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 المكتب اإلعالمي

 فلسطين

 بيم  صحفي

القدس تنزف والمسجد األقصى يئن من ررا   االحتالل اليهودي والسلطة والحكم  يتومرو  

 من كيم  يهود

  

ال زالت القدس تنزف دما منذ أشهر وتزف الشهيد تلو الشهيد من الشهيد محمد أبو اخضير إلى الشهههيهد     

عبد الرحمن الشلودي وأخيرا الشهيد معتز حجازي، واألقصى ُيحرم من دخول المصلين، فُيهلهلهم تهمهامها يهوم            

، وتقلل أعداد المصهلهيهن يهوم الهجهمهعهَ، ويه هاقدد أتهل الهقهدس وتهدت ههه   هيهاقا                                  02/01/2102الخميس 

الم توطنين وُيعتدى على الن اء، وُيلتالون أو ُيحرقون بدم باقد على أيدي قوا  االحتالل، أو ُيزّج بههه  فه         

ال جون، بينما يزوق قجاال  ال ل َ الم جد األقصى بإذن االحهتهالل و هل مها يهقهلهقههه  وجهود الهمهرابه هيهن                          

المخلصين ف  الم جد األقصى الرافضين لالحتالل، والمقاومين لتق ي  األقصى زمانيا ومكهانهيها والهرافضهيهن         

 أيضا ل يا ا  وتنازال  ال ل َ وا تخذائها أمام يهود.

إن جرائ  االحتالل ضد الم جد األقصى والقدس وأتلها ل  تتوقف منذ احتلها يهههود بهتهواطهظ األنه همهَ                

العربيَ وخصوصا حكام األقدن الذين  افأوا االحتالل بفتح األجواء واألقاض  األقدنيَ لليهود ووقهعهوا مهعه        

اتفاقيَ العاق اتفاقيَ وادي عربَ، ولكن جرائ  االحتالل تزداد يوما بعد يوم نتيهجهَ ا هتهخهذاء ال هله هَ وحهكهام                 

األقدن ومصر و وقيا وال عوديَ وتر يا وجميع األن مَ المجرمَ ف  العهاله  اال هالمه ، فهأمهرهلههه  طهريهقهَ                   

ي الب مجلس األمن والدول الكبرى للتدخل وإنقاذ القدس وأتلها، مع علمه  بأن مجلس األمن والدول الكهبهرى   

ت  من أع ى فل  ين لليهود بقراقا  إجراميَ، بل وأمدوه بال الح والمال وغ وا على جرائم  ف  المحهافهل   

 الدوليَ!!

إن جرائ  االحتالل تجاه الم جد األقصى وأتل فل  ين قاطبَ ما  ان لها أن ت تمر وتزداد وتيرتها لو عل  أن 

الجيوش الرابضَ ف  ثكناتها والمتشوقَ لمحاقبَ يهود  تتحرك نصرة للقدس وأتلها، فهكهيهف  هيهتهوقهف عهن               

جرائم  وتو ي مع قئيس ال ل َ يتفاخر بأن طلقَ واحدة ل  ت لم على  يان يهود فه  الضهفهَ الهلهربهيهَ أيهام               

الحرب على غزة نتيجَ  هر أجهزت  األمنيَ على أمن يهود والتن يم األمن  الذي وصف  بالمهقهدس، فهأضها        

 القدس والمقد ا ؟!

و يف لكيان يهود أن يرتد  وتو يرى حكام مصر يزجون بالجيش المصري الهبه هل الهذي عهبهر خه                

باقليف وح   جيش يهود، يزجون ب  ف  حرب داخليَ مع إخوانه  ف   يناء وداخل مصر ويصوقون للناس 

أن العدو تو أتل غزة وأتل  يناء وليس  يان يهود اللاصب لألقض والمقد ا ؟! و هيهف لهكهيهان يهههود أن               

يح ب ح ابا للن ام األقدن  وال عودي والتر   وغيرت  وتو يرات  يشهاق هون أمهريهكها فه  حهربههها عهلهى                    

اال الم والم لمين بينما ال يحر ون  ا نا عندما يعتدي يهود عهلهى غهزة والهقهدس وأتهلههها وعهلهى  هل أتهل                           

 41...التتمة صفحة  فل  ين، مع أن الجيش األقدن  األب  بم اعدة مجموعَ من الفدائيين أذاق 
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 المكتب اإلعالمي

 والية األرد 

 بيم  صحفي

 عشرو  عممم على اتفمقية العمر واألمة ترفههم والنظم  األردني يقدسهم 

  

احتفل  يان يهود اللاصب بمنا بَ مروق عشرين عاما على اتفاقيَ ال الم )وادي عربَ( مع الن ام فه      

األقدن، وتو يقر على ل ان  فيره ف  عمان دانيال نيفو، بأن الشعب األقدن  ليس شريكا ف  االحتفاء بمروق 

 عقدين على توقيع اتفاقيَ وادي عربَ.

نع ، إن الم لمين ف  األقدن ومعه  األمَ اال الميَ، يرفضون اتفاقيَ الذل والخزي والعاق تلك، ألنههها    

خيانَ هلل ولر ول  وللمظمنين وألنها جريمَ  بيرة وع يمَ ف  حم األمَ واال الم، فقد ُأبرمت تلك االتهفهاقهيهَ       

بعد أن ضرب الن ام ف  األقدن أحكام اهلل الداعيَ لحرب  يان يهود النهههاء وجهوده، بهعهرض الهحهائه ، لهقهد                     

ُأبرمت تلك االتفاقيَ المذلَ فوق دماء الشهداء من أتلنا وجنودنا وعلى صو  أنين الجرحى وا تلاثَ الم هجهد   

األقصى، فال ولن تصبح تلك االتفاقيَ الباطلَ، مشروعَ بتقادم جرم توقيعها، فه  عند األمَ اال الميهَ خهزي     

 وذل وعاق وعند يهود إنجاز وانتصاق.

أليس ذاًل أن يقتل الم لمون ف  فل  ين بيد جنود  يان يهههود والهنه هام فه  األقدن له  يهحهرك  ها هنها                          

 لنصرته ؟!

أليس ذال أن ت رق مياتنا من يهود، والن ام ف  األقدن يوقع مع  يانه  المجرم اتفاقيَ ناقل الهبهحهريهن،      

 الت   تزوده بالماء المحلى؟!

أليس ذال أن يدنس األقصى والن ام ف  األقدن يكافئ  يان يهود بتوقيع اتفاقيَ اللاز، الت   تهدق عهلهى       

 يانه  اللاصب لألقض المباق َ الملياقا  من الدوالقا  والت   ت تخدم لذبح أبنائنا وإحكام ال ي رة عهلهى     

 أقضنا وأقصانا، أليس من العاق أن يبيعنا عدونا غازنا؟!

أليس من المخزي أن تكون تصريحا  الم ظولين ف  الن ام األقدن  تجاه تصرفا   يان يهود، ما ت   

إال المتصاص غضب أتل األقدن تجاه ما يجري ف  القدس، وأن تذه التصريحا  له  تهظثهر عهلهى الهته هوق                 

المتواصل ف  العالقَ اال تراتيجيَ مع األقدن، وفم ما صرح ب   فير  يان يهود فه  عهمهان الذاعهَ جهيهش               

 يهود.

إن خالصك  ف  ن ام الخالفَ على منهاج النبهوة، حهيهل الصهدق والهوضهوح والهبهيهان                  ايهم المسلمو :   

وانعدام الكذب والخدا  والتآمر على األمَ ودينها وقضاياتا ومقدقتها ودماء أبنائها، فإلى العمل لهها نهدعهو ه        

 .جادين مخلصين لك  النصيحَ

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية األرد  
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 المكتب اإلعالمي

 افغمنستم 

 بيم  صحفي

 المسيرات التي نظمتهم الجممعمت في كمبول هي مؤشر على نههة األمة

 وليس بسبب تنظي  الدولة و ملبم !

 )مترج (

م يرا  ضخمَ ضد الهديهمهقهراطهيهَ والهتهدخهل               02/0أ توبر  02ن   طالب الجامعا  ف   ابول ف    

الماضيَ  وى اليأس والبظس لم لم  أفلان تان  0/اللرب ؛ ألن الديمقراطيَ ل  تجلب شيئا خالل ال نوا  الـ 

. وحتى قبل أ ابيع قليلَ مهاضهيهَ نشهر  جهريهدة            وت ببت ف  إتانَ ديننا الع ي  "اال الم" ولر ولنا الكري  

، وقهد    أفلان تان إ  برس الصادقة باالنجليزيَ مقالَ مليئَ باال اءة واالفتراء على اال الم ونبهيهنها الهكهريه            

 صرح الكاتب بأن القرآن قوايَ قديمَ ومتعبَ وال تقدم شيئا للبشريَ اليوم.

وبالن ر إلى الم يرا  الضخمَ، فقد حاولت بعض األو اط العلمانيَ وو هائهل االعهالم قبه  اله هالب              
ب البان وتن ي  الدولَ؛ ألن الالفتا  الت   انوا يحملونها  انت تتضمن شعاقا  مرل "ضجرنا من الديمقراطيَ 
الفا دة"، و"نحن ال الب والمعلمين ن الب بالت بهيهم الهكهامهل لهنه هالم مهن خهالل دولهَ الهخهالفهَ"، وأيضها                                 
"الديمقراطيَ ت  ن ام  فر، يحرم ت بيق  والدعوة إلي "، فضال عن أنهه   هانهوا يهحهمهلهون األلهويهَ الهبهيهضهاء                        

ال إلنه إال      ( باللون األ ود، والرايا  ال وداء المكتوب عليههها )      ال إله إال اهلل محمد رسول اهللالمكتوب عليها ) 
( باللون األبيض. وقد قامت و ائل االعالم بهذا التشوي  عهلهى الهرغه  مهن عهلهمههه  بهأن                       اهلل محمد رسول اهلل

طالبان ت تخدم فق  العل  األبيض وأن عل  تن ي  الدولَ تو أ ود، وعلي  خت  النبوة. وبالتال  فإن علمه  بهههذا      
وا تمراقت  ف  قب  الم يرة بحر َ طالبان وتن ي  الدولَ ي هر يأس و راتيَ أولئك الهعهلهمهانهيهيهن وو هائهل              
إعالمه  لن الم والخالفَ. وتو ف  الواقع أيضا تشوي  لرغبَ ال الب والمعلمين بإقامَ دولَ الخالفَ الهراشهدة    

 على منهاج النبوة.

من ناحيَ أخرى، فإن ال بب الذي جعل األمَ تبدأ با تخدام األعالم اال الميَ تو علهمههها بهأن األعهالم           
الوطنيَ لي ت  وى قموز للمشاقيع اال تعماقيَ ول  تقدم لألمَ شيئا غير االنق ام علهى الهمه هتهوى الهفهكهري             
وال يا   والجلراف . ولذلك يحرم على الم لمين ا تخدام تذه األعالم الوطنيَ، ألنها ترمز إلى الهفهرقهَ بهيهن         
األمَ اال الميَ إلى دول قوميَ، وتو مفهوم غهريهب عهن اال هالم. إن األعهالم الهته  يهجهب أن ي هتهخهدمههها                                

، وت  الرايَ واللواء. وقد ت  تحت ظالل تهذه األعهالم فهتهح          الم لمون ت  األعالم الت  قفعها نبينا الحبيب 
تلك األقاض  الشا عَ لن الم، ونع  الناس باال الم، ليس الم لمون فق  بل البشريَ جمعاء عاشت ف  عهدل    

قرنا. وبالتال ، فإن المرهال    0/وخير، وأمان لدمائه  وأعراضه  و رامته  ف  ظل الحك  اال الم  أل رر من 
وأوامره ف  جميع شظون حياتنا،  الوحيد الذي يجب أن يت لع نحوه الم لمون ويتبعوه تو مرال نبينا الحبيب 

 على م توى األفراد والجماعا  والدولَ.

نريد أن نذ ر الهدمهى، الهكهاقتهيهن لهنه هالم               إننم في المكتب اإلعالمي لحزب التحرير / والية افغمنستم  
وأولئك الذين يفضلون العلمانيَ على اال الم، بأن تلك الم يرا  ت  نتيجَ مباشرة للهفههه  الهمهبهدئه  لهنه هالم               
ونتيجَ لفه  أن الخالفَ الراشدة على منهاج النبوة ت  النموذج العمل  والبديل للديمقراطيَ اللربيَ الهعهلهمهانهيهَ         

  .وللرأ ماليَ. وأنها لي ت ب بب طالبان أو تن ي  الدولَ
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 المكتب اإلعالمي

 إندونيسيم

 بيم  من حزب التحرير / إندونيسيم

 "نرفض رفن اسعمر الوقودر نرفض سيمسة تحرير النفط والغمز"

  )مترج (

  

قوبهيهَ 1 لهتهر وال هبهب                 0222أشاق  إداقة جو وي أنها  ترفع قريبا أ عاق الوقود، قبما ف  حدود    

، 02/0الرئي   تو الحد من عبء الدع  الهائل على الوقود،  ما يقولون. ف  تنقيح مهيهزانهيهَ الهدولهَ ل هنهَ                

 022تريليون قوبهيهَ، مهتهكهونهَ مهن               020حيل ت  التنوي  لبرنامج ال ي رة على الدع  ف  الوقود ف  حدود 

تهريهلهيهون        20.0/تريليون قوبيَ لدع  الوقهود و       006.2تريليون قوبيَ أو أ رر لدع  ال اقَ، أي ما يعادل 

تهريهلهيهون قوبهيهَ. تهعهتهبهر                   20.5قوبيَ لدع  الكهرباء، أما بالن بَ لدع  المواد غير ال اقيَ فهو يتمهرهل فه         

الحكومَ أن معدل الدع  يجب أن يخَفض، ذلك أن حج  الدع  قد قلل من قدقة الحكومَ على تمويل احتياجها   

تهريهلهيهون قوبهيهَ،            022الت  ال تتجاوز    02/0أخرى تعتبر أ رر أتميَ، مرل ميزانيَ البنيَ التحتيَ ف  عام 

 تريليون قوبيَ. 52 ذلك الق ا  الصح  الذي ميزانيت  ف  حدود 

 006إلهى       0222تريليون قوبهيهَ فهقه  فه  عهام                02صحيح أن أبعاد دع  الوقود تتزايد ب رعَ من  

. وحتى بما ف  ذلك دع  ال اقَ الكهربائيَ، والذي بدوقه يشهمهل دعه  الهوقهود،           02/0تريليون قوبيَ ف  عام 

 تريليون قوبيَ. 022.0فإن المبلغ االجمال  ف  حدود 

على الرغ  من أن الدع  ف  تزايد، ولكن ن بَ دع  الوقود من ميزانيَ الدولَ ت  نف ها تهقهريهبها. وفهقها             

ترليون قوبيَ من ميزانيَ الدولَ.  22/قوبيَ 1 لتر  وف يوفر   0222للحكومَ، فإن قفع أ عاق الوقود إلى 

وال ظال الم روح اآلن تو ما إذا  انت الحالَ حرجَ حتى يت  تخفيض ميزانيتنا ن رًا أن  إلى حد اآلن ل  يهته    

تريليون قوبيَ. ف  حهيهن أن مها            02،  ان تناك ميزانيَ متبقيَ بقيمَ 02/0ا تيفاء ميزانيَ الدولَ فف   نَ 

 ،  ان يمكن  تل يَ جزء إضاف  ف  دع  الوقود.02/0تبقى من أموال الميزانيَ ف  عام 

 بالتال  ال بد من قفض  يا َ زيادة  عر الوقود، لأل باب التاليَ: 

ألنها  يا َ ا تبداد، يعان  منها الناس، ف  حين أن المدخرا  ال تقاقن بما يهعهانهيه  الهنهاس. فهقهد              اوال:   

٪ من م تخدم  الوقود ت  من ال هبهقها  الشهعهبهيهَ          62أن  02/2أظهر بحل التعداد االقتصادي الوطن  لعام 

٪ فق  ت  األغنياء. باالضافَ إلهى   0٪ من ال بقَ المتو  َ العليا، و6٪ من ال بقَ الو  ى، و05والفقيرة، و

٪ منها من المر بها   00، 02/2مليون مر بَ عام  2030ذلك، فإن إجمال  عدد المر با  ف  إندوني يا بلغ 

 ذا  العجلتين الت  تملكها مع   ال بقَ الو  ى والدنيا.

