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رى   ٨٩ماذا جنیتم من الجمھوریة خالل  عاما كي تنتظروا الذك
 !المئویة لتأسیسھا؟

ي                          ٣ اضات ق ي وم اف ط ت ي، اخ ف ران د جغ رسالة من سع
ة                     ة دول ام ل إلق م ع ى ال ستزیدني عزما وإصرارا عل

 ...الخالفة 

١٧ 

ة        ون أزم ل ع الحكام الخونة في القیادة السیاسیة والعسكریة یفت
 في كراتشي للزج بھا في لھیب الحرب األمریكیة

 ١٨ وفد من حزب التحریر یھنئ أھالي الشھداء  ٤

السجن       "   -!  ھل ھذه ھي العدالة التي تتحدثون عنھا؟ ة ب عقوب
 !"عاما لمن یقوم بزیارة أو حضور عرس ٣٠لمدة 

 : حزب التحریر یعقد مؤتمرًا عالمّیًا للنساء بعنوان  ٦
 "تحمي المرأة من الفقر واالستغالل: الخالفة"

١٩ 

اوات واألرض عرض        الدیمقراطیة تضرب بقوانین خالق السم
 !الحائط

 ٢٠ من فعالیات حزب التحریر حول العالم  ٧

 ٢٤ خبر وتعلیق  ٨ روسیا ُتسعُِّر حربھا مع اهللا وتعتقل شباب حزب التحریر

خذاء                           ھ است ب زل سب ع ى أھل غزة ال ود عل استئساد كیان یھ
 السلطة وحكام الضرار

 ٢٦ قبضة أخبار  ١٠

زي                  ع وٍد ت وف ھدوء أو ب ل ُنصرُة غزة ال تكون بوساطٍة تدعو ل
اح      بالشھداء وإنما تكون بجیٍش َعَرْمَرٍم یصعُق كیان یھود صب

 مساء

اء           ٨٠٠اعتقال قرابة :  من األرشیف  ١١ ن شخص من أب
 المسلمین منھم عدد من النساء

٣١ 

ھن                     -  ١٤٣٤لقاء محرم        ة مع اشطات واألم ن ات وال م ال ع ال
 ملتزمون بالعمل على حفظ كرامة المرأة وعرضھا

ة   ١٣ اد                  :  من أروقة الصحاف جھ وى ال واجھ ق و ن اھ ی ن ت ن
 العالمي بسوریا

٣٢ 

رون    :  أیھا المسلمون في غزة آم ت رویبضات الجامعة العربیة م
 !علیكم كما ھم متآمرون على ثورتنا في سوریا الشام

 ٣٢ نفائس الثمرات  ١٤

 ٣٤ الجزء األول -الشخصیة اإلسالمیة : نبذة من كتاب  ١٥ من ُیِرد العزة والرفعة فلیعلم جیدا أنھما جمیعا هللا وحده
 النفط ملكیة عامة والتصرف بھ یجب أن یكون وفق النظام

 االقتصادي في اإلسالم ولیس وفق النظام االقتصادي الرأسمالي

 ٣٦ الـتــتــمــات  ١٦

     
     

 محتویات العدد
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 !عاما كي تنتظروا الذكرى المئویة لتأسیسھا؟ ٨٩ماذا جنیتم من الجمھوریة خالل 
 

في ھذه األیام التي تختلط فیھا فرحة الكمالیین العلمانیین بعیدھم بفرحة المسلمین بعیدھم الذي یقدمون فیھ                                
األضاحي تقربا إلى اهللا، ُتقام ھناك االحتفاالت بمناسبة تأسیس الجمھوریة في التاسع والعشرین من تشرین                           

أما فرحة الجمھوریة فإنھا ال        .  األول، حیث ال تحتفل الدولة بعید المسلمین وال یحتفل المسلمون بعید الدولة                   
تتعدى المراسیم الرسمیة واالحتفاالت التي ُتقام في المدارس عنوة وحفالت الرقص التي یحضرھا أركان                              

عالوة على ذلك فإنھ یتم تسویق ھرطقة                   .  الدولة فقط وكذلك الحفالت الموسیقیة التي تنظمھا البلدیات                     
لحمل المسلمین على القبول    )  صلى اهللا علیھ وسلم   (الجمھوریة على أنھا من اإلسالم ومن على منبر رسول اهللا         

إلى )  صلى اهللا علیھ وسلم     (مع العلم أن للمسلمین عیدین ال غیر، فعندما قدم الرسول                    .  الكاذب"  العید"بھذا  
لقد أبدلكم  : "المدینة المنورة ُبعید الھجرة مباشرة ورأى الناس ھناك یحتفلون بیومین قال علیھ الصالة والسالم                  

 .رواه أبو داود" اهللا تعالى بھما خیرًا منھما، یوم الفطر واألضحى
 

م حیث ُأعلن فیھ عن إقامة النظام الجمھوري ولحقھ           ١٩٢٣أكتوبر  /تشرین األول   ٢٩سنة خلت وفي       ٨٩فقبل  
. إلغاء نظام الخالفة الذي دام ثالثة عشر قرنا، وبذلك تحقق للكفار حلمھم واكتملت فرحتھم                  ١٩٢٤آذار    ٣في  

فھذا النظام، نظام الجمھوریة الفاسد، قد أخرج الناس من عبودیة اهللا إلى عبودیة العباد، وانتزع الحاكمیة من                       
ففي .  اهللا الخالق ومنحھا للبشر المخلوقین، وھو النظام الذي أدى إلى شقاء الناس خالل العقود المنصرمة                              

الوقت الذي كانت سحائب الرحمة والبركات ُتظلل العباد وكل الخالئق بسبب تطبیق شرع اهللا، فقد حل محلھا                       
ومنذ ذلك الوقت والمسلمون یقاسون ضنك العیش        .  نظاُم الجمھوریة الذي اصطلى الناس بناره وبآثامھ وویالتھ        

فاالحتفال بتأسیس ھذا النظام    .  ویعانون ویالت الحیاة اآلثمة، فھو نظام جاھلي جبري متسلط على رقاب الناس             
 .الجاھلي حراٌم شرعا، وكذلك ھو عبٌث من الناحیة العقلیة والسیاسیة

 

ُترى ھل أراد مؤسسو الجمھوریة، وُحرَّاسھا خیرا بأھل تركیا المسلمین؟ وھل أتوا بخیر لھم حتى ھذا الیوم؟                       
وقد جعلوا الشعب    !  إنھم لم یقدموا ألھل تركیا غیر سفك دمائھم الزكیة في سبیل الحفاظ على النظام الجاھلي                     

فبأي نظام یفتخر ویحتفل ھؤالء وھم یریدون، إن استطاعوا، أن تكون الدولة علمانیة إلى األبد؟ في                  !  عدوا لھم 
الوقت الذي یعتبرون فیھ اإلسالم بأنھ متخلف وأن حكم اهللا غیر صالح لھذا الزمان، ومن ثم یبعدون الناس عن             

إن ھؤالء الذین یقومون بالتخطیط من اآلن لالحتفال بالذكرى المئویة للجمھوریة قد نسوا،              ! دینھم بشكل فاضح
وإننا ُنذكِّرھم في ذكراھم السنویة التاسعة والثمانین               !  سنة الماضیة  )  ٨٩(بل تناسوا، ما اقترفوه خالل الـ               

! ثانیة  ٣٩یتم ارتكاب جریمة كل        :  بالجرائم التي ترتكب في عھدھم وفق ما نشر من معلومات وإحصاءات                  
وُیختطف مراھق واحد    !  ساعات  ٤وُیعتدى على شخص واحد كل         !  دقائق  ٩وُیسرق بیت أو محل عمل كل          

فأي سعادة ومستقبل َیِعُد بھا ھؤالء في ظل ھذا                  !  ساعة   ١٣على رأس كل ساعة، وطفل واحد أیضا كل                  
: النظام؟ وكیف یستطیع الناس أن یعیشوا بأمان في ظل ھذا النظام، وفي ظل سلسلة الجرائم المتصاعدة                                   

ملیون شخص متھم في سجالت الشرطة، وفي كل              ٨,٧شخص واحد من كل ثمانیة أشخاص ُیَعدُّ مجرما، و             
! دقیقة یحاول شخص واحد الحصول على حقوقھ بطرق غیر قانونیة ألنھ فقد الثقة بالعدالة وبكامل النظام؟            ١٩

فكیف یفرحون بانتظار الذكرى السنویة المئویة لھذا النظام الذي یدفع بالناس إلى شفا حفرة من النار والسقوط                     
وكل ھذه األرقام تفضح فظاعة      !  في الھاویة؟ كیف یتم التحضیر لھذه الذكرى السیئة واإلبقاء على ھذا النظام؟              

 !مساوئھ؟
 ٥التتمة صفحة 
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 PR12063:  م            رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/٠٥         ١٤٣٣من ذي الحجة  ٢٠

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة باكستان

 

 بیان صحفي

الحكام الخونة في القیادة السیاسیة والعسكریة یفتعلون أزمة في كراتشي للزج بھا في لھیب الحرب 
 األمریكیة

 "مترجم"
 

الخونة في القیادة السیاسیة والعسكریة یستعدون لتدمیر كراتشي، أكبر مدینة في باكستان والمحرك                              
االقتصادي فیھا، وذلك من خالل زجھا في لھیب حرب أمریكا، فبعد ھزیمتھم الذریعة في كسب الرأي العام                          
للقیام بعملیات عسكریة في وزیرستان الشمالیة، وضع الخونة داخل القیادة السیاسیة والعسكریة اللوم في الحالة                 
المزریة في كراتشي على الجانب الضعیف من المسلمین في المناطق القبلیة حتى یتمكنوا من توسیع رقعة ما                       

إال .  یسمى بالحرب األمریكیة على اإلرھاب، حتى تطال المدن الكبرى في باكستان بعد تدمیر المناطق القبلیة                    
ھو مواصلة حرب الفتنة ھذه بین        "  األمریكیة"أّن الناس في باكستان یعلمون اآلن أّن الغرض من ھذه الحرب                

قواتنا المسلحة في باكستان وغیرھم من المسلمین فیھا، مما یضعف باكستان ویجعل منھا دولة ضعیفة أمام                            
الھند، على الرغم من أّن باكستان لدیھا قوات مسلحة تعد سابع أكبر قوة في العالم، وھي البلد اإلسالمي الوحید                     
الذي یمتلك أسلحة نوویة، وقد سمح الحكام بانتشار األنشطة اإلجرامیة من مثل القتل واالختطاف واالبتزاز                          

سلطة القانون  "  فرض"مقابل المال، كي یتم إجبار الناس في كراتشي على الطلب من الجیش التدخل من أجل                     
والنظام في كراتشي، بالرغم من أّن واجب تحقیق ذلك ھو على الشرطة ولیس على الجیش، وواجب الجیش                          

 .ھو حمایة البلد وشعبھ من العدوان األمریكي
 

، حین التقى وزیر داخلیة السند في ذلك الوقت، منصور وایسن                      ٢٠١١في التاسع من أغسطس آب            
إّن أمریكا على استعداد لتورید المعدات والخبرات من أجل                   "بالمستشار العام األمریكي ولیام مارتن، قال              

وھذا یثبت أّن طلب اندالع العملیات في كراتشي ھو طلب أمریكي، وأّن                  "  السیطرة على الوضع في كراتشي      
إلقاء اللوم في مخالفة القانون والنظام في كراتشي على أبناء القبائل ھو كذبة مفضوحة، والناس في كراتشي                           
یعرفون ھذه الحقیقة بكل وضوح، وذلك ألّن كراتشي ھي مدینة یتواجد فیھا رجال الشرطة والحراسة والجیش                   
والقضاء ومراكز األحزاب السیاسیة، لذلك فإّن التحلیل الواقعي للفوضى في كراتشي ھو أّنھ كلما أراد الخونة                      
في القیادة السیاسیة والعسكریة نشر ھذه الحرب األمریكیة إلى مناطق جدیدة، فإّنھم یسمحون بمزید من                                     
التدھور األمني في المنطقة بمساعدة وكالة المخابرات المركزیة األمریكیة، وبالك ووتر وشبكة ریمون                                  
دیفیس، ثم یضعون اللوم على المسلمین في المناطق القبلیة، ثم یبدؤون العملیات العسكریة في المنطقة بحجة                        
فرض سیادة الدولة، مما یؤدي في نھایة المطاف إلى تدمیر الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة في تلك المنطقة                            
وبالتالي تصبح باكستان أضعف، ھذا ھو سبب عدم عودة الحیاة إلى طبیعتھا في جمیع المناطق التي قامت فیھا                    
الحكومة بعملیة عسكریة، ألنھ لم یكن القصد من العملیات فرض القانون والنظام أو فرض سیادة الدولة، بل                          

 .الغرض ھو نشر لھیب حرب الفتنة وإضعاف باكستان، أقوى البلدان في العالم اإلسالمي
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 !عاما كي تنتظروا الذكرى المئویة لتأسیسھا؟ ٨٩ماذا جنیتم من الجمھوریة خالل ... تتمة
 :أیھا الحكام

 

إن ما تسعون لھ من أجل اإلبقاء على نظام الجمھوریة الذي عفا علیھ الزمن، وما قدمتموه من نظام رئاسي                              
وما .  وإصالحات دستوریة وعملیات تطھیر لتراكمات الماضي العمیقة بغرض ترمیمھ لن یحول دون انھیاره                  

إن اهللا سبحانھ وتعالى         .  تفعلونھ لن ینفعكم بشيء، بل ھو كمن یقوم بدباغة جلد متعفن فإنھ لن یصلحھ                                  
والمسلمون ال یرضون بالفساد واإلفساد، فاتقوا اهللا واعملوا على تطبیق اإلسالم في معترك الحیاة الذي ھو                           
رحمة وبركة للناس بدل أن تنتظروا الذكرى السنویة المئویة لھذا النظام المتعفن، وقدموا الدعم إلقامة الخالفة                    

 .من جدید، ففیھا یكمن خالص الناس جمیعا، ولیس فقط المسلمین، وأنتم تعلمون ھذا جیدا
 

 :أیھا المسلمون
 

فال تسمحوا لحكامكم أن یماطلوكم      .  إن نظام الجمھوریة ھذا لھو الذي أدى بكم إلى ھذه المآسي وھذا المستنقع                
أكثر من ذلك وُیمّنوكم بھذا النظام الذي دفع بأبنائكم إلى مطحنة الجریمة المنظمة، وعجز عن حمایة أعراض                      
فلذات أكبادكم، وفشل في تقدیم الحلول الصحیحة لمشاكلكم، ألن الحل الصحیح ال یوجد إال في اإلسالم، فثقوا                      
بأنھ لن یتغیر أي شيء نحو األفضل ما دام ھذا النظام قائما، ال في الذكرى التاسعة والثمانین وال في الذكرى                           

لذا علیكم أن تعملوا على إقامة دولة الخالفة الراشدة التي بھا یرضى                     !  المئویة، ھذا إن بقیت لھم جمھوریة         
عنكم ربكم وتجدون السعادة والھناء بتطبیقھا، وِقفوا بقوة في وجھ الذین ال یریدون حكم اإلسالم، فھم على غیر         

 ..ھدى بل في ضالل
 

 ]٥٠المائدة [ ﴾َأَفُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِھ ُحْكًما لَِّقْوٍم ُیوِقُنوَن﴿: قال تعالى
 

 حزب التحریر                                                             ١٤٣٣من ذي الحجة  ١٣
 م                                                             والیة تركیا  ٢٠١٢/١٠/٢٩الموافق 

وقد استمر حزب التحریر بالتحذیر على مدار عام كامل من أّن الخونة في القیادة السیاسیة والعسكریة                         
كما أّن الحزب یذكر الناس مرة أخرى بأّن علیھم              .  یریدون نشر ھذه الحرب بین المدن الرئیسة في باكستان             

الوقوف في وجھ المؤامرة التي ُتحاك ضدھم من قبل الخونة في القیادة السیاسیة والعسكریة وھي لزج كراتشي               
في لھیب الحرب األمریكیة، وألّن الناس لم تنطِل علیھم مؤامرات الخونة في كسب تأییدھم للقیام بعملیات                                

 .عسكریة في شمال وزیرستان، فإّنھ یجب أن ال یقدموا الدعم ألیة عملیة عسكریة في كراتشي
 

حزب التحریر یطالب الضباط المخلصین في القوات المسلحة باجتثاث الخونة داخل القیادة السیاسیة                           
والعسكریة، وإعطاء النصرة إلى حزب التحریر إلقامة الخالفة، فقد منح صمت الضباط المخلصین الجرأة                          
لھؤالء الخونة السترضاء سیدتھم أمریكا من خالل حیاكة مؤامرات جدیدة ضد ھذه األمة، حتى بعد استمرار                      

 .فشل مؤامراتھم
 

إّن الخالفة وحدھا التي ستحرر باكستان من ھذه الحرب األمریكیة، ومن ثم لن یتم استخدام أسلحة                                  
وذخیرة الجیش ضد إخوانھم المسلمین، بل سیتم استخدامھا لتحریر األراضي اإلسالمیة التي تحتلھا الدول                            

 .الكافرة البغیضة
 نائب الناطق الرسمي لحزب التحریر في باكستان -شاھزاد شیخ 

 الحكام الخونة في القیادة السیاسیة والعسكریة یفتعلون أزمة في كراتشي للزج بھا في لھیب الحرب األمریكیة: بیان صحفي



 ٥٢العدد /  ٦الصفحة  مختارات 

٦الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي

 !ھل ھذه ھي العدالة التي تتحدثون عنھا؟

 !"عاما لمن یقوم بزیارة أو حضور عرس ٣٠عقوبة بالسجن لمدة "

 "مترجم"

 
قامت المحكمة الجنائیة الثامنة في أضنة بإصدار أحكام باحتجاز كل من سلیمان ُأوغورلوا وصفا قارصلي                             

وذلك أثناء نقطة     ٢٠٠٧وجلیل جنكیز ویلماز تشیلك مجددا بسبب حضورھم حفلة عرس في مدینة أضنة عام                 
تفتیش وكونھم حوكموا من قبل بتھمة االنتماء لحزب التحریر وبذریعة أنھم كانوا موجودین في مكان واحد،                        
حیث تم البدء بمحاكمتھم مرة أخرى بذریعة عضویتھم في حزب التحریر والحكم علیھم جمیعا بالسجن لمدة                         

 ).سنة عقوبة سجن ٧,٥أي لكل واحد ( سنة  ٣٠
 

فعلى الرغم من عدم وجود أي مطالبة بالعقوبة من االدعاء العام بسبب عضویة ھؤالء اإلخوة األتقیاء في                                
حزب التحریر إال أن مطالبة ھیئة المحكمة بعقوبة أكثر من طلب االدعاء أمر ال یمكن تفسیره ال عقال وال                                

 .وجدانا
 

شاب في مدن تركیة عدة یحاكمون في المحاكم الجنائیة                ٥٠٠عالوة على ذلك فھناك قضایا اآلن ألكثر من              
إن ھذه المحاكمات والعقوبات التي تجري بعیدا عن الرأي العام وبشكل غیر             .  والمحاكم البدائیة والمحكمة العلیا 

قانوني وبصمت ما ھي إال إلسكات حزب التحریر الذي یعمل على إقامة دولة الخالفة الراشدة الثانیة التي                               
 .ستكون خالصا لإلنسانیة جمیعا

 
إن حكومة حزب العدالة والتنمیة تعد المسؤول األول عن ھذه المحاكمات المجحفة وھذه العقوبات الظالمة                             
بینما تتشدق باالنفتاح الفكري ما لم یتم استعمال العنف مقدمة في كل فترة حزمة جدیدة من حزم القضاء                                     

