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 كلمة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير في المؤتمر

 “غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين”

 11 من فعاليات حزب التحرير  7

 أفـــســـانســـــــتـــاني ارنـــتـــخـــابـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــةي

ية واإلسالم  ط قرا م ي فضيحة في حق الذين يريدون التوفيق بين الد

 عن طريق تدخل األمم المتحدة

 21 خبر وتعليقي المرأة السربية تعلن إنهيار الفكر النسوي  6

ساس  على أ يا  سور قاذ  ن حل إل عن  سورياي معاذ الخطيب يبحث 

 األمريكي 1مؤتمر جنيف 

 26 خبر وتعليقي أطفال غزة وحقوق اإلنسان  1

ية  ط س ت عرسال  سورياي انتقام وحشي من مسلمي ثورة الشام في 
 على الخسائر التي لحقت بحزب إيران في القلمون 

من   11 يًدا  مز لن  ع ي فر  كا ل سعودي ا خبر وتعليقي النظام ال
 القوانين غير اإلسالمية 

21 

في   ضي  غتصاب األرا بالء ا شرق أفريقياي الرأسمالية هي أصل 

 جميع أنحاء كينيا

عدن   12 في  شورات  ن م يوزع  سالمي  عدن الحرةي حزب إ
 في اليمن” خالفة راشدة“تدعو إلى إسقاط النظام وإقامة 

73 

نواني ع ب ياً  م ل عا ياً  م عال مراً إ ت  المركزيي حزب التحرير ينظم مؤ

 "غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين" 

عن   17 ياً  م ل عا ياً  السبيلي حزب التحرير ينظم مؤتمراً إعالم

 غزة

72 

من  جهن ارضطهاد  يوا المركزيي ر زالت المسلمات اإليسوريات 
 كافة ارتجاهات

ها   13 ت تالله وعالق ح كي وا م من األرشيفي أحداث الحرم ال

 بالوضع الدولي

77 

لمـي عا ل مي ا مر اإلعـال ت مؤ ل ل مي  تا خ ل بيـان ا ل كزيي ا مر ل  ا
 "غزة.. بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين" 

 73 نبذة عن كتابي نظام الحكم في اإلسالم  11

    16 باكستاني حملة أطلقوا سراح د. إسماعيل

بوسات حسب  ل م ل مات وا معاملة غير المسلمين في أمور المطعو
 أديانهم 

11    

 محتويات العدد
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جوالت وصوالت   ته  ق ب س قد  ف العدوان اليهودي على أهلنا في غزة ليس األول من نوعه وال األخير، 

من 2112-2112، ومن قبل في عامي 2102واعتداءات ال تقل إجراما ووحشية شهدناها في عام  ، وشهدنا 

لم 2112قبل عدوان يهود على لبنان في عام  لذي  هودي ا ي ل ، ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا سجل اإلجرام ا

 يقتصر فقط على أهلنا في فلسطين، بل تعداها إلى سوريا واألردن ومصر ووصوال إلى العراق وتونس...

له أن   كان  ما  وكيان يهود هذا هو جرثومة زرعها االستعمار الكافر بدءاً من وعد بلفور سيئ الذكر، ف

مّد  غرب أ ل فا يوجد لوال المكر الصليبي الحاقد على أمتنا، فبريطانيا أوجدته، ثم احتضنته أمريكا رأس الكفر، 

صة  مخل يادة  ق يهود بأسباب البقاء ماليا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا، ومع كل هذا فلو كان لألمة اإلسالمية 

لى  ية إ نابعة من ذاتها لما تمكن هذا الكيان المسخ من البقاء، ولهذا قامت دول االستعمار بتفتيت األمة اإلسالم

هم  ن يد مة، د ين إال وال ذ ن م مؤ عشرات من الكيانات الهزيلة ثم نصبت على المسلمين حكاما ال يرقبون في ال

وشغلهم الشاغل خدمة مصالح أسيادهم في الغرب وقمع حركة األمة للعودة إلى شريعة ربها وأحكام دينها. فال 

 شيء يفسر إجرام كيان يهود المستمر يوميا وتحديهم ألمة اإلسالم إال تخاذل وخيانة الحكام...

فذلك الرئيس السيسي ابن الجيش بدل أن يفتح الباب لخير أجناد األرض ويكون هو على رأسهم لنصرة  

عض  ب ب غزة  هل  األهل في غزة وتحرير األقصى واالنتقام من عدوهم... قام بتدمير األنفاق التي كانت تمد أ

هو  هذا  من  هى  مقومات الحياة، ولم يفتح معبر رفح إال لبعض الجرحى الذين يواجهون خطر الموت، واألد

شالء  الترويج لمبادرة تكرس احتالل فلسطين وتضمن لليهود األمن واالستقرار وكل ذلك على حساب دماء وأ

 الشهداء؟

بدل أن   ف حمر،  ل أما ملك األردن فلم يكن بأفضل حال من السيسي بل تجاوزه في تخطي كل الخطوط ا

قوم  ي بدل أن  يترك إخوان البطل الدقامسة أن يهبوا فزعة لألهل باألرض المباركة، أرض المسجد األقصى، 

مع  ية  م ل س ية  سو ت ل توصل  ل هو ا ها  ي ن ط موا من  بهذا وجه النصح لكيان يهود بأن السبيل الوحيد لتحقيق أ

 الفلسطينيين!

هود   ي يان  ك لدك  وتلك تركيا صاحبة ثاني أقوى جيش في حلف الناتو، فبدل أن يرسل إردوغان جيشه 

حن  ن قال: " يام، و ثالثة أ مدة  ل ونصرة أهل غزة!...جدد تصريحاته العنترية الفارغة، فأعلن الحداد الرسمي 

على  مستعدون لعالج كافة الجرحى الفلسطينيين، سواء أكان عالجهم عالجا نفسيا أم جراحيا، ونحن قادرون 

 استيعابهم جميعا، فاألعداد ال تهمنا".

ية   خارج ل ير ا فوز يا،  ك تر أما بقية الحكام في بالد المسلمين فال يختلفون عن أمثالهم في بالد الطوق و

في  غزة  طاع  ق في  لوضع  حث ا ب ل جدة  السعودي سعود الفيصل في اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي في 

نرال  210812102 نصح اليهود قائال "على إسرائيل أن تدرك أن السالم هو الخيار األوحد لبقائها"... أما الج

هود  - 2108القائد العام للحرس الثورى في إيران قال في تموز عام  »محمد علي جعفري« ي عدوان  ّان  إب

يل «: -على غزة  ئ سرا ى إ م للقوات المسلحة آية هللا علي خامنئي بالجهاد.. فسوف ُنسوِّ لْو أِذَن لنا القائد المعظَّ

نصرة  !»ساعة.. إن صواريخنا تنتظر االنطالق بلهفٍة منذ سنين 28باألرض خالل  ل فصواريخهم لم تنطلق 

 اإلسالم ولكنها انطلقت لذبح أهل سوريا!

مر   تآ إنها قمة التخاذل والخزي، من حكام ادعوا مناصرة أهل فلسطين وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو ال

 كلمة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير في المؤتمر

 “غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين”
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سطين  ل ف هل  جاة أ ن ساة. إّن  موا ل يم ا قد ت على تغييب الجيوش عن المعادلة، وكأّن الساحة ساحة خطابات و

وخالصهم من أعداء هللا يهود، ال يكون إال من خالل تحرك الجيوش لتدك حصونهم وتمحو أثرهم من األرض 

ئد أن  قا مخلص و المباركة فلسطين، وهي المعادلة التي يدركها يهود وحكام المسلمين والغرب، وحرٌي بكل 

يا  س ما لو ب عا د عقدي عسكري ال صرا يعمل على إعادة المشهد إلى أصله والصورة إلى طبيعتها، صراع 

 خطابيا فارغا.

وهكذا يتضح للقاصي والداني أن الغرب يرعى كيان يهود ليس فقط مباشرة وإنما مسّخراً في ذلك حكام  

العرب والمسلمين وأدواته من القيادات السياسية التي تخرج علينا لتبرر مواقفها المخزية، وال ننسى مثال كيف 

نة  02تحت وطأة قصف طائرات إف  282أّن ياسر عرفات اعترف بالقرار  س نان  ب ل ل في عز اجتياح يهود 

ها 0222 ب بر ها  ن ما ي مرة إ ، ودائما تحت مقولة "ليس باإلمكان أحسن مما كان". فمع أن األمة تثبت في كل 

ترسخ  لول  ح بادرات و م ب هي  ت ن ت طوالت و ب ل هذه ا واستعدادها للتضحية إال أن القيادات المتزعمة تجهض 

هرة:  قا ل فاوضات ا م في  تي «االحتالل اليهودي، فقد صرح رئيس الوفد الفلسطيني عزام األحمد  ل نا ا ت ق ور

بل  ق به  موالً  ع م كان  قدمناها ليست أكثر من استعادة آليات العمل لدب شريان الحياة إلى قطاع غزة وفق ما 

نب  جا ل مع ا ها  ي ل ع عت  ق بق أن و س االنقسام الذي استغلته إسرائيل ووسعته وسلبت كثيراً من الحقوق التي 

تح، »الفلسطيني ف حماس و ، فإذن سقف مفاوضات القاهرة هو العودة إلى ما كان معموال به قبل االنقسام بين 

 وليس هناك أدنى تفكير أو بحث في فكرة تحرير فلسطين.

يل   والمضحك المبكي هو ما صرح به سعود الفيصل في اجتماع جدة: "إن انقسام المسلمين سمح إلسرائ

لو  عدوان  ل لو ا ت بمهاجمة المسلمين مرة تلو األخرى". وتساءل: "هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان 

 كانت األمة اإلسالمية على قلب رجل واحد؟"!!

قد   ين، و م ل س م ل هاك الجواب الشافي لما تساءلت عنه: إن الخالفة هي التجسيد العملي السياسي لوحدة ا

شمل »اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به«جاء في الحديث:  جمع  ت تي  ل خالفة ا ل مة ا قا بإ ، فال حل إال 

 المسلمين وتسير الجيوش فتقضي على كيان يهود وتحرر فلسطين، كل فلسطين.

 أيها المسلمون  

هذه األمة   يت  ل ت إنه ليس عجيباً وال غريباً أن يتصرف الحكام بهذا التخاذل والخور، فهذا ديدنهم منذ اب

هم،  ت م هم وأ ن ي صرة د بهم، لكن الغريب العجيب هو بالنسبة للجنود الذين يصاحبهم السالح ويتعايشون معه لن

ثم ال  ثون  ي غ ت س كيف يطيقون مشاهدة وسماع القصف الوحشي على إخوانهم وأخواتهم، تحيط بهم الدماء، وي

ماذا ال  ل ف هم؟!  ناؤ ب هم وأ ن خوا يجدون من يجيب؟! ومع ذلك فإذا رفض الحكام وتقاعس الجند فأين آباؤهم وإ

من هللا  تحرضونهم على القتال في سبيل هللا، فينصروا العباد ويحرروا البالد، وتكونوا بجهاد أبنائكم في نعمة 

ين  لذ ين ا م ل س م ل نصروا ا ي قوى، وأن  ت ل قوة وا ل وفضل، فالجهاد هو ذروة سنام اإلسالم... فأثيروا عندهم ا

يِن َفَعلَْيُكُم النَّْصرُ يتعرضون لجرائم يهود  ضيم، وأن َوإِِن اْسَتْنَصُروُكْم فِي الدِّ ، وأن ال يسكتوا على ظلٍم أو 

يا  ن لد ينكروا على الحاكم ظلمه وخيانته هلل ولرسوله والمؤمنين، فال يطيعوا في معصية، وبذلك تقونهم خزي ا

مَّى«وعذاب اآلخرة. فالمسلمون جسد واحد  ْحُ ِر َوال َ ه ِالسَّ ِد ب سَ ْجَ ُِر ال ائ  »إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه سَ

ها  ت عود ب أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير. لقد أصبح واضحاً لكل ذي عينين أن فلسطين ال تحرر كاملة إال 

لى  يا إ س ي ن قضية إسالمية من جديد، فتكون قضية كل مسلم، مدنياً كان أم عسكرياً، من أقصى الشرق في إندو

فس واألرض  ن ل هي ا بل  قاً،  ي ق ش تى  ح أقصى الغرب في الرباط، فيدرك أن فلسطين ليست بلداً صديقا وال 

 والِعرض والفرض...
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 أيتها الجيوش في بالد المسلمين وبخاصة بالد الطوق الحزيني 

كًة   ئ مال إننا ندرك أنه لن تنزل مالئكٌة من السماء تقيم لنا خالفة وتقود لنا جيشاً، وإنما ينزل هللا سبحانه 

حرك  ت ت ف خالفة،  ل مة ا قا في األرض وإ تساعدنا إذا عملنا بجد وصدق وإخالص الستئناف الحياة اإلسالمية 

تل  قا ت نا ال أن  عد سا كًة ت مالئ الجيوش لقتال يهود، ونصرة دين هللا سبحانه، وعندها ُينزل هللا القوي العزيز 

َذا بالنيابة عنا، والقرآن الكريم ينطق بهذا في آي الذكر الحكيم  قُوا َوَيأُْتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم هَ َبلَى إِْن َتْصبُِروا َوَتتَّ

ِمينَ  ُكْم بَِخْمَسِة آَرٍف ِمَن اْلَماَلئَِكِة ُمَسوِّ ، فإذا صبرنا واتقينا والتحمنا بالعدو في قتال فإن هللا سبحانه ُيْمِدْدُكْم َربُّ

َذا يمددنا بآالف من المالئكة... هذا هو الطريق لنصرة غزة، ونصرة المسلمين في كل مكان، وحقاً  ِل هَ ثْ ِ ِم ل

 .َفْلَيْعَمِل اْلَعاِملُونَ 

 أيتها الجيوش في بالد المسلمين وبخاصة بالد الطوق الحزيني 

لك   بذ له  ر  سطَّ ُ فت أليس منكم رجل رشيد يصنع خيراً، فيقود إخوانه من الجند، لنصرة غزة وفلسطين، 

صحائف بيضاء يعّز بها في الدنيا واآلخرة؟ أليس منكم من يعيد سيرة القادة العظام في جند اإلسالم الذين كانوا 

 من أجل استغاثة امرأة ينطلقون أسوداً يصدعون: يا خيل هللا اركبي...

هم،   إن حزب التحرير يناديكم ويستنهض هممكم، فاألرض المباركة هي درة بالد المسلمين، وأولى قبلتي

نه  ومسرى رسولهم ومعراجه  حا ب َاًر فانفروا لقتال عدوكم ولنصرة أهلكم كما قال س ِق ًا َوث َاف ِف ُِروا خ ف انْ

ِ َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُمونَ  نه: َوَجاِهُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم فِي َسبِيِل َّللاَّ حا ب س ا ، وال تكونوا كما قال  َ ي

اَقْلُتْم إِلَى اأْلَْرِض أََرِضيتُ  ِ اثَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَُكْم إَِذا قِيلَ لَُكُم اْنفُِروا فِي َسبِيِل َّللاَّ َِرِة  مْ أَيُّ َن اْْلخ ْنَيا مِ بِاْلَحَياِة الدُّ

ْنَيا فِي اْْلِخَرِة إِرَّ َقلِيلٌ   .َيْسَتْبِدلْ َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ َر َيُكوُنوا أَْمَثالَُكمْ ... وإال َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

 عثمان بخاش

 مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 

 م 2313/31/11 هـ   1371من شوال  13
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تان   س غان ف في السنوات العشر الماضية نبه حزب التحرير / والية أفغانستان المسلمين والمجاهدين في أ

م و 2112إلى عظم الذنب في المشاركة في االنتخابات الديمقراطية، وخاصة البرلمانية والرئاسية )في عامي 

مر هللا  2101 تي أ ل بات ا م(. ألن حزب التحرير يرى أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أهم الواج

 بتطبيقها في بالد المسلمين.

