي وتشكيالت المشهد اإلسالمي بالمغرب، خصوصا وأن أعضاء حزب التحرير اإلسالمي ينشطون م
خشى           2002سنة  وأن وزير العدل والحريات الحالي آان صرح أآثر من مرة بأن هذا الجسم اإلسالمي ال ُي

 منه شيء آونه ال يتبنى خيار العنف.
، خصوصا وأنه ثبت من خالل التحقيق أن ملف القضية خال من وسائل إثبات حقيقية تدعو إلى اإلدانة:  ثانيها

ا          ه ع وزي وشر ت في الملف ودراسته والمناقشة العلنية أن أدبيات هذه الحرآة تنبذ العنف، وأن المنشورات التي ب
ن              ة ب وم تعبر عن موقف فكري وسياسي من فشل السياسات العامة بالمغرب، وعدم ترقب أي إصالح مع حك

جعل                      ا ي ة، وهو م ي رب غ م جوهر   آيران، وأن مستقبل اإلصالح مرهون بتبني اإلسالم في آل الحياة العامة ال
ور          25القضية انتهاك السلطة المغربية لحرية الفكر والرأي آما هي منصوص عليها في الفصل      دست من ال

ة             من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19الجديد والفصل  ن ري اء أي ق ف ت ، هذا فضال على ان
 من القانون الجنائي موضوع اإلدانة. 206تفيد قيام أحد عناصر الفعل الجنائي المنصوص عليه في الفصل

مشارك في            ثالثها ا ال ه : أن مواقف هذا التنظيم من السياسات العامة بالمغرب تتقاطع مع عدد من األحزاب من
دني                  م اسي وال ج السي سي ن البرلمان الحالي ومنها غير المشارك، فضال عن تشكيالت وتنظيمات متعددة من ال

ة من              المغربي،  ي ان ث ادة ال م وهو ما تنهض معه هذه المتابعة والمحاآمة تمييزا سافرا ينطبق عليه مدلول ال
 في حق هذه المجموعة البشرية بسبب خياراتهم الفكرية. إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز...

: إن الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على المتهمين فور إلقاء القبض عليهم وتعميم بالغ تصّدر أغلب      رابعها
جالء            م واست ه ع الجرائد الوطنية ناعتا إياهم بالغالين والمتطرفين وأصحاب فكر تخريبي، وذلك قبل التحقيق م

ح                    حقيقة الملف له أآبر تأثير على مسار القضية،  ا لصري م خالف د ضده حق ودعوة إلى آراهيتهم وتأجيج ال
ره                              20المادة  ب مغرب واعت ه ال ي ل ذي صادق ع ة ال اسي ة والسي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني

وهو ما يطرح أآثر من تساؤل حول حقيقة التزام المغرب    الدستور الحالي قانونا أسمى من القانون الداخلي،
 بحقوق اإلنسان وبالمواثيق التي صادق عليها والتزم دوليا باحترامها.

اعة        ولنا عودة مع هذا الموضوع بعد أن يحرر حكم اإلدانة، لنقول فيه قوال.المهم أن المغرب وهو يستثني جم
ظل      من أبنائه من حرية التفكير والرأي السلميين يخلق استثناء فاضحا في التشبث بمنظومة حقوق اإلنسان، وي

 سجين الدوران في الحلقة المفرغة التي تعوق حالة االنطالق الحقيقي نحو مجتمع ديمقراطي حر.

ة        ع اب ت والمهم أيضا أن هذا الملف وهو ينطق بمتابعة مبنية على تحريف قاضي التحقيق لبعض الوقائع ليبرر م
ا           ن أن األظناء، ونطق المحكمة بإدانة لم يظهر خالل مراحل القضية أي مبرر أو دليل العتبارها ليوحي أيضا ب

 نتخلف يوما عن يوم بخصوص والدة رجال أقوياء قادرين على فرض وضمان استقالل القضاء بالمغرب.

 عضو هيئة دفاع أعضاء حزب التحرير -م                                 سعيد بوزردة المحامي  2012/6/5

 المغرب -أخبار الدعوة 
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  رسالة إلى القرضاوي

  ِإنََّما التَّْوَبُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب
 .َفُأوَلِئَك َيُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَآاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما

 الخبر:

ة                              ع جم وم ال ة ي ونسي ت ة ال ي وطن إلذاعة ال ح ل و        4قال الشيخ يوسف القرضاوي في تصري اي م:"إن   2012م
ا                  ه تي أتت ب ة ال راطي ق م الديمقراطية ليست آفرًا آما يتصور بعض المتشددين، بل هي التوبة ذاتها، وإن الدي

 الثورات العربية هي ديمقراطية اهللا لعزة اإلسالم وإن اإلسالم يدعو إلى التعدد واالختالف".

وأشار القرضاوي إلى بعض المسلمين الذين يرفضون الديمقراطية ألسباب مبدئية، ولو غاصوا في التفاصيل 
 لعرفوا فوائد النظم الديمقراطية القائمة على العدل والحرية والمساواة.

 التعليق:

د اهللا،         حم ال نريد أن ندخل في جدال حول آفر الديمقراطية من عدمه، فهذه محطة تجاوزتها األمة اإلسالمية ب
 وألن آل ذي عقل ينظر إلى األمور بتجرد يدرك آفر الديمقراطية التي تعني سيادة الشعب بدل سيادة الشرع.

م             «حين قال:   وإنه ليس غريبًا أن يصدر مثل هذا الكالم في الوقت الذي اخبر عنه النبي  ت م إذا رأي ك آيف ب

 مسند أبي يعلى الموصلي. »المنكر معروفا والمعروف منكرا

ولكن األغرب هذه المرة هو القول إن الديمقراطية هي التوبة ذاتها! وهذا يعني أن على المسلمين اإلقالع على 
الفور من مبدأ حاآمية الشرع الذي قررته عقيدة اإلسالم واعتناق الديمقراطية التي هي تمرد على سيادة شرع 

 اهللا.

 إننا ومن باب إحسان الظن بمن نطق الشهادتين نرسل هذه الرسالة تحذيرًا وتذآيرًا.

أمر اهللا      تحذيرًا من مثل مصير ذلك الرجل الذي آان من علماء بني إسرائيل وُعبادهم فانتكس في آخر عمره ف
اُه   نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم أن يقص قصته على أمته ليكون عبرة لها وعظة  َن َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْي

َع       آَياِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن  َب َأْرِض َواتَّ َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اْل
ذِ    نَ َهَواُه َفَمَثُلُه َآَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْآُه َيْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ اْقُصِص                ي ا َف َن اِت آَي وا ِب ذَُّب َآ

 .اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن

مَّ     وتذآيرًا بالتوبة على حقيقتها آما قررها القرآن الكريم  ٍة ُث ِإنََّما التَّْوَبُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السُّوَء ِبَجَهاَل
اِت        َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب َفُأوَلِئَك َيُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَآاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما  َئ يِّ وَن السَّ َوَلْيَسِت التَّْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُل

َنا َلُهْم َعَذاًبا َأِليًماَتْدَحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإنِّي ُتْبُت اْلآَن َوَلا الَِّذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُآفَّاٌر ُأوَلِئَك َأْع

 

 عوض خليل (أبو الفاتح) 

 الســودان 
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 هل اإلخوان المسلمون يريدون الخالفة حقا؟

اسة         رئ ا ل في مرحلة ما بعد مبارك في مصر حيث اآتسبت جماعة اإلخوان المسلمون شعبية قوية قام مرشحه
ة                       ع ر الشري ار غي خي ل ب ب ق الجمهورية محمد مرسي عشية االنتخابات بإلقاء خطابات متصلبة حيث قال:"ال ن
ا                       م ة... آ وري ه جم اسة ال ات رئ والقرآن دستورنا". وأمام حشد قام أحد رجاالت الدين بتقديمه آمرشح النتخاب
د                     ري ة والشعب ي خالف م ال ل تحدث صفوت حجازي محمد إلى الحشد قائال: "بفضل مرسي فإننا نشهد تحقق ح

 تطبيق شرع اهللا."
إن الثورات التي قامت بها الشعوب اإلسالمية في منطقة الشرق األوسط ضد حكام الظلم والطغيان، وإن آانت  
تي                    ة وال ي ذه الشعوب اإلسالم في بداياتها تتجسد فقط في ثوراٍت ضد قمع الحكام وظلمهم لشعوبهم، إالَّ أن ه
ا، ومع                   وغه ل م ب ه ي ل وجب ع عندما تم تحديد هدفها اإلسالمي بـالخالفة الراشدة بقيادة حزب التحرير والتي يت
ا                                   ه ي ق ف طبَّ تي ُت ة ال دول ك ال ل ن، ت ي م ل س م وار ال ث ل مرور الوقت فقد أصبحت مسألة الدولة االسالمية مطلبا ل
ا         ه ه اب ا ش المعالجات المنبثقة عن عقيدتهم التي آمنوا بها لتحل محل الحريات والديمقراطية وحقوق اإلنسان وم
تي          ال ال من أفكار ُخدعوا بها لسنوات. وهذا هو العنصر األساسي في تحقيق هذا الهدف الذي يكمن وراء اآلم
رغم من آل               ال ه ب ورت علقها الشعب السوري في بالد الشام بصبره ومقاومته وثباته الذي لم يتراجع بها عن ث
ًال.         ي ث ا م ه ألوان التعذيب وأصناف الظلم التي تعرض لها والتي لم يشهد لها العالم من قبل في دمويتها ووحشيت
ك من                      دة وذل دي أالعيب ج ام ب د ق ق ولما أدرك الكافر المستعمر أن نهايته ستكون بقيام الخالفة الراشدة لذلك ف
ذ        ن خالل الحيلولة دون التفاف الشعوب اإلسالمية حول حزب التحرير المبدئي اإلسالمي العالمي الذي يعمل م

رسول        ا      ما يزيد على الخمسين سنة على إقامة هذه الدولة اإلسالمية بحق متأسيا في ذلك بطريقة الـ ف اش وآ

