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  212/ هـ 1341: رقم اإلصدار                  م2213/12/27هـ                      1341 ربيع األت من  21

 المكتب اإلعالمي

 المركزي

 بيان صحفي

 :يا علماء المسلمين

م تلم ترتا إرهاب أمريكا تعمالئها؟أ  !إن هذا لشيء عجاب !رأيتم إرهاب تنييماول

 

عقدت مؤسسة الوقف اإلسالمي في اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر الدورة الشرعية الخامسة والعشرين  
ربيع  6-2خالل الفترة " الوسطية منهج شرعي وحضاري"المنعقد في مدينة أيندهوفن الهولندية تحت شعار 

، حيث كال "ظاهرة اإلرهاب مفهومه ومظهره وأسبابه وسبل الوقاية منه"هـ ما أسمته ملتقى 6346األول 
في " ظاهرة اإلرهاب"العلماء المحاضرون اللوم لحال المسلمين اليوم وحملوه المسؤولية في نشوء ما أسموه 

العالم، وشخصوا المرض وأعطوا العالج بااللتزام باألخالق وبالعودة لإلسالم الحنيف الذي يفرض على 
في تعامله مع اآلخرين، وأن االبتعاد عن العصبية بين القوميات والمذاهب هو " حضاريا  "المسلم أن يكون 

 .محل التكريم الرباني

إننا إذ نتابع بألم بالغ حال األمة اإلسالمية من وْصِف الغرب لها باإلرهاب حتى أصبح بنظرهم كل  
مسلم إرهابيا  وكل إرهاب إسالميا ، لنستغرب منكم أيها العلماء وقوفكم إلى الجانب المناوئ ألمتكم بتأييد 
الخطاب األمريكي، هذا بدل أن تقفوا وتصطفوا مع أمتكم المكلومة التي ُتذبح أمام أعينكم من الوريد إلى 

كم نفتقد رجال  منكم يقف ويوجه التهم ألمريكا في تأييدها لحصد أرواح إخوتكم في الشام بمئات . الوريد
األلوف، وسكوتها عن المجازر في أرض الكنانة، وعبثها بأمن وثروات ليبيا، وإرهابها ألهل ثورة اليمن، 

ألم تعلموا أن ركني الصالح أو ... ووقوفها مع تقطيع أوصال إخوتكم مسلمي بورما دون خوف أو وجل
الفساد هما الحكام والعلماء؟ أما الحكام فلقد فجعنا بهم دون استثناء فقد ثبتت عمالتهم للغرب بما ال شك فيه، 
ولكْن أن نفجع كل يوم بثلة جديدة من علماء األمة باصطفافهم مع ما يمليه عليهم الغرب الحاقد المعادي 

 !!لإلسالم فإن هذا لُيدمي القلوب وُيدمع العيون

إن اإلرهاب أيها السادة العلماء لم تبتدعه ثورة الشام ولم يخرج من عباءة الربيع العربي بل هو إرهاب  
خطط له شياطين البيت األبيض وأوصله كبيرهم الذي علمهم السحر لعمالئه األجراء الذين يحكموننا في 
بالدنا اإلسالمية كي يمعنوا في سفك الدماء الزكية في أرض األنبياء، فأصبح همكم لألسف ليس إرهاب بشار 

وليس إرهاب طائرات األردن والسعودية واإلمارات وقطر التي تلقي الحمم على ! وإنما إرهاب ثورة الشام
رؤوس اآلمنين في الرقة والموصل والتي حصدت أرواح األطفال والنساء والرجال الذين ال حول لهم وال 
قوة، وإنما إرهاب أهل غزة والضفة، وقد عميت العيون عن إرهاب كيان يهود، بل حتى عن إرهاب سلطة 

 .عباس ووقوفها ضد شعبها الجريح إلرضاء أمريكا وربيبتها

وبعد كل هذا نسألكم، أليس غريبا  جدا  استقبال هولندا واالتحاد األوروبي لكم ولمؤتمركم برحابة صدر  
وبحفاوة وحرارة في الوقت الذي يمنعون فيه النازحين السوريين من إقامة الصالة في مخيمات اللجوء، وتقوم 
قوى األمن باعتقال مسلمين في مختلف أنحاء أوروبا وكسر أبواب بيوتهم في منتصف الليل وسحبهم بطريقة 
مهينة من بين أوالدهم وزوجاتهم وزجهم في غياهب السجون أياما  وأسابيع بال تهم ثابتة بل فقط ألنهم 

 !!مسلمون يرتادون المساجد وحلقات العلم؟ ثم ال نسمع منكم مجرد كلمة واحدة تستنكر أفعال مضيفيكم؟

إن نكبة األمة بعلمائها لهي أشد عليها من نكبتها بحكامها، ألنها تاقت واشتاقت لعالم رباني يقف وقفة  
 47التتمة صفحة  ...اإلمام أحمد والعز بن عبد السالم وتقي الدين النبهاني، هؤالء الذين شروا أنفسهم ابتغاء 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (رأس األفعى)أنهتا التجتد األمريكي في باكستان ! كفى ثم كفى
  (مترجم)

 

م، قام مسلحون بمهاجمة مدرسة الجيش العامة، وتنقلوا بين 2163ديسمبر / من كانون األول 66اليوم،  
إنها ! الفصول الدراسية، ما أسفر عن مقتل العشرات، حتى تجاوز العدد أكثر من مائة، معظمهم من األطفال

ري َنفيسل ﴿: لجريمة بشعة، فاهلل سبحانه وتعالى يقول ًسا بيَغيي ُإ َمني َقَت َ َنفي َرائيي َ أَنَّ َنا َعلَى َبنيي إيسي ني أَجي ي َذليَك َكَتبي مي

يًعا اَس َجمي َيا النَّ َما أَحي َياَها َفَكأَنَّ يًعا َتَمني أَحي اَس َجمي َما َقَت َ النَّ ضي َفَكأَنَّ َري وقال سبحانه وتعالى . ﴾أَتي َفَسادل فيي األي

إي َتلََعَنُإ َتأََعدَّ لَ ﴿ ُ َعلَيي َب هللاَّ ُم َراليًدا فييَها َتَغضي ًدا َفَجَزاُؤهُ َجَهنَّ ًنا ُمَتَعمِّ مي ُت ي ُمؤي يًما إُ َتَمني َيقي  .﴾َعَذاًبا َعيي

وبينما كان المسلمون يودعون موتاهم، في جو من الحزن والذهول، أعلن النظام في بيان صادر عن  
اإلرهابيين يريدون نشر األلم وزعزعة استقرار البالد، ولكننا لن نسمح لهم بالنجاح في "وزارة الدفاع بأن 
ومع ذلك، فقد فشل النظام في وضع حد لهذه المخططات الشريرة، واستعادة األمن ." مخططاتهم الشريرة

 !واالستقرار، ألنه سمح بالوجود األمريكي الواسع داخل البلد، وهو رأس األفعى

إن من هم على اطالع في البالد يعلمون جيدا أن المخابرات األمريكية قد تسللت إلى بعض الحركات  
القبلية منذ عدة سنوات، وأنها تحرض الجاهلين منهم على تصويب بنادقهم نحو صدور إخوانهم المسلمين، 

إن األعمال الوحشية، مثل قتل األطفال، هي نتيجة . وليس على رؤوس الصليبيين الذين يحتلون أفغانستان
التي . السرية" السوداء"مباشرة للسياسات الخارجية األمريكية، وتحديدا سياسة الصراع الخفي والعمليات 

تنتهجها أمريكا، وتمارسها االستخبارات والجيش الخاص التابع لها في جميع أنحاء العالم، إليجاد حالة من 
، حتى يستخدم النظام وسادُته بعد ذلك هذه األفعال الوحشية من أجل "الفوضى الخالقة"انعدام األمن و

 .استغاللها لتنفيذ مخّططاتها

وتستخدم هذه األعمال الوحشية من قبل النظام وسادته كمبرر للصراع الداخلي في باكستان، ولتبرير  
العمليات العسكرية في المناطق القبلية، والتي يحتاج إليها األمريكيون لمنع مقاومة احتاللها المتعثر 

، قال الرئيس األمريكي باراك 2112ديسمبر / وهذا هو السبب في أنه في األول من كانون األول. ألفغانستان
ولكن مع قتل األبرياء وانتشار القتل من ... هناك من يقول بأن القتال ضد التطرف ليس معركتهم"أوباما 

 ".كراتشي إلى إسالم أباد، فقد أصبح من الواضح أن أهل باكستان هم أكثر عرضة للخطر من قبل التطرف

أنتم الذين تقاتلون بإخالص ضد االحتالل األمريكي في أفغانستان، ! أيها المسلمون من المناطق القبلية 
نتوجه إليكم وننصحكم بالقول بأنه يجب عليكم استنكار هذه المذابح، وعدم السماح للمغّرر بهم من بينكم ممن 
يجهلون اإلسالم بالتحدث نيابة عنكم، فهؤالء يمهدون الطريق لتنفيذ خطة أمريكا بعصيانهم هللا سبحانه وتعالى 

لذلك يجب عليكم منع مثل هذه المجازر التي تعود بالنفع على أمريكا، وتجعل . ورسوله صلى هللا عليه وسلم
لُتًما«: َقاَل َرُسوُل . المسلم يناصب أخاه العداء ُصري أََراَك َياليًما أَتي َميي ُصُرهُ : م َقالُتا»اني ي َهَذا َنني َيا َرُست َ هللاَّ

ُصُرهُ َياليًما؟ َقا َ  َف َنني لُتًما َفَكيي إي «: َميي َ  َيَديي  .رواه البخاري »َتأيُرُذ َفتي

ويجب عليكم جميعا أن تعملوا بصدق وتطالبوا القوات المسلحة للجهاد معكم في قوة واحدة ضد  
: قال هللا سبحانه وتعالى. االحتالل الكافر، لطرد األمريكي كما طردتم سويا االحتالل السوفيتي الكافر من قبلهم

مل َعلَى أَ ﴿ ُكمي َشَنآُن َقتي َمنَّ ري طي َتاَل َيجي ي ُشَهَداَء بياليقيسي
َّ يَن ّلِلي امي يَن حَمُنتا ُكتُنتا َقتَّ َها الَّذي لُتا ُهَت الَّ َيا أَيُّ دي لُتا اعي دي  َتعي

َملُتنَ  َ َربييٌر بيَما َتعي
َ إينَّ هللاَّ

قُتا هللاَّ َتى َتاتَّ قي َرُب ليلتَّ  .﴾أَقي

يّدعي النظام بأنه يحارب عمالء أمريكا من خالل العمليات العسكرية التي ! أيها المسلمتن في باكستان 
يقوم بها الجيش في المناطق القبلية، ومن جهة أخرى يسمح بالوجود األمريكي الضخم على أرضنا، وبارتكاب 
العمليات اإلجرامية، ولكنه عمليا  ال يحارب عمالء أمريكا، بل إنه عندما ألقي القبض على بعض الخونة 
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وسبب هذا . والجواسيس األمريكيين، مثل ريموند ديفيس ويوجين جويل كوكس، تم إطالق سراحهم فورا
ومعاناتنا . التناقض الصارخ هو أن النظام ال يهتم لدماء الناس وال لدينهم وال ألوامر هللا سبحانه وتعالى

وخسائرنا الهائلة في األرواح والممتلكات هي نتيجة مباشرة لتحالف النظام مع أعدائنا، وإلقائه المودة لهم، 
وإيجاده مالذا آمنا لهم في بلدنا، والسماح بأن تكون يدهم العليا فوق رؤوسنا، بالرغم من أن هللا سبحانه وتعالى 

ةي َتَقدي ﴿: يقول مي بياليَمَتدَّ هي ليَياَء ُتليقُتَن إيلَيي ُكمي أَتي ي َتَعُدتَّ ريُذتا َعُدتِّ يَن حَمُنتا الَ َتتَّ َها الَّذي ني َكفَ َيا أَيُّ ُرتا بيَما َجاَءُكمي مي

تاي ﴿: وقال سبحانه وتعالى. ﴾اليَح ِّ  تءي َتَتدُّ َنَتُهمي بيالسُّ َيُهمي َتأَليسي دي ُكمي أَيي ُسُطتاي إيلَيي َدحًء َتَيبي َقفُتُكمي َيُكتُنتاي لَُكمي أَعي إين َيثي

فُُرتنَ   .﴾لَتي َتكي

طالما ظلت أمريكا على أرضنا، فلن نشهد نهاية لهذه ! أيها الضباط من القتاو المسلحة الباكستانية 
إنكم أنتم الذين بأيديكم القدرة المادية إلبطال . الحرب المدمرة، وسنظل نخسر أكثر بكثير مما خسرناه بالفعل

الباطل، وإحقاق الحق الذي أمر به هللا سبحانه وتعالى، فاقطعوا رأس األفعى، وطّهروا باكستان من جميع 
مظاهر الوجود األمريكي، بإغالق السفارات األمريكية والقنصليات، فهي حصون وقالع وليست بنايات 
دبلوماسية، واطردوا األعداء الذين يجوبون البالد طوال وعرضا وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل هللا 
ويسعون في األرض الفساد، واطردوا الدبلوماسيين األمريكيين وعلى رأسهم السفراء، وامنعوا أي نشاط 

واعلموا أن هذه األمور ستتم فقط بإعطائكم النصرة . للعمالء السريين والمخابرات التابعة للواليات المتحدة
 (.باكستان)لحزب التحرير، إلعادة الخالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة لهذه األرض الطاهرة النقية 

لذلك، يجب عليكم إعطاء النصرة لحزب التحرير وأميره الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة، لعودة  
الخالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، والتي سوف تقضي على االنقسام وتحقق الوحدة، وتوقف حرب 
الفتنة، وتجيش جيوش المسلمين الكبيرة والقادرة في الجهاد ضد العدو، فتقلب الهزيمة إلى نصر، بإذن هللا 

اَقليُتمي ﴿: قال هللا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى ي اثَّ يَن حَمُنتا َما لَُكمي إيَذا قيي َ لَُكمي انفيُرتا فيي َسبيي ي هللاَّ َها الَّذي َيا أَيُّ

َيا فيي اآلريَرةي إيالَّ قَ  ني ني اآلريَرةي َفَما َمَتاُع اليَحَياةي الدُّ َيا مي ني يُتمي بياليَحَياةي الدُّ ضي أََرضي ُكمي لييإيلَى األَري بي  ٌم إيالَّ َتنفيُرتا ُيَعذِّ

ًئا تهُ َشيي َرُكمي َتالَ َتُضرُّ ًما َغيي دي ي َقتي َتبي  .﴾َعَذاًبا أَلييًما َتَيسي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  "طبرة بحص( "حزب هللا) –حتار المستقب  

 

 -حاوار الاماساتاقابال ) بانطالق ماا ُساماي  2163كانون األول  22طالعتنا الصحف صباح يوم الخميس  

، هذا الحوار الذي روج لاه اإلعاالم لاعادة أياام وكاأناه الاذي 2163كانون األول  23يوم األربعاء ( حزب هللا

ليفاجئ الناس بأن دخول حزب إيران في القتل المستعر في سوريا أو خروجاه ماناه "!  الزير من البير"سيخرج 

ليس هو محل بحث وحوار أيضاا، وكاذا اساتاحاقااق "  المقاومة" ليس محل بحث وحوار، وأن ما ُيعرف بسالح 

بل وجاعال ...  رئاسة الجمهورية ليس محل بحث وحوار، فهذا شأنه عند حليف حزب إيران العماد ميشال عون

وأن هذا االجتماع مان شاأناه تاخافاياف !...  البحث الطارئ واألهم هو موضوع ما يسمى بسرايا المقاومة وحلها

 .الشيعي -االحتقان السني 

إذا كانت كل تلك القضايا لاياسات ماحال باحاث وال حاتاى باحاث طاارئ، فاعالاى أي حاوار :  وهنا نقول 

بها، فلماذا اللقاء والحوار إذا ؟!  يتحدثون؟ ثام ألام تاكان !  وطالما لم تكن هذه القضايا في وارد النقاش عند من سبَّ

أم بااتات قاياادات هاذا !  فأين ذهبت هذه المبدئاياة؟!  هذه القضايا كما أوهم تيار المستقبل محازبيه قضايا مبدئية؟

التيار مستخفة بجمهورها منذ قبلت بتشكيل الحكومة مع حزب إيران على الرغم من التحفظات المزعومة ماناذ 

 !زمن بعيد؟

إن الجواب على هذه التساؤالت بات واضحا  لكل ذي بصر وبصيرة، فقرار المواجهة، أو قرار تشاكايال  

بيد الاماتاحااوريان   -ولن تكون   -كل هذه القرارات لم تكن يوما  ...  حكومة، أو قرار الجلوس إلى طاولة الحوار

رهنا    -وما زال   -فقرار من هذا النوع كان .  من تيار المستقبل أو حزب إيران، وال مّمن رعوا الحوار ظاهريا  

لدول إقليمية، هي صاحبة المال السياسي الذي يغذي المتحاورين، بل رهنا  لدول كبرى كانات وماا زالات هاي 

التي ترسم لهذه الدول اإلقليمية حركاتها وسكناتها، وفق مصالح هذه الدول الكبرى الاتاي ال تارقاب فاي لاباناان 

وأهله وال في بالد العالم اإلسالمي إاّل  وال ذمة، بل تقدم حساباتها وخططها وإساتاراتاياجايااتاهاا عالاى أي شايء 

 ...آخر، ولو كان دماء أهل لبنان وسوريا وسائر المنطقة

! ال بل نصف لقاء أو نصاف حاوار؟!  ، فهل يحتاج هذا إلى لقاء وحوار؟( سرايا المقاومة) أما مسألة حل  

، حاتاى ُماناعات  الات ساالحاا ، ووجادت دعاماا  وغاطااء  لها أنها باتت ال تعدو كونها تجمعات ُحمِّ أال يرى َمن شكَّ

فاهال تاتاطالاب ...  المؤسسات األمنية من إحضار أحدهم إال بوابل من الرصاص وسفك دماء المارة هنا وهانااك

