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ھ            حرك ن ت ك م، ول إردوغان ال تحركھ دماء المسلمین وعذاباتھ
 األوامر األمریكیة فقط

ان      ٣ ك ری ھل یرضى أھل الیمن بمخططات اإلنجلیز واألم
 لتقسیم بالدھم أم یرفضونھا؟

١٨ 

ھل ارتكاب أشنع الجرائم بحق المسلمین أطفاًال   -إلى حزب اهللا 
 ونساء وشیوخًا في سوریا واجب جھادي

 ١٩ مظاھرة للتضامن مع المسلمین الروھینجا  ٤

 ٢٠  بل سیرحل بشار مع نظامھ وُیدفن في مزبلة التاریخ  ٥ !النظام في األردن یقابل جرائم یھود بتعیین سفیر جدید

ا    أمریكا تتحالف مع روسیا لمنع إعادة إقامة الخالفة في سوری
 الشام

ق األصل عن                        ٦ ة صورة طب ی م ن ت ة وال حكومة العدال
 الحكومات السابقة

٢١ 

 ٢٢ من فعالیات حزب التحریر حول العالم  ٨ الكفار الغربیون یخططون للتعدي على أحكام النظام االجتماعي

أمریكا، ألم یشبع حقدك من  -وقفتكم في جمعة  -أیھا المسلمون
 دمنا

 ٢٤ خبر وتعلیق  ٩

 ٢٥ قبضة أخبار  ١٠ خذوا حذَركم -نداٌء إلى الثوار الصادقین في أرض الشام 

اس عداوًة         ..  عاٌر وأيُّ عاٍر ن تلك الرسالة الحمیمّیة إلى أشّد ال
 للذین آمنوا

 ٢٩  َتَبنِّي العلمانیة في الحكم ِرّدة عن اإلسالم: من األرشیف  ١٢

ھ                       اسات ي سی خف ة ال ی ی ن دی  ٣٣ نفائس الثمرات  ١٣تظاھر بوتین باحترام المشاعر ال

 ٣٤ األموال في دولة الخالفة: نبذة من كتاب  ١٥ فلسطین وغزة تحتاج لخلفاء فاتحین ال ألمراء صاغرین

 ٣٥ مشروع دستور دولة الخالفة  ١٦ تھنئٌة ِمْن ِحزِب التحریِر في عیِد األضحى المبارك

ألم یحن الوقت بعُد كي تعملوا على حمایة حیاتكم وأنتم ُتفتنون 
 !في كل عام مرًة بل مرات؟

 ٣٦ الـتــتــمــات  ١٧

     

 محتویات العدد
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 بیان صحفي

 إردوغان ال تحركھ دماء المسلمین وعذاباتھم، ولكن تحركھ األوامر األمریكیة فقط: أیھا المسلمون في سوریا

 
م أھدافًا تقع داخل     ٠٣/١٠/٢٠١٢أعلن رئیس الوزراء التركي رجب طیب إردوغان أن بالده قصفت یوم األربعاء في                  

األراضي السوریة، ردًا على سقوط قذائف داخل أراضیھا مصدرھا سوریا أدت إلى مقتل خمسة مدنیین في قریة                                 
التي قصفت على طول الحدود      ...  ھذا الھجوم استدعى ردًا فوریًا لقواتنا المسلحة        "وقال إردوغان في بیان إن       .  حدودیة

وقال نائب رئیس الوزراء التركي بشیر أتاالي إن الحكومة السوریة اعتذرت عما                ".  أھدافًا تم تحدیدھا بواسطة الرادار     
م أن مندوب سوریا باألمم       ٠٤/١٠/٢٠١٢وقع، ووعدت أن ما حدث لن یتكرر، ھذا في حین وردت األنباء الیوم في                      

 .المتحدة نفى بشدة تقدیم بالده اعتذارًا ألنقرة عن القصف الحدودي
 

إن إردوغان ھذا لن یتدخل إلنقاذ المسلمین في سوریا من منطلق نصرة الحق وإغاثة الملھوف، ولو كان األمر كذلك                            
لفعلھ من قبل ولكنھ ینتظر األمر األمریكي، وھو لن یفعل ذلك إال متى جاءه ھذا األمر، فال یطمعن أحد من إردوغان                             
بأكثر من ذلك، فإنھ ال یختلف عن حكام المسلمین بشيء ولو كان ینطلق من منطلق إسالمي كما یدعي لتساوى عنده                              

 .المسلم في سوریا مع المسلم في تركیا
 

إن إردوغان یمنع الثوار من أن یمتلكوا القوة التي تمكنھم من تغییر النظام، وال یزودھم وال                     :  أیھا المسلمون في سوریا    
یسمح لھم بالتزود بمضادات الطیران وال بمضادات الدروع، ولو فعل لسقط النظام منذ فترة مبكرة من الثورة، ولوفر                         

فكل ما یصیب أھل سوریا      .  على المسلمین في سوریا كل ھذه المآسي والعذابات التي یذوقونھا على مرأى ومسمع منھ                 
 .یرعد ویبرق ولكن ال یمطر: ھذا ھو حجم وحدود تأییده. ال یحركھ، وإنما تحركھ األوامر األمریكیة فقط

 
إننا نحذركم من دور إردوغان في بلدنا كما حذرناكم منھ مرارًا، فقد بات معلومًا أن                        :  أیھا المسلمون في شآم النصر      

ولقد انكشفت كل   .  دوره المنتظر ھو تنفیذ ما تخططھ أمریكا لكي یأتي البدیل على شاكلتھ وشاكلة بشار في العمالة لھا                      
األالعیب السیاسیة المخزیة التي تقوم بھا أمریكا وفرنسا وبریطانیا وأدواتھم من حكام المنطقة، وما ازدیاد سخونة                               
األحداث إال لوضوح الموقف في سوریا، وھو أن النظام انتھى ولم یبق لھ إال بضع طائرات وبضعة أحیاء متناثرة في                         
سوریا یسیطر علیھا، بینما َعَزم أھل الشام على إعادة الخالفة إلى ربوع الشام الغّناء المباركة، مھما بلغت التضحیات،                      

 .فإما حیاة في ظل الخالفة وإما شھادة في سبیل اهللا
 

 .﴾َواللَُّھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُموَن﴿: قال تعالى

 
 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة سوریا

 المھندس ھشام البابا

   I-SY-61-18-024: م                  رقم اإلصدار ٢٠١٢\١٠\٠٤ ھـ         ١٤٣٣ذو القعدة  ١٨

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة سوریا



 ٥١العدد /  ٤الصفحة  مختارات 

٤الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 : إلى حزب اهللا

 !ھل ارتكاب أشنع الجرائم بحق المسلمین أطفاًال ونساء وشیوخًا في سوریا واجب جھادي؟

  
قناة الدعم اإلعالمي    "  قناة المنار "م أقدم حزب اهللا على تشییع ثالثة من مقاتلیھ، نقلت ذلك                   ٢/١٠/٢٠١٢في  

إنھ شیَّع وأھالي بلدة بوداي والجوار جثمان          "وفي بیان على موقعھ اإللكتروني، قال حزب اهللا             .  للمجرم بشار 
وأكدت األنباء المتواترة   ".  الشھید القائد علي حسین ناصیف أبو عباس الذي قضى خالل قیامھ بواجبھ الجھادي              

مقتل القائد المذكور بانفجار لغم وضعھ الثوار في الطریق المؤدي إلى حاجز الزراعة قرب مدینة القصیر                              
الذي كان محاصرًا من قبل الثوار لما یزید عن ثمانیة أیام، وذلك لعلمھم بوجود عناصر لحزب اهللا في الحاجز                      
ونیتھم أسرھم، األمر الذي أجبر حزب اهللا على إرسال أحد قادتھ العسكریین مع تعزیزات من شبیحة األسد                            

 .لفك الحصار ما أوقعھم في الكمین الذي قتل فیھ أیضًا عقید من الجیش األسدي
 

إن التصریح الرسمي الصادر من حزب اهللا لخطر وخطر جدًا، ویجعلنا نعید النظر في منظومة المفاھیم التي                       
. یخوض صراعھ على أساسھا، إذ كشف بما ال یدع مجاًال للشك أن وجھة صراع الحزب لیست على سواء                            

فھو عندما یعلن عن نفسھ أنھ حزب جھادي وأن نصره إلھي، وفي الوقت نفسھ یعلن أن ھذا الذي قتل وھو                                
، "قضى خالل قیامھ بواجبھ الجھادي      "وأنھ  "  شھید"یقاتل المسلمین على أرض سوریا إلى جانب الشبیحة أنھ              

وھل أضحت المشاركة بارتكاب أشنع       !  فھل أصبح قتال المسلمین وقتلھم جھادًا؟       !  فإن ھذا األمر یثیر الدھشة      
الجرائم بحق المسلمین أطفاًال ونساء وشیوخًا في سوریا وبصورة ال یقوم بھا إال الوحوش من بني البشر                                   

: قال تعالى !  وھل دعم النظام السوري العلماني المعادي للدین اإلسالمي ومنع سقوطھ واجب جھادي؟             !  جھادًا؟
 .﴾َما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُموَن﴿

 
إن ما یحدث في بلدنا المبارك لھو بالء وابتالء عظیم یمیز اهللا بھ الخبیث من                               :  أیھا المسلمون في سوریا      

ولقد جاءنا من األحادیث عن آخر الزمان وما فیھ من الفتن ما نشھد الیوم                      .  الطیب، والمنافقین من الصادقین    
مثلھ، وإنھ ال كاشف لما نحن فیھ إال اهللا سبحانھ، واالستمساك بشرعھ، واالقتداء بسنة رسولھ صلى اهللا علیھ                          

َصلَّى ِبَنا َرُسوُل    «:  روى أبو داود في حدیث صحیح عن العرباض بن ساریة قال               .  وسلم والسیر على سیرتھ    
ا اْلُعُیوُن َوَوِجَلْت ِمْنَھا       ْنَھاللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َذاَت َیْوٍم، ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْیَنا َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِلیَغًة َذَرَفْت مِ                              

ُأوِصیُكْم ِبَتْقَوى اللَِّھ َوالسَّْمِع     :  َیا َرُسوَل اللَِّھ َكَأنَّ َھِذِه َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع، َفَماَذا َتْعَھُد ِإَلْیَنا؟ َفَقالَ               :  اْلُقُلوُب، َفَقاَل َقاِئلٌ   
ِتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء اْلَمْھِدیِّیَن    ُسنََّوالطَّاَعِة َوِإْن َعْبًدا َحَبِشیا، َفِإنَُّھ َمْن َیِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسَیَرى اْخِتَلاًفا َكِثیًرا َفَعَلْیُكْم بِ                

ٍة ِبْدَعٌة َوُكلَّ ِبْدَعٍة         َثالرَّاِشِدیَن َتَمسَُّكوا ِبَھا َوَعضُّوا َعَلْیَھا ِبالنََّواِجِذ، َوِإیَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اْلُأُموِر َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحدَ                             
 .»َضَلاَلٌة

 
إننا نعیش الیوم في فتنة سیصیر الناس فیھا إلى فسطاطین كما قال رسول اهللا صلى                  :  أیھا المسلمون في سوریا   

 "فسطاط إیمان ال نفاق فیھ، وفسطاط نفاق ال إیمان فیھ: "اهللا علیھ وسلم
 

 ٣٦التتمة صفحة 
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 ٣٣/٣١   :رقم اإلصدار     م ٢٠١٢/١٠/٠٧  ھـ  ١٤٣٣ذو القعدة  ٢١
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 والیة األردن

 

 بیان صحفي
 

 !النظام في األردن یقابل جرائم یھود بتعیین سفیر جدید
 

لم یتوان النظام في األردن عن تنفیذ اإلشارة التي وجھت لھ بالمسارعة بتعیین سفیر مقیم لھ لدى كیان یھود،                           
متحدیا مشاعر المسلمین في األردن الذي ظھر في الموقف المشرف الذي وقفتھ عشیرة العبیدات بالتبرؤ من                        
السفیر المعیَّن الذي ینتسب لھا إن لم یرفض ھذا التعیین، والذي یعبر عن الموقف الحقیقي ألھل األردن النابع                       

 .من عقیدتھم اإلسالمیة برفض كل أشكال العالقة مع كیان یھود بدءا من اتفاقیة وادي عربة الخیانیة
 

كما أن حبر التعیین لم یجف حتى بدأ النظام باستعمال عبارات اإلدانة واالستنكار اإلعالمي القتحام یھود                                 
لباحات المسجد األقصى، فھل یمكن تصدیق ھذه اإلدانة في الوقت الذي یستجدي فیھ النظام رضا یھود، وال                          

 !یجرؤ على تأخیر تعیین سفیر بالرغم من أن العالقات الدبلوماسیة قائمة لم تتعطل ساعة من نھار بین الكیانین
 

إن ممارسات كیان یھود تجاه أھلنا ومقدساتنا في فلسطین ال تجابھ بالتندید واالستنكار، وعقد االجتماعات                                
الطارئة، والمؤتمرات وإصدار البیانات الختامیة، وإنما تجابھ بإعالن الحرب وتحریك الجیوش الجتثاث یھود                   

 .من أرض فلسطین كل فلسطین ولیس المسجد األقصى فقط
 

فیا أیھا المسلمون، إن أرض فلسطین وبقیة بالد المسلمین المحتلة لم یكن لیسطو علیھا الكفار المستعمرون، لو                    
كان لكم دولة وأمیر یقود جیوشكم تحت لواء اإلسالم، فینتصر لدینكم ویحمي أعراضكم، ویصون أرضكم                             

 !ومقدساتكم، أفما آن لكم أن تبصروا طریق عزتكم
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
 مع روسیا لمنع إعادة إقامة الخالفة في سوریا الشام" تتحالف"أمریكا 

  
ة،        ٢٠١١مارس العام الماضي /منذ آذار م حاك د ال ، والمسلمون في سوریا الشام ثائرون ضد حكامھم، بشار وعائلة األس

د                      ظام األس م ن ي مضت، حك ت ود ال ق من الذین جاءت بھم أمریكا إلى السلطة قبل ما یقارب األربعین عاما، وطوال الع
دعم                       ام ب ى اإلسالم، وق ن دعوا إل ذی سوریا بالكفر من االشتراكیة والرأسمالیة، وقمع الشعب بال رحمة، وخصوصا ال
ي          ي ف ك ری أمریكا في خططھا في المنطقة، سواء أكان ذلك بالتنازل عن ھضبة الجوالن لكیان یھود، أم بدعم الغزو األم
ر                  ی ث ك ردد ال اإلسالم، وی ن ب ی ب احتالل العراق، لذلك تعاظم الغضب بین الناس حتى انفجروا، فنزلوا إلى الشوارع مطال

 .ورفعوا الرایات السوداء واأللویة البیضاء، یتطلعون بذلك إلى قیام دولة الخالفة" الشعب یرید خالفة من جدید"منھم 
 

ت،                  وق ن ال د م زی م ھ ال ت ح ن ولخوف أمریكا الشدید من عودة الخالفة، أطلقت یدي بشار لسحق االنتفاضة بال رحمة، وم
ھ                     ت ح ی ب ت ش ال، وعذب ن واألطف ی ن س حتى دّمر نظام بشار المدن والقرى وذبح عشرات اآلالف، ولم یستثن النساء والم

 .الرجال واغتصبوا النساء واختطفوا األطفال من أحضان أمھاتھم واعتقلوا الشباب
 

د            دی ع ام ال ة الش ی ومع ذلك، فإّن نظام بشار فشل في وقف مسیرة الثورة، وبدأت دعائم نظامھ باالنھیار، وانشق عن طاغ
شرت          ت ة، وان ی من القیادات السیاسیة والعسكریة، فعشرات اآلالف من القوات المسلحة تقف اآلن مع الشعب ضد الطاغ

 .الثورة حتى وصلت إلى معقلي النظام الرئیسین اللذین لطالما تفاخر بالسیطرة علیھما، دمشق وحلب
 

ت         ق ي سب ت ولو كانت أمریكا قادرة على إیجاد بدیل لبشار، لتخلصت منھ كما تخلصت من اآلخرین في البلدان العربیة ال
خوف        ...  الشام في ثورتھا ضد طغاتھم، ولذلك فھي تعطي المھلة وراء المھلة إلى أن تجد البدیل أو تصنعھ ا ال اجسھ وھ

ع            رك م ا تشت جدھ من أن یصل اإلسالم إلى الحكم بإعالن دولة الخالفة، بل ھو ھاجس كل الكفار المستعمرین، ولذلك ت
اطع     ... روسیا في دعم بشار في السر والعلن، حتى وإن اختلفت األسالیب التي یستعملھا كل منھما ق ت وھكذا فإن أمریكا ت

ة                             ي اآلون وسطى ف ا ال ی دان آس ل ي ب طوال ف مع روسیا في الخوف من عودة الخالفة، وقد خاضت روسیا الجوالت ال
ت              ف ال ح ا ت م ا ك ام األخیرة للحیلولة دون عودة الخالفة فیھا، لذلك فقد كان تحالف روسیا مع أمریكا عن طیب خاطر، تم

ا،               .  مع فرنسا وبریطانیا في الحرب العالمیة األولى لمحاربة الخالفة ی حدة وروس ت م ات ال والی ففي اجتماع ضم رئیس ال
ا،         /  في لوس كابوس ٢٠١٢من حزیران  ١٨أوباما وبوتین، في  ي سوری ا ف المكسیك، فتحت أمریكا األبواب أمام روسی

ا          ك ری ھ أم دعم والیوم روسیا تساعد أمریكا عن طریق دعم نظام بشار األسد علنا باالستخبارات والعسكریین، في حین ت
 .من وراء الكوالیس، وتشتري الوقت لنظام بشار أكثر فأكثر

 
رغم       ال وكعادة أمریكا فقد دعت الخونة داخل القیادة العسكریة والسیاسیة في األمة لمساعدتھا في غایتھا، وھذه القیادات ب
ة                خالف ة ال ة دول ام ا وإق من أّن علیھا حشد قوات ما یقرب من ستة مالیین جندي من األمة لمساعدة المسلمین في سوری
ذه                  ارت ھ ت ك، اخ ن ذل دال م في غضون أیام، وتوجیھ الضربة القاضیة للھیمنة األمریكیة على البلدان اإلسالمیة، لكن ب
ى             ة عل ی رك ت ة وال القیادات مساعدة الكفار في حربھم ضد اإلسالم وأھلھ، حیث قامت بتعبئة المخابرات اإلقلیمیة، العربی

 !حد سواء لتبریر المھل لبشار، بل والدفاع عنھ عسكریًا كما تفعل إیران
 

ة                          ان ی ي خ ة ف م ساھ م ي عدم ال وا ف ب رغ أما بالنسبة لحكام باكستان، فإّنھ جریًا وراء مفھوم العبودیة ألمریكا، فإّنھم لم ی
اط                                      ضب ل م ل ادھ ان، واضطھ ت اكس ي ب ة ف خالف ل ن ل ی ل ام ع ل ا ل ھ العصر الكبیرة، وكأنھ لم یكن كافیا لھذه القیادة محاربت
ن                     ذی ن ال صی خل م ن ال ی ی اس ی المخلصین من مثل العمید علي خان، من الذین ینصرون اإلسالم، فضال عن اضطھاد الس

ن                   .  یدعون إلى دولة الخالفة، مثل نفید بت، الناطق الرسمي ل حزب التحریر م م ن م جھ ھ د من دخول أك فھم یسعون للت
ام      ٢٠١٢خالل والئھم ألمریكا وتحالفھا الجدید مع روسیا وبالقدر الذي یستطیعونھ، ففي العشرین من تموز  ، أرسل حك

اسع                             ت ي ال م ف حدة، ث ت م م ال ألم د ل راح جدی ت باكستان على عجل وفدا سیاسیا للتعاون مع روسیا حلیف أمریكا حول اق
ان            ت اكس طرة ب والعشرین من تموز، أرسل الحكام السفیر الباكستاني إلى سوریا للقاء وزیر اإلعالم السوري، وذلك لسی
س                                   ی ارة رئ د زی ع ا، وب ھ ا من خالل ی ا وروس ك ری على التغطیة اإلعالمیة للثورة السوریة وتضلیل الناس عن دور أم

