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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 كلمة العالم الشخا الللخ  عخال أن  لخ   أ  الرشتة 

 م 4163هـ الم افق 6347لزوار صفحاته أمناسبة حل ل عخد األضح  المبارا لعام 

 

 اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل، اهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد  

إلى األمة اإلسالمية الكريمة، إلى حجيج بيت اهلل الحرام، إلى حملة الدعوة الكرام، إلى زوار الصفحة                       

 المحترمين...

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته... 

تقبل اهلل الطاعات، وجعل اهلل العيد عليكم حافاًل بالخير والبركات... تقبل اهلل من الحجيج حَجهم، وجعله                  

 اهلل الرحمن الرحيم حجًا مبرورا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا...

: لوال أن اهلل سبحانه جعل العيد مبعثًا للسرور، وُمدِخاًل في قلوب المسلمين البهجة والحبور،  يها اإل  ة 

والصلة الطيبة لألرحام، وأن ُتشيع األمة بينها من خالله التهنئة وحسن السالم... ولوال أن وعدًا من اهلل                                 

وَعَد الَلُه اَلِذيَن آَمُن ا ِمْنُكْم َوَعِمُل ا الَصاِلَحاِت َلَخْسَتْوِلَفَنُهْم ِفي اْلَأْرِض سبحانه بالعز والتمكين قادم لهذه األمة 

... ولوال أن هناك بشرى من رسول اهلل         َكَما اْسَتْوَلَف اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُخَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَض  َلُهمْ            

           بعودة الخالفة الراشدة كما قال »          ولوال أن حزبًا مخلصًا هلل          ...»ُثَم َتُك ُن ِ َلاَفٌة َعَل  ِمْنَهاِج الُنُبَ ِة

, يعمل ليل نهار مبتهاًل إلى اهلل ومتضرعا أن يفتح على يديه بإقامة الخالفة                 سبحانه، صادقًا مع رسول اهلل       

 وإعادة عز اإلسالم والمسلمين...

لوال ذلك المتنعت االبتسامة أن تعلو الوجوه، فإن في القلب جرحًا، وفي الحلق غصة، وذلك لكثرة                              

المآسي التي تحيط بالمسلمين من قداٍم وخلف، وعن يمين وشمال... فالخالفة لها نحو قرن غائبة، فأصبح                            

المسلمون مزقًا متفرقين، شذر مذر، يحكمهم حكام رويبضات ظلمة ال يستحيون من اهلل وال من رسوله                                 

والمؤمنين، ناهيك عن عدوان الكفار المستعمرين وأحالفهم على البالد والعباد، وكأن بالد المسلمين ميدان                        

 صراع لسفك دمائنا وانتهاك حرماتنا...

فإذا بدأت من مشرق الشمس، فستمر باقتطاع تيمور من إندونيسيا، وفي مسيرك سترى بورما، وما                          

أدراك ما بورما، فحال المسلمين فيها ُيدمي القلب، وذلك من جرائم البوذيين وفظائعهم التي تنأى عنها وحوش            

الغاب... ثم تمر بمآسي بنغالدش، ومن بعد تصل إلى كشمير وجرائم الهند فيها... وإلى باكستان ومآسيها                           

وعدوان أمريكا بطائراتها على وزيرستان... ثم إلى أفغانستان واحتالل أمريكا والناتو لها، حيث ال يكاد يخلو                  

يوم من مجازر وحشية... فإذا صعدت إلى الشمال فترى الشيشان والقوقاز ثم القرم َتْفِتك بها أيادي روسيا                            

الموغلة في الجريمة والدماء... فإذا سرت من هناك شرقًا إلى تركستان الشرقية، فسترى الصين تسومها                             

صنوف العدوان... فإن نزلت إلى البحر المتوسط وجدت قبرص يتحكم فيها القبارصة اليونانيون بعد أن                              

 سلخت من تركيا األم...

وأما إذا سرت جنوبًا والمست شاطئ البحر فستجد قلب بالد المسلمين، األرض المباركة، فلسطين أولى    

القبلتين، وسترى اليهود يغتصبونها ويرتكبون فيها الجرائم والمجازر، وتسمع أنين مسجدها وهو يئن من                          

جرح عميق يكاد يجعله في النزع األخير... ثم الشام وما أدراك ما الشام، تسيل الدماء فيها ليس من طاغية                           

الشام فحسب، بل باقتتال المسلمين فيما بينهم كذلك، وُيشعل نار هذا القتل وسفك الدماء عدواُن الكفار                                       
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المستعمرين، وعمالئهم الخونة المارقين، بصواريخ طائراتهم وراجمات صواريخهم من البحار والمحيط، بل              

ومن قواعد رابضة في أرض الخليج... ثم العراق أخت الشام في المآسي والمصائب... فإذا سرت جنوبًا إلى                    

اليمن الذي كان سعيدًا فستراه قد أصبح حزينًا تفتك به مآسي االقتتال، وُتغِذيه الدول الكافرة المستعمرة التي                        

 اتخذته ميدان تنافس بينها على جماجمنا ودمائنا...

أما إذا سرت إلى مغرب الشمس فستجد ليبيا يقتتل فيها المسلمون فيما بينهم... وتجد مصر وجيش مصر  

الذي طهر األرض من الصليبيين والتتار، تجد الحكام قد أشغلوه بقضايا داخلية، فال يحرك ساكنًا تجاه يهود                        

المغتصبين لفلسطين وهم على مرمى حجر منه... ثم إذا عّرجت نحو أفريقيا الوسطى فسترى أن المسلمين                        

فيها قد نالهم األذى والضرُر وسفُك الدماء الزكية وانتهاُك الحرمات ما يعجز عنه الوصف... ثم جارتها                               

السودان، وقد فصل جنوبه عن شماله، وترك جرحه ينزف... ثم الصومال تئن من األلم الفظيع واالقتتال                             

 الشنيع منذ سنين...

كل ذلك في بالد المسلمين بسبب عدوان الكفار المستعمرين وعمالئهم الحكام الظالمين... أما مآسي                         

المسلمين في بالد الكفار، فحدث وال حرج، فإن تلك األمم تريد أن يخرج المسلمون من جلدهم، حتى لباس                           

نسائهم يضربون طوقًا حوله، وصوت أذانهم يبذلون الوسع إلسكاته، وينشرون الكراهية ضدهم في مجتمعاتهم 

 ومرافق حياتهم حتى في طرقاتهم...

 إنها مآٍس منذ غياب الخالفة، آخذ بعضها برقاب بعض، مصائُب متراكمة َتَدُع اْلَحِليَم َحْيَراَن... 

َفِإَن َمَع اْلُعْسِر   أكرر ما بدأت به من لوال وما بعدها... وأستدرك: إن في تدبر آيات اهلل                    يها اإل  ة:    

َحَت  ِإَذا اْسَتْخَأَس الُرُسُ  َوَظُن ا َ َنُهْم َقْد ُكِذُأ ا َجاَلُهْم َنْصُرَنا َفُنِلَي َمْن                      ،ِإَن َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا       ُيْسًرا  

... وإن في تدبر قدوم أهل المدينة، أنصار اهلل ورسوله، قدومهم                َنَشاُل َوَلا ُيَرُد َأْأُسَنا َعِن اْلَقْ ِم اْلُمْلِرِمخنَ         

في ظروف صعبة بدءًا من ذلك العام، عام الحزن حيث توفيت خديجة أم المؤمنين رضي                   على رسول اهلل    

، ومن بعُد ذلك الرد العنيف من أهل الطائف           اهلل عنها، ثم كانت وفاة أبي طالب الذي كان يعين رسول اهلل                

كان قدوم األنصار، والبيعة األولى            ... في هذه األعوام المؤلمة لرسول اهلل                  الذي أدمى رسول اهلل         

 وإقامة الدولة... والثانية، ثم هجرة الرسول 

إن في هذا التدبر ألماًل بعد ألم، وبشرى فرٍح بعد واقع حزن، ويسرًا بعد عسر، وهناًء اقترب بعد شقاٍء                     

طال وطال، ونزوَل صلوات اهلل ورحمته بعد إنا هلل وإنا إليه راجعون... ثم الخير والنصر... الخير والنصر... 

 .ِأَنْصِر الَلِه َيْنُصُر َمْن َيَشاُل َوُهَ  اْلَعِزيُز الَرِحخُم َوَيْ َمِئذا َيْفَرُح اْلُمْؤِمُن َن الخير والنصر 

 وفي الختام، أقرئكم السالم، وأدعو لكم بخير، وتقبل اهلل الطاعات، وأسبغ عليكم نعمه والبركات... 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.   

      هـ6347من ذي الحلة  11
 م4163/61/14الم افق 

    كم عخال أن  لخ   أ  الرشتة       هـ 6347لخلة عخد األضح  المبارا 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحكام في   الصلخبخ ن اللدد يلمع ن كخدهم وي اصل ن القت  والعدوان عل  أالد المسلمخن

 المنخقة يقاتل ن تح  ل ائهم دون  ن يستحخ ا من اهلل ورس له والمؤمنخن

 

ال زالت أمريكا تواصل عدوانها على بالد المسلمين بقذائف الطائررات وصرواريرخ الربرارجرات مرنرذ أن                  
على العراق، ثم تصاعرد هرذا الرعردوان برالرغرارات عرلرى سروريرا فري                          8/8/0202بدأت جوالتها األخيرة في 

، وقد جَندت معها خرونرة الرحركرام فري الرمرنرطرقرة، ثرم تربرعرهرا األحرالف واألتربراع: فررنسرا فري                                            8/8/04082
، وأشياعهم... حيث يشاركون أمريكا الحقد علرى     8/8/04082وبريطانيا بموافقة برلمانها في  8/8/04084

وهكذا انغمست طائررات فررنسرا خرلرف           !...اإلسالم والمسلمين، ويتبعون خطواتها ليكون لهم شيء من نصيب
أمريكا في ذلك العدوان واصطَفت بريطانيا كذلك مع ذلك الحشد الوحشي، والجميع يسوق الحجج الساقطة بأن 
كل هذا الحشد من أجل الحرب على التنظيم وعلى اإلرهاب، في الوقت الذي ُتدّمر فيه ثروة األمة وُتزهق فيره  

 !...أرواح المدنيين وتنتشر فيه هيمنة الكفار المستعمرين على المنطقة

لقد غزا الصليبيون القدامى وأشياعهم من التتار، غزوا بالد المسلمين، ولكن األمة وقرفرت فري وجرهرهرم              
بكل قوتها، مجاهدًة في سبيل اهلل، ثم قطعت أركانهم ومزقت حبالهم، وجعلتهم أثرًا بعد عريرن، وعرادت الربرالد            
 مشرقة طاهرة من رجس أهل الشر والنفاق، فزال الصليبيون ولحق بهم التتار، وفرح الرمرؤمرنرون برنرصرر اهلل            

َيْنُصُر َمْن َيَشاُل َوُهَ  اْلَعِزيُز الَرِحخُم...     وأوباما اليوم والصليبيون الجدد يعيدون كيدهم وحشودهم ضد برالد
، أمرا أن      ُهُم اْلَعُدُو َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اليَليُه َ َني  ُييْؤَفيُكي نَ          المسلمين، وليس غريبا وال عجيبًا أن يفعلوا، فإنهم 

يصطَف في تلك الحشود حكاٌم في بالد المسلمين يرسلون طائراتهم تقصف البالد والعباد في الوقت الرذي فريره        
تلك الطائرات ال تحرك ساكنًا تجاه يهود المغتصبين لفلسطين، حيث ارتكب يهود باألمس عردوانرهرم الروحشري          
على غزة، وال زالوا يعيثون في األرض المباركة الفساد... هرذه الرطرائررات السراكرنرة ترجراه يرهرود، الرنرشرطرة                               

 !المتحركة في صفوف الكفار المستعمرين هي بحقَ إحدى الُكَبر

إنكم أمة عزيزة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل، فكيف تسركرترون     يها المسلم ن:   
على عدوان غاشٍم مجرم يشُنه أعداء اإلسالم والمسلمين على البالد والعباد؟ كيف ال تبذلون الوسع مع أبنائركرم   
في القوات المسلحة لتغيير هؤالء الحكام الموالين للكفار المستعمرين، فُتكتب لآلباء واألبناء صحائرُف بريرضراء       
في الدنيا واآلخرة بمداد شريف كريم؟ كيف ال تبذلون الوسع مع أبنائكم الرطريراريرن لريروِجرهروا قراذفراترهرم نرحرو                     
مغتصبي فلسطين؟ كيف ال تبذلون الوسع مع أبنائكم الطيارين ليمتنعوا عن إلقاء أية قرذيرفرة عرلرى ثرروة األمرة              
وجبالها وسهولها التي فتحها أجدادكم في سبيل اهلل، فلم يخُل شبٌر منها من قرطررة دم لشرهريرد أو غربرار فررس                     
لمجاهد؟ كيف ال تبذلون الوسع في منع أبنائكم من أن يبيعروا آخررترهرم بردنريرا أوبرامرا وأشريراعره مرن الرحرلرفراء                              

 والعمالء؟

الذين تقودون طائراتكم لقتل إخوانكم مع أنكم ال تقودونها في قرترال عردوكرم الرمرغرترصرب               يها الخخارون  
ألرض اإلسراء والمعراج، أرض األقصى األسير، أرض أحرار المسلمين وحرائر المسلمين الرذيرن ُيرمرنرعرون         
من الصالة فيه؟ أليس منكم رجل رشيد يلوي عنق طائرته لتصَب ِحَمَمها على الكفار المستعمرين وعلى يهود؟ 
إن قتل المسلم من إخوانكم في سوريا أو في العراق ألمر كبير عند اهلل يدخل صاحبه نارًا تلظرى فري اآلخررة،        
وخزيًا مشهودًا في الدنيا ال يفارقه، فإن زوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل امرئ مسلم، أخررج الرتررمرذي عرن            

 ».َلَزَواُل الُدْنَخا َ ْهَ ُن َعَل  الَلِه ِمْن َقْتِ  َرُج ا ُمْسِلما«َقاَل:  َعْبِد الَلِه ْبِن َعْمٍرو، َأَن الَنِبَي 

إن مرعرالرجرة انرحرراف ترنرظريرم الردولرة ال يركرون                             يتها الكتائب والفصائ  المقاتلة في س ريا والعراق:  
باالستعانة بأمريكا وأحالفها، فهؤالء ال يهمهم التنظيم بقدر ما يهمهم مصالحهم وبسط نفوذهم وهيمنتهرم عرلرى      
المنطقة، وهم ال يقيمون لكم وزنًا إال بمقدار خدمتكم لمصالحهم، وهم يريدونكم عبيدًا لهم كخونرة الرحركرام فري          
المنطقة، يعلنون ذلك وال يخفونه، فهم يريدون تدريبكم ليس لقتال طاغية الشام، بل لالقتتال فيما بينكرم... إنرنرا         
ندرك أن التنظيم يقتل من أبناء المسلمين ويعتقلهم ومن بينهم شباب حزب التحرير، ولركرنرنرا نردرك كرذلرك أن                
أمريكا تحشد حشودها، ليس إلزالة التنظيم، بل لبسط نفوذها والهيمنة على المنطقة بإعداد الحل االسرترعرمراري       
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لنظام الحكم في العراق ونظام الحكم في سوريا، ويكون النظامان مدخاًل لتمُدد هذا االستعمار، الخِطر الجرديرد،   
على كامل المنطقة إذا ما نجحوا في مسعاهم الشرير، وهم حاليًا يريدون إشغالكم في االقرترترال إلرى أن ترفرر                
أمريكا من إعداد البديل ثم تلقي بكم إلى قارعة الطريق إن لم تكونوا خدمًا لها وطوع بنانها كما عملته وتعرملره   
مع الحكام الخونة الذين خدموها سنوات وسنوات ثم لما استنفدوا أدوارهم في خدمتها تركتهم في مصير بئيرس  
ومكان سحيق... ولو تدبرتم استراتيجية أوباما لرأيتموها ذات أبعاد زمنيرة مرترطراولرة فري اإلعرداد والرتردريرب                      
والحشد لسنوات حتى تجد العميل الالحق مكان العميل السابق... إنه ليس في استراتيجية أوباما وأحالفها خريرٌر      

 َلا َيْرُقُب َن ِفي ُمْؤِمنا ِإًلا َوَلا ِذَمًة َوُ وَلِئَك ُهُم اْليُميْعيَتيُدونَ      لسوريا والعراق وأهل سوريا والعراق، كيف وهم 
بل هي استراتيجية اإلمساك بالمنطقة ومن حولها إمساكًا تريده أمريكا ال انفكاك برعرده، ولسران حرالرهرا يرقرول:               

 .""َخال لِك الجُو فبيضي واْصُفري

إن انحراف الترنرظريرم يرعرالرج برأيرديركرم                  يها المسلم ن،  يها الخخارون،  يها الث ار والكتائب والفصائ : 
وبعقولكم وليس باالستعانة بالكفار المستعمرين، وال باالقتتال فيما بينكم، فشر التنظيم أهون ألف مرة مرن شرر     
أمريكا وأحالفها إذا نجحوا في االستحواذ على البالد والعباد... إن الشر ال يعالج بشر أضخم وأعظم، بل يعالج 
الشر بالخير، ويعالج االنحراف باالستقامة، ويعالج الطالح بالصالح... وبيان كل ذلك في أحكام دينكم الرعرظريرم          

َوَعَد الَلُه اَلِذيَن آَمُن ا ِمْنُكْم َوَعِمُل ا الَصاِلَحاِت َلَخْسيَتيْويِليَفيَنيُهيْم ِفيي اْليَأْرِض َكيَميا                  فيتحقق وعد اهلل على أيديكم 
َ ْ ِفِهْم َ ْميًنيا َييْعيُبيُدوَنيِنيي َليا              ِداْسَتْوَلَف اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُخَمِكَنَن َلُهْم ِديَنُهُم اَلِذي اْرَتَض  َلُهْم َوَلُخَبِدَلَنُهْم ِمْن َأْع

 ، ويكرمكم اهلل سبحانه بتحقيق بشررى رسرورلره         ُيْشِرُك َن ِأي َشْخًئا َوَمْن َكَفَر َأْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُق َن
، ومن ثم تشرق األرض بالخالفة من جديد ويلرحرق الصرلريربريرون الرجردد              »ُثَم َتُك ُن ِ َلاَفٌة َعَل  ِمْنَهاِج الُنُبَ ِة«

 بأشياعهم القدامى دون أن ينالوا خيرا، بل هزيمة وقهرًا، 

َوالَلُه َغاِلٌب َعَل  َ ْمِرِه َوَلِكَن َ ْكَثَر الَناِس َلا َيْعَلُم َن. 

