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  008هـ / 1436رق  اإلصدار:                    2014/12/17هـ                      1436 صفرمن  25

 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 بٌان صحفً

  تقرٌر مجلس الشٌوخ األمرٌكً عن عملٌات التعذٌب!

 

صفحة عن جرابم التعذٌب  343م تقرٌراً مفصبل من نحو 40/21/4107بتارٌخ  السٌاسة الخارجٌة نشر موقع 

التً تم ارتكابها بحق المسلمٌن فً المعتقبلت األمرٌكٌة!! فما الجدٌد فً تقرٌر مجلس الشٌوخ األمرٌكً عن طرق 

التعذٌب التً مارستها "سً آي إٌه" الستنطاق المعتقلٌن؟ هل كشؾ سًرا مجهوال من قبل؟ وهل سٌإدي إلى اعتذار 

وقتله لمبات األبرٌاء من أفؽانستان إلى الٌمن ومن  -من دون طٌار  -أوباما عن شن مبات الؽارات بالطابرات 

دولة الذٌن ساهموا فً عملٌات  1/الصومال إلى العراق؟ وهل سٌإدي إلى محاسبة الحكام العرب وجبلدٌهم فً 

التعذٌب بالنٌابة عن الـ سً أي إٌه كما ُذكر؟ وهل ستتعظ حكومة برٌطانٌا، التً شاركت بدور بارز فً عملٌات الـ 

 "سً أي إٌه" من ذلك بشًء؟

لن ٌحصل شًء من ذلك، فلن ٌحاسب الجبلدون األمرٌكان، وال رإساإهم الذٌن أصدروا األوامر لهم بارتكاب  

هذه الجرابم التً هً سبة عار فً جبٌن "الحضارة" اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة التً تتشدق بحقوق اإلنسان... بل إن ثبلثة 

رإساء سابقٌن للسً أي إٌه وهم "ماٌكل هاٌدن" و"جورج تٌنٌت" و"بورتر جروس"، شاركوا فً كتابة رسالة أكدوا 

فٌها أن الوكالة قامت بما قامت به لحماٌة الوالٌات المتحدة من أٌة أعمال إرهابٌة. وبدورهما، بادر كل من الربٌس 

األمرٌكً السابق "جورج بوش" وناببه "دٌك تشٌنً" إلى انتقاد التقرٌر فور اإلعبلن عنه. وأجاب تشٌنً حٌن سبل 

عن رأٌه فً التقرٌر أنه هراء، ال قٌمة له. وسارع عضو المحكمة الدستورٌة العلٌا فً أمرٌكا القاضً أنطونٌن سكالٌا 

إلى دفن التقرٌر برمته، متذرعا بؤن "لكل بلد مطلق الحرٌة فً تحدٌد وتقرٌر حقوق اإلنسان بحسب ما ٌراه مناسبا 

 لمصالحه العلٌا" رافضا أي إشارة إلى حقوق اإلنسان العالمٌة "المزعومة".

أما فً برٌطانٌا فقد سارعت الحكومة إلى سن تشرٌع جدٌد ٌخول األساتذة واألطباء والممرضات التجسس على  

المسلمٌن، فمتى شك أحدهم بؤن المسلم بٌن ٌدٌه "قد" ٌحمل أفكاًرا متطرفة فهو ملزم قانوًنا باإلببلغ عنه، وذلك 

 "لحماٌة األمن القومً"!

ولٌس فً هذا بدٌع من القول، فقد سبق لمنّظر المبدأ الرأسمالً الداروٌنً، تشارلز داروٌن، أن تنبؤ )فً  

( بؤن المستقبل سٌثبت أحقٌة الرجل األبٌض فً التخلص من العرقٌات المتدنٌة )من ؼٌر البٌض فً 636/

المستعمرات(. هذه السٌاسة الداروٌنٌة التً طبقها االستعمار الؽربً بكل فعالٌة فً إبادة الشعوب المؽلوبة من الهنود 

الحمر إلى شعوب إفرٌقٌا وصوال إلى استعمال القنابل النووٌة ضد الشعب األصفر الٌابانً ال لحاجة استراتٌجٌة 

 عسكرٌة فالحرب العالمٌة كانت قد حسمت ولكن "لتجربة" السبلح الفتاك الجدٌد.

تلك هً حضارة "الرجل األبٌض االستعماري فً الؽرب" التً ما زال الجهلة والمفتونون والمضبوعون  

ٌروجون لسمومها فً ببلد المسلمٌن، وٌزعمون أّن الؽرب االستعماري ذو قلٍب مرهؾ وحساس تجاه معاناة أهلنا 

 المذبوحٌن بؤسلحته على أٌدي جبلدٌه من الحكام.

إنه ال خبلص للبشرٌة جمعاء إال بإلقاء تلك الحضارة الفاسدة الظالمة فً واد سحٌق وهدم دولها، وإقامة دولة  

على أساس الحضارة اإلسبلمٌة، حضارة الخٌر والهدى والرحمة للبشرٌة جمعاء؛ الخبلفة الراشدة الثانٌة على منهاج 

 النبوة.

http://foreignpolicy.com/2014/12/09/cia_torture_report_senate_democrats/
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

  الخالفة هً التً ستقلً على الدٌمقراطٌة وظلمها

 

من تشرٌن الثانً  10اشتدت المواجهة بٌن المعارضة والنظام، ووصلت حدها األقصى فً اعتصام  

م. وقد كانت حركة االحتجاجات ال طابل منها، فمن ناحٌة تزعم الحكومة الوقوؾ إلى جانب 40/2

مصالح الحكام الشخصٌة من خبلل استؽبللهم لشعوبهم.  -كما هو متوقع منها دابما  -الدٌمقراطٌة، التً تضمن 

ومن ناحٌة أخرى، تطلب المعارضة انتخابات جدٌدة من أجل دٌمقراطٌة حقٌقٌة، على الرؼم من أن 

الدٌمقراطٌة نفسها تفرز المحسوبٌة، وتركز الثروة فً أٌدي النخبة الحاكمة وكبار الشخصٌات فً جمٌع أنحاء 

العالم. وبٌن الطرفٌن شلت الحٌاة السٌاسٌة فً الببلد، إضافة إلى األضرار التً تصٌب الببلد من المبادرات 

 االستعمارٌة المتعلقة باالقتصاد والتعلٌم وقضٌة أفؽانستان والهند...

إن الدٌمقراطٌة تضمن دابما االمتٌازات المفرطة للنخبة فً السلطة وتحرم عموم الناس، فالدٌمقراطٌة  

تربط السلطة بالسٌادة، فمن ٌتم انتخابه للسلطة، له الحق فً سّن القوانٌن وفقا ألهوابه ورؼباته، وهذا ٌضمن 

للمشّرعٌن جمع ثروة هابلة ألنفسهم وحاشٌتهم من خبلل التبلعب بالقوانٌن لصالحهم. وأٌنما وجدت 

الدٌمقراطٌة، فإن النخب الصؽٌرة تؽٌر القانون لضمان االستحواذ على الملكٌة العامة وتحوٌلها إلى ملكٌة 

 خاصة بها، سواء أكانت الكهرباء أم النفط أم الؽاز أم المعادن أم الصناعة )ومنها صناعة األسلحة(.

أما بالنسبة ألمرٌكا، قابدة العالم الدٌمقراطً وسٌدة النظام فً باكستان، فإن تركٌز الثروة فٌها فً أٌدي  

م، 40/2قلة قلٌلة من الرأسمالٌٌن األمرٌكان واضح وضوح الشمس. ففً التاسع من كانون الثان1ً ٌناٌر 

ذكرت صحٌفة نٌوٌورك تاٌمز أن "متوسط دخل المشّرعٌن فً مجلس النواب ومجلس الشٌوخ كان أكثر من 

% لهذا العام... )وفقا للتحلٌل الذي أجراه مركز ؼٌر ربحً للسٌاسة 2.2ملٌار دوالر بقلٌل، أي بزٌادة 

المستجٌبة، والذي ٌدرس تؤثٌر المال على السٌاسة فً واشنطن(". كما أنه فً الرابع من كانون األول1 دٌسمبر 

م، قال الربٌس األمٌرك8ً "... والنتٌجة هً اقتصاد ؼٌر متكافا بشكل كبٌر، وأسر ؼٌر آمنة... ومع 40/1

%، إال أن دخل األسرة النموذجٌة زاد 70م بنسبة تصل إلى أكثر من 757/أن إنتاجنا قد ازداد منذ عام 

م، لكن معظم هذا النمو قد تدفق 757/%. كما أن اقتصادنا قد تضاعؾ فً الحجم منذ عام 6بنسبة أقل من 

% التً كانت تستحوذ على ثلث الثروة أصبحت اآلن تستحوذ على 0/إلى جٌوب القلة المحظوظة... والـ

ٌُستؽرب أن ؼالبٌة سكان الوالٌات المتحدة ؼٌر راضٌن عن النظام الرأسمالً المطبق علٌهم،  النصؾ". فبل 

م أن "ثبلثة من بٌن أربعة أمرٌكٌٌن ؼٌر راضٌن عن النظام 40/2من آب  44فقد ذكرت صحٌفة الفجر فً 

السٌاسً )وفقا الستطبلع أجرته واشنطن بوست، وأٌه بً سً نٌوز(. وأن أكثر من ثمانٌة من بٌن عشرة 

ٌقولون أنهم ال ٌثقون فً أن الحكومة تفعل الصواب طوال الوقت، )وفقا الستطبلع أجرته جامعة كوٌنٌبٌاك(". 

فإذا كانت كذلك حال الدٌمقراطٌة فً مهدها، فكٌؾ ٌكون حالها فً باكستان اآلن، وحتى بعد مرور سبعة 

 عقود أخرى علٌها؟

أما بالنسبة لباكستان، فتنافس المعارضة والحكومة على الحكم فٌها فً ظل الدٌمقراطٌة لن ٌفٌدها فً  

شًء، ألن الدٌمقراطٌة هً أساس المشاكل، فبالرؼم من أن باكستان بلد ؼنً، إال أن الناس فٌها فقراء، 

والحكام والسٌاسٌون هم فقط األؼنٌاء، فعلى مدار أكثر من ستة عقود، كانت التشرٌعات تضمن استحواذ نخبة 

صؽٌرة من السٌاسٌٌن على الممتلكات العامة وممتلكات الدولة. وقد أجرى معهد باكستان للتنمٌة التشرٌعٌة 

مإخرا استطبلعا تم نشره فً العدٌد من الصحؾ، ذكر أن متوسط إجمالً ثروة   (PILDAT)والشفافٌة

أعضاء الجمعٌة الوطنٌة الباكستانٌة تضاعؾ ثبلث مرات فً ست سنوات فقط. أما بالنسبة ألعضاء 
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البرلمانات اإلقلٌمٌة فً باكستان، فهم مستحوذون على االمتٌازات والرواتب والعبلوات واألمن مدى الحٌاة، 

وعلى منشآت الهاتؾ المحمول. فعن طرٌق استخدام الدٌمقراطٌة تسّن القوانٌن التفضٌلٌة للمصالح التجارٌة 

الشخصٌة، باإلضافة إلى تهرب أصولها من الضرابب، وبهذه الطرٌقة كان الحكام والسٌاسٌون قادرٌن على 

مضاعفة ثرواتهم ثبلثة أضعاؾ فً ست سنوات فقط. وباإلضافة إلى تضخٌم ثرواتهم الخاصة، فقد حافظ 

الخونة من خبلل الدٌمقراطٌة على مصالح أسٌادهم فً الخارج، على حساب اؼتصاب حقوق الناس. وقد 

حالت الدٌمقراطٌة دون تحقق االزدهار فً الببلد، من خبلل منح األجانب موارد الطاقة والموارد المعدنٌة 

الهابلة فً باكستان، ومن خبلل تقوٌض األمن، بفتح الببلد أمام الجٌش األمرٌكً الخاص واالستخبارات. وهذا 

هو سبب بعد المخلصٌن عن الدٌمقراطٌة وسٌاستها، فً حٌن ٌتهافت الفاسدون والجشعون ومن ال َخبلق لهم 

 على الدٌمقراطٌة، تهافت الذباب على القاذورات.

  

إن الدٌمقراطٌة هً سبب حالكم السٌاسً المزري والظلم الجسٌم الذي صٌها المسلمون فً باكستان!  

تعٌشونه، وقبل كل شًء، فإن دٌنكم ٌفرض علٌكم االنفضاض عنها واإلطاحة بها، كٌؾ ال والدٌمقراطٌة هً 

َوَما ﴿النظام الذي ٌعطً البشر خٌار طاعة هللا سبحانه وتعالى أو معصٌته، مع أن هللا سبحانه وتعالى ٌقول8 

َرةُ ِمْن صَْمِرِهْ  َومَ  ٌَ ُكوَن لَُهْ  اْلِخ ٌَ ا صَْن  ُ َوَرُسولُُه صَْمر 
َ َوَرُسولَُه  نْ َكاَن لُِمْؤِمٍن َودَ ُمْؤِمَنٍة  َِذا َقَلى هللاه

ْعِص هللاه ٌَ

ا تعطً الرجال والنساء حق السٌادة، ما  -ومن خبلل المجالس النٌابٌة  -. والدٌمقراطٌة ﴾َفَقْد َلله َلالَد  ُمبٌِن 

َنُهْ  بَِما صَْنَزلَ ﴿ٌمكنهم من سّن القوانٌن وفقا ألهوابهم ورؼباتهم، مع أن هللا سبحانه وتعالى ٌقول8  ٌْ َوصَِن اْحُكْ  َب

َك َفإِْن َتَوله  ٌْ ُ  ِلَ
ْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما صَْنَزلَ هللاه ٌَ بِْع صَْهَواَاُهْ  َواْحَذْرُهْ  صَْن  ُ َوَد َتته

ُ صَْن  ْواهللاه
ٌُِرٌُد هللاه َما  َفاْعلَْ  صَنه

اِس لََفاِسقُونَ  ا ِمَن النه . كما أن الدٌمقراطٌة تإلّه البشر من دون هللا سبحانه ﴾ٌُِصٌَبُهْ  بَِبْعِض ُذُنوبِِهْ  َو ِنه َكثٌِر 

 ًَّ ِب ُت النَّ ٌْ ا َعِديُّ اْطَرْح َعْنَك َهَذا «َوِفً ُعُنِقً َصلٌٌِب ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل  8وتعالى، َفَعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم َقاَل8 أََت ٌَ

ْقَرأُ ِفً ُسوَرِة َبَراَءة8ٌ »اْلَوَثنَ  ٌَ ِ ﴿، َوَسِمْعُتُه  ا ِمْن ُدوِن هللاه َخُذوا صَْحَباَرُهْ  َوُرْهَباَنُهْ  صَْرَباب  ُهْ  لَْ  «َقاَل8 ، ﴾اته صََما  ِنه

ِهْ  َشٌْ  ٌْ ُموا َعلَ ا اْسَتَحلُّوهُ َو َِذا َحره ب  ٌْ ُهْ  َكاُنوا  َِذا صََحلُّوا لَُهْ  َش ْعُبُدوَنُهْ  َولَِكنه ٌَ ُكوُنوا  ُموهُ ب  ٌَ  الترمذي. »ا َحره

ٌُحال دون إنه فً الخبلفة فقط ٌتم سّن القوانٌن من كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله   ، وبهذا 

استؽبلل اإلنسان ألخٌه اإلنسان كما ٌحصل فً ظل القوانٌن من صنع اإلنسان. وهناك حزب واحد فقط، حزب 

سٌاسً ٌمكنه تحقٌق التؽٌٌر الحقٌقً الذي تنشدونه، أال وهو حزب التحرٌر، فاعملوا معه فً صراعه الفكري 

 وكفاحه السٌاسً من أجل اإلطاحة بالدٌمقراطٌة وإقامة دولة الخبلفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة.

كٌؾ تقبلون أن ٌستؽل الخونة فً القٌادة  صٌها اللباط المخلصون فً القوات المسلحة الباكستانٌة!  

الباكستانٌة قوتكم الهابلة فً دعم نظام الكفر الفاسد )الدٌمقراطٌة(؟! ٌجب علٌكم رفض حماٌة الدٌمقراطٌة، 

فهً دعوة للكفر البواح، وعوضا عن ذلك، ضعوا أٌدٌكم فً أٌدي حزب التحرٌر اآلن، وتذكروا إخوة لكم فً 

السبلح واإلسبلم، من الذٌن سبقوكم فً التمكٌن لئلسبلم كدولة فً المدٌنة المنورة، من خبلل إعطاء النصرة 

لٌرق  « 8، من أمثال سعد بن معاذ رضً هللا عنه، الذي عندما توفً بكته أمه، فقال لها رسول هللا لرسول 

 الطبرانً. »دمعك، وٌذهب حزنك، فإن ابنك صول من لحك هللا له واهتز له العرش -لٌنقطع  -

  

 

 

 هـ                                                         حـزب التحـرٌر 1436من صفر  09

 ودٌة باكستان               2014/ 12/ 01
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 المكتب اإلعالمً

 سورٌاودٌة 

 بٌان صحفً

تتسل  ملف تدرٌب وتسلٌو العمالا الجدد من   CIAوكالة ادستخبارات المركزٌة األمرٌكٌة

 الفصابل والمتطوعٌن!!  

  

قالت صحٌفة "واشنطن بوست" األمرٌكٌة8 "إن إدارة الربٌس باراك أوباما، تضع اللمممسمات األخمٌمرة ممن  

عملٌات تسلٌح وتمدرٌمب المممقماتملمٌمن السمورٌمٌمن   "CIA"أجل أن تتولى وكالة االستخبارات المركزٌة األمرٌكٌة 

 المعتدلٌن".

فهناك اتجاه أمرٌكً للدفع بوكالة االستخبارات المركزٌة للعمب دور أكمبمر فمً سمورٌما، ممن خمبلل دعمم  

مقاتل سوري، وتنوي تدرٌب المزٌد.  200المعارضة المسلحة المعتدلة، فالمخابرات األمرٌكٌة تدرب حالٌاً نحو 

 وكذلك تخطط وزارة الدفاع األمرٌكٌة لمشروع خاص منفصل لتدرٌب السورٌٌن المعتدلٌن.

ٌُعلَن عن إشراك وكالة االستخبارات المركزٌة   ب لعواقب األمور  هكذا بكل صبلفة ومن ؼٌر حٌاء أو تحسُّ

فً عملٌات تسلٌح وتدرٌب المقاتلٌن السورٌٌن )المعتدلٌن(، هذه الوكالة المشمهمورة بسمممعمتمهما  "CIA"األمرٌكٌة 

السٌبة فً صناعة العمبلء والخونة والقٌام باالؼتٌاالت... وهذا ٌشٌر إلى ضعمؾ أممرٌمكما وعمجمزهما عمن إٌمجماد 

، وبهذا تضمن والء هذه الفصابل لها. أما بالنسبمة "CIA"عمبلء موثوقٌن لدٌها ما دفعها إلى تسلٌم هذه المهمة لـ 

للتسلٌح فهو لٌس إلسقاط النظام المجرم، وإنما لمحاربة اإلسبلم تحت مسمى الحرب على اإلرهاب التً تمقمودهما 

أمرٌكا بالتعاون مع حكام السوء فً ببلد المسلمٌن، وللقضاء على مشروع األمة وأملها فً إقامة الخبلفة الراشدة 

على منهاج النبوة فً أرض الشام المباركة، وفً الوقت نفسه إلٌقاد جذوة االقتتال بٌن المسلمٌن أنفسهم... فتكون 

بذلك قد أعدت فصابل مقاتلة عمٌلة تعمل على إنجاح مشروعها فً المنطقة الذي ٌقوم علمى إٌمجماد دولمة ممدنمٌمة 

دٌمقراطٌة تفصل الدٌن عن الحٌاة، وتؤمن من وقوع السبلح المزمع تزوٌد المفمصمابمل المعمممٌملمة لمهما بمه فمً أٌمٍد 

مخلصة تستخدمه إلسقاط عمٌلها المجرم بشار وإقامة حكم هللا، هذا المجرم الذي كانت لها الٌد الطولى فً بمقمابمه 

 جاثماً على صدور المسلمٌن فً ببلد الشام، ٌعٌث فً األرض فساداً وٌحفظ ألمرٌكا مصالحها فً المنطقة.