ففي الوقت   !  ومتباھیة بالدیمقراطیة والحریة وتعطي الدروس في الدیمقراطیة للمسلمین في البلدان األخرى                     
الذي تستمر فیھ ھذه المحاكمات فإن ھیئات المجتمع المدني ولجان حقوق اإلنسان ضالعة في ھذه المسؤولیة                         

إذ عندما یتعلق األمر باإلسالم والخالفة وحزب التحریر الذي یدعو إلى                         .  ألنھا تلتزم الصمت حیال ذلك         
 .اإلسالم ال یعرف أحد أي حد للفساد القانوني وتختفي العدالة مع تجاھل العقوبات الظالمة

 
وھو یعمل على   .  والیة تركیا نقول بأن حزب التحریر ھو حزب سیاسي مبدؤه اإلسالم              /إننا في حزب التحریر    

والعالم .  تحقیق غایتھ استئناف الحیاة اإلسالمیة من جدید بالعمل الفكري والسیاسي دون استخدام أعمال العنف                 
 كلھ یعلم ذلك، بل إن من أصدر ھذه العقوبات ومن استصدرھا یعلمون جمیعا ھذه الحقیقة 

   ٠٠١٦/إ.م/٢٠١٢/ص.ب/ر.ت:  م        رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/٠٩         ١٤٣٣من ذي الحجة  ٢٤

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة تركیا

 ٣٦التتمة صفحة 



 ٥٢العدد /  ٧الصفحة  مختارات 

٧الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 

 الدیمقراطیة تضرب بقوانین خالق

 !السماوات واألرض عرض الحائط
 "مترجم"

 
والذي ینص على أّنھ یحق للرجل والمرأة ' تعال نبقى'رفع مجلس الوزراء مشروع قانون الزواج تحت اسم 

العیش معا لستة أشھر، وأّنھ یتم االعتراف بھما في القانون كمتزوجین، ویتم استصدار شھادات زواج لھم، 
وستتم عملیة مداولة مشروع القانون في البرلمان لمناقشتھ قریبا، كما ینص مشروع القانون على جواز عدم 

 .دفع مھر للمرأة
 :شرق أفریقیا نقول/ وعلیھ فإّننا في حزب التحریر 

إّن الوجھ الحقیقي لالستعمار والدیمقراطیة ھو أّنھما یعطیان البشر السلطة لسن القوانین التي تؤدي إلى                      ١ - 
 .قمع وإساءة معاملة النساء وھن ركیزة حیویة في رعایة المجتمع كلھ

 
یتم إقرار الفجور في إطار القانون، وھذه القذارة ھي المساھم الكبیر في معدالت اإلصابة باألمراض مثل                     ٢- 

 .الزھري واإلیدز، التي ال تزال تدمر اآلالف من الشباب في المجتمع
 

استمرار االعتداء على النساء، فعلى سبیل المثال فإّنھ إن نشأ نزاع بین الرجل والمرأة قبل مضي ستة                             ٣ -
أشھر من عیشھما معا وكانت المرأة حامال فإّن القانون یتیح للرجل أن ینكر مسؤولیتھ تجاه ابنھ ویھرب، مما                         
یعني إساءة للمرأة بتركھا وحیدة وھي مثقلة بحملھا، ومن ثم وجود أطفال یفتقرون إلى األوصیاء من كال                                  

 .الجانبین
 

إذالل المرأة عن طریق حرمانھا من مھرھا، بالتالي فقد كشف ھذا القانون عن األكاذیب الدیمقراطیة                             ٤ -
التي تدعي تحریر المرأة، وفي الحقیقة فإّن ما تم الكشف عنھ من خالل ھذا القانون ھو أّن القوانین                                                  

 .الدیمقراطیة ھي في الواقع السبب الرئیس الضطھاد المرأة وتجریدھا من شرفھا الذي أنعم اهللا علیھا بھ
كما أّن ھذا القانون لم یراع حرمة لإلسالم، فمن المھم جدا أن نفھم أّن الدیمقراطیة ال تعني مجرد                                      ٥ - 

التصویت في االنتخابات كما یعتقد كثیر من الناس، بل الدیمقراطیة تشریع للقوانین من قبل البشر وضرب                              
ولذلك، فإّنھ لیس مستغربا من المؤمنین بالدیمقراطیة الكفر باهللا سبحانھ                   .لقوانین رب البشر بعرض الحائط       

 !وتعالى وقوانینھ وحمل أفكار ھابطة تتعارض مع القوانین الدینیة وتتعارض مع حیاة البشر
  

  ١٩/١٤٣٣: م                       رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/١٢             ١٤٣٤من ذي الحجة  ٢٧

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 شرق أفریقیا

 ٣٧التتمة صفحة 



 ٥٢العدد /  ٨الصفحة  مختارات 

٨الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي
 

 روسیا ُتسعُِّر حربھا مع اهللا وتعتقل شباب حزب التحریر
 

أفراد الھیئة العامة لمكافحة التطرف التابعة للوزارة         : "أعلنت وزارة الداخلیة الروسیة في بیان صدر عنھا أن           
حزب "عن تفكیك خلیة للمنظمة الدینیة         ١٢/١١أجروا بالتعاون مع جھاز األمن الفیدرالي الروسي یوم االثنین           

من   ٦المحظورة من قبل المحكمة العلیا في روسیا باعتبارھا منظمة إرھابیة، بعد اعتقال                  "  التحریر اإلسالمي 
أعضاء المنظمة كانوا یعملون على تجنید أعضاء جدد في مساجد موسكو، وبعد تفتیش أماكن إقامتھم، حیث                        
عثر على تسع قنابل یدویة وأسلحة وذخائر إضافة إلى مطبوعات ذات توجھ متطرف وأخرى عن كیفیة تجنید                    

، وھذا العثور الذي زعموه للقنابل واألسلحة ھو افتراء وإفك، ھم أول من یعلم أنھ كذب                                        "أعضاء جدد  
 .﴾َقاَتَلُھُم اللَُّھ َأنَّى ُیْؤَفُكوَن﴿! مفضوح، إال إذا كانت الكتب اإلسالمیة ھي السالح الذي زعموا أنھم عثروا علیھ

 
إن السلطات الروسیة ال تكف عن الكید لإلسالم والمسلمین وتُبیِّّت الشَّر لحملة الدعوة وباألخص شباب حزب                      
التحریر، فمسلسل عدائھا لإلسالم قد بات أمرًا جلیًا بّینًا، فبعد مجازر النظام في حق إخوتنا في الشیشان، تاله                       
التضییق على حملة الدعوة المخلصین، مالحقة واعتقاًال وقتًال وابتزازًا، من خالل أعمال حقیرة ال یمكن لعاقل              
أن یتخیلھا، فقد راحوا یالحقون نساءھم وأخواتھم وأمھاتھم، عّلھم یفتُّون من عضد أھل العزیمة واإلیمان،                            

 !ویثنونھم عن طریق الدعوة الذي ارتضاه رب العالمین لھم، ولكن ھیھات ھیھات
 

إن شرور ھذه النظام االستالیني ال تنقطع، فھو یسیر في ركاب أنظمة االستبداد األخرى في فرنسا وبلجیكا                             
جنوب البالد، ثم مداھمة القوات          "  ستافروبول"وغیرھا، بحظر الحجاب في المدارس الروسیة في منطقة                    

تشرین األول، حیث     ١٧المسلمة بروسیا یوم األربعاء     "  قازان"في مدینة   "  اإلخالص"الروسیة المجرمة مسجد 
قامت بتفتیشھ وتفتیش منزل إمام المسجد، متھمة إیاه باالرتباط وأئمتھ بحزب التحریر، وآخر فصول مسلسل                       

منھم للمحاكمة، واتھامھم بالقیام بأعمال         ٦شابًا من حزب التحریر وعرض           ٢٠اإلجرام ھذا، اعتقال حوالي       
إرھابیة، من خالل حیازتھم أسلحة وذخائر، بینما یعرف القاصي والداني، كما یعرف النظام الروسي نفسھ                            
حقیقة حزب التحریر وأنھ ال یستخدم األعمال المادیة لتحقیق ھدفھ وھو استئناف الحیاة اإلسالمیة الكریمة،                           

 ...عبر إقامة الخالفة الراشدة الثانیة على منھاج النبوة، والقائمة قریبًا بإذن اهللا وأنف روسیا وحكامھا راغم
 

ھذه ھي حقیقة النظام الروسي المخادع الكاذب الحاقد على اإلسالم وأھلھ، فھو ال یطیق أن یرى لإلسالم رایة،               
وال للمسلمین تجمعًا أو تآلفًا، فقد بدت بغضاؤھم لدین اهللا الحنیف من أفواھھم، وما ُتخفي صدروھم أكبر، لذا                         
نراه یختلق األكاذیب تلو األكاذیب، عّلھ یحظى بتصدیق بعض الناس، لیكون لھ مبرر للقیام بأقبح األعمال،                           
وما شعار مكافحة التطرف الذي یرفعھ إال دلیل على ذلك، فھو لیس أكثر من قناع یتخفى من ورائھ، لتنفیذ                               

 ٣٦/ھـ١٤٣٣:  م                 رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/١٤                 ١٤٣٣من ذي الحجة  ٢٩

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر



 ٥٢العدد /  ٩الصفحة  مختارات 

٩الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 .سیاساتھ الحاقدة، في الكید لإلسالم والنیل من المسلمین
 

إن النظام الروسي الحالي ھذا، ال یختلف عن سلفھ السوفیتي بشيء، فقد ورث عنھ الظلم والقھر واالستبداد                            
لكل المستضعفین الذین عاشوا في أراضیھ، لذا كان من الطبیعي أن ینفرط عقد االتحاد السوفیتي السابق                                  
انفراطًا سریعًا، ألنھ حكم الناس بالحدید والنار، والقھر والعذاب، ولھذا تخلَّوا عنھ عند أول فرصة للتحرر من                     
قبضتھ الغلیظة، ونحن اآلن نستبشر بأن البالد اإلسالمیة التي ُیسیَطر علیھا بشكل مباشر وغیر مباشر من قبل                    
ھذا النظام المجرم تعمل جادة مجدة لتنعتق من ھذه القبضة اإلرھابیة فتتحرر البالد من ربقة االستعمار                                     

 .الروسي الظالم، لتكون جزءًا من دولة الخالفة القادمة قریبًا إن شاء اهللا
 

 !أیھا المسلمون في المناطق التي تقبع تحت ظلم الروس
 

إن النظام الروسي قد ناصبكم وربكم ودینكم العداوَة دونما خجل وال وجل، فھل ستعطونھ الَدِنیَّة في دین اهللا،                         
ال حل لكم إال بااللتزام بأمر اهللا، والتمسك          !  وتبقون مكّبلین في قیوده، مسجونین في أقبیة قوانینھ الظالمة تلك؟           

بمنھاجھ حق التمسك، والوقوف بوجھ الظالم الفاجر، والصدع بالحق دون رھبة وال تردد، والعمل الجاد                                  
والمخلص والدؤوب مع إخوانكم في حزب التحریر، إلقامة الخالفة الراشدة في بالد المسلمین واإلطاحة بكل                      

ھي التي ستزیل قیود     "  الخالفة"طاغیة جبان، استضعف المسلمین وَساَمُھم سوء العذاب، إن الدولة اإلسالمیة               
العبودیة عن كل الناس، وتعید الكرامة لكل حّرة عفیفة طاھرة، وستحكم بمیزان العدل واإلنصاف وإحقاق                             

 .الحق، دونما تمییز بین أھل األلوان واألدیان
 

 ﴾ُلوَنْعِقَقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِھِھْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُھْم َأْكَبُر َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اآلیاِت ِإْن ُكْنُتْم َت﴿

 
 عثمان بخاش

 مدیر المكتب اإلعالمي المركزي
 لحزب التحریر

 روسیا ُتسعُِّر حربھا مع اهللا وتعتقل شباب حزب التحریر: بیان صحفي



 ٥٢العدد /  ١٠الصفحة  مختارات 

١٠الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي
 استئساد كیان یھود على أھل غزة العزل سببھ استخذاء السلطة وحكام الضرار

 

استغل الكیان الیھودي المجرم حالة االستخذاء المخزیة والمستمرة عند األنظمة العربیة والسلطة، فقام مساء                       
الیوم األربعاء بحملة واسعة من القصف الجوي ألھل غزة، فاستشھد العدید من الرجال واألطفال وفي مقدمتھم               
الشھید القائد القسامي أحمد الجعبري، وال زال العدوان الھمجي مستمرًا على أھل غزة الذین یواجھون العدوان               

 .الجبان بصدورھم العاریة وبخفیف السالح
 

یأتي ھذا العدوان الجبان بعد أن أدرك كیان یھود أن دور النظام المصري الجدید ال یتعدى دور الوسیط بین                            
كیان یھود وسلطة غزة لعقد ھدنة طویلة األجل تحفظ أمن یھود، وبعد أن أكد رئیس السلطة تنازلھ عن معظم                        

أو العودة إلیھا وأنھ یسعى فقط إلى                 ٤٨فلسطین للیھود وأنھ ال حق ألھل فلسطین بالمطالبة بالمحتل عام                      
 .بصفة عضو مراقب في األمم المتحدة ٦٧االعتراف بدولتھ الھزیلة على الورق في المحتل عام 

 

وما زاد كیان یھود صلفًا وعدوانًا أن النظام التركي والقطري والسعودي واإلیراني والمصري، وغیرھم من                      
أنظمة الضرار أكدوا مرارًا وتكرارًا أن دورھم ال یتعدى الجعجعات اإلعالمیة وبذل فتات األموال للسلطتین                       
في غزة ورام اهللا، وأنھم صم بكم عمي ال یسمعون صرخات استنجاد الثكالى والنساء والشیوخ واألطفال                                 

 .والرجال العزل عندما یقصفھم طیران االحتالل الیھودي مختبرًا علیھم أنواعًا جدیدة من األسلحة والصواریخ
 

ابتداًء من  !  إن ھذا الكیان الیھودي المجرم أمن العقوبة فاستمر في اغتیاالتھ، فكم قائٍد طالتھ أیادیھ اإلرھابیة                       
أبي جھاد والشیخ أحمد یاسین والقائد الشیخ الرنتیسي وغیرھم من الشھداء، فھل حرك الحكام طائراتھم                                    
الغتیال قادة ھذا الكیان حتى ال یعید الكَّرة، أم أن الطائرات عند حكام الضرار ھي فقط لقصف الشعوب كما                           

 !یحصل في سوریا وباكستان وغیرھا؟
إن الحقیقة المدركة عند كل عاقل صادق أن ھذه األنظمة صنیعة أمریكا والغرب وجدت لحمایة كیان یھود                             
وللتآمر على الشعوب كما حصل في قطر مؤخرًا من إیجاد ائتالف دخیل على الثورة صنع على عین بصیرة                        
من أمریكا وأوروبا لیكون البدیل عن نظام األسد المجرم في المحافظة على المصالح الغربیة وكیان یھود،                             
فأنى لھذه األنظمة المتآمرة على شعوبھا أن تحرك جیوشھا لتحریر فلسطین أو لنصرة أھل غزة أو غیرھم من                    

 .المسلمین المستنجدین
إن الرد الحقیقي على عدوان یھود المتكرر، ھو بتحریك الجیوش لنصرة أھل فلسطین، والقضاء على كیان                           
یھود المجرم وإرجاع فلسطین وأھلھا إلى حضن األمة اإلسالمیة، وعلى قادة الجیوش بعد أن أدركوا خیانة                           
السیاسیین المسلطین على رقابھم ورقاب األمة، أن یخلعوا ھؤالء الحكام ویبایعوا إمامًا یحكمھم بكتاب اهللا                              
وسنة رسولھ، ویقودھم في ساحات الجھاد لتحریر فلسطین وكافة البالد اإلسالمیة المحتلة ولھذا یعمل حزب                        

 .التحریر وھو بینكم ومعكم فانصروه لیعز اإلسالم وأھلھ ویذل الكفر وأھلھ بإذن اهللا
 ﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّھ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم﴿

 ٠١٢/١٢١-ب ن /ص:  م               رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/١٤               ١٤٣٣من ذي الحجة  ٢٩

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 فلسطین
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 ُنصرُة غزة ال تكون بوساطٍة تدعو للھدوء أو بوفوٍد تعزي بالشھداء
 وإنما تكون بجیٍش َعَرْمَرٍم یصعُق كیان یھود صباح مساء

  
للیوم الرابع على التوالي وغزة ُتقصف من كیان یھود برًا وبحرًا وجوًا، فالشھداء بالعشرات والجرحى                                      

َیعدُّون الشھداء والجرحى، ویتنافسون    !  والحكام في بالد المسلمین، وبخاصة أولو القربى في النسب          ...  بالمئات
فإن وزیر خارجیة قطر، عرَّاَب كیان یھود في          !  بالشجب واالستنكار، ویحتجون بلیِّن الخطاب، بل وبضجیجھ        

ثم یتصلون  "!  یجب اال یمر دون عقاب       "  المنطقة، یتوعد ویھدد من خالل ریِش نعاِم قصِره بأن عدواَن یھود              
فیما بینھم، یتجاذبون أطراف الحدیث عن المآسي التي تحصل في غزة، وُیظھرون حزنھم لما حصل،                                       

ثم یستمر القصف على غزة والوفود بین                  ...  ویتواعدون على إرسال وسطاء للتھدئة، أو وفوٍد للتعزیة                    
اتصلت قبل الفجر   : "بل إن أمثلھم طریقة یبدأ یومھ من الفجر بقولھ             !  ظھرانیھم، دون أن یحرك الحكام ساكناً      

، فیبدأ فجر یومھ    "بقلیل بالرئیس األمریكي اوباما وجرى بیننا حدیث حول أھمیة وقف ھذا العدوان وأال یتكرر                
وذلك بدل أن یبدأ یومھ، فیصلي الفجر،       ...!  بالحدیث مع حامي أمن كیان یھود أوباما حول أھمیة وقف العدوان        

، لكنھ  »الدم الدم والھدم الھدم    «:  ویحرك جیشًا لنصرة دماء أھل غزة المسفوكة بأیدي یھود، ولسان حالھ یقول              
ما الفرق إذن بینكم وبین         :  بل األدھى واألمّر أن صاحبھم ُیسأل          !  بدًال من ذلك یبدأ یومھ بحدیٍث مع أوباما              

فنحن !  إن ھناك فرقاً    :  ؟ فیجیب  ...الحاكم المخلوع، فقد كان یسحب السفیر ویشجب العدوان ویتصل بأوباما                  
 !فعلنا ذلك مسرعین، أما ذلك المخلوع وأعوانھ فكانوا یفعلونھ ُمبطئین

 

إنھ لمن العجیب الغریب أن ُتحتل بالد اإلسالم، ثم یضیع تحریرھا في الزحام، فُیبحث عن كل                    :  أیھا المسلمون 
حلٍّ إال الحل الصحیح، وُیضلَّل الناس بواقع األمر، كأنَّ للیھود دولة قائمة، وأنَّ ھناك مسائل متعلقة بالحدود                          

ثم ننادي  !  بیننا وبینھم، فنعقد اتفاقیة في كامب دیفید أو في وادي عربة أو في الدوحة، أو غیرھا، سرًا أو علناً                       
باحترام القوانین الدولیة، وال للمناوشات التي تحدث بین الدول عبر الحدود، ثم نلتمس لھا وساطًة محلیة أو                            

 !إقلیمیة أو دولیة، ونظن أننا أصبنا كبد الحقیقة، وكفى اهللا المؤمنین القتال
 

لیس األمر كذلك، أیھا المسلمون، بل إن واقع الحال أن الیھود قد اغتصبوا فلسطین وأقاموا فیھا دولة،                                         
وأخرجوا أھلھا منھا، ولن تزول ھذه الدولة، وتعود فلسطین ألھلھا، إال بجیٍش قوي مؤمن یستجیب لحكم اهللا                         