سي  2011كما يعلم الجميع فالديمقراطية كانت سائدة قبل   يا س ظام  ن هي  سنة عند اإلغريق القدماء، و

نابع من المبدأ الرأسمالي، الذي تناقض عقيدته اإلسالم مناقضة تامة، حيث تقوم على الحل الوسط بين الكنيسة 

لي  ما س لرأ بدأ ا م ل كان ا وبين المفكرين الثوريين والفالسفة في أوروبا، مما يعني أنها نتاج بشري. كما أن أر

فة  قا ث ل في ا ية  حر كحرية التعبير وحرية الرأي وسائر الحريات الديمقراطية تعارض اإلسالم ألن مصطلح ال

 الغربية يعني وجود حالة يقوم فيها الشعب بتنفيذ قضاياه وفق تشريعات يضعها بنفسه.

بل   ق أما اإلسالم فإنه ال يعتبر اإلنسان "حراً" بل يعتبره عبداً هلل سلم كافة أموره وأعطى سلطانه لربه و

ما  ن ي ب شرع هللا.  فق  ها و ل ك أن يكون هللا المشرع الوحيد له. لذلك أمر اإلسالم المسلمين بأن ينظموا حياتهم 

الديمقراطية هي نظام يعطي الحق لإلنسان ليحدد الحسن من خالل مؤسسات نيابية، وهذا يعني أن الديمقراطية 

ياة  ح في  نه  حا ب س لق  خا ل عن ا تضع اإلنسان مكان الخالق بإعطائها إياه حق التشريع، مما يقود إلى التخلي 

االمجتمع، فيما يقول هللا عز وجل:  ً ين الَم ِد  اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلسْ

 [.3]المائدة: 

لى   لة األو جو ل ناء ا ث واآلن وبعد عقد ونصف تقريباً جرت خالله انتخابات متعددة، قامت دمى الغرب أ

شاركوا  7-0والجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية بمحاولة تضليل الرأي العام في أفغانستان، وكأن  مليون 

 في االنتخابات ويؤمنون بالديمقراطية في أفغانستان. ولمزيد من البيان فإننا نلفت النظر إلى النقاط التالية:

ين  -  لذ ين ا ب خ نا ل ية وا ب بشيء من العمق في النظر في نتائج االنتخابات السابقة وعدد األوراق االنتخا

قة،  تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، يمكن بسهولة معرفة أن العدد المذكور في األعلى للمشاركين بعيد عن الحقي

فإن  لك  فوق ذ فمثالً من بين سكان كابول الذين يتجاوزون سبعة ماليين لم يصوت سوى بضع مئات آالف، و

جرى  مرشح  كل  المصوتين لكلتا الجهتين تم تحريكهم بناء على ناحية عرقية وليس بناء على الديمقراطية، ف

في  ين  م ل س م ل عون أن ا يد ين  لذ غرب ا ل انتخابه من قبل قبيلته أو أهل لغته. فهذا يثبت بوضوح خطأ دمى ا

ية  ق عر مور  يق أ ق ح أفغانستان يؤمنون بالديمقراطية. إن هذا االدعاء قطعاً ليس صحيحاً فالناخبون صوتوا لت

نه  حا ب س كن هللا  ل وطائفية، وتبعاً لذلك فإن الديمقراطية سببت عنصرية عرقية بين المسلمين في أفغانستان، و

ٍة، أَْو «:  حرم هذه العنصرية، وقال النبي  َ ب َى َعصَ و إِل ٍة َيْسَضُب لَِعَصَبٍة، أَْو َيْدعُ يَّ َوَمْن َقاَتلَ َتْحَت َراَيٍة ِعمِّ

ةٌ   رواه مسلم.» َيْنُصُر َعَصَبًة، َفقُتِلَ، َفقِْتلٌَة َجاِهلِيَّ

في  -  به األول  ئ نا كون  ي ل لك  عد ذ ب تاره  خ ثم ا أحد المرشحين أقر أن أحد األشخاص مجرم حرب، 

قط  ف هي  ين  ي س يا س انتخابات الرئاسة، ومثل هذه األعمال تظهر للمسلمين في أفغانستان أن قضية الحكام وال

في  يح  ب ق ل حسن وا ل الحصول على السلطة وتحقيق مصالحهم الخاصة، ألن المصالح هي وحدها التي تحدد ا

اِدُق، «:  الرأسمالية. قال  ا الصَّ يهَ ِ ُب ف ذَّ ُكَ اِذُب، َوي ْكَ ا ال يهَ ِ ُق ف دَّ اَعات، ُيصَ اِس َسَنَواٌت َخدَّ َسَيأْتِي َعلَى النَّ

 ارنتخابات الديمقراطيةي

 فضيحة في حق الذين يريدون التوفيق بين الديمقراطية واإلسالم عن طريق تدخل األمم المتحدة
 )مترجم( 
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َوْيبَِضةُ  َوْيبَِضُة، قِيلَي َوَما الرُّ ُن فِيَها األَِميُن، َوَيْنِطُق فِيَها الرُّ ُِه ؟ قَ َوُيْؤَتَمُن فِيَها اْلَخائُِن، َوُيَخوَّ اف َّ لت لُ ا جُ الَي الرَّ

ةِ   رواه الحاكم. »يتكلم فِي أَْمِر اْلَعامَّ

حدة،  -  ت م ل خل األمم ا تد بون  طل اآلن وبعد أن بذلوا جهوداً غير مجدية لمعالجة األزمة الحالية فإنهم ي

هي  تي  ل ووزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري لحل هذه اإلشكالية. ويبدو أنهم نسوا أن األمم المتحدة ا

حتالل  في ا مار، و ن يا م في  ين  م ل س م ل ل عي  أداة سياسية بيد الواليات المتحدة، كانت ضالعة في القتل الجما

سودان،  يم ال س ق ت سطين، و ل ف أفغانستان والعراق، وفي المذابح الجماعية في سوريا، وفي األزمة الحالية في 

حدة  ت واستعمال أسلحة دمار شامل ضد المسلمين، وغير ذلك. ولذلك فإن عرض المشكلة الحالية على األمم الم

على  يعني أن هؤالء الحكام غير قادرين على حل مشاكل الناس وفق أحكام اإلسالم، مع أن هللا سبحانه يحرم 

ُهْم آَمُنوا  أَلَمْ المسلمين أن يطلبوا من اآلخرين التدخل في شئونهم، فقد قال هللا تعالى:  َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُموَن أَنَّ

اُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْن َيكْ  اُن فُ بَِما أُْنِزلَ إِلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن أَْن َيَتَحاَكُموا إِلَى الطَّ ْيطَ ُروا بِِه َوُيِريُد الشَّ

 [21]النساء:  أَْن ُيِضلَُّهْم َضالر َبِعيًدا

 أيها المسلمون في أفسانستان 

يد   في  ست  في ضوء ما هو مذكور في األعلى فإنه واضح لكل شخص أن ما يسمى عملية االنتخاب لي

ئج  تا ن ل عالن ا من إ قالئل  يام  األفغانيين، فالكلمة األخيرة فيها هي للواليات المتحدة. فعلى سبيل المثال قبل أ

األولية قدم السناتور جون مكين وكارل ليون إلى أفغانستان للضغط على الطرفين من أجل تهدئة األزمة. وفي 

م قبل يوم واحد فقط من إعالن النتائج األولية قال كارل ليون في كابول بأن النتائج 2108من تموز/يوليو  12

 األولية سيجري إعالنها قطعاً وأن كال المرشحين سيقبالن بها.

 أيها المسلمون األخيار في أفسانستان 

في   عليكم أن تضعوا في بالكم أنكم لن تكونوا من المنتصرين باتباعكم النظام الحالي وهؤالء الحكام، ال 

تي  ل الدنيا وال في اآلخرة. إن الطريق الوحيد للنجاح والنصر هو التمسك باإلسالم وإقامة الخالفة، تلك الدولة ا

حرام  ل حالل وا ل كون ا ي يحكمها حكام مخلصون يمكن محاسبتهم. فالحكام المسلمون يطيعون هللا دائماً بحيث 

لل  مقياس أعمالهم وال يكون هدفهم األساسي تحقيق مصالحهم السياسية والخاصة. فدعونا نتعاون ونعمل بال ك

 إلعادة الخالفة الراشدة.
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 األمريكي 1معاذ الخطيب يبحث عن حل إلنقاذ سوريا على أساس مؤتمر جنيف 

ين   م ل س م ل ل عاً  مودِّ خرج علينا أحمد معاذ الخطيب الرئيس السابق لالئتالف الوطني السوري العلماني 

مشروع  ل عن ا يداً  ع ب يا  سور قاذ  رمضان في آخر أيامه بكالم لم ُيَر لرمضان أي أثر فيه، باحثاً عن حل إلن

ين  م ل س م ل اإلسالمي المتمثل بدولة الخالفة على منهاج النبوة، رابطاً هذا المشروع بالقاعدة بدل ربطه بعامة ا

ني،  يرا مشروع اإل ل هي: "ا وسوادهم األعظم. فقد ذكر أن هناك ثالثة مشاريع تتصارع فيما بينها في سوريا 

تال، وحركت  ومشروع بعض الدول الخليجية، ومشروع القاعدة"، وهذه المشاريع حركت غرائز الناس لالقت

ته  ترحا ق م ثالث. وطرح  ل الصراع المذهبي... والشعب السوري يتصدى لتوحش النظام ولهذه المنظومات ا

للحل وهي أن المعارضة والمواالة ضد تقسيم سوريا. وهما ال يرضيان أن يكونا رهينة ألي مشروع أممي أو 

من  ل مواالة  ل إقليمي، ودعاهما لتكونا يداً واحدة في ذلك. وإلنقاذ سوريا اقترح أن تتنحى كل من المعارضة وا

حل  على  فق  ت ن نا  عو قال د يستطيع أن يرجعها لوضعها الطبيعي من أوالد سوريا األحرار. ومن أجل ذلك 

لة  عدا ناك  ه كون  ي سياسي تفاوضي وتفاهمي يلزم المعارضة والمواالة وال يكون لمصلحة طرف أبداً، وأن 

انتقالية لكل الناس. ثم نصح النظام باتخاذ قرار عاقل إلنقاذ سوريا، وإذا كان يرغب بمفاوضات حقيقية "فأيدينا 

ية  م ي ل ق يع اإل شار م ل نا ا ل ت ق ت بل أن  ق ممدودة" وليرسْل ِمن عنده أحداً ذا صالحية للمناقشة بهذا الموضوع "

على  ئم إال  والدولية" وتقديم ذوي الكفاءة واالختصاص لقيادة البلد. وذكر بأن الشعب السوري ال يمكن أن يلت

لى  باً إ قر ت ية  مشروع وطني. هذا ولم ينَس طبعاً وضع علم االنتداب الفرنسي على صدره. وتكلم باللغة العام

 عوام الناس وبسطائهم.

مر   ت مؤ يبدو أن هذا الكالم يأتي ضمن أجواء بداية مرحلة جديدة من فرض الحل األمريكي على أساس 

ياً  م م ثاً أ عو ب م تورا  س جنيف الذي تصر عليه أمريكا، ووسط خطوات إجرائية تمثلت بتعيين اإليطالي دي مي

لة  جديداً، ثم بانتخاب السفاح بشار رئيساً. هذا قد نضح إناء المعاذ هذا بما تريده أمريكا تماماً من المطالبة بعدا

مشروع  ل ظام، ومن رفض ا ن ل انتقالية لكل الناس والمقصود حكومة انتقالية، ومن الدعوة إلى التفاوض مع ا

هذا  بة" و ي قر نا رجعة  ل اإلسالمي وتبني المشروع الوطني، ووعد الناس بإطاللة جديدة قائالً: "إن شاء هللا 

ظهور  ل نه ا م طلب  ت ي هذا  يدة، و جد ل لة ا مرح يعطي إشارة إلى أنه مطلوب منه أن يقوم بدور ما في هذه ال

نب  جا ل ين ا ب جري  ت ية  سر فاوضات  م ناك  المتكرر! أما ما هو هذا الدور؟ فقد ذكرت وسائل اإلعالم أن ه

اإليراني والرئيس السابق لـ "االئتالف الوطني السوري" المعارض معاذ الخطيب، وأن طهران عرضت عليه 

تسلم رئاسة مجلس الوزراء في سوريا في الحكومة التي ستشكل بعد أداء األسد اليمين الدستورية. وسواء أكان 

كون  ي قد  ها، و ل ح هذا الكالم دقيقاً أم ال، فإن الخطيب وفكر الخطيب يؤهالنه أمريكياً للعب دور مستقبلي في 

ي جانباً من قبل انتظاراً للوقت المناسب.  نحِّ

ها هو الخطيب خطيب عليكم ال لكم، يتكلم بلسان أعدائكم، ويعزف على أيها المسلمون في بالد الشامي  

لم  ية، و وتر الوطنية المنحط من خالل التمسك بوحدة سوريا، وكأن سوريا هي أمة مستقلة عن األمة اإلسالم

حدة  ية وا حت را ت ين  م ل س نسمعه يوماً يتكلم عن التمسك بوحدة األمة اإلسالمية من خالل دولة تجمع كل الم

وإمام واحد يحكمها بكتاب هللا وسنة نبيه. وإنه وإن كان يبدو في نظر أمريكا والغرب والنظام السوري المجرم 

كن  م ي سة، و يا س وإيران أنه معتدل ويمكن استغالله لمصلحتهم إال أنه يبدو في نظر المسلمين أنه جاهل في ال

لوطني  لهؤالء أن يمرروا أالعيبهم عليه ليقف ضد المشروع اإلسالمي ويحاربه معهم، ويقف مع المشروع ا

ين،  ي ن مد ل حق ا العلماني ويحارب من أجله. ويبدو عليه أنه ساذج حين يسأل المجرم بشار عن سبب إجرامه ب

على األعراض  ويبدو عليه أنه فاقد للغيرة على دين هللا وعلى عباده المؤمنين عندما يمد يده للقاتل للتفاوض 

التي انتهكت، وعلى الدماء التي سفكت، وعلى األطفال التي ُيتِّمت، وعلى البيوت التي 

هذه  ثل  م  73...التتمة صفحة فوق رؤوس ساكنيها هدمت... وليست هذه هي المرة األولى التي يقف فيها 
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 اقضوا على الديمقراطية والدكتاتورية واعملوا مع حزب التحرير إلقامة دولة الخالفة

يو  22في البلد الذي يغلي رغبة في الثورة )باكستان(، قال رئيس وزرائه في   ل يو م: 2108من تموز/ 

يوم  بة  س نا "ال يمكن إحداث ثورة إال من خالل الديمقراطية". أما بالنسبة ألحزاب المعارضة، فقد أكّدت في م

لب  08االستقالل الباكستاني، في  طا م ل آب/ أغسطس، أنها تتنافس على الكرسي نفسه وعلى النظام نفسه مع ا

مجرد  يس  ل ير  ي نفسها. وبذلك فإن كال الجانبين سيفشالن في تحقيق أي تغيير؛ ألن النظام بأكمله فاسد، والتغ

 عملية انتخابية.

ين   ّذ نف ت م ل عض ا ب قا ألهواء  ف ها و ّ سن تم  إّن النظام الحالي فاسد حتى النخاع؛ ألنه يقوم على قوانين 

لالحتالل  ورغباتهم، وليس وفقا ألوامر هللا سبحانه وتعالى ونواهيه. كما أن النظام الحالي ما هو إال استمرار 

مة  خد ل قط  البريطاني، الذي ألغى الحكم باإلسالم واستبدل به نظام الفاسدين، والقوانين الوضعية الموضوعة ف

بل  ق الرجال الذين يسّنونها. حيث يتم سن القوانين اليوم وفقا ألهواء ورغبات ديمقراطي ومعه برلمانه، أو من 

نا  بالد في  ين  ن قوا سّن  ين ب دكتاتور ومعه حاشيته. وهذا النظام الفاسد يسمح للقوى األجنبية وعمالئها المحلي

ظام  ن ل لخدمة مصالحها، واستغالل الموارد الهائلة، ما يؤدي إلى مزيد من الفقر واإلذالل وانعدام األمن. فهذا ا

بالقول بأنه على ثقة  -م 2103قبل االنتخابات األخيرة في عام  -الفاسد هو الذي سمح لسفير الواليات المتحدة 

 مطلقة بأن الديمقراطية هي حصان أمريكا في باكستان!

