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سوريا: وأخيراً أعلنن ائتنتنالن اانحنانام  أمناح ىنورد حنتن  أسنفن  
 الرجلين وكان ااحااإ  من قب  يتجاوز قليالً حدود الركبتين!

مصر: الغز  المصري الروسي منحناولنة لنلر النرمناد ىني   ٖ
العيون، وأميركا هي من يدىن  النرول لنتنحنسنينن صنور  

 الاظاح الجديد وتثبيت أقداح أميركا ىي مصر.

ٔ1 

ىلسطين: عاد السلطة الفلسطياية المنتنواطنتنة من  النكنفنار   ٘ . ليبيا: الفيدرالية مشروع هادح لوحد  األمة
المستعمرين األاشطة الاسوينة النتنخنرينبنينة منرحنب بن نا، 

 والتصدي الفكري ل ا عل  أسال اإلسالح.

ٔ1 

، ٕسورينا: أمنينركنا منا زالنت مصنرع  عنلن  عننند منإتنمنر جنانينن
ىاحلروها، واحلروا مبعوث ا اإلبراهيمي، واحلروا عميل ا ائتتالن 

 الوطاي. 

روسيا: الاظاح المستبد يسجن خنمنسنة منن شنبناب حنزب   1
التحرير بت ح ملفنة لمحاولة ائستيالم عنلن  السنلنطنة ىني 

 روسيا.

ٕٓ 

باغالدش: أّي ا الاال! طنالنبنوا الطنبناط النمنخنلنصنينن ىني النننوات 
المسلحة باإلطاحة باظاح حكح عوامي وحزب الشنعنب إلقنامنة دولنة 

 الخالىة. 

المركزي الاساتي: سياسيو الوئيات المتحد  يسنتنخندمنون   9
شعار حنوق المرأ  األىغناانينة منن جنديند منطنينة ومنبنررا 

 ئستمرار احتالل ح البالد.

ٕٔ 

المركزي: تلفيق قطية جااتية إللدر الدياون حام  رسنالنة النحنزب 
 إل  حكاح روسيا! 

كين يكون الصنلنو واإلصنالي ىني  -األمير: جواب سإا    ٓٔ
 مصر؟

ٕٖ 

ه  يوجد عاد حزب التحرير مان ن   -األمير: جواب سإا    ٔٔ إادوايسيا: )تجّسل الوئيات المتحد (. 
 تعليح؟ 

ٕ1 

عنلن  النننوات النمنسنلنحنة  -كلمات اصر  للخالىة  -باكستان: حملة 
 الباكستااية تؤمين عود  الخالىة، ىال تخان ىي هللا لومة ئتح.

 9ٕ من ىعاليات حزب التحرير.  ٕٔ

سوريا: بنينان صنحنفني حنو  بندم النانظناح بنمنجنزر  سنجنن حنلنب 
 المركزي.

ااكشَن المكُر األمريكيُّ ىنلنينَل لنخناتنٍن وئ  -خبر وتعليق   ٖٔ
 مدٍع الج الُة من علر.

ٖٖ 

المركزي: ش يد جديد ىي الصراع الداتر بنينن النحنق والنبناطن  ىني 
 أوزبكستان! 

 ٖٗ قبطة أخبار.  ٗٔ

تركيا: الخطؤ اللي ارتكبتمو  أمل بالعراق ئ تنرتنكنبنو  النينوح ىني 
 سوريا، واخشوا هللا وئ تخشوا الظالمين.

 ابل  عن كتاب: النو  الفص  ىي أحاديث ىط  الشاح  ٘ٔ
 )عنر دار اإلسالح(.

ٖ9 

سوريا: حوار الخواة م  النتلة بدأ بنالصنفن  عنلن  النوجن ! خنوانة 
ائتتالن يتطاربون باأليدي واألرجن  ويسنارعنون إلن  النمنشناركنة 

 إرطاًم لسيدهح األميركي.  ٕبمإتمر جاين

ٔٙ    

 محتويات العدد
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بإددار   1ٔٔ1ٖٕٔٔٔٓ، ٓٔ، 9بدأ ائتالف الجربا اجتماعاته في اسطنبيل أيام السبت ياألحد ياالثنين  

، يكان فإيرد وإي ارمإر ٔعلى خطى جنيف ٕالسفير األمريكي فيرد، فيملي على الجربا قرار حضير جنيف

حين به من قبل بتنحي بشإار قإبإل الإذوإا   لإى  الناوي في اتخاذ القرار، فابتلع الجربا يأعيانه ما كانيا يصرِّ

جنيف أي بضمان تنحيته... فذوبت وذه يتلك أدراج الرياح يصار مكانىا كالٌم يكالم، ال يسمن يال يغنإي مإن 

جيع، بؤن ال يكين لبشار دير دين ذكر متى ال يكين! لقد كان من قي  النفيذ األمريكي في االجتإمإاع، يثإقإل 

إل اعإتإرام الإمإمإثإل الإ إسإكإر  فإي  ضغطىا، يمدى خضيع الجربا لتلك القي  يلذلك الضغط، أنه لم يتإحإم 

االئتالف فصف ه على طريقة شبيحة بشار يجميع الطغا ، يوذا قبل أن يرى الجربا ُحكما أي شيئاً من ُحكم! ثإم 

 ن ب م المإتلفين طل  مشاير  القيى في الداخل السير  قبل اتخاذ القرار فرفم فإيرد يألإهمإىإم بإاتإخإاذ 

قرار المشاركة، ثم يشايرين الداخل ب د ذلك، أ  ب د أن يكين القرار قد اتخذ، حتى يفقد الداخل أ  تؤثير فإي 

اتخاذ القرار ألن أمريكا ت لم أن كثيراً من قيى الداخل حر  كريمة تنإؤى بإنإفإسإىإا عإن الإخإضإيع يالإخإنإيع 

 ألمريكا يعمالئىا...

يوكذا فدنه في الشىر الحرام، ليلة الثامن منه، الحاد  عشر من تشرين ثان، تّم اتخاذ قإرار الإمإشإاركإة  

، ثم غل فيا سيء  القرار بالقيل  نه مشريط، يوم ي لمين قبل غيروم أن ال قيمة لىإذه الشإريط مإا ٕفي جنيف

أعلنيا مساء أمس االثإنإيإن  ٕدام االجتماع بين يفد بشار ييفد الجربا! يحتى يقال  نىم أقاميا حكماً قبل جنيف

حكيمة مإقتة يرأسىا أحمد ط مة، ال حيل لىا يال قي ، فقيى الداخل ترفضىا، يالحكإيمإة ال  1ٔٔ1ٖٕٔٔٔٓ

تستطيع أن تستقر في أرم الشام، يوكذا فىي حكيمة "ل   في اليقت الضائع"  لى أن تفرم أمريكا الإحإل 

 !ٕعليىم في جنيف

لقد سارعت أمريكا  لى تؤييد القرار الذ  اتخذ، فصرح كير  قائالً: "أجرت الم ارضة السإيريإة أمإس  

تصييتاً للذوا   لى جنيف.  نىا خطي  كبير "، لكن المتحدث باسم يهار  الخارجية األمريكية يوي ي لق علإى 

تلك الخطي  بالثناء عليىا "لم ي لق علإى رفإم االئإتإالف أ  دير لإبإشإار" يياضإص مإغإهى تصإريإص وإذا 

 المتحدث! يكذلك سارعت باقي الديل لتؤييد القرار...

 أي ا األه  ىي سوريا، أي ا الصامدون ىي وج  بشار وطغمت ، واتتالن الجربا ومجموعت : 

 ن أيلئك القاب ين في الفنادق، المترفين بن يم أمريكا يأيريبا يقطر يالس يدية يتركيا يغيإروإم،  نإىإم  

ال دي فاحذريوم، فىم على غير ما تس ين  ليه من خير، بل على النقيم منه، فقد كإان صإمإيدكإم فإي يجإه 

الطاغية يتضحياتكم المشىيد لىا وي إلحقاق الحق ي يجاد حكم اإلسالم في الشام عإقإر دار اإلسإالم، ي هالإة 

النفيذ األمريكي يج له أثراً ب د عين... يأيلئك يريدين حكماً يحاكي الحكم الحالي، يعإمإيإالً خإلإفإاً لإلإ إمإيإل 

الحالي... يال يىمىم الدماء الهكية التي سفكت، يالتضحيات التي بذلت، يالحرمات التي انتىكت، يالدمار الذ  

أصا  البشر يالشجر يالحجر... ال يىمىم ذلك، فىم مترفين وناك، ي يشين عبيداً ألسيادوم، خإانإ إيإن أذالء، 

لَُ ْح قُلُوٌب َئ َيْفَنُ وَن بَِ ا َولَُ ْح أَْعُينٌن َئ ُينْبنِصنُروَن بِنَ نا أمياتاً غير أحياء، حتى ي ن تنفسيا يأكليا يشربيا 

 .َولَُ ْح آَلاٌن َئ َيْسَمُعوَن بَِ ا أُولَتَِك َكاأْلَْاَعاِح َب ْ ُهْح أََط ُّ أُولَتَِك ُهُح اْلَغاىِلُونَ 

لقد كنا ن لم أن االئتالف فاقد للبصير ، يباٍق له شيء من نير في عينيه عليه غشاي ، لكنه أصبص فإاقإداً  

 وأخيراً أعلن ائتتالن ااحاام  أماح ىورد حت  أسف  الرجلين

 !وكان ااحااإ  من قب  يتجاوز قليالً حدود الركبتين
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للبصر يالبصير ! فكيف ال يستحي من ف لته،  ن لم يكن أمام هللا، فؤمام عباد هللا؟! فإىإل يإمإكإن أن يإكإين لإه 

ي أمريكا يأعيانىا في المإتمر، يوي قد أحنى ظإىإره حإتإى  نصي  من قرار أي رأ  في مإتمر جنيف بين فك 

 انكسر أمام فيرد في اسطنبيل يوي ب يد  عن جنيف؟

 ن كل صاح  بصر يبصير  يدرك أن ذوا  االئتالف  لى جنإيإف وإي إليإجإاد مإخإرج امإن لإبإشإار،  

يصحبه مدخل امن ل ميل أمريكي بديل ل ميلىم بشار، يألنىم يدركين أن ائتالف الجربا بكل مكيناتإه ال سإنإد 

يال تؤييد له في الداخل، فليس ب يداً أن يحميا الحكم الجديد بالتدخل الديلي بقرار من مجلس األمن يإ إدين لإه 

"تخريجاً" مناسباً! وذا وي مقصد مإتمر جنيف، يوذه وي غايته، يوذا وي طريق الخيانة الذ  يسلكه كإل مإن 

 تطؤ قدماه مإتمر جنيف...

 أي ا األه  ىي سوريا، أي ا الصابرون المصابرون المرابطون ىي وج  الطغا : 

 ن أيلئك الخينة لن يستطي يا أن ينفِّذيا أمراً حتى ي ن قرريه ما دمتم على الحق ثابتين...  نإىإم أجإبإن  

نيوم من أن يكين لىم شؤن فإي أرم الشإام، ي ال  من أن يالقيكم على أرم الشام المرابط المجاود، فال تمكِّ

كانت تضحياتكم عبثاً، يضاعت دماإكم سدى، بل يتشكيكم  لى بارئىا... ينحن نإربإؤ بإؤوإل الشإام، الإرجإال 

َ ُينَداىِنُ  َعنِن الرجال، عن أن تلين قناتىم أي تض ف عهائمىم أمام من خانيا هللا يرسيله يالمإإمإنإيإن 
إِنع هللاع

اٍن َكفُورٍ  َ َئ ُيِحبُّ ُك ع َخوع
 .العِليَن آَمُاوا إِنع هللاع

 ن النصر صبر ساعة، يأمريكا يبشاروا يائتالفىا في النهع األخير، يبحثين عن الحل الذ  ينقذوم من  

صميدكم يبطيالتكم، فاثبتيا على ما أنتم عليه من حق، ياج ليا قضيتكم المصيرية  قامة حإكإم هللا، الإخإالفإة 

، يأخلصيا الس ي يالإمإسإ إى نصإراً ز ي عإهاهاً لإديإنإه الراشد ، ياصدقيا ال مل مع هللا سبحانه يرسيله 

َ لََنِويٌّ َعِزيزٌ ينصركم هللا القي  ال هيه 
ُ َمْن َيْاُصُر ُ إِنع هللاع  .َولََيْاُصَرنع هللاع

 هـٖ٘ٗٔمن محرح  9ٓ حــزب التحــريــر 

 حٕٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓ المواىق
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 الفيدرالية مشروع هادح لوحد  األمة

 

حإكإيمإة «منذ أيام قليلة أعلنت مجميعة من دعا  الفيدرالية، أبناء المنطقة الشرقية في ليبيا، عّما أسميه  

شخًصا، لتيلّي حقائ  يهارية. يجاء في اإلعالن كذلك تقسيم اإلقليإم  لإى أربإع  ٕٗ، تضم أسماء » قليم برقة

 محافظات، يوي:  جدابيا يبنغاه  يالجبل األخضر يطبرق.

 يوذه وي المر  الثالثة التي ت لن فيىا وذه المجميعة عن مثل وذا المشريع، يتلّص عليه. 

 ننا نستغر  وذا اإللحاح في طرح وذا المشريع، ينستنكره بشد  في بالد ميحد  أصالً، يفإي مإنإطإقإٍة  

 الغالبيُة ال ظمى من سكانىا وم ضد تجهئة البالد يتمهيقىا.

كؤّن مجميعة التجهئة وذه تست جل طرح مشريعىا لتسبق يضع دستير من المفترم أنه سينص على  

 يحد  البالد يمنع تقسيمىا، يوي تستغل في ذلك حالة عدم االستقرار لفرم ياقٍع تقسيمي.

ي ذا كان من حجج المنادين بالفيدرالية وي ما ت انيه مناطقىم من تىميش ي ومال يحرمان، فدن مإنإاطإق  

ليبيا كل ىا ت اني من ذلك.  ن الحّل لكل وذا التىميش ياإلومال في البالد ال يؤتي بدعالن الفيدرالية ونا أي وناك، 

يال بمجرد تقسيم البالد  لى أقاليم يمحافظات، ي نما يكين الحل في نظام الحكم الصحيص ال ادل الذ  أنهله هللا 

يالذ  يكين الحكم فإيإه «، »نظاًما اتحادًيا«، يليس »نظام يحد «ت الى. يوي نظام اإلسالم ال ظيم، الذ  وي 

أ  أن ت طى للمسئيلين في األقاليم يالمحافظات يفي الإمإإسإسإات ياإلدارات...  »مركهًيا ياإلدار  المركهية

كل الصالحيات اإلدارية للقيام برعاية شإين الناس، يتيفير الراحة لىم يتحقيق مصالحىم في مناطقىإم الإتإي 

 ي يشين فيىا، بحيث ال يحتاجين في قضاء مصالحىم الييمية  لى الرجيع  لى الحكام في مركه الديلة.

يالفرق بين الحكم ياإلدار ، وي أن الحكم يالسلطان، يوما بم نى ياحد، وي السلطة التي تنفإذ األحإكإام  

على الناس، يوي عمل اإلمار  التي أيجبىا الشرع على المسلمين، يعمل اإلمار  وذا وي عمل السإلإطإة الإتإي 

يناط بىا دفع التظالم، يفصل التخاصم، يرعاية الشإين لكل من يحمل التاب ية، يمن يإقإيإم فإي الإبإالد  قإامإة 

ُسنو َ قانينية. يوذه السلطة وي التي عينىا الشرع في قيله ت الى  َ ا العِليَن آَمُاوْا أَِطيُعوْا هللّاَ َوأَِطيُعوْا النرع َيا أَيُّ

[، فؤيليا األمر وم الحكام الذين تختاروم األمة، ييناط بىم القيام بإتإنإفإيإذ 9٘]سير  النساء  َوأُْولِي األَْمِر ِماُكحْ 

األحكام الشرعية بين الناس، يرعاية شإينىم بحس  وذه األحكام، ييضع السياسات ال امة للديلة في الداخإل 

 يالخارج.

يمن ونا نفىم أن أمر الحكم وي أمر مركه  في الديلة يقيم به الحكام بما لىم من الصإالحإيإة بإالإنإظإر  

ال ام في كل ما يت لق بشإين الديلة. أما األعمال اإلدارية، فيقيم بىا الميظفين ال امين، الذين ي ينىم الحإكإام 

للقيام بمصالص الناس يخدمتىم في مناطقىم، يوذه األعمال شؤنىا أال تكين مركهية حتإى ال تإتإ إطإل مصإالإص 

الناس، أي ي انين مشقة السفر يالذوا   لى مركه الديلة لقضاء مصالحىم يحإاجإاتإىإم الإيإيمإيإة فإي خإدمإات 

 الت ليم يالصحة يالسكن يالغذاء يالكساء ياألمن يالقضاء يغير ذلك من الخدمات الييمية لرعايا الديلة.

يوإي قإديتإنإا، يفإي  لقد كان وذا التفريق بين طبي ة الحكم ياإلدار  ياضحاً في حيا  رسيلنا الكريم  

حاكماً ييلي أمر المسلمين باإلضافة  لى كينه نبياً يرسيالً، فقد كان يإرسإل  حيا  خلفائه من ب ده. فقد كان 
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اليال  حكاماً  لى ياليات الديلة، يكان يؤمروم بؤن ينفذيا الشرع ييرعيا مصالص الناس، يكان يطلق لىم األمر 

لىم صالحية النظر ال ام، يال يقيدوم فيما يتخذينه من يسائل يأسالي  لتحقيق ذلك. بينما  -باعتباروم حكاماً  -

كان يرسل الميظفين يمن لىم الخبر  في الشإين اإلدارية يالحياتية، ييإلإهمإىإم بإؤيامإر مإ إيإنإة  نلحظ أنه 

في طيىم  يالقيام بمىمات محدد  ال يت دينىا، يكان يب ث ال مال يجبين الهكا ، فيجم ينىا ييحضرينىا  ليه 

أجروم على ذلك باعتباروم ميظفين  داريين يليسيا حكاماً، ألن الحاكم في اإلسالم لإيإس أجإيإراً عإنإد األمإة، 

 ي نما وي نائ  عنىا لتطبيق أحكام الشرع.

يمن ذلك يمكن للناظر في تاريخ اإلسالم أن يرى كيف كان النظام اإلدار  في الديلة اإلسالمية نإظإامإاً  

ال مركهياً، أثبت نجاحه في تيفير األمن ياالستقرار، يتسىيل  جراءات مصالص الناس يتيفير الراحة لىإم فإي 

 مناطقىم يأقاليمىم مىما ب دت عن المركه.

 ّن ش بنا الليبي المسلم وي جهء غاٍل من أمته اإلسالمية ال ظيمة، يجم ه م ىا الديإن الإياحإد يالإ إقإيإد   

الياحد ، يالمصير يارمال الياحد . يبالدنا ليبيا أيضاً وي جهء مىم يغاٍل من أرم بالد أمإتإنإا اإلسإالمإيإة، 

ي ذا كان األصل وي يحد  األمة اإلسالمية في ديلة ياحد  الخالفة، ييحد  ش يبىا يأراضيإىإا، فإدن مإا نإراه 

الييم في الياقع من وذه التجهئة يالتشرذم ياالنفصال، وي خالف األصل، يوي نتإيإجإة لإغإيإا  ديلإة اإلسإالم 

الياحد  )الخالفة( ينتيجة الحتالل بالد المسلمين من قبل أعداء اإلسالم من الغر  يمن الشرق لحق  طإييإلإة 

 من الهمن.

ي ذا كان المسلمين الييم عاجهين عن تيحيد ش ي  أمتىم، يتيحيد بلدانىم، ي قامة ديلتىم الياحإد  فإال  

أقل من أن يحافظ كل ش   منىم على يحد  األرم يالبالد التي ي يش فيىا حتى يؤتإي يإيم الإخإالص، الإذ  

نرجي أن يكين قريًبا بدذن هللا، يال أقل من أن ال يسمص أل  شخص في أ  قطر من أقطار اإلسالم بؤن ي إمإل 

 على تفتيت يحد  القطر الذ  ي يش فيه، أي يحد  المسلمين الذين ي يشين م ه.

