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ا               : حزب التحریر ي سوری زمن ف ون ال ق أمریكا وأحالفھا یساب
 خشیة قیام الخالفُة

روة                    :  المركزي  ٣ م ث ھ ت ل ة ت جشع رب ال غ دیمقراطیة ال
 البوذیین والمسلمین في میانمار

٢١ 

م               -الھند : المركزي  ٥ أیھا المسلمون إن المعركة الحقیقیة ھي مع الغرب: سوریا ال ع ي ال ة ف ی راط ق م  -أكبر دولة دی
 تخذل نساءھا

٢٢ 

ور       :  مصر دست ى ال أیھا األھل في مصر، ال یجوز االستفتاء عل
 ابتداًء

ر       :  مصر  ٧ خ األزھ ل                !  ال، یا شی ي ك م ف ة حك ع شری ل ل
 األفعال

٢٣ 

ة          :  المركزي  ٩   انعقاد مؤتمٍر عالميٍّ للنساء في إندونیسیا  : المركزي ًا إلعالمي والی ی یستضیف مؤتمرًا صحف
 سوریا، حول آخر المستجدات

٢٤ 

ھ جزء من        :  سوریا قبول االئتالف بنشر قوات دولیة یكشف أن
 خطة اإلبراھیمي األمریكیة

 ٢٦ من فعالیات حزب التحریر  ١١

وف         :  سوریا وق ال ر ب حّض مجزرة حلفایا إدانة جدیدة للعالم المت
 مع العصابة الحاكمة

دد     ١٢ ع ْم                  { :  ھدیة ال ُك ا َربُّ َدًة َوَأَن ًة َواِح ْم ُأمَّ ُك ُت ِذِه ُأمَّ ِإنَّ َھ
 }َفاْعُبُدوِن

٢٧ 

اسدة                      :  باكستان ف ة ال ظم د عن األن ی وح ل ال دی ب الخالفة ھي ال
 والحكام الفاسدین

األكثریة الساحقة من الشعب المصري         :  خبر وتعلیق   ١٣
 رفضت الدستور الجدید وأرادت دستورا إسالمیا

٢٨ 

 ٣٠ قبضة أخبار  ١٥ عائلة الناطق نفید بوت تطالب باإلفراج الفوري عنھ: باكستان
ر          :  أوزباكستان حری ت مقابالت مع أھالي المعتقلین من حزب ال

 في أوزباكستان
 ٣٤ طریق تكوین الوحدة اإلسالمیة: من األرشیف  ١٦

دة واإلطاحة            :  بنغالدش ال ة وخ ن دعوة المسلمین إلى نبذ حسی
 بالنظام الدیمقراطي

 ٣٥ من أروقة الصحافة  ١٧

الدش غ ن ام              :  ب ظ ن دة وال ال ة وخ ن ی ذون حس ب ن ون ی م ل س م ال
 الدیمقراطي ویطالبون بالخالفة

 ٣٦ نظام العقوبات -نبذة من كتاب   ١٨

ب                 :  سوریا ی رت ت ي ب دول ام ال م ت في اآلونة األخیرة، تعاظم االھ
 البیت السوري

 ٣٨ التتمات  ١٩

    ٢٠ الظلم والفساد عقیدة الغرب الكافر ونظامھ الدیمقراطي اآلثم: العراق

 محتویات العدد
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

أمریكا وأحالفھا یسابقون الزمن بإعداد االئتالف للحكم ودعمھ بالمبادرات الدولیة وذلك خشیة أن تسبقھم 
 .إلى عقر دار اإلسالم الخالفُة اإلسالمیة

 
تصاعدت ھذه األیام بشكل الفت للنظر المبادراُت السیاسیة لحل األزمة السوریة، وكان آخرھا مبادرة                                      

، وال زالت، ما یدل على أن الدوائر                  ٢٠١٢/١٢/١٨، و  ١٧أردوغان التي تناقلتھا وسائل اإلعالم یومي                
السیاسیة قد أخذتھا مأخذ الجد، وما یزید درجة الجد ھذه أن موسكو التي اشتھرت بوقوفھا بجانب النظام                                   

أن یتنحى بشار عن     "وأبرز ما في الخطة       !  ولم ترفضھا كعھدھا كل مرة      "  مبتكرة"السوري بقوة قد اعتبرتھا       
وتسلیم السلطة في المرحلة االنتقالیة إلى االئتالف                     ٢٠١٣السلطة في األشھر الثالثة األولى من العام                     

وما زاد درجة الجد كذلك ھو تصریح الشرع نائب الرئیس السوري في مقابلة مع األخبار                                   ...".  الوطني
، وقد قال في         ٢٠١٢/١٢/١٧، ونشرتھا وسائل اإلعالم في               ٢٠١٢/١٢/١٥اللبنانیة كان قد أجراھا في               

، وحیث إن أمریكا     "إنھ یجب الدفاع عن وجود سوریا ولیس شن معركة من أجل شخص أو نظام                 : "تصریحھ
ھي راعیة النظام ورموزه فال یصرح الشرع ھذا التصریح دون ضوء أخضر من أمریكا، ما یدل على تالقي                      

 ...!ھذا التصریح مع مبادرة أردوغان بالتخطیط القریب لتسلیم الحكم لالئتالف، وقد یكون فیھ للشرع نصیب
 

ادرة أردوغان،                ب خاصة م ة، وب ی إن كل ھذه المؤشرات لتدل على درجة أكبر من الجد ُتعطى للمبادرات الحال
ي                            الَف ف ت ورد االئ كي ف ر األمری ی ُع السف ج مصن ت وقد ھیأت أمریكا وأحالفھا األجواء لھذه المبادرات منذ أن

ساعدات    ...  ٢٠١٢/١١/١١ م ، ... فمنذ ذلك الوقت وأمریكا وأحالفھا یغذُّون الخطى لتھیئة األجواء لالئتالف بال
ي            ًا ف ن ل مر مراكش               ٢٠١٢/١٢/١٢واالعترافات، حیث اعترفت أمریكا بھ سرًا منذ أنشأتھ، وع ؤت ة م عشی

ظرون اإلذن           !  اعترافاُت الدول المجتمعة التي تفوق المئة ٢٠١٢/١٢/١٣لتتبعھا یوم انعقاده  ت ن وا ی ان وكأنھم ك
ق     !  من أمریكا لیفعلوا ث   !  وكل ھذا من أجل أن یكون االئتالف ھو العمیل البدیل الالحق للعمیل بشار الساب حی

َض     أوشك األخیر على استنفاد دوره، فیلقون بھ إلى مھاوي الردى كما فعلوا بأشیاعھ من قبل  ْع َوَكَذِلَك ُنَولِّي َب
اع              الظَّاِلِمیَن َبْعًضا ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبوَن ت ي م ًا ف ع ن طم ، ھكذا ھم العمالء الذین یخونون اهللا ورسولھ والمؤمنی

ُم              یلقیھ إلیھم أسیادھم، أو أمًال بوعٍد ُیمّنونھم بھ، كما یعد الشیطان أتباعھ ویمنیھم  ُدُھ ِع ا َی ْم َوَم ِھ ی نِّ َم َیِعُدُھْم َوُی
 الشَّْیَطاُن ِإلَّا ُغُروًرا

 
إن أمریكا ھي وراء تلك المبادرات، فأردوغان ونظامھ ھو الخط األمامي للسیاسة األمریكیة في سوریا، منذ                        

إلى مجلس أنطالیا العسكري في        ٢٠١٢/١١/١١إلى االئتالف الوطني في        ٢٠١١/١٠/٢المجلس الوطني في     
لكن الذي یقض مضاجع أمریكا وأحالفھا ھو إدراكھم أن          !  إلى أخوات ھذه المجالس واالئتالفات    ٢٠١٢/١٢/٨

لیس لالئتالف أو لمجالسھا التي تصنعھا في الخارج اإلسناُد الشعبي الالزم في الداخل، ال من الناس الذین                               
یرفعون رایة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، وال من الثوار الصادقین المدافعین عن الناس في وجھ النظام                                

ولذلك فلیس من المستبعد أن تعمد أمریكا إلى استصدار قرار من مجلس األمن بقوات دولیة                     ...  اآلیل للسقوط 
تحمي االئتالف بعد نقل سلطة بشار إلیھ، ولیس مستبعدًا كذلك أن تكون من مقدمات ذلك القرار أحادیُث                                    
السالح الكیماوي، وإثارُة معالجة المشاكل األمنیة بعد بشار، وضجیُج نصب الباتریوت، واتھاُم بعض                                      

 !الحركات اإلسالمیة في سوریا باإلرھاب، مع أن أمریكا ھي أم اإلرھاب في العالم
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ع سدى،      :  أیھا المسلمون، أیھا الثوار الصادقون إن دماءكم التي ُسفكت وتضحیاتكم التي بذلت ال یصح أن تضی

و                     ھ ھ، ف ات ی ددت ُمسم ع ا ت م ھ فتكون النتیجة أن یستمر تطبیق النظام الجمھوري العلماني الدیمقراطي المدني م
ا            ...  تشریع من صنع البشر، وھو سبب البالء والشقاء في بالد المسلمین حیث حلَّ ھ ا وأحالف ك وا أمری فال تمكن

ھل                     نصر أن ی د أوشك ال وائتالفھا من تحقیق أمانیِّھم الشیطانیة في بالد الشام عقر دار اإلسالم، وبخاصة وق
ع                                   نصر م ر، وال ق ھ ق ت ھ ت دم، وزمرة بشار وأعوان ق ت م ت ك ل ھالُلھ، وال ُیخشى بإذن اهللا زواُلھ، وھا ھي جحاف

ا واآلخرة،                    ...  الصبر ی دن ا إال حیث عز ال وھ وإنكم وقد حملتم أرواحكم على راحاتكم، لجدیر بكم أن ال تضع
ْوٍم                        فكیف ألرض الشام أن تساس على غیر اإلسالم  َق ا ِل ًم ْك ِھ ُح لَّ َن ال ُن ِم ْن َأْحَس وَن َوَم َأَفُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة َیْبُغ

َع       وكیف ألھل الشام أن ینشدوا األمن واألمان، والھدى واالطمئنان في غیر نظام اإلسالم؟    ُیوِقُنوَن َب ِن اتَّ َم َف
 .َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِعیَشًة َضْنًكا* ُھَداَي َفَلا َیِضلُّ َوَلا َیْشَقى 

 
ُفْسَطاِط ِإیَماٍن َلا ِنَفاَق ِفیِھ، َوُفْسَطاِط ِنَفاٍق َلا               :  إنما ھو أحد فسطاطین      :  أیھا المسلمون، أیھا الثوار الصادقون        

ِإیَماَن ِفیِھ، فال تمكنوا فسطاط النفاق، فسطاط الكفار المستعمرین وعمالئھم، من أن ینجحوا في تنصیب                                     
االئتالف بحكم جمھوري دیمقراطي علماني على رقابكم ألنكم عندھا ستكونون عدتم إلى النظام الذي خرجتم                      

وعندھا ستلقون من الظلم     ...  علیھ، ولم یكن األمر إال وجوھًا ُطلیت بمساحیق للتجمیل، وعمیًال استبدل بعمیل                
والشقاء ما كنتم تحذرون، وستشكوكم دماؤكم إلى بارئھا، وتخاصمكم تضحیاتكم إلى من ال ُیظلم أحٌد عنده،                           

 !فتخسرون وتندمون حیث ال ینفع الندم، وتكونون كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثا
 

فابذلوا الوسع على أن ینجح فسطاط اإلیمان، فسطاط العاملین للخالفة، فسطاط الصدق واإلخالص، فسطاط             
 ...، فسطاط خیر أمة أخرجت للناسَوِللَِّھ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن َلا َیْعَلُموَنالعزة 

 
إن حزب التحریر منكم ومعكم، وھو یمد یده طالبًا النصرة من كل                        :  أیھا المسلمون، أیھا الثوار الصادقون        

مخلص صاحب قوة إلقامة الخالفة الراشدة الثانیة بعد ھذا الحكم الجبري، كما بشر بذلك رسول اهللا صلى اهللا                        
ُن ِخَلاَفٌة  ُكوُثمَّ َتُكوُن َجْبِریًَّة، َفَتُكوُن َما َشاَء اللَُّھ َأْن َتُكوَن، ُثمَّ َیْرَفُعَھا ِإَذا َشاَء َأْن َیْرَفَعَھا، ُثمَّ تَ                           ...«علیھ وسلم    

، أخرجھ أحمد والطیالسي، وأنتم أصحاب قوة، فانصروا اإلسالم وأھلھ، انصروا العاملین                 »َعَلى ِمْنَھاِج النُُّبوَّةِ   
للخالفة، وكونوا كاألنصار الذین نصروا اهللا سبحانھ ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ، فرضي اهللا عنھم ورضوا                    
عنھ، واھتز عرش الرحمن لموت سیدھم سعد بن معاذ، وسارت المالئكة في جنازتھ، وكل ذلك إكرامًا لھذا                            

 .نصرًة ِهللا ورسولھ والمؤمنین إلقامة حكم اإلسالم: العمل العظیم الذي قام بھ سعد وقومھ
 

َیا َأیَُّھا  :  یبشركم بقولھ تعالى  :  إن الرائد یا أھل الشام ال یكذب أھلھ، وإن حزب التحریر ھو یبشركم وینذركم                  
َوَلا َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن      :  ، وینذركم بقول القوي العزیز      الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللََّھ َیْنُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكمْ           

، فعاھدوا اهللا علیھما، وكونوا من            َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِمْن َأْوِلَیاَء ُثمَّ َلا ُتْنَصُرونَ                          
 .الصادقین، واهللا معكم ولن یتركم أعمالكم

 حزب التحریرھـ                                                                     ١٤٣٤صفر  ٥
 م ٢٠١٢/١٢/١٩           

 ....أمریكا وأحالفھا یسابقون الزمن بإعداد االئتالف للحكم ودعمھ بالمبادرات الدولیة  
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 إن المعركة الحقیقیة ھي مع الغرب،: أیھا المسلمون في سوریا
 .والمجتمع الدولي ال یحاسب بشار أسد على إجرامھ طالما أن من یقتلھم ھم مسلمون

 
م، في زیارة لم یعلن        ٢٠١٢/١٢/٢٣وصل اإلبراھیمي، آتیًا من القاھرة، إلى مطار بیروت، یوم األحد في                      

عنھا مسبقًا، ألسباب أمنیة، ولم ُیسمح لإلعالمیین أن یقتربوا من الحدیث عن مھمتھ، وغادرھا توًا إلى دمشق                      
برًا وبسریة تامة؛ حیث استقبلھ فیصل المقداد لیرافقھ إلى فندق الشیراتون للقاء السفاح بشار أسد الیوم االثنین                      

وُیذكر أن اإلبراھیمي ھذا كان قد ھدد بالتخلي عن مھمتھ إن لم یلتِق                .  ، كما ذكرت وسائل اإلعالم     ١٢/٢٤في  
أما عن الھدف من زیارة اإلبراھیمي، فقد ذكرت            .  السفاح؛ وذلك بعد انتظاره مطوًال للقاء بھ من غیر جواب              

روسیة تنص  -الفرنسیة أنھ یرید أن ینقل إلى الرئیس السوري بشار أسد مقترحات أمریكیة              "  لوفیغارو"صحیفة  
على تشكیل حكومة انتقالیة مؤلفة من وزراء مقبولین من طرفي الصراع في سوریا على أن یحتفظ بشار                                 

م الستكمال فترة والیتھ، ولكن بدون صالحیات وبدون أن یكون لھ حق الترشح في                   ٢٠١٤بالسلطة حتى عام     
ویذكر أنھ قد رافق ھذه الزیارة         .  االنتخابات الرئاسیة المقبلة، وللبحث في رحیل األسد كجزء من ھذه الخطة                

أما األول فھو ارتكاب السفاح بشار لمجزرة مروِّعة عن طریق إلقاء                      .  عمالن إجرامیان من النظام الھالك        
طائراتھ برامیل الموت المتفجرة على طوابیر من المدنیین المستضعفین من الرجال والنساء والولدان                                        

وأما الثاني فھو ظھور بومة النظام وزیر اإلعالم                .  المصطفِّین أمام أحد األفران في حلفایا في ریف حماة                 
السوري المشؤوم عمران الزعبي في مؤتمر صحفي حضرتھ وسائل اإلعالم الموالیة لكي یأخذ مداه في                                  

وفي كال   .  الكذب وتزویر الحقائق وإنكارھا، لذلك فقد بدا فیھ مجرمًا مختًال مصابًا بداء العظمة مثل رئیسھ                          
ھذین األمرین أراد السفاح بشار أن یرسل رسالة سیاسیة یقول فیھا إنھ قوي وبمقدوره أن یقتل شعبھ، وبالتالي                      
یجب أن ُیستمع إلى شروطھ، وقد جاء وزیر اإلعالم لیكمل السیناریو بإنكار الواقع السیاسي والمیداني على                          
األرض، واالستخفاف بعقول الجمیع، والكذب علیھم بقولھ إنھ ال یعلم بزیارة اإلبراھیمي إلى دمشق وال                                   

 .بمھمتھ لیبعد كونھا رسالة خاصة لھ
 

ال یھولنكم إجرام النظام ورئیسھ السفاح، فھو في أشد ضعفھ السیاسي                  :  أیھا المسلمون الصابرون في سوریا       
حیث فشل في إخراج نفسھ من مأزقھ بالرغم من كل اإلجرام الذي ارتكبھ بحقكم، فقد أدركت أمریكا ومعھا                             
روسیا أنھ ال یستطیع البقاء في الحكم، وَرِغم أنف إیران في عدم قدرتھا على إنجاده، وصار الجمیع یتكلم عن                       
رحیلھ، ولكن على أیة شروط؟ السفاح بشار أسد ال یجد طریقة أفضل من قتل المسلمین لتحسین شروطھ،                               

" تأمین خروج آمن  "ھذا ودخل بند     .  والمجتمع الدولي ال یحاسبھ على إجرامھ طالما أن من یقتلھم ھم مسلمون              
 .لھ بازار االتصاالت بالدول التي یمكن أن تؤمنھ لھ

 
إن كل ما یجري على األرض مما یرعاه المجتمع الدولي ال یجري لصالحكم،                   :  أیھا المسلمون في شآم الخیر      

وھو یعمل على انتقال       .  فھو یعمل على تأمین حیاة السفاح بشار وكل عصابتھ التي أھلكت الحرث والنسل                        
الحكم إلى عمالء لھ، سواء أكانوا من النظام السوري المجرم الحالي أم من معارضة االئتالف، وھو یعمل                              
على سن دستور علماني یبعد فیھ اإلسالم عن الحكم، وھو یعمل على إرسال قوات حفظ سالم دولیة لكي تدیر                       
. عمًال عسكریًا ضد الثوار المسلمین الذین أعلنوا أن مشروعھم لسوریا الجدیدة ھو مشروع دولة الخالفة                               
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إن أمریكا تعمل جاھدة على إیصال بدیل عن بشار أسد السفاح بحاكم عمیل لھا، فماذا أنتم                          :  وخالصة القول 
وھل یعقل أن یكون ھناك      !  وھل یقبل أحد ممن عنده ذرة من دین أن یسیر مع ھؤالء في مخططھم؟                !  فاعلون؟

 !...من یقبل منكم التآمر على اإلسالم والمسلمین؟
 

إن المعركة الحقیقیة ھي مع ھذا الغرب الكافر، وما بشار              :  أیھا المسلمون والضباط الذین ما زلتم في الخدمة          
السفاح إال إحدى أدواتھ، وھذا الغرب الماكر یستعمل كل أدواتھ من حكام بالد المسلمین، وكل ما عنده وعند                          
ھؤالء من إمكانات مالیة لشراء الذمم، وإعالمیة لتلبیس الحق بالباطل وتزیین الكفر وتسویقھ، من مثل الدعوة                     

وإننا نتوجھ إلى الضباط المخلصین أنھ إن            .  إلى دولة مدنیة تعددیة دیمقراطیة تبعد الدین عن الحیاة والحكم                
كانت ما زالت فیكم بقیة من دین وذرة من إحساس بما یعانیھ أھالیكم من عدم قدرة على إیقاف المذبحة، فإنكم                         
ما زلتم أنتم الجھة القادرة على وضع حد لكل ھذه المآسي، والقبض على زمام األمور في البلد، والقضاء على                      
ھذا النظام المتمترس بكم، فاعلموا أنكم إن لم تفعلوا فأنتم على خطر عظیم عند ربكم، وإن فعلتم فواهللا إنھ لعز                       
الدنیا واآلخرة لكم وألمتكم، وھا ھو حزب التحریر  یمد یده إلى كل ضابط مخلص في الجیش لینضم إلى                                   
سائر الضباط المخلصین معھ لیشكلوا قوة فاعلة قادرة على التغییر الجذري الذي یرضي اهللا سبحانھ وتعالى                         

یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ                  :  بإقامة الخالفة الراشدة التي آن أوانھا، قال تعالى         
ِإلَّا َتْنِفُروا ُیَعذِّْبُكْم   *  َرِة ِإلَّا َقِلیٌل    آِخاثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِض َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمَن اْلآِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي الْ               
ِإلَّا َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّھ ِإْذ         *  َعَذاًبا َأِلیًما َوَیْسَتْبِدْل َقْوًما َغْیَرُكْم َوَلا َتُضرُّوُه َشْیًئا َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر                      

َنا َفَأْنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلْیِھ      َعَأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللََّھ مَ                    
 . َعِزیٌز َحِكیٌمُھَوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَھا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلى َوَكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا َواللَّ

        
 حزب التحریر         ١٤٣٤من صـفر  ١٠

 والیة سوریا              م٢٠١٢/١٢/٢٤الموافق           
 

 ...إن المعركة الحقیقیة ھي مع الغرب، والمجتمع الدولي ال یحاسب بشار أسد على إجرامھ 

 شارع سعد اهللا الجابري -حي القصور  -حمص 
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٧الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 !ال یجوز االستفتاء على الدستور ابتداًء: أیھا األھل في مصر

 
دیسمبر ستعرض مسودة الدستور المصري الذي أعدتھ اللجنة التأسیسیة على االستفتاء                      ١٥في یوم السبت      

صار دستوًرا نافًذا       -وھذا ھو المتوقع         –العام ألخذ الرأي علیھ، فإن حاز على موافقة أغلبیة األصوات                       
األول یرى في ھذا الدستور أفضل            :  ومن الواضح أن أھل مصر قد انقسموا إلى فریقین                  .  وحاكًما لمصر  

المتاح، وھو الذي سیجعل من الدولة دولة إسالمیة، أو على األقل سیضع مصر على طریق تطبیق اإلسالم                           
كامًال كما یدعون، ولذا فإنھم سیصوتون بنعم، والفریق الثاني یرى أن ھذا الدستور لم تتوافق علیھ جمیع                                  
. القوى السیاسیة، وھو ال یمثل طوائف المجتمع تمثیال حقیقیا، وبالتالي سیصوتون على ھذا الدستور بال                                  

وبرغم أننا بینا في نشرة سابقة بالدلیل الشرعي مخالفة الكثیر من مواد الدستور األساسیة لإلسالم، إال أننا ما                          
تحشد الناس للتصویت بنعم على ھذا الدستور، وُیصورون للناس وكأن ھذا              "  اإلسالمیة"زلنا نرى أكثر القوى      

، وأن ھذا الدستور ھو أفضل ما حصلت              "خرج من بین فرث ودم لبنًا خالصًا سائًغا للشاربین               "الدستور قد    
 .علیھ مصر خالل المائة عام الماضیة

 
وبغض النظر عن المصلحة الوھمیة التي قد یتخیلھا البعض في ذلك، فإننا كمسلمین علینا أن ننقاد إلى حكم                             

لذلك فإننا في حزب التحریر نعلن أنھ ال یجوز التصویت على الدستور                    !  اهللا، فحیث شرع اهللا فَثمَّ المصلحة        
 .فیأثم من یدعو إلى التصویت ویأثم من یذھب لیصوت! ابتداء

 
وذلك ألن الحكم على األشیاء من حیث الِحل والُحرمة، وعلى أفعال العباد من حیث كونھا واجبًا أو حرامًا أو                         

فإذا حرم اهللا الربا مثًال،      .  مندوبًا أو مكروھًا أو مباحًا، إّنما ھو للشرع وحده، وال حكم لإلنسان في ذلك مطلقاً                   
وإذا فرض اهللا الصالة وجعلھا واجبة،         !  فال یجوز لنا أن نصوت على ھذا الحكم لنختار ھل نحللھ أو نحرمھ                  

وإذا حرم اهللا الخمر وجعلھا        !  فال یجوز لنا أن نصوت على الحكم لنرى ھل نفرضھا أو نحرمھا أو نبیحھا                        
فالحذار .  نجسًا، فال یجوز لنا أن نصوت علیھا فنختار ھل نبیحھا في الفنادق أو المطاعم أو األماكن العامة                            

َوَلا َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َھَذا َحَلاٌل َوَھَذا                :  الحذار أن نقع في الَشَرك فینطبق علینا قولھ تعالى               
ُقْل َأَرَأْیُتْم َما َأْنَزَل اللَُّھ     :  ، وقولھ َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذیَن َیْفَتُروَن َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب َلا ُیْفِلُحونَ              
 .َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُھ َحَراًما َوَحَلاًلا ُقْل آللَُّھ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّھ َتْفَتُروَن

 
واإلسالم لم یأت بحكم ألعمال معینة فقط، كالتعامل بالربا والصالة وغیرھا، بل أتى بأحكام لجمیع أفعال                                  

اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي               :  اإلنسان، ولم یترك ثغرة إال وأتى بحكم لھا، قال تعالى                      
لذا فإنھ ال یجوز أن نأخذ أي حكم على أي فعل من أفعال العباد بالتصویت، بل                            َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِدیًنا     

وإذا ثبت بالدلیل    .  نأخذه بالدلیل الشرعي من الكتاب والسنة وما أرشدا إلیھ من إجماع صحابة وقیاس شرعي                    
الشرعي أن الحكم على فعل من األفعال ھو اإلباحة، أي التخییر بین الفعل والترك، فحینئذ یجوز التصویت                            

 .علیھ أنقوم بھ فعًال أم ال، أما إذا ثبت أن الفعل فرض أو حرام، فقد ُحِسمت مسألة القیام بھ، فال یصوت علیھ
 

والدستور ھو األحكام العامة التي تبین شكل الدولة وأعمال كل سلطة فیھا، والنظام األساس الذي ُیَسیِّر أعمال                     
الناس كلھا في جمیع المجاالت، من اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وغیرھا، فمن باب أولى أن تؤخذ ھذه من                         
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 .القرآن والسنة، وال یصوت علیھا بحال من األحوال
 

، ألن في ھذا قبول لمبدأ التصویت على                   "بال"وكذلك ال یجوز الذھاب إلى صنادیق اإلقتراع للتصویت                      
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى           :  األحكام، وھذا مرفوض وال یجوز شرعًا كما بینا، واهللا تعالى یقول                

، لذلك یأثم   ًلا ُمِبیًنا َلااللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْمًرا َأْن َیُكوَن َلُھُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ ضَ                  
 .من یذھب إلى التصویت وإن صوت بال

 
أما من یتذرع بالمصلحة اآلجلة للذھاب إلى التصویت إلقرار الدستور، فإننا نقول لھ ال مصلحة فیما حرمھ                            
اهللا، واإلسالم ال یقبل بأنصاف الحلول، فإما أن نطبقھ كامًال فیرضى اهللا عنا ورسولھ والمؤمنون، ونفلح بذلك                      

فیصیبنا الخزي في الدنیا وأشد العذاب في اآلخرة،           –ولو في قلیل      –ونعز في الدنیا واآلخرة، أو ننحرف عنھ         
ِة الدُّْنَیا  َیاََفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإلَّا ِخْزٌي ِفي اْلحَ                أ:  قال تعالى 

وھذا ھو الحاصل الیوم، وسیستمر ما              َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّھ ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلونَ                    
قد ُعرض علیھ من كفار قریش حل وسط، فُعرض علیھ أن یكون ملكًا                والرسول  .  استمررنا في ترك بعضھ

إن قبل المساومة، ولكنھ رفض، ولم یقبل إال أن یكون التشریع هللا وحده، فصبر حتى أذن اهللا لھ بأخذ الحكم                              
 .كامًال في المدینة، بعد أن أصبح لإلسالم رأي عام ھناك، فنجح وأنشأ أقوى دولة في ذلك العصر

 
ونحن أیضًا إذا أخلصنا هللا وبّینا للناس في كل ربوع الكنانة وجوب إقامة دولة الخالفة الراشدة لنتمكن حقًا من                       
تطبیق شرع اهللا كامًال، فإذا انتشرت ھذه الفكرة وأصبحت رأیًا عامًا بحق، فلن تستطیع قوة في األرض أن                              
تحول دون إقامتھا، كما لم تستطع قوة في األرض أن تحول دون سقوط المخلوع حینما أصبح وجوب إسقاطھ                      

 .رأیًا عامًا عند الناس
 

 !أیھا المسلمون، أیھا األھل في مصر الكنانة
 

إننا في حزب التحریر ندعوكم أن تنبذوا ھذا الدستور، الذي لن یقدم شیئًا، ولكنھ سیؤخر الكثیر، وأن ترفضوه                      
وترفضوا التصویت، وأن تلتفوا حولنا وتعملوا معنا بجد واجتھاد لتصبح دولة الخالفة رأیًا عامًا في ھذا البلد،                      
منبثقًا عن وعي عام على فرضیتھا، وحینئذ ستقوم الدولة كما قامت من قبل، وستعز وتقوى بإذنھ تعالى، ولن                       

 !فإلى نصرة اهللا ندعوكم أیھا المسلمون. تستطیع قوة في األرض أن تقف أمامھا
 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللََّھ َیْنُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم 
 

 حزب التحریرھـ                                                                 ١٤٣٤محرم  ٢٩
 م                                                                      والیة مصر٢٠١٢/١٢/١٣

 

 !ال یجوز االستفتاء على الدستور ابتداًء: أیھا األھل في مصر
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 بیان صحفي
 حزب التحریر یعقد الیوم مؤتمرًا عالمیًا للنساء

 تحمي النساء من الفقر واالستغالل: الخالفة
 )مترجم(

 

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر بالتنسیق مع حزب التحریر في إندونیسیا ینظم مؤتمرًا عالمیًا                              
امرأة من كل أنحاء العالم لیتحدثن عن الفقر واالستغالل المدمر                   ١٥٠٠للنساء بالغ األھمیة، سیحضره نحو         

الذي یؤثر على المالیین من النساء حول العالم كلھ في ظل النظام الرأسمالي وكل نماذج األنظمة الوضعیة                             
 .الحاكمة

 

إن الرأسمالیة الغربیة ضّللت العالم وروجت لكذبة األیدیولوجیة الرأسمالیة، تلك األیدیولوجیة المتآكلة التي                          
تضع تأمین إنتاج الثروة فوق كل القیم اإلنسانیة، كذبة أن تلك األیدیولوجیة ھي النظام الصحیح الذي یضمن                          
التوازن االقتصادي، وأنھا ھي التي تضمن الرفاھیة والتأمین المالي للمرأة، والواقع أن ھذا النظام الربوي                             
القائم على الربا والجشع قاَد العالم إلى اقتصاد متقلب وأشعل أزماٍت مالیًة كارثیة مسببة الشقاء المالي للمالیین                     
من البشر، نظام السوق الحر المرتكز على الربا، خلق المشاكل لألمم وحّملھا بالدیون، ودمر األسواق المالیة،                    
وجعل األموال بأیدي األثریاء على حساب الفقراء، مما أدى إلى انتشار الفقر وإجبار الكثیرات من النساء                                 
لترك بیوتھن وأسرھن للعمل في ظروٍف قاھرة وقاسیة إلطعام أسرھن، إن الحلم األمریكي الرأسمالي تحول                      

 .إلى كابوس على البشریة وقاد العالم في طریق نھایتھ الموت
 

إن النظام الرأسمالي االستغاللي الذي یسعى فقط من أجل الربح المادي، بغض النظر عن التكلفة، أوجد                                    
مجتمعات كثیرة فیھا نساء ھاجرن إلیھا للعمل في ظروف أقرب لالستعباد في المصانع أو الخدمات أو غیرھا                      
ولساعات عمل طویلة وبأجور زھیدة، فأصبحت النساء أداة أساسیة لزیادة الثروة وجمع األرباح في النظام                            
الرأسمالي، بجانب ذلك رّوجت الدول الرأسمالیة أن المرأة لھا مكانة طالما أنھا تعمل في السوق وأن اعتمادھا                     

كل ذلك حتى تحصل الدول الرأسمالیة على أكبر قدر من           !  على أقاربھا من الذكور في الرعایة والنفقة ھو مذلة  
الربح بوجود المرأة في العمل، فھي تضع الضغوطات على المرأة وتدفعھا للعمل وتحدد قیمة المرأة بحسب ما                    
تجلبھ من الربح وما تكسبھ من األموال، فأصبح حمل المرأة كبیرًا ال تحتملھ فُدفعت لتسعى للرزق عبر العمل                      
إضافة لدورھا كأم وربة بیت، وحقَّرت الرأسمالیة األمومة، وقللت من أھمیتھا، وسلبت النساء الوقت الذي                            
یجب أن یقضینھ مع أطفالھن، وأجبرتھن على التخلي عن دورھن األساسي كمربیات ألطفالھن ومنشآت لجیل                   

 .المستقبل
 

وبعد كل ھذا ما زلنا نجد الحكام والقیادات في العالم اإلسالمي یستمرون في تمجید وترویج بل وتطبیق النظام                      
الرأسمالي في بالدنا، ھذه الحكومات الفاسدة التي تعیش من خیرات بالد المسلمین التي نھبوھا فتحت البالد                           

 !للغرب فنھبوا الثروات واستعبدوا العباد وجعلوا النساء تحت سیطرتھم ورحمة شركاتھم
 

 ٠٥/ھـ ١٤٣٤: م           رقم اإلصدار ٢٠١٢/١٢/٢٢          ١٤٣٤من صـفر  ٠٨

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر
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 ...لقد آن األوان لھذه الحكومات الفاشلة العمیلة أن ترحل
 

 !!إن الحالة المزریة التي تعاني منھا النساء من الظلم االقتصادي ال یمكن أن تستمر أكثر
 

لقد آن األوان لتطبیق نظام عالمي جدید یحارب الفقر ویوزع الثروة على الناس بالعدل، ھذا النظام الذي سیھتم                    
 ...بتأمین الحاجات األساسیة بل وحتى الكمالیة لكل فرد

 

إن ھذا النظام ستقیمھ دولة توفر الرفاھیة والعدل االقتصادي، وال ُیبنى ثراء نظامھا على حطام أمتھا، إن                                 
إن ھذه الدولة نموذج ُیحتذى في القدرة على القضاء على الفقر                      ...  النساء في كل العالم یتطلعن ھذا العدل            

واالستعباد، إنھا دولة تنظر للنساء بعین التكریم واالحترام، وتعاملھن كبشر ولیس كأدوات إلنتاج الثروة، ھذه                    
 .الدولة ھي دولة الخالفة التي ستطبق دستورا إسالمیا نقیًا، یتبنى النظرة الصحیحة نحو المرأة

 

إنھا دولة تطبق النظام االقتصادي اإلسالمي الذي یمنع الربا والخصخصة وتكدیس الثروة في أیادي قّلٍة من                          
الناس، ھذه الدولة ستستثمر الموارد والخیرات في اإلنتاج والتصنیع والتكنولوجیا والزراعة، ولیس في                                   
الكازینوھات والمفاسد، وستمنع الضرائب التي تثقل كاھل الرعیة، بناء الدولة سیعتمد على موارد البالد ولن                       
یعتمد على الدیون الخارجیة، بناء سیتحقق بھ الرفاه والنمو الدائم، إن نظام الخالفة طبق على مدى عصور                            
طویلة وأثبت قدرتھ المتمیزة في القضاء على الفقر والبطالة المستشریة، وذلك من خالل توزیع عادل للثروة،                     
یرفع األعباء الضریبیة عن كاھل الناس، ویعمل على زیادة دخل األفراد، الذي بدوره یوجد بیئة خصبة للتنمیة                   

 .والتطویر وفرص العمل
 

إنھا الدولة اإلسالمیة التي لن ترضى بوجود فرد واحد من رعایاھا یعاني من الفقر حتى ولو لیوم واحد، وھي                      
الدولة التي ستزیل الحدود المصطنعة التي فرضھا الغرب في بالد المسلمین، وستوحد خیرات المسلمین                                 
وثرواتھم لتوجد بذلك قوة اقتصادیة عظمى، والواقع فإن العالم اإلسالمي یعتبر عمالقًا اقتصادیًا یتوق للحیاة                        

 .في ظل الخالفة الراشدة
 

باإلضافة لكل ھذا، ستفرض الدولة اإلسالمیة على الرجال إعالة نسائھم، وإن لم یكن للمرأة من یعیلھا من                               
لن تجبر أي امرأة على المعاناة        )  الخالفة(أقاربھا الذكور، ستتكفل الدولة بھا وبرعایتھا، إن الدولة اإلسالمیة               

في الدولة اإلسالمیة المرأة لھا الخیار إن أرادت               !  ولو لیوم واحد لتوفر لنفسھا أو أسرتھا ما یكفیھم للعیش                  
العمل ولن تجبر أي امرأة على العمل في ظروف قاسیة ومذلة، بل یجب أن تكون الظروف خالیة من                                           
االضطھاد واالستغالل والذل، وفي ظل نظام إسالمي مالي سلیم، حیث ستنعم النساء في ظلھ بحقوقھن، دولة                      
تنشأ فیھا اإلناث على مفھوم أساسي وھو أنھن األمھات لھذه األمة، إن كرامة المرأة ومكانتھا مقدسة في نظر                       

 ...الخالفة وسوف یحسد العالم كلھ نساء دولة الخالفة النموذج الذي یحتذى وینظر إلیھ عالمیًا
 

إننا في حزب التحریر ندعو النساء في العالم لحمل الدعوة معنا إلقامة الخالفة، التي ستحقق لھن الكرامة                                 
 ...وتوفر لھن والرعایة والرفاھیة

 
ِز اْلَحِمیِدِزیالر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّھْم ِإَلى ِصَراِط اْلَع. 

