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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المشاركة في حلف أوباما االستعماري جريمة كبرى ومكر مستطير

 ََوَعَذاٌب َشِديٌد بَِما َكاُنوا َيْمُكُرون ِ
 َسُيِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصَ اٌر ِعْنَد هللاَّ

 

خطته لقيادة حلف استعماري قاتل للمنطقة بحجة قتال تنظيم الدولة  0209124102أعلن أوباما األربعاء  

وكان كيري قد صرر  مرن قربرل بربن أربرعريرن دولرة سرتر رارل ،رو هر ا الرحرلرف  وأن ...  واإلرهاب كما قال

استراتيجيته قد تستغرق سنوات وليس أ هراً ،حسب  وأن أمريكا ستقوم بالتدريب والتسليح لرلرجريرع الرعرراقرو 

اجرترمراي ،رو   020914100وتنفي اً لحلف أوباما  ،قد عقد ه ا اليوم الخميس !  والب مركة والمعارضة المعتدلة

السرعروديرة واألردن ومصرر ولربرنران :  جدة بإدارة كيري وزير خارجية أمريكا يضم دول المنرطرقرة اإلسر مريرة

أما إيران الحاضر الغائب ،هو بيضة القبان ،و مآسو العرراق وسروريرا ...  وتركيا والعراق ودول الخليج الست

وحتى ،و لبنان  ،هو ال تحتاج إلى حضور علنو ،و الحلف  بل إن التنسيق بينها وبيرن أمرريركرا مرنر  احرتر ل 

أ،غانستان والعراق وحتى اليوم كان قائماً  تارًة من وراء سرترار وترارة دون سرترار  وبراألمرس كران تصرريرح 

كرمرا ن ررت  لرل برعرا الروكراالت ،رو !  خامنئو بالموا،قة على التنسيق مع أمريكا ،و محاربة تنظريرم الردولرة

وهك ا ،إن كيري يقود أدواٍت لحلف أوباما ،و المنطقة اإلس مية  حكاماً رويبضرات  عر نريرًة . ..   02091412

 وصردق رسرول هللا !  دون حياء وال خجل  بل ويلحون على أمريكا ،و إن اء الحلف  وأن يكونوا هم أدواته

 .أخرجه البخاري َعْن أَِبو َمْسُعودٍ  »إَِذا لَْم َتْسَتْحيِ َفاْصَنْع َما ِشْئتَ «

إن الُحّجة التو ساقتها أمريكا ل ال الحلف هو حرجرة داحضرة ،رالر ي يركرا،رح اإلرهراب :  أيها المسلمون 

،رَمرْن !  يجب أن تكون يده نظيفة منه  ال أن يكون هو أصل  جرة اإلرهاب والمغ ي له وصرانرعره عرلرى عريرنره

وراء القتل الفظيع والتع يب ال نيع ،و أ،غانستان والعراق وباغرام وأبو غريب ووغروانرترنرامروس ألريرسرت هرو 

أمريكاس ثم أليس قتل المسلمين ،و بورما وأ،ريقيا الوسطى قت ً وح ياً تنبى عنره وحروع الرغراب  ألريرس  لرل 

إرهاباً تراه أمريكا وتسمعه بل وتدعمه  ،قد تصاعد التعراون االقرترصرادي بريرن برورمرا وأمرريركرا مرع تصراعرد 

ثم لما ا نبتعدس ،من وراء مجازر طاغية ال امس أليست أمريكرا هرو ...  هجمات سلطة بورما على المسلمين ،يها

إنرهرا !  التو تحرل جرائم ب ار بستار أو دون ستارس ،َمْن ال يعلم أن ب ار صناعة أمريكية هو ووالده من قربرلس

تترل له المجال للجرائم التو تجاوزت الب ر إلى ال جر والحجر  و لل إلى أن تفرغ أمريكا من إعداد عرمريرٍل 

ثم هل هنال من عاقل صراحرب ...  بديل بوجه أقل سواداً من عميلها الحالو ب ار ال ي أو ل على استنفاد دوره

بصر وبصيرة يمكن أن يرى  يئاً من  وء من مصداقية ألمريكا ،و إن ائها حلفاً من أربعين دولة لقتال تنظيم 

مسلح إال أن يكون وراء األكمة ما وراءها  بل ومن أمامها أيضاس إن األمور لم ترعرد ترتروارى برل هرو ترحرال 

 !...جهاراً نهاراً 

إن حلف أوباما االستعماري القاتل للمنطقة هو من أجل دخول النفو  األمريكو من براب :  أيها المسلمون 

لرقرد كران الرنرفرو  األمرريركرو  .عريا ُيفتح له ببيدي حكام طغاة ال يستحيون من هللا وال من رسوله والمؤمنين

...! يتسلق ليدخل من ،تحات يدلُّه عليها الحكام ،و الخفاء  واآلن يدخل من باب يفتحه الحكام ببيديهم دون حيراء

ضرمران نرهرب  هرب الرمرنرطرقرة :  إن حلف أوباما ليس لمكا،حة اإلرهاب بل للهيمنة على المنطقة لهد،يرن اثرنريرن

األسود  وتيسير تد،قه إلى مخازن أمريكا  والثانو أن تحول بين الب د اإلس مية وبين عودة الرخر ،رة الررا ردة 

  َوَمْكُر أُولَئَِك ُهَو َييُبيورُ على منهاج النبوة  ظناً من أمريكا وأعوانها أنهم قادرون على  لل بكيدهم ومكرهم 

ه ان هما الهد،ان الل ان تسعى لهما أمريكا  وما مكا،حة اإلرهاب إال غطاء لم تتقن أمريكا نسرجره ،ريرخرفرو مرا 

 !تحته
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إن الفراغ السياسو الواقع ،و ب د المسلمين هو ال ي يرجرعرل هر ه الربر د عررضرة ألن  : أيها المسلمون 

يغزوها الكفار المستعمرون بالجيوع واألح ف  واألضاليل والمرؤامررات دون أن يرخر روا بربسراً وال قرهررا  

،الفراغ السياسو يقتل المنطقة التو يستوطنها  وليس الفراغ السياسو هرو عردم وجرود أنرظرمرة حركرم ،رو بر د 

المسلمين ،حسب  بل األعمق أثراً واأل د خطراً هو الفراغ السياسو الناتج عرن عردم حركرم هر ه األمرة برنرظرام 

منبثق عن عقيدتها ما يسبب انفصاالً ،و كينونتها  ،يضطرب أمرها وتصبح أرضا مهيربة لرلرقر قرل ولرلرضرعرف 

إنه من  الرقرضراء ...  والهوان  وتلل ثغرة بل ثغرات  ،َسُهل على المستعمرين أن يغزوها ومن ثم يحكمها الطغاة

على الخ ،ة قبل نحو قرن  والفراغ السياسو يحيط بالب د والعباد  ،قد عمد الكفار المستعمرون والمضبوعون 

بثقا،تهم إلى المقاومة ال ديدة بالس   والمؤامرات ألية محاولة من المسلميرن إلعرادة حركرم اإلسر م  ومرن ثرم 

عمدوا إلقامة أنظمة حكم ببلوان علمانية  رأسمالية أو ا تراكية  دكتاتورية أو ديرمرقرراطريرة  وأحريرانراً أنرظرمرة 

وهك ا انت ر ،و ب د المسلمين الظلم والجور والقمع  واستبسد َسرَقرُط الرحركرام عرلرى األمرة  !  مختلطة دون لون

أمام أمريكا والغرب الكا،ر حتى وصل الحال ببن ُتستجدى أمريكا من أولئل الحركرام لرترقريرم حرلرفراً " استنعموا"و

ُ أَنَّ  ُيْؤَفُكونَ  !ثم يعّده الحكام نصراً عظيماً ... يقتل ب دهم  .َقاَتلَُهُم هللاَّ

إن األمر جد ال هزل  وهو ليس هيناً  بل هو عند هللا ورسوله والمؤمنين أمرر عرظريرم   : أيها المسلمون 

 :وإن حزب التحرير الرائد ال ي ال يك ب أهله يح ركم ويبّين لكم

إن إقامة ه ا الحلف وبقاءه قائماً ،و ب د المسلمين هو أمر كبير و ر مسرترطريرر  ،رهرو جرريرمرة كربررى  

أخرجه البيهقو ،و السنن الكبرى عن أنس برن    »ال َتْسَتِ يُئوا بَِناِر اْلُمْشِرِكينَ «:  محرمة ،و اإلس م لقوله 

رواه مسرلرم عرن عرائ رة  »َفلَْن أَْسَتِعييَن بِيُميْشيِرك  «:  مالل  ونار القوم كناية عن كيانهم ،و الحرب  ولقوله 

ا ال َنْسَتِعيُن بُِمْشِرك  «: رضو هللا عنها  وعند أبو داود وابن ماجه عنها رضو هللا عنها  »إِنَّ

وإن استمرار رويبضات الحكام ،و جورهم وظلمهم للمسلمين  ووالئهم وخنوعهم للكرا،رريرن  هرو ،رترنرة  

قُوا فِْتَنًة اَل ُتِصيييَبينَّ الَّيِذييَن ومصيبة وقارعة لن تصيب ،قط الحكام الظلمة بل ك لل الساكتين على ظلمهم  َواتَّ

ةً  يُهيْم إ«     ويقول َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ ُ أَْن َييُعيمَّ
اَس إَِذا ُعِم َ فِيِهْم بِياْليَميَعياِصيي َفيلَيْم ُييَ يْييُروا أَْوَشيَك هللاَّ نَّ النَّ

  .أخرجه عثمان أبو عمرو الدانو ،و الفتن عن أبو بكر  »ِبِعَقابٍ 

ها ،و ب د المسلمين  ويعينه عرلرى  لرل حركرام   إن الواجب أن ُتقطع حبال ه ا الحلف التو يريد أوباما مدَّ

إن قطع ه ه الحبال وهو ،و بردايرترهرا أسرهرل وأيسرر مرن !  باعوا دينهم بعرا من الدنيا قليل  بل بدنيا غيرهم

 ...االنتظار حتى ت تد ه ه الحبال وتمتد إلى السهول والجبال

أ،ليس منكم رجل ر يد ينكرر عرلرى الرحركرام خريرانرترهرم   ولررسرولره  : إننا نتوج  إل  جيوأل المسلمين 

س أليس منكم رجل ر يد يغار على دينه وعرضه ،يقف ،و وجره أعرداء هللا قراطرعراً حربرالرهرم ...س ... والمؤمنين

س أليس منكم رجل ر يد يقضو على أولئل الرويبضات  ويعيد سيرة األنصار  ،ريرنرصررنرا إلقرامرة ... وعصيهم

 س...حكم اإلس م  خ ،ة را دة على منهاج النبوة

إن حزب التحرير يستنهض هممكم، ويستحا عزائمكم لتقفوا وقفة يحبها هللا ورسول ، فتقطعيوا دابير  

 ...هذا الحلف من قب  أن تجدوا البالد والعباد وقد أحاط بهم األعدا  فتندموا والت حين مندم

 َِر أُولُو اأْلَْلَباب كَّ َما ُهَو إِلٌَ  َواِحٌد َولَِيذَّ اِس َولُِيْنَذُروا بِِ  َولَِيْعلَُموا أَنَّ  َهَذا َباَلٌغ لِلنَّ

 اللهم فاشهد... اللهم قد بل نا 

 حزب التحرير                 هـ1741من ذي القعدة  12

 م2117/14/11الموافا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إندونيسيا إل  العلما  األفا  / خطاب حزب التحرير 

 في المؤتمر الختامي للقا  شوا  للعلما  والزعما  المنعقد في إندونيسيا

 م2117سبتمبر /أيلو  4 - 2يومي السبت واألحد 

 

  :إل  اإلخوة العلما  األفا   األحبا  

  الس م عليكم ورحمة هللا وبركاته  

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََما ُ : يقول سبحانه  
َما َيْخَش  هللاَّ  »العلما  ورثة األنبيا «: ويقول [. 02: ،اطر] إِنَّ

له ه المكانة العظيمة التو كرم هللا بها العلماء األتقياء . أخرجه أبو داود والترم ي عن طريق أبو الدرداء 

األنقياء قررنا مخاطبتكم  رجاء أن نكون وإياكم من أولئل الصادعين بالحق ال ين ال يخ ون ،و هللا لومة 

 .الئم

ولكن أين . إن العلماء ورثة األنبياء ،و علمهم  وإيمانهم  وأعمالهم  ومواقفهم :اإلخوة العلما  األفا   

هم العلماء ،و ه ا العصرس أين هم ورثة األنبياءس األنبياء لم يورثوا درهما وال دينارا  ولكن ورثوا ه ا العلم 

إن عظماء علماء المسلمين باألمس لم ي تهروا وُيعر،وا إلى يومنا ه ا . ال رعو وأعمالهم ومواقفهم الصلبة

ولكن عظماء علماء المسلمين باألمس . ،قط لغزارة علمهم وسعة ،قههم  ،العلماء والفقهاء ،و زمنهم كانوا كثراً 

 .ا ُتهروا وُعر،وا إلى يومنا ه ا بمواقفهم وتصديهم للقضايا المصيرية التو واجهتهم ،و زمانهم

،عبد هللا بن عباس تصدى للخوارج  وسعيد بن جبير تصدى للحجاج  وسفيان الثوري لم يَمس كتاب  

إل  هارون «: هارون الر يد بيده ألنه أتى من ظالم  بل أمر أحد أصحاِبه أن يْقلَِب الكتاب ويكتَب على ظهره

إنك أقررت عل  نفسك أنك تتصرف بأموا  المسلمين عل  : ثم يقو  ما خالصُت  -وليس أمير المؤمنين  -

وقد قالت له . وأبو حنيفة لم يكن راضياً عن سياسة المنصور ب كل عام »هواك، فأنت ظالم، وسأشهد عليك

: فأجابها. يا نعمان، إن علما ما أفادك غير ال رب والحبس لحقيا بك أن تنفر عن «: أمه يوما وهو بالسجن

يا أم ، لو أردت الدنيا لوصلت إليها، ولكني أردت أن يعلم هللاُ تعال  أني صنت العلم ولم أعّرض نفسي في  

  وأحمد بن حنبل تصدى لمسبلة خلق القرآن  والعز بن عبد الس م باي المماليل  وابن تيمية قاتل »للهلكة

 ...التتار

ه ه من مواقف عظماء علماء المسلمين باألمس  ،بين عظماء علماء المسلمين اليومس أين أنتم من قضايا  

س أين "،ساد الرعايا بفساد الملول  و،ساد الملول بفساد العلماء: "األمة المعاصرةس أين أنتم من قول الغزالو

س لما ا ترَضْون ببن تكونوا مطية وأعوانا وأدوات للحكام لتبيُنّن  للناس وال تكتموَن : أنتم من قوله تعالى

والخونةس ما ،ائدةُ وجوِدكم وما ،ائدة علِمكم إن لم تنصروا الحق  وتمنعوا الباطل  وتبمروا بالمعروف  وتنهوا 

 !عن المنكر  وتحاسبوا الحكامس

إن العمل لتطبيق األحكام ال رعية وإقامة الخ ،ة ،و األرا من أعظم  :إخوتنا العلما  األفا   

الملك : )واجبات الدين  وهو معلوم من الدين بالضرورة  وال خ ف ،يه بين العلماء قاطبة  ول لل قال الغزالو

وعليه  (. والدين توأمان فالدين أص  والسلطان حارس وما ال أص  ل  فمهدوم وما ال حارس ل  ف ائع

،العمل إلقامة الخ ،ة ليس ،رضا على حزب التحرير وحده  بل هو ،را على المسلمين كلهم  بمن ،يهم 

 .وكل من قصر ،يه وقعد عنه أثم. علماؤهم
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َوَعَد : حيث قال سبحانه  إن الخ ،ة  أيها العلماء األ،اضل ،را  وهو وعد ربكم  وب رى نبيكم  

ُهْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن مِ  الَِحاِت لََيْسَتْخلَِفنَّ ُ الَِّذيَن  َمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
َقْبلِِهْم َولَُيَمْكَننَّ لَُهْم  نْ هللاَّ

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم أَْمًنا َيْعُبُدوَننِي اَل ُيْشِرُكوَن بِي َشيْ  لَِك ئً ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَ ٰ  لَُهْم َولَُيَبْدلَنَّ
ٰ
ا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذ

ئَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ  ُ أَْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَ  أَْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ «: وقال . َفأُولَٰ ةُ فِيُكْم َما َشاَ  هللاَّ ُبوَّ َتُكوُن النُّ

 ُ
ُ أَْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَ  هللاَّ

ِة، َفَتُكوُن َما َشاَ  هللاَّ ُبوَّ أَْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن  َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعلَ  ِمْنَهاِ  النُّ

ُ أَْن َيُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَ  أَْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ُملْ  ا، َفَيُكوُن َما َشاَ  هللاَّ ًة، َفَتُكوُن َما َشاَ   ًكاُمْلًكا َعاّ ً َجْبِريَّ

ةِ  ُبوَّ ُ أَْن َتُكوَن، ُثمَّ َيْرَفُعَها إَِذا َشاَ  أَْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعلَ  ِمْنَهاِ  النُّ
رواه أحمد عن ] »ُثمَّ َسَكتَ . هللاَّ

 [.ح يفة

 :وخاتمة الختام، أيها العلما  األفا   

 :إننا لم نرسل إليكم خطابنا ه ا إالّ طمعاً ،و ث ثة 

رين وناصحين  ،تبصرونهم بخطر السكوت على النظام الفاسد والمفسد : أولها  أن تكونوا للناس ُمبصِّ

 .وهو النظام العلمانو الرأسمالو  لكي  يقع الناس ،و غضب من هللا عظيم

رين وناصحين  ،تبصرونهم بالنظام المنزل من رب العالمين  وهو : ثانيها  أن تكونوا للناس ُمبصِّ

 .الخ ،ة الرا دة على منهاج النبوة  وهو الحل الوحيد الناجع الصحيح لب دنا

  وألننا »ال ُيْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّ  ُيِحبَّ ألِخيِ  َما ُيِحُب لَِنْفِس ِ «: قال أخرج البخاري عن النبو : ثالثها 