ينختم فنقيل: أّيىا الليبيين الم تهين بدسالمكم يانتمائكم ألمتكم، أين الفيدرالية من ثيابت ييحد  األّمإة  

ُكْح َىاْعُبُدونِ التي قال هللا عنىا  ًة َواِحَدً  َوأََاا َربُّ ُتُكْح أُمع [ يأين دعا  الفيدرالإيإة 9ٕ؟! ]سير  األنبياء إِنع َهِلِ  أُمع

من تحّمل مسإيلياتىم كمسلمين في الحفاظ على دينىم يعقيدتىم، ييحد  بالدوم يأمتىإم، يفإي الإحإفإاظ عإلإى 

مشاعر  خيانىم المسلمين في كل مكان، يمشاعر  خيانىم الذين ي يشين مإ إىإم عإلإى وإذه األرم، يالإذيإن 

 يتؤّذين من وذا األمر؟

 وهللا المستعان، وئ حو  وئ قو  إئ باهلل

 هـ                                                           حزب التحرير  ٖٗٗٔمن لي الحجة  1ٕ

 ح                                                                   ليبيا  ٕٓ/ٔٔ/ٖٕٔٓالمواىق 
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 ،ٕأميركا ما زالت مصرع  عل  عند مإتمر جاين

 ىاحلروها، واحلروا مبعوث ا اإلبراهيمي، واحلروا عميل ا ائتتالن الوطاي

م، أعلن اإلبراويمي، في مإتمر صحفي، عن الفشل في تثبإيإت مإيعإد لإ إقإد مإإتإمإر 1ٔٔ1ٖٕ٘ٔٓفي  

للحل في سيريا، يكشف أن من بين أسبا  فشله وي أن الم ارضة عندوا مشاكل كثير ، يقال: لإذلإك  ٕجنيف

تؤخرنا قليالً، يأيضص اإلبراويمي أن األمم المتحد  يالياليات المتحد  يريسيا ال تهال تؤمل في أن ي قد مإتمر 

قبل نىاية ال ام الحالي. يعن مشاركة  يران في المإتمر قال اإلبراويمي  ن النقاشات لم تكتإمإل بشإؤن  ٕجنيف

، بّين أن المإتمر يقيم عإلإى ٕالديل المدعي   ليه. يعن مطالبة الم ارضة بدب اد األسد عن السلطة قبل جنيف

أساس أن ال شريط مسبقة. يأضاف أنه تم االتفاق على  جراء لقاء مع أطراف م ارضة سيرية بنىاية الشىإر 

الجار  للمهيد من التشاير، يحثىم على تشكيل يفد مقنع. يلفت اإلبراوإيإمإي الإنإظإر  لإى الإحإالإة اإلنسإانإيإة 

يفيد بإؤن أكإثإر  1ٗٔٔالمؤسايية التي يمر بىا الش   السير ، مشيراً بذلك  لى تقرير لألمم المتحد  صدر في 

ماليين من السيريين باتيا بحاجة  لى مساعد   نسانية عإاجإلإة. ياعإتإبإر أن الإحإل الإيحإيإد لإألهمإة  ٖ.9من 

 اإلنسانية في سيريا وي الشريع الفير  في الحل السياسي.

بىذا اإلعالن أراد اإلبراويمي أن ال ينس  سب  الفشل  لى رفم المسلمين في سيريا لإمإشإريع الإحإل  

األميركي الذ  تريد أميركا تمريره عبر وذا المإتمر، بل عها السب  فإي ذلإك  لإى كإثإر  مشإاكإل االئإتإالف 

يض فه، يالجدير ذكره ونا أن أميركا أرادته أن يكين ض يفاً منذ أيائل تشكيله من أجل أن يستسإلإم أل  حإل 

ت رضه عليه، يوي صن ه الغر  ليحقق مصالحه بإ إيإداً عإن مصإالإص أوإل سإيريإا، ياخإتإار أعضإاءه مإن 

ال لمانيين ليكينيا م ه في حربه ضد المشريع اإلسالمي الذ  يناد  به أول البلد، اختاروم ممن ال يإجإمإ إىإم 

 ال المنافسة بينىم على المناص  يأن يناليا حصة من ك كة الحل األميركي... يفيق وذا، يفرم الغر  على 

االئتالف أن يكين جهءاً من الم ارضة على أن تكين م ارضة الداخل التاب ة لألسد وي الإجإهء ارخإر مإمإا 

سيض ف ميقفه أكثر يأكثر. ي ن أفضل عمل يقيم به االئتالف ارن وي أن ي لن حل نإفإسإه ياالنضإمإام  لإى 

مشريع األمة، يخاصة ب دما رأى بؤم عينيه مدى التآمر الديلي على ثير  أول سيريا يالذ  تقإيده أمإيإركإا. 

يوي  ن لم يف ل، فدن أفضل طريقة للتخلص منه وي  ظىار الإتإخإلإي عإنإه ياإلعإالن الصإريإص أنإه ال يإمإثإل 

 المسلمين بشيء ياعتباره غير ميجيد.

 ن أميركا لم تيقف تآمروا عليكم عبر االئتالف، يوا وي اإلبراويمإي  أي ا المسلمون ىي سوريا الشاح: 

قبل نىاية الإ إام  ٕي لن عن استمراره في التفايم، ييقيل:  ننا تؤخرنا قليالً، ييؤمل في أن ي قد مإتمر جنيف

الحالي. ييحثُّ االئتالف على تشكيل يفد مقنع، ييبلغه أن مإتمر جنيف سي قد يمن غير شريط مسبقة، ييذكر 

بالحالة اإلنسانية المؤسايية يكؤنه بذلك يىدد أن فتر  ما قبل ان قاد المإتمر ستكين مؤسايية أكثر حتى يتم  قناع 

الناس الثائرين على النظام أكثر ب قد المإتمر، يحتى يخف ضغطىم على االئتالف يبالتالي يسكتين ييرضين 

 بما ي رم عليه في المإتمر.

 أي ا المسلمون الصابرون ىي عنر دار اإلسالح: 

 ن الغر  ي مل على قل  الحقائق رأساً على عق ، ففي اليقت الإذ  يإحإايل فإيإه أن يإظإىإر ضإ إف  

االئتالف يتفككه يذلك على سبيل تثبيط عهائم الناس ياليصيل بىم  لى االستسالم، فىي يخفي ض ف الإنإظإام 

يعدم قدرته على حسم اليضع بالرغم من منع السالح عن المقاتلين، بل  ن وذا النظام المجإرم لإم يإ إد قإادراً 
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على حماية نفسه  ال بقيات خارجية من  يران يال راق يلبنان، ي ن ما امتاه به المسلمين في سيريا، مقاتليإن 

يغير مقاتلين، من صبر ي صرار على  سقاط النظام، يمن تيجه نحي ال مل الجد  إلقامة الحكم بما أنهل هللا 

بدقامة الخالفة، ج لىم في ميقف قي  يىدد حقيقًة يجيد النفيذ الغربي في سيريا يبالتالي في المنطإقإةل لإذلإك 

فدن أميركا ت يش حالة عدم استقرار ليض ىا في المنطقة، يمثلىا في ذلك كيان يىيد. من ونا فدن الإذ  يإحإيإا 

لحظات الحرج حقيقة فدنما وي النظام السير ، يشريكته في ال مالة  يران يربيتىما أميركا، بل على الإ إكإس 

من ذلك، فدن المسلمين في سيريا يخارج سيريا يتطل ين  لى نصر هللا ت الى لىم. ييمكن القيل  ن أمإيإركإا، 

يم ىا ريسيا، لم تستطي ا حتى ارن ل جهوما سيى تدايل أسماء مل ين أصحابىا عند الناس بإمإجإرد ذكإروإا 

أمثال فاريق الشرع يويثم المناع رئيس ويئة التنسيق اليطنية ال ميلة للنظام الإفإاشإي يرفإ إت األسإد السإيإ  

الذكر... يالحقيقة أن ثير  المسلمين في سيريا على النظام قيية، يقيية جداً، ألنىا صإمإدت فإي يجإه أعإتإى 

 مإامر  ديلية تقيدوا أميركا التي لم تترك يسيلة يال أسليباً حقيراً  ال ياتب ته للقضاء عليىا، يلكنىا لم تفلص.

لإيإس أمإامإنإا  ال الإخإالفإة  أي ا المسلمون اللي يتطلعون إل  العيش ىي رحاب اإلسالح ىي ك  منكنان: 

نخلِّص بىا أنفسنا من جير الغر  الرأسمالي الكافر يفجيره،  لى س ة ديننا الحنيف، الإذ  يإنإقإل الإنإاس مإن 

الظلمات  لى النير. ي ن النصر بات مرويناً يجيده بيجيد من يملك أولية الحكم باإلسإالم كإحإه  الإتإحإريإر 

يوذا ميسير بفضل هللا ت الى، يمروين بيجيد من ينصر وذا الدين من أول القي  يالمن ة من أبناء المسلمين، 

يوذا لن ت دمه األمة  ن شاء هللا ت الى. ي ذا جاء أمر هللا بدقامة ديلة الخالفة الراشد  فستكين مإفإاجإؤ  الإ إالإم 

د الغر  على مفاجؤ  المسلمين لإه، يلإ إل أخإيف مإا  الكينية التي ستسبق الغر  يُتسقط في يده. وذا يقد ت ي 

ْع َ يخافه وي وذه المفاجؤ  بالذات. قال ت الى:  ُ ِمْن َحْيُث لَْم َيْحَتِسُبيا َيَقَذَف ِفي قُلُيِبِىُم الرُّ  .َفؤََتاُوُم هللا 

 وما للك عل  هللا بعزيز.

 هـ                                                                       حزب التحرير   ٖ٘ٗٔمن محرح  ٗٓ
 ح                                                                      وئية سوريا  1ٓ/ٔٔ/ٖٕٔٓالمواىق 
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 حكومة عوامي وحزب الشعب = الموت للاال

أّي ا الاال! طالبوا الطباط المخلصين ىي النوات المسلحة باإلطاحة باظاح حكح عوامي وحزب 

 الشعب إلقامة دولة الخالىة بنياد  حزب التحرير، واملتوا اآلىاق ب ل  المطالبة

لقد أصبحت بنغالدش أرضاً قاحلة مكفىّر  بسب  سياسة عيامإي يحإه  الشإ إ ، فإالإ إنإف السإيإاسإي  

يالفيضى ياإلضرابات ي طالق الشرطة الناَر على الناس ي روا  الديلة ليس  ال ثمار فشل سإيإاسإة عإيامإي 

يحه  الش  . يتحت ش ارات مثل "انتخابات حر  نهيىة" ي " يجاد الديمقراطية" ي "الحفاظ على استمرارية 

الحكم الدستير " حّيلت حكيمة عيامي يحه  الش   البالَد  لى مقبر  للش  ، يب بار  أخرى فدّن حإكإيمإة 

عيامي يحه  الش   = الميت للناس، يبناء على وذا فدّن أ  قيل مما يلي ي ّبر عإن وإذه الإحإكإيمإة يوإذا 

 الحه :

 حكم عيامي يحه  الش   = الفساد يالنى .

 حكم عيامي يحه  الش   = عيش نصف الناس في فقر مدقع.

 حكم عيامي يحه  الش   = اضطىاد المرأ .

 .حكم عيامي يحه  الش   = تشييه صير  اإلسالم، ياالعتداء على شرف النبي محمد 

 حكم عيامي يحه  الش   = ال مالة ياالرتىان للياليات المتحد  يالىند.

 الخ، الخ ...

وذه وي ثمار أكثر من عقدين من حكم عيامي يحه  الش   بالديمقراطية، فلماذا وذه الضجة الكإبإيإر   

حيل ضمان ما يسمى بانتخابات حر  ينهيىة؟! يول قيام حسينة يخالإد  بإدجإراء حإيار أمإٌر ذي قإيإمإة؟!  ّن 

االنتخابات سياء أكانت تجمع مختلف األحها  أم كانت ثنائية بين الحهبين فقط، فدن النتائج ستإكإين نإفإسإىإا، 

يلن يكين وناك تغيير حقيقي في حيا  الناس، فالتغيير الحقيقي ال يكين  ال عن طريق الإتإخإلإص مإن الإنإظإام 

الحاكم برمته، يوذا يتطل  من ضباط الجيش المخلصين االصطإفإاَف بإجإانإ  أوإلإىإم فإي بإاكسإتإان، فإاألمإة 

تستغيث يال تملك أن تنقذ نفسىا، فىي ال تملك القي  المادية الالهمة لقلإ  نإظإام الإحإكإم، عإلإى الإنإقإيإم مإن 

الضباط المخلصين، الذين يستطي ين  سقاط وذا النظام، يليس إلقامة حكم عسكإر ، بإل لإنإقإل السإلإطإة  لإى 

 السياسيين المخلصين يالياعين إلقامة ديلة الخالفة.

 وبالتالي ىإّن حزب التحرير يحث جمي  المخلصين والواعين والمفكرين إل : 

رفم حكم عيامي يحه  الش   ينظامىما الديمقراطي، يعدم انتظار الحيار يال االنتخابات مر  أخرى  -ٔ

 لجل  أ  من الحهبين  لى السلطة.

 االنضمام  لى جىيد حه  التحرير في ال مل للتخلص من وذا النظام القائم، ي قامة ديلة الخالفة. -ٕ

الطل  من الضباط المخلصين في الجيش اإلطاحَة بنظام حكم عيامي يحه  الش   إلقامة ديلة الإخإالفإة  -ٖ

بقياد  حه  التحرير ل يت بئة الشارع من أجل وذا الطل . يعدم النظر  لإى صإراع حإه  عإيامإي يحإه  

الش   على أّنه مجرد مياجىة بينىما، فىي في ياقع األمر م ركة ضدكم، يبما أّن الحهبإيإن يسإيإطإران عإلإى 

مصادر القي ، كان لهاماً عليكم كس  القي  الإمإاديإة مإن الضإبإاط الإمإخإلإصإيإن  لإى 

 1ٖ...التتمة صفحة  جانبكمل لمساعدتكم على  هالة النظام الحاكم.



 ٗٙ/ العدد  ٓٔالصفحة  مختارات 

ٓٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

  ٖٓٔهـ/ ٖٗٗٔح                     رقح اإلصدار: ٖٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ                 ٖٗٗٔمن لي الحجة  ٕٙ

 المكتب اإلعــالمي

 المركزي 

 1ٖ...التتمة صفحة 

م قام  لدر شيخ الدينيف يوي أحد أعضإاء حإه  الإتإحإريإر، يوإي 11ٓ91ٕٖٕٓٔييم الجم ة الميافق  

حه  سياسي مبدإه اإلسالم، قام بالتيجه  لى مبنى الكرملين بقاهان حامال رسالة ميجىإة  لإى حإكإام ريسإيإا 

 احتجاجا على السياسة ال دائية التي ينتىجىا النظام الريسي ضد اإلسالم يالمسلمين.

يقد تضمنت الرسالة التي حملىا األخ  لدر للكرملين تذمر المسلمين في ريسيا  هاء السياسات الإ إدائإيإة  

التي يتب ىا نظام ريسيا االتحادية ضدوم، من منع للخمار )غطاء الرأس( في المإسإسإات الإتإ إلإيإمإيإة، يمإنإع 

الكت  اإلسالمية بما فيىا القران الكريم، يقتل المسلمين، ياالعتداء على المسلمات من قبل الشرطة. يردا منىم 

م بتلفيق 1ٔٓ1ٕٖٕٓٔ٘على الحقائق التي تضمنتىا الرسالة يبدال من مياجىة الحجة بالحجة قاميا ييم الجم ة 

 قضية جنائية ضد األخ  لدر شيخ الدينيف.

اعتقل  لدر أليل مر  بتىمة الدعي   لى اإلسالم. يفي ال ام نفسه قامت  ٕٗٓٓفي تشرين الثاني1نيفمبر  

السلطات الريسية بحملة مداومة يتفتيش لبييت المسلمين ياعتقاالت ياس ة شملت كل أنإحإاء ريسإيإا طإالإت 

المئات من المسلمين. يقد مكث  لدر حينىا في السجن خمسة أشىر على ذمة التحقيق يمن ثم تم الإحإكإم عإلإيإه 

باإلقامة الجبرية في منهله لمد  سنتين. يكان قد ت رم أثناء مكيثه في السجن للإضإر  الإمإبإرح يالإتإ إذيإ  

الشديد يكانيا يت مدين احتقاره ي ذالله. يلكن وذا كله لم يإثر فيه يلم يفت في عضده بل على ال كس من ذلك 

 فقد هادته المحنة ومة ينشاطا يتمسكا بؤفكاره يبحمله للدعي  حتى يوي في داخل السجن.

اعإتإقإل  ٕ٘ٓٓيب د  طالق سراحه استمر في الدعي   لى اإلسالم يلم ي قه عن ذلك عائق. يفي الإ إام  

حيث حكم عليه مإر  أخإرى بإالسإجإن لإمإد   1ٕٓٓ لدر مر  أخرى يلم يصدر أ  حكم في حقه  ال في ال ام 

سنتين. يلم تذو  وذه الفتر  من عمر  لدر سدى، حيث استثمروا في الدعي  لإلسالمل فجمع حإيلإه أشإخإاًصإا 

ىم  لى صفيف الداعين  لى اإلسالم مثل الشيخ ألديري. يمضت السنتان يلم يش ر بىما وذا البإطإل  جدًدا يضم 

 ألنه أمضاوما متقربا  لى هللا عامال على نشر دعيته بين السجناء.

اعتقل  لدر للمر  الثالثة ألن حكام ريسيا عه عليىم أن ي يش  لإدر حإرا طإلإيإقإا يقإد  ٕٓٔٓيفي ال ام  

قضت مضاج ىم كلمة الحق التي يصدح بىا ليل نىار حيثما حل أي ارتحل فاعتقليه يحكميا عليه بالسجن لمد  

عامين أيضا. مضى اليقت سري ال ألن  لدر كان ي تبر السجن ساحإة أخإرى مإن سإاحإات الإدعإي  لإإلإسإالم 

 خرج  لدر من السجن. ٕٕٔٓال ظيم. يفي كانين األيل1ديسمبر 

قامت السلطات الريسية بمداومة يتفتيش بيإيت الإمإسإلإمإيإن فإي  ٖٕٔٓتشرين األيل1أكتيبر  ٓٔيفي  

مإن الإقإانإين  8ٕٕمدينة قاهان يكان بينىم بيت  لدر شيخ الدينيف حيث تم اعتقاله من جديد بإحإسإ  الإمإاد  

تمت مناقشة قضية  دارية ضإد  لإدر، ثإم تإم  غإالق  ٖٕٔٓتشرين األيل1أكتيبر  ٕ٘الجنائي الريسي. يفي 

 الملف.

 بيان صحفي

 تلفيق قطية جااتية إللدر الدياون حام  رسالة الحزب إل  حكاح روسيا!
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مإخراً أن سإفإار  الإياليإات الإمإتإحإد  فإي جإاكإرتإا  Sydney Morning Heraldذكرت صحيفة  

مرفقاً أميركياً يقيم بمراقبة الب ثات الدبليمإاسإيإة فإي أرجإاء الإ إالإم. كإمإا  9ٓبدندينيسيا باتت ياحد  من بين 

نشرت الصحيفة الرئيسية في أستراليا الخارطة التي تبين مرافق المراقبة اإللكترينية التس ين. ييفقاً للخارطة 

، فقد كانت جاكرتا ياحد  من المدن التي تقع فيىا السفارات األميركية ذات الصلإة. 181ٖٖٕٔٔٓالمإرخة في 

كما كانت خارطة مشابىة قد ُنشرت من جان  مجلة دير شبيغل األلمانية الشىير . يرداً على وذه الشائ ة، قال 

يهير الخارجية اإلندينيسي مارتي ناتاليغايا أنه سيف يستدعي القائم بإاألعإمإال األمإريإكإي لإدى  نإدينإيإسإيإا 

 كريستين بيير.

 ن الشائ ة المتصلة بمرفق المراقبة في السفار  األميركية في جاكرتا جاءت لتإكد أن االحتجاجات التي  

نّظمىا حه  التحرير حتى ارن لم تكن عبًثال فقد ثبت أن السفار  األميركية في جاكرتا محطة تنّصت. يحإتإى 

لي كانت تلك الشائ ة ما هالت مجرد اّدعاء، فدن مصدر الم ليمة دقيق للغاية، كما أن حإقإيإقإة قإيإام الإياليإات 

المتحد  بالتنصت على األلمان يالفرنسيين، حسبما أفادت مجلة دير شبيغل، عّههت وذا االدعإاء. فإقإد ذكإرت 

. يتكررت مثل وذه الإ إمإلإيإات فإي ٕٕٓٓالمجلة أن الياليات المتحد  قد دأبت على التجسس على البلدين منذ 

ميق اً في أنحاء ال الم. يقد نقل عن يهير الداخلية األلماني قيله أن وكذا عملية،  ن تإؤكإدت، فإدنإىإا تإ إّد  8ٓ

عمالً غير قانيني. يباإلضافة  لى التنصت على تلفين ميركل، فدن ثمة ادعاءات بؤن يكالة الفضاء األميركيإة 

 )ناسا( رصدت ماليين المكالمات التلفينية التي أجراوا مياطنين ألمان يفرنسيين.

يتهعم دير شبيغل كذلك أنىا اطل ت على يثائق سرية من يكالة األمن القيمي تبين رقم تلإفإين السإيإد   

أ  قبل أن تصبص مسإتإشإار  بإثإالث سإنإيات. كإمإا أن الإبإيإت  - ٕٕٓٓميركل على قائمة ي يد تاريخىا  لى 

 األبيم ذاته لم ينكر التجسس صراحة. ما يثبت أن ادعاء القيام بىذه ال ملية أمٌر مإكد.