َواْقُتُلوُھْم َحْیُث َثِقْفُتُموُھْم َوَأْخِرُجوُھْم ِمْن         ﴿من فوق سبع سماوات تجاه من یقتلوننا، ویخرجوننا من دیارنا                     

، فھل ھناك من یجھل ھذا الحل إال من ختم اهللا على قلبھ وعلى سمعھ وعلى بصره غشاوة؟                        ﴾َحْیُث َأْخَرُجوُكمْ 

 ھل من حلٍّ آخر إلعادة فلسطین إلى أھلھا سوى إزالة الكیان الذي اغتصبھا، وإخراجھ من حیث أخرج أھلھا؟
 

یشیعون في الناس أننا ال نستطیع قتال           ...  إن مصیبتنا ھي في حكامنا، وفي نفٍر من أعوانھم             :  أیھا المسلمون 
َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِھِھْم ِإْن َیُقوُلوَن ِإلَّا               ﴿!  یھود، فلیس لدینا مثل سالحھم، ولیس لدینا مثل أعوانھم               

ولكنھ ال یظھر ضد الیھود         ...  ، فإننا نحیط بكیان یھود إحاطة السوار بالمعصم، والسالح لدینا وفیر                     ﴾َكِذًبا

وتجاه المسلحین في سیناء      ...  المعتدین، وال الكفار المستعمرین، بل ھو فقط یظھر تجاه أھل الدیار المسلمین                  
الذین تسلحوا لقتال كیان یھود المغتصب لفلسطین، ویظھر لقتل البشر والشجر والحجر في سوریا، فنرى                               

ویظھر من طائرات باكستان وھي تقصف منطقة القبائل             !  صنوفًا من أسلحة النظام لم نكن نشاھدھا من قبل              
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 ٣٧التتمة صفحة 

...! المسلمین عونًا لألمریكان، وتظھر في قمع الناس في السودان في الوقت الذي تضیع فیھ جنوب السودان                       
أما قولھم عن األعوان لیھود،     ...  وغیر ذلك من أمور یأتیھا الحكام دون أن یستحیوا من اهللا ورسولھ والمؤمنین    

ثم إن الحكام أنفسھم    ...  ﴾َذِلَك ِبَأنَّ اللََّھ َمْوَلى الَِّذیَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفِریَن َلا َمْوَلى َلُھم  ﴿فاهللا موالنا وال مولى لھم 

ھم أول أعوان كیان یھود، یحمون أمنھ، ویضلِّلون الناس بقوة ھذا الكیان، مع أنھم لو أفسحوا المجال لجیوش                        
 ...المسلمین في القتال بصدق وإخالص لوجدوا قوة ھذا الكیان أوھن من بیت العنكبوت

 
إن دم غزة الزكي الطاھر ال ینصره وسیٌط محاید یزور غزة متوسطًا للتھدئة، وال ینصره وفٌد                    :  أیھا المسلمون 

یأتي غزة للتعزیة، كما ال ینصره تصریٌح نارٌي لملك أو رئیس أو أمیر ال یتجاوز مخدعھ، فكلھ ضحك على                           
كما ال یأخذه عقالء    ...  ال یأخذه العدو مأخذ الجد، بل وال أي مأخٍذ لھ نصیٌب من نصیٍب من ِجدّ     ! ذقون المغفلین

ھذه األمة مأخذًا ذا بال، إال رجاًال عمیت بصائرھم قبل أبصارھم، فیصفِّقون لھذا الحاكم أو ذاك ألنھ أرسل                             
 ...!لھم یعزیھم بمصابھم، وكیان یھود یقصفھم ووفد التعزیة بجانبھم

 
إن دماء أھل غزة، ال ُتنصر بھذا وال بذاك، وإنما تنصرھا جیوٌش تتحرك من سیناء، ومن نھر األردن، ومن                         

جیوٌش تحمل بین جوانحھا یمین أبي         ...  جنوب اللیطاني، ومن الجوالن، كلھا أو بعضھا، تؤّز كیان یھود أّزاً                
ھكذا أیھا المسلمون ُنصرت دماء فلسطین بأیدي جند          ...  بكر رضي اهللا عنھ بأن ُینسي العدو وساوس الشیطان          

صالح الدین، وھكذا ُنصرت بأیدي جند الظاھر بیبرس، وھكذا یجب أن ُتنصر بأیدي جند المسلمین المتحرقین                  
ھكذا فقط ُتنصر دماء أھل غزة الزكیة، وال ُتنصر بشيء غیر ذلك، وال یقول عاقٌل                      ...  شوقًا لقتال كیان یھود    

َوَمْن َكاَن ِفي َھِذِه َأْعَمى َفُھَو ِفي           ﴿بغیِره إال أن یكون أعمى البصر والبصیرة، أعمى الدنیا وأعمى اآلخرة                    

 .﴾اْلآِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبیًلا

 
 : أیھا الجند الصادق في جیوش المسلمین

 

ألیس منكم رجٌل رشید ُیضطر معھ ھؤالء الحكام للتعامل مع كیان یھود معاملَة الحرب الفعلیة، فتتحرك                                    
 ؟...الجیوش لقلع ھذا الكیان

 

ألیس منكم رجل جلٌد صلب مؤمن یشقُّ عصا ھؤالء الحكام، فیتحرك بفیلقھ أو كتبیتھ في جھاد یحبھ اهللا                                       
ورسولھ لقلع ھذا الكیان المغتصب من جذوره؟ إن طلقة تطلقھا كتیبة ستتبعھا طلقات من كتائب أخرى دون أن                  

ِإْن َتْنُصُروا اللََّھ َیْنُصْرُكْم      ﴿یستطیع حاكم جائر ظالم أن یوقفھا، وھكذا تكونون السباقین إلى الخیر والنصر                       

 ...﴾َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم
 

ألیس منكم رجل رشید ینصر اهللا ورسولھ وعباد اهللا العاملین إلقامة الخالفة، فتعیدوا سیرة األنصار، وتشھدوا                    
عز الدنیا واآلخرة، فیكرمكم اهللا بأن تتحقق على أیدیكم ُبشرى رسول اهللا علیھ الصالة والسالم بإقامة الخالفة                       
على منھاج النبوة من جدید، وبشرى رسول اهللا علیھ الصالة والسالم بقتال یھود واالنتصار علیھم، فتفوزوا                         

 .بعز الدنیا واآلخرة، وبشر المؤمنین
إن حزب التحریر ناصح أمین لكم، فإن هللا رجاًال َیْظھرون عند مفاصل التاریخ، فكونوا                  :  أیھا الجند الصادقون  

 ...منھم
 

 ...ُنصرُة غزة ال تكون بوساطٍة تدعو للھدوء أو بوفوٍد تعزي بالشھداء وإنما تكون بجیٍش َعَرْمَرٍم 
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 بیان صحفي

 ١٤٣٤لقاء محرم 

 العالمات والناشطات واألمة معھن ملتزمون بالعمل على حفظ كرامة المرأة وعرضھا

 "مترجم"

 
لقد أرسل اهللا تعالى نبيَّ الرحمة محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم لنشر اإلسالم، ولم یبلغ رسول اهللا صلى اهللا علیھ                         

لذلك فإّن   .  وسلم ھذا الدین النبیل لمجرد الترحیب بھ بالكالم، ولكن أیضا لتطبیقھ في حیاة البشریة جمعاء                              
تطبیق الدول لإلسالم أمر واجب في العالم اإلسالمي، فالدولة اإلسالمیة تبذل جھودھا لتحقیق االزدھار وتباشر             

والدولة اإلسالمیة أفضل نموذج للدولة         .  الجھاد من أجل تحقیق العدالة ونشر الخیر في جمیع أنحاء العالم                     
المزدھرة وكذلك لرفع شأن الناس، وقد كانت إقامة الدولة اإلسالمیة في المدینة المنورة ھي االنطالقة القویة                        
في التاریخ، حیث كانت مرحلة فاصلة جدیدة في حیاة األمة، وعالوة على ذلك، وفي عھد الخلیفة عمر بن                               

 .الخطاب، أصبح اعتماد ھجرة النبي علیھ الصالة والسالم بدایة التقویم الھجري
 

وبسبب عدم وجود تلك الدولة، فمن واجبنا بذل الجھود الستعادة حكم تلك الدولة، حیث إّن غیاب الدولة أدى                          
إلى إیجاد حالة رھیبة من الفقر والتردي في ھذه األمة، وبموجب ھذه الوثیقة، فإّن على العالمات والناشطات                         
من الالتي لدیھن المعرفة بالثقافة اإلسالمیة، علیھن واجب بذل مزید من الجھود في العمل إلعادة الخالفة                               

 .﴾َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن﴿: اإلسالمیة على منھاج النبوة، كما وعد بھا اهللا سبحانھ وتعالى

 
في مختلف المدن الكبیرة في إندونیسیا، تؤكد على التزام قوي من قبل                ١٤٣٤إّن اللقاءات المستمرة في محرم       

 .حامالت الدعوة واألمة لتحصل المرأة على كرامتھا ومن أجل إعادة إقامة دولة الخالفة اإلسالمیة
 

 :لذلك فإّن حامالت الدعوة في حزب التحریر إندونیسیا یؤكدن على التالي
 
إّن حامالت الدعوة لدیھن رؤیة لحل مشاكل األمة، ولھذا الدور االستراتیجي، فإّن حامالت الدعوة یجب أن             -١

 .یُكنَّ رائدات في التغییر الحقیقي نحو استعادة األمة سلطانھا ومجدھا
 
وحامالت الدعوة یدركن دور المرأة األصیل كأم وربة بیت، ویجب تعزیز ھذا الدور حتى تتمكن المرأة                            -٢

 .من أن تكون األم التي تربي المجاھدین الذین یذودون عن حیاض اإلسالم، وأیضا لتعلیم األجیال القادمة
 یجب على حامالت الدعوة أن ال یقتصرن في دعوتھن على تبلیغ الشریعة اإلسالمیة  -٣

 ٣٩التتمة صفحة 

  PN/11/12/45:م                  رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/١٧                  ١٤٣٤من محرم  ٠٣    

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 إندونیسیا



 ٥٢العدد /  ١٤الصفحة  مختارات 

١٤الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 :أیھا المسلمون في غزة
 !رویبضات الجامعة العربیة متآمرون علیكم كما ھم متآمرون على ثورتنا في سوریا الشام

 
مسلسلھا اإلجرامي بقصف المسلمین في غزة فسقط شھداء ودمرت بیوت،                   )  إسرائیل(تابعت دولة الطغیان       

جامعة العار والخذالن العربیة،     "  جامعة الدول العربیة   "فتنادى أشباه الرجال من حكام رویبضات فیما یسمى             
ال لتجییش الجیوش لتحریر األقصى، وإنما لعقد جلسة في القاھرة، للنواح والعویل على دماء وآالم أھل غزة،                     
متغافلین أن الثورات التي تجتاح المنطقة لن تترك لھم مساحة یلعبون بھا لیكذبوا على شعوبھم كما كانوا في                           
سابق العھد واألوان، متوھـمین أنھ بزیارة بعض الوزراء المتربعین على ثورات بالدھم ستفكُّ عنھم الحساب،                  

بإیقاف القتل والتدمیر طوال ساعات زیارتھم یفضحھم وال یغطي          )  إسرائیل(غیر منتبھین أن ما تعھدت بھ لھم         
 !فیا للعار. سوءاتھم، وھكذا كان

 

وفـرَّقكم بشار؟ أم عمیت عنكم          )  إسرائیل(فیا أیھا الرویبضات من حكام البالد العربیة وأذنابھم، أجمعتكم                     
المجازر والمذابح المستمرة في سوریا والتي ال ینزل عدادھا الیومي عن المائة والخمسین ضحیة، فضًال عن                     
آالف المشردین ومئات المنازل المدمرة، ورأیتم فقط ما سمح لكم سیدكم الغربي برؤیتھ؟ إن اجتماعكم الذلیل                       
ھذا في جامعة الضرار لیس هللا وال لشعوبكم، وإال لكنتم أمرتم بتسییر الجیوش لنصرة المسلمین في غزة وكل                      

َوِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّیِن َفَعَلْیُكُم         ﴿:  فلسطین، ولكنتم نصرتم أھالینا في سوریا الشام مصداقًا لقولھ تعالى                   

بل على العكس، فأنتم تدیرون ظھوركم آلیات اهللا وتقبلون على أعدائھ متوسلین عندھم أن یمنوا                            .  ﴾النَّْصُر

علیكم بمساعدتكم ولو ظاھریًا أمام شعوبكم، إن ھؤالء ال یریدون قتاًال ألعدائكم ولن یقدموا نصرة لكم، إن                             
َوَلْو َأَراُدوا اْلُخُروَج َلَأَعدُّوا َلُھ ُعدًَّة َوَلِكْن َكِرَه اللَُّھ اْنِبَعاَثُھْم َفَثبََّطُھْم َوِقیَل                   ﴿:  ھؤالء ینطبق علیھم قولھ تعالى      

 ﴾اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدیَن
 

إن ثورة الشام األبیة خِبرت ھؤالء الرویبضات وعلمت أنھم منتج فاسد، ال ینتج : أیھا المسلمون في بالد الشام
عنھم إال تآمر وخذالن، فھم ال یجتمعون إال على طاعة أسیادھم أعدائكم، وال یتفرقون إال حین تجب نصرتكم، 

وھؤالء لو كانوا صادقین لرأت أرض الشام منھم خیرًا، ولمنعوا سفاح دمشق عن . قاتلھم اهللا أنـــَـّى یؤفكون
ولكنھم كانوا أذنابًا وعمالء لدول الكفر والطغیان، أمریكا ودول أوروبا، فأرسلوا لنا . إجرامھ وألخذوا على یده

ال وهللا، لقد صدق اهللا العظیم حین قال في ! الدابي لیخذِّل عن بشار ویخذَلنا، فھل یظن ھؤالء أنھم یخدعوننا؟
َذْرُھْم َقاَتَلُھُم اْحَوِإْن َیُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِھْم َكَأنَُّھْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة َیْحَسُبوَن ُكلَّ َصْیَحٍة َعَلْیِھْم ُھُم اْلَعُدوُّ َف﴿: أمثالھم

 ٣٦التتمة صفحة  .﴾اللَُّھ َأنَّى ُیْؤَفُكوَن

 I-SY-77-22-024:  م              رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/١٧                 ١٤٣٤من محرم  ٠٣

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة سوریا



 ٥٢العدد /  ١٥الصفحة  مختارات 

١٥الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 -بیان صحفي -
 

 من ُیِرد العزة والرفعة فلیعلم جیدا أنھما جمیعا هللا وحده
 

 "مترجم"
 

م باالعتداء على مدینة     ٢٠١٢تشرین الثاني      ١٤یوم األربعاء في     "  إسرائیل"قام كیان یھود اللعین والمسمى بـ       
وأمام ھذا الحقد والعداء لكیان یھود فقد دخل حكام البالد              .  غزة حیث َقتل المسلمین ھناك وَجرَح المئات منھم          

 .اإلسالمیة فیما بینھم في سباق إطالق تصریحات الشجب واالستنكار
 

رئیس الوزراء إردوغان، وقبل زیارتھ التي قام بھا إلى مصر، اتصل ھاتفیا بكل من أوباما وبوتین ووجھ                                
. مجددا، كعادتھ، دعوتھ للسالم أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظیره المصري محمد مرسي                     

كما أوضح إردوغان الذي یعمل دون كلل أو ملل لصالح المخطط األمریكي في مشروع الدولتین في فلسطین                      
كیف یمكن لحاكم    :  والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو      .  بكل صراحة أن اعتداء كیان یھود یشكل عائقا لھذا الحل              

مسلم أن یرى اعتداء كیان یھود بأنھ عائق أمام مشروع الدولتین الذي ھو أصال مشروع أمریكي قذر                                          
وحتى یومنا ھذا ال قیمة لھا في           ١٩٤٨بخصوص فلسطین؟ وھل دماء المسلمین الزكیة التي ُسفكت منذ العام              

 نظر ھؤالء الحكام؟
 

لقد اتخذ كل من    : "لقد عبر إردوغان بعد عودتھ إلى تركیا أثناء حضوره الجتماع الحزب قائال بالحرف الواحد              
األمم المتحدة ومجلس األمن قرارات عدة منذ نشأتھ وإلى یومنا ھذا إال أنھ لم یتم تطبیق أي من العقوبات                                    

ونحن بدورنا بعد ھذه     ".  بخصوص إسرائیل، لھذا السبب فإنھ یمكنني القول بأنني ال أثق بعدالة األمم المتحدة                  
"العبارات نسأل إردوغان قائلین       إذا كنَت حقا ال تثق باألمم المتحدة فلماذا كنَت تدعوھا لتكون طرفا في                           : 

إن فقدان األمم المتحدة للعدالة ھو حقیقة واضحة، ألن ھذه الھیئة ُأسست لغرض الحفاظ                        "  المسألة السوریة؟ 
أما قولك بأنك ال تثق بعدالة األمم              .  على مصالح الغرب وأمریكا، وھي الیوم مؤسسة تعمل لھذا الغرض                    

 ]٠٥: الكھف[ ﴾َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِھِھْم ِإن َیُقوُلوَن ِإلَّا َكِذًبا﴿: المتحدة فھو كذب، قال تعالى
 

أمامنا ھنا ثالثة خیارات، فإما أن نتدخل بأیدینا وإما أن نتدخل             : "كما أضاف إردوغان في االجتماع نفسھ قائال       
أما عن  ".  فالیوم لھم والغد لنا، وإذا كنا سنموت فعلینا أن نموت موتة الرجال               ...  بألسنتنا وإما أن ننكره بقلوبنا     
إن اإلنكار بالقلب ھو عمل من األعمال الصالحة ولكنھ من أعمال الرجال                            :  أقوالھ ھذه فإننا نقول التالي          

الضعفاء أو النساء ممن ال حول لھم وال قوة، والتغییر باللسان ھو من األعمال الصالحة التي یقوم بھا                                           
المسلمون والجماعات واألحزاب اإلسالمیة الصحیحة ممن یقول الحق وال یخافون في اهللا لومة الئم، وأما                            
التغییر بالید فھو من األعمال الصالحة التي یقوم بھا رجال الدولة وأھل النصرة ممن یمتلكون القوة والمنعة،                         
وھذا العمل ھو طرد كیان یھود الغاصب من األراضي المقدسة دون االعتراف بھ وتحریك الجیوش اإلسالمیة                  

 .لتحقیق ذلك
 ٣٨التتمة صفحة 

 ٠٠١٨/إ.م/٢٠١٢/ص.ب/ر.ت: م             رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/٢١              ١٤٣٤من محرم  ٠٧

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة تركیا



 ٥٢العدد /  ١٦الصفحة  مختارات 

١٦الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي

 النفط ملكیة عامة والتصرف بھ یجب أن یكون وفق النظام

 االقتصادي في اإلسالم ولیس وفق النظام االقتصادي الرأسمالي
  

نوفمبر الجاري نقًال    /تشرین الثاني   ١٧یوم السبت      ٥٦٧أوردت صحیفة األولى الیومیة الصادرة في الیمن في عددھا               
أن اللجنة العلیا لتسویق النفط الخام برئاسة محمد سالم باسندوه رئیس حكومة الوفاق                      "  سبأ"عن وكالة األنباء الیمنیة        

نوفمبر الجاري بیع إجمالي كمیة النفط الخام المنتج من المسیلة                         /تشرین الثاني     ١٤أقرت في اجتماعھا األربعاء           
ألف برمیل ألفضل العروض المقدمة من شركة أركادیا بترولیوم              ٦٠٠للدورة القادمة المقدرة بملیونین و     "  حضرموت"

 .سنت للبرمیل الواحد ٤٦البریطانیة عبر وكیلھا في الیمن حمید األحمر بسعر برنت المؤرخ زائدا 
 