تذا يشير إلى أن الزيادة ف  أ عاق الوقود  وف تجعل الناس يعانون. لكن نتذ ر أن الهحها ه  الهمه هتهبهد               

الَلُهَ  َمْن َوِلَي ِمْن َاْمِر ُاَمنِتني   «دعا عليه  ف  الحديل:   ي تحم بالتأ يد غضب اهلل ف  اآلخرة. فالنب  محمد  

 .»َشْيًئم َفَشَق َعَلْيِهْ  َفمْشُقْق َعَلْيِه َوَمْن َوِلَي ِمن َاْمِر ُاَمِتي َشْيًئم َفَرَفَق ِبِه ْ َفمْرُفْق ِبِه

تعتبر تذه ال يا َ خائنَ. فإن  يا َ زيادة األ عاق ف  الواقهع لهيه هت إال لهتهكهريهس الهلهيهبهرالهيهَ                         ثمنيم:  
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)تحرير التجاقة( ف  ق ا  المصب )ق اعا  التجاقة والتوزيع( بعد أن ا تمل تمهامها تهحهريهر قه ها  الهمهنهبهع                     

 )ق اعا  اال تكشاف واال تلالل(.

إن  يا َ تحرير النف  واللاز تع   مزيًدا من ال ي رة للق ا  الهخهاص )األجهنهبه ( وتهقهلهل مهن دوق                     

 الدولَ. تذه ال يا َ  وف تظدي إلى مزيد من البظس للشعب والذي تو المالك الفعل  للمواقد ال بيعيَ.

ف يا َ التحرير يت  اعتمادتا باأل اس لتلبيَ م الب األطراف الخاقجيَ. ولهذا اللرض، فإن الحهكهومهَ      

م تعدة لتجاتل ت لعا  غالبيَ شعبها. لذلك، من الواضح أن اقتفا  أ عاق الوقود يهعهتهبهر شهكهاًل مهن أشهكهال                 

 خيانَ الشعب.

 في هذا الشأ ر فإننم في حزب التحرير / إندونيسيم نؤكد على مم يلي: 

 . قفض قفع أ عاق النف  ألنها  يا َ ا تبداديَ من شأنها أن تلحم الضرق بالناس./ 

. قفع  عر الوقود أو اتبا  أي  يا َ تقوم على تحرير إداقة الوقود ت   يا َ تتهنهاقهض مهع أحهكهام            0 

اال الم. فف  األحكام الشرعيَ اال الميَ، النف ، واللاز، وغيرتا من المواقد ال بيعيَ الوفيرة من الممتلهكها     

العامَ بحيل يت  ت لي  إداقتها للدولَ من أجل تحقيم قفاتيَ الشعب. وبالتال  فإن ال يا ا  الرأ مهالهيهَ، ته         

الت  تت بب ف  تعا َ الناس، ويجب أن يوضع حٌد لها. وبدال من ذلك، فإن النف  واللاز والمواقد اله هبهيهعهيهَ          

األخرى يجب أن تداق وفقا للشريعَ فتعود بالفائدة والرفاه على جميع الناس، بما فه  ذلهك الهمه هلهمهيهن وغهيهر                 

 الم لمين.

. الخياق الوحيد أمامنا تو ت بيم القوانين اال الميَ تحت ظل الخالفَ الراشدة على منهاج النبوة. لهذا   0 

 اللرض، يجب أن يضاعف الكفاح حتى نتمكن من تحقيم المرل العليا والنبيلَ على أقض الواقع.

نذّ ر الحكومَ أن قفع أ عاق الوقود و   صعوبها  الهحهيهاة  همها ته  الهيهوم يهمهكهن أن يهظدي إلهى ظهههوق                                   

 اض رابا  اجتماعيَ ب بب الضلوط االقتصاديَ الت  يعان  منها عشرا  الماليين من الفقراء.

 

 

 

 محمد إسممعيل يوسنطو

  النم ق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيم



 67/ العدد  8الصفحة   

8الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 هـ 6347/ 16رق  اإلصدار:                    1163/66/15 هـ         6347من محر   61

 المكتب اإلعالمي

 روسيم

 بيم  صحفي

 واحٌد من كل خمسة سجنمء سيمسيين في روسيم هو من اعهمء حزب التحرير

  )مترج (

  

قائمَ بأ ماء ال جناء     02/0تشرين األول1أ توبر     02نشر مر ز حقوق االن ان "ميموقيال" ف           

ٌَ منه  أعضاء ف  حزب التحرير              06ال يا يين الروس. حيل ضمت تذه القائمَ أ ماء               شخصًا، ت ع

 اال الم .

وإذا ما أخذ  ا   واحد من شباب حزب التحرير ال جناء،  مرال فق ،  تجد األ س الت  با                               

 الناش ون ف  مجال حقوق االن ان يتعرفون على  جناء حزب التحرير ال يا يين بناًء عليها.

، وتو عضو ف  من مَ مح وقة ت        05016102/"فهذا غاليولين قينا  فيضللوفيتش المولود ف      

 /حزب التحرير اال الم ، حتى ح ب التحقيقا  ذاتها ل  يشاقك ف  أعمال عنف، قد أدين بموجب الق   

من القانون    050"الرفض وتجنيد أشخاص آخرين القتكاب اعتداء، بح ب نص المادة                /10221المادة  

"االعداد للقيام بأعمال تهدف إلى اال تيالء على              050، المادة    102المادة    /الجنائ  الرو  "، الق        

من القانون      100010المادة     /ال ل َ بالقوة جنبًا إلى جنب مع تليير الن ام الد توقي بالقوة"، الق                        

أشهر ف  الحبس  6 نوا  و  6الجنائ  الرو   )"تن ي  نشاطا  لمن مَ مت رفَ"(، وُحك  علي  بال جن 

ألف قوبل. علمًا بأن   ان معتقاًل منذ         22/المشدد مع  نَ واحدة إقامَ جبريَ ودفع غرامَ ماليَ مقداقتا            

 .02/0تموز1يوليو 

ٌَ ل                              وعلى الرغ  من اعتباقه  جينًا  يا يًا، فقد تمت محا مت  بتهمَ اقتكاب اعتداء، وتو واقع

تحدث أصاًل، ما يعد انتها ًا لحق  ف  الحصول على محا مَ عادلَ، وذلك إلى جانب ا تخدام مدة اعتقال                      

 ال تتنا ب مع العمل المزعوم."

 ذلك يشدد مر ز حقوق االن ان "ميموقيال" على أن قائمَ األ ماء المنشوقة ال تشمل جميع                                

ال جناء ال يا يين،  ما أنها لي ت نهائيَ. وتو األمر الذي يعن  أن نش اء حقوق االن ان عرفوا من                             

 ال جناء فق  أولئك الذين اعتقلوا ف  قضايا جنائيَ عرفوا ت  عنها.

ونوّد بدوقنا أن نلفت الن ر إلى الحقائم الت  تجمع بين  ل القضايا الجنائيَ الت  اته  بها أعضاء                         

الحزب. وذلك أننا نعتقد جازمين بأن جميع تذه المحا ما  تأت  ف  إطاق القمع ال يا  ، وأنها تفتقر إلى                    

 أي أ اس أو واقع جرم  ت تند إلي . فنبين ما يل :

. إن عمليا  اعتقال أعضاء حزب التحرير ال توجد لها صلَ مهما  انت بأيَ جريمَ من أي نو .          / 

 وال توجد أدوا  جريمَ، وال مكان لوقو  جريمَ، وال ضحايا لجريمَ.

. إن ال ند القانون  الوحيد لمحا مَ أعضاء حزب التحرير تو الح ر الذي فرضت  المحكمَ العليا        0 
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 على نشاط الحزب. 0220الرو يَ ف  

. إن األجهزة الخاصَ الرو يَ تعل  عل  اليقين أن نشاط حزب التحرير، ف  الواقع والحقيقَ، ال                        0 

 مكان للعنف في  م لقًا. وتذا النشاط ال يا   المحض للحزب بالذا  تو أ رر ما يرعب تذه األجهزة.

. بما أن قو يا لي ت بلدًا إ الميًا، فإن  ل أعمال حزب التحرير على أقاضيها تقتصر على                              0 

التعلي ،  ما ينحصر النشاط ال يا   للحزب ف  العمل لحمايَ مصالح الم لمين والقي  اال الميَ فح ب،                 

 وال يعني  الت ابم على ال ل َ ف  قو يا.

. ولهذا  ل ، ليس تناك أيَ م وغا  أو مبرقا  قانونيَ لمحا مَ أعضاء حزب التحرير، ال                             2 

من القانون الجنائ  الرو   "االعداد للقيام بأعمال تهدف إلى اال تيالء على ال ل َ                050بموجب المادة   

من القانون الجنائ  الرو   "تن ي  نشاطا  لمن مَ مت رفَ"، الت               02212بالقوة"، وال بموجب المادة      

 تصل عقوبتها إلى ال جن مدى الحياة.

، الذي اعتبر  في  حزب التحرير من مَ        0220وإذا ما أقدنا الحديل عن قراق المحكمَ العليا ف             

إقتابيَ، فإن تذا القراق ال يصلح لمحا مَ أعضاء حزب التحرير محا ما  جنائيَ.  ما أن جل َ المحكمَ 

آنذاك قد عقد  خلف أبواب مللقَ، وشاقك فيها ممرلو األجهزة الخاصَ الرو يَ ومكتب االدعاء العام                         

فق ، ول  يشاقك فيها أعضاء الحزب وال محامو الدفا  عنه . وتذا األمر وحده يكف  العتباق قراق                                 

المحكمَ تذا قراقًا باطاًل، وال يمكن اعتباقه قانونيًا بحال. زد على ذلك، أن تذا القراق قد اتخذ  رًا دون                      

عل  عامَ الشعب، ول  يت  نشره ف  و ائل االعالم إال بعد انتهاء جميع الُمهدل االجرائيَ الت  تتيح                                       

االعتراض علي . بل قد ضرب بكافَ م البا  أعضاء الحزب، و ذلك م البا  محام  من ما  حقوق                     

االن ان، بالحصول على ن خَ من قراق المحكمَ، وا تئناف المدد القانونيَ المحددة لالعتراض علي ،                        

ًَ النتها ها الفاضح لقوانينها ت  ذاتها، البلد الوحيد على الكرة                  عرض الحائ . وتكذا، باتت قو يا، ونتيج

 األقضيَ الذي اعتبر في  حزب التحرير العالم  حزبًا إقتابيًا.

 ذلك ينص القانون الجنائ  الرو   نف   على أن "االقتاب" تو اقتكاب أعمال التفجير أو                                   

االحراق العْمد )للمبان  أو غيرتا( أو األعمال األخرى الت  تعرض حياة الناس للخ ر، أو ت بب تلفًا                            

ملمو ًا للممتلكا ، أو تت بب ف  آثاق خ يرة أخرى من ناحيَ اجتماعيَ، إذا ت  اقتكابها بهدف تخريب                        

األمن العام، أو ترويع ال كان، أو التأثير على قراقا  ال ل ا ؛ و ذلك التهديد باقتكاب تذه األعمال لهذه 

 األغراض.

بعباقة أخرى، فإن االقتاب تو ا تخدام العنف، أو على األقل التهديد با تخدام العنف، من أجل                          

تحقيم أتداف  يا يَ. وبناًء على ذلك، يتضح جليًا أن  ل  يكن ثمَ  بب أو مبرق لوضع حزب التحرير،                      

تذا الحزب ال يا   اال الم ، ضمن قائمَ المن ما  االقتابيَ؛ ومن ث  ال يوجد م وغ قانون  لمحا مَ                

أعضاء الحزب. ما يعن  أن أعضاء حزب التحرير الموجودين داخل ال جون اآلن، وت  أ رر من خم ين           

ومواد القانون الجنائ  الرو             02212والمادة      050عضوًا، جّراء ته  وجهت إليه  ا تنادًا للمادة                 

األخرى، ت  أيضًا  جناء  يا يون، وأن  جرى ويجري قمعه  واض هادت  ال لش ء  وى معتقداته                           

 الدينيَ اال الميَ.

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير

  في روسيم
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 بيم  صحفي

 دعوة للمشمركة والمؤازرة في حملة 

 )الخالفة التي نريد ... على منهمج النبوة(

  

أمام ما يتعرض ل  اال الم واألمَ اال الميَ من تآمر حاقد وتكالب لئي  قخيص مهن قهبهل مهعه هكهر               

الكفر والضالل واال تعماق بقيادة أمريكا وبم اعدة وتفان  األتبا  والعمالء من حكام و يا يين ومفكريهن  

 و تاب وإعالميين وأصحاب أموال ومرتزقَ ف  بالد الم لمين،

وتحت وطأة ال روف القا يَ الت  تمر بها األمَ بفعل إجرام وحقد أعهدائههها مهن الهداخهل والهخهاقج                

حيل القتل والتشريد وانتهاك األعراض وتدنيس  ل مقدس لها، وحيل تق ي  البهالد وقهههر الهعهبهاد ونهههب               

ثرواتنا الت  أصبحت بيد أعدائنا  الحا م لوال علينا ليل نهاق، زيادة على مظامراته  الت  تهحهاك وتهحهبهك        

جهاقا نهاقا للحيلولَ دون تحقيم األمَ لمشرو  وحدتها ونهضتها وعزتها بت بيم شر  قبها وقفهع قايهَ     

، وأمام الهجمَ الشر َ الخبيرَ الت  يشنها أعداء األمَ واال الم لتهشهويه  فهكهرة الهخهالفهَ              ق ول  محمد 

 واال اءة لها وإظهاقتا  حدث تاقيخ  معزول وانتهى، وبأن الخالفَ لي ت منا بَ لحاضرنا وم تقبلنا،

وأمام ت خير قوى الكفر ألدواتها وأبواقها وأزالمههها وآالتههها االعهالمهيهَ وُعهّبهاد الهمهال واألضهواء                          

والشهرة ممن ح بوا على األمَ بأنه  من علمائها لينعقوا ف   ل  اعَ ولح َ أن ليس ف  اال هالم نه هام        

 وت  الذين لوالت  ولوال تضحياته  ما وصل اال الم إلينا، حك ، ويفتروا على صحابَ ق ول اهلل 

 أمام  ل ذلك وب بب ، يعلن حزب التحرير 1 واليَ األقدن عن بدء تنفيذ حملت  تحت عنوان: 

 )الخالفة التي نريد ... على منهمج النبوة( 

لتعريف األمَ بمفهوم وشكل الخالفَ الت  أوجبها اهلل عليها ووعد بها باألدلَ الق عيَ، والت  بشر بها  

 .»ث  تكو  خالفة على منهمج النبوة..«ف  الحديل الذي يقول ف  نهايت   ق ول  

ولفضح التحالف الصليب  الذي تقوده أمريكا وأذنابها ف  حربه  المعلنَ عهلهى اال هالم والهمه هلهمهيهن               

 بحجَ االقتاب، ظانين أنه  بحلفه  تذا  يظخرون وعد اهلل باال تخالف والنصر والتمكين...

 فالخالفَ الت  نريد خالفَ قعايَ وقحمَ للعالمين ومنقذة للمعذبين والمقهوقين ف  األقض... 

 الخالفَ الت  نريد محرقة لم جدنا األقصى وما احتل من بالد الم لمين... 

 الخالفَ الت  نريد يعز بها اال الم وأتل  ويذل بها ال اغو  وأتل  وأعوان ... 

الخالفَ الت  نريد ُتِ ّل بالد الم لمين جميعا ويخضع لها طاعَ وا ت المها  هل      

أتل البهالد اال هالمهيهَ ويهأمهن بههها  هكهان األقض ويهرضهى عهنههها  ها هن ال همهاء                                      
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 والية األرد 

 41...التتمة صفحة 
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 يم حكم  تركيم!

 اال تستحيو  من قولك : إ  "اقتصمدنم قوٌي" بأموال كيم  يهود )إسرا يل(؟!