 
 نسرین نواز. د

 عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر

 حزب التحریر یعقد الیوم مؤتمرًا عالمیًا للنساء



 ٥٣العدد /  ١١الصفحة  مختارات 

١١الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
قبول االئتالف الوطني السوري بنشر قوات دولیة في سوریا یكشف أنھ جزء من خطة اإلبراھیمي األمریكیة 

 ألفغنة الحل
 

م قدم األخضر اإلبراھیمي، المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوریا،                   ٢٠١٢/١١/٣٠یوم الجمعة في      
إحاطتھ الثانیة أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة حول األوضاع في سوریا، ومما دعا إلیھ فیھا ھو نشر قوات                       

إن اتفاقیة ملزمة بالنسبة لوقف كل أشكال العنف أمر            : "من خالل مجلس األمن وذلك بقولھ      "  قویة"حفظ سالم   
ضروري، وكما قلت لیس ھناك ثقة بین األطراف، وإن القتال حتى یتوقف فإن نظام رقابة قوّیًا یجب أن                                    

، وال نرى ذلك ممكنًا إال من خالل              "قویة"یوضع، وھذا النظام یمكن أن ینظم من خالل قوات حفظ سالم                      
وخالل ھذه الجلسة أكد الجعفري سفیر سوریا لدى األمم المتحدة على أن سوریا تدعم مھمة                    "...  مجلس األمن 

مبعوث األمم المتحدة األخضر اإلبراھیمي وھي ماضیة باالستمرار في ھذا الدعم، وتتفق معھ على ضرورة                       
م صرَّح   ٢٠١٢/١٢/١ویوم السبت في       ...  إیجاد حل سیاسي شامل في سوریا تشارك فیھ جمیع األطراف                    

المتحدث باسم االئتالف الوطني السوري ولید البنِّي في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع االئتالف في                                
"القاھرة ھذه مواقف ثالثة     "  إن المعارضة قد تقبل نشر مثل ھذه القوة إذا تخلَّى األسد عن السلطة أوالً                               : 

متناغمة ومتوافقة مع الخطة األمریكیة للخروج من األزمة في سوریا، إن دعوة اإلبراھیمي ھذا إلى نشر                                
في سوریا تكشف اللعبة القذرة التي ترید أمریكا أن تلعبھا ھناك، وھي الحل على الطریقة                    "  قویة"قوات سالم   

وإن موافقة االئتالف الوطني السوري علیھا یكشف عن أن                 .  األفغانیة، ویرید اإلبراھیمي أن یلقى ربھ بھا            
. ھناك موافقة مسبقة منھ وسریة على كامل خطة اإلبراھیمي للحل، وعلى ھذا األساس تم اإلعالن عن إنشائھ                     

وھذا الحل یقوم على إیجاد حاكم بدیل عن بشار، وقد یكون ریاض حجاب أو ریاض سیف أو من ھو على                                
، وإیجاد بدیل عسكري یشكل الذراع العسكریة الجدیدة، ویكون متمثًال بالمجلس                        )كارزاي جدید  (شاكلتھما   

وحیث إن ھذا المجلس لیس موثوقًا أنھ یستطیع              .  العسكري األعلى الذي سیشكل نواة الجیش الوطني الجدید            
بمفرده حسم المعركة مع الثوار ذوي التوجھ اإلسالمي والذین یمثلون رأي الغالبیة العظمى من المسلمین                                

لتأخذ الدور نفسھ   "  قویة"وتوجھھم؛ لذلك طالب اإلبراھیمي في خطتھ بإرسال قوات حفظ السالم، وبأن تكون                  
وھي قوات  "  إیساف"الذي أخذتھ في أفغانستان، حیث عاثت بالمسلمین ھناك قتًال وفسادًا وتضلیًال، تحت اسم                   

متعددة الجنسیات، أغلبھا من حلف شمال األطلسي، وأغلب ھذه القوات أمریكیة، وشكلت بموجب قرار أممي                     
. إلحالل السالم في أفغانستان، وتحت ھذا الشعار قاموا بمحاربة اإلسالم بحجة محاربة التطرف واإلرھاب                         

 .وھذا تمامًا ما ترید أمریكا أن تفعلھ في سوریا مع فارق أنھا لن تقوم بھ بنفسھا، بل بواسطة عمالئھا
 

إننا في حزب التحریر نحذر المسلمین من ھذه الخطة، وھذه الدعوة إلى                    :  أیھا المسلمون الشرفاء في سوریا       
. نشر القوات، ونحذر أعضاء االئتالف وأعضاء المجلس العسكري األعلى من قبول ھذه الخطة أو ھذه الدعوة                 

إن أمریكا، التي تمد لبشار مدًا، تعد العدة ألن تفعل بكم األفاعیل، وتعمل لكي تستخدم فریقًا من المسلمین ضد                       
فالقوات الدولیة األممیة ھي أدوات بید الدول الكبرى وعلى رأسھا أمریكا، وھي تفرض عند فشلھا في                      .  فریق

وإن المطالبة بالقوات الدولیة      .  فرض عمالئھا على رأس الحكم، وھذا تمامًا ما حدث مع أمریكا في سوریا                       
 .واالستعانة بالدول الغربیة یجب أن ترقى إلى تھمة الخیانة العظمى هللا ولدینھ وللمسلمین

 

لقد أثبتم في محطات الثورة السابقة صبركم وإیمانكم واعتمادكم              :  أیھا المسلمون المرابطون في شامنا الحبیبة        
 ٣٨التتمة صفحة  على اهللا وحده ال سواه، ولقد كان وعیكم كافیًا لفضح الدابي وكوفي واإلبراھیمي الذي ال 
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 بیان صحفي
 مجزرة حلفایا إدانة جدیدة للعالم المتحّضر بالوقوف مع العصابة الحاكمة، وتأكید على سقوط الرأسمالیة

 
في عملیة ملؤھا النذالة والخسة واالنھیار من عصابة الحكم في سوریا، قام بشار بإعطاء التعلیمات الدقیقة                             
والمباشرة بضرب المخبز في بلدة حلفایا بریف حماة الصامدة، حیث یتجمع مئات المدنیین جّلھم من النساء                            
واألطفال والعجائز للحصول على لقمة تسد الرمق بعد أن منع عنھم ھذا المجرم كل أسباب الحیاة، حتى                                    
الطعام، فلما ھرعوا للفرن للحصول على رغیف خبز بعد انقطاع أسابیع كان نظام اإلجرام لھم بالمرصاد                              

التي ال ُیضرب بھا إال العدو، فحصدت أرواح أكثر من تسعین شھیدًا وتسببت                          )  المیغ(بالطائرات الحربیة     
. بعاھات وجراحات لمئات آخرین، في وقت ُمنعت عنھم أیة مساعدات طبیة وكل األدویة والمعونات اإلنسانیة                  

ولم یكتِف الذئب المتوحش بشار بذلك بل تابع مسلسل إجرامھ باستعمال األسلحة الكیماویة حیث ألقى قنابل                             
غازات سامة على أحیاء في حمص تسببت بشلل لألعصاب وعمى واختناق وھستیریا مما نتج عن ذلك                                    
استشھاد العشرات، بینما الكثرة الباقیة تفتقد ألقل القلیل من األدویة والمعالجات الطبیة التي منعھا عنھا النظام                      

 .المجرم نتیجة لحصار خانق غیر مسبوق مازال مستمرًا على حمص الصابرة
 

یتزامن ھذا مع تكشف األخبار عن وجود خبراء روس یقومون بأنفسھم باإلشراف على دقة استعمال ھذه                                
األسلحة الفتاكة، سواء صواریخ السكود أم األسلحة الثقیلة األخرى التي لم یستطع الثوار استعمالھا عندما                               

استعمال النظام السوري لألسلحة الكیماویة یعتبر انتحارًا           "غنموھا، وما تصریح المجرم اآلخر الفروف بأن            
 .إال دلیًال على علمھ بما یقوم بھ ربیبھ المجرم في دمشق ومحاولة للتمویھ على ما یفعل" سیاسیًا

 

 :أیھا المسلمون الصابرون في سوریا الشام
 

َصَمت العالم الغربي كلھ بقیادة أوباما َصْمت األموات وھو یسمع ویرى ماذا یفعل مجرم العصر بشار                                         
وأعوانھ، وكیف یقتل شعبًا آمنًا بشكل لم یذكر لھ التاریخ مثیًال، وھذا الغرب المتشدق بحقوق اإلنسان والحفاظ                     
على البیئة وحبھ للحیوان، سقط في َوْحل أكاذیبھ بدعم النظام في سوریا من جھة وبصمتھ وتأییده بھذا الصمت                    

فلم یبَق لكم بعد ذلك      .  بل إنھ یكافئ ھذا السفاح بإبقائھ في الحكم رغم كل إجرامھ وكل إفساده               .  من جھة أخرى  
أیھا األحرار إال االلتجاء أكثر إلى اهللا تعالى، وإخالص النیة لھ، ونبذ كل مال وسالح مشبوه، ونبذ كل والء                             
سوى الوالء المطلق لرب العالمین، والثبات على وعد اهللا باستخالفكم في األرض إن نصرتموه وحده، في                             

واعلموا أن اهللا یسمع ویرى،       .  دولة الخالفة القادمة التي ینتظركم شرف إقامتھا في شامكم، عقر دار اإلسالم                
َوَلا َتِھُنوا َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم         .  وسیقصم ھؤالء الجبابرة الذین سیسقطون مع سقوط سفاح سوریا بإذن اهللا                     

 ِإْن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُھ َوِتْلَك اْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن النَّاِس َوِلَیْعَلمَ                *  اْلَأْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن      
 .َوِلُیَمحَِّص اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَیْمَحَق اْلَكاِفِریَن* اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَیتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَھَداَء َواللَُّھ َلا ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن 
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 الخالفة ھي البدیل الوحید عن األنظمة الفاسدة والحكام الفاسدین
 "مترجم"

 
إّن غضب المسلمین على الخونة في القیادة الباكستانیة المدنیة والعسكریة لم یسبق لھ مثیل، فبالنسبة للبؤس                            
االقتصادي، فنحن نكابد األمّرْین لتوفیر الوقود والطاقة والغذاء والوظائف والرعایة الصحیة والتعلیم، أما                            
بالنسبة للسیاسة الخارجیة فعنوانھا الذل، حیث صفعت أمریكا قواتنا المسلحة على وجھھا، في أبوت أباد وفي                      
صاللة وغیرھا، في حین نتكبد خسائر جسیمة في األرواح والممتلكات بسبب حرب أمیركا، والجنرال كیاني                      
والرئیس زرداري وأتباعھما عملوا على شل بلدنا، على الرغم من وفرة مواردھا المادیة، وعلى الرغم من أّن                   
قواتنا المسلحة قویة، وشعبنا شعب نبیل وذو حیویة ونشاط وممن یحبون اهللا سبحانھ وتعالى ورسولھ صلى اهللا                   

 .َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َبدَُّلوا ِنْعَمَت اللَِّھ ُكْفًرا َوَأَحلُّوا َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَواِر: علیھ وسلم، قال اهللا سبحانھ وتعالى
 

وال یبدو أّن ھناك انفراجًا قریبًا، فاالنتخابات الوشیكة لیست إال لجلب بعض الوجوه الجدیدة إلى جانب بعض                         
ولكن السبب الحقیقي للبؤس واإلذالل الذي یعیش فیھ الناس ھو النظام الرأسمالي الدیمقراطي                  .  الوجوه القدیمة 

المطبق حالیا، وسوف یظل ھذا البؤس ما بقي ھذا النظام، وكما ھو الحال في الدیكتاتوریة، فإّنھ یتم إنتاج                                  
ومثل الدیكتاتوریة، فإّن السیادة في الدیمقراطیة للشعب،           .  الفساد والبؤس واإلذالل من قبل الدیمقراطیة نفسھا          

فھو الذي یحدد ما ھو الصواب وما ھو الخطأ، ولیست السیادة فیھا هللا سبحانھ وتعالى، وذلك لخدمة مصالح                            
شخصیة ألفراد یعرفون أّنھ بمجرد انتخابھم في النظام الدیمقراطي فإّنھ یمكنھم سن القوانین التي تخدم                                       

المالیین من الروبیات لیصبح ممثال من خالل االنتخابات، وھذا                       "  باستثمار"مصالحھم، وأي فاسد یقوم            
سیعود علیھ بالنفع المادي الكبیر، واالنتخابات لیست لرعایة مصالح الشعب ولكنھا الطریقة                              "  االستثمار"

 .العملیة للعناصر الفاسدة لرعایة شؤونھم وشؤون المستعمرین من الذین اختارھم للحكم
 

إّنھا الدیمقراطیة التي تسمح للمستعمرین بالدخول من الباب الخلفي لبالدنا لتأمین مصالحھم وتقویض بالدنا،                       
وذلك ألّن السیادة التشریعیة تكمن في أیدي المجالس المنتخبة، والمستعمرون یسیطرون على النظام من أجل                      
استغالل البلد وموارده، بینما في الدكتاتوریة، فإّنھ یجب على المستعمرین حمایة الدكتاتور وحاشیتھ من أجل                       
جعل القوانین والسیاسات التي تخدم مصالحھ، وفي الدیمقراطیة، فإّن العمالء من الحكام والسیاسیین یقومون                      
بتأمین الشيء نفسھ، لذلك، فإّنھ من خالل الدیمقراطیة، یتم سن القوانین لتنفیذ السیاسات االستعماریة، سواء في            
االقتصاد أو السیاسة الخارجیة أو التعلیم أو أي مسألة أخرى، والتعدیل السابع عشر للدستور الباكستاني ھو                          

عمالء أمریكا من جرائمھم      "  تطھیر"مثال على تأمین حرب أمیركا، وقانون المصالحة الوطنیة ھو من أجل                   
السابقة قبل أن یأتوا للحكم الرتكاب المزید من الجرائم، والتعدیل على المادة العشرین من الدستور ھو لجمع                         
جمیع أعضاء األحزاب السیاسیة على ما یتماشى مع سیاسات عمالء أمیركا، وھذه لیست سوى ثالثة أمثلة في                    
قائمة طویلة من األمثلة، وھذه ھي الطریقة التي یتبعھا كیاني وزرداري وزمرتھم في خیانتھم المستمرة                                   
لإلسالم والمسلمین من خالل القانون في الماضي، أما بالنسبة للمستقبل، فإّنھ في الدیمقراطیة، یتم تغییر                                   

 .الوجوه ولكن یبقى الفساد مستمرا
 

 !أیھا المسلمون في باكستان
والعدید من االنتخابات في ظل        »ال ُیلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین        «قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم          
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ھذا النظام الدیمقراطي لن تغلق األبواب أمام البؤس والذل، حیث ُیسمح للحكام والبرلمانیین المنتخبین بسن                           
أحكام اهللا سبحانھ وتعالى، لذلك فإّنھ یجب علینا أن ندیر ظھورنا                  مئات القوانین والسیاسات التي تنتھك علنا           

بعیدا عن النظام الدیمقراطي الفاسد، فھو النظام الذي یفّرخ الحكام الفاسدین والقوانین الفاسدة، كما لو كانت                            
ففي الدیمقراطیة، فإّن الخونة یستعبدون اآلخرین من          .  مصنعا، تماما كما أدرنا ظھورنا بعیدا عن الدكتاتوریة          

أجل تلبیة أھوائھم ورغباتھم الخاصة ومصالح أسیادھم المستعمرین، ویتم تجاھل كتاب اهللا سبحانھ وتعالى                            
َوَأِن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َوَلا َتتَِّبْع             :  وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، واهللا سبحانھ وتعالى یقول                 

 .َأْھَواَءُھْم َواْحَذْرُھْم َأْن َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اللَُّھ ِإَلْیَك
 

لن نجد الرخاء واألمن إال بعد أن نخلص أنفسنا من الدیمقراطیة ونطبق اإلسالم من خالل تطبیق نظام الحكم                         
فیھ وھو الخالفة، فالخالفة وحدھا التي تغلق الباب في وجھ المستعمرین وعمالئھم، وھي التي تفرض الدستور               
والقوانین المستنبطة من القرآن والسنة وما أرشدا إلیھ فقط، لذا فإّن الرجال والنساء من المنتخبین في مجلس                         
األمة لن تكون من صالحیاتھم سن القوانین، بل عملھم سیكون المشورة ومحاسبة الحكام على أساس اإلسالم،                    
في ظل نظاٍم السیادُة فیھ هللا سبحانھ وتعالى وحده، وال یحق للخلیفة فیھ تطبیق أي قانون غیر القوانین                                            

 .المستنبطة من أوامر اهللا سبحانھ وتعالى ونواھیھ
 

وھكذا، فإّن الخالفة وحدھا التي سترفع عنا البؤس والفساد واإلذالل، الحكام ال یسنون فیھا القوانین بل                                       
یخضعون ھم لقوانین اهللا كما جمیع الرعایا، وإّنھ في ظل الخالفة یتم تقدیر الثروات الشخصیة للوالة عند                                 

عن ذلك مما اكتسبوه في فترة حكمھم عندما تنتھي فترة والیتھم،               -إن حصل -تقلیدھم الحكم، ویتم أخذ ما یزید        
وسیرفع عنا اإلسالم معاناة نقص الطاقة الكھربائیة والغاز والدیزل والكیروسین والبنزین، وذلك ألّنھ في نظام                  
الخالفة، فإّن الممتلكات العامة والتي تشمل الوقود والطاقة ال یجوز خصخصتھا، بل الناس ھم أصحاب ھذه                         
الممتلكات الفعلیون، ودور الدولة ھو فقط تمكین الناس من االستفادة منھا، لذلك فإّن الخالفة لن تقوم باستغالل                     

كما ستغیثنا الخالفة من مشقة        .  ھذه الممتلكات العامة لمصلحة خاصة، بل تضمن استفادة المجتمع بأسره بھا                 
الضرائب التي شلت الناس في ظل النظام الحالي، وستطلق سراحنا من عبء الدین الخارجي، في حین                                     
ستطلق الخالفة العنان أمام الناس الستثمار الموارد الضخمة في البالد، ففي اإلسالم، فإّن اهللا سبحانھ وتعالى                       
ھو الذي یقرر مصادر الدولة، وال تفرض الضرائب على الفقراء، واإلسالم لھ نظامھ الفرید في تحصیل                                  
اإلیرادات، بما في ذلك اإلیرادات من الممتلكات العامة، مثل الغاز والنفط والنحاس والذھب، واإلیرادات من                       
الزراعة مثل  العشر والخراج، واإلیرادات من الصناعة، ومن خالل الزكاة على عروض التجارة، أما بالنسبة                  
للسیاسة الخارجیة، فإّن الخالفة تقطع جذور الھیمنة األجنبیة على المسلمین، ألّنھا ستقطع العالقات مع الدول                      
الكافرة المحاربة فعال، وسیتم إغالق سفاراتھا والقواعد العسكریة التابعة لھا ومساكن المنظمات العسكریة                           
الخاصة بھا، وسوف ُیمنع االتصال مع مسؤولیھا العسكریین والسیاسیین، وبدال من االعتماد على الكفار في                       
السالح والبضائع، فإّن الخالفة ستعمل على توحید جمیع البلدان اإلسالمیة في دولة واحدة، وستقیم عالقات مع                  

وھذه لیست   .  الدول غیر المحاربة لتسھیل حمل الدعوة اإلسالمیة إلیھا، وستعمل على عزل الدول المحاربة                      
 .سوى بعض األمثلة التي أعدھا حزب التحریر للتطبیق منذ اللحظة األولى إلقامة الخالفة إن شاء اهللا

 
یجب أن نوجھ كل جھودنا لتطبیق نظام الحكم في اإلسالم وإقامة دولتنا، دولة الخالفة، ویجب علیكم جمیعا                            

 ٣٨التتمة صفحة  الوقوف مع إخوانكم وأخواتكم من حزب التحریر في جمیع أنحاء العالم، نحو العمل الجاد 

 الخالفة ھي البدیل الوحید عن األنظمة الفاسدة والحكام الفاسدین
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 بیان صحفي
 قضیة اختطاف الناطق الرسمي لحزب التحریر في باكستان

 عائلة الناطق نفید بوت تطالب باإلفراج الفوري عنھ
 "مترجم"

 
 السالم علیكم،

 
مرَّ اآلن أكثر من سبعة أشھر على اختطاف نفید بوت، وقد مر علیھ شھر رمضان المبارك وعیدان، ومع ذلك                     
فقد كان حكام باكستان أكثر قسوة ولم یتأثروا، فلم یراعوا حرمة لشھر رمضان أو احترامًا للعیدین، ولكم أن                          

 .تتخیلوا كیف كان أثر غیاب نفید بوت خالل ھذه المناسبات على عائلتھ وأطفالھ
 

نذر المھندس نفید بوت حیاتھ للعمل إلقامة الخالفة، وھو نظام الحكم في شریعة اهللا سبحانھ وتعالى، ونبیھ                               
محمد صلى اهللا علیھ وسلم، وكل من یعرف أو التقى بنفید بوت، یعرف جیدا أّنھ اقتصر كفاحھ على الصراع                         
الفكري والكفاح السیاسي، وأّنھ كان یقوم بكفاحھ إلعالء شأن اإلسالم بالعمل مع حزب سیاسي یعمل إلقامة                           
الخالفة، وھو یعتبر أّن استخدام القوة المادیة في إقامة دولة الخالفة یخالف طریقة رسول اهللا صلى اهللا علیھ                           
وسلم، ویعرفون أیضا أّنھ لم یكن یخشى في اهللا أحدا لرفع صوت الحقیقة حتى في ظل الظلم القائم في البالد،                          
وخالل ذلك واصل نضالھ باستخدام الخطاب بقوة الحجة والقلم فقط، وقد تم اختطاف نفید العامل لإلسالم على                     
ید بلطجیة النظام قبل سبعة أشھر ومن أمام أطفالھ األبریاء، وال أحد یعرف مكان وجوده لغایة الیوم، وعالوة                       
على ذلك، فقد استھدفوا عائلتھ بالتھدید والوعید حتى یلتزموا الصمت، فقد قام البلطجیة بمطاردة ابن شقیقھ                            
مستخدمین عدة مركبات في شوارع العاصمة إسالم أباد، وأطلقوا علیھ النار من بنادقھم، ومن ثم داھموا منزل               

 .ابن شقیق آخر لھ، دون مراعاة حرمة وجود نسائھم واألطفال الصغار
 

ونحن، عائلة نفید بوت نعّبر عن مشاعر الغضب على ھذا الوضع الراھن، ونقول للذین یھتمون بشأن الناس                         
إنَّھ ال یجوز لھم السكوت عن ھذه الجریمة الكبیرة التي تستھدف العاملین إلعادة حكم اهللا في األرض، وخطف                  

ھل محاسبة الحكام على فسادھم       :  رجل مثل نفید بوت لشھور عدة، ونتوجھ بالسؤال إلى لجان حقوق اإلنسان                
وقراراتھم الخاطئة جریمة كبیرة إلى حد عدم تمكین المرء من تعیین حتى محام لنفسھ؟ ونقول للخونة في                                
القیادة العسكریة والسیاسیة، أال یخافون اهللا؟ أال یعلمون بأّن الحیاة الدنیا قصیرة، وأنھم سیسألون أمام اهللا على                    