ا ضد                   ه ك حي تي ي ة وال ي لمخططات الكافر المستعمر وأذنابه وعمالئه من الحكام الطواغيت في البالد اإلسالم
ا                        ة مرسي ضارب وري ه جم اسة ال رئ المسلمين. وأحد هذه األالعيب ما صرح به النائب البرلماني والمرشح ل
د                   ي ف امب دي ة آ ي اق ف بأحكام القرآن الكريم عرض الحائط حيث قال: (إن المساعدات األمريكية هي جزء من ات
وا                               خدم ن است ذي مون ال سل م كون اإلخوان ال ح ي الموقعة بين مصر "وإسرائيل!"...) فمن خالل هذا التصري
ام   موضوع المساعدات التي سيتقاضونها من الكفار مقابل اتفاقية آامب ديفيد، يكونون قد ميَّعوا بالفعل مسألة قي
م          ل س م دولة الخالفة التي يتطلع إليها المسلمون وحَرفوها عن مسارها، على الرغم من قيام الشعب المصري ال
ذآر في                      ر ُي ي ي غ هناك بالثورة على الطاغية مبارك والتي ُتوِّجت بسقوطه، باإلضافة إلى أنه لم يحصل أي ت
طمح         أنظمة الكفر التي ُتطبق. ونحن بدورنا نسأل مرسي قائلين له: هل الشريعة اإلسالمية هي الشريعة التي ت
راك في       إليها بحق والقرآن الكريم هو القانون الذي تطمح إليه؟ أي هل اإلسالم والقرآن ُيبيحان الدخول واالشت
إلسالم                            ة عظمى ل ان ي تي هي خ ة ال ي ان ي هذا البرلمان التابع لنظام الكفر؟ وهل ُيِقرَّان اتفاقية آامب ديفيد الخ
د    ق والمسلمين؟ وهل ُيبيحان أيضا طلب المساعدات من الكافر المستعمر؟ ال شك أن اإلسالم آما حرَّم هذا آله ف
اعتبر قبولهما أعظم خيانة لإلسالم والمسلمين. فإذا آنت تريد بحق قيام دولة الخالفة فواجب عليك أن تصغي        

 لـحزب التحرير الذي يعمل بكل جدية إلقامة الخالفة منذ ما يزيد على الخمسين سنة وتتخلى عن هذه الخيانة.

ال يغرنكم المصفِّقون للكافر المستعمر من الذين يستخدمون مصطلح الخالفة مفرَّغا من يا شعب مصر المسلم!  
ر قصد.        ي غ محتواه لحرفكم عن هدفكم، وآذلك محاوالتهم في تضليلكم من الذين يخدمون مخططاته بقصد أو ب
ة، وال     فإنه إلقامة دولة الخالفة التي تطمحون إليها فإن عليكم َأّال تقبلوا أبدا بمعالجاٍت غير المعالجات اإلسالمي

ذي  تحيدوا في طريقتكم ِقْيَد شعرٍة عن طريقة النبي  ، وإنه سيكون خيرا لكم إذا التففتم حول حزب التحرير ال

قدم مقدمة الدستور اإلسالمي المستند إلى األدلة الشرعية من القرآن والسنة وما أرشدا إليه من إجماٍع للصحابة 
وقياٍس شرعي والذي سيتم تطبيق هذا آله فورا حال قيام الدولة، لمثل هذا فليعمل العاملون.



 46/ العدد  27الصفحة خمتارات  

27الصفحة  هـ1433شعبان  46العدد   —من المكتب اإلعالمي لحزب التحرير خمتارات    

 
 
 
 
 
 
 

 
ة اإلخوان                 ة اإلصالح في حرآ رئيس لجن

المسلمين باألردن يعلن أن حرآته ال تسعى                       
 إلقامة الخالفة اإلسالمية

ة اإلخوان                    ة اإلصالح في حرآ جن صرح رئيس ل
 2012/6/4المسلمين في األردن سالم الفالحات في 

أن: "الحرآة    (upi)لوآالة يونايتد برس إنترناشونال 
ة"         ي ة اإلسالم اإلسالمية ال تسعى إلقامة دولة الخالف
لف         وأن حرآته "تسعى إلقامة دولة مدنية تمثل مخت
ر    التوجهات األردنية".. وأن "تعبير الدولة الدينية غي

 موجود في قاموس حرآة اإلخوان المسلمين".
م             ة في األردن ه والجدير بالذآر أن الغالبية الساحق
يس                ح رئ ة تصري ال وآ مسلمون. وقد أوردت هذه ال
و            امل أب ة آ ي ن المعهد الملكي األردني للدراسات الدي
ن        ي حي جابر في نيسان/أبريل الماضي بأن عدد المسي

ان    12في األردن قد تراجع من  % من مجموع السك
 % في الوقت الحالي.4إلى أقل من  1956عام 

 25فحرآة اإلخوان المسلمين في سوريا أعلنت في      
ا                     ه ه أن ي ن ف ل ع دا ت ا وعه آذار/مارس الماضي ميثاق
ظام                   ة ضمن ن راطي ق م ة دي ي تسعى إلقامة دولة مدن
ة                   ي دول ات ال ي اق ف ى االت اظ عل جمهوري تتعهد بالحف
ة               ة دول ام ادون إلق ن المعقودة. واإلخوان في مصر ي
د    حديثة ديمقراطية آما ذآر ذلك مرشح الحرآة محم
اسي                 اموس السي ق ة في ال مرسي. وآلمة دولة حديث
ان                  ي حان غرب مصطل ال ة. ف مرادفة لكلمة دولة مدني
دم             ا ه دم ن ورك ع ات يعنيان الدولة العلمانية. بل إن أت
ظام         ة ذات ن الخالفة قال سأقيم دولة حديثة ديمقراطي
رددون                 ا ي ي رآ ون في ت ي ان م جمهوري وما زال العل
ظام                ة ذات ن راطي ق م مقولة أتاتورك "دولة حديثة دي
ة     جمهوري". فالجميع أصبح مندهشا من تساقط حرآ
ا ومصر واآلن في                      ن في سوري ي م ل س اإلخوان الم

ا         ه وجه األردن، وتخليها عن المشروع اإلسالمي وت
ة        حرآ نحو النظام العلماني. بل أصبحت تعلن هذه ال
ة                      خالف ة ال دون دول ري م ال ي ه ان ا ب على لسان قادته
ة          ي دن ة م دول اإلسالمية. ومن المعلوم أن من يطالب ب
طالب                         ة وي ي ان م ل ع ة ال دول ني ال ع أو حديثة والتي ت
ظام           بالديمقراطية وبالنظام الجمهوري هو يرفض ن
ه       ي ل الخالفة اإلسالمية الذي أقامه رسول اهللا وسار ع
ي                  رب غ روع ال ش م ال ل ب ب ق رام، وي ك ة ال اب الصح
وا      دم االستعماري الذي أتى به المستعمرون عندما ه
وا                  ام ورك وأق ات د أت ى ي ة عل نظام الخالفة اإلسالمي
ات    ي أنظمة علمانية ملكية أو جمهورية وربطت باتفاق
حول         مر وت ع ومعاهدات دولية تضمن تابعيتها للمست

 دون وحدة البالد اإلسالمية.
—–——————————-————- 

د     وحي صاحب موقع ويكي ليكس يسأل عن ت
 الشعوب اإلسالمية في خالفة إسالمية

ذي                          د ال غ م ال ال امج ع رن خامسة من ب في الحلقة ال
كي                    ع وي وق ج صاحب م ان أسان ي يشرف عليه جول
تي نشرت في             وم وال ليكس على تلفزيون روسيا الي

ن،    2012/5/15 ي أجرى مقابلة مع اثنين من المسلم
و                     ام ان ت ل السابق في غوان ق ت ع م وهما معظم بيك ال
والمحامي عاصم قريشي. سأل صاحب ويكي ليكس    
د الشعوب                          ي وح ت ة ب رغب ا رأيك في ال أحدهما: "م
أجاب األول: "...                المسلمة في خالفة إسالمية...؟" ف
ام           وجه ع ون ب ق أعتقد أن الكثير من المسلمين سيواف
ة..               خالف ادة ال ا وإع ع على مفهوم توحيد المسلمين م
اس    ن هذا نوع من المواقف المتشددة التي تمسك بها ال
ي                       ال ث م ظام ال ن ج عن ال دائما.."، وعندما سأل أسان
م        الخاص بكم؟ فأجاب الثاني قائال: "... ولكن آما تعل
ذي         ر ال ب وهذا رأيي الشخصي أعتقد أن الخوف األآ
ع    ي تراه عندما يتحدثون عن هذا النظام والخالفة الجم
يصاب بالرعب.. ولكن في الواقع آيف سيكون شكل   
تي                     دان ال ل ب ن ال ي ادا ب ح كون ات ذلك النظام؟ هل سي
ة         غ تتحدث اللغة العربية.. في أوروبا لدينا خمسون ل
دول                        اء ال غ ارب وإل ق ت ون ال حاول اس ي ن ة وال مختلف
يك.."،                            ذا دوال ك ة وه رآ ة مشت دي ق م وحدة ن ه ولدي
ة: "..        وأضاف الثاني عند اإلجابة على موضوع اللغ
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م ورسم              لقد جرى غرس القومية بعد أن جاء أحده
م                ت ا وأن ي ب ي م ل ت خطوطا على خريطة أفريقيا وقال أن
ن           ادري عرب ق ان ال الجزائر وأنتم فالن وفالن فإذا آ
حال       ة ال على العودة في سياق العصر الحديث بطبيع
را من      إلى نوع من الوحدة فإن ذلك يعطيهم قدرا آبي
غرب               د ال ن ق ع ل القوة وأعتقد أن هذا يمثل مصدر ق
غرب ال                    ا وال وب أوروب د جن ن ستنشأ قوة أخرى ع
اني         ث يرغب بذلك لكنني أعتقد أنها ستظهر". وقال ال
يق اإلسالم: "ال            في معرض اإلجابة على آيفية تطب
غي    أحد منا مؤهل للحديث عن ذلك بالطريقة التي ينب
اغة     أن تناقش فيها األمور أي آيفية إقامة دولة وصي
ذ           ن ة م ع قوانينها وذلك ألنه ما من دولة طبقت الشري
ا           ة وم ل اب ق سقوط الخالفة اإلسالمية".إن المهم في الم
كس، وهو غربي               ي يلفت النظر أن صاحب ويكي ل
درك أن الشعوب                   ن، ي ي م ل س م بعيد عن اإلسالم وال
ة              خالف اإلسالمية باتت راغبة في الوحدة في ظل ال
اإلسالمية وأن الخالفة هي التي توحدهم ويسأل اثنين 
م          ي ق ت من المسلمين عن آيفية إقامة الخالفة وآيف س
ظام                        ن يق ال طب ة ت ي ف ي ة وآ ي وحدة الشعوب اإلسالم
ه       حق ب اإلسالمي في ظلها، مما يؤآد بأن الغرب ويل
وحدة في ظل                  ن في ال ي م روسيا يدرك رغبة المسل
ن أو             وسي اب ق ا ق الخالفة، وأن الخالفة باتت عودته
ن                  ي ث اح ب ن وال ري ك ف م ه ال ال رج رب ب غ ى. وال أدن
ا وهو حزب                       اك حزب ن درآون أن ه ن ي والسياسيي
ة                         ام ات إلق ي مخططات واآلل د وضع ال ر ق التحري
ة          ي ف ي ا وآ ه الخالفة ولتطبيق النظام اإلسالمي في ظل
ذ               ن ا م ه دعو ل توحيد شعوب األمة اإلسالمية وهو ي
وا مدى وعي              رف ع ستين عاما. ولكنهم يريدون أن ي
خرجون             ي ه ف ع م م المسلمين على ذلك ومدى تفاعله
بنتيجة مؤآدة بأن أغلب المسلمين راغبون بذلك وإن   