  )مترج (

 

لقد أضاف  يان يهود )إ رائيل( عهدوانهًا جهديهدًا عهلهى فهله ه هيهن يضهاف إلهى اعهتهداءاته                                   

المتكرقة بالجرأة الت  ي تمدتا من مواقف الحكام المت ل ين ف  بلدان الم هلهمهيهن. فهههذا الهكهيهان               

وتو م تمر ف  إقاقَ دماء الم لمين ف  أقض القبلَ األولى للم لميهن،   000/اليهودي منذ عام 

 ويضيف  ل يوٍم جرمًا جديدًا إلى جرائم ؛ يمنع الم لمين من الصالة ف  الم جد األقصى!.

أما اليهود فإنه  يتجولون بحريَ ف  المه هجهد األقصهى، فه  وقهت يهقهوم فهيه   هيهان يهههود                              

اللاصب باالغتياال  الموجهَ ضد الم لمين، ويعتقل الشبهاب ويهعهتهدي عهلهى الهنه هاء، و هله هَ                     

عباس الت  قامت ف  ظل الرعايَ األمريكيَ مشلولَ بقمع احتجاجا  الشعب ضد أعهمهال يهههود،       

و ل قلم الحكام الخونَ الذين يحكمون الهمه هلهمهيهن تهو فه  الهخهشهيهَ مهن انهفهجهاق قدود أفهعهال                                 

 الم لمين، وت  ف  الحقيقَ يحملون ف  ذلك قلم الواليا  المتحدة األمريكيَ ومخاوفها.

إن الدولَ التر يَ وحكومَ حزب العدالَ والتنميَ ل  تق  بأي خ وة ملمو َ أمهام اعهتهداءا        

 يان يهود، والحكام الذين يكتفون باألقوال ال يترددون ف  ا تعراض ب والته ،... تن هرون إلهى        

أقواله  فت نون أنه  وضعوا حدًا )ال رائيل(، وت نون أن  يان يهود قد تلهقهى مهن حهكهام تهر هيها               

إنذاقًا، وأن جيوشه  قد تحر ت فعاًل، ويعود تظالء الحكام ليرفعهوا أصهواتههه  بهعهد  هل اعهتهداء                  

           ٍَ جديد ليهود على الم لمين ومقد ا  الم لمين، فيأتوا بفقاعا  أقواٍل لي ت لها أيَ قهوٍة أو قهيهمه

  يا يَ،.. وتذا الوضع ال يدل على قوة الدولَ، بل يدل على ضعفها وتبعيتها.

فما الذي يمكن أن تفعل  حكومَ العدالَ والتنميَ الت  اعترضهت عهلهى عهبهاقة أن "مهجهلهس                   

الشعب التر   الكبير ينت ر من الحكومَ التر يَ إعادة الن ر ف  العالقا  ال يا يَ والع هكهريهَ    

من إخهوانهنها     0واالقتصاديَ مع إ رائيل" ف  بيان إدانَ اعتداء  يان يهود الذي أدى إلى ا تشهاد  

الم لمين ف  أ  ول مرمرة، والذي دعا إلي  البرلمان التر  ... نع  ما الذي يمكن أن تفعل  تهذه     
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الحكومَ ضد  يان يهود؟ وتصرف حكومَ العدالَ والتنميَ تذه الت  ال ترى فهرض أيهَ عهقهوبهَ            

بالمعنى الملموس على دولَ يهود، وال تتحمل مرل تذه العباقة؛ أليس دلهيهاًل عهلهى أنههها ال تهريهد                   

 إف اد العالقا  الع كريَ وال يا يَ واالقتصاديَ مع يهود؟

إن  من المخجل حقًا أن تكون تر يا أول بلد م ل  اعترف بكيان يهود اللهاصهب. والهخه هوة          

األولى للخالص من تذا العمل الشنيع يكمن ف  اعتباقه غير مهوجهود، وقه هع جهمهيهع الهعهالقها                    

مع . لكن تر يا خصوصا ف  األعوام العشرة األخيرة ف  عالقاتها االقتصاديَ الت  أقهامهتههها مهع           

  يان يهود م تمرة ف  تح ي  الرق  القيا  !.

. وتهر هيها       02/0ملياق دوالق ف  عام  2.2ويتوقع أن يبلغ التبادل التجاقي الخاقج  معها   

تشعر بالفخر ف  ذلك، وتدخل ف  صفقا  مع اليههود تهحهت مهزاعه  تهرمهيه  الهعهالقها  الهفها هدة                         

ًَ دماء الشهداء ف  أ  ول مرمرة، وإال  يف يمكن أن يفه  تصريح نائب قئيس الهوزقاء   متجاتل

بولنت أقينج قدًا على االنتقادا  الموجهَ لعالقا  تر يا التجهاقيهَ مهع  هيهان يهههود: "تهجهاقتهنها                      

م تمرة نبيع ونشتري، فال ينتقْدنا أحٌد ف  ذلك"؟. فيا أيها الحكام! أال ت هتهيهحهون مهن قهولهكه : إن                   

 "اقتصادنا قوي" بأموال إ رائيل؟!.

؛ من أجل تحقيم الهبهشهاقة فه  قهلهوب             إننم في حزب التحرير / والية تركيم  ايهم المسلمو !  

المظمنين والرعب ف  قلوب الكافرين نذ ر بأن األيام الت  تجتل فيها جذوق  يان يههود مهن تهذه        

ٍَ ال تهنهدد بهكهيهان يهههود                   األقض الت  باق ها اهلل قريبَ بإذن اهلل  بحان  وتعالى، وإننا نعمل لهدوله

فح ب، وال تكتف  بفرض الحصاق االقتصادي علي ، بل تحرك جيهوشههها لهتهجهتهره  مهن جهذوقه،                 

وتحرق تذه األقض المقد َ  ما حرقتا صالح الدين من الصليبيين... وإنها دولهتهكه  الهته  أمهر              

،.. إنها دولَ الخالفَ الراشدة الرانيَ على منهاج النبهوة بهإذن اهلل.         اهلل بها، وبشر بها ق ول اهلل 

 

  المكتب االعالم  لحزب التحرير ف  واليَ تر يا
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  حكومة يبمركهم الغرب في ظمهرهم الشراكة وفي بم نهم الصراع لن تحقق مطملب الشعب

 

م عن تشكيل حكومَ جديدة ف  اليمن برئا َ خالد محفوظ بحاح، بعد              15//02/01أعلن يوم الجمعَ     

تأخير دام ما يزيد عن نصف شهر بح ب اتفاق ال ل  والشرا َ الذي ُوّقع يوم دخول الحوثيين )أنصاق اهلل(                     

العاصمَ صنعاء، ولعل من أبرز األ باب وأتمها ف  ذاك التأخير وتذا التخب  وعدم اال تقراق لليمن                                

وحكومتها المت اق َ تو الصرا  الدول  على اليمن وباألخص االنجلو أمريك  والذي تخدم  وترعى                              

 أطراف  محليا دول إقليميَ  ال عوديَ وإيران.

م؛ فف  ما مضى     050/يأت  تشكيل حكومَ خالد بحاح بعد صرا  شديد "ألول مرة" ف  اليمن منذ                     

 انت بري انيا المم كَ بزمام الو   ال يا   ف  البلد ال ي تعص  عليها تعيين قئيٍس للحكومَ وت ميَ                          

م. إن  /02/01010وزقائ ، لكن تذا الميزان اختل بعد دخول الحوثيين )أنصاق اهلل( صنعاء ع كريًا ف                      

التشكيل الوزاقي ف  حكومَ بحاح يع ينا صوقة عن الصرا  الدول  ف  اليمن حيل تراجع نفوذ بري انيا                    

جراء مزاحمَ أمريكا لها عبر إيران وأدواتها؛ تلك األدوا  الت  ال تع  حقيقَ ما يراد لها وإن بدا بعضه                          

متذمرا من تصريحا  إيران وإمالءاتها، إن أمريكا ال يهمها إال مصالحها وال ترضى بالفتا ، وت  وإن                         

تبنت مشرو  قراق للعقوبا  على عل  صالح واثنين من قيادة الحوثيين فليس ذلك إال لذق الرماد ف                                     

العيون؛ حيل تدفها عل  صالح بالذا   ون  قجل بري انيا وتو يزعجها باختراق  للحوثيين وا تلالل  له                    

مت اترا  حليف، بل إنها تدقك أن بري انيا  تعتمد علي  أو على ابن  ف  حالَ فشل قجلها تادي أمام                                   

الحوثيين والحرا يين ف  تأمين ما يمكن الحفاظ علي  من مصالحها، وقبما بدأ  بري انيا تلّوح با تخدام                          

وققتها الرانيَ م تللَ غضب الشاق  ضد أمريكا وعقوباتها مع  ونها ت هر أنها ت اير أمريكا ف  معاقبَ                        

صالح؛ حيل بدأ  وققتها الرانيَ تقاطع تذه الحكومَ وت الب بانتخابا  مبكرة، لقد اعتبر  أمريكا                                    

الحوثيين )أنصاق اهلل( تياقا  يا يا ال مانع من وصوله  للحك  متى ما قأ  أن ازدياد نفوذت  يحقم                                       

مشروعها ف  اليمن والمن قَ،  يف ال وت  الت  ترات  وقودا لصرا  طائف  تحت م مى الحرب على                            

االقتاب ف  الوقت الذي تقوم طائراتها من دون طياق بقصف من ت ميه  باالقتابيين، فأين ت  حقيقَ                               

الشعاقا ؟!، أفال يع  تظالء ما تريده أمريكا لليمن وللمن قَ أم أنه  يعيشون الوت  الم مى )تقاطع                                     

المصالح(؟! وتل يجدي بعد ذلك أن يتشدق تظالء بالوع  ال يا   قائلين: إن االقتاب صناعَ أمريكيَ، ث                   

 نرات  يروجون لتلك البضاعَ ولما ينتج عنها من فوضى واقتتال؟!

ايهم السيمسيو  في اليمن في رمين األحزاب والتنظيممت.. يم قمدة الجيش وضبم ه ويم زعممء                              

إننا نأمل أن يكون منك  ُأْوُلو بقيَ ينهون عن الف اد، يخشون اهلل وليس                     القبم ل.. ايهم الفمعلو  في البالد:      

 42...التتمة صفحة أحدًا  واه، يدق ون حقيقَ التليير وم تلزما  النهضَ، ال ت تهويه  ال فاقا  وال                       
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 المسمعدات العسكرية إلى افغمنستم  هي لتحقيق اهداف الواليمت المتحدة

  )مترج (

  

م، زاق الجنرال قحيل شريف أفلان تان، وعرض عليها بالنيابَ عن ن هام  02/0من تشرين الران   6ف   

قحيل1 نواز م اعداٍ  ع كريَ من أجل تعزيز قواتها. وتأت  تذه الزياقة ف  الوقت الذي ت عى في  أمريكا إلهى     

م تحت غ اء االن حاب الهمهحهدود، وبهعهد إيهجهاد مهوطهئ قهدم لهلهههنهد فه                               02/0تأمين مصالحها بعد نهايَ عام 

أفلان تان. فأمريكا تعل  جيدا أن  بعد ان حابها المحدود لن يكون اآلالف من الموظفين التابعين لها قهادقيهن عهلهى        

 توفير األمن لها وللهند، حيل  يتعين عليه  مواجهَ المقاتلين القبليين الم لمين الشجعان ف  أفلان تان.

ومن أجل التللب على تذا الضعف، تعمل أمريكا على جبههتهيهن، جهبهههَ الهقهيهام بهعهمهلهيها  ع هكهريهَ فه                               

وزير تان الشماليَ من خالل ن ام قحيل1نواز؛ من أجل إضعاف المقاومَ ف  أفلان تان، وجبهَ تعزيز الهجهيهش     

الوطن  األفلان  بم اعدة با  تان. وقد وصدف نجاح العمليا  الع كريَ فه  شهمهال وزيهر هتهان، قهائهد الهقهوا                     

األمريكيَ وقوا  حلف شمال األطل   ف  أفلان تان )الجنرال جوزيف أندق هون(، حهيهل قهال: "لهقهد  هاعهد                      

عمليَ )ضرب العضب( على تع يل قدقة شبكَ حقان  ف  شّن الهجما  على األقاض  األفلانيَ". و أن تذا ال       

يكف ، فيقدم ن ام قحيل1نواز للحكومَ األفلانيَ الجديدة )دميَ الواليا  المتحدة ف  أفلان تان( أ هلهحهَ لهقهواتههها،             

وير ل مدقبين لتدقيبها. إّن الواليا  المتحدة ف  حاجَ ماّ َ لمن يوفر األمن لهجهيهشههها الهجهبهان، ويهحهفه  أمهن                      

 موظفيها وموظف  الهند أيضًا.

إّن با  تان تواج  العدو الهندو   الما ر على حدودتا الشرقيَ، الذي ا هتهههدف بها هتهمهراق عهلهى مهداق                    

الشهرين الماضيين المدنيين وقتله  ودّمر ممتلكاته . واآلن يقوم ن ام قحيل1نواز بم هاعهدة أمهريهكها والهههنهد فه                  

التمكين للهند على حدودتا اللربيَ، وحال   حال من ي ق  الفأس على قهدمه . إن تهذه الهخهيهانهَ الهوقهحهَ لهنه هام                         

قحيل1نواز ت  لم اعدة أعداء با  تان على حدودتا الشرقيَ واللربيَ، بحيل تصبح با  تان واقعهَ بهيهن قهوى          

 معاديَ تعمل ت  على تقويتها بنف ها!

االطاحَ بهذا الهنه هام،     -بدع  وحٍل من أتل با  تان  -يجب على الضباط المخلصين ف  القوا  الم لحَ  

وإقامَ دولَ الخالفَ الراشدة على منهاج النبوة. فالخالفَ ت  الت   تنه  العمليا  الع كريَ ضد الذين يهقهاتهلهون       

القوا  األمريكيَ ف  أفلان تان، و تمدت  باأل لحَ والتدقيب. وت  الت   تمحو "خه  دوقانهد"، الهذي يهفهصهل                

بين با  تان وأفلان تان، حيل  تعمل على توحيد الم لمين ف  المنه هقهَ، وتهجهّيهش الهجهيهوش الخهراج أمهريهكها                      

 الصليبيَ منها، وتنه  النفوذ الهندو   ف  أفلان تان.

 َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَاْنُتُ  اأَلْعَلْوَ  ِإْ  ُكْنُتْ  ُمْؤِمِنيَن

 شمهزاد شيخ

 نم ب النم ق بمس  حزب التحرير في والية بمكستم 
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 ا لقوا سراح نفيد بوت

 إصدار كتيب "إقممة الخالفة هي ا  الفرا ض" بقل  نفيد بوت
  )مترج (

  

م، يكون قد مر على اخت اف الناطم الر م              02/0من تشرين الران 1نوفمبر        //بحلول   

لحزب التحرير ف  با  تان )نفيد بو ( عامان ونصف. و ان بل جيَ الن ام قد اخت فوه ألن   ّرس             

حيات  لن الم، حتى تع  األمَ الكريمَ حقيقت ، وتعمل مع حزب التحرير من أجل الت بيم الكامل                    

 ل ، من خالل إقامَ الخالفَ الراشدة على منهاج النبوة.

م ف  األزما ، ومنذ ذلك الحين وت             000/لقد غرقت األمَ ب بب تدم الخالفَ ف  عام                 

تبحل عن التحرق الحقيق . والم لمون ف  با  تان يعلمون ماضيه  المجيد ف  ظل دولَ الخالفَ،                   

ولكن يجب أن نتذ ر بأن العمل القامَ الخالفَ فرض، فهذا الفه  تو الذي دفع أجيال الم لمين                               

ال ابقَ للتضحيَ من أجل تذا الواجب. ومن أجل إحياء االلتزام بفرض العمل القامَ الخالفَ فقد                         

 تب نفيد بو  )الناطم الر م  لحزب التحرير ف  واليَ با  تان(  تيبا حول تذا الموضو ، تحت            

م، 02/0من أياق1 مايو       //عنوان "إقامَ الخالفَ ت  أم الفرائض"، و ان ذلك قبل اخت اف  ف                  

وقد ناقش نفيد ف  تذا الكتيب وجوب العمل القامَ الخالفَ، مدّلال على ذلك بأدلَ واضحَ من القرآن   

 وال نَ وإجما  الصحابَ، بما ال يد  مجااًل للشك عند أي م ل  حول وجوب العمل القامتها.