  

إن حزب التحرير يدعوكم، فهرل مرن        يها المسلم ن،  يها الخخارون،  يها الث ار والكتائب والفصائ :  
مجيب؟ إن حزب التحرير يذِكركم، فهل من مَدكر؟ إن حزب التحرير يدعوكم للنظر في تاريرخركرم، فرهرل مرن           

 ناظر معتبر؟ إن حزب التحرير يبِصركم، فاعتبروا يا أولي األبصار... 

 ِإَن ِفي َهَذا َلَبَلاًغا ِلَقْ ما َعاِأِديَن.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

األكراد هم جزل من األمة اإلسالمخة والظلم ال اقع علخهم ه  جزل من الظلم ال اقع عل  األمة 

 اإلسالمخة

 

لقد عانى المسلمون كثيرًا من الحرب الفكرية التي شَنها الغرب الكافر عليهم، ليجعلهم ِشَيعرًا. ومرن أهرم          
األفكار التي عمل من خاللها على القضاء على وحدتهم الفكرية والسياسية والجغررافريرة فركررة الرقرومريرة الرتري                  
جعلت المسلمين، بعد أن كانوا أمة واحدة من دون الناس، جعلتهم مزقًا على أساس عرقي، فالعربي صار يعتز 
بعروبته، والتركي بتركيته، والفارسي بفارسيته، والكردي بكرديته، وقد جَرت هذه الرفركررة عرلرى الرمرسرلرمريرن                
الويالت، وخاصة إخوتنا األكراد، إذ سفكت دماؤهم على مذابح القومية، شأنهم في ذلك شأن باقي الرقرومريرات،       
إال أن اإلخوة األكراد نالهم حظهم من االستغالل، وما زال، أكثر من غيرهم، فاستغلتهم األحزاب الكردية قبرل  
غيرها، وال زالت األنظمة والمجتمع الدولي يستغلهم بحجة حماية األقليات تارة، وحق تقرريرر الرمرصريرر ترارة            
أخرى، وحكم ذاتي تارة أخرى، وذلك لتمرير مخططاتهم في زيادة تقسيم بالد المسلرمريرن وشرعروبرهرم لريرسرهرل                
عليهم السيطرة على البالد ومقدراتها، وتمزيق أخوتهم اإلسالمية. وكم تعَرض اإلخوة األكراد لظرلرم األنرظرمرة         
التي تعمل ليل نهار على إيجاد شرخ بين األكراد وإخوانهم من العرب واألتراك وغيرهم، وما األحرداث الرتري      

 .جرت في ملعب القامشلي عنا ببعيد

ونحن إذ نرى هذه المأساة التي حلت بالجميع وخاصة أخوتنا األكراد من اضطهاد وظلم وجور وحصار  
وتشريد، يستوجب علينا أن نعمل جميعًا على معالجة المشكلة من أساسها، فنحن أمة واحدة مرن دون الرنراس،          

َيا َ ُيَها الَناُس ِإَنا َ َلْقَناُكْم ِمْن َذَكرا َوُ ْنَث  َوَجَعْلَناُكْم ُشُع ًأا َوَقيَبياِئيَ  ِليَتيَعياَرُفي ا ِإَن               :واهلل سبحانه وتعالى يقول
فاألكراد هم جزء من األمة اإلسالمية، نألم لرمرصرابرهرم، ونشرتركري            َ ْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلِه َ ْتَقاُكْم ِإَن الَلَه َعِلخٌم َ ِبخٌر

لشكواهم، ويجب علينا جميعًا أن نخلع هذه األفكار الجاهلية التي سممت عقولنا وأبعدتنا عن ديننا، وأن نرلربرس      
، فنعود »ال فرق لعرأي عل   علمي إال أالتق ى «:لباس التقوى الذي يجعل الناس سواسية، قال رسول اهلل 

كما كنا، رغم كيد األعداء، إخوة متحاِبين في اهلل، سلمنا واحدة، وحربنا واحدة، نعادي من حاَد اهلل ورسرورلره،        
ونوالي من والى اهلل ورسوله، وبهذا نكون يدًا على من سوانا من أعداء اإلسالم، خاصة وأن األمة اإلسرالمريرة    
تمُر بمخاض عسير يؤذن بوالدة جديدة لدولة الخالفة الراشدة التي ستغير وجه العالم، وتنتقم لكل مسلم عربريرًا   

 .كان أم كرديًا أم غير ذلك من الشعوب األخرى

إن ربنا واحد، ونبينا واحد،   : يها المسلم ن، في  ي ألد من أالد المسلمخن كنتم، عرأًا و كرادًا وعلمًا 
وديننا واحد، وعدونا واحد، ومصابنا واحد فلنجتمع على ما يرضي ربنا ويقيم ديننا. ولنعلم أن الرحرل الروحريرد         
لألمة اإلسالمية هو وجود راٍع واحد يحكمها بكتاب اهلل وسنة نبيه، فيُلُم شمَلها، ويوِحُد أهَلها، ويحمي بيضترهرا   
من أي اعتداء يصيبها، ويكون فيها األكراد والعرب واألتراك وباقي الشعوب منصهرين في بوتقة واحدة هري    
بوتقة اإلسالم الجامعة؛ حيث حقوق الجميع متساوية، وواجباتهم متساوية، فينعم الجميع بأخوة اإليمران وبرعردل      

 .ِإَنَما اْلُمْؤِمُن َن ِإْ َ ٌة اإلسالم، قال تعالى:

وإننا في حزب التحرير ندعو الجميع إلى العمل الجاد والمخلص للتخلص من هريرمرنرة الرغررب الركرافرر،               
والتحرر من كافة أشكال االستعمار السياسي واالقتصادي والعسكري والفكرري، عرن طرريرق إقرامرة الرخرالفرة                  

 الراشدة التي بشر بها رسول اهلل 

 َوَيْ َمِئذا َيْفَرُح اْلُمْؤِمُن َن ِأَنْصِر الَلِه َيْنُصُر َمْن َيَشاُل َوُهَ  اْلَعِزيُز الَرِحخُم  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ندال من األرض المباركة إل  المسلمخن وجخ شهم إلقامة الدين ونصرة المسلمخن وتحرير 

 فلسخخن

 

 الحمد هلل ثم الحمد هلل... والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد، 

 ...أيها المسلمون... أيتها الجيوش... أيها المخلصون في بالد المسلمين 

 في هذا اليوم المبارك التاسع من ذي الحجة 

 في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 

في هذا اليوم المبارك الذي يجتمع فيه المسلمون على صعيد عرفات يجأرون فريره إلرى اهلل برحروائرجرهرم                

ويجتمع المسلمون فيه لصالة الجمعة في مساجدهم نوجه نداءنا من المسجد األقصى المبارك إلى المسلمين في 

هذا يوم عرفة الذي أعلنت فريره    :الشام والعراق واليمن وتركيا وباكستان خاصة وإلى المسلمين بعامة... فنقول  

َوَ َذاٌن ِمَن الَلِه َوَرُس ِلِه ِإَل  الَناِس َيْ َم اْلَحِّج اْلَأْكَبِر َ َن الَلَه َأِريٌل ِمَن اْليُميْشيِرِكيخيَن        البراءة من المشركين...  

 .َلِذيَن َكَفُروا ِأَعَذابا َ ِلخما اَوَرُس ُلُه َفِإْن ُتْبُتْم َفُهَ  َ ْخٌر َلُكْم َوِإْن َتَ َلْخُتْم َفاْعَلُم ا َ َنُكْم َغْخُر ُمْعِلِزي الَلِه َوَأِشِر

ِإَن ِدَماَلُكْم، َوَ ْمَ اَلُكْم، َوَ ْعيَراَضيُكيْم، َوَ ْأَشياَرُكيْم،        «هذا يوم عرفة الذي أوصاكم فيه رسول اهلل... قائال:      

الَلُهَم اْشَهيْد،  «ُقْلَنا: َنَعْم، َقاَل:   »َعَلْخُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْ ِمُكْم َهَذا، ِفي َشْهِرُكْم َهَذا، ِفي َأَلِدُكْم َهَذا، َ اَل َهْ  َأَلْغُ 

اَل َتيْرِجيُعي ا َأيْعيِدي ُكيَفياًرا، َيْضيِرُب               «، ثم َقاَل:  »َفْلُخَبِلِغ الَشاِهُد الَغاِئَب، َفِإَنُه ُرَب ُمَبِلغا ُيَبِلُغُه ِلَمْن ُهَ  َ ْوَع  َلُه

 »َأْعُضُكْم ِرَقاَب َأْعضا

... أما آن لكم أن تنفضوا غبار الذل عن أمتكم... أما آن لرجرحرافرلركرم                يتها اللخ ش الراأضة في ثكناتها 

 ...المكبرة أن تحرر األقصى من رجس يهود

.. أتطيعون أمريكا وتغيرون بطرائرراتركرم عرلرى إخروانركرم                 يها الخخارون في الحلاز واألردن واإلمارات 

وأهلكم... وال تطيعون أمر ربكم في الجهاد في سبيل اهلل لتحرير مقدساتكم... أين كرانرت طرائرراتركرم والرنرسراء                    

الثكالى تستغيث في غزة... طائرات يهود هدمت البيوت وقتلرت الشريروخ واألطرفرال... ودمررت الرمرسراجرد...                           

ويدنسون المسجد األقصى صباح مساء... أما ثارت حميتكم لرد عدوان يهود... أما ثرارت حرمريرتركرم لرنرصررة                 

 .َوِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الِديِن َفَعَلْخُكُم الَنْصُرإخوانكم. أما سمعتم قول اهلل 

: رأس األفعى في دمشق فاجمعوا أمركم ووحدوا صفوفكم ... وتبرؤوا من أمريكا  يها األ خار في الشام 

وعمالئها... وانبذوا أولياء الشيطان... وأخلصوا هلل... وازحفوا إلى خير مدائن الشام مكبرين مهللين عازمريرن     

على تحقيق بشرى رسول اهلل خالفة على منهاج النبوة... واعلموا أن اهلل معكم مؤيدا وناصرا وحافظا... وهو       

 ...ولي المؤمنين وولي المتقين

أن ال تنشغلوا بأنفسكم عن عدوكم، واعرلرمروا أن أمرريركرا              يها األ خار ننشدكم اهلل من المسلد األقص   

َلْن َيُضُروُكْم ِإَلا َ ًذى َوِإْن ُيَقاِتُل ُكْم ُيَ ُل ُكُم اْلَأْدَأياَر  وأحالفها لن يضروكم إال أذى وهذا هو قول الحق سبحانه 

 ...... فال تلتفتوا عن دمشق وال يشاغلنكم العدو عنها... واصدقوا اهلل يصدقكمُثَم َلا ُيْنَصُروَن

: يا أهل اليمن... أين ذهبت حكمتكم... أين هو إيمانركرم... أمرريركرا                   يها األ خار في ألد اإليمان والحكمة 

عدوة اهلل تعبث بأرضكم... وتنثر بذور الفتنة بين أبنائكم... وتذكي البغضاء بين قبائرلركرم... إنرا مرن الرمرسرجرد                         

 األقصى ننشدكم اهلل أن تحقنوا دماءكم وتحفظوا أموالكم... وتوحدوا صفكم إلقامة الدين... 
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 يها األ خار في صنعال و رحب وصيعيدة...  ييهيا اليميويليصي ن فيي ذميار وتيعيز واليبيخيضيال...  ييهيا                                         

... انبذوا مشاريع أمريكا والغرب لتقسيم بالدكم... ونهرب  المولص ن في الل ف ومأرب و أخن وعدن والمكال

ثرواتكم... انبذوا أولياء الشيطان... واصدعوا بالحق وقفوا صفا واحدا إخوانا متحابين... ترفعون راية التوحيد 

 .إلقامة الدين ومبايعة خليفة المسلمين

... أنتم قوة المسلمين ومددهم وعدتهم... أليس بينكم قائد رباني يجدد سيرة األبطرال مرن      يا جخ  الكنانة 

جديد على أرض الكنانة، وينجو بكم من عمالة الحكام الذين رهنوا مصر وجيشها ألمريكا... أليس بينكرم قرائرد         

رباني ينفض عنكم غبار الذل ويقود جيشكم إلى ساحات األقصى كما فعل صالح الرديرن... يرا ضربرا  جريرش                   

مصر من المسجد األقصى ننشدكم اهلل أن تنصروا اهلل ورسوله... ندعوكرم إلقرامرة الرديرن... نردعروكرم إلقرامرة                         

 ...الخالفة التي تنقذ البشرية كلها من ظلم أمريكا ونظامها الرأسمالي اإلجرامي

... فإنا نجدد الدعوة لكم من المسجد األقصى المبارك وننرشردكرم اهلل       نتم يا ضباط اللخ  الباكستانيأما  

أن تنصروا دعوة اإلسالم... ننشدكم اهلل أن ال تجعلوا ألمريكا سربريرال عرلرى برالدكرم وال عرلرى إخروانركرم فري                               

 .أفغانستان... ننشدكم اهلل أن تلبوا دعوة حزب التحرير وتجيبوا داعي اهلل إلقامة الخالفة

... إن بالدكم عانقت العزة في ظل الخرالفرة       يها المسلم ن في تركخا...  يها الضباط في اللخ  التركي    

وال زالت معالم األستانة والباب العالي تستنهض هممكم وتنفث فيكم العزة... الرخرالفرة فرريضرة ربركرم ورمرز                    

عزتكم التي تعتزون بها... وشباب حزب التحرير ينادونكم إلقامتها... ويستنهضون هممكم إلقامة دين اهلل فري        

األرض... فكيف مثل هؤالء يحاكمون ويسجنون... إنا ننشردكرم اهلل مرن الرمرسرجرد األقصرى أن ترنرصرروا اهلل                             

ورسوله... إنا ننشدكم اهلل أن تقفوا مع إخوانكم على أرض الشام فتناصروهم ال أن تكونوا فري حرلرف أمرريركرا              

 ...حلف الطاغوت والشيطان

... مرن الرمرسرجرد األقصرى نرنراديركرم... مرن مرعرراج رسرول اهلل                                       يها المسلم ن في كي  أيقياأل األرض        

نستصرخكم... وننشدكم اهلل أن تنصروا دين اهلل... ننشدكم اهلل أن تقيموا الدين... ننشدكرم اهلل أن ترعرمرلروا مرع                        

 .العاملين إلقامة الخالفة... واهلل معكم ولن يتركم أعمالكم

اللهم بلغ نداءنا هذا إلى خيرة المسلمين... اللهم واشرح صدور ضبا  وجيوش المسلمين لنرصررة ديرنرك          

وإقامة شرعك... اللهم اشرح صدور المسلمين لدعوة الحق وألف بين قلوبهم... وانزع البغضاء والشحناء مرن        

 ...بينهم

اللهم عليك بأمريكا وأوليائها... اللهم دمر علياءها واقتل جنودها... وسربلهم بالذل والهوان... وال تجعل  

 .لهم سبيال على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم خالفة راشدة على منهاج النبوة تعز بها اإلسالم والمسلمين وتجمع بها أمرنا وترلرم برهرا شرعرثرنرا...                  