 !أعمالھم؟ وھل یعتقدون أّن اختطاف نفید بوت سیمنع عودة دین اهللا سبحانھ وتعالى إلى الحكم؟
 

نؤكد بكل قوة أّن تضحیات نفید بوت والظلم الذي واجھھ جعل الناس الذین یعرفونھ ویحبونھ، أكثر تصمیما                            
 ٣٨التتمة صفحة  على العمل من أجل إقامة الخالفة، ونحن كذلك نقف بمزید من التصمیم والقوة مع العاملین 
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة باكستان



 ٥٣العدد /  ١٦الصفحة  مختارات 

١٦الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 مقابالت مع أھالي المعتقلین من حزب التحریر في أوزباكستان
 

 المقابلة الثالثة
 

 !"إلى متى یستمر ھذا العذاب؟"
 

 سلسلة من المقابالت التي أجریت مع أھالي شباب حزب التحریر
 الذین ما زالوا یعذبون في سجون أوزبكستان بأمر من الطاغیة إسالم كریموف

 

 :زوجة أحد شباب حزب التحریر تروي لنا قصة زوجھا واسمھ مضامین فتقول
 

م عمل   ١٩٨٩م، لدینا ثالثة أبناء، في عام              ١٩٦٦ولد زوجي ناظیف مضامین في الثاني من أكتوبر لعام                    
م أصبح   ١٩٨٩زوجي بائعا في مجلة، وفي أیام االستقالل عمل بتجارة خاصة، في الشھر الثامن من عام                               

عضوا في حزب التحریر وبدأ ینشط في األعمال الدعویة مع الحزب، وفي الیوم األول من شھر أكتوبر لعام                         
. م وكان أول یوم في رمضان عند حملھ للدعوة تم اعتقالھ من قبل عناصر وزارة الداخلیة األوزبیكیة                        ١٩٩٩

وفي الشھر الخامس من العام نفسھ تم       .  م تم حكمھ بالسجن لمدة ثماني سنوات    ٢٠٠٠وفي الشھر الثاني من عام 
 .في مدینة كرشي، وبقي في ھذه المستعمرة ثماني سنوات ٥١نقلھ ضمن مجموعة إلى مستعمرة رقم 

 

في .  خالل ھذه الفترة تمكّنا من زیارتھ مرة كل ستة أشھر، وبعدھا بفترة سمح لنا بزیارتھ مرة كل ثالثة أشھر                       
. كل مرة زرناه فیھا كان یحكي لنا عن صنوف العذاب واإلھانة واالستھزاء التي یتعرضون لھا في ھذا المكان                   

 .لقد أعلموه بأن علیھ االنصیاع إلى أوامر وقوانین السجن الداخلیة، وأن علیھ أن ال یصلي مطلقا
 

ومن أجل أن ُیعدوه ببعض األمراض الساریة الموجودة في السجن كاإلیدز أو الزھري أو السل تم وضعھ في                       
غرف یتواجد فیھا معتقلون یحملون مثل ھذه األمراض الخطیرة، فأجبر على النوم بجانبھم واألكل معھم                                 

 .واستخدام أوعیتھم وأغراضھم
 

م أنھى محكومیتھ الثماني سنوات ولكن تم تلفیق تھمة لھ وتمدید مدة المحكومیة                 ٢٠٠٧وفي شھر دیسمبر عام     
لثالث سنوات أخریات، وتم نقلھ لسجن تشرتشیك الواقع في ضواحي طشقند، وخالل مدة محكومیتھ في ھذا                         
السجن استمر التعذیب واستمرت اإلھانات ما أسفر عن أن إحدى سیقانھ ُشّلت وتم نقلھ إلى سنغوروود                                        

 .وھناك تلقى العالج) مصّحة للمعتقلین في طشقند(
 

وفي فترة العالج ھذه تم إلصاق تھمة          .  في أوقات تلقیھ العالج تعاملوا معھ بشكل قاس وعنیف وبدون إنسانیة              
جدیدة لھ لیتم تمدید محكومیتھ لثالث سنوات وستة أشھر أخریات، وتم نقلھ بعد التمدید إلى مدینة كرشي                                    

 .٣٣مستعمرة تشایخلي رقم 
 

في كل مرة نزوره    .  وبعد سلسلة من التمدیدات لمدة محكومیتھ فإن زوجي قد فقد األمل في الخروج من السجن                
فیھا یشكو فیھا ھذه التمدیدات، إنھ شدید الحنق على الدیمقراطیة وأدعیائھا الذین یتباھون بالحریات، أین ھي                        

 حقوق اإلنسان التي یتباھون فیھا؟ من یحمون ولمن یلقون باال؟
 

في سجون أوزبكستان یقبع آالف المسلمین الذین یعذبون ویعدمون، ھل یوجد خالص لھذه المآسي واآلالم؟ إننا       
 !ال نعلم لمن نتوجھ من أجل العون؟ لمن نحكي عن مشاكلنا؟

 

 عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر والمتحدث عن المناطق الناطقة بالروسیة: أعده
 م     ٢٠١٢/١٢/١٠الموافق  ١٤٣٤من محرم  ٢٦      



 ٥٣العدد /  ١٧الصفحة  مختارات 

١٧الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي
 حزب التحریر یدعو المسلمین إلى نبذ حسینة وخالدة واإلطاحة بالنظام الدیمقراطي الذي یفّرخ مثل ھؤالء العمالء

 "مترجم"
 

نّظم حزب التحریر خطابات عامة بعد صالة الجمعة الیوم خارج مساجد عدة في أنحاء مختلفة من مدینة دكا، حیث قام                        
الخطباء بفضح تبعیة حسینة وخالدة للھند والوالیات المتحدة، ودعوا الشعب إلى اإلطاحة بالنظام الدیمقراطي الذي                              
یفّرخ مثل ھؤالء العمالء، وقال المتحدثون أّنھ من أجل منع إعادة إقامة الخالفة واحتواء نمو الصین، تستخدم زعیمة                            
الصلیبیین أمریكا الحكام العمالء لضمان تابعیة بنغالدش للوالیات المتحدة والھند، وعلى مدار السنوات األربع                                       
الماضیة، تعاونت حكومة حسینة مع األمیركیین والھنود في تنفیذ ھذا المخطط الشریر من خالل تصرفاتھا العدیدة التي                    
ألحقت ضررا بالبالد، كما أّن قائدة تحالف المعارضة، خالدة ضیاء، ال تختلف عن حسینة في تبعیتھا لإلمبریالیین،                               

 .حیث أكدت خالدة على أّنھا ستستمر في السیاسات الغادرة نفسھا إذا شكل حزبھا والتحالف معا الحكومة
 

وقال المتحدثون أّن حسینة وخالدة من منتجات النظام الدیمقراطي ذاتھ الذي یفّرخ الحكام أنفسھم الذین تسببوا في                                    
المعاناة الكبیرة للشعب بسبب عمالتھم ألسیادھم في العواصم األجنبیة، فحكموا البالد بالظلم والخیانة لشعوبھم، ولم                              
یعرف المسلمون النظام الدیمقراطي حتى وصل االستعمار، حیث رّسخ االستعمار الدیمقراطیة في البلدان اإلسالمیة                         

، وكان ذلك بالتزامن مع تنصیب الحكام العمالء في السلطة، إذ إنھ من األسالیب االستعماریة                                )دول العالم الثالث    (
األكثر تضلیال جعل الناس یعتقدون بأنھم ھم من ینتخبون الحكام بأنفسھم، بینما في الواقع فإّن ھؤالء الحكام ھم من                                  
الموالین لإلمبریالیین، وھذا ھو الحال في بنغالدش، حیث أصبح قادة حزب رابطة عوامي من الذین كانوا عمالء                                   
لبریطانیا حكاما بعد االستقالل، وفیما بعد أصبح ضیاء الرحمن، عمیل الوالیات المتحدة حاكما للبالد، وبعده أرشاد                              
الذي أصبح حاكما للبالد بدعم من بریطانیا والھند، وبعد سقوط أرشاد، وبرعایة أمریكیة وبریطانیة وھندیة جرت                                 

التي تمخض عنھا تنصیب خالدة وحسینة على التوالي، ومنذ ذلك الحین تم التناوب على                           "  االنتخابات الدیمقراطیة  "
 .السلطة بینھما بالتعاون مع األحزاب الرئیسیة الحلیفة لھما

 

وأخیرا دعا المتحدثون الناس إلى نبذ حسینة وخالدة وإسقاط الدیمقراطیة وإعادة إقامة دولة الخالفة، التي ستأخذ على                          
عاتقھا رعایة شؤون الناس بإخالص وكفاءة، حیث ُیحكم فیھم بالعدل واألمانة، وسوف یتم إخراج الوالیات المتحدة                             
وبریطانیا والھند من بالد المسلمین، وسیتم إنھاء سیطرتھم على البالد وأمنھا ومقدراتھا العسكریة إلى غیر رجعة بإذن                      

 .اهللا
 

 

 المكتب اإلعالمي 
 لحــزب التحـــریر

 في والیة بنغالدش  
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 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة بنغالدش



 ٥٣العدد /  ١٨الصفحة  مختارات 

١٨الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
 بیان صحفي

 
 ...الرصاص لن ینقذھم

 المسلمون ینبذون حسینة وخالدة والنظام الدیمقراطي ویطالبون بالخالفة
 "مترجم"

 
أمرت حكومة حسینة الشرطة بإطالق الرصاص المطاطي على المتظاھرین، وقد أصیب شخص واحد في                          
صدره واعتقل العشرات من المسلمین، وذلك لتفریق المئات من الذین شاركوا في المسیرة التي نّظمھا حزب                       
التحریر الیوم خارج النادي الصحافي الوطني في دكا، حیث نّظم الحزب مسیرة للتعبیر عن رفض الشعب                             
لحسینة وخالدة، عمالء الوالیات المتحدة والھند والنظام الدیمقراطي، وھو النظام الذي یقوم بتفریخ مثل ھؤالء                  

" العمالء مرفوضون "و  "  حسینة وخالدة مرفوضتان  "العمالء، وقد ردد المشاركون في المسیرة شعارات مثل            
 ".الشعب یرید الخالفة"و " الدیمقراطیة مرفوضة"و 
 

بعد سماع مؤسسي النظام الكافر لھذه الشعارات ارتعدت فرائصھم فلجأوا إلى استخدام القوة بوحشیة، كوسیلة                    
لحمایة ھذا النظام، وھذه الوسیلة ھي بالضبط مثل وسائل سادة ھذا النظام، الوالیات المتحدة وبریطانیا والھند،                   

 .من الذین یطلقون العنان للعنف ضد المدنیین األبریاء العزل لتحقیق أھدافھم الشریرة في جمیع أنحاء العالم
 

لقد أدرك نظام الحكم الكافر أنھ على الرغم من ظلمھ، فإن دعوة الخالفة قد وصلت إلى قلوب وعقول الناس،                         
وقد وصلت إلى نقطة ال رجعة عنھا، لذلك فإن النظام یتصرف بطرق یائسة إلسكات الشعب، ونحن في حزب                    
التحریر نؤكد للنظام بأنھ لن ینجح، بل على العكس من ذلك فإن ظلمھ سیعزز من عزیمة الشعب، وسیزید من                      
جھود العاملین لتحقیق سقوط ھذا النظام بعون من اهللا سبحانھ وتعالى، وسیتم إقامة دولة الخالفة قریبًا بإذن اهللا                    

 .سبحانھ وتعالى، التي ستحاسب حراس ھذا النظام بأشد العقاب
 
ُھ َوِنْعَم اْلَوِكیُلللَّالَِّذیَن َقاَل َلُھْم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم ِإیَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا ا 

 
 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر

 في والیة بنغالدش

 ٠٢/٢-١٤٣٤: م             رقم اإلصدار ٢٠١٢/١٢/٢٩        ١٤٣٤من صـفر  ١٥

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة بنغالدش



 ٥٣العدد /  ١٩الصفحة  مختارات 

١٩الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 
یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتُخوُنوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن 

  
في اآلونة األخیرة، تعاظم االھتمام الدولي بترتیب البیت السوري لما بعد األسد حیث تم إعادة ترتیب وضع                            

لیكون واجھة إسالمیة عن        "  االئتالف الوطني السوري     "المجلس الوطني السوري، وتم إنشاء ما یسمى بـ                 
ومؤخرًا، تم في         .  المجلس الوطني العلماني، وواجھة سیاسیة تدیر مرحلة ما بعد األسد االنتقالیة                                          

لتكون ذراع االئتالف الوطني لیجعل أوضاع الثورة على            "  قیادة األركان العسكریة   "م تشكیل    ٢٠١٢/١٢/٠٩
جماعات "وعن ھذا األخیر ذكرت رویترز أن               .  ولیكون نواة الجیش السوري الجدید         ...  األرض تستقر لھ    

عضوًا، وذلك خالل      ٣٠معارضة سوریة مسلحة انتخبت في اجتماع بتركیا الجمعة، قیادة موحدة تتألف من                    
" قیادة األركان العسكریة   "وجاء في الخبر أن تركیبة         ."  محادثات حضرھا مسؤولون أمنیون من قوى عالمیة         

 .المعارض الذي شكل في قطر الشھر الماضي برعایة غربیة وعربیة" االئتالف الوطني"ھذه تشبھ تركیبة 
 

إن ھذا االھتمام الدولي المتعاظم یشیر إلى تحسس الغرب من قرب سقوط النظام السوري لذلك تشھد المنطقة                       
وما ذلك إال لخوف الغرب      ...  تسارعًا في االجتماعات والمؤتمرات والتصریحات وإنشاء المجالس واالئتالفات         

أما األول فھو اشتداد المعارك في العاصمة دمشق وریفھا والتضییق على النظام             :  وعمالئھم من أمرین بارزین   
بمحاصرة المطار ومنع حركة المالحة فیھ، ما یشیر إلى تھدید النظام تھدیدًا حقیقیًا یؤذن بقرب سقوطھ كما                            

التكاتف في ھذه المرحلة الحاسمة ألن الموضوع دخل إلى               : "تحسس ذلك نبیل العربي وكالمھ عن ضرورة          
وأما األمر الثاني فھو انتشار الحالة اإلسالمیة في          ".  بدون مبالغة دخلنا في المراحل النھائیة      : "، مضیفاً "دمشق

الثورة حتى أصبحت تغطي كامل المشھد الثوري میدانیًا، حیث بدأ المجتمع الدولي یرى رایة العقاب ترفرف                       
أنھ رأى العلم األسود       "  فرانس برس  "على األبنیة العسكریة التي یتم السیطرة علیھا كما أفاد مراسل وكالة                      

ویعزز ھذا الكالم تصریح مساعد المتحدثة          .  للكتائب اإلسالمیة یرفرف فوق األبنیة التي تم االستیالء علیھا               
وجود ھذه المجموعات المتطرفة في سوریا یشكل بالنسبة لنا مصدر               : "باسم الخارجیة األمریكیة مارك تونر      

 ".قلق
 

إن الكافر المستعمر یرید أن یتقاذف ثورتكم ویأخذھا               :  أیھا المسلمون في ثورة الشام ثورة األمة اإلسالمیة              
بعیدًا، وقد ساءه دعاة اإلسالم منكم وأقلقھ رافعو لواء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وأصابھ منكم مقتل لما                         

، ولما نادیتم بكل وضوح أن الخالفة ھي ھدفكم ال مدنیة وال علمانیة وال                      "قائدنا لألبد سیدنا محمد     "صرختم  
دیمقراطیة، فجمع لكم وأتى بأبناء جلدتكم یتحدثون بلسانكم ویقفون یمثلونكم، فیغدق علیھم وعلى أتباعھم ممن                   

فاعلموا أنھ ال    .  أتى بھم األموال الخضراء التي ال ترضي اهللا وال رسولھ، كي تمسك أمریكا أخیرًا بثورتكم                        
یجتمع رضا اهللا ورضا الغرب كما ال یجتمع الحق مع الباطل، فإما أن نبتغي رضا اهللا ونقیم الدین كما أمرنا                             

 ٣٩التتمة صفحة  بإقامة دولة الخالفة الراشدة فننال بھا سعادة الدارین، وإما الخسران المبین في الدنیا 
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٢٠الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي
 الظلم والفساد عقیدة الغرب الكافر ونظامھ الدیمقراطي اآلثم

 

وسیاساتھا "  حكومة المالكي  "تداعت الجماھیر في محافظة األنبار ومدن أخرى من البالد للتظاھر ضد ممارسات                             
المثیرة للجدل، والتي انقدحت شرارتھا على إثر اعتقال قوات األمن حراَس وحمایاِت وزیر المالیة، ثمَّ لم یلبث أن اتسع                      

األنبار ونینوى وصالح الدین، فضًال عّما تداولتھ بعض وكاالت                :  نطاق التظاھرة، والذي تركز في ثالث محافظات           
األنباء عن وفود من بغداد وواسط وبابل وذي قار، لیبلغ مئات األلوف من العراقیین الغاضبین، جاء في مقدمتھم علماء                       

 :دین وشیوخ عشائر ورجال قانون، وعلى الرغم من ھذا التنوع فإنَّ مطالب المتظاھرین لم تكد تخرج عن اآلتي
 

 .إطالق سراح المعتقلین منذ سنین، والنساء منھم على وجھ الخصوص -١
 .إلغاء سیاسة التھمیش واإلقصاء -٢
 .إرھاب التي باتت سیفًا مسلطًا على رقاب الناس) ٤(إلغاء المادة  -٣
 .إیقاف حمالت الدھم واالعتقاالت العشوائیة بفعل المخبر السري -٤
 .إلغاء قانون المساءلة والعدالة سيء الصیت -٥

 

 :أیُّھا األھل في العراق
إن خروجكم وتظاھركم من أجل مطالب مشروعة كھذه، وإصراركم على مواصلة االعتصام لحین تحققھا، لدلیل عافیة                    
ومؤشر على سریان الحیاة في عروقكم وعقولكم؛ ذلك أنھا من أولویات الرعایة الحسنة لشؤونكم ممن ُنصبوا حكامًا                            

َفَلْوَال :  كما في قول ربكم عزَّ وجلَّ        ..  وھو إنما ینبع من تعالیم شرع اهللا تعالى الذي تتشرفون باالنتساب إلیھ                  !  علیكم
، ولكن لتعلموا أنَّ      َنا ِمْنُھمْ َجْیَكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُلوْا َبِقیٍَّة َیْنَھْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اَألْرِض ِإالَّ َقِلیًال مِّمَّْن َأن                          

التي أقامھا الغزاة الكافرون عندما دّنُسوا أرض           "  بالعملیة السیاسیة "سبب شقاءكم وسوء أحوالكم یرجع إلى ما یسمى              
التي انبثق عنھا نظامھم الدیمقراطي العفن، الذي         )  فصل الدین عن الحیاة    (العراق الطاھرة؛ ذلك أنھا قامت على عقیدة           

فضلُّوا ..  آلھة تقضي في الحالل والحرام رغم أنَّ الفساد أضحى طبعًا لھم، واألھواء تحركھم                "  نواب الشعب "جعل من   
َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْھَواءُھْم َلَفَسَدِت        :  مصداقًا لقول اهللا جلَّ وعال       ..  وأضلُّوا، وجرُّوا البالد إلى مھاوي الفشل والتناحر          

ال إلھ إال اهللا،       (عقیدة   :  ، تلك العقیدة البغیضة المناقضة لعقیدتكم السمحاء الناصعة              السََّماَواُت َواْلَأْرُض َوَمن ِفیِھنَّ      
القاضیة بتحكیم شریعة اإلسالم التي جاءت في كتاب اهللا تعالى وُسنَّة رسولھ المصطفى صلوات اهللا                    )  محمد رسول اهللا  

 .وسالمھ علیھ
 

 :أیُّھا المسلمون في العراق
نحن من أمة عظیمة مباركة، جعلھا اهللا سبحانھ خیر األمم، لما اختصت بھ من األمر بالمعروف والنھي عن المنكر،                             

فلیرتفع سقف مطالبكم لإلصرار على تطبیق شرع اهللا           ..  مقیاسھا في الحیاة الحالل والحرام، وغایتھا نوال رضوان اهللا           
تعالى في كل مناحي الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، واحذروا النزول عند تحقیق مصالح آنیة،                              
وفتات ید السیاسیین المغلولة، بل ِجدُّوا واجتھدوا في العمل مع المخلصین لیصل اإلسالم إلى الحكم في ظل نظام خالفة                      

َفَال َوَربَِّك َال ُیْؤِمُنوَن َحتََّى ُیَحكُِّموَك        راشدة على منھاج النبوة، فُترُضوا ربكم وُتخُزوا عدوَّكم وتذوقوا العزة الحقیقیة،                 
 .ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َال َیِجُدوْا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموْا َتْسِلیمًا