لم يكن لديهم الوعي التام على آل ذلك.
—–——————————-————–

ره من                  وطني السوري وغي   المجلس ال
 المجالس العلمانية ال تمثل الشعب السوري

ة   2012/5/24نشرت وآالة فرانس برس في  مقابل
وطني السوري        مع برهان غليون رئيس المجلس ال

الذي قدم استقالته ألسباب عّددها في هذه 
مكن      المقابلة حيث قال "إن المجلس لم يت
أن يرقى إلى تضحيات الشعب السوري، 

ظمون            ن ن ي ذي وأنه لم يحقق تقدما إلدماج الشباب ال
اك                  ن كن ه م ي ه "ل التظاهرات في الميدان"، وقال أن
ن         ي ئ طي تنسيق آبير مع المعارضة في الداخل، آنا ب

ر    100آم في الساعة ونحن  100فالثورة تسير  ت م
ي       ي في الساعة.." وتطرق إلى االنقسامات بين إسالم
وعلمانيي مجلسه وتأسف لبعض العلمانيين المقربين 
ددون بشق                       ه ام وي س ق ة االن ب ع ون ل ب ع ل إليه حيث ي

 صفوف الثورة.
مجلس      لقد لوحظ من أول يوم تأسس فيه ما يسمى بال
الوطني السوري بأنه لم يمثل الشعب السوري. حيث    
ا   لعبت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا والعميلة له
أسس                د ت س، وق مجل ذا ال آترآيا دورا في تأسيس ه
ن                ذي ن ال ري ائ ث ا ال على أسس تخالف فكر أهل سوري
ا                 ك ري خضوع ألم جعلوا ثورتهم هللا هللا، ورفضوا ال
كن                     رآع إال هللا، ول ن ن وا ل ال وللغرب ولعمالئهم وق
ر           ا حيث أق ت المجلس الوطني آان مجلسا علمانيا بح

ي       وه ف ي الم ي        2012/3/25إس ان م ل ع ام ال ظ ن ال ب
ة      ق واف الديمقراطي الجمهوري. فقد وافقوا العلمانيين م
ادي             ن تامة وصاغوا ميثاقا للمجلس. ولذلك آل من ي
للنظام العلماني الديمقراطي والجمهوري ال يمثل أهل 
مجالس                    ره من ال سوريا سواء هذا المجلس أو غي
مجلس                       يس ال ر رئ ق ي والجـماعات واألشخـاص. ف
المستقيل بأن أهل سوريا يسيرون في ثورتهم بسرعة 
وطني                 م ال سه جل رة وم آبيرة تفوق سرعتهم ألف م
هث         ل ة ت ي العلماني بل آل المجالس التي تتبنى العلمان
ا        ه كون ل وراء الثورة لعلها تكسب تأييد الناس حتى ي
د                       ظام بشار أس وط ن د سق ع ة ب ك ع ك نصيب في ال
م              غرب وعمالؤه ا وال ك ري العلماني، حيث تسعى أم
ظام                دال ن ب ت ى اس ا إل ه ترآيا والجامعة العربية ودول
ا في            ي اس علماني آخر به يكون ناعما في الظاهر وق
كن       ة ول الباطن حيث سيحارب اإلسالم بصورة مبطن
اس              ن وا من إخضاع ال ن يؤخرون استبداله حتى يتمك

للنظام العلماني البديل.
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 المطلوب شرعًا

  المحاسبة ال المعارضة

المبدأ الرأسمالي الديمقراطي مبدأ وضعي، عقيدته (فصل الدين عن الحياة) مناقضة    
شر، ال             ب ول ال للعقيدة اإلسالمية، ونظامه مخالف لنظام اإلسالم، فهو من وضع عق

ة،                    ي ع شري ت ة: ال الث ث طات ال سل يستند إلى وحي اهللا، وإنما يستند إلى الشعب، فالشعب في هذا المبدأ مصدر لل
 والقضائية، والتنفيذية.

اس                                          ن واء ال ة الحت ق وا طري ه، وضع ت ي اس بصالح ن اع ال ن دأ، وإق ب م ذا ال اء ه وحتى يضمن المشرعون بق
دد األحزاب، حيث يصل                      ع ت حوا ب المعارضين، وباسم حرية الرأي التي ينادي بها النظام الديمقراطي، سم
ة األحزاب في صف                          ي ق ظّل ب ان، وت م رل ب بعضها إلى سدة الحكم إن حصلت على أغلبية أصوات مجلس ال
اس       ن ادة ال المعارضة، التي عادًة ما تكون خارج السلطة التنفيذية، وأحزاب المعارضة هذه، هي التي تتولى قي
ة           م حاآ طة ال المعارضين لما يصدر عن السلطة التنفيذية من قوانين أو قرارات أو تصرفات، فتدخل مع السل
ارات                     ة، تحت شع ذي ي ف ن ت طة ال في حوارات ومفاوضات ضمن الدستور، وما ينبثق عنه من صالحيات السل

 مصلحة البلد، والصالح العام، ومجاراة الظروف واألوضاع.

، المقصود منها احتواء وامتصاص      »اللعبة الديمقراطية«فالمعارضة في النظام الرأسمالي، مؤسسة تقتضيها 
 األغلبية. –على حدِّ زعمهم  –التيار المعارض، لتسهيل سنِّ القوانين، وتنفيذ القرارات التي تتبناها 

ا هو            م ه، وإن اف ق فالتيار المعارض الذي يسير في خط معاآس لخط السلطة، مرسوم له أن ال يصطدم معه إلي
ارضة           ع م يوازيه ليسير آل منهما في االتجاه المرسوم له... السلطة تنفذ أعمالها باسم األغلبية المزعومة، وال

صمَّام األمان، فهي خادمة للنظام؛   –آما قالوا   –تقود الرأي اآلخر وتحتويه لتحمي النظام منه... والمعارضة    
 تزّين وجهه القبيح، وتمتص نقمة الساخطين عليه، وُتخمد حماسة المخالفين له.

دول      هذه هي المعارضة بالنسبة للدول الرأسمالية الحقيقية، آبريطانيا، وفرنسا، وأميرآا وغيرها. أّما بالنسبة ل
ا     ه إّن العالم الثالث، ومنها الدول القائمة في العالم اإلسالمي، والتي تدعي الديمقراطية، أو التي ُأجبرت عليها، ف

ا في                    »بيديها المعارضة المشروعة«قد صنعت  ه ة ل ادم كون خ ت ًا، ل ف ي ، وشكلتها بالشكل الذي تريده آّمًا وآ
 بقائها، وفي ادعائها الديمقراطية وحرية الرأي، من أجل تنفيذ ما تطلبه الدول السّيدة منها.

 هذه هي حقيقة المعارضة في النظام الديمقراطي الحقيقي، وفي الديمقراطي المزّيف.
ادة الصواب        أّما المحاسبة، وهي الطريق الشرعي الذي جاء به اإلسالم لتقويم اعوجاج الحاآم، وإعادته إلى ج

ى:        ال ع ال ت ٍة           إن أخطأ أو انحرف عن الطريق المستقيم، وهي مسؤولية األمة أفرادًا وأحزابًا، ق َر ُأمَّ ْي ْم َخ ُت ْن ُآ
ِر          وقال تعالى:  ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر...    ْي َخ ى اْل وَن ِإَل َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُع

مجرد                              َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر...    ان ل ون ك ر، ال ي ك ن م هي عن ال ن واألمر بالمعروف وال
ه،                  ي واه أوامر اهللا ون زام ب ت المعارضة، وهي إظهار عدم الرضا، وإنما يكونان من أجل حمل الحاآم على االل

ه                « :  قال  ي ل ر ع ّي غ م ي دوان، ول ع من رأى سلطانًا جائرًا، مستحًال لُحرم اهللا، حاآمًا في عباد اهللا باإلثم وال

طع   « وقال أيضًا: » بقول أو فعل، آان على اهللا أن يدخله ُمدخله من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يست
ط،              »  فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان ق رضا ف ار عدم ال فالقصد من المحاسبة ليس إظه

ال       ال « : وإنما هو العمل لتغيير ما يراه المحاسب منكرًا، مخالًف لشرع اهللا، بما يستطيعه من قول أو فعل، ق

ه،        ول ب يحقرن أحدآم نفسه، قالوا: يا رسول اهللا، وآيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أّن عليه مقاًال ثم ال يق
نت                اي آ إّي ول: ف ق ي فيقول اهللا عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في آذا وآذا، فيقول: خشية الناس، ف

حق إذا       َفَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني...   واهللا تعالى يقول: »  أحّق أن تخشى ، فال يحلُّ لمسلم أن يسكت عن قول ال
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ا اإلسالم                       ن د وضع ل ق ه، ول وت لزم ذلك، ألن الساآت عن الحق شيطان أخرس، يستحق عذاب اهللا بسبب سك

ى:          ال ع ال ت ي           مقياسًا دقيقًا للمحاسبة، وهو شرع اهللا، وليس العقل أو المصلحة أو األغلبية، ق ْم ِف ُت اَزْع َن ِإْن َت َف
م أو                     َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر...    حاآ زاع مع ال ن م في ال فالتحاآ

ة،         محاسبته يكون مرّده إلى آتاب اهللا وسنة رسوله محمد  ي دول ق ال ي واث ، وليس إلى القوانين الوضعية أو الم

 أو األغلبية البرلمانية.