 . وتنصرنا بها على من بغى علينا

 والحمد هلل رب العالمخن 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الرئخأل األفغاني اللديد م الا لل اليات المتحدة كالرئخأل الساأق
 مترجم

 

من أيلول0سبتمبر أعلن المرشحان للرئاسة األفغانية في الدورة الثانية الدكتور غاني   88في يوم االثنين  
أحمدزاي والدكتور عبد اهلل عبد اهلل عن حكومة ما يسمى "الوفاق الوطني" بعد تسوية سياسية وفق ترعرلريرمرات          
من وزير الخارجية األمريكي جون كيري. وقد تم التوصل إلى حكرومرة الروفراق الروطرنري برعرد انرترهراء أزمرة                         
االنتخابات األفغانية بضغط من الواليات المتحدة على كال الفريقين في األشهر الماضية ثم بتدخل مربراشرر فري       

 .القضية؛ األمر الذي حولها إلى عملية إذالل لما يسمى بالديمقراطية األفغانية

بالنظر إلى الغش ومفاوضات تقاسم السلطة التي كشفت عن الوجه الحقيقي للمؤسسات الديمقراطية مثرل   
لجنة االنتخابات فإن انتخابات الرئاسة تحولت إلى أطول عملية انتخابية جرى التنازع فيها في العرالرم برأسرره.       
وخالل عملية تقاسم السلطة فقد جعل الدكتور أشرف غاني أحمدزاي رئيسًا للبالد، والدكتور عبد اهلل عربرد اهلل       

 84الرئيس التنفيذي للحكومة، وإلى جانب ذلك تم تقاسم الوزارات من قبل الفريقين، وفي النهاية تم رسميًا في 
 .م تعيين الدكتور أشرف غاني أحمدزاي رئيسًا منتخبًا واستلم السلطة من كرزاي/8/8أيلول0سبتمبر 

لقد جاء الدكتور أشرف غاني أحمدزاي إلى أفغانستان بعد أن أدخلت الديمقراطية الغرربريرة إلرى الربرالد،            
وكان يعمل على الوصول إلى السلطة منذ مجيئه، وقد استلم مناصب مهمة في السنوات الماضية وعرف كيفية 
التعامل مع الغرب ومع السلطة. وكسلفه أثبت الدكتور غرانري مرن الريروم األول فري مرنرصربره كررئريرس والءه                             
للواليات المتحدة، وسوف يستمر في خيانته وظلمه للمسلمين في أفغانستان، فقد أمر مستشاره لرألمرن الرقرومري        

أيلول0سبتمبر أي برعرد يروم واحرد فرقرط مرن                    /2المعين حديثًا بتوقيع االتفاقية األمنية الثنائية )ب أس إي( في   
 .تنصيبه رئيسًا

اعلموا أن توقيع اتفاقية األمن الثنرائريرة لريرس فري مصرلرحرتركرم، ومرع أن                        ! يها المسلم ن في  فغانستان  
الواليات المتحدة أعلنت أن الهدف الرئيسي من اتفاقية األمن هو دعم قوات األمن األفغانية وتدريبرهرا، وقريرادة       
عمليات تنفيذية، والحفاظ على أمن الدبلوماسيين األمريكان، وإدارة الطلعات الجويرة لرلرطرائررات بردون طريرار               
ألهداف لوجستية، فإن الواضح أن الهدف الرئيسي التفاقية األمن الثنائية هو شرعنة وتحصيرن آالف الرجرنرود         

 .األمريكيين الذين سيبقون في قواعدهم العسكرية في أفغانستان لمدة سنين

إن النظام الرأسمالي ال يمكن أن يفرز حكامًا جادين مخلصين، وخاصة في الرعرالرم اإلسرالمري، برل هرو               
يفرز حكامًا مولعين بالسلطة والثروة، وهم في الوقت ذاتره خرونرة فراسردون. إن هرؤالء الرحركرام ال يرهرترمرون                             
بشعوبهم، إنما يهتمون بمصالحهم ومصالح عائالتهم وأقاربهم ويصارعون في سبيلها، وهم على استعداد لبريرع   

 :شعوبهم ودينهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. قال تعالى

 
 اًل َأِعخدًاَضاَلُيِريُدوَن َ ن َيَتَحاَكُم ْا ِإَل  الَخاُغ ِت َوَقْد ُ ِمُروْا َ ن َيْكُفُروْا ِأِه َوُيِريُد الَشْخَخاُن َ ن ُيِضَلُهْم 

    ]/2النساء: [  
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 المكتب اإلعالمي

 أريخانخا

 أخان صحفي

 4163ح ل العم  العسكري البريخاني في العراق 

 )مترجم(

 

م على المشاركة في الغارات الجوية التي تولت         8/8/04082صوت البرلمان البريطاني اليوم الجمعة       

 :الواليات المتحدة قيادتها في العراق. في ضوء هذا فإننا ننوه إلى ما يلي

 :وقد ذكر تاجي مصطفى، الممثل اإلعالمي لحزب التحرير في بريطانيا النقا  التالية 

 . لن يسبب التد   الغرأي س ى المزيد من المشاك 6 

إن الحقيقة الوحيدة المؤكدة حول التدخل الغربي في العالم اإلسالمي هي أنه كان سبب الفوضى والدمار   

 .على مدى عقود

التي تسمى      -قامت بريطانيا وفرنسا قبل قرن من الزمان تقريبًا برسم خطو  النزاعات والتجزئة                          

الحدود. ثم قامتا، جنبا إلى جنب مع الواليات المتحدة بتنصيب معظم الطغاة الذين حكموا المنطقة منذ ذلك                           

 .الحين وتولتا المحافظة عليهم

والعقوبات التي تلتها إلى وفاة مئات اآلالف من األطفال            8448وقد أدت حرب الخليج األولى في عام          

 .وإلى أزمة إنسانية، ثم تبعتها حرب قدر عدد ضحاياها بمئات اآلالف

إلى العنف الحالي،      2//8وأدت الحرب التي قادتها الواليات المتحدة وبريطانيا في العراق في عام                    

 .والصراع العرقي والطائفي فيه، وإلى تفكيكه بحيث لم يبق منه سوى االسم

لن تكون سوى عامل       -وهي الثالثة خالل عقدين         -نعتقد أن احتمال نشوب حرب أخرى في العراق              

 .مساعد على مزيد من التجزئة للعالم اإلسالمي

 . المزيد من الغارات الل ية الغرأخة لخأل الح  لمشاك  الشرق األوسط4 

سواء بواسطة طائرات التورنادو  -إدمان الواليات المتحدة وبريطانيا على قصف بلدان العالم اإلسالمي  

ظاهر للعيان. وأعداد األبرياء من الرجال والنساء واألطفال الذين قتلوا بسبب                     -أو الطائرات بدون طيار        

 .تدخلهما أكثر من أن تحصى

من الواضح أن القوى الغربية ترى حدود سايكس بيكو تنهار، لذلك بحثوا عن ذريعة إلعادة رسم                                

الشرق األوسط على صورة تحافظ على نفوذهم، إال أنهم خلقوا بذلك حالة من الفوضى، وليس بإمكانهم تقديم                   

 .حل

 . الحكام في العالم اإلسالمي منافق ن فقدوا الحخال وال يهتم ن أشؤون األمة في شيل4 

في الوقت الذي سارعت فيه دول الخليج لخدمة مصالح الغرب في قصف العراق، ظلوا صامتين على                     
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ولم يفعلوا شيئا جّدّيًا للتدخل عندما كان األسد يذبح شعبه على مدى السنوات الثالث  .مجازر المسلمين في غزة

الماضية. ومشاركتهم الحالية إنما تفضح خزيهم ووالءاتهم الحقيقية وعدم قدرتهم على العمل مستقلين عن                         

 .سادتهم ومموليهم

 . تنظخم الدولة مسؤول عن  م ر كثخرة3 

على تنظيم الدولة اإلجابة عن كثير من األمور المتعلقة بإعالنه الزائف عن الخالفة، والهياج الذي                             

أوجده في بالد الشام مما أدخله في صراع ضد الجماعات اإلسالمية األخرى أكثر من الصراع ضد نظام                             

 .األسد

من الواضح أن هذا التنظيم ال يشكل تهديدًا لسالمة وأمن أي دولة غربية، ولكن القتل الذي يمارسه دون  

تمييز، والفوضى التي أوجدها يعطيان ذريعة للتدخل العسكري، ويسمحان بتشويه سمعة اإلسالم في جميع                       

 .أنحاء العالم

 . رسالة إل  المسلمخن7 

إن فكرة وقوف المسلمين إما مع تنظيم الدولة أو مع الغرب هي فكرة سخيفة. وعلى المسلم، أينما كان                       

ال أن يختار      -هو أو هي، أن يفهم ما الصواب والخطأ من منظور إسالمي، وأن يثبت على الموقف الحق                          

 !االنحياز إلى هذا الجانب أو ذاك كما لو كان في مباراة كرة قدم

يجب أال نغفل النظر إلى المخطط االستعماري الجاري حاليًا لئّلا نكون كاألنعام فنقف إلى جانب الغرب                  

 .لمجرد أنه قرر فجأة أن تنظيم الدولة هو القضية األكثر أهمية في العالم

عالوة على ذلك، من المحزن أن بعض المسلمين يغذون الدعاية للحرب حين يصرخون اآلن ضد                              

جرائم تنظيم الدولة بصوت أعلى من صراخهم عندما كان هناك اقتتال بين التنظيم وكتائب إسالمية أخرى، أو 

 .عندما كانت ترتكب جرائم األسد أو جرائم االحتالل الصهيوني في فلسطين

ويتضح في الوقت نفسه أنه ال يصح أن نبحث عن األعذار لتنظيم الدولة عندما يقوم باألخطاء، بل يجب  

أن ندرك أن أمرًا كهذا هو أحد أعراض زعزعة االستقرار على نطاق أوسع في الشرق األوسط على مدى                          

 .عقود

يجب أن يتخذ المسلمون موقفًا مبدئّيًا ضد التدخل العسكري الغربي، وأن يكون لنا موقف مبدئّي في                           

أال وهو الخالفة      -الدعوة إلى البديل اإلسالمي الذي من شأنه أن ينهي عقودًا من الفوضى وانعدام األمن                           

الراشدة الحقة التي على منهاج النبوة، والتي ستكون منارة للعدل ال للظلم، وأن نرفض االدعاءات الزائفة                            

  ألولئك الذين اغتصبوا اسمها.

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في أريخانخا
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 المكتب اإلعالمي

 ه لندا

 أخان صحفي

 الحك مة اله لندية والملتمع الدولي يستودم ن تنظخم الدولة كذريعة لمحارأة اإلسالم

 )مترجم(

 

بعد خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما الذي أعلن فيه أن الواليات المتحدة األمريكية ستوقف                               

إرهاب تنظيم الدولة والجماعات اإلرهابية األخرى في العراق وسوريا، أعلنت الحكومة الهولندية عزمها                         

 2المشاركة في الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق، وبناء على ذلك فقد قرر البرلمان الهولندي إرسال                               

 .جنديا إلى العراق /22و 82طائرات إف 

لقد قام البرلمان بإبال  الهولنديين أن "ما يقوم به تنظيم الدولة من إرهاب يجب أن يتوقف، وأن الخالفة     

التي أعلنها تنظيم الدولة قد تجذب الكثير من الناس في أوروبا لالنضمام إليها، وعندما يعود هؤالء إلى بلدنا                       

 ."فإنهم سيشكلون تهديدا للمجتمع لما تأثروا به من راديكالية وتشدد في المناطق التي كانت تشهد حروبا

جدير بالذكر أنه منذ اندالع االنتفاضة الشعبية في سوريا، والغرب وفي مقدمته الواليات المتحدة                                

األمريكية يحاولون السيطرة عليها من خالل خطط ومشاريع ال حصر لها، ولهذا السبب فقد أوجدوا ما يسمى                  

بالمجلس الوطني السوري، ومن ثم ما يسمى باالئتالف السوري، ثم اقترحوا خارطة للطريق لحل األزمة                         

السورية، إال أن مصير كل تلك الخطط كان الفشل الذريع، ولم تسر األمور كما تشتهي أمريكا، بل على                                 

العكس من ذلك، فقد عظم أمر الثورة السورية حتى أصبح طابعها إسالميا رغم كل محاوالت الغرب للنيل                          

منها، ترفع فيها رايات اإلسالم، وبالكاد ترى ِخَرق سايكس بيكو، والهتافات والشعارات إسالمية، بل وازدادت 

التوقعات حول قيام دولة إسالمية فيها في المستقبل، دولة يقبل بها السوريون طواعية ال أن تفرض عليهم                            

 .بالقوة، وهذا ما يتعارض مع ما تخطط له أمريكا وحلفاؤها

دولة   /0إن هذا هو السبب الرئيسي وراء تشكيل أمريكا لهذا التحالف الكبير والذي يضم ما يقرب من                    

لضرب العراق وسوريا، وما تنظيم الدولة إال ذريعة تتخذها الدول الكبرى للتدخل عسكريا وسياسيا في سوريا 

والعراق، وإن تنظيم الدولة ال يعدو كونه مجموعة مسلحة سيطرت على مناطق في العراق من خالل العنف                     

دون أي دعم من أهل تلك المناطق، وإن األمة ال تعترف بخالفته المزعومة، إال أن األمة تدعم الثورة والقتال            

ضد المجرم بشار األسد، وعندما يتم التخلص منه ومن نظامه العفن فإن األمة ستقبل بدولة إسالمية "خالفة                       

راشدة على منهاج النبوة"، وستدعمها وتبايع خليفتها الذي ستختاره هي عن رضا واختيار، وهذا ما تعتبره                       

 .أمريكا خطرا كبيرا عليها وعلى مصالحها

لقد قامت الحكومة األمريكية بوضع خطط واضحة للشرق األوسط، وبالذات لسوريا والعراق، وهي                      

تقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية، دولة للكرد ودولة للسنة ودولة للشيعة، أما عن خططها لسوريا فهي                  

إيقاف الثورة التي تتخذ من اإلسالم طابعا لها بالقوة، وإنقاذ عميلها بشار، ولذلك نرى التحالف الصليبي                                
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األمريكي الغربي يهاجم الجماعات اإلسالمية المقاتلة، وال يتعرض لبشار وجيشه، بل إن جيش بشار )الممانع                

المقاوم( يقاتل جنبا إلى جنب مع أمريكا. وهذا عين ما قامت به أمريكا في أفغانستان والصومال وإلى وقت                         

قريب في مالي. لقد بات واضحا أن الواليات المتحدة ومعها حلفاؤها ال يتحركون من أجل أسباب إنسانية                             

لحماية األقليات في العراق كما يدعون، فهم لم يحركوا ساكنا عندما قام النظام السوري بتجاوز كل الخطو                       

ألف   //8الحمر واستعمل السالح الكيماوي ضد المدنيين، وقتل خالل السنوات األربع الماضية أكثر من                        

 .سوري، أما عندما تهدد مصالحهم فإنهم يتحركون ويتدخلون عسكريا حتى ولو كان تدخلهم تحت ذرائع واهية

كل هذه مؤشرات تدل على أن الهدف وراء هذا التحالف هو استعماري بحت، ومساندة الدول األخرى                     

 .مثل هولندا هو إلضفاء الشرعية على الحرب األمريكية

فالحكومة الهولندية تسير سيرا أعمى وراء السياسة األمريكية دون التعلم من أخطاء الماضي في                                 

العراق، ويبدو أن الحكومة الهولندية قد نسيت األكاذيب التي نسجتها أمريكا حول سالح الدمار الشامل في                          

العراق بهدف تدمير العراق، وكان من نتائج هذه الحرب أن ما يعادل ثالثة أضعاف سكان لوكسمبور  قد لقوا 