وھكذا تعود شركة أركادیا مرة أخرى لالستحواذ على شراء النفط الخام من الیمن لبیعھ في أسواق البورصة، بعد                                   
نوفمبر الجاري  /تشرین الثاني   ١٤م وحتى األربعاء      ٢٠٠٩م وانقطاع منذ العام       ٢٠٠٩ـ  ١٩٩٤تواصل خالل األعوام      

ویتبین كیف  .  لصالح شركة یوني بیك بعد تأسیس المجلس األعلى لتسویق النفط الخام بإشراف أحمد علي عبداهللا صالح                  
كانت شركة أركادیا تفوز بشراء النفط الخام في الیمن من خالل تالعب وكیلھا في الیمن في أخذ المناقصة بعد فرض                           
نظام المناقصات وتھدید المنافسین وإخافة الشركات المنافسة، وأن الشركة كانت تبیع النفط الخام من الیمن بسعر أقل                          

 .من سعر السوق
 

ھكذا یتم التصرف بالنفط في الیمن والسیطرة علیھ من قبل الشركات الغربیة وسماسرتھا المحلیین الكثیرین الذین                                  
یحصدون أمواًال طائلة بغیر وجھ حق، ویتحدثون عن الموارد الشحیحة للبالد ویفقرون الناس ویشاركون في دفع                                  
االقتصاد في الیمن إلى االنھیار، وبالتالي ارتھانھ للغرب بطلب القروض، فقد تراجع االقتصاد في الیمن مع ظھور                               

 !!م وحتى اآلن١٩٨٤النفط في العام 
 

إن شركات النفط التي قامت بأعمال استكشاف وإنتاج النفط تشارك أیضًا في عملیة بیعھ، وكل ذلك وفق النظام                                         
االقتصادي الرأسمالي الذي سمح لھا بتملكھ في باطن األرض عن طریق الحصول على نسبة مئویة معینة، ثم احتساب                      
مقابل أعمال االستكشاف والحفر واإلنتاج التي قامت بھا، ثم تحدید نفط الكلفة لكل برمیل نفط یتم إنتاجھ، ومن ثم بیعھ                           
في البورصة التي یباع فیھا الیوم النفط المنتج قبل ثالثة أشھر من اآلن، وعدم التعاقد مع الشركات النفطیة بعقد إجارة                           

بلغ حد سیطرة الغرب أن یحمل أصحاب النفط نفطھم بمقابل على سفنھم إلیھم                  .  مقابل االستكشاف أو الحفر أو اإلنتاج       
 لیشتروه في أسواقھم بل یریدون اآلن فرض ضرائب جدیدة على كل برمیل نفط أنتج؟

 

بحسب األحكام الشرعیة في النظام االقتصادي في اإلسالم فإن النفط والمعادن والغاز ملكیة عامة فقد روى  الترمذي                           
أنھ وفد إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فاستقطعھ الملح فقطع لھ، فلما أن ولى، قال رجل                         : "عن أبیض بن حمال    

فھذا الحدیث یدل على أن      .  والماء العد الذي ال ینقطع     "  فانتزعھ منھ :  أتدري ما قطعت لھ؟ الماء العد، قال        :  من المجلس 
وذكر ابن قدامة المقدسي بشيء من التفصیل في          .  الرسول صلى اهللا علیھ وسلم منع ملكیة الفرد لھ، ألنھ ملكیة جماعیة              

فالنفط حینئذ ال   .  كتاب المغني الجزء الخامس عن عدم جوار ملكیة المعادن الكثیرة التي ال تنقطع، وزاد أن ذكر النفط                      
 یجوز ألحد تملكھ البتة كان محلیًا أم غربیًا ووضعھ ضمن دیوان الملكیة العامة في بیت المال 

 ٣٨التتمة صفحة 

 ١٣٨ي .ت.ح:  م                      رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/٢٣                  ١٤٣٤من محرم  ٠٩

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة الیمن



 ٥٢العدد /  ١٧الصفحة  مختارات 

١٧الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي

 رسالة من سعد جغرانفي، رئیس لجنة االتصاالت المركزیة لحزب التحریر في باكستان

 اختطافي ومقاضاتي ستزیدني عزما وإصرارا على العمل إلقامة دولة الخالفة

 واختطافي یؤكد ضعف موقف الحكام العمالء

 "مترجم"
 

/ نوفمبر  ٢٦عاما، أب لسبعة أبناء، تم اختطافي بالقرب من منزل عائلتي یوم االثنین                     ٣٩أنا سعد جغرانفي،     
، حیث نصبت المخابرات العسكریة بمساعدة من الشرطة كمینا لي، حیث طوقوا سیارتي               ٢٠١٢تشرین الثاني   

بسیاراتھم وحاصروني من كل االتجاھات، ثم تم نقلي بتعلیمات من الخونة داخل قیادة الجیش، وأمروا بإخفاء                     
على نحو بدا كما لو أّن كیاني وزرداري وحفنة             !  مكان وجودي لدرجة تغطیة كامیرات المراقبة في زنزانتي          

من الخونة یأملون إخفاء جرائمھم عن اهللا سبحانھ وتعالى، وكأّنھم ال یعلمون أّنھ ال یخفى على اهللا سبحانھ                                
 .وتعالى خافیة

 

أال فلیعلم ھؤالء الخونة أّن اختطافي واستجوابي ومحاكمتي لن تجبرني على السكوت عن قول كلمة الحق،                           
ولن یرھب ذلك السیاسیین المخلصین إخواني من شباب حزب التحریر، كما أّنھ لن یتمكن الحكام الخونة في                         
جمیع أنحاء العالم اإلسالمي من منع عودة الخالفة، وأكرر ھنا ما قلتھ للمحققین خالل استجوابي من قبل                                  

وحزب التحریر ھو   .  بلطجیة كیاني، مؤكدا أمام اهللا سبحانھ وتعالى والمؤمنین بأنني عضو في حزب التحریر                
الحزب اإلسالمي السیاسي العالمي، الذي یعمل على إعادة إقامة دولة الخالفة وفقا لطریقة النبي محمد صلى                       
. اهللا علیھ وسلم، لتوحید جمیع المسلمین في دولة واحدة ولتطبیق اإلسالم نظاما كامال لتنظیم شئون حیاة الناس                    

أجد نفسي في مركز للشرطة بانتظار             ٢٠١٢تشرین الثاني    /  نوفمبر  ٢٩وعلى الرغم من ذلك، فإّني الیوم            
المحاكمة كما لو كنت مجرما، في حین أّن المجرمین الحقیقیین في عصرنا ھم حفنة من الخونة، من الذین                               
. اختطفوا قیادة قواتنا المسلحة وبلدنا كلھ، من أجل إخضاعنا للھیمنة األمریكیة وحرماننا من الحكم باإلسالم                         

كما أّن ھؤالء الخونة، كیاني زرداري وأشیاعھم، یریدون منا تصدیق أّن أي اتھام لھم، وفضح لخیاناتھم التي                      
 !وصلت عنان السماء، ھو اتھام ضد قواتنا المسلحة وبلدنا

 

اعلموا أیھا المسلمون أّن أیة تضحیة في سبیل إقامة دین اهللا سبحانھ وتعالى وتطبیقھ منھاجا للحیاة من خالل                          
دولة الخالفة، مھما كانت صغیرة، فإّنھا عند اهللا سبحانھ وتعالى عظیمة، واعلموا أیھا المسلمون أّن كیاني                              
وباقي الكذابین اآلخرین في عصرنا یدركون مدى ضعف موقفھم، وھذا الذي دفع بھم إلى ھذا االنحطاط في                         
محاولة إلسكات الحقیقة التي تالحقھم من كل االتجاھات، وھم وأسیادھم األمریكان یرون أّن نھایة الحكم                                

 .االستعماري قریبة، كما یرون شواھد ذلك في األمة اإلسالمیة في جمیع أنحاء العالم
 فاطمئنوا أیھا المسلمون بأّن یوم النصر قریب إن شاء اهللا، والنصر لي ولنفید بوت ولجمیع 

 ٣٧التتمة صفحة 

   PR12072:م                   رقم اإلصدار٢٠١٢/١١/٢٩                     ١٤٣٤من محرم  ١٥

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة باكستان



 ٥٢العدد /  ١٨الصفحة  مختارات 

١٨الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 بیان صحفي

 وفد من حزب التحریر یھنئ أھالي الشھداء

  
والیة لبنان بزیارة منطقة المنكوبین في طرابلس حیث نصب أھالي الشھداء             /  قام وفد كبیر من حزب التحریر        

 .الذین قتلتھم كتائب األسد خیمة للتھنئة باستشھاد أبنائھم
 

وقد ألقى رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة لبنان أحمد القصص كلمة أشاد فیھا بالشبان الذین                       
وحمد اهللا تعالى أن دارت األیام وخرج من ھذه األمة من یذیق               .  یعرفون معنى الوالء لألمة واألخوة في الدین       

وھنأ أھالي المنطقة الذین        .  طغاتھا المرارة والعلقم ویحیي معنى العزة ویعلي كلمة الحق في وجھ الباطل                         
كما .  اصطفى منھم اهللا تعالى عددا من الشھداء األبرار ودعاھم إلى أن یرفعوا رؤوسھم عالیا بأبطالھم البررة                     

 .دعا حلفاء األسد في لبنان إلى االتعاظ بمصیره األسود المحتوم والذي بانت عالماتھ وقُرَب أوانھ
 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة لبنان

 ٣٤/١ل .ت.ح:  م                   رقم اإلصدار٢٠١٢/١٢/٠٣                  ١٤٣٤من محرم  ١٩

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة لبنان



 ٥٢العدد /  ١٩الصفحة  مختارات 

١٩الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي
 مترجم

 : حزب التحریر یعقد مؤتمرًا عالمّیًا للنساء بعنوان
 "تحمي المرأة من الفقر واالستغالل: الخالفة"

 
سیعقد حزب التحریر في إندونیسیا بإذن اهللا بالتعاون مع المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر مؤتمرا نسائیًا                              

"، بعنوان  ٢٠١٢من دیسمبر        ٢٢إندونیسیا في       -مھمًا في جاكارتا        ". تحمي المرأة من الفقر واالستغالل        :  الخالفة: 
مسلمة من حضور ومحاِضرات ومن النساء المؤثرات في مجتمعاتھن من العالم أجمع                      ١٥٠٠وسیجمع ھذا المؤتمر      

لمعالجة األسباب التي أدت إلى حالة یرثى لھا من الفقر واالستغالل االقتصادي التي تواجھھا المرأة في العالم                                            
اإلسالمي والعالم كلھ، وكذلك تقدیم نظام الخالفة كنموذج للحكم لحل ھذه المشكلة الكبیرة التي تؤثر سلبیًا على النساء                           

 .وسیكون تتویجا لحملة عالمیة قام بھا حزب التحریر على مدى األسابیع القلیلة الماضیة حول ھذه القضیة. في العالم
 :علقت الدكتورة نسرین نواز، عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر، قائلة

وقد أجبر الفقر     .  المالیین من النساء في العالم اإلسالمي الیوم یخضن معركة یومیة من أجل الحصول على المال                            "
. المدقع العدید منھن إلى البحث عن عمل في الخارج وكثیرا ما یتعرضن إلى اإلیذاء الشدید أثناء قیامھن بھذه األعمال                         

وقد دفع الفقر ببعضھن إلى العمل في ظروف أشبھ بظروف الرق إلطعام أنفسھن وأسرھن، أو ُترْكن للتوسل في                                    
إن أولئك النساء ضحایا للحكومات الفاسدة والفاشلة في           .  ھذا الفقر ھو نتیجة لتطبیق أنظمة من وضع البشر            .  الشوارع

العالم اإلسالمي، التي تنھب ثروات بالد المسلمین من أجل بناء ثرواتھا الشخصیة، وضحایا أیضا للنظام الرأسمالي                            
 ".الظالم والفاسد الذي تطبقھ وتعززه ھذه الحكومات داخل بالدھا

لقد أدى النظام الرأسمالي السام، المستِند على نظام السوق الحر االقتصادي ونموذج التمویل الربوي، إلى تفاوت ھائل                     "
في توزیع الثروات، فأنتج الفقر واالستعباد االقتصادي للنساء عالمیا، بما في ذلك المالیین اللواتي یعشن في الدول                                 

ولقد .  الغربیة وأیضا في تلك البلدان التي تحتفل بالنمو االقتصادي المزدھر مثل الصین والھند وتركیا والبرازیل                                 
تالعبت السیاسات الغربیة االستعماریة المفروضة على العالم اإلسالمي باالقتصاد فیھ، عبر العولمة و السوق الحرة                          
والقروض المأخوذة من ھیئات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك من أجل خدمة مصالح الحكومات األجنبیة،                    

 ".والتي بدورھا أدت إلى إفقار الجماھیر، وتدمیر األسواق المحلیة، ونھب ثروات وموارد الشعب
وفي ھذا السیاق، فقد ربط المبدأ الرأسمالي االستغاللي والمادي، والذي یعتبر الثروة المالیة أھم من أي قیمة أخرى                             "

في الحیاة، ربط مفھوم قوة المرأة بمالزمة العمل، والتقلیل من أھمیة األمومة، وتقویض مفھوم واجب الدولة والرجال                         
وأثار ذلك ضغوطا اجتماعیة كبیرة على النساء         .  في الحفاظ على المرأة، تم ذلك كلھ في محاولة لدفع النساء إلى العمل                

بأنھا لن تشعر بالكرامة إال إذا عملت، وظلم المرأة حین دفعھا إلى تحمل مسؤولیة األعمال المنزلیة واألعمال الوظیفیة                       
لقد حط ھذا النظام من إنسانیة       .  معًا مما أدى بالنساء إلى التنازل عن دورھن األساسي في تنشئة وتربیة أجیال المستقبل                

وقیمة المرأة بأن جعلھا سلعة اقتصادیة تجلب المنفعة االقتصادیة لدولتھا وترك الكثیر منھن بال رعایة وال معیل لھن                            
 ".أو ألطفالھن

سوف یجمع ھذا المؤتمر بالغ األھمیة نساًء من جمیع أنحاء العالم لعرض دولة الخالفة على أنھا النموذج الوحید                                   "
 ٣٨التتمة صفحة  وسیسلط . للحكم القادر على وضع حد لھذه الحالة المزریة من االستغالل والمصاعب المالیة

 ٠٢/ھـ١٤٣٤: م                       رقم اإلصدار٢٠١٢/١٢/٠٧                      ١٤٣٤من محرم  ٢٣

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر



 ٥٢العدد /  ٢٠الصفحة  مختارات 

٢٠الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 وقفة أمام السفارة األمریكیة نصرة لغزة: إندونیسیا

 من فعالیات حزب التحریر 

 

 ثورة الشام تحتضن حزب التحریر وتطالب بالخالفة
 

نوفمبر /تشرین الثاني     ٢٣محرم الحرام الموافق          ٠٩مظاھرة حاشدة في ترمانین بریف ادلب یوم الجمعة                   
م نادت بعودة الخالفة وحیَّت األلویة والكتائب التي طالبت بالعمل إلقامة الدولة اإلسالمیة ونبذت                                  ٢٠١٢

االئتالف الجدید الذي أنشئ على أعین الغرب لحرف الثورة السوریة عن مسارھا اإلسالمي الصحیح نحو ما                     
یخطط لھ الغرب الكافر وعلى رأسھ أمریكا التي التزال تعطي طاغیة الشام المھل الدمویة المتالحقة لسفك                            

 .دماء المسلمین الطاھرة على أرض الشام المباركة



 ٥٢العدد /  ٢١الصفحة  مختارات 

٢١الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 من فعالیات حزب التحریر 

 حملة جدیدة للحزب أمام مسجد الفتح بالقاھرة
 

والیة مصر تنظیمھا للتعریف بمشروع دستور دولة                  /استكماًال للحملة الواسعة التي باشر حزب التحریر                
محرم   ٠٢، قام شباب الحزب یوم الجمعة         "دستور مصر یجب أن یكون دستورًا إسالمیاً        "الخالفة تحت شعار     

م بنصب خیمتھم المتنقلة أمام مسجد الفتح في                  ٢٠١٢نوفمبر   /تشرین الثاني     ١٦ھـ الموافق     ١٤٣٤الحرام   
القاھرة، حیث خاضوا نقاشات بناءة مع جموع المصلین التي واصلت توافدھا على الخیمة بأعداد كبیرة،                                 

 م٢٠١٢/١١/١٨الموافق  ١٤٣٤من محرم  ٠٤          .والحمد هللا رب العالمین

 "أنتم شركاؤھم"وقفة أمام سفارة بنغالدش تحت شعار 
 

تشرین   ١١ھـ الموافق    ١٤٣٣ذو الحجة      ٢٦والیة األردن یوم األحد       /  بحمد اهللا وتوفیقھ أنھى حزب التحریر       
وسط "  أنتم شركاؤھم  "م وقفتھ أمام سفارة بنغالدش في عمان التي نظمھا تحت شعار                           ٢٠١٢نوفمبر   /ثاٍن

حضور أمني مكثف، وقد دوَّت في أرجاء المكان صیحات اهللا أكبر إلى جانب الھتافات المنددة بمواقف نظام                         
الشیخة حسینة المخزیة، كما وألقیت عدة كلمات طالب فیھا المتحدثون بتحرك الجیش البنغالي لنصرة                                        

ھذا وقد سلَّم وفد من الحزب مساعد السفیر البنغالي في عمان كتابًا              .  المسلمین في میانمار وإنقاذھم مما ھم فیھ       
وأصدر المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة        .  والیة األردن لقادة بنغالدش   /مفتوحًا وجھھ حزب التحریر   

 .األردن بیانًا صحفیًا حول ذلك



 ٥٢العدد /  ٢٢الصفحة  مختارات 

٢٢الصفحة  ھـ١٤٣٤صفر   ٥٢العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 
باكستان یتظاھر في جمیع أنحاء البالد  -حزب التحریر 

لالحتجاج على مرور ستة أشھر على اختطاف الحكام 
 الطغاة للناطق الرسمي لحزب التحریر، نفید بوت

 
والیة باكستان احتجاجات واسعة       /  نظم حزب التحریر      

ضد اختطاف الناطق الرسمي لحزب التحریر، نفید                     
بوت، وعدم معرفة مكان وجوده حتى بعد مرور ستة                  
أشھر، وقد ُنظمت ھذه االحتجاجات في كراتشي والھور         
وإسالم أباد، حیث حمل المتظاھرون الفتات ُكتب علیھا            

إّن اختطاف الناطق الرسمي لحزب التحریر نفید بوت             "
نفید بوت مخطوف   "و  "  لن یوقف إقامة دولة الخالفة أبدا      

 ."منذ ستة أشھر ألّنھ رفع صوتھ ضد الھیمنة األمریكیة
 

قال المتحدثون في التظاھرات أّنھ مّرت ستة أشھر على             
اختطاف نفید بوت من قبل األجھزة الحكومیة، ولم                        
ُیعرف لغایة اآلن مكان وجوده، كما لم یتم تقدیمھ إلى أي            

نفید بوت ھي أنھ     "  جریمة"محكمة في البالد، وقالوا أّن        
كان یفضح خیانات الحكام ویطالب بالقضاء على الھیمنة          
األمریكیة وإقامة دولة الخالفة في باكستان، ومن أجل                 
تحقیق ھذه األھداف فقد سعى بكدٍّ في النضال السیاسي               
السلمي، وقال المتحدثون أّن على الحكام أن یعلموا بأّن               
ھذه التكتیكات ستزید من تحفیز شباب حزب التحریر،               

