
 ٙٙ/ العدد  ٔالصفحة  مختارات 

ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   
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االئتالُف بؤمٍر من كيري وفورد يغرغرُ  حغتغت  غمغِت  :حزب التحرير
 رأ ه في جريمة جنيف

 1ٔ د تور باإلكراه كلّه آثام  :تونس  ٖ

 وريا: جريمة النظام ال وري بإلقغا  الغبغرامغيغت الغمغتغفغجغر  عغلغت 
ت من الن ا  واألطفات هي من مقدمات مإتمر جنيف   المدنيين العـزَّ

انفجار قنبلة في مركز تابع لجماعة التبغلغيغي فغي  :باك تان  ٘
 بيشاور

18 

 تونس: الكافر الُم تعمر ينهب ثرو  الم لمين في تونس
 والحّكام والمشّرعون يصنعون د تورا وضعّيا 

ال لطة الفل طينية المتآمر  تريد تمليك الغروس  :فل طين  ٙ
 دونًما من أراضي الخليت  0ٓنحو 

19 

ال لطة الحليفة لبشار تضيف شهيًدا جديًدا إلت قافلة شغهغدا   :لبنان
 ثور  الشام في لبنان

الصين تواصت حملتها الغوحشغيغة عغلغت ن غا   :المركزي   1
 اإليرورالخالفة وحدها فقط من يمكنها وقف ذلك!

ٕٓ 

بنرالدش : الشعب يطالب الضباط المخلصيغن بغنغصغر  إقغامغة دولغة 
 الخالفة ويقوت: "كفت لنظام ح ينة/خالد ... 

ا غتغمغرار مغذابغء ن غا  م غلغمغي الغروهغيغنغجغا  :المركزي  0
 وأطفالهم يإكد الحاجة الملحة لدولة الخالفة لحمايتهم

ٕٔ 

إعالن جماعة اإلخوان جماعة إرهابيغة مغن قغبغت الغحغكغومغة  :مصر
 المإقتة هو محاولة إلرهاب كت من يتصدى ل لطة االنقالب

 ٕٕ جواب  إات: حوت ت جيت الحزب ر مياً في دار الكفر   9

مقالة :ال أهال وال  هال بد تور الِخيانِة والغكغفغر فغي بغلغد   ٓٔ هولندا: حوت حملة الملصقات للدفاع عن اإل الم
 عقبة بن نافع

ٕٗ 

ال تجعلوا من انتصارات جغيغشغنغا عغلغت الغتغمغرد بغجغنغوب  :ال ودان
 كردفان قرباناً لنيفاشا أخرى 

 ٕٙ من فعاليات حزب التحرير.  ٔٔ

حقو  المرأ  التي ينص عليها مشروع الد تور الجديغد فغي  :مصر
 مصر الذي يعتدي ويروع بناته، عديمة القيمة كالربار!

خبر وتعلي : نظام بشار المجرم والررب الكافر يغحغاربغون   ٕٔ
 هللا ور وله بدعوى التطرف

ٖٔ 

 ٕٖ من األرشيف: الفِْتَنُة نائَِمٌة َمْلُعوٌن َمْن أْيَقَظَها  ٖٔ  وريا: تكذيب لخبر مفترى علت حزب التحرير!

ال يا دار اإلفغتغا ، بغت الغديغمغقغراطغيغة نغظغام كغفغر ال يغجغوز  :مصر
 للم لمين المنادا  بها والدعو  إليها 

 ٖٖ قبضة أخبار.  ٗٔ

 9ٖ نبذ  عن كتاب: مشروع د تور دولة الخـالفة  ٙٔ مشكلة دارفور ال ُتحتّ إال علت أ اس اإل الم  :ال ودان

 محتويات العدد
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مياافي ية االبيتيالف عيلي   1ٔ1ٔ2ٕٗٔٓ  -  1ٔأعلن الجربا ربيس االبتالف في هذه الليلة، ليييلية ا  ي   

بأمٍر من كيري افار ، متجاازاً كل ما أعلنه االبتالف من قيبيل بي ي ت اليتيعياا  مي   ٕ ضار مؤتمر جنيف

(، فتينيا ي  كيل ٕٔٔنظات بشار، بل امتجاازاً نصاص قانان االبتالف بأن تكان المااف ة بثلثي أعضابه الـ )

ذلك، بل أُن يه بضغط أ يا ه، فأعلن مااف ته بثمانية اخم ين ب الً من اا   اثمانين، اما كان البتالٍف خياني  

ذليل أن يرف  أمر أمريكا مهما قلَّ ال   ، فإن االبتالف صناعة أمريكية، اأّن  لليميصينيا  أن ييخياليف أمير 

 صان ه؟!

ل   قال صا ب االبتالف إنهت لت يتنازلاا عن ثاابتهت في الاقت الذي ليت تيبيه ليهيت فيييه ثياابيت! في ي ت  

التعاا  م  نظات بشار أصبح أثراً ب   عين، اتنازلهت إل  التعاا  بشيرط الي يصيال عيلي  ضيميان ليزاال 

بشار، أصبح ل ان  ال هذا الضمان غارقاً في الن يان! فال ثاابت اال ضمان، بل خنا  اا تي يالت  ميرييكيا 

اأ الفها، اذلك إليجا   كت ج ي  ي تمر نعاذ أمريكا فيه كما كان من قبل، كل ما هنياليك بشيار ال يه ميكيان 

بشار  ابه! إن هذا االبتالف ق  خان هللا ار اله االمؤمنين منذ نشأته، فأص اب االبتالف ينيا ان بيا هي اف 

نع ها التي ي ير عليها الطاغية: الجمهارية ال لمانية ال يم راطية، اي ران بالاالء نع ه  مريكا كميا يي ير بيه 

الطاغية... البن كان ب   الذين عل  أعينهت غشااة لت ي ركاا ذلك عن  نشأة االبتالف، فاآلن ق  فضح الصبح 

ف مة ال ج ، اانكشعت   ي ة هذا االبتالف  ت  لُ مي ا بصار ب   أن  اس االبتالف كل ال ماء اليتيي  ياليت 

االتض يات التي ُبذلت، اقِبل أن يعاا  نظات الطاغية عل  ت ا ت ال كت فاه  يل ال ماء، اخيراب اليبيييات، 

اقتل ال ياة في البشر االشجر اال جر، بصااريخ الطاغية االبراميل المتعجرة، بل اا  ل ة الكيمااية، فضالً 

 عن ال ره االنهب اانتهاك ال رمات...

أيها المـ ـلمون الصادقـون فـي أرض الشـغام... أيغهغـغا الغذيغن أُصغـغبغتغم فغي دمـغائغكغم وأعـغراضغـغكغـغم  

 وأمـوالــكم ودياركم...

إن هذا االبتالف ق  ط نكت في الظهر بل افي البطن، فها لت ُيخِف خيانته، بل عرضها بالميزا ... اهيا  

لت يغطِّ عارته بشيء من شيء من ِك اء، بل ف   الخجل اال ياء، اُصبغت اجاه االبتالف بِصبغية اليجيرييمية 

ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِ يَمغاُهغْم َفغُيغْإَخغُذ جهاراً نهارا،  ت  صارت  يماهت ت ل عل  جريمتهت كما قال  ب انه: 

َواِصي َواأْلَْقَدامِ  ، فخذاا عل  أي ي االبتالف، االعظاه لعظ النااة، اال تج يلياا ليه م يليكياً اال ميميراً إلي  بِالنَّ

أر  الشات، ع ر  ار اإل الت، اأعلناها م اية كما ب أتماها م اية "هي هلل هي هلل"... ااعيليمياا أن ميؤتيمير 

جنيف ا ال االثاني ها َشَرٌك ن جت أمريكا خياطه لتتب ه قااُت ت خٍل مصناعٌة أمريكّياً لضمان االء النظات 

الج ي  مثل االء النظات ال الي... فاقط اا هذه الخياط، اقااماا الت خل ال الي، فها ض  المخلصين منكت، اال 

تاالاا أمريكا اأ الفها فإنه ال يااليها إال كل خاان كعار، يبي  آخرته ب ر  من ال نيا قليل، بل ب نيا غيييره، 

اها لن يجني من ذلك في نهاية المطاف إال الشاك، ايصيبه ما أصاب أشياعه من قيبيل، عيذاب اليخيزي فيي 

 .َولََعَذاُب اْْلِخَرِ  أَْخَزى َوُهْم اَل ُيْنَصُرونَ ال ياة ال نيا، ي   ه في أيات عليه نِ  ات، 

أيها المـ ـلمون الصادقـون فـي أرض الشـغام... أيغهغـغا الغذيغن أُصغـغبغتغم فغي دمـغائغكغم وأعـغراضغـغكغـغم  

 وأمـوالــكم ودياركم...

 ََوَعَذاٌب َشِديٌد بَِما َكاُنوا َيْمُكُرون ِ  َ ُيِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصَراٌر ِعْنَد هللاَّ

 االئتالُف بؤمٍر من كيري وفورد يررُ  حتت  مِت رأ ه في جريمة جنيف
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إن لكت ثالث  ناات تصارعان الطاغية في أجااء مليبة بغيات اليتيرمير  الييياً مين أميرييكيا اأ يالفيهيا،  

اإقليميا من ال رب اال جت ال ابرين اراء الترمر ال الي شبراً بشبر،  ت  الذين رف اا صاتهت بيالصيرام مين 

هؤالء ال رب اال جت لنصرتكت لت يكن صراخهت إال ج ج ة لت تنتج ط نا، ام  ذلك صبرتت اصم تت، امألت 

ا جااء تكبيراتكت، ات رضتت لصناف ال  اان من الطاغية، ام  ذلك نكأتت ال  ا  ان أن تض ف لكت عزيمة 

أا تلين لكت قناة... فكيف يتجرأ ابتالف ال يرقب في مؤمن إال اال ذمة في لن معااضة نظات اليطياغييية ليتي يا يت 

ال لطة م ه كأن شيباً لت يكن؟! إنكت يا أهل الشات ل ا ران عل  إ باط مؤامرات أميرييكيا اا  يالف، اإخيميا  

مؤتمر جنيف ااالبتالف... فأنتت الصابران الصام ان في ال اخل... أنتت بيضة ال بان... أنتت الذيين ُتيمي يكيان 

بأمر الشات، اال ي تطي  ابتالف فنا ه النجات بخيانته مهما بلغت، ابجريمته مهما عُظمت، ال ي يتيطييي  في يل 

شيء إن اقعتت في اجهه ثابتين عل  ال ه، مخلصين هلل، صا قين م  ر ال هللا، في يني هيا  يييرتي  االبيتيالف 

خا باً اها   ير... الكن المصيبة أن ي تطي  االبتالف أن يختره صعياف بي يضيكيت، اا  هي  اا َميّر أن 

ي تطي  اختراه صعاف ب   العصابل، في ت اذ عليها ايتخذ منها متكأ يتكا عليييه فيي إييجيا   يكيت ال يه 

عميل مكان  كت  ابه عميل، اعن ها  تل ن هذه العصابَل ال ماُء التي  عكت، اتلعظها التض يات التي بذلت، 

ٍ  أَْنغَكغاًثغااتكان تلك العصابل امن تاب ها ممن ا ت اذ عليهت االبتالف  َكالَّتِي َنَقَضْت َغغْزلَغَهغا ِمغْن َبغْعغِد قُغوَّ

 فيخ ران ال نيا ااآلخرة اذلك ها الخ ران المبين.

أيها المـ ـلمون الصادقـون فـي أرض الشـغام... أيغهغـغا الغذيغن أُصغـغبغتغم فغي دمـغائغكغم وأعـغراضغـغكغـغم  

 وأمـوالــكم ودياركم...

 إن الرائد ال يكذب أهله، وإن حزب التحرير يتوجه إليكم محذراً ومبشراً: 

، فإّن تعاا  االبتالف م  النظات مر ات له طريه ال ييتيجياازه اهيا محذراً من الوقوع في نار جنيف 

أن ينتج طاغية ج ي اً لن يختلف عن الطاغية ال ابه إال باال ت اصبغة الاجه، ا تصال أمريكا اتجال فاقيه 

ا االيه كما كانت تصال اتجال فاه  اب ه ا االيه، امن ثت ييليف الي ينيت االشي ياء أعينياقيكيت مين جي يي ، 

اتن مان االت  ين من ت. اال ي الن قابلكت علّي نع ي، فاإلثت االهالك عل  الذاهبين إل  جنييف... ال يي يالين 

ذلك،  ن المنكر إذا اق  في قات الت ي عاا في اجهه ايغيراه فإن ال  اب ي مهت... أخرج أبا  اا  فيي  ينينيه 

اُس... َاإِنِّي َ ِمْ تُ  َها النَّ َ، َاأَْثَن  َعلَْيِه: َيا أَيُّ ِ  رَ عن أَبي َبْكٍر رضي هللا عنه أنه قال َبْ َ  أَْن َ ِمَ  هللاَّ  ُ ياَل هللاَّ

ُروا، إاِلَّ ُيوشِ «َي ُاُل:  ُروا، ُثمَّ اَل ُيَريِّ ُ ُك َما ِمْن َقْوٍم ُيْعَمتُ فِيِهْم بِاْلَمَعاِصي، ُثمَّ َيْقِدُروَن َعلَت أَْن ُيَريِّ ُهغُم هللاَّ أَْن َيُعمَّ

 ف اا أنع كت ال  اب... ».ِمْنُه بِِعَقابٍ 

، اأصررتت بال ال االع ل عل  ت كيييت ومبشراً بؤنكم إن أخلصتم هلل  بحانه وصدقتم مع ر وت هللا  

شر  هللا بإقامة  الة الخالفة الراش ة، اص قتت ال زت عل  أن تجتثاا نعاذ أمريكا اأ الفها من الجذار... فيإن 

 ، امن أص ه من هللا قيال؟َوَكاَن َحّقًا َعلَْيَنا َنْصُر اْلُمْإِمنِينَ هللا  ب انه ناصركت، امهلك ع اكت 

 ٌْمَع َوُهَو َشِهيد  إِنَّ فِي َذلَِك لَِذْكَرى لَِمْن َكاَن لَُه َقْلٌب أَْو أَْلَقت ال َّ

 هـٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  0ٔ حــزب التحــريــر 

 م9ٔ/ٔٓ/ٕٗٔٓ المواف 
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ل   زا  النظات ال اري المجرت اتيرة إجرامه في العترة ا خيرة بإل اء المزي  من اليبيراميييل اليميتيعيجيرة 

اآلثمة في  لب اضاا يها عل  أع ابه من الم نيين ال زل ماق اً فيهت اآلالف من ال تل  االجر  ، اخياصية 

من الن اء اا طعال، م عياً أن هذه المناطه ت الت إل  "جبهة قتال". امن الااضح أن النظات المجرت ييهي ف 

 ٕمن هذه ال ملة الشر ة إل  ب ط  يطرته عل  ا ر  أكثر، ات اية ماق ه التعااضي فيي ميؤتيمير جينيييف

 اإليجا  المبرر لالبتالف الاطني عن  الناس ل ضار هذا المؤتمر.

ار اً عل  هذه ال ملة اإلجرامية كان لالبتالف الاطني ماقف ع يت، ف   ذكر أمينه ال ات بي ر جيامياس 

ت أنه "تمت مخاطبة الراس للضغط عل  ا    اليذي يي يتيل الشي يب ال ياري بصياارييخ 1ٕٔ1ٕٖٕٗٔٓفي 

را ية إلفشال عملية التعاا " اذكر كذلك أنه "في  ال ا تمر ال صف الذي يمار ه نظات ا    امي يااليتيه 

من الشهر اليمي يبيل". اأفيا  بيييان  ٕٕفي  ٕتصعية الش ب ال اري، فإن االبتالف لن يذهب إل  مؤتمر جنيف

لالبتالف أن ربي ه اتصل بازيري خارجية بريطانيا افرن ا اقال لهما: "من الم يب عل  المجتم  ال الي أن 

يتخذ إجراءات تجاه ال الح الكيمااي اي مح للنظات ب تل أبناء الش ب ال اري با  يلي ية اليتي يلييي يية ابشيكيل 

 ممنهج ايامي".

ال شك أن ماقف االبتالف ال اري مكمل لماقف النظات المجرت، إذ إنه ب راءته الم كا ة للااق ، يريي  

ب جة أن ماقعه هذا ها عكس ماقف النظات ال ياري، بييينيميا هيا  ٕأن ي ف  الناس إل  قبال ذهابه إل  جنيف

نعس ماقعه. اإننا لنت اءل: أليس من الم يب عل  االبتالف الاطني أن يلجأ إل  المجتمي  الي اليي اليذي يي يف 

جهاراً نهاراً م  النظات ال اري لطلب م اع ته، اربي ه الجربا ي رف ذلك اي لنه عل  المأل؟!... أليييس مين 

الغباء أن ي تنج  برا يا لتمارس الضغط عل  ال عاح بشار لياقف مجازره التيي ال ييرتيكيبيهيا إال بيإذن مين 

أمريكا امباركة من را يا؟!... أليس ما ي كت عنه المجتم  ال الي من إل اء البراميل المتعجرة عل  الم نييين 

ل ها جريمة ب   ذاته؟!... أليس من ال صار أن يربط االبتالف ماقعه من  ضار مؤتمر جنيف بإي اف  ٕال زَّ

النظات ال اري إل اء براميله المتعجرة ضارباً صع اً عن كل مجازره المهالة التي ارتكبها ايرتكبهيا بيأ يلي ية 

أخرى ب ه الم لمين؟! إن هذا الماقف الصا ر من االبتالف الاطني ي ل عل  أنه ابيتيالف خيابين هلل الي يينيه 

 اللمؤمنين، اتاب  فكري للغرب اعميل  يا ي  مريكا.

أيها الم لمان الصابران في  اريا: إن االبتالف الاطني ها الطرف اآلخر مين عصيا الي يكيت اليذي تي يميل 

أمريكا إلم اك ال كت به اليات بينما الطرف ا ال كان نظات بشار. اإن ميهيميتيه الي يذرة ا الي   يتيكيان فيي 

،  يث  ياافه عل  االنت ال ال لمي لل لطة افه الخطة ا مريكية. اأن م صلة هذا اليميؤتيمير ٕمؤتمر جنيف

لن تكان مختلعة عن غيرها من المؤتمرات الخيانية اال ت المية ال اب ة التي تت من خاللها ت ليت قضايا ا مية 

بي  أع ابها. اها ها ال راه، اما آلت إليه ا  اال هناك من اضطرابات اتعجيرات ات  يت طيابيعيي اعيرقيي 

امذهبي للبل ، امن ثت ت ليمه إليران لت افظ عل  النعاذ ا مريكي فيه، فإنه النماذج ا مرييكيي ليميا  يييكيان 

عليه الاض  في  اريا. اها ها لبنان، فإن اتعاه الطابف الذي رعيتيه أميرييكيا ليت ي يتيطي  أن يياجي  ا مين 

ااال ت رار في هذا البل  ب    االي الخمس اعشرين  نة من ب ء تنعيذه، بل ت صف فيه اضطيرابيات اتياجي  

فيه ان  امات طابعية امذهبية كالتي تزرعها أمريكا اليات في  اريا تيكيا  تيذهيب بيه. 