 .حتفهم، ولم تؤد هذه الحرب إلى شيء سوى الفوضى والعنف الطائفي وانعدام االستقرار السياسي

إضافة إلى ذلك فإننا نرى أن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية مؤخرا حول التطرف، والتي                    

 .وقفنا بوجهها بقوة، تتناغم مع الدعم العسكري لمهاجمة اإلسالم والمسلمين في هولندا وخارجها

عالوة على ذلك فإن اإلعالم والسياسيين قد بذلوا قصارى جهودهم إلخافة الناس من اإلسالم في هولندا،  

مع أنه ال يوجد ما يدعو إلى ذلك، ومع ذلك فقد قدموا سلسلة من الشكوك حول المسلمين لتشكيل رأي عام ضد 

اإلسالم والمسلمين، مما يساعد في اتخاذ إجراءات تعسفية صارمة ضد الجالية المسلمة في هذا البلد، ولتبرير                  

الوجود العسكري الهولندي في العراق وسوريا، مع أن المخاوف الحقيقية هي مخاوف العائالت المسلمة في                     

 .العراق وسوريا الذين يخشون أن تفنى عائالتهم بسبب الغزو الغربي لبالدهم

إن ما ينبغي إدراكه أن التدخل الغربي لن يؤدي إلى سالم واستقرار في الوقت الحاضر وال في                                      

المستقبل، ودعم هولندا األعمى لهذه الحرب في بالد المسلمين مع ما تسنه من إجراءات ضد اإلسالم                                      

 .والمسلمين سيؤثر سلبا على العالقة بين المسلمين وغير المسلمين في هولندا

ثم إنه من الضروري أن يتحد المسلمون في هولندا وأن يرفضوا سياسة الحرب والتدخل الغربي في                         

بالد المسلمين، وأن يعوا أن إيجاد دولة الخالفة اإلسالمية هو الذي سيجلب السالم واالستقرار للمسلمين وغير              

 المسلمين، وأن الخالفة على منهاج النبوة هي التي ستضع حدا للسياسات العدوانية الغربية في بالد

  .المسلمين 

  وكاي أاال

 الممث  اإلعالمي لحزب التحرير في ه لندا
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 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 أخان صحفي

حرائر المسلمخن ُيخردن من األقص  والمست طن ن يدنس نه عل  مر ى ومسمع من جخ ش 

 !المسلمخن

 

م باقتحام المسجد األقصى واالعرترداء     /8/0/408/8قامت قوات االحتالل )اإلسرائيلي( فجر يوم األربعاء  

على المصلين مما أسفر عن إصابة العشرات من المصلين الموجودين داخله، كما فرضت إجراءات وقيودا مشرددة  

على دخول المصلين إلى المسجد األقصى منذ ساعات الفجر، ومنعت النساء والطالبات من الوصول إليه، في حين 

مرجرنردة يرهروديرة قرد اقرترحرمرن األقصرى االثرنريرن                             28سمحت فقرط لركربرار السرن مرن الررجرال بردخرورلره، وكرانرت                             

 .م، بينما منعت جميع النساء المسلمات من دخوله، حيث يرابطن عند بابي المجلس وحطة/880/408/8

تستمر اعتداءات يهود على األقصى أمام سمع العالم اإلسالمي وبصره، وكأنه أصبح أمرا مألوفا ال يستحرق   

حتى االلتفات إليه.. وتستمر االعتداءات واالعتقاالت واإلهانات للنساء المسلمات وحكام المسلمين يترفررجرون. فرقرد           

أبعدت سلطات االحتالل في التاسع من أيلول الجاري ثالث نساء عن األقصى لمدة أربعين يوما، كما اعتقلت أربرع  

من الشهر نفسره، غريرر اإلهرانرة والضررب والسرب برحرق                     88نساء وطفلين، من منطقة باب العمود بالمدينة في الـ

النساء اللواتي رابطن فيه وعلى أبوابه مدافعات عنه في زمن عز فيه الررجرال. يرحردث هرذا وحركرومرة مرا يسرمرى                         

 !بالسلطة الفلسطينية ماضية بتنسيقها األمني مع يهود الذين ال يحترمون اتفاقا وال يرقبون في المسلمين إال وال ذمة

سبحان اهلل! النساء المسلمات يقدمن للمحاكمات وتصردر برحرقرهرن قررارات اإلبرعراد ويضرربرن ويرترعررضرن                            

 !!لإلهانة، بينما نساء المستوطنين تترك لهن الحرية الكاملة في تدنيس المسجد وساحاته

وكأن الحكام المتخاذلين ال تكفيهم خيانتهم بالتخلي عن األقصى بل سارعوا إلرى مرزيرد مرن الرذل والرخريرانرة                   

بموافقة ومرافقة القوات األمريكية والغربية في حملتهم الصليبية في الهجوم وإلقاء القنابرل عرلرى الرعرراق وسروريرا              

بحجة القضاء على تنظيم الدولة، بينما لم يستطيعوا توجيه تلك الجيوش إلى فلسطين والقدس لرترحرريررهرا مرن بريرن             

 ..براثن يهود أعداء اإلسالم والمسلمين

! ألم تحرك فيكم النساء المسلمات المرابطات المدافعات عن األقصرى برأجسرادهرن          فخا  مة اإلسالم وجخ شها 

وأرواحهن ذرة من شعور بالعزة والكرامة؟! ألم تشعروا وأنتم ترون أعداء اهلل اليهود يرنرترهركرون حررمرة الرمرسرجرد                   

األقصى والمجندات اليهوديات يتجولن بحرية فيه ويدنسنه بأفعالهن المشينة وألفاظهن المسيئة بالذلة والصغار؟! إن 

األعياد اليهودية على األبواب وستزداد االقتحامات لألقصى وسيكبر أملهم بقرب تحقيق حلرمرهرم بروضرع هريركرلرهرم               

المزعوم وأنتم تنظرون إليهم وإلى من يغض الطرف عن كل هذا بل وينسق مرعرهرم أمرنريرا بركرل صرفراقرة ووقراحرة                      

وقدمتموه لقمة سائغة ليهود يرعريرثرون        ونذالة.. ماذا ستقولون لرب العزة يوم يسألكم كيف فرطتم بمسرى رسوله   

فيه فسادا؟! وماذا ستقولون لعمر وصالح الدين وقطز الذين جاهدوا وقراترلروا دفراعرا عرن هرذه األرض الرمربراركرة                         

وتحريرا لها من الصليبيين؟! كيف ستواجهون رب العزة في تقصيركم بالعمل إلعادة دولة الخالفة الراشدة الثرانريرة     

 ..على منهاج النبوة؟! سارعوا لذلك قبل فوات األوان

  َهْ  ُيْلَزْوَن ِإَلا َما َكاُن ا َيْعَمُل َن :قال تعالى 



 57/ العدد  16الصفحة   

16الصفحة  هـ6341محرم /  57العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 PR14060م                        رقم اإلصدار: 4163/11/45هـ                       6347من ذي الحلة  14

 المكتب اإلعالمي

 والية أاكستان

 أخان صحفي

 اإلذعان للهند جريمة و خانة هلل سبحانه وتعال  ورس له والمؤمنخن

 نظام رحخ / ن از يتول  عن واجب تحرير كشمخر لصالح االحتالل الهندوسي
 )مترجم(

  

أعلن نظام رحيل0 نواز التزامه بالخطة األمريكية في إزالة باكستان كعقبة أمام وقوف الهند في مواجهة   
من أيلول0 سبتمبر قال رئيس الوزراء نواز شريف فري الرجرمرعريرة الرعرامرة لرألمرم الرمرترحردة:                          82الصين. ففي 

"باكستان تريد تحسين عالقاتها مع جيرانها"، وذّكر العالم بأن "شعب جامو وكشمير ال يزال ينتظر تحقيق هذا 
من أيلول0 سبتمبر أعلن الرجرنررال رحريرل أن              82الوعد )أي االستفتاء("، وقبل ساعات من هذا الخطاب، في    

 .""الجيش يقف لصالح تحقيق السالم

 
لقد أثبتت الهند على مر العقود عداءها الكبير للمسلمين، سواء باحتاللها كشمير، أم من خالل الرحرروب      

إن الهند  .التي خاضتها ضد باكستان، أم من خالل اضطهادها للمسلمين داخل حدودها، مثل مسلمي جوجارات
دولة معادية ومحاربة لنا، ال تدخر جهدا في الكيد ضد اإلسالم والمسلمين، وكرمرا هرو مرعرروف عرنرهرا، فرهري                   

 .تتظاهر بالدعوة إلى السالم في حين تخفي خنجرا وراء ظهرها

 
ومع ذلك، فإن أسياد نظام رحيل0 نواز في واشنطن يطلبون من باكستان )البلد الوحيد الذي يمتلك أسلحة  

نووية في العالم اإلسالمي( اإلذعان لهذه الدولة الماكرة، وعدم الوقوف فري طرريرق الرهرنرد براعرتربرارهرا الرقروة                       
اإلقليمية المهيمنة. فأمريكا بحاجة إلى أن تتفوق الهند على باكستان، حتى تتمكن من منع صعرود اإلسرالم فري         
المنطقة ولكي تقف ضد منافستها )الصين(؛ لذلك يتم وضع باكستان تحت رحمة اللؤم الهندوسي. وبذلك تذهب 
تضحيات المسلمين وإجبار مئات اآلالف منهم على الهجرة للتخلص من الحكم الهندوسي وإنشاء دولة منفصلة 

 .سميت باكستان، يذهب كل ذلك أدراج الرياح

 
حزب التحرير يدين بشدة موقف نظام رحيل0 نواز الخياني، ويؤكد مرة أخرى على أن تحرير كشرمريرر      

هو مسئولية القوات المسلحة الباكستانية. لذلك كيف لهؤالء الحكام الرويبضات أن يدعوا المجتمع الدولي نفسه  
الذي أوجد هذه المشكلة وتعمد تأخير القرار المتعلق بكشمير من أجل تأمين مصالحه؟ حزب الرترحرريرر يردعرو         

مرلريرون       /00إلعادة إقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستحرر كشمير، وتجيش الجريروش مرن الـر        
 .مسلم من سكان هذه المنطقة في قوة واحدة ضد أعدائهم

 

 ْاِجُكْم َ ن َتَ َلْ ُهْم َوَمن َرِإَنَما َيْنَهاُكُم ٱلَلُه َعِن ٱَلِذيَن َقاَتُل ُكْم ِف  ٱلِديِن َوَ ْ َرُج ُكم ِمن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروْا َعَل ٰ ِإ

  َيَتَ َلُهْم َفُأْوَلـِٰئَك ُهُم ٱلَظاِلُم َن

  المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية أاكستان
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 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 تهنئٌة ِمْن ِحزِب التحريِر في عخِد األضح  المبارا

 

 اهلُل أكبُر،،، اهلُل أكبُر،،، اهلُل أكبر،،، ال إله إال اهلل،،، اهلُل أكبُر،،، اهلُل أكبر، وهلِل الحمد 

الحمُد هلِل والصالُة والسالُم على رسوِل اهلِل وعلى آِله وَصْحِبِه وَمْن وااله.. وعلى َمْن َتِبَعُه فتَرَسَم ُخطاه،  

 ..فجعَل العقيدَة اإلسالميَة أساسًا ِلِفْكَرِتِه واألحكاَم الشرعّيَة ِمقياسًا ألعماِلِه وَمصدرًا ألحكاِمِه، أّما بعد

يسُرنا في المكتِب اإلعالمِي المركزِي لحزِب التحريرِر أن نرنرُقرَل لرألمرِة              ... ُيها المسلم َن في كِ  مكان  

اإلسالميِة جمعاء، تهنئَة أميِر حزِب التحرير، العالِم الجليل عطاِء بِن خليٍل أبو الَرشَتة حفظُه اهلُل ترعرالرى ِبرِعريرِد           

األضحى المبارك، كما ويسُرنا أن ننُقَل تهِنَئَتُه لشباِب وشاّباِت حزِب التحرير الذين يصلون ليلهم بنهارهرم فري     

مقارعتهم ألنظمة العهد الجبري، وكفاحهم إلعالء كلمة اهلل بإقامة دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة التي 

 بشر بها عبد اهلل ورسوله 

يطل علينا هذا العيد في وقت أسفرت فيه أمريكا عن عدائها وحقدها عرلرى األمرة اإلسرالمريرة، وحشردت               

أحابيشها في مسعى للحفاظ على نفوذها االستعماري، حيث يسعى أوباما ليلبس حربه عرلرى األمرة اإلسرالمريرة             

لبوس العالمية، معيدا مقولة سلفه بوش "إما معنا أو ضدنا" مع سعيه ليظهر أن تحرك برالده ضرد مرا يسرمريره                 

 .!!باإلرهاب هو جنوح لرغبة العالم ودفاٌع عنه ال استعمارًا وال طمعًا

إن أمريكا بحربها على األمة اإلسالمية واستباحتها لحرماتها ودماء أبنائها ونرهربرهرا لرخريرراترهرا، وبرهرذا                   

التضليل المفضوح، تكرس عنجهيتها المعهودة وعقليتها الفرعونية القائمة على مبدأ "ما أريكم إال ما أرى ومرا   

أهديكم إال سبيل الرشاد"، فهي تصّور للعالم بأنها تحميه بينما هي سبب كل شر مستطير فيه. إن أمريكا تسخر 

دول العالم وحكام المنطقة لتحقيق مصالحها، وهي بفرضها قيادتها القسرية على العالم "تستعبد" دوله وتسرلرب     

منها إرادتها. إن هيمنة أمريكا على المسرح الدولي قد جّرت على العالم الويالت والمصائب، فهي تلهث خلف  

مصالحها الرأسمالية االستعمارية الجشعة، وال تقيم وزنًا لإلنسانية وال تحترم عهودًا وال حترى مرواثريرق األمرم          

إذا خالفت رغباتها، فتدوسها بأقدامهرا دون أن تركرتررث            -التي وجدت لحماية مصالح الدول الكبرى  -المتحدة 

، وهي دومًا تختلق المبررات والمسوغات المفضوحرة لرترفررض       2//8كما فعلت في حربها على العراق عام 

إرادتها على العالم .فدول العالم تدرك أن مبرر محاربة "اإلرهاب" هو ذريعة ساقطة، وأن أمريكا تستغل هرذا       

الشعار لحشد العالم لتحقيق مصالحها في المنطقة والعالم، فأمريكا ترمي من خرالل حرلرفرهرا هرذا إلرى تررسريرخ                   

استعمارها للمنطقة، ومع خالفات الدول الطامعة في ديننا وأمتنا مع بعضها، إال أنها تتفرق فريرمرا بريرنرهرا عرلرى                 

العمل للحيلولة دون قيام الخالفة على منهاج النبوة والتي سوف تنهي النفوذ الغربي من المنطقة وتخلص العالم 

 .من شرور الرأسمالية

إننا إذ نهنئ األمة كافة بعيد األضحى المبارك لنغتنم هذه الفرصة لنذكر المسلمين جرمريرعرا وأولرهرم قرادة             

وضبا  الجيوش وأصحاب القوة والقدرة على التغيير، نذكرهم بالواجب الشرعي في العمل إلعالء كرلرمرة اهلل        

وتطبيق شرعه، وال يكون ذلك إال بإقامة دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة. ولئن قّصر القادة والضرّبرا       
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فعلى األمة جمعاء واجب الضغط عليهم وحملهم على االستجابة للمطلب الشرعي والشعبي باسترئرنراف الرحريراة         

اإلسالمية والتحرر من ذل العبودية للغرب الكافر. والحق سبحانه يفرض عرلرى الرمرؤمرنريرن الرمرواالة فري اهلل                      

ِإَن اَليِذييَن آَميُني ا َوَهياَجيُروا َوَجياَهيُدوا                  :والمعاداة في اهلل بوصفهم مؤمنين متحدين بربا  العقيدة اإلسرالمريرة   

َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعُضُهيْم   ،ِأَأْمَ اِلِهْم َوَ نُفِسِهْم ِفي َسِبخِ  الَلِه َواَلِذيَن آَووا َوَنَصُروا ُ وَلِٰئَك َأْعُضُهْم َ ْوِلَخاُل َأْعضا

 .َ ْوِلَخاُل َأْعضا ِإلَّا َتْفَعُل ُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اْلَأْرِض َوَفَساٌد َكِبخٌر

وإني إذ َأْنُقُل لكم ولألّمِة اإلسالميِة جمعاء تهِنَئَة َرِئيِس المكتِب اإلعالمرِي الرمرركرزِي لرحرزِب الرترحرريرِر                  