وبمنا بَ مروق عامين ونصف على اخت اف ، يصدق حزب التحرير 1 واليَ با  تان تذا                          

الكتيب بالللَ األقديَ )وت  الن خَ األصليَ(، وترجمت  إلى الللَ االنجليزيَ. وينشره لخير اال الم               

 والم لمين، وتذ رًة البن تذه األمَ الباق )نفيد بو (، الذي ال يزال ف   جون ال لاة.

 http://pk.tl/1hLxويمكن تحميل الكتيب من الراب  التال :  

يجب على  ل م ل  العمل مع حزب التحرير، والتلبس بالعمل القامَ الخالفَ الراشدة الرانيَ                     

؛ لنوال عز الدنيا ونعي           على منهاج النبوة، أم الفروض جميعها، متأ ين ب ريقَ ق ول اهلل                       

 اآلخرة.

 َوَمم َعَلْيَنم ِإاَل اْلَباَلُغ اْلُمِبيُن

  المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية بمكستم 

http://pk.tl/1hLx
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  ايهم المسلمو  في  مريكستم  دستورك  الكتمب والسنة وليس

  الدستور الوضعي الذي يستعبد البشر

  

ال ادس من تشرين الران 1نوفمبر تو يوم الد توق ف  طاجيك تان، لقد ت  إقحام تذا التاقيخ على شعب                             

م حينما  ق  االتحاد ال وفييت  الملحد المبن  على أفكاق الماديَ. ف  تذا الد توق ت                    000/طاجيك تان ف  عام     

تبن  ن ام الحك  الجمهوقي المبن  على فكرة فصل الدين عن الحياة، حيل إن الرئيس يحك  الشعب على أ اس                         

 قوانين وضعها البشر.

ت  تنصيب الرئيس الدائ  )إمام عل  قحمان( الذي           000/ف  ذلك اليوم ال ادس من تشرين الران  من عام            

عاما. إمام عل  قحمان تعل  مبادئ الشيوعيَ ف  أقفع مظ  ا  التعلي  الحزب  الشيوع  ف                   02تولى الحك  منذ    

االتحاد ال وفييت ، حيل إن تذه المظ  ا  التعليميَ  انت تنشئ قيادا  حزبيَ على أ اس تعالي  الفل فَ الماديَ                      

 الماق  يَ اللينينيَ.

يعتنم أتل تذا البلد اال الم منذ القدم، ومنذ قدوم الشيوعيين لهذا البلد واج  الم لمون الكرير من الصعوبا           

ولكنها ل  تبعدت  عن دينه . ومع انهياق االتحاد ال وفييت  تنفس الناس الصعداء وأقبلوا على دقا َ اال الم بجد،                     

وفتحت م اجد جديدة ومداقس وأصبح الشباب يتعلمون القرآن حتى ف  المظ  ا  التعليميَ العامَ. حتى الشواق  

 العامَ ف  المدن أخذ  طابعًا جديدًا لكررة الن اء الملتزما  بالزي الشرع ، ولكن تذا ل  يدم طويال.

فمع قدوم إمام عل  قحمان أصبحت حياة الم لمين صعبَ لللايَ، حيل عاد  المماق ا  ال ابقَ من تعقب                  

لدعاة اال الم، واالعتقاال ، والتعذيب والقتل والت  أصبحت أمرا اعتياديا ف  ظل ذلك الن ام ال اغوت  ن ام إمام        

عل  قحمان. لقد تب  م توى الناس إلى دون خ  الفقر، فقد اض ر الماليين إلى ترك أقضه  للبحل عن لقمَ                            

العيش، وف   ل عام يرجع إلى طاجيك تان آالف القتلى من الذين ذتبوا إلى البالد البعيدة للبحل عن العمل.                                  

 والن اء واألطفال والم نون الذين بقوا ف  دياقت  عانوا من الجو  والبرد القاقس.

أيها الم لمون ف  طاجيك تان... إن االحتفال بيوم د توق ال اغو  تو إث  وخ أ ع ي . فكل مصائبنا ت                    

ب بب عدم عيشنا بح ب أحكام ديننا الع ي  اال الم، فن ام الحك  ف  اال الم قائ  على أ اس العقيدة اال الميَ.                        

َوَاِ  اْحُك  َبْيَنُه  ِبَمو َانَزَل الَلُه َواَل َتَتِبْن             فالمشر  تو اهلل عز وجل، والحا   تو خليفَ الم لمين. قال تعالى:                     

الَلُه َا  ُيِصيَبُه  ِبَبْعِض      ُد  َاْهَواءُهْ  َواْحَذْرُهْ  َا  َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َمم َانَزَل الَلُه ِإَلْيَك َفِإ  َتَوَلْوْا َفمْعَلْ  َاَنَمم ُيِري                        

 [00. ]المائدة: ُذُنوِبِهْ  َوِإَ  َكِثيًرا ِمَن الَنمِس َلَفمِسُقوَ 

! إن خالصنا من المصائب والذل ف  تذه الحياة ومن العقاب األلي  ف                           ايهم المسلمو  في  مريكستم        

اآلخرة، تو بإقامَ الخالفَ. لذلك فإننا ف  حزب التحرير ندعو   لالنضمام إلينا والعمل معنا ب ريقَ ق ولنا                                

ال تئناف الحياة اال الميَ بإقامَ الخالفَ اال الميَ على منهاج النبوة الت  تحك  فينا بكتاب اهلل                 الحبيب محمد   

 ، واهلل الم تعان. و نَ ق ول  



 67/ العدد  17الصفحة   

17الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 ب   اهلل الرحمن الرحي 

صحيفة انم يمني : حزب التحرير يحدد موقفه من حكومة بحمح ويكشف عن 

 تفمصيل خطيرة.

 

 

 

 

 

1163/66/61   

اعتبر حزب التحرير ، أن أبرز أ باب تأخير تشكيل الحكومَ وعدم اال تقراق لليمن وحكومهتههها     

المت اق َ تو الصرا  الدول  على اليمن وباألخص االنجلو أمريك  والذي تهخهدمه  وتهرعهى أطهرافه               

 محليا دول إقليميَ  ال عوديَ وإيران .

وقال ف  بيان صحف  بعنوان )الحكومَ الت  يباق ها اللرب ف  ظهل صهراعه  عهلهى الهيهمهن لهن                     

تحقم ت لعا  الشعب( ، إن التشكيل الوزاقي ف  حكومَ بحاح :"يع ينا صوقة عن الصهرا  الهدوله          

ف  اليمن حيل تراجع نفوذ بري انيا من جراء مزاحمَ أمريكا لها عبر إيهران وأدواتههها تهلهك األدوا               

 الت  ال تع  حقيقَ ما يراد لها".

 ما أوضح البيان حقيقَ تبن  أمريكا لمشرو  قراق العقوبا  الت  طهالهت عهله  صهالهح وبهعهض                 

الحوثيين فليس ذلك إال لذق الرماد ف  العيون حيل تدفها عل  صالح بالذا   ون  قجل بري انيا وتهو    

يزعجها باختراق  للحوثيين وا تلالل  له  مت اترًا  حليف، أما الدوق البري ان  فقد قال عهنه  الهحهزب       

أن بري انيا بدأ  تلوح با تخدام وققتها الرانيَ والمتمرلَ ف  أن تقاطع تذه الحكومَ وت الب بانتخابا  

 مبكرة .

ولقد أفصح الحزب ف  بيان  عن مصلحَ أمريكا من الحوثيين)أنصاق اهلل( قائاًل :) لهقهد اعهتهبهر               

أمريكا الحوثيين ) أنصاق اهلل ( تياقا  يا يا ال مانع من وصوله  للحك  متى ما قأ  أن ازدياد نفوذت    

يحقم مشروعها ف  اليمن والمن قَ  يف ال وت  الته  تهراته  وقهودا لصهرا  طهائهفه  تهحهت م همهى                         

الحرب على االقتاب ف  الوقت الذي تقوم طائراتها من دون طياق بقصف من ت همهيههه  بهاالقتهابهيهيهن            

 فأين ت  حقيقَ الشعاقا ؟!(.

 ما ناشد أتل اليمن قائاًل : إن  لن يتلير حالك  بتليير شخص مكان شخص أو بهتهلهيهيهر حهكهومهَ                

مكان حكومَ حيل الن ام نفس الن ام ! وأنى لهذه الحكومَ أن ترى النوق وت  مكهبهلهَ بهقهيهود الهلهرب              

وبرامج  وأن مت  ، إن ما ننشده ونعمل ل  لي ت حياة أي حياة بل إنها حهيهاة إ هالمهيهَ فه  ظهل دولهَ                   

واعيَ لشر  قبها قاعيَ لمن تحت  ل انها ناصحَ جامعَ له  مانعَ عهنههه  أعهداءته  تهحهمهل الهخهيهر                    

 لنن انيَ خالفَ قاشدة على منهاج النبوة.
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18الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 ب   اهلل الرحمن الرحي 

 مم اشبه اليو  بملبمرحة!

  تحملف اربعين دولة بقيمدة امريكم لهرب المخلصين في ثورة الشم 

 

إن  ال يخفى على أحد ما يحصل ف  أقض الشام، ولكن ال بد من ن رة ثاقبَ لما  هيهحهصهل        

 للتحالف ف  الشام، و أذ ر ما حصل ألمريكا ف  العراق ليتبين لنا ما  يحدث ألمريكا ف  الشام.

قامت أمريكا بتحالف دول  ضد العراق لب ه  نهفهوذتها و هيه هرتههها عهلهى                   0220ف  عام  

مصادق النف ، وبعد الحرب أخذ  قنوا  التلفاز تبل ما فعهلهته  أمهريهكها فه   هجهن أبهو غهريهب                       

وغوانتنامو وما فعلت  من قتلها للشيوخ والن اء واألطفال، وا تخدام أ لحَ مهحهرمهَ دولهيهًا، فهإذا           

بها تكشف عن إجرام أمريكا للشعب األمريك  والعال  أجمع، وخالل احهتهاللههها تهتهفهاجهأ أمهريهكها                  

 بصمود أتل الفلوجَ الذين أذاقوتا الويل و ّبدوتا خ ائر فادحَ.

فف  تذه الحرب انكشفت أمريكا لشعبها والعال  بأنها أّم االقتاب، وظهههر ضهعهفههها نهتهيهجهَ                

عجزتا عن إحكام ال ي رة على العراق نتيجَ ما القت  من تصّدي أتهل الهعهراق لههها، مهمها دفهع                 

دول أوقوبا للتدخل ف  شظونها وم تعمراتها مما دفعها لر وب الهمهوجهَ لهيه هههر أن مها تهفهعله                       

أوقوبا ت  قاضيَ عن ، بعد تذه الحرب وبعد تهذا الهوتهن الهذي أصهاب أمهريهكها صهرح جهون                       

( وأشاق إلهى أن مها يهحهدث فه  الهعهراق                   0220121/0جراي ف  جريدة االندبندنت البري انيَ )

أ وأ بكرير مما قامت ب  الواليا  المتحدة ف  فيتنام، وأن تداعياته  لهن تهقهتهصهر عهلهى الهواليها                    

 المتحدة، بل  تشمل العال  بأ ره.

وتذه أمريكا اليوم تعيد الكّرة ف  حربها على المخلصين، بحجَ مهحهاقبهَ )تهنه هيه  الهدولهَ(                

ويتبين لنا  ذبها  ما  ذبت أيام العراق، وإنما جاء  ت  والمتحالفين للقضاء عهلهى الهمهخهلهصهيهن             

 بدليل قصفها لمواقع غير مواقع تن ي  الدولَ.

إن تذه الحرب الصليبيَ الت  تقودتا أمريكا إنما تقود أمريكا بنف ها إلى الهاويَ بفضل اهلل،    

فأمام قوى ب ي َ ف  الفلوجَ انهاق  وضعفت، فكيف بهرهوقة  هرهوقة األمهَ فه  الشهام يهقهودتها                       

مخلصون بفكر صاٍف تو فكر اال الم القوي  الذي ُينهض البشريَ ويخرجها مهن اله هلهمها  إلهى           

النوق،  يف ال يكون  قوط أمريكا ف  الشام وت  ف  أو اط قوم يحبون المو   همها ته  تهحهب          

 الحياة، ف  أو اط قوم قالوا نريدتا خالفَ قاشدة على منهاج النبوة.

 َوُنِريُد َاْ  َنُمَن َعَلى اَلِذيَن اْسُتْهِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْجَعَلُهْ  َاِ َمًة َوَنْجَعَلُهُ  اْلَواِرِثيَن 

 [ 2]القصص: 

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 محمود سعد )ابو عبد الحميد(
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19الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعمليمت حزب التحرير

 
 المكتب المركزي: حملة ثوابت ثورة الشم  لحفظهم من الحلف الصليبي 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 المهندس عثمم  بخمش

  مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 المهندس هشم  البمبم

  عهو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 األخت ا  صهيب الشممي

 عهو القس  النسم ي في المكتب اإلعالمي المركزي
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20الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعمليمت حزب التحرير

 
 خالفة راشدة على منهمج النبوة  -المكتب المركزي: دعوة عمبرة للقمرات 
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21الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعمليمت حزب التحرير

 
 والية سوريم: مظمهرة رد ثورة الشم  على التحملف الصليبي والمطملبة بوقف االقتتمل 

ن   حزب التحرير 1 واليَ  وقيا ف  بلدة تقاد بريف حلب اللرب  م اترة تحت عنوان "قد ثوقة الشام على التحالف الصليب  

والم البَ بوقف االقتتال بين الكتائب" شدد فيها على وجوب تر يز الجهود وقص الصفوف ال قاط طاغيَ الشام ون ام حكم  

 بكافَ أق ان  وإقامَ دولَ الخالفَ الراشدة الرانيَ على منهاج النبوة.

 م 02/0تشرين الران 1نوفمبر  25تـ الموافم 006/محرم  0/عقر داق اال الم، 
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22الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعمليمت حزب التحرير

 
 والية سوريم: تقرير حول وقفة شبمب حزب التحرير في قرية ا مة لوقف االقتتمل 

ن   حزب التحرير 1 واليَ  وقيا وقفَ أمام الم جد الكبير ف  قريَ أطمَ الحدوديَ طالب فيها الكتائب بوقف 

 االقتتال.

 م02/0نوفمبر تشرين الران 1 20تـ الموافم 006/محرم  20عقر داق اال الم، 



 67/ العدد  23الصفحة   

23الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعمليمت حزب التحرير

ن   حزب التحرير 1 واليَ تر يا وأنصاقه وقفَ ف  أنقرة نصرة للم جد األقصى المباقك الذي يتعرض 

 العتداء غاش  من قبل  يان يهود اللاصب لألقض المباق َ.

  م .02/0تشرين الران 1نوفمبر  25تـ الموافم 006/محرم  0/ 

 

 والية تركيم: وقفة انقرة نصرة للمسجد األقصى 
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24الصفحة  هـ6347صفر /  67العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

 من فعمليمت حزب التحرير

 
 تقرير إخبمري عن منتدى قهميم األمة

 حزب التحرير يستنهض هم  األمة لموارهة ارنحة الموت الثالثة 

  

و   حضوق الفت للن ر تزاح  عدد مقدق من الباحرين والمهتمين واالعهالمهيهيهن بهالهقهاعهَ            

الكبرى ف  مكتب حزب التحرير1 واليَ ال ودان، للحضوق والمشاق َ ف  منتهدى قضهايها األمهَ          

 الشهري الذي يقيم  المكتب االعالم  لحزب التحرير ف  واليَ ال ودان.