بعد هذا البٌان الواضح والخطة المكشوفة نقول وباهلل التوفٌق8 إن أي قبمول صٌها المسلمون فً بالد الشا :   

بالذهاب لمعسكرات التدرٌب التً تعدها أمرٌكا بمساعدة عمبلبها فً المنمطمقمة، لمهمو خمٌمانمة مما بمعمدهما خمٌمانمة، 

وجرٌمة ما بعدها جرٌمة، فهو تضٌٌع لدماء الشهداء الذٌن ما قدموا هذه الدماء إال إلعبلء كلمة هللا، وهو تضٌمٌمع 

الاَا ِمالْن ُدوِن ﴿كذلك لتضحٌات هذه األمة التً قدمتها فً هذه الثورة المباركة،  ٌَ الِخالُذوَن اْلالَكالافاِلِرٌالَن صَْولاِل الته ٌَ الهالِذٌالَن 

ا ِ َجِمٌع  َة ّلِِله َة َفإِنه اْلِعزه ْبَتُغوَن ِعْنَدُهُ  اْلِعزه ٌَ ، فحذار حذار من الوقوع فً هذا المكر الخبٌث، فاقطمعموا ﴾اْلُمْؤِمنٌَِنۚ  صَ

كل حبل مع أس الداء أمرٌكا، فهو حبل سٌلتؾ حول أعناقكم وأنتم ال تشعرون، واعتصمموا بمحمبمل هللا المممتمٌمن، 

 الذي فٌه نجاتكم فً الدنٌا واآلخرة.

َر صُولُو اأْلَْلَبابِ ﴿ كه ذه ٌَ َما ُهَو  ِلٌَه َواِحٌد َولِ ْعلَُموا صَنه ٌَ ٌُْنَذُروا بِِه َولِ اِس َولِ  .﴾َهَذا َباَلٌغ لِلنه
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 بٌان صحفً

 الطهاد حكا  قرغٌزستان للنساا العفٌفات التقٌات النقٌات! 

  

نشرت شبكة كابار اإلعبلمٌة، نقبل عن المممكمتمب اإلعمبلممً المتمابمع لموزارة المداخملمٌمة فمً جمممهمورٌمة  

م تفتٌش منازل قٌادات وأعضاء فرع النساء المتمابمع لمحمزب 1/6//40/21قرؼٌزستان خبراً مفاده أنه تم فً 

التحرٌر، وقد نفذ عملٌة الدهم والتفتٌش القسم العاشر التابع إلدارة الداخلٌة فً مدٌنة بشكٌك بالتعاون مع جهاز 

 المخابرات القٌرؼٌزي، وأثناء التفتٌش فً البٌوت عثروا على مواد متطرفة كثٌرة.

، وهو العام الذي وصل فٌه الربٌس الثالث، ألممماز بمٌمك أتماممبماٌمؾ، لملمحمكمم فمً //40لقد اشتهر عام  

، اشتهر بؤنه العام الذي شهد مبلحقة شباب حزب التحرٌر //40قرؼٌزٌا فً األول من كانون األول1دٌسمبر 

وباألخص تعقب األخوات التقٌات، ومنذ تلك اللحظات رفعت دعاوى قضابٌة كثٌرة ضمد األخموات بماإلضمافمة 

 إلى حملة اعتقاالت بحق العشرات منهن.

م، وهً أم لخمسة أطفال ومعاقة من الدرجة المثمانمٌمة، 740/فقد تم اعتقال سٌران كٌنكباٌفا، من موالٌد  

سمنموات.  6م بتهمة العضوٌة فً حزب التحرٌر، وفً أٌلول1سبتمبر حكم علٌها بالحبس لمدة 40/2وذلك فً 

م، وهً أم لطفلٌن صؽٌرٌن، وحكم عملمٌمهما 764/كما تم اعتقال ؼولزٌن كاتشكٌنوفا أورازبٌكوفا، من موالٌد 

م، 763/بالحبس لثبلث سنوات مع وقؾ التنفٌذ. وفً آذار1مارس تم اعتقال زولفٌا أمانوفا، وهً من موالمٌمد 

وحكم علٌها بالحبس لعام مع وقؾ التنفٌذ. وفً نٌسان1أبرٌل قام موظفو جمهماز المممخمابمرات بمتمفمتمٌمش ممنمزل 

 م، وحكم علٌها فً حزٌران1ٌونٌو بالحبس ألربع سنوات.754/جومازي توكتوباٌفا، وهً من موالٌد 

تشرٌن الثان1ًنموفمممبمر تمم  6/من األخوات فً منطقة جبلل أباد، وفً  5وفً أٌلول1سبتمبر تم اعتقال   

 عاماً. 45من األخوات ممن ال تزٌد أعمارهن عن  2اعتقال 

إن ألماز بٌك أتامباٌؾ، ربٌس قرؼٌزٌا، ٌشبه فً تصرفاته هذه ربٌس أوزبكمسمتمان، إسمبلم كمرٌممموؾ،  

الذي أعلن ٌوماً ما أنه ال ٌحارب النساء واألطفال، ولكنه سرعان ما بدأ باعتقال النساء فً أوزبكستمان، وأخمذ 

أطفال المعتقلٌن وأودعهم فً مراكز لؤلٌتام أو ألقى بهم فً الشوارع. وها هو ألماز بٌك أنامباٌؾ ٌسٌر المٌموم 

 على ُخطا الطاؼٌة كرٌموؾ.

إن هذه الجرابم والتصرفات الهابطة أللماز بٌك أتامباٌؾ بحق النساء من أعضاء حزب التمحمرٌمر لمهمً  

انحطاط فً األخبلق والفكر واألداء السٌاسً؛ فكٌؾ لَِرُجٍل أن ٌحمارب المنمسماء واألطمفمال؟ إن المرجمل المذي 

ٌحترم نفسه ال ٌبلحق الضعفاء. كما أن الفراغ الفكري والجهمل ٌمظمهمران فمً المعمممل المممادي ضمد المنمسماء، 

كاعتقالهن، وتلفٌق الدعاوى القضابٌة ضدهن بسبب األفكار التً تدعو لها النساء من حزب التحرٌر. وهذا ٌدل 

 على انتفاء الفكر عند أتامباٌؾ الذي ٌستطٌع به مواجهة ومصارعة األفكار التً تحملها النساء.

إن أتامباٌؾ مسلم من أبناء شعبه، إال أنه وتحت ضمؽمط المحمكمام المفمعملمٌمٌمن فمً  

  005هـ / 1436            رق  اإلصدار:   2014/11/26هـ           1436من صفر  04 

 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 38...التتمة صفحة  
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 المكتب اإلعالمً

 ودٌة تركٌا

 بٌان صحفً 

  ٌا صردوغان! كٌف ترى صدٌقا  من ٌراه هللا ورسوله عدوا ؟! 

 )مترجم(

  

قام البارحة الزعٌم الروحً للنصارى الكاثولٌك البابا فرنسٌس والوفد المرافق له بزٌارٍة رسمٌٍة إلى  

تركٌا. وجرت لقاءات ثنابٌة على مستوى الوفود بٌن البابا وربٌس الجمهورٌة رجب طٌب أردوؼان وربٌس 

الشإون الدٌنٌة محمد ؼورمز. أدلى فً ختامها الربٌس ؼورمز والبابا فرنسٌس بٌاناً صحفٌاً مشتركاً. وقد تم 

استقبال البابا فً مراسم رسمٌة من أعلى مستوًى فً البلد اإلسبلمً تركٌا كما جرى فً الزٌارات السابقة 

للباباوات من قبله. ومرة أخرى كانت الحرب على اإلرهاب وفكرة حوار األدٌان فً مقدمة القضاٌا التً تناولها 

 البٌان الصحفً.

فً اللقاء الصحفً المشترك الذي قام به ربٌس الجمهورٌة مع البابا فرنسٌس قال أردوؼان8 "لقد قمنا  

بلقاء مثمٍر جداً. ولم ٌكن بٌننا أي موضوع نختلؾ فٌه تقرٌباً. فكانت نظرتنا إلى اإلرهاب ومحاربة اإلرهاب 

واحدة. ونظرتنا إلى العنؾ واحدة، ونظرتنا إلى هٌمنة المال واحدة. وهذه الزٌارة لضٌفنا المحترم هامٌة حقاً فً 

نظري، وأعتقد بؤنها خطوة مهمة جداً، وحٌاتٌة جداً؛ ستزٌد من اآلمال بالسبلم فً منطقتنا وفً العالم... وهذا 

المشهد الموجود فً أنقرة اآلن سٌبقى مشهداً لؤلمل فً العالم". لكنه قبل أٌام صرح فً خطابه أمام االجتماع 

الثبلثٌن للجنة الدابمة للتعاون االقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المإتمر اإلسبلمً بقوله8 "الذٌن ٌؤتون إلى 

الجؽرافٌة اإلسبلمٌة من الخارج ٌحبون بترولها وذهبها وألماسها، وٌحبون العمالة الرخٌصة، وٌحبون التنازع 

والتصارع والتقاتل فٌما بٌنهم. صدقونً! إنهم ال ٌحبوننا، بل ٌحبون من أبنابنا األموات، فإلى متى نبقى 

 متفرجٌن؟"

! ألٌس لما تقوله البارحة أٌة قٌمة الٌوم؟ فقبٌل أٌاٍم قلت8 إن الدول الكافرة تؤتً إلى الببلد فٌا صردوغان 

اإلسبلمٌة من أجل مالها وبترولها وذهبها، وأنهم ال ٌحبوننا بل ٌحبون من أوالدنا األموات، والٌوم تستقبل البابا 

الزعٌم الروحً للؽرب الكافر قابماً على بابك كما استقبلت قبله رإساء الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والدول 

الؽربٌة بالمدٌح. هل نسٌت أن البابا الذي شرب من دماء المسلمٌن كان قابد الؽربٌٌن المتوحشٌن أٌام الحروب 

الصلٌبٌة؟ كٌؾ ٌمكن لك أن تكون على توافق فً كل رأي مع الزعٌم الروحً للتحالؾ الصلٌبً الذي أحدثته 

أمرٌكا لقتل أبناء المسلمٌن فً سورٌا والعراق؟ وكٌؾ ٌمكن أن ال تجد شٌباً تختلؾ فٌه معه؟ رؼم أنك مسلم، 

 وهو كافر!.

ٌا أردوؼان! كٌؾ ترى صدٌقاً من ٌراه هللا ورسوله عدواً؟! وكٌؾ تخدع المسلمٌن عمداً وأنت تحاول أن  

تبٌن بؤن البابا ٌزور تركٌا كرسول للتسامح والسبلم، وأنه ٌحترم دٌن اإلسبلم؟ عندما حرر صبلح الدٌن القدس 

من رجس الصلٌبٌٌن مات البابا فً ذلك العهد قهراً. فكٌؾ تنتظر من خلؾ البابا الذي سفك دماء المسلمٌن 

 38...التتمة صفحة  بتجرٌده الحمبلت الصلٌبٌة فً القدس، نعم كٌؾ تنتظر منه دعوة للحل من أجل المسجد 
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 المكتب اإلعالمً

 ودٌة مصر

 بٌان صحفً 

 مصر الٌو : نقطة ومن صول السطر... 

 

م، ببراءة الربٌس األسبق 147//40/21فً مشهد هزلً جدٌد قضت محكمة الجناٌات بالقاهرة السبت  

حسنً مبارك ونجلٌه عبلء وجمال مبارك، ورجل األعمال الهارب حسٌن سالم، ووزٌر الداخلٌة األسبق اللواء 

هت إلٌهم. واستندت المحكمة، فً أسباب  4حبٌب العادلً و من كبار مساعدٌه، من جمٌع االتهامات التً ُوجِّ

حكمها، إلى عدم جواز نظر محاكمة الربٌس األسبق، فً اتهامه باالشتراك مع وزٌر داخلٌته حبٌب العادلً، 

فً قتل المتظاهرٌن المناهضٌن لحكمه، نظراً إلى سابقة صدور أمر ضمنً بؤن ال وْجَه إلقامة الدعوى 

الجنابٌة ضده، كما برأت المحكمة مبارك ورجل األعمال الهارب حسٌن سالم، من قضٌة فساد، تتعلق بتصدٌر 

الؽاز )إلسرابٌل(، بحجة انقضاء الدعوى، كما برأت مبارك ونجلٌه عبلء وجمال فً قضٌة ثالثة تتعلق بقبول 

عطاٌا واستؽبلل النفوذ. ومعلوم للقاصً والدانً أنه قد تم إتبلؾ أدلة اإلدانة من قبل الداخلٌة، وثبت بما ال 

ٌدع مجاال للشك أن أجهزة الدولة لم تتعاون مع النٌابة العامة للحصول على أدلة دامؽة. وكمثال على ذلك فإن 

المخابرات العامة أرسلت للنٌابة العامة أشرطة تسجٌبلت خاوٌة من أي دلٌل، وأخطرت النٌابة بؤن األشرطة 

قد ''تم التسجٌل علٌها''. وبالمثل فإن جهاز الشرطة قام  //40األخرى الخاصة باألٌام األولى من فبراٌر 

بإتبلؾ دلٌل جنابً مهم خاص بقضٌة قتل المتظاهرٌن، وهو األسطوانة المدمجة المسجل علٌها المكالمات 

الهاتفٌة الواردة والصادرة الخاصة بهواتؾ ؼرفة عملٌات رباسة األمن المركزي. وقد حركت النٌابة العامة 

 الدعوى الجنابٌة ضد الضابط المسبول عن إتبلؾ هذا الدلٌل وقضت المحكمة بحبسه عامٌن!

والؽرٌب أن النظام الحالً أدان آالؾ المعارضٌن السٌاسٌٌن استناًدا إلى أدلة واهٌة، وبسرعة فابقة،  

ٌُِدْن سوى  ولكنه فً الوقت نفسه أعفى مبارك والعادلً والمساعدٌن الستة من مسإولٌة قتل المتظاهرٌن، ولم 

قلة قلٌلة من رجال الشرطة، بقتل المتظاهرٌن، وحصل عدد أقل حتى من هإالء على أحكام مع وقؾ التنفٌذ أو 

عقوبات شدٌدة التساهل. أما الباقون فقد تمت تبربتهم، ولم ٌقض عقوبات سوى شخصٌن. فإذا بنا أمام مشهد 

 هزلً آخر نرى فٌه َمْن قتل المتظاهرٌن خارج السجن، بٌنما ٌقبع بداخله اآلالؾ من المتظاهرٌن!

ٌُعرؾ باسم قضٌة "القصور   ٌُفرج عن مبارك الذي ٌقضً بالفعل عقوبة بالسجن ثبلث سنوات فً ما  لن 

الرباسٌة" التً أدٌن فٌها بتبدٌد المال العام. ولٌست القضٌة فً إخبلء سبٌل مبارك أو عدم إخبلء سبٌله، بل 

ٌناٌر وال فً ؼٌره  43القضٌة فٌما ٌجب أن ٌدركه الثوار وما قلناه مرارا وتكرارا من أن النظام لم ٌسقط فً 

من األٌام التً تلت، بل تم دحرجة رأس النظام فحسب، وأن ما ٌجب علٌنا جمٌعا أن ندركه أن للتؽٌٌر طرٌقا 

ه لنا رسول هللا  ، برفض أخذ الحكم منقوًصا، أو المشاركة فً نظام فاسد مخالؾ لئلسبلم كما فعل واحدا خطَّ

اإلخوان، بل الصبر حتى تكتمل النصرة، بالعمل الدءوب فً األمة إلٌجاد رأي عام فٌها منبثق عن وعً عام 

على وجوب تطبٌق شرع هللا كامبلً فً دولة الخبلفة الراشدة على منهاج النبوة، وهذا ٌكون بالصراع الفكري 

وعرض أفكار اإلسبلم قوًٌة متحدًٌة لَتْصَرع أفكار الكفر، وبالكفاح السٌاسً وكشؾ الخطط والمإامرات على 
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اإلسبلم والمسلمٌن، ولٌس بالمداهنة والمساٌرة للطواؼٌت وعمبلء الؽرب الكافر فً ببلدنا من السٌاسٌٌن 

واإلعبلمٌٌن ومّدعً الفكر، فبهذا ٌوجد رأي عام للخبلفة والشرٌعة، فٌنحاز أهل النصرة المخلصون فً 

الجٌش لها، فهو الذي ٌملك القوة بحق. ودولة الخبلفة وحدها عندما نقٌمها بإذن هللا هً من ستقضً على هذا 

النظام الفاسد الذي أذاق الناس لباس الخوؾ والجوع لعقود طوٌلة، وحكمهم بؽٌر ما أنزل هللا وتجبَّر وطؽى 

 ورهن الببلد والعباد ألعداء األمة من دول الؽرب الكافر وعلى رأسها عدوة األمة اللدود أمرٌكا.

قد ٌكون المشهد فً مصر الٌوم "نقطة ومن أول السطر..." وكؤننا لم نقم بثورة، وكؤن مبارك والعادلً  

وحاشٌته لم ٌجرموا فً حق هللا والناس، وقد ٌركز اإلعبلم على الفرحة العارمة التً ضجت بها قاعة 

المحكمة فً احتفالٌة هستٌرٌة بعد النطق بالحكم، وكؤن من كانوا فً القفص أبطال مؽاوٌر أنقذوا مصر 

وأهلها، ولكن ال ٌمكن أن نؽفل الجانب اآلخر وهو تلك الهبة التً انطلقت فً مٌدان عبد المنعم رٌاض ضد 

هذا الحكم، ولعلها هبة تعٌد األمور مرة ثانٌة ألول السطر، لنبدأ من جدٌد حراكا ثورٌا على أساس اإلسبلم، 

ٌعٌد مصر إلى أصلها وفصلها كنانة هللا فً أرضه، والصخرة التً تحطمت علٌها أطماع المستعمرٌن 

 الكافرٌن.