وجميِع العاِمِليَن فيه، أتضرع إلى المولى عز وجل أْن يْأِتَي العيُد القادُم واألمُة اإلسالمّيُة تعيُش فري ظرِل رايرِة        

الُعقاب، وأْن تكوَن قد توَحَدْت وانتَصَرْت وَعَزْت بإْذِن اهلل، وعراَدْت ترَترَرَبرُع مررَكرَز الّصردارِة، إّنرُه َوِلرُي ذلرَك                       

 .والقاِدُر عليه

اللهم يا حي يا قخ م يا حنان يا منان يا من رفع السماوات أغخر عمد نراها  كرمنا أدولة الوالفة عيلي     

منهاج النب ة و كرمنا أنصرا المؤزر علي   عيدائيك وعيلي  سيفياح دمشيق ومين نياصيره ودعيميه وانصير                               

  .الملاهدين في سبخلك في ك  مكان ومكنهم من إعالل كلمتك ونصرة دينك

  

 وُكُ  عاما و ْنُتْم ِأَوْخرا، وَتَقَبَ  اهلُل الّخاعات

 

 والّسالُم علخُكْم ورحمُة اهلِل وَأَركاُته

 

 ُسبحاَنَك الّلُهَم َوِأَحْمِدَا َنْشَهُد  ْن ال ِإَلَه إاّل َ ْنَ  َنْسَتْغِفُرَا َوَنُت ُب ِإَلْخك

   

 ليلُة ِعيِد األْضَحى المُباَرِك ِلعاِم ألٍف وأْرَبِع ِمَئٍة َوخمسة وَثالِثيَن ِلْلِهْجَرة

 عثمان أواش
 مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 
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 أخان صحفي

  حكاٌم أالسلن في تتارستان، واعتقاالٌت جديدة في تشخلخاأخنسك

 )مترجم(

  

أيلول0سبتمبر أربعة من أعضاء حزب               /2أدانت محكمة مدينة نابيريزيني تشيلني يوم                  

من القانون      828التحرير. حيث توصلت المحكمة إلى أن هؤالء المسلمين مذنبون وفق المادة                        

الجنائي الروسي )التحريض على العداء والكراهية، إلى جانب إهانة الكرامة اإلنسانية( والمادة                         

من القانون ذاته )المشاركة في نشاطات منظمة متطرفة(. وقد حكم ريازابوف بوالت                            82808

سنة واحدة وأربعة أشهر يقضيها في مستعمرة عقابية. وحكم المؤمنون                              8422المولود في      

 8428وبصيروف راديف المولود في            8424اآلخرون، وهم باينازاروف أويبيك المولود في              

 .، بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ8422وكوتشكاروف راميل المولود في 

تشرين   8وكان مسؤولو دائرة األمن االتحادية الروسية في منطقة تشيليابينسك قد قاموا في                     

، وبرفقتهم موظفو الجهاز المركزي لدائرة األمن االتحادية الروسية ومسؤولو            /8/8األول0أكتوبر  

المديرية العامة لألمن بوزارة الداخلية الروسية في منطقة تشيليابينسك، باعتقال أربعة من أعضاء                   

حزب التحرير. حيث تم تفتيش بيوتهم، واعتقالهم وتوجيه االتهام لهم وبدء إجراءات قضائية بحقهم                 

من القانون الجنائي الروسي )بتهمة المشاركة في نشاطات                8من الجزء      8/000بموجب المادة    

وشمس الدينوف رينات      8428منظمة إرهابية(. وسيواجه كل من خبيروف صلوات المولود في                

 8422وميروف أوريفتزون المولود في        8422وشايموف ألفريد المولود في        8424المولود في   

سنوات. ويشار هنا إلى أنه لم يمض وقت طويل على                      /8و   0عقوبة بالسجن مدة تتراوح بين           

، /8/8أيلول0سبتمبر    88إخالء سبيل األخ األكبر للمعتقل خبيروف صلوات، خبيروف فاديم، في            

 .وذلك بعد أن كان قد تم اعتقاله وأنهى مدة سجنه بتهمة االنتماء إلى حزب التحرير أيضًا

ومن الالفت أن المسلمين الذين ُحكموا في نابيريزيني تشيلني وإخوانهم الذين اعتقلوا في                             

تشيليابينسك قد وجهت لهم في الحالتين التهمة ذاتها التي استخدمت لتجريم المسلمين استنادًا للمادة                    

من القانون الجنائي الروسي. وقد جيء بهذه المادة على إثر تنفيذ حملة "كلنا في حماية                                  828

. حيث أسفرت تحريات السلطات عن       8/82أيلول0سبتمبر    82القرآن" في جميع أنحاء روسيا في        

اكتشاف أن شعارات "خلعوا عن أخواتنا مالبسهن بحظرهم الحجاب" و"إنهم يعتقلون المسلمين                         
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 المكتب اإلعالمي

 روسخا
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ويقتلونهم في روسيا" تعّد جريمة، بالرغم من أنها تصف واقع روسيا اإلجرامي على حقيقته ال                            

غير. وبناء على ذلك، اُتهم الذين يفضحون هذا الواقع أمام الرأي العام، على الرغم من أنهم لم                              

 .يفعلوا سوى التعبير عن الشعور العام هنا، بأنهم اقترفوا جريمة

ما يعني أن األجهزة األمنية الخاصة تسعى للفّت في عضدنا وزعزعة موقفنا. وذلك بالرغم                     

من صعوبة اتهام المسلمين باإلرهاب من قبل جيرانهم في المناطق المسلمة ألنهم يعرفونهم على                       

يعملون ما    KGB أنهم أناس ِسلميون في نشاطاتهم. وهو األمر الذي يثبت أن موظفي جهاز ال                       

 .يرون هم، دون اكتراث بالرأي العام

ولذلك نرى هذه التكتيكات اإلجرامية المرعبة تتواصل دون توقف ضد أعضاء حزب التحرير.                         

وهي أساليب اختارتها القيادة الروسية بضغط من األجهزة األمنية الخاصة. إال أنه، مهما صار عدد                

االعتقاالت، ومهما اختلقوا وطبقوا من مواد، ومهما بلغت مدة محكوميات الدعاة إلى الخالفة                               

الراشدة، سوف يبقى صراع األجهزة األمنية الخاصة واضطهادهم وظلمهم للمسلمين غير قانوني،                 

 .ألنه ُبني على حظٍر غير مبرر لنشا  الحزب

وها نحن نعلنها، مرة أخرى، إن جميع االتهامات والقضايا التي أدين بها أعضاء حزب                                

التحرير هي تهٌم باطلة وقضايا مختلقة، وأن سجن أي إنسان بريء وحرمانه من حّريته جريمة                           

 .كبرى، وسيسأل عنها ويحاسب عليها كل من تسبب بها، أو شارك فيها، عاجاًل أو آجال

ۚ  ِإَنَما ُيَؤ ُِّرُهْم ِلَخْ ما                  يقول اهلل سبحانه وتعالى:         َوَلا َتْحَسَبَن الَلـَه َغاِفًلا َعَما َيْعَمُ  الَظاِلُم َن

 . ُمْهِخِعخَن ُمْقِنِعي ُرُلوِسِهْم َلا َيْرَتُد ِإَلْخِهْم َطْرُفُهْم ۖ َوَ ْفِئَدُتُهْم َهَ اٌل َتْشَوُص ِفخِه اْلَأْأَصاُر 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في روسخا 
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 المكتب اإلعالمي

 والية أاكستان

 أخان صحفي

 العدوان الهندي عل  ط ل  ط المراقبة ة ط السخخرة 
 رد نظام رحخ / ن از الضعخف يشّلع الهند عل  عدوانها

 )مترجم(
  

م، بدأت الهند في كشمير بالعدوان على طول خط المرراقربرة،    /8/8في األسبوع األول من شهر أكتوبر  
واستمرت بال هوادة حتى خالل األيام الثالثة األولى لعيد األضحى، ما أسفر عن استشرهراد الرعرديرد. وقرد وّفرر               
الخونة في القيادة السياسية والعسكرية للهند الفرصة المواتية والتشجيع الكافي، حتى بات الهندوس يأمنون مرن  
أي رد على التصعيد على خط السيطرة، فقد رفض النظام بناًء على التعليمات األمريكية الرَد على أي عردوان    
هندي بطريقة تليق بالهند وتعلم من خاللها حجمها الفعلي، وحاول بدال من ذلك حرفرظ مراء وجرهره مرن خرالل                  
دعوة الهند إلى ضبط نفسها! إن هذا الرد الضعيف للنظام هو صفعة في وجه أكبرر وأقروى جريرش فري الرعرالرم                  
اإلسالمي. ومن الواضح أن هذا النظام الفاسد لن يسمح أبدا بالرد على الهند باللغة التري ترفرهرمرهرا، لرذلرك فرهرو                  
يتوقع من ضبا  القوات المسلحة أن يضعوا صخرة ثقيلة على إيرمرانرهرم وهرم يشراهردون بصرمرت سريرل دمراء                       
المسلمين أنهارا. وقد تمادت الهند أكثر من ذلك، من خالل تهديد وزير دفاعها لباكستان من قوة الجيش الهندي  
العسكرية، وبهذا تكون الدولة الهندوسية قد تجاهلت القوة النووية اإلسالمية المسلحة، وكرأنرهرا جرمرهروريرة مرن             

 !جمهوريات الموز الصغيرة والضعيفة
إن الخونة في القيادة السياسية والعسكرية يعّززون من قوة الهند بناء على تعليمات أمريكا، حتى تتمركرن    

الهند من الهيمنة أكثر في هذه المنطقة؛ لذلك منحت أمريكا الهند موطئ قدم لها في أفغانستان، ولم يفعل هؤالء 
الخونة أي شيء لمنع ذلك. وعالوة على ذلك، فقد شارك النظام في محادثات لتزويد الهند بممر بري، ترترمركرن      
من خالله من ربط نفسها بالمسلمين في آسيا الوسطى لتأمين إمدادات الغاز القادمة من تلك المنرطرقرة. وهرؤالء        
الخونة أيضا وّرطوا قواتنا المسلحة في حرب أمريكا على المناطق القبلية وخارجها، فال تعود قواتنا المسرلرحرة    
قادرة بعدها من خوض حرب تقليدية مع الهند. ولذلك تمادى رئيس الوزراء الهندي مودي )جزار الرمرسرلرمريرن          

م، أن "باكستان فقدت قدرتها على خوض حررب     /8/8أغسطس  0آب 88في جوجارات(، وأعلن بغرور في 
 ."تقليدية
! إّن الخونة في القيادة السياسية والعسكرية يتآمررون عرلريركرم. فركريرف                يتها الق ات المسلحة الباكستانخة 

تقبلون سيطرة الهند على المنطقة وتضاؤل قواتكم، بل وأن يستخدم النظرام قروتركرم فرقرط مرن أجرل الرمرصرالرح                       
األمريكية ضد المجاهدين الذين يقاتلون االحتالل األمريكي والهندي في أفغانستان وكشمير؟ وكيف تقبلرون أن    
تقتل الهند الناس الذين أقسمتم باهلل سبحانه وتعالى على حمايتهم؟ وهل تقبلون أن تقفوا أمام اهلل سبحانه وتعالرى  

 وأنتم تطأطئون رؤوسكم من العار؟

انهضوا إلنقاذ أنفسكم واألمة من الذل على أيدي أمرريركرا       يها الضباط المولص ن في الق ات المسلحة!   

والهند، وأعطوا النصرة لحزب التحرير إلقامة دولة الخالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فحينها فقط يقود 

الخليفة القوات المسلحة المسلمة لتحرير كشمير وأفغانستان من دنس قوات االحتالل الكافر، ويعود مجد أمتركرم   

 .إلى سابق عهده

َفاَل َتِهُن ْا َوَتْدُع ْۤا ِإَل  ٱلَسْلِم َوَ نُتُم ٱأَلْعَلْ َن َوٱلَلُه َمَعُكْم َوَلن َيِتَرُكْم َ ْعَماَلُكْم  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مللة العرب اآلن

 حزب التحرير "ال نرفع  عالم داع  وال القاعدة ولكن راية رس ل اهلل" 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوِتْلَك اْلَأَياُم ُنَداِوُلَها َأْخَن الَناِس 

 

لم يعش أحد من األجيال الحالية حالة عٍز ورفعة وشموخ وإباء كالتي عاشها أجدادنا في ظل دولة                      

الخالفة اإلسالمية. وبالتالي ال مجال عند الكثيرين للمقارنة بين الوضع الحالي المتردي الذي يسود في                       

بالد المسلمين من خالل حكامهم الغرباء عنهم وبين الوضع الناهض الراقي الذي كان سائدًا في العالم                          

 اإلسالمي نتيجة تطبيق اإلسالم.

لقد كانت دولة الخالفة شجرة وارفة الظالل، تحمي كل من يستظل بظلها، وكل من يستجير بها  

ويأكل من ثمارها، بل كانت توزع خيراتها ليس فقط على المسلمين فيها بل على كل حامل لتابعيتها من 

أهل الذمة الذين كانوا في بحبوحة من الحياة في حمايتها بشكل عجز الشرق والغرب عن مواكبته. قال 

َوُتْقِسُخ ا ْم َلا َيْنَهاُكُم الَلُه َعِن اَلِذيَن َلْم ُيَقاِتُل ُكْم ِفي الِديِن َوَلْم ُيْوِرُج ُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َ ْن َتَبُروُه تعالى:

 .ِإَلْخِهْم ِإَن الَلَه ُيِحُب اْلُمْقِسِخخَن

وقد تجلت عظمة هذه الدولة من خالل تطبيقها الرائع ألحكام أهل الذمة مما أذهل القاصي                                        

والداني، وعجزت بالد أم الحريات المزعومة عن مجاراته بل حتى االقتراب منه، كيف ال والرسول                          

َ َلا َمْن َظَلَم ُمَعاِهًدا، َ ِو اْنَتَقَصُه، َ ْو َكَلَفُه َفْ َق َطاَقِتِه، َ ْو َ َ َذ              « الكريم صلوات ربي وسالمه عليه يقول:      

َمْن َقَتَ  ُمَعاَهًدا َلْم َيِرْح َراِئَحَة الَلَنِة،          « ، ويقول: »ِمْنُه َشْخًئا ِأَغْخِر ِطخِب َنْفألا، َفَأَنا َحِلخُلُه َيْ َم اْلِقَخاَمةِ            

 .»َوِإَن ِريَحَها ُت َجُد ِمْن َمِسخَرِة َ ْرَأِعخَن َعاًما

وقد قام الخلفاء بالسهر على تأدية حقوق أهل الذمة، فتفقدوا أحوالهم، ومن ذلك ما رواه الطبري                          

في تاريخه، في سوقه لحديث عمر إلى وفد جاءه من أرض الذمة "قال عمر للوفد: لعل المسلمين                                       

يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم؟ فقالوا: ما نعلم إال وفاء وحسن ملكة". تاريخ                         

 (.800/2الطبري )

ولما جاءه مال الجباية سأل عن مصدره مخافة العنت والمشقة على أهل الذمة، ففي األثر عنه                              

رضي اهلل عنه "أنه أتي بمال كثير، أحسبه قال من الجزية فقال: إني ألظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: ال                           

واهلل ما أخذنا إال عفوا صفوا. قال: بال سو  وال نو ؟ قالوا: نعم. قال: الحمد هلل الذي لم يجعل ذلك على                        

 (.80824(، أحكام أهل الذمة )/4084يدي وال في سلطاني". المغني )

ولما تدانى األجل به رضي اهلل عنه لم يُفته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة فقال: " ُأوِصي                       

ْن َلا ُيَكَلُفوا َفْوَق       َأاْلَخِليَفَة ِمْن َبْعِدي ِبَأْهِل الِذَمِة َخْيًرا، َأْن ُيوِفَي َلُهْم ِبَعْهِدِهْم، َوَأْن ُيَقاِتَل ِمْن َوَراِئِهْم، وَ                           

 َطاَقِتِهْم." البيهقي في السنن الكبرى.

