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 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 بٌان صحفً

  تداعٌات الهجوم على صحٌفة شارلً إٌبدو

قال فرانسوا هوالند، الربٌس الفرنسً، فً كلمة له أمام االجتماع السنوي للسفراء والدبلوماسٌٌن  

6 "نحن فً فرنسا ال نحارب دٌنا بل نحارب اإلرهاب والكراهٌة". 610110102الفرنسٌٌن، الجمعة 

مشددا على تمسك فرنسا "بحرٌة التعبٌر ولن تفاوض علٌها أبدا". تؤتً كلمة هوالند هذه على إثر 

فاقتصا من مجرمً صحٌفة شارلً إٌبدو الذٌن  الهجوم الذي انتصر فٌه شابان مسلمان لرسول هللا 

 .أساإوا إلى النبً محمد 

، قامت مجموعتان إسالمٌتان فً فرنسا بمقاضاة شارلً إٌبدو على قرارها بنشر 6113فً عام  

. لكن المحاكم الفرنسٌة رفضت القضٌة عشرات من الكارٌكاتٌرات الدنماركٌة التً تمثل محمداً 

بحجة أن "الرسوم تقع ضمن قوانٌن حرٌة التعبٌر وهً لٌست هجوماً على اإلسالم". كما قامت رابطة 

برفع دعوى قضابٌة ضد الجرٌدة فً بارٌس  6106الدفاع القضابً عن المسلمٌن فً عام 

لـ"االستفزاز والتحرٌض على الكراهٌة على أساس االنتماء الدٌنً واإلهانة". لكن القوانٌن المجحفة 

تشمل فقط الكاثولٌكٌة وثالثة أشكال من البروتستانتٌة والٌهودٌة وال تشمل اإلسالم. وقال شارب مدٌر 

 شارلً إٌبدو حٌنها6 "كنا نعلم من قبل بؤن المحاكمة لن تجري ألن اإلسالم لٌس ضمن القانون".

إن فرنسا هذه التً تزعم أنها بلد الحرٌات والدٌمقراطٌة هً نفسها التً حظرت على العفٌفات  

الطاهرات ارتداء الحجاب، وهً نفسها التً تحّرم وتجّرم إهانة الٌهود بؤي شكل، وتجرم كل من ٌجرإ 

على التشكٌك بما ٌسمونه المحرقة الٌهودٌة )هولوكوست(، وهً نفسها صاحبة السجل االستعماري 

الدموي حٌثما حلت فً مستعمراتها من الجزابر إلى فٌتنام، ثم أضافت قبل عام جرٌمة أخرى تإكد 

فٌها على عداوتها لإلسالم والمسلمٌن حٌن قامت بتؽطٌة ملٌشٌات النصارى فً إفرٌقٌا الوسطى التً 
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ارتكبت جرابم فً حق إخواننا المسلمٌن مما ال ٌمكن وصفه حٌث القتل بؤبشع صوره، والضرب 

المبرح حتى الموت، وتقطٌع األطراؾ، وتمزٌق األشالء، والحرق بالنار، والتمثٌل بالجثث، وأكل 

اللحوم... وهذا كله ال ٌفاجبنا بشًء، فقد أخبرنا الحق سبحانه عن عداوة ملة الكفر ومحاربتهم لإلسالم 

َزالُوَن ﴿، وقوله سبحانه6 ﴾َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخفًِ ُصُدوُرُهْم أَْكَبرُ ﴿وأهله  ٌَ َوالَ 

وُكْم َعن ِدٌنُِكْم إِِن اْسَتَطاُعواْ  ُردُّ ٌَ َى   .﴾ٌَُقاتِلُوَنُكْم َحته

ولكْن أن ٌصل األمر بعدد من حكام المسلمٌن، بمن فٌهم ربٌس وزراء )تونس الثورة!( أن  

ٌشاركوا فً مسٌرة التضامن مع الرسامٌن المجرمٌن، فهذا ٌدلنا على السبب الذي جّرأ أولبك 

الصلٌبٌٌن على المجاهرة بعداوتهم لإلسالم وأهله، واإلمعان فً إصرارهم على ذلك حٌن قامت 

، حٌن أِمنوا ثورة المسلمٌن 610110102الجرٌدة بنشر مزٌد من الرسوم فً عددها الصادر فً 

ٌّهم بمناصرتهم لملة الكفر فً إهانة سٌد المرسلٌن.  علٌهم، فلم ٌجدوا من ٌحاسبهم وٌردعهم عن ؼ

ٌا أمة اإلسالم؛ لقد أصبح جلٌاً لكم أن مسلسل المصابب التً تحل بنا على أٌدي الدول  

االستعمارٌة وعمالبها من الحكام، ال نهاٌة له إال بوجود دولة الخالفة الراشدة التً تجمع شمل 

المسلمٌن تحت راٌة إمام واحد ٌلم شعثهم وٌحكمهم بشرع هللا وٌقود جحافل المجاهدٌن لٌردعوا 

الطامعٌن فً استعباد أمتنا وتدنٌس مقدساتنا... إن مواجهة تلك الدول الكافرة ال ٌتم عبر القٌام بعملٌات 

فردٌة هنا وهناك، خاصة حٌن ٌقوم حكام المسلمٌن بتعقب كل مسلم ؼٌور على دٌنه، عامل إلعالء 

كلمة هللا، تنفٌذاً ألوامر سادتهم فً العواصم الؽربٌة، بل المواجهة الحقة والكفٌلة بحماٌة مقدساتنا وردع 

اإلمام « المعتدٌن إنما تكون بإقامة دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة، قال رسول هللا 

 »جنة ٌقاتل من ورائه وٌتقى به

ُروْا َما بِأَْنفُِسِهمْ ﴿ ٌِّ ٌَُغ ْى  ُر َما بَِقْوٍم َحته ٌِّ ٌَُغ  ﴾إّنً هللاَ ال 

 عثمان بخاش

 مدٌر المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 كٌف ٌجب أن ٌكون الرد على اإلساءة إلى رسول هللا 
  )مترجم(

هز العالم اإلسالمً تحدٍّ آخر من طرؾ الؽرب. فباإلضافة إلى ما قامت به مجلة شارلً إٌبدو  
األسبوعٌة الفرنسٌة، فقد قامت الكثٌر من وسابل اإلعالم األوروبٌة بإعادة طباعة ما كان قد نشر سابقاً 

، ثم إن الكفار قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ ففً من رسوم كارٌكاتورٌة عن النبً محمد 
، م صدر عدد جدٌد من المجلة ٌحوي رسوماً كارٌكاتورٌة جدٌدة عن النبً محمد 610110102

ملٌون  3ألؾ نسخة كما هو معتاد، ثم زادوا عدد الطبعة لٌصل إلى  21وطبع منها ملٌون نسخة بدل 
نسخة، ثم صاروا ٌرٌدون رفع عدد النسخ لتصل إلى خمسة بل إلى سبعة مالٌٌن نسخة. وهذا أمر ؼٌر 
معتاد فً تارٌخ الجرابد والمجالت الفرنسٌة كلها، وهو دلٌل صارخ على ُكره الؽرب لإلسالم. فلم ٌعد 

صراحة  عندهم أي احترام للمسلمٌن، وهم، أي الكفار، ٌسخرون من حبٌبنا ورسولنا محمد 
وٌستخدمون مقتل الرسامٌن ذرٌعة لهجومهم المبدبً على القٌم اإلسالمٌة، محاولٌن حمل المسلمٌن 

 على االعتراؾ بحق ؼٌر المسلمٌن فً االستهزاء بقٌم اإلسالم ومقدساتنا.

وبطبٌعة الحال فإن كل مسلم مخلص ٌسؤل عما ٌجب فعله فً هذه الحالة، وكٌؾ ٌمكن وقؾ  
االستهزاء برسول هللا علٌه الصالة والسالم، وكٌؾ ٌكون الرد الحقٌقً على هذا التحدي، وكٌؾ نعاقب 

من  أولبك المجرمٌن على جرابمهم، ومن ثم كٌؾ نعمل على القضاء نهابٌا على اإلساءة للرسول 
 قبل الؽرب؟

، وسٌرة الخلفاء الراشدٌن رضوان هللا علٌهم، وفً تارٌخ لو نظرنا فً سٌرة الرسول محمد  
الدولة اإلسالمٌة، منذ بداٌتها وحتى تارٌخ هدمها، فسٌتضح لنا تماماً أن اإلسالم قد وضع حالً لهذه 
المشكلة، حٌث واجه المسلمون حاالت مماثلة مرات عدة. لقد حافظ اإلسالم على العقٌدة بؤحكام كثٌرة، 
وقد منعت هذه األحكام بفاعلٌة محاوالت النٌل من اإلسالم أو المساس بمقدسات المسلمٌن على مر 

 القرون، لٌس فقط داخل حدود الدولة اإلسالمٌة بل أٌضا على أراضً الدول األخرى.

م حٌن قام الكاتب الفرنسً مارك دي بارٌس بكتابة سٌنارٌو 0451وٌكفً أن نذكر ما جرى فً  
، فقام حٌنها لمسرحٌة تعرض على خشبة مسرح كومٌدٌا فرانسٌس، وفٌها إساءة لرسول هللا محمد 

الخلٌفة عبد الحمٌد بإرسال رسالة إلى فرنسا ٌمنعها فٌها من عرض تلك المسرحٌة، فؤطاعت فرنسا 
أمره ومنعتها، وأرسلت للسلطان الرسالة التالٌة6 "نحن متؤكدون بؤن الموقؾ الذي اتخذناه تجاه أمر 

 السلطان سٌعزز العالقة التً بٌننا...".

ثم قام الكاتب الفرنسً بعدها بمحاولة عرض مسرحٌته فً برٌطانٌا، وبدأ التحضٌر للعرض فً   
أحد المسارح اإلنجلٌزٌة المشهورة، فما كان من السلطان إال أن أرسل رسالة أخرى ٌطلب فٌها منع 
عرض المسرحٌة، فمنع عرض المسرحٌة فً برٌطانٌا، واعتذرت برٌطانٌا عن سكوتها عن محاولة 
الكاتب عرض مسرحٌته فٌها. ال بد هنا من التؤكٌد على أن هذا األمر حصل حٌن كانت اإلمبراطورٌة 
البرٌطانٌة تحتل مركز الدولة األولى فً العالم، كما هً أمرٌكا الٌوم، وفرنسا أٌضا كانت من الدول 

، وكان الؽرب الكبرى وقتها، ومع ذلك فإن الخالفة العثمانٌة لم تسمح لهما باإلساءة للرسول محمد 
ٌتصور تماماً مدى ما ٌحمل المسلمون من حبٍّ لرسولهم ولدٌنهم وأنهم جاهزون للذود عنهما والحفاظ 

 على قٌمهم مهما كلفهم األمر.

. وهكذا، فإن الدولة هً التً حمت العقٌدة، ومنعت المساس بشرؾ الرسول الكرٌم محمد  
واإلساءات األخرى للعقٌدة اإلسالمٌة ستتوقؾ  ولذلك ال بد أن ٌفهم الجمٌع أن الرسوم المسٌبة للنبً 

 فقط عندما تقام دولة الخالفة اإلسالمٌة.
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، هو العمل إلقامة الخالفة. من هذا، ٌتبٌن بؤن الطرٌق الوحٌد لمنع اإلساءة إلى رسول هللا  
قد تحمل صنوؾ األذى فً طرٌق إقامة الدولة، من االستهزاء واالعتداء  وجدٌر بالذكر أن الرسول 

المادي على شخصه. فمنهم من ألقى على ظهره أمعاء الشاة وآخر وضع الشوك فً طرٌقه، وثالث 
وضع القمامة عند باب بٌته، ورابع حثى على رأسه الشرٌفة التراب. وما تعرض له صحابته الكرام، 

وأصحابه كانت من أجل  من أصناؾ العذاب، وحتى القتل. وهكذا فإن الطرٌق التً سلكها الرسول 
حماٌة المسلمٌن وتطبٌق شرع هللا وحده، وهو الطرٌقة إلقامة الخالفة. هذه الطرٌقة تتضمن إنشاء 
التكتل، الذي أخذ على عاتقه أعباء العمل بٌن العرب لدعوتهم إلى اإلسالم، لٌصبح دٌنهم. وفٌها طلب 

عاماً من العمل الجاد،  03وٌسلمونه الحكم. وبعد  النصرة من أهل القوة الذٌن ٌحمون الرسول 
والتضحٌات الجسام، هٌؤ هللا لنبٌه أنصاراً من أهل ٌثرب التً صارت تعرؾ بالمدٌنة المنورة فٌما بعد، 

 .فسلموه الحكم وأقٌمت أول دولة لإلسالم على ٌد الرسول محمد 

والٌوم، ٌمتلا العالم ُكرهاً لإلسالم، فصار القتل الجماعً للمسلمٌن أمراً مؤلوفاً، وصارت  
اإلساءة إلى الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم أمراً متكرراً، وصار اضطهاد المسلمٌن بسبب 
إسالمهم أمراً طبٌعٌاً فً العدٌد من دول العالم. وهنا نذّكر المسلمٌن بؤن إقامة الدولة اإلسالمٌة هو 

مع  واجب جماعً ٌقع على عاتق كل المسلمٌن، وال بد لهم من السٌر على طرٌق الرسول محمد 
 صحابته.

، أما بالنسبة للمسٌرات والمظاهرات التً ٌنظمها المسلمون للرد على اإلساءة إلى الرسول  
إال أنها ال تنتج أثراً مباشراً  فإنها وإن كانت تعبر عن ؼضب المسلمٌن على المسٌبٌن إلى رسول هللا 

... وعلٌه فال ٌجوز أن ٌقتصر الرد على إساءة الؽرب المتكررة فً وقؾ اإلساءة إلى الرسول محمد 
بالتنفٌس عن المشاعر ومن ثم السكوت والرضا... بل إن الرد الحقٌقً على تصرفات  إلى الرسول 

الكفار إنما ٌكون بالمسارعة للعمل من قبل األمة اإلسالمٌة جمعاء إلقامة دولة الخالفة بطرٌقة الرسول 
. وعندها فإن أعداء اإلسالم سٌحاَسبون على أعمالهم أمام أمٌر المإمنٌن، الخلٌفة العادل، كما محمد 

فعل الخلٌفة عبد الحمٌد. إن إقامة الخالفة الراشدة الثانٌة هً وحدها التً ستعٌد للمسلمٌن عزتهم 
 وتحمٌهم، وستجعل أعداء اإلسالم ٌحسون من جدٌد أنه ال ٌمكن التعدي على قٌم المسلمٌن ومقدساتهم.

ُهْم ِفً اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخلََف ﴿ٌقول هللا تعالى6  ْسَتْخلَِفنه ٌَ الَِحاِت لَ ُ الهِذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصه َوَعَد هللاه

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِهِ  لَنه ٌَُبدِّ َننه لَُهْم ِدٌَنُهُم الهِذي اْرَتَضٰى لَُهْم َولَ ٌَُمكِّ ْعُبُدوَننًِ اَل  مْ الهِذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَ ٌَ أَْمًنا ۚ 

ئَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ  لَِك َفأُولَٰ
ٰ
ًئا ۚ َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذ ٌْ  ..﴾ٌُْشِرُكوَن بًِ َش
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 بالخالفة وجٌوش المسلمٌن ننصر رسول هللا ونحفظ العقٌدة والمقدسات 

 

الحمد هلل الذي أرسل محمداً بالحق شاهداً ومبشراً ونذٌراً، وداعٌاً إلى هللا بإذنه وسراجاً منيٌيراً، وصيالة  

 هللا وسالمه علٌك ٌا رسول هللا، صالة وسالماً طٌبة مباركة من عند هللا الذي بعثك وأرسلك رحمة للعالمٌن...

 أٌها المسلمون... أٌتها الجٌوش... أٌها الضباط والجنود  

من المسجد األقصى نخاطبكم... من معراج رسول هللا نستنهض عزابمكم... من هنا... من هذه اليبيقياع  

... باألنبٌاء نوجه خطابنا إلٌكم... لنصرة اإلسالم... ونصرة رسول هللا  المباركة التً أمَّ فٌها رسول هللا 

وتحرٌر المسجد األقصى... ونقول لكم )بالخالفة وجيٌيوا اليميسيليميٌين نينيصير رسيول هللا ونيحيفيظ اليعيقيٌيدة 

 والمقدسات(.

، جٌوا الميسيليميٌين هيً اليقيادرة عيليى نعم... الخالفة وجٌوشها هً القادرة على نصرة لرسول هللا  

 تمرٌػ أنؾ فرنسا ودول الكفر بالتراب.

ضباط الجٌا الباكستانً وضباط الجٌا المصري وجنراالت الجٌا التركً وؼٌرهم من جند اإلسالم،  

هم القادرون على نصرة اإلسالم والذود عن حٌاض الدٌن والمحافظة على المقدسات وتحرٌر المسجد األقصى 

 وتخلٌصه من رجس ٌهود...

لو كان  ما كان لعلوج الكفر أن ٌنالوا من اإلسالم وٌإذوا رسول هللا  أٌها المسلمون فً كل بقاع األرض... 

 لكم دولة وخلٌفة وجٌا ضارب فً األرض.

يْميُكيُر بِيَك الهيِذٌيَن َكيَفيُروا ﴿لقد أوذي رسول هللا من قبل، فهذه قرٌا تإذٌه وهذه الطابؾ تدمٌه...   ٌَ َوإِْذ 

ُر اْليَمياِكيِرٌينَ  ٌْ ُ َخ ُ َوهللاه ْمُكُر هللاه ٌَ ْمُكُروَن َو ٌَ ٌُْخِرُجوَك َو ْقُتلُوَك أَْو  ٌَ ْثبُِتوَك أَْو  ٌُ أقيام دولية  وليكين رسيول هللا  ﴾لِ

اإلسالم فكانت بدر الكبرى التً قتل فٌها المأل من قرٌا، ثم حاصر الطابؾ حتى أتوا صياؼيرٌين خياضيعيٌين 

 لسلطان اإلسالم.