 !أكثر من حل فوري ولحظي ممن يزعمون الرغبة في وقف االحتقان وتوحيد الصف؟

الشيعي الذي جعله المتحاورون عنوانا  مبهرجا  لهذا اللاقااء، فاياا لاياتاه كاان   -أما تخفيف االحتقان السني  

وهل أوجد هذا االحتقان !  ألم يكن هذا ممكنا  منذ سنين؟ أم لم تكن التوجيهات الخارجية قد وصلت بعد؟...  كذلك

إال َمن سفك الدماء الحرام من أبنائه وأبناء لبنان وأبناء سوريا خدمة لألجندات الخارجية؟ وهل رّسخه إال َمان 

 !َقِبل بمجالسته باألمس واليوم، ال لشيء إال إذعانا ألوامر أسياده وأجنداتهم؟

إن صاحب المصلحة في هذا االحتقان هم أسيادهم الدوليون الذين أمروا الجمياع باالاجالاوس إلاى طااولاة  

ال تغني وال تسمن من جوع سوى استامارار الاتاساوياف "  طبخة بحص" الحوار مع معرفته بأنها ال تعدو كونها 

 .والمماطلة بسبب تخبط وارتباك أسيادهم في حل القضايا الساخنة في المنطقة

لقد فاجأت ثورة الشام الالعبين اإلقليميين والدوليين وأتباعهم بسبب رفعاهاا شاعاارات اإلساالم عاماوماا ،  

والخالفة على منهاج النبوة خصوصا ، ما دفع هذه الدول مضطرة إلى إثارة هذا االحاتاقاان فاي ماحااولاة ماناهاا 
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مزعومة أعلنها تنظيم الدولة لوأد المشروع الحقياقاي "  خالفة" إلحباط صحوة األمة، وإلى تسليط األضواء على 

المنقذ لألمة الخالفة على منهاج النبوة التي يعمل لها المخلصون من أبنائها، ثم ماحااولاة إساكاات كال صااحاب 

 "!...الدعشنة"و" التكفير"و" اإلرهاب"كلمة حق بذرائع 

وها هو نائب األمين العام نعيم قاسم في تصريح نشرته جريدة الحياة فاي عاددهاا الصاادر ياوم االثانايان  

إن المنطقة اليوم في حاالاة ماراوحاة : " يبشركم بالنتيجة بعد أيام من اللقاء الحواري األول قائال 2163/62/22

فال حلول وال غلبة وال إنجازات، وبمعنى آخر ال حال قارياباا فاي ساورياة وال فاي ماواجاهاة داعاش وال فاي 

ال حل قريبا فاي العالقات السعودية اإليرانية وال في مجموعة من المشاكل الموجودة في منطقتنا، ومن ضمنها 

 ".لبنان لكثير من القضايا العالقة الرتباطه بالمشروع الموجود في المنطقة

 

 :ب  أيها المسلمتن كما سماكم هللا من قب ! أيها السنة تالشيعة في لبنان 

وأوهام يروجها الاماتاحااورون !  والية لبنان ندعوكم إلى عدم التعلق بآمال كاذبة/  إننا في حزب التحرير  

كما ندعوكم إلى نصرة العاملين، بل والعمل معهم إلقامة دولة الخالفة علاى ماناهااج !  وأسيادهم تضليال  وخداعا

النبوة التي يأمن فيها كل من يعيش في كنفها مسلما  وغير مسلم، والتي يعمل لها حزب التاحاريار واصاال  لايالاه 

 .بنهاره في سبيل نهضة األمة ومنها لبنان وأهله

يدٌ ﴿  َع َتُهَت َشهي مي َرى ليَمني َكاَن لَُإ َقليٌب أَتي أَليَقى السَّ كي  ﴾إينَّ فيي َذليَك لَذي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ترقيع الدستتر التضعي تعمي  لززمة

  تالتاجب حل ها بدستتر على أساس عقيدة اإلسالم

 

م، تعديالت فاي الادساتاور االناتاقاالاي لاعاام 2162يناير /كانون الثاني 4أقر البرلمان يوم السبت الموافق  

م، أبرزها ما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية بتعيين والة الاوالياات وإعافاائاهام، واخاتاصااصاات 2112

جهاز األمن والمخابرات؛ الذي تحول إلى قوة نظامية بدال  عن سلطاته السابقة المقصورة على جمع المعلومات 

كما ضمنت التعديالت اتفاقية الدوحة المتعلقة بدارفور فاي الادساتاور، .  وتحليلها، وتسليمها لجهات االختصاص

باإلضافة إلى إعطاء الواليات والمحليات حق إصدار القوانين الوالئية واألوامار الاماحالاياة لافارض الضارائاب 

 .والرسوم

ولم يواجه البرلمان أية صعوبة في إجازة هذه التعديالت، واكتفوا بالتهليل والتكابايار لاتاماّرر بااألغالاباياة  

 .مقعدا   321من المقاعد البرلمانية البالغة % 21الساحقة، خاصة أن الحزب الحاكم يسيطر على 

وقال رئيس كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان، مهدي إبراهيم، في تصريح نقلته قانااة الشاروق، إن  

معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعاتاباارهاا عالاال ياجاب تاالفاياهاا " الهدف من التعديالت المطروحة 

 ".بالعالج السريع

 :أيتها األمة اإلسالمية الكريمة 

إن هذه التعديالت الدستورية، حالها كحال الدستور، لم تستنبط من كتاب هللا تعالى وال من سنة رسوله  • 

ُ َتال ﴿:  صلى هللا عليه وسلم أي لم ُيجعل حكم الشرع أساسا  لها، يقول هللا تعالى
ظَز َ هللاَّ َنُهمي بيظَمظا أَني ُكمي َبيي َتأَني احي

كَ  ُ إيلَيي
َز َ هللاَّ ضي َما أَني تيُنتَك َعني َبعي ُهمي أَني َيفي َذري َتاَءُهمي َتاحي بيعي أَهي فهي أحكام وضعية ال تعبر عن تطلعات أمتنا  ﴾َتتَّ

 .العظيمة، في أن ُتحكم باإلسالم بوصفها أمة إسالمية

إن تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور؛ وهي االتفاقية الموقعة بين الحكومة وبعض حاركاات دارفاور،  • 

والتي أعطت إقليم دارفور حكما  ذاتيا  موسعا ، تمهيدا  النفصالها، واآلن ُيراد لفكرة الحكم الذاتي أن تصبح حاقاا  

 .دستوريا ، وهذا صريح في تهديد وحدة البالد، وما فصل الجنوب بالدستور الوضعي ذاته عنا ببعيد

إن إضعاف الجيش بواسطة اتفاقية نيفاشا؛ التي ُبني عليها هذا الدستور الوضعي، ثم االستاعااضاة عان  • 

القوة المسلحة الرئيسية بقوى أخرى، مثل جهاز األمن والشرطة، لهو جريمة كبرى فاي حاق الاباالد والاعابااد، 

ألن مهام الشرطة وجهاز األمن غير مهام الجيش، فالجيش هو القوة الضاربة المقااتالاة، تارفاده كال األماة مان 

 .خلفه، وبقوته تكون أمتنا قوية عزيزة

إن إعطاء المحليات والواليات حق إصدار القوانين واألوامر المحلية، كافارض الضارائاب والارساوم،  • 

الَ «:  هو تقنين لمزيد من وسائل وأساليب أكل أموال الناس بالباطل، وهي محرمة شارعاا ، ياقاول الارساول 

إُ  ني يبي َنفيسل مي م إيالَّ بيطي ليمل ئل ُمسي ري وهو تضييق على معاش الانااس الاباساطااء؛ الاذيان ُيافاتارض أن ». َيحي ُّ َما ُ امي

 !!هؤالء المطبلين في غرفة البرلمان وكالء عنهم

إن القبلية والعصبية والجهوية، هي من إفرازات هذا النظاام الابااطال؛ الاذي حاكام :  يا أهلنا في الستدان 

البالد ربع قرن من الزمان بغير شريعة اإلسالم، فهذه الحكومة هي التي أثارت هذه النعرات الجاهلية، فتاقاّرب 

ومثل هذه الترقيعات على دستور وضعي لن تعالج مشكالاة .  وتبعد وتعطي وتمنع وتسالم وتحارب على أساسها
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فحل مشكلة القبليات والعصبيات إنماا ياكاون باتاطاباياق اإلساالم .  القبلية وال غيرها، بل هي تعميق ألزمة البالد

وأنظمته، التي تصهر المجتمع في بوتقة اإلسالم، فتتالشى هذه النعرات النتنة، ويؤلف هللا بايان قالاوباناا، ياقاول 

يظ﴿:  المولى عز وجل ظُإ َعظزي ظَنظُهظمي إينَّ َ أَلَّظَف َبظيي
ظنَّ هللاَّ ظمي َتلَظكي َن قُظلُظتبيظهي َو َبيي يًعا َما أَلَّفي ضي َجمي َو َما فيي األَري َفقي ٌز لَتي أَني

يمٌ   .﴾َحكي

لقد آن األوان إلزالة أنظمة الغرب الكافر؛ الدياماقاراطاياة الاتاي :  يا أمة اإلسالم العظيمة؛ يا أهل السودان 

م، الذي أورثنا الاذل 2112تجعل التشريع للبشر برأي األغلبية، ومن ذلك هذا الدستور الوضعي؛ دستور العام 

والمهانة والفقر، والذي كان بمثابة حصان طروادة لتمزيق البالد، بفصل جنوب السودان، وتهيئة بقية األقاالايام 

ولان ياتاغايار هاذا .  فمثل هذه الدساتير الوضعية هي أداة لتركيز سلطة الحكام، وقهر األمة وإفقارهاا.  لالنفصال

الواقع إال بدستور إسالمي مأخوذ من الكتاب والسنة بقوة الدليل، دستور يضمن وحدة األمة وعيشها بااإلساالم، 

 .حياة في طاعة هللا، ترضيه سبحانه وتعالى، ليرفع عنا بفضله البالء والغالء، فنعود خير أمة أخرجت للناس

وها قد آن األوان ألبطالنا في مواضع القرار من أهل القوة والمنعة في القوات المسلحة العاظاياماة لاقاهار  

 .الطغيان ونصرة اإلسالم والمسلمين

فقوموا لطاعة هللا، وانحازوا ألمتكم العظيمة، بإعادة نظام الحكم باإلسالم؛ الخالفة، ببياعاة خالايافاة عالاى  

 . السمع والطاعة، لتطبيق اإلسالم وأنظمته

ُنتَن ﴿ مي َرُح اليُمؤي َمئيذل َيفي حييمُ  َتَيتي يُز الرَّ ُصُر َمني َيَشاُء َتُهَت اليَعزي ي َيني ري هللاَّ  .﴾بيَنصي
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 المكتب اإلعالمي

 هتلندا

 بيان صحفي

 تزايد ياهرة اإلسالمتفتبيا تكراهية المسلمين في هتلندا هي نتائج السياسة المعادية لإلسالم

  

نشرت صحيفة الفولكس كرانت يوم أمس مقاال أكدت فيه أن الكثير من المسلمين في هولندا قد تعرضوا  

لكثير من المضايقات واالعتداءات بسبب ظاهرة اإلسالموفوبيا، وأن أعداد الحوادث المرتبطة باإلسالموفوبيا 

والخطاب المعادي لإلسالم والمسلمين قد زادت في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ، فاألرقام تشير إلى أنه في 

تقريرا وبالغا حول استهداف المسلمين من قبل الهولنديين، وهذا يعني  621قد قدم ما ال يقل عن  2164سنة 

أن السلطات كانت تستقبل ما يقرب من ثالثة بالغات رسمية أسبوعيا، وهذه البالغات تترواح ما بين اعتداء 

جسدي، والتهديد والسب، وألفاظ عنصرية بسبب الخمار والحجاب، ناهيك عن االعتدءات المتكررة على 

ومن األهمية بمكان أن نشير إلى أن هذه البالغات الرسمية ال تعطي وصفا دقيقا شامال لما يجري، . المساجد

خاصة وأن الكثير من الحوادث تقع دون أن يقوم المعتدى عليهم من المسلمين بإبالغ الشرطة، وهذه تطورات 

لماذا يزداد خوف وكراهية الهولنديين لإلسالم : بال شك مقلقة، إال أن السؤال الذي ال بد من اإلجابة عليه هو

 والمسلمين؟

كل واحد منا يستطيع أن يدرك أن الحكومة والسياسيين قد عمدوا إلى خلق المشاكل مع المسلمين عندما  

عملوا على منع الرموز اإلسالمية للمسارعة في اندماج المسلمين في المجتمع، وقد أدت هذه السياسة إلى 

إيجاد فجوة بين المسلمين وغير المسلمين في هولندا، هذا باإلضافة إلى مشاركة الحكومة الهولندية في القتال 

وإرسال الجنود إلى أكثر من بلد مسلم لمحاربة ما يسمى باإلرهاب، كل هذه العوامل ساهمت في تقوية 

 .المخاوف عند الهولنديين من المسلمين، مما حدى بغير المسلمين ألن يكونوا ضد المسلمين

: وهذا أحد األسباب التي جعلتنا نقوم بحملة توعية للمسلمين وغير المسلمين في هولندا تحت عنوان 

قبل عدة شهور، حيث قمنا بالعديد من األعمال، مثل توزيع بيانات في " معا ضد السياسة المعادية لإلسالم"

طول البالد وعرضها، وتنظيم لقاءات وحوارات، وعقدنا مؤتمرا، وشاركنا في أكثر من برنامج إعالمي، في 

خطوة منا للفت انتباه الناس وخاصة المسلمين لإلجراءات التي تعزم الحكومة الهولندية سنها لمحاربة ما 

يسمى بالجهادية، فعززت الحكومة بهذه اإلجراءات التعسفية الجديدة سياستها المعادية لإلسالم والمسلمين 

 .وشددت الخناق عليهم

ولقد قمنا بتوجيه دعوة واضحة لجميع الناس في هذا البلد وخاصة العقالنيين منهم، وطلبنا منهم أن  

يتخذوا موقفا من هذه اإلجراءات، وأن ال يبقوا ساكتين مراقبين لما يقع على الجالية المسلمة من ظلم دون أن 

، والتي تنظر إلى الجالية المسلمة على أنها "ضد الراديكالية"يحركوا ساكنا، وأن يقفوا ضد السياسة المسماة 

مصدر التطرف، والتي تعني من ناحية عملية مراقبة الجالية المسلمة لمنع التطرف، وهذه السياسة تسمح 

بإيقاف أي مسلم ألي سبب من األسباب والتحقيق معه، وتسمح بمصادرة جوازات السفر من المسلمين دون 

تدخل القضاء أو وجود حكم قضائي مسبق، ويمنع المسلم من السفر لمجرد وجود شبهة حوله، وتعطي هذه 
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السياسة الحق للدولة أن تأخذ أطفال المسلمين من بيوتهم وتفرق بينهم وبين أهاليهم لمجرد اشتباه السلطات 

 .بهم، ودون وجود أي دليل أو أمر قضائي كما حصل في أكثر من حادثة

ففي حادثة جديدة تظهر فيها سياسة الدولة العنصرية ضد المسلمين جلية واضحة، حادثة حصلت مع  

األخت أم أسامة، والتي تم االشتباه بها على أنها تقوم بتجنيد النساء للجهاد، فتم اعتقالها، ثم أفرج عنها لعدم 

وجود األدلة، أما ابنها الذي لم يتجاوز عمره الخمسة شهور، فقد أخذ منها ألن بعض الناس اشتبهوا في أمرها 

، فإن المحكمة قررت توفير "بمجلس حماية الطفل"وأنها تنوي السفر إلى تركيا، وبحسب الناطقة الرسمية 

هذا بالتحقيق في الحادثة، لمعرفة إن " مجلس حماية الطفل"رعاية مؤقتة للطفل خارج بيته، حتى قبل أن يقوم 

 .كان الوضع يدعو إلى التفريق بين الطفل وأمه

إن السياسة المعادية لإلسالم والتي ترى أن ال مكان للهوية اإلسالمية والممارسات اإلسالمية في هولندا  

ال يمكن فصلها عن الفكر العلماني الغربي، فهناك الكثير من الدراسات والمبادرات التي أعدت من قبل صناع 

السياسة لقمع المسلمين والضغط عليهم ليقبلوا بعلمنة اإلسالم، وهم بهذا ينطلقون من وجهة النظر العلمانية 

التي ترى أن على الجميع أن يؤمن بالفكرة األساسية التي يقوم عليها المجتمع، ولذلك فإن المسلمين الذين 

يتمسكون باألفكار اإلسالمية ويرغبون بالعيش عيشا إسالميا يتم تصنيفهم على أنهم أصحاب مشاكل وال نية 

لديهم في االندماج، كل هذا من أجل إيجاد رأي عام ضد اإلسالم والمسلمين، إال أن هذه السياسة تدل في 

الوقت نفسه على فشل الفكر العلماني في التعامل وقبول من يعتنقون فكرا مخالفا للفكر الغربي، فبدال من 

 .قبولهم واحترام خصوصياتهم الفكرية يتم إقصاؤهم وينظر إليهم كمنبوذين

أما اإلسالم فهو على العكس من ذلك تماما، فهو ابتداء ال يجبر أحدا على اعتناقه، ويترك لآلخرين  

الخيار في اتباع تعاليم أديانهم، ليس هذا فحسب، بل إن اإلسالم يضمن أمان وحقوق كل فرد يعيش في 

المجتمع اإلسالمي بغض النظر عن أصله ومعتقده، ويرحب بكل من يرغب في العيش في ظل أحكامه وتحت 

سلطانه، وإن األحكام الشرعية التي تعبر عن سياسة اإلسالم مع غير المسلمين، والتي طبقت من خالل دولة 

الخالفة عبر قرون من الزمان، باإلضافة إلى الشواهد التاريخية في كيفية تعامل المسلمين مع غير المسلمين 

 .هي خير شاهد على ذلك

وأخيرا فإن أمن ومستقبل المسلمين في هولندا ال يبشر بخير، فمن أجل أن يعيش المسلمون في هذا البلد  

