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كتاب مفتوح إلى وسائل  اإلعلالم  -المركزي: بٌان صحفً   ٖ تهنئة من حزب التحرٌر / والٌة تركٌا للمسلمٌن كافة بعٌد األضحى
 فً روسٌا االتحادٌة! 

ٔ1 

حزب التحرٌر: قراُر مجلس األمن حو  السالح الكٌملاوي ٌلكل ل   
حقٌقَة الكفار المستعمرٌن فهم ملٌَّة واحدة أمام نلز  أسلبلاب اللقلوة 

 من بالد المسلمٌن 

باكستان: أطٌحوا بالرأسمالٌة ولن تتوق  قلٌلملة اللروبلٌلة   ٗ
عن االنخفاض حتى ُتطبق أحكام ال رٌعة اإلسالمٌة، اللتلً 

 تفرض إسناد العملة بالذهب والفضة 

ٕٓ 

حزب التحرٌر: المساعدات األمرٌكٌة سمٌّ كلها، وزوالها أهون ألل  
 مرة من بقائها... 

الٌمن: هادي ٌسٌر على غٌلر هلدإ إال ملا ٌلملللٌل  علللٌل    ٙ
 الغرب 

ٕٔ 

المركزي: طاغٌة كازاخستان ٌسجن امرأة مسلملة خلملس   8 هدموا المسجد ثم اعتقلوا اإلمام! -روسٌا: بٌان صحفً 
 سنوات لمطالبتها بتحكٌم  ر  هللا! 

ٕٕ 

سورٌا: ال أهالً وال سهالً بعملٌل  أملرٌلكلا، رئلٌلس ائلتلال  اللخلزي 
 والعمالة، الجربا

 ٖٕ تونس: بٌان صحفً حو  جرٌمة االغتٌا  فً قبالط  1

صحٌفلة اللحلدح: حلزب اللتلحلرٌلر ٌلدٌلن هلدم السلللطلات   ٓٔ تونس: أطفا  سورٌا الالجئون من الدراسة محرومون! 
الروسٌلة للللملسلاجلد وملنل  اللحلجلاب وحل لر اللمل للفلات 

 اإلسالمٌة 

ٕٗ 

ف ل  اللجلهلود اللملبلذوللة ملن قلبل   -أفغلانسلتلان: بلٌلان صلحلفلً 
 الجواسٌس إلنقاذ الدٌمقراطٌة 

مقالة: عودة قرغٌزستان إلى منطقة الصرا  الملتهب بٌن   ٔٔ
 الدو  الكبرإ! 

ٕٙ 

 8ٕ من أروقة الصحافة   ٕٔ روسٌا: فً روسٌا اإلسالم مح ور 

تركٌا: أما زللتلم تلبلحلثلون علن األملن واللعلداللة فلً أروقلة األملم 
المتحدة؟! األمن والعدالة ال ٌتحققان إال فلً  ل  اللخلالفلة اللرا لدة 

 فقط 

 1ٕ من فعالٌات حزب التحرٌر  ٖٔ

لبنان: أحداح بعلبك األلٌمة هً أحد تلداعلٌلات اللنل لاط اذثلم اللذي 
 انخرط فٌ  حزب إٌران ضد أمت  

 ٖٔ  بح الفا ٌة ٌطارد األن مة الوضعٌة -خبر وتعلٌق   ٗٔ

السودان: الكلمة التً ألقاها الناطق الرسمً للحلزب اللتلحلرٌلر فلً 
 والٌة السودان فً الم تمر الصحفً بخصوص االعتقاالت 

 ٖٖ قبضة أخبار  ٘ٔ

من األر ٌ : "نــداء: إن إنقاذ أمتكم ال ٌتأتى للكلم إال إذا   1ٔ أوكرانٌا: السلطات األوكرانٌة تمن  عقد م تمر الخالفة العالمً 

 رجعتم إلى هللا وقوٌتم صلتكم ب "

ٖٙ 

أوكرانٌا: جانب من أعما  الم تمر الصحفً الذي غطت  اللعل لرات 
 من وسائ  اإلعالم على خلفٌة من  انعقاد الم تمر العالمً 

ٌَّة  1ٔ  1ٖ نبذة عن كتاب: أفَكاٌر ِسٌاِس

 محتوٌات العدد
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 تهنئة من حزب التحرٌر / والٌة تركٌا للمسلمٌن كافة بعٌد األضحى

 هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إل  إال هللا، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد 

 

إننا فً حزب التحرٌر / والٌة تركٌا نبارك للمسلمٌن كافة فً كل أنحاء العالم من أعماق قلللوبلنلا بلعلٌل   
األضحى المبارك. ن عو هللا أن ٌكون هذا العٌ  آخر عٌ  ٌمر على المسلمٌن ب ون خلٌلةلةو ونل علوهلم إللى أن 
ٌثقوا بوع  هللا سبحانه وتعالى لهم بإقامتها حتى تزول األوضاع التً تلم بهم وببل انهم ملن للللم وقلتلل وهل م 

 واحتبلل وضؽط ومضاٌقات وحبس وتعذٌب وتآمر وخ اع.

 

بالعمل على إقامة الخبلفة الراش ة التً بها سلتلحلل  إننا ن عوكم أٌها المسلمون أن تنالوا بشرى نبٌكم  
علٌكم بركات هللا ورحمتهو فتقوموا وتحتش وا فً المٌا ٌن من أجل ال عوة لها. وخاصة فلً هلذا األٌلام اللتلً 
انكسر فٌها حاجز الخوؾ وزال من قلوبكمو وق  تمٌز الخبٌث من الطٌبو والع و من الص ٌلقو واللخلابلن ملن 

 األمٌن.

  

 أٌها المسلمون! 

هذا الٌوم هو ٌوم عٌ و وأٌام العٌ  هً أسع  األٌام ل ى المسلمٌن وأكثرها بهجة وسرورا. وهً ه ٌة من  
عاماً وأعٌا نا ممزوجة باألسى والحزن ألن هللا ق  رفع رحمته وبلركلاتله علن األر   98ربنا لنا. ولكن منذ 

 98بسبب تعر   ٌنه وعبا ا المإمنٌن لئلهانةو وبسبب أننا ال نحٌا حٌاة إسبلمٌة ٌطبق فٌهلا شلرع هللا ملنلذ 
 عاما.

  

 أٌها المسلمون! 

ةِ «بالخبلفة الراش ة  عن ما قال:  لق  بشرنا رسول هللا   ُبوَّ أخلرجله » ...ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعلَى ِمْنَهاِج النُّ

أحم  والطٌالسً عن حذٌةة. وإن هذا الخبلفة الراش ة التً ستقام من ج ٌ  سٌرضى عنها ساكن السماء وساكن 

األر . فالرحمة تنزل على الناس بوجو  هذا الخبلفة فتصب السماء قطرها م رارا وتخرج األر  نلبلاتلهلا 

وبركاتهاو فهل فكرتم أٌها المسلمون كٌؾ سٌكون حالنا فً العٌل  فلً للل هلذا اللخلبلفلةا فلنلحلن اللٌلوم أذللة 

محكومون للكةار ولكةرهم. وهل فكرتم كٌؾ ستكون أعٌا نا فً تلك األٌام فً لل الخبلفة وقل  حلكلم اإلسلبلم 

العالما إذن فلتتنافسوا على فعل الخٌر الذي ٌحقق لكم العٌش الكرٌم الذي تشتاقون إلٌه فً للها. اعمللوا علللى 

 إقامة الخبلفة الراش ة وا عوا هللا كثٌرا لنصرتها والتعجٌل بإقامتها.

 

ِ ُجُنوُد السَّ قال هللا تعالى:  ْزَداُدوا إٌَِماًنا َمَ  إٌَِمانِِهْم َوهلِلَّ ٌَ ِكٌَنَة فًِ قُلُوِب اْلُمْ ِمنٌَِن لِ اَواِت مَ ُهَو الَِّذي أَْنَز َ السَّ

ُ َعلًٌِما َحِكًٌما  [ٗ]الةتح:  َواأْلَْرِض َوَكاَن هللاَّ

 

 هـ                                                              حزب التحرٌر   ٖٗٗٔمن ذي الحجة  ٓٔ 

 م                                                                   والٌة تركٌا ٘ٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓالموافق  
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 قراُر مجلس األمن حو  السالح الكٌماوي ٌك   حقٌقَة الكفار المستعمرٌن

  فهم ملٌَّة واحدة أمام نز  أسباب القوة من بالد المسلمٌن

 

باإلجماعو وارتةعلت األٌل ي بلاللملوافلقلةو وانلزوى اللةلٌلتلوو حلتلى  9ٕٔٔأص ر مجلُس األمن القرار رقم  

معارضة القرار  ون فٌتو ق  تبلشت! وهو اإلجماع األول منذ ب أ طاؼٌُة الشام مجازرا فً أهل سورٌا خلبلل ملا 

ٌزٌ  عن ثبلثٌن شهراً! فلم ٌعبؤ المجتمع ال ولً بقٌا ة أمرٌكا وأحبلفها بلاالالؾ اللملإللةلة ملن الشلٌلوء واللنلسلاء 

واألطةال الذٌن ُسةكت  ماإهمو ومبات آالؾ الجرحى الذٌن قُذفوا بالصوارٌخ اللملتلةلجلرة فلبلتلرت أطلرافلهلمو ثلم 

مبلٌٌن الناس الذٌن ُشر وا بع  أن  مرت بٌوتهم... كل هذا لم ٌحرك المجتمع ال ولً على اتخاذ قرارو بل كلانلت 

تتةق أمرٌكا مع روسٌا لتقبل هذا وترف  تلك فً صةقٍة خبٌثة لٌستمر الطاؼٌُة فً جرابمه التلً للم ٌسلللم ملنلهلا 

بشر وال شجر وال حجر... لم ٌجمعهم كل ذلكو بل َجَمَعهم نزُع السبلح الكٌماوي فً الوقت الذي تمتلا فٌه بلهلذا 

السبلح خزابُن  ولة ٌهو  وؼٌرها من ال ولو وبخاصة هذا الكبرى التً تلزعلم أنلهلا تسلهلر علللى ملنلع السلبلح 

الكٌماوي! إن كل عاقل ٌ رك أنهم اجتمعوا على هذا القرار ألنه ض  اإلسبلم والمسلمٌنو فهم ٌ ركون أن طاؼٌلة 

الشام ٌتهاوىو وأن هذا السبلح عاب  إلى المسلمٌنو وهذا ما ٌخٌةهمو وٌخٌؾ ربٌبتهم  ولة ٌهو و فؤمنها كلملا قلال 

 أوباماو ربٌُس العصابة ال ولٌةو هو أبرز مصالحهم فً المنطقة ثم ثرواتها وبخاصة ذهبها األسو  النةط...

إن اجتماع ال ول الكافرة المستعمرة على ع اء المسلمٌن لٌس بل علاً ملن اجلتلملاعلاتلهلمو فلهلو سلنلة سلّنلهلا  

أشٌاعهم من قبلو فٌنَسْون خصوماتهم فٌما بٌنهم أمام أٌة قضٌة للمسلمٌن... فلق  كانت قبابل العرب قلملا تلجلتلملع 

 على حالو بل ٌتقاتلون فٌما بٌنهم سنواٍت من أجل ناقةو ومع ذلك فإنلهلم تلنلاسلوا خصلاملهلم أملام رسلول هللا 

... وكلان فً بٌته وذلك علنل  هلجلرتله  واجتمعوا نحو أربعٌن رجبلًو من كل قبٌلة واح و لٌقتلوا رسول هللا 

الةرس والروم فً أش  الع اوة فٌما بٌنهمو ولكنهم تعاونوا فً معارك العراق على قتلال اللملسلللملٌلن فلً ملعلركلة 

الةرا  إلى الشرق من البوكمال الٌومو وذلك فً رمضان من السنة الثانٌة عشرة للهجرة... وكذلك اجتمع علٌلنلا 

الصلٌبٌون من ممالك أوروبا نحو مبتً سنة منذ أواخر القرن الخامس الهجري الحا ي عشر المٌبل يو ثلم للحلق 

هــو كانت ضعٌةة ملهلزوزةو ٘ٔٙبهم التتارو وكانت بع  الممالك الصلٌبٌة الباقٌة بع  الحملة الصلٌبٌة الخامسة 

ومع ذلك فلم ٌقؾ عن ها التتارو بل كانوا ٌهاجمون المناطق اإلسبلمٌة! لٌس هذا فحسبو بل إن الصللٌلبلٌلٌلن بلعل  

هـلـل... ثلم إن 6ٔٙفشلهم فً تلك الحملة ق  قاموا بإؼراء التتار وتحرٌضهم على الهجوم على ببل  المسلمٌن فً 

ال ول األوروبٌة كانت ال تنةك عن الحروب فٌما بٌنهاو لكنها فً القرن السا س عشر والسابع عشر علنل ملا رأت 

ال ولة اإلسبلمٌة "الخبلفة العثمانٌة" ق  أصبحت ذات قوةو وعلمت وعزتو تناسى ملللوك أوروبلا خصلوملاتلهلم 

واجتمعوا لقتال ال ولة اإلسبلمٌة حق ا على اإلسبلم والمسلمٌنو فؤنشؤوا ما سمً باألسرة ال ولٌةو واستمرت هكلذا 

منذ القرن السا س عشرو حتى إنها بع  ضعؾ ال ولة اإلسبلمٌة ثم زوالها استمرت باسم عصبة األمم بع  الحرب 

العالمٌة األولىو وباسم هٌبة األمم بع  الحرب الثانٌةو ولكن الةكرَة األساسٌلة للؤللسلرة الل وللٌلة بلقلٌلت هلً هلً: 

الحرب على اإلسبلم والمسلمٌن مع تؽٌٌر الوسابل واألسالٌب  ون تؽٌٌر الع اوة العامة لئلسبلم والمسلملٌلنو وللم 

تتؽٌر هذا الةكرة األساسٌة فً الموقؾ ال ولً الحالً بقٌا ة أمرٌكا وأحبلفلهلاو فلهلو ال زال ٌلنلطلللق ملن عل اوة 

اإلسبلم والمسلمٌنو وما  عُمهم  ولة ٌهو  المؽتصبة لةلسطٌنو وقرار مجلس األمن حول نزع السبلح الكٌماويو 

 ومخططات نهب ثروات المسلمٌن إال أجزاء من هذا الةكرة األساسٌة.
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إن اجتماع الكةار المستعمرٌن علٌنا لٌس ب عا من اجتماعاتهمو لكن المخلزي هلو انلحلنلاء أٌها المسلمون:  

الحكام فً ببل  المسلمٌن أمام أمرٌكا وأحبلفها انحناًء ٌكا  ٌبلمس أق امهم! فهإالء الحكام ٌبٌعون  ٌنهلمو إن كلان 

لهم  ٌنو وقٌمهمو إن كانت لهم قٌمو مقابل بقابهم شٌباً من الوقت على كرسً معوجة قوابمه... كملا أن اللملخلزي 

كذلك أن أناساً نشؤوا فً ببل  المسلمٌنو ولكنهم مضبوعون بثقافة الؽربو فهم ٌسبحون بحم او وٌكبرون مواقةلهو 

وهً تنهش اللحم وت ق العلم! ومع ذلك ٌلنون خٌراً بتلك ال ول فٌسعون إلرضابها واالستعانة بلهلاو وهلً كلملا 

ٌُلْ َفلُكلونَ قال سبحانه  لى  ُ أَنَّ
... ثلم إن اللملإللم حلقلاً هلو أن بلعل  اللحلركلات ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقلاَتللَلُهلُم هللاَّ

ٌُْ َعْون للعمل للخبلفة والمنا اة بها ب ل ال ٌلملقلراطلٌلة وأخلواتلهلاو وإللى  "اإلسبلمٌة"و وبع  "اإلسبلمٌٌن" الذٌن 

ٌُجٌبون قابلٌن: "نخشى اسلتلةلزاز اللؽلرب فلبل ٌلقلؾ ملعلنلا ضل   رفع راٌة رسول هللا  ب ل راٌة ساٌكس بٌكوو 

بشار"و وال ٌ ركون أن بشار وأباا هما صنابع أمرٌكا وأحبلفهاو وأن أمرٌكا هً التً ت عمهو وتملهللله وتلملهلللهو 

وذلك إلى أن تةرغ من إنضاج الب ٌل العمٌل مكان العمٌل المتهاويو وهً لن تقؾ مع المسلملٌلن اللذٌلن ٌلرٌل ون 

لْرقُلُبلوا فِلٌلُكلْم إاِّلً الحق برفع راٌة اإلسبلمو حتى وإن علت وجهها ابتسامٌة صةراء  ٌَ ُكْم اَل  ٌْ ْ َهُروا َعلَ ٌَ َ  َوإِْن  ٌْ َك

ٌُْرُضوَنُكْم بِأَْفَواِهِهْم َوَتأَْبى قُلُوُبُهْم َوأَْكَثُرُهْم َفاِسقُونَ  ًة   .َواَل ِذمَّ

إن الكةر ملة واح ةو واجتماع ال ول الكبرى فً مجلس األمن على نزع أسباب القلوة ملن أٌها المسلمون:  

َقْد َبَدِت اْلَبْغَضلاُء ِملْن أَْفلَواِهلِهلْم َوَملا ببل  المسلمٌنو وقرار مجلس األمن المذكور ٌكشؾ ذلكو وما خةً أعلم 

اِت إِْن ُكْنُتْم َتْعقِلُونَ  ٌَ ا لَُكُم اْذ نَّ ٌَّ . إن إ راك هذا الواقع الذي تنطلق منله الل ول اللكلبلرى ُتْخفًِ ُصُدوُرُهْم أَْكَبُر َقْد َب

والموقؾ ال ولً تجاا اإلسبلم والمسلمٌن هو أولى الخطوات للنجاة من مإامرات الع و ثم هزٌمتهو وهلً للٌلسلت 

وإقلاملة  المرة األولى التً ٌجتمع فٌها الكةر وأهله على اإلسبلم وأهلهو بل هً سلسلة طوٌلة ملنلذ رسلول هللا 

 -هـل ٕٖٗٔال ولة فً الم ٌنة إلى أن تآمر جمع الكةار مع الخونة من أبناء المسلمٌن فقضً على اللخلبلفلة سلنلة 

مو وبع  ذلك لهروا علٌناو لٌس لقوة عن هم بل لضعؾ عن ناو فق  تركنا سبب قوتناو وسلكلتلنلا علن إعلا ة 8ٕٗٔ

ِه   ولتناو فاجتمعوا علٌنا كما قال  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ فً ح ٌثه الذي أخرجه أبو  او  َعْن َثْوَباَنو َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكلَُة إِلَى َقْصَعتَِها«َوَسلََّم:  ٌْ لْوَملِبلٍذا َقلاَل: »ٌُوِ ُك اأْلَُمُم أَْن َتَداَعى َعلَ ٌَ و َفَقاَل َقاِبٌل: َوِمْن قِللَّلٍة َنلْحلُن 

ُكمُ « ُ ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ ْنَزَعنَّ هللاَّ ٌَ ِ ، َولَ ٌْ ُكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ ْوَمئٍِذ َكثٌٌِر، َولَِكنَّ ٌَ ُ فِلً الْ  َب ْ أَْنُتْم  ْقِذَفنَّ هللاَّ ٌَ َمَهاَبَة ِمْنُكْم، َولَ

ِو َوَما اْلَوْهُنا َقاَل:  »قُلُوبُِكُم اْلَوْهنَ  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ ُة اْلَمْوتِ «َفَقاَل َقاِبٌل:  ٌَ ا، َوَكَراِه ٌَ ْن  .»ُحبُّ الدُّ

إن الراب  ال ٌكذب أهله وإن حزب التحرٌر ٌستنه  هممكم للللعلملل اللجلا  اللملِجلّ  ملعله أٌها المسلمون:  

إلعا ة  ولتكمو الخبلفة الراش ةو فهً مبعث عزتكم وطرٌق نهضتكمو وكلما تؤخر عملكم إلعا تها تلجلرأ عل وكلم 

علٌكمو لٌس بإص ار قرار لنزع أسباب قوتكم الما ٌةو بل بإص ار قرار الحتبلل ببل كم بالقوة العسكلرٌلة... وأملا 

إذا جعلتم الخبلفة هً قضٌتكم المصٌرٌة كما ٌجب أن تكونو فاستقرت فً قلوبكمو وكانت ماثلللًة أملام علٌلونلكلمو 

تنطلق بها جوارُحكم قبل أن تنطق بها ألسنُتكمو فٌسبق عملُُكم قولكمو مخلصٌن هلل حنةاءو فؤبشروا بتحقٌق وع  هللا 

ُهْم فًِ اأْلَْرِض َكَما اْسَتلْخللَلَ  الَّلسبحانه على أٌ ٌكم  ْسَتْخلَِفنَّ ٌَ الَِحاِت لَ ُ الَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َن ِذٌلَوَعَد هللاَّ

ُ أَْن «لكم بالخبلفة بع  الحكم الجبري  و وبتحقٌق بشرى رسوله ِمْن َقْبلِِهمْ 
ًة، َفَتُكوُن َما َ اَء هللاَّ ٌَّ ُثمَّ َتُكوُن َجْبِر

ةِ  ُبوَّ ْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعلَى ِمْنَهاِج النُّ ٌَ ْرَفُعَها إَِذا َ اَء أَْن  ٌَ و وهكذا ٌشرق فجر الخبلفة من ج ٌل و »َتُكوَن، ُثمَّ 

ْت أَْقَداَمُكمْ وٌنصركم هللا على أع ابكم  ٌَُثبِّ ْنُصْرُكْم َو ٌَ  َ
و وتنكةا أمرٌكا وأحبلفها عنكلم إللى علقلر إِْن َتْنُصُروا هللاَّ

ِ بَِعِزٌزٍ  ارهاو هذا إن بقً لها عقر  ارو وٌعم الخٌُر ربوَع العالمو   .َوَما َذلَِك َعلَى هللاَّ

                                                                   هـٖٗٗٔمن ذي القعدة  ٖٕ
 م   1ٕ/1ٓ/ٖٕٔٓالموافق 

 حــزب التحــرٌـر  
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 المساعدات األمرٌكٌة سمٌّ كلها، وزوالها أهون أل  مرة من بقائها...