فيً عيقير  ولكن هللا عصمه وحفظه ونجاه، فؽزاهم رسيول هللا  وتآمر الٌهود على قتل رسول هللا  

دارهم، وانظروا كٌؾ كانت عاقبة بنً قرٌظة وبنً النضٌر وهً عاقبة من ٌإذون هللا ورسوله، انظروا كٌؾ 

ُ فِيً ﴿كانت عاقبة الفرس مزقوا رسالة رسول هللا فمزق هللا ملكهم، 
َ َوَرُسولَُه لَيَعيَنيُهيُم هللاه

ٌُْؤُذوَن هللاه إِنه الهِذٌَن 

ا َواْْلِخَرِة َوأََعده لَُهْم َعَذاًبا ُمِهًٌنا ٌَ ْن  ...﴾الدُّ

ولذلك لتعلم رأس الكفر أمرٌكا وحلفاإها فرنسا وبرٌطانٌا وروسٌا وكل المجتمعٌن فً برٌيطيانيٌيا... أن  

حربهم على اإلسالم وإٌذاءهم لنبً اإلسالم ستكون عاقبته علٌهم خزٌاً فً الدنٌا وعذاباً ألٌماً فً اآلخرة، وإنينيا 

 لن ننسى من أساإوا لنبٌنا ودٌننا ولن ٌكون جزاإهم بعٌدا عن جزاء الذٌن أساإوا لإلسالم.

 ومن قلب المسجد األقصى نخاطب الشعوب الؽربٌة فً أوروبا وأمرٌكا خاصة وشعوب العياليم بيعيامية. 

إن اإلسالم الذي أعلن زعماإكم الحرب علٌه هو دٌن هللا اللطٌؾ الخبٌر الذي به تطمبن القلوب... هو الرحمة 

 .﴾َوَما أَْرَسْلَناَك إاِله َرْحَمًة لِْلَعالَِمٌنَ ﴿ التً ُبعث بها محمد 

اإلسالم هو الذي سٌطهر مجتمعاتكم من الجرابم والظلم والفساد، وهو الذي سٌخلصكم من الرأسماليٌيٌين  
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 مصاصً الدماء...

اإلسالم هو الذي ٌحمً نساءكم من التحرا وجرابم االؼتصاب، هو الذي سٌنقذ المرأة من االسيتيؽيالل  

 وٌكرمها وٌحفظ علٌها عفتها وكرامتها...

 اإلسالم هو الذي سٌقٌم فٌكم العدل وٌحفظ حقوقكم 

 اإلسالم هو الدٌن الذي فٌه سعادتكم وبه تطمبنون وتتراحمون... 

محمد رسول هللا بعثه هللا باإلسالم لٌخرجكم من الظلمات إلى الينيور، ٌيدعيوكيم إليى عيبيادة هللا وحيده،  

 ٌدعوكم إلى الصدق واألمانة، ٌدعوكم إلى صلة الرحم وٌحرم علٌكم الظلم والعدوان.

 هذا هو اإلسالم الذي ٌحاربه حكامكم وٌرٌدون حجبه عنكم، وٌعملون على تضلٌلكم إلبعادكم عنه... 

لنحمل إلٌكم هذا الخٌر... لنحمل إليٌيكيم  نحن المسلمٌن نعمل إلقامة الخالفة التً أمرنا بها رسول هللا  

 اإلسالم... وإنا ندعوكم لدٌن اإلسالم... ندعوكم لخٌر الدنٌا واآلخرة...

 أٌها المسلمون... أٌها الضباط والجنود فً بالد المسلمٌن:  

حكامكم هم رأس اإلجرام وأس البالء، أسلموا البالد ألعداء هللا وفرقوا جماعة المسلمٌن، وعطلوا كتاب  

هللا وسنة رسوله وضٌعوا المقدسات، وال خٌر فٌهم ٌرجى بل الشر دأبهم وهو عميليهيم... أميا رأٌيتيميوهيم فيً 

أعظم من تعيطيٌيليهيم ليكيتياب هللا  ... وهل من إساءة لرسول هللا صؾ الكافرٌن الذٌن ٌسٌبون لرسول هللا 

 وسنة رسوله...

أٌها األخٌار فً الجٌا الباكستانً والجٌا المصري، ٌا جٌوا المسلميٌين فيً كيل بيقياع األرض، أال  

؟... أليٌيس بيٌينيكيم رجيل ٌينيصير هللا ٌوجد بٌنكم رجل كؤبً دجانة أو زٌد بن حارثة ٌذود عن رسيول هللا 

 ورسوله؟...

حزب التحرٌر ٌخاطبكم من المسجد األقصى وٌقول لكم6 بالخالفة وجٌوا المسلمٌن ننصير رسيول هللا  

 ونحفظ العقٌدة والمقدسات... فهل أنتم ملبون.... فهل أنتم مجٌبون؟

 اللهم بلػ نداءنا هذا إلى المسلمٌن  

 اللهم اشرح صدور المسلمٌن له وأنزله فً قلوبهم 

 اللهم إنا نبرأ إلٌك من الكافرٌن ونبرأ إلٌك من المنافقٌن والخابنٌن 

 اللهم إنا نشهدك أنا نحبك ونحب رسولك، اللهم فال تردنا خاببٌن 

 اللهم علٌك بفرنسا ومن واالها... اللهم دمر علٌاءها وبدد أمرها 

اللهم عجل لنا بخالفة راشدة على منهاج النبوة، تقٌم الدٌن وتجمع كلمة المسلمٌن وترد عدوان الظالمٌين  

 وتحرر مقدسات المسلمٌن

 اللهم صل وسلم وبارك على نبٌنا محمد صالة وسالما تبلؽنا بها صحبته... والحمد هلل رب العالمٌن 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ْوَم اْْلِخرَ ﴿ ٌَ َ َواْل
ْرُجو هللاه ٌَ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن    ﴾لََقْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل هللاه

 

 أٌها المسلمون: لقد أقر الرسول صلى هللا علٌه وسلم شكل الراٌة واللواء فً اإلسالم فاتبعوه تفلحوا 

إن للدولة اإلسالمٌة علماً، لواء كان أو راٌة، وذلك استنباطاً مما كان للدولة اإلسالمٌة األولى التً أقياميهيا  

، بيخيط فً المدٌنة المنورة. فاللواء ٌكون أبٌض، مكتوباً علٌه6 ال إله إال هللا ميحيميد رسيول هللا  رسول هللا 

ٌُعقد ألمٌر الجٌا وٌكون علماً علٌه. ودلٌله ما رواه ابن ماجه  دخل ميكية ٌيوم اليفيتي   أن النبً «أسود، وهو 

ر أسامة بن زٌد على الجٌش لٌغزو الروم عقد ليواءه بيٌيد أنه «وما رواه النسابً  »ولواؤه أبٌض  ».حٌن أمه

، بخط أبٌض، وهً تكون ميع قيواد فيرق أما الراٌة فتكون سوداء، مكتوباً علٌها ال إله إال هللا محمد رسول هللا 

، وقد كان قابد الجٌا فً خٌبر، قال 6الجٌا "الكتابب، السراٌا، ووحدات الجٌا األخرى" ودلٌلها أن الرسول 

ميتيفيق عيليٌيه. فيعيليً،  »، فأعطاها علٌاً ، وٌحبه هللا ورسوله ألعطٌن الراٌة غداً رجالً ٌحب هللا ورسوله «

كرم هللا وجهه، كان ٌعتبر حٌنها قابد فرقة أو كتٌبة فً الجٌا. وأما دلٌل لونها فيهيو ميا أخيرجيه اليتيرميذي عين 

َعيًة ِميْن َنيِميَرةٍ «فقال  6البراء بن عازب عندما سبل عن راٌة رسول هللا  وهيً تينيتيشير   ...»َكاَنْت َسْوَداَء ُمَربه

َثيِنيً  بؤٌدي الجند والناس عند رجوع الجند منصورٌن، ودلٌل ذلك ما أخرجه البخاري فً التارٌخ الكبٌير قيال َحيدَّ

َثِنً َعاِصٌم َعْن أَِبً َواِبٍل َعِن  َماَن أَُبو اْلُمْنِذِر اْلَقاِرُئ َقاَل َحدَّ ٌْ ارث بين حسيان ابين الحيأَُبو َبْكٍر َقاَل ثنا َسالُم ْبُن ُسلَ

ًه «َكلََدَة اْلَبْكِريِّ َقاَل6  بِ ُت النه ٌْ ياٌت  َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َفَرأَ ٌَ َف َفإَِذا َرا ٌْ ْخُطُب َوفُالٌن َقائٌِم ُمَتَقلٌِّد السه ٌَ َقائًِما َعلَى اْلِمْنَبِر 

الِسلِ  ِش َذاِت السه ٌْ وكانوا قد رجعوا مينيصيورٌين  »ُسوٌد َتْخفُِق! قُْلُت: َما َهَذا؟ قالوا: َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َقِدَم ِمْن َج

 فكثرت الراٌات احتفاء بالنصر...

راٌة سوداء ٌعقدها للكتابب ولواء أبٌض ٌعقده ألمراء الجٌوا هو فيعيل ليليرسيول  ثم إن اتخاذ الرسول  

  ٌجب التؤسً به، فهو لٌس خاصاً بالرسول فكما دخل الرسول ،  ميكية وميعيه اليليواء كيذليك عيقيد اليليواء

ٌنعى زٌداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل  ألسامة، وكذلك أقر الراٌة لجعفر وإخوانه فً مإتة، قال رسول هللا 

ِ ْبُن َرَواَحَة َفيأُِصيٌي«أن ٌؤتً الجند بالخبر  ٌد َفأُِصٌَب، ُثمه أََخَذَها َجْعَفٌر َفأُِصٌَب، ُثمه أََخَذَها َعْبُد هللاه ٌْ َة َز ٌَ ا  »بَ أََخَذ الره

ُ َعْنُه. وللراٌة شؤن عظيٌيم فيً اإلسيالم، فيقيد كيانيت تيتيخيذ شيعياراً  ًَ هللاَّ أخرجه البخاري َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض

ٌُختار لها المقدمون الشجعان فً قومهم وفيً اليجيٌيا إلبيقيابيهيا  ٌَّز صفوفهم، و للمسلمٌن ٌجتمعون إلٌها، وبها تتم

مرفوعة ظاهرة ٌراها الناس، فإن وقعت رفعوها واستبسلوا دون وقوعها، وذلك كما فيعيل الصيحيابية رضيً هللا 

 عنهم فً مإتة...

فيتيكيون  وبإقراره، وعلى المسلمٌن أن ٌتؤسوا برسول هللا  هذا عن الراٌة واللواء فً عهد رسول هللا  

هذه الراٌة راٌتهم، وٌكون هذا اللواء لواءهم فً دولة اإلسالم، الخالفة الراشدة التً ٌقٌمونها قرٌيبياً إن شياء هللا، 

تكن فتنة... وهً مشاهدة محسوسة فً جسم األمة اليميميزق نيتيٌيجية تيعيدد اليراٌيات  وإن لم ٌتؤسوا برسول هللا 

 لمزق الدول والفصابل!

هذا عن الراٌة الرسمٌة المعتمدة للدولة فً اإلسالم، وكذلك لواإها... وهذا ما ٌعقد ألميراء اليجيٌيوا وميا  

ٌُرفع من القادة فً الحروب وما ٌنتشر بٌن الجند... وما ٌُرفع على مإسسات الدولة ودوابرها... وما ٌنتشير بيٌين 

 .الناس فً أعٌادهم وفً مواكب النصر... هذا هو اللواء والراٌة فً دولة اإلسالم تؤسٌاً برسول هللا 

أما أن بعض القبابل كانت تتخذ راٌة بلون خاص بها فً الحروب للتماٌز فهذا جابز، فٌمكن أن ٌتخذ جٌا  

الشام فً الحرب راٌة بلون آخر مع الراٌة السوداء، وجٌا مصر راٌة بلون آخر مع الراٌة السوداء... وهذا مين 

قُوُل6  ٌَ  ، ًه «المباحات وقد ورد عند الطبرانً فً الكبٌر عن َمِزٌَدَة اْلَعْبِديَّ بِ اِت اأْلَْنَصاِر َفَجَعلَُهنه  إِنه النه ٌَ َعَقَد َرا
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ًه ...«، وكذلك ورد عند ابن أبً عاصم فً اآلحاد والمثانً َعْن ُكْرِز ْبِن َساَمَة َقياَل6 »ُصَفًرا يبِي َعيَقيَد  َوإِنه الينه

ٍم َحْمَراءَ  ٌْ َة َبنًِ ُسلَ ٌَ ، فهذا من المباحات، والجٌوا الٌوم تتخذ كتيابيبيهيا شيارات تيميٌيزهيا ؼيٌير عيليم اليدولية »َرا

الرسمً، كما هو من المباحات أٌضا تمٌٌز الجٌوا بؤسمابها، كؤن ٌوضع ليكيل جيٌيا مين هيذه اليجيٌيوا رقيم، 

ٌُسمى باسم والٌة من الوالٌات، أو ِعيميالية مين اليعيمياالت، فيٌيقيال،  فٌقال6 الجٌا األول، الجٌا الثالث مثالً، أو 

 جٌا الشام، جٌا حلب مثالً وٌجوز لهذه الفرق أن ٌكون لها علم خاص ٌمٌزها إدارٌاً ٌرفع مع راٌة الدولة.

وهكذا فإن للدولة اإلسالمٌة راٌة محددة األوصاؾ، وهً الراٌة الشرعٌة التً تسيتيظيل بيهيا دار اإلسيالم،  

ٌَّنها رسيول هللا  فيً حيدٌيثيه اليذي رواه مسيليم  6وتستظل بها جٌوا اإلسالم، فتنجوا من القِتلة الجاهلٌة التً ب

ْنُصُر َعَصَبة، َفقُتِلَ َفقِْتلَ « ٌَ ْدُعو إِلى َعصَبٍة، أو  ٌَ ْغَضُب لَِعَصَبٍة، أو  ٌَ ٍة،  ٌه ٍة ِعمِّ ٌَ يةٌ ٌة َوَمْن َقاتلَ َتْحَت َرا ٌه وفيً  »َجاِهل

ٌَة "من التعمٌة، وهو التلبٌس، وفسرت بالضالل" فسيرهيا تيميام اليحيدٌيث بيؤن  ٌة أو ِعمِّ اها راٌة ُعمِّ هذه الحال سمَّ

ٌَّة،  ٌقاتل عصبٌة، بؽٌر علم وال هدى وال كتاب منٌر، لقوم أو لفبة أو لطاؼوت أو أليِّ أمر لؽٌر هللا، كقتال الجاهل

ِ، بل ٌقياتيل تيحيت راٌية عيميٌية كيميا ذكير  ٌِن وإقامة حكم هللا، وال جهاداً إلِْعاَلِء َكلَِمِة هللاَّ أو أن ٌقاتل اَل ُنْصَرًة للدِّ

الحدٌث، وعندها إن قتل فقتلة جاهلٌة. وهذا الحدٌث ربط الراٌة بالمعنى ولٌس بالشكل فقط. وما ٌإٌد هذا المعنيى 

عين بينيً األصيفير، أي  ما ورد للراٌة من معنى الؽاٌة التً ٌقاَتل من أجلها، فقد روى البخياري عين الينيبيً 

ٌَةً «الروم، حٌث قال6  أُْتوَنُكْم َتْحَت َثَمانٌَِن َغا ٌَ ْغِدُروَن َف ٌَ َن َبنًِ األَْصَفِر، َف ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ أي ثمانٌن راٌة.   »ُهْدَنٌة َتُكوُن َب

 من هنا كانت الراٌة تحمل فً طٌاتها الفكرة والؽاٌة التً ٌقاتل من أجلها.

على أنه من المعلوم أن الدول تتخذ عادة أعالماً تعرؾ بها، وتضمنها شعارات أو رسوماً أو كيالمياً تيعيبير  

عن أفكارها وتوجهاتها، وتضفً علٌها نوعاً من القدسٌة، وتطلب من مواطنٌها أن ٌكون رمز اليوالء ليهيا رميزاً 

للوالء لوطنهم. وهذا ٌعتبر من األعراؾ الدولٌة. ومن هذا الباب، أثار حفٌظة الؽرب وحكام الضرار العمالء ليه 

"راٌة كانت أو لواء". وانبرى بعيض اليعيليمياء ٌيفيتيون  اتخاذ المسلمٌن فً سورٌا الشام للعلَم الذي اتخذه النبً 

لبعض الفصابل على مذهب الحكام أنه ٌمكن اتخاذ أي شكل للراٌة أو للعلَم، وأنه ليٌيس مين الضيروري االليتيزام 

يٌية اليتيً وضيعيهيا اليفيرنسيٌيون براٌة الرسول  ُدها، مبررٌن لهم اتخاذ راٌة ساٌكس بٌكو اليعيمِّ ، وأنه ٌمكن تعدُّ

واإلنجلٌز لٌكرسوا فكرة الوطنٌة؛ فجعلوا لكل قطر من األقطار اإلسالمٌة علماً ٌرمز إلٌه، فيكيانيت هيذه األعيالم 

، فهإالء المستعميرون اليكيفيار، أعيداء اإلسيالم، رمزاً للتشرذم واالنقسام، وبدٌالً عن الُعقاب؛ راٌة رسول هللا 

طلبوا من عمالبهم حكام المسلمٌن الحفاظ على راٌات التجزبة؛ ألنهم ٌعلمون أن الوالء لهذه الراٌات ٌعنً الوالء 

للكفار المستعمرٌن. وبما أن الراٌة تكون رمزاً لما وضعت له؛ لذلك فهم ٌحرصون كل الحرص على أن ال ُتمسَّ 

، إال بإرادتهم. فؤصل المشكلة عند الؽرب أنه ٌرفض الراٌة اإلسالمٌة؛ لكونها تعنً أنها كانت راٌة دولة النبً 

ولكونه ٌخاؾ أن تكون راٌة دولة الخالفة الراشدة الموعودة التً تجمع المسلمٌن تحتهيا. وأصيل اليميشيكيلية عينيد 

هإالء العلماء أن عقلٌتهم لم تبَن على البراء من هإالء الحكام، وؼاب عن أذهانهم أن دولية اليخيالفية هيً دولية 

 تجمع المسلمٌن تحت رباستها، وٌكون الوالء فٌها هلل وحده...