إننا نقول لكل من تفاجؤ بالحكم، وخرج للمٌادٌن اعتراضاً على الحكم، إن أحكام القانون الوضعً  

المطبق حالٌاً فً مصر قاصرة وعاجزة عن إقامة العدل بٌننا، فهً من وضع إنسان ناقص وعاجز ومحتاج، 

وإن أحكام الشرٌعة الؽّراء هً التً ترفع الظلم عن المظلومٌن، وتقتص من الظالمٌن المفسدٌن ألنها من عند 

العلٌم الخبٌر، الذي ال ٌظلم الناس ولكن الناس أنفسهم ٌظلمون، وما كان لنا أن نرضى بؤن ُنحَكم بؽٌر ما أنزل 

ى كتاب هللا جانباً واستبدل به نظاماً ؼٌر إسبلمً ٌفصل الدٌن عن الحٌاة والدولة، وٌوم  هللا، ونسكت عمن نحَّ

أن ُثرنا علٌه، ثرنا علٌه ال ألنه ٌحكم بؽٌر شرع هللا، بل ثرنا علٌه لظلمه وفساده، فإذا بنا قد أبقٌنا نظامه 

ٌُحاَكم على أساسها، فإذا هً ُتَمهِّد لتبربته براءة الذبب من دم ابن ٌعقوب!  وقوانٌنه الوضعٌة الفاسدة، ل

إننا ندعوكم أٌها المسلمون فً مصر الكنانة8 أن تنبذوا تلك القوانٌن الوضعٌة، والنظام الجمهوري  

الوضعً العفن، وأن تعملوا لتؽٌٌر األوضاع تؽٌٌراً جذرٌاً شامبلً، بإعادة الحكم بما أنزل هللا، وإقامة الخبلفة 

اإلسبلمٌة الراشدة على منهاج النبوة التً تقٌم العدل بٌننا وتقتص من الظالمٌن وٌعّز بها اإلسبلم والمسلمون، 

 عٌشاً هنٌباً فً كنؾ اإلسبلم. -مسلمون وأقباط  -وٌعٌش الناس جمٌعهم 

ٌُوقُِنونَ ﴿ ا لَِّقْوٍ   ِ ُحْكم  ْبُغوَن َوَمْن صَْحَسُن ِمَن هللاه ٌَ ِة  ٌه   ﴾صََفُحْكَ  اْلَجاِهلِ

 
 شرٌف زاٌد

 ربٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً ودٌة مصر
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 المكتب اإلعالمً

 فلسطٌن

 بٌان صحفً

 وزراا الخارجٌة العرب ما اجتمعوا فً القاهرة  د وارتكبوا فً نادٌه  المنكرات السٌاسٌة 

 

اجتمع وزراء خارجٌة الدول العربٌة بحضور ربٌس السلطة محمود عبماس فمً المقماهمرة، واتمخمذوا بماسمم  

مجلس الجامعة العربٌة مجموعة قرارات تتعلق بقضٌة فلسطٌن تمتمضمممن عمرض مشمروع قمرار جمدولمة إنمهماء 

االحتبلل على األمم المتحدة والتمسك بالمبادرة العربٌة باعتبارها الحل األمثل للقضٌة، واكتفوا بإدانة االعتمداءات 

على األقصى بٌنما حذروا من حرب دٌنٌة لما لها من خطر على المممنمطمقمة، وأكمد المممجملمس فمً قمراراتمه عملمى 

استمرار العمل العربً المشترك لضمان االعتراؾ الدولً بدولة فلسطٌن بعاصمتها القدس الشرقٌمة عملمى حمدود 

/745... 

إن أقل ما ٌقال عن هذه القرارات أنها خٌانة سٌاسٌة تجاه قضٌة فلسطٌمن وهمً تمإكمد المممإكمد بمؤن حمكمام  

العرب تخلوا عن فلسطٌن وأهلها ومقدساتها وسلموهم على طبق من ذهب لَِوْكر التآمر الدولً الممجمرم المممسمممى 

األمم المتحدة حتى تزداد القضٌة ضٌاعا فوق ضٌاع بعد أن سلموا الببلد والعبماد والمممقمدسمات لمٌمهمود ممن خمبلل 

 حروب تحرٌكٌة واتفاقٌات ومبادرات خٌانٌة مع االحتبلل الٌهودي برعاٌة الؽرب بقٌادة أمرٌكا واألمم المتحدة.

  ن المدقق فً قرارات الجامعة العربٌة التً صدرت ٌو  صمس السبت ٌجد ما ٌلً:  

* أن موضوع تحرٌك جٌوش األمة أو مجرد التهدٌد بها لتحرٌر فلسطٌن وأهلها والممسمجمد األقصمى لمٌمس  

 واردا وال موجوداً فً أجندة الحكام العرب.

* أن الحكام العرب ال عبلقة لهم بالقضٌة ال من قرٌب وال من بعٌد، بل هً عندهم قضٌة دولٌة مصمٌمرهما  

بٌد االحتبلل الٌهودي وأمرٌكا والدول الؽربٌة واألمم المتحدة الذٌن دعمموا االحمتمبلل وسمانمدوه بمالمممال والسمبلح 

 والقرارات الدولٌة الظالمة.

وأقصمى  726/* ٌإكد حكام العرب والسلطة على اعترافهم باالحتبلل الٌهودي على حدود المحمتمل عمام  

% ممن 40والمذي ٌشمكمل نمحمو  745/مطالبهم الحصول على دولة منزوعة السبلح فمً حمدود المممحمتمل عمام 

 فلسطٌن.

* استؽبلل حكام العرب والسلطة دماء الشهداء الزكٌة التً روت ثرى فلسطٌن فمً ؼمزة والمقمدس وكمافمة  

المدن، كطرٌق معبد ٌإدي إلى التنازل عن معظم فلسطٌن المباركة للٌهود، وتسلٌم القضٌة ألعداء األمة ٌمعمبمثمون 

 بها، بدال من تحرٌك جٌوشهم لبلنتقام من الكٌان الٌهودي المجرم وتحرٌر فلسطٌن.

* ٌجرم الحكام العرب والسلطة الحرب الدٌنٌة إلدراكهم أنها ترجع القضٌة إلى أصلها بماعمتمبمار فملمسمطمٌمن  

 المممممبمماركممة جممزءا ال ٌممتممجممزأ مممن أراضممً األمممة اإلسممبلمممٌممة ارتممبممطممت بممعممقممٌممدتممهممم بممنممص الممقممرآن الممكممرٌممم؛ 

ال  ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِ   ِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الهِذي َباَرْكَنا َحوْ ﴿ ٌْ ، ما ٌوجب تحمرٌمك ﴾هُ لَ ُسْبَحاَن الهِذي صَْسَرٰى بَِعْبِدِه لَ

جٌوش األمة اإلسبلمٌة لتحرٌر فلسطٌن كاملة من براثن االحتبلل الٌهودي واقتبلع النفوذ الؽربمً ممن فملمسمطمٌمن 

 39...التتمة صفحة   وكافة ببلد اإلسبلم.
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 المكتب اإلعالمً

 ودٌة السودان

 بٌان صحفً 

  د صهال  ود سهال  بقتلة المسلمٌن فً صرض السودان

  

فً ظل تكالب الكفار المستعمرٌن على المسلمٌن فً عقر دار اإلسبلم الشام األبٌة، بقٌادة أمرٌكا الداعم  

الربٌس لنظام الطاؼٌة )نٌرون الشام( األسد، توافقها روسٌا عبر دعمها العسكري المباشر لؤلسد وشبٌحته، 

م، سالت فٌها الدماء الزكٌة //40ٌقتلون األطفال والنساء والشٌوخ، بل طال عدوانهم الشجر والحجر منذ العام 

ٌُقصُؾ بها أهلنا المرابطون فً الشام؛ عقر  الطاهرة ألمتنا العزٌزة بالشام... وفً ظل البرامٌل المتفجرة التً 

ٌُحّرك لنصرة المسلمٌن وال صاروخاً  دار اإلسبلم، ٌقؾ حكام المسلمٌن صماً بكماً عمٌاً ال ٌبصرون!، فبل جٌشاً 

 ٌُطلق وال دبابة تهّز األرض هزاً...

ألؾ منهم، وهجرت بوحشٌة قرابة  400ألؾ مسلم، وأصابت أكثر من  00/روسٌا التً قتلت أكثر من  

م، قتلت األطفال وبّشعت بالنساء... ترتكب جرابم 7721/776/ألؾ من مسلمً الشٌشان فً حرب  300الـ

ٌشٌب لهولها الولدان! رؼم كل ذلك ٌسارع حكام السودان بالترحٌب الشدٌد بزٌارة وزٌر خارجٌة روسٌا، وٌتم 

الحدٌث عن التعاون بٌن البلدٌن ظناً من حكام السودان أن روسٌا ستؤتً لهم بالخٌر. والحقٌقة المإكدة هً الطمع 

 من قبل روسٌا كؽٌرها من ببلد الكفر فً نهب ثروات السودان.

  ننا فً حزب التحرٌر / ودٌة السودان، نحذر النظا  قابلٌن: 

إن استقبالكم لزعماء اإلرهاب فً العالم، هو خذالن آخر للمسلمٌن، وتقوٌة للكفار المستعمرٌن وتمكٌنهم  • 

 من مقدرات األمة وثرواتها.

إن روسٌا دولة عدوة محاربٌة فعبلً لئلسبلم والمسلمٌن، وال ٌجوز شرعاً إقامة أٌة عبلقات معها، ال  • 

ٌِن َوصَْخَرُجوُكْ  ِمْن ﴿دبلوماسٌة وال اقتصادٌة وال ؼٌرها، ٌقول سبحانه8  ُ َعِن الهِذٌَن َقاَتلُوُكْ  فًِ الدِّ ْنَهاُكُ  هللاه ٌَ َما   ِنه

الُِمونَ  َتَولهُهْ  َف ُولَبَِك ُهُ  الظه ٌَ اِرُكْ  َوَظاَهُروا َعلَى  ِْخَراِجُكْ  صَْن َتَولهْوُهْ  َوَمْن  ٌَ  [.7]سورة الممتحنة8  ﴾ِد

إن روسٌا دولة طامعة فً ثروات المسلمٌن، وفً سبٌل نهب الثروات تقتل وتدمر وترتكب أفظع  • 

الجرابم واإلبادات ضد المسلمٌن، فها هً جرابم روسٌا من تتارستان مروراً بالشٌشان انتهاًء بالشام ماثلٌة 

 للعٌان، فبل أقل من مقاطعتها ورفض استقبال مبعوثٌها انتصاراً لئلسبلم والمسلمٌن.

 وختاما8ً فبل أهبلً وال سهبلً بقتلة المسلمٌن فً أرض السودان... 

ٌُستقبل الطغاِة فً َغدِ             د مرحبا  بغٍد، ود صهال  بِه( )   ن كاَن 

ولروسٌا اإلرهابٌة نقول8 إننا نحذركم من التوؼل فً جرابمكم تجاه أمتنا اإلسبلمٌة العظٌمة، فإن سجل  

حسابكم األسود قد استفحل وثقل مٌزانه، وإن دولة الخـبلفة الراشدة على منهاج النبوة، وخلٌفة المسلمٌن الهمام 

ْنَقلُِبونَ ﴿بسٌٍؾ قاصٍم؛ سٌقتُص منكم أٌما اقتصاص، وقد أُعذر من أَنذر!.  ٌَ ْعلَُ  الهِذٌَن َظلَُموا صَيه ُمْنَقلٍَب  ٌَ  ﴾َوَس
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 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 بٌان صحفً

 التحالف الشٌطانً بٌن قادة المقاومة والممانعة وبٌن صمرٌكا الشٌطان األكبر

  

صرح بشار األسد فً ممقمابملمة أجمرتمهما ممعمه المممجملمة المفمرنسمٌمة "بماري مماتمش" والمتمً نشمرت فمً   

م مقتطفات منها، قاببل "ال ٌمكن القضاء على اإلرهاب من الجو، وال ٌمكن تحقٌق نتابج علمى 40/21/4101

ٌّة ملّمة بتفاصٌل جؽرافٌة المناطق وتتحّرك معها بنمفمس الموقمت". وأضماؾ  األرض إن لم تكن هناك قّوات بر

"أرٌد أن أإكد شٌباً هاماً وهو أن بقابً ربٌساً لٌس هدفاً بالنسبة لً ال قبل األزمة وال خبللها وال بعدهما. لمكمن 

 نحن كسورٌٌن لن نقبل أن تكون سورٌا دولة دمٌة للؽرب".

إن هذا المجرم الذي قتل من أهل سورٌا أكثر من مبتً ألؾ شهٌد، وهجر المبلٌٌن منهم ولم ٌدع سبلحا  

إال واستعمله فً إبادة الشعب لكسر إرادته وثنٌه عن إكمال ثورته لئلطاحة به وبنظامه، الذي تتستر واشنمطمن 

على إجرامه وتدعمه كما تسترت من قبل ودعمت إجرام أبٌه فً حماة وسواها من المناطق السورٌة، بل وفً 

لبنان أٌضا... بشار ذاك الذي لم ٌكترث العتداءات كٌان ٌهود المتكررة على سورٌا، فلم ٌحرك ساكنا لردعهم 

وزجرهم، بل ظل على عهد أبٌه الحارس الوفً على أمن كٌانهم، ثم ٌؤتً بعد هذا كله وٌصرح بؤنه ال ٌمممانمع 

فً شن أمرٌكا وحلفها لمبات الؽارات فً شمال وشرق ووسط سورٌا... ثم ٌزعمم أنمه حمرٌمص عملمى المبمبلد 

والعباد فٌدعو أوباما عبلنٌة إلى التحالؾ مع نظامه المجرم للقضاء على اإلرهابٌٌن الثابرٌن علٌه، بمحمجمة أن 

الضربات الجوٌة التً تشنها أمرٌكا ؼٌر كافٌة إلنجاز المهمة التً تفرض مواكبة القوات المبمرٌمة لمعمصمابمات 

 األسد ومرتزقته للضربات الجوٌة!!.

 ثم ٌقول أنه لن ٌقبل أن تصبح سورٌا أداة بٌد الؽرب!!. 

فهل آن األوان لقادة حزب إٌران فً لبنان الذٌن طالما زعموا أن األسد هو بطل الممانعة والمقاوممة أن  

ٌخرجوا رإوسهم من رمال النعامة لٌروا الحقٌقة وٌسمعوها؟ أم أن سادتهم فً إٌران صاحبة شعار الشمٌمطمان 

 األكبر أفتوهم بؤن مواالة الشٌطان األكبر واجبة لضرورة التصدي للخطر التكفٌري المزعوم؟؟

فماذا ترك قادة إٌران من حجج وذرابع بعد أن افتضحت مشاركتهم فً جرابم االحتبلل األممرٌمكمً فمً  

 أفؽانستان والعراق واآلن فً سورٌا؟ أم أنهم حرٌصون على تقدٌم المزٌد من الخدمات ألمرٌكا؟!

لطالما كشؾ حزب التحرٌر عن عمالة النظام األسدي ألمرٌكا فً عهد الهالك حافظ وعهد ابنه من بعده  

بشار، والحمد هلل أن األحداث األخٌرة كشفت لكل ذي بصٌرة حقٌقة هذه العمالة، كممما كشمفمت حمقمٌمقمة إجمرام 

النظام اإلٌرانً ومسارعته لتمكٌن أمرٌكا من تنفٌذ مخططاتها فً استعمار األمة واستعمبمادهما عمبمر األنمظمممة 

 المجرمة...

لقد عرٌتم ببطولتكم خٌانات الحكام واألنظمة كما كشفتم عن التحالؾ الشٌطمانمً لك  هللا ٌا صبطال الشا ؛  

  بٌن مدعً المقاومة والممانعة وبٌن رأس األفعى االستعمارٌة....
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 المكتب اإلعالمً

 ودٌة بنغالدش

 بٌان صحفً

 مر نصف عقد ول  تتعل  حكومة حسٌنة

 صن ادعتقال وادلطهاد والرصاص لد شباب حزب التحرٌر لن ٌثنٌه  عن حمل الدعوة 

  )مترجم(

  

م، ألمقمً المقمبمض عملمى أحمد عشمر عضموا 40/2فً ٌوم الجمعة، الخامس من كانون األول1 دٌسمبر  

صمفمر  1/وناشطا من حزب التحرٌر فً دكا وشٌتاؼونػ، أثناء توزٌعهم لمنشور صادر عن الحزب بتمارٌمخ 

هـ. فماذا دهى حسٌنة وحكومتها؟ لقد مر نصؾ عقد من الزمن ولم تتعلم بعد أن االعتقال واالضطمهماد 214/

والرصاص... وؼٌرها من الوسابل، أدوات ال تنفع فً مواجهة حزب التحرٌر. فحكومة حسٌمنمة قمد اعمتمقملمت 

م وحمتمى 4007المبات من أعضاء الحزب والناشطٌن فً النصؾ األخٌر من العقد الماضً، منذ بداٌمة عمام 

اآلن، ولم تنجح تلك االعتقاالت فً وقؾ مسٌرة الحزب ومنعه من ممواصملمة طمرٌمقمه لملموصمول إلمى همدفمه، 

المتمثل فً إنهاض األمة من خبلل إقامة دولة اإلسبلم، الخبلفة الراشدة الثانٌة علمى ممنمهماج المنمبموة. بمل وقمد 

أصبح الحزب بفضلها أقوى، وضرب جذورا عمٌقة له داخل الببلد. ٌجب على حسٌنة وأتباعها المتموقمؾ عمن 

 هذه اإلجراءات الرخٌصة، التً قد تنجح مع اآلخرٌن ولكن لٌس مع حزب التحرٌر.

"صٌالهالا الالنالاس! ولفابدة الجمٌع نلخص النشرة التً أصدرها الحزب فً والٌة بنؽبلدش، وهً بعمنموان8  

صٌن اللباط الذٌن ٌمنعونك  لرب الرصاص...؟ فقد استخدمت الطاغٌة حسٌنة الحدٌد والنار إلجبارك  عاللالى 

طاعتها، والطرٌق الوحٌد لتحرٌر صنفسك  منها هو الطلب من اللباط المخلصٌن اإلطاحة بها وتسلٌ  السلطة 

 لحزب التحرٌر من صجل  قامة دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة":

. لقد لفظ الناس حكومة الشٌخة حسٌنة بسبب أعمالها الخٌانٌة ضمد مصمالمح المبمبلد، ولمنمهمبمهما أمموال / 

الناس، وفشلها فً رعاٌة شبونهم، وبسبب مناصبتها العداء هلل ورسوله والمإمنٌن، حتى أصبح عداإها لمؤلممة 

عقٌدتها السٌاسٌة التً تتبّناها، وعندما تسبب أذى حكومة حسٌنة بإنكار الناس علٌها، لجؤت إلى قمعهم بالحدٌمد 

 والنار؛ إلجبارهم على الخضوع لها.

. إن البدٌل الحقٌقً الوحٌد للشعب هو إقامة دولة الخبلفة الراشدة الثانٌة على ممنمهماج المنمبموة، والمتمً 4 

ستحكم برسالة الرحمة، وترعى شبون الناس، وستكون الخبلفة ولً أمر الناس الحقٌقً ولٌس عدوا لهمم ممثمل 

 طؽاة الٌوم.