سھ               ) ISI( المخابرات الباكستان  ف ر ن ن الشھ م    ٢٠١٢، زھیر اإلسالم، ألمریكا في األول من أغسطس إلى الثالث م ، ت
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ي                ك ری ف األم حال ت ع ال حشد وكاالت االستخبارات إلجراء حملة دعائیة داخل القوات المسلحة، لتضلیل الجیش عن واق
ة عن                 ٢٠١٢الروسي، ثم في الثالث من تشرین األول  اب ی ا ن ی ى روس ي إل ، أرسلت أمریكا عمیلھا المطیع الجنرال كیان

 .أسیاده لمواصلة تعزیز التحالف األمریكي الروسي
  

 !أیھا المسلمون في باكستان
 

م،            ھ ساعدت م حة ل إن األصوات تتعالى في سوریا من أجل إقامة الخالفة وعلینا أن نمد لھم ید العون بإرسال قواتنا المسل
ُذُل      « وھم سابع أكبر جیش في العالم، ومسلح بأسلحة نوویة، تلبیة لقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ْخ ِرٍئ َی َما ِمِن اْم

ُھ،         َوَجاْمَرًأ ُمْسِلمًا ِعْنَد َمْوِطٍن ُتْنَتَھُك ِفیِھ ُحْرَمُتُھ َوُیْنَتَقُص ِفیِھ ِمْن ِعْرِضِھ ِإالَّ َخَذَلُھ اللَُّھ َعزَّ  َرَت ِھ ُنْص ی لَّ ِفى َمْوِطٍن ُیِحبُّ ِف
ِھ إِ    ٍن               الََّوَما ِمِن اْمِرٍئ َیْنُصُر اْمَرًأ ُمْسِلمًا في َمْوِطٍن ُیْنَتَقُص ِفیِھ ِمْن ِعْرِضِھ َوُیْنَتَھُك ِفیِھ ِمْن ُحْرَمِت ْوِط ى َم ُھ ِف لَّ َرُه ال  َنَص

 رواه أحمد» ُیِحبُّ ِفیِھ ُنْصَرَتُھ
 

ل                    ا، ب ي سوری ن ف ی م ل س م ولكن اعلموا بأّن الخونة داخل القیادة السیاسیة والعسكریة لن یحشدوا قواتنا المسلحة لدعم ال
اع                                ي أي ركن من أصق ة ف ی ك ری ة األم ن م ی ھ ل ن ل على العكس من ذلك فھم على استعداد تام لسفك دماء جنودنا للتمكی
ا من خالل                     ك ری دة أم ساع م داد ل ع المعمورة من العالم، تحت رایة األمم المتحدة أو أي رایة كفر أخرى، وھم على است
م ال                           ھ ن، ف ی م ل س م اع عن اإلسالم وال دف ل تأمین وحمایة قواعدھا وسفاراتھا وخطوط اإلمداد، ولكنھا لن تحرك ساكنا ل
حن                         ا ن ن ی ل ع ان آخر، ف ك ي أي م یكافحون فقط لمنع وصول الخالفة ھنا في باكستان، بل یعبرون البحار لمنع إقامتھا ف
ھ           ی ل ى اهللا ع التحقق من قیام قواتنا المسلحة بدورھا في نصرة أھل الشام فھي عقر دار اإلسالم التي مدحھا الرسول صل

امِ                  ...«رواه الطبراني في الكبیر، و» ُعْقُر َداِر اْلِإْسَلاِم ِبالشَّاِم«وسلم في أحادیثھ  الشَّ ُن ِب َت ِف ُع اْل َق َن َت ی اَن ِح » َأَلا َوِإنَّ اْلِإیَم
ا                     « :  ِلَأيٍّ َذِلَك َیا َرُسوَل اللَِّھ؟ َقاَل:  ، َفُقْلَنا» ُطوَبى ِللشَّاِم«رواه أحمد، وقال أیضا  َھ َت َح ِن ٌة َأْج َط اِس ِن َب َم رَّْح َة ال َك اِئ ِلَأنَّ َمَل

 .، رواه الترمذي»َعَلْیَھا
  

 !یا ضباط القوات المسلحة الباكستانیة
 

قضي اهللا                ى ی ك حت لقد استیقظت األمة اإلسالمیة ولن تعود ثانیة إلى النوم، وھي تقوم بالتضحیة وسوف تستمر في ذل
ف               وق ا ل ودھ ت من جھ أمرا كان مفعوال، وقد تسببت شجاعتھا ومثابرتھا للوصول إلى الحق أن أرعبت أمریكا فضاعف
ي                             ان ی ة ك ت إلزال وق د حان ال ق ا؟ ل ھ دف ى ھ عودة الخالفة، أال یلھمكم ھذا كرجال حرب لمساندة ھذه األمة للوصول إل
غرق             ن یست ر ل وزرداري وحفنة الشبیحة الذین فرطوا في دمائكم وأساءوا استخدام سالحكم وقدراتكم، واعلموا أّن األم
ون           ك ذه، وی م ھ ك إال بضع ساعات إن أعطیتم النصرة إلى حزب التحریر إلقامة الخالفة، ومن ثم یعز المسلمون بنصرت

َك     َطیِّلكم بھا مغفرة وأجر عظیم ﴿َیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُیْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َوَمَساِكَن   ْدٍن َذِل َبًة ِفي َجنَّاِت َع
 .َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَھا َنْصٌر ِمَن اللَِّھ َوَفْتٌح َقِریٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن﴾* اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 

    

 حزب التحریر                                ١٤٣٣ من ذي القعدة  ٢١
 والیــة باكســتان           م                                        ٢٠١٢/١٠/٠٧ الموافق
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 بیان صحفي

 الكفار الغربیون یخططون للتعدي على أحكام النظام االجتماعي
 بتواطؤ من الحكومة وبعض علماء السالطین

  

أن منظمة الیونسیف كشفت عن اتفاق مع الحكومة إلنھاء                    ١٢/١٠/٢٠١٢أوردت صحیفة المجھر الجمعة         
زواج الطفالت؛ والذي اعتبرتھ انتھاكًا لحقوق اإلنسان لتأثیره على جوانب حیاة الفتاة، وأن معظم النساء في                         

سنة، كما اتفقت المنظمة مع الحكومة للقیام بسلسلة أنشطة إلثارة االنتباه حول                ١٨أنحاء السودان یتزوجن قبل     
بینما نظمت وزارة   ).  ھذه حیاتي وھذا حق من حقوقي فلتضعوا حدًا لزواج األطفال            : (ھذه القضیة تحت شعار    

اإلرشاد واألوقاف بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان ندوة حول مخاطر زواج الطفلة، أوردت شبكة                      
تأكید وزیر الدولة بالرعایة والضمان االجتماعي       :  م مقتطفات منھا، أھمھا    ١٥/١٠/٢٠١٢الشروق یوم االثنین     

وأن وزارتھ ستركز جھدھا على محاربة العادات            ...  واھتمام وزارتھ بالطفلة لتمكینھا من أخذ حقوقھا كاملة             
كما دعت رئیسة إدارة مكافحة العنف ضد         .  الضارة، داعیًا ألن تمارس المرأة حقھا في العیش في حیاة كریمة             

 .المرأة لمراجعة قانون األحوال الشخصیة
 

إن حقیقة ھذه الجھود تصب في ما حذرنا منھ سابقًا من مخططات كبیرة تحاك في تحدٍّ صریح ألحكام                           :  أوًال
 .النظام االجتماعي في اإلسالم لحرف المرأة عن تعالیم دینھا

 

إن منظمة الیونسیف، وصندوق األمم المتحدة للسكان قد ُكشف أمرھما وھو عداؤھما السافر لإلنسانیة                       :  ثانیًا
منذ زمن بعید، وما أدل على ذلك من بنود اتفاقیاتھا ومؤتمراتھا مثل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز                         
ضد المرأة، ومؤتمر بكین والقاھرة للسكان، والتي نصت على إباحة الرذیلة، بل العمل على تفشي الشذوذ                              
وتدمیر المجتمعات، فكیف تقوم الحكومة باالتفاق معھما لتنفذ ھذه المنظمات مخططاتھا القذرة في بالد                                     
المسلمین بأنشطة تدس بھا السم في الدسم والمعروف أنھم یطالبون في مواثیقھم بحریة الطفلة وحقھا في                                  
: ممارسة ھذه العالقة في إطار آخر غیر الزواج ومتى شاءت لكنھم یمنعون حالل رب العالمین، قال تعالى                            

للَُّھ َیْعَلُم َوَأْنُتْم ال      َواِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأْن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة                          ﴿

 .﴾َتْعَلُموَن
 

إن فتح باب المجتمع على مصراعیھ لمخططات األعداء وأالعیبھم ُیعّد جریمة كبرى یحاسب اهللا سبحانھ                  :  ثالثًا
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال َیْأُلوَنُكْم َخَباال َودُّوا               ﴿علیھا، ویعذب كل من حاك خیطًا فیھا،         

 .﴾َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِھِھْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم َأْكَبُر
 

 إن العلماء ورثة األنبیاء، فكیف بھم یجتمعون مع ممثلة : رابعًا

 ٢٠١٢/٠٩: رقم اإلصدار        م ٢٠١٢\١٠\١٧ ھـ         ١٤٣٣ذو الحجة  ٠١

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة السودان

 ٣٧التتمة صفحة 
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة سوریا

 

 بیان صحفي
 !"أمریكا، ألم یشبع حقدك من دمنا؟"وقفتكم في جمعة : أیھا المسلمون

 التي تقدَّمت بھا أمریكا" ھدنة العید"ھي وقفة عزٍّ وردٌّ مباشر على 
 

الذي تقدمت بھ أمریكا عبر األخضر              "  ھدنة العید  "في الوقت الذي تتھافت فیھ الدول على تأیید اقتراح                        
اإلبراھیمي المبعوث الدولي لألمم المتحدة وكر التآمر والعدو، الذي ھو اقتراح لتمھید التفاوض مع نظام                                  
الطاغیة من أجل إیجاد حكم انتقالي لمصلحة النظام أكثر منھ حقنًا للدماء كما یدَّعون، وإال فكیف ازدادت                                  

 !مجازر النظام مع مھمة اإلبراھیمي وبخاصة عندما عرض الھدنة؟
 

وفي الوقت الذي تلقَّفت فیھ الدول اإلقلیمیة وجامعة الخزي والخذالن ھذا االقتراح بالتأیید والمباركة، وبعد                             
سرور وانفراج رأس النظام المجرم القاتل بھ، ظنًا منھ أن جرائمھ ستمحى، وأن دورًا لھ أو ألتباعھ سیكون في             

 ...سوریا المستقبل فیتفادى وقوع القصاص علیھ
 

أمریكا، ألم یشبع    "م بجمعة    ٢٠١٢/  ١٩/١٠في ھذا الوقت جاء رد ثوار الشام األبرار في تسمیة یوم الجمعة                   
صفعًة قویة على وجھ أمریكا الكریھ، وعلى نافوخ عمالئھا الذین یتاجرون بعذابات الشعب                 !"  حقدك من دمنا؟  
 : وما مؤامرتھم إال كقولھ سبحانھ. السوري األبّي

 َلَبْیُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو      وِتَمَثُل الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َأْوِلَیاَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْیًتا َوِإنَّ َأْوَھَن اْلُبیُ                         ﴿

 .﴾َكاُنوا َیْعَلُموَن
 

لیدرك !"  أمریكا، ألم یشبع حقدك من دمنا؟      "وإن المتأمل في التسمیة التي اختارھا الثوار األحرار لھذه الجمعة              
مدى الوعي السیاسي الذي وصلت إلیھ ثورة الشباب المؤمن في سوریا، فالتسمیة ال تكشف ما ھو معلوم من                          
عداء أمریكا لألمة وتآمرھا على أھل المنطقة وعمالة األنظمة الدكتاتوریة القمعیة لھا بدعم وإسناد وتغطیة من                   
البیت األبیض فحسب، بل تكشف الحقیقة الصاعقة ألمریكا ولعمالئھا بأن ثوار الشام األبرار یرفضون رفضًا                     
قاطعًا كل المشاریع األمریكیة في المنطقة، وأنھم على وعي بما تخططھ أمریكا وعمالؤھا من مبادرات                                   
ومناورات لاللتفاف على ثورة الشباب المخلصین الذین قصدوا بھا وجھ اهللا، ورفعوا خاللھا رایات رسول اهللا،                  

، وأن أیام الصراع األوروبي األمریكي على بالد المسلمین عامة وبالد الشام خاصة                "لن نركع إال هللا   : "وھتفوا
 .إلى زوال إن شاء اهللا تعالى قریبًا

 

لقد فضحت ثورة الشام أالعیب أمریكا وأوروبا، وادعاءات أوباما وكلینتون، وعداء روسیا والصین، بما في                        
ذلك عمالؤھم من الحكام في جوار الشام وحولھا، بل وداست ھذه الثورة بذلك على مھمة اإلبراھیمي الھزیلة،                     

 .وأنھتھا كما أنھت قبلھا مھمات الدابي وأنان
 

 ٣٨التتمة صفحة 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 خذوا حذَركم: نداٌء إلى الثوار الصادقین في أرض الشام
 إن الكفار المستعمرین، وبخاصة أمریكا، قد جمعوا كیَدھم لیحرفوا ثورَتكم

  
فأھلك الحرث والنسل، وحرق ! تتصاعد ھذه األیام جرائُم بشار طاغیة الشام بالبطش والقتل والتدمیر للبشر والشجر والحجر

فتصیب ...  یتطاول في إجرامھ بالمدافع والدبابات والطائرات، والبرامیل المتفجرة والقنابل العنقودیة                 ...  الزرع والضرع 
في الوقت الذي كانت فیھ ھذه األسلحة خارَج ذھن الطاغیة تجاه كیان یھود المغتصب لفلسطین                  ...  النساء والولدان والشیوخ  

وھو اآلن ُیخرجھا لتفتك     !  وللجوالن، بل كانت مخزَّنًة في جحورھا، ال تكاد ُترى، حتى وطائراُت یھود تحوم فوق قصره                     
 ...!بأناٍس یزعُم أنھم شعبھ

 
وفي الوقت نفِسِھ یتصاعُد أیضًا حدیُث المناوراِت السیاسیة، والصفقاِت الھزلیة، ومؤتمراِت المجلس الوطني في الخارج، ثم      

واستطالِع اآلراء، ودوراٌن من الصباح       !  والماراثوِن الدولي بمبعوٍث أسمَر وأخضر      ...  مؤتمراِت صنائِع النظاِم في الداخل     
ثم إلى حواٍر   ! إلى المساء یتمخُض عن دعوٍة خربٍة للتفاوض من وراء ھدنٍة في العید، وإال استؤنف القتل واإلجرام من جدید

النظام من جانب والثوار من جانب، إلیجاد حكومة انتقالیة یتقاسمھا               :  مضحٍك مبٍك یریدونھ أن یدار بین الجالد والضحیة          
 !الطرفان، وتمحى جریمُة الطاغیة، ویؤمَّن لھ التجوال دون مساءلة أو سؤال

 
إن وحشیَة النظام ظاھرٌة للِعیان، تراھا الدوُل الكبرى والصغرى، ولیست بحاجة إلى استطالٍع لآلراء، ولكنَّ الفاعلین على                      
المسرح یتركونھا تتصاعد عسكریًا، وتتھادى سیاسیًا، وكل ذلك خشیَة أن یمأل الفراَغ بعد سقوط الطاغیة حكُم اإلسالم، فُتقاَم    
الخالفُة في أرض الشام، وھم قد َخَبروا عزة المسلمین وذلة الكفار المستعمرین عندما كان للمسلمین خلیفٌة ُیتقى بھ ویقاتل                          

لھذا اجتمعوا، لیس فقط أمریكا التي ال ترید لعمیلھا الرحیل حتى تجد البدیل أو تصنعھ، بل كذلك أوروبا                                 ...  من ورائھ 
وروسیا والصین والحلفاء واألتباع، رغم اختالف ھذه الدول في المصالح واألطماع، فتلك تدعم النظام بالسر وأخرى بالعلن، 

أما العمالء واألتباع فكلٌّ     ...  وھذه تمھلھ المھلة وراء األخرى، وتلك تمده بالسالح بعد السالح، وثالثة تعرقل أيَّ قرار ضده                  
یسیر خلف سیده، فتركیا تعلن الشرع ذا ضمیر، واألردن تعلن حجابًا ذا خلق، والمجلس الوطني یرحب بطالس ویعّده                               

وقطر والسعودیة تحوم حول الحمى بكثیٍر من المال وقلیٍل من السالح المحسوب حتى ال                    ...  ضربًة للنظام وھو من َرِحِمھِ     
بحجة الممانعة والمقاومة، والنظاُم بعیٌد عنھا      !  یصل إلى المؤمنین الصادقین، وإیران تقاتل مع النظام، وأتباُعھا كذلك یفعلون

 !بعد المشرقین فبئس القرین
 

إنھم اجتمعوا على أھل الشام فقط لمحاربة التكبیرات الھادرة، والھتافات الصارخة التي تعلن عدَم الركوِع إال هللا، وأن الشعب 
ھذه الھتافات كانت تصب في آذان تلك الدول، فجمعتھم الخشیُة من الخالفة، ومن ثم                    ...  یرید الخالفة والحكم بما أنزل اهللا       

ألقوا وراء ظھورھم ما كانوا یتشدقون بھ من ألفاظ الجرائم في حق اإلنسانیة، اإلبادة الجماعیة، المجازر الوحشیة، حقوق                         
كل ھذه ُنِزعت من قوامیسھم، فكل ذلك جائز عندھم، بل ھو واجب لدیھم للحیلولة دون عودة الخالفة إن                                      ...  اإلنسان

َلا َیْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإلا َوَلا ِذمًَّة َوُأوَلِئَك ُھُم ﴿ھكذا ھم الیوم، وقبل الیوم، في كیدھم وحقدھم على اإلسالم وأھلھ ... استطاعوا

 .﴾َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِھِھْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم َأْكَبرَقْد ﴿، ﴾اْلُمْعَتُدوَن

 
نحن ُندرُك أن بینكم قلًة مخدوعًة بثقافة الغرب، مضبوعًة بأفكاره ومفاھیمھ، تقول ما یقول، وتنادي : أیھا الثائرون في سوریا

إنھا قلٌة ال ترید حكم اإلسالم، بل ترید اقتفاء أنظمة               ...  بالدولة المدنیة الدیمقراطیة العلمانیة، التي تفصل الدین عن الحیاة            
إن ھؤالء متبٌر ما ھم فیھ، وال وزن ذا           !  الغرب بُعَجِرھا وُبَجِرھا، فیبقى النظام وضعیًا مع تغییر الوجوه والصنائع واألزالم            

بال لھم، فوزنھم مرھوٌن حیث وجد النظام الفاسد وأسیاده، فإذا انطفأت شعلُة ذلك النظام وأولئك األسیاد، انطفأت شعلُة ھذه                      
 !الفئة، فھي وھم مربوطون في َقَرن
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یحبون :  إنھم مسلمون على أعینھم غشاوة      ...  ونحن ندرك أیضًا أن بینكم فئًة أخرى أكثَر عددًا من تلك القلة، وأثقَل وزناً                     

اإلسالم ویریدون الخالفة، ویعشقون رایة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ولكنھم ال یعلنون ما یحبون ویریدون خشیَة استفزاز 
نذكِّرھم بأنھم  !  ونحن نذكرھم، فلعلھم یبصرون فیعقلوا     !  الدول االستعماریة، وال یرفعون الرایة خشیَة إثارة أدعیاء الوطنیة          

لن یجنوا عنبًا من شوك الغرب الكافر المستعمر، وال من أتباعھ دعاة الوطنیة، بل إنھم مھما راعوا عدَم استفزاز الغرب،                            
وابتعدوا عن إغضابھ، ظنًا منھم أن ھذا یكسبھم عونھ، فإنھم واھمون إال أن یخرجوا من جلدھم، بل ویتركوا دینھم حتى                               

 .﴾َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَیُھوُد َوَلا النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُھْم﴿: یرضى عنھم أعداء اهللا سبحانھ ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم

 
ونحن ندرك كذلك أن الكثرة الكاثرة من بینكم ھم الثائرون الصادقون، المكبِّرون، المنادون بالخالفة، الصادعون بأنھم ال                          