نحب الخير لكم  ،نحن نحب أن ت اركونا ه ا الفضل العظيم  بالعمل إلقامة دولة الخ ،ة  ألن ه ا الواقع 

األليم إنما هو ثمرة غيابها  َ،َمْن أْولى من العلماء ببداء ه ا الفرا العظيمس إن العالم التقو النقو هو أحقُّ به ا 

األمر وأهله  وموقعه أن يكون ،و الصفوف األولى ،و كل مواقع الخير  ول لل ،إننا نقول لكم اعملوا إلقامة 

الخ ،ة كل من موقعه و اركونا ه ا الخير العميم  ،إننا مطمئنون إلى نصر هللا وقرب بزوغ ،جر الخ ،ة من 

 .جديد

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 حزب التحرير                هـ 0942من  وال  04

 إندونيسيا                    م 0209122102الموا،ق 
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 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 بيان صحفي

 !جي  من األطفا  السوريين  ائع في حرب دمرت حياة الماليين منهم

  

أعلنت األمم المتحدة الجمعة أن عدد ال جئين السوريين ال ين ،روا من ب دهم هربا من النزاي الجاري " 

أزمة ال جئريرن " وأعلنت المفوضية العليا ل جئين  التابعة لألمم المتحدة  ،و بيان أن .  ،يها تخطى ث ثة م يين

هر ا الرعردد ال "   م ريررة إلرى أن " السوريين المتفاقمة تخطت اليوم رقما قياسيا جديدا قدره ث ثة م يين الجئ

 ."ي مل مئات آالف السوريين ال ين ،روا من الب د ولم يتم تسجيلهم على لوائح ال جئين

ويرزداد عردد الر جرئريرن  ،رإن عردد ..  الحرب ،و سوريا مستمرة ويسقط مزيد من ال رهرداء والرجررحرى 

ال جئين السوريين المسجلين كان يبلغ مليونو  خص قبل أقل من سنة  واآلن تخطى الث ثة م يين  ه ا غيرر 

% 22مليون نسمة داخل الب د ما يعنو أن حروالرو  2 5النزو  داخل الب د  حيث وصل العدد إلى أكثر من 

 .من السوريين اضطروا لمغادرة منازلهم  بحسب المفوضية العليا لألمم المتحدة

 2 2إن أكبر ضحية من هؤالء ال جئين هم النساء واألطفال ب كل خاص  حيرث طرال تربثريرر الرحررب  

مرلريرون طرفرل  0 0مليون طفل سوري يعي ون ،و سوريا أو ك جئين ،و البلدان المجاورة  ،هنال أكرثرر مرن 

مر يريرن طرفرل  4يعي ون اليوم ك جئين ،و البلدان المضيفة  ومعظمهم بدون تعليم حيث هنال ما يقررب مرن 

ممن ال يرتادون المدرسة ب كل منتظم  ودمرت ُخمس مدارس سوريرا  وتضرررت أو اسرترخردمرت ألغرراا 

عسكرية  و،و دول الجوار ازدادت عمالة أطفال ال جئين خاصة ،و األردن ولبنان ،رو ظرل ظرروف سريرئرة  

ساعة يوميا وغالبا تحت ظروف بائسة واستغ لية ب كرل خرطريرر دون ترو،ريرر  00حيث يعملون ما يزيد على 

معدات الس مة الم ئمة لهم  ما يزيد اآلثار المؤلمة لألطفال ال ين ال يرزالرون يرعرانرون لرلرتربقرلرم مرع  كرريرات 

،رقرد .  كما أن معظم أطفال ال جئين تركوا المدارس للعمل إلعالة أسرهم نظرا لغياب الررجرال.  الحرب واللجوء

برالرمرائرة مرن األوالد  20أبرريرل الرمراضرو أنره ،رقرط 1 أظهرت دراسة أعدتها منظمة كير ،و األردن ،و نيسان

  أما ،و لبنران ،رالرعردد أقرل مرن ( بالمائة من الفتيات 50مقابل ) ي هبون إلى المدارس حالياً (  ال كور) السوريين 

ولنا أن نرترخريرل .  بالمائة ،قط من ال جئين السوريين األطفال ي هبون إلى المدارس 42 لل مع وجود ما نسبته 

حجم الضغط والصدمات النفسية التو يتعرا لها جيل كامل من األطفال واليرا،رعريرن ،رو ظرل هر ه الرظرروف 

 !!البائسة وما ينتج عنها من سلوكيات غير صحيحة خاصة العنف ألنه ال يوجد ما يفقدونه

إن األطفال السوريين بدل أن يتم استقبالهم كما يستقبل األب ابرنره مرن نراحريرة الررعرايرة  وبردل أن يرترم  

بدل  لل ُيتركون ،و ال وراي لتنرهرع طرفرولرترهرم ...  معاملتهم كما يتعامل األخ مع أخيه بحنان وعطف واهتمام

إن عدم الرغبرة الرحرقريرقريرة ،رو مسراعردة أهرل ...!  قساوة العيع  ولُتدمر حياتهم نتيجة عدم انتظامهم ،و التعليم

سوريا والتبريرات التو تستخدم لعدم قيامهم بواجبهم تجاه الر جرئريرن  مرثرل حرجرة االزديراد الركربريرر ،رو عردد 

 48التتمة صفحة ...وغيرها  لهو حرجرج وتربرريررات ... ال جئين  ومثل حجة اإلمكانات المتواضعة لألنظمة
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 المكتب اإلعالمي

 هولندا

 بيان صحفي

 معا  د الحملة المعادية لإلسالم: إعالن عن حملة جديدة بعنوان

 ( مترجم)

 

 هدت الساحة الهولندية ،و األسابيع القليلة الماضية سلسلة من األحرداث الر ،رترة لرلرنرظرر  برعرا هر ه  

األحداث كان له تبثير كبير على الجالية المسلمة  مثل منع التلويح براية اإلسر م  ودعروة السريراسريريرن لرلرقريرام 

بإجراءات صارمة ضد ما يسمى باألئمة ال ين يدعون إلى الكراهية  ور،را مرنرحرهرم ترب ريررة لرلردخرول إلرى 

يدعو إلى مراقبة المسلمين  واعتقال اثنين من المسلميرن ،رو (  سو دي آ) هولندا  وتوزيع من ور من حزب ال 

مدينة الهاي  واعتقال عائلتين مسلمتين ،و مدينة هاوزن  وسحب جوازات السفر منهم وخطف أبرنرائرهرم برمرن 

،يهم طفل يبلغ من العمر ثمانية  هور  كل ه ه اإلجراءات التعسفية بحق هؤالء المسلمين ألنهم كانوا مروضرع 

 !! ل بالنسبة للسلطات الهولندية  وأنهم  بحسب السلطات الهولندية  ينوون ال هاب إلى سوريا

وليس ه ا كل  وء  ،الحكومة الهولندية قرامرت برإعرداد مرجرمروعرة مرن اإلجرراءات ضرد الرجرهراديريرن   

والخطورة ،و مثل ه ه اإلجراءات أن أي مسلم سيكون معرضا ل عتقال لمجرد أن السلطات ت تبه ،و أمرره  

وأنه متطرف  أو أنه من المحتمل أن يكون متطر،اً ،و المستقبل  أو أنه ينوي مغادرة هولرنردا لرلرمر راركرة ،رو 

 .الحرب الدائرة ،و العراق أو سوريا

بعا ه ه اإلجراءات القمعية تم اعتمادها من أجل القضاء على الحراضرنرة الرترو يرزعرمرون أنرهرا ترنرترج  

ليس ه ا ،حسب بل إن اإلجراءات الجديدة ت جع اآلخرين ل تصال بالسلطات بربي طرريرقرة مرمركرنرة .  التطرف

  وأما المدارس والمعاهد وغيرها ،إن القائمريرن عرلريرهرا " جهادي" لإلب غ عن أي مسلم ي تبه ببنه مت دد أو أنه 

مطالبون ببن يبقوا عيونهم مفتوحة على أي مسلم م تبه بت دده أيضا  وأما المسراجرد واألئرمرة ،رهرم مرطرالربرون 

 !بمراقبة مرتادي المساجد وتعليمهم النسخة الهولندية من اإلس م

وه ا يعنو بكل وضو  أن مجرد أية  بهة أو  ل ببي مسلم أنره مرتر ردد أو مرترطررف  ،رإنره سريركرون  

معرضا للم حقة القانونية والمحاكمة  لسبب بسيط وهو أن السلطات لم ترحردد مرا هرو ال ركرول الرترو ترجرعرل 

 خصا ما معرضا للم حقة واالعتقالس ومتى يمكن اعتبار  خص ما على أنه مرترطررف أو غريرر مرترطررفس 

 وهل يعنو اعتبار  خص ما متطر،اً وجوَب التخلص منهس

إن إجراءات الحكومة الهولندية التعسفية تقوم ،قط على مجرد ال كول  وه ا إن دل عرلرى  روء ،رإنرمرا  

يدل على أنه ال قانون ،و البلد يتبع  بل هو تصر،ات ديكتاتورية ستؤدي إلى معاناة الكثريرريرن مرمرن ال ترترفرق 

وواضح جدا أن مثل ه ه اإلجراءات ال تمس وال ترؤثرر ،رقرط عرلرى .  طريقة تفكيرهم مع طريقة تفكير الحكومة

المسلمين ال ين تصفهم الحكومة ببنهم مت ددون  بل ستمس كل مسلم ،و هولندا  ويكرفرو أن يركرون ،ر ن مرن 

الناس مسلما لوضعه ،و دائرة االتهام وال كول ،و أنه مت دد أو متطرف  وه ا يعنو أن الحكومة الرهرولرنرديرة 
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قد قامت بخطوة كبيرة للتضييق على تفكير المسلمين بدال من أعمالهم  وبالترالرو ،رإن مرن حرق كرل مرفركرر أن 

هل ه ه هو حرية التعبير التو تروج لهرا الرحركرومرة الرهرولرنرديرة برا،رترخرار :  يتفاجب بهك ا إجراءات وأن يتساءل

 واعتزازس

إن ه ه اإلجراءات ال يمكن ألي إنسان أن يقبل بها  سواء أكان مسلما أم غير مسلم  وله ا السبرب ،رإنرنرا  

  بهدف إثارة الوعو عرنرد الرمرسرلرمريرن " معا ضد السياسة المعادية لإلس م: " قد عزمنا القيام بحملة تحت عنوان

وغير المسلمين على ه ه اإلجراءات التعسفية التو تهدف ،قط إلى محاربة مجموعة معيرنرة مرن الرنراس بسربرب 

 .دينها  ومن أجل ت جيعهم على مقاومة  لل

وخ ل ه ه الحملة سنقوم بالعديد من الن اطات الفكرية للتصدي لمثل ه ه اإلجراءات برحرق الرمرسرلرمريرن  

ولر،ع مستوى الوعو عند الناس  مثل القيام بتوزيع كمية ضخمة من البيانات ،و هولنردا  واسرترعرمرال وسرائرل 

لن ر رسالتنا على اإلنترنت  واالتصال الحو والمؤثر بمختلف الجمعيات والمؤسسرات  (  التواصل االجتماعو) 

وتنظيم لقاءات ومحاضرات  وسيكون هنال أيضا مبادرات لتوعية الهولنديين على ما تقوم به حكومترهرم برحرق 

 .المسلمين ،ينضموا إلى ه ه الحملة إلى جانب المسلمين

ل لل ،إننا ندعو كل هولندي للعمل معنا  لنقف معا ضد ه ه السياسة المعادية لإلس م  ولرنرقرول بصروت  

أوقفوا الم حقات والمحاكمات المبنية على ال كول  لنقف معا ونمنع ما يمكن أن يوجد ،رجروة وقرطريرعرة :  واحد

بين المسلمين وغير المسلمين ،و ه ا البلد  عندما يقوم  خص ما بإب غ السلطات عن  خص آخر لمجرد أنره 

 .لنتكلم عما يجري  علينا أن ال نبقى ساكتين  ،سكوت الواعين هو ال ي يؤدي إلى استفحال الظلم. ي ل به

 أوكاي باال

 الممث  اإلعالمي لحزب التحرير في هولندا
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 المكتب اإلعالمي

 والية السودان 

 خبر صحفي

 والية السودان/ حزب التحرير 
 اإلصالح -يلتقي وفد اإلخوان المسلمين 

 
 

م و،رداً   0209124120والية السودان يوم االثنيرن 1  استقبلت لجنة االتصاالت المركزية لحزب التحرير  
صرديرق عرلرو الربر ريرر  1  اإلص   يضم أمير الجماعة األسرترا   -ر،يع المستوى من جماعة اإلخوان المسلمين 

نراصرر 1  وقد كان ،و استقبالهما برمركرترب الرحرزب األسرترا  .حسن عبد الحميد1  ورئيس المكتب السياسو األستا 
النراطرق الررسرمرو لرحرزب (  أبو خليل) رئيس لجنة االتصاالت المركزية  وإبراهيم عثمان   -رضا محمد عثمان 

خليل عبد الررحرمرن عضروا لرجرنرة االتصراالت 1  عبد هللا حسين واألستا 1  التحرير ،و والية السودان  واألستا 
 .المركزية

 

 :تناو  اللقا  عدة محاور منها 

 

   موضوي الحوار الوطنو ال ي تضج به الساحة السياسية  حيث  ر  و،د حرزب الرترحرريرر لضريرو،رهرم
رؤية الحزب ،و موضوي الحوار الجاري والتو تتلخص ،و أن الرحروار كران مرنر  بردايرتره برإيرعراز مرن 
جهات أجنبية ليفضو إلى دستور توا،قو بإجماي القوى السياسية يبعد اإلس م عن حريراة الرنراس ويرمرزق 

وه ا ما يجب أن تنتبه له القوى السياسية ،و الب د حتى ال تكون ،ريسة للمكائرد السريراسريرة الرترو .  الب د
 .يطبخها الغرب الكا،ر المستعمر ،و ب د المسلمين

 
  

  ال بد لكل من يدعو للحوار أن يعو تماماً أننا ننتمو إلى خير أمة أخرجت للناس وأن أي حوار يجرب أن
يكون على أساس اإلس م وحده  وأن يتناول قضايا الناس الحقيقية؛ من مبكل ومسكن وتعلريرم وغريررهرا  
ال أن يتناول هموم الوسط السياسو اآلنية األنانية كما يحدث اليوم؛ حيث يتنا،سون علرى قسرمرة السرلرطرة 
 .والثروة  وه ا ما ير،ضه أهل السودان لمخالفته عقيدتهم  ولبعده عن قضاياهم  بل هو تعقيد لم اكلهم

 
  

  أيضاً اتفق الطر،ان على أهمية مواصلة اللقاءات لبلورة رؤية تفصيلية حول القضايا التو تعج بها الربر د
 

 (أبو خلي )إبراهيم عثمان 

 الناطا الرسمي لحزب التحرير

 في والية السودان
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 المكتب اإلعالمي

 والية مصر

 بيان صحفي

 وزرا  الخارجية العرب يجتمعون في القاهرة للتباكي عل  غزة وللتآمر عل  باقي األمة

  

م  بين جون كيري وزير الخارجية األمريكو 02091412من أجل مكالمة هاتفية جرت اليوم األحد  

ونبيل العربو األمين العام للجامعة العربية تبخر اجتماي وزراء الخارجية العرب ألكثر من ساعتين  وسبب 

لقد ألقت تلل المكالمة . المكالمة المعلن يتعلق بسبل مواجهة تنظيم الدولة اإلس مية  وما خفو كان أعظم

العاجلة بظ لها على ه ا االجتماي  وكان من أبرز ،صوله المسرحية  لل الهجوم ال رس من قبل محمود 

عباس على حماس مما استدعى جعل الجلسة العلنية تتحول إلى جلسة سرية يطرد منها الصحفيون ووسائل 

 .اإلع م حتى ال ين ر الوزراء غسيلهم أمام أعين الناس

لمجلس وزراء  090ولعل من أبرز القضايا التو سيبحثها الوزراء المجتمعون ،و القاهرة ،و الدورة  

الخارجية العرب  قضية مكا،حة اإلرهاب  طبعا سيتم بحث ه ه القضية من خ ل األجندة األمريكية التو 

أ،صح عنها كيري لألمين العام للجامعة قبل االجتماي بساعات  خاصة وقد سبق  لل قمة الناتو ،و بريطانيا 

وهك ا يجتمع وزراء الخارجية العرب ... يومو الخميس والجمعة الماضيين لبحث قضايا اإلرهاب أيضا

وسيتباكون لبعا الوقت على ما حدث ،و غزة من قتل وتدمير وتهجير واسع  ولن يفوتهم تحميل كيان يهود 

المسئولية  والدعوة إلعادة إعمار ما تهدم  وبعد  لل سيبحثون سبل استمرار وقف العدوان من خ ل تفعيل 

 .حكومة الوحدة الوطنية وحتمية أن يكون هنال سلطة واحدة وحكومة واحدة كما قال محمود عباس ،و كلمته

إن ه ا االجتماي كال ي قبله  كما كل اجتماعات الجامعة العربية ال يقدم  بل يؤخر ويعقد الم ك ت  

التو تعانو منها  عوب المنطقة  وما خرجت يوما اجتماعات الجامعة العربية عن الخط المرسوم لها من  

إن ائها  وهو تكريس التجزئة ومنع األمة من سعيها للوحدة ،و ظل دولة الخ ،ة اإلس مية التو تحمو بيضة 

لقد ظل احت ل يهود لفلسطين قضية يتاجر بها هؤالء الزعماء لعقود . المسلمين وتد،ع عنهم  رور أعدائهم

طويلة  وما أورثتنا اجتماعاتهم إال  ال وراء  ل  وما كانت لقراراتهم ،و يوم من األيام قيمة أكثر من قيمة 

 .الحبر ال ي كتبت به

ولكن أبرز  وء نجحوا ،يه طوال ه ه العقود هو تآمرهم على ه ه األمة؛ خدمة ألعدائها  وإلهاء  

لقد ارتعب هؤالء كما سيدتهم أمريكا والغرب الكا،ر كله من ! البسطاء بقرارات ال تسمن وال تغنو من جوي