بأمن وأمان فإن هذا يتطلب أوال االعتراف بهم واحترام معتقدهم، ولقد سطر حزب التحرير أهمية التفاعل بين 

المسلمين وغير المسلمين من أجل العيش معا، ولذلك فإن حزب التحرير دعا وما زال يدعو إلى نقاش عقلي 

نزيه حول اإلسالم، إلزالة ما تركز في األذهان من أفكار وتصورات خاطئة حول اإلسالم، وللحد من مشاعر 

الخوف من اإلسالم، وفي الوقت نفسه فإن الحزب يدعو أيضا إلى نقاش حول الفكر العلماني لكونه السبب 

 ..الحقيقي وراء السياسات واإلجراءات الظالمة بحق المسلمين

 أتكاي باال

 الممث  اإلعالمي لحزب التحرير في هتلندا 
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  تصري  صحفي

 حفنة من المتآمرين يترذتن من حرب تنييم الدتلة ُسلـََّماً لتقسيم العرا 

 

كااناون  61عقدت اليوم الخميس (  ُسنيَّة) أنَّ قوى سياسية وعشائرية واجتماعية ( نت.الجزيرة)نقل موقع  

الاماؤتامار الاعارباي لاماكاافاحاة " ، مؤتمرا  في محافظة أربيل بإقليم كردستان تاحات شاعاار 2163ديسمبر /  أول

اة فاي ماواجاهاة تاناظايام الادولاة " اإلرهاب والتطرف ، وذلك بهدف بلورة موقف موحد للقوى السايااساياة الُسانايَّ

 .اإلسالمية

وانعقد المؤتمر برعاية أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، كما حضاره الاوزراء وأعضااء ماجالاس  

النواب الممثلون للقوى السياسية السنية والمشتركون في العملية السياسية، إضافة إلى عدد من السفراء الاعارب 

 .واألجانب، من بينهم السفير األميركي في العراق

إنَّ هذا المؤتمر البائس يسعى القائمون عليه إلى تنفيذ الفصل األخير مان مشاروع االحاتاالل األمارياكاي  

بوهم ماتاحادثايان بااسام الاعاراقايايان  البغيض أال وهو تقسيم العراق إلى أقاليم ثم تفتيته خدمة  ألسيادهم الذين نصَّ

يبيعون ما ال يملكون، بعد أن أشرفوا على كل الجرائم السابقة بحق أهلهم وبلدهم وصوال  إلى هذه المرحلة، فلم 

اُبو هذا المؤتمر غرضهم  اناي فاي   -بحسب جريدة العرب   -ُيْخِف عرَّ رْت قضاياة تشاكايال اإلقالايام الس  إذ تَصادَّ

َد نائب الرئيس أسامة النجيفي على أنَّ  العارب الساناة «العراق، بعد طرد تنظيم الدولة الحوارات الجانبية، وشدَّ

 .»لن ينخدعوا بالوعود ولن يتنازلوا عن حقهم بتشكيل إقليم دستوري

تعلمون أنَّ العراق بلد إسالمي ُمنذ فتحه الاماسالاماون َوَرووا أرضاه بادماائاهام   : أيها العراقيتن الشرفاء  

الزكية، فأضحى جزءا  من دولة الخالفة الراشدة، ثم كان مركزا  للدولة اإلساالماياة، وعااصاماتاهاا باغاداد، وقاد 

الماخاالاف لشارع هللا تاعاالاى، الاذي (  األقلمة) حذرناكم ِمرارا  من مشاريع الكافر المحتل وفي مقدمتها مشروع 

ُيراد به تشريد العباد وتفتيت البالد وإضعافها، وخلق ُجيوٍب ينفذ منها الاكافَّاار لاياباثاوا باذور الانازاع والشاقااق 

ِدُكم تحت راية اإلسالم الذي أعزنا هللا تعالى به، وجاعالاناا ..  وُيشعلوا الحروب بين إخوة األمس فاهللَ هللاَ في توح 

 .شهداء على الناس جميعا  

َ َمَع ﴿: قال هللا عزَّ وجلَّ 
بيُرتا إينَّ هللاَّ يُحُكمي َتاصي َهَب ري َشلُتا َتَتذي َ َتَرُستلَُإ َتاَل َتَناَزُعتا َفَتفي

يُعتا هللاَّ  َتأَطي

ينَ  ابيري  ﴾الصَّ
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 المكتب اإلعالمي

 تالية العرا 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير

 في تالية العرا 
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 المكتب اإلعالمي

 تالية مصر

 بيان صحفي 

 نعم نحن بحاجة لثترة دينية؛ تلكن في االتجاه الصحي  ال كما يريدها أذناب الغرب في بالدنا 

  

يناير في االحتفال بالمولد النبوي  6قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها صباح الخميس  

أنتم والدعاة مسئولون أمام : )والذي نظمته وزارة األوقاف موجها خطابه للدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر قائال

أنا بقول : )، وأضاف قائال(هللا عن تجديد الخطاب الديني وتصحيح صورة اإلسالم، وسأحاججكم به أمام هللا

الفكر ده إلي تم تقديسه، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب قوي 

بتعادي الدنيا كلها، لدرجة إن الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها .. لدرجة إنها بتعادي الدنيا كلها

األمة دي بتضيع وضياعها .. األمة دي بتــُدمر.. إلي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هّمه، ألن األمة دي بتُمزق

مؤكدا حاجتنا لثورة دينية، وأن علماء األزهر ال يمكن أن يشعروا بخطورة (. إحنا اللي بنضيعها.. بإيدينا إحنا

وبهذا الكالم . هذا الفكر وهم بداخله، طالبا منهم أن يخرجوا منه ليتفرجوا عليه ويقرأوه بفكر مستنير حقيقي

الخطير الذي َلِبس فيه السيسي ثياب الواعظين يكون الرجل قد أسفر عن وجهه الحقيقي ليؤكد للجميع مقولته 

 (.أن أي شيء ال يرضي هللا نحن معه ونؤيده وندعمه)السابقة التي اعُتبرت حينها زلة لسان عندما قال 

يتوجه السيسي بكالمه هذا لمجموعة من علماء األزهر ليضرب اإلسالم ونصوصه الكتاب والسنة بكل  

صلف وكبرياء فال ينتفض منهم أحد غضبا لدين هللا وال يتمعر وجه أحدهم ولو للحظة واحدة، بل أكثر من ذلك 

تراهم يصفقون له بحرارة كأنهم يلعبون، واألنكى من ذلك ما صرح به وزير األوقاف الدكتور محمد مختار 

إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تجديد للخطاب : )جمعة في اليوم الثاني لالحتفالية عندما قال

الديني هي موضع اهتمام واعتبار كبير، سواء من الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، أو من وزارة األوقاف 

 .، مشيرا إلى أن كل المؤسسات الدينية تلقت هذه التوجيهات بشيء كبير من االهتمام(ودار اإلفتاء المصرية

ومما ال شك فيه أن السيسي لم يأت بجديد؛ فما تحدث به في تلك االحتفالية هو ما ظل الغرب يردده لعشرات 

السنين ويحلم به ويجيش له الجيوش من أبواقه الذين سماهم بالمفكرين في بالدنا ومن السياسيين العمالء الذين 

نصبهم على رقابنا بعد أن هدم دولة الخالفة اإلسالمية، ليجعلوا من أمة اإلسالم قطيعا من النعاج يساق إلى حتفه 

فرحا مسرورا، وليقوموا بتطويع اإلسالم ليتفق مع فكرة فصل الدين عن الدولة والسياسة والحكم بل وعن الحياة 

كلها، ليحشروه في الزاوية أو المسجد كما فعلوا بالنصرانية من قبل، وشتان ما بين النصرانية واإلسالم، 

 .فاإلسالم دين شامل كامل وهو عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام ينظم كل شئون الحياة

وألن اإلسالم أقوى من كل هؤالء ومعهم كل شياطين الدنيا من اإلنس والجن، فلم ولن تفلح كل مؤامراتهم  

في النيل من عظمة هذا الدين وتمسك األمة به وعضها عليه بالنواجذ، برغم أن هؤالء تسلطوا على رقاب األمة 

في الحكم والسياسة لعقود طويلة، وهم من سهر على تحريف المناهج الدراسية وحاولوا تضليل األمة وطمس 

هويتها، وأنفقوا المليارات ليصدوا عن سبيل هللا، ولكنها كانت عليهم حسرة وعما قليل سيغلبون بإذن هللا، إذ 

األمة تستعيد زمام أمرها وتعقد العزم على وضع إسالمها موضع التطبيق ليبور مكر أولئك ومن خلفهم، 
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ُر أُتَلئيَك ُهَت َيُبترُ ﴿ يٌد َتَمكي َئاوي َلُهمي َعَذاٌب َشدي يِّ ُكُرتَن السَّ يَن َيمي  .﴾َتالَّذي

وما كان لرجل من هذه األمة أن يرى األمور بهذا الشكل الفج المقلوب، وكأنه ال يرى تكالب الغرب  

الكافر على األمة وذبحه لها من الوريد إلى الوريد في فلسطين والعراق وأفغانستان وبورما وكشمير ومن قبل 

في البوسنة وألبانيا، ومن قبل إبادة المسلمين في األندلس ومحاكم التفتيش، فهل األمة أيها الرئيس هي من تريد 

قتل الدنيا كلها أم إنها هي من تتعرض للقتل وحمالت اإلبادة والتشويه على يد تحالف صليبي جعل من التنكيل 

وهل األمة اإلسالمية هي من تسببت في قتل ! باألمة اإلسالمية هدفا له ومن القضاء على اإلسالم حلما  ومبتغى؟

ماليين البشر في حربين عالميتين أتتا على األخضر واليابس، أم هي الرأسمالية الجشعة ودولها التي لم يشبع 

 .حقدها من دماء المسلمين

َسليَناك إيالَّ ﴿إن اإلسالم والمسلمين ال يعادون الدنيا بأكملها، بل هم حملة رسالة رحمة للعالمين،   َتَما أَري

ينَ  َمة ليليَعاَلمي ، يريدون إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الرأسمالية العفنة إلى عدل اإلسالم، ﴾َرحي

َتاَنُإ ﴿ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة،  ضي َبَع ري ُ َمني اتَّ
ي بيإي هللاَّ دي بييٌنم َيهي َتاٌب مُّ ي ُنتٌر َتكي

َن هللاَّ َقدي َجاَءُكم مِّ

َتقييمل  سي َراطل مُّ مي إيَلٰى صي يهي دي نيإي َتَيهي لَُماوي إيَلى النُّتري بيايذي َن اليُّ ُجُهم مِّ ري اَلمي َتُيري  .﴾ُسُب َ السَّ

ربما األمر الوحيد الذي أصاب فيه الرئيس السيسي قوله أننا بحاجة لثورة دينية، ولكنها ثورة يجب أن تكون في 

االتجاه الصحيح، ال كما يريدها هو وأذناب الغرب في بالدنا لتدجين اإلسالم وتحريف نصوصه لما يرضي 

الغرب، هي ثورة تنقي اإلسالم مما علق به من مفاهيم مغلوطة كفصل الدين عن الدولة، والوطنية النتنة 

والقومية البغيضة، ثورة تخلصنا من تسلط البعض على اإلسالم تحت مسمى رجال الدين الكهنوتي الذين ال 

 .عمل لهم سوى التطبيل والتصفيق للحاكم وتحريف الكلم عن مواضعه تحت مسمى تجديد الخطاب الديني

إن المستقبل القريب إنما هو لهذا الدين العظيم؛ فهو وحده المالذ لكل المقهورين في العالم الذين تسلط  

عليهم سيف الرأسمالية الجشعة ليجعل منهم تروسا  في آلته الجهنمية التي تطحن الناس طحنا لتصب في صالح 

فئة قليلة من المنتفعين والمرتزقة وأصحاب رؤوس األموال، وإنها أليام قليلة بإذن هللا وتسطع شمس الخالفة 

 .الراشدة على منهاج النبوة من جديد لتمأل الدنيا قسطا وعدال بعد أن ملئت ظلما وجورا، وإن غدا لناظره قريب

َلُمتا أَنَّ هللاََّ ﴿ يييُكمي َتاعي ُست ي إيَذا َدَعاُكمي ليَما ُيحي ي َتليلرَّ َّ َتجييُبتا ّلِلي يَن حَمُنتا اسي َها الَّذي ُإ يَ  َيا أَيُّ ءي َتَقليبيإي َتأَنَّ َن اليَمري ُحت ُ َبيي

َشُرتنَ  إي ُتحي  ﴾إيَليي

 شريف زايد 

 رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في تالية مصر
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 المكتب اإلعالمي

 فلسطين

 بيان صحفي 

أحقيتنا في األقصى ثابتة بنص القرحن تهت بحاجة لتحريك عشراو اآلالف من جيتش 

  المسلمين لتحريره تليس لزيارتإ باذن االحتال  تتحو حرابإ 

 

زار إياد مدني أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي المسجد األقصى برفقة السافايار األردناي باعاد عصار  

هذا اليوم االثنين، وكان مدني قد دعا أمس األحد المسلمين إلاى زياارة مادياناة الاقادس وجاعال اخاتاياار الاقادس 

فاي (  الاقادس فاي الاذاكارة) وقال مدني في كلمة في افتتاح ماعارض ."  حقيقة واقعة" عاصمة للسياحة اإلسالمية 

 ".ال بد أن نسعى أن يأتي المسلمون بعشرات األلوف"مدينة رام هللا بالضفة الغربية 

نقول للذين يخشون الذهاب إلى القدس واألقصى بحجة أنها تحت االحتالل اإلسرائيلي أن المجايء "وقال  

 ".إلى هنا يؤكد أحقيتنا جميعا في القدس واألقصى

إن أرض فلسطين باركها هللا في كتابه العزيز، وكان المسجد األقصى قابالاة الاماسالامايان األولاى، وفاتاح  

الصحابة رضوان هللا عليهم فلسطين، وروى ثراها المسلمون بدمائهم، وحافظوا عليها بالتضحية بمهج قلوبهام، 

ثم تم احتاللها بعد أن تآمر العلمانيون األتراك والعرب مع اإلنجليز ضد الاخاالفاة اإلساالماياة، وضاّياع باقاياتاهاا 

العلمانيون العرب من فلسطين وخارجها الذين تخلوا عن دينهم بعد أن سالاماهام الاكافاار الاماساتاعامارون الاحاكام 

َنا َحتي ﴿.  والسلطان ي َباَركي َقيَصى الَّذي جيدي األي جيدي اليَحَرامي إيلَى اليَمسي َن اليَمسي اًل مي هي لَيي دي َرى بيَعبي ي أَسي َحاَن الَّذي َيظُإ لَإُ ُسبي  ليظُنظري

يرُ  يُع اليَبصي مي ُإ ُهَت السَّ ني حََياتيَنا إينَّ  .﴾مي

إن هللا سبحانه وتعالى أعطى المسلمين جميعا الحق في أرض فلسطين المباركة وجعل حمايتهاا وحامااياة  

مقدساتها والحفاظ عليها في رقبة المسلمين جميعا، وأوجب اإلسالم على المسلمين حماية قاطنيها من النصاارى 

ومقدساتهم، هذا إضافة للعهدة العمرية التي جعلت حماية النصارى ومقدساتهم في ذمة المسلمايان، وعالاياه فاإن 

الواجب على المسلمين أن يحركوا جيوشهم تجاه فلسطين فيحرروها كاملة من رجس يهود، وكان الواجب على 

أمين عام المنظمة التي تدعي أنها تمثل المسلمين أن يكون في مقدمة جند اإلسالم الزاحفة من كافة أنحاء العالام 

 .اإلسالمي تجاه فلسطين

ولكن مدني العلماني والمشوه لإلسالم والمحكوم بردته وكفره من قبل مفتي السعودية السااباق ابان بااز،  

يتناسى هذه الحقائق أو وضعه حكام الضرار على رأس المنظمة ليتناسى هذه الحقائق فيحضر لزيارة األقصاى 

تحت حراب االحتالل وبإذن منه، وفي الوقت نفسه يدعو عامة المسلمين لزيارة القدس تحت حاراب االحاتاالل 

ليصيبهم الذل والصغار الذي أصابه على الحدود من قبل يهود، هذا بدال مان تاوجاياه رساالاة إلاى الاماسالامايان 

 .يدعوهم فيها للجهاد في سبيل هللا لتحرير فلسطين

إن األرض المباركة تلعن وتلفظ المطبعين الزائرين تحت حراب االحتالل وتنتظر الفاتاحايان الاماكاباريان  

 47التتمة صفحة  ...الباذلين الدماء لتحريرها من رجس يهود ومان الاخاوناة الاماتاآماريان عالاياهاا وعالاى أهال 



 87العدد /  11الصفحة   

11الصفحة  هـ1341ربيع الثاني /  87العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     

  1341/  221: رقم اإلصدار                  م2211/21/21 هـ         1341من ربيع األت   13 

 المكتب اإلعالمي

 تالية ستريا

 بيان صحفي

 ":رريطة طري  إنقاذ ستريا"رداً على 

 سنرسم رريطة طريقنا بأنفسنا تسنتتج تضحياتنا برالفة راشدة على منهاج النبتة 

 

، وتلك المرتبطة باالاناظاام ( ومعها بعض الفصائل المقاتلة) توصلت المعارضة السورية المرتبطة بالخارج  

السوري المجرم إلى تفاهمات أوليَّة بشأن مستقبل الحكم في سوريا، وهي ستتفق على تشكيل وفودها قبل الذهاب 

تاكاون "  خارياطاة طارياق إلناقااذ ساورياا" منه، لاالتافااق عالاى  22و 26إلى موسكو في أواخر هذا الشهر، بين 

األمريكي، وفي مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، ويفترض أن تعكس (  6جنيف) مقرراتها وفق ما جاء في بنود مؤتمر 

إقليميا  يترجم بقرار دولي تحت الفصل السادس يتضمن نشر مراقبين، وتاقاتارح هاذه الاتافااهاماات   -تفاهما  دوليا  

تتمتاع بصاالحاياات رئاياس الاجاماهاورياة ورئاياس الاوزراء فاي "  حكومة انتقالية" تشكيل مؤسسات انتقالية بينها 