ھؤالء ھم بیضة القبان، وإیاھم ننادي في ھذا البیان، فھم من تتكسر الفتن أمام إیمانھم كما قال صلى اهللا                          ...  یركعون إال هللا  
إنكم أنتم أیھا الثائرون الصادقون من ننادي لتأخذوا          ...  أخرجھ الحاكم »  َأَلا َوِإنَّ اْلِإیَماَن ِإَذا َوَقَعِت اْلِفَتُن ِبالشَّامِ       «:  علیھ وسلم 

ِحذركم، فإن الھجمات علیكم عسكریًا وسیاسیًا ھي لتیأسوا فتقبلوا الجلوس مع النظام وأزالمھ، شرعھ وفرعھ، فال تقعدوا                          
ُھُم اْلَعُدوُّ  ﴿معھم، فھم في الخیانة والعمالة سواء، فھذا النظام وأسیاده ال ُینتج إال خائنًا فاجرًا، عمیًال خائنًا، فحذار ثم حذار                        

 .﴾َفاْحَذْرُھْم َقاَتَلُھُم اللَُّھ َأنَّى ُیْؤَفُكوَن

 
إلیكم أیھا الثائرون الصادقون نتوجھ بھذا البیان في ھذه اللیالي العشر من شھر ذي الحجة المحرم، لتأخذوا ِحذركم، فإن أیة                      
صفقة مع ھذا النظام، حتى وإن زخرفت لتحسین سحنتھا، وُلفَِّت األنظار إلى زینتھا، فإنھا ُتغضب الخالق الذي سالت دماؤكم 
الزكیة من أجلھ سبحانھ، وتمكن النظام من البطش بكم في نھایة األمر، فالغدر من شیم الخونة العمالء، فھم یتربصون بكم                          

ُقْل َھْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإلَّا ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبُكْم            ﴿:  في السر والعلن، فإن كان من تربص، فلیكن كما قال سبحانھ            

، مع أنكم بإذن اهللا لمنصورون ما دمتم على الحق           ﴾َأْن ُیِصیَبُكُم اللَُّھ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِبَأْیِدیَنا َفَتَربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمَتَربُِّصونَ      

فأخلصوا النیة هللا في عملكم، واعقدوا العزم على إقامة الخالفة في سعیكم، وخذوا حذركم من المساومات والتسویات            : ثابتین
 ...والصفقات، وال تقبلوا أثرًا للنظام یبقى، ال شرعھ وال فرعھ

 
إن الرائد ال یكذب أھلھ، وإن حزب التحریر یحذركم وھو ناصح لكم، فھو وأنتم في طلب                  :  أیھا الثوار الصادقون في ثورتھم  

انتقالیة كانت أم دائمیة، برعایة الجامعة العربیة أم المنظمة   : یحذركم من أیة تسویة مع النظام مھما كان اسمھا... الحق سواء
الدولیة، مع رأس النظام أم أطرافھ وأذنابھ، فھم سلسلة من السوء والخیانة، آخٌذ بعضھا برقاب بعض، ال یختلف أولھا عن                         

فال تمكنوھم منكم بحال إال أن َتْقبروا ھذا النظام وأركانھ، وتقیموا الخالفة الراشدة مكانھ، فتكونوا بحق صادقین مع ... آخرھا
اهللا ورسولھ، أوفیاَء للدماء الزكیة التي مألت أرض الشام، حتى ال یكاد یخلو شبٌر فیھا من قطرة دم لشھید أو أثِر أنٍَّة لجریح، 

 .فتفوزوا في الدارین وبشر المؤمنین
 

إن ھجمات النظام المتصاعدة ھي رقصُة المذبوح، وھي دلیل  یأسھ، وأنتم من رحمة اهللا                 :  أیھا الثوار الصادقون في ثورتھم    
ال تیأسون، واعلموا أن النصر مع الصبر، وقد جالدتم النظام بالحق عشرین شھرًا، فاثبتوا ما بقي وھو أقل القلیل، فالنظام قد 
ھوى أو كاد، وھو یراھن على یأسكم قبل أن یھوي في مكان سحیق، فُیصعِّد من ھجماتھ الوحشة، ویصعِّد من صفقاتھ                                   

َفَلا َتِھُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى     ﴿التفاوضیة، فلعلھ یجد لنفسھ مخرجا، فال تمكنوه من ذلك، فیتحرك بعد ال حراك، ویحیا بعد موات                       

 .﴾السَّْلِم َوَأْنُتُم اْلَأْعَلْوَن َواللَُّھ َمَعُكْم َوَلْن َیِتَرُكْم َأْعَماَلُكْم

 
 حزب التحریر                                                                                ١٤٣٣من ذي الحجة  ٠٤

 م  ٢٠١٢/١٠/٢٠الموافق 
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 بیان صحفي

 !تلك الرسالة الحمیمّیة إلى أشّد الناس عداوًة للذین آمنوا.. عاٌر وأيُّ عاٍر
  

إنھا لیست المرة األولى التي ُیَسرِّب فیھا یھود رسالة مرسلة إلیھم من قبل الرئیس مرسي، فقد فعلوا ذلك قبل شھرین عندما                        
سربوا للصحف رسالة تھنئة بعثھا إلى رئیس كیان یھود بمناسبة أعیادھم، وبرغم ما أثارتھ تلك الرسالة في حینھا من                                   
صدمة لجموع المسلمین عامة والمصریین خاصة، وتكذیب إرسالھا أصال، إال أن مستشاري الرئیس مرسي لم یتعلموا من                      
خطأ الرسالة األولى، ولم یستوعبوا أننا في دولة ما بعد الثورة، وأن من أھم أسباب َھبَّة الشعب المصري على المخلوع                               

 !مبارك، كونھ كان سمسارا رخیصا لدولة یھود، فھل یرید رئیس دولة ما بعد الثورة أن یعید على الشعب الكّرة مرة أخرى؟
 

لم یتصور أحٌد داخل مصر أو خارجھا مطلقا أن یخاطب الرئیس مرسي رئیس الكیان الغاصب ألولى القبلتین، وثالث                                 
صدیقكم "ویختمھا بتوقیعھ تحت كلمتي      "  عزیزي وصدیقي العظیم  "الحرمین، ومسرى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالقول           

إن تبریر السید یاسر علي مستشار الرئیس اإلعالمي،          !  رغد العیش   -حسب تعبیر الرسالة  -"  لدولة إسرائیل "متمنیا  "  الوفي
إن صیغة خطابات وزارة الخارجیة المصریة حول تعیین              "و  "  صیغة الخطابات الدبلوماسیة أمر بروتوكولي       "بقولھ إن    

وھو یمثل ثورة جاءت    -، ھو عذر أقبح من ذنب، وما كنا نحب للرئیس مرسى              "السفراء الجدد موحدة ولیس بھا تمییز ألحد       
أن یضع نفسھ في مثل ھذا الموقف             -لنسف سیاسات النظام السابق في التودد إلى یھود ومجاملتھم بكل الكلمات الریائیة                   

 .الحمیمي مع رئیس دولة یھود، الذین ھم أشد الناس عداوة للذین آمنوا
 

، اعتراضا  ٢٢/١٠ولعل في استقالة أحمد الحمراوي، القیادي بجماعة اإلخوان المسلمین باإلسكندریة من الجماعة مساء                       
عاما، لعل في ھذه االستقالة بعض العزاء للناس           ٢٨على ھذا الخطاب إلى شیمون بیریز، بعد عضویتھ التي استمرت نحو              

أن ھناك من ینتقد تصرفات الرئیس ویعترض علیھا من جماعة اإلخوان نفسھا، بعد أن كان الشغل الشاغل ألفراد الجماعة                        
تبریَر كل ما یصدر من الرئیس ولو خالف الحكم الشرعي بشكل واضح، ابتداًء باحترام االتفاقیات الدولیة، ومروًرا بتبریر                      

كنا نظن أن   "لقد قال العضو المستقیل في استقالتھ   ! القرض الربوي من صندوق النقد الدولي، وانتھاًء بتلك الرسالة الفضیحة
حسني مبارك وعصابتھ ھم الخونة والعمالء للصھاینة واألمریكان فقط، ولكن تبین لنا اآلن أن دائرة الخیانة أعم وأشمل،                          

 ".فإذا كان حسني مبارك ھو كنز إسرائیل فإن مرسي ھو الصدیق الوفي للصھاینة حسبما سطر بیمینھ
 

یتبادل معھ التھاني بالكؤوس     -كلمة أخیرة نقولھا للرئیس مرسي، ألم یكن ینبغي بدًلا من إرسال سفیر لھذا الكیان الغاصب                      
لقد كان الناس یتوقعون من مصر الثورة إغالق السفارة اإلسرائیلیة في                  !  أن ترسل لھ جیش صالح الدین؟          -!!المرفوعة

 .القاھرة، وإلغاء اتفاقات كامب دیفید وأن تعید لمصر ھیبتھا وكرامتھا ودورھا القیادي في المنطقة والعالم
 

 .﴾ُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقَِّفَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَیاَء ُتْلُقوَن ِإَلْیِھْم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َك﴿
 

 شریف زاید
 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر

 ٤١/١٢: رقم اإلصدار                       م٢٠١٢/١٠/٢٢ ھـ          ١٤٣٣من ذي الحجة  ٠٦

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة مصر



 ٥١العدد /  ١٣الصفحة  مختارات 

١٣الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

تظاھر بوتین باحترام المشاعر الدینیة ال یخفي سیاساتھ المعادیة لإلسالم والمسلمین واضطھاد حكومتھ 
 الروسیة العلمانیة المتطرفة للمسلمین

 )مترجم(
 

تحقیقًا حول حظر      )  ذا موسكو تایمز الروسیة        (م نشرت صحیفة         ٢٠١٢-١٠-٢٢في یوم االثنین الموافق           
حیث ذكرت رویترز وغیرھا من          ٢٠١٢أكتوبر  /تشرین األول   ١٨الحجاب وتصریحات بوتین في الخمیس          

وكاالت األنباء، أن الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین علق على حظر الحجاب األخیر في المدارس الروسیة في                  
. یجب علینا أن نحرص على احترام المشاعر الدینیة لدى الناس                    "منطقة ستافروبول جنوب البالد بالقول،            

على الرغم من ذلك، إننا      "، مضیفا   "وعلى الدولة إظھار ھذا عبر أنشطتھا، وفي أدق التفاصیل، في كل شيء               
واقترح نموذج الدول األوروبیة التي تنفذ نظام الزي            ."  دولة علمانیة ویجب علینا أن ننطلق من ھذا األساس             

الموحد في المدارس وتمنع ارتداء الزي الدیني، وقدمھ كنموذج یجب أن ُیحتذى في المدارس الروسیة كعالج                     
ھذا وقد فسرت وسائل اإلعالم الروسیة وغیر الروسیة تصریحاتھ على أنھا               .  اللتزام الطالبات بارتداء الخمار    

وإن موقفھ ھذا یحاكي موقف الدول األخرى العلمانیة              .  دعم مفتوح لحظر الحجاب في المدارس في روسیا             
المتطرفة مثل فرنسا وبلجیكا وألمانیا وكندا وتركیا وأوزبكستان التي فرضت أیضا حظر الحجاب أو النقاب                         

 .في مجتمعاتھا
 

وقد علقت الدكتورة نسرین نواز عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر على تصریحات السید                            
 :بوتین قائلة

 
إن النفاق الفاضح والكذب الصارخ واضحان جلّیان من دعوة بوتین للدولة الروسیة إلظھار احترام المعتقدات              "

الدینیة لمواطنیھا، األمر الذي یبدو مذھًال إذا أخذنا بعین االعتبار أن ھذه الدولة ھي ذاتھا التي لدیھا سجل                                 
على .  طویل في إتباع سیاسات قمعیة مستبدة ضد األقلیات المسلمة، كما أكد ذلك معھد حقوق اإلنسان الروسي                  

مدى السنوات القلیلة الماضیة، فقد تعرضت النساء المسلمات من أقارب حملة الدعوة للمضایقة والسجن                                 
واالعتداء والتھدید بالسكاكین من قبل أجھزة األمن الروسیة التي اتبعت ھذه األسالیب للضغط على أقربائھن                       

نقل   -"مكافحة التطرف "في إطار سیاسة الدولة الروسیة في           -وقد تم   .  الرجال حتى یتركوا واجبھم اإلسالمي     
اآلن، وكأن  "  المعاداة لإلسالم "أطفال بعضھن إلى دور األیتام، ومكافحة التطرف ھو االسم المستعار لسیاسات             

بوتین لم یكتف باضطھاد المسلمات البریئات بل تطلع الستبعاد الفتیات المسلمات التقیات من المدارس                                       
وھذه محاولة لمحاربة اإلقبال المتزاید على         .  الروسیة اللواتي كان جرمھن الوحید ھو التقید باللباس الشرعي             

 ".االلتزام باإلسالم من قبل مسلمات روسیا والسعي إلرغامھن على تبني المعتقدات العلمانیة الضالة
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 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر



 ٥١العدد /  ١٤الصفحة  مختارات 

١٤الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
على الرغم من الحدیث عن احترام المعتقدات الدینیة، فإن بوتین یؤید في الوقت نفسھ تدني مستوى الفتیات                          "

فإنھ یتفاخر بالمقومات     .  المسلمات بسبب حرمانھن من فرصة التعلیم ألنھن التزمن بأحكام الشرع الحنیف                      
العلمانیة لدولتھ، في الوقت الذي أثبت ھذا الفكُر مرارا وتكرارا تعصَُّبھ ضد األقلیات الدینیة وفشلھ في مجال                         

ولقد فھمت  .  تحقیق حقوق الجمیع، ویظھر ھذا في حظر الحجاب والنقاب، وحظر بناء المآذن في دول علمانیة                 
في الدول العلمانیة ھو امتیاز فقط ألولئك الذین یؤمنون                          "  االحترام"المرأة المسلمة وبوضوح أن نیل                

بمعتقداتھا، في حین أن التھمیش والوصم والتمییز ھو الخیار الوحید المطروح ألولئك الملتزمین بدینھم وھذا                      
فإن ھذا الفكر فاقد ومنذ زمن طویل لكیفیة تنظیم مجتمعات عادلة ونزیھة                      .  ھو المتوقع من النظام العلماني       

 ".ومنسجمة
 
وعالوة على ذلك، كیف یجرؤ السید بوتین على التحدث عن احترام المشاعر الدینیة للمرأة المسلمة في حین                      "

أن حكومتھ تنتھج سیاسة داخلیة وخارجیة قائمة على ترویع المسلمات البریئات في الشیشان وتؤید القتل                                  
الجماعي من قبل الجزار بشار ِلَبنات ھذه األمة في سوریا اللواتي ال رغبة لھن سوى العیش بكرامة في ظل                           

 ".نظام اإلسالم
 
ثم ماذا قدم النظام العلماني الذي یحتفل بھ بوتین للنساء الروسیات؟ إن المرأة الروسیة تتعرض لالستغالل                            "

وقد خلقت القیم العلمانیة اللیبرالیة التي تروج لھا الحكومة الروسیة                  .  واالتجار والعنف والتمییز في األجور       
ھویة اجتماعیة مشوھة للمرأة حیث ینظر إلیھا باعتبارھا مجرد متعة لالستخدام والتخلص منھا مثل أي سلعة                      

أما العلمانیون الذین یتمتعون بكیل التھم لإلسالم مدعین أنھ قمع المرأة فإنھم یتجاھلون النظر                .  اقتصادیة أخرى 
حولھم، ویأبون االعتراف أنھ لیس اإلسالم الذي جرد الفتیات المسلمات من التعلیم وحرمھن من حقوقھن                               

 ".األساسیة بل ھي األنظمة العلمانیة المتطرفة وتحكم المتعصبین اللیبرالیین َمن فعل ذلك بالنساء المسلمات
 

أما بالنسبة للنساء في حزب التحریر، فإننا ندعو أخواتنا الكریمات المخلصات في روسیا للتمسك بدینھن                               "
ال تَدْعَن أي مجال للضغط علیكن          .  وزّیھن اإلسالمي الذي یجسد قیمًا نبیلة وحمیدة ومعاني الحیاء والكرامة                
فإن ھذه جملة من السیاسات الفاشلة      .  ومنعكن من طاعة الخالق بحظر الحجاب أو أي إجراء آخر معاٍد لإلسالم            

الیائسة، والتكتیكات التي تستخدمھا دولة تدرك أنھا غیر قادرة على زعزعة العقیدة الفكریة للمسلمین أو                                  
فارفضن ھذه المعتقدات العلمانیة الخاطئة واثُبتن على معتقداتكن           .  انتزاع حبھم النقي الخالص للدین اإلسالمي       

واعملن جاّداٍت   .  اإلسالمیة والتزمن باألحكام الشرعیة، متیقناٍت من رضوان اهللا تعالى خالق الكون ومدبره                     
إلقامة دولة الخالفة التي ستعشن تحت ظلھا فخورات بھذا الزي الشرعي وتطبقن فیھا أحكام دینكن في بیئة                           

 ".من األمن واالحترام الحقیقي
 

ًة ُثمَّ ُیْغَلُبوَن ۗ  َحْسَر وا ُینِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِلَیُصدُّوا َعن َسِبیِل اللَّـِھ ۚ َفَسُینِفُقوَنَھا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْیِھْم ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُر﴿

 ﴾وَن وا ِإَلىٰ َجَھنََّم ُیْحَشُر َوالَِّذیَن َكَفُر

 
 نسرین نواز. د

 عضو المكتب المركزي لحزب التحریر



 ٥١العدد /  ١٥الصفحة  مختارات 

١٥الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 فلسطین وغزة تحتاج لخلفاء فاتحین ال ألمراء صاغرین
 

على وقع غارات یھود وقصفھم وقتلھم ألھل غزة وتحت سماء تكاد ال تخلو ساعة من طائرات یھود وغربان                       
موتھم، وصل أمیر قطر وزوجتھ ووزیر خارجیتھ إلى أرض غزة یوم أمس الثالثاء، تحمیھ طائرات یھود في                     
السماء، وأجھزة أمنیة وسلطة رفعت رایات وأعالم سایكس بیكو التي تفرق وال تجمع، وھم یھتفون بالناس أن                    

 !رحبوا بأمیر قطر ووفده وإعماره المتأخر أعواما
 

استقبل ھذا األمیر بحفاوة وفرق تشریفات تذكر بصورة الزعماء الطواغیت الذین بادوا وھم یحولون جیوشھم                    
إلى فرق استعراض بینما یھود في مأمن منھم، وعلى مرمى حجر من األمیر یھود أخّلاؤه الذین لم یستحي                               

 .یوما من إقامة العالقات والجلوس والتطبیع معھم
، وكأن ذلك األمیر جاء غزة وفلسطین            !لقد صورت سلطة حماس تلك الزیارة بأنھا فتح كبیر ویوم تاریخي                  

فاتحًا ومحررًا وھو الذي فتح بالده ممرات وقواعد لقوات أمریكا تصب من خاللھا الحمم على رؤوس                                       
 .المسلمین في كل مكان

 
لقد اختزلت سلطة حماس ما تریده من أمتھا بالمطالبة بحشد األموال بدل حشد الجیوش، تماما كما صنع خالد                        
مشعل في مؤتمر قمة قطر أیام العدوان على غزة حینما قال للزعماء ال نطالبكم بتحریك الجیوش بل نرید                                
منكم التأیید والدعم، فتحولت قضیة فلسطین من قضیة جھاد وقتال لیھود، إلى قضیة سلطة ربحیة تعتاش على                    

 .التسول باسم دعم أھل فلسطین بینما ھي أضحت عبًئا یضاف علیھم
 

لقد دعم أمیر قطر ثوار لیبیا بالسالح، بل وأرسل جنوده نصرة لھم تحت قیادة الناتو، ودعم بعض الناس في                            
سوریا لحرف الثورة عن مسارھا خوفا من استالم المخلصین للحكم وتطبیق اإلسالم في دولة الخالفة، فھل                          