حركة األمة اإلس مية وتوجهها نحو اإلس م وسعيها الحثيث إلقامة الخ ،ة اإلس مية التو هو إن  اء هللا 

 .أقرب من رد الطرف  ويومها سيعلم ال ين ظلموا أي منقلب ينقلبون

َوَيقُولُوَن َمَت  ُهَو قُ ْ َعَس  أَْن َيُكوَن َقِريًبا  

 شريف زايد

 رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية مصر
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 المكتب اإلعالمي

 تونس

 خبر صحفي

 تونس ينظم وقفات احتجا / حزب التحرير 

  "استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة"رف اً لمؤتمر 

 

ترونرس الرعراصرمرة  سروسرة  صرفراقرس  ) تونس ،و مناطق مختلفة من البر د 1  نظم حزب التحرير 

اسرترثرمرر ،رو ترونرس "وقفات رمزية احترجراجرا عرلرى مرؤترمرر ...(  الوطن القبلو  المنستير  قبلو  قابس

االستثمار األجنبو أداة إل،ر س الربر د وإ،رقرار " :حيث ر،ع المتظاهرون  عارات" الديمقراطية النا ئة

ظراهرره ،ريره الررحرمرة :  مؤتمرر االسرترثرمرار"   " مزاد علنو لبيع البلد:  مؤتمر استثمر ،و تونس"   " العباد

 ."مؤتمر خوصصة ما تبقى من األم ل العامة"  "وباطنه من قبله الع اب

كما ألقيت ،و الوقفات كلمات تبين خطورة ه ا المؤتمر على الب د والعباد نهبا واسترغر ال لرلرثرروة 

الب رية والباطنية  كما وّضحت أن االستثمار األجنبو هو أداة االستعمار التو يعتمدها الرغررب إلحركرام 

  .السيطرة على البلد وإخضاعه لتبعية مقيتة

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في تونس
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 بيان صحفي

 دار اإلفتا  المصرية تزداد سقوطا في أوحا  تحريف الكلم عن موا ع  إر ا  للسلطان

  

أكدت دار اإل،تاء المصرية  جواز التعامل ب هادات االستثمار لتمويل م روي قناة السويس الجديدة   

وأوضحت اإل،تاء  . حيث اعتبرت أنها عقد تمويٍل بين الم تركين والدولة  وال ُتَعدُّ بحال من األحوال قرًضا

أن عقود التمويل االستثمارية بين البنول أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهٍة وبين األ،راد أو المؤسسات 

وال ركات ِمن جهٍة أخرى هو ،و الحقيقة عقوٌد جديدةٌ تحقق مصالح أطرا،ها  وال ي عليه الفتوى أنه يجوز 

اة ،و الفقه الموروث ما دامت خاليًة ِمن الغرر والضرر  محققًة لمصالح  إحداُث عقوٍد جديدٍة ِمن غير الُمَسمَّ

وبعد أن ،رغت دار اإل،تاء من اللف والدوران ،و ،تواها الهزلية تلل التو انك فت ،يها ُمماألَُتها . أطرا،ها

للنظام الحاكم وتحريفها الواضح للكلم عن مواضعه  نا دت أبناء ال عب المصري أن يرجعوا إلى الجهات 

المتخصصة الم هود لها عبر العصور بالوسطية ،و بيان األحكام ال رعية  متمثلة ،و األزهر ال ريف ودار 

اإل،تاء المصرية  بل لقد أقدمت وزارة األوقاف على ضم مساجد الجمعية ال رعية لألوقاف ضّماً كام  ألن 

 .أحد خطبائها قال ،و خطبة الجمعة الماضية ببن تلل ال هادات حرام وربا ،احع

ولو استجاب أبناء ال عب المصري لتلل المنا دة لوجدوا العجب العجاب  ،األزهر ودار اإل،تاء  

 :وعلماؤهما ولوقت قريب جدا يفتون بخ ف ما عليه تلل الفتوى الملفقة

 (0404ت )لل يخ بكر الصد،و رحمه هللا  مفتو الديار المصرية ( 904)،توى رقم .0 

 لل يخ عبد المجيد سليم رحمه هللا  مفتو الديار المصرية ثم  يخ األزهر ( 4020)،توى رقم  .0 

 (0429ت )  

 لل يخ حسن مبمون رحمه هللا  مفتو الديار المصرية ثم  يخ األزهر ( 4022)،توى رقم  .4 

 (0424ت )  

 (0422ت )لل يخ عبد اللطيف حمزة رحمه هللا  مفتو الديار المصرية ( 4495)،توى رقم  .9 

لل يخ جاد الحق علو جاد الحق رحمه هللا  مفتو الديار المصرية ثم  يخ األزهر ( 204)،توى رقم  .2 

 (0445ت )  

 

وليست القضية هنا وجود ،تاوى سابقة تضرب بتلل الفتوى عرا الحائط  بل القضية هو تجرؤ  

هؤالء على الفتوى به ا ال كل  وإباحة الربا وعدم المباالة بإع ن الحرب على هللا ورسوله  ،و سبيل 

 .الحصول على رضا السلطان ال ي لن يغنو عنهم من هللا  يئا

 :وأما بالنسبة لما ذكروه في فتواهم من مستندات لتحلي  ربا تلك الشهادات، فأمور عدة أبرزها 

 .اعتبار الدولة  خصية اعتبارية وبالتالو ،األحكام المتعلقة بها تختلف عن ال خصية الحقيقية .0 

 27/17: م          رقم اإلصدار 2117/14/14هـ           1741من ذي القعدة  17 

 المكتب اإلعالمي

 والية مصر
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 .اعتبار العقد عقد تمويل وليس قرضا .0 

 .اعتبار الفائدة المتفق عليها هبة من الدولة أو جائزة وليست ربا متفقا عليه .4 

أما بالنسبة لألمر األول ،هو محاولة إليهام الناس أن ال خصية االعتبارية لها أحكام خاصة وهو  

 .مستثناة من نصوص تحريم الربا  و لل دون إيراد أي دليل على  لل سوى بعا المماحكات

وأما القول ببن ه ا العقد عقد تمويل وهو نوي جديد من العقود لم يكن موجودا  ،قول مردود  ،هو لن  

يخرج عن كونه عقد قرا أو عقد مضاربة  ،إن كان عقد قرا ،كل زيادة ،يه هو ربا قطعا  وإن كان 

أن الواقع "مضاربة ،  يجوز تحديد قدر ثابت لألربا  يكون نسبة من رأس المال  وال يلغو  لل قولهم 

المعيع قد تغير بمجموعة من العلوم الضابطة  كدراسات الجدوى وبحوث العمليات واإلحصاء والمحاسبة  

وأما األمر الثالث ،هو من المضحكات ". التو يغلب على الظن دقتها والعمل على االبتعاد عن الغرر والضرر

ألنه ال يتصور أن واحدا ممن ا ترى تلل ال هادات كان دا،عه ل رائها مساعدة الدولة  ولو لم تكن الفائدة على 

،كيف يقال أن تلل الفائدة . أكبر من الفائدة التو تعطيها البنول لما ،كر أحد ،و  رائها%( 04)تلل ال هادات 

 .!المقررة هو جائزة أو هبة من الدولةس

وثالثة األثا،و ما قاله وزير األوقاف من أن  راء صندوقو العاملين باألزهر واألوقاف   هادات  

مليون جنيه  يعد بيانا و،توى عملية وتطبيقية لِحل ه ه  522استثمار ،و م روي قناة السويس بإجمالو مبلغ 

ال هادات  وكبن ،عل األزهر واألوقاف أصبح دلي   رعيا كفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم وإقراره  ما 

 .!لكم كيف تحكمونس

 ْْؤِمِنيَن، َفإِن لَّْم َتف قُوْا هللّاَ َوَذُروْا َما َبقَِي ِمَن الْرَبا إِن ُكنُتم مُّ َها الَِّذيَن  َمُنوْا اتَّ وْا َفأَْذُنوْا بَِحْرب  ْمَن هللّاِ َعلُ َيا أَيُّ

  َوَرُسولِِ  َوإِن ُتْبُتْم َفلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَوالُِكْم الَ َتْظلُِموَن َوالَ ُتْظلَُمونَ 

 شريف زايد

 رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية مصر
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 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 بيان صحفي

 !أمريكا والعالم ال يهمهم دما  المسلمين وقت  المدنيين بالبرامي  المتفجرة

 (مترجم)

استخدم نظام السفا  ب ار البراميل المتفجرة ألول مرة  ومنر   لرل الروقرت  0200أغسطس 1 من  آب 

،رهرو زهريردة الرتركرالريرف ...  والمدنيون األبرياء ُيمَطرون ببدوات الموت والدمار التو تحملها ه ه البررامريرل

مقارنة مع غيرها من القنابل والصواريخ ويسهل استخدامها كس   مرعب من قبل القوات الرحركرومريرة  إ  

إنها ال تحتاج إلى ما هو أكثر من إلقائها من الطائرات المروحية من الجو لتثير الرعب وتن ر الرمروت بر  

بررمريرل مرترفرجرر ،رو  5222تمييز بين صفوف المدنيين تحتها  وت ير التقديرات إلى أنه تم استخدام نرحرو 

 .ألف  خص 02سوريا تسببت ،و مقتل ما يزيد عن 

،ربررايرر 1  براط 00ال ي أصدره مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،و  0044،الظاهر أن القرار رقم  

  القاضو بحظر استخدام ه ا الس    لم يتابع ب كل حقيقو من أجل تنفي ه ولسان الحال يرقرول بربن 0209

ه ا تصريح باالستمرار ،و استخدامه حيث زاد َنَهُم نظام ب ار ،و سفل دماء المسلمين ،و سوريرا وأمرعرن 

ع لي مل مناطق جديدة  ،فو حلب وحدها استطاعت منظمة هيومان رايرترس  ،و استخدام ه ه البراميل وتوسَّ

يوليو 1 تموز 09هجوماً بالبراميل المتفجرة خ ل الفترة من تاريخ إصدار القرار حتى  522ووتع إحصاء 

  وعلى الرغم من  لل  ،قد كانت حكومة الواليات المتحدة والحكومات األوروبية انتقائيًة للغاية ،رو 0209

من قبل بعا الرجرمراعرات  وأبردت اهرترمرامراً "  جرائم حرب" التعامل مع التقارير التو تتحدث عن ارتكاب 

ضئي ً ،و الوقت  اته باألعمال الوح ية الممنهجة األ،ظع واألكبر حجماً التو ارتكبها عم ؤها  وال زالروا 

كما  جع ه ا الصمت المريب النظام الطائفو ،و العراق للسير على خطا صاحبره ،رو سروريرا  .  يقتر،ونها

،بدأ باستخدام البراميل المتفجرة على نطاق واسع ،و  تى أرجاء العراق  من الرفرلروجرة إلرى الركررمرة إلرى 

 .تكريت وبيجو  ووصوالً إلى الموصل

إن ه ا النفاق الصارخ من قبل زعماء الواليات المتحدة وأوروبا المتمثل ،و صرمرترهرم عرن الرمر ابرح  

ودعمهم ال محردود لركريران يرهرود إبران حرمرلرتره ... الجماعية للمسلمين من قبل عم ئهم ،و سوريا والعراق

االنتقامية ال رسة على غزة التو أحرقت ،يها الب ر وال جر والحجر  كل  لل يردلرل بردون  رل عرلرى أن 

ادعاءات هؤالء االهتمام باإلنسانية واحترام حياة الب ر وكرامترهرم هرو ادعراءات مضرلرلرة وكر ب مرحرا 

  ،هم ب كل عام ال يهمهم حقوق المرسرلرمريرن وكررامرهرترم ودمراؤهرم  و،رو ! يخالف الممارسات على األرا

بعا األحيان تجدهم يستنكرون بعا التعدي على المسلمين ألن  لل يخدم مصالحهم  و،رو الروقرت  اتره 

وعرلريره  ،رإن كريرانرات ...  يغضون الطرف عن جرائم عم ئهم وأصدقائهم إ ا كان  لل يرخردم مصرالرحرهرم 

الموت التو زرعت ،و العالم اإلس مو هو من أجل تفريق المسلمين  وت تيت قواهم  وتمزيق ب دهم إلرى 

كيانات وقطاعات متناحرة ليسهلوا على أنفسهم نهب الثروات والسيطرة علرى الرمرقردرات واألهرم مرن هر ا 

 الخ ،ة التو ستفضح... إعاقة أو تبخير قيام الخ ،ة الرا دة الثانية على منهاج النبوة
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 المكتب اإلعالمي

 والية األردن

 بيان صحفي

 النظام في األردن ينحاز متآمرا لمعسكر أعدا  األمة واإلسالم

 

أعلنت وزارة الخارجية األمريكية أن زيارة كيري للمنطقة تهدف إلى ت كيل تحالف إقليمو لتحجيم وتدمير  

تنظيم الدولة  وقد كان األردن من ضمن جولة كيري حيث التقى برأس النظام للتباحث ،و ت كيل التحالف  وكان 

 .رأس النظام قد حضر اجتماعات الناتو به ا الخصوص

إن قبول النظام ،و األردن االنضماَم له ا التحالف إنما هو خيانة جديدة   ولرسوله  :أيها المسلمون  

وللمؤمنين وتآمر معلن واضح على اإلس م والمسلمين ب ريعة محاربة اإلرهاب وتنظيم الدولة؛ مستغلين ما  اي 

عنه ،و اإلع م واستنكرته األمة من تصر،ات غير  رعية ومخالفة ألحكام اإلس م  وُمخفين ب لل حقيقة ه ا 

التحالف وأهدا،ه التو تتمثل ،و منع األمة من النهضة الحقيقية على أساس اإلس م تحت ظل دولة الخ ،ة 

الحقيقية التو هو على منهاج النبوة كما ب ر بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ و لل بتمكين أمريكا من تثبيت 

خطوات تقسيم العراق وضرب المخلصين ،و الثورة السورية المباركة لفتح الطريق أمام المعارضة السورية 

العميلة ألمريكا والغرب الكا،ر ولتثبيت األنظمة القائمة ،و المنطقة بعد أن تيقنوا من ر،ا  عوب المنطقة 

 .لحكامهم ورغبتهم ،و التخلص منهم

إن النظام ،و األردن بقبوله االنضمام له ا التحالف الخيانو التآمري إنما يد،ع الب د  :أيها المسلمون  

والعباد نحو قاي الهاوية بعد أن سرق قوت العباد وسطا على جيوبهم وأ،سد عي هم بفساده و،ساد أزالمه  وبعد 

أن ،را عليهم ضنل العيع بسياساته االقتصادية اآلثمة العقيمة التو مكنت دول الكفر واالستعمار من مقدرات 

الب د ومكنتهم من التحكم بحياة ومستقبل العباد  وبعد أن ك ف عن وجهه الحقيقو ،و حماية كيان يهود 

والمحا،ظة عليه بتطبيع الع قات و،تح األسواق له وتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من ه ا الكيان المسخ ولمدة 

 .خمسة ع ر عاما

وإزاء ه ا التحالف وانضمام األردن له نؤكد للنظام ،و األردن ومن خلفه أمريكا أن حزب التحرير ومعه  

األمة و ر،اؤها وصناديد رجالها وعلماؤها من أتباي محمد صلى هللا عليه وسلم نر،ا أي تدخل لدول الكفر 

واالستعمار ،و ب د المسلمين تحت أي  ريعة كانت وألي سبب  وإننا سنقف سدا منيعا ،و وجه الكفر وأعوانه 

من األنظمة الخائنة و،و وجه كل تآمر على المسلمين وب دهم ودينهم مهما كانت التبعات والنتائج ال نخاف ،و 

 .هللا لومة الئم وال نكترث لحقد حاقد وال لظلم مرتزق باي آخرته بدنيا غيره

ولكم ،و مواقف  باب الحزب أمام محاكمكم الظالمة خير  اهد ودليل  والتو كان آخرها موقف األخ عبد  

سببقى أعمل للخ ،ة ما حييت لي  ونهارا ،اقِا ما أنت : )الجليل الزغول حيث قال ل دعاء العام ،و محاكمكم

 (قاٍا إنما تقضو ه ه الحياة الدنيا

إن النظام ،و األردن يسطر مواقف التآمر والخيانة  وإن إخوانكم ،و حزب  :أيها المسلمون في األردن  

التحرير يسطرون مواقف البطولة وال رف  ،إلى العمل معنا ندعوكم الستئناف الحياة اإلس مية ،و دولة الخ ،ة 

كل عابث على منهاج النبوة لنرضو ربنا ونسترد كرامتنا وننصر ديننا ونؤدب كل من تطاول عليه ونقطع يد 

   َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلَب  َينَقلُِبونَ  .،و ب دنا ومتآمر على حاضرنا
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 :م2117/14/12تونس في / البيان الختامي للمؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب 
 موقف حزب التحرير من المسار السياسي واالنتخابي في تونس

 
حزب الّتحرير بوصفه حزبا سياسّيا يقوم على أساس العقيردة اإلسر مرّيرة ومرا انربرثرق عرنرهرا مرن أحركرام  

ٌة َيْدُعوَن إِلَ  اْلَخْيِر َوَييأُْميُروَن  : رعّية  وبوصفه قّواما على  بن المجتمع امتثاال لقوله تعالى َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
  و،و ه ا المفرصرل الرّتراريرخرّو الّر ي ُيرراد مرنره الصرّد بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ 

يؤّكد أّوال ، رل الرمرسرار الّسريراسرّو الّنهائّو عن التغيير الحقيقّو من منطلق ثورة األّمة تونس  له ا ،إّن الحزب 
 :الحالو

كانت القرارات الكبرى مخالفة لل ري وصادمة للرأي العاّم وال تربرحرث مصرلرحرة  :، ل ،و الّت ريع(  0 
ابرترداء ،رفرو أسراسره ترّم الرترخرلّرو عرن  :وأّول ه ه القرارات الّدستور و، له ابرترداء وانرترهراء  .البلد وأهله ُمطلقا

َفال َوَرْبَك ال :    ونقول وقع تعّمد التخلو عن ال ريعة كبساس للدستور ،و مخالفة واضحة لقوله تعالىال ريعة
ا َقَ يْييَت َوُيَسيلْيُمي   برل َتْسيلِيييًميا واُيْؤِمُنوَن َحتَّ  ُيَحْكُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