أيها الم لمون في  وريا: جريمة النظام ال وري بإلقا  البراميت المتفجر  علت المدنيين 

ت من الن ا  واألطفات هي من مقدمات مإتمر جنيف  ، فخذوا علت يد االئتالف الوطني ٕالعـزَّ

 وامنعوا عقده

 ٖ٘...التتمة صفحة 
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 الكافر الُم تعمر ينهب ثرو  الم لمين في تونس

 والحّكام والمشّرعون يصنعون د تورا وضعّيا يجعت هذه الجريمة أمرا مشروعا

  فكونوا لهم الّصّد والّضّد وامنعوهم من نهب ثروتكم وركوب ثورتكم

بينما ي يش أهل تانس ضنك الم يشة ازيا ة الّضرابب اارتعا  ا   ار ات هار ا اضا ، ُيااصل  

 ّكات الّثارة ا"الشرعّية" المزعامة إخعاء ما تن ت به البال  من خيرات اثراات لت تأثر بها الشركات 

 12٘من غاز البال   22ٕٔنهبت منذ  نة  -مثال  -البريطانية االعرن ية. فشركة بريتش غاز البريطانّية 

 نة... إّنها العضي ة االمصيبة، هؤالء لي اا  ّكاما اال  ٕٓمليار  االر أربا اً، ما يعُاه ميزانّية تانس لـ 

رجال  الة، إّننا أمات  كامات )منذ بارقيبة ابن علي إل  اليات( ال ت كت اال تملك من ا مر شيبا بل هت 

مجّر  ماّظعين "ياّق ان  يث ُيطلب منهت الّتاقي "، هت كالج ران يرت  خلعها  ي هت م تخعيا آمنا: يأمر 

فُيطا  في ر ت الّ يا ات، ايت لّط فُيّتب  في الّتشري  اال انان االّ  تار، َايمكر فيختار للّناس  ّكامهت 

بان البات أا بانتخابات علمانّية  يم راطّية أا بتااف ات ال تأتي إالّ بشخصّيات "ُم ت لة" م ّ لة طّي ة للّ ّي  

 الغربّي ُت لمه ثراات البال  اال با .

 أّيها الم لمون الثائرون: 

ق  ب أتت ثارة أي ظت أّمة اأ  طت عراشا اأّرقت  ال اال ت مار أاراّبا اأمريكا، اها أنتت اليات أميات  

خطر نعاذ هذه ال ال، اق  انكشعت لكت خيانة ال ّكات اعجزهت اتااطُؤ كيثييير مين الّ يييا يّيييين االيُميشيّرعييين 

ُهْم َمْ ُئولُونَ بالمشاركة أا الصمت. فأنكراا عليهت  فالثارة ال تكان بتغيير ال يكيات في ي يب بيل  َوقِفُوُهْم إِنَّ

 تكان بتغيير ا اضا  برمتها اخل  نعاذ الكافر اأذنابه اأعاانه.

إِنَّ هللاَ ُيِحبُّ َمَعالَِي اأْلُُموِر وأَْشَراَفَها، «  كاناا لهت الصّ  االضّ  اال تنشغلاا بالّتافه من ا مار ل اله  

أخرجه الطبراني في الكبير اا ا ط. فإّن الغرب الكافر  ي ت مل أ ااته من  ّكات  »َوَيْكَرهُ َ َفاِ َفَها

ا يا ّيين اإعالمّيين اخبراء  ّت  ُيهّمَش قضّية ت لّطه ب اارات ُمطّالة متناقضة  ال  جت الّثراة، أا 

بالّتركيز عل  ف ا  م ؤال هنا أا هناك، أا بت ايت الم ألة لتشمل قضايا هامشّية معت لة ام ارك  يا ّية 

اهمّية تشغل الّرأي ال اّت ات تنزف الطاقة االجه  في كعاح رخيص، فتكاناا كمن ينشغل عن عالج ال رطان 

ب الج الزكات، اق  ُي ي  الكافر إبرات ال  ا  بب   الّتنازالت االُمناارات ليزي  من ش بّية ُخّ امه ايتجّنَب 

الّضربة ال اتلة الّتي ُت ّرر البال  اال با  نهابّيا من شّره. إّن قضّيتكت قضّية مصيرّية؛ أن يكان اإل الت في 

ال كت فيرض  عنكت رّبكت، اأن ت ل اا نعاذ الكافر الُم ت مر فت ترج اا  لطانكت المغتصب اثراتكت الُمنتهبة 

مهما كان م  ارها. فاليات ت تاجان خليعة راشً ا كأبي بكر الّص ّيه رضي هللا عنه الذي  كت باإل الت، فكان 

 ريصا عل  ثراة الُم لمين اإقامة   ا  هللا في شأنها، الا كانت ع ال ب ير فها ال ابل: "اهللا لا من اني 

 ع ال ب ير كاناا يؤّ انه لر ال هللا ل اتلتهت  انه".

 أّيها الم لمون الثائرون: 

تصّ اا لل ّكات االّ يا ّيين االمجلس التأ ي ّي قبل أن ُي ّراا   تاَر كعر ييغيضيب هللا ار ياليه أ يا يه  

نظات جمهارّي يعصل اإل الت عن ال ياة ايج ل الغرب يت ّكت بالّتشري  ار ت الّ يا يات اي يتيأثير بيثيراات 

البال . اتصّ اا لهت قبل أن ي ّراا   تارا اض ّيا أ ا ه نظات جمهارّي تتنّصل فيه الّ الة من تافيير اليكيعيايية 

للّناس، اتعر  الّضرابب الُمج عة المهلكة. فال ُتمّكناهت من أن يجم اا علييينيا في ير اليّ نيييا اعيذاب اآلخيرة. 

 ٖ٘...التتمة صفحة التكن غضبتكت صا قة خالصة هلل الر اله، فال أقّل من  اس   تار الخيييانية االيكيعير 
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 ال لطة الحليفة لبشار تضيف شهيًدا جديًدا إلت قافلة شهدا  ثور  الشام في لبنان

ا ت ج يٌ  أضيف يات ا رب اء الماضي إل  الب ة ال تل  الذين قضاا ب يالح ال يليطيات الير يمييية فيي  

لبنان، ها الشاب مازن أبا عباس، ر مه هللا ت ال  اأ كنه ف يح جنانه، في كام  اللاز فيي اليبي يا  اليغيربيي. 

مازن ناشٌط في إغاثة الناز ين االمنكابين ض ايا ال رب اإلرهيابييية اليتيي تشينيهيا عصيابية بشيار ا يليعياؤه 

 المجرمان عل  أهل الشات.

الرااية الر مية التي   طت الث ة بها منذ أمٍ  ب ي ، اال  ّيما ب   انضمات  لطة ا مر الااق  في ليبينيان  

ييين أتياا ليلي يبي  عيلي   إل  ال رب عل  أهل الشات، تزعت أن مازناً قُتل  نه كان بص   تعجير قنبلة ب ي يكيريِّ

شخص مطلاب. بينما ي ال اال  ال تيل إن ال ناصر الذين  اهماا المنزل عزلاا عنه عابلته في إ ي ى اليغيرف 

 يث  م اا صات عيارات نارية أا ت ب ياته  اخل بيته. اقالت هيبة ال لماء الم لمين في لبنان في بيان لها 

أمس إن ال اة التي  اهمت المنزل "قامت ب زل زاجته اأطعاله في إ  ى غرف البيت اعم ت إل  إع امه ب ت 

بار  بإطاله ع ة رصاصات عليه ا ت رت إ  اها في رأ ه اال زالت أشالء من رأ ه اش ره ملتص ة ب ابط 

 الغرفة".

ل   باتت ال رب م لنة ا افرة عل  أبناء هذه ا مة، ابات  مهت مباً ا ارخيًصا، ميا  ات ُي يعيك تي يت  

عناان "م اربة اإلرهاب"، من الشيخين اللذين اغتيال عن  أ    ااجز عكار إل  الشاب ميازن أميس، فضيالً 

عن مبات الم ت لين االمال  ين بتهت زابعة أا ااهية أا  ت  من  ان تهمة، اأقرب هؤالء مثاالً ا  يتياذ عيبي  

ال ا ر عب  العتاح من الب ا  اال كتار عب  الناصر شطح من طرابلس اللذان ي ب ان في أقبية الظلت  انما تاجيه 

 تهمة لهما.

 أيها الم لمون األحرار الشرفا ، يا أنصار ثور  الشام و ائر بالد اإل الم علت الطرا  الطواغيت: 

إن ال رب عليكت  افرة اق ة، تتزعمها أميركا ات ير م ها را يييا ا يكيات إييران االي يراه ا يارييا  

اأزالمهت في لبنان. اها هي أمريكا ق  أضافت إل   لعها اللبيت في لبنان شريًكا ج يً ا  ين تعاهمت مي   يكيات 

ال  ا ية عل  إشراك أتباعها في لبنان ب كامة م   زب إيران. اها ها ازير خيارجييية إييران فيي زييارتيه 

المشؤامة إل  لبنان منذ أيات يصّرح أن أتباعه  يشاركان خصامهت ال يا يين في  يكيامية اا ي ة مين أجيل 

التكاتف في ال رب عل  اإلرهاب، ااإلرهاب بات ي ني في ال امياس ال يييا يي اليمي ياصير اإل يالت اَ يَميلَية 

مشراعه ال يا ي. افي يامنا هذا يتص ر الب َة اإلرهاب إخااُنكت اليثيابيران فيي الشيات اكيل مين يي عيميهيت 

كما صّرح ازير الخيارجييية اليرا يي  -ايناصرهت من أبناء أمتهت الكريمة،  ن  ال اللؤت ااال تكبار تخش  

 أن ت عر ثارة الشات عن قيات  الة الخالفة. -مراًرا 

 أيها الم لمون: 

ق  جم  لكت أع اؤكت الجماَ  اجّيشاا الجياش ا ش اا المرتِزقة من أ زاب النعاه االي ي ي ، ا يّخيراا  

ل ربكت أجهزة المخابرات، ا ّ اا المن  ين إلش ال نار العتنة بين الثابرين، اأطل اا أبااه إعالمهت اليميضيلِّيل 

لتشايه صارة ثارتكت. فال يثنيّنكت كي هت هذا عن م يركت في طاعة هللا، اال ي ف ّنكت إل  اليأس اال ينياط، بيل 

كاناا عل  ث ة بأنه من المبشِّرات، إذ لاال إ راكهت لخطر ثارتكت اقرب انتصارها لما اجتم ياا عيليييكيت اهيت 

 اللبات فيما بينهت.

 ٖٙ...التتمة صفحة   بكت بشارة ربكت  ب انه ات ال  لكت إن أخلصتت هلل  يبي يانيه اصي قيتيت مي   
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 ٗٓ/ٕٓ-ٖ٘ٗٔم                       رقم اإلصدار: 1ٕ/ٕٔ/ٖٕٔٓهـ                    ٖ٘ٗٔمن صـفر  ٕٗ

 المكتب اإلعــالمي

 والية بنرالدش 

كما جاء في إعالن ال زب بتنظيت م يرة يات الجم ة في  كا، ا تش  أعضاء  زب الت يريير اميؤيي اه  

جنباً إل  جنب م  أع ا  كبيرة من ال كان في مختلف المناطه، مين  كيا اخيارجيهيا، مين "شيجيان بياكشيي"، 

ا" اينيك البنغالية"، ا"بيجنجر"، ا"قاعة باابة جام ة  كا"... اغيرها، ا تش اا جمي اً في ع ة أماكن بال رب 

من مكان الم يرة، مباشرة ب   انتهاء صالة الجم ة. ارف اا راييات الي ي ياب اليااء اإل يالت عيالييياً، ار  اا 

بأعل  صاتهت ش ارات تطالب الضباط المخلصين باإلطا ة بنظات عاامي ا زب الش ب ال ياكيت، ابيإعيطياء 

 النصرة إل   زب الت رير إلقامة  الة الخالفة.

ا  يا منها إلي اف هذا ال ش  الهابل، أر لت ال كامة قااتيهيا، مي جيجية بي ينيابيل الصيات االيهيرااات  

االرصاص المطاطي إل  مكان الم يرة، إال أن المشاركين في الم يرة اقعاا بشجاعة أمامهت، م اكيين اقيعية 

أج ا هت،  مزة بن عب  المطلب، اعمر بن الخطاب، اال  ين بن علي، رضي هللا عنهت جمي اً. ابالرغت مين 

إصابة ال  ي  منهت، ااعت ال الكثيرين، إال أّن هذه الممار ات الا شية، لت تعُت في عضي هيت اليت تينيجيح فيي 

تكميت أفااههت أا إ كات أصااتهت المطالبة بإقامة الخالفة، كما لت تنجح من قبل جرابت الطاغية   ينة )عميلية 

اإلمبرياليين، اقاتلة الضباط المخلصين(. اعن ما ت ات الخالفة قريبا بإذن هللا،  تينيال   ييينية الي ي يابية اليتيي 

ت ت  ها عل  ممار اتها الا شية، اانتهاجها  يا ات اال تب ا  االع ا  االخيانة، اقتلها ضباط الجيش اعلماء 

 الم لمين ا ت ياء.

!  زب الت رير ي عاكت إل  ت  يت  عمكت للش ب المكافح، اأبنابه مين أعضياء أّيها الضباط المخلصون 

 زب الت رير. فل   شه  الناس هراعكت إل  جناب ال ا ان ا تجابة ل عاة "بان كي مان"، ااآلن يشيهي ان 

ا تجابتكت ل عاة   ينة بضمان "ال الت" خالل االنتخابات، التي ُيه ف   ي ة من خاللها إل  إطالة أم  طغيان 

  ينة. فهل ال االرات التي تجنانها من ب ثات ا مت المت  ة أ ب إليكت من  ياة الناس؟ اهل االؤكت ل  ينة 

أنبل من االبكت لإل الت االم لمين؟ اإذا كان ُعذركت ها طاعة قا ة الجيش، فماذا ت الان في طاعة ربكت؟ قال 

 ».اَل َطاَعَة لَِمْخلُوٍ  فِي َمْعِصَيِة اْلَخالِ ِ «: ر ال هللا 

 ! إننا ن عا الرجال الشج ان االمخلصين منكت، االماالين لإل الت االم لمين إل :أيها الضباط 

ع ت خذالن اإل الت االم لمين م ابل مكا ب  نياية زابلة، اع ت خذالنهت طاعًة  اامير الي يكيات غييير  

، فا تجيباا ل عاتهت، اال تصيغياا الشرعيين. إّن  زب الت رير االناس أيضاً ي عانكت ل عاة هللا ار اله 

لغيرها. اقبل كل شيء أطي اا هللا ار اله، اقاماا بااجبكت بصعتكت م لمين باإلطا ة بالطاغية   ينة انظات 

 عاامي ا زب الش ب، اإقامة  الة الخالفة.

 ْوِت إَِذا َدَعاُكْم لَِما ُيْحيِيُكم ُ ِ َولِلرَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْ َتِجيُبوا هلِلَّ  َيا أَيُّ

 بيان ص عي

 الشعب يطالب الضباط المخلصين بنصر  إقامة دولة الخالفة

 ويقوت: "كفت لنظام ح ينة/خالد ... وكفت لنظام عوامي وحزب الشعب"
 )مترجت(
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ت جماعة اإلخاان الم لمين "جماعة إرهابيية"، اذليك 1ٕٔ1ٕٖٕ٘ٔٓأعلنت  كامة البيبالاي ا رب اء  

شخصا في تعجير ا ته ف مبن  م يرية أمن م افظة ال قهلية شمالي البال ، اق  تيت هيذا  ٙٔب   يات من م تل 

اإلعالن عل  رغت أنه لت تثبت أي  البل عل  صلة الجماعة بهذا التعجير، اعل  الرغت من إعالن جمياعية ميا 

 ي م  بـ"أنصار بيت الم  س" م باليتها عن التعجير!

اكان ال كتار  ازت البيبالاي ق  أعلن ذلك عبر المت  ث الر مي با ت مجلس الازراء ب   اقت قصير  

من التعجير مما يؤك  النية ال تغالل ال  ث في اعتبار الجماعة جماعة إرهابية قانانا. كما قيال اليليااء هيانيي 

، إن اصيف جيمياعية 1ٕٕٙٔعب  اللطيف، المت  ث با ت ازارة ال اخلية في تصري ات ص عييية اليخيميييس 

اإلخاان الم لمين بجماعة "إرهابية"  يشمل اإلع ات لمن ي ا  م يرة لها " ت  إن كانت  ي ة"، مؤكً ا أن من 

 يشارك في أي م يرة تاب ة لها  ي اقب بال جن خمس  ناات،   ب قاله.

اليس من الغريب أن تتهت ال كامة جماعة اإلخاان هذا االتهات قبل ال يات بأي ت  يه ج ي في الي يا ث  

للاقاف عل  من قات به ا ر  عليه، فمن الل ظة ا ال  لالن الب اال كامة المؤقتة تت اميل مي  اليجيمياعية 

اأفرا ها باعتبارهت جماعة إرهابية، ف لطة االن الب لت تتاقف ل ظة عن المال  ة ااالعت ال اال جن اال تل، 

جيمي ييية  ٘٘ٓٔكما تت  ل جم يتهت االت عظ عل  ممتلكاتها، امؤخرا أعلن البنك المركزي عن تجمي  أماال 

أهلية، قالت  لطات االن الب إن ب ضها مرتبط بجماعة اإلخاان الم لمين، اب ضها اآلخر متي ياطيف مي يهيا. 

 مصرفاً بالت عظ عل  أماال تلك الجم يات. ٓٗاأخطر البنك جمي  المصارف التي يبلغ ع  ها 

ن ن هنا ل نا في م ر  ال فا  عن جماعة اإلخاان الم لمين، ال   بينا في نشرات  اب ة ع يي ة عي ت  

جااز المشاركة في ا نظمة ال لمانية ال الية، ال في منصب ربا ة الجمهارية اال في ازارة مين اليازارات، 

اق  ثبت أن هذا الطريه فاه أنه  رات لن يج ي نعً ا، الن يغّير من الااق  ال يا شيباً، اأن ال مل الصي يييح 

ها ال مل للتغيير الجذري الشامل الذي به ُيزال النظات العا   ال الي إزالة تامة ايطبه اإل الت كياميال ا في ية 

. الكننا في الاقت نع ه نرف  االتهات  ي كان  ان  ليييل  ي ييي يي، بيل اا  ة، تماماً كما ف ل ر ال هللا 

لمجر  الرغبة في االنت ات االتشعي ا  ت الصرا  ال ابر لصالح االن الب افلاله، خصاصا اأنه  ت  اآلن لت 

 تكشف ال كامة المؤقتة عن أي  ليل يؤك  تارط الجماعة في أعمال إرهابية.