. ٌجب على الناس رفض النظام الحاكم الكافر الحالً، ووقؾ المسرحٌة الهزلٌة التً تسمى انتخابمات 1 

دٌمقراطٌة "حرة ونزٌهة". فمن رحم هذه الدٌمقراطٌة الفاسدة ولِد أمثال الشٌخة حسٌنة فً الفضاء السمٌماسمً، 

وفً ظلها ال ٌصل إلى السلطة إال كل فاسد مثلها. وٌجب على الناس رفض جمٌع أشكال المتمدخمل فمً شمبمون 

الببلد، سواء من قبل الوالٌات المتحدة أم برٌطانٌا أم الهند أم ؼٌرها، ومقاومة أولبك المذٌمن ٌمدعمون لمتمطمبمٌمق 

 اإلمبلءات الخارجٌة لضمان إجراء انتخابات جدٌدة.
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. وتوجه الحزب للناس بالقول8 "طالبوا آباءكم أٌها اإلخوة وأبناءكم وأصمدقماءكمم وممن تمعمرفمون ممن 2 

الضباط بؤداء واجبهم بإزالة حسٌنة والنظام الحاكم. وادعوا الضباط المخلصٌن فً الجٌش ألداء واجبهمم تمجماه 

اإلسبلم والمسلمٌن باإلطاحة بالشٌخة حسٌنة، وادعوهم لٌصطفوا إلى جانبكم وأن ٌتخلوا عن حممماٌمة المنمظمام، 

فهذه هً الطرٌقة المضمونة لتؽٌٌر النظام. ولٌس بتولٌهم هم للسلطة، بل بتسلٌم السلطة للسٌاسٌٌن المخلمصمٌمن 

الذٌن عندهم البدٌل الحضاري القابم على أساس اإلسبلم، وٌرٌدون لبنؽبلدش أن تكون نقطة ارتكاز لملمخمبلفمة. 

ٌّنة من كٌفٌة حل مشاكل الناس بالقرآن والسنة، وبناء الدولة صناعٌما،  فهإالء السٌاسٌون المخلصون هم على ب

ومواجهة التحدٌات اإلقلٌمٌة والعالمٌة. إنهم شباب حزب التحرٌر وال أحمد سمواهمم، فمالمجمممع بمٌمن اإلخمبلص 

 والوعً العمٌق لٌس عند ؼٌرهم."

  

 وقد ختمت النشرة بالدعوة التالٌة إلى الضباط المخلصٌن فً الجٌش8 

 "صٌها اللباط المخلصون، ٌا صهل القوة والمنعة! 

إن عودة الخبلفة أمر محتوم، فهً مشٌبة هللا سبحانه وتعالى، وسٌكون ذلك قرٌبا بإذنه سبحانه، ولكمنمهما  

لن تنزل من السماء. لذا فإن السإال هو لٌس عن إمكانٌة عودة دولة الخبلفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة، 

بل السإال هو على ٌد من ستعود وٌكرمه هللا بها. فمن منكم ٌسعى لهذا الشرؾ؟ ومن ممنمكمم ٌمرٌمد أن ٌمكمون 

سبٌل عودة اإلسبلم إلى الحكم وتحرٌر الناس من هذا الطؽٌان؟ ومن منكم لدٌه الشجماعمة لمٌمكمون ممن أنصمار 

اإلسبلم والمسلمٌن؟ فنحن ندرك أن النظام ٌؤسركم تحت شعار "حماٌة الدستور"، وؼٌره من مثل هذا المهمراء، 

الذي ال ٌعنً إال المواالة لحسٌنة ونظامها. ولكن ماذا عن والبكم هلل سبحانه وتعالى ورسوله والمإمنٌن؟ مماذا 

عن دماء الناس؟ أال ٌوجد ضابط من بٌنكم ٌقول ال لمزٌد من توجٌه الرصاص إلمى صمدور المنماس ممن قمبمل 

، الطاؼٌة حسٌنة وأتباعها؟ أٌها الرجال! اسمعوا وأطٌعوا واستجٌبوا ألمر هللا سمبمحمانمه وتمعمالمى ورسمولمه 

ولنداء الناس لكم، حتى ٌتحقق وعد هللا على أٌدٌكم. فؤطٌحوا بالشٌخة حسٌنمة، وأعمطموا المنمصمرة إلمى حمزب 

التحرٌر إلقامة دولة الخبلفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة، حتى ٌكرمكم هللا وأهلٌكم فمً المدنمٌما واآلخمرة، 

 كما أكرم هللا سبحانه وتعالى األنصار رضً هللا عنهم وأرضاهم.".

 

 

 

 

 

  المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً ودٌة بنغالدش
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 المكتب اإلعالمً

 روسٌا

 بٌان صحفً

 التخوٌف من اإلسال  صصبو مولة بل مصدرا  للدخل صٌلا !

  )مترجم(

  

إن المكتب اإلعبلمً لحزب التحرٌر فً روسٌا ٌرى من الضروري التعلٌق على ما تم نشره فً  

بعض وسابل اإلعبلم الروسٌة التً حاولت ربط اسم الحزب بعصابة )جً تً اٌه( المتهمة بالقتل والسطو 

 المسلح على سابقً المركبات.

أشار بعض الكتاب إلى تورط أعضاء حزب التحرٌر فً  40/2ففً بداٌة كانون األول من عام  

تلك األعمال اإلجرامٌة. وسابقا كانت هناك بعض المحاوالت المماثلة وبالتحدٌد من قناة )الٌؾ نٌوز(، ولم 

ٌكن تقرٌرهم حٌنبذ ٌستحق االهتمام بسبب السخافة الواضحة لما تم نشره ولعدم جدٌة القناة نفسها. إال أننا 

فوجبنا عندما قامت وكالة أنباء )روسبالت( باإلشارة إلى أن بعض المصادر من قٌادات األمن قد زعمت 

من كانون األول بؤن واحداً من قادة عصابة )جً تً اٌه( هو أحد مناصري حزب التحرٌر. ولم  4فً 

 نكن نتوقع أن ٌقوم موقع )سوبٌسٌدنٌك( اإللكترونً بعد ٌوم واحد بإعادة نشر ذلك االفتراء.

وهنا نود أن نبٌن للرأي العام ولوسابل اإلعبلم أٌضا أنه ال ٌوجد أي عبلقة ألحد من أعضاء حزب  

التحرٌر بمثل تلك األمور نهابٌا. والمثٌر للدهشة أن وسابل إعبلم روسٌة عدة ومن ضمنها )سوبٌسٌدنٌك( 

قامت بالتشكٌك فً صحة خبر إلقاء القبض على أحد أعضاء عصابة )جً تً اٌه(، ومن ثم قاموا بتؽٌٌر 

موقفهم بسرعة. ونحن نتفق مع وسابل اإلعبلم فٌما استخلصته من نتابج بؤن كل الرواٌات عن تلك 

 العصابة هً رواٌات متناقضة وسخٌفة وال معنى من الخوض بتفاصٌلها.

ونود أن نشٌر كذلك إلى أن ما ٌتردد عن عبلقة حزب التحرٌر، الحزب السٌاسً اإلسبلمً، مع  

جماعة ٌختلؾ معها كلٌا فً طبٌعة العمل، هو فعل صحفٌٌن ؼٌر مهنٌٌن، وهم إما ٌتخٌلون حتى ٌخرجوا 

 بضجة إعبلمٌة جدٌدة، أو أنهم بدون تفكٌر ٌكررون نشر أكاذٌب األجهزة األمنٌة.

لقد ظهرت فً السابق مواقؾ تدل على عدم المهنٌة فً بعض المواقؾ المشابهة نذكر منها ما  

حصل مع بعض الموقوفٌن فً مدٌنة )نٌجنً نوفوجورد( من مواطنً آسٌا الوسطى. حٌث قامت األجهزة 

األمنٌة قبل عامٌن باعتقال بعض المهاجرٌن وبعدها ظهرت ادعاءات بؤن الذٌن اعتقلتهم أجهزة األمن هم 

ٌُعدون العتداء كبٌر فً أحد األماكن العامة فً المدٌنة. وقد تكلمنا  من أعضاء حزب التحرٌر وأنهم كانوا 

عن تلك االفتراءات فً بٌاننا )دحض وتفنٌد المعلومات المنشورة فً صحٌفة "موسكوفسكً 

والتً أكدها الحقا عضو اتحاد صحفًٌ  40/21/01/5كومسومولٌتس فً نٌجنً نوفؽورود"( بتارٌخ 

 روسٌا )فٌدادي أباسوؾ( الذي التقى بـ)إرهابًٌ( نٌنجً نوفوجورد شخصٌا.

قام موقع )فٌستً. اٌه زد( اإلخباري بنشر مقالة لفٌدادي أباسوؾ بعنوان  146//40/21ففً  
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)الخوؾ والمصالح(؛ حٌث أكد أحد الشخصٌات المعروفة أن ال عبلقة لهإالء المهاجرٌن ولو من بعٌد 

مهاجرٌن  1بحزب التحرٌر وال باالعتداءات. وفٌما ٌلً وصؾ لقابه معهم8 )قدمُت إلٌهم، حٌث كان ٌجلس 

ألؾ روبل ووعدنا بعمل وثابق  30/)عمال مهاجرٌن( حٌث ذكروا لً ما جرى8 "أحد أبناء بلدنا جمع منا 

أشهر ولم ٌجهز لنا الوثابق ولم ٌرجع لنا المال، عندها قلنا له أننا سنسجل شكوى  1إقامة دابمة لنا، مضت 

فً قسم الشرطة، فً تلك اللٌلة اقتحم مسكننا رجال ملثمون وأوقفونا باتجاه الحابط وقاموا بتفتٌش الشقة فلم 

ٌجدوا شٌبا مثٌرا للشك، عندها أعطونً بٌدي قنبلة ٌدوٌة وقاموا بتصوٌري، وآخرون قاموا بإخراج بعض 

الكتب من أحد الجوارٌر وقال8 أنتم متطرفون، وأخذونا إلى قسم الشرطة. تم توقٌفنا لمدة ٌومٌن والٌوم 

 أطلقوا سراحنا. نحن عمال نعمل لنحصل على رؼٌؾ الخبز، فماذا ٌرٌدون منا بالضبط؟"(.

بالتؤكٌد لن ٌتم إطبلق سراح إرهابٌٌن حقٌقٌٌن تم العثور بحوزتهم على قنبلة ٌدوٌة، وكما تدعً  

األجهزة األمنٌة بؤن المتورطٌن كادوا أن ٌفجروا كل مدٌنة )نٌجنً نوفوجورد(!! إن هذه الكلمات مقنعة 

 أكثر من الكذب الذي تذكره التقارٌر اإلعبلمٌة لؤلجهزة األمنٌة.

إننا نذّكر الصحفٌٌن أن ٌحافظوا على أخبلقهم المهنٌة وأن ال ٌهبطوا إلى مستوى "الصحافة  

الصفراء" بنشرهم أخباراً كاذبة واستؽبللهم لمشاعر الخوؾ من اإلسبلم المنتشر فً المجتمع لمصالح 

شخصٌة ال قٌمة لها. وفً الختام نعود لمقالة )أباسوؾ( ونقتبس بعض كلماته8 "إرهاب الناس باإلسبلم 

اآلن أصبح موضة ومصدرا للدخل. إلثارة المشاعر المتعلقة بالخوؾ من اإلسبلم ٌدفعون المال وهذا لٌس 

فقط فً روسٌا. ففً الببلد أزمة اقتصادٌة، وأعداد الناس ؼٌر الراضٌن تتزاٌد، فعلٌنا أن نقوم بتسلٌتهم!! 

 حتى لو زاد عامل مهاجر أو نقص عامل. ألٌس كذلك؟!".

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر

  فً روسٌا
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 بٌان صحفً

 الجنرال رحٌل ٌؤكد على ادّدعاا الزابف ب ن حملة الودٌات المتحدة الصلٌبٌة هً حربنا 

 حرب الودٌات المتحدة لن تكون صبدا حربنا 

  )مترجم(

بعد وصول الجنرال رحٌل شرٌؾ، فً الرابع من كانون األول1 دٌسمبر إلى باكستان، عابدا ممن جمولمة  

طوٌلة للوالٌات المتحدة، قال بؤن الحملة الصلٌبٌة األمرٌكٌة هً حربنا، وجاء ذلك خبلل كلممتمه فمً ممعمرض 

نظمته وزارة الدفاع فً كراتشً، وقال بؤن8 "عدو باكستان الحالً ٌعٌش بٌننا، وٌبدو مثلنا". وقوله هذا ٌمإكمد 

على شًء واحد، وهو عداء نظام رحٌل1 نواز للمسلمٌن من أبناء القبابل، الذٌن ٌقاتلمون فمً أفمؽمانسمتمان ضمد 

 قوات االحتبلل األمرٌكً.

حزب التحرٌر ٌسؤل نظام رحٌل1 نواز أنه إن كان القتال ضد قوات االحتبلل السوفٌتً فمً أفمؽمانسمتمان  

جهادا، فكٌؾ ٌكون القتال ضد االحتبلل األمرٌكً إرهابا؟! ولماذا تم تكرٌم المجاهدٌن الذٌن قاتلوا ضد القوات 

السوفٌتٌة، بٌنما ٌطلق على الذٌن ٌقاتلون القوات األمرٌكٌة اآلن "إرهاب"؟ وإذا كانت مساعدة مسلمً القمبمابمل 

للذٌن قاتلوا القوات السوفٌتٌة واجباً شرعٌاً، فكٌؾ ٌكون قمع المسلمٌن لمسلمً القبابل الذٌن ٌمقماتملمون المقموات 

األمرٌكٌة شرعٌا؟ هذه هً األسبلة التً فشل نظام مشرؾ1 عزٌز، ونظام كٌان1ً زرداري من قبل فً اإلجابة 

علٌها، واآلن لٌس لدى نظام رحٌل1 نواز أٌة إجابة مقنعة كذلك. وفً الحقٌقة، فإن الخمونمة المٌموم فمً المقمٌمادة 

السٌاسٌة والعسكرٌة لباكستان لٌست لدٌهم القدرة على إعطاء أي جواب عقلً أو شمرعمً لملمشمعمب والمقموات 

المسلحة الباكستانٌة، ولو على سبب مشاركتهم فً الحملة الصلٌبٌة األمرٌكٌة، ووصفهمم لمهمذه المحمرب بمؤنمهما 

حربنا. حزب التحرٌر ٌإكد على أن هذه الحرب لم تكن ٌوما حربنا ولن تكون كذلك، بل هً حمرب صملمٌمبمٌمة 

 تقودها الوالٌات المتحدة، والمشاركة فٌها حرام ٌستوجب ؼضب هللا سبحانه وتعالى وعذابه ٌوم القٌامة.

ٌُسمح لوكاالت المخابرات األمرٌكٌة وشبكة رٌموند دٌفمٌمس بمالمبمقماء   إن الواعٌن من األمة ٌعلمون لماذا 

ٌُوّفر األمن لها، وٌعون أن هإالء األعداء ٌخططون لهجمات ضد الشعمب والمقموات المممسملمحمة،  فً باكستان و

وٌشرفون على تنفٌذ العملٌات التفجٌرٌة، والتصفٌات الجسدٌة، لٌلقوا باللوم بعدها على مسملمممً المقمبمابمل؛ ممن 

أجل حث القوات المسلحة الباكستانٌة على القتال ضدهم، فٌتم حرقمهمم كموقمود فمً حمرب الموالٌمات المممتمحمدة 

 الصلٌبٌة.

إن السبلم لن ٌتحقق أبدا فً باكستان وأفؽانستان إال بطرد الوالٌات المتحدة منمهما، والمقموات المممسملمحمة  

الباكستانٌة ووكاالت استخباراتها قادرة على القٌام بذلك، وأكثر من ذلك بمساعدة مسلمً القبابمل، تمممامما كممما 

تعاونوا من قبل على طرد االتحاد السوفٌتً من أفؽانستان كقوة موحدة واحدة. ولكن من أجمل تمقموٌمض قمدرة 

القوات المسلحة الباكستانٌة، فإنهم ٌزجون بها للقتال ضد مسلمً القبابل بدل أن تتوحد معهم، من أجل ضمممان 

 بقاء الوالٌات المتحدة فً المنطقة.

 لقد دأب حزب التحرٌر على تحذٌر الشعب والقوات المسلحة الباكستانٌة  

  PR14073                       رق  اإلصدار:   2014/12/07هـ                       1436من صفر  15 

 المكتب اإلعالمً

 ودٌة باكستان

 39...التتمة صفحة 
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   185رق  اإلصدار: ح.ت.ي              2014/12/08 هـ         1436من صفر  16 

 المكتب اإلعالمً

 ودٌة الٌمن

 بٌان صحفً 

  صمرٌكا تنتهك الٌمن وتقتل صهله غٌر آبهة بصراخه 

  

تستمر أمرٌكا بسٌاسة القتل ألهل الٌمن تحت حجة مكافحة اإلرهاب ممع أنمهما فمً المحمقمٌمقمة همً دولمة  

ٌّرها أطماع المستعمرٌن وحقد الصلٌبٌٌن ممن  اإلرهاب وهً صانعه، فالسٌاسة األمرٌكٌة المتؽطرسة والتً تس

أولبك الرأسمالٌٌن الذٌن ٌدٌرون البٌت األبٌض ٌجعل أمرٌكا التً تدعً األخبلق ببل أخبلق؛ إذ تجٌز لمنمفمسمهما 

مخالفة قوانٌنها والقوانٌن المحلٌة والدولٌة مقدمة مصالحها وأطماعها ورؼبتمهما فمً االنمتمقمام ممن المممسملمممٌمن 

وامتصاص ثرواتهم، فمنذ تفردت أمرٌكا بالموقؾ الدولً واتخذت شعار "من لٌس معنا فهو ضمدنما"، إذا بمهما 

تعٌث فً األرض الفساد وتنشر الفوضى فً الببلد تحت مسمى الفوضى الخبلقة والشرق األوسط الجدٌد، تقتل 

وتعربد وتستبٌح ببارجاتها وطابراتها ببلد المسلمٌن بل وتنزل قواتها على األرض كؤنها فمً إحمدى والٌماتمهما 

لتجعل من حٌاة األمرٌكً أولى وأهم من حٌاة أهل الٌمن وسٌادتها المهدورة. تلك هً حقمٌمقمة حمقموق اإلنسمان 

والحرٌة وسٌادة الشعوب واحترام القانون التً تتشدق بها أمرٌكا االستعمارٌة لمتمجمسمد المدولمة المممدنمٌمة عملمى 

الحقٌقة، لقد قتلت أمرٌكا اآلالؾ من أهل الٌمن بالشبهة وخارج قانونها أو قانون الببلد ألنها هً ممن صمنمعمت 

القانون واستعبدت حكومة وقادة جٌش الٌمن لٌصبحوا خدما لها فً إطمار مما ٌسمممى المحمرب عملمى اإلرهماب 

وآخرها تلك العملٌة التً تناقلتها وسابل اإلعبلم المحلٌة والعالمٌة وباركتها اإلدارة األمرٌكٌة حٌث قماممت بمهما 

قوات المارٌنز األمرٌكٌة بمعونة قوات ٌمنٌة لٌتم إنزال هذه المقموات فمً قمرٌمة بموادي عمبمدان بشمبموة إحمدى 

محافظات الٌمن بحجة تحرٌر صحفً أمرٌكً وآخر أفرٌقً اختطفا من قبل ما ٌسمى بتنظٌم القاعدة، وصاحب 

ذلك اإلنزال ضرٌب بالطابرات واقتحام للبٌوت وتروٌع لآلمنٌن وقتل لؤلبرٌاء ثم كانت النتٌجة الُمّرة التً جنتها 

أمرٌكا وهً مقتل الرهٌنتٌن وبعض األفراد المحسوب عدد منهم علمى المتمنمظمٌمم كمل ذلمك بسمبمب المعمنمجمهمٌمة 

 األمرٌكٌة التً ال تقبل المساومة مع من تسمٌهم باإلرهابٌٌن حسب زعمها.

إنه ال ٌجوز أن نجعل للكفار وعلى رأسهم أمرٌكا علٌنا سبٌبل تمحمت أي صٌها المسلمون، ٌا صهل الٌمن!  

