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( األمريك ة عم كم، وت رؤوا من عم مها 2أيها المسمموي سي سوريا: أوؤفوا ميامر   ج   

االئتالف الوط ي كما ت رأتم من عم مها  شار، وأعم وا أي مشروعكم لمتم  ر متم     ؤامة 

 الخالسة الراشد 

الخاص بسوريا والتي استمرت أسبوعًا         1م أولى جوالت مؤتمر جنيف      132112102انتهت أمس في      

، واعتبر اإلبراهيمي أن هذه الجولة تشكل            1123في  » مبدئيًا«على أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات              

في اتجاه إيجاد حل لألزمة السورية المستمرة منذ نحو                »بداية متواضعة جدًا... لكن يمكن أن نبني عليها           «

الهوة بين الطرفين ال تزال كبيرة... لكنني الحظت أن هناك أرضية صغيرة                          «ثالث سنوات. وأضاف:       

أن الطرفين يعرفان أن عليهما إقامة      «تقوم على عشر نقاط أبرزها:        »مشتركة لعلها أكثر مما يدركه الطرفان     

الحوار الوطني وإعادة النظر في الدستور                   «. باإلضافة إلى           »هيئة حكم انتقالي بصالحيات تنفيذية              

والذي قال عنه إن كاًل من الطرفين يعلن بعباراته أنه            » رفض العنف والتطرف واإلرهاب   «و  ».واالنتخابات

التقدم الوحيد الذي حصل هو      «يرفضه. أما وفد المعارضة فقد رأى عضوها الناطق باسمها لؤي صافي أن                  

ال يريد حاًل سياسيًا، وال يريد التقدم نقطة              «. متهمًا النظام أنه        »إلزام النظام بالتفاوض ضمن إطار جنيف         

التعنت على موضوع    «و  »عدم النضج «بينما وصف المعلم المعارضة بـ      ».واحدة على طريق إنهاء األزمة      

 »واحد كما لو أننا قادمون لساعة واحدة نسلمهم فيها كل شيء ونذهب.

وأما ما ذكر في وسائل اإلعالم عن فشل المؤتمر وأن المواقف كانت جامدة ومتباعدة... فالوقت مبكر                      

جدًا للحكم على ذلك، وإن هو إال دور تؤديه وسائل اإلعالم المشبوهة والمأجورة لتجعل الناس تغوص في                           

 التفاصيل وتغيب عنها حقيقة المؤامرة.

إن الناظر في أهداف المؤتمر يرى أنها كلها أهداف أمريكية؛ لذلك كان مجرد القبول بعقد المؤتمر يعني  

وضع الحل على السكة األمريكية، وأن مجرد عقده يعني أن قطار الحل األمريكي قد انطلق، وأن رحلته                               

ستطول حتى تنتهي أمريكا من تركيب كامل حلها على األرض، وستطول معه فواجعه ومآسيه بحسب ما                            

ستمارسه على المعارضة من ضغوط لفرض حلها عن طريق عميلها بشار باستعماله القصف والحصار                            

والتجويع وارتكاب المجازر المروعة واستغالل الحاالت اإلنسانية... حتى ال تجد المعارضة أمامها إال القبول               

ببعض التفاصيل األساسية لهذا الحل. وفي هذا الصدد يذكر أنه في أسبوع المفاوضات األول هذا فقط سقط                          

قتيل. وإن ما ظهر من خالف بين النظام والمعارضة لم يكن على األهداف وإنما على أيها                           2033حوالي  

الذي يسبق. وبين الشد والجذب أيهما يسبق "محاربة اإلرهاب" كما يطالب النظام، أو "إقامة هيئة الحكم                               

االنتقالي" كما تطالب المعارضة، وكالهما مطلب أمريكي، ستعمل أمريكا على تهيئة األرض تنفيذًا ألجندتها                  

للحل بشكل كامل، وذلك بإقامة هيئة الحكم االنتقالي )على غرار هيئة الحكم االنتقالي الطوائفي السابق في                          

العراق(، ومن ثم إنشاء قوة دولية "فاعلة" على األرض )على غرار قوات "إيساف" الدولية في أفغانستان(                        

تكون سندًا للجيش الوطني الذي سترعى أمريكا إعادة تشكيله وتسليمه إلى األكثر والء لها التي ستراعي فيه                      

كذلك الناحية الطوائفية. وبإيجاد هيئة الحكم السياسية والجيش الوطني والقوات الدولية تكون أمريكا قد أمسكت 

بزمام المؤتمر ووجهته للوصول به إلى تنفيذ أجندتها بضرب أصحاب المشروع اإلسالمي الذين يدعون                             

ويعملون إلقامة الخالفة الراشدة التي أمر بها اهلل عز وجل، وضرب هذا المشروع هو ما يوافق عليه كل من                      

 النظام والمعارضة اللذين يعتبران أنهما وجهان لعمالة أمريكية واحدة.

وإنه لمن المعلوم جدًا أن أمريكا كانت هي الحاضر األقوى في هذا المؤتمر، فقد كانت ممثلة بحضور                       
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وزير خارجيتها كيري مع وفد على رأسه السفير فورد الذي يعتبر وراء اإلعداد لهذا المؤتمر والعمل على                         

تهيئة الظروف إلنجاحه. ومتمثلة بالمساعد السياسي لألمين العام لألمم المتحدة األمريكي جيفري فيلتمان الذي               

يعد من أعمدة السياسة الخارجية األمريكية والذي كان مساعدًا لوزيرة خارجية أمريكا السابقة كلينتون.                               

ومستخدمة األمانة العامة لألمم المتحدة كإحدى أدواتها في تحقيق مصالحها. والموقف الروسي الذي يصُب في 

مصلحتها، والنظام السوري الذي يعتبر صنيعتها، والمعارضة السورية التي تتهالك إلرضائها. لذلك كان وراء 

هذا المؤتمر مؤامرة كبيرة على المسلمين وخيانة هلل ولدينه؛ خاصة وأن من أهداف هذا المؤتمر المعلنة التي                     

توافق عليها المعارضة وتتبجح بها هو ضرب اإلسالم السياسي لمصلحة إقامة دولة مدنية علمانية كافرة فضاًل 

 عن أنها ستكون عميلة ألمريكا، تمامًا كما هي دولة السفاح بشار ومن قبله أبوه الهالك.

إن مؤتمر جنيييف    أيها المسمموي الصادؤوي الصا روي المصا روي سي سوريا الشام عهر دار اإلسالم:  

هذا بقيت أمريكا تعد له ثالث سنوات ماطلت فيها بالحلول وأمرت خاللها عميلها بشار بارتكاب أبشع الجرائيم  

الالإنسانية بحقكم بسبب ما أعلنتم عن أنكم تتبنون اليميشيروع اإلسيالميي. وهيا هيي اليييوم، وبيعيد أن أعيدت                              

مؤامرتها ضدكم، تحرك المسرح الدولي لتمريرها عبر مؤتمر جنيف. وستأمر عميلها وعدوكيم بشيار بيزييادة          

إجرامه عليكم حتى تركعكم، فتقبلوا مشروعها للحل وهو إقامة حكم مدني علماني كافر عيميييل ليهيا، وتسيخير            

معارضة االئتالف العلمانية المفروضة عليكم، والتي ال تمثلكم بحال من األحوال، ليتيسييير ميعيهيا فيي ضيرب                

المشروع اإلسالمي. فهل تقبلون ذلك؟! فإذا كان عميلها السفاح بشار قد أمرته أمريكا بضربكم، فإنيهيا سيتيأمير          

الذي  عميلها الجديد أحمد كيلو الجربا بضرب مشروعكم اإلسالمي. إن هذا الواقع يذكرنا بحديث رسول اهلل 

حتى يص ر ال اس إلى سسطاط ن: سسطاط إيماي ال نفاق س ه، وسسطلاط   «يصفه وكأنه يعيش بيننا حيث يقول:  

وإن الشرع يفرض علينا أن نكون ضد المشروع األمريكي الكافر بإسقاط مؤتمير جينيييف        »نفاق ال إيماي س ه

كليًا. وأن نكون مع المشروع اإلسالمي فقط. وإن حزب اليتيحيريير، وهيو رائيد فيي اليدعيوة إلقيامية اليخيالفية                            

الراشدة، والرائد ال يكذب أهله، يدعو، اقتداء برسول اهلل في الدعوة إلقامة شرع اهلل، أهَل القوة المخلصين من 

المؤمنين، أينما وجدوا، أن يعلنوا بكل قوة وصراحة وقوفهم ضد جنيف ومخرجاته وأن يوحدوا عمليهيم عيليى       

هدف واحد هو نصرة دينهم إلقامة دولة الخالفة الراشدة. هذا هو اليرد الصيحيييح اليوحيييد اليذي ييرضيي اهلل                        

سبحانه، ويغير أحوال المسلمين تغييرًا جذريًا ال يبقي للكفر في بالد المسلمين أي أثر. قال تعالى شيامياًل أهيل         

اَلِذيَن آَملُ لوا َوَهلاَجلُروا َوَجلاَهلُدوا ِسلي                الحكم المهاجرين من أهل مكة وأهل القوة والنصرة من أهل المدينة:  

ُيلَ لِشلُرُهلْم َرْ لُهلْم ِ لَرْحلَملة  ِملْ لُه                     َسِ  ِ  الَمِه ِ َأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْ َد الَمِه َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئلُزوَي    

. وقيال تيعياليى:             َخاِلِديَن ِس َها َأَ لًدا ِإَي اللَملَه ِعلْ لَدُه َأْجلٌر َعلِظل لمٌ                      َوِرْضَواي  َوَجَ ات  َلُهْم ِس َها َنِع ٌم ُمِه ٌم 

َوَرُضلوا َعلْ لُه َوَأَعلَد         ْم   َوالَساِ ُهوَي اْلَأَوُلوَي ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْنَصاِر َواَلِذيَن اَتَ ُعوُهْم ِ ِ ْحَساي  َرِضَي الَمُه َعْ ُه

  .َلُهْم َجَ ات  َتْجِري َتْحَتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِس َها َأَ ًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظ ُم

 هـ                                                          حزب التحرير  5341من ر  ع ال اني  85

 م                                                              والية سـوريا 2853/82/85المواسق 
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 األجهز  األم  ة سي تتارستاي تضطهد المسمم ن  شد 

م وصلت أخبار من تتارستان عن اعتقال عدٍد جديد من                    1321مع نهاية شهر كانون الثاني1يناير             

المسلمين. التفتيش واالعتقال واالختطاف والتعذيب والمحاكمات أصبحت أموًرا تتكرر، ما يجعل من الصعب               

ذكر كل هذه األخبار المؤلمة. علًما أن اضطهاد المسلمين مستمٌر في جميع أنحاء روسيا، وليس فقط في                                

 تتارستان.

يقبع اآلن في سجون مدن نيجنيكامسك وتشيستوبل عشرات المسلمين الذين اعتقلوا في تشرين الثاني1                    

م. يعذبونهم بالتيار الكهربائي بقسوة ويخنقونهم، وقد كسروا العمود الفقري لبعضهم، وكسروا               1320نوفمبر  

 عظام القفص الصدري لبعضهم اآلخر وعظام الرجلين آلخرين. وقد حرقوا العضو الذكري ألحد اإلخوة.

م تم اعتقال المسلمين وتفتيش بيوتهم في كل مدن             1321خالل النصف الثاني من كانون الثاني1يناير           

تتارستان: قازان، نيجنيكامسك، إالبوغ، نيجني تشلني، ألميتفسك، نورالت، تشيستوبل وأزناكايف. وتجري                   

كانون الثاني1يناير      13في       (rt.rbc.ru)مالحقات ومحاكمات ضد المسلمين في مدن أخرى. ذكر موقع                  

م أن وزير الداخلية في تتارستان أ.خوخورين ذكر في معرض حديثه عن التفجيرات والمتفجرات التي                1321

يتوجب علينا نحن وأصدقاؤنا في المخابرات الروسية أن نبذل قصارى جهدنا من أجل أن                 «عثر عليها فقال:    

. إنه كذٌب    »ُيحاَكم منفذو هذه التفجيرات وهم من حزب التحرير، بحيث أن ال يفلت أحد منهم من العقوبة                            

باستعمال العنف أو اإلرهاب. فهو حزب سياسي فكري يرفض أي استخدام                »حزب التحرير «مفضوح اتهاُم   

 للقوة المادية في صراعه، وإن ذلك االتهام هو وقاحة من حكام روسيا.

م في مدينة فولغاغراد تفريق اعتصام بالقوة وذلك في اليوم                 1320كانون األول1ديسمبر      03تم في     

شخص من سكان المدينة ورفعوا        133التالي من تفجير محطة القطارات. فبالقرب من الكنيسة تجمع قرابة               

 . الحكومة تبادر باتهام المسلمين في كل تفجير.»المخابرات تكسب الماليين بسبب التفجيرات«شعار: 

بحسب تسجيالت الفيديو التي ظهرت في اإلنترنت بدأت نقاشات حول أن المخابرات اليوم تكرر                                

 أسلوبها نفسه في نهاية التسعينات حين كانت روسيا تهتز بسبب تفجيرات تنفذها المخابرات المتوحشة.

حكومة روسيا اآلن مرعوبة من إقامة دولة إسالمية في أي مكان من العالم، ألنها تخشى أن يحّرك ذلك             

المسلمين في روسيا. فتزداد قسوًة ضد هؤالء المسلمين، وتنعدم عندها المشاعر اإلنسانية بسب الضغط                                

م ناقش بوتين ومدير األجهزة األمنية والوزراء الوضع في                1321كانون الثاني1يناير       11الخارجي. ففي    

 سوريا كما ذكرت صحافة الكرملين.

يعقد هذه األيام في مدينة جنيف المؤتمر العالمي لمحاولة حل مشكلة سوريا. من البديهي أن هذا المؤتمر  

هو محاولة غربية بالتعاون مع روسيا من أجل جمع أطراف النزاع: بشار أسد ومعارضيه. الغرب يريد                              

تطبيق نظرته السياسية للخروج من هذه األزمة التي صارت صراعًا بين اإلسالم والكفر. الغرب والروس                        

يخافون من إقامة الخـالفة اإلسالمية، وهم يحاربون بكل قوتهم من أجل سوريا علمانية بضربهم للمسلمين                         

 العاملين لإلسالم.

م تصريح الفروف الذي جاء فيه: "إذا لم تتمكن الدول                    132112111تاس في     -ذكرت محطة إيتار     

المشاركة في المؤتمر في المرحلة األولى من الحديث عن إيجاد سوريا تحفظ أعراقها المختلفة وطبيعتها                             

 المدنية، فإن هذا بحسب رأيي يعتبر ناقوًسا مهًما".

 40...التتمة صفحة إن هذا تصعيد في الحرب ضد اإلسالم في روسيا التي تخاف إقامة الخالفة في                    
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 كممات حول جرائم ال ظام الروسي تجاه المسمم ن سي تتارستاي 

 

 األستاذ محمود كار رئ س المكتب اإلعالمي لحزب التحرير سي ترك ا األستاذ إلدر خمزين عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 

 األستاذ ع ماي  در المم   اإلعالمي لحزب التحرير سي أسترال ا  األستاذ أحمد الهصص رئ س المكتب اإلعالمي لحزب التحرير سي ل  اي

 سض مة الش خ عصام عم ر   أ و ع د اهلل( من المسجد األؤصى الم ارك المه دس هشام ال ا ا رئ س المكتب اإلعالمي لحزب التحرير سي سوريا 
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 سي أعهاب الهجوم عمى المسمم ن وؤتمهم وتعذي هم سي مسجد موسى:

 ك   ا ما زالت ماض ة سي حر ها العالم ة عمى اإلسالم  ال  ا ة عن س دتها العاجز  أمريكا

قامت قوات من الشرطة الكينية بالهجوم على مسجد موسى الكائن في منطقة                 13211111في يوم األحد      

ماجينغو الواقعة في مومباسا بحجة كاذبة، إذ زعمت أن مجموعة من الشباب المسلمين يتم تدريبهم وتجنيدهم                         

 لينضموا لصفوف "حركة الشباب" التي تخوض حرًبا في الصومال.

خالل ذلك الهجوم، دخلت قوات الشرطة المسجد ولم تتجاوز فقط كل المعايير اإلنسانية التي تقضي                                

باحترام قدسية المساجد، بل أمعنت أيًضا في تدنيس المسجد؛ إذ دخل عناصر الشرطة بأحذيتهم وساروا فيه بكل                   

تبجح وعدوانية وَزْهو، فاعتدوا على المصلين فيه وقتلوا بعضهم. إن فعل الشرطة هذا ليدل على سوء االنضباط        

وسوء المعاملة وعلى أعلى مستوى، وال يستهجن المسلمون هذا الفعل منهم، فقد خبر المسلمون معاملة الشرطة                  

وقيمهم السيئة وخاصة حينما يتعلق األمر بالمسلمين. فمن ال يعلم التصنيف العالمي للشرطة الكينية لسوء                                  

معاملتها وانحطاط قيمها وفسادها وممارستها ألعمال االبتزاز؟! وأكد هذه الحقائق عدد كبير من المنظمات التي                  

قامت بعدة أبحاث حول سلوك الشرطة الكينية. وقد تم تأكيد هذه الحقائق عملًيا وحديًثا من خالل عملية لهذه                               

 الشرطة في المركز التجاري وست جيت في نيروبي.