 

 المكتب اإلعالمي لـحزب التحریر في والیة العراق
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٢١الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 بیان صحفي
الدیمقراطیات الغربیة الجشعة منھمكة في اْلتھام ثروة البوذیین والمسلمین في میانمار، بینما المتطرفون البوذیون "

 "منشغلون في قتل المسلمین وحرق منازلھم
 :أطلق المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر حملة دولیة لفضح جرائم أربع

، وُفرض علیھم طلب األذون للسفر أو               ١٩٨٢أوًال، تم تجرید المسلمین الروھینجا من الجنسیة البورمیة منذ عام                        
، فقد   ٢٠١٢أكتوبر   /للزواج، وُحظر علیھم التملك والتجارة أو مزاولة األعمال المھنیة، ومنذ نھایة تشرین األول                               

لیعیشوا في مخیمات لالجئین،       ١٠٠.٠٠٠تجددت ھجمات البوذیین علیھم، وقد ُشرد لغایة اآلن خالل ھذا العام حوالي                 
 .إضافة إلى قتل أعداد كبیرة لم یتم إحصاؤھا

ثانیًا، حكومة میانمار تدعم االضطھاد، والمعارضة بقیادة الحائزة على جائزة نوبل للسالم، انج سان سو كي، فشلت                            
. حتى في الكالم عن الضحایا، وھذا الموقف یفضح جانبا من عیوب الدیمقراطیة، وھو عدم قدرتھا على حمایة األقلیات                    

 .فضال على أّن مفھوم األقلیات والذي مصدره الغرب ھو مفھوم یمتھن اإلنسان وحقوقھ
، فال تفعل ھذه الدیمقراطیات شیئًا        "حقوق اإلنسان "ثالثًا، لقد ُفضح نفاق الدیمقراطیات الغربیة التي تغمض أعینھا عن                

 .ھذا من جانب... تجاه اضطھاد الروھینغا وظلمھم، وتشریدھم والھجمات الوحشیة علیھم
ومن جانب آخر فھي تدعم اإلصالحات االقتصادیة في میانمار لھذا النظام الذي ال یقیم لحقوق اإلنسان وزنا، بل یعد                             

 :فقد أغدقت الدیمقراطیات الغربیة على نظام ثین سین المساعدات! اضطھاد الروھینغا وتشریدھم عدًال
سنة، فلما اشتد اضطھاد النظام للروھینغا ُأعلن عن إزالة العقوبات، وأن                  ٢٥كانت ھناك عقوبات على مینامار منذ            •

وُألقیت حقوق اإلنسان وراء ظھور تلك الدیمقراطیات             !  ملیون دوالر من المساعدات         ٨٠البنك الدولي سیبدأ بإرسال      
 .الغربیة

 !وتقدیم مائة ملیون دوالر" ثین سین"ثم زار رئیس االتحاد األوروبي میانمار لتھنئة  •
 !وتم فتح مكاتب لشركات المحاسبة العالمیة، وشركات عالمیة أخرى عابرة للقارات في میانمار •
وأرسلت سویسرا وزیر خارجیتھا لفتح سفارة لھا في میانمار، بینما حضر رئیس وزراء النرویج ورئیس الوزراء                            •

 !الدنماركي شخصیا لفتح سفارات لھم
 

، وأزال  ٢٠١٢نوفمبر  /في الرابع من تشرین الثاني      "  قانون االستثمار األجنبي   "وقد وّقع ثین سین رئیس مینامار على            
 .جمیع الحواجز والحدود أمام الملكیة األجنبیة للثروة في میانمار

 

نحن بالفعل   "رابعًا، المسلمون یفرون في قوارب مكتظة إلى بنغالدش، التي قالت وزیرة خارجیتھا، دیبو موني،                                  
، وقد وصفت منظمة حقوق اإلنسان          "مثقلون بآالف الالجئین الروھینجا في بنغالدش وال نرید المزید منھم بعد اآلن                    

، وطاِلبو اللجوء    "بأسوأ حال مر على عّمال اإلغاثة في أي وقت مضى             "الدولیة حال الذین یعیشون في ھذه المخیمات           
 .الجدد یتم دفعھم إلى عرض البحر لمواجھة الغرق

 :أیھا المسلمون، أیھا المخلصون من أھل القوة في جیوش بالد المسلمین
ُُم ٱلنَّصۡرُ         :  یقول الحق سبحانھ وتعالى      ، لقد انتشر اإلسالم فیما یسمى          ٧٢األنفال    َوِإِن ٱسَۡتنَصُروُكمۡ ِفى ٱلدِّیِن َفَعَلیۡ

اآلن بمیانمار في زمن الخلیفة ھارون الرشید، وكان ذلك عندما لمس الناس عظمة وحقیقة العدل في اإلسالم، وقد                                   
 ُحكمت میانمار باإلسالم لقرون عدة، حتى ضعفت الخالفة، حیث تمكن الكفار من إغراق المنطقة 

 ٣٩التتمة صفحة 
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 تخذل نساءھا" أكبر دولة دیمقراطیة في العالم"الھند 

 )مترجم(
 

عاما متأثرة بجراحھا التي       ٢٣م طالبة طب ھندیة تبلغ من العمر            ٢٠١٢دیسمبر  /كانون األول   ٢٨توفیت یوم الجمعة     
م بعد أن تعرضت العتداء وحشي من قبل عصابة مكونة من ستة رجال قاموا                                   ٢٠١٢/١٢/١٦أصیبت بھا في        

وقد فجرت قضیتھا موجة احتجاجات واسعة في جمیع أنحاء الھند ضد أداء                       .  باغتصابھا على متن حافلة في دلھي          
الشرطة الھندیة وإھمال الحكومة ومواقفھا المتخاذلة تجاه حمایة النساء، ووفقا لقناة الجزیرة فإنھ یتم اغتصاب امرأة                            

وذكرت وسائل اإلعالم أیضا    .  حالة اغتصاب في العام الماضي وحده        ٢٤٠٠٠دقیقة في الھند، وتم اإلبالغ عن          ٢٠كل  
٪ من النساء في دلھي تعرضن للتطاول على أعراضھن، في حین ذكرت صحیفة تایمز أوف إندیا أن                                            ٨٠أن   

 .خالل األربعین عاما الماضیة% ٧٩٢االغتصاب في الھند ازداد بشكل مخیف لیصل إلى 
 

 :وقد علقت الدكتورة نسرین نواز، عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر قائلة
 

للعالم اإلسالمي باعتبارھا النظام األفضل لتأمین كرامة المرأة           "  الدیمقراطیة"بینما تواصل الحكومات الغربیة تصدیر        "
حیث وصلت نسبة االعتداءات     .  وحقوقھا، نجد أن أكبر دولة دیمقراطیة في العالم فشلت فشال ذریعا في حمایة النساء                    

على النساء مستویات فظیعة، وكان لتھاون الشرطة في حمایة كرامة النساء وعدم مباالة الحكومة في ضمان أمنھن أثر                     
في تقلیل قیمتھن والذي تجسد في بولیوود وصناعة الترفیھ واإلعالنات والمواد اإلباحیة التي یقرھا النظام الھندي                                  
العلماني الدیمقراطي اللیبرالي، والذي تعامل مع المرأة كدمیة تلبي رغبات الرجال مما أفسد المجتمع، وسوغ لألفراد                         
الجري وراء رغباتھم الجسدیة وروج للعالقات خارج إطار الزواج، مما قلل من االشمئزاز الذي یشعر بھ كثیر من                              

لھذا فإن الدیمقراطیة اللیبرالیة العلمانیة التي یعیش فیھا نصف الشعب في خوف                      .  الرجال نحو انتھاك كرامة المرأة       
 ".لیست النموذج األمثل للعالم اإلسالمي

 

فإن .  إن تطبیق اإلسالم بشكل شامل من قبل نظام الخالفة سیقدم نموذجا قویا ونھجا سلیما للحفاظ على كرامة المرأة                          "
اإلسالم یرفض الحریات اللیبرالیة ویعزز مفھوم التقوى داخل المجتمع، وستطبق دولة الخالفة نظامًا اجتماعیا شامًال                        

فإنھ یحظر نشر الفاحشة في المجتمع ویجّرم             .  ینظم العالقة بین الرجل والمرأة على أساس التقید باألحكام الشرعیة                  
جمیع أشكال استغالل أنوثة المرأة، ویحفظھا بالزي الشرعي، ویوجب الفصل بین الجنسین، ویحظر العالقات خارج                         

ویتم تنفیذ ھذا تحت مظلة نظام الخالفة التي تكلف نظاما قضائیا قادرا على                .  نطاق الزواج، مما یحمي المرأة والمجتمع      
التعامل مع الجرائم بدون تأخیر، ویطبق عقوبات قاسیة على من تعرض المرأة أو ینتھك حقھا أو كرامتھا ولو بنظرة                           

ولذلك فإننا ندعو النساء في العالم اإلسالمي           .  وبذلك یخلق مجتمعا آمنًا لھن للعیش وللدراسة والعمل والسفر             .  أو كلمة 
 ".الحتضان الخالفة كنظام یجسد المبادئ والسیاسات والقوانین السلیمة ویحمي كرامتھن ورفاھتھن

 
 نسرین نواز. د

 عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر
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 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر



 ٥٣العدد /  ٢٣الصفحة  مختارات 

٢٣الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 ١٢/٤٦: م                  رقم اإلصدار ٢٠١٢/١٢/٢٢         ١٤٣٤من صـفر  ٠٨

 المكتب اإلعالمي

 لحزب التحریر

 والیة مصر

 للشریعة حكم في كل األفعال! ال، یا شیخ األزھر
 

، تعلیقا على عملیة االستفتاء        ٢٠١٢/١٢/٢٠قال شیخ األزھر الشیخ أحمد الطیب، في بیان صدر الخمیس،                   
یؤكد األزھر الشریف أن عملیة االستفتاء ال عالقة لھا بأحكام الشریعة وال بالحالل والحرام،                    «على الدستور   

ویناشد األزھر الشریف األئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد وأن یجنبوھا المعارك السیاسیة،                                 
ودعا .  َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّھ َفَلا َتْدُعوا َمَع اللَِّھ َأَحداً           :  ویبتعدوا بھا عن الصخب السیاسي، امتثاًال لقولھ تعالى           

شیخ األزھر جمیع المواطنین أن یراعوا ضمائرھم وھم أمام صنادیق االقتراع على االستفتاء، السبت المقبل،                    
: وقال).  واجًبا وَطنیا، على نحو یجعل مصَر أنموذًجا للدول الوطنیة الدیمقراطیة الدستوریة الحدیثة                (باعتباِره  

بھذا ترسو سفینة الوطن، بإذن اهللا تعالى، إلى بر األمان واالستقرار، لتنطلق مصر نحو نھضتھا وتقدمھا                              (
 ).وتتبوأ مكانتھا بین الدول

 
هللا ولرسولھ وألئمة     :  الدین النصیحة، قلنا لمن یا رسول اهللا؟ قال              «):  صلى اهللا علیھ وسلم      (قال رسول اهللا       

وإننا في حزب التحریر والیة مصر، نتوجھ بالنصح لشیخ األزھر الشریف، سائلین                           »  المسلمین وعامتھم  
 :المولى عز وجل أن یھدینا جمیعا سبل الرشاد، ونقول لھ

 
إن القول بأن عملیة االستفتاء ال عالقة لھا بأحكام الشریعة وال بالحالل والحرام، قول مردود، ال یصدر                            -١

عن مسلم عامي، فكیف بھ من اإلمام األكبر، إمام جامع األزھر، منارة العلم والعلماء؟ ألیس االستفتاء فعًال                             
 بشریًا، یحتاج لبیان الحكم الشرعي فیھ؟ ألیس األصل في األفعال التقیَد بالحكم الشرعي؟

 
إن الدستور ھو األحكام العامة التي تبین شكل الدولة وأعمال كل سلطة فیھا، والنظام األساس الذي یسیر                          -٢

أعمال الناس كلھا في جمیع المجاالت، من اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وغیرھا، فإذا كنا في األعمال                                    
التفصیلیة الخاصة، كحرمة شرب الخمر أو أكل الربا، نتقید باألحكام الشرعیة، ألیس من باب أولى أن نتقید                           
بھا في النظم الرئیسة التي تسیر أعمال المالیین من الناس؟ فھذه وتلك یجب أن تؤخذ من القرآن والسنة بقوة                           
الدلیل، ال بالتصویت علیھا، ولذا ال یجوز الذھاب إلى صنادیق االقتراع للتصویت ألن في ھذا قبوًال لمبدأ                                

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا       :  التصویت على األحكام، وھذا مرفوض، وال یجوز شرعًا، واهللا تعالى یقول             
، َضالًلا ُمِبیًنا   لََّقَضى اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْمًرا َأْن َیُكوَن َلُھُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد ضَ                         

فكیف یقال أن عملیة االستفتاء ال عالقة لھا بأحكام الشریعة وال بالحالل                   .  لذلك یأثم من یذھب إلى التصویت        
 والحرام؟

 

 أما مناشدة األزھر الشریف األئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد وأن یجنبوھا المعارك السیاسیة،  -٣
 ٣٩التتمة صفحة  



 ٥٣العدد /  ٢٤الصفحة  مختارات 

٢٤الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر،
 والیة سوریا، حول آخر مستجدات ثورة سوریا الشام -یستضیف مؤتمرًا صحفیًا للمكتب اإلعالمي 

 
دعا المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر وسائل اإلعالم، لحضور المؤتمر الصحفي الذي عقده رئیس                    

"المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة سوریا، المھندس ھشام البابا، تحت عنوان                                     ثورة الشام    : 
 ".والمنعطف الخطیر، مھمة األخضر اإلبراھیمي مبعوث أمریكا رأس الكفر

 
 :وكان ملخص ما طرحھ األستاذ ھشام في ھذا المؤتمر ما یلي

 
كشف المؤامرات التي تحاك للثورة السوریة، وآخر ذلك أن أمریكا حینما أدركت حتمیة سقوط عمیلھا                               -١

بشار، وبعد أن استنفدت وسائل مكرھا، أرسلت مبعوثھا األخضر اإلبراھیمي بمھمتھ األخیرة للترویج لحل                          
یقوم على اإلبقاء على األسد مع تشكیل حكومة انتقالیة تمّكن أمریكا من اإلمساك بزمام                           )  بزعمھم(سیاسي   

وھذه الخطة األمریكیة الخبیثة تكشف عن مدى تمسك           .  األمور وإجھاض ثورة الشام ومنع إقامة دولة الخالفة         
أمریكا بالنظام وعدائھا لثورة الشام ولألمة اإلسالمیة حیث أعطت في ھذه الخطة ضوءًا أخضرا آخر                                        
لالستمرار بالقتل والتدمیر، وأضافت لذلك بقاء النظام المجرم مع رأسھ بشار السفاح في الحكم دون أیة                                     

 .مساءلة قانونیة أو شرعیة عمن َقتل وعذب وأجرم ودمر
 
أن أمریكا ھي وراء بقاء السفاح بشار في الحكم، ووراء جرائمھ بحق أھالینا، ووراء روسیا وإیران في مد                      -٢

النظام السوري المجرم بأسلحة الفتك والقتل، ووراء جامعة الدول العربیة وما تمخض عنھا من مبعوثین                                 
التي تنام عن قضایا المسلمین، ووراء منظمة األمم المتحدة                "  التھاون اإلسالمیة  "عمالء لھا، ووراء منظمة        

آمنًا في العالم أجمع رغم لفظ          )  إسرائیل(ولوال أمریكا لما بقي بشار حامي حمى             "...  مجلس الظلم الدولي   "و
 .أھل الشام لھ لفظًا ال یوجد لھ مثیل في التاریخ

 
 :لھذا كلھ آن أوان إعادة األمور إلى نصابھا وذلك بما یلي

 
رفض االستعانة بالدول الغربیة، أیًا كانت، وتدّخلھا؛ ألنھا تؤمن بأفكار الرأسمالیة الكافرة والفاجرة، وال                       .  ١

 .یجوز شرعًا التحاكم إلیھا
 
رفض مبادرة األخضر اإلبراھیمي جملة وتفصیال، وطرده من أرض الشام الطاھرة، فھو یعمل بوحي                           .  ٢

العمالة ألمریكا؛ وماضیھ أبیض عندھا أسود عند المسلمین، واعتبار كل من یجلس معھ أو مع من یمثلھ ھو                           
 .خائن هللا ولرسولھ ولدینھ ولقضایا المسلمین

 ٠٩/ھـ  ١٤٣٤: م          رقم اإلصدار ٢٠١٢/١٢/٢٨             ١٤٣٤من صـفر  ١٤

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 لحزب التحریر



 ٥٣العدد /  ٢٥الصفحة  مختارات 

٢٥الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

التحذیر من كل حكام العالم اإلسالمي؛ ألنھم كلھم من غیر استثناء عمالء أذناب للغرب الرأسمالي الكافر،                    .  ٣
وخاصة أولئك الذین یتظاھرون أنھم مع الثورة، فھؤالء أذناب للغرب كغیرھم، وخطة الغرب الماكر تقضي                        

 .بتوزیع األدوار بینھم
 
التحذیر من الفضائیات، سواء منھا األجنبیة الناطقة باللغة العربیة أم العربیة المأجورة التي َتّدعي نفاقًا أنھا                   .  ٤

 .مع الثورة لتحرفھا عن وجھتھا الصحیحة نحو اإلسالم، و لتجعلھا تخدم مصالح الدول الغربیة الماكرة
 
رفض الدعوة إلى الدولة المدنیة، إذ المقصود منھا إبعاد الدین عن الحكم وعن تسییر الحیاة، ورفض                                 .  ٥

 .الدعوة إلى الدیمقراطیة، إذ المقصود منھا أن یكون الحكم للشعب ولیس هللا
 
التحذیر من العلمانیین من أبناء جلدتنا من المسلمین الذین تربوا على أفكار الغرب وعلى طریقة عیشھ                             .  ٦

وتفكیره، والذین باتوا أعداء لإلسالم من حیث ال یدرون، خاصة بعد أن فھموا اإلسالم على طریقة الغرب في                     
 .فھم الدین

 
التحذیر من الدعوة إلى اللجوء إلى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي للتحاكم إلیھ وإلى المنظمات                                    .  ٧

المشبوھة التابعة لھ؛ ألنھا كلھا أدوات بید الدول الغربیة الستعمار بالدنا، والتدخل في شؤوننا، وفرض                                    
 .قوانیِنھا الدولیة الكافرة علینا

 
على األمة اإلسالمیة أن تبذل الوسع في الحفاظ على ثورة الشام إسالمیة نقیة، وإبعاد الشوائب عنھا، وأن                       .  ٨

 ...تناصرھا بكل السبل، وتقف معھا أمام تآمر العالم علیھا
 
العمل فورًا على إعادة كرامة البشر، وإعادة الحقوق إلى أھلھا، واالقتصاص من المجرمین وفق أحكام                          .  ٩

ومنع العقاب الجماعي تحت     .  الشرع اإلسالمي العادلة، بحكِم محكمة، ودون أن یؤخذ البريء بجریرة المجرم             
 .أي عذر أو واقع ضاغط، فال تزر وازرة وزر أخرى

 
نصرة حزب التحریر في العمل الستئناف الحیاة اإلسالمیة بإقامة الخالفة في أرض الشام، ومبایعة خلیفة                  .  ١٠

للمسلمین على الحكم بما أنزل اهللا، فتكون الشام نواة لدولة الخالفة العائدة بإذن اهللا، والتي ستعم كل بالد                                     
وتطبیق اإلسالم كامًال ودفعًة واحدًة من أول یوٍم تتم فیھ مبایعة خلیفة المسلمین؛                .  المسلمین، إن شاء اهللا تعالى     

 .فال یوجد مرحلة انتقالیة كما یدَّعون
 

وإننا في حزب التحریر نبشركم بأنَّ في الشام ثوارًا صادقین، وھم مستمرون بإذن اهللا حتى تحقیق السقوط                              
الكامل للنظام من رأسھ حتى أخمص قدمیھ، وحتى تحقیق النصر، وال نصر إال بتحكیم شرع اهللا، وإقامة                                 

 .الخالفة الراشدة الثانیة بعون اهللا، التي نسأل اهللا تعالى أن تكون الشام عقر دارھا
 

 عثمان بخاش
 مدیر المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر

 ...المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر، یستضیف مؤتمرًا صحفیًا 



 ٥٣العدد /  ٢٦الصفحة  مختارات 

٢٦الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 جانب من أعمال المؤتمر العالمي للنساء في إندونیسیا