وقالوا بأّن على الحكام وأجھزتھم أن یعوا اآلن بأّن اختطاف نفید بوت قد فشل في تخویف شباب حزب التحریر والحد                         
من نشاطھم، والتصریحات األخیرة لكیاني والحملة اإلعالمیة ضد حزب التحریر في وسائل اإلعالم ھي أدلة على                             
ذلك، وأّن ھذه األعمال القمعیة قد ضاعفت من نضال حزب التحریر، وأكد المتحدثون أّن اختطاف نفید بوت لن ینجح                         
في وقف حزب التحریر ولن یفت في عزیمة شباب الحزب في النضال من أجل إقامة دولة الخالفة، وطالب المتحدثون                      
باإلفراج الفوري عن نفید بوت، وحذروا الحكام بأّن إقامة الخالفة قاب قوسین أو أدنى وحینھا سوف یحاسبون على                             

 .خیاناتھم وجرائمھم التي ارتكبوھا ضد ھذه األمة، وستكون محاسبتھم یوم القیامة أشد قسوة أیضا
 

وردد المتظاھرون ھتافات ضد الخونة في القیادة السیاسیة والعسكریة ولإلفراج عن نفید بوت وإقامة الخالفة، وفي                             
 .نھایة المظاھرات، تفّرق المحتجون سلمیا وھم یرددون ھتافات ضد الدیمقراطیة ولصالح الخالفة

 

 من فعالیات حزب التحریر 

 ماليزيا أمام السفارة الروسية/ وقفة حزب التحرير 
 

هـ الموافق  ١٤٣٤محرم الحرام     ٠٩ماليزيا يوم الجمعة    /  نظم حزب التحرير    
م اعتصاما أمام سفارة االتحاد الروسي بمدينة       ٢٠١٢نوفمبر  /تشرن الثاني   ٢٣

احتجاجاً على موجة االعتداءات والمداهمات واالعتقاالت التي يقوم        .  كواالالمبور
بها النظام الروسي تجاه المسلمين عامة في روسيا وتجاه شباب حزب التحرير             

متراً مقابل السفارة،     ٥٠حيث قام شباب الحزب بتنظيم وقفتهم على بعد         .  خاصة
وكان رجال األمن والمخابرات قد أحاطوا بمنطقة السفارة من كل صوب لمنع              
اقتراب وقفة الحزب منها، إال أن رجال األمن أذنوا لوفد الحزب المكون من                
األستاذ عبد الحكيم و األستاذ فردوس للتوجه نحو السفارة لمقابلة صاحب               
الصالحية فيها وتسليمه البيانات التي أعدها الحزب باللغتين الروسية               

وكان صاحب الصالحية في السفارة قد قابل الوفد واستلم منهم            .  واإلنجليزية
وبعد ذلك قام الشباب بمواصلة     .  البيانات ووعد بإيصالها للحكومة في موسكو      

اعتصامهم مقابل السفارة حيث تمت قراءة البيان الصحفي باللغة اإلنجليزية،            
 .والحمد هللا رب العالمين. وتعالت التكبيرات
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 وقفة أمام السفارة الروسیة بمدینة الھاي
 

ضمن الحملة العالمية التي أطلقها حزب التحرير لفضح االعتداءات السافرة التي ينهجها النظام الروسي تجاه المسلمين في روسيا                    
هولندا اعتصامهم أمام السفارة    /  عامة وضد شباب حزب التحرير الذين يعمدون لفضح سياسته تلك خاصة، أتم شباب حزب التحرير                

 .م٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ٢٤هـ الموافق ١٤٣٤محرم الحرام  ١٠الروسية بمدينة الهاي يوم السبت 
 

بفضل اهللا وتوفيقه فقد كانت الوقفة أمام السفارة الروسية حاشدة، حيث ألقيت خاللها ثالث كلمات؛ جاءت الكلمة األولى باللغة الروسية 
عضو االمكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير والمتحدث عن المناطق الناطقة بالروسية، والثانية كانت باللغة              "  إلدر"ألقاها األستاذ   

العربية ألقاها األخ المهندس عثمان بخاش مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير، وألقيت الكلمة األخيرة باللغة اإلنجليزية                  
كما وتخللت الكلمات هتافات وتكبيرات نادت بها     . أبو زين الممثل اإلعالمي لحزب التحرير في هولندا -حيث ألقاها األستاذ أوكاي باال 

 .حناجر الشباب والشابات واألطفال مدوية في سماء مدينة الهاي
 

وكما هو معتاد استهلت بداية الوقفة بتالوة عطرة مباركة من الذكر الحكيم واختتمت بخير الدعاء والتضرع إلى اهللا سبحانه وتعالى،                     
 .والذين آخر دعواهم أن الحمد هللا رب العالمين

 مندوب المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير في أوروبا 

 من فعالیات حزب التحریر 

 وقفة حزب التحریر أمام سفارتي روسیا وباكستان في الخرطوم
 

ا                     /  نظم حزب التحریر  ودھ ق ي ی ت ة الشرسة ال جم ھ ى ال والیة السودان وقفة أمام سفارة روسیا بالخرطوم احتجاجًا عل
طون               ی م ھ وی رات ؤام ون م النظام الروسي تجاه مسلمي روسیا عامة وشباب حزب التحریر خاصة الذین ما انفكوا یكشف

 .اللثام عن وجھھ القبیح
ن                           ان م ي ك ت حزب وال اب ال ب ى ش ة عل واصل وأخرى أمام سفارة باكستان للتندید باعتداءات السلطات الباكستانیة المت
ان وجوده                        ك ة أشھر والزال م ت ذ س ن ان م أبرزھا اختطاف نفید بوت الناطق الرسمي لحزب التحریر في والیة باكست

 .مجھوًال
 .م٢٠١٢نوفمبر /تشرین الثاني ٢٤ھـ الموافق ١٤٣٤محرم الحرام  ١٠السبت، 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 خبر وتعلیق
 

 أمریكا تفشل في مساعیھا السیاسیة والعسكریة
 
لقد وضعت إدارة أوباما نفسھا في مأزق في سوریا، وھي ترفع صوتھا عالیا من أجل التغییر الثوري،                                   "  

وذكرت مرارا وتكرارا أّن على األسد أن یرحل، ومن ثم فشلت في العثور على قادة من بین المعارضة                                      
 :موقع المصلحة األمیركیة" السوریة یمكن أن یتبعوھا بكل إخالص

 
http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2012/11/01/us-struggles-to-find-the-good-guys-in-syria/ 

 
بعد خیبة أمل األخضر اإلبراھیمي في محاولتھ األخیرة للتوصل إلى وقف إلطالق النار الدائم في سوریا، أكد                      
: على أّن الوضع في سوریا یزداد سوءا، وكان قد أعرب قبل أسبوعین من ذلك عن مشاعر مماثلة، حیث قال                       

إّن ھذه األزمة ال یمكن أن تبقى داخل حدود سوریا إلى أجل غیر مسمى، فإما أن ُتعالج أو أّنھا سوف تزداد                             "
ولم یكن اإلبراھیمي وحده الذي دق ناقوس الخطر، فقد قدم سلفھ، السید عنان تقییما                        "  وتمتد إلى أجل طویل     

"أخطر حیث قال         وقد كان بیان      ".  لقد انھارت لیبیا، أما سوریا فإنھا ستنفجر في جمیع أنحاء المنطقة                          : 
حیث قال  .  ٢٠١٢اإلبراھیمي وعنان صدى للتصریحات التي أدلى بھا وزیر الدفاع األمریكي في یولیو تموز                   

 ".إّن ھذا الوضع یتسارع ویخرج عن نطاق السیطرة: "بانیتا
 

إّن التفسیر التقلیدي لمثل ھذه التصریحات ھو أّنھ إن لم یتم العثور على حل سیاسي أمریكي فإّن سوریا بالتأكید                     
سوف تتجزأ على أسس عرقیة وطائفیة وبالتالي تغرق المنطقة كلھا في حالة من الفوضى، وقد تم الترویج لھذا                  
الرأي أیضا في التغطیة اإلعالمیة الغربیة المتواصلة التي تكرر الشعار نفسھ، ومع ذلك، فإّن ھناك تفسیرا                              
آخر معقوال وأقوى لمثل ھذه التصریحات وھو اعتباره اعترافا صریحا بأّن أمریكا فشلت في إیجاد حل سیاسي                   

 .دائم لألزمة السوریة
 

منذ فجر الثورات العربیة، تمكنت أمریكا من الحد من مطالب الشارع العربي عن طریق صیاغة حلول                                     
سیاسیة تھدف إلى تسخیف مطالب الجماھیر العربیة من خالل حبسھا ضمن قواعد الدیمقراطیة الغربیة                                    

ففي تونس ومصر والیمن سعت أمریكا بالتواطؤ مع شركائھا األوروبیین إلى حمایة األنظمة                               .  المعاصرة
السیاسیة في ھذه البلدان عن طریق إجراء تعدیالت طفیفة فیھا، فاسُتبدلت حركة النھضة بابن علي في تونس،                     
واسُتبدل فصیل من اإلسالمیین بقیادة مرسي من اإلخوان المسلمین بمبارك، وفي الیمن، فقد كانت التغییرات                       
على الھیكل السیاسي في البالد أقل عمقا، حیث اسُتبدل ھادي نائب صالح بصالح، وخضعت لیبیا إلى عملیة                           

 .جراحیة وبعد زوال القذافي، فقد تمت إعادة ھیكلة البالد من خالل إمالء القواعد الدیمقراطیة الغربیة علیھا
 

ظلت البنیة األساسیة السیاسیة سیدة الموقف في تلك البلدان، وظلت تركة الرئیس المخلوع في البالد، حیث                             
ظلت العلمانیة بطبیعتھا سلیمة، ولكن أخیرا فشلت أمریكا في سوریا، فبعد ما یقرب من عشرین شھرا فإّن                               
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الوالیات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى حل سیاسي دائم، فقد حاولت أمریكا                 
تدخل الجامعة   :  فرض مختلف الحلول ولكن كلھا باءت بالفشل، وشمل ذلك                     

العربیة، وخطة عنان ذات الست نقاط تحت رعایة األمم المتحدة، وتشكیل                             
للمجلس الوطني السوري برعایة أمریكیة، ومبعوث األمم المتحدة األخضر                        
اإلبراھیمي، وجھود السیطرة على الجیش السوري الحر، وقد أثبتت الجھود                       
الجماعیة من الدول العمیلة ألمریكا مثل تركیا ومصر والعراق وإیران في محاولة إقناع السوریین للتخلي عن                    
مطالبھم وقبول نوع من الحل الوسط باإلبقاء على شيء من نظام بشار الوحش، أثبتت أنھا غیر مجدیة،                                     
ورفض الشعب السوري بشكل قاطع قبول فاروق الشرع كبدیل لبشار، وبال شك فإّنھ سوف یرفض كل ما                               

 .ستتمخض عنھ محادثات الدوحة
 

إّن سبب فشل أمریكا ھو بسیط جدا، فالشعب في سوریا یختلف عن الشعوب في تونس ومصر ولیبیا والیمن،                         
فالناس في سوریا یعرفون تماما ما یریدون، وھم على استعداد للتضحیة بدمائھم وأرواحھم لتحقیق ذلك، وھم                       
ال یریدون دولة علمانیة، حیث تصبح دمیة أخرى بید الغرب ویستمر في إدارة شؤونھا من خالل تطبیق                                    
الحلول الغربیة وحمایة مصالح القوى االستعماریة، فالشعب في سوریا یرید اإلسالم، وتضحیاتھ المتكررة في                   
وجھ الطغیان شھادة على ھذه الحقیقة، وھو ما عبرت عنھ مؤخرا وزیرة الخارجیة األمریكیة ھیالري كلینتون                   

المقاومة بقوة ضد الجھود التي یبذلھا                 "  بقولھا أّن اإلسالم یرید االستیالء على سوریا وحثھا للمقاومة                         
 ".الختطاف الثورة السوریة" المتطرفون"
 

إّن ازدیاد شجاعة الشعب السوري وتطلعاتھ إلى اإلسالم أفقد أمریكا صوابھا، وفي الواقع فإّن جھود عمالء                           
أمریكا في المنطقة ذھبت أدراج الریاح وأثبتت فشل أمیركا الذریع، وصدق في ذلك قول الحق تبارك وتعالى                        

 ].٣٤: األعراف. [﴾َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُھْم َلا َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلا َیْسَتْقِدُموَن﴿حیث قال 

 
ندعو اهللا أن یكون زوال نفوذ أمریكا متزامنا مع بزوغ فجر الخالفة اإلسالمیة الراشدة، ولیس ھناك مكان                                

 .أفضل لعودتھا من الشام، عقر دار اإلسالم
 

 ١٤٣٣من ذي الحجة  ٢٧       أبو ھاشم البنجابي               
 م ٢٠١٢/١١/١٢الموافق            
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أھل فلسطین الواعون یرفضون مشروع الدولة 
 الفلسطینیة ویعتبرونھ خیانة كبرى

 ٢٩/١١/٢٠١٢صوتت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 
ة  " بأغلبیة الثلثین على قبول ما سمي بدولة فلسطین    دول

عض      .  في األمم المتحدة" مراقب غیر عضو ره ب وقد اعتب
ت                 .  الناس نصرا ألھل فلسطین ی ب ث ي ت ن ع ھ ی م أن ل مع الع

ن        ر م ن         %  ٨٠اإلقرار بدولة یھود على أكث ی سط ل من ف
ر   .  ١٩٤٨التي اغتصبوھا عام  وقد تنازلت منظمة التحری

مشروع                ي ال ا سارت ف دم ع الفلسطینیة عن ذلك القسم ب
عض    .  األمریكي القاضي بتقسیم فلسطین لدولتین ب وظن ال

ھ    ت أن أمریكا معارضة لذلك وھي التي تسّیر عباس وسلط
رة عن            ی ب في رام اهللا وال یمكن أن یخرجوا بصغیرة أو ك

ا،     . أوامرھا سھ ی فأمریكا ھي التي كانت وراء السلطة ورئ
ذا   وھي التي جعلت عمالءھا وحلفاءھا یصوتون لصالح ھ
أن   القرار ولم تقم بأي عمل جاد لمنعھ حتى یظن البعض ك
ب           ان ى ج ا، وإل ك ھذا القرار نصرا ویحدث رغما عن أمری
ى        ت ي ح ن ذلك أرادت أمریكا أن ال تغضب الیھود بشكل عل
ع أن              ی ط م تست ھ ان ی ال تظھر كأنھا ضدھم وھي بتبنیھا لك

ا                ھ رارات ق م ل ھ خضع ھم وت ة         .  تضغط علی دول ول ب ب ق ال ف
ة        ھودی ة ی فلسطینیة على جزء من فلسطین واإلقرار بدول
د                          ل ب ل أھل ال ب ن ق ر م ب ت ع ن ی ی على أي جزء من فلسط
ك وال            ل ذل رفضون ك المسلمین الواعیین خیانة كبرى وی
یقرونھ وھم یدركون أن ذلك جزء المؤامرة على ھذا البلد 

ى  .  اإلسالمي والغرب بعدما ُھزم في حروبھ الصلیبیة األول
ھود       ان ی استطاع أن یعود ویحتل فلسطین لیرسخ فیھا كی
ى                  ت د ح ل ب رار أھل ال إق لیجعل احتاللھ ھذه المرة مؤبدا ب
الد                                ب ي ال دخل ف ت ل ة ل ع ان ذری ی ك ذا ال دم ھ خ یبقى یست
اإلسالمیة ومحاربة أھلھا ویمنع وحدتھا ونھضتھا وإقامة 

 .الخالفة في ربوعھا
 

االتحاد األوروبي كما ھو مھدد باالنھیار دولھ مھددة 
 بالتمزق

دعو             ٢٧/١١/٢٠١٢أعلن في  ي ت ت عن فوز األحزاب ال
ث               ی ة ح ری ث األك ا ب ی ان إلى انفصال إقلیم كاتالونیا عن إسب

م                . حازت على ثلثي المقاعد ی ل ذا اإلق ي ھ اس ف ن فیرى ال
عرضون               ٧,٥الذین یبلغ تعدادھم  ت م ی ھ ملیون إنسان أن

ب                   الضرائ ون ب ق رھ ي وی ان ب ام اإلس ظ ن . للظلم من قبل ال
غ                 ل ي ب ال ار       ١٦وتعاني میزانیة اإلقلیم من عجز م ی ل م

من صادرات إسبانیا من %  ٣٠والجدیر بالذكر أن . دوالر
ا     ی ان ب دد   .  ھذا اإلقلیم الذي یشارك في خمس إنتاج إس ھ وت

ھ            صال ف ة ان ال الحكومة المركزیة إقلیم كاتالونیا أنھ في ح
غ              ل ب رة ت ی ب  ١٢٨فإنھ یجب علیھ أن یتحمل حصة دین ك
ة        غ ال ب  ٦٨٥ملیار دوالر من الدیون السیادیة اإلسبانیة ال

ة   ادی . ملیار دوالر حیث تئّن إسبانیا تحت ھذه الدیون السی
ة         صادی ت ة واالق وعند انفصال اإلقلیم فإن الضائقات المالی
ة                  ق ان ة خ ی ال ة م ي أزم ستزید على إسبانیا التي تعیش ف

ا  .  تؤثر على االتحاد األوروبي كلھ مع العلم أن أوروبا كلھ
ب      .  تعیش حاالت تمزق وانفصال ال ط فمن بریطانیا حیث ت

ذي           م ال ی ل ب اإلق اسكتلندا باالنفصال إلى بلجیكا حیث یطال
م                              ل ك ت ذي ی م ال ی ل صال عن اإلق ف االن ة ب دی ن ول ھ یتكلم ال

ا   .  الفرنسیة رھ وكذلك شمال إیطالیا یطالب باالنفصال وغی
م               .  من البالد األوروبیة ذي ل ي ال اد األوروب ح ك االت وكذل

ات       سخ، واألزم یستطع أن یحقق الوحدة مھدد أیضا بالتف
 ١٦وقد قبلت   .  السیاسیة واالقتصادیة ما زالت تعصف بھ

دة،               ٢٧دولة من أصل  موح ة ال ل م ع ال اد ب دولة في االتح
ل       ة، ب ل ولكن بعض ھذه الدول تھدد بالتخلي عن ھذه العم
ة         ی ة األوروب ل م ع . إن غالبیة الشعوب األوروبیة ال ترید ال

ا     ادھ ج وبعض دولھ التي أزالت الحدود بینھا تعمل على إی
من جدید، ولم یستطع االتحاد األوروبي أن یشكل لھ قیادة 

ب  . سیاسیة موحدة وآراء دولھ السیاسیة مشتتة وإلى جان
دا                      شا موح ی ا ج ھ د ل وج طع أن ت . ذلك فإن دولھ لم تست
ار         ی ھ االن ددا ب ھ . فمشروع وحدتھا ما زال على المحك وم

وب      وھذا یدل على فشل المبدأ الرأسمالي في توحید الشع
ن              .  وصھرھا في بوتقة واحدة ی ات السن ئ ذ م ن وأوروبا م

ة           ی صال ف ة وان ی وھي تعیش في حالة تمزق وحروب داخل
ا  ا     .  وقومیة أدت إلى قتل عشرات المالیین من أبنائھ م ن ی ب

ي                   ت وب ال ر الشع اعت أن تصھ ط الخالفة اإلسالمیة است
ي سالم                 دة وف ة واح ي أم استظلت بظلھا مئات السنین ف

ان  ام                      .  ووئام وأم ظ ة ن ام إق ر اهللا ب رفضون أم ن ی ذی ال ف
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اد                  ح ي االت رون ف ة وی ی دة اإلسالم الخالفة وتحقیق الوح
اصرة        م ق ھ األوروبي بدیال ومثال یحتذى بھ یبدو أن نظرت

 .عن رؤیة الحقیقة ویجافون الحق
 

إردوغان یقول نحن نتبنى أتاتورك العلماني كقدوة لنا 
 ونسیر على نھجھ ونتبع أثره

ي           ان ف ال إردوغ طع أن               ١٤/١١/٢٠١٢ق م یست ھ ل إن
ي    ت یشارك في إحیاء ذكرى وفاة مصطفى كمال أتاتورك ال
ا                      ھ ن ة وم ف ل ت خ ة م ی ل اھ ال ج تقوم الدولة بإحیائھا بأشك