إن قيام كينيا بهذه األعمال اإلجرامية هو التزاٌم منها بتوجيهات أسيادها الكفار المستعمرين أمريكا                                    

وبريطانيا اللتين قد أقامتا معسكرات للجيش في البالد بحجة تدريب الشرطة الكينية على مكافحة اإلرهاب وحفظ         

أمن الدولة الداخلي والخارجي. نحن نعلم أن أمريكا وبريطانيا، اللتين تّدعيان أنهما أصحاب الريادة في حفظ                          

حقوق اإلنسان، هما أول من ينتهك تلك الحقوق الزائفة. فقد عانت كل البالد والشعوب التي وقعت تحت                                       

احتاللهما من مجازر وحشية مروعة واغتصاب وقمع وتعذيب، ولم يرقبوا فيهم إاًل وال ذمة. فال تزال سجون                        

 أبو غريب وباغرام وغوانتنامو قائمة يتعرض فيها المسلمون لشتى أنواع الذل والتعذيب.

إن هذه الحرب التي تقودها أمريكا ليست حرًبا على مسجد موسى أو مساجد كينيا                              أيها المسمموي!      

وحدها، بل إنها حرب على اإلسالم والمسلمين في كل مكان. فأمريكا التي تعتبر قوة عظمى تنظر للعالم وكأنه                       

ملك لها، فتنشر فيه الرأسمالية والديمقراطية الستعماره وللسيطرة على خيرات شعوبه. لقد أعلنت أمريكا أن من                 

 ليس معها )يقبل أن يكون عبًدا لها( فهو ضدها، وهي بذلك تبرر استعمارها الوحشي.

ونحن المسلمين بما لدينا من اإلسالم، وهو عقيدة ونظام شامل لكل نواحي الحياة يتناقض بطبيعته مع                             

الرأسمالية، نشكل النّد الحقيقي والوحيد للهيمنة األمريكية على العالم. والغرب الكافر بقيادة أمريكا يعلم ذلك                            

جيًدا، ولذلك فإن أمريكا قد جن جنونها، فهي تقوم بكل تلك الحروب وتدوس على كل القيم اإلنسانية لتمنع عودة                     

اإلسالم من جديد. وحالها في ذلك يشبه تماًما ما حدث مع فرعون حين علم أن ُملكه سينتهي على يد نبي من                               

بني إسرائيل وهو موسى عليه السالم، فقد جن جنونه وأمر بقتل كل أبناء بني إسرائيل ليمنع والدة ذلك النبي،                         

 ففشل وفشلت كل اإلجراءات التي اتخذها!

إن أمريكا وحلفاءها ما يخدعون إال أنفسهم، فإذا شاء اهلل سبحانه وتعالى نصر عباده المؤمنين فسيهيئ                           

سبحانه األسباب واألجواء لنصرة هذا الدين وهذه األمة على الرغم من كل الظلم والقتل والتدمير. ففرعون                              

العصر الحديث أمريكا، تدرك أن رأسماليتها وديمقراطيتها إلى زوال، وسيسود اإلسالُم الدنيا من جديد بإقامة                        

الخالفة اإلسالمية. ولذلك فإنها تستخدم كل الوسائل وتحوك المؤامرات مثل تشويه اإلسالم ووصف المسلمين                      

"باإلرهابيين" و"األصوليين"، وتعتقل وتقتل وتعذب وتغتصب الشعوب اإلسالمية وتشجع غيرها على ذلك. كل                

ذلك من أجل منع عودة اإلسالم من جديد ومن أجل أن تغرس الخوف في قلوب المسلمين. وكذلك عماًل بقاعدة                        
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فرق تسد، فهي تعمل على زِج المسلمين في صراعات داخلية مع بعضهم وتمعن في تقسيم البالد اإلسالمية                              

 لتمنعهم من الوحدة جميًعا ضد عدوهم الحقيقي وعقيدته الكافرة.

وتتجلى هذه الحرب على اإلسالم كون المسلمين ُيقتلون ال لشيء إال ألنهم يقولون "ربنا اهلل". وأمريكا في        

كل أنحاء العالم إما أن تشارك فعلًيا في حرب المسلمين أو تشجع وتحرض غيرها على قتل المسلمين مثل ما                            

يحدث في بورما. وهي كذلك تحرض عمالءها لمحاربة المسلمين بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى.                                  

فالحرب التي تشنها في العراق وأفغانستان والصومال، وهجمات الطائرات بدون طيار في اليمن وباكستان،                         

والحرب في سوريا التي يقوم بها عمالؤها إيران وحزبها في لبنان نيابة عنها، كل تلك أمثلة على الحرب                                    

الوحشية التي تخوضها أمريكا باستخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية واالستخباراتية والفكرية والسياسية                            

 وغيرها. والحال ال يختلف في القارة األفريقية سواء أكان ذلك في كينيا وتنزانيا وأوغندا أو في أي بلد آخر.

وبينما كل ذلك يحدث في منطقتنا وفي العالم، فإن الحكومات القائمة في دول العالم اإلسالمي تدعي أنها                       

قد استقلت عن سيدها المستعمر، ولكن الواقع غير ذلك. فما زالت هذه الدول تخضع لسيطرة الدول الرأسمالية                       

المستعمرة، وما زال حكامها نواطير، وما زالت جميع قضايانا ُيتصَرف فيها بناًء على ما تراه الدول                                             

االستعمارية. وعندما تأتي األوامر الخارجية للدول بقتل شعوبها، فإنها تستجيب بكل تواطؤ كما حدث في كينيا                     

حيث قتل النشطاء المسلمون مثل سمير خان وعبود روغو وغيرهما الكثير في كيليندي التابعة لمحافظة تانغا                        

 التنزانية. هذا هو واقع الحال في شرق أفريقيا وكل المناطق األخرى.

اعلموا أنكم تحملون أعظم عقيدة، فهي تقنع عقل اإلنسان وتوافق فطرته ألنها من اهلل                      أيها المسمموي!     

سبحانه وتعالى، وهي قادرة على معالجة كل مشاكل اإلنسان. واعلموا أن الغرب الرأسمالي المستعمر يعمل                          

بكل طاقاته لمنع استئناف الحياة اإلسالمية من جديد. فال بد من الثبات على النهج الصحيح في التغيير وذلك                              

منذ أن كان في مكة حتى أقام الدولة اإلسالمية األولى في المدينة. فوجود الشباب المسلم                  بالتزام طريق النبي    

في مسجد موسى لعبادة اهلل ودراسة اإلسالم، مؤشر على إقبال الشباب على حمل اإلسالم، وهو كذلك يدل على                     

 أن نصر اهلل قريب. ومع ذلك، ال بد من العمل الجاد لحمل اإلسالم وأال َنَدَع هذه التهديدات تبعدنا عن ديننا.

ونحن في حزب التحرير1 شرق أفريقيا ندعو كل األخوة المسلمين في كينيا وفي كل مكان بدعوة مخلصة                   

صادقة للعمل الستئناف الحياة اإلسالمية بإقامة الخالفة والتي ستعمل على معالجة كل مشاكل المسلمين، وهي                      

القادرة على إحداث التغيير الحقيقي. كما ندعوكم للثبات والوعي على كل أحكام اإلسالم، والوعي على                                       

مؤامرات الحكام العمالء وأال نسمح لعلمائهم، الذين باعوا دينهم بدنياهم، بتضليلنا أو استغاللنا خدمة للكافر                             

 المستعمر أو فكره الذي ال يرحم!

وفي الختام نتقدم بتعازينا لكل أسر الذين قتلوا في مسجد موسى، ونسأل اهلل أن يغفر لهم ويتقبلهم في                                 

الصالحين ويجعل مثواهم جنات النعيم. ونسأل اهلل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وأن يفك أسر المعتقلين                   

، وأن يلهم أهلهم الصبر والثبات. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميًعا للعمل بإخالص وثبات وفق طريقة النبي                    

 وأن يكلل أعمالنا بإقامة الخالفة وأن نعمل على حمل اإلسالم رسالة للعالم، اللهم آمين.

وَي  َه اْلَكاِسُر ُه َوَلْو َكِر يُدوَي َأي ُيْطِفُئوا ُنوَر الَمِه ِ َأْسَواِهِهْم َوَيْأَ ى الَمُه ِإَلا َأي ُيِتَم ُنوَر ُيِر َسَ   ُهَو اَلِذي َأْر

 [.00-01]التوبة:  ُكوَي َه اْلُمْشِر ُه َعَمى الدِّيِن ُكمِِّه َوَلْو َكِر ُسوَلُه ِ اْلُهَدىٰ َوِديِن اْلَحقِّ ِلُ ْظِهَر َر
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( ري ما يتم ته ئة الظروف الم اس ة لها عمى 2تأج   أمريكي النعهاد جوالت ميتمر  ج   

 األرض لفرض أج دتها 

م، وبعد ثالثة أسابيع، وجولتين من            132112111الخياني في        1تم اإلعالن عن بدء مؤتمر جنيف           

انتهاء الجولة الثانية، وأن المفاوضات وصلت إلى طريق  1122المفاوضات فقط، أعلن الثعلب اإلبراهيمي في 

مسدود، ولم يعلن عن موعد للجولة الثالثة. أما عن سبب الفشل، فقد أعلن اإلبراهيمي: "إن الحكومة تعد أهم                       

مسألة هي اإلرهاب، في حين ترى المعارضة أن األهم هو سلطة الحكومة االنتقالية" وقدم اعتذاره للشعب                         

السوري قائاًل: "أعتذر لهم ألننا لم نحقق الكثير في هاتين الجولتين". ويا ليته قدم اعتذارًا نهائيًا عن االستمرار 

في مهمته لكان أراح واستراح. والالفت أن كاًل من أمريكا وروسيا لم ُتبِد ردة فعل كبرى تجاه اإلعالن عن                         

 فشله تتناسب مع ما كانت تتظاهر به من اهتمام كبير بالمؤتمر.

مجرد انعقاده، كما قلنا سابقًا،  1أما عن دالالت هذا اإلعالن فهو أن أمريكا كان يكفيها من مؤتمر جنيف 

وأخذ موافقة االئتالف على بند إنشاء هيئة الحكم االنتقالية، أما وقد حصلت عليه وأصبح في جيبها، فكل شيء             

سيؤجل حتى تستطيع أن تهيئ على األرض الظروف المناسبة لها إلعادة انعقاده مرة أخرى. وما يقوم به                            

النظام السوري المجرم من إلقاء براميله المتفجرة على المدنيين هو من هذا القبيل، فهو يهدف إلى تفريغ                               

المناطق التي يقصفها من الناس ليقوم بعدها بهجوماته على من تبَقى من المقاتلين مستعماًل كل سالح محظور                  

للقضاء عليهم بدعوى أنهم إرهابيون، وليدعي أنه يقوم بجريمته هذه نيابة عن هذا المجتمع الدولي الظالم في                     

محاربته لإلرهاب فيسكت عنه، بل قد يكافئه. وهذا يشابه ما صرح به بشكل واضح وزير خارجية العار                              

واإلجرام وليد المعلم حين قال "ونعلم أن من يتربصون بسوريا ومن يطالبون بإقامة دولة الخالفة اإلسالمية لن 

يقفوا عند حدود سوريا، فما نقوم به هو دفاع حتى عن األردن ولبنان وتركيا". وخطة أمريكا المفضوحة                              

الفاشلة، بعون اهلل، تقوم على أنه متى حقق النظام السوري ذلك على األرض وأعلن انتصاره فإنه سيتم                                  

ألمريكا التي أسقطت كل الخطوط الحمر القضاء على مشروع إقامة دولة الخالفة في سوريا، وسيقبل الناس                     

من جديد، وباالئتالف ممثاًل عنهم، وسيقبلون القوات الدولية، وبما                       1بعدها بضرورة عقد مؤتمر جنيف         

سيطرح عليهم من أسماء تزيينية لحكم البلد، وبالدستور العلماني الكافر الجديد... وحينها سيدعى دوليًا إلى                        

بإدارة اإلبراهيمي الذي بدا وكأنه يقول حين اإلعالن عن الفشل: لن أقول وداعًا، بل                  1استئناف مؤتمر جنيف  

 إلى اللقاء.

إن مؤتمر جنيف هو وسيلة أمريكا       أيها المسمموي سي سوريا الشام التي  اركها اهلل سي كتا ه العزيز:               

للقبض على الحكم في سوريا، وفرض علمانيتها الكافرة والفاجرة فيها عبر سن دستور علماني كافر وضرب                  

اإلسالميين المخلصين وإبعاد اإلسالم عن الحكم؛ لذلك هي لن تسمح بفشله، وإن حكام المسلمين هم مع الغرب        

في محاربته إلسالم الحكم إسالم الخالفة، ويشتركون معه في نفس خطابه ألنه يهدد عروشهم، وال يستثنى من     

ذلك السعودية كما إيران، وإن أفضل رد أعلنتموه على الكيد األمريكي والغربي وتوابعه من حكام المسلمين                      

هو ما أعلنتموه من عزمكم على إقامة الخالفة، ذلك الرد الذي أثار هواجسهم، وزاد من وتيرة إجرامهم،                                

 وخاصة وزير خارجية روسيا الفروف الذي كثرت تصريحاته الحاقدة على الخالفة.

وطوبى  فــ "طوبى ألهل الشام" وهم أهل فلسطين واألردن وسوريا ولبنان، هذه الدعوة من الرسول    

 40...التتمة صفحة لهم اختيار دارهم لتكون "عقر دار اإلسالم"، وحسن االختيار هيذا نيراه فيي أهيليهيا بيميا                   
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تمر هذه األيام الذكرى الثالثة للثورة المصرية، والغريب أن من انقلبوا عليها وأعادوا رموز النظام                  

السابق إلى الواجهة من جديد هم من يدعون لالحتفال بذكراها، وذلك رغم أن بعض من يحتفلون بذكراها                                   

يونيو ما كانت إال لتعيد          03يناير، ولوال أنهم يعرفون أن ثورتهم المزعومة في                  12أسموها من قبل نكسة        

ألًفا من رجال الشرطة لتأمين االحتفال         163الدولة القمعية البوليسية، دولة مبارك وحاشيته، لما قرروا الدفع بـ            

يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، واألمن المركزي، والعمليات                     

مجموعة قتالية باإلضافة     233تشكيال احتياطيا و    213تشكيل أمن مركزي و     283الخاصة، والحماية المدنية و   

 إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين، فهل كل هذه القوات لتأمين احتفال، أم للتخويف بحرب شرسة؟!.

يناير أسقطت رأس النظام، ولكنها أبقت على أياديه وأرجله وعيونه وآذانه، ذلك أنها                   12قد تكون ثورة      

وأوهم الناس    12لم تكن تمتلك مشروعا حقيقيا للتغيير، فأنتجت نظاما فاشال صنع دستورا ال يختلف عن دستور      

أنه دستوٌر إسالمٌي، وترك أمريكا تتدخل في كل كبيرة وصغيرة من شؤون البالد، ورهن البالد والعباد ألمريكا                   

وصندوق نقدها الدولي، وظلت دولة يهود آمنة واتفاقية كامب ديفيد محترمة. لكن يكفي هذه الثورة أنها كسرت                      

حاجز الخوف الذي ألجم الناس لعقود طويلة، ولن تستطيع سلطة االنقالب أن ترهب أبناء األمة التواقين للتغيير                    

الحقيقي الذي لن يكون إال على أساس اإلسالم. فقد عزمت األمة أمرها وهي تتطلع لليوم الذي يصل فيه اإلسالم                

ويعلنها المخلصون في هذه األمة خالفًة على منهاج النبوة، دستورها مستنبط من                    -وليس اإلسالميين      -للحكم  

كتاب اهلل وسنة رسوله، يقودها خليفة تقٌي نقٌي ليقتعد بها ذرى المجد بين األمم، فيقطع دابر أمريكا وغيرها من                       

 دول الكفر التي تكيد لألمة وتمكر بها مكر الليل والنهار.

َوَعَد الَمُه اَللِذيلَن   إن وعد اهلل لألمة باالستخالف والنصر والتمكين متحقق ال محالة، مصداقا لقوله تعالى:  

َمِكَ َن َلُهْم ِديلَ لُهلُم اَللِذي         ُ آَمُ وا ِمْ ُكْم َوَعِمُموا الَصاِلَحاِت َلَ ْسَتْخِمَفَ ُهْم ِسي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَمَ  اَلِذيَن ِمْن َؤْ ِمِهْم َوَل

» ثم تكوي خالسة عمى مل لهلال الل ل لو         « :    ، وإن بشرى الرسول اْرَتَضى َلُهْم َوَلُ َ ِدَلَ ُهْم ِمْن َ ْعِد َخْوِسِهْم َأْمً ا

 كائنة ال محالة.

وإننا في حزب التحرير ندعو أهل مصر الكنانة في الذكرى الثالثة للثورة، أن يكون مطلبهم هو وضع                            

اإلسالم موضع التطبيق الحقيقي، بإقامة الخالفة اإلسالمية على منهاج النبوة، فبها وحدها عّزتهم، وبها وحدها                     

النجاة من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، وأن ينبذوا كل دستور مخالف لإلسالم، ويلفظوا ما سوقته لهم أمريكا                             

 وأذنابها في بالدنا من ديمقراطية زائفة، وعلمانية نتنة، وقومية ووطنية مخالفة لإلسالم.

