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حري                :  األمیر جة ت ی ت ة حول ن كلمة العالم الجلیل عطاء بن خلیل أبو الرشت
 .ھـ١٤٣٤ھالل رمضان لعام 

ت   :  مصر  ٣ ل الید اآلثمة التي قتلت النساء في المنصورة، ھي من قت
ادمة       ق المعتصمین أمام دار الحرس، ورمسیس، ودولة الخالفة ال

 .ھي من سیقطعھا بإذن اهللا

٢٠ 

 ٢١ .مجریات األحداث في مصر: جواب سؤال  ٥ .مقالة للخروج من األزمة السیاسیة التي تمر بھا البالد: مصر

ا    :  فلسطین  ٧ .شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن: الكویت ھ المفاوضات المزمعة تآمر على أمة اإلسالم ومقدسات
 .والسلطة والمنظمة طفیلیات علقت بقضیة فلسطین

٢٣ 

ي    :  سوریا خف أیھا المسلمون في سوریا انتخابات االئتالف الوطني الجدیدة ت
 .وراءھا أھدافًا خطرة وممیتة

 ٢٤ .ال یوجد أي حل آخر لسوریا سوى الخالفة: تركیا  ٨

ح  :  شرق أفریقیا جولة أوباما لیست ودیة أو إنسانیة بل إنھا من أجل المصال
 !.الرأسمالیة

ن     !  یا نساء مصر المسلمات -المركزي النسائي  ١٠ ك ت لن تتحقق رغب
 !.في عیش في ظل اإلسالم إال بقیام دولة الخالفة

٢٥ 

ة   :  مصر  ١١ .حول حزب التحریر والثورة السوریة: جواب سؤال اول دعوة السیسي المصریین للنزول إلى الشارع ھي مح
 !.أًیا كان لفض االعتصامات بالدم -غطاء شعبي-للحصول على 

٢٦ 

تقریر لجنة أبوت آباد على المسلمین اجتثاث الھیمنة األمریكیة من : باكستان
 .البالد

ًة            :  المركزي  ١٣ ل واجھون مرح ون ی نساُء وأطفاُل الروھینجا الالجئ
 .أخرى من االضطھاد

٢٨ 

باكستان النوویة یجب أن تكون نصرا لإلسالم ال حربا على : برقیات سیاسیة
 .دعاتھ

 ٢٩ من فعالیات حزب التحریر   ١٤

ْزِل    :  اإلخواُن المسلمون: خبر وتعلیق  ١٥ .﴿ُقْل ُموُتوا ِبَغْیِظُكْم﴾ صدور كتّیب نفید بوت -بیان صحفي : باكستان الغرُب الخاسُر األكبُر مْن َع
 !مرسي

٣١ 

ى      -مصاُب أھل سوریا عظیم في المعابر والحدود: سوریا دولة تركیا تعمد إل
 .زیادة معاناتھم واإلمعان في إذاللھم

 ٣٢ قبضة أخبار  ١٦

 ٣٥ ُقل خیرًا، یا شیخ األزھر، أو لتصمت: من األرشیف  ١٧ .تقاریر تفید باتخاذ تدابیر قانونیة ضد حزب التحریر: بریطانیا

 ٣٧ تیسیر الوصول إلى األصول:  نبذة عن كتاب  ١٨ !.أیھا الحكام ال تخدعوا المسلمین: تركیا 

 ٣٨ ...التتمات  ١٩ !مخطط أسدي لتفتیت سوریا! الحذر الحذر یا مسلمون: المركزي

     

 محتویات العدد
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 كلمة العالم الجلیل عطاء بن خلیل أبو الرشتة
 ھـ١٤٣٤حول نتیجة تحري ھالل رمضان لعام 

 
 ...إلى اإلخوة الصادقین المخلصین حملة الدعوة 
 ...وإلى كل المسلمین في كل مكان على ھذه المعمورة 
 ...السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

 
، ویقول جل    ﴾َنَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقو                       ﴿:  یقول سبحانھ  

، ویقول صلوات اهللا وسالمھ علیھ فیما أخرجھ البخاري عن أبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ               ﴾َفَمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ﴿وعال 

ُصوُموا ِلُرْؤَیِتِھ َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَیِتِھ، َفِإْن ُغبَِّي َعَلْیُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدََّة َشْعَباَن                 «:  َقاَل َأُبو الَقاِسِم صلى اهللا علیھ وسلم           :  َعْنُھ قال 
ِلُرْؤَیِتِھ ُصوُموا  «:  ، وأخرجھ مسلم عن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُھ، بروایة َأنَّ النَِّبيَّ صلى اهللا علیھ وسلم ، َقالَ                             »َثَالِثیَن

 .»َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَیِتِھ، َفِإْن ُغمَِّي َعَلْیُكْم َفَأْكِمُلوا اْلَعَدَد
 

وبعد تحري ھالل رمضان المبارك ھذه اللیلة لیلة الثالثاء، فلم تثبت رؤیة الھالل رؤیة شرعیة، وعلیھ فإن غدًا                                 
ھـ الموافق  ١٤٣٤الثالثاء ھو المتمم لشعبان إن شاء اهللا، وسیكون بعد غد األربعاء ھو أول أیام شھر رمضان المبارك سنة                       

 .م٢٠١٣/٠٧/١٠
 

وإننا لنسألھ سبحانھ أن یتقبل من المسلمین الصیام والقیام وأن یغفر اهللا سبحانھ لنا أجمعین ما تقدم من ذنبنا كما قال                          
َمْن َصاَم  «:  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم          :  صلى اهللا علیھ وسلم فیما أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة قال                  

َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ    :  ، وفي روایة أخرى َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنھُ              »َرَمَضاَن، ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبھِ             
 .»َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ«: صلى اهللا علیھ وسلم َقاَل

 
أیھا األخوة الكرام لقد فرض اهللا سبحانھ في شھر شعبان من السنة الثانیة للھجرة صیام شھر رمضان، وھو شھر                             

، كما أنھ شھر أكرم       ﴾َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفیِھ اْلُقْرآُن ُھًدى ِللنَّاِس َوَبیَِّناٍت ِمَن اْلُھَدى َواْلُفْرَقانِ                ﴿أنزل اهللا فیھ القرآن      

اهللا فیھ األمة بالنصر والفتح المبین، فكانت معركة بدر الكبرى في السابع عشر من رمضان حیث ُھزم فیھا مشركو مكة                              
ثم كانت معارك فاصلة أخرى في ھذا الشھر الكریم ابتداء من فتح مكة المكرمة في العشرین من شھر                               ...  ھزیمة كبیرة 

التي ھي یرموك فارس حیث         "  قرب مدینة الكوفة حالیاً      "رمضان المبارك من السنة الثامنة للھجرة إلى معركة البویب                  
انتصر المسلمون بقیادة المثنى في الرابع عشر من رمضان سنة إحدى وثالثین للھجرة، ثم فتح عموریة بقیادة المعتصم في                      
السابع عشر من رمضان سنة مئتین وثالث وعشرین للھجرة، ومعركة عین جالوت التي َھَزَم المسلمون فیھا التتاَر في                                

 ...الخامس والعشرین من رمضان سنة ست مئة وثماٍن وخمسین للھجرة إلى غیرھا من االنتصارات في ھذا الشھر الكریم
 

واقترن الصیام بالفتح     ...  وھكذا اقترن الصیام بالقرآن الكریم الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ                                  
وعلم كل صاحب بصر وبصیرة أن أحكام اهللا               ...  اقترن الصیام بتطبیق أحكام اهللا        ...  اقترن الصیام بالجھاد    ...  والنصر

... سبحانھ ال ینفصل بعضھا عن بعض، سواٌء أكانت عبادات أم جھادًا أم معامالت أم أخالقًا وسلوكًا، أم حدودًا وجنایات                           
فكلھا من مشكاة واحدة، ومن یتدبَّر آیات الكتاب الكریم یجد ذلك واضحًا بّینًا، وھو ظاھر ھنا كذلك في آیات الصیام وما                                

 :قبلھا وما بعدھا، وإلیكم البیان
 

: الجزء الثاني في الربع الثاني منھ الذي یبدأ بقولھ سبحانھ                  -لقد أنزل اهللا سبحانھ آیات الصیام في سورة البقرة                  
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اْلآِخِر َواْلَمَلاِئَكِة َواْلِكَتاِب       ِم    َلْیَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَھُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَِّھ َواْلَیوْ                                       ﴿

، وبتدبر ھذه اآلیات یتبین أنھا            ﴾ُأوَلِئَك َلُھْم َنِصیٌب ِممَّا َكَسُبوا َواللَُّھ َسِریُع اْلِحَسابِ               ﴿:  إلى قولھ سبحانھ       ﴾...َوالنَِّبیِّیَن

والحكام وأكل المال بالباطل، ثم القتال       ...  اشتملت على أحكام البر واإلیمان، والقصاص، والوصیة، وآیات الصیام، والدعاء          
فكانت أحكام اهللا آخذا بعضھا برقاب بعض، فال فرق بین حكم وحكم وال بین واجب وواجب، فالذي                        .  في سبیل اهللا والحج    

بّین العبادات ھو سبحانھ الذي بّین المعامالت والعقوبات والسیاسة والجھاد، وبّین األخالق والمطعومات والملبوسات                                
وغیرھا، وھي على وجھھا في القوة نفسھا من حیث التنفیذ وااللتزام، فالفرض في العبادات كالفرض في المعامالت مثل                           
الفرض في العقوبات ومثل الفرض في بیعة الخلیفة والجھاد وسائر األحكام، ال یصّح الفصل بینھا بحال فاإلسالم كّل ال                              
یتجزأ والدعوة إلیھ واحدة لتطبیقھ في الدولة والحیاة والمجتمع، وعلیھ فمن فصل بین آیات اهللا، وقال بفصل الدین عن                                  
الحیاة، أو بفصل الدین عن السیاسة، فقد ارتكب إثمًا عظیمًا وجریمة كبرى تقود صاحبھا إلى الخزي في الدنیا والعذاب                              

 .األلیم في اآلخرة
 

َوِإَذا َسَأَلَك  ﴿:  وفي الختام فإن اهللا سبحانھ قد ذكر الدعاء بین آیات الصیام الخمس في سورة البقرة، فقال سبحانھ                            

والفصل بین المتالزمین     ﴾ْرُشُدوَنَی  ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا ِلي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّھمْ               

دلیل على عظمة الفاصل، فاهللا سبحانھ قد أمر بالصیام، ثم أمر بالدعاء، ثم أكمل آیات الصیام لتعظیم شأن الدعاء، فأكثروا                         
من الدعاء في رمضان، فرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول في الحدیث الشریف الذي أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة قال                          

اْلِإَماُم اْلَعاِدُل، َوالصَّاِئُم َحتَّى ُیْفِطَر، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوِم ُتْحَمُل َعَلى           :  َثَلاَثٌة َلا ُتَردُّ َدْعَوُتُھمْ   «:  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم       
، فذكر الدعاء بین آیات         »َوِعزَِّتي َلَأْنُصَرنََّك َوَلْو َبْعَد ِحینٍ        :  اْلَغَماِم، َوُتْفَتُح َلَھا َأْبَواُب السََّماَواِت، َوَیُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ                

 .الصیام داللة على الحث علیھ في شھر الصوم وبیان لفضلھ وبشرى باإلجابة فاهللا قریب مجیب
  
وخاتمة الختام فإننا كما یجب أن نحرص على الصیام لیرضى اهللا عنا ویغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، فیجب أن                                       

نحرص كذلك على العمل الستئناف الحیاة اإلسالمیة بإقامة الخالفة الراشدة لنكون من الفائزین في الدنیا بتطبیق أحكام اهللا،                     
المستظلین برایة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، رایة الُعقاب، رایة ال إلھ إال اهللا محمد رسول اهللا، ونكون من الفائزین في                         
اآلخرة كذلك بإذنھ سبحانھ، المستظلین بظلھ یوم ال ظل إال ظلھ، وإننا نسألھ سبحانھ أن یتقبل منا الصیام والقیام في ھذا                                
الشھر الكریم الذي أولھ رحمة وأوسطھ مغفرة وآخره عتق من النار، وأن ال یأتي علینا شھر رمضان القادم إال وتكون                                  

ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت      ﴿الخالفة الراشدة على منھاج النبوة قد أظلتنا وأعزتنا وعادت األمة بھا خیر أمة ُأخرجت للناس                           

ِإنََّما «:  ، ویكون الخلیفة فینا كما قال صلى اهللا علیھ وسلم              ﴾ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّھِ           

أخرجھ مسلم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة رضي اهللا عنھ، ویكون الخلیفة قد قضى على                      »  ...اْلِإَماُم ُجنٌَّة، ُیَقاَتُل ِمْن َوَراِئِھ، َوُیتََّقى ِبھِ          
ونكون من ورائھ    ...  الطغاة في أرض الشام، وأنقذ المسلمین فیھا، الشیوخ والنساء واألطفال، من دنس الطغاة والظالمین                      

إلزالة كل الطغاة من أرض اإلسالم، وتطبیق أحكام اإلسالم فیھا، فتزول الفتن في مصر وغیر مصر الناتجة عن عدم                                  
ومن ثم یقودنا لتحریر فلسطین كل فلسطین من رجس دولة یھود، فتعود القدس مسرى رسول                    ...  تطبیق أحكام اهللا سبحانھ    

ونقاتل من ورائھ كذلك لتحریر كشمیر، وباقي        ...  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومعراجھ عزیزة كریمة باإلسالم، وبجند اإلسالم            
َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح  ﴿بالد المسلمین المحتلة من الكفار المستعمرین، فال یبقى شبر من أرض اإلسالم إال ویستظل برایة اإلسالم،                     

 .﴾ِبَنْصِر اللَِّھ َیْنُصُر َمْن َیَشاُء َوُھَو اْلَعِزیُز الرَِّحیُم* اْلُمْؤِمُنوَن 

 
 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 
 أمیر حزب التحریر -أخوكم عطاء بن خلیل أبو الرشتة 
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 مقالة
 

 للخروج من األزمة السیاسیة التي تمر بھا البالد
  

ینایر لتغییر الواقع المظلم، والحكم المتجبِّر الذي جثم على صدر الناس في مصر لعقود طویلة، وبرغم                         ٢٥قامت ثورة     
من اللحظة األولى النطالقة الثورة، لكن الذي حدث ھو دحرجة رأس النظام               "  الشعب یرید إسقاط النظام   "أن الثوار رفعوا شعار      

من على كرسیھ، بینما ظل نظام الحكم كما ھو قائما على األساس الفاسد الذي أسس لھ االستعمار في بالدنا بعد أن قضى على                                
م، على ید مجرم ھذا العصر، مصطفى كمال الملقب بأتاتورك، فقام الغرب الكافر                       ١٩٢٤الدولة اإلسالمیة دولة الخالفة سنة          

حینھا وقبلھا بقلیل بتقطیع أوصال الدولة اإلسالمیة إلى دول ودویالت ومشیخات، وإمارات ھزیلة ال حول لھا وال قوة، تستمد                             
أمانھا من أمان الكفار الذین أقاموھا على عقیدة تخالف عقیدة اإلسالم، على عقیدة فصل الدین عن الدولة، فأقاموا أنظمة                                             

 .جمھوریة أو ملكیة تقوم على العلمانیة، فكانت دوال منفصلة عن عقیدة األمة، العقیدة اإلسالمیة التي توجب مزج المادة بالروح
 

لقد استطاع الغرب الكافر أن یفتت األمة الواحدة إلى شعوب وقبائل متناحرة، بعد أن كان اإلسالم قد صھرھا في بوتقتھ                            
ولذا انشغل كل    .  فأوجد منھا أمة واحدة من دون الناس، فأوجد أحزابا تقوم على فكرة القومیة والوطنیة مزقت األمة شر ممزق                        

شعب من شعوب األمة بقضیتھ ومشاكلھ، وإن تحركت مشاعر شعب من الشعوب تجاه قضیة من قضایا األمة، فما تلبث أن                                   
ولكن الثورات التي ھبت جوالة في بالد العرب، بدایة من تونس                     .  تخفت وتضمحل حركتھم حتى تنتھي إلى الجمود والیأس              

ومرورا بمصر ولیبیا والیمن، ولیس انتھاًء بسوریا، بدأت تعید لألمة ُلحمتھا من جدید، فأدركت األمة أن ما یحدث في تونس                                
والغرب الكافر عدو األمة یرقب كل حركات وسكنات            .  ینتقل صداه إلى مصر، وما یتفجر في مصر تنتقل شرارتھ إلى سوریا                 

األمة، ویتابع كل شاردة وواردة، وال یرید لألمة أن تتحرك نحو ھدف واحد یجمعھا، ال یرید لھا أن تلتفت إلى نظام الحكم في                                 
ھو یریدھا أن تلھث      .  التي توحد كلمتھا، وتجمع شملھا، وتلم شعثھا وتحفظ ثرواتھا، وتقف في وجھ أعدائھا                      -الخالفة-اإلسالم  

أفنستنسخ !  أال یشھد نظامكم الرأسمالي الدیمقراطي فشًال ذریعًا؟          :  وراء أنظمتھ الدیمقراطیة ودستوره العلماني، ونحن نقول لھ            
 !تجارب الغرب الفاشلة لنعید بالدنا إلى دوامتھم، بینما الدولة التي ارتضاھا لنا رب العالمین والدستور الذي شرعھ لنا بین أیدینا؟

 

إننا نربأ بأھل الكنانة أن یسقطوا في مستنقع العلمانیة العفنة، وأن ینجروا لما تخطط لھ أمریكا فیقعوا في فخ جعل اإلسالم                   
أترضون بقبول اإلسالم متھما؟ فیا أھلنا       !  اللحیة والنقاب؟   -عدوا، أتقبلون یا أھل الكنانة أن توجھ اإلھانة ألبسط مظاھر اإلسالم               

ھو   -رفع اإلسالم مجرد شعار ولم یطبق منھ شیئاً            -احذروا السقوط في فریة أن فشل فصیل معین              !  الطیبین، المحبین لإلسالم   
فشل لإلسالم، فدین رب العالمین ھو دین الحق الذي أنزلھ رب العالمین على رسولھ األمین لیكون رحمة للعالمین، فال یمكن أن                          

َقْد ﴿:  یفشل اإلسالم، فقد أناط بھ رب العالمین أن یخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربھم إلى صراط مستقیم، یقول تعالى                       

ْھِدیِھْم َیَیْھِدي ِبِھ اللَُّھ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُھ ُسُبَل السََّالِم َوُیْخِرُجُھم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِھ َو* َجاءُكم مَِّن اللَِّھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن 
 .}١٦المائدة{ ﴾ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم

 

وإننا إزاء ھذا الواقع األلیم الذي نراه الیوم، من انقسام حاد بین طرفین لیس لإلسالم أي دخل فیھ، بل إننا نرى الطرفین                              
یقفان على أرضیة واحدة ھي أرضیة الدولة الجمھوریة الدیمقراطیة العلمانیة، التي ال تحمل مشروعا نھضویا ألمة كانت                                       

طرف كان یتمسك بتلك الدولة، وھو جالس على كرسي الحكم الوثیر، وطرف آخر یتمسك                      .  بإسالمھا خیر أمة أخرجت للناس      
 .أیضا بتلك الدولة، وھو طامع في الوصول للجلوس على ھذا الكرسي الوثیر بأي طریق، ولو خالف الدیمقراطیة التي یؤمن بھا

 

إننا إزاء ھذا الواقع نقول إن مشروع حزب التحریر السیاسي لنظام الحكم الذي یدعو إلى تطبیقھ، بدال من تلك الدولة                                  
المھترئة التي ھي سبب كل بالء یعاني منھ أھل مصر، ھو المشروع الذي یجب أن یوضع موضع التطبیق، ولذلك فانطالقا من                          
حرصنا على أھلنا في مصر الكنانة ورغبتنا في أن تتخلص من التبعیة األمریكیة الواضحة، لیس إبان حكم المخلوع وما قبلھ،                               

-٧-٣وبل وحتى إبان حكم ما بعد الثورة، ذلك الحكم الذي كرَّس لتلك الھیمنة بشكل فج غیر مقبول، ویكرس لھا أكثر بعد                                          
 :ولذا فنحن نقول. م بانقالب الجیش على تلك الدیمقراطیة المزعومة التي رضي بھا نظام ما بعد الثورة شبھ اإلسالمي٢٠١٣

 