ارنحة المنوت النثنالثنةس السنر نم  والنننفنمينمت                 «وقد جاء المنتدى تذه المرة تحت عنوان:  

، وقد تحدث في   ل من المهندس1 محمد تاش  عبد الل هيهف    »والتلوثر تحلق في سممء السودا 

 -م اعد الناطم الر م  لحزب التحرير ف  واليَ ال ودان، ود. عهله  مهحهمهد أحهمهد األمهيهن                    -

مدير وحدة الرقابَ بوزاقة البيئَ؛ الذي ا تهل حدير  ف  تقديمه  لهلهوققهَ األولهى بهالهحهديهل عهن                   

خالفَ االن ان ف  األقض والت  من موجباتها الصحَ والعافيَ عند االن هان، ثه  أشهاد الهد هتهوق             

بالحزب لتناول  مرل تذه المواضيع المهمَ والح ا َ بالن بَ لألمَ معتبرًا أن تهذا دلهيهل عهافهيهَ             

وصدق، ث  أشاق المتحدث عن التليير المناخ  الذي ت هبهبهت فهيه  الهرأ همهالهيهَ الهجهشهعهَ بهفهعهل                          

المماق َ غير الم ظولَ مما ترتب علي  الكرير من الكواقث والتلوث فه  الهبهيهئهَ مهرهل األبهخهرة                

المتصاعدة من العوادم والمصانع، وتلوث اللذاء بفعل المبيدا  وتلوث الهمهيهاه والهتهربهَ، مشهيهرًا             

إلى خ وقة بعض المواد المنتشرة ف  حياة الناس اليوميَ والت  يأت  الزئبهم والهرصهاص عهلهى          

قأس قائمتها. وخت   لمت  باالشاقة إلى الدول األفريقيَ الت  تقوم بدفن بعض النفايا  ف  بلدانههها    

 مشيرًا إلى ضروقة وجود ا تراتيجيَ لمواجهَ األزمَ.

م اعد الناطم الر م  لحزب التحريهر فه       -ث  تحدث المهندس1 محمد تاش  عبد الل يف   

واليَ ال ودان، مبينًا بعض الحقائم بأن التلوث البيئ  الخ ير الذي يلرق في  ال ودان تهو نهتهاج      

طبيع  ل يا ا  ماق تها األن مَ الحا مَ ف  ال ودان عهنهدمها غهاب عهنههها مهفهههوم الهرعهويهَ،                      

معتبرًا أن اال الم مبدأ ع ي  ومن  الدولَ مقترحًا على الحضوق بعض المعالجا  الت   تتبهنهاتها    

 دولَ الخالفَ لمواجهَ المشا ل البيئيَ:

 أولها: ال يا ا  اال تباقيَ للقضاء على م ببا  األمراض أو ما يعرف بالصحَ الوقائيَ. 

ثانيًا: بخصوص اال تيراد تفرض دولَ الهخهالفهَ حه هرًا عهلهى  هل الهمهواد وال هلهع غهيهر                               

 الم موح بدخولها لكونها م ببَ لألمراض.

ثالرًا: تمنع  ل المواد الم رطنَ و ذلك الت  يشتب  ف  ت بهبههها لهألمهراض مهرهل الهمهبهيهدا                     

 واأل مدة والبال تيك وغيرتا.



 67/ العدد  25الصفحة   
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 من فعمليمت حزب التحرير

مهن بهيهت مهال             »شهبهكها  الهمهيهاه والصهرف الصهحه                «قابعًا: ينفم على البنيَ الهتهحهتهيهَ           

 الم لمين.

 خام ًا: تراجع الخالفَ جميع شبكا  الصرف الصح ، للتأ د من فاعليتها. 

  اد ًا: يمنع ا تخدام جميع المواد الم ببَ لألمراض الم رطنَ ف  تنقيَ مياه الشرب. 

  ابعًا: القضاء على االنبعاثا  الصادقة من المصانع الضراقتا بالبيئَ. 

 ثامنًا: إنشاء البنى التحتيَ بما يتوافم مع البيئَ وصحَ االن ان. 

 تا عًا: قضاء الح بَ صخرة يتح   عليها الف اد. 

عاشرًا: ين ر القضاء على وج  ال رعَ ف  أي قضيَ تتعلم بف اد م ظول  الن ام ال هابهم     

 ممن أدخلوا موادًا م رطنَ.

ووجد تذا ال رح ا تح انًا وقبواًل من الحضوق، فهكهانهت مشهاق هَ عهدد مهن الصهحهفهيهيهن                        

والمهتمين بمداخال  وا تف اقا ، من بينها  ظال الصحف  معتز محجوب من صحيفَ االنتباتهَ  

حيل ت اءل قائاًل: )تل اشتكى حزب التحرير إلى بعض الهجههها  مهن ف هاد األوضها  الهبهيهئهيهَ                      

 وماذا يمكن أن يفعل(.

 ذلك شاقك بمداخلَ الد توق1 منصوق من تيئَ شهظون األنصهاق بهكهلهمها  طهيهبهَ، قابه هًا                      

الموضو  الم روح من فكرة خالفَ االن ان ف  األقض وغهيهرتها مهن الهمهداخهال  الهته  عهلهم                    

عليها المتحدثون، وقد وجد  تذه الت اؤال  من االخوة الصهحهفهيهيهن الهرد الشهافه  مهن مهنهصهَ                       

المنتدى، ووصف المنتدى من قبل الحضوق بأن  مميز من حيل الحهشهد وقهوة األوقاق الهمهقهدمهَ              

 في .

ووجد تذا ال رح ا تح انًا وقبواًل من الحضوق، فهكهانهت مشهاق هَ عهدد مهن الصهحهفهيهيهن                         

والمهتمين بمداخال  وا تف اقا ، من بينها  ظال الصحف  معتز محجوب من صحيفَ االنتباتهَ  

حيل ت اءل قائاًل: )تل اشتكى حزب التحرير إلى بعض الهجههها  مهن ف هاد األوضها  الهبهيهئهيهَ                      

 وماذا يمكن أن يفعل(.

 ذلك شاقك بمداخلَ الد توق1 منصوق من تيئَ شهظون األنصهاق بهكهلهمها  طهيهبهَ، قابه هًا                      

الموضو  الم روح من فكرة خالفَ االن ان ف  األقض وغهيهرتها مهن الهمهداخهال  الهته  عهلهم                    

عليها المتحدثون، وقد وجد  تذه الت اؤال  من االخوة الصهحهفهيهيهن الهرد الشهافه  مهن مهنهصهَ                       

الحضوق بأن  مميهز مهن حهيهل الهحهشهد              المنهتهدى، ووصهف الهمهنهتهدى مهن قهبهل                   

 وقوة األوقاق المقدمَ في .
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 من فعمليمت حزب التحرير
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 تحت عنوان: 02/0ن   حزب التحرير 1 إ كندنافيا مظتمره ال نوي لهذا العام 

 "التحديمت التي تواره األسرة المسلمة في الغرب"

 م.02/0تشرين األول1أ توبر  06تـ الموافم 006/محرم  20

 من فعمليمت حزب التحرير

  1163إسكندنمفيم: المؤتمر السنوي 
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 خبر وتعليق

 

 االتجمر بملبشر والر  الحدي  من نتم ج النظم  الراسمملي الغربي

 )مترر (                         

 الخبر:

تشرين الران 1نوفمبر، بينمها    0انقلب قاقب يت ع لرمانيَ أشخاص ف  مدخل مضيم البو فوق يوم االثنين،  

ن هاء     0أطفهال، و    2/شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، وقد أدى تذا الحادث إلى مقتل  00 ان على متن  

قجال، ف  حين ت  إنقاذ  تَ فق  من الرجال، وما زال البحل جاقيًا عن المفقوديهن بهمها فه  ذلهك طهفهلهيهن                   2/و

يهوقو لهههذه الهرحهلهَ              5222وثالث ن اء، أما تظالء المهاجرين غير الشرعيين فقد دفع  ل واحهد مهنههه  مهبهلهغ              

المفعمَ باألمل، ف  محاولَ للوصول إلى قومانيا أو أوقوبا عبر البحر... تذه القصَ توج  األن اق مهرة أخهرى          

 لواقع االتجاق بالبشر ف  جميع أنحاء العال ، وال  يما ف  تر يا.  

 

 التعليق:

تناك أخباق  ل يوم تقريبا حول الجئين يحاولون الوصول إلى حياة أفضل ف  ما ي مى بأوقوبا األفضهل،   

من المهاجرين غير الشرعيين على شهواطهئ بهحهر          /2أيام من تشرين الران 1نوفمبر ت  القبض على  0فف  أول 

 0/طهفهال و       00قّضع، و 0شخصا من بينه   /6إيجَ، بما ف  ذلك الن اء واألطفال، وف  أيلول1 بتمبر، غرق 

 مهاجر ف  عرض البحر ف  أزمير. 22/امرأة بعد غرق زوقق محمل بشكل زائد بأ رر من 

إن الحروب الم تمرة ون ام القمع والفقر ت  بعض األ باب الرئي يَ الت  تجبهر الهنهاس عهلهى الهههجهرة،                

ألف شخص ف  العال   ل  نَ الوصول إلى حياة أفضل عهن طهريهم الهههجهرة غهيهر                022حيل يحاول أ رر من 

الشرعيَ. ولتر يا،  بلد الهدف والمصدق والعبوق ن رًا لموقعها الجلراف ، أتميَ خاصَ فهيهمها يهتهعهلهم بهمه هألهَ                   

مهلهيهون دوالق       022الهجرة، ولكن تذا يجعل تر يا أيضا  وقًا ضخمَ للمتاجرين بالبشر، وجعلها تك ب حوال  

ألهف مهههاجهر غهيهر              000ملياق دوالق ألمريكا. لقد ت  الهقهبهض عهلهى              5أمريك  من خالل الهجرة إلى أوقوبا و

شخصا ضحايا لالتجاق بالبشر فه    /00/، أصبح 02/0-0220، وبين األعوام 02/0شرع  حتى بدايَ عام 

مليون من الن اء والهرجهال واألطهفهال ته  عهرضهَ                 0.2ألف إلى  022تر يا، ووفقا لبيانا  األم  المتحدة، فإن 

 لالتجاق بالبشر  واء ف  بلدانه  أو من خالل عبوق الحدود.

على الرغ  من معرفَ مخاطر ال فر عبر البحاق، وخاصَ للم لمين الذين يخاطرون بهحهيهاتههه  مهن أجهل               

الوصول إلى البلدان األوقوبيَ، إال أن اللوم ف  ضيا  المال والحياة ال يقع عليه ، وإنما على البلهدان اال هالمهيهَ       

وال  يما تر يا، ألن  ف  الن ام الرأ مال ، والذي يع   الفرصَ للحصول على أقباح من ظهله  الشهعهوب، فهإن            

من ال يقع ف  أيدي المتاجرين بالبشر يصبح من ضحايا ن ام الرق الحديل، ووفقا لألققهام الهته  نشهرتها مهر هز              

ألفًا من المهاجرين القانونيهيهن،    022، فإن حوال  02/0تر يا للعالقا  الدوليَ، والبحوث اال تراتيجيَ ف  عام 

ألف من المهاجرين غير الشرعيين، يدخلون تر يا أو ي افرون عبرتا  هل عهام، وقهيهل أن              022وما يقرب من 

ألف، والذين ُي تلهلهون فه  الهعهمهل فه  الهمهنهاطهم                     222عدد العمال غير الشرعيين يصل ف  أشهر الصيف إلى 

ال ياحيَ، وف  حقول الشاي من المقاطعا  الشماليَ الشرقيَ، وف  الزقاعَ ف  تراقيا، والخدمَ المنزليَ، والبناء 
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 والصناعا  الن يجيَ، وأخيرًا ولأل ف ف  صناعَ الترفي .

يمكن ب هولَ قؤيَ ما يعاني  المهاجرون من البظس، و مرال على ذلك الالجئهون ال هوقيهون فه  تهر هيها،               

ألف شخهص مهن  هوبهان،          022مليون  وقي، و 2./وتناقش تر يا تذه األيام، والت  تفتخر باحتضان أ رر من 

مليون من المهههاجهريهن، تهنهاقهش تهكهلهفهَ ا هتهقهبهال تهظالء                          0./ألف من اليزيديين، وف  المجمو  حوال   022و

مهلهيهاق دوالق حهتهى الهيهوم               0.2المهاجرين، وقد ذ ر وزير الصحَ مويزينوجلو أن الحكومَ أنفقت ما يصل إلى 

مليون دوالق، ومع ذلك يبدو أن تذا الهمهال له        22/على المهاجرين، بينما مقداق المعونَ الدوليَ تو فق  حوال  

يوفر حياة  هلَ لالجئين ال وقيين، فكل يوم تناك المزيد من الالجئين يلتم ون ال بل لمهلهادقة الهمهخهيهمها  فه              

محاولَ للوقوف على أقدامه ، فيقع ف  تذه المحاولَ مئا  الالجئين  ضحايا لال تلالل الرأ همهاله  عهن طهريهم           

 أيدي أقباب العمل ال امعين.

 هنهتها فه  ال هاعهَ، وذلهك               00إن أجر مهاجر  وقي، ال  يما ف  صناعَ الن يج وصناعَ المالبس، تو  

 نتا، باالضافَ إلى زيادة الب الهَ بهيهن الهعهمهال األتهراك أيضها،                  60أدنى مما يتلقاه الموظف ف  بنلالديش وتو 

شهرق     -ليرة شهريا، فإنه  يتلقهون فه  شهرق وجهنهوب               022-622وبينما يتلقى العمال ال وقيون ف  ا  نبول 

 اعا  ف  اليوم  2/ نتا فق ، بينما يعملون  00ليرة فق ، وتذا يعن  أن األجوق ف  ال اعَ  222-002البالد 

أيام ف  األ بو ، بينما ال عام اليوم  للموظف ال وقي ح ب  يا َ قب العمل، ومع ذلهك تهبهلهغ تهكهالهيهف                6و

 دوالق. 2.00المعيشَ اليوميَ للعمال الم جلين 

ف  مواجهَ تذا اال تلالل واليأس، من ال هل أن نفه  لماذا الناس م تعدون للمهخهاطهرة بهحهيهاتههه  وحهيهاة                

الن اء واألطفال حتى بعد الوصول إلى بلد م ل ، فف  حال  انت الرعايَ ف  البلهدان الهمه هلهمهَ، وفه  مهقهدمهتههها                   

والهخهلهفهاء مهن بهعهده، بهتهأمهيهن                     تر يا، للناس الذين يلتم ون اللجوء على أقاضيها وفقا لما قام ب  ق هول اهلل        

ال المَ له ، وتوفير الفرص والرفاتيَ ف  أي جانب من جوانب الحياة؛ فإن آالف الناس لن ينته  الم هاف بههه       

 عبيد للرأ ماليَ، و  لع ف  أيدي المتاجرين بالرق أو فقدان حياته  ب ريقَ وحشيَ، مرة أخهرى فهإن الهمهشهكهلهَ            

الرئي يَ ت  أن الم لمين ال يدق ون بالفعل أنه  ف  بلد غرب  عند وصوله  إلى تر يا، فتهر هيها ته هبهم الهنه هام              

الرأ مال  العلمان  اللرب  بجميع ما في  من العلل؛ قوانين  ون ام ، واالقتصاد والهعهقهوبها  الهزائهفهَ أيضها ضهد                

أولئك الذين يتجرؤون على إيذاء األبرياء، وتظالء المهاجرون الذين يتمكنون من الوصول إلى البلدان الهلهربهيهَ،       

 هأدوا  فه         -ليس فق  ج ديا أو اقتصاديها     -ف  نهايَ الم اف وتحت ظروف غير إن انيَ، يعاملون با تمراق 

جدول أعمال ال يا يين الذين يبحرون عن العلمانيَ، ف  خلم الخوف ضد األجانب، واال الم، وتحقهيهم أتهدافههه         

بم اعدة تظالء المهاجرين، أي أن إذالل وا تلالل األمَ م تهمهر داخهل وخهاقج أقاضهيههه  وذلهك فهقه  ب هبهب                         

ال يا ا  اال تعماقيَ لهذه الدول اللربيَ، فجميع الحروب ف  البلدان اال الميَ تخدم وجهود الهبهلهدان الهلهربهيهَ.               

ولذلك، لن يقدم اللرب ألولئك الذين يصلون إلى أقاضهيه  مها تهو أفضهل، لهذا بهداًل مهن الهبهحهل عهن الهكهرامهَ                                    

والرفاتيَ ف  اللرب، فإن الحل الوحيد ضد أي نو  من االذالل يكمن فق  ف  اال الم، و هنهكهون قهادقيهن عهلهى            

 جن  ثماق اال الم ف  حال ت  ت بيق  ت بيقا شامال وفوقيا.