 

بلتلجلملٌل  واشلنلطلن  ٓٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓصرحت المتح ثة باسم الخارجٌة األمرٌكلٌلة "ؼلٌلنلةلر بسلاكلً" فلً  

مساع تها العسكرٌة واالقتصا ٌة لمصر فً انتلللار إحلراز تلقل م ذي صل قلٌلة نلحلو حلكلوملة مل نلٌلة ملنلتلخلبلة 

 ٌمقراطٌاو كما قالت... ونقلت صحٌةة "لوس أنجلس تاٌلملز" علن مسلبلوللٌلن أملرٌلكلٌلٌلن فلً ملإتلملر صلحلةلً 

أنهم قالوا حول الموضوع نةسه: "إن جوهر المصالح األمنٌة األمرٌكٌة فً المنطقةو بما فً ذلك  ٓٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓ

 معاه ة السبلم بٌن مصر وإسرابٌلو لن تكون عرضة للخطر بسبب قطع المساع ات أو تخةٌضها".

إننا ن رك أن هذا المقوالت من أمرٌكاو ال تعنً التخلً النهابً عن المساع ات المسمومة لمصرو بل هلً  

من وسابل الته ٌ  لضبط إٌقاع الحكم الج ٌ  وفق ما ترٌ ا أمرٌكا حتى ال ٌح ث ما للٌلس فلً حسلبلانلهلا... فلإن 

المساع ات هً من األسالٌبو بل من الطرٌقةو التً تتبعها أمرٌكا فً استعمار الشعوب وبسط السٌطرة والنةلوذو 

وذلك منذ أن  خلت إلى الشرق األوسط كقوة استعمارٌة ج ٌ ةو حٌث كان من بٌلن ملخلطلطلاتلهلا خلبلل ملإتلملر 

م 8٘ٓٔاستنبول الذي عق ا ال بلوماسٌون األمٌركٌون المعتَم ون ل ى المجموعة العربٌة فً شهر تشرٌن الثانً 

برباسة جورج ماؼً الوكٌل فً وزارة الخارجٌة األمٌركٌةو كان من بٌن هذا المخططات "اتلخلاذ اللتلعلاون ملع 

أهل الببل  أسلوباً من أسالٌب النةاذ إلى المنطقة"و على عا تهم فً تزٌٌؾ األسماء بإطبلق ال سم عللى السلم! أي 

أن المساع ات المسمومة التً أطلقوا علٌها "التعاون" هً من صلب سٌاسة أمرٌكا للنةاذ إللى أعلملاق اللملنلطلقلة 

وصناعة العمبلءو ونهب الثروة ومص ال ماء... وق  استعملت أمرٌكا أسلوب المساع ات فً استعمار إن ونٌسلٌلا 

أٌضا فلما رف  سوكارنو فً الخمسٌنات المساع ات األمرٌكٌة استمرت فً مضاٌقته فً الته ٌ  واللوعلٌل  إللى 

أن قبل المساع ات ومن ثم  خل النةوذ األمرٌكً إن ونٌسٌا وال زال حتى الٌوم. وهكذا فإن ما تسمٌه أمرٌلكلا فلً 

قاموسها مساع ات إنسانٌة هً مشارٌع استعمارٌة بواجهة اقتصا ٌة حتى ألص قابها! فإن مشروع مارشلال بلعل  

الحرب العالمٌة الثانٌة المعنون "إنقاذ أوروبا" كان م خبلً للشركات األمرٌكٌة لتكون شرٌكاً فلاعلبلً فلً ملةلاصلل 

كثٌرة لبلقتصا  األوروبًو وما إن مرت بضع عشرة سنة حتى صارت اقلتلصلا ٌلات أوروبلا بشلكلل علام ملللكلاً 

للشركات األمرٌكٌة. ومع أنها خةت بع  الشًء فً السنوات األخٌرة إال أن تلؤثلٌلر الشلركلات األملرٌلكلٌلة فلً 

 االقتصا  األوروبً ال زال قابماً حتى الٌوم.

إن المساع ات شرٌّ كلهاو فالواقع ٌنطق بؤن ال ول الكافرة المستعمرةو وبخاصة أمرٌكاو ال تق م مسلاعل ات  

إال لبسط النةوذ والهٌمنةو وخ مة مصالحهاو ومصالح كٌان ٌهو و وكل هذا مسلطلور فلً اتلةلاقلٌلة كلاملب  ٌلةلٌل  

الجرٌمة الكبرىو حتى إن مسبولً كٌان ٌهو  ٌتخوفون من تؤثٌر قلطلع أي شلًء ملن اللملسلاعل ات األملرٌلكلٌلة 

 لمصرو حٌث إن ذلك الكٌان ٌعتبر أن "المساع ات األمرٌكٌة إلى مصر  عامة مهمة التةاق كامب  ٌةٌ ".

أخلرجله اللحلاكلم   »اَل َضَرَر َواَل ِضلَرارَ «ٌقول:  إن المساع ات األمرٌكٌة ضرر وأي ضررو والرسول  

َجلااُ" ووافلقله اللذهلبلًو فلقلبلول هلذا  ٌَُخلرِّ فً المست ركو وقال: "َهَذا َحِ ٌٌث َصِحٌُح اإْلِْسَناِ  َعلَى َشْرِط ُمْسلٍِم َولَْم 

المساع ات جرٌمة كبرى فً اإلسبلم ألنها تجعل سبٌبلً للكةار المستعمرٌن على ببل  المسلمٌن نلةلوذا واقلتلصلا اً 

ُ لِْلَكافِِرٌَن َعلَى اْلُمْ ِمنٌَِن َسبٌِاًل ﴿وسٌاسة... وهللا سبحانه ٌقول:  ْجَع َ هللاَّ ٌَ  .﴾َولَْن 

هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى فإن هذا المساع ات ال تسلاوي شلٌلبلا ملن اللنلاتلي اإلجلملاللً اللملصلري  

% من الناتي اإلجمالً المصريو ناهٌك عن أنهلا ٖ.ٓملٌون  والر وال تزٌ  عن  ٓٓ٘ٔفمساع ات أمرٌكا نحو 
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ال تساوي شٌباً من ثروة مصر من نةط وؼاز ومعا نو والمرور فً قناة السوٌس... فلإن رفلع شلًء قلللٌلل ملن 

رسوم المرور فً قناة السوٌس سٌجلب أضعاؾ أضعاؾ هذا المبلػو وقطع الؽاز عن كٌان ٌهو  اللذي ٌلبلاع لله 

بثمن بخس! وبٌعه فً السوق باألسعار العامة سٌجلب أضعاؾ أضعاؾ هذا المبلػو هذا فضبلً عن أننا فلً حلاللة 

حرب فعلٌة مع كٌان ٌهو  المؽتصب ألر  اإلسراء والمعراجو فبل ٌلجلوز بلحلال اللعلبلقلات السلللملٌلة ملعله ال 

 سٌاسٌة وال اقتصا ٌة...

أما ما ٌشٌعونه عن ما ٌصٌب الببل  من فقر وأزمات اقتصا ٌة إن لم تلكلن هلذا اللملسلاعل اتو فلهلو قلول  

مرٌ  سقٌمو فإن فقر ببل  المسلمٌن هو فقر مصطنع من قلة تتربع على الحكم وعلى مصا ر القلرارو فلتلضلٌلع 

ثروة األمة وملكٌتها العامة فً مسالك فاس ة ضارة بالبل  وأهلهو فب ل أن توزع الملكٌة العامة علللى األملة وهلو 

حقهاو فإنها تستقر فً جٌوب تلك الحٌتان وفً الحسابات البنكٌة ال اخلٌة والخارجٌةو السرٌة منها والعلنٌلة... ثلم 

تربط الببل  بالبنك ال ولً وصن وق النق  ال ولً وبسموم أمرٌكا المسماة مساع ات... هذا هلو سلبلب اللةلقلر فلً 

ببل  المسلمٌنو وإال فهً زاخرة بما منحها هللا من ثروة تةٌ  عن حاجتها إذا أُحسن وضعها فً مواضعها التلً 

 بٌنها اللطٌؾ الخبٌر.

إن الواجب أن تبا روا أنتم بلرفل  هلذا اللملسلاعل اتو ال أن تلهل  كلم أٌها المسلمون فً أرض الكنانة:  

أمرٌكا بقطعها! فاألصل أن تمنع هذا المساع ات المسمومة من  خول الببل و فمنعها ٌصٌب أمرٌكا وكٌان ٌلهلو  

فً مقتلو وهذا ما ٌجب أن نبؽٌه ونبذل الوسع فٌهو هكذا ٌجب أن ٌكون الجواب أن نقذؾ سمومهم فً وجوهلهلم 

ال أن ٌكون الجواب مقولة السةٌر ب ر عب  العاطً المتح ث باسم وزارة الخارجٌة المصرٌة: "إن هذا قرار ؼٌلر 

صابب من حٌث المضمون والتوقٌت"و وأضاؾ "إن مصر ٌهمها أٌضاً استمرار العبلقات الطٌبلة ملع اللوالٌلات 

 المتح ة"!

لق  كان الواجب على انقبلب السٌسً قذَؾ هذا المساع ات فً وجه صاحلبلهلاو ور  سلملوم أملرٌلكلا إللى  

نحرهاو فت رك أن الكنانة قوٌة بربها عزٌزة ب ٌنها... لكن أّنى لهذا االنقبلب ذلك وهو مشؽول بقتل الناس إال أن 

! إن قلتلل اللنلةلس ﴾َقا َ فِْرَعْوُن َما أُِرٌُكْم إاِلَّ َما أََرإ﴿ٌقولوا ما قالو وأن ٌروا ما ٌرى كما قال فرعون من قبل 

على مؤل ملن اللنلاس ٌلوم علرفلة:  التً حرم هللا إال بالحق ُتهلك صاحبها فً ال نٌا واالخرةو فق  كان مما قاله 

ْوِمُكْم َهَذا، فًِ َ ْهِرُكْم َهَذا،« ٌَ َنُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة  ٌْ أخرجله   »ً َبلَِدُكْم َهَذافِ  َفإِنَّ ِدَماَءُكْم، َوأَْمَوالَُكْم، َوأَْعَراَضُكْم، َب

البخاريو إن من قتل نةساً بؽٌر حق ٌكون ق  أجرم بحق  ٌنه وأملتلهو ومصلٌلرا كلملا قلال اللقلوي اللعلزٌلز فلٌله 

لْملُكلُرونَ ﴿ ٌَ ِ َوَعَذاٌب َ ِدٌٌد بَِما َكاُنوا  ٌُِصٌُب الَِّذٌَن أَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد هللاَّ و هلكلذا فُلعلل بلؤشلٌلاعلهلم ملن قلبللو ﴾َس

ْمَ  َوُهَو َ ِهٌدٌ إِ ﴿والعاقل من اتعل بؽٌرا   .﴾نَّ فًِ َذلَِك لَِذْكَرإ لَِمْن َكاَن لَُ  َقْلٌب أَْو أَْلَقى السَّ

 

 

 

 هـ                                                                حـزب التحـرٌـر  ٖٗٗٔمن ذي الحجة  ٙٓ  

 م ٔٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓالموافق   
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 هـٖٗٗٔ/ٓٔرقم اإلصدار:                   ٕ٘/1ٓ/ٖٕٔٓهـ                      ٖٗٗٔمن ذي القعدة  1ٔ

 المكتب اإلعالمً

لحزب التحرٌر 

 روسٌا 

 بٌان صحةً

 هدموا المسجد ثم اعتقلوا اإلمام!

 )مترجم(

أص رت محكمة السبلم فً موسكو مقاطعة كازان فً الرابع والعشرٌن من أٌلول حكما بلالسلجلن علللى  

ملن آرت  ٔإمام مسج  "اإلخبلص" ُرستم سافٌن لم ة سنتٌن فً مقاطعة للنلام العامو بلملوجلب اللملا ة رقلم 

 و والتً هً تهمة النشر النشط لثقافة حزب التحرٌر.(Art. 282.2 CC RF)سً سً آر إؾ  ٕ.9ٕٕ

لق  تمت محاكمة اإلمام بسبب موقةه النشط والةاعل فً حماٌة المسلمٌن من التعسؾ الذي مارسته قوات  

. فةً ذلك الوقت أقام اإلمام سافٌن مع وف  من "اإلخبلص" ع  ا من االحتجاجات  عما ٕٕٔٓاألمن فً تموز 

لمبات المسلمٌن الذٌن ٌتعرضون لعملٌات تةتٌش واعتقاالت؛ وذللك علللى إثلر االؼلتلٌلال اللؽلامل  للللملةلتلً 

فاجزوؾو وعملٌة القتل المثٌرة للسخرٌة لناببه فالٌوال ٌاكوبوؾ. وق  كان هلذا اللحلا ث سلبلًبلا فلً اضلطلهلا  

 المسلمٌن من خبلل عملٌات م اهمة واعتقاالت فً جمٌع أنحاء الجمهورٌة.

لق  حلٌت هذا المسٌرات واالحتجاجات التً قام بها اإلمام سافٌن ووف  "اإلخبلص"و بتؤٌٌ  اللملسلللملٌلن  

فً تتارستانو وكان لها األثر الواضح فً مجرٌات األح اثو وبخاصة أثرها فً إطبلق سراح جمٌع المسلمٌن 

الذٌن اعتقلواو وإٌقاؾ عملٌات البحث عن آخرٌن. أضؾ إلى ذلك أن هلذا اللملسلٌلرات واالحلتلجلاجلات تلحلت 

راٌات وألوٌة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ق  زا ت من حش  المسلمٌن وجعلت منهم قوة مإثرة فاعلة. إنها 

حقٌقة الرابطة اإلسبلمٌة التً أوقةت مسإولً األمن عن ارتكاب المزٌ  من التعسؾو وهً ذاتها ما أصلبلحلت 

 السبب الربٌسً لمزٌ  من االضطها  فٌما بع .

ثم وفً وقت الحق تم إؼبلق مسج  "اإلخبلص" ألسباب رسمٌةو ومن ثمَّ تم هل مله. وبلعل  هلذا اللهل م  

 المثٌر للسخرٌة لبٌت من بٌوت هللاو مسج  "اإلخبلص"و ُسجن إماُمه.

إن السلطات تحاول بهذا الوسابل والطرق البؽٌضة التخلص من أي شًء ق  ٌإ ي إلى وح ة المسلملٌلن  

وانتصار  ٌن هللاو اإلسبلم. لكنو ومهما فعل عب ة إبلٌس اللعٌن لوقؾ انتشار اإلسبلمو فإن مآله سٌكون الةلشلل 

ِتمَّ نورا ولو كرا الكافرون. ٌُ  والهزٌمة بإذن هللاو فإن هللا تعالى وع  بؤن 

 ٌقول الحق سبحانه: 

 ِْزَداُدوْا إ ٌَ َما ُنْملًِ لَُهْم لِ َنفُِسِهْم إِنَّ ٌر ألِّ ٌْ َما ُنْملًِ لَُهْم َخ ْحَسَبنَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا أَنَّ ٌَ ِهٌنٌ ْثمً َوالَ        ا َولَْهُم َعَذاٌب مُّ

 [ 69ٔ]آل عمران: 

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً روسٌا



 ٖٙ/ العدد  1الصفحة  مختارات 

1الصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

  I-SY-147-18-026رقم اإلصدار:               ٕٙ/1ٓ/ٖٕٔٓهـ                 ٖٗٗٔمن ذي القعدة  ٕٓ

 المكتب اإلعالمً

لحزب التحرٌر 

 والٌة سورٌا 

 أٌها المسلمون فً أرض ال ام:

أُعلن أمس األربعاء أن ربٌس االبتبلؾ السوري أحم  عاصً الجرباو صنٌعة أمرٌكا وأذنابلهلاو ربلٌلس  

لبٌع  ماء أبنابنا والتنازل عن ثوابت ثلورتلنلا و ٌلنلنلاو  ٕحلؾ الحوار مع المجرم بشار وعّراب الذهاب لجنٌؾ

سٌ خل شمال سورٌا حٌث ٌرب  األبطال وحٌث ٌرفع حماة ال ٌار الحقٌقٌون راٌة رسول هللا صلى هللا علللٌله 

ٌُْعِجُبَك َقلْولُلُ  وسلمو لٌةس  فٌها أكثر ما أفس  ولٌهلك الحرث والنسل مص اقاً لقول هللا تعالى:  اِس َمْن  َوِمَن النَّ

َ َعلَى َما فًِ َقْلبِِ  َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصام 
ٌُْ ِهُد هللاَّ ا َو ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ لْفلِسلَد فِلٌلَهلا  فًِ اْلَح ٌُ َوإَِذا َتَولَّى َسَعى فِلً اأْلَْرِض لِل

ٌُِحبُّ اْلَفَساَد  ُ اَل  ْس َ َوهللاَّ ٌُْهلَِك اْلَحْرَح َوالنَّ لُم َولَلبِلْئلَس  َو ةُ بِاإْلِْثِم َفَحْسُبُ  َجلَهلنَّ َ أََخَذْتُ  اْلِعزَّ
ِق هللاَّ َوإَِذا قٌِ َ لَُ  اتَّ

 .اْلِمَهادُ 

 

 أٌها األبطا  جنود اإلسالم فً أرض الرباط أرض ال ام:

 

لم ٌؤِت ربٌس االبتبلؾ هذا إلٌكم لٌقؾ معكم فً ثورتكم إلسقاط الطاؼٌة بشارو وإنما أتى لٌسوقكلم إللى  

جنٌؾ الخٌانات ولٌزرع بٌنكم الخبلفات والنزاعات لتةشلوا وتذهب رٌحكم للملصلللحلة أملرٌلكلاو قلال تلعلاللى:       

 ِابِر َ َمَ  الصَّ
َ َوَرُسولَُ  َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَ لُوا َوَتْذَهَب ِرٌُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ هللاَّ

ٌُةشل كلل ٌنَ َوأَِطٌُعوا هللاَّ و ولكً 

من رف  الوالء ألمرٌكا وأعلن الوالء هلل وح ا. فالحذر الحذر ٌا مإمنلونو واذكلروا نلعلملة هللا علللٌلكلم أنله 

وع كم إن نصرتموا فسٌورثكم األر  لتقٌموا علٌها شرع هللاو بٌنما أمرٌكا وجرباها ٌع ونكم وع  الشٌطلانو 

َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفأَْخلَْفُتُكْم َوَما َكلقال هللا عزَّ وجلَّ: 
ًَ اأْلَْمُر إِنَّ هللاَّ ا قُِض َطاُن لَمَّ ٌْ  لِلً انَ َوَقا َ ال َّ

ُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إاِلَّ أَْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم لًِ َفاَل َتلُوُمونًِ َولُوُموا أَْنفَُسُكمْ  ٌْ  . أال هل بلؽناو اللهم فاشه . َعلَ

 بٌان صحةً

 ال أهالً وال سهالً 

بعمٌ  أمرٌكا، رئٌس ائتال  الخزي والعمالة، الجربا، بائ  الثورة والثوار، ومثّبت المجرم 

ٌُعقد لوا ه!  ب ار ون ام  فً أرض ال ام عقر دار اإلسالم،  ام الرسو  حٌح ترفر  راٌُت  و

المنٌـَّة وال الدنٌـَّة ٌا أه  ال ام: أخرجوا أعداء هللا من أرض اإلسراء والمعراج، أرض 

 األنبٌاء، أرض ال هداء، فال مكان فٌها بعد الٌوم ألعداء هللا وأعداء دولة الخالفة اإلسالمٌة!

 والٌة سورٌا -رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر 

 المهندس ه ام البابا



 ٖٙ/ العدد  ٓٔالصفحة  مختارات 

ٓٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

ٌبلحل الجمٌع الحالة التً علٌها أهلنا االتون من الّشام فراًرا من الّطاؼٌة بّشار األس  ومن  مارا الّشامل للبشر 

والحجر والّشجرو وهً حالة استضعاؾ وصلت فً الؽالب إلى أ نى  رجات الخصاصة.. هً حالة ما كان 

لها أن تكون؛ ألّن تولًّ المسلم ألخٌه المسلم واجب شرعًو وٌجب أن ٌكون ببل منٍّ وال أذىو ولكن الّسلطة 

 الهٌة ؼافلة.. بل تمعن فً إرهاق هإالء البلّجبٌن إلٌنا البلّبذٌن بناو وتعّق  أحوالهم..

والبلّفت فً هإالء القا مٌن إلى تونس الخضراء كثرة األطةال الذٌن هم فً سّن ال راسةو وٌمّر علٌهم  

 العام والعام وال ٌجلسون على مقاع  التعلٌم!

نحن ن عو الّسلطة ناصحٌن ومحاسبٌن أن تمّكن هإالء األطةال من االلتحاق بمقاع  ال راسة فً تونس  

وفق توزٌع م روس؛ فحرام علٌنا جوُعهم وتشرُّ هم والمساهمة فً ضٌاع هإالء األبناء رعاًٌة وتعلًٌما... مثل 

و أفبل نةعله نحن ب اٍع إسبلمًا! أم نسً الجمٌع أّن المسلمٌن أّمة من  ًّ هذا العمل تةعله المنّلمات ب اٍع إنسان

وأن ذمة هللا واحدة ٌجٌر علٌهم «فً صحٌةة الم ٌنة:  ون الّناسو وأّن ذّمتهم واح ة كما قال الّرسول 

 ».أدناهم، وأن الم منٌن بعضهم موالً بعض دون الناس

 ندعو إلى االستعجا  فً دمج ه الء األطفا  فً مقاعد الدراسة، وارحموا عزٌز قوم ذ ّ...  

   ٕ٘/  ٖٕٔٓم                    رقم اإلصدار: ٕٙ/1ٓ/ٖٕٔٓهـ                     ٖٗٗٔمن ذي القعدة  ٕٓ

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 تونس 

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً تونس

 بٌان صحةً

 أطفا  سورٌا الالجئون من الدراسة محرومون! 



