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 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 بين يدي ىذه الوقائع

وعلػػ  هلػػو وصػػحبو ومػػػن  ،والصػػبلة والسػػبلـ علػػ  رسػػوؿ اه ،اضتمػػد ه
 وااله وبعد،

لقػػػد أصػػػدر حػػػزب التحريػػػر ىػػػذا النػػػداء م الثػػػامن والعشػػػرين مػػػن رجػػػ  
م مثػػػل ىػػػذا  ،ىػػػػ، سناسػػػبة الػػػذكر  الرابعػػػة والثمػػػانني بعػػػد إلغػػػاء اطتػػػػبلفةٕٙٗٔ

ىػػػػػػػ اظتوافػػػػػػآ للثالػػػػػػث مػػػػػػن هذار ٕٖٗٔمن والعشػػػػػػرين مػػػػػػن رجػػػػػػ  التػػػػػػاريا: الثػػػػػػا
 ـ.ٕٜٗٔ

مسػػلولو اضتػػزب اػػذا النػػداء بعػػد صػػبلة اصتمعػػة م رتيػػع بػػبلد  وقػػد صػػدع
مػػن أقصػػ  الشػػرؽ حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا  ،اظتسػػلمني الػػم يعمػػل فيهػػا اضتػػزب

عل  أطراؼ احمليط اعتادئ إذل أقص  الغػرب حيػث اظتغػرب علػ  شػواطط احملػيط 
وهسػػيا الوسػػط  حيػػث  ،باعتنػػد وبػػنغبلدش وباكسػػتاف واألفغػػاف طلسػػ ، مػػروراا األ

 حيػػػث كسػػػتاف، س هسػػػيا الصػػػغر يخسػػػتاف وطاجازسػػػتاف وكاز يأوزبكسػػػتاف وقرغ
يػػرة العػػرب، فالسػػوداف ومصػػر و ػػاؿ فػػالعراؽ والكويػػز وجز  تركيػػا، وبػػبلد الشػػاـ

 فريقيا.أ
عبلمػػػػ  وكػػػػذله وجػػػػو أمػػػػل اضتػػػػزب ىػػػػذا النػػػػداء مػػػػن إذاعػػػػة اظتكتػػػػ  اإل
الثػػامن  للحػػزب، وكػػل ىػػذا قػػد م م اليػػـو نالسػػو وبعػػد صػػبلة رتعػػة ذلػػه اليػػـو

 ىػ.ٕٙٗٔوالعشرين من رج  ىذا العاـ 
وألف فػػػػػرؽ أوقػػػػػات صػػػػػبلة اصتمعػػػػػة م بػػػػػبلد اظتسػػػػػلمني الػػػػػم يعمػػػػػل فيهػػػػػا 
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سػػػاعات، عليػػػو فقػػػد ؿتػػػو ذتػػػاشل  شػػػرقاا إذل اظتغػػػرب غربػػػاا، إندونيسػػػيا اضتػػػزب، مػػػن
ىػػػػذه السػػػػػاعات، فهػػػػ  بػػػػػدأت م  م اظتسػػػػاجد طػػػػػواؿ تسلسػػػػلز قػػػػراءة النػػػػػداء

صػػػػػباحاا بتوقيػػػػػز )مكػػػػػة اظتكرمػػػػػة(  ٖٓ.ٛجاكرتػػػػػا السػػػػػاعة مسػػػػػزد األزىػػػػػر م 
صػػػػػػػباحاا بتوقيػػػػػػػز  ٖٓ.٘) واظتدينػػػػػػػة اظتنػػػػػػػورة حاالػػػػػػػرة الدولػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمية األوذل

 ٖٓ.ٙٔالسػػػاعة  وزِّعػػػز بتوقيػػػز اظتدينػػػة اظتنػػػورة الربػػػاط جدا، وم مسػػػغػػػرينت (
وقػػد كػػاف  قيػػز غػػرينت ( وذلػػه بعػػد انتهػػاء صػػبلة اصتمعػػة.بتو  ٖٓ.ٖٔ) مسػػاءا 

 كانػز  عتذا أثر بالغ م حتريه مشاعر اظتسلمني، وخباصػة شػباب اضتػزب، حيػث
األخبػػػػار تتناقػػػػل إلػػػػيها حػػػػوؿ أحػػػػداث النػػػػداء اظتتحػػػػرؾ مػػػػن بلػػػػد إذل هخػػػػر، مػػػػن 

 اظتشرؽ حىت اظتغرب.
ه لئلعػبلـ يوزعػو  فألقد ط ل  من الشػباب أف يقػرأوا النػداء م اظتسػاجد و 

وعنػػػد أىػػػل القػػػوة وعنػػػد رجػػػاؿ  وللنػػػاس، س أف كتمعػػػوا ردود األفعػػػاؿ عنػػػد األمػػػة
 ولقد كانز النتائج الم رتعوىا ذات ثبلث شع : اضتكا والسلطة،
وتشػد علػ   ،فه  م غالبيتهػا حتتنػن اطتػػبلفة ،األوذل عند األمة النتيزة

وقػد أقبلػز  بشػغ،، وترتقػ  إقامػة اطتػػبلفة ،أيدي شباب اضتزب م عملها عتػا
وأعػػػداد أخػػػر  اضتػػػزب علػػػ  أثػػػر النػػػداء،  أعػػػداد منهػػػا علػػػ  االلتحػػػاؽ بصػػػالوؼ

وأعػػػػداد أخػػػػر  استحسػػػػنز مػػػػا جػػػػاء م النػػػػداء لكنهػػػػا  .اكتالػػػػز بت ييػػػػد اضتػػػػزب
 اعتربت حتقيآ اطتػبلفة أمراا صعباا.

رفنػز مػػا جػاء م النػػداء  ومنقػادة عتػػا، وىنػاؾ قلػة متػػ ثرة بالثقافػة الغربيػػة
 لغة العصر! خارج واعتربتو

 ،فػػ كثرىا يستحسػػن مػػا جػػاء م النػػداء ،النتيزػػة الثانيػػة عنػػد أىػػل القػػوة
ولكػػػػنها يالكػػػػروف تالكػػػػلاا ماديػػػػاا فػػػػلوف اظتعػػػػدات العسػػػػكرية م بػػػػبلد اظتسػػػػلمني 
أالػػػع، كثػػػلاا مػػػن اظتعػػػدات العسػػػكرية اظتتطػػػورة م بػػػبلد الغػػػرب، ؽتػػػا كتعػػػل أيػػػة 
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ؿ الكػػرب  الػػػم سػػتعترب إقامػػة اطتػػػػبلفة العػػل الػػدو بػتاولػػة ػتكومػػاا عليهػػا بالالشػػػل 
إلفشػػػاعتا سػػػا م  سػػػتطيعتتػػػورع عػػن عمػػػل كػػػل مػػا تلػػػن إهنػػا فوبالتػػػارل ، امقػػتبلا عتػػػ

 ذله األعماؿ العسكرية.
وقد مزجز بني  ،وعدت خلاا  فلات من أىل القوة ال ب س اا وىناؾ

 القوة اظتادية والقوة العقدية من منطلآ                  

          مع قلتها بالنسبة للاللة وؿتن نراىا ،
 مر.أكرب حزماا بإذف اه، وقد يتبع ىذا أمر وأي أأكثر وزناا و السابقة، 

لنػػػػداء مػػػػن ا وقػػػػ، موقػػػػ، العػػػػداوة مػػػػن أىػػػػل القػػػػوة أف أحػػػػداا  ودلم يصػػػػلنا
 .باطتػبلفة

زة الثالثة عنػد أىػل اضتكػا والسػلطة، فكثػل مػن ىػ الء فقػد صػوابو، النتي
ىػػ الء سبلحقػػة  وكػػاف يعكػػس مػػا نتليػػو عليػػو أسػػياده الكالػػار اظتسػػتعمروف، فطالػػآ

الشػػباب عنػػد قػػراءة النػػداء م اظتسػػزد وكػػذله عنػػد التوزيػػع، بػػل إهنػػا اسػػتعملوا 
يالرقػوا بػني رجػػل فػ دموا بعنػها ودلم  ،اظتمارسػات الوحشػية أثنػاء اعتقػاؿ الشػػباب

مػن فقػد اضتيػاء فاصػطدـ مػع  وامرأة كما حدث م تركيا وهسيا الوسػط ، ومػنها
الناس الذين دافعوا عن الشباب م اظتسػزد واعتقلػوا أعػداداا مػن النػاس اظت يػدين 

 م اظتسزد واعتقلوا بعض الصحاليني.
لػػا وحػػىت الػػببلد الػػم ال يعتػػرب اضتػػزب فيهػػا ػتًػػوراا قانونػػاا ضتصػػولو علػػ  )ع

فقد تدخل رجاؿ األمن العتقػاؿ قػارئ النػداء م اظتسػزد  ،مثل السوداف وخرب(
 س استدعوا الناطآ والذي قرأ النداء ومساعده للتحقيآ.أثناء القراءة، 

 كػػػاف عتػػػالقػػد كانػػػز خبلصػػػة ىػػذه النتػػػائج أف  غالبيػػػة األمػػػة وأىػػل القػػػوة  
م النػػداء ىػػ  الػػم  رأيػػاا موقػػ، إكتػػا  ؽتػػا جػػاء م النػػداء، وأف أدسل ىػػذه الغالبيػػة 

وأعبلىػػػػا رأيػػػػاا الػػػػم أبػػػػدت  مػػػػا فيػػػػو صػػػػحيق غػػػػل أف تطبيقػػػػو صػػػػع . تقػػػػوؿ: إف
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ولػيس إال قلػةا قليلػةا  اضتزب لتناليذ ما جػاء م النػداء. االستعداد التاـ للسع  مع
 ى  الم ترفض ما م النداء وتراه خياالا.

الكالػػػار  أمػػػا غالبيػػػة أىػػػل اضتكػػػا والسػػػلطة فهػػػا يعكسػػػوف رأي أسػػػيادىا
اظتسػػتعمرين الػػذين ترتعػػد فرائصػػها مػػن لالػػي اطتػػػبلفة ناىيػػه عػػن فعلهػػا، وىػػ الء 
اضتكػػػاـ يشػػػنوف حربػػػاا شػػػعواء علػػػ  اطتػػػػبلفة والعػػػاملني عليهػػػا إرالػػػاءا ألسػػػيادىا 

وىػػا لػػن مقابػػل أف يبقػػوا مرتبعػػني علػػ  الكرسػػ  تربػػع الػػذليل السػػقيا السػػاقط.  
 منقل  ينقلبوف. وا اه شيلاا، وسيعلا الذين ظلموا أير ين

إف م الصػػػالحات التاليػػػة ؼتتصػػػراا ظتػػػا نقلػػػو شػػػباب اضتػػػزب مػػػن  علػػػ  كػػػل
وقػائع النػػداء وردود الالعػل حولػػو، وىػ  تعطػػ  صػورةا عػػن ننػارة غالبيػػة األمػػة م 
نًرىػػػػا للةػػػػػبلفة، وعػػػػن بسػػػػارة رجػػػػاؿ اضتكػػػػا والسػػػػلطة م ارتعاشػػػػها مػػػػن ذكػػػػر 

 ار اظتستعمرين.فرائص أسيادىا الكالاطتػبلفة وىا يعكسوف ارتعاد 
عبلمات خل تبشر خبل، فبياض األمة وسواد أىل اضتكػا  ه ى وكل ىذ

فيها دليل صحة وعافية ب ف اطتػػبلفة قادمػة حتيطهػا األمػة وحتميهػا بقلواػا، وبػ ف 
 الطبقة اضتاكمة ساقطة تدوسها األمة ب قدامها.

ل وقػػد والػػعنا م بدايػػة الكتػػاب نػػص النػػداء ومقدمتػػو، س أتبعنػػاه بتسلسػػ
 وقائع النداء م ببلد اظتسلمني.

وأخلاا وليس هخراا إننا لننرع إذل اه سبحانو أف يتبع ىػذا النػداء مػا فيػو 
فتلتقػػ  بركػات األرض وخػػلات السػػماء، ودتتلػػط األرض  اظتػػ منني شػػالاء، لصػدور

 عدالا بعد أف مللز جوراا، ويوملٍذ يالرح اظت منوف بنصر اه.
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 )مقدمة النداء(

 الرزتن الرحيابسا اه 

 نػداٌء من حػزب التحػرير
 إلى األّمػة اإلسػالمية وبخػاصة أىػُل القػوة فيها

اضتمد ه والصبلة والسبلـ عل  رسوؿ اه وعل  هلو وصػحبو ومػن وااله   
 وبعد

بػػػػاألمس كانػػػػز ذكػػػػر  اإلسػػػػراء واظتعػػػػراج، وقػػػػد خطػػػػ  اطتطبػػػػاء حػػػػوؿ  
د اظتسػػػر ، وخباصػػػة وإنػػػو حتػػػز الػػػذكر ، وتكلػػػا اظتتكلمػػػوف بلوعػػػة واشػػػتياؽ لبلػػػ

احػػتبلؿ يهػػود، يعيثػػوف فيػػو الالسػػاد واإلفسػػاد.  ولكػػن اطتطبػػاء واظتتكلمػػني غاللػػوا 
عػػن أمػػر مهػػا عًػػيا، وىػػو األمػػر الػػذي كػػاف وجػػوده ػتافًػػاا علػػ  بلػػد اظتسػػر  

إنػو اطتػػبلفة  ذى  بذىابو بلد اظتسػر  واظتعػراج.واظتعراج، فلما ذى  ذله األمر 
عتػػا ا ف أربػػع وذتػػانوف سػػنةا غائبػػةا عػػن اظتسػػلمني.  وؿتػػن م أيهػػا اظتسػػلموف الػػم 

 ذكر  غيااا ىذه نناديكا اذا النداء أيها اظتسلموف:

ىذا النداء يصدع بػو مسػلولو حػزب التحريػر بعػد صػبلة اصتمعػة مػن ىػذا  
اليـو م رتيع ببلد اظتسلمني الػم يعمػل فيهػا حػزب التحريػر، مػن أقصػ  الشػرؽ 

ليزيػػا علػػ  أطػػراؼ احملػػيط اعتػػادي إذل أقصػػ  الغػػرب حيػػث حيػػث إندونيسػػيا وما
بػػبلد اظتغػػرب علػػ  شػػواطط احملػػيط األطلسػػ ، مػػروراا باعتنػػد وبػػنغبلدش وباكسػػتاف 
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س إذل العراؽ وببلد الشػاـ  -تركيا  -واألفغاف إذل هسيا الوسط  وهسيا الصغر  
 وجزيرة العرب، وإذل السوداف فمصر و اؿ إفريقيا.

 أيها اظتسلموف 

إف مسػػلورل اضتػػػزب يتوجهػػػوف إلػػيكا ا ف اػػػذا النػػػداء مػػن حواالػػػر تلػػػه  
:  الببلد اإلسبلمية بعد صبلة رتعة ىذا اليـو
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 نص النداء()

ٌمنٌحـزبٌالتحـريرٌنـداءٌ 

 إلى األّمػة اإلسػالمية
 وبخػاّصػة أىػُل القػّوة فيها
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 بسا اه الرزتن الرحيا
 نػداٌء من حػزب التحػرير

 المية وبخػاصة أىػُل القػوة فيهاإلى األّمػة اإلسػ

 أيها اظتسلموف 

م مثػػػل ىػػػذا اليػػػـو الثػػػامن والعشػػػرين مػػػن رجػػػ  سػػػنة ألػػػ، وثبلذتائػػػة واثنتػػػني  
وأربعني للهزرة اظتوافآ للثالث من هذار سنة أل، وتسعمائة وأربػع وعشػرين للمػيبلد، 

لعػػرب والػػرتؾ دتكػػػن الكالػػار اظتسػػتعمروف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ، بالتعػػاوف مػػع خونػػة ا
من القناء عل  دولػة اطتػػبلفة، وأعلػن غتػـر العصػر مصػطال  كمػاؿ إلغػاء اطتػػبلفة م 
، وكػػػاف ذلػػػه ذتنػػػاا أمرتػػػو  اسػػػتانبوؿ وػتاصػػػرة اطتليالػػػة وإخراجػػػو م سػػػحر ذلػػػه اليػػػـو
بريطػانيػػػػػا بتقدنتػػػػو، ومػػػػن س تنصػػػػيبو مقابػػػػل ذلػػػػه رئيسػػػػاا سػػػػقيماا للزمهوريػػػػة الرتكيػػػػة 

 العلمانية.
، حيث حدث ىذا الزلزاؿ الالًيع م ببلد اظتسلمني بالقنػاء علػ  ىكذا كافو 

 .اطتػبلفة مبعث عزىا ومرالاة راا
وف، حػل  نالػوذ الكالػار اظتسػتعمرين م بػبلد اظتسػلمني، ػمػلػبعد ذله، أيها اظتس 

ا عػدة ِمػزمؽ حػىت وصػلز إذل ؿتػو ستػس وستسػني ِمزقػةا، نمص ػبوا ػوىػفززأوا الببلد، ومزق
عمػػيبلا عتػػا حاكمػاا ي مرونػػو فيػ دتر وينهونػػو فينتهػػ ، ورشتػوا سياسػػةا عتػػا علػ  كػػل منهػا 

مصػػليةا أف يبػػذلوا الوسػػع بكػػل وسػػيلة مهمػػا بلغػػز مػػن السػػوء ليمنعػػوا عػػودة اطتػػػبلفة 
من جديد، وجعلوا اضتكاـ العمبلء خطاا متقدماا لتناليذ ىذه السياسػة اطتبيثػة اضتاقػدة 

 عل  اإلسبلـ واظتسلمني.
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ذل الزلػػػػػػػػػزاؿ الالًيػػػػػػػػػع زلػػػػػػػػػزاالا هخػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػ عطوا اليهػػػػػػػػػود دولػػػػػػػػػةا م س أالػػػػػػػػػافوا إ 
 ومعراجػػػػػػػػو، وزودوىػػػػػػػػا ب سػػػػػػػػباب البقػػػػػػػػاء. األرض اظتباركػػػػػػػػة، مسػػػػػػػػر  رسػػػػػػػػوؿ اه 

وأوؿ تلػػػػػه األسػػػػػباب زتايػػػػػة أمنهػػػػػا بواسػػػػػطة اضتكػػػػػاـ العمػػػػػبلء احمليطػػػػػني اػػػػػا، لػػػػػيس 
ىػػػػذا فحسػػػػ  بػػػػل كػػػػاف ىػػػػ الء اضتكػػػػاـ ينهزمػػػػوف أمػػػػاـ يهػػػػود م كػػػػل حػػػػرب تنشػػػػ  

ودلم يكتػػػػ،  اا فػػػػوؽ حزمهػػػػا وصػػػػورةا غػػػػل صػػػػور ا.طمػػػػْوا دولػػػػة يهػػػػود حزمػػػػحػػػػىت أمعْ 
ىػػػػ الء العمػػػػبلء اػػػػذا، بػػػػل بػػػػذلوا الوسػػػػع م أف لتػػػػاربوا اه ورسػػػػولو لينقلػػػػوا القنػػػػية 
مػػػػػن إزالػػػػػة كيػػػػػاف يهػػػػػود مػػػػػن فلسػػػػػطني مػػػػػن جػػػػػذوره إذل التالػػػػػاوض مػػػػػع كيػػػػػاف يهػػػػػود 

 !ٜٚٙٔلعلو ينسح  من ش ء ؽتا احتلو م 
لعاظتيػػة الثانيػػة تػمرمبػ عمػػْز أمريكػػا علػػ  عػػرش الغػػرب وصػػارت ومػػع هنايػػة اضتػػرب ا 

ت زاِحا أوروبا عل  مستعمرا ا معتربةا نالسها وريثػة الغػرب م منػاطآ نالػوذه أزػة أهنػا 
ودلم تسػتكن أوروبػا وخبػػاصة بريطانيػا  لغرب م اضترب العاظتية الثانيػة.ى  الم أنقذت ا

اناا لصػػػراع الػػػدوؿ الكػػػافرة اظتسػػػتعمرة، لؤلمػػػر بسػػػػهولة، وصػػػارت بػػػبلد اظتسػػػلمني ميػػػد
، وبػػػني االحتػػػاد السػػػوفيم صػػػػاحبو صػػػراع أكثػػػر سػػػةونةا بػػػني الغػػػرب، وخبػػػػاصة أمريكػػػا

لقػػد كػػاف اظتسػػلموف ىػػا وقػػود الصػػراع نتيزػػة خيانػػة ىػػ الء اضتكػػاـ العػػػمبلء،  السػػابآ.
د طػػوؿ وأمػا اظتكاسػػػ  واظتغػازل مػػن ثػروة وىيمنػػة فهػ  للػػدوؿ الغالبػة اظتتصػػارعة. س بعػ

عنػػاء بػػني الالػػريقني انتهػػ  األمػػر إذل وفػػاؽ بػػني أمريكػػا واالحتػػاد السػػوفييم، مػػن حيػػث 
س  شويشػات أوروبيػة بريطانيػة الطػابع.تقاسا اظتصاحل م السياسػة الدوليػة، صػاحبتو ت

 اهنار االحتاد السوفيم، ودلم تستطع أوروبا أف دتؤل مكانو م مزازتة أمريكا.
لسػػػوفيم، وعػػػدـ دتاسػػػه أوروبػػػا ووىنهػػػا أمػػػاـ أمريكػػػا، وبعػػػد اهنيػػػار االحتػػػاد ا 

صػػػػارت أمريكػػػػا أقػػػػرب إذل الػػػػتحكا اظتنالػػػػرد م السياسػػػػة الدوليػػػػة، وأخػػػػذ ا عنزهيػػػػة 
الطغياف وصارت تنرب ىنا وتنرب ىناؾ، ف ذكز حرب اطتليج األوذل بني العراؽ 
وإيػػػػراف، وباشػػػػػرت حػػػػرب اطتلػػػػػيج الثانيػػػػػة م إخػػػػراج العػػػػػراؽ مػػػػن الكويػػػػػز، وكانػػػػػز 

صػػػػرلتات بػػػػوش األب الصػػػػليبية تكشػػػػ، مػػػػا م قلػػػػواا مػػػػن حقػػػػد علػػػػ  اإلسػػػػبلـ ت
أيلػوؿ الػم دلم تنكشػ،   ٔٔواظتسلمني، وبقيز تصوؿ وجتػوؿ إذل أف كانػز أحػداث 
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 كل أسرارىا بعد.
بعػػد ذلػػه تطاولػػز أمريكػػا علػػ  العػػادل، كػػلِّ العػػادل وجعلتػػو قسػػمني: إمػػا أف  

ػػػا الوحشػػػية م يكػػػوف خاالػػػعاا عتػػػا أو م عمر الػػػاا لعػػػدواهنا و  حراػػػا، وىكػػػذا كانػػػز أعماعت 
ػػا الوحشػػية م العػػراؽ، حػػىت إهنػػا الػػربز عػػرض اضتػػائط  أفغانسػػتاف، ومػػن بعػػد  أعماعت 
بكػػػل الشػػػكليات القانونيػػػة لؤلمػػػا اظتتحػػػدة، وأسػػػقطز حػػػىت ا ػػػامبلت الدوليػػػة مػػػن 

ف غػػػل االعتبػػػار، فػمتػمنمػػػد رمْت علػػػ  أوروبػػػا بالقدنتػػػة واصتديػػػدة، وركبػػػز رأسػػػها م العػػػدوا
 عابلة ال بعدو وال صديآ.

 أيها اظتسلموف 
لقد ارتكبز أمريكا من األعماؿ الوحشية مػا تنػ   عنػو وحػوش الغػاب، ومػا  

نشر عن جرائمها م سزن القلعة م جاؾت   اؿ أفغانستاف عندما رتعز األسر  
فيػو وقتلػػتها باظتػدافع والػػدبابات والطػػائرات، ومػا حػػدث ولتػدث م سػػزن بػػاغراـ م 

فغانستاف، س ما تسرب من جػرائا م غوانتينػامو، كػل ىػذا وىػو قليػل بالنسػبة ظتػا دلم أ
يكش، عنو، باإلالافة إذل ما ىػو جػاٍر باسػتمرار م أفغانسػتاف، كػل ذلػه يبػني كػا 

 ى  أمريكا خزاف شرور، ومبعث فساد وإفساد.
س مػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػنعتو م العػػػػػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػرائا م أ  غريػػػػػػػػػػػػ ، فًيعػػػػػػػػػػػػٍة م  

الاللوجػػػػػػػة، وانتهاكهػػػػػػػا ضترمػػػػػػػات البيػػػػػػػوت وأعػػػػػػػراض اضترائػػػػػػػر وقتػػػػػػػل  وحشػػػػػػػيتها، وم
الشػػػػػيوخ والنسػػػػػاء واألطالػػػػػاؿ باصتملػػػػػة، ومػػػػػا ىػػػػػو جػػػػػاٍر م العػػػػػراؽ، كػػػػػل ذلػػػػػه يبػػػػػنيِّ 
أف أمريكػػػػا قػػػػد فقػػػػدت كػػػػل  صػػػػالات البشػػػػر، وأهنػػػػا قػػػػد بلغػػػػز مػػػػن السػػػػوء اضتيػػػػواشل  

 كل مبلغ.
صػػاعدت لقػػد تكػػاثرت اظتوسػػ  وتقػػاطرت اظتصػػائ  علػػ  بػػبلد اظتسػػلمني، وت 

بعد زواؿ اطتػبلفة، فربيطانيا رأس الكالر هنذاؾ كاف عتا الدور الرئيس م القناء علػ  
وكانػػز قػػد اسػػتولز اطتػػػبلفة، والػػدور الػػرئيس م زرع كيػػاف يهػػود م األرض اظتباركػػة.  