 !یجرؤ ذلك األمیر على إرسال قواتھ نصرة لفلسطین وھو الذي اتخذ من یھود أحبة وأخالء؟
 

إن ھؤالء الحكام المطبعین مع یھود والمنفذین لخطط الغرب أمریكا وأوروبا ال یعبرون عن أمانیكم وال عن                         
تطلعاتكم بتحریر فلسطین كل فلسطین، وكذلك السلطة بشقیھا في غزة ورام اهللا ال تمثلكم، فأھل فلسطین إنما                        
یعبر عنھم من یتحدث عن ھمومھم وتطلعاتھم في التحرر والعزة ویعمل على تحریك الجیوش تجاه فلسطین                         

 .لتحررھا بالكامل من براثن االحتالل الیھودي الغاشم
 

 إن فلسطین تحتاج إلى خلفاء فاتحین بجیوشھم ال إلى أمراء یدخلونھا بأموالھم صاغرین، 
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 ٣٦التتمة صفحة 
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 بیان صحفي
 تھنئٌة ِمْن ِحزِب التحریِر في عیِد األضحى المبارك

 اُهللا أكبُر،،، اُهللا أكبُر،،، اُهللا أكبر،،، ال إلھ إال اهللا،،، اُهللا أكبُر،،، اُهللا أكبر،
 وِهللا الحمد

 

وعلى َمْن َتِبَعُھ فتَرسََّم ُخطاه، فجعَل       ..  الحمُد ِهللا والصالُة والسالُم على رسوِل اِهللا وعلى آِلھ وَصْحِبِھ وَمْن وااله             
 ..العقیدَة اإلسالمیَة أساسًا ِلِفْكَرِتِھ واألحكاَم الشرعّیَة ِمقیاسًا ألعماِلِھ وَمصدرًا ألحكاِمِھ، أّما بعد

 

 ...أیُّھا المسلموَن في كلِّ مكان
 

یسرُّنا في المكتِب اإلعالميِّ المركزيِّ لحزِب التحریِر أن ننُقَل لألمِة اإلسالمیة جمعاء، تھنئَة أمیِر حزِب                                 
التحریر، العالِم عطاِء بِن خلیٍل أبو الرَّشَتة حفظُھ اُهللا تعالى ِبِعیِد األضحى المبارك، كما ویسرُّنا أن ننُقَل تھِنَئَتُھ                      
لشباِب وشاّباِت حزِب التحریر الذین یصلون لیلھم بنھارھم في مقارعتھم ألنظمة العھد الجبري، وكفاحھم                              

 .إلعالء كلمة اهللا بإقامة دولة الخالفة التي بشر بھا عبد اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم
 

لقد تضّرعنا العام الماضي إلى الحّي القیوم أن یكرمنا بإقامة الخالفة الراشدة وھا نحن نشھد ھذه األیام سقوط                        
 .طاغیة الشام

 

إن ما تشھده ثورة الشام من تآمر اللیل والنھار من قبل الدول الغربیة وعلى رأسھا أمریكا وتواطؤھم مع سفاح                      
دمشق في سفك الدم الحرام جھارا نھارا مستخدما كل ما في یده من وسائل القتل والدمار لیدل داللة بالغة على                      

ولو خضع أھلنا    .  تخوف قادة الغرب، وأذنابھم من حكام المسلمین، من تمخض ثورة الشام عن دولة الخالفة                    
في الشام إلمالءآت أمریكا وعمالئھا إذْن لتمّكنت من فرض كرزاي آخر أو طنطاوي آخر یوّجھ الثورة في                            

ولتمّكن دعاة المجلس األمریكي المسمى بالوطني من دخول قصر المھاجرین، بوصفھم                 ...  الوجھة األمریكیة 
ولكن كشف ثوار الشام في الجمعة             ...أمناء على ثورة الشام، وما ھم إال صنیعة النظام التركي األمریكي                       

 .عن وعیھم على حقیقة المكر األمریكي" ألم یشبع حقدك من دمائنا.. أمریكا"األخیرة التي كان عنوانھا 
 

إننا إذ نھنئ األمة كافة بعید األضحى المبارك نغتنم ھذه الفرصة لنذكر المسلمین جمیعا وأولھم قادة وضباط                          
الجیوش وأصحاب القوة والقدرة على التغییر، نذكرھم بالواجب الشرعي في نصرة إخوانھم وأھلھم في الشام                      

ونبشر أھلنا في الشام بنصر اهللا الموعود، ولیخلصوا         ...  التي وصفھا الرسول المصطفى بأنھا عقر دار اإلسالم        
 .النصر أو الشھادة: تضحیاتھم في سبیل مرضاتھ فیفوزوا بإحدى الحسنیین

وإني إذ َأْنُقَل لكم ولألّمِة اإلسالمیِة تھِنَئَة َرِئیِس المكتِب اإلعالميِّ المركزيِّ لحزِب التحریِر وجمیِع العاِمِلیَن                          
فیھ، أتضرع إلى المولى عز وجل أْن یْأِتَي العیُد القادُم واألمُة اإلسالمّیُة تعیُش في ظلِّ رایِة الُعقاب، وأْن تكوَن              

 قد توحََّدْت وانتَصَرْت وَعزَّْت بإْذِن اهللا، وعاَدْت تَتَربَُّع مرَكَز الّصدارِة، 

 ھـ32/1433: رقم اإلصدار م ٢٠١٢\١٠\٢٦ ھـ         ١٤٣٣ذو الحجة  ١٠

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر

 ٣٧التتمة صفحة 



 ٥١العدد /  ١٧الصفحة  مختارات 

١٧الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 ١٦/١٤٣٣   :رقم اإلصدار     م ٢٠١٢/١٠/٢٩  ھـ  ١٤٣٣ذو الحجة  ١٣

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 شرق أفریقیا

 

 بیان صحفي
 !ألم یحن الوقت بعُد كي تعملوا على حمایة حیاتكم وأنتم ُتفتنون في كل عام مرًة بل مرات؟

 "مترجم"
 

بعد مرور أیام قلیلة على تمریر مشروع قانون مكافحة اإلرھاب، شعر المسلمون بآثاره علیھم، حیث قتلت                             
م، وكان أحد       ٢٠١٢أكتوبر/  الشرطة النظامیة شخصین، السبت في الثامن والعشرین من تشرین األول                            

الضحیتین، عمر فرج، ابن األربعة واألربعین عاما، والذي كان معروفا في مومباسا بتالوتھ العطرة للقرآن                         
الكریم، حیث تم قتلھ بوحشیة، فقد ُأطلقت النار على رأسھ ثم ألقیت جثتھ من النافذة لیبعثر دماغھ في أرجاء                              

كما أصیبت زوجتھ بجروح خطیرة، وقد داھمت الشرطة منزلھ بطریقة ھمجیة، حیث كسروا الباب                       !  المكان
 .وألقوا بقنابل مسیلة للدموع، وظلت آثار الغاز حتى الساعة العاشرة صباحا

 

 :شرق أفریقیا یوضح ما یلي/ وبعد ھذا الحدث البربري، فإّن حزب التحریر
إّن الشر الذي ُیرتكب ضد إخواننا والذین من قبلھم یدلل على واقع قانون مكافحة اإلرھاب الھمجي                                        -١

والوحشي، وھو الذي جعل المسلمین یعیشون في خوف شدید في ھذا البلد، وباتوا وكأنھم الجئون في بلد                                  
كما أّن ھذه الجرائم التي تزداد یوما بعد یوم تنتھك حقوق اإلنسان وتتعارض مع أحكام القضاء في                              !  أجنبي

كینیا، وھو إشارة واضحة إلى أّن ھذا القانون ینطوي على التمییز بین المواطنین، فھو یستھدف المسلمین،                             
ولم تستنكر ھذه الجریمة لغایة اآلن أيُّ جماعة وال حتى جماعة حقوق                !  بینما یزعم أّنھ للحرب على اإلرھاب       

اإلنسان وال أي مؤسسة إعالمیة، فإن لم تكن المؤسسات اإلعالمیة قد ساعدت الحكومة في ھذه الحرب الخفیة                    
 .ضد المسلمین، فإّن الحكومة قد أسكتت من ترید منھا

 

من الواضح اآلن أّن الحرب على اإلرھاب قد اتخذت منعطفا جدیدا، وھو استخدام القوة ضد من تسمیھم                           -٢
بدال من إتباع األسالیب السابقة من خالل مالحقتھم قضائیا، وینبغي أن نتذكر أّن العدید من              " اإلرھابیین"الدولة 

المسلمین قد فقدوا حیاتھم على الرغم من وجود قضایا ضدھم معلقة في المحكمة، والشيء المحزن ھو أّنھ                              
 .لغایة اآلن لم تقم وكاالت االستخبارات بكشف الذي یقف وراء قتل المسلمین في كل مرة

 

لقد كان تمریر ھذا القانون نتیجة لضغوط من الدول الغربیة وخاصة أمریكا، وللتذكیر فإّنھ قبل أیام عدة                              -٣
 من سّن ھذا القانون، وجھت أمریكا تحذیرا لكینیا بأّنھا تخاطر بخسارة ملیارات الدوالرات المودعة في البنوك 

 

األمریكیة إن لم یتم تمریر مشروع القانون، لذلك وألّن الحكام ال یجرؤون على معصیة أمریكا، فقد كان                                    
ولكن من المستغرب أّن من        !  متوقعا أن تمرر كینیا على عجل مشروع القانون لتجعل من المسلمین ضحیة                    

یسّمون أنفسھم بقادة المدافعین عن اإلسالم ومن الذین شاركوا في االجتماع األخیر قد ساھموا في إصدار ھذا                       
 !القانون الجائر

 ٣٨التتمة صفحة  



 ٥١العدد /  ١٨الصفحة  مختارات 

١٨الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 
 ھل یرضى أھل الیمن بمخططات اإلنجلیز واألمریكان لتقسیم بالدھم أم یرفضونھا؟

 
أكتوبر الجاري في عددھا     /تشرین أول   ٣٠أوردت صحیفة أخبار الیوم الیومیة الصادرة في الیمن یوم الثالثاء              

الحسني یكشف عن جھات عرضت علیھ تبني مشروع تقسیم أبین مقابل مبالغ                       "خبرًا تحت عنوان         ٢٨٢٠
تناولت فیھ كالم القیادي في الحراك السلمي الجنوبي أحمد عبد اهللا الحسني في المھرجان الذي أقیم یوم                    "  مالیة

أكتوبر الجاري في مودیة بمحافظة أبین، بحضور األمین العام للمجلس األعلى                           /تشرین أول     ٢٩االثنین   
 .للحراك السلمي الجنوبي قاسم عسكر جبران

 
مشروع التقسیم الذي تحدث عنھ الحسني ُعِرَض علیھ أثناء وجوده في لندن، من قبل جھة لم یكشف عنھا،                              
یقضي بضم دلتا وساحل أبین بأكملھما إلى عدن فیما ُیضم ما تبقى منھا بدءًا بالعرقوب إلى البیضاء المجاورة                       

 .وضم لحج إلى تعز وإلحاق نصف شبوة الشرقي بالجزء الشرقي من الیمن
 

ھذا المشروع یتفق مع إحیاء بریطانیا للسلطنات والمشیخات في جنوب الیمن من جدید، من خالل إظھار كل                       
من السلطان الكثیري وشریف بیحان وسلطان سقطرى والمھرة والسلطان العبدلي وغیرھم على الساحة                                
السیاسیة في الیمن إلى جانب طارق الفضلي ابن السلطان الفضلي، لجعلھم في مواجھة المشروع األمریكي                         

 .للفیدرالیة من إقلیمین الذي ینتھي بفصل الجنوب عن الشمال باالستفتاء
 

م ٢٠١٢أغسطس  /آب  ١٠فقد كشف أمین المجلس األعلى للحراك السلمي الجنوبي قاسم عسكر جبران في                      
بحسب ..."  عن وجود صراع سیاسي كبیر أمریكي بریطاني حول الحل األمثل للقضیة الجنوبیة ومستقبل                        "

 .سما ـ ردفان
 

مخططات أمریكا وبریطانیا حول الیمن لیست بالجدیدة، لكن الواجب على أھل الیمن وضع حد لھا، ولن یكون                   
ذلك إال بجعل الحل نابعًا من أحكام وأفكار عقیدتنا اإلسالمیة، ال أن نجعل أمریكا وبریطانیا ھم من یضعون                           

إلى المبدأ االشتراكي لیحلوا مشاكل         "  قیادات الحراك الجنوبي    "فباألمس فر من أصبحوا الیوم            .  الحلول لنا  
الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وغیرھا ففشلوا أیما فشل، وأصبح ذلك المبدأ أثرًا بعد عین، والیوم                      

الذي یعاني الیوم من المشاكل واألزمات        "  عدوھم باألمس "یعیدون الكّرة لحلھا ویفرون إلى المبدأ الرأسمالي           
 في جمیع نواحي الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة وعالقتھ 

 ١٣٥ي .ت.ح: رقم اإلصدار    م ٢٠١٢\١٠\٣١ ھـ         ١٤٣٣ذي الحجة  ١٥

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة الیمن

 ٣٦التتمة صفحة 



 ٥١العدد /  ١٩الصفحة  مختارات 

١٩الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 بیان من حزب التحریر إندونیسیا
 مظاھرة للتضامن مع المسلمین الروھینجا

 "مترجم"
  

ووفقًا للبیانات الرسمیة فقد      .  ذكرت وسائل اإلعالم أن مجزرة جدیدة ارتكبت بحق مسلمي أراكان في بورما                   
وقد صرح المتحدث باسم الحكومة      .  شخصا في أحدث اضطرابات وقعت خالل األیام القلیلة الماضیة             ٦٧قتل  

وبحسب األمم  .  بأن ما یقارب من نصف الضحایا ھم من النساء           ٢٧/١٠/٢٠١٢لوكالة فرانس برس یوم األحد      
شخص على العیش في مخیمات لالجئین في سیتوي                   ٣٢٠٠المتحدة فإن االشتباكات األخیرة أجبرت نحو             

 .في طریقھم إلى تلك المخیمات ٢٥٠٠عاصمة أراكان، باإلضافة إلى 
 

بعد عقود من التمییز أصبح المسلمون الروھینجا مشردین بال دولة، مع أنھم كانوا یعیشون في أراكان منذ                              
وال یزال النظام البورمي یضطھد المسلمین الروھینجا بدون أدنى رحمة، ویقید حركتھم وتنقلھم                 .  القرن الثامن 

مما یجبرھم على الفرار      ...  داخل البلد ویسلبھم أراضیھم وال یعطیھم حقھم في التعلیم وباقي الخدمات العامة                  
وتشیر التقدیرات إلى أن أكثر من نصف ملیون مسلم من                ...  إلى بلدان مختلفة مثل بنغالدش ومالیزیا وتایلند          

ووفقا للمفوضیة العلیا لالجئین فإن ھناك ملیون مسلم یعیشون خارج                        .  الروھینجا یعیشون في تلك البالد          
 .میانمار، ولیس ھناك دولة على استعداد لقبولھم بشكل دائم

 

من الواضح أن النظام البورمي یرید من خالل ھذه السیاسة أن یمارس التطھیر العرقي ضد المسلمین                                        
أن میانمار ستجبر المسلمین الروھینجا      "كما یظھر بوضوح في تصریحات رئیس بورما، ثین سین            .  الروھینجا

: وبحسب ثین سین فإن أمام المسلمین أحد حّلْین          ".  على الفرار منھا إذا كانت ھناك دولة على استعداد لقبولھم             
 .فإما أن یعیشوا داخل المخیمات أو یھّجروا من البالد

 

فإن المسلمین الروھینجا ھم جزء ال یتجزأ من األمة اإلسالمیة              !  إن الواقع المریر ھذا لیمأل القلب حزنا وألما          
فكیف تكون األمة اإلسالمیة بحجمھا الكبیر ھذا وال تستطیع حمایة                   .  التي تبلغ ملیارا ونصف الملیار نسمة          

إن ھذا الواقع المحزن وكل       !  أین ھي عزة المسلمین؟    !إخوانھم الذین یتعرضون لكل ھذا االضطھاد الوحشي؟         
من ...  ما یصیب المسلمین في أفطاني جنوب تایالند وفي مورو جنوب الفلبین والعراق وأفغانستان وفلسطین                    

الظلم واالضطھاد لیدل على شيء واحد وھو ضعف المسلمین وعجزھم بعد ھدم الخالفة اإلسالمیة عام                                  
 .م١٩٢٤

 

فیما یتعلق بھذه القضیة فإن حزب التحریر إندونیسیا نظم مظاھرة تضامنًا مع المسلمین الروھینجا أمام سفارة                      
 :ویعلن ٢٠١٢أكتوبر /تشرین األول ٣١میانمار في جاكرتا یوم األربعاء 

 

 ندین بشدة أعمال العنف الوحشیة التي یقوم بھا البوذیون مع رھبانھم والنظام البورمي . ١

   ١٢/١٠/٢٣٥: رقم اإلصدار        م ٢٠١٢\١٠\٣١ ھـ         ١٤٣٣ذو الحجة  ١٥

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 اندونیسیا

 ٣٩التتمة صفحة 



 ٥١العدد /  ٢٠الصفحة  مختارات 

٢٠الصفحة  ھـ١٤٣٤محرم   ٥١العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 ٣٨التتمة صفحة 

 

 بیان صحفي
 بل سیرحل بشار مع نظامھ وُیدفن في مزبلة التاریخ
 !وسُتنھي ثورة الشام أحالم الطغاة وأمانيَّ المتآمرین

 

أعلنت روسیا على لسان وزیر خارجیتھا سیرغي الفروف قولھ في مؤتمر صحفي مع نظیره الفرنسي في                             
إذا رأینا الھدف الرئیسي في ذلك،         .  التفلسف حول إسقاط الحاكم غیر فعال        "إن  :  م٣١/١٠/٢٠١٢باریس في    

مبادرة لحل األزمة السوریة،     "بینما تمخض التنین الصیني أخیرًا فولد فأرًا أسماه            ".  فإن إراقة الدماء ستستمر    
وكانت صحیفة األخبار اللبنانیة قد       .  فحواھا إعطاء مھل طویلة للنظام، ثم تثبیتھ من خالل الحكومة االنتقالیة                 

"م تحت عنوان   ٢٠/١٠/٢٠١٢نشرت في     أن مصادر إیرانیة    "  تركیا تقبل التفاوض على حل بوجود األسد           : 
وثیقة االطالع كشفت عن أن رئیس وزراء تركیا رجب طیب أردوغان، وافق، خالل لقائھ الرئیس اإلیراني                         
محمود أحمدي نجاد في باكو بدایة ھذا األسبوع، على مسار مفاوضات لحل األزمة السوریة تحت سقف                                  

 ".لیس حّبًا بالرئیس السوري بل كخیار الفرصة األخیرة"الرئیس بشار األسد، 
 

ویحاول عمالء أمریكا أن یزرعوا في أذھان المسلمین في سوریا فكرة أن األمریكیین والغربیین عمومًا                                   
عاجزون عن إسقاط األسد، ألسباب متعددة، أولھا صمود النظام السوري، والخط األحمر الذي وضعتھ روسیا                 

ویأتي كل ھذا في أجواء سعي            .  والصین وإیران، الذین یرفضون مناقشة أي صیغة تتضمن رحیل األسد                    
وبھذا یظھر كیف أن حلقة التآمر على المسلمین في سوریا تضیق وتشتد               ...  اإلبراھیمي إلنھاء الثورة السوریة   

حتى یستسلموا للحل األمریكي القادم بعد االنتخابات األمریكیة مع الرئیس القادم، والذي بدأ الترویج لھ أنھ                             
 ".الطائف اللبناني"سیكون على نمط 

 

 :أیھا المسلمون
 

ھذا مكر أعداء اهللا، مكر أمریكا وأذنابھا ومن یدور في فلكھا، مكر روسیا والصین وتركیا وإیران وبقیة                                   
الجوقة، ولكن ألم یعلموا أن مكر اهللا أشد وأقوى؟ إن ثورة الشام ما قامت لتأتمر بما یریده أعداء اهللا الذین ال                              
ھّم لھم إال الكید لإلسالم وللمسلمین، وال استشارت ھذه الثورة األبیة رویبضات العالم اإلسالمي عند نزول                            

ونحن ال نغالي في التحلیل      .  أھالینا األبطال للشوارع وتضحیتھم بالغالي والنفیس في سبیل عودة اإلسالم للحیاة            
م داعیة المعارضة     ٣١/١٠/٢٠١٢عندما نعلن ذلك، فھا ھي وزیرة خارجیة دولة الشر أمریكا تصرح في                         