حجة كانت، بل ٌجب علٌنا قلع نفوذ الكافر المستعمر وأدواته من الحكام والسٌاسٌٌن العمبلء، وإننا إذ ندٌن هذه 

التدخبلت السافرة المتحدٌة والمتجاوزة ألهل الٌمن وعقٌدتهم فإننا كذلك ندٌن اختطاؾ األبرٌاء أو قتلهم بمؽمٌمر 

حق عبلوة على أن هذه األعمال تسٌا إلى اإلسمبلم وتضمر بمالمبمبلد والمعمبماد، ونمحمّممل السمٌماسمة األممرٌمكمٌمة 

المتؽطرسة كل ردات األفعال التً ٌنتهجها أهل الٌمن ضمد همذه السمٌماسمة المرعمنماء سمواء أكمانموا فمً إطمار 

التنظٌمات أم األفراد، كما ونناشد أهل الٌمن وهذه التنظٌمات بالعمل الواعً والتؽمٌمٌمر الصمحمٌمح سمٌمرا عملمى 

طرٌقة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم لنٌل التحرٌر الحقٌقً الذي ٌقتلع نفوذ الكافر فكرٌا وسٌاسٌا واقتصادٌما 

وعسكرٌا بحٌث تصبح القضٌة قضٌة أهل الٌمن وشعوب األمة كلها. إن العمل المفمكمري السمٌماسمً فمً األممة 

ٌعمل بالكفر ودوله ما ال تصنعه قوة السبلح ولنا فً رسول هللا أسوة حسنة، حٌث أقام دولته بطرٌقمة شمرعمٌمة 

من خبللها حمل اإلسبلم حمبل فكرٌا سٌاسٌا فقد أسس الكتلة وصهرها بالدعوة ثمم صمدع بمؤممر هللا مصمارعما 

األفكار واألحكام الباطلة المتؤصلة فً المجتمع الحجة بالحجة، مكافحاً الحكام والسٌاسٌٌن، فاضحا سوء أفعالهم 
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ومتبنٌا لقضاٌا األمة، ساعٌا فً طلب النصرة من أهل القوة ال ٌٌؤس وإن رّده الكثٌر منهم، صابرا محتسبا مما 

لحق به وأصحابه من األذى حتى أذن هللا بنصره، ومكن لعباده فؤقٌمت دولة اإلسبلم، ولم تكن أحكام القتال قمد 

أصحابه من القتال أكثر من مرة لتكون لمن خلفه من أمته طرٌقة وعمبمرة فمً  نزلت بعد بل منع رسول هللا 

 استعادة سلطانهم وإقامة خبلفتهم الراشدة على منهاج النبوة.

لقد ٌبس بعض المسلمٌن وبعض حركاتهم من طول الطرٌق واستهوتهم األعمال المممادٌمة وقموة السمبلح  

لتحقٌق ما ٌصبون إلٌه من تؽٌٌر فً ببلدهم، ولو أدركوا سبب ضعؾ خبلفتهم وانحبللها مع قوتها العمسمكمرٌمة 

آنذاك؛ الدولة العثمانٌة، لعرفوا أن العمل الفكري السٌاسً الملمتمزم بماإلسمبلم لمه األولموٌمة وال تضماهمٌمه قموة 

 السبلح، وإن كان واجبا العمل لتحصٌل أسباب القوة ضمن الطرٌقة الشرعٌة.

إنه لمن المعٌب أن ٌصمت العلماء وتبرر األحزاب والحركات لما تقوم به أمرٌكا ممن جمرابمم فمً حمق  

الٌمن وأهله، بل والمخزي أن ٌهرع البعض من هإالء لٌبدي استعداده بالتعاون معها فً حربها على اإلرهاب 

بدعوى تقاطع المصالح والمعلوم أن أمرٌكا تحقق مصالحها عن طرٌق أمثالهم األؼبٌاء سٌاسٌا ثم ترممً بمهمم 

وتحاربهم، وما أفؽانستان عنا ببعٌد، لقد صرخ أهل الٌمن فً وجه أمرٌكا وعبروا عن سخطهم ضمد أفمعمالمهما 

وزاد الصراخ لكن أمرٌكا ال تعبؤ بصراخهم ألنه صراخ دون تلبس بالعمل الجاد المجد للتؽٌٌر، بل هو صراخ 

دون مشروع، وحماس دون وعً، وفكرة ببل طرٌقة كحركة المذبوح تنتهً بالٌؤس واالستسبلم، فإلمى المعمممل 

للتؽٌٌر الحقٌقً مع حزب التحرٌر إلقامة الخبلفة الراشدة على منهاج النبوة ندعوكم ٌا أهلنا فً الٌمن، بها ننال 

 العزة ونسود العالم لنحمل رسالة هدى ونور ٌسعد من استجاب لها بإذن هللا فً الدنٌا واآلخرة.

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً ودٌة الٌمن
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

وكالة خبر لألنباا: حزب التحرٌر ٌطالب جماعة الحوثٌٌن باإلفراج عن اثنٌن من صعلابه 

 )بٌان( 

 

 

 

 

2014/11/24   

  

وصل إلى مقر وكالة "خبر " لؤلنباء، المسبول اإلعبلمً لحزب التحرٌر فً الٌمن عبد الممإممن  

الزٌلعً، وعضو المكتب اإلعبلمً عبد هللا القاضً، حاملٌن بٌاناً صادراً عن الحزب ٌمتمهمم مسملمحمً 

 من عناصر الحزب فً محافظة عمران فً وقت سابق. 4جماعة "أنصار هللا" الحوثٌٌن باختطاؾ 

وقال البٌان، الذي تلقته "خبر" لؤلنباء8 إن جماعة الحموثمً أقمدممت، األسمبموع الممماضمً، عملمى   

اعتقال شابٌن من شباب حزب التحرٌر فً محافظة عمران، على إثر توزٌع الحمزب لمبمٌمان صمحمفمً 

تحت عنوان )حكومة ٌباركها الؽرب فً ظاهرها الشراكة وفً باطنهما الصمراع لمن تمحمقمق ممطمالمب 

 الشعب(.

وأضاؾ8 تم اعتقال الشابٌن من منزلٌهما وإٌداعهما السجن ومنع زٌارتهممما، وٌمتملمكمؤ المقمابمممون   

على اعتقالهما عن إطبلق سراحهما بحجة عمٌاء أن "هناك أواممر عملمٌما ممن قمادتمهمم بمعمدم اإلفمراج 

 عنهما".

ونفى البٌان ما وصفها "االدعاءات والتهم التً لفقها مسلحو جماعة "أنصمار هللا" المحموثمٌمٌمن"،   

 مإكداً عدم صلة الشابٌن المعتقلٌن بالتهم التً نسبت لهما بزرع المتفجرات.

وناشد البٌان8 "لمن عنده إٌمان وحكمة فً جماعة "الحوثٌٌن" إلى المنمظمر فمً ممواقمؾ المحمزب   

المخلصة المشرفة التً وقفها مع األمة ومع حركاتها وجماعاتها حمٌمنممما تمعمرضمت لملمظملمم ممن قمبمل 

األنظمة الجابرة، وقد أصدرنا بٌانات وكتٌبات فً تحرٌم االقتتال بٌن المسلمٌن وعملنا إلٌقاؾ ذلك بما 

استطعنا ومنها الحروب الظالمة التً طالتهم فً صعدة وؼٌرها، حٌث بٌنا الحلول والمعالجمات لمممثمل 

هذه النزاعات، ولٌس ذكرنا لهذه المواقؾ توسبلً واستعطافاً، بل لٌعرؾ المخلصون فً هذه المجممماعمة 

والمؽرر بهم أننا عند الحق واّقفون ولٌس فً حساباتنا نعرة الطابفٌة والمذهبٌة العفنمة عملمى حمد قمول 

 البٌان.

وطالب حزب التحرٌر باإلفراج عن الشابٌن ـ من شباب حزب التحرٌر ـ وهمما8 ٌمحمٌمى حسمٌمن   

عاماً، اللذٌن تم اعتقالهما من منزلٌهما منمتمصمؾ الشمهمر  41عاماً، وصالح جبران الظلٌمً  20دخله 

 حسب البٌان. -الحالً، دونما ذنب 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 صل  الوحدة فً عصر ادتصادت 

  

مع تقدم العمران وتمّدن البشر وانكماش األسرة، التً اختزلها الكثٌرون فً الخلٌة المصؽرة لؤلب واألم  

واألوالد وزٌارات متباعدة للجد والجدة، ٌتكرر على مسامعنا شكوى الناس من االنشؽال ومن الوحدة والعزلمة 

فً آن واحد. الكل مشؽول وٌشعر بالضجر والملل وكّم من المشاعر المتناقضة. وتمتمكمرر همذه الشمكموى ممن 

الصؽار والكبار وكؤن هناك خلبلً فً توظٌؾ التكنولوجٌا الحدٌثة التً أصبحت فً متناول شرٌحة كبمٌمرة ممن 

 الناس لتخفٌؾ مشكبلت المجتمعات الرأسمالٌة وتؽٌٌر نمط العٌش فً هذه المجتمعات.

ساعات طوٌلة ٌقضٌها طفل هذا العصر ومنذ نعومة أظفاره مع التلفاز وأجهمزة المتمصمفمح ممن آٌمبمادات  

وهواتؾ ذكٌة وأجهزة حدٌثة لؤلطفال، ٌقلب صفحاتها وٌتٌه فً عالمها البعٌد بٌنما ٌمنمعمزل أهملمه عمنمه أٌضما 

بؤجهزة تصفح وعوالم أخرى.. ٌتواجد األهل فً نفس المكان وٌعّم الصمت أركان البٌت! هكذا ٌنشؤ الطفل فمً 

عزلة وفقدان للتواصل مع األهل والمحٌط وٌسمٌه البعض مجازا جٌل التكنولوجٌا بدال من تسمٌته جٌمبل فماقمدا 

للتواصل. وتمر أجمل سنوات العمر فً عالم افتراضً ٌختزل المشاعر البشرٌة فً بطماقمات وصمور جماممدة 

ورسوم كرتون ترفٌهٌة تعبر عن مشاعر مختلفة! أجهزة تختصر المسافات وتختصر العبلقات فً آن واحمد.. 

 إنه عالم متناقض ٌصل الناس ببعض وٌبعدهم عن التواصل البشري!

لقد تسببت الحضارات الصناعٌة فً ؼربة نفس وألم ٌعانً منهما اإلنسان المؽمربمً، ومما نشمهمده المٌموم  

لٌست العزلة التً تإدي للتؤمل والتدبر والصفاء بل عزلة صماخمبمة مملمٌمبمة بماألحمداث والضموضماء ال تمتمرك 

لصاحبها مجاال ألن ٌختلً بنفسه وٌتؤمل أو أن ٌتواصل مع الناس. إنها عزلة مفروضة على اإلنسان المتمممدن 

فً العصر الحدٌث تؤسره فً قوالب معٌنة وتوحً له باالستقبللٌة بٌنما هو فرد من قطٌمع اسمتمهمبلكمً ممخمدر 

بإبر التكنولوجٌا الحدٌثة. فتراه ٌلهث وراء كسب العٌش والتنافس والحصول على أكبر قدر من المربمح وكمؤنمه 

ٌهرب باستمرار من أزمة روحٌة واجتماعٌة خانقة. تحولت هذه العزلة فً الؽرب لوباء وتكمررت تمحمذٌمرات 

المتخصصٌن من أثرها على المسنٌن والشباب واألمهات البلتً وضعن حدٌثا. وقد المس الكاتب المبمرٌمطمانمً 

جورج مونبٌوت وتراً حساساً حٌنما نشر مقاله الشهٌر "عصر الوحدة ٌقتلنا" فً منتصؾ شهر أكتوبر1تشرٌمن 

األول وُنشر فً الجاردٌان قبل أن ٌنتشر بشكل واسع لٌمدق أجمراس المخمطمر وٌمنموه عمن انمهمٌمار اجمتممماعمً 

للمجتمعات الرأسمالٌة. أشار الكاتب ألثر هذه الوحدة خصوصاً على كبار السن والمتمً بملمؽمت حمد المخمطمورة 

القصوى وصارت محض اهتمام الباحثٌن. ففً دراسة لمإسسة "العصر المستقل" أكدت أن "العمزلمة المقماسمٌمة 

ملٌون امرأة فوق الخمممسمٌمن." انمتمشمرت المدراسمات المتمً  /./ألؾ رجل و 500فً إنجلترا قد أصابت حٌاة 

سٌجارة فً الٌوم أو السممنمة المممفمرطمة أو ضمؽمط المدم  3/تقارن مخاطر العزلة على صحة اإلنسان بتدخٌن 

المرتفع أو االكتباب واإلدمان أو حوادث الطرق أو ؼٌرها من المخاطر التً ال تقل عن المموت المبمطمًء فمً 

 عزلة عن العالم.

تحّول حلم اإلنسان العصامً الطموح الذي ٌحتفل بفردٌته ونجاحاته وٌفتخر بنمط الحٌاة التمً اخمتمارهما  

لنفسه فً المجتمع إلى كابوس ٌنهش فً الروح قبل الجسد وقد جّسد مونبٌوت هذا حٌنما قال "ال ٌوجد اآلن ما 

ٌمكن أن ٌسمى مجتمعاً، فقط البطولة الفردٌة. ما ٌهم هو الفوز، وأي شًء آخر هو مجرد أضرار جانبٌة ؼٌر 

 ترجمة محمود حسنً(. -مرؼوب فٌها." )من مقال مونبٌوت 

أصبح اإلنسان الؽربً المتمدن ٌنظر بحسرة لعٌش الفقراء من أهل القرى والصحماري وٌمحملمم بمممسماء  
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هادئ تحت ضوء القمر وفانوس صؽٌر ٌجمع األسرة فً دؾء وٌسد الفراغ الذي صنعته مجتمعات ٌلهث فٌها 

المرء لٌل نهار وٌصارع فً كافة األصعدة من أجل التفوق والنجاح العملً بٌنما الفشل االجتماعمً ٌمحماصمره 

من جمٌع الجهات. انتشرت الرحبلت إلى القرى الصؽٌرة وسارعت الوكاالت السٌاحٌة إلى تمرؼمٌمب الشمبماب 

األثرٌاء فً القرى النابٌة فً محاولة للتخلص من أعباء الحٌاة فً كبرى المدن. هذه حال من استؽنى بمالمممادة 

واآللة عن دؾء التواصل الطبٌعً وأهمٌة األدوار الطبٌعٌة فً المجمتمممع.. نمجمده ٌمتمؤممل فمً ممخملموقمات هللا 

فٌحسدها على هذه النعمة. تنظر األم للطٌور وهً تؽرد فً فخر عندما تعتنمً بمعمّشمهما وتمحمتمضمن صمؽمارهما 

وتطعمهم فً عناٌة بٌنما أطفال الحٌاة المدنٌة ٌتنقلون بٌن حضن التلفاز والتابلِت والمهمواتمؾ المذكمٌمة.. ٌسمافمر 

المرء بعٌدا لٌبحث عن الخلل فً عبلقات اجتماعٌة قضت علٌها النزعة الفردٌة والنفعٌة بٌنما األجوبمة قمرٌمبمة 

منه.. احتار اإلنسان الؽربً البسٌط فً أمره وهو ٌتؤمل حٌاة كل متصالح مع الفطرة وبدا األمر كمخمٌماٍر قماٍس 

بٌن الرفاهٌة والمدنٌة من جهة وحٌاة اجتماعٌة متوازنة من جهة أخرى. فحصر نفسه فمً إطمار افمتمراضمً.. 

وكؤن ناطحات السحاب والمصانع الكبرى ال تقوم إال على أنمقماض األسمرة.. وكمؤن المممدنمٌمة عمدوة المتمرابمط 

األسري والبشري.. وكؤن المرأة ال تنجح إال إذا كانت أما فاشلة متنكرة لؤلمومة التً وهبها هللا لمهما وكمرممهما 

 بها.

لقد أسست الرأسمالٌة لمفهوم الفردٌة وقّوت فً اإلنسان النظرة الذاتٌة األحادٌة التً تحصر المعمالمم فمً  

رؼباته وطموحه البلمحدود وجعلت هذه النظرة مقٌاساً للنجاح. بٌنما أهملت المجتمع والتواصل الطبٌعً بمٌمن 

الناس وعززت عوضاً عنه دور المإسسات الخٌرٌة التً تخفؾ من قسوة الرأسمالٌة وتجاهلها لقٌمة اإلنسمان. 

جعلت تواصل المسنٌن فً دور خاصة وعوضت األمهات البلتً وضعمن حمدٌمثما بمبمراممج ممتملمفمزة وممراكمز 

متخصصة بعد أن سلبتهم دؾء األسرة الممتدة وجعلت لؤلطفال مراكز للنمشء بمعمد أن حصمرتمهمم فمً شمقمق 

كرتونٌة وحاصرتهم بانعدام األمن واألمان وأعطت كل طفل هاتفا ذكٌا بدالً ممن تمفمرغ أممه لمرعماٌمتمه. وهمذا 

 ؼٌض من فٌض ٌنذر بانهٌار المجتمعات الرأسمالٌة التً لم ٌبق منها سوى الهٌكل الخارجً.

ها هو جبل الجلٌد ٌزحؾ إلى ببلد المسلمٌن حتى بات الجار ٌجهل أحوال جٌمرانمه وأصمبمحمت األعمٌماد  

موعدا للقاء الجار ذي القربى، وتحولت الواجبات العابلٌة لعبء ثقٌل ٌتذمر منها الشباب الطموح المذي ٌملمهمث 

من أجل أن ٌحقق حلمه. وأصبحت العبلقات تنتهً بلمسة على لوحة المفاتٌح بدال من الصبر على أذى المنماس 

وحث النفس على احتساب األجر والثواب عند هللا. تحولت العبلقات بٌن البمشمر لمممجمرد أسممماء عملمى قمابمممة 

االتصال. وتحولت األجهزة الصؽٌرة بٌن أٌدي الناس لؽول ٌفصلهم عن الواقع وٌحبسهم فً هوة ال قرار لهما، 

فتكررت الشكاوى من العزلة والوحدة فً بٌوت تعانً من االزدحام.. نعم لقمد أصمبمح أهمل المممدن المممكمتمظمة 

 بالسكان ٌشكون وٌعانون من العزلة!!

هرب الناس ألجهزة التواصل بحثاً عن مساحات آمنة بعٌدة عن تعقد العبلقات المجتمعٌة وتداعً الناس  

فً طلب الدنٌا والرأسمالٌة التً أفسدت الحرث والنسل وأدت إلى انتشار أمراض النمفموس حمتمى بمات المنماس 

ٌشكون وٌشككون فً بعضهم البعض.. أصبح سوُء الظن أساس العبلقة والمنفعة حافزا للتواصل )إال من رحم 

ربك(. هربوا إلى عالم افتراضً ال ٌحتاج للتؽٌٌر، تقلب صفحاته كٌفما شبت وتخرج منه متى شبت.. تمفمنمنموا 

فً اختٌار البروفاٌبلت وتركوا الجمل بما حمل للفاسدٌن المفسدٌن. لقد ؼلب على توظٌؾ التكنولوجٌا الجمانمب 

السلبً الذي ٌحبط الهمم وٌلهً عن التؽٌٌر وٌعمق اعتزال الناس بدال من أن تكون المتمكمنمولموجمٌما أداة لمخملمق 

 الوعً ونشره.