َوالَمُه َغاِلٌب َعَمى َأْمِرِه َوَلِكَن َأْكَ َر الَ اِس َلا َيْعَمُموَي 

  82/53م                      رؤم اإلصدار: 2853/85/22هـ                    5341من ر  ع األول  25

 المكتب اإلعــالمي

 والية مصر 

 شري  زايد

 والية مصر -رئ س المكتب اإلعالمي لحزب التحرير

 بيان صحفي

 ي اير، ثور  مختطفة سي ذكراها ال ال ة 21ثور  
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لم تزل المصائب تنهال تترى على أهالي محافظة األنبار إزهاقًا لألرواح، وتهجيرًا لليسيكيان اآلمينييين مين              

ديارهم التي درج عليها آباؤهم وأجدادهم، وهدمًا للبيوت فوق رؤوس قاطنيها، جراء فتنة أَجيج ُأوارهيا اليمياليكيي           

تحت شعار مفترى اسمه "الحرب على اإلرهاب" بأمر من سيدته زعيمة اإلرهاب العالمي أمريكا.. حتى أردفيهيا       

بفتنة أخرى أدهى وأمّر، أال وهي تقسيم ثالٍث من المحافظات المنتفيضية؛ نييينيوى وصيالح اليديين واألنيبيار إليى                      

قسمين أو أكثر، بتحويل بعض أقضيتها إلى محافظات كاملة مثل )تلعفر( و)طوزخرماتو( و)الفليوجية(.. ليييحيول                

 -بين المرء وأهله بشرذمة العشائر إلى مزٍق باصطناع حدود جديدة فوق ما فعله الكافرون في جريمة )سياييكيس       

بيكو(؛ إيغااًل في تفتيت هذا البلد العظيم، وما أن ُأعلنت األنباء حتى أصابت حمى تلك الفتنة أقضية إدارية أخيرى   

في الجنوب لتطالب بفصلها عن محافظاتها األم، كالزبير والكوفة وسوق الشيوخ وخانقين، والحبل على الجرار..  

ولتكون تلكم المحافظات الجديدة بؤرًا قابلة لالشتعال الطائفي كلما رغب الظالمون، وثيغيرات يينيفيذ مينيهيا أعيداء                  

المسلمين من الكفار الغزاة بمبررات شتى كحماية األقليات أو حقوق اإلنسان، وأمثال ذلك من أالعيييب السييياسية          

 الغربية النتنة.

مذ وطئت أقدام األمريكييييين األنيجياس أرض           -إن ما عانيتم منه وال تزالون أيها الشعب العراؤي المسمم:   

لم يكن يومًا مين بينيات أفيكيار مين نَصيبيهيم                   -بدمائهم الزكية  العراق الطاهرة التي رواها أصحاب رسول اهلل 

المحتل الكافر حكامًا عليكم، بل هي مناهج وخطط خبيثة اشتمل عليها دستور الكفر الذي ُفرض عليييكيم، وييعيميل         

)الساسة الجدد( بكل ما ُأوتوا من خبث ودهاء لتنفيذها حتى ال يبقى شيء اسمه العراق! بل كيانات هيزييلية ييفيرح           

بها األعداء والحاقدون.. وكلكم يتذكر مشروع تقسيم البالد إلى ثالثة أجزاء عرقية وطائفية، هو بعيض ميا تيفيتيق            

عنه ذهن الشيطان )جو بايدن( خدمًة ليهود ومن يصل حبل المودة بهم، وها أنتم تيرون اليمياليكيي ييزاييد عيليييهيم                      

بسعيه لتمزيق العراق شر ممزق آلخر لحظة في واليته الخائبة دون نكير ُيذكر من )مرجعيية ديينييية(، أو حيتيى               

ممن يدعي تمثيل تلك المحافظات التي يصيبها الظلم بقدر زائد عن باقي إخوانهم، غير حركات اسيتيعيراضييية ال          

 تغني شيئًا، كاالستقالة طورًا واالنسحاب طورًا آخر.

إذا أردنا الحساب أو الخالص.. فأنتم من أوصل هؤالء وأولئك لسدة الحيكيم؛ بيتيصيدييقيكيم             أيها المسمموي:   

دعاوى الديمقراطية الخاطئة التي باتت عبئًا حتى في عقر دارها في الغرب، ثَم أسرعتم مهرولين إليى صينيادييق         

االقتراع التي يروج لها وعاظ السالطين باألكاذيب واالفتراءات غير خائفين من حساب ربهيم سيبيحيانيه، واليييوم            

بيدكم أنتم تخلعونهم وُتفشلون مؤامراتهم بالرجوع لصوت الحق والعقل، واختيار اليتيحياكيم لشيرع اهلل عيَز وجيَل                

وسنة نبيه المطهرة التي لن تعرفوا معنى العدل بغيرها، ولن تعودوا إخوة متحابين متعاونين على من سيواكيم إال     

تلوح في األفق..   -إن شاء اهلل تعالى  -بتأييد إخوانكم العاملين إلقامة دولة الخالفة الراشدة التي أصبحت بشائرها 

فسارعوا للتطهر من أوساخ الحضارة الغربية، وعودوا لطاعة ربكم تفلحوا، لتتنزل عليكم رحمة ربكيم فيتيفيوزوا       

ْم ُكل َواْذُكُروا ِإْذ َأْنُتْم َؤِم ٌ  ُمْسَتْضَعُفوَي ِسي اْلَأْرِض َتَخاُسوَي َأْي َيَتَخَطَفُكُم الَ اُس َسَآَواُكلْم َوَأَيلدَ    بالسعادة في الدارين، 

َيا َأْيَها اَلِذيَن َآَمُ وا َلا َتُخوُنوا الَمَه َوالَرُسوَل َوَتلُخلوُنلوا َأَملاَنلاِتلُكلْم           ِ َ ْصِرِه َوَرَزَؤُكْم ِمَن الَطِ َ اِت َلَعَمُكْم َتْشُكُروَي 

 .َوَأْنُتْم َتْعَمُموَي

 المكتب اإلعــالمي 

 والية العراق 

 بيان صحفي

 ت ف ذًا لخطط أس اده.. المالكي ُيعِج  سي تمزيق العراق إلى ك انات مت احر 
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 المكتب اإلعــالمي

 والية سوريا 

في موقف داعم للنظام السوري المجرم، قال وزير خارجية أمريكا جون كيري في مقيابيلية خياصية ميع            

م: "سأصف الوضع في سوريا بأن األسد لم يُفز، وليكينيه        13211112، مساء األربعاء في »سي إن إن«شبكة 

لم يخسر أيضًا" وأضاف: "من اإلنصاف أن نقول إن األسد حَسن وضعه إلى حٍد ما". وفي السياق نيفيسيه مين            

دعم النظام السوري المجرم، وقبل أسبوع تقريبًا أعلن نائب وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي أن إيران 

مليون دوالر من األرصدة المجمدة لطهران في إطار االتفياق الينيووي اليذي تيم             223تسلمت أول دفعة بقيمة 

التوصل إليه في جنيف؛ فإن هذا اإلفراج عن مليارات الدوالرات إنما هو لمساعدة النظام اإليراني على تجاوز 

 مشاكله االقتصادية جراء مساعدته للنظام السوري، ولالستمرار بدعم سفاح سوريا.

إن السياسة في سوريا تشكل فعاًل أمام أمريكا كما قال كيري في التصريح نفسه "تحيدييًا كيبيييرًا وتيتيسيم               

بصعوبة كبيرة"، فأمريكا تدور في سياساتها في سوريا كاليثيور عيليى اليرحيى ال تيعيرف طيرييقيًا أنيجيع ليهيا                               

ولمصالحها، التي داست عليها ثورة الشام بالنعال، إال اإلفراط بالقتل. وذلك ألن دعاة الخالفية اإلسيالمييية فيي           

الشام هم المعادلة الصعبة التي لم تتمكن أمريكا وال دخالؤها وال صنائعها من معارضة االئتالف من اختراقها 

وال من االلتفاف عليها في جنيف، وما يحدث من محرقة البراميل المتفجرة إن هو إال مين ميتيميميات ميؤتيمير                 

 .1جنيف

ها هي أمريكا تثبت "للُخْبل" الذين صدقوا وعودها من االئتالف والمجياليس     أيها المسمموي سي سوريا:   

، وميمين   1العسكرية والمعارضات المتناثرة هنا وهناك، ممن وافقوا على الجلوس مع مجرم العصر في جنيف

وثقوا بوعود العم سام صاحب الحمالت الصليبية على أفغانستان والعراق، أنها ما تخلت ليحيظية عين السيفياح             

بشار، بل إنها كانت وما زالت تقف وراءه في قتلنا وذبحنا وتدمير بالدنا... وها هي إيران، بقية من بيقيي مين         

مهزلة من سَمى نفسه زورًا وبهتانًا أنه من "محور المقاومة والممانعة"، يصرح مؤخرًا وزير خارجيتها محمد 

جواد ظريف في تراجع معلن خطير وموقٍف مخٍز يتقرب فيه من أمريكا وربيبتها )إسرائيل( قائاًل إن المحرقة   

النازية لليهود كانت "مأساة وحشية مشؤومة ينبغي أال تتكرر أبدًا". وإنا لنسأل: فماذا عما ييجيري فيي سيورييا              

من محرقة حقيقية ال مثيل لها في التاريخ الحديث؟ والتي آخرها محرقة إلقاء البراميل المتفجيرة فيوق رؤوس       

الناس اآلمنة والتي قتل بها آالف المدنيين من األطفال والنساء؟! أفليست هذه محرقة مين صينيع إييران أم إنيه               

 ُيحسب عند كيري تحسينًا لوضع األسد، عميل أمريكا الحميم؟!.

إن المؤامرة الدولية عليكيم ليم      أيها المسمموي الصادؤوي الصا روي سي سوريا الشام عهر دار اإلسالم:  

تأخذ هذا المنحى القاسي الدامي لوال أن إسالم الحكم بما أنزل اهلل، إسالم الخالفة هو المطروح عيليى أرضيكيم       

وفي سمائكم. وال بد للخروج من هذه اآلزفة التي ليس لها من دون اهلل كاشفة، من توحد 

 بيان صحفي

أمريكا مستمر   ه اد  الميامر  عمى اإلسالم والمسمم ن سي سوريا جهارًا نهارًا، وأعضاء 

 االئتالف الوط ي يس روي وراءها كالصم ال كم الذين ال يعهموي

 41...التتمة صفحة 
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 المكتب اإلعــالمي

 والية سوريا 

هكذا، ومن غير حياء، ومن غير أدنى احترام لدماء المسلمين ينطق الجربيا بيليسيان أميرييكيا بياقيتيراحيه                   

ترؤس الشرع لوفد النظام؛ إذ إن أمريكا لقلة البدائل لديها عن السفاح بشار ممن تثق بعمالتهم لها، فإنها تبيحيث   

للشرع عن دور له داخل الحكم الذي تخطط له في سوريا بعد عميلها السفاح بشار، ومعلوم أن الشيرع عيرييق      

في العمالة ألمريكا، فقد كان وزير خارجية ورفيق درب الطاغية األكبر المقبور حافظ أسد وخيرييج ميدرسيتيه        

م، ثم نائبًا للطاغية بشار... ساللة بعضها مين بيعيض! وميع             1332م لغاية 2081في العمالة ألمريكا من عام 

كل هذا الذي ال يخفى على أحد، يأتي الجربا، الذي يبدو أنه دخل نادي العمالة ألمريكا بشكل سريع، ليزعم أن 

زميله في العمالة فاروق الشرع لم تتلطخ يداه بالدماء، مع أن جميعهم من بشار إلى الشرع إلى الميعيليم... اليخ          

كلهم أركان حكم مجرم ال يرقب في مؤمن إاًل وال ذمة... ورغم هذا وذاك فإن الجربيا وهيو سيادر فيي غيييه،                  

م، يطالب بأن ييتيرأس فياروق الشيرع وفيد              13211110وعقب لقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في 

! ثم إنه لم يكتِف بسفاهته هذه، بل أردفها بتعليمة أمريكية أخيرى وهيي تيوسيعية             1النظام إلى مفاوضات جنيف

وفد المعارضة حتى تتم سيطرة أمريكا عليها بالكامل، إذ إن َمن ستقيبيل مشياركيتيهيم هيم مين سيييكيونيون مين                        

عمالئها، وذلك كما حدث بتوسعة أمريكا لالئتالف نفسه حين ضمت إليه أعضاء من كتلة ميشال كيلو )المنيبير    

 الديمقراطي( العلماني، ومن ثم سلمتهم قيادة االئتالف...

إن طلب الجربا هذا إنما هو إعالن خيانة مبكرة تجاه شعب ُمّزق وتشرد، وتعّرض، وال زال ييتيعيرض،     

لصنوف القتل بوحشية من الطاغية وزبانيته... ومع ذلك فإن الجربا يدعيي تيميثيييل هيذا الشيعيب اليذي صيبير                         

واحتسب عند ربه ما أصابه، ووقف شامخًا صلبًا أمام كل مؤامرات أمريكا والعالم أجمع ببطيولية نيادرة... ثيم            

هو، أي الجربا، ينحني أمام أمريكا، رأس اإلجرام في سوريا، ذلياًل طائعًا لها! إن هذه المسرحية الرخيصة ليم     

ولن تنطلي على مسلمي سوريا، الذين باتوا يرون في الجربا الوجه اآلخر للسفاح بشار في العيميالية ألميرييكيا،         

فقد نطقت ثورة الشام بقرارها بأن ال عودة لها لنظام علماني شبيه بالنظام السابق مهما كلفها هذا من ثمن، وأن 

الجربا لن يكون أفضل من بشار، واالئتالف لن يكون أقل سوءًا من حزب البعث، وأن الشام لين تيقيبيل بيغييير              

 خالفة إسالمية على منهاج النبوة كحكم بديل أصيل، وأن اهلل وحده هو من سينصر هذه الثورة اليتيمة.

َوَسَ ْعَمُم اَلِذيَن َظَمُموا َأَي ُمْ َهَمب  َيْ َهِمُ وَي 

 رئ س المكتب اإلعالمي لحزب التحرير 

 والية سوريا 

 بيان صحفي

 الجر ا يس ر  حسب الخطة األمريك ة خطوً  خطو 

 وي طق  مساي أمريكا  اؤتراحه ترؤس الشرع لوسد ال ظام السوري، وتوس ع وسد المعارضة
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م حمل عنوان "ال أحد يأمن 1321131132قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته بتاريخ  

انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، إن آالف النساء العراقيات معتقالت بشكل غير قانوني       

ويتعرضن للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة بما في ذلك االعتداء الجنسي، ونقلت المنظمة شهادات                      

لمعتقالت تعرضن ألنواع مختلفة من سوء المعاملة خالل فترات االحتجاز التي قد تطول دون توجيه اتهام                         

لهّن. وبحسب التقرير فقد أفادت السجينات بتعرضهن للضرب والركل والصفع والصعق بالصدمات الكهربائية 

واالغتصاب، كما تم تهديد أخريات باالعتداء الجنسي، وأحيانا على مرأى من األقارب الذكور. ووفقًا لهيومن                

رايتس ووتش فإن هؤالء النساء اعتقلن إما من أجل التحقيق معهن بخصوص أقارب مشتبه فيهم من الذكور،                    

 وإما بدعوى دعمهن للمسلحين، وليس بسبب جرائم يشتبه بأنهن أقدمن على ارتكابها.

إن هذا التقرير يؤكد أن البؤس والشقاء الذي كانت تعانيه المرأة العراقية في عهد صدام وفي ظل                                  

االحتالل األمريكي للعراق ما زال مستمرًا، فمسلسل القتل واالعتقال والتعذيب وانتهاك األعراض وانعدام                       

األمن والقمع السياسي... لم يتوقف في عهد المالكي صنيعة أمريكا والقائم على مصالحها، بل تصاعدت                              

وتيرته، فالمالكي الذي يتشدق بذكر العدل والكرامة وحقوق اإلنسان، قد دمر صرح العدل وأذاق كل من                              

يعترض عليه ألوان الذل والمالحقة والتصفية الجسدية عن طريق أزالمه وأجهزته األمنية، كما أنه بنى سجوًنا 

 جديدة فوق ما كان موجودا أيام النظام السابق.

إن ما تتعرض له نساء العراق في سجون المالكي لهو جريمة نكراء تنافي جميع األعراف والقوانين                         

اإلنسانية واألخالقية، فأي قانون يا رئيس دولة القانون يجيز اعتقال النساء وإذاقتهن صنوف األذى والتعذيب                  

دون أن يرتكبن أية جريمة بل لمجرد أن أقاربهن معارضون للنظام؟! أم ترى أن هذه االعتقاالت هي خطوة                       

على طريق اإلصالحات السياسية التي وعدت بها؟! أم أن اعتقال الحرائر وانتهاك األعراض هو الذي سيحقق 

 األمن ويقضى على )اإلرهاب(!

إن هذه األوضاع المأساوية للمرأة العراقية في السجون وخارجها يكشف حقيقة دعاوى التحرير                                 

والديمقراطية المزعومة التي جاءت أمريكا لنشرها في العراق وأفغانستان، فهي لم تخلف وراءها إال الدمار                    

 وحكومات مجرمة أذاقت الناس صنوف األذى وجعلت البالد نهبًا لكل طامع.

إن الخالفة وحدها القادرة على إنهاء معاناتكن في ظل هذه األنظمة الوضعية             أيتها األخوات المسممات:     

الظالمة، حيث ستعمل على توفير الحماية والرعاية لكن وألطفالكن، وستضمن توفير الحاجات األساسية                            

والكمالية لكن وألطفالكن إن لم يكن لكّن معيل أو عجز المعيل عن القيام بواجب النفقة، والخالفة فقط هي من                     

ترفع من مكانتكن وتعطيكن حق المشاركة السياسية واالقتصادية. وبالخالفة فقط تجيش            

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 854هـ /  5341م                   رؤم اإلصدار: 2853/82/81هـ              5341من ر  ع ال اني  81

 بيان صحفي

  أي ذنب تعته  وتعذب حرائر العراق!

 41...التتمة صفحة 
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"إن اليرئيييس بياراك أوبياميا طيليب                   132111121قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري يوم الجمعة  

مجددا بحث خيارات السياسات األمريكية في سوريا لكن لم يطرح أيا منها عليه بعد". وقال كيييري ليليصيحيفييييين              

"إن أوباما قلق بسبب تدهور الوضع اإلنساني في سوريا وكذلك نيظيرا ألن ميحيادثيات السيالم بييين اليميعيارضية                        

والحكومة لم تؤد إلى بحث تشكيل هيئة حكم انتقالي كما كان مقررا". وقال كيري إن أوباما نتييجية ليذليك "طيليب              

 منا جميعًا أن نفكر في خيارات عدة قد توجد وقد ال توجد".