وھا نحن بدورنا نعلن        ".  الجھود التي یبذلھا المتطرفون الختطاف الثورة السوریة               "السوریة إلى مواجھة        
 بالمقابل أن ثورة الشام ھذه سیكون لھا شأن عظیم بإذن اهللا تعالى؛ 

 
 

نسأل اهللا أن یتوَّج بإقامة دولة الخالفة اإلسالمیة دولة المسلمین جمیعًا وھذا ما تخشاه كلینتون في تصریحھا                          
 .ویخشاه الجمیع ویعتبرونھ تطرفًا

 

   I-SY-72-22-024: م                  رقم اإلصدار ٢٠١٢\١١\٠١ ھـ         ١٤٣٣ذو الحجة  ١٦

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة سوریا
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 المغرب

 :م                                 رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/٠٣          ھـ  ١٤٣٣ذو الحجة  ١٨
 

 بیان صحفي
 حكومة العدالة والتنمیة صورة طبق األصل عن الحكومات السابقة

 وال عالقة لھا بتطبیق اإلسالم وال بالتغییر
 

، ومن ثم أودعتھ في           ٢٠١٣صادقت الحكومة على مشروع القانون المالي لسنة                      ١٥/١٠/٢٠١٢بتاریخ   
إن مشروع قانون المالیة الحالي ھو استمرار لسابقاتھ             .  ٢٠/١٠/٢٠١٢مجلسي النواب والمستشارین بتاریخ        

من حیث قیامھ على النظام االقتصادي الرأسمالي ومن حیث تقیده بتوجیھات وشروط صندوق النقد الدولي                           
وبغض النظر عما أعلنھ القائمون على ھذا المشروع من           .  والبنك الدولي، فھو لن یحل مشكال ولن یرفع أزمة          

أشھر   ٤من الناتج الداخلي الخام، وتوفیر        %  ٤.٨إلى    ٢٠١٣تقلیص عجز المیزانیة في سنة        (أھداف لھ من     
، فھل ھذه األھداف واقعیة؟ وھل من شأنھا أن تخرج المغرب من                 ...)من الواردات في الموجودات الخارجیة     

أزمتھ االقتصادیة؟ فإن ما یھمنا ھو بیان أن قانون المالیة ھذا ال عالقة لھ ال بأحكام اإلسالم وال بقطار التغییر                        
 .الذي عم البالد العربیة وأوصل حزب العدالة والتنمیة للحكم

 

 :إن نظرة بسیطة لھذا المشروع ترینا ما یلي
 

ملیار درھم من مجموع نفقات الدولة، ولتقریب                  ٢.٥تستھلك میزانیة البالط الملكي الضخمة أكثر من                    •
تقریبًا سكان مدینة    (مواطن    ٢٨٨.٠٠٠الصورة إلى الذھن فإن الملك وحده یكلف الخزینة مقدار ما یستھلكھ                  

، ومع ذلك فإن الحكومة لم تغیر في ھذا األمر شیئًا بل استمر على ما ھو علیھ منذ                     )متوسطة الحجم مثل آسفي   
 ).الشعب یرید إسقاط االستبداد(سنین وكأن األصوات لم ترتفع في كل ربوع المغرب ھاتفة 

 

تدرج ضمن مواردھا الرسوم المفروضة على الخمور والكحول وأنواع الجعة          !) حكومة اإلسالمیین(ال تزال  •
كما أنھا ال تزال ُتدرج نتاج الیانصیب بمقدار             !!  عن السنة الماضیة   %  ٢.٤ملیار درھم، بزیادة        ١.٢بمقدار  

 .ملیون درھم ١٠٠
 

تعتمد المیزانیة باألساس على الضرائب المفروضة على األفراد والشركات، وھي ضرائب غیر شرعیة، أي                  •
وَلا ﴿:  قال تعالى  .  أنھا تدخل في باب المكوس المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل واإلدالء بھا إلى الحكام                         

 ﴾ِباِإلْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ    ِس   َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِبالَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَھا ِإَلى الُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفِریًقا ِمْن َأْمَواِل النَّا                         
ال یدخُل الجنََّة َصاِحُب       «:  وقد حرم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المكوس، فقال                   ].  ١٨٨:  سورة البقرة  [

والغریب أن مشروع القانون ال یتورع عن وصف ھذه الضرائب باسمھا               ].  أحمد، وحّسنھ األرناؤوط  [»  َمْكٍس
 "!اإلتاوات"و " المكوس"القبیح 

 

ال تزال المیزانیة تعتمد على المعامالت الربویة أخذًا وأداًء، فقد أدرجت في مواردھا                             •
 ٣٩التتمة صفحة  عن السنة الماضیة، المتعلقة % ١٥ملیار درھم قروضًا ربویة، بزیادة  ٧٤.٦
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 دعوة ھامة لندوة في نقابة المحامین المصریین

 
  م٢٠١٢/١٠/١٦الموافق    -  ١٤٣٣من ذي القعدة  ٣٠

 من فعالیات حزب التحریر 

 

 حملة حزب التحریر في میدان التحریر
  

والیة مصر تنظیمھا للتعریف بمشروع دستور دولة الخالفة تحت              /استكماًال للحملة التي باشر حزب التحریر        
جمعة المطالبة بتطبیق    (، قام شباب الحزب یوم الجمعة         "دستور مصر یجب أن یكون دستورًا إسالمیاً        "شعار  

م بنصب خیمتھم المتحركة في        ٢٠١٢نوفمبر  /تشرین الثاني    ٠٢ھـ الموافق    ١٤٣٣ذو الحجة       ١٧)  الشریعة
میدان التحریر وسط القاھرة، حیث خاضوا نقاشات بناءة مع جموع الناس التي واصلت توافدھا على الخیمة                        

 .بأعداد كبیرة، والحمد هللا رب العالمین
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 من فعالیات حزب التحریر 

 مھرجان حزب التحریر والیة األردن في عید األضحى المبارك
 م ٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣

 بعد ثماني سنوات في السجون الروسیة
مشھد مھیب الستقبال أحد شباب حـزب التحــریر إثــر خروجـھ مـن السجـون الروسـیـة بعـد أن قضـى فیھا                       

 م٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣.   سنوات، تقبل اهللا طاعاتھ ٨
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 خبر وتعلیق

 
 "مترجم"

 
 محمد مرسي ال یتعظ من عاقبة أسالفھ وال من النصائح التي أسدیت إلیھ

 

" الرباعیة"اجتمع أمس في العاصمة المصریة القاھرة وألول مرة ممثلو الدول األعضاء في مجموعة التواصل                                      
 . السوریة برئاسة الرئیس المصري محمد مرسي

 

ُیذكر أن ممثل    .  كما حضر االجتماع الذي ُعقد على مستوى الممثلین دبلوماسیون من تركیا ومصر والسعودیة وإیران                    
كلٍّ من األمم المتحدة والجامعة والعربیة الجزائري األخضر اإلبراھیمي كان قد بدأ أمس انطالقا من مصر بمحادثاتھ                           

 ". شبھ المستحیل"المتعلقة بسوریا والتي أطلق علیھا بـ

]1343746/11.09.2012=haberno?do.haber/tr.com.zaman.www[ 
 

 :التعلیق

لم یقتصر رئیس الجمھوریة المصریة محمد مرسي الذي كان قد انتخبھ الشعب المصري المسلم على أمل أن یقوم                                  
بتطبیق اإلسالم لم یقتصر فقط على عدم تطبیق اإلسالم، بل بدأ بالعمل على تثبیت أسس العلمانیة في البالد من جھة،                             

) المؤتمر اإلسالمي سابقا  (فقام في قمة منظمة التعاون اإلسالمي        .  ومن جھة أخرى یقوم بالتحرك إلظھار والئھ ألمریكا        
وبدأ بإبداء األفكار التي تساعد على إنجاح مشروع أمریكا عدوة اإلسالم والمسلمین والمتعلق بسوریا مقترحا في ھذه                           

لھذا السبب فإن رئیس     ".  الرباعیة"القمة التي ُعقدت مؤخرا في مدینة مكة المكرمة بالسعودیة فكرة مجموعة االتصال                   
إذ إن مطالبة   .  الجمھوریة مرسي یظھر علیھ أنھ یبذل قصارى جھده لكي ینجح في اختبار قافلة العمالء التي التحق بھا                     

الدبلوماسي الجزائري األخضر اإلبراھیمي الممثل عن كل من األمم المتحدة والجامعة العربیة لمرسي أن یتولى رئاسة                     
فال یظنَّن مرسي أنھ بإقدامھ على       .  المحادثات المتعلقة بسوریا والتي أطلق علیھا بشبھ المستحیلة ھو خیر دلیل على ذلك              

فلن یرضي أمریكا إطالقا مھما فعل حتى یتبع ملتھم وسیجد             .  خطوات قلیلة لصالح أمریكا سیجعلھ یرضي سیده الجدید         
َوَلن ﴿:  یقول اهللا تعالى   .  نفسھ مرمیا على قارعة الطریق إذا ما قام بأي عمل یغضب سیده أو إذا ما نفدت صالحیتھ                           

إذ إن تتبع رئیس الجمھوریة مرسي لخطى أسالفھ         ،  ]١٢٠:  البقرة[  ﴾َتْرَضى َعنَك اْلَیُھوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُھمْ        

ھو خیر دلیل على أنھ لم یتعظ من األحداث التي جرت في السنتین الماضیتین ال من أسالفھ وال من النصائح الصادقة                            
 ﴾َأَوال َیَرْوَن َأنَُّھْم ُیْفَتُنوَن ِفي ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرََّتْیِن ُثمَّ ال َیُتوُبوَن َوال ُھْم َیذَّكَُّرونَ                      ﴿:  یقول اهللا تعالى   .  التي ُأسدیت لھ  

أال یجب على أتباع مرسي من جماعة اإلخوان المسلمین والشعب المصري المسلم الذین یرون ما                             ،  ]١٢٦:  التوبة[
یفعلھ، أال یجب علیھم أن یمنعوه من ذلك؟ أال یجب علیھم أن یحاسبوه على عدم تطبیقھ لإلسالم؟ أال یجب علیھم أن                                  
یدیروا لھ ظھورھم بسبب ما یقوم بھ من مواالة ألمریكا الكافرة بدل أن یوالي اهللا ورسولھ والمؤمنین؟ أال یجب علیھم                            
أن یثوروا لتنصیب خلیفة عادل لیعید لھم عزتھم وكرامتھم ویوقف الكفار وكل الحكام الخونة من أتباعھم عند حدھم؟                            

َوَلْو َأنَّ َأْھَل اْلُقَرى     ﴿:  فإْن لم تفعلوا ذلك فإّن عاقبتكم مع رئیس الجمھوریة مرسي ال قّدر اهللا ستكون كما قال اهللا تعالى                      

، ]٩٦:  األعراف[  ﴾ َیْكِسُبونَ وْاآَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْیِھم َبَرَكاٍت مَِّن السََّماء َواَألْرِض َوَلـِكن َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُھم ِبَما َكانُ                  

لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر أو لیوشكن اهللا أن یعمكم بعقاب من عنده،                       «:  وكما قال علیھ الصالة والسالم       
 .الترمذي »فتدعونھ فال یستجاب لكم

 م ٢٠١٢/١٠/٠٧الموافق   - ١٤٣٣من ذي القعدة  ٢٠
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ور           •  ى دست دعو إل رئیس المؤتمر الوطني اللیبي ی
 كفر ال یتناقض مع اإلسالم

ي              ة ف ی دن ن ل ي     ١/١٠/٢٠١٢نقلت جریدة الحیاة ال ف
ي          وطن مر ال ؤت مقابلة أجرتھا مراسلتھا مع رئیس الم

ھ  اء           : " العام اللیبي محمد المقریف قول ن د ب ری حن ن ن
ذا      دولة دستوریة دیمقراطیة مدنیة علمانیة ن ھ ك ، ل

ن    ی ال یعني إطالقا أن یصدر عن الدستور أو أي قوان
وتشریعات ما ھو مصادم أو متناقض مع الشریعة أو   

 ".مقاصدھا
ة                 ل ائ ا ق ھ ي سؤال دة ف جری : وعندما ذكرتھ مراسلة ال

د  ". ولكن ھذا یعني فصل الدین عن الدولة" فقال محم
ف    ری ق م ة                 : " ال وم حك ان وال م رل ب ي أن ال ن ع ن ن ح ن

ن      ی وان ق والسلطات في ضوء الدستور ھي من تحدد ال
ذا عن        وتحدد التشریعات وقراراتھا وأن ال یصدر ھ

ما یعنیني ھو اآلتي أن یكون  : "وقد ذكر". ھیئة دینیة
ي                            ب ی ل ر الشعب ال ی را عن ضم ی ب ع ور ت ھذا الدست

ة    ئ م أن .  واختیاره، ال ننسى أنھ شعب مسلم مئة في ال
ة              ع اصد الشری ق م یأتي الدستور بأي تعبیر مصادم ل
اك        ن اإلسالمیة فھو أمر غیر متوقع وال أتصور أن ھ
ي                 ة ف ئ د إسالمي م ل عاقال یتصور أن دستورا في ب

 ".المئة یأتي مصادما لتعالیم اإلسالم
ى وضع          دعو إل یظھر أن رئیس المؤتمر اللیبي وھو ی
ة            وری ة دست اء دول ن دستور في لیبیا من خالل دعوتھ ب
ن ردة                ف م ھ خائ دیمقراطیة مدنیة علمانیة، یظھر أن
ھ               ى دعوت ة عل ئ م فعل الشعب اللیبي المسلم مئة في ال
ال            ائ داع ق خ ى ال : إلقامة نظام كفر في بالدھم، فیلجأ إل

ھ                           "  تصور أن یضع ل ن أن ی ك م إن ھذا الشعب ال ی
ة                   ع ری ع الش ا م اقض ن ت ا أو م ادم ورا مص ت دس

ة    ." اإلسالمیة راطی فھو من جھة یرید تأسیس دولة دیمق
د              ى عھ انت عل علمانیة تفصل الدین عن الحیاة كما ك
ا   الھالك القذافي، ومن جھة أخرى یلجأ إلى الخداع خوف
ى                   ن ع سر أن م ف ي وی أت ی من ردة فعل الشعب المسلم ف
ة ھي أن                           دول ن عن ال دی كرة فصل ال العلمانیة أي ف
ور                     دست ي ضوء ال طات ف ة والسل وم البرلمان والحك
ات                     ع شری ت دد ال ح ن ت ي م ي ھ ن الدی ي أو ال ان م ل ع ال
ة أي أن ال         وقراراتھا وأن ال یصدر ھذا عن ھیئة دینی
اد              ھ االجت ومون ب ق ن ی یكون العلماء المسلمون ھم الذی
الشرعي ویستنبطون أحكاما شرعیة من الكتاب والسنة 
ا      م حتى تتبناھا الدولة وتجعلھا قوانین وتشریعات لھا ك

ك       الم ذل ب اإلس ل ط ان            .  ی م رل ب ك أن ال ذل ي ب ن ع وی
ات                       ع ن وتشری ی وان طات ستصدر ق والحكومة والسل
ن     حسب ما ترى وتھوى وحسب اإلمالءات السیاسیة م
ك           ال أن ذل ق قبل الدول الكبرى االستعماریة، ومن ثم ی

 . ال یخالف الشریعة اإلسالمیة وال مقاصد الشریعة
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دي        •  ب ھود ی قائد االستخبارات العسكریة في كیان ی

 قلقھ من خطر سقوط نظام بشار أسد
ة                        عسكری ارات ال خب د االست ائ ي ق أبدى أفیف كوخاف

وط      ٤/١٠/٢٠١٢الیھودیة في  أبدى قلقھ من خطر سق
ي     : " بشار أسد على كیان یھود فقال الھدوء الذي ساد ف

ر                      وب ت ذ حرب أك ن ن م ی الجوالن طوال عشرات السن
ا          .  لم یعد مضمونا ١٩٧٣ ي سوری رة ف دائ فالمعارك ال

حدود       ن ال بین جیش النظام وبین الثوار تقترب كثیرا م
ى                     .  مع إسرائیل ھ عل طرت د سی ق ف ظام السوري ی والن

جوالن      ة ال وى      .  مناطق كثیرة من بینھا منطق اك ق ن وھ
وضع            غل ال من تنظیمات القاعدة والجھاد العالمي تست

ق      .  وتصل إلى الجھة الشرقیة من الجوالن خل واألمر ی
د        .  تحدیات جدیدة أمام إسرائیل ع فعلى إسرائیل أن تست

ا            ھ ت ھ جاب م ا ل ودھ د صرح     ".  إلیھا جیدا وتكثف جھ وق
اعھ                د سم ع جوالن ب ة ال بذلك وھو یقوم بزیارة لھضب
ن            ة م ب ری ة ق عن وصول خمسین من الثوار إلى منطق
ي    ان حدود كیان یھود التي حافظ على أمنھا النظام العلم
ره           ب ت ع ا ی م ن السوري بقیادة آل األسد وحزب البعث، بی
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م           !  البعض نظام ممانعة ومقاومة ھ ن ر م ری ب وذلك في ت
ن          ی ب طال م لدعمھم نظام الطاغیة الذي یقتل األبریاء وال
م     حك بحقھم في أن یكون لھم السلطان في البلد حسب ال

ة         .  الشرعي ادی ات جھ م ھ ویعتبرون أن القتال بجانبھ م
والجدیر بالذكر أن عصابة حزب !!  والقتیل منھم شھیدا

ذ                         ن ة م ن األم طان م ت السل ة اغتصب ی البعث العلمان
ى            قالب عل ان ھ ب خمسین سنة وقام حافظ أسد وعصابت

ي عام                               ان ث ن ال ي تشری ن ف ی ی ث ع ب م ال ھ ائ ق  ١٩٧٠رف
ة     باغتصاب السلطان مرة أخرى ووّرثھ البنھ وللعصاب
ان               ی ن ك ى أم ظة عل التي معھ وبدأ ھذا النظام بالمحاف
د      ائ یھود كما یقر بذلك كل المسؤولین الیھود وآخرھم ق

ة   ن                   .  استخباراتھم العسكری ھ م ق ل د ق ائ ق ذا ال دي ھ ب وی
دا          سقوط نظام بشار أسد وعصابتھ  دی ھ ل ت شك مما سی

ام                 ن زم صی مخل ن ال ی م لكیانھم في حالة تسلُّم المسل
جوالن             ر ال حری ت اد ل األمور في سوریا ویعلنون الجھ

ى                وفلسطین، ن إل دی جاھ م ى وصول ال ولذلك أشار إل
 .مقربة من مناطق االحتالل في الجوالن 
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ام                  • ظ ن دون اإلصالح في ظل ال ری إخوان األردن ی
 الھاشمي

مل            ع ة ال ھ تحدث حمزة منصور أمین عام حزب جب
اإلسالمي الذراع السیاسي لجماعة اإلخوان المسلمین 

ھ  حت                : " في األردن بأن اإلصالح ت ن ب ؤم زال ی ال ی
ة        ی ك ل م ھ           " سقف ال أن ال بصراحة ب ة     : " ، وق ال عالق

 ".لإلخوان بشعارات تدعو إلى إسقاط النظام
ة      : " وأّكد منصور على أن مسك ت الحركة اإلسالمیة م

ا        ھ ره، وأن ی بشعار إصالح النظام من دون التحول لغ
ر    ی لم ترفع شعارات تمس ملك األردن أو تطالب بتغی

ام  ظ ن الً      " ال ائ اف ق ن          : " ، وأض ؤم زال ن ن ال ن ح ن
ًا    بإصالح النظام تحت سقف الملكیة ولكننا نرید نظام

 ".دیموقراطیًا وشعار إسقاط النظام لیس من شعاراتنا
ة                ظم ن األن إلخوان م ة ل ی إن ھذه المواقف االنھزام
ة               ظم ذه األن ل عمر ھ العمیلة ھي التي أطالت وتطی
ا       ھ ت ای المھزوزة وذلك من خالل ترقیع عوراتھا وحم
ا،      ھ ق من الشعوب التي ترید اإلمساك بحالقیمھا، وخن