مناصفة بين الطرفين، إلعادة هيكلة أجهزة األمن ودمج المنشقين في الجيش "  مجلس عسكري" الدستور الحالي و

 ".الدولة اإلسالمية"النظامي لمحاربة تنظيم 

إن الغرب الكافر، ومعه أدواته من األنظمة العميلة والاتاكاتاالت السايااساياة :  أيها المسلمتن في شام العزة 

عي زورا  وبهتانا  تمثيل المسلمين في سوريا، يحاول أن يجعل الحل السياسي عان طارياق الاتافااوض ماع  التي تدَّ

النظام من األمور المسلَّم بها عند أهل الشام للخروج من الوضع المأساوي، والتي لوال وقوفه خلف هاذا الاناظاام 

الطاغي ودعمه له بكل الوسائل واألساليب لما استطاع الصمود في وجه ثورة الشام المباركة، ولاكاان الاياوم قاد 

 .نال جزاء ما فعلت يداه اآلثمتان

وإننا نتساءل؟ من الذي أعطى الحق لهذه التيارات بالتفاوض على دماء شهدائنا وصرخات حرائرنا وبكاء  

ته باألسلحة الاتاي ياقاتالاناا  أطفالنا؟ أليست موسكو هي التي وقفت بكل وقاحة وعنجهية مع هذا النظام المجرم ومدَّ

بها يوميا  وبخبراء عسكريين يخططون لذبحنا؟ أليست موسكو هي من ذبحت المسلمين في الشيشان وأفغانستان؟ 

وهل سترضى موسكو وخلفها الغرب الكافر أن توجد مخرجا  لألزمة كما تدعي إال لصالح المجرم بشاار وعالاى 

حساب تضحياتنا ودماء شهدائنا؟ بل هي سوف تعمل من خالل التفاوض على إعادة إنتاج هذا النظام الذي عاناى 

وإن .  منه المسلمون في سوريا الويالت والويالت، وإعادة تدويره بما يخدم مصالحاهاا ومصاالاح أعاداء اإلساالم

تشكيل حكومة انتقالية بصالحيات رئيس الجمهورية لن يغير من الواقع شيئا ، بل ستكون حكومة عامايالاة خاائاناة 

ثم لم تخِف هذه الوثاياقاة ناياة أصاحااباهاا فاي .  يحكمها طاغية مثل هذا الذي لم يشهد التاريخ له مثيال  في اإلجرام

محاربة اإلسالم تحت مسمى اإلرهاب نزوال  عند رغبة أسيادهم من الغرب الكافر، ولقد بات واضحا  للجمياع أن 

 .الحرب على اإلرهاب هي حرب على اإلسالم والمسلمين وعلى كل من ال يسير في ركاب أمريكا وأزالمها

ظَيظُهظتُد َتاَل ﴿:  لقد قال هللا سبحانه وتعالى في كتابه العازياز:  أيها المسلمون في الشام  ظَك الي َضظى َعظني َتَلظني َتظري

لََّتُهمي  بيَع مي َصاَرى َحتَّى َتتَّ فهل ترضون بالجلوس مع أعدائكم وأعداء دينكم؟ وهل تسمحون لهم بأن يارساماوا .  ﴾النَّ

 47التتمة صفحة  ...وإننا فاي حازب .  لكم خريطة مستقبلكم وطريقة عيشكم؟ فإن هذا وهللا لهو الخسران المبين
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 المكتب اإلعالمي

 تالية باكستان

 بيان صحفي 

 "أطلقتا سراح نفيد بتو"حملة 

 :تالية باكستان ينشر مقاال لنفيد بتو بعنتان/ حزب التحرير 

 " كيف نجحو أمريكا في إشعا  الحرائ  في مرتلف المناط  في باكستان"

  (مترجم)

كيف : "، بعنوان(نفيد بوت)والية باكستان مقاال كتبه الناطق باسمه في باكستان / أصدر حزب التحرير  

نواز يستخدم مذبحة / فها هو نظام رحيل". نجحت أمريكا في إشعال الحرائق في مختلف المناطق في باكستان

بيشاور للقضاء على مفهوم الجهاد في باكستان، وإلثبات أن حرب الواليات المتحدة هي حربنا، وليّتهم الرجال 

، كل ذلك من أجل تعزيز الهيمنة األمريكية "باإلرهاب"الذين يقاتلون القوات األمريكية المحتلة في أفغانستان 

ومنذ سعي النظام لذلك، كانت القواعد العسكرية الباكستانية والمنشآت المدنية هدفا للقنابل . في باكستان

وفي هذه المقالة، يثبت نفيد بوت باألدلة المفصلة أن السبب الرئيسي لزعزعة االستقرار في . والهجمات

باكستان وانعدام األمن فيها هو وجود الواليات المتحدة وعمالء شركة بالك ووتر ووكاالت المخابرات 

وقد سمح الخونة في القيادة السياسية والعسكرية لهذه الوكاالت (. العقل المدبر للتفجيرات والهجمات)المركزية 

األمريكية بالحصول على مسكن، والتجول بحرية في جميع أنحاء البالد؛ من أجل التجسس والتخطيط 

 .للهجمات المميتة، التي لتنفيذها يستأجرون المرتزقة

وقد أجابت هذه المقالة على التساؤالت التي تدور في عقول الناس، مثل ما إذا كانت هذه الحرب هي  

حرَب أمريكا أم حربنا؟ كما تفضح خطط الواليات المتحدة ضد باكستان وعمالء أمريكا الموجودين في القيادة 

كما أنها تسلط الضوء على سبب بدء الواليات المتحدة بالمطالبة بعمل عسكري في . السياسية والعسكرية

المناطق القبلية في باكستان بعد االنتهاء من احتاللها ألفغانستان، وبددت المقالة أيضا حجة الطغمة الحاكمة في 

دخولهم في حرب الواليات المتحدة بأن اقتصادنا بدون مساعدات الواليات المتحدة سينهار، وبأننا غير قادرين 

وتنتهي المقالة بدعوة المسلمين في منطقة القبائل والقوات المسلحة ! على طرد الواليات المتحدة من المنطقة

إلى طرد الخونة من صفوفهم، واالتحاد معا لطرد الواليات المتحدة من المنطقة، وهذه ليست مهمة صعبة، 

 .بالنظر إلى ما قاموا به ضد االتحاد السوفيتي عندما كان قوة عظمى

م من قبل األجهزة 2162نفيد بوت كتب هذه المقالة قبل اختطافه في الحادي عشر من مايو : مالحظة 

ولم يتم حتى . الحكومية، التي اختطفته بمجرد وصوله إلى المنزل بصحبة أوالده وهم عائدون من المدرسة

الوحيدة هي قيامه بالصراع الفكري " جريمته"اآلن اإلفراج عنه أو عرضه على أّية محكمة، وقد كانت 

 .والكفاح السياسي ضد الهيمنة األمريكية، من أجل إقامة دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة في باكستان

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في تالية باكستان 
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 المكتب اإلعالمي

 هتلندا

 بيان صحفي

 رديعة حرية التعبير : شارلي إيبدت

، وذلك عندما قامت القنوات اإلعالمية 2166بعد ظهر يوم األربعاء الماضي عادت بنا الذاكرة إلى سنة   

في النرويج بتوجيه أصابع االتهام إلى المسلمين على إثر حادث إطالق نار في مدينة أوتويا، دون تحقيق ودون 

وجود أي أدلة تدينهم، كما تبين ذلك الحقا، أما اليوم فهناك هجوم في فرنسا على المقر الرئيسي لصحيفة 

 .شخصا 62شارلي إيبدو األسبوعية والذي أدى إلى مقتل 

يكاد المرء يرى أن ال تغير يذكر بالنسبة للتغطية اإلعالمية؛ ففي هذه المرة  2162و 2166وما بين  

أيضا، أي بخصوص االعتداء على شارلي إيبدو في فرنسا، وبدون تحقيق وبدون أدلة، تم توجيه أصابع االتهام 

مرة أخرى للمسلمين على أنهم هم وراء هذا االعتداء، بل إن هذا االتهام قد تم قبل أن تصدر تسجيالت تظهر 

الجناة وهم يصرخون بشعارات باللغة العربية، ونتيجة لذلك فقد تم استغالل مثل هذه الحادثة للنيل من اإلسالم، 

وبالنسبة للكثيرين فقد كان هذا الحادث عبارة عن خير كبير لما فيه من تأكيد لما يخفونه في صدورهم، وذلك 

 .من أجل استغالل مثل هذه االعتداءات واستعمالها في شحن السياسة المتواصلة المعادية لإلسالم

وبسرعة خاطفة فقد تم اإلعالن عن أسماء الجناة وتم عرض صورهم، بعد أن تبين أن أحد الجناة  

وبمحض الصدفة قد نسي هويته الشخصية في السيارة التي كانوا يستقلونها، ومن خالل هوية أحد الجناة 

إال أنه بعد ذلك تبين أن أحد المشتبه بهم لم يتجاوز !! استطاعت قوى األمن تحديد هويات المشتبه بهم جميعا

وسواء اقتنعنا بمثل هذه !! عمره الثمانية عشرة سنة، بل وكان في المدرسة وقت وقوع الحادث المذكور

الروايات أم ال، وسواء أكان لدى المشتبه بهم دوافع إسالمية أم ال، فإنه ال يمكن التحقق من هذا، ألن جميع 

 .المشتبه بهم قد قتلتهم وحدة مكافحة اإلرهاب الفرنسية

إن أعمال العنف التي وقعت ستكون لها آثاٌر سلبية على غير المسلمين وعلى الجالية المسلمة في أوروبا  

على حد سواء، هذه هي الحقيقة التي يتوجب علينا أن نتعامل معها، والسؤال الذي ينبغي أن يثار ليس فيما إذا 

كان الجناة مسلمين أم ال، أو أن لهم دوافع إسالمية، ولكن السؤال هو لماذا يعتبر دين الفاعلين مهّما  سواء 

 أكانوا مسلمين أم غير مسلمين؟

دون التقليل من شأن االعتداء على شارلي إيبدو، دعونا ننظر إلى االعتداء الذي حصل في النرويج  

وردة فعل اإلعالم والسياسيين واإلجراءات التي اتخذت من أجل منع مثل هذه األحداث ومكافحتها، هذا 

، وقد استهدف مقرا حكوميا في النرويج، قام به النرويجي آندريس بيهرينج 2166االعتداء وقع في سنة 

 .شابا بريئا في مخيم صيفي 62أشخاص، وبعد ذلك أطلق الرصاص على  1برايفيك، وأدى إلى مقتل 

إن أي عاقل ال يستطيع أن ينكر أن حادثة إطالق النار في النرويج لهي أسوأ بكثير وأكثر تطرفا من  

االعتداء الذي حصل في فرنسا، فأعداد القتلى في حادثة النرويج تكاد تكون سبعة أضعاف عدد القتلى في 

حادثة باريس، ومعظم القتلى كانوا من صغار السن األبرياء، بينما شارلي إيبدو فكان معروفا بأعماله االستفزازية 
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وهناك أمر آخر مهم هو أن الغرب يعرف جيدا نتائج العنصرية تجاه من يختلفون معه . والسعي المتعمد للمواجهة

 .وتاريخه الدموي مع مخالفيه في الفكر خير شاهد على ذلك. فكريا وعقائديا

لماذا ال يعتبر الغربيون االعتداء على أطفال أبرياء على يد شخص يؤمن بمبدأ الكراهية : والسؤال اآلن هو 

والعنصرية، مع أنه يشكل تهديدا للحياة في أوروبا، ال يعتبرونه تهديدا  حقيقيا  للمجتمع ولم تتخذ إزاء ذلك أية 

بينما يرتفع صراخ الغربيين وعويلهم إذا كان الفاعل مسلما؟ هل يعتقدون أن المبدأ الذي تحمله ! إجراءات إضافية؟

أقلية ما يشكل خطرا على المجتمع أكبر مما يشكله وحوش الحرب العالمية الثانية؟ ما الذي يخيف الغربيين من 

المسلمين في أوروبا؟ أو ربما ليست األقلية المسلمة في فرنسا هي التي تسبب القلق للكثير من الغربيين، بل 

األغلبية الساحقة في البالد اإلسالمية والتي خضعت لالستعمار الفرنسي لعقود طويلة وما زالت حتى هذه اللحظة 

تذوق األمّرين من هذا االستعمار البغيض؟ أو ربما هم خائفون ألنهم قدموا يد العون للطواغيت في بالد المسلمين 

ومّكنوهم من رقاب المسلمين وقهرهم كما في الجزائر وليبيا وغيرها؟ أو ربما هم خائفون ألنهم هم من سرق ثروة 

المسلمين لسنين طويلة كما في مالي ووسط إفريقيا؟ أو ربما مشاركتهم عسكريا في التحالف الغربي في بالد 

 المسلمين هي التي تخيفهم؟ فهل فرنسا خائفة من الجرائم التي ارتكبتها وتخشى أن عواقبها سترتد عليها؟

أعتقد أن البحث عن األسباب الحقيقية وراء ما يجري يجب أن يكون في هذا االتجاه، ألن خطاب السياسيين  

وصناع الرأي واإلعالم الفارغ والذي يعتبر أن ما جرى ليس اعتداء على رسام كاريكاتيري فحسب، وإنما هو 

اعتداء على القيم المهمة التي يعمل الغرب ومواطنوه على الحفاظ عليها، وخاصة حرية التعبير، مع أن هذه 

 :الحرية ال قيمة لها وال معنى ألسباب ثالثة

إن المؤيدين لحرية التعبير يعتبرونها حقا لمقاومة الظلم والجرائم التي تقع في المجتمع وفي السياسة، وللنقد  

من خالل النقاش بهدف فهم الناس بشكل أفضل وإقامة عالقات بين الناس من أجل االرتقاء بالمجتمع، إال أنه في 

حالة الرسوم المسيئة فإنه ال يوجد هناك نقاٌش أو مناظرة تقدم من أجل المساهمة في التعايش بين أطياف المجتمع، 

بل إنها تعمل على تعميق الهوة والكراهية بين أطياف المجتمع، ونتيجة لذلك فإنها ال تحقق أيا من أهداف ما يسمى 

 .بحرية التعبير

حرية التعبير تستعمل بانتقائية، فالنساء المسلمات ال يستطعن ارتداء الجلباب في الحياة العامة، وحقهن في  

وحتى عندما كانت . التعليم قد سلب، أما غطاء الوجه فهو ممنوع قانونا ويعاقب عليه القانون بدفع غرامة مالية

أغلب البالد في العالم اإلسالمي تحتج وتطالب شارلي إيبدو بإزالة الرسوم المسيئة، لم يتنازلوا عن شيء من هذا، 

إال أنه عندما قام موريس سينت وهو أحد رسامي الكاريكاتير في فرنسا بنشر بعض األخبار عن أخت زوجة 

 .ساركوزي اليهودية، فقد تم طرده من العمل بعد أن رفض تقديم اعتذار

من التناقض أن حرية التعبير والتي تعتبر حقا دستوريا، إال أنه يتم فرضها ضد المعارضة التي تفكر خارج  

وإذا دعت الحاجة فإنه يتم إسكاتها . نطاق المبدأ الديمقراطي الليبرالي إلسكاتها من خالل سياسات قمعية ووقائية

 .بالقوة

وهذا يرينا أن مؤيدي حرية التعبير ليسوا على قناعة بهذه الفكرة وأنها تستعمل فقط لخدمة مصالح الغرب  

 .وأجندته إلسكات المسلمين

، نؤمن به ونحبه، ونتبعه وسندافع عن شرفه ما حيينا، وأما ما فإننا نحن المسلمين أمة النبي محمد وأخيرا،  

 .يسمى بحرية التعبير فإنها عاجزة عن أن تقنعنا بخالف ذلك ولو للحظة

 أتكاي باال

 الممث  اإلعالمي لحزب التحرير في هتلندا
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 المكتب اإلعالمي

 رتسيا

 بيان صحفي

 الهمجية؛ هي االستهزاء بسيد الرل  الرست  الكريم 

  )مترجم(

بعد الهجوم على مقر الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو، ومقتل اثني عشر شخاصاا، أعالانات الاعادياد مان وساائال  

اإلعالم عن نيتها إعادة نشر الصور الكاريكاتيرية المثيرة للجدل ومنها الكاريكاتايار الاماسايء لالارساول ماحاماد عالاياه 

ووصل الحد في معاداة اإلسالم في ألمانيا، أن تقوم المتاحف بعمل عرض لكل الكاريكاتيرات المسيئاة .  الصالة والسالم

 -صادى ماوساكاو   -وقد لبى راديو موسكو !  والساخرة من الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم، دعما  لحرية الكلمة

هل أنت مع إعادة نشر كاريكاتير النبي محمد، ردا  على مقتل أسرة "النداء، وذلك عبر التصويت المباشر على السؤال، 

 "صحيفة شارلي إيبدو؟

لقد اعتبر الغرب أن الهجوم على الصحيفة الفرنسية، هجوما  على المبدأ الرأسمالي وقيمه، واعتبر اإلسالم عدوه  

األول والمباشر، ونسي الغرب من الذي فتح الباب للسخرية واالستهزاء ضد اإلسالم ورماوزه الاعاقادياة؛ فاهاذا رئاياس 

لن نسمح لاإلرهاابايايان أن ياهادماوا أو " وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون يصرح مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، 

المسألة ليست في الديمقراطية " وذاك ساركوزي رئيس فرنسا السابق يقول ".  ينالوا من قيمنا الديمقراطية وحرية الكلمة

أو الجمهورية، بل مسألة حضارة، ويجب على كل المواطنين أيا  كانت توجهاتهم أن يتوحدوا فاي الاحارب ضاد أعاداء 

أقاول إذا كاان الصاحافاياون أنااساا  " ، وكذلك تصريح المعارض الروسي مياخاائايال خادركاوفساكاي " اإلنسان المتحضر

وبهذا يكون الغرب قد طلب من المسلمايان إماا ".  يحترمون أنفسهم فيجب عليهم إعادة نشر الكاريكاتير المسيئ للرسول