قد اتخذ للدولة اإلسالمٌة األولى لواء وراٌة بؤوصاؾ واضحة محددة دليت  إن الرسول أٌها المسلمون:  

ٌَُخالِفُوَن َعْن ﴿فتفلحوا...  علٌها النصوص، وإن حزب التحرٌر ٌدعوكم إلى أن تتؤسوا بالرسول  ْحَذِر الهِذٌَن  ٌَ َفْل

ٌُِصٌَبُهْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ   .﴾أَْمِرِه أَْن ُتِصٌَبُهْم فِْتَنٌة أَْو 
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 المكتب اإلعالمً

 والٌة سورٌا

 بٌان صحفً

ق للحل األمرٌكً   رئٌس االئتالف السوري خالد خوجة ٌسوِّ

قُولُوَن إاِله َكِذًبا﴿    ٌَ    ﴾َكُبَرْت َكلَِمًة َتْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن 

م 610110104وجه ربٌس االبتالؾ الوطنً السوري، خالد خوجة، رسيالية صيوتيٌية ليليشيعيب السيوري  

ق فٌها لنفسه والبتالفه بوعود كاذبة بالخضوع إلرادة الشعب تيحيقيٌيقياً إلرادة اليثيورة )الشيعيب ٌيرٌيد(! وقيد  ٌسوِّ

، وقد أعلنها المسلميون الصيادقيون فيً الشيام تجاهل أن الشعب ٌرٌد خالفة إسالمٌة استجابة لهدي نبٌنا محمد 

صرٌحة مدوٌة ما دفع دول العالم للتآمر علٌها فً محاولة إلجيهياضيهيا، وعيوضياً عين ميحياسيبية طياؼيٌية الشيام 

ق الخوجة لرحٌل رأس الينيظيام ضيمين صيفيقية  وحاشٌته على الجرابم التً ارتكبها بحق المسلمٌن فً الشام، ٌسوِّ

ٌكون المسلمون فٌها الضحٌة وٌنال هو وأعوانه إرث نظام عمٌل بعد أن ٌكون النظام قد أدى مهميتيه فيً اليقيميع 

 والبطا، واعتبار هذا الرحٌل باستبدال عمٌل بعمٌل نصراً لثورة الشام!

ٌُقتص مينيه ليدمياء    وإننا نقول إن أهل الشام لن ٌسمحوا برحٌل هذا المجرم دون أن ٌنال جزاءه، ودون أن 

ٌُيليقيً بيه أحيفياُد  شهدابنا وألعراض حرابرنا. وإننا نقول لخالد خوجة إن مشروعيك )اليثيوري( ليدولية ميدنيٌية سي

الصحابة فً واٍد سحٌق، وسٌدوسون على كل مشارٌع أسٌادك من أعداء هللا، وإن دعوتك كافة الفصابل الثيورٌية 

المقاتلة إلى توحٌد صفوفها، والتنسٌق مع وزارة الدفاع فً الحكومة المإقتة، كخطوة أولى على طرٌيق مشيروع 

أمرٌكا السٌاسً المتمثل بالدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة التً تفصل الدٌن عن الحٌاة، كل هذه الميشيارٌيع سيٌيحيبيطيهيا 

بإقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبيوة، وإن  المخلصون بإذن هللا فً عمل دإوب لتحقٌق بشرى نبٌنا محمد 

دعوتك المجاهدٌن على كل الجبهات إلى التمسك باالعتدال والوسطٌة، والبعد عن الؽلو حسب المقاس األمرٌكً، 

باالستناد إلى الوطنٌة السورٌة العفنة وراٌتها التً وضعتها عدوة اإلسالم فرنسا، هذه الدعوة سيُتيقياَبيل بياليتيميسيك 

اليتيً كيان  بدٌن اإلسالم الحق، إسالم الهداٌة والرحمة للناس أجمعٌن، ورفع راٌة التوحٌيد، راٌية رسيول هللا 

الصحابة الكرام ٌبذلون الوسع فً إبقابها عالٌة خفاقة، فإذا أصٌبت أٌادٌهم وهً تحميليهيا ضيّميوهيا إليى أكيتيافيهيم 

 إعزازاً بها وإعالء لشؤنها.

6 إن المتتبع للسٌاسة األمرٌكٌة ضد ثورة الشيام، ٌيدرك خيطيورة اليميإاميرة أٌها المسلمون فً شام العزة 

التً تحاك ضد اإلسالم والمسلمٌن على عدة محاور، فال تسلموا قٌادتكم إال لمن رضً باهلل تعالى رباً، وباإلسالم 

قابداً... وكونوا سداً صلباً منٌعاً فً وجه مشارٌيع اليكيفيار اليميسيتيعيميرٌين  دٌناً، وبقرآنه دستوراً، وبنبٌنا محمد 

وأدواتهم من العمالء، وال تخشوا فً هللا لومة البم، بل اثبتوا على الحق وهللا معكم، ولن ٌتيركيم أعيمياليكيم، وهيو 

َ لََقِويٌّ َعِزٌزٌ ﴿ناصركم 
ْنُصُرهُ إِنه هللاه ٌَ ُ َمْن  ْنُصَرنه هللاه ٌَ  ﴾َولَ

 رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر / والٌة سورٌا

  األستاذ أحمد عبد الوهاب
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  تصرٌ  صحفً

 مشروع قانون القضاء على العنف ضد النساء والفتٌات فً تونس 

 ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب 

كثر الحدٌث فً اآلونة األخٌرة عن مشروع قانون "القضاء على العنؾ ضد النساء والفتٌات" وقٌل أنيه  

مكسب عظٌم تعمل أطراؾ معٌنة لٌتم المصادقة علٌه. فهل هذا المشروع ٌا ُترى سٌحمل معه البليسيم الشيافيً 

لما تعانٌه المرأة فً تونس من أزمات ووٌالت؟ وهل سٌكون قادرا على القضاء على األسباب المباشرة وؼٌر 

 المباشرة للعنؾ حقٌقة؟

إنها أسبلة جادة وملحة؛ ٌجب أن نبحث لها عن إجابة بعمق واستنارة؛ ليكيً نيكيون حيقيا ميمين ٌشيتيؽيل  

بقضاٌا المرأة عن وعً وبصٌرة، وال نكون مثل الذٌن طبلوا وزمروا لقوانٌن سابقة وعّدوها مكاسب ضخيمية 

وإنجازات تارٌخٌة، وال ٌزالون فً ؼٌهم ٌعمهون، فً ذات الوقت الذي تبن فيٌيه اليميرأة تيحيت وطيؤة آالميهيا 

 ومعاناتها وحالها تزداد سوءاً ٌوم بعد ٌوم.

ٌّة ما عادت تحتمل من ٌتياجير   وألّن ِنَسب العنؾ ضد المرأة فً تونس باتت فعال نسبا صادمة فإّن القض

بها بل ال بّد من السعً الجاد للوقوؾ على أّس الّداء واستبصاله؛ ولكن لألسؾ هناك جهات رسمٌة وجمعيٌيات 

تّدعً أنها تحمل هّم المرأة وتدافع عنها قد ظهر عوارهيا وانيكيشيؾ زٌيفيهيا وأّنيهيا تيقيتيات عيليى آالم اليميرأة 

 وأوجاعها وتستعمل الشعارات البّراقة لتنفٌذ أجندات خبٌثة؛ دسم ٌتخلله السّم الزعاؾ.

إن مشروع قانون ''القضاء على العنؾ ضد النساء والفتٌات" هو مشروع خيبيٌيث سيٌيزٌيد اليطيٌين بيلية  

وٌزٌدنا رهقا فوق رهق؛ ومن أمعن النظر فٌه ٌدرك أّن مضمونه كارثً وأهدافه ماكرة تتخفى وراء الشيعيار 

 البّراق ''القضاء على العنؾ".

وألنّنا نحمل هّم المرأة بصدق وبوعً وببدٌل مستمد من الوحً؛ فإننيا سينيقيؾ بياليميرصياد ليميثيل هيذه  

 المشارٌع التً ٌسوقها الؽرب بؤٌاٍد محلٌة.

وسٌكون لنا فً هذا السٌاق العدٌد من الفعالٌات؛ منها لقاءات حوارٌة لفضح الميشيروع والسيعيً اليجياد  

 لمقابلة ومحاسبة الجهة الرسمٌة التً تسّوق له.

فً ُنزل أفيرٌيكيا بياليعياصيمية  6101من جانفً  62وفً هذا اإلطار ندعوكّن للقاء حواري ٌوم السبت  

على الساعة الثانٌة بعد الظهر تحت شعار "كفاكم متاجرة بقضاٌا المرأة" للتفاعل بخصوص مشروع اليقيانيون 

والوقوؾ على حقٌقته وؼاٌاته واألطراؾ التً تقؾ وراءه، واألدوات المحلٌة التً تنفذه، وكٌفٌة التصيدي ليه، 

 وكذلك الحل الحقٌقً لجمٌع مشاكل المرأة المستمد من اإلسالم العظٌم.

  013هـ / 1436م           رقم اإلصدار:  2015/01/23هـ           1436ربٌع الثانً  03 

 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 القسم النسائً

 المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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 المكتب اإلعالمً

 والٌة بنغالدش

 بٌان صحفً 

حزب التحرٌر ٌدعو الناس لالنضمام إلى الحزب فً االتصال بالضباط المخلصٌن وتنظٌمهم  

 إلزالة الطاغٌة حسٌنة والنظام الحاكم الحالً فوراً وإقامة دولة الخالفة على منهاج النبوة 

 )مترجم(

لقد تحّولت بنؽالدا، نظرا لسٌاسة حزب رابطة عوامً وحزب الشعب المعادٌة للناس، إلى  

منطقة مرعبة للموت. فمن جهة أؼرق حزب رابطة عوامً البالد فً جرابم القتل والخطؾ، وبالتالً 

حّول البالد إلى "دولة فرعونٌة"، ومن جهة أخرى لم ٌقدم حزب الشعب للناس إال "سٌاسة القنبلة 

الحارقة"، والقتل الوحشً للناس، وتدمٌر الشجر والحجر. وفً خضم كل هذه الكوارث على الساحة 

السٌاسٌة واإلعالمٌة، جرى عقد موجة من الندوات واللقاءات والموابد المستدٌرة لمناقشة فكرة "الحوار 

واالنتخابات العادلة" كحل لهذه الفوضى السٌاسٌة. وفً الحقٌقة، فإن جمٌع هذه األطروحات تعالج 

أعراض المشكلة وتتجنب السبب الجذري لها. إّن سبب معاناة بنؽالدا الحقٌقً هو الدٌمقراطٌة، فهً 

مرض قاتل، وإن ُترك هذا المرض دون عالج فلن ٌكون هناك مستقبل مشرق لبنؽالدا، والعالج لن 

 ٌكون من خالل "الحوار واالنتخابات العادلة" فقط.

إّن التارٌخ شاهد على أن الدٌمقراطٌة لم تجلب ٌوما حاكما رشٌدا؛ ألن هذا النظام ٌعطً السٌادة  

التشرٌعٌة ؼٌر المقٌدة لمجموعة صؽٌرة من النخبة السٌاسٌة، بدل أن تكون لشرع هللا سبحانه وتعالى! 

وألن األمر كذلك، فإن هدؾ األحزاب السٌاسٌة الدٌمقراطٌة فً تنافسها مع بعضها البعض هو 

الحصول على السلطة واالحتفاظ بها بؤي ثمن، وعامة الناس ضحاٌا لهذه السٌاسة المكٌافٌلٌة. إّن 

بنؽالدا لٌست البلد الوحٌد الذي ٌعكس هذه الصورة، فؤوروبا وأمرٌكا تعكسان الصورة نفسها، ففً 

كتاب توم رٌدج "امتحان زماننا" ورد ما ٌل6ً "إن كانت أمرٌكا نفسها تحت الحصار، فكٌؾ لنا نحن 

أن نكون آمنٌن؟!"، كما اعترؾ ربٌس األمن الداخلً السابق فً عهد إدارة بوا بؤنه قد تعرض 

لضؽوط لرفع مستوى تؤهب البالد لإلرهاب قبل االنتخابات الرباسٌة مباشرة، فً محاولة للتؤثٌر على 

م. وباقً مناطق العالم تعانً بنفس الشكل من الدٌمقراطٌة، التً لٌست سوى 6112التصوٌت فً عام 

 أداة طٌعة بٌد النخب السٌاسٌة وتحقٌق مصالحهم.

حزب التحرٌر ٌدعوكم للكّؾ عن التشوٌا على الناس  أٌها المثقفون المخلصون والواعون!  

بمصطلح "الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة" الؽامض وؼٌر العملً، وعن الدعوة إلٌها كحل لسٌاسات حزب 

عوامً وحزب الشعب المدمرة. فالعالم لم ٌشهد لؽاٌة اآلن أكذوبة "الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة"، لكنه شهد 

عام،  0311تطبٌق نظام الحكم اإلسالمً، متمثال بدولة الخالفة، التً حكمت العالم بالعدل ألكثر من 
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فإن كنتم تسعون إلى خٌر الناس بالفعل، فما علٌكم إال تبّنً نظام الحكم فً اإلسالم )نظام الخالفة( 

كبدٌل للبالد، وأن تضعوا أٌدٌكم فً أٌدي حزب التحرٌر إلٌجاد رأي عام على هذا البدٌل الحضاري، 

واعلموا بؤن أعضاء حزب التحرٌر المخلصٌن والواعٌن مستعدون وراؼبون فً اللقاء بكم لمناقشة 

 وتقدٌم تفاصٌل نظام الخالفة كما أنزله هللا سبحانه وتعالى.

ٌن للؽرب  أٌها المسلمون!  ٌَ إلى متى ستتركون نظام حزب عوامً وحزب الشعب الموال

والمدعوَمٌن من قبله جاثمٌن على صدوركم؟ فؤنتم تعلمون أن اإلسالم هو الدٌن الحق عند هللا سبحانه 

وتعالى، ثم لماذا ٌتم انتخاب هإالء الذٌن ٌحكمون بؽٌر ما أنزل هللا سبحانه وتعالى فً كل مرة، وٌتم 

 استبدال حكومة بؤخرى مع الحفاظ على النظام الدٌمقراطً الكافر كنظام حكم قمعً؟

إننا فً حزب التحرٌر ندعوكم لمطالبة ضباط الجٌا المخلصٌن، من الذٌن لدٌهم القوة المادٌة،   

 لإلطاحة بالنظام الحالً، والقٌام بالتال6ً

توعٌة أفراد أسركم وأقاربكم وأصدقابكم ومعارفكم من ضباط الجٌا على فرضٌة العمل  • 

 إلقامة الخالفة، ودعوتهم إلعطاء النصرة لحزب التحرٌر إلقامتها.

مساعدة حزب التحرٌر ومشاركته فً االتصال بالضباط المخلصٌن وتنظٌمهم، لإلطاحة فورا  • 

بالطاؼٌة حسٌنة ونظام الحكم الحالً، وإقامة دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة على 

 أنقاضها. واعلموا أن أي تقصٌر فً العمل من أجل الخالفة فٌه ذل وعار فً الدنٌا واآلخرة.

اَمِة أَْعَمىْ ﴿   ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  ﴾َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنه لَُه َمِعٌَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرهُ 

 
 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر

فً والٌة بنغالدش    
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 المكتب اإلعالمً

 والٌة السودان

 بٌان صحفً 

  مشاركة المرأة فً انتخابات على غٌر أساس اإلسالم تعاون على اإلثم والعدوان 

 

أكد وزٌر الدولة بوزارة الرعاٌة والضمان االجتماعً كمال حسن علً، أكد على مخرجات  

م والتً خرجت بنتابج وتوصٌات 6101ورشة عرض دراسة مشاركة المرأة فً االنتخابات العامة 

م 610110166تإكد على قوة مستقبل االنتخابات القادمة. ووصؾ الوزٌر لدى مخاطبته ٌوم الخمٌس 

بقاعة الصداقة بالخرطوم الورشة التً نظمها مركز المرأة لحقوق اإلنسان بحضور عدد من الوزراء 

ووزراء الدولة ووكٌل الوزارة ومدٌرة مركز الحقوق ومنظمات المجتمع المدنً، وصؾ الدراسة بؤنها 

 توفرت لها كل شروط البحث العلمً.

وأعرب الوزٌر عن أمله بؤن تكون مشاركة المرأة فً االنتخابات القادمة أوسع مما كانت علٌه  

فً االنتخابات السابقة، وأشاد بمركز المرأة للحقوق وبكل المكاسب التً حققتها المرأة السودانٌة فً كل 

 المجاالت ومطالبا بالمزٌد من مضاعفة الجهد وتقدٌم الدعم القانونً والتمكٌن السٌاسً للمرأة.

وقال الوزٌر إن المشاركة السٌاسٌة الواسعة اآلن للمرأة لم تؤت من فراغ ولٌست مجامله لتزٌٌن  

 شكل الدولة وإنما جاءت عن جدارة واقتدار.