علػػػ  اعتنػػػد مػػػن حكػػػاـ اظتسػػػلمني، ومػػػن بعػػػد  أعطػػػز معًمهػػػا إذل اعتنػػػدوس، والقسػػػام 
، س جعلػػز جػػرح كشػػمل ينػػػزؼ م اصتسػػد اإلسػػبلم ، سػػلمنياألصػػغرم واألفقػػرم إذل اظت
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فقد سػل مز كشػمل إذل اضتكػا اعتندوسػ  علػ  الػرغا مػن غالبيػة سػكاهنا اظتسػلمني، 
س إف   ائا اعتندوسػية الػم فاقػز ا الؼ.وقد كانػز وال زالػز كشػمل تعػاشل مػن اصتػر 

ال حػػل عتػػا  كشػػمل بعػػد أف كانػػز قنػػية اظتسػػلمني وخباصػػة مسػػلمو باكسػػتاف، وأف
سو  حتريرىػا مػن سػيطرة اعتنػدوس، أصػبق اضتكػا العميػل م باكسػتاف يعلػن صػراحةا 
حرباا عل  اه ورسولو باظتوافقة عل  التسليا للهند سعًمها، إف دلم يكن بكلهػا، عػرب 

 تالاوض واٍه ذليل.
س إف دولة يهود كانز وال زالز دتارس أبشع اصترائا م فلسطني، وغتزرة بػل  
جنػػني شػػاىدة علػػ  ذلػػه، ودلم يسػػلا مػػن جرائمهػػا ال البشػػر وال الشػػزر وال  ملحمػػة

اضتزر، قتلز الشيوخ والنساء واألطالاؿ، ودمرت البيوت واقتلعز األشزار يدعمها 
الغػػػػرب الكػػػػافر بزعامػػػػة أمريكػػػػا اليػػػػـو ولتػػػػاربوف مػػػػن أجلهػػػػا كػػػػل قػػػػوة تنشػػػػ  م بػػػػبلد 

سػػػلمني م امػػػتبلؾ أسػػػباب القػػػوة اظتسػػػلمني، بػػػل ىػػػا ي نمػػػيػِّق وف اطتنػػػاؽ علػػػ  بػػػبلد اظت
وخباصػػة السػػبلح النػػووي مػػع أهنػػا يػػدركوف امػػتبلؾ يهػػود عتػػذا السػػبلح منػػذ سػػنني بػػل 
إهنا يدعموهنا م صنعو وم حتصينها من أي الػغط أو حػىت إزعػاج م الوقػز الػذي 

 يقالوف باظترصاد لببلد اظتسلمني حىت م استعماؿ الطاقة الذرية لؤلغراض السلمية.
، وأكثػػػػػرم القتػػػػػلم م مسػػػػػلم  س إف اال  حتػػػػػاد السػػػػػوفيم شػػػػػت ز مسػػػػػلم  القػػػػػـر

القوقػػاز، والمػػػي آم اطتنػػاؽ بػػػالنال  واالعتقػػاؿ ظتسػػػلم  تتارسػػتاف، وال زاؿ وريثػػػو االحتػػػاد 
الروسػػ  نتػػارس القتػػل الوحشػػ  م الشيشػػاف، ويػػدمر القػػر  واظتػػدف ويسػػتعمل سياسػػة 

 األرض احملروقة، وغروزشل ماثلة شاىدة تنطآ بذله.
س مػػػػػػػػػػػػا فعلتػػػػػػػػػػػػو فرنسػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػن دور سياسػػػػػػػػػػػػ  حاقػػػػػػػػػػػػد للحيلولػػػػػػػػػػػػة دوف أف  

يكػػػػػػػػػوف للمسػػػػػػػػػلمني كيػػػػػػػػػاف م البوسػػػػػػػػػنة علػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػرار الصػػػػػػػػػرب والكػػػػػػػػػروات بعػػػػػػػػػد 
جرائمهػػػػػػػػػػػا الوحشػػػػػػػػػػػية م تالكػػػػػػػػػػػه يوغسػػػػػػػػػػػبلفيا.  ىػػػػػػػػػػػذا باإلالػػػػػػػػػػػافة إذل تصػػػػػػػػػػػاعد 

 .اظتاال  القرف من األوؿ النص، خبلؿ اصتزائر
مني فػوؽ تقسػيمها، وجعلهػا والغرب الكافر يرسا سياسػةا لتقسػيا بػبلد اظتسػل 

مقط عةم األوصاؿ، مهشػمة اصتوانػ ، قطعػةا ىنػا وأخػر  ىنػاؾ، ومػا لتػدث م العػراؽ 
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مػػػن جتزئػػػة وفيدراليػػػة عرقيػػػة، ومػػػا يػػػتا م السػػػوداف مػػػن فصػػػل اصتنػػػوب ودتهيػػػد الطريػػػآ 
لتتبعها دارفور بل وشػرؽ السػوداف و الػو الشػرق  س مػا م مػن اقتطػاع تيمػور الشػرقية 

نيسػػيا ومػػا كتػػري م أتشػػيو مػػن دتهيػػد لبلنالصػػاؿ، ومػػا لتػػدث م اصتزائػػر م مػػن إندو 
اظتنطقػػة الشػػرقية )األمػػازيغ(، ومػػا حػػدث م باكسػػتاف مػػن فصػػل الشػػرقية عػػن الغربيػػة، 
وما متطط لو من إثارة النعرات العرقية بل واصتغرافية والعشائرية م البلد الواحد، حىت 

 عل  طريآ اظتزيد من التززئة والشرذمة. أصبحز ببلد اظتسلمني ا زأة سائرةا 
 أيها اظتسلموف 
إف حقػػد الغػػرب الصليػػػا علػػ  اإلسػػبلـ واظتسػػلمني قػػد بػػرز مػػن أفػػواىها ومػػا  

 كِّر كا ب حقادىا فإف الذكر  تنالع اظت منني:َم ختػال  صػدورىا أكرب، ون ذ
   إذل م هنايػػػات اضتػػػرب العاظتيػػػة األوذل عنػػػدما وصػػػل القائػػػد اإلؾتليػػػزي أظتػػػا 

القػػػدس واحتلهػػػا قػػػاؿ )ا ف انتهػػػز اضتػػػروب الصػػػليبية( فهػػػذا القائػػػد كػػػاف يعتػػػرب أف 
الدولة العثمانية ىػ  اسػتمرار للدولػة اإلسػبلمية فلمػا ىزمػز اعتػرب أف دولػة اظتسػلمني 
قػػػد انتهػػػز ولػػػن تعػػػود دولػػػة، وبالتػػػارل فػػػإف سػػػيطر ا علػػػ  بػػػبلد اظتسػػػلمني لػػػن يقػػػ، 

لعزيػ  احملػزف بػل اظتػزري أف فيصػل قائػد اصتػػي  بػزعمها م وجههػا أحػد، والغريػ  ا
العػػػػػر  الػػػػػذي دتػػػػػرد علػػػػػ  اصتػػػػػي  العثمػػػػػاشل، واننػػػػػا إذل اإلؾتليػػػػػز م حػػػػػرب الدولػػػػػة 

أظتػػا ولػػو شػػكلياا كػػوف فيصػػل يًهػػر  َِ  اإلسػػبلمية، كػػاف يقػػ، إذل جانبػػو، فلػػا يػػراع
لػػة إسػػبلمو، بػػل قاعتػػا علػػ  مسػػامعو واالػػحة الداللػػة: بػػ ف الدولػػة اإلسػػػبلمية ىػػ  الدو 

العثمانيػػة وقػػد اهنزمػػز فانتصػػر الغػػرب الكػػافر م اضتػػروب الصػػليبية، ولػػو كػػاف لػػد  
فيصل بقية من حياء الحتج عل  األقل، لكنو كاف قد فقد اضتياء بسله مع اإلؾتليػز 
الد دولتو منذ إطبلؽ والده حسني بن عل  رصاصتو بالتمرد عل  الدولة اإلسػبلمية 

 ب موالياا اإلؾتليز الد اظتسلمني.)الدولة العثمانية( ودخػوؿ اضتر 
    ووق، القائد الالرنس  غورو عل  قرب صبلح الدين قائبلا: )ىا قد عدنا يا

صػػػبلح الػػػدين(، مشػػػلاا إذل فػػػوزىا م اضتػػػرب الصػػػليبية مػػػن جديػػػد، اضتػػػرب العاظتيػػػة 
 األوذل.
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    وم اطتمسينات من القرف اظتاال  صرح مسلوؿ م وزارة اطتارجية الالرنسية
 ئبلا: إف العادل اإلسبلم  عمبلؽ مقيد فلنبذؿ كل جهدنا حىت ال ينهض.قا

    وم السػػتينات صػػرح )يػػوجني روسػػتو( رئػػيس قسػػا التةطػػيط هنػػذاؾ بػػوزارة
اطتارجية األمريكيػة وكػاف أينػاا مستشػاراا للػرئيس جونسػوف، قػائبلا: )إف ىػدؼ العػادل 

وإف قيػػاـ إسػػرائيل ىػػو جػػزء  الغػػر  م الشػػرؽ األوسػػط ىػػو تػػدمل اضتنػػارة اإلسػػبلمية
 من ىذا اظتةطط وإف ذله ليس إال استمراراا للحروب الصليبية(.

    الػػذي نشػػرتو ذكػػر الصػػحال  دافيػػد ىػػاوؿ م مقالػػو  ٜٜٓٔوم أوائػػل عػػاـ
 التػػاريا أف العػػدو مسػػار صػػحيالة واشػػنطن تػػانتز وصػػحيالة جابػػاف تػػانتز بعنػػواف حتػػوؿ م

 .وحنارتو ـاإلسبل ىو الشيوعية ا ف بعد اندحار
    صرح صليػػا هخػر )ميشػاؿ دوبريػو( رئػيس وزراء  ٜٜٓٔوم منتص، عاـ

فرنسػػ  سػػابآ م مقالػػو اظتنشػػور م صػػحيالة لوكوثيػػدياف دوبػػاري بػػ ف اإلسػػبلـ أصػػبق 
ا ف عػػدو أوروبػػا وعػػدو فرنسػػا األوؿ وأف اطتطػػر نتكػػن أف يػػ م مػػن اصتنػػوب أي مػػن 

 اظتنطقة اإلسبلمية.
    ديرشػػبيغل األظتانيػػة أثػػاا عػػن الصػػراع بػػني اضتنػػارة اإلسػػبلمية ونشػػػرت غتػػػلة

ػػػاا »تقػػػوؿ فيػػػو  ٜٜٔٔوبػػػني الغػػػرب م عػػػددىا الثػػػامن لعػػػاـ  )خػػػبلؿ اضتػػػرب «: مرترتم
جديػػدتني إذل الػػوع  اإلسػػبلم ( س « الػػربتني»العاظتيػػة األوذل وج هػػز القػػو  الغربيػػة 

الدولػػػة العثمانيػػة والقنػػػاء  األوذل كانػػػز ىزنتػػة« النػػربة»بي نػػز ا لػػة م البحػػػث أف 
، وأف ٜٙٔٔعلػػػ  اطتػػػػبلفة واسػػػتعمار واليا ػػػا العربيػػػة وفػػػآ اتالاقيػػػة سػػػايكس بيكػػػو 

ومسػػاند ا م إكتػػاد  ٜٚٔٔالثانيػػة كانػػز إعطػػاء بلالػػور وعػػداا لليهػػود م « النػػربة»
 دولة عتا م فلسطني.

    وىػػػػو  ٜٜٓٔوألقػػػػ  بػػػػوش األب خطابػػػػاا م جنػػػػوده م أوائػػػػل شػػػػهر هب
ها إذل الكويز يستحثها فيو باسا النصرانية للقػتاؿ، ويدعو رتيع الكنائس م يرسل
وكػػػاف خطابػػػو اظتػػػذكور بدايػػػة الغػػػزو الصليػػػػا اليػػػات اظتتحػػػدة للصػػػبلة مػػػن أجلهػػػا. الو 

 اصتديد لببلد اظتسلمني م اصتزيرة واطتليج.
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    قائبلا إنو يعد  ٕٔٓٓ/ٜ/ٙٔأيلوؿ م  ٔٔصرح بوش االبن بعد أحداث
 ب صليبية م أفغانستاف.ضتر 

    س إهنا أصبحوا لتاربوف اإلسػبلـ بكػل الوسػائل م التعلػيا واإلعػبلـ ونشػر
اظتالاىيا اظتنللة، فقد صػع دوا تبشػلىا بالدنتقراطيػة وزي نوىػا بػبعض الرتػوش ليسػوِّقوىا 
ية بني اظتسلمني، فبدؿ وص، حقيقتها ب هنا حتلل وحتـر بدؿ اه سبحانو قالوا إهنا هل

انتةػػاب اضتػػاكا، كػػل ذلػػه ليوجػػدوا تروينػػاا للمسػػلمني أف يقبلػػوا بػػ ف ي خػػذ اضتكػػا 
 الشرع ، اضتبلؿ واضتراـ من البشر باسا الدنتقراطية وليس من رب البشر.

    س إف  أحقادىا عل  اظتسلمني تًهر                     عنػد
ا، أزة مكافحة )اإلرىاب( قػد أعطػتها )حػآ( كل شاردة وواردة، فها ى  قوانينه

االعتقػػػاؿ )الوقػػػائ ( لكػػػل مسػػػلا، أي أف اظتسػػػلا أصػػػبق عنػػػدىا متهمػػػاا حػػػىت تثبػػػز 
... وِديسػْز الت حقػوؽ اإلنسػاف، و)حريػة( الػرأيبراءتو، فًهر كذب تشدقها سقو 

 أية حقوؽ ما داـ األمر متعلقاا باظتسلمني.
   نِّسػػوا القػػرهف الكػػرصل( م سػػزوف أمريكػػا وأخػػلاا وصػػلز جػػرأ ا إذل أف )ي د

 ونصػػ، اظتليػػار، إال أهنػػا دلم وسػػزوف يهػػود، ورغػػا أعػػداد اظتسػػلمني الػػم تالػػوؽ اظتليػػار 
 ألهنػػػا االعتػػػذار كلمػػػات حػػػىت أدسل تقػػػدِّما يهػػػود، فلػػػا دولػػػة وال أمريكػػػا ال اػػػا تعبػػػ 

سػا أنػزؿ موجػودة، وأف خليالػة اظتسػلمني الػذي لتكػا  غػل اظتسػلمني خبلفة أف يدركوف
اه غػل موجػود، وألهنػا مطملنػوف أف اضتكػاـ م بػبلد اظتسػلمني  اه وكتاىد م سبيل

 عمبلء عتا، لتاربوف اإلسبلـ ويهينوف القرهف كما يالعل الكالار اظتستعمروف.
 أيها اظتسلموف 
لقػػػد تػػػداعز علػػػيكا األمػػػا بعػػػد زواؿ اطتػػػػبلفة وأصػػػبحنا هنبػػػاا لكػػػل طػػػامع،  

اا لكل متصارع، وأصبق اظتسلا غريباا م بلده، ي بلحآ وي عتقػل وأصبحز ببلدنا ميدان
بػػل وي ستشػػهد حتػػز التعػػذي  ألنػػو يقػػوؿ ربنػػا اه. وصػػارت الػػدعوة للةػػػبلفة جرنتػػة  

 كرب  ت بلحآ م ببلد اظتسلمني، وم غل ببلد اظتسلمني.
وألف حػػػػزب التحريػػػػر يعمػػػػل عتػػػػا ويػػػػدعو عتػػػػا، فقػػػػد الحقػػػػو اضتكػػػػاـ م بػػػػبلد  
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كػػوهنا اطتػػط  اظتتقػػدـ للغػػرب الكػػافر م بػػبلد اظتسػػلمني، الحقػػوه باالعتقػػاؿ   اظتسػػلمني
رجػػوهنا بعػػد إكمػػاؿ أحكػػامها،  واألحكػػاـ الطويلػػة بػػل إهنػػا، م بعػػض الػػببلد، ال مت 
فنػػػػبلا عػػػػن التعػػػػذي  الػػػػذي يتعرالػػػػوف لػػػػو م سػػػػزوهنا والػػػػذي يالنػػػػ  أحيانػػػػاا إذل 

ث م الثمانينػات م ليبيػا االستشهاد كمػا حػدث م السػبعينات م سػوريا وكمػا حػد
والعػراؽ، وكمػػا ىػػو جػػاٍر م أوزبكسػػتاف حاليػػاا، كػػل ذلػػه وىػػ الء الًلمػػة يػػدركوف أف 
حػػػزب التحريػػػر ال يقػػػـو ب عمػػػاؿ ماديػػػة م مرحلػػػة الػػػدعوة بػػػل بالنصػػػرة وكلمػػػة اضتػػػآ، 

 بالصراع الالكري والكالاح السياس  وقوؿ اضتآ دوف أف متش  م اه لومة الئا.
الغرب فإف دعوة اضتزب للةػػبلفة جعلتػو موالػعم درس وأػث م  وأما م ببلد 

دوائػػر الغػػرب لدرجػػة أف تلػػه الػػدوؿ خالالػػز قوانينهػػا م منعهػػا للحػػزب علػػ  الػػرغا 
مػػن أنػػو حػػزب سياسػػ  ال يقػػـو ب عمػػاؿ ماديػػة: فمػػن دوؿ الغػػرب مػػن اعتػػربت دعػػوة 

روسيا، ومنهػا اضتزب للةػبلفة إرىاباا ف دخلز اضتزب م قوائا اإلرىاب كما صنعز 
مػػن اعتربتػػو لتػػػرض علػػ  إزالػػة كيػػػاف يهػػود اظتغتصػػ  لاللسػػػطني فحًرتػػو كمػػا فعلػػػز 
أظتانيػػا، ومنهػػا مػػا تػػدرس إمكػػاف منعػػو بنػػاءا علػػ  دعػػو  اظتنًمػػات اليهوديػػة كمػػا م 
ىولندا، ومنها ما أالافز لدعو  اظتنًمات اليهودية، التحريض علػ  إخػراج جيػوش 

فتارؾ، ومنهػػا مػػا تعقػػػد اظتػػ دترات واظتػػ امرات لرسػػػا االحػػتبلؿ مػػن العػػراؽ كمػػػا م الػػدا
اطتطػػط الػػد اضتػػزب والػػد اطتػػػبلفة كمػػا فعلػػز أمريكػػا م مػػ دتر أنقػػرة، وتقػػارير معهػػد 

وتقريػػػر  ٖٕٓٓنيكسػػػوف وم سسػػػة ىليتػػػاج وغتموعػػػة األزمػػػات الدوليػػػة م منتصػػػ، 
ومنهػا مػػا  ا لػس الػوطل لبلسػػتةبارات األمريكيػة م واليػة فرجينيػػا أوائػل ىػذه العػػاـ،

تعتقػػل شػػباب اضتػػزب ألهنػػا يشػػاركوف م مسػػلة احتزاجيػػة علػػ  أوزبكسػػتاف بسػػب  
غتزرة أندكتاف م الوقز الذي ال تعتقل أعناء أيػة مسػلة حػىت للشػواذ كمػا صػنعز 

لػػيس ذلػػه فحسػػ  بػػل إف رئػػيس وزراء بريطانيػػا ىػػذه، وىػػو يتحػػدث م  ...بريطانيػػا
حػػػػػػػػػػوؿ تالزػػػػػػػػػػلات لنػػػػػػػػػػدف م  ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٙٔاظتػػػػػػػػػػ دتر العػػػػػػػػػػاـ ضتػػػػػػػػػػزب العمػػػػػػػػػػاؿ م 

، تصػػبق اطتػػػبلفة  مركػػزم تنبلِهػػو ولػػيس التالزػػلات فهػػو يقػػوؿ )إننػػا ؾتابػػو ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٚ
حركػػةا تسػػع  إذل إزالػػة دولػػة إسػػرائيل، وإذل إخػػراج الغػػرب مػػن العػػادل اإلسػػبلم ، وإذل 
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ػػػا الشػػػػريعة م العػػػادل اإلسػػػبلم  عػػػن طريػػػآ إقامػػػػة  كِّ إقامػػػة دولػػػة إسػػػبلمية واحػػػدة حت 
فة لكل األمة اإلسبلمية(، فهو م خنا أحداث التالزلات ال يالارقػو ىػاجس اطتػبل

يعلػػن أنػػو سػػيحًر حػػزب  ٕ٘ٓٓ/ٛ/٘اطتػػػبلفة م بػػبلد اظتسػػلمني، س إنػػو أخػػلاا م 
وقػػػد  م تقػػػض منػػػزع بريطانيػػػا و)بللىػػػا(.التحريػػػر ولػػػيس مػػػن سػػػب  إال اطتػػػػبلفة الػػػ

 سارت أسرتاليا عل  خطا بريطانيا م حًر اضتزب.
 أيها اظتسلموف 
 يهػيمن ىػذا ىػو حالكا بعػد زواؿ اطتػبلفة، ذؿ وىػػواف وتػداٍع لؤلمػا علػيكا، 
ػػدت لػػو الطريػػآ علػػ  يػػد حكػػامكا  الػػذي اظتسػػتعمرة، الكػػافرة الػػدوؿ نالػػوذ علػػيكا م هِّ

 اظتنمص بني من الغرب عل  رقابكا.
م  وىػػػذا ىػػػو حػػػاؿ العػػػاملني إلعػػػادة اطتػػػػبلفة، يبلحقهػػػا الكالػػػار واظتنػػػافقوف 

الشرؽ والغرب، وحيػث وصػل جواسػيس الغػرب وعيونػو، وذلػه ألف الكالػار يعلمػوف 
ما ى  اطتػبلفة، وماذا تشكل عتا من خطر مػاحآ صػاعآ نتيزػة طغيػاهنا وفسػادىا 

 وإفسادىا.
ىػػػػػػػػػػػذا اضتػػػػػػػػػػػاؿ، أيهػػػػػػػػػػػا اظتسػػػػػػػػػػػػلموف ىػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػالكا بعػػػػػػػػػػػد زواؿ اطتػػػػػػػػػػػػػبلفة،  

 ؟فكي، كنتا وأنتا تستًلوف باطتػبلفة
خػػػػػاِم النبيػػػػػني وإمػػػػػاـِ  ،رجػػػػػز للنػػػػػاس، أتبػػػػػاع ػتمػػػػػد كنػػػػػتا خػػػػػل أمػػػػػة أخ 

 ا اىدين،
 أجدادكا اطتلالاء الراشدوف والقادة الالاحتوف، 
 أنتا أحالاد األتقياء األقوياء الذين جاىدوا م اه حآ جهاده، 
 أحالاد فاحت  األندلس وناشري اضتنارة اإلسبلمية فيها، 
اثػػػة امػػػرأة ظلمهػػػا رومػػػ  فقالػػػز أحالػػػػاد اظتعػػػػتصا الػػػذي قػػػػاد جيشػػػاا صتبػػػاا إلغ 

 وامعتصماه،
أحالاد الرشػيد الذي أجػاب مله الػرـو لنقض عهده مع اظتسلمني، والعػػدواف  

، اصتػػواب مػػا  علػػيها، أجابػػو ؼتاطبػػاا )مػػن ىػػاروف أمػػل اظتػػ منني إذل نكالػػور كلػػ  الػػرـو
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تػراه دوف مػا تسػمعو( وىكػذا كػػاف فقػد وصػل اصتػي  ثغػػور الػرـو قبػل وصػوؿ الرسػػالة 
 ذل ملكها،إ

أحالاد الذي كاف متاطػ  السػحاب، أمطػري حيػث شػلز فػإف مػاءؾ حيػث  
 وقع سيكوف م ببلد اظتسلمني،

 أحالاد الناصر صبلح الدين قاىر الصليبيني، 
 أحالاد قطز وبيربس قاىرمِي التتار، 
أحالػػاد ػتمػػد الالػػاتق األمػػل الشػػاب الػػذي دلم كتػػاوز الثالثػػة والعشػػرين، الػػذي  

لالػػاتق القسػػطنطينية )نعػػا األمػػل أملىػػا ونعػػا اصتػػي   سػػوؿ اه شػػرفو اه سػػدح ر 
جيشها(، حيث فتحها، رزتو اه وأنعا عليو، م السنة السػابعة واطتمسػني بعػد اظتلػة 

 الثامنة للهزرة اظتوافآ للسنة الثالثة واطتمسني بعد اظتلة الرابعة عشرة للميبلد،
ز بػػو فرنسػػا م القػػرف السػػادس أحالػػاد اطتليالػػة سػػليماف القػػانوشل الػػذي اسػػتغاث 

عشػػر اظتػػيبلدي عنػػدما أ سػػر ملكهػػا فلػػا جتػػد قػػوة عادلػػةا جتػػػلىا إال اطتػػػبلفة اإلسػػبلمية 
 فاستزارت خبليالتها سنة أل، وستس ملة وستس وعشرين للميبلد،

أحالػػػػاد اطتليالػػػػة سػػػػليا الثالػػػػث، الػػػػذي م عهػػػػده دفعػػػػز الواليػػػػات اظتتحػػػػدة  
م اصتزائػػػر مقػػػدارىا سػػػتة مايػػػة واثنػػػاف وأربعػػػوف ألػػػ،  األمريكيػػػة الػػػريبةا سػػػنويةا لواليػػػو