لرو " وك لل ،و مصادمة للرأي العاّم وقد أقّر مقّرر الدستور إثر الحوار الوطنو الّ ي رعته األمم المّتحدة بربّنره 
  وهو إع ن صرريرح " تعلّق األمر باألغلبّية لكان الّرأي هو حرمة إصدار دستور وضعّو ألّنه ُمخالف لإلس م

ببّن المقصود بالديمقراطية والدولة المدنية هو العلمانية ال غير وال  بن لألمر باألغلبيرة واألقرلريرة إال إ ا كران 
وقع تجّنب تجريم الع قات مع كريران يرهرود بردعروى أّن  لرل  و،و الع قة مع أعداء األّمة .إلى جانب العلمانية

محلّه القانون ال الّدستور ،و مراوغة مك و،ة مفضوحة  وي كر الجميع  لل التصريح المخزي لرئيس المجلس 
التبسيسو خ ل زيارته األوروبية ببّن تجريم الع قات مرع كريران يرهرود ال يرنرادي بره إالّ قرلّرة مرن الرقرومرّيريرن 

وقع تعديل بند الثروات قبل عرضه على الجلرسرة  أّما ،يما يخّص قطع األيادي العابثة بثروات البلد !!المتطّر،ين
العاّمة رغم ر،ا اللجنة المختّصة ،و  لل بدعوى من نائبة رئيس التبسيسو ببّن الت رريرع يرنرظرر لرلرمرسرترقربرل 
وليس للحظة اآلنية  ،و حين خصومة بين نائبين كانت كا،ية لتعديل ،صل من الدستور وإضا،ة تجريم التكفريرر 

ثّم انتهاًء كانت المصادقة على الدستور تحت إكراهات صندوق النقد الردولرو برل وترهرديرداتره !!  وحرّية الضمير
ثّم ، لت المحاولة األخيرة للتررويرج لرلرّدسرترور .  وسط أس ل  ائكة تحمو مبنى التبسيسو من غضب أهل البلد

جرزءا مرن " برعاية األمم المّتحدة وظهر غضب الّناس مّما ألجب رئيس المجلس للتهوين من األمر برالرقرول بربّن 
 ."ال عب ير،ا الّدستور

 :ه ا ،و موضوي الدستور  أّماّ ،و سّن القوانين ،كان دور التبسريرسرو إصردار الرفرتراوى ترحرت الرطرلرب 
المصادقة على قوانين المالّية وقوانين المالية التكميلو والتعديل ،و مجلة االستثمار والتصرويرت عرلرى الرقرانرون 

كلّها بآجال مؤّقتة مفروضة ال تقبل الّتبجيل ،رضها صندوق النقد والربرنرل  ...االنتخابو وقانون العدالة االنتقالّية
وخير دليل على  لرل كر م وزيرر  !!الّدولّيين و،رضتها الّدول الغربّية ك رط لنهب البلد تحت مسّمى االستثمار

م راريرع  2مؤّخرا  إ  طلب من الّتبسيسو الّتسريع ،و المصادقة عرلرى "  استثمر ،و تونس" المالّية بعد مؤتمر 
 022مليون من البنل الدولو و 222مليون دوالر منها  222قوانين ملّوحا ببزمة مالّية قادمة وإمكانّية خسارة 

 .مليون من صندوق الّنقد

لقد تحّول موضوي اختيار الحّكام من مرعرر،رة رأي الرّنراس  إلرى :  ، ل ،و نمو ج اختيار الحكومات(  0  
البحث ،و إقرار حكومة تستطيع الّتسريع ،و تنفي  الّتعليمات وتقوم باإلجراءات األليرمرة دون أن يرترمرّكرن أهرل 

 ليكون دور األحزاب ،قط تبرير اإلجراءات  ،رلرّمرا ، رل األمرر  ،كان الّتوا،ق ،و مرحلة أولىالبلد من صّدها  
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 المكتب اإلعالمي

 تونس
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حّتى ال ينفّا ال عب نهائّيا من حول األحزاب ودورها ،و المررحرلرة  كانت المرحلة الّثانية بحكومة التكنوقراط
ودائرمرا نرجرد صرنردوق الرّنرقرد وأوروبرا .  القادمة جّراء تداعيات اإلجراءات األليمة على المعي ة اليومّية للّ عب

 .يحّددون اآلجال وحّتى األ خاص

ثّم انتقل مؤّخرا ب كل متساري دور الحكومة لتنفي  اإلجراءات وإزالة الحواجز الرتر رريرعرّيرة برل وحرترى  
وما يحصل ه ه األّيام من حكومة جمعة من إسناد العقود والّتمديد ،يها ب ركرل .  القفز ،وق الدستور لتنفي  المهّمة

ُمخالف للّدستور بالعودة إلى القانون األساسو المنّظم للّسلطة العمومية ال ي انتهى مفعوله مع دخرول الردسرترور 
تنفي  التعليمات ومصالح ال ركات الّرأسماليرة ثرّم الردسرترور  :حّيز التنفي  ،و إع ن صارخ ببّن الترتيب كاآلتو

والقانون إ ا كانا على المقاس لتنفي  المهّمة  وأّن قداسة الدستور هو تحت الطلب ُينادى بها ،قط إ ا تعلّق األمرر 
 !!بتعطيل مصالح البلد وأهله

كما يتحّدث الّسياسّيون اآلن عن توا،قات لما بعد االنتخابات  ليصبح الّرأي العاّم هام ّيا أمرام م راورات  
األحزاب وتوا،قاتهم الُمعلنة والخفّية  وهو ما يجعل من االنتخابات ومن أصوات الّناس أمررا ثرانروّيرا غريرر  ي 

ونعتبره إع نا صريحا محلّيا ودولّيا عن ، ل الّنمو ج الغربرو الرّديرمرقرراطرو حرّترى ،رو اّدعرائره اخرتريرار  .بال
 .الّ عوب لحّكامهم

لقد ألقت حكومات ما بعد الّثورة مرهرّمرة رسرم الّسريراسرات االقرترصرادّيرة  :، ل ،و حّل أزمة االقتصاد(  4  
لتتلّقى الرّترعرلريرمرات واهرترّمرت الرحركرومرات ،رقرط "  صندوق الّنقد الّدولو" للمؤّسسات المالّية الدولّية وعلى رأسها 

األخ  من الّ رعرب  الرعرطراء "،كانت الّسياسة المفروضة و،ق ُمعادلة بسيطة ومقيتة .  بتفاصيل وإمكانّيات الّتنفي 
 ."للمؤّسسات المالّية  و،سح المجال لألجانب  ركات وأ،راد

الرّزيرادة ،رو الّضررائرب و،رو أسرعرار الركرهرربراء والرحراجرات : بالّنسبة ألهل البلد اإل،قار والظلم الفراحرع 
األساسّية  ر،ع الّدعم عن المحروقات  االقتطاي من األجور  محاولة الّدولرة الرّترخرفريرا ،رو نرفرقرات الرّرعرايرة 

 ...والبحث عن تقليص دورها ،و الصّحة والتعليم

طمبنتها حول استمررار الرحركرومرة ،رو سرداد الرّديرون ،رو : بالّنسبة للمؤّسسات المالّية الطمبنة واألريحّية 
وقتها  مزيد من االقتراا لتحريل رأس مال المؤّسسات المالّية إلنفاق القروا ،و م اريع الربرنريرة الرّترحرترّيرة 

 ...غير الواجبة  و،و م اريع مفروضة لصالح الّ ركات

إزالة الحواجز الرّتر رريرعرّيرة واإلدارّيرة  برالرّترعرجريرل ،رو : وبالّنسبة لألجانب أ،راداً و ركات ،سُح المجال 
إجراءات تملّل األجانب  بالّتعديل ،و مجلّة المنا،سة  وبتقديم جملة من الحوا،ز تروّ،رر لرهرم الرّربرح األو،رر  ثرّم 

ثّم بالمواصلة ،و م اريع خطررة سرابرقرة لرلرثرورة ...  بمحاولة المماطلة والمغالطة ،و ملّفات الّنهب والتجاوزات
 ...،و ميدان الطاقات المتجّددة لتنعم أوروبا بالطاقة وبالكهرباء ببثمان بخسة

إ اً ال سلطة على ثروات البلد السترجاعها و،ق الحكم ال رعّو  وال إرادة لطر  م كلة تو،ريرر الركرفرايرة  
للّناس ،و أ،رادهم من مسكن وملبس ومبكل و،و مجموعهم من تطبيب وتعليم وأمن مرّجرانرو و،رق مرا ،ررضره 
ال ري  وال بدء ،و إن اء الّصناعة الحقيقّية بما يجعل ،و البلد القدرة على إدارة الرمروارد وترو،ريرر الرحراجريرات 

ة  : والعتاد لألمن والجيع لقوله تعالى وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ   وال تفركريرر ،رو إيرقراف االرترهران  ...َوأَِعدُّ
بتطبيق المعالجات الواجبة ،و إنهاء المديونّية  بل وال حتى مرحراولرة إليرقراف نرزيرف إهردار الرمرال الرعراّم ،رو 

بل واألخطر من كّل  لل تسليم رسرم الّسريراسرات .  م اريع غير إنتاجّية و،و م اريع البنية التحتّية غير الواجبة
 .االقتصادّية للمؤّسسات المالّية الّناهبة

لم يكن بحث الحكومات ،يما ُيهّدد أمن الب د حقيرقرة مرن أّيرة :  و، ل  ريع ،و معالجة المسبلة األمنّية(  9  
جهة كانت  بل كانت ،و أغلب األحيان تسعى لربط االغتيال الّسياسّو واإلرهاب باإلسر م و،رق نسرق الرغررب 

إ  وقع اختزال المسبلة ،و جهة واحدة رغم الحقائق القاطعة برترعرّدد األطرراف مرن مرخرابررات دولرّيرة .  ،و  لل
وعم ئها  ومن توّرط سفارات أجنبّية مع أطراف سياسّية محلّّية و،ق الّتصريحات الرسمّية  ومن قبرا عرلرى 
أجانب وبحوزتهم األسلحة وال خيرة ومن إدخال لألسلحة عبر الموانئ والمطارات ألطراف معلومرة وُمصرّر  
بها ثّم ُتغلق الملّفات ،و نسق مريب  وُتهمل ال هادات القوّية ،و مسبلة اإلرهاب واالغتيال الّسياسّو  وُيرر،را 
،تح تحقيقات طلبها أصحابها و،ق أسباب قوّية  وُيعاد اختزال المسبلة ،و نفس الجهرة بربدلّرة أو برغريرر أدلّرة أو 
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 .حتى ببدلة تحيل ألطراف أخرى

ل ا ،إّنا نؤّكد عدم جّدّية الحكومة ،و حّل المسبلة األمنّية  وتعّمدها إغفال طريق الركر رف عرلرى الرحرقريرقرة   
واّتباعها طريقا أقّل ما ُيقال عنها اختزالّية ُمبّسطة  مّما يجعلها متوّرطة ،و تبخير الحّل الج ري للمسبلة األمرنرّيرة 

 .ولنا ،و ه ا الّصدد محاسبة ومكا فة أمام الّرأي العامّ . ،و تونس

 :ثانيا لألسباب الموجبة الواردة أع ه يدعو الحزب الُمخلصين  

لتجاهلها اإلس م عقيدة أهل الربرلرد وتربسريرسرهرا عرلرى بكّل المقاييس  "  المرحلة الّتبسيسّية" إلع ن ، ل  ( 0 
العلمانية  وإل راف المنّظمات الدولّية الماكرة عليها  ولتعّمد البعد عن الم اكل الحرقريرقرّيرة لرلرّنراس ُمرقرابرل إلرقراء 
الحكومات رسم الّسياسات الكبرى للبلد على عاتق المنّظمات الّدولّية الّتو ال تسعى إالّ لرخردمرة دول االسرترعرمرار 

 .وحيتان المال الّرأسمالّية مقابل صناعة الفقر وسحق الفقراء

ومواصلة اال تغال على القضايا الكبررى الّرترو ُيرراد  الّر،ا العلنو للمسار الّسياسو ومنه االنتخابو (  0 
قضّية ال ريعة ومنها رعاية ال ؤون وتو،ير العيرع الركرريرم :  صرف الّرأي العاّم عنها ب ّتى الوسائل واألساليب

للّناس واسترجاي الثروات ووحدة األّمة  ثّم مسبلة تهميع أصوات الّناس سابقا والحقا بالرتروا،رقرات وبرحركرومرات 
التكنوقراط  ومسبلة العبث ببمن البلد  إيجاد الصناعة الحقيقية لتو،ير حاجات البلد األساسّية وإيجاد القّوة الرّ اتريرة 

 ...من عّدة وعتاد للجيع واألمن  إيقاف نزيف المديونية وإهدار المال العاّم 

إلعر ء ه ه القضايا الكبرى  ُيراد إلغاؤها تماما من البحث ،ض  عن التفكير الجاّد ،يها  ل ا يدعو الحزب  
 بن القضايا المهّمة وعدم االنخراط ،و أّية عملّية تضفو  رعّية على إلغاء المهّم واإلع ء من  بن الترا،ره مرن 

التو ال تجرؤ أبدا على االقتراب من قضايا التغيير الحقيقو ال من قريب وال من بعريرد ومرنرهرا " اإلدارة التنفي ية" 
رواه ) »إنَّ هللا ُييحيّب ميعياليي األميور وأشيرافيهيا وييكيره سيفياسيفيهيا«:  االنتخابات القادمة  يقول رسول هللا 

 (الطبرانو

 :ثالثا نعلن أّنه  

" إيجاد الحكم" ستكون لنا ،رق عمل ميدانية وسنتواصل مع قوى الب د كلها حّتى تصبح قضيتنا جميعا  ( 0 
" الخ ،ة الرا دة على مرنرهراج الرنربرّوة" إلى "  الملل الجبري" أي الخروج من "  اإلدارة التنفي ّية" ال االستمرار ،و 

 .كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

سنقّدم  بإ ن هللا  م ّكرات قوّية ت ر  واقع األزمات والحلرول اآلنرّيرة والرجر رّيرة ،رو أزمرات الرحركرم  ( 0 
واالقتصاد واألمن تستهدف الت خيص والمعالجة على أساس اإلس م العظيم والُمحراسربرة الرقروّيرة عرلرى تضريريرع 

 .الحّكام ،و تونس ألمانة الحكم ورعاية ال ؤون

ثّم سنقوم ببعمال ميدانّية ،يما يتعلّق بالّ بن اليومو والمعي و للّناس  ألّن ما يحدث من ظلم وإجرحراف  ( 4 
ليكي ّ غيادر ليوا  ييوم «:  من طرف الحكومات ،و حّق أهل البلد يرتقو إلى جريمة الرغردر  قرال رسرول هللا 

 (.رواه مسلم) »القيامة ُيرفع ل  بقدر غدره أال وال غادر أعظم غدرا من أمير عاّمة

إ ا توّ،رت العزيمة الصرادقرة والرعرمرل  ببّن ه ا الّزمان هو زمن األّمة ال زمن الغربونطمئن الّرأي العاّم  
الجاّد والتوّكل على هللا سبحانه وتعالى  كما أّن بينهم حزب التحرير سيبقى دائما رائدا ال يك ب أهله  عرازمراً ال 

وسيظّل الحزب صّدا ،و وجره الرغررب وخرطرطره .  يثنيه  وء لمواصلة اال تغال على القضايا الكبرى والحقيقّية
إلقرامرة الرخر ،رة الررا ردة و،و وجه الحكومات والّسياسّيين العابثين وآخ ا ببيدي المخلصين من األّمة اإلس مّية 

والسترجاي السلطة الحقيقية بيرد الرّنراس ،رو اخرتريرار " بالّسيادة لل ري"للتمكين لإلس م الثانية على منهاج الّنبّوة 
،ريركرون ينّف  الّ ري ويرعى  رؤون أهرل الربرلرد ال  رؤون الرُمرسرترعرمرريرن يختاره الّناس "  خليفة: " حاكم مخلص

،ُيبّدلنرا هللا مرن برعرد  "األمان ببمان اإلس م والُمسلمين"وليتحّقق أمن الب د وأمان العباد ،يكون  "السلطان لألّمة"
 .خو،نا أمنا

  َالَِّذين ُ الَِحاتِ  َوَعَد هللاَّ ُهم فِي األَْرِض   َمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم  َلَيْسَتْخلَِفنَّ

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم أَْمًناالَِّذي اْرَتَ   َلُهْم  َوَلُيَمْكَننَّ َلُهْم ِديَنُهمُ  َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر  َوَلُيَبْدَلنَّ

  َبْعَد َذلَِك َفأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسقُونَ 
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 بيان صحفي

 الفي انات المدمرة في باكستان
 الحكام الديمقراطيون والسياسيون يفشلون في حماية باكستان من الفي انات

 (مترجم)

لقد ، ل الحكام الديمقراطيون ،و اتخا  تدابير ضرورية من أجل حماية باكستان و عبها من الرفريرضرانرات   
إن حرزب !  المدمرة  ويلقون باللوم على دائرة األرصاد الجوية  ويّدعون أن الدائرة لرم ترتروقرع حردوث الركرارثرة

هل هم غير مدركين لحقيقة أن براكسرتران واجرهرت :  التحرير يسبل هؤالء الحكام ال ين يّدعون أنهم ممثلو ال عب
م األكربرر ،رو تراريرخ 0202مس بلى إنهم على علم  ،رقرد كرانرت ،ريرضرانرات عرام 0202ث ثة ،يضانات من  عام 

وهل هؤالء الحكام الديمقراطيون يجهلون أيضا أن باكستان تصّدرت خ ل السنوات الث ث الرمراضريرة .  باكستان
قائمة مؤ ر مخاطر المناخ العالموس لو كان هؤالء الحكام يهتمون حقا للصعوبات التو يواجههرا الرنراس وكرانروا 
على قدر المسئولية لقاموا بواجبهم ،و ت ليل تلل الصعوبات أمام  عوبهم  ومع  لل يّدعون لير  ونرهرارا بربنرهرم 