إن النظام الجمھوري نظام مرفوض ألنھ لیس من عند رب العالمین، وبالتالي ھو نظام كفر ال یجوز الحكم من خاللھ، إذ إنھ                            -١
 .، بینما سلطة التشریع في اإلسالم للشرع وحده"الشعب"یقوم على الدیمقراطیة التي تعطي سلطة التشریع للجمھور 
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نظام الخالفة ھو النظام الذي حدده اإلسالم لھذه األمة، والذي یجب أن یكون النظام الحاكم فیھا، واألدلة على ذلك مستفیضة                           -٢
وھذه الدولة لیست دولة كھنوتیة أو دینیة أو مدنیة                  .  من كتاب اهللا وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ومن إجماع الصحابة                       

 .دیمقراطیة
 

ھذه الدولة دولة رعایة ولیست دولة جبایة، وھي ترعى شئون جمیع رعایاھا بغض النظر عن دیاناتھم وألوانھم وأعراقھم،                           -٣
وأن ُیْضَمَن تمكین    .  ویقوم نظامھا االقتصادي على ضمان إشباع جمیع الحاجات األساسیة لجمیع األفراد فردًا فردًا إشباعًا كلیاً                       

 .كل فرد منھم من إشباع الحاجات الكمالیة على أرفع مستوى مستطاع
 

ویبین دستورھا أسباب تملك    .  وھي دولة ُیضمن فیھا للرعیة كلھا األمن والتعلیم والتطبیب وسائر الحاجات األساسیة للجماعة                -٤
كما یبین أنواع الملكیات من ملكیٍة فردیٍة إلى ملكیة دولٍة إلى ملكیٍة عامٍة كالنفط                        .  المال وأسباب تنمیتھ وكیفیة إنفاقھ وصرفھ         

 .ومعادن المناجم، حیث یمّكن جمیع أفراد الرعیة من التمتع بھا
 

وستجعل ھذه الدولة أساس النقد فیھا الذھب والفضة، فتؤمن          .  ویبین أحكام األراضي بحیث ال یبقى شبر من األرض غیر مزروع
لھ استقرارًا في سعر صرفھ ینسحب استقرارًا على أسعار السلع، كما تجعل لھ أحكام صرٍف تمنع وقوعھا في مثل تلك األزمات                         

وحددت أحكام التجارة الداخلیة التي تقوم بین األفراد وال تحتاج إلى مباشرٍة من الدولة،                      .  التي وقع بھا النظام المالي الرأسمالي        
وأجازت إنشاء الشركات بحسب األحكام الشرعیة ومنعتھا من االحتكار،                    .  وأحكام التجارة الخارجیة وجعلتھا تحت إشرافھا           

 .وحرمت الربا وبیع اإلنسان ما ال یملكھ والغبن الفاحش
 

مسلمین وغیر  (فجمیع الذین یحملون التابعیة للدولة اإلسالمیة          .  الرابطة التي تربط أفراد الرعیة في ھذه الدولة ھي التابعیة                -٥
یتمتعون بحق الرعایة كامًال، وال یجوز للدولة أن تمارس أي تمییٍز بین أفراد الرعیة في ناحیة الحكم أو القضاء أو                                 )  مسلمین

 .رعایة الشئون
 

ھذه الدولة یقوم أساس التعلیم فیھا على العقیدة اإلسالمیة، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدریس جمیعھا على الوجھ الذي ال                         -٦
وسیاسة التعلیم فیھا ھي تكوین العقلیة اإلسالمیة والنفسیة اإلسالمیة، فتوضع جمیع         . یحدث أي خروج في التعلیم عن ھذا األساس

 .مواد الدراسة التي یراد تدریسھا على أساس ھذه السیاسة
 

فتجعل طرق التعـلـیم    .  والغایة من التعلیم ھي إیجاد الشخصیة اإلسالمیة وتزوید الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحیاة                  
 .على الوجھ الذي یحقق ھذه الغایة وتمنع كل طریقة تؤدي لغیر ھذه الغایة

 

. ال یجوز في ھذه الدولة ألي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لھم عالقة بأیة دولة من الدول األجنبیة مطلقاً                                     -٧
وعلى األمة  .  والعالقة بالدول محصورة بالدولة وحدھا، ألن لھا وحدھا حق رعایة شؤون األمة عملیًا، الداخلیة والخارجیة منھا                    

وحمل الدعوة اإلسالمیة ھو المحور الذي تدور حولھ السیاسة                       .  والتكتالت أن تحاسب الدولة على ھذه العالقة الخارجیة                   
 .الخارجیة، وعلى أساسھا تبنى عالقة الدولة بجمیع الدول

 

ونحن في حزب التحریر أخذنا على أنفسنا أن نكون الرائد الذي ال یكذب أھلھ، الذي یعمل بین األمة اإلسالمیة ومعھا في                       
جمیع أقطارھا ولیس في مصر الكنانة فحسب، لیقودھا حتى تتبوأ مكانتھا الصحیحة التي یجب أن تكون علیھا والتي اختارھا لھا                        

والحزب في سعیھ لتلك الغایة ال یحمل مفھوم الحزب الحاكم، بل ھو إذا أقام الخالفة                       ".  خیر أمة أخرجت للناس    "رب العالمین    
بالطریقة الشرعیة، ومن ثم كان الخلیفة منھ، فإنھ ال یكون خلیفة للحزب، بل خلیفة للمسلمین یرعى شؤونھم بالعدل، قوًال                                          

تبایعھ على السمع   "  رجًال من المرشحین تتوفر فیھ الشروط الشرعیة       "ثم إذا شغر مركز الخلیفة بعد ذلك، فاألمة تختار            ...  وفعًال
والطاعة، یكون خلیفًة للمسلمین ال لحزٍب من األحزاب، ویبقى حزب التحریر سواء بویع مرشحھ للخالفة أم بویع غیره من                                  

ھذا ھو الطریق الوحید الذي سیخلص أھل            .  صفوف األمة، یراقب معھا سیر الحكم والدولة ناصحًا ومقترحًا وناقدًا ومحاسباً                   
مصر وسائر بالد المسلمین، بل والعالم أجمع مما ھو فیھ من ظلم وشقاء وتقاتل وتشاحن وتباغض، فیعیش الناس جمیعا في ظل                        

 .دولة الخیر، دولة الخالفة التي كانت بحق منارة الدنیا وزھرتھا المتفتحة ونورھا المشرق طوال أكثر من ثالثة عشر قرًنا
 

 ]٤القصص[ ﴾َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُھْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُھُم اْلَواِرِثیَن﴿: قال تعالى
 

 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر والیة مصر  -شریف زاید 
 م ٢٠١٣/٠٧/٠٦الموافق  -ھـ ١٤٣٤من شـعبان  ٢٧
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 "َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِھ اْلُقْرآُن"

  
 .]١٨٣سورة البقرة [ ﴾َنَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكْم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقو﴿: یقول اهللا سبحانھ 

 
لقد حل شھر رمضان، شھر الخیر والبركة، شھر مّیزه اهللا سبحانھ عن باقي الشھور، وأفاض فیھ الرحمة وأعظم فیھ                                 

األجور، أولھ رحمة وأوسطھ مغفرة وآخره عتق من النار، جعلھ اهللا سبحانھ لھ خاصة یجزي فیھ من یشاء بغیر حساب كما قال                           
 .»كل عمل ابن آدم لھ إال الصوم فإنھ لي وأنا أجزي بھ«: صلوات اهللا وسالمھ علیھ في حدیثھ القدسي

 
إنھ شھر  .  إن شھر رمضان شھر مشھود لھ في تاریخ اإلسالم، فیھ ُأنزل القرآن الكریم، وفیھ كان النصر والفتح المبین                           

وكان .  فیھ كان المسلمون یتنافسون بالخیرات حیث ُتضاعف األجور والحسنات          .  عمل وجد واجتھاد، وشھر عبادة وصبر وجھاد       
فكان الشھر المبارك شھر عز للمسلمین،       .  خلیفتھم ووالتھم یحفظون أمن البالد والعباد، ویحملون اإلسالم للعالم بالدعوة والجھاد             

 .وشھر ذل للكافرین
 

 .ھكذا كان یأتي رمضان، وھكذا یجب أن یكون 
في الوقت الذي یأثم المسلمون فیھ         .  أما الیوم یأتي رمضان وقد مضى على إسقاط الخـالفة اثنتان وتسعون سنًة میالدیة                    

 .بعد ثالثة أیام من خلو البالد من خلیفة، إال من تلبس بالعمل إلقامتھا بجد وإخالص
 

فلسطین وأفغانستان والشیشان وكشمیر وقبرص، وخیراتھم منھوبة،            :  ویأتي الیوم رمضان وأبرز بالد المسلمین محتل            
. وثرواتھم مسلوبة، وحرماتھم منتھكة، دون أن یحسب للمسلمین أي حساب مع كثرة عددھم واتساع بالدھم وقوة عقیدتھم                                    

 .والسبب یكمن في عدم وجود من یحفظ بیضة المسلمین ویحمي ذمارھم ویرعى شئونھم، یقاتلون من ورائھ ویتقون بھ
 

وأما حكام المسلمین فقد باعوا البالد والعباد، ومھدوا للكفار احتالل بالد المسلمین، وساروا خانعین في ركاب الكفر                                   
وقد جعلوا رمضان وراء ظھورھم، نزعوا منھ روحھ وجعلوه طقوسًا، یبدؤونھ     . وبخاصة أمریكا، وخانوا اهللا ورسولھ والمؤمنین

باختالفھم حول بدء الصوم وینھونھ باختالفھم حول بدء شوال، ویفتتحونھ بأخالط من لغو الكالم فیصفق لھم المنافقون ثم ینفض                       
وأمثل ھؤالء الحكام طریقًة َمْن یعلن إغالق الباب الرئیس لدور اللھو والمجون والمطاعم والحانات خالل                  .  السامر والمتسامرون 

 !لیالي رمضان، ثم یشیر بسھم إلى باب خلفي لدخول تلك المغلقات
 

والحفالت الغنائیة، واألفالم الساقطة والمسلسالت الھابطة،           !  وأما إذاعاتھم فرمضان عندھا شھر للسھرات الرمضانیة             
 !ومع ذلك تصر تلك اإلذاعات أنھا تحیي لیالي رمضان

 
 :أیھا المسلمون 
إن رمضان ال بد بإذن اهللا عائد یضيء لیل المسلمین، ویستظل برایة خلیفة المسلمین، فالخیر في ھذه األمة مستمر ال                                  

ولقد أنجبت ھذه األمة على مر التاریخ رجاًال أولي قوة وتقوى، أعادوا لألمة عزتھا وعلو منـزلتھا، وأیام                    .  ینقطع إلى یوم القیامة   
 .ھزائم الصلیبیین والتتار ثم طردھم شر طردة، شواھد شامخة على ذلك

 
واألمة الیوم تفخر بأن فیھا فتیًة آمنوا بربھم وزادھم اهللا من فضلھ ھدًى، عقدوا العزم أن یصلوا لیلھم بنھارھم في عمل                              

دؤوب خالص هللا سبحانھ وصادق مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وصحبھ وسلم إلعادة مجد األمة إلقامة الخـالفة الراشدة،                              
 .دون أن یخشوا في اهللا لومة الئم حتى یقیموا ما عقدوا العزم أو یھلكوا دونھ

 
إن حزب التحریر والمسلمین من ورائھ یدركون أن عزة ھذه األمة لن تعود إال بالخـالفة، وھم كذلك یدركون أن اهللا                                    

 ٣٨التتمة صفحة  َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ﴿سبحانھ قد وعد الذین آمنوا باالستخالف في األرض 
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 :انتخابات االئتالف الوطني الجدیدة تخفي وراءھا أھدافًا خطرة وممیتة: أیھا المسلمون في سوریا

، "مشروع إقامة دولة الخالفة"أصحاب " تدمیر"، و٢السیر بالحل السیاسي األمریكي بحسب مؤتمر جنیف
 !فھل یرضى اهللا ورسولھ والمؤمنون بذلك؟

  
منذ توسیعھ وضم علمانیین ودیموقراطیین إلیھ بحسب األجندة األمریكیة منذ أواخر أیار الماضي،                               

واصل االئتالف الوطني الفاشل مھمتھ، وذلك بعقد اجتماع لھ في إسطنبول لمدة یومین قابلین للتمدید، وذلك                          
م النتخاب رئیس جدید وقیادة جدیدة، ورئیس حكومة مؤقتة جدید بدل غسان ھیتو؛            ٧/٤/٢٠١٣یوم الخمیس في 

لیتم بعدھا بحث مسألة تشكیل حكومة مؤقتة وإعادة تحدید الموقف السیاسي من الحلول السیاسیة المطروحة،                       
عن والدة رئیسھ الجدید أحمد عاصي جربا من كتلة كیلو             ٦/٧وقد تمخضت انتخاباتھ الھزلیة في       .  ٢أي جنیف 

 ...نواب لھ، وانتخاب األمین العام ٣الدیموقراطیة العلمانیة، وانتخاب 
 

إن ھذا االئتالف قد تمت توسعُتھ واسُتكملت تشكیلُتھ وانُتخبت رئاسُتھ لیستطیع اتخاذ القرار بالحوار مع                     
وقد أعطیت قیادتھ للعلمانیین من       .  ٢الطرف اآلخر من النظام من أجل تسویق الحل األمریكي بحسب جنیف                 

أتباع كیلو لیجعلھ بعیدًا عن أي حل إسالمي یعبر عن إرادة أھلھ المسلمین الذین أعلنوا أنھم یریدون إقامة دولة                 
وسیشكل ھذا االئتالف أجھزتھ السیاسیة والعسكریة بالشكل الذي ینال بھ               .  الخالفة اإلسالمیة والحكم باإلسالم    

الرضى الغربي وخاصة أمریكا حتى یحصل منھم على السالح، ال لیقضي على النظام السوري العلماني                                
ویجتـثَّھ من جذوره ویقتصَّ من مجرمیھ، بل من أجل إیجاد نوع من التوازن العسكري مع النظام السوري                              
المجرم على طاولة المفاوضات، ویبدو أن ذلك سیكون عبر إعطاء المجلس العسكري بعض االنتصارات                             
الشكلیة الدعائیة التي لم یستطع الثوار تحقیقھا؛ وذلك من أجل االتفاق بینھما على نظام علماني آخر، وبشار                           

 .آخر، ونظام أمني مجرم آخر
 

إن التعدیالت التي أدخلت على االئتالف منذ أكثر من شھر وھذه االنتخابات األخیرة تخفي وراءھا                                
السیر بالحل السیاسي األمریكي بحسب مؤتمر         :  أھدافًا خطرة على الثورة، ونخص منھا ھدفین اثنین، أولھما             

"وثانیھما.  وھذا مطلوب أن تقوم بھ الھیئة السیاسیة لالئتالف برئاسة جربا                       .  كما ذكرنا     ٢جنیف " تدمیر: 
اإلسالمیین الذین یحملون مشروعھم للحل اإلسالمي المتمثل بإقامة دولة الخالفة، وذلك بحسب ما نصت علیھ                   

وھذا مطلوب أن یقوم بھ المجلس العسكري برئاسة سلیم إدریس باالشتراك مع                     .  قرارات دول الشر الثماني     
بعض القوى العسكریة المتواطئة معھ؛ وذلك من خالل عملیة قذرة یشترك فیھا النظام السوري المجرم؛ إذ                            
یسمح لھذا االئتالف العسكري أن یحقق بعض االنتصارات لیلتفَّ حولھ الناس بعد أن ینفضوا من حول الثوار                     

بحجة أنھم متطرفون ال     "  تدمیرھم"المخلصین الذین لم یستطیعوا أن یحققوا لھم النصر، ومن ثم العمل على                    
 .یسیرون مع الحل األمریكي المرسوم

 
إن االئتالف قد تمادى كثیرًا في       :  أیھا المسلمون الصادقون الصابرون في سوریا الشام عقر دار اإلسالم            

ویجب إعالن   .  االرتماء في أحضان دول الغرب وتلبیة أوامره في توسعتھ وتسمیة رئیسھ وتحدید أھدافھ                            
الموقف الشرعي الصریح منھ؛ فھو مجلس عمیل ومرتھن اإلرادة، ومطلوب منھ أن یأخذ الثورة إلى القبول                         

ثم إن   .  بمفاوضة النظام السوري المجرم، وأن یمثلھا في المفاوضات، وأن تكون قراراتھ ملزمة للثورة                                
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أعضاءه منفصلون واقعیًا عن الداخل بكل مآسیھ، ومنشغلون بالكراسي التي یجلسون علیھا، وكذلك التي                                
سیجلسون علیھا، وتعودوا على فتح سماعة تلفوناتھم لسماع أوامر السفراء واألمراء، وتعودوا على اإلقامة في              

وھم في المقابل یغلقون أبوابھم في وجھ الثوار المقاتلین القادمین من حمص الذین أرادوا                 .  الفنادق المرفھة جداً  
إن ھذا االئتالف ھو على شاكلة المجالس النیابیة والوزاریة          .  إیصال مطالبھم لالئتالف، لكن لم یسمح لھم بذلك        

 .الموجودة في أنظمة الحكم العمیلة الخائنة التي تحكم المسلمین، والتي یجب الثورة علیھا
 

إن أكبر   :  أیھا المسلمون المؤمنون الذین یحبون اهللا ورسولھ، ویوالون المؤمنین من دون الكافرین                            
وأن تكون ھي على     .  معضلة تواجھ الثورة ویجب حلھا ھو أن یكون قرارھا بیدھا ال بید أعدائھا وأعداء دینھا                  

الجبھة تقدم الغالي والثمین في النفس واألھل والمال، ثم من یدَّعي أنھ یمثلھا یعیش في جنبات الفنادق المرفھة                      
ثم أن یكون توجھھا إسالمیًا وتحتسب        .  یتنعم بأطایب طعامھا ووثیر فراشھا، وفي مأمن في نفسھ وأھلھ ومالھ              

األجر عند اهللا بینما من یفرض علیھم أنھم ممثلوھا ھم علمانیون معادون لتوجھھا مرتبطون بأجندات غربیة                         
لذلك یجب علیھا أن تحزم أمرھا بأن تعلن أن           ...  ماكرة عدوة لإلسالم وتھاجمھ لیل نھار واصفة إیاه باإلرھاب          

ھذه الثورة إسالمیة، وأنھا تستمد عونھا من اهللا وحده، وھي تسیر على خطى رسولھا قائدھا، وتوالي المؤمنین                   
وبناء علیھ، فإن علیھا أن تعلن من غیر تأخیر موقفھا الصریح والجريء من أن االئتالف ال                            .  دون غیرھم 

فكما ثار الناس بكل إیمان وصدق وقوة ضد النظام الوحشي            .  یمثلھا، بل ھو یمثل من أوجده، ویرسم لھ أھدافھ          
الالإنساني، فعلیھم الوقوف بقوة في وجھ ھؤالء العابثین من أعضاء االئتالف الذین یریدون العبث بھذه الثورة                    
وتضییعھا لمصلحتھم ومصلحة أعداء اهللا تعالى من الكفار الغربیین، فھؤالء أخطر على الثورة من نظام األسد                  
الوحشي، ومھمتھم اآلن ھي نقل السلطة إلى ید أمریكا األخرى، وتسعى ألن تكون ھي البدیل المعتمد لدى                              

! الغرب عن األسد، وأول شروط قبول ذلك عند ھذا الغرب اللعین ھو أن یكون عمیًال لھ، فھل ترضون بذلك؟                     
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا           ﴿:  قال تعالى  !.  بل ھل یرضى اهللا سبحانھ وتعالى ورسولھ والمؤمنون بذلك؟                 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن     ﴿:  وقال تعالى     ﴾اْلَكاِفِریَن َأْوِلَیاء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن َأُتِریُدوَن َأن َتْجَعُلوْا ِلّلِھ َعَلْیُكْم ُسْلَطاًنا مُِّبیًنا                      

ِمْنُھْم ِإنَّ اللََّھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم        ُھآَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاء َبْعُضُھْم َأْوِلَیاء َبْعٍض َوَمن َیَتَولَُّھم مِّنُكْم َفِإنَّ        
إلى أن قال     ﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَیاء ُتْلُقوَن ِإَلْیِھم ِباْلَمَودَّةِ              ﴿:  وقال تعالى   ﴾الظَّاِلِمیَن