ألػػػ،( لػػػلة عثمانيػػػة  ٕٔألػػػ،( دوالر ذىبػػػاا باإلالػػػافة إذل اثػػػل عشػػػر ألػػػ، ) ٕٗٙ)
ذىبيػػة م مقابػػل إطػػبلؽ األسػػر  األمػػريكيني اظتوجػػودين م اصتزائػػر والسػػماح للسػػالن 

البحريػػػة  األمريكيػػػة أف دتػػػر ب مػػػاف م احملػػػيط األطلسػػػ  والبحػػػر اظتتوسػػػط دوف تعػػػرض
 العثمانية م والية اصتزائر للسالن األمريكية،

وألوؿ مػػػػػػرة جتػػػػػػرب أمريكػػػػػػا أف توقػػػػػػع معاىػػػػػػدةا بغػػػػػػل لغتهػػػػػػا بػػػػػػل بلغػػػػػػة دولػػػػػػة  
أخػػػػػػػر  )الدولػػػػػػػة العثمانيػػػػػػػة( م الواحػػػػػػػد والعشػػػػػػػرين مػػػػػػػن صػػػػػػػالر اطتػػػػػػػل سػػػػػػػنة ألػػػػػػػ، 

اظتوافػػػػػػآ للةػػػػػػامس مػػػػػن أيلػػػػػػوؿ سػػػػػػنة ألػػػػػػ، وسػػػػػػبع ملػػػػػػة  -وملتػػػػػني وعشػػػػػػر للهزػػػػػػرة 
 ميبلد،وستس وتسعني لل

أحالاد اطتليالة عبػد اضتميػد الػذي دلم تغػره اظتبليػني الذىبيػة الػم عرالػها اليهػود  
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اْلػػػػػو النػػػػػغوط الدوليػػػػػة الػػػػػم اسػػػػػتقطبوىا الػػػػػده للسػػػػػماح عتػػػػػا  طتزينػػػػػة الدولػػػػػة، ودلم ختِ 
باالستيطاف م فلسطني وقاؿ قولتو اظتشػهورة )إف عمػل اظتبنػع م بػدشل ألىػوف علػ  

دولػػة اطتػػػبلفة(، الػػذي كػػاف بعػػػيد النًػػػر حػػػيث  مػػن أف أر  فلسػػطني قػػد بػػرتت مػػن
فػػػػػإهنا  يومػػػػػاا  اطتػػػػػػبلفة دولػػػػػة مزقػػػػز ... وإذا سبلييػػػػػنها اليهػػػػػود يقػػػػوؿ )... فليحػػػػػتالي

يستطيعوف هنذاؾ أف ي خذوا فلسطني ببل ذتن( وىذا مػا حػدث حيػث أالػاع اضتكػاـ 
ة أمػاـ العمبلء فلسطني وسػلموىا لليهػود بػل وحػافًوا علػ  أمػنها وحراسػتها وباعتزنتػ

 يهود ف عطوا دولة يهود ىالةا أكرب من حزمها، ووزناا فوؽ وزهنا،
ىػػػذا اطتليالػػػة رغػػػا شػػػدة تػػػومر الكالػػػار عليػػػو وعلػػػ  الدولػػػة اإلسػػػبلمية، فقػػػد  

االطرت بريطانيا الم كانز عًم  هنذاؾ، أف تقػدـ اعتػذاراا رشتيػاا لسػالارتو م لنػدف 
ائياا لئلسػػبلـ م أواخػػر القػػرف التاسػػع ألف أحػد اظتػػواطنني اإلؾتليػػز نشػػر شػػيلاا اعت ػػرب عػػد

رهف الكػػػػرصل، كػػػػبلـ رب العػػػػاظتني، )ي ػػػػدن س( ا ف ػني أف القػػػػػـ(، م حػػػػٜٓٛٔعشػػػػر )
ب يػػدي الغػػرب الكػػافر ويهػػود فػػبل أي اعتػػذار بػػل ال أي شػػ ء مػػن االعتػػذار، ألْف ال 
خليالة للمسلمني يتةذ القػرهف دسػتوراا فيحػرؾ الدولػة بكػل مػا دتلػه م وجػو الكالػار 

 الذين يسيلوف ولو بقليل إذل القرهف الكرصل،
أحالػػػػػػػػاد الالػػػػػػػػاحتني الػػػػػػػػذين نشػػػػػػػػروا اضتنػػػػػػػػارة م األنػػػػػػػػدلس حيػػػػػػػػث شػػػػػػػػع ز  

حنػػػػار ا مػػػػن ىنػػػػاؾ إذل أوروبػػػػا، أحالػػػػاد الػػػػذين اخرتعػػػػوا السػاعػػػػػة ف ىػػػػػدوا واحػػػػدةا 
منهػػػػػا إذل شػػػػػارظتاف أعًػػػػػا ملػػػػػوؾ أوروبػػػػػا م ذلػػػػػه الوقػػػػػػز فًػنػػػػػػتها حاشػػػػػيتو، عليػػػػػة 

 ،!ىا مؤل  بالعالاريز واصتنالقـو عنده، ظنو 
أحالػػػاد الػػػذين اخرتعػػػوا اظتػػػدفع العمػػػبلؽ، فػػػدكوا بػػػو أسػػػوار القسػػػطنطينية، م  

الوقػػػػز الػػػػذي رفػػػػض فيػػػػو بابػػػػا رومػػػػا فكػػػػرة صػػػػنعو الػػػػم قػػػػدمها لػػػػو أحػػػػد اظتهندسػػػػني 
النمساويني ظناا مػن بابػا رومػا )اإلمرباطػور( أف اخػرتاع اظتػدفع ىرطقػة وعمػل فيػو جػن 

حنػارتكا وعقػليتكا، أيهػا اظتسػلموف، وتله كانػز حنػػارة ىذه كانز الاريز. وع
 !الغرب الكافر وعقليتو

أوللػػػه أجػػػدادكا أيهػػػػا اظتسػػػػلموف وتلػػػه فعػػػاعتا، وأنػػػتا أحالػػػادىا، فهلػػػا إذل  
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اضتػػآ الػػذي اتبعػػوا فػػاتبعوه، وإذل العػػز الػػذي صػػنعوا فاصػػنعوه، وىػػا ىػػو حػػزب التحريػػر 
لناؼ اضتيػاة اإلسػػبلمية بإقامػة دولػة اطتػػػبلفة بيػنكا فػوزروه، فإنػػو يعمػل ليػل هنػػار السػت

الراشػػػػػدة، يتقػػػػػدـ األمػػػػػة ويقودىػػػػػا عتػػػػػذا العمػػػػػل العًػػػػػيا، ويقػػػػػض منػػػػػاجع الكالػػػػػار 
اظتسػتعمرين بدعوتػػو للةػػػبلفة فكيػ، إذا أصػػبحز اطتػػػبلفة قائمػةا ماثلػػةا للعيػػاف تنسػػ  

 ؟الكالار وساوس الشيطاف
 أيها اظتسلموف 
اظتًهػػر واىنػػة اظتةػػرب، إف لػػديها أسػػلحة  إف الػػدوؿ الكػػافرة اظتسػػتعمرة الػػةمة  

لػػة كبػػلة ولكنهػػا ال دتلػػه الرجػػاؿ الكبػػار، والسػػبلح دوف رجػػاؿ الػػعي، األثػػر أمػػاـ ف
واظت زؽ اطتانآ واظتسػتنقع العميآ الذي سقطز فيػو  م منة تتسػلق دوف سبلح العدو.

نػػاء أمريكا م أفغانستاف والعراؽ رغا أسلحتها اظتتطورة ينطػآ بػذله، لدرجػة أف أع
م الكوؾتػػػػرس مػػػن اضتػػػػزب اصتمهػػػوري اضتػػػاكا أصػػػبحوا يطػػػالبوف بتنًػػػيا خػػػروج مػػػن 
العراؽ، حىت إف أصواتاا رشتيةا م وزارة الدفاع وقيادة اصتػي ، أصػبحز تبحػث جػدياا  
كيالية سح  فرؽ من قوا ا من العراؽ، لكثرة قتل  األمريكاف وجرحاىا، وكل ىذا 

صل عشر معشار األسلحة اظتدجزة عند قوات من مقاومة بإمكانيات متواالعة ال ت
االحػػتبلؿ، مػػا جعػػل أمريكػػا تبحػػث عػػن كػػل وسػػيلة دتكنهػػا مػػن اطتػػػروج بشػػ ء مػػن 
حالي ماء الوجو، وعادت تلتالز إذل أوروبا دتػد يػدىا إليهػا بعػػد أف ألقػز اػا جانبػاا 

 عندما اعتدت عل  العراؽ معتدةا بعنزهيتها واستكبارىا.
ضتكا، أيهػػا اظتسػػلموف، فروسػػيا شػػاخز أو كػػادت. إف الوالػػع الػػدورل م صػػا 

، ما داـ لتقآ عتا  يػْر  وأوروبا بني رأسني أحدقتا بريطانيا، خبيثة داىية، الش رل عندىا خم
امتصػػاص دمػػاء ا خػػرين، وا خػػر فرنسػػا، تتطلػػع للزعامػػة دوف وعػػ  وحكمػػة، وترنػػو 

 عماؿ أدواتػػػػػو.يػػػػػا دوف أف حتسػػػػػن اسػػػػػتإذل دور متصػػػػػاعد م مواجهػػػػػة أمريكػػػػػا وبريطان
والرأسػػاف ال يلتقيػػػاف، وعػػػدـ اللقػػػاء مػػػوىن كيػػدقتا، وبالتػػػارل مػػػوىن أوروبػػػا. وأمريكػػػا، 
له بقلة التدبل، وىذا  أعًا ىذه الدوؿ قوةا، تقتلها عنزهيتها، فت القدىا التالكل و م
ش ف الطواغيز الذين يًنوف أنالسها هعتةا، ىكذا كاف فرعوف فلحآ بنا اه موسػ  
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ماشياا، فعنزهيتو منعتو من التالكل لل  أف البحػر ال متػاض مشػياا إال متوض البحر 
بقوة اإللو الذي ينكره فرعوف، فاقتحا البحر فهله وأىله قومو، وىكػذا كػاف ىتلػر 
فًػػػن نالسػػػو مػػػن غػػػل جػػػنس البشػػػر فبػػػدأ ينػػػرب نتنػػػةا ويسػػػرةا، فمنعتػػػو عنزهيتػػػو مػػػن 

هلػػه مرات غػػل ػتسػػوبة، فالتالكػػل ليبصػػر جتمػػع الػػدوؿ عليػػو، فػػ قحا جيشػػو م مغػػا
س ىا ى  أمريكػا دتنعهػا عنزػهػػيتها مػن التالكػل فػتًن  وأذؿ قومو بعده سنني طواالا.

العػػادل مزرعػػةا عتػػا خترتقػػو م أي مكػػاف ك هنػػا م نزىػػة، وكػػاف فقػػداف التالكػػل أف منعهػػا 
 من إدراؾ أف األمة اإلسبلمية دتتله سبلحاا قوياا م األعػارل لػو مػدت أمريكػا عنقهػا
بكػػػل العمليػػػات الطبيػػػة لتصػػػل إليػػػو فػػػإف عنقهػػػا تتمػػػزؽ قبػػػل أف تصػػػل إليػػػو، فػمتػمالمػػػولؽ  
السبلح اظتادي وحده ال لتسا اضترب مػع اظتسػلمني حػىت وإف قمػل  سػبلحها اظتػادي، 
ألف لديها عقيدةا حيةا صػادقةا تػوفر عتػا طاقػةا قتاليػةا ال يػدركها الطغػاة وعلػ  رأسػها 

 تدرؾ مسارعة اظت من للزهاد واالستشهاد بل تعتربه الرباا إف أمريكا دلم  أمريكا.اليـو 
 فػػدخلز م زقػػاا خانقػػاا ومسػػتنقعاا عميقػػاا م أفغانسػػتاف  !مػػن اصتنػػوف وتسػػميو انتحػػاراا 

فهػػػػ  كنػػػاطق صػػػةرة ليكسػػػرىا في كسػػػر قبػػػػل أف  والعػػػراؽ لػػػن تنزػػػو منػػػو بػػػإذف اه.
 يكسرىا.
كوف عل  أيديكا، أيها ولذله فإف أمريكا بطغياهنا حتمل مقتلها معها وسي 

اظتسلموف، ى ، والدوؿ األخر  الطاغية الم تتزرأ عل  ببلد اظتسلمني، ف نتا 
     األحػآ بتػهشػيمػهػا، وأنػتػا أىلو، وإف  اطتػبلفة لقػادرة عل  كل ذله بإذف اه.

          
 . 

.ىػذا ىػو شػػ ف الػدوؿ الكػرب   مػا دولػة يهػود فهػ  أقػل شػػ ناا، أ   م عػادل اليػػـو
حيث إهنا ال تعي  إال متطاللةا عل  ا خرين، ولوال مساندة الغرب عتا، بػل واألىػا، 
لػػػوال خيانػػػة اضتكػػػاـ م بػػػبلد اظتسػػػلمني، العمػػػبلء للغػػػرب، النتهػػػ  أمرىػػػا منػػػذ زمػػػن، 

 وألصبحْز أثراا بعد عني، وىذا ما سيكوف بإذف اه.
 أيها اظتسلموف 
كمػػػػػا كانػػػػػز م عهػػػػػد الرسػػػػػالة حيػػػػػث الػػػػػرـو والالػػػػػرس قػػػػػد   إف األرض دارت 
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خالطها ىػـر وشػيةوخة، وغػرور بػالنالس وعنزهيػة، فلمػا لتسػبوا حسػاباا لقػوة.  لقػد  
كػػانوا ال يػػروف لئلسػػبلـ الػػذي دخػػل صػػدور العػػرب أي وزف، بػػل نًػػروا للعػػرب كمػػا  
م كػػػانوا م اصتاىليػػػة، واسػػػتهانوا برسػػػالة اإلسػػػبلـ لدرجػػػة أف كسػػػر  أرسػػػل لعاملػػػو 

، س ىػو !اليمن يقوؿ لو شتعز رجبلا م مكة ير  نالسو نبياا اذى  إليو وأحنػره رل
الرسػل إذل اظتلػوؾ، فػإف   بعد ذله بسػنني، وعنػد قيػاـ الدولػة، وإرسػاؿ رسػوؿ اه 

وكػػاف ذلػػه إيػػذاناا بتمزيػػآ  ،كسػػر  قػػد مػػز ؽ الرسػػالة الػػم أرسػػلها لػػو رسػػوؿ  اه 
 «.ّزؽ اهلل ملكوم» :مله كسر ، مصداقاا لقولو 

إف العنزػهػية تقتل صاحبها مهما بلغ من قوة، وىذا واقع أقو  دولة م عادل  
، فاستبشروا، أيها اظتسلموف، بًهػور الغلبػة علػيها، وعػػودة اطتػػبلفة علػ  منهػاج  اليـو
النبوة، فتعودوا كما كنتا خػل أمػة أخرجػز للنػاس، وتعػود دولػتكا، الدولػة األوذل م 

اإلسػبلـ بينكا وحتػمػػلو للعػادل بالػدعوة واصتهػاد، ناشػرةا اضتػآ والعػدؿ م  العادل، تطبآ
 ربوع العادل.

 أيها اظتسلموف 
 إف حزب التحرير يتوجو إليكا اذا النداء: 
مػػذكراا لكػػا بعػػزتكا وقػػوتكا يػػـو كنػػتا تسػػتًلوف بًػػل اطتػػػبلفة عنػػدما    - ٔ 

 بكػػا اظتًلومػػوف لػػيس عامػػػة كانػػز قائمػػةا، فكنػػتا بينػػة القب ػػاف م العػػػادل، يسػػتزل
النػػاس فحسػػ  بػػل خاصػػتها وملوكهػػا، متػػػافكا العػػػدو ولتػػرتمكا الصػػديآ، تالتحػػوف 

 الالتوح وتنشروف العدؿ م ربوع العادل.
وواالػػعاا إصػػبعكا علػػ  مػػواطن الػػذؿ واعتػػواف م أجسػػامكا يػػـو زالػػز   - ٕ 

تكا، هنػػػػ  اطتػػػػػبلفة الػػػػم كانػػػػز تًلكػػػػا، اسػػػػتحوذ الكػػػػافر اظتسػتعػػػػػمر علػػػػ  مقػػػػػدرا
خلاِتكا، وامتله ثػرواِتكا، ونص ػ  علػيكا عمػبلء لتالًػوف مصػاضتو ال مصػاضتكا، 
ويرعػػػوف شػػػلوف زبانيتػػػو ال شػلػػػػونكا، فػصػػػػرم مطمعػػػاا لكػػػل طػػػامع، وصػػػارت ببلدكػػػا 

 ميداناا لكل متصارع.
ومبينػػاا لكػػا أف الكالػػار اظتسػػتعمرين وعلػػ  رأسػػها أمريكػػا أالػػع، ؽتػػا   - ٖ 
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ؽتػػا تتصػػوروف، ومػػوزؽ أمريكػػا الػػم تقػػودىا، ودولػػة يهػػود ربيبػػتها، تًنػػوف وأوىػػن بيتػػاا 
شػػػػػهود علػػػػػ  ذلػػػػػه، تنطػػػػػآ اػػػػػذا ملحمػػػػػة الاللوجػػػػػة م العػػػػػراؽ، وملحمػػػػػة جنػػػػػني م 
فلسػػػػػطني، ىػػػػػذا واظتسػػػػػلموف لػػػػػيس عتػػػػػا دولػػػػػة تسػػػػػتنالرىا وتقاتػػػػػل اػػػػػا م سػػػػػبيل اه 

 ؟أعداءىا، فكي، لو انتًا أمرىا، وتوحد صالها، وقادىا خليالتها
م كػػػداا لكػػػا أنكػػػا قػػػادروف بػػػإذف اه علػػػ  ىزنتػػػة الكالػػػار اظتسػػػتعمرين و  - ٗ 

خػػػام  إنكػػػا أتبػػاع رسػػوؿ اه أخرجػػز للنػػاس. ويهػػود، فػػ نتا مػػػن أمػػة، خػػل أمػػػة 
، وال زاؿ اإلسػبلـ النبيني وإماـ اظترسلني، أجدادكا اطتلالاء الراشدوف والقػادة ا اىػدوف

بػػػػػني أظهػػػػػركا ػتالوظػػػػػاا أالػػػػػي اه  الػػػػػذي زتلػػػػػوه، ونصػػػػػرىا اه سػػػػػبحانو بػػػػػو، ال زاؿ
وقػػد وعػػد اه نصػػرم مػػن  صػػيبو بػػإذف اه تبػػديل وال حتريػػ،.وعنايتػػو، دلم يصػػبو ولػػن ي

نصػػره، ووعػػد ه اضتػػآ، وىػػو لػػيس فقػػط لؤلنبيػػاء بػػل كػػذله للمػػ منني، وىػػو لػػػيس م 
ا خػػػرة فحسػػ  بالشػػػهادة والرالػػواف واصتنػػة، بػػػل كػػذله م الػػدنيا بػػػ ف تكػػوف لكػػػا 

  اظتبػػػػني والالػػػتق والنصػػػػر عليػػػو والالػػػوز عػػػػدوكاالغلبػػػة علػػػ            
                      

 . 
س إف حػػزب التحريػػر بيػػنكا ومعكػػا وقػػد عاىػػد اه ورسػػولو واظتػػ منني   - ٘ 

اد الػػػػم ِزدل، مػػػع األمػػػة ومػػػن خبلعتػػػا، م زتػػػل لميسػػػتمرل م بػػػذؿ الوسػػػع، والعمػػػل اصتػػػ
الػػػدعوة وطلػػػ  النصػػػرة، السػػػتلناؼ اضتيػػػاة اإلسػػػبلمية بإقامػػػة اطتػػػػبلفة الراشػػػدة الثانيػػػة 

بعػد ىػذا اظتلػه اصتػربي بقولػو صػلوات  عل  منهاج النبوة الم بشر اػا رسػوؿ اه 
ف  اضتػزب يػر  أنػو قػد ، وكػ «... ثم تكوف خالفًة على منهػاج النوػوة»اه وسبلمو عليو: 

ػػا، وإنػػػو ظتطمػػلن بتحقيػػآ ىػػذه البشػػػر  علػػ  يديػػو فينػػػاؿ  ػػا، وأف الزمػػاف زماهن  هف أواهن 
 بذله عز الدنيا وا خرة، وذله الالنل العًيا.

وضتبو اطتلم لكا بػالتحرؾ معػو إلقامػة اطتػػبلفة فتشػاركوه ىػذا الالنػلم العًػيا،  
،  فإف حزب التحرير يدعوكا، عامةم الناس وأىلم  القوة، أف تلتحقوا بصالوفو منػذ اليػـو

وطريآ االلتحػاؽ بػو ليسػز صػعبةا وال عسػلةا، ل أف يالوتكا ذله اليـو اظتشهود. وقب
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فقػػط حتتػػاج قػػوةا مػػن البصػػر والبصػػلة، لتسػػتدلوا اػػا علػػ  اظتكاتػػ  اإلعبلميػػة للحػػزب 
م منػػاا ولشػػبابو وؽتثليػػو، وال ختشػػوا عيػػوف الػػدوؿ وأزالمهػػا، فهػػا أالػػع، مػػن أف يػػردوا 

يطلػػ  اطتػػل، وأوىػػن مػػن أف يعوقػػوا سػػاعياا إذل اضتػػآ جػػاداا م السػػل، فػػاألجر كبػػل، 
 والالوز عًيا، واظتشاركة م صنع اطتػبلفة تستحآ أف تطو  إليها اظتسافة.

فسػارعػوا أيهػا اظتسػلموف، سػارعػوا يا أىػل القػوة، التحػقػوا بالػدعػوة والنصػرة،  
اطتػبلفة مع اضتػزب، ال أف تشػهػدوىػا منو فحسػ ، واطتػل وسػارعػوا إذل إقػامػة 

واألجػر الذي تنػالػوف م التحاقكا بالصالوؼ اليـو ال يدنو منو اطتل واألجر م 
  التحاقكا بالصالوؼ بعد اليػـو حػىت وإف كاف م كلٍّ خػل         

                                                

                       
 . 

 أيها اظتسلموف 
 ىذا نداؤنا إليكا، تبصرةا وتذكرةا وتبشرةا: 
ز اطتػػػبلفة قائمػػةا، وبالػػذؿ الػػذي بػػالعز الػػذي كنػػتا فيػػو يػػـو كانػػ تبصػػرةا لكػػا 

 صرم إليو بعد زواؿ اطتػبلفة،
بػػػ نكا قػػػادروف علػػػ  ىزنتػػػة الكالػػػار اظتسػػػتعمرين وربيبػػػتها دولػػػة  وتػػػذكرةا لكػػػا 

يهود، بل وتكونوف بإذف اه األقو  واألعز م ىذا العادل، فقط إذا أقمتا خبلفػتكا 
 ف راليتا ربكا وأعدم أغتادكا.

زب التحػػػرير يعاىػػد اه ورسػػولو واظتػػ منني أنػػو مسػػتمر م فػػإف حػػػ وأمػػا التبشػػػرة 
قػػػد بشػػػركا بعود ػػػا خبلفػػػةا راشػػػدةا، واضتػػػزب  عملػػػو إلقامػػػة اطتػػػػبلفة، ورسػػػوؿ اه 

 مطملن بإقامتها، فقد أظل زماهنا بإذف اه.
فشاركوه إقامتها تنالوا اطتل واألجر معو، فاظتشاركة م إقامة اطتػبلفة ليسز   

بعد قيامها، وال يالوتنكا ذله اليـو اظتشهود، فالعمل مع اضتزب قبلو  كالتصاليآ عتا
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 ليس كالعمل معو بعده.

                      
 . 

 والسبلـ عليكا ورزتة اه وبركاتو. 

 ىػٕٙٗٔرج   ٕٛاصتمعة م   
ٕٓ/ٜٓ/ٕٓاظتوافآ     ـ٘ٓ
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 نداءتسلسل وقائع ال

ؿتػػػن نعمػػػل م ستسػػػة وعشػػػرين بلػػػداا إسػػػبلمياا مػػػن أقصػػػ  الشػػػرؽ حيػػػث 
ولكػػن لًػػروؼ بعػػض ىػػذه الػػببلد  يسػػيا إذل أقصػػ  الغػػرب حيػػث اظتغػػرب.إندون

 ةمن الصدع بالنداء بعد صػبل أحد عشر بلداا العملية واألمنية فقد أعال  اضتزب 
 منها بتوزيع النداء.  اصتمعة م حشد اظتصلني، واكتال

 د ى  من الشرؽ إذل الغرب:وىذه الببل

اعتنػػػػػػػد، أفغانسػػػػػػػتاف، اإلمػػػػػػػارات، اضتزػػػػػػػاز، الكويػػػػػػػز، سػػػػػػػوريا، مصػػػػػػػر، 
 فلسطني، تونس، اصتزائر، اظتغرب.