 م٢٠١٢/١٢/٢٢الموافق  ١٤٣٤من صـفر  ٠٨

 من فعالیات حزب التحریر 

 حملة 
"أطلقوا سراح نفید بوت فورًا"  

 
 

  :موقع الحملة باللغة العربية
 /info/info.tahrir-ut-hizb.www://http

22001_entry/contents/php.index 
 

  :موقع الحملة باللغة اإلنجليزية
 /info/info.tahrir-ut-hizb.www://http

22000_entry/en_contents/php.english 
  
 

 عثمان بخاش   
 مدیر المكتب اإلعالمي المركزي 

 لحزب التحریر 
 



 ٥٣العدد /  ٢٧الصفحة  مختارات 

٢٧الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

  

 ٥٣هديـــة العــدد 



 ٥٣العدد /  ٢٨الصفحة  مختارات 

٢٨الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 خبر وتعلیق
 

األكثریة الساحقة من الشعب المصري رفضت الدستور الجدید وأرادت دستورا 
 إسالمیا

 

 :الخبر
وقع الرئیس المصري محمد مرسي على مرسوم إنفاذ الدستور الجدید بعدما حظي بالموافقة علیھ                        ٢٠١٢/١٢/٢٥في  

باألكثریة من األقلیة المشاركة حیث قاطعت األكثریة من الشعب بنسبة الثلثین ھذا االستفتاء، بعد ذلك أعلنت أمریكا                              
"موقفھا منھ على لسان متحدث في وزارة خارجیتھا باتریك فنتریل الذي قال                              إن مرسي بصفتھ رئیسا انتخب           : 

دیمقراطیا في مصر، من واجبھ التصرف بطریقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد لالنقسامات وبناء الثقة وتعزیز الدعم                       
المبدأ القائم على أن الدیمقراطیة تتطلب أكثر من مجرد الغالبیة،               )  أمریكا(لطالما دعمت    : "وأضاف".  للعملیة السیاسیة 

 ).٢٠١٢/١٢/٢٥صفحة الحرة األمریكیة ". (إنھا تحتم حمایة الحق في بناء مؤسسات تجعلھا راسخة ودائمة
 

 :من كل ذلك تظھر الحقائق التالیة: التعلیق
 

إن الدستور المصري الجدید حصل على تأیید           : "رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات في مصر سمیر أبو المعاطي قال               .  ١
نسبة المشاركة في    "وأوضح أن    ".  ال:  قالوا%  ٣٦,٢من أصوات الناخبین الذین شاركوا في االستفتاء مقابل             %  ٦٣,٨

یدل ذلك على أن      ".  ملیون لھم حق االنتخابات       ٥١ملیون شخص من أصل          ١٧أي حوالي    %  ٣٢,٩االستفتاء بلغت    
األكثریة في مصر ال تعطي أھمیة لھذا الدستور وال تثق بھ وال بواضعیھ، وأنھ سوف ال یغیر من واقعھم السیئ، وإال                             

 .لقام الناس وھرعوا للتصویت علیھ، فیعتبر ھذا الدستور فاشال وسیثبت فشلھ من مجرد البدء في تطبیقھ
 

األكثریة من الناس لم تثق في كون ھذا الدستور دستورا إسالمیا، وإال لقاموا بدعمھ وتأییده بكل قواھم من دون                                  .  ٢
في االستفتاء وافقت على ذلك بعدما صور          %)  ٣٢,٩(من الثلث المشارك     %  ٦٣,٨فاألكثریة الموافقة بنسبة     .  استفتاء

لھا أن ھذا الدستور ھو إسالمي أو أنھ یمھد لمجيء اإلسالم، مما یدل على أن األكثریة الساحقة ترید دستورا إسالمیا،                            
فلو كان عند المسوقین والمروجین للدستور الجدید إرادة صادقة إلقامة شرع اهللا في األرض وجعلوا ذلك قضیتھم                                   
المصیریة لقاموا وطرحوا الدستور اإلسالمي المنبثق من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقیاس الشرعي كما طرحھ                   

 .حزب التحریر
 

األقلیة التي عارضت الدستور لم تعارضھ على أنھ إسالمي، حتى إن محمد البرادعي أحد قادة المعارضة قال في                           .  ٣
إن رعایة مصالح    : "وقال قبل ذلك   ".  نحن نقول ال للدستور ألننا عایزین الشریعة          : "٢٠١٢/١٢/٢٠فیدیو مصور في      

مما یدل على أن أمثال البرادعي ال یستطیعون أن           )  ٢٠١٢/١١/٠٩صفحة المصریون   ". (الخلق ھو جزء من شرع اهللا      
ما الذي یمنع مرسي من تطبیق        : "یعارضوا دستورا إسالمیا لو وضع بحق، وحمدین صباحي أحد قادة المعارضة قال                

لو فعل مرسي ذلك أقسم باهللا العظیم سأصدر بیانا أؤید فیھ قرار               : "وقال"  الشریعة وھو اآلن في یده السلطة التشریعیة          
 ).٢٠١٢/١٢/١١صفحة المصریون ". (الرئیس

 

إنھ یفھم من خالل تصریحات المتحدث باسم خارجیة أمریكا أنھا وصیة على النظام المصري وتدعمھ برئاسة                                .  ٤
عمالئھا الجدد وأنھا كانت وراء وضع الدستور المصري الجدید، فاھتمت أمریكا من أول یوم بأمر الدستور وناقشت                           

 كما أعلن ٢٠١٢/١١/٢١أمره مع مرسي في زیارة وزیرة خارجیتھا كلینتون للقاھرة في 
 

فأرادتھ دستورًا یبقي على األسس والمواد السیادیة فیھ على أساس الكفر من نظام جمھوري ودیمقراطیة وسیادة للشعب                     
ال للشرع وحریات عامة على أن یجري تذییلھ بشيء من اإلسالم حتى تتمكن من خداع طائفة من المسلمین وبذلك                                  

الذي وضعھ عمیلھا المقتول أنور السادات كما            ١٩٧١ترسخ نظام الكفر، وھو في األساس ال یختلف عن دستور عام                 
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إنھ ال یختلف عن دستور عمیلھا األول عبدالناصر في ھذه األسس والمواد السیادیة                        
 .الذي أعلن النظام الجمھوري وأقسم مرسي باهللا العظیم على المحافظة علیھ

 

من كل ذلك یتبین أن الذین عملوا على التسویق والترویج للدستور الجدید لم                                .  ٥
یخضعوا لمطالب الشعب وإنما خضعوا لمطالب أمریكا رھبة منھا خائفین من أنھا                         
سوف تسقطھم إذا أتوا بدستور إسالمي لقلة وعیھم وإدراكھم أن أمریكا أعجز عن أن                    
تحمیھم عندما یثور الشعب ویحاسبھم حسابًا عسیرًا عما اقترفوه من إقرارھم لدستور كفر سیسبب البالء والظلم للناس،                      
ولم تستطع أن تحمي عمالءھا من حسني مبارك وأضرابھ من الشعب عندما ثار، وھم قد خضعوا لھا طمعا في رضاھا                       
حتى تبقیھم جالسین على كراسي الحكم ظانین أن القوة كلھا ألمریكا متناسین أن القوة هللا جمیعا وأنھ ھو الذي یمنح                                   
الشعب القوة للثورة على الظلم واإلتیان بالدستور اإلسالمي الذي یقیم العدل ویزیل الظلم ویحقق السعادة للناس في                                 

ولكن حسابھم األعظم عند اهللا رب العالمین القاھر ألمریكا ولكل المعتدین الذین سوف یحاسبھم اهللا حسابا                               .  الدارین
عسیرا ألنھم خالفوا أمره وتعدوا حدوده بتسویقھم وترویجھم لھذا الدستور الجدید، ولن تنفعھم یومئذ التبریرات الزائفة                       

 .وال الحجج الواھیة وال االدعاءات الباطلة والشعب المصري بأكثریتھ الساحقة سیكون علیھم شاھدا صادقا
 

 أسعـد منصـور 
 م٢٠١٣/٠١/٠١ھـ الموافق ١٤٣٤من صـفر  ١٨

 
 العراق وغضبة المجروح

 
 :وكاالت أنباء

 الرمادي تتظاھر ضد حكومة المالكي. 
 في األنبار وبالذات الفلوجة تتواصل االحتجاجات وبأعداد كبیرة. 
 

 :التعلیق
كباقي الثورات التي اجتاحت دوًال كثیرة في المنطقة بدأ الحراك في العراق بمطالب تترواح بین العزة والكرامة وضد                         

 .الظلم واالستبداد وإطالق المساجین واالستھداف الطائفي
 

حكومة المالكي األمریكیة الوالء، الطائفیة الصبغة والتوجھ، والمنخرطة في المشروع اإلیراني في المنطقة، لن یكون                       
 .رّدھا أفضل من ردود أمثالھا من الطواغیت

 
سوف تكابر وتتھم، وتتحدث عن مؤامرة خارجیة ودعاة فتنة طائفیة وغیر ذلك، ثمَّ قد ال تلبث طویًال حتى تستخدم                                  

 .الرصاص الحّي
 

لتكون ردیفًا لثورة الشام         على المخلصین أن یسعْوا بكل جھدھم ومن اآلن لقیادة تحّرك العراق في االتجاه الصحیح                         
 .وداعمًا لھا، لتحقیق مشروع األمة في إعادة الخالفة وتحریر األمة وتوحیدھا

 
 .لتكن غضبة العراق المجروح في وجھ أمریكا وعمالئھا هللا وإلعالء كلمتھ، وردِّ الصاِع لھما صاعین

 
 أسترالیا -أبو أنس 

 م ٢٠١٢/١٢/٣١الموافق  ١٤٣٤من صـفر  ١٧
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 :قبضة أخبار
 
رئیس االئتالف الوطني یكشف عن سیره على خطى             •

 .العمالء اآلباء المؤسسین لسوریا بأسلوب آخر
مؤتمر ما    ٢٠١٢/١٢/١٢عقد في مراكش بالمغرب في         

یسمى بأصدقاء سوریا حیث اعترفت الدول المشاركة                
باالئتالف الوطني كممثل للشعب السوري رغما عن ھذا           
الشعب الذي رفض ھذا االئتالف وما یدعو لھ من نظام               

فألقى رئیس االئتالف الوطني معاذ         .  دیمقراطي علماني  
الخطیب كلمة في المؤتمر أشار فیھا إلى أنھ یرید أن                      

، فقال  "كالما یتعلق بأمر حساس لكل األطراف          "  یقول  
ھاشم األتاسي ذھب مع وفد إلى باریس وبقي                     "  إن   

أشھرا یفاوض على استقالل سوریا وفارس الخوري                   
ذھب إلى سان فرانسیسكو لیشرح معاناة الشعب السوري         

إننا لم نذھب حتى اآلن        "  وأضاف مدافعا عن نفسھ        ".  
إلى الوالیات المتحدة ولم نعقد معھا أي اتفاقیات سریة أو           
علنیة، ولكنھا بحكم مسؤولیتھا الدولیة تقوم باتصاالتھا               
السیاسیة مع مختلف دول العالم للبحث عن أفضل                          

أي أن معاذ         ".  التفاھمات إلنھاء معاناة السوریین                 
الخطیب ومن معھ في االئتالف یدركون أنھم متھمون                 
بالتعامل مع الغرب المستعمر وعلى رأسھ أمریكا فأراد             
أن یدافع عن نفسھ وعن ائتالفھ بأنھم لم یذھبوا حتى اآلن            
إلى أمریكا كما فعل اآلباء المؤسسون لسوریا كما ذكر                 

أي أنھ أراد أن    .  في كلمتھ وامتدحھم رغم عمالتھم للغرب     
یقول إن اآلباء المؤسسین اتفقوا مع دول الغرب                               
المستعمر على صیغة النظام السوري بعد رحیل                             
االستعمار الفرنسي وھو امتداد للنظام القائم حیث                           
وضعت فرنسا الدستور السوري وعلم االستقالل عام                 

فقبل ھؤالء اآلباء المؤسسون بأن تكون سوریا                 ١٩٣٢
حسب ما رسمھ االستعمار في حدودھا ودستورھا                         
ونظامھا وعلمھا وسیاستھا فبقیت سوریا مرتبطة                           

وكانت ذریعتھم ھي قولھم       .  باالستعمار حتى یومنا ھذا      
ولم یدروا أن األھم       "  المھم خروج المستعمر من البلد        "

كما یقول البعض الیوم       .  ھو النظام الذي سیقام في البلد         
ویغفلون عن   "  المھم أن نتخلص من نظام بشار أسد               "

األھم وھو النظام الذي سیأتي بعده، ألنھ إذا لم یأت                         
النظام اإلسالمي فإنھ سیأتي نظام كنظام بشار أسد كما                 

وقد حدث مثل     .  حدث في مصر وتونس ولیبیا والیمن           
ذلك في االنقالبات التي حدثت في سوریا وكان الناس                  
یأملون في كل مرة بمجيء األفضل ولكن لم یأت                             
األفضل ألن طبیعة النظام السوري وأسسھ لم تتغیر فبقي           
نظاما جمھوریا دیمقراطیا علمانیا مرتبطا بالغرب،                      
والذي كان یحصل ھو تعدیل في المواد الفرعیة من                       
الدستور ولیس في األساس وتغییر في الوجوه العمیلة                  

واالئتالف الوطني    .  ألنھا كانت متبنیة ألساس النظام            
الذي أسستھ أمریكا بموافقة غربیة مع الموالین لھا في                  
العالم اإلسالمي وافق على أن تكون سوریا على األساس           
نفسھ الذي أقیمت علیھ الدولة السوریة منذ االستعمار                   
الفرنسي مع تعدیالت في الفروع فقط وتلمیع لعمالء                     

 .جدد
 

ویلفت االنتباه إلى نقطة في ھذا الخبر إلى أنھ إذا لم                         
یذھب أبناء وأحفاد المؤسسین من الخطیب واألتاسي                   
وسیف ومن معھم في االئتالف إلى واشنطن أو إلى                       
فرانسیسكو حتى اآلن لیفاوضوا على النظام القادم ولكن            
أمریكا جمعتھم في بالدھم وظنت أنھا ستغطي على                      
عمالتھم لھا فدعتھم إلى قطر عاصمة التآمر الحدیثة على           
األمة اإلسالمیة وعلى ثورتھا وشكلت لھم االئتالف على          
األسس التي أقامھا االستعمار الفرنسي مستندة إلى الفكر           
الغربي وذلك عن طریق سفیرھا في سوریا روبرت                     

مع العلم أن الخطیب ومن معھ یجوبون العواصم            .  فورد
الغربیة لیثبتوا أنھم لن یأتوا باإلسالم إلى الحكم وأنھم                    
مرتبطون بالنظام الدیمقراطي فذھب الخطیب ومن معھ            
إلى باریس وإلى لندن وأكد لھم ذلك، ومن المحتمل أن                  
یسافر إلى واشنطن في القریب بعدما وجھ نائب وزیر                 

 .خارجیة أمریكا ولیامز بیرز دعوة لھ أثناء المؤتمر
 

وخالفنا في وجھات    : "  وأضاف الخطیب في كلمتھ قائال     
النظر مع الوالیات المتحدة ال یمنعنا من رؤیة الجانب                  
في تحركھا تجاه شعبنا، وآخرھا اعتراف الوالیات                        

ولكن "  المتحدة باالئتالف الوطني ممثال للشعب السوري        
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الخطیب لم یتساءل لماذا تتدخل أمریكا في بالده وما                     
مقصدھا من تحركھا ولماذا تعترف بائتالفھ بل لماذا                     

في الوقت الذي     !  أقامت ائتالفھ وأشرفت على تأسیسھ؟        
تتھم فیھ من ال یوالیھا ویطالب بإقامة دولة الخالفة بأنھ                 

فالخطیب نفسھ أراد أن یرفع العتب عنھ                        .  إرھابي
ولیغطي على عمالتھ ألمریكا فأظھر كأنھ ینتقد قرار                     
أمریكا باعتبار إحدى الجھات التي تقاتل النظام منظمة                

ویالحظ .  إرھابیة فطلب منھا إعادة النظر في قرارھا                
على الخطیب أنھ یدرك أن كل ما یھم أمریكا ھو عدم                     
وصول اإلسالم إلى الحكم ألنھ یعني تحرر سوریا من                 

الحراك "  فأشار إلى ذلك بقولھ إن            .  االستعمار الغربي  
". في سوریا في معظمھ إسالمي اللون وھذا لیس معیبا               

أي أنھ یدرك أن ھناك تعییب من أمریكا ودول الغرب                  
ولم یجرؤ أن یقول إنھ           .  وموالیھم بأن الثورة إسالمیة       

حراك إسالمي صرف یدعو إلى إقامة الخالفة اإلسالمیة          
ألنھ خرج بالتكبیرات من المساجد قائال ھي هللا ھي هللا                   

 .ولن نركع إال هللا
 

وقد وضح ویلیامز بیرز مساعد وزیرة الخارجیة                           
األمریكیة في كلمتھ التي ألقاھا في المؤتمر سبب قرار                 

"  بالده إدراج جبھة النصرة منظمة إرھابیة قائال                ال : 
نرید أن تختطف جماعة متطرفة ثورة الشعب السوري              

أي أن أمریكا لم تدرج جبھة النصرة ألنھا قامت                      ".  
بأعمال ضد أمریكا مباشرة وكل ما تفعلھ أنھا تقاتل                        
الطاغیة الذي نصبتھ، مثلھا مثل باقي المسلمین                                

فأمریكا .  وحركاتھم وتدعو مثلھم إلى إقامة حكم اهللا                   
بقرارھا ھذا لم تعلن الحرب على جبھة النصرة فقط بل               
على كل من یرید تطبیق اإلسالم، فھي خطوة استباقیة                 
ضد أھل سوریا المسلمین ومحاولة إلخافتھم من وصول           
. اإلسالم إلى الحكم بأنھا ستفعل مثلما فعلت في أفغانستان         

وتدعي أن أھل الثورة المسلمین یریدون أن یخطفوا                      
الثورة وھي ثورتھم ال ثورة العلمانیین والدیمقراطیین                 

 .الذین یوالونھا
 
عمالء أمیركا، كیاني وظھیر اإلسالم یتصدرون قائمة          •
 .ألقوى الشخصیات في العالم" فوربس"

قائد الجیش الباكستاني أشفق برویز كیاني ورئیس                         
االستخبارات الباكستانیة، ظھیر اإلسالم، صنفوا من بین          
الشخصیات األقوى في العالم إلى جانب رئیس الوالیات            
المتحدة، والبابا بندیكتوس السادس عشر، وأنجیال                         

میركل، ومؤسس موقع الفیسبوك وزعماء            
العالم اآلخرین كانوا مرتبین على قائمة                    
فوربس ألقوى الشخصیات في العالم،                      

 ٢٨والمجلة األمریكیة وضعت كیاني الرقم          
بأسلحة نوویة في إحدى دول العالم غیر                        "لتحكمھ    

وكان "  المستقرة وفیھا جیش من أكبر الجیوش في العالم           
كیاني قد أصدر بیانًا في وقت سابق صادر عن دائرة                    
العالقات العامة في الجیش، وقد تسبب البیان بضجة في             

"األخبار، قال فیھ     " باكستان كأمة تمر بمرحلة حرجة         : 
ظھیر اإلسالم    )  ISI(ولحقھ رئیس االستخبارات في             

 .بالقول نفسھ
 
الرئیس الفرنسي یعترف بوحشیة االستعمار المنبثق           •

 .من النظام الرأسمالي العلماني الدیمقراطي
اضطر الرئیس الفرنسي فرانسسكو أوالند في                                  

لالعتراف بأن استعمار بالده فرنسا                   ٢٠١٢/١٢/٢٠
ولكنھ أحجم عن تقدیم           .  للجزائر كان وحشیا وظالماً          

االعتذار ألھل الجزائر عما ارتكبھ االستعمار الفرنسي              
"ولكنھ قال  .  ضدھم طوال فترة االستعمار       من الواجب   : 

االعتراف بحقیقة أعمال العنف والمظالم والمذابح                         
"وأضاف".  والتعذیب عاما تعرضت      ١٣٢على مدى     : 

". الجزائر لنظام وحشي وظالم أال وھو االستعمار                        
: وضرب مثاال على وحشیة االستعمار الفرنسي فقال                 

كم شرق      ٣٠٠بسطیف      ١٩٤٥في الثامن من مایو           "
الجزائر عندما كان العالم ینتصر على البربریة تخلت                  

 ".فرنسا عن مبادئھا العالمیة
 

فالرئیس الفرنسي یعترف بوحشیة االستعمار الناتج عن            
الفكر الرأسمالي طمعا في تحسین عالقات بالده مع                      
الجزائر حیث عملت فرنسا على جذب الجزائر إلى                      
جانبھا للتدخل في شمال مالي ولكن الجزائر رفضت،                 
وقد رفضت المشاركة في فكرة اتحاد دول حوض البحر            
المتوسط عندما طرحھا الرئیس الفرنسي السابق                            
ساركوزي، واالتفاقیات التي عقدھا ساركوزي عام                     

مع الجزائر لم تنفذ فبقیت العالقات بین الجزائر               ٢٠٠٨
ولذلك جاء أوالند     .  وفرنسا ال تسیر حسبما ترید فرنسا          

 ٩شخصیة سیاسیة وثقافیة وفنیة منھم                      ٢٠٠ومعھ    
وزراء في حشد ضخم للتأثیر على حكام الجزائر ولیعقد            

فھذا دلیل على    .  معھم اتفاقیات سیاسیة واقتصادیة وأمنیة      
حیث إن عبد     .  مدى ضعف النفوذ الفرنسي في المنطقة          
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العزیز بوتفلیقة یتبع السیاسة اإلنجلیزیة وقد         
أبعد قادة الجیش من عمالء فرنسا عن                       
التأثیر علیھ، وبدأت أمریكا تعمل لتوجد لھا           
نفوذا في الجزائر حیث إنھا تعمل على عقد اتفاقیة                           
شراكة إستراتیجیة مع الجزائر حیث قامت وزیرة                         
الخارجیة األمریكیة كلینتون بزیارة الجزائر في                             

٢٠١٢/١٠/٢٩. 
 