 ٖٙ/ العدد  ٔٔالصفحة  مختارات 

ٔٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

لا علن حلزب  6ٔو ٙٔنشرت صحٌةة "مان ٌجار" الٌومٌةو فً   ًٌ أٌلول/سبتمبرو ملقلااًل طلوٌلبًل وعل وانل

التحرٌرو كتبه خواجة أحم  بشٌر األنصاري. وبع  ذلك بٌومٌن فقطو أص ر المكتب اإلعبلمً لحزب التحرٌر 

او ومقاال ر ا على مقال األنصاريو مسلًطا فٌهما الضوء علللى االتلهلاملات  ًٌ ا رسم ًٌ والٌة أفؽانستان بٌاًنا صحة

التً ال أساس لها من الصحة واالفتراءات الوار ة فً مقالهو وسلمهما إلى ربٌس تحرٌر الصحٌةةو الذي وعل  

بنشر المقال الذي ٌحتوي الر  على األنصاري. ولكنه بع  بضعة أٌامو رف  نشر كلل ملن اللبلٌلان الصلحلةلً 

 والمقال.

وعلٌه فإن المكتب اإلعبلمً لحزب التحرٌر والٌة أفؽانستان ٌ ٌن بش ة سٌاسلة صلحلٌلةلة "ملانل ٌلجلار"  

األحا ٌة الجانب هذا وتمٌٌزها ض  حزب التحرٌر. كما ٌعتبر المكتب أن هذا الصحٌةة مثاٌل للسٌاسة الملّتلبلعلة 

من قبل وسابل اإلعبلم الؽربٌة فً حلر حزب التحرٌر. وفوق ذلكو فهً لٌست ملتزمة بشعاراتلهلم اللخلا علة 

والتً ال أساس لها مثل )حرٌة التعبٌرو ووسابل اإلعبلم المستقلةو وؼٌرها ملن الشلعلارات(و وبل اًل ملن ذللك 

تشارك فً مإامرات وكاالت االستخبارات التً تتآمر ض  الحزب. إنهم ٌخشلون ملن نلةلوذ حلزب اللتلحلرٌلر 

المتنامً فً جمٌع أنحاء الببل و حٌث استطاع الحزب بةضل هللا ثم بجهو  شبابله تلوسلٌلع نلةلوذا بلٌلن طلبلب 

 الجامعات والمحاضرٌن والسٌاسٌٌن وأصحاب النةوذ وؼٌرهم من الةبات المتعلمةو أكثر من أي حزب آخر.

إن مثل هذا المإامرات تحاك ض  حزب التحرٌر فً أفؽانستان؛ ألن الحزب نلجلح نلجلاًحلا كلبلٌلًرا فلً  

كشؾ زٌؾ ال ٌمقراطٌة وانتخاباتها المزورة منذ سنوات ع ٌ ة. فق  بٌن الحزب للشعب األفؽانلً اللملسلللم أنله 

باإلضافة إلى كون المشاركة فً االنتخابات "ال ٌمقراطٌة" حراًما شرًعاو فإنها كانت  ابًما تتم بصورة شلكلللٌلة 

ومضللة وأنها سبب لكل المآسً التً ٌعانً منها الشعب المسلم والمجاه  فً أفؽانستان. ولذلكو فلإن وكلاالت 

االستخبارات ال ولٌة واألفؽانٌة تنلر إلى حزب التحرٌر على أنله أكلبلر علقلبلة أملام مشلاركلة الشلعلوب فلً 

المجاهل ٌلن ضل   -االنتخابات الرباسٌة وانتخابات المجالس المحلٌة القا مة. وهكذاو فإن وكاالت االستخبارات 

ا فً ال ٌمقراطٌة األمٌركٌة وؼٌرهم ٌعملون جنًبا إللى جلنلب  -االتحا  السوفٌاتً السابق  ًٌ والذٌن ٌشاركون حال

 لتشكٌل الرأي العام ض  حزب التحرٌرو من أجل إبقاء النلام ال ٌمقراطً الةاس  والهش على قٌ  الحٌاة.

ولكن نلًرا للجهو  ال إوبة لحملة ال عوة فً حزب التحرٌر وحججهم القوٌةو فإنه ٌب و أن ال ٌمقراطٌةو  

حالها كحال ؼٌرها من األنلمة الوضعٌةو سٌكون مصٌرها ال فن فً أفؽانستانو "مقبرة القوى العلمى". فلاهلل 

 سبحانه وتعالى ٌقول فً كتابه العزٌز:

 ٌْدَمُغُ  َفإَِذا ُهَو َزاِهق ٌَ  [ 9ٔ]األنبٌاء:  َب ْ َنْقِذُ  بِاْلَحقِّ َعلَى اْلَباِطِ  َف

 ٖٗٗٔ/ٕٗ -رقم اإلصدار: أفغ                   م8ٕ/1ٓ/ٖٕٔٓ هـ         ٖٗٗٔمن ذي القعدة  ٕٕ

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 والٌة أفغانستان 

 بٌان صحةً

 ف   الجهود المبذولة من قب  الجواسٌس إلنقاذ الدٌمقراطٌة
 )مترجم( 

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة أفغانستان



 ٖٙ/ العدد  ٕٔالصفحة  مختارات 

ٕٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 هـ  ٖٗٗٔ/ٔٔرقم اإلصدار:                   م1ٕ/1ٓ/ٖٕٔٓ هـ         ٖٗٗٔمن ذي القعدة  ٖٕ 

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 روسٌا 

 بٌان صحةً

 اإلسالم مح ور -فً روسٌا 
  )مترجم(

 ٌقول هللا سبحانه وتعالى:

 ٌُْذَكُر فٌَِها ٌ  َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد  ٌَ َمْت َصَواِمُ  َوبِ اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهدِّ ِ النَّ ِ َكثًٌِرا ۗ اسْ َولَْواَل َدْفُ  هللاَّ ُم هللاَّ

َ لََقِويٌّ َعِزٌزٌ  ْنُصُرهُ ۗ إِنَّ هللاَّ ٌَ ُ َمْن  ْنُصَرنَّ هللاَّ ٌَ  .َولَ

و نلم شباب حزب التحرٌر حملة احتجاجات واسعة ٖٕٔٓسبتمبر/ أٌلول  6ٕفً ٌوم الجمعة الماضًو  

اإلسبلم محلور". وكان السبب فً تنلٌم هذا الحمللة  -فً مناطق مختلةة من روسٌا تحت عنوان "فً روسٌا 

هو تصرفات السلطات الروسٌةو التً تشٌر إلى أن روسٌا ترٌ  منع كل ما له صلة باإلسبلم. فلقلرار ملحلكلملة 

نوفوروسٌسك باعتبار أن القرآن متطرؾو وقتل عضو حزب التحرٌر ؼباٌٌؾ عب  هللا من قبلل قلوات األملنو 

مسج  اإلخبلص وسجن إمامه رستم سافٌنو كل هلذا األعلملال  -وحلر الحجاب فً الم ارسو وه م بٌت هللا 

تبٌن حقٌقة سعً روسٌا لمنع كل ما له صلة باإلسبلم. وق  تح ث شباب حزب التحرٌر فً المساج  فً كل من 

موسكوو وسانت بطرسبرغو وأوفاو وقازانو وتٌومن وؼٌرها من الم ن الكبرى فً روسٌاو ل عوة األملة إللى 

العمل مًعا من أجل ال فاع عن اإلسبلم وحماٌة مصالح المسلمٌن. كما ُوّجهت خطابات بلاسلم حلزب اللتلحلرٌلر 

روسٌا إلى األبمة والمةتٌن ت عوهم لل فاع عن اإلسبلم والمسلمٌن. أٌضا تم توزٌلع ملنلشلورات فلً اللملسلاجل  

تطالب المسلمٌن فً روسٌا ب عم حزب التحرٌر وت عوهم لل فاع عن اإلسبلم. كلذللك رفلعلت علللى املتل ا ات 

الجسور وتقاطعات الطرقو الفتات كتب علٌها: "توقةوا عن قتل المسلمٌن"و "روسٌا ض  اإلسلبلم. تلم حلللر 

 " وؼٌرها الكثٌر.ٖٕٔٓ/8ٓ/6ٔالقرآن فً 

كما وقؾ أٌضا فً الشوارع مسلمون ٌرفعون ٌافطات تحمل العبارات التالٌة: "أنا قتلت إلٌملانلً بلاهلل..  

ؼباٌٌؾ عب  هللا"و "فً روسٌا تم حلر القرآن. أنا ض  ذلك"و " فً روسٌا ٌتم ه م المساجل . أنلا ضل  ذللك"و 

والع ٌ  من الملصقات األخرىو لجذب انتباا الناس إلى هذا الحقابق من أجل أن تإثر باللتلاللً علللى السلٌلاسلة 

 المعا ٌة لئلسبلم من قبل السلطات الروسٌة.

وق  تمت هذا الحملة بنجاحو حٌث لةتت انتباا وسابل اإلعبلم وجذبت اهتمامهاو أٌضا قوبلت الحملة ملن  

 قبل المسلمٌن بال عم والتؤٌٌ . ٌقول هللا سبحانه وتعالى:

 ُاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت األْرض ِ النَّ  [ٕٔ٘]البقرة:  َولَْوال َدْفُ  هللاَّ

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً روسٌا



 ٖٙ/ العدد  ٖٔالصفحة  مختارات 

ٖٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

لق  صرح ربٌس الجمهورٌة عب  هللا ؼل أثناء االجتماع الذي حضرا فً الجمعٌة العلاملة للؤلملم اللملتلحل ة  

/ ٌوم الثبلثاء فً معر  حل ٌلثله علن مل ى مصل اقلٌلة األملم  ٖٕٔٓأٌلول  ٕٗالذي انعق  فً نٌوٌورك بتارٌخ 

المتح ةو وهً التً لم تق م لئلنسانٌة منذ أن تؤسست أي شًء سوى حماٌة المصلاللح األملرٌلكلٌلةو فلقلال: "نلحلن 

بؤمس الحاجة إلى أمم متح ة قوٌة وفعالة وذات مص اقٌة. إننا كلنا بحاجة أٌضا ألمم متح ة جاهزة للللتلعلاملل ملع 

المعطٌات والحقابق العالمٌة لعالمنا الٌومو وبهذا الشكل ٌتوجب على األمم المتح ة أن تتمتع بالق رة على التحلرك 

للمحافلة على األمن والسبلم العالمٌٌنو إنه ٌتوجب علٌها أن تحمً األملن والسلبلم واللعل اللة وحلقلوق اإلنسلان 

 والحرٌات العامة."

إن ربٌس الجمهورٌة عب  هللا ؼل ٌعرؾ جٌ ا ال وافع السٌاسٌة لتؤسٌس األمم المتح ة وهلو ٌلعلرؾ أٌضلا  

أن الجهو  المنحازة التً تبذلها األمم المتح ة هً إلضةاء المشروعٌة على الرأي العام العالمً الحتبلل أملرٌلكلا 

الببل  اإلسبلمٌة. حٌث رأى العالم كله الوجه القبٌح لؤلمم المتح ة فً البوسنة وكوسوفاو فعب  هللا ؼل ٌذكر جلٌل ا 

كٌؾ تم طحن عشرات االالؾ من المسلمٌن األبرٌاء والم نٌٌن وقتلهم من قبل جزار الصرب تحت مللللة األملم 

المتح ة والذٌن كانوا ٌلنون بها خٌرا. فالمجازر التً وقعت فً سرٌبرنٌتسا كانت على مرأى ومسمع من األملم 

المتح ة وكذلك احتبلل أفؽانستان والعراقو بل إقامة  ولة ٌهو  وتثبٌتها على أراضً اللملسلجل  األقصلى كل وللة 

ؼاصبة كان بٌ  األمم المتح ةو وهً تشاه  ال ماء التً تهرق فً األراضلً اللملبلاركلة ملنلذ سلتلٌلن سلنلةو فلهلذا 

 الحقابق لم ٌنسها المسلمون وال ربٌس الجمهورٌة عب  هللا ؼل فإنه ٌعرفها جٌ ا.

وأما ما ٌقوم به جزار البعث ومعه حكام إٌران الخونة من مجازر فً سورٌاو فلإن األملم اللملتلحل ة علللى  

اطبلع علٌهاو وأما تركٌا فإنها تعمل فً هذا الةترة على حل األزمة عبر األمم المتح ة وال فع بسلورٌلا إللى أملن 

وع ل األمم المتح ة! لق  صرح ربٌس الجمهورٌة عب  هللا ؼل باألمس فً الجمعٌة العامة للؤلملم اللملتلحل ة حلول 

المسؤلة السورٌة قاببل: "علٌنا أن نعً أن ع م تحرك الجمعٌة العامة ٌعطً الجرأة لؤلنلمة المعت ٌةو إننا بلحلاجلة 

إلى أمم متح ة قا رة على تسلٌم مرتكب أعمال القتل للع الة والقضاءو فبإمكاننا أن نصل إلى عالم ٌلعلٌلش بسلبلم 

إذا كانت األمم المتح ة على هذا الشاكلة كما تصورها مإسسوها. إن هلذا اللحلاجلة اللملاسلة للٌلسلت العلتلبلارات 

أصلٌة فقط بل ضرورٌة أٌضا. إن ال ٌمقراطٌة الحقٌقٌة فً لل التطورات الج ٌ ة بحاجة إلى قوة فلً اللتلملثلٌلل 

 باإلضافة إلى جمعٌة عامة فعالة وشةافة."

فٌا حكام الجمهورٌة التركٌة العلمانٌة التً تؤسست على أنقا   ولة الخبلفة العثمانٌة التً أثبتت وجو هلا  

ًَ األملم اللملتلحل ة اللقلبلٌلح  للعالم بع لها وقوتهاو وٌا عب  هللا ؼل: أٌن تبحثون عن األمن والع الةا أال ترون ماض

سنة ق  مضت من تارٌخهاا فكٌؾ تتح ث عن مساعٌك إلصبلح األمم المتح ة ب ل أن تعمل عللى  9ٙعلى م ى 

 إقامة الخبلفة التً ستنشر األمن والع لا فؤي مخا عة هذاا قال تعالى:

  ٕٕٓ/م.إ/ٖٕٔٓم          رقم اإلصدار: ت.ر/ب.ص/ ٔٓ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ           ٖٗٗٔمن ذي القعدة  ٕ٘ 

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 والٌة تركٌا 

 بٌان صحةً

 أما زلتم تبحثون عن األمن والعدالة فً أروقة األمم المتحدة؟!

 األمن والعدالة ال ٌتحققان إال فً    الخالفة الرا دة فقط

 ُق ِ قُولُوَن هلِلَّ ٌَ ِ  إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن َس ٌْ ٌَُجاُر َعلَ ٌُِجٌُر َواَل  ٍء َوُهَو  ًْ ِدِه َملَُكوُت ُك ِّ َ  ٌَ  َفأَنَّى ُتْسَحُرونَ   ْ قُ ْ َمن بِ

 [ 98-99]المإمنون 



 ٖٙ/ العدد  ٗٔالصفحة  مختارات 

ٗٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

   ٖٗ/ 1ٕم               رقم اإلصدار: ح.ت.   ٔٓ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ                   ٖٗٗٔمن ذي القعدة  ٕ٘ 

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 والٌة لبنان

 بٌان صحةً

 أحداح بعلبك األلٌمة هً أحد تداعٌات الن اط اذثم الذي انخرط فٌ  حزب إٌران ضد أمت 

ما زالت ت اعٌات الص ام ال موي الذي شه ته بعلبك والذي تةاقم ٌوم السبلت اللملاضلً مسلتلملرة حلتلى  

 ٌومنا هذاو وتتوالى المواقؾ بشؤنه. ونحن فً هذا الص   معنٌون بتبٌان النقاط التالٌة:

لِ  َولَلَعلَنلُ  نذّكر بقوله تعالى: أّوالً:   ٌْ ُ َعللَل ُم َخالًِدا فٌَِها َوَغِضَب هللاَّ ًدا َفَجَزاُ هُ َجَهنَّ ْقُت ْ ُمْ ِمًنا ُمَتَعمِّ ٌَ َوَمْن 

ْحقَِر أََخاهُ اْلُمْسلَِم، ُك ُّ اْلُمْسلِِم َعلَلى «:  . وبقول الرسول َوأََعدَّ لَُ  َعَذاًبا َعِ ًٌما ٌَ رِّ أَْن  بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمْن ال َّ

 ».اْلُمْسلِِم َحَراٌم َدُمُ  َوَمالُُ  َوِعْرُض ُ 

ا:   ًٌ عُذر فٌها الشرُع القاتَل حالُة ال فاع عن النةسو قال ثان ٌَ من قات  دون نلفلسل  «: من الحاالت التً 

ٌُقت  فهو  هٌد ٌُقت  فهو  هٌد ومن قات  دون أهل  حتى   .»حتى 

ٌّنة مما ٌجري فً مناطق أخرى وٌلهر فٌه االحتقلان اللملذهلبلً ثالًثا:   إن ما جرى فً بعلبك لٌس إال ع

ا ممن ٌتحّمل مسإولٌتهو وإن حزب إٌران ٌتحّمل المسإولٌة األولى علنله. وهلذا  ًٌ ا. وهذا االحتقان لٌس خال ًٌّ جل

بكل تؤكٌ  جرٌرة جناٌته إذ آزر ع و األمة اإلسبلمٌة طاؼٌة الشامو على الرؼم من علمه الٌقٌنً بؤنه ع ّو ل و  

لئلسبلم وأهله وشرٌعتهو وعلى الرؼم من معرفته بؤن خٌانته هذا هلل ولرسوله وللمإمنٌن سوؾ تبلعلث اللحلقل  

والضؽٌنة فً نةوس من ٌعاٌشهم من المسلمٌن. وهو حٌن أرسل مقاتلٌه لٌقتلوا ثوار سورٌا زعم أنه ٌةعل ذلك 

استباًقا منه لخطر انتقال العنؾ إلى لبنانو ولكنه فً هذا الكبلم كان ٌكذب على بصٌرةو إذ كان ٌعلم أنه بةعلته 

هذا سوؾ ٌستةّز فرًٌقا عرًٌضا من أهل لبنان وٌستجلب العنؾ إلٌه. ولمعرفته هذا أقلام اللحلواجلز فلً طلرق 

الم ن وزوارٌبها وراح ٌتعامل مع أهل البل  من ؼٌر جمهورا بؤنهم جمًٌعا محّل شبهةو ونّصب نةلسله حلاكلًملا 

 وأعطى شّبانه حّق توقٌؾ الناس والتحقٌق معهم وإهانتهم ببل رقٌب وال حسٌب.

ِ هم أو ؼلبلة حلزب رابًعا:   ٌَ على رموز من تبّقى من السلطة الرسمٌة فً لبنان أن ٌعلموا أن ِقَصِر ذاِت 

إٌران علٌهم ال تعةٌهم من مسإولٌتهمو وأّنهم شركاء لٌ  الحزب المم و ة  اخل األجهزة الرسمٌة التً ٌسّخرها 

لخ مته فً مواجهة أهل الببل  والنٌل منهم. وإن االستمرار فً مواطؤة حزب إٌران فً  عم الطاؼٌة واللعلبلث 

ٌُسّجل على رموز السلطة. ولن ٌنةعهم ال فً االخرة أمام هللا تعالى وال فً ال نٌا أمام  باألجهزة الرسمٌة سوؾ 

عبا او اعتذارهم بؤنهم مؽلوب على أمرهم. فإن ُؼلبتم على أمركم فبل أقّل من أن تتنّحوا وترفعوا الؽطاء عّمن 

ٌّتكم ال ستورٌة(.  ٌتسّتر )بشرع

وتعلًٌقا على البٌان الذي ص ر عقب "اجتماع القوى اإلسبلمٌة فً البقاع" وكان من بٌن الحاضرٌن فٌله  

من وب عن حزب التحرٌر / والٌة لبنانو فق  وصلت إلى الحزب استةسارات عن بع  تةاصٌل ملا ور  فلً 

البٌانو فٌهّمنا أن نوضح أننا لم نعط رأٌنا فً الصٌاؼة النهابٌة للبٌان. وبٌاننا هذا كاٍؾ لتبٌان موقةنا مما جرى 

 فً بعلبك.
 رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر / والٌة لبنان -أحمد القصص 



 ٖٙ/ العدد  ٘ٔالصفحة  مختارات 

٘ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

م مإتمراً صحةٌاً لتوضٌح رأٌه فً زٌا ة ٕٗ/8ٓ/ٖٕٔٓعق  حزب التحرٌر والٌة السو ان ٌوم الثبلثاء  

م وّزع اللحلزب نشلرة بلعلنلوان: )رفلع الل علم علن ٕ٘/8ٓ/ٖٕٔٓأسعار المحروقاتو وفلً ٌلوم األربلعلاء 

المحروقات خطوة أخرى لسحق البسطاء من الناس وصناعة المزٌ  من الةقراء(و توزٌعاً كةاحٌلاً فلً ملواقلؾ 

المواصبلت واألسواق واألماكن العامةو حٌث وّزع عشرات االالؾ من هلذا اللنلشلرةو وذللك قلبلل أن تلنل للع 

احتجاجات  خلت فٌها جهة مؤجورةو متزامنة مع ؼٌاب كامل لؤلجهزة المسبولة عن حةل األمنو مما أ ى إللى 

أعمال قتٍل لؤلنةس ونهٍب وسلٍب وت مٌٍر وحرٍق طالت المال العام والخاصو لتستةٌ  الحكومة من هذا اللوضلع 

وتب أ فً ممارسة  ور العنترٌات وتنتقل من  ور الجانً إلى  ور المجنً علٌهو وتقوم بةتح ببلؼات للؤلبلرٌلاء 

من شباب الحزب فً قسمً الشرطة فً الخرطوم شمال والكبلكلةو بل وتعتقل بع  الشباب فً مكاتب جهاز 

 األمن والمخابرات.

إن شباب حزب التحرٌر كانوا ٌوزعون نشرة حزب التحرٌر عن المحروقات من الساعة الثامنة صباحا  

م؛ أي أنهم كانوا ٌعبرون عن رأي الحزب بلطلرٌلقلة راقلٌلة علللى أسلاس اللحلضلارة ٕ٘/8ٓ/ٖٕٔٓاألربعاء 

اإلسبلمٌة. فؤبت السلطة وأجهزتها الةاق ة للبوصلةو إال أن تجّرم هإالء الرجال من حملة ال عوةو فاسلتلخل ملت 

القانون للقمع والللمو حٌث خالةت قانونها الذي ٌبٌح العمل السلمًو ولم تطلق سراح الشلبلاب بلالضلملان كلملا 

 ٌنص قانونها الوضعًو بل تماطل فً ذلك لؽر  العقوبة.