 عمى ما ي دو س ي ك ري ورئ سه أو اما محتاراي   ن الخ ارات المتاحة لترك ع ثور  الشام: 

فطبخة الحل السياسي يتم العمل عليها في مفاوضات جنيف بين أمريكا وأزالمها من نظام بشار الميجيرم    - 

وما يسمى بالمعارضة السياسية الممثلة باالئتالف الوطني بزعامة الجربا... والقاصي والداني يعلم علم اليقين أن   

بشار ال يرد ألمريكا أمرا، ال في تسليم الكيماوي، وال في ذبح الشعب الثائر في سوريا؛ كيميا أن اليكيل ييعيليم أن                

روبرت فورد هو ولي أمر االئتالف الذي صنعه بيده عيليى عييين بصيييرة، فيال ييميليك االئيتيالف إال االنصييياع                             

لرغبات المفوض السامي طمعا في لعاعة من منصب يرميها لهم في مرحلة ما بعد األسد، كما صنعت بريطيانيييا    

 من قبل مع من سمي الشريف حسين وابنه فيصل حين البحث في توزيع الغنائم بعد هدم دولة الخالفة.

أما التفاوض الحقيقي فيدور في ميادين سوريا، حيث يحتار أوباما في اعتماد الخيارات الالزمية ليفيرض       - 

حله على ثورة الشام األبية العصية: هل يلجأ إلى صواريخ سكود؟ أم إلى البراميل المتفجرة؟ أم إلى الكيماوي؟ أم 

هل تتمكن إيران، وأتباعها ممن يرفعون شعار ثورة كربالء ضد الظلم والظالمين، من تركيييع ثيوار الشيام ليليعيم              

سام )الذي سارع بمد طوق النجاة للنظام اإليراني عبر االتفاق النووي وبدأ بضخ مئات المالييين مين اليدوالرات         

 للخزانة اإليرانية لتتمكن من تمويل حربها في سوريا( تحت شعار مكافحة اإلرهاب التكفيري؟

ولكن الجواب جاء في درعا: إنه أضاف إلى الخيارات المذكورة أعاله تفجير السيييارات اليميفيخيخية فيي                - 

درعيا، حيييث دس عيميالء               -حشود مصِلي الجمعة بعد خروجهم من الصالة، كما حصل أمس في بلدة اليييادودة       

مين اليميصيلييين وجيرح اليعيشيرات                    01النظام سيارة مفخخة انفجرت عقب صالة الجمعة ما أدى إلى اسيتيشيهياد       

 بعضهم في حالة خطرة.

وال نستبعد أن يكون من ضمن الخيارات خروج فتاوى من بعض الـ "مشايخ"! بيحيرمية اليخيروج عيليى                  - 

ولي األمر، فالفتوى جاهزة عند المخابرات السعودية وال تحتاج إال إلى إيعاز من ولي األمر حين تنضيج طيبيخية       

الحل السياسي مع واشنطن. أما الدعوة إلى مبايعة خليفة يحكم بشرع اهلل وُينهي حميام اليدمياء فيي األرض اليتيي                

باركها الحق سبحانه في الشام فهذه )فتنة عمّية!( ينأى مشايخ السلطيان عينيهيا خشييية إغضياب وليي األمير، أميا                       

معصية رب الكون فهذه فيها نظر عندهم وهم الحريصون على "حياة" مهما كان فييهيا مين ذل وميهيانية وسيخيط                   

 الجبار

   82-5341م                        رؤم اإلصدار:  2854/52/20هـ                          5341من صفر  21

 المكتب اإلعالمي 

 المركزي

 بيان صحفي

 خ ارات أو اما سي ؤمع ثور  الشام

 41...التتمة صفحة 
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  568م                     رؤم اإلصدار: ح.ت.ي2853/82/56هـ                   5341من ر  ع ال اني  56 

 المكتب اإلعالمي

 والية ال من

تصديًا وفضحًا لمخططات الغرب الكافر وعمالئه في بالد اليمن، وعمال بما افترضيه اهلل عيلييينيا            

من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الخشية مين قيول اليحيق، وخياصيًة فيي ظيل الصيراع اليدوليي                          

المحموم على األرض الطيبة بما تمتلكه من ثروات، وفي ظل نتائج مخرجات الحوار اليكيارثييية عيليى اليييمين              

وأهله، من تقسيم البالد إلى أقاليم فدرالية لم تكن مطلب أهل اليمن وال مطلب ثورتهم، بل كانيت هيذه اليحيليول          

مفروضًة من أوكار السفارات الغربية، والتي تحمل في طياتها تفجير األوضاع في اليمن، لتسير إلى مزيد من 

 التدهور في مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها...

 وعليه فإننا نؤكد في ختام مؤتمرنا هذا على ما يلي: 

. ال يجوز تقسيم البالد تحت أي مسمى كان، والفدرالية باطلة شرعا وواقعا، وهي حل فرضه الغيرب   2 

 على أهل اليمن ولم يكن هذا ما خرجوا من أجله في ثورتهم.

. أن الغرب قد حرف الثورة عن مسارها واستغلها لتحقيق مصالحه، وخاصة بريطانيا التيي حيافيظيت       1 

على مصالحها ومصالح عمالئها من األسر الحاكمة، حيث سعت بريطانيا إلى احتواء اليثيورة بيإييجياد تسيويية            

 سياسية بين تلك األسر.

. أن أمريكا في ظل صراعها مع بريطانيا على اليمن لن تقف مكتوفة األيدي وستقود البالد عن طريق 0 

عمالئها إلى مزيد من الفوضى واالغتياالت ما لم يعمل أهل اليمن للتغيير الحقيقيي اليذي ييمينيع عينيهيم تسيليط                   

 الغرب.

. الفدرالية جريمة بحق أهل اليمن يتحمل وزرها وما ستؤول إليه كُل مين أعيطيى ثيقيتيه ليليغيرب مين                    1 

األحزاب والمنظمات والسياسيين والعلماء الذين شاركوا في التوقيع على ذلك في وثيقة الحوار، والذي ال ينكر 

 ذلك له نصيب من اإلثم عظيم.

. يدعو حزب التحرير كافة أطياف العمل السياسي إلى منع الغرب خياصية أميرييكيا وبيرييطيانيييا مين                     2 

التدخل في شؤون اليمن )فالشعب اليمني ليس قاصرًا حتى تتم الوصاية عليه(، وعدم التعامل ميع تيليك اليدول             

 االستعمارية التي نعرف تاريخها األسود في فلسطين والعراق والسودان وباكستان وأفغانستان وغيرها.

. ندعو أهلنا في اليمن أن يقفوا من هذه المشاريع االستعمارية موقفا يرضي ربهم ويتناسب مع اإليمان 6 

والحكمة الذي شرفهم اهلل بها، وأن يعملوا مع حزب التحرير الستئناف الحييياة اإلسيالمييية عين طيرييق إقيامية                   

الخالفة الراشدة، وقد عرض الحزب مشروعا متكامال في جميع نواحي الحياة مستمدا من العقييدة اإلسيالمييية،       

 جديرا باالحتضان، وكفيال بحل المشكالت.

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير سي والية ال من

 البيان الختامي للمؤتمر الصحفي

  ع واي:  الفدرال ة: ه  هي مطمب الشعب أم مطمب المرب؟!!(

 م2853/2/56الذي عهده المكتب اإلعالمي لحزب التحرير سي والية ال من  تاريخ 
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   5341/87-م                    رؤم اإلصدار: أسغ2853/82/56هـ                      5341من ر  ع ال اني  56 

 المكتب اإلعالمي

 والية أسمانستاي

كل قادة األحزاب الجهادية والسياسية اإلسالمية الذين قاتلوا ضد االتحاد السوفيتي السابق قد اسيتيسيليميوا       

 تدريجيا لحلفائه وشركائه الغربيين، ووقعوا في نهاية المطاف في فخ الغرب.

، وبعد االحتفال الذي أقيم إلحياء ذكرى انسحاب جيش االتحاد السيوفيييتيي السيابيق         1321131122ففي  

من أفغانستان، وللمرة األولى، أعلن الحزب اإلسالمي عن دعمه لقطب الدين هالل في تيرشيحيه ليالنيتيخيابيات             

الرئاسية. وهالل هذا هو أحد األعضاء النشطين في مجلس قيادة الحزب اإلسالمي، وقد رشح نفسه فيي ثياليث       

انتخابات رئاسية ديمقراطية منذ قمة بون. إن هذا الدعم من حزب قلب الدين حكمتيار ألحد أعضائه ُيظهر أن    

قيادة الحزب قد قبلت النظام الديمقراطي للصليبيين الذي ُفرض على األفغيان تيحيت قيوة السيالح واليطيائيرات                 

 والمدافع والدبابات.

إن المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية أفغانستان يدين بشدة الموقف األخير لليحيزب اإلسيالميي        

واستسالمه للصليبيين الغربيين، ويعتبره خيانة وغدًرا واضًحا لجهاد المجاهدين ولدماء المسلمين الزكية اليتيي     

أريقت في سبيل اهلل سبحانه لطرد المستعمرين السوفييت والصليبيين الغربيين. إن هذا الموقف األخير للحيزب   

 اإلسالمي لصالح الصليبيين يعتبر دلياًل واضًحا لألمة اإلسالمية على النقاط التالية:

إذا كان الحزب اإلسالمي بزعامة حكمتيار يعتقد أن االنتيخيابيات اليدييميقيراطييية فيي أفيغيانسيتيان هيي                         •  

عاًما؟ هذا يعني أن هناك قوى خفية كانت  20انتخابات شرعية، فلماذا حمل لواء الجهاد ضد هذا النظام طوال 

 وراء جهادهم ونضالهم، وقد انكشفت اليوم هذه القوى.

نحن ننصح حكمتيار وقيادة حزبه أن ال يضيعوا مكتسبات جهادهم ونضالهم في سبيل اهلل. فيإنيهيم إن            •  

فعلوا ذلك من خالل إضفاء الشرعية على النظام الديمقراطي غير الشرعي، فإن حزب حكمتيار سيعتبر العًبيا  

أساسًيا فعاًلا في المؤامرة األمريكية وحربها على أفيغيانسيتيان. وذليك ييعينيي أنيه حييين تيحيوليت أميرييكيا فيي                                    

إستراتيجيتها من الحرب المباشرة إلى القيام بعملية سلمية في أفغانستان، فإن الحزب اإلسيالميي شيارك كيذليك          

 في العملية السياسية )االنتخابات الديمقراطية( التي بدأت وتدار من قبل أمريكا في أفغانستان.

كذلك فإن موقف حزب حكمتيار األخير يظهر مدى تأثير نظام نواز شيرييف دمييية أميرييكيا وأجيهيزة                 •  

مخابراته ومدى تغلغله في أوساط هذا الحزب، وأن نظام نواز شريف الدمية وأجهزة مخابراته هي من كيانيت     

وراء هذا الحزب ولها النفوذ والتأثير عليه وعلى قيادته. إن نظام نواز شريف وأجهزة ميخيابيراتيه قيد حيرفيت             

جهاد األفغان خدمًة للصليبيين الغربيين وحولته إلى حرب أهيلييية. وهيا هيو نيظيام نيواز وأجيهيزة ميخيابيراتيه                            

عاًما ضد الصليبيين الغربييييين     20يظهرون اليوم ومرة أخرى، غدرهم وخيانتهم لدماء الشهداء الذين جاهدوا 

 بيان صحفي

 إلى الحزب اإلسالمي  ه اد  ؤمب الدين حكمت ار

ِإّنا ِلّمِه َوِإّنا إَلْ ِه راِجُعوَي 
 )مترجم(
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 في أفغانستان في سبيل اهلل إلقامة حكم اإلسالم.

عندما حاولت أمريكا تحويل سياستها في المنطقة من الحرب إلى السلم، وأرادت حل المسألة األفغانية  •  

من خالل حكومات الدول اإلقليمية الُدمى، فإنها كَثفت التوتر بين الهند وباكستان، وموقف اليحيزب اإلسيالميي         

 األخير يفهم في هذا السياق، فما هو إال مناورة سياسية بين باكستان وبين الهند لتحقيق مصالح أمريكا...

بعد إعالن الجهاد ضد نظام االتحاد السوفيتي الملحد وحتى اآلن، فإن اليميسيليمييين األفيغيان قيد بيذليوا                     •  

دماءهم من أجل إقامة دولة إسالمية وقاتلوا إلعادة نظام اإلسيالم كياميال. ليكين ليأليسيف فيإن قيادة اليحيركيات                             

الجهادية والسياسية اإلسالمية قد ساوموا في كثير من األحيان على اإلسالم وإعادة الدولة اإلسيالمييية، وقيبيليوا         

بدستور الكفر الوضعي والنظام الديمقراطي الكافر، وقبلوا علنا االحتالل الصليبي ألفغانستان بموجيب ميييثياق       

األمم المتحدة. إن قادة الحركات الجهادية والسياسية اإلسالمية الذين يقبلون االحتالل الصليبي ألفيغيانسيتيان قيد         

باعوا دماء األمة اإلسالمية الزكية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة. لقد أرضوا الصليييبييييين بيبيييعيهيم دمياء                 

الشهداء المسلمين؛ فعلوا ذلك فقط ليؤّمنوا ألنفسهم منصبا في ظل أنظمية اليكيفير. وهيم يصيارعيون مين أجيل                     

ضمان بقاء الصليبيين في أفغانستان، ولكن كل تلك الجهود ستبوء بالفشل قريبا إن شياء اهلل، وسيييزول عيهيد                

الهيمنة األمريكية على المنطقة قريًبا جدا وستهزم أمريكا. لألسف فإن قادة المجاهدين يعملون لبقاء أمريكا من  

أجل مصالحهم الشخصية. فيا قادة الحركات الجهادية والسياسية اإلسالمييية، إن نضياليكيم فيي سيبيييل اليغيرب                       

سيؤدي بكم إلى الخسران في الدنيا واآلخرة، فتوبوا إلى اهلل سبحانه وتعالى وأعلنيوا اليجيهياد فيي سيبييليه ميرة                  

 أخرى بقلوب صادقة ونوايا صافية.

وفي الختام، فإن تلك الخدع السياسية الساذجة التي يحاول الغرب الكافر تضليل المسلمين بها لن تيؤخير      

الدعوة إلى الخالفة. وإن مواقف قادة الحركات الجهادية والسياسية اإلسالمية األخيرة لن تمنع األمة اإلسالميية   

من العمل إلعادة إقامة الخالفة اإلسالمية، ولن يفّت ذلك في عضد المسلمين المخلصين اليذيين ييعيميليون بيجيد               

إلعادة حكم اهلل سبحانه، بل سيعجل العمل للخالفة، وإن ذلك األذى الذي ال يغتفر سوف يشجع حيميلية اليدعيوة        

وسيزيدهم ثباًتا على ثباتهم، وسيجعلهم يغذون الُخطا في كفاحهم لتوعية األمة بأفكار ومفاهيم اإلسالم الصافيية  

النقية. إن الموقف األخير لقادة الحركات الجهادية والسياسية اإلسالمية سيكون درسا سياسيا مؤلما لليميسيليمييين        

المخلصين، وسيمهد الطريق أمام حملة الدعوة، وهو ما من شأنه أن يعزز غاية وأهداف الذين يدعون لإلسالم 

 والخالفة اإلسالمية.

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير سي والية أسمانستاي
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 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 857هـ /  5341م                رؤم اإلصدار:  2853/82/56هـ                 5341من ر  ع ال اني  56

م عيليى رفيع سيقيف ديين               132111122تناقلت وكاالت األنباء أن مجلس النواب األميركيي وافيق فيي           

 .1322آذار1مارس  22الواليات المتحدة حتى 

تعيش الواليات المتحدة األمريكية اليوم وضًعا اقتصادًيا ومالًيا ال تحسد عيليييه، فياالقيتيصياد األميرييكيي                  

( بإغالق مؤسساتهيا   1320ينزف شيئًا فشيئًا... وقد بدأت الواليات المتحدة سنتها المالية )في أول تشرين أول     

ألف موظف في حينها في  823الحكومية بسبب الخالف على الميزانية بين مجلسي الشيوخ والنواب، ووضع 

سيقيف      1320عطلة قسرية غير مدفوعة األجر. وتجنًبا إلعالن اإلفالس رفع الكونغرس فيي تشيريين األول             

. وكان هذا مجرد تأجيل لألزمة المالية المستعيصييية     1321شباط  11تريليون دوالر ولغاية  26.1الدين إلى 

في أمريكا. وقد ارتفعت وتيرة التحذيرات األميركية من تخلف واشنطن عن سداد الديون الذي سيكيون سيابيقية        

، أدى   1322. وفي صيييف        1338وكارثة مدمرة، مع تداعيات قد تكون أكثر خطورة من األزمة المالية في 

وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف االئتماني 

 بحرمان الواليات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه"

هذه األزمات المالية المتعاقبة ليست األولى من نوعها ولن تكون األخيييرة، طياليميا أن عصيابية اليبيييت                    

األبيض، الخادمة ألصحاب الرساميل المالية في وول ستريت، ال تخشى حسابا وال عقيابيا، وليييس هينياك فيي              

العالم من يكشف عورتها، ويضع حدا لسياسة البلطجة والتشبيح بحيث تتمكن أمريكا من العيش كياليطيفيييليييات          

 833التي تمتص دماء ضحيتها... فأمريكا، المستندة إلى أكبر قوة عسكرية على األرض تيدعيميهيا ميييزانييية                  

مليار دوالر سنويا، تفرض على العالم أن يمول جشعها وشراهتها... وهيي فيي هيذا ال تيخيتيليف كيثيييرا عين                           

السياسة االستعمارية البريطانية في أْوجها في القرن التاسع عشر، فالنظام الرأسمالي يبني ازدهار اقتصادييات  

الدول المستعِمرة على نهب ثروات العالم واستعباد شعوبه، بقوة البلطجة العسكرية التي تتيخيفيى أحيييانيا وراء           

"القوة الناعمة" من دبلوماسية وسياسات اقتصادية ومالية ترهن بموجبها مصائر الشعوب بين يدي المضاربين 

 على األسواق المالية في أسواق المال سواء في أمريكا أو في أوروبا...