والناظر في تصریحات الرئیس الفرنسي واعترافھ                       
بوحشیة االستعمار وظلمھ لیثبت وحشیة المبدأ الرأسمالي        
والنظام الدیمقراطي العلماني وزیف دعوى حقوق                        
اإلنسان وشعارات الثورة الفرنسیة الزائفة من حریة                    

. فخدع بھا یومئذ كثیر من المسلمین              .  وإخاء ومساواة  
فھي شعارات لتمریر االستعمار وإدخالھ إلى البالد ومن            
ثم یبدأ قتال وفتكا بالناس ونھبا لثرواتھم كما حصل                          

فھذه المبادئ العالمیة التي قال الرئیس الفرنسي            .  بالفعل
 .إن بالده تخلت عنھا ما ھي إال وسائل لالستعمار

 

ومع العلم أن فرنسا ما زالت تقوم بالوحشیة نفسھا في                   
العدید من دول أفریقیا مباشرة أو غیر مباشرة، وھي                     
وأمریكا كانتا مسؤولتین عن مجازر رواندا في                                
التسعینات من القرن الماضي التي راح ضحیتھا مئات               
اآلالف من الضحایا، وھا ھي تعمل على إشعال حرب                
في شمال مالي، وھي تخوض حربا وحشیة ظالمة في                 
أفغانستان بجانب الدول االستعماریة األخرى بقیادة                      

مما یدل على أن أیة دولة تتبنى             .  أمریكا ضد المسلمین   
النظام الدیمقراطي العلماني وفكرة الحریات وغیر ذلك              
من األفكار الرأسمالیة فإن نظامھا سیكون نظاما وحشیا              
ظالما وعلى رأسھا الدول الغربیة االستعماریة صاحبة               

والنظام الجزائري الذي أسس على أساس           .  ھذه األفكار  
أفكار االستعمار الفرنسي وبدعم منھ ارتكب مجازر                    
وحشیة في التسعینات ضد أھل البلد المسلمین عندما                     

وكذلك النظام السوري     .  أرادوا أن یقیموا نظام اإلسالم         
الذي أسسھ االستعمار الفرنسي من أول یوم حتى مجيء            
البعثیین وعلى رأسھم عائلة األسد ھو أحد إفرازات ھذا              

وما یؤسف لھ أنھ ما زال قسم من أبناء األمة            .  االستعمار
ومنھم من یّدعي أنھ إسالمي ما زال متأثرا بالدیمقراطیة            
وبالعلمانیة وبالحریات وغیرھا من األفكار واألنظمة                  
الغربیة التي روج لھا االستعمار ویسعى ھؤالء لتطبیقھا            
في بالدھم اإلسالمیة مع العلم أن أھل ھذه األفكار                            

 .واألنظمة یعترفون بوحشیتھا وظلمھا
 
بدأت األصوات تستنكر قرار أمریكا إدراج أحد                           •

التنظیمات التي تتصدى لطاغیة الشام في الئحة                           
 .المنظمات اإلرھابیة

دان رئیس المجلس العسكري في               ٢٠١٢/١٢/١٢في   
محافظة حلب التابع للجیش الحر العقید عبد الجبار                        
العكیدي القرار األمریكي بإدراج جبھة النصرة ضمن                

"فقال.  الئحة المنظمات اإلرھابیة      نأسف لھذا القرار،      : 
جبھة النصرة لم تقم بأي عمل أو غیر قانوني ضد أي                    

، "دولة أجنبیة وعناصرھا یحاربون حالیا إلى جانبنا                    
تضع "وشكك في القرارت األمریكیة مطالبا أمریكا أن               

حیث ".  مسؤولي النظام السوري على الالئحة اإلرھابیة         
منظمات بشار أسد اإلرھابیة ینفذون مجازر في حق          "إن  

 ".المدنیین ویدمرون المساجد والمنازل
 

وكانت وزارة الخارجیة األمریكیة على لسان متحدثتھا              
جبھة     ٢٠١٢/١٢/١١فكتوریا نوالند قد أدرجت في                  

النصرة التي تعمل على إسقاط النظام السوري في الئحة            
"المنظمات اإلرھابیة األجنبیة عندما قالت                   النظرة : 

العنیفة والفئویة لجبھة النصرة تتناقض مع تطلعات                       
"وأضافت"  الشعب السوري     التطرف واألیدلوجیات     : 

ویذكر أن  ".  اإلرھابیة ال مكان لھا في سوریا بعد األسد            
جبھة النصرة كان لھا دور بجانب الحركات اإلسالمیة               

وذكرت .  العدیدة في تصدیھا لجرائم نظام بشار أسد                  
األنباء بأن جبھة النصرة واجھت القرار األمریكي                        
باستیالئھا على قاعدة عسكریة تابعة لمنظمة بشار أسد               
اإلرھابیة في ریف حلب الغربي مما زاد من نفوذھا في               

فقد أصبحت اللعبة األمریكیة      .  سوریا، مما أغاظ أمریكا     
مكشوفة لدى كثیر من الناس بأن أمریكا عملت على                      
حمایة بشار أسد رغم مجازره التي یرتكبھا منذ عشرین             
شھرا ضد الشعب وتدمیره للبلد ولم تعلن أنھ إرھابي، بل           
إن أكثر ما قالت في حقھ أن علیھ أن یتنحى ولم تكن                        
جادة في قولھا، ألنھا كانت ترسل المندوبین عنھا                            
بالوكالة من نبیل العربي رئیس الجامعة العربیة إلى                      
الدابي مبعوث ھذه الجامعة إلى كوفي عنان وأخیرا                       
اإلبراھیمي، بجانب وزیر خارجیة تركیا داود أوغلو                   
كانت ترسلھم إلى بشار أسد لیجتمعوا بھ ولتنقل رسائلھا             
لھ لتبین لھ كیفیة التصرف من قتل وتدمیر لعل الثورة                   
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تخمد في سوریا ویقبل الناس باإلصالحات الكاذبة التي              
كان یمنیھم بھا أو لعلھم یقبلون بالعمالء البدالء الذین                     

وقد الحظ الناس كیف أن تنظیما            .  تعمل على تسویقھم    
إسالمیا یدعو لتطبیق اإلسالم اعتبرتھ أمریكا عنیفا                       
وفئویا، بل تجاوزت الحد فصارت تنطق باسم الشعب                 
السوري فتحدد تطلعاتھ ومن لھ مكان في سوریا ومن                   
لیس لھ مكان كأنھا ھي صاحبة األمر وھي اآلمر                            

 !والناھي
 
دول الغرب الرأسمالیة تظھر عجزھا عن معالجة                     •

 .أزماتھا وتلجأ إلى تغییر الحكومات
قدم رئیس وزراء إیطالیا ماري مونتي استقالتھ مساء                   

ممھدًا النتخابات من المحتمل أن               ٢٠١٢/١٢/٢١یوم   
ولم تمض على حكومتھ       .  فبرایر القادم  /تجري في شباط   

فلم یستطع أن یعالج مشاكل بالده        .  إال سنة واحدة وشھر    
التي تعاني من أزمة مالیة واقتصادیة حادة ما زالت                       

فالغربیون یلجأون      .  تعصف بدول أوروبا وأمریكا               
لمعالجة أزمتھم بتغییر الحكومات واألشخاص كما                       
حصل في العدید من دول أوروبا منذ اندالع األزمة في               

مع العلم أن المسألة تكمن في النظام الرأسمالي             .  ٢٠٠٨
الذي یعیش في أزمات دائمیة وأمراض مزمنة                                 
ومستعصیة على الحل بسبب طبیعتھ الفاسدة ومخالفتھ                

فعندما شاھد الناس نتائجھ السیئة       .  للعقل ولفطرة اإلنسان   
قبل قرنین قام مفكرون غربیون بمحاوالت إلصالحھ                  
ومنھم من طرح الفكر االشتراكي فنشأت فكرة اشتراكیة           
الدولة وما یسمى باالقتصاد المختلط الذي یخلط بین                      

ومع ذلك بقي النظام على ما ھو        .  الرأسمالیة واالشتراكیة 
وقد أفرز االستعمار لیعالج مشاكلھ االقتصادیة بأن تقوم             
الدول الرأسمالیة باستعمار البالد األخرى لتنھب خیراتھا         

وقد تفجرت   .  وثرواتھا وتمتص دماء شعوبھا وتسحقھا         
إلى أزمة      ١٩٢٩فیھ أزمات عدة كبرى من أزمة عام               

التضخم في السبعینات واألزمة المالیة في الثمانینات من           
وما    ٢٠٠٨القرن الماضي واألزمة التي تفجرت عام                

فدول الغرب تعمل   .  زالت تعصف بدول العالم الرأسمالي     
على التغطیة على األزمات حتى تحافظ على نظامھا                    
ووجودھا وتغطي على حقیقتھا الفاسدة بكل الوسائل                     
والتلمیعات، ولكن عندما تنفجر ال تستطیع أن تغطي                     

 .علیھا كما حدث في األزمة األخیرة
 

وبما أن العالم كلھ أصبح خاضعا للنظام الرأسمالي                         

فأصبح العالم كلھ یكتوي بنار ھذا النظام                  
ویعاني من األزمات مع تفشي الفقر والجوع        
. والحرمان من كل أسباب العیش الطبیعي            

وكثیر من الناس یخدع بھذا النظام عندما                 
یرى مظاھر التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي من             
دون أن ینظر ثمراتھ المّرة وھم ال یستطیعون أن                             
یتصوروا نظاما آخر وخاصة بعدما انھارت االشتراكیة            

وال یستطیعون أن یتصوروا            .  الھادفة إلى الشیوعیة       
النظام اإلسالمي لعدم وجود دولة تطبقھ، فیصبح الناس              
حیارى في أمرھم، وتبقى الدول التي تطبق النظام                          
الرأسمالي تسعى إلصالح ھذا النظام وھي تدور في                     

 .دائرة مفرغة
 

ظام         ن عرض ال فما بقي أمل إال في حزب التحریر الذي ی
ة                         ي دول ھ ف ق طب ی أدق صوره ل ي ب االقتصادي اإلسالم

ى           .  مبدئیة ول ورات وت ث ا ال ھ فالدول العربیة التي قامت فی
م                   ھ ی ل ق ع د أطل ن، وق ی ی دئ فیھا الحكم إسالمیون غیر مب
ا               م ب رون حس ون أي یسی ی إسالمیون معتدلون أو برغمات
ح،               م من مصال ھ ق ل یملي علیھم الواقع وحسب ما یتحق
د             طون، وق خب ت ث ی وقد تجلى ذلك في مصر وتونس حی
ا                           ج ھ جوا ن ھ ن ي أن ی م ف ھ ی ل ودا ع ق ع كان أمل الناس م
صادي                             ت ظام االق ن ھ ال ن ق اإلسالم وم ی طب ت ا ب ح صحی
وا                 ذل ن خ ی ازل ن ت م ن ال ی ی اإلسالمي إال أن ھؤالء اإلسالم
ھ       ت ام الناس حافظوا على تطبیق النظام الرأسمالي الذي أق
د           ق ن دوق ال الدول االستعماریة مستجدین ھذه الدول وصن

 الدولي لالستقراض
 لتبقى دائرة في عجلة  

 النظام االقتصاد 
 .الرأسمالي

 
 



 ٥٣العدد /  ٣٤الصفحة  مختارات 

٣٤الصفحة  ھـ١٤٣٤ربیع األول  ٥٣العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر  مختارات   

 

 طریق تكوین الوحدة اإلسالمیة
 

تحاول الدول الكافرة المستعمرة وخاصة االنجلیز واألمریكان إیجاد تكتل من الدول القائمة في                  
العالم اإلسالمي، تحت اسم الكلمة اإلسالمیة، وذلك لتسخیر المسلمین للدفاع عن المعسكر                            
الغربي بجعل بالد اإلسالم خط دفاع عن بالد الكفر وجعل المسلمین أكیاس رمل في خطوط                         
القتال لیموتوا دفاعًا عن الكفار الحربیین ویزینون لھم ھذا اإلجرام باسم التكتل اإلسالمي                                

 .والجامعة اإلسالمیة تارة وباسم الجامعة العربیة والوحدة العربیة تارة أخرى
ولما كان حكم تحریم اإلسالم لألحالف العسكریة مع الكفار معلوما، ودلیلھ ظاھر في قولھ صلى                    

فانھ أصبح مما ھو على         »  ال تستضیئوا بنار المشركین     «:  وقولھ علیھ الصالة والسالم     .  »ال نستعین بالكفار   «:  اهللا علیھ وسلم   
إال انھ یخشى أن یخدع المسلمون بألفاظ التكتل اإلسالمي أو العربي فكان لزاما أن یبین  للناس جمیعا حكم                           .  ظاھر الكف بداھة  

حتى یتقید  .  اإلسالم في كیفیة توحید بالد المسلمین حین تكون ممزقة أو تحت سیطرة الكفار أو تكون دار كفر تحكم بأنظمة الكفر              
 . المسلمون بحكم دینھم في ھذا األمر الھام، وحتى ال یخدعوا بما یزینھ لھم إخوان الشیاطین من الكفار والمنافقین

إن واقع البالد اإلسالمیة أنھا مقسمة إلى دول، واقعھا أن منھا ما ھو خاضع لحكم الكفار مباشرة، ومنھا ما ھو خاضع لنفوذ                                    
 .الدول الكافرة، ومنھا ما ھو غیر خاضع لحكم كفار وال لنفوذ كفار، وجمیعھا تحكم بنظام كفر وال یقام فیھا حكم اإلسالم

أما .  والحكم الشرعي في شأن ھذا الواقع ھو وجوب تحریرھا، ووجوب إقامة حكم اإلسالم فیھا ووجوب توحیدھا في دولة واحدة     
وذلك .  الحكم الشرعي في كیفیة السیر للقیام بھذه الواجبات الثالث فھو أن التحریر ال ینفصل عن الحكم باإلسالم وال عن الوحدة                       

أن البلد اإلسالمي الذي یحكم مباشرة من  قبل الكافر مثل عدن ومثل لبنان والبلد الذي یحكم حكما غیر مباشر من قبل الكافر مثل             
الكویت والبحرین ال بد من تحریره من حكم الكافر وال بد أن  یحكم باإلسالم ویعتبر تحریره من حكم الكافر شرطا أساسیًا ألن                              

. الن  حكم الكافر باإلسالم ال یعتبر حكما باإلسالم             .  یحكم  باإلسالم  وال یتأتى أن یحكم باإلسالم إال بتحریره من حكم الكافر                      
والبلد اإلسالمي الذي یحكم مباشرة من قبل حاكم مسلم ویسیطر علیھ نفوذ دولة كافر ویحكم بحكم  الكفر وذلك مثل مصر                                        

إال .  وسوریا في الجمھوریة العربیة المتحدة ومثل العراق، ال بد من تحریره من نفوذ الدول الكافرة وال بد من أن یحكم باإلسالم                         
أنھ ال یشترط في أن یحكم باإلسالم أن یحرر من نفوذ الكفار أوال، بل یجوز أن یحكم باإلسالم أوال ویحرر من نفوذ الدول                                          

ألنھ ال یشترط للحكم باإلسالم التحریر من نفوذ الكافر ولكن یشترط الستمرار الحكم باإلسالم                            .  الكافرة أثناء الحكم باإلسالم      
التحرر من نفوذ الدول الكافرة والبلد اإلسالمي الذي یحكم مباشرة من قبل حاكم مسلم وال یسیطر علیھ نفوذ دولة كافرة ویحكم                             

والبلد .  ویكون العمل فیھ فقط إلیجاد الحكم باإلسالم            .  بحكم الكفر وذلك مثل تركیا واألفغان فانھ ال بد من أن یحكم باإلسالم                        
اإلسالمي المتحرر من حكم الكافر ومن نفوذ الكافر مثل تركیا والبلد الذي یحكم مباشرة من قبل الكافر مثل لبنان فانھ یجوز أن                             

 . یوحد البلد المتحرر مع غیر المتحرر إذا كانت ھذه الوحدة تزیل حكم الكافر عن البلد اإلسالمي أو تشحذه وتھیئھ للزوال
ومن باب أولى كانت الوحدة التي تدخل        .  أما إذا كانت ھذه الوحدة تثبت على البلد اإلسالمي حكم الكافر فان ھذه  الوحدة ال تجوز         

أما وحدة البلد اإلسالمي المتحرر من حكم الكافر ومن نفوذ الكافر               .  البلد المتحرر تحت  حكم الكافر وتخضعھ لھ فإنھا ال تجوز              
مثل تركیا مع البلد الذي یحكم من حاكم مسلم ولكنھ یخضع لنفوذ دولة كافرة مثل العراق فانھ ینظر فیھا فان كانت ھذه الوحدة                                
تؤدي حتما إلى جعل الدولة المتحررة خاضعة لنفوذ الكافر فإنھ ال یجوز أن تحصل الوحدة حینئذ الن الواجب في ھذه الحال                                    

وإن كانت الوحدة ال تؤدي حتما إلى ذلك بان كان                ).  الوسیلة إلى الحرام حرام     (صار وسیلة إلى الحرام، والقاعدة الشرعیة إن            
یمكن أن تؤدي إلى جعل الدولة المتحررة خاضعة لنفوذ الكافر أو كان ال یؤدي إلى ذلك مطلقا فان الوحدة  في ھذه الحال واجبة                             

وإما إن كان البلدان تحت حكم كافر واحد كالكویت والبحرین، أو تحت نفوذ كافر واحد                  .  ألنھ ال عبرة بالظن فیظل الواجب واجبا   
كالسعودیة ومصر، أو تحت نفوذ كافرین مختلفین كاألردن والعراق فان الوحدة بین البلدین اإلسالمیین في ھذه الحاالت ال                                     

 .تنفصل عن التحري فیعمل للتحریر وللوحدة معا في وقت واحد وأیھما یتحقق یسار بھ ویعمل لتحقیق اآلخر
ھذا ھو حكم اهللا الذي فرضھ على جمیع المسلمین وھو تحریر بالد اإلسالم من حكم الكافرین ومن نفوذ الدول الكافرة وإقامة                                 

ولھذا فانا ندعو المسلمین     .  وھذا ھو حكم اهللا في كیفیة السیر للقیام بھذه الفروض              .  حكم اإلسالم فیھا وتوحیدھا في دولة واحدة         
للقیام بھذه الواجبات على الطریقة اإلسالمیة التي بینھا الشرع وحذرھم عذاب اهللا وسخطھ من قعودھم عن أدائھم ھذه  الفروض،          
وتقاعسھم عن القیام بھذه الواجبات، وننذرھم بان األمة اإلسالمیة مھددة بالفناء من جراء تمزیق بالد اإلسالم وسیطرة الكفار                             

فیجب أن یسارعوا إلى إجابة دعوة اهللا في القیام                 .  على المسلمین وتحكم نظام الكفر في أھم مقومات الحیاة في بالد اإلسالم                      
 .بفروض اهللا وإعالء كلمة اهللا

َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَِّھ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُیْحِییُكْم. 