ة،                والمحاسبة مسؤولية شرعية قد أدرآها الصحابة والمسلمون، فقد حاسبوا رسول اهللا    ي ب دي ح ح ال في صل

 وفي تقسيم غنائم غزوة حنين، وحاسبوا الخلفاء الراشدين من بعده، فهذا أبو بكر الصديق خليفة رسول اهللا      
ول:   » إن أحسنت فأعينوني وغن صدفت فقوموني...   «يخطب المسلمين قائًال:  ق ا أطعت اهللا              «وي وني م ع أطي

هور:     » فيكم، فإذا عصيت اهللا فال طاعة لي عليكم جم ك            «، وهذا أحد المسلمين يقول لعمر أمام ال ي ا ف ن و رأي ل
ه               « فيقول عمر:  »  اعوجاجًا لقّومناه بحّد سيوفنا ف ّد سي ح ، » الحمد اهللا الذي أوجد من ُيقّوم اعوجاج عمر ب

ا،                  ه ة ل م ي ة ال ق حاسب م وهذه امرأة واحدة من المسلمين، تصّوب رأي عمر في تحديد المهور، فاألغلبية في ال
ال أغلب                 و ق ل ون، ف حاسب آثرت أم قلت، وإنما قوة المحاسبة تأتي من قوة الدليل الشرعي الذي يستند إليه الم
اء                ه ن، وإّن إن ي م ل س م ل الحكام ومعهم أغلب النّواب، ودعمتهم وسائل اإلعالم: إّن اليهود ال يضمرون العداوة ل
وال          ذه األق ه ة ل حالة العداوة والحرب معهم، وهم يحتلون أرض المسلمين، جائر، فال قيمة لهذا الرأي، وال قيم

 َلـَتـِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُآوا...ألن فـيـها تـكـذيـبـًا لـقـول رّب العـالـمـيـن:
هؤالء:           َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُآْمولقوله تعالى:  ى ل ال ع ُم       ويقول ت َل ْن َأْظ َم َف

 .ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َآِذًبا َأْو َآذََّب ِبآَياِتِه ِإنَُّه َلا ُيْفِلُح اْلُمْجِرُموَن

ر،         ث ة اآلن أآ والمحاسبة للحكام والتغيير عليهم، آما آانت مطلوبة من المسلمين في دولة الخالفة، هي مطلوب
ة،             ي ة اإلسالم في زمن قد عّم فيه الفساد، وزادت المنكرات، وحيكت فيه الدسائس والمؤامرات، لضرب األم

ن    ومنعها من تحكيم دينها، وإعادة دولة الخالفة. وقد أخبرنا رسولنا محمد   ّي عن هذا الواقع الذي نعيشه، وب
ال        أال « : لنا الموقف الذي نتخذه ُتجاه هذا الواقع الفاسد، لننال العزة في الـدنيا، ورضـوان اهللا في اآلخرة، ق

ه                    اب، أال وإن ت ك وا ال زم أل ان، ف رق ت إن رحى اإلسالم دائرة، فدوروا حيث دار، أال إّن السلطان والقرآن سيف
ا            ل ي ع ف سيولى عليكم أمراء ضالون مضلون، إن اتبعتموهم أضلوآم، وإن خالفتموهم قتلوآم. قالوا: فماذا ن
د                  ذي نفس محم وا ال رسول اهللا؟ قال: آما فعل أصحاب عيسى، شدوا على الخشب، ونشروا بالمناشير، ف

 ».بيده لميتة في سبيل اهللا خيُر من حياة في معصية

م،                                ،فهيا إلى المحاسبة الحقة أيها المسلمون ه ع ات م عالق ع ال ي طب ود، وت ه ي ح مع ال ة الصل زل إليقاف مه
 وإقرارهم على احتالل بالد المسلمين!.
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 األزمة السياسية في مصر وحلها
قت                 25إن الوضع السياسي في مصر بعد ثورة  ظام وأب ن يناير التي أزالت رأس ال

ّد              زال في ش الد ال ي على جسمه ممثال في المجلس األعلى للقوات المسلحة حاآما للب
ن             ي ك ب ذل ة، وآ ي ان وجذب بين القوى السياسية الموجودة سواء أآانت إسالمية أو علم
الد             ب فت ال د وق القوى المدعومة من الغرب ممثلة بالنفوذ األميرآي أو األوروبي، وق

د من                    ان ال ب ك الد، ف ب ل ر ل اآلن في أزمة سياسية أبرز ما فيها إقرار دستور جديد واختيار رئيس جديد أو أمي
 الخروج منها فما هو طريق الخروج ؟

ار حتى        م والجواب على ذلك أن هذه األزمة السياسية ليست أول أزمة تقع فيها مصر فهي منذ أن دخل االستع
ا          ا جذري اليوم وهي في أزمات متالحقة ولن تكون هذه آخر أزمة ما دام العالج هو عالج أزمات وليس عالج
ق                       ا هو طري كون م بل ما دام العالج عالج أزمة منفصال عن عالج البالد، ولهذا فإن السؤال ال يصح أن ي
ة أول                       كون عالج األزم حصل، وي ا ي م الخروج من هذه األزمة، بل يجب أن يكون ما هو العالج الجذري ل
جذري وال         خطوة في عالج ما يحصل في البالد، ولهذا ال يصح أن نفصل عالج األزمة السياسية عن الحل ال

 يصح أن يوضع لها عالج مؤقت إال باعتباره جزءا من الحل الجذري .
ة         ي م ال ع إن منطقة الشرق االوسط آلها ومنها مصر آانت وال زالت تحت يد االستعمار الغربي وبعد الحرب ال
ا إلحالل       ي الثانية استطاعت روسيا وأميرآا أن توجد رأيا عالميا ضد االستعمار بطريقته القديمة، أوجدته روس
طريق     الشيوعية محل الرأسمالية وأوجدته أميرآا لتصفية الدول األوروبية من آسيا وأفريقية لتحل هي محلها ب
حدة                             ت م ات ال والي امت ال ي، ق دول موقف ال آخر، وبعد زوال االتحاد السوفيتي وتفرد الواليات المتحدة في ال
د                                م ة وال ي ة الصحوة اإلسالم واجه ة، في م راطي ق م دي بالترويج للمبدأ الرأسمالي وواجهته السياسية وهي ال
اإلسالمي المتنامي. وفي ظل الدعوة القوية الستئناف الحياة اإلسالمية بإقامة دولة اإلسالم، وبعد حدوث الثورة  
في مصر قام الغرب بالترويج للدولة المدنية لجعلها فكرة طاغية ولضرب المشروع اإلسالمي الذي حان وقته، 
رون                  د من ي ي اد األمر ب ن إس ولهذا فإنه حين حصلت الثورة ولكي ال تخرج األمور عن سيطرة أميرآا قامت ب
بت       الدولة المدنية نموذجا للتطبيق في مصر ولكنهم في خضم الصراع الدولي وفي ظل أجواء الحرية التي عق
شاط في                   ن التخلص من القبضة األمنية المخابراتية التي آانت جاثمة على صدر الشعب في مصر، وعودة ال
ال         ع ت اف ام ب الدعوة لإلسالم آنظام حكم، لم يستطيع المجلس العسكري أن يفرض نموذج الدولة المدنية، وإنما ق
م                                   وة ل ق ام ال ى زم بضون اآلن عل ق من ي أحداث من شأنها صرف أذهان الناس عن المشروع اإلسالمي. ف
كن                       ا ول ه ي ل قبض ع مرء أن ي يستطيعوا أن يقبضوا على زمام السلطة والقوة، فالقوة أداة للتنفيذ سهل على ال
ه وال      السلطة رعاية شؤون تحتاج إلى عقلية حكم ال قوة عضالت، وهكذا إلى أن وصل الحال إلى ما نرى. فإن
ن.            ادي ي م ات في ال شك ستظل البالد سائرة في نفس الطريق تلفها دوامة االعتصامات واالضطرابات والمليوني
ة   لهذا فإن العالج يجب أن يبدأ من الفكرة التي يقوم عليها الحكم وعلى أساس هذه الفكرة يبدأ العالج لهذه األزم

 آخطوة أولى لعالج ما يحصل في مصر.
وإنه من الخطأ أن يطغى على الموقف الخالص من حكم العسكر، فحكم العسكر ليس بأسوأ مما قبله والعسكر    
ة          ق أساسا ال يشكلون قوة سياسية مؤثرة في البالد لوال تأثير الواليات المتحدة في المجلس العسكري وفي طري
األخص                                ن وب ي ي األوروب طة ب ب رت م حرآات واألحزاب ال وذ بعض ال إدارته لشؤون البالد، باإلضافة إلى نف
دول                                             د ال ي م ب حك اء ال ق م، وإب حك ى ال ده اهللا إل ري ذي ي ع وصول اإلسالم ال ن اإلنجليز، وآل ذلك من أجل م
ا             اد م ج ة إي االستعمارية حفاظا على مصالحها في المنطقة وحفاظا على ( إسرائيل )، ومن الخطأ أيضا محاول
ح                ن مصال ي اقض ب ن ت يسمى بالحكومات التوافقية أو حكومة الوحدة الوطنية فإن ذلك ال يلبث أن يكشف عن ال
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الفئات الحاآمة ويؤدى ذلك إلى أزمات سياسية إن لم يؤد إلى أزمة حكم نتيجة الختالف المنطلقات، ولذلك البد 
حل،         ذا ال من العالج الجذرى الذى يوجد حكما منبثقا عن األمة ويكون عالج األزمة الحالية خطوة أولى في ه
نى                    ب م وأن ت ا حك ه ي ل وم ع أي ال بد من إيجاد الفكرة السياسية المتمثلة بالفكرة اإلسالمية التي من شأنها أن يق
عليها أفكار وأن تنبثق عنها أنظمة، ثم بعد االتفاق على هذه الفكرة التي هي فرض من اهللا، وإيجادها في الناس 
ا،         ى أساسه وطغيانها على األجواء يحصل العالج الجذرى، وأن يكون البدء بإيجاد هذه الفكرة إيجاد الحكم عل
ويفسح المجال لها ألن تأخذ طريقها إلى النفوس عن طريق إباحة البحث والتفكير والنقاش ليقرع الرأي بالرأي 
دأ         د ب من غير أن يكون للقوة أي سبيل على فرض الرأي حتى يلتقي جمهرة الناس على الفكرة وحينئذ يكون ق
ة،            ي اس ي ة الس السير في الطريق السوي. هذا هو عالج أزمة الحكم في مصر، وبعالج أزمة الحكم تعالج األزم

 أما ما هي التفصيالت العملية واإلجراءات السياسية التي تتخذ للقيام فإنها آما يلي :ـ
 اإلجراءات العملية  -أوال 