إن إعالن جماعة اإلخاان جماعة إرهابية من قبل ال كامة ها م االة إلرهاب كل من يتص ى ل لطية  

االن الب، اها تنعيذ لنية مبيتة لم اربة التيار اإل المي كله ااصمه بتهمة اإلرهاب. ل   كان اليميعيتير  فيي 

هذه ال كامة أن ت لن ا ت التها، أا عل  ا قل أن ت زل ازير ال اخلية قبل أن تعكر في 

    ٖٔ/ٕٖم                           رقم اإلصدار: 1ٕ/ٕٔ/ٖٕٔٓهـ                        ٖ٘ٗٔمن صـفر  ٕٗ

 المكتب اإلعــالمي

 والية مصر 

 بيان ص عي

إعالن جماعة اإلخوان جماعة إرهابية من قبت الحكومة المإقتة هو محاولة إلرهاب كت من 

 يتصدى ل لطة االنقالب

 ٖٙ...التتمة صفحة 



 ٙٙ/ العدد  ٓٔالصفحة  مختارات 

ٓٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 ٕٓ-ٖ٘ٗٔرقم اإلصدار:                        م0ٕ/ٕٔ/ٖٕٔٓ هـ              ٖ٘ٗٔمن صـفر  ٕ٘

 المكتب اإلعــالمي

 هولندا

 هولندا -تقرير من حزب التحرير 

 حوت حملة الملصقات للدفاع عن اإل الم

 نا  إطالعكت عل  آخر أخبار  ملة ال فا  عن اإل الت التي ي ات بها شباب  زب الت رير في هالن ا:  

ب   أن قات النابب الهالن ي خيرت فيل رز ب ر  ملصه عل  شاكلة ال لت ال  ا ي اكتب عيليييه "اإل يالت  

كذب، م م  مجرت اال رآن  ت"، اال ياذ باهلل، ب أ شباب  زب الت رير بي يميلية تيازيي  ليميليصي يات ليلي فيا  عين 

اإل الت ممهارة بالشها تين، اتاجهنا أيضا إل  الم لمين في هذا البل  بأن ي اماا بتازي  هذه الملص ات انشيرهيا 

 من خالل ا ابل التااصل "االجتماعي".

اإل  جانب هذه الملص ات قمنا بتازي  بيان في أغلبية الم اج  في هاليني ا، اقيمينيا بياتصياالت مي  الينياس  

لتاضيح أن ما قات به البرلماني الهالن ي من عر  ملصه م يء لإل الت ليس   ثا عيابيرا، اإنيميا هيا نيتيييجية 

 تمية  جااء الكراهية التي ت مل عل  إيجا ها الطب ة ال يا ية ال اكمة تجاه اإل الت االم لمين، إل   رجية أنيهيت 

، هذا باإلضافة إل  ما ي   ان من  ريية اليرأي، أعيطي  قاماا بإلغاء ال انان الذي يمن  اإل اءة إل  هللا االنبي 

اآلخرين م ا ة كبيرة لإل اءة إل  اإل الت اقيمه ال م ة، مما يا ي أن اله ف من هذه اإل اءات اليميتيكيررة هيا 

 إهانة الم لمين اإ كاتهت، اهذا ما يجب عل  جمي  الم لمين في هذا البل  رفضه ات  يه.

ن تطي  ال ال ب ه أن الجالية الم لمة في هذا البل  ق  ا ت بلت هذه ال ملة ب عااة كبيرة، ااتصل بنا الكثييير  

من أبناء الم لمين طالبين منا أن نزا هت بالملص ات، ليس هذا ف  ب، بل إن الكثير من المي يليمييين قيامياا مي ينيا 

بتازي  هذه الملص ات كل في قريته أا م ينته، إن نجاح ا عمال التي قمنا بها ق  فاه التصارات، بل إن نيجيا يهيا 

ق  تجااز ال  ا  الهالن ية، ف ات م لمان من بل ان أخرى بمشاركتنا في هذه ال يميلية، ميثيل بيليجيييكيا، بيرييطيانيييا، 

ال نمارك، تركيا، إن اني يا، أ تراليا، اأمريكا، فمنهت من قات بطب  هذه الملص ات اب ث لنا بالصار امينيهيت مين 

 أر ل إلينا في يا مناصرة ام ان ة.

إن  ملة الملص ات هي مبا رة مباركة، إن شاء هللا، ته ف إل  أن يب   الم لمان يي يظييين، اأن يي يافيظياا  

عل  قيمهت اإل المية ل ملها للناس، اإل  أن يكاناا عل  قلب رجل اا   في مااجهة هذه اإل اءات، الذليك بي أنيا 

 ملة أخرى عناانها "ر الة اإل الت"، آملين من الم لمين أن يؤازرانا في هذه ال ملة أيضا لنكان ما َّ ين أثينياء 

  عاتنا لغير الم لمين إل  اإل الت.

في هذه ا جااء ال يا ية ال الية قامت ا ابل اإلعالت بتغذية ما ي م  بـ "اإل المافابيا"، اخله فيتينية فيي  

المجتم ، اإن الصارة التي ي  مها اإلعالت عن اإل الت أن ال ين ااإليمان شيء رج ي، لذلك ن    جياهي يين مين 

خالل هذه ال ملة إل  إثبات ص ة ال  ي ة اإل المية، اأن ذلك ممكن من خالل اليبيراهييين الي ي يلييية، اأن هيذا هيا 

 الطريه الا ي  لل خال في اإل الت.

الذلك  ن ات بتنظيت م اضرات ان اات انشاطات أخرى من أجل هذا اله ف، الي تعي  مينيهيا اليمي يليميان  

 عن ما ي امان ب مل ال عاة إل  غير الم لمين.

 اأخيرا، نشكر ا خاة اا خاات الذين اقعاا م نا اآزرانا في هذه ال ملة.  



 ٙٙ/ العدد  ٔٔالصفحة  مختارات 

ٔٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

تتاال  ا خبار تترى عن انتصارات ال اات الم ل ة في  ا ات الاغ  بيجينياب كير فيان، اغيييرهيا،  

اكان آخرها ما جاء عل  ل ان الناطه الر مي لل اات الم ل ة،  يث قال: "إن ال اات الم لي ية ا يتيطياعيت 

( منط ة بجناب كر فان، أبرزها منط ة أبا ال  ن؛ التي تيميثيل مي ي يل قيييا ة تي يبيايية اإ اريية، 1ٔت رير )

اربا ة ال مليات ل اات الجبهة الثارية... مضيعاً أنها تااصل عملياتها في مطار ة فلال المتمر يين، اإعيالن 

انتهاء المر لة ا ال  من عمليات الصيف ال ا ت في الجيبيال الشيرقييية بي خيال الي ياات اليمي يلي ية مينيطي ية 

 ال ر يبة".

ل   عه نا  ابما عل  قااتنا الم ل ة االنتصارات إذا ما هي هيأت ليهيا ا  يبياب؛ مين ت يليييح اتيميايين  

اإ نا ... اغير ذلك، فلن ين   الناس أن التمر  في جناب ال ا ان طاال  ربه ليت ي يتيطي   خيال أي مين 

 ملكال اغيرها(. -ااا  -الم ن الكبرى في جناب ال ا ان )جابا 

كما ايذكر الناس بكل ال ز مل مة تاريت امل مة ت رير هجليج اأبا كرشياال اأبيا زبي  اغيييرهيا...  

ان ن نثه في أن قااتنا الم ل ة البا لة ت تطي  ال ضاء عل  التمر ، اا تر ا  كل المناطه بما فيييهيا جينياب 

 ال ا ان؛ الذي لت يذهب بانتصار التمر  عل  الجيش، اإنما بخيانة ال ا ة اال كات.

إن المصابب  ابماً تكمن في خذالن ال كامة االا ط ال يا ي، فتضي  انتصيارات الي ياات اليمي يلي ية،  

فالجمي  يتذكر جي اً ما   ث ب   مال ت الجيش في جناب ال ا ان، ابخاصة ما  ي ث بي ي  ميلي يمية تيارييت 

اال اّي الذي أ  ثته،  يث جاءت ب  ها اتعاقية الشؤت نيعاشا؛ التي ب ببها ُ لّت الجناب كله للمتمر ين!! ليتي يات 

عليه  ايلة يها  ج ي ة إرضاء للغرب الكافر ابخاصة أمريكا؛ التي لت تنجح طاال ع   من الزمان ايزي  فيي 

 يا تها الخارجية؛  يث فشلت في ال راه اأفغان تان اغيرها، انج ت في فصيل جينياب ال يا ان نيتيييجية 

 لخذالن ال كات اال ا ة لل اات الم ل ة البا لة!!

ل   كانت نيعاشا اما زالت اباالً عل  ال ا ان شماله اجنابه،  يث أفرزت  يراب  ارفيار، امين ثيت  

 جناب كر فان االنيل ا زره، أما جناباً فال رب ال ابرة ر اها اآلن خير شاه  عل  ما ن ال.

هذا عل  الص ي  ال  كري اال يا ي، أما عل  الص ي  االقتصا ي، فيكعي ا زمة الطا نة التي ي يشها  

أهل ال ا ان قاطبة، االغالء العا ش في ا   ار، االهباط الم تمر لل ملة الم يلييية، ميميا جي يل الي ييياة فيي 

 ال ا ان ج يماً ال يطاه.

إننا في  زب الت رير 1 االية ال ا ان، نخش  من تكرار  يناريا خذالن ال اات الم ل ية اخيييانيتيهيا،  

ان ذر من تاقي  نيعاشا أخرى ت ّهل عملية تعتيت ميا تيبي ي  مين ال يا ان، فيهيا ني ين ن يمي  فيي ظيل هيذه 

االنتصارات الباهرة أصااتاً تت  ث عن )ال الت(، اما ها إال ا ت الت لمؤامرات أمريكا 

   ٔٓ/ٕٗٔٓم                رقم اإلصدار: ح/ت/س/ٕٓ/ٔٓ/ٕٗٔٓهـ                 ٖ٘ٗٔمن ربيع االوت  ٔٓ

 المكتب اإلعــالمي

 والية ال ودان 

 بيان ص عي

 ال تجعلوا من انتصارات جيشنا علت التمرد بجنوب كردفان قرباناً لنيفاشا أخرى 

 1ٖ...التتمة صفحة 



 ٙٙ/ العدد  ٕٔالصفحة  مختارات 

ٕٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

، أفا ت "اكالة أ اشيت  برس" اغيييرهيا مين ا يابيل اإلعيالت أن ٖٕٔٓكانان ا ال1 ي مبر  1ٕفي  

طالبات من جام ة ا زهر، ت رضن لالعت اء من قبل قاات ا من المصرية ال تجاجهن عل  ال كيت الي يمي يي 

للنظات ال  كري الا شي في مصر. اق   اهمت شرطة مكاف ة الشغب المؤ  ة اإل يالمييية اليميرمياقية ييات 

ال بت لتعريه اال تجاجات اأطل ت الغاز الم يل لل ما  عل  ال ش ، ات ال مركز اليتي يليييت اإل يالميي إلي  

 ا ة قتال. اأفا ت الت ارير أنه في إ  ى ال اا ث، قات رجال أمن يرت ان مالبس م نية اي يميليان الي يصيي 

باإلم اك ب جاب امرأة، ثت ركلاها ب ي ا ب نف. اتظهر ل طات اصار أخرى أيضا طالبات ت رضن للضرب 

الا شي االترهيب من قبل قاات ا من،  يث تت تطايه إ  ى الطالبات ا  لها من قبل رجال الشرطة. فيي 

 ين أن في يا من مظاهرة  اب ة في ا زهر يظهر رجال مم كا بلا ة خشبية عيليييهيا م يامييير اهيا ييهياجيت 

فتاة ق  اعت لن خالل هذه ال ملية ا خيييرة. يي ي ث كيل هيذا فيي  ٘ٔالمتظاهرات. اذكرت ازارة ال اخلية أن 

الاقت الذي يمه  فيه النظات الطريه إلجراء اال تعتاء في يناير1 كانان الثاني عل  مشرا  ال  تار المصيري 

الج ي  الذي يشير إل  ضمان مختلف ال  اه ال يا ية ااالقتصا ية ااالجتماعية للمرأة، بما فيي ذليك، ابيكيل 

 خرية،  ماية المرأة من "أي شكل من أشكال ال نف". من الااضح إذْن أن هذا ال يشمل ال نف الذي ت ات بيه 

ال الة! فأي أمل ب   ذلك يمكن أن يكان لن اء مصر في م ت بل آمن اكريت في ظل ال  تار ال لماني االنظات 

الذي ي كت من قبل ال يكتاتارية التي تتجاهل تماما كرامة بناتها اتطله ال نان ل ااتهيا، إلرهيابيهين ااالعيتي اء 

 عليهن، اإل اء ال ب  عليهن بطري ة ا شية لمجر  رف  أصااتهن ض  الظلت؟

إن ماقعكن الشجا  ض  هذه ال يكتاتارية التي ال تر ت ها مياقيف عيظيييت أخواتنا البا الت في مصر!  

  ا. ان ن أخااتكن في  زب الت رير إذ نثمن غاليا ماقعكن هذا فإننا ن عاكن، إل  جانب مطالبتكن بير يييل 

هذا النظات ال يكتاتاري، أن تج لن نضالكن من أجل إقامة  الة الخالفة. فهي ال الة اليا ييي ة اليتيي  يتي يميي 

كرامتكن اتمكنكن من م ا بة  كامكن، اكيذليك تي ي ت الي يليال الصي ييي ية ليجيمييي  اليميشياكيل االقيتيصيا يية 

ااالجتماعية من خالل أ كات اإل الت. فال ت بلن لتض ياتكن الج يمة بأن تضي  ه را من خالل ال ماح للنظات 

ال يم راطي غير اإل المي اغير الشرعي بتلايث أرضكن، الذي  ي كت بال اانين الاض ية العا  ة بي ال مين 

قاانين هللا  ب انه ات ال ، االذي لن يؤ ي إل  شيء  اى الكاارث ااإلذالل. ل   شاه تن بأت أعينيكين كيييف 

يمكن التالعب بهذا النظات المت لب العاق  المص اقية، ايتت تجاهله ااإلطا ة بيه مين قيبيل أصي يابيه اأنصياره. 

اكيف أنه ق  فشل تماما في تأمين الكرامة ااال تياجات ا  ا ية، اال  الة للماليين الذين يكيتياان بينياره فيي 

الشره االغرب؛ لذلك فإننا نرف  المزي  من جاالت هذه التجربة ال يم راطية التي ال تيبيشير إال بيميزيي  مين 

  عك ال ماء ااالضطراب االع ر االخاف، ف ط لينتهي المطاف عن  ال كت ال م ي ذاته!

 ٓٔٓهـ /  ٖ٘ٗٔم                رقم اإلصدار: ٖٓ/ٔٓ/ٕٗٔٓهـ                    ٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  ٕٓ

 المكتب اإلعــالمي

 المركزي 

 بيان ص عي

حقو  المرأ  التي ينص عليها مشروع الد تور الجديد في مصر المنبث  من النظام الذي 

 يعتدي ويروع بناته، عديمة القيمة كالربار!
 )مترجت( 

 1ٖ...التتمة صفحة 



 ٙٙ/ العدد  ٖٔالصفحة  مختارات 

ٖٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

اكان  رياً بال ابمين عل  هذا الماق  أن يلتزماا با  كات الشرعية في ن ل ا خبار ب ل أن ينشراا خبراً  

ليس له أ اس من الص ة ال من قريب اال ب ي ،  ت  ال ت  ط مص اقيتهت انزاهتهت، هذا إن أ  ّنا الظن بهيت 

 الت ن ل إنهت ت ص اا صياغة هذا الخبر ابتغاء العتنة اتشايه صارة  زب الت رير.

ت من م ج  العااز في ا يط 1ٔ1ٕٗٗٔٓإن مظاهرة  زب الت رير في الرقة إنما خرجت اليات ال بت  

 الرقة إل  اط مؤامرة جنيف ا  نتها من ابتالف ام ارضة امنتع ين اليس لها ه ف آخر غير ذلك.

إنه م راف عن  زب الت رير أنه ياالي من اال  هللا ار اله اي ا ي مين عيا ى هللا ار ياليه، اال  

ي اهن اال يجامل اال يخاف في هللا لامة البت، اق   عانا أكثر من مرة إل   ي ين  مياء اليمي يليمييين اتياجيييه 

 ا  ل ة إل  النظات امن اراءه؛  ن هذه ا عمال ال تخ ت إال النظات االمخططات ا مريكية االغرب. 

   I-SY-164-2-28م                رقم اإلصدار: ٗٓ/ٔٓ/ٕٗٔٓهـ                ٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  ٖٓ

 المكتب اإلعــالمي

 والية  وريا 

 بيان ص عي

 تكذيب لخبر مفترى علت حزب التحرير!

يعلن المكتب اإلعالمي لحزب التحرير / والية  وريا أن الخبر الذي وضعه "إعالميون بال 

 الرقة" اليوم علت موقعهم في الفي بوك وربما في مكان آخر -حدود 

 هو خبر مكذوب وملف  جملة وتفصيالً 

 والية  وريا -رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير 

 المهندس هشام البابا



 ٙٙ/ العدد  ٗٔالصفحة  مختارات 

ٗٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

ت، إذا ميا تي يلي يت 12٘ٔما زالت  ار اإلفتاء المصرية تمارس ال ار الذي ر ت لها منذ تأ ي ها  ينية  

العتاى بأمر  يا ي أا له أثر في الااق  ال يا ي للنظات ال اكت، فإنهيا  يتيميا  يتيكيان فيتياى ييرضي  عينيهيا 

ال لطان، أا هي ما يطلبه ليضعي عل   لطانه شرعية زابعة، الا أ ى ا مر لتناقي  اليعيتيااى مي  بي يضيهيا 

ت ب  ت جااز الصلح م  يها  المغتصبين  ر  فل طين ميا 2٘ٙٔالب  ، امثال ذلك فتاى  ار اإلفتاء  نة 

ت في جااز صلح مصر م  ييهيا ، 212ٔلت ير اا ما أخذاه اا تالاا عليه، افتاى  ار اإلفتاء المصرية  نة 

 اأن ما يترتب عليها من آثار ص يح.

ت قالت "أنه ال يلزت من ال عاة إل  ال يم راطيية 1ٔ1ٕٔٓٗٔٓفعي بيان أص رته  ار اإلفتاء يات الجم ة  

اعتبار  كت الش ب ب يالً عن  كت هللا؛ إذ ال تناقي  بييينيهيميا"، اأكي ت  ار اإلفيتياء اليميصيريية "أن جياهير 

ال يم راطية التي ُتج   مبا ئ اإل الت ال يا ية في اخيتيييار الي ياكيت، اإقيرار الشيارى االينيصييي ية اا مير 

بالم راف االنهي عن المنكر ام اامة الجار؛ هي من صميت اإل الت اليي يت كيعيًرا أا مينيكيًرا كيميا يي عيي 

 الب  ،  يث  به اإل الت ال يم راطية في ت رير ال ااع  التي ي ات عليها جاهر ال يم راطية".

ل   أغعلت العتاى الم ن  ال  ي ي لل يم راطية، من  يث أن التشري  فيها للش ب، ي لل اي رت، ي ي ين  

 اي بح. امن  يث ع ت الت ي  با  كات الشرعية با ت ال ريات.

بل أكثر من ذلك رأت أن ال تناق  بين  كت الش ب ا كت هللا، في  اب ة لت ي ل بها أ ي  ميمين تصي اا  

 للعتاى في أش  ال صار هباطا.