م إلى الشرطة بطلبو علاقل اً اللعلزم 8ٕ/8ٓ/ٖٕٔٓبناًء على هذا الواقعو تقّ م حزب التحرٌر ٌوم األح   

على تنلٌم وقةة احتجاجٌة سلمٌة أمام رباسة جهاز األمن والمخابراتو وقسم شرطة الخرطلوم شلملالو وقسلم 

شرطة الكبلكلةو فرّ ت الشرطة برف  الطلب شةاهةو وعن ما طلبنا ر هم هذا كتابة اختلةوا فً الصلبلحلٌلات 

 ولم ٌتةقوا.

إننا فً حزب التحرٌر / والٌة السو انو نوضح أن الحزب نشؤ استلجلابلة ألملر هللا سلبلحلانله وتلعلاللىو  

 والحزب ال ٌستؤذن أٌة جهة فً عمل ٌرٌ  القٌام به.

م نلم الحزب وقةته االحلتلجلاجلٌلة األوللى أملام ربلاسلة جلهلاز األملن ٔٓ/ٓٔ/ٖٕٔٓوفً ٌوم الثبلثاء  

والمخابرات عن  الساعة الثانٌة عشرة قبل اللهرو حٌث وقؾ شباب اللحلزب وملنلاصلروا فلً تلنلللٌلم  قلٌلق 

وانضباط كامل على الرصٌؾ المقابل لمبنى الجهازو ٌحملون الفتاتو وٌرفعون راٌات العلقلاب )راٌلة رسلول 

(و وبالرؼم من قٌام أفرا  األمن بؤعمال استةزازٌة؛ مثل نزع البلفتات واللراٌلات ملن بلعل  الشلبلابو هللا 

واعتقالهم الناطق الرسمً للحزب إبراهٌم عثمان أبو خلٌلو وعضو المكتب اإلعلبلملً علبل  اللرحلملن سلعل و 

 ومنسق لجنة االتصاالت عصام أتٌمو إال أن الحزب استمر فً وقةته السلمٌة الصامتة وأكملها بنجاح.

  ٖٕٔٓ/ ٕٙرقم اإلصدار: ح/ت/س/              مٖٓ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ               ٖٗٗٔمن ذي القعدة  1ٕ

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 والٌة السودان 

 بٌان صحةً

 الكلمة التً ألقاها الناطق الرسمً لحزب التحرٌر فً والٌة السودان

 فً الم تمر الصحفً بخصوص االعتقاالت فً صفو   باب حزب التحرٌر 



 ٖٙ/ العدد  ٙٔالصفحة  مختارات 

ٙٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 8ٖ...التتمة صفحة 

ثم تحرك الحزب إلى محطته الثانٌة أمام قسم شرطة الكبلكلةو وأٌضاً أكمل وقةته هلنلاك بلنلجلاح. وفلً  

طرٌق عو ة الباصات لهرت مركبات جهاز األمن والمخابراتو وعللى طلرٌلقلة اللقلراصلنلة اخلتلطلةلت أحل  

الباصاتو بجانب سٌارة ربٌس لجنة االتصاالت المركزٌة األء/ ناصر رضا محمل  علثلملانو وقلا ت حلواللً     

 ( من أعضاء الحزب إلى جهة ؼٌر معلومةو وما زالوا رهن االعتقال.ٖٖ)

 هذا هً الوقابع التً ح ثت منذ قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.

الحقلائلق  -فك هللا أسرها-إن حزب التحرٌر ٌرٌد عبر هذا الم تمر الصحفً أن ٌوضح لوسائ  اإلعالم  

 اذتٌة:

إن سٌاسة كّم األفوااو وع م قبول النصح والمحاسبةو ولو كانت على أساس العقٌ ة اإلسبلمٌةوإنما هو  •  

َ ادِ ملهر من ملاهر الةرعونٌةو ٌقول سبحانه:   .َقا َ فِْرَعْوُن َما أُِرٌُكْم إاِل َما أََرإ َوَما أَْهِدٌُكْم إاِل َسبٌِ َ الرَّ

إن الحكومة التً تستخ م القانون لؽر  كٌ ّي؛ بةتح الببلؼاتو وحبس األبرٌاء فً قضلاٌلا تشلطلب  •  

عاجبلً أو آجبلًو لهً حكومة معوجة القوابمو ؼٌر ج ٌرة باالحترامو بل ٌجب التؽٌلٌلر علللٌلهلاو ألنلهلا للاللملةو 

 ًِّ ِب ُه َقاَل:  والللم للمات ٌوم القٌامة َعْن أَِبً َذرٍّ َعْن النَّ ِ َتَباَرَك َوَتَعالَى أَنَّ لً «ِفٌَما َرَوى َعْن هللاَّ ا ِعَباِدي إِنِّ ٌَ

ًما َفال َتَ الَُموا َنُكْم ُمَحرَّ ٌْ ْلَم َعلَى َنْفِسً َوَجَعْلُتُ  َب ْمُت ال ُّ  .»َحرَّ

إن النلام الذي ٌحبس الناس عقوبة خارج منلومة القضاءو بحُثا عن هٌبته الضابعةو بسبب سٌاساتله  •  

 الرعناءو لهو نلام فاشل ال ٌشبه خٌر أمة أخرجت للناس.

إن الحكام الذٌن ال ٌرفقون برعٌتهمو فٌكلةونهم ما ال ٌطٌقونو وٌؤخذونهم بالشبهاتو وٌحبسونهمو بلل   • 

 ٌج  ون حبسهم تشةٌاًو هإالء الحكام لٌسوا من جنس الرعٌةو وؼٌر ج ٌرٌن بسٌاسة أمرها.

إن  ولة الخبلفة الراش ة التً ٌعمل الحزب بٌن األمة ومعها إلقامتها؛ هً  ولة مب بٌةو تقوم على عقٌ ة  

لاِس اإلسبلمو واإلسبلم ٌوجب على األمة أن تحاسب الحاكم وتنصحهو قال تعالى:  ٍة أُْخِرَجلْت لِلللنَّ َر أُمَّ ٌْ ُكْنُتْم َخ

لأُْملُروَن و وقال سبحانه: َتأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِ  َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  ٌَ لِر َو ٌْ لْدُعلوَن إِلَلى اْللَخل ٌَ لٌة  َوْلَتُكْن ِملْنلُكلْم أُمَّ

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفللِلُحلونَ  ٌَ َسلَتلُكلوُن أَُملَراُء َفلَتلْعلِرفُلوَن «:  . وٌلقلول اللرسلول بِاْلَمْعُروِ  َو

ًَ َوَتاَب َ  . وق  اعتبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسللم »َوُتْنِكُروَن َفَمْن َعَرَ  َبِرَئ َوَمْن أَْنَكَر َسلَِم َولَِكْن َمْن َرِض

من لم ٌنكر على الحكام شرٌكاً لهم فً اإلثم إذ قال: )من رضً( أي بما عمللوا ملن اللملنلكلرات )وتلابلع( أي 

 تابعهم على عملهم هذا ولم ٌنكر علٌهم فبل ٌبرأ وال ٌسلم من اإلثم.

  ِ  كما إن اإلسبلم ٌحّرم أخذ الناس بالشبهاتو َعِن اْلِمْقَ اِ  ْبِن اأْلَْسَوِ  َوأَِبً أَُملاَملَة َقلااَل إِنَّ َرُسلوَل هللاَّ

اِس أَْفَسَدُهمْ  «َقاَل: ٌَبَة فًِ النَّ  .»إِنَّ األَِمٌَر إَِذا اْبَتَغى الرِّ

 .»ال ضرر وال ضرار«: كما إن اإلسبلم ٌحّرم اإلضرار بالناس لقول النبً  

وٌحّرم اإلسبلم أن توقع أٌة عقوبة إال بحكم محكمةو وفلً ملجلللس اللقلضلاء وهلو ملن شلروط صلحلة  

 .»أن الخصمٌن ٌقع ان بٌن ٌ ي الحاكم قضى رسول هللا «القضاء. عن عب  هللا بن الزبٌر قال: 

أما بالنسبة للحاكم فق  جعل الشرع من صةاته القوة والتقوى والرفق بالرعٌةو فعن عابشة قالت: سمعلت  

اللهم من ولً من أمر أمتً  ٌئاً ف ق علٌهم، فا قق علٌل ، وملن وللً «ٌقول فً بٌتً هذا:  رسول هللا 

 رواا مسلم. .»من أمر أمتً  ٌئاً فرفق بهم فارفق ب 



 ٖٙ/ العدد  1ٔالصفحة  مختارات 

1ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 

 أوكرانٌا: السلطات األوكرانٌة تمن  عقد م تمر الخالفة العالمً

بالرؼم من أن األستاذ فضل أمزاٌٌؾ ربٌس المكتب اإلعبلمً لحزب التحرٌر فً أوكرانٌا ق  أعلن عن  

م بعلنلوان "حلزب ٖٕٔٓتشرٌن األول/أكتوبر  9و 6عزم حزب التحرٌر/أوكرانٌا تنلٌم مإتمر عالمً ٌومً 

التحرٌر وال عوة اإلسبلمٌة بع  االتحا  السوفٌاتً: الواقع والتح ٌات" من خبلل المإتمر الصحةً اللذي علقل ا 

هـ اللملوافلق ٖٗٗٔذو القع ة  ٕ٘شبه جزٌرة القرم ٌوم الثبلثاء  -فً سٌمةٌروبول  QHAفً المركز الصحةً 

مو إال أن القوى الخةٌة وجهت السلطات األوكرانٌة لمنلع علقل  اللملإتلملر فلً ٖٕٔٓتشرٌن األول/أكتوبر  ٔٓ

اللحلة األخٌرة من ٌوم انعقا ا.. فقام شباب وأنصار الحزب فً أوكرانٌا بتنلٌم مسٌلرة اخلتلتلملوهلا بلملإتلملر 

صحةً شارك فً كل من األستاذ فضل أمزاٌٌؾ ربٌس المكتب اإلعبلمً لحزب التحرٌر/أوكرانٌا والمهلنل س 

عثمان بخاش م ٌر المكتب اإلعبلمً المركزي لحزب التحرٌر واألستاذ تاجً مصلطلةلى اللململثلل اإلعلبلملً 

لحزب التحرٌر/برٌطانٌا وأوكاي باال الممثل اإلعبلمً لحزب التحرٌر/هولن ا واألسلتلاذ ملحلملو  كلار ربلٌلس 

المكتب اإلعبلمً لحزب التحرٌر/والٌة تركٌاو تناولوا فٌه أسباب ومسببات منع المإتمر والحملة الوحشٌة التً 

تقو ها روسٌا للتنكٌل بشباب حزب التحرٌر فً روسٌا وفً  ول آسٌا الوسطى وال ول المستقللة علن االتلحلا  

السوفٌتًو وتمت اإلجابة عن أسبلة الصحةٌٌنو استمر انعقا  المإتمر الصحةً زهاء الساعتٌن وقامت بتؽطٌته 

 العشرات من وسابل اإلعبلم المحلٌة والعالمٌة.

 م ٖٕٔٓت رٌن األو /أكتوبر  1ٓهـ الموافق ٖٗٗٔذو الحجة  ٕٓاالثنٌن، 

جانب من أعما  الم تمر الصحفً الذي غطت  الع رات من وسائ  اإلعالم على خلفٌة من  انعقاد 

 م تمر الخالفة العالمً

 



 ٖٙ/ العدد  8ٔالصفحة  مختارات 

8ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 جانب من المسٌرة التً ن مت على خلفٌة من  انعقاد الم تمر

 



 ٖٙ/ العدد  1ٔالصفحة  مختارات 

1ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 8ٖ...التتمة صفحة 

قام أعضاء من حزب التحرٌر فلً مل ن روسلٌلة عل ة بلؤعلملال  ٖٕٔٓأٌلول/ سبتمبر  6ٌٕوم الجمعة  

ونشاطات سلمٌة تعبٌرا عن رفضهم للحرب المعلنة من قبل السلطة الحاكمة هناك ض  اإلسلبلم واللملسلللملٌلنو 

مو وفلً ملنلع اللحلجلاب فلً ٖٕٔٓوالتً تمثلت به م المساج  كما حصل فً قازان فً كانون الثانً/ ٌلنلاٌلر 

المإسسات التعلٌمٌةو واؼتٌال عضو حزب التحرٌر ؼباٌٌؾ عب  هللا رحمه هللاو فً السا س عشر ملن أٌلللول/

و ولٌس آخرها حلر ترجمة معانً القرآن الكرٌم )للمترجمة ألمٌرا كولٌٌةا(و فً اللٌلوم اللتلاللً ٖٕٔٓسبتمبر 

مباشرة. ولعل من نافلة القول التذكٌَر بحلر السلطات الروسٌة لبع  المإلةات اإلسبلمٌة مثل سٌرة ابن هشام 

وكتاب الرحٌق المختوم لمإلةه صةً ال ٌن المباركةوري وكتاب رٌلا  الصلاللحلٌلنو وؼلٌلرهلا اللكلثلٌلر ملن 

مإلةات علماء المسلمٌن المرموقٌن أمثال اإلمام النووي الذي تم حلللر كلتلابله )األربلعلٌلن اللنلووٌلة( وؼلٌلرا 

 الكثٌر...

 فه  ك  هذا لٌس عداًء لإلسالم والمسلمٌن؟! 

أما وسابل اإلعبلم التً قامت بالتعلٌق على نشاطات حزب التحرٌر بعناوٌن مختلةةو فلإنلهلا كلللهلا تل ل  

على افتقار هذا الوسابل لمهنٌة العمل الصحةً الجريء والمحاٌ و بل إنها تذكرنا بؤٌام اللقلٌلاصلرة حلٌلث كلان 

الناس كالعبٌ  ال ٌملكون الحق فً الكبلمو أو مجر  رفع نلرهم فً وجه أسٌا هم؛ حٌث سارعت بع  وسابل 

ا؛ ولهًثا وراء حةنة من المالو سارعت بنشر مقاالت  اإلعبلم فً روسٌا إرضاًء لسٌ ها فً الكرملن وَخطًبا لُو ِّ

تحت عناوٌن حاق ة من مثل )من مساج  تشٌلٌابنسك أعضاء منلمة إرهابٌة ٌوزعون ملنلشلورات( و)الفلتلات 

وتوزٌع نشرات( و)اإلسبلمٌون فً تومٌن احتجوا على حلر القرآن والحجاب فً روسٌا(و ومثل هلذا وعلللى 

المنوال نةسه الكثٌر. وق  استخ مت وسابل اإلعبلم الكذب المةضوح والتجنً اللكلبلٌلر علللى حلزب اللتلحلرٌلر 

 إلرضاء أسٌا هم.

إننا فً هذا الكتاب نرٌد أن نذكر وسائ  اإلعالم فً روسٌا بأبسط الحقائق والمسلَّمات، التً ال ٌلملللك  

 أحد إمكانٌة تغٌٌرها:

إن الكذب حباله قصٌرةو فسرعان ما سٌنكشؾ كذبكم وتحاسبون علٌه. فٌمكنكلم أن تلكلذبلوا علللى أوال:  

بع  الناس طوال الوقتو وٌمكنكم أن تكذبوا على كل الناس بع  الوقتو ولكن ال ٌمكنكم أن تلكلذبلوا علللى 

 كل الناس كل الوقت. فهذا حقٌقة كتعاقب اللٌل والنهار.

إنكم استمرأتم الكذب والتضلٌل فً أخباركم التً تنشرونها عن حزب التحرٌرو فتصةونه تلارة بـثانٌا:  

ٌّنة على صحة ما  )اإلسبلمٌٌن اإلرهابٌٌن( وتارة )منلمة إرهابٌة( وأخرى )منلمة إرهابٌة عالمٌة(...و  ون ب

تنشرون؛ ونحن نتح اكم أن تؤتوا ب لٌل واح  ٌربط حزب التحرٌر بجرٌمة واح ة مما تذكرون إن اسلتلطلعلتلمو 

 وإنكم لن تستطٌعوا أب ا ألنكم كذابون.

 11هـ/ ٖٗٗٔرقم اإلصدار:          مٔٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓ  هـ                 ٖٗٗٔمن ذي الحجة  ٙٓ 

 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 لحزب التحرٌر

 بٌان صحةً

 كتاب مفتوح إلى وسائ  اإلعالم فً روسٌا االتحادٌة!



 ٖٙ/ العدد  ٕٓالصفحة  مختارات 

ٕٓالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

اّ عى وزٌر المالٌة الباكستانً )السٌ  إسحاق  ار( أّن السبب الجذري وراء ضعؾ الروبلٌلة واللتلضلخلم  

المستشري فً الببل  هو المضاربة فً السوقو فً حٌن أّن السبب الجذري هو النلام الرأسمالً الذي تلطلبلقله 

 حكومته.

لق  كانت الروبٌةو على ؼرار العمبلت األخرىو مثل ال والر والجنٌه والةرنكو م عومة بثروة حقلٌلقلٌلة  

ملموسة )مع ن ثمٌن(و فال والر مثبلً كان م عوماً بالذهبو والروبٌة بالةضة. إّن العمل بمثل هذا النلام هو ما 

ٌوج  استقرار العملة  اخلٌاً وخارجٌاً وفً التجارة ال ولٌةو فشبه القارة الهن ٌة مثبلً كانت تعل  قلوة اقلتلصلا ٌلة 

 علٌمة فً االقتصا  العالمً عن ما حكمت باإلسبلمو الذي ٌةر  إسنا  العملة بالذهب والةضة.

ومع ذلكو فإّنه وبسبب الممارسات الرأسمالٌةو ملثلل: اللقلرو  اللربلوٌلةو وأسلواق األوراق اللملاللٌلةو  

والطلب المتزاٌ  على األوراق المالٌة )حٌث المعرو  منها ق  تجاوز الم عوَم منها بالذهب والةضة(. بسبلب 

ذلك فق  تخلت الوالٌات المتح ة عن المع ن النةٌس فً تح ٌ  قٌمة عملتهاو فؤصبحت العملة مل علوملة بسلللطلة 

ال ولةو مما ٌسمح ألمرٌكا بطباعة ال والر أنى ٌحلو لها ذلكو  ون أن ٌكون م عوماً بالذهب أو الةضة بشلكلل 

كاملو وهذا هو السبب فً انخةا  قٌمة ال والر إلى أقل من ذي قبل. فؤصبحت األموال ال قٌمة لها أو قرٌلبلة 

من ذلكو وأصبح االرتةاع المستمر فً األسعار جزءاً من النلام الرأسمالًو وأصبح التضلخلم واسلع اللنلطلاق 

 سٌ  الموقؾ.

لق  تمتعت  ولة الخبلفة باستقرار األسعار فٌها ألكثر من ألؾ سنةو فلق  قضى اإلسبلم عللى اللتلضلخلمو  

واقتلعه من جذوراو وذلك عن ما جعل عملة ال ولة م عومة بثروة مع نٌة ثمٌنة )الذهب والةضلة(و حلٌلث أملر 

ؼلراًملا كلعلملللة  86٘.ٕؼراًماو وال رهم الةضً الذي ٌزن  ٕ٘.ٗبسك  ٌنار الذهب الذي ٌزن  رسول هللا 

 لل ولة.

إّن أقل ما ٌمكن أن ٌقوم به السٌ   ار وزمرته هو التنحً جانباً إلفساح الطرٌق لحزب التحرٌر للللحلكلم  

باإلسبلمو فةً لل  ولة الخبلفة سٌضرب المسلمون مثاالً للعالم فً االز هار االقتصا ي؛ من خلبلل تلطلبلٌلق 

 األحكام المنزلة من ل ن لطٌؾ خبٌر.

 

  PR13101م                    رقم اإلصدار: ٔٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ                   ٖٗٗٔمن ذي الحجة  ٙٓ

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 والٌة باكستان

 بٌان صحةً

 أطٌحوا بالرأسمالٌة لتقوٌة العملة والقضاء على التضخم

لن تتوق  قٌمة الروبٌة عن االنخفاض حتى ُتطبق أحكام ال رٌعة اإلسالمٌة، التً تفرض إسناد العملة 

 بالذهب والفضة
 )مترجم(

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة باكستان



 ٖٙ/ العدد  ٕٔالصفحة  مختارات 

ٕٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 1ٖ...التتمة صفحة 

م تةاصٌل ما قالله 9ٓ/ٓٔ/ٖٕٔٓ( الصا ر ٌوم الثبلثاء بتارٌخ ٖٗٙنشرت صحٌةة الشارع فً ع  ها ) 

الربٌس عب  ربه ها ي فً اجتماعٌن عسكرٌٌن وأمنٌٌن كبٌرٌن عق ا فً  ار الرباسةو حٌث ذكرت الصحلٌلةلة 

أن مص را حضر االجتماع ونقل لها ما قاله ها ي مخاطبا القٌا ات العسكرٌة والم نٌة التً حضرت االجتماع 

بقوله )كلنا مقرون أن ال ولة فق ت الق رة على السٌطرة وفق ت الق رة على إٌجلا  األملن وهلً ملخلتلرقلة ملن 

  اخلها(.

تؤتً هذا التصرٌحات فً لل ما ٌعانٌه الٌمن من فلتان أمنً وتزاٌ  حاالت القتل واالنتحار نتٌجة سلوء  

األوضاع المعٌشٌة واالقتصا ٌة والمهاترات السٌاسٌة... وما ٌنتي عنها من قطع للكلهلربلاء وضلرب ألنلابلٌلب 

النةطو وكذلك التصةٌات السٌاسٌة بٌن أمراء الحروب تحت مسمى اإلرهاب والقلاعل ة اللتلً ٌصلرح اللربلٌلس 

ها ي بؤن ال ولة مخترقة أمنٌا من قبلهاو بل ز  على ذلك تلك الحروب السٌاسٌة التً ت ور فلً شلملال اللٌلملن 

 وجنوبه على أٌ ي أ وات برٌطانٌا وأمرٌكا فٌه.