وأمػػا الػػببلد األخػػر  البالغػػة أربعػػة عشػػر بلػػداا، فقػػد صػػدع مسػػلولو اضتػػزب 
 ٕٛفيهػػػا، صػػػدعوا بالنػػػداء م رتػػػوع اظتصػػػلني بعػػػد فػػػراغها مػػػن صػػػبلة اصتمعػػػة 

ومػػػػػنها مػػػػػن اسػػػػػتطاع إكمالػػػػػو قبػػػػػل ، ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕوافػػػػػآ ىػػػػػػ اظتٕٙٗٔرجػػػػػ  
 اعتقالو، ومنها من اعتقل خبللو.

ز بالنػػػداء م رتػػػوع عوقػػػد ذكرنػػػا وقػػػائع النػػػداء م ىػػػذه الػػػببلد الػػػم صػػػد
 ذل الغرب:إاظتصلني وى  من الشرؽ 

زسػػػػػػتاف، يخسػػػػػػتاف، قرغاإندونيسػػػػػػيا، ماليزيػػػػػػا، بػػػػػػنغبلدش، باكسػػػػػػتاف، كاز 
 .، تركيان، العراؽ، األردف، لبناف، السودافاليم ،كستافيكستاف، طاجوزبأ
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اظتعالػاة مػن  األحد عشروكذله أالالنا أحداث التوزيع م ثبلثة ببلد من 
ثػػة ىػػ : سػػوريا، فلسػػطني، اظتغػػرب. الصػػدع بالنػػداء م رتػػوع اظتصػػلني وىػػذه الثبل

فلػػػػا ننػػػمنها الكتػػػاب حيػػػث إف التوزيػػػع م فيهػػػػا  ،وأمػػػا الػػػببلد الباقيػػػة األخػػػر 
 ي كتوزيع النشرة ودوف ردود فعل الفتة للنًر.بشكل اعتياد

دف الػػم ألقػػ  فيهػػا النػػداء، وكػػذله ػمػػػوقػػد ذكرنػػا خػػط الطػػوؿ )م قمر بػػاا( لل
ا الػػػببلد الثبلثػػػة الػػػم اكتالػػػ  منهػػػا بػػػالتوزيع، وأالػػػالناىا للكتػػػاب. وكػػػاف ػواصػػػػلع

 الغرض من ذكر خط الطوؿ، لل   امتداد تله الببلد من الشرؽ إذل الغرب.

أنػػػو م أوزبكسػػػتاف علػػػ  الػػػرغا مػػػن والػػػعها األمػػػل  صتػػػدير ذكػػػرهومػػػن ا
كػػػاف ، حيػػػث  اضتػػػزب دلم يلػػػزمها بالصػػػدع بالنػػػداءالصػػػع ، وعلػػػ  الػػػرغا مػػػن أف 

ض عػن الصػدع إال أهنػا أبػدعوا أسػلوباا جديػداا يعػوِّ  ،قيامها بالتوزيع وحده كافياا 
د بػػػو شةصػػػياا م اظتسػػػزد، ونالػػػذوا أسػػػلواا م سػػػبعة مسػػػاجد ولػػػيس م مسػػػز

صػػوت بواحػػد، بػػارؾ اه فػػيها واػػا، فقػػد قػػاموا بتسػػزيل اظتطلػػوب مػػن النػػداء 
وبعػد أف  ،س أدخلوا اظتسزبلت م سبعة مسػاجد ،أحد الشباب م مكاف همن

بالتق اظتسزل وبدأ يبػث  متقنانتهز صبلة اصتمعة كاملةا قاـ أحدىا ب سلوب 
جػودوف م اظتسػزد، ناصػر األمػن اظتو عومعهػا  ،فقػاـ أئمػة ىػذه اظتسػاجد النداء.

ودتكػػػن  ا النػػػاس وأصػػػروا علػػػ  شتػػػاع النػػػداء.فمػػػنعه ،سحاولػػػة إقالػػػاؿ اظتسػػػزبلت
بعػػػػػض أتبػػػػػاع الدولػػػػػة م اظتسػػػػػزد مػػػػػن إغػػػػػبلؽ اظتسػػػػػزبلت م النػػػػػاس مػػػػػن منػػػػػع 

وم  كامػػػػل التسػػػػزيل اظتطلػػػػوب مػػػػن النػػػػداء.حيػػػػث اسػػػػتمع النػػػػاس إذل   اظتسػػػػاجد
ت بعػػػد منػػػ  نصػػػ، اسػػػتطاع أتبػػػاع الدولػػػة إغػػػبلؽ اظتسػػػزبل اظتسػػػاجد األخػػػر 
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وبعػػد ذلػػه قامػػز الدولػػة أملػػة كثيالػػة سبلحقػػة الشػػباب كمػػا  .وقػػز التسػػزيل
 حتز عنواف أوزبكستاف. بىو مبني م الكتا

خسػػتاف صػػادروا كػػاملات التصػػوير حػػىت مػػن اومبلحًػػة أخػػر  أنػػو م كاز 
 صػػوراا لوقػػائع النػػداء.الصػػحاليني، ولػػذله فلػػا يسػػتطع الشػػباب ىنػػاؾ أف يرسػػلوا 

 له مذكور م موالعو من الكتاب.وتالصيل ذ

 أما م االثل عشر بلداا األخر  فقد وصلتنا صور وقائع النداء فيها.

وفيما يل  تسلسل مصور )مصغر( لوقائع النداء م الببلد األربعة عشػر: 
ظتدينػة اظتنػورة حاالػرة الدولػة امبيناا فيو وقز انتهاء الصبلة وابتداء النداء بتوقيز 

)وىػػػو نالسػػػو توقيػػػز مكػػػة اظتكرمػػػة( وموالػػػق كػػػذله توقيػػػز اإلسػػػبلمية األوذل 
 مػػنوكػػذله أالػػالنا الػػببلد الثبلثػػة اظتػػذكورة  وىػػو اظتوالػػوع بػػني قوسػػني. غػػرينت 

 :اكتال  منها بالتوزيعالببلد األحد عشر الم 
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 : إندونيسػياأولً 

 شرقاا. °ٙٓٔ جاكرتا ى  العاصمة تقع عل  خط طوؿ 
( ٚٚد مػػػػػػن اظتسػػػػػػاجد تبلػػػػػػغ )بعػػػػػػد صػػػػػػبلة اصتمعػػػػػػة قػػػػػػرئ النػػػػػػداء م عػػػػػػد

مدينةا عل  طوؿ تسعة أقاليا: جاكرتا، بنتػاف، جػاوا ( ٙ٘منتشرة م )مسزداا. 
، سػػػػػومطرة، كاليمنتػػػػػاف، الغربيػػػػػة، جػػػػػاوا الوسػػػػػط ، جوكزاكرتػػػػػا، جػػػػػاوا الشػػػػػرقية

وسػػنذكر فيمػػا يلػػ  مػػا م حػػوؿ موالػػوع النػػداء م جاكرتػػا وحػػدىا، سوالويسػػ . 
علماا ب نو م كػذله م اظتسػاجد األخػر  اظتنتشػرة م األقػاليا بشػكل مػ ثر علػ  

 و اظتذكور عن النداء م جاكرتا.النح
لقػػػػد قػػػػرئ م جاكرتػػػػا )العاصػػػػمة( م اظتسػػػػزد الكبػػػػل: مسػػػػزد أكونػػػػغ 

ىػػػػػػػػ اظتوافػػػػػػػآ ٕٙٗٔرجػػػػػػػ   ٕٛاألزىػػػػػػػر. حيػػػػػػػث بعػػػػػػػد انتهػػػػػػػاء صػػػػػػػبلة اصتمعػػػػػػػة 
بالتوقيػػز احمللػػ  أي الثامنػػة والنصػػ، صػػباحاا  ٖٓ.ٕٔـ، السػػاعة ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕ

بتوقيػز غػرينت ( ابتػدأ برنػامج بتوقيز اظتدينة اظتنورة )اطتامسة والنصػ، صػباحاا 
النداء الذي م إعداده، علماا ب نو قد م اإلعػبلف قبيػل خطبػة اصتمعػة بػ ف  ىنػاؾ 

. وقػػػد م برنػػػامج النػػػداء بعػػػد الصػػػبلة م بعػػػد الصػػػبلة حػػػزب التحريػػػرنػػػداء مػػػن 
 جاكرتا عل  النحو التارل: -مسزد األزىر 

 حاكا. مقدمة عن اظتوالوع، قّدمها احملام  ػتمد لطال   -ٔ
قػػراءة النػػداء اظتةتصػػر، قػػاـ اػػا األسػػتاذ ػتمػػد اطتطػػاط وقػػد اسػػتمر   -ٕ
 ( دقيقةا.ٕ٘مدة )

( ٓٔفػػػيلا وثػػػائق  عػػػن احػػػتبلؿ الكالػػػار اظتسػػػتعمرين للعػػػراؽ مػػػدة )  -ٖ
 دقائآ.
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أثناء ذله وزع عل  اضتنور )اسػتبياف( يتنػمن أربعػة بنػود رئيسػة:   -ٗ
ػبلفة؟ مػاذا نتكػن أف يقػدموا م سػبيل ما رأيها م النداء؟ ىػل ي يػدوف إقامػة اطتػ

 ذله؟ ىل ي يدوف اضتزب؟
قػػػػػاـ عػػػػػدد مػػػػػن اضتنػػػػػور بإلقػػػػػاء خطابػػػػػات م اظتناسػػػػػبة، م يػػػػػدين   - ٘

 ومباركني العمل لئلسبلـ، وكاف اطتطباء ىا اإلخوة:
  الشػػػيا اضتػػػاج رشػػػدي قتكػػػا ابػػػن أحػػػد كبػػػار العلمػػػاء م هسػػػيا الشػػػيا

 اضتاج بويا قتكا.
 نقي  بتاوي جاكرتا. -دي الشيا رالواف سعي 
  مدير منتد  األمة اإلسبلمية. -الشيا اضتاج مشهدي 
  مدير منًمة الشركة اإلسبلمية. -الشيا اضتاج أمني اه 
 اإلندونيسية. الصينية العلماء رتعية ؽتثل - يونس ػتمود اضتاج الشيا 
 .زيرو  عل  اضتاج الشيا قبل من بالدعاء الربنامج اختتا ذله بعد  - ٙ
م توزيػػػػع عشػػػػرة هالؼ نسػػػػةة مػػػػن النػػػػداء م منطقػػػػة اصتػػػػامع ومػػػػا   - ٚ

حوعتػا وذلػه قبيػل صػػبلة اصتمعػة، علمػاا بػػ ف اضتنػور م اظتسػزد اظتسػػتمعني إذل 
 النداء بلغوا ثبلثة هالؼ من الرجاؿ والنساء.

ألػػػ، نسػػػةة ودلم نػػػتمكن مػػػن طباعػػػة  ٓٙٔط بػػػع ووزع مػػػن النػػػداء   - ٛ
 إليها؛ وذله لًروؼ فنية ولنيآ الوقز. أعداد أخر  رغا اضتاجة

وكاف قد أ علػن عػن برنػامج النػداء م األقػاليا اظتػذكورة ومسػاجدىا   - ٜ
ـ، وكػػذله م ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٔم جريػػدة )ريالابليكػػا( واسػػعة االنتشػػار وذلػػه يػػـو 

حيػث أذيػعم م أخبػار الصػباح بػاحملطتني ليػـو  (Trans TV)، و(TV7)التلالػاز 
حػػػػزب التحريػػػػر سػػػػيعلن نػػػػداءا إذل األمػػػػة اإلسػػػػبلمية  بػػػػ ف   ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕاصتمعػػػػة 

وخباصة أىل  القوة، وذله بعد صبلة اصتمعة م اظتسزد الكبل مسػزد األزىػر، 
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وقػد تناقلػػز  العػادل اإلسػػبلم  كلػو.وقػد ذكػر م اطتػرب أف  ىػػذا النػداء سػيعلمن م 
 واسػػعتا وسػػائل اإلعػػبلـ اطتػػرب عػػن ىػػاتني احملطتػػني، وخباصػػة وأف  ىػػاتني احملطتػػني
 االنتشار ليس م العاصمة فحس  بل م كل األقاليا اإلندونيسية.

دلم نتةػػذ إجػػراءاٍت أمنيػػةا ضتمايػػة قػػارئ  النػػداء ألف والػػع اضتػػزب   - ٓٔ
 م إندونيسيا والع همن حىت ا ف.

 أّما ردود الالعل فكانز عل  النحو التارل:  - ٔٔ
 :الشواب -أ 

روف إليػو باىتمػاـ بػالغ. لقػد حتركػز إف الشباب ي يدوف النػداء بقػوة وينًػ
أشػػػواقها ومشػػػاعرىا ؿتػػػو اطتػػػػبلفة الػػػم يرجػػػوف اه سػػػبحانو أف يشػػػهدوىا عػػػن 
قري . ولقد جعلها ىذا النداء يسارعوف م اطتػلات شػزاعةا وزتاسػةا وإقػداماا. 
لقد رأوه ذا داللة قوية م مبناه ومعناه، فازدادوا اطملناناا باستقامة اضتػزب الػذي 

 ف فيو، واستبشاراا بإقامة اطتػبلفة الم يسعوف عتا، واضتمد ه رب العاظتني.يسلو 
 الناس: -ب 

 لقد وزِّع عل  الناس )استبياف( يتنمن األسللة التالية:
مػػا رأيكػػا م النػػداء؟ ومػػا رأيكػػا م العمػػل إلقامػػة اطتػػػبلفة؟ ومػػاذا نتكػػن 

 و؟أف تقدموا م سبيل ذله؟ وما رأيكا م اضتزب والعمل مع
عػػػْز أجػػػوبتها، وكػػػاف عػػػدد الػػػذين وزِّع علػػػيها  فكانػػػز  ٖٕٕ٘وقػػػد رت 

، والػػذين رفنػػوا دتامػػاا ملػػة، والػػذين أيػػدوا ٓٓٙٔالنتيزػػة: الػػذين أيػػدوا دتامػػاا ؿتػػو 
، والػػذين دلم كتيبػػوا ٖ٘، واظتػػرتددوف ٕٓٛاظتنػػموف لكػػن دوف العمػػل مػػع اضتػػزب 

ٕٕٓ. 
، ٖٔٔوقػػػػػػد وزِّعػػػػػػز ىػػػػػػ  نالسػػػػػػها علػػػػػػ  عػػػػػػدد مػػػػػػن أىػػػػػػل القػػػػػػوة ؿتػػػػػػو 

 دلم كتيبوا. ٙٚيرفض،  ٔي يدوف،  ٖٙفكانز النتيزة: 
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وبشكل عػاـ فقػد لػوحي جتػاوب الفػز للنًػر مػن عػدد كبػل م األقػاليا 
واتنق لنػا ذلػه مػن اظتشػاركة الكبػلة م  ة الم أعلنا النداء م مساجدىا.التسع

وقػد يكػوف عػدـ النػيآ ع تنوع قطاعات األمة الم حنرت. االستماع للنداء م
ظتلحػػػوظ علػػػ  عمػػػل اضتػػػزب حػػػىت تارمتػػػو قػػػد سػػػاىا م إقبػػػاؿ النػػػاس وت ييػػػدىا ا

لدرجػػػػػػة أف قطاعػػػػػػاٍت رشتيػػػػػػةا كبػػػػػػلةا كانػػػػػػز حاالػػػػػػرةا، مثػػػػػػل: ؽتثلػػػػػػني للوحػػػػػػدات 
العسػػػػػػػكرية م بعػػػػػػػض اظتنػػػػػػػاطآ، ؽتثلػػػػػػػني للشػػػػػػػرطة، ؽتثلػػػػػػػني عػػػػػػػن بعػػػػػػػض حكػػػػػػػاـ 
احملافًػػػات، واإلذاعػػػة اضتكوميػػػة والتلالزيػػػوف اضتكػػػوم . كمػػػا كػػػاف لتنػػػر أعنػػػاء 

لػػػس النػػػواب وكثػػػل مػػػن مػػػوظال  اظت سسػػػات اضتكوميػػػة... ىػػػذا باإلالػػػافة إذل غت
رتعيات العلماء واصتامعات واظتػدارس... وقػد شػارؾ بعػض اظتػذكورين م فقػرات 

 م دتر النداء.
كمػػػػػػا أف  التوزيػػػػػػع كػػػػػػاف يػػػػػػتا م م سسػػػػػػات الدولػػػػػػة واظتػػػػػػوظالني والنػػػػػػواب 

ف يكػػػوف ذلػػه فاحتػػػة واصتامعػػات والقنػػاة... دوف حػػػرج. ونسػػ ؿ اه سػػبحانو أ
 خل ودليل نصر لئلسبلـ واظتسلمني بإذف اه.

 :وسائل اإلعالـ -جػ 
لقد نشػرت وسػائل اإلعػبلـ عػن النػداء الػذي ألقػ  م اظتسػزد.  وكانػز 
بػػػني م يػػػد وبػػػني سػػػاكز، ولكننػػػا دلم نػػػر م أي منهػػػا موقالػػػاا عػػػدائياا.  وقػػػد دعػػػا 

كمػػػا جػػػاء م مقالػػػة )أزتػػػد   بعػػػض الكتػػػاب م مقػػػاال ا النػػػاس إذل ت ييػػػد النػػػداء
س ظهػػػػػػػرت بعػػػػػػػػض . ٕ٘ٓٓ/ٜ/٘ة )ريالابليكػػػػػػػا( بتػػػػػػػػاريا طهػػػػػػػري( م صػػػػػػػػحيال

اظتقػػػاالت الصػػػحالية حػػػوؿ سػػػلة الشػػػيا تقػػػ  الػػػدين النبهػػػاشل رزتػػػو اه م سػػػس 
 .ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٚاضتزب، كما نشر م الصحيالة اظتذكورة م 

قػروءة ولقد تناقلز أخبارم النداء ونشرت وقائعو معًا  وسائل اإلعػبلـ اظت
واظتسػػموعة واظترئيػػة، علػػ  مسػػتو  الدولػػة، وعلػػ  مسػػتو  األقػػاليا.  أمػػا وسػػائل 
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اإلعبلـ احمللية م األقاليا فتعدادىا أمر كبل، وأما وسائل اإلعبلـ علػ  مسػتو  
 الدولة فمنها:

 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕإندوسيار م  -ٔ
 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖ-ٕم م  ترانس م -ٕ

 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕم م  غلوباؿ م -ٖ

 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕم م  ميرتو م -ٗ

 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖم م  س ت  م -٘

 وأما اظتقروءة فمنها:
 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖجريدة ريالابليكا م  -ٔ
 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖجريدة كومباس م  -ٕ

 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖجريدة سالوتار إندونيسيا م  -ٖ

 ـ؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖجريدة تيمبو م  -ٗ

 ـ(،ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖ-ٕين )ال ميديا إندونيسيا أوف -٘
 ـ(؛ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖ-ٕتيه كـو )دي  -ٙ
 :الدولة -د

كمػػػػا ذكرنػػػػا فػػػػإف موقػػػػ، الدولػػػػة مػػػػن اضتػػػػزب حػػػػىت تارمتػػػػو ىػػػػو اظتتابعػػػػة 
والدراسػػػػة وليسػػػػز ىنػػػػاؾ منػػػػايقة كمػػػػا م بػػػػبلد اظتسػػػػلمني األخػػػػر . لػػػػذله دلم 
نبلحي )غيًاا( من الدولة جتاه النداء الػذي قػرئ. غػل أنػو قػد لالػز نًرنػا زيػارة 

إذل مركػػػػػز قيػػػػػادة  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٚالنػػػػػداء(، م  رئػػػػػيس اصتمهوريػػػػػة )خػػػػػبلؿ أسػػػػػبوع
اصتيػػػوش الربيػػػة، حيػػػث ركػػػز الػػػرئيس م كلمتػػػو أمػػػامها علػػػ  الػػػرورة والء اصتػػػي  
للدولػػة وكياهنػػا، وعػػدـ تدخلػػو م السياسػػة، واحملافًػػة علػػ  النًػػاـ القػػائا، لكػػن 
يبػػدو أف ىػػذا لػػيس كػػرد فعػػل علػػ  النػػداء إلقامػػة اطتػػػبلفة، وإف كػػاف فلػػيس عليػػو 
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تسػػػربز أخبػػػار عػػػن وجػػػود مراكػػػز قػػػو  م الدولػػػة تعمػػػل إلسػػػقاط وحػػػده، فقػػػد 
الػػرئيس وإدارتػػػو، ولعػػػل عتػػذه األخبػػػار سػػػبباا أقػػو  مػػػن النػػػداء ِلمػػا جػػػاء م كلمػػػة 

 الرئيس أماـ قيادة اصتيوش الربية.
واطتبلصػػة أف  ردود النػػاس بعامػػة إكتابيػػة، لػػيس فقػػط ؿتػػو منػػموف النػػداء 

وؼ بصػبلبة م وجػو الكالػار اظتسػتعمرين، أي ؿتو اطتػػبلفة وحكػا اإلسػبلـ والوقػ
ومػػع ذلػػه  زب عنػػد قطػػاع ال بػػ س بػو مػػن النػػاس.بػل ىػػو إكتػػا  كػػذله جتػاه اضتػػ

فإف  البلد كبل، وىناؾ أقاليا ال يعرمؼ اضتزب جيداا فيهػا، إال أف ىػذا النػداء قػد 
أوجػد صػػرخةا نرجػو اه سػػبحانو أف تصػل إذل كثػػل مػن أجػػزاء البلػد، إف دلم يكػػن  

 بالنل اه وعونو. كلو،
 فيما يل  بعض الصور اظتتعلقة بوقائع النداء:  - ٕٔ
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 صورة اضتاالرين م استماع النداء        كتي  النداء باللغة احمللية 

 

   
 صورة اإلعبلف م اصتريدة   صورة اضتاج ػتمد اطتطاط يقرأ النداء 
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 : ماليزياثانياً 

 شرقاا.° ٕٓٔ خط طوؿ  كواالظتبور ى  العاصمة وتقع عل 
ىػػػػػ، قػػػػرئ النػػػػداء م اظتسػػػػزد ٕٙٗٔرجػػػػ   ٕٛبعػػػػد صػػػػبلة اصتمعػػػػة م 
صػػػباحاا بتوقيػػػز  ٜظهػػػراا بالتوقيػػػز احمللػػ ، أي  ٕالػػرئيس م كواالظتبػػػور السػػاعة 

صػػػػػباحاا  ٙ)مكػػػػػة اظتكرمػػػػػة( اظتدينػػػػػة اظتنػػػػػورة حاالػػػػػرة الدولػػػػػة اإلسػػػػػبلمية األوذل، )
فإنػػو دلم يعلػػن مسػػبقاا عػػن النػػداء،  بتوقيػػز غػػرينت ( وبسػػب  بعػػض االعتبػػارات،

دقيقػةا.  ٖ٘بل قرئ م الوقز احملدد بعد الصبلة، واستمرت قػراءة ؼتتصػره مػدة 
وكػػػاف اظتكل ػػػ، بػػػالقراءة قػػػد لالػػػز نًػػػر اظتصػػػلني بعػػػد انتهػػػاء الصػػػبلة مباشػػػرةا إذل 

 االستماع للنداء، س بدأ بالقراءة.
 ولقد اختذت اإلجراءات التالية:

إلخػػػوة بقػػػراءة النػػػداء عنػػػد اظتػػػدخل الػػػرئيس للمسػػػزد كلِّػػػ، أحػػػد ا   - ٔ
أيث شتع النداء كل من م اظتسزد، سواء منها مػن انتًػر حػىت انتهػاء القػراءة 

 أو من خرج؛ ألف غال  اظتصلني مترجوف من ىذا الباب الرئيس.
كلِّػػ، عشػػرة شػػباب بتوزيػػع النػػػداء علػػ  اظتصػػلني، اثنػػاف عنػػد كػػػل    - ٕ

وقػػػػد بػػػػدأ التوزيػػػػع أثنػػػػاء دخػػػػوؿ اظتصػػػػلني  ة.مسػػػػبػػػػاب مػػػػن أبػػػػواب اظتسػػػػاجد اطت
 للمسزد وأثناء خروجها.

كلِّػػ، أربعػػة شػػباب أولػػو بػػ س وحكمػػة ليكونػػوا حػػوؿ القػػارئ كػػ     - ٖ
وكلِّػػ، اثنػػاف هخػػراف أمػػل رايتػػني  عنػػو إذا تعػػرض لػػو أثنػػاء القػػراءة. يبعػػدوا األذ 

 عن نتينو ويساره، واثناف هخراف أمل إعبلنني كبلين من حولو.
يػػػػـ  ىػػػػذا اظتسػػػػزد ا الؼ مػػػػن اظتصػػػػلني فهػػػػو اظتسػػػػزد الػػػػرئيس،   - ٗ
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ولذله فقد وصل أثػر النػداء صتميػع اظتصػلني، سػواء مػنها مػن اسػتمع إذل كامػل 
النػػػداء أو صتػػػزء منػػػو، وسػػػواء أخػػػرج مسػػػرعاا لعملػػػو أـ خػػػرج متباطلػػػاا، فػػػ ثر النػػػداء 

 وصل للزميع، وذله الالنل من اه.
م اليػػػػػـو  ٕٓٓ٘نسػػػػػةة، و زع  ٓٓٓ٘ط بػػػػػع مػػػػػن الكتػػػػػاب وو زع   - ٘
. واستمر التوزيع م أبواب اظتسزد مدة عشر دقائآ، وكػاف ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕاألوؿ 

النػػػػاس ي خػػػػذوف الكتيبػػػػات برغبػػػػة، وبعنػػػػها يشػػػػزعنا وبعنػػػػها يستالسػػػػر عػػػػن 
 اضتزب وعملو، وكنا ؾتيبها ويبدو عليها االرتياح وىا يستمعوف إلينا.