كون إال   ت لن  يدة  جد إن المسيرات الطويلة، والثورات الملونة، واإلصالحات االنتخابية، واالنتخابات ال

مل  ع ُ إلطالة عمر الفساد، طالما كان هدفها الحفاظ على هذا النظام الفاسد من االنهيار، النظام الذي يجب أن ي

ُْم على إزالته. إّن هللا سبحانه وتعالى قد حّرم الحكم بغير ما أنزل، حيث قال سبحانه وتعالى:  ه َ ن يْ َ َوأَِن اْحُكْم ب

ُ إِلَْيكَ  بِْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن َيْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما أَْنَزلَ َّللاَّ ُ َوَر َتتَّ  .بَِما أَْنَزلَ َّللاَّ

يب   ب ح ل نا ا ي ب ن نة  ين  فلماذا ال يتأسى الطرفان في الحزب الحاكم والمعارضة بس ن قوا ل ل كمصدر 

نون  والتشريعات؟ فقد رفض رسول هللا  قا سّن  سان، ول بشدة كل دعوات الكفار لدخول نظام من صنع اإلن

سه  ترأ ي ل بناء على أهواء البشر ورغباتهم، فقد دعاه الكفار ليصبح عضوا في "البرلمان" في دار الندوة، بل و

نزل هللا  أيضا، لكنه  ي بالرغم من تلك اإلغراءات قد رفض بشدة الحكم بنظامهم الكافر، فنظم الحكم التي لم 

سبحانه وتعالى بها من سلطان هي "الطاغوت"، مثل طاغوت األنظمة الحديثة، مثل الديمقراطية والدكتاتورية. 

يُدوَن أَ قال هللا سبحانه وتعالى:  ُِر َِك ي ُهْم آََمُنوا بَِما أُْنِزلَ إِلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن َقْبل ْن أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُموَن أَنَّ

اُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْن َيْكفُُروا بِهِ   .َيَتَحاَكُموا إِلَى الطَّ

فهل يتعظ الحزب الحاكم والمعارضة، ويقلع عن التنافس على كرسي الغدر والذل وعصيان هللا سبحانه  

 ؟وتعالى ورسوله 

هذا أيها المسلمون في باكستان!   إن الثورة والتغيير الحقيقي تحدث في هذه البلد فقط عندما يتم إلغاء 

النظام من صنع اإلنسان، واستبدال النظام الذي يحكم بأوامر هللا سبحانه وتعالى ونواهيه، في ظل دولة الخالفة 

لي  تا ل با نة، و به. ففي دولة الخالفة، ال تسّن القوانين وفقا ألهواء البشر ورغباتهم، بل تستنبط من القرآن والس

لرجال  تحول دولة الخالفة دون استغالل الناس من قبل المستعمرين األجانب وعمالئهم المحليين. وأيضا فإن ا

حكام،  ل ل مشورة  ل مون ا قد ي والنساء الُمنتخبين في مجلس األمة في ظل الخالفة ال يقومون بسّن القوانين، بل 

ويقومون بمحاسبتهم للتأكد من أنهم يحكمون باإلسالم. وعالوة على ذلك، فإن لقاضي المظالم تنحية أي حاكم، 

ُ بما في ذلك الخليفة، إن حكم بغير اإلسالم، فقد قال سبحانه وتعالى:  َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َورَ ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى َّللاَّ
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َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضالَرً مُ 
 .يًنابِ َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن َيُكوَن لَُهْم اْلِخَيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص َّللاَّ

نازالت، أيها المسلمون في باكستان!   ت ية  من دون أ إن طريقتنا الوحيدة للتحرير هي الحكم باإلسالم 

فنحن شعب سعدنا في ظل الحكم باإلسالم، وشقينا في ظل القوانين الوضعية. فقد حكمت منطقتنا بنور اإلسالم 

ألكثر من ألف سنة، منذ الخالفة الراشدة، وقد كانت هذه البالد مثاال للبشرية، وعندما غزتها القوات البريطانية 

نا  م قاو سبق أن  واحتلتها وألغت الحكم بالشريعة، غرقنا في الفقر والعنت، واجتاحتنا المجاعة والديون. ولقد 

سم 0207النظام الوضعي بالجهاد في عام  با لة  مة دو قا جل إ من أ حركة  ل م، من خالل حركة الخالفة أو ا

اإلسالم )باكستان(، وقد ضحينا في سبيل هللا سبحانه وتعالى ولم نعّد شهداءنا. لذلك فإن حبنا لإلسالم يجب أن 

ية  ط قرا م ي لد من ا يعيد فينا روح التضحية لإلطاحة بالنظام الوضعي إذا أردنا التحرر من األنظمة الوضعية، 

 والدكتاتورية، أّس الداء والبالء.

لى أيها المسلمون في باكستان!   فة إ خال ل عادة ا جل إ من أ ير  حر ت دعونا نعمل منذ اآلن مع حزب ال

حزب  عّد  قد أ ف لة،  لدو ل تور  س ياة ود باكستان. فحزب التحرير على استعداد تام إلعادة اإلسالم كطريقة للح

نة.  020التحرير دستورا كامال لدولة الخالفة من  س مادة في مجلدين كبيرين، يحتوي على أدلة من القرآن وال

ظام اإلسالم،  ن ها  ن م يدة،  عد ضيع  موا كما أن لحزب التحرير مكتبة من أنظمة الحكم في اإلسالم، وتغطي 

شا  يو والشخصية اإلسالمية، وأجهزة دولة الخالفة، والنظام االقتصادي في اإلسالم. كما أعّد حزب التحرير ج

ئم.  مة ال لو في هللا  خشون  ي من السياسيين األكفاء، رجاال ونساء، من الذين يسعون جاهدين ضد الطغاة، ال 

من  وللحزب أمير هو رجل دولة وعالم جليل، هو الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة، الذي يتبنى قضايا األمة 

 خالل الحزب الذي يعمل في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، من إندونيسيا إلى المغرب.

في   يجب علينا جميعا أن نطالب أبناءنا وإخواننا وآباءنا في القوات المسلحة بالتوقف عن حماية الخونة 

لذي  ظام ا ن ل هو ا ف سد،  فا ل القيادة العسكرية ومساندتهم، وعدم القبول باستخدام قوتهم لدعم النظام الوضعي ا

ين  لذ تحطمت على سندانه آمالنا وتطلعاتنا، ويجب أن نصّر عليهم بأن يحذوا حذو األنصار رضي هللا عنهم، ا

لة هلل  م كا عة  طا أعطوا النصرة، الطريقة العملية الشرعية للحكم باإلسالم، وبهذا تعود الفرحة لألمة في ظل 

ِحيُم   َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن سبحانه وتعالى:  ِ َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ ِ َر   بَِنْصِر َّللاَّ َوْعَد َّللاَّ

اِس َر َيْعلَُمونَ  ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ  .ُيْخلُِف َّللاَّ
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 المكتب اإلعــالمي

 ورية سوريا 

شام   ثورة ال في  إن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها حزب إيران في سوريا، وغرقه في دماء المسلمين 

عه  ف ما د م ية،  ب ع ش ته ال المباركة، وهزيمته في القلمون في األيام الماضية، جعلته في وضع حرج أمام حاضن

مأوى  شكل  الرتكاب مجزرته البشعة بحق المسلمين في قرية عرسال المحاذية للحدود السورية، والتي كانت ت

ية.  ن نا ب ل ل ية ا سور للنازحين الذين أجبرتهم براميل الموت على النزوح واللجوء إليها نظراً لقربها من الحدود ال

حق  ب هم  م جرا في إ فون  ل ت خ ي يران ال  ولقد انكشف جلياً أن أذناب ما يسمى بدول الممانعة من أمثال حزب إ

هم  ل ت ق في  مجرم  ل هود ا ي المسلمين عن طريقة أسيادهم العمالء ألمريكا من أمثال إيران وبشار، ومعهم كيان 

جيش  ل يط ا تور ب يران  حزب إ لألطفال والنساء والشيوخ، وكل ذلك تحت حجة محاربة اإلرهاب! هذا وقد قام 

 اللبناني أكثر وأكثر في حربه ضد المسلمين من أهلنا في عرسال.

يق  أيها المسلمون في بالد الشامي  ب تط ب تم  لقد بات واضحاً أنه بمجرد أن خرجتم إلسقاط النظام، ونادي

حد  سبب وا شرع هللا، تكالب عليكم الشرق والغرب، ورمتكم دول الكفر بقيادة أمريكا عن قوس واحدة، وذلك ل

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ ذكره هللا لنا في كتابه العزيز فقال:  هم   َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم إِرَّ أَْن ُيْؤِمُنوا بِاَّللَّ ل بة  س ن ل فالقضية با

قدان  ف قضية مصيرية، ويجب أن تكون كذلك بالنسبة لكم، فهم لن يسكتوا على زوال ملكهم واندثار حضارتهم و

كن  ل ماع، و ت مصالحهم أمام قيام حكم هللا، ووضع اإلسالم موضع التطبيق في الحكم واالقتصاد والقضاء واالج

يم  كر ل نا ا ل هو هللا موالنا وال مولى لهم، وما علينا إال أن نتمسك بما تمسك به رسو ناه  عا ما  كل  ، رغم 

قال  ما  ند ع يع،  لو وضعوا «:  وأصحابه رضوان هللا عليهم أجمعين من قتل وتعذيب وحصار وتجو وَّللا 

نه لك دو ه ظهره َّللا أو أ ي حتى  ، »الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته 

مر هللا  تي أ يأ حتى  توا  ب فكانت قضيته المصيرية العمل إلظهار اإلسالم أو الموت في سبيل هللا، فاصبروا واث

لم  ع ي س ها  ووعده باالستخالف والتمكين، وتتحقق بشرى رسولنا الكريم بعودة الخالفة على منهاج النبوة، وعند

 الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

يع أيها المسلمون في كل بقاع الدنياي   جو ت قة و مالح يد و شر إن الوضع الذي وصلنا إليه من تقتيل وت

سأل  ُ سن وإشاعة سوء... كل هذا سببه غياب سلطان اإلسالم بغياب اإلمام الذي يقاَتُل من ورائه ويتقى به، وإننا 

لم  ظ ل هذا ا لة  على إزا أمام هللا عما يحدث ألهلنا في بالد الشام، وعن سكوتنا وتقاعسنا عن نصرتهم، والعمل 

حاربون هللا  ي حه، و ل حرسون مصا ي طير  والشقاء بالعمل لخلع هؤالء الحكام الذين نصبهم الغرب الكافر نوا

من  هم  ل قم  ورسوله، ولتنصيب خليفة للمسلمين يسيِّر الجيوش من أجل نصرة المسلمين، ويحمي بيضتهم، وينت

ِ اأْلَْمُر ِمْن َقْبلُ َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن كل من آذاهم  يُز  َّلِلَّ ِز ْعَ َو ال ِ َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوهُ بَِنْصِر َّللاَّ

ِحيمُ   .الرَّ

 بيان صحفي

انتقام وحشي من مسلمي ثورة الشام في عرسال تسطية على الخسائر التي لحقت بحزب إيران 

 في القلمون 

 رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير / ورية سوريا

 األستاذ أحمد عبد الوهاب 
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تي   ل في المو، ا لم يكد الرئيس يوهورو كينياتا يصدر أوامره بتفحُّص صكوك تسجيل ملكية األراضي 

مات  ها ت باال شق  ترا ل بدأ ا تى  ح ها،  ن م يسيطر ملوك المال وغيرهم من المتنفذين على نصف مليون هكتار 

تى اآلن  ح خذ  تأ المتبادلة بين السياسيين في البالد. وهذا أمر طبيعي عندما تتعلق المسألة باألراضي، التي لم 

يا"  ق أي ُبعٍد سياسي مهم في سياسات كينيا. وإننا في الحزب السياسي اإلسالمي "حزب التحرير في شرق أفري

 نود أن نبّين ما يلي:

في   يرة  ث ك ل صاب ا حمالت االغت من  حدة  إن عملية اغتصاب األراضي الجارية حالياً ما هي إال وا

. فقد ذكرت في تقرير لها على لسان منظمات اجتماعية قولها Daily Nationالجزيرة حسبما أفادت صحيفة 

فذون اآلخرون  222أنه تم اغتصاب نحو  ن ت م ل مال وا ألف هكتار من األراضي. كما رافق ذلك قيام ملوك ال

يار دوالر،  28الذي تبلغ تكلفته  LAPPSETبشن هجمة اغتصاب أخرى طمعاً باالستفادة من مشروع  ل م

ها  ع ي ب جل  من أ ناس  وذلك على نحو أناني جشع. والحقيقة أن ملوك المال هؤالء قاموا باغتصاب أراضي ال

للحكومة أو الحصول على تعويضات من الحكومة عنها. وهو ما يعّد مؤشراً على أن سكان المو األصليين من 

 المسلمين ما زالوا، وسيبقون، يعانون الظلم واالضطهاد من قبل ملوك المال األنانيين.

يرة   ت بو سة و شرا ها ب مرار ت س نة وا ي ش م ل إن اتجاه اغتصاب أراضي المو يكشف تزايد هذه األعمال ا

جة  ل عا م ل لت  متصاعدة. وذلك بالرغم من التقارير الكثيرة التي صدرت عن اللجان والهيئات العديدة التي ُشكّ

هذه المشكلة. ما يدل داللة واضحة على أن الزعماء الحاليين والسابقين في الحكومة، وفي المعارضة على حد 

جعل  هو  عاً  سواء، قد فشلوا في حل هذه المشكلة الحل الجذري والشافي. واألمر الوحيد الذي برعوا فيه جمي

من أن  لرغم  هذه القضية مصدر انتفاع وتربُّح سياسي، وإلقاء اللوم وكيل االتهامات لبعضهم البعض، على ا

عنف  عمال  شادات وأ لكل واحد منهم يداً طولى فيما آلت إليه األمور. ولقد شهدت كينيا جراء هذه المشكلة م

% من السكان المحليين يعتمدون بصورة كبيرة على الزراعة، وأن نسبة 20بين الحين واآلخر بالنظر إلى أن 

 هكتارات! 3%، كما ال تزيد ملكية كثير منهم عن 28.8المالك منهم ال تزيد على 

سبب   يا. وال ن ي ك إزاء هذا كله، نقول بكل صراحة ووضوح أن هذه المشكلة تعّم العالم كله، بما في ذلك 

حول  ته  ي ّ كل ب وراءها هو فساد المبدأ الرأسمالي، ومعه وسائله الخبيثة لملكية األراضي. إذ يتمحور هذا المبدأ 

المنفعة المادية، ومعياره للنجاح في هذه الحياة هو السعي لجمع أكبر قدر من الثروة، دون ضابط من حالٍل أو 

ية  حرام. ولذلك، كان من الطبيعي أن تجد الفساد المالي واالختالس والكثير الكثير من أشكال الشرور المجتمع

 هي التي تمسك بزمام المجتمعات الرأسمالية وتوّجه سيرها في الدنيا.

ناس،   ل واألدهى من ذلك، هو أن تملك األراضي في ظل هذا المبدأ ال يقصد منه إنتاج األغذية إلطعام ا

 بل الهدف هو احتكار األراضي ثم بيعها بأسعار فاحشة.
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 المكتب اإلعــالمي

 شرق أفريقيا 

 بيان صحفي

 الرأسمالية هي أصل بالء اغتصاب األراضي في جميع أنحاء كينيا
 )مترجم( 

 73...التتمة صفحة 
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 المكتب اإلعــالمي

 المركزي 

 بالغ صحفي

 حزب التحرير ينظم مؤتمراً إعالمياً عالمياً بعنواني

 "غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين" 

يعقد المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير مؤتمراً إعالمياً عالمياً من أجل إنقاذ غزة وكل فلسطين  

 المحتلة، وتبيان السبيل الشرعي الواجب القيام به إلنقاذها من بطش كيان يهود، تحت عنوان:

 "غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين"

 الساعة الثانية بعد الظهر عقب صالة الجمعة -م 2313/1/11هـ الموافق لـ 1371شوال  13يوم الجمعة 

 لبنان –بيروت  –الحمراء  –فندق الكومودور 

وسيشارك في المؤتمر ثلة من إعالميي حزب التحرير من المكتب اإلعالمي المركزي وممثلي المكاتب  

تب  ك م ل ثل ا م م مر  ت مؤ اإلعالمية للحزب في بالد الطوق الحزين: مصر، األردن، لبنان، كما سيشارك في ال

في  ير  حر ت ل حزب ا ل تب اإلعالمي  ك م ل اإلعالمي لحزب التحرير في تركيا، باإلضافة لكلمات مسجلة من ا

 فلسطين وسوريا وذلك لتعذر حضورهم المؤتمر شخصياً نتيجة لألوضاع األمنية...