وروي عن علي رضي اهلل عنه أنه قال ألحد عماله على الخراج: "ِإَذا َقِدْمَت َعَلْيِهْم َفال َتِبيَعَن َلُهْم                        

ْوًطا َواِحًدا ِفي    سَ ِكْسَوَة ِشَتاٍء َوال صيفا، َوال ِرْزًقا َيْأُكُلوَنُه، َوال َداَبًة َيْعَمُلوَن َعَلْيَها، َوال َتْضِرَبَن َأَحًدا ِمْنُهمْ               

َنا ِإَنَما  َفِإِدْرَهٍم، َوال ُتِقْمُه َعَلى ِرْجِلِه ِفي َطَلِب ِدْرَهٍم، َوال َتِبْع أَلَحٍد ِمْنُهْم َعَرًضا ِفي َشْيٍء ِمَن اْلَخَراِج؛                           
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َلَغِني َعْنَك ِخالَف َذِلَك    َب  ُأِمْرَنا َأْن َنْأُخَذ ِمْنُهُم اْلَعْفَو. َفِإْن َأْنَت َخاَلْفَت َما َأَمْرُتَك ِبِه َيْأُخُذَك الَلُه ِبِه ُدوِني َوِإنْ                  

 َعَزْلُتَك.". الخراج.

وأجلى الوليد بن يزيد نصارى قبرص مخافة أن يعينوا الروم فردهم يزيد بن الوليد الخليفة بعده،                        

يقول إسماعيل بن عياش عن صنيع الوليد: فاستفظع ذلك المسلمون، واستعظمه الفقهاء، فلما ولي يزيد                       

 بن الوليد ردهم إلى قبرص، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله، ورأوه عداًل. )فتوح البلدان(.

في فقرائهم دون     -القبيلة النصرانية     -يجعل صدقات بني تغلب       -رحمه اهلل     -وكان عمر بن عبد العزيز      

 ضمها إلى بيت المال.

هذه نبذة من كثير، ونقطة من ماء غزير، تفوقت بها الخالفة وعظم شأنها وانتشر عدلها                                            

وازدهرت سمعتها فصار أهل الغرب يأتون إليها ال للسياحة بل مالذًا لهم من ظلم الكنيسة وسطوة                                   

الملوك الظلمة، فعاشوا في سالم ووئام تحتها وأتى من ذرياتهم من علم الحق فاتبعه وصار من                                           

 المسلمين.

أي االندماج في المجتمع.          Integrationهذه سياستنا فيما يسمى بمصطلح الغرب الرأسمالي                 

ومن الجدير بالذكر هنا أن دولة الخالفة لم تجبر غير المسلمين على اعتناق العقيدة اإلسالمية، بل                                    

تركتهم وعقيدتهم، واشترطت عليهم فقط الخضوع لقوانين الدولة شأنها شأن كل دولة في العالم، بينما                         

فشلت أوروبا في سياسة االندماج التي انتهجتها ألنها في حقيقتها كانت سياسة ذوبان ومحاولة تضييع                          

 شخصية المسلمين بعكس ما قام به اإلسالم في دولته بالنسبة ألهل الذمة من عدل وأمن وأمان.

لقد رفعت الدول الفاشلة في المنطقة اإلسالمية شعار الديمقراطية إرضاًء للغرب وتنفيذًا لرغباته                      

ألن حكامه هم أجراء عند سيدهم الغربي وبخاصة األمريكي. ولم يدافعوا عن عقيدة المسلمين في وجه                       

الهجمة الفكرية الشرسة التي يتعرض لها المسلمون، بل انقادوا ألوباما في حربه على اإلسالم                                           

 والمسلمين في العراق وسوريا.

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 المهندس هشام الباأا

  عض  المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 

هـ   1435من ذي الحلة  01

م2014/09/25 الم افق   
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 من فعالخات حزب التحرير

أيرلرول0سربرترمربرر            /2أيلول0سبتمبرر وحرترى          82ينظم حزب التحرير 0 والية تركيا في الفترة الواقعة من  

حملة واسعة تأخذ بعدًا عالميا تحت عنوان "قل قف؛ لظلم القضاء التركي تجاه حزب التحرير" إلماطة  /8/8

اللثام عن ظلم القضاء التركي وإنزاله األحكام الثقيلة الجائرة على شباب حزب التحرير بذريعة تبرنري الرحرزب       

لألعمال المادية التي هو منها براء بل ويؤمن بأنها مخالفة للطريقة الشرعية التي يتبناها في العمل السرترئرنراف     

  الحياة اإلسالمية عن طريق إقامة دولة الخالفة الراشدة.

 

 حزب التحرير / والية تركخا حملة

 "ق  قف؛ لظلم القضال التركي تلاه حزب التحرير"  
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 من فعالخات حزب التحرير

 

 

 

 فعالخات المكتب المركزي:

 "حلف  وأاما شر مستخخر" 
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 من فعالخات حزب التحرير

 
 والية األردن:

 هـ و روج الشباب من السلن6347حف  تهنئة أعخد األضح   

نظم حزب التحرير / والية األردن احتفااًل جماهخريًا أمناسبتي حل ل عخد األضح  المبارا 

 هـ و روج عدد من شباب الحزب من سل ن الظلمة.6347

 م  /8/8تشرين األول0أكتوبر  2/هـ الموافق 8/20ذو الحجة  88 
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 الحرب الصلخبخة عل  اإلسالم والمسلمخن تستهدف ق ة المسلمخن في الشام 

 الوبر:

ذكر موقع الوطن أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المترحردة ضرد ترنرظريرم الردولرة فرجرر                     

االثنين، استهدفت أكبر منشأة للغاز فى سوريا، وقال مديرر الرمررصرد السروري لرحرقروق اإلنسران رامري عربرد                         

التحالف الدولي استهدف للمرة األولى مدخل معمل غاز كونيكو الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة، «الرحمن، إن 

 وكانت طائرات التحالف استهدفت صومعة حبوب.  »وهو األكبر في سوريا

 

 التعلخق:

إن الحرب على اإلسالم والمسلمين تحت مسمى محاربة اإلرهاب باتت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة  

فهذه طائرات التحالف تقصف منشآت النفط والغاز كما تقصف صوامع الحبوب لتحرم المسلمين في الشام مرن  

قوت يومهم ولتكمل ما بدأه طاغية الشام ولتستخدم ما لم يستطع استخدامه من أسلحة فتاكة وقاتلة. فما حرربرهرم     

 هذه إال محاولة أخيرة لتركيع أهل الشام وإخضاعهم للحل السياسي الذي تهيؤه أمريكا ألهل الشام.

أيها األهل في الشام، اعلموا أن هذه الحرب تكاد تكون الورقة األخيرة في يد أعدائكم حيث إنهم تحالفروا   

لمنعكم من تحقيق هدف ثورتكم أال وهو إقامة الخالفة على منهاج النبوة فهذا ما أقلقهم فري ثرورتركرم وهرذا مرا             

جعلهم يكيدون ويمكرون بكم فلم تغن عنهم مؤتمراتهم وال مهلهم الدموية التي أعطوها لفرعرون الرعرصرر ولرم          

 يغن عنهم هذا االئتالف شيئا فجمعت عمالءها محاولة اإلجهاز على هذه الثورة وأهلها فال تمكنوا لها.

: لقد قدمتم من التضحيات ما يجعل األمانة في أعناقكرم أكربرر؛ فرمرا مرن               يها المسلم ن في  رض الشام 

سبيل أمامنا ونحن جزء منكم إال أن نتابع سيرنا في هذه الثورة المباركة وال نركع وال نلين وال نهون بل نبقى 

ولرنردرك أنره ال برد مرن مرواجرهرة                      واثقين بنصر اهلل. فلنوحد صفوفنا تحت راية العقراب رايرة رسرول اهلل             

المشروع األمريكي المتمثل بالدولة المدنية، وال بد من مشروع إسالمي واضح يواجهه وهو مشروع الرخرالفرة    

على منهاج النبوة المشروع الوحيد الذي يستطيع مواجهة المشروع األمريكي والذي يستطيع أن يوحد صفوف 

 الثورة، فإلى هذا الخير العميم ندعوكم.

َوالّلُه َغاِلٌب َعَل  َ ْمِرِه َوَلِكَن َ ْكَثَر الَناِس اَل َيْعَلُم َن. 

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 منخر ناصر

 عض  المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية س ريا 

  بر وتعلخق

هـ 1435ذي الحلة  08  

م2014/10/02 الم افق  
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  بر وتعلخق 

 

  الخه د يتو ف ن من انهخار الحكم الملكي في السع دية واألردن

 

 الوبر:

أن الحاخام اليهودي الصهريرونري آفري لريربركرن أكرد فري                    8/8/08/0/2بتاريخ موقع الشروق ذكر  

برنامجه "النبوءة في األخبار"، أنه يحذر ويتخوف من انهيار الحكم الملكي في السرعروديرة وفري األردن؛             

مما سيؤثر سلبًا على أمن إسرائيل، وُيسِرع من وقوع معركة بين "المتطررفريرن" والرجريرش اإلسررائريرلري،                 

 وأنه يجب حماية تلك األنظمة بكل ما أوتي الغرب من قوة.

: "لدي شعور خطير تجراه ترنرظريرم        -الذي كان يعمل واعظًا في الجيش اإلسرائيلي  -وأضاف ليبكن  

"الدولة اإلسالمية"؛ سيقومون بشكل حتمي بأخذ األردن والسعودية للسيطرة على منابع النفرط الررئريرسريرة           

وهري     -التي تمد الغرب، وحرقها لضمان تدمير القوة االقتصادية للغرب، كرمرا أنره إذا سرقرطرت األردن                 

 فهذا يعني أن هناك هجومًا كبيرًا على إسرائيل". -حليفة إلسرائيل 

وقال الحاخام المتطرف: "اإلسالم لن يهدأ أبدًا حتى يقتل اليهود في يوم السبت، ويرقرترل الرنرصرارى            

 في يوم األحد، ويقتل البوذيين والهندوسيين؛ وحتى السود سيقتلهم اإلسالم".

 

 التعلخق:

التي صنعها الغرب بمساعدة عمالئره مرن حركرام الربرالد              -ما يعتقد به اليهود من قرب نهاية دولتهم  

هو حقيقة حتمية يفررضرهرا صرراع الرحرضرارات، حريرث إن الضرعرف الرذي طررأ عرلرى األمرة                                    -العربية 

اإلسالمية في القرون الماضية، أدى إلى غياب اإلسالم عن الرمرشرهرد السريراسري لرمردة قررن مرن الرزمران                          

تقريبا، وبزو  الحضارة الرأسمالية العفنة مكرانره، وقرد اسرترطراع الركرافرر الرمرسرترعرمرر أن يرحرترل الربرالد                                   

اإلسالمية عسكريا لمدة عقود، قام خالل هذه الحقبة الزمنية بتركيز مفاهيمه عن الحياة بريرن أفرراد األمرة           

اإلسالمية، مما أدى إلى انسالخ أبرز أبنائها وخاصة مفكريها وسياسييها وعلماء الشريعة فيها عن عقيردة  

األمة، وقام الغرب الكافر بتقسيم البالد اإلسالمية على أسراس قرومري ووطرنري وقربرلري ومرذهربري، وأجرج                       

الصراعات فيما بين هذه التقسيمات وأدار الصراع فيها بشكل يعيق أي نهضة قد يقوم بهرا الرواعرون مرن         

أبناء األمة، وانسحب عسكريا بعد أن أوجد كما هائال من عمالئه في مختلف المجراالت، لريرديرروا الربرالد           

والعباد نيابة عنه ويحفظوا مصالحه فيها، ويمنعوا عودة اإلسالم إلى المشهد السياسي، وحراربروا كرل مرا           

يمت إلى اإلسالم حربا ال هوادة فيرهرا، أدت إلرى قرترل وإعردام وسرجرن وإرهراب كرثريرر مرن الرمرفركرريرن                                     

 السياسيين من علماء المسلمين.

واستطاعوا إنشاء عدة كيانات خبيثة في المنطقة، كالكيان اليهودي في فلسطين، والكيان النصرانري   

في لبنان، والكيان العلوي في سوريا، والكيانات القبرلريرة فري الرجرزيررة والرخرلريرج، والركريران الرعرازل فري                              

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/218474.html
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األردن، حيث تكفلت هذه الكيانات بحماية مولود الِسفاح في الرمرنرطرقرة الرمرترمرثرل فري دولرة "إسررائريرل"،                            

وعطلت ومنعت أحكام اإلسالم في هذه الكيانات وعلى رأسها ذروة سنام اإلسالم "الرجرهراد"، واسرتربردلرت            

بها أحكامًا وضعية تحفظ مصالح الحكام وحاشيتهم، وتخدم مشاريع الغرب الرمرسرترعرمرر، وتسرهرل سررقرة                 

ونهب ثروات األمة من قبل الحكام وأسيادهم في الغرب، وتحمي كيان يهود من أي أذى، وتحارب حملرة  

الدعوة اإلسالمية الذين يعملون إلعادة حكم اهلل إلى األرض من خالل خالفة على منهراج الرنربروة، والرتري           

 كان رائدها "حزب التحرير" وشبابه.

 

وبعد أن شعر الغرب وعمالؤه في المنطقة، بصعود فكرة الخالفة والمطالربرة الرعرارمرة برإيرجرادهرا،               

لجأوا إلى صناعة أحزاب وجماعات تلبس ثوب اإلسالم، ليخلطوا الحابل بالنابل، ويصبح مرن الصرعروبرة       

بمكان، التمييز بين حملة اإلسالم الحقيقيين، وبين بعض الجهلة والعمالء ممن يلبرس ثروب اإلسرالم، وقرد           

التبس األمر على العوام، واستغله الحاقدون عرلرى اإلسرالم وخراصرة الرحركرام وأجرهرزترهرم الرقرمرعريرة مرن                                 

مخابرات وأجهزة شرطية، وأصبحوا يخلطون عمدا بين حملة راية ولواء رسول اهلل مرن دعراة الرخرالفرة          

َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواليلَّيُه َ يْخيُر       كحزب التحرير، وبين ما صنعوه من تنظيمات وأحزاب وجماعات، 

 . اْلَماِكِريَن

 

ومع كل هذا المكر والتآمر على اإلسالم وحملة اإلسالم، إال أنهم باتوا يدركون ترمرامرا أن اإلسرالم            

وحملته، قد أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق وإقامة خالفة إسالمية على منرهراج الرنربروة، سريركرون             

بإذن اهلل حزب التحرير رائدها وصاحبها، لذلك بدأت التحذيرات تلرو الرترحرذيررات مرن حرزب الرترحرريرر                    

وعودة الخالفة اإلسالمية، وما تخوف الحاخام اليهودي آفي ليبكن، من انهيار أنظمة الغرب العمريرلرة، إال      

انعكاس لما يتوقعه الغرب واليهود من نهاية حتمية لنفوذهم وكيانهم ونهاية لرعرمرالئرهرم، وعرودة لرلرخرالفرة               

  .َوالّلُه َغاِلٌب َعَل  َ ْمِرِه َوَلِكنَّ َ ْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُم َناإلسالمية الحقيقية على منهاج النبوة، 

 

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

  األستاذ  حمد  أ  قدوم

   هـ 1435من ذي الحلة  16 

م 2014/10/10الم افق   
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عبد اهلل عبد اهلل  - ول  المهام لنظام  شرف غني 

 ت قخع االتفاقخة األمنخة مع  مريكا: 

وقع السفير األمريكي جيمس  /8/8/0402في   

كانينغهام ومستشار األمن القومي األفرغرانري حرنريرف           

اتمار االتفاقية األمنية بين أمرريركرا وأفرغرانسرتران فري             

القصر الرئاسي بحضور الرئيس األفغرانري الرجرديرد.        

وهذه االتفاقية تسمح ببقاء القوات األمريركريرة لرعرشرر         

سنوات قادمة. فرعرلرى إثرر تروقريرعرهرا طرار الررئريرس                         

األمريكي من الفرح قائال: "إن هرذا الريروم هرو يروم                  

تاريخي في الشراكة األمريكية األفغانية سيساعد فري  

دفع مصالحنا المشتركة قدما وفري إقررار األمرن فري           

أفغانستان على المدى الطويل". أي يساعد على بقراء    

النفوذ األمريكي لمدة أطول لرترسرترمرر فري اسرترعرمرار               

المنطقة ولتحول دون عودة اإلسالم إلى الحكم فريرهرا.    

والجدير بالذكرر أن خرالفرات حصرلرت عرلرى نرترائرج                     

االنتخابات بين أشرف غني وعبد اهلل عبد اهلل إلى أن 

حسمتها أمريكا بإقرار نجاحهما االثنريرن براسرترحرداث         

وظيفة جديدة لألخير باسم كبير المسؤولين التنفيذيين 

مخالفة بذلك الدستور الذي وضعته ألفغانسرتران برعرد       

عدوانها الغاشم وتدميررهرا لرلربرلرد وقرترلرهرا لرعرشررات                    

اآلالف من أبنائه. وبذلك جعلتهما يتقاسمران السرلرطرة        

واتخاذ القرارات الحركرومريرة برعردمرا ترعرهردا لرهرا أي                     

ألمريكا بأن ينفذا لها ما تريد مثل كررزاي أو أكرثرر.        