دةا عػػػدد مػػػن مسػػػلورل الدولػػػة، ىػػػذا اظتسػػػزد الكبػػػل يصػػػل  فيػػػو عػػػا  - ٙ
وقد كاف رئيس الوزراء تله اصتمعة يصػل  م ىػذا اظتسػزد، وقػد الحػي مػا يػتا 
من عمل، فس ؿ رئػيس صتنػة اظتسػزد إف كػاف ىنػاؾ مشػاكل أو أمػر غػل عػادي 
ف جابو أف ال مشػاكل. وكػاف واالػحاا علػ  رئػيس اللزنػة ك نػو تػ ثر بالنػداء حػىت 

 لنهاية وقدـ لنا التهاشل وأشاد بعملنا.إنو استمر يستمع للنداء حىت ا
لقػػػػد حاولنػػػػػا مقابلػػػػة رئػػػػػيس الػػػػوزراء ولكنػػػػػو خػػػػرج قبػػػػػل أف تػػػػػنزق   - ٚ
 ػتاولتنا.
أثنػػػػاء قػػػػراءة النػػػػداء )أطلػػػػآ( البػػػػوليس حتػػػػذيراا للقػػػػارئ أف يسػػػػكز   - ٛ

وللشػػباب حولػػو أف ينالنػػوا، ولكػػن ال أحػػد مػػن الشػػباب حتػػرؾ مػػن مكانػػو بػػػل 
لقد كاف بني اظتصلني رجػاؿ  ثابتوف م أماكنها. واستمرت القراءة وىا من حول

أمن، كذله كاف عػدد مػن النػباط ألف رئػيس الػوزراء كػاف موجػوداا، ومػع ذلػه 
 فقد مر األمر بسبلـ، وذله الالنل من اه.

 أما ردود الالعل فكانز:  - ٜ
 :الشواب -أ 

، فإنػو دلم يسػبآ أف قػاـ  كاف النداء مبعث نشاط وقوة ومصدر عـز وحػـز
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 ب  النػغط األمػل النسػا اظتوجػود.شباب بعمػل علػل مػن أعمػاؿ الػدعوة بسػال
لذله كاف الشباب يتهيبوف من اإلقداـ عل  مثل ىذه األعمػاؿ، ولكػن وصػوؿ 
ىذا النداء إليها وتكليالها ألدائو جعلهػا شػعلةا متحركػةا وزادىػا جػرأةا، ف صػبق 

انوا متشػػونو مػػن قتهػػا أف يػػنزق العمػػل وأعػػدوا لؤلمػػر عدتػػو، وغػػاب عػػنها مػػا كػػ
إجراءات أمنية الدىا بسب  أعماؿ ى  أقل من ىذا النداء بكثل، وأصػبحز 
القنػػية عنػػدىا أف يػػنزق ىػػذا العمػػل بػػإذف اه مهمػػا كػػاف األذ  الػػذي يلحػػآ 
اػػػا. ولػػػذله فػػػإهنا اسػػػتمعوا لتحػػػذيرات البػػػوليس باالنالنػػػاض دوف أف يعلوىػػػا 

قػػارئ النػػداء يصػػدع بػػو إذل أف  أي اىتمػػاـ بػػل بقػػوا ثػػابتني م أمػػاكنها، واسػػتمر
أكمل أمد اه. لقد انعكس ىذا النداء عل  الشباب نشاطاا وحيويػةا وفاعليػةا، 
وخباصػػة عنػػدما علمػػوا تناليػػذه م رتيػػع بػػبلد اظتسػػلمني الػػم يعمػػل فيهػػا اضتػػزب. 

 نس ؿ اه سبحانو أف يزدادوا قوةا فوؽ قوة واندفاعاا إذل اطتل فوؽ اندفاع.
 الناس: -ب 
لػػػػ  الػػػػرغا مػػػػن الػػػػغط العمػػػػل وقصػػػػر اظتػػػػدة اظتسػػػػموح اػػػػا للصػػػػبلة مػػػػا ع

يػػدعوىا للةػػروج بسػػرعة بعػػػد إهنػػاء الصػػبلة إال أف أعػػػداداا مػػنها انتًػػرت حػػػىت 
إكمالػػو وهخػػرين انتًػػروا حػػىت شتػػاع جػػزء منػػو، وكانػػز الغالبيػػة تستحسػػن مػػا م 
وتػػػر  أف نقػػػـو سثػػػل ىػػػذا م مسػػػاجد أخػػػر . وىنػػػاؾ مػػػن النػػػاس مػػػن قػػػد ـ لنػػػا 
التهػػاشل علػػ  الصػػراحة اظتوجػػودة م النػػداء الػػم دلم يسػػمعوا سثلهػػا مػػن أي تنًػػيا 

 هخر، وقالوا إهنا صراحة تعرب أآ عن مشاعر اظتسلمني.
 :اإلعالـ -جػ 

فقد وزعنا عليها النداء بعد أحداث اصتمعة، ولكنها دلم يػربزوا النػداء م 
هػا سوالػوع النػداء قبػل صحالها علػ  الوجػو الػذي أردنػا، ويبػدو أف  عػدـ إعبلم

صبلة اصتمعة، وعدـ توزيعو عليها إال بعد أف أكملنػا العمػل، يبػدو أف  ىػذا أثػر 
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 عليها.
 :الدولة -د 

( فالػذي حػدث ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٛفلا تبد ردة فعل عنيالةا جتاىنػا حػىت ا ف )
ىو حتذيرات من البوليس م اصتامع لقػارئ النػداء والشػباب حولػو باالنالنػاض، 

اب ىذا التحذير أي اىتماـ، س ما حدث بعد انتهاء العمػل حيػث ودلم يعر الشب
حنػػػرت إذل اظتسػػػزد وحولػػػو وحػػػدات أمنيػػػة )مكافحػػػة الشػػػغ  واظتًػػػاىرات(، 
ولكنهػػػا دلم تبلحػػػػآ الشػػػباب عنػػػػد انصػػػػرافها مػػػن اظتسػػػػزد بعػػػد إكمػػػػاؿ التوزيػػػػع 

 وقراءة النداء.
ا إننػػػػػا ؿتمػػػػػد اه سػػػػػبحانو علػػػػػ  مػػػػػا م، وعلػػػػػ  أداء ىػػػػػذا العمػػػػػل العًػػػػػي

 بسبلـ، ونس ؿ اه سبحانو أف يكوف لو ما بعده.
 وفيما يل  بعض الصور اظتتعلقة بوقائع النداء:  - ٓٔ
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 : بنغالدشثالثاً 

 شرقاا.° ٜٔ داكا ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
ىػػػػ، ٕٖٗٔ/٘/ٕٛسناسػػػبة الػػػذكر  الرابعػػػة والثمػػػانني إللغػػػاء اطتػػػػبلفة م 

بػنغبلدش جتمعػاا حاشػداا م سػاحة اصتػامع الكبػل م داكػا  -أقاـ حزب التحريػر 
( بعػػػػػػد صػػػػػػبلة اصتمعػػػػػػة، بتػػػػػػاريا  ىػػػػػػػ اظتوافػػػػػػآ ٕٙٗٔرجػػػػػػ   ٕٛ)بيػػػػػػز اظتكػػػػػػـر

 فيها. القوة أىل وخباصة اإلسبلمية لؤلمة نداءا  خبللو من وجو ـ،ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕ
لقػػػػد صػػػػدع بالنػػػػداء النػػػػاطآ الرشتػػػػ  للحػػػػزب م بػػػػنغبلدش األسػػػػتاذ ػتػػػػ  

بلة اصتمعػة وقػد اسػتمرت قػراءة النػداء م جتمػع اظتصػلني مػدة الدين أزتد بعد ص
 ٖٓ.ٔٔ-ٖٓ.ٓٔحسػػػػػػػ  التوقيػػػػػػػز احمللػػػػػػػ  أي  ٖٓ.ٕ-ٖٓ.ٔسػػػػػػػاعة مػػػػػػػن 

 بتوقيز غرينت (. ٖٓ.ٛ-ٖٓ.ٚبتوقيز اظتدينة اظتنورة )
( ٓٓٓٔأمػػػػػا عػػػػػن التوزيػػػػػع، فلًػػػػػروؼ معينػػػػػة، فػػػػػإهنا دلم يطبعػػػػػوا سػػػػػو  )

بػػنغبلدش بالػػدعوة إذل  -زب وزعوىػػا، ولكػػنها عوالػػوا ىػػذا الػػنقص بػػ ف قػػاـ اضتػػ
مسػػلة لػػرفض األنًمػػة الوالػػعية وفسػػادىا، وإعػػبلف أف اضتػػل ظتشػػاكل األمػػة ىػػو 

وقػد شػارؾ م فػرض عًػيا، وقػوة وعػزة للمسػلمني.  إقامة دولة اطتػبلفة الم ىػ 
 ؿتو ستسة هالؼ. ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜىذه اظتسلة بعد صبلة اصتمعة 

ر تصػرلتاا صػحالياا عػن بػنغبلدش قػد أصػد -وكاف الناطآ الرشت  للحػزب 
وقائع النداء الذي صدع بػو م اظتسػزد مبيِّنػاا فيػو بعػض فقػرات مػن النػداء وىػذا 

 نصو:
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 لرَِّحيمِ ا ِبْسِم اهلِل الرَّْحمنِ 
 

 

 

 

 

 

 تصريح صحفي
 بنغالدش تجمعاً حاشداً  -يقيم حزب التحرير 

 إلعالف نداء إلى األمة اإلسالمية وبخاصة أىل القوة فيها
 ٕٛبػػنغبلدش جتمعػػاا حاشػػػداا بعػػد صػػبلة اصتمعػػػة  -حػػزب التحريػػػر  أقػػاـ

ـ، وذلػه م سػاحة اظتسػزد الكبػل )بيػز ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕىػ اظتوافآ ٕٙٗٔرج  
( م دا  وقػد أ علػن ىػػذا النػداء بعػد صػػبلة  كػا سناسػػبة ذكػر  إلغػاء اطتػػػبلفة.اظتكػـر

مػػن أقصػػ  اصتمعػػة ىػػذا اليػػـو م رتيػػع الػػببلد اإلسػػبلمية الػػم يعمػػل فيهػػا اضتػػزب 
الشرؽ حيػث إندونيسػيا وماليزيػا علػ  أطػراؼ احملػيط اعتػادي وإذل أقصػ  الغػرب 
حيػػػػػث اظتغػػػػػرب علػػػػػ  شػػػػػواطط احملػػػػػيط األلطسػػػػػ  مػػػػػروراا ببػػػػػنغبلدش وباكسػػػػػتاف 
وأفغانسػػػػػتاف وهسػػػػػيا الوسػػػػػط  وتركيػػػػػا والعػػػػػراؽ وبػػػػػبلد الشػػػػػاـ: فلسػػػػػطني، سػػػػػوريا 

قيػػػا. وقػػػاؿ النػػػاطآ األردف، لبنػػػاف، وجزيػػػرة العػػػرب فالسػػػوداف ومصػػػر و ػػػاؿ إفري
الرشتػػػ  للحػػػػزب م بػػػػنغبلدش ػتػػػ  الػػػػدين أزتػػػػد وىػػػػو يقػػػرأ النػػػػداء أمػػػػاـ حشػػػػود 

 اظتصلني:
، الثػػػػامن والعشػػػػرين مػػػػن رجػػػػ  سػػػػنة ألػػػػ، وثبلذتائػػػػة  م مثػػػػل ىػػػػذا اليػػػػـو
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واثنتػػػػني وأربعػػػػني للهزػػػػرة اظتوافػػػػآ للثالػػػػث مػػػػن هذار سػػػػنة ألػػػػ، وتسػػػػعمائة وأربػػػػع 
وف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ، بالتعػػاوف وعشػػرين للمػػيبلد، دتكػػػن الكالػػار اظتسػػتعمر 

مػػػع خونػػػة العػػػرب والػػػرتؾ مػػػن القنػػػاء علػػػ  دولػػػة اطتػػػػبلفة، وأعلػػػن غتػػػـر العصػػػر 
مصػػطال  كمػػاؿ إلغػػاء اطتػػػبلفة م اسػػتانبوؿ وػتاصػػرة اطتليالػػة وإخراجػػو م سػػحر 
، وكاف ذلػه ذتنػاا أمرتػو بريطػانيػػا بتقدنتػو، ومػن س تنصػيبو مقابػل ذلػه  ذله اليـو

 يماا للزمهورية الرتكية العلمانية.رئيساا سق
ىكذا كاف، حيث حدث ىذا الزلزاؿ الالًيػع م بػبلد اظتسػلمني بالقنػاء و

 .عل  اطتػبلفة مبعث عزىا ومرالاة راا
بعػػػػػد ذلػػػػػه، أيهػػػػػا اظتسػػػػػلموف، حػػػػػل  نالػػػػػوذ الكالػػػػػار اظتسػػػػػتعمرين م بػػػػػبلد 
 اظتسػػػػلمني، فزػػػػزأوا الػػػػببلد، ومزقوىػػػػػا عػػػػدة ِمػػػػزمؽ حػػػػػىت وصػػػػلز إذل ؿتػػػػو ستػػػػػس

وينهونػػو  فيػػ دتر ي مرونػػو حاكمػػاا  عتػػا عمػػيبلا  منهػػا كػػل علػػ  نمص ػػبوا ِمزقػػةا، وستسػػني
فينتهػػ ، ورشتػػوا سياسػػةا عتػػا مصػػليةا أف يبػػذلوا الوسػػع بكػػل وسػػيلة مهمػػا بلغػػز 
مػػػن السػػػوء ليمنعػػػػوا عػػػودة اطتػػػػبلفة مػػػػن جديػػػد، وجعلػػػوا اضتكػػػػاـ العمػػػبلء خطػػػػاا 

 ة عل  اإلسبلـ واظتسلمني.متقدماا لتناليذ ىذه السياسة اطتبيثة اضتاقد
لقػػػػػػػد تكػػػػػػػاثرت اظتوسػػػػػػػ  وتقػػػػػػػاطرت اظتصػػػػػػػائ  علػػػػػػػ  بػػػػػػػبلد اظتسػػػػػػػلمني، 
وتصػػػاعدت بعػػػد زواؿ اطتػػػػبلفة، لقػػػد تػػػداعز علػػػيكا األمػػػا بعػػػد زواؿ اطتػػػػبلفة 

 .وأصبحنا هنباا لكل طامع، وأصبحز ببلدنا ميداناا لكل متصارع
قسػمني: إمػا أف بعد ذله تطاولز أملكا عل  العادل، كلِّ العادل وجعلتػو 

ػا الوحشػية م  يكوف خاالعاا عتا أو م عمر الاا لعدواهنا وحراا، وىكذا كانز أعماعت 
ػػػػا الوحشػػػػية م العػػػػراؽ، حػػػػىت إهنػػػػا الػػػػربز عػػػػرض  أفغانسػػػػتاف، ومػػػػن بعػػػػد  أعماعت 
اضتػػػائط بكػػػل الشػػػكليات القانونيػػػة لؤلمػػػا اظتتحػػػدة، وأسػػػقطز حػػػىت ا ػػػامبلت 

ْت علػ  أوروبػا بالقدنتػة واصتديػدة، وركبػز رأسػها م الدولية من االعتبػار، فػمتػمنمػد رم 
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 العدواف غل عابلة ال بعدو وال صديآ.
ىػػػذا ىػػػػو حػػالكا بعػػػػد زواؿ اطتػػػبلفة، ذؿ وىػػػػواف وتػػداٍع لؤلمػػػا علػػػيكا، 
يهيمن عليكا نالوذ الدوؿ الكافرة اظتسػتعمرة، الػذي م هِّػدت لػو الطريػآ علػ  يػد 

 بكا.حكامكا اظتنمص بني من الغرب عل  رقا
 إف حزب التحرير يتوجو إليكا اذا النداء:

مػػػذكراا لكػػػا بعػػػزتكا وقػػػوتكا يػػػـو كنػػػتا تسػػػتًلوف بًػػػل اطتػػػػبلفة   - ٔ
عنػػػدما كانػػػز قائمػػػةا، فكنػػػتا بينػػػة القب ػػػاف م العػػػادل، يسػػػتزل بكػػػا اظتًلومػػػوف 
لػػػيس عامػػػة النػػػاس فحسػػػ  بػػػل خاصػػػتها وملوكهػػػا، متػػػػافكا العػػػػدو ولتػػػرتمكا 

 التوح وتنشروف العدؿ م ربوع العادل.الصديآ، تالتحوف ال
وواالػػػعاا إصػػػبعكا علػػػ  مػػػواطن الػػػذؿ واعتػػػواف م أجسػػػامكا يػػػـو   - ٕ

زالػػز اطتػػػبلفة الػػم كانػػز تًلكػػا، اسػػتحوذ الكػػافر اظتسػتعػػػمر علػػ  مقػػػدراتكا، 
هنػػ  خػػلاِتكا، وامتلػػه ثػػرواِتكا، ونص ػػ  علػػيكا عمػػبلء لتالًػػوف مصػػاضتو ال 

يتػػػو ال شػلػػػػونكا، فػصػػػػرم مطمعػػػاا لكػػػل طػػػامع، مصػػػاضتكا، ويرعػػػوف شػػػلوف زبان
 وصارت ببلدكا ميداناا لكل متصارع.

ومبيناا لكا أف الكالار اظتستعمرين وعل  رأسها أملكا أالػع، ؽتػا   - ٖ
تًنػػػػوف وأوىػػػػن بيتػػػػاا ؽتػػػػا تتصػػػػوروف، ومػػػػوزؽ أملكػػػػا الػػػػم تقػػػػودىا، ودولػػػػة يهػػػػود 

 العػػػراؽ، وملحمػػػة ربيبػػػتها، شػػػهود علػػػ  ذلػػػه، تنطػػػآ اػػػذا ملحمػػػة الاللوجػػػة م
جنػػػني م فلسػػػطني، ىػػػذا واظتسػػػلموف لػػػيس عتػػػا دولػػػة تسػػػتنالرىا وتقاتػػػل اػػػا م 
سػػػػػػبيل اه أعػػػػػػداءىا، فكيػػػػػػ، لػػػػػػو انػػػػػػتًا أمػػػػػػرىا، وتوحػػػػػػد صػػػػػػالها، وقػػػػػػادىا 

 ؟خليالتها
م كداا لكا أنكا قادروف بإذف اه عل  ىزنتة الكالار اظتستعمرين و  - ٗ

خػام  إنكػا أتبػاع رسػوؿ اه  اس.ز للنأخرجويهود، ف نتا من أمة، خل أمة 



 ٘ٔ 

، وال زاؿ النبيػػػني وإمػػػاـ اظترسػػػلني، أجػػػدادكا اطتلالػػػاء الراشػػػدوف والقػػػادة ا اىػػػدوف
اإلسػػػبلـ الػػػذي زتلػػػوه، ونصػػػرىا اه سػػػبحانو بػػػو، ال زاؿ بػػػني أظهػػػركا ػتالوظػػػاا 

وقػػد وعػػد يبو بػػإذف اه تبػػديل وال حتريػػ،. أالػػي اه وعنايتػػو، دلم يصػػبو ولػػن يصػػ
صرم من نصره، ووعد ه اضتآ، وىو ليس فقط لؤلنبيػاء بػل كػذله للمػ منني، اه ن

وىػػو لػػيس م ا خػػػرة فحسػػ  بالشػػهادة والرالػػواف واصتنػػة، بػػل كػػذله م الػػدنيا 
 والالػػػوز عليػػػو والنصػػػر والالػػػتق اظتبػػػني  بػػػ ف تكػػػوف لكػػػا الغلبػػػة علػػػ  عػػػدوكا   

                               . 
س إف حػػػػػػزب التحريػػػػػػر بيػػػػػػنكا ومعكػػػػػػا وقػػػػػػد عاىػػػػػػد اه ورسػػػػػػولو   - ٘

واظت منني لميستمرل م بذؿ الوسع، والعمل اصتاد الػػم ِزدل، مػع األمػة ومػن خبلعتػا، 
بلفة م زتػػػػل الػػػػدعوة وطلػػػػ  النصػػػػرة، السػػػػتلناؼ اضتيػػػػاة اإلسػػػػبلمية بإقامػػػػة اطتػػػػػ

بعػػد ىػػذا اظتلػػه  الراشػػدة الثانيػػة علػػ  منهػػاج النبػػوة الػػم بشػػر اػػا رسػػوؿ اه 
ثػػػم تكػػػػوف خالفػػػًة علػػػػى منهػػػػاج ... »اصتػػػربي بقولػػػو صػػػػلوات اه وسػػػبلمو عليػػػػو: 

 .«النووة
بإقامػة اطتػػبلفة،  إف حزب التحرير مطملن بتحقيآ بشر  رسوؿ اه 

متهػػػا تنػػػالوا اطتػػػل واألجػػػر معػػػو، وكػػػ ف اضتػػػزب يػػػر  أف ىػػػذا زماهنػػػا، فشػػػاركوه إقا
فاظتشاركة م إقامة اطتػبلفة ليسز كالتصػاليآ عتػا بعػد قيامهػا، وال يالػوتنكا ذلػه 

 انته  اليـو اظتشهود، فالعمل مع اضتزب قبلو ليس كالعمل معو بعده.(
 أما ردود الالعل فكانز عل  النحو التارل:

 الشواب: -أ 
شػباب وخباصػػة عنػػدما علمػػوا أف لقػد كػػاف للنػػداء تػ ثل فاعػػل بقػػوة عنػػد ال

ىػػػػذا النػػػػداء أعلػػػػن م رتيػػػػع منػػػػاطآ عمػػػػل اضتػػػػزب م بػػػػبلد اظتسػػػػلمني، وانتقلػػػػوا 
 بالنداء نقلةا نوعيةا قوية لؤلماـ.
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 وسائل اإلعالـ: -ب 
( نسةة، غل أنو قد غطػ  اضتػدث ٓٓٔلقد وزع عل  وسائل اإلعبلـ )

التغيػػل ؿتػػو اإلسػػبلـ عػػدد قليػػل منهػػا، وكػػاف أبػػرز مػػن غطتػػو الصػػحيالة اليوميػػة )
Pro-Islamic daily inqilab ووعدت الصػحيالة ب هنػا ستنشػر النػداء كػامبلا )

 م الوقز اظتبلئا لعملها الصحال .
كانػػز  ٜ /ٜلكػػن متابعػػة وسػػائل اإلعػػبلـ للمسػػلة م اصتمعػػة التاليػػة أي 

متابعةا أكثر والفتةا للنًر، فقد غمط ِز اضتدث ستػس عشػرة صػحيالةا يوميػةا، كمػا 
 نشرت اضتدث ػتطة تلالزيونية شعبية مشهورة.

 :األحزاب اإلسالمية في بنغالدش -جػ 
لقػػػد أوجػػػدت عنػػػدىا اىتمامػػػاا ستابعػػػة سػػػل اضتػػػزب حيػػػث وجػػػدوه حزبػػػاا 
فػاعبلا م كثػل مػػن بػبلد اظتسػػلمني، وخباصػة عنػدما قػػرأوا النػداء وعلمػػوا أنػو أعلػػن 

 أصػػبق ح بعنػػها أف األمػػلوصػػر   ب.م بػػبلد إسػػبلمية كثػػلة مػػن الشػػرؽ إذل الغػػر 
 اضتزب. ىذا يد عل  اإلسبلـ حكا وإقامة التغيل يكوف ب ف قوياا 

 :الدولة -د 
دل تبػػد الدولػػة حتركػػاا منػػاداا الفتػػاا للنًػػر؛ وذلػػه ألف الدولػػة حػػىت ا ف ال 
زالػػز م طػػور متابعػػة أعمػػاؿ اضتػػزب ودراسػػة السياسػػة األمنيػػة اظتناسػػبة الختاذىػػا 

إذل أف أحػداث التالزػلات الػػم حػدثز مػ خراا م منػػاطآ جتاىػو. ىػذا باإلالػػافة 
عػػػػػدة م بػػػػػنغبلدش جعلػػػػػز جػػػػػّل اىتمػػػػػاـ األجهػػػػػزة األمنيػػػػػة متزهػػػػػاا ؿتػػػػػو تلػػػػػه 

 األحداث.
 :األوساط السياسية غير الحاكمة -ىػ 

صػػػػػدمةا عتػػػػػذه  ٜ/ٜ، ٜ/ٕلقػػػػػد شػػػػػكل حتػػػػػرؾ اضتػػػػػزب م يػػػػػوم  اصتمعػػػػػة 
اب اضتػػػزب م بيػػػاف األوسػػػاط فقػػػد فوجلػػػوا بقػػػوة اضتػػػزب وم يديػػػو وصػػػراحة شػػػب
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اظتوقػػػ، اإلعبلمػػػ  الصػػػحيق عاظتيػػػاا وإقليميػػػاا وػتليػػػاا حػػػىت إهنػػػا الحًػػػوا ػتاسػػػبة 
اضتزب م بنغبلدش للدولػة بقػوة وبدقػة، وؿتػن ن مػل أف يكػوف وقػع حتػرؾ اضتػزب 
م ىػػػػذه األحػػػػداث علػػػػ  ىػػػػذه األوسػػػػاط السياسػػػػية م مصػػػػلحة الػػػػدعوة فيزيػػػػد 

عػػض ىػػذه األوسػػاط فتنًػػر لقػػوة اضتػػزب إكبارىػػا للحػػزب، ال أف ت خػػذ )الغػػلة( ب
 وفاعليتو نًرةا غل ػتمودة.