ٌذكر أن الدراسة اشتملت تحلٌل البٌانات العملٌة باإلضافة إلى المسح المٌدانً والذي جرى فً  

م مقارنة مع الرجال 6101خمس والٌات، وكشفت أن مشاركة النساء كانت هً األعلى فً انتخابات 

% منهن 31% و21% للرجال، وبلؽت نسبة الرضا العام لالنتخابات 24% مقابل 16بنسبة بلؽت 

 أكدن استعدادهن لالنتخابات القادمة "وكالة السودان لألنباء"

إن مشاركة المرأة فً االنتخابات السابقة لهً تعاون على اإلثم والعدوان ال تمتدح بل تذم، ألنها  

مشاركة فً انتخابات أعطت شرعٌة لفصل جنوب السودان عن شماله؛ تلك الجرٌمة النكراء، كما أنها 

مشاركة الختٌار ربٌس جمهورٌة ٌمثل إرادة الشعب، وال ٌحكم بما أنزل هللا، كما أنها مشاركة أوجدت 

َنُهْم بَِما أَْنَزلَ ﴿برلماناً ٌشرع بؤهواء البشر فؤصبح الحالل حراماً والحرام حالالً قال تعالى6  ٌْ َفاْحُكْم َب

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ  بِْع أَْهَواَءُهْم َعمه ُ َواَل َتته
 .﴾هللاه

إن واجب النساء، كما هو واجب الرجال فً السودان، عدم المشاركة فً هذه االنتخابات، بل  

علٌهن التعاون على البر والتقوى بالعمل الجاد لتحكٌم شرع هللا فً دولة اإلسالم؛ دولة الخالفة التً 
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أظل زمانها؛ حٌث إن السٌادة فٌها ألحكام اإلسالم وقٌمه ومقدساته وال قٌمة ألي استفتاء او رأي 

 ٌخالؾ أي حكم شرعً دّق أم جّل، مهما كان عدد الجماهٌر المصوتة له والمتعاطفة معه.

كما ٌجب أن تعتز المرأة المسلمة بدورها العظٌم الذي كلفها به اإلسالم فً الحٌاة السٌاسٌة القابمة  

على أساس اإلسالم فً مجتمع إسالمً وهو المشاركة كما الرجل، سواء بسواء فً اختٌار الخلٌفة 

ومحاسبته على أي تقصٌر أو انحراؾ عن تطبٌق الشرع، أو عدم رعاٌة مصالح األمة بالشكل 

المناسب، هذا الدور الذي ُسلب منها وأعطٌت عوضاً عنه المشاركة فً إٌجاد من ٌبعدها عن شرع هللا، 

 .﴾َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنه لَُه َمِعٌَشًة َضْنًكا﴿فاستحقت ضنك المعٌشة قال تعالى6 

إن نشر هذه الدراسة فً هذا الوقت لهو حشد وابتزاز سٌاسً، وإعادة إنتاج لمعصٌة الحكم بؽٌر  

ُ َفأُولَئَِك ُهُم ﴿ما أنزل هللا إلعطاء شرعٌة زابفة لحكام ظالمٌن، قال تعالى6 
ْحُكْم بَِما أَْنَزلَ هللاه ٌَ َوَمْن لَْم 

الُِمونَ  ومن لم َتِع حجم الجرٌمة واإلثم العظٌم سابقا فلعل هللا أراد بها خٌراً حتى تكفّر عن ذنب  ﴾الظه

عظٌم بامتناعها عن المشاركة فً االنتخابات القادمة، بل االضطالع بدورها السٌاسً الشرعً باألمر 

بالمعروؾ والنهً عن المنكر بالكفاح السٌاسً والصراع الفكري لتؽٌٌر األفكار والمفاهٌم المؽلوطة 

والدجل السٌاسً إلٌجاد رأي عام منبثق عن وعً عام على أفكار ومفاهٌم اإلسالم للمساهمة الفعالة فً 

 إٌجاد دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة.

 الناطقة الرسمٌة لحزب التحرٌر

القسم النسائً -فً والٌة السودان     
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 المكتب اإلعالمً

 أفغانستان

 بٌان صحفً

 الكساد االقتصادي فً أفغانستان هو نتٌجة لتطبٌق الرأسمالٌة من قبل المحتلٌن والمستعمرٌن 

 )مترجم(
 

فً المبة من األفؽان ٌعتقيدون أن  23نشرت منظمة جالوب الستطالعات الرأي مإخرا تقرٌرا أظهر بؤن  

 انخفاض النمو االقتصادي وزٌادة البطالة هً أكثر تهدٌداً من المعارك المسلحة فً أفؽانستان.

إن االستعمار بفرضه النظام االقتصادي الرأسمالً والسوق الحرة ومبيدأ "دع السيوق ٌيقيوم بيعيميليه" فيً  

السنوات الثالث عشرة الماضٌة، لم ٌجلب للشعب األفؽانً سوى القتل واألزميات واليفيسياد واليفياحشية واليظيليم، 

% مين اليرأسيمياليٌيٌين 01والطبقٌة فً المجتمع، والبطالة والفقر واالحتكار والمافٌا... وؼٌر ذلك؛ حٌيث ٌيميليك 

% من إجمالً الثروة فً البالد. لقد بلػ الفقر والبطالة ذروته. فٌما جعل االستعمار اقتيصياَد 51األفؽان أكثر من 

أفؽانستان معتمداً علٌه، بٌنما الحكومة األفؽانٌة ؼٌر قادرة على إدارة المٌزانٌة العادٌة، ودفع رواتب موظفٌها إذا 

 لم ٌقم الؽزاة بدعمها.

لم تعد أفؽانستان هً المشكلة الوحٌدة، فقد جاء فً أحدث تقرٌر نشرته منظمة أوكسفام، منظمة الميسياعيدة  

% من األفراد األكثر ثراء فً العالم سوؾ ٌكونون أكثر ثيراء مين بيقيٌية 0فإن  6102الدولٌة، بؤنه بحلول عام 

فردا من أثرٌاء العاليم  41%، ووفقا لهذا التقرٌر فإن الحقابق صادمة أكثر؛ حٌث إن ما ٌملكه 55سكان العالم الـ

 ملٌار شخص من الناس الفقراء. 3.1ٌعادل ما ٌملكه 

إن السبب الوحٌد لكل هذه المآسً واآلالم والكوارث التً نشؤت عند المسلمٌن والشعب األفؽانً الميجياهيد  

إنما هو تطبٌق الرأسمالٌة وقوانٌن الدولة؛ ولذلك، فإن النظام االقتصادي اليرأسيمياليً ليم ٌيحيل مشياكيل الشيعيب 

األفؽانً، بل زادها شدة وتعقٌدا. والحقٌقة أن هذا النظام قد فشل وُهزم وُحكم علٌه بالموت فً مسقيط رأسيه فيً 

الؽرب؛ فإن األزمات المالٌة واالجتماعٌة، التً هً نتٌجة تطبٌق هذا النظام، قد أنهكت الشعوب الؽربيٌية أٌضيا، 

 وسببت اشمبزازا عاما من هذا النظام.

وفً المقابل، فإن اإلسالم، الذي هو من عند خالق اإلنسان والكون واليحيٌياة، قيد أنيزل ليتيطيبيٌيق األحيكيام  

الشرعٌة فً جمٌع جوانب الحٌاة، بما فً ذلك النيظيام االقيتيصيادي، واليتيارٌيخ شياهيد عيليى حيقيٌيقية أن الينيظيام 

االقتصادي فً اإلسالم قد عالج المشاكل االقتصادٌة والمجتمعٌة من خالل التوزٌع العيادل ليليثيروة بيٌين الينياس، 

 وجلب الحٌاة الكرٌمة الشرٌفة الخالٌة من الفوارق الطبقٌة بٌن الناس.

 

 المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر

 فً والٌة أفغانستان
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 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 بٌان صحفً 

  نظام بشار عمٌل أمرٌكا فً دمشق هو رأس اإلرهاب بدعم من واشنطن 

  

أن الشرطة فً مدٌنة مارٌوبول جنوبً أوكرانٌا قالت6 إن متمردٌن  610110161ذكرت الواشنطن بوست فً  

 31موالٌن لروسٌا أطلقوا صباح السبت رشقات من صوارٌخ )ؼراد( على حً سكنً بمارٌوبول، ما تسبب بمقتل 

شخصا على األقل وإصابة العشرات بجروح. وعّد الربٌس األوكرانً بوروشٌنكو القصؾ الصاروخً "جرٌمة ضد 

اإلنسانٌة"، بٌنما حّمل سكرتٌر مجلس الدفاع القومً ألكسندر تورشٌنوؾ الربٌس الروسً بوتٌن "المسإولٌة كاملة عن 

الهجوم". كما نّدد حلؾ شمال األطلسً بدعم القوات الروسٌة للمتمردٌن فً شرق أوكرانٌا بصوارٌخ متطورة 

وطابرات بال طٌار وطالب موسكو بوقؾ دعمها. ودعت )التفٌا( بوصفها الربٌسة الحالٌة لالتحاد األوروبً وزراء 

 خارجٌة االتحاد لعقد اجتماع ؼٌر عادي لبحث الموقؾ.

ٌُعّد مقتل  31إذا كان مقتل   ٌُعّد جرٌمًة ضد اإلنسانٌة، فماذا  ألفا من  611شخصا من المدنٌٌن فً أوكرانٌا 

ٌُعّد إجبار  ملٌوًنا على النزوح بٌن الداخل والخارج هرًبا  06الشهداء فً سورٌا على ٌد عصابة األسد وحلفابه؟! وماذا 

من جحٌم القصؾ العشوابً الذي لم ٌرحم صؽًٌرا وال كبًٌرا، وآخر ذلك عشرات المدنٌٌن الذٌن قتلوا وأصٌبوا فً 

من طابرات النظام األمرٌكً فً دمشق على مدٌنة حمورٌة بالؽوطة  610110163قصؾ صاروخً ٌوم الجمعة 

الشرقٌة فً رٌؾ دمشق، استهدؾ سوقا شعبًٌة مكتظًة بالرواد، والذي تزامن مع تكثٌؾ النظام األمرٌكً فً دمشق 

دقابق ٌعتقل مواطناً، وكل  2لؽاراته على مدن وبلدات دوما وعربٌن وزملكا فً رٌؾ دمشق. هذا النظام الذي فً كل 

ٌّب مواطناً، وكل  03دقابق ٌجرح مواطناً، وكل  01 أطفال، وكل ٌوم  4دقٌقة ٌقتل مواطناً، وكل ٌوم ٌقتل  01دقٌقة ٌؽ

تشرٌن  30وحتى  6100مواطنٌن تحت التعذٌب )إحصابٌة ضحاٌا جرابم النظام السوري من منتصؾ آذار  2ٌقتل 

(.. ورؼم كل ممارسات نظام بشار اإلجرامٌة الهمجٌة هذه، إال أن أمرٌكا إلى اآلن ال تعّده نظاما إرهابٌا، 6102أول 

بل تدعو إلى حشد تحالؾ دولً لمواجهة إرهاب اإلسالم المتطرؾ، والتؽاضً عن ممارسات عمٌلها فً الشام 

 وصاحبه فً بؽداد، بمساعدة أدواتها فً إٌران وحزبها فً لبنان، وصمت الجٌا التركً كما أصحاب القبور.

فإلى متى أٌها المسلمون تبقون صامتٌن على إجرام هإالء الحكام وتواطبهم مع دول االستعمار فً خذالنهم  

 ألهلكم وإخوانكم فً الشام؟!

 أال ترون المكر الصلٌبً جهاًرا نهاًرا ضد أهلكم وإخوانكم فً الشام عقر دار اإلسالم؟! 

وٌا قادة الجٌوا فً بالد المسلمٌن، ألستم من هذه األمة التً أقسمتم على الدفاع عنها ضد أعدابها، أال تلبون  

منادي هللا إذ ٌدعوكم لما فٌه مرضاة ربكم وعزتكم فً الدارٌن، فتعملوا مع العاملٌن إلقامة الخالفة على منهاج النبوة 

 .التً بّشر بها عبد هللا ورسوله 

﴿ َ
ٌُْحٌٌُِكْم َواْعلَُموا أَنه هللاه ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما  ِ َولِلره َها الهِذٌَن آَمُنوا اْسَتِجٌُبوا َلِِله ٌُّ ا أَ ِه ٌَ  ٌَ ٌْ ُه إِلَ َن اْلَمْرِء َوَقْلبِِه َوأَنه ٌْ ُحولُ َب

 .﴾ُتْحَشُرونَ 
 عثمان بخاش

 مدٌر المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر 
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 المكتب اإلعالمً

 والٌة الٌمن

 بٌان صحفً

 أٌها الحوثٌون! 

  دعوا النفاق السٌاسً وأطلقوا شباب حزب التحرٌر 

ال تزال ملٌشٌات الحوثٌٌن تعتقل أربعة من شباب حزب التحرٌر فً محافظة إب لما ٌقارب األسبوعٌن وهم6   

)األخ محمد مسعد الورافً، واألخ معاذ البعدانً، واألخ نعمان البعدانً، واألخ شفٌق خمٌس ٌسلم(، كل ذلك دون أي 

جرم إال أنهم ٌعملون فً األمة إلنهاضها فكرٌاً الستبناؾ الحٌاة اإلسالمٌة عن طرٌق إقامة دولة الخالفة على منهاج 

 النبوة بالطرٌقة الشرعٌة.

لقد قام وفد من حزب التحرٌر بزٌارة المسإولٌن عن الجماعة فً محافظة إب وأوضحوا لهم فكرة الحزب  

وطرٌقته وؼاٌته فوعدوا بإطالق سراح الشباب مبررٌن اعتقالهم بحصول لبس لدٌهم ولكنهم لم ٌفوا بما وعدوا فما كان 

من الوفد إال أن قام بزٌارة المسبولٌن فً جماعة الحوثٌٌن مرة أخرى حٌث قابل الوفد الشٌخ عبد الواحد المروعً 

الذي وعد باإلفراج عنهم، وقال الشٌخ المروعً أنه اجتمع بقٌادات الحوثٌٌن فً إب بخصوص المعتقلٌن وإطالق 

سراحهم ووعد بؤن ٌطلق سراحهم لٌلة ذلك الٌوم، ومرت األٌام واللٌالً وتبخرت الوعود مما جعل بعض مسبولً 

الحزب فً صنعاء ٌحاولون التواصل مع المجلس السٌاسً لجماعتهم فً العاصمة صنعاء ولكنهم تواروا واحتجبوا 

 عنهم وكؤن ضؽوطاً مورست علٌهم بعدم مقابلة مسبولً الحزب والتحدث إلٌهم؟!

إن ما ٌقوم به الحوثٌون من أعمال ظالمة واعتقاالت جابرة لٌدل داللة واضحة على مدى تخبطهم وتباٌن  

أفكارهم وقلة وعً أتباعهم حٌث قد مستهم حربهم على" اإلرهاب" إلى جانب األمرٌكان بجنون وهوس جعلهم 

ٌتخوفون من كل صوت واٍع صادق مخلص لٌتهموه باإلرهاب، ورؼم ذلك فإن حزب التحرٌر وشبابه سٌستمرون فً 

 النصح لكل مسلم، قابما بالكشؾ عن كل خطر ٌحدق بالمسلمٌن وقضاٌاهم وأهمها قضاٌاهم المصٌرٌة.

إن تكرار اعتقال شباب حزب التحرٌر من قبل ملٌشٌات الحوثٌٌن وفً أماكن متعددة لهو عمل استخباراتً  

تشرؾ علٌه أجهزة األمن المحلٌة والعالمٌة التً انؽمست ضمن الملٌشٌات مستخدمة الحوثٌٌن كؤدوات لتنفٌذ مكرها 

ومإامرتها على فكرة الخالفة الراشدة ودعاتها الواعٌن المخلصٌن، وخٌر دلٌل على ذلك هو طبٌعة التحقٌقات التً 

ٌقومون بها مع شباب حزب التحرٌر والتً تتشابه بل تعد نسخة من تحقٌقات األنظمة الحالٌة المحلٌة والعالمٌة حٌث ال 

 تهتم بالفكرة والطرٌقة بل ٌهمها تسجٌل عدد الشباب وقٌاداتهم وأماكن سكناهم.

6 إنكم محاسبون أمام ربكم ٌوم تلقونه فرداً فرداً ولن ٌؽنً عنكم أقرب الناس إلٌكم شٌباً فكٌؾ أٌها الحوثٌون 

بقٌادات تؤمركم بفعل المنكر ثم تتبرأ منكم وأنتم على قٌد الحٌاة؟! علٌكم أن تعلموا حقٌقة الصراع الدولً على البالد 

اإلسالمٌة ومنها الٌمن، وما تقومون به من أعمال لٌست إال خدمًة ألطراؾ الصراع الدولً، علم بذلك من علم وجهل 

من جهل، ولن توقؾ هذه األعمال العدابٌة بٌن المسلمٌن وتقطع دابر الكفار المستعمرٌن إال دولة الخالفة على منهاج 

 النبوة فكونوا معها وال تكونوا علٌها.