، حين قال: "نحن قوم أعهزنها       وقد ن م عمر بن الخ اب قض  اهلل عن  الحم، وتو صاحب ق ول اهلل  

 اهلل باال الم فإن ابتلينا العزة بليره أذلنا اهلل." 
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 خبر وتعليق 

 

 السلطمت في ميمنممر تتكسب من التطهير العرقي لمسلمي الروهينغم
   )مترر ( 

 الخبر:

والت  مهقهرتها فه  بهانهكهوك             (  Fortify Rights نشر  المجموعَ الحقوقيَ للدفا  عن حقوق االن ان ) 

االتهجهاق     تشرين الران 1نوفمبر بياًنا موجًزا ذ ر  في  أن ال ل ا  ف  ميانماق  انت متوقطَ ف      5وذلك ف    

الهواليهَ تهجهبه           وتهريب م لم  الروتينلا من واليَ قاخين ف  ميانماق. وقد بينت المجموعَ أن قهوا  أمهن            

المهربين الذين يعملهون    دفعا  ماليَ من م لم  الروتينلا الفاقين من االض هاد الذي يرتكب  ن امه ، أو من 

قوا  ميانماق البحريَ تقوم  على متن زواقق بحريَ مقابل عبوقت  إلى البحر. وحتى إن تناك تقاقير تبين أن 

إجراميَ. ويمكن أن تحهصهل شهرطهَ          بإيصال م لم  الروتينلا إلى  فن االتجاق بالبشر والت  تديرتا شبكا  

دوالق عهن  هل      622دوالق إلى  222  ميانماق، أو قواتها البحريَ، أو م ظولو الجيش على مبلغ يصل ما بين 

، بهقهوهله :       (  Fortify Rights  ميل، مدير ) الجئ. وقد علم ماثيو  22/إلى  22قاقب صلير يحمل ما بين 

إنه  أجبروت  على الفراق، بل إنه  يتك بون أيًضا  "ال تقوم ال ل ا  فق  بجعل حياة الروتينلا ال ت اق بحيل 

تقوم  ل ا  ميانماق بالتربح منها بشكل  هّيهئ". وقهد            من نزوحه ... إن تذه أزمَ إقليميَ ال تزال تتفاق  بينما    

عشرا  الجنود من ميانماق بر وب قاقب مهله ء بهمه هلهمه             نشر  و الَ أ وشيتد برس تفاصيل حالَ قام بها 

الر اب بألواح خشبيَ وقضبان حديد البتزاز األموال منه  قهبهل أن       الروتينلا ف  خليج البنلال وقاموا بضرب 

 ي محوا له  بالرحيل. 

 التعليق:

إن  أمر بليض ومحزن جًدا أال نشهد فق  على ن اق وا ع الحملَ الم تمرة من التعهذيهب واالضه هههاد         

أن   الت  يتعرض لها إخواننا وأخواتنا من م لم  الروتينلا والت  يرتكبها ن ام ميانماق الهوحشه ، بهل  هذلهك              

المهجهرمهيهن. فه            نعل  أن البظس والمعاناة الت  يعيش فيها إخواننا وأخواتنا أصبحت مصدًقا يدق المال ألولئك 

مهنهازلههه  فه  واليهَ             األ ابيع األخيرة،  انت تناك زيادة ضخمَ ف  نزوح م لم  الروتينلا الذين فهروا مهن       

مهعهدل عهدد األشهخهاص            قاخين. ووفًقا لمشرو  أقا ان، وت  مجموعَ تراقب أوضا  الجئ  الروتينلا، فإن  

األ هابهيهع الهرهالثهَ الهمهاضهيهَ                 شخص يومًيا، وخهالل       022الذين يلجظون إلى  فن الشحن لملادقة البالد يبلغ 

ف  النهايَ إلى ماليزيا. وقهد     قوتينلًيا عن طريم البحر إلى تايالند على أمل الوصول  0222/وحدتا، ترب 

تربًا من الب ش  02/0حزيران1يونيو عام  ترك أ رر من مئَ ألف قوتينل  ميانماق عن طريم القواقب منذ 

نش اء حقوق االن ان تذه الهجرة بهاعهتهبهاقتها          العرق  الذي يرتكب  البوذيون ون امه . ف  الواقع، لقد وصف  

ويحتجز المهربون الكهرهيهريهن مهنههه  فه  ظهروف                  واحدة من أ بر تجرا  القواقب ف  آ يا منذ حرب فيتنام.  

  والتعذيب. ا تعباد وا تلالل، ويعانون حياة ملظتا  وء المعاملَ 

وتعود الزيادة األخيرة ف  معدل نزوح م لم  الروتينلا من ميانماق بشكل جزئ  إلى زيهادة عهمهلهيها            

االعتقال والضرب واالحتجاز التع ف  الذي يتعرضون ل . و يا َ إعادة التوطيهن الهجهديهدة الهته  تهنهتهههجههها                      

الهروتهيهنهلها        حكومَ ميانماق، والت  ت مى "خ َ عمل قاخين"، تعتبر  ذلك  بًبا ف  زيادة اليأس بين م لمه         

 الم تهمهرة الهته         وتو ما أجبرت  على ترك بالدت . وتذه الخ َ، والت  تعتبر جزءًا من حملَ الت هير العرق   
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الروتينلا أن يهرهبهتهوا           يقوم بها الن ام ضد الم لمين الذين يعيشون على شواطئ ميانماق، تشترط على م لم  

 هاٍف لهنقهامهَ، فهإنههه               عاًما. وإذا ا ت اعوا تهقهديه  دلهيهٍل              62أنه  وأ رت  قد عاشوا ف  البالد منذ أ رر من 

الهحهالهَ، يه هلهب مهنههه  أن                  وحتى فه  تهذه        -يحصلون على "جن يَ" تع يه  حقوًقا أقل من المواطن العادي   

يعن  ضمًنا أنه  يهعهتهبهرون       يتنازلوا عن تويته   روتنليين وي جلون على أنه  بنلاليون. وتذا ب بيعَ الحال  

 حب جن ياته  وترحيله  ف   مهاجرين غير شرعيين من بنلالدش المجاوقة، مما يع   الحكومَ القدقة على 

إقهامهتههه  أو الهذيهن يهرفضهون                 وقت الحم إذا قغبت ف  ذلك. أما أولئك الذين ال ي ت يعون تقدي  دليهل عهلهى         

وقد وصفت منه همهَ تهيهومهن           تصنيفه  على أنه  "بنلاليون"، فيمكن أن يرحلوا أو يت  وضعه  ف  المخيما .    

  الجن يَ الدائمين". قايتس ووتش الخ َ بأنها "ال ش ء أقل من خ َ للتمييز العنصري وانعدام 

إن  ل تذا يحدث ف  الوقت الذي ي تعد في  قادة العال ، بمن فيه  الرئيس األمريكه  أوبهامها، لهحهضهوق            

الهحهكهومها        قمَ شرق آ يا تذا األ بو  ف  ميانماق والت  ت تضيفها الحكومَ البوقميَ تذا العام. ولذلك فهإن     

و وقيا، وت   اللربيَ تت اتر باالتتمام بحقوق االن ان  جزء من خ تها لت ويغ القصف الحال  على العراق 

الهته  يهحهكهمههها،             عداء جًدا بشكل فاضح لحضوق مظتمر ي تضيف  ن ام د تاتوقي وحش  يرتهب األقهلهيها          

إن  هل تهلهك          ويشاقك ف  حملَ الت هير العرق ، والتربح من الهجرة الجماعيهَ لهلهمه هلهمهيهن الهمهضه هههديهن.                      

الهنه هام فه          الحكوما  اللربيَ الت   تجتمع قد صرحت ببيانا  ضعيفَ على عدم موافقتهها عهلهى تصهرفها             

والمصالح اال تراتيجيَ  ميانماق، وت  لي ت على ا تعداد بشكل واضح للمخاطرة با ترماقاتها الماليَ الكبرى 

الروتهيهنهلها، فهإن الهواليها              ف  البالد. ف  الواقع، طوال تذه الحملَ الم تمرة من االض هاد الذي يتعرض ل  

 هيها هته  الهخهاقجهيهَ ب هبهب                 المتحدة واصلت تعزيز عالقاتها االقتصاديَ مع تذا البلد، وتبشر الن ام بهنهجهاح        

مزيٍد من االض هاد. إن تذا    إصالحات  الديمقراطيَ؛ االصالحا  الت  ل  تصنع شيًئا لم لم  الروتينلا  وى 

اعتباق حقيق  لحرمَ حياة االن هان      النفاق الهائل يوضح مرة أخرى أن تذه الحكوما  الرأ ماليَ ليس لها أي 

 ذلك على أنه  ال يهمهكهن أبهًدا أن يهعهتهمهد                      و رامت ، وإن اتتمامها ينحصر فق  ف  حرمَ الدوالق. وتذا يظ د  

َمَثُل ٱَلِذينَن ٱَتنَخنُذوْا ِمنن         يذ رنا بقول :    الم لمون على المجتمع الدول  ف  حل مشا له ، فاهلل  بحان  وتعالى 

]العنكبو :  ۖ َلوۡ َڪمُنوْا َيعَۡلُموَ  ٱلَۡعنَڪُبوِت ۖ َوِإَ  َاوَۡهَن ٱلُۡبُيوِت َلَبيُۡت  ُدوِ  ٱلَلِه َاوِۡلَيٓمَء َكَمَثِل ٱلَۡعنَڪُبوِت ٱَتَخَذتۡ َبيًۡت۬م

  [/0آيَ 

ت ترهر    وعالوة على ذلك، فإن تذه األوضا  الصعبَ الت  يتعرض لها إخواننا وأخواتنا الروتينليون ل   

لم اعدته ، ولكنه    حكام العال  اال الم  ليقوموا بأي قد، وتلك ال لمَ الحا مَ ل  تكتف فق  بأنها ل  تتحرك 

فعًلا بمشاتدته  لنقتاب  ما زالوا م تمرين ف  إغالق الحدود ويرفضون توفير أي ملجأ آمن له ، وت   عداء 

ما يحدث تو تذ ير بهالهحهاجهَ         أو االغراق ف  عرض البحر جراء األعمال الت  يماق ها الن ام تناك. إن  ل  

الت   تفهتهح حهدودتها لهجهمهيهع               الملحَ الزالَ تلك األن مَ الت  ال ترح  وإقامَ دولَ الخالفَ على منهاج النبوة 

َ    الم لمين المض هدين، وتوفر له  الحياة الكريمَ وتذيم أعداءت  وبال أمرت    . بتحريك  امل قوتها الع كهريه
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الر يس التركي ينتقل لإلقممة في اضخ  قصر في العمل ر 

 مليو  رنيه إسترليني: 413كلف بنمؤه 

 

يصل حج  مقر إقامَ قجب طيهب إقدوغهان الهجهديهد            

أقبع مرا  حج  قصر فر اي،  ما يتفوق ف  أّبهت  عهلهى     

قصر ملك فرن ا لويس الرابع عشر إلهى حهد  هبهيهر. لهكهن               

قئيس تر يا الجديد اُته  بالتصرف مرل "ال هالطهيهن" بهعهد            

أن اطمأن ف   كنى أ بر قصر إقهامهَ فه  الهعهاله ، حهيهل                 

 مليون جني  إ ترلين . 000بللت تكاليف تشييده 

ومع ذلك، فقد با  إقدوغان يقيه  اآلن فه  "الهقهصهر               

األبيض"، الذي ت  بناؤه برغ  أوامر المحكمَ على أقاض  

محميَ غابا  طبيعيَ ف  العاصمَ أنقرة. ويضه  الهقهصهر،        

الذي يفوق ف  حجم  حهجه  قصهر فهر هاي أقبهع مهرا ،                  

مهلهيهون قهدم          /.0غرفَ تصل م احتها االجمالهيهَ      222/

مربع. ما يجعل ال يد إقدوغان يتفهوق عهلهى مهلهك فهرن ها               

لويس الرابع عشر الذي  ان يهلهّقهب "بهمهلهك الشهمهس" فه                   

فخامَ مقر إقامت . فف  داخل القصهر، يهقهود قواق مهههيهب             

إلى دقج أّخاذ. ويبدو أن ال راز المعماقي الدونهكهيهشهوته        

للقصر يزاوج بين التقاليد الهعهرهمهانهيهَ وال هلهجهوقهيهَ وبهيهن                    

التقاليد الصينيَ لهمهحه هَ الهقه هاق الهته  أنشهئهت فهيه . أمها                          

الحّماما  فيك وتا مهن الهداخهل وقق جهدقان صهنهع مهن                    

الحرير، بينما يحي  متنزه حرج  بالقصر من  هل نهاحهيهَ.       

وقد تمت إزالَ مئا  األشجاق الف اح المجال لتهشهيهيهد      

المنزل الجهديهد لهلهرئهيهس.  همها له  يهلهب عهن بهال ال هيهد                               

إقدوغان، الذي قام بتصمي  ق    بير من القصهر بهنهفه ه ،        

أن يحتاط لألموق  ذلك فقام ببنهاء غهرفهَ مهحهَصهنهَ تهحهت                

األقض داخل القصر. وقال وزير الماليَ التهر ه  مهحهمهت         

 يم يك إن الكلفَ االجماليَ للمجهمهع الضهخه  قهد وصهلهت              

مليون جني  إ ترليهنه ، مها ي هاوي ضهعهف الهكهلهفهَ                    000

التقديريَ  ابقًا. غير أن منتقدي ال يد إقدوغان، الذي فهاز     

بمنهصهب الهرئهيهس فه  آب1أغ ه هس الهمهاضه ، شهجهبهوا                           

المشرو  واصفين إياه بأن  ال ينّ  إال عن "تهوس اأُلّبهههَ".        

 ما قال زعي  حزب الشعب الهجهمهههوقي الهمهعهاقض           

 مال  يليكداقوغلو: "لهقهد بهنهى ال هله هان الهمهزعهوم تهذا                        

القصر لنف   ف  بلٍد يوجد في  ثالثهَ مهاليهيهن شهخهص بهال              

عمل". وأضاف: "وتل تق ع مئا  األشجاق، ال أبالدك، من     

أجل أن تبن  لنف ك تذا القصر!"؟ ويشاق تنا إلى أن ال يد   

عهامهًا قهبهل        //إقدوغان  ان قد عمل قئي ًا للوزقاء لمدة 

أن يصعد إلى منصب الهرئها هَ. وبهالهرغه  مهن أن حهزب                  

ال يد إقدوغان، حزب العدالَ والتنميهَ، ال يهتهمهتهع بهرهلهره                 

المقاعد ف  الهبهرلهمهان، وته  األغهلهبهيهَ الهالزمهَ لهتهعهديهل                        

الد توق، فإن  ي مح ألن يهحهّول تهذا الهمهنهصهب الشهرفه                     

تقليديًا إلى مر ز النفوذ الجديهد فه  تهر هيها. فهعهلهى عهكهس                    

الرؤ اء ال ابقين جميعًا، يهحهرص ال هيهد إقدوغهان عهلهى              

ترؤس اجتماعا  الحكومَ بصوقة قوتهيهنهيهَ. ولهقهد أنهفهم                

مليون جني  إ ترلين  لشهراء طهائهرة قئها هيهَ              2//أيضًا 

جديدة زودت  بها شر َ أيرباص، بعد أن صّمهمهتههها ح هب        

المواصفا  الت  حددتا تو بنف  . وقدًا على منتقدي  بشأن 

قصره الجديد قال ال يد إقدوغان: "لن ي ت هيهع أحهٌد مهنهع            

إ مال تذا البناء. إن  انوا أقوياء بما في  الهكهفهايهَ، فهلهيهأتهوا            

 ويدمروه." ]المصدق: صحيفَ ديل  تيليلراف[

ِإَ  َقنمُروَ  َكنمَ  ِمنن َقنْوِ  ُمنوَسنى                 يقول اهلل رّل راللنه:     

َفَبَغى َعَلْيِهْ  َوآَتْيَنمُه ِمنَن اْلنُكنُننوِز َمنم ِإَ  َمنَفنمِتنَحنُه َلنَتنُننوُء                       

ِبمْلُعْصَبِة ُاوِلي اْلُقَوِة ِإْذ َقمَل َلُه َقْوُمُه َلم َتنْفنَرْح ِإَ  النَلنَه َلنم              

 .ُيِحُب اْلَفِرِحيَن

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

 

 عسكرٍي رديٍد في العرا : 6511اوبممم ينشر 

 

أدِذند الرئيس أوبامها لهلهجهيهش األمهيهر ه  بهنهشهر نهحهو                        

ع كرًي إضافٍ  ف  العراق، وذلك ضمهن حهمهلهته          222/

لمحاقبَ تن ي  "الدولَ اال الميَ ف  العراق والشام".  همها        

 2طلب أوباما من الكونلرس تهخهصهيهص مها يهزيهد عهلهى                  

ملياقا  دوالق إضافيَ للم اعدة ف  تمويل الهحهرب عهلهى         

التن ي  الم لح. ويهقهول الهبهيهت األبهيهض إن الهعه هكهريهيهن                       

االضافيين لن يقاتلوا ف  الميدان، وإنما  يقومون بهتهدقيهب      

وحدا  الجيش العراق  والقوا  الكرديَ الت  تقاتل التن ي  

مهلهيهاق       6./ويقدمون لها المشوقة.  ما  يهخهصهص نهحهو          

دوالق من المبلغ الذي طهلهبه  أوبهامها لصهنهدوق "الهتهدقيهب                  

والتجهيز ف  العراق". وقال ال كهرتهيهر الصهحهفه  لهلهبهيهت                 

األبيض جوش إيرنهيه هت إن أوبهامها أعه هى االذن  هذلهك                    

للع كريين الجدد بالعمل ف  المنشآ  الع كهريهَ الهعهراقهيهَ         

 خاقج بلداد وإقبيل عاصمَ إقلي   رد تان العراق. ذلك 
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أن الع كريين األمير يين  هانهوا حهتهى اآلن يهقهومهون                

بتشليل مر ز عمليا  مشترك مع القوا  العراقيَ فه   

بلداد. وقد جاء  تصريحا  إيرني ت مهبهاشهرة عهقهب        

لقاء جمع أوباما مع زعماء الكونلهرس يهوم الهجهمهعهَ.           