ا ن  ار العتاى ت رك جي ا أن الم لمين لن ي بلاا ال يم راطية بم ناها ال  ي يي هيذا؛ في ي  ليجيأت إلي   

التضليل با عاء أن ال يم راطية هي آلية انتخاب ال اكت، اإقرار الشارى االنصي ة اا مر بالم راف االنهي 

عن المنكر ام اامة الجار، فتراها في فتااها تلف ات ار مبت  ة عن الم ن  ال  ي ي الذي اض ه لها أهيليهيا، 

من كانها ت ني ال يا ة للش ب يشر  ما يشاء برأي ا غلبية، ي لل اي رت، ي  ن اي بح، اإال فيلييي يالياا لينيا 

كيف  ي صل   تارهت الج ي  هذا عل  مشراعيته الزابعة؟ أليس بياليتيصياييت عيليييه ا صياليه عيلي  رأي 

ا غلبية؟ أت أن مشراعيته  تكان من كانه م تنبطا من الكتاب اال نة؟ ألي ت ال يم راطية تي ينيي أن اليعير  

) ّر( في تصرفاته يع ل ما يشاء، يشرب خيميراً، ييزنيي، ييرتي ، يشيتيت اليمي ي  يات اي يبيهيا، تي يت م يمي  

 ال يم راطية ا رياتها؟.

هذه هي ال يم راطية، اهذا ااق ها ام لالها ا  ي تها، فكيف لم لت يؤمن باإل الت أن يتجرأ عل  ال يال  

 بأن ال يم راطية تجاز، أا أنها من اإل الت؟!.

أما ماضا  اختيار ا مة لل اكت، فها أمر منصاص عليه في اإل الت ال نا في  اجة ل ييمي يراطيييتيهيت  

 ٔٓ/ٗٔم                        رقم اإلصدار: ٕٔ/ٔٓ/ٕٗٔٓهـ                      ٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  ٔٔ

 المكتب اإلعــالمي

 والية مصر 

 بيان ص عي

 ال يا دار اإلفتا ، بت الديمقراطية نظام كفر ال يجوز للم لمين المنادا  بها والدعو  إليها 



 ٙٙ/ العدد  ٘ٔالصفحة  مختارات 

٘ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 المزعامة تلك.

 فال يا ة في اإل الت للشر ، الكن البي ة من الناس للخليعة شرط أ اس ليصبح خليعًة. 

اق  كان انتخاب الخليعة يماَرس في اإل الت في الاقت الذي كان ال الت ي يش فيي ظيالت الي ييكيتياتياريية  

 اطغيان الملاك.

االمتتب  لكيعية اختيار الخلعاء الراش ين: أبي بكر اعمر اعثمان اعلي، رضي هللا عينيهيت، ييرى بيكيل  

اضاح كيف كانت تتت لهت بي ة أهل ال ل اال    اممثلي الم لمين؛  ت  يصبح الاا   منهت خليعيًة تيجيب ليه 

 الطاعة عل  الم لمين.

ل    ار عب  الر من بن عاف رضي هللا عنه الذي اكِّل بم رفة رأي ميميثيليي اليمي يليمييين )اهيت أهيل  

الم ينة(،  ار عليهت ي أل هذا اذاك، ايمر عل  هذا البيت اذاك، اي أل الرجال االن اء ليرى من ييخيتياران 

 من المرش ين للخالفة، إل  أن ا ت ر رأي الناس في نهاية ا مر عل  عثمان اتمت بي ته.

امن هنا فن ن في  زب الت رير ن ال أن ال يم راطية نظات كعر، ليس  نها ت يال بيانيتيخياب الي ياكيت،  

فليس هذا ها الماضا  ا  اس، بل  ن ا مر ا  اس في ال يم راطية ها ج ل التشري  للبشر اليس هلل رب 

ِ ال المين، اهللا  ب انه ي ال:  غَك اَل [، اي ال كذلك  ب انيه اتي يالي : ٓٗ]يا ف: إِن اْلُحْكُم إاِلَّ هلِلَّ َفغاَل َوَربِّ

غا َقَضغْيغَت َوُيَ غلِّغ ُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوا فِي أَْنغفُغِ غِهغْم َحغَرًجغا ِمغمَّ ٰت ُيَحكِّ  وا َتْ غلِغيغًمغاُمغُيْإِمُنوَن َحتَّ

 [، اا  لة متضافرة مشهارة عل  كان التشري  هلل ا  ه.٘ٙ]الن اء:

هذا باإلضافة إل  ما ت رره ال يم راطية من  ريات شخصية، يع ل الرجل االميرأة ميا يشياءان  انيميا  

ااز  من  الل أا  رات، اكذلك ال ريات ال ينية من ر ة اتب يل  ين  انما قي ، ثت  رية الملكية التي ي تغيل 

ال اي فيها الض يف بشت  الا ابل فيز ا  الغني غنً  االع ير ف راً، اكذلك  رية الرأي، ليس في قال الي يه، 

بل إنها ض  م   ات ا مة،  ت  إنهت ي تبران الذين يتطاالان عيلي  اإل يالت تي يت م يمي   يريية اليرأي، 

 ي تبرانهت من جهابذة الرأي الذين يغ قان عليهت الجاابز.

ابرغت أن العتاى ش  ت عل  أن اإل الت منهج ااضح يمكين تيطيبييي يه فيي كيل عصير؛  يييث تيميكين  

الم لمان ا اابل من تطبي ه في ال صار ا ال  لإل الت م  ب اطة المجتم ات اقيلية اظيابيف الي الية، كيميا 

تمكن الم لمان من تطبي ه م  ت    المجتم ات ازيا ة اظابف ال الة، إال أنها لت َتْ ُ  بشكل ااضح ليتيطيبييي يه 

 في هذا ال صر انبذ ال يم راطية  نها من عن  غير هللا،  ت  لا تااف ت في ب   جزبياتها م  اإل الت.

اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكغْم افي النهاية ال ن ال لكت إال ما قاله رب ال زة في كتابه ال زيز:  

[، فارضاا بما رضيه لكت ربكت، اال تتب اا  نن من كان قيبيليكيت ٖ]الماب ة:  نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلْ الَم ِديًنا

 شبرا بشبر اذراعاً بذرا   ت  لا  خلاا ج ر ضب  خلتماه اراءهت. 

 شريف زايد

 رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية مصر



 ٙٙ/ العدد  ٙٔالصفحة  مختارات 

ٙٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

الت   اف  من  زب الت رير 1 االية ال ا ان بم ينة نياال ) اضرة االية جناب  ارفيار( ييات ال يبيت  

ال يا ي ب زب المؤتمر الاطني، اازير الثراة ال ييياانييية ال يابيه  -ت با م1 إي ات عب  الر من 1ٔ1ٕٔٓٗٔٓ

عضا المكتب ال يا ي ب زب الت رير 1 االية ال يا ان،  -بالاالية،  يث كان الاف  بإمارة م ي ال ين بخاري 

 -ربيس لجنة االتصال بالع اليات بم ينة نياال، ا م1 الشيخ م م  ال ماني  -يراف ه ا خاة: نصر ال ين هّجرا 

عضيا  يزب  -عضا  زب الت رير، ا  تاذ1 نيجيت الي يين آ ت  -عضا  زب الت رير، ا  تاذ1 آ ت ما   

 عضا  زب الت رير، اإبراهيت آ ت عضا  زب الت رير. -الت رير، عب  ال ابت ي ي  

اق  كان م ار ال  يث في هذا الل اء مشكلة  ارفار اما آلت إليه ا اضا ، اكيعية ال ل االمخرج مين  

 هذه المشاكل التي تأخذ برقاب ب ضها الب  .

افي ب اية الل اء ت  ث ا م1 إي ات شار اً مشكلة  ارفار، ماض اً تطياراتيهيا مينيذ عيهي   يكيت جي يعير  

النميري في  ب ينات ال رن الماضي ا ت  يامنا هذا، اال لال التي ُطر يت طياال هيذه اليعيتيرة، االيتيي ليت 

 ت تط  أن تض    اً لمشاكل  ارفار.

ثت ت  ث ا م1 م ي ال ين بخاري عن أن أهل  ارفار م لمان، اا صل أن ُت ّل قضاياهت عل  أ اس  

اإل الت، اال يمكن  ل مشكلة  ارفار، بل اكل مشاكل ال ا ان إال بج ل ال  ي ة اإل المية أ ا اً لل ل،  يث 

 يرضي ذلك رب ال المين، اكذلك يرضي الناس،  ن أ كات هللا هي ال  ل.

 افي الختات شكر الاف  ا م1 إي ات، عل    ن الضيافة، ااتعه الجمي  عل  مااصلة ال اار.. 

    ٖٓ/ٕٗٔٓم                رقم اإلصدار: ح/ت/س/ ٖٔ/ٔٓ/ٕٗٔٓهـ                ٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  ٕٔ

 المكتب اإلعــالمي

 والية ال ودان 

 خبر ص عي

 مشكلة دارفور ال ُتحتّ إال علت أ اس اإل الم 

 إبراهيم عثمان )أبو خليت(

 الناط  الر مي لحزب التحرير في والية ال ودان



 ٙٙ/ العدد  1ٔالصفحة  مختارات 

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

إّن ال  تار الجاري التصايت عل  ماا ه في المجلس التأ ي ي ق  جاء من ال جابب ما ال يي يصي  امين  

المخالعات الشرعّية ما يرعب، ايغضب هللا فيي تي يّ  بيل عي اان صيرييح عيلي  م يتي يّر هيذه ا ّمية الي ي يابي ي 

 االتشري ي اال ضاري.

منهجّيا؛ هذا ال  تار خليط من التلعي ات االت ايات االترضيات با ت التاافه بين أي يالاجّيات َنِكراٍت  -ٔ 

 ال اجا  لها في الش ب اا ّمة إال صخباً ا ن اً غربّياً.

هذا ال  تار برالف الشااه  ااق  ت ت ضغط الغرب ارعايته، ال بصن  ا   اث اإلرهابيّيية في ي يب،  -ٕ 

بل باإلشراف عل  الصيغ اا لعاظ ااإلقرار ااإلزا ة.. اهي رعاية ت كن مكاتب المجليس اليتيأ ييي يي بياليجيرت 

 المشها .

  تار  ريص كل ال رص عل  ا تب ا  كّل ما ها إ المي، بل فيه تي يّمي  اضي  ميا ييهيييا إلزا ية  -ٖ 

 اإل الت  ت  في التعاصيل عن ال القات ال اّمة اشؤان البال  اال با  فيما ها  ه افيما ها ع ل.

في هذا ال  تار إل اء بمصير البال  في المجهال التشري ي اال يا ي، في ا ت ار اا ت الء علي  هيذه  -ٗ 

الثارة اهذا الش ب الطّيب اهذه ا ّمة الكريمة؛ فهذه الماا  هي م ّ مات لت ري  قاانين تخّص أماالنا اأعيراضينيا 

ا يننا ام ت بل أبنابنا، ا تكان مجاالً لمنازعات اصيراعيات اتيأاييالت عيلي  ضياء هيذا الي  يتيار اليخي يي ية 

 االعضي ة..

 إّن هذا ال  تار ق  أف   البل  مرتكزاٍت ثالثة فيها عّزته اكرامته: 

ر للمصل ة االيمي يّ   ليلي ي ياه االيااجيبيات، افيي هيذا  -ٔ  ال يا ة للشر : ب يث يكان اإل الت ها الم رِّ

 ال  تار ضرٌب للم لات من الّ ين بالضرارة؛ ع ي ة اإل الت التي ينبثه عنها نظات )طاعة هلل ار اله(.

ال لطة بي  ا ّمة: فاالختيار أي االنتخاب  يكان زابعاً امخا عاً ضمن  ابرة عليميانيّيية، بييين عيليميانيي   -ٕ 

 اآخر ابين اض ي  امثلِه ابين  ريص عل  هذا ال  تار المنكر امن ها أ رص..

أمان الم لمين بأي يهت: فال ياج  في هذا ال  تار ما يؤّك  شاكة ال الة؛ إذ با يت اليكيانيّيية ااالتيعياقيات  -ٖ 

ال الّية االم المة االماا عة ت اش  هذا ال  تار ذكر كّل ما يمن  االختراه االياالء ليألجينيبيي أا اإلشيارة إلي  

)إ رابيل( االصهيانّية.. بل ليس في ال  تار ما يمن  نهب ثراات البال  بشّت  الم مّيات.. فيي عيميل تشيريي يي 

 جبان خّاان..

إّننا ن ّمل المجلس التأ ي ي فر اً فر اً، اال  يما كّل من له فيه ربا ة، الم ؤالّيَة أمات هللا انشكياهيت إلي   

وأن احغكغم [ االي يابيل: ٘ٙ]الن ياء:  فال و رّبك ال يإمنون حّتت يحّكموك فيما شجر بينهمرّب ال ّزة ال ابل: 

 [.2ٗ]الماب ة:  بينهم بما أنزت هللا وال تتبع أهوا هم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزت هللا إليك

 ٔٓ/  ٕٗٔٓم                    رقم اإلصدار: ٖٔ/ٔٓ/ٕٗٔٓهـ                     ٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  ٕٔ

 المكتب اإلعــالمي

 تونس 

 بيان ص عي

 د تور باإلكراه كلّه آثام 



 ٙٙ/ العدد  0ٔالصفحة  مختارات 

0ٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 زب الت رير ي ين الهجات الا شي الذي ا ته ف مركزاً لجماعة التبليغ في بيشاار يات أميس، ايي يّميل  

نظات ر يل1نااز م بالية هذا الهجات؛  نهت هت من أطل اا تلك ال ناصر من المرتزقة ا مريكان التاب ين لشبكية 

ريمان   يعيس بإص ار اآلالف من التأشيرات لهت، اهت من ي امان بم اع ة الي ياات ا جينيبييية فيي اليتيخيطيييط 

 ااإلشراف عل  الهجمات التي ت ته ف المنشرت ال  كرية االم نية في شت  أن اء البال .

ل   تت خالل أ با  اا   ا ته اف ضباط في الشرطة ا يا يين من كراتشي ابيشياار، االيهيجيات عيلي   

 مركز لجماعة التبليغ، فكيف يمكن  ي م لت صا ه أن يعكر مجر  تعكير في ال يات بمثل هكذا هجمات؟!

ام  أن أ  اً لت يتبنَّ هذه ال ملية، إال أن أبااه النظات ق  ربطت ال ا ث بالم لمين في المنياطيه الي يبيلييية،  

األص ت التهمة بهت، ا عت لشن عملية ع كرية ض هت؛ اذلك من أجل الضغط عل  الميجياهي يين اليميخيليصييين 

الذين ي اتلان ال اات ا مريكية لل بال بالخطة ا مريكية في االن  اب الم  ا  من أفغان تان، فتيصيبيح الي ياات 

 اقا اً لل رب الصليبية، ات زيزاً للهيمنة ا مريكية.

فالر الة التي ُيرا  إيصالها هي أنه في  ال ع ت قبال اليميجياهي يين بياليخيطية، فيإّن ميثيل هيذه اليهيجيميات  

 اال مليات ال  كرية  اف تتكرر.

إّن الراب  ال يكذب أهله، اإن  زب الت رير يؤك  للضباط المخلصين في ال اات الم يلي ية أن اليميرتيكيب  

الع لي لهذه الجرابت ال ماية في باك تان اأفغان تان هي أمريكا، اما لت يتت طر  أمريكا من هذه اليمينيطي ية، فيإن 

عمالء أمريكا االماالين لها من ال كات  ي تمران في تافير ال عت لشبكة ريمان   يعيس، ا تزهه اليميزيي  مين 

 ا رااح لال تعا ة من ال اات الباك تانية في المناطه ال بلية في خا   رب  اخلية ُي ّتل أهلنا فيها.

 أّيها الضباط المخلصون: 

إّن  زب الت رير ُيطالبكت بأن ال تظلاا ااقعين متعرجين عل  هذا الااق  ا ليييت، اأن ت يتيخي مياا قياتيكيت  

 لإلطا ة بالخانة، اأن ت طاا النصرة ل زب الت رير من أجل إقامة  الة الخالفة.

فالخالفة هي التي  تكنس ال ااع  ا مريكية عل  عجيل، ا يتيغيليه ال يعيارات االي ينيصيليييات االيميراكيز  

اال تخباراتية، ا ت ط  خط إم ا  الناتا، اتطر  جمي  ال بلاما يين االي ي يكيريييين االشيخيصيييات ا ميرييكييية، 

 االخالفة هي التي  تض    اً إلراقة ال ماء في المنط ة.

فَهلُّماا أّيها الضباط للافاء بااجبكت في  ماية هذه ا مة انصرة  ينها، اإقامة  كت اإل الت، لتنيالياا رضيا  

 هللا  ب انه ات ال .

 ََوفِي َذلَِك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَنافُِ ون 
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 المكتب اإلعــالمي

 والية باك تان 

 بيان ص عي

 انفجار قنبلة في مركز تابع لجماعة التبليي في بيشاور

 يجب علت نظام رحيت/نواز القضا  علت الوجود األمريكي في باك تان



 ٙٙ/ العدد  9ٔالصفحة  مختارات 

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

ت    ال لطة العل طينية منذ  ناات إل  تمليك را يا ال اق ة ن ا ثمانين  انما من أراضي الخليل فيي  

منط ة الجل ة االم رافة بالم كابية، من خالل الترهيب االتزاير ا رقة الاثابيه االضيغيط عيلي  الي يضياء، 

 اذلك ا تجابة ل  ا هللا باتين االكني ة الرا ية ا رثاذك ية.

ل   ا تب لت ال لطة ال اضي الذي كان يتال  ال ضية المرفاعة من عابالت في الخليل تميتيليك ا ر    

امن اقف الص ابي الجليل تميت ال اري اأاقاف الخليل، اأ ضرت قاضًيا من شمال الضعة الغربييية "مي يمي  

غانت"، ف    يات الخميس جل ة قضاء اأص ر فيها قرارات لا  ه  ان  ضار باقي أعضاء اللجنة المذكارين 

في ا اراه الر مية، اخالل نصف  اعة ألغ  قرارا لل اضي ال ابه، ارّ  ط انات ع ة، "من نا ية الشكيل 

اليس المضمان"، ارف  الجل ة لي ا  ل   ها ب   نصف  اعة، اأص ر قرارا ينص عل  ع   جل ية نيهيابييية 

يات ا   ، رغت اعترا  الم امين اال ابالت عل  طري ة بتِّه فيي االعيتيراضيات اعيلي  إليزاميه ليألطيراف 

 المالكة لألر  بإ ضار أاراه إضافية  ت  جل ة يات ا    ف ط اأن ال رار  يكان نهابيا.

إن ال اصي اال اني ي لت بأن ا ر  المذكارة مملاكة ل ابالت في الخليل "اثي ية اليطيابيا مياجيا ة"،   

رت هذه ا ر  للب ثة الرا ية في أااخر ال الة ال ثمانية اأقيت عليها كني ة، "ع   اإليجار مياجيا "،  اق  أُجِّ

امن خالل ال يليطية مينيذ  ينياات، تيميلُّيك هيذه  21ٖٔالكن را يا المجرمة  االت من خالل اال تالل عات 

ا ر  رغت أن أهالي الخليل ا تضناا الرهبان اعاملاهت بال  ن   كيثير مين ميبية عيات، اهيي بيهيذا تير  

اإل  ان باإل اءة ك ا تها في إيذاء الم لمين في را يا افي الشيشان اأفغان تان افي  عمها ليليميجيرت بشيار 

 ض  أهلنا في الشات امخيت اليرماك.