ْنَقلُِبونَ ﴿ ٌَ ْعلَُم الهِذٌَن َظلَُموا أَيه ُمْنَقلٍَب  ٌَ  .﴾َوَس

  المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة الٌمن
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 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 بٌان صحفً

ٌّات   النظام الظالم فً قرغٌزستان ٌعتقل ثالث أخوات مسلمات تق

ْم َقدْ ﴿ وا َما َعنِتُّ أْلُوَنُكْم َخَبااًل َودُّ ٌَ ِخُذوا بَِطاَنًة ِمْن ُدونُِكْم اَل  َها الهِذٌَن آَمُنوا اَل َتته ٌُّ ا أَ َدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن بَ  ٌَ

اِت ۖ إِْن ُكْنُتْم َتْعقِلُونَ  ٌَ ا لَُكُم اْْل نه ٌه   ﴾أَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخفًِ ُصُدوُرُهْم أَْكَبُر ۚ َقْد َب

  )مترجم(

بدأت حملة اعتقاالت أخرى بحق المسلمات التقٌات، من أعضاء الحزب السٌاسً حزب التحرٌر  

م وحٌن دخلت إلى المدٌنة سٌارة كانت تقل األخت 610110103فً مدٌنة أوا فً قرؼٌزستان. ففً 

م من منطقة أوزؼن، تم إٌقاؾ السٌارة وتفتٌشها، 0523ماماتكارٌموفا ؼولنارا وهً من موالٌد 

وتفتٌا األخت، فعثروا فً هاتفها على صوٍر وفٌدٌو للحزب. وبحسب القضٌة التً رفعت ضد األخت 

قام موظفو القسم العاشر فً وزارة الداخلٌة فً مدٌنة أوا بالتعاون مع األجهزة األمنٌة فً منطقة 

أوزؼن بتفتٌا منزل األخت التً كانت محتجزة لدٌهم، وكذلك تفتٌا منازل أختٌن أخرتٌن هما تٌشاٌفا 

م وتوردٌخونوفا سوراٌخون كرٌموجانوفا من موالٌد 0534دٌالرا هانم أمان الالٌفا من موالٌد 

م. وأثناء التفتٌا صادرت الشرطة عدداً كبٌراً من أقراص الدي فً دي، ومواد إسالمٌة 0530

أخرى. ومن ثم تم استدعاء األختٌن المذكورتٌن إلى أقبٌة الداخلٌة حٌث ال تزاالن تقبعان هناك حتى 

 لحظة إعداد هذا البٌان.

إن سٌاسة حكومة قرؼٌزستان تجاه أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا هً نفس سٌاسة الؽرب وروسٌا  

والصٌن. فكل واحدة من تلك الدول تالحق المسلمات التقٌات الساعٌات إلى إرضاء هللا رب العالمٌن. 

حكومات تلك الدول ال تإمن باهلل وتقود حربا شاملة ضد اإلسالم والمسلمٌن، وٌنشطون فً محاربة 

 العاملٌن المخلصٌن إلقامة دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.

إن قرؼٌزستان بهذه السٌاسة تكون قد تناست ماضٌها اإلسالمً، ولم ُتِعْر شعبها وال دٌنها أي  

قٌمة َفَرَمْت بنفسها فً أحضان الكفار المستعمرٌن، الذٌن دمروا البلد وعملوا على معاقبة كل من 

ٌخالؾ سٌاستهم. لقد تسمموا بالثقافة الؽربٌة وتجرعوا أفكار العلمانٌة، فكانت سٌاستهم تهدؾ إلى 
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ُهوُد َواَل النهَصاَرٰى ﴿إرضاء الكفار المستعمرٌن، وهللا تعالى ٌقول فً قرآنه العظٌم6  ٌَ َولَْن َتْرَضٰى َعْنَك اْل

بَِع ِملهَتُهْم ۗ ٰى َتته  .﴾َحته

أال ترونهم ٌحتلون بالد المسلمٌن وٌنهبون ثرواتهم وٌقتلون المالٌٌن فً جمٌع أنحاء العالم؟! لٌس  

هناك بلد واحد فً العالم وقؾ على رجلٌه بعد استعماره من الؽرب أو الشرق، بل تلك البالد ترزح 

تحت وطؤة البإس والشقاء! وشعوبها ضعٌفة منذ ذلك الحٌن؛ لؽٌاب من ٌؤخذ بؤٌدٌهم للتخلص من 

 الكفار المستعمرٌن، ومن األمثلة على ذلك قرؼٌزستان.

أال ٌمكنكم رإٌة معاناة الناس بسبب المشاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة والتعلٌمٌة وؼٌرها فً  

البالد؟! هل ترٌدون إلقاء اللوم على المسلمات التقٌات؛ أمهاتكم وبناتكم وزوجاتكم، بؤنهن السبب وراء 

هذه المشاكل؟! فً حٌن أن كل مشاكل شعب قرؼٌزستان سببها سٌاسة التبعٌة للكفار المستعمرٌن الذٌن 

ٌستؽلونكم ضد شعبكم، فٌدمرون البلد وٌنهبونها، وفً النهاٌة ٌقومون باستبدالكم، ومن ثم ٌلقونكم 

 للشعب المثقل بسبب جرابمكم، لٌنتقم منكم.

إننا فً حزب التحرٌر، ندعوكم للتدبر فً األمر، ندعوكم أن تكفوا عن مالحقة المسلمٌن األتقٌاء  

وخصوصاً أمهاتكم وزوجاتكم وبناتكم؛ فنحن مسلمون وخالصنا بإسالمنا. ٌقول هللا سبحانه وتعالى فً 

َبْعَت أَْهَواَءُهم َبْعَد الهِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ۙ َما لََك ﴿كتابه الكرٌم6   ِمنَ قُلْ إِنه ُهَدى اللهـِه ُهَو اْلُهَدٰى ۗ َولَئِِن اته

ًٍّ َواَل َنِصٌرٍ   .﴾اللهـِه ِمن َولِ

  المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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 المكتب اإلعالمً

 المركزي

 بٌان صحفً

 ثبات أهل الشام شوكة فً أعٌن الغرب الصلٌبً وأعوانه وأدواته 

بٌنما تنفق دول الؽرب المعادٌة ألٌة تحركات ترٌد التؽٌٌر الجذري وقيليع اليحيكيام اليعيميالء  

وأنظمتهم وقطع ٌد الكافر المستعمر بشركاته وسفاراته وجواسٌسه من بالد المسلميٌين... وبيٌينيميا 

تنفق تلك الدول لتمنع بزعمها استبناؾ الحٌاة اإلسالمٌة بإقامة الخالفة على مينيهياج الينيبيوة اليتيً 

... وبٌنما ٌؤتيً هيذا اإلنيفياق بسيخياء ؼيٌير مسيبيوق وذليك بيإؼيداق بشر بها عبد هللا ورسوله 

األموال، سواء بمد نظام بشار بالعملة الصعبة وبالمواد الؽذابٌة وبياليميحيروقيات، أو بيميدِّ حيزب 

إٌران فً لبنان باألسلحة التً تمكنه من سفك دماء أهيل الشيام... بيٌينيميا ٌيتيصياعيد هيذا اإلنيفياق 

الخبٌث، فإن المخلصٌن فً الشام ٌقفون بيإميكيانيٌياتيهيم اليميتيواضيعية صيخيرًة كيؤداء فيً طيرٌيق 

مخططات أمرٌكا وأذنابها لمنع التؽٌٌر الصحٌح، وكيذليك ٌيقيفيون فيً وجيه ميخيطيطيات أميرٌيكيا 

إلؼراق المنطقة فً سلسلة من حمامات الدم والدمار الممنهج والمقصود سواء فيً الشيام أو فيً 

العراق أو فً لٌبٌا أو فً الٌمن أو فً مصر! وسٌكون ما تنفقه دول الؽرب تليك حسيرة عيليٌيهيم، 

ِهي﴿ ٌْ ٌُْنفِقُوَنَها ُثمه َتُكوُن َعلَ ِ َفَس وا َعْن َسبٌِِل هللاه ُصدُّ ٌَ ٌُْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم لِ َحْسيَرًة ُثيمه ْم إِنه الهِذٌَن َكَفُروا 

ٌُْحَشُرونَ  َم   .﴾ٌُْغلَُبوَن َوالهِذٌَن َكَفُروا إِلَى َجَهنه

لقد اعترفت روسٌا وإٌران بوجود خبراء ٌنفذون مخطيطيات اليدميار الشياميل عيليى اليميدن  

والقرى فً سورٌا، وأظهرت دراسات خبراء ومتخصصٌن فً العراق أن الجٌا العراقً ٌسيٌير 

اآلن فٌما ٌسمٌه مقاومته لإلرهاب بؤسلوب المدحلة فٌدوس بآلته العيسيكيرٌية عيليى قيرى وأحيٌياء 

بؤكملها وٌزٌلها من الوجود بشكل مقصود، دون مبرر عسكري أو أخالقً لعمله هذا سيوى أنيهيا 

أوامر أمرٌكا التً نفذها المالكً وٌسهر على تنفٌذها َخلَيفُيُه اليعيبيادي وشيركياإه، فيً سيعيً مين 

أمرٌكا لتحطٌم كل ما من شؤنه أن ٌساعد، بتقدٌرهم، دولة الخالفة القادمة بيإذن هللا عيليى اليقيٌيام 

واالستمرار والصمود والنهوض. ذلك أن مبدأهم الرأسمالً العفن مقٌاسه مادي بحيت؛ فيٌيظينيون 

أن دولة اإلسالم ستقوم على مثل ما قامت دولهم علٌه، فؤخطؤت حساباُتهم وضيلَّ هيدفيهيم وخياب 

فؤلهم. إن اإلسالم ال ٌقوم إال على كواهل أهله وبعزابم شبابه الواعً المخيليص؛ فيإن رسيول هللا 

  لم ٌعتمد على وجود بنٌة تحتٌة وال فوقٌة فً بناء دولته فً المدٌنة المنورة، بيل اعيتيميد عيليى

الرجال الرجال حملة الفكر الناهض الذٌن بهم ُتقام الدولة وبهممهم ُتصنع اآللة سواء الحيربيٌية أو 

 الصناعٌة.
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إن اليفيكير هيو اليميحيرك األسياس  لذا نقول للثوار الحقٌقٌٌن المخلصٌن فً ثيورة األمية:  

للسالح، وهو الموجه للسالح الوجهة الصحٌحة؛ بهذا هَزْمنا دولة الروم ومزقنا الدولة المجوسٌية 

فً فارس، وبهذا أقمنا حكماً إسالمٌاً فذاً دام نحو ثالثة عشر قرناً، وبالفكر اإلسالمً الينيهيضيوي 

وحده سنهزم الشرق والؽرب، أما السالح فهو كما ترون، شٌر بٌد من ال فكر لدٌه، وهو خٌٌر بيٌيد 

أصحاب الفكر الصحٌح الذٌن بهم تتحقق االنتصارات بإذن هللا، ومعهم تختلج قيليوب اليميسيليميٌين 

 وُترفع األٌادي المتوضبة بالدعاء إلى هللا أن ٌنصرهم.

لقد أوجعت ضربات الثوار المخلصٌن بإذن هللا، فيً جيوبير واليزبيدانيً خياصية وفيً كيل  

مناطق رٌؾ الشام عامة، أوجعت النظام وأذنابه فً األٌام الماضيٌية ميميا دفيع شيٌياطيٌين اإلنيس 

والجن أن ٌجتمعوا باسم مكافحة اإلرهاب مجدداً )موفد االتحاد األوروبً ٌلتقً مع الجعفري فيً 

( لمدِّ ٌد العون لمجرمً سورٌا والعراق لإلميعيان فيً اليقيتيل واليتيدميٌير؛ فيال 61011610بؽداد 

عجب أن ٌلقً طاؼوت دمشق فً الوقت نفسه عشرات البرامٌل المدمرة على الزبدانً ومضياٌيا 

انتقاماً لمقتل اإلرهابٌٌن الحقٌقٌٌن فً قٌادة جٌشه بٌنما ٌستمر فً مسلسل الكٌماوي عيليى جيوبير 

 الصامدة بصمود أسطوري.

ليقيد قيهيرتيم عيدوكيم،  أٌها األبطال المٌامٌن المرابطون بصدق على جبهات عيّز اإلسيالم،  

وأعٌٌتم الحاقدٌن على اإلسالم وأهله وأحبطتم مشروعهم فً إقامة الدولة العلمانٌة اليميدنيٌية، فيال 

تشؽلنكم دسابس أعدابكم لإلٌقاع بٌنكم، وال تخدعنكم دعوات ابتالؾ أمرٌكا بإقامة جيٌيا وطينيً 

سٌكون أداتها الجدٌدة فً تنفٌذ مخططاتها فً تحطٌم مساعٌكم للعودة بالبالد إليى أٌيام عيمير بين 

عبد العزٌز، ناشر البذور للطٌر عيليى سيفيوح اليجيبيال، وال تضيٌيعيوا األميانية حيتيى ال تضيٌيع 

حاضنتكم الشعبٌة التً هً من أهم قواعدكم للنصر المإزر إن شياء هللا، وال تيٌيؤسيوا مين روح 

 هللا، فالخالفة قادمة إن شاء هللا وأنؾ أعداء اإلسالم راؼم. 

َرْوَنُه َبِعًٌدا َوَنَراهُ َقِرًٌبا﴿ ٌَ ُهْم   .﴾إِنه

 المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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 المكتب اإلعالمً

 أسترالٌا

 بٌان صحفً

 نبرة أبوت القوٌة ما هً إال قناع لتغطٌة ضعفه
 )مترجم(

، ألقى ربٌس الوزراء أبوت كلمة فً نادي الصحافة الوطنً، ذكر فٌها احتمال تشدٌد 6101شباط  6فً  

 تشرٌعات مكافحة اإلرهاب وتعزٌزها، من أجل حظر حزب التحرٌر.

 ورداً على ذلك ٌعلق حزب التحرٌر 1 أسترالٌا بما ٌل6ً

. فً الوقت الذي ٌظهر فٌه ضعؾ الحكومة، وخاصة الضؽوط السٌاسٌة الهابلة التً تتعرض لها، ٌحاول 0 

تونً أبوت تصعٌد نبرته السٌاسٌة، آمالً بتسجٌل نقاط سٌاسٌة انتهازٌة رخٌصة. ولعل مسؤلة األمن القومً مناسبة 

 له هذه المرة، لما قد تحققه من مآرب سٌاسٌة، كعادته فً االصطٌاد فً الماء العكر.

. إّن إٌراد موضوع حظر حزب التحرٌر، ومواصلة تشدٌد قوانٌن مكافحة اإلرهاب المبالػ فٌها أصالً، ال 6 

عالقة له بتعزٌز أمن أسترالٌا، وإنما الهدؾ منه إسكات أٌة أصوات معارضة. إّن أنشطة حزب التحرٌر ال تخالؾ 

القانون، وإن حدث وتّم حظر حزب التحرٌر بقانون جدٌد، فهذا ٌثبت أن الحكومة األسترالٌة مستعدة لتؽٌٌر 

 القوانٌن لتتناسب مع األجندات السٌاسٌة، وبالتالً خنق األصوات الناقدة لسٌاساتها.

. إّن حزب التحرٌر هو حزب فكري سٌاسً حصراً. وإّن سن قوانٌن لحظر حزب التحرٌر، ال ٌدّل على 3 

شًء سوى سعً الحكومة الحتكار الرأي، فؤٌة مفاهٌم أو مناقشات تراها الحكومة ؼٌر مرٌحة لها، تقدر على 

ٌّات المتاحة.  دفنها كٌفما ترٌد، إّن هذا أمر جّد مقلق، وٌخالؾ ما تتشدق به حول الحر

. إّن اتهام حزب التحرٌر بارتباطه بطرٌقة أو بؤخرى باإلرهاب، هو ادعاء سخٌؾ ال أساس له، وهو 2 

حتى ال ٌستحق الرد. إّن الحكومة األسترالٌة عندما تتحدث عن اإلرهاب ال تملك أدنى درجات المصداقٌة 

ٌّة، ألنها تدعم أعظم اإلرهابٌٌن فً عصرنا، دوالً مثل أمرٌكا و"إسرابٌل"، وكذلك الحكام المستبدٌن فً  األخالق

 العالم اإلسالمً مثل السٌسً فً مصر.

. إّن قوانٌن مكافحة اإلرهاب فً أسترالٌا قد خلقت بالفعل نظاماً قانونٌاً ثنابٌاً، فال ٌعامل المسلمون 1 

كمواطنٌن عادٌٌن سواسٌة أمام القانون، ولذا تتحول الحاالت التً ٌكون المسلم أحد أطرافها، عندما تشاء 

الحكومة، إلى قضٌة أمن قومً، ٌكون للمخابرات والشرطة الٌد الطولى فٌها. فقوانٌن مكافحة اإلرهاب وؼطاء 

 الشرعٌة الممنوح ٌبرر بشكل مقلق قمع الدولة وتمٌٌزها ضّد مواطنٌها.

. إّن الهدؾ من كالم ربٌس الوزراء أبوت هذا هو تهدٌد وتخوٌؾ المسلمٌن، حّتى ال ٌحاسبوا الحكومة 2 

األسترالٌة على سٌاستها الخارجٌة وحتى ٌخضعوا لألمر الواقع، ومن ثّم ٌقبلوا النسخة العلمانٌة المحلٌة من 

اإلسالم والتً تروج لها الحكومة لٌل نهار. إن هذه النسخة لٌست هً اإلسالم الذي أنزله هللا سبحانه وتعالى على 

، وٌجب رفضها بشدة. الٌوم ٌستهدؾ أبوت حزب التحرٌر، ولكن ؼداً، قد ٌكون االستهداؾ ألٌة رسولنا محمد 

 جماعة إسالمٌة أخرى.

  المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً أسترالٌا
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المسلم: روسٌا تشدد اجراءاتها بحق مسلمً القرم

 

 

 

 

 م 2015/02/01

  

شددت السلطات الروسٌة فً القرم من إجراءاتها التً استهدفت المسلمٌن فً شبيه اليجيزٌيرة ميع بيداٌية  

م، حٌث شهدت الفترة األخٌرة ارتفاًعا ملحوًظا فً عملٌات المداهمات للبٌوت واالعتقاالت 6101العام الجدٌد 

فً شبه جزٌرة القرم و سٌفاستوبل المحتلتٌن من قبل روسٌا، فقد تّم تؽرٌم مإسسة "القرم" اليتيً تيعيود إليٌيهيا 

ملٌون روبل روسً، و كذلك إعتقال أختٌم تشٌؽوز نابب ربيٌيس  2.1ملكٌة مبنى مجلس تتار القرم بدفع مبلػ 

 مجلس تتار القرم ثم القٌام بتفتٌا منزله لعدة ساعات و مصادرة عدد من الممتلكات فٌه.