يبناء على الحقائق انفة الذكر، فدن اليقت قد حان بالف ل لكي تقيم حكيمة  نإدينإيإسإيإا بإدغإالق سإفإار   

الياليات المتحد  في جاكرتا ي لغاء رخصة البناء التي كانت قد أصدرتىا لتشييد المبنى الجديد الجار  تإنإفإيإذه 

حالياً للسفار  بحيث تكين ثالث أكبر سفار  للياليات المتحد  ب د سفارتيىا لدى ال إراق يبإاكسإتإان.  ن خإطإة 

الحكيمة الستدعاء سفير الياليات المتحد  يتقديم رسالة احتجاج غير كافيةل ذلك أن يجىة نإظإر اإلسإالم فإي 

مثل وذه الحالة تقضي بيجي   غالق سفار  الياليات المتحد  ألن الياليات الإمإتإحإد  بإلإد يشإن حإربإاً عإلإى 

اإلسالم ييقتل المسلمين )ديلة محاربٌة ف الً( في مناطق عد . ييج  أال يكين لنا أية عالقات دبليماسية مىإمإا 

 كان نيعىا مع وذه الديلة ما لم تيقف احتاللىا يقتلىا للمسلمين في مناطق كثير  من ال الم.

 إن حزب التحرير إادوايسيا، ومع  كللك ماظمات إسالمية أخرى، يعلن ب لا الشؤن:

رفضه مشريع  نشاء المبنى الجديد لسفار  الياليات الإمإتإحإد  فإي جإاكإرتإا  -ٔ 

    ٕٗ٘ح                          رقح اإلصدار: ٖٔ/ٓٔ/ٖٕٔٓهـ                      ٖٗٗٔمن لي الحجة  ٕٙ

 المكتب اإلعــالمي

 إادوايسيا 

 بيان صحفي

 "تجّسل الوئيات المتحد "
 )مترجم(

 9ٖ...التتمة صفحة 
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  PR13104رقح اإلصدار:                       ح٘ٓ/ٔٔ/ٖٕٔٓ هـ             ٖ٘ٗٔمن محرح  ٕٓ 

 المكتب اإلعــالمي

 وئية باكستان 

 خبر صحفي

 حملة "كلمات اصر  للخالىة"

 عل  النوات المسلحة الباكستااية تؤمين عود  الخالىة، ىال تخان ىي هللا لومة ئتح

 )مترجم(

يقيم حه  التحرير1 يالية باكستان بحملة  لقاء كلمات عامة فإي جإمإيإع أنإحإاء الإمإدن الإرئإيإسإيإة فإي  

باكستان، يدعي فيىا شبا  الحه  الشج ان القياِت المسلحة  لى  عطاء النصر  لحه  التحرير من أجل عيد  

، الذ  أقام ديلة اإلسالم في المدينة المنير  بنصر  األنصار رضي هللا عنىم الخالفة، يفقاً لطريقة الرسيل 

له. يقد حث الخطباء الناَس على االتصال بم ارفىإم فإي الإقإيات الإمإسإلإحإة، ابإائإىإم يأعإمإامإىإم ي خإيانإىإم 

 يأبنائىم ...، يدف ىم نحي التخلي عن دعم الديمقراطية الكافر ، ينحي ضمان تطبيق اإلسالم في ديلة الخالفة.

 أّي ا الطباط ىي النوات المسلحة الباكستااية! 

َ َشنِدينُد قال هللا سبحانه يت الى:  
نًة َواْعنلَنُمنوا أَنع هللاع نُـوا ىِتـَْاًة ئَ ُتِصيَبـنع العِليَن َظلَُموا ِمنْانُكنْح َخناصع َواتع

، ياعتناق ال قيد  اإلسالمية يت ارم مع الخيف من الظالم، فالمإمن ال يخشى  ال غض  هللا الإقإي  اْلِعَنابِ 

المت ال، فال يجيه لكم السكيت عن الظالمين، الذين أغرقيا ش بنا في البإس االقتصاد ، ياإلذالل السإيإاسإي 

 الخارجي، يمنىم مشرف يكياني اللذان يقفان بين صفيفكم!

كفاكم طاعًة ألعدائنا، يدعماً ألمثال هردار  يشريف! يَولُّميا  لى ال مل مإع حإه  الإتإحإريإر لإطإرد  

األمريكان من حياتنا يشئيننا نىائياً، يللتخلص من عمالئىم الخينة. ياعلميا أّن الضر يالنفع بإيإد هللا يحإده، 

ِ إِْن أََراَد بُِكنْح ُسنوًما يلن يصيبكم  ال ما كت  هللا لكم، يتذكريا قيله سبحانه:  قُ ْ َمْن َلا العِلي َيْعِصُمُكْح ِمْن هللاع

ا َوئَ َاِصيًرا ِ َولِّيً  .أَْو أََراَد بُِكْح َرْحَمًة َوئَ َيِجُدوَن لَُ ْح ِمْن ُدوِن هللاع

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير ىي وئية باكستان
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ما كادت برتيكيالت لقاءات لندن يباريس ينييييرك يميسكي ي سطنبيل من أجل ما أسإمإيه "بإالإحإل  

السياسي" لم ضلة سيريا يجف حبروا، حتى استشرس النظام المجرم على أول سيريا يضاعف من حمامات 

الدم في كل بق ة من وذه األرم الطاور ، أرم األنبياء يالصحابة يالتاب ين الكرام، فب د مإجإهر  السإفإيإر  

يحصار ريف دمشق يحمص يحما  عمد بشار األسد يهمرته المل ينة للقيام بمجهر  مريعة في سجن حلإ  

المركه ، فؤيعه لشياطينه وناك بضر  المساجين ال ّهل الذين تمترسيا من خيفىم بكل مإا اسإتإطإاعإيا مإن 

أغرام في هناهينىم، فقامت عصابات األسد برمي وإالء األبطال بارر بي جي، وذا السالح المضاد للدريع 

يقصفين به بشراً عّهالً ال سالح م ىم يال سكيناً، فاستشىد بطالن بينىما الشىإيإد بإدذن هللا أبإي جإ إفإر عإمإر 

عثمان، يأصي  اخر بثالث طلقات في قدميه اللتين تنهفان دماً  لى جان  جرحى اخرين ال أمل لىم بالنجا   ال 

 ن انتصر لىم أخيتىم يوّبيا  لى سجن حل  المركه ، يأَنَىيا استبداد أشرار بشار، جإنإيد فإرعإين الإ إصإر 

 ينمريده.

 ن ما يصلنا من أخبار مإكد  مرفقة بالصير تإكد وذه الحقائق التي يندى لىا جبين اإلنسانية، يُيإظإىإر  

مدى حقد ما يسمى بالمجتمع الديلي على المسلمين في سيريال ألنىم رفضيا التب ية ألمإيإركإا يأعإلإنإيوإا ز، 

ييقفيا بقي  في يجه عميل أميركا بشار يعمالء أميركا ارخرين في المنطقة الذين فضحتىم ثير  الشإام بإدءاً 

من  يران يحهبىا في لبنان  لى مالكىا في ال راق  لى أرديغان تركيا  لى عبيد أميركا من بقية حكإام الإ إر  

 يالمسلمين، ال بارك هللا بىم يال أحسن  ليىم، يل نة هللا على الظالمين.

 أي ا الثاترون والمداىعون عن ثور  الشاح ودين اإلسالح: 

 نكم ت لمين أن وناك فئة ركنت  لى الذين ظلميا يأحسنيا الظن بىم فمنىم مإن اجإتإمإع بإيهيإر قإطإر،  

يمنىم من التقى بسفراء يميفد  الغر ، يمنىم من يحث الخطى للقاء سفير ديلة القتل يالدمار ريبرت فيرد 

القادم  لى تركيا "لتىدئتكم". فماذا جنيا؟ يماذا جنت ثير  الشام من ركينىم  ليىم؟ ألم يقرأيا قيل هللا سبحانإه: 

ِمْن أَْولَِياَم ُثحع َئ ُتن ِ اُر َوَما لَُكْح ِمْن ُدوِن هللاع ُكُح الاع ؟! يلإكإنإنإا وإنإا َصنُرونْانَوَئ َتْرَكُاوا إِلَ  العِليَن َظلَُموا َىَتَمسع

، ٕئُنَحيِّي من بينكم أيلئك الذين رفضيا الدنية في دينىم، ينبذيا االئتالف يرجاله، يرفضيا الركيع لجنيإف

يأصّريا على  سالمية الثير  يمطل  الخالفة اإلسالمية لسيريا المإسإتإقإبإل، لإىإم مإنإا يمإن كإل الإمإسإلإمإيإن 

المخلصين ز يلرسيله كل احترام يتقدير يدعاء بالثبات يرضيان هللا عليىم في الدنيا يارخر ، يأن يشإربإيا 

من حيم المصطفى شربة ونيئة مريئة ال يظمؤيا ب دوا أبداً، وم يكل من أنجد أبناء المسلمين في سجن حل  

 يأخرجىم من براثن أعداء هللا أعداء الدين.

  I-SY-154-22-026ح             رقح اإلصدار:  1ٓ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ                 ٖ٘ٗٔمن محرح  ٗٓ 

 المكتب اإلعــالمي

 وئية سوريا 

 وئية سوريا  -رتيل المكتب اإلعالمي لحزب التحرير 
 الم ادل هشاح البابا 

 بيان صحفي حو  بدم الاظاح بمجزر  سجن حلب المركزي

أي ا المسلمون: مجزر  سجن صيداايا كاات من أسباب ثور  الشاح، واآلن مجزر  سجن حلب 

المركزي يجب أن تكون سبباً مباشراً للنطام عل  الاظاح المجرح اللي يتوعد ك  أه  سوريا 

 بافل المصير األسود!



 ٗٙ/ العدد  ٗٔالصفحة  مختارات 

ٗٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 هـٖ٘ٗٔ/ ٕٓٓح                   رقح اإلصدار:  ٓٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ                    ٖ٘ٗٔمن محرح  1ٓ 

 المكتب اإلعــالمي

 المركزي 

 بيان صحفي

 ش يد جديد ىي الصراع الداتر بين الحق والباط  ىي أوزبكستان!

انتقل  لى رحمته ت الى شىيداً يال نهكيه على هللا عضي حه  التحرير ريهييف فإاروإاد مإن مإديإريإة  

عاما، كان فارواد رحمه هللا مثاالً يحتذى في صدقه ينقاء سريرته  ٕٗأيتشتيبة محافظة طشقند عن عمر ناوه 

يفي خشيته يتقياه ز عه يجل، فقد مكث رحمه هللا سنيات طييلة في سجين الطاغية كريميف دين أن تليإن 

: له قنا  أي تنىار له عهيمة، بل على ال كس من ذلك فقد هادته المحنة  يماناً يثقة بتحقق بشار  رسإيل هللا 

 ».ثح تكون خالىة عل  ما اج الابو «

وذه وي حقيقة حالنا في ظل الحكم الجبر ، سجن ياعتقال يبطش يتنكيل، يأنىار من دماء المإسإلإمإيإن  

تجر  في كل مكان من ال الم، لم تكن دماء أخينا فإاروإاد وإي أيل الإدمإاء الإهكإيإة الإتإي تسإفإك سإيإمإا فإي 

أيهبكستان حيث الصراع على أشده بين الحق يالباطل، يالحر  مست ر  بين الإخإيإر يالشإر، الإبإاطإل الإذ  

يتهعمه ييحمل  صره اليىيد  المجرم كريميف يجالديه الذين طغيا في البالد يأكثريا فيىا الفساد فلم َيَدعيا 

ميبقة  ال أتيوا، يال جريمة  ال اقترفيوا. يالحق الذ  يتصدره ثلة من المسلمين األتقياء األنقياء الذين يدعإين 

، يي ملين لتطبيقه في ياقع الناس يالحيا  من خإالل ديلإة  لى اإلسالم صافياً نقياً كما نهل على قل  محمد 

 الخالفة الراشد  الثانية على منىاج النبي .

لقد استلم أول الشىيد فارواد جثمانه الطاور من سجن كاريال باهار في محافظة بخارى، يك اد  النظام  

المجرم في س يه إلخفاء جرائمه عن الرأ  ال ام، فقد أمرت قيات األمن ) س  ن بي( يالشرطة المحلية بدفنإه 

مباشر ، يلم يسمحيا ألحد من أقاربه أي أصحابه أي جيرانه بالصال  عليه أي المشاركة في دفإنإه، يقإد يير  

م ب د صال  ال صر حيث أدى ب م أوـلـإـإه ٖٕٔٓتشرين األيل1أكتيبر  ٕٔجثمان الشىيد الثرى ييم االثنين 

 عليه صال  الجناه .

نسؤل هللا سبحانه يت الى أن يرحم أخانا فارواد رحمة ياس ة، يأن يإكإرم نإهلإه ييإيسإع مإدخإلإه، يأن  

يحشره مع النبيين يالصديقين يالشىداء يحسن أيلئك رفيقا، كما نسؤله ت الى أن يلىم أوله يذييه ي خيانه مإن 

 حملة الدعي  الصبر يالثبات يالسليان.

 َـا إِلَْيِ  َراِجعون ِ َوإِاع ا هلِلّ ِصيَبٌة َقالُوْا إِاع  [ٙ٘ٔ]البقر :  العِليَن إَِلا أََصاَبْتُ ح مُّ

 المكتب اإلعالمي المركزي

 لحزب التحرير



 ٗٙ/ العدد  ٘ٔالصفحة  مختارات 

٘ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

بإهيإار   ٖٕٔٓتشرين الثاني  ٔٔي  ٓٔقام يهير الخارجية التركية أحمد دايد أيغلي في الفتر  ما بين  

 لى ال راق إلجراء سلسلة من المحادثات وناك، حيث أجرى محادثات مع كلٍّ ِمإن رئإيإس الإيهراء الإ إراقإي 

نير  المالكي ييكيل رئيس الجمىيرية خضير خهاعي ييهير الخارجية ويشيار هيإبإار  يمسإاعإد رئإيإس 

اليهراء صالص مطلك يالهعيَمْين الشي َيْين اية هللا علي السيستاني يمقإتإدى الصإدر. يخإالل الإبإرنإامإج الإذ  

حضره قال دايد أيغلي "أن هيارته تتضمن ثالث رسائل  لى ال راق، األيلى وي تإطإييإر الإ إالقإات بإؤسإرع 

يقت ممكن دين أن تإثر عليىا األحداث ي بقاإوا على أعلإى الإمإسإتإييإات يأيسإ إىإا، يالإثإانإيإة وإي  جإراء 

بؤسرع يقت، فدذا كان المقصيد من وذه االنتخابات است اد  ال إراق  ٕٗٔٓنيسان  ٖٓاالنتخابات ال راقية في 

ا لل راق فقط بل للمنطقة بؤكملىا، يأمإا الإثإالإثإة فإىإي يجإيد ظإريف فإي  ل افيته فدن وذا األمر لن يكين مىّمً

المنطقة من قبل ب م األطراف تساعد على تص يد الفتنة الطائفية يوي في اهديإاد مإتإصإاعإد عإلإى السإاحإة 

السيرية. كما أن كل المشار  ال رقية الميجيد  في الشرق األيسط تتمركه في الإ إراق، فإدذا تإحإقإق السإالم 

 وناك فدنه سيتحقق كذلك في الشرق األيسط ، ي ذا ان دم السالم فدن المنطقة ستتؤثر من جراء ذلك".

 ن الش   ال راقي يستيقظ مع يالد  كل ييم جديد على مناظر الدماء يالدميع سياء في فتر  االحإتإالل  

أم في فتر  استالم عمالء المحتل السلطة، فقد مضى على احتالل رأس الكفإر أمإيإركإا لإلإ إراق عشإر سإنإيإن 

عجاف، حيث قام الكفار أيال باحتالل ال راق ثم تداعيا عليه كما تداعى األكلة على قص تىم، فماذا ف ل حكإام 

تركيا يباقي البالد اإلسالمية حيال ذلك؟ لقد تسابقيا فيما بينىم لالعتراف بإحإكإيمإة الإمإالإكإي الإتإي نصإبإتإىإا 

الياليات المتحد  األميركية على ال راق. أما تركيا فقد ل بت ديرا كبيرا في صياغة الإحإكإم فإي الإ إراق بإ إد 

 (CNN Türk)االحتالل، حيث سبق ألحمد دايد أيغلي أن تحدث بىذا الخصيص أثناء بإرنإامإج فإي قإنإا  

الفضائية قائال: " ن حكيمة المالكي مدينة لتركيا، ألن السنة في ال راق كانيا ُي بِّرين عن أنفسإىإم يُيسإِمإ إين 

صيتىم من خالل المقايمة، ينحن بديرنا قمنا باستضافتىم في تركيا خالل مإتمر ُعقد لىذا الغرم أقن إنإاوإم 

 بضرير  المشاركة في االنتخابات."

يبدي أن أحمد دايد أيغلي يقيم بتنفيذ ديره الذ  أيكل  ليه في سإيريإا كإمإا فإ إل بإاألمإس بإمإا يإخإص  

ال راق، يبحس  التسريبات اإلعالمية فدن اإلدار  األميركية أيعهت  لى المالكي خإالل هيإارتإه األخإيإر  أن 

يطبع ال القات مع الفرقاء السياسيين ارخرين من السنة ياألكراد في الإداخإل الإ إراقإي مإن جإىإة يمإع ديل 

الجيار بمن فيىم تركيا من جىة أخرى.  ن التيافق الحاصل بين الرسائل التي حملىا أحمد دايد أيغإلإي أثإنإاء 

هيارته  لى ال راق يبين اإلي اهات األميركية للمالكي  لى وذا الحد لَُتبين حجم الدير الذ  أُنيط بديل المنطإقإة 

 في المخططات القذر  للياليات المتحد  األميركية التي ت اني من مؤهق في سيريا.

   ٕ٘ٓٓ/ح.إ/ٖٕٔٓح         رقح اإلصدار: ت.ر/ب.ص/ٕٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ               ٖ٘ٗٔمن محرح  9ٓ

 المكتب اإلعــالمي

 وئية تركيا 

 بيان صحفي

الخطؤ اللي ارتكبتمو  أمل بالعراق ئ ترتكبو  اليوح ىي سوريا، واخشوا هللا وئ تخشوا 

 الظالمين
 )مترجم(

 9ٖ...التتمة صفحة 



 ٗٙ/ العدد  ٙٔالصفحة  مختارات 

ٙٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

لقد أثبت هعيم قبيلة االئتالف عاصي الجربا أنه يس ى ألن يخلف السفاح بشار في السفإاوإة يالإ إمإالإةل  

لىذا يجدناه على وامش االجتماع األخير المشإيم في  سطنبيل األسبيع الماضي، يالذ  أُعلن فيه عن ميافقة 

، يصفع ممثل الجيش الحر لإ  المقداد على خلفية اختالفىما على بإ إم ٕاالئتالف على المشاركة في جنيف

القضايا الخيانية يقد أصر  الجربا على انضمام أعضاء المجلس اليطني الإكإرد   لإى االئإتإالف. وإذا ياتإىإم 

عضي االئتالف اليطني السير  كمال اللبياني أعضاء االئتالف يرئيسه أحمد الجربا، بالخضيع لإإلمإالءات 

األميركية في ما يخص مسؤلة االتفاق على انضمام المجلس اليطني الكرد   لى االئإتإالف الإمإ إارم. يفإي 

الحقيقة  ن الجربا يائتالفه يم ه  دريس يمجلسه ال سكر  خانيا المسلمين جمي اً في سيريا يمن غيإر حإيإاء 

 في ما أقدميا عليه، ييج  أن ال ُيسكت عن جريمتىم أبداً.

ول ي قل أن تسإلإمإيا قإيإادكإم  أي ا المسلمون المرابطون الصابرون ىي سوريا الشاح عنر دار اإلسالح: 

لخينة االئتالف الذين يافقيا على المشاركة بالتآمر الديلي عليكم من خالل الميافقة على المشاركة في مإتمإر 

الذ  سي قد برعاية أعدى أعدائكم أميركا يريسيا، لترتي  الحاكم الإذ  تإرضإى عإنإه أمإيإركإا، يقإد  ٕجنيف

يكين بجنسية أميركية، ألن الكثير من أعضاء االئتالف مهديجي الجنسية؟!...  نه لم ي د خافيإاً عإلإى أحإد أن 

التآمر ارن قد استشرى على المسلمين في سيريا حيث اجتمع أعداء هللا يأعداء ثيرتىم من عمالء أميركا مإن 

نظام ال أسد البائد يعمالئىا من خينة االئتالف الجدد أصحا  المشريع ال لماني الديمقراطي المإدنإي، حإيإث 

اجتم يا كلىم في خندق ياحد للقضاء على المخلصين من أول الشام ال املين للتغيير الجذر  الذين يس ين  لى 

 قلع نفيذ أميركا من الشام بقلع نظام األسد ييستميتين من أجل  قامة خالفة  سالمية في سيريا.