 !يمثلون الناس ويعملون على رعايتهم

لقد د،ن هؤالء الحكام الديمقراطيون تقرير لجنة الفيضانات ال ي قدمته للمحكمة العليا ،رو براكسرتران عرام  
حيث أ ار التقرير إلى مقترحات أوصت بها اللجنة من أجل حرمرايرة براكسرتران مرن .  م  بدال من العمل به0202

سواء أكانت حكومة حزب ال عب الباكستانرو   -إال أن الحكومات الديمقراطية المتعاقبة .  الفيضانات ،و المستقبل
كما أن الحكام الديمقراطيين لم يستخدموا المليارات الترو .  لم تبخ  بتلل المقترحات  -أم حزب الرابطة اإلس مية 

جمعوها من الناس من أموال الضرائب ،و بناء  بكات الصرف الصحو أو تصريف مياه األمرطرار إلخرراجرهرا 
من المدن الرئيسية ،و باكستان  وبدال من  لل استخدموها لبناء نظام حرا،ر ت الرمرتررو الرمركرلرفرة؛ ألّن ال أحرد 
يستطيع رؤية  بكات الصرف الصحو تحت األرا  لكن الجميع يستطيعون رؤيرة الرحرا،ر ت ب ركرل يرومرو  

 .وغايتهم من مثل ه ه الم اريع المكلفة هو دعم حم تهم االنتخابية

إّن الديمقراطية ال يمكنها إنتاج سياسيين ي للون الصعوبات أمام الناس وير،عون العرنرت والرمر رقرة عرنرهرم  
باعتبار أنهم من أولى أولوياتهم  ،حتى ،و أمريكا التو تّدعو ببنها أم الديمقراطية وحرقروق اإلنسران ،رإن الرنراس 

م  خرلرص ترحرقريرق أجرراه الركرونرغررس إلرى أن 0222يعانون من الكوارث الطبيعية  ،بعد إعصار كاترينا عام 
لم تكن لديهما القدرة العملية المترطرورة "   والصليب األحمر ( وكالة إدارة الطوارئ االتحادية) الحكومة الفيدرالية 

وقد وضع التحقيق اللوم على جمريرع ".  الكا،ية لتقديم الدعم الكامل لألعداد الهائلة من الضحايا على ساحل الخليج
 .المستويات الحكومية  االتحادية  والوالئية والمحلية

إن السياسة ،و اإلس م هو رعاية  ئون األمة  ل لل ،إن تقصير الحاكم ،و رعاية  ئون األمرة يرعررضره  
لرو أن برغرلرة عرثررت ،رو أرا : " للحساب العسير يوم القيامة  وله ا السبب قال الفاروق عمر رضو هللا عرنره
 ."العراق  لخ يت أن يسبلنو هللا سبحانه وتعالى  لِم لم تسِو لها الطريق يا عمر

يجب على أهل باكستان أن يدركوا ببن الحكام الديمقراطيين أو الدكتاتوريين ال يعتبرون أنفسهم مسئولريرن  
إن نظام حكم الخ ،ة هو وحده ال ي ،يره الرخرلريرفرة يرخر رى أن .  أمام  عوبهم أو أمام خالقهم  هللا سبحانه وتعالى

يسبله هللا سبحانه وتعالى إن هو قّصر ،و رعاية  ئون الناس  كما أنه عرضة لمحاسبة النراس لره  قرال رسرول 

ةَ «:  هللا  ُ َعَلْيِ  اْلَجنَّ َم هللاَّ ًة ِمْن اْلُمْسلِِميَن َفَيُموُت َوُهَو َغاألٌّ َلُهْم إاِلَّ َحرَّ  .رواه البخاري »َما ِمْن َوا   َيلِي َرِعيَّ

يجب على أهل باكستان أن ير،ضوا ك ً من الديمقراطية والديكتاتورية  ويعملوا مع حزب الرترحرريرر ،رو  
  .سعيه إلقامة الخ ،ة  ،بالخ ،ة وحدها ُت لّل الصعاب أمام الناس  وقبل  لل وبعده ننال رضا هللا وأجره
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 المكتب اإلعالمي

 والية باكستان
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 بيان صحفي 

 في اليمن األمر تحت السيطرة حيا ال رب يدير الصراع وقرار الحرب بيده

  

يعيع أهل اليمن ،و ه ه األيام ،و توتر  ديد وخاصة الساكنون ،و العاصمة صنعاء خو،ا من أن ترقرري  
وحلفاؤهم من القوى السياسية براالعرترصرامرات والرمرسريررات  ( أنصار هللا) الحرب أجراسها  حيث يقوم الحوثيون 

ونصب المخيمات على مداخل العاصمة صنعاء و،و األماكن الررئريرسريرة كرالروزارات والرمرؤسرسرات وغريررهرا  
  مما يجعل البرعرا !! مهددين الدولة والقوى المتحالفة معها ،و حال عدم االستجابة لمطالبهم بالخيارات األخرى
( برريرطرانريرا وأمرريركرا) يتوقع الحرب جراء تلل التصريحات متجاه  الموقف الدولو للمتصارعين على الريرمرن 

اللتين تتصارعان على المصالح ،و اليمن حيث تقوم بعا الدول العميلة كالسعودية وإيران بترحرقريرق مرا يرريرده 
 .أسيادهما وتصبح األطراف المتصارعة ،و اليمن مجرد أداة بيد الغرب يوجهها بل يجرها حيث ي اء

لقد قررت أمريكا وبريطانيا الم اركة السياسية وتقاسم المصالح ،و اليمن ولم تكن الرحرروب الرترو ترقروم  
هنا وهنال ،و أرا اليمن والتصعيد من بعا األطراف المتصارعة إال لتنفي  ه ا التقاسم والم اركرة  أمرا أن 
تستبصل دولة نفو  دولة أخرى من ه ه الدول الكبررى عرن طرريرق هر ه الرحرروب ،رلرم يركرن هر ا ،رو أعرمرال 
وتصريحات ه ه الدول وسفرائها الظاهرة اآلن خاصة وأن بريطانيا تساير أمريكا وقد جربت أمريكا الحرب ،و 
اليمن من خ ل دعمها ل نفصال سابقا ،لم تفلح  كل  لل ال من أجل أهل اليمن بل من أجل موقع اليمن وأهميتره 

التو صر  بها الرئيس هادي على أنها  رط للحوثييرن (  مقايضة صنعاء بدم ق) بالنسبة لمصالحهم  وما عبارة 
للتخفيف عليه إال من ه ا القبيل  ،قرارات الحروب ليست بيد األطراف المتصارعة ،و اليمن وإنما (  أنصار هللا) 

هو بيد من يمولون تلل الحروب من دول المنطقة خدمة للدول الكبرى المتصارعة  وقد قرلرنرا ،رو بريران سرابرق 
ثم إ ا اترفرق ) ال مرحباً بمجلس األمن وال تفرحنا عقوباته :  تعليقا على بيان مجلس األمن ب بن اليمن تحت عنوان

على مصالحة و راكة ،و اليمن ،هيهات للخادم أن يخالرف أمرر سريرده  ،ر  (  اإلنجلو أمريكو) أطراف الصراي 
يغتر به ه األنظمة إال من كان تفكيره من جنس العبيد ألنه ال يستطيع أن يحقق مصالحه بنفسه وأنى له والممول 

،زيارة أوباما للسعودية ليست ،قط من أجل العرراق ودم رق ،رو الروقرت الر ي لرم يرلرترفرت (.  من يملل تصر،اته
حيث إنها موكلة أمر  لل إليران الترو ترخردم م رروعرهرا ،رو !!(  الموت ألمريكا)لصنعاء التو تهددها صرخات 

 !!!المنطقة ومنها اليمن  ،لم الخوفس

وها هو األمور تسير نحو الحلحلة كما يريد الغرب ال كما يريد ال عب بل أيضا بما يغضب هللا سبحرانره   
حيث بدل أن تنادي تلل القوى السياسية بتطبيق  ري هللا وإع ء كلمته وإقامة دولة را دة علرى مرنرهراج الرنربروة 
نراهم يقدسون صنم مخرجات الحوار ال ي ،صله وأداره الغرب بمقياس المنفعة ،و ظل عقيدته ،صل الدين عن 
الحياة القائمة على الحل الوسط  ليبعد ما تبقى من دين اإلس م ،و حياة أهل اليمن  إن النرضرال مرن أجرل إزالرة 

  أو من أجل إسقاط حكومة لتحل محلها حكومة أخرى لهو كفا  رخريرص إن لرم يرتروج برالرحركرم !! جرعة مؤقتاً 
باإلس م وإقامة دولته ،ما بالل حين يتوج ه ا الكفا  بتقديس مخرجات الحوار ال ي رعاه الغرب وال ي يصررخ 
هؤالء بمعاداته وين دون دولة مدنية جمهورية ديمقراطية تزيد من معاناة الناس وتنهب ثرواتهم حريرث الرجررائرم 

 .نابعة أص  من مفاهيم الدولة المدنية الخبيثة وقوانينها لو كانوا يعلمون

إننا ندعوكم للتغيير الحقيقو ال ي يرضو هللا سبحانه  ،فيه سعادتكم ور،عرتركرم وصرون   :يا أهلنا في اليمن 
كرامتكم وحفظ دمائكم وأعراضكم وأموالكم  نستبنف به حياة إس مية صا،ية نقية ،و ظرل خر ،رة را ردة عرلرى 

  .منهاج النبوة وهللا معكم ولن يتركم أعمالكم
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22الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 بيان صحفي

 !قيادية تونسية تحرا صفحات من القر ن الكريم، أال قاتلها هللا

  

  خرديرجرة برن »نداء تونس«م خبر قيام قيادية تونسية ،و حزب 020914102تناقلت وكاالت األنباء بتاريخ  

ون ررت برن .  عباد  بحرق صفحات من القرآن الكريم بسيجارة من داخل مسكنها ،و العاصمة الرفررنسريرة براريرس

 .  وهو تحرق صفحات من القرآن الكريم بعد أن مّزقتها»،يس بول«عباد صوراً على صفحتها ،و 

.. بغياب دولة اإلس م التو تحمو البيضة ،إن الهجمة على اإلسر م لرم ترتروقرف بركرل األسرالريرب والروسرائرل 

وسادت مفاهيم المبدأ الرأسمالو العلمانو  وكان من ضمنها مفهوم الحريات ال ي يخضع للتناقا حسب المصرالرح 

،رالرلربراس .  واألهواء  ،إن توا،قت مع مخططاتهم ،هو مقبولة وال اعتراا عليها لكن إن تعارضت ،ر  مركران لرهرا

ال رعو مث  ،و العديد من دول الغرب ال يندرج تحت لواء الحرية ال خصية للفرد  لركرن ال ضريرر ،رو الرترهرجرم 

وكان لفرنسا قصب السبق ،و ه ا  ،هو تمنع لبس الحجاب وتمنع الطالبات المحجربرات مرن .  المتكرر على اإلس م

دخول المدارس والجامعات  لكنها ال تعقب ولو بكلمة على حرق المصحف ال ريف أو  تم نبو الرحمة صلى هللا 

 !عليه وسلم على أرضها وتعتبره حرية  خصية

ال ي دخلت ترونرس ،رو "  بورقيبة" وبغياب اإلس م وتقسيم الب د إلى دوي ت ووجود صنائع االستعمار مثل  

عهده موجة عارمة من التغيير والتزييف والعبث بمقدرات األمة واالسرترهرترار برال رريرعرة اإلسر مريرة برل ونربر هرا 

ومحاربتها بكل وسيلة  وسادت العلمانية عقول العديد من المسلمين وظنوا أنهم بحقدهم على اإلس م واسرترهرزائرهرم 

نرداء "وجاءت الثورة التو أ،رزت أحزابا عديدة من ضمنها حرزب .  به أو برموزه ترضى عنهم اليهود والنصارى

ه ا الحزب العلمانو ال ي تنتمو له ه ه المرأة الحاقدة وهو يعد أبرز منا،س لحركة النهضة اإلس مية التو "  تونس

ال ي قدم زعيمه السبسو أوراق " حزب نداء تونس"وصلت لسدة الحكم ولكنه لم يكن إال وجها آخر للنظام السابق  

 .نو،مبر المقبل1ت رين الثانو 04تر حه ل نتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها ،و تونس يوم 

انظروا حال تونس بعد غياب دولة اإلس م  ،بعد أن كانت معق  لحرمرايرة :  فيا أه  تونس رجالها وحرائرها 

اإلس م والمسلمين أصبحت ميدانا للغرب وأ،كارهم  وبعد أن كانت منارة للعلم ومنبعا للعلرمراء أصربرحرت مصردرا 

،ما ا تنتظرون أن يحصل أكثر ممرا يرحرصرل والركرل يرقرف !  للعلمانيين المنف ين لخطط الغرب الخبيثة ضد اإلس م

! ما ا بعد حرق قرآنكم وكتابكم ودستوركم من قبل واحدة من جلردتركرم!  متفرجا صامتا بل ومنهم المتخا ل والمتآمر

يرا أهرل  !ير،ضونه  رعة ومنهاجا ودستورا  ،ما ا أنتم ،اعلون يا أحفاد عقبة بن نرا،رعس - ومعها حزبها  -هو به ا 

تونس بلد اإلس م العظيم ال ي تم ،تحه ،و عهد الخليفة عثمان بن عفان  وأصبح منطلقاً لجيروع اإلسر م ومرنربرعراً 

هل ستسمحون لمثل هؤالء المارقين أو من يسركرت عرنرهرم ..  علمياً رئيساً بعد إن اء مدينة القيروان وجامع الزيتونة

 !أن يصلوا لسدة الحكم  أو أن يكون لهم سلطة على رقاب المسلمين

اعلموا أهلنا أنه لن ينصلح حالنا إال بتحكيم ه ا القرآن وأحكامه و ريعته  وأنه لن يقتص من تلل العلمرانريرة  

الحاقدة وأمثالها من الزنادقة والكا،رين والمارقين إال دولة الخ ،ة التو ستقطع دابرهم وتستبصل  ب،ة من يساندهم 

الِِميَن ِمْن أَنَصار   .ويدعمهم     َوَما لِلظَّ
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24الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 بيان صحفي

 أستراليا تتبع الواليات المتحدة في غزوها الظالم للعراا

 ( مترجم)

 

الحكومة األسترالية البارحة عن  روعها ،و اإلعداد إلرسال القوة العسكرية األسترالريرة  والرترو  أعلنت 

جندي ،و مسعاها للم اركة ،و الغزو ال ي تقروده الرواليرات الرمرترحردة  522تضم عدداً من الطائرات المقاتلة و

ويبتو ه ا القرار ال ي كان متوقعاً ،و أعقاب حملة دعائية مدبررة لرلرخرطرر الرمرزعروم .  ضد العراق مرًة أخرى

 ".التبهب األمنو للهجمات اإلرهابية المحتملة"على أستراليا من تنظيم الدولة وبعد الزيادة الُمسيسة لمستوى 

 :أستراليا على ما يلو1 و،و ه ا الصدد  يؤكد حزب التحرير 

نحن ندين ب دة ه ا الفصل الجديد من العدوان الغربو على العالم اإلس مو  ومن ضمرنرهرا م راركرة .  0 

حيث يتّم استغ ل التهديد المزعوم لتنظريرم الردولرة  .  أستراليا ،و الغزو الظالم وغير المبرر ألراضو المسلمين

حيث تتحرل القوى الغربية إل براي .  وال ي يرّوجون له  بنفس النمط التقليدي ل ستعمار الجديد  لتبرير التدخل

 هوتها من الحرب ،و كل مرة وتحقيق مكاسب اقتصادية  وال ريعة دوماً هو التهديد المفترا وال ي يررتردي 

 .حلّة جديدة ،و كل مّرة

وأثناء قري رئيس الوزراء لطبول الحرب  أخ  يركرثرف سريراسرتره الردعرائريرة بربسرلروب أكرثرر خرداعراً .  0 

الر ي يرمركرن "  اإلنسرانرو"   ،و حين أن العمل الوحيد " مهمة إنسانية" وتضلي ً  حيث يحاول تصوير الغزو ببنه 

". تحالرف دولرو" ويصّور الغزو ك لل بمكر كبنه .  لطائرات سوبر هورنيت القيام به هو قتل الب ر  دون تمييز

وقرد جرمرعرت .  بينما الواقع  أّنها حرب أمريكية بامتياز من أجل المصالح السريراسريرة واالقرترصراديرة األمرريركريرة

وال يرمرلرل أي .  الواليات المتحدة ل لل حلفاءها والدول الدمى التو تدور ،و ،لكها  ،ليس هنال أي تحالف دولو

،هم كالعبيد لسيردترهرم . نظام عربو م ارل ،و التحالف االستق ل السياسو أو اإلرادة ليقول ال للواليات المتحدة

 .الواليات المتحدة التو يعتمدون عليها مالياً وسياسياً 

وسيكون من الغباء بمكان االعتقاد ببن عصابة من دعاة الحررب  مرثرل أوبرامرا وكرامريررون وأبروت  .  4 

إّن العالم لم ي هرد أسروأ ".  اإلرهاب" وغيرهم من الطغاة  مثل الملل عبد هللا والسيسو  اجتمعوا سويًة لمكا،حة 

وبالمرثرل  .  إرهاباً ،و اآلونة األخيرة من ال ي يتعرا له العراق وأ،غانستان على يد الواليات المتحدة وحلفائها

،رهرل يرمركرن أن نصردق اآلن أن .  ،إنه من الصعب أن تجد أنظمة قمعية أكثر من تلل التو ،و ال رق األوسرط

 هؤالء المجرمين يتحركون إلنقا  العالمس

إّنره هرو الرنرظرام نرفرسره .  تبرير ه ا التدخل على أساس أّنه طلب من الحكومة العراقية هو جّد سخيف.  9 

ال ي عينته الواليات المتحدة  على الرغم من التغييرات التجميلية األخيرة  وال ي ،را ،رضراً عرلرى الرعرراق 

إّنه هو النظام نفسه ال ي حكم العراق لسرنروات  و،رقراً ألوامرر الرواليرات الرمرترحردة  .  بالقوة بعد الغزو الماضو