إن ال لطة التي تنازلت عن م ظت فل طين لليها  اتعاا  عل  الباقيي ا يتيميرأت اليتيعيرييط بيا ر   

المباركة، اهي ت اال جاه ة تمليك الكني ة الرا ية ا رثاذك ية هذه ا ر  الماقافة للص ابي الجليل تميت 

ال اري االمملاكة لم لمين باثي ة طابا ر مية، م  علمها بأن الكني ة الشرقية ا رثاذك يية فيي الي ي س ليهيا 

 أ ب يات في بي  أمالكها  اخل ال  س لليها .

لت لت ال لطة أن أهل فل طين امنهت أهالي م ينة الخليل لن ي م اا لها بتمليك هيذه ا راضيي ليرا يييا  

اكني تها، اق  أ م  اجهاء الخليل ال اضي م م  غانت ذلك في جل ة يات الخميس الماضيي، فيليتيرعياي هيذه 

ال لطة المجرمة اتتاقف عن تنازالتها اتعريطها بأر  فل طيين ليليييهيا  االيراس اغيييرهيت، اإال  ييينيال 

 رجاالتها الخزي في ال نيا ال ذاب اآلخرة أش  اأنك  لا كاناا ي  لان.

 َوتَ َوَتُخوُنوا أََماَناتُِكْم َوأَْنُتْم َتْعلَُمون ُ َ َوالرَّ َها الَِّذيَن آََمُنوا اَل َتُخوُنوا هللاَّ  َيا أَيُّ
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 المكتب اإلعــالمي

 فل طين 

 بيان ص عي

 دونًما من أراضي الخليت  0ٓال لطة الفل طينية المتآمر  تريد تمليك الروس نحو 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فل طين



 ٙٙ/ العدد  ٕٓالصفحة  مختارات 

ٕٓالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

مزيً ا من التعاصيل  ال الجريمة الا شية التي  ي ثيت فيي  1ٔ1ٖٕٔٗٔٓكشعت إذاعة آ يا ال رة في  

شهر  ي مبر االتي تت له بامرأة إيغارية من م اط ة شينجيانغ ذات ا غلبية الم يليمية، إذ أقي ميت ال يليطيات 

الصينية عل  إجبار هذه المرأة ال امل في شهرها ال ا س للخضا  ل ملية إجها  ق ريية. اافيً يا ليإلذاعية، 

ف   مرضت المرأة عن ما خض ت لل ملية جبًرا عنها اعانت عل  أثرها من ع ة مضاععات ص يية. اليمي ينية 

 اعة،   ث ذلك ب   أن اقتا ها ع   من الم ؤالين الم يلييييين  1ٕالمراعة التي عاشتها هذه المرأة ا تمرت 

ب يً ا عن بيتها بينما كانت ت اني من نابات إغماء نتيجة ض عها. اأعطيت   نة ت عز اإلجها  بينيميا كيانيت 

م ي ة بال رير، اُتركت عل  هذه ال ال ت اني من آالت ش ي ة، اب يت كذليك  يتي  أكي  أ ي  اليمياظيعييين افياة 

جنينها. هذه المرأة هي اا  ة من أرب  ن اء إيغاريات من م اط ة شينجيانغ اللااتي أجبرهن النظات الصييينيي 

الا شي الشهر الماضي عل  الخضا  ل مليات إجها  ق ري في مرا ل متيأخيرة مين  يميليهين. ييذكير أن 

إ  اهن كانت  اماًل في شهرها التا   عن ما تت   نها ب  ار م عز لإلجها ، اال  طعلها  ًيا الكنه تافي في 

 اقت ال ه نتيجة تأثير ال  ار.

إن هذه الجرابت الا شية التي يرتكبها النظات الصيني ع ا اإل الت ض  م لمي م اط ة شينجييانيغ ليتي ل  

عل  أن  ملته م تمرة بال هاا ة. اق  شه نا أيًضا الشهر المنصرت تعاصيل ال ملة ال م ية لل لطات الصيينييية 

عل  اللباس اإل المي الذي ترت يه الم لمات اإليغاريات. ايب ا النظات الصيني الا شي يابً ا فيي مي يااالتيه 

لمن  نما اإل الت في ترك تان الشرقية، اي تخ ت في ذلك أكثر ا  اليب ا شيًة ض  المرأة اإليغارية، االتيي 

تكشف عن الاجه اإلجرامي الهمجي ال  ي ي لل الة عل  الرغت من م االتها تي ي ييت صيارة عصيريية اأكيثير 

ت ضًرا لل الت من خالل ت  مها االقتصا ي. انظًرا لخاف النظات من تأثير اإل الت الميتيزايي  عيلي  اليميجيتيمي  

الصيني، فإن م لمي اإليغار لن يااجهاا ف ط ا عمال ال م ية التي ته   هايتهت اإل الميية، بيل  يييااجيهيان 

كذلك أكثر ال يا ات ظلًما اقمً ا االتي  ت مر أر امهت الطياهيرة مين خيالل عيميليييات اإلجيهيا  الي ي يريية 

الغاشمة ابرامج الت  يت التي يت رضان لها عل  نطاه اا  . كل ذلك به ف من  اال ة مجياهي ي اميجيتيهي ي 

الم ت بل، ال ا رين عل  إعا ة عز اإل الت في ترك تان الشرقية افي كل البال  اإل المية. افي الياقيت نيعي يه 

نال ظ غير م تغربين، صمت ال كامات االمؤ  ات االمنظمات الغربية، التي ال تمل من اعظ ال الت أجمي  

عن   اه اإلن ان، عن هذا الظلت العا ح! اال ي تبر هذا  لياًل ف ط عل  أن تأمين المصالح االقتصا ية في ظل 

منظامة ال يت الغربية م  ت  ابًما عل  الكرامة اإلن انية، بل ها كذلك يبرهن عل  أن الرأ ميالييية االي يليميانييية 

االنظات ال يم راطي ال المي، كلها عاجزة عن ال ضاء عل  الظلت الذي تت ر  له البشرية جم اء، بيميا فيييهيا 

تلك الجرابت التي يت ر  لها م لما شينجيانغ. اعالاة عل  ذلك، ُتيتيرك اليني ياء 
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 المكتب اإلعــالمي

 المركزي 

 بيان ص عي

 الصين تواصت حملتها الوحشية علت ن ا  اإليرور

 الخالفة وحدها فقط من يمكنها وقف ذلك!
 )مترجت(

 9ٖالتتمة صفحة 



 ٙٙ/ العدد  ٕٔالصفحة  مختارات 

ٕٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

ن اًل عن شها  عيان  1ٔ1ٕٔٙٗٔٓنشرت قناة الجزيرة ااكالة أ اشيت  برس اا ابل إعالت أخرى في  

ان اًل عن مشرا  جماعة أراكان الذي ياثه االنتهاكات ض  م لمي اليراهييينيجيا اليذيين يشيكيليان أقيلييية فيي 

ماينمار، م تل أكثر من اثنتي عشرة امرأة اطعاًل من م لمي الراهينجا في قرية  اشيارييارتيان اليااقي ية فيي 

. اب  ب ما جاء في هذه الت ارير، فإن الن اء الم لمات 1ٔ1ٕٔٗٗٔٓاالية راخين الغربية اذلك يات الثالثاء 

اا طعال تت ت طي هت  ت  المات عل  ي  عصابات اإلجرات الباذية، في الاقت الذي تتزاي  فيه المخااف  ال 

إمكانية م تل الكثير من م لمي الراهينجا. ات تبر هذه ال يا ثية غيييًضيا مين فييي  ميميا تيتي ير  ليه ن ياء 

الراهينجا الم لمات اا طعال من ا شية اذبح ال ياصف عل  ي  باذيي الراخين اقاات أمن ماينمار كجيزء 

من  ملة التطهير ال رقي التي يت ر  لها كافة الم لمين هناك. اتشمل  ملة التطهير هذه كذلك مجزرة ييان 

طعاًل. اتااجه الن اء اا طعال الذين لجيأاا إلي   1ٕراهينجًيا ب ت بار  من بينهت  1ٓاإلجرامية التي قتل فيها 

 ال مجاارة مر لة ج ي ة من ال م  ااإلرهاب، إذ إنهت إما من اا من ال خال أا  رماا من ال  اه ا  ا ية 

التي ت ينهت عل  الب اء عل  قي  ال ياة، الت يج اا إال خيارين أ الهما ُمّر؛ فإما اللجاء إل  مخييميات ميكيتيظية 

اخطيرة، أا الت ر  لألذى الج  ي االجن ي ااال تغالل ااالتجار. فعي شهر كانان ا ال1 ي مبر، تناقليت 

ا خبار  ال قارب يضت الجبين من الراهينجا فّراا من الج يت الذي يت رضان له في ماينمار لي  اا فري ية 

لم  كرات  رية للتجارة بالبشر في تايالن ، اق  ت رضاا للضرب ااالغيتيصياب اُ يلّيمياا إلي  تيجيار بشير، 

 بتشجي  من ضباط الهجرة.

أما ال كامات الغربية ف   تجاهلت هذه اإلبا ة الجماعية من أجل تأمين ع ا  النعط االغاز اغييرهيا مين  

ال  ا  التجارية المرب ة في ماينمار. ل   أصبح مما ال شك فيه أن أعمال ال تل ااإلبا ة اليجيمياعييية ليألقيليييات 

لي ت  بًبا كافًيا  ت  ت ات ال ال ال يم راطية ب ط  عالقاتها م  بل  ما، فم نة م لمي الراهينجا تكشيف ميرة 

أخرى أنه في ظل ال ال ال يم راطية الرأ مالية ليس ف ط ال ت عظ   اه ا قليات، بل كذلك هي ال تتير   فيي 

 التخلي عن   اه اإلن ان االمبا ئ ا خالقية م ابل المناف  االقتصا ية.

إن ا نظمة ال اكمة في بال  الم لمين، بما فيها تلك التي تجاار ماينميار ميثيل بينيجيال ش اإني انييي يييا  

اها ميعيهيات  -اماليزيا، ق  تخلت عن ن اء م لمي الراهينجا اأطعالهت بزعت ال عاظ عل  مصال هت الاطنية 

أنكره اإل الت، اق  نتج عنه كما ها ال ال في  اريا، لجاُء الم لمين ل ال أخرى هرًبا مين اليذبيح عيلي  يي  

الطغاة الظلمة. إن هؤالء ال كات اما ينا ان به من قامية ضي ة ععنة، اأنظمتهت الرأ مالية، ما هيي إال قيييا  

يكّبلان بها ا مة. فال ب  من ال مل الجا  إلزالتهت، اإقامة الخالفة التي ُي َكت فيها بنظات اإل يالت، اييكيان مين 

أاجب ااجبات ال اكت  ماية الم لمين اممتلكاتهت اكرامتهت بغ  النظر عن جن ياتهت. اا تناً ا لهذه النظيرة 

 0ٖ...التتمة صفحة ات ت  كت الخالفة، ب ث الخليعة الالي  بن عب  الملك جياش الم لمين ت ت إمرة ال ابي  
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 المكتب اإلعــالمي

 المركزي 

 بيان ص عي

 ا تمرار مذابء ن ا  م لمي الروهينجا وأطفالهم يإكد الحاجة الملحة لدولة الخالفة لحمايتهم
 )مترجت(



 ٙٙ/ العدد  ٕٕالصفحة  مختارات 

ٕٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 ال إات:

 - عظك هللا  -يا شيخنا الكريت: فضيلة ال الت الجليل عطاء بن خليل  

 ال ؤال المهت المت له ب زب الت رير في إن اني يا: 

ل    ألني الشباب الم لت في إن اني يا فيما يت له ب زب الت رير إني انييي يييا اليذي ي يجيل ر يميًييا لي ى  

ازارة الشؤان ال كامية ل ى جمهارية إن اني يا، ااج ت ب   الناس )ليس بكثير( يزعمان بيهيذا ا مير: أن 

 ال زب في إن اني يا ال يعره بين ال ه االباطل، اال ياذ باهلل.

 ما الجااب الاافي عل  هذه الم ألة يا شيخنا؟ -ٔ 

ما  كت ت جيل ال زب ل ى ال كامات في  ار الكعر مثل إن اني يا؟ الا  م ت أن تشرح لنيا كيييعييية  -ٕ 

 اال ت الل؟

قال ال المة الشاف ي في ا ت: أن ال الل في  ار اإل الت  الل في  ار الكعر، االي يرات فيي  ار اإل يالت  

 رات في  ار الكعر... ن ن نري  أن ن تعي  من علمك يا شيخنا، اّفي يك هللا ا يّ   خيطياك اجي يليك  ينيً ا ليألمية 

 اإل المية، اأ أل هللا أن يج له في ميزان   ناتك.

 أخاكت في هللا: الع ير إل  هللا عرفان أبا نعي  

 الجواب:

 اعليكت ال الت ار مة هللا ابركاته 

ن ت يا أخي إن ال الل في  ار اإل الت ها  الل في  ار الكعر، اال رات في  ار اإل الت ها  رات في  ار  

الكعر... الكن  ؤالك مت له با مار اإل ارية، اهذه ا مار ت   في باب المبا ات،  ااء أكانت فيي  ار اليكيعير 

أت في  ار اإل الت، فمثالً أن ت  ت طلباً لل صال عل  هاية أا جااز  عر... أا تلتزت بإشارات المرار، أا تلتزت 

ب ط  تذكرة لل عر في الطابرة أا ال طار.. أا تلتزت بماع  ال اات في عملك أا في الجام ة أا في اليمي ر ية، أا 

ُي مل كشف بأ ماء ال ضار االغياب في أماكن ال مل... كل هذه أمار إ ارية جابزة،  ااء أكنت في  ار الكعير 

أت في  ار اإل الت، فيمكنك التزامها، بل يمكنك ن ل ب   ا  اليب اإل ارية مين  ار اليكيعير إلي   ار اإل يالت، 

 اقصة أخذ عمر لل اااين من الرات االعرس، أي ت جيل أ ماء الرعية من أجل تازي  الغنابت عليهت م رافة:

ُه َقِ َت َعلَ  ُعَمَر ِمَن اْليَبيْ يَرْييِن، َقياَل: َ يِ ْميُت َفي أخرج ابن أبي شيبة في مصنعه َعْن أَِبي َ لََمَة، َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، أَنَّ

ا َرآِني َ لَّْمُت َعلَْيِه َفَ اَل:  قُْلُت: َقِ ْميُت ِبيَخيْميِ يِمياَبيِة أَْليٍف... َفيَ ياَل  »َما َقِدْمَت بِِه؟«َعلَْيِه َفَصلَّْيُت َمَ ُه اْلِ َشاَء، َفلَمَّ

ا، َوإِْن ِشْئُتْم أَْن َنِكيلَُه لَُكْم َكيْ «لِلنَّاِس:  هُ لَُكْم َعّدً ُه َقِدَم َعلَيَّ َماتٌ َكثِيٌر َفإِْن ِشْئُتْم أَْن َنُعدَّ ، َفَ اَل َرُجٌل: َييا أَِميييَر »اًل إِنَّ

 جااب  ؤال

 حوت ت جيت الحزب ر مياً في دار الكفر 

 Irfan Abu Naveedإل  



 ٙٙ/ العدد  ٖٕالصفحة  مختارات 

ٖٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

ياَس َعيلَيْييِه، َقياَل:  ُنياَن ِ ييَااًنيا َاُييْ يُطياَن الينَّ َواِويغَن َوَفغَرَض «اْلُمْؤِمِنيَن إِنِّي َرأَْيُت َهُؤاَلِء اْ ََعاِجَت ُيَ اِّ َن الغدَّ َفغَدوَّ

بِيِّ َوالِْلُمَهاِجِريَن فِي َخْمَ ِة آاَلٍف َخْمَ َة آاَلٍف َولِْْلَْنَصاِر فِي أَْرَبَعِة آاَلٍف أَْرَبَعَة آاَلٍف، َوَفَرَض أِلَزْ  ، فِغي ِج النَّ

 .»اْثَنْي َعَشَر أَْلًفا اْثَنْي َعَشَر أَْلًفا

 اآلن ن ا  إل   ؤالك: ما  كت ت جيل ال زب ل ى ال كامة في إن اني يا؟ 

إن الذي   ث ها من باب ال لت االخبر، أي نخبرهت با ت ال زب امنهاجه اعمله... ااإلخيبيار بيذليك ال  

شيء فيه، فإن اج نا من ي بل اإلخبار  ان االلتزات ب اانين الكعر فإننا ن جل ال زب ك يميل إ اري، ا يالييياً ليت 

ت بل ال ال بت جيلنا عل  هذا ا  اس  ان االلتزات ب اانين الكعر إال ثالث  ال: لبنان، اإن انييي يييا، اتيانيس... 

 ا ت  هذه الثالث، فهي تب ث عن كل ذري ة ل  ب ت جيل ال زب...

الل لت فإن االكتعاء من ا  زاب بال لت االخبر ف  ب ها من آثيار الي الية الي يثيميانييية، في ي  كيان قيانيان  

يطلب من ال زب ف ط أن يخبره عناانه االم ر الر مي لل زب،  ت  إن هذا الي يانيان  2ٓ2ٔا  زاب في  نة 

ال زال  ارياً في لبنان  نهت لت يتع اا عل  قانان ب يل له  ت  اآلن، الذلك فإن ت يجيييليهيت ليلي يزب هينياك كيان 

 لل الة ال ثمانية". 2ٓ2ٔمنصاصاً فيه "إشارة إل  قانان 

االخالصة، فإن ال رات في  ار الكعر ها  رات في  ار اإل الت، أي أن الخمر  رات في  ار اليكيعير ا ار  

 اإل الت، فلا شرب الم لت الخمر اها في  ار الكعر ف   ارتكب  راماً...

اكذلك بالن بة للمباح، فإن كان االلتزات با مار اإل ارية مثل ال اات من ال اعة الثامنة صبا اً إل  ال اعة  

الثانية ظهراً مبا اً في  ار اإل الت، فها كذلك مباح في  ار الكعر، اهذا ينطبه عل  ت جيل الي يزب أا إخيراج 

هاية أا إخراج جااز... لكنه ال يجاز ت جيل ال زب بشرط االلتزات ب اانين الكعر، فهذا  رات، اكذلك ال يجاز 

 إخراج هاية بشرط شرب الخمر، فهذا ال يجاز... اهكذا.

أي أن ا مار اإل ارية إذا كانت مبا ة في  ار اإل الت، فهي مبا ة في  ار اليكيعير إن ليت يشيتيرط فيييهيا  

ارتكاب ال رات. االذي تت بالن بة لت جيل ال زب في إن اني يا ها أمر إ اري من باب الي يليت االيخيبير  ان أي 

التزات ب اانين الكعر، اأن أي  الة ت بل ت جيلنا إ ارياً من باب ال لت االخبر  ان االلتزات ب اانين الكعير فيييجياز 

 ذلك، اأما إن اشترطاا االلتزات ب اانين الكعر، ف رات اال يجاز. آمل أن يكان الماضا  ق  اتضح لك. 