. وهيذا اليرفيع هيو ميجيرد                2061ميرة مينيذ           11وقد سبق للحكومات األمريكية أن رفعت سقف الدين  

هروب من معالجة أساس المشكلة الناجم عن اإلنفاق المتعاظم دون موارد تغطيه، فتلجأ أمريكا إليى السييياسية         

% من قيمته خالل القرن الماضي( العملة العالمية للتيجيارة     01االستعمارية بفرض عملتها )الدوالر، الذي فقد 

الدولية، وعلى الدول األخرى تمويل العجز األمريكي بشيراء سينيدات اليخيزانية األميرييكييية، ميع وعيد بيدفيع                             

االستحقاق المالي في زمن الحق، غير أن هذا الزمن ال يأتي مطلقا، طالما بقيت أمريكا ذات ذراع عسيكيريية          

عظمى ال يجرؤ أحد في العالم على مواجهتها، وهذه ليست أكثر من سياسة )الكاوبوي( رعاة البقر التي تستنيد    

 على منطق القوة العارية في نهبها لثروات اآلخرين...

 بيان صحفي

 األزمة المال ة سي أمريكا
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وفي كل مرة فإن الساسة األمريكان ال ينظرون ألبعد من أنوفهم القاصرة، فال يهمهم أنهم فيي تيهيربيهيم           

تريليون دوالر أي أكثر من الناتج القوميي واليذي      21من االستحقاق المالي برفعهم لسقف الدين )الذي تجاوز  

تريليون دوالر( ولجوئهم إلى سياسة طبع األوراق التي يسمونها دوالرات، فهم بهذا يتسببون في رفيع    26هو 

التضخم، وتعاظم الدين المستقبلي على األجيال القادمة، ولكن هذا كله ال يعنيهم شيئا فحسابياتيهيم تينيتيهيي عينيد              

 االنتخابات القادمة، وليكن من بعد ذلك الطوفان...

وعلى األجيال األمريكية القادمة تحمل أعباء السياسات الحمقاء للساسة األمريكان، وعلى شعوب العياليم    

أن تكدح بشقاء وبؤس ليل نهار وتتخلى عن ثرواتها في سبيل رفاهية العصابة المالية )للعم سام( الذي ال يوجد 

 في قاموسه أي معنى ساٍم للعدل وللحق، وإنما قاموسه كراعي البقر القائم على منطلق البلطجة والتشبيح.

هذا التالعب األمريكي في السياسة المالية يتسبب فيي كيوارث ميالييية ليالقيتيصيادات الينياشيئية كيتيركيييا                               

وإندونيسيا وغيرها؛ فالسياسة المالية األمريكية تجتذب الرساميل إلى أسواقها المالية لتمويل ديونها، وهذا يعني 

انصراف المستثمرين عن األسواق الناشئة، ما يدفع بحكومات تركيا وإندونيسيا، وغيييرهيميا، إليى رفيع سيعير               

الفائدة في محاولة لجذب رؤوس األموال ما يعني رفع كلفة الدين المحلي، أو تتعيرض اليعيميلية اليميحيلييية إليى                  

 .2001ضغوطات المضاربين فينتج عنها انهيار مالي كما حصل في دول شرق آسيا سنة 

هذا باختصار واقع العالم اليوم الذي يرزح تحت نير العصابة الرأسمالية المتيحيكيمية فيي عيواصيم دول               

االستعمار، وال مخرج للبشرية من هذا البؤس والشقاء إال باللجوء إلى حمى النظام االقتصادي اإلسالمي الذي 

 يعتمد نظام الذهب والفضة، ويمنع المضاربات المالية، كما يمنع الربا بكل أصنافها.

لقد آن األوان ألن تهدمي عروش الحكام العبيد لياليسيتيعيميار         س ا أمة اإلسالم يا خ ر أمة أخرجت لم اس  

الغربي، وتعملي إلقامة دولة الخالفة التي تخرج البشرية من جور اليرأسيميالييية وظيليميهيا إليى عيدل اإلسيالم                       

 ورحمته.

َأَسُحْكَم اْلَجاِهِم َِّة َيْ ُموَي َوَمْن َأْحَسُن ِمَن المَِّه ُحْكًما ِلَهْوم  ُيوِؤُ وَي 

 ع ماي  خاش

 مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
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 أجوبة أسئلة

 ه  مصطمح الخالسة مصطمح سههي أم مصطمح س اسي؟ -5

 ه  العهو ة سي الدن ا تكفر الذنب يوم اله امة؟ -2

  إلى سامح ريحاي أ و م سر 

 :األسئمة

 السالم عليكم، عندي سؤاالن: 

األول: هل مصطلح الخالفة للدولة اإلسالمية هو مصطلح فقهي فرضه اهلل على هذه الدولة أم هو                                

 مصطلح سياسي؟

الثاني: من المعروف في اإلسالم أن العبد إذا عصى فأقام عليه الخليفة الحد أو القصاص أو التعزير                           

سقط عنه عذاب المعصية يوم القيامة، السؤال هنا: اليوم ونحن نخضع لحكم جبري علماني ونعيش في دار                         

كفر إذا أذنب العبد فعوقب بعقوبة صادرة عن القانون الوضعي كأن )يقتل فيقتل( أو )يسرق فيسجن(، مع العلم 

أن جزاء السرقة قطع اليد، فهل يسقط عنه وزر هذه المعصية يوم القيامة؟؟ وجزاكم اهلل عنا وعن المسلمين                         

 كل خير( انتهى.

 األجو ة:

 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته 

بالنسبة للسؤال األول، فإن نظام الحكم الذي فرضه اهلل على األمة هو الخالفة، ومن ثم فهي مصطلح                         

فقهي، أي حقيقة شرعية، وكذلك فإن الخالفة هي نظام حكم، أي فيها أعمال سياسية يقوم بها الخليفة، وتفصيل    

 ذلك:

إن الخالفة هي مصطلح فقهي "حقيقة شرعية" ألن النصوص الشرعية دلت على ذلك، ومن هذه                        -2 

َوَعَد الَمُه اَلِذيَن آَمُ وا ِمْ ُكْم َوَعِمُموا الَصاِلَحاِت َلَ ْسَتْخِمَفَ ُهْم ِسي اْلَأْرِض              يقول سبحانه وتعالى:       -النصوص:  

َ ْعِد َخْوِسِهْم َأْمً ا َيْعُ ُدوَنِ ي َلا ْن َكَما اْسَتْخَمَ  اَلِذيَن ِمْن َؤْ ِمِهْم َوَلُ َمِكَ َن َلُهْم ِديَ ُهُم اَلِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُ َ ِدَلَ ُهْم ِم

 .ُيْشِرُكوَي ِ ي َشْ ًئا َوَمْن َكَفَر َ ْعَد َذِلَك َسُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُهوَي

ِإَنُكْم ِسي الْ ُ َوِ  َما َشاَء الَمُه َأْي           « :وأخرج أحمد وأبو داود الطيالسي عن حذيفة بن اليمان قال                    - 

َء الَمُه َأْي َتُكوَي، ُثَم      َشاَتُكوَي، ُثَم َيْرَسُعَها ِإَذا َشاَء َأْي َيْرَسَعَها، ُثَم َتُكوُي ِخَماَسٌة َعَمى ِمْ َهاِل الْ ُ َوِ ، َسَتُكوُي َما                      

َها ِإَذا َشاَء َأْي َيْرَسَعَها، َسُعَيْرَسُعَها ِإَذا َشاَء َأْي َيْرَسَعَها، ُثَم َتُكوُي ُمْمًكا َعاًضا، َسَ ُكوُي َما َشاَء الَمُه َأْي َيُكوَي، ُثَم َيْر

ُي ِخَماَسٌة َعَمى ِمْ َهاِل     ُكوُثَم َتُكوُي َجْ ِرَيًة، َسَتُكوُي َما َشاَء الَمُه َأْي َتُكوَي، ُثَم َيْرَسُعَها ِإَذا َشاَء َأْي َيْرَسَعَها، ُثَم تَ                        

 ، ُثَم َسَكَت.»الْ ُ َوِ 

وأخرج الشيخان مسلم عن أبي حازم َقاَل: َقاَعْدُت َأَبا ُهَرْيَرَة َخْمَس ِسِنيَن، َفَسِمْعُتُه ُيَحِدُث َعِن الَنِبِي  - 
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َسَ ُكوُي ُخَمَفاُء  ، وَ َكاَنْت َ ُ و ِإْسَراِئ َ  َتُسوُسُهُم اأَلْنِ َ اُء، ُكَمَما َهَمَك َنِ ٌي َخَمَفُه َنِ ٌي، َوِإَنُه اَل َنِ َي َ ْعِدي                     «َقاَل:  

ُسوا ِ َ ْ َعِة اأَلَوِل َساأَلَوِل، َأْعُطوُهْم َحَهُهْم، َسِ َي الَمَه َساِئُمُهْم َعَما                           «َؤاُلوا: َسَما َتْأُمُرَنا؟ َؤاَل:               »َسَ ْكُ ُروَي

 .»اْسَتْرَعاُهْم

ِإَذا ُ وِيَع ِلَخِم َفَتْ ِن، َساْؤُتُموا اْلآَخَر        « :وأخرج مسلم َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرِي، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل                    - 

 .»ِمْ ُهَما

 

وهكذا   فالنصوص الشرعية بينت أن النظام "خالفة" والحكام في هذا النظام "خلفاء"، هكذا سماهم الرسول                 

سمي الخلفاء الراشدون... والخليفة هو أمير المؤمنين وإمام المسلمين الذي يحكمهم بشرع اهلل سبحانه، أي أن                  

"الخالفة" و"الخليفة" هي مصطلحات فقهية "حقيقة شرعية" نّص الشرع عليها، ومنها النصوص المذكورة                     

 أعاله.

 وأما أن نظام الخالفة فرض، فلألدلة الواردة في ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ومنها: -1 

َساْحُكْم َ ْ َ ُهْم ِ َما َأْنَزَل الَمُه َوَلا َتَتِ ْع َأْهَواَءُهْم َعَما                :أما الكتاب فقد قـال تعالى مخاطبًا الرسـول              

َوَأِي اْحُكْم َ ْ َ ُهْم ِ َما َأْنَزَل الَمُه َوَلا َتَتِ ْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْي َيْفِتُ وَك َعْن َ ْعِض                 وقوله:  ،  َجاَءَك ِمَن اْلَحقِ  

بالحكم بينهم بما أنزل اهلل هو خطاب ألمته صلوات اهلل وسالمه                    ، وخطاب الرسول      َما َأْنَزَل الَمُه ِإَلْ ك     

يحكم بينهم بما أنزل اهلل، واألمر في الخطاب يفيد الجزم؛            عليه، ومفهومه أن يوِجدوا حاكمًا بعد رسول اهلل         

ألن موضوع الخطاب فرض، وهذا قرينة على الجزم كما في األصول، والحاكم الذي يحكم بين المسلمين بما                   

هو الخليفة. ونظام الحكم على هذا الوجه هو نظام الخـالفة. هذا فضاًل عن أن                        أنزل اهلل بعد رسول اهلل         

إقامة الحدود وسائر األحكام واجبة، وهذه ال تقام إال بالحاكم، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، أي أن                               

 إيجاد الحاكم الذي يقيم الشرع هو واجب. والحاكم على هذا الوجه هو الخليفة، ونظام الحكم هو نظام الخالفة.

من خمع يدًا   «يقول:    وأما السنة فقد ُروي عن نافع قال: قال لي عبد اهلل بن عمر: سمعت رسول اهلل                    

رواه مسلم.   »من طاعة لهي اهلل يوم اله امة ال حجة له، ومن مات ول س سي ع هه   عة مات م تة جاهم ة                       

فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة  فالنبي 

إال للخليفة ليس غير. فالحديث يوجب وجود بيعة في عنق كل                   جاهلية. والبيعة ال تكون بعد رسول اهلل            

مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده، وإال مات المقصر ميتة جاهلية للداللة على                           

 عظم اإلثم الناتج عن عدم العمل إليجاد الخليفة الذي يحكم باإلسالم.

بعد موته،  وأما إجماع الصحابة فإنهم، رضوان اهلل عليهم، أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول اهلل  

عقب وفاته، واشتغالهم       وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول اهلل                          

بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض. والصحابة الذين يجب عليهم االشتغال في تجهيز                                

الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن االشتغال بدفن الرسول، وسكت قسم منهم عن هذا                                     

 االشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على اإلنكار، وقدرتهم على الدفن، فقد توفي الرسول 

ضحى االثنين، وبقي دون دفن ليلة الثالثاء ونهار الثالثاء حيث بويع أبو بكر رضي اهلل عنه ثم دفن الرسول                       

                      وسط الليل، ليلة األربعاء، أي تأخر الدفن ليلتين، وبويع أبو بكر قبل دفن الرسول     فكان ذلك إجماعًا .
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 على االشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، وال يكون ذلك إال إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت.

 وبناء عليه فإن إقامة الخالفة فرض، ومن ثم إيجاد الخليفة فرض، وأي فرض. •

وأما أن الخالفة، نظام الحكم في اإلسالم، فيها أعمال سياسية يقوم بها الخليفة، فذلك ألن السياسة                         -0 

تعني رعاية الشؤون، والعمل األصلي للخالفة والخليفة هو رعاية شئون األمة، ورعاية الشئون من الحاكم هي 

 سياسة.

إن كلمة السياسة في اللغة هي من ساس يسوس أي يرعى الحاكم الشئون، جاء في القاموس المحيط:                          

 "وُسْسُت الَرِعَيَة ِسياَسًة: أمْرُتها وَنَهْيُتها"

 وجاء في مختار الصحاح في مادة "س وس": )َساَس الَرِعَيَة َيُسوُسَها ِسَياَسًة ِباْلَكْسِر(

 وقد وردت أحاديث تربط رعاية شئون األمة بالخليفة، ومنها: 

  ِهأخرج البخاري َعِن اْبِن ِشَهاٍب... َأَن َساِلًما َحَدَثُه: َأَن َعْبَد الَلِه ْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَ                         

. فالخليفة عمله رعاية      »ُكْمُكْم َراع ، َوُكْمُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعَ ِتِه، اإِلَماُم َراع  َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعَ ِتِه...                   «َيُقوُل:  

 الشئون، ورعاية الشئون من الحاكم هي سياسة وفق معناها اللغوي.

أما السؤال اآلخر: هل العقوبة تكفر الذنب يوم القيامة؟ فهذا صحيح إذا كانت عقوبة شرعية من دولة  -1 

 إسالمية، أي من دولة تحكم بشرع اهلل، وليست تحكم بالقوانين الوضعية، وتفصيل ذلك:

ُتَ اِيُعوِني َعَمى َأْي   «ِفي َمْجِلٍس، َفَقاَل:      أخرج مسلم َعْن ُعَباَدَة ْبِن الَصاِمِت، َقاَل: ُكَنا َمَع َرُسوِل اهلِل               - 

ِق، َسَمْن َوَسى ِمْ ُكْم      ْلَحَلا ُتْشِرُكوا ِ اهلِل َشْ ًئا، َوَلا َتْزُنوا، َوَلا َتْسِرُؤوا، َوَلا َتْهُتُموا الَ ْفَس اَلِتي َحَرَم اهلُل ِإَلا ِ ا                          

ِلَك َسَسَتَرُه اهلُل    َذ  َسَأْجُرُه َعَمى اهلِل، َوَمْن َأَصاَب َشْ ًئا ِمْن َذِلَك َسُعوِؤَب ِ ِه َسُهَو َكَفاَرٌ  َلُه، َوَمْن َأَصاَب َشْ ًئا ِمنْ                       

، فالحديث يبين أن من عوقب في الدنيا فعقوبته              »َعَمْ ِه، َسَأْمُرُه ِإَلى اهلِل، ِإْي َشاَء َعَفا َعْ ُه، َوِإْي َشاَء َعَذَ هُ                

كفارة له يوم القيامة، فال يعذب على ذلك الذنب في اآلخرة. وواضح من الحديث كذلك أن العقوبة المكفرة هي                    

ُتَ اِيُعوِني... «بدأ بالقول:     عقوبة الدولة اإلسالمية التي يبايع فيها خليفة للحكم باإلسالم، فإن حديث الرسول              

، فالعقوبة المكفرة متوقفة »َسَمْن َوَسى ِمْ ُكْم َسَأْجُرُه َعَمى اهلِل، َوَمْن َأَصاَب َشْ ًئا ِمْن َذِلَك َسُعوِؤَب ِ ِه َسُهَو َكَفاَرٌ  َلُه

على البيعة، والبيعة هي للحاكم الذي يحكم باإلسالم، وعليه فعقوبة الدنيا المكفرة للذنب في اآلخرة هي عقوبة                   

 الدولة التي تحكم باإلسالم، واهلل أعلم وأحكم.