ن          ٥الوقوف  ا م اح دقائق صمت في الساعة التاسعة صب
ام            ١٠/١١یوم  ھ ع ذ ھالك ال  .  ١٩٣٨من كل سنة من وق

ة                    : " إردوغان دال ع حن حزب ال ا ن ن إن ة ف وبھذه المناسب
ي                          ان ا وب رن حری د حرب ت ائ ق ة ل رحم ال والتنمیة ندعو ب

حن           ٧٤جمھوریتنا مصطفى كمال في الذكرى  ھ ون ات وف ل
ت     ".  ندین لھ بالشكر على كل ذلك ی وذكر أنھ قام بترمیم ب

ك    ی علي رضا والد مصطفى كمال أتاتورك في قریة قوجاج
ا          ی دون ق ة م اع       .  التابعة لبلدیة جوبا بجمھوری ب اجم أت وھ

م                     ھ أن م ب ھ ف ي ووص ال م ك ھوري ال جم ب ال حزب الشع
ورك        : "یستغلون أتاتورك وأضاف ات ى أت ن ب ولكننا نحن نت

 ".كقدوة لنا ونسیر على نھجھ ونتبع أثره
 

فإردوغان یعتبره البعض أنھ إسالمي، ولكنھ یحرص على 
ى                  ول ا ت دم ن ت ع ل أن یثبت كل یوم ومنذ عشرة أعوام خ
س وزراء               ی رئ ة ك ی رك ت الحكم في الجمھوریة العلمانیة ال

ن                       ٣/١١/٢٠٠٢بتاریخ  ر م ث ي أك ال م ي وك ان م ل ھ ع أن
ذي أسسھ                           جمھوري ال ب ال ي حزب الشع ن ف الكمالیی

ھ          .  مصطفى كمال على أسس علمانیة ان أن ن إردوغ ل ع فی
ره           ع أث ب ت ع  .  یتبنى أتاتورك كقدوة یسیر على نھجھ وی م

ة           دوة حسن ق م ك العلم أن المسلمین یتبنون رسولھم الكری
ي         م ف ھ ویسیرون على نھجھ ویتبعون أثره كما أمرھم رب
ادعة                      دى مخ ون م ب راق م الحظ ال ك ی ذل كتابھ الكریم، ول
ارب          ھ ح ورك ألن ات إردوغان لشعبھ المسلم الذي یمقت أت

رون               .  اإلسالم بكل مظاھره ب ت ع مون ی مسل ا ال وأھل تركی
ة            خالف ام ال ظ ط ن أتاتورك عدوا لرسولھم الكریم ألنھ أسق
ھ           ی ل ظة ع اف ح اإلسالمیة الذي أسسھ وأمر المسلمین بالم

ورك               ١٣فحافظوا علیھ أكثر من  ات ا، إال أن أت رن عشر ق
ز             ی ل ج ن اإلن دعم م عندما خدع الناس وتمكن من الحكم ب
ام    ظ وغیرھم من المستعمرین أعداء المسلمین قام وھدم ن
ل              م ع ذي ی ي ال ان م ل الخالفة وأسس النظام الجمھوري الع

ر                   ھ ویشك ی ل ظة ع اف ح م ى ال ل ان ع إردوغ
ھ     ة ل . أتاتورك على إقامتھ لھ ویدعو بالرحم

ي                ن ف ی م سل م وال ال بل یعمل على إنفاق أم
ذي            ي رضا ال ل خزینة الدولة لترمیم بیت ع

. تزعم الجمھوریة التركیة أنھ والد مصطفى كمال أتاتورك
مع العلم أن ھناك ادعاءات وشبھات كثیرة حول من ھو        
د شرعي،                   ھ وال س ل ی والد أتاتورك وتثبت أنھ دعّي ول
دعى          وإنما نسبت الجمھوریة التركیة أتاتورك لشخص ی

ق   .  علي رضا ومن الذین یّدعون ذلك رضا نور وھو صدی
ي       ت ھ ال وطبیب أتاتورك الخاص حیث كتب ذلك في مذكرات

ى     .  ١٩٣٥أصدرھا عام  ل وقد عمل أیضا وزیرا للصحة ع
ى        ل و ع ون عھد أتاتورك ومثلھ في التوقیع مع عصمت إین

ق األراضي              ١٩٢٤معاھدة لوزان عام  مزی رت ت ي أق الت
ة                           ی ان م ث ع ة ال دول ت إدارة ال ح ت ت ان ي ك ت ة ال ی اإلسالم

 .وتقاسمھا بین الدول المستعمرة
 

كیان یھود یبدي قلقھ من سیطرة المجاھدین على كل 
 القرى في سفوح الجوالن

 

ي                           اراك ف ود ب ھ ود إی ھ ان ی ی اع ك ر دف ال وزی ق
جوالن إن             ١٤/١١/٢٠١٢ ة ال ل  " خالل زیارتھ لھضب ك

دي        ي أی القرى تقریبا عند سفح ھذه الھضبة وما بعدھا ف
لص           ق ت المتمردین بالفعل، وأن فاعلیة الجیش السوري ت

اھو    ".  بشكل متواصل ی وقال رئیس وزراء كیان یھود نتان
ن          : " الذي كان في رفقة وزیر دفاعھ ة م ق ل ل ق إن إسرائی

أن تتعرض قواتھا ومستوطنوھا في الجوالن إلطالق النار 
ة             ھضب ة ال ادی ع وات م ر ".  وأن تخترق ق اك     :  وذك ن أن ھ

وبذلك یتبین مدى قلق یھود من .  تصدعات في نظام األسد
مجرم بشار أسد             تغییر النظام البعثي العلماني برئاسة ال
ة                  ي ھضب ن ف ی ن اط ق داء ال ألع الذي أمن لقوات العدو ول

ا      ٤٠الجوالن األمان واالستقرار على مدى أكثر من    ام ع
مما جعل العدو یتفرغ لشن حروبھ على لبنان الواحدة تلو 
حرك                ت اد من دون أن ی ب األخرى وتدمیر البالد وقتلھ للع
ان                        ن ب ع عن ل داف ی طة ل ة بسی النظام السوري ولو حرك
وأھلھ، وكذلك أتاح للعدو الفرصة لسحق أھل فلسطین في 
داخلھا وسحق انتفاضاتھ وشن حروبھ وغاراتھ على غزة 

ى  .  والتي لم تتوقف حتى الیوم والنظام السوري یتفرج عل
ل             أن ك ن وك ی سط ل ما یحدث على جانبیھ في لبنان وفي ف

ة    .  ذلك ال یعنیھ ری بل إن العدو الیھودي ھاجم أماكن عسك
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ام   عدة في داخل سوریا ودمرھا واكتفى النظ
عض       ب السوري الذي یصف نفسھ ویصفھ ال
ة                         اوم ق ام م ظ ھ ن ان أن ن ب ي ل ران وف في إی
ول إن          ق ال ي ب وممانعة اكتفى ھذا النظام العلماني اإلجرام
ى      ل لھ الحق في الرد ولم یرد رغم مرور سنوات عدیدة ع

ذا             .  تلك الھجمات وط ھ فكیان یھود یتخوف اآلن من سق
وم       .  النظام العلماني الذي حافظ على أمن یھود  ق ك ت ذل ول

ام                  ظ ام ن ی حول دون ق ت ا ل أمریكا وتتآمر على أھل سوری
فتحرص  . إسالمي في سوریا یعلن الجھاد على كیان یھود

ھ                ی ل ق ع ل ا أط اسة م أمریكا على إقامة نظام علماني برئ
سھ           أسی ھ وت ف ی االئتالف الوطني السوري الذي سعت لتأل
في قطر وباركت بھ وأعلنت اعترافھا بھ تمھیدا الن یكون 
الف      ت بدیال عن عمیلھا بشار أسد إذا استیقنت أن ھذا االئ
ي                 م ف ل س م ب ال ل الشع ب سیحظى باعتراف أو تأیید من ق

الف     .  سوریا ت فإذا استیقنت من ذلك فإنھا ستوجھ ھذا االئ
ة    ت ؤق ل           .  العمیل نحو تألیف حكومة م ع دأت ردود ف د ب وق

 .الشعب السوري المسلم برفض االئتالف العمیل
 

بشار أسد یعتبر نظامھ آخر معاقل العلمانیة وأنھ مع 
 ذلك  السالم مع كیان یھود وإیران لیست ضد

ي            وم ف ی ا ال  ٩/١١/٢٠١٢نشرت صفحة تلفزیون روسی
مقابلة مع بشار أسد رئیس النظام السوري قال فیھا أثناء 
ات                  ا إذا ب ي عم ب ن زو األج غ إجابتھ على سؤال یتعلق بال

ع     " وشیكا؟ قال  ی ط أعتقد أن كلفة ھذا الغزو أكبر مما یست
ر       ...  أن یتحملھ العالم بأسره ی ل األخ ق خصوصا وأننا المع

ي أیضا          ".  للعلمانیة ان م ل فھو یقر بأنھ علماني ونظامھ ع
ا                    ھ فسوری ت ی ان م ل ع ث معروف ب كما أن حزبھ حزب البع

ال    ك     .  األسد والبعث المعقل األخیر للعلمانیة كما ق ع ذل وم
د          ا أحم فإن قسما من علماء السالطین أمثال مفتي سوری
حسون ورمضان البوطي یدافعون عن بشار أسد وعن             
ة                   ی ة إسالم ا دول سھ ف ر ن ب ت نظامھ بجانب إیران التي تع
ل حسن نصر اهللا                      ث ان م ن ب ي ل وأشیاعھا في العراق وف
ھ                   ب ان ى ج ون إل ل ات ق ل ی وحزبھ یدافعون عن بشار أسد ب
ن                  ی م سل م ا ال ویمدونھ بكل أسباب القوة ضد أھل سوری

 .الذین یریدون أن یسقطوا العلمانیة ویقیموا حكم اإلسالم
 

ي   وفي الوقت نفسھ تقوم تجمعات سوریة من مجلس وطن
ام               ظ ة ن ام ى إق دعوة إل وغیره تسمي نفسھا معارضة بال

طة       .  علماني في سوریا فالكثیر یقول أن ھؤالء طالب سل
ام            ظ ن ان ب ی ام واإلت وجاه ألنھم ال یعملون على تغییر النظ
ھ بشار      اإلسالم الحق، بل یعملون على تغییر شخص اسم
ة                   ی ان م ل ى ع ل ھم یصرون ع ن أسد وبعض ممارساتھ ولك

م      .  الدولة تحت مسمى دولة مدنیة دیمقراطیة ھ ومن ورائ
ن         أمریكا والغرب واألنظمة العمیلة في العالم اإلسالمي م
س                 ی ل األسد ول ی رح ون ب ب ال الدول العربیة إلى تركیا یط
ھ،    ائ برحیل النظام العلماني في سوریا بل یصرون على بق

ي      ام اإلسالم ر بشار        .  ویتخوفون من مجيء النظ د ذك وق
غالبیة الدول : " أسد في مقابلتھ مع التلفزیون الروسي أن

ھ  (العربیة تدعم سوریا  ام ا،     )  أي تدعمھ وتدعم نظ ی ن ضم
ر        ".  لكنھم ال یجرؤون على قول ذلك عالنیة ك ذك ع ذل وم

ال     ائ ن             : " بعض الداعمین لھ عالنیة ق ی ی ن ل ع ن ال ی داعم ال
العراق والجزائر وُعمان وھناك بلدان أخرى لیست بصدد  
اء       ن تعدادھا اآلن لدیھا مواقف إیجابیة لكنھا ال تتصرف ب

 ".على تلك المواقف
 

ران        وذكر بشار أسد أنھ مع السالم مع كیان یھود وأن إی
ال            ق ك ف د ذل ف ض ق الم          : " ال ت ة س ی ل م ا ع ن دی ان ل ك

امال ضد السالم               ران ع ن إی ". ومفاوضات سالم، ولم تك
ن           ی م سل م وذكر أن عدوه ھو في الداخل وھو اإلسالم وال

ال      ق اب ف دم         : " وعبر عن ذلك باإلرھ اب وع ا اإلرھ دون ع
ا      ي سوری ن                 ".  االستقرار ف ذی ى ال ل ا ع ك جواب ان ذل وك

و             ھ ة، ف اوم ق ة وم ع یدعون أن نظام بشار أسد نظام ممان
ق   یرفض ذلك ویقر بأنھ مع السالم مع كیان یھود ولم یطل
ت          ق ل وم ح رصاصة علیھم رغم استفزازھم وإخافتھم لھ ی
ع      واق طائراتھم فوق قصره في الالذقیة وقد ضربت عدة م
رد     . عسكریة في سوریا واكتفى بالقول أنھ یحتفظ بحق ال

ان                  ی ع ك ة سالم م ق د صف وذكر أن إیران لم تكن ضد عق
 .یھود المغتصب لفلسطین

 
ة    ی وھاجم بشار أسد الذین یریدون أن یقیموا إمارة إسالم
ي          خاصة ف في سوریا ویریدوا أن یروجوا ألیدلوجیتھم ال

م  ال                  .  العال ق اب ف دوه ھو اإلرھ ر أن ع ب ت ا   : " واع دون ع
ذا    ".  اإلرھاب وعدم االستقرار في سوریا والمعروف أن ھ

ا       ی ن ب ت االصطالح الذي تبنتھ أمریكا وسار وراءھا العالم م
ن                ی داع ن وخاصة ال ی م سل لھ یعني محاربة اإلسالم والم
ق       ی ب ط ت إلقامة الخالفة أو الدولة اإلسالمیة أو المطالبین ب
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 .الشریعة
 

ل         " والجدیر بالذكر أن عبارة    ق ع م ا ال سوری
ي                رب ع م ال ال ع ي ال ة ف ی ھي  "  األخیر للعلمان

عبارة ذكرھا الكاتب األلماني بیتر شالتور قبل شھرین في 
ام                            ظ ن ل ة ل ع اب ت ع ال واق م ا ال ھ ل ونشرت غ ی مجلة دیر شب

ارة               .  السوري ب ع ذه ال ي ھ ھ ف ت فكأن بشار أسد وجد ضال
رب                        غ ل ا ول ك ری ا وألم ی روس ت ل ب ث ی ا ول لیقلد كاتبا أجنبی
ك        ذل ي ك ان م . وألتباعھم العلمانیین أنھ علماني ونظامھ عل

ي             دة ف ی وح ة ال ی ان مع العلم أن سوریا لیست الدولة العلم
ر                              راق ومص ع ة وال ی ان م ل ان ع ن ب ل ل ي، ب رب ع م ال ال ع ال
ة ھي دول             ی رب ع والسودان وتونس وقطر وكافة الدول ال
ان أم          ن ب ل علمانیة سواء كتبت ذلك صراحة في الدستور ك
ة أساس                     ی دة اإلسالم ی ق ع ل ال جع لم تكتبھ فكل دولة ال ت
الدولة في سیاستھا الداخلیة والخارجیة وفي أنظمة الحكم 
ل                    جع ة، وال ت ظم ن األن ك م واالقتصاد والتعلیم وغیر ذل
الدستور وكافة مواده نابعة من ھذه العقیدة وكل ما یتعلق 
دة   بالدولة من قوانین وسیاسات غیر مبني على ھذه العقی
ر                       ی ة غ ة أي دول ی دن ة أو م ی ك فھي دولة علمانیة أو الئ

 .إسالمیة وإن كان الشعب فیھا مسلما
 

مظاھرات في مصر تطالب بتطبیق الشریعة وحركة 
 اإلخوان وحزبھا وحزب النور یقاطعونھا

ي                    ي مصر ف ة ف ی ات إسالم م  ٩/١١/٢٠١٢قامت تنظی
ق             ی ب ط ت ة ب ب ال ط بتنظیم مظاھرات في البالد في جمعة الم

ن    .  الشریعة اإلسالمیة ی م وقد قاطعت حركة اإلخوان المسل
ذي             ور ال ن ك حزب ال وحزبھا حزب الحریة والعدالة وكذل
ا       ھ ی ة ف . یمثل السلفیین ھذه المظاھرات ورفضت المشارك

ة وضع                           ن ج ي ل ان ف ن تشارك ی ت حرك ن ال ی ات حیث إن ھ
ور   الدستور وال تعمالن على تغییر المادة الثانیة في الدست

ذه        .  على وجھ شرعي كما یرد في األخبار وم أن ھ ل والمع
ام              ذ ع ن مصري م  ١٩٧١المادة موجودة في الدستور ال

ا                 ھ ات اس ا وسی ھ ة وأجھزت دول ولم تغیر شیئا في كیان ال
ى          ل ادة ع م وأبقت الدولة غیر إسالمیة حیث نصت ھذه ال

ا،                      "  التالي  ھ ت غ ة ل ی رب ع ة ال غ ل ة، وال دول اإلسالم دین ال
". ومبادئ الشریعة اإلسالمیة المصدر الرئیسي للتشریع   

ي                         ن ف دی ل ول ال دخل ل ق ان ی ادات ك وواضعھا أنور الس
ذه         ة ألن ھ ی السیاسة، أي أن الدولة المصریة دولة علمان
ة         ی اسة إسالم المادة ال تجعل الدولة إسالمیة أو تنھج سی

االت  ي                    .  في كافة المج ط حسن د الساق ى عھ ل ت ع ی ق وب
 .مبارك على حالھا

 

ى أن            ل نص ع " ویطالب المتظاھرون بجعل ھذه المادة ت
ع وال              شری ت ل سي ل ی الشریعة اإلسالمیة ھي المصدر الرئ

ي                ".  تقبل التعدیل وال االستفتاء    ة ف دول م أن ال ل ع ع ال م
ادة         م مصر نظام حكمھا جمھوري دیمقراطي كما نصت ال

ب    .  األولى فیھ شع وتنص المادة الثالثة على أن السیادة لل
ى   وحده أي حق التشریع للشعب، وتنص المادة الثالثة عل
ام            ظ ن ة ھو ال ی أن أساس االقتصاد لجمھوریة مصر العرب

ادة          .  االشتراكي الدیمقراطي م ع ال اقض م فھذه المواد تتن
مصدر       الثانیة التي تقول بأن مبادئ الشریعة اإلسالمیة ال

وبینما . الرئیس للتشریع أو أن المادة الثانیة ال تعني شیئا
ا        ی ة إسالم یفرض اإلسالم أن یكون نظام الحكم نظام خالف
ب أو         ون الشع وأن تكون السیادة للشرع اإلسالمي فال یك
دة             ی ق ع صاد ھو ال مجلسھ مشرعا وأن یكون أساس االقت
رسم                 ا وت ھ ی ل صادي ع ت اإلسالمیة حیث یبنى النظام االق
ا  . السیاسة االقتصادیة حسب األحكام الشرعیة النابعة منھ

ة،                  ی رب غ ر ال ی ات دس ن ال واده م فدستور مصر مستوحاة م
ام                      ظ م ون ی ل ع صاد وت ت م واق وكافة أنظمة الدولة من حك
ة     ی اجتماعي وكذلك سیاساتھا الداخلیة والخارجیة والحرب
ة                              ظم ن األن ك م ر ذل ی ضاء وغ ق ام ال ظ ة ون ی اع والصن

 .والسیاسات تخالف اإلسالم رغم وجود المادة الثانیة
 

شاط           ن وم ب ق والجدیر بالذكر أن حزب التحریر في مصر ی
ى             ل د ع ل ج ك جاد لجعل المسلمین یتبنون ویعملون معھ ب
جعل العقیدة اإلسالمیة أساسا للدولة وأنظمتھا وسیاساتھا 
ن؛        ی وان ور وق وما یتعلق بھا من محاسبة ومساءلة ودست
اع                ن إجم ھ م ی دا إل بحیث یكون القرآن والسنة وما أرش
ع            شری ت ل دة ل ی وح صحابة وقیاس شرعي ھي المصادر ال