 .والقضاء علیھا
ذه             دت ھ ا صم م فلوال اإلخوان وأمثالھم ل
األنظمة المتھاویة أمام انتفاضات الشعوب  

ة                             ل ی ذل م ال ھ ات وم ة وحك خون ام ال حك الكاسحة ضد ال
 .المتداعیة 
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ون         •  ك ل ت م السعودیة تعترف بأن غالبیة سكانھا ال ی
 منازل

تصادي                    دة االق دى ج ت ن م ة عشرة ل في الدورة الثالث
دى عن      تحدث عبد اهللا بن صادق دحالن عضو المنت

ال           ق ة ف ودی ي السع إن : " أوضاع السكان والمساكن ف
واجھ                            ي ت ت شاكل ال م ر ال ب د أك ع ان ت مشكلة اإلسك

حو     : " ، وأشار إلى أن" الشباب في السعودیة % ٦٠ن
ازل          ن ًا م ی ال ك  "  من سكان السعودیة ال یملكون ح وذل

بالرغم من نسبة النمو االقتصادي الكبیر الذي تعیشھ  
 .البالد حسب وصف الحكومة السعودیة نفسھا

اع       : " وأضاف دحالن بأن ف الرت ھذه النسبة مرشحة ل
 ".في حال عدم وجود حلول مبتكرة% ٨٠إلى 

ط    ف إنھ لعار على دولة كالسعودیة تعتبر أكبر منتج للن
 .في العالم أن یكون عندھا مشكلة بسیطة كھذه

ا                   ھ حصل ي ت ت دوالرات ال ارات ال ی ل ذھب م ن ت أی ف
ط      ف السعودیة من بیع أكثر من عشرة مالیین برمیل ن

 !یومیًا؟
ة خالل          ودی إن ترلیونات الدوالرات التي جنتھا السع
ن   عشرات األعوام من تصدیر النفط تكفي لبناء مساك
ر                   ی د صغ ل ان ب لكل شعوب األرض فضًال عن سك

 .نسبیًا في عدد سكانھ كالسعودیة
ي                          وال ف ة األم ل ي ق ست ف ی ة ل ی ق ی حق إن المشكلة ال
ساد وإضاعة               ف ي ال ن ف السعودیة وإنما المشكلة تكم
ة الشعب                 رك عام اس وت ن األموال على حفنة من ال

 .تعیش على الكفاف في أغنى بلد في العالم
ب   إن عمالة حكام آل سعود وخیانتھم وفسادھم ھو السب
ي كل                     م ف اق ف ن ت ھ األمور م ی الرئیسي فیما وصلت إل
ن        ساك م اء ال نواحي الحیاة بما فیھا مشكلة اإلسكان وبن

. 
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د              •  جدی ره ال ی رسل سف النظام األردني ی
ن                     ل ع ر ت ی ة السف ل ائ ھود وع إلى كیان ی

 براءتھا من ابنھا
ره     ١٧/١٠/٢٠١٢قام النظام األردني في  ی بإرسال سف

د                    ی م ول ل ن، فس سطی ل ف الجدید لكیان یھود المغتصب ل
عون                    ود شم ھ ان ی ی س ك ی رئ عبیدات أوراق اعتماده ل
د رفض الشعب                       ي، وق ظام األردن ن ل ر ل ی بیرس كسف
دات                    ی ر عب ی ة السف ل ائ امت ع ق األردني ھذه الخطوة ف

ھ  ي           .  بإعالن البراءة منھ احتجاجا علی داد ف ح ن ال أعل ف
دات                      ی رة عب ا عشی ھ طن ق د ت ة إرب سبع قرى في منطق
عزة                     ى ال دل عل ي خطوة ت ووشحوا قراھم بالسواد ف
ون               ل ب ق م ال ی ھ دات أن واإلباء والكرامة، وأعلن آل عبی
ي عام           ظام األردن ن قطعا بمعاھدة السالم التي عقدھا ال

ة، ویصرون                  ١٩٩٤ ة وادي عرب ی اق ف ات والمعروفة ب
دون       ع على تحریر فلسطین من براثن یھود بل ھم مست
ود               ھ ی ل ال ات د ق ان ق للقتال، ویذكرون أن أحد أبنائھم ك
ال               ماضي ون رن ال ق ن ال المغتصبین في العشرینات م

ن               ی غتصب م ارك ضد ال ع د نشرت     .  الشھادة في الم وق
ت               ال ذي ق دات ال ی رة عب وكالة فرانس برس بیان عشی

ن     : " فیھ د م من یقبل أن یتولى ھذا الموقع ویضع یده بی
اح   اغتصب األرض وقتل أبناء فلسطین وشردھم واستب
ات                       محرم ع ال ی جاوز جم د ت ق ة ف ی المقدسات اإلسالم
ھ                     ت ة ألم غ ال ك إساءة ب ي ذل راء وف م ح وط ال ط خ وال

ذه  ".  ولعشیرتھ التي تتبرأ منھ ومن أمثالھ ونلفت نظر ھ
ي           ات ف حرك ر وال العشیرة الكریمة وغیرھا من العشائ
ھ            ظام ألن ن األردن إلى أن یتبرؤوا من النظام ورأس ال
ح                      دو ویصاف ع ذا ال ى ھ راء إل ث السف ع ب ذي ی و ال ھ

 .مسؤولیھم ویحافظ على كیانھم 
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ن              •  ذی ا حول األشخاص ال أمریكا تتشاور مع تركی

 .یمكن أن یصبحوا قادة في سوریا
ة                    خارج اسم وزارة ال ة ب ی م رس ة ال ق اط ن صرحت ال

ي     ا   : " ٢٠/١٠/٢٠١٢األمریكیة فیكتوریا نیوالند ف ن إن
ي                             ف ف ث ك ا بشكل م ھ ع شاور م ت ا ون ی رك نعمل مع ت

وري     وع الس وض م ن           .  ال ات م وع وض م ث ال ح ب ن ف
ن         ھ م رى أن التطورات في الساحة واألشخاص الذین ن
االت        م ل، واالحت الممكن أن یصبحوا القادة في المستقب
ف   التي تحملھا فترة التغییر ضمن مطابقات مؤتمر جنی

ك            .  وما عقبھ ي تشمل كل ذل ت . فنحن نتبادل األفكار ال
ك              ي كل ذل راك ف ع األت ". فنحن على اتصال مباشر م

م           ى رأسھ ا وعل وھذا یدل على مدى عمالة حكام تركی
ث               ة حی داء األم ن أع ی ی إردوغان بتآمرھم مع األمریك
دالء عن             ا ب ادة لسوری یبحثون عن أشخاص لیكونوا ق

م                      .  بشار أسد ھ حاوالت ى اآلن رغم م وا حت ف وق ت فلم ی
دالء    ب الجادة وتضییقھم على الثوار الرافضین لھؤالء ال
طشھ                ھ وب ان ی ي طغ وجعل عمیلھم بشار أسد یستمر ف
ع                     ی جم دالء، وال ب ل وا ل م سل ى یست وفتكھ في الناس حت
ا    ھ أصبح یدرك ذلك ویدرك أن عدم تدخل أمریكا ومنع
اس            ن ات عن ال ون ع تزوید الثوار من السالح وقطع الم
اس                   ن جعل ال ا ھو إال ل وإطالق ید بشار لیفتك فیھم م
ة ال         ل دی یقبلون بما تملیھ علیھم من قادة بدالء وأنظمة ب
ي                          ا حصل ف م الشكل ك ظام بشار إال ب تختلف عن ن

ورات            ث ا ال ھ ی ت ف وم          .  البلدان التي حصل ع د ذكر ن ق ف
ي         د ف تشومسكي أحد مفكري األمریكان في مؤتمر عق

ات  : " الجامعة اإلسالمیة بغزة فقال إن عدم تدخل الوالی
ال           دی كون ب المتحدة في سوریا ھو عدم رؤیتھا لمن سی

ا                ...  بعد سقوط نظام بشار أسد ی ب ی ي ل ت ف دخل ا ت وأنھ
ي                ذاف ق د ال ع ال ب دی كون ب ال    ".  لرؤیتھا لمن سی إن " وق

وقف عن                            ت ي ال ت ت ة ال راطی ق م دی مل ال ع أمریكا تست
 ."الحدیث عنھا تستعملھا لتحقیق مصالحھا ال غیر
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ا یسمى                  •  مسؤول عم ة ال اب ث كلینتون تتصرف بم

 بالمعارضة السوریة فتصدر قرارات جدیدة بحقھا
ي                              ون ف ت ن ی ل ا ك ك ری ة أم ی ارج رة خ ت وزی دع

ى                       ٣١/١٠/٢٠١٢ ظر إل ن كف عن ال ى وجوب ال إل
ود                ق ي ت ت ة ال جھ ھ ال المجلس الوطني السوري على أن
حل محل              دة ت دی الجھود الرامیة إلى تشكیل حكومة ج

م           .  نظام الرئیس بشار أسد ا ل ھ أن ارضة ب وانتقدت المع
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دد    ش ت . تستطع أن توقف المد اإلسالمي الم
وقالت لقد قدمنا توصیات بأسماء أشخاص 
ومنظمات نعتقد بضرورة وجودھا في أي   
ى       ظر إل بنیة قیادیة وقد أوضحنا أنھ ما عاد بإمكاننا الن
ارضة،           ع م ل واضح ل المجلس الوطني على أنھ القائد ال
ن           ك ر، ول ب یمكن لھم أن یكونوا جزءا من معارضة أك
ا      تلك المعارضة یجب أن تضم من ھم في داخل سوری
ا                        ھ ا أصوات تصغي ل ھ ات أخرى ل . إلى جانب جھ

ن          ذی ن ال صی وأبدت تخوفھا من إمساك المسلمین المخل
ن                ورة وم ث ادة ال ی ام ق زم ن ب ی رف ط ت م ال م ب ھ ت وصف

ن         .  اختطافھا ذی م ال ن ھ مع العلم أن المسلمین المخلصی
خرجون       أشعلوا االنتفاضة وقادوا الثورة عندما بدأوا ی
ن                 م ھي هللا ھي هللا ول ھ من المساجد بالتكبیرات وبقول
ا       را م ی نركع إال هللا وھم الذین یقدمون التضحیات، وكث
ا    ھ یرفعون رایة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم التي رفع

مل           .  عندما أقام الدولة اإلسالمیة ع ي ت ت وأمریكا ھي ال
ورة                 ث طاف ال ى اخت ة عل بواسطة عمالئھا في المنطق

ت            .  واإلمساك بزمام قیادتھا ا فشل ھ حاوالت ولكن كل م
في أن تجعل عمالءھا مثل المجلس الوطني وغیره من 
ت            ال ك ق ذل ورة، وب ث أن یمسكوا بزمام األمور وقیادة ال
د         م ف ال أن عمالءھا في المجلس الوطني فشلوا في وق

ة          .  اإلسالمي ی عصب فیظھر أن أمریكا باتت تتصرف ب
ن عن               ل ع وم وت ق ت وتھور ال تستطیع أن تمسك نفسھا ف

ا          ھ مالئ ع ة ل دل   .  فشل عمالئھا بھذه الصورة المخزی ی ف
ة                 ع جام ال ال عل؛ ف ف اذا ت ذلك أنھا أصبحت ال تدري م
خزي وال                       ھ ال ذي أصاب ي ال داب ا وال ال ھ العربیة نفعت
ذي                     مي ال ی راھ ھ وال اإلب ن فشل كوفي عنان الذي أعل
را وأعطت         ی ث یظھر تخبطھ وقد راھنت علیھ أمریكا ك
ن             ل ع ى وشك أن ی كل ثقتھا بھ، وعلى ما یظھر أنھ عل
ورة      ث خیبة أملھ وفشلھ فیسقط أرضا خاّرًا تحت أقدام ال

دري  .  المباركة ولم ینفعھا إردوغان وداود أوغلو؛ فال ت
امت              ي ق ت ورات ال ث ماذا تفعل بثورة ظنت أنھا تشبھ ال
م             ث ل ا حی ی ب ی في تونس أو في مصر أو في الیمن أو ل
م اهللا                        ة حك ام داعون إلق مخلصون ال اك ال یتمكن ھن
ي                ال ت ال ورة وب ث ام ال زم وإعالن الخالفة من اإلمساك ب
ع           م م اھ ف ت االنفراد في قیادتھا، فاستطاعت أمریكا أن ت
ن               ی دل ت ع م ن ال ی ی اإلسالم المتنازلین من الذین یسمون ب
ى              ي عل ق ب ي وت ان م وتبقي على النظام الدیمقراطي العل
ا             ا ووجودھ وذھ ف ز ن نفوذھا أو تبقي على فرص تعزی

الد             .  في تلك البالد ب ذه ال ي ھ ا ف ومع ذلك فإن وجودھ
ا       ك لیس راسخا، وإذا نجحت ثورة الشام وأسقطت أمری
الد                           ب ك ال ل ھ أھل ت ب ن ت ا س ھ إن وأقامت حكم اإلسالم ف
م                ھ ورات ددوا ث ج ی ة ل ی الم الد اإلس ب ي ال م ف رھ ی وغ
وا عن                    ازل ن ن ت ذی ن ال ی دل ت ع م وینتفضوا على أولئك ال

 .تحكیم شرع ربھم وحرفوا الثورات عن مسارھا
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 َتَبنِّي العلمانیة في الحكم ِرّدة عن اإلسالم

م ُعیِّن نجم الدین     ٢٨/٦/١٩٩٦ھـ و ١٤١٧من صفر     ١٢في یوم الجمعة     
أربكان رئیس ما ُیسمى بحزب الرفاه اإلسالمي رئیسًا لوزراء تركیا بالمشاركة                    
مع المرأة تانسو تشیلر رئیسة حزب الطریق الصحیح وھو حزب علماني ال                            

 : دیني، بعد أن تمت بینھما صفقة على الشكل التالي
أن تكون رئاسة الوزراء بالتناوب بینھما على أن یتوالھا أربكان أوًال                -١

 .لمدة سنتین، ثم تتوالھا تشیلر السنتین األخیرتین من عمر الوزارة
 .أن تكون تشیلر نائبة لرئیس الوزراء، ووزیرة للخارجیة مدة رئاسة أربكان للوزارة -٢
أن یتولى حزب تشیلر أھم الوزارات في الدولة التركیة وھي الخارجیة والدفاع والداخلیة والمالیة                     -٣

 .واالقتصاد والتعلیم
 :ھذا بالنسبة للوزارة وتشكیلھا، وأما بالنسبة لسیاسة الوزارة فقد تم االتفاق على ما یلي

التمسك بدستور البالد العلماني، وبمبادئ الدیموقراطیة والعلمانیة ألتاتورك وھذا یعني التمسك                        -١
 .ببقاء الدولة التركیة دولة ال دینیة بعیدة عن كل ما َیُمت إلى اإلسالم بصلة

أن تبقى تركیة معتبرة جزءًا من العالم الغربي الكافر، ولیس من الشرق اإلسالمي، وأن تحتفظ                            -٢
 .بعالقاتھا القویة مع الغرب، وأن تعمل على توسیعھا وتقویتھا

 .أن تحتفظ بعضویتھا في حلف شمال األطلسي -٣
أن تحافظ على جمیع االتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي وقعتھا الدولة التركیة مع دول العالم، بما                     -٤

 .فیھا االتفاقیة العسكریة التي وقعتھا مع دولة الیھود
االحتفاظ باقتصاد السوق والسیاسة االقتصادیة الحرة التي كانت تسیر علیھا الوزارات السابقة،                         -٥

 .واحترام اتفاقیة االتحاد الجمركي
 .الوعد بمواصلة الجھود في سبیل دخول تركیا االتحاد األوروبي -٦
 .الوعد بالرجوع إلى الجیش وأخذ رأیھ في القضایا المختلفة -٧

ھذه أبرز النقاط التي تم االتفاق علیھا بین أربكان وتشیلر لتألیف وزارة مشتركة بینھما، وقد كشف ما                     
تم االتفاق علیھ الخطاب الذي ألقاه أربكان في مراسم أقیمت لتقدیم أعضاء حكومتھ، ومما ورد في ھذا                                        

أن حكومتھ ستحترم الدستور العلماني للبالد، والمبادئ الدیمقراطیة والعلمانیة ألتاتورك، وستظل                     "الخطاب   
ملتزمة بجمیع االتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي وقعتھا تركیا، لكنھا لن تطَّبق ما فیھا من بنود تمس األمن                           

 ".القومي
إن حكومتھ ستوسِّع عالقات التعاون مع الغرب والدول اإلسالمیة، ودول وسط                   "وجاء في الخطاب      

أسیا والبلقان، ووعد بمواصلة الجھود في سبیل دخول تركیا االتحاد األوروبي الذي تقدمت تركیا بطلب                                   
، ووعد باحترام اتفاقیة االتحاد الجمركي التي بدأ سریانھا في أول كانون                            ١٩٨٧االنضمام إلیھ من سنة          

إّن ھدف حكومتنا ھو توفیر كل          :  الماضي، وأوضح أنھ سیواصل السیاسة االقتصادیة الحرة ألسالفھ، وقال               
 ".ظروف االقتصاد الحر

إن الناظر في ھذه الصفقة التي تمت بین أربكان وتشیلر یدِرك من اللحظة األولى أن تشیلر ھي                                    
الرابحة، وأن أربكان ھو الخاسر األكبر، ویدِرك أن تشیلر بتسلمھا وحزبھا الوزارات المھمة في الدولة                                    
ستكون ھي وحزبھا الذین یرسمون سیاسات الدولة الخارجیة والداخلیة والدفاعیة والمالیة واالقتصادیة                                   
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 .والتعلیمیة، وإنھ لیس ألربكان وحزبھ إال التوقیع على ما ترسمھ تشیلر وحزبھا من سیاسة للدولة
وذلك أن تبني العلمانیة األتاتوركیة، والسیاسة االقتصادیة الحرة السابقة والبقاء في حلف شمال                                  

أما أربكان وحزبھ    .  األطلسي، وبقاء تركیا جزءًا من الغرب ھو تنفیذ لكل ما تتمناه تشیلر وحزبھا الالدینیون                    
الذي یوصف باإلسالمي فسیكون أداة ومطّیة لتنفیذ ھذه العلمانیة الالدینیة وتنفیذ أنظمة الكفر وإبعاد كل ما لھ                       

 .عالقة باإلسالم
إّن جمیع ما ورد في الصفقة من بنود ال عالقة لھ باإلسالم، وال یمت إلى اإلسالم بأیة صلة ال من                                 
قریب وال من بعید، فالمشاركة في الوزارة غیر جائزة شرعًا، ألنھا مشاركة في نظام جمھوري دیموقراطي                        
كافر یتناقض مع شكل الحكم في اإلسالم، ألن شكل الحكم في اإلسالم ھو نظام الخالفة، والخلیفة یكون رئیس                     
الدولة وفي یده جمیع صالحیات الحكم، ویكون معھ معاونون یساعدونھ في حمل أعباء الحكم معھ، والسیادة                        
في الدولة اإلسالمیة للشرع، فاهللا سبحانھ ھو الحاكم وھو المشّرع، ولیس شيء من ھذا في النظام الجمھوري                      
الدیمقراطي، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن قبول نجم الدین أربكان أن ُیشِرك معھ امرأة في الحكم                                 
مناقض للحكم الشرعي، إذ ال یجوز للمرأة شرعًا أن تتولى الحكم، لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم فیما رواه                                      

 .ھذا بالنسبة لتشكیل الوزارة والمشاركة فیھا. »لن ُیفِلح قوم َولَّوا أمرھم امرأة«البخاري عن أبي بكرة 
 :أما بالنسبة لسیاسة الوزارة

إّن االلتزام بدستور البالد العلماني، وبمبادئ الدیموقراطیة والعلمانیة األتاتوركیة ھو التزام                        :  فأوًال
بأفكار الكفر وبأنظمة الكفر، فدستور دولة تركیا دستور علماني ال دیني ال وجود فیھ لإلسالم مطلقًا، قد                                     
وضعھ أتاتورك الكافر الیھودي األصل بعد أن تآمر مع اإلنجلیز رأس الكفر على ھدم الخالفة، وإلغاء نظام                           
اإلسالم، وإعالن النظام الجمھوري الدیموقراطي، فااللتزام بھذا الدستور وبھذا النظام ُكفر ال شك فیھ وِرّدة                        