إننا نعلم أن ها ي عاجز عن حكم الٌمن؛ ألن حكم الٌمن لٌس بٌ ا بل بٌ  برٌلطلانلٌلا اللملسلٌلطلرة علللٌله  

ٌُمّنٌهمو فً حٌن لم تؤت وعلو ا  ِعُ  أهل الٌمن و ٌَ ٌُملى علٌهو وهو  وتنازعها علٌه أمرٌكاو فها ي ال ٌةعل إال ما 

إال بضٌق العٌش وتر ي األوضاع السٌاسٌة واالقتصا ٌة واألمنٌة واالجتماعٌة واللخل ملٌلة وؼلٌلرهلاو بلل إن 

أبسط نلرة لواقع الٌمن تنبإك بحاله وشقاء أبنابهو فالنلام الحاكم ال ٌستطٌع أن ٌوفر لرعاٌاا أبسط اللحلاجلات 

 رؼم أن أرضهم عامرة بالخٌرات ؼنٌة بالثرواتو فٌما تنةق  ول الؽرب الملٌارات فً الٌمن لتحقٌق مآربها.

إن الٌمن سٌصبح أسوأ حاال مما هو علٌه االن إذا ما ُطّبقت سموم ومخرجلات اللحلوارو ملن اسلتلملرار  

لل ستور الةرنسً الق ٌم بتع ٌبلته الج ٌ ة والة رالٌة وال ولة الم نٌةو وما الحالة التً ٌمر بها أهل الٌملن اللٌلوم 

إال أزمة ٌصطنعها الؽرب وٌطبقها أذنابه العمبلء حتى ٌنهك الناس فٌقبلوا بالنتٌجة أٌلا كلانلت؛ فلهلذا السلةلٌلرة 

البرٌطانٌة تلوح بتصرٌحها قبل أٌام فتقول: "إن ما ٌهم أهل الٌمن هو االقتصا  والتعلٌم والصحلة وللٌلس عل   

 األقالٌم".

ٌّهم ٌعمهون   إن المإتمرٌن فً مإتمر الحوار ال ٌملكون حلوال لمشاكلهم فكٌؾ بحّل مشاكلكما! فهم فً ؼ

ولتةرٌقكم وإؼضاب ربكم عاملون فبل ٌرجى منهم خٌرو وها هم ٌجّرونكم إلى التةرق حال أولبك اللذٌلن قلاللوا  

 ٍق ْقَناُهْم ُك َّ ُمَمزَّ َن أَْسَفاِرَنا َوَ لَُموا أَنفَُسُهْم َفَجَعْلَناُهْم أََحاِدٌَح َوَمزَّ ٌْ َنا َباِعْد َب  .َربَّ

إننا لن ننعم باألمن واألمان ونحن نتؽنى بالحكمة واإلٌمان فً الوقلت اللذي ٌسللّلملنلا ٌا أهلنا فً الٌمن،  

نا. إن هللا سبحانه وتعالى ٌقول:  لْوَم حاكمنا لع وِّ ٌَ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِنَّ لَُ  َمِعٌلَ لًة َضلنلًكلا َوَنلْحلُ لُرهُ 

اَمِة أَْعَمى ٌَ و فما  امت هذا ال ول تنةق أموالها فلن تؤتٌنا هذا األموال بخٌرو بل إن شرها خطٌر مسلتلطلٌلر  اْلقِ

 ِوْا َعن َسبٌِِ  هللّا ُصدُّ ٌَ ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم لِ  .إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا 

 ٕٙٔم                      رقم اإلصدار: ح.ت.ي ٕٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ                ٖٗٗٔمن ذي الحجة  1ٓ 

 المكتب اإلعالمً

لحزب التحرٌر 

 والٌة الٌمن 

 بٌان صحةً

 هادي ٌسٌر على غٌر هدإ إال ما ٌملٌ  علٌ  الغرب



 ٖٙ/ العدد  ٕٕالصفحة  مختارات 

ٕٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

  ٓٓٔهـ/ ٖٗٗٔرقم اإلصدار:          مٗٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓ  هـ                 ٖٗٗٔمن ذي الحجة  1ٓ 

 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 لحزب التحرٌر

 بٌان صحةً

 طاغٌة كازاخستان ٌسجن امرأة مسلمة خمس سنوات لمطالبتها بتحكٌم  ر  هللا!

بلعلنلوان  ٕٕ/9ٓ/ٖٕٔٓكان المكتب اإلعبلمً المركزي لحزب التحرٌر ق  أص ر بٌانا صحةٌاً بتارٌخ  

"حكومة كازاخستان تتهم مسلمة بالتطرؾ ثم تعاقبها ل فاعها عن زوجها" تناول فٌه ملحلاكلملة األخلت نلتلاللٌلا 

 Galiulina)وهً أم للثلبلثلة أطلةلالو وزوجلة جلاللٌلوللٌلنلا رافلٌلز   (Natalia Vatinkovu)فوٌتكوفوي 

Rafis) و أح  أعضاء حزب التحرٌر / كازاخستانو حٌث أص رت محكمة م ٌنة أسلتلانلا اللكلازاخلٌلة بلتلارٌلخ

م بحقها حكما باإلقامة الجبرٌة فً منزلها بتهمة "توزٌع منشورات تنص على ال عوة للتطرؾ" ٕٕ/6ٓ/ٖٕٔٓ

فلقل    (Kaztagمن القانون الجنابً الكازاخً. وبحسب صحلٌلةلة )كلازتلاغ  ٕمن الةقرة  ٖٖٕبحسب الما ة 

م حكًما بسجن األخت نتالٌا لم ة خمس سلنلوات فلعلللٌلة ملع ٕٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓأص رت المحكمة ذاتها ٌوم السبت 

"التروٌي لئلرهلاب أو اللتلطلرؾ أو  ٔ-ٖٖٕالةقرة  ٕقضاء م ة المحكومٌة فً سجن إصبلحً بحسب الما ة 

؛ وذلك لنشرها خطاباً للرأي العام YKRKال عوة العلنٌة للقٌام بؤعمال إرهابٌة" من القانون الجنابً الكازاخً 

 حول القرار اللالم الذي أنزل بحق زوجها بسجنه سبع سنوات فعلٌة بسبب أفكارا التً ٌعتنقها وٌ عو لها.

( بؤن مبلحقة نتالٌا وزوجلهلا ٕوق  ذكرت ؼالٌنا بٌلكلٌوفا القاضٌة فً محكمة م ٌنة أستانا )محكمة رقم  

 6ق  ب أت منذ م ة طوٌلة حٌن تم الحكم على زوجها )جالٌولٌنا رافٌز( بتهمة االنتماء لحزب اللتلحلرٌلر للمل ة 

 م.ٕٓٔٓسنوات سجن فعلً عام 

إن مبررات الحكم بنٌت على توزٌع نتالٌا خطابا للرأي العام تتللم فٌه من قرار القضاء القاضً بحبلس  

سنوات بتهمة االنتماء إلى حزب اللتلحلرٌلر. وكلان رافلٌلزو وملن  6م لم ة ٕٓٔٓزوجها جالٌولٌنا رافٌز عام 

خبلل تسجٌل صوتً ُسّرب من  اخل السجنو ق  توجه إلى اللرأي اللعلام فلً كلازاخسلتلانو تلحل ث فلٌله علن 

الطرٌقة الوحشٌة التً تتعامل بها إ ارة السجون مع المعتقلٌن ل ٌها خاصة اللملسلللملٌلن ملنلهلم؛ حلٌلث وصلؾ 

أسالٌب التعذٌب والتنكٌل بالمساجٌن وإهانتهم والتضٌٌق علٌهم ل رجلة ملنلعلهلم ملن اللقلٌلام بلةلرو  اإلسلبلم 

والتقرب إلى هللا بالعبا ات والطاعات. بع  ذلك االعتقال اللالم والجابر لرافٌز قامت األجهزة األمنٌة بمبلحلقلة 

نتالٌا التً كانت تحاول فقط رفع الللم عن زوجها وذلك بمخاطبة الرأي العام حول قضٌته مبٌنة للناس ملقل ار 

 الللم واالضطها  الذي ٌقع علٌه من قبل الطؽاة وتلةٌقهم القضاٌا ض ا بؤ لة مةبركة كاذبة.

م فتح النلام اللالم قضٌة ض  زوجته نتالٌا وقاموا بمبلحقتهاو وفً شهر تلملوز ملن ٖٕٔٓوفً صٌؾ  

م حكم علٌها باإلقامة الجبرٌة فً بٌتهاو وفلً السلابلع ملن تشلرٌلن األول اللجلاري كلان ملن ٖٕٔٓهذا العام 

مو ثلم بشلكلل سلرٌلع ٕٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓالمةتر  انعقا  المحكمة ولكن كما جرت العا ة تم تؤجٌلها لٌوم السلبلت 

والفت للنلر عق ت المحكمة وحكم على نتالٌا بالسجن الةعلً خمس سنواتو وقام الللمة بالتحةل علللٌلهلا فلً 

 قاعة المحكمة لٌتركوا بهذا العمل الجابر ثبلثة أطةال قصر ب ون وال ٌن وببل معٌل.

 1ٖ... التتمة صفحة لق  تم حبس نتالٌا لمجر   فاعها عن زوجها ومطالبتها بإطبلق سلراحلهو وألنلهلا  



 ٖٙ/ العدد  ٖٕالصفحة  مختارات 

ٖٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

إّن ما ح ث فً أحواز م ٌنة قببلط من است راج لبع  أعوان األمن وقتل اثنٌن منهم وجرح آخر ؼٌللة  

ك ّ المسلم علللى اللملسلللم «  : لهو عمل جبان م ان ومشمول بنهً هللا عن الّ ماء المعصومة ٌقول الّرسول 

 ..»حرام دم  ومال  وعرض 

واألصل فً األمن من حٌث هو والجٌش أّنهما من سٌاق األّمة وطاقتهما من طاقتهاو وهذا األعمال ٌرا   

منها مزٌ  من الةتنة وتورٌط األمن فً سٌاقات ماكرة و ورات انتقام نحلسلب أّن األذكلٌلاء ملن رجلال األملن 

 ٌ ركونها.

ٌقٌن عن نا أّن هذا البع  االجرامً فً االؼتٌال م عوم ببع  اجرامً آخر هلو اللّ افلع واللتلسلهلٌلل للهلذا  

األعمال ورعاٌتها من قبل جهة مرعبة تسترخص الّ م واألرواح وتحتقر الثورة والشعب وتلعلتلبلر أّن إرهلاب 

 األمن والجٌش والعبا  ٌخ مها وٌحّقق لها مكاسب.

ٌّات هذاا وحّتى متى   ٌّة... فحّتى متى الّسكوت عن ؼرفة العمل والؽرٌب فً هذا األعمال توقٌتاتها السٌاس

ٌتحّكم فً المشه  السٌاسً المجرمون بالقتل والمجرمون بالعمالة والمجرمون بقتل القتٌلل ثلّم اللتلبلاكلً علللٌله 

 والسٌر فً جنازته.

ٌّة والّساكت علن اللحلق   األمر صار واضًحا وضوح الشمس: المعلومات الصحٌحة قٌ  الحسابات السٌاس

 والحقٌقة فً القتل واالؼتٌال شٌطان أخرس..

وأخٌرا نسؤل: من ٌسرق الوثابقا من ٌع م األرشٌؾا من ٌلزّور وٌل لّلسا ملن ٌلحلرق ملكلاتلب حلّكلام  

 التحقٌقااا

ٌّة.   ال ورة واح ة.. وهً  ورة جهّنم

   1ٕ/ ٖٕٔٓم                     رقم اإلصدار: 1ٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ                      ٖٗٗٔمن ذي الحجة  ٗٔ

 المكتب اإلعالمً

 لحزب التحرٌر

 تونس

 بٌان صحةً

 حو  جرٌمة االغتٌا  فً قبالط

  المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً تونس



 ٖٙ/ العدد  ٕٗالصفحة  مختارات 

ٕٗالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 

صحٌفة الحدح: حزب التحرٌر ٌدٌن هدم السلطات الروسٌة للمساجد ومن  الحجاب وح ر 

  الم لفات اإلسالمٌة

 

 

                                      

ٕٖٓٔ/ٔٓ/ٔ8   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قام أعضاء ملن   ٖٕٔٓأٌلول/ سبتمبر  6ٕقال المكتب المركزى لحزب التحرٌر اإلسبلمً ٌوم الجمعة  

حزب التحرٌر فً م ن روسٌة ع ة بؤعمال ونشاطات سلمٌة تعبٌرا عن رفضهم للللحلرب اللملعلللنلة ملن قلبلل 

السلطة الحاكمة هناك ض  اإلسبلم والمسلمٌنو والتً تمثلت به م المساج  كما حصلل فلً قلازان فلً كلانلون 

مو وفً منع الحجاب فً المإسسات التعلٌمٌةو واؼتٌال عضو حزب التحرٌر ؼباٌٌؾ عب  ٖٕٔٓالثانً/ ٌناٌر 

و ولٌس آخرها حلر ترجمة معانً اللقلرآن اللكلرٌلم ٖٕٔٓهللا رحمه هللاو فً السا س عشر من أٌلول/سبتمبر 

ولعل من نافلة القول التذكٌَر بحلللر السلللطلات اللروسلٌلة  )للمترجمة ألمٌرا كولٌٌةا(و فً الٌوم التالً مباشرة.

لبع  المإلةات اإلسبلمٌة مثل سٌرة ابن هشام وكتاب الرحٌق المختوم لمإلةله صلةلً الل ٌلن اللملبلاركلةلوري 

وكتاب رٌا  الصالحٌنو وؼٌرها الكثٌر من مإلةات علماء المسلمٌن المرموقٌن أمثال اإلمام النووي الذي تم 

 حلر كتابه )األربعٌن النووٌة( وؼٌرا الكثٌر...

وتساءل فهل كل هذا لٌس ع اًء لئلسبلم والمسلمٌنا! أما وسابل اإلعبلم اللتلً قلاملت بلاللتلعلللٌلق علللى  

نشاطات حزب التحرٌر بعناوٌن مختلةةو فإنها كلها ت ل على افتقار هذا اللوسلابلل للملهلنلٌلة اللعلملل الصلحلةلً 

الجريء والمحاٌ و بل إنها تذكرنا بؤٌام القٌاصرة حٌث كان الناس كالعبٌ  ال ٌملكون الحق فً الكبلمو أو مجر  

رفع نلرهم فً وجه أسٌا هم؛ حٌث سارعت بع  وسابل اإلعبلم فً روسٌا إرضاًء لسٌل هلا فلً اللكلرملللن 

ا؛ ولهًثا وراء حةنة من المالو سارعت بنشر مقاالت تحت عناوٌن حلاقل ة ملن ملثلل )ملن مسلاجل   وَخطًبا لُو ِّ

تشٌلٌابنسك أعضاء منلمة إرهابٌة ٌوزعون منشورات( و)الفتات وتوزٌع نشرات( و)اإلسبلمٌون فً توملٌلن 
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ٕ٘الصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

احتجوا على حلر القرآن والحجاب فً روسٌا(و ومثل هذا وعلى المنوال نةسه الكثٌر. وق  استخ مت وسلابلل 

 اإلعبلم الكذب المةضوح والتجنً الكبٌر على حزب التحرٌر إلرضاء أسٌا هم.

إننا فً هذا الكتاب نرٌ  أن نذكر وسابل اإلعبلم فً روسٌا بؤبسط الحقابق والمسلَّماتو اللتلً ال ٌلملللك  

 أح  إمكانٌة تؽٌٌرها:

إن الكذب حباله قصٌرةو فسرعان ما سٌنكشؾ كذبكم وتحاسبون علٌه. فٌمكنكم أن تلكلذبلوا علللى أوال:  

بع  الناس طوال الوقتو وٌمكنكم أن تكذبوا على كل الناس بع  الوقتو ولكن ال ٌمكنكم أن تلكلذبلوا علللى 

 كل الناس كل الوقت. فهذا حقٌقة كتعاقب اللٌل والنهار.

إنكم استمرأتم الكذب والتضلٌل فً أخباركم التً تنشرونها عن حزب التحرٌرو فتصةونه تلارة بـثانٌا:  

ٌّنة على صحة ما  )اإلسبلمٌٌن اإلرهابٌٌن( وتارة )منلمة إرهابٌة( وأخرى )منلمة إرهابٌة عالمٌة(...و  ون ب

تنشرون؛ ونحن نتح اكم أن تؤتوا ب لٌل واح  ٌربط حزب التحرٌر بجرٌمة واح ة مما تذكرون إن اسلتلطلعلتلمو 

 وإنكم لن تستطٌعوا أب ا ألنكم كذابون.

إن المسلمٌن فً روسٌا هم جزء من الشعب الذي ٌعٌش فً روسٌاو والمةتر  أن للهلم اللحلقلوق ثالثا:  

نةسها باعتناق ال ٌن الذي ٌرتضونه ألنةسهمو فإذا قامت السلطة الحاكمة باضطها هم ومنعهم من اعتناق ال ٌن 

الذي ٌرٌ ونو تكون ق  انتهكت حقوق الشعبو ومن ٌنتهك حق الشعب حسب وصةكم ٌكون إرهابٌا ومتطرفا؛ 

 وعلٌه فإن الحكومة الروسٌة هً اإلرهابٌة وهً المتطرفة ولٌس حزب التحرٌر أو المسلمٌن.

وال لٌل على ذلك اضطها  ال ولة الروسٌة وانتهاكها حقوق المسلمٌن وطر ها عشرات االالؾ منهم من  

 ببل هم فً القرم و اؼستان والشٌشان وؼٌرها خبلل القرن الماضً.

إن الحكام الذٌن ٌضطه ون شعوبهم وٌنتهكون حقوقهم مآلُهم إلى السقوط عن عروشهم وال ب و وسٌحلل  

 بحكام روسٌا ما لحق بؤضرابهم كالقذافً ومبارك وابن علًو فإن هذا هو مصٌر الطؽاة ال محالة.

إن الشعوب عن ما تطٌح بال ٌكتاتورٌٌن والطؽاة ال تقؾ عن همو بل تؤتً على أعوانهم وأذنلابلهلم رابعا:  

ومن كان ٌشّ  من أزرهم من الكذابٌن والمخا عٌنو ال سٌما أولبك الذٌن ٌةترون الكذب على المإمنٌن األتقٌلاء 

األنقٌاء! فت بروا إلى أٌن ٌذهب بكم كبراإكم وأسٌاُ كمو واتعلوا وانتهوا قبل أن تإولوا إلى ما سوؾ ٌلبلوللون 

إلٌهو فإن  ولة الباطل ساعة و ولة الحق إلى قٌام الساعةو ولن ٌوقةها جور حكامكم وال تواطإكم معهمو ولٌكن 

 لكم فً تارٌخ األمم والشعوب عبرة.
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 مقالة

 عودة قرغٌزستان إلى منطقة الصرا  الملتهب بٌن الدو  الكبرإ!

 )مترجمة( 

 

م فلً مل ٌلنلة كلاراكلول اللقلرؼلٌلزٌلة  افلعلا ٖٕٔٓلق  كانت األح اث التً جرت فً السابع من أكتوبر  

ألصحاب المصالح للقٌام بزٌارات إلى قرؼٌزستان. حٌث قام وف  تابع للناتو )حلؾ شمال األطللسلً( ٌلتلرأسله 

"ألبرتو بٌن" الم ٌر العام لبرنامي )شراكة االن ماج والتعلاون فلً سلٌلاسلة األملن( وفلً اللوقلت ذاتله وصلل 

البرلمان الروسً( فً زٌارة رسملٌلةو ووصلل أٌضلا فلً  -"سٌرؼً نارٌشكن" المتح ث باسم )الجوس  وما 

الٌوم نةسه السكرتٌر العام لمنلمة اتةاقٌة األمن )نٌكوال بٌر وجا(و وعلى وجه السرعة قام باالجتماع بالربٌس 

 القرؼٌزي أنامباٌٌؾ.

لق  ان لعت احتجاجات واسعة فً م ٌنة كاراكول القرؼٌزٌة فً السابع من أكتوبلر حلٌلث ٌلوجل  ملنلجلم  

% ملن أسلهلم ملنلجلم ٓٓٔالكن ٌة التً كلانلت تلملللك   "Centerra"الذهب )كومتوري( الذي تملكه شركة 

% ٓ٘% ملن األسلهلم والـلٓ٘فً امتلبلك   Centerraالذهبو ولكن االتةاق الج ٌ  نص على حق الشركة 

األخرى للحكومة القرؼٌزٌة. إن هذا األح اث وقعت احتجاجا من األهاللً وتلعلبلٌلرا علن عل م رضلاهلم علن 

شروط االتةاق مع الشركة الكن ٌةو علما بؤن الناس كانوا ٌعلمون قبل االتةاق الج ٌ  أن الشركة الكنل ٌلة كلانلت 

% من األسهمو ورؼم ذلك لم ٌحتجواو بل لم ٌحركوا ساكناو والسإال هو: ما الذي  فع الشعب الٌوم ٓٓٔتملك 

 لبلحتجاج على االتةاق الج ٌ ا!

من المعلوم أنه إذا كان مستوى المعٌشة منخةًضا إلى  ون مستوى الةقر فإن بإمكان أٌة جهة سٌاسٌة أن  

تستؽل حاجة الناس لس  حاجاتهم األساسٌةو بل ربما لمجر  لقملة اللعلٌلش فلتلحلركلهلم بلؤقلل اللملنلافلع اللملا ٌلة 

وتخرجهم للتلاهر واالحتجاج ولو كان الثمن حٌاتهم. وفً حالتنا هذا فإن الجهة السٌاسٌة لٌست قوى محلللٌلةو 

إنما هً  ول كبرى مثل الوالٌات المتح ة وروسٌا والصٌن؛ فكل واح ة من هذا ال ول استطاعت أن تشلتلري 

لحسابها ذمم بع  السٌاسٌٌن المحلٌٌن المنتةعٌن والمتسلقٌن لخ متهاو وبمساع ة هإالء السٌاسٌٌن وباسلتلؽلبلل 

مستوى المعٌشة المنخة  وحاجة الناس تقوم هذا ال ول باستخ ام الشعلوب للتلحلقلٌلق مصلاللحلهلا. وفلً هلذا 

الحا ثة تم استخ ام الشعب لتحقٌق مصالح الوالٌات المتح ة وخصوصا بما ٌتعلق بقاع ة ماناس العسكرٌة فلً 

 قرؼٌزستان.