وال ي أ عل العنف الطائفو الوح و ،و العراق وأ كى ناره طوال السنين الماضية  والترو أدت مربرا ررة إلرى 
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27الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

صعود جماعات مثل تنظيم القاعدة ،و العراق وتنظيم الدولة  ،كيف نعتقد اآلن أن هر ا الرنرظرام سروف يرقراترل 

 ويدا،ع إلنقا   عب العراقس

نفسه ال ي كان يرّوج للرحررب "  التحالف" لقد استمّر العدوان الغربو األخير على العراق  وال ي  نه .  2 

إّنها حرب تسببت بمقتل أكرثرر .  السريعة والخاطفة  أكثر من عقد من الزمن  وغادر العراق بعد أن دمره تماماً 

إّن كثيرراً مرن أطرفرال الرعرراق .  من نصف مليون  خص  معظمهم من األبرياء  من الرجال والنساء واألطفال

وقرد غرادر الربر د .  يولدون بت وهات لحّد اللحظة بسبب األسلحة الكيماوية التو استخدمتها الرواليرات الرمرترحردة

تلل الحرب التو خلّفت وراءها اآلالف من قتلى القوات الغربريرة والرعرديرد مرن .  ليحكمها أمراء الحرب الطائفية

،كيف يمكن ألولئل ال ين تسببوا ،و كل ه ا أن يرقردمروا أي  روء إيرجرابرو برغرزو . حاالت االكتئاب واالنتحار

 العراق مرة أخرىس

اإلرهرابريريرن " إّن ترويج رئيس الوزراء أّن .  هو السياسة الخارجية الغربية'  لإلرهاب' السبب الحقيقو .  5 

إّن الصرلرة .  هو محا هراء"  يرغبون ،و إلحاق األ ى بنا  ليس بسبب أي  وء قمنا به  ولكن بسبب من نحن

وعلى ه ا المنوال  ،رإن .  بين العنف الغربو خارج الحدود والعنف االنتقامو ضد الغرب واضح تمام الوضو 

،إ ا كانت العدائية مروّجرهرة ضرّد الرمرجرترمرعرات .  ه ا الغزو سيجعل األمور أكثر سوءاً  تماماً كما حدث من قبل

  كما ي ير رئيس الوزراء  ،التهديد اإلرهابو للبرازيل أو نيوزيرلرنردا مرثر ً يرجرب أن " المتسامحة" الديمقراطية 

 .لكّن الواضح  أنه ليس ك لل. يكون  اته للواليات المتحدة أو أستراليا

ال يسعنا هنا إال أن نثنو على الجالية المسلمة لوقو،ها ضد ه ا العدوان  وندعو المنظمات والنا طين .  2 

كما ندعو المجتمع ،و أستراليا للوقوف ضد ه ا الرعردوان  حريرث .  للتعبير عن معارضتهم بوضو  وباستمرار

،القادة السياسيون ،و ه ا الربرلرد  برغرا الرنرظرر عرن األحرزاب الرترو .  إّن الساسة ،و أستراليا يستغلون الجميع

ين طون من خ لها  يخدمون النخبة من ال ركات ورؤوس األموال على حساب الط ب والمتقاعدين واألسرر 

وجميع أولئل ال ين يكا،حون من أجل رزقهم ،و أستراليا  ،  يهّمهم مصلحة ال عب عنردمرا يرزيردون مسرتروى 

 .الكراهية ضّد أستراليا باعتدائهم على  عوب بعيدة آالف الكيلومترات عن الوطن

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في أستراليا
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21الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 بيان صحفي

  !من المسؤو  عن الجريمة الشنيعة  د أطفا  ثورة الشام بلقاح الحصبة؟

  

طفر ً مرن أطرفرال مرحرا،رظرة  92م  حصلت جريمة نكراء كان ضحيتها أكثر من 0209124105بتاريخ  

إدلب بسبب إعطائهم لقاحاً كان من المفترا أن يكون ضد مرا الحصبة  ولكنه كان سماً قات ً أودى برحريراة 

إنها جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل الجرائم اليومو ال ي يعانو منه أهلنا ،و ال ام  وكربنره ...  هؤالء األطفال

،رمرن !.  ال يكفيهم ما هو ،يهم  إنه االستهتار وقلة االعتبار إلنسانية الناس ،و سوريا  وخراصرة مرنرهرم األطرفرال

 المسؤول عن ه ه الجريمة النكراءس ومن هو ال ي سيحاِسب عليهاس

وزارة " ال ين يقدمون الموت مجاناً ألطفالنا ،و سوريا  برالرترنرسريرق مرع "  أصدقاء ال عب السوري" إنهم  

  تلل الحكومة التو ال تعرف من الرعاية إال التعامل مع أعداء الثورة من الغررب " الصحة ،و الحكومة المؤقتة

الرأسمالو الكا،ر ال ي هو سبب كل مآسينا  وبيع الثورة له  ومساعدته ،و تنفي  خرطرتره ،رو الرقرضراء عرلريرهرا  

أما عن المحاسبة  ،إننا بانتظار كرلرمرات جرو،راء تربسرف برالرغ األسرف لرمرا .  والتآمر على المخلصين من أبنائها

 !حدث  ثم تطوى ه ه الصفحة لتفتح صفحة جديدة على مبساة جديدة

َمت ألطرفرالرنرا عرلرى أنرهرا  : أيها المسلمون المجاهدون المخلصون في أرض الشام  ه ه اللقاحات التو قُدِّ

عن طريق منظماتهم  وعن طريق الحكومة المؤقتة  ،كانت السرم "  أصدقاء ال عب السوري" دواء ممن يسمون 

أليس أخطر منهرا ترلرل الرحرلرول !!  ال ي حمل لهم الموت ،زري الحزن واأللم والحسرة ،و قلوب أهلهم وقلوبناس

أليس !!  التو يحاول الغرب الكا،ر وأ نابه ،رضها على ثورتنا المباركة كو يقضو عليها ويفرا إرادته عليناس

ألن يكون أخرطرر !!  المال السياسو ال ي يتحكم بجبهاتنا ويزري الفرقة واالقتتال ،يما بيننا هو أدهى وأمرَّ منهاس

منها ما ستوقعه غارات التحالف الغربو ال ي تقوده زعيمة ال ر ،و العالم أمريكا من قتلى  ليس ،رو صرفروف 

إنه كتاب المرآسرو والرمروت يرفرترح الرغررب ... أطفالنا ،حسب  بل وأمهاتهم وآبائهم وكل الب ر وال جر والحجر

 !علينا صفحاته بصوره وأ كاله المبساوية التو ال تكاد تنتهو

إن جرريرمرة قرترل األطرفرال وغريررهرا مرن  : أيها المسلمون أيها المجاهدون المخلصون في أرض الشام  

الجرائم التو نعي ها كل يوم لن تنتهو إال إ ا قطعنا حبائل الغرب الكا،ر وأ ياله وأدواته  واعتصمنا برحربرل هللا 

 : قرال ترعرالرى.  ،قد أخبرنا هللا سبحانه وتعالى أن النصر بيده وحده عز وجل وليس بيد الغرب وأزالمه.  وحده

ِ اْلعَ  ْصُر إاِلَّ ِمْن ِعْنِد هللاَّ ُ إاِلَّ ُبْشَرى لَُكْم َولَِتْطَمئِنَّ قُلُوُبُكْم بِِ  َوَما النَّ
ومرن أصردق مرن  يِز اْلَحِكيييمِ زِ َوَما َجَعلَُ  هللاَّ

 !هللا قي ًس

وإن النصر لن يتحقق لنا إال بإخ صنا   وتوكلنا على هللا والعمل بما يرضو هللا لرنرعريرد الرخر ،رة عرلرى  

 َوَييْوَميئِيذ  َييْفيَرُح اْليُميْؤِميُنيوَن  : خ ،ة الرعاية والعدل  قال تعالرى منهاج النبوة التو ب ر بها رسول هللا 

ِحيمُ  ِ َيْنُصُر َمْن َيَشاُ  َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ  .   بَِنْصِر هللاَّ

 1741/214: رقم اإلصدار             م2117/14/14هـ               1741من ذي القعدة  22

 المكتب اإلعالمي

 والية سوريا
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22الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطا  بن خلي  أبو الرشتة أمير حزب التحرير)

 "(فقهي"عل  أسئلة رواد صفحت  عل  الفيسبوك 

 الص ائر والكبائر: جواب سؤا  حو 

 إلى أبو عبد هللا خلف

 :السؤا  

 الس م عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ويدخل الرنرار مرن  راء هللا "   95ص  0 يخنا الفاضل  عندي سؤال حول عبارة وردت ،و كتاب ال خصية ج

ما المقصود بصغائرهرمس ".  تعالى من المسلمين ال ين رجحت كبائرهم وسيئاتهم على صغائرهم وعلى حسناتهم

ولما ا وضعت مع الحسنات إ ا كان معناها صغائر ال نوبس للعلم أنا لسرت مرن أعضراء الرحرزب لرعردم عرمرل 

 .الحزب ،و منطقتنا

 :الجواب  

 ...وعليكم الس م ورحمة هللا وبركاته 

 :،مث ً ... الصغائر هو ال نوب التو عليها عقوبة مخففة  والكبائر هو ال نوب التو عليها عقوبة م ددة 

تعال أعطل  يئا ،و يدي  ،لما جاء الولد لم يكن  وء ،رو يردل لرترعرطريره :  ولكن لو قلت البنل...  الك ب حرام

إياه  ،إنل تكون ك بت  وه ه معصية ولكن أثرها خفيف  ،هو من الصغائر  أخرج أحمد َعْن أَِبو ُهَرْيَرَة  َعرْن 

 ِ ُه َقالَ  َرُسوِل هللاَّ ولركرن لرو أرسرلرل قرائرد الرجريرع  »َتَعا َ َهاَك، ُثمَّ لَْم ُيْعِطِ  َفِهَي َكيْذَبيةٌ :  َمْن َقا َ لَِصبِي  « : أَنَّ

لتستطلع العدو وراء الجبل  ،بتيت تقول له ليس وراء الجبل عدو  وكان العدو ،ع  وراء الجبرل  ،رإنرل تركرون 

 .وهك ا... ك بت وهو معصية  ولكن أثرها كبير وإثمها عظيم وعقوبتها كبيرة  ،هو تعد من الكبائر

أما لما ا ُوضعت صغائر ال نوب مع الحسنات  ،هو لم توضع معها بمرعرنرى أنرهرا والرحرسرنرات ،رو كرفرة  

واحدة  بل ه ا أسلوب ،و العربية وهو أسلوب المقابلة  ،ت كر صنفين وتتبعهما بصنفين بحيث يركرون الصرنرف 

اُكْم لََعلَى ُهًدى  الثالث يقابل الصنف األول  والصنف الرابع يقابل الصنف الثانو  ،مث ً يقول سبحانه ا أَْو إِيَّ َوإِنَّ

ا : وتكون هك ا أَْو ،ِو َضَ ٍل ُمِبينٍ  اُكمْ   لََعلَى ُهًدى تقابل َوإِنَّ   وال ترعرنرو ،ِو َضَ ٍل ُمِبريرنٍ  تقابل إِيَّ

اُكمْ  أن ا أَْو إِيَّ مت ابهان ،و كفة واحدة  بل كما قلنرا  ُهًدى أَْو ،ِو َضَ ٍل ُمِبينٍ مت ابهان ،و كفة واحدة و َوإِنَّ

رجرحرت كربرائررهرم " وهك ا يكون المعنى ببسلوب المرقرابرلرة لرلرجرمرلرة ...  األول يقابل الثالث والثانو يقابل الرابع

ورجحت سيئراترهرم عرلرى ...  رجحت كبائرهم على صغائرهم:   هو..."وسيئاتهم على صغائرهم وعلى حسناتهم

" عرلرى" حسناتهم  وليست صغائرهم وحسناتهم ،و كفة واحدة مت ابهتين  وتبكيداً ل لل ،قد تكرر حررف الرجرر 

عرلرى : " ،ريرقرول"  واو" قبل الصغائر وقبل الحسنات ليبين أنهما صنفان مختلفان  ،رلرم يركرترف برحررف الرعرطرف 

 "على صغائرهم وعلى حسناتهم"  بل إزالة ل لتباس قال "صغائرهم وحسناتهم

  ،رإن أحربربرت " للعلم أنا لست من أعضاء الحزب لعدم عمل الحزب ،و منطقتنا" أما ما ختمت به سؤالل  

و،و الخرترام  أقررئرل السر م وأدعرو لرل ...  أن تحمل ه ا الخير ال ي ندعو إليه  ،يمكننا أن نساعدل إن أحببت

 . بخير

  

 أخوكم عطا  بن خلي  أبو الرشتة
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24الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 حزب التحرير األجهزة األمنية تمنع الحجا  من السفر عل  :دنيا الوطن 

 خلفية الرأي السياسي 

 

 

 

 

 م 0209124102

 

اعتبر حزب التحرير ،و بيان صحفو تدخل األجهزة األمنية ،و الحجيج على المعابر ومنعهم من السفرر  

عل خلفية الرأي السياسو هو خطوة وقحة وخطرة على أهل ،لسطين وصمودهم وتمسكرهرم بربرضرهرم ورأيرهرم 

 .السياسو المناها ل حت ل

  

واعتبر  لل عربدة على أهل ،لسطين تزيد من معاناتهم تماما كما يريرد االحرتر ل مرن أجرل ترهرجريررهرم  

 .وإخضاعهم إلم ءات االحت ل اإلجرامية

  

بإرجراي الرحراج مرهرنرد "  الجسر" وقال الحزب إن أجهزة السلطة األمنية أقدمت صبا  اليوم على المعابر  

السباتين وحجز جواز سفره  وطلبوا منه مراجعة جهاز األمن الوقائو ،و بيت لحم  ال ي ر،ا بدوره إعطراء 

جواز السفر لمهند والسما  له بالسفر ب كل تعسفو وغير قانونو  بالرغم من أن مهند أبرز لهم أوراقا رسمريرة 

 من النيابة العامة ،و بيت لحم تثبت أنه غير مطلوب على  مة أية قضية ويسمح له بالسفر للحج 

  

وأضاف إن ه ا التصرف مستهجن ووقح ومخالف لقوانين السلطة التو ترتر ردق برهرا  وهرو تصررف ال  

يقوم به إال االحت ل وأجهزته األمنية التو دأبت على إرجاي الحجاج وغيرهم من المعابر من أجل إخضراعرهرم 

 .وابتزاز المواقف السياسية الخيانية منهم

  

لن نكتفو به ا البيان الصحفو بل سنتربرعره أعرمراال أخررى " و دد الحزب على عدم االكتفاء بالبيان وقال  

 . حسب تعبيره". لتعلم السلطة وأجهزتها األمنية أن الصد عن بيت هللا الحرام لن يمر مرور الكرام
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28الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعاليات حزب التحرير

 
 برمجيات المكتب المركزي للهواتف النقالة 

يسر المكتب اإلع مو المركزي لحزب التحرير أن يقدم للمتابعين وزوار صفحات المكتب المركزي من 

 . الدعوية التو تم إنزالها للهواتف النقالة( البرمجيات)خ ل ه ه الصفحة آخر التطبيقات 

 

  

 

 

 

 

  

 :وهو نسخة محدثة لإلصدار األو  ويت من ما يلي مجلة الوعي لتطبيا اإلصدار الثاني

 (تحديا اإلصدارات)إنزا  المجالت الجديدة  -1 

 اختيار اإلصدار المناسب للتصفح -2 

 عرض موا يع المجلة عل  شك  قائمة -4 

 عرض المو وع عل  شك  نص -7 

 إمكانية اختيار نص معين والمشاركة ب  لمجموعة واسعة من الوسائط االجتماعية -1 
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24الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعاليات حزب التحرير

 

تونس العاصرمرة  سروسرة  صرفراقرس  الروطرن ) تونس ،و مناطق مختلفة من الب د 1  نظم حزب التحرير  

" استثمر ،و تونس الديمقراطية الرنرا رئرة" وقفات رمزية احتجاجا على مؤتمر ...(  القبلو  المنستير  قبلو  قابس

مرؤترمرر اسرترثرمرر ،رو "   "االستثمار األجنبو أداة إل، س الب د وإ،قار العباد: "حيث ر،ع المتظاهرون  عارات

مرؤترمرر "   " ظاهره ،يه الرحرمرة وبراطرنره مرن قربرلره الرعر اب:  مؤتمر االستثمار"  "مزاد علنو لبيع البلد: تونس

كما ألقيت ،و الوقفات كلمات تبين خطورة ه ا الرمرؤترمرر عرلرى الربر د ".  خوصصة ما تبقى من األم ل العامة

والعباد نهبا واستغ ال للثروة الب رية والباطنية  كما وّضحت أن االستثمار األجنبو هو أداة االسرترعرمرار الرترو 

 م 0209سبتمبر 1أيلول -هـ 0942 و القعدة  يعتمدها الغرب إلحكام السيطرة على البلد وإخضاعه لتبعية مقيتة 

 تونس ينظم وقفات احتجا / حزب التحرير 

 " استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة"رف اً لمؤتمر 

 "مكافحة اإلرهاب حجة واهية إلجهاض ثورة الشام"كلمة بعنوان : والية سوريا

ألقاها األستا  منير نراصرر عضرو الرمركرترب "  مكا،حة اإلرهاب حجة واهية إلجهاا ثورة ال ام" كلمة بعنوان 

 .والية سوريا ،و جامع عائ ة أم المؤمنين ،و حو السكري بحلب1 اإلع مو لحزب التحرير 

 م0209سبتمبر 1أيلول 02هـ الموا،ق 0942 و القعدة  02عقر دار اإلس م  
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41الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعاليات حزب التحرير

 "هـ للعلما  والزعما 1741لقا  شوا  "فعاليات : إندونيسيا 

لقاء  وال للعلماء " م لقاءه السنوي0209122140-4،و الفترة الواقعة من   إندونيسيا1 حزب التحرير  نظم

حان الوقت .. إندونيسيا تنتمو إلى هللا" مدينة رئيسية تحت عنوان 42 ،و هـ0942له ا العام  "والزعماء

غفير من علماء وزعماء    حضره ح د"القت ي الديمقراطية والليبرالية االقتصادية والتغيير نحو الخ ،ة

 . والحمد   رب العالمين المناطق 
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41الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعاليات حزب التحرير

  2117مؤتمرات الخالفة : بريطانيا 

بريطانيا سلسلة مؤتمرات يسلط ،يها الضوء على أهمية العمل إلقامة دولة 1 ينظم حزب التحرير  

 . م0209سبتمبر 1أيلول 04وحتى  0209أغسطس 1آب 40و لل من . الخ ،ة الرا دة
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42الصفحة  هـ1741ذو الحجة /  47العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 44التتمة صفحة ...