عرض   وسيسلط المؤتمر الضوء على قضايا مهمة حول حقيقة ما يجري في غزة وكل فلسطين، وسيتم 

المشكلة الحقيقية لفلسطين، وسبب المشكلة، والعالج الناجع لحلها، وواجب المسلمين تجاه ذلك، كما سيتم تناول 

قة  ملفات مهمة مثل المفاوضات والمعاهدات المتعلقة بفلسطين، والدور المغيب للجيوش في بالد الطوق، وحقي

حزب  موقف  على  يد  ك تأ قدراتهم وما يستطيعون أن يقدموه، وغيرها من القضايا... وأخيراً سوف يجري ال

خداع  من  ها  ي ف ما  ها  ي ف التحرير تجاه قضية فلسطين بوصفه رائدا ال يكذب أهله في زمن أضحت السياسة 

 وكذب وتضليل.

صرة   ير ن يأتي هذا المؤتمر ضمن الحملة العالمية التي أطلقها المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحر

 لغزة منذ بداية العدوان األخير عليها تحت عنوان )استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين(:

tahrir.info1info1index.php1contents1entry_32028-ut-http:11www.hizb 

 وتزامنا مع هذا البيان سيتم إطالق حملة عالمية عبر تويتر من خالل هاش تاغ: 

#MuslimArmies8Gaza  

الدعوة مفتوحة لإلعالميين لمتابعة مجريات المؤتمر إما بالحضور مباشرة لتغطيته، أو عبر متابعة البث  

 المتلفز المباشر من موقع المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير...

 عثمان بخاش

 مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 
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 ذكر راديو آسيا الحرة في السادس من آب/أغسطس أن كاراماي، وهي مدينة تقع في إقليم شينجيانغ 

حسب  ب شمال غرب الصين، قد منعت النساء الالتي يرتدين الزي اإلسالمي من ركوب وسائل النقل العامة. و

ها رموز  ي ل ع مالبس  ية  قع، أو أ بر ل "كاراماي دايلي" فإن السلطات قد منعت كل من ترتدي الحجاب، أو ا

لرجال  ضا ا شمل أي حظر ي إسالمية مثل النجمة والهالل من ركوب الحافالت المحلية. وقالت الصحيفة إن ال

ذوي "اللحى الكبيرة"، مضيفة أن "أولئك الذين ال يتعاونون مع فرق التفتيش سيتم اعتقالهم من قبل الشرطة". 

وفي التاريخ نفسه، ذكرت وكالة أنباء "بولمبرج" أن رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ 'تشانغ تشون شيان' 

أشار إلى وجود قيود جديدة على والدات اإليغور المسلمين. حيث كتب في مقالة له في مجلة تشيوشي في عدد 

يع  جم في  آب/أغسطس، وهي المجلة الرسمية للحزب، أن جنوب شينجيانغ سوف "تنفذ سياسة تنظيم األسرة 

سة  يا المجموعات العرقية لخفض والحفاظ على معدل مواليد مناسب" على الرغم من أن الصين تتسامح في س

 الطفل الواحد مع بعض مواطنيها.

هذه هي أحدث سياسات التمييز العنصري بتحريض من النظام الصيني الشمولي المعادي للمسلمين ضد  

عرضن  ت ي يات ال  غور األقلية المسلمة في اإليغور وممارساتها ومعتقداتها اإلسالمية الراسخة. فالمسلمات اإلي

إلى ضغوط ممنهجة للتخلي عن زيهن اإلسالمي من قبل هذا النظام المستبد فحسب، بل يحرمن من الحق الذي 

مة  حكو ل من أذرع ا وهبهن هللا إياه في إنجاب األطفال وتكثير عدد أفراد األسرة كما يرغبن! هذه فقط واحدة 

سبق أن أرغمت  ما  ك الصينية الممتدة في هجمتها على األقلية المسلمة للحد من انتشار اإلسالم في المنطقة. 

لى  نساء اإليغور المسلمات على إجراء عمليات إجهاض مروعة حتى في الشهر التاسع من الحمل. باإلضافة إ

في  ند  ق يار في  غور  ي من اإل ذلك فقد قام النظام الصيني في الثامن والعشرين من تموز/يوليو بقتل العشرات 

 مقاطعة ساشي، وشينجيانغ.

غزة   في  فات  ي ف ع ل مات ا ل س م ل يحدث هذا في الوقت الذي نشهد فيه أيضا المجازر التي حلت بالنساء ا

ئاب  ية ذ لى وحش هذه األمة إ نات  ب عرض  وسوريا وباكستان وميانمار وغيرها. من الشرق إلى الغرب، تت

قود  ع سعة  مدى ت على  قع،  لوا في ا بشرية، بسبب عدم وجود قيادة تحمي دماءهن وأعراضهن وعقيدتهن. 

نة  ها مظلمة وطويلة، ومنذ تدمير درعهم وحاميتهم، دولة الخالفة، فإن قصة حياة النساء المسلمات هي قصة إ

 ومعاناة شديدة، وانعدام لألمن واضطهاد وموت ودمار.

من   لوحوش  ل جزات  عا فإنهن تحت حكم الديمقراطية والدكتاتورية على حد سواء، قد أصبحن ضحايا 

هن  ئ ما لد حكام الكفر واألنظمة التي تسمح بقمعهن وقتلهن بإرادة وإيعاز من النظام العالمي القائم الذي ال يهتم 

 وأعراضهن، نظام عالمي يتضمن الحكام الدمى في العالم اإلسالمي

قون  ل م ت ي توا  با ية، و ن سا ـــام الذين تخلواعن أخواتنا، وفقدوا أدنى المشاعر اإلن ـــظ ـــن ال
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 ر زالت المسلمات اإليسوريات يواجهن ارضطهاد من كافة ارتجاهات
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عنوان "  حت  ت جيوش عقد حزب التحرير مؤتمره اإلعالمي هذا  صر  طين تستن كل فلس بل  غزة.. 

جب المسلمين لوا لى أن ا ع ". وقد أكدت كلمات الممثلين اإلعالميين لحزب التحرير من مصر واألردن وتركيا 

ضباط  قارب ال لي وأ نداء ألها ل ثم وجهوا ا سطين،  ل ف تجاه فلسطين هو تسيير الجيوش لتحرير غزة، بل كل 

والجنود من أجل حثهم على نصرة غزة وتحرير األقصى والقيام بواجبهم العسكري تجاه أمتهم، وعدم االنصياع 

ها  ي ف ألوامر الحكام المهينة... وكذلك كان لرئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في لبنان كلمة سلط الضوء 

يف  موضوع تصن ل على المفاوضات والمعاهدات المتعلقة بفلسطين وما فيها من مؤامرات، وفي كلمته تعرض 

 قضية فلسطين على أنها قضية فلسطينية وقال بأن هذا التصنيف هو :"خذالن لها إن لم يكن خيانة".

وقد تم بث كلمة مسجلة من غزة من إعداد وتقديم المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين بينوا فيها  

هل  ستصرخوا أ هود، وا ي يان  ك بل  ق حجم الدمار وما لقيه المسلمون هناك من قتل وحشي وتدمير ممنهج من 

حزب  النخوة والجيوش أن يهبوا لنصرة األرض المباركة. وكذلك تم بث كلمة مسجلة لرئيس المكتب اإلعالمي ل

حدة،  التحرير في سوريا بين فيها أن أتباع سيدنا محمد  هم وا ب أمة واحدة من دون الناس، سلمهم واحدة وحر

 وأن أهل سوريا يألمون أللم أهل غزة...

عها   بت أوضا كما أكدت كلمة مدير المكتب اإلعالمي المركزي على حالة دول الطوق الحزين، التي تسب

مغتصبون  هم  ن عن أ في غطرسة دولة يهود واستباحة بيضة المسلمين في غزة.. وأن اليهود قوم غدر فضال 

 لألرض المباركة... وأضاف مخاطباً جيوش المسلمين وبخاصة في بالد الطوق الحزين:

كًة   مالئ نه  حا "إننا ندرك أنه لن تنزل مالئكٌة من السماء تقيم لنا خالفة وتقود لنا جيشاً، وإنما ينزل هللا سب

حرك  ت ت ف خالفة،  ل مة ا قا في األرض وإ ية  ياة اإلسالم ح تساعدنا إذا عملنا بجد وصدق وإخالص الستئناف ال

بة  الجيوش لقتال يهود، ونصرة دين هللا سبحانه، وعندها ُينزل هللا القوي العزيز مالئكًة تساعدنا ال أن تقاتل بالنيا

ْم عنا، والقرآن الكريم ينطق بهذا في آي الذكر الحكيم  ُ ِدْدك ُمْ َذا ي ْم هَ َْوِرهِ قُوا َوَيأُْتوُكْم ِمْن ف َبلَى إِْن َتْصبُِروا َوَتتَّ

ِمينَ  ُكْم بَِخْمَسِة آَرٍف ِمَن اْلَماَلئَِكِة ُمَسوِّ  .."َربُّ

 ثم كانت هناك أسئلة واستفسارات من الصحفيين واإلعالمين أجيب عليها بكل شفافية ودقة. 

على   جب  ي جبات  بل وا ثم خلص المؤتمر إلى التأكيد على النقاط الثالث التالية التي اعتبرها توصيات 

 األمة العمل على تحقيقها:

سوء، وإن  -0  يجب تحريك الجيوش اإلسالمية لتحرير البالد وحماية العباد وقطع يد األعداء التي تمتد بال

هم،  ي ل ع لم تتحرك فواجب األمة أن تتحرك لدفعهم من أجل كسر طوق الحكام المفروض 
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مي   حا م عقدت اليوم زوجة الدكتور إسماعيل الشيخ، السيدة منيرة، ومحاميها السيد عمر حياة سندهو، ال

شي  كرات في  فة  صحا ل ل طلع  -في المحكمة العليا في باكستان، مؤتمًرا صحفًيا في نادي كراتشي  ند. وأ س ال

تي  ل ية ا ئ ضا ق ل يخ واإلجراءات ا ش المحامي عمر وسائل اإلعالم على تفاصيل اختطاف الدكتور إسماعيل ال

 اتخذت حتى اآلن.

عة   يل  02وكان الدكتور إسماعيل الشيخ قد اختطفته أجهزة نظام رحيل/ نواز في يوم الجم بر سان/أ ي ن

عد  2:11صباًحا بينما كان يغادر منزله. وفي اليوم نفسه عند الساعة  2:31، وذلك بعد الساعة 2108عام  ب

حة،  03-02الظهر تقريًبا، وصل حوالي  رجاًل يرتدون مالبس مدنية في سيارات الشرطة وهم يحملون األسل

يل  ودخلوا منزله بالقوة، دون أن تكون سيدة مسؤولة بينهم. واستولوا على جوازات سفر عائلة الدكتور إسماع

تف  هوا ل ته، وا ج شيخ وزو يل ال ع سما تور إ ك لد تخص ا وزوجته وبناته، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي 

عض  ب المحمولة، وأوراق التسجيل األصلية لسيارتين باإلضافة للسيارتين، والوثائق األصلية لملكية المنزل، و

 النقود والمجوهرات.

قدمت العريضة الدستورية، والتي تحمل الرقم  2108نيسان/أبريل  20وقال المحامي عمر أنه في يوم  

مة.  2108نيسان/أبريل  22، إلى محكمة السند العليا وجرت أول جلسة لها في 2128 محك ل ئة ا ي برئاسة ه

وبعثت المحكمة بإشعارات إلى السلطات واإلدارات ذات الصلة، وقامت بتمرير أمر لعرض الدكتور إسماعيل 

كن 2108نيسان/أبريل عام  31الشيخ في  ل قت، و لو لك ا نذ ذ م . وعلى الرغم من ذلك، عقدت عدة جلسات 

عل  ف ل هذا ا ية، و ن تا س باك ل بلطجية النظام لم يعلنوا عن مكانه، مما يعني أنهم يسخرون من األوامر القضائية ا

يوصف بشكل عام بأنه ازدراء للمحكمة. وهدد بلطجية النظام نساء عائلة الدكتور إسماعيل وضايقوهن مراًرا 

وتكراًرا، وذلك من أجل دفع أفراد العائلة إليقاف حملتهم إلطالق سراح الدكتور إسماعيل، مما يشكل استهزاء 

بالقيم اإلسالمية التي تشكل حجر األساس في المجتمع الباكستاني. وعالوة على ذلك، فإن بلطجية نظام رحيل/

من  ئون  هز ت س لك ي نواز بهذا الفعل وهو إسكات المدافع عن الخالفة الدكتور المحترم إسماعيل الشيخ، فهم بذ

 باكستان نفسها، التي تأسست باسم اإلسالم.

قد   عروف و م لقد صرحت زوجة الدكتور إسماعيل ومحاميها أن الدكتور إسماعيل هو جراح األسنان ال

فاح  ك ل با من  يؤ هو  استفاد آالف الطالب والمرضى من خبرته. وقد كرس حياته لإلسالم واألمة اإلسالمية. و

ئل اإلعالم  سا ها و ي م حا م يرة و ن م يدة  س السياسي والفكري ولم يشترك أبًدا في أي نشاط إجرامي. وحثت ال

لى  ع لك  كذ ومنظمات حقوق اإلنسان ونقابات المحامين لتسليط الضوء على محنة الدكتور إسماعيل، وحثتهم 
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مرار  ت س با أن يقوموا بدورهم في إطالق سراحه. أم أنه يجب علينا السكوت أمام هذا الظلم الفادح وأن نسمح 

 حكم البلطجية والمجرمين؟

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ   [2]البروج: آية  َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم إِرَّ أَن ُيْؤِمُنوا بِاَّللَّ

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير

 في ورية باكستان 
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 )سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

 على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"(

 معاملة غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم
 Adnan Khanإلى 

 السؤالي

 Salaams Sheikh 

 My question is on an article in the Constitution. In article 7, clause 8 or 

clause D from the English translation of the second edition 2101, it is stated: 

The non-Muslims will be treated in matters related to foodstuffs and clothing 

according to their faith and within the scope of what the Shari'ah rules      

permit. My question is related to clothing. 

 Will Non-Muslim women be allowed to wear any clothing as long as it 

covers the bodies and is modest, such as long dresses or trousers and a 

shirt? Or will they be required to wear Khimar and Jilbaab like the Muslim 

women? 

 How was the non-Muslim women's dress was dealt with throughout    

Islamic history? i.e. were they allowed ot wear what they wanted or was the 

Islamic dress enforced upon them. 

 May Allah reward you 

 From your Brother Adnan from the UK 

 ترجمة السؤالي 

ند  7سؤالي هو عن مادة في مشروع الدستور، وهي المادة   ية  8ب يز ل ج ن ترجمة اإل ل من ا أو "د"، 

يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه األحكام  -)د م: 2101

شرط أن الشرعية.(  باس  ل ين أي  تد وسؤالي هو عن الملبوسات، فهل يسمح للنساء غير المسلمات أن ير

خمار  ل بس ا ل هن  ن م طلب  ي يص، أم  م ق يكون ساتراً للجسم وغير الفت للنظر كثوب طويل أو بنطلون مع 

كان  هل  يخ اإلسالمي؟  تار ل والجلباب كالنساء المسلمات. وكيف كان التعامل مع لباس غير المسلمات عبر ا

 يسمح لهن أن يرتدين ما يشأن أم كن يجبرن على ارتداء اللباس اإلسالمي؟

 أسأل هللا أن يجزيك خيراً، 

 أخوك عدنان من المملكة المتحدة 
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 الجوابي

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته. 

عومات البند "د" من المادة السابقة الذي سألت عنه هذا نصه:   ط م ل مور ا مين في أ "يعامل غير المسل

 ، وأنت تسأل عن الملبوسات، والجواب هو:والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه األحكام الشرعية."