 !وإما أن نعلن الحرب عليكم -وهذا قانون الديمقراطية  -أن توافقوا على تحطيم دينكم ونبيكم 

ونحن بدورنا نؤكد أن االعتداء على سيد ولد آدم وأفضل الخلق صلى هللا عليه وسلم، هذا االعتداء هو الهماجاياة  

بعينها، مهما كانت التبريرات، ومع أننا ال نعتبر أن قتل هؤالء الصحافيين يحل المشكلة، ونؤكد أن حرمات المسالامايان 

 .يجب أن تحترم، ولن يقبل في ذلك عذٌر وال ذريعة

أما ما يخص صحيفة شارلي إيبدو األسبوعية، فهي بعيدة كل البعد عن الحضارة، أو الحس أو الجرأة السياسية،  

ذلك أن الصحيفة تعاني من أزمة مالية خانقة كادت تودي بها، فهي ال تبيع أكثر من ثالثين ألاف نساخاة، فاوجادت فاي 

 .نشر الكاريكاتير ضالتها، فهي أدنى من ذلك بكثير

عندما نشرت شارلي إيبدو كاريكاتيرا  لجون ابن الرئيس الفرنسي ساركوزي مماا  2111ونود أن نذكر بأحداث  

أدى إلى أزمة إعالمية، وبعد أن رفض الصحفي االعتذار، ُطرد شر طردة من الصحايافاة، أماا عانادماا ياتاعالاق األمار 

فأين هي الديمقراطية وحرية الكلمة التي يتشدق بها الغارب صابااح !  بالرسول صلى هللا عليه وسلم فهذا حق للصحفيين

 .كل هذا إلجبار المسلمين على القبول بإهانة مقدساتهم، ومن يعترض فهو إرهابي ومتطرف! مساء؟

لذلك يعتبر قتل بضع .  هذا هو الوجه الحقيقي للديمقراطية وكيف يكيلون بمكيالين، حسبما تتطلب مصالح الغرب 

عشرات إرهابا  ووحشية، أما قتل مئات اآلالف من األطفال والنساء والشيوخ من المسلمين فاي كاافاة أصاقااع األرض 

إن هذا النظام الرأسمالي أثبت أنه ال يوجد عنده شيء مقدس، فهو نظام َعفٌن ومهترئ وهمجاي !!!  فهذه مسألة فيها نظر

 .عدٌو لإلنسانية

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في رتسيا 
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 المكتب اإلعالمي

 تالية األردن

 بيان صحفي

 النيام في األردن ينحاز تماما ألعداء األمة تالدين

يَن أُتُتتاي ا﴿ َن الَّذي ًبا مِّ يَنُكمي ُهُزًتا َتَلعي َرُذتاي دي يَن اتَّ ريُذتاي الَّذي يَن حَمُنتاي الَ َتتَّ َها الَّذي َتاَب ليكي َيا أَيُّ

نيين مي ؤي َ إين ُكنُتم مُّ
قُتاي هللاَّ ليَياء َتاتَّ ليُكمي َتاليُكفَّاَر أَتي ن َقبي  ﴾مي

  

تناقلت وسائل إعالم محلية وعالمية أن رأس النظام في األردن الملك عبد هللا الثاني  

سيشارك الفرنسيين في مظاهراتهم تحت شعار محاربة اإلرهاب، وذلك على إثر الهجوم الذي 

 .تعرضت له صحيفة شارلي إيبدو

تأتي هذه المشاركة، في الوقت الذي أعادت فيه الصحف الفرنسية نشر الصور المسيئة  

وكرامة  ، تضامنا  منها مع صحيفة شارلي إيبدو على حساب اإلسالم ونبيه لرسولنا الكريم 

 ...المسلمين

تأييدا ( كلنا شارلي إيبدو)تأتي هذه المشاركة اآلثمة في الوقت الذي هتف فيه الفرنسيون  

وتطاول عليه، وإهانة لألمة اإلسالمية  لما قامت به الصحيفة من إساءة لرسولنا الكريم 

 ...العظيمة التي جعلها حكامها هدفا  ألرذل وأخس خلق هللا

تأتي هذه المشاركة في الوقت الذي حّمل فيه رئيس الوزراء الفرنسي األسبق مسؤولية  

 !...تصاعد اإلرهاب للسياسات الغربية، بينما يحمله حكامنا لإلسالم وشرعه الحنيف

تأتي هذه المشاركة في الوقت الذي تدك فيه طائرات التحالف الصليبي ومن ضمنها  

 ...الطائرات الفرنسية أهلنا في الشام والعراق، بعد أن أباح لها حكامنا أرضهما وسماءهما

تأتي هذا المشاركة في الوقت الذي ما زالت فيه فرنسا تمنع نساء المسلمين تارة من ارتداء  

 ...الحجاب وتارة من وضع النقاب إمعانا في إذالل المسلمين وطعنا في أعراضهم ودينهم

إن ما يقوم به رأس النظام في األردن إنما هو إعالن جديد صريح : أيها المسلمتن  

باالنحياز التام ألعداء األمة واإلسالم، فال يخدعنكم النظام وأبواقه ومرتزقته من الكتاب بأنها 

فما هي إال سياسة رخيصة ودبلوماسية وضيعة تهدر بها كرامة األمة ! السياسة أو الدبلوماسية

  42التتمة صفحة  ...والتطاول  وتعطي اإلذن للكفار لالستمرار بالنيل من عرض رسول هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

األقصى بحاجة لتحريك جيتش المسلمين لتحريره تليس لزيارتإ باذن االحتال  : حزب التحرير

 المزيد على دنيا التطن   تتحو حرابإ

 

 

 

 

 م 2211/21/21

  

 دنيا الوطن -رام هللا  

قال حزب التحرير في بيان صحفي إن مدني يحضر لزيارة األقصى تحت حراب االحتالل وبإذن ماناه،  

وفي الوقت نفسه يدعو عامة المسلمين لزيارة القدس تحت حراب االحاتاالل لاياصاياباهام الاذل والصاغاار الاذي 

أصابه على الحدود من قبل يهود، هذا بدال من توجيه رسالة إلى المسلمين يدعوهم فيها للجاهااد فاي سابايال هللا 

نقول للذين يخشون الذهاب إلى القدس واألقصاى باحاجاة " وردا على كالم مدني الذي قال فيه .  لتحرير فلسطين

 ".أنها تحت االحتالل اإلسرائيلي أن المجيء إلى هنا يؤكد أحقيتنا جميعا في القدس واألقصى

إن هللا سبحانه وتعالى أعطى المسلمين جميعا الاحاق فاي أرض فالاساطايان " قال حزب التحرير في بيانه   

المباركة وجعل حمايتها وحماية مقدساتها والحفاظ عليها في رقبة المسالامايان جاماياعاا، وأوجاب اإلساالم عالاى 

المسلمين حماية قاطنيها من النصارى ومقدساتهم، هذا إضافة للعهدة العمرية التاي جاعالات حامااياة الاناصاارى 

ومقدساتهم في ذمة المسلمين، وعليه فإن الواجب على المسلمين أن يحركوا جيوشهم تجاه فلسطين فاياحارروهاا 

كاملة من رجس يهود، وكان الواجب على أمين عام المنظمة التي تدعي أنها تمثال الاماسالامايان أن ياكاون فاي 

 ".مقدمة جند اإلسالم الزاحفة من كافة أنحاء العالم اإلسالمي تجاه فلسطين

وأوضح الحزب حقيقة أن أرض فلسطين باركها هللا في كتابه الاعازياز، وكاان الاماساجاد األقصاى قابالاة   

المسلمين األولى، وفتح الصحابة رضوان هللا عليهم فلسطين، وروى ثراها المسلمون بدمائهم، وحافظوا علياهاا 

بالتضحية بمهج قلوبهم، ثم تم احتاللها بعد أن تآمر العلمانيون األتراك والاعارب ماع اإلناجالاياز ضاد الاخاالفاة 

اإلسالمية، وضّيع بقيتها العلمانيون العرب من فلسطين وخارجها الذين تخلوا عن دينهم بعد أن سلمهام الاكافاار 

 .المستعمرون الحكم والسلطان

وختم حزب التحرير بيانه بالتشديد على أن األرض المباركة تلعن وتلافاظ الاماطاباعايان الازائاريان تاحات   

حراب االحتالل وتنتظر الفاتحين المكبرين الباذلين الدماء لتحريرها من رجس يهود ومن الاخاوناة الاماتاآماريان 

عليها وعلى أهل فلسطين، وإن هذا كائن بإذن هللا قريبا في خالفة راشادة عالاى ماناهااج الاناباوة وأناف الاكافاار 

 ..راغموالمنافقين 
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 من فعالياو حزب التحرير

 
 " على منهاج النبتة... الرالفة التي نريد "حملة 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .والية سوريا وأنصاره مظاهرة في حلب أعلنوا فيها رفض مبادرة دي ميستورا/ نظم حزب التحرير 

  .م2162يناير /كانون الثاني 12هـ الموافق 6346ربيع األول  66عقر دار اإلسالم، 

 

 مياهرة في حلب نيمها شباب حزب التحرير ردا على مبادرة دي ميستترا : تالية ستريا
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 من فعالياو حزب التحرير

 
 على أنيمة أندرتيد " المكتب اإلعالمي"تطبي  

يسر المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير أن يقدم للمتابعين وزوار صفحات المكتب اإلعالمي 

على أنظمة تشغيل آندرويد، وهو من إعداد الدائرة " المكتب اإلعالمي"المركزي اإلصدار األول من تطبيق 

 . التقنية في المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 .وإننا نرحب بنشر هذا التطبيق ليعم الخير إن شاء هللا 
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 من فعالياو حزب التحرير

 
 تقفة أمام مباني العد  في أنقرة : تالية تركيا

قال " والية تركيا وقفة أمام مباني العدل في أناقارة ضامان حامالاة /  نظم أعضاء وأنصار حزب التحرير  

سبتمبر المنصرم لارفاع / الواسعة التي أطلقها الحزب في والية تركيا منذ شهر أيلول"  لظلم القضاء التركي! قف

عضو من أعضاء حزب التحرير ممن تعرضوا لظلم القضاء التركي الموجه من قابال الاناظاام  211الظلم عن 

فاي ماحااولاة ماناه (  ساناة 6121) الظالم الذي ما انفك ينزل بشباب الحزب أحكاما  مسيسة جائرة ظالمة بلغات 

وكان بحمد هللا وفضله قد حضر الوقفة عدد مان .  إلطفاء نور هللا، ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الظالمون

 .وكاالت األنباء واإلعالميين والصحفيين، وقرئ خالل الوقفة بيان صحفي ألقاه األستاذ محمد حنفي يغمور

 .م2163ديسمبر /كانون األول 62هـ الموافق 6346صفر  22الجمعة، 
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 ربر تتعلي  

 

 على رلفية الهجتم على شارلي إبدت

 أمة اإلسالم حية ال تمتو 

 :الربر

في خطوة انفردت بها بين باقي الصحف الكبرى في الدناماارك، لان تاعاياد :  نقلت قناة سكاي نيوز عربية 

وكاانات الصاحايافاة أثاارت ماوجاة مان .  صحيفة يوالندس بوستن نشر رسوم الصحيفة الفرنسياة شاارلاي إبادو

، رسوما مسايائاة 2112شخصا، حين نشرت عام  21االحتجاجات في العالم اإلسالمي، قتل فيها ما ال يقل عن 

وأعادت باقي الصحف الدنماركية األخرى نشر رسوم الصحيفة الفرنسية األسبوعية السااخارة ضامان .  لإلسالم

. على مكتب الصاحايافاة الافارنساياة شاارلاي إبادو(  2162/6/2) تغطيتها للهجوم الذي وقع في باريس األربعاء 

 :التعلي 

امتأل العالم بالتصريحات المنددة بالهجوم الذي وقاع عالاى ماقار الصاحايافاة الافارنساياة، وصارح الاقاادة  

الغربيون بأن هذا اعتداء آثم ضد حرية التعبير، وأدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند الهجوم، وأّكد في كلاماة 

يمس صميم مبادئ الاجاماهاورياة الافارنساياة، الاذي هاو الاحارياة وحارياة " ألقاها أمام مقر الصحيفة أن الهجوم 

 ".التعبير

ا للافاناان   ا مسرحي  دياودوناي ) في يناير من العام الماضي منع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عرض 

إال أن الاماحاكاماة نافاساهاا .  بحجة أنه معاٍد للسامية وأيدت المحكمة العليا الفرنسية القرار"  الجدار" يدعى (  مباال

 !.بحجة حفاظها على حرية التعبير" أغبى ديانة"بعد أن اتهم اإلسالم بأنه ( ميشيل ويليبك)برأت الروائي 

إذن فحرية التعبير عندهم تكون بال حدود حين يتعلق األمر بالتهجم على اإلسالم وشاعاائاره وماقادسااتاه،  

 .أما التعرض ولو تلميحا لليهود بما يسيئهم فهذا خارج حدود حرية التعبير

لقد تواترت الوقائع التي تشير إلى الحقيقة الساطعة عن الحقد الدفين في صدورهم ضاد اإلساالم وأهالاه،  

وهؤالء القوم ال يردعهم إال العقوبة الزاجرة، ولعل هذا هو الدرس التي اساتاخالاصاتاه الصاحايافاة الادنامااركاياة 

 .فقررت عدم نشر رسوم الصحيفة الفرنسية

أن يظكظتن هللا   -مظنظهظا   -:  ثالث من كن فيإ تجد بظهظن حظالتة اإليظمظان«وقد جاء في الحديث الصحيح  

ال يؤمن أحدكم حتى أكتن أحب إليإ مظن تالظده تتلظده «و (  رواه الشيخان)   »ترستلإ أحب إليإ مما ستاهما

 (رواه مسلم) »تالناس أجمعين

آن اآلوان للعالم أن يدرك أن أمة اإلسالم حية ال تموت، وأنها تفتدي دينها ونبيها بالمهج واألرواح، وال  

تعرف الوهن برغم كل إجرام الحكام الظلمة الحريصين على مرضاة عواصام الاكافار، وأناهاا مصاماماة عالاى 

   .العيش في عزة اإلسالم وكرامته ولو كره الكافرون

 كتبإ إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
 عثمان براش

 مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير 
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 ربر تتعلي 

 

 الالجئتن الستريتن كالمستجير من الرمضاء بالنار

 :الربر

مقاال  تتحدث فيه عن معاناة الشاعاب الساوري بساباب  2162/16/14نشرت صحيفة التايمز يوم السبت  

الحرب، وتقول التايمز في مقالها إنه ليس هناك طريقة أفظع لكسب المال من تكديس بشر يائسين فاي بااخارة، 

 6211وأخذ مدخراتهم كلها ثم التخلي عنهم وسط مياه البحر في البرد القارس، وتشيار الصاحايافاة إلاى إناقااذ 

الجئ سوري في البحر األبيض المتوسط هذا األسبوع، وتضيف الصحيفاة أن هاؤالء الاالجائايان هام ضاحااياا 

المهربين المحتالين الذين يتاجرون بالبشر، وضحايا بشار األسد الذي يشن حربا على شعبه منذ أرباعاة أعاوام، 

وتدعو التايمز في مقالها الدول األوروبية وبريطانيا بالتحديد إلى بذل المزيد من الاجاهاد لاماسااعادة الساوريايان 

الذين يعيشون إما الجئين أو نازحين عن مناطقهم بسبب المعارك، وترى الصحيفة أن معالجة نزوح السورييان 

يكون بإنشاء مناطق خالية من المعارك، تشرف عليها األمم المتحدة داخل سوريا تساماح بادخاول الاماسااعادات 

 . جيش سوري جديد" تدريب وتسليح"اإلنسانية، و

 :التعلي 

أربع سنوات مرت على انطالق الثورة السورية المباركة، ذاق فيها الشعب السوري أقساى أناواع األذى  

والتعذيب والمعاناة على يد بشار المجرم وعصاباته، واستخدم فيها بشار األسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة 

ضاد الامادنايايان األباريااء، وقاد تاجااوزت حصايالاة "  محرمة دولياا  " وأنواعا  أخرى من األسلحة المصنفة بأنها 

ألفا  بحسب إحصائيات األمم المتحدة، هذا نااهاياك عان األعاداد  626الشهداء في سوريا خالل السنوات األربع 

الكبيرة للجرحى والمعتقلين الذين يمارس عليهم أشد وأقسى أساليب التعذيب الجاسادي والانافاساي، إضاافاة إلاى 

 .الدمار الكبير الذي لحق بالممتلكات

وقد دفع إجرام بشار وعصابته الماليين من السوريين إلى الهجرة واللجوء إلى الدول الماجااورة والادول  

األوروبية بحثا  عن مالذ آمن وحياة أفضل لهم ولعائالتهم، ولكن المؤسف أن هؤالء الالجئين قد أصبحوا سلعاة 

يتاجر بها المهربون، حيث يستغلون حاجتهم للفرار من ظلم بشاار وجاباروتاه، فاياأخاذون ماناهام ماباالاغ ماالاياة 

، وغالاباا  ماا ياكاون مصايار هاذه ( قوارب الموت) ضخمة، ويكدسونهم في قوارب صغيرة مهترئة أطلق عليها 

القوارب الغرق في عرض البحر، وإما أن تقع في قبضة رجال األمن وخفر السواحل، قابال أن ياتاماكاناوا مان 

االبتعاد إلى عرض البحر، وإما أن يقع هؤالء الالجئون ضحية لعمليات احتيال ونصب، يجري فيها اساتاغاالل 

 .أوضاعهم وحاجتهم في البحث عن دولة تقبل طلبات لجوئهم

وحتى إن نجح الالجئون في الوصول إلى وجهتهم، فإنهم ياعاياشاون فاي ظاروف صاعاباة وقااساياة، فاي  

مخيمات تفتقر ألبسط مقومات الحياة، فيفترشون األرض ويلتحفون السماء، وال شيء يقيهم برد الشتاء، بال إن 