كما قامت المخابرات الروسٌة باعتقال سٌد أمٌد ؼٌمٌدجً ربٌس جمعٌة "ثبات" القرمٌة التترٌة والناشط   

فً قضاٌا المطالبة بمنح أراضً فً القرم للتتار، و سٌد امٌد أعلن فٌما بعد عن إضرابه عن الطعام، ٌذكر أن 

 "ثبات" شاركت فً استفتاء انفصال القرم عن اوكرانٌا و دعت إلٌه.

فً الوقت نفسه، قام جهاز المخابرات الروسٌة ال "ؾ إس ب" بإستدعياء "زاٌيرا سيميٌيدالٌيؾ" عضيو   

 مجلس تتار القرم للتحقٌق.

 مسلمٌن من تتار القرم بتهمة اإلنتماء إلى "حزب التحرٌر" اإلسالمً. 3وقبل أٌام تّم إعتقال   

وفً ذات السٌاق، منعت السلطات الروسٌة ثالث نشطاء فً مجال حقوق اإلنسان مين تيتيار اليقيرم مين   

مؽادرة القرم إلى أوكرانٌا عبر الحدود البرٌة و تّم إحالة احدهم للقضاء بتهمة مخالفة القوانٌٌن الروسٌة و عدم 

 حصوله على جواز سفر روسً.

إلى ذلك، قامت المخابرات الروسٌة بتفتٌا مكتب قناة "ا ت إر" اليقيرميٌية اليتيتيرٌية بيرفيقية عيدد مين   

 المسلحٌن و صادرت عدد من معدات البث و األجهزة اإللكترونٌة.

وعلى صعٌد منفصل قامت السلطات الروسٌة الحاكمة فً القرم بيتينيصيب تيميثيال ليليزعيٌيم السيوفيٌيتيً   

م( فً قصر لٌفادي بٌالطا، و ٌؤتً هذا التمثال مع تمثالٌن آخرٌن 0513-0520جوزٌؾ سالٌن )حكم من عام 

عيام  31لربٌس الوزراء البرٌطانً ونستون تشٌرشل و الربٌس األمرٌكً فرانكلٌن روزفلت بمناسبة مرورو 

م لإلتفاق عيليى أوضياع 0521على اجتماع الزعماء الثالث فً مدٌنة ٌالطا فً القرم على البحر االسود عام 

 العالم الجدٌدة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

و ٌعتبر تتار القرم خطوة وضع تمثال ل ستالٌن فً القرم استفزازٌة بسبب قٌام االخٌر بتهيجيٌير شيعيب   

م، و كذلك تهجٌر و قتل العدٌد مين شيعيوب اإلتيحياد السيوفيٌيتيً و 0522تتار القرم من أرضه فً عام ماٌو 

 القوقاز.



 79/ العدد  26الصفحة  مختارات 

26الصفحة  هـ1436جمادى األولى /  79العدد   —من المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر  مختارات   

  39...التتمة صفحة 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 عدن حرة: ملٌشٌا الحوثٌٌن تعتقل خمسة من شباب حزب التحرٌر فً مدٌنة إب
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اصدر المكتب االعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة الٌمن بٌانا صحفٌا ادان فٌه اعتقال ملٌشٌا اليحيوثيٌيٌين  

 لخمسة من اعضابه فً محافظة اب .

 حٌث حصلت "عدن حرة" على نسخة من البٌان وهذا نصه 6  

 بٌان صحفً

 الحوثٌون ٌتّوجون فشلهم باعتقال شباب حزب التحرٌر!!

م فً محافظة إب على اعتقال خمسية مين شيبياب 601016101أقدمت ملٌشٌات الحوثٌٌن ٌوم األربعاء  

حزب التحرٌر وهم6 )األخ محمد مسعد الورافً، وابن أخٌه، واألخ معاذ البعدانيً، واألخ نيعيميان اليبيعيدانيً، 

واألخ شفٌق خمٌس ٌسلم(، وأودعتهم سجنا جماعٌا فً مدٌنة إب بدون أدنى تهمة، كل ذلك تعسفاً وعنيجيهيٌية؛ 

مع علمهم المسبق بؤن حزب التحرٌر ٌعمل فً األمة إلنهاضها فكرٌاً إلقامة دولة الخالفة على منيهياج الينيبيوة 

على أساس العقٌدة اإلسالمٌة وال ٌتبنى األعمال المادٌة لتحقٌق ذلك؛ لٌس خوفاً وجبناً وإنما التيزامياً بياألحيكيام 

 فً إقامة دولته. الشرعٌة، وتؤسٌاً بطرٌقة رسول هللا 

لقد قامت ملٌشٌات الحوثٌٌن فٌما سبق باعتقال عدد من شباب حزب التحرٌر مرات عدة ولم تثبت علٌهم  

أي تهمة إال أنهم ٌعملون إلقامة أحكام وأنظمة اإلسالم بالطرٌقة الشرعٌة، كما أنهم ٌقومون بفضح مخطيطيات 

الؽرب وعمالبه ضد األمة كاشفٌن أالعٌبه ومحذرٌن من شروره، وقد أصدر الحيزب بيٌيانيات صيحيفيٌية عيدة 

بخصوص اعتقاالت شبابه من قبلهم فً حٌنه، كما قام بالتواصل مع المكتب السٌاسً لجماعة الحوثٌٌن؛ منيهيم 

األخ محمود الجنٌد الذي التقٌناه فً المكتب السٌاسً للجماعة وأوضحنا له فكرة وطرٌقة وؼاٌة الحزب وكيان 

متفهماً لما عرضناه علٌه، كما كان لنا تواصل مع األخ حمزة الحوثً والذي أبدى اسيتيعيداده ليليتيعياون اليجياد 

معنا، وقد برر هإالء اعتقال الشباب بحدوث لبس لدٌهم كونهم ال ٌفرقون بٌن حزب التحرٌر وتنظٌم القياعيدة، 

 كل ذلك نتٌجة قلة الوعً عندهم واستخدامهم القٌاس الشمولً الخاطا.

إن هذه األعمال وهذا التبرٌر ٌدل على الفشل الذرٌع واالختراق المرٌع الذي تعانٌه الجماعة بياعيتيراؾ  

 بعض مسإولٌها من قبل النظام ورجاالته السابقٌن من سٌاسٌٌن وأمنٌٌن.

لقد كان األحرى واألولى بجماعة تدعً ذلتها للمسلمٌن وشدتها على األعداء أن تقوم بنيصيرة دٌين هللا   

وحملة دعوته إلقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة كطرٌقة الستبناؾ الحٌاة اإلسالمٌة كما ٌرٌد هللا ال أن 

تعتقلهم وتضٌق علٌهم!! بل لقد كان أحرى بها أن تطبق شعارها فتطرد السفراء اليؽيربيٌيٌين وتيؽيليق سيفيارات 

 المإامرات على اإلسالم والمسلمٌن ال أن تتبنى مشارٌع هإالء األعداء وتدور فً فلكهم!!
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

 والٌة بنغالدش: الدٌمقراطٌة وباء قاتل لن ٌتم القضاء علٌه وإنقاذ البالد منه من خالل "الحوار النزٌه"  

ألقى حزب التحرٌر 1 والٌة بنؽالدا كلماٍت عامة أمام المساجد الربٌسيٌية فيً ميدٌينية دكيا بيعيد صيالة  

الجمعة الٌوم. وقد تناولت الكلمات الفوضى السٌاسٌة التً حولت بنؽالدا إلى منطقة مرعبية ليليميوت بسيبيب 

سٌاسة الحكومة االبتالفٌة من حزب رابطة عوامً وحزب الشعب البنؽالً. وقال المتحدثون أن ما ٌجري فيً 

خضم كل هذه الكوارث على الساحة السٌاسٌة واإلعالمٌة، من عقد موجة مين الينيدوات واليليقياءات واليميوابيد 

المستدٌرة لمناقشة فكرة "الحوار واالنتخابات العادلة" كحل لهذه الفوضى السٌاسٌة، فً الحقٌقة ٌعالج أعراض 

المشكلة وٌتجنب السبب الجذري لها، أال وهو الدٌمقراطٌة، المرض القاتل الذي إن ُترك دون عالج فلن ٌكون 

 هناك مستقبل مشرق لبنؽالدا، والعالج لن ٌكون من خالل "الحوار واالنتخابات العادلة" فقط.

إّن التارٌخ شاهد على أن الدٌمقراطٌة لم تجلب ٌوما حاكميا رشيٌيدا؛ ألن هيذا الينيظيام ٌيعيطيً السيٌيادة  

التشرٌعٌة ؼٌر المقٌدة لمجموعة صؽٌرة من النخبة السٌاسٌة، بدل أن تكون لشرع هللا سبحانه وتيعياليى! وألن 

األمر كذلك، فإن هدؾ األحزاب السٌاسٌة الدٌمقراطٌة فً تنافسها مع بعضيهيا اليبيعيض هيو اليحيصيول عيليى 

 السلطة واالحتفاظ بها بؤي ثمن، وعامة الناس هم ضحاٌا لهذه السٌاسة المكٌافٌلٌة.

إن هذا الحال هو على النقٌض مما سٌكون علٌه فً ظل دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة، حيٌيث  

السٌادة فٌها لشرع هللا سبحانه وتعالى، ولٌس هناك مجال للسٌاسة الحزبٌة القابمية عيليى اليميصيليحية اليذاتيٌية، 

وحٌث الخلٌفة واألحزاب السٌاسٌة والسٌاسٌون ٌعملون معا وٌتعاونون وٌسيعيون بيكيل جيد واجيتيهياد ليتيليبيٌية 

 احتٌاجات الناس بدال من جعل حٌاتهم بابسة.

ودعا المتحدثون الناس إلى رفع أصواتهم فً مطالبة ضباط الجٌا المخلصٌن، من الذٌن ليدٌيهيم اليقيوة  

المادٌة، إلعطاء النصرة لحزب التحرٌر من أجل إقامة الخالفة الراشدة عيليى مينيهياج الينيبيوة. ودعيوهيم إليى 

مساعدة حزب التحرٌر، بمشاركة شبابه فً العمل لالتصال بالضباط العسكرٌٌن المخلصٌن ليإلزالية اليفيورٌية 

 للطاؼٌة حسٌنة والنظام الحاكم الحالً، وإقامة دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

نّظم حزب التحرٌر فً والٌة باكستان مظاهرات فً جمٌع أنحاء باكستان احتجاجا عليى نشير اليرسيوم  

فً المجلة الفرنسٌة )شارلً إٌبدو(، وضد الدعم الذي تقدمه الحكومية  الكارٌكاتورٌة المسٌبة لنبً هللا محمد 

، الفرنسٌة لهذا الفعل الشنٌع. وحمل المشاركون الفتات ُكتب علٌها6 "ٌا جٌا باكستان! انتصر لرسيول هللا 

وأؼلق السفارة الفرنسٌة واطرد السفٌر الفرنسً"، و"فلُتحشد الجٌوا للجهاد للذود عن شرؾ النبً محيميد 

." 

، ولكن الحكام هيم مين ٌيحيافيظيون لقد أّكد المحتجون على أن أهل باكستان هم من أحباب رسول هللا  

ٌُيمينيحيون  ٌُستقبلون بقوات حرس الشرؾ و على العالقات الوّدٌة مع الكفار الذٌن ٌإٌدون هذا العمل الشرٌر، و

المٌدالٌات الفخرٌة. ولو أقدمت البلدان اإلسالمٌة منذ الٌوم األول، بما فٌها باكستان، على طرد سيفيراء فيرنسيا 

وإؼالق سفاراتها فً العالم اإلسالمً، لما خرج الناس إلى الشوارع محتجٌن. بل وقد شّجعت ردةُ فعيل حيكيام 

. وقيد انيحيدر المسلمٌن الجبانَة فرنسا وقوى ؼربٌة أخرى على مهاجمة اإلسالم ورسيول اإلسيالم ميحيميد 

مستوى حكام المسلمٌن إلى درجة أنهم لم ٌنطقوا ببنت شفة فً إدانة اإلساءة، وبدال من ذلك، "طالبوا" اليكيفيار 

 !بعدم االستهزاء بالنبً محمد 

، كما ٌهاجمون المسليميٌين لقد أّكد المتظاهرون على أن الكفار ٌهاجمون اإلسالم ونبً اإلسالم محمداً  

سٌاسٌا واقتصادٌا وثقافٌا وعسكرٌا؛ ألن المسلمٌن ال ٌعٌشون فً ظل دولة خالفة إسالمٌة على منهاج النبيوة، 

 توحدهم وتوحد بالدهم وقواتهم، وترّد على اإلساءات بما ٌلٌق بها.

لقد طالب المحتجون الضباط المخلصٌن فً القوات المسلحة بإؼالق السفارة الفرنسٌة وسفارات البيليدان  

، كما طالبوهم بإعطاء النصرة لحزب التحرٌر إلقيامية اليخيالفية اليراشيدة عيليى التً تدعم إهانة نبٌنا محمد 

ٌُتقى بهيا، فيكيل منهاج النبوة، ُجنة المسلمٌين اليتيً  ٌُقاتل من ورابها و

 هذا واجٌب علٌهم.

 

  والٌة باكستان: حزب التحرٌر  ٌتظاهر فً جمٌع أنحاء البالد نصرة لشرف النبً محمد 

 أٌها الجٌش الباكستانً! انتصر لرسول هللا واطرد السفٌر الفرنسً 
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

 
 والٌة األردن: وقفات حزب التحرٌر لنصرة رسول هللا 

ضمن حملة )الخالفة التً نرٌد .. نصرة لرسول هللا( نفذ حزب التحرٌر فً والٌة األردن بيتيوفيٌيق هللا  

عدة وقفات فً عدد من أكبر مساجد العاصمة عمان ومدٌنة الزرقاء ومنطقة الرصٌفة ومدٌنة إربد وذلك بيعيد 

، وقد دّوت صٌحات هللا أكبر فً أرجاء تيليك صالة الجمعة هذا الٌوم، حٌث ألقٌت كلمات لنصرة رسول هللا 

عملٌا بتطبٌق الشرٌعة اإلسيالميٌية بيإقيامية  المساجد ومحٌطها، وهتؾ المصلون مطالبٌن بنصرة رسول هللا 

الخالفة اإلسالمٌة على منهاج النبوة، ورفعت الفتات أثناء الوقفات حملت العناوٌن التالٌية6 إال تينيصيروه فيقيد 

 .أن ال ٌكون دستورنا كتاب هللا وسنة رسول هللا  نصره هللا، وأعظم إساءة لرسول هللا 
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

 
 ؟"إسكندنافٌا: ندوة بعنوان "هل والؤك لمحمد 

؟" حضرها جمع ؼفٌر من المسلمٌن نظم حزب التحرٌر 1 إسكندنافٌا ندوة بعنوان "هل والإك لمحمد  

 والمسلمات.

 م.6101كانون الثان1ًٌناٌر  62هـ الموافق 0232ربٌع الثانً  12 
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 من فعالٌات حزب التحرٌر

 
 فلسطٌن: مسٌرات حاشدة نصرة لرسول هللا 

ربيٌيع اليثيانيً  12فلسطٌن  -شارك عشرات اآلالؾ فً المسٌرات الحاشدة التً دعا لها حزب التحرٌر 

م فً كل من رام هللا والخيليٌيل بيعيد صيالة اليعيصير، وذليك 6101كانون الثان1ًٌناٌر  62هـ الموافق 0232

، وتحت شعار"بالخالفة وجيٌيوا اليميسيليميٌين نينيصير رسيول هللا ونيحيفيظ اليعيقيٌيدة نصرة للرسول محمد 

والمقدسات"، ورفع المشاركون راٌات رسول هللا السوداء المكتوب علٌها لفظ الشهادتٌن، وكذلك لواء الرسول 

وتطالب بمعاقبة المسٌبٌن من خالل جٌوا  األبٌض، وحملوا ٌافطات وهتفوا هتافات تندد باإلساءة للرسول 

 المسلمٌن .
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 خبر وتعلٌق 

 

 القناص األمرٌكً ٌكشف الجانب الخفً فً أخالقٌات الغرب 

 )مترجم(

 

 الخبر:

كتب جاري ٌونػ من صحٌفة الجاردٌان6 من خلٌج ؼوانتنامو إلى اليميليك عيبيد هللا، ومين خيالل  

 تشّدقنا بالدفاع عن القٌم الحضارٌة، تختبا قمة النفاق.

قل ما شبت عن فٌلم "القناص األمرٌكً"، وقد فعل ذلك الناس، ولكنك ٌجب أن ُتعجب بوضوحه.  

إنه ٌتحدث عن القتل. ال ٌوجد ؼطاء أخالقً، لٌست هناك أٌة مشكلة فً القتل سواء أكان القتلى أبرٌياء 

أم مذنبٌن أو هل عملٌة القتل ضرورٌة. "أنا مستعد للقاء خالقً وأن أجٌب عن كل نفس قيتيليتيهيا". قيال 

برادلً كوبر، الذي ٌمثل شخصٌة كرس كاٌل أمهر القتلة فً سالح البحرٌة األمرٌكً عبر التارٌخ. ال 

توجد بالتؤكٌد أٌة صعوبة منطقٌة فً كون الحرب العراقٌة، التً تدور حولها عملٌات القتل، شرعٌة أو 

 مبررة. "ال أحفل على اإلطالق بالعراقٌٌن" كتب كاٌل فً مذكراته، كما أنه أشار إلٌهم "بالمتوحشٌن".

ٌُمّجد الفٌلم رجالً تكمن براعته فً قتل الناس من الخلؾ وٌستمتع بذليك. "الصيعيوبية تيكيمين فيً  

عملٌة القتل األولى ثم ٌصبح األمر سهالً" كتب كاٌل. "ال ٌجب أن أحضر نفسً نفسٌاً وال ؼٌيره، فيقيط 

 أنظر من المنظار، أحدد الهدؾ وأقتل عدوي قبل أن ٌقتل أحداً من قومً".

 التعلٌق:. 