فق  صرح ربٌس الوزراء القرؼٌزي ساتً بال ٌٌؾ فٌما ٌتعلق بمنلجلم ذهلب )كلوملتلري( قلابلبل "حلتلى  

لٌست ض  تؤمٌم منجم كومتري ولكن قرؼٌزستان ال ٌمكنها  فع المبلػ المتةق علللٌله فلً   Centerraشركة 

االتةاق" وهنا ٌبرز السإال: من أجل ماذا تقوم أمرٌكا بحشر الشركة الكن ٌة فً الزاوٌة مع أنها تعمل لصلاللح 

 الوالٌات المتح ةا

وهكذا تكون قرؼٌزستان فً مؤزق  ابماو وهذا ٌعنً أن األح اث الجارٌة تملّوللهلا اللوالٌلات اللملتلحل ةو  

 والقابمون على األح اث ٌهمهم فقط الناحٌة الما ٌة ولٌس ؼٌر.

إن الروس فً زٌاراتهم الرسمٌة  ابما ٌمسكون بؤنامباٌٌؾ لٌبقى على موقةه الحالً نةسه وأن ال ٌتراجع  

فإن باكاٌٌؾ وع  بإؼبلقلهلا وبلعل  ذللك  " GANIعنه مثل سلةه أكاٌٌؾ. فإذا كان أكاٌٌؾ ق  فتح قاع ة "قانقً

 تراجع عن وع ا وكبلهما تم إزاحته من الحكم من قبل روسٌاو واالن جاء  ور أنامباٌٌؾ.



 ٖٙ/ العدد  1ٕالصفحة  مختارات 

1ٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

فالحاصل أن مشاكل الشعب ال تهم أولبك الحكامو بل كل ما ٌعنٌلهلم هلً تلللك اللوعلو  اللتلً أعلطلوهلا  

له؛ وذللك للعل م وفلابله  ٌْ ألسٌا هم الذٌن أوصلوهم للحكم؛ فها هو أنامباٌٌؾ على وشك أن ٌبلقً مصلٌلر سلابلقل

 بوعو ا بقٌا ة الشعب حسب مصالح أسٌا ا.

 ولكن ما هً الةاب ة المرجوة للشعب القرؼٌزي من تؽٌٌر ج ٌ  للحكومةا 

الحقٌقة أنه لٌست هناك فاب ة؛ فالمصابب الكبٌرة تقع على الشعب على ٌ  الحكام الج  و فلهلم أسلوأ ملن  

الذٌن سبقوهمو ولن تختلؾ األنلمة عن سابقاتها فً شًء إال مجر  تؽٌٌر شخص الحاكم. وق  ص ق اللربلٌلس 

حٌن قال "هٌا اعملوا إذا استطعتم أي شًء أفضل مما عملنا بما ٌتعلق بموضوع كومتري". إن المشكلة لٌست 

فً أصحاب االختصاص ولكن فً السٌاسة ال ولٌة. حٌث تحتل ال ول الكبرى مكلان اللبلعلب اللربلٌلسلًو أملا 

ال ول األخرى مثل قرؼٌزستان فهً بمثابة الكرة التً تركلها ال ول الكبرى لتحرز أه افهاو وتمر جرابم تلللك 

 ال ول  ون عقوبة.

إن األمن والسبلم ٌمكن أن ٌوج  فً قرؼٌزستان إذا توافقت ال ول الكبرى على مصالحها أو كانت فقلط  

ل ولة واح ة مصلحة فٌها. فسابقا كان الوضع هكذا ولم تكن هناك مشاكلو ولكن ملع اللوقلت وملع للهلور ملا 

سمً بالمشكلة األفؽانٌة اختل التوازن وصار هناك صراع على المصالح بٌن ع   من ال ول اللكلبلرىو وللكلل 

منها طرٌقتها وأسالٌبها فً تحقٌق مصالحها تستعمله فً قرؼٌزستانو مما ٌضع اللملنلطلقلة علللى بلرملٌلل ملن 

المتةجرات ق  ٌنةجر فً أٌة لحلة والسإال هو: كٌؾ الخروج من هذا المؤزق لٌلعلم األملن والسلبلم واللهل وء 

 قرؼٌزستانا

ًّ الذي نخرا الص أ إلى نلام علاللملً جل ٌل  ٌلقلوم علللى   إن الحل األمثل هو بتؽٌٌر النلام ال ولً الحال

أساس صحٌح وهو أساس الع ل النابع من اإلسبلمو وترك الرأسمالٌة العةنة القابمة علللى الل ٌلملقلراطلٌلة اللتلً 

تمص  ماءنا. فقط حٌنها ٌنتصر المسلمون وٌلهرون على الكةرو وتمحى الحواجز التً تلحلول  ون نلهلضلة 

األمة فً كل مناحً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصا ٌةو وتز هر حٌنها الصناعة الثقٌلةو وعن ها فقط نكون مستقلٌلن 

فعبل عن أي ت خل خارجً؛ فبل نعطً ال نٌة ألح و وال نكون تابعٌن ألح . نصنع آالتنا بؤٌ ٌنا وننعم بخلٌلرات 

 منجم كومتري وكل ثروات ببل نا.

 كتب  إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر

 إلدر خزمٌن

 مٕٗ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ     ٖٗٗٔمن ذي الحجة  1ٔ 
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 من أروقة الصحافة

  سعً أمرٌكا الستئنا  مساعداتها لباكستان من أج  محاربة اإلسالم

 

طلبت اإل ارة األمٌركٌة من الكونؽرس الموافقة على استلبلنلاؾ تلقل ٌلم اللملسلاعل ة األملنلٌلة  -الجزٌرة نت  

ملٌون  والر مخصصة فً قسمها األكبر لمكافحة "اإلرهاب"و وذللك بلعل   ٖٓٓلباكستان البالؽة قٌمتها أكثر من 

 و كما أعلنت واشنطن فً وقت متؤخر أمس األح .ٕٕٔٓو  ٕٔٔٓتجمٌ ها فً 

وقالت المتح ثة باسم وزارة الخارجٌة األمٌركٌة ماري هارؾ فً رسالة إلكترونٌة تلقتها وكالة الصلحلافلة  

الةرنسٌة إنه "خبلل الصٌؾ المنصرم أبلؽت وزارة الخارجٌة الكونؽرس باعتزامها تموٌل بلعل  اللبلراملي فلً 

 مبلٌٌن  والر". ٖ٘ٓباكستان فً إطار عملٌة طوٌلة إلعا ة إطبلق مساع تنا فً المجال األمنً البالؽة قٌمتها 

وأشارت إلى أن المساع ات ته ؾ إلى "تعزٌز ق رات قوات األمن الباكستانٌة فً مجال محلاربلة اللتلملر   

 ومكافحة اإلرهاب".

================= 

 

فً الوقت الذي تعانً منه أمرٌكا مالٌا واقتصا ٌا ل رجة أن شلت أعمال الحكومة األمرٌكلٌلة فلً الل اخلل  

وبات مولةوها الذٌن ٌق رون بمبات االالؾ ٌنتلرون ما تبقى من رواتبهم نتٌجة الصراعات ال اخلٌة بٌن القوى 

السٌاسٌة والحزبٌةو وفً الوقت نةسله ملا تلعلانلٌله خلارجلٌلا ملن االضلطلرار للتلقلللٌلص اللملصلارٌلؾ الل فلاعلٌلة 

واالستثمارٌةو فإنها لم تجعل من كل ذلك عابقا أمام توفٌر ال عم المالً الحكومً لعمبلبها فً النلام البلاكسلتلانلً 

شرٌطة أن ٌكون ذلك ال عم موجها فقط لمحاربة اإلسبلم الصاع  فً باكستانو والذي ٌه   النةلوذ االسلتلعلملاري 

 األمرٌكً لٌس فقط فً باكستان أو شبه القارة الهن ٌة فحسبو بل فً الشرق االسٌوي والمنطقة برمتها.

فالتمر  واإلرهاب الذي تحاربه أمرٌكا وت فع من أجل ذلك مبات المبلٌٌن بل اللملللٌلارات ملن الل والرات  

و اللذي هو اإلسبلم العلٌم الذي جاء لٌسو  البشرٌة جمعاء لنشر الحق والع ل بٌن الناسو وهلو  ٌلن ملحلمل  

ٌعمل أبناء باكستان الشرفاء كما ؼٌرهم من أبناء األمة المخلصٌلن للتلطلبلٌلقله وإٌصلالله إللى سل ة اللحلكلمو وهلو 

المرشح الوحٌ  لٌكون ب ٌبل حضارٌا شامبل للنلام ال ولً وإفرازاتهو ومبا به العةنة وعلللى رأسلهلا اللرأسلملاللٌلة 

االستعمارٌة وال ٌمقراطٌة الطاؼوتٌةو ولهذا فإن أمرٌكا ت فع الؽالً والنةٌس فً سبٌل إقصلاء اإلسلبلم وعلرقلللة 

وصوله للحكمو فتحارب المجاه ٌن فً كل مكانو وتبلحق السٌاسٌٌن المخللصلٌلن اللعلاملللٌلن السلتلبلنلاؾ اللحلٌلاة 

اإلسبلمٌة بشتى السبلو وال تؤلو جه ا فً ذلكو لنا منها أن بإنةاقها لتلك األموال الطابلة للللصل  علن سلبلٌلل هللا 

 ستحقق ما تصبو إلٌهو وهذا ٌنافً ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله:

 ِه ٌْ ٌُْنفِقُوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَل ِ َفَس وا َعْن َسبٌِِ  هللاَّ ُصدُّ ٌَ ٌُْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم لِ ْغلَُبوَن َوالَِّذٌَن ْم إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا  ٌُ َحْسَرًة ُثمَّ 

ٌُْحَ ُرونَ  َم   ص ق هللا العلٌم. َكَفُروا إِلَى َجَهنَّ

 فهذا مصٌركم أٌها المارقون فً عتمة التارٌخ:

 الحسرة على ما أنةقتم -ٔ

 الهزٌمة الشاملة -ٕ

 الحشر فً جهنم -ٖ

إن الواجب على الضباط المخلصٌن فً باكستان أن ٌنصروا العاملٌن المخلللصلٌلن إلقلاملة  وللة اللخلبلفلة  

 واجتثاث النلام المهترئ وعلى رأسه نواز شرٌؾ وكٌانً وزمرتهم.

 

 مٕٗ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ     ٖٗٗٔمن ذي الحجة  1ٔ 
 أبو باس 



 ٖٙ/ العدد  1ٕالصفحة  مختارات 

1ٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 

نلم شباب حزب التحرٌر / والٌة السو ان وقةة احتجاجٌة أمام قسم شرطة الخلرطلوم شلملالو ربلاسلة  

جهاز األمن والمخابراتو وقسم شرطة الكبلكلةو وذلك احتجاجاً على اعتقال شباب حزب التحلرٌلر للقلٌلاملهلم 

بتوزٌع نشرة لحزب التحرٌر/ والٌة السو ان بعنوان: )زٌا ة أسعار المحروقات خطوة أخرى لسحق البسطاء 

من الناس وصناعة المزٌ  من الةقراء(و وب ل أن تعو  األجهزة األمنٌة إلى رش هلا وتلطلللق سلراح الشلبلاب 

المعتقلٌن عن ها قام جهاز األمن والمخابرات الوطنً بتةرٌق الوقةة بالقوة وزا وا ؼلٌلهلم بلاعلتلقلال عل   ملن 

الشبابو بع  ذلك تحركت الوقةة إلى منطقة الكبلكلة للوقوؾ أمام مركز الشرطة بالمنطقة لذات الؽر و بع  

 االنتهاء من الوقةة تم احتجاز الباصات التً تنقل الشباب إلى منازلهم.

 

 م ٖٕٔٓتشرٌن األول/أكتوبر  ٔٓهـ الموافق ٖٗٗٔذو القع ة  ٕ٘الثبلثاءو 

 
 والٌة السودان: وقفة احتجاجٌة أمام مراكز األجهزة األمنٌة

 من فعالٌات حزب التحرٌر



 ٖٙ/ العدد  ٖٓالصفحة  مختارات 

ٖٓالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 

 من فعالٌات حزب التحرٌر

 هـٖٗٗٔ رق أفرٌقٌا: فعالٌات عٌد األضحى 

نلم شباب حزب التحرٌر/شرق أفرٌقٌا فً مومباسا بكٌنٌا معرضاً للكتاب ووزعوا نشرات للللحلزبو وأللقلوا 

 كلمة بالمصلٌن الخارجٌن من صبلة العٌ  تضمنها  عاء مإثر للمسلمٌن جمٌعاً فً أرجاء المعمورة.

 مٖٕٔٓتشرٌن األول/أكتوبر  ٘ٔهـ الموافق ٖٗٗٔذو الحجة  ٓٔالثبلثاءو 

 فضائٌة الغد العربً: لقاء م  المهندس ه ام البابا

استضافت فضابٌة "الؽ  العربً" فً برنامجها "المنبر السوري" للمهن س هشام البابا ربٌس المكتب اإلعبلمً 

لحزب التحرٌر فً والٌة سورٌا و حٌث حاورا األستاذ موسى العمر حول نشاط اللحلزب فلً سلورٌلا وآخلر 

 التطورات المٌ انٌة على الساحة السورٌة.

 م ٖٕٔٓتشرٌن األول/أكتوبر  8ٔهـ الموافق ٖٗٗٔذو الحجة  ٗٔالسبتو 



 ٖٙ/ العدد  ٖٔالصفحة  مختارات 

ٖٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 

 خبر وتعلٌق

 

  بح الفا ٌة ٌطارد األن مة الوضعٌة
 

 

 الخبر:

م الخبر التالً: "وافق مجلس الوزراء المصري ٌلوم ٖ/ٓٔ/ٖٕٔٓأور  موقع "المصري الٌوم" بتارٌخ  

األربعاءو على مشروع قرار ربٌس الجمهورٌة بقانون بشؤن العلللم اللملصلري والسلبلم اللوطلنلًو وأبلرز ملا 

تضمنه المشروع النص على أن إهانة العلم المصري وع م الوقوؾ احتراماً عن  عزؾ السلبلم اللوطلنلً فلً 

أشهر وبلؽلراملة ال  ٙمكان عام أو بإح ى طرق العبلنٌة ٌعتبر جرٌمة ٌعاقب فاعلها بالحبس م ة ال تزٌ  على 

 تزٌ  على خمسة آالؾ جنٌه أو بإح ى العقوبتٌن."

 

 التعلٌق:

ال ٌضٌع النلام الحالً فً مصر أي فرصة لكً ٌثبت حرصه على حماٌة ال ولة اللملصلرٌلة وحلةلالله  

على هٌبتهاو خصوصاً وق  نصب نةسه كحاٍم أوح  لهذا الوطنو الذي ٌصورا كوطن مسلتلهل ؾ تلكلثلر حلولله 

ٌُلهر أنه ٌصب جل اهتمامه الستعا ة هٌلبلة اللجلٌلش وتلعلزٌلز األملن اللقلوملً.  الذباب وٌتآمر علٌه الجمٌعو ف

وٌكرس النلام جمٌع أجهزته لٌحقق هذا اله ؾ؛ فٌجن  جهازا األمنً لمبلحقة خصومهو بلٌلنلملا ٌلقلوم اإلعلبلم 

الخاضع له بإثارة مشاعر الناس وترهٌبهم حتى سا  الشارَع جوٌّ من التخوٌن والرٌبةو وانتقلت اللخلبلفلات ملن 

ٌُضرب به المثل فً التضلٌلل. وفلً هلذا  بٌن النخبة إلى الشارع المصري بمسان ة هذا الجهاز اإلعبلمً الذي 

السٌاق ٌعلن النلام عن تمٌٌز الصةوؾ ومعاقبة من ٌثبت علٌه الجرم األكبر وٌقؾ ض  الوطن أو أح  رموزا 

بتهمة إهانة الَعلم. حافل النلام على هٌبة الَعلم فماذا عن اإلنسان فً مصرا ماذا عن  مله اللملهل ر وكلراملتله 

ٌُجّرم النلام إهانة الَعلمو فماذا عن تجرٌم إهانة ِحجاب الملنلقلبلات وللحلٌلة  المهانةا وماذا عن حقوقه الضابعةا 

الملتزمٌن الذٌن سخرت منهم قنوات التلةزٌون وسّةه أفعالَهم أشبااُ المثقةٌنا ماذا عن المحلاكلملات اللعلسلكلرٌلة 

 للم نٌٌنا ماذا عن تروٌع األطةال فً م ارسهم ونقل االستقطاب والخبلؾ السٌاسً للةصول ال راسٌةا

واإلجابة متكررة ومتوقعةو وتسبقها نبرة حا ة تستهجن مثل هذا االستةلسلارات فلً ملثلل هلذا األجلواء  

الحرجة التً ٌمر بها "الوطن" والتً تست عً وقةة جا ة وتعزًٌزا لمةهوم "المواطلنلة"و ملع تلر ٌل  لشلعلارات 

المرحلة وحاجة الببل  لوقةة حاسمة ض  شبح "اإلرهاب"؛ فٌتم تمرٌر إجراءات ؼٌر اعتٌا ٌة ٌ عون أن لها ما 

ٌبررها فً إطار ما أسموا بـ "االنتصار" لمنطق القانون والنلام وتخلٌص مصر من "الةاشٌة ال ٌنٌلة" حسلب 

ا عابهمو منطق "ال ٌمقراطٌة الخبلقة" التً ال ٌزال ٌر  ها مصطةى حجازي مسلتلشلار اللربلاسلة اللملصلرٌلة 

(و هذا ال ٌمقراطٌة الخبلقة ال تترك مجاالً لملعلار  وال تلعلتلرؾ ٖٕٔٓ-8-ٕٓلشإون السٌاسة )سً ان ان 

بحوار؛ فهً تعتم  على منطق التخوٌن وتصنٌؾ الشعب لقطبٌن؛ فإما أن ٌكونوا مع النللام وإملا أن ٌلكلونلوا 

ا ألهل مصرو بل إن األجواء الحالٌة تشجع "االعتزاز الوطنً المتطرؾ" وتؽ   جزًءا من محور الشر وع ّوً

الطرؾ على موجة ؼرٌبة على المجتمع المصري تلهر الع اء لمن هو ؼرٌب. هذا السلٌلاسلات اللتلً تل علً 

المحافلة على الوح ة الوطنٌة تزرع فتٌل الةتنة بٌن أبنابه؛ فتجعل من كل فرٌق خصماً لآلخرو وتسلط الضوء 

 على مواطن االختبلؾ ال على الرابطة الصحٌحة بٌن بنً البشر.. فهل توح هم بع  ذلك قطعة قماشا

وضع النلام المواطنة كقٌمة علٌا وسلط اهتمامه على كون ال ولة هً ه ًفا بح  ذاتهو لهذا وجلب علللى  



 ٖٙ/ العدد  ٕٖالصفحة  مختارات 

ٕٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

األفرا  طاعة النلام ورموزا طاعة عمٌاء حتى ٌتسنى لهم تخلٌص الببل  من األع اءو وإلى ذلك األم  فلعلللى 

الشعب أن ٌسٌر فً فلك ال ولةو قال موسولٌنً: )كل شًء  اخل ال ولةو ال شًء خارج ال ولةو وال شًء ض  

ال ولة(. وها نحن الٌوم نسمع أصوات أبواق النلام المصري تتعالى وتنا ي بتذلٌل كل العقبات لتقوٌة ال وللةو 

فٌما سكت ثوار األمس عن سةك ال ماء وقتل السجناء وترهٌب المعارضٌن فً سلبلٌلل الل وللة اللملنلقلذة اللتلً 

ستنعش االقتصا  وتعٌ  هٌبة الببل  وتوقؾ ما أسموا بالم  اإلسبلمً وتحمً قٌم اللٌبرالٌة الؽربٌة المستلور ة. 

سقطت ورقة التوت حٌنما ؼ  اللٌبرالٌون الطرؾ عن صعو  نلام استب ا ي قمعً ال ٌضع قلٌلملة للئلنسلان 

وال ٌلتزم بقوانٌن؛ فق  فو  نةسه كزعٌم ٌقوم ب ور أسطوري فً ملعلركلة تلارٌلخلٌلة فلاصلللة مسلتلةلٌل اً ملن 

مشجعٌه الذٌن أعمتهم نشوة النصر على خصومهم وانشؽلوا بالتصةٌق لكل قتل والشماتة لكل اعتقال والتهلٌلل 

 لكل قرار عبثً ؼٌر قابل للتطبٌق.