ق     1953: منذ ثورة يوليو سنة  الجيش والقوات المسلحة   -1 م والرؤساء في مصر هم من الجيش وعن طري
يجب أن                     خارج ف دو في ال ع الجيش وصلوا إلى الحكم، والجيش في جملته يرى نفسه أنه حارس البالد من ال
عالج      يكون حارس البالد من النفوذ األجنبي وأن يكون القوة إلى تنفيذ اإلصالح، ولهذا فإن أول إجراء عملي ل
أزمة الحكم يجب أن يكون في الجيش ، فيجب أن يفهم ضباط الجيش في جملتهم وال سيما أصحاب النفوذ منهم 

م،           أن هناك فرقا بين القوة والسلطة،  حه فالقوة أداة للتنفيذ، والسلطة رعاية شؤون الناس والتصرف في مصال
وال يصح الخلط بين القوة والسلطة، وال يصح الجمع بين القوة والسلطة. ولما آان الجيش قوة فإنه ال يصح أن    
ة           وجد ازدواجي ي يتولى السلطة وال بوجه من الوجوه فال يجوز أن يتولى الحكم وال أن يكون من وراء الحكم ف
انت                   الد وآ ب الحكم، ولهذا يجب أن يبعد الجيش عن الحكم في الحال. غير أنه لما آان الجيش حامي حمى ال
ان      ة، وآ البالد محل طمع الدول األجنبية عن طريق بسط نفوذها بواسطة العمالء أو بواسطة السياسة الخارجي
قط        ة ف ذلك يؤثر على مهمة الجيش الدفاعية لذلك ال بد أن يظل الجيش مشرفا على الحكم في السياسة الخارجي
م وألجل أن                حك ى ال أثناء فترة انتقالية لبينما ينبثق الحكم حقيقة عن األمة وتصبح األمة فعال هي المشرفة عل
ي مخلص                يتمكن الجيش من االشراف على الحكم بالنسبة للسياسة الخارجية ال بد أن يوجد مجلس أمن محل
كون                    ة، وهؤالء األعضاء ت دول يس ال على غرار المجلس العسكري مؤلف من عدد من األعضاء برئاسة رئ
أآثريتهم من الجيش، وتكون صالحياته مقتصرة على ما يتعلق بعالقة الدولة بغيرها من الدول األخرى سواء       

 أآانت دوال عربية أو دوال حكامها مسلمون أو أجنبية .
ة أو وجود        الحكم   -2 : فالقيادة ال تكون إال فردية والحكم ال يكون إال فرديا ويستحيل عمليا وجود قيادة جماعي

اء   حكم جماعي، ولهذا يجب أن يكون هناك جرأة لإلقدام على ما هو الواقع وترك ما هو الشكلي واإلسمي، وبن
م        ه كون ل على هذا يتولى الحكم أمير للبالد يكون هو الحاآم ويتولى هو السلطة آلها ويعاونه في ذلك وزراء ت
إن        نفس الصالحيات، إال أنه ال يقوم بعمل إال بعد أن يطلع األمير عليه ال أن يأخذوا إذنا به بل مجرد إطالع ف
ة                اري رت ة أي سك منعه األمير امتنع وإال مضى األمر حسب رأيه واجتهاده، وتوجد إلى جانب ذلك إدارة عام
اقي      عامة يتوالها مدير عام أي سكرتير عام عملها أن تكون واسطة بين األمير رئيس الدولة والوزراء وبين ب
الدوائر تبلغ ما يطلب منها من الحكام ، وترفع للحكام ما يأتي اليها وبهذا يكون قد أوجد جهاز الحكم ، أما باقي 

 الدوائر أو ما يسمى بالوزارات فتبقى على حالها إال أن آل إدارة يتوالها المدير بدل الوزير.
د وجد            مجلس النواب أو الشورى  -3 : اعتاد الناس على مجلس نواب باعتبار أعضائه نوابا عن األمة ، إذ ق

أن االنتخابات هي أقرب وسيلة لمعرفة التمثيل، فترك الناس أن ينتخبوا ممثليهم الذين يراقبون الدولة وإنه وإن   
وم إال               ق مكن أن ي جعل لمجلس النواب صالحية التشريع وصالحية محاسبة الحكام لكن الواقع العملي أنه ال ي
ام،              حك ة ال حاسب م بمحاسبة الحكام مهما آان مجلسا قويا، وحتى المجالس النيابية عند أرقى األمم ال تقوم إال ب
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ادرا       والتشريع إنما يقوم به الفقهاء ورجال القانون، ويضعونه ويهيئونه وتؤخذ موافقة مجلس النواب شكال، ون
واب هو                      ن ه مجلس ال مل ع ا ي ما يغير شيئا له قيمته القانونية، والحكم مستحيل أن يملكه أآثر من واحد وآل م
ه                   ي وا إل رجع ام وأن ي حك ة ال إعطاء الثقة وحجب الثقة وقليال ما يحجب ثقة، ولذلك لم يبق له عمليا إال محاسب
رأي           ة إعطاء ال لالسترشاد برأيه، وما دام هذا هو عمل مجلس النواب فليوجد مجلس للنواب تكون له صالحي
م   والرجوع إليه في الرأي ومحاسبة الحكام، وهذا يصح أن يختار ممن يعرفون بأنهم ممثلون ألحيائهم أو بلدانه
كون         ا ي م ال نقاباتهم أو جمعياتهم، ألن التمثيل للناس في المجتمع أي للناس الذين بينهم عالقات دائمية. وهذا إن
ثال        م تمثيال لألحياء والبلدان فقط ال تمثيال ألفراد فقط، ولهذا ال يكون آمجلس األمة الذي أوجده عبد الناصر م
ظر في شؤون                  ن وى ال ى مست لفالحين وعمال وليس لبلدان وأحياء وممن ال يصلحون للتوآل، وال يصلون إل
اس      ن الناس بل ممن يتخذون شكال للتمثيل، ويجب أن يكون المجلس ممثال للبلدان ومن أهل النظر في شؤون ال
م،               ل ع ن وأهل ال ري ك ف م وفوق ذلك فإنه لما آانت مهمة هذا المجلس مهمة فكرية فإنه يستحق أن يكون جامعًا ال
م                  ل ع ن ومن أهل ال ري ك ف م وهذا ال يتأتى باالنتخاب، لذلك يختار من آل بلد أو من آل حي أبرز من فيه من ال
ه، أي                    ي ل م واإلشراف ع حك دة ال ان س ويشكل منهم مجلس يسمى مجلس خبراء أو أي اسم من األسماء تقوم بم
ام               ة من أحك دول اه ال ن تكون له صالحيات مجلس النواب أو الشورى ومحاسبة الحكام والنظر فيما تريد أن تتب

 الشرع آقوانين .
 اإلجراءات الوقائية  -ثانيا 

ج   إنه من الغباء والسذاجة أن يظن أن الدول األخرى ستترك هذه الدولة تعالج أزمة الحكم عالجا جذريا أو تعال
لف           ل ومخت ي راق حتى األزمة السياسية عالجا ناجحا، بل ال بد أن يتصور دائما أن هذه الدول ستوجد شتى الع
ة       ي ائ الصعوبات للحيلولة دون معالجة أزمة الحكم بل دون معالجة األزمة السياسية، ولذا ال بد من إجراءات وق
ة                ي ائ وق ذه اإلجراءات ال صا، وه تحمي البالد من شرور الدول األخرى لضمان السير بالعالج سيرا ذاتيا مخل

 -تكون آما يلي:
ال                         -1 ف إق ك ب ا وذل ي ا وروس رنس ا وف رآ ي را وأم ت إلغاء التمثيل بين مصر وبين الدول الطامعة فيها وهي إنجل

 سفاراتها وقنصلياتها في مصر وعدم فتح سفارات وقنصليات فيها مهما ترتب على ذلك من نتائج .
 إقفال آل سفارة وآل قنصلية يالحظ لها أي نشاط في البالد سواء أآانت أجنبية أم غير أجنبية . -2
ى                 -3 م عل ائ ق ظن ال ل ال ي فرض اإلقامة الجبرية على السياسيين المعروفين بعمالتهم للدول الكبرى ولو من قب

 األدلة الظنية وذلك طوال الفترة االنتقالية .
 أن يخرج من الجيش آل ضابط قام الدليل الظني على أن له صالت أجنبية أو ميوال لدولة أجنبية . -4
 االمتناع عن أخذ المساعدات والقروض االجنبية سواء أآانت اقتصادية أم عسكرية أو غيرها . -5
 

 االجراءات النظرية الفكرية  -ثالثا 
تى         طات ال ال إنه من الخطأ الظن بأن النهضة تأتي عن طريق األنظمة والقوانين، وهذا الخطأ إنما أتى من المغ
ذا      حملها إلينا الغرب فاقتنعنا بهذه الفكرة وهي النهضة واإلصالح عن طريق األنظمة والقوانين، ومن جراء ه
رن                    ق ا في أواسط ال اعي في أوروب الخطأ سار المسلمون في محاوالت النهضة منذ أن حصل االنقالب الصن
ة                                ظم ق األن أتي عن طري مكن أن ت ة ال ي هضـ ن الثامن عشر حتى اآلن وهم يتعثرون، مع أن الحقيقة أن ال
وجد أي        والقوانين مطلقا، فإن هذه عبارة عن معالجات لألعمال اليومية وهي ال تحدث أي أثر في النفس وال ت
ا       ه ن نهضة أو إصالح، وإنما النهضة تأتي عن طريق فكرة سياسية يقوم عليها الحكم؛ ألن الحكم فكرة تنفيذ وم
تنبثق األنظمة والقوانين، وعليها تبنى جميع أفكار الحياة، فالفساد في الحكم والتأخر في الدولة إنما هو آت من      
الفكرة التي يقوم عليها وهكذا، ولذلك فإن البحث في اإلصالح وفي النهضة ال يصح أن يبحث عنه في األنظمة 
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ى                           هضة وإل ن ى ال طريق إل انت ال ا آ ن والقوانين، وإنما يبحث عنه في الفكرة التي يقوم عليها الحكم، ومن ه
ا             ه ن ق ع ث ب ن اإلصالح هي إيجاد فكرة سياسية يقوم عليها الحكم أو بعبارة أخرى بناء الحكم على عقيدة عقلية ي
األنظمة والقوانين وتكون هي وجهة النظر في الحياة، وما قامت نهضة في الدنيا إال على هذا األساس وال سار 
م        حك ا ال أحد بنهضة وحققها إال سار في هذه الطريق، ومن هنا آان ال بد أن توجد الفكرة في األمة وتقوم عليه
بناء على وجودها في األمة أو في الفئة األقوى في األمة، وحينئذ تحصل النهضة ويوجد اإلصالح، والشعب         