شّن جاري ٌونػ مالحظات ؼٌر خفٌة تجاه األمة اإلسالمٌة. عندما نتذكر أن العيراق ليم تيكين ليه  

عالقة البّتة فً أحداث الحادي عشر من أٌلول ولم ٌمتلك أٌة أسلحة للدمار الشامل، فإنيه مين اليميخيٌيؾ 

ٌُبدوا أي شعور بالندم لتدمٌر العراق وحضارته.  جدا أن مشاهدي الفٌلم لم 

لقد شاهدنا النفاق الؽربً المتكرر فً رد فعل العالم المتحضر، مع شارلً إٌبدو، ولو كان ميدبيرا  

نوعا ما. لم نَر أي رد فعل مماثل عندما قام رجل منهم "أندرٌاس برٌفٌك" بيحيربيه اليدٌينيٌية الصيليٌيبيٌية 

 بنؽمات ضد اإلسالم.

ٌُذبح المسيليميون. إنيه تيميجيٌيد   إن األمة اإلسالمٌة ترى الصورة بوضوح، ال ٌوجد إرهاب عندما 

ٌُستهزأ بنبٌنا محمد  ، ولكن الوٌل والثبور لمن ٌهمس بكلمة أو ٌيليميح لحرٌة التعبٌر عن الرأي عندما 

 تلمٌحا بصحة المحرقة الٌهودٌة من عدمها.

ٌحب الؽرب أن ٌفخر بؤنه مجتمع قابم على أساس المنطق والمعرفة، وأن أهله ٌتمتعون بينيزاهية  

وفضول فكري. ولكن عندما تقاد حضارته من ِقبل المنحازٌن والحاقدٌن وٌفشل فً اليوقيوؾ فيً وجيه 

اإلسالم الحقٌقً، فإنه ٌتستر بالنفاق والخوؾ وبمواجهة حتمٌة بٌننا وبٌنهم. مميكين 

 39...التتمة صفحة لألمة اإلسالمٌة أن ترى أن بالدنا، وشرفنا، وثرواتنا، ودماءنا ليٌيسيت بيؤميان فيً 
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 خبر وتعلٌق

 

 هل بدأت الخطوة العملٌة األولى الحتواء ثورة الشام وإجهاضها 

 

 الخبر:

، "بيؤن اليحيكيومية بيدأت 61011610صرح وزٌر دفاع الحكومة السورٌة المإقتة اللواء سلٌم إدرٌيس  

العمل لتشكٌل جٌا وطنً واحد ٌضم كلَّ القوى الثورٌة العسكرٌة السورٌة، وٌعمل وفق األنظمية واليقيوانيٌين 

 الدولٌة، لٌكون بدٌاًل عن قوات األسد فً سورٌا الحرة".

وأضاؾ "إدرٌس" بالقول6 "أطلب من كل الفصابل االنضواء فً إطار تشكٌل مشيروع جيٌيا نيظياميً ٌيتيبيع 

للحكومة السورٌة المإقتة، وٌضم كل القوى المعتدلة التً تقبل العمل معنا، وترتضً أن تكيون وزارة اليدفياع 

 هً اإلطار الذي ٌجمعها؛ كً نعمل على اإلطاحة بالنظام الباؼً فً سورٌا"..

وتابع "إدرٌس"6 "عندما ٌتشكل الجٌا ٌنظم الجمٌع وٌكون هناك ذاتٌات، وراتب لكل مقاتل، وطعيام وشيراب 

ٌومً، وتعوٌض عابلً، وإذا أصٌب المقاتل سٌكون عنده جهة ملزمة أن تتابع وضعه الصحيً بياإلميكيانيٌيات 

ا من القانون الدولً.  ًٌ  المتوفرة، وٌضمن الجٌا للمقاتل المساءلة القانونٌة؛ فهو ٌصبح محم

 التعلٌق:

ال شك أن توحد الفصابل جمٌعها تحت راٌة واحدة ضمن جٌا موحد للقضاء على طاؼٌة الشام وإقامية  

حكم اإلسالم هو مطلب شرعً باإلضافة إلى أنه مطلب شعبً، ولكن أن ٌكون هذا الجٌا وطنٌا وٌعمل وفيق 

األنظمة والقوانٌن الدولٌة!!! فهذا وهللا لهو عٌن الخٌانة والتبعٌة، وهو عٌنه ما ٌسعى له الؽرب اليكيافير بيقيٌيادة 

يل عيليى اليميقياس اليؽيربيً بضيم اليقيوى  عدوة اإلسالم أمرٌكا، خاصة وأن هذا الجٌا المزمع تشكٌله قد فصِّ

المعتدلة التً ٌرضى عنها الؽرب الكافر، وٌتبع للحكومة السورٌة المإقتة التً ما تشكلت إال على عٌن بصٌرة 

منه لفرضها كؤمر واقعً على المسلمٌن فً الشام، أضؾ إلى ذلك أن هذا الجٌا لن ٌيكيون إلسيقياط الينيظيام، 

وإنما لمحاربة ما ٌسمى اإلرهاب وقتل كل مين ٌيخياليؾ اإلرادة األميرٌيكيٌية فيً اليقيضياء عيليى ثيورة الشيام 

 واحتوابها، والقضاء على كل من ٌسعى لتحكٌم شرع هللا عن طرٌق إقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.

فهل هذا ما خرج المجاهدون ألجله؟!!! وهل هذا الجٌا الذي تطمح له أمة اإلسالم التيً تيتيرقيب ثيورة  

الشام لتخلصها من ظلم الحكام؟!!. ثم ٌسعى وزٌر الدفاع سلٌم إدرٌس هو وحكوميتيه اليعيتيٌيدة ليليتيحياٌيل عيليى 

المجاهدٌن بلقمة عٌشهم، وشراء ذممهم بالمال السٌاسً القذر الذي ستقدمه الدول التً تدعً زورا وبهتانا دعم 

ثورة الشام، فهل سٌرضى من باع نفسه رخٌصة هلل أن ٌكون جندٌا فً هذا الجٌا ٌخيدم اليميصياليح اليؽيربيٌية 

وٌكون أداة بٌدها تضحً به عند أول خطر ٌهدد مصالحها؟!!! هذا ما ال ٌرضاه مين رضيً بياهلل تيعياليى ربيا 

 قابدا. وباإلسالم دٌنا وبمحمد 

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر

 أحمد عبد الوهاب

  رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة سورٌا
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نائب فً والٌة تكساس تطلب من موظفٌها: اطلبوا 

 من المسلمٌن التعهد بالوالء ألمرٌكا:

قالت عضو الكونجرس المنتخبة حدًٌثا فيً والٌية   

تكساس األميرٌيكيٌية، ميوليً واٌيت، أنيهيا طيليبيت مين 

موظفٌها أن ٌطلبوا من الناخبٌن المسلمٌن أن "ٌيعيلينيوا 

بصراحة والءهم ألمرٌكا"، وكتبت على صفحتها على 

الفٌسبوك6 "الٌيوم هيو ٌيوم اليميسيليميٌين فيً أوسيتين". 

وأضافت6 "لقد تركت العلم اإلسيرابيٌيليً عيليى ميكيتيب 

االستقبال فً مكتبً مع تعلٌمات للموظفٌن بؤن ٌطليبيوا 

من ممثلً الجالٌة اإلسالمٌة نبذ الجمياعيات اإلرهيابيٌية 

اإلسالمٌة"، وقاليت أًٌضيا6 "وسينيرى كيم مين اليوقيت 

سٌمكثون فً مكتبً". وفً رد فعل على كيالم واٌيت، 

أرسل مدٌر الشإون الحكومٌية، كيٌير روبيرت ميكياو، 

رسياليية إلييى اليمييتييحييدث اليرسييمييً فييً تييكييسيياس، جييو 

شتراوس، ٌسؤل إذا قامت واٌيت بيانيتيهياك أٌية قيواعيد 

مجلس النواب األخالقٌة مين خيالل "إٌيجياد ميثيل هيذه 

السٌاسة الداخلٌة التً تقوم بشيكيل انيتيقيابيً بياليتيميٌيٌيز 

  القسري ضد بعض األقلٌات الدٌنٌة".

وقال شتراوس فً تصرٌيح لشيبيكية إٌيه بيً سيً   

نٌوز6 "مبنى الكونجرس فً تكساس ٌخص كل الينياس 

فً هذه الدولة، وٌجب عيليى الينيواب ميعياميلية جيميٌيع 

بيكيرامية  -الزوار تماًما كما نيتيوقيع نيحين أن ُنيعياميل 

واحترام"، وقال6 "أي شًء آخر ٌنيعيكيس سيليًبيا عيليى 

كامل المإسسة وٌصرؾ عن العمل اليميهيم جيًدا اليذي 

أمامنا". وفً تعلٌق على الفٌسبوك، كتبيت واٌيت، "أنيا 

ال أعتذر عن تيعيليٌيقياتيً... إذا كينيت تيحيب أميرٌيكيا، 

فاستجب لقوانٌنها وقم بإدانة اإلرهاب اإلسيالميً، فيإذا 

فعلت ذلك فإنً أقبل بك كزمٌيل أميرٌيكيً، وإال فيال". 

وقالت أًٌضا6 "ألٌس مين اليميدهيا أنيك عينيدميا تيإٌيد 

أمرٌكا وحلفاءنا وتقؾ ضد اإلرهياب فيإنيك تيجيد ذاك 

المقدار من الردود الؽاضبة والبشعة؟ أنا لن أجبين أبيًدا 

أمام مناهضً أمٌركا والمتطرفٌن". وكتبت فً تعيليٌيق 

آخر6 "سؤمنع المشاركٌين اليذٌين ٌيكيتيبيون اإلهيانيات". 

والٌوم كتبت مشاركة أخرى فً وقت سيابيق، أصيرت 

الناببة على أن معظم "المسلمٌن القادمٌن إلى أميرٌيكيا" 

لٌس فً نٌتهم "أن ٌصبحوا أميرٌيكيٌيٌين". فيقيد كيتيبيت6 

"تذكروا، أنه فً القرآن الكرٌم، ال بؤس أن تيكيذب مين 

أجل تقدم اإلسالم"، وكتيبيت أًٌضيا6 "ٌيجيب أال تسيميح 

تكساس أبًدا لجماعات متطرفة من الناس أن ٌؤتيوا إليى 

هنا حتى ٌتمكنوا من نشر ثقافتهم الخاصة بداًل مين أن 

 نٌوز[ ABCتصبحوا أمرٌكٌٌن". ]المصدر6 

مع مرور كل ٌوم ٌتض  مدى كيراهيٌية اليميشيرع   

األمييرٌييكييً تييجيياه اإلسييالم. وعييلييى الييرغييم ميين هييذه 

التصرٌحات البذٌئة، فإن المسلمٌن ما زاليوا ٌضيعيون 

ثقتهم فً النظام األمرٌكً وٌأمليون أن ٌيقيوم أوبياميا 

بييتييغييٌييٌيير السييٌيياسيية األمييرٌييكييٌيية الييخييارجييٌيية. مييتييى 

 سٌستٌقظون! .

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

 

أمرٌكا تتخلى عن باكستان مرة أخرى لصال  عالقات 

 أوثق مع الهند: 

وافيق اليربييٌيس بياراك أوبيامييا وربييٌيس الييوزراء   

نارٌنيدرا ميودي عيليى رإٌية اسيتيراتيٌيجيٌية مشيتيركية 

للمناطق اليتيً تيميتيد بيٌين سيواحيل اليميحيٌيط اليهيادي 

اآلسٌوٌة والمحٌط الهندي وذلك فً األسبوع الماضيً. 

وقد جاء فً نص اليرإٌية االسيتيراتيٌيجيٌية اليميشيتيركية 

للوالٌات المتحدة والهند لمنطقة سواحل المحٌط الهادي 

اآلسٌوٌة ومنطقة اليميحيٌيط اليهينيدي6 "ليدعيم اليتيكياميل 

االقتصادي اإلقلٌمً، فإننا سوؾ نعزز روابيط اليبينيٌية 

التحتٌة المتسارعة والتنمٌة االقتصادٌة على نحو ٌربيط 

جنوب وجنوب شرق ووسيط آسيٌيا، وذليك مين خيالل 

تعزٌز نقل الطاقة وتشيجيٌيع اليتيجيارة اليحيرة وروابيط 

أكبر بيٌين الينياس". وقياليت اليوثيٌيقية أًٌضيا أن اليهينيد 

والوالٌات المتحدة هً العوامل المهمة للنمو اإلقيليٌيميً 

والعالمً. فقد جاء فٌها6 "من أفرٌقٌا إليى شيرق آسيٌيا، 

سوؾ نزٌد من شيراكيتينيا ليدعيم اليتينيميٌية اليميسيتيدامية 

والشاملة، وزٌادة الروابط اإلقلٌمٌة من خالل اليتيعياون 

مع أي شركاء مهتمٌن لمعالجية اليفيقير ودعيم اليرخياء 

على نيطياق واسيع"، وأضيافيت6 "إنينيا سينيعيميل ضيد 
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اإلرهاب والقرصنة، وانتشار أسيليحية اليدميار الشياميل 

من وإلى المنطقة". وتمت اإلشيارة إليى بياكسيتيان فيً 

بٌان مشترك منفصل، وهً المرة الوحٌدة اليتيً تيذكير 

فٌها علًنا، فً سٌاق اإلرهاب، وكانت الصيٌياؼية أكيثير 

دقة من الصٌياؼية اليتيً اتيفيق اليربيٌيسيان عيليٌيهيا فيً 

واشنطن فً أٌلول1سبتمبر من العام المياضيً. وأكيدت 

من جدٌد اليتيزام بياكسيتيان بيتيقيدٌيم ميرتيكيبيً ميجيزرة 

مييومييبيياي لييلييمييحيياسييبيية. أمييا بييخييصييوص اإلجييراءات 

األمرٌكٌة ضد داوود إبراهيٌيم، جيمياعية اليدعيوة، فيقيد 

أشادت بها عدة جماعات من بيٌينيهيا جيمياعية حيقيانيً. 

 ]المصدر6 صحٌفة الفجر الباكستانٌة[

لقد راهن كبار القادة العسكرٌيٌين اليبياكسيتيانيٌيٌين   

بالكثٌر من اليوقيت واليجيهيد واليميال واليدمياء خيدمية 

ألمرٌكا، ولكنها مرة أخرى تخلت عنيهيم. هيذه اليميرة 

أكد أوباما مرة أخرى أن الهند وليٌيس بياكسيتيان هيً 

العمٌل الرئٌسً للوالٌات المتحدة فً المنطقة. وليهيذا 

فإن السؤال الذي ٌطرح نفسه على كبار قادة الجٌيش، 

لماذا اشتركوا بكل قوة فً حرب أمرٌكا على اإلرهياب 

فً الوقت الذي تخلت فٌه واشنطن بكيل وضيوح عين 

 إسالم أباد لصال  عالقات أوثق مع نٌودلهً؟

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

 

في الوقت الذي يفز فيه مسلمو اإليغور، فإن الصيه ال 

  تزى إال خطز الجهاد:

 

، كان محمد ٌدرس فً جامعة فيً 6116فً عام   

شٌنجٌانػ التً تقع فيً اليركين الشيمياليً اليؽيربيً مين 

الصٌن والتً تعد موطًنا لجماعيتيه اإلٌيؽيور ومصيدًرا 

لموجة من أعمال العنؾ الدامٌة فً العامٌن الماضٌٌن. 

وقال إنه مع بعض زميالبيه اإلٌيؽيورٌيٌين قيرروا دعيم 

تركٌا فً كؤس العالم لكرة القدم. فميعيظيم اإلٌيؽيورٌيٌين 

مسلمون، ٌتحدثون اللؽة التركٌية وٌيعيتيبيرون أنيفيسيهيم 

جزًءا من األصول التركٌة. ووفًقا لمحمد، فيقيد ؼضيب 

الطالب الصٌنٌون من عيرقيٌية اليهيان وهيم اليؽياليبيٌية، 

وثارت بٌنهم مشكلة، فقامت إدارة الجامعة بطيرد سيتية 

من أصدقابه. وهكذا بيدأت صيحيوة ميحيميد السيٌياسيٌية 

والتً أدت به إلى السجن فً شٌنيجيٌيانيػ، وفيً نيهياٌية 

المطاؾ إلى تركٌا، وذلك بعد رحلة محفوفة بالمخاطير 

لمدة شهرٌن، ومعظمها بدون جواز سيفير، مين خيالل 

آسٌا الوسطى وجنوب شرق آسٌا. ومحمد هو من بيٌين 

المبات، وربما اآلالؾ، من اإلٌؽورٌٌن الذٌن فروا مين 

الصٌن فً السنوات األخٌرة، وؼالًبا ما ٌتجيهيون نيحيو 

تركٌا عبر تاٌالند ومالٌزٌا، بحسب ما قاله المهاجيرون 

اإلٌؽورٌون والناشطون والمسإولون الحكيوميٌيون فيً 

الييبييالد الييواقييعيية عييلييى طييول هييذا الييطييرٌييق. وفييرار 

اإلٌؽورٌٌن ٌجعل الصٌن تتحسب من نيفيس اليميخياوؾ 

التيً أصيابيت اليدول اليؽيربيٌية ألنيهيا ميحياولية ليمينيع 

مواطنٌها المسلمٌن من التطيرؾ أو أن ٌيتيم تيدرٌيبيهيم 

للقتال فً اليخيارج. وخيوًفيا مين تيبينيً االنيفيصياليٌيٌين 

اإلٌؽور أٌدٌولوجٌة وخطط اليجيهيادٌيٌين، فيإن الصيٌين 

ترٌد إؼالق ما تسمٌه وسابل اإلعالم اليرسيميٌية "سيكية 

حدٌيد تيحيت األرض"، اليتيً تيقيول بيكيٌين عينيهيا أن 

اإلٌؽورٌٌن ٌستخدمونها لالنضمام للدولة اإلسالمٌة فً 

سورٌا والعراق أو للهروب بعد ارتكاب الجيرابيم. وقيد 

مارست بكٌن خالل العام الماضيً ضيؽيوًطيا ميتيزاٌيدة 

على حكومات أجنبٌة للمساعدة فً تعيقيب اليميتيشيددٌين 

اإلٌؽورٌٌن، ووفًقا لمطلعٌن على تلك المحادثيات، فيإن 

إٌيؽيوري صيٌينيً  311الصٌن تقول بؤن هناك حوالً 

ٌقاتلون مع اليدولية اإلسيالميٌية فيً سيورٌيا واليعيراق. 