َوالَّذیَن َكَفُروْا َبْعُضُھْم َأْوِلَیاء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنٌة          ﴿:  وقال تعالى   ﴾َوَمن َیْفَعْلُھ ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواء السَِّبیلِ  ﴿

 .﴾ِفي اَألْرِض َوَفَساٌد َكِبیٌر

 
اللھم إنا نبَرُأ    .  اللھم اھدنا صراطك المستقیم، صراط الذین أنعمَت علیھم، غیر المغضوب علیھم وال الضالین                  

اللھم كن معنا   .  اللھم ال َتِكْلنا إلى أنفسنا َطْرَفة عین        .  من َحْولنا وَطْولنا وقوتنا إلى َحْولك وَطْولك وقوتك وحدك          
اللھم وأكرمنا وال ُتِھنَّا، وَأعطنا وال تحرمنا،        .  وال تكن علینا، وآثرنا وال تؤثر علینا، وانصرنا وال تنصر علینا             

وَأرِضنا وارَض عنا، اللھم اجعلنا ممن تحیي وتنصر وتنشر بھم دینك، اللھم آمین، اللھم آمین، اللھم آمین،                              
 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

       

 ھـ                                                                حزب التحریر  ١٤٣٤من شـعبان  ٢٩
 م                                                               والیة سوریا٢٠١٣/٠٧/٠٨الموافق 
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 بیان صحفي
 

 !جولة أوباما لیست ودیة أو إنسانیة بل إنھا من أجل المصالح الرأسمالیة
 ﴾َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اَألْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَھا َوُیْھِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّھ َال ُیِحبُّ اْلَفَساَد﴿

 )مترجم(
  

أصبحت جولة الرئیس األمیركي أوباما إلى عدة بلدان أفریقیة والتي انتھت بتنزانیا، أصبحت حدیث الساعة                              
وذھب البعض إلى حد الزعم بأن ھذه الجولة ھي مواساة، ونجاح ونعمة من خالل                                     .  للكثیر وخاصة المفكرین     

 .المساعدات اإلنسانیة واألعمال التجاریة للدول التي تمت زیارتھا بل وألفریقیا بشكل عام
 

 :شرق أفریقیا یرید أن یوضح التالي/ ومع ذلك وعقب ھذه الجولة فإن حزب التحریر  
 

إن ھذه الجولة لیست إنسانیة، أو ودیة أو نعمة إلى البلدان التي تمت زیارتھا أو ألفریقیا وذلك ألن أمریكا تطبق                          
 .ھذه العقیدة لیست ودیة أو إنسانیة كما أنھا تقیس األمور من حیث المصالح. المبدأ الرأسمالي

 

أمریكا حریصة جدا على مواصلة استغالل واالستفادة من العدید من الموارد والودائع الضخمة من الموارد                               
 .الطبیعیة بدءا من األراضي والمعادن والنفط الخ

 

" التعاون االقتصادي "، و "السوق الحرة "ویسھل ھذا من خالل االتفاقات االحتیالیة، والوھم الماكر الذي یسمى                   
 .ھذا في حین أن أمریكا إنما تفتح األسواق لشركاتھا. الماكرة لخداع الجمھور" برامج المساعدات"و
 

وكذلك، فقد كان القصد من ھذه الزیارة ھو تعزیز القوة األمریكیة في أعقاب المنافسة السیاسیة الشدیدة التي                                
ھذا ھو السبب من ھذه الرحلة، وقد أكد أوباما على             .  تواجھھا البالد في أفریقیا من دول مثل بریطانیا التي تھدد نفوذھا             

 )".یالي(إدارة أوباما لمبادرة القادة األفارقة الشباب "خطتھ لرعایة القادة األفارقة الشباب من خالل 
 

دون أن ننسى األھداف العسكریة واألمنیة األمریكیة، وتعزیز نفوذھا العسكري في كل مكان من خالل تھدید                            
 .الدول الفقیرة وحمایة مصالحھا من خالل محاربة اإلسالم تحت ستار مكافحة اإلرھاب

 
ونؤكد أن المبدأ الرأسمالي والبلدان التي تقوم بتطبیقھ ھي مفلسة وعلى النقیض من المبدأ اإلسالمي الحق والعدل                                    

بل إن ھدفھا ھو إقامة العدل        .  ودولتھ الخالفة التي تبني العالقات مع اآلخرین دون نیة لھا في نھب الموارد أو التمییز                    
 .وتحریر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، اهللا خالق العالم

 
 نائب الممثل اإلعالمي -مسعود مسلم 

 لحزب التحریر في شرق أفریقیا

 ھـ  ١٤٣٤/ ١٥: رقم اإلصدار   م  ٢٠١٣/٠٧/٠٨     ھـ ١٤٣٤من شـعبان  ٢٩

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 شرق أفریقا



 ٦٠العدد /  ١١الصفحة  مختارات 

١١الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 
سلسلة أجوبة الشیخ العالم عطاء بن خلیل أبو الرشتة(  

)أمیر حزب التحریر على أسئلة رواد صفحتھ على الفیسبوك   
 

حول حزب التحریر والثورة السوریة: جواب سؤال  
إلى مأمون شحادة        Mamoun Shehadeh  

  
 :السؤال

 
 العالمة عطاء بن خلیل أبو الرشتة

 تحیة وبعد
 

 كاتب صحافي ومحلل سیاسي/ من مأمون شحادة 
 

أود أن أسألكم، ما الدوافع التي جعلت من حزب التحریر السیر بھا نحو االنخراط في الثورة السوریة،                                   
 ولماذا لیس في مكان آخر؟

  
 :الجواب

 
 وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ

 
وعملنا ھو حمل الدعوة        ...  إن عملنا یا أخي ھو ھو لم یتغیر في كل مكان لنا فیھ إمكانیة عمل                                 

الستئناف الحیاة اإلسالمیة بإقامة الخالفة الراشدة وفق الطریقة التي رسمھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ                               
وسلم لنا منذ البعثة في مكة المكرمة إلى أن أقام الدولة في المدینة المنورة، فنتصل بالناس لدعوتھم إلى                           

ونتفاعل مع األمة في ذلك، عاملین معھا ومن خاللھا          ...  الحق، وأن الخالفة فرض عظیم یجب أن یعملوا لھا         
وكذلك فإننا نتصل بأھل القوة نطلب نصرتھم إلقامة الخالفة، وننصحھم أن ال یضیعوا                       .  لتحقیق ھذا األمر   

 جھودھم سدى في االكتفاء بتغییر األشخاص دون تغییر كامل النظام الوضعي العلماني،
 

بل أن یبذلوا جھودھم وقوتھم وتضحیاتھم في تغییر النظام الوضعي من جذوره بحكامھ وقوانینھ،                            
 ...وإقامة الخالفة

 
ونوضح لھم ھذا األمر بتمامھ كما جاء في اإلسالم، فالذي یستجیب لنا نوجھھ الوجھة الصحیحة، والذي                    

 ...ال یستجیب فال نستطیع إرغامھ على االستجابة بل ندعو لھ بالھدایة
 

غیر أن أحوال الثورات أوجدت مجاًال أوسع لجعل                ...  ھذا ما نقوم بھ قبل الثورات وخاللھا وبعدھا                
الناس یستمعون كلمة الحق دون خوف من األجھزة األمنیة كما كان في السابق حیث كانوا یبتعدون عنا خشیة                      
األجھزة األمنیة، ولھذا یالحظ الیوم التفاف الناس حولنا وإقبالھم علینا، ووجود حركة تفاعل حیة قویة بیننا                            
وبینھم، وھكذا لوحظ اتساع المجال للدعوة التي نحملھا أكثر من قبل ألن حاجز الخوف قد أزیل من أمام                                    

 ...الناس
 

ومن ھنا جاءت مالحظُتك عن قوة حركتنا وازدیادھا في األمة عن ذي قبل، وذلك لیس ألننا لم نكن                                



 ٦٠العدد /  ١٢الصفحة  مختارات 

١٢الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال  /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

نعمل من قبل، ولكن ألن الناس كانوا قبل الثورات یخافون من التوجھ نحونا خشیة األجھزة األمنیة التي كانت                      
تالحقنا وتالحق كل من یتصل بنا، فكان ھذا یسبب عرقلة ألعمالنا ویضع حاجزًا أمام الناس إذا أرادوا                                       

 ...االقتراب منا
 

وللعلم فإن عملنا لیس ملحوظًا بقوة في مناطق الثورات فحسب، بل ھو كذلك في مناطق أخرى، وأحیانًا                     
، ولعلك ترى وتسمع أن نشاطنا في باكستان مثًال واضح بقوة كما                      ...یكون أكثر زخما من مناطق الثورات         

 ...تلحظھ في سوریا أو نحو ذلك، مع أن باكستان ال یوجد فیھا حالیًا ثورة
 

والخالصة أن عملنا كان قبل الثورات، ولكنھ اتسع بشكل الفت للنظر خالل الثورات، وبخاصة في                               
 ...سوریا، وذلك ألن حاجز الخوف قد انھار أمام انتفاضة الناس على الظلم والطغیان

 
 .ھذا ھو الجدید في األمر، ولكننا كنا نعمل قبل الثورات وخاللھا بعدھا 

 
أن جناحًا عسكریا أصبح لنا، فھذا خطأ وغیر وارد،               "  االنخراط في الثورة   "أما إن كنت تقصد بكلمة          

فلیس لنا جناح عسكري ال سابقًا وال الحقًا، فنحن حزب سیاسي مبدؤه اإلسالم، ال یقوم باألعمال المادیة في                           
مرحلة الدعوة، وإنما یطلب نصرة أھل القوة لیمكنوه من إقامة الدولة كما حدث مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ                          

 .﴿ِإنَّ اللََّھ َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اللَُّھ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا﴾وسلم في بیعة العقبة الثانیة، وعسى أن یكون قریبًا، 
  

 أخوكم عطاء بن خلیل أبو الرشتة
 
 

 الفیسبوكرابط الجواب من صفحة األمیر على 
 

 ھـ١٤٣٤من شـعبان  ٣٠
 م٢٠١٣/٠٧/٠٩الموافق 
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١٣الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 بیان صحفي
 

 تقریر لجنة أبوت آباد
 على المسلمین اجتثاث الھیمنة األمریكیة من البالد

 )مترجم(
 

بعد الكشف عن تقریر لجنة أبوت آباد، التي حققت في اغتیال أمریكا للشیخ أسامة بن الدن على األراضي الباكستانیة،                               
وكان مما یثیر الریبة أّن       .  فقد ثبت مرة أخرى وجوب القضاء على الھیمنة األمریكیة وعمالئھا في القیادة السیاسیة والعسكریة                    

لتسجیل أقوالھ بشأن ھذا الحادث، واإلجابة عن         )  الجنرال كیاني (اللجنة لم تجد أّنھ من الضروري استدعاء رئیس أركان الجیش               
تلك األسئلة التي أثیرت ضد دوره في ھذا الحادث البشع، على الرغم مما أوجده الحادث من استیاء كبیر وغضب داخل صفوف                         
الجیش، األمر الذي اضطره إلى القیام بجولة من اثنتي عشرة زیارة في غضون بضعة أیام إلى مختلف القواعد العسكریة في                                 

وبالمثل، .  محاولة لتھدئة ھذا االستیاء، وقد واجھ أسئلة صعبة جدًا من الضباط الساخطین علیھ، لكنھ لم ینجح في تھدئة غضبھم                        
 .فلم تستدع اللجنة رئیس باكستان، آصف علي زرداري، الذي ھنأ األمریكان بعد الحادث واصفًا إّیاه بأّنھ انتصار كبیر

 
والخونة داخل القیادة      )  كیاني(، وتحت قیادة مشرف، وبمساعدة من الرجل الذي كان یعمل كیده الیمنى                               ١١/٩بعد    

وبعد تعیین أمریكا     .  السیاسیة والعسكریة، خضعت البلد كلھا، قواتھا واستخباراتھا وجمیع مواردھا تحت تصرف األمریكان                        
الجنرال كیاني كبدیل لمشرف، تولى بنفسھ ھذه العملیة إلى آفاق جدیدة من العبودیة األمریكیة، من خالل السماح بعملیات شبكة                         
ریمون دیفیس، وھجمات الطائرات بدون طیار واسعة النطاق، والعملیات العسكریة في المناطق القبلیة، فضًال عن بناء قلعة                               
ضخمة جدیدة، باسم السفارة األمریكیة في العاصمة الباكستانیة، والتي تبعد بضع دقائق فقط عن مقر القیادة العامة الرئیسي                                   

 .للجیش
 

لقد كانت عملیة أبوت آباد صفعة في وجھ باكستان وقواتھا المسلحة، ولو كان ھناك ذرة من حیاء عند الخونة في القیادة                            
ولكن أولئك الذین تورطوا    .  السیاسیة والعسكریة، ألجبر زرداري والجنرال كیاني أتباعھم على ترك مواقعھم من دون أي تأخیر                

في ھذه الجریمة فھم إما تقاعدوا بكل احترام، أو ظلوا في انتظار الحصول على مزید من الترقیات، حتى یتوفر لدیھم فرص                                    
 .جدیدة إلذالل باكستان النوویة وقواتھا، إرضاًء ألسیادھم األمریكیین

 
یجب على الشعب الباكستاني والضباط المخلصین في القوات المسلحة أن یعلموا بأّن حزب التحریر وحده، وبإمرة العالم                       

الجلیل عطاء بن خلیل أبو الرشتة، یمكنھ إخراج باكستان من ھذا الذل والظالم، وإنھاء الھیمنة األمریكیة، واألمر اآلن متروك                            
للضباط المخلصین في القوات المسلحة بأن ال یضیعوا وقتھم على ھذه التقاریر الفارغة، وأن یشغلوا أنفسھم في اقتالع الخونة                             

ویجب علیھم إعطاء النصرة لحزب التحریر إلقامة الخالفة، وعندھا            .  في القیادة السیاسیة والعسكریة من دون مزید من التأخیر           
فقط سُتغلق السفارات األمریكیة والقنصلیات وقواعدھا العسكریة، وُیطرد الدبلوماسیون األمریكیون ومسؤولو المخابرات، وُتقتلع            

 .شبكة ریمون دیفیس، وُتقطع خطوط إمداد الناتو، وتنتھي الھیمنة األمریكیة في البالد مرة واحدة وإلى األبد
 

 شاھزاد شیخ
 نائب الناطق الرسمي لحزب التحریر في باكستان

   PR13074: رقم اإلصدار        م ٢٠١٣/٠٧/٠٩  ھـ    ١٤٣٤من شـعبان  ٣٠

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة باكستان
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 برقیات سیاسیة

 
 باكستان النوویة یجب أن تكون نصرا لإلسالم ال حربا على دعاتھ

 
 الحلقة األولى

 
 ]الحلقة األولى -برقیات سیاسیة [

 
 "باكستان النوویة یجب أن تكون نصرًا لإلسالم ال حربًا على دعاتھ"

 
 عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في فلسطین/ األستاذ عالء أبو صالح : المحاضر

 م٢٠١٣یولیو / تموز ١٠ھـ الموافق ١٤٣٤رمضان المبارك  ٠١
 

سلسلة من الحلقات الیومیة من إنتاج إعالمیات حزب التحریر بمناسبة شھر رمضان                               "  برقیات سیاسیة  "
 ھـ١٤٣٤المبارك لعام 

       
 ھـ ١٤٣٤من رمــضان  ٠١

 م ٢٠١٣/٠٧/١٠الموافق 
 



 ٦٠العدد /  ١٥الصفحة  مختارات 

١٥الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 بیان صحفي
 

 .﴾ُقْل ُموُتوا ِبَغْیِظُكْم﴿
 صدور كتّیب نفید بوت

 ) مترجم(
  

والیة باكستان كتیبًا یسلط الضوء على الجھود الدولیة التي قام بھا حزب                              /  أصدر حزب التحریر      
التحریر بإمرة العالم الجلیل عطاء بن خلیل أبو الرشتة من أجل اإلفراج عن أبرز شخصیة عاملة للخالفة في                        

ومن ضمن  .  م٢٠١٢أیار  /مایو  ١١؛ الذي اختطف من قبل بلطجیة كیاني في               "المھندس نفید بوت   "باكستان  
ھذه الجھود إرسال الوفود وتنظیم االحتجاجات التي تؤكد للمسلمین في جمیع أنحاء العالم أّن نفید بوت، الناطق                   

 .الرسمي باسم حزب التحریر في باكستان، قد یكون مفقودًا في الوقت الحاضر ولكنھ لن ُینسى أبدًا
 

والیة باكستان یؤكد لألمة أّن ھذه الحملة العالمیة قد أغاظت الخونة داخل القیادة                                /  حزب التحریر   
السیاسیة والعسكریة، ما دفعھم للجوء إلى طبیعتھم الرخیصة بنشر تقاریر في وسائل اإلعالم توحي بأّن سالمة              
نفید بوت قد تعرضت للخطر، كما یؤكد أّن ممارسات الظالمین والطغاة لن تثني عزائم العاملین للخالفة،                                 
وستسرع من وتیرة عودة الخالفة للمسلمین، ولن ینال الظالمین من جراء أعمالھم إال الغضُب من اهللا سبحانھ                      

والیة باكستان یقول للخونة وأسیادھم الكفار ما قالھ               /حزب التحریر     .  وتعالى ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم          
 .﴾ُقْل ُموُتوا ِبَغْیِظُكْم﴿: سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم

 
حزب التحریر یحّمل كیاني وغیره ممن حنثوا بأیمانھم مسئولیة أّي ضرر یلحق بنفید، ویحذرھم من                            

المساس ولو بشعرة واحدة من رأسھ، ویؤكد لھم أّن أّي أذى یلحقونھ بھ سیضاف إلى سجل جرائمھم التي                                  
 !﴾َوَلَعَذاُب اْلآِخَرِة َأْكَبُر َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن﴿سیعاقبھم علیھا الخلیفة الراشد القادم قریبًا بإذن اهللا، 

 
وعالوة على ذلك، فإّنھ مع ترنح النظام قبل أن تمسك األمة بحالقیم الخونة من الحكام في القیادة                                       

والیة باكستان یعلن مزیدًا من التصعید في حملتھ السیاسیة لتأمین                /العسكریة والسیاسیة، فإّن حزب التحریر         
ویدعو األمة، وخاصة أبناءھا وبناتھا في وسائل اإلعالم، واإلخوة          .  اإلفراج عن ابن ھذه األمة البار، نفید بوت        

 الحقوقیین ومنظمات حقوق اإلنسان، إلى مواصلة الكفاح حتى یأتي الیوم الذي نرفع فیھ نفید بوت على أكتافنا
 

 "coW1/tl.pk://http: أطلقوا سراح نفید بوت"لتحمیل كتیب 
 

 :لالطالع على المنشورات األخرى ذات الصلة بالحملة فإنھ یمكن: مالحظة
 bnL1/tl.pk://http: عن صراع نفید ضد الھیمنة األمریكیة" كلمة حق"تحمیل كتیب 
 coX1/tl.pk://http: من تألیف نفید قبل اختطافھ" الدیمقراطیة"تحمیل كتیب 

  
 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة باكستان

  PN13075:رقم اإلصدار   م٢٠١٣/٠٧/١٢   هـ ١٤٣٤من رمضان  ٠٣
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 والیة باكستان
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١٦الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال  /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 دولة تركیا تعمد إلى زیادة معاناتھم واإلمعان في إذاللھم: مصاُب أھل سوریا عظیم في المعابر والحدود

 
إن الحدود التي رسمھا أعداء اإلسالم من دول الغرب الرأسمالي الكافر وثبتوھا لتقسیم البالد والعباد یسھر حكام                     

البالد اإلسالمیة على تنفیذھا وإذالل المسلمین بھا، ونخص بالذكر المعابر الحدودیة بین تركیا وسوریا، فإن ھذه                                     
الحدود بعد أن كانت متنفسًا للمسلمین من أھل سوریا الھاربین من ظلم وحمم المجرم بشار، أصبحت اآلن بفضل                                    
سیاسات حكام تركیا كابوسًا یخیم علیھم؛ وذلك إمعانًا في تنفیذ سیاسات الغرب المقدسة لدى ھؤالء الحكام، والتي                                   

 .تغضب اهللا ورسولھ والمسلمین
 

ولقد رأینا رأي العین كیف یمسك بعض الجالوزة المجرمین من حراس المعابر الحدودیة بالسیاط والھراوات                          
رأینا أحدھم في معبر باب الھوى وھو یمسك طفًال لم یتجاوز العاشرة من عمره یشبعھ ضربًا                         !  ویضربون بھا الناس   