 هـ                                        أخوكم عطا  بن خليت أبو الرشتة ٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  ٔٔ

 م                                                                     ٕٔ/ٔٓ/ٕٗٔٓالمواف  



 ٙٙ/ العدد  ٕٗالصفحة  مختارات 

ٕٗالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

في الاقت الذي يتطل  فيه الناس اترنا أبصاُرهت ن ا  كت إ المي راشٍ  أا عل  ا قل  كامٍة ثياريية  

بال ِخياناٍت اال عماالت، ُيطل علينا  يا يان من "المجلس الِخياِني" يبشران بالمالا  الج ي ، مالا  ال  ميتا 

ب ملية قيصرية أال اها "ال  تار الماعا !!"،   تار ا تكملت فيييه ميااصيعيات اليخيييانية االيتينيازالت، بيل 

ا تكملت فيه شراط الكعر،   تار يشر  للكعر ااالن الل ا خالقي، يشر  لل ابثين من ال كات اال يييا ييييين 

االنااب ممن باعاا إ المهت ارضاا أ رنا في أي ي ع انا اع اهت الكافر الم ت مر الذي أباح لهت التصرف 

في رقابنا افي مصابر ثرااتنا. في تصريح إل  ى ناببات المجلس التأ ي ي قالت: أن الّ  تار "كتب باليّ ت"، 

فتص ه فيها م الة "ص قك اها الكذاب"، ن ت ل   كتب ال  تار ب ماء الثابرين في  بيل إخيراج الي يبيا  مين 

عبا ة ال با  إل  عبا ة رب ال با ، عن ما ثارت الناس ضّ  علمانية كال ة فصلت الي يين عين الي ييياة، إذا بيهيا 

ُتغتصب ِبأياٍ  إ المية متاضبة، لتكان  ماء مه ارة الأل ف ت ت الضغط ا جنبي اخيانة اعمالة من الذين 

ًة عمي ة بينينيا ابييين  ظن الناس بهت أنهت ا يا ي اآلمنة ممن ا عاا اإل الت!!! لُي  ث كل هذا شرخا كبيرا اهاَّ

ال كات الخانة ب   أن اج نا أنع نا أمات  كامات ال ت كت اال تميليك مين ا مير شيييبيا بيل هيت ميجير  " مي  

مت ركة" يتل عهت الكافر الم ت مر يمنة اي رة، إنهت رايبضات ال ناات الخ اعات، إن تم  ك   نة ت يؤهيت 

ُ َمَثاًل َرُجاًل فِيِه ُشَرَكاُ  ُمَتَشاِكُ وَن َوَرُجاًل َ غلَغًمغا لِغَرُجغٍت اإن تصبك  يبة يعر اا بها. قال ت ال :  َضَرَب هللاَّ

ِ ۚ َبتْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعلَُمونَ   [.2ٕ]الزمر:  َهتْ َيْ َتِوَياِن َمَثاًل ۚ اْلَحْمُد هلِلَّ

يشرعان لنا   تارا  مال قاانين  طب مذمامة م  ارة بال جذر ع اب ي انبثه من عيليميانييية افي ت  

علينا من أر  الّصليب أر  الكعر، في عاصعة هاجاء مألت  ماءنا ب جاجها ا جبت عنا شمس إ المنيا، 

فاختع  النار الذي كان يضيء  ياتنا، فخيمت الظلمات ات ركت ا اش الليل اأفاعي الظالت تعتك بنا اتنعث 

فينا  مامها.   تار يعتح الباب عل  مصراعيه للكعر، ي مل في طياته  ي ي ا  فييينيا مي  يا يا ضيّ  اإل يالت 

االم لمين، فصل ال ين عن ال ياة، اأهلك ال رث االن ل اال جر االشجر، ل ان  اله ي ال "ربنا ما خيلي يت 

في الكتاب من شيء"، ت ال  عل  ع ي ة ا ضارة ا ين ها ال ه المبين، لي ي  المشه  نع ه، انج  أنع نا أمات 

بل ها أشّ   ربا عل  "ال إله إال هللا م م  ر ال هللا"، فنكان بذلك  خلنا الُجْ ر الذي لُ غنيا مينيه  2٘  تار 

 من قبل.

اعلماا أن ال  تار اال اانين االتشري ات التي تعصل ال ين عن ال ياة هي إبا ة للم ليمييين، اهيي أشي   

اطأة من الم ف ية االطيران ال ربي اال نابل االكيميااي، عل  غرار أن ميا ُبينيي عيلي  بياطيل فيهيا بياطيل. 

اال  تار باطل ُبني عل  علمانية باطلة أقصت ال ين من م ترك ال ياة، اتخذت إالهها هااها، أهااء ظيالمييية 

  ام ة ظلمات ب ضها فاه ب  .

  تار كعر يشر  للع ا  ااإلف ا ، يغضب هللا ار اله ايت كت في رقاب الناس امصيابيرهيت بيالي ي يي   

االنار، اكأن الخله ماجا ان كغنت بال راٍ  اصن ة بال صان ، أا كأنهت فاض  ُمهملان تع ل بهت ال لميانييية 

 ما تشاء.

  تار يكرس لنعاذ الكافر الم ت مر اير ت الطريه الذي ُرِ ت  يابي يا فيي  ي يبية اليهياليك "بيارقيييبية"  

َوَمن لَّْم َيْجَعغِت االهارب "بن علي"، طريه ُمضاء بظلمات الغرب ي ثان مرتزقتنا عل  ال ير فيه ان اا أنه 

ُ لَُه ُنوًرا َفَما لَُه ِمن نُّورٍ  ، أصابهت شذاذ فكري اا تاطنت ال لمانية أذهيانيهيت فيأصيبي ياا رجيً يا اصي ى هللاَّ

غا للغرب أتباعا أذالء، اما أص ه اصف ال رآن الكريت لهت اذلك في قاله تبارك ات ال   أََفَمغن َيغْمغِشغي ُمغِكغّبً

 ال أهال وال  هال بد تور الِخيانِة والكفر في بلد عقبة بن نافع



 ٙٙ/ العدد  ٕ٘الصفحة  مختارات 

ٕ٘الصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

ْ َتقِيمٍ  ا َعلَت ِصَراٍط مُّ ن َيْمِشي َ ِوّيً  .َعلَت َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ

أت تب لان الذي ها أ ن  بالذي ها خير!!؟ أ  تاٌر اض ي اضي  بشري أناني خير، أت تشري  اا تكات  

 إل  هللا ت ال  اقانان ال يأتيه الباطل من بين ي يه؟!!

نبيا ار اال، أيهيا اليمي يليميان! إّنينيا ني عياكيت  عياة  يا من رضيتت باهلل ربا اباإل الت  ينا ابم م   

الصا ه ا مين لل ير م  من ارت   إل  خير أمة أخرجت للناس، اأن ترفضياا هيذا الي  يتيار اأن تيكيني ياا 

اال ت مار الذي "ال يرقب في م لت إال اال ذمة"، انبذاا كل الم اه ات االمااثيه المجرمة الظالمة التي تمليها 

ار َوَمغا لَغُكغْم ِمغْن علينا ال اابر اال ت مارية، اا تجيباا ل اله ت ال :  َواَل َتْرَكُنوا إِلَت الَِّذيَن َظلَُموا َفَتَمّ ُكْم النَّ

 .ُدون هللاَّ ِمْن أَْولَِيا  ُثمَّ اَل ُتْنَصُرونَ 

اج لاا اإل الت ا  ه  ان غيره بين أبصاركت؛ بال مل عل  ا تبناف الي ييياة اإل يالمييية، ااعيليمياا أن  

الَا  ة هي ال ياه الطبي ي لهذه ا مة اإل المية الا ط اما  ان ذلك من ت  ييت اشيرذمية ا ي ا  ا  ياتييير 

 اض ية هي النشاز ااال تثناء.

 َْم ق وْا َما َعنِتُّ ن ُدونُِكْم الَ َيؤْلُوَنُكْم َخَباالً َودُّ ِخُذوْا بَِطاَنًة مِّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َتتَّ َبَدِت اْلَبْرَضا  ِمْن أَْفَواِهِهْم  دْ َيا أَيُّ

ا لَُكُم اْلَياِت إِن ُكنُتْم َتْعقِلُونَ  نَّ  َوَما ُتْخفِي ُصُدوُرُهْم أَْكَبُر َقْد َبيَّ

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 تونس -َ ليم الورغي 

 ت1ٓٔ1ٔ1ٕٗٔٓهـ         الماافه ٖ٘ٗٔمن ربي  ا ال  ٙٔ



 ٙٙ/ العدد  ٕٙالصفحة  مختارات 

ٕٙالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 

 والية األردن: من أمام الم اجد حملة "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"

 تٕٗٔٓكانان الثاني1يناير  1ٔت الماافه ٖ٘ٗٔربي  ا ال  ٙٔالجم ة، 



 ٙٙ/ العدد  1ٕالصفحة  مختارات 

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

خيييانية ل يارييا" فيي مي يينية  ٕ-نظت  زب الت رير 1 االية تركيا مؤتمراً جماهيرياً ب نياان "جينيييف 

ها مؤتمر ترمري خياني،  يث  اضر فيه ا  تاذ العياضيل مي يمي   ٕ-بارصة للتأكي  عل  أن مؤتمر جنيف

، كيميا  ياضير ٕ- نعي يغمار الذي  لط ا ضااء عل  المؤامرات ال الية التي ت اك من اراء  تار جنيف

فيه ا  تاذ العاضل م ما  كايا ربيس المكتب اإلعالمي ل زب الت رير في االية تركيا الذي  لط ا ضيااء 

عل  ال رب ال ابمة بين ال ه االباطل إل  قيات ال اعة مبيناً أن الم لمين انتعضاا عل   يكيات اليجيار اليذيين 

يشكلان ركنا من أركان الباطل مطالبين بت كيت اإل الت ا  ه ال ال يم راطية اال غيرها من ا نظمة العا  ة. 

 ااختتت المؤتمر أعماله ب عاء إيماني قرأه ا  تاذ رجب يغيت.

 مٕٗٔٓكانون الثاني/يناير  9ٔهـ المواف  ٖ٘ٗٔربيع األوت  0ٔاألحد، 

 خيانة ل وريا" ٕ-والية تركيا: مإتمر"جنيف



 ٙٙ/ العدد  0ٕالصفحة  مختارات 

0ٕالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

نظت شباب اأنصار  زب الت رير 1 االية تركيا في جام  م م  العاتح بإ طنبال اقعة قرأ فيهيا بيييان  
 ها مؤتمر ترمري خياني.. ٕ-ص عي للتأكي  عل  أن مؤتمر جنيف

 م ٕٗٔٓكانون الثاني/يناير  1ٔهـ المواف  ٖ٘ٗٔربيع األوت  ٙٔالجمعة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظت شباب اأنصار  زب الت رير 1 االية تركيا في جام   جي بيرات بيأني يرة اقيعية قيرأ فيييهيا بيييان  

ها مؤتمر ترمري خياني، اأقيمت صالة الغابب عل  الم لمين الذين  ٕ-ص عي للتأكي  عل  أن مؤتمر جنيف

 قتلاا في المجازر الا شية التي ترتكب تجاه أبناء ا مة.

 مٕٗٔٓكانون الثاني/يناير  1ٔهـ المواف  ٖ٘ٗٔربيع األوت  ٙٔالجمعة، 

 ٕ-والية تركيا: وقفة في ا طنبوت لرفض مإتمر جنيف

 ٕ-والية تركيا: وقفة في أنقر  لرفض مإتمر جنيف



 ٙٙ/ العدد  9ٕالصفحة  مختارات 

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

نظت شباب اأنصار  زب الت رير 1 االية تركيا في جام  صابانجي بأضنة اقعة قرأ فيها بيان ص عي  

 ها مؤتمر ترمري خياني.. ٕ-للتأكي  عل  أن مؤتمر جنيف

  مٕٗٔٓكانون الثاني/يناير  1ٔهـ المواف  ٖ٘ٗٔربيع األوت  ٙٔالجمعة، 

 

 

 

 

 

 

عي ي   ٕ-ا تمراراً لل ملة الاا  ة التي ينظمها  زب الت رير 1 االية تركيا لكشف زيف مؤتمر جنيف 

 ".ٕ-ال زب في قرية ا رناؤاط با طنبال ن اة  يا ية ب ناان "ال يلة التي ت اك ل اريا في جنيف

 مٕٗٔٓكانون الثاني/يناير  9ٔهـ المواف  ٖ٘ٗٔربيع األوت  0ٔاألحد، 

 ٕ-والية تركيا: ندو  في ا طنبوت لكشف مإامر  جنيف

 ٕ-والية تركيا: وقفة في أضنة لرفض مإتمر جنيف



 ٙٙ/ العدد  ٖٓالصفحة  مختارات 

ٖٓالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

نّعذ اجهاء الخليل ارجاالت الم ينة اشباب  زب الت رير اقعة ا تجاجية أمات م كمة الخليل نهيار ا  ي   

امت ت من الصباح إل  ما ب   الظهر، اذلك في مااجهة  يا ية لما اصعه ال زب ب  ي ال يليطية اليعيلي يطييينييية 

 لتمليك أر  الاقف اإل المي في الخليل للكني ة الرا ية )الم كابية(.

اقال ال كتار ماهر الج بري، عضا المكتب اإلعالمي ل زب الت رير في فل طين، إن الاقعة نج يت فيي  

اقف اإلجراءات التي  اال قاضي الم كمة  ف ها في ت ار  يات الخميس الماضي، االذي كان قي   ي   جيلي ية 

ا    للبت في ال ضية، اأن ال اضي عا  اقِبل اعتراضات أص اب ال ضية. فيما أفا  ال اج عب  الم يطيي ال ييي  

عمي  رجال اإلصالح في الخليل أن رجاالت ال شابر ام هت عابالت آل التميمي في الم يينية ييليتي يان مي   يزب 

الت رير في قضية الاقاف ض  من ي اال التعريط بهذا الاقف اإل المي، اأّك  ال اج ال ييي  أن عيابيلية ميجياهي  

 التميمي تناي اهب ما تملكه من هذه ا ر  ب   ا ترجاعها لمصل ة أهل الم ينة.

افي هذه الاقعة التي  ملت فيها يافطات ض   يا ة ال لطة العل طينييية فيي اليتينيازل عين ا ر  اضي   

ال يا ة الرا ية، ت  ث عضا المكتب اإلعالمي ل زب الت رير في فل طين الي كيتيار مصي يب أبيا عيرقياب، 

مؤك ا عل  تبني ال زب ل ضايا ا مة، ام ذرا ال كامة الرا ية من مغبة الترمر عل  بال  الم لميين، اأكي  أبيا 

عرقاب عل  إصرار ال زب اشبابه اأهل فل طين عل  الاقاف أمات ميؤاميرة تيميليييك أر  اقيعييية ليليكينييي ية 

 ا رثاذك ية.

افي البيان الختامي للاقعة، قال ال كتار ماهر الج بري، إن هذه ال ضية أكبر من ال ضاء العل طينيي امين  

ال لطة العل طينية التي تتل   ت ليماتها من أبمة اال ت مار في ما كا ب   ااشنطن، ااصعها بأنها قضية  يا يية 

 ضارية ع  ية. ااجه الج بري كالما للراس قابالً: كان ا الي  بيهيؤالء اليراس أن ال يير اا عيلي  اإل  يان 

 باإل اءة في ال  ي الغتصاب ا ر .

اأثن  الج بري عل  اقعة أهل البل  في هذه ال ضية، اأّك  أن المكيتيب اإلعيالميي ليلي يزب  ييي يتيمير فيي  

التااصل  ال هذه ال ضية ا ال م تج اتها م  أهل البل  ااجهابها، الن ي مح بتمريير أيية ميؤاميرة ليليتيعيرييط 

 با ر .

 مكتب فل طين: حزب التحرير ووجها  الخليت ينجحون في وقف إجرا ات تمليك للكني ة الرو ية



 ٙٙ/ العدد  ٖٔالصفحة  مختارات 

ٖٔالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 الخبر: 

قال نابب ازير الخارجية ال اري فيصل م  ا  لبي بي  ي إن م ؤالين فيي أجيهيزة ميخيابيرات غيربييية  

 زاراا  مشه للتشاار  ال م اربة الجماعات اإل المية المتطرفة.

اأشار م  ا  إل  أن ثمة خالفاً بين الم ؤالين ا منيين الغربيين مين جيهية االيزعيمياء ال يييا ييييين اليذيين  

يطالبان الربيس ال اري بشار ا    بالتن ي عن ال لطة من جهة أخرى. يذكر أن النعاذ المتزاي  الذي تتمت  به 

 الجماعات الجها ية في صعاف م ارضي  كامة الربيس ا    يثير قل ا متصاع ا عل  الص ي  ال الي.

 التعلي :

إن ثارة الشات المباركة انطل ت ت ت ش ار هي هلل هي هلل اما لنا غيرك يا هللا اقاب نا لألب   ي نيا مي يمي ،  

 اهذه الش ارات جمي ها ت   في ) ابرة التطرف( المرفا  غربيا.

فالغرب يري  من الثارات أن تطالب بالي ييمي يراطييية االي الية اليمي نييية االي  يتيار الياضي يي االيبيرليميان  

  اانينغ  تريت ااإلليزيه. ٓٔالتشري ي، لتكان ثارات )م ت لة( يرض  عنها  اكن البيت ا بي  ا

فاالعت ال بالن بة للغرب ي ني الب اء ضمن اإلناء ال يا ي الغربي اإرا ته الي الييية، ال ييخيرج عينيه قييي   

أنملة،  ت  ال ياصت بالتطرف، ااإلرهاب، االرا يكالية اا صالية، الهذا كانت ش ارات الثارة اليميبياركية فيي 

الشات تؤره  اابر ال يا ة الغربية، كانها تطلب ال ان من هللا تبارك ات ال  اليس من الغرب الكافر الم ت يمير 

 اأ ااته ال يا ية ال الية ااإلقليمية االم لية.

إن مص ر قاة ال املين في ال  ل اإل المي  ااء بال مل العكري اال يا ي أت بال مل الجها ي، هيا مي ى  

تم كهت باإل الت اأ كامه بعكرته اطري ته، اكلما از ا  تم كهت به از ا اا )تطرفا( بالن بة للغرب، اكلما تخلاا 

 عنه اعن أ كامه از ا اا )اعت اال( ي ربهت من  اابر ال رار ال يا ي الغربي اإفرازاته.

ال شك أن الت اان االتن يه بين الغرب اعل  رأ ه أمريكا ابين النظات ال اري الغاشت لت ين يطي  اليبيتية،  

بل إن  يا ة المهل الغربية هي من أب ت عل  هذا النظات إل  يامنا هذا، أضف إل  ذلك ال عت ال  كري المباشر 

  تبا  الغرب في المنط ة.

إن الااجب الشرعي المترتب عل  الكتابب اإل المية المجاه ة في الشات يتمثل بنصرة المشرا  ال ييا يي  

اإل المي ال  ي ي، مشرا  ا مة، الخالفة الراش ة عل  منهاج النباة، اها مشيرا  شياميل ميتيكياميل بي  يتياره 

اقاانينه امرج يته اإل المية الن ية الم ت اة ف ط من الكتاب اال نة اما أرش ا إليه، اها ما ي مله ايتبناه  يزب 

الت رير الراب  الذي ال يكذب أهله، ب يا ة أميره ال الت العاضل عطاء بن خلييل أبيا اليرشيتية، اليذي ن يأل هللا أن 

نباي ه ليكان الخليعة الراش  ا ال في  الة الخالفة الراش ة الثانية عل  منهاج النباة عن  قيامها، اها من  ي ليب 

 ماازين ال نيا باإل الت ا  ن فهمه اتطبي ه إن شاء هللا.