 لقد حدد البند المذكور أعاله قيدين للملبوسات: 

هي فيسمح لهم بالملبوسات حسب أديانهم، القيد األولي "حسب أديانهم".   والملبوسات حسب أديانهم 

سات لبس رجال دينهم ونساء دينهم، أي لبس القساوسة والرهبان... الخ، ولبس الراهبات.  بو ل هذه هي الم

 المقررة في دينهم، فيجوز أن يلبس رجالهم ونساؤهم هذه األلبسة، هذا بالنسبة للقيد األول.

ية، وأما القيد الثاني "ما تجيزه األحكام الشرعية"  ع لر يع ا م ج ، فهو أحكام الحياة العامة التي تشمل 

 مسلمين وغير مسلمين، للرجال وللنساء.

 فارستثناء هو للملبوسات حسب أديانهم. • 

 وأما غير لباس أديانهم فتنطبق عليه األحكام الشرعية في الحياة العامة. وهذا للرجال وللنساء. • 

ير   غ وهذا اللباس مفصل بتمامه في النظام االجتماعي، وهو ينطبق على جميع أفراد الرعية، مسلمين و

تر  س مسلمين، وال يستثنى لغير المسلمين إال الملبوسات حسب أديانهم كما ذكرنا أعاله، وأما غير ذلك، فيجب 

ياة  ح ل في ا سه  ب ل مرأة  ل العورة وعدم التبرج، ولبس الجلباب والخمار، وألن البنطلون من التبرج فال يجوز ل

 العامة، حتى وإن كان ساتراً.

باب، أي   أما عن الواقع التاريخي فطوال عهد الخالفة كانت النساء مسلمات أو غير مسلمات يلبسن الجل

ير  غ الثوب الواسع فوق مالبسهن الداخلية، ويغطين رؤوسهن، وكانت بعض القرى التي فيها نساء مسلمات و

بار  ك مسلمات ال تميز لباسهن... حتى بعد القضاء على الخالفة فقد كانت آثار ذلك باقية إلى حد ما، فلو سألت 

ساء  ن ل يرون ا نوا  كا يف  ك السن فوق السبعين والثمانين لقالوا لك عن مشاهداتهم لبعض القرى في فلسطين 

 النصرانيات والمسلمات في لباس متشابه في تلك القرى..

 آمل أن يكون في ذلك الكفاية جواباً على سؤالك. 

 أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
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 نظم حزب التحرير / إسكندنافيا مسيرة حاشدة نصرة لسزة هاشم.

 م 2108تموز/يوليو  20هـ الموافق 0830رمضان المبارك  27الجمعة، 

 إسكندنافياي مسيرة حاشدة نصرة لسزة
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ية األردن  "استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين"ضمن حملة   ير/ وال حر ت ل نظم حزب ا

هو نصرة  هم أال و ب نوط  م ل هم ا بدور موا  قو ي كي  وقفات في مناطق مختلفة استنهاضاً لجيوش المسلمين 

 المسلمين في غزة وفي كل مكان يوحد فيه هللا سبحانه وتعالى.

 م.2108آب/أغسطس  12ه الموافق 0830شوال  02 

 ورية األردني حملة )استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين(
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 ورية األردني حملة )استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين(
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عة   جم ل يوم ا ير  حر ت ل حزب ا ل مركزي  ل فق 0830شوال  02عقد المكتب اإلعالمي ا موا ل ـ ا ه

مراً  -م في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر بفندق الكومودور / الحمراء 210812100 ت مؤ بيروت / لبنان 

من  ها  قاذ ن باع إل ت إعالمياً عالمياً من أجل غزة وكل فلسطين المحتلة، حيث بين السبيل الشرعي الواجب اال

 بطش كيان يهود، تحت عنوان:

 "غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين"

 مؤتمر إعالمي

 "غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين"
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 "غزة... بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين"



 37/ العدد  21الصفحة  مختارات 

21الصفحة  هـ1371ذو القعدة /  37العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

 الخبري

حت   ت جدل  ل ل ير  ث م انتشر في اآلونة األخيرة على صفحات التواصل االجتماعي في الغرب هاش تاغ 

ثت WomenAgainstFeminism#مسمى نساء ضد النسوية  . وجد هذا الهاش تاغ رواجاً كبيرا وتحد

ين  ي م ي ين األكاد ب عاً  س جدالً وا لة  حم ل عنه صحف سّيارة مثل الغارديان البريطانية وغيرها. وأثارت هذه ا

والباحثين في مجال الدراسات النسوية بعد أن استقبلوها بذهول تام وعدم تصديق لهذا الرفض للنسوية في عقر 

 دارها.

 التعليقي

رددت الكثيرات على الهاش تاغ المذكور أعاله عبر تسجيالت مصورة ويافطات عبارات مثل : "أنا ال  

شرف  مة  ية ألن األمو سو ن ل ل تاج  ح أحتاج للنسوية ألني ال أرى في إعداد الطعام لزوجي أي ظلم .. أنا ال أ

هدم  ت ها  ن وليست خياراً للمرأة .. أنا ال أحتاج للنسوية ألني ال أرى في الرجل عدواً .. أنا ال أحتاج للنسوية أل

هن  ت عن صو سم األسرة وتحارب التقاليد األسرية ...". رفعت شعارات هذه الحملة نسوة غربيات أردن أن ُي

عد  ي لم  لرجل  ترويض ا لن أن  ق ي ل للعالم وُيعلن رفضهن للفكر النسوي كحقيقة مطلقة. خرجن عن صمتهن 

يات  ع يرضي طموح المرأة الواعية وأن الحرب على األمومة حرب على المرأة. أعلن رفضهن الحتكار الجم

حول  ت لم. رفضن  عا ل في ا ساء  ن ل النسوية للحديث حول المرأة وقضاياها أو أن تمثل النسوية ضمير جميع ا

مرأة  ل النسوية من مناداة لحقوق المرأة إلى طوق يقيد المرأة ويفرض عليها رؤية محددة للعالقة بين الرجل وا

 ناتجة عن تجارب سلبية لبعض النساء تعمم كتجارب لكل النساء وتحدد العالقة بالرجل في إطار صراع أزلي.

وما أن حظيت الحملة على رواج وانتشار حتى هاجمها دعاة النسوية واتهموها بالتمييز ضد المرأة وأن  

هن  ت ع ن صة و دعاتها من الجهلة المحافظين المغيبين بل وصل األمر لمهاجمة المشاركات عبر حساباتهن الخا

بر  ع لالذع  جوم ا ه ل هذا ا على  لرد  يات ا بالبالهة والسذاجة ومعاداة المرأة. ومن جهة أخرى حاولت النسو

نت  كا كن  ل ضية و التذكير بتعريف النسوية وتاريخ الحركة النسوية والمكاسب التي تم تحقيقها في العقود الما

مرأة  ل قع ا محاوالت فاشلة استرجعت تعريفات عفا عليها الزمان وزج بأطروحات أكاديمية جامدة ال تعالج وا

لرأي  ل صار  ت ن يه اال ل ع برز  ناع و ق عن اإل وال تأتي بفكر يقنع العقل ويوافق الفطرة النقية. عجزت الردود 

طت  مل وسل ت ك والجمود واالنفصال عن الواقع. ركزت ردود أخرى على أن مشروع النسوية المعاصرة لم ي

ها  ئ عطا نف وإ ع ل الضوء على بالد العالم الثالث والنضال المستمر في مجال "حماية" المرأة من كل أشكال ا

 حقوقها المهضومة وتحقيق مشاركة فعلية في المجتمع.

ساء   ن ل ية  سو ن ل ته ا فر ما و اتهمت النسويات القائمات على الحملة باألنانية ألنهن يحرمن نساء العالم م

ما  مرأة و ل الغرب. وهذا بحد ذاته ذر للرماد على العيون إذ إنه يتناسى معدالت العنف ضد المرأة واستغالل ا

كرة  ف ظل  تعانيه نساء الغرب من معاناة للتوفيق بين فطرتهن كأمهات وحاجتهن للعمل لتوفير عيش كريم في 

عن  ظر  ن ل رائجة في المجتمع تسعى بالمرأة ألن تكون نداً للرجل تسابقه في كل الوظائف التي يؤديها بغض ا

ثل  م بالد  ل الفروقات الفسيولوجية لكال الجنسين. ولتلميع صورة النسوية الفاشلة سلطوا األضواء على بعض ا

مرأة  ل شها ا ي ع ت تي  ل ية ا ق ي السعودية إمعاناً في التعمية والتلبيس على الناس ولفت انتباههم عن المشاكل الحق

لى  ظر إ ن ت الغربية واألصوات المتعالية التي ترفض الرأسمالية ونتاجها الفكري وهم بذلك يصرفون األنظار ل

 خبر وتعليق

 المرأة السربية تعلن  انهيارالفكر النسوي

ِ ِصْبَسًة ۖ َوَنْحُن َلُه َعابُِدونَ  ِ ۖ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ  ِصْبَسَة َّللاَّ



 37/ العدد  26الصفحة  مختارات 

26الصفحة  هـ1371ذو القعدة /  37العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير  مختارات   

مة  ظو ن م ل منظومة فكرية مغايرة في الكليات والجزئيات بدالً من التفكر والنقاش الجاد حول صدق معالجات ا

ها ال  ن بوت وأ الفكرية الغربية. القائمون على الفكر الغربي يعلمون أن منظومتهم الفكرية أوهن من بيت العنك

 تتحمل انتفاضة فكرية مطلقاً.

يستدعي هذا الصراع المحتدم الهجوم الذي تعرضت له اإلعالمية األلمانية البارزة "إيفا هيرمان" حينما  

من أجل أنوثة جديدة" الذي حقق معدل بيع وتوزيع قياسياً وأظهرت فيه  -أصدرت كتابها المشهور "مبدأ حواء 

نة ودفء األسرة.  ي سك ية وال تشككها في مدى موافقة الفكرة النسوية لفطرة المرأة وإحتياجها الغريزي للحما

مرأة  ل ل قاء  ش بت ال ل ج يرة  ب ك تحدت إيفا هيرمان السياق العام وأعلنت أن الحركة النسوية عبارة عن أكذوبة 

مرأة  ل ته ا ع ف لذي د وسلبتها أنوثتها. ذكرت السيدة هيرمان ذلك صراحة في كتابها "المشكلة ليست في الثمن ا

ية ومن  ت لذا بسبب الحركة النسوية من خالل دفعها في طريق خاطئ وتعبئتها باألوهام وتجريدها من قيمتها ا

حرب ضد  لى  لرجال إ حرب ضد ا من  أنوثتها بدعوى المساواة، بل في أن هذه الحركة تحولت مع الزمن 

 (.211212122عبر موقع الجزيرة  -النساء". )مبدأ حواء 

في   ها  غير مان و ير ه استقبل الرأي العام هذه الحملة األخيرة باستنكار وتعجب مثلما استنكر آراء إيفا 

ثة ال  مورو السابق واتهموهم بالقصور الفكري والتشوش. ولكن ما الغرابة في أن ينتفض اإلنسان على أفكار 

سان ضد اإلرهاب  فض اإلن يربطه بها سوى إرث تاريخي ونظام يروج لها ويحميها .. ما الغرابة في أن ينت

الفكري من أي جهة أتى وفي أي منظومة فكرية كان؟ الغرابة ليست في رفض الموروث بل في تمكن البعض 

حجر  ُ كر وي ف من الخروج من هيمنته المحكمة خصوصاً في حالة المنظومة الفكرية الرأسمالية حيث ُيحتكر ال

على الرأي اآلخر بذريعة المحافظة على المكتسبات التي تروج على أنها ذروة الفكر البشري. صرحت بعض 

مارس  ت تي  ل نة ا م ي ه ل من ا المشاركات أن اإلعالم البديل أعطاهن متنفساً للتعبير عما يشعرن به من تضجر 

 ضدهم في إطار حماية التيار النسوي المهيمن.

تي   ل ية ا ب غر ل مثل هذا النقاش يلفت انتباه المسلمين إلى نقاط الضعف المستشرية في المنظومة الفكرية ا

ين  ع لوا تدعي زوراً وبهتاناً بالفوقية وأنها أسمى ما وصلت إليه البشرية من فكر، لذلك وجب على المسلمين ا

فوا  أن يطرحوا اإلسالم العظيم كبديل فكري قوي لما تعانيه البشرية من هيمنة بيت العنكبوت هذا وأن ال ينجر

إلى غير ساحة الصراع الفكري هذا. وليدرك دعاة الفكر الغربي من أبناء جلدتنا أن ركونهم للعلمانية والنسوية 

والليبرالية إنما هو تمسك بسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا أدركه لم يجده شيئاً وأن أصحاب هذا الفكر الذين 

نه وال  شو ي ع ي لذي  قع ا لوا ل ته  جا ترعرعوا عليه وشربوا من مائه اآلسن قد بدءوا بلفظه والتفكير حول معال

 ينقصهم سوى البديل.

ْيَطاُن َكَما أَْخرَ  ُكُم الشَّ ِة َينِزُع َعْنُهَما لَِباَسُهَما لِيُ  َيا َبنِي آَدَم َر َيْفتَِننَّ َن اْلَجنَّ ُه  رِ َج أََبَوْيُكم مِّ َيُهَما َسْوآتِِهَما ۗ إِنَّ

َياِطيَن أَْولَِياَء لِلَِّذيَن َر ُيْؤِمُنونَ  اُكْم ُهَو َوَقبِيلُُه ِمْن َحْيُث َر َترَ  َيرَ  ا َجَعْلَنا الشَّ  .ْوَنُهْم ۗ إِنَّ
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 الخبري

ذكرت معظم صحف العالم أن ثلث أطفال غزة يعانون من مشاكل نفسية جراء العدوان اإلسرائيلي. كما  

من  ثر  ك صيب أ ذكرت اليونيسيف بتقاريرها ثلث ضحايا العدوان اإلسرائيلي على غزة هم من األطفال كما أ

 ألفي طفل بجروح متفاوتة..

 التعليقي

كب   ت ُر ية ت الجرائم ضد اإلنسانية هي قتل المدنيين عمداً أو إبادتهم أو تهجيرهم أو أية أعمال غير إنسان

ية...  ن ي ية أو د عنصر ضدهم قبل الحرب أو خاللها وكذلك أفعال االضطهاد المرتكبة على أسٍس سياسية أو 

وتنص المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن أي فعل من األفعال التالية "جريمة 

سكان  من ال عة  مجمو ضد اإلنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي 

ئة األمم  المدنيين، فعملية التهجير القسري للفلسطينيين قد تمت بشكل مبرمج ومخطط له عندما صدر قرار هي

 وذلك لجعل فلسطين خالية من سكانها الستيعاب مهاجري يهود الجدد. 0287المتحدة سنة 

عار   هو وصمة  همجي  ل وما تشهده وشهدته غزة من دمار وسفك لدماء األبرياء خالل هذا العدوان ا

ما  ن ي ُتسجل في تاريخ حكام المسلمين الذين لم نسمع منهم إالّ الشجب واالستنكار وإرسال المساعدات الغذائية ب

 وزيرة بريطانية استقالت من منصبها بسبب سياسة حكومتها تجاه غزة!!...

يق   ب ط ت ل مي  ل عا ل إن مصالح الدول الكبرى تفرض نفسها في كثير من الحاالت بشكل يعلو على الفهم ا

على  لي  لدو نون ا قا ل طبق ا ُ القانون الدولي فتستخدم هذه الدول المعايير المزدوجة من حين إلى آخر بحيث ي

مع أي  البعض بشكل صارم جداً، وُيستثنى البعض اآلخر من التطبيق. وهذا ما يحدث فعالً عندما يتم التعامل 

ية  ب برى األورو ك قضية لها عالقة بكيان يهود بحيث تنحاز الواليات المتحدة األمريكية وأحيانا بعض الدول ال

حرب  ئم  جرا من  لتمنع اتخاذ قرارات ُتدين انتهاكات كيان يهود في األراضي الفلسطينية المحتلة وما تقترفه 

 وجرائم ضد اإلنسانية وغيرها من الخروق الجسيمة للقانون الدولي..