ورأینا بأم العین آخر یرتدي البزة الرسمیة في معبر باب السالمة في ِكلِّس وھو یرفع یده كالثور                            !  أمام أعین الجمیع   
غدًا رمضان ونرید أن       ...  لن تدخل :  الھائج في وجھ أب أراد أن یمر ھو وزوجتھ وأطفالھ إلى داخل سوریا، قائالً                         

فیقول لھ اغُرب عن وجھي وإال          ...  أرجوك أرید أن أوصل أوالدي إلى بیتنا           :  فیرد علیھ األب بكل انكسار       !!  نرتاح
ضربتكم كلكم؟ وبالرغم من التكلم معھ لثنیھ عن موقفھ، وبیان أن حرمة المسلم أعظم عند اهللا في رمضان، إال أنھ شتم                          

لقد كانت تروى لنا مثل ھذه األقاصیص وكنا          !...  وشتم وصرخ ثم رفض الحدیث وطرد كل من ھو واقف یرید العبور              
ثم اطلعنا بأنفسنا من خالل شھادات العارفین وأھل الحدود العابرین              .  ال نصدق حتى حدث ھذا معنا، وعلى مرأى منا            

على أن المسؤولین في تركیا یتقصدون اختیار العاملین األتراك في المعابر من الذین یكرھون الثورة وأھلھا وبالتالي                           
 .الداخل منھم والخارج: في شتم وإھانة الناس على الطرفین" یبدعون"
 

لھذا، فإننا في المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في سوریا بوصفنا نتبنى مصالح األمة والدفاع ورفع الظلم                                
عنھا ما استطعنا إلى ذلك سبیًال، فإننا نتبنى كذلك كشف وفضح الحكام المتسببین في آالم الناس والمتآمرین علیھم                                   

ولقد كنا نتمنى لو أننا نطلب من حكام تركیا أن ینزعوا عنھم                     .  والغاضین الطرف عن إساءات أتباعھم أمثال ھؤالء           
رداء الذل والھوان الذي ألبستھم إیاه أمریكا لتنفیذ خططھا والسھر على مصالحھا في المنطقة، وأن ندعوھم للبس رداء                       
العز والتقوى بأن یعلنوا تركیا دولة خالفة إسالمیة ثانیة فتأتي للشام ناصرة ألھلھا موحدة لبالد المسلمین كصالح الدین                      

فإن أعمالھم وشدة ارتباطھم بسیاسة أسیادھم األمریكان تجعلنا نعلم           !  كنا نتمنى ذلك، ولكن أنَّى لھم ذلك        .  وكمحمد الفاتح 
وما یحدث على الحدود مما ذكرناه ما ھو إال من                .  یقینًا أنھم لیسوا أھًال لھذا الشرف ولھذه المكانة عند رب العالمین                

ضمن سیاسة ھؤالء األسیاد التي ینفذھا ھؤالء الحكام األذناب الذین ھم أبعد ما یكونون عن تعالیم اإلسالم التي تأمرھم                        
أن یحترموا آدمیة البشر، وأن یرفقوا بقواریرھم، ویرحموا صغیرھم ویحترموا كبیرھم ویقیلوا عثرات رجالھم، فلعل                       

 .وهللا األمر من قبل ومن بعد". آیٌس من رحمة اهللا: "اهللا یرحم بذلك من ُكتب على جبینھ
 

 والیة سوریا -رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر 
 المھندس ھشام البابا

 I-SY-132-14-026: رقم اإلصدار   م   ٢٠١٣/٠٧/١٤  ھـ  ١٤٣٤من رمــضان  ٠٥

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة سوریا



 ٦٠العدد /  ١٧الصفحة  مختارات 

١٧الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 بیان صحفي
 

تقاریر تفید باتخاذ تدابیر قانونیة ضد حزب التحریر وأن حكومة المملكة المتحدة ترید أن تستغل حادثة القتل في وولیتش 
 لدوافع سیاسیة أخرى

 )مترَجم(
 

، ذكرت  ٢٠١٣یولیو  /  تموز  ١٠بعد مناقشة في مجلس العموم یوم            -م  ٢٠١٣یولیو  /  تموز  ١٧لندن، المملكة المتحدة،      
بعض وسائل اإلعالم أن حكومة المملكة المتحدة تفكر مرة أخرى في اتخاذ تدابیر قانونیة ضد حزب التحریر، على الرغم من                              
األجوبة الرسمیة للوزراء التي تتمسك بالنص الذي صیغ بإحكام والذي استخدموه على مدى السنوات القلیلة الماضیة كلما سئلوا                       

 .عن حزب التحریر
 

 :عندما سئل تاجي مصطفى، الممثل اإلعالمي لحزب التحریر في بریطانیا، عن ھذه التقاریر أجاب بالنقاط التالیة 
 

 ".إذا كانت ھذه المناقشات المذكورة صحیحة فإن ھذا لیس مفاجئًا لنا، ولكنھا تشیر إلى دوافع نفاق عمیقة" 
 

أوال، تشیر ھذه التقاریر إلى أن الحكومة تحاول دعم مخططھا في تضییق الخناق على المسلمین الذین یدعون، عن                                 " 
 ".طریق الحجة وحدھا، إلى أن اإلسالم یوفر طریقة عیش أفضل من أي طریقة أخرى في العالم

 

ثانیا، كما تشیر التقاریر إلى استمرار تضییق الخناق على أصوات المسلمین التي تفضح وتنتقد السیاسات الغربیة                                     " 
 ".فضال عن السیاسات العدائیة داخل المملكة المتحدة وأوروبا -االستعماریة في العالم اإلسالمي 

 

 ".ثالثا، تفضح تعلیقات النواب من مختلف األحزاب محاوالتھم الرخیصة في التباري في العنتریة في مسائل األمن" 
 

إذا كانت التقاریر صحیحة، فإن ذلك یشیر إلى أن حكومة كامیرون، كسابقاتھا من كثیر من الحكومات، أكثر اھتماما في                 " 
االستغالل المضحك لقضایا مثل حادثة القتل في وولیتش لدعم سیاساتھا العدائیة تجاه المسلمین، وكذلك سیاسة كسب النقاط في                           

 ".وستمنستر
 

. إن أیة إجراءات كتلك التي یجري اقتراحھا لن تكون أكثر من االعتراف بعدم القدرة على مواجھة حجج حزب التحریر                     " 
فیما یتعلق بقضایا السیاسة الخارجیة أو             "  إسكاتھا"وستكون ھذه اإلجراءات مثاال على استفراد الدولة بالجالیة المسلمة في                         

 ".مواجھتھا بتھم التجریم
 

بالحزام "حتى إن نظریة ما یسمى       .  من المفھوم جیدًا أنھ ال عالقة لقضیة حزب التحریر بأي قضایا مثل قضیة وولیتش                 " 
فلماذا إذن یثیرونھا ما لم یكن ھناك سبب                .  قد فقدت مصداقیتھا    )  للدعوات ضد الحزب    (التي یستشھدون بھا كمبرر         "  الناقل

 ".لالستغالل الرخیص لحادث وولیتش لغایات بدیلة
 

اقرأ إسكات حزب التحریر ھو السمة الممیزة لحكومة غیر كفؤة فكریًا، من أجل تحدیث المعلومات عن نفاق الحكومة                         " 
 ".حول ھذه المسألة) والسابقة(الحالیة 

 

على الرغم من ھذه التقاریر واالقتراحات، سوف یستمر حزب التحریر في المملكة المتحدة في تحدي سیاسات الحكومة                    " 
الماكرة المتعلقة بجمیع أنواع القضایا المحلیة والدولیة المتعلقة بالمسلمین، وفي التعامل مع غیر المسلمین لتقدیم اإلسالم كمنھج                        

وسوف نستمر في تشجیع المسلمین        -یطرح الحزب اإلسالم للمسلمین وغیر المسلمین كطریقة عیش كاملة للحیاة               .  شامل للحیاة 
 ]انتھى". [في المملكة المتحدة في أن یحذوا حذوه في ذلك، متمسكین بالطریقة الشرعیة النبویة في جمیع أعمالھا

 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في بریطانیا

 ھـ  ١٤٣٤/ ٠٣:  رقم اإلصدار  م  ٢٠١٣/٠٧/١٧  ھـ   ١٤٣٤من رمــضان  ٠٨

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 بریطانیا



 ٦٠العدد /  ١٨الصفحة  مختارات 

١٨الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال  /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 بیان صحفي
 

 !أیھا الحكام ال تخدعوا المسلمین
 !فكما استغللتم أنتم وأصحاب رؤوس األموال الشعب باألمس بوصفكم دولة؛ ھا أنتم الیوم تستمرون في استغاللھ

 )مترجم(
 

دعا رئیس الوزراء التركي أردوغان الشعب إلى عدم اقتناء بطاقات االئتمان المصرفیة منتقدا البنوك التركیة في                                          
تحصیلھا نفقات بسبب تقدیمھا لزبائنھا خدمات وعمولة إضافیة جاء ذلك أثناء حفلة اإلفطار التي حضرھا في یوم الثالثاء                                         

"وقال رئیس الوزراء في كلمتھ       .  ٢٠١٣/تموز/١٦الموافق   عندما أتینا إلى الحكم كان الفساد اإلداري قد وصل ذروتھ، بینما                   : 
اآلن ال توجد للفساد نفس المظاھر، ال أقول تم القضاء علیھا كلیا فھي ما زالت موجودة، وعندما تحدثت سابقا عن اللوبي الربوي             
فإنھا لم تكن اعتباطیة، فأنا أذكر ھذه األمور استنادا إلى معلوماتي الشخصیة فباإلضافة إلى وجود إیرادات من غیر فوائد إال أن                          

 ."فال تقتنوا ھذه البطاقات التي تسمونھا بطاقات االئتمان المصرفیة. ھناك لوبي بھذا الخصوص
 

 :والیة تركیا نذكر أردوغان باألمور التالیة ومحذرین إیاه لعلھ یتقي اهللا -ونحن في المكتب اإلعالمي لحزب التحریر 
 

أما أنتم في حكومة حزب العدالة والتنمیة فقد قلتم قبل               .  إن الدیمقراطیة كلھا نظام كفر، أما الربا فإن قلیلھ وكثیره حرام                
فقد خدعتم   ".  أننا سنزیل الربا إذا وصلنا إلى السلطة            "وصولكم إلى السلطة عندما كنتم تمارسون السیاسة مع حزب الرفاه بـ                    

. المسلمین بھذا الشعار وطلبتم منھم أن یصوتوا لصالح حزبكم الذي یعمل تحت قبة البرلمان الدیمقراطي وھي فكرة كفر                                         
وعندما وصلتم إلى السلطة نسیتم       .  فبأعمالكم ھذه خدمتم الغرب بترویض المسلمین لفكرة الكفر الدیمقراطیة وأغضبتم اهللا تعالى                

ما قلتموه سابقا، إذ لم یقتصر األمر على عدم إزالتكم الربا بل تعداه إلى إضفائكم المشروعیة علیھ وتشتكون إلى الشعب بسبب                              
 .نفقات أصحاب رؤوس األموال الخارجة عن األصول الربویة وأنتم تصارعون معھم للحصول على أتاوات

 

لقد وفرتم كل اإلمكانات الالزمة وبالطرق القانونیة لدعم القروض المصرفیة وبطاقات االئتمان أي القروض الربویة،                            
وذلك لكي تظھروا خالل العقد الماضي أن االقتصاد في حالة انتعاش وتقضوا على أصحاب المحالت التجاریة الصغیرة من                                 

 ٧٦لقد ربطتم مصیر نصف الشعب المكون من           .  خالل احتكاركم للتجارة وتدعموا البنوك المملوكة ألصحاب األموال الضخمة           
ملیون نسمة بالدیون وذلك بسبب بطاقات االقتراض ھذه، واآلن تریدون إنقاذ الشعب من مستنقع االقتراض ولكن باستخدامكم                            

ألنكم بوصفكم دولة    .  أسلوبا یفتقر إلى الجدیة، بینما تعجزون في الوقت ذاتھ عن االعتراف بحرمة الربا وحتمیة إزالتھ بالكامل                       
مع الشركات المساھمة باستغالل الشعب، إذ إن رأس المال ھو الذي یثبت سلطتكم، وأما الربا فھو الذي یوجد                            -وال زلتم -قمتم  

 .رأس المال ھذا
 

 :فیا رئیس الوزراء وأنتم أیھا الحكام 
ال تلوثوا عیش المسلمین بالحرام وال تدخلوا النجاسة على لقمة عیشھم، أال تدركون أنكم بإباحتكم الربا تعلنون الحرب                              

 على اهللا ورسولھ؟
 

 :أیھا المسلمون 
 .أما أنتم فاعملوا إلقامة دولة الخالفة الراشدة التي ستطبق النظام االقتصادي في اإلسالم فتزیل الربا كلیا 

 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة تركیا

 ٠٠١٦/إ.م/٢٠١٣/ص.ب/ر.ت: رقم اإلصدار   م   ٢٠١٣/٠٧/١٨  ھـ   ١٤٣٤من رمـضان  ٠٩

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة تركیا



 ٦٠العدد /  ١٩الصفحة  مختارات 

١٩الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 
 بیان صحفي

 

 !مخطط أسدي لتفتیت سوریا! الحذر الحذر یا مسلمون
 

غرب "تموز، أن تشكیل حكومة كردستان سوریة          ١٨أفادت مصادر داخل حزب االتحاد الدیمقراطي الكردي الخمیس           
من المقرر أن یترأس       "  حزب االتحاد الدیمقراطي    "بات وشیكًا، وأن المھندس صالح محمد مسلم رئیس                 "  كردستان

منذ "  مجلس شعب غرب كردستان      "الحكومة، ومن جھة أخرى صرح شیرازاد عادل یزیدي الناطق الرسمي باسم                      
تجري حالیًا االستعدادات     "  مجلس شعب غرب كردستان      "أنھ بناء على مقترح من            "  الشرق األوسط  "فترة لجریدة     

تأتي ھذه األخبار   !  لتنظیم انتخابات برلمانیة، سینبثق عنھا تشكیل حكومة محلیة إلدارة شؤون المناطق الكردیة بسوریا                
 ١٧بعد یوم من طرد الثوار من قبل مقاتلي األكراد وذلك من كامل مدینة رأس العین الحدودیة مع تركیا في األربعاء                              

 ...تموز
 

لمواجھة مع إخوانھم من الثوار، لھو مخطط خبیث شیطاني،                "  حزب االتحاد الدیمقراطي الكردي     "إن الدفع بمقاتلي      
والكالم عن نیة زعماء سیاسیین في تشكیل حكومة كردستان سوریة لھو أخبث وأخبث، ونظام بشار نظام غارق                                   
بأمواج الثورة من كل حدب وصوب، وكاد أن یسقط السقوط المدوي، لوال مساندة من نظام إیران وحزبھ في لبنان،                               

وھو أمام محنتھ ھذه، یبحث عن كل السبل، عّلھا تمنحھ البقاء والنجاة إلى أن تفرغ أمریكا                    .  أعطتھ أیامًا أخرى معدودة   
َسُیِصیُب الَِّذیَن  ﴿وھو خالل ھذه الفترة ال یتورع عن أخبث الفتن وأفظع الجرائم ولكن                !  من إنضاج عمیٍل یخلف عمیال     

 .﴾َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَِّھ َوَعَذاٌب َشِدیٌد ِبَما َكاُنوا َیْمُكُروَن

 
إن اإلسالم ھدى البشریة لعقیدة إیمانیة أذابت في بوتقتھا جمیع القومیات واالنتماءات،                       :  أیھا المسلمون كردًا وعرباً      

وآخت في رحابھا األسود واألبیض، واألعجمي والعربي، وأقامت بینھم میزان العدل المساواة، فقد قال النبي األكرم                          
َیا َأیَُّھا النَّاُس، َأَلا ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َأَلا َلا َفْضَل                «:  صلى اهللا علیھ وسلم فیما أخرجھ أحمد عن َأِبي َنْضَرةَ           

فالحذر الحذر  »  لَّا ِبالتَّْقَوى ِإ  ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ، َوَلا ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ، َوَلا َأْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، َوَلا َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر،                      
فانبذوا !  من الوقوع في شرك أمریكا وعمیلھا بشار الذي یسعى فیھ لتفتیت بالدكم، وتشتیت شملكم، وتفریق كلمتكم                             

 .العصبیات والدعوة الجاھلیة التي تھلك في الدنیا وتوجب العذاب في اآلخرة
 

وأن تعملوا معنا بجد وإخالص إلقامة الخالفة اإلسالمیة            ...  إننا في حزب التحریر ندعوكم أن تكونوا عباد اهللا إخوانا              
الخالفة التي ستحرر سوریا من إرھاب األسد ونظامھ وسیطرة أمریكا                         ...  الراشدة، دعوة نبیكم، ومرضاة ربكم          

 !والغرب
 

 ﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم﴿
 

 مدیر المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر -عثمان بخاش 

   ٦٨/ ھـ١٤٣٤: رقم اإلصدار   م  ٢٠١٣/٠٧/٢٠ ھـ ١٤٣٤من رمـضان  ١١

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر
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 بیان صحفي
 

الید اآلثمة التي قتلت النساء في المنصورة، ھي الید اآلثمة نفسھا التي قتلت المعتصمین أمام دار الحرس 
 !الجمھوري، وفي میدان رمسیس، ودولة الخالفة القادمة ھي من سیقطعھا بإذن اهللا

 
من الرجال والنساء، في تظاھرة دعت          ٢٠٠م، ُقتلت أربع سیدات وأصیب حوالي          ٢٠١٣-٧-١٩مساء الجمعة     

إلیھا جماعة اإلخوان المسلمین بمدینة المنصورة، حیث تعرَّض للمسیرة الخاصة بھم مجموعة من البلطجیة المسلحین                      
وقال شھود عیان من األھالي، إن قوات األمن لم تأِت إلى                .  باألسلحة البیضاء والخرطوش في غیاب تام لقوات األمن          

موقع الحادث إال بعد أن تفاقمت األحداث، رغم توجیھ عدد كبیر من بالغات النجدة من قبل مواطنین في بدایة                                           
 .األحداث، وقد فوجئ المتظاھرون بإطالق أعیرة ناریة من الخلف بشكل عشوائي تستھدف المسیرة

 
وبھذه المجزرة البشعة، تبین بما ال یدع مجاال للشك، أن االنقالبیین ھم ضد الدیمقراطیة المزعومة، فقد أعطوا                         

الضوء األخضر لبلطجیة نظام المخلوع مبارك للقتل والترویع، في صورة تعید لألذھان الدولة البولیسیة البائدة، وقد                           
فكان ضلعھ األول الجیش الذي قتل المتظاھرین أمام دار الحرس الجمھوري أثناء صالة                      !  استكملوا بذلك مثلث القتل     

الفجر، ولم یفلح تضلیلھم في إخفاء معالم تلك الجریمة البشعة التي یجب أن ُیحاسب علیھا أوًال الفریق السیسي زعیم                             
الذین نشئوا وترعرعوا في كنف النظام البائد وتحت عین الداخلیة،               "  البلطجیة"االنقالب، وضلعھ الثاني ھم عصابات         

یندسون اآلن في المظاھرات إلرھاب الناس واالعتداء علیھم بالضرب والقتل، وإعطاء الذریعة لقوات األمن للتدخل                          
بكل قسوة لفض االعتصامات، والضلع الثالث في مثلث القتل ھذا ھم قوات الشرطة، فالشرطة تسعى إلى استعادة                                  

 .١٥/٧كما حدث في میدان رمسیس مساء االثنین الماضي ! ھیبتھا بقتل المتظاھرین
 

إننا ندرك تماما أن الید اآلثمة التي تقتل األبریاء الیوم، ھي الید اآلثمة نفسھا التي قتلت المئات من زھرة شباب                            
، وأیضًا في أحداث شارع محمد محمود، وفي إستاد بورسعید، وماسبیرو، وغیرھا من                        ٢٥/١ھذه األمة أثناء ثورة        

المجازر التي ارُتكبت وما زالت ُترتكب ضد أھل مصر، منذ أن ثار الناس على دولة الظلم والطغیان التي جثمت على                         
، ٢٥/١فھذه األیدي ھي ھي لم تتغیر منذ ثورة            !  إنھا تلك الید التي تعطي أوامر القتل بدم بارد           .  صدورھم لعقود طویلة  