ن على أٌ ٌهمو وأن توحٌ  الشعب ال   ولٌتهم ٌعلمون أن قٌمة اإلنسان وحٌاته أهم من الَعلم الذي ُصنع ولُوِّ

ٌؤتً من شعارات مقحمة أو قرارات اتخذت على ُعجالة لترسٌخ الوطنٌة التً فشللت فلً صلهلر أبلنلاء اللبللل  

الواح  ومواجهة تح ٌات المرحلة. إن توحٌ  الشعب وبناء ال ولة ٌحتاجان لمراجلعلة ملبل بلٌلة للملعلنلى الل وللة 

وألسس الحكم والعبلقة بٌن الحاكم والمحكوم وهٌبة ال ولة وأجهزتها.. توحٌ  الشعب ٌحتاج لمٌثاق ٌإخذ علن 

ٌّنة لٌبنً رابطة حقٌقٌة تصهر أهل الببل  وُتصلح ما ُه م وتعٌ  اللحمة بٌن أهل مصر. ولن ٌصلح أمر الناس  ب

الٌوم ب ون إعمال فكرهم لٌت فق ال م فً عروقهم وٌبنوا  ولتهم على أسس ٌرضون عنها وٌرضى عنلهلا رب 

العرشو وكٌؾ ٌوح  أطٌاؾ الشعب المصري نلاٌم تبنى مقولة كو ربانو "أن اللعلنلؾ مشلروع أخلبلقلٌلاً فلً 

 المعركة ال فاعٌة التً ٌخوضها الخٌر ض  الشّر" إنه أساس الةرقة والةتنا

ٌّه وٌتبلعب بمصطلحات مبهمة مثل ال ٌمقراطٌة الخبلقة وٌتخلذ قلرارات بلإصل ار   ٌتما ى النلام فً ؼ

قوانٌن مجحةة من أجل بسط نةوذ وهٌمنة  ولة الزعٌمو  ولة شمولٌة ال ُتلراعلى فلٌلهلا حلرملٌة لل م أو حلقلوٌق 

شرعٌة أقرها اإلسبلم. إن سٌاسة الترهٌب والقتل لن تإ ي لنتٌجةو ولن ٌتمكن أي نلام من أن ٌلعلتلقلل شلعلبلاً 

بؤسراو وهذا النموذج فاشل وشواه ا كثٌرة ت ّرس لطلبة الم ارس إلى ٌومنا هذاو لتكون علبلرة وعلللة للبلنلً 

البشرو وسبب فشله كامن فً إه ارا لقٌمة اإلنسانو فما بالك لو كان هذا اإلنسان مسلماً قال علنله وعلن قلٌلملة 

  مه الها ي األمٌن:

 ِ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ ِ ْبِن ُعَمَرو َقاَل: َرأَ قُوُل:  َعْن َعْبِ  هللاَّ ٌَ ُطوُؾ ِباْلَكْعَبِةو َو َب ِرٌَحِك، َما أَْعَ َمِك «ٌَ ٌَ َبِك َوأَْط ٌَ َما أَْط

ِ ُحْرَمًة ِمْنِك، مَ  ِدِه، لَُحْرَمُة اْلُمْ ِمِن أَْعَ ُم ِعْنَد هللاَّ ٌَ ٍد بِ ِ  َوَدِمِ  َوأَْن َنُ نَّ بِِ  الِ َوأَْعَ َم ُحْرَمَتِك، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

ًرا ٌْ  رواا ابن ماجه. »إاِلَّ َخ

إن مصر الٌوم تواجه نلاماً اختار أن ٌحارب اإلسبلم فً عقر  اراو وٌذل أهل التوحٌ  فً قاهرة المعز  

ل ٌن هللاو وٌطار  المسلمٌن بٌن قلعة صبلح ال ٌن وقلعة قاٌباي المحملو يو إنله نلللام فلقل  علقللله وللن أنله 

سٌجعل من حةلة القرآن أع اًء للشرٌعة الؽراء مستن اً إلى  عم الكافر المستعمر. هذا النلام ال ٌتح ى جماعة 

قرنا من الوجو  اإلسبلمً فً مصرو ٌتح ى والء أهل مصلر ٗٔبذاتها بل ٌقؾ لٌتح ى بةكرا الزابؾ زهاء 

)مسلمٌن وأقباطاً( لئلسبلم كنلام ربانً أنصؾ الرعٌة وجعل التابعٌة حقاً لكل من استوطن مصرو للم ٌلملٌلز 

بٌن الرعٌة أو ٌزرع الةتنة بٌنهم بل حةل علٌهم  ٌنهم ومالهم وعرضهم.. إنه نلام ٌهلع من رفع راٌلة وللواء 

الرسول صلّى هللا علٌه وسلم وٌسعى لكبت الرؼبة الجامحة بتطبٌق الشرٌعة.. وللكلن هلٌلهلات فلإن اللملعلركلة 

 محسومة والمآذن تشه  بذلكو وفً تارٌخ هذا األر  الطٌبة  روس وعبر.

 كتبت  إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
  أم ٌحٌى بنت محمد



 ٖٙ/ العدد  ٖٖالصفحة  مختارات 

ٖٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

الجربا ٌبعح برسالة إلى مجلس األمن ٌ كد فٌها التزام   

 بالخطة األمرٌكٌة

 

أن أحمل  اللجلربلاو  ٕٕ/8/ٖٕٔٓذكرت وكالة روٌترز فً 

ربٌس ما ٌسمى باالبتبلؾ الوطنً السوريو بعلث بلرسلاللة 

أٌلول/سبتمبر إلى مجلللس األملن ٌلإكل   8ٔمإرخة بتارٌخ 

فٌها من ج ٌ  استع ا  االبتبلؾ للمشاركة فً مإتمر جنٌلؾ 

فً المستقبلو ولكن ٌجب على كل األطراؾ الموافقة علللى 

أن ه ؾ المإتمر سٌكون تؤسٌس حكومة انتقالٌلة بسلللطلات 

تنةٌذٌة كاملةو كما هو منصلوص علللٌله فلً اتلةلاق اللقلوى 

ال ولٌة العام الماضً. أي أن الجربا وابتبلفه ٌجل   تلؤكلٌل ا 

على االلتزام بالخطة األمرٌكٌة التً تتضمن تشكٌل حكومة 

انتقالٌة من هذا االبتبلؾ ومن نلام بشار أس . فهً تلهل ؾ 

إلى المحافلة على النلام القابم بكٌانه ومإسساته وأجهزتله 

األمنٌة االستخباراتٌةو وال ٌلجلري تلؽلٌلٌلر إال فلً بلعل  

أشخاص اللنلللام. ورؼلم تلللاهلر االبلتلبلؾ بلاللتلر   فلً 

حضور هذا المإتمر بع ما قام اللنلللام بلاسلتلعلملال السلبلح 

آب/أؼسطس الماضًو إال أنله تلؽلاضلى  ٕٔالكٌماوي فً 

عن هذا التلاهر وأك  التزامه بالخطة األملرٌلكلٌلةو وأثلبلت 

أنه ال ٌملك إرا تهو وأن إرا ته مرهونة بٌ  أمرٌكا؛ فهو ال 

ٌستطٌع أن ٌقول ال عن ما تقرر واشنطن وتملللً علللٌله ملا 

 تشاء.

------------------- 

 

 السٌسً ٌرتكب جمٌ  جرائم  بالتنسٌق م  األمرٌكٌٌن

 

كشةت وزارة ال فاع األمرٌكٌة )البنتاؼون( عن قٌام الوزٌر 

تشاك هٌؽل بإجراء اتصال هاتلةلً ملع نلللٌلرا اللملصلري 

الةرٌق أول عب  الةلتلاح السلٌلسلً تلنلاول ملعله مسلتلجل ات 

األوضاع فً شبه جزٌرة سلٌلنلاءو إللى جلانلب إعلا ة بلنلاء 

المجتمعات القبطٌة اللتلً تضلررت جلراء أعلملال اللعلنلؾ 

األمرٌكٌة. وقل    (CNN)األخٌرة وذلك وفقاً لما نقلته وكالة 

رص ت المصا ر اإلخبارٌة عشرات المكلاللملات اللهلاتلةلٌلة 

 بٌن الرجلٌن بع  وقوع االنقبلب.

ومن جهة أخرى نقلت قناة العربٌة تصلرٌلحلات للللملتلحل ث 

العسكري باسم الجٌش المصري العقٌ  أحم  محم  علً فً 

حوار أجرته القناة قوله: "الوالٌات المتح ة أم تنلا بلؤجلهلزة 

للكشؾ عن مثل هذا األنةاق فً الماضً وملا زللنلا نلعلملل 

بها حتى االن"و وأضاؾ: "إن االتصلاالت بلٌلن اللجلانلبلٌلن 

شبه ٌومٌةو وإن عبلقة التلعلاون اللعلسلكلري بلٌلن وزارتلً 

ال فاع المصرٌة واألمرٌكٌة هً عبلقة استراتٌجٌة تارٌخٌلة 

 طوٌلة".

واعترؾ العقٌ  أحم  محم  علً بوجو  تلنلسلٌلق ملع  وللة 

ٌهو  وفقاً لبلتةاقٌة األمنٌة بٌن ال ولتٌن فقال: "للٌلس هلنلاك 

 ولتان متجاورتان لٌس بٌنهما تنسٌق لحملاٌلة أملن اللحل و  

بٌنهماو وما ٌح ث لٌس ته ٌ اً لمصر فقط وإنلملا للللملنلطلقلة 

 بالكامل".

وهكذا ٌتبٌن أن جملٌلع اللجلرابلم واألفلعلال اللملشلٌلنلة اللتلً 

ارتكبها وٌرتكبها الجنرال السٌسً فً مصلر وفلً سلٌلنلاء 

وفً ؼزة ض  المسلمٌنو وما ٌترتب علٌها من سةك لل ملاء 

وإزهاق لؤلرواح ومعلانلاة للللنلاس وتلراجلع ملكلانلة مصلر 

إسبلمٌاً و ولٌاًو ٌتحمل السٌسً وبطانته الةاس ة المسلإوللٌلة 

عنها بشكل كاملو وأن عبلقته الوثٌقة مع أمرٌكا تةسر هلذا 

البلمباالة فً هذا التصلرفلات السلٌلاسلٌلة اإلجلراملٌلةو وأن 

أمرٌكا هً شرٌك أساسً مع عمبلبها فً ذبلح اللملسلللملٌلن 

 فً مصر والمنطقة.

 

------------------- 

 

تواط  الدو  الكبرإ ضد الثورة فً سورٌا مرده فقط 

 خ ٌتهم من القوإ اإلسالمٌة الصاعدة

 

تح ث الربٌس األمرٌكً أكثلر ملن ملرة ملن تلخلوفله ململا 

وصةه بـِ)اإلسبلمٌون( الذٌن تز ا  قوتلهلم ٌلوملاً بلعل  ٌلومو 

وكان أح ث تصرٌحاته بهذا الخلصلوص فلً اللللقلاء اللذي 

أجرته معه قناة تلمون و الناطقة باإلسبانٌة حلٌلث قلال: "إن 

اله ؾ االستراتٌجً ألمرٌكا هو إبعا  األسل  علن السلللطلة 

مع تؤمٌن حماٌة األقلٌات ال ٌنٌة والتؤك  من أن اإلسبلملٌلٌلن 

 ال ٌعززون سلطاتهم فً البل ".

فوضع إلزالة األس  شرطٌن وهما: حماٌة األقلٌات واللتلؤكل  

من ع م تعزٌز اإلسبلمٌٌن لسلللطلاتلهلم فلً سلورٌلاو وهلذا 

معناا أن أمرٌكا ستللل تل علم األسل  ملا  ام اإلسلبلملٌلون 

 تتعزز قواهم.

وأما سٌرجً إٌةانوؾ كبلٌلر ملوللةلً اللكلرملللٌلن فلتلحل ث 

السبت الماضً وفقاً لما نقلتله وكلاللة روٌلتلرز فلقلال: "إن 



 ٖٙ/ العدد  ٖٗالصفحة  مختارات 

ٖٗالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

روسٌا تعار  الت خل العسكري الؽربلً فلً سلورٌلا ألن 

مثل هذا الت خل سٌساع  فقط متش  ٌن لهلم صلللة بلتلنلللٌلم 

 القاع ة" على ح  قوله.

وشرح وزٌر الخارجٌة األمرٌكً المخضرم األسبق هلنلري 

كٌسنجر حقٌقة الموقؾ الروسً فقال: "إن الربٌس الروسً 

بوتٌن ٌعتبر أن اإلسبلم هو الته ٌل  األملنلً األكلبلر للبلبل ا 

وإن مص ر القلق األكبر فً سورٌا هو إمكانٌة تسلبلب هلذا 

 النزاع فً زٌا ة رقعة اإلسبلمٌٌن بالمنطقة".

وأما الربٌس الةرنسً فتح ث عن مخاطر تسلٌح المعارضة 

السورٌة ووصةها بؤنها: "بلاتلت ملحلصلورة بلٌلن ملطلرقلة 

النلام وسن ان اإلسبلمٌٌن المتشل  ٌلن"و وقلال بلؤن فلرنسلا 

ستزو  المعارضة بلاألسلللحلة وللكلن فلً إطلار ٌلملنلع ملن 

 سقوطها بؤٌ ي الجها ٌٌن.

فالقوى الكبرى إذاً تتةق على منع اإلسبلمٌٌن من السلٌلطلرة 

على سورٌا ولو أّ ى ذلك إلى  عملهلا للنلللام بشلار األسل  

 ال موي القاتل.

 

------------------- 

 

السفٌر األمرٌكً ٌلتقً الغنو ً وٌوبخ  على عدم 

 تجاوب حركة النهضة م  المطالب السٌاسٌة للمعارضة

 

أعلنت حركة النهضة التونسٌة الحاكمة أن زعلٌلملهلا راشل  

الؽنوشً التقى ٌوم الخمٌس الملاضلً فلً ملكلتلبله بلاللملقلر 

المركزي للحركة بلتلونلس بلالسلةلٌلر األملرٌلكلً )جلاكلوب 

والس( وأنه تحا ث معه حلول اللوضلع فلً تلونلس وآخلر 

 المستج ات السٌاسٌة فٌها.

ونقلت )المٌ ل إٌست أون الٌلن( علن اإل ارة األملرٌلكلٌلة: 

"إعرابها عن قلقها الش ٌ  من احتمال فشل تجربة االنلتلقلال 

ال ٌمقراطً فً تونس وأن استمرار األزمة ق  ٌقلو هلا إللى 

 نةس مصٌر حركة اإلخوان فً مصر".

وتح ث مص ر )للمٌ ل إٌست أون الٌن( ملن أن انلتلقلا ات 

السةٌر األمرٌكً أزعجت الؽنوشًو فلقلال اللملصل ر اللذي 

رف  اإلفصاح علن هلوٌلتله: "إن واللس أبلللػ اللؽلنلوشلً 

امتعا  واشنطن من الطرٌلقلة اللتلً تل ٌلر بلهلا اللنلهلضلة 

شإون الببل و وذلك بلاحلتلكلارهلا اللحلٌلاة السلٌلاسلٌلة وعل م 

لق  انةتاحها عللى اللملعلارضلة اللعلللملانلٌلة األملر اللذي علمَّ

 األزمة".

وطالب السةٌر األمرٌكً حركة النهضة بضرورة اسلتلقلاللة 

حكومة العرٌ  فً أقرب وقت ممكن وفقاً لمبا رة االتحا  

 العام التونسً للشؽل والمعارضة التونسٌة.

إن هذا الت خل الصارء للسةٌر األمرٌكً فً خصلوصلٌلات 

السٌاسة التونسٌة وقبول السٌاسٌٌن التلونسلٌلٌلن 

وسكوتهم علللى هلذا اللتل خللو وخلاصلة قلا ة 

حركة اللنلهلضلة اللحلاكلملة اللملحلسلوبلة علللى 

اإلسبلمٌٌلنو هلو السلبلب فلً تل هلور أحلوال 

 تونس السٌاسٌة واالقتصا ٌة.

وكان األحرى بالقا ة السٌاسٌٌن فً تونس أن ٌرفضلوا هلذا 

الت خل األمرٌكً الةي؛ ألنه أصبح بمثابة وصاٌلة سلٌلاسلٌلة 

أمرٌكٌة على تونس وعلى مستقبلهلاو وعلللٌلهلم أن ٌلعلٌل وا 

النلر فً تعاونهم مع أمرٌكا وال ول االستعمارٌة الكلبلرى؛ 

ألن ذلك ٌعتبر خٌانة لؤلمة والبل  وفقاً للملعلاٌلٌلر الشلرعلٌلة 

ووفقاً لمعاٌٌر أصحاب القرار المستقل. وقبل ذلك بل وفوق 

ذلك أن ٌعٌ وا النلر فً إقصابهم لشرع هللا ملن الل سلتلور 

 التونسً إرضاء للؽرب فاهلل أحق أن ٌرضوا.

 

------------------- 

 

أو  تماٌز سٌاسً علنً لمجموعات إسالمٌة فً سورٌا 

 عن االئتال  السوري الموالً ألمرٌكا

 

فً سابقة هً األولى من نلوعلهلا ملنلذ انل الع اللثلورة فلً 

سورٌاو أعلنت ثبلث عشرة مجموعة إسبلمٌة مسلللحلة فلً 

سورٌا ع م اعتلرافلهلا بلاالبلتلبلؾ اللوطلنلً للقلوى اللثلورة 

والمعارضةو ومن هذا المجموعلات للواء اللتلوحلٌل  وللواء 

اإلسللبلم وحللركللة أحللرار الشللام ولللواء األنصللار وجللبللهللة 

النصرةو وملنلهلا ملن كلانلت حلتلى وقلت قلرٌلب تلعلتلرؾ 

 باالبتبلؾ وتنسق بع  أعمالها معه.

لهلت للبلبلتلبلؾ  وٌعتبر هلذا االنلةلصلال للطلملة شل ٌل ة وجِّ

وألمرٌكا التً تقؾ من خلةهو خاصة وأن هذا المجموعلات 

ق   عت إلى التوح  على أساس إسبلمً ٌقوم عللى قلاعل ة: 

 "تحكٌم الشرٌعة وجعلها المص ر الوحٌ  للتشرٌع".

وق  توقع نابب قاب  الجلٌلش السلوري اللحلر اللعلقلٌل  ملاللك 

كللر ي أن: "الللمللجللمللوعللات ذات الللتللوجلله اإلسللبلمللً فللً 

المعارضة المسلحة السورٌة ق  تتمكن فً نلهلاٌلة اللملطلاؾ 

من حسم الصلراع الل ابلر بسلورٌلا لصلاللحلهلا"و وأضلاؾ 

كر ي فً اتصال مع وكالة األنباء األلمانٌة قاببلً: "سلورٌلا 

باتت ساحة صراع فٌها الع ٌ  من الةلصلابلل ملن ملخلتلللؾ 

األطٌاؾ ومن الصعب السٌطرة علٌها ... وإن اإلسبلملٌلٌلن 

 ق  ٌكونوا هم الةابزٌن فً سورٌا".

إن هذا التماٌز اإلسبلمً فً سورٌا لعله أول بشلرى خلٌلر 

لتوحٌ  القوى اإلسبلمٌة فً سورٌا التً تعملل علللى إقلاملة 

  ولة اإلسبلم على أنقا  حكم بشار.

 



 ٖٙ/ العدد  ٖ٘الصفحة  مختارات 

ٖ٘الصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 

 تجدد الهجمات ضد المسلمٌن فً مٌانمار

 

 

قال ضابط كبلٌلر فلً الشلرطلة ٌلوم األربلعلاءوأن أعلملال  

العنؾ ال ٌنٌة ق  تج  ت هذا األسبوع فلً ؼلرب ملٌلانلملار 

مخلةًة ستة قتلى مسلمٌن وعشرات المنازل اللمل ملرة. وقل  

وقعت عملٌات القتل وحرق المنازل هذا فً م ٌنة ثلانل وي 

وما حولها من القرى فً ٌوم الثبلثاء وذلك قبل ساعات من 

وصول الربٌس ثٌن سلٌلنو ٌلوم األربلعلاءو إللى اللملنلطلقلة 

المضطربة فً إطار زٌارتله اللملقلررة للتلهل بلة اللتلوتلرات 

ال ٌنٌة وانتقا  "التطرؾ". وقال ثٌن سٌن فً تصرٌح نلقللله 

التلةزٌون الحكومً أن هناك خسابر بشرٌة وما ٌة فً كلبل 

الجانبٌن. لكن وفلًقلا إلفلا ات ضلابلط الشلرطلة اللللةلتلنلانلت 

كولونٌل كٌاو تٌنتو وأح  سكان القرٌة اللذي شلهل  بلعل  

أح اث الهجومو فإن العنؾ ق  اتبع نمًطا مؤلوًفا علللى نلحلو 

مقلق حٌث قاال: "ت فقت حشو  من البوذٌٌن وهلم ٌلحلملللون 

 السٌوؾ فً حالة من الهٌجان خبلل أحٌاء المسلمٌن".

وقال العقٌ  كٌاو تٌنت أن جمٌع القتلى الذٌن تم العثور عللى 

جثثهم كانوا مسلمٌلن. ٌشلار إللى أن أعلملال اللعلنلؾ ضل  

المسلمٌن التً ان لعت العام الماضً فً ؼرب مٌانمارو قل  

انتشرت الحًقا إلى مناطق أخرى فً جمٌع أنحاء الببل  هذا 

العامو وخلّةت العشرات من القتلىو معلمهم من المسلللملٌلن 

من بٌنهم األطةال. وق   عت جماعلات قلوملٌلة بلوذٌلة إللى 

مقاطعة محبلت المسلمٌنو كما صلّعل  اللرهلبلان اللبلوذٌلون 

المتطرفون المشاعر المعا ٌة للمسللملٌلن فلً خلطلبلهلم فلً 

جمٌع أنحاء الببل . وكانت المجلملوعلة الل وللٌلة للؤلزملاتو 

وهً منلمة أبحاثو ق  أص رت تقرًٌرا هذا األسبوع قابلللًة 

أن مزًٌ ا من االشتباكات بٌلن اللبلوذٌلٌلن واللملسلللملٌلن ملن 

المحتمل وقوعها بسبب "عمق المشاعر المعا ٌة للمسللملٌلن 

فً الببل و واالستجابة ؼٌر الكافٌة من قلبلل قلوات األملن". 