وبذلك كانت أولى مهامهما التي عهدت إليهما أمريكا 

هي توقيع االتفاقية األمنية التري أقررهرا كررزاي ولرم            

يوقعها ألن فترته الرئراسريرة سرترنرترهري وقرد لرطرخرت                   

سمعته لشدة عمالته وخدمته ألمريكا ولريروقرعرهرا مرن           

سيخلفه ومن هو على شاكلته حتى تركرسرب شررعريرة           

فررهررذان   أكثر من السابق بوجوه جديدة قديمة منتخبة. 

الشخصان هما من رجال النظام الذي أقامته أمرريركرا    

عمالء كوزراء في حكومة كرزاي أولرهرمرا كروزيرر          

مالية وثانيهما كوزير خارجية. فهما منذ أوائل سنيرن   

االحتالل األمريركري وهرمرا يرخردمران هرذا االحرترالل                   

ضمن وجودهما في النظام. وقد رفضرت الرحرركرات          

المقاومة لالحتالل والنظام هذه االترفراقريرة فرأصردرت         

حركة طالبان بيانا قالت فيه: "نقول ألمريكا وعبيدها  

إننا سنواصل جهادنا حتى تحرير بالدنرا مرن برراثرن         

المتوحشين األمرريركريريرن وإعرادة ترطربريرق الشرريرعرة                    

وللعلم فإن حزب التحيريير الينياشيط فيي           اإلسالمية".   

 فغانستان كان دوما يحذر من ت قخع هذه االتيفياقيخية     

منذ فترة ويدع  إل  إ راج  مريكا مين  فيغيانسيتيان        

وإسقاط النيظيام اليذي  قياميتيه هينياا وإقيامية حيكيم                       

اإلسالم فخه وت حخده ميع اليبياكسيتيان ضيمين دولية                 

إسالمخة واحدة  الفة راشدة عيلي  مينيهياج الينيبي ة             

 تضم جمخع المسلمخن في األرض.

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

 

 مريكا تنشر ق ة تد   سريع للدفاأل عن نف ذها 

 المهتز في الشرق األوسط:

أعرررلرررنرررت وزارة الررردفررراع األمرررريررركررريرررة فررري                     

 //82أنها تنوي نشر قروة قروامرهرا            /8/8/0402

جندي من سالح مشاة البحريرة فري مرنرطرقرة الشررق              

األوسررط لررلررترردخررل السررريررع عررنررد انرردالع األزمررات.              

وأوضح المتحردث براسرم الروزارة األمرريركريرة جرون                  

كيربي أن وحردة الرتردخرل هرذه لرن تركرون مررتربرطرة                       

بالعمليات الجارية حاليا في الرعرراق. وسرترزود هرذه             

القوة بطائرات عدة وستكون مستعدة للتحرك سريرعرا   

في حال وقوع حدث غير مرتروقرع". وذكررت وكرالرة             

فرانس برس أن ضابطا في مشراة الربرحرريرة صررح             

األسبوع الرمراضري برأن هرذه الرقروة سرترترمرركرز فري                          

الكويت. وقالت الوكالة إن فكرة إنشاء وحدة مرمراثرلرة      

تعود إلى العام الماضي، أي قبل أن ترقررر الرواليرات       

المتحدة شن ضربات جوية ضد ترنرظريرم الردولرة فري              

العراق وسوريا. وإن هذه الفكررة طررحرت مرن قربرل              

العسكريين األمريكيين بعد الهجوم الذي تعرضت لره  

الررقررنررصررلرريررة األمررريرركرريررة فرري بررنررغررازي بررلرريرربرريررا فرري                 
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علما بأن قوة مماثلة أنشئرت لرترغرطري         8/8804088

 منطقة أفريقيا ومقرها إسبانيا.

وهذا يثب   ن  ميرييكيا اتيويذت تينيظيخيم اليدولية                    

اإلسالمخة ذريعة للتد   من  جي  اليميحيافيظية عيلي              

نف ذها المهدد في الشرق األوسيط اليذي انيتيفيضي              

فخه شع أه اإلسالمخة ساعخة للتحرير والتحيرر مين     

رأقة االستعمار األمرييكيي أشيكي   ياغ واليغيرأيي               

أشك  عام والع دة إل  دينها لتيقيخيم صيرح دوليتيهيا            

العظم  وحضارتها المثيلي  اليتيي سيادت  كيثير مين                 

ثالثة عشر قرنا. وهذا يثب   يضا  ن  ميرييكيا اليتيي           

اهتز نف ذها في اليمينيخيقية أسيبيب ثي رات شيعي ب                   

المنخقة وحركات التحرر اإلسالمخية قيد د يلي  فيي            

حالة دفاأل عن وجي دهيا فيي اليمينيخيقية  ميام األمية                   

اإلسالمخة التي تعم  عل  طردها وإسقياط األنيظيمية       

الغرأخة الغريبة عن األمة التيي  قياميهيا اليغيرب فيي              

هذه المنخقية ليخيحيافي  عيلي  نيفي ذه أيعيد إسيقياطيه                         

للوالفية وليخيمينيع نيهيضية األمية وعي دة  يالفيتيهيا                          

الراشدة التي عل  منهاج النب ة من جديد. فيأصيبيح       

العالم يشاهد عظمة هيذه األمية وهيي تيعيمي  عيلي                    

إسقاط  مريكا من المسرح الدولي كميا تيعيمي  عيلي            

إسقاط األنظمة التاأعة لها وللغرب، فتأ ذه اليدهشية   

من ق ة هذه األمة وحخ يتها و صالتها. وفي ال قي    

نفسه يتعلب الناس من تهاف  األنظمة في المنخقية  

عل  الهرولة نح   دمة  ميرييكيا اليميتيهياويية اليتيي               

تدعم كخان يه د القات  وتسك  عن نظام أشار  سيد  

اإلجرامي فتفتح  راضخيهيا ليتيتيحيرا مينيهيا  ميرييكيا                   

لمحارأة األمة، أ  إنها تشترا معها إما مباشرة  و   

غخر مباشرة، مما يدل عل   ن هذه األنظمة ليخيسي       

لها عالقة أياألمية وإنيميا هيي عيلي  عيالقية وثيخيقية                       

 أأعدال األمة. 

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

مفتي السلخان في طاجخكستان يفتي أحرمة انتقاد 

 النظام والسلخات:

أصدر سيد مكرم عبد الرقرديرر مرفرتري السرلرطران                  

الررطرراجرريرركرري أثررنرراء خررطرربررة الررجررمررعررة بررترراريررخ                             

في المسجرد الررئريرس فري الرعراصرمرة                 8/8/04082

دوشنبه فتوى يحرم فيها انتقاد النظام ويرعرتربرره إثرمرا         

عظيما مردعريرا أن انرترقراد الرحركرومرة يرقروض الرثرقرة                          

وحذر الناس من االتصال بالمنظمرات أو     بالسلطات. 

اإلعالم الدولي ألنها تهدد اسرترقررار الربرالد والرعرالرم.             

وذكر أن من يدعون إلى التحريرض ضرد السرلرطرات          

سيتعرضون لعقاب اهلل. والجدير بالرذكرر أن الرنرظرام           

الذي يررأسره إمرام عرلري رحرمرانروف قرد وقرع الرعرام                         

الماضري اترفراقريرة ترمرديرد وجرود الرقراعردة الرروسريرة                           

في طاجيكستان إلى ثالثة عقرود   8/8العسكرية رقم 

قادمة ليستبيح األعداء الربرالد مررتركربرًا برذلرك خريرانرة                  

حظررت السرلرطرات ارترداء           /8/8كبرى. وفي عام  

اللباس الشرعي للنساء في المؤسسات الحكومية وفي 

المدارس والجامعات وقد طردت مئات الطالبات مرن  

الجامعات والمدارس مخالفة بذلك أمر اهلل ورسرورلره        

ومطبقة نظاما علمانيا يفصل الدين عن الدولة ويمنرع  

تطبيق شرع اهلل. عدا ذلك فإن طاجيكستان تعاني من 

الفقر المدقع والبطالة والركرثريرر مرنرهرم يرغرادر الربرالد                  

فيذهب الماليين منهم إلى روسيا للربرحرث عرن عرمرل           

ليذوقوا هناك أصنافًا عديدة من الذل واإلهانة والظلرم  

على يد الرروس، برجرانرب ذلرك يرترركرون عرائرالترهرم                     

وراءهم فينتج عن ذلك مشراكرل اجرترمراعريرة عرديردة.                

ويحارب النظام حملة الدعوة اإلسالمريرة ويرزج برهرم          

في السجون وعلى رأسهم شباب حزب التحرير ومع 

كل هذه المظالم والمخالفات الشرعية وبوجرود نرظرام      

علماني كافر في البلد يقوم مفتي النظام بتحريم انتقاد 

ذلك أو االعتراض على ذلك. فالمفتي الطراجريركري ال        

يريد أن تقوض الثقة بنظام الكفر والظرلرم، برل يرريرد          

استمراره حتى يبقى في وظريرفرتره وهرو غرافرل عرمرا                  

سيالقيه يوم القيامة عندما يالقي ربه. مرع الرعرلرم أن            

اإلسالم يطلب إسقا  نظام الكفر وإزالة الظلم ويأمرر  

بإقامرة الرعردل وترطربريرق شررع اهلل ويرفررض األمرر                        

بالمعروف والنهي عن الرمرنركرر ومرحراسربرة الرحركرام                  

 وأطرهم على الحق.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عرأدة  مخركا تتحم  وزرها الدول العرأخة

 

 

 

قراره: بإدانة انتهاك العراق التزاماته التي تفرض                    8808808442أصدر مجلس األمن في            

 .التعاون غير المشرو  مع لجنة أسلحة الدمار الشامل، وبفرض حظر على سفر مسؤولين عراقيين

وعلى إثر صدور هذا القرار من مجلس األمن، بادرت القيادة العراقية باتخاذ قرار بطرد الخبراء                    

 .األمريكيين من العراق فورًا

وكانت الواليات المتحدة تريد أن يكون قرار مجلس األمن ينص على وصف المواقف العراقية                         

الخاص بشرو  وقف إطالق النار في حرب الخليج الثانية، مما                222بأنها )انتهاك مادي( للقرار رقم        

يعني الصالحية الدولية للقيام بعمليات عسكرية تتيح ألمريكا أن تقوم بأعمال عسكرية ضد العراق إذا                        

 .رفض االنصياع لقرارات مجلس األمن

إال أن روسيا والصين وفرنسا، الدول التي تتمتع بحق النقض في مجلس األمن، رفضت أن يكون                    

قرار مجلس األمن مشتمال على وصف المواقف العراقية بأنها )انتهاك مادي(، وهذه الدول الثالث                               

 .تتحفظ على قيام أمريكا بأية عمليات عسكرية ضد العراق، وتعمل على رفع الحصار عنه

وكان كلينتون ووزيرة الخارجية األمريكية ووزير الدفاع األمريكي قد هددوا بالقيام بأعمال                                

عسكرية ضد العراق إذا لم يرجع عن قراره برفض التعامل مع خبراء التفتيش األمريكيين، وعن إنذاره                  

( إذا استمرت في التحليق في       8بطردهم من بغداد، وعن إنذاره بضرب طائرات التجسس األمريكية )يو           

 .سماء منطقتي الحظر الشمالية والجنوبية

كما تعهد كلينتون بأن يجبر صدام على االمتثال الكامل لقرارات األمم المتحدة، وقد أكد الحزبان                       

الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس األمريكي على كلينتون أن يقوم بعمل عسكري ضد العراق                           

 .حتى من دون قرار لمجلس األمن

وعلى إثر إصدار القيادة العراقية قرارا بطرد المفتشين األمريكيين في اللجنة فورا من العراق                           

اجتمع كلينتون بمستشاريه لدراسة ما ينبغي أن تقوم به الواليات المتحدة، كما وضعت جميع قواتها                               

 .البرية والجوية والبحرية الموجودة في منطقة الخليج وفي تركيا في حالة تأهب تام

وهناك احتمال كبير بأن تقوم أمريكا بعمل عسكري ضد العراق رغم عدم صدور قرار من                                   

مجلس األمن يتيح لها ذلك ورغم معارضة كل من روسيا والصين وفرنسا ومصر وكثير من الدول                              

 .العربية ألي عمل عسكري تقوم به أمريكا ضد العراق

غير أن بريطانيا أعلنت أنها ستشارك أمريكا في أي عمل عسكري ستقوم به ضد العراق. وذلك                       

حتى ُتبقي على وجودها في الخليج، حتى تطمئن عمالءها حكام الخليج بأنها لن تتخلى عنهم وأنها لن                           
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 .تتخلى عن منطقة الخليج ألمريكا

إن فصول هذه المسرحية قد بدأت أمريكا بإظهارها بعد قيام طائرات                    

إيرانية باإلغارة على قواعد مجاهدي خلق اإليرانية الموجودة في العراق مما             

دفع بغداد إلى تهديد إيران بالرد عليها واالنتقام منها. وعلى إثر ذلك اتخذت                   

وزارة الدفاع األمريكية قرارا بتوجه حاملة الطائرات )نيمتز( األمريكية إلى               

منطقة الخليج قبل الموعد الذي كان مقررا أن تتحرك فيه، بحجة أن هذا التحرك هو إشارة لبغداد                                     

وطهران بأن أمريكا عازمة على فرض منطقتي الحظر الجوي لشمال العراق وجنوبه بالقوة، إال أن                            

 .القضية هي أكبر من ذلك بكثير

فأمريكا رغم وجودها العسكري الكثيف في منطقة الخليج بعد حرب الخليج الثانية، فإنها لم تتمكن                   

من كسب والء حكام دول الخليج الخمسة، إذ بقي والؤهم لإلنجليز رغم مسايرتهم ألمريكا، لذلك أرادت                   

أن تقوم بهذه المسرحية لتظهر بشكل مضخم خطورة صدام عليهم، وأنه يستهدف غزو السعودية                                   

والكويت وبقية دول الخليج، وأنه ال يوجد من يقدر على حمايتهم من صدام إال أمريكا، حتى يسلموا لها                       

 .القيادة، ويعطوها الوالء، ويطلبوا منها تكثيف وجودها العسكري في منطقة الخليج لحمايتهم

ثم أوعزت أمريكا لـ)ريتشار بتلر( الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة نزع األسلحة العراقية                      

المحظورة بإلغاء االتفاق الذي تم بين العراق وبين )رالف أكيوس( الرئيس السابق للجنة في شأن منع                         

تفتيش األماكن الحساسة في العراق، ذات العالقة بالمواقع الرئاسية والسيادية، والعودة إلى ترتيبات                            

 .تفتيش مفتوحة

كما أخذت أمريكا بالضغط على مجلس األمن لفرض عقوبات جديدة على العراق فتقدمت مع                              

بريطانيا وسبع دول أخرى بمشروع قرار لمجلس األمن لفرض عقوبات إضافية على العراق، فاتخذ                         

 .مجلس األمن قرارا هدد فيه العراق بعقوبات في أي وقت ُتَعرَقُل فيه مهمات خبراء التفتيش

وعلى إثر هذا القرار اتخذت القيادة العراقية، بتوصية من المجلس الوطني العراقي، قرارا برفض                                

التعاون مع خبراء التفتيش األمريكيين مع بقاء التعاون مع اللجنة الخاصة، والطلب من هذه اللجنة بأن                       

 (.8تسحب غطاءها عن طائرة التجسس األمريكية )يو

والذي حفز العراق على اتخاذ هذا القرار، والتصدي لتحدي الواليات المتحدة، هو وصول القناعة                  

عند القيادة العراقية إلى أن أمريكا سوف ال ترفع الحصار عن العراق، ولو وّفى بجميع االلتزامات، وقد                   

قال فيه: )إن اللجنة        2088عّبر عن هذه القناعة طارق عزيز في مؤتمر صحفي عقده في بغداد في                         

الخاصة تستخدم كأداة وكتغطية من قبل الواليات المتحدة لإلبقاء على العقوبات المفروضة على العراق                   

م، ولدينا القناعة بأن ما يجري هو لعبة ال نهاية لها يمكن أن تدوم ربما لعقود( هذا                                /844منذ سنة    