  هـ                                    أخوكم عطاء  ن خم   أ و الرشتة5341من ر  ع األول  25

   م2853/85/22المواسق 
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 Mohamed Ali Bouaziziإلى 

 السيال:

 السالم عليكم شيخنا الفاضل 

 02ورد في كتاب أجهزة دولة الخالفة وبالتحديد فقرة حصر المرشحين ص  

...ثم ناقش عبد الرحمن الخمسة الباقين وحصرهم في اثنين علي وعثمان... وبعد ذلك استطلع رأي الناس        

...فادع إلي علّيا وعثمان... ثم أخذ بيد علي. لماذا علي وقد تعين       00واستقر الرأي على عثمان خليفة. وفي ص 

 عثمان للخالفة؟ أخوكم بوعزيزي.

 الجواب: 

 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته 

الذي تبين لعبد الرحمن بن عوف هو أن الناس يريدون عليًا إذا حكم في أي قضية تعرض عيليييه بياليحيكيم             

نفسه الذي حكم به أبو بكر وعمر إذا كانت هذه القضية قد حدث مثلها في عهدهما، فعلي لم يوافق وعثمان وافق، 

 عندها تعين عثمان خليفة...

فجملة )ورشح عمر للمسلمين ستًة وحصرها فيهم ينتخبون من بينهم خليفًة، ثيم نياقيش عيبيد اليرحيمين بين                      

عوف الخمسة الباقين وحصرهم في اثنين: علي وعثمان، بعد أن وكله الباقون. وبعد ذليك اسيتيطيليع رأي الينياس                

واستقر الرأي على عثمان خليفًة.( ال تعني أن عثمان قد تعين خليفة خالل االستشارة، بيل تيعييين خيليييفية عينيدميا                    

 رفض علي ووافق عثمان.

ويبدو أن الذي التبس عليك هو ظنك أن حرف العطف بين )استطلع رأي الناس(، وبين )استقر الرأي على  

عثمان خليفة(، ظنك أن )الواو( بينهما تفيد الترتيب وفورية الوقوع، وليس األمر كذلك فحرف العطف الواو يفييد     

مجرد العطف، فإذا قلت جاء عمر وخالد، فال يعني أنهما جاءا معًا أو فورًا الواحد تلو اآلخر، بل قد يكون بينهيميا   

 وقت، هذا جاء قبل الظهر، وذاك جاء بعده.

وهكذا الجملة المذكورة )استطلع رأي الناس(، قد يكون فرغ منه لياًل، و)استقر الرأي على عثمان خليييفية(        

 كان فجرًا بعد الصالة، وبعد سؤال علي وعثمان.

 وتوضيحًا لما جرى نقول التالي: 

"استطلع عبد الرحمن رأي الناس"، فوجدهم يريدون عليًا إذا وافق على شرطهم وإال فيعيثيميان إذا وافيق             •  

 على شرطهم..

بعدها قال عبد الرحمن: "فادع إلي عليًا وعثمان"، فعرض على علي الشرط فلم يوافق، ثم عرضه عيليى       •  

 عثمان فوافق..

 بعد ذلك كانت النتيجة "واستقر الرأي على عثمان خليفة". آمل أن يكون الموضوع قد اتضح. • 

 جواب سؤال:

 حول استهرار الرأي عمى ع ماي رضي اهلل ع ه خم فة لممسمم ن 

  هـ                                  أخوكم عطاء  ن خم   أ و الرشتة5341من ر  ع ال اني  56

   م2853/82/56المواسق 
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 م2853/82/52

قال ماهر الجعبري عضو المكتب اإلعالمي لـ "حزب التحرير" اإلسالمي في فلسطين إن أجهزة األمين     

التابعة للسلطة في الضفة الغربية اعتقلت قرابة الثمانين من عناصر الحزب، ووجيهيت ليهيم تيهيميًا بـي "إطيالية                    

اللسان" ضد رئيس السلطة محمود عباس على خلفية بيان وزعه الحزب هاجم فيه بشيدة عيبياس واتيهيميتيه بـ                 

 "استجالب قوات عسكرية دولية الحتالل فلسطين".

وأوضح الجعبري في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن "أجهزة السيليطية شينيت حيميلية اعيتيقياالت                        

واسعة في صفوف أفراد الحزب خالل اليومين الماضيين بشكل همجي، فيما جرى االعيتيداء بيالضيرب عيليى           

 بعضهم ومداهمة منازلهم بعد تحطيم أبوابها".

وأشار إلى أن محاكم السلطة قررت تمديد المعتقلين ألربعة عشر يومًا ووجيهيت ليهيم تيهيميًا بـي "إطيالية                     

اللسان على رئيس الدولة وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، فيما تم اإلفراج عن اثني عشر من المعتقلين بكيفيالية    

 مالية لكن أجهزة السلطة أعادت اعتقال ثالثة منهم".

يذكر أن "حزب التحرير" في فلسطين وزع بياًنا صحفًيا الجمعة في عدد من مساجد الضفة وقطاع غزة  

اتهم فيه الحزب السلطة بـ "التآمر مع أمريكا الستجالب احتالل جديد من قوات النيتو وتأكيد رئيسهيا ميحيميود        

عباس على تنازل السلطة عن معظم فلسطين لليهود وأن الشغل الشاغل ألجهزة السلطة األمينييية هيو اليحيفياظ            

 على كيان االحتالل اليهودي"، على حد تعبيرها.

 المصادر: ؤدس  رس / سمسط ن أوي الين

 هـ5341من ر  ع ال اني  52

 م2853/82/52المواسق 

من ع اصرنا  الضفة واتهمتهم   طالة  08ؤدس  رس: حزب التحرير ةالسمطة اعتهمت 

  المساية
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 م  ر األمة: إ اد  المسمم ن سي أسريه ا الوسطى... ه  من نصـ ـر؟

م2014شباط1فبراير  -هـ 1435ربيع اآلخر   
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 م 2853/2/58وسط حضور أم ي ك    تمت  حمد اهلل تعالى يوم االث  ن 

أمام القنصلية الروسية في عمان والتي دعا لها حزب التحرير 1 واليية األردن، وذليك ضيمين حيميلية                    

"نصرة مسلمي تتارستان" العالمية التي أطلقها حزب التحرير لكشف إجرام الدولية اليروسييية اليحياقيدة عيليى                  

اإلسالم والمسلمين ولتعرية النظام الدولي المتواطئ على تعذيب المسلمين والتنكيل بهم، ولوضع اإلعالم فيي    

العالم أمام واجبه في فضح إجرام الدولة الروسية ومثيالتها، ولتبيان حاجة األمة اإلسالمية لكيانهيا السييياسيي       

الذي يذود عنها وعن أبنائها في كل مكان، والستنهاض أصحاب القوة والمنعة في األمة اإلسيالمييية لينيصيرة           

 هذا الدين العظيم والعمل على تحقيق مشروعها المتمثل بدولة الخالفة.

هذا وقد ألقى أحد شباب الحزب نشرة الحزب الصادرة في روسيا بياليليغية اليروسييية أميام اليقينيصيلييية                        

الروسية باإلضافة إلى كلمة ألقاها أحد شباب الحزب في األردن ندد فيها بجرائم الحقد اليروسييية، كيميا دوت          

 صيحات "اهلل أكبر" في أرجاء المكان، وهتف الحضور بالهتافات المنددة والمتوعدة منها:

 

  

 تمت  حمد اهلل تعالى وؤفة

  جرائم روس ا... من تتارستاي مرورا  الش شاي... إلى الشام(

 من سعال ات حزب التحرير

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير سي والية األردي

 حاربت أمة محمد روسيا العدو الملحد

 ارتكبت أبشع مجازر روسيا العدو الفاجر

 وحاربتنا في الشيشان حاربتنا في تتارستان

 وحاربتنا في بالد الشام حاربتنا في البلقان

 يا روسيا قادم فجر الخالفة 
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نظم حزب التحرير 1 إندونيسيا وقفة حاشدة أمام السفارة الروسية نصرة ومؤازرة للمسلمين في روسيا بعامية   
ولمسلمي تتارستان بخاصة الذين يالقون أصناف العذاب من قتل وتعذيب وسجن واضطهاد من قيبيل الينيظيام        

 الروسي المجرم عدو اإلسالم والمسلمين.

 م2014شباط1فبراير  13هـ الموافق 1435ربيع اآلخر  13الخميس،   

 

  

 من سعال ات حزب التحرير

 إندون س ا: وؤفة نصر  مسممي تتارستاي أمام السفار  الروس ة

 ؤ ا  الممار  ة: د. يوس  الحال ةسوريا جولة محادثات جديد  واإل راه مي يتهم الحكومةة

لقاء الدكتور يوسف الحاج يوسف نائب رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية سوريا على فضائية 

 .1المغاربية في برنامج "عين على الثورة" يتحدث فيها عن جولة المحادثات الحديثة لمؤامرة جنيف

  م 1321شباط1فبراير  22هـ الموافق 2102ربيع اآلخر  22السبت، 
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 والية  اكستاي: مس ر  لرسض العمم ات العسكرية سي وزيرستاي 

لقطات من مسيرة رمزية نظمها حزب التحرير في باكستان احتجاجا على عزم النظام القييام بيعيميليييات          

عسكرية في منطقة شمال وزيرستان وأن هذه العمليات هي خدمة لمصالح أمريكا وليس مالحقة "لإلرهابيين"  

كما يروج لها وقد طالب المتظاهرون المخلصين في القوات المسلحة اليتيخيليص مين اليوجيود األميرييكيي مين                    

 البالد، فهو سبب اإلرهاب وانعدام األمن واألمان في البالد.

 م 1321شباط1فبراير  21هـ الموافق 2102ربيع اآلخر  21الجمعة، 
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 خ ر وتعم ق

 ه  ستص ح السعودية دولة  ول س ة 

 

 الخ ر:

أو تيأييييد      في التحذير من الدعوة للجهاد  م البيان الملكي 13211111بتاريخ السعودية األنباء وكالة نشرت  

 فيه:ء ومما جا، خوان المسلمين والجماعات الوافدةإلا

مين  كل من ارتكب  كائنًا  ، وال تزيد على عشرين سنة، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنواتأواُل:  

محمولة على ،   بأي صورة كانت ،    المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة 2من األفعال اآلتية:  أيييًا      -كييان   

للتيارات أو الجماعات  وما في حكمها  الدينية أو ء    االنتما 1التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا األمر.  

المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو مينيهيجيهيا        الفكرية  

أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو ،   أو اإلفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ،   صورة كانت بييأي   

 من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.ء أو التحريض على شي، المعنوي لها

، أو أفرادها ،    وإذا كان مرتكب أي من األفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية  

ال ييخيل ميا ورد فيي اليبينيد                وال تزيد عن ثالثين سنة. ثانيا:  ، فتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات

 )أواًل( من هذا األمر بأي عقوبة مقررة شرعًا أو نظامًا. 

 التعم ق:

 َنِديُكَمَما َأْوَؤُدوا َناًرا ِلْمَحْرِب َأْطَفَأَها الَمُه َوَيْسَعْوَي ِسي اْلَأْرِض َسَساًدا َوالَمُه َلا ُيِحْب اْلُمْفِسقال تعالى:  

 [61]المائدة: من اآلية 

السعودية يتحسسون كراسيهم ويبذلون كل جهد إلحباط هذه حييكييام     فمنذ أن بدأت الثورات العربية أخذ   

ألن نجاحها سيعني حتما التأثير على حكمهم القائم على الظلم والقهر والبعيد اكتمالها الثورات والعمل على عدم 

أحد بييل    فالسعودية هي البلد الوحيد الذي رضي أن يستق نييظييميية.      الحال في بقية األ هييي    عن أحكام الشرع كما  

، وال ننسى أن السعودية حاولت بكل إمكانياتها دعم حسني مبارك ليبقى جاثميا عيليى      مجرمي العالم زين العابدين 

أي أنها دائما تقف مع الظالم ،   هلل صالح في اليمن د ا  دعمت علي عب صيدور اليميسيليمييين فيي اليكينيانية، وكيذليك                         

السيسي وفتح خزائن األموال له يد نقالب وتأيالوضد إرادة المسلمين. وظهر ذلك جليا في مصر بعد ا، والظالمين

شعب الحرمين المحب لدينه والذي يعد نفيسيه جيزءًا      فكل هذه األحداث أوجدت وعيا لدى  ، قتصاد المنهاراللدعم ا

فأصبح يدرك أن حكومته ضد كل مشروع به رائحة اإلسالم وضد كل مشروع لنهضة من األمية اإلسيالمييية،           

وأدى ذلك إلى حدوث انفصال بين الشعب المسلم في بالد الحرمين وقيادته ،    األمة اإلسالمية وعودة مجدها 

نيييظييير، العميلة للغرب الكافر المنفذة لمخططاته وسياساته. وأصبح هذا األمر جليا ال يحتاج إلى كثير إمعان  

عن ء   وتكلم كثير من الخطبا ،   يوقعون بيانات مخالفة لتوجه الدولة في أحداث مصر ء   فصرنا نسمع عن علما 

 ي آل سعود وموقفهم.أغير آبهين برمين، ووصفوها بأنها هجمة شرسة على اإلسالم والمسل، أحداث مصر

فبعدما أصبح ،   كذلك انكشفت ألهل بالد الحرمين حقيقة موقف آل سعود من الثورة المباركة في الشام  

لى الوقوف بجانب الغرب إعمد آل سعود  ،   دولة الخالفة الراشدة ء الرأي العام في الشام جارفا نحو اإلسالم وبنا

بالد أبينياء     للخروج من هذه الورطة التي سوف تطيح بحكمهم العميل. ولم تقتصر الفجوة بين   1الكافر في جنيف

ن الكثير الكثير من القرارات والقوانين إبل  ،    الحرمين الشريفين وآل سعود على سياستهم الخارجية فحسب 

تلقى سخطا ،   والتغييرات المتعلقة بالسياسة الداخلية والنظام االجتماعي والنظام االقتصادي واإلعالم والتعليم 
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ولذلك كله حاول آل سعود منذ أكثر من سنة التركيز ، هذا البلد المحب لدينه وأحكامهء واسعا ورفضا باتا من أبنا

واجب طاعة ولي عييلييى    في خطب الجمعة والدروس والندوات والمؤتمرات والبرامج التلفزيونية واإلذاعية..  

لكن مثل هذه الطروحات لم تعد تجد آذانا صاغية ، وربط ذلك بالجهاد في الشام، األمر وعدم جواز الخروج عليه

فالمسلمون في بالد الحرمين أصبحوا يدركون أن آل سعود غير معنيين بنصرة ،   كما كان الحال في الماضي 

به من دعم ا   ما تظاهرو إن   بنصرة المجاهدين في الشام بل  ييين   وغير معني ،   المسلمين أو الوقوف مع قضاياهم 

كما أن ، وسعيا لتعطيل أي حل يقوم على أساس اإلسالم ، لثورة الشام في بدايتها لم يكن إال تنفيذا ألوامر أسيادهم

الوعي الكبير في بالد الحرمين على عظم مكانة الشام وما سيكون لها من شأن عظيم بنص الحديث الذي أخرجه 

التي يعارضها ، وغيرها من النصوص،   »عهر دار اإلسالم  الشام«قال:   أن رسول اهلل السيوطي والطبراني 

فيوق  بالد الحرمين ونظام آل سعود أضعافا  ء   ضاعفت الفجوة بين أبنا ، آل سعود بتصرفاتهم ومواقفهم السياسية 

 أضعاف..

الموالية للسلطة انتقد بطريقة فيه    كما سبق البيان الملكي بأسبوعين تقريبا برنامج تلفزيوني معروف بمواق  

ثم صدر البيان بنفس لهجة التهديد ،   الذين يدعون للجهاد بالشام واتهمهم بأنهم يغررون بالشباب ء   الذعة العلما 

 البلطجية.

 إن لهذا البيان دالالت عدة أبرزها: 

 التخبط الواضح في السياسة السعودية.ال: أو 

مثلها مثل ،   ثانيا: تماشي السياسة السعودية مع قوانين محاربة اإلسالم )تحت مسمى اإلرهاب( العالمية  

 العلمانية والغربية.باقي الدول 

ليى  إلى واقع ع ييئ    ثالثا: الخوف الحقيقي من المخلصين في بالد الحرمين الذين يعملون لتغيير الواقع الس  

 قدامهم.وقد شعر آل سعود بالهزات والحركات المخلصة التي تزلزل األرض من تحت أ، أساس اإلسالم

بالد الحرمين الذين ال تأخذهم في دين اهلل ء   رابعا: توجيه رسالة تهديد ووعيد شديدة للمخلصين من علما  

 فيحدثون بما يمليه عليه إيمانهم رغم أنف النظام السعودي.، النظاممة لو

للتضييق حتى على ، إنذار وتخويف عوام المسلمين المحبين لدينهم وأمتهم في داخل بالد الحرمين مسا: خا 

وال يشعر بما يشيعير   الذي صاغ البيان ليس مسلما  ن وكأ، مشاعرهم وتعاطفهم مع المسلمين المظلومين في العالم

 به أي مسلم.

على هذه الحركات والتحركات والمشاعر بالفكر والتشويه ء    سادسا: فشل النظام السعودي في القضا  

هذا البيان بلهجة وقحة وبأسلوب بلطجي ء   فجا ،   السابقة والييمييالحييقييات     وحتى االعتقاالت  ،   واإلعالم والمنابر 

 لمحاولة وقفها بالحديد والوعيد..