اثُبتيا على أمر هللا، يأَثبتيا أن أمركم بإيإدكإم، يارفضإيا جإنإيإف  أي ا المسلمون المإماون ىي سوريا: 

األسد، يال تقبليا  ال بالمخلصين الشرفاء ال بالخينة الجرباء، أعلنيوا  -بكل أرقامىا، يارفضيا حكيمة ط مة 

ياضحة صريحة ُترضي ربكم يُتس د رسيلكم ييصلص بىا حالكم: خالفة راشد  ُيَ هُّ بىا اإلسالم يأوله، يتإذل 

بىا أميركا يمن م ىا، يليس ذلك على هللا ب هيه، فكينيا م ه يحده حتى ينصركم. يوا وي حإه  الإتإحإريإر 

ِ َىْوَق أَْيِديِ ْح َىَمْن يمد يده  ليكم ل قد الصفقة مع هللا. قال هللا ت الى:  َ َيُد هللاع
َما ُيَبايُِعوَن هللاع إِنع العِليَن ُيَبايُِعوَاَك إِاع

َ َىَسُيْإتِيِ  أَْجًرا َعِظيًما
َما َيْاُكُث َعلَ  َاْفِسِ  َوَمْن أَْوَى  بَِما َعاَهَد َعلَْيُ  هللاع  .َاَكَث َىإِاع

   I-SY-156-22-026ح             رقح اإلصدار: ٖٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ                    ٖ٘ٗٔمن محرح  ٓٔ

 المكتب اإلعــالمي

 وئية سوريا 

 بيان صحفي

 حوار الخواة م  النتلة بدأ بالصف  عل  الوج !

إرطاًم  ٕخواة ائتتالن يتطاربون باأليدي واألرج  ويسارعون إل  المشاركة بمإتمر جاين

 لسيدهح األميركي

 وئية سوريا -رتيل المكتب اإلعالمي لحزب التحرير 

 الم ادل هشاح البابا 



 ٗٙ/ العدد  1ٔالصفحة  مختارات 

1ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

م مإع الإرئإيإس 1ٔٔ1ٖٕٔٙٔٓقال الرئيس الريسي فالديمير بيتين في مإكإالإمإة وإاتإفإيإة أجإراوإا السإبإت  

المصر  المإقت عدلي منصير: ) ن بالده تدعم مصر ي دارتىا االنتقالية التي تمثل  راد  الشإ إ  الإمإصإر  فإي 

يسإط  1ٔٔٔٔ(. يكان قد يصل الطراد الريسي "فارياغ"  لى ميناء اإلسكندرية صباح االثنين 1ٖٓٙأعقا  ثير  

استقبال رسمي من القيات البحرية المصرية بكل المراسم ال سكرية، يتب ه هيإار  لإيهيإر  الإخإارجإيإة يالإدفإاع 

الإجإار . يلإقإد بإدا الإغإهل  1ٔٗٔٔي  ٖٔالريسيين، سيرغي الفريف يسيرغي شييغي،  لإى الإقإاوإر  يإيمإي 

المصر  للريس ياضحا في تصريص يهير الخارجية المصر  نبيل فىإمإي، الإذ  قإال فإي الإمإإتإمإر الصإحإفإي 

المشترك مع يهير الخارجية الريسي:  ن ريسيا "ليست بديال ألحد" فإي عإالقإات الإقإاوإر  الإديلإيإة ألن ديروإا 

 "أكبر من ذلك".

جلسة المباحثات ال سكرية الرسمية المصرية الريسية بين الفريق أيل عبد الفتإاح  1ٔٗٔٔثم بدأت الخميس  

السيسي يهير الدفاع ياإلنتاج الحربي يسيرغى شييغي يهير الدفاع الريسي لبحث أيجإه الإتإ إاين الإثإنإائإي بإيإن 

البلدين خاصة ما يت لق بالت اين ال سكر . يكانت الناطقة باسم الخارجية األميركية، جين بساكي، قد تجنبت الإرد 

على سإال حيل ما يتردد عن عهم مصر تيقيع اتفاقيات عسكإريإة مإع ريسإيإا خإالل الإهيإار  الإمإرتإقإبإة لإلإيفإد 

 الريسي  لى القاور ، يلكنىا شددت على أن الياليات المتحد  تياصل جىيدوا من أجل دعم االقتصاد المصر .

لقد حايل أركان النظام االنقالبي تصيير األمر يكؤنه محايلة لالن تاق من الىيمنة األميركية على مصر، فطبل لإه 

المطبلين يولل له المىللين، يلكن الذ  يج  أن ندركه جمي ا أن تحركات ريسيا في منطقتنا بإ إد هيال االتإحإاد 

السيفييتي وي تحركات تتم باالتفاق يالتنسيق مع أميركا يمقّدمة لىا، فإؤمإيإركإا وإي مإن يإدفإع الإريس لإتإحإسإيإن 

 صير  النظام الجديد ليهيد استقرارا، يتستقر بذلك أقدامىا في مصر...

ينحن نقيل:  ن ميقف ريسيا في دعم طاغية الشام أمر مشىإيد، يكإذلإك مإجإاهروإا ضإد الإمإسإلإمإيإن فإي  

القيقاه يبخاصة الشيشان، يتدمير المساجد في قاهان، ياعتقال األئمة في تتارستان، بل يقتل بإ إضإىإم، ياعإتإقإال 

حملة اإلسالم...، وذا كله يثبت أن ريسيا وي عدي لنا كؤمريكا سياء بسياء، يأنه ال ُيرجى من يرائإىإا أ  خإيإر، 

"يتطبيل يتىليل" النظام المصر  لىذه الهيار  ليدل بيضيح على عإدم اكإتإراثإه بإقإضإايإا األمإة يأمإير اإلسإالم 

 يالمسلمين، يأنه ال يىمه  ال تثبيت أركانه يتلميع صيرته المسخ القبيحة أمام الناس.

 ن ريسيا يأميركا يبريطانيا يغيروا من ديل الكفر ال يىمىا في قليل يال كثير دماء أول الكنانة، بل يىمىإا  

مصالحىا، يمصالحىا فقط، يوذه الديل ال ترق  فينا  ال يال ذمة، نراوا تتاجر بدماء  خيانإنإا فإي سإيريإا صإبإاح 

مساء. يوي جمي ىا ال تحمل لنا  ال السم الهعاف، أما الترياق يالبلسم الشافي فىي في أن نتيجإه جإمإيإ إا بإقإلإيبإنإا 

يكل جيارحنا نحي تحكيم شرع هللا في نظام الخالفة الذ  أيجبه هللا ر  ال المين، فىي يحدوا مإن سإتإقإطإع دابإر 

 أميركا يديل الكفر جمي ا ليس من مصر فحس  بل من باقي بالد المسلمين.

 ًَة َوَاْجَعَلُ ُح اْلَواِرِثين  [. ٘]القصص: َوُاِريُد أَْن َاُمنع َعَل  العِليَن اْسُتْطِعفُوا ِىي اأْلَْرِض َوَاْجَعَلُ ْح أَِتمع

  9ٕ/ٖٔح                       رقح اإلصدار: 1ٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ                        ٖ٘ٗٔمن محرح  ٗٔ

 المكتب اإلعــالمي

 وئية مصر 

 بيان صحفي

 الغز  المصري الروسي محاولة للر الرماد ىي العيون

 وأميركا هي من يدى  الرول لتحسين صور  الاظاح الجديد وتثبيت أقداح أميركا ىي مصر



 ٗٙ/ العدد  1ٔالصفحة  مختارات 

1ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

لًة في محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل عقد ندي  لحه  التحرير في   من ت السلطة الفلسطينية الليلة ممث 

قاعة النيرس التاب ة لبلدية الديحة، يذلك ب د أن كان االتإفإاق مإع الإبإلإديإة قإد تإم ييهعإت الإدعإيات عإلإى 

 المدعيين، يتمت كافة التجىيهات ياالست دادات ل قد الندي  بحضير حشد من الضييف يأعيان الناس.

ٍل َيِقٍص من المإسسات النسيية، انصاع له محافظ بيت لحم، فؤمإر   يجاء منع السلطة للندي  بناًء على تدخُّ

بدغالق القاعة دين يجه حق يال سند شرعي أي قانيني أي خلقي، مصطفاً بذلك مع تلك الجىات التإي يإ إرف 

 أول فلسطين حقيقتىا يارتباطاتىا.

 ن تلك المإسسات يالجم يات يسرحين ييمرحين يينفثين بين نساء أول فلسطين كل ما تهكم رائحإتإه  

األنيف من أفكار االنحالل يقيمىا، يالتمرد على أحكام اإلسالم، بال رقي  يال حسي ، بل يحظين من السلطة 

كحه  التحرير أي غيإره مإن أوإل الإغإيإر  عإلإى  -بالدعم يالرعاية الفائقة، يحين ينبر  أناس من المسلمين 

لصدوم بالفكر يالكلمة عن باطلىم يتخريبىم يتدخل فرعين الديمقراطإيإة )ال أريإكإم  ال مإا أرى(،  -اإلسالم 

 فيصبص ذكر هللا ممنيعاً يالتذكير بؤحكامه محرماً، يالذيد عن دينه مستىجناً، فما لكم كيف تحكمين؟!

لقد طلبت المإسسات النسيية منع عقد الندي ، يتجايبت م ىا السلطة، ألن وذه السلطة يتلك المإسسات  

ال يريدين للناس أن يسم يا  ال صيتىم النشاه، يفكروم الدخيل، يثقافتىإم الإمإشإبإيوإة، وإم ال يإقإيين عإلإى 

مياجىة فكر اإلسالم النقي الصافي، في مدين  لى اإلجراءات القم ية القسريإة لإلإحإيإلإيلإة دين سإمإاع الإنإاس 

 للحقائق الدامغة يالفضائص الصارخة التي تسربل وذه السلطة يتلك المإسسات بالخه  يال ار.

وذه المإسسات يالجم يات، تتلقى تحت سمع يبصر السلطة الدعم المالي السخإي يالإبإرامإج اإلفسإاديإة  

المنتنة من الجىات يالديل الكافر  المست مر ،  ن السلطة بدال من أن ت تبر وذه الجم يات عميلة ألنىا تإتإلإقإى 

الدعم من الديل الم ادية كما تف ل الديل التي تحترم نفسىا، بدال من ذلك وي نإفإسإىإا تإدعإم وإذه الإجإمإ إيإات 

 يت هه وذه البرامج يتسير في تنفيذوا بنشاط ال ي رف الكلل يال الملل.

 ن السلطة يتلك المإسسات يالجم يات يخفين يراء ش اراتىم حقيقة أفكاروم يما يدعين  ليه، يحقيإقإة  

األوداف التي يض ىا لىم الكافر المست مر،  نىم يدعين  لى حهمة من األفكار الم ادية لإلسالم عإلإى صإ إيإد 

النظام االجتماعي، يلكشف ب م أودافىم يما يدعين  ليه، نيجه  ليىم األسئلة التالية، يندعي يسائإل اإلعإالم 

أن تج ل وذه األسئلة ميضع نقاش م ىم، حتى تنكشف حقيقة أثروم الىدام، يي رف الناس حقيقإة الإقإيإم الإتإي 

 ي ملين على ترسيخىا في المجتمع:

    ٖٙٔ/ٖٔٓ -ح                   رقح اإلصدار: ص/ب نٕٓ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ                  ٖ٘ٗٔمن محرح  1ٔ

 المكتب اإلعــالمي

 ىلسطين 

 بيان صحفي

 عاد السلطة الفلسطياية المتواطتة م  الكفار المستعمرين

 األاشطة الاسوية التخريبية مرحب ب ا، والتصدي الفكري ل ا عل  أسال اإلسالح مماوع 



 ٗٙ/ العدد  9ٔالصفحة  مختارات 

9ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

. ماذا تقيلين في الهنا بالتراضي، ول ت تبرينه جريمة؟ أم وي جهء من حرية الفتا  يالرجل؟  ذا كنتم ٔ 

ت تبرينه جريمة فلماذا ال تدعين  لى م اقبة الهنا ؟ أم أنكم ت تبرين الهنا  أبطاالً فإي الإتإ إبإيإر عإن الإحإريإة 

 الشخصية؟

. تدعين  لى تغليظ ال قيبة لمن يقتل دفاعاً عن ال رم، يت ملين على منع اليلي من م اقإبإة الإمإرأ  ٕ 

أي الرجل الذ  يمارس الفاحشة، فؤجيبيا الناس على وذه الم ادلة: يمنإع الإيلإي مإن مإ إاقإبإة الإمإ إتإد  عإلإى 

ال رم أي المفّرطة بال رم؟ يال ييجد عقيبة في القانين على مرتكبي الفاحشة بالتراضإي؟ فإمإا الإنإتإيإجإة، 

 ألستم يالسلطة من حما  الهنا يمريجيه، ألستم يالسلطة من دعا  الفحش يالفاحشة؟

. ماذا تقيلين في االختالط بين الرجال يالنساء يالشبا  يالبنات، في اللىإي يالإمإيسإيإقإى يالإحإفإالت ٖ 

يالمىرجانات؟ ألستم يالسلطة تجتىدين يتكدين في سبيل تشجيع ذلك، أفال تإكإينإين يالسإلإطإة مإن مإريجإي 

 الفساد يالرذيلة؟

. أنتم ت ملين على رفع يالية اليلي على المرأ ، فلماذا يأنتم ت لمين أنه من أحكام اإلسالم؟ أليس وذا ٗ 

 من أبيا  تشجيع التحلل الخلقي؟

. أنتم ت ملين على تمكين المرأ  من أن تنإىإي الإهياج بإدراد  مسإتإقإلإة مإن خإالل مإحإاكإم شإكإلإيإة، ٘ 

يتست ينين بمشايخ باعيا أنفسىم للشيطان ليفتيا لكم في وذا بما تشاإين؟ فلماذا؟ ألستم يالسلطة ت ملإين بإىإذا 

 على تفكيك األسر  ينشر النشيه؟

. جمي كم يتخذ من اتفاقية سيداي مرج اً تكادين تقدسينه في ميضيع المرأ ، أفال ت لمين أن )سيداي( ٙ 

يض ىا الكفار من صميم ثقافتىم يكفروم، يال عالقة لىا باإلسالم، بل وي نقيم اإلسالم؟ فلماذا تريجين لمإا 

 يحار  اإلسالم؟ أال تكينين بىذا أنتم يالسلطة ممن يحار  اإلسالم؟

. تمييلكم كله أي يكاد وي من الديل الكافر  الم ادية لإلسالم، أال يإجإ إل وإذا مإنإكإم عإمإالء لإلإكإافإر 1 

 المست مر، أم أن تلك الديل تح  اإلسالم يت مل على نشره يحمايته من خاللكم!؟

يأخيراً  نكم يالسلطة التي ترعى فسادكم ي فسادكم تحاربين اإلسإالم يتإجإاوإرين هللا فإي الإمإ إصإيإة،  

يتنقلبين على ثقافة األمة،  نكم تغلّفين أودافكم اإلجرامية بش ارات براقة ال تنطلي  ال على السذج يعلإى مإن 

ال يتخذين اإلسالم النقي الصافي مقياساً لقضايا حياتىم، يشإين مجتم ىم، ي نا قد عاودنا هللا أن نكين حراساً 

أمينين لإلسالم، نكشف هيف الهائفين يتآمر المتآمرين يبدذن هللا سينقل  كل المضبيعين بإالإغإر  خإائإبإيإن، 

 ي نكم لخاسرين. فقد قال هللا في أسيادكم الذين يمدينكم بؤسبا  الحيا :

 ِ َىَسُيْافِنُوَاَ ا ُثحع َتُكوُن َعلَْي ِ وا َعْن َسبِيِ  هللاع َحْسَرً  ُثحع ُيْغلَُبوَن َوالعِليَن ْح إِنع العِليَن َكَفُروا ُيْافِنُوَن أَْمَوالَُ ْح لَِيُصدُّ

َح ُيْحَشُرونَ    .َكَفُروا إِلَ  َجَ اع

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير ىي ىلسطين



 ٗٙ/ العدد  ٕٓالصفحة  مختارات 

ٕٓالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

خمسة من الشبا  الإمإسإلإم الإغإيإير عإلإى أمإة  1ٔٔ1ٕٖٕٔٔٓسجن النظام المستبد في تشيليبينسك في  

اإلسالم يال املين لتغيير اليضع القائم المحبط لتخليص األمة مما ت اني منه، يقد تم تيجيه اتىامات ملفقة  لإى 

( يريإنإات ايإدلإبإاف    918ٔ( يرينات غالييليإن )98ٕٔ( يريشات فاليف )91ٙٔكل من مارات باهاربيف )

( لمحايلة االستيالء على السلطة في ريسيا يدعم النشاط اإلروإابإي، يقإد 98ٔٔ( يفاديم ناهيريف )98ٓٔ) 

ألف ريبل لكل منىم باإلضافة ل ام من اإلقإامإة  ٓ٘ٔسنيات يتغريمىم  ٙحكمت المحكمة عليىم بالسجن لمد  

 الجبرية ب د انتىاء محكيمياتىم.

علما أنه لم يتم تقديم أ  دليل ماد  خالل التحقيقات إلثبات التىم الميجىة لشبا  حه  التحرير، بل تإم  

الت امل مع الميضيع بالخداع يالحيل اللفظية، مستشىدين بب م الفالسفة الذين أكديا يجيد فكإر  االسإتإيإالء 

نُتنُكنۡح َعنلَن   َمنن على السلطة بالقي  في أدبيات حه  التحرير،  ن وإالء ينطبق عليىم قيل هللا ت الى:  َهۡ  أَُابِّ

ِطيُن ، َتَازع ُ َعلَ   ُك ِّ أَىعاٍك أَثِيٍح   ـ  َي  .َتَازع ُ ٱلشع

وناك تىم مماثلة يجىت  لى شبا  من حه  التحرير في ميسكي يأيفا،  ن ذلك يشبه  لى حدٍّ كبإيإر مإا  

َااحدث مع حبي  بن عد  ياتىامات قريش له، يقد قال هللا فيىم  ُ لََاا ُهَو َمۡولَٮ    ۚ قُ ْ لعن ُيِصيَبَاآ إِئع َما َڪَتَب ٱهللع

ِ  ٱۡلُمۡإِمُاونَ  ِ َىۡلَيَتَوڪع  .َوَعلَ  ٱهللع

 ن وذه األف ال ال ديانية القاسية ليست ميجىة فقط ضد أفراد حه  التحرير، يلكن ضد كل المسإلإمإيإن  

الريس، يسببىا االستبداد يان دام اإلنسانية التي اقتربت نىاية حقبتىا يالتي يحايل القائمين عليىا  نقاذ ما تبقى 

منىا، يلكن لن يقدريا على تؤخير ظىير الحق يالنير المبين يعيد  اإلسالم النقي، يأف الىم وذه ستقإي  أمإة 

 اإلسالم يستحرر ال الم من الجىل يالكفر.

سي يد اإلسالم قريبا بدذن هللا على أيد  شبا  مسلمين بسطاء من حه  التحرير، ال يملكين القإي  يال  

 المال يال السالح، بل كل ما يملكينه وي يعد من هللا سبحانه يوم مإمنين به ميقنين بتحققه قريًبا بدذن هللا.

 َا َوَقالُوْا َحۡسُبا
 
ًا ـ  اَل َقۡد َجَمُعوْا لَُكۡح َىٱۡخَشۡوُهۡح َىَزاَدُهۡح إِيَم اُل إِنع ٱلاع ُ َواِۡعَح ٱۡلَوِڪي ُ ا ٱلعِليَن َقا َ لَُ ُح ٱلاع  ٱهللع

 هـٖ٘ٗٔ/ٔٓح                       رقح اإلصدار: ٖٕ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ                      ٖ٘ٗٔمن محرح  ٕٓ

 المكتب اإلعــالمي

 روسيا 

 بيان صحفي

الاظاح المستبد يسجن خمسة من شباب حزب التحرير بت ح ملفنة لمحاولة ائستيالم عل  

 السلطة ىي روسيا
 )مترجم(

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير ىي روسيا



 ٗٙ/ العدد  ٕٔالصفحة  مختارات 

ٕٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

أن يهير  ٖٕٔٓمن تشرين الثاني  8ٔذكرت يسائل اإلعالم كاألسيشيتد برس يااليه بي سي نييه في  

الخارجية األمريكية جين كير  يسلفه، ويالر  كلينتين، قد صرحا بؤن أفغانستان يصلت  لى نإقإطإة تإحإيل 

من شؤنىا أن تكين حاسمة في الحفاظ على التقدم الذ  أحرهته المرأ  خالل ال قد الماضي. يذكرت كإلإيإنإتإين 

أن "المكاس  التي تم تحقيقىا ب د جىد جىيد مكنت النساء ياألطفال من الحصيل على المت ة يالترفيه"، بينمإا 

، ياهدادت فإرص ٕٔٓٓعلق كير  مبينا أن "النساء يالفتيات األفغانيات قد حققإن تإقإدمإا كإبإيإرا مإنإذ عإام 

 حصيلىن على الت ليم يالرعاية الصحية".