 .وجعل نظام الحكم فیھا نظام الخالفة الراشدة
 

صحیفة إنجلیزیة تحذر من سقوط النظام األردني أحد  
 حلفاء الغرب الرئیسیین

ة  " تایمز" ذكرت صحیفة  ٢٢/١١/٠١٢في  زی أن "  اإلنجلی
ي                      ن ف ی سی ی رئ رب ال غ اء ال ف ل األردن یعتبر واحدا من ح
ر                  ی ب ل ك اطر بشك مخ ال المنطقة، وأنھ بات بلدا محفوفا ب

ال    : " وذكرت ".  وسط مخاوف من انھیار النظام فیھ أن ح
ي                    رب ع ع ال ی رب شار ال ت األردن ال یبدو مستقرا في ظل ان

ة           ق ط ن م ي ال ت  ".  والثورات العربیة ف ال ام      : " وق ظ ن إن ال
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ھ،    ب األردني قد یبدو صدیقا للغرب ولكنھ لیس صدیقا لشع
ھ  ".  وذلك یعود لطبیعة النظام الملكي األردني ووصفتھ بأن

صمام األمان لتخفیف الضغط وأنھ قد حافظ على السالم    " 
ام      : " وذكرت". مع إسرائیل أكثر من أربعین سنة ظ ن أن ال

ة ومزعجة           الملكي األردني اعتمد على قوات أمنیة سری
ى إقصاء              ل ت ع ل في جھاز المخابرات األردني والتي عم
ى        ل ت ع ل المعارضین عن الوظائف الحكومیة الھامة وعم

ك     ل م س ال دی ق ت ".  ت اف ن         : " وأض ة م اب ال الش ی أن األج
ي              راھن ف وضع ال ى ال المجتمع األردني لم تعد تصبر عل

 ".البالد
 

ام             ظ ي ھو ن ام األردن فالصحیفة اإلنجلیزیة تدرك أن النظ
ت                       رف ت د اع م، وق ھ ع ل اب أسسھ اإلنجلیز أنفسھم وھو ت
ن   ی . ضمنیا بذلك عندما قالت أنھ من حلفاء الغرب الرئیسی

ھ،          ب ا لشع ق وأن ھذا النظام ھو صدیق للغرب ولیس صدی
ز      ی ل ج بل لم یعمل لشعبھ وعمل لصالح الغرب وخاصة لإلن
وى            ق ة ال اف ك ا ول وللیھود بجانب خدماتھ المختلفة ألمریك

ي             .  الغربیة ام األردن ظ ن ة ال ع ی ب ط أي أن   !  ألن ذلك یعود ل
ذي        وره ال دست النظام األردني أسس على التبعیة للغرب ب
ھ                 ن ی وان ا وق اش وب ب ل ألردن ك وضعھ الحاكم اإلنجلیزي ل
ة    ی ومیثاقھ الوطني وسیاستھ الداخلیة والخارجیة والتعلیم
ادة            ق ى ال وزراء إل واالقتصادیة وبرجالھ من الملك إلى ال
ى األخص                     ل غرب وع ل م ل ھ واالت ون م ك األمنیین بحیث ت
ر             م ری ول ب راق ب ع ل لإلنجلیز كما وضع الحاكم األمریكي ل
واحي              ن ل ال ي ك ھ ف دستور العراق ومیثاقھ ورسم سیاست
ة    ی ونصب حكامھ، فأصبح من طبیعة النظام العراقي التابع
ا                               ھ ام ي أق ت ة ال ظم ل األن ك ا، ك ك ری غرب وخاصة ألم لل

ة    ی ة أن            .  المستعمر في البالد اإلسالم ف ی رف الصح ت ع وت
ف           ی ف خ ت النظام األردني صمام أمان لتخفیف الضغط أي ل
ال                    أعم وم ب ق ی ھود ف الضغط الشعبي ضد الغرب وضد ی

ن            خفف م ى ی ت خادعة ویقول كالما كاذبا ح
ان    ی ھذا الضغط، وأنھ نظام حافظ على أمن ك

وم       .  یھود أربعین سنة ن أول ی بل إنھ أقیم م
للمحافظة على كیان یھود وكل الحروب التي 

اشترك فیھا كانت لصالح یھود منذ أن توج الملك عبد اهللا 
 .على إمارة شرق األردن ١٩٣٦األول في تل أبیب عام 

 

ي        ي األردن ك ل وتعترف الصحیفة اإلنجلیزیة بأن النظام الم
ة           ارب ح م ام ب نظام بولیسي یعتمد على األجھزة األمنیة وق
ره      ب ت ع كل من عارضھ بشدة ویعتمد على تقدیس الملك وت
ل                      ی م ع ام ال ظ ن ذا ال ى ھ ل ظة ع اف . خطا أحمرا وذلك للمح

دل               ا ی م ام م ظ ن ذا ال والغرب لم یعارض ذلك وإنما دعم ھ
ھ                             ح ھ شيء إال مصال ھم ھ ال ی رب وأن غ اق ال ف ى ن ل ع
ة    ومحاربة األمة اإلسالمیة وھو ینافق عندما یّدعي الحری
ن،                        ی م سل م ن ال ی ا ب ھ ق ى تسوی ل والدیمقراطیة ویعمل ع
ھ وغطى                ي ودعم ام األردن ظ ن فالغرب ھو الذي أسس ال
ا    ھ على تعسفھ وظلمھ وسحقھ لشعبھ وجرائمھ التي ارتكب
ن           ی دى ست ى م بحق أبناء ھذا البلد، حیث مأل سجونھ عل
اب حزب                          ن وخاصة شب صی مخل ة ال اب األم عاما بشب
ى كشف                ل ة الشعب وع ی وع التحریر الذین عملوا على ت
ھ                      م ال ظ ھود وم ی غرب وب ال ھ ب ات اط ب خیانات النظام وارت
م              رھ ی وزراء وغ ى ال ك إل ومفاسده ونھب رجالھ من المل
ات   من المحسوبین على النظام لثروات الشعب تحت مسمی
د              ل ب ل م ل ھ رك ك، وت عدیدة من ضرائب ورشاوى وغیر ذل

ة       ی ب ن رف    .  فقیرا ضعیفا یعتمد على المساعدات األج ت ع وت
ى             ل ا ع ون ذرع ق ی ط الصحیفة أن أھل األردن لم یعودوا ی
م       ھ مظالم ومفاسد ھذا النظام الذي یحالف الغرب ویصادق
ى وشك                  ل ح ع ھ أصب ھ، وأن وال یحالف شعبھ وال یصادق

 .السقوط في ظل الثورات التي تجتاح المنطقة
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 شخص من أبناء المسلمین منھم عدد من النساء ٨٠٠اعتقال قرابة 

المخابرات /م قامت السلطات السوریة              ١٩٩٩/١٢/١٣في یوم االثنین           
في معظم المدن والقرى           »  حزب التحریر   «بمداھمة منازل شباب           /  الجویة

وتوالت المداھمات لعدة أسابیع تم خاللھا اعتقال العدید من شباب                           .  السوریة
وقد .  الحزب، واقتحام بیوتھم وترویع عائالتھم، ومالحقة من استطاع منھم النجاة            

تعمدت السلطات أخذ رھائن من أقارب الشباب المالحقین إلجبارھم على تسلیم                   
وال تزال االعتقاالت تتوالى، ومما علم، حتى        .  أنفسھم، كما قاموا باالستیطان في منازل بعضھم وحجز أسرھم         

شخص من أبناء المسلمین منھم عدد من النساء بتھمة                 ٨٠٠تاریخ إصدار ھذه النشرة، أنھ تم اعتقال قرابة               
 .» حزب التحریر«االنتماء إلى 

وتمت االعتقاالت بوحشیة بالغة، لدرجة أن المخابرات قتلت أحد الشباب في سیارتھ أثناء مطاردتھ،                           
وأطلقت النار على بعضھم، وقتلت ضابطًا في الجیش مع مساعَدْیھ، باإلضافة إلى التعذیب الشرس الذي                                 
یواجھھ المعتقلون في فرع التحقیق، كما قام جھاز المخابرات بوضع أجھزة مراقبة تلفونیة لمنازل الشباب                             

 .وأقاربھم

لقد جاءت حملة االعتقاالت ھذه في ظروف دخول سوریا في مفاوضات خیانیة مع یھود، تعترف من 
خاللھا باغتصابھم لفلسطین وإقامة عالقات اعتراف كامل بكیانھم فضًال عن الموافقة على وجود قوات أمریكیة في 

 .الجوالن
ولخشیة النظام في سوریا من أن یقوم المخلصون في األمة بفضح سیاستھ ھذه فقد قام بحملة االعتقاالت                 

 .بھذه الصورة الوحشیة

لقد وصفك رب العزة بأنك خیر أمة أخرجت للناس عندما تأمرین بالمعروف                             :أیتھا األمة الكریمة    
وتنھین عن المنكر، وھا أنت تدفعین ثمنًا غالیًا للُكفر وأعوانھ بسكوتك على المنكر، وجزء من ھذا الثمن ھو                          
اعتقال المخلصین من أبنائك وفلذات كبدك الذین أخذوا على عاتقھم مسؤولیة التغییر وإعادة اإلسالم إلى واقع                     

 .الحیاة، وكذلك ھو فرض الھیمنة األمریكیة على سوریا والمنطقة

إنكم بدوركم أیضًا تدفعون، وستدفعون، جزءًا          :  أیھا المخلصون من أبناء األمة، وممن بیدھم األمور            
كبیرًا من ضریبة سیادة الكفر علیكم وعلى رأسھ أمریكا، ضریبة غالیة في الدنیا وعظیمة في اآلخرة، أال                                

من السكوت إذ     rوقد حذر رسول اهللا         .  وھي عذاب اهللا وسخطھ علیكم، ھذا إن رضیتم بھذا الواقع وقبلتم بھ                
 .»ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع«: قال

إن نظام الكفر في سوریا ضعیف وواھن، والكفر یعمل في ھذه األثناء لتركیز نفوذه وسیطرتھ لیطیل                          
وانصروا .  عمره بعھد جدید ما أمكن لھ ذلك، فلتكن لكم وقفة حّق وعّز تشّرفكم في الدنیا وتكرمكم في اآلخرة                     

قل متاع الدنیا قلیل واآلخرة خیر لمن اتقى وال تظلمون                 [اإلسالم وَحَمَلَة دعوتھ یرَض اهللا عنكم وُیرِضكم              
 .]فتیًال

 حـزب التحـریـر                                                                        .ھـ١٤٢٠من شوال  ٧في 

 والیة سوریا                                                                                 .م٢٠٠٠/٠١/١٣
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 نفائس الثمرات

 الصواب
  

أما الصواب فالسنة والسنة لیس بكثرة الصالة تدرك وال بكثرة الصیام والصدقة وال بالعقل والفھم وال بغرائب                     
الحكمة وال بالبالغ والموعظة ولكن باالتباع واالستسالم لكتاب اهللا عز وجل وسنة رسولھ صلى اهللا علیھ                               
وسلم واألئمة الراشدین من بعده ولیس شيء أشد تھمة وال أكثر ضررا على السنة من العقل، فمتى أراد العبد                        

 .أن یسلك سبیل السنة بالعقل والفھم خالفھا وأخذ في غیر طریقھا
 
 

 َوَصلِّ اللَُّھمَّ َعَلْى َسیِِّدنا ُمَحمٍَّد َوَعَلْى آِلِھ َوَصْحِبِھ َأْجَمِعیَن
 َوالسَّالُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَركاُتُھ

 
 أبو عبد اهللا حارث بن أسد المحاسبي -آداب النفوس       

 م     ٢٠١٢/١١/١٨الموافق      ١٤٣٤من محرم  ٠٤

 من أروقة الصحافة
 

 نتنیاھو نواجھ قوى الجھاد العالمي بسوریا
 

قوى تابعة  "جدیدا في سوریا لوجود      "  تحدیا"اعتبر رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو أن بالده تواجھ             
أكثر عداء إلسرائیل في ھذا البلد، فیما أكد فیصل المقداد نائب وزیر الخارجیة السوري أن                        "  للجھاد العالمي 

 .بالده تحركت ضد مسلحي المعارضة في ھضبة الجوالن
 

النظام السوري یتفكك إلى قوى جدیدة، وعناصر أكثر تطرفا ضد إسرائیل تابعة للجھاد                           "وأكد نتنیاھو أن       
 ".العالمي باتت تترسخ على األرض، ونحن نستعد للتعامل مع ذلك

 

في المقابل أكد فیصل المقداد نائب وزیر الخارجیة السوریة أن بالده تحركت ضد مسلحي المعارضة في                                
 ".أندوف"ھضبة الجوالن بعد حصولھا على موافقة قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك 

  
 

بعد أربعة عقود من الطمأنینة واألمان الذي شعر بھ یھود الجبناء من جھة حدودھم الشمالیة الشرقیة في ھضبة          
الجوالن، حیث أثبت آل األسد العمالء تفانیھم في حمایة حدود ھذا الكیان المسخ كركن من أركان سیاستھم                             
الخارجیة، حتى باتت منطقة الجوالن رمزا من رموز االستقرار الحدودي بین الدول المتنازعة، ومثاال على                       

، لتتشكل بذلك حالة فریدة تجمع بین المتناقضات في ظاھرھا، والحقائق الدامغة                    )األعداء(حسن الجوار بین      
 .بحسن الجوار في باطنھا

 

فبعد ھذه السنوات العجاف من الخیانة والتواطؤ واالنبطاح، ظھرت حقیقة الموقف بشكل تفصیلي، لتتكشف                         
األكاذیب التي َصمَّْت بھا القیادة السوریة آذاننا، كالمقاومة والممانعة وحق الرد والتوازن االستراتیجي، وغیره                 

 .من المصطلحات الجوفاء التي ال تغني وال تسمن من جوع
 

إن تصریحات نتنیاھو ھذه، والتي تأتي بعد األحداث األخیرة من إطالق النیران بین جنبات الجوالن المحتل،                       
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لتدلل بشكل ال یحتمل أدنى شك، مدى الخوف الذي یساور قیادات یھود من مجریات األحداث بالشام، ومدى                         
التواطؤ من قبل النظام الحاكم في سوریا مع كیان یھود ومن یقف وراءه من الدول الغربیة ومؤسساتھا                                       

 .االستعماریة كھیئة األمم المتحدة
 

فنتنیاھو من جھة یحرض الغرب وعلى رأسھ أمریكا لتصعید وتیرة حمایة النظام العلماني في دمشق، والحفاظ                  
علیھ ودعمھ بكافة السبل الممكنة، سواء في ظل وجود األسد أو بتنحیھ واستبدال من ھو على شاكلتھ بھ،                                   
شریطة إبقاء حصن العلمانیة ومعقلھا المھم في المنطقة، لضمان استمرار حكام دمشق بحمایة كیان یھود                                
المسخ ومنع أي تحرك حقیقي لتحریر الجوالن وما وراءه من أرض فلسطین المباركة، ومن جھة أخرى فإنھ                      
یدق ناقوس الخطر لقوى الشر العالمیة، لتتأھب للدفاع عن مشروعھا االستعماري في المنطقة وقاعدتھا                                  

 .المتقدمة في بالد المسلمین ورأس حربتھا المتمثلة بكیان یھود السرطاني
 

إن الجھاد العالمي الذي یعنیھ نتنیاھو ھو تطبیق شرع اهللا في الشام وبناء دولة إسالمیة مستقلة ذات سیادة،                               
تنتزع الحقوق المسلوبة انتزاعا بالجھاد في سبیل اهللا لتحرر األرض من براثن یھود، وتقطع دابر المستعمرین                   

 .في بالد المسلمین إلى غیر رجعة
 

لذلك فإن مؤشر الخوف لدى یھود الجبناء في حالة صعود مستمر، فھم یرون بأم أعینھم ثبات أھل الشام                                    
وصبرھم وعزیمتھم منقطعة النظیر، وشعاراتھم الصادحة بالحق بتحریر فلسطین بعد سقوط األسد، ولھذا تجد                

 .قادة یھود یقفون على أھبة االستعداد خوفا من مستقبل قاتم ینتظرھم
 

إن تواطؤ حكام دمشق وتنسیقھم مع قوات األمم المتحدة المتواجدة في منطقة القنیطرة على الحدود بین جانبي                      
الجوالن، وأخذ الموافقة لمالحقة الثوار وقصفھم بالدبابات والطائرات والمدفعیة داخل المناطق منزوعة                                
السالح، لھو خیر دلیل على حقیقة الدور الخبیث الذي تقوم بھ األمم المتحدة كأداة استعماریة یستخدمھا الغرب                     

 .لتحقیق مصالحھ ومن ضمنھا القضاء على الثوار ووأد ثورتھم اإلسالمیة في الشام
 

إن نتنیاھو وَمن وراءه یحلمون بأن تنتھي ثورة الشام كما انتھت ثورة الیمن أو مصر أو غیرھا من الثورات،                         
بحیث یتسلق بعض العلمانیین أو اإلسالمیین المعتدلین سدة الحكم بقبول غربي، مع بقاء النظام الحاكم كما ھو،                   
یمارس دوره الخیاني في المنطقة، كما ھو حال النظام المصري والیمني واللیبي والتونسي، ولھذا تجد الغرب                    

 .وعمالءه یدعمون تشكیل ائتالف باھت یسیر في ركب أمریكا ویقبل بإمالءاتھا
 

ولكن ثورة الشام أبت إال أن تكون ثورة ربانیة تنطلق من قاعدة إسالمیة صلبة، ثورة أمة إلسقاط النظام                                     
 .الرأسمالي برمتھ، فالبدایة في عقر دار اإلسالم، والخاتمة في عقر دار الرأسمالیة بإذن اهللا

 
 ﴾َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َیْنَقِلُبوَن﴿

 

 ١٤٣٤من محرم  ٠٥               أبو باسل  : كتبھ
 م ٢٠١٢/١١/١٩الموافق 
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 الجزء األول -نبذة عن كتاب الشخصیة اإلسالمیة 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 الشـخصـیة

الشخصیة في كل إنسان تتألف من عقلیتھ ونفسیتھ، وال دخل                    
ومن .  لشكلھ وال جسمھ وال ھندامھ وال غیر ذلك، فكلھا قشور                                

السطحیة أن یظن أحد أنھا عامل من عوامل الشخصیة أو تؤثر في                        
وبما أن سلوك    .  ذلك أن اإلنسان یتمیز بعقلھ، وسلوكھ ھو الذي یدل على ارتفاعھ أو انخفاضھ                   .  الشخصیة

. اإلنسان في الحیاة إنما ھو بحسب مفاھیمھ، فیكون سلوكھ مرتبطًا بمفاھیمھ ارتباطًا حتمیًا ال ینفصل عنھا                     
والسلوك ھو أعمال اإلنسان التي یقوم بھا إلشباع غرائزه أو حاجاتھ العضویة، فھو سائر بحسب المیول                           

أما ما ھي ھذه     .  وعلى ذلك تكون مفاھیمھ ومیولھ ھي قوام شخصیتھ          .  الموجودة عنده لالشباع سیرًا حتمیاً     
فذلك یحتاج    ؟ وما ھي ھذه المیول، وما الذي یحدثھا، وما ھو أثرھا              ؟ المفاھیم وممَّ تتكون وما ھي نتائجھا

 :إلى بیان
فاللفظ كالم دل على معاٍن قد تكون موجودة في الواقع           .  المفـاھیم ھي معـاني األفكار ال معـاني األلفـاظ       

 :وقد ال تكون موجودة، فالشاعر حین یقول

 

 

 

 

ولكن .  فإن ھذا المعنى موجود في الواقع ومدرك حّسًا وإن كان إدراكھ یحتاج إلى عمق واستنارة                            
 :الشاعر حین یقول