 .ألنھا ما زالت تختبئ خلف الكوالیس ولم تطلھا ید التغییر
 

ولسوف یأتي الیوم الذي تعز فیھ ھذه األمة بخالفة راشدة على منھاج النبوة، فتحقن دماء المسلمین وغیر                                       
المسلمین من رعایاھا، وتحفظ أعراضھم، وتقطع ید أمریكا وعمالئھا من العبث في بالدنا، فتعید لألمة عزتھا                                          

 .وكرامتھا وھیبتھا
 

 ]٥-٤:الروم[ ﴾َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن، ِبَنْصِر اللَِّھ َینُصُر َمن َیَشاء َوُھَو اْلَعِزیُز الرَِّحیم﴿
 

 شریف زاید
 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر والیة مصر

 ١٩/١٣: رقم اإلصدار    م ٢٠١٣/٠٧/٢١    ھـ ١٤٣٤من رمــضان  ١٢  

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة مصر
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 جواب سؤال

 مجریات األحداث في مصر
  

 :السؤال
بالنظر إلى مجریات األحداث، فقد اضطربت وقائع األمور لدي والتبست                  

 :أمامي
 

نحن نعلم أن النفوذ الفعلي في مصر ألمریكا، فكیف إذن تدعم السعودیة                                 -١
واإلمارات والكویت مالیًا الحكم الجدید في مصر مع أن ھذه الدول تابعة                                        

 لبریطانیا؟
 

ثم إن اإلمارات دعمت فرنسا في مالي وأرسلت دعمًا مالیًا لمالي، مع أن النفوذ          -٢
 الفعلي في مالي لیس لبریطانیا؟

  

وكذلك نرى تعاكسًا في المواقف اإلعالمیة بین قناة العربیة في اإلمارات، وقناة الجزیرة في قطر مع أن اإلمارات وقطر                                   -٣
 وبالمناسبة ھل التغییر األخیر في قطر یؤثر في السیاسة البریطانیة فیھا؟. عمالء لإلنجلیز

 

ثم إننا نالحظ كأن رجال السعودیة في االئتالف مثل الجربا لھم دور فاعل على عكس رجال قطر، فھل بدأ الضعف یتسرب                             -٤
 إلى رجال قطر في األحداث الجاریة في سوریا وأن رجال السعودیة قویت شوكتھم؟

 

 إلى الحكم؟" اإلسالم المعتدل"وأخیرًا فھل تخلي أمریكا عن مرسي یعني أنھا تخلت عن فكرة تسھیل وصول ما تسمیھ  -٥
وأعتذر مسبقًا عن طولھا وكثرتھا، لكننا نعلم سعة صدر            .  في ھذا السؤال على طولھ وجزاك اهللا خیراً          "  تتحملني"إني أرجو أن     

 .أمیرنا إضافة إلى سعة علمھ، فلعلنا نجد عنده ما یبدد حیرتنا ویشفي صدورنا
 

 :الجواب
 :على كلٍّ، إلیك الجواب بإیجاز غیر مخل إن شاء اهللا!! أسئلة" كومة"ھذا یا أخي لیس سؤاًال بل 

 

 :ھناك خطوط عریضة بالنسبة للسیاسة البریطانیة تساعدك على فھم ما یجري
 

إن بریطانیا حالیًا ال تجرؤ على الوقوف في وجھ أمریكا علنًا، بل تظھر كما لو كانت في صفھا، ولكنھا تقوم بالتشویش                                        -١
 ...والعرقلة لسیاسة أمریكا في الخفاء وعن طریق عمالئھا بعد إحكام خطط العمل لتظھر بصورة خادعة

 

إن غالب األدوار التي تعطیھا بریطانیا لعمالئھا ھي أن یظھروا مثلھا كأنھم في االتجاه الذي تسیر علیھ أمریكا دون أن                                        -٢
یصطدموا بھا، فعالقات األردن مثًال بأمریكا لغیر الواعي سیاسیًا یظنھا في صف أمریكا مع أنھا ركن ركین لبریطانیا، وھكذا                            

إال أن بریطانیا تترك بعض عمالئھا لیقف في وجھ أمریكا مثل قطر، وھو دور مختلف عن                          ...  اإلمارات وغیرھا من العمالء     
أكثرھم یبتسمون ألمریكا وُیظھرون لھا الود ویضایقونھا من             :  أي أن لعمالئھا أدوارًا مختلفة      ...  بعض العمالء اآلخرین وھكذا     

 ...وراء ستار على نحو ما تفعلھ بریطانیا سیدة ھؤالء العمالء، وقلیل منھم دوره یسبب ألمریكا اإلزعاج بشكل أكثر وضوحًا
 

إن بریطانیا تتناغم مع فرنسا في مجابھة السیاسة األمریكیة، وذلك ضمن السیاسة األوروبیة، وبخاصة بریطانیا وفرنسا،                               -٣
... والفارق أن بریطانیا تتصرف بخبث ودھاء وبصوت ناعم خادع تجاه أمریكا، وفرنسا تتصرف بصوت صارخ لھ ضجیج                              

حتى وإن كان ھذا فیما         "  تقاتل بریطانیا آلخر جندي فرنسي       "والمثل المشھور     !  وكثیرًا ما تنفذ بریطانیا سیاستھا خلف فرنسا           
 .مضى من األزمنة الغابرة إال أن أثرًا لھ ال زال وإن كان بدرجة أقل

 

إن الحكم في السعودیة وإن كان یقوده الملك عبد اهللا وھو من أتباع بریطانیا، لكن أمریكا لھا تأثیر على بعض األمراء                                           -٤
 ...اآلخرین، وھذا التأثیر یجعل لسیاستھا مدخًال

 

 :على ضوء ذلك یمكن أن یتضح جواب أسئلتك 
 
بالنسبة لقطر، فقد استطاع أمیر قطر السابق ووزیر خارجیتھ أن یصنع من قطر بؤرة مركزیة لبریطانیا في الخلیج، وانطلق                            -أ
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وكانت تحركاتھ مؤثرة في إزعاج السیاسة             "...  النفط"، والمال     "الجزیرة"اإلعالم   :  یتدخل في بلدان عدة بوسیلتین مؤثرتین            
ولم یكن انزعاج أمریكا خافیًا على بریطانیا، وألن بریطانیا تحاول              ...  األمریكیة في سوریا وفلسطین، وحتى في مصر وغیرھا          

أن تظھر في الصورة بشكل غیر مزعج ألمریكا، فقد وافقت على تغییر ذلك األمیر، ولكن لیس بعیدًا عنھ بل كان البدیل ابنھ، أي             
أن السیاسة البریطانیة لم تتغیر، ولكن ھذا االبن یحتاج وقتًا لیصبح مؤثرًا كوالده في إزعاج أمریكا، فھدَّأت بریطانیا بذلك                                         

 !أي أن ما تم ھو أسلوب بریطاني لترضیة أمریكا في الشكل دون المضمون... انزعاج أمریكا
 

إن دور قطر خف قلیًال مع ھذا التغییر ألن رجال الحكم الجدید أقل خبرة في األعمال السیاسیة المؤثرة من رجال الحكم                                      -ب
السابق، ولكن قطر ال زالت ضمن السیاسة البریطانیة تعمل بدھاء وخبث، إنما بدوٍر فاعلیُتھ الُمعلنة أقل من الدور السابق، ومن                         

 .ثم فإن رجالھا في سوریا أصبحت فاعلیتھم أقل من ذي قبل
 

أما رجاالت السعودیة فھم أكثر فعالیة وأكثر قبوًال من أمریكا وبریطانیا ألن الملك والؤه لبریطانیا وألن أمریكا تعمل بجد مع           -ج
 .بعض األمراء في العائلة المالكة

 

أما الجربا وإن كان مقربًا من السعودیة لكنھ ضمن السیاسة األمریكیة، وال یستطیع الخروج عن طوع أمریكا مھما كان دعم                                 
 .السعودیة لھ، فاالئتالف بمجملھ صناعة أمریكیة، وال یستطیع أن یستمر في رئاستھ إال من كان خاضعًا ألمریكًا

 

فأنت تعلم أن أمریكا كانت وراء التغییر األول في مالي الذي وقع في                                        ...  أما مالي، ومساعدات اإلمارات المالیة               -د
وبریطانیا تدرك أن ال نفوذ لھا في          .  ، وكان ضربة موجعة لفرنسا، وقد عملت فرنسا بجد واجتھاد إلعادة نفوذھا                 ٢٢/٣/٢٠١٢

مالي بل ھو لفرنسا، وتزاحمھا أمریكا، وبطبیعة الحال فبریطانیا تساند فرنسا إذا كان الصراع محصورًا بین أمریكا وفرنسا،                               
 .ومساعدات اإلمارات المالیة للحكم في مالي الموالي لفرنسا یتماشى مع مساندة بریطانیا لفرنسا

 

أما تفسیر الموقف البریطاني مما جرى في مصر من زیارات وفد اإلمارات وملك األردن، والدعم المالي من عمالء                                          -ھـ
أما االلتباس الحاصل من اختالف دور اإلمارات عن دور قطر،             ...  بریطانیا لمصر، فھو ال یخرج عن الخطوط العریضة أعاله          

واستضافة اإلمارات لرجال    ...  فھو توزیع أدوار حسب السیاسة البریطانیة، فھذه تتقرَّب وتلك تتبعَّد انتظارًا لنتائج أحداث مصر                  
نظام مبارك ال یخرج كذلك عن الخطوط العریضة، فتوقع عودة رجال مبارك من جدید سیكون مدخًال، حتى وإن كان ضیقًا،                                

 !للسیاسة البریطانیة عن طریق اإلمارات، ولو من باب رد الجمیل
 

إلى الحكم،  "  اإلسالمیین المعتدلین "أما ھل تخلِّي أمریكا عن مرسي یعني أن أمریكا تخلت عن تسھیل عودة رجال ما یسمون                      -و
فإن المسألة لیست ھي التخلي أو عدم التخلي، بل ھي تحقیق االستقرار للنفوذ األمریكي في مصر، فإن نفوذ أمریكا في مصر                                 
متمكن في غالب الطبقة السیاسیة منذ عشرات السنین السابقة، وأمریكا تھتم بأن تستمر مصر مركز استقرار للنفوذ األمریكي،                           

فلّما ...  ولیس االستقرار المقصود ھنا ھو من أجل عیون مصر، بل لتستطیع أمریكا اتخاذه منطلقًا آمنا لنفوذھا ومشاریعھا                                   
، ولم یستطع مبارك معالجة ھذه التحركات ویعید االستقرار لتكون مصر بیئة مناسبة           ٢٥/١/٢٠١١فاجأتھا التحركات الشعبیة في 

الستمرار تحقیق مصالح أمریكا، لّما وجدتھ كذلك ألقت بھ جانبًا، وركبت موجة التحركات الشعبیة، ثم أتت بمرسي بعد أن ضمن            
، وتوقعت منھ أن یحقق لھا االستقرار على            ...لھا تنفیذ مشاریعھا، وبخاصة معاھدة كامب دیفید مع كیان یھود، ومن ثم دعمتھ                  

اعتبار أن اإلخوان ھم حزب الرئیس وأكبر حزب منظم بعد إلغاء الحزب الوطني، وكانت تتوقع أن یعملوا على استقرار الوضع                       
وكانت من وراء الحكم الجدید في            ...  ولكن مرسي لم یستطع فتخلت عنھ           ...  كما فعل الحزب الوطني مع الرئیس المخلوع             

 ...والداعمة لھ ٣/٧/٢٠١٣
 

في مصر كان لسبب خارج عن سیاسة أمریكا في السنوات األخیرة                    "  اإلسالم المعتدل "وعلیھ فإن تخلي أمریكا عن أصحاب            
 :إلى الحكم، فأمریكا اتخذت ھذه السیاسة لتصطاد عصفورین بحجر كما یقال" اإلسالمیین المعتدلین"بتسھیل وصول من یسمون 

 

یعلنون الدیمقراطیة والجمھوریة    "  اإلسالمیین المعتدلین "فمع أن    ...  خداع عامة المسلمین الذین یتطلعون لحكم اإلسالم           :  األول
یدغدغ مشاعر عامة المسلمین فیظنون أن وصول ھؤالء اإلسالمیین سیوصل           "  إسالمیین"إال أن كونھم یسّمون     !  وُیقسمون علیھا 

وتفتیر عزائم المسلمین   ...  اإلسالم إلى الحكم، ومن ثم تفتر عزائمھم عن العمل الصحیح إلیجاد الحكم باإلسالم، أي نظام الخالفة                  
 ...عن العمل للخالفة ھو ما تریده أمریكا، فالخالفة تقض مضاجعھا

 

 أما إذا لم یستطیعوا توفیر ... توفیر االستقرار لنفوذھا باستغالل اإلسالمیین لمشاعر الناس: والثاني
 ٣٨التتمة صفحة 



 ٦٠العدد /  ٢٣الصفحة  مختارات 

٢٣الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 بیان صحفي
 

 المفاوضات المزمعة تآمر على أمة اإلسالم ومقدساتھا
 والسلطة والمنظمة طفیلیات علقت بقضیة فلسطین

 
م أنھ توصل التفاق     ٢٠١٣/٧/١٩أعلنت اإلدارة األمریكیة على لسان وزیر خارجیتھا جون كیري یوم الجمعة                   

إن أساس استئناف السالم لم       "، وقال كیري     "اإلسرائیلیین"یحدد أسس استئناف المفاوضات المباشرة بین الفلسطینیین و          
 ".یتبلور بعد وإنھ لم یناقشھ بالتفصیل

 
یأتي ھذا اإلعالن من قبل أمریكا عدوة اإلسالم والمسلمین وسط تدخالت وھیمنة وبلطجة أمریكیة في معظم                              

مناطق العالم اإلسالمي، ابتداء بالفتن التي أشعلتھا في مصر، ومرورًا بسیل الدماء الذي یسیل في سوریا والعراق                                 
وأفغانستان وباكستان على ید قواتھا مباشرة أو على ید العمالء المجرمین الذین نصبتھم حكامًا على رقاب المسلمین،                          

 .وانتھاء بجرائم ربیبتھا دولة یھود بحق فلسطین وأھلھا والمسجد األقصى المبارك
 

وإننا في حزب التحریر نؤكد على رفض األمة اإلسالمیة ونحن في طلیعتھا لسیاسات أمریكا اإلجرامیة                                       
 :وھیمنتھا على بالدنا، ونرفض تدخالتھا في قضایانا وفي شؤوننا الداخلیة والخارجیة ونؤكد على ما یلي

 
إن أمریكا ما تدخلت في بلد أو في قضیة إال أفسدتھا وجعلت أھل ذلك البلد أذلة تسیل دماؤھم وتضیع                                        -١ 

 .حقوقھم وتنھب خیراتھم ویسلط علیھم أراذلھم وینطق باسمھم رویبضاتھم، فھي منبع الشرور في األرض
 

إن كیان یھود كیان إرھابي مجرم مغتصب ألرض فلسطین یشرد أھلھا، ویقتلھم، ویعذبھم، یقوض مقدساتھا                      -٢ 
ویدنسھا، وینھب خیراتھا، ویھدم بیوت أھلھا ویحرق شجرھم، فیجب القضاء علیھ وإنھاء وجوده إلى األبد، ال                                        
االعتراف بھ والتفاوض معھ والتنازل لھ عن معظم فلسطین، مقابل دویلة ھزیلة وظیفتھا األساسیة حمایة كیان الیھود                          

 .المحتل، بجنوده ومستوطنیھ
 

إن الذي جرأ أمریكا وكیان یھود على االستمرار في الجرائم ھو وجود حكام أذالء ال یعرفون معنى العزة                             -٣ 
والتحریر والتحرر من العبودیة والھیمنة، ألفوا الذلة والخنوع ألعداء األمة، وجعلوا أحكام اإلسالم وراءھم ظھریًا،                            
وفي مقدمتھم السلطة ورجاالتھا الذین تنازلوا عن معظم فلسطین لیھود ویفاوضون على الجزء الیسیر المتبقي                                         

 .٦٧والمسمى األراضي المحتلة عام 
 

ال تعبثوا بقضیة فلسطین، ھي لیست قضیتكم، أنتم قضیتكم وسر                 !  مكانكم:  نقول للسلطة ومنظمة التحریر       -٤ 
حیاتكم أمن الیھود ولیس فلسطین، ألستم من یجند فوق سبعین ألف رجل أمن لحمایة الجنود والمستوطنین الیھود،                                  

 ارفعوا أیدیكم عنھا، واتركوھا ألھلھا، فإن وراء فلسطین ملیارًا ونصف الملیار من المؤمنین 

 ٠١٣/ ٥٧ -ب ن/ص: رقم اإلصدار    م  ٢٠١٣/٠٧/٢٢    ھـ   ١٤٣٤من رمـضان  ١٣

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 فلسطین

 ٣٩التتمة صفحة 



 ٦٠العدد /  ٢٤الصفحة  مختارات 

٢٤الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال  /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 
 !ال یوجد أي حل آخر لسوریا سوى الخالفة

 )مترجم(
 

أعلن رئیس األركان العامة للجیش األمریكي مارتین دمبسي عن خطة لخمسة خیارات حرٍب محتملة بخصوص                    
 :والخیارات التي أعلن عنھا دمبسي ھي. سوریا، جاء ذلك خالل رسالة بعث بھا إلى أعضاء مجلس الشیوخ األمریكي

 
 .تدریب المعارضة السوریة باإلضافة إلى تقدیم المشورة والمساعدات لھا -١ 
 .القیام بھجمات محدودة عن بعد -٢ 
 .إنشاء منطقة حظر للطیران -٣ 
 .إنشاء مناطق آمنة في سوریا -٤ 
 .السیطرة على األسلحة الكیماویة في سوریا -٥ 

 
أما وزیر الخارجیة التركیة أحمد داود أوغلو فقد صرح بھذا الخصوص خالل زیارتھ التي یقوم بھا حالیا إلى                              

باإلضافة إلى قرار مجلس األمن فإن خیاراٍت من ھذا النوع ستعود على الشرعیة الدولیة بالفائدة الكبیرة إذا    : "بولندا قائال
 ."ما ُكتب لھا النجاح

 
إننا في المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة تركیا سبق وأن حذرنا رئیس الوزراء إردوغان ووزیر                                 

الخارجیة أحمد داود أوغلو بخصوص الثورة السوریة مرارا وتكرارا، وقلنا لھما بأن یتوخیا الحذر من مخططات أمریكا       
وھا نحن من جدید نحذر وزیر الخارجیة أحمد داود أوغلو     . القذرة وأن یصغیا للشعب السوري ولمطلبھ في إقامة الخالفة

من مخاطر الخطة األمریكیة الجدیدة القدیمة بخصوص خیارات الحرب الخمسة المتعلقة بسوریا وندعوه ألن یكون یقظا                  
 .على ذلك

 
إن خیارات الحرب الخمسة التي أعلنت عنھا أمریكا لیست بجدیدة، أما تصریحات أحمد داود أوغلو في دعوتھ                          

إن الوالیات المتحدة األمریكیة تكشف دائما عن ھذه المخططات القذرة              .  لمجلس األمن أن یقوم بمھامھ فقد َبان عوارھا          
وعالوة على ذلك، إذ إنھ . لكي تشغل الرأي العام الدولي ولكي تحیي القوى العسكریة والنفسیة لنظام البعث المنھكة أصال

الوارد )  تدریب المعارضة السوریة باإلضافة إلى تقدیم المشورة والمساعدات لھا              (بات معروفا أن الخیار األول وھو           
ضمن الخیارات الخمسة التي احتوتھا رسالة دمبسي والتي وردت كذلك على لسان الناطق الرسمي للبیت األبیض جاي                      
كارني ھو من أولویات خطط الوالیات المتحدة األمریكیة المتعلقة بسوریا، یقوم أحمد داود أوغلو بدعم مخطط الوالیات                    

 ُترى كیف ُیفسر ھذا كلھ؟. المتحدة األمریكیة الشریر ھذا ویدعو األمم المتحدة إلى القیام بواجباتھا لدعمھ
 

 لماذا وِمن أجل َمن تطالب الوالیات المتحدة األمریكیة اآلن بإنشاء منطقة حظر للطیران بینما  

 ٠٠١٧/إ.م/٢٠١٣/ص.ب/ر.ت: رقم اإلصدار   م ٢٠١٣/٠٧/٢٤  ھـ  ١٤٣٤من رمــضان  ١٥

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة تركیا

 ٣٨التتمة صفحة 



 ٦٠العدد /  ٢٥الصفحة  مختارات 

٢٥الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 
 !یا نساء مصر المسلمات