يمن المفارقات المثير  للسخرية أن وذا الخبر تمت تغطيته في الييم ذاته الذ  قتل فيه سب ة من تالميإذ  

المدارس في انفجار قنبلة على جان  الطريق في  قليم بكتيكا في أفغانستان. يقد عق  الساسة األميركان أيضإا 

بؤن الياليات المتحد  ال بد يأن تبقى قي  فاعلة تحار  ألجل حقيق النساء في البالد، كما حذريا من خإطإير  

.  ن وذه التصريحات من وإالء الساسة تؤتي في اليقت الذ  تحايل فيه ٕٗٔٓانسحا  القيات األميركية عام 

 الياليات المتحد   قناع الرأ  ال ام األفغاني بضرير   بقاء ب م القيات المقاتلة في البالد ما ب د االنسحا .

يوا وم ارن يكإررين األمإر  ٕٔٓٓيقد تم استغالل قضية حقيق المرأ  كمدخل لتبرير غهي البالد في  

ذاته يي يدين استغالل القضية ذاتىا بطريقة مثير  للسخرية عإبإر  ثإار  الإرعإ  يالإخإيف بإىإدف مإياصإلإة 

السياسة االست مارية األمريكية في المنطقة. غير أن الحقيقة الياضحة التي ت يشىا نسإاء يأطإفإال أفإغإانسإتإان 

عاما من االحتالل الغربي لم تجل  لىم  ال الميت يالفقر الإمإدقإع يانإ إدام  ٕٔالييم تشكل دليالً دامًغا على أن 

، ت رم عشرات ارالف من نساء يأطفال أفغانستان للقتل، أي اإلصابة، أي الإتإشإريإد مإن ٕٔٓٓاألمن. فمنذ 

 مناهلىم.

يقد ذكرت األمم المتحد  أن اليفيات ياإلصابات في صفيف النساء ياألطفإال يحإدوإم يالإنإاجإمإة عإن  

.  ضافة  لى ذلك، تميت امرأ  ٖٕٔٓ% خالل النصف األيل من عام 8ٖيضع عبيات ناسفة قد ارتفع بنسبة 

كل ساعتين في البالد أثناء اليالد  بسب  أنظمة الرعاية الصحية التي يرثى لىا، كما تبلغ نسإبإة الإتإ إلإيإم بإيإن 

% فقط. وذا فضال عما تياجىه المرأ  األفغانيإة فإي مإجإتإمإع مإلإيء بإالإفإيضإى مإع ٗٔاإلناث يمحي األمية 

مستييات متنامية من الخطف يال نف ياالغتصا . مصحيبا بمستيى محبط من الفقر يفيقه ممارسات ب يإد  

عن أحكام اإلسالم كتهييج النساء قسرا. يما كانت وذه األمير لتهدور يتتنامى ليال حكيمة الإ إمإيإل كإرها  

المدعيمة من الغر  يالتي في ظلىا ارتف ت نسبة االكتئا  يمحايالت االنتحار بين النساء يالفتيات. فىل وذا 

   ٖٓٓهـ/ ٖ٘ٗٔح                     رقح اإلصدار: ٖٕ/ٔٔ/ٖٕٔٓهـ                      ٖ٘ٗٔمن محرح  ٕٓ

 المكتب اإلعــالمي

 المركزي 

 بيان صحفي

سياسيو الوئيات المتحد  يستخدمون شعار حنوق المرأ  األىغااية من جديد مطية ومبررا 

 ئستمرار احتالل ح البالد
 )مترجم( 



 ٗٙ/ العدد  ٕٕالصفحة  مختارات 

ٕٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

وي التقدم يالمكاس  التي تم تحقيقىا على حد هعمىم ب د جىد جىيد، ثم ول وذا وي التمكين للمرأ  الذ  تحدث 

 عنه كير  يصرحت به كلينتين؟!!

 ن وذا كله وي اإلرث الحقيقي لما يهيد عن عقد من السياسات االست مارية الغربية في أفغانستان. فإىإل  

ُيتيقع حقا أن يتحمل أطفال ينساء أفغانستان ال يش عاما اخر في ظل وذا الكابيس الذ  تسإبإ  بإه اسإتإمإرار 

التدخل الغربي في البالد بما فيه من استمرار نظاٍم ظالٍم ميّجٍه من قبل الغر  في حكمىم يطبق نظاما سياسإيإا 

علمانيا فاشال على أراضيىم؟  ن المرأ  في أفغانستان ال تحتاج  لى اتفاق أمني خائن اخر مع األميركيإيإن مإن 

شؤنه أن يبقي سفك الدماء يعدم االستقرار في البالد.  نىن يحتجن بحق  لى نظام يحميىإن، يإحإمإي حإيإاتإىإن، 

إا، يمإؤيى، يرعإايإة صإحإيإة ذات كإفإايإة  ييذيد عن كرامتىن يعفتىن يممتلكاتىن، نظاٍم ييفر لىن أمًنا مادّيً

 يمرافق ت ليم مجانية.

يال يمكن أن ييجد مثل وذا النظام  ال  ن كان نظاما من عند هللا، متمثال بالخالفة التي من ياجبىا طإرد  

كل القيى االست مارية من أراضيىا، كما أنىا ملهمة بتيفير الحاجات األساسية لرعاياوا، يضمان أن ثإريات 

ال الم اإلسالمي مستغلة في تحقيق الرفاوية يمستيى ال يش الجيد لمن ي يشين تإحإت حإكإمإىإا. كإل وإذا  لإى 

جان  تطبيق النظام االجتماعي اإلسالمي ينظام الحكم يالقضاء في اإلسالمل ما سييفر صيًنا لكرامإة الإنإسإاء 

 يحقيقىن، مع فرم عقيبات قاسية على كل من تسيل له نفسه االعتداء على النساء أي انتىاك أعراضىن.

ي ننا ندعي النساء في أفغانستان لرفم يجيد القيات الغربية على أراضيىن، يكذلك النظإام الإ إلإمإانإي  

المفريم من الغر  يكل أشكال التدخل الغربي في شإينىن. بل  ننا ندعيكن لإلإ إمإل مإع حإه  الإتإحإريإر 

إلقامة ديلة الخالفة على أرم بالدكن يالتي وي ف ال يحقا المفتاح الذ  سييفر الحماية ياألمن لكّن يمستقبال 

  كريما.

 النسح الاساتي

  ىي المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
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 السإا :

منذ أشىر يأحداث ال نف مستمر  في مصر من قتل ياعتقال يتخري  يتدمير فإي الشإيارع يالإمإيإاديإن،  

فت طلت الحيا  الم تاد ، يأصبص الناس فريقين ظاورين لل يان... يقد ظىر في وذه األجياء يسطاء مإن أمإريإكإا 

يأيريبا، يحتى ريسيا قد بدأت االتصاالت مع مصر، يليس ب يداً أن تتدخإل الصإيإن! يكإذلإك تإدخإلإت بإ إم 

األيساط المحلية، حهبية يغير حهبية من ب م أصحا  الشؤن في الإداخإل لإمإحإايلإة الإيسإاطإة ياإلصإالح... 

يلكن دين اليصيل  لى نتيجة. يقد لفت نظرنا أن حه  التحرير الذ  يثق به ييحترمه كل من ي رفه لم يتدخإل 

أََئ أُْخنبِنُرُكنْح بِنؤَْىَطن َ ِمنْن َدَرَجنِة « ال في يساطة يال في  صالح أي صلص، يال نظنه يغي  عنه قيل الرسيل 

َدَقِة؟ اَلِ  َوالصع َياِح َوالصع ِ َقاَل: » الصِّ ، »إِْصاَلُي َلاِت اْلَبْيِن، َوَىَساُد َلاِت اْلنَبنْينِن اْلنَحنالِنَننةُ «َقالُيا: َبلَى، َيا َرُسيَل هللا 

 فىل من سب  ل دم تدخل الحه  في يساطة أي صلص أي  صالح؟ يجهاكم هللا خيراً.

 الجواب:

في البداية نشكرك على ثقتك يحسن ظنك بالحه ، ينسؤل هللا سبحانه أن يىدينا أجم ين  لإى أرشإد أوئً:  

 أمرنا، يهللا سبحانه سميع مجي .

ْرَداِء، َقإاَل: َقإاَل  ن م، ال يغي  عنا حديث رسيل هللا   ْرَداِء، َعْن أَِبي الإد  الذ  أخرجه أبي دايد َعْن أُمِّ الد 

 ِ نَدَقنِة؟«:  َرُسيُل هللا  ناَلِ  َوالصع َيناِح َوالصع ِ َقإاَل:   »أََئ أُْخبُِرُكْح بِؤَْىَط َ ِمْن َدَرَجِة الصِّ َقإالُإيا: َبإلَإى، َيإا َرُسإيَل هللا 

، يلكن الصلص ياإلصالح يج  أن يكين احتكاماً للشرع يلإيإس »إِْصاَلُي َلاِت اْلَبْيِن، َوَىَساُد َلاِت اْلَبْيِن اْلَحالَِنةُ «

فإي  احتكاماً لغيره، فال يصص الصلص ياإلصالح  ذا أحل حراماً أي حرم حالالً، يوذا ما أيصانا به رسيل هللا 

 أحاديثه الشريفة، يمنىا:

   ِ ْلُو َجاتِنٌز َبنْينَن اْلنُمنْسنلِنِمنيننَ «: أخرج أبي دايد في سننه َعْن أَِبي ُوَرْيَرَ  َقاَل: َقاَل َرُسيُل هللا  َهاَد   »الصُّ

َح َحاَلًئ «أَْحَمُد،  ِ   »إِئع ُصْلًحا أََح ع َحَراًما، أَْو َحرع اْلنُمنْسنلِنُمنوَن َعنلَن  «:  َيَهاَد ُسلَْيَماُن ْبُن َداُيَد، َيَقاَل َرُسيُل هللا 

 .»ُشُروِطِ حْ 

ِه، أَن     ، َعإْن أَِبإيإِه، َعإْن َجإدِّ ِ ْبِن َعْمِري ْبِن َعإْيٍف الإُمإَهِنإيُّ يأخرج الترمذ  في سننه عن َكِثيَر ْبِن َعْبِد هللا 

 ِ َح َحناَلًئ، أَْو أََحن ع َحنَراًمنا، َوالنُمنْسنلِنُمنوَن َعنلَن  «َقاَل:  َرُسيَل هللا  ْلُو َجاتٌِز َبْيَن الُمْسلِِميَن، إِئع ُصْلًحا َحنرع الصُّ

َح َحنناَلًئ، أَْو أََحنن ع َحننَراًمننا  يقإإال الإإتإإرمإإذ : َوإإَذا َحإإِديإإٌث َحَسإإٌن َصإإِحإإيإإٌص   »ُشننُروِطننِ ننْح، إِئع َشننْرًطننا َحننرع

 ِ ْلُو َجاتٌِز َبْيَن اْلُمْسلِِمينَن إِئع «:  يكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه َعْن أَِبي ُوَرْيَرَ  بلفظ: َقاَل َرُسيُل هللا  الصُّ

َح َحاَلًئ   .»ُصْلًحا أََح ع َحَراًما أَْو َحرع

 واحن قد تدبراا أمر الفرينين، وكان ما رأياا  عجباً: ثاايا:  

فلم نجدوم يختصمين في الحكم بشرع هللا، كؤن يكين فريق يحكم به، يفريق ال يحكم به، بإل كإالوإمإا لإم  

 يحكم به ال في النظام السابق يال الالحق!

يلم نجدوم يختصمين في دستير من أحكام الشرع، بل وي دستير يض ي كان باطالً في الحكإم السإابإق،  

 يأشد بطالناً في الحكم الحالي؟

يكذلك فىم ال يختلفين في الميقف تجاه كيان يىيد ياتفاقية كام  ديفإيإد الإتإي كإانإت سإاريإة فإي الإحإكإم  

السابق، يال هالت سارية في الحكم الحالي؟ يال يختصمين في الرأ  حيل تدفق الغاه عإلإى كإيإان يإىإيد، فإىإي 

 يتدفق  ليىم الييم يقبل الييم؟

 جيا  سإال

 كين يكون الصلو واإلصالي ىي مصر؟ 
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يوم كذلك ال يختلفين على اتخاذ  جراء في قنا  السييس تجاه مرير سفن الديل المحاربة ف الً بل وي تمر الييم 

 يقبل الييم؟

يوم ال يختصمين ألن الملكية ال امة من بتريل يغاه يم ادن... التي وي حق للمسلمين يج  أن تإيهع  

 عليىم... بل وي تنتفخ بىا جيي  حيتان الكنانة الييم يقبل الييم؟

ثم وم ال يختصمين حيل ال القات مع أمريكا، بل وي مستمر  دين قطع، يحبلىا ممديد  ليىم بقي  الإيإيم  

 يقبل الييم؟

 ننا ندرك أن أول مصر، كنانة هللا في أرضه، لن يناليا خيرا يال أمنا أي سالماً ما دام أحد الفريقيإن ثالثاً:  

يدفع الجيش ليتخذ من مصر ساحة حر  بدل أن يتخذ من أرم ال دي سإاحإة حإر ... يالإفإريإق ارخإر يإدفإع 

الناس ليتخذيا من شيارع مصر ساحة صراع للفيه بحكم يض ي باطل بدل أن يإجإ إل شإيارع مصإر سإاحإة 

 صدٍع بنظام الخالفة ال ادل...

يوم لن يناليا خيرا يال أمنا أي سالماً يكال الفريقين يناد  بالجمىيرية ال لمانية يالديلة المدنية التي ُتلقإي  

 باإلسالم جانباً، يالديمقراطية التي تشرع من دين هللا يتج ل السياد  للش   بدل أن تكين لر  الش  .

يكذلك لن يناليا خيرا يال أمنا أي سالماً يكال الفريقين يضع دستيراً ما أنهل هللا به من سإلإطإان، ييإتإرك  

 أََئ َيْعلَُح َمْن َخلََق َوُهَو اللعِطيُن اْلَخبِيرُ دستير ر  ال المين الذ  أنهل هللا أحكامه لصالح األمة يخيروا 

يوم لن يناليا خيرا يال أمنا أي سالماً ياتفاقية كام  ديفيد مسطير  بين كيان يىيد المغتإصإ  لإفإلإسإطإيإن  

 يبين النظام السابق يالالحق بدل أن تلغى على الفير ييلقى بىا في مىاي  الردى.

ى   ثم  نىم لن يناليا خيرا يالغاه يتدفق  لى كيان يىيد المغتص  لفلسطين بإدل أن ُيإقإطإع عإنإىإا فإال ُيإغإذ 

 المغتِص  بدم من اغتص ...!

يلن يناليا خيراً يالملكية ال امة تتدفق بالباطل  لى جيي  النظام بدل أن ت يد ألصحا  الحق فإيإىإا، أوإل  

 مصر ال ظام...

يوم لن يناليا خيرا يال القات األمريكية قائمة، يحبل أمريكا ممإتإد مإن ياشإنإطإن  لإى الإقإاوإر  بإدل أن  

 ُيقطع...

يأخيرا فدنىم لن يناليا خيرا  ال أن ت يد مصر كنانة هللا في أرضه ركناً حصيناً من أركان الخالفة فإتإ إيد  

سيرتىا األيلى: ييم تحررت من حكم الريم... ثم طردت الصليبيين من أرم فلسطين يما حيل فلسطين، ييإيم 

حررت بالد المسلمين من التتار... ثم ُتكمل مسيرتىا بدذن هللا فتحرر فلسطين من كيان يإىإيد يجإ إلإه أثإراً بإ إد 

 عين...

لقد نظرنا في الفريقين فرأيناوم يبحثين عن حل مإن الشإرق يالإغإر ، يمإن الإداخإل يالإخإارج، رابعاً:   

بيسطاء من ونا يوناك، يلكن على غير ودى، فال وم مإولين إليجاد حل، يال الإحإل الإذ  يسإ إين  لإيإه يإنإتإج 

 خيراً:

أما يسطاء الخارج فىم ال يىمىم مصر يال أولىا، فىل ل اقل صاح  تفكير يتدبير يتيقع من أمريكا حإالً  

فيه خير، يوي يراء الحكم األسبق يالسابق يالالحق؟  نىا يراء ما يجر  من قتل فإي عإىإد األسإبإق يالسإابإق 

يالالحق، فال يىمىا عدد القتلى يحجم الدمار... بل فقط أن يستقر نفيذوا في مصإر ييسإتإمإر... يمإاضإيإىإا بإل 

حاضروا في ال راق يأفغانستان شاود على ذلك، فىل من وذا شؤنه ييجد حإالً صإحإيإحإاً سإلإيإمإاً لإمإصإر يأوإل 

مصر؟ يول أيباما يميفده الكير  يريدين خيراً لمصر يأول مصر؟  ن وإالء متبر ما وإم فإيإه، يال يإريإدين 

 خيراً لإلسالم يالمسلمين...

يول من ياع صاح  بصر يبصير  يتيقع من أيريبا حالً فيه خير؟ لقد كانت بريطانيا يعمإالإوإا يراء  
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م فىي ال دي اللديد للخالفة يال املين لىا، يوي يراء يعد بلفير المإشإئإيم، 9ٕٗٔ -وـ ٕٖٗٔ لغاء الخالفة سنة 

يالداعم الرئيس مع أمريكا يفرنسا يريسيا الغتصا  يىيد لفلسطين يتشريد أولىا، يمن ثإم قإيإام كإيإان لإيإىإيد 

على أرم فلسطين بلد اإلسراء يالم راج، يأرم الرباط... يأما فإرنسإا فإهيإاد  عإلإى كإينإىإا مإن الإداعإمإيإن 

األيائل لكيان يىيد فىي ذات تاريخ أسيد في قتل المسلمين ليس قديماً في الجهائر فحس  بل حتى في مالي التي 

لم تجف الدماء فيىا ب د... يأما ريسيا، فتحركاتىا في منطقتنا ب د هيال االتحاد السيفييتي وي تحركات باالتفاق 

مع أمريكا يمقّدمة لىا، يهياد  على ذلك فميقفىا في دعم طاغية الشام أمر مشىيد، يكذلك مجاهروا بالمسلإمإيإن 

في القيقاه يبخاصة الشيشان، يتدمير المساجد في قاهان، ياعتقال أئمتىا فإي تإتإارسإتإان، بإل يقإتإل بإ إضإىإم، 

ياعتقال حملة اإلسالم... فىل يتيقع منىا خير؟ يكذلك الصين المإحإتإلإة لإتإركسإتإان الشإرقإيإة يوإجإمإاتإىإا عإلإى 

 المسلمين وناك، فحتى لي تدخلت أي تيسطت، أيرجى منىا خير؟

 ن كل وذه اليساطات الخارجية لن تحمل م ىا  ال السّم الهعاف، فىي ال تىمىا دماء أول الكنانة بقإدر مإا  

يىمىا امتصاص الدماء يبناء المصالص، يعلى رأس وإالء أمريكا التي ت دُّ الكنانة م قلَىا الرئيس في المنطقإة... 

يمن ثم فىل إلنسان حي عاقل يتيقع من الشيك عنإبإاً؟ وإل اشإتإين أيريبإا، أي كإيإر  أيبإامإا، أي كإل الإديل 

َكْيَن َوإِْن َيْظَ ُروا َعلَْيُكْح َئ َيْرقُُبوا ىِيُكْح  الخارجية المذكير ، ول يرجى منىم خير بل شيء من شيء من خير؟

ًة ُيْرُطوَاُكْح بِؤَْىَواِهِ ْح َوَتؤَْب  قُلُوُبُ ْح َوأَْكَثُرُهْح َىاِسنُونَ   َوَئ ِلمع
 .إِّئً

يأما اليسطاء من الداخل فىم يديرين في حلقة مفرغة، يريدين الحل من خالل ما ي رضه الفإريإقإان مإن  

محافظة على النظام الجمىير ، يالحكم المدني ال لماني، يالديمقراطية التي تج ل الإتإشإريإع لإلإبإشإر دين ر  

البشر، يالسياد  للش   بدل أن تكين لر  الش  ، يتطلق الحريات الشخصية يالدينية يالملكية يالرأ  مع كإل 

ما تجر وذه من ييالت...! وكذا يف ل اليسطاء، يدعين وذا الفريق ليتناهل شيإئإاً يذاك الإفإريإق لإيإتإنإاهل شإيإئإاً 

ييتيافقين على النظام نفسه، الذ  وي سب  البالء يالشقاء! يالذ  يإإلإم أن بإ إم وإإالء الإيسإطإاء مسإلإمإين 

اَل َ  يقرأين في كتا  هللا ، فيصلُّين يال يقبلين تناهالً عن الصال ، ييقرأين اية أخرى فإي كإتإا  َوأَقِيُموا الصع

ُ  هللا
، فيتناهلين عنىا، ي"يخجلين" أن يذكريا تطبيق الحديد، ييدخل في قلإيبإىإم َوأَِن اْحُكْح َبْيَاُ ْح بَِما أَْاَز َ هللاع

الفهع  ذا طالبيا الفريقين بنظام الخالفة ألنىم يخشين غض  أمريكا يأيربا يريسيا يالصين! حقاً  ن وذا ألمإر 

 عجا !