خنقت العزلة عبلقاتنا بعد أن أخذ المسلمون كمل شماردة وواردة وجمعملموهما مموضمع المتمطمبمٌمق وتمؤثمر  

المسلمون باألفكار الوافدة.. شكى الشباب المسلم من الوحدة بالرؼم من تطور األجمهمزة المممتموفمرة بمٌمن ٌمدٌمه 
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وربما بسبب هذه األجهزة ذاتها.. انعزل كل فً عالمه ولٌتها خلوة فً طاعة وتؤمل وتفكر فً الخلق والخمالمق 

بل هً وحشة تؤكل النفس. لٌست العزلة التً أثنى علٌها السلمؾ الصمالمح، قمال المفمضمٌمل بمن عمٌماض8 "ممن 

استوحش من الوحدة، واستؤنس بالناس، لم ٌسلم من الرٌاء". لٌست ساعات تدبر فً الخلق أو تفكر بمل ؼمربمة 

 نفس فً حضرة الشٌطان والنفس األمارة بالسوء وانقطاع للتواصل الطبٌعً بٌن الناس.

ختاماً نقول8 إن اإلسبلم ال ٌنظر لئلنسان كآلة ٌدر منها الربح ثم ٌتركها حطاماً هشاً أو عمجموزا همرمما  

ٌُعالج بدنه فً أحسن المشافً بٌنما روحه تتؤلم فً صمت وٌخاؾ أن ٌموت وحٌمداً ممنمكمسمرا قمد ال ٌمكمتمشمفمه 

الجٌران إال صدفة. وال ٌقبل بنموذج األم المسنة التً تمضً ٌومها وحٌدة تمراقمب المهماتمؾ وتمنمتمظمر اتصمال 

األحبة الذٌن شؽلتهم الحٌاة وسإالهم عنها. اإلسبلم ٌنظر لفكرة الفردٌمة كمفمكمرة همداممة لملمممجمتمممع ال بمد ممن 

محاربتها وكشؾ عوارها، نظهر فسادها وزٌؾ األسس الفكرٌة التً انبثقت منها، إنمهما فمكمرة تمتمعمارض ممع 

 فطرة اإلنسان وطبٌعة العبلقات التً تنشؤ بٌن بنً البشر وتسبب الشقاء والتعاسة.

لقد جعل المولى عز وجل األسرة حصنا حصٌنا آمنا ٌوفر الدؾء والسكٌنة لملمممرأة والمرجمل عملمى حمد  

سواء وهذه األسرة هً بمثابة جهاز المناعة الذي ٌحمً الفرد من أمراض المعمصمر ومصمدر األممن واألممان 

لؤلطفال. كٌؾ ٌضع اإلنسان بدابل لؤلسرة أو ٌهمش دورها المحوري فمً أي ممجمتمممع دون أن ٌمنمهمار ذلمك 

المجتمع وٌتصدع على عٌون األشهاد. ولنا عودة مع هذا الحصن المستهدؾ وسبل حماٌته فً القرٌب العماجمل 

 بإذن هللا.

ة  َوَرْحمَ ﴿ َنُكْ  َمَوده ٌْ َها َوَجَعلَ َب ٌْ ا لَِتْسُكُنوا  ِلَ اتِِه صَْن َخلََق لَُكْ  ِمْن صَْنفُِسُكْ  صَْزَواج  ٌَ اٍت لَِقْوٍ   ة  َوِمْن آَ ٌَ  ِنه فًِ َذلَِك ََلَ

ُرونَ  َتَفكه ٌَ﴾  

 كتبته للمكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر

  ص  ٌحٌى بنت محمد



 77/ العدد  25الصفحة  مختارات 

25الصفحة  هـ1436ربٌع األول /  77العدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

 من فعالٌات حزب التحرٌر

 
 حملة "الخالفة التً نرٌد ... على منهاج النبوة" 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

نظم حزب التحرٌر 1 تونس ندوة بحً التضامن تحت عنوان "االنتخابات التونسٌة محاولة أخرى فاشلة 

 " حاضر فيها األستاذ فتحي بن صالح.الحتواء حركة األمة نحو اإلسبلم

  م .40/2تشرٌن الثان1ًنوفمبر  10هـ الموافق 214/صفر  06

 

 تونس: ندوة "ادنتخابات التونسٌة محاولة صخرى فاشلة دحتواا حركة األمة نحو اإلسال " 
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

 
  سكندنافٌا: ندوة بعنوان "الشرٌعة فخر لجمٌع المسلمٌن" 

نظم حزب التحرٌر 1 إسكندنافٌا ندوة بعنوان "الشرٌعة فخر لجمٌع المسلمٌن" حضرها جمع ؼفٌر 

 .من المسلمٌن والمسلمات

 م 40/2كانون األول1دٌسمبر  05هـ الموافق 214/صفر  3/ 
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

 
 ودٌة السودان: تقرٌر ندوة "السودان.. دوامة الفراغ اإلستراتٌجً" 

أقام حزب التحرٌر 1 والٌة السودان فً مركز الشهٌد الزبٌر محمد صالح الدولً للمإتمرات ٌوم السبت  
 م ندوة بعنوان40/21/41048هـ الموافق 214/صفر  2/

 السودان .. دوامة الفراغ اإلستراتٌجً وصفق الحل المبدبً

 تحدث فٌها كل من8 

)ادنهٌار ادقتصادي الجذور عضو مجلس والٌة السودان، بورقة عنوانها  -1 األستاذ سلٌمان الدسٌس / 

 والحلول(

ربٌس لجنة االتصاالت المركزٌة، تمحمدث فمً ورقمتمه المتمً كمانمت بمعمنموان  -1 األستاذ ناصر رضا 4 

 )الفراغ األمنً وسبل الخروج( 

مساعد الناطق الرسمً لحزب التحرٌر فً والٌة السودان، الذي تمنماول فمً  -1 المهندس محمد هاشم 1 

 .)صزمة الحك  وصفق الحل المبدبً( ورقته التً كانت بعنوان 
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

مدٌنة إندونٌسٌة من أقصى  50نظم حزب التحرٌر 1 إندونٌسٌا جنبا إلى جنب الناس احتجاجات ومسٌرات فً 
شرق الببلد إلى أقصى ؼربها، توجت باالحتجاج الضخم الذي نظمه الحزب وحضره اآلالؾ من أنصاره أمام 

 القصر الجمهوري فً العاصمة جاكرتا وذلك رفضا لسٌاسات رفع أسعار الوقود وتحرٌر الؽاز.

   م40/2تشرٌن الثان1ًنوفمبر  41هـ الموافق 214/صفر  /0  

 

 مدٌنة رفلا  لرفع صسعار الوقود  70 ندونٌسٌا: تنظٌ  احتجاجات فً 
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 خبر وتعلٌق 

 

   جنود وهمٌون آخر فلابو الفساد فً الجٌش العراقً 

 

 الخبر:

م خبراً تحت عنوان8 العمراق /40/21/41ذكرت ال بً بً سً على صفحتها اإللكترونٌة ٌوم االثنٌن  

 ألؾ "جندي وهمً" جاء فً الخبر8 30كان ٌدفع رواتب لـ 

ألمؾ "جمنمدي شمبمح" فمً قمابمممة  30"كشؾ تحقٌق أجرته الحكومة العراقٌة فً شؤن الفساد بالجٌش أن هناك 

 الرواتب التً تدفعها الحكومة العراقٌة لقواتها.

وأبرز التحقٌق أن هإالء "الجنود األشباح" إما أنهم ال ٌوجدون أصبل أو أنهم لم ٌلتحقوا بعملهم منذ ممدة  

 لكن الرواتب تدفع لهم بانتظام.

 وجاء فً بٌان صادر عن مكتب ربٌس الوزراء أن الحكومة قد أمرت بوقؾ صرؾ هذه الرواتب. 

ٌُنظر إلى تفشً الفساد فً الجٌش العراقً على أنه أحد األسباب التً تجمعملمه ؼمٌمر قمادر  وٌقول مراسلون إنه 

 على احتواء خطر مسلحً تنظٌم "الدولة اإلسبلمٌة".

وكانت الوالٌات المتحدة قد صرفت ملٌارات الدوالرات فً محاولة لبناء جٌش عراقً جمدٌمد بمعمد حمل  

الجٌش العراقً فً عهد الربٌس السابق، صدام حسٌن، بقرار من بول برٌمر، الحاكم العسكري لملمعمراق بمعمد 

 االحتبلل الذي قادته الوالٌات المتحدة.

ورؼم المبالػ التً صرفتها الوالٌات المتحدة فً تدرٌب القوات المعمراقمٌمة، فمإن قموات األممن بموؼمتمت  

بهجمات تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة على مدٌنة الموصل وهً ثانً أكبر مدٌنة فً العراق بمعمد المعماصمممة بمؽمداد 

وؼٌرها من المناطق األخرى، األمر الذي أدى إلى فقدانها السٌطرة على مناطق واسعة فمً شمممالمً وؼمربمً 

 العراق لصالح تنظٌم "الدولة اإلسبلمٌة".

 التعلٌق:

 ال ٌسعنا فً هذا الموقؾ إال أن نذّكر بالحقابق التالٌة8 

إن جٌشاً بناه أعداء األمة ال ٌمكن أن ٌقوم على عقٌدة األمة وال أن ٌخدم مصمالمحمهما، وجمٌمش المعمراق  

 الحالً هو منتج أمرٌكً القٌادة والهوى.

إن الفساد الذي ٌنخر فً مإسسات الدولة جمٌعها لن ٌستثنً مإسسة الجٌش فكل المإسسات فمً بمبلدنما  

 فً الهم شرق.

إن اكتشاؾ الفساد فً المإسسة العسكرٌة لٌس إنجازاً بحد ذاته، وال ٌدل على حسن النواٌا تمجماه المبمبلد  

والعباد، حتى ٌتبعه عبلج جذري ٌجتث الفساد من جذوره، وهذا ما ال ٌقدر علٌه العبادي وال حمكموممتمه ؼمٌمر 

 المبربٌن هم أنفسهم من الفساد... وفاقد الشًء ال ٌعطٌه.

إن القضاء على الفساد له عنوان واحد هو8 تؽٌٌر جذري ٌطال كل مإسسات الدولة وٌسقط كل قٌماداتمهما  

المزٌفٌن وشعاراتهم الجوفاء المستوردة، تؽٌٌر جذري ٌعبر عن فكر األمة وتطلعاتها لحٌاة كرٌممة فمً المدنمٌما 
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 وحٌاة سعٌدة فً اآلخرة.

إنه االنقبلب الجذري الشامل على النظام القابم، فكره ومإسساته وأزالمه، انقبلب ٌؤتمً بمالمنمظمام المذي  

 ارتضاه لنا رب العزة، نظام اإلسبلم بدولته الراشدة الثانٌة الخبلفة على منهاج النبوة...

وإن العملٌة لمضمونة النجاح، ٌضمنها وعد هللا وبشرى رسوله، لمن أخلص العمل وصفى النٌة، فما همً إال 

أن ٌخرج من رحم الجٌش ضباط أحرار بقلوب مآلى باإلٌمان واثقة بوعد الرحمن، متطلعة ألعملمى المجمنمان، 

تعلن نصرتها لدٌن هللا، وللعاملٌن له بدأب وتفان، لحزب التحرٌر بقٌادة أمٌره العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو 

الرشتة، حتى تعود الخبلفة الراشدة الثانٌة فتجتث الفساد والمفسدٌن، وتعٌد لؤلمة حقوقها وللدٌن سلطانه وقوته 

 وللعالم األمن والسبلم.

ُهْ  فًِ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََف اله ﴿ ْسَتْخلَِفنه ٌَ الَِحاِت لَ ُ الهِذٌَن آََمُنوا ِمْنُكْ  َوَعِملُوا الصه َننه ذِ َوَعَد هللاه ٌَُمكِّ ٌَن ِمْن َقْبلِِهْ  َولَ

ٌُْشِرُكوَن بِ  ْعُبُدوَننًِ َد  ٌَ ا  ُهْ  ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْ  صَْمن  لَنه َبدِّ ٌُ ا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك ً لَُهْ  ِدٌَنُهُ  الهِذي اْرَتَلى لَُهْ  َولَ ب  ٌْ َش

  [.33]سورة النور8  ﴾َف ُولَبَِك ُهُ  اْلَفاِسقُونَ 

 كتبته إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر

 ص  جعفر
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السٌاسً البرٌطانً اللورد هودجسون ٌلو  المسلمٌن 

 على المحالل قطاع الحانات فً بالده :

 

ُوِسم أحمد "المنمبمبلء" المممحمافمظمٌمن، وهمو واحمد ممن   

المسإولٌن المكمبمار فمً قمطماع صمنماعمة المخمممور سمابمقماً، 

عندما ألقى باللوم على المسلمٌن فً االنخفاض  "بالسخٌؾ" 

الشدٌد ألعداد الحانات. حٌث كان اللورد همودجسمون، ممن 

آستلً أبوتس، والذي كان قد شؽل منصب مدٌر فمً   منطقة 

 4/سلسلة حانات مارستون فً بٌرتون أبون ترٌمنمت ممدة 

عمامماً، قمد قمال خمبلل ممداوالت إحممدى جمملمسممات مممجملممس   

اقمتمصمادٌمة،  -اللوردات البرٌطانً أن "عوامل اجتمماعمٌمة 

ضمنها تزاٌد أعداد المسلمٌن الذٌن ٌمتنعمون اممتمنماعماً  ومن 

كلٌاً عن تناول المسكرات، أكثر تسبباً من سبلسل شمركمات 

الحانات "الجشعة" فً اضمممحمبلل أعمداد المحمانمات. وقمال   

عضو البرلمان السابق فً ممعمرض دفماعمه عمن سمبلمسمل 

شركات الحانات الكبرى "لقد أدت الزٌادة فً عدد السمكمان   

نموتمنمهمام   المسلمٌن الذٌن ال ٌشربون المسكرات فً مناطق 

ولٌسٌستر ومانشٌستر ولٌدز وبٌرمنؽهام إلى إؼبلق الكمثمٌمر 

على صماحمب  من الحانات هناك. وإنه لمن الصعوبة بمكان 

سمنموات ممن عمممره وهمو ٌمحماول بمنماء  0/حانة أمضى 

التارٌخً الحتممً."   مإسسة أعمال أن ٌقبل وٌسلّم لهذا المّد 

ؼٌر أن اللورد هودجسون نفسه قال لئلندبندنت ممدافمعماً أن 

ٌنبؽً"، وأن خمطمابمه أورد   منتقدٌه كانوا "أكثر تحسساً مما 

عدة أسباب مختلفة لتقلص الحانات البرٌطانمٌمة، وكمان ممن 

بمممعمدالت ]نمممو[ قمطماع األعمممال،   ضمنها مسابل تتمعملمق 

و"تجرٌد برٌطانٌا من قطاعمات المتمصمنمٌمع فمٌمهما"، وتشمدد 

للصناعات، والتدفق المممفماجما لملمخمممور   قوانٌن الترخٌص 

الرخٌصة من متاجر السوبرماركت. وأضاؾ8 "همذا لمٌمس 

ظننت أن جمممٌمع المممسملمممٌمن تمقمرٌمبماً ال   انتقاداً للمسلمٌن. 

ٌشربون الخمرة، لكن ربما ٌكون البعض منهم ٌتنماولمونمهما. 

إلمى عمدة مشماكمل جمّدٌمة تمواجمه قمطماع   وقد أشار خطابً 

  الحانات." ]المصدر8 صحٌفة اإلندبندنت[

مالالٌالٌالن، فالً  3 ن عدد المسلمٌن فً برٌطانٌا د ٌتجاوز 

وعاللالٌاله،   ماللالٌالونالا .  60حٌن ٌقارب عدد سكانها اإلجمالً 

فإن انخفاض عدد الحانات والخمارات العامة د عالقالة لاله 

عن قوانٌالن   البتة بالمسلمٌن، بل هو ناج  فً المقا  األول 

الحكومة البرٌطانٌالة الالتالً جالعاللالت الالخالمالور فالً مالتالنالاول 

األطالفالال   الجمٌع، حٌث بات فً مقدور كالل الالنالاس، حالتالى 

منه ، شراا الخمور الرخٌصة من متاجر السالوبالرمالاركالت 

الالبالرٌالطالانالٌالٌالن،   وما شابهها من المحالت. لكن السٌاسٌٌن 

بدد  من ادنكباب على معالجة صنوف الفسق وادنالغالمالاس 

تالنالاول الالخالمالور،   فً الملذات الحّسٌة المالتالصالاعالدة جالّراا 

تجده  لخبثه  وفساده ، د ٌحسنون شٌبا  سوى مالحالاولالة 

عاللالى شالمالاعالة   تعلٌق جمٌع العلل التً تالفالتالك بالبالرٌالطالانالٌالا 

 . المسلمٌن

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

 

دراسة بحثٌة: المسلمون البرٌطانٌون ه  الشرٌحة 

المجتمعٌة التً تواجه صكبر قدر من التمٌٌز فً الحصول 

 على عمل : 

 

وجدت دراسة بحثٌة أجمرٌمت حمدٌمثماً أن المممسملمممٌمن   

ٌواجهون أسوأ درجات التمٌٌز، من بٌن جمٌع األقلٌات فمً 

المملكة المتحدة، فٌما ٌتعلق بفرص الحصول على عمل أو   

اإلندبنمدنمت،  وظٌفة. فقد أظهر البحث، الذي نشرته صحٌفة 

أن أصحاب العمل ٌنظرون إلى المسلممٌمن عملمى أنمهمم "ال 

تهدٌد للمشمركمة  والء لدٌهم لصاحب العمل، كما أنهم مصدر 

أو المإسسة"، ما ٌمقملمص إممكمانمٌمة حصمول أتمبماع المدٌمن 

همً لمدى   اإلسبلمً على عمل إلى درجة أقل بكمثمٌمر مممما 

النصارى. حٌث تقل إمكانٌة حصمول المرجمال المممسملمممٌمن 

لمدى   % عمن إممكمانمٌمتمهما 54على عمل بنسبة تصمل إلمى 

الرجال البرٌطانٌٌن النصارى من نفس السن والمممإهمبلت. 

وظمٌمفمة   كما تقل إمكانٌة حصول النساء المممسملمممات عملمى 

% عمن إممكمانمٌمتمهما لمدى نمظمٌمراتمهمن 43بنسبة تصل إلى 

النصرانٌات الِبٌض، حسمبممما أفماد تمقمرٌمر المدكمتمور نمبمٌمل 

خطاب والبروفٌسور رون جونستون من جامعة برٌستمول.   

أٌضماً   كذلك ٌحظى الرجال والنساء المسلمون بفرصة أقمل 

فً الحصول على وظٌفة على مستوى المدراء. وقد اعتممد 

مسمح المقموة   هذا التقرٌر على بٌانات حصل علٌها من قسمم 

العاملة التابع لمكتب اإلحصاءات القومً، حٌث شمممل همذا 

وخملمص   المسح مما ٌمزٌمد عملمى نصمؾ مملمٌمون شمخمص. 

جماعة عرقٌة ودٌمنمٌمة، إلمى  2/التقرٌر، الذي قام بدراسة 

ٌكن ذا أثمر   استنتاج مفاده أنه بالرؼم من أن لون البشرة لم 
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كبٌر فً إمكانٌة حصول الناس على وظمٌمفمة ممن عمدممهما، 

أما البرٌطانٌون  كان المسلمون هم الشرٌحة األكثر حرماناً. 