 !لن تتحقق رغبتكن في عیش في ظل اإلسالم إال بقیام دولة الخالفة
 )مترجم(

 
من تموز    ٢١أفادت وكالة رویترز والجزیرة أن أعدادا كبیرة من النساء تظاھرن في القاھرة یوم األحد                   

تموز أثناء مشاركتھن في تظاھرة مؤیدة لمرسي           ١٩وذلك ضد ما جرى من قتل لثالث نساء في یوم الجمعة                
ھذا وقد  .  وقد طالبت المعتصمات القیادة العسكریة المصریة بإعادة مرسي إلى سدة الحكم           . في مدینة المنصورة

 .ُقتلت النساء أثناء اشتباكات وقعت بین أنصار الرئیس مرسي ومعارضیھ
 

إن القسم النسائي للمكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر یؤكد على النقاط التالیة فیما یتعلق                                       
 :باألحداث والتطورات السیاسیة المقلقة في مصر

 
وإن اإلسالم لیمقت ویستنكر بل ویحرم كلیا          .  إننا ندین وبشدة قتل المسلمین األبریاء وسفك دمائھم          )  ١( 

 "سباب المسلم فسق وقتالھ كفر: "یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. العنف بین المسلمین وإلى أبعد الحدود
 

ونقول ألخواتنا العزیزات الحبیبات في مصر، إن قضیة العیش واالحتكام لشریعة اإلسالم التي                         )  ٢( 
لكنھا لن تتحقق أبدا عبر االنخراط في نظام علماني أثبت الزمن مرة تلو                       .  تحملنھا لقضیة نبیلة عظیمة حقا       

إنكن عبدات   .  األخرى أنھ نظام حارس حام للكفر مسخر لخدمة وحفظ مصالح العلمانیین وقوانینھم ال غیر                         
مخلصات هللا تعالى ُتحببن دینكن حبا عظیما عمیقا فال تقبلن بنظام الكفر الدیمقراطي الذي یتناقض في أصلھ                          

 .وجوھره مع عقیدتكن كمؤمنات وذلك لكونھ یضع أحكام البشر فوق أحكام اهللا رب البشر
 

إن وجھة نظر اإلسالم في شرعیة وجود الحاكم وببساطة تستند إلى حكمھ باإلسالم والتزامھ بتعالیم              ) ٣( 
وھذا یجعل من منصور حاكمًا یجب خلعھ، وكذلك یؤكد على أن              .  اهللا المتعلقة بنظام الحكم في اإلسالم حصرا       

لكونھما یدافعان عن النظام الجمھوري العلماني ویتعھدان بالمحافظة          !  مرسي لم یحكم باإلسالم على حد سواء        
إن الدیمقراطیة أثبتت أنھا خنجر في ظھر ھذه األمة، فھي نظام             ).  إسرائیل(على االتفاقیات غیر اإلسالمیة مع       

فاسد فشل في توفیر وتأمین االستقرار االقتصادي والكرامة واألمن لمسلمي مصر وبقیة المسلمین حول العالم،              
وھي نظام فرقة وانقسام یعمل على بث بذور الفرقة والنزاع والشقاق بین الناس مثبتا فشلھ في خلق الوئام                                

 واالنسجام والوحدة في المجتمع، وھي فوق ذلك نظام فاقد للمصداقیة فقد أثبتت أحداث 
 ٣٩التتمة صفحة 

   ٧٠/ ھـ١٤٣٤: رقم اإلصدار   م ٢٠١٣/٠٧/٢٤   ھـ ١٤٣٤من رمــضان  ١٥

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر



 ٦٠العدد /  ٢٦الصفحة  مختارات 

٢٦الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال  /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 
أًیا كان لفض " غطاء شعبي"دعوة السیسي المصریین للنزول إلى الشارع ھي محاولة للحصول على 

 !االعتصامات بالدم
 

م بمناسبة تخریج دفعتین من كلیتي البحریة والدفاع الجوي                  ٢٠١٣/    ٧/    ٢٤في كلمة لھ األربعاء          
أنا أطلب من المصریین یوم الجمعة، كل المصریین الشرفاء           "بمحافظة القاھرة قال الفریق عبد الفتاح السیسي          

وھذا الكالم لھ      !"  األمناء، النزول إلى الشوارع لیعطوني تفویًضا وأمرًا إلنھاء العنف واإلرھاب المحتمل                        
 :دالالت خطیرة ال بد من بیانھا

 
ھو ُیظھر بشكل واضح أن كل ما حدث من تعیین رئیس مؤقت ورئیس وزراء وحكومة ما ھو إال                           -١ 

م، وأن الحاكم الفعلي للبالد ھو السیسي، وكل          ٢٠١٣/    ٦/    ٣٠تزیین شكلي لصورة االنقالب الذي حدث في          
 .ھؤالء ھم مجرد دمًى یحركھم بیده كیف یشاء

 
، ھي مطالبة بتفویضھ لفّض         "العنف واإلرھاب المحتمل    "مطالبة السیسي إعطاءه تفویضا إلنھاء             -٢ 

وھذه الدعوة سُتدخل     .  االعتصامات المؤیدة للرئیس المخلوع بالقوة وحسم األمر، ولو بالمجازر وقتل الناس                   
 !البالد في نفق مظلم وُتَنبِّئ بشر مستطیر

 
م أن رئیس الدولة شمعون بیریز عّبر مجددا أمام             ٢٠١٣/    ٧/    ٢٢قالت إذاعة كیان یھود االثنین          -٣ 

على إسرائیل في حال فشل االنقالب              "  العوائد الكارثیة  "مسئولین التقاھم عن قلقھ الشدید مما وصفھ ب                      
 .العسكري في مصر

 
وأضافت اإلذاعة أن ما دفع بیریز للقلق ھو عدم یقینھ بنجاح االنقالب على الدكتور مرسي في النھایة،                       

حیث حذر من أن إسرائیل ستكون الدولة األولى التي سیتم عقابھا عندئذ، ویبدو أن القلق اإلسرائیلي ھو أحد                          
العوامل التي دفعت االنقالبیین التخاذ خطوات تصعیدیة في محاولة لحسم األمر لصالحھم، خطوات قد توقع                       

 !فھم ال یھمھم كم سیموت من أبناء األمة، بل ھمھم ھو الحفاظ على أمن كیان یھود! البلد في اقتتال داخلي
 

واضح أن الفریق السیسي ومن دفعھ التخاذ الخطوة االنقالبیة في ورطة، وھو غیر واثق أن قیادات                     -٤ 
الجیش ستسیر معھ، لذا فھو یحاول حشد مؤیدیھ إلسكات أي تذمر محتمل داخل المؤسسة العسكریة وخارجھا                    

م بالقوة ولو بقتل الناس، وعلى األرجح        ٢٠١٣/  ٧/    ٣التي أعلنھا في    "  خریطة المستقبل "ضد قراراتھ، وتنفیذ    

   ٥٦/ ھـ١٤٣٤: رقم اإلصدار     م  ٢٠١٣/٠٦/٢٦        ھـ١٤٣٤من شـعبان  ١٧

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة مصر



 ٦٠العدد /  ٢٧الصفحة  مختارات 

٢٧الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

لن یعییھ الحشد، وقد یستعین بعناصر من الجیش والشرطة في لباس مدني أو حتى رسمي كما فعل من قبل،                            
وسیستغل اآللة اإلعالمیة المسخرة بین یدیھ لتأجیج الناس على النزول، وفي نفس الوقت سیسعى لخنق كل قناة               

 .تحاول إظھار حجم حشود الطرف اآلخر
 

وفي النھایة فإننا نحذر كل األطراف من االنجرار خلف ھذا المخطط اإلجرامي الذي سیوقع األمة                         -٥ 
وإننا لندعو كل المخلصین من ضباط        .  ولن یستفید سوى أعداء األمة الذین یتربصون بھا          !  في بحر من الدماء    

الجیش وقیادتھ في مصر الكنانة أن ینحازوا ألمتھم ومشروعھا الحضاري، ال لشرعیة الدیمقراطیة المزعومة                   
بل للشرعیة الربانیة الحقة المتمثلة في دولة الخالفة اإلسالمیة، التي ستمأل                     !  وال لشرعیة الشعب الموھومة      

 .األرض رخاًء وعدًال بعد أن ملئت فسادًا وظلمًا
 

 ]١٠٥:آل عمران[ ﴾یٌمَوال َتُكوُنوا َكالَِّذیَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُھُم اْلَبیَِّناُت َوُأْوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب َعِظ﴿

 
 شریف زاید

 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر والیة مصر
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٢٨الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال  /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي
 

نساُء وأطفاُل الروھینجا الالجئون یواجھون مرحلًة أخرى من االضطھاد في تایالند فیما المجتمع الدولي وحكام المسلمین 
 !یراقبون في صمت

 )مترجم(
 

شخصا من الروھینجا المسلمین كلھم من         ١٨م، أن   ٢٠١٣یولیو  /  تموز  ٢٢، في   "ساوث تشاینا مورنینج بوست   "ذكرت صحیفة   
وقد وصفت ظروف مخیم الالجئین ھذا المكتظة            .  في بوكیت في تایالند إلى مالیزیا         "  بان ناه "النساء واألطفال فروا من ملجأ          

وفي الیوم السابق لھروبھم،     .  وذكر أن أحد الذین قاموا بالھرب كانت امرأة حامالً           .  والمروعة بأنھا أسوأ من السجون التایالندیة       
أن ھروبھم كان مستحیًال من دون مساعدة من التجار، مما یثیر مخاوف على النساء من أن تقعن فریسة                                   "  بوكیتوان"ذكرت

"إن المثل المالیزي الذي یقول         .  لعصابات المتاجرة بالبشر     یصف عظم المحنة التي عاناھا          "  من فم التمساح إلى فم النمر            : 
الروھینجا المسلمون في بالدھم، وما زالوا یعانوھا إلى اآلن في البالد التي لجأوا إلیھا، بما في ذلك تایالند حیث تعرضوا                                          
للمتاجرة بھم، فضال عن سوء معاملتھم من قبل الحكومة التایالندیة، لدرجة أن ھناك تقاریر تفید بأن الشرطة التایالندیة كانت                              

 .متواطئة في االتجار بالنساء الروھینجا من المخیمات
 

على الرغم من كل ھذا، فالمجتمع الدولي وأنظمة الحكم في بالد المسلمین مستمرون في المراقبة في صمت، ومستمرون في                               
وإن تحركت لمساعدة الروھینجا فبحلول سطحیة ال تسمن وال تغني                 .  عالقاتھم الودیة واالقتصادیة مع النظام البورمي القمعي          

كوضعھم في المخیمات والمالجئ حیث یستمرون في العیش كشعب عدیم الجنسیة محرومین من الحقوق األساسیة والحیاة                                  
وھذا یوضح أن النظام العالمي الیوم الذي تھیمن علیھ الرأسمالیة، العلمانیة، ونظام الدولة الدیمقراطیة القومیة ال یعیر                        .  الكریمة

أي اعتبار لحال الروھینجا أو للمعاناة اإلنسانیة، بل وقدمت مصالحھا السیاسیة واالقتصادیة على مساعدة الروھینجا المنكوبین                         
 .وعلى حقوق اإلنسان التي یتشدقون بھا

 

وعلى النقیض تماما من ردود الفعل الصامتة والمشلولة من قبل الدول الغربیة واألمم المتحدة، وحكام المسلمین لظروف                                         
ونظم ندوة مؤثرة للنساء      ٢٠١٣المسلمین الروھینجا المفجعة، فقد قام حزب التحریر بإطالق حملة دولیة في یونیو حزیران عام                  

یولیو في كوااللمبور، مالیزیا، تھدف إلى رفع مستوى الوعي حول محنة النساء واألطفال الروھینجا، وبمطالبة                          /  تموز  ٧في  
وأوضحت الندوة أیضا أن نظام الخالفة وحده، ھو الذي سیوفر الحیاة الكریمة للنساء                    .  حكام المسلمین بتوفیر المالذ اآلمن لھم        

. واألطفال الروھینجا وسیحمیھم ویحفظ دماءھم بصفتھم رعایا في دولة الخالفة لھم كامل حقوق التابعیة ولیسوا مجرد أقلیات                            
وأصدرنا في آخر الندوة بیانا وقعتھ الحاضرات من النساء المؤثرات في المجتمع والالتي أعربن فیھ عن التزامھن بدعمھن                                   

كما أعربت الموقعات على       .  لقضیة الروھینجا ووحدة المسلمین وعدم االنفصال بینھم بالحدود المصطنعة أو بحجة المسافات                     
البیان عن رغبتھن في العمل الجدي والمثمر مع حزب التحریر إلقامة دولة الخالفة التي ستوحد كافة أراضي المسلمین، ورفض                      

ھذا ھو الحل الجوھري الذي یمكن من خاللھ حمایة النساء في جمیع أنحاء العالم                               .  القومیة التي أفقدت المسلمین إنسانیتھم         
وسیواصل حزب التحریر حملتھ لرفع مستوى الوعي حول محنة مسلمي بورما وبذل                   .  اإلسالمي من الظلم وھجمات المعتدین      

قصارى جھوده إلقامة دولة الخالفة على وجھ السرعة التي من شأنھا حمایة دماء وكرامة ھذه األمة وتوفیر مالٍذ آمٍن لجمیع                                
 .»المسلم أخو المسلم، ال یظلمھ وال یخذلھ«: قال رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم. األقلیات المسلمة المضطھدة عبر العالم

 

 القسم النسائي في 
 المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر

 من فعالیات حزب التحریر 

 ٧١/ ھـ١٤٣٤: رقم اإلصدار     م٢٠١٣/٠٧/٢٦   ھـ ١٤٣٤من رمــضان  ١٧  

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر
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٢٩الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 من فعالیات حزب التحریر 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 النسائیة" الخالفة حافظة اإلسالم"ندوة : تونس
 

الخالفة حافظة اإلسالم     "تونس في قاعة البراق بباي سعدون، ندوة بعنوان                   /  عقدت شابات حزب التحریر      
 .ضمن فعالیات ذكرى سقوط الخالفة" والمسلمین قاھرة الكفار والمستعمرین

 
وكانت غایة شابات حزب التحریر من ھذه الندوة إیصال صرخة إلى العالم أجمع أنھ لوال غیاب الخالفة لما                           
صارت حال المسلمین إلى ما صارت إلیھ وأنھ ال دافع للویالت واألزمات وشالالت الدماء وغیرھا من                                    
النكبات إال خلیفة یقاتل من ورائھ ویتقى بھ یحمي األعراض ویصون المقدسات ویحفظ بیضة اإلسالم                                        

 .والمسلمین 
 

وقد تفاعلت الحاضرات مع الكلمات الملقاة من األخوات زینة الصامت وخدیجة بن حمیدة وشادیة الصیادي                          
من تونس حتى   "،  "األمة ترید خالفة من جدید     "وفادیة العثماني فتعالت األصوات بالتكبیر وبشعارات من مثل           

وختمت الندوة بدعاء نسأل اهللا سبحانھ أن یتقبلھ وأن یعجل بنھایة أعوام إثم تعطیل                "  الشام دولة واحدة باإلسالم   
 .شرع اهللا وأن تقوم في بالد الشام عقر دار اإلسالم عن قریب خالفة راشدة على منھاج النبوة

 
 م٢٠١٣یولیو / تموز ٠٦ھـ الموافق ١٤٣٤شعبان  ٢٧السبت، 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٠١٣/٠٧/٠٦ھـ الموافق ١٤٣٤من شـعبان  ٢٧



 ٦٠العدد /  ٣٠الصفحة  مختارات 

٣٠الصفحة  ھـ١٤٣٤شوال  /  ٦٠العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

المسجد األقصى في الجمعة : مكتب فلسطین
 الثالثة من رمضان

أنصار ومؤیدو حزب التحریر یعقدون حلقات 
 ودروسًا جماھیریة في المسجد األقصى

 
عقد أنصار ومؤیدو حزب التحریر یوم                         

ھـ ١٤٣٤رمضان المبارك                   ١٧الجمعة       
، حلقات ودروسًا               ٢٦/٧/٢٠١٣الموافق        

جماھیریة في باحات المسجد األقصى                           
وحرمھ، خاطب فیھا المدرسون الحشود                     
بكلمات سیاسیة في مواضیع شتى تتعلق                      
بأمور المسلمین، كان لألحداث في مصر                    
الجانب األكبر منھا، حیث أكد المتحدثون على        
ضرورة أن یسود حكم القرآن في مصر، وأّن          
ذلك ال یكون من خالل النظام الجمھوري أو             
الدیمقراطي، وإنما من خالل تطبیق شرع اهللا          

 .وإعالن مصر دولة خالفة إسالمیة
 

كما شدد المتحدثون على حرمة الدم المسلم،             
وحرمة االقتتال من أجل تقاسم الكراسي والمناصب، وھاجموا أمریكا التي تقف برأیھم خلف األحداث في مصر، بوقوفھا خلف                         

 .الدیمقراطیة المزعومة في البدایة ومن ثم بوقوفھا خلف االنقالب
 

، )الخالفة تحرر األقصى وتغیث المسلمین وتنقذ البشریة          (ھذا وعلقت على واجھة المسجد األقصى الرئیسیة یافطة ُكتب علیھا                 
، باإلضافة إلى عشرات الرایات واأللویة التي علقت على الكأس على مرأى                        )األمة ترید تحكیم القرآن      (وأخرى كتب علیھا       

وأكبر الناس ھذا العمل وصاروا یلتقطون الصور ویدعون اهللا أن یدیم            .  أربعمائة ألف مصِل حضروا للصالة في المسجد األقصى
 .رفع لواء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في ظل خالفة إسالمیة

 
وختمت الحلقات   .  وتخللت ھذه الحلقات أسئلة وجھھا المصلون للمتحدثین حول الخالفة والحزب واألحداث في سوریا ومصر                        

بالدعاء هللا سبحانھ وتعالى والدعاء ألمیر حزب التحریر الشیخ عطاء ابن خلیل أبو الرشتة والتضرع إلى اهللا عز وجل أن یھیئ                            
 .لھذه األمة من یوحد كلمتھا وصفھا وأن یأذن اهللا بإقامة دولة الخالفة عاجال غیر آجل

 
من جانبھ، نفى عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في فلسطین المھندس باھر صالح أن یكون الحزب قد نظم مسیرات أو                            
مظاھرات في المسجد األقصى كما جاء في بعض وسائل اإلعالم، وقال بأّن حملة الدعوة في األقصى من أنصار ومؤیدي                                      
الحزب قد نظموا في الجمع الثالث الماضیة احتشادات وحلقات ودروسًا جماھیریة في باحات وحرم المسجد، ولم تتخذ تلك                                   

 .الفعالیات شكل المظاھرات أو المسیرات
 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في فلسطین
 م٢٠١٣/٠٧/٢٦الموافق  -ھـ ١٤٣٤من رمــضان  ١٧

 
 

 من فعالیات حزب التحریر 
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 خبر وتعلیق
 

 !اإلخواُن المسلمون الغرُب الخاسُر األكبُر مْن َعْزِل مرسي
 
 

 :الخبر
من عزل الرئیس السابق     "  الخاسر األكبر "قال القیادي في جماعة اإلخوان المسلمین والنائب السابق محمد البلتاجي، إن الغرب                  "

الغضب اإلسالمي   "وأضاف البلتاجي في مقابلة مع رویترز األحد، إن                    .  محمد مرسي بقرار من القوات المسلحة المصریة              
، محذرا من تصاعد      "یتصاعد تجاه الدول الغربیة لعدم معاقبتھا الجیش المصري على خطوتھ في عزل الرئیس محمد مرسي                          

جماعة اإلخوان المسلمین لم     : "وتابع".  یأس اإلسالمیین مع العملیة الدیمقراطیة     "أعمال العنف مجددا في المنطقة بسبب ما أسماه           
ولن تلجأ للعنف، إال أن عزل مرسي یبرر لتیارات إسالمیة أخرى استخدام القوة یكون وقودھا شباب غاضب متشدد یرید االنتقام                    

كما وصف البلتاجي   .  ، مؤكدا أن القوى الغربیة ستدفع ضریبة كبیرة لعدم وقوفھا إلى جانب مرسي            "من فشل التجربة الدیمقراطیة
قبوال بقانون الغاب   "، وسكوتھما على عزل مرسي یعني        "دعم لالستبداد والقمع  "موقف الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي بأنھ        