يوكذا فدن اليسطاء الحاليين من الداخل يالخارج لن ييجديا حالً سليماً مستقيماً لمشاكل الكإنإانإة خامساً:   

يأولىا، بل الحل ياحد، وي أن يتيجه الجميع بقليبىم يكل جيارحىم نحي تحكيم شرع هللا في نظام الخالفة الإذ  

ي جماع صحابتإه رضإيان  أيجبه هللا ر  ال المين بؤدلة صحيحة مستقيمة في كتا  هللا سبحانه يسنة رسيله 

 هللا عليىم:

نبِنْ   فقد قـال ت الى مخاطباً الرسـيل عليه الصـال  يالسـالم:أما الكتاب   ُ َوَئ َتنتع
َىاْحُكْح َبْيَاُ ْح بَِما أَْانَز َ هللاع

ا َجاَمَك ِمَن اْلَحقِّ  بِْ  أَْهَواَمُهْح َواْحَلْرُهْح أَْن َيْفنتِنُانوَك  ، يقيله:أَْهَواَمُهْح َعمع ُ َوَئ َتتع
َوأَِن اْحُكْح َبْيَاُ ْح بَِما أَْاَز َ هللاع

ُ إِلَْيك بالحكم بينىم بما أنهل هللا وإي خإطإا   ، يايات أخرى غيروا، يخطا  الرسيل َعْن َبْعِض َما أَْاَز َ هللاع

يحكم بينىم بمإا أنإهل هللا، ياألمإر فإي الإخإطإا  يإفإيإد  ، يمفىيمه أن ييِجديا حاكماً ب د رسيل هللا ألمته 

الجهمل ألن ميضيع الخطا  فرم، يوذا قرينة على الإجإهم كإمإا فإي األصإيل، يالإحإاكإم الإذ  يإحإكإم بإيإن 

 وي الخليفة. ينظام الحكم على وذا اليجه وي نظام الخـالفة. المسلمين بما أنهل هللا ب د رسيل هللا 

منن خنلن  ينداً «  يقيل: فقد ُري  عن نافع قال: قال لي عبد هللا بن عمر: سم ت رسيل هللا وأما الساة  

رياه مسإلإم.   »من طاعة لني هللا يوح النيامة ئ حجة ل ، ومن مات وليل ىي عان  بيعة منات منينتنة جناهنلنينة

فرم على كل مسلم أن تكين في عنقه بي ة، ييصف من يميت يليس في عنقه بي ة بؤنه مات مإيإتإة  فالنبي 



 ٗٙ/ العدد  ٕٙالصفحة  مختارات 

ٕٙالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 ال للخليفة ليس غير. يريى مسلم عن األعرج  جاولية داللة على عظم اإلثم، يالبي ة ال تكين ب د رسيل هللا 

يريى مسإلإم عإن أبإي حإاهم  ».إاما اإلماح ُجاة ُيناَت  من ورات  وُيتن  ب «قال:  عن أبي ورير  عن النبي 

كاات باو إسراتي  تسنوسن نح األانبنينام، «قال:  قال: قاعدت أبا ورير  خمس سنين، فسم ته ُيحّدث عن النبي 

قنا : ىُنوا بنبنينعنة األو  قاليا فما تإؤمإرنإا؟ كلما هلك ابي خلف  ابي، وإا  ئ ابي بعدي، وستكون خلفام ىتكثر، 

فىذه األحاديث فيىا يصف للخليإفإة بإؤنإه ُجإنإة، أ   ».ىاألو ، وأعطوهح حن ح، ىإن هللا ساتل ح عما استرعاهح

 يقاية. يفي وذه األحاديث أيضاً أن الذين يسيسين المسلمين وم الخلفاء، يوي ي ني طل   قامتىم.

ب د مإيتإه،  فدنىم، رضيان هللا عليىم، أجم يا على لهيم  قامة خليفة لرسيل هللا وأما إجماع الصحابة  

عق  يفاته، ياشتغالىم بإنإصإ   يقد ظىر تؤكيد  جماع الصحابة على  قامة خليفة من تؤخيروم دفن رسيل هللا 

 خليفة له، مع أن دفن الميت عق  يفاته فرم. يالصحابة الذين يج  عليىم االشتغال فإي تإجإىإيإه الإرسإيل 

، يسكت قسإم مإنإىإم عإن وإذا االشإتإغإال، يدفنه اشتغل قسم منىم بنص  الخليفة عن االشتغال بدفن الرسيل 

ضإحإى  يشاركيا في تؤخير الدفن ليلتين مع قدرتىم على اإلنكار، يقدرتىم على الدفن، فإقإد تإيفإي الإرسإيل 

يسإط  االثنين، يبقي دين دفن ليلة الثالثاء ينىار الثالثاء حيث بييع أبي بكر رضي هللا عنه ثم دفن الإرسإيل 

. فإكإان ذلإك  جإمإاعإاً عإلإى الليل، ليلة األرب اء، أ  تؤخر الدفن ليلتين، يبييع أبي بإكإر قإبإل دفإن الإرسإيل 

 االشتغال بنص  الخليفة عن دفن الميت، ما يدل على عظم فرم نص  الخليفة...

يوكذا فدن الياج  على المسلمين عند عدم يجيد الحاكم الذ  يحكم باإلسالم "الخليفة" أن يإبإذلإيا الإيسإع  

في  يجاده، فىي الذ  يقيم الحديد الياجبة من ر  ال المين التي وي فرم عظيم فإيإه صإالح األمإة ياسإتإقإامإة 

 ِ َحدٌّ ُيْعَم ُ بِِ  ىِي اأْلَْرِض، َخنْينٌر أِلَْهنِ  «:  أمروا. أخرج ابن ماجه في سننه َعْن أَِبي ُوَرْيَرَ  َقاَل: َقاَل َرُسيُل هللا 

 ».اأْلَْرِض ِمْن أَْن ُيْمَطُروا أَْرَبِعيَن َصَباًحا

 .هلا هو الح  لمشاك  مصر وبالد المسلمين، ىيح  الخير ىي ا ويص  أثر هلا الخير إل  ربوع العالح 

لقد كنا نرق  األحداث ييحهننا ما نرى من دماء يدمار، يكان يحهننا أكإثإر أن األطإراف كإلإىإا سادساً:   

 تبحث عن الحل في كل مكان  ال في اإلسالم الذ  ت تقده يتصلي يتصيم يت بد هللا سبحانه!

وألااا ئ ارى حالً إئ ىي أن تنَب  األطران اظاح الخالىة، وألن تلك األطران كناانت تنانؤى بنانفنسن نا عنن  

اظاح الخالىة والعاملين ل ا، ىخشياا إن تندماا لإلصالي بين الفرينين بعرض اظاح الخالىة... خشياا أن ينكنون 

 .للك ادام ىي ال وام أو افخاً ىي رماد، ىآثراا الترقب وائبتعاد لع  هللا سبحاا  يحدث بعد للك أمرا

وذا وي الذ  من نا من التدخل، فرغم اتصاالتنا، فدن قاد  الفريقين غير مإقإبإلإيإن عإلإى الإخإالفإة يأوإلإىإا،  

يقليبىم يجلة من أن يذكريا الخالفة خشية استفهاه الغر  كما يقيلين، يمن كان وذا شؤنىم فإكإيإف نإدخإل فإي 

 يساطة أي صلص بينىم؟

 ننا على است داد لبذل اليسع في الصلص بينىما، يلكن بجم ىما على نظام الخالفة، فإدن عإلإمإنإا ذلإك مإن  

الفريقين، يأنىم مقبلين على تحكيم شرع هللا، يمست دين إلعالن الخالفة يرفع رايتىا، راية ال قا ، راية ال  لإه 

 ال هللا محمد رسيل هللا، فلن ندخر جىداً في ذلك، ينكين على است داد ألن نس ى بين الفريقين لإجإمإ إىإمإا عإلإى 

نظام ياحد، نظام الخالفة الراشد ، ينحن قادرين بدذن هللا على يضع األمر ميض ه، من حيث  جراءات  قإامإة 

الخالفة ياستقراروا يأمنىا يأمانىا، يعيد  مصر كنانة هللا في أرضه من جديد قيية بربىا عهيه  بدينىا، تقصإم 

 ظىر أعداء هللا، يتص ق كل من يريد شراً باإلسالم يالمسلمين يأول ذمتىم.

 ننا ندرك ما نقيل، ين نى ما نقيل، يمن ي رف حه  التحرير يماضيه يحاضره يإكإد ذلإك، يهللا بإ إد  

 ذلك ظىير...



 ٗٙ/ العدد  1ٕالصفحة  مختارات 

1ٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

وكذا يكين الصلص ياإلصالح، يعلى وذا النىج نسير، يل ل الفريقين ب د ما لقياهُ من عنت يشد ، يدركان  

أن الحل الصحيص لمشاكل األمة وي نظام الخالفة، نظام ر  ال المين األعلم ياألحكم بما يصلص عباده في الإدنإيإا 

ُكْاُتْح  يارخر ، يل ل ميافقة الفريقين على ذلك تكين سبباً في  عاد  التاريخ المجيد لىذه األمة التي قال هللا فيىا:

 ِ اِل َتؤُْمُروَن بِاْلَمْعُروِن َوَتْاَ ْوَن َعِن اْلُمْاَكِر َوُتْإِمُاوَن بِناهللع ٍة أُْخِرَجْت لِلاع ، يتإ إيد الإخإالفإة مإن جإديإد، َخْيَر أُمع

 في ه اإلسالم يأوله، ييذل الكفر يأوله، يينتشر الخير في ربيع ال الم، يما ذلك على هللا ب هيه.

يفي الختام فدنا ندرك أن أحدوم سيصفنا "أننا أناس يحلمين"، ييصفنا اخر "غر وإالء دينىإم"، ييصإفإنإا  

ثالث "أننا ن يش في غير وذا ال الم الذ  تتحكم فيه أمريكا يالغر "، ييختم رابإع بإالإقإيل " ن الإخإالفإة كإانإت 

 يانتىت يلن ت يد"...

نالِنَحناِت  يلكننا في اليقت نفسه ندرك أن هللا سبحانه يإقإيل:  ُ العنِلينَن آَمنُانوا ِمنْانُكنْح َوَعنِمنلُنوا الصع
َوَعنَد هللاع

َانع لَُ ْح ِديَاُ ُح العِلي ارْ  ُ ْح ىِي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََن العِليَن ِمْن َقْبلِِ ْح َولَُيَمكِّ نُ نْح ِمنْن َبنْعنِد َتطَ لََيْسَتْخلَِفاع لَاع   لَُ ْح َولَُيَبدِّ

يإقإيل  ، يأن الإرسإيل َخْوىِِ ْح أَْمًاا َيْعُبُدوَااِي َئ ُيْشِرُكوَن بِي َشْيًتا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َللَِك َىؤُولَتَِك ُهُح اْلَفناِسننُنونَ 

 ِ ِ  َمنا َشناَم «: فيما أخرجه أحمد يأبي دايد الطيالسي عن حذيفة بن اليمان، قال: قال َرُسيُل هللا  نُبنوع ُكْح ىِي الناُّ إِاع

ِ ، ىَ  ُبوع ُ أَْن َتُكوَن، ُثحع َيْرَىُعَ ا إَِلا َشاَم أَْن َيْرَىَعَ ا، ُثحع َتُكوُن ِخاَلَىٌة َعلَ  ِمْاَ اِج الاُّ ُ أَْن َتنُكنوَن، تَ هللاع
ُكوُن َما َشاَم هللاع

ُ أَْن َينُكنوَن، ُثنحع 
ا، َىَيُكوُن َمنا َشناَم هللاع ْرَىنُعنَ نا إَِلا َشناَم أَْن  َينُثحع َيْرَىُعَ ا إَِلا َشاَم أَْن َيْرَىَعَ ا، ُثحع َتُكوُن ُمْلًكا َعاّطً

ُ أَْن َتُكوَن، ُثحع َيْرَىُعَ ا إَِلا َشاَم أَْن َيْرَىَعن ًة، َىَتُكوُن َما َشاَم هللاع ، ُثنحع َتنُكنوُن ِخناَلَىنٌة َعنلَن  َ ناَيْرَىَعَ ا، ُثحع َتُكوُن َجْبِريع

ُبوع ِ   ».ِمْاَ اِج الاُّ

يكل عاقل ذ  ل ، يصاح  بصر يبصير  يدرك أن قيل أيلئك وي داحم يباطل، يال مإكإان لإه عإنإد  

ن   فإىإي الإحإق الإذ  يإكإين ال قالء، يأما قيل هللا سبحانه يقيل رسيله  ناَل ُ َىنؤَاع َىنَمناَلا َبنْعنَد اْلنَحنقِّ إِئع الطع

 .ُتْصَرىُونَ 

َ َمَ   يخاتمة الختام فدننا نرق  األيضاع ينتصل ما أمكننا بالفريقين، فل ل هللا يحدث ب د ذلك أمرا 
إِنع هللاع

َنْوا َوالعِليَن ُهْح ُمْحِسُاونَ  ًة َوَانْجنَعنلَنُ نُح  . العِليَن اتع َوُاِريُد أَْن َاُمنع َعلَ  العِليَن اْسُتْطِعفُوا ىِي اأْلَْرِض َوَاْجَعلَُ ْح أَتِمع

 .اْلَواِرثِينَ 

 َاِل َئ َيْعلَُمون ُ َغالٌِب َعلَ  أَْمِرِ  َولَِكنع أَْكَثَر الاع  .َوهللاع

 هـ   ٖ٘ٗٔمن محرح  ٔٔ

 ح ٗٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓالمواىق   



 ٗٙ/ العدد  1ٕالصفحة  مختارات 

1ٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 السإا :

 السالم عليكم يرحمة هللا يبركاته 

 أنا لست من الحه  يلكن عند  طل  من فضلكم.. 

 عندكم نظام ت ليمي يبرامص يغيروا مما قراته يأعجبني. 

أال ييجد منىاج متكامل لكل الصفيف لكل ال ليم الشرعية، يال لمية... ندرسىا في المنإاطإق الإمإحإرر   

في الشام مثال أي في أ  مكان فيه حرية ت ليم خاصة في وذه الظريف حيث فتص كل من يريد مدرسة خإاصإة 

 سياء أكان يحمل ودفا يفكرا أم ال يحمل... يال أدر  كيف سينشؤ وذا الجيل لىم يلنا هللا.

فكرت في طرح الفكر  على كل من لديه قدر  على كتابة منىاج ييغار على أيالده من أن يربيإه غإيإره  

 من كافة البلدان اإلسالمية ليكين منىاجا شامال.

يلكن خطر في بالي  ذا يجد عندكم منىاج فلماذا أضيع يقتا في المنىاج يألكمل مإا يصإلإتإم  لإيإه يلإي  

 بدأت من أقاربي يأحبابي يجهاكم هللا كل خير  ن أجبتم أم ال. 

 الجواب:

 يعليكم السالم يرحمة هللا يبركاته 

ن م، عندنا منىج ت ليم، يلكن يحتاج  لى من ييجد المدارس يالمدرسين لتدريسه، يوذا يحتاج  لى سلطة  

تقيم بتنفيذه على أساس أحكام الشرع، يت ترف به كشىاد  مدرسية بحيث يستطيع الإطإالإ   كإمإال الإمإراحإل 

الدراسية، يكل ذلك يحتاج  لى ديلة تحكم باإلسالم يتقر وذا المنىج فإي الإتإ إلإيإم، يوإذه السإلإطإة ارن غإيإر 

ميجيد ، فكيف تستطي ين تدريسه يأين؟ على كلٍّ،  ننا ن مل جادين إلقامة الديلة اإلسالمية، الخالفة الراشد ، 

 التي تطبق منىج الت ليم حس  أحكام الشرع بدذن هللا، يعسى أن يكين قريبا.

 يفي الختام، بارك هللا فيك على حرصك ياوتمامك. 

 جواب سإا : ه  يوجد عاد حزب التحرير ما   تعليح؟

  لى در  الشام

 أخوكح عطام بن خلي  أبو الرشتة

 
 هـٖ٘ٗٔمن محرح  ٕٓ

 ح ٖٕ/ٔٔ/ٖٕٔٓالمواىق 



 ٗٙ/ العدد  9ٕالصفحة  مختارات 

9ٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

، قإام استقباالً لشىر هللا الُمحّرم يتذكيرا لألمة اإلسالمية بالىجر  النبيية، وإجإر  الإرسإيل مإحإمإد  

حه  التحرير في  ندينيسيا بتنظيم ب م األنشطة يالف اليات يذلك عبر مسيرات طييإلإة يقإيافإل سإيإارات 

 تجي  الشيارع مصحيبة بالذكر. يقد ُنظمت وذه الف اليات في ب م المدن اإلندينيسية الرئيسية.

إن لإرسإيلإه   فإي األرم   ن الىجر  النبيية لحظة فاصلة ميه هللا فيىا بين الحق يالباطل عندما مك 

 يأعطاه القي  الحقيقية يالسلطة التي تجسدت في  قامة الديلة اإلسالمية األيلى في المدينة المنير .

 ن حه  التحرير 1  ندينيسيا يدعي األمة اإلسالمية جم اء فرداً فرداً لج ل شإىإر مإحإرم وإذا لإحإظإة  

تغييٍر للنظام الجاولي الحالي، النظام الرأسمالي ياستبدال النظام اإلسالمي به عبر  قإامإة الإديلإة اإلسإالمإيإة، 

 الخالفة اإلسالمية.

 هـٖ٘ٗٔاشاطات حزب التحرير / إادوايسيا ىي استنبا  ُمحّرح 

 من ىعاليات حزب التحرير

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير ىي إادوايسيا



 ٗٙ/ العدد  ٖٓالصفحة  مختارات 

ٖٓالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 "لمالا ك  هلا العدام لثور  الشناح؟"عقدت شابات حه  التحرير في تينس ندي  نسائية تحت عنيان  

في قاعة بمدينة سيسة، سلّطن فإيإىإا الضإيء عإلإى ثإير   ٖٕٔٓتشرين الثاني1نيفمبر  ٙٔيذلك ييم السبت 

الشام باعتباروا ذري  سنام الثيرات التي انطلقت ش لتىا من تينس فليبيا فمصر فاليمن يصإيال  لإى سإيريإا 

حيث تيّقدت ش لتىا يكانت األصدق ت بيًرا ياأليضص مطلًبا  ذ نادت بالكفيل القادر على االستجابة لإمإطإالإ  

 "األمة تريد خالىة من جديد".األمة المنتفضة 

كما تنايلت الندي  فضص المكائد يالدسائس التي يحيكىا الغر  إلجىام ثير  الشإام الإمإبإاركإة الإتإي  

 است صت عليىم يباتت تقم مضاج ىم.

 كما يجىت بالمناسبة رسائل أربع م بر : 

  لى الغر  أن ارتق  فدن غدا لناظره قري  - 

 ي لى حكام المسلمين الذين سلّميا أمتىم  لى أعدائىا - 

 ي لى المسلمين جمي ا أن ينفضيا عنىم ثي  االنىهام يالذل يأن ينتفضيا نصر  للحق - 

 ي لى أولنا في الشام أن ال يلجؤيا  ال ز يأن يياصليا دربىم وي ز وي ز. - 

كما تضمنت الندي  على م رم صير ي لقاء قصيد  ب نيان "لك المجد يا شإام"، يقإد تإفإاَعإل مإ إىإا  

 الحضير.

 من ىعاليات حزب التحرير

 توال: ادو  اساتية "لمالا ك  هلا العدام لثور  الشاح!"

 حزب التحرير / توال

 النسح الاساتي



 ٗٙ/ العدد  ٖٔالصفحة  مختارات 

ٖٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

)الن نجنر  عقد حه  التحرير1 يالية السيدان ندي  كبرى في مدينة الشياك بيالية القضارف ب إنإيان:  
، يذلك بمدرسة مص   بن عمير القرانية عق  صال  الجم ة، حضإروإا الابوية انطة تحّو  ىي حيا  األمة(

أئمة المساجد، يهعماء القبائل، ياألحها  يالجماعات، يمدراء المدارس بالمنطقة، كما أّمىا جمع غفيإر مإن 
 الناس.