ل   أثبتت ا   اث في  اريا اغيرهيا، أن  يزب اليتي يريير هيا ا قي ر عيلي  الي يييا ة ال يييا ييية ليألمية  

اإل المية، اإ ارة  فة ال الة ال ا مة قريبا بإذن هللا، اها من ي مل المشرا  ال  ي يي ليليتيغييييير، اأن اليطيريي ية 

الشرعية التي يتبناها في بناء صرح اإل الت ال ظيت، هي ا  ها ال ا رة عل  الاصال بإذن هللا، فالينيهيج الينيبياي 

 في التغيير  ياصل إل  النهج النباي في ال كت، اما ذلك عل  هللا ب زيز.

 خبر ات ليه

نظام بشار المجرم والررب الكافر يحاربون هللا ور وله بدعوى 

 التطرف

 م 0ٔ/ٔٓ/ٕٗٔٓهـ    المواف  ٖ٘ٗٔمن ربيع األوت  1ٔ

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحريرأبو با ت



 ٙٙ/ العدد  ٕٖالصفحة  مختارات 

ٕٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

أثارت التعجيرات التي  صلت يات ا رب اء في مرق  اإلماميين عيليي اليهيا ي 

اال  ن ال  كري رضي هللا عنهما في م ينة  امراء جما  المي يليمييين فيي عيميات 

ال راه اال الت، اخرجت مظاهرات صاخبة تن   بال  ث، كما ا تينيكير اليكيثييير مين 

المراج  هذا ال مل اإلجرامي الذي يصب في مصل ة أع اء اإل الت االيمي يليمييين، ا عيت بي ي  اليميراجي  

 ال راقيين إل  ضبط النعس اتا ي  الصف ض  أع ابهت.

لقد أدرك الكافر الم تعمر أن إثار  الفتن والقالقت بين أبنا  الم لمين هي من أنجء الطغر  لغهجغهغاز 

، خاصة ب   أن أثارت الصار الكاريكاتيرية جما  الم لمين في ال الت كله؛ كانيهيا ت ييء عليهم كؤمة واحد 

إل  ع ي ة الم لمين اتالمس شغاف قلابهت، الّما كان ذلك ال  ث ها عبارة عن جسِّ نب  للشار  اإل المي 

ال ري  ابمثابة بالان اختبار لمشاعر الم لمين تجاه  ينهت، ف   رأاا بأتِّ أعينهت ما يمثله اإل الت انبيه م مي  

  في قلاب الم لمين؛ فلذا عم اا إل  هذا ال مل الخ يس الجبان في م االة ياب ة إلثارة العتنة الطابعية بييين

ألن الكافر عندما دخت بغالدنغا كغان وال أبناء ا مة الاا  ة، اهذا  ليل صارم عل  إفال هت ايأ هت اإ باطهت 

زات يراهن علت الحرب األهلية، ولكن خاب فؤلهم وخاب ظنهم؛ فالم لمون كالج د الواحد إذا اشغتغكغت مغنغه 

 .عضو تداعت له  ائر الج د بال هر والحمت، كما اخبرنا الصاد  األمين 

 أيها الم لمون في العرا : 

 إن هذه الجريمة ات اعياتها لت تت علينا أن ن رك ما يلي:

 إن أع اءنا يتربصان بنا ال اابر اال يعتأان ي رضان عل  ال رب الطابعية ب   أن راهناا عليها زمناً. -ٔ

 إن الذين قاماا بتعجير المراق  هت أنع هت الذين قاماا باالعت اء عل  الم اج  اا بمة اعمات الناس. -ٕ

 .إن الم تفيد الوحيد من هذه األعمات هم أعدا  اإل الم والم لمين -ٖ

إن الحكم الشرعي في مثت هذه الحالة هو التالحم والوحد  الشغعغوريغة والغفغكغريغة ضغد خصغوم اإل غالم   -ٗ

 والم لمين.

االية ال راه إذ ي تنكر هذه ا عمال اإلجرامية، فها يي عيا اليمي يليمييين بي يامية،  -اإن  زب الت رير 

 االمراج  اا  زاب االشخصيات المؤثرة بخاصة إل  أمار ثالثة:

 ال مل عل  االجتما  االته بة؛ لتعايت العرصة عل  الكافر الم ت مر، امن ه من الّتصّي  في الماء ال كر. -ٔ

 ع ت الت ر  اإل اء التهت عل  الطرف اآلخر؛  ن الم لمين طرف اا  ، االطرف اآلخر هت أع اؤهت. -ٕ

ال مل الجا  المخلص م  ال املين إلقامة الخالفة الراش ة عل  منهاج النباة، المخلّص ال  ي ي ليليمي يليمييين  -ٖ

 من جمي  أزماتهت.

وِت إَِذا َدَعاُكم لَِما ُيْحيِيُكم ُ ِ َولِلرَّ َها الَِّذيَن آَمُنوْا اْ َتِجيُبوْا هلِلّ  َيا أَيُّ

 الفِْتَنُة نائَِمٌة َمْلُعوٌن َمْن أْيَقَظَها

 هـ                                                                             حزب التحرير  1ٕٗٔ/محرم/1ٕ

 م                                                                      واليـة العـرا    ٕ٘/ٕٓ/ٕٙٓٓالمواف  



 ٙٙ/ العدد  ٖٖالصفحة  مختارات 

ٖٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

مارك فابر: نحن في فقاعة األصوت المالية الضخمة التي 

 يمكن أن تنفجر في أي يوم

ال يزال مارك فابر، ناشر تي يريير "اليكي يا  ثيت االز هيار ثيت 

ال مار" يجا ل بأننا في في ياعية  ياف تينيعيجير اني ين نيتيجيه 

ل  اث أزمة مالية. افي م ابلة له مي  تيليعيزييان بيلياميبير ، 

ي ال فابر: ن ن في "ف اعة ا صال المالية الضخمية". اقيال 

أنه "ي ت   أيضا أن الع اعة يمكن أن تنعجر فيي أيية لي يظية". 

اأضاف "أعت   أننا في ف ياعية ا صيال اليميالييية الضيخيمية. 

]ف اعة[ يمكن أن تنعجر في أي يات. أعت   أننا ممي  ان جي ا. 

أرقات الث ة مرتع ة ج ا، االجيمييي  ميتيعيابيل. االي ي ييي ية أنيهيت 

متعابلان ج ا  نهت ي ت  ان أن االقتصا  ي ير  فيي االتيجياه 

المتصاع ، الكن اجهة نظري ميخيتيليعية تيمياميا. فياالقيتيصيا  

ال المي يتباطأ،  ن االقتصا  ال المي في الاقت ال اضر هيا 

اقتيصيا ات نياشيبية إلي   ي  كيبييير، اليييس هينياك نيميا فيي 

الصا رات في االقتصا ات الناشبية، اليييس هينياك نيميا فيي 

االقتصا ات الم لية. لذلك، أش ر أن الت يييميات عيالييية، اقي  

عززت أرباح الشركات إل     كبير ب بب انخعا  أ ي يار 

العاب ة". كما انت   فابر الخبيراء االقيتيصيا يييين، اقيال: "هيذه 

ن طة أا  أن أبينها. إن جمي  هؤالء ا  ياتيذة اا كيا ييمييييين 

في اال تياطي العي رالي الذين ليت يي يميلياا أبي ا فيي الي يطيا  

الخاص ليات اا   في  ياتهت، ايكتبان أاراقا ال أ   ي رأهيا 

اال أ   يهتت بها، لماذا ال يري ان الكتابة عن كيييعييية هيييكيلية 

النظات االقتصا ي الذي يرف  م تاى الم يشة لم ظت الينياس؟ 

إنه ال يمكنك رف  الجمي ". ]اليميصي ر: رجيال ا عيميال مين 

 ال اخل[

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

 روبرت غيتس: باك تان لي ت حليفا للواليات المتحد :

ي ت   رابرت غيتس، ازير ال فا  ا ميرييكيي ال يابيه اليذي 

كان أقاى مؤي  لباك تان، أن إ الت أبا  لي ت  ليعا  مرييكيا 

اأنها لن تتخل  عن  يا تهيا فيي  عيت اإلرهيابييييين. اكيتيب 

ال ي  غيتس في كتابه اليمي يبيل بي ينياان "اليااجيب: ميذكيرات 

ازير في ال رب"، "عل  الرغت من أنني كنيت أ افي  عينيهيت 

أمات الكانغرس االص افة لل عاظ عل  عالقاتنا من أن تيز ا  

إال أنينيي كينيت  -اته   خيط إمي ا نيا مين كيراتشيي  - اءا 

أعرف أنهت لي اا  لعاء لنا عل  اإلطاله". افيي إشيارة إلي  

اليثيانييية اا خيييرة  - ٕٓٔٓزيارته في يناير1كانان اليثيانيي 

 يث الت   آنذاك بالربيس الباك تاني آصف عيليي  -لباك تان 

زر اري اربيس الازراء يا ف رضا جيالني اقاب  الجييش 

الجنرال أشعه برايز كياني؛ كتب ال ي  غيتس أنيه عيا  مين 

الزيارة م تن ا بأن إ الت أبا  لن تتخل  عن  يا تها في  عيت 

اإلرهابيين. اكتب ال ي  غيتس، الذي كان ازيرا للي فيا  فيي 

، "ال تاجي  إ ارة ٕٔٔٓإل  ياليا  ٕٙٓٓالعترة من  ي مبر 

في م يرتي بأكيميليهيا كير يت الياقيت االيطياقية ليلي يميل مي  

الباك تانيين مثلما ف ل الربيس بياراك أابياميا اجيمييي  كيبيار 

فري ه". ايضيف ال ي  غيتس في مذكيراتيه "كيانيت ر ياليتيي 

مت  ة: ن ن ملتزمان بشراكية ا يتيراتيييجييية طياييلية ا مي ، 

ان ن ب اجة لل مل م ا ض  "ن ابة اإلرهاب"، التيي تي ير  

أفغان تان اباك تان االهن  للخطر؛ ني ين بي ياجية إلي  إزالية 

المالذات اآلمنة عل  جانبي ال  ا ؛ باك تان ب اجة لت  ييين 

مراقبة م ا اة أمريكا االت رش علي  ا ميرييكييييين؛ كيميا أن 

عمليات "ال تل خارج نطاه ال ضاء" )اإلع امات( التي يي يات 

بيهيا الييجيييش الييبياك يتيانييي قي  اضي  عيالقييتينيا فييي خيطيير". 

 ]المص ر: الهن ا ية[

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

 دولة يهود حريصة علت بقا  النظام الهاشمي في األردن

قالت ص يعة جيرا الت بيا يت اليييهيا يية اهيي ل يان  يال 

النخب ال يا ية ال اكمة في  الة يها : "إن اال يتي يرار فيي 

ا ر ن اب اء ملكها عب  هللا الثانيي فيي ال يليطية قضييية أمين 

قامي للكيييان اليييهيا ي اأميرييكيا ا ال خيليييجييية أخيرى"، 

اأضافت الص ييعية إلي  أن: "تي فيه ا مياال مين الياالييات 

المت  ة ا ال خليجية لألر ن لت اية اقتصا هيا اليذي يي يتيمي  

بشكل كبير عل  ال عت االم اع ات في ظيل ا يتييياج الي الية 

ال ابت للاقا ". اكيانيت أميرييكيا قي  نشيرت قيااعي  اأجيهيزة 

( جن ي أمريكي مؤخراً في ا ر ن لليتي خيل ٓٓ٘ٔتنصت ا)

 اقت الخطر اللت امل م  أية أزمات معاجبة في المنط ة.

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

وزار  الخارجية: العالقات الباك تانية األمريكية لي ت فقط 

 طائرات بدون طيار

 ان ذكر أمريكا ت  يً ا، قالت ازارة الخارجية يات الخيميييس 

أن قضية الطابيرات بي ان طيييار لين تيلي يي بيظيالليهيا عيلي  

ال القات الخارجية للبال  عل  الرغت من أن الجم يية الي يامية 

لألمت المت  ة ق   عت ا  يبيا  اليمياضيي ليجي يل هيجيميات 

الطابرات ب ان طيار متااف ة م  ال انان ال الي. إن  يا تنيا 

الخارجية لي ت ف ط قابمة عل  طابرات ب ان طيار أا عيلي  

عالقة م   الة اا ي ة، بيل هيي ميتي ي  ة. لي يينيا مصيالي ينيا 

الاطنية ان ن ن مل عل  ال  ي  من الم ارات م  اليميجيتيمي  

ال الي لتا ي  عالقاتنيا اتي يزييز اليتينيمييية االقيتيصيا يية فيي 
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باك تان. اقالت المت  ثة با ت ازارة الخارجية ت ينيييت أ يليت 

في المؤتمير الصي يعيي ا  يبياعيي ني ين ال نيرى ال يييا ية 

الخارجية أا ما ن    إليه لت  يييه ذليك مين خيالل مينيظيار 

ضيه  ية قضية. ت لي اتها عل  ما يب ا تتناق  مي  مياقيف 

ازارة الخارجية ال ابه أن "هجمات الطابيرات بي ان طيييار 

لها تأثير  لبي عل  الرغبة المتبا لة ليكيال اليبيلي يين )أميرييكيا 

اباك تان( إلقامة عالقية ا يية اتي ياانييية". اقي  أعيلين هيذا 

تشرين الثاني1نافمبر الت ييني يكيس فيي  ٔالماقف ا خير في 

تصريي يات ال ي ية عيلي  اليرغيت مين اجيا  إ انية ر يمييية 

للهجمات. تصري ات الميتي ي ث الير يميي اليتيي جياءت فيي 

أع اب أ  ث هجات بطابرة ب ان طيار في ميييرامشياه اهيي 

ا ال  منذ  ن قرار الجم ية الي يامية ليألميت اليميتي ي ة بشيأن 

الطابرات ب ان طيار، هذه التصري ات تمثل تراجً ا م تمياًل 

ليميياقييف اليي ييكييامية ميين هيجييمييات اليطييابييرات بي ان طيييييار. 

 ]المص ر: ص يعة العجر الباك تانية[

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

عزام خان: ركزت راهوت غاندي علت رفاهية الشواذ ولم 

 تعن بالم لمين

صرح ازير التخطيط ال مراني الهن ي عزات خان، ميهياجيًميا 

راهال غان ي، أنه ب اًل من الم الجة الع الة لي يضييية تيخيليف 

الم لمين، فإن زعيت  يزب اليميؤتيمير ييركيز عيلي  رفياهييية 

مجتم  الشااذ. اصرح الازير مينيتي يً ا نيابيب ربيييس  يزب 

المؤتمر للص عيين أمس، أن غياني ي ليت يي ي ت أيية م ياعي ة 

لض ايا أعمال الشغب الذين ي يمان في مخيييميات اليالجيبييين 

في مازافارناغار. اا عي  أن الي ي  ا قصي  لي ي   ضي ياييا 

أعمال الشغب الطابعية ق  اق ت في عه   كت  زب المؤتمير 

اأن "الم لمين هت أكثر من عان  من ال مار". ام يليً يا عيلي  

مشرا  قانان ال نف الطابيعيي، قيال خيان: "ليا كيان  يزب 

المؤتمر مخلًصا ل ضية مكاف ية اليطيابيعييية، ليكيان بياإلميكيان 

تمرير مشرا  قانان ال نف الطابعي أبكر من ذليك بيكيثييير". 

اانت   بش ة  كامة الت الف الت  مي اليميتي ي ة بي يييا ة  يزب 

المؤتمر بشأن قضية منح م ميييات ليلي يبييي  قيابياًل: "ظيراف 

الم لمين مثيرة للشع ة أكثر من طابعة ال اليت". اقيال مشي ً ا 

عل  أنه ليس ض  م ميات ال بي : "الم لمان يشكليان أكيبير 

مجتم  لألقليات اهت ي ت  ان اي تاجان الم مييات. أاليبيك 

الذين يااجهان أ اأ الم ن االقتصا ية ينبغي أن ت طي  ليهيت 

 ا الاية". ]المص ر: أخبار زي[

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

األمريكان ي عون لتطوير أ لحة الدمار الشامت وال 

 يجيزون لريرهم ذلك

تصييريييح ازييير اليي فييا   1ٔ11ٕٗٔٓنيي ييلييت رايييتييرز فييي 

ا مريكي تشاك هاغيل أن "الياالييات اليميتي ي ة أيي ت  ابيميا 

اال تعاظ ب اة ر   نااي قاية ا ت مر في ذلك  يتي  اهيي 

تتجه إلجراء تطاير شياميل ليلي ياة الينياايية". 

اي ال م للان إن ذلك يمكن أن يكلف ترلييان 

عاًما. اقيال هياغيل بي ي   ٖٓ االر عل  م ى 

جالة في مختبيرات  ياني ييا الي يامييية اقياعي ة 

كيرتالن  اليجيايية اهيميا مينيشيأتيان ت يتيخي ميان فيي صيييانية 

ا  ل ة: "ي تاج ت  يث مخزان ا  ل ة الينياايية اضيميان 

ب ابه  الما اآمنا إل  أماال اماار ". اأضاف: "أن تي ي ييث 

الرؤاس ال ربييية الينياايية االيغيااصيات اقياذفيات الي ينيابيل 

االصاارييخ ييتيطيليب اضي  أالياييات اتي بييير اليميييزانييية" 

اأضاف أن "البال  كانت م ت  ة  ابما لل يات بذلك اال تيثيميار 

اأعت   في ذلك". فأمريكا ت مل عل  تطاير أ يلي ية اليرعيب 

اال مار الشامل لتمارس اإلرهاب عل  م تاى ال الت ات تيبير 

ذلك   ا لها، اإذا قامت أية  الة بتطاير  ال ها ت تبير ذليك 

أنه مه   لل الت ال المي ا من الااليات المت  ة فتشن علييهيا 

ال رب كما ف لت تجاه ال راه. ات مل علي  نيز  أي  يالح 

يمكن أن يشكل قاة  هل أي بيلي  ييريي ان أن يي افي ياا عين 

أنع هت في اجه اإلرهياب ا ميرييكيي  ياضيرا أت م يتي يبيال. 