وقال العقٌ  كٌاو تٌنت أن اللتلوتلرات للللت ملرتلةلعلة بلٌلن 

البوذٌٌن والمسلمٌن حول ثلانل ويو وقلال إن الشلرطلة قل  

 فرضت حلًرا للتجوال. ]المص ر : نٌوٌورك تاٌمز[

 

------------------- 

 

أمرٌكا ما زالت تئن تحت وطأة األزمة المالٌة التً 

 أفرزتها الرأسمالٌة

 

 ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔأعلن وزٌر الخزانة األمرٌكٌة جاكوب لو فً 

"أنه ال ٌوج  أمام الكونلؽلرس اللوقلت اإلضلافلً للللتلحلرك 

أكلتلوبلر/تشلرٌلن  6ٔورفع سقؾ  ٌن الوالٌات المتح ة بع  

األول الجاري". وحذر من "أنه فلً حلال أنلةلقلت اللوزارة 

ملٌار  والر المتبلقلٌلة لل ٌلهلا فسلوؾ ٌصلبلح ملن  ٖٓمبلػ 

المستحٌل على الوالٌات المتح ة الوفاء بالتزاماتهلا اللملاللٌلة 

للمرة األولى فً تارٌخها". وق  اتلهلم اللربلٌلس األملرٌلكلً 

أوباما الجمهورٌٌلن فلً اللكلونلؽلرس بلاللتلسلبلب فلً شلللل 

ملللٌلار  ٖٓالحكومة على خلةٌة أٌ لوجٌة. وقال "سٌبقى لنا 

 والر من أجل الوفاء بالتزامات ببل نا. وأن هذا المبلػ هلو 

أقل بكثٌر مما ٌمكن أن تنةقه وزارة الخزانة فً ٌلوم واحل  

ملٌار  والر" وأضاؾ "أنه فلً اللٌلوم نلةلسله  ٓٙأي حتى 

الذي أؼلقت فٌه جزبلٌلا اللخل ملات اللةل راللٌلة بسلبلب عل م 

التوصل إلى قرار مٌزانٌة ب أت وزارة اللخلزانلة بلاللللجلوء 

إلى آخر اإلجراءات االستثنابٌة التً تتٌح للوالٌات المتلحل ة 

ع م ال فع مثل تعلٌق االستثملارات فلً صلنلا ٌلق اللتلقلاعل  

 6ٔاللعللامللة" مللإكل ا أن "هللذا االسلتللثللنللاءات سللتلنللةللذ فللً 

أكتوبر.". وذلك بع  فشل الكونؽرس األمرٌكً فً االتلةلاق 

على مٌزانٌة مما ٌحتم تطبٌق أول آلٌة لتلعلطلٌلل اللحلكلوملة 

أللؾ  9ٓٓعاما. وقل  اقلتلضلى تلعلطلٌلل  6ٔالة رالٌة منذ 

مولؾ ف رالً ب ون أجر. وربما ٌزٌ  هذا الع   إلى أكلثلر 

ملن ملللٌلون ملوللؾ. صللرح كلاملٌلرون ربلٌلس الللوزراء 

البرٌطانً لئلذاعة البرٌطانٌة "أن عجز الوالٌات اللملتلحل ة 

عن ترتٌب خطط إنةاقها وخطط تقلٌص علجلزهلا سلٌلشلكلل 

خطرا على االقتصا  العالمً". وذلك ألن أمرٌكا هً قلابل ة 

العالم الرأسمالً وصاحبة أكبلر اقلتلصلا  رأسلملاللًو فلؤٌلة 

أزمة تح ث فً أمرٌكا تإثر على العالم كله بسبب سلٌلطلرة 

أمرٌكا وؼٌرها من ال ول الرأسمالٌلة االسلتلعلملارٌلة علللٌله 

وفرضها هذا النلام على العالم. فؤصبح العالم كلله ٌلكلتلوي 

بنار الرأسمالٌة وٌبن تحت وطؤة للمها؛ فؤ ت إللى اللملزٌل  

من الةقر والحرمان والتعاسة والشقاء لملٌارات ملن اللنلاس 

فً أنحاء العالمو وبسبب ع م وجو  الل وللة اإلسلبلملٌلة للم 

ٌتمكن العالم الح ٌث من التعرؾ على اإلسبلم وملعلاللجلاتله 

ونلمه االقتصا ٌة والمالٌلة حلتلى ٌلتلخلللص ملن إفلرازات 

 الرأسمالٌة وثمراتها المرة.



 ٖٙ/ العدد  ٖٙالصفحة  مختارات 

ٖٙالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 "نـــــداء"

 

 أٌهــا المسلمـون:

إن إنقاذ أمتكم ال ٌتؤتى لكم إال إذا رجعتم إلى هللا وقوٌتم صلتكم به واسلتلمل  تلم  

العون منه وتوكلتم علٌه حق توكله وجعلتم رضوانه المثل األعلى فً هذا الحٌاةو فإن إنقاذ أملتلكلم إنلملا هلو ملن 

وهو ٌعلنلى أن ٌشل ء نلافلوء  أجل نشر  ٌن هللا وإعبلء كلمة هللا وإٌصال الرحمة لخلق هللا وجلب السعا ة لعبا او 

الكةر وأن ٌحطم رأس الطاؼوت وأن ٌسحق اإللحا  والضبللو وهذا كله ال ٌتم إال بلكلةلاح ملرٌلر بسلبلح اللةلكلر 

العمٌق وبجها  صا ق إلعبلء كلمة هللاو وبٌع األنةس واألرواح فً سبٌل هللاو ولذلك ال قوة لكم إال بلاهلل وال سلنل  

لكم إال هللاو فاهلل وح ا هو الناصر المعٌن وهو نعم المولى ونعم النصٌر... لق  طال التصاقكم بلاألر  فلارفلعلوا 

أنلاركم وأبصاركم إلى السماء واز ا  انهماككم فً متاع ال نٌا فالتةتوا إلى نلعلٌلم االخلرة... للقل  آن األوان ألن 

ٌتحرك حنٌنكم إلى الجنة فاجعلوا الشوق إلٌها المركب الذي ٌحملكم إلى معارك الكةاح وساحات الوؼى وأجلٌلبلوا 

قٌِنَ  عوة هللا لكم إذ قال:  ْت لِْلُمتَّ َمَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّ ٍة َعْرُضَها السَّ ُكْم َوَجنَّ !!! ولبلوا َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربِّ

إن أصحاب بٌعة العقبة الثانٌة قلاللوا: ».  قوموا إلى جنة عرضها السموات واألرض«طلب الرسول إلٌكم إذ قال: 

فملا للنلا ٌلا رسلول هللا إن نلحلن «   على مصٌبة األموال وقتل األشراؾو وقالوا للنبً  )إنا نؤخذ رسول هللا 

 (.»الجنة«مطمبن النةس قاببلً  وفٌناك بذلكو فر  علٌهم رسول هللا 

َ نعم الجنة أٌها المسلمون ثمن بذل النةوس فً سبٌل هللا لنشر اإلسبلم وإعبلء كلمة هللا قال تعاللى:  
إِنَّ هللاَّ

ْقتُ  ٌَ ِ َف ٌَُقاتِلُوَن فًِ َسبٌِِ  هللاَّ َة  ٌُْقَتلُونَ لُواْ َتَرإ ِمَن اْلُمْ ِمنٌَِن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّ  .َن َو

التً لن تبور فتشرون أنةسكلم  فه  آن األوان ألن ت تاقوا لهذه الجنة وه  آن األوان ألن تعقدوا م  هللا الصفقة

ُسلوِ  إَِذا َدَعلاُكلْم لِلَملا ابتؽاء مرضاته وتستجٌبوا له إذا  عاكم لما ٌحٌٌكم  ِ َولِلللرَّ ٌَُّها الَِّذٌَن آََمُنوا اْسَتِجٌُبوا هلِلَّ ا أَ ٌَ

 .ٌُْحٌٌُِكمْ 

إن مصٌبتكم الةا حة أن العقٌ ة اإلسبلمٌة ق  انطةؤ نورها فً قلوبكم وذهب أثرها فً أعمالكم وفق ت  

واجعلوها تعٌ كم  وأحٌوها بذكر هللاو  حرارتها فً تصرفاتكم وصارت مٌتة فً نةوسكم فؤنٌروها بؤحكام القرآنو 

أنٌروها بالثقة بؤفكار اإلسبلم  خلقاً ج ٌ اً آخر كالمسلمٌن األولٌن من الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌنو 

وأحكامه وبالعمل إلعا ة سلطان اإلسبلم ورفع راٌة القرآن أنٌروها بحمل ال عوة إلى الناس كافة لتخرجوهم من 

للمات الكةر والضبلل إلى نور اإلسبلم ومن جحٌم القلق والشقاء إلى نعمة الطمؤنٌنة ونعٌم السعا ة أحٌوها 

بتقوى هللا وطاعته وبالخوؾ من عذابه والطمع فً جنته وبتقوٌة الصلة به وبذكرا فً كل تصرؾ وتذكرا عن  

كل عملو وبالتقرب إلٌه ال بالصبلة والصوم والزكاة وال عاء فحسب بل بقول الحق أٌنما كان وكةاح الباطل أٌنما 

وج  وجها  الكةار والمنافقٌن فً كل وقت وفً كل حٌن. لق  انكشؾ لكم  اإكم بؤنه زعزعة الثقة بؤفكار اإلسبلم 

وأحكامه ووضح لكم  واإكم بؤنه إقامة الخبلفة اإلسبلمٌة بؤفكار اإلسبلم وأحكامه فصار نهي العمل واضحاً 

كالشمس فً رابعة النهار وصارت الؽاٌة مح  ة تح ٌ اً ٌلمسه كل إنسانو لذلك واجبكم بعث الحٌاة فً العقٌ ة 

اإلسبلمٌة فً نةوسكم ب وام الصلة باهلل وال أب على  عوة هللا والثقة بشرع هللا وجعل اإلخوة اإلسبلمٌة وح ها 

الرابطة التً تربط جمٌع المسلمٌن ونهٌب بكم أن تعملوا ب أب متواصل ووعً كامل وتضحٌة صا قة إلعا ة 

الخبلفة اإلسبلمٌة ببث أفكار اإلسبلم والكةاح فً سبٌلها لترفعوا راٌة اإلسبلم فوق جمٌع الراٌات ولتجعلوا كلمة 

                     هللا هً العلٌا ولتستؤنسوا حمل رسالة اإلسبلم إلى العالم نوراً وه ى ورحمة للعالمٌن.
 م1ٕٙٔ



 ٖٙ/ العدد  1ٖالصفحة  مختارات 

1ٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 نبذة عن كتاب: 

ٌَّة  أفَكاٌر ِسٌاِس

 

السٌاسة هً رعاٌة شإون األمة  اخلٌاً وخارجٌاًو وتكون من قبل ال ولة واألملةو  

 فال ولة هً التً تباشر هذا الرعاٌة عملٌاًو واألمة هً التً تحاسب بها ال ولة.

ومنذ أن ه مت الخبلفة وطبقت أنلمة الكةر السٌاسٌة فً الببل  اإلسبلمٌةو انتهى  

اإلسبلم من كونه سٌاسٌاًو وحل محله الةكر السٌاسً الؽربً المنبثق عن علقلٌل ة اللملبل أ 

الرأسمالًو عقٌ ة فصل ال ٌن عن الحٌاة. ومما ٌجب أن ت ركه األمة اإلسبلمٌةو أن رعاٌة شإونها بلاإلسلبلم ال 

تكون إالّ ب ولة الخبلفةو وأن فصل اإلسبلم السٌاسً عن الحٌاة وعن ال ٌنو هو وأ  لئلسبلم وأنلمته وأحكاملهو 

 وسحق لؤلمة وقٌمها وحضارتها ورسالتها.

وال ول الرأسمالٌة تتبنى عقٌ ة فصل ال ٌن عن الحٌاة وعن السٌلاسلٌلةو وتلعلملل علللى نشلرهلا وتلطلبلٌلق  

أحكامها على األمة اإلسبلمٌةو وتعمل على تضلٌل األمة وتصور لها بؤن السٌاسلة والل ٌلن ال ٌلجلتلملعلانو وأن 

السٌاسة إنما تعنً الواقعٌة والرضى باألمر الواقع مع استحالة تؽٌٌراو حتى تبقى األمة رازحة تحلت نلٌلر  ول 

الكةرو  ول الللم والطؽٌانو وحتى ال تترسم األمة بحال سبٌبلً للنهضة. باإلضافة إللى تلنلةلٌلر اللملسلللملٌلن ملن 

الحركات اإلسبلمٌة السٌاسٌةو ومن االشتؽال بالسٌاسة. ألن  ول الكلةلر تلعلللم أنله ال ٌلملكلن ضلرب أفلكلارهلا 

وأحكامها السٌاسٌة إالّ بعمل سٌاسًو واالشتؽال بالسٌاسة على أساس اإلسبلم. وٌصل تنةٌر األمة اإلسبلمٌة من 

السٌاسة والسٌاسٌٌن إلى ح  تصوٌر السٌاسة أنها تتناق  مع سمو اإلسبلم وروحانٌته. ولذلك كان ال ب  ملن أن 

ت رك األمة السر وراء محاربة ال ول الكافرةو والحكام العمبلء للللحلركلات اإلسلبلملٌلة وهلً تلعلملل إلنلهلا  

 المسلمٌن بإقامة  ولة الخبلفة وتضرب أفكار الكةرو وتعٌ  مج  اإلسبلم.

وعلٌه ال ب  من أن تعً األمة اإلسبلمٌة معنى السٌاسة لؽة وشرعاًو وأن اإلسبلم السلٌلاسلً ال ٌلوجل  إالّ  

ب ولة الخبلفةو والتً ب ونها ٌؽٌ  اإلسبلم من كونه سٌاسٌاًو وال ٌعتبر حٌاً إالّ بهذا ال ولةو بلاعلتلبلارهلا كلٌلانلاً 

سٌاسٌاً تنةٌذٌاً لتطبٌق أحكام اإلسبلم وتنةٌذهاو وهً الطرٌقة الشرعٌة التً تنةذ بها أحكام اإلسبلم وأنللملتله فلً 

الحٌاة العامةو وأن هللا ق  أوجب على األمة تطبٌق هذا األحكامو وحرم االحلتلكلام ألنلللملة اللكلةلرو للملخلاللةلتلهلا 

 لئلسبلم وألنها من وضع البشر.

ولذلك كان ال ب  من أن تثقؾ األمة الثقافة اإلسبلمٌةو و وام سقٌها باألفكار واألحكلام السلٌلاسلٌلةو وبلٌلان 

انبثاق هذا األفكار وهذا األحكام عن العقٌ ة اإلسبلمٌة باعتبارها فكرة سٌاسٌةو والتركٌز على ذلك من اللنلاحلٌلة 

الروحٌة التً فٌهاو باعتبار أنها أوامر ونواا من هللا ال بؤي وصؾ آخر. وهذا الوصؾ هو اللذي ٌلكلةلل تلملكلن 

أفكار وأحكام اإلسبلم فً النةوسو وٌكشؾ لؤلمة معنى السٌاسة والةكر السٌاسًو وٌجعلللهلا تل رك اللملسلإوللٌلة 

الملقاة على عاتقها إلٌجا  أفكار اإلسبلم وأحكامه فً حٌاتها العملٌةو وأهمٌة الرسالة العاللملٌلة اللتلً أوجلب هللا 

حملها للناس كافةو خاصة وهً ترى م ى ما وصل إلٌه حالها فً هذا اللعلصلر للؽلٌلاب  وللة اإلسلبلم وأفلكلار 

وأحكام اإلسبلم من حٌاتهاو وم ى ما وصل إلٌه العالم من شٍر وشقاء واستعبا  للناس. وهذا التثقٌؾ السلٌلاسلًو 

سواء أكان تثقٌةاً بؤفكار اإلسبلم وأحكامهو أم كان تتبعاً لؤلح اث السٌاسٌة فإنه ٌوج  الوعً السٌلاسلًو وٌلجلعلل 

األمة تضطلع بمهمتها األساسٌةو وولٌةتها األصلٌة أال وهً حلملل الل علوة اإلسلبلملٌلة إللى الشلعلوب واألملم 

 األخرى.



 ٖٙ/ العدد  8ٖالصفحة  مختارات 

8ٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔمحرم /  ٖٙالعدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 إبراهٌم عثمان )أبو خلٌ (

 الناطق الرسمً لحزب التحرٌر

 فً والٌة السودان

 تتمات :

 الكلمة التً ألقاها الناطق الرسمً لحزب التحرٌر فً والٌة السودان

 تتمات :

 كتاب مفتوح إلى وسائ  اإلعالم فً روسٌا االتحادٌة!

 تتمات

كذلك أن ٌكون الحاكم مبشراً وأن ال ٌكون منةراً. فعن أبً موسى قال: كان رسول هللا  وأمر الرسول  

  :رواا مسلم. »ب روا وال تنفروا وٌسروا وال تعسروا«إذا بعث أح اً من أصحابه فً بع  أمرا قال 

وفً الختام نقول: إن حزب التحرٌر ق  عق  العزمو وعاه  هللا سبحانه علللى اللعلملل للتلؽلٌلٌلر األنلللملة  

الوضعٌة الرأسمالٌة اللالمةو وإقامة النلام الذي أوجبه هللا؛ نلام اإلسبلمو بإقامة الخبلفة الراش ة على منلهلاج 

النبوةو ولن ٌقع ا عن هذا العمل اعتقاُل شبابهو أو سجنهمو أو حتى تعذٌبهمو ولو أّ ى الستشها همو ألننا ق  بعنا 

لْعلُتلْم بِلِ  أنةسنا رخٌصة فً سبٌل هللاو قال تعالى:  ٌَ ِعُكلُم الَّلِذي َبلا ٌْ ِ َفاْسَتْبِ ُروا بَِب
... َوَمْن أَْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن هللاَّ

 .َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِ ٌمُ 

إن المسلمٌن فً روسٌا هم جزء من الشعب الذي ٌعٌش فً روسٌاو والمةتر  أن للهلم اللحلقلوق ثالثا:  

نةسها باعتناق ال ٌن الذي ٌرتضونه ألنةسهمو فإذا قامت السلطة الحاكمة باضطها هم ومنعهم من اعتناق ال ٌن 

الذي ٌرٌ ونو تكون ق  انتهكت حقوق الشعبو ومن ٌنتهك حق الشعب حسب وصةكم ٌكون إرهابٌا ومتطرفلا؛ 

 وعلٌه فإن الحكومة الروسٌة هً اإلرهابٌة وهً المتطرفة ولٌس حزب التحرٌر أو المسلمٌن.

وال لٌل على ذلك اضطها  ال ولة الروسٌة وانتهاكها حقوق المسلمٌن وطر ها عشرات االالؾ منهم من  

 ببل هم فً القرم و اؼستان والشٌشان وؼٌرها خبلل القرن الماضً.

إن الحكام الذٌن ٌضطه ون شعوبهم وٌنتهكون حقوقهم مآلُهم إلى السقوط عن عروشهم وال ب و وسٌحلل  

 بحكام روسٌا ما لحق بؤضرابهم كالقذافً ومبارك وابن علًو فإن هذا هو مصٌر الطؽاة ال محالة.

إن الشعوب عن ما تطٌح بال ٌكتاتورٌٌن والطؽاة ال تقؾ عن همو بل تؤتً على أعوانهم وأذنلابلهلم رابعا:  

ومن كان ٌشّ  من أزرهم من الكذابٌن والمخا عٌنو ال سٌما أولبك الذٌن ٌةترون الكذب على المإمنٌن األتقٌلاء 

األنقٌاء! فت بروا إلى أٌن ٌذهب بكم كبراإكم وأسٌاُ كمو واتعلوا وانتهوا قبل أن تإولوا إلى ما سوؾ ٌلبلوللون 

إلٌهو فإن  ولة الباطل ساعة و ولة الحق إلى قٌام الساعةو ولن ٌوقةها جور حكامكم وال تواطإكم معهمو ولٌكن 

 لكم فً تارٌخ األمم والشعوب عبرة.

 المكتب اإلعالمً المركزي

 لحزب التحرٌر
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نطقت بالحق وص عت به مبٌنة الللم الذي وقع على زوجها وعلى أسرتها. إن كلمة حق قلاللتلهلا نلتلاللٌلا علنل  

 سلطان جابر أصبحت عمبل متطرفا!

إن النلام القضابً فً كازاخستان فاس  وواقع تحت تؤثٌر الربٌس نازارباٌٌؾ خالرشاو واللواسلطلة فلً  

الوسط القضابً شًء عا يو وعلى أساسها ٌتم التعامل مع القضاٌا. وق  أصلبلحلت هلذا األملور اللقلذرة ملثلل 

الرشاوى والواسطة شٌبا عا ٌا وطبٌعٌا فً النلام القضابً. وعن ما ٌقوم شلخلص مل رك حلقلٌلقلة هلذا األملر 

فٌص ع بالحق وٌطالب بإصبلح الةسا  وٌتح ث إلى الناس عن الةسا  المستشري فً أجهزة النلام ومإسساتهو 

تقوم السلطات الحاكمة بتعقبه ومطار تهو فإذا ما كان هذا الشخص مسلللملا فلإن اللتلهلملة تلكلون بلكلل بسلاطلة 

)التطرؾ واإلرهاب( وٌتم الزج به فً السجن. إن السلطات الحاكمة فً كازاخستان تلزرع الشلر فلً أوسلاط 

 الشعب وتنشر الةسا  والرذٌلة وتمنع المرء أن ٌكون صا ق النٌة أو شرٌةا.

إن األخت نتالٌا لم تخؾ من هإالء القضاة الةاس ٌن بل قالت أمام المحكمة وبكل جلرأة أنلهلا ال تلعلتلبلر  

َوَملا َنلَقلُملوا ِملْنلُهلْم إاِلَّ أَْن نةسها مذنبة ب فاعها عن أسرتها وبتصرٌحها بللم الحكومة وارتكابها للمنكرات. 

ِ اْلَعِزٌِز اْلَحِمٌدِ  ِ ٌُْ ِمُنوا بِاهللَّ َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ لا َفلَقلْد « . َعْن أَِبً ُهَر ًٌّ َ َقا َ: "َمْن َعاَدإ لِلً َولِل
إِنَّ هللاَّ

 ]رواا البخاري[. »آَذْنُتُ  بِاْلَحْرِب،..."

 تتمات :

 طاغٌة كازاخستان ٌسجن امرأة مسلمة خمس سنوات لمطالبتها بتحكٌم  ر  هللا!

 المكتب اإلعالمً المركزي

 لحزب التحرٌر

إن حالكم ٌا أهل الٌمن لن ٌصلح إال بؤن تهبوا للعمل مع المخلصٌن إلقامة هذا ال ٌن بإقامة  ولة الخبلفة  

التً ترعى شإونكم وفق أحكام اإلسبلمو وترّ  ع وكم وتحقن  ماءكم وتصون أعراضكمو وفٌلهلا علزتلكلم فلً 

  نٌاكم وأخراكم ورضوان من هللا أكبر.

فاعملوا مع حزب التحرٌر الذي ٌقو كم بال لٌل الشرعً وبمنهي صاٍؾ من فلٌل  اللنلبلوة وال ٌسلؤللكلم  

ه الشرَؾ فٌكم؛ فق  ق م لكم مشروعا للنهضة على أساس الكتاب والسنة ال ٌوج  لله نلللٌلرو  أموالكمو ولٌس همُّ

 حتى أقام  ولته فً الم ٌنة المنورة. عامبلً بطرٌقة شرعٌة سار بها رسول هللا محم  

 

 ِار َجاِة َوَتْدُعوَننًِ إِلَى النَّ ا َقْوِم َما لًِ أَْدُعوُكْم إِلَى النَّ ٌَ   َو

 تتمات :

 هادي ٌسٌر على غٌر هدإ إال ما ٌملٌ  علٌ  الغرب

 عبد الم من الزٌلعً

  والٌة الٌمن -رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر 

 تتمات
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