 تحدث في الندي  كل من: 

1 األستاذ1 نصر الدين الحاجل الذ  تنايل في حديثه م اني الىجر  يالدريس المستفاد  منىا، يمإ إالإم ٔ 

 ، ييج  علينا سليكه، مترسمين خطاه عليه أفضل الصال  يأتم التسليم.الطريق الذ  سار عليه الحبي  

1 األستاذ1 سليمان الدسيسل الذ  أيضص في كلمته أن الىجر  النبيية كانت الحدث األوإم فإي تإاريإخ ٕ 

َد النبي  صرح أيل ديلة في اإلسالم، سار على نىجىا خلفاإه الراشإدين، يالإتإابإ إين لإىإم  األمة، يبىا شي 
بمساعد  ب م ال مالء المحسيبين على المسلمين، وذا الصإرح الإ إظإيإم،  -بدحسان حتى ودم الغر  الكافر 

فانفرط عقد األمة، يضاع كيانىا، يليال ال قيد  اإلسالمية الراسخة لذو  ريحىا. ينحن في ظإل وإذا الإياقإع 
السيء الذ  ي يشه المسلمين ال بد أن نترسم خطى النبي األعإظإم، بإؤن نسإ إى جإاديإن السإتإئإنإاف الإحإيإا  

 اإلسالمية، بدقامة الخالفة الراشد  على منىاج النبي .

يقد يجد الطرح الذ  قّدمه المتحدثان استحساناً يقبيالً من الحضير، يتؤييداً حاراً لما قيإل، مإطإالإبإيإن  
 بالمهيد من مثل وذه النديات القيمة حتى ت م الفائد .

 من ىعاليات حزب التحرير

 حو  ال جر  الابوية -حزب التحرير / وئية السودان يعند ادو  بمدياة الشواك 

 إبراهيح عثمان )أبو خلي (
 الااطق الرسمي لحزب التحرير

 ىي وئية السودان



 ٗٙ/ العدد  ٕٖالصفحة  مختارات 

ٕٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

تم بحمد هللا المىرجان الذ  دعا  ليه حـه  التحرير1 يالية األردن في المهار الجنيبي بمدينإة الإكإرك  

يالذ  كان ب نيان )كينيا أنصار هللا( يسط حشد غفير من أبناء المسلمين ضم يجإىإاء ينشإطإاء سإيإاسإيإيإن 

يحراكيين، حيث افتتص المىرجان بآيات من الذكر الحكيم ثم بكلمة ترحيبية ألقاوا األستاذ ييسف القطاينة أحد 

يجىاء المهار يمدينة الكرك، ثم ألقى الكابتن يحيد البطيش كلمة عبر فيىا عن حاجة األمة لإديلإة الإخإالفإة، 

كما يألقى د. عدنان الشمر  كلمة مدينة م ان في وذا المىرجان مذكرا بثير  الشام التي خرجت من المساجد 

 مطالبة بالخالفة اإلسالمية يكيف أن ديل ال الم تتآمر على وذه الثير  المباركة.

كما يألقى األستاذ أحمد السىارين كلمة مدينة الطفيلة أكد فيىا أنه يج  عإلإى الإحإراكإيإيإن فإي الإ إالإم  

اإلسالمي أن تكين لىم رإية ياضحة في التغيير مستند   لى اإلسإالم يحإده مسإتإنإكإرا أن يإنإتإىإل أحإد مإن 

 المسلمين رإيته من مبادئ بشرية كالرأسمالية يالديمقراطية.

يألقى األستاذ ممديح قطيشات رئيس المكت  اإلعالمي لحه  التحرير كلمة طال  فيىا المسلمين بإؤن  

يكينيا أنصارا ز سبحانه يت الى يلدينه، يبّين أّن حّل مشاكل األردن ال يكين  ال ب يدته جهءا أصإيإال مإن 

بالد الشام في ظل ديلة الخالفة اإلسالمية، ياختتم المىرجان بكلمة لألستاذ الشيخ س يد ال يايد  )أبي عإمإاد( 

 شكر فيىا رجال الكرك على حضيروم يتفاعلىم مع وذا المىرجان ياصفا الكرك بؤرم األطىار.

يب د وذا الفضل الكبير الذ  من  هللا به علينا في المهار الجنيبي بمدينة الكرك يتيجه حه  التحرير 1  

يالية األردن بجهيل الشكر لكل من أيد ياهر ييقع على البيان الترحيبي لمىرجاننا وذا سائال هللا عإه يجإل 

 أن يجهيىم خير الجهاء ييحتس  لىم ذلك في صحيفة أعمالىم.

 من ىعاليات حزب التحرير

 وئية األردن: الم رجان الخطابي "كواوا أاصار هللا" ىي الكرك

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير/ وئية األردن



 ٗٙ/ العدد  ٖٖالصفحة  مختارات 

ٖٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 

 

 

 الخبر: 

أنه لن يشارك في المإتمر الديلي  ال ب د مبادرات من نظام دمشإق يريسإيإا. يقإال » االئتالف«كرر   

لطالما قلنا  ننا نإيد بالكامل )عملية( جنيف لإكإنإنإا «خالد الصالص في  سطنبيل أمس  »االئتالف«الناطق باسم 

نرغ  في الذوا   لى جإنإيإف لإكإن عإلإى «يأضاف  ».نخشى  ن ذوبنا أال يكين نظام األسد جدياً في تطبيقه

 »الجميع التحلي بالجدية، يليس نظام األسد فحس  بل كذلك ريسيا. نريد أن يمارس الإريس ضإغإيطإاً قإييإة

 (.ٖٕٔٓ-ٔٔ-ٓٔالحيا  اللندنية ».)لم تتلق ب د دعي  من األمم المتحد «على دمشق. يقال: 

 

 التعليق:

يؤتي وذا التصريص ليكشف عن يجه الخيانة يال مالة السافر الئتالف م ارضة الإفإنإادق الإذ  صإنإ إتإه  

رأس الكفر أمريكا على يد سفير اإلجرام ريبرت فيرد، الذ  كثف من لقاءاته بكرهايات م ارضة الفنادق في 

 سطنبيل يجنيف يسياوما، بل يلم يستص من استدعاء رف ت األسد صاح  سرايإا الإدفإاع سإيإئإة الإذكإر  لإى 

 جنيف، يالتقائه بقدر  جميل لمحايلة تسييقه بصفته من الهعامات السياسية القادمة في مرحلة ما ب د األسد...

(: " ذا ٖٕٔٓ-ٓٔ-ٕٗيقد نقل مطيع البطين قيل فيرد لمن التقى بىم من الم ارضة في اسطنبيل )في  

لم تذوبيا  لى جنيف فسنغلق الحديد كاملة". يكان سفير اإلجرام األمريكي جيفر  فيلتمان سبق فيرد بتحذيره 

ثيار الشام من أن البديل عن الحل )األمريكي( السياسي في جنيف وي التمديد لبشار. كما تهامنت وذه المياقف 

، بإؤن قإيإادات ٖٕٔٓ-ٔٔ-8مع تسريبات صحيفة النييييرك تايمه، الناطقة شبه الرسمية للبيت األسيد، فإي 

 باره  في الم ارضة يالمياال  على حد سياء يرين أن الحل األقل سيءا يكمن في التمديد لألسد!!

يوذا الناطق باسم االئتالف يريد للغّفل أن يصدقيا هعم ال فة يالطىار ، يأن االئإتإالف حإريإص عإلإى  

مصلحة الثير  فقط لي أن "نظام األسد" أبدى شيئا من الجدية مطالبا الريس )الإرحإمإاء الشإفإقإاء، يالإذيإن لإم 

يقبليا الرياية المفبركة بؤن بشار )الراعي الحنين( است مل السالح الكيماي  ضد أولنا في الغيطة( بممإارسإة 

 ضغط على بشار ليقدم مبادر  جدية!!

 يوذا كله خير على خير 

لقد أصبحت حقيقة التآمر األمريكي، يأدياته المنفذ  من كرهايات الفنادق الذين تريج لىم أمريكا، علإى  

ثير  الشام ياضحة كالشمس في راب ة النىار. يما علينا  ال أن نثق بيعد ربنا ي ننا على يقين بؤن النصر وإي 

، يأنه سبحإانإه سإيإكإفإيإنإا مإكإر الإمإجإرمإيإن، يعإلإى َوَما الاصر إِئع ِمْن ِعاِد هللامن عند هللا يحده ال سياه 

المخديعين يالمتيومين بيعيد أمريكا الكاذبة أن يصحيا من غفلتىم، فنحن قيم، كما قال أمير المإمنين عمإر 

 بن الخطا  رضي هللا عنه "أعهنا هللا باإلسالم فدن ابتغينا ال ه  بغيره أذلنا هللا".

 ْالُِو َير ُب َواْلَعَم ُ الصع يِّ َ  َىلِلعِ  اْلِعزع ُ َجِميعاً إِلَْيِ  َيْصَعُد اْلَكلُِح الطع َتاِت َىعُ َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزع يِّ ُ  َوالعِليَن َيْمُكُروَن السع

 لَُ ْح َعَلاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أُْولَتَِك ُهَو َيُبورُ 

 خبر يت ليق

 ااكشَن المكُر األمريكيُّ ىليَل لخاتٍن وئ مدٍع الج الُة من علر

 كتب  إللاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
 عثمان بخاش / مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 



 ٗٙ/ العدد  ٖٗالصفحة  مختارات 
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الاظاح السودااي يواىق طمايا عل  ىص  أبيي عن 

 السودان:

بهيإار   1ٔٓ1ٕٖٕٕٓٔقام عمر البشير رئيس السيدان في 

جني  السيدان الذ  اعترف بانفصاله عن السإيدان يذلإك 

إلجراء محادثات حيل منطقة أبيي التإي يإطإالإ  الإجإنإي  

بضمىا  ليه عن طريق  جراء استفتاء فيه يحصر االستفتاء 

في قبيلة الدينكا الميالية للجني . يقد ذكر عمر البشيإر أن 

السيدان سيقيم بكل ما في يس ه إليجاد حليل لكل المسائل 

ال القة. أ  أن الرئيس السيداني يبد  است داده للتخلي عإن 

منطقة أبيي ب د  جراء االستفتاء عليىا كما ف ل في جإنإي  

السيدان عندما قبل بدجراء استفتاء فيه على االنفصال الذ  

تحقق ف ليا قبل سإنإتإيإن، يكإان نإظإام عإمإر الإبإشإيإر أيل 

الم ترفين بىذا االنفصال يحضر حإفإل  عإالن االنإفإصإال 

محتفيا به كمن يحتفي ييحتفل بتجهئة جسإمإه بإدين يعإي 

ي دراك. يال يستب د أن يكين من الحاضرين ب د انإفإصإال 

منطقة أبيي يالمحتفلين بذلك. يستسجل كإتإ  الإتإاريإخ فإي 

المستقبل كيف أن رئيسا في السيدان قام ياحتإفإل بإتإجإهئإة 

بالده ي عطائىا للكفار ليسيطريا علإيإىإا ييإمإنإ إيا انإتإشإار 

اإلسالم فيىا ييسرقيا ثرياتىا ييحرم ش به منىا تماما كإمإا 

سجلت كت  التاريخ خيانة أبإي رغإال عإنإد الإ إر  يابإن 

ال لقمي على عىد ال باسيين. يسيف ال ت في كت  التإاريإخ 

من المسإيلية الذين يافإقإيا عإمإر الإبإشإيإر يسإاريا مإ إه 

يأيديه في خياناته.  ال أن وذه الكت  ستفتإص صإفإحإة نإقإيإة 

بيضاء لحه  التحرير الإذ  حإذر مإن ذلإك يأنإكإره، بإل 

يقف في يجه وذه الخيانات يكشفىا يحرم األمة ضإدوإا 

يضد مرتكبيىا يقد أيذ  شبابه في سبإيإل ذلإك يلإكإنإه لإم 

 يتهحهح عن ميقفه.

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

قطر ت در مليارات الدوئرات عل  مشاري  ئ يستفيد ما ا 

 سوى أعدام األمة:

كشف اإلعالن عن دخيل ابنة أمير قطإر السإابإق يشإقإيإقإة 

األمير الحالي في قائإمإة )ارت ديإغإيإي بإاير( أقإيى مإائإة 

شخصية م نية بما يسمى بإالإفإن كشإف وإذا اإلعإالن عإن 

حجم األميال الطائلة التي تبذروا األسر  الحاكمة في قإطإر 

 على أمير تافىة ال تستفيد منىا األمة بشيء.

فمن أجل دخيل األمير  القطرية في وذه القائمة أنفقت وإذه 

األمير  عشرات الماليين من الديالرات في شراء لإيحإات 

فنية يما يت لق بىا من بناء متاحف يشراء مستلإهمإات لإىإا 

 ليس لىا أ  قيمة شرعية.

يُتقدر صحيفة الغارديان البريطانية بؤن الإ إائإلإة الإقإطإريإة 

( مليين جنيه استرليني )قرابإة ٓٓٙالمالكة ُتنفق أكثر من )

المليار ديالر أميركي( سنيياً في  طار س ي قإطإر إلنشإاء 

 متاحف في صحرائىا.

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

أعداد أصحاب المليارات وثروات ح تزداد وأعداد الفنرام 

 ىي تزايد:

نشرت فإرانإس بإرس دراسإة مشإتإركإة  1ٔٔ11ٖٕٔٓفي 

صادر  عن الإمإصإرف السإييسإر  يإي بإي  س يمإركإه 

أبحاث ييلث  كإس فإي وإينإغ كإينإغ بإؤن عإدد أصإحإا  

 لى  ٖٕٔٓالمليارات بالديالر في ال الم قد يصل في ال ام 

مستيى قياسي يسجل ارتفاعا في اسيا، حيث يصل عددوم 

% ٖٔ%. يهادت ثرياتىم بإنإسإبإة ٖ,٘بنسبة  1ٕٓٔ لى 

ترليين ديالر أ  ثالثإة أضإ إاف عإمإا كإانإت  ٘,ٙفبلغت 

ملإيإارديإرا. فإىإذا  8ٔٓحيث كان عددوم  9ٕٓٓعليه عام 

يتياهى مع اهدياد حاالت الإفإقإر يالإحإرمإان يالإجإيع فإي 

ال الم، فتتكإدس األمإيال فإي خإهائإن يحسإابإات األثإريإاء 

يتتإدايل بإيإنإىإم فإي الإبإيرصإات يالإبإنإيك يتإىإر   لإى 

المالذات ارمنة من دين أن تصل  لى أيإد  عإامإة الإنإاس 

الذين يهدادين فقرا يتهداد نسبة الجيع يتتفشى األمإرام 

بينىم من سيء التغذية يال يجدين مالذا يقيىم البرد يالحإرل 

فقد صرح مإخرا ريبرت بير منسإق شإإين الإمإسإاعإدات 

مإلإيإين شإخإص  ٔٔاإلنسانية في األمم المتحد  بؤن ونإاك 

على شفا الميت جيعا في منطقة الساحل األفريقإي يأكإثإر 

مليين جائع في أفريقيا جني  الصحراء يخمإسإة  ٕٓٓمن 

ماليين طفل ي انين من سيء التغذية. يأضإاف: أن الإ إالإم 

مإلإيإار ديالر إلنإقإاذوإم. لإكإن األمإم  1,ٔفي حاجإة  لإى 

% مإن وإذا الإمإبإلإغ. ٖٙالمتحد  لم تستطع أن تجمع سيى 

فيما تشير تقارير  لى أن ال الإم يإىإدر نصإف  نإتإاجإه مإن 

 الط ام الجيد في المهابل نتيجة ل دم الحاجة الهائد  لديه.

يمن جان  اخر تإكد منظمة األغإذيإة يالإهراعإة "الإفإاي"  

التاب ة لألمم المتحد  أن سيء التغذيإة الإنإاتإج عإن الإنإقإص 

مليين شخص. يأن  8ٓٓالمهمن في الغذاء يصي  حيالي 

ماليين طفل يلقين حتفىم نتيجة الإجإيع. يكإل ذلإك مإن  ٙ

نتائج تطبيق النظام الرأسمالي في ال إالإم الإذ  يإيجإد وإذه 

الىي  بين الناس، يوي الذ  يسمص لهمر  مإ إيإنإة بإالإكإسإ  

الفاحش بؤية يسيلة يلي على حسا  عامإة الإنإاس يوإي ال 
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يإمن بفكر  يجي  تيهيع الثريات على الإنإاس، يتإمإكإيإن 

كل فرد من الحصيل عإلإى الإمإال. يالإجإديإر بإالإذكإر أن 

أصحا  الشركات الكبرى في البالد الغربية يلجإؤين دائإمإا 

 لى التقليل من عدد ال مإال يالإمإيظإفإيإن يهيإاد  األعإمإال 

على البقية المتبقية منىم من دين هياد  في أجإيروإم يذلإك 

فإي خإطإإي  مإإن أصإإحإا  رإيس األمإإيال لإإلإتإإقإلإإيإل مإإن 

مصاريفىم يال مل على هياد  أرباحىم. فال مإل الإذ  كإان 

يقيم به خمسة أشخاص حمليه على شخصين. يلىذا يإطإرد 

الكثير من أعمالىم فتهداد نسبة البطالة يتقل القي  الشرائإيإة 

لدى الناس ل دم تيفر المال لديىم، يعإلإى  ثإر ذلإك تإهداد 

االضطرابات النفسية يتتفجر المشاكل االجتماعية يتإتإفإكإك 

 األسر ييتشرد األيالد يتهداد نسبة الجريمة.

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

إردوغان ياتند ائتحاد األوروبي لعدح قبو  تركيا رغح 

 قبول ا بنيم :

أثإإنإاء هيإارتإه لإبإيلإنإدا صإرح رئإيإإس  1ٔٔ18ٖٕٔٓفإي 

اليهراء التركي  رديغان منتقدا سياسة االتإحإاد األيريبإي 

بسب  عدم قبيله عضيية تركيا في وذا االتحاد فقال: "لإقإد 

فإي مإثإل وإذا  9٘ٓٔيضع أساس اليحد  األيريبية عإام 

الييم، يعندما أعلإن عإن تشإكإيإل الإمإجإمإيعإة األيريبإيإة 

على عإىإد  9٘9ٔقامت تركيا عام  9٘8ٔاالقتصادية عام 

مندريس يقدمت طل  ال ضيية لىذه المجإمإيعإة. فإقإد بإدأ 

وذا األمر بتشكيل اتحاد الحديد يالصل  يمن ثم تحيل  لإى 

المجميعة األيريبية االقتصادية، يمن ثم تحيل  لى اتإحإاد 

يق نإا اتإفإاقإيإة أنإقإر   9ٖٙٔاجتماعي يسياسي. يفي عام 

التي تشكل اإلطار الحقيقي لل القات المشإتإركإة. مإن ذلإك 

سنة، يال ييجإد بإلإد عضإي  ٓ٘الحين  لى ييمنا وذا مرت 

 سنة على البا .  ٓ٘في االتحاد األيريبي ج ليه ينتظر 

 ن عضيية االتحاد األيريبي بإالإنإسإبإة لإبإلإدنإا وإي خإيإار 

استراتيجي، ي ن اوتماماتنا خاصة يمصإالإحإنإا عإامإة وإي 

مشتركة مع أيريبا، يننظر  لى مسإتإقإبإل مشإتإرك مإ إىإا، 

فندافع عن القيم ال المية مثل الديمقراطية يحإقإيق اإلنسإان 

يسياد  القانين". يقال: " ن كين ش   تركيا ش ًبا مسإلإًمإا 

ليس بمانع أن تكين تركيا عضيا فإي االتإحإاد األيريبإي. 

 ننا ن رف تإاريإخ أيريبإا  نإىإا كإانإت مسإرحإا لإلإصإراع 

الدمي  الديني يالمذوبي مثل الشرق األيسإط حإالإيإا، ي ن 

الحري  القيمية التي اندل ت فإي أيريبإا أدت  لإى مإقإتإل 

الماليين منىم". يقإال: " ن عضإييإة تإركإيإا الإكإامإلإة فإي 

االتحاد األيريبي ستإكإين خإطإي  قإييإة جإدا لإلإسإالم فإي 

الإإمإإنإإطإإقإإة يسإإيإإحإإقإإق فإإائإإد  كإإبإإرى فإإي مإإيضإإيع اتإإفإإاق 

الحضارات يفإي مإيضإيع  هالإة األفإكإار الإمإسإبإقإة عإن 

ارخر، يلكننا ارن ندفع ثمن الصإراع بإيإن الإحإضإارات". 

فدرديغان يإكد بىذه التصريحات عإلإى مإدى 

تمسكه بالقيم الغربية يحضارتىإا يمإفإاوإيإمإىإا 

يأنه ي مل على ج ل تركيا جهءا مإن الإغإر  

متناسيا م نى كين الش   التركي ش ًبا مسلًمإا 

يج  أن يتمسك بقيمه اإلسالمية يبحضارته اإلسالمية يأن 

يتيحد مع البالد اإلسالمية في ظإل ديلإة  سإالمإيإة ياحإد  

 تطبق اإلسالم كما كانت على عىد أجداده ال ثمانيين.