بدأ   م ل ياب ا غ إن هذه المنظمات والهيئات الدولية القائمة على أساس النظام الرأسمالي ما هي إال نتيجة ل

هم.  ت نا يا سهم ود نا ج اإلسالمي الذي يحمي حقوق اإلنسان من أطفال ونساء وشيوخ على اختالف أعراقهم وأ

ناس.  ل ل خرجت  وهو المبدأ الذي ُيحقق األمن واألمان واالستقرار لهذه األمة الطيبة التي جعلها هللا خير أمة أُ

 وسننتصر بإذن هللا وستعود الخالفة اإلسالمية لتحكم بالعدل ليعمَّ األمن واألمان ربوع العالم. لقوله تعالى

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرثِينَ  ُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا فِي اأْلَْرِض َوَنْجَعلَُهْم أَئِمَّ  .َوُنِريُد أَن نَّ

 خبر وتعليق

 أطفال غزة وحقوق اإلنسان
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 أم عبد َّللا 
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 الخبري

لواء   ل كرمة، ا م ل صدر مؤخًرا تقرير في صحيفة "مكة دايلي" وقد نشر أقوااًل للقائد العام لشرطة مكة ا

غير  ين و ي عساف القرشي، بخصوص تشديد قوانين الزواج في المملكة العربية السعودية بين الرجال السعود

من  لزواج  ل بات  ل ط ب السعوديين. وذكر القرشي أنه من اآلن فصاعًدا على الرجال السعوديين الذين يتقدمون 

لرجال  20بلدان أخرى يجب أن تكون أعمارهم أكبر من  ا إن ا قال أيضً عاًما وال بد من موافقة الحكومة. و

برز  المطلقين الذين يسعون لمثل هذه الزيجات لن يسمح لهم بتقديم الطلبات في فترة ستة أشهر من طالقهم. وأ

عة  ب من أر ين  فد لوا ما ذكره رئيس الشرطة أن المملكة العربية السعودية قد منعت مواطنيها من الزواج من ا

يع  شج عدم ت لى  ضح إ بلدان محددة هي باكستان، وبنغالدش، وتشاد، وبورما. وتهدف هذه الخطوة بشكل وا

 الرجال السعوديين على الزواج من جنسيات مختلفة.

 التعليقي

لقد أظهر النظام السعودي الكافر مرة أخرى استخفافه السافر بأحكام اإلسالم، وتقديسه المصالح الوطنية  

ية  نصر ع ل يدة ا جد ل ين ا ن قوا ل هذه ا الفاسدة وتقديمها على أوامر هللا سبحانه وتعالى. فمن خالل اإلعالن عن 

والسخيفة المتعلقة بالزواج، والتي تتناقض بشكل صارخ مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فإن النظام السعودي قد 

ية.  كشف عن الكذبة بأنه صوٌت يمثل اإلسالم! وكشف عن تمثيله الرخيص في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالم

هي  20منذ متى جعل اإلسالم الحد األدنى لسن الزواج هو  ية  عة اإلسالم ي شر لة ال عاًما؟ منذ متى كانت دو

نة  س قرآن وال ل "ولي األمر" التي ال بد للرجال المسلمين من أخذ موافقتها على عقود زواجهم؟ منذ متى جعل ا

 أشهر؟ ومنذ متى حرم ديننا الزواج من جنسيات معينة؟! 2"فترة عدة" الرجال المطلقين هي 

طلق   ت هذه هي الدولة التي دمرت العديد من المواقع التاريخية اإلسالمية داخل أراضيها على أساس ما 

مع  شكل صارخ  قض ب عليه محاربة البدعة في الدين. ومع ذلك فهي ال تتورع عن تشريع القوانين التي تتنا

ظام  ن ل هذا ا مجرد وجود  قة إن  أحكام اإلسالم، وال تتورع عن أن تستند في كل حكمها إلى الكفر. في الحقي

 الملكي القمعي هو "بدعة"!

من   له  صا ئ ت س على ا إن قيود الزواج الفاسدة هذه تنبع من مفهوم "القومية" الفاسد الذي عمل اإلسالم 

ظام  ن ل حد. إال أن ا كم وا حا ظل  عقول وقلوب المسلمين، ودعاهم إلى المؤاخاة والتوحد في نظام واحد وفي 

في  ناس،  السعودي قد تأسس على أساس هذا المفهوم الفاسد، وهو منذ نشأته يسعى إلى غرسه وتعزيزه بين ال

نة«عن العصبية:  محاولة منه إلعادتهم إلى عصور الجاهلية. فقد قال الرسول  ت ن م قال »دعوها فإنها  ، و

يم «أيًضا:  كر قي  ت يا أيها الناس إن َّللا قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجالن بر 

من  على َّللا وفاجر شقي هين على َّللا أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقواٍم إنما هم فحم 

 »فحم جهنم أو ليكونن أهون على َّللا من الجعالن التي تدفع بأنفها النتن

ها   هذه هي نفس القومية المقسمة والخبيثة التي جعلت حكومات السعودية ومصر وتركيا واألردن وغير

 خبر وتعليق

النظام السعودي الكافر يعلن مزيًدا من القوانين غير اإلسالمية 

 التي تنظم زواج مواطنيها من غير السعوديين
 )مترجم(
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في  في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، ال تحرك ساكًنا، في الوقت الذي منعت فيه جيوشهم المسلمين من التدخل 

ين.  م ل س م ل فلسطين وسوريا وميانمار وأفريقيا الوسطى وغيرها من البالد التي يقوم أعداء اإلسالم فيها بذبح ا

بد  ع ية  إنه نفس المفهوم الفاسد الذي يدفع علماء السالطين إلصدار التصريحات والفتاوى أمثال مفتي السعود

العزيز آل الشيخ، الذي قال إن المظاهرات تضامًنا مع الفلسطينيين "هي مجرد أعمال غوغائية عديمة الفائدة". 

هوم  ف م ل خالل رفض ا من  بدأ  ت بد أن  ها ال  ن فإ ولذلك، إذا أرادت السعودية رفض ما هو حقيقة "أجنبي"، 

له  كان  م "األجنبي" المفروض على األمة والمتمثل في "الدولة الوطنية"، وهو مفهوم دخيل على اإلسالم وال 

قده  ع ي في بالد المسلمين. وإذا أراد الملك عبد هللا منع الزواج من "األجانب" الحقيقيين، فإن ذلك الزواج الذي 

 هو ونظامه مع أسياده الغربيين هو أول زواج ال بد من منعه!

ظام   ن إن آخر ما شرعه النظام السعودي من أنظمة للزواج يقدم ببساطة دلياًل إضافًيا على أن حكم هذا ال

ظام  ن ل هذا ا على  ضاء  ق ل ال يتشابه مع الحكم اإلسالمي الحنيف قيد أنملة. وبالتالي فإننا في أشد الحاجة إلى ا

هي  خالفة  ل فا ها،  وغيره من األنظمة القائمة في العالم اإلسالمي، واستبدال نظام الخالفة اإلسالمية بها جميع

على  ضاء  ق ل لك ا وحدها القادرة على تطبيق أحكام اإلسالم بشكل كامل وشامل وصحيح في بالدنا، بما في ذ

 مفهوم القومية الخبيث الذي سمم بالدنا لفترة طويلة جًدا.
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ظة   ف تفاجئ عدد من مواطني محافظة عدن ــ جنوب اليمن ــ بمنشورات توزع على نطاق واسع في المحا

 من قبل حزب إسالمي يدعو فيه الى إسقاط النظام اليمني الحالي واقامة خالفة راشدة في البلد.

ناء   ث ماضي ا ل سبت ا يوم ال جئوا  فا ت هم  ن حرة" ا وقال عدد من المواطنين في احاديث متفرقة لـ "عدن 

من  مطبوعة  شورات  ن م يع  توز ب خروجهم من مسجد أبان العتيق في المدينة القديمة بعدن بأشخاص يقومون 

 حزب إسالمي يدعى "حزب التحرير والية اليمن" .

ية   ن م ي ل مة ا حكو ل به ا واضاف المواطنون في حديثهم لـ "عدن حرة" ان المنشورات تتحدث عن ماقامت 

مؤخراً من فرض جرعة سعرية جديدة على المحروقات بعد رفع دعمها على المشتقات النفطية بسبب ماقيل انها 

 تأتي لمنع انهيار اقتصاد البلد وتحسين ظروف المواطنين .

يان بـ   ب ل ها ا قة وصف ي طر واشاروا ان المنشورات تحرض المواطنين على اسقاط النظام اليمني الحالي ب

 "الشرعية" إلقامة خالفة راشدة ثانية على منهاج النبوة ــ حسب البيان ــ .

 نص البيان الذي تلقت "عدن حرة" نسخه منه :

 بيان صحفي

 الدولة في اليمن تنهي معاناة شعبها بجرعة قاتلة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك؟!!

من ضنك   يه  ف هم  ما  في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث يعيش أهل اليمن على األسى واأللم نتيجة ل

يد  العيش في نواحي حياتهم اليومية، إضافة أللمهم لما يصيب إخوانهم المسلمين في غزة من القتل والدمار على 

ناة  عا م ل هذه ا ظل  في  نة، و خو ل أعداء هللا الصهاينة المستقوين بحبل من الغرب وبمباركة من حكام المسلمين ا

تر  ل ألهل اليمن إذا بالنظام يقرر رفع الدعم عن المشتقات النفطية وحسب القرار الرسمي شملت زيادة في سعر 

بق ) 21( لاير للدبة سعة 8111( لاير يمني، بواقع )211البنزين بـ) سا ( لاير، 2011لترا.. مقارنة بالسعر ال

قع )020كما ارتفع سعر اللتر الواحد من مادة الديزل إلى ) بوا ياالً  سعة 3211( ر بة  لد ل ترا..  21( لاير  ل

آالف  8111( لاير بواقع 211( لاير وحدد سعر اللتر من مادة "الكيروسين" بـ)2111مقارنة بالسعر السابق )

ظام  21لاير للدبة " ن ل عل ا ف بل  ير،  ث لتراً"، مؤذناً بذلك لمزيد من اآلالم والمعاناة لشعٍب طالما عانى الكثير الك

غرب  ل بل ا ق من  ته  فعلته غير آبه بالثورة التي خرج الشعب من خاللها يصبو إلى حياة كريمة، فتم احتواء ثور

المستعمر فيما سمي بالمبادرة الخليجية التي تمخض عنها الحوار المشئوم حيث جلست القوى السياسية في اليمن 

حيث  لتتآمر على الشعب مستوردًة الحلوَل من الغرب وثقافته وأنظمته، ومتوسلة له أن يعطيها المنح والقروض 

على  غرب  ل با ته، وإذا  جه من  هب  ن إن تلك القوى لم تشبعها ثروات اليمن التي نهبتها تلك القوى حيث الكل ي

جات  ل عا م ل يل ا ب س في  جراء  اختالف مصالحه يشترط لذلك أن يرفع الدعم عن المشتقات على اعتبار أن هذا إ

ها إال  ختالف على ا من  ي ل في ا حاورة  ت م ل االقتصادية والتي يسميها إصالحات!!، فما كان من القوى السياسية ا

ية  ل لدو بات ا الموافقة ولو على استحياء، حيث تعلم تلك القوى أن خروجها ضد ذلك يجعلها عرضة لقانون العقو

فه  ت جات وأل جا حت هرات وا ظا ت كونها رفضت اإلصالحات والمعالجات!!، وعليه فلم نَر ما كنا نعهده منها من 

على  قت  ف قد وا ها  ب حزا سية وأ سيا قوى ال ل كل ا يع، ألن  جم ل األسباب، رغم فظاعة هذه الجريمة التي تعم ا

 الجرعة!!.

خالفة ”عدن الحرةي حزب إسالمي يوزع منشورات في عدن تدعو إلى إسقاط النظام وإقامة 

 في اليمن“ راشدة
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من 210810108لقد بّينا سابقاً في بيان صحفي صادر بتاريخ   ي ل في ا طية  ف م بعنوان )أزمة المشتقات الن

شعب  أرض الخيرات!!( بّينا فيه حقيقة أسباب أزمة المشتقات النفطية، وأنها أزمة سياسية مصطنعة لترويض ال

نا  ن نه، أل م نا  حذر كي يقبل بالجرعة بعد أن يعاني في سبيل البحث عن المشتقات، وها هي األحداث تجري بما 

كل  لج مشا عا ي من  ي ل هل ا يدة أ ق نعلم أن تلك القوى السياسية المتحاورة ليس لها مشروٌع نهضويٌّ مستمدٌّ من ع

 الحياة، بل هي تتلقف الحلول من الغرب حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع.

هم   عن ظلم  ل فع ا تر ف حكام اإلسالم،  ياً حسب أ إن واجب الدولة هو رعاية شؤون الناس داخلياً وخارج

ئم  قا ل وتعطيهم حقهم الذي أعطاهم هللا من الثروات التي جعلها الشارع ملكية عامة تشرف الدولة عليها إشرافاً كا

ظلم  ل فع ا ناك ر ه بل  عم  لد فع ا على مال اليتيم يأكل بالمعروف وينفقه على مستحقيه، وليس هناك ما يسمى ر

ثون؟!  حد ت ي عم  عن أي د ثم  ين،  سد بعدالة التوزيع واألخذ على يد العابثين والناهبين والمهربين وصنوف المف

حدث  ت ت وكأن الدولة تصرف عليه من مال أبيها وأمها، إنها الوقاحة في زمن الرويبضات، واألنكى من ذلك أن 

خذ  الدولة أن هذه الثروات ملٌك للشعب وإذا بها تبيعها لهم بيعاً كالزبائن وبأسعار باهظة؟!، في الوقت الذي فيه تأ

ضباع  -الشركات األجنبية المستخرجة للنفط نصيب األسد  خذه ال تأ نصف الناتج وربما أكثر، ثم النصف اآلخر 

 % كما صرح بذلك مسئولون في الدولة!!21المتنفذة في البالد وال ُتبقي منه لخزينة الدولة إال 

بالد   ل خيرات ا إن النظام الرأسمالي المفروض على اليمن هو أس الداء وسبب البالء حيث تنهب شركاته 

ين  ي ل سما لرأ حة ا مصل ل ين  ن باسم العولمة والخصخصة وغيرها من األساليب الجشعة، وتصاغ الدساتير والقوا

حدا  بأن تضع  لة  لدو والمتنفذين في الداخل والخارج ليصبح الفساد محميا بالقانون، إنه لمن السذاجة أن ننادي ا

للمفسدين والناهبين فالدولة ونظامها ناهب في أصله، وقد رأينا كيف أن مشروع قانون استرداد األموال المنهوبة 

 ولد مسخاً ودفن، لتأتي بعده أخبار المصالحة بين القوى السياسية فتحيله إلى رماد!!

ته   ف أما آن للسياسيين في اليمن من أحزاب ومنظمات أن يعودوا إلى رشدهم، فيقطعوا صلتهم بالغرب وثقا

ويأخذوا معالجات مشكالتهم من أحكام دينهم العظيم، ويتبنوا مشروعا مستمدا منه، وإال فليعلنوا إفالسهم وليحلوا 

قة،  ية ضي ن نا أحزابهم وليعتزلوا الحياة السياسية التي مارسوها بالميكافيلية المقيتة من خداع وتضليل ومصالح أ

 ذلك خير لهم وللشعب..

ية يا أهلنا في اليمني   ن نا قكم لنستغل أوضاعكم المزرية لنحقق من خاللكم وبكم مصالح آنية أ إننا ال نتملّ

نه،  حا سب يرضيه  ما  ل ضيقة، بل إننا نقوم بواجبنا الذي أمرنا هللا به قاصدين رضاه، ناصحين لكم لنعمل سويا 

عية  لة را ظل دو في  ولنخرج وإياكم من ضنك العيش في ظل هذه األنظمة الرأسمالية الجشعة إلى حياة كريمة 

ها  ل نا  عدد لة أ عا، دو ي لشؤوننا جميعا حسب أحكام اإلسالم، دولة ليست لحزب أو لمذهب أو لقوم بل للناس جم

ناصب وال  م مشروعا متكامال في جميع مناحي الحياة، وأعددنا لها رجاال صادقين جادين مجدين ال تستهويهم ال

ئف،  لزا ها ا ق ي بر ها و ل ي ب حا ية وأ تفت في عضدهم السجون والمتاعب، سياسيين واعين ال تخدعهم الثقافة الغرب

نى مشروعا  ب ت ت ها و لى رشد عود إ ت حتى  فانبذوا مشاريع الغرب واعتزلوا تلك القوى السياسية المروجة لها 

يدا  ل ق ت سة إال  سيا فال مشروع وال  لة،  ش حضاريا من أحكام دينها، وال تعيدوا لها الكرة عليكم فهي مفلسة وفا

لألجنبي، وها هو حزب التحرير يدعوكم إلسقاط النظام بالطريقة الشرعية التي تبناها من أحكام اإلسالم العظيم، 

غرب  ل من أنصار ا حق ال  ب لنعمل سوياً إلقامة خالفة راشدة على منهاج النبوة، وحينها تكونون من أنصار هللا 

 ودولته المدنية الديمقراطية الخبيثة، فهل لكم أن تنالوا عز الدنيا واآلخرة؟!.

المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في ورية اليمن    
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يعقد المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير مؤتمراً إعالمياً عالمياً الجمعة القادمة في العاصمة  

اللبنانية بيروت، حول "إنقاذ غزة وكل فلسطين المحتلة، وتبيان السبيل الشرعي الواجب القيام به إلنقاذها من 

 بطش كيان يهود"، بحسب بيان الحزب.

وقال الحزب إن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "غزة.. بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين"،  

سيشارك فيه "ثلة من إعالميي حزب التحرير من المكتب اإلعالمي المركزي وممثلي المكاتب اإلعالمية 

للحزب في مصر، واألردن، ولبنان، كما سيشارك في المؤتمر ممثل المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في 

تركيا، باإلضافة لكلمات مسجلة من المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين وسوريا وذلك لتعذر 

  حضورهم المؤتمر شخصياً نتيجة لألوضاع األمنية".

وبحسب بيان المكتب اإلعالمي المركزي المنشور على موقعه الرسمي؛ فإن المؤتمر "سيسلط الضوء  

على قضايا مهمة حول حقيقة ما يجري في غزة وكل فلسطين، وسيتم عرض المشكلة الحقيقية لفلسطين، 

وسبب المشكلة، والعالج الناجع لحلها، وواجب المسلمين تجاه ذلك"، كما سيتم "تناول ملفات مهمة مثل 

المفاوضات والمعاهدات المتعلقة بفلسطين، والدور المغيب للجيوش في بالد الطوق، وحقيقة قدراتهم وما 

  يستطيعون أن يقدموه، وغيرها من القضايا".

وأضاف أنه "سيجري التأكيد على موقف حزب التحرير تجاه قضية فلسطين بوصفه رائداً ال يكذب أهله  

  في زمن أضحت السياسة فيها ما فيها من خداع وكذب وتضليل" بحسب البيان.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن الحملة العالمية التي أطلقها المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير نصرة  

 لغزة منذ بداية العدوان األخير عليها تحت عنوان "استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة أهل فلسطين".

 السبيلي حزب التحرير ينظم مؤتمراً إعالمياً عالمياً عن غزة
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بل صالة   ق حة  سل عة م فجر يوم الثالثاء األول من المحرم الحرام دخلت جما

يد  هد ت حت  ت بوا  الفجر المسجد الحرام وقدموا أحدهم على أنه المهدي المنتظر، وطال

تى  ح السالح بمبايعة الناس له باإلمامة، كما طلبوا من إمام المسجد الحرام أن يتنحى 

من  بوا  طل ما  ك ظر،  ت يؤم صاحبهم الناس في صالة الفجر ألنه األحق باإلمامة باعتباره اإلمام والمهدي المن

 الحكام من آل سعود أن يسلموا الحكم إلمامهم. 

ية   ب عر ل بالد ا ل يع ا ومع أن اإلسالم يوجب القضاء على حكم آل سعود وعلى حكم غيرهم من حكام جم

واإلسالمية، ألنهم يحكمون بغير ما أنزل هللا، بالرغم من حقد جميع المسلمين على آل سعود لتعسفهم وصلفهم، 

مار، إال أن  ق ل ئد ا موا على  هم و ولفسقهم وفجورهم، الستئثارهم باألموال وتبديدهم لها على ملذاتهم وشهوات

يت  ب ل في ا سالح  بال هم  عملية اقتحام المسلحين بيت هللا الحرام بأسلحتهم، واحتجازهم الناس كرهائن، وتهديد

في  قع  حادث و ل العتيق الذى جعله هللا مثابة للناس وأمنا، هز المسلمين هزا عنيفا وأثارهم إثارة شديدة لكون ا

أقدس بقعة من بقاع األرض عند المسلمين التي جعلها هللا حرما وأمنا ولم يحلها إال لرسوله ساعة من نهار، ثم 

أعادها حراما إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، ولم يكن يخطر على بال أحد من المسلمين أن يلجأ أحد من 

 المسلمين القتحام بيت هللا الحرام بالسالح واحتجاز المسلمين فيه وتهديدهم بالسالح مهما كان غرضه. 

هم   ع ف ومع أنه لم يكشف النقاب بعد عن هوية القائمين بالعملية وال عن أشخاصهم أو انتماءاتهم، وهل دا

 ذاتي أم أنهم مدفوعون من قوى خارجية، إال أن هناك مالحظات قد تلقي الضوء وتكشف األمر: 

لى  -فأور  ع إن السعودية يتحكم فيها األمير فهد، وهو عميل ألمريكا وال يخالف لها أمرا وهو حريص 

عون  ل مد ا ت س كا ي ي مر من أ هو  ية. و تحقيق مصالحها، وتنفيذ مخططاتها كحرصه على بقاء تحكمه بالسعود

حرس  ل ئد ا قا والتأييد، وقد كان لها فضل عليه بأن أزاحت له أخاه فيصال من الطريق. وينافسه أخوه عبد هللا 

كا  ي الوطني الذى له عالقة وثيقة باإلنجليز والذي يعمل جاهدا إلضعاف هيمنة فهد وإبعاد تبعية السعودية ألمر

في  ساط  ب ل سحب ا نه  هد أل ف وإعادة توثيق روابطها بإنجلترا كما كانت أيام فيصل، واإلنجليز ينقمون على 

كسب اإلمارات  ل هدا  جا مل  السعودية من تحت أرجلهم ووضعه تحت أرجل أمريكا، ولم يكتِف بذلك، بل يع

وحكامها إلى جانب أمريكا وإبعادهم عن اإلنجليز واإلنجليز وقد بدأوا يتحركون في المنطقة وفي العالم خاصة 

يا  بعد رجوع حزب المحافظين إلى الحكم الذي يعتبر نفسه حاكم بريطانيا الحقيقي، والذي يريد أن يعيد بريطان

يرسلون  خذوا  ها، وأ غير إلى أمجادها اإلمبراطورية، أخذوا يعملون للعودة إلى السعودية وإيران وسوريا و

لوا  ها، أرس رجاالتهم من السياسيين والعسكريين إلى المنطقة إلعادة نفوذهم، ولمقاومة نفوذ أمريكا ومخططات

بيرد وزير الدولة في وزارة الخارجية لشؤون الشرق األوسط، وأرسلوا من بعده كاالهان رئيس حزب العمال 

بار  ك مع  قوا  س ورئيس الوزراء البريطاني السابق، كما أرسلوا كبار ضباطهم إلى إمارات الخليج ألجل أن ين

مل ضد  ع ل ل الضباط فيها العمل بغية الوقوف أمام أمريكا ومخططاتها في إمارات الخليج، ونشطوا في إيران 

ية  عاد م ل صر ا نا ع ل الثورة اإليرانية بإثارة العرب تارة واألكراد تارة للمطالبة بالحكم الذاتي، وبتجميع جميع ا

عض  ب للثورة في إيران حول شريعة مدارى وزاد نشاطهم للعمل في سوريا بواسطة األردن والعراق ولبنان و

شعال  مر وإ تآ ل المنظمات الفدائية والقوميين السوريين وغيرهم. إال أن جميع هذه األعمال تأخذ شكل الدس وا

هم  ت ك حر لك. إال أن  من ذ هم  ن ك م ت الحرائق، وال تأخذ جانب المجابهة ألنهم لم يصلوا بعد إلى الدرجة التي 

صارت تدرك للمتابعين، وها هم في روديسيا وجنوب أفريقية يتسلمون زمام األمر تاركين أمريكا خلفهم دون 

 أن ينصاعوا لما تريد. 

 أحداث الحرم المكي واحتالله وعالقتها بالوضع الدولي
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مر  وثانيا  ت مؤ يه  ف بدأ  لذي  يوم ا ـ إن توقيت حادث اقتحام المسلحين للمسجد الحرام جاء في فجر ال

الملوك والرؤساء العرب اجتماعاته، والذي تحاول فيه بريطانيا بواسطة عمالئها أن تؤثر على قراراته إليجاد 

يده  طالق  بإ حل بديل التفاقات كامب ديفيد: إما عن طريق إعطاء الملك حسين تفويضا من الملوك والرؤساء 

مة  السترجاع الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل بأساليب معينة توضع للتوصل إلى ذلك بعد إسقاط حكو

من  سحاب  هي االن به  بيغن واإلتيان بحزب العمل إلى الحكم، وقد سبق أن أعلن رئيسه بيريز أن سياسة حز

الضفة الغربية وغزة وضمها لألردن، وعدم الموافقة على إقامة حكومة فلسطينية مستقلة، إما بإرجاع القضية 

كون  ت يدة  جد فاوضات  م إلى مجلس األمن أو هيئة األمم بغية اتخاذ قرار جديد يكون أساسا جديدا للسير في 

تى  يا، وح بديلة عن مفاوضات اتفاقيات كامب ديفيد. وهذا يستدعي أن تكون الغلبة في المؤتمر لرجال بريطان

يتم ذلك ينبغي أن يبعد فهد عن االجتماعات حتى يسير المؤتمر وفق مخططات بريطانيا. غير أن أمريكا كانت 

يد،  ف ي مب د كا ية  ق تريد من المؤتمر وجهة أخرى، هي الحيلولة دون اتخاذ قرارات بإيجاد خطة بديلة عن اتفا

يد  جم ت ل خطة  عدت  وتركيز الثقل على قضية الجنوب اللبناني لجعلها موضوع البحث األساسي، وكانت قد أ

على  يل  ئ سرا ها إ ت ن ل ع قد أ نت  كا تي  األوضاع في جنوب لبنان للحيلولة دون استمرار حرب االستنزاف ال

جد  توا الفلسطينيين حتى وصلت في ضربهم بجميع األسلحة إلى ما بعد الخط األحمر، وضربت األماكن التي ي

ما  282فيها الجيش السوري بغية جر سوريا إلى الحرب حتى تحول دون تعديل قرار  ند ع في مجلس األمن 

ضية  على ق تركز  خذت  تا وأ ق مؤ أرادت أمريكا تعديله، فأوقفت أمريكا عملية التعديل وسكتت عن القضية 

يد  ي تأ ل خذ ا تأ عد أن  ب ير  حر ت ل ظمة ا ن م ب ها  جنوب لبنان، في الوقت الذي أعدت فيه الخطة للتمهيد باعتراف

ها،  واالعتراف من الرأي العالمي والدول األوروبية ليكون ذلك مؤثرا في الشعب األمريكي لقبول االعتراف ب

نغ  يو لة  قا ت س فأوعزت ليونغ ليقابل ممثل منظمة التحرير وسربت الخبر حتى تثير إسرائيل الضجة، ورتبت ا

لدول  حتى تأخذ السود لجانب المنظمة وتسخرهم لإلعالن عما تريد، كما أوعزت لمستشار النمسا ولغيره من ا

سا  فرن األوروبية بدعوة ياسر عرفات واستقباله استقبال رؤساء الدول، فزار النمسا وإسبانيا والبرتغال وقريبا 

في  وغيرها من الدول األوروبية ليكون ذلك مقدمة العتراف أمريكا به وبالمنظمة خاصة بعد عرضه التوسط 

يا  ل شك تي  لذا قضية السفارة األمريكية في إيران لجر المنظمة للمفاوضات مع اإلبقاء على مفاوضات الحكم ا

ترك  ي حتى تتهيأ الظروف وتتم االنتخابات. فجاء الحدث في هذا الظرف بالذات، غير أن فهد لم يتزحزح ولم 

يز وال  ل ج لإلن ئا ال  ي ش المؤتمر حتى ال ينفرد به رجاالت اإلنجليز، وخرج المؤتمر بالفشل الذريع ولم يحقق 

يات  ل م ع ل عن ا هم  عالن عدم إ نان و ب ل من  لجنوب لبنان وإن كان تعهد الفدائيين بإيقاف العمليات في لبنان و

تى ال  ح يل  ئ سرا العسكرية التي يقومون بها في داخل األرض المحتلة من لبنان سيكون وسيلة للضغط على إ

نان،  ب ل تستأنف القيام بعملية االستنزاف وحتى ال تجر سوريا إلى الحرب وإن كان ذلك لن يحل قضية جنوب 

 فهي مربوطة بالقضية األصل. 

ية  وثالثا  خارج ل تى  صارت وزارة ا ح كا،  ـ ردات الفعل، كان بارزا فيها االنزعاج الشديد على أمري

نزعاج،  ها أي ا ي ل ع ظهر  ي لم  األمريكية تصدر البالغ تلو البالغ والقلق باد عليها، بينما اإلذاعة البريطانية 

على  بة  محسو ل ية  ا ت ي كو ل وكانت تهول األخبار هي ووسائل اإلعالم التابعة لها حتى إن بعض الصحف ا

عة  ما أن اإلذا ك يل،  ت ق ئة  ما ت س لى  لى إ ت ق ل عدد ا اإلنجليز أوصلت رقم المسلحين إلى أربعة آالف مسلح و

 البريطانية قالت دون إخفاء أن هذا الحدث إنما هو إنذار وتحذير للحكام السعوديين. 

فارة  ورابعا  س لى ال ع هجوم  ل كان، وا ي مر ـ ردة الفعل السريعة والشديدة في الباكستان ضد جميع األ

تان  س األمريكية والقنصليات األمريكية، وقتل عدد من حرسها، وسحب عائالت الموظفين األمريكيين من الباك

مسجد  ل حادث ا للهجوم العنيف والشديد عليهم، بعد أن سرب في باكستان خبر للناس بأن أمريكا كانت وراء 
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الحرام، وهذا التسريب كان مقصودا إلثارة الناس وتوجه الناس بهذه السرعة وبأعداد كبيرة لتحطيم كل ما هو 

تان  س باك في  شارع  لى ال ع أمريكي يشعر بوجود تنظيم مسبق. ومعروف أن اإلنجليز يعملون بجد للسيطرة 

سهم  عوا أ ف حكم، ور ل والهند، وقد صار لهم أثر كبير في ذلك إذ إنهم استطاعوا أن يبعدوا حزب جاناتا عن ا

حق إلعالن  ل ضياء ا ما اضطر  م قوة  هم  أنديرا غاندي وحزبها، كما أن جماعاتهم في الباكستان صارت ل

 األحكام العرفيه ووضع كثير منهم في السجون، وإلغاء االنتخابات خوفا من طغيان جماعة اإلنجليز. 

 فكل هذه المالحظات مؤشرات تلقي الضوء للمراقبين في اتجاه األمور.  