ستبقى في الشوارع إلى أن یعود مرسي للرئاسة، وصدورنا عاریة وأقوى من                      "، معلنا أن جماعتھ        "واالحتكام إلیھ في مصر     
 ".الرصاص

 

 :التعلیق
ال شك أن كثیرا من قیادیي بعض الجماعات اإلسالمیة، ما زالت تراھن على الغرب ودیمقراطیتھ، وھي بذلك تبتعد كثیرا عن                              
اإلسالم وفھم عقائده وأحكامھ، فھناك أمور عقدیة إذا قام بھا المسلم مخالفا أمر ربھ، فإّن اهللا سیریھ شّر أعمالھ في الدنیا قبل                                      

اِة الدُّْنَیا َوَیْوَم    َیَأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإلَّا ِخْزٌي ِفي اْلحَ                         ﴿اآلخرة قال تعالى      

فقد رتب جزاءین على من یؤمن بأحكام العبادات ویكفر بأحكام                ﴾َوَما اللَُّھ ِبَغاِفٍل َعَما تعملون      .  اْلِقَیاَمِة ُیَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذابِ      

خزي في الحیاة الدنیا، وھل ھناك خزي أكبر من ھذا الخزي لمرسي الذي آمن بالصالة                       :  المعامالت والحكم واالقتصاد، األول    
والصیام، وأقسم في الوقت نفسھ على المحافظة على النظام الجمھوري العلماني، واستـُنفر للشام وغزة ولم یستنفر، ووضع أحكام            
رب العالمین وراء ظھره، فكان ھذا خزي لھ في الدنیا قبل اآلخرة، والثاني ھو عذاب اهللا لمن یفعل ذلك یوم القیامة، وقد تناسى                              

 .ھذا األمر العقدي قیادیو ومنظرو ھذه الجماعات، ھذا من الناحیة العقدیة
 

َوَأنَّ َھَذا  ﴿أما من الناحیة العملیة المتعلقة باألحكام، فإّن اهللا قد حدد طریقا واحدة للوصول إلى الحكم وتطبیق اإلسالم، قال تعالى                         

، وقال صلى اهللا علیھ وسلم         ﴾ُكْم َتتَُّقونَ لَِّصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلعَ                    

واهللا یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في یساري على أن أترك ھذا                 "عندما عرض علیھ الحكم بغیر الطریقة الشرعیة،         
، لكّن ھؤالء قد تركوا سبیل ربھم واتبعوا سنن الغرب في الحكم شبرا بشبر                          "األمر ما تركتھ حتى یظھره اهللا أو أھلك دونھ               

وذراعا بذراع، حتى جعلوا من الدیمقراطیة نظاما للحكم یعلو على نظام الحكم الذي أنزلھ رب العالمین، فكان لزاما على اهللا أن                            
ال ینصر من ال ینصره، حتى لو صلى وصام وادعى أنھ مسلم، ولم یأخذوا دروسا وعبرا مما حدث إلخوانھم في جبھة اإلنقاذ                                
في الجزائر بدایة تسعینیات القرن الماضي، عندما ظنوا أن الوصول من خالل لعبة الدیمقراطیة إلى الحكم سیثبت حكمھم، لكن                           
العسكر الموالین للغرب والذین یأتمرون بأمره، سرعان ما انقلبوا على كذبة الدیمقراطیة، وأطاحوا بجبھة اإلنقاذ وقتلوا وجرحوا                     
وشردوا المالیین، من أجل المحافظة على مصالح الغرب واستعماره لبالد المسلمین، وھا ھم العسكر الموالون للغرب في مصر                       

 .قد انقلبوا على صنیعة الغرب أیضا ألّن الغرض الذي جيء بھ من أجلھ قد استنفد
 

فإلى نبذ الدیمقراطیة والعلمانیة ندعو إخواننا في الجماعات اإلسالمیة، وندعوھم إلى عدم القبول إال بخالفة على منھاج النبوة                               
 .بنصرة من أھل القوة، كي تعید سیرة المسلمین األولى خیر أمة أخرجت للناس

 

 كتبھ إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر
 أحمد أبو قدوم

 م     ٢٠١٣/٠٧/١٠الموافق  -ھـ ١٤٣٤من رمــضان  ٠١
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 :قبضة أخبار
روسیا تقول إن الدول الثماني اتفقت على محاربة                            

 الداعین لحكم اإلسالم في سوریا
قال وزیر خارجیة روسیا سیرغي الفروف في                                        

م أثناء لقائھ قدري جمیل نائب رئیس وزراء           ٢٠١٣\٧\٢٢
إن روسیا تواصل جھودھا لتنظیم مؤتمر         : "نظام آل األسد   

وأننا نواصل لقاءاتنا    .  دولي للسالم حول سوریا في جنیف        
مع ممثلي الحكومة وكل مجموعات المعارضة إلقناع                      

"وأضاف".  الجمیع بقبول المبادرة األمریكیة الروسیة        إن : 
الھدف الذي اتفق علیھ خالل اجتماع لمجموعة الثماني                     

یجب .  الشھر الماضي على طرد اإلرھابیین والمتطرفین            
أن یصبح ذلك أحد النقاط األساسیة للمؤتمر الدولي للسالم              

فروسیا تكشف أنھا اتفقت مع الدول الغربیة على     ". المقترح
حرب الساعین إلقامة حكم اإلسالم في سوریا الذین أطلقوا            

وكشفت أن ھذا االتفاق     .  علیھم اسم اإلرھابیین والمتطرفین    
وقد أطلق على    .  ھو األساس الذي یقوم علیھ مؤتمر جنیف        

ھذا االتفاق اسم المبادرة األمریكیة الروسیة التي تعمل                     
فیعلن وزیر    .  ٢الدولتان على تنفیذه في مؤتمر جنیف                   

خارجیة روسیا أن بالده تقوم باالتصال مع المعارضة ومع      
ممثلي النظام اإلجرامي إلجراء حوار بین الطرفین كما                   
تفعل أمریكا، وقد أفصح جون كیري وزیر خارجیة أمریكا           
عن ھذا االتفاق وعن أساسھ في وقت سابق، ومن ثم یتم                   
تشكیل حكومة من ھذا النظام ومن المعارضة العلمانیة مع            
المحافظة على النظام الحالي بمؤسساتھ األمنیة                                       
واالستخباراتیة وجیشھ والتي لعبت وما زالت تلعب دورا              
ھاما في سحق الشعب السوري وإذاللھ وإبقائھ یعاني                         

 .األمرین في ظل النظام العلماني البغیض
أعداء اإلسالم یعمدون إلى المغالطة ویتعمدون االدعاء            •

 بفشل اإلسالم السیاسي
قال رئیس وزراء كیان یھود نتنیاھو لصحیفة فیلت ام                         

أعتقد أنھ على المدى    : "٢٠١٣\٧\٢١تسونتاغ األلمانیة في    
الطویل ستفشل تلك األنظمة المتطرفة ألنھا ال تقدم التحریر     
الكافي الذي تحتاجھ لتطویر دولة اقتصادیا وسیاسیا                            

یعتقد أن اإلسالم السیاسي غیر مالئم           "، وقال إنھ       "وثقافیا
على اإلطالق للتعامل مع ثورة ثقافیة واقتصادیة عالمیة                  
ویرجع مباشرة إلى العصور الوسطى في مواجھة                               
االنطالق الكامل للحداثة، ولذلك فمن المحتم أن یفشل مع                

اھتمام إسرائیل بعدم المساس باتفاقیة        "، وأكد على      "الوقت
الحفاظ على  "، وقال   "١٩٧٩السالم الموقعة مع مصر عام       

السالم مع مصر خالل تلك االضطرابات لھ أھمیة مركزیة          
یظھر أن أعداء اإلسالم كلھم من یھود                       ".  بالنسبة لنا   

ونصارى ورأسمالیین ودیمقراطیین وعلمانیین استغلوا                 
إسقاط محمد مرسي في مصر لكونھ ینتمي لحركة اإلخوان          

فعمدوا إلى   .  المسلمین لیدللوا على فشل اإلسالم السیاسي           
المغالطة وإخفاء الحقائق واالدعاء الباطل بفشل اإلسالم                 

مع أنھم یعلمون علم الیقین أن محمد مرسي لم                .  السیاسي
یطبق اإلسالم في أیة جزئیة من الجزئیات، وإنما أقر                          
الدستور السابق العلماني، وأقسم على المحافظة على                         
النظام الجمھوري والعمل بالدیمقراطیة، فلم یطبق نظام                  
اإلسالم ال في الحكم، وال في االقتصاد حیث استمر في                      
تطبیق النظام الرأسمالي، وال في السیاسة الخارجیة حیث               
تعھد على االلتزام باالتفاقیات الدولیة ومنھا اتفاقیة كامب               
دیفید التي یحرص نتنیاھو نفسھ على استمرارھا وعدم                     
المساس بھا لكونھا قضیة مركزیة بالنسبة للعدو، حیث                    

واإلسالم .  تؤمن لھ األمن واألمان على الجبھة مع مصر              
كان في العصور الوسطى یشع نورا على العالم بینما                          

وھو یقدم  .  الغرب كان یعیش في ظالم دامس وجھل مطبق        
التحریر الكافي بل الكامل والشامل لتطویر دولة عظمى                  
من ناحیة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة بنظرة عالمیة لإلنسان          
ولیس لعرق أو لقوم معین كنظرة یھود الضیقة المنحصرة            

 .في عرقھم
-------------------------------------- 

أمریكا تدعم قلة من العلمانیین في سوریا للوقوف في               •
 وجھ األكثریة التي ترید حكم اإلسالم

قال نائب مدیر مخابرات الدفاع األمریكیة دیفید شید في                    
األمني في   "  آسبن"م في كلمتھ أمام منتدى             ٢٠١٣\٧\٢١

جماعة في    ١٢٠٠إنھ أحصى أكثر من       : "والیة كولورادو 
وأن كثیرا منھا منشغل بالشكاوى              .  المعارضة السوریة   

وقال "  المحلیة مثل نقص المیاه الصالحة للشرب في قراھم          
أخشى جدا من أنھ إذا تركت دون رادع فإن أكثر العناصر              

مشددا بقوة إلى        "  تطرفا ستسیطر على قطاعات أكبر              
وقال إن    ".  ضرورة وجود شكل من التدخل الخارجي               "

. الصراع قد یستمر أشھرًا كثیرة وقد یمتد إلى عدة سنوات            
وأن طول المأزق قد یترك مناطق من سوریا معرضة                      

وأشار ".  الحتمال أن یسیطر علیھا المقاتلون المتطرفون             
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باإلضافة إلى دعم الجماعات العلمانیة في                       "إلى أنھ         
المعارضة السوریة التي وعدت الوالیات المتحدة بإمدادھا           
باألسلحة والذخیرة كان یتعین على الغرب مواجھة                             

وقال إنھ أمر في غایة              ".  العناصر اإلسالمیة المتشددة      
الصعوبة تحدید مقاتلي المعارضة األشرار من الطیبین                   

وسئل عن   ".  ولكن أعتقد أنھ تحد یستحق فعال مواجھتھ               
كیفیة تفادي الوالیات المتحدة لالنغماس في الصراع فقال               

". أعتقد أن االعتماد على الحلفاء في المنطقة أفضل حل                   
وقال أعتقد أنھ یوجد عدد كبیر من الحلفاء المستعدین                         

 ".للعمل معنا عن كثب بشكل كبیر
 

فأمریكا تعلن أنھا تعمل على المحافظة على وجودھا في                   
سوریا بواسطة العمالء في المنطقة من األنظمة القائمة                    
وحكامھا وكذلك من الذین تبنوا فكرة العلمانیة أو الدولة                   
المدنیة والدیمقراطیة وتصفھم بالطیبین للوقوف في وجھ               
أھل البلد وثوارھم المخلصین الذین یریدون إقامة حكم                      

فبالنسبة ألمریكا من یرید حكم       .  اإلسالم وتصفھم باألشرار   
العلمانیة والدیمقراطیة أي الكفر فھو طیب ومن یرید حكم             
اإلسالم فھو شریر وتعتبره متشددا أو إرھابیا وتوجب                      

. محاربتھ وبذلك قلبت المفاھیم والحقائق كما یفعل الشیطان         
فھي ال تستطیع أن تدخل مباشرة في الحرب ضد اإلسالم                
وأھلھ مباشرة وإنما تستعمل حلفاءھا في المنطقة إما                           
مباشرة كإیران وحزبھا أو غیر مباشرة كباقي األنظمة التي      
ترفض تطبیق اإلسالم وتعمل على الحیلولة دون عودتھ                 
وكذلك الحلفاء المستعدین للعمل معھا مثل االئتالف وھیئة            
أركانھ الذین استعدوا للعمل مع أمریكا، فكلھم یعملون                       
بالوكالة لصالحھا حتى تحافظ على نفوذھا وتمنع مجیئ                   
اإلسالم إلى الحكم الذي سیأتي بالخیر كل الخیر للناس                       
ویزیل الشر المستطیر الذي سیطر بسیطرة أمریكا                              

ولھذا تعتبر أمریكا أھل اإلسالم            .  والغرب على المنطقة     
العاملین لھ أنھم یشكلون تحدیا یستحق فعال مواجھتھ ولیس           

وھذا یدل على صدق الثورة السوریة لكونھا                .  أمرا ھینا  
إسالمیة وأنھا أكبر تحد ألمریكا عجزت طوال سنتین                        
ونصف عن تروضھا والسیطرة علیھا كما سیطرت على               

 .ثورة مصر وغیرھا
-------------------------------------- 

 :أمریكا أخبرت مرسي بالتنحي قبل عزلھ بساعة: تقریر
ذكر تقریر أن مستشارة األمن القومي األمریكي، سوزان               
رایس، كانت قد أخبرت فریق الرئیس المصري المخلوع              
محمد مرسي أن الرئیس سیترك منصبھ قبل ساعة من                      

وذكرت صحیفة نیویورك       .  اإلطاحة بھ من قبل الجیش            
تایمز یوم السبت، أن وزیر خارجیة عربي، مبعوثا عن                   

الوالیات المتحدة، قد اتصل بمرسي لمنحھ                  
فرصة أخیرة إلجراء تغییرات على حكومتھ             

وقال مستشارون  .  إلنھاء المواجھة مع الجیش     
كبار لمرسي، أن الوزیر، الذي لم یكشف                     

التقریر عن ھویتھ، قام باالتصال، قبل عدة ساعات من                     
إعالن خلع الرئیس من قبل الجیش یوم األربعاء، یسألھ                    
عما إذا كان یقبل تعیین رئیس وزراء جدید ویشكل حكومة            

على أن یتولى مجلس الوزراء الجدید جمیع                          .  جدیدة
. السلطات التشریعیة وتغییر المحافظین الذین عینھم مرسي       

وقالت الصحیفة األمریكیة أن مستشار مرسي للسیاسة                     
الخارجیة، عصام الحداد، الذي كان مع مرسي عندما جاء             
االتصال، ثم غادر الغرفة الستدعاء سفیرة الوالیات                           
المتحدة لدى مصر، آن باترسون، أن تخطر واشنطن أن                 

وأن حداد قال فور عودتھ إلى               .  مرسي رفض االمتثال     
ونقلت الصحیفة  .  الغرفة، أنھ قد تحدث إلى سوزان رایس          

رسالة نصیة بعث بھا أحد مساعدي مرسي لشریكھ یقول               
"فیھا األم أخبرتنا اآلن بأننا سنتوقف عن اللعب في                         : 

، االسم   "ماما أمریكا  "، مشیرا إلى        "غضون ساعة واحدة    
الذي یطلقھ المصریون للسخریة من السلطة الغربیة التي               
ظلت لسنوات تدعم الجیش المصري بملیارات الدوالرات            

وقد أعلن الجنرال عبد الفتاح                  .  على ھیئة مساعدات        
السیسي، وزیر الدفاع المصري والقائد العسكري األعلى              
في البالد، یوم األربعاء، أن الجیش قد أطاح بمرسي من                  

وبعد إعالن التلفزیون، قال الجیش أن مرسي أول          .  السلطة
فشل في تلبیة مطالب      "رئیس مصري منتخب دیمقراطیا،        

[الشعب المصري     برس تي في         /  تایمز     :  المصدر." 
 ].نیویورك

-------------------------------------- 
أمریكا تخطط إلدخال طالبان في اللعبة السیاسة ومن ثم          •

 العمل على إفشالھا وإسقاطھا
 

م مقابلة مع   ٢٠١٣\٧\٢٢نشرت صفحة الشرق األوسط في 
سفیر أفغانستان لدى السعودیة سید أحمد عمر خلیل قال                   

بعد مراحل  : "فیھا حول فتح مكتب لطالبان في قطر التالي          
من البحث والنقاش وعقب اتصاالت مباشرة بین طالبان                  
والوالیات المتحدة بقي الجانب األفغاني خلف االتصاالت              
المباشرة مع اكتفاء الجانب األمریكي بتقدیم تصور مجمل             
عن االتصاالت تقرر الموافقة على افتتاح مكتب لطالبان                 
كمنظمة سیاسیة ضمن المنظمات السیاسیة الموجودة                       

منظمة مسجلة          ١٠٠بأفغانستان والتي تتجاوز عددھا                
ورحبت بعد ذلك        ...  قانونیا ولھا حق النشاط السیاسي              

الحكومة األفغانیة وأجرت اتصاالت مع قطر والتي                            
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نشكرھا إلتاحة الفرصة وتسھیل األمر الفتتاح        
مكتب لطالبان كي یكون عنوانا ثابتا ومعروفا          
نتمكن من خاللھ من التواصل مع مسؤولي                
طالبان ومستوى صالحیاتھم وھویة ممثلیھم            

 ".في عملیة التفاوض
 

ویعتبر ھذا اعترافًا ضمنیًا من قبل أمریكا بطالبان، ولكن                 
مقابل ذلك ترید أمریكا أن تخدع طالبان بجعلھا حركة                        
سیاسیة داخل اإلطار السیاسي الذي فرضتھ على                                   
أفغانستان، وكان من المنتظر أن یجري التفاوض على                      
كیفیة العمل ضمن ھذا اإلطار وعالقتھا بالحكومة القائمة               
وكیفیة الوصول إلى الحكم كأي حزب سیاسي ال أن تعمل              
طالبان على إزالة االحتالل األمریكي ومظاھره وآثاره                    
ونظامھ الذي فرضھ على البالد ودستوره العلماني الذي                 
وضعھ لھذه البالد كما فعل في العراق حیث وضع لھ                          
دستورا علمانیا طائفیا یقسم البلد ویدمره وینحر أھلھ                           
بأیدیھم، وكما فعل في مصر بأن ركز الدستور العلماني                   

على    ٢٠١٢بنسخة منقحة عام          ١٩٧١الذي وضعھ عام       
وبذلك .  عھد مرسي الذي أسقطتھ أمریكا بواسطة الجیش             

تخطط أمریكا بأن تأتي بطالبان إلى الحكم ضمن ھذا                           
النظام وفیما بعد تعمل على إفشالھا ومن ثم إسقاطھا                             

 .سیاسیا
 

طالبان منقسمة لمجموعات   : "وأضاف السفیر األفغاني قائال   
فھناك تابعون للمال عمر وآخرون تابعون لالستخبارات                  
الباكستانیة وآخرون تابعون لالستخبارات اإلیرانیة                            

أن "وذكر     ".  وآخرون لدیھم اتصاالت بحكومة كابل                  
المجموعات التابعة لالستخبارات الباكستانیة ال یمكن                       

وقد ھاجم الدور        ".  اعتبارھا من طالبان وإنما عمالء               
الباكستاني في أفغانستان واعتبره تخریبیا ھداما، كما ھاجم           

یقوم بإحیاء دور الفرس      "الدور اإلیراني حیث وصفھ بأنھ         
مساعدات إیران بأنھا إنسانیة مغلفة          "ووصف   "  من جدید  

بالسم حیث تقوم بمساعدة الشیعة ومناطقھم فقط وتبني لھم             
مدارس ومستشفیات وجامعات وإذاعات وفضائیات لنشر            

 ".فكرھم مما تسبب اآلن بمشاكل كبیرة
 

مع العلم أن دولة االحتالل األمریكي ھي التي سمحت                        
لباكستان وإلیران لتقوما بلعب أدوار معینة لصالح أمریكا             