 
 
 

فھذا المعنى غیر موجود مطلقًا، فلم ینظم الممدوح فارسین بطعنة وال سأل أحد ھذا السؤال وال یمكن                      
أما معنى الفكر فھو أنھ إذا كان لھذا             .  فھذه المعاني للجمل ُتشرح وُتفسر ألفاظھا        .  أن ینظم الفوارس میالً     

المعنى الذي تضمنھ اللفظ واقع یقع علیھ الحس أو یتصوره الذھن كشيء محسوس ویصدقھ، كان ھذا                                
المعنى مفھومًا عند من یحسھ أو یتصوره ویصدقھ، وال یكون مفھومًا عند من ال یحسھ وال یتصوره، وإن                         

ومن ھنا كان من المحتم على الشخص أن              .  كان فھم ھذا المعنى من الجملة التي قیلت لھ أو التي قرأھا                    
أي أن یفھم معاني الجمل كما تدل علیھ من حیث ھي ال كما                  .  یتلقى الكالم تلقیًا فكریًا، سواًء قرأه أو سمعھ         

وأن یدرك في نفس الوقت واقع ھذه المعاني في ذھنھ إدراكًا یشخِّص             .  یریدھا الفظھا أو یریدھا ھو أن تكون    

 

 فإذا رمیَت الَحقَّ في َأْجالِدِه   ومن الرجال إذا انبریَت لھْدِمِھْم   

 َھَرٌم غلیُظ مَناِكِب الصُّــــفَّاِح  لـــــھــــــْدمـِــــــــــــــِھـــــــــــْم   

 األلـــــــــــــــــــــــــــــــــواِح تــــرَك الصــــراَع ُمضعــَضــَع 

  یوَم الّنـزاِل وال یراه َجلیًال  َأینظم فارسین بطعنٍة: قالوا

  ِمیًال إذْن َنَظَم الَفوارَس میًال  لو كاَن طوُل َقناِتِھ: فأجبتھْم
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فالمفاھیم ھي المعاني   .  لھ ھذا الواقع، حتى تصبح ھذه المعاني مفاھیم          
المدرك لھا واقع في الذھن سواء أكان واقعًا محسوسًا في الخارج أم                    
واقعًا مسلمًا بھ أنھ موجود في الخارج تسلیمًا مبنیًا على واقع                                    

وما عدا ذلك من معاني األلفاظ والجمل ال یسمى مفھومًا،                   .  محسوس
 . وإنما ھو مجرد معلومات

وتتكون ھذه المفاھیم من ربط الواقع بالمعلومات، أو من ربط                   
المعلومات بالواقع، وبتبلور ھذا التكوین حسب القاعدة أو القواعد التي      

أي حسب عقلھ للواقع والمعلومات حین الربط، أي حسب      . یجري علیھا قیاس المعلومات والواقع حین الربط
فتوجد بذلك للشخص عقلیة تفھم األلفاظ والجمل، وتدرك المعاني بواقعھا المشّخص، وتصدر                    .  إدراكھ لھا 

وبعبارة أخرى ھي   .  وعلى ذلك فالعقلیة ھي الكیفیة التي یجري علیھا عقُل الشيء، أي إدراكھ              .  حكمھا علیھ 
. الكیفیة التي یربط فیھا الواقع بالمعلومات، أو المعلومات بالواقع بقیاسھا على قاعدة واحدة أو قواعد معینة 

ومن ھنا یأتي اختالف العقلیات كالعقلیة اإلسالمیة، والعقلیة الشیوعیة، والعقلیة الرأسمالیة، والعقلیة                              
أما نتائج ھذه المفاھیم فإنھا ھي التي تعیِّن سلوك اإلنسان نحو الواقع المدرك،              .  الفوضویة، والعقلیة الرتیبة  

 . وتعیِّن لھ نوع المیل لھذا الواقع من االقبال علیھ أو االعراض عنھ، وتجعل لھ میًال خاصًا وذوقًا معینًا
أما المیول فھي الدوافع التي تدفع اإلنسان لالشباع مربوطة بالمفاھیم الموجودة لدیھ عن األشیاء                           

وتحدثھا عند اإلنسان الطاقة الحیویة التي تدفعھ إلشباع غرائزه وحاجاتھ                           .  التي ُیراد منھا أن تشبع           
 .العضویة، والربط الجاري بین ھذه الطاقة وبین المفاھیم

. وھـذه المیول وحدھا أي الدوافع مربوطة بالمفـاھیم عن الحیاة ھي التي تكّون نفسیة اإلنسان                                  
وبعبارة أخرى ھي الكیفیة التي      .  فالنفسیة ھي الكیفیة التي یجري علیھا إشباع الغرائز والحاجات العضـویة            

فھي مزیج من االرتباط الحتمي الذي یجري طبیعیًا في داخل اإلنسان                .  تربط فیھا دوافع اإلشـباع بالمفـاھیم      
 .بین دوافعھ والمفاھیم الموجودة لدیھ عن األشیاء مربوطة بمفاھیمھ عن الحیاة

فالعقل أو اإلدراك وإن كان مفطورًا مع اإلنسان،                    .  ومن ھذه العقلیة والنفسیة تتكون الشخصیة             
والمیول وإن كانت مفطورة عند       .  ووجوده حتمي لدى كل إنسان، ولكن تكوین العقلیة یجري بفعل اإلنسان                

وبما أن وجود قواعد     .  اإلنسان، ووجودھا حتمي لدى كل إنسان، ولكن تكوین النفسیة یجري بفعل اإلنسان                
أو قاعدة یجري علیھا قیاس المعلومات والواقع حین الربط ھو الذي یبلور المعنى فیصبح مفھومًا، وبما أن                    
 االمتزاج الذي یحصل بین الدوافع والمفاھیم ھو الذي یبلور الدافع فیصبح میًال، كان للقاعدة أو القواعد التي 

 

یقیس علیھا اإلنسان المعلومات والواقع حین الربط األثر األكبر في تكوین العقلیة وتكوین النفسیة،                      
فإن كانت ھذه القاعدة أو القواعد التي یجري علیھا                  .  أي األثر األكبر في تكوین الشخصیة تكوینًا معیناً               

تكوین العقلیة ھي نفس القاعدة أو القواعد التي یجري علیھا تكوین النفسیة، وجدت عند اإلنسان شخصیة                      
وإن كانت القاعدة أو القواعد التي یجري علیھا تكوین العقلیة غیر القاعدة أو القواعد                  .  متمیزة بلون خاص  

التي یجري علیھا تكوین النفسیة كانت عقلیة اإلنسان غیر نفسیتھ، ألنھ یكون حینئذ یقیس میولھ على                                 
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فیصبح .  قاعدة أو قواعد موجودة في األعماق، فیربط دوافعھ بمفاھیم غیر المفاھیم التي تكوَّنت بھا عقلیتھ                  
شخصیة لیس لھا ممیِّز، مختلفة متباینة، أفكاره غیر میولھ، ألنھ یفھم األلفاظ والجمل ویدرك الوقائع على                       

 .وجھ یختلف عن میلھ لألشیاء
. ومن ھنا كان عالج الشخصیة وتكوینھا إنما یكون بإیجاد قاعدة واحدة لعقلیة اإلنسان ونفسیتھ معاً                     

أي أن تجعل القاعدة التي یقیس علیھا المعلومات والواقع حین الربط ھي نفس القاعدة التي یجري على                              
فتتكوَّن بذلك الشخصیة على قاعدة واحدة ومقیاس واحد فتكون               .  أساسھا االمتزاج بین الدوافع والمفاھیم       

 . شخصیة متمیزة

 التتمات

عاما لمن یقوم بزیارة أو حضور  ٣٠عقوبة بالسجن لمدة ! "ھل ھذه ھي العدالة التي تتحدثون عنھا؟... تتمة
 !"عرس

ففي الوقت الذي یثور فیھ المسلمون على األنظمة الفاسدة التي مضى علیھا قرن من الزمن ویطالبون                        .  تماما
بالحكم اإلسالمي المتمثل بدولة الخالفة الراشدة بدل نظام الرأسمالیة البشري فإنھ ال یمكن إسكات حزب                                  
التحریر وشبابھ المخلصین العاملین على كسب قیادة األمة أمام ھذه المطالب من خالل إصدار مثل ھذه                                     

إننا نؤمن بأن الشمس ال ُتحجب بالغربال ونؤمن كذلك بالعدالة، ولكن لیست عدالة الجمھوریة                               .  العقوبات
التركیة العلمانیة التي تمطر المسلمین المخلصین بعقوبات جائرة متناقضة مع قوانینھا الدخیلة من الغرب، بل                     
نؤمن بعدل اهللا سبحانھ وتعالى الذي یحسب مثقال كل ذرة ویعطي لكل ذي حق حقھ كما إننا نلجأ إلیھ أوًال                                   

 .وأخرا
 

 .﴾َوِانَّ الظَّاِلمیَن َبْعُضُھْم َاْوِلَیاُء َبْعٍض َوالّلُٰھ َوِلىُّ اْلُمتَّقیَن﴿: قال تعالى

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة تركیا

 

رویبضات الجامعة العربیة متآمرون علیكم كما ھم متآمرون على ثورتنا : أیھا المسلمون في غزة... تتمة
 !في سوریا الشام

 

إن أمتنا في لحظة مخاض عسیر؛ ألن المولود ھو، بإذن اهللا تعالى، دولة الخالفة                          :  فیا أھلنا في غزة ھاشم       
اإلسالمیة التي ستقلع الرویبضات عن عروشھا، والتي ستأتي بخلیفة راشد محرر لكم ورافٍع لرایة العقاب على               
األقصى، حینھا فقط ستدرك أمریكا والغرب كلھ أن لو كانت تحسن التفكیر والتدبیر لما عادت اإلسالم                                        
والمسلمین، ولما أمعنت بإطالق ید بشار ونتنیاھو في قتل أبناء األمة اإلسالمیة الكریمة التي أكرمت أجدادھما                    
. من أھل الذمة، لكنھما ردوا الجمیل بالقتل، فآن أوان أن یرتد علیھما وعلى من ورائھما إثم ما یصنعون                                    

َوُنَمكَِّن .  َوُنِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُھْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُھُم اْلَواِرِثینَ            ﴿وحسبنا وعد ربنا  

 .﴾َلُھْم ِفي اْلَأْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجُنوَدُھَما ِمْنُھْم َما َكاُنوا َیْحَذُروَن
 

 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة سوریا
 المھندس ھشام البابا
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 !الدیمقراطیة تضرب بقوانین خالق السماوات واألرض عرض الحائط... تتمة
وفي الختام، فإّن الحزب یؤكد بأّن اإلسالم یحرم عیش الرجل والمرأة غیر المتزوجین معا ألي فترة كانت، 

ویعتبر الزنا خطیئة كبرى ویجب تجنبھ وكل ما یقرب إلیھ، كما فرض اإلسالم إعطاء المرأة المھر، فھو ھدیة 
من خاللھا یتم إظھار احترام المرأة في الزواج، واألحكام الشرعیة ھي لحمایة كرامة المرأة بعكس الفكر 
الغربي الذي یجعل من المرأة سلعة لتجارة الجنس وعرضة لسوء المعاملة من قبل الرجل، ولیكن معلوما 
للجمیع أّن المشاكل التي ازدادت في كینیا ھي بسبب بعد المجتمع عن األخالق اإلسالمیة، والفكر الغربي 

الرأسمالي ھو الذي یسمح بانتشار كل أشكال الفاحشة تحت شعار الحریات والدیمقراطیة، وفي الوقت نفسھ،  
فإّنھ یحظر أي فضیلة تتعارض مع ذلك، ونقول بأّن مشروع القانون ھذا قد أكد ضعف القوانین الوضعیة 

 !بإبراز تناقضھا وخلقھا لمشاكل جدیدة

 شعبان معلم 
 الممثل اإلعالمي لحزب التحریر في شرق أفریقیا

ُنصرُة غزة ال تكون بوساطٍة تدعو للھدوء أو بوفوٍد تعزي بالشھداء وإنما تكون بجیٍش َعَرْمَرٍم ... تتمة
 یصعُق كیان یھود صباح مساء

 ...فاهللا اهللا في النصرة إلقامة الخالفة عز اإلسالم، فیكون الخلیفُة الذي تقاتلون من ورائھ وتتقون بھ
 ...اهللا اهللا في ذروة سنام اإلسالم، الجھاد، فالنصر أو االستشھاد

 :اهللا اهللا في تجارة تنجیكم من عذاب ألیم بإتباع أحسِن الحدیث وأصدِقھ، قوِل اهللا سبحانھ 
 

 

 ﴾ َتْعَلُموَنُتْماْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًلا َوَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْن﴿
       

   حزب التحریر                                                                 ١٤٣٤من محرم  ٠٣
 م   ٢٠١٢/١١/١٧الموافق 

ي    ...  تتمة اضات رسالة من سعد جغرانفي، رئیس لجنة االتصاالت المركزیة لحزب التحریر في باكستان اختطافي ومق
 ستزیدني عزما وإصرارا 

الذین ظلموا لقولھم كلمة الحق سیكون حلیفنا، وسیتم رفع المخلصین على أكتاف الرجال لالحتفال بعودة                                  
الخالفة قریبا إن شاء اهللا، وسیتم تقدیم الخونة مثل كیاني وزرداري لمحاكمتھم على جرائمھم البشعة وھم                                

 .مكبلین بالسالسل
 

 .﴾َوُیِحقُّ اللَُّھ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِھ َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن﴿
 

بالنسبة إلخواني في وسائل اإلعالم المحلیة والدولیة فإّنھ یمكنھم إجراء المقابالت الصحفیة معي في                    :مالحظة
-  ٤٢٣-)  ٠٠٩٢(ورقم ھاتف المركز ھو       .  ، قبالة شارع غازي، الھور، باكستان        Aمحطة الشرطة، شعبة      

٧٤٧٠- ٥٧٢. 
 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة باكستان
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 من ُیِرد العزة والرفعة فلیعلم جیدا أنھما جمیعا هللا وحده... تتمة
 

فبعد كل ھذا بأي عمل صالح من ھذه األعمال ترید أن ترضي ربك یا رئیس الوزراء؟ فإن قمَت بأيٍّ من ھذه                          
َمن َكاَن ُیِریُد اْلِعزََّة َفِللَِّھ       ﴿:  األعمال فإنك ستعیش في الدنیا بعز وتموت بعز وتفوز بأجر اآلخرة، قال تعالى                   

ِت َلُھْم َعَذاٌب َشِدیٌد َوَمْكُر       َئااْلِعزَُّة َجِمیًعا ِإَلْیِھ َیْصَعُد اْلَكِلُم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح َیْرَفُعُھ َوالَِّذیَن َیْمُكُروَن السَّیِّ                 
 ].١٠: فاطر[ ﴾ُأْوَلِئَك ُھَو َیُبوُر

 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة تركیا

 

 ...النفط ملكیة عامة والتصرف بھ یجب أن یكون وفق النظام االقتصادي في اإلسالم ... تتمة

لتوزیع مشتقاتھ أو أثمانھ لرعایا الدولة، وعقد عقود إجارة محددة المقدار الستكشافھ وإنتاجھ، وعدم بیعھ في أسواق                              
 .البورصة، وقدوم الراغبین بشرائھ إلى أماكن إنتاجھ، وجعلھ سلعة إستراتیجیة وبیعھ مقابل الذھب أو تكنولوجیا معینة

 

إن الكلمة في البدء للسیاسیین في الیمن بأن یتوقفوا عن تطبیق النظام االقتصادي الرأسمالي علینا لمخالفتھ لنظامنا                                  
االقتصادي في اإلسالم إلى جانب غیره من أنظمة الحیاة في الحكم واالجتماع والعالقات الدولیة والتربیة والتعلیم                                  

ومن ثم للناس بأن یعملوا       .  ﴾َأَفُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّھ ُحْكًما ِلَقْوٍم ُیوِقُنونَ              ﴿وغیرھا في دولة الخالفة       

بعد علمھم على إنكار ما أنتجتھ عقول البشر من أنظمة حیاة فاسدة، ومواجھة كل من یتصدى لھم، وعدم الرضا                                        
بالتحول من سمسار إلى سمسار على حساب أموالھم، ویعملوا إلقامة دولة الخالفة المناط بھا تطبیق اإلسالم في جمیع                        

 .نواحي الحیاة
َلْیَك َوَلا َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِض ِإنَّ  ِإَواْبَتِغ ِفیَما َآَتاَك اللَُّھ الدَّاَر اْلَآِخَرَة َوَلا َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّْنَیا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّھ﴿

 .﴾اللََّھ َلا ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن
 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة الیمن

 "تحمي المرأة من الفقر واالستغالل: الخالفة: "حزب التحریر یعقد مؤتمرًا عالمّیًا للنساء بعنوان... تتمة

الضوء على أن الخالفة نظام یقدم تأمین االحتیاجات اإلنسانیة فوق المكاسب المالیة وأن المرأة في نظر ھذا النظام                                 
مصانة مكرمة ویجب اإلنفاق علیھا من قبل أقاربھا الذكور أو الدولة، وال ینظر إلیھا أنھا سلعة تستخدم للحصول على                         

وسیعرض المؤتمر السیاسات االقتصادیة اإلسالمیة الفریدة والسلیمة             .  المال، وأن للمرأة حقَّ العمل إذا رغبت بذلك              
إن ھذه الدولة ھي        .  لدولة الخالفة وھي سیاسة مجربة تم تطبیقھا عبر الزمن لمعالجة الفقر وتوفیر األمن المالي                               

. النموذج الذي یمكن للنساء عالمیا أن یتطلعن إلیھ حقیقة على أنھ الوحید القادر على حمایتھن من الفقر واالستغالل                               
وإننا ندعو جمیع النساء اللواتي یبحثن عن حل لمشاكل االضطھاد االقتصادي واالستعباد لحضور ھذا المؤتمر بالغ                             

 ".األھمیة
 ]١٤: الملك[ ﴾َأَلا َیْعَلُم َمْن َخَلَق َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر﴿

 :مالحظات للمحرر
 id.or.tahrir-hizbut@info_media: الستفسارات اإلعالم، نرجو االتصال بـ) ١(
 info.tahrir-ut-hizb.women://http: موقع الحملة اإللكتروني )٢(
 

 عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  -نسرین نواز . د
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العالمات والناشطات واألمة معھن ملتزمون بالعمل على حفظ كرامة المرأة  ١٤٣٤لقاء محرم ... تتمة
 وعرضھا

على مستوى األخالق والعبادات، ولكن أیضا تبلیغ األحكام الشاملة اإلسالمیة، في االقتصاد والسیاسة الداخلیة 
 .الخ... والخارجیة والتعلیم والنظام النقدي

 

ھذا ھو السبیل الوحید الذي یمّكن حامالت الدعوة من إعداد أنفسھن لالنخراط في األنشطة السیاسیة مثل                                  
الصراع الفكري والكفاح السیاسي، وھذه األنشطة السیاسیة ھي السبیل لقیادة المسلمین كقوة سیاسیة الستعادة                     

 .الخالفة
 

ولذلك، ومن اآلن فصاعدا، دعونا نقوم بالعمل سویا، كي یزول ھذا االستبداد والظلم، فبغیر ذلك فإّن المرأة لن                 
تتمكن من استعادة حقوقھا، ولن یعود لھذه األمة مجدھا إال إذا أقیمت الخالفة التي تحكم بما أنزل اهللا سبحانھ                           
وتعالى، لذلك كونوا على بصیرة في حمل الدعوة وانضموا إلى العاملین المخلصین في األمة في حزب                                     

 .التحریر إلعادة إقامة دولة الخالفة اإلسالمیة
 

 عفَّة أینور رحمة -الناطقة الرسمیة لحزب التحریر في إندونیسیا 
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