الِبٌض النصارى فكانوا الشرٌحة التً تعانً أقمل قمدر ممن 

وذلمك بماسمتمثمنماء   التمٌٌز فً التوظٌؾ، بمحمسمب المتمقمرٌمر، 

البرٌطانٌٌن الٌهود، الذٌن تبٌن أنهم األوفر حظاً بٌن الجمٌع 

حصمول المنمسماء   فً سموق المعمممل. فمقمد كمانمت إممكمانمٌمة 

% من إمكانٌتهما لمدى 47الٌهودٌات على عمل أكبر بنسبة 

المنمصمرانمٌمات، كممما كمانمت   نظٌراتهن البرٌطانٌات الِبٌض 

% منها لمدى نمظمرابمهمم 3/النسبة لدى الرجال أكبر بنحو 

كمانمت فمرصمة المرجمال   الِبٌض النصارى. همذا فمً حمٌمن 

والنساء البرٌطانٌٌن الملحدٌن المبمٌمض أقمل ممن نمظمرابمهمم 

عملمى المتموالمً.   فمً المممبمة  43و  40النصمارى بمنمحمو 

  ]المصدر8 صحٌفة هافٌنؽتون بوست[

َقْد َبالَدِت اْلالَبالْغالَلالاا ِمالْن ﴿ألم ٌنببنا العلٌم الخبٌر جّل شؤنه8  

الا لَالُكالُ   نه ٌه الاِت  ِن   صَْفَواِهِهْ  َوَما ُتْخفًِ ُصُدوُرُهْ  صَْكَبُر َقْد َب ٌَ اَل

    ؟!﴾ُكنُتْ  َتْعقِلُونَ 

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

 

خندق باكستانً على امتداد الحدود مع صفغانستان ٌثٌر 

 غلبا  عارما  لدى كابل :

تقوم باكستان حالٌاً بمحمفمر خمنمدق ضمخمم عمبمر األراضمً 

المقفرة الؽبراء على امتداد حدودها المممتمنمازع عملمٌمهما ممع 

أفؽانستان، وذلك لصّد االنفصالٌٌن والمهّربٌن والمجاهدٌن،  

سعٌاً منها إلعادة الهدوء واالسمتمقمرار إلمى تملمك المممنمطمقمة 

القبلٌة التً ال ٌحكمها قانون. ولكمن، ممثملمه فمً ذلمك ممثمل   

جدار برلٌن أو الجدار الفاصل الذي بمنماه كمٌمان ٌمهمود فمً 

 263الضفة الؽربٌة، فإن الخندق الممزممع إنشماإه بمطمول   

ه   كٌلو متراً من شؤنه أن ٌجسد وٌكرس خط حدوٍد طالما  عدَّ

المواطنون المحلٌون حداً مصمطمنمعماً ٌمممزق األسمر وٌشمّل 

التجارة فً الممنمطمقمة. كممما أنمه ٌصمب المزٌمت عملمى نمار 

التوترات القابمة بٌن أفؽانستان وباكستان، حلٌفً الموالٌمات   

المتحدة اللذٌن دأبا عملمى اتمهمام بمعمضمهممما بمعمضماً بمؽمض 

الطرؾ عن المجاهدٌن فً البلدٌن. وسٌسٌر الخمنمدق عملمى   

 4420امتداد جزء من خط دٌوراند للحدود المبمالمػ طمولمه 

كٌلو متراً. وقد ُسّمً همذا المخمط عملمى اسمم المدبملمومماسمً   

البرٌطانً مورتٌمر دٌوراند المذي رسمم مما أصمبمح المٌموم 

معترفاً بها دولٌاً، وذلك بممموجمب اتمفماق ممع حماكمم   حدوداً 

. ؼٌر أن الحكموممة 671/أفؽانستان عبد الرحمن خان فً 

األفؽانٌة المعاصرة لم تقبل ٌوماً بهذا الخط، كما لم تقبل بمه   

وكٌفما   المجتمعات القبلٌة المحلٌة التً تتجاوزه كلما أرادت 

شاءت. فقد اعتاد السكان المممحملمٌمون عملمى عمبموره جمٌمبمة 

 ًَ عملمى   وذهاباً دون قٌود، كما ٌملك البعمض ممنمهمم أراضم

جانبً الخط. على أٌة حال، ٌجري حفر الخمنمدق اآلن فمً 

المبملموش   مقاطعة بلوشستان الباكستانٌة، حٌث ٌقاتل المثموار 

إسبلم آباد منذ عقود مطالبٌن بالمممزٌمد ممن المحمكمم المذاتمً 

والمذهمب   وبحصة أكبر من ثروات النفط والؽاز والمنمحماس 

التً تستخرجها الحكومة الباكستانمٌمة ممن المممنمطمقمة. وإنمه 

عمرضمه   لمنشؤة تزعج العٌَن رإٌُتها! فهو خندق هابل ٌبملمػ 

متراً، وٌتلوى كما األفعى لمممسمافمة  4.2ثبلثة أمتار وعمقه 

الشاسعة. وقمد   كٌلو متراً، حتى اآلن، عبر الصحراء  60/

قال سبلح حرس الحدود الباكستانً فً بٌان له ممإخمراً أن 

المكافحة الفعالة لمحمركمة   من شؤن الخندق "أن ال ٌساعد فً 

ممهممربممً المممممخممدرات واألسمملممحممة والممذخممابمر فممحممسممب، بممل 

اإلرهابٌٌن والمهاجرٌن ؼمٌمر   وسٌساعد كذلك فً منع تسلل 

القانونٌٌن." حٌث تخمشمى بماكسمتمان ممن إممكمانمٌمة وصمول 

ممن جممماعمات المممجماهمدٌمن   أسلحة للعدد الذي ال ٌمحمصمى 

هناك، ومن ضمنها حركة طالبان. أما كابل، على المطمرؾ 

عملمى أنمه أحمدث تمحمّرك ٌمؤتمً   اآلخر، فتنظر إلى الخندق 

لتجسٌد "اللّعبة الكبرى" للحقبة االستعمارٌة ممن جمدٌمد، إذ 

خمبللمه زعمزعمة اسمتمقمرار   تؤمل باكستان أن ٌمتمم لمهما ممن 

جارتها من أجل توسٌع نفوذها اإلقلٌمً. فؤفؽانستان تمعمتمبمر 

حركة طالبان الذي قاتملمتمه، ومما   باكستان بالفعل منبع تمرد 

سنة الماضٌة، بدعمم ممن الموالٌمات  1/زالت، على امتداد 

األطملمسمً. وقمد قمال المجمنمرال عمبمد   المتحدة وحلؾ شمال 

الرازق، ربٌس شرطة مقاطعة قندهار األفؽانٌمة المممحماذٌمة 

هنما لمم ٌمقمبملموا أبمداً بمخمط المحمدود   لبلوشستان8 "إن الناس 

الباكستانٌة األفؽانٌة ممن أصملمه." وأضماؾ عمبمد المرزاق، 

فً محاربة حركة طمالمبمان بمبل   الذي اشتهر منذ مدة طوٌلة 

شفقة أو رحمة8 "إن باكستان ال تفعل شٌباً لوقؾ اإلرهماب. 

حقاً، فإنه ٌتعٌن علٌهم التوقؾ عمن   وإذا كانوا ٌرٌدون وقفه 

إنتاجه." وتابع قاببل8ً "الهدؾ من الخندق بكمل بسماطمة همو 

أفمؽمانسمتمان واّدعماء أن أرضمنما همً   رسم خط حمدود ممع 

أرضهم." لكن باكستان تصر على القول إنها مصممة على 

المتطرفة، مستشهدة علمى ذلمك بمحممملمة   محاربة الجماعات 

هجومٌة ضخمة كانت قد بدأتها الصٌؾ الماضً فً منطقة 

وزٌرستان المقمبملمٌمة عملمى المحمدود ممع أفمؽمانسمتمان.   شمال 

  اإلخبارٌة[ ABC]المصدر8 شبكة 
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 ن الحدود األفغانٌة الباكستانٌة مصدر بؤس وشالقالاا   

دابمٌن للمسلمٌن فً الالباللالدٌالن. وبالدد  مالن هالدر الالمالوارد 

العزٌزة فً التناحر بٌن األخوٌن الجالارٌالن، فالإن الصالواب   

هو خلع عبااة الوطنٌة البغٌلة الالتالً خاللّالفالهالا اإلنالجاللالٌالز 

وطالالرحالالهالالا فالالً هالالاوٌالالة سالالحالالٌالالقالالة، وذلالالك بالالإزالالالة الالالحالالدود   

المصطنعة بٌن البلدٌن، لٌعٌش شعباهما  خالوة مالتالحالابالٌالن 

 لى جنب كما صراد هللا سبحانه وتعالى، حٌث قالال جاللّ  جنبا  

  ش نه:

قُوْا َواْذُكُروْا نِْعَمَة هللّاِ ﴿ ا َودَ َتَفره َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل هللّاِ َجِمٌع 

َن قُلُوبُِكْ  َف َْصَبالْحالُتال   ٌْ ُكْ   ِْذ ُكنُتْ  صَْعَداا َف َلهَف َب ٌْ بِالنِالْعالَمالتِالِه   َعلَ

ْنَهالا َكالَذلاِلَك  اِر َف َنَقَذُك  مِّ َن النه ا َوُكنُتْ  َعلََى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ  ِْخَوان 

اتِِه لََعلهُكْ  َتْهَتُدونَ  ٌَ ُن هللّاُ لَُكْ  آ ٌِّ   ﴾ٌَُب
------------------- 

قابد الجٌش الباكستانً ٌقول: "العدو ٌعٌش بٌن صظُهرنا 

 : وٌتكل  بلساننا"

قال قابد الجٌش الباكستانً الجنرال رحٌل شرٌمؾ أن   

صمار   األمن لم ٌعد ٌعنى بالتهدٌدات الخارجٌة فقط، وإنممما 

أمراً ذا صلة وثٌقة وممهممماً كمذلمك فمً ممجماالت السمٌماسمة 

وحقموق اإلنسمان واالقمتمصماد واألممن المممابمً واإلرهماب 

والتمرد. وقد ورد ذلك فً كملمممة ألمقماهما المجمنمرال رحمٌمل   

شمرٌمؾ بماعمتممبماره كمبمٌممر الضمٌمموؾ فممً ممإتممممر "الممقممممة 

الصناعٌة" الذي نظمممه ممعمهمد االسمتمقمرار االسمتمراتمٌمجمً   

بجنوب آسٌا فً أحد فنادق مدٌنة كمراتشمً ٌموم المخمممٌمس. 

ومضى ربٌس أركان الجٌمش المبماكسمتمانمً قمابمبلً إن عمدو   

باكستان فً الوقت الحاضر "ٌعٌش بمٌمن أظمهمرنما وٌمتمكملمم 

بلساننا"، مضٌفاً أن تمعمرٌمؾ األممن قمد تمؽمٌمر ممع ممرور   

  الزمن.

وقممال الممجممنممرال إنممه، نممتممٌممجممة الزدٌمماد االسممتممقممطمماب   

والتمحور، باتت الحكومات ؼٌر قادرة على حماٌة شعوبهما 

وأمنها القومً. وأضاؾ موضحا8ً "إن المممعمارك فمً ظمل   

األوضاع الجٌوسٌاسٌة المعاصرة لم تمعمد تمدور بمٌمن دول 

وأطراؾ من ؼٌر المدول، بمل صمارت تمدور رحماهما ممع   

أفراد فوق عادٌٌن، وهم أفراد ٌستؽلون الفضاءٌن الموطمنمً 

والدولً معاً لخدمة أهدافهم ورؼباتهم الذاتٌة. حٌمث ٌممملمك   

بالشبكمات   هإالء األفراد ؼٌر العادٌٌن القدرة على التبلعب 

والمنظمات ومإسسات الدولة لخلق مموجمات ممن المقمبلقمل 

فمً قملمب   وعدم االستقرار، وزرع بذور الخبلؾ والتمنمافمر 

مإسسات المدولمة. ولمذلمك، فمإن االنمفمجمارات )المممتمرجمم8 

إلمى   المقصود هو االنفجارات العادٌة، أي تمفمتُّمت المقمنمبملمة 

شظاٌا وتحطٌمها للشًء المراد تفجمٌمره وتمبمعمُثمر الشمظماٌما 

والحطام وانطبلقمهممما إلمى خمارج الشمًء ذاتمه( ال زالمت 

وستبقى أداًة صالحة وفمعمالمة لملمحمرب، لمكمن المتمفمجمٌمرات   

الداخلٌة )المترجم8 تفجٌر الشمًء ممن داخملمه فمً داخملمه، 

الشظاٌا والحطام داخله، كمن ٌهدم البٌت ممن داخملمه   وبقاء 

فوق رإوس أصمحمابمه!!!( همً اآللمٌمات المجمدٌمدة إللمحماق 

  اإلخباري[ DAWNالهزٌمة." ]المصدر8 تلفزٌون  

 

 ن الجنرال رحٌل شرٌف ٌنتهالز صٌالة فالرصالة مالتالاحالة    

لزرع وتثالبالٌالت فالكالرة وجالوب تالركالٌالز بالاكسالتالان نالظالرهالا، 

واهتمامها، وكل جهدها، على مواجهة التهدٌدات األمالنالٌالة   

الداخلٌة، ود شًا سواها. وهذا الالمالوقالف مالن الالجالنالرال 

شرٌف ٌنسج  مع عقٌدة سلفه الجنرال كٌانً، صو لالنالكالون   

التً   صكثر دقة وولوحا ، ٌتطابق تماما  مع العقٌدة الجدٌدة 

ولعتها صمٌركا للجٌش الباكستانً والدولة الالبالاكسالتالانالٌالة، 

القلالاٌالا   التً تقلً ب نه ٌجب على باكستان التركٌز على 

 والشؤون الداخلٌة، و حالل السال  مع الهند.

ف مٌركا د ٌهّمها سالوى صن تالجالعالل الالهالنالد عالمالٌاللالهالا   

المنطقة. ما ٌالعالنالً لالرورة قالٌالا  بالاكسالتالان   الربٌسً فً 

بتقلٌص قدرات جٌشها، وسحب قواتالهالا مالن الالحالدود مالع 

لحفظ صمن باكستان الداخلً. وهذا صمر فالً   الهند، ونشرها 

غاٌة الخطورة. وما ل  ٌ خذ صبالنالاا بالاكسالتالان الالمالساللالمالون 

على ٌد شرٌالف وٌالمالنالعالوه مالن تالحالقالٌالق   الشرفاا األطهار 

صهالالداف صمالالٌالالركالالا الالالخالالبالالٌالالثالالة، فالالإنالاله سالالٌالالسالالارع  لالالى  جالالراا 

القوات المسلالحالة الالبالاكسالتالانالٌالة.   تخفٌلات كبرى فً عدد 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 اإلسـال  ٌحـرِّ  صن ٌكـون الـُحـْك  بولٌسٌا  

  

الحكم والسلطان فً اإلسبلم هو رعاٌة شإون الناس بؤحكام الشرع. وهو ؼٌر  

القوة، فالقوة فً الدولة لٌست رعاٌة لشإون الناس، وال تصرٌفاً ألمورهم. أي هً 

لٌست السلطان، وإن كان وجودها، وتكوٌنها، وتسٌٌرها وإعدادها ال ٌتؤتى بدون السلطان، وهً عبارة عن كٌان 

قَمع به  ٌَ قَهر به المجرمٌن والفسقة، و ٌَ ٌُنّفذ به السلطان األحكام، و مادي، ٌتمثل فً الجٌش ومنه الشرطة، 

الخارجٌن، وٌصد به المعتدٌن، وٌتخذه أداة لحماٌة السلطان، وحماٌة ما ٌقوم علٌه من مفاهٌم وأفكار، وحملها 

 إلى الخارج.

ٌَّن أن السلطان ؼٌر القوة، وإن كان ال ٌمكن أن ٌعٌش إال بها، وأن القوة ؼٌر السلطان، وإن   ومن هذا ٌتب

 كان وجودها ال ٌتؤّتى بدونه.

ل السلطان إلى قوة فسدت رعاٌته لشإون الناس، ألن   لذلك ال ٌجوز أن ٌصبح السلطان قوة، ألنه إن تحوَّ

مفاهٌمه ومقاٌٌسه تصبح مفاهٌم ومقاٌٌس القهر والقمع والتسلط، ولٌست مفاهٌم ومقاٌٌس الرعاٌة لشإون الناس، 

 وٌتحّول إلى حكم بولٌسً، لٌس له إال اإلرهاب والتسلط، والكبت، والقهر، وسفك الدماء.

وكما ال ٌجوز أن ٌصبح السلطان قوة، كذلك ال ٌصح أن تكون القوة سلطاناً، ألنها ستصٌر تحكم الناس  

بمنطق القوة، وترعى شإون الناس بمفاهٌم األحكام العسكرٌة، ومقاٌٌس القمع والقهر. وكبل األمرٌن ٌسبب 

الخراب والّدمار، وٌولّد الرعب والخوؾ والفزع، وٌوصل األُمة إلى حافة الهاوٌة، مما سٌوقع أفدح الضرر 

 باألُمة.

 وما حكم العسكر فً الببلد العربٌة واإلسبلمٌة إال خٌر شاهد على ذلك. 

================ 

 اإلسـال  ٌحرِّ   ٌذاا المسلمٌن

 والتجسس علٌه 

لقد حّرم اإلسبلم على الحاكم تعذٌب الناس وإٌذاءهم. روى مسلم عن هشام بن حكٌم قال8 أشهد لسمعت  

 » ن هللا ٌعذب الذٌن ٌعذبون الناس فً الدنٌا«ٌقول   8رسول هللا

صنفان من صهل النار ل  صرهما، قو  معه  سٌاط ك ذناب البقر ٌلربون بها «:وقال رسول هللا  

، الحدٌث رواه مسلم عن طرٌق أبً هرٌرة. كما أن اإلسبلم حّرم االعتداء على ُحُرمات المسلمٌن، »الناس...