وأخيرا: يدل هذا البيان بشكل واضح على أن آل سعود يدركون أكثر من أي وقت سابق أن حكمهم في  

 إلنقاذ هذا الحكم الزائل ال محالة..ء وأنهم يريدون فعل أي شي، خطر

لن ،   ال سواه هلل   الذين نذروا أنفسهم  ،   فإننا مطمئنون أن المخلصين في بالد الحرمين الشريفين ،   وعليه  

تثنيهم مثل هذه القرارات عن مواصلة عملهم الجاد القتالع هذا النظام وإقامة نظام يرتضيه هلل ويهنأ به 

 ونبشرهم أن هلل معهم وسيبدلنهم من بعد خوفهم أمنا..لمون، المس

 َن ِمْن َؤْ ِمِهْم ِذيَوَعَد الَمُه اَلِذيَن آَمُ وا ِمْ ُكْم َوَعِمُموا الَصاِلَحاِت ِلَ ْسَتْخِمُفَ ُهْم ِسي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَمَ  اَل

ُيْشِرُكوَي ِ ي َشْ ًئا َوَمْن َكَفَر  َلاَوَلُ َمِكَ َن َلُهْم ِديَ ُهْم اَلِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُ َ ِدَلَ ُهْم ِمْن َ ْعِد َخْوِسِهْم َأْمً ا َيْعُ ُدوَنِ ي 

 [22]النور:  َ ْعَد َذِلَك َسُأوَلِئَك ُهْم اْلَفاِسُهوَي

  الد الحرم ن الشريف ن -كت ه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /  محمد  ن إ راه م 
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وزير أمريكي يهول: الصراع الدائر حال ا سي سوريا   

 يم   تهديدا لألمن الهومي األمريكي

 

نشرت وكالة )أ ش أ( تحذير غيييه        13211118في   

جييونسييون وزييير األميين الييداخييلييي األمييريييكييي ميين أن:                 

"الصراع الدائر حاليا في سيورييا ييميثيل تيهيدييدا ليألمين                    

الييقييومييي األمييريييكييي". مشيييييرا إلييى: "عييودة عييدد ميين                       

األمريكيين إلى الواليات الميتيحيدة بيعيد انضيمياميهيم إليى                 

صفوف المقاتلين السوريييين". ميدعيييا بيأن: "اليعينياصير                     

المتطرفة تحاول تجنيد المواطنين اليغيربييييين وتيدرييبيهيم              

وذلك للقيييام بيعيميليييات عينيدميا ييعيودون إليى بيالدهيم".                           

ووصف المسلمين الذين "اعتنقوا اليفيكير اليميتيشيدد ذاتيييا               

بالذئاب المنعزلة". فإن هذه التصرييحيات تشييير إليى أن              

اهتمام أمريكا ليس موجها إلسقاط نظام بشار أسيد وإنيميا      

هو موجه نحو الخوف من سقوط هذا النظيام اليتيابيع ليهيا           

واسترجاع أهل سوريا لسلطانهم المسلوب إلقامة نظامهم 

اإلسالمي المنبثق من دينهم. وعندئذ ستفقد أمريكا نفوذهيا   

في سوريا وهذا سيؤدي إلى سقوط نيفيوذهيا فيي مينيطيقية               

الشرق األوسط بيكياميليهيا. وليهيذا السيبيب ييرى اليوزيير                        

األمريكي أن الصراع في سورييا يشيكيل تيهيدييدا ليألمين               

األمريكي. واألمريكيون كباقي الغربيييين ييتيخيوفيون مين             

المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم بسبب أن مشياعير     

هؤالء المسلمين مع إخوانهم المسلمين فيي سيورييا وفيي           

غيرها من البالد اإلسالمية، مما ييدل عيليى وحيدة األمية            

في الشعور وفي الفكر وال ينقصهم إال وحدتهم فيي دولية     

واحدة تجمعهم. ويصف الوزير األمريكي المسلمين بأنهم  

ذئاب منعزلة مما يكيشيف عين ميدى اليحيقيد اليذي ييكينيه                      

األمريكيون وغيرهم من الغربيين تجاه المسلمييين. وييدل       

ذلك على فشل أنظمتهم الديمقراطية في سلخ اليميسيليمييين         

 عن أمتهم ودمجهم في مجتمعاتهم العلمانية الفاسدة.

 

 جمهورية أسريه ا الوسطى: تطه ر عرؤي لممسمم ن 

 

دفعت هجرة التجار المسلمين الفارين مين هيجيميات           

الميليشيا الميسيييحييية فيي جيميهيوريية أفيرييقيييا اليوسيطيى                          

األسواق الغذائية إلى حافة االنهيار، ما يهدد البالد هينياك     

في الوقوع بأزمة أكبر مما هي عليه اآلن. وتيقيدر األميم         

ميليييون شيخيص، أي أكيثير مين ربيع                       2.0المتحيدة أن      

السكان، بحاجة بالفعل إلى مساعدات غذائية عاجيلية بيعيد       

أشهر من العنف الطائفي اليذي ليم تيتيميكين قيوات حيفيظ                    

السالم الفرنسية واألفرييقييية وقيفيه. هيذا وييعيييش فيقيراء                     

المناطق النامية غير الساحلية حالة من الفوضى بيعيد أن       

استولى متمردو سيلكيا اإلسالميون على السلطة في آذار   

 الفائت.

وقد قدم زعيم حركة سيلكيا ميشال جوتوديا استقالتيه    

من منصب اليرئياسية تيحيت ضيغيط دوليي بيعيد أن أدى                       

استيالء جيمياعيتيه عيليى السيليطية إليى هيجيميات شينيتيهيا                              

ميليشيات مسيحية على المسلمين. وقد فر عشيرات آالف     

المسلمين المذعورين من العاصمة بانغي عيليى إثير هيذه         

األحداث خالل األشهر األخيرة وكثير منهم كان ممن لهم 

مشاركة فاعلة في التجارة مع الدول اليميجياورة ميا وفير            

ألف نسمة ما تحتاجه مين اليميواد       833لهذه المدينة ذات 

الغذائية كالسكر والطحين والوقود والصابون. ونرى فيي   

سوق بيتيفو الواقع على ضفاف نهر أوبانغي فيي جينيوب      

المدينة عشرات األكشاك المغبَرة الفارغية ميع نيدرة فيي           

اللحوم وذلك على إثر نزوح التجار المسلمين من اليتيشياد    

الذين كانوا يتحكمون بتجارة الماشيية فيي اليميديينية. وقيد               

قالت ناديجي كودو امرأة تلبس الجلباب التقليدي اليميليون      

في لقاء معها أثناء بحثها عن المؤن "إننا قيليقيون ليليغيايية             

ألن هذا النقص إن استمر لفترة أطول فلن يبقى شيء في 

 األسواق وسيموت الكثير من الناس جوعا".

ووفقا لألمم المتيحيدة فيإن تسيعية مين أصيل عشيرة                     

أشخاص يأكلون مرة واحدة فيي اليييوم ميا ُيينيذر بيوقيوع                 

 البالد في دائرة االحتياج الماسة.

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

 

 ال من س ص ح س درال ة ذات ستة أؤال م 

 

وافقت لجنة رئاسية على تحويل اليمن إلى فييدرالييية      

تضم ستة أقاليم كجزء من عملية االنتقال السييياسيي كيميا          

جاء في وكالة األنباء الرسمية سبأ. وقد جاءت اليميوافيقية        
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النهائية على إنشاء "دولة فيدرالية من ستة أقاليييم" خيالل       

اجتماع ُعقد يوم االثنين للجنة التي يرأسها الرئيييس عيبيد       

ربه منصور هادي ومعه ممثلو األحزاب الرئييسييية كيميا        

جاء في "سبأ". هذا وقد شكل هادي هيذه اليليجينية أواخير              

كانون الثاني في ختام "الحوار الوطني" ليليبيت فيي عيدد              

األقاليم التي ستكون، ومن ثيم إدخيال هيذا األمير ضيمين               

نصوص الدستور الجديد الذي ستتيم صييياغيتيه الينيهيائييية               

والتصويت عليه خالل عام واحد. وتشمل األقالييم السيتية       

آزال وسيبيأ واليجينيد             -المتفق عليها أربعية فيي الشيميال           

وتهامة واثنان في الجنوب هما إقليما عدن وحضرميوت.  

واألقاليم الشمالية هي: إقليم آزال الذي يضيم ميحيافيظيات          

صنعاء وعمران وذمار وصعدة معقل المتمردين، وإقليييم   

سبأ الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقلييم اليجينيد       

الذي يضم تعز وإب، وأخيييرا إقيليييم تيهيامية اليذي يضيم                   

الحديدة وريمة والمحويت وحجة. واإلقليمان اليجينيوبيييان         

هما إقليم عدن الذي يضم عدن وليحيج وأبييين والضياليع،           

وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهيرة  

وجيزييرة سييقيطيرى. وقيد صييرحيت وكييالية األنييبياء بييأن                      

العاصمة صنعاء لن تتبع إقليما معينا وسيكون لها "وضع  

خاص في الدستيور لضيميان اسيتيقيالليييتيهيا ونيزاهيتيهيا".                      

وتخشى الحكومة من أن الفجوة التي تيزداد اتسياعيا بييين          

الشمال والجنوب ستمهد الطيرييق أميام اليميتيذميريين مين                

 ]المصدر: رويترز[ الجنوب لالنفصال.

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

 

تهرير: الس سي ييكد أنه س رشح نفسه لالنتخا ات  

 الرئاس ة

 

صّرح المشير عيبيد اليفيتياح السيييسيي اليقيائيد اليعيام                          

للقوات المسلحة المصريية بيأنيه سيييتيرشيح ليالنيتيخيابيات                   

الرئاسية حسب ما أفادت صحيفة كويتييية، وعينيد سيؤاليه           

من قبل صحيفة "السياسة" إن كان سيترشح فأجياب بيأنيه       

سيلّبي طلب الشعب المصري بالترشح فيي االنيتيخيابيات،        

وكان ترشحه متوقعا إال أنه لم يقدم أي تصيرييح رسيميي         

قبل ذلك، وقد دعمه الجيييش ليليتيرشيح الشيهير اليمياضيي                  

بترقيته لرتبة مشييير، واليجيديير ذكيره بيأن االنيتيخيابيات                      

الرئاسية في مصر ستجري خالل ستة شيهيور، وييتيوقيع          

المراسلون فوزا ساحقا للسيسي عند تيرشيحيه ليليرئياسية،            

حيث إنه يحيظيى بشيعيبييية كيبيييرة مينيذ إطياحية اليجيييش                           

بالرئيس السابق محمد مرسي يوليو الماضي، األمر الذي 

تبعه احتجاجات واسعية، حيييث إن ميرسيي،            

الرئيس المنتخب ديمقراطيا ألول مرة، ييقيبيع    

حاليا في الحجز ويواجه ميحياكيمية فيي عيدة             

تهم، وقد قال السييسيي "لين أرفيض ميطيليب               

الشعب"، وأضاف "سأعلن ذلك للشعب المصري لتجيدييد     

الثقة من خالل التصيوييت اليحير"، وقيد وافيق اليميجيليس                    

األعلى للقوات المسلحة على ترشح السيسي لالنيتيخيابيات     

الرئاسية مؤكدا "ثقة الشعب بالسيسي هي دعوة له لتليبييية    

خيار الشعب"، وفي المقابل تم اختييار اليجينيرال صيدقيي           

صبحي رئيس تحرير صحيفة األهرام الحكومييية خيليييفية         

للسيسي، وقد أكد داعمو السيسي بأنيه قيائيد فيذ يسيتيطيييع               

إعادة االستقرار لمصر بعد سنوات من عدم االسيتيقيرار،      

بينما يؤكد منتقدوه بأنه سيعيد مصر إليى سيابيق عيهيدهيا             

 )المصدر: بي بي سي(   من القمع.

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

 

تهرير لألملم اللملتلحلد  يلديلن اللفلاتل لكلاي  شلأي ظلاهلر                           

 االعتداءات الج س ة لعشرات اآلالف من األطفال

 

ضاعف تقرير األمم المتحدة اليذي أدان اليفياتيييكيان               

بشأن ظاهرة االعتداءات الجنسية على األطفيال الضيغيط      

على الكنيسة إلقناع المجتمع الدولي المتشكك بأنها تيبيّنيت    

نهج عدم التسامح في الموضوع، وقال الناطيق اليرسيميي       

باسم الفاتيكان باولو فلوريس "لقد اتيخيذ اليفياتيييكيان عيدة                

خطوات ولكنها أكثر رمزية، أقوال بيدل األفيعيال، فيكيان          

الحق لألمم المتحدة أن تيتيحيدث بيهيذا الشيكيل، وقيد نيّدد                      

مجلس حقوق الطفل التابع لألمم المتحدة بالكنيسة لفشيليهيا    

في وقف الكهنة المجرمين، والسيطرة على مين ييميارس        

هذه االعتداءات وتقديمهم لليميحياكيمية، وبياليرغيم مين أن                

توصيات الفاتيكان غير ملزمة إال أنها كشفت ميدى فشيل     

الفاتيكان كمؤسسة احتفلت بمدى شعبية اليبيابيا فيرانسيييس         

الذي لم يتحّدث بالموضوع إال قليال وتأّميل أن اليكينيييسية           

تركت األزمة وراءها، وفي المقابل يصر الفاتيكان عيليى   

التعامل مع الموضوع مين وراء أبيواب ميغيليقية، األمير                  

الذي خّيب أميل الضيحياييا اليذيين هيزت قصيصيهيم عين                      

االعتداءات عليهم من قبل من يرعاهم الكنييسية بسيليسيلية         

من الفضائح، وميا زال اليفياتيييكيان ييؤكيد ورود حيواليي                     

ادعاء عين اعيتيداءات مين قيبيل كيهينية كيل عيام،                           633

ميعييظيمييهيا ييعييود إلييى سيينيوات السيتيييينييات والسييبيعيييينييات                    

والثمانينات، وكان البابا السابق بندييكيت قيد اعيتيذر عيام             
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عما اسماه الخطايا اليتيي ارتيكيبيت         1323

من قبل رجال الدين مبديا أسفه ليذليك ميع        

 1322من المعتدين ميا بييين           133طرد 

 .1321و

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

 

عضو سي ال رلماي األورو ي: عمى مسممي  ريطان ا  

 التوؤ ع عمى وث هة رسض الع  

 

يعتقد البريطانيي جيييرارد بياتين، عضيو اليبيرليميان                     

األوروبي، بأن على مسيليميي بيرييطيانيييا اليتيوقيييع عيليى                     

معاهدة خاصة ويحّذر من خطأ كبير قد تيرتيكيبيه أوروبيا          

بالسماح بثورة في مساجدها، وقد أخيبير اليغياردييان بيأن             

لديه وثيقة تفاهم بين المسلمين، والتيي أعيلين عينيهيا عيام              

، تطلب هذه الوثيقة من المسلميين اليتيوقيييع عيليى            1336

رفض العنف وعدم أهلية نصوص قرآنييية تيحيض عيليى           

الجهاد، بعض النقاد يرون أن أقواله هذه تيميثيل اليجيانيب           

البشع من حزب االستقالل في بريطانيا، وتيميثيل اليييمييين          

المتطرف، وعند سؤاله من قبل الغاردييان عين اليميييثياق           

أجاب بأنه كتبه ميع صيدييق مسيليم وال ييرى أي سيبيب                       

منطقي لرفض التوقيع عليه، ويرى أيضا أن هناك بعض 

النصوص اإلسالمية تحتاج إلى تحديث ومنها التي تيدعيو   

لقتل اليهود، وأضاف "أن هذه األفكار اليميغيليوطية ييجيب           

إعادة التفكير فيها، وإن رفض أولئك هذه األمر فستصبح 

هذه مشكلة من؟ نحن أم هم؟"، وعند سؤاليه ليمياذا خيص          

المسلمين بهذه الوثيقة دون أتباع الديانات األخرى أجياب    

"النصارى ال يفجرون الناس، هل هينياك أي تيفيجيييرات              

حول العالم تم تبنيها من قبل منظمات نصرانية؟ ال أعتقيد  

 ذلك" )المصدر: الغارديان(

 

ُۡؤ ۡ  َوَلن َترَۡضىٰ َع َك ٱلَۡ هوُد َوَلا ٱلَ َصـَٰرىٰ َحَتىٰ َتَتِ َع ِمَمَتهم ۗ

ۗ َوَلٮِِٕن ٱَتَ عَۡت َأهَۡوٓاَءُهم َ عَۡد ٱَلِذى  ِإَي ُهَدى ٱلَمِه ُهَو ٱلُۡهَدىٰ

 ۙ َما َلَك ِمَن ٱلَمِه ِمن َوِلٍى۬ َوَلا َنِص ر  َجٓاَءَك ِمَن ٱلِۡعمِۡم

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

 

 المفاوضوي إلسالم أ اد: اإلسالم أوال ثم السالم 

 

قال مفاوضون يمثلون مسلحي طالبان األربعياء أنيه       

ليس هناك أي فرصة للسالم في باكستان حتيى تيحيتيضين        

الحكومة الشيرييعية اإلسيالمييية وانسيحياب اليقيوات اليتيي                     

تقودها الواليات المتحدة الكامل من أفغانستان، وقد تطيح 

الظروف الصعبة بأية آمال متوقعة عن الميحيادثيات بييين        

الطرفين والتي هي عقبة في طريق الدولة الينيوويية مينيذ          

، وقد فشلت المحادثات األولييية عينيد رفيض            1331عام 

الوفد الحكومي مقابلة ممثلي المسلحين، وقد بدا االرتبياك  

في تكوين فريقهم، ومن المتوقع أن يجتمع الطرفان ثانييية   

ولم يتحدد موعد لذلك، وقال مولى سامي اليحيق، رئيييس         

وفد طالبان المفاوض المكون من ثالثة أعضاء، إلف بي 

آي بأنه لن يكون سالم في المنطقة في ظل وجيود قيوات       

أمريكية على طول الحدود، وقيد أكيد أقيواليه رفيييقيه فيي                 

الوفد المفاوض موالنا عبد العزيز الذي أكد أيضا اليتيزام     

حركة طالبان بتطبييق الشيرييعية اإلسيالمييية واليذي ييعيد                   

موقفا غير قابل للتيفياوض "لين نيقيبيل بياليتيفياوض بيدون                     

تطبيق الشريعة اإلسالميية، إذا كيانيت بيعيض اليفيصيائيل                  

قبلت بذلك فينيحين لين نيقيبيل، هينياك شيكيوك فيي نيتيائيج                            

المحادثات، حيث إن اتفاقات السالم السيابيقية ليم تسيتيمير              

طويال وفشلت، مطلبنا هو الشريعة اإلسالميية" ميقيتيرحيا         

إلغاء جميع المحاكم الباكستيانييية اليقيائيمية عيليى اليقيانيون                   

الوضعي العلماني، وأضاف "ال أعتقد أن الحكومة ستقبل 

 بذلك ولكن عليهم ذلك لوضع نهاية للحرب."