فضاًل عن رؤية أن الحلف الذي كان بين أمريكا وحلفائها أيام حرب الخليج الثانية قد تفسخ، وأصبحت                        

روسيا والصين وفرنسا، وبعض حلفاء أمريكا من الدول العربية يتحفظون على ما تقوم به أمريكا ضد                       

 .العراق من إدامة للحصار، ومن القيام بأي عمل عسكري ضده

وقد أخذ كل من العراق وأمريكا في تصعيد مواقفه، فمنع العراق الخبراء األمريكيين من                                         
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المشاركة في عمليات التفتيش مع اللجنة الخاصة، وقامت أمريكا بوضع جميع             

قواتها البرية والجوية والبحرية الموجودة في الخليج وفي تركيا في حالة                           

استنفار وتأهب، كما أخذت أمريكا تضغط على مجلس األمن ليتخذ قرارا                         

بإدانة العراق، واعتبار ما تقوم به من منع الخبراء األمريكيين، ومن التهديد                   

لطائرات التجسس األمريكية )انتهاك مادي( لتطلق يدها في القيام بعمل                             

عسكري، فقام األمين العام بإرسال بعثة سياسية إلى العراق كمحاولة إلقناع العراق بالرجوع عن                                  

قراراته وتنفيذ قرارات األمم المتحدة دون قيد أو شر  كما أرسلت بغداد طارق عزيز ليشرح لألمين                          

العام واألمم المتحدة وجهة النظر العراقية، فأخفقت البعثة السياسية في مهمتها، كما أخفق طارق عزيز                     

 .في مهمته، وعند ذلك أصدر مجلس األمن قراره باتخاذ عقوبات إضافية ضد العراق

إن هذه العربدة األمريكية، والطغيان األمريكي ال يطال صدام، فصدام في مأمن في مخابئه                                  

الكثيرة، ولديه كل ما يحتاج إليه من أطايب الطعام وفاخر الثياب، وفاره السيارات، وإنما تطال العراق                      

البلد المسلم، وأهل العراق المسلمين، بل هي تطال أهل المنطقة جميعهم، كما تطال المسلمين جميعا،                           

والبالد اإلسالمية جميعها. وهي في حد ذاتها إذالل للمسلمين جميعًا، وتحقير لهم، واستصغار لشأنهم،                       

وأمريكا تدرك أن جماهير المسلمين في العالم اإلسالمي ليس لهم أي أثر في القرار السياسي في العالم                         

اإلسالمي كله ومنه العالم العربي، ألن هذه الجماهير تعيش في سجن كبير من تسلط الحكام عليهم،                                

والقرار السياسي محصور في الحكام العمالء، وقراراُتهم السياسية هي تنفيذ ألوامر أمريكا، أو أوامر                       

 .الدول التي هم عمالء لها

وإن هؤالء الحكام في البالد اإلسالمية ومنها العربية لو كان عندهم ذرة من إحساس بالكرامة لما                      

تركوا ألمريكا، وال لغيرها من دول الكفر واالستعمار أن يذلوهم هذا اإلذالل، وأن يستهينوا بهم                                      

وبشعوبهم هذه االستهانة، وأن يحتقروهم هذا االحتقار، ولهبوا في وجه أمريكا وفي وجه غيرها من                            

الدول الطامعة في ثرواتهم وخيراتهم، ولهددوا مصالح أمريكا الحيوية ومصالح غيرها من الدول                                 

الطامعة في منطقة العالم اإلسالمي، ولو أن أمريكا تتأكد أن هؤالء الحكام في العالم اإلسالمي سيهددون                   

مصالحها الحيوية لما تجرأت على أن تعاملهم هذه المعاملة، ولما أذلتهم هذا اإلذالل، ولما وقفت مع                              

دولة اليهود، ولفسحت لهم الطريق ليقضوا عليها، ويستأصلوها من شأفتها، فأمريكا عندما ترى أن                              

مصالحها الحيوية ستهدد فإنها تتقهقر وتتراجع وتقلع عن غّيها وصلفها. وما تراجعها عن تهديد شركة                       

)توتال( الفرنسية بعد أن وظفت ملياري دوالر في صناعة الغاز في إيران، وخرقت قانون )داماتو(                            

األمريكي الذي يفرض عقوبات على الشركات التي توقع عقودا كبيرة تزيد عن أربعين مليون دوالر مع                  

إيران أو ليبيا في مشاريع الغاز والنفط، وعن تهديد شركة )ِشْل( اإلنجليزية الهولندية التي تريد أن                                 

تستثمر مبلغ عشرة مليارات في مشاريع الغاز في إيران، لهو أكبر دليل على أن تهديد مصالح أمريكا                         

كفيل بأن يوقفها عند حدها ويرجعها عن عربدتها وطغيانها. وأن أمريكا لها مصالح حيوية ضخمة في                       

منطقة العالم اإلسالمي، خاصة في منطقة العالم العربي، وتهديد مصالحها هذه تهديدا حقيقيًا كفيل                                  

بتأديبها وإيقافها عند حدها. لكن أنى لهؤالء الحكام في العالم اإلسالمي، ومنه العربي، العمالء ألمريكا                      

أو لغيرها من الدول الغربية، الخونة لشعوبهم، العبيد ألعدائهم، أنى لهم أن يتصدوا ألمريكا، ولتهديدها                     
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 .في مصالحها الحيوية، وإلنهاء هيمنتها في بالدهم

لذلك فإن هؤالء الحكام يتحملون وزر عربدة أمريكا، ووزر اإلتيان بها              

للعالم اإلسالمي، ووزر بقاء هيمنتها عليه، ووزر استئثارها بثروات بالدهم،             

 .ألنهم هم الذين سهلوا لها القيام بكل ذلك، فتحملوا الوزر، واستحقوا العزل

إن األمة اإلسالمية بما حباها اهلل من ثروات ضخمة ومن رجال، ومن بالد                    

ذات موقع استراتيجي قادرة على أن تهدد مصالح أمريكا الحيوية تهديدا حقيقيا، وعلى تصفية تلك                                 

 .المصالح من البالد اإلسالمية كلها

وإن استخذاء هؤالء الحكام العمالء أمام أمريكا، وغيرها من الدول الغربية، ال ُيعفي المسلمين في                   

العالم اإلسالمي بما فيه العالم العربي من القيام بإنهاء المصالح األمريكية والغربية من البالد اإلسالمية                     

جميعًا. وهم يتحملون وزر السكوت على هؤالء الحكام الخونة الذين أذلوهم، والذين استخَذْوا أمام                                 

أعدائهم، ووزر سكوتهم على بقاء المصالح األمريكية والغربية في بالد المسلمين، وعلى استمرار                               

 .الهيمنة األمريكية والغربية على بالدهم، وعلى بقاء دولة اليهود

وحتى يرفعوا عنهم هذا اإلثم فال بّد من أن يعملوا جادين إلقامة كيان مخلص في المنطقة يقوم                              

على عقيدتهم اإلسالمية، ويتبنى تطبيق األحكام الشرعية، أي أن يقيموا دولة الخالفة وأن ينصبوا خليفة                   

يبايعونه على العمل بكتاب اهلل وسنة رسوله ليطبق عليهم أحكام اإلسالم، وليوحد العالم اإلسالمي في                          

دولة الخالفة، وليعمل على إنهاء جميع المصالح األمريكية والغربية من بالد المسلمين، وإنهاء أية هيمنة                 

أو سيطرة لهم عليها، وأن يعلن الجهاد على دولة اليهود ليستأصل شأفتها، ولحمل اإلسالم رسالة هدى                       

  َيا َ يَُّها الَِّذيَن آَمُن ا اْسَتِلخُب ا ِللَِّه َوِللرَُّس ِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِخخُكْم .ونور إلى العالم أجمع

 حـزب التحـريرهـ                                                    6368من رجب الفرد  63
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 نبذة عن كتاب:  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سرعة البديهة 

 

سرعة البديهة هي إصدار الحكم على األشياء بسرعة خاطفة بناء عرلرى إدراك      

سريع خاطف. فمثاًل حين يسألك فالن من الناس من أين أنت؟ أدركَت بسرعة خاطفة  

قصده من السؤال، وعما يكمن وراء هذا السرؤال، فرحركرمرَت بسررعرة خراطرفرة عرلرى                     

السؤال، وبذلك تكون لديك سرعة بديهة، وبناء على سرعة البديهة هذه أجبَت السائل الجواب الذي ينبغري فري     

مثل هذه الحال. ومثاًل حين تسمع خبر زيارة أحد المسؤولين لبلد ما، أدركَت من سماعك هذا الخبر غاية هرذه     

الزيارة بسرعة خاطفة، وبذلك تكون لديك سرعة بديهة، وبرنراء عرلرى سررعرة الربرديرهرة هرذه عرّيرنرَت لرنرفرسرك                               

اإلجراءات التي تلزم في هذا المجال. ومثاًل حين تفاَجأ بدخول شخص عليك لم تركرن ترنرترظرر قردومره أدركرت                 

بسرعة خاطفة سبب قدومه عليك، وبذلك تكون لديك سرعة البديهة. وبناء على سرعة البديهة قمت براإلجرراء    

 المتِفق مع هذا اإلدراك السريع.

فسرعة البديهة وإن كانت تعني باألصل سرعة اإلدراك أو سرعة التفكير، ولكنها تعني سررعرة الرحركرم         

على الشيء الذي واجهك بناء على سرعة اإلدراك. فاألصل وإن كان هو السرعة في اإلدراك أو السرعة فري   

التفكير، ولكن المقصود من ذلك هو السرعة في الحكم، فتكون سرعة البديهة هي سرعة الحكم على األشريراء،   

 ألن الحكم على األشياء هو اإلدراك أو هو التفكير وإن كان ذلك نتيجة اإلدراك ونتيجة التفكير.

 فالبديهة تعني اإلدراا الفخري،  و اإلدراا الخبخعي. 

وبغض النظر عن معنى البديهة في اللغة، أو البداهة، فإن ما يراد مرنرهرا فري هرذا الرمرجرال هرو الرحركرم                        

الطبيعي أو الفطري واإلدراك الطبيعي أو الفطري. وإّنما قلُت الطبيعي أو الفطري، ألنه ال يحتراج إلرى ترأّنري          

وإعمال ذهن، بل هو يأتي تلقائيًا وبشكل آلي، كأّن سماع الخبر أو السؤال، أو المفاجأة هو وحده حّل محل كل 

شيء يقتضي اإلدراك أو التفكير، وأصدر الحكم فورًا. ولذلك فإن سرعة الربرديرهرة أو سررعرة الرحركرم بشركرل                       

خاطف تتنافى مع التفكير البطيء، وإن كانت ال تتنافى مع التفكير العميق أو التفكير المستنير. ألن المرهرم هرو       

 السرعة، وليس المهم مصدرها.

فمثاًل في سؤالك: من أين أنت؟ فكرَت بشكل سريع في السائل وفي صيغة السؤال وفي ظررف السرؤال،       

فوصلَت إلى المقصود من هذا السؤال. وهذا التفكير عميق، ألنه ليس من السهل أن ترفركرر فري السرؤال وفري                  

السائل وفي الظرف الذي جرى به هذا السؤال، بل ليس من السهل الوصول إلى الرغرايرة أو الرقرصرد مرن هرذا                   

 السؤال. فسرعة البديهة هذه جاءت من التفكير العميق.

ومثاًل في سماعك خبر زيارة فالن، فكرَت بشكل سريع في الزائر، ودولته، وما سبق هذه الزيارة، ومرا   

ينتج عنها، فوصلَت إلى المقصود من هذه الزيارة، وهذا تفكير مستنير، ألنك فكرَت باألشياء وما حولرهرا ومرا      

 يتعلق بها فأصدرَت حكمك. فسرعة البديهة هنا جاءت من التفكير المستنير.

ومثاًل في مفاجأة زيارة فالن لك، استغربَت هذه الزيارة في هذا الوقت، فكان هذا االستغراب وحده هرو     

الذي أرشدك إلى القصد من هذه الزيارة. فهذا تفكير عادي، ليس عميقًا وال مستنيرًا، ولكن السرعة في إصدار 

الحكم بناء على السرعة في اإلدراك أو التفكير، هي التي جعلت سرعة البديهة موجودة وليس التفكير نفسه أو 
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نوعه. وعلى ذلك فإن سرعة البديهة إّنما تأتي من سرعة التفكير بغض النظر عن هذا الرترفركريرر، سرواء أكران             

 عميقًا أو مستنيرًا أو عاديًا. فالمهم هو السرعة، وليس مصدر التفكير.

وعليه فإن سرعة البديهة تنافي التفكير البطيء ولكنها ال تنافي التفكير العميق، وال التفكير الرمرسرترنريرر،        

وال التفكير العادي، فالمهم فيها هو السرعة فقط. وسرعة البديهة أمر ضروري لرلرشرعروب واألمرم، ولرألفرراد               

والجماعات والكتل، ألن سرعة البديهة الزمة لخوض معترك الحياة، سواء من أفراد آخرريرن أو مرع شرعروب            

وأمم أخرى أو مع رعاية الشؤون، ألن خوض معترك الحياة يقتضي النرجراح فريره أمرران: أحردهرمرا، سررعرة                    

إصدار الحكم على األشياء واتخاذ اإلجراء المقتضى إزاءها، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يخفق ويرجراَبره برمرا يرثرقرل               

الحمل عليه، وكلما مر الزمن ازداد الحمل ثقاًل وكلما تضاعقت المعوقات، وهذا يرجرعلره يرخرفرق فري مرعرتررك                 

الحياة. والثاني، هو أن الفرص التي تسنح للمرء في معترك الحياة هي التي تجعله ينتقل من علرّي إلرى أعرلرى          

بسرعة، فيقطع بذلك مسافات، فإذا لم يغتنم هذه الفرصة ضاعت عليه، وربرمرا ال ترعرود، وبرذلرك ُيرحررم مرن                      

االنتفاع بهذه الفرصة، وإذا تتالى ضياع الفرص، فقد السرعة باالنتقال من حال إلى حال، فيظل مكانه فيجمد، 

 ويخفق في معترك الحياة، وكل ذلك سببه عدم سرعة البديهة.

ولذلك فإن سرعة البديهة ضرورية للنجاح في معترك الحياة. وإذا كان التعليم والتفكير من حريرث هرو،          

واإلعداد، واالختراع، والصناعة، والتجارة والزراعة، وغير ذلك إّنما هو من أجل النجاح في معترك الحريراة.   

فإن هذا وأمثاله ال قيمة له إذا لم تصحبه سرعة البديهة. ولذلك فإن من ُجملة مرا ُترعرنرى بره الردول والشرعروب                  

واألمم في محاربتها لعدوها أن تسبب له الشلل في العمل. وال يوجد أخطر من سرعة البديهة في ذلرك، ولرهرذا       

فإنها أي الشعوب واألمم والدول ُتعنى بإزالة سرعة البديهة من عدوها حتى يصاب بالشلل، ويفقد القدرة علرى  

اإلنتاج في العمل وتضيع عليه الفرص واحدة تلو األخرى، فيسُهل حينئذ القضاء عليه ثم استعماره واالستيالء 

 عليه، وبسط النفوذ فوق ربوعه.

والغرب، وإن كان قد بدأ الغزو الثقافي للبالد اإلسالمية ولرعايا الدولة اإلسالمريرة، ولركرنره حريرن بسرط               

سلطانه عليها بدأ إغراءها بالعقل والتفكير، بغية إفقادها سرعة البديهة، وإشغالها بالتفكير، وقد نجرح فري ذلرك        

نجاحًا منقطع النظير حتى باتت في حالة تكاد تكون مشلولة. فقد شغل الناس جميعًا في التأّني وعمق الرترفركريرر       

والترّوي، واالنتظار، حتى أخفقوا في معترك الحياة، بل أخفقوا في طررد سرلرطران االسرترعرمرار ونرفروذه رغرم                    

الثورات والحروب التي خاضوها معه. فإنهم في كل مشكلة صغيرة كانت أو كبيرة يرلرجرأ الرواحرد مرنرهرم إلرى                 

التروي والتفكير حتى يضيع الوقت وتضيع الفرصة المتاحة، وكم من فرصة ضاعت ولرم يرهرتربرلروهرا فضراع             

عليهم االنتقال السريع من حال إلى حال، حتى وصل بهم الحال إلى حد الغرق في الفلسفات اآللية فُشغلوا بها، 

  فَغُمض عليهم األمر، وفقدوا الوضوح، وذلك من انشغالهم في الفلسفات اآللية
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