 .بعضهم يموت من شدة البرد والجوع، في مشهد تجزع له القلوب ويذيبها كمدا  

إن مأساة الالجئين السوريين تكشف زيف دعاوى حقوق اإلنسان التي تتشدق بها الدول الغرباياة وماناظامااتاهاا، 

فالدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، هي السبب الرئيس في مأساة أهل ساورياا، وناظاام بشاار هاو أداتاهاا فاي 

القمع وارتكاب المجازر، ووكيلها في حربها ضد ثورة األمة وتطلعها إلقامة الاخاالفاة، واألمام الاماتاحادة الاتاي 
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تدعو الصحيفة إلنشاء مناطق خالية من المعارك داخل سوريا تحت إشرافها لتقليل النزوح، قد أثبتت تواطاؤهاا 

مع النظام السوري في مواقف عدة، منها أنها منعت المراقبين الدوليين من الحديث عما يرونه من فاظاائاع قاام 

بها النظام السوري في بداية الثورة، كما أنها تحصر المعونات بالمناطاق الاتاي يساياطار عالاياهاا الاناظاام، هاذا 

والاتاي كاانات آخارهاا ماباادرة دي (  نيابة عن أمريكاا)باإلضافة إلى أن المبادرات التي تقدمها للحل في سوريا 

ميستورا تهدف إلى إيجاد حالة من الهدنة تؤدي إلى إنقاذ النظام من السقوط، وتثبيت الواقع على ما هو، أي ال 

تغيير للنظام، بل االعتراف الضمني به كمحاور وشريك اتفاق على سورياا الاجاديادة، وباالاتاالاي تاحاياياده عان 

الصراع وتوجيه القتال نحو محاربة المخلصين من أهل سوريا، وذلك تحات حاجاة ماحاارباة اإلرهااب وطارد 

 .المقاتلين األجانب

كما وتكشف أيضا  مدى تآمر حكام المسلمين على أهل الشام فإغاثة الجئي سوريا المسلمين واجب عالاى  

أهل دول الجوار وعلى كل قادر على ذلك من المسلمين، وإن الواجب أن يحلوا في هذه الابالادان كاأي ماواطان 

فيها وأن يتم إيواؤهم كما آوى األنصار المهاجرين، فهم أمة واحدة وإخوة في الدين عالوة على صالت القرباى 

والجوار، لكن حكام هذه الدول األتباع قد تآمروا على الالجئين، فعزلاوهام فاي ماخاياماات ماأسااوياة وأذاقاوهام 

أصناف المرارة والقسوة حتى فضل بعضهم الموت بنيران النظام على البقاء فاي ماخاياماات الاماوت الاباطايء 

 .كمخيم الزعتري في األردن

إنه ال خالص ألهل الشام ولجميع المسلمين مما يعانونه من مآٍس سوى بإقااماة الاخاالفاة الاراشادة عالاى  

منهاج النبوة، على أنقاض األنظمة القائمة في بالد المسلمين، والتي تتآمر عليهم وتنفذ مخطاطاات أمارياكاا فاي 

 المنطقة، فإلى العمل إلقامتها ندعوكم أيها المسلمون، فهل أنتم ملبون؟

﴿ َ
لَُمتا أَنَّ هللاَّ يييُكمي َتاعي ُست ي إيَذا َدَعاُكمي ليَما ُيحي ي َتليلرَّ َّ َتجييُبتا ّلِلي يَن حَمُنتا اسي َها الَّذي ءي َتَقليبيإي يَ  َيا أَيُّ َن اليَمري ُحت ُ َبيي

َشُرتنَ  إي ُتحي ُإ إيلَيي  ﴾َتأَنَّ

 

 

 كتبتإ إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

براءة : أرتكم  
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 ربر تتعلي 

 

في استقبا  العام الجديد شتان بين انفجاراو ترسم لتحاو بديعة تأررى 

  تحصد أرتاحاً بريئة

 :الربر

العالم يحتفل بالعام الجديد نشارت الاجازيارة نات صابااح الاياوم األول مان الاعاام الاجادياد :  تحت عنوان 

 :م على صفحتها الرئيسية خبر احتفال العالم بالعام الجديد فكتبت2162/6/6

شهدت عدة مدن في أنحاء العالم الليلة الماضية احتفاالت بحلول العام الجديد، بعد أن وّدع الاعاالام عااماا  

 .مضطربا عصفت به الحروب وويالتها، وتفشى فيه وباء إيبوال القاتل، وكثرت فيه كوارث الطيران المفجعة

باحتفاالت صااخاباة وألاعااب  2162وسبقت مدينة سيدني األسترالية كل حواضر العالم إلى استقبال عام  

 .نارية أضاءت سماء مرفأ المدينة

وشهد احتفاالت سيدني جمهور يقدر بأكثر من مليون شخص، ظلت أنظارهم شاخصة إلى السماء طوال  

دقيقة لمشاهدة أطنان من األلعاب النارية وهي تنفجر لترسم لوحات بديعة تاعاكاس تاطالاعااتاهام لاعاام جادياد  62

 .يختلف عن سابقه

" إير آسيا" غير أن جاكرتا عاصمة إندونيسيا لم تنعم بأجواء احتفالية مماثلة، ذلك أن كارثة تحطم طائرة  

واالنزالقات األرضية التي شهدتها جزيرة جاوة ال تزاالن ماثلتين في أذهان سكانها، ونظامات أمساياة أشاعالات 

 .خاللها الشموع في سورابايا، المدينة التي أقلعت منها الطائرة التي تحطمت

ولم يكن حال ماليزيا أحسن من جارتها، حيث تسود أجواء حازن باعاد تاحاطام الاطاائارة الاماالايازياة فاي  

 .إندونيسيا، وبسبب هذه المأساة والفيضانات التي أدت إلى سقوط قتلى أيضا تم إلغاء احتفاالت نهاية العام

 .عربيا، شهدت دبي احتفاالت كبيرة وألعابا نارية وضوئية على برج خليفة، أعلى برج في العالم 

 :التعلي 

 على أعتاب العام الجديد مفارقات وتطلعات؛ 

 :أما المفارقات 

فرق شاسع بين فرحة العالم بالعام الجديد واستقباله باالحتفاالت وبين أحزان المسلامايان واساتاقاباالاهام .  6 

 .للعام بالدموع واآلهات

فرق شاسع بين أناس ينتظرون بفارغ الصبر انفجار الامافارقاعاات وياحامالاقاون مساحاوريان باجاماال .  2 

 .األشكال التي ترسمها وأناس يختبئون لواذا  من متفجرات تلقى عليهم فتقتلهم شظاياها ويحرقهم لهيبها

فرق شاسع بين عالم ميت القلب والمشاعر بسباب كافاره ونااس ماياتاوا الاقالاوب والاماشااعار بساباب .  4 

انضباعهم بأهل الكفر وسيرهم على خطاهم، وبين أناس مرهفي اإلحساس عالي الهمم، ال يضاياعاون أوقااتاهام 

بالسفاسف، يفكرون باإلنسانية ويعملون إلسعادها، العام القادم بالنسبة لهم طموح جديد يصلون به عامال سااباق 

بعمل الحق لتحقيق غاية سامية ال بد متحققة بوعد هللا وبشرى رسوله، وصدق هللا العظايام إذ يصاف الصاناف 
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لَقُتَن ﴿:  األول فيقول ًئا َتُهمي ُيري لُقُتَن َشيي ي اَل َيري ني ُدتني هللاَّ ُعتَن مي يَن َيدي ظُعظُرتَن *  َتالَّذي َيظاءل َتَمظا َيشي ُر أَحي َتاٌو َغيي أَمي

َعُثتنَ  اَن ُيبي  [.26-21: سورة النحل] ﴾أَيَّ

ظى «:  وصدق رسوله الكريم إذ يصف أتباعهم فيقول  َراعل َحتَّ َراًعا بيذي رل َتذي بي ًرا بيشي بي لَُكمي شي بيُعنَّ َسَنَن َمني َقبي لََتتَّ

؟ َصاَرى َقا َ َفَمني ي اليَيُهتَد َتالنَّ ُتُمتهُ قُليَنا َيا َرُست َ هللاَّ َر َضبٍّ لََسلَكي رواه الباخااري فاي صاحاياحاه   »لَتي َسلَُكتا ُجحي

 .عن أبي سعيد

ظُهظمي فيظي ﴿:  أما الصنف اآلخر فيقول تعالى فيه  ظليظَفظنَّ ظَتظري اليَحاوي لَظَيظسي لُتا الصَّ ُكمي َتَعمي ني يَن حََمُنتا مي ُ الَّذي َتَعَد هللاَّ

لَ  َتَضى لَُهمي َتلَُيَبدِّ ي اري يَنُهُم الَّذي َننَّ لَُهمي دي مي َتلَُيَمكِّ ليهي ني َقبي يَن مي لََف الَّذي َتري ضي َكَما اسي َري ظًنظا نَّ األي ظمي أَمي فيظهي ظدي َرظتي ظني َبظعي ُهمي مي

قُتنَ  َد َذليَك َفأُتلَئيَك ُهُم اليَفاسي ًئا َتَمني َكَفَر َبعي ُكتَن بيي َشيي ري ُبُدتَننيي اَل ُيشي  [.22: سورة النور] ﴾َيعي

 :أما التطلعات فهي أيضا  متنوعة متعددة 

فمن متطلع لغايات دنيوية، نجاح وربح ومتع، وآخر يتطلع للسعادة الدائمة والناعايام الاماقايام، ولاكال مان  

 .الصنفين طريق مختلف عن اآلخر

أما من يبحث عن متع الدنيا فهي وهللا متع قصيرة وسعادة زائفة خادعة، يسخر قواه للعمال لالادناياا، وال  

ينظر لآلخرة وال يالحظها، وهو قد يصيب غايته وقد ال يصيب فاإن أصااب غااياتاه فاقاد رباح الادناياا وخسار 

 .اآلخرة وإال فقد خسر األولى واآلخرة

أما من تطلع للسعادة الدائمة والنعيم المقيم فهو الذي يأخذ الدنيا بحقها ويطلب اآلخرة بالسعي لها فايافاوز  

َريظَرةي ﴿:  يقول تعالى في وصف هذين الصنفين:  بالدارين َيا َتَما لَُإ فيي اآلي ني َنا حَتيَنا فيي الدُّ َن النَّاسي َمني َيقُت ُ َربَّ َفمي

ني َراَل ل  ظاري *  مي َريَرةي َحَسَنًة َتقيَنا َعظَذاَب الظنَّ َيا َحَسَنًة َتفيي اآلي ني َنا حَتيَنا فيي الدُّ ُهمي َمني َيقُت ُ َربَّ ني أُتلَظئيظَك لَظُهظمي  َتمي

يُع اليحيَسابي  ُ َسري
ا َكَسُبتا َتهللاَّ مَّ يٌب مي  [.212-211: البقرة] ﴾َنصي

فما أحسن أن يتميز المسلم بتخطيطه للعام الجديد وال يقلد الغرب وال الشرق فكلهم كفار، واألحارى باناا  

 ...أن نكون قدوة لهم ال أن نتخدهم قدوة لنا

وخير بداية لنا هي أن نعمل كشف حساب لعامنا الماضي ما نجحنا بتحقيقه وماا قصارناا فاياه، ثام عالاى  

وإن كل من أمعن النظر وأحد الفكر ليجد أن أولى أولياتنا ياجاب أن ...  ضوء ذلك نحدد أهدافنا في العام الجديد

تكون المشاركة في مشروع األمة العظيم، مشروع إعادة دولة الخالفة الراشدة الثانية على منهااج الاناباوة، ماع 

حزب التحرير صاحب الرؤية الواضحة للغاية والفهم الصحيح للطريق الموصل لها، فاالاغااياة إعاادة حاكام هللا 

إلى األرض والطريق الشرعي إلى ذلك هو إعادة دولة الخالفة إذ هي الطريقة الشرعية لتطبيق اإلسالم وحمل 

 ...دعوته للعالم

 كتبتإ إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 أم جعفر 
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 : الستيد تشهد هجتماً ثالثاً على مساجد المسلمين

شهدت الساوياد ثاالاث هاجاوم عالاى أحاد الاماسااجاد   

إلحراقها عمدا  خالل أسبوع واحد، وذلك وسط جدل حاد 

وقاالات .  يتصاعد بشأن الهجرة في هذا البلد االسكندينافاي

الشرطة في أبساال، هذه المدينة الجامعية الاتاي تاقاع إلاى 

الشمال من ستوكهولم، أنها تبحث عن شخص يشتباه فاي 

قيامه بإلقاء زجاجة ماولاوتاوف عالاى الاماساجاد وكاتااباة 

يذكر أن هذا الاحاادث قاد .  عبارات عنصرية على المبنى

جاء عقب هجوم تم يوم عاياد الاماياالد عالاى مساجاد فاي 

إسكيلستونا، إلى الغرب من ستوكهولم، وهجوم آخر وقع 

. يوم االثنين في إسلوف، بمنطقة سكين في جنوب السويد

وفي حين لم يصب أحد بأذى جراء الهجومين في أبسااال 

وإسلوف، أدت حادثة إسكيالاساتاوناا إلاى إصااباة خاماساة 

ولقد وصف رئيس الاوزراء ساتايافاان لاوفايان، .  أشخاص

الذي ينتمي إلى جناح يسار الوسط، هذه الهجماات باأناهاا 

وأضاف في تصريح أدلى به أثناء رحلاة .  ال تمثل السويد

ال ياناباغاي : " رسمية له إلى البرازيل يوم الخماياس قاائاال  

أماا ."  ألحد في السويد أن يخشى من ممارسة شعائر دينه

سمير موريك إمام مسجد إسلوف فقد قاال لاوكاالاة أنابااء 

لألسف يبدو أن هذا الهجوم له عاالقاة باُرهااب : " سويدية

إنني أعيش في الجوار، وقد بادأناا نشاعار باعادم .  اإلسالم

ويشار إلى أن هذه الهجمات جاءت على خلافاياة ."  األمان

توتر سياسي متصاعد فاي الاباالد بشاأن وضاع الساوياد، 

التي تعّد الوجهة الرئيسية في االتحاد األوروبي لاطاالاباي 

إذ ياتاوقاع .  اللجوء السياسي، وذلك قياسا  إلى عدد سكانها

مااليايان نساماة،  61هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 

الجئ هذا العام، وهو ما يعتبار رقاماا   611111استقبال 

وقااد صاادم حاازُب .  قااياااساايااا  فااي الااعااصاار الااحااديااث

الديمقراطيين السويديين، الامانااهاض لالاهاجارة، الاجاماياَع 

فاي  64بإحرازه المرتبة الثالثة وحصوله على ما نسبتاه 

ساابااتاامااباار /  الااماائااة ماان األصااوات فااي انااتااخااابااات أياالااول

حيث بنى هذا الحزب حملته االناتاخااباياة عالاى .  الماضي

فاي  21أساس الدعوة لخفض الهجرة إلى البالد باناساباة 

كما اعتبر قادة الحزب الاماذكاور اإلساالم شاباياهاا  .  المئة

 [صحيفة فاينانشال تايمز: المصدر. ]بالنازية

ها قد تصلظو حظمظى الظدعظم لظحظرب أمظيظركظا عظلظى   

اإلسالم أرظيظراً إلظى شظتاطظو السظتيظد لظتظنظشظر الظرظراب 

حيث أصبحو الستيدم قلعة الحياد تالظتظسظامظ  .  تالدمار

تحصنهما الحصيظنم فظي مظتقظف يظتظعظيظن عظلظيظهظا اآلن 

االرتيار بين التقتف إلى جانب أميركا في حربهظا عظلظى 

اإلسالم تالمسلمين تبين تحطيم صترتها الظتظي جظهظدو 

تالمهم في األمر هت أن عظجظز .  في بنائها ألجيا  عديدة

السلطاو الستيدية عن تضع حد لهذه الهجماوم إذا مظا 

عجزو بالفع م سيد  بصترة تاضحة عن الجهظة الظتظي 

تحيى بتالء الدتلة الستيدية فتظنظحظاز إلظيظهظام هظ  هظي 

شعب الستيد تمصالحإ الحقيقيةم أم غيرهظا؟ كظمظا يظد  

على أن أتقاتاً صعبة تنتير الجالية الظمظسظلظمظة فظي هظذا 

 . .البلد

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

 

 : مراتف من تنامي الكراهية لإلسالم في ألمانيا

تدافع عشرات اآلالف من المتظاهرين إلاى شاوارع   

أسالاماة " ألمانيا خالل األسابيع األخيارة احاتاجااجاا  عالاى 

، ما أحدث صدماة قاوياة لالاباالد وأثاار الشاجاب " الغرب

فاقاد .  واالستنكار من قبل رئيسة الوزراء أنجيال ماياركال

األوروبيون الاوطاناياون يانااهضاون " بدأت حركة باغيدا 

تنظيم احتاجااجاات أساباوعاياة فاي مادياناة "  أسلمة الغرب

أكتوبار، وماناذ /  دريسدين بشرق ألمانيا في تشرين األول

ذلك الحين أخذت هاذه الاحاركاة تساتاقاطاب الامازياد مان 

األنصار شيئا  فشيائاا  حاتاى أصاباحات تاعاقاد ماظااهارات 

 62211حاياث اناطالاق ناحاو .  منتظماة كال ياوم اثانايان

/ كااناون األول 22متظاهر إلى شاوارع دريساديان فاي 

، الذي استعاروه من " نحن الناس" ديسمبر مرددين شعار 

في المدينة ذاتها، والتي تّوجت حيناهاا  6212احتجاجات 

لكن ما يثير قلق الاقاادة األلاماان أن .  بإسقاط جدار برلين

استطالعا  لآلراء أجرته مجلة ستيرن األسبوع الامااضاي 

باّيان أن واحاادا  ماان كاال ثااماانايااة ألااماان عالااى اسااتاعااداد 

لالنضمام إلى مسيرة مناهضة للماسالامايان إذا ماا قاامات 

ماا دفاع .  حركة باغيدا بتنظيم هكذا مسايارة فاي مادياناتاه

ميركل إلى القول في خطاب ألقته فاي االحاتافاال باالساناة 

ثاماة : " الجديدة، واتسم بشدة اللهجة بصورة غايار عاادياة
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: ناس كثيرون هذه األيام يصرخون أيام االثانايان قاائالايان