ظري في           ‘ في مصر لديه الفكرة ال ن وضع ال سالمية ولكن ال آفكرة سياسية وإنما هي عنده آفكرة روحية، فال
ا    ه مصر بأنه ال توجد لدى البالد آبالد أية فكرة سياسية بل هي خالية من أي فكرة سياسية وتسيطر على أجوائ
ن                          رار ول ق ت ن يحصل اس ل ارات ف شعارات فقط، وما دامت تسيطر عليها هذه الشعارات أو غيرها من الشع
هضة       ن يحصل اتجاه للنهضة أو إصالح فضال عن أن توجد نهضة أو إصالح. ولهذا فإن االستقرار واالتجاه لل
واإلصالح االتجاه الفعلي يستوجب إيجاد فكرة سياسية في البالد أوال تحتضنها األمة ويقوم عليها الحكم وحينئذ 
م           حك ا ال ه ي يحصل االستقرار وبالتالي تحصل النهضة واإلصالح. والذين يعملون إليجاد فكرة سياسية يبنى عل
م، إذ       ـ الدهـ سيجدون أنفسهم أمام الفكرة اإلسالمية وجها لوجه ولن يجدوا غيرها إذا آانوا مخلصين ألمتهم ولب
اة،     ي ح إن فكرة فصل الدين عن الدولة ال يمكن أن تنبت إال في بالد دينها دين آهنوتي ال يملك حلوال لمشاآل ال
ات        فهي ال يكمن أن تنبت بين المسلمين وال يمكن أن يعتنقوها إال إذا آفروا بالقرآن وآفروا بما جاء فيه من آي
ة،           ي ة أساس اسي ي الحكم والتشريع. فالوضع الذى عليه البالد يقضي بأن تؤخذ الفكرة اإلسالمية بوصفها فكرة س
د                    ي أآ كل ت رار ب ق ت وأن يعمل إليجادها بمفهومها السياسي في األمة ويبنى عليها الحكم وحينئذ سيحصل االس
ك              ى ذل وصول ال ل وستبدأ البالد قطعا السير في طريق النهضة واإلصالح، أما ما هي اإلجراءات التي تتخذ ل

 -فهي آما يلي :
 

عطي                  -1 تي ت ا ال ه ات وم ق تبلور الفكرة اإلسالمية بأفكار أساسية لها واقع ينفذ، ويحرص على أن تبرز فيها م
 الصورة الواضحة عنها.

ة فحسب وال           -2 تطرح هذه الفكرة بين الناس ويطلب إليهم أن يناقشوها بكل صراحة ال بوصفها فكرة روحي
ة                روح هو إدراك الصل ى ال ن بوصفها فكرة سياسية فقط، بل بوصفها فكرة سياسية روحية على اعتبار أن مع
باهللا, ويعمل على أن يشترك في هذا النقاش جميع الناس مهما اختلفت آراؤهم حتى لو آانوا يختلفون فيها حتى    
رة       ك ف ال يتجلى آنهها وتبرز آذلك الناحية السياسية بشكل يضع اإلصبع على واقعها. فال بد أن تحصل القناعة ب
حجة          ل ال اب والثقة بصالحيتها فكرة سياسية يبني عليها الحكم, وهذا إنما يجلبه النقاش واألخذ والرد والحجة مق
ساجد                 م ة وفي ال اف ون وصح دون أي قيد، وتفسح أمام هذا النقاش آل وسائل اإلعالم للناس من إذاعة وتلفزي

 وغيرها.
ة   -3 إبراز الواقع العملي لتطبيق أحكام اإلسالم في االقتصاد والملكيات العامة ورعاية الشؤون لتحصل المقارن

 بين ما آان يطبق سابقا وبين ما يطرحه اإلسالم.
ا                     ه ي ل وم ع ق فوس ي ن ا في ال وبهذه اإلجراءات الثالثة ومن جراء تفاعل الفكرة في نفوس الناس ولمسهم ألثره
الحكم بشكل طبيعي بل حتمي ثم يباشر بعد ذلك بوضع المعالجات لألعمال اليومية من األحكام التي تنبثق عن    

 الفكرة المحددة بأفكار معينة ، أي يباشر بوضع الدستور والقوانين .
ا                       ه ح ب الد، وتصب ب ا في ال ه ل ة آ هذه هي اإلجراءات التي تحقق العالج الجذرى وبها تعالج األزمات السياسي

 مصر نواة دولة اإلسالم القادمة بإذن اهللا، واهللا نسأل أن يجعل ذلك قريبا إنه نعم المولى ونعم النصير.

 
 األستاذ محمد الكرمي
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 باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك  

خالف           ا ي جاء في صحيح اإلمام مسلم في شرح النووي" بتصرف" في " باب وجوب اإلنكار على األمراء فيم
 الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك ".

ْبِن ِمْحَصٍن َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َأنَّ   َة َحدََّثَنا َهدَّاُب ْبُن َخاِلٍد اْلَأْزِديُّ َحدََّثَنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن اْلَحَسِن َعْن َضبَّ

َي               «َقاَل:  َرُسوَل اللَِّه  ْن َرِض ْن َم ِك َم، َوَل ِل َسَتُكوُن ُأَمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َعَرَف َبِرَئ، َوَمْن َأْنَكَر َس

 . »َوَتاَبَع َقاُلوا َأَفَلا ُنَقاِتُلُهْم َقاَل َلا َما َصلَّْوا

َي َوتَ                 «: َقْوُلُه  ْن َرِض ْن َم ِك َم ، َوَل ِل َع ابَ َسَتُكوُن ُأَمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُروَن َفَمْن َعَرَف َفَقْد َبِرَئ َوَمْن َأْنَكَر َس

ا     »َقاُلوا : َأَفَلا ُنَقاِتُلُهْم ؟ َقاَل : َلا ، َما َصلَّْوا   َم َهَذا اْلَحِديُث ِفيِه ُمْعِجَزٌة َظاِهَرٌة ِباْلِإْخَباِر ِباْلُمْسَتْقَبِل ، َوَوَقَع َذِلَك َآ

ْن   «َوِفي الرَِّواَيِة الَِّتي َبْعَدَها :   »َفَمْن َعَرَف َفَقْد َبِرَئ«: . َوَأمَّا َقْوُلُه  َأْخَبَر  َفَمْن َآِرَه َفَقْد َبِرَئ ) َفَأمَّا ِرَواَيُة َم

قِّ       »َفَمْن َآِرَه َفَقْد َبِرَئ«َرَوى ي َح َفَظاِهَرٌة ، َوَمْعَناُه : َمْن َآِرَه َذِلَك اْلُمْنَكَر َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِإْثِمِه َوُعُقوَبِتِه ، َوَهَذا ِف
ِرئَ       «َمْن َلا َيْسَتِطيُع ِإْنَكاَرُه ِبَيِدِه وَلا ِلَساِنِه َفْلَيْكَرْهُه ِبَقْلِبِه ، َوْلَيْبَرأْ. َوَأمَّا َمْن َرَوى  ْد َب َق اُه          »َفَمْن َعَرَف َف َن ْع َم  -َف

َرُه  َفَمْن َعَرَف اْلُمْنَكَر َوَلْم َيْشَتِبْه َعَلْيِه ، َفَقْد َصاَرْت َلُه َطِريٌق ِإَلى اْلَبَراَءِة ِمْن  -َواللَُّه َأْعَلُم  ِإْثِمِه َوُعُقوَبِتِه ِبَأْن ُيَغيِّ

َة             »َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع  «: ِبَيَدْيِه َأْو ِبِلَساِنِه ، َفِإْن َعَجَز َفْلَيْكَرْهُه ِبَقْلِبِه. َوَقْوُلُه   وَب ُق ُع َم َواْل ِإْث َمْعَناُه : وَلِكنَّ اْل

رَِّد السُّ      و َعَلى َمْن َرِضَي َوَتاَبع. َوِفيِه َدِليٌل َعَلى َأنَّ َمْن َعَجَز َعْن ِإَزاَلِة اْلُمْنَكِر َلا َيْأَثُم ِبُمَج ُم               ُك ْأَث ا َي َم ْل ِإنَّ ِت . َب

ا   »َأَفَلا ُنَقاِتُلُهْم ؟ َقاَل : َلا ، َما َصلَّْوا«ِبالرَِّضا ِبِه َأْو ِبَألَّا َيْكَرَهُه ِبَقْلِبِه َأْو ِباْلُمَتاَبَعِة َعَلْيه. َوَأمَّا َقْوُلُه : َفِفيِه َمْعَنى َم
 َقَواِعِد اْلِإْسَلام.ْن َسَبَق َأنَُّه َلا َيُجوُز اْلُخُروُج َعَلى اْلُخَلَفاِء ِبُمَجرَِّد الظُّْلِم َأِو اْلِفْسِق َما َلْم ُيَغيُِّروا َشْيًئا ِم

ه            أيها اإلخوة الكرام إن ا، ف ن س ف : رغم أننا في ذل وهوان ولسنا في عز وتمكين، رغم أننا أصبحنا أشد ظلمًا ألن
ف، أال         يستوجب علينا أن نبحث عن ما يعيدنا لسابق عهدنا، ولعل البداية من هنا، من واقع هذا الحديث الشري
ا           اءه ن ون أب ل ت وهو المعرفة واإلنكار. فإلى متى ستبقى األمة تنظر إلى حكامها وهم يسومونها سوء العذاب، يق
ى          ون عل ذل ويغتصبون نساءها؟ إلى متى ستبقى األمة تنظر إلى أهل سوريا وهم يذبحون ويقتلون ويعذبون وي
واق                      حة وأب ي ب ن حة وال ي ب دي هؤالء الش أيدي الطاغية المجرم وزبانيته؟ أال تبت أيدي هؤالء الطغاة، وتبت أي
ن              ف ع اني ال م ل ع النظام، وتبت أيدي من رضي وتابع من أبناء األمة الذين بدأوا بتجهيز أنفسهم إلعادة النظام ال
ة،     ي ان قبل سقوطه، من خالل طرح القضايا التي ستكون على برنامجهم بعد النظام، آالحكم بالديمقراطية والعلم
م                   ه ائ ة دم رؤي ل ب ب ذات، وق ال وتبت أيدي من رضي وتابع وسكت على دماء المسلمين وعذاباتهم في سوريا ب

 تسيل أنهارا وهو من الساآتين الصامتين.