 :أوساط عامة الناس -و 
كانػػػز م غتملهػػػا تبػػػارؾ للحػػػزب خطوتػػػو ىػػػذه، وتػػػدعو لػػػو بالنزػػػاح م 

 عملو إلقامة اطتػبلفة وإكتاد حكا اإلسبلـ.
 وقد شتع من تعليقها عل  اضتدث:

 ةا باإلسبلـ ومستقبلو.إننا سعداء عتذا النداء، فما جاء فيو زادنا ثق 
 .عند شتاعنا للنداء ظننا أنو اإلعبلف األخل الذي يسبآ قياـ اطتػبلفة 
  عنػػػد شتاعنػػػا النػػػداء سػػػرّنا مػػػا جػػػاء فيػػػو وخباصػػػة وأنػػػو موجػػػو لؤلمػػػة مػػػن
 اضتزب.
  أحػػػػػد اظتسػػػػػلولني مػػػػػن الصػػػػػ، األوؿ م اضتركػػػػػة اإلسػػػػػبلمية الدسػػػػػتورية

(Islamic constitution movement, BD)  :لقػد تناولنػا م اجتمػاع »قػاؿ
لقػػػد عكػػػس النػػػداء وعػػػ  اضتػػػزب  ة أحػػػداث النػػػداء الػػػذي وجهػػػو اضتػػػزب.القيػػػاد

وجديتو. لقد أصبحنا أكثر ثقةا ب ف ىذا اضتػزب مهػتا بشػلوف اظتسػلمني كافػةا م 
 «.مل أف اطتػبلفة ستقاـ قريباا عل  يد ىذا اضتزبأالعادل. وأصبحنا كلنا 

 داء:بعض الصور المتعلقة بالن
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 : باكسػتػافرابعاً 

 إسبلـ أباد ى  العاصمة الرشتية، لكن اظتدف الرئيسية:
 شػرقػػػػاا، وكراتشػػػ  علػػػ  خػػػط طػػػوؿ  °ٗٚ الىػػػػور علػػػ  خػػػػط طػػػػوؿ 

 شرقاا. °ٙٙ
لقػػد م اختيػػار مسػػزد )وزيػػر خػػاف( م الىػػور مكانػػاا إلعػػبلف النػػداء بعػػد 

ـ. وقػػد اختػػل ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕاظتوافػػآ ىػػػ  ٕٙٗٔرجػػ   ٕٛصػػبلة اصتمعػػة بتػػاريا 
ىػػذا اظتسػػزد لشػػهرتو وخباصػػة أنػػو مسػػزد تػػارمت  بػػل م زمػػن اضتكػػاـ اظتسػػلمني 

 للهند قبل االستعمار الربيطاشل.
بعد أف انتهز صبلة اصتمعة قاـ أحػد شػباب اضتػزب وتوجػو إذل اظتصػلني 

ار، م  وقاؿ: أيها اظتسلموف، إف الكالار يسػالكوف دمػاء اظتسػلمني م الليػل والنهػ
كشػػػػمل، وفلسػػػػطني، والعػػػػراؽ، وغلىػػػػا مػػػػن بػػػػبلد اظتسػػػػلمني، وم ىػػػػذا الوقػػػػز 
حكامنا يصافحوف أمػس وزيػر خارجيػة )إسػرائيل( وىػا سػعداء بػذله. إف شػرع 
اه بػػنّي لنػػا أف حرمػػة دـ اظتسػػلا أكػػرب عنػػد اه مػػن الكعبػػة ومػػا حوعتػػا، إذا كنػػتا 

عوا إذل نػداء حػزب التحريػر أيها اظتسلموف، حريصني عل  دمػاء اظتسػلمني فاسػتم
 سيلقيو أحد اإلخوة م ساحة اظتسزد.

وىكػػػذا جتمػػػع اظتصػػػلوف باظتلػػػات م سػػػاحة اظتسػػػزد حيػػػث كػػػاف النػػػاطآ 
الرشتػ  للحػزب م باكسػتاف واقالػاا علػ  منصػػة، فبػدأ يصػدع بالنػداء ؿتػو السػػاعة 

( صػػػػباحاا بتوقيػػػػز غػػػػرينت  وىػػػػذا يعػػػػل ٓٓ:ٜ( بالتوقيػػػػز احمللػػػػ  أي )ٓٓ:ٕ)
 ( ظهراا بتوقيز اظتدينة اظتنورة حاالرة الدولة اإلسبلمية األوذل.ٓٓ:ٕٔ)

لقػػد سػػاعد النػػاس شػػباب اضتػػزب م رفػػع اليافطػػات، واإلعبلنػػات الكبػػلة 
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وكذله م رفع رايػة الع قػاب، رايػة ال إلػو إال اه ػتمػد رسػوؿ اه، س ثب ػػتوا صػوراا 
 اؽ وأفغانستاف.أماـ حشد اظتصلني تبني جرائا أملكا الوحشية م العر 

 وكاف قد دع  اإلعبلميوف ضتنور النداء، وقد حنرت أعداد منها.
لقػػػػد اسػػػػتمع النػػػػاس باىتمػػػػاـ بػػػػالغ، وكػػػػاف باديػػػػاا علػػػػ  وجػػػػوىها تػػػػ ثرىا 
الشػػػػديد سػػػػا يسػػػػمعوف، وكانػػػػز التكبػػػػػلات تنطلػػػػآ مػػػػن حنػػػػاجرىا بػػػػني اضتػػػػػني 

ػض وا خػػػر، وقػػػد كػػػاف ذلػػػه م جػػػػٍو مشػػػحوف أػػػ  اإلسػػػبلـ واظتسػػػلمني وب غػْػػػػ
 الكالار اظتستعمرين.

وبعػػػػد أف انتهػػػػ  النػػػػداء توجػػػػو النػػػػاس للشػػػػباب يسػػػػ لوهنا حػػػػوؿ اضتػػػػزب 
واطتبلفػػة وكياليػػة العمػػل لتحقيقهػػا. وقػػد انتشػػر خػػرب النػػداء م األسػػواؽ واحملػػبلت 
التزارية والصناعية، حىت إف الشػباب عنػدما انطلقػوا يوزعػوف النػداء علػ  النػاس 

يبلقػػوهنا بالرتحػػاب ويتنػػاولوف مػػنها النػػداء  بعػػد إعبلنػػو م اظتسػػزد، كػػاف النػػاس
بشػػػػغ، واىتمػػػػاـ، وخباصػػػػة وأف أخبػػػػار النػػػػداء م اظتسػػػػزد كانػػػػز قػػػػد سػػػػبقز 

 الشباب للناس م أسواقها وػتبل ا.
لقػػد م التوزيػػع م معًػػا اظتػػدف م باكسػػتاف، وقػػد فاقػػز النسػػا اظتوزعػػة 

  ( نسػػةة. وكػػذله وزعػػز نسػػا بشػػكلٕٓٓٓٓٔاظتائػػة ألػػ، نسػػةة وبلغػػز )
 كاٍؼ عل  وسائل اإلعبلـ والعلماء والسياسيني واظت ثرين م ا تمع.

لقػػػد غطػػػز أكثػػػر وسػػػائل اإلعػػػبلـ النػػػداء م اظتسػػػزد، وكػػػذله نشػػػرت 
 بعنها أخبار النداء م ببلد اظتسلمني األخر .

 أما ردود الالعل فقد كانز عل  الشكل التارل:
 :الشواب -أ 

 ثر، فقػػػػد انطلقػػػػوا م لقػػػػد ظهػػػػرت ردة الالعػػػػل عنػػػػد الشػػػػباب بشػػػػكل مػػػػ
اإلعػػػداد لػػػو وتوزيعػػػو دوف أف لتسػػػبوا أي حسػػػاب إال لنزاحػػػو بػػػإذف اه، سػػػواء 
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أثناء أدائو م اظتسزد أـ خبلؿ التوزيػع. ولعػل فيمػا حػدث عنػد اختيػار الشػاب 
الػذي يلقػ  النػداء مػا يػدؿ علػ  قػوة عػزائا الشػباب وعػدـ خشػيتها إال مػن اه 

ف النػػػداء م اظتسػػػزد دل يكػػػن سػػػهبلا، وكػػػاف سػػػبحانو. فعلػػػ  الػػػرغا مػػػن أف إعػػػبل
االعتقػػػػػاؿ واألذ  متوقعػػػػػاا للشػػػػػباب وخباصػػػػػة ظتػػػػػن يلقيػػػػػو، إال أف الشػػػػػباب عنػػػػػد 
اجتمػػػػاع غتلػػػػس الواليػػػػة مػػػػع اظتكتػػػػػ  اإلعبلمػػػػ ، حسػػػػ  التعليمػػػػات الختيػػػػػار 
اظتكلػػ، باإللقػػاء، تػػدافعوا كلهػػا لنػػػدب أنالسػػها إللقػػاء النػػداء، ودل يػػرضم أحػػػد 

ر إذل أف حل ز اظتس لة )بالقرعة( وفػآ التعليمػات، فوقعػز منها أف يتنازؿ لآلخ
عل  الناطآ الرشت ، وقد كػاف النػاطآ مصػراا عليهػا قبػل القرعػة علمػاا ب نػو مطػارد 
مػػن األجهػػزة األمنيػػة، وداقتػػز األجهػػزة األمنيػػة مكتبػػو، ودل تػػتمكن مػػن اعتقالػػو 

كػػػػاف إذل حيػػػػث ؾتػػػػا مػػػػنها، فػػػػ قاللوا مكتبػػػػو بالشػػػػمع األزتػػػػر، س الحقػػػػوه مػػػػن م
مكػػاف ومػػع ذلػػه كػػاف مصػػراا أف يكػػوف ىػػو الػػذي يصػػدع بالنػػداء، وعتػػذا السػػب  
أينػػاا أصػػػر إخوانػػػو م االجتمػػػاع أف ال يكػػػوف ىػػو بػػػل غػػػله حالاظػػػاا عليػػػو، ومػػػع 

 ذله أصر ىو بشدة، وكاف أف أكرمو اه سبحانو ب ف خرجز القرعة عليو.
بحانو أف يكػوف النػداء لقد أثر النداء م الشباب أنتا ت ثل، وس لوا اه س

 ، مقدمػػة ظتػػا ىػػو أكػػرب. ولقػػد كػػانوا منػػدفعني م التوزيػػع برباطػػة جػػ ش وحػػـز وعػػـز
وقد أدوا اظتهمة عل  خل وجو ودل يعتقل سو  واحد مػنها، وذلػه الالنػل مػن 

 اه.
 :الناس -ب 

إف مػػا شػػوىد مػػن شػػدة ىتافػػا ا بػػالتكبل والتهليػػل م اظتسػػزد، وكػػذله 
زب م التزهيػػػػز للنػػػػداء مػػػػن رفػػػػع الرايػػػػات وملحقا ػػػػا، مسػػػػاعد ا لشػػػػباب اضتػػػػ

وكػػذله اسػػتعزاعتا للشػػباب م التوزيػػع، ومػػا شتػػع مػػن أحػػاديثها حػػوؿ النػػداء،  
كػػل ذلػػه أعطػػ  صػػورة أف شػػػع  باكسػػتاف مالعػػا باظتشػػاعر اإلسػػبلمية، وىػػػ  
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 ػػػػزه وحتركػػػػو حيػػػػث حػػػػّل، وأنػػػػو سػػػػهل االنقيػػػػاد لئلسػػػػبلـ لدرجػػػػة أف األحػػػػزاب 
أف تعػػادي اإلسػػبلـ معػػاداة صػػرلتة بػػل إهنػػا تسػػتعمل أسػػالي   العلمانيػػة ال جتػػرؤ

التنليل والنالاؽ أماـ الناس، أكثر ؽتا تستعمل أفكارىا العلمانية بشػكل صػريق 
 الستقطاب الناس حوعتا.

 الدولة: -جػ 
إف اه سػػػػبحانو أعمػػػػ  أبصػػػػارىا، فلػػػػا يعلمػػػػوا مسػػػػبقاا بإعػػػػداد اظتسػػػػزد 

إف قراءة النداء الم استمرت ؿتو نصػ، اظتذكور لعمل يقـو بو اضتزب، ولذله ف
سػاعة قػد دتػز بسػبلـ بالنػل اه. وكػاف الختيػار اظتسػزد التػارمت  أثػر م ذلػػه 
فػػإف أجهػػزة الدولػػة واظتسػػ ولني يكونػػوف م اظتسػػاجد اضتديثػػة اظتزخرفػػة، ونػػادراا مػػا 

 كتل  ذله اظتسزد انتباىها.
 ملحقات:

 بعض ما نشرتو الصح،. -ٔ
 قة بالنداء.بعض الصور اظتتعل -ٕ
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 : كازاخسػتػافخامسػاً 

شػرقاا، ° ٚٚ أظتاتا )أظتام( ى  العاصمة القدنتػة وتقػع علػ  خػط طػوؿ 
 شرقاا.° ٔٚ وأستانة ى  العاصمة اصتديدة تقع عل  خط طوؿ 

لقد تقرر العمل م سبعة مساجد واقعة م سػبعة مػدف، غػل أف األجهػزة 
طاعز منػػػع اظتتكلمػػػػني منػػػذ الػػػدقائآ األوذل، واعتقلػػػتها داخػػػػل األمنيػػػة قػػػد اسػػػت

اظتسػػزد، وحػػدثز مبلسػػنة بػػني اظتصػػلني واألجهػػزة، وقػػد نػػتج عػػن ذلػػه ختلػػيص 
عػػػدد مػػػن اظتعتقلػػػني، والعػػػدد البػػػاق  متوقػػػع إطػػػبلؽ سػػػراحها بػػػإذف اه بعػػػد أيػػػاـ 

ؿ ، م إطػػػبلؽ ؿتػػػو ذتػػػانني م اليػػػـو األو ٓٔٔقليلػػػة. كػػػاف عػػػدد اظتعتقلػػػني، ؿتػػػو 
 والثاشل، وىذا وص، لبعض أحداث )النداء(:

ىنػػاؾ حادثػػة إجراميػػة قامػػز اػػا األجهػػزة األمنيػػة م مدينػػة )كنتػػاو(  -ٔ
حيث إف الشاب اظتكل، بقراءة النداء م اظتسزد قد بدأ بقراءة ؼتتصػر النػداء، 
فتػػدافع إليػػو عناصػػر األمػػن ليمنعػػوه ويعتقلػػوه، فاستنصػػر الشػػاب اظتصػػلني، وقػػاـ 

ظتصػػلوف باإلحاطػػة باحملاالػػر ومنعػػوا عناصػػر األمػػن مػػن اعتقالػػو، وقػػد الشػػباب وا
أكمػػل قػػراءة كامػػل ؼتتصػػر النػػداء، فاشػػتد غػػيي األجهػػزة األمنيػػة وتكػػاثرت علػػ  

 الشباب وعل  الناس حوعتا وفرقوىا واعتقلوا عشرة شباب.
بعػػػػػد ذلػػػػػه انػػػػػدفعز زوجػػػػػات الشػػػػػباب إذل مركػػػػػز األمػػػػػن الػػػػػذي اعتقػػػػػل 

اا موجهاا لؤلجهزة األمنيػة )أنػتا وحػوش، قليلػو اطتػل، الشباب، وىن يرددف كبلم
اتركػوا أزواجنػا، إهنػػا يقولػوف اضتػآ...( فتقػػدـ أحػد الػباط اظتركػػز األمػل وسػػح  
إحد  األخوات إذل داخػل اظتركػز وتصػرؼ معهػا بوحشػية فػ دم  وجههػا وكسػر 
أنالها وألقاىا أرالػاا، وقػد كانػز حػامبلا ؽتػا عػر ض اصتنػني للةطػر، وحتػز الػغط 
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،  ٖالناس والنساء أطلقوا سراحها بعد  ساعات، دوف إسػعافها اإلسػعاؼ الػبلـز
بػػل إهنػػا ذىبػػز للعػػبلج م مستشػػال  خػػاص علػػ  مسػػافة بعيػػدة، حيػػث رفػػض 

 اظتستشال  اضتكوم  القري  تقدصل العبلج عتا خوفاا من األجهزة األمنية.
لكنػو لقد م رفع دعػو  علػ  األجهػزة األمنيػة، ووكِّػل ػتػام  م القنػية و 

وعنػػد مراجعتهػػا للنائػػ  العػػاـ  أيػػاـ قػػاؿ إنػػو ال يسػػتطيع عمػػل شػػ ء.بعػػد عشػػرة 
 قاؿ عتا مهدداا: )اعمل  ما شلز فلن حتصل  عل  ش ء(.

لقػػػػد أصػػػػدر اضتػػػػزب ىنػػػػاؾ كتابػػػػاا مالتوحػػػػاا لػػػػرئيس اصتمهوريػػػػة حػػػػوؿ ىػػػػذه 
 األعماؿ اإلجرامية الم تتةذ الد اظتسلمني لقوعتا ربنا اه.

ف جتمػػع النػػاس كثػػلاا م اظتسػػزد، وبػػدأ الشػػاب اظتكلػػ، م أظتاتػػا، كػػا -ٕ
بالتوقيػػػػػز احمللػػػػػ   ٓٓ,ٗٔبقػػػػػراءة النػػػػػداء بعػػػػػد انتهػػػػػاء الصػػػػػبلة حػػػػػواذل السػػػػػاعة 

بتوقيػػػػز غػػػػرينت (، فانػػػػدفع إليػػػػو ؿتػػػػو  ٓٓ.ٜبتوقيػػػػز اظتدينػػػػة اظتنػػػػورة ) ٓٓ.ٕٔ
( من عناصر األمن كانوا غتهػزين أنالسػها مسػبقاا سبلبػس رشتيػة ومبلبػس ٕٓٓ)

واعتقلػوا ؿتػو سػتني مػن الشػباب، ونقلػوىا إذل اظتعتقػل م )باصػني(، وقػػد  مدنيػة
حػػػدثز مبلسػػػنة بػػػني اظتصػػػلني وخباصػػػة كبػػػار السػػػن واألجهػػػزة األمنيػػػة، كمػػػا أف 
بعض اظتصلني األتقياء من كبار السن قد وجهوا كبلماا قاسػياا للنػاس م اظتسػزد 

ن اعتقػػػػاؿ شػػػػباب يلومػػػػوهنا ألهنػػػػا دل يبػػػػذلوا وسػػػػعها م منػػػػع عناصػػػػر األمػػػػن مػػػػ
اضتػػػزب. وكػػػاف ؽتػػػا قػػػالوه للنػػػاس م اظتسػػػزد: ظتػػػاذا وقالػػػتا مكتػػػوم األيػػػدي أمػػػاـ 
عناصػػر األمػػن؟ إنكػػا أكثػػر عػػدداا مػػنها، لػػو اجتمعػػتا علػػيها كلكػػا ظتػػا اعتقلػػوا 
أحػػداا، أيصػػبق اظتػػرء غػػل همػػن حػػىت وىػػو داخػػل اظتسػػزد، وال يسػػتطيع أف يػػتكلا  

ىػػػذا تعطػػػوف اظتػػػربر لؤلجهػػػزة األمنيػػػة  كلمػػػة اضتػػػآ م بيػػػز اه؟ إنكػػػا بتصػػػرفكا
وجترئوهنا عل  اعتقاؿ اظتسلا الذي يقػوؿ اضتػآ. ولقػد كػاف لؤلخػوات دور جيػد 
م نقػػل صػػورة مػػا حػػدث للنسػػاء. لقػػد وجػػد تعػػاط، معنػػا مػػن كثػػل مػػن النػػاس 
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( مػػػنها بعػػػد يػػػومني، ويتوقػػػع ٘ٗرجػػػاالا ونسػػػاءا، ؽتػػػا جعػػػل الدولػػػة تطلػػػآ ؿتػػػو )
 إخبلء سبيل ا خرين.

ظتسػنا ت ييػد النػاس لنػا عنػدما بػدأنا التوزيػع، فقػد دخػل للدراسػة معنػػا  لقػد
 عل  إثر ذله عدد من اظتسلمني، وذله الالنل من اه.

لقػػد حنػػرت ؿتػػو أربػػع ػتطػػات تلالػػزة إذل اظتسػػزد، ولكػػن الدولػػة منعتهػػا 
 من أف تذكر شيلاا عن اضتدث.

بػػػػل إف األجهػػػػزة األمنيػػػػة اعتقلػػػػز بعػػػػض مراسػػػػل  الصػػػػح، وصػػػػادرت 
لكػػاملات مػػنها، كمػػا حػػدث مػػع مراسػػل وكالػػة إخػػبلص الرتكيػػة لؤلنبػػاء )وقػػد ا

حػػػػػػىت إف مراسػػػػػػل التلالزيػػػػػػوف  موقػػػػػػع أخبػػػػػػار اإلنرتنػػػػػػز الرتكػػػػػػ (. نشػػػػػػر ذلػػػػػػه م
 اضتكوم  الكازاخستاشل كاف من بني الصحاليني الذين أوقالوا!

 لقد قمنا بالعمل نالسو م ستس مدف أخر : -ٖ
 ع النػػاس م وجههػػا وأجػػربوا األجهػػزة مدينػػة تػػاراس: اعتقػػل أربعػػة فتػػداف

 األمنية عل  إطبلقها.
  مدينػػػة  كنػػػز مػػػن اصتنػػػوب، دل يػػػتمكن الشػػػاب مػػػن قػػػراءة أكثػػػر مػػػن

عشر دقائآ حىت اعتقل مع تسعة هخرين، لكنها حتز الغط الناس تركػوىا م 
اليػػػـو نالسػػػو. لقػػػد كانػػػز ردة فعػػػل النػػػاس جيػػػدة، وكػػػاف مػػػن بػػػني العشػػػرة بعػػػض 

 اظت يدين.
 ة تركستاف، اعتقلوا سبعة، وحالوا دوف قراءة النداء، وكػذله حتػز مدين

 الغط الناس تركوا السبعة.
  مدينػػػة جيتيسػػػاي م اعتقػػػاؿ الشػػػباب فػػػور انتهػػػاء صػػػبلة اصتمعػػػة، كػػػ ف

األجهزة األمنية كانز تعلا، والسػب  م ذلػه أف أوقػات الصػبلة ؼتتلالػة حيػث 
دناا أخػػر ، فكانػػز األجهػػزة الػػببلد واسػػعة. فػػبعض اظتػػدف موعػػد األذاف يسػػبآ مػػ
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األمنيػػة تعلػػا اضتػػدث منػػذ وقوعػػو م أوؿ مدينػػة. وقػػد عػػو ض الشػػباب ذلػػه مػػن 
 خبلؿ التوزيع اصتيد م اظتدينة بعد الصبلة.

 ٕٓٓٓ٘، م الوسػػػػػط كػػػػػاف اظتقػػػػػرر ٓٓٓ٘ٔالتوزيػػػػػع: م الشػػػػػماؿ  -ٗ
، وم ٕٓٓٓٔأي أف البػػػػاق  م الوسػػػػط  ٓٓٓٗلكػػػػن الدولػػػػة صػػػػادرت منهػػػػا 

ىػػو  ، وكانػػز ىػػذه النسػػا منهػػا مػػآٓٓٙ٘وا مػػوع  ٕٓٓٓٓببلد جنػػوب الػػ
 بالكازاخستانية، ومنها بالروسية.

ونًػػػػػراا ظتصػػػػػػادرة الدولػػػػػة ألفػػػػػػبلـ التصػػػػػػوير، فلػػػػػذله دلم نرفػػػػػػآ صػػػػػػوراا  -٘
 ألحداث النداء.
 ملحقات:

 الكتاب اظتالتوح  - ٔ
 خرب موقع اإلنرتنز  - ٕ
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 كتاب مفتوح
 كازاخسػتػاف  -من حػزب التحػرير 

 إلى رئيس جمهورية كازاخسػتػاف نور سػلطاف نزارباييف
،  فةامة الرئيس احملرـت

إف سػػػػب  توجيػػػػػو ىػػػػذا الكتػػػػػاب اظتالتػػػػوح لكػػػػػا ىػػػػو الًلػػػػػا الواقػػػػع علػػػػػ  
مسػػػػلم  كازخسػػػػتاف، وكػػػػذله االعتػػػػداء علػػػػػ  كرامػػػػة اظتسػػػػلمات. لقػػػػد أصػػػػػبق 

 خسػػػتاف اختػػػاروا فتػػػط اضتيػػػاة اإلسػػػبلم  ويبلقػػػوفاواالػػػحاا اليػػػـو أف مسػػػلم  كاز 
 الصعاب عل  ىذا الطريآ.