 .نحن الناس

أما أنت فالاساَت كاذلاك؛ :  لكنهم يقصدون في الحقيقة  

ولاذلاك أقاول ." " وذلك بسبب لون جلدك أو بسباب دياناك

ال :  لكل واحد يذهب فيشارك في ماثال هاذه الاماظااهارات

! تِسر وراء هؤالء الذين يدغدغون مشاعرك فياعاجاباوناك

ألن هناك في كثير من األحيان َتحاُمال  وقسوة، بل وحتاى 

هذا مع العلم أن حركة باغيدا تلاقاى ."  كراهية، في قلوبهم

دعم وتأييد طاياف واساع ماتاعادد األلاوان مان جامااعاات 

اليمين المتطرف والنازيين الجادد ومشاجاعاي كارة الاقادم 

" البديل أللامااناياا" المتسكعين الصغار، إضافة إلى حركة 

لاكاناهاا ال تانااهاض االتاحااد ) المناهضة لعملاة الاياورو، 

 (.األوروبي

ويشار إلى أن من يتزعم حاركاة بااغايادا هاو لاوتاز   

 36باتشمان، مصّور ومصمم أشاكاال تصاويارياة يابالاغ 

أكتوبر الامااضاي /  وهو الذي قال في تشرين األول.  عاما  

أنه ُرّوع حينما شاهد تاقااريار تالافازياوناياة تابايان أكارادا  

وجماعات مسلمين أخرى يقاتالاون باعاضاهام باعاضاا  فاي 

وردا  على ذلك، قام باتشمان باستخادام . شوارع هامبورغ

شبكة من يتواصل معهم من جناح اليمين شديد الاتاطارف 

فوقاع أول احاتاجااج .  لتنظيم احتجاجات مناهضة لإلسالم

أكتوبر، وكانت /  تشرين األول 21منها في دريسدين يوم 

لاكان .  شاخاص 211مظاهرة صغيرة نسبيا  ضمت ناحاو 

فاي أوروباا "  منظمة التعاون االقتصادي والتناماياة" أرقام 

ديسامابار تشايار إلاى أن /  التي نشرتها في كااناون األول

، 2162مهاجر جادياد فاي  311111ألمانيا قد استقبلت 

وتقوم .  ما يجعل ألمانيا أكبر وجهة للمهاجرين في أوروبا

حركة باغيدا بتلق اف هاذا كالاه، فاتاوّظافاه إلشاعاال فاتايال 

احتجاجاتها، ما جعلها تنتشر على نحو سريع فتاماتاد إلاى 

  France 24قااناااة:  الاامااصاادر. ] ماادن ألااماااناايااة أخاارى

 [اإلخبارية

 

يظان ُرهظاب اإلسظالم فظي    هناك سببان رئيسيان يظغظذ 

أتلهما تجبة التحظريظض الظيظتمظيظة عظلظى ُرهظاب .  ألمانيا

اإلسالم التي تقدمها تسائ  اإلعالم األلمانية للشعب فظي 

تن .  هذا البلد تثانيهما هت متجاو الالجئيظن الظذيظن يظفظر 

إلى أترتبام تالتي ليسو ستى نتيجة لظلظتظدرظ  الظغظربظي 

غير أنظإ ال يظتجظد مظن بظيظن .  السافر في بالد المسلمين

القادة األلمان زعيم تاحد يرغب في بحث تمناقشة هظذه 

تإن د  هذا على شظيء فظانظمظا يظد  عظلظى أن .  األسباب

ُرهاب اإلسالم المتزايد محلياً في ألمانظيظا هظت جظزء مظن 

  .أجندة ميرك  الدارلية

  

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

 

مسيراو للتنديد بالهجماو التي حصلو في فرنسا 

 :تانتقاد سياستها 

مسايارات ذكار أن  2162/6/66انطلقت يوم األحد   

ماليين من الناس قد شاركوا فيهاا عالاى رأساهام زعامااء 

دولة، وبينهم زعماء عارب لالاتانادياد  21ومسؤولون من 

شخصا في هجمات حصلت على مقر صحيفاة  62بمقتل 

فرنسية دأبت على االستهزاء بالرسول الكريم علياه وآلاه 

الصالة والسالم وباإلسالم والاماسالامايان، وعالاى ماتاجار 

يهودي وللتعبير عن مساندة تلك الصحيفة تاحات مساماى 

ولكن هناك الكاثايار مان الانااس يارون أن . حرية التعبير

فرنسا والغرب هم السبب بتلك األحداث، فهاي ردة فاعال 

على ما تفعلاه فارنساا وساائار الادول الاغارباياة ووساائال 

إعالمهم وصحافتهم حيث يهاجمون اإلسالم والاماسالامايان 

ورسولهم الكريم عليه وآله الصالة والسالم، فتقوم فرنساا 

وباقي دول الغرب بالتضييق على المسلميان بااساتاصادار 

القوانين الخاصة ضدهم تحت مسمى محاارباة اإلرهااب، 

بل تحارب المسلمين في عقر دارهم حيث احتلوا العاراق 

وأفغانستان والصومال وشمال مالي وقتلوا مئاات اآلالف 

من المسلمين، وتادخالات فارنساا فاي أفارياقاياا الاوساطاى 

وسحبت السالح من الاماسالامايان وساماحات لالاعاصااباات 

النصرانية أن تهاجم المسلمين وتحرقاهام أحايااء وأماواتاا 

وباجااناب .  وتأكل لحومهم وتهجر مليون مسلم من ديارهم

ذلك تاقاوم فارنساا وكاافاة دول الاغارب بادعام األناظاماة 

اإلجرامية في المنطقة التي تظلم شعوبها اإلسالماياة كاماا 

عااماا ويامادوناه  61تدعام كاياان ياهاود ماناذ أكاثار مان 

باألسلحة ليرسخ كيانه ويهجر أهل فلسطين ويمعن فاياهام 

قتال وتشريدا وفي مصادرة أراضيهم ومحااصارتاهام فاي 

وفي الوقت نفسه يمنعون الاماسالامايان .  أماكنهم وتجويعهم

من التعبير عن فكرهم ويعاقبونهم ويتهمونهم باإلرهابيين 

إذا انتقدوا األنظمة الغربية، فالغربيون لديهم حاق حارياة 

التعبير بمهاجمة اإلسالم والاماسالامايان واالساتاهازاء باهام 

وبرسولهم عليه وآله الصالة والسالم، ولاكاناهام ال يارون 

 .أن للمسلمين الحق في انتقادهم وانتقاد سياساتهم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ إيالَّ أَني ُيتيمَّ ُنتَرهُ َتَلتي ﴿
مي َتَيأيَبى هللاَّ هي َتاهي ي بيأَفي

فيُئتا ُنتَر هللاَّ يُدتَن أَني ُيطي ُيري

َه اليَكافيُرتنَ    ﴾َكري

أدى النجاح الكاس  الذي حصلو عليإ الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في العملية  

ة شديدة تقل  كبيرم ذلك أن نجاحها الكاس  في الدترة األتلى أدى إلى تغيير  االنترابية في الجزائر إلى رج 

د لها لتحص  على األغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية في  كبير في ميزان القتى السياسية في الجزائر تمه 

الدترة االنترابية الثانية مما سيمكنها من التصت  إلى الحكم تالعم  لتغيير الدستتر تإعالن الدتلة 

ة كبيرة لدى حكتمة الجزائر تعند التكتالو تاألحزاب العلمانية تالعنصرية  اإلسالمية مما أحدث هز 

 .تالمربتط بالدت  الغربية

اً في تصريحاو مسؤتليها   كما أحدث قلقاً في الدت  الغربية راصًة فرنسام تقد يهر هذا القل  جلي 

تقادتها تتسائ  إعالمهام تقد اترذو حيا  هذا النجاح للجبهة اإلسالمية متقف العداء بالرغم من أن نجاح 

الجبهة كان بأغلبية أصتاو الشعب الجزائري المسلم التي تعبر عن إرادتإم تأرذو هذه الدت  الغربية 

تعلى رأسها فرنسا تحرض الحكتمة الجزائرية تاألحزاب تالتكتالو العنصرية تالقبلية تالعلمانية على 

العم  للحيلتلة دتن تمكين الجبهة اإلسالمية من الحصت  على األغلبية المطلقةم تبالتالي العم  للحيلتلة 

 .دتن تصتلها إلى الحكم تدتن قيامها باعالن الدتلة اإلسالمية

غير أن تعلي  الرارجية األميركية على نتيجة هذه االنتراباو كان مرتلفاَ إذ أعلنو أن من ح  الشعب  

الجزائري أن يرتار من يريدم تأن يتص  إلى الحكم من يعبر عن إرادتإ بالطر  الديمقراطيةم تقد أرذو 

الدت  الغربية راصًة فرنسا تعم  على الحيلتلة دتن عقد الدترة االنترابية الثانية تبالتالي إبطا  نتائج 

الدترة االنترابية األتلى تلت بعملية غير دستتريةم تلت كانو عملية انقالبية لحرمان دعاة اإلسالم من 

 .النجاح الذي حصلتا عليإ تالحيلتلة بينهم تبين التصت  إلى الحكم تإعالن الدتلة اإلسالمية

تبالفع  تضع سيناريت لذلك تف  هذا الترتيب تكانو استقالة ابن جديد تَحل ُإ للبرلمان قب  ذلك  

تإقناع رئيس المجلس الدستتري تتلي رئاسة الجمهترية بشك  مؤقو ريثما يتم انتراب رئيس جديد جزءاً 

من هذه اللعبة إلحداث فراغ دستتري ليتتلى المجلس األعلى لزمن المكتن من كبار ضباط الجيش تبعض 

تسيير  -مع أنإ مجلس استشاري تليس من صالحياتإ الحكم تال إجراء االنتراباو تال إلغاءها  -التزراء 

األمتر في الجزائر تترتيبها على الشك  الذي رسم لهام تبالفع  هذا ما حص م فقام هذا المجلس بتتلي 

األمر تأعلن تعلي  االنتراباو للدترة الثانية مما يعني إيقاف إتمام العملية االنترابية تبالتالي إلغاء نتيجة 

ى األمتر تترتب األتضاع على الشك   انتراباو الدترة األتلىم تتأرير انتراب رئيس للجمهترية ريثما ُتست 

المرستم تإعالن الحالة االستثنائية التي تبي  إيقاف العم  بالدستتر تتجميد األحزاب تالتكتالو تالجمعياو 

 .تتضع البلد تحو سيطرة العسكر

تقد كان لهذه العملية أثر طيب في الدت  الغربية راصًة فرنسا فقد أبدى مسؤتلتها تتسائ  إعالمها  

الرسمية ارتياحاَ بعد إعالن استقالة ابن جديد تكانو فرنسا منذ البداية تفض  عملية انقالبية تحافي على 

صبغة دستترية شكلية لسلب الجبهة اإلسالمية نجاحها تالحيلتلة بينها تبين الحصت  على أغلبية المقاعد 

تبالتالي الحيلتلة دتن تصتلها إلى الحكم تدتن إعالنها الدتلة اإلسالمية ألن فرنسا تالدت  الغربية ترى 
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في هذا الرطر على مصالحها تعلى حضارتها تال سيما ما يجري في الجزائر 

سيؤثر في الشما  اإلفريقي كلإ مباشرة مما يهدد مصالحها فيإ كما لإ أثر في 

دار  فرنسا تغيرها من الدت  الغربيةم تقد رأو هذه الدت  أن غياب ابن جديد 

يفت  الطري  إللغاء االنتراباو تإيقاف زحف َحَملة اإلسالم تإبطا  مكاسبهمم 

بينما تعليقاو الرارجية األمريكية على هذه العملية كانو مرتلفةم فقد أعربو 

الرارجية األمريكية عن قل  تاشنطن لتقف االنتراباوم إذ أعلنو المتحدثة باسم 

تقالو " أن التالياو المتحدة تنير إلى التضع في الجزائر بقل  بعد تقف العملية االنترابية"الرارجية 

تأجابو حت  ما إذا كانو ". سب  لنا أن أشدنا بالرطتاو التاسعة التي رطتها الجزائر نحت الديمقراطية"

إن انطباعاتي هي أنإ لم تكن "قائلة " تعتبر إلغاء الجتلة الثانية في االنتراباو عمالً يتتاف  مع الدستتر

 ".كذلكم تقد قلو أن اإلدارة األمريكية تنير إلى هذا بقل 

تهذا االرتالف بين التعليقاو الفرنسية تاألمريكية ناتج عن أن هناك صراعاَ بين الدت  األترتبية من  

فأمريكا تعم  إلدرا  نفتذها إليها . جهة تبين أمريكا من جهة أررى على الشما  اإلفريقي ب  تعلى إفريقيا

تفرض هيمنتها عليها تإبعاد الدت  األترتبية عنها لذلك فانها تؤيد ك  عم  يؤدي إلى إبعاد تنفتذ الدت  

األترتبية عن هذه الدت  في الشما  اإلفريقي تفي إفريقيا ثم تعم  لمحاتلة احتتائإ أت ضربإ إلدرا  

 .نفتذها تفرض هيمنتهام تهذا مما يزيد من قل  فرنسا تالدت  األترتبية من أحداث الجزائر

مع أن هذا النجاح  -إن هذا المتقف المعادي الذي اترذتإ الدت  الغربية ضد نجاح الجبهة اإلسالمية  

يتناقض مع النيام الديمقراطي الذي يفتررتن تيتبجحتن بأنهم يتبنتنإ  -يعبر عن الشعب الجزائري المسلم 

بيو أن  َبُهم َتَدَجلَُهم َتُيثي تيعملتن على المحافية عليإ تحملإ لغيرهمم تال شك أن هذا المتقف يثبو َكذي

َي الديمقراطية التي ُتَحق   مصالحهمم أما إن تمرضو عن نتيجة ال ُترضيهم أت ال  َدُهم هي ني الديمقراطية عي

َدامم كما أن متقفهم هذا يد  على مدى عدائهم  َدُهمم َتَيُدتُستَنَها بياإلقي ني ُتحق   َمَصاليَحُهم فانها ال قيمَة لََها عي

لإلسالم تللمسلمين تمدى حرصهم على الحيلتلة دتن عتدة اإلسالم إلى الحكم ألنهم ُيدركتن مدى الرطترة 

َه اليَكافيُرتن﴿عليهم تعلى حضارتهم من ذلك  هي َتلَتي َكري ُ ُمتيمُّ ُنتري
مي َتهللاَّ هي َتاهي ي بيأَفي

فيُئتا ُنتَر هللاَّ يُدتَن ليُيطي تهم  ﴾ُيري

َتلَني ﴿: بعدائهم هذا ال يقبلتن من المسلمين إال أن يتبعتهم تيتبنتا حضارتهمم تصد  هللا العييم حيث يقت 

لََّتُهمي  بيَع مي َصاَرى َحتَّى َتتَّ َك اليَيُهتُد َتاَل النَّ َضى َعني  .﴾َتري

تهذا المتقف ينبغي أن يجع  المسلمين قاطبة يدركتن أن أمريكا تالدت  الغربية كلها هي دت  كافرة  

تإلسالمهم تحضارتهمم تيجب عليهم أن ال يترذتا من هذه الدت  تلياً تال نصيراًم تأن ال . تهي عدتة لهم

ريُذتا ﴿: يستعينتا بأية دتلة منها تقد حذرنا هللا سبحانإ تتعالى من ذلك حيث قا  يَن حََمُنتا اَل َتتَّ َها الَّذي َيا أَيُّ

مي َتَما تُ  هي َتاهي ني أَفي َضاُء مي مي َقدي َبَدوي اليَبغي تا َما َعنيتُّ ني ُدتنيُكمي اَل َيأيلُتَنُكمي َرَبااًل َتدُّ َبرُ ري بيَطاَنًة مي م ﴾فيي ُصُدتُرُهمي أَكي
ي ﴿: تحيث قا  َن هللاَّ َس مي َع ي َذليَك َفلَيي نييَن َتَمني َيفي مي ني ُدتني اليُمؤي ليَياَء مي يَن أَتي ُنتَن اليَكافيري مي ريذي اليُمؤي ءل في  اَل َيتَّ  ﴾ي َشيي
ضل َتَمني َيتَ ﴿: تحيث قا  ليَياُء َبعي ُضُهمي أَتي ليَياَء َبعي َصاَرى أَتي ريُذتا اليَيُهتَد َتالنَّ يَن حََمُنتا اَل َتتَّ َها الَّذي ُكمي تَ َيا أَيُّ ني لَُّهمي مي

ُهمي  ني ُإ مي  .﴾َفاينَّ

إن ما حص  في الجزائر يثبو التأييد الكاس  لإلسالم ليد  داللة تاضحة على مدى  -أيها المسلمتن  
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تمسك أه  الجزائر المسلمين باإلسالم تاعتزازهم بإ تأنهم ال يرضتن عنإ بديال 

ألنهم يرتن أنإ تحده هت الصحي  تأن حضارتهم تحدها هي الحضارة الصحيحة 

تهي الحضارة التحيدة التي فيها ح  لمشاك  البشرية أجمعم تهذا المتقف الذي 

حص  في الجزائر ليس راصاً بها ب  هت متجتد في جميع البالد اإلسالميةم تهذا 

يعزز األم  في نفتس المسلمين تيدفعهم ألن يقتمتا بالعم  في ك  مكان إليجاد 

اإلسالم في تاقع الحكم تالحياة تأنإ لت أتي  المجا  للمسلمين في دت  المغرب 

األررى أت في مصر أت في تركيا أت ستريا أت الباكستان أت العرا  أت األردن أت غيرها من البالد اإلسالمية 

في النيام الذي يريدتنإ الرتارو غالبيتهم العيمى النيام  -دتن تدر  من حكامهم  -بأن ُيعبِّرتا عن رأيهم 

 .اإلسالمي

تإن إدراك حكام البالد العربية تاإلسالمية لهذه الحقيقة هت الذي جعلهم يتحسبتن أشد التحسب من  