ا                              : ماذا عساآم تقولون لرسولكم الكريم  أيها المسلمون ام م حك ه م ب ت ل ب م، وق ك ام ى حك روا عل ك ن إذا لم ت

ة           ن ف ع ار ال ك يحكمونكم بديمقراطة وعلمانية، بدل القرآن والسنة النبوية. أم تراآم نسيتم ما جلبته عليكم هذه األف
من ويالت؟ أنسيتم ما حل بكم من مجازر بسببها؟ أذآرآم بفتاة من آوسوفو آانت قد بعثت برسالة، إلى إحدى    
رارا، حتى إن                     ك رارا وت ن م المجالت اإلسالمية تقول فيها:"أنا فتاة مسلمة ومثلي خمسون ألف فتاة، اغتصب
ي،       م إخوت منهن من آثرت االنتحار على الحياة بعد ما جرى بها ، أقول لكم أيها المسلمون يا من تسمون أنفسك

 ماذا ستجيبون اهللا حين يسألكم عن من ادعيتم أنهن أخوات لكم، فهل أنتم إخوتنا فعال؟"

: الدم يهون أمام الشرف والعرض، والرأي الذي عليه الفقهاء أن العرض ُيقدم على النفس، فأي  أيها المسلمون
اك من                        ن ه ا رسول اهللا ف ا اهللا، عذرا ي حاجة لنا بنفوسنا وقد انتهكت أعراضنا من قبل حكامنا؟ نعم رحماك ي
ا            هك أواه ي ت رضي وتابع، وهناك من ولغت أيديهم بدمائنا، فهل يرى أحد معنى لوجوده وقد دنس عرضه وان

 أمة اإلسالم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

 مع الحديث الشريف
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  حـَتـِْمـّيـة ِصـراع الـَحـضـَاَرات

ة،                         م من جه ه م وحضارت ه ن ن ودي ي م ل س م عندما نقول الحوار أو الصراع نعني به ال

ة                         حاول ة أخرى، ومن خبث م م من جه والنصارى ودينهم والرأسماليين وحضارته

ن اإلسالم                        ي ه أي ب ن اإلسالم وأهل ي فصل ب رؤوس الحضارة الرأسمالية ومفكريها ال

ون،       ي اب والمسلمين، فيزعمون أن اإلسالم عظيم ولكن المسلمين متخلفون وبعضهم إره

ون                     حاول م ي ه ن ك وه، ول ق ن ت ة الع ق وهم في نظرتهم لإلسالم آاذبون، فلو آان اإلسالم عظيمًا عندهم على الحقي

ة، أو                       م ل س م ًا من الشعوب ال ب ع تضليل السذج من المسلمين محاولين تخفيف النقمة عليهم عندما يضربون ش

وجودة في               عندما يحاولون نشر مفاهيم حضارتهم بين المسلمين. فهم يعلمون أن العقيدة اإلسالمية ال زالت م

م    ه نفوس المسلمين، وهي قوية عند الغالبية منهم، فإن جاهروا بعدائهم لإلسالم، اسَتْعَدوا المسلمين وأثاروهم، ف

م                   ع ُط ذا ال ن ه ي م ل س م يستعملون هذه الجمل المضللة آسالح لتخدير المسلمين، وللتلبيس عليهم فيبتلع بعض ال

 فيقبل الحوار بالمعنى الذي يطرحه النصارى والرأسماليون، أو يروج له عمالؤهم الفكريون.

ر        م، وخي ه هذه النقول ضـرورية لمعرفة ما يقصد أصحاب فكرة حوار األديان من هذا التعبير فهو اصطالح ل

ول           دل م ا ال ن ما يدلنا على المراد من هذا االصـطالح هو ما يقولونه بألـسـنتهم أو يكتبونه بأقالمهم، إذ ال ينفع ه

 اللغوي. ومن مجموع هذه النقول يمكن أن نبلور مدلول هذا االصطالح بما يلي:

 : التساوي والتكافؤ بين األديان وبين الحضارات، وعدم التفاضل بين دين ودين أو حضارة وحضارة.أوًال

وة                   ب ن ر ل ـ ك ن ن م ي د، وب ي عجبًا لمن يدعي اإلسالم ثم يسوي بين اإلسالم والكفر، وبين اإللحاد والتثليث والتوح

ا   محـمد صلى اهللا عليه وسلم ومؤمن بها، وبين إباحة الربا وتحريمه، وبين حل الخمر وحرمتها، وبين حل الزن

ة                      ي ل ث م احة ال ن إب ي اح، وب ك ن بالتراضي وحرمته، وبين عبادة اهللا سبحانه وعبادة المخلوقات، وبين السفاح وال

ى    وتحريم السحاق واللواط، وبين الخنـزير والتمر. وأعجب منه من يسـكت عن التفضيل فال يفضل التوحيد عل

ى                      وحي عل ر، وال ال اف ك ى ال ن عل الـشـرك، وال الحالل على الحرام، وال الشرع على الطاغوت، وال المؤمـ

الوضـع، وال اإلسالم على سائر األديان، وال القرآن على الكتب المحرفة، وال عبادة الخالق على عبادة الشمس  

ل اإلسالم        والبقر والكواآب. نعوذ باهللا من الفتنة. فالتبعية مرفوضة، والمساواة مرفوضة، والسكوت عن تفضي

 وحضارته على سائر األديان والحضارات مرفوض.

 : قبول اآلخر آما هو، واستكشافه دون إصدار أحكام ضده، بل إدراك ومعرفة ما عنده دون قيد أو شرط.ثانيًا

على الحوار  َوال َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُدال َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن  ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن من استدل بقوله تعالى:
 .َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِآيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َآالَم اللَِّه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه، وبقوله تعالى:مع الكافرين

على الحوار مع المشرآين، فاستدالل غير صحيح وفي غير محله. فسورة (الكافرون) قد أصدرت حكمًا عليهم    

ر رسول اهللا            أخب وهو أنهم آفار وسيظلون على آفرهم ولن يؤمنوا، فقد علم اهللا سبحانه أنهم لن يؤمنوا أبدًا، ف

م           ل د اخرى، ف ع صلى اهللا عليه وسلم بذلك، وأمره ان يبلغهم إياه، وأن يرفض عرضهم بتبادل المعبودين سنة ب

زلت في                   ذه السورة ن مات. وه م يبق مكان للحوار مطلقًا بعد أن أخبر اهللا سبحانه أنهم سيظلون آفارًا حتى ال

َن    رجال بأعيانهم، وصدق اهللا فمنهم من مات ومنهم من قتل ولم يؤمن منهم أحد. وأما قوله تعالى:   َوِإْن َأَحٌد ِم

هذه اآلية ليس فيها دليل على ما يزعمونه من اْلُمْشِرِآيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َآالَم اللَِّه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه

ا       ؤمن وإم الحوار بين متكافئين، فليس فيها داللة على الحوار، بل فيها أمر بإسماع المشرك آالم اهللا، فإما أن ي

 

حَتميِّةُ صِراع 
 احلضارَات
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ه        ن رجى م أن يبلغ مأمنه، فاآلية في مستجير مشرك يريد أن يسأل عن اإلسالم، فيشرح له اإلسالم على وجه ي

م              ؤ دون إصدار حك اف ك دخوله فيه، فليس في اآلية دليل على الحوار لمعرفة ما عنده على سبيل المساواة والت

طلب                          ل ت ده، ب ن ا ع ة م رف ع م ه ل عليه. فاآلية تقرر أنه مشرك فهي تصدر حكمًا بالشرك، وال تطلب محاورت

 إسماعه القرآن. فال وجه لالستدالل بها.

ا هو            ثالثًا ام م ه ل ت : الغرض من الحوار بين الحضارات هو التفاعل إليجاد بديل حضاري أرقى عن طريق اس

ان          ن األدي ي مشترك وإنساني مما يؤدي إلى تقدم الحضارات وازدهارها، ونشر السالم. والغرض من الحوار ب

 هو الحيلولة دون دخول اإلسالم حلبة الصراع.

وهذه المفاهيم آلها تخالف اإلسالم مخالفة تامة، وليس فيها مفهوم واحد له دليل أو شبهة دليل، فهي ليست من     

 اإلسالم، بل آلها تمويه وتضليل، وخطورتها على اإلسالم مؤآدة.

ا أسوأ                                ار ونشر السالم. وم دم واالزده ق ت ى ال دوره إل ؤدي ب استلهام ما هو مشترك بين الحضارات وهذا ي

مْ                          استدالل أحدهم على هذا المفهوم بقوله تعالى:  ُك َن ْي ا َوَب َن َن ْي َواء َب ٍة َس َم َل ى َآ ْوْا ِإَل اَل َع       ُقـْل َيا َأْهـَل اْلِكَتاِب َت
ى        ال ع َواء         فيقول: حوار مع آخرين من موضع أو من منطلق تكافؤ ثم يفسر قوله ت ٍة َس َم َل ى َآ ة      ِإَل م ل ى آ  إل

ة            نحن ال نقول نتحاور إلى آلمتنابيننا  مشترآة م ل . وهذا الفهم لآلية افتراء على اهللا، إذ معنى سواء عدل أي آ
ة، وهو                     رآ ة مشت م ل ى آ م إل عدل وهو ما بينته اآلية الحقًا. وليس في اآلية ال منطوقًا وال مفهومًا أننا ندعوه
د                 ري ه ي بق إال أن م ي قطعًا ال يقصد أن نشترك في الكلمة العدل بدليل قوله: نحن ال نقول نتحاور إلى آلمتنا، فل
د    الحضارة المشترآة. والدعوة إلى التفاعل واستلهام ما هو مشترك بين الحضارات هو إلباس للحق بالباطل وق

ِل                         نهى اهللا عنه أهل الكتاب، فمن باب أولى المسلمون قال تعالى  اِط َب اْل قَّ ِب َح وَن ال ُس ِب ْل َم َت اِب ِل َت ِك َيا َأْهَل اْل
 .وَتْكُتُموَن الَحقَّ وَأنُتْم َتْعَلُموَن

ة      أل بعد أن بينا مرادهم بالحوار بين األديان والحوار بين الحضارات، وغرضهم من هذا الحوار، ننتقل إلى مس
 الصراع بأنواعه المختلفة االقتصادي والفكري والعسكري والسياسي.