 ٕٓلقػػد وجهنػػا ظتالػػم اصتمهوريػػة عبػػد السػػتار كػػاج  ديربيسػػارل بتػػاريا  
ـ رسالة ولكنو دل يرد عليها، فهو دل يعر قنػايا اظتسػلمني اىتمامػاا. ٕ٘ٓٓيناير 

 طلبنا منو شةصياا أف يتحرؾ باالجتاىات التالية:
 ؽ.الكازخية اظتسلمة من العرا إعادة القوات اظتسلحة -ٔ
النغط من أجل معاقبػة مػوظال  اظتةػابرات العامػة اظتتػورطني م قتػل  -ٕ

 اظتواطن الربيء كانات بيميتوؼ حيث توم حتز سياطها.
مػػن الشػػباب اظتسػػلا الربيلػػني اظتوجػػودين م السػػزوف،  ٕٓمسػػاعدة  -ٖ

مسػػاعد ا م اطتػػروج مػػن السػػزن، وكػػذله النػػغط مػػن أجػػل وقػػ، مػػا يقػػرب 
 د إخواننا من اظتسلمني.من ملة قنية مرفوعة ال

وبدؿ التدخل ضتل ىػذه اظتشػاكل ؾتػده صػمز وىػ  تتعقػد. وبػدؿ اضتػل 
 السليا الذي طلبناه، فإنو تػا  ما يل :

خيػػة مػن العػػراؽ، ؾتػػد، وإذل جانػػ  اظتػػوت ابػدؿ إعػػادة القػػوات الكاز  -ٔ
 اظتػػػذؿ لكلاتػػػا كودابػػػاي،، أف اصتنػػػود اظتسػػػلمني مػػػن أبنائنػػػا ال زالػػػوا مػػػع احملتلػػػني

 األملكيني م العراؽ.
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(: كوشػػػػػػػكارباي، املخػػػػػػػاف، أمانبػػػػػػػاي، سػػػػػػػليه، KNBموظالػػػػػػػو ) -ٕ
تويغػػػػاراي، غابيػػػػز، بػػػػاتلبيكوؼ أناربػػػػاي، قػػػػاديروؼ نػػػػورالف ىػػػػ الء متهمػػػػوف 
باظتشاركة الالعلية م تعذي  وقتػل "كانػز كانػات بيميتػوؼ"، الػذي كػاف يػدعو 

ذلػػػػه. ىػػػػذه اضتادثػػػػة  لعبػػػػادة اه وحػػػػده، وقػػػػد دتػػػػز تػػػػرقيتها م وظػػػػائالها بعػػػػد
فتحػػز شػػهية مػػوظال  قػػوات األمػػن والداخليػػة واحملكمػػة وكػػذله النيابػػة العامػػة، 

ـ ٕ٘ٓٓأيلػػوؿ  -فتحػػز شػػهيتها النتهػػاؾ اضترمػػات، فالػػ  الثػػاشل مػػن سػػبتمرب 
خسػػتاف وم مدينػػة كنتػػاو وقػػع حػػادث ؽتاثػػل، حيػػث اوأثنػػاء زيػػارتكا صتنػػوب كاز 

فراج عػػػػػن أزواجهػػػػػن وأبنػػػػػائهن قامػػػػػز بعػػػػػض النسػػػػػاء اظتسػػػػػلمات باظتطالبػػػػػة بػػػػػاإل
وإخواهنن بالقرب من الداخلية حيث اعتقلوا ضتنػورىا نػداءا مػن حػزب التحريػر 
إذل األمػػة اإلسػػبلمية، فقػػاـ النػػابط كابيشػػتاي، أورينباسػػار، والػػذي كػػاف يعمػػل 

( احملليػػػة، IKRAم قسػػػا اصترنتػػػة سػػػابقاا، قػػػاـ وأمػػػاـ النػػػاس وأمػػػاـ ؽتثلػػػ  ػتطػػػة )
ي كتػػرؤ أف يطالػػ  بتحريػػرىا؟ وسػػح  اظتػػرأة ليبايالػػا وجعػػل يقػػوؿ: مػػن ىػػو الػػذ
ـ وىػػػ  أـ لثبلثػػػة أبنػػػاء، وحامػػػل. تسػػػكن م ٜٔٛٔمرغاريتػػػا وىػػػ  مػػػن مواليػػػد 

. قػػػاـ ىػػػذا ا ػػػـر بسػػػح  اظتػػػرأة ٓٔشػػػقة  ٖٓشػػػارع غاغارينػػػا  -مدينػػػة كنتػػػاو 
اظتسػلمة إذل الطػػابآ الثػاشل م الداخليػػة، ودل يهػتا ظتػػا قالتػو لػػو مػن أهنػػا حامػل قػػاـ 

دفعها داخل الغرفػة والػرب رأسػها باضتػائط، سػقطز علػ  األرض وبػدأ يركلهػا ب
هنػػا حامػػل. ومػػػع تكػػرر الػػرب ىػػذه اظتسػػػلمة أوينػػراا علػػ  رأسػػها وبطنهػػػا مػػع 

أصػػيبز وػػروح م الػػرأس وكسػػر أنالهػػا وتسػػب  بنػػرر للزنػػني، وكػػاف ىػػذا ا ػػـر 
سػػتدعوا ثنػػاء النػػرب باالغتصػػاب. طلبػػز تقػػدصل العػػبلج الطػػا عتػػا فاأيهػػددىا 

وبػػدالا  ،القاالػػ  سػػيدالي، أكػػربغن فنًػػر إذل اظتػػرأة اظتسػػلمة والػػدـ نتػػؤل وجههػػا
تنغ! دل ينًر لوالػعها الصػح   ٓٓٓٓٔمن األمر سعاصتتها قرر ؼتالالتها بغرامة 

ودل يقػػػدـ عتػػػا، وحاعتػػػا  ،ودل يطلػػػ  اإلسػػػعاؼ ظتسػػػاعد ا ،اظتػػػرتدي كػػػامراة حامػػػل
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اإلىانػػػػات، وقػػػػد شػػػػتا عرالػػػػها  ىكػػػػذا، ولػػػػو شػػػػربة مػػػػاء، بػػػػل راح يرمػػػػ  عليهػػػػا
وكرامتها. بدأ الناس م اطتارج باظتطالبة برتؾ اظترأة فاالطر موظالو الداخليػة لػرتؾ 
اظتػػػرأة اظتسػػػلمة والػػػدماء دتػػػؤل وجههػػػا. ىػػػذه اظتػػػرأة اظتسػػػلمة توجهػػػز للمستشػػػال  
الػػرئيس م مدينػػة كنتػػاو واصتػػروح دتػػؤل وجههػػا وأنالهػػا مكسػػور، فػػرفض العػػاملوف 

 اظتستشػال  إدخاعتػا لقسػا العًػاـ خوفػاا مػن األجهػزة األمنيػة، "طتدمة النػاس" م
فاالطرت للسالر إذل مدينة أخر  مػن أجػل العػبلج. عنػدما توجهػز ىػذه اظتػرأة 
اظتسػػػػلمة اظتهانػػػػػة إذل النائػػػػػ  العػػػػػاـ كػػػػانيبيكوؼ ملامبيػػػػػه بطلػػػػػ  رفػػػػػع دعػػػػػو  

، فلػن قنائية الد ا ـر أقها، أىاهنا النائ  العػاـ وقػاؿ عتػا: "إعملػ  مػا شػلز
حتصل  عل  ش ء"، فهل يوجػد مػا ىػو أشػد ظلمػاا واسػتهانةا أقػوؽ النػاس مػن 

 ىذه اظتمارسات؟
  قاؿ اه تعاذل:                    

                             

                 . 
بدالا من اإلفراج عن العشرين الذين س ِزنوا ظلماا ممّ اضتكا   - ٖ

عليها ب حكاـ قاسية، وّم اعتقاؿ غلىا، وعومل اظتسلموف الذين يدعوف إذل 
ْوف عن اظتنكر وي منوف باه، عوِملوا معاملة اطتل وي مروف باظتعروؼ وينه
 ا رمني، واه تعاذل يقوؿ:               

     . 
فةامة الرئيس، ؿتن شعوب هسيا الوسط  قد أكرمنا اه أف ىدانا إذل 

له ىذه األرض الطيبة الغنية خبلا ا، والم دين اإلسبلـ، الذي بالنلو ؿتن فت
أؾتبز العلماء واظتالكرين والقناة واضتكاـ العادلني عل  مّر التاريا ما تباى  
بو العادل... ؿتن شعوب هسيا الوسط  كت  أف نشكر اه عل  إكرامو لنا، 
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وكت  أف نتمسه اذا الدين وأف ندعو لو ونلتـز ب حكامو، وىو سبحانو 
 يو لنا بقولو: الذي رال                        

            . 
فهػػػل بعػػػد ذلػػػه كتػػػاز  مػػػن يػػػدعو إذل ىػػػذا الػػػدين بالتعػػػذي  والسػػػزن، 

همػل، إف اه نتهل وال ي نات وركلهن باألرجل وكسر أنوفهن!وإىانة النساء اظت م
، واالنتقػػاـ مػن الًػػادل الػذي يصػػد عػن سػػبيل  وقػد تكالػػل سػبحانو بنصػػرة اظتًلػـو

 اه:
  قاؿ اه تعاذل:            

                 . 
 
 حػريرزب التح            ىػ.ٕٙٗٔمن شعباف  ٛٔ
 كازاخستاف            ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٕٕ
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 )الخور مترجم عن اللغة التركية(

 
 موقع أخوار اإلنترنت

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٕٓالجمعة 

 ألماتيفي  حػزب التحػريرمظاىرة 

والذين تجمعوا بعد صالة الجمعة  حػزب  التحػريرقامت مجموعة من أعضاء 
تظاىر ضػد المعاملػة السػي ة في المسجد المركزي في "ألماتي" عاصمة كازخستاف بال

 التي يتعرض لها المسلموف في أصقاع الدنيا.
 ٓٓ:ٗٔا موعػػػػػة ... الػػػػػذين حػػػػػاولوا تنًػػػػػيا مًػػػػػاىرة حػػػػػواذل السػػػػػاعة 

اعتقلػػػوا مػػػن قبػػػل الشػػػرطة، أينػػػاا م إيقػػػاؼ الصػػػحاليني الػػػذين حنػػػروا للمكػػػاف 
يػػة لتغطيػػة اضتػػادث وتصػػويره، والػػذين كػػاف مػػن بيػػنها مراسػػل وكالػػة إخػػبلص الرتك

(، وم والػع اليػد علػ  الكػاملات واألقػراص اظتمغنطػة الػم كانػز IHAلؤلنباء )
 أوز ا.

خسػػػتاف للصػػػحاليني اقامػػػز الشػػػرطة بتوجيػػػو  مػػػة اظتسػػػاس باسػػػتقرار كاز 
الػػذين م التقػػاط صػػورىا وأخػػذ بصػػما ا. وعلػػا أف مراسػػل التلالزيػػوف اضتكػػوم  

مػن س م إطػبلؽ سػراحها خستاشل كاف من بني الصػحاليني الػذين أوقالػوا و االكاز 
 بعد احتزازىا لعدة ساعات.

http://www.internethaber.com/mays/article_view.php?aid=312093 

http://www.internethaber.com/mays/article_view.php?aid=312093
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 : ِقػرغيػزسػتػافسػادسػاً 

 اا.شرق° ٗٚ بشكيه ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
رجػ   ٕٛة اصتمعػة دتز قراءة النػداء علػ  حشػد مػن اظتصػلني بعػد صػبل

منطقػػة. وكانػػز القػػراءة تػػتا م اظتسػػاجد اظتركزيػػة عتػػذه  ةعشػػر  ىػػػ م ذتػػاشلٕٙٗٔ
اظتناطآ. أكملز القػراءة م اثػل عشػر مسػزداا، ودل تكتمػل القػراءة م اظتسػاجد 

 وفها من نتائزو.الستة األخر  لتدخل أئمة تله اظتساجد سنع إكمالو طت
 وىذا وص، موجز لبعض أعماؿ النداء م عدد من اظتساجد:

ألقينػػػػا النػػػػػداء م العاصػػػػمة م مسػػػػػزدىا اظتركػػػػزي حػػػػػواذل السػػػػػاعة   - ٔ
بتوقيػػػػز اظتدينػػػػة اظتنػػػػورة )السػػػػاعة  ٓٓ.ٕٔبالتوقيػػػػز احمللػػػػ ، السػػػػاعة  ٓٓ.ٗٔ
مػػػن غػػػرينت ( ولكػػػن دل نسػػػتطع إكمالػػػو ألف اظتالػػػم ومػػػن حولػػػو منعونػػػا  ٓٓ.ٜ

 .إكمالو، وداـ إلقاؤه حواذل عشر دقائآ أماـ ملتني من اظتصلني
النػػداء كػػامبلا م قريػػة بيػػه هبػػاد م مسػػزد "إسػػبلـ" بعػػد  لقػػ قػػد أ - ٕ

وداـ  ٓٓ.ٜوبتوقيػػز غػػرينت   ٓٓ.ٗٔصػػبلة اصتمعػػة فػػوراا بالتوقيػػز احمللػػ  م 
نت  وبتوقيػػػز غػػػري ٘ٗ.ٗٔستسػػػة وأربعػػػني دقيقػػػة، فػػػانته  بالتوقيػػػز احمللػػػ  م 

. وم اظتسػػػػزد كػػػػاف حػػػػواذل ألالػػػػني مػػػػن اظتصػػػػلني، وبعػػػػد الالػػػػراغ مػػػػن أداء ٘ٗ.ٜ
الصػػبلة قػػاـ اإلمػػػاـ وأعلػػن أف الشػػػباب سػػيلقوف النػػداء فاسػػػتمعوا إلػػيها، فػػػ لق  
 ، النػػداء وشتعػػو أكثػػر اظتصػػلني. وم ىػػذا اظتسػػزد كانػػز ىنػػاؾ جنػػازة ذلػػه اليػػـو

وأثػػر فػػيها خػػل تػػ ثل، فػػذى  معهػػا جػػزء مػػن اظتصػػلني واسػػتمع البػػاقوف للنػػداء، 
وبيػػػه هبػػػاد ذات موقػػػع اسػػػرتاتيز  مهػػػا ألهنػػػا تقػػػع علػػػ  حػػػدود أوزبكسػػػتاف، 

 ولذله فإف ما ي عمل فيها ي ثر عل  جلاننا )أوزبكستاف(.
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قػد ألقػػ  النػػداء كػػامبلا م مدينػػة قارسػػو م مسػػزد "السػػل،" بعػػد   - ٖ
توقيػز اظتدينػػة ب ٕ٘.ٕٔبالتوقيػز احمللػ ،  ٕ٘.ٗٔصػبلة اصتمعػة فػوراا، السػاعة 

غػػػػرينت (، وداـ أربعػػػػني دقيقػػػػة. وم اظتسػػػػزد كػػػػاف حػػػػواذل سػػػػتة  ٕ٘.ٜاظتنػػػػورة )
هالؼ مػػػن اظتصػػػلني، مػػػنها ألالػػػاف م داخػػػل بنػػػاء اظتسػػػزد والبػػػاق  م خارجػػػو، 
وتصل  م ىذا اظتسػزد أعػداد تػ م لصػبلة اصتمعػة مػن أوزبكسػتاف. وقػد دعونػا 

يني إذل ىػذا اظتسػزد. وبعػد الالػراغ مػن مراسل  الراديو العاظتيني واحملليني والصػحال
صبلة اصتمعة أعلن اإلماـ للناس بػ ف شػباب حػزب التحريػر يريػدوف إلقػاء نػداء، 
وىكػػػػذا ألقػػػػ  النػػػػداء م داخػػػػل بنػػػػاء اظتسػػػػزد، واسػػػػتمع إليػػػػو حػػػػواذل ألالػػػػني مػػػػن 
اظتصػػػػلني باىتمػػػػاـ بػػػػالغ. وقػػػػد أثػػػػر النػػػػداء م النػػػػاس خػػػػل تػػػػ ثل. وبعػػػػد إكمالػػػػو 

والصػػحاليوف مػػن اإلمػػاـ حػػوؿ مػػا حػػدث، ف جػػااا بقولػػو إف  استالسػػر اظتراسػػلوف
الشػػػباب يػػػدعوف إذل اضتػػػآ، ومػػػا يػػػدعوف إليػػػو ىػػػو دعػػػوة اإلسػػػبلـ، وقػػػد نشػػػرت 

 إحد  اإلذاعات النداء وجواب اإلماـ م النشرة اظتسائية ليـو اصتمعة.
م سػػتة مسػػاجد، قػػاـ أئمتهػػا بػػاإلعبلف عػػن النػػداء، واسػػتمع النػػاس  - ٗ

 رت األجهزة األمنية األئمة أف ال يعودوا ظتثل ىذا مرةا أخر .ذ  إليو، وقد ح
 م توزيع ثبلثني أل، نسةة باللغة األوزبكية والقرغيزية والروسية. - ٘
 كما وزع عل  وسائل اإلعبلـ عدد كاٍؼ من النداء.  - ٙ
 كانز ردود الالعل عل  الشكل التارل:  - ٚ
 :الشواب -أ

خباصػػػة عنػػػدما علمػػػوا أنػػػو م م كػػػل لقػػػد زادىػػػا النػػػداء قػػػوة علػػػ  قػػػوة، و 
 الببلد اإلسبلمية الم يعمل فيها اضتزب.

 :الناس -ب 
فقػػػد كػػػاف الفتػػػاا للنًػػػر ت ييػػػدىا القػػػػوي لنػػػا، حيػػػث إهنػػػا م اثػػػل عشػػػػر 
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مسػػزداا حػػالوا دوف رجػػاؿ السػػلطة وأئمػػة السػػلطة مػػن منعنػػا مػػن إكمػػاؿ النػػداء، 
ظتساجد السػتة الػم اسػتطاع ف كملنا القراءة وىا يستمعوف بكل اىتماـ. وحىت ا

رجػػػاؿ السػػػلطة وشػػػيوخ السػػػلطة مػػػن منػػػع تكملػػػة النػػػداء، فقػػػد كػػػاد معًمػػػو أف 
يكتمل، وقد كاف موق، الناس جيػداا جتاىنػا، ودل تسػتطع السػلطة ورجاعتػا منعنػا 

 من إكمالو إال بعد جهد جهيد.
وقد لوحي رأي عاـ قوي لنا لدرجة أف بعض الػروس قػد أخػذوا بالرحيػل 

يػػػػػا إذل روسػػػػػيا اػػػػػاجس أف اإلسػػػػػبلـ سيصػػػػػبق قريبػػػػػاا ىػػػػػو اظتسػػػػػيطر م مػػػػػن قرغيز 
 قرغيزيا.

يتزايد إقباؿ الناس علينػا م الدراسػة بالعشػرات م بعػض اظتنػاطآ، وذلػه 
 الالنل من اه.

 :الدولة -جػ 
  دل يعتقلوا أي أحد من اظتساجد، مع أف األجهزة األمنيػة كػاف وجودىػا

ًػػر، وذلػػه ظتػػا رأوه مػػن جتمػػع النػػاس حولنػػا م اظتسػػاجد كثػػلاا بشػػكل الفػػز للن
 ها بالنداء.مواىتما

 واعتقلوا اثنني أثناء التوزيع وقد أطلآ سراحهما فيما بعد.
  لقػػػد الحًنػػػا أف الدولػػػة بػػػدأت باسػػػتعماؿ أسػػػلوب هخػػػر الػػػدنا، فػػػإف

وسػػائل اإلعػػػبلـ اضتكوميػػة تركػػػز حاليػػاا، وخباصػػػة بعػػد النػػػداء، علػػ  ا ػػػاـ اضتػػػزب 
متطػػرؼ، وال يلتػػـز باإلسػػبلـ )الصػػحيق!(... إخل. س تشػػيع  ب وصػػاؼ عػػدة: إنػػو

بػػػني النػػػاس أف اضتػػػزب سػػػيتلق  الػػػربة كػػػرب  ألنػػػو لتػػػاوؿ مزازتػػػة السػػػلطة قو ػػػا 
ومركزىػػػػا، وكػػػػل ذلػػػػه لتةيػػػػ، النػػػػاس مػػػػن االننػػػػماـ إليػػػػو ظنػػػػاا منهػػػػا أف ذلػػػػه 
متػػػػيالها؛ ولػػػػذله فػػػػإف التلالزيػػػػوف اضتكػػػػوم  يسػػػػلط األالػػػػواء علػػػػ  ىػػػػذه األمػػػػور 

األيػاـ، ونشػرت الصػح، عػدة مقػاالت م ىػذا االجتػاه، ومػع ذلػه خبلؿ ىذه 
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فقد ظهرت نتائج عكسية، فإف الناس باتوا ال يصػدقوف الدولػة حيػث ىػا يػروف 
شباب اضتزب وكتبو ونشػراتو اظتثػاؿ الصػحيق لئلسػبلـ، ويػروف الدولػة تتةػبط م 

وف مزازتػة اضتكا، ودل يزد الناس ما تشيعو الدولة أف الربة سػتعد عتػا ألهنػا يريػد
السلطة م اضتكا، دل يػزدىا ذلػه إال احرتامػاا للحػزب ولػيس خوفػاا مػن اإلقبػاؿ 

ء مػػن اطتػػوؼ. وقػػد كانػػز الدولػػة قػػد أصػػدرت  عليػػو، باسػػتثناء قلػػة أصػػااا شػػ
قانوناا الد اضتزب قبل أياـ  ػدد بػو كػل مػن يسػل مػع اضتػزب باالعتقػاؿ، ويبػدو 

 رجتهػػػػا الدولػػػػة منػػػػو فلزػػػػ وا إذل أهنػػػػا الحًػػػػز أف القػػػػانوف دل يػػػػ ت الثمػػػػار الػػػػم
 ذله أيناا بالنل اه. ومع ذله دل ينزحوا م اإلعبلـ،
  إف والػػع السػػلطة منػػطرب فيمػػا بػػني رجاعتػػا، فهنػػاؾ أخبػػار أف صػػراعاا

يػػتا وراء الكػػػواليس بػػػني اظتتنالػػػذين م السػػلطة، وأف أسػػػالي  ماديػػػة تسػػػتعمل م 
 الع، واالطراب متزايدين.الصراع اطتال  بينها، ولذله فإف والع السلطة م 

مػػػن عػػػدـ ثقػػػة النػػػاس م اضتكػػػا، وتػػػوجهها ؿتػػػو  اا وقػػػد أوجػػػد ىػػػذا تزايػػػد
اإلسبلـ وأصبحوا يقولوف بشكل صػريق مسػموع أف ىػذا الوالػع ال يصػلحو إال 

 اإلسبلـ.
وقػػػد رأوا مػػػن النػػػداء بشػػػر  سػػػارة عتػػػا وديػػػة اضتػػػزب م عملػػػو وم والػػػع 

 ينا واضتمد ه رب العاظتني.اإلسبلـ موالع التطبيآ، فازداد إقباعتا إل
 : بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.ملحقات -ٛ
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 : أوزبيكسػتػافسػابعػاً 

 شرقاا.° ٜٙ طشقند ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
نًػػراا للًػػروؼ األمنيػػة م أوزبكسػػتاف حيػػث اظتبلحقػػات مسػػتمرة بالنسػػبة 

ت؛ لػػػػذله دل يكػػػػن باإلمكػػػػاف إلقػػػػاء النػػػػداء لشػػػػباب اضتػػػػزب، اإلخػػػػوة واألخػػػػوا
)شةصياا( م اظتساجد. لقد ابتكر اضتزب ىنػاؾ وسػيلة جيػدة بػل عًيمػة ألداء 

 األمر، بارؾ اه فيها واا.
لقد فكروا م األمر، فالتق اه سػبحانو علػيها أف يسػزلوا ؼتتصػر النػداء 

التسػزيل إذل )مػدة عشػرين دقيقػة( م أمػاكن همنػة، س ي ػدخلوا اظتسػزل وشػريط 
اظتسػػػاجد، وبعػػػد صػػػبلة اصتمعػػػة يقػػػـو أحػػػدىا ب سػػػلوب مػػػتقن بالتحػػػو ويتنحػػػ  
جانبػػاا، ويكػػوف الشػػباب وم يػػدوىا م اظتسػػػزد ولتػػاولوف منػػع إقالػػاؿ اظتسػػػزل، 

.  وم الوقز نالسو يتةذوف من اضتيطة واضتذر ما يلـز
وبعػػػد أف درسػػػوا األمػػػر جيػػػداا، مػػػداخل وؼتػػػارج اظتسػػػاجد، اظتكػػػاف الػػػذي 

اظتسػػزل فيػػو، كياليػػة فتحػػو بطريقػػة ػتكمػػة، إثػػارة النػػاس الػػد مػػن لتػػاوؿ ينػػعوف 
 منعو... إخل. بدأوا بالتناليذ.