َوَمْن ﴿:  عن اإلسالم، فاهللا سبحانھ وصف َمن َیلتزمون بتطبیق مثل ھذا الدستور وھذا النظام بالكافرین، إذ قال                  

لذلك ال یجوز ألي مسلم في األرض أن یلتزم بأي دستور                     .  ﴾َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلَكاِفُرونَ              

 .علماني ال دیني كالدستور التركي ویقوم بتطبیقھ والحكم بمقتضاه
إّن اعتبار تركیا أنھا من الغرب الكافر، ولیس من الشرق المسلم، ھذا االعتبار یتناقض كل                           :  وثانیًا

المناقضة مع الحكم الشرعي، إذ أن اهللا سبحانھ قد َنھى المسلمین عن أن َیتَِّخذوا الكافرین أولیاء من دون                                   
َلا َیتَِّخِذ   ﴿:  وقال   ﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنینَ                    ﴿:  المؤمنین حیث قال    

كما نھاھم عن اتخاذ       ﴾اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك َفَلْیَس ِمَن اللَِّھ ِفي َشْيءٍ                  

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا           ﴿:  الیھود والنصارى أولیاء وبیَّن أّن من یتولى ھؤالء یكون منھم حیث قال                      

لذلك ال یجوز أن ُتعَتبر تركیا          ﴾اْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاَء َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّھْم ِمْنُكْم َفِإنَُّھ ِمْنُھمْ               

من سكانھا، وتترك    %  ٩٥بلدًا من بلدان الغرب الكافر، وأْن ُتوالي الكفار الغربیین، والمسلمون فیھا یشكلون                  
 .الوالء لإلسالم، واالنتماء للعالم اإلسالمي

إّن احتفاظ تركیا بعضویتھا في حلف األطلسي بمعنى أن یبقى الجیش التركي جزءًا من جیوش                  :  وثالثًا
دول الحلف، وخاضعًا لقیادتھ، ویقاتل دفاعًا عن دول الكفر وعن أنظمتھا، وأن تبقى قواعد حلف األطلسي                             
العسكریة قائمة على أرض تركیا المسلمة، فھذا غیر جائز شرعًا، ألّن المسلم ال یجوز لھ أن یقاِتل إال عن                                
اإلسالم وعن المسلمین وعن البالد اإلسالمیة، وال یجوز لھ أن یقاِتل عن الكفر والكافرین إال أن یكونوا من                            
أھل الِذّمة كما ال یجوز للمسلم أن یقاِتل إال تحت رایة إسالمیة وتحت قیادة إسالمیة، وال یجوز لھ أن یقاِتل                                

 َتَبنِّي العلمانیة في الحكم ِرّدة عن اإلسالم
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تحت رایة كفر، وال تحت قیادة كفار، وال یجوز أن ُتنشأ في البالد اإلسالمیة قواعد لجیوش الكفار ألن ذلك                              
 .كلھ َیجعل للكفار سلطانًا على جیوش المسلمین وعلى المسلمین وعلى بالد اإلسالم

َوَلْن َیْجَعَل  ﴿:  واهللا سبحانھ نھى عن أن یكون للكفار سلطان على المسلمین أو على بالدھم حیث قال                      

 .﴾اللَُّھ ِلْلَكاِفِریَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًلا

إّن المحافظة على جمیع االتفاقیات والمعاھدات الدولیة القائمة غیر جائزة شرعًا ألن أكثرھا                    :  ورابعًا
إن لم تكن كلھا مخالفة ألحكام الشرع سواء كانت اتفاقیات عسكریة أو أمنیة أو اقتصادیة أو ثقافیة، فھي                                     
مخالفة ألحكام الشرع ویجب إلغاؤھا، فاالتفاقیات مع حلف األطلسي ُتستخدم ضد المسلمین، وَتجعل للكفار                           
سلطانًا علیھم، واالتفاقیة العسكریة مع الیھود ھي اتفاقیة مع عدٍو كافٍر مغتِصب موجھٌة ضد المسلمین،                                    
واالتفاقیات االقتصادیة كلھا قائمة على أساس النظام الرأسمالي وھو نظام كفر یقوم على حریة التملك والربا                       

وھو یخالف أحكام اإلسالم االقتصادیة كلھا سواء في سیاسة االقتصاد أو في المشكلة االقتصادیة                      .  واالحتكار
أو في النظرة إلى المال، أو في الملكیة وأنواعھا أو كیفیة التصرف فیھا، وفي أسباب التملك، وفي تنمیة المال،               

 .وفي كیفیة إنفاقھ، وفي أحكام األراضي، وفي غیر ذلك من األحكام الشرعیة
واالتفاقیات الثقافیة، یّتخذھا الكفار الغربیون مدخًال للغزو الفكري االستعماري، ونشر األفكار                                   
والمفاھیم الغربیة، ومحاربة األحكام واألفكار اإلسالمیة حتى ال یعود المسلم ذا عقلیة إسالمیة وال نفسیة                                  

 .إسالمیة إال من عصم اهللا
إّن الوعد بمواصلة الجھود إلدخال تركیا في االتحاد األوروبي، ھذا الوعد یتناقض كذلك مع                 :  وخامسًا

أحكام اإلسالم، فالمسلمون أمة واحدة من دون الناس حیث قال صلى اهللا علیھ وسلم في الصحیفة التي ُكِتَبت                           
ھذا كتاب محمد النبي بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب وَمن                   «:  بعد ھجرتھ إلى المدینة المنورة       

ویجب علیھم أن یكونوا جمیعًا في وحدة              »َتِبعھم فلحق بھم وجاَھد معھم أنھم أّمة واحدة من دون الناس                   
إذا بویع   «:  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیما رواه مسلم                    .  واحدة في دولة واحدة وفي كیان واحد             

فوا ببیعة  «:  وروى مسلم والبخاري أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال                  »لخلیفتین فاقُتلوا اآلخر منھما     
وال یجوز للمسلمین أن یكونوا في كیانات متفرقة أو في كیانات اّتحادّیة ومن باب أولى ال                                  »األول فاألول  

یجوز لھم أن یكونوا في اتحادات مع دول كافرة، ألن ذلك مواالة للكفار من دون المؤمنین، واهللا سبحانھ                                    
َلا َیتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن     ﴿:  وتعالى َنھى المؤمنین عن مواالة الكفار واتخاذھم أولیاء من دون المؤمنین حیث قال                        

 .﴾اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن

ومن ھذا البیان َیظھر مدى الجریمة التي ارتكبھا أربكان في حق نفسھ وحزبھ وفي حق اإلسالم                                  
والمسلمین، وحق المخلصین ِمن َحَملة الدعوة الذین َیعملون إلقامة الخالفة وإعادة الحكم بما أنزل اهللا، وكان                      
َمثًال سیئًا كریھًا لمن یتقدم للمسلمین باسم اإلسالم، ثم ال یلبث أن ینقلب على عقبیھ تاركًا اإلسالم، ومتبنِّیًا                                  

فبدًال من أن َیعمل أربكان إلعادة الخالفة إلى             .  الكفر وعامًال على تطبیقھ بمجرد أن ُیغَرى بمنصب أو جاه                
استنبول، وإعادة الُحكم بما أنزل اهللا وضع نفسھ في ید الشیطان، وَقِبَل أن یكون أداة ُمَسخَّرة بید المؤسسة                                 
العسكریة التركیة ذات النفوذ في تركیا، التي جعل منھا أتاتورك الكافر الیھودي األصل قلعة العلمانیة الالدینیة                  

وِلَتُحول دون عودة الخالفة ودون إعادة الحكم بما أنزل اهللا، وِبَید تشیلر وحزبھا العلماني                                   .  وحامیة لھا  
لقد أصابت أربكان فتنة الجاه والسلطان، فكشفت الفتنة عن حقیقة وكذب إیمانھ، وتمسحھ باإلسالم،                     .  الالدیني

َوِمَن النَّاِس  ﴿:  وتسّلقھ ووصولّیتھ وخراب نفسّیتھ، فخسر دنیاه وآخرتھ ذلك ھو الخسران المبین، قال تعالى                     
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َخِسَر الدُّْنَیا َواْلَآِخَرَة   ِھ  َمْن َیْعُبُد اللََّھ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُھ َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِھ َوِإْن َأَصاَبْتُھ ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجھِ                     
 .﴾َذِلَك ُھَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن

أما خسارة أربكان للدنیا فإنھ ال َیلَبث بعد أن ُینفِّذ للعلمانیین ما یطلبونھ منھ أن ُیلقوا بھ في قارعة                                   
الطریق غیر مأسوف علیھ، ولن یكون ذلك بعیدًا، وأما خسارتھ لآلخرة فإّن عذاب جھّنم في انتظاره لرّدتھ                             

 .وانسالخھ من دین اهللا
 ..أیھا المسلمون

یجب علیكم أن تكونوا یقظین واعین على أحكام اإلسالم قادرین على التمییز بین األحكام الشرعیة                          
وأحكام الكفر حتى ال تنخدعوا بما یقدم إلیكم باسم اإلسالم، وال بمن یتقدم إلیكم باسم العمل لإلسالم البسًا                                   
عباءتھ رافعًا شعاراتھ وھو ال َیحمل من اإلسالم إال اسمھ، یجاري الواقع وَیقبل بھ، ویؤوِّل أحكام اإلسالم                                
لتتفق مع الواقع السیئ الفاسد فیوجد لنفسھ مبررًا للتعاون مع الحكام الكفرة أو الظلمة الفسقة الذین َیحكمون                            
بغیر ما أنزل اهللا، والذین َنصَّبوا أنفسھم لمحاربة دین اهللا والمخلصین ِمن َحَملتھ، وَیجھدون لتثبیت الكفر                                 
وأحكامھ ورذائلھ في بالد المسلمین تنفیذًا ألوامر أسیادھم من الكفار المستعمرین، الذین َیُشّنون في ھذه األیام                      

 .حربًا صلیبیة غیر معلنة على اإلسالم والمسلمین تحت شعار محاربة اإلرھاب والتطّرف
إّن ھؤالء المتمسِّحین باإلسالم َیدَّعون أنھم إنما یشاركون في وزارات دول الكفر خدمة لإلسالم                                
والمسلمین ومحاولة لإلصالح كما َیزعمون، في حین أّن عملھم ھذا ما ھو إال ّضْرب لإلسالم وتثبیت للحكام                       

ذلك أن اإلسالم دین المواقف الثابتة والثبات على            .  الكفرة أو الظلمة الفسقة، وإطالة عمر فسادھم وشرورھم           
الحق، دین ال یعرف الوصولّیة والمیكافیلیة والتلّون والحلول الوسط، دین الجھر والصدع بكلمة الحق والثبات                  

 .فمن كان ھذا حالھ فھو المسلم الصادق المخلص، وَمن ال فھو الدعّي الكذاب. علیھا
م        دعوك ة، ون إننا ندعوكم أیھا المسلمون إلى أن تمّیزوا المخلصین العاملین الصادقین من غیرھم األدعیاء الكذب
ا                   م م ب حك ة، وإعادة ال خالف بإخالص إلى أن تلتفوا حول الفئة المؤمنة المخلصة الواعیة لتعَملوا معھا إلقامة ال

ى .  أنزل اهللا، واهللا غالب على أمره رغم أنوف الماِرقین والَخَونة والكّذابین وَر             ﴿ :  قال تعال وا ُن ُئ ِف ْط ُی ُدوَن ِل ِری ُی

م            .  ﴾اللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم َواللَُّھ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن ل ھ وس ی ل ى اهللا ع َي األرض          « :  وقال صل إن اهللا َزَوى ل

 .رواه مسلم من طریق ثوبان  »....ما ُزوي لي منھا ملكھافرأیُت مشارقھا ومغاربھا وإّن أّمتي سیبلغ 
 

 حزب التحریر                                                   ھـ١٤١٧من صفر  ١٧
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 َنفاِئُس الثََّمراِت

 
 َتَعلَُّموا الِعْلَم فإّن تعلَُّمُھ ِلّلِھ َخْشَیة

 
َتَعلَُّموا الِعْلَم فإّن تعلَُّمُھ ِلّلِھ َخْشَیة َوَطَلَبُھ ِعَباَدٌة وُمَداَرَسَتُھ َتْسِبیٌح والَبْحَث عنُھ                 :  ُیْرَوى َعْن ُمعاٍذ َرِضَي اُهللا َعْنھُ       

ِة والّدِلیل على    َوِجَھاٌد َوَتْعِلَیمُھ َمْن ال َیْعَلُم َصَدَقٌة َوَبْذَلُھ ألْھِلِھ ُقْرَبٌة َوُھَو اَألنِیُس في الَوْحدِة والصاِحُب في الَخلْ                      
ْرَفُع اُهللا  َی  الدِّین والُمَصبُِّر على السرَّاِء والضَّرَّاِء والَوِزیُر ِعنَد األِخالء والَقِریُب عنَد الُغَرباِء َوَمناُر َسبیِل الَجّنةِ                 

اُلُھْم َوَتْرَغُب المالئكُة   ْفعِبِھ أْقَواًما فیجعُلُھْم في الَخْیِر َقادًة سادًة ُھَداًة ُیْقَتَدى بھم َأِدلًِّة ِلْلَخیِر ُتْقَتَفى آثاُرھْم َوُتْرَمُق أَ                 
رِّ َوَأْنعاُمُھ  الَبفي ُخلَِّتھْم وبَأجِنَحِتَھا تْمَسُحُھْم َوُكلُّ َرْطِب ویابٍس لُھْم َیستْغفُر َحتَّى ِحیَتاُن الَبْحِر َوَھوامُُّھ َوِسَباع                         

ضَّْعِف َیْبُلْغ ِبِھ   ال  والسَّماُء َوُنُجوُمھا، ألنَّ الِعْلَم َحَیاُة الُقُلوب ِمَن الَعَمى َوُنوُر األْبَصاِر ِمِن الُظَلِم َوقوَُّة األْبداِن ِمنَ                
حَُّد، َوِبِھ ُیَمجَُّد،   ُیَوالَعْبُد َمَنازَل اَألْبراِر والدََّرَجاِت الُعَلى َوُمَداَرَسُتُھ بالقیام بھ ُیطاع اُهللا عزَّ وجلَّ َوِبِھ ُیْعَبُد، َوِبِھ                    

 َوُیْحَرُمُھ  داُءَوِبِھ ُیَتَورَُّع، َوِبِھ ُتوَصُل اَألْرَحاُم، َوِبِھ ُیعرُف الَحالُل والحراُم، وھو إماٌم والَعَمُل تابُعُھ ُیْلَھُمُھ الُسع                   
 .اَألْشِقیاُء

 
 )الجزء األول(موارد الظمآن لدروس الزمان 
 عبد اْلَعِزیز بن محمد السلمان

 
 َوَصلِّ اللَُّھمَّ َعَلْى َسیِِّدنا ُمَحمٍَّد َوَعَلْى آِلِھ َوَصْحِبِھ َأْجَمِعیَن

 َوالسَّالُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَركاُتُھ
 

 ١٤٣٣من ذي القعدة  ٢٩
 م     ٢٠١٢/١٠/١٥الموافق 
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 األموال في دولة الخالفة:  نبذة من كتاب

 
اة،     َلّما كان اإلسالم الذي أرسل اهللا بھ رسولھ محمدًا  ی ح نظامًا لل

د  . ورسالة للعالم، كان ال بد لھ من دولة تطّبقھ وتحملھ إلى العالم وق
زًا،                » دولة خالفة«جعل اإلسالم ھذه الدولة  ی م ًال م ا شك ھ ل ، وجع

م                   ال ع ي ال دول ف ال ال ع أشك ی ي  :  وطرازًا فریدًا، یختلف عن جم ف
ا،            ورھ ھ، ودست ن ون م أركانھا التي تقوم علیھا، وجھازھا الذي تتك

التي یجب على  ، وقوانینھا المأخوذة من كتاب اهللا، وسّنة رسولھ 
ا؛               ھ ام أحك د ب ّی ق ت الخلیفة، وعلى األّمة، االلتزام بھا، وتطبیقھا، وال

وقد أناط اإلسالم بدولة . ألّنھا من شرع اهللا، ولیس من تشریع البشر
إدارة                         ام ب ی ق ا ال ھ اط ب ة، وأن ة شؤون األّم ای الخالفة أن تقوم برع

األموال الواردة للدولة، وإنفاقھا، حتى تتمكن من الرعایة، ومن حمل الدعوة، وقد بّینت األدلة الشرعیة 
 . موارد الدولة المالّیة، وأنواعھا، وكیفیة تحصیلھا، كما بّینت مستحّقیھا، وجھات صرفھا

وقد تناولنا في ھذا الكتاب األموال في دولة الخالفة وأحكامھا، وبّینا مواردھا، وأنواعھا، وعالم تؤخذ، 
ا،    .  وِمّمْن تؤخذ، وأوقات استحقاقھا، وكیفیة تحصیلھا، والجھة التي ُتحاز وُتحفظ فیھا ھ ی كما بّینا مستحّق

 .وأوجھ صرفھا
ل، واألوزان،     وَلّما كان ضبط ھذه األموال، وتحصیلھا، یستلزم معرفة األطوال، والمساحات، والمكایی
ة            ال ھ ج ع ال رف تعّرضنا لما یلزم من ذلك، حتى یكون واضحًا كل الوضوح، على وجھ یبّین واقعھا، وی

ة               .  عنھا ل كون سھ ى ت وم، حت وقد قّومناھا باألطوال، والمساحات، والمكاییل، واألوزان المستعملة الی
 . المأخذ، بعیدة عن التعقید، قریبة إلى األفھام

ام                األحك وطة ب رب ا م ھ ون ك وَلّما كانت الناحیة النقدّیة لھا أھمّیة خاّصة في األموال في دولة الخالفة، ل
الشرعیة، عرضنا لھا، وبّینا واقعھا، واألساس الذي قامت علیھ، والوحدات التي تنسب إلیھا، وأوزانھا، 

 .وما یعتریھا من مشكالت، وكیفیة معالجة ھذه المشكالت
وال                               ٍص ألق محی ٍة، وت د دراس ع ة، وب اب والسن ت ك ن ال ة م وقد ُأِخَذت أحكام األموال في دولة الخالف
ة،                         ن أدّل ا م ن دی ح ل رّج ا ت ى م اًء عل الصحابة، والتابعین، وتابعیھم، وأقوال األئمة المجتھدین فیھا، بن

 . باعتبار أّن األحكام الشرعیة ُتؤخذ بغلبِة الظن، وال ُیشترط فیھا القطع والیقین، كما یشترط في العقائد
 

واهللا نسأل أن یحّقق لنا وییّسر وضعھا موضع التطبیق والتنفیذ في دولة الخالفة، وھو موالنا، وھو نعم 
 .المولى، ونعم النصیر

 

 
 األموال 

 يف 
 دولـــة اخلالفة
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 مشروع دستور دولة الخالفة
 النظـام االقتصادي

 

ى    -  ١٣٥المادة  ال یجوز للدولة أن تحّول ملكیة فردیة إل
ال               ة الم ي طبیع ة ف ة ثابت ة العام ة، ألن الملكی ة عام ملكی

 .وصفتھ ال برأي الدولة

ا           -  ١٣٦المادة  اع بم لكل فرد من أفراد األمة حق االنتف
أذن                   ة أن ت ة، وال یجوز للدول ة العام ي الملكی ھو داخل ف
ة أو                   الك العام ة األم ة بملكی اقي الرعی د دون ب ألح

 .استغاللھا

ادة    ن األرض             -  ١٣٧الم ي م ة أن تحم وز للدول یج
ة مصلحة                  ة ألی ة العام ي الملكی الموات ومما ھو داخل ف

 .تراھا من مصالح الرعیة

 .یمنع كنز المال ولو أخرجت زكاتھ - ١٣٨المادة 

ى             - ١٣٩المادة  سلمین، وتؤخذ عل ن الم اة م تجبى الزك
د وعروض                 ن نق ا م األموال التي عین الشرع األخذ منھ

وب      واش وحب ارة وم ا ورد           .  تج یر م ن غ ذ م وال تؤخ
غ        . الشرع بھ ًا كالبال ان مكلف وتؤخذ من كل مالك سواء أك