 أوجـه صـراع الحضـارات
 الصـراع االقتصـادي-2الصراع الفكـري                                                      -1      

 الصـراع العسـكـري-4الصراع السياسي                                                      -3      

ل                   ي ب هي الصراع ق ت ن ى أن ي إن صراع الحضارات أمر حتمي، آان في الماضي، وهو آائن اليوم وسيبقى إل
الساعة حيث ال تقوم إال على شرار الخلق. فال تغتروا أيها المسلمون بدعاة الحوار الذين يضعون رؤوسهم في   
م             ك ت د صرع ة ق ي الرمال، ويغضون على الذل والهزيمة، وأعدوا للصراع عدته، فإن حضارة الغرب الرأسمال
ة    عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، ولكنها لن تصرعكم فكريًا، فعقيدتكم عزيزة على من يرومها، وهي ال تزال حي
في النفوس، إال أن بعض مفاهيم حضارتكم المتفرعة عن عقيدتكم، قد شابتها بعض الشوائب، ونالها شيء من    
ل،   الغبار، فاعملوا على تنقيتها ونفض الغبار عنها، بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وإياآم ان تقبلوا قوًال بغير دلي
م،              ل ر ع ي غ ون ب ت ف أو تقبلوا قوًال بدليل من غير مجتهد، أو من يخبر عنه، فهذا زمان الرؤساء الجهال، الذين ي
وم          ي م ال فإياآم وإياهم، وابحثوا عن العلماء العاملين المخلصين، وخذوا عنهم دينكم، فإنهم مصابيح الدجى، وه
ار                   ه في األخب ل ا اهللا ورسو قليل. واعلموا أن الغلبة والنصر في نهاية المطاف لإلسالم والمسلمين. بهذا وعدن
القطعية، فثقوا بجميل وعد اهللا، واعملوا لتنصيب خليفتكم، وإقامة جماعتكم على رجل منكم، ليعد العدة ويجمع   
ى          ن عل دي األمة ويرهب العدو ويحفظ البيضة، ويعدل في الرعية، ويقسم بالسوية، ويظهر اهللا على يديه هذا ال

الدين آله ولو آره المشرآون.

 نبذة من آتاب : حتمية صراع الحضارات
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 تـتــمـة... بشار أسد يصف نفسه أنه أفظع من الوحوش، وأنه ليس من جنس البشر

ه                           ان ح ه يغضب اهللا سب ك آل إن ذل ا، ف ه ن وال لعميل وال لمرتبط بدول الغرب الكافر وال لمن يلتمس العون م

وة أن ال                        َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًلاويخالف قوله تعالى:  ق م من أهل ال اءآ ن روا أب وم

ا                ه ي م ف ت زل اهللا ي يتأخروا عن نصرة دينهم وأهلهم، ومروهم أن يبايعوا حزب التحرير بيعة على الحكم بما أن

م               تي ل ر ال اف ك ي ال إنقاذآم وإنقاذ األمة معكم من حكام الجور واإلجرام وَمن وراءهم من دول الغرب الرأسمال

ا            تأُل جهدًا في السعي إلفسادآم وإضاللكم، والعمل على إفقارآم وقتلكم، قال تعالى:   َم َك ِإنَّ وَن ُع اِي َب ِإنَّ الَِّذيَن ُي

ِه              اَهُيَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث َفِإنََّما َيْنُكُث َعَلى َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما َع ي ْؤِت ُي َه َفَس لَّ ُه ال ْي َل َد َع

 .َأْجًرا َعِظيًما
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 تونس تصريَح العلم والخبر -تـتــمـة... حول تقديم حزِب التحرير 

واقف                         م ع ال ي ة وب ازّي ه ت ة من االن ي ال واالنتصار باألّمة.. وهي طريقة خالية من العنف واألعمال الماّدّية، وخ
 واألفكار آبيع السلع واألمتعة، خالية من االستقواء باألعداء البّتة.

اع                          -5 م م واجت ة من حك اّم ع اة ال ي ح تبّنى حزب التحرير من اإلسالم طرحا بديال مفّصال في جميع شؤون ال

ة       ّي ل م ع واقتصاد وتعليم وسياسة خارجّية، طرحا له منطلقاته الفكرّية ومضامينه التشريعّية التفصيلّية ونواحيه ال

ا             ه ّوت ك ق ل م اإلجرائّية ما يحّقق الّرعاية والكفاية والّرفاه على أساس اإلسالم العظيم.. وهي اجتهادات شرعية ت

 من أدّلتها اإلسالمّية ال غير.

ة            وم حك ن في ال وعود على بدء فإّننا في حزب الّتحرير، قّدمنا علما وخبرا للّتسوية اإلدارّية ُنعلم فيه المسؤولي

ا من             ن ل المؤّقتة بعنواننا وقيادّيينا، وإّننا بتقديمنا "العلم والخبر" هذا، ال نطلب إذنا للعمل من أجل ديننا، فقد عم

قبل رغم الطغيان والّظلم، وصبرنا على أذى الظالمين وسجونهم لتحقيق العزة في الدنيا ورضوان من اهللا أآبر 

ا    دن في اآلخرة، وإّنما نطلب أن ُيخّلوا بيننا وبين الّناس، فنحن من أبناء هذه األّمة، أّمة اإلسالم العظيم، وقد عاه

ى وحده،              ال ع ى اهللا ت اهللا على مواصلة السير لتحقيق مشروعنا مشروع إقامة اإلسالم في األرض معتمدين عل

 مستجيرين بجالِلِه وقوَِّته حتى يتحقق وعُد اهللا بإتمام نوره وإظهار دينه الحّق.
 

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُآلِِّه َوَلْو َآِرَه اْلُمْشِرُآون. 

 تـتــمـة... الجالية الباآستانية في المملكة المتحدة تطالب بإزالة النظام الفاسد والسياسيين في باآستان
عل              وا ف ع طي م يست ولكن يلزم أن تعلموا ما يلي، آان أولئك الطغاة أآثر منكم قوة وسلطة في أرضهم ولكنهم ل
م وال             ك روت ع ث طي شيء عندما جاء أمر اهللا سبحانه وتعالى. فاعلموا أن شأنكم شأن الطغاة في الماضي لن تست

 الجيوش وال أنصارآم األجانب على مساعدتكم شيئًا عندما يحّل عليكم غضب اهللا سبحانه وتعالى.

كون                 ن ت ود اإلسالم، ول توقفوا عن قمع الشعب قبل إيقافكم. وفي النهاية، ال شيء يمكنكم القيام به لوقف صع
 أعمالكم سوى مصدر حسرة لكم في الحياة الدنيا واآلخرة.

 بالنيابة عن الجالية الباآستانية في المملكة المتحدة
 حزب التحرير في بريطانيا

 التتمات
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 مشروع دستور دولة الخالفة
ال يحصر قاضي المظالم بشخص واحد   -  89المادة 

ضاة              ن ق ددًا م ن ع ة أن يعي رئيس الدول ل ل ثر ب أو أآ

غ            ا بل الم مهم ع المظ اج رف ا يحت سب م الم ح المظ

عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء ال تكون صالحية        

اٍض واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس                  الحكم إال لق

معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، ولكن   

ر               شارة ليس غير. وهو غي تكون لهم صالحية االست

 ملزم باألخذ برأيهم.

اآم أو           -  90المادة  لمحكمة المظالم حق عزل أي ح

ك              ة، وذل موظف في الدولة، آما لها حق عزل الخليف

 إذا اقتضى إزالة المظلمة هذا العزل.

ادة    ة المظالم صالحية النظر             -  91الم ك محكم تمل

ة             ت متعلق واء أآان الم س ن المظ ة م ة مظلم ي أي ف

ة      ة الخليف بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالف

نى نص من نصوص                 ة بمع شرع، أم متعلق ألحكام ال

ام               ائر األحك انون وس تور والق ي الدس شريع ف الت

ة بفرض           الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلق

 ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.

ادة   س            -  92الم الم مجل ضاء المظ ي ق شترط ف ال ي

ل          دٍع، ب ه، وال وجود م قضاء، وال دعوة المدعى علي

 لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.

ه في       -  93المادة  لكـل إنسـان الحق في أن يوآل عن

سلمًا أم         ان م الخصومة وفي الدفـاع من يشاء سواء أآ

غير مسلم رجًال آان أو امـرأة. وال فـرق في ذلك بين  

ر              ل بأج ل أن يوآَّ وز للوآي ل. ويجـ ل والمـوآِّـ الوآي

 ويستحق األجرة على الموآِّل حسب تراضيهما.

ك صالحيات           -  94المادة  ذي يمل يجوز للشخص ال

ي،        في أي عمل من األعمال الخاصة آالوصي والول

ف،            اآم والموظ ة والح ة آالخليف ال العام أو األعم

ي              ه ف م مقام سب، أن يقي الم والمحت ي المظ وآقاض

ط              دفاع فق صومة وال ي الخ ه ف ًال عن صالحياته وآي

ًا         ة أو حاآم باعتبار آونه وصيًا أو وليًا أو رئيس دول

رق في                سبًا. وال ف أو موظفًا أو قاضي مظالم أو محت

 ذلك بين أن يكون مدعيًا أو مدعى عليه.

ادة   ي         -  95الم ضية الت امالت واألق ود والمع العق

ة، ال ينقضها                ام الخالف ل قي ذها قب أبرمت وانتهى تنفي

ت                د إال إذا آان ن جدي ا م ة وال يحرآه ضاء الخالف ق

 القضية:

د            -أ  لها أثر مستمر مخالف لإلسالم فتحرك من جدي

 على الوجوب.

سلمين   -ب  إذا آانت القضية تتعلق بأذى اإلسالم والم

ة    الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليف

 تحريك هذه القضايا من جديد.

 الجهـاز اإلداري

ادة    م اس           -  96ال ن ح ال ة ومصال دول إدارة شؤون ال

تتوالها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض    

 بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.

ادة    م ر            -  97ال دوائ ح وال ال ص م ة إدارة ال اس ي س

ظام واإلسراع           واإلدارات تقوم على  ن البساطة في ال

.والكفاية فيمن يتولون اإلدارة، في إنجاز األعمال

ادة   ه          -  98الم ر في ة، وتتوف لكل من يحمل التابعي

ر                 ان أو غي سلمًا آ رأة، م ان أو ام ًال آ ة رج الكفاي

مسلم، أن ُيَعيََّن مديرًا ألية مصلحة من المصالح، أو    

 .أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفًا فيها

 ...   يتبع...                                     
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