ولكن يشاق تنا إلى أن  بالرغ  من أن اللاقا  الجهويهَ   

الت  تقودتا الهواليها  الهمهتهحهدة ضهد تهنه هيه  "الهدولهَ                       

اال الميَ ف  العراق والشام" ف   وقيها والهعهراق قهد          

أد  إلى قتل الكرير من مقاتلي ، فإنها ل  ُتهِعهم بصهوقة      

ملمو َ الهجوم الم لح الذي يشن  ف  المنه هقهَ. ومهن        

جهَ أخرى يواصل أوباما   هب الهمهزيهد مهن الهتهأيهيهد                

والدع  لهخه ه ه  الهرامهيهَ لهتهدقيهب وتهجهههيهز الهرهواق                         

ال وقيين "المعتدلين"، الذين يعّدون أضعف الحهر ها      

على األقض من بين الجماعا  المشاق َ ف  الهحهرب   

األتليَ فه  الهبهالد. وتهقهول الهمهعهاقضهَ ال هوقيهَ إن                       

الحرب ضد تهنه هيه  "الهدولهَ اال هالمهيهَ فه  الهعهراق                      

والشام" قد صرفت انتباه الواليا  المتحهدة عهمها قهالهوا           

إن  جهد غير جاٍد أصاًل لخهلهع نه هام بشهاق األ هد فه                 

 وقيا. وعلى عكس ما تو الحال ف   وقيا، فإن لدى  

الواليا  المتحدة شر اء أ رر فاعليَ على األقض فه     

العراق، إذ لديها الجيش الهعهراقه  والهقهوا  الهكهرديهَ،             

لكْن ثمَ قلم متزايد من ا هته هاب بهعهض الهمهلهيهشهيها                 

الشيعيَ المتشددة المهوالهيهَ اليهران مهزيهدًا مهن الهنهفهوذ                   

نتيجَ النخراطها ف  الخ وط األماميَ من الجبههَ فه      

الحرب ضد مهقهاتهله  تهنه هيه  "الهدولهَ اال هالمهيهَ فه                         

 العراق والشام" الُ ّن . ]المصدق: قناة الجزيرة[

بعد إنفمقهم مليمرات الندوالرات وخسنمرتنهنم ا الف          

من رنودهمر هم هي اميركم تستعد مجددًا إلرسنمل النمنزيند       

ِإَ  اَلِذينَن  من عسمكرهم. لكن اهلل سبحمنه وتعملى قد قمل:   

َكَفُروْا ُينِفُقوَ  َاْمَواَلُهْ  ِلَيُصُدوْا َعن َسِبيِل الّلِه َفَسُينِفُقوَنَهنم  

ُثَ  َتُكوُ  َعَلْيِهْ  َحْسَرًة ُثَ  ُيْغَلُبوَ  َواَلِذيَن َكَفُروْا ِإَلى َرَهنَننَ    

  .ُيْحَشُروَ 

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

 

األم  المتحدة تفرض عقوبمت على الر يس اليمني 

 السمبق:

فرض مجلس األمن التابع لألم  المتحدة عهقهوبها       

على قئيس اليمن ال ابم عل  عبد اهلل صهالهح واثهنهيهن          

من زعماء الم لمين الشيعَ، بحهجهَ تهههديهدته  لهله هله                

واال تقراق ف  اليمن. وتشهمهل تهذه الهعهقهوبها ، الهته                  

جاء  نتيجَ لمبادقة مهن الهواليها  الهمهتهحهدة، حه هرًا                

على  فر األشخاص الرالثَ إلى أي مهكهان فه  الهعهاله            

وتجميد أقصدته  ومدخراتهه  فه  الهخهاقج. فهقهد أقهّر                 

المجلس أن عل  عبد اهلل صالح عمل يدًا بيد مع الرهواق  

الشيعَ، الذين يعرفون بهالهحهوثهيهيهن، لهتهقهويهض جهههود                 

الرئيس الجديد عبد قب  منصوق تادي لبنهاء وتهر هيهخ       

اال تقراق والديمقراطيَ ف  البهالد.  همها قهال م هظول             

أمير   طلب عدم ذ هر ا همه  إن الهعهقهوبها  حهمهلهت                   

ق الَ واضحَ مفادتا أن المجتمع الدول  لن يهته هامهح       

مع محاوال  ا تخدام العنف العاقَ تحقهيهم ته هلهعها          

الشعب اليمن . ويشاق تنا إلى أن اليمن يمر فه  ثهوقة      

 يا يَ منذ أن ت  إجباق الرئيس ال ابم علهى الهتهنهّحه         

. غير أن اليمن أعلن يوم الجمعَ الهمهاضه        //02ف  

عن تشكيل حكومَ جديدة، وتهو مه هلهب قئهيه ه  مهن               

م الب الحوثيين، الذين تددوا بإشعال فتيل ثوقة إن ل  

يت  تشكيهل تهلهك الهحهكهومهَ.  همها وقهعهت الهجهمهاعها                            

ال يا يَ المتصاقعَ األ بو  الهفهائهت صهفهقهَ طهلهبهت              

فيها من الرئيهس عهبهد قبه  مهنهصهوق تهادي وقئهيهس                     

الوزقاء خالد بحاح تشكيل حهكهومهَ مهحهايهدة  هيها هيهًا                 

تلتزم بحقهوق االن هان. و هان الهحهوثهيهون قهد أعه هوا                      

الرئيس مهلَ لتشكيل حكومَ جديهدة بهحهلهول األ هبهو            

القادم أو مواجهَ ما  ّموه " افَ الخيهاقا  الهرهوقيهَ".         

ومن الجدير بالذ ر ف  تذا الصدد أن مجلهس الهوزقاء     

الجديد يض  اللواء محمهود الصهبهيهحه ، الهذي اشهتهههر                

بمحاقبت  لتن ي  القاعدة،  وزير للدفا ، والدبلهومها ه     

الههمههتههقههاعههد عههبههد اهلل الصههعههيههدي  ههوزيههر لههلههخههاقجههيههَ.            

 ]المصدق: إذاعَ صو  أمير ا[

لن يكو  لهذه العقوبمت سوى تأثير ضئينل. فنعنلني         

عبد اهلل صملحر العميل الصلب الوفّي لبريطنمننينمر سنينبنقنى          

على تحملفه وتور ه العننيند منن النحنوثنينيننر وسنينحنمول                  

رمهدًا ترتيب الوضن السينمسني فني النبنالد بنحنين  تنؤول                  

 األمور فيهم لمصلحة سيدته بريطمنيم. 
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 ب   اهلل الرحمن الرحي 

 "اه  األسس التي تقو  عليهم الدولة"

قمعدة التقيد بملحك  الشرعي من اه  األسس التي تقو  عليهم الدولة وتقو  

 عليهم حيمة األفراد 

 

 ان إ قاط قيمَ التقيد باألحكام الشرعيَ من األ س الت  تقوم عليها الدولَ، ومن األ س الت  تقوم                  

عليها حياة األفراد األثر األ بر على حياة الم لمين؛ فقد  ان أخذ ما ليس من اال الم واعتباقه من  ولو                        

ا ما من قبل الدولَ ف  أيام العرمانيين، أو إتمال األفراد م ألَ التقيد باألحكام من حياته  اليوميَ من أت                     

ما تدم الدولَ اال الميَ ومن أت  األ باب الت  جعلت الم لمين ف  تذه الذلَ وتذا االنح اط. لذلك  ان                     

ال بد من أن يوج  الم لمون العنايَ الكليَ لألفكاق الت  تتعلم باألحكام الشرعيَ مما يترتب علي  انضباط                   

 ال لوك ف  الفرد، وانضباط ال لوك ف  األمَ ف   ير الدولَ.

أما إ قاط قيمَ األ س الت  تقوم عليها حياة األفراد فإن ذلك يتجلى ف  إتمال بعض األفراد م ألَ                     

التقيد باألحكام الشرعيَ ف  حياته  اليوميَ،  واء ف   لو ه  الفردي، أو ف  عالقاته  مع الناس فإن                            

األ رريَ منه  والرأي العام ال اغ  على العالقا  من األفراد، ال يقي  وزنا لألحكام الشرعيَ وال تالح                   

حتى مجرد مالح َ، مع أن التقيد باألحكام الشرعيَ تو أ اس الحياة وتو ثمرة االيمان وعلى أ ا                            

يجب أن يكون انضباط ال لوك. واآليا  الدالَ على ذلك ق عيَ الداللَ ف  وجوب التقيد بأحكام الشر .                      

َاَلْ  َتَر ِإَلى اَلِذيَن َيْزُعُموَ  َاَنُهْ  آَمُنوْا ِبَمم ُانِزَل ِإَلْيَك َوَمم ُانِزَل ِمن َقْبِلَك ُيِريُدوَ  َا                              قال اهلل تعالى:      

َوِإَذا ِقيَل    ا  َيَتَحمَكُموْا ِإَلى الَطمُغوِت َوَقْد ُاِمُروْا َا  َيْكُفُروْا ِبِه َوُيِريُد الَشْيَطمُ  َا  ُيِهَلُهْ  َضاَلاًل َبِعيدً                     

َفاَل َوَرِبَك اَل      . َلُهْ  َتَعمَلْوْا ِإَلى َمم َانَزَل الّلُه َوِإَلى الَرُسوِل َرَاْيَت اْلُمَنمِفِقيَن َيُصُدوَ  َعنَك ُصُدوًدا                              

. ُموْا َتْسِليًمم ِلُيْؤِمُنوَ  َحَتَى ُيَحِكُموَك ِفيَمم َشَجَر َبْيَنُهْ  ُثَ  اَل َيِجُدوْا ِفي َانُفِسِهْ  َحَرًرم ِمَمم َقَهْيَت َوُيسَ                      

. فهذه اآليا      َوَمم آَتمُكُ  الَرُسوُل َفُخُذوُه َوَمم َنَهمُكْ  َعْنُه َفمنَتُهوا َواَتُقوا الَلَه ِإَ  الَلَه َشِديُد اْلِعَقمبِ                          

ق عيَ الداللَ ف  وجوب التقيد بأحكام الشر ، فاهلل تعالى أمر الم لمين بأن يأخذوا ما آتات  ب  ق ول                           

وأمرت  أن ينتهوا عما نهات  عن  مما حرم  عليه  أو  رت  له ،              اهلل مما فرض  اهلل عليه  أو أباح  له ،          

فكل طلب جاء ب  الر ول من عند اهلل وجب التقيد ب   واء أ ان طلب فعل جازم  الفروض أو غير                                

أو تخييرا بين الفعل       جازم  المندوبا ، أو طلب ترك جازم  المحرما  أو غير جازم  المكروتا ،                      

ألن  َوَمم آَتمُكُ  الَرُسوُل َفُخُذوُه َوَمم َنَهمُكْ  َعْنُه َفمنَتُهوا              والترك  المباحا ، و ل  يدخل تحت قول              

"ما" من صيغ العموم فه  عامَ فيما وقد  ب  وتو األحكام الشرعيَ ألن اآليَ نزلت ف  تق ي  الف ء                          

على المهاجرين دون األنصاق أي ف  حك  من األحكام الشرعيَ، فموضوعها حك  شرع  ثبت بفعل                           

فه  تع  جميع األحكام الشرعيَ. وإذا قرنت            َوَمم َنَهمُك ْ  َمم آَتمُك ُ الر ول. وجاء  بصيغ العموم       

فإن    َفْلَيْحَذِر اَلِذيَن ُيَخمِلُفوَ  َعْن َاْمِرِه َا  ُتِصيَبُهْ  ِفْتَنٌة َاْو ُيِصيَبُهْ  َعَذاٌب َاِلي ٌ                تذه اآليَ بقول  تعالى      
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للوجوب ولذلك  ان فرضا       َفمنَتُهواو  َفُخُذوُهيدل على أن األمر ف  قول          

على  ل م ل  أن يأخذ الحك  الشرع  وأن يتقيد ب . وقد أ د القرآن تذا المعنى                  

بشكل جازم ف  نفي  االيمان عمن يحك  غير الر ول أي غير شريعَ اال الم                    

ث  ل     َفاَل َوَرِبَك اَل ُيْؤِمُنوَ  َحَتَى ُيَحِكُموكَ         باعتباقتا ق الَ الر ول، فقال        

ُثَ  اَل َيِجُدوْا ِفي َانُفِسِهْ        يكتف بمجرد التحكي  بل اشترط الرضا بالحك  فقال             

مما يدل على أن  ال يكف  التقيد بالحك  الشرع  خوفا من ال ل ان                  َحَرًرم ِمَمم َقَهْيَت َوُيَسِلُموْا َتْسِليًمم     

بل ال بد أن يرتاح الم ل  وأن ي ل  ب  ت ليما تاما. قوي أن  قد اختص  يهودي ومنافم فدعا المنافم إلى                         

فأتيا النب  فقضى لليهودي فل  يرضد المنافم            عب بن األشرف ليحك  بينهما ودعا اليهودي إلى النب           

 اآليَ. َفاَل َوَرِبَك اَل ُيْؤِمُنوَ فنزل قول  تعالى 

ول  يكتف القرآن بهذا التأ يد بل نعى على الذين يريدون أن يتحا موا إلى غير ما جاء ب  الر ول                       

من شريعَ اال الم وجعل احتكامه  لليره احتكاما لل اغو  وذمه  على ذلك. فقد أخرج ابن أب  حات                         

وال بران  ب ند صحيح عن ابن عباس قال " ان أبو برزة األ لم   اتنا يقض  بين اليهود فيما                                      

اآليَ،   َاَلْ  َتَر ِإَلى اَلِذيَن َيْزُعُموَ  َاَنُهْ  آَمُنواْ          يتنافرون في ، فتنافر إلي  ناس من الم لمين فأنزل اهلل               

مما يدل بشكل صريح على أن الرجو  إلى غير األحكام الشرعيَ يعتبر قجوعا إلى ال اغو ، وقد قال                    

 اهلل إن الشي ان يريد أن يضل من يفعل .