. مقابل دعم ھاتین الدولتین لالحتالل األمریكي ألفغانستان           
فتقوم ھاتان الدولتان بتحقیق مصالح جزئیة لھما مقابل أن               
تحقق أمریكا أھدافھا من احتاللھا للبلد من تركیز نفوذھا                  
في أفغانستان التي تعتبر نقطة استراتیجیة للسیطرة على                 

المنطقة واإلشراف علیھا، وللوقوف على حدود روسیا                    
والصین فتمنع تقدمھما نحو الجنوب، لتتفرد بمنطقة الخلیج           
والشرق األوسط وتنفذ إلى آسیا الوسطى، وبذلك تحول                   

 .دون عودة اإلسالم ووحدة البالد اإلسالمیة في دولة واحدة
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 ُقل خیرًا، یا شیخ األزھر، أو لتصمت

 
أن جلنـة     ٢٧/٨/٢٠٠٣، الصادرة يف )األحرار(و) الوفد(تناقلت الصحف املصرية وخباصة       

االعتراف مبجلس احلكم االنتقايل يف العـراق  «الفتوى يف األزهر قد أصدرت فتوى تنص على أن 
، فاستنكر شيخ األزهر، الشيخ حممد طنطاوي، هذه الفتوى، وأنكر علـى   »حرام ألنه فاقد للشرعية

ولـم يكتف بذلك بل أصدر قراراً بإيقاف الشيخ نبوي حممد العش والتحقيق معه معترباً إيـاه     .اللجنة صالحية إصدار هذه الفتوى
ال متثـل   «وشدد شيخ األزهر على أن هذه الفتـوى           .»تصرف من تلقاء نفسه وعمم رأياً خيصه«وراء هذه الفتوى؛ زاعماً أنه 

ليس من حق أي عالـم مصري أن يتحدث يف شأن أيـة  «مث أضاف يف تصرحياته اليت نقلتها وكالة أنباء الشرق األوسط   .»األزهر
وأضـاف  »  إنين شيخ األزهر ملـصر  «:  مث استمر يف حديثه عن دور األزهر وأنه دور يف قضايا مصر خاصة قائالً   .»دولة غري مصر

وأوضح لرويـترز أن      .»لو سألين العراقيون أنفسهم عن احلكم الشرعي للمجلس العراقي احلايل لقلت هلم اسألوا العلماء العراقيني«
 .»وأن جلنة الفتوى غري خمولة إصدار أحكام لدول أخرى» من أفىت هذه الفتوى ليس من حقه أن يفيت ا«

 :وحنن نتساءل هنا          

هل إن شيخ األزهر ال يعلم أن من أوجبِ واجبات العالم املسلم أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يف كل أمر له عالقـة              
 باإلسالم واملسلمني؟

هل إن شيخ األزهر ال يعلم أن بيان احلكم الشرعي ال خيتص برقعة من األرض دون رقعة أخرى ما دامت هذه الرقعة بلـداً             
 إسالمياً؟

مث هل إن شيخ األزهر ال يعلم أن جملس احلكم العراقي هو صنيعة احملتل األمريكي، وأن ال سلطان ذاتياً له حىت على مقـر                
فهو الذي يقيمه وهو الذي يقعده، يأمتر بأمره، وينتهي بنهيه، وبالتايل فاالعتراف به هو اعـتراف     اجتماعه إال بإذن احملتل األمريكي؟

وهل إن شيخ األزهر ال يعلم أن االعتراف باالحتالل األمريكي لبلد من بالد املسلمني يعين إقراراً بـسلطام       .باالحتالل األمريكي
 ؟ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً﴾على املسلمني، وهو كبرية يف اإلسالم ﴿

مث أليـس      .وخباصة وأن القاصي والداين يعرف أن جملس احلكم االنتقايل يف العراق ال شرعية له    أليس هذا غريباً وعجيباً؟          
غريباً أن ال جيرؤ شيخ األزهر على إقرار هذه الفتوى، أو على األقل أن يسكت عن استنكارها، وخباصة وهو يعلم أن كل من كـان  

 له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يدرك صحتها وانطباقها على الواقع؟

أي اليوم التايل لصدور    ٢٧/٨غري أن الزيارة إىل شيخ األزهر اليت قام ا السفري األمريكي يف القاهرة دافيد ولش يف صبيحة           
فقد أبـدى الـسفري        !الفتوى، ومن مث تصرحيات شيخ األزهر املذكورة، هذه الزيارة قد جعلت األمر املذكور ال غريباً وال عجيباً  

فكيف تعتربه الفتوى غري  »  جهةً شرعيةً«انزعاجه للشيخ من هذه الفتوى وأمثاهلا، وشدد السفري على أن واشنطن تعترب جملس احلكم 
أما ما قاله الشيخ والسفري بعد لقائهما أما لـم يتحدثا يف     .فكان ما كان من الشيخ أن أعلن تنصل األزهر من الفتوى   !مشروع؟

 .الفتوى فإن تسلسل األحداث يثبت أن موضوع الفتوى كان هو صلب اللقاء

 :أيها املسلمون          
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إن كان شيخ األزهر ال يقيم وزناً لشخصه، فعليه أن يقيم وزناً لعنوان الوظيفـة الـيت                 
يشغلها، فإن لألزهر موقعاً مرموقاً عند املسلمني، جيلونه وحيترمونه، وال يرضون إال أن يكون هذا    
املوقع عزيزاً شديداً يف مواجهة الكفار احملتلني لبالد املسلمني، كما كانت مواقفـه علـى مـر         

وإنَّ حرف شيخ األزهر لألزهر عن مهمته بل وفصل عمله عن اإلسالم واملسلمني هلـو     .العصور
إن املـسلمني     مث كيف يستقبل سفري دولة حماربة فعالً للمسلمني، حمتلة لبالدهم؟   .أمر جد خطري

ال يرضون لألزهر، هذا الصرح اإلسالمي، إال أن يكون عظيماً بعظمة اإلسالم، يقول احلـق وال    
لقد كان الواجب على شيخ األزهر أن يتقي اهللا يف األزهر وأن جيعله صخرةً يتحطم عليها الظلم والظاملون      .خيشى يف اهللا لومة الئم

والكفار املستعمرون، وأن ينكر على احلكام، وخباصة حاكم مصر الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا وال حيارب أعداء اهللا بل يوايل أمريكـا   
ويسالـم يهود، وكان عليه أن يطرد السفري األمريكي ال أن يستقبله ويسترضيه بالتنصل من فتوى صحيحة هو يعلم صحتها قبـل       

 .غريه

 :أيها املسلمون          

من زلة عالـم، ومن هوى متبعٍ، ومن حكـم     :  إين أخاف على أميت من ثالث«  :يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
وكيف إذا كان هذا الزلـل          فكيف إن لـم تكن زلّةَ عالـمٍ بل سقطةَ عالـمٍ عامداً متعمداً وهو يعرف احلق وينكره؟   .»جائر

والسقوط من العلماء يف الوقت الذي يكون احلكام فيه حكام جور وظلم، حياربون أحكام اهللا ويعطلون اجلهـاد يف سـبيل اهللا،           
ويعتقلون محلة اإلسالم، ويرون الكفار حيتلون بالد املسلمني فال حيركون ساكناً يف مقاومتهم، بل يساعدوم يف احتالهلـم، ومـن     

ـَم جيتمع علينا فساد احلاكم والعالـم، ويف ذلك شر مستطري؟ السالطني )  مشايخ(إننا ندرك أن بطش احلكام وظلمهم، ومواقف     ث
وتضليلهم للناس، كل ذلك قد أثر على شرحية من األمة، فابتعدت عن احلق، ولكن اجلزء األعظم من األمة على خري، فال يصح لألمة 

السالطني وتضليلهم، فإن اهللا سبحانه ال يعذب الظالــم وحـده بـل       )  مشايخ(السكوت على ظلم احلكام وجورهم، وال على 
، واهللا ال يهلـك     واتقوا فتنةً ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصةً واعلموا أن اهللا شديد العقاب﴾والساكت على الظلم كذلك ﴿

قال نعم إذا      ألك وفينا الصاحلون؟ «الفاسدين وحدهم، بل والصاحلني معهم إذا تركوا الفساد يستشري دون أن يقفوا يف وجهه 
 .»كثر اخلبث

 :أيها املسلمون          

والية مصر، يتوجه إىل املسلمني الذين هم أعزاء بدينهم، أقوياء برم، أن يأخذوا علـى أيـدي       -إن حـزب التحـرير            
املضلِّلة، الذين يلبِسون على الناس دينهم، وأن يعملوا معنا إلعـادة     ) املشايخ(احلكام الظَّلَمة، أعوان الكفار وعمالئهم، وعلى ألسنة 

   ،مضي اجلهادغار والذلة على الكافرين، وتحكم اهللا يف األرض، بإقامة دولة اخلـالفة الراشدة اليت تعيد العزة للمسلمني، وتوقع الص 
ذروةَ سنام اإلسالم، متأل مسع الدنيا وبصرها، وحترر أرض اإلسالم من رجس الكفار املستعمرين وربيبتهم دولة يهود، وتنشر اخلري يف   

 .بنصر اهللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم﴾ .ويومئذ يفرح املؤمنون ربوع العالـم ﴿

 حـزب التحريـر                                                                              هـ١٤٢٤من رجب  ٢

 م                                                                                                   واليـة مصـر٣٠/٠٨/٢٠٠٣
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 : نبذة عن الكتاب

 تیسیر الوصول إلى األصول

 
ھو دراسات في أصول الفقھ، وألن الكثیر من موضوعات أصول                    
الفقھ صعبة الفھم عسیرة الھضم، فقد دفع ھذا المؤلف إلى محاولة تسھیل                       
ھذا العلم لیكون في متناول من طلبھ بحقھ، وأعطاه ما یناسبھ من جھده                             
وعرقھ، فإن لألصول قواعد من أبحاث اللغة والعلوم المعتبرة في التشریع                   

 . ال بّد من اإللمام بھا لمن أحّب أن یلج ھذا الباب، وإال فلن ینفعھ زیادة شرح أو توضیح
 : ویبحث علم أصول الفقھ في أمرین أساسیین

 . الحكم الشرعي ومتعلقاتھ. ١
 . الدلیل ومتعلقاتھ. ٢

یضاف إلى ذلك أمر فرعي یترتب على األمرین السابقین وھو استنباط الحكم الشرعي من الدلیل وما یتعلق بھ،                       
 . وھذا ما یسمى باالجتھاد ومتعلقاتھ

 : ولقد تناول الكتاب ھذه األمور في خمسة أبواب على النحو التالي
 : الحكم الشرعي ومتعلقاتھ، جعلتھ في الباب األول في أربعة فصول: أوًال

 . بحث الحاكم: الفصل األول
 . خطاب التكلیف: الفصل الثاني
 . خطاب الوضع: الفصل الثالث
 . القاعدة الكلیة: الفصل الرابع

 : الدلیل ومتعلقاتھ، جعلتھ في ثالثة أبواب كما یلي: ثانیًا
 : الدلیل، وھو في فصلین: الباب الثاني

 . األدلة الشرعیة: الفصل األول
 . ما ظّن أنھ دلیل وھو لیس بدلیل: الفصل الثاني
 : فھم الدلیل، وھو في فصلین: الباب الثالث

 . أبحاث اللغة: الفصل األول
 . دالالت األلفاظ: الفصل الثاني
 : أقسام الكتاب والسنة، وھو في خمسة فصول: الباب الرابع

 . األمر والنھي: الفصل األول
 . العام والخاص: الفصل الثاني
 . المطلق والمقید: الفصل الثالث
 . المجمل والبیان والمبین: الفصل الرابع

 . النسخ والناسخ والمنسوخ: الفصل الخامس
 : االجتھاد ومتعلقاتھ، جعلتھ في الباب الخامس في ثالثة فصول: ثالثًا

 . االجتھاد: الفصل األول
 . التقلید: الفصل الثاني
 . الترجیح بین األدلة: الفصل الثالث
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 "َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِھ اْلُقْرآُن... "تتمة
، وأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد بشر بعودتھا راشدًة كما بدأت راشدًة                    ]٥٥:  سورة النور [  ﴾...  َلَیْسَتْخِلَفنَُّھم ِفي اَألْرضِ  

 .، وإنھم لیرون َأْن قد اقتربت أیامھا، وأنھم إن شاء اهللا فرسانھا)رواه أحمد(» ...ثم تكون خـالفة راشدة على منھاج النبوة... «
 

 :أیھا المسلمون
ھ لئن كان اهللا سبحانھ َلم یشأ أن یقترن ھذا العام بإقامة الخـالفة الراشدة، وإعالن الخلیفة بنفسھ بدء الشھر المبارك فإننا نضرع إلی                  
. سبحانھ أن یكون ھذا ھو آخر رمضان یمر على المسلمین دون خالفة وخلیفة، ودون فتح ونصر، ودون قوة للمسلمین وعزة                             

فانضموا مع العاملین المخلصین     .  وعندھا یستظل رمضان بظل الخـالفة، ویعود لھ ضوؤه ومضاؤه، ویعود شھر عبادة وجھاد                  
 .إلقامتھا یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم

 
 ھـ                                                           حزب التحریر  ١٤٣٤من شـعبان  ٢٨

 م                                                         والیة الكویت  ٢٠١٣/٠٧/٠٧الموافق 

 !ال یوجد أي حل آخر لسوریا سوى الخالفة... تتمة
ھي لم تفعل شیئا من ھذا طوال السنتین الماضیتین حیث حول النظام المجرم بطائراتھ سوریا إلى خراب وأرض منكوبة؟ 

إن استخدام  "فمتى ستدركون كذب وغطرسة الوالیات المتحدة األمریكیة وأنھا دولة عدوة لإلسالم، أولیست ھي القائلة                     
بینما یقوم نظام حزب البعث من خالل األسلحة الكیمیائیة بقذف حمم الموت على       " السالح الكیمیائي خط أحمر بالنسبة لنا

رؤوس المسلمین دون تفریق بین شیوخ وشباب وأطفال ونساء وُیقتلون بھذا السالح منذ عدة أشھر؟ متى سترون وجھ                         
أمریكا الحقیقي وھي التي تزرع بذور الفتنة لكبح جماح مطلب الخالفة الذي یتزاید یوما بعد یوم في سوریا ولتمزیق                              

 وحدة الشعب السوري وُألفة الجماعات اإلسالمیة المقاِومة وإلیقاع المسلمین بعضھم ببعض؟
 

دع عنك مجاراة حكام الوالیات المتحدة األمریكیة وجنراالتھا الملطخة أیدیھم بالدماء واسمع    : فیا أحمد داود أوغلو 
لما یقولھ الشعب السوري وتحدث مع من یمثل المسلمین في سوریا الذین یریدون تتویج ثورتھم بإقامة دولة الخالفة                               

یقول الحق  .  اإلسالمیة واعرف صدیقك من عدوك وتذكر أن أولیاء اهللا وحدھم ھم الذین یمكن أن یقدموا لك المساعدة                        
 ]٥٥/المائدة[ ﴾ُعوَناِكِإنََّما َوِلیُُّكُم الّلُھ َوَرُسوُلُھ َوالَِّذیَن آَمُنوْا الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصََّالَة َوُیْؤُتوَن الزََّكاَة َوُھْم َر﴿: تبارك وتعالى

 
 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة تركیا

 

 مجریات األحداث في مصر: جواب سؤال... تتمة
االستقرار لنفوذ أمریكا فھي تتخلى عنھم، كما فعلت مع مرسي، وتدعم غیرھم، وبخاصة وأنھا ال تفتقر إلى سیاسیین عمالء لھا                         

 !كّونتھم في مصر خالل تلك السنوات الطوال
 

إن على أھل الكنانة أن یدركوا ھذا األمر، وأن أمریكا ال زالت صاحبة النفوذ الفعلي في عھد المخلوع مبارك، وفي عھد                                     -ز
المعزول مرسي، وفي عھد الحكم الحالي، وھي أس الداء ومصدر البالء، والواجب على كل مسلم یؤمن باهللا ورسولھ أن یعمل                          
بجد واجتھاد على قلع النفوذ األمریكي وإزاحة عمالئھ، وإعادة حكم اإلسالم، الخالفة الراشدة، إلى أرض الكنانة لتعود مركز                              
البالد اإلسالمیة، فتقضي على أعداء اإلسالم والمسلمین، وتقضي على كیان یھود، وتعید األرض المقدسة إلى اإلسالم والمسلمین        

 .كما فعلت في القضاء على الصلیبیین والتتار، وما ذلك على اهللا بعزیز
 

 ھـ١٤٣٤من رمــضان  ١٢
 م ٢٠١٣/٠٧/٢١الموافق 
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 المفاوضات المزمعة تآمر على أمة اإلسالم ومقدساتھا والسلطة والمنظمة طفیلیات علقت بقضیة فلسطین... تتمة
 .المستعدین للشھادة في سبیل تحریرھا، ال یمسكھم إال الحكام العمالء، الذین یخدمون الیھود واألمریكان مثلكم

 
إنكم خطر داھم على فلسطین وأھلھا، فأنتم دون حیاء ترددون صباح مساء، لھفتكم للوصول إلى الحل                                   -٥ 

، یعني التنازل النھائي عن          "الوضع النھائي  "لقضیة فلسطین، وتسارعون الخطى للدخول في مفاوضات                 "  النھائي"
فلسطین، أو الخیانة النھائیة هللا ولرسولھ وللمؤمنین، أفال تستحون، أال تخافون غضب اهللا؟ أال تخافون غضبة ھذه                                  

 األمة؟
 

لذلك كلھ یجب على أھل فلسطین ومن ورائھم أمة اإلسالم أن یقفوا في وجھ ھؤالء األدعیاء المتطفلین                                    -٦ 
وسحب قضیة فلسطین من أیدیھم حتى ال یكملوا مشروع تصفیة قضیة فلسطین لصالح أمریكا وكیان الیھود، ولتعود                           
القضیة إلى حضن األمة التي تتحفز لالنقضاض على حكامھا الجبریین المتقاعسین، لخلعھم وتنصیب خلیفة للمسلمین                      
مكانھم، یحرك الجحافل المھللة المكبرة لتحریر فلسطین وسائر بالد المسلمین المحتلة، وتقطع دابر التدخالت األمریكیة                  
والغربیة في شؤون المسلمین وقضایاھم، وإننا في حزب التحریر نواصل العمل مع األمة في اللیل والنھار لتحقیق ذلك                      

 .ونرجو اهللا أن یكون قریبا
 

َیْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو   ْن  َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض ُیَساِرُعوَن ِفیِھْم َیُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصیَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اللَُّھ أَ                ﴿ 

 ﴾َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُیْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِھْم َناِدِمیَن
 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في فلسطین

 !لن تتحقق رغبتكن في عیش في ظل اإلسالم إال بقیام دولة الخالفة! یا نساء مصر المسلمات... تتمة
 

قابلة للتالعب بھا   )  أي الدیمقراطیة (مصر الحالیة وغیرھا في دول العالم األخرى التي ال تعد وال تحصى أنھا                 
بل ولتجاھلھا واإلطاحة بھا على ید أولئك الذین یدافعون عنھا ویناصرونھا إذا ما تعارضت مع مصالحھم                               

 .السیاسیة
 

إننا ندعو أخواتنا العزیزات في مصر لنبذ الدیمقراطیة وتبني الدعوة للخالفة حصرا، فھي النظام                    )  ٤(  
الوحید الذي سیطبق اإلسالم فورا تطبیقا كامال وشامال، والذي سیحقق لُكنَّ أھداف الثورة الحقیقیة من العدالة                      

وإننا ندعوكن لدعم ومناصرة حزب التحریر في عملھ إلقامة                        .  السیاسیة، واألمن االقتصادي، والكرامة        
فھو حزب یتبنى دستورا إسالمیا      .  الخالفة، تحت إمرة المجتھد القائد والعالم الجلیل عطاء بن خلیل أبو الرشتة              

صرفا ویمتلك حلوال إسالمیة شاملة للمشاكل الكثیرة التي تعاني منھا مصر وباقي بالد المسلمین الیوم، وھي                        
 .حلول قابلة للتطبیق الفوري 

 

ْعَنا َوُأْوَلِئَك ُھُم َطِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأن َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأ﴿

 ]٥١:النور[ ﴾اْلُمْفِلُحوَن
 

 نسرین نواز. د
 عضو المكتب المركزي لحزب التحریر
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