ري  أن يؤدي نجاح الجبهة اإلسالمية الكاس  إلى زيادة نشاط َحَملة الدعتة اإلسالمية في ُبلدانهم تإلى َكسي

حاجز الرتف الذي فرضته على شعتبهمم تبالتالي إقدام األمة على اإلطاحة بهم تبأنيمة الكفر التي 

تتضع اإلسالم متضع التطبي   -التي يرتعدتن عند سماعهم لذكرها  -يطبقتنها تإقامة الدتلة اإلسالمية 

 .تالتنفيذ

إننا مع استنكارنا الشديد لما حص  في الجزائر من إجراءاو ضد اإلسالم تضد حملتإ للحيلتلة دتن  

تصت  اإلسالم إلى الحكم تنفيذاً لمؤامرة الدت  الغربية الكافرة لنهيب بالجبهة اإلسالمية تبالمسلمين في 

الجزائر بأن ال يهنتا تال يحزنتا تهم األعلتن إن شاء هللا تأن ال ُيصابتا بأي إحباطم تأن يكتن ما حص  

حافزاً لهم على زيادة الحقد تالعداء للكفر تللدت  الكافرة تلعمالء هذه الدت  الكافرة الذين يأتمرتن بأمرهام 

كما يكتن حافزاً لهم على زيادة تمسكهم باإلسالم تزيادة عملهم إليصالإ إلى الحكمم تنهيب بهم أن يحاذرتا 

بي الجيش  َملُتا على َكسي دامي مع الجيش أت مع قتى األمن أت مع التكتالو األررى ب  َيعي من أن ُيَجرتا إلى الصي

ألَن يقفتا َصفاً تاحداً في تجـإ التـآمر على اإلسـالم تعلى شعب  -تهـم أبنـاء المسـلمين  –تقتاو األمن 

اً إليصا  اإلســالم إلى الُحكم يَّ  .الجزائر المسلم تأن يعملُتا سـَتي

كما نهيب بالمسلمين جميعاً بأن يلتفتا حت  اإلسـالم تحت  َحَملَةي دعتتإ تنفيذاً ألمر هللا تأن يعملتا  

إلعادة اإلسالم إلى تاقع الحياة تالدتلة تالمجتمع باقامة الرالفة تتنصيب رليفة للمسلمين يبايعتنإ على أن 

 يحكم فيهم بكتاب هللا تسنة رستلإ 

َبَعنيي﴿ يَرةل أََنا َتَمني اتَّ ي َعلَى َبصي ُعت إيلَى هللاَّ هي َسبييليي أَدي  .﴾قُ ي َهذي
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 : نبذة عن كتاب

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الدتلة اإلسالمية 

 مقدمة

لم يع الجيل الحاضر على الدولة اإلسالمية التي تطبق اإلسالم، والذيان عااشاوا 

التي أجهز عليها الغرب، إنما رأوا بقااياا (  الدولة العثمانية)في أواخر الدولة اإلسالمية 

دولة فيها بقايا حكم إسالمي؛ ولهذا فإن من أصعب ما ياجاد الاماسالام تاقارياب صاورة 

الحكم اإلسالمي إلى أذهان يسيطر عليها الواقع، وال تستطيع أن تتصور الحكام إالّ فاي ماقايااس ماا تارى مان 

وليست الصعوباة فاي هاذا وحاده، وإناماا .  األنظمة الديمقراطية الفاسدة المفروضة على البالد اإلسالمية فرضا  

لقد كانت هذه الثاقاافاة الاغارباياة ساالحاا  .  بالثقافة الغربية(  المضبوعة) أصعب الصعوبة في تحويل هذه األذهان 

شهره الغرب في وجه الدولة اإلسالمية، وطعنها به طعنة نجالء أودت بحياتها، وحمل إلاى أبانااء هاذه الادولاة 

لقد قتلت أمكم العجوز الاتاي كاانات تساتاحاق الاقاتال : ) سالحه هذا يقطر من دماء أمهم القتيل، وقال لهم مفتخرا  

ومادوا أيادياهام (  لسوء حضانتها لكم، وقد مهدت لكم عندي حضانة تتذوقون فيها الحياة السعيدة والنعيام الاماقايام

حاياناماا   -فيما ياروون   -يصافحون القاتل، وما يزال سالحه هذا مخضبا  بدماء أمهم، لقد فعل معهم فعل الضبع 

تجعل فريستها تذهل إالّ عن اللحاق بها، فال تصحو إالّ بضربة يسيل لها دمها، أو تصل بهاا الضاباع إلاى قاعار 

 .الوادي فتأكلها

فمن لي بأصحاب هذه األذهان المضبوعة أن يعرفوا أن هذا السالح المسـموم الذي قضى عالاى دولاتاهام 

علاى حايااتاهام وكاياـااناهام، وأن هاذه األفاكاـاار الاتاي   -ما تمسكوا به   -اإلسـالمية، هو نفسه الذي يقضي دائما  

هاي باعاض الساـاماوم الاتاي   -من القـومية وفصـل الديـن عن الدولة ومن آراء تطـعـن في اإلسـالم   -يحملونها 

وكالاه حاقاـاائاق وأرقاام   -من كتاب الدولة اإلسـالماياة هاذا (  الغـزو التبشـيري) حملتها لهم هذه الثقافة، وفصـل 

يرينا القاتل المجرم، ويوقفنا على السـبب الذي حمـله على ارتكاب الجـريمة، ويبّصـرنا بالوسـائل التي   -ناطقة 

توسـل بها للقضـاء على القتيل، وما كان السبب إالّ قصـد محـو اإلسـالم، وما كان أهم الوسـائل إالّ هذه الثاقاافاة 

 .التي جاءت مع الغزو التبشيري

لقد غفل المسلمون عن خطر هذه الثقافة، وصاروا يحاربون المستعمر ويتناولون منه ثاقاافاتاه، ماع أّناهاا 

هي سبب استعمارهم، وبها يتركز االستعمار في بالدهم، ولينظروا بعد هذا كم يكون منظرهم متناقضا  تنااقضاا  

ويامادون إلاياه أيادياهام مان خالاف   -يّدعون ماحاارباتاه   -مزريا  ومضحكا  معا ، وهم يديرون ظهورهم لألجنبي 

ليتناولوا بكلتا يديهم سمومه القاتلة يتجرعونها، فيسقطون بين يديه هلكى، يحسبهم الجاهل شهداء نزال، وما هام 

 .إالّ صرعى غفلة وضالل

ماذا يريدون؟ أيريدون دولة على غير أساس اإلسالم؟ أم يريدون دوال  ماتاعاددة فاي باالد اإلساالم؟ لاقاد 

دوال  كثيرة، ليتم خطته في إبعاد اإلسالم عن الحكم، وفي تاقاسايام باالد   -منذ صار األمر إليه   -أعطاهم الغرب 

المسلمين، وفي تخديرهم بالتافه من السلطان، وال يزال يعطيهم كل حين دولة ليمعن في تضليلاهام ولايازياد فاي 

 .تقسيمهم، وهو على استعداد ألن يعطيهم أكثر ما داموا يحملون مبدأه ومفاهيمه ألّنهم تابعون له

إن األمر ليس في قيام دول، وإّنما هو في قيام دولة واحدة في العالم اإلسالمي كله، وإن األمر لاياس فاي 

قيام دولة أية دولة، وال في قيام دولة تسمى إسالمية وتحكم بغير ما أنازل هللا، بال وال فاي قاياام دولاة تساماى 

إن األمر لاياس فاي قاياام دولاة .  إسالمية وتحكم بالقوانين اإلسالمية المجردة دون أن تحمل اإلسالم قيادة فكرية
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كذلك، وإّنما هو في قيام دولة تستأنف الحياة اإلسالمية عن عقيدة وتطبق اإلسالم في المجتمع، باعاد أن ياكاون 

 .متغلغال  في النفوس متمكنا  من العقول وتحمل الدعوة اإلسالمية إلى العالم

ليست الدولة اإلسالمية خياال  يداعب األحالم؛ ألّنها قد امتألت بها جوانب التاريخ في مادى ثاالثاة عشار 

كانت كذلك في الماضي، وتكون كذلك في المستقبل القريب، ألّن عوامل وجودها أقاوى مان .  قرنا ، فهي حقيقة

أن ينكرها الزمن، أو يقوى على مصارعتها، وقد امتألت بها الياوم الاعاقاول الاماساتانايارة، وهاي أماناياة األماة 

 .اإلسالمية المتعطشة لمجد اإلسالم

وليست الدولة اإلسالمية رغبة تستأثر بالنفوس عن هوى، بل هي فرض أوجاباه هللا عالاى الاماسالامايان، 

وكيف يرضون ربهم والعزة في بالدهم لاياسات .  وأمرهم أن يقوموا به، وحذرهم عذابه إن هم قصروا في أدائه

هلل وال لرسوله وال للمؤمنين؟ وكيف ينجون من عذابه وهم ال يقيمون دولة تجهز الاجاياوش وتاحاماي الاثاغاور، 

 !وتنفذ حدود هللا، وتحكم بما أنزل هللا؟

لذلك كان لزاما  على المسلمين أن يقيموا الدولة اإلسالمياة، ألّناه ال وجاود لاإلاساالم وجاودا  ماؤثارا  إالّ 

 .بالدولة، وألّن بالدهم ال تعتبر دار إسالم إالّ إذا حكمتها دولة اإلسالم

 -أفرادا  كانوا أو حازباا    -من السهولة بحيث يستوزر المستوزرون   -مع هذا   -وليست الدولة اإلسالمية 

إن طريقها مفاروشاة بااألشاواك، ماحافاوفاة باالاماخااطار، مامالاوءة .  فيصبحون وزراء يتربعون في َدْسِت الحكم

وناهيك بالثقافة غير اإلسالمية صعاوباة، وباالاتافاكايار الساطاحاي عاقاباة، وباالاحاكاوماات .  بالعقبات والمصاعب

 .الخاضعة للغرب خطورة

إن الذين يسلكون طريق الدعوة اإلسالمية إليجاد الدولة اإلسالمية، إّنما يعمالاون لالاوصاول إلاى الاحاكام 

ليجعلوه طريقة الستئناف الحياة اإلسالمية في البالد اإلسالمية، وحمل الدعوة اإلساالماياة إلاى الاعاالام، ولاذلاك 

تراهم ال يقبلون الحكم المجزأ مهما تنوعت وسائل اإلغراء، وال يقبلون الحكم الكاامال إالّ إذا تاماكاناوا باه مان 

 .تطبيق اإلسالم تطبيقا  انقالبيا

هذا ال يقصد به أن يؤرخ للادولاة اإلساالماياة، وإّناماا ياقاصاد باه أن (  الدولة اإلسالمية) وبعد، فإن كتاب 

الدولة اإلسالمية، وكيف هدم الكافر المستعمر الدولة اإلسالمية، وكيف يقايام   يشاهد الّناس كيف أقام الرسول

 .المسـلمون الدولة اإلسـالمية؛ ليعـود للعـالم الـنـور الذي يضيء له طريق الهدى في حالك الظلمات
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 24: صفحة               تتماو 

م تلم ترتا إرهاب أمريكا تعمالئها؟: يا علماء المسلمين  إن هذا لشيء عجاب! أرأيتم إرهاب تنييماول

التحرير، الرائد الذي ال يكذب أهله، ندعوكم للوقوف معنا صفا  واحدا  في وجه كل من يحااول الاتافااوض عالاى 

بأننا سنرسم خريطة طريقنا بأنفسنا وسنتوج تضحيااتاناا باخاالفاة راشادة عالاى :  دماء شهدائنا، ونقول لكل متآمر

ي ﴿:  منهاج النبوة ترضي ربنا وتغيظ عدونا، قال تعالى َد الَّذي َتاَءُهمي َبعي َو أَهي َبعي ي ُهَت اليُهَدى َتَلئيني اتَّ
قُ ي إينَّ ُهَدى هللاَّ

ير ني َتلييٍّ َتاَل َنصي ي مي َن هللاَّ ليمي َما َلَك مي َن اليعي  .﴾َجاَءَك مي

 

   11: صفحة               تتماو 

أحقيتنا في األقصى ثابتة بنص القرحن تهت بحاجة لتحريك عشراو اآلالف من جيتش المسلمين لتحريره 

  تليس لزيارتإ باذن االحتال  تتحو حرابإ 

 .فلسطين، وإن هذا كائن بإذن هللا قريبا في خالفة راشدة على منهاج النبوة وأنف الكفار والمنافقين راغم

ضي أََرضي ﴿ اَقليُتمي إيلَى األَري ي اثَّ
يَن حَمُنتاي َما لَُكمي إيَذا قيي َ لَُكُم انفيُرتاي فيي َسبيي ي هللا  َها الَّذي َن يتُ َيا أَيُّ َيا مي ني م بياليَحَياةي الدُّ

َيا فيي اآلريَرةي إيالَّ َقليي ٌ  ني َرُكمي َتالَ  اآلريَرةي َفَما َمَتاُع اليَحَياةي الدُّ ماً َغيي دي ي َقتي َتبي ُكمي َعَذاباً أَلييماً َتَيسي بي إيالَّ َتنفيُرتاي ُيَعذِّ

يرٌ  ءل َقدي ُ َعلَى ُك ِّ َشيي ئاً َتهللا  تهُ َشيي  ﴾َتُضرُّ

فلسطين -المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في األرض المباركة    

 ...مرضاة هللا سبحانه ففازوا إن شاء هللا

! إن األمة قد أفاقت واستيقظت وأدركت من هو العدو ومن الصديق، ومن هو الرباني ومن الدنيوي 
وهي تتوق إلى عالم قوي تقي كالسلف الصالح، فكونوا أمثالهم، وال تضيعوا فرصة بين أيديكم، وانحازوا هلل 

واصدعوا في وجوههم بكلمة حق ترفعكم . ولرسوله وألمتكم وثوراتها وانبذوا الغرب وعمالءه حكام المسلمين
 .لمصاف سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي هللا عنه

لَُمتَن ﴿ ُتمي َتعي ُست َ َتَتُرتُنتا أََماَناتيُكمي َتأَني َ َتالرَّ
يَن حَمُنتا اَل َتُرتُنتا هللاَّ َها الَّذي َتالُُكمي  َيا أَيُّ َما أَمي لَُمتا أَنَّ َتاعي

يمٌ  ٌر َعيي َدهُ أَجي ني َ عي
َنٌة َتأَنَّ هللاَّ اَلُدُكمي فيتي  ﴾َتأَتي

تالية ستريا/ رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير   

 األستاذ أحمد عبد التهاب 

 11: صفحة               تتماو 

سنرسم رريطة طريقنا بأنفسنا تسنتتج تضحياتنا برالفة راشدة ": رريطة طري  إنقاذ ستريا"رداً على 

 على منهاج النبتة 
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 .على اإلسالم وأهله

 إلى متى ستبقى كرامتكم ُتهدر بأفعال حكامكم : أيها المسلمتن  

إلى متى ستبقى الغيرة على دين هللا وأحكامه آخر ما يستفز إيمانكم ! واألنظمة التي تحكمكم؟

 !!ورجولتكم وآخر ما يحرك نخوتكم وآخر ما يخرجكم عن صمتكم؟

واعلموا وتيقنوا أن اإلسالم ال ولن يحرسه إال دولته ورجاله، وإن كرامتكم ودماءكم لن  

يحفظها إال دولة الخالفة، وإن أعراضكم لن يصونها إال نظام اإلسالم الذي ارتضاه هللا لكم في 

أنها على منهاج النبوة، فإلى العمل لها ندعوكم فأجيبوا  دولة الخالفة التي بشر بها نبيكم 

َلُمتا ﴿داعي هللا قبل أن يعمنا غضب منه،  ًةۖ  َتاعي نُكمي َراصَّ يَن َيَلُمتا مي يَبنَّ الَّذي َنًة الَّ ُتصي قُتا فيتي َتاتَّ

َقابي  يُد اليعي َ َشدي
 .﴾أَنَّ هللاَّ

 وإننا نقول للنظام ورأسه أال تستحي من هللا ورسوله الذي تدعي نسبه؟ 

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في تالية األردن 

 21: صفحة               تتماو 

 النيام في األردن ينحاز تماما ألعداء األمة تالدين



 87العدد /  32الصفحة   

32الصفحة  هـ1341ربيع الثاني /  87العدد   —من المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير     


	محتويات العدد
	يا علماء المسلمين: أرأيتم إرهاب تنظيماتٍ، ولم تروا إرهاب أمريكا وعملائها؟! إن هذا لشيء عجاب
	كفى ثم كفى! أنهوا الوجود الأمريكي في باكستان (رأس الأفعى)
	حوار المستقبل – (حزب الله) "طبخة بحص" 
	: ترقيع الدستور الوضعي تعميق للأزمة والواجب حلّها بدستور على أساس عقيدة الإسلام 
	تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين في هولندا هي نتائج السياسة المعادية للإسلام 
	حفنة من المتآمرين يتخذون من حرب تنظيم الدولة سُلـَّمَاً لتقسيم العراق
	نعم نحن بحاجة لثورة دينية؛ ولكن في الاتجاه الصحيح لا كما يريدها أذناب الغرب في بلادنا
	 أحقيتنا في الأقصى ثابتة بنص القرآن وهو بحاجة لتحريك عشرات 
	رداً على "خريطة طريق إنقاذ سوريا": 
	حملة "أطلقوا سراح نفيد بوت" 
	شارلي إيبدو: خديعة حرية التعبير 
	الهمجية؛ هي الاستهزاء بسيد الخلق الرسول الكريم r
	النظام في الأردن ينحاز تماما لأعداء الأمة والدين
	دنيا الوطن: حزب التحرير: الأقصى بحاجة 
	فعاليات حزب التحرير
	على خلفية الهجوم على شارلي إبدوأمة الإسلام حية لا تموت 
	اللاجئون السوريون كالمستجير من الرمضاء بالنار
	في استقبال العام الجديد شتان بين انفجارات ترسم لوحات بديعة وأخرى تحصد أرواحاً بريئة 
	قبضة أخبار
	من الأرشيف
	نبذة عن كتاب: الدولة الإسلامية 