وقد جاء  إلى جانب اآليا  أحاديل صريحَ ف  الداللَ على وجوب التقيد باألحكام الشرعيَ، فقد                  

من احدث في امرنم      «: وقال    »تركت فيك  مم إ  تمسكت  به لن تهلوا كتمب اهلل وسنتي                «: قال  

 »من عمل عمال ليس عليه امرنم فهو رد«وف  قوايَ  »هذا مم ليس منه فهو رد

امم بعد فإ  خير الحدي        « ان يقول ف  خ بت          وقوى م ل  عن جابر بن عبد اهلل أن ق ول اهلل                  

وقوى الترمذي عن        »كتمب اهلل وخير الهدي هدي محمدر وشر األمور محدثمتهم وكل بدعة ضاللة                      

ذا  يوم ث  أقبل علينا فوع نا موع َ بليلَ ذقفت               العرباض عن  اقيَ قال: صلى بنا ق ول اهلل             

منها العيون ووجلت القلوب، فقال قائل يا ق ول اهلل  أن تذه موع َ مود  فماذا تعهد إلينا فقال:                                     

اوصيك  بتقوى اهلل والسمن والطمعة لوالة األمر وإ  كم  عبدا حبشيم فإ  من يعش منك  فسيرى                          «

اختالفم كثيرا فعليك  بسنتي وسنة الخلفمء الراشدين المهديينر تمسكوا بهم وعهوا عليهم بملنوارذ                         

والمراد ب نَ الر ول قول الر ول          »وإيمك  ومحدثمت األمور فإ  كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة               

وفعل  وتقريره وتو ما يعرف بال نَ من األدلَ الشرعيَ وليس المراد المندوبا  أو النوافل أو االقتداء                         

بالر ول، والمراد ب نَ الخلفاء الراشدين المهديين ما ي يرون علي  من ت بيم أحكام الشر  أي ال ريقَ                 

الت  ي يرون عليها، والمراد بالخلفاء الراشدين  ل خليفَ قاشد، مهدي، وليس األقبعَ فق   واء أ ان                       

من الخلفاء ف  األيام األولى  عمر بن عبد العزيز، أم  ان من الخلفاء الذين  يكونون ف  الم تقبل،                                

والمراد بالبدعَ  ل ما خالفت الشر  أي غير األحكام الشرعيَ م لقا، وليس األموق الخاصَ بالعبادا                     
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أن    فق . وأخرج ابن حجر ف  صواعق  عن أب   عيد الخدقي عن النب                      

 »إني تركت فيك  كتمب اهلل عز ورل وسنتي فمستنطقوا القرآ  بسنتي                «قال:  

فهذه األحاديل تدل على التم ك بكتاب اهلل و نَ ق ول اهلل أي على التم ك                      

باألحكام الشرعيَ، فه  تدل على التقيد باألحكام الشرعيَ. ول  يكتف الر ول                 

باألمر بالتم ك بالكتاب وال نَ بل حذق من اتبا  غيرتما حين حذق من اتبا                   

لتتبعن سنن من كم  قبلك        «قال:     نن غيرنا. فقد قوى البخاقي عن أب   عيد الخدقي عن النب                   

قلنا يا ق ول اهلل اليهود والنصاقى؟          »شبرا بشبرا وذراعم بذراع حتى لو دخلوا رحر ضب تبعتموه               

فهذا الحديل بمقام التبكيت على تذا العمل فهو نه  جازم، ألن  يتضمن نهيا ويتضمن ذما                       »فمن«قال  

ينهى عن  ظال أتل الكتاب عن ش ء إذ إن  ظاله  يعن  الرجو                     لمن يفعل ذلك. و ان ق ول اهلل       

وقد   »ال تسألوا اهل الكتمب عن شيء         «: إلى غير الكتاب وال نَ، أي غير األحكام الشرعيَ. قال                 

قوى البخاقي عن عبد اهلل بن عبد اهلل أن ابن عباس قض  اهلل عنهما قال: " يف ت ألون أتل الكتاب                           

أحدث تقرؤون  محضا ل  يشب" فهذه األحاديل  لها                عن ش ء و تابك  الذي أنزل على ق ول اهلل            

تدل على التحذير من أخذ ش ء من غير الكتاب وال نَ أي تنهى عن أخذ ش ء من غير األحكام                                         

 الشرعيَ مما يظ د وجوب التقيد باألحكام الشرعيَ تقيدا  امال.

فهذه األدلَ تدل داللَ ال تقبل الجدل على وجوب التقيد باألحكام الشرعيَ وتدل على أنها أ اس ف                     

حياة الفرد الم ل  فإتمال بعض األفراد لها ف  حياته  اليوميَ وعدم طليانها على العالقا  بين األفراد                       

أ ق  قيمَ األ س الت  تقوم عليها حياة األفراد اليوميَ واأل س الت  تقوم عليها العالقا  بين األفراد                          

ولهذا  ان من العبل إقامَ دولَ إ الميَ من أفراد  ق ت لديه  األ س الت  تقوم عليها الحياة اال الميَ                    

للفرد واأل س الت  تقوم عليها العالقا  بين األفراد. لهذا  ان من أت  ما تو ملقى على عاتم حملَ                                 

الدعوة وت  يعملون ال تئناف الحياة اال الميَ وحمل الدعوة اال الميَ إلى العال  أن يعملوا لتوضيح                          

قيمَ األ س الت  تقوم عليها حياة األفراد وأن يحاولوا إيجاد قأي عام ف  الجماتير لقيمَ األ س الت                            

تقوم عليها العالقا  بين األفراد فإن تذا من أت  األعمال القامَ الحك  على الفكرة اال الميَ وتذا  ل                          

إنما يكون بجعل التقيد باألحكام الشرعيَ  جيَ من ال جايا لدى الم لمين وبجعل  وحده تو ال اغ  على                  

 الناس.
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 نبذة عن كتمب: 

 ب   اهلل الرحمن الرحي  

 الفـكر اإلسـالمي 

 اإلسال   ريقة معينة في العيش

 

اال الم طراز خاص ف  الحياة، متميز عن غيره  ل الهتهمهيهز، وتهو يهفهرض              

على الم لمين عيشًا ملونًا بلون ثابت معين ال يتحول وال يتلير، ويحت  عليه  التقهيهد بهههذا اله هراز الهخهاص               

 تقيدًا يجعله  ال ي مئنون فكريًا ونف يًا إاّل ف  تذا النو  المعين من العيش، وال يشعرون بال عادة إاّل في .

جاء اال الم مجموعَ مفاتي  عن الحياة، تشكل وجهَ ن ر معينهَ. وجهاء فه  خه هوط عهريضهَ، أي                   

معان عامَ تعالج جميع مشا ل االن ان عن الحياة، يد تنب  منها بالفعل عالج  ل مشهكهلهَ تهحهدث لهنن هان،              

وجعل  ل ذلك م تندًا إلى قاعدة فكريَ تندقج تحتها  ل األفكاق عن الحياة، وُتتخذ مقيا ًا يبهنهى عهلهيههها  هل            

فكر فرع .  ما جعل األحكام من معالجا  وأفكاق وآقاء منهبهرهقهَ عهن الهعهقهيهدة، م هتهنهبده هَ مهن الهخه هوط                              

 العريضَ.

 فهو قد حدد لنن ان األفكاق، ول  يدُحّد عقل  بل أطلق .

 وقّيد  لو   ف  الحياة بأفكاق معينَ ول  يقّيد االن ان بل أطلق .

فجاء  ن رة الم ل  للحياة الدنيا ن رة أمل با  ، وجّدّيَ واقعيَ، ون رة تقدير لها بقدقتا، مهن حهيهل        

أنها يجب أن ُتنال، ومن حيل أنها لي ت غايَ، وال يصح أن تكون غايَ. في عى الم ل  ف  منها هبههها ويهأ هل          

من قزق اهلل، ويتمتع بزينَ اهلل الت  أخرج لعباده وال يبا  من الرزق، ولكن  يدقك أن الدنيا داق ممر، وأن   

 اآلخرة ت  داق البقاء والخلود.

وجاء  أحكام اال الم تعالج لنن ان أموق البيع ب ريقَ خاصَ  همها تهعهالهج أمهوق الصهالة. وتهعهالهج                      

مشا ل الزواج ب ريقَ خاصَ  ما تعالج أموق الز اة. وتبين  يفيَ تملك المال و يفيَ إنفاق  ب ريهقهَ خهاصهَ        

 ما تبين م ائل الحج. وتفّصل العقود والمعامال  ب ريقَ خاصَ  ما تفّصهل األدعهيهَ والهعهبهادا . وتشهرح                

الحدود والجنايا  و ائر العقوبا   ما تشرح عذاب جهن  ونعي  الجنَ. وتدّل  على شهكهل الهحهكه  وطهريهقهته                

ب راز خاص  ما تدل  على االندفا  الذات  لت بيم األحكام طلبًا لرضوان اهلل. وترشده إلى عالقَ الدولَ مهع   

 ائر الدول والشعوب واألم   ما ترشده لحمل الدعوة للعالمين. وُتلِزم  االتصاف بعليا الصفا  بهاعهتهبهاقتها         

 أحكامًا من عند اهلل، ال ألنها صفا  جميلَ عند الناس.

وتكذا، جاء اال الم فن   عالقا  االن ان  لها مع نف   ومع الناس،  تن يمه  لهعهالقهته  مهع اهلل، فه                 

ن م واحد من الفكر ومن المعالجَ. فصاق االن ان مكَلفًا ألن ي ير ف  تذه الحياة الدنيا بهدافهع مهعهيهن، وفه               

 طريم معين محدد، ونحو غايَ معينَ محددة.

 42...التتمة صفحة 
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جيش االحتالل الويال  ف  معر َ الكرامَ عندما تمرد على القيادة ال يها هيهَ، فهكهيهف إذا تهحهر هت جهيهوش                    

 المن قَ فهل  يبقى لكيان يهود وجود؟.

ولكن  التضليل الذي تماق   األن مَ وال ل َ وقجاالتها وبعض الهفهصهائهل الهته  أعهفهت الهحهكهام مهن                        

واجباته  وتحريك جيوشه ، ولهذا فإن  ل من يل   على جرائ  الحكام وال ي الب بتحريك جيوش الهتهحهريهر     

ويكتف  بجعل قضيَ فل  ين قضيَ وطنيَ تخص الفصائل، ويحّمل أتل فل  ين فقه  م هئهولهيهَ قدد الهعهدوان              

اليهودي تو شريك لالحتالل وللحكام ف  الجريمَ و يلقى الخزي ف  الدنيا ولعذاب اآلخرة أشد وأنكى لو  ان 

 من الذين يعقلون.

إننا ف  حزب التحرير   ائر الم لمين على يقين بأننا بإذن اهلل  هنه هتهأصهل  هيهان يهههود مهن األقض                    

المباق َ فهذا وعد اهلل ووعد ق ول ، وإننا ف  مقدمَ األمَ العاملين ال تعادة  ل ان اال الم الذي  لب  الحكام 

و نضع  ف  ققبَ خليفَ الم لمين ليحرك جيوش األمَ لتهقهضه  عهلهى  هيهان يهههود وعهلهى الهنهفهوذ الهلهربه                               

 واألمريك  ف  العال  اال الم  وتالحق  إلى عقر داقه إن بق  ل  عقر داق وما ذلك على اهلل بعزيز.

  .َوَيُقوُلوَ  َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َا  َيُكوَ  َقِريًبم

 واألقض...

 ... الخالفَ الت  نريد طاترة مباق َ  ما جاء بها ق ول اهلل  

 الخالفَ الت  نريد خالفَ تدخل ال روق ف  قلوب الم لمين والعزة ف  دياقت ... 

الخالفَ الت  نريد ت  على منهاج النبوة تهتز لها أق ان األقض مح مَ عروش الجهبهابهرة، ت هلهب         

النوم من عيون ال لاة وترفع الشقاء عن شعوب األقض، فكونوا معنا من العهامهلهيهن لههها إقضهاًء لهربهكه                  

َوَعَد اهلُل اَلِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْ  َوَعِمُلوا الَصنمِلنحنمِت      وطمعا ف  جنت  وشاق ونا حملتنا وعند اهلل ح ن الرواب 

ى َلُهْ  َوَلُيَبِدَلَنُهْ  ِمْن هـَلَيْسَتْخِلَفَنُهْ  ِفي اْلَأرِض َكَمم اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْ  َوَلُيَمِكَنَن َلُهْ  ِديَنُهُ  اَلِذي اْرَت

 .َبْعِد َخْوِفِهْ  َاْمنًم َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشـِرُكوَ  ِبي َشْيئًم

فلسطين -المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في األرض المبمركة    

  المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية األرد 

 4صفحة:                تتممت 

القدس تنزف والمسجد األقصى يئن من ررا   االحتالل اليهودي والسلطة والحكم  يتومرو  

 من كيم  يهود

 61صفحة:                تتممت 

 دعوة للمشمركة والمؤازرة في حملة )الخالفة التي نريد ... على منهمج النبوة(
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وقد ألزم اال الم الناس بالتقيد ف  تذه ال ريم وحدتا دون غيرتا، وحّذقت  عذابًا أليمهًا فه  اآلخهرة،        

  ما حّذقت  عقوبَ صاقمَ ف  الدنيا  تقع إحداتما عليه  حتمًا إذا حادوا عن تذه ال ريم قيد شعرة.

ولهذا يصبح الم ل   ائرًا ف  تذه الحياة  يرًا معينًا، يعيش عيشَ معينهَ، فه  طهراز خهاص، بهحهكه                 

 اعتناق  عقيدة اال الم، ووجوب طاعت  ألوامر اهلل ونواتي  بالتقيد بأحكام اال الم.

فهذا النو  المعين من العيش ف  فه  معين للحياة، و ير معين ف  طريم معين، أمر مهفهروض      

 حتمًا على  ل م ل  وعلى الم لمين جميعًا.

 وقد جاء ب  اال الم صريحًا واضحًا ف  الكتاب وال ّنَ، ف  العقيدة اال الميَ واألحكام الشرعيَ.

ومن تنا ل  يكن اال الم دينًا قوحيًا فح ب، وال مفاتي  التوتيَ أو  هنوتيَ، وإّنما تو طريقهَ مهعهيهنهَ        

 ف  العيش يجب على  ل م ل  وعلى الم لمين جميعًا أن تكون حياته  ح ب تذه ال ريقَ وحدتا.

ينخدعون بالشعاقا  ينقبون عن الحقيقَ ليخّلصوا أمته  مما ت  في ، وتا تو حزب التحرير الذي تبنى من                    

اال الم ف   ل جزئيَ من جزئيات  لتحقيم نهضَ شاملَ، يدعو   على بصيرة لتعملوا القامَ تذا الصرح                        

 الع ي  

 ولتكونوا لبنَ من لبنات .

إن  لن يتلير حالك  بتليير شخص مكان شخص أو بتليير حكومَ مكان حكومَ                    يم اهلنم في اليمن:        

حيل الن ام نفس الن ام!، وأنى لهذه الحكومَ أن ترى النوق وت  مكبلَ بقيود اللرب وبرامج  وأن مت                            

َوَمْن الت  وإن بدا لها بريم فإنما تو مادي زائف و راب؟!، و يف لم ل  يع  قول اهلل  بحان  وتعالى:                        

،  يف ل  أن يتصوق أن معيشت   تكون آمنَ م مئنَ بعيدا عن                  َاْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإَ  َلُه َمِعيَشًة َضنًكم         

حك  اال الم وأحكام  الت  أنزلها اهلل  بحان  وتعالى عقيدة ومنهاج حياة؟! إن ما ننشده ونعمل ل  لي ت حياة                 

أي حياة، بل إنها حياة إ الميَ ف  ظل دولَ واعيَ لشر  قبها قاعيَ لمن تحت  ل انها، ناصحَ جامعَ                           

له  مانعَ عنه  أعداءت  تحمل الخير لنن انيَ؛ خالفَ قاشدة على منهاج النبوة، وأنى لم ل  يرّد على اهلل                        

ن ام  وأحكام  لمجرد أْن حاول بعض الناس تشويهها  واء أ انوا حكاما أم جماعا  أم أفرادا؟!، أال لذلك                      

 فليعمل العاملون وليتنافس المتناف ون.

  المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في والية اليمن

 64صفحة:                تتممت 

 حكومة يبمركهم الغرب في ظمهرهم الشراكة وفي بم نهم الصراع لن تحقق مطملب الشعب 

 46صفحة:               تتممت 

 الفـكر اإلسـالمي 
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