 ]المصدر6 صحٌفة وول سترٌت[

 

من الغرب إلى الشرق، تعامل الدول اليميسيليميٌين  

بصورة سٌئة جًدا، وعندما ٌقرر بعضهم التحرك ضيد 

هذا الظليم بياسيتيخيدام اليعينيف، فيإن اليدول اليغيربيٌية 

والصٌن ال ٌيهيتيميون بيالينيظير إليى أصيل اليميشيكيلية. 

وسرعان ما ٌتهمون اإلسالم! إن وجهية الينيظير هيذه 

مقصودة وعن سابق إصرار. وتركٌز الغرب والشيرق 

ٌنصب على الحد من الصحوة اإلسالمٌة التً تيجيتياح 

  العالم.
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 بٌان صحفً

والٌة سورٌا: رغم اعتقال أعضاء من حزب التحرٌرفلن نتخلى عن  

  إقامة الخالفة 

إن حملة االعتقاالت التً قامت بها أجيهيزة اليميخيابيرات اليقيميعيٌية ضيد  

والٌة سورٌا، فً أثناء وبعد توزٌع )نداء من حيزب اليتيحيرٌير إليى األمية  -أعضاء من حزب التحرٌر

م قد طالت إليى اآلن سيبيعية مينيهيم 51516111اإلسالمٌة وبخاصة أهل القوة فٌها(.صباح ٌوم الجمعة 

 وهم6

عاماً ٌحمل إجازة دكتوراه فً الشيرٌيعية وميحياضير فيً ميعيهيد اليفيتيح  65ولٌد خالد السعٌد  -0 

 اإلسالمً بدمشق.

 عاماً مهندس زراعً فً دمشق. 61طارق سالم كمنجً  -6 

 عاماً صٌدلً فً دمشق. 62محمد رٌاض السوٌري  -3 

 عاماً طالب فً كلٌة الحقوق جامعة دمشق. 61أحمد سالم أٌوب  -2 

 عاماً مدرس لؽة عربٌة بحلب. 30عبد هللا محمود الشٌخ  -1 

 عاماً عامل بحلب. 65بالل أطنوج  -2 

 عاماً عامل بحلب. 65أسامة حسن موسى  -3 

إن هإالء األعضاء اآلن فً أقبٌة السجون ٌتعرضون ألشد أنواع التعذٌب على ٌد جالّدي النظيام  

السوري ، لٌفتنوهم عن دٌنهم وٌجبروهم على التخلً عن مشروعهم فً توحٌد األمة اإلسالميٌية تيحيت 

راٌة واحدة ، فً دولة واحدة، ترعى شإونهم وتدافع عنهم ضد أعدابهم وتحافظ على كرامتهم وعزتهيم 

 فً دولة الخالفة.

ولكن كل هذا التعذٌب والتنكٌل الذي ٌطال أعضاء الحزب فً سجون الظالميٌين لين ٌيزٌيدهيم إال  

 صالبة وقوة. فهم كالجبال الراسٌات ال تهزهم العواصؾ. 

والٌة سورٌا قد عاهدوا هللا ورسوله ومن ثم األمة اإلسالمٌة على أن  -إن أعضاء حزب التحرٌر 

والتً تلوح باألفق القيرٌيب،  ٌبقوا سابرٌن فً طرٌق إقامة الخالفة الراشدة، التً بشر بها رسول هللا 

 ولن ٌثنٌهم عن ذلك اعتقاالت األنظمة البولٌسٌة الظالمة وال مالحقتها لهم.

وهم لن ٌسكتوا ولن ٌتراجعوا بإذن هللا عن قول الحق وُنصح األمية، وكشيؾ اليميإاميرات اليتيً  

 ُتحاك ضدها من قبل أعدابها. وهللا ؼالب على أمره.

ْنَقلُِبونَ ﴿ ٌَ ْعلَُم الهِذٌَن َظلَُموا أَيه ُمْنَقلٍَب  ٌَ  .﴾َوَس

 هـ                                                                  حزب التحرٌر 1426شعبان  28

 م                                                                          والٌة سورٌا  2/10/2005
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 نبذة عن كتاب: 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 محتوٌات الكتاب:

 أسباب قٌام حزب التحرٌر 

 ؼاٌة حزب التحرٌر 

 العضوٌة فً حزب التحرٌر 

 عمل حزب التحرٌر 

 مكان عمل حزب التحرٌر 

 التبنً فً حزب التحرٌر 

 طرٌقة حزب التحرٌر 

 فكرة حزب التحرٌر

 

 حزب التحرٌر -0

هو حزب سٌاسً مبدإه اإلسالم. فالسٌاسة عمله، واإلسالم مبدإه، وهو ٌعمل بٌن األمة وميعيهيا ليتيتيخيذ 

 اإلسالم قضٌة لها، ولٌقودها إلعادة الخالفة والحكم بما أنزل هللا إلى الوجود.

وحزب التحرٌر هو تكتل سٌاسً، ولٌس تكتالً روحٌاً، وال تكتالً علمٌاً، وال تعلٌمٌاً، وال تكتيالً خيٌيرٌياً، 

 والفكرة اإلسالمٌة هً الروح لجسمه، وهً نواته وسّر حٌاته.

 أسباب قٌام حزب التحرٌر - 6

يأُْميُروَن ﴿إن قٌام حزب التحرٌر كان استجابة لقوله تعالى6  ٌَ يِر َو ٌْ يْدُعيوَن إِلَيى اْليَخي ٌَ يٌة  ينيُكيْم أُمه َوْلَتُكين مِّ

ئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر ۚ َوأُولَٰ ٌَ  ]آل عمران[. ﴾بِاْلَمْعُروِف َو

بؽٌة إنهاض األمة اإلسالمٌة من االنحدار الشدٌد، الذي وصلت إلٌه وتحرٌرها من أفكار الكفر وأنظمتيه 

 وأحكامه، ومن سٌطرة الدول الكافرة ونفوذها. 

 وبؽٌة العمل إلعادة دولة الخالفة اإلسالمٌة إلى الوجود، حتى ٌعود الحكم بما أنزل هللا.

 وجوب قٌام أحزاب سٌاسٌة شرعاً:

ةٌ ﴿أما كون قٌام الحزب كان استجابة لقوله تعالى6  نُكْم أُمه فألن هللا سبحانه قد أمر اليميسيليميٌين   ﴾َوْلَتُكن مِّ

 فً هذه اآلٌة أن تكون منهم جماعة متكتلة، تقوم بؤمرٌن أثنٌن6 

 األول6 الدعوة إلى الخٌر، أي الدعوة إلى اإلسالم.

 والثان6ً األمر بالمعروؾ، والنهً عن المنكر.

وهذا األمر بإقامة جماعة متكتلة هو لمجرد الطلب، لكن وجدت قرٌنة تدل على أنه طلب جازم فياليعيميل 

من الدعوة إلى اإلسالم، واألمير بياليميعيروؾ والينيهيً عين  -الذي حددته اآلٌة لتقوم به هذه الجماعة المتكتلة 

هو فرض على المسلمٌن أن ٌقوموا به، كما هو ثابت فً كثٌر من اآلٌات واألحادٌث الدالة على ذلك،  -المنكر 

 حزب التحرٌر 
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ُ أَْن «  6قال 
ٌُوِشَكنه هللاه ده لَـَتـأُْمـُرنه بـِاْلَمْعُروِف َولَـَتـْنـَهُونه َعِن اْلُمْنَكِر أو لَ ٌَ يْبيَوالهِذي َنْفِسـً بـِ يُكيْم ٌَ ٌْ َعيَث َعيلَي

ْسـَتِجٌُب لَُكمْ  ٌَ ُه َفالَ  رواه أحمد[، فٌكون ذلك قرٌنة على أن الطلب هو طلب جازم، [  »ِعَقاباً من ِعْنده ُثمه لََتْدُعـنه

 واألمر فٌه للوجوب. 

وٌجب أن تكون هذه الجماعة المتكتلة حزباً سٌاسٌاً، وهذا آٍت من ناحٌة أن اآلٌة طلبت من المسلمٌن أن 

ٌقٌموا منهم جماعة، ومن ناحٌة تحدٌد عمل هذه الجماعة بؤنه الدعوة إلى اإلسالم، واألمر بالمعروؾ والينيهيً 

 عن المنكر.

وعمل األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر شامل ألمر الحّكام بالمعروؾ، ونهٌهم عن المنكير، بيل هيو 

أهم أعمال األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وهو محاسبة الحكام، وتقدٌم النصح لهم، وهذا عمل سيٌياسيً، 

 بل هو من أهم األعمال السٌاسٌة، وهو من أبرز أعمال األحزاب السٌاسٌة.

 وبذلك تكون اآلٌة دالة على وجوب قٌام أحزاب سٌاسٌة.

ؼٌر أن اآلٌة حصرت أن تكون التكتالت أحزاباً إسالمٌة، ألن المهمة اليتيً حيددتيهيا اآلٌية واليتيً هيً 

ال ٌيقيوم بيهيا إال تيكيتيالت  -وفق أحكام اإلسالم  -الدعوة إلى اإلسالم، واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر 

 وأحزاب إسالمٌة.

والحزب اإلسالمً هو الذي ٌقوم على العقيٌيدة اإلسيالميٌية، وٌيتيبينيى األفيكيار واألحيكيام واليميعياليجيات 

 اإلسالمٌة، وتكون طرٌقة سٌره هً طرٌقة الرسول 

ولهذا ال ٌجوز أن ٌكون التكتل بٌن المسلمٌن على ؼٌر أساس اإلسالم فكرة وطيرٌيقية. ألن هللا أميرهيم 

بذلك، وألن اإلسالم هو وحده المبدأ الصالح فً هذا الوجود، فهو مبدأ عالمً ٌتفق مع اليفيطيرة، وٌيقيوم عيليى 

معالجة اإلنسان من حٌث هو إنسان، فٌعالج طاقاته الحٌوٌة من ؼرابز وحاجات عضوٌية، وٌينيظيميهيا وٌينيظيم 

إشباعها تنظٌماً صحٌحاً، دون كبت أو إطالق، ودون أن تطؽى ؼرٌزة على ؼرٌزة، وهو ميبيدأ شياميل ٌينيظيم 

 شإون الحٌاة جمٌعها.

وقد ألزم هللا سبحانه المسلمٌن أن ٌتقٌدوا بؤحكام اإلسالم جمٌعها، سواء أكانت تنظم عالقاتهم بيخياليقيهيم، 

كؤحكام العقابد والعبادات، أو بؤنفسهم كؤحكام األخالق والمطعومات والملبوسات أو بؽٌرهم كؤحكام المعامالت 

 وؼٌرها من التشرٌعات.

وأوجب علٌهم أن ٌطبقوا اإلسالم تطبٌقاً شامالً فً جمٌع شإون الحٌاة، وأن ٌيحيكيميوا بيه، وأن ٌيكيون 

َنُهْم بِيَميا ﴿قال تعالى  6دستورهم وسابر قوانٌنهم أحكاماً شرعٌة مؤخوذة من كتاب هللا وسنة رسوله  ٌْ َفاْحُكْم َب

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ  بِْع أَْهَواَءُهْم َعمه ُ َواَل َتته
ُ َواَل ﴿[، وقال6 24]المابدة6  ﴾أَْنَزلَ هللاه

َنُهْم بِيَميا أَْنيَزلَ هللاه ٌْ َوأَِن اْحُكْم َب

كَ  ٌْ ُ إِلَ ْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما أَْنَزلَ هللاه ٌَ بِْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن  [ واعتبر عدم اليحيكيم بياإلسيالم 25]المابدة6  ﴾َتته

ُ َفأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ ﴿إنكاراً له كفراً، قال تعالى6  ْحُكْم بَِما أَْنَزلَ هللاه ٌَ  ]المابدة[. ﴾َوَمْن لَْم 

وؼٌر اإلسالم من المبادئ األخرى كالرأسمالٌة والشٌوعٌة ومنها االشتراكٌة هً مبادئ فاسدة، تتناقـض 

مع فطرة اإلنسان، وهً من وضع البشر، وقد بان فسادها، وظهر عوارها وهً تتناقض مع اإلسالم وأحكامه، 

 فؤخذها حرام وحملها والدعوة إلٌها حرام، والتكتل على أساسها حرام.

لهذا ٌجب أن ٌكون تكتل المسلمٌن على أساس اإلسالم وحده فكرة وطرٌقة، وٌحرم علٌهيم أن ٌيتيكيتيليوا 

على أساس رأسمالً أو شٌوعً أو اشتراكً، أو قومً أو وطنً أو أو ماسونً، أو أمثالها. لذلك فيإنيه ٌيحيرم 

علٌهم إقامة أحزاب شٌوعٌة أو اشتراكٌة أو رأسمالٌة أو قومٌة أو وطنٌة أو ماسونٌة، وٌحرم علٌهم االنتيسياب 
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عالم ٌسٌطر علٌه الؽرب. ترّوج الدٌمقراطٌية واليرأسيمياليٌية ليليكيفير واليطياؼيوت. لين ٌيكيون اليؽيرب 

موضوعٌا فً التعامل معنا، سواء أكان جٌدا أم سٌبا، خطؤ أم صوابا، فإن الؽرب سٌتبّنى حتما رإٌيتيه 

 العلمانٌة الضٌقة.

، هيً فيقيط الحٌاة الوحٌدة التً ٌجب أن نحٌاها فً أمن وأمان وحسيب نيهيج سيٌيدنيا ميحيميد  

باالستجابة ألمر هللا عز وجل ورسوله الكرٌم بإقامة دولة اإلسالم الخالفة الراشدة على منهاج الينيبيوة. 

قُلْ هِذِه َسبٌلًِ أَْدُعيوا إِليى هللاِ َعيليى َبِصيٌيَرٍة أََنيا َوَميْن ﴿لقد أمر هللا سبحانه وتعالى نبٌه الكرٌم قابال 

  [.014]ٌوسؾ6  ﴾اَتَبَعنًِ َوُسْبحاَن هللا َوَما أََنا ِمَن الُمشِرِكٌنْ 

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر

  محمد حمزة

يْقيَبيلَ ﴿إلٌها، أو التروٌج لها فهً أحزاب كفر وتدعو إلى الكفر، وهللا ٌقول6  ٌُ َر اإْلِْساَلِم ِدًٌنا َفيلَيْن  ٌْ ْبَتِغ َغ ٌَ َوَمْن 

يرِ ﴿]آل عمران[، واآلٌة  التً معنا تقول6  ﴾ِمْنُه َوُهَو فًِ اْْلَِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ  ٌْ يْدُعيوَن إِلَيى اْليَخي أي إليى  ﴾ٌَ

ِه أَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ «ٌقول  6اإلسالم، والرسول  ٌْ َس َعلَ ٌْ  متفق علٌه[.[ »َمْن َعِملَ َعَمالً لَ

وقد حّرم اإلسالم إقامة أحزاب طابفٌة وأحزاب تدعو إلى العصبٌة، وحرم التكتل على أساسها واليدعيوة 

 ِ ًِّ قال6 َقاَل َرُسوُل هللاَّ َميْن قُيتِيلَ «   6إلٌها... وجعل القتال بناء علٌها إثمـاً كبـٌراً. عن جندب بن عبد هللا اْلَبَجلِ

ـةٌ  ٌه ـًة َفقِْتلٌَة َجاِهلِ ٌه ْنُصُر َعَصبـِ ٌَ ـًة أَْو  ٌه ْدُعو َعَصبـِ ٌَ ـٍة  ٌه ـ ٍة ِعمِّ ٌَ  أخرجه مسلم[.[ »َتْحَت َرا

32صفحة:                تتمات

  القناص األمرٌكً ٌكشف الجانب الخفً فً أخالقٌات الغرب 

إن فشلكم أٌها الحوثٌون ال ٌبرر لكم اعتقال شبابنا، وقد توقعنا ذليك اليفيشيل كيونيكيم ال تيتيبينيون رإٌية  

واضحة ومشروعا نهضوٌا من عقٌدة اإلسالم ومعالجاته، بل لم تؤتوا بؤي جدٌيد سيوى خيطيابيات وشيعيارات 

تسقط عند أول فعل من أفعالكم، فاتقوا هللا واقبلوا النصٌحة من إخوة لكم فً حزب التحرٌر وال تؤخْذكم اليعيزة 

 باإلثم وال تحٌل بٌننا وبٌنكم نخوة االمتناع وإمالءات المتآمرٌن.

إننا ندعوكم ألن تكونوا كما أسمٌتم أنفسكم )أنصاراً هلل( ولحملة دعوة هللا، وأن ال تقفوا حجر عثرة أمام  

دعوة الخالفة على منهاج النبوة، وأن تلتزموا شرع هللا لتسعدوا برضاه عز وجل عنكم فيً اليدنيٌيا واآلخيرة، 

وإال فلسنا نثبت لكم اسماً تسّمٌتم به ونحن نرى خالَفُه فً أرض الواقع، فكونوا أنصار هللا بحق وأثيبيتيوا ذليك 

 وفً ذلك فلٌتنافس المتنافسون.

َ لََقِويٌّ َعِزٌزٌ ﴿ ْنُصُرهُ إِنه هللاه ٌَ ُ َمْن  ْنُصَرنه هللاه ٌَ  ﴾َولَ

 

26صفحة:                تتمات

 عدن حرة: ملٌشٌا الحوثٌٌن تعتقل خمسة من شباب حزب التحرٌر فً مدٌنة إب 
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