الذلك قامت بت مير ال الح الكيمااي في  اريا خافا من أن 

ي   في أي ي المخلصين عن ما ي  طاا عميييل أميرييكيا بشيار 

أ  . اار  في الخبر أن ازير ال فا  ا مريكيي  ييي يات فيي 

اليات التالي بزيارة قاع ة إف إي اارن ليلي ياات اليجيايية فيي 

شايان باالية ااييامينيج  يييث  يييتيعي ي  ميخيازن الصياارييخ 

البالي تية ال ابرة لل ارات ايتي ي ث إلي  اليجينيا  فيي مينيشيأة 

نااية شه ت ج ال الغًطا. اق  أقيل المييجير جينيرال مياييكيل 

كاري من ربا ة قاة الصااريخ البالي تية ال ابرة في تشريين 

ا ال1أكتابر إل رافه في تناال الخيمير مي  ن ياء را يييات 

أثناء ربا ة اف   كامي  افر إلي  ميا يكيا ليليميشياركية فيي 

م ا ثات بشأن ا من النااي. ااعترف الازير بأزمة اليراح 

الم ناية في الا  ة. اقال إنه ي تزت التأكي  عل  أهيمييية قياة 

الصااريخ البالي تية ال ابرة لل ارات اتاجيه الشكير ليليجينيا  

لخ ماتهت. اقال "ل   ش راا بالع ل ب  ت الت  ير مرات عي يي ة 

اأنهت م صاران في منياطيه ال ييلي يان فيييهيا اليكيثييير مين 

الرعاية". فالازير ا مريكي ي ترف بض ف الم نايات لي ى 

الجنا  ا مريكييين فيييليجيأان إلي  تي ياطيي ميا ي يكيرهيت أا 

يخ رهت اكذلك يلجيأان إلي  اليزنيا االيعي يش. الي ي  أار ت 

ا خبار أن الكثير من الجنا  ا مريكيين اليذيين شياركياا فيي 

ال  اان ا مريكي عل  الي يراه اكيذليك اليذيين شياركياا فيي 

ال  اان عل  أفغان تان أصيبياا بيأميرا  نيعي ييية أ ت إلي  

انت ار اآلالف مينيهيت  يييث كيانياا يي ياميان بي يتيل ا طيعيال 

 االن اء اغير ذلك من ا عمال الا شية ا مريكية.



 ٙٙ/ العدد  ٖ٘الصفحة  مختارات 

ٖ٘الصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 حزب التحـرير      هـ                                                         ٖ٘ٗٔمن صـفر  ٕٗ

 والية تونس                  م                                                              1ٕ/ٕٔ/ٖٕٔٓ

 :٘تتمة صفحة 

 أيها الم لمون في  وريا: جريمة النظام ال وري بإلقا  البراميت المتفجر  علت المدنيين 

 تتمات

 :ٙتتمة صفحة 

 الكافر الُم تعمر ينهب ثرو  الم لمين في تونس

اها ها مؤتمر م ري  الذي اع ت أمريكا فيه  ل ال ضية العل طينية، الت ت ت باالتعاقيات التي اق ت ب ي ه  ياى 

بتثبيت كيان يها  اشرذمة الماقف العل طيني ما بين ال لطة ا ماس... ام لات أن هذه المؤتمرات ااالتيعياقيييات 

. فيلين ييكيان الي يال إال ٕكلها ق  تمت برعاية أمريكية، اها هي أمريكا ت   بال ل في  اريا عبر مؤتمر جنيف

ْيَطاُن إاِلَّ ُغُروًراأ اأ. قال هللا ت ال :  يِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ َخغُذوا ِمغْن . اقال هللا ت ال : َيِعُدُهْم َوُيَمنِّ َمَثتُ الَِّذيَن اتَّ

َخَذْت َبْيتاً َوإِنَّ أَْوَهَن اْلُبُيوِت لََبْيُت اْلَعْنَكُبوِت لَوْ  ِ أَْولَِياَ  َكَمَثِت اْلَعْنَكُبوِت اتَّ  .اُنوا َيْعلَُمونَ كَ  ُدوِن هللاَّ

أيها الم لمان المخلصان في  اريا الشات: ل   شاء هللا  ب انه ات ال  أن يكان ما ي  ث في  اريا الشات  

مختلعاً عما   ث في غيرها من بل ان ما  مي بـ)الربي  ال ربي(، فهل شاء هللا  ب انه ات ال  لها أن تكان عي ير 

 ار اإل الت؟ ن أل هللا ذلك، اااضح أن الغرب، اعل  رأ ه أمريكا، يأخذ ذليك فيي   يبيانيه كيل ميأخيذ، ليذليك 

يخا   رباً ال هاا ة فيها عل  الم لمين اعل  مشراعهت في إقامة  الة الخالفة، الكن إرا ة هللا هي اليغياليبية، 

ُ َفال َغالَِب لَُكمْ قال ت ال :  ، ال له من ن ت هللا ال ابغة عليينيا أن هيذا اليميشيرا  قي  تيهيييأت ليه إِْن َيْنُصْرُكُم هللاَّ

ظراف نجا ه في  اريا بعضل هللا الذي يختص بر مته من يشاء. اإن  زب الت رير ي عا الجمي   ن يكاناا 

ي اً اا  ة م ه إلقامة هذا المشرا  ال ظيت، ليس في  اريا ف  ب بل في كل بال  الم لمين، اهذا ما ُيرضي هللا 

 اَيـنكي الكافرين.

ِ َوَرُ ولِِه لَِيْحُكَم َبْيَنُهْم أَْن َيقُولُوا َ ِمْعَنا وَ قال هللا ت ال :  َما َكاَن َقْوتَ اْلُمْإِمنِيَن إَِذا ُدُعوا إِلَت هللاَّ ئَِك أَطَ إِنَّ ْعَنا َوأُولَٰ

  .ُهُم اْلُمْفلُِحونَ 

 حـزب التحريـر  هـ                                                                              ٖ٘ٗٔمن صـفر  ٖٕ

 والية  وريا  م                                                                             ٕٙ/ٕٔ/ٖٕٔٓالمواف  

بالّن ال اكّف أي ي ال ابثين من ال ّكات االّ يا ّيين االّنّااب مّمن بياعياا إ يالميهيت ارضياا أ يرنيا فيي أيي ي 

غَفغَهغاَ  ع ّانا. اا جراا عليهت اامن اهت من الّتصّرف في مصابركت اثرااتكت إّنهيت  يعيهياء  َواَل ُتغْإُتغوا ال ُّ

ُ لَُكْم قَِياًما  .أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعتَ هللاَّ

 أّيها الم لمون الثائرون: 

في  أتّماا ثارتكت ليكان اإل الت في ال كت بإقامة خالفة راش ة...  الة كالّ الة التي أقامها الّر ال  

 الم ينة؛ فهي فر  رّبكت امب ث عّزكت ام ّررة أرضكت ا امية عرضكت اقاهرة أع اء اإل الت االم لمين.

 يَن َمْن أَْنَصاِري ِ َكَما َقاتَ ِعيَ ت اْبُن َمْرَيَم لِْلَحَواِريِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا أَْنَصاَر هللاَّ ِ َقاتَ إِلَ َيا أَيُّ ت هللاَّ

ْدَنا الَّذِ  ِ َفآَمَنْت َطائَِفٌة ِمْن َبنِي إِْ َرائِيتَ َوَكَفَرْت َطائَِفٌة َفؤَيَّ ِهْم ينَ اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَْنَصاُر هللاَّ  آَمُنوا َعلَت َعُدوِّ

  َفؤَْصَبُحوا َظاِهِرينَ 
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 :1تتمة صفحة 

 ال لطة الحليفة لبشار تضيف شهيًدا جديًدا إلت قافلة شهدا  ثور  الشام في لبنان

 تتمات

 :9تتمة صفحة 

 إعالن جماعة اإلخوان جماعة إرهابية من قبت الحكومة المإقتة...

 شريف زايد

 رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية مصر

ُ َوَرُ غولُغُه إذ قال:  ر ال هللا 
ُ َوَرُ غولُغُه َوَصغَدَ  هللاَّ ا َرأَى اْلُمْإِمُنوَن اأْلَْحَزاَب َقالُوا َهَذا َما َوَعَدَنا هللاَّ َولَمَّ

ُ وِت ِمْن َبْعغِد َمغا أََصغاَبغُهغُم اْلغَقغْرُح ، اإذ قال  ب انه: َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إِيَماًنا َوَتْ لِيًما ِ َوالرَّ الَِّذيَن اْ َتَجاُبوا هلِلَّ

اَس َقْد َجغَمغُعغوا لَغُكغ اُس إِنَّ النَّ َقْوا أَْجٌر َعِظيٌم * الَِّذيَن َقاتَ لَُهُم النَّ َفغاْخَشغْوُهغْم َفغَزاَدُهغْم ْم لِلَِّذيَن أَْحَ ُنوا ِمْنُهْم َواتَّ

ِ َوَفْضٍت لَْم َيْمَ ْ ُهْم  ُ َونِْعَم اْلَوِكيتُ * َفاْنَقلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن هللاَّ
ِ ُ وإِيَماًنا َوَقالُوا َحْ ُبَنا هللاَّ غَبغُعغوا ِرْضغَواَن هللاَّ ٌ  َواتَّ

ُف أَْولَِياَ هُ َفاَل َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكنْ  ْيَطاُن ُيَخوِّ َما َذلُِكُم الشَّ ُ ُذو َفْضٍت َعِظيٍم * إِنَّ   . ُمْإِمنِينَ ُتمْ َوهللاَّ

 حزب التحرير                                                             هـٖ٘ٗٔمن ربي  ا ال  ٘ٔ

 والية لبنان  ت                                                                 1ٓٔ1ٕٔٙٗٔٓالماافه 

 تاجيه االتهات  ان بينة   ي ية.

االغريب أن ال أ   ياجه االتهات أا  ت  يشير من ب ي  لمخابرات يها ...، أا مخابرات غربية تي يميل  

في مصر بكل أري ية لت  يه أه افها الخبيثة...، فمصر كانت اال زالت مرت ا لمخابرات ال ال اال ت مارية، 

اهذه ال ال لها ه ف اا   ها أن تظل مصر  الة علمانية أا شبه علمانية ت ت نعاذهت ا لطانيهيت، تيكيبيليهيا 

 م اه ة  الت  ابمة م  يها ، اعالقات "إ تراتيجية" م   الة الكعر أمريكا.

في ظل هذه ا اضا  ا منية المتر ية في مصر اهذا الصرا  الم ت ت بين طرفي نزا  عل  ال ليطية،  

ن ال للجمي  أنه ال أمن اال أمان اال قيمة لإلن ان إال في ظل خالفة إ المية عل  منهاج النباة، ييكيان فيييهيا 

ًة ي اتل من ارابه اُيت   به، في عظ  ماء الرعية اأماالهت اأعراضهت. اإننا في  زب الت رير ن عا  ال اكت ُجنَّ

الجمي  لل مل م نا إلعا ة  الة الخالفة إل  مصر؛ إلنهاء  عك ال ماء الم تمر. فياليخيالفية هيي ا ي هيا اليتيي 

  ت ي  ا من االطمأنينة لكل الناس في مصر  ااء أكاناا م لمين أت غير م لمين.

 ٌلََقِويٌّ َعِزيز َ ُ َمْن َيْنُصُرهُ إِنَّ هللاَّ  [ ٓٗ]ال ج: َولََيْنُصَرنَّ هللاَّ



 ٙٙ/ العدد  1ٖالصفحة  مختارات 

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

 في خطتها لتعتيت ال ا ان،  يث يجري ال  يث عن ال اار الذي ها صك اإلذعان لإلمالءات اال ت مارية.

كع  غعلة اتهااناً في شأن البال  اال با ، فالمؤمن ال يل   من ج ر مرتين، فكيف إذا كنا ق  ل غنيا مين  

ج ر الغرب الكافر مرات امرات! إننا ناجه خطابنا للمخلصين من أبناء هذا البل  لي ملاا من أجل قيييات  الية 

ال ه اال  ل؛  الة الخالفة الراش ة عل  منهاج النباة؛ التي  ت ط  ي  ال ابثين بم  رات البال  اال با ، اتمني  

 ت خل الكافر الم ت مر في قضايا ا مة.

كما ات مل عل  ت اية ال اات الم ل ة، اتج لها جيشاً ي ات في ع ي ته ال تالية عل  اإل الت، فت رر كل  

شبر من بال  الم لمين المغتصبة، اي ي   يرة العتا ات اإل المية ال ظيمة التي أخيرجيت الينياس مين عيبيا ة 

ال با  إل  عبا ة رب ال با ، امن جار ا  يان إل  ع ل اإل الت، امن ضيه ال نيا إل    ة الي نيييا ااآلخيرة، 

 اما ذلك عل  هللا ب زيز:

َشِهيًدا ِ يِن ُكلِِّه َوَكَفت بِاهللَّ   .ُهَو الَِّذي أَْرَ تَ َرُ ولَُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَح ِّ لُِيْظِهَرهُ َعلَت الدِّ

 :ٕٔتتمة صفحة 

 ال تجعلوا من انتصارات جيشنا علت التمرد بجنوب كردفان قرباناً لنيفاشا أخرى 

 إبراهيم عثمان )أبو خليت(

 الناط  الر مي لحزب التحرير في والية ال ودان 

 :ٖٔتتمة صفحة 

 حقو  المرأ  التي ينص عليها مشروع الد تور الجديد في مصر...

كيف يمكنكت مشاه ة االعت اء عل  أخيااتيكين  ان أن تيتي يركياا  يا أبنا  الجيش المصري المخلصين! 

إلن اذهن، ألت يج ل هللا  ب انه ات ال   مايتهن االذا  عن أعراضهن أمانة في أعناقكت  ي ا بكت عليها ييات 

ال يامة؟ اعالاة عل  ذلك، كيف تطي ان قيا ة جبانة ال تر ت اال تتاان  عين إرهياب، اإهيانية، اليمي يليميات 

ال عيعات الشريعات، في الاقت الذي ترف  فيه تاجيه طل ة اا  ة تجاه  الة يها  ال اتيلية، لي يميايية إخياانيكيت 

اأخااتكت في فل طين، اب ال من ذلك تتااطأ م  الصهاينة في ظلمهت؟ إن ااجبكت أن ت اماا ب اركت ال ي ييي يي 

المشرف بصعتكت  ماة ام ررين  متكت ات ت ي اا عزتكت اكرامتكت، امكانتكت ال يالييية فيي الي نيييا، اا جير 

ال ظيت في اآلخرة؛ اذلك بإعطابكت النصرة ل زب الت رير إلقامة  الة الخالفة، التي من شيأنيهيا أن تي يا كيت 

للجها  في  بيل هللا، اليس في  بيل مصالح قا تكت ال اليين الجبناء اأ يييا هيت مين اليغيرب اليكيافير، اليتيكين 

مهمتكت جلب االنتصارات ال ظيمة لإل الت االم لمين، فتكاناا   ا أبطاال اخ اما  متكت، اليس  البك الذين 

 ي ت رانهت ايذلانهت. 

 الدكتور  ن رين نواز

 عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير



 ٙٙ/ العدد  0ٖالصفحة  مختارات 

0ٖالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

اإليغاريات الم لمات فري ة عاجزة يتجاهلها  كات الم لمين ال م ، الذين أصبح الجيبين االي ي ياة االيخيييانية 

 صعات الزمة لهت.

ان ن بصعتنا أمة اا  ة، ال يمكن أن نتخل  أا نتغاض  عن م اناة م لمي شييينيجيييانيغ. اكيذليك ني ين  

الن اء في  زب الت رير، ن ال  خااتنا اإليغاريات الغاليات، أننا  نكان في الم  مة من أجل إييجيا  الياعيي 

ال ات ال المي عل  م نتكن ان عا ل مايتكن. ان ن نبذل كل الا   من أجل إقامة الخالفة، فهي ا  ها ال ا رة 

عل   ماية م لمي اإليغار اهي ا  ها ال ا رة عل  تافير  ياة كريمة لهت.  نها هي  ر  ا مة، تا   جمي  

بال  الم لمين اجياشهت ت ت  كت اإل الت. اهي ب اتها ال الية  ت ب الرعب في قيلياب كيل ا نيظيمية اليتيي 

تتجرأ عل  أذية م لمة اا  ة، اهي التي  ت ش  كل جنا ها بال تأخير لتخليص الم لمين مين اليظيليت اليااقي  

َما اإْلَِماُت   «:عليهت. قال ر ال هللا  ٌة   إِنَّ َ   ِبهِ    ُجنَّ   »ُيَ اَتُل ِمْن َاَراِبِه َاُيتَّ

  

 

 

 :ٕٓتتمة صفحة 

 الصين تواصت حملتها الوحشية علت ن ا  اإليرور

م م  بن قا ت لتخليص الم لمين من أذى الهن ا ي راجا  اهر في م ينة  ا لية جناب الهن ، فعت يت ال يني  

كاملة اتخلصت من  كت الهن اس الطغاة. ان ن في هذا الاقت أش  ما نكان ب اجة ل الة الخالفة ليتيخيليييص 

م لمي الراهينجا من ال هر الااق  عليهت، ا ينها  ت ش  جياش الم لمين بال تأخير ا تجابة  مر هللا  ب انه 

 ات ال :

 اِ  َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َ َجاِت َوالنِّ ِ َواْلُمْ َتْضَعفِيَن ِمَن الرِّ َنا أَْخِرْجَنا َيقُ َوَما لَُكْم اَل ُتَقاتِلُوَن فِي َ بِيِت هللاَّ ولُوَن َربَّ

ا َواْجَعتْ لََنا ِمْن لَُدْنَك َنِصيًرا الِِم أَْهلَُها َواْجَعتْ لََنا ِمْن لَُدْنَك َولِّيً ِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ  [1٘]الن اء:  ِمْن َهٰ

 :ٕٔتتمة صفحة 

 ا تمرار مذابء ن ا  م لمي الروهينجا وأطفالهم يإكد الحاجة الملحة لدولة الخالفة لحمايتهم

 الق م الن ائي

 المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 الق م الن ائي

 المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير



 ٙٙ/ العدد  9ٖالصفحة  مختارات 

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

 نبذ  عن كتاب:

 مشروع د تور دولة الخـالفة

 

اهيت  -هذا مشرا    تار ل الة الخالفة، نض ه بييين أيي ي اليمي يليمييين  

ليتصاراا ااق  ال الية  -ي ملان إلقامة  الة الخالفة، اإعا ة ال كت بما أنزل هللا 

 اإل المية، اشكلها اأنظمتها، اما  ت ات بتطبي ه من أنظمة اإل الت اأ كامه.

اهذا ال  تار ها   تار إ المي، منبثه من ال  ي ة اإل المييية، اميأخياذ  

 من ا  كات الشرعية، بناء عل  قاة ال ليل.

 اق  اعُتِمَ  في أخذه عل  كتاب هللا، ا نة ر اله، اما أرش ا إليه من إجما  الص ابة اال ياس. 

اها   تار إ المي ليس غير، اليس فيه شيء غير إ ـالمي، اهـا   ـتـار ليس مختصاً ب طر م ين،  

أا بل  م ين، بل ها ل الة الخالفة في ال الت اإل المي، بل في ال الت أجم ، باعتبار أن  الة الخالفة  يتي يميل 

اإل الت ر الة نار اهـ ايـة إل  ال الت أجم ، ات مل عل  رعاية شؤانه، اضمه إل  كنعها، اتيطيبيييه أ يكيات 

 اإل الت عليه.

ي ّ ت هذا المشرا  إل  الم لمين، اي أل هللا أن يكرمهت، اأن ي ّجل بت  يه غاية  » زب الت رير«اإن  

م    المؤمنين في إقامة الخالفة الراش ة، اإعا ة ال كت بما أنزل هللا، لياض  هذا الميشيرا    يتياراً لي الية 

 الخالفة.

 اما ذلك عل  هللا ب زيز. 



 ٙٙ/ العدد  ٓٗالصفحة  مختارات 

ٓٗالصفحة  هـٖ٘ٗٔربيع الثاني /  ٙٙالعدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   