 

 خبر وتعليا

 

الحفاظ عل  حدود سايكس بيكو أهم أهداف ال رب في حرب  عل  

  اإلسالم

 

 :الخبر

إننا متضامنون معكم ألنكرم : " قال الرئيس الفرنسو ،رانسوا أوالند مخاطباً الرئيس العراقو ،ؤاد معصوم 

 ".تواجهون عدوا ال يعترف بالحدود

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد عقد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجريرة  ،رو دورتره الرعراديرة  

  ،و القاهرة يوم األحد الماضو  وأعّد الوزراء م روي قرار لمواجهرة ترنرظريرم الردولرة  وتربرنروا قررار 090الـ

 .  بحسب موقع العربو الجديد0022مجلس األمن الدولو رقم 

االلتزام باحترام وحدة وسيادة العراق وس مة أراضيه  وعردم الرتردخرل : " و ّدد الم روي على ضرورة 

،و  ؤونه الداخلية  والحفاظ على استق له السياسو  ودعمه ،و العملية السياسية  و،و مرواجرهرة الرترنرظريرمرات 

 ."اإلرهابية

 

 

 :التعليا

إّن حديث الرئيس الفرنسو للرئيس العراقو عن سبب تدخل ،رنسا ،و العراق لمحاربة تنظيم الدولة هرو  

كون العدو ال ي تريد ،رنسا وأمريكا وبريطانيا محاربته ال يعترف بالحدود التو رسمتها ،رنسا مرع برريرطرانريرا 

 .،و اتفاق سايكس بيكو 0405،و العام 

والجامعة العربية التو هو صنيعة االستعمار البريطانو والتو ُتمثل الدول العربريرة والرترو هرو صرنرائرع  

هزيلة للدول االستعمارية بعد منحها استق الً  كلياً هو األخرى ُتبرر م اركتها ،و الحرب ضد تنظيرم الردولرة 

بقولها أنها تريد الحفاظ على سيادة العراق واستق له السياسو لكو ال تسقط الدولة العرراقريرة ترحرت خرطرر هر ا 

 .التنظيم  وُتزال حدودها  وقد يتعدى  لل الزوال بقية الدول العربية

 :إّن الغرب ُيحارب العالم اإلس مو لسببين اثنين هما 

محاربة اإلس م تحت  ريعة محاربة االرهاب  ومحاولة منع ظرهرور دولرة إسر مريرة حرقريرقريرة ،رو   -  0 

 ..المنطقة ُتطبق ال ري اإلس مو  وضرب ،كرة الجهاد ،و سبيل هللا

 .الحفاظ على حدود سايكس بيكو  ومنع تغيير الحدود بكل ما أوتوا -0 

وتسعى أمريكا التو تقود عملية التدخل العسكري من خ ل استراتيجيتها الجديدة ،و بناء تحالفها لمقاترلرة  

من تصفهم باإلرهابيين لضرب المسلمين ،و العراق وال ام  إلى ترحرويرل ترنرظريرم الردولرة إلرى ،رّزاعرة جرديردة 

 .لتخويف دول ال رق األوسط  وجعلها ترتمو ،و أحضانها إلى ما ال نهاية
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 :أمريكا تعلن عن استراتيجية إلجهاض الثورة السورية

 

أعررلررن الرررئرريرررس األمررريررركررو برررارال أوبررامرررا ،رررو   

عن استراتيجية تعترمرد عرلرى قريرادة ترحرالرف  020914102

يضم دوال ،و المنرطرقرة بر ريرعرة مرهراجرمرة ترنرظريرم الردولرة 

 .اإلس مية

الواليات المتحدة ستقود تحالفا واسعا لدحرر " ، كر أن    

وستتخ  خرطروات مرحرددة لرلرقريرام بر لرل ..  التهديد اإلرهابو

تتضمن أوال  ن حملة من الهجمات الجوية المرنرظرمرة ضرد 

وأنها ستزيد من حجم قرواترهرا الرمر راركرة ،رو ..  اإلرهابيين

وأنرهرا سرترعرترمرد ..  العمليات العسكرية الموجهة ضد التنظيم

على قدراتها ،و مواجهة اإلرهاب باإلضا،ة إلى  ركاء ،و 

الرمرزيرد مرن " ونا د الكونرغررس أن يرقردم "  ال رق األوسط

الص حية والموارد لتدريب المعارضة السورية وتزويردهرا 

وأنه سيدعم ه ه المعارضة لتكرون قرادرة عرلرى ..  بالمعدات

ولريرس لرلرتروازن مرع "  التوازن مع تنظيم الدولة اإلسر مريرة

ألن ب ده وعدت العرام الرمراضرو بضررب .  النظام السوري

النظام وح دت قواتها إال أنرهرا خرا،رت مرن أن يسرقرط هر ا 

النظام قبل أن تجد العم ء البدالء عرن الرعرمر ء الرحرالريريرن 

ولم تكرتررث .  الموجودين ،و النظام وعلى رأسهم ب ار أسد

أمريكا بقتل النظام السوري وحلفائرهرا إيرران وحرزبرهرا ،رو 

ألرف مرن  022لبنان وعصرائربرهرا مرن الرعرراق أكرثرر مرن 

األبرياء المسلمين  ولم ت ن عليهم الحرب  بل هو تتركهرم 

وأضاف أوبامرا إن .  يعيثون ،سادا وقت  وتدميرا ،و سوريا

تنظيم الدولة اإلس مية ليس مؤسسرة ديرنريرة ،رلريرس هرنرال " 

ولكنه يجيز ألمريكا قرترل األبرريراء ". ديانة تقر قتل األبرياء

آالف من النرسراء  2حيث قتلت بطائرات ب  طيار أكثر من 

واألطفال والرجال األبرياء ،و أ،غانستران حسرب اعرترراف 

ب ده بجانب قتلها لع رات اآلالف من أهل أ،غانستران مرنر  

وما زالت تقتل األبرياء هرنرال .  0224اعتدائها الغا م عام 

و،و الباكستان و،و اليمن كما قتلت أعدادا ال ترحرصرى مرن 

أهل العراق األبرياء من  عدوانها الهمجو وإثارتها للطائفيرة 

وأعرلرن أن خرطرتره .  البغيضة التو حصدت ضحايا كثيرريرن

وهرو خرطرة تسرترهردف .  تستمر ألكرثرر مرن ثر ث سرنروات

إجهاا الثورة السورية وحر،ها عن مسارها وعن هد،هرا  

و لل بضرب الثوار بعضهم ببعا باسم مرحراربرة ترنرظريرم 

الدولة اإلس مريرة ومرن ثرم الرعرمرل عرلرى اسرترمرالرة برعرا 

تنظيمات الرثروار لرلرترفراوا مرع الرنرظرام والرقربرول برالرحرل 

وقرد أعرلرن أنره سريرقرود .  األمريكو ال ي عرا ،و جنيرف

،على التو عقد بعا هرؤالء .  تحالفا من  ركاء ،و المنطقة

،و مدينة جدة ضم دول 020914100ال ركاء اجتماعا ،و 

الخليج الست على رأسها السعودية بجرانرب مصرر وترركريرا 

واألردن ولبنان بجانب أمريكا حيث يصل وزير خارجيترهرا 

جون كيري إلى جدة لريرترزعرم اجرترمراي ال رركراء األولريراء 

ومن المنتظر أن تمول . ألمريكا وأعلنت العراق اللحاق بهم

دول الخليج ه ه الحرب حيث أعلنرت السرعروديرة عرن دعرم 

مع العرلرم أن .  مليون دوالر 022له ه الحرب بمبلغ مقداره 

ه ه الدول لم تعقد أي مؤتمر لمحاربة كيان يهود المغتصب 

لفلسطين وال ي اعتدى على غزة مرؤخررا وقرترل أكرثرر مرن 

ألفين من أهلها األبرياء ودمر ع رات اآلالف من الربريروت 

 .والمؤسسات

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

 

اإلنجليز يتخوفون من سقوط دولتهم عالميا بانفصا  

 :اسكتلندا

قال رئيس الوزراء البريطرانرو ديرفريرد كرامريررون ،رو   

. ال نريد أن تتقطع أوصال أسرة ه ه األمرم: " 020914102

إ ا انرقرسرمرت : " وأضراف".  المملكرة الرمرترحردة دولرة غرالريرة

وخراطرب أهرل ".  المملكة المتحدة ،ستظل منقسمة إلرى األبرد

أرجو أن ال تصوتوا من أجرل : " اسكتلندا متوس  إليهم قائ 

". انفصال اسكتلندا نكاية ،قط من أجل معاقبرة الرمرحرا،رظريرن

حرريررث سرريررجررري اسررتررفررترراء عررلررى انررفررصررال اسرركررتررلررنرردا ،ررو 

020914102 . 

 422والجدير بال كر أن اإلنجليز احتلوا اسكتلندا منر    

حيرث أدخرلروهرا ضرمرن  0222عام وضموها إلنجلترا عام 

مع العلم أن النظام الفدرالرو يرحرمرل .  مملكتهم بنظام ،درالو

،و طياته دائما ب ور التقسيم  حيث إنه كان سببا ،و تجزئة 

دول عررديرردة؛ مررنررهررا االتررحرراد السررو،رريرراتررو ويرروغرروسرر ،رريررا 

. وت يكوسلو،اكيا وهو يهدد اتحاد بلجيكا وإسبانيا وإيرطرالريرا

وقد أقامرت أمرريركرا حركرمرا ،ردرالريرا ،رو السرودان ترمرهريردا 

لتقسيمه  وقد انفصل عنه جنوبه ،و دولة مستقلة بسبب ه ا 

النظام وخيانة الحكام  وأقرامرت ،رو الرعرراق أيضرا نرظرامرا 

وقد بدأ أهل اسكتلنردا مرنر  ع ررات .  ،دراليا تمهيدا لتقسيمه

السنين بالمطالبة باالستق ل عن إنجرلرتررا  وقرد أعرلرن عرن 

واعترف به عرام  0405انفصال إيرلندا الجنوبية عنها عام 
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  وإ ا ما انفصلت اسكترلرنردا ،رإنره سرتربرقرى إنرجرلرتررا 0400

وويلز وإيرلندا ال مالية ضمن اتحاد المملكرة الربرريرطرانريرة  

مع العلم أن إيرلندا ال مالية توجد ،يها اضطرابات طرائرفريرة 

 .قومية ومطالبات باالنفصال عن ه ه المملكة

وهكذا أصبحت بريطيانيييا عيلي  وشيك السيقيوط عين   

اعتبارها دولة كبرى ليتيصيبيح كيبيليجيييكيا وهيولينيدا حيييا 

وقد حيذر مين ذليك .  انقسمتا بعدما كانتا دولة واحدة قوية

إن : " رئيس اليوزرا  السيابيا جيون ميييجيور حيييا قيا 

انفصا  اسكتلندا يعينيي إ يعياف ميوقيف بيرييطيانيييا عيلي  

وسي عف موقف بريطانيا داخي  االتيحياد .  الصعيد الدولي

األوروبي وفي عالقتها االستراتيجية مع الواليات المتحيدة 

أشعر بقلا : " وقا ". وفي المحاف  الدولية واألمم المتحدة

سنصبح أ عيف بيكيثييير كيأمية .  شديد تجاه هذه التطورات

وإن اليقيدرات الينيوويية اليرادعية ..  عل  جيميييع األصيعيدة

إن االسكيتيلينيديييين جيييرانينيا : "وقا ". ستصبح غير فعالة

وأصدقاؤنا ومن يخدمون فيي اليجيييأل وهيم أبينيا  اليفيئية 

ولكن نائيب رئيييس ".  السياسية الحاكمة في ك  مؤسساتنا

الوزرا  االسكتلينيدي نيييكيوال سيتيورغيييون اليذي ييطياليب 

اسكتلنيدا واحيدة : " بالتخلص من االستعمار اإلنجليزي قا 

أي أن إنجلترا تعتمد عل  ".  من أكثر الدو  في العالم ثرا 

اسكتلندا كثيرا، وإذا ما انفصلت فإنها ستخسر الكثييير مين 

. الموارد المادية واليعينياصير اليبيشيريية اليالزمية ليليجيييأل

والجدير بالذكر أن اإلنجليز كيانيوا دائيميا اليعياميلييين عيلي  

تجزئية اليدو  األخيرى حيييا قسيميوا اليدولية اإلسيالمييية 

باتفاقية سايكس بيكو، ومن ثم قسموا البالد العيربييية إلي  

. دولة، وقسموا بالد الهند اإلسيالمييية إلي  ثيالا دو  22

وجعلوا المهمة الرئيسة والمسألة المصيريية ليهيذه اليدو  

وهيم ييعيميليون .  التي أقاموها هي المحافظة عل  التيجيزئية

عل  إثارة القومية والوطنية لتركيز اليتيجيزئية واالنيقيسيام 

بجانب تجزئة الميجيزأ حيييا كيانيوا أو  مين و يع بيذرة 

. التجزئة في السودان وفي العراا وفي العدييد مين اليدو 

ولكن جموع الشعوب اإلسالمية ترفض ذليك وتيرغيب فيي 

الوحدة وقامت فيها حركات إسالمية صيادقية تيعيمي  عيلي  

 . توحيد البالد اإلسالمية كلها في دولة واحدة

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

 

نظام السيسي يعرض جز ا من سينا  لح  مشكلة 

 :فلسطين

أن 02091412 كرت إ اعة جيع الكيان اليهودي ،و   

الرئيس المصري السيسو عرا على محمود عربراس أن "

تررمررنررح مصررر جررزءا مررن أراضررو  رربرره جررزيرررة سرريررنرراء 

كرم  0522للفلسطنيين تكون محا ية لقطاي غزة مساحترهرا 

أن " و كررررت اإل اعرررة الررريرررهررروديرررة ".  مرررربرررع

األمريكيين على علم بر لرل  وأنرهرم مروا،رقرون 

عليه واعتبروه مدخ  للحل يسترحرق االهرترمرام 

وقد نقلت وكالة معا الفلسطينية ،رو ".  والمتابعة

ر،ررا عرربرراس اقررتررراحررا مصررريررا لررترروطرريررن  02091414

 .ال جئين الفلسطنيين ،و صحراء سيناء

حيث نقلت عن عباس خطابه ،و تجمرع لرحرركرة ،رترح   

أن مسؤوال مصرريرا  020912140التو يتزعمها يوم األحد 

ر،يعا لم ي كر اسمه تروجره إلريره مرؤخررا واقرترر  تروطريرن 

كم مربع المتاخمة إلى غزة   0522الفلسطينيين ،و منطقة 

قررائررمررا بررإحرريرراء ،رركرررة اقررترررحررهررا مسررترر ررار األمررن الررقررومررو 

الفكرة اقترحت "وقال إن ". اإلسرائيلو السابق غيورا آي ند

ولكن ترم ر،ضرهرا  0425أوال على الحكومة المصرية عام 

ب راسة من قبل القادة الفلسطنيين مثل المت دد أبرو يروسرف 

. النجار وال اعر معين بسريرسرو الر ي ترفرهرم خرطرورة هر ا

واآلن مع اقترا  ه ا مرة أخرى قال قيادي بارز ،و مصر 

يجب إيجاد ملجب للرفرلرسرطريرنريريرن ولرديرنرا كرل هر ه األرا 

ولكن من غير المرنرطرقرو حرل .  المتاحة قيل لو ه ا  خصيا

 ". ه ه الم كلة على حساب مصر لن نقبل  لل

وهذا الكالم يكشف عن مدى تواطؤ النظام اليميصيري   

منذ عهد عبد الناصر مع أمريكا وكيان يهود ليتيركيييز هيذا 

الكيان في فلسطين، وجع  غزة وما يجياورهيا مين أراض 

معينة من سينا  دولة فلسطينية لتوطين اليميهيجيريين مين 

أه  فلسطين الذين هجرهم الكيان اليمي يتيصيب ليهيا بيدعيم 

أميرييكيي وغيربيي بيجيانيب األنيظيمية فيي اليبيالد اليعيربيييية 

ومن ناحية ثانية يكشف ذلك عن عجز أمريكا .  واإلسالمية

تشيمي  غيزة  24في إقامة دولية فيليسيطييينييية فيي حيدود 

وهييذا يييثييبييت أن .  وال ييفيية اليي ييربييييية الييتييي ت ييم الييقييدس

المشيروع األميرييكيي فيي حي  اليدوليتييين مشيروع فياشي  

وبالتالي سيتيبيقي  ق ييية فيليسيطييين حييية تيثييير مشياعير 

وهيذا سيييزييد .  المسلمين وتحفزهم عل  العم  لتيحيرييرهيا

من توجههم نحو العم  إلقامة دولية اليخيالفية اليحيقيييقييية 

ألنهم أصبحوا متيقنين أن  ال يحررهيا سيوى هيذه اليدولية 

بعد رؤيتهم لتخاذ  األنظمة في العالم اإلسالمي وتواطيئيهيا 

عليهم وانحيازها إل  جانب أمريكا في محاربة المسيليمييين 

 . في سوريا تحت مسم  محاربة اإلرهاب
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ندا  عاج 

إل  قادة الجيوأل و باط األركان وكافة رتب القوات المسلحة 
 وأه  القوة والنجدة في مصر وسوريا واألردن ولبنان

 

إنكم ترون ببم أعينكم ما يحدث للمسلمين ،و ،لسطين من  بح وإ الل لل باب : أيها القادة وال باط
وإنكم ت اهدون كيف . وال يوخ والنساء واألطفال على أيدي من كتب هللا عليهم ال لة والمسكنة إلى يوم القيامة