ي                 ون، وتوضع ف صبي والمجن ف كال ل أم غیر مكل العاق
د أو                صرف إال لواح ال، وال ت ت الم ن بی اص م اب خ ب

 .أكثر من األصناف الثمانیة الذین ذكرھم القرآن الكریم

ى               -  ١٤٠المادة   ذمیین، وتؤخذ عل ن ال ة م تجبى الجزی
ى                 ذ عل ا، وال تؤخ انوا یحتملونھ الغین إذا ك ال الب الرج

 .النساء وال على األوالد

ادة    ة           -  ١٤١الم ى األرض الخراجی راج عل بى الخ یج
اة           ا الزك بقدر احتمالھا، وأما األرض العشریة فتجبى منھ

 .على الناتج الفعلي

تستوفى من المسلمین الضریبة التي أجاز      - ١٤٢المادة 
ى شرط أن                 ال، عل ت الم ات بی سد نفق الشرع استیفاءھا ل
ب                 تي یج ات ال ى الحاج د عل ا یزی تیفاءھا مم ون اس یك
ا              ى فیھ المعروف، وأن یراع ال ب صاحب الم ا ل توفیرھ
سلمین          یر الم كفایتھا لسد حاجات الدولة، وال تؤخذ من غ

 .ضریبة مطلقًا، وال یحصل منھم مال إال الجزیة

ھ            - ١٤٣المادة  ام ب ة القی كل ما أوجب الشرع على األم
إن                  ھ ف ام ب ال للقی ال م ت الم ي بی س ف ال ولی ن األعم م
ي أن               ق ف ذ الح ة حینئ ة، وللدول ى األم ل عل ھ ینتق وجوب

ا         ضریبة علیھ م یجب      .  تحصلھ من األمة بفرض ال ا ل وم
ة          على األمة شرعًا القیام بھ ال یجوز للدولة أن تفرض أی
ضریبة من أجلھ، فال یجوز أن تأخذ رسومًا للمحاكم أو             

 .الدوائر أو لقضاء أیة مصلحة

ادة    ا             -  ١٤٤الم ة قررتھ واب دائمی ة أب ة الدول لمیزانی
رعیة    ام ش ي          .  أحك الغ الت ة والمب صول المیزانی ا ف وأم

ذه               ا ھ صص لھ تي تخ ور ال صل، واألم ل ف ضمنھا ك یت
ة               رأي الخلیف ول ل ك موك إن ذل صل، ف ل ف ي ك الغ ف المب

 .واجتھاده

ادة   يء           -  ١٤٥الم ي الف ة ھ ال الدائمی ت الم واردات بی
اة          از، والزك س الرك راج، وخم ة، والخ ھ، والجزی . كل

م      وتؤخذ ھذه األموال دائمیًا سواء أكانت ھنالك حاجة أم ل
 .تكن

ادة    ة            -  ١٤٦الم ال الدائمی ت الم ف واردات بی م تك إذا ل
سلمین ضرائب،        ن الم لنفقات الدولة فإن لھا أن تحصل م
ھ                  ى الوج ضرائب عل صیل ال ي تح سیر ف ب أن ت ویج

 :التالي
راء                   -أ   ال للفق ت الم ى بی ة عل ات الواجب سد النفق ل

 .والمساكین وابن السبیل وللقیام بفرض الجھاد
بیل              -ب   ى س ال عل ت الم ى بی ة عل ات الواجب سد النفق ل

ضات              د وتعوی وظفین وأرزاق الجن ات الم دل كنفق الب
 .الحكام

ھ                 -ج   ى وج ال عل ت الم ى بی ة عل ات الواجب سد النفق ل
المصلحة واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج   

 .المیاه وبناء المساجد والمدارس والمستشفیات
ھ                  -د   ى وج ال عل ت الم ى بی ة عل ات الواجب سد النفق ل

ة أو                   ن مجاع ة م ى الرعی رأ عل ادث ط ضرورة كح ال
 .طوفان أو زلزال

 ...   یتبع...                                     
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 التتمات

 !ھل ارتكاب أشنع الجرائم بحق المسلمین أطفاًال ونساء وشیوخًا في سوریا واجب جھادي؟: إلى حزب اهللا... تتمة
 

: إن فسطاط المسلمین، یوم الملحمة، بالغوطة إلى جانب مدینة یقال لھا                        «:  وقال أیضاً  ).  صححھ الحاكم  ( 
فكونوا أیھا المسلمون مع إخوانكم في فسطاط اإلیمان، وأعیدوا سیرة       ) أبو داود( »دمشق، من خیر مدائن الشام

األولین باالستمساك بسنة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وسنة الخلفاء المھدیین الراشدین كما وصاكم الرسول،                    
وال یكون ذلك إال بإقامة الخالفة الراشدة على منھاج النبوة التي ذكرھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في ما                               

 .»ثم تكون خالفة على منھاج النبوة«: رواه أحمد
 

 حزب التحریر                                                                ١٤٣٣من ذي القعدة  ١٩
 م                                                               والیة سوریا٢٠١٢/١٠/٠٥الموافق 

 

 ھل یرضى أھل الیمن بمخططات اإلنجلیز واألمریكان لتقسیم بالدھم أم یرفضونھا؟... تتمة
 

 !بغیره من األمم، ویعجز عن حلھا ویبحث عّمن یحلھا لھ
َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإْن               ﴿:  ویقول  ﴾َفِفرُّوا ِإَلى اللَّھِ   ﴿:  إن اهللا سبحانھ وتعالى یقول      

فإنھ لیس كما ُرِوَج لھ في السابق بأن اإلسالم دین تعّبدي للصالة والصیام                    .  ﴾ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلَآِخرِ      

والحج فقط ولیس لدیھ نظام للحكم وال نظام اقتصادي وال سیاسة خارجیة وال تعلیم، فھل یعقل أن یرشدنا إلى                         
 !كیفیة قضاء الحاجة وُیعرض عّما ھو أھم؟

 

إن حزب التحریر یدعوكم إلى رفض مخططات الغرب الخبیثة والتخلي عنھا وقلعھا من تفكیركم ومن بالدكم،                   
فأمریكا وبریطانیا ال تریدان بالیمن إال السوء، وتتنازعان السیطرة علیھ، وھو یدعوكم أن تعملوا معھ                                         
الستئناف الحیاة اإلسالمیة بإقامة دولة الخالفة التي ُیحكم فیھا باإلسالم وتوحد بالد المسلمین في ظل رایة                               
العقاب، وتحمل اإلسالم إلى من ھم في أمّس الحاجة إلیھ لیحل مشاكلھم بعد أن أفسدت حیاَتھم أفكاُر وأحكاُم                            

 .المبادئ التي ھي من صنع البشر
 

 ﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّھ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم﴿: قال تعالى
  المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة الیمن

 فلسطین وغزة تحتاج لخلفاء فاتحین ال ألمراء صاغرین ... تتمة
 .تحتاج إلى من ھو مثل صالح الدین وقطز ولیس لحكام یطبعون مع االحتالل

 

إننا في حزب التحریر ونحن نغذ السیر إلقامة خالفة راشدة ثانیة تجمع األمة وتحرر فلسطین كاملة، فیتقاسم                         
أھل فلسطین مع غیرھم خیرات المسلمین بعزة وكرامة، نقول لحاكم قطر وأمثالھ من حكام الضرار، إن األمة                    
ومنھا أھل فلسطین تدرك تماما حقیقتكم وھي تسیر بخطوات ثابتة نحو استعادة سلطانھا منكم، وستعاقبكم على                   

 .تضییعكم فلسطین وكافة بالد المسلمین، ولعذاب اآلخرة أشد وأنكى لو كنتم تعقلون
 

یِل الّلِھ َال َیْسَتُووَن ِعنَد      ِبَأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَجاَھَد ِفي سَ                (
 )الّلِھ َوالّلُھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن
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 تھنئٌة ِمْن ِحزِب التحریِر في عیِد األضحى المبارك... تتمة
 .إّنُھ َوِليُّ ذلَك والقاِدُر علیھ

اللھم یا حي یا قیوم یا حنان یا منان یا من رفع السماوات بغیر عمد نراھا أكرْمنا بدولة الخالفة وأكرمنا                                        
بنصرك المؤزر على أعدائك وعلى سفاح دمشق وَمن ناصره ودعمھ وانصر المجاھدین في سبیلك في كل                            

 .مكان ومكنھم من إعالء كلمتك ونصرة دینك
 

أوَِّل أّیاِم    عة،وَنَودُّ أْن َنْلِفَت ِعناَیَتُكْم بأّنُھ قْد تمَّ ترتیُب بثٍّ خاصٍّ ِلُمناسَبِة ھذا العیِد الُمباَرك؛ ابتداًء ِمْن یوِم الجم                     
 .عیِد األْضَحى الُمبارك

 

 وُكلُّ عاٍم وأْنُتْم ِبَخْیٍر وَتَقبََّل اُهللا الّطاعات
 والّسالُم علیُكْم ورحمُة اِهللا وَبَركاُتھ

 ُسبحاَنَك الّلُھمَّ َوِبَحْمِدَك َنْشَھُد أْن ال ِإَلَھ إّال َأْنَت َنْسَتْغِفُرَك َوَنُتوُب ِإَلْیك
 لیلُة ِعیِد األْضَحى المُباَرِك ِلعاِم ألٍف وأْرَبِع ِمَئٍة َوثالث وَثالِثیَن ِلْلِھْجَرة

 

 عثمان بخاش
 مدیر المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر

 الكفار الغربیون یخططون للتعدي على أحكام النظام االجتماعي بتواطؤ من الحكومة وبعض علماء السالطین... تتمة
صندوق األمم المتحدة للسكان، ومع النصارى لیناقشوا أمر حكم شرعي یتعلق بالمؤمنات العفیفات، وھذا                               
األمر لم یكن في یوم من األیام مشكلة تحتاج لجھود العلماء الذین أوكلوا لحفظ دین اهللا ومجادلة الحكام                                        

وھذا السجال الذي دار في ندوة كھذه یعجب               .  والنصح لھم لتطبیق أحكام اهللا وحمل ھذه الدعوة إلى العالم                  
الكفار، ویثلج صدورھم الحاقدة على ما تتمتع بھ المرأة المسلمة من مكانة فقدتھا مجتمعات الكفر البھیمیة                                 
بسبب الحریات، فالعلماء إذا أصبحت قضیتھم ھي سفاسف األمور سیغضون الطرف عن قضایا تفتیت البالد                      

فأین ھؤالء من األئمة الكرام كأحمد بن حنبل والشافعي والعز بن عبد              .  وإفقار العباد بسیاسات رأسمالیة خرقاء    
 !السالم

 

إن الحیاة الكریمة التي یریدونھا كما یزعمون للمرأة، ال تتحقق إال في ظل شرع اهللا؛ الذي ال یأتیھ                              :  خامسًا
الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، أما الحضارة الغربیة فقد أزكمت رائحتھا األنوف، فكیف بعلماء یتسولون                          

َأَفُحْكَم ﴿:  معالجاتھم من ھذا الباطل وعندنا كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ینطق بالحق، قال تعالى              

 ﴾اْلَجاِھِلیَِّة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّھ ُحْكًما ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن
 

إن اإلشارة لتعدیل قانون األحوال الشخصیة في الندوة یفسر تضافر جھود الحكومة والمنظمات المحلیة             : سادسًا
 .والعالمیة لتغییر أحكام النظام االجتماعي في الدستور للقضاء على ما تبقى من النظام االجتماعي

 

إن الكفار؛ أعداء اهللا ال یریدون بنا خیرًا، ولن یقطع أیدیھم عن التدخل في أمورنا إال إمام ُیبایع على كتاب اهللا                         
وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم فیحمي مجتمعاتنا ویقیھم شرور األعداء، قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ                                

 .»ِإنََّما اْلِإَماُم ُجنٌَّة ُیَقاَتُل ِمْن َوَراِئِھ َوُیتََّقى ِبِھ«: وسلم
 

 في والیة السودان  -الناطقة الرسمیة لحزب التحریر  
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 !ألم یحن الوقت بعُد كي تعملوا على حمایة حیاتكم وأنتم ُتفتنون في كل عام مرًة بل مرات؟... تتمة
ھذا الظلم الذي یقوم بھ حكام كینیا ضد المسلمین ھو مجرد جزء من الظلم الكبیر الذي یمارس ضدھم بما                           -٤

الحرب على  "في ذلك حظر الحجاب في المدارس والمحاكم وما إلى ذلك، فھذه أمثلة على الظلم وھي جزء من         
التي تقودھا أمریكا وبریطانیا في جمیع أنحاء العالم، بالفعل، فإّن المسلمین الذین یعیشون في البلدان                  "  اإلرھاب

التي سّنت مثل ھذه القوانین مثل باكستان وبریطانیا والیمن یواجھون مثل ھذه المظالم، وحزب التحریر یعتبر                      
الظلم دلیال على اإلفالس الفكري لألیدیولوجیة الغربیة التي لجأت إلى استخدام القوة كسالح للدفاع عن نفسھا                      

 .ضد فكر اإلسالم العادل

 شعبان معلم 
 الممثل اإلعالمي لحزب التحریر شرق أفریقیا 

 !بل سیرحل بشار مع نظامھ وُیدفن في مزبلة التاریخ وسُتنھي ثورة الشام أحالم الطغاة وأمانيَّ المتآمرین.. تتمة
ُھ َوِنْعَم  للَّالَِّذیَن َقاَل َلُھُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم ِإیَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا ا                      ﴿:  قال تعالى 

یٍم  ِظـَفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّھ َوَفْضٍل َلْم َیْمَسْسُھْم ُسوٌء َواتََّبُعوا ِرْضَواَن اللَِّھ َواللَُّھ ُذو َفْضٍل عَ                     )  ١٧٣(اْلَوِكیُل  
 ﴾)١٧٥(ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْیَطاُن ُیَخوُِّف َأْوِلَیاَءُه َفَلا َتَخاُفوُھْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن ) ١٧٤(
 

 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة سوریا 
 المھندس ھشام البابا 

ھي وقفة عزٍّ وردٌّ مباشر على           !"  أمریكا، ألم یشبع حقدك من دمنا؟          "وقفتكم في جمعة      :  أیھا المسلمون  ...  تتمة
 التي تقدَّمت بھا أمریكا" ھدنة العید"

، ونحذر من عبث المتاجرین          "بلباس الصدیق  "وإننا في حزب التحریر نحّذر من العدو الذي یظھر علینا                       
بالدماء والتضحیات من أمثال المجلس الوطني والمجالس العسكریة التي تؤسَّس على مفاھیم أعدائنا من                                  
علمانیة ومدنیة ودیمقراطیة، وننبھ أھلنا الثائرین وقیادات الكتائب المخلصین، بأن یبتعدوا عن ھذه المجالس                        
المزورة، فال بّد من أن ینبع الحل من عقیدة أھل البلد، وال بد أن تقطع ید أمریكا وأوروبا ومنظمة األمم                                       
المتحدة وجامعة الدول العربیة واألنظمة العمیلة عن المساس بالشام المباركة، وال بد من إسقاط كامل لھذا                              

 .النظام بكل أركانھ وأشخاصھ
 

 :أیھا الثائرون في أرض الشام عقر دار اإلسالم رغم أنف الطغاة
إننا في حزب التحریر والیة سوریا، نھیب بأھلنا الثائرین أن یثبتوا على الحق في أعمالھم رغم كل الصعاب                          
والتضحیات، وأن یجعلوا تلك األعمال خالصًة لوجھ اهللا الكریم، وعلى طریقة وھدي رسولھ الكریم صلى اهللا                      
علیھ وسلم، سائلین المولى أن یجعل دولة الخالفة الراشدة خیر بشرى نقطفھا بعد كل ھذه التضحیات الجسام                         

َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت             ﴿:  قال تعالى  .  على أرض الشام المباركة عقر دار اإلسالم            

َلُھْم َوَلُیَبدَِّلنَُّھم مِّن َبْعِد      َضىَلَیْسَتْخِلَفنَُّھم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم َوَلُیَمكَِّننَّ َلُھْم ِدیَنُھُم الَِّذي اْرتَ              
 .وما ذلك على اهللا بعزیز ﴾َخْوِفِھْم َأْمنًا َیْعُبُدوَنِني َلا ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیئًا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن

 

 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة سوریا
 المھندس ھشام البابا
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حكومة العدالة والتنمیة صورة طبق األصل عن الحكومات السابقة وال عالقة لھا بتطبیق اإلسالم وال                                  ...  تتمة
 بالتغییر

من %  ١١حوالي   (ملیار درھم        ٣٩كما أدرجت في مصاریفھا النفقات بخدمة الدین العمومي بمبلغ یفوق                       
 .وال یخفى على أحد حرمة التعامل بالربا). مجموع نفقات الدولة

 
؟ لقد اختار من     !؟ أین ھي أحكام اإلسالم التي طالما نادى بھا حزبكم            !فما الذي تغیر یا حكومة العدالة والتنمیة        

شارك باالنتخابات حزبكم، وأتوا بكم إلى سدة الحكم ألنھم یشمون فیكم رائحة اإلسالم العظیم الذي یتطلعون                         
إلیھ ویتمنون لو ُتطبَّق علیھم أحكامھ، وُیِظلَّھم عدلھ وبركاتھ، فكیف ترضون ألنفسكم أن تكونوا شھود زور                          
على تغییر لم یقع، وأداًة المتصاص نقمة الناس واحتواء الحركات االحتجاجیة وَحْرِفھا عن مسارھا، وتروسًا                     

 یتترَّس بھا النظام لیستمر في غیِّھ القدیم الجدید؟
 

َیْأِتي «:  توبوا إلى اهللا، واعلموا أن العجز عن القیام بالواجب ال یبیح إتیان الحرام، قال علیھ الصالة والسالم                         
ْجَز َعَلى    لَعَعَلى النَّاِس َزَماٌن ُیَخیَُّر ِفیِھ الرَُّجُل َبْیَن الَعْجِز َوالُفُجوِر، َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك الزََّماَن َفلَیْخَتِر ا                                              

 ].رواه الحاكم وصححھ[» الُفُجوِر

 مظاھرة للتضامن مع المسلمین الروھینجا... تتمة
إن ھذه الوحشیة   .  ضد المسلمین الروھینجا في أراكان وھدمھم لممتلكاتھم وتشریدھم وكذلك المجازر الوحشیة              

 !والھمجیة ال تقوم بھا الكائنات البشریة المتحضرة
 

نطالب النظام البورمي أن یوقف فورا ھذه األعمال الوحشیة، وكذلك جمیع السیاسات التي تھدف إلى إبادة                     .  ٢
فإن المسلمین الروھینجا یعیشون في ھذا البلد منذ               .  المسلمین الروھینجا والقضاء على وجودھم في أراكان            

وبالتالي فإنھ ینبغي االعتراف بھم وإعطاؤھم حقوقھم كغیرھم           .  قرون عدیدة وحتى قبل وجود الدولة البورمیة        
 .من سكان اإلقلیم اآلخرین

 

نطالب الحكومة اإلندونیسیة، وھي أكبر بلد إسالمي من حیث عدد السكان، بأن تتخذ الخطوات الفّعالة                             .  ٣
لتوقف المجازر بحق المسلمین الروھینجا، فضال عن توفیر الحمایة للمھاجرین الروھینجا الذین یصلون إلى                      

 .إندونیسیا
 

كما .  ندعو المسلمین في كل مكان لیقوموا جنبا إلى جنب للتضامن مع المسلمین الروھینجا بكل شكل ممكن                  .  ٤
ندعوھم للعمل الجاد إلقامة الخالفة التي تطبق شرع اهللا؛ فإن األمة اإلسالمیة لن تكون قویة وموحدة إال                                   
بالخالفة، فبھا وحدھا یتحقق األمن واألمان وفیھا یتوفر العیش الكریم لكل المسلمین بمن فیھم مسلمو                                          

 .الروھینجا، ولن یتعرض لھم أحد باالضطھاد والظلم في المستقبل إن شاء اهللا
 

 حسبنا اهللا ونعم الوكیل ھو نعم المولى ونعم النصیر
 

 الناطق الرسمي لحزب التحریر في إندونیسیا
 محمد إسماعیل یوسنطا
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