   حزب التحریرھـ                                                           ١٣٧٩من ذو القعدة ١١
 م                                                                          القدس   ٠٦/٠٥/١٩٦٠

 



 ٥٣العدد /  ٣٥الصفحة  مختارات 
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 من أروقة الصحافة

 

 نتنیاھو وعاھل األردن یناقشان األسلحة الكیماویة السوریة
  

قالت تقاریر إعالمیة إسرائیلیة یوم األربعاء إن رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو                   -)  رویترز(القدس  
اجتمع سرا مع العاھل األردني الملك عبد اهللا في عمان لمناقشة خطر وقوع األسلحة الكیماویة السوریة في                            

 .أیدي متشددین إسالمیین
 

ونقلت محطتان تلفزیونیتان ومواقع إخباریة إسرائیلیة عن مسؤولین إسرائیلیین لم َتْذُكْر أسماَءھم تأكیدھم نبأ                       
 .ورفض متحدثون باسم نتنیاھو التعقیب. أوردتھ صحیفة القدس العربي اللندنیة بأن ھذا اللقاء عقد

=============== 
للتدخل العسكري في     )  كتذرعھا بالكیماوي  (في الوقت الذي تعمل فیھ أمریكا جاھدة على اختالق الذرائع                         

سوریا مستقبال في حال فشل مسعاھا االستعماري، سواء أكان تدخلھا لمحاربة إقامة دولة الخالفة الراشدة في                     
الشام بشكل مباشر، أم كان لحمایة عمالئھا في االئتالف السوري لقوى المعارضة في حال تسلیمھم الحكم عبر             
عملیة سیاسیة انتقالیة بمشاركة أركان النظام السابقین، فإن جیران سوریا ُیْبُدون حقیقًة تخوَفھم مما قد تؤول                         
إلیھ األحداث ومجریاُتھا حال فشل أمریكا في بسط سیطرتھا على مستقبل ما بعد األسد، وھو ما تدلل علیھ                               
األحداث على األرض، حیث إن أبرز ما تجنیھ أمریكا إلى اآلن ھو الفشل تلو الفشل بالرغم من أن مھلھا                                    

 .للنظام لم تتوقف قط
 

األصدقاء والحلفاء من قیادات كیان یھود ورأس النظام األردني، أصبحوا                   )  جیران السوء  (فھؤالء الجیران     
یتحسسون فوق رؤوسھم لما یمكن أن یجري بین لیلة وضحاھا، لعلمھم أن وجودھم مرتبط بوجود القوى                                 
االستعماریة الغربیة المتسلطة على أنظمة الحكم القائمة في المنطقة ومنھا نظام حلیفھم وحامي حمى یھود                             
بشار أسد، وأن اإلطاحة بھ إن كانت بأید إسالمیة متوضئة واستبدال نظام إسالمي بنظامھ، یعني في حقیقتھ                           
بدایة النھایة لمنظومة الملك الجبري السیاسیة ومعھا كیان یھود ومن یقف وراءھم من دول الغرب                                                

 .االستعماریة
 

إن األمر الوحید المستغرب في ھذه التقاریر اإلعالمیة ھو ما ذكرتھ من أن االجتماع بین نتنیاھو والملك                                   
فھل یحتاج ملك األردن أن یجتمع سرا بنتنیاھو لمناقشة خطر وصول األسلحة                     !!  األردني كان بشكل سري     

الكیماویة ألیدي متشددین إسالمیین كما یصفونھم، وھل بقي لحاكم األردن ما یخفیھ بعد سقوط ورقة التوت                           
 .مع یھود) المقدس(األخیرة عن خیاناتھ وعمالتھ وحلفھ 

 

ولكن بقي أن نتساءل، ھل یقبل نشامى األردن والمخلصون من أھل القوة فیھ، أن یبقى النظام الھاشمي ساعة                        
من نھار حال أن تكسرت القیود وانعتقت األمة في الشام من قیود االستعمار وأعلنوا عزمھم المضي بجحافلھم                    

 الجتثاث كیان یھود المسخ؟
 

 أبو باسل: كتبھ
 م     ٢٠١٣/٠١/٠٢الموافق  ١٤٣٤من صـفر  ١٩
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 نظام العقوبات -نبذة من كتاب 

 العقوبات
 

الى                   ال اهللا تع اس عن الجرائم، ق ات لزجر الّن :   شرعت العقوب
           اب ي األلب ا أول اة ی ي شرع القصاص         ولكم في القصاص حی أي ف

ھ              ج وصونھا، ألّن اء المھ لكم، وھو قتل القاتل، حكمة عظیمة، وھي بق
وس،            اة للنف ك حی ي ذل ان ف إذا علم القاتل أنھ یقتل إنكف عن صنعھ، فك

ى  .  وألن الغالب من حال العاقل أنھ إذا علم أنھ إذا َقتل ُقتل، أنھ ال ُیقدم على القتل، وھكذا جمیع الزواجر    ومعن
 . كونھا زواجر أن ینزجر الّناس

ة إّال إذا نص                           بر الفعل جریم ذلك ال یعت شرع، ول ا قبحھ ال والجریمة ھي الفعل القبیح، والقبیح ھو م
الشرع على أنھ فعل قبیح، فیعتبر حینئذ جریمة، وذلك بغض النظر عن درجة قبحھ، أي بغض النظر عن                       

 . كون الجریمة كبیرة أو صغیرة، فقد جعل الشرع الفعل القبیح ذنبًا یعاقب علیھ، فالذنب ھو الجریمة بعینھا
ست مرضًا       ا لی ولیست الجریمة موجودة في فطرة اإلنسان، وال ھي مكتسبة یكتسبھا اإلنسان، كما أّنھ
ات                     سھ، وعالق ھ وبنف ھ برب ي عالقت سان، ف ال اإلن یصاب بھ اإلنسان، وإنما ھي مخالفة النظام، الذي ینظم أفع

ض    اس بعضھم ببع ذه                  .  الّن ات عضویة، وھ ز وحاج ھ غرائ ق فی الى، وخل ھ اهللا تع د خلق سان ق ك أن اإلن وذل
ي        .  الغرائز والحاجات العضویة طاقات حیویة في اإلنسان، تدفعھ ألّن یسعى إلشباعھا       ال الت وم باألعم و یق فھ

ى   .  تصدر عنھ من أجل ھذا اإلشباع وترك ھذا اإلشباع دون نظام یؤدي إلى الفوضى واالضطراب، ویؤدي إل
ال                     . اإلشباع الخاطئ، أو اإلشباع الشاذ م أعم ن نّظ ز والحاجات العضویة، حی ذه الغرائ م اهللا إشباع ھ وقد نّظ

سان  الل                          .  اإلن سان، وشرع الح ة تحدث لإلن ي كل حادث م ف شرع اإلسالمي الحك ن ال شرعیة، فبی ام ال باألحك
ف   .  والحرام، ولھذا ورد الشرع بأوامر ونواه، وكلف اإلنسان العمل بما أمر بھ، واجتناب ما نھى عنھ   فإذا خال

ھ،         ذلك فقد فعل القبیح، أي فعل جریمة، فكان ال بد من عقوبة لھذه الجرائم، حتى یأتمر الّناس بما أمرھم اهللا ب
ا                           ى مخالفتھ اب عل ن عق م یك ك األوامر والنواھي، إذا ل نى لتل ال مع ن    .  وینتھوا عما نھاھم عنھ، وإال ف د بی وق

ى        .  الشرع اإلسالمي أن على ھذه الجرائم عقوبات في اآلخرة، وعقوبات في الدنیا اهللا تعال ة اآلخرة ف أما عقوب
ُذ بالنواصي         : ھو الذي یعاقب بھا المجرم، فیعذبھ یوم القیامة قال اهللا تعالى سیماھم فیؤخ ُیعَرف المجرمون ب

ال عز شأنھ     .  والذین كفروا لھم نار جھنم: وقال تعالى. واألقدام ذھب والفضة،        :  وق نزون ال ذین یك وال
م     وال ینفقونھا في سبیل اهللا فبشرھم بعذاب ألیم، یوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھم جباھھم وجنوبھ

نزون                م تك ا كنت ذوقوا م نزتم ألنفسكم ف ھ       وظھورھم، ھذا ما ك ال جّل جالل آب،       :  وق شر م وإن للطاغین ل
الى إن       .جھنم یصلونھا فبئس المھاد ھ تع ومع أن اهللا أوعد المذنبین بالعذاب، إّال أن أمر المذنبین موكول إلی

الى    شاء                       :  شاء عذبھم وإن شاء غفر لھم، قال تع ك لمن ی ا دون ذل ر م ھ ویغف ر أْن یشرك ب . إن اهللا ال یغف
 .وتوبتھم مقبولة لعموم األدلة

ام                          ذ أحك دود اهللا، وتنفی ة ح ة، بإقام ا الدول وم بھ ھ، أي تق ام أو نائب ا اإلم وم بھ دنیا فیق ة ال ا عقوب وأم
ات      ب                        .  الجنایات والتعزیر، وتنفیذ المخالف سقط عن المذن ھ ت ب ارتكب ى ذن ذنب عل دنیا للم ي ال ة ف ذه العقوب وھ

ذنوب                                اس عن فعل ال ا تزجر الّن ا زواجر فألنھ ا كونھ ر، أم ات زواجر وجواب عقوبة اآلخرة، فتكون العقوب
ة اآلخرة             ا تجبر عقوب ر فألنھ ة             .  وارتكاب الجرائم، وأما كونھا جواب ة اآلخرة بعقوب سلم عقوب سقط عن الم فت

ال                   . الدولة في الدنیا ھ ق ن الصامت رضي اهللا عن ادة ب د    «:  والدلیل على ذلك ما رواه البخاري عن عب ا عن كن
ة                    :  في مجلس فقال النبي  ذه اآلی رأ ھ وا، وق سرقوا وال تزن اهللا شیئًا، وال ت بایعوني على أن ال تشركوا ب

ھ، ومن أصاب من                ارة ل كلھا، فمن وفي منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من ذلك شیئًا فعوقب بھ فھو كف
ى               »  ذلك شیئًا فستره اهللا علیھ إن شاء غفر لھ، وإن شاء عذبھ  دنیا عل ة ال ي أن عقوب فھذا الحدیث صریح ف

ك اعترف                             ن أجل ذل ة اآلخرة، وم ھ عقوب سقط عن ذنب، ت ة للم ة الدول اعز (ذنب معین، وھي عقوب ا  )  م بالزن
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ت،                    تى مات ت ح ا فرجم ة بالزن ت الغامدی ات، واعترف تى م رجم ح ف
ا                 ال عنھ ت، وق تى مات ت ح ا فرجم ة بالزن ن جھین رأة م ت ام واعترف

ول اهللا     ل                 «:  رس ن أھ بعین م ن س سمت بی و ق ة ل ت توب د تاب لق
عتھم   ة لوس ن           »  المدین ذنب م ى ال اقبوا عل ترفوا لیع د اع ؤالء ق إن ھ ف

ة              د الغامدی ذلك تج ة اآلخرة، ول الدولة في الدنیا حتى تسقط عنھم عقوب
ي   «: تقول للرسول سلمین           »  یا رسول اهللا طھرن ن الم یر م ان كث د ك وق

م         یأتون إلى رسول اهللا  ع علیھ ا لیوق تي ارتكبوھ فیقرون بالجرائم ال
ة،                     وم القیام ذاب اهللا ی م ع سقط عنھ تى ی دنیا، ح ي ال د ف ول الح الرس
ذاب                       ن ع ون م ھ أھ دنیا، ألّن ي ال صاص ف د والق ون آالم الح فیحتمل

 . وعلیھ فالعقوبات زواجر وجوابر. اآلخرة
اهللا              ھ، ف ذ أوامر اهللا ونواھی دة لتنفی وھذه العقوبات من الدولة على الذنوب والجرائم ھي الطریقة الوحی
ال                     ال ق ى الم أمر بالمحافظة عل ات، ف ام العقوب تعالى شرع األحكام، وشرع أحكامًا أخرى لتنفیذھا، وھي أحك

 :» ال  »ال یحل مال امرئ مسلم إّال بطیب نفسھ م حرام         «:  ، وق والكم علیك ائكم وأم ام    »  إن دم وشرع أحك
ذ          وال تقربوا الزنا: قطع الید لتنفیذ أمر اهللا ھذا، ونھى عن الزنا قال تعالى رجم لتنفی د وال وشرع أحكام الجل

ة،                         ل الدول ن قب ذ م دم التنفی ى ع ة عل ذھا العقوب ة تنفی نھي اهللا ھذا، وھكذا جمیع األوامر والنواھي جعل طریق
ات محددة حددھا،              ا بعقوب ن خالفھ ومن ھنا كانت طریقة تنفیذ أحكام الشرع عقوبة من لم ینفذھا، أي عقوبة م

 .أو بجعلھ للحاكم تقدیر عقوبتھا

 نظام العقوبات -نبذة من كتاب 
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قبول االئتالف الوطني السوري بنشر قوات دولیة في سوریا یكشف أنھ جزء من خطة اإلبراھیمي ... تتمة
 األمریكیة ألفغنة الحل

یزال یراوغ كما یراوغ الثعلبان، وإن ھذه المحطة التي أخرجت فیھا أمریكا االئتالف الوطني لھي من أشد                             
المحطات خطورة على ثورتكم وأنتم على أبواب النصر التي تكاد تفتح لكم؛ فاعتصموا بحبل اهللا، واتحدوا                             
تحت لواء رسول اهللا مع حزب التحریر الحزب السیاسي الذي یحمل مشروع نھضة األمة على أساس اإلسالم                    
العظیم بعقیدتھ ونظامھ للحیاة بالعمل على إقامة الخالفة الراشدة التي بشر بھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم                        

وعسى أن تكون الشام عقر دارھا كما جاء في الحدیث الشریف               .  »ثم تكون خالفة على منھاج النبوة       «:  بقولھ
 .»ُعْقُر َداِر اْلِإْسَلاِم ِبالشَّاِم«: الصحیح الذي رواه الطبراني بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

 حزب التحریر                                                                    ١٤٣٤من محرم  ١٨             
 م                                                                 والیة سوریا٢٠١٢/١٢/٠٢الموافق            

 التتمات

 الخالفة ھي البدیل الوحید عن األنظمة الفاسدة والحكام الفاسدین... تتمة
. إلقامة الخالفة، ویجب علینا كسر الصمت لنصبح سادة شؤوننا، بدال من الصمت على البؤس واإلذالل                                  

فاجعلوا دعوة المطالبة بالخالفة تتعالى داخل المنازل والمدارس والكلیات والمساجد والمكاتب والشوارع                              
 .واألسواق واألماكن العامة

 

 !أیھا الضباط في القوات المسلحة الباكستانیة
إّن عمالء أمریكا من كیاني وغیره من الخونة قد فقدوا عقولھم، فھم لم یدخروا جھدا لتأجیل نھضة اإلسالم                             

سواء من خالل انتخابات جدیدة في ظل ھذا النظام الدیمقراطي الفاسد أم من خالل                       ...  ودولتھ، دولة الخالفة   
اضطھاد العاملین للخالفة من بینكم، واعلموا بأّن األمیركیین یخشونكم، سواء أقیمت الخالفة في باكستان أوًال                   
أم انضممتم للخالفة أینما أقیمت، سواء في سوریا أو مصر أو أي مكان آخر، فأكرموا أنفسكم بأن تكونوا من                         
أنصار الیوم، مثل أولئك الذین أعطوا النصرة إلقامة الدولة اإلسالمیة األولى في المدینة المنورة، فأعطوا                              

َوَیْوَمِئٍذ :  النصرة لحزب التحریر حتى تفرح األمة بتحریرھا من خالل إقامة الخالفة، قال اهللا سبحانھ وتعالى                  
 .ِبَنْصِر اللَِّھ َیْنُصُر َمْن َیَشاُء َوُھَو اْلَعِزیُز الرَِّحیُم* َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن 

        
 حزب التحریر                                                                   ١٤٣٤من صـفر  ١٤

 والیة باكستان                                                         م ٢٠١٢/١٢/٢٨الموافق 

 

قضیة اختطاف الناطق الرسمي لحزب التحریر في باكستان عائلة الناطق نفید بوت تطالب باإلفراج                   ...  تتمة
 الفوري عنھ

 
إلقامة الخالفة في جمیع أنحاء العالم، ونطالب باإلفراج الفوري عن نفید بوت، وإنزال أشد العقاب على الجناة                      
الذین اختطفوه، وندعو أھل باكستان إلى أن ینضموا إلینا في ھذا الصراع، حتى یتسنى لألمة اإلسالمیة                                     

َوَیْوَمِئٍذ :  استعادة عزتھا وكرامتھا من خالل إقامة الدولة اإلسالمیة، وحینھا یفرح المؤمنون، قال اهللا تعالى                       
 .ِبَنْصِر اللَِّھ َیْنُصُر َمْن َیَشاُء َوُھَو اْلَعِزیُز الرَِّحیُم* َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن 

 
 المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة باكستان
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 للشریعة حكم في كل األفعال! ال، یا شیخ األزھر...  تتمة
ویبتعدوا بھا عن الصخب السیاسي، فھذا یفھم منھ عدم إقحام األئمة والدعاة في السیاسة وكأنھا دعوة لفصل                          

 .الدین عن السیاسة، وإسالمنا لیس فیھ مثل ھذا الفصل
 
وأما دعوة شیخ األزھر المواطنین لالستفتاء باعتباره واجًبا وَطنیا، على نحو یجعل مصَر أنموذًجا للدول                        -٤

الوطنیة الدیمقراطیة الدستوریة الحدیثة، فإنھا دعوة لیس لھا خالق في الدنیا واآلخرة، إذ ھي دعوة لتكریس                          
البعد عن اإلسالم، إذ إن اإلسالم حدد شكل دولتھ، بأنھ ھو الخالفة، ولیس الدولة الوطنیة الدیمقراطیة                                         
الدستوریة، إن الخالفَة فقط ھي نظام الحكم في اإلسالم الذي شّرعھ رب العالمین، ولم یعرف المسلمون                                   
غیرھا، ولم یحیدوا عنھا قید شعرة، وھي السبیل الوحید لتطبیق شرع اهللا تطبیقًا كامًال شامًال یعید الحیاة                                    
اإلسالمیة لمعترك الحیاة، وبھا ُیحمل اإلسالم إلى العالم، وھي السبیل الوحید لوحدة المسلمین وعزھم وقوتھم                     

بھذا فقط أیھا الشیخ الكریم، ترسو سفینة الوطن، بإذن اهللا تعالى، إلى                 .  وإشاعة العدل بینھم وبین جمیع الناس       
بر األمان واالستقرار، لتنطلق مصر نحو نھضتھا وتقدمھا وتتبوأ مكانتھا بین الدول، كدولة صاحبة رسالة                            

 .عالمیة
        ُُره ُش ْح ا َوَن ًك ْن ِة       یَ    َفَمِن اتََّبَع ُھَداَي َفَلا َیِضلُّ َوَلا َیْشَقى، َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِعیَشًة َض اَم َی ِق ْوَم اْل

 .َأْعَمى
 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة مصر

 شریف زاید

 
 یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتُخوُنوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن... تتمة

 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتتَِّخُذوا          :  قال تعالى  .  واآلخرة لمن یسیر في ركاب الغرب من أمریكا ودول أوروبا                 

َھ َلا َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن      للَّاْلَیُھوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاَء َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّھْم ِمْنُكْم َفِإنَّـُھ ِمْنُھـْم ِإنَّ ا              
َیْأِتَي ْن  َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض ُیَساِرُعوَن ِفیِھْم َیُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصیَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اللَُّھ أَ                         )  ٥١(

 .ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُیْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِھْم َناِدِمیَن
 

 رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة سوریا
 المھندس ھشام البابا

 ...لدیمقراطیات الغربیة الجشعة منھمكة في اْلتھام ثروة البوذیین والمسلمین في میانمار ا... تتمة

في الظالم والعنصریة مرة أخرى، والدیمقراطیة اآلن ھي شكل جدید من أشكال العنصریة في میانمار والتي تقوم                                
 .على الجشع

بالخالفة وحدھا یتم حمایة المسلمین، وھي التي تمّكنھم من العیش بسالم ورخاء، األمر الذي تعجز عن تحقیقھ                                         
 .الدیمقراطیة، ویعجز عنھ حكام البلدان اإلسالمیة

 :أیھا المسلمون
انصروا إخوانكم وأخواتكم في میانمار، وضعوا أیدیكم بید حزب التحریر إلقامة دولة الخالفة التي ستحمي المسلمین                         

 .ھناك وتمنع أي اعتداء ضد األمة اإلسالمیة أو المساس بھا
 مدیر المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحریر -عثمان بخاش 
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