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

أمريكا تستخدح األطبام وعلمام الافل ىي تعليب 

 المسلمين ىي المعتنالت:

نشرت يكالإة يإي بإي ا  يغإيإروإا مإن  1ٔٔ1ٖٕٗٔٓفي 

يسائل اإلعالم تقرير الم ىد الطبي يمإإسإسإات الإمإجإتإمإع 

المفتيح التابع لجام ة كيليمبيا األمريإكإيإة الإذ  اسإتإغإرق 

 عداده سنتين "اتىم األطباء يعلماء الإنإفإس الإ إامإلإيإن فإي 

الجيش األمريكي بإانإتإىإاك الإقإياعإد األخإالقإيإة لإمإىإنإتإىإم 

بإمإإيجإإ  تإإ إإلإإيإإمإإات صإادر  عإإن يهار  الإإدفإإاع ييكإإالإإة 

المخابرات األمريكإيإة مإن خإالل الإمإشإاركإة فإي تإ إذيإ  

المشتبه بىم بتإىإمإة اإلروإا  ي سإاء  مإ إامإلإتإىإم". يذكإر 

التقرير أن "تياطإ األطباء يعلماء النفس بدأ فإي السإجإين 

األمريكية في أفغانستان يخليج غيانتانامي بإكإيبإا يمإراكإه 

االحتجاه التاب ة ليكالة المخابرات األمريكية ب د وإجإمإات 

في الياليات المتحد ". يذكر أحد  ٕٔٓٓأيليل1سبتمبر  ٔٔ

المشاركين في  عإداد الإتإقإريإر: "أن الإتإقإريإر كشإف عإن 

الت ذي  يسيء الم املة فإي مإ إتإقإل غإيانإتإانإامإي يأمإاكإن 

 أخرى في المجتمع الطبي".

يقبل عد  سنيات كشف عن أنياع الت ذي  األمإريإكإيإة فإي 

سإجإإن أبإإي غإإريإ  بإالإإ إإراق يكإإذلإك فإي سإجإإن بإإاغإإرام 

بؤفغانستان مما يدل على أن الت ذي  للم تقإلإيإن يلإألإسإرى 

لدى األمريكيين ممنىج يمغطى بإغإطإاء قإانإينإي تإمإارسإه 

يهار  الدفاع يالمخابرات المإسستان الحكيميتان كما كإان 

على عىد الناهية يالفاشية. يلإذلإك يرد فإي الإتإقإريإر "أن 

يهار  الدفاع ييكالة المخابرات "سي ا   يه" غيرتا فإ إال 

الم ايير األخالقية األساسية لتسىيل مشاركة ال إامإلإيإن فإي 

مجال الصحة فإي  سإاء  مإ إامإلإة الإمإ إتإقإلإيإن، يأن وإذه 

الممارسات ما هالت مستمر ". فكل ذلإك يإثإبإت أن ادعإاء 

أميركا بالحفاظ على حقيق اإلنسان ادعإاء غإيإر صإحإيإص، 

ييظىر أن حقيق اإلنسان لدى األمريكيين  نما وإي عإبإار  

عن ش ار تستخدمه ضد أعدائىا كمإا فإ إلإت ضإد االتإحإاد 

السيفياتي يكذلك ضد الصين، يلكن ال تطبقه على نإفإسإىإا 

يليست م نية به  ال  ذا حصلت فضيحة فتقيم يتبرر ذلإك. 

يوذا ما تف له في قضية التجسس حيث تنتىك وذه الإحإقإيق 

بإإذريإإ إإة " حإإبإإاط األعإإمإإال اإلروإإابإإيإإة" كإإمإإا ذكإإر يهيإإر 



 ٗٙ/ العدد  ٖٙالصفحة  مختارات 

ٖٙالصفحة  هـٖ٘ٗٔصفر /  ٗٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

خارجيتىا جين كير . يلكنىا لم تستطإع أن 

تبرر تجسسىا على مستإشإار  ألإمإانإيإا لإمإد  

عشر سنين يال على غيروا من المسإإيلإيإن 

األيريبيين  ال أن يإقإيل كإيإر  أن أعإمإال 

 التجسس تجايهت المقبيل.

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

بريطاايا: ىص  طالبين مسلمين بعد أن رىطا حلق 

 لحيتي ما

قررت مدرسة مينت كإارمإل الإثإانإييإة لإلإريم الإكإاثإيلإيإك 

بمدينة أكرينغتين فصل طالبين مسلمين بالغين مإن الإ إمإر 

عاما ب د أن رفضا حلق لحيتيىما. يقال مجلس مقاط ة  ٗٔ

النكشاير بؤن المدرسة قد أرسلت الطالبين الإمإسإلإمإيإن  لإى 

منهليىما، يلكن بدمكانىما ال يد   ليىا مجدًدا ب د أن يإحإلإقإا 

لحيتيىما. يقد رفم الطالبان أن يحلقا لحيتيىما، قائلإيإن أن 

ذلك جهء من  يمانىم بؤن الدين اإلسإالمإي يإحإرم حإلإقإىإا. 

يكانت المدرسة قد يض ت الطالبين في األسبيع الإمإاضإي 

في "الحجه" بسب  ما اعتبرته "فشلىما في االمتثال لقياعإد 

المدرسة المت لقة بالمظىر". يقالت الإمإدرسإة أن الإطإال  

يج  أن يكينيا حالقين لحاوم يأنه قد تإم  خإطإار الإطإال  

يأيلياء األمير بذلك قبل بدء ال ام الدراسي. يقال يالد أحد 

الطال ، يالذ  لم يرغ  في الكشف عن اسمه، لشبكة بإي 

بي سي ارسييية أنه تلقى اتصااًل من مدير  الإمإدرسإة يإيم 

الثالثاء يقالت لإه أنإىإا قإد أرسإلإت ابإنإه لإلإمإنإهل. يكإان 

الطالبان جهًءا من مجميعة من الطال  الذين طلبت مإنإىإم 

 هالة الش ر من يجيوىم في حهيران1يينيي الماضي. يقال 

طال  مسلم ثالث تم من ه أيًضا من الدخإيل  لإى الإفإصإيل 

الدراسية: "لم يكن لد  لحية، لذلك فقد صدمإت عإنإدمإا تإم 

نقلي من صفي". يأضاف "لقد كان لي شار  منذ أن كإان 

سنيات، يلم يكن لد  أ  سالف لكن الم لم قال  ٓٔعمر  

أن لد  لحية، يأجبرني على حلقه أي الذوا   لإى مإدرسإة 

أخرى". يقد امتثل اليلد للطل ،  ال أن يالده قال أنه ينبغي 

للمدرسة "تغيير قإيانإيإنإىإا"، مضإيإفإا "وإنإاك الإكإثإيإر مإن 

المسلمين الذين يإ إيإشإين بإالإقإر  مإن الإمإدرسإة يكإذلإك 

النصارى، يوناك الكثير من ارباء الذين يش إرين بإالإقإلإق 

حيل وذا الميضيع". يذكر أن الطال  المسلميإن يإبإلإغإين 

 1٘ٓحيالي ثلث مجميع طال  المدرسإة الإبإالإغ عإددوإم 

طالًبا. يأضاف "يعندما تنشؤ الخالفات، فدننا نبذل قصارى 

جىدنا للت امل يالتفاوم م ىم بطريقة م قيلة، يعلإى حإلإىإا 

بشكل يرضي الجميع  ذا كإان ذلإك مإمإكإًنإا" يأضإاف أن 

المدرسة كثيًرا ما تذكر الطال  يارباء بالقياعد الإمإتإ إلإقإة 

 بالمظىر. ]المصدر بي بي سي نييه[ 

 

تباي شبكة  BRICSمجموعة الدو  ائقتصادية الكبرى 

إاترات جديد  لتجاب شبكة التجسل التابعة لالستخبارات 

 األمريكية:

شارفت الديل الصناعية الكبرى على االنإتإىإاء مإن يضإع 

شبكة  نترنت حديثة تتجايه الياليات المتحد  يذلك لحمإايإة 

حإكإإيمإاتإإىإا يمإياطإإنإيإإىإا مإن الإتإإجإسإإس مإإن قإإبإل يكإالإإة 

 االستخبارات األمريكية.

تب ا لكشف تجسس اليكالة على واتف المستشار  األلمإانإيإة 

مليار مكالمة  ٕٗٔميركل،  ضافة للم ليمات المسجلة عن 

يإيمإا بإدايإة وإذا الإ إام، بإدأت  ٖٓتلإفإينإيإة خإالل فإتإر  

التداعيات ضد اليكالة تتسارع، حإيإث أيشإكإت الإبإراهيإل 

على االنتىاء من مد خط تحت بحر  من األلياف يمتد عبر 

ريسيا يالبراهيل يالصين يالىند يجني  أفريقيإا، يحسإ  

التصريحات الىندية فدن المشريع سيخلق "شبكة خالية مإن 

التنصت األمريكي"، ييمّكن قانينياً شإبإكإات مإثإل جإيجإل 

يياوي يفيسبيك من تخهين الم ليمات المحليإة بإ إيإداً عإن 

أعين يكالة االستخبارات األمريكية، ييإكد ميقع ياشنإطإن 

بليغ "أن الديل الصناعية تلك لإديإىإا الإقإدر  عإلإى الإقإيإام 

بذلك، حيث  ن كل ديلة من تلك الديل ت تإبإر فإي مصإاف 

الكبإرى، فإالصإيإن تإحإتإل الإمإركإه  ٕ٘الديل الصناعية الـ

الثاني يالىند الثالث يريسإيإا السإادس يالإبإراهيإل السإابإع 

 بينما جني  أفريقيا تحتل المركه الخامس يال شرين".

يفي الإمإقإابإل بإ إم الإخإبإراء، يإ إتإقإدين أن تإؤثإيإر وإذا 

المشريع على اليكالة سيكين ضئيال ألنإىإا تإمإلإك كإيابإل 

ألياف تحت البحر منذ فتر  الحر  الإبإارد ، فإي حإيإن أن 

خبراء اخرين أكثر  يجابية، يمنإىإم مإايإكإل ديفإمإان الإذ  

صرح بؤن "أ  بديل سيكين  يجابيا، يأن تإ إدد الإخإيإارات 

يسير نحي األفضل بالرغم من أن ال أحد يستطيع التؤكيد  ن 

كانت الشبكة الجديد  ستكين امنة مإن الإىإجإيم األمإريإكإي 

المضاد يقادر  على حماية حقيق المستخدمين بما في ذلإك 

م ليماتىم السرية يحرية الإيصإيل لإمإصإادروإم بإفإ إالإيإة 

 أكثر".

الجدير ذكره أن مشريع الديل الصناعية قيد التطييإر مإنإذ 

أشىر، يذلك قبل اعترافات  ديارد سنيدن علإى الإمإأل فإي 

 شىر حهيران الماضي.
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 :9تتمة صفحة 

 حكومة عوامي وحزب الشعب = الموت للاال

 تتمات

 :ٓٔتتمة صفحة 

 تلفيق قطية جااتية إللدر الدياون حام  رسالة الحزب إل  حكاح روسيا!

 المكتب اإلعالمي المركزي

 لحزب التحرير

 أما دعوتاا إل  الطباط المخلصين ىي الجيش ى ي كما يلي: 

قيميا بياجبكم كمسلمين، فدقامة ديلة الخالفة ياج  على جميع المسلمين، فما بالكم يأنتإم تإمإلإكإين  -ٔ 

 القي  المادية القادر  على اإلطاحة بىذا النظام الكافر؟!

ِبّريا بؤيمانكم التي أقسمتميوا لحماية الش   يالبالد، فدلى متى ستظلين حما  لنإظإام حإكإم عإيامإي  -ٕ 

 ؟يحه  الش  ، يكم من الناس يج  أن يقتليا قبل أن تستجيبيا لنداء هللا سبحانه يت الى يرسيله 

كينيا كما كان األنصار، يانصريا  قامة ديلة الخالفة الثانية. فاألنصار وم من نصإريا رسإيل هللا  -ٖ 

  م. فدن كنتم أنصار الإديلإة 9ٕٗٔوـ1 ٕٖٗٔإلقامة أيل ديلة  سالمية في المدينة، التي استمرت لغاية عام

اإلسالمية الثانية، فدن هللا سبحانه يت الى سيجهيكم بدذنه خيراً كما جاهى األنصار األيائل رضإي هللا عإنإىإم. 

لذلك أطيحيا بحكيمة الشيخة حسينة فيراً، يانقليا السلطة لحه  التحرير إلقامة ديلة الخالفة، فالإخإالفإة وإي 

 التي ستقدمىم  لى ال دالة، يلن تقيم بمحاكمات صيرية على جريمة حرس الحديد التي قامت بىا حسينة.

 ُْسوِ  إَِلا َدَعاُكْح لَِما ُيْحيِيُكح ِ َولِلرع َ ا العِليَن آَمُاوا اْسَتِجيُبوا هلِلع  [ ٕٗ]األنفال: يا أَيُّ

 هـ                                                                              حزب التحرير  ٖ٘ٗٔمن محرح  ٕٔ

 ح                                                                           وئية باغالدش  ٘ٔ/ٔٔ/ٖٕٔٓالمواىق 

لقد أصبص ياضحا يضيح الشمس في راب ة النىار أن السلطات الريسية تنشر ثقافة الكإره تإجإاه أبإنإاء  

 يخاصة حملة الدعي  الذين يؤمرين بالم ريف يينىين عن المنكر. أمة محمد 

لقد قامت السلطات في الكرملين بسياسة عشيائية تجاه ش بىا يعجهت عن ضبط أميروا، يعند اتضاح  

 عجهوا لجؤت الستخدام القي  على مبدأ الحق لألقيى يالقي  يؤكل الض يف.

  ننا نبشر كل المسلمين في ريسيا االتحادية يخاصة حملة الدعي  اإلسالمية بيعد هللا ت الى: 

 ح ىِي األَْرِض َكَما اْسَتْخلََن العِلي ُ الَِحاِت لََيْسَتْخلَِفاع ُ العِليَن آَمُاوا ِماُكْح َوَعِملُوا الصع ِمن َقْبلِِ ْح َن َوَعَد هللاع

ن َبْعِد َخْوىِِ ْح أَْمًاا َيْعُبُدوَااِي ئ ُ ح مِّ لَاع َانع لَُ ْح ِديَاُ ُح العِلي اْرَتَط  لَُ ْح َولَُيَبدِّ ْشِرُكوَن بِي َشْيًتا َوَمن َكَفَر  يُ َولَُيَمكِّ

 [ ٘٘]النير: ارية  َبْعَد َللَِك َىؤُْولَتَِك ُهُح اْلَفاِسنُونَ 
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كما أن الياليات المتحد  األميركية قامت بتنصي  حكام خينة في ال راق ب د احتالله فدنىا ارن تإبإحإث  

عن بديل ل ميلىا بشار األسد في سيريا،  ال أنىا لم تجد حتى وذا الييم من يحل محله،  ذ  ن ودف أميركا وإي 

 بقاء بشار في الحكم حتى ميعد االنتخابات القادمة. يوي تريد  شراك كل مإن  يإران يالإ إراق يتإركإيإا فإي 

مخططىا المشإم يالقذر وذا. يالهيارات المكثفة في األسابيع الماضية بين ياشنطن يبغداد يطىران يأنقر  لىا 

 صلة بىذا الميضيع.

 ننا في المكت  اإلعالمي لحه  التحرير في يالية تركيا نحذر الحكيمة التركية ييهير الخارجية أحمد  

دايد أيغلي من وذا المخطط القذر مقدمين لىما نصيحة نبغي بىا يجه هللا ت الى. فدن كنتم تخشين هللا تإ إالإى 

مثقال ذر  فال تدعيا ثير  الش   السير  التي سقتىا دماء المسلإمإيإن الإهكإيإة تإذوإ  سإًدى مإن خإالل وإذا 

المخطط القذر، ي ن كنتم تحترمين يلي قليال الش   السير ، يأنكم كما تقيلين تطإ إمإين جإائإ إه يتإكإسإين 

عاريه، يتحترمين أيضا ثيرته المباركة، فال تلىثيا  ذن يراء وذا المخطط القذر، فتصافحيا الحإكإام الإخإينإة 

إليران يال راق الذين يخدمين الياليات المتحد  األميركية في احتاللىا لل راق، ي ن كنتم تإتإيكإلإين عإلإى هللا 

إِئع العنِلينَن حق التيكل يتثقين بنصره ف ليكم أن تخشيه حق الخشية يحده يال تخشيا الكفار أبدا. قال ت الى: 

 [.ٓ٘ٔ]البقر   َظلَُموْا ِمْاُ ْح َىالَ َتْخَشْوُهْح َواْخَشْواِي َوألُتِحع اِْعَمتِي َعلَْيُكْح َولََعلعُكْح َتْ َتُدون

 

 :ٔٔتتمة صفحة 

 "تجّسل الوئيات المتحد "

 الااطق الرسمي لحزب التحرير/ إادوايسيا

 محمد إسماعي  يوسااطو 

 تتمات

لثبيت كينىا محطة تجسس للياليات المتحد  على الحكيمة اإلندينيسية يالش إ  اإلنإدينإيإسإي. كإمإا أنإه مإن 

المإكد كذلك أن مبنى السفار  سيكين يسيلة لفرم المهيد من الىيمنة األمريكية على  ندينيسيا خصيصاً فإي 

المجاالت السياسية ياالقتصادية. حيث  ن أ  صير ، يكل صير ، من صير اإلمبريالية تلحق الضإرر بإىإذا 

 البلد يبش به.

يطال  الحكيمة اإلندينيسية بدلغاء رخصة البناء الممنيحة لسإفإار  الإياليإات الإمإتإحإد  ي غإالقإىإا.  -ٕ 

ييج  تنفيذ وذه السياسة لكي تثبت الحكيمة اإلندينيسية أنىا تدافع بالف ل عن أمن البالد يسيادتإىإا. يبإخإالف 

 ذلك، سيكين ذلك برواناً على خضيع حكيمة  ندينيسيا للياليات المتحد ، أكثر البلدان اإلمبريالية ساِدّيًة.

يدعي المسلمين  لى التحرك م اً لرفم مشريع السفار  األميركية الذ  يجل  منكراً عظيماً يالدفاع  -ٖ 

عن سياد  البالد اإلسالمية. كما أننا ندعي الش    لى ال مل يالكفاح م اً إلعاد   قامة ديلة الخالفة اإلسالمإيإة. 

يليكن الجميع على يقين من أن الخالفة، يالخالفة يحدوا، وي القادر  على تحقيق الس اد  لجميع الناس )رحمًة 

لل المين( كما يعد هللا سبحانه يت الى. كما أن الخالفة يحدوا وي القادر  على حمإايإة كإرامإة يسإيإاد  الإبإالد 

 اإلسالمية يمن ضمنىا  ندينيسيا،  ن شاء هللا. حسبنا هللا ين م اليكيل، ن م الميلى ين م النصير.

 :٘ٔتتمة صفحة 

 الخطؤ اللي ارتكبتمو  أمل بالعراق ئ ترتكبو  اليوح ىي سوريا...

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير ىي وئية تركيا 
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 ابل  عن كتاب:

 

 

 

 

 

 

 تم يد

الحمد ز الذ  ال يخبي نيره، يال يىهم جنده، يال تبدل كلماته، يالصال  يالسالم على صاح  الشريإ إة  

 الهوراء، يالرسالة ال صماء، يعلى اله يصحبه يسلم.

كمثل مإا يرد فإي  -ب د مكة يالمدينة  -لقد أجمع أول ال لم على أنه ما من أرٍم يرد فيىا من فضائل  

يدعا لىا يألولىا يباركىا في مجميعة من أحاديثه الشريإفإة، األمإر  بالد الشام، فىي أرٌم أحبىا الرسيل 

الذ  حدا بكثير من عظماء الصحابة الكرام أن ينتقليا  ليىا ييقاتليا دفاعا عنىا حتى ضم  ثراوا المبارك مئإات 

 ، فقيل  نه في حمص فقط يرقد أكثر من أرب مائة صحابي ناويك عن التاب ين يتاب يىم.من أصحابه 

ي ن صميد أول الشام الييم يشّد  تمسكىم باإلسالم في يجه الظالمين يال لمانيين يَمن يراءوم من قيى  

 الغر  يأتباع حضارته ال فنة، ليبشرنا بخير عميم.

يا أحفاد الصحابة األوات ، ئ يسبناعكح أحد لنانين   »إن هللا تكفع  لي بالشاح وأهل «ىيا من تكف  هللا ب ح  

شرن الدايا واآلخر  بُاصر  ديا  ورى  لوات ، ىليكن أه  الشاح هح أاصنار اإلسنالح ىني آخنر هنلا النزمنان، 

 ولتكن بالد الشاح هي حاطاة دولة الخالىة الراشد  الثااية بحو  هللا وقوت .

 النو  الفص  ىي أحاديث ىط  الشاح

 )عنر دار اإلسالح(
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