 )المصدر: أراب نيوز( 

 

إّن جهود طالبان بالمطالبة بتحكيم الشريعة اإلسالمية فيي    

باكستان جديرة بالثناء، ومع ذلك، فإنها تيحيتياج إليى بيدء          

الدعوة إلى إقامة الخالفة في باكستان التي هيي اليوسيييلية        

الوحيدة لتنفيذ الشريعة، فالخالفة هي األسليوب الشيرعيي      

والعملي الوحيد إلعادة القواعد واألنظمة اإلسالمييية إليى      

 كل من باكستان وأفغانستان..
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

حكم العم  مع ه ئة التحرير الفمسط   ة 

الحمد هلل الذي حبانا بنعمة اإلسالم، وجعل مقياس أعمالنا الحالل والحرام. وصلى 

وخاتم النبيين، وبعد...  فقيد ثيبيت بيميا ال                اهلل على سيدنا محمد الذي أرسله اهلل بالهدى، وجعله سيد المرسلين، 

يقبل الشك أن الغاية من إيجاد هيئة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها أحمد الشقيري، هي فصل الضفة الغربيية  

عن األردن، وإقامة كيان مستقل فيها، يكون دولة ثانية ال تحوي القدس وال بيت لحيم، وهيذا اليعيميل وال شيك               

تمزيق لبلد إسالمي إلى ثالثة كيانات. دولة فلسطين، وكيان القدس المدولة، ودولة شرق األردن، وهيو عيكيس       

ما أمر اهلل به من وحدة البالد اإلسالمية، ومما جاءت األحاديث الصحيحة بالنهي الجازم عنه. وقد كيان عيليى         

هيئة التحرير ـ والقائمون عليها مسلمون ـ أن يعملوا ما يجب أن يعمله المسلمون، وهو هيدم اليكيييان األردنيي          

كله. ودمجه في بلد إسالمي آخر، كمصر أو كالعراق أو كسوريا مثاًل، ال أن يمزقوه إلى ثالثة كيانيات أحيدهيا       

لذلك كانت غاية هيئة التحرير هذه هي ارتكاب إثم كبير، والقيام بيفيعيل حيرام،          القدس المدولة تحت يد الكفار.  

واإلقدام على إجرام فظيع. ومن هنا كان حرامًا على كل مسلم أن ينتسب لهذه الهيئة، وكان حيراميًا عيليييه أن             

يشتغل معها لهذه الغاية ولو بأجر، وكان حرامًا عليه أن يتبرع لها بالمال أو بالجهد أو بأي شيء، وكان حرامًا 

َوَملْن َيلْعلِص      عليه أن يبذل لها أية مساعدة، وكل من يفعل شيئًا من ذلك فقد عصى اهلل، وعصى رسول اهلل،     

   .الَمَه َوَرُسوَلُه َسِ َي َلُه َناَر َجَهَ َم َخاِلِديَن ِس َها َأَ ًدا

 هـ                                                     حـزب التحريـر5403شع اي س ة  51

 م5173/52/51
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 من حم  عم  ا السالح سم س م ا             

  

لم يجد ياسر عرفات وسلطته وسيلة يثبت بها ألمريكا وإسرائيل حسن سلوكه                 

وقدرته على ضبط األمور التي أوكلوها إليه بعد أن َبَدا عاجزًا عن ذلك للرفض                           

الشعبي المتزايد له ولسلطته إال ارتكاب جريمة بحق المسلمين راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من                         

أبنائهم. وقد كان حريًا به عندما واجه هذا الرفض بعد أن ُأِتَي به بطريقة صناعية مثلما أتَي بحكام الكويت                             

ومن قبل بسائر حكام الدول العربية على غير هوى الناس. كان حريًا به أن يرحل عن غزة فورًا, ال أن يعمل           

في أهلها قتاًل وجرحًا وسجنًا على نحو لم يفعله أشد الناس عداوة للذين آمنوا في أكثر أيام االنتفاضة ضراوة                        

 وعنفًا.

وهو بهذه الفعلة الشنعاء إنما يطمع أن تستقر له األمور كما استقرت له في المنطقة, وكما هي مستقرة                       

لسائر حكام المسلمين بحد السيف بعد أن فشل في إقرارها واحتواء الناس فيما جاء به الحوار. والصحيح أن                       

مثل هذه الجريمة لم تكن لتفاجئ أحدًا من الذين لهم خبرة بياسر عرفات وأعوانه من هذه األمة, ذلك أن من                           

ترك العقيدة اإلسالمية كأساس لسائر تصرفاته لن يجد ما يردعه من فعل أي شيء لتحقيق ما يراه مصلحة                           

لنفسه, غير أن الجديد فيها هو ذلك التحدي العلني والسافر لمشاعر الناس وإرادتهم واالنقالب على من ُيراد                       

تحريرهم من زمرٍة لطالما رفعت شعار التحرير والديمقراطية زورًا, وهي في نفس الوقت مصيبة ليست                            

جديدة على األمة التي جعل الكفار من أرواح أبنائها أداة لتنفيذ مخططاتهم, ومن بالدها أرضًا خصبة لبث                            

بذور الفتنة فيها، ولم يكن الكفار لينجحوا في ذلك لوال تلك االختيارات الفاسدة التي ما زال الكثير من الناس                         

يتمسك بها, وألجل التخلص من هذه المصائب التي تتوالى على األمة ساعة بعد ساعة فإنه ال بد من التمسك                        

باالختيار الصحيح, اختيار اإلسالم الذي يكفل لهذه األمة خالصًا من هذه الويالت، ووقفًا فوريا لجرحها                               

النازف والتلبس فورا بما يمليه هذا االختيار على هذه األمة من العمل الستئناف حياة إسالمية وإقامة دولة                           

تشرف على تطبيقه في الداخل وتحمله إلى العالم رسالة. وما لم يضرب بكل االختيارات الفاسدة عرض                               

الحائط فإنه مثلما أن مذبحة الخليل لم تكن األخيرة من يهود فإن هذه المصيبة لن تكون األخيرة من عرفات                          

 وأعوانه.

َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُ وا اْسَتِج ُ وا ِلمَِّه َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِ  ُكْم 
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 ن ذ  عن كتاب: 

  توطئة: عود  الخالسة

 

َتُكوُي الْ ُ َوُ  ِس ُكْم َما َشاَء الَمُه َأْي َتُكوَي، ُثَم َيْرَسُعَها ِإَذا              «: قال رسول اهلل    

َشاَء َأْي َيْرَسَعَها. ُثَم َتُكوُي ِخَماَسٌة َعَمى ِمْ َهاِل الْ ُ َوِ ، َسَتُكوُي َما َشاَء الَمُه َأْي                   

َتُكوَي، ُثَم َيْرَسُعَها ِإَذا َشاَء الَمُه َأْي َيْرَسَعَها. ُثَم َتُكوُي ُمْمًكا َعاًضا، َسَ ُكوُي َما                      

َشاَء الَمُه َأْي َيُكوَي، ُثَم َيْرَسُعَها ِإَذا َشاَء َأْي َيْرَسَعَها. ُثَم َتُكوُي ُمْمًكا َجْ ِرَيًة،                         

ُثَم َسَكَت.    »الْ ُ َوِ   اِلَسَتُكوُي َما َشاَء الَمُه َأْي َتُكوَي ُثَم َيْرَسُعَها ِإَذا َشاَء َأْي َيْرَسَعَها. ُثَم َتُكوُي ِخَماَسًة َعَمى ِمْ هَ                        

 أخرجه أحمد.

فاألمة بإذن اهلل على أبواب مرحلة الخالفة على منهاج النبوة، التي بانت بوادرها، وعلت بشائرها، بعد                  

أن دبت الحياة في األمة من جديد، فباتت تغلي كالماء في المرجل، وهو األمر الذي رصده قادة الغرب                                     

 وأدركوه عين اإلدراك.

قال    1330ففي مقابلة مع ديفيد كيلكولن، مستشار قائد القيادة المركزية األمريكية في آذار1مارس                          

رأس نووي، وجيشها أكبر من الجيش األمريكي...            233مليون نسمة وفيها أكثر من          210"باكستان لديها    

ونحن اآلن على أعتاب استيالء المتطرفين على هذا البلد، ومن شأن ذلك تقزيم إنجازاتنا في الحرب على                             

 اإلرهاب".

جاء فيه "إّن الخوف الرئيس        1330تشرين الثاني1نوفمبر     26وفي مقال ُنشر في مجلة نيويوركر في          

هو من المتطرفين داخل الجيش الباكستاني ممن يطمحون إلى القيام بانقالب فيه"، وقال مسئول كبير في إدارة       

 أوباما أّن حزب التحرير هو من يسعى إلى ذلك بهدف إقامة الخالفة.

أما بالنسبة للدولة الهندوسية، فقد قال مسئول رفيع المستوى من وكالة المخابرات الهندية، وفي السياق                   

نفسه "لدينا مخاوف بشأن األسلحة النووية في باكستان، ونحن لسنا قلقين عليها من الماللي أن يسيطروا على                   

البالد، ولكن نحن قلقون من كبار الضباط في الجيش الباكستاني الذين يريدون الخالفة... وبعض الرجال الذين 

 نراقبهم لديهم مفاهيم قيادة الجيش اإلسالمي".

وهذه مجموعة من النشرات التي أصدرها حزب التحرير 1 والية باكستان مؤخرا، توضح رؤية الحزب 

لمجموعة من القضايا في الشأن الباكستاني، في موضوع اإليرادات والنفقات، وأزمة الكهرباء وارتفاع                               

األسعار، وكذلك رؤيته لما يجب أن تكون عليه القوات المسلحة، وكذلك تسليط الضوء على موضوع الصراع         

 .مع الدولة الهندوسية وسياسة التعليم، وقراءة لما حدث مؤخرا في بلوشستان وكراتشي
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 تتمات

سوريا. فوصول المسلمين للحكم بأفضل نظام للحكم )نظام الخـالفة( سُيعِلم بسرعة دروًسا تاريخية للفاسدين                   

 الذين يعارضون الحق.

هكذا هم الفاسدون والمجرمون يقفون ضد اإلسالم، ويخالفون حتى قوانينهم. وهم ضعفاء في مواجهة                     

الحق واإلسالم، الذي هو قريب من كل مفكر عاقل وكل روسي وعربي. فهذا الكون مخلوق لخالق واحد                              

 رحمًة للعالمين برسالة اإلسالم: القرآن والسنة النبوية وما أرشدا إليه. أرسل رسوله محمًدا 

ومن يجهر بهذا الكالم فإن حكام روسيا يعتقلونه، ويصفونه باألصولي وبالقاتل، فيودعونه السجن                            

 ويتعرضون باألذى ألسرته من بنات وأبناء وأقارب.

إننا نسأل اهلل أن يعيننا ويثبتنا في حمل رسالته، ويجعل عملنا خالًصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا                               

 بقبول حسن.

 اللهم يا رحمن أكرم األمة اإلسالمية ﴿خير أّمة أخرجت للناس﴾ بإنجاز نصرك العزيز المؤزر العاجل. 

َيا َأْيَها اَلِذيَن آَمُ وا ِإي َت ُصُروا الَمَه َي ُصْرُكْم َوُيَ ـِ ْت َأْؤَداَمُكْم 

 :1تتمة صفحة 

 األجهز  األم  ة سي تتارستاي تضطهد المسمم ن  شد 

 :0تتمة صفحة 

( ري ما يتم ته ئة الظروف الم اس ة لها عمى األرض لفرض 2تأج   أمريكي النعهاد جوالت ميتمر  ج   

 أج دتها

 هـ                                                          حزب التحرير  5341من ر  ع األول  26

 م                                                                 روس ا  2853/85/20المواسق 

يحملون من خير، وفي أعدائهم بما تمتلئ به قلوبهم من غيظ عليهم. وهذا االختيار يوجب علينا أن نسير عليى   

ُؤْ  َهِذِه َسِ  ِمي َأْدُعو ِإَلى الَمِه َعَمى َ ِص َر   َأَنا َوَمِن اَتَ َعِ ي َوُسْ َحاَي اللَملِه َوَملا َأَنلا         قال تعالى:   نفس سبيله 

 ونالقي ما القاه الرسل من الشدة حتى وصلوا إلى درجة االستيئاس ثم إلى النصر، قال تعالى:  ِمَن اْلُمْشِرِك َن

ْأُسَ ا َعِن اْلَهْوِم َ  َحَتى ِإَذا اْسَتْ َأَس الْرُسُ  َوَظْ وا َأَنُهْم َؤْد ُكِذُ وا َجاَءُهْم َنْصُرَنا َسُ ِجَي َمْن َنَشاُء َوَلا ُيَرْد

 .اْلُمْجِرِم َن

 هـ                                                          حزب التحرير  5341من ر  ع ال اني  57

 م                                                              والية سـوريا  2853/82/57المواسق 
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 :54تتمة صفحة 

  أي ذنب تعته  وتعذب حرائر العراق!

 تتمات

 :53تتمة صفحة 

 خ ارات أو اما سي ؤمع ثور  الشام

 :55تتمة صفحة 

 أمريكا مستمر   ه اد  الميامر  عمى اإلسالم والمسمم ن سي سوريا جهارًا نهارًا...

العمل العسكري على رؤية واحدة وعلى األرض على صف واحد، كما يحب اهلل، لينيصيرة اليعياميلييين إلقيامية               

الخالفة. وهذا المشروع مكتملة فيه كل عناصر نجاحه التي يحتاج إليها في سوريا. فإلى إقامة الخالفة الراشدة   

يدعوكم حزب التحرير في سوريا، فإنها وحدها العاصمة لكم من هذه الفتنة، فمدوا اليد واعقدوا الصفقة مع اهلل 

 على خير العمل، واستبشروا بما عند اهلل، قال تعالى:

َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِه ٌن  ًماَوَلا َيْحَسَ َن اَلِذيَن َكَفُروا َأَنَما ُنْمِمي َلُهْم َخْ ٌر ِلَأْنُفِسِهْم ِإَنَما ُنْمِمي َلُهْم ِلَ ْزَداُدوا ِإْث  َما

ِلُ ْطِمَعُكْم َعَمى اْلَمْ ِب ُه َكاَي الَمُه ِلَ َذَر اْلُمْيِمِ  َن َعَمى َما َأْنُتْم َعَمْ ِه َحَتى َيِم َز اْلَخِ  َث ِمَن الَطِ ِب َوَما َكاَي الَم

 .ٌر َعِظ ٌمَأْجَوَلِكَن الَمَه َيْجَتِ ي ِمْن ُرُسِمِه َمْن َيَشاُء َسآِمُ وا ِ الَمِه َوُرُسِمِه َوِإْي ُتْيِمُ وا َوَتَتُهوا َسَمُكْم 

 والية سوريا -رئ س المكتب اإلعالمي لحزب التحرير 

 المه دس هشام ال ا ا

 الجيوش لالقتصاص من كل َمن انتهك عرض مسلمة أو أهانها كما فعل المعتصم.

هل تقبلون أن تنتهك أعراضكم وتعتقل نساؤكم؟ أليس فيكم معتصم            أيها المسمموي، أيتها الج وش المسممة:       

 يلبي صرخات النساء المستضعفات في العراق والشام وفي كل بالد المسلمين؟...

إننا ندعوكم لنصرة أخواتكم المستضعفات، إننا ندعوكم لنصرة لحزب التحرير إلقامة الخالفة دولة العدل                           

الوحيدة والقادرة فعاًل على نصرة المظلومين وحماية الحرائر وحماية وحراسة المقدسات واألعراض، إن                        

 نصرتكم لحزب التحرير من أجل إقامة الخالفة سيجعلكم بإذن اهلل تنالون عز الدنيا واآلخرة؟!

َيا َأْيَها اَلِذيَن آَمُ وا اْسَتِج ُ وا ِلَمِه َوِلمَرُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِ  ُكْم 

 الهسم ال سائي

 المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

وفي هذا كله خير على خير؛ فقد كشفت ثورة الشام عن حقيقة عداء أمريكا للمسلمين، وحقيقة صنائعها في  

االئتالف، ونفاق النظام اإليراني صاحب شعار الشيطان األكبر، ودجل مشايخ الجزيرة الناعقين والمفتين فقط بما 

 يرضي ولي أمرهم الذي يقودهم إلى الهالك في الدنيا واآلخرة...

أما خيار األمة الوحيد فهو استمداد أسباب النصر من مسبب األسباب، والتذليل بيإخيالص اليعيبيوديية ليرب                

العالمين، ثم العمل الجاد المجد مع المخلصين إلقامة الخالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة... يقول رب العيزة     

َوَلَهْد َكَتلْ لَ لا    [ ووعده الحق سبحانه: 216]آل عمران:  َوَما ال َّْصُر ِإالَّ ِمْن ِع ِد الّمِه اْلَعِزيِز اْلَحِك ِموقوله الحق 

 [232]األنبياء:  ِسي الزَُّ وِر ِمن َ ْعِد الذِّْكِر َأيَّ اْلَأْرَض َيِرُثَها ِعَ اِدَي الصَّاِلُحوَي
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