 أما الحكم الشرعي في الحدث فإنه يتناول:  

ند هللا، أوري   ع القيام به في المسجد الحرام. إن القيام به في المسجد الحرام ال يجوز شرعا، وهو إثم 

ناألن مكة والمسجد الحرام حرم آمن. قال تعالى:  قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأم له ، و خ ومن د

له ألحد إال كان آمنا ح ي لم  . وال يحل ألحد أن يسفك فيه دما أو يقتل صيدا أو يقطع شجرا، وقد حرمه هللا و

يوم  يوم فتح مكة ساعة من نهار، ثم عاد حرما آمنا كما كان، فعن ابن عباس عن النبي  لرسوله محمد 

يوم «فتح مكة أنه قال:  لى  مة َّللا إ حر ب حرام  هو  ف سموات واألرض،  خلق ال إن هذا البلد حرمه َّللا يم 

فإن «، وفي رواية »القيامة شجرة،  ر يحل رمرئ يؤمن باَّلل واليوم اْلخر أن يسفك بها دما ور يعضد بها 

من  عة  سا أحد ترخص بقتال رسول َّللا فيها فقولوا له إن َّللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها 

 .»نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس ليبلغ الشاهد السائب

على   ضاء  ق ل ل يام  أما حجة القيام على آل سعود فإن ذلك غير مبرر مطلقا القتحام المسجد الحرام، فالق

ية  ب عر ل بالد ا ل في ا حكام  حكم آل سعود، ألنهم ال يحكمون باإلسالم، كما أن القيام للقضاء على حكم جميع ال

يوجب  واإلسالمية واجب ألنهم ال يحكمون بكتاب هللا وال بسنة رسوله، وأنظمة حكمهم أنظمة كفر، واإلسالم 

هم أن  ل على المسلمين أن يعملوا إلقامة حكم هللا في األرض، ويعد أن عدم قيامهم بذلك إثم كبير، ألنه ال يحل 

ها اإلسالم  ل حدد  قد  في األرض  يبيتوا ليلتين دون أن يكون في أعناقهم بيعة لخليفة، غير أن إقامة حكم هللا 

حرام  ل مسجد ا ل هم ا م طريقة معينة لم يسر عليها المسلحون، هذا فضال عن كونهم ارتكبوا اإلثم الكبير باقتحا

 مسلحين وسفكهم الدماء فيه. 

إنما حكم من قام بالحدث. إنه ال ينطبق عليهم حكم قطاع الطرق الذي ينطبق عليه قوله تعالى: ثانياي  

هم  جزاء الذين يحاربون َّللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل

سفك من خالف أو ينفوا من األرض لة ل ير األه غ ، ألن قطاع الطرق هم من يعرضون للناس في الطريق 

تد  مر ل عن اإلسالم، ألن ا دمائهم وأخذ أموالهم وإخافتهم، كما أنه ال ينطبق عليهم حكم المرتدين والخارجين 

حكام  ل كان ا والخارج عن اإلسالم، وهذا حكمه القتل إن لم يرجع، وكان يمكن أن ينطبق عليهم حكم البغاة لو 

كن آل  ل هدم،  ل من آل سعود أئمة عدل وخلفاء، ألن البغاة هم الذين يخرجون على اإلمام بالسالح أو بأعمال ا

من  هي  ما  ن سعود ليسوا أئمة وال خلفاء، وإنما هم ملوك جبر وتسلط، والملكية ليست من أنظمة اإلسالم، وإ

حرم وسفك  ل أنظمة الكفر، لذلك ال ينطبق في حقهم حكم البغاة، وإنما يطبق في حقهم حكم من استحل حرمة ا

 الدماء فيه. 

ئد ثالثاي   قا ع ل باب ا في  يدخل  حكم ما قالوه عن صاحبهم بأنه المهدي المنتظر. إن موضوع المهدي 

يل  ل بد يؤخذ إال  وليس في باب األحكام الشرعية، والعقيدة وهي اإليمان الجازم المطابق للواقع عن دليل، ال 
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جزم،  قطعي، ألن اإليمان الجازم ال يتحقق بغير الدليل القطعي، ألن الدليل الظني يفيد الظن وال يفيد القطع وال

حة،  ي نت صح كا والدليل القطعي ال يكون إال القرآن، والحديث المتواتر، وأحاديث المهدي أحاديث ظنية وإن 

 ولكنها ليست قطعية ألنها أحاديث غير متواترة. 

وعلى ذلك واستجابة ألمر هللا فإننا ندعو المسلمين ألن يرفعوا عن أنفسهم اإلثم وأن يقوموا معنا إلعادة  

حكم هللا إلى األرض بإقامة الخالفة ونصب خليفة يبايعه المسلمون بالخيار واالختيارعلى السمع والطاعة على 

 كتاب هللا وسنة رسوله. 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا َّلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن َّللا يحول بين المرء وقلبه 

 .وأنه إليه تحشرون

 هـ                                               حــــزب التحـــريــــر 1333من محرم الحرام  37
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 :1تتمة صفحة 

 األمريكي 1معاذ الخطيب يبحث عن حل إلنقاذ سوريا على أساس مؤتمر جنيف

 تتمات

 :12تتمة صفحة 

 الرأسمالية هي أصل بالء اغتصاب األراضي في جميع أنحاء كينيا

 هـ                                                                حـزب التحريـر  1371من شوال  32
 م                                                                         ورية سوريا  2313/33/23

 المواقف ويصرح مثل هذه التصريحات!

هو صراع أيها المسلمون في بالد الشامي   يجب أن يعلم الجميع أن الصراع في بالد الشام في حقيقته 

لي  فق دو توا جد  يو حضاري، وليس صراعاً داخلياً وال إقليمياً. )الدول اإلقليمية هي أدوات لهذا الصراع(، و

عن  ثورة  ل حرف ا في  شلت  مرات ف مؤا ل عليه هذا أصبح واضحاً للجميع. كما أنه بات واضحاً، أن جميع ا

قلَّ  فال أ ها،  ل لى  عا ت مسارها اإلسالمي إلى المسار العلماني أمام وعي أهل الشام عليها ورعاية هللا سبحانه و

مد  ن لهذه الثورة المباركة بعد كل هذه التضحيات من أن تعلنها مدوية: خالفة راشدة على منهاج النبوة، ال أن 

وا يدنا لقاتل األطفال والنساء والشيوخ نفاوضه على إجرامه بحقنا، قال تعالى:  َمُ ل يَن ظَ َِّذ َى ال ُوا إِل َوَر َتْرَكن

ِ ِمْن أَْولَِياَء ُثمَّ َر ُتْنَصُرونَ  اُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ ُكُم النَّ ، فالحذر الحذر من هكذا مؤامرات تحت مسمى َفَتَمسَّ

ِ َمْكُرُهْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه اْلِجَبالُ مبادرات، قال تعالى:  َفاَل َتْحَسَبنَّ  َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد َّللاَّ

َ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقامٍ 
َ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ َّللاَّ

 .َّللاَّ

وهذا على النقيض تماماً مع مبدأ اإلسالم العظيم، الذي يعالج مختلف المسائل التي تتعلق بالملكية، ومنها  

حّرم  ي حيث  لة.  ية دو ك ل م ها  ن م كان  أسباب تملك األراضي وأحكام األراضي، العامة منها والخاصة، وما 

بي  ن ل قول ا ي خرى.  كات أ ل ت م اإلسالم ويمنع كل أنواع االغتصاب، سواًء أكان لألراضي أم المنازل أم أية م

َقُه إِلَى َسْبِع أََرِضينَ «في الحديث الذي رواه مسلم:    ولذلك، فإنه ما .  »َمْن أََخَذ ِشْبًرا ِمَن اأْلَْرِض ُظْلًما، ُطوِّ

هذه  ضي  صاب األرا غت يات ا ل لم تتم إقامة دولة الخالفة التي ستطبق أحكام الشرع اإلسالمي كاملة، فإن عم

حفظ  ت تي  ل خالفة، ا ل مة ا ستتواصل، وربما تصبح أكثر شراسة. فهيا إلى العمل معنا في حزب التحرير إلقا

 أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وترعى شؤونهم حسب أوامر رّبهم سبحانه وتعالى.

 شعبان معلم

 الممثل اإلعالمي لحزب التحرير في شرق أفريقيا 
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 عثمان بخاش

 مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 

 :13تتمة صفحة 

 ر زالت المسلمات اإليسوريات يواجهن ارضطهاد من كافة ارتجاهات

 تتمات

 :11تتمة صفحة 

 البيان الختامي للمؤتمر اإلعالمي العالمي "غزة.. بل كل فلسطين تستنصر جيوش المسلمين" 

ماء  في د القومي العلماني والعالم الرأسمالي الفاسد. في الواقع فإن أيدي كثير من أولئك الحكام أنفسهم غارقة 

 أخواتنا.

هن يا أبناء جيوش المسلمين!   ن كم؟ إ ب لو ق هن  ع مو حرق د ت كم؟ أال  ت أال تؤرق عقولكم معاناة أخوا

في  عشن  ي تى  ح يستصرخنكم من الشام إلى الصين من أجل نصرة اإلسالم بتقديم الدعم إلقامة دولة الخالفة 

من  م هن  قاذ ن هن، إل ن خوا تم إ ظلها بكرامة وأمن وأمان ويمارسن دينهن بسالم. لقد وضعن آمالهن عليكم، أن

اضطهدوهن؛ فال تتخلوا عنهن وال تتركوهن بين براثن معذبيهن، فإن هللا سبحانه وتعالى سوف يحاسبكم عما 

كم. إن  ن ي كم ود ت م ية أ حما شهدتم، وسائلكم هل قمتم بواجبكم الذي فرضه هللا عليكم وتحملتم مسؤوليتكم في 

ها  ن طاعتكم ووالءكم هو هلل سبحانه وتعالى وحده وليس لهذه األنظمة التي تخدمونها والتي أثبتت مرة أخرى أ

لى  عا ت نه و حا عدوة هلل سبحانه وتعالى وللمؤمنين. فأعيدوا المجد ألنفسكم واحرصوا على نيل رضوان هللا سب

 والفوز بالجنة بأن تكونوا أنصار اليوم وجنود الخالفة.

يقِيَن وَ  دِّ يَن َوالصِّ بِيِّ َن النَّ ُ َعلَْيِهم مِّ ُسولَ َفأُْولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم َّللاه َ َوالرَّ الِِحيَن الَوَمن ُيِطِع َّللاه َهَداء َوالصَّ شُّ

  َوَحُسَن أُولَئَِك َرفِيًقا

 القسم النسائي للمكتب اإلعالمي المركزي

 حزب التحرير 

ين  لذ حيث إن من يثبت الحكام على عروشهم وكراسيهم، ويجعلهم ثابتين باقين هم الجيش وأصحاب القوة، فهم ا

بإذن  سور  ي يحمونهم ويحرسونهم، ولهذا إن قرر هؤالء أن يكونوا مع هللا، فزوال الحكام وتغييرهم أمر ممكن م

 هللا.

غزة أو  -2  رفض كل الترقيعات ومحاوالت االلتفاف على إرادة المسلمين مثل استجالب قوات دولية في 

تواضعة  م مراقبين دوليين وحلول نهائية كالدولتين... ونحو ذلك من مؤامرات... فبطوالت أهل غزة بإمكانيات 

 أذهلت العالم وهزت دولة يهود... فكيف لو تحركت جيوش األمة؟!

لة  -3  عودة دو ب خالص األمة اإلسالمية الحقيقي مما هي فيه من ذل وهوان وعجز وامتهان لن يكون إال 

ية،  الخالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ومبايعة خليفة ليحكمها بشرع هللا، فيحقق لها حسن الرعاية والحما

لة  ين... دو م ل س م ل بالد ا من  حتل  خليفة يرفع الظلم عن المسلمين ويحرر ليس فقط غزة بل كل فلسطين وما ا

الخالفة التي ستعيد لألمة اإلسالمية عزها ومجدها ومنعتها وقوتها فتتصدر العالم لتقود المشهد الدولي من جديد، 

 فترفع الظلم وتحكم بالعدل، وتسير بالعالم لما فيه خير البشرية...

 فإلى هذا يدعوكم حزب التحرير...
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 نبذة عن كتابي

 نظام الحكم في اإلسالم           

 المقدمةي 

هذا   من  يات  ن ي س خم ل كان تأليف كتاب نظام الحكم في طبعته األولى في أوائل ا

ين، ومن  م القرن، وكانت الثقافة الغربية لها أثر كبير في عقول المثقفين من أبناء المسل

لح  ظام صا ن يه  ف يس  ل نه  أثرها كان يسيطر على أذهانهم أن اإلسالم دين كهنوتي، وأ

لمعالجة مشاكل الحياة في هذا العصر. وال نظام حكم لدولة، ودولته كانت دولة )دينية ــ 

 روحية(.

ها   ي ف يس  ل لورة و وكان القائمون على العمل لإلسالم ينادون بأفكار عامة غير مب

عام  شكل  لى اإلسالم ب لرجوع إ با وضوح يبرز اإلسالم كنظام كامل للحياة والدولة والمجتمع، وكانوا ينادون 

عن  باإلسالم، وغاب  حكم  ل مفتوح دون أن يكون في أذهانهم تصّور واضح ألنظمة اإلسالم وال لكيفية إعادة ا

عادة  خـالفة وإ ل مة ا كن إلقا دعواتهم أن إعادة الحكم بما أنزل هللا ال يتأتى إال بـإقـامة دولة الخـالفة، ولهذا لم ي

 الحكم بما أنزل هللا في برنامج عملهم أي نصيب.

من   يه  ف نت  كا ما  في ذلك الوقت قام تكتل بدراسة واقع األُمة حاضرها وما آلت إليه، ودراسة تاريخها و

من  ها  عن ثق  ب قوة وسلطان في دولة كانت هي الدولة األولى في العالم، دولة تقوم على العقيدة اإلسالمية وما ان

من  تل اإلسالم  ك ت ل هذا ا ثم درس  لم،  عا ل لى ا أحكام شرعية تضعها موضع التطبيق والتنفيذ وتحملها رسالة إ

حياة  ل كل ا لج مشا عا ي مل  شا مل  كا ظام  ن مراجعه األصلية في الكتاب والسنة دراسة واعية وخرج بنتيجة أنه 

ظام  ن في  فوضع  ها،  فصيالت ت من  جميعها، فوضع كتباً تبين كل ذلك بصورة إجمالية دون التطرق إلى كثير 

في  باً، والحظ  تا ك عي  ما اإلسالم كتاباً، وفي نظام الحكم كتاباً، وفي النظام االقتصادي كتاباً، وفي النظام االجت

قوموا  ي ل يق،  وضع هذه الكتب الناحية العملية ليدرك المسلمون أن اإلسالم مبدأ عملي، ونظام كامل صالح للتطب

لوحيدة  بتبني أنظمته والعمل إليجادها في واقع الحياة، عن طريق العمل إلقامة دولة الخـالفة التي هي الطريقة ا

 لتطبيق هذه األنظمة وإيجادها في واقع الحياة.

 خاتمةي 

جاه   ت يادة األمة  ق مركز  لى  ويتعسر على األمة أن تناقش أو تحاسب الدولة دون أن يكون لها حزب يتو

الدولة، لوجود صعوبات جّمة أمامها، ال يذللها إال وجود قيادة موحدة تتمثل في تكتل، ال في فرد، أو أفراد. ومن 

يد  لوح قه ا ي ية، وطر هنا كان لزاماً أن يقوم في األمة حزب سياسي مبدئي، عمله الوحيد حمل الدعوة اإلسالم

قود األمة  ت تي  ل ية ا ل م ع لحمل الدعوة هو الطريق السياسي. وكان قيام هذا الحزب ال بد منه ألنه هو الوسيلة ال

هذا  مرار  ويضمن بقيادته لها قيام الدولة بمهمتها على أكمل وجه بحمل الدعوة اإلسالمية، وتطبيق اإلسالم واست

 التطبيق، وهو الوسيلة العملية لمنع إساءة تطبيقه.

للمسلمين حول اإلسالم يتجلى في دار األرقم، ثم شمل الصحابة جميعاً. فكانوا  ولقد كان تكتيل الرسول  

عات اإلسالم  ب ت الكتلة التي تقوم بين المسلمين تتولى حمل تبعة اإلسالم عملياً، وإن كان جميع المسلمين يحملون 

حزب  بشكل عام. روي أن رسول هللا  ل ية أو ا لة اإلسالم ت ك ل هم ا توفي عن ستين ألف صحابي. إن هؤالء 

لرسول  فا فاً  اإلسالمي الذي يحمل تبعة اإلسالم عملياً، وإال  ضعا لك أ عن ذ يدون  يز مون  مسل ل في وا تو

لى  سرب الضعف إ ت ي مضاعفة. وحينما انقضى عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين تالشى الحزب فأخذ 

نفوس الحكام، لعدم وجود الحزب الذي يقود األمة لمراقبتهم ومناقشتهم ومحاسبتهم. واستمر ذلك إلى أن حصلت 

حزب  ل هي ا قه  ي طب ت ته وإحسان  عو إساءة تطبيق اإلسالم. وإذن فالضمانة الحقيقية لتطبيق اإلسالم وحمل د

 السياسي اإلسالمي.
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