كل المسل  على المسل  «وكراماتهم، وأموالهم، وأعراضهم، وهتك ُحرمات بٌوتهم. قال علٌه الصبلة والسبلم8 

، طرؾ من حدٌث رواه مسلم من طرٌق أبً هرٌرة. وقال وهو ٌطوؾ حول »حرا ، دمه وماله وعرله

ما صطٌبك، وصطٌب رٌحك، ما صعظمك وصعظ  حرمتك، والذي نفس محمد بٌده لحرمُة المؤمن صعظ  «الكعبة8 

رواه ابن ماجة من طرٌق عبٌد هللا بن عمرو. وقال8  »عند هللا حرمة  منك، مالِه ودمِه، وصن د َنُظنه به  د خٌرا  

رواه البخاري ومسلم من طرٌق عبد هللا بن مسعود. وقال فً حرمة  »سباب المسل  فسوق، وقتاله كفر«

رواه مسلم  »لو صنه رجال  اطلع علٌك بغٌر  ذن، فحذفته بحصاة، ففق ت عٌنه ما كان علٌك من جناح«البٌوت8 

 ومع النبً  اطلع رجٌل من ُجْحٍر فً ُحَجِر النبً «من طرٌق أبً هرٌرة. وعن سهل بن سعد الساعدي قال8 

  8لو صعلَ  صنك تنظر لطعنت بها فً عٌنك،  نما جعل ادستبذان من صجل البصر«مدرى ٌحك به رأسه فقال« 
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َمن اطلع على قو  فً بٌته  بغٌر  ذنه  فقد حل «: رواه البخاري ومسلم. وقال 

 رواه أحمد من طرٌق أبً هرٌرة. »له  صن ٌفق وا عٌنه

ص   وكذلك حّرم اإلسبلم التجسس على المسلمٌن، ومراقبتهم، ومبلحقتهم، وتفحُّ

أخبارهم السرٌة والخاصة. كما حّرم أن ٌكون المسلم جاسوساً على المسلمٌن، قال 

نِّ  ِْثٌ  َوَد ﴿تعالى8  نِّ  ِنه َبْعَض الظه َها الهِذٌَن آََمُنوا اْجَتنُِبوا َكثٌِرا  ِمَن الظه ٌُّ ا صَ ٌَ

ُسوا اك  والظن، فإن الظن صكذب الحدٌث، ود تحسسوا، ود تجسسوا، ود «قال  8، والرسول ﴾َتَجسه ٌّ  

رواه البخاري ومسلم من طرٌق أبً هرٌرة،  »تحاسدوا، ود تدابروا، ود تباغلوا، وكونوا عباد هللا  خوانا  

ٌا معشر َمن آمن بلسانه، ول  ٌدخل اإلٌمان قلبه، د تغتابوا المسلمٌن، ود تتبعوا عوراته ، فإنه من «وقال8 

رواه أحمد من طرٌق أبً برزة  »ٌّتبع عوراته  ٌتبع هللا عورته، ومن ٌتبع هللا عورته ٌفلحه فً بٌته

 األسلمً.

م علٌهم أن ٌتتبعوا عوراتهم،   م على المسلمٌن أن ٌتجسسوا على المسلمٌن، كما ُتحرِّ فاآلٌة واألحادٌث تحرِّ

م على  دهم بؤن من ٌتتبع عورات المسلمٌن فإن هللا سٌتتبع عوراته، وٌفضحه. كما وردت أحادٌث ُتحرِّ وُتهدِّ

من «أنه قال  8المسلمٌن العمل فً أجهزة المخابرات للتجسس على المسلمٌن. فقد روى الِمْسَور عن النبً 

صكل برجل مسل  صكلة، فإن هللا ٌطعمه مثلها من جهن ، ومن كسا ثوبا  برجل مسل  فإن هللا ٌكسوه مثله فً 

 رواه أبو داود وأحمد. »جهن ...

وكما ٌحرم التجسس على المسلمٌن، فإنه ٌحرم التجسس على الرعاٌا من أهل الذمة، ألن لهم ما للمسلمٌن  

أوصى بهم خٌراً ونهى عن  من اإلنصاؾ، وعلٌهم ما على المسلمٌن من االنتصاؾ. والرسول الكرٌم 

رواه ٌحٌى بن آدم فً  »من ظل  معاهدا ، صو كلفه فوق طاقته ف نا حجٌجه  لى ٌو  القٌامة«إٌذابهم، حٌث قال8 

خٌرا  صن ٌوفً له  بعهده ، وصن   صوصً الخلٌفة من بعدي بذمة رسول هللا«كتاب الخراج. وقال عمر8 

رواه ٌحٌى بن آدم. واآلٌة واألحادٌث وإن كانت عامة فً  »ٌقاتل من ورابه ، وصن د ٌكلفوا فوق طاقته 

حرمة التجسس، إال أن التجسس على الكفار الحربٌٌن، سواء كانوا حربٌٌن حقٌقة، أو حكماً، فإنه مستثنى من 

ـت تحرٌم التجسس بؽـٌر الكفار الحـربٌٌن. أما الكفار  عموم اآلٌة واألحادٌث، لورود أحادٌث أخرى خصَّ

ٌُّـون فإن التجسس علٌهم لٌس حراماً، بل هو واجب، وعلى الدولة اإلسبلمٌة أن تقوم به، وذلك ألن النبً  الحرب

 بٌن مكة والطابؾ لٌترّصد له أخبار  بعث عبد هللا بن جحش، وبعث معه ثمانٌة رهط من المهاجرٌن إلى َنْخلَة

قرٌش، وٌعلم أخبارهم. والتجسس على العدو الكافر من األمور التً ال ٌستؽنً عنها جٌش المسلمٌن، وال الدولة 

 اإلسبلمٌة.

وكما أن التجسس على األعداء الكفار واجب على الدولة اإلسـبلمٌة أن تقـوم به، كذلك واجـب علٌها أن  

ٌكون لدٌها جهاز لمكافحة أعمال التجسس من قَِبل األعداء الكفار علٌها. وذلك لما روى البخاري عن سلمة بن 

ًّ «األكوع قال8  ٌن من المشركٌن وهو فً سفر، فجلس عند صصحابه ٌتحدث، ث  انفتل، فقال  صتى النب ٌْ َعـ

 ًّ  »صَمَر بقتله«: ولما رواه أحمد عن فرات بن حٌان، أن النبً  »اطلبوه واقتلوه. فقتله، فنفله سلََبهُ  النب

وكان عٌناً ألبً سفٌان وحلٌفاً فمرَّ بحلقة األنصار فقال8 إنً مسلم. قالوا8 ٌا رسول هللا إنه ٌزعم أنه مسلم، فقال8 

ًّ رضً هللا عنه قال8  » ن منك  رجاد  نكله   لى  ٌمانه  منه  فرات بن حٌان« بعثنً «روى البخاري عن عل

صنا والزبٌر والمقداد بن األسود قال: انطلقوا حتى ت توا رولة خاخ، فإن بها ظعٌنة ومعها  رسول هللا 

كتاب، فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خٌلنا حتى انتهٌنا  لى الرولة، فإذا نحن بالظعٌنة، فقلنا: صخرجً 

 39...التتمة صفحة الكتاب، فقالت: ما معً من كتاب، فقلنا: لُتخرجنه الكتاب صو لنلقٌّن الثٌاب، ف خرجته من 
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 نبذة عن كتاب: 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 منهج حزب التحرٌر فً التغٌٌر

 

الحمد هلل رب العالمٌن، والصبلة والسبلم على سٌد المرسلٌن، وإممام المممتمقمٌمن 

وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته، والتزم بطرٌقته، وترّسم خطاه، وجعل العمقمٌمدة 

اإلسبلمٌة أساساً لفكرته، والحبلل والحرام مقٌاسماً لمتمصمرفماتمه، واألحمكمام الشمرعمٌمة 

ٌِّرة ألعماله وضاِبَطًة ألقواله، وبعد8  مس

  قامة الخالفة: قلٌة المسلمٌن المصٌرٌة فً العال  صجمع

إن القضٌة المصـٌرٌة للمسـلمٌن فً العالم أجـمع هً إعادة المحمكمم بممما أنمزل هللا، عمن طمرٌمق إقماممة 

الخبلفة، ونصب خلٌفة للمسـلمٌن ٌباٌُع على العمل بكتاب هللا وسنة رسوله، لٌهدم أنظمة الكفر، وٌضمع أحمكمام 

اإلسبلم مكانها موضع التطبٌق والتنفٌذ، وٌحّول الببلد اإلسبلمٌة إلى دار إسبلم، والمجتمع فٌمهما إلمى ممجمتمممع 

 إسبلمً، وٌحمل اإلسبلم رسالة إلى العالم بالدعوة والجهاد.

وبتحدٌد القضٌة المصٌرٌة للمسلمٌن ٌتحدد الهدؾ الذي ٌجب أن ٌعمل َحَملَة المدعموة اإلسمبلممٌمة، ُكمتمبلً 

 وأحزاباً وجماعات، لتحقٌقه، وبالتالً تتحدد الطرٌقة التً ٌجب أن ٌسلكوها للوصول إلى تحقٌق هذا الهدؾ.

وإلدراك ذلك ٌنبؽً معرفة واقع المسلمٌن المٌموم، وواقمع المبمبلد اإلسمبلممٌمة، وواقمع المدار فمً المبمبلد 

اإلسبلمٌة، وواقع المجتمع الذي ٌعٌش فٌه المسلمون هذه األٌام، ومن ثم معرفة األحكام الشرعٌة المتعلقة بمكمل 

 ذلك، ومعرفة الحكم الشرعً المتعلق باإلجراء الذي ٌجب اتخاذه حٌال هذه القضٌة المصٌرٌة8

أما واقـع المسـلمٌن، فإنهم بالرؼـم من كونهم مسلمٌن فإنه ٌسٌطر علٌهم خلٌط من األفكار والمشاعر  -/

 اإلسـبلمٌة والؽربٌة واالشتراكٌة، والقومٌة والوطنٌة واإلقلٌمٌة، والمذهبٌة الطابفٌة.

بؤنظمة الكفر وأحمكماممه، عمدا  -ولؤلسؾ-أما واقع الببلد اإلسبلمٌة ومنها العربٌة فإنها تحكم جمٌعها  -4

بعض أحكام اإلسبلم كؤحكام الزواج والطبلق والنفقات والمٌراث واألبّوة والبنّوة، والمتمً أفمردوا لمهما ممحماكمم 

خاصة أطلقوا علٌها اسم محاكم شرعٌة، وعدا بعض أحكام شرعٌة أخرى ُتطبق فً المحاكم فً بعمض بملمدان 

 المسلمٌن كالسعودٌة وإٌران.

أما واقع الدار التً ٌعٌش فٌها المسلمون الٌوم فً جمٌع أقطار الممعمممورة، فمهمو واقمع دار المكمفمر،  -1

 ولٌس واقع دار اإلسبلم.

 وإلدراك هذا الواقع ال بد من معرفة واقع دار اإلسبلم، وواقع دار الكفر فً مفهوم الشرع.

فدار اإلسبلم فً االصطبلح الشرعً هً الدار التً ٌحكم فٌها بؤحكام اإلسمبلم، وٌمكمون أممانمهما بمؤممان 

اإلسبلم، أي بسلطان المسلمٌن وأمانهم فً الداخل والخارج، ولو كان أكثر أهلها من ؼٌر  المسلمٌن. وأما دار 

الكفر فً االصطبلح الشرعً فهً الدار التً ٌحكم فٌها بؤحكام الكفر، وٌكون أمانها بؽٌمر أممان اإلسمبلم، أي 

 بؽٌر سلطان المسلمٌن وأمانهم، ولو كان أكثر أهلها من المسلمٌن.

فالعبرة فً الدار، من حٌث كونها دار إسبلم أو دار كفر، لٌس بمالمبملمد وال بمالسمكمان، وإنممما بماألحمكمام 

وباألمان. فإن كانت أحكامها أحكام اإلسبلم وأمانها بؤمان المسلمٌن فهً دار إسبلم، وإن كانت أحكامها أحمكمام 
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مدة حمٌمث  ٌْ كفر وأمانها بؽٌر أمان المسلمٌن فهً دار كفر أو دار حرب. وذلك مؤخوذ من حدٌث سلٌمان بن ُبمَر

ِل من َداِرِهالْ   لال ...«ورد فٌه  َحوُّ ى صْدُعُهْ   لى اإلِْسالِ ، َفإِْن صََجاُبوَك َفاْقَبلْ منه  َوُكفه َعْنُهْ ، ُث ه صْدُعُهْ   لى الته

ِهْ  ما على اْلالُمالَهالاِجالرِ  ٌْ ُهْ   ن َفَعلُوا ذلك َفلَُهْ  ما لِْلُمَهاِجِرٌَن َوَعلَ مسملمم، فمإن   »ٌالنَ َداِر اْلُمَهاِجِرٌَن، َوصَْخبِْرُهْ  صَنه

ٌّن  مفهوم الحدٌث أنهم إن لم ٌتحولوا ال ٌكون لهم ما للمهاجرٌن، أي لمن هم فً دار اإلسبلم. فهذا الحدٌث قد ب

اختبلؾ األحكام بٌن من ٌتحّول إلى دار المهاجرٌن، وبٌن من ال ٌتحّول إلى دار المهاجرٌن. ودار المهاجرٌمن 

 ، وما عداها كان دار كفر.كانت هً دار اإلسبلم أٌام الرسول 

ومن هنا اسُتنبط اصطبلح دار اإلسبلم، ودار الكفر أو دار الحرب، فمتمكمون إضمافمة المدار لمئلمسمبلم أو 

 للكفر أو للحرب هً إضافة للحكم والسلطان.

ٌّن أن اعتبار الدار ال بّد أن ٌتحقق فٌه السلطان لمن تنسب إلٌه. والسملمطمان ال ٌمتمحمقمق إال  ومن ذلك ٌتب

بؤمرٌن8 أحدهما8 رعاٌة المصالح بؤحكام معٌنة، وثانٌهما8 القوة التً تحمً الرعٌة، وتنفذ األحكام، أي األمان. 

 ومن هنا جاء اشتراط الشرطٌن المذكورٌن.
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روسٌا والؽرب ٌحارب شعبه المسلم. وبقاإه فً الحكم ٌعتمد على القوة والسبلح الذي ٌمده بمه ممن ٌمحمممونمه 

ولٌس على الشعب الذي ٌحكمه. فهو ٌعمل على إرضاء من ٌحمونه، وٌسمح بتدمٌر موارد البلد تاركماً المنماس 

فً حالة فقر مزٍر ومعاناة شدٌدة، ثم ٌبلحق المسلمٌن وال ٌكتفً باعتقال المرجمال بمل وٌمعمتمقمل المنمسماء. همذا 

 الوضع المزري ٌدل على ضعؾ أدابه السٌاسً وانعدام الرعاٌة فً الحكم لدٌه.

8 إن ؼٌاب الخبلفة عن الساحة السٌاسٌة فً العالم، قد سمح للطؽاة بؤن ٌمارسوا الجرابمم صٌها المسلمون 

البشعة بحق اإلسبلم، والمسلمٌن والبشرٌة جمعاء. تذكروا ٌوم كانت للمسلمٌن دولة ٌحكمها المسلمون، حٌنمهما 

كان شر الطؽاة مقٌداً بقانون اإلسبلم المطبق فً دولة الخبلفة. فسارعوا باالنضمام إلى حزب التحرٌر للعمممل 

. فإن إعادة الخبلفة ستوقؾ الطؽاة وتحمً المسلمٌمن معنا إلعادة دولة الخبلفة الراشدة على منهاج الرسول 

 المتقٌن، لٌس فً أوزبكستان وقرؼٌزستان وحدهما، بل فً كل أنحاء العالم.

 المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر 

 07صفحة:                تتمات 

 الطهاد حكا  قرغٌزستان للنساا العفٌفات التقٌات النقٌات!  

 األقصى؟ وكٌؾ تتفاخر وال تزال بانتسابك ألحفاد ذلك البطل العظٌم صبلح الدٌن األٌوبً؟

حتى متى سنبقى متبلدي الحس أمام هذا الذل الذي نعٌشه؟ وإلى متى ستصمتون أمام صٌها المسلمون!  

النفاق من الحكام الذٌن ٌكذبون الٌوم ما قالوه باألمس، وٌقٌمون عبلقات الصداقة الٌوم مع من وصفوه البارحة 

بالعدو؟ وما الذي ٌنبؽً أن تشهدوه من الحوادث بعد حتى تدركوا خٌانة هإالء الحكام فً استصدار القرار من 

 البرلمان من أجل احتبلل العراق من قبل العصابات األمرٌكٌة الصلٌبٌة فً سبٌل حفنة من مال؟!

افتحوا أعٌنكم واستٌقظوا، وانظروا إلى مشهد الذلة هذا لحكامكم، أال ٌؽضبكم هذا  كفى صٌها المسلمون! 

  المشهد الذي ٌؽضب هللا؟

 
  المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً ودٌة تركٌا

 08صفحة:               تتمات 

 ٌا صردوغان! كٌف ترى صدٌقا  من ٌراه هللا ورسوله عدوا ؟! 
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من خٌانة عمبلء الوالٌات المتحدة فً القٌادة السٌاسٌة والعسكرٌة، وسٌستمر فً المتمحمذٌمر ممنمهمم. وممن أجمل 

وضع حد لهإالء الخونة فإنه ال بّد للمخلصٌن فً القوات المسلحة أن ٌطٌحوا بالخونمة فمً المقمٌمادة السمٌماسمٌمة 

والعسكرٌة، وٌعطوا النصرة لحزب التحرٌر؛ من أجل إقامة الخبلفة المراشمدة المثمانمٌمة عملمى ممنمهماج المنمبموة. 

الوالٌات المتحدة من هذه المنطقة، من خبلل نشر قوة مشتركة ممن  -وبكل سهولة  -فالخبلفة هً التً ستطرد 

 .القوات المسلحة ومسلمً القبابل

 »...عقاصها، ف تٌنا به رسول هللا 

ٌَّـن أن الحكم فً اإلسبلم لٌس حكماً بولٌسٌاً، وال ٌجوز أن ٌكون حكماً بولٌسٌاً، ألن   ومن ذلك كله ٌتب

د لرر ود «الحكم البولٌسً ضرر كبٌر بالمـسـلمٌن، ومناقض لؤلحكام الشرعٌة، ومخالؾ للقاعدة الشرعٌة8 

 »لرار

ٌَّن حرمة إقامة الدولة اإلسبلمٌة جهازاً للتجسس على أفراد الرعٌة، مسلمٌن وذمٌٌن، وحرمة   كما ٌتب

 إٌذابهم.

وٌتبٌن وجوب إقامتها جهازاً للتجسس على األعداء الكفار، ومعرفة أخبارهم، ولمكافحة أعمال التجسس  

 التً ٌقومون بها ضدها.

 [.  424-424الطبعة السـادسـة الصفحات8  -المصدر8 كتــاب نظام الحكم فً اإلسـبلم[ 

 شاهزاد شٌخ

 نابب الناطق الرسمً لحزب التحرٌر فً ودٌة باكستان 

 18صفحة:                تتمات 

 الجنرال رحٌل ٌؤكد على ادّدعاا الزابف ب ن حملة الودٌات المتحدة الصلٌبٌة هً حربنا 

 حرب الودٌات المتحدة لن تكون صبدا حربنا 

 11صفحة:               تتمات 

 وزراا الخارجٌة العرب ما اجتمعوا فً القاهرة  د وارتكبوا فً نادٌه  المنكرات السٌاسٌة 

 لهذا كله وجدنا أن مجلس الجامعة العربٌة بمقرراته الحالٌة والسابقة ٌإكد على أن هذا المجلس ال ٌجتمع إال على

ٌّمرهمم  ضبلل وهو ٌمارس المنكرات السٌاسٌة بؤبشع صورها، وعلى األمة أن تقؾ فً وجه أولبك الحكام وتمؽم

وتقٌم خبلفة المسلمٌن التً تعٌد قضٌة فلسطٌن إلى أصلها فتستنفر األمة وجٌوشها لتمحمرٌمر فملمسمطمٌمن كمامملمة 

 وكافة ببلد المسلمٌن المحتلة وتقضً على النفوذ الؽربً االستعماري، وٌومبذ ٌفرح المإمنون بنصر هللا.

ٌُْحٌٌُِك ْ ﴿ ُسوِل  َِذا َدَعاُكْ  لَِما  ِ َولِلره َها الهِذٌَن آَمُنوا اْسَتِجٌُبوا ّلِِله ٌُّ  ﴾ٌا صَ

 
فلسطٌن -المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً األرض المباركة    

 35صفحة:                تتمات 

 اإلسـال  ٌحـرِّ  صن ٌكـون الـُحـْك  بولٌسٌا  
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