يتصرف أولئل اللئام قتلة األنبياء بـترل الجرحـى يمنعون إسعا،هم لينز،وا حتى الموت  وما يقومون به من 
كما أنكم تبصرون ن الة الحكام . أعمال اإلعدام الميدانو وهدم البيوت على رؤوس أصحابها من أهلكم إخوتكم

كما ظهر جلياً لكم . وخستهم وانعدام إحساسهم وال غرابة ،و  لل  وقد انحازوا لصف أسيادهم الكفار أعدائكم
انصياعاً لرغبة " خيار الحـرب"أن أولئل الحكام الخونة   ولرسوله والمؤمنين قد أسقطوا علناً ما أسمـوه بـ

 -رؤوس الكفر  أي أسقطوا االعتماد على قدراتكم وأنتم أهل النجدة والمنعة والعزيمة  وقـد سبق أن جربوكم
،بثبتم أنكم أهل الجهاد والقتال  وأنكم جند محمد عليه الص ة والس م  رغم تفوق أعدائكم  -رغم مؤامراتهم

عليكم بالعدة والعتاد حينها  سواء أكان  لل ،و معركة الكرامة أو معارل االستنزاف أو حرب السادس من 
وليس ه ا ،حسب  ،إن ألجدادكم تاريخاً م ر،ا ،و هزيمة التتار والصليبيين وكل . م0424أكتوبر 1ت رين

 .أعداء اإلس م طيلة عهود الخ ،ة اإلس مية

إن األمة وبعد خ الن الخونة من حكام ب د المسلمين لها  ،إنها وبكل صراحة : أيها القادة وال باط
ووضو  تبمل أن تلبوا نداءها ،تلتحموا مع جيع يهود وأنتم القادرون على  لل  واألمة من ورائكم  تدعو هللا 
أن يتخ  منها ال هداء  وتخرج من غضب هللا وعصيانه بعدم االستجابة لصرخات إخوتكم ،و ،لسطين  
ومئات الدبابات تدل مدنهم  وتدوس كرامتهم  بعد أن اعتمد أعداؤنا على الحكام الخونة ،و إبقاء دباباتكم ،و 
خنادقها ليبكلها الصدأ  ومعداتكم وأسلحتكم ،و صناديقها  وقد ب لت األمة لبناء جيو ها من أبنائها ومالها 
الكثير  وهو على استعداد كامل أن تب ل لهَّبتكم وانط قتكم بقية أبنائها وكل أموالها لدخول المعركة والخروج 

لقد انطلقت المظاهرات التو قام بها . من ه ا ال ل والركوي لمن ال يعرف التاريخ سوى صغارهم وحقدهم
أبناء أمتكم ،و العواصم والمدن مطالبة بتحرككم  غير أن أولئل الحكام المجرمين عمدوا إلى إسكاتها ،سلطوا 
،رق مكا،حة ال غب لتفريقها بالقوة  وضرب الناس بقسوة قاصدين ك لل الفصل بين األمة وبين قواها المادية  

 .وجعل العداوة هو عنوان ع قة األمة بقواها المادية

إن الوقت ُمواٍت جداً لتقصموا ظهر المتآمرين وتفسدوا : أيها األخوة القادة وال باط من مختلف الرتب
مؤامراتهم على تثبيت أرا ،لسطين كحق لليهود وإقامة كيان عازل بينهم وبين بقية المنطقة على أقل من 

من أرا ،لسطين  يطلقون عليه ما يسمى بالدولة الفلسطينية لـيزيدوا كياناً هزي ً إلى تلل الكيانات % 02
التو مزقت جسد األمة إلى ،تات بحدود رسموها هم  لُِيضِعفُوا ه ه األمة ويسهل عليهم االستفراد بكل بلد 

 .منها

إن وقفتكم ،و ه ه األيام وقبل إتمام مؤامرتهم ستسجل لكم عند هللا قبل أن تسجلها األمة لكل مؤمن مقدام 

 .منكم بحروف من  هب ،و سجل َعِطـٍر يبقى مناراً ألجيالها القادمة
إن المؤامرة  ار،ت على االكتمال  ،هم ينكلون : أيها األخوة القادة وال باط وأه  القوة والنجدة

بالناس ،و ،لسطين لكسر  وكتهم ونخر  هامتهم ورجولتهم حتى ال يجرَؤ أهل ،لسطين على التفكير مستقب  
بتهديد أمن يهود بعد التوقيع على ما يسمى بالحل النهائو  بعد أن استفرد يهود بهم وأبعدوكم عن أرا 

كما أنهم يقومون أثناء حملتهم المجرمة ه ه والتو ال يوجد وجه للتكا،ؤ ،يها باعتقال المخلصين . المعركة
وما ا،تعلوه من حصار للخائن عر،ات إال ليكون مهيئا للتوقيع باسم أهل ،لسطين . ال ر،اء وإعدامهم ميدانيا

على اتفاقيات الخيانة وتثبيت تلل البقعة المباركة كحق ألبناء القردة والخنازير  خاصة وقد أظهرته وسائل 
 .اإلع م باعتباره القائد الصامد والرمز المحاصر
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إنكم أنتم ،قط من يستطريرع  رفراء :  يا أحفاد خالد وصالح الدين ومحمد الفاتح
صدر األمة من أعدائها أعداء دينكم  أنتم ،قط من يستطيعون كسر نهرايرة الرمرؤامررة 
على أرا اإلسراء تلل البقعة المباركة من ب دكم  ب د اإلس م  بعد تلل الع رات 
من السنوات التو قضوها ،و تدجين األمة والدجل عليها وتطرويرعرهرا لرلرقربرول برترلرل 

بتحرككم أنتم ،قط تحرر ،لسطين ويطرد يهود ويكرسرر أنرف أمريرركرا .  النهاية الدنيئة
بزحفكم ستنهار الجبهة الرترو .  المتغطرسة المحاربة إلس مكم باسم مكا،حة اإلرهاب

اعتبروها آمنة  وكبنكم ترضون لنساء المسلمين أن ُيقِْمَن على  ل علوج الكفار وهّن يستصرخن ،يكم إس مكرم 
 .ورجولتكم  إلنقا هن من أولئل األن ال

بتمرد كتيبة واحدة سوف ترون أن إخوانكم ،و الكتائب األخرى ،و كل الجبهة مرن ر،رح حرترى مرزاري 
 بعا ستتبعكم  وسيكون لكم  رف البدء وتحقيق أمل األمة بل وستتربرعركرم األمرة كرلرهرا  وسرترحرمرو ظرهروركرم 

  ولن تكونوا وحدكم بإ ن هللا تعالى  ،قوموا إلى واجبركرم برارل ...  جيو ها ،و الحجاز ونجد والعراق وإيران 
هللا بكم  ،إنما تتخ  األمم الجيوع لقتال أعدائها واستئصال  ب،تهم  على أن انتظار الرحمة من العدو هو  يمة 
العاجز أو الجبان  ،كيف وأنتم تكاد تتفطر قلوبكم ألماً لما يحدث ألهلكم وأنترم مرن خريرر أمرة أخررجرت لرلرنراس 

 .وأعداؤكم  ر خلق هللا تعالى

كيف ال ُتسمعونا كلمتكم  واألمة تنتظركم  تنتظر منكم بعد أن كفرت ببولئل الحكرام الرعربريرد ألعرداء هللا 
ال ين سبق لهم إعطاء األوامر لح د جزء من جيو كم ليحارب مع أمريرركرا ضرد جريرع الرعرراق  ولركرنرهرم ال 
يجدون أي إحساس بالخجـل وأنتم على جبهة القتال مع يهود  يريدونكم أن تبقوا صامتين أنترم ومردا،رعركرم أمرام 
أولئل الجبناء المن غلين بسفل دماء أهلكم بعد أن سحبوا جزءاً وا،را من أسلحتهم من خط الجبهة مرعركرم  وقرد 
ركنوا إلى إنصاتكم ألولئل الفجرة الفاسدين  بعد أن أوقعوا ،و نفوس بعضكرم نصررة أمريرركرا لريرهرود وكربنرهرا 

 .أعظم نصراً من هللا

إن اخرترارت دخرولرهرا    -الرطريرران  -إن التحام الجيوع سوف يحيد س   أميركا المفضرل ،رو الرمرعرركرة
إن األمة تبمل منكم أيها ال ر،اء أن تلبوا نداءهرا  .  وجنودها أجبن من أن يخوضوا معكم المعركة على األرا

 .،لستم من ُيبقو مصير ه ه األمة األصيلة ببيدي أعدائها

 ْؤِمنِينَ  َوُيْخِزِهمْ َقاتِلُوُهْم ُيَعْذْبُهُم هللّاُ بِأَْيِديُكْم                       .َوَينُصْرُكْم َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوم  مُّ

 حـزب التحـريرهـ                                                        1724من محرم  24

 م2112/ 17/ 4
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 : نبذة عن كتاب

 وقـائع نـدا  حـزب التحـرير إل  األّمـة اإلسالمية

من رجب  28الذي صدع ب  في جميع مناطا عمل  بعد صالة الجمعة في 

 هـ1722

 (طبعة معتمدة)

 م2111 -هـ 1722

 (م2117/18/14نسخة محدثة بتاريخ )                       

 

 الحمد    والص ة والس م على رسول هللا  وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد  

هـر  برمرنراسربرة الر كررى 0905لقد أصدر حزب التحرير ه ا النداء ،و الثامن والع رين مرن رجرب  

هـر الرمروا،رق 0490الثامن والع رين من رجرب :  الرابعة والثمانين بعد إلغاء الخـ ،ة  ،و مثل ه ا التاريخ

 .م0409للثالث من آ ار 

وقد صدي مسئولو الحزب به ا النداء بعد ص ة الجمعة ،و جميع ب د المسلمريرن الرترو يرعرمرل ،ريرهرا  

الحزب  من أقصى ال رق حيث إندونيسيا وماليزيا على أطراف المحيط الهادئ إلى أقصى الرغررب حريرث 

المغرب على  واطئ المحيط األطلسو  مروراً بالهند وبنغ دع وباكستان واأل،غان  وآسيا الوسطى حيرث 

أوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان  ثم آسيا الصغرى حيث تركيا  وبر د ال رام ،رالرعرراق 

 .والكويت وجزيرة العرب  ،السودان ومصر و مال أ،ريقيا

وك لل وجه أمير الحزب ه ا النداء من إ اعة المكتب اإلع مو للحزب  وكل ه ا قرد ترم ،رو الريروم  

 .هـ0905نفسه وبعد ص ة جمعة  لل اليوم الثامن والع رين من رجب ه ا العام 

وألن ،رق أوقات ص ة الجمعة ،و ب د المسلمين التو يعمل ،يها الحزب  من إندونيسريرا  ررقراً إلرى  

المغرب غرباً  نحو ثمانو ساعات  عليه ،قد تسلسلت قراءة النداء ،و المساجد طوال ه ه السراعرات  ،رهرو 

والمدينة المنورة حاضرة (  مكة المكرمة) صباحاً بتوقيت  2342بدأت ،و مسجد األزهر ،و جاكرتا الساعة 

عرت برتروقريرت الرمرديرنرة ( صباحاً بتوقيت غرينتع 2342) الدولة اإلس مية األولى    و،و مساجد الرباط وزِّ

وقرد كران لرهر ا .  و لل بعد انتهاء ص ة الجمرعرة(  بتوقيت غرينتع 04342) مساًء  05342المنورة الساعة 

أثر بالغ ،و تحريل م اعر المسلمين  وبخاصة  باب الحزب  حيث كانرت األخربرار ترترنراقرل إلريرهرم حرول 

 .أحداث النداء المتحرل من بلد إلى آخر  من الم رق حتى المغرب

 خاتمة الكتاب 

إن ه ا النداء والصدي به وما را،قه من أحداث  قد أظهر أنَّ هؤالء الفتية ال ين آمنوا بربهم  وساروا  

على الدرب مع الحزب  هم أبناء ه ه األمة ال ين يحبونها وتحبهم  ويحرسونها وتحرسهم  وأنهم كال مروي 

تحترق ليرى النوَر أهلُها  وكاألم التو تسهر لينام بهدوء طفلُها  وهم قبل ه ا وبعد هر ا عربراٌد    يررجرون 

 .تجارًة لن تبور  و لل الفضل من هللا
 44التتمة صفحة ...
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 11:صفحة              :تتمات 

 !أمريكا والعالم ال يهمهم دما  المسلمين وقت  المدنيين بالبرامي  المتفجرة

 تتمات

وعرلرى األقرل ل ررعروا !  مك و،ة ومفضوحة  ،لو أرادوا المساعدة ،ع ً لتغلبوا على ما يواجرهرهرم مرن عرقربرات

 ...،لو أرادوا  لل ألعدوا له عدة... باتخا  اإلجراءات ال زمة للتغلب على تلل العقبات

إن ما يطر  من قبل المنظمات الدولية واألنظمة ،و ب د المسلمين لمعالجة م اكل السوريين إنرمرا هرو  

إن الرمر ركرلرة  ...حلول ترقيعية غير حقيقية  لن تعالج ما يعانيه أهل سوريا ولن تحسن وضعهم ،تجعلره أ،ضرل

الحقيقية تكمن ،و تهجيرهم من أرضهم نتيجة وجود طاغية ظالم جائر  والحل هو خلرعره لريرعرود أهرل سروريرا 

لبلدهم وبيوتهم ومدارسهم ،و ظل عيع كريم عادل ليس ،يه جوُر الحاكم الطاغيرة وال تسرلُّرُط الرنرظرام الرفراسرد 

وه ا لن يتبتى إال بتحرل أهل القوة والمنعة وكسرهم أغ ل الحكام حرراس حردود ..  وتحّكُمه ،و خيرات الب د

خر ،رة را ردة عرلرى ...  سايكس بيكو وإع نها خ ،ة على منهاج النبوة ،تنصر أهل سوريا وتنتقم من عردوهرم

 ...همها حسن الرعاية ال القتل والجباية... منهاج النبوة يكون همها كرامة المسلم وحفظ دمه وعرضه وعقيدته

 َِة َيْبُ وَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللّاِ ُحْكًما لَْقْوم  ُيوقُِنون   أََفُحْكَم اْلَجاِهلِيَّ

 القسم النسائي 

 المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

أكا يبهم ودسائسهم  وتقطع ألسنتهم  وتلجم ادعاءاتهم المزيفة ببنهم ُحماة الحق والخير والرعردل والركررامرة  

اإلنسانية ،و عالٍم لم يمأله ظلماً و،ساداً أحٌد سواهم  ولكن كل تلل المحاوالت ،ا لة مفرضروحرة  أمرا نرحرن 

،و حزب التحرير ،على يقين ببن األمة اإلس مية قاب قوسين أو أدنرى مرن تسرلرم زمرام إدارة الرعرالرم مرن 

ُ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن جديد  وما  لل على هللا بعزيز  ِ ِبأَْفَواِهِهْم َوهللاَّ  ُيِريُدوَن لُِيْطفُِؤوا ُنوَر هللاَّ

 ُهَو الَِّذي أَْرَس َ َرُسوَلُ  ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحْا لُِيْظِهَرهُ َعَل  الْديِن ُكْلِ  َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ 

 المكتب اإلعالمي المركزي

 لحزب التحرير

 4: صفحة              : تتمات 

 !جي  من األطفا  السوريين  ائع في حرب دمرت حياة الماليين منهم
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 42:صفحة              :تتمات 

 الحفاظ عل  حدود سايكس بيكو أهم أهداف ال رب في حرب  عل  اإلسالم 

وهو به ه االستراتيجية لن تخسر  يئاً  ،هو ُتقاتل المسلمين بالمسلمريرن  وعرلرى األراضرو اإلسر مريرة   

وببموال المسلمين  ،لن تستخدم جنودها ،و القتال األرضو  إّنها تقصف من الجو ،قط  وتكلفة الصواريخ الترو 

 .تق ،ها  والوقود ال ي تستهلكه طائراتها مد،وي سلفاً 

،هو تتدخل ،و ب دنا  وتنتهل سيادة أراضينا  وُتحا،ظ على تمزيق وحدتنا  وتستنزف ثررواترنرا  وُترثريرر  

الفرقة والبغضاء بين ال عوب اإلس مية الواحدة  بينما ُيرحب بها قادة دولرنرا الرعرمر ء  ،ريرلرترزمرون أوامررهرا  

 .وُينف ون تعليماتها

لو كان هؤالء القادة يملكون  رة من وعو أو إخ ص لما قربرلروا الربرترة بربي تردخرل أجرنربرو ،رو الربر د  

اإلس مية التو يحكمونها  ولحلّوا م اكلهم ببنفسهم كما تفعل كل الدول المستقلة  لكن عمالة الحركرام  وه را رة 

الدول  وانعدام الوعو السياسو  هو من األسباب الرئيسية التو سمحت للدول االستعمارية بالتمدد ،رو بر دنرا  

 . واتخا ها مرتعاً ومسرحاً لن اطاتها السياسية الق رة

 كتب  إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 أبو حمزة الخطواني 

من  أن برعرثره  ثم إنَّ ه ا النداء قد أظهر حيوية ه ه األمة  وأنَّ ب رة الخير التو زرعها رسول هللا  

هللا سبحانه باإلس م  ه ه الب رة لن تموت أبداً بإ ن هللا  بل إنها تنتج  جراً وثمراً  وزرعاً وسنابل  ترؤترو 

 .أكلها كل حين بإ ن ربها وما ي كر إال أولو األلباب

وأخيراً رغم الم حقة واالعتقال واأل ى ال ي أصاب ال براب خر ل ر،رع الصروت برالرنرداء  إال أنَّ  

الصوت قد اخترق حاجز الكفار األعداء  ونف  إلى ق ي الحكام العم ء  وإن األمرة مرقربرلرة برإ ن هللا نرحرو 

 .الصوت وأصحاب الصوت

  ﴾َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبأَهُ َبْعَد ِحين  ﴿

 هـ1741من شوا   11

 م2117/18/14الموافا 

 44:صفحة              :تتمات 

 وقـائع نـدا  حـزب التحـرير إل  األّمـة اإلسالمية

 تتمات
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