 : م منطقة العاصمة )طشقند(:أولً 
 اليذ م أربعة مساجد:نتم ال
 مسزد سعد بن أ  وقاص. -ٔ
 مسزد قمولوف. -ٕ
 مسزد راكاتبوش . -ٖ
 مسزد الونل  أوتا. -ٗ
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ل وصػػار اظتصػػلوف يسػػتمعوف. ولكػػن أئمػػة بعػػد الصػػبلة أديػػر قػػرص اظتسػػز
اظتسػػاجد، بتعليمػػات صػػارمة مػػن األمػػن، عملػػوا جهػػدىا إلغػػبلؽ اظتسػػزل علػػ  
غػػػػل رغبػػػػة النػػػػاس، ولكػػػػنها دل يسػػػػتطيعوا إغػػػػبلؽ اظتسػػػػزبلت إال بعػػػػد نصػػػػ، 

دقيقػػػة(، أي أف اظتسػػػزل بقػػػ  يصػػػدع بالنػػػداء مػػػدة  ٕٓالتسػػػزيل البػػػالغ مدتػػػو )
 ذل اإلقباؿ عل  الكتي  عند التوزيع.عشر دقائآ. وقد دفع ىذا الناس إ

 : وادي فرغانة:ثانياً 
مسػػػزد قػػػرة ت ػػػز م أنػػػدكتاف، وقػػػد حػػػاوؿ اإلمػػػاـ إغػػػبلؽ اظتسػػػزل  -ٔ

 دقيقة(. ٕٓفمنعو الناس، واستمع الناس م اظتسزد إذل كامل التسزيل )
مسػػػػػػػزد مركػػػػػػػزي م فتنغػػػػػػػػاف، حيػػػػػػػث أحػػػػػػػػاط اظتصػػػػػػػلوف باظتسػػػػػػػػزل  -ٕ

 واستمعوه كامبلا.
زي م كوكند، تػدخل اإلمػاـ واألجهػزة األمنيػة وتصػادموا مسزد مرك -ٖ

غبلقػػػو بعػػػد إمػػػع النػػػاس الػػػذين حػػػاولوا مػػػنعها مػػػن إغبلقػػػو، ولكػػػنها دتكنػػػوا مػػػن 
عشػػر دقػػائآ، أي اسػػتمعوا إذل نصػػ، التسػػزيل. ولتربيػػر موقالػػو فقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ 
للمصػػػلني إف الػػػذي م التسػػػزيل أمػػػور غػػػل صػػػحيحة وعتػػػذا أغلقػػػز  اظتسػػػزل، 

النػػاس إف عنػػدنا القػػدرة أف فتيػػز بػػني الصػػحيق واطتطػػ ؛ لػػذله نطالبػػه  فقػػاؿ لػػو
بالػػتق اظتسػػزل ليكمػػل اضتػػديث، وحػػاولوا أف ي خػػذوه مػػن اإلمػػاـ لكػػن األجهػػزة 
األمنية أحاطوا باإلمػاـ الػذي أخػذ اظتسػزل وخػرج مػن اظتسػزد. وعلػ  كػل فقػد  

 كاف اظتصلوف مسرورين سا شتعوه من النداء.
( نسػػػةة مػػػن النػػػداء خػػػبلؿ اظتػػػدة احملػػػددة، ٕٓٓٓ) لقػػػد م توزيػػػع: ثالثػػػاً 

م  ٗ)وذلػػػػه باإلالػػػػافة إذل بػػػػث التسػػػػزيل مػػػػن اظتسػػػػزبلت م سػػػػبعة جوامػػػػع 
وقػػػد كػػػاف لؤلشػػػرطة والتسػػػزيبلت أثػػػر جيػػػد م  م وادي فرغانػػػة(. ٖطشػػػقند و

وقػػد الحًنػا أف كثػلاا مػن النػاس، وخباصػة م يػػدونا  نشػر خػرب النػداء بػني النػاس.
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يقرأوف الكتاب وعيوهنا تسيل من الدمع ت ثراا ظتػا جػاء فيػو، فقػد وأنصارنا، كانوا 
استبشػروا خػػلاا سػػا شتعػػوه، وازداد إعزػػااا بػاضتزب وشػػبابو الػػذين رغػػا االعتقػػاؿ 

زالػػوا أقويػػاء ال متشػػوف إال اه. إف مػػا وزعنػػاه دل يكػػ،، وصػػار  اظتتزايػػد فػػيها ال
ا أشػػػرطة التسػػػزيل، س النػػػاس يطلبػػػوف النػػػداء منػػػا، لػػػذله نالكػػػر أف نػػػوزع علػػػيه

 نطبع كمية أخر  من الكتي  لسد النقص، ونس ؿ اه العوف والتوفيآ.
وؿ الطباعػة   : لقد اعتقل مسػاعد اظتسػ وؿ م طشػقند، وكػذله مسػرابعاً 

م اصتنػػػوب، واعتقػػػل مسػػػاعد اظتسػػػ وؿ م وادي فرغانػػػة. كمػػػا اعتقػػػل عشػػػرة م 
االعتقػػػاالت بلغػػػز ؿتػػػو  (، أي أفٓٚطشػػػقند. وتزايػػػد العػػػدد م اصتنػػػوب إذل )

. ىػػػػذا مػػػػع العلػػػػا أف األجهػػػػزة األمنيػػػػة ال حتتػػػػاج سػػػػبباا أو مناسػػػػبة العتقػػػػاؿ ٕٛ
شػػػباب اضتػػػزب، بػػػل إف أجهز ػػػا األمنيػػػة اظتنتشػػػرة، وخباصػػػة م طشػػػقند، يراقبػػػوف 
الناس وأحيانا ىا يالتشوف ويعتقلػوف بالشػبهة. ومػع ذلػه فػإف الشػباب كاصتبػاؿ 

يزة االعتقاؿ اظتستمر، إال أف من بقػ  يتمتػع الراسيات، رغا تناقص عددىا نت
أيويػة ونشػػاط وفاعليػة قػػل نًلىػا، وذلػػه الالنػل مػػن اه. نسػ ؿ اه أف ينػػتقا 
من طاغية طشقند ويهدـ حكمػو علػ  أيػدي اظتةلصػني، ويوملػذ يالػرح اظت منػوف 

 بنصر اه.
: انتهػػػػز صػػػػبلة اصتمعػػػػة وبػػػػدأ شتػػػػاع النػػػػداء م اظتسػػػػاجد السػػػػاعة خامسػػػػاً 

 ٓٓ:ٜبتوقيػػػػز اظتدينػػػػة اظتنػػػػورة ) ٓٓ:ٕٔبالتوقيػػػػز احمللػػػػ  أي السػػػػاعة  ٓٓ:ٕ
 صباحاا بتوقيز غرينت (.

: دل تكػػػػػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػػػػػاؾ إمكانيػػػػػػػػػػػػة ألخػػػػػػػػػػػػذ صػػػػػػػػػػػػور وخباصػػػػػػػػػػػػة وأف سادسػػػػػػػػػػػػاً 
 النداء دل يلآ شةصياا.
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 : طاجيكسػتػافثامنػاً 

 شرقاا.° ٛٙ دوشنا ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
فػإذا اعتقػل أحػدقتا أكمػل  ءة النػداء،لقد م تعيني اثنني من الشباب لقرا

وكما ىو معلـو فإف طاجيكستاف ت م م الشدة علينا م الدرجة الثانيػة ا خر. 
بعػػد أوزبيكسػػتاف؛ ولػػذله كنػػا نػػدرؾ أف اظتهمػػػة صػػعبة، ومػػع ذلػػه فقػػد عقػػػدنا 

 م أكثػػػر مسػػػزد أقتيػػػةا م العاصػػػمة.العػػـز متكلػػػني علػػػ  اه أف نصػػػدع بالنػػداء 
اظتسػػػاجد جيػػػداا وجػػػدنا أف أشػػػهرىا وأكثرىػػػا أقتيػػػةا ىػػػو اظتسػػػزد وبعػػػد أف درسػػػنا 

الػػػػرئيس م العاصػػػػمة. وىنػػػػا بػػػػرزت لنػػػػا مشػػػػكلة وىػػػػ  أف العاصػػػػمة مركػػػػز ثقػػػػل 
الدولػػػة، ومليلػػػة بػػػاألجهزة األمنيػػػة، وخباصػػػة منطقػػػة اظتسػػػزد حيػػػث ىػػػو اظتسػػػزد 
الػػرئيس، والدولػػة حريصػػة علػػ  الػػبط أمػػوره، بػػل إف كثػػلاا ؽتػػن يوجػػدوف فيػػو عنػػد 

ة اصتمعػػة ىػػا مػػن رجػػاؿ الدولػػة واظتػػوالني عتػػا، وتنطبػػآ علػػيها مقولػػة )ملػػه صػػبل
أكثػػر مػػن اظتلكيػػني(، وكػػاف واالػػحاا أف اختيارنػػا ىػػذا اظتسػػزد فيػػو معػػ  التحػػدي 
للدولػػػة واالصػػػطداـ مػػػع أجهز ػػػا، بػػػل االصػػػطداـ مػػػع كثػػػل مػػػن اظتصػػػلني اظتػػػوالني 

 للدولة.
ىػػػذا اظتسػػػزد حػػػىت لػػػو  وبعػػػد دراسػػػة األمػػػر وجػػػدنا أف الصػػػدع بالنػػػداء م

ياا مػ ثراا أكثػر مػن أي مسػزد اعتقل قارئ النداء بعد دقائآ سػيكوف صػداه مػدو 
ولػػػذله فإننػػػا مػػػن بػػػني عػػػدة مسػػػاجد درسػػػنا واقعهػػػا، اسػػػتقر الػػػرأي علػػػ   هخػػػر.

 اختيار اظتسزد الرئيس م العاصمة.
كنػػػػػػا قػػػػػػد اخرتنػػػػػػا مكػػػػػػاف وقػػػػػػوؼ احملاالػػػػػػر ورتبنػػػػػػا مسػػػػػػ لة خروجػػػػػػو بعػػػػػػد 

ا سػػػػػػػيارةا جػػػػػػػاىزةا لبلنطػػػػػػػبلؽ بػػػػػػػو. مكػػػػػػػاف وقػػػػػػػوؼ احملاالػػػػػػػر  احملاالػػػػػػػرة، وأعػػػػػػػددن
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كػػػػػاف م اظتسػػػػػاحة بػػػػػني بػػػػػا  القػػػػػاعتني الرئيسػػػػػتني، ذلػػػػػه أف النػػػػػاس يتزمعػػػػػوف 
 م ىذه اظتساحة أثناء خروجها.

ػػق بػػو، وذلػه أننػػا كنػػا نتوقػػع أف ال  كػاف الػػنص ؼتتصػػراا إذل اضتػد الػػذي شت 
اصػػػػة وأف الشػػػػدة م تػػػػدعنا عناصػػػػر األمػػػػن لننهػػػػ  عملنػػػػا دوف أف يتػػػػدخلوا. وخب

 طاجيكستاف علينا تل  الشدة م أوزبيكستاف.
كنػػػػا قػػػػد جهزنػػػػا بعػػػػض الشػػػػباب مػػػػن أجػػػػل منػػػػع عناصػػػػر األمػػػػن مػػػػن أف 
يتػػػدخلوا، وكانػػػز مهمػػػة ىػػػ الء الشػػػباب أف نتنعػػػوا أيػػػاا كػػػاف مػػػن أف يقػػػرتب مػػػن 

 احملاالر.
اسػػتعد الشػػاباف اظتكلالػػاف علػػ  قػػراءة الػػنص قبػػل اليػػـو احملػػدد حيػػث تبػػني 

دقيقػة، وقػد م تزويػد كػل منهمػا بنسػةتني  ٖٓ-ٕ٘ف قراءتػو تسػتغرؽ مػن عتا أ
 من النص احتياطاا ألي طارئ.

بالتوقيػػػػز احمللػػػػ ،  ٓٓ:ٗٔبعػػػػدما قنػػػػيز الصػػػػبلة وم حػػػػواذل السػػػػاعة 
صػػباحاا غػػػرينت ( بػػدأ الشػػػاب  ٓٓ.ٜصػػباحاا بتوقيػػز اظتدينػػػة اظتنػػورة ) ٓٓ.ٕٔ

عػػد ؿتػػو دقيقػػة تقػػدـ منػػو رجػػل اظتكلػػ، بالنػػداء، وبعػػد قػػراءة بنػػعة أسػػطر، أي ب
مػن الػمن السػامعني وأخػذ مػن يديػو الورقػة وحػاوؿ أخػذه علػ  جهػة، ولكنػػو دل 
ياللق حيث تنح  احملاالر إذل جهة أخر ، وأخرج احملاالر النسػةة الثانيػة وبػدأ 
يقػػػػػرأ منهػػػػػا، وبعػػػػػد  أف مػػػػػرت دقيقػػػػػة واحػػػػػدة تقريبػػػػػاا ودل ينػػػػػِو اظتقدمػػػػػة تقػػػػػدـ منػػػػػو 

األوؿ الػذي أخػػذ النسػةة األوذل منػو، قتػػا  شةصػاف هخػراف، ومعهمػػا الشػةص
أينػػا كانػػا مػػن الػػمن اضتاالػػرين اظتسػػتمعني. أخػػذ ىػػ الء النسػػةة الثانيػػة مػػن يػػد 
احملاالر بالقوة رغا مقاومتو عتا، إال أهنػا اسػتعملوا العنػ، والنػرب. س سػحبوه 

 الغرفػػػة، بػػػاب إذل إذل الغرفػػػة ا ػػػاورة. وم ىػػػذه اللحًػػػة وعنػػػدما وصػػػلوا باحملاالػػػر

أيػػػديها، وأؾتػػػاه اه مػػػن شػػػرىا  بػػػني مػػػن احملاالػػػر وخل صػػػوا الشػػػباب بعػػػض خلتػػػد
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 وخرج عل  غاللة منها، ورك  السيارة اظتعدة لو.
ومع أف الشػاب االحتيػاط دلم يػ د الػدور اظتطلػوب منػو علػ  وجهػو بعػدما 
حػػػػدث للشػػػػاب األوؿ، ومػػػػع أف الشػػػػباب اظتكلالػػػػني باضتمايػػػػة كػػػػذله دلم يػػػػ دوا 

كمػػػا كتػػػ ، إال أف كػػػوف اضتػػػدث م اظتسػػػزد الػػػرئيس م الػػػدور اظتطلػػػوب مػػػنها  
العاصػػػػمة، فقػػػػد كػػػػاف للػػػػدقائآ القليلػػػػة الػػػػم صػػػػدع النػػػػداء اػػػػا م اظتسػػػػزد، ومػػػػا 
حػدث مػػن أخػػذ ورد حػوؿ اظتوالػػوع، كػػل ذلػه كػػاف لػػو أثػر قػػوي ن مػػل أف ينػػتج 

 خلاا بإذف اه.
 ردود الالعل:

 :الشواب -أ 
 وقػػد أثػػر فػػيها أنتػػا تػػ ثل،  لقػػد تلقػػ  الشػػباب النػػداء بكػػل فػػرح وسػػرور

وأالي،م إليو موق، احملاالر القوي الذي عندما أ مسه بو وؾتا أوؿ مػرة وأخػذوا 
النسػػػةة منػػػو دلم يػػػرتؾ اظتكػػػاف بػػػل سػػػح  النسػػػةة األخػػػر  مػػػن جيبػػػو وأكمػػػل، 
ا، وحىت عندما الػايقوه للمػرة الثانيػة وحصػروه قػاومها ودتكػن مػن اإلفػبلت مػنه

وىكذا كاف موقالو عًيماا مػ ثراا بػارؾ اه فيػو  .ولو كاف نتكنو أف يكمل ألكمل
وبو. لقد أثر موقالو إكتابياا م الشباب وزادىا قوةا عل  قوة والمػوا أنالسػها أهنػا 

 دلم يبذلوا جهداا فوؽ ما بذلوا لتمكينو من االستمرار رغا أن، الًاظتني.
 ،لقػػد أظهػػر الشػػباب أثنػػاء التوزيػػع م الشػػماؿ واصتنػػوب شػػزاعةا عاليػػةا 

وقػػػد شػػػارؾ م التوزيػػػع حػػػىت أوللػػػه الػػػذين كػػػاف سػػػلىا م اضتػػػزب متعثػػػراا. ومػػػع 
ذلػه فػإف ىنػاؾ قلػةا مػن الشػباب تػ ثروا مػن تقػاعس النػاس م مسػزد العاصػمة 
عن نصرة الشباب، بل إف بعض ى الء الناس كاف الد الشباب، وقد دفػع ىػذا 

نػداء، كػ ف بعض شباب اضتزب أف يالنلوا لو أف غػل مسػزد العاصػمة اختػل لل
متتار م الشماؿ حيث جتاوب الناس مع اضتزب أقو  من جتاوب أىػل اصتنػوب 
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حيػػػث العاصػػػمة. وعلػػػ  الػػػرغا مػػػن أف لػػػرأي ىػػػ الء القلػػػة وجهػػػاا إال أف  اختيػػػار 
اظتسػػػػػػزد الػػػػػػرئيس م العاصػػػػػػمة )أي م اصتنػػػػػػوب( كػػػػػػاف أنسػػػػػػ  ظتعػػػػػػ  الصػػػػػػدع 

 اظتطلوب م النداء، وكذله فإنو وفآ تعليمات النداء.
 :الناس -ب 

إف  جتاوب النػاس مػع اضتػزب وخباصػة م اصتنػوب حيػث العاصػمة متتلػ، 
إف  متتلػػ، عػػن جتػػاوب النػػاس م الشػػماؿ.عػػن جػػلاهنا م هسػػيا الوسػػط ، بػػل 

الشػػػػباب يبػػػػذلوف جهػػػػدىا م إزالػػػػة ىػػػػذه الًػػػػاىرة السػػػػلبية الػػػػم ىػػػػ  مركػػػػزة م 
التزػػػاوب ف أمػػػا م الشػػػماؿ يػػػث عاصػػػمة الدولػػػة ومركػػػز م سسػػػا ا.اصتنػػػوب ح

وإننػػػا ن مػػػل بػػػإذف اه، سنػػػاعالة جهودنػػػا م التالاعػػػل مػػػع  أفنػػػل وال بػػػ س بػػػو.
النػػػاس وابتػػػداع أسػػػالي  جديػػػدة حتبػػػ  عتػػػا اإلسػػػبلـ الػػػذي جػػػاء بػػػو رسػػػوؿ اه 

،  ن مػػػػل أف نػػػػنزق م إزالػػػػة ىػػػػذه الًػػػػاىرة السػػػػلبية م اصتنػػػػوب ونسػػػػ ؿ اه
 التوفيآ.

كػػػن الوصػػػوؿ عتػػػا نسػػػةاا مػػػن وقػػػد م إعطػػػاء كػػػل وسػػػائل اإلعػػػبلـ الػػػم أم
الكتػػػاب، ومػػػع ذلػػػه فلػػػا تػػػذكر ىػػػذه الوسػػػائل أي شػػػ ء عػػػن النػػػداء باسػػػتثناء 

وكػذله فعػل مكتػ   ء وطلبز أف نزودىا بكػل مػا نصػدره.واحدة أعزبها الندا
 إحد  اظتنًمات الدولية حيث طل  تزويده بكل ما يصدر مستقببلا.

 :الدولة -جػ 
. ذكػػر  )اسػػتقبلؿ( ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕلقػػد صػػادؼ يػػـو عمػػل النػػداء اصتمعػػة 

أمػا اإلكتابيػات فػإف ابيػات لنػا وكػذله سػلبيات علينػا. الببلد، وقػد كػاف عتػذه إكت
نسػػػبةا كبػػػلةا مػػػن األجهػػػزة األمنيػػػة كانػػػز مشػػػغولةا م ترتيبػػػات )االسػػػتقبلؿ( مػػػن 
احتالػػػاالت واسػػػتقباالت... إخل فكػػػاف انشػػػغاعتا ؼتالالػػػاا ظتبلحقػػػة الشػػػباب، وأمػػػا 

النػداء م ىػذا اليػـو أوجػد عتػا صػدمةا أثػرت علػ  نوعيػة السلبيات فػإف الصػدع ب
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اظتبلحقة، فعل  الرغا من أف االعتقاؿ عل  أثػر النػداء دلم يتزػاوز العشػرة إال أف 
 ى الء: من أجود الشباب، فها:

نقيبػػاف، عنػػواف م احملليػػة، وستسػػة مػػن أنشػػط الشػػباب، وأحػػد اظت يػػدين 
نػػداء م مسػػزد العاصػػمة، حيػػث أمػػا العاشػػر فكػػاف الشػػاب الػػذي بػػدأ بإلقػػاء ال

بعػػد أف ؾتػػا وخػػرج علػػ  غاللػػة مػػنها وركػػ  السػػيارة اظتعػػد ة لػػو، إال أهنػػا اسػػتنالروا 
ظتبلحقتػػػو حػػػىت  فرقػػػاا متةصصػػػةا ظتبلحقتػػػو، حيػػػث عرفػػػوه وبػػػدأوا يعػػػدوف اطتطػػػط

نسػػػ ؿ اه سػػػبحانو أف يالػػػرج كػػػراا وكتعػػػل عتػػػا مػػػن الػػػيقها  ؾتحػػػوا م اعتقالػػػو.
 فرجاا وؼترجاا.
 :زيع النداء وردة فعل وسائل اإلعالـتو   -د 

( نسػػػػػةة م الشػػػػػماؿ واصتنػػػػػوب، وكمػػػػػا ذكرنػػػػػا ٖٕٓٓٓلقػػػػػد م توزيػػػػػع )
سػػػػابقاا فػػػػإف جتػػػػاوب النػػػػاس م الشػػػػماؿ كػػػػاف جيػػػػداا أثنػػػػاء التوزيػػػػع، م حػػػػني أف 
جتاوب النػاس م اصتنػوب دلم يكػن كػذله، فقػد كػاف النػاس م الشػماؿ يتلقالػوف 

عػػز بشػػكل كالػػاح ، وعتػػذا كػػاف االعتقػػاؿ الكتػػاب، بػػل إف ؿتػػو ألػػ، نسػػةة وز 
شػػػػديداا م الشػػػػماؿ، م حػػػػني أنػػػػو م اصتنػػػػوب كػػػػاف بعػػػػض النػػػػاس يػػػػرفض أخػػػػذ 

 الكتي  من اظتوزعني.
 : بعض الصور ذات العبلقة بالنداءملحقات
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 : اليمنتاسػعػاً 

 شرقاا. ٗٗ صنعاء ى  العاصمة، وتقع عل  خط طوؿ 
 :دع في المسجد: الصأوًل 

ـ، وم ؿتػػػػػو ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕىػػػػػػ اظتوافػػػػػآ ٕٙٗٔرجػػػػػ  ٕٛم يػػػػػـو اصتمعػػػػػة 
 ، السػاعة الواحػػدة والنصػ، بتوقيػػز اظتدينػػة اظتنػورة بعػػد صػػبلة اصتمعػة ذلػػه اليػػـو
وم مسػػػزد اطتػػػل بصػػػنعاء، صػػػدع األخ/ حسػػػني بالنػػػداء وأخػػػذ يقػػػرؤه بصػػػوت 

اء، وقػػػػد  جهػػػوري وبشػػػكل قػػػوي، واسػػػتمر اظتلػػػػات مػػػن اظتصػػػلني يسػػػتمعوف للنػػػد
وبصػػػوت عػػػاؿ، وبعػػػد  ونقلػػػتكانػػػز مكػػػربات الصػػػوت داخػػػل اظتسػػػزد وخارجػػػو 

 اثنػػػػػم عشػػػػػرة دقيقػػػػػة أغلػػػػػآ القػػػػػائموف علػػػػػ  اظتسػػػػػزد مكػػػػػربات الصػػػػػوت خػػػػػارج
، وبقيز اظتكػربات الداخليػة، فػاقرتب اضتنػور مػن اظتلقػ  وخباصػة الػذين  اظتسزد

د السػبلـ يلػتقط عبػ /كانوا م اطتارج يستمعوف، وأثناء اإللقػاء وبينمػا كػاف األخ
بعػػػض الصػػػور الالوتوغرافيػػػة للحنػػػور واظتلقػػػ ، وإذ ب حػػػد اظتةػػػربين بلبػػػاس مػػػدشل 

ـ ؿتػوه ومتطػ، منػو هلػو التصػوير، فتزمػع عليػو الشػباب، وأخػذوا منػو ا لػة ديتق
بقػػػػوة، فصػػػػاح اظتةػػػػرب بصػػػػوت عػػػػاٍؿ، أنػػػػا سػػػػوؼ أريكػػػػا؟! وخػػػػرج مػػػػن اظتسػػػػزد 

ت(، واسػػػػتمر إلقػػػػاء ؼتتصػػػػر مسػػػػرعاا، واتصػػػػل وهػػػػاز األمػػػػن السياسػػػػ  )اظتةػػػػابرا
النػػداء ؿتػػو اثنتػػني وثبلثػػني دقيقػػة وكػػاف الشػػباب نتنعػػوف إمػػاـ اظتسػػزد مػػن إطالػػاء 

ال حزبيػػة )، وحصػػل جػػدؿ بػػني اإلمػػاـ والشػػباب حيػػث قػػاؿ اإلمػػاـ تاظتيكرفونػػا
بػػػ ف  فػػػرد عليػػػو الشػػػباب (م اظتسػػػاجد، وأنػػػز تػػػتكلا بنػػػداء مػػػن حػػػزب التحريػػػر

فيهػا كػبلـ اضتػآ ىػ  اظتسػاجد، وأالػافوا قػائلني:  اظتساجد ه وأوذل األمػاكن الػم
ىػػػ  الػػػم ختػػػرج القػػػادة إنػػػه شتعػػػز خطيػػػ  اصتمعػػػة كيػػػ، قػػػاؿ بػػػ ف اظتسػػػاجد 
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 والرجاؿ األفذاذ.
بعد أف أكمل اظتلقػ  الصػدعم كػاف قػد حنػر رجػاؿ األمػن بعػد أف اتصػل 
اػػػا اظتةػػػرب األوؿ، وبينمػػػا األخ حسػػػني خػػػارج مػػػن اظتسػػػزد تقػػػدـ إليػػػو العقيػػػد 

فػػبلف؟ اشتػػ   :قػاؿ ؟مػػا اشتػػه :وقػػاؿ لػومػدنياا  يلػػبس لباسػػاا ألمػػن وكػاف مسػلوؿ ا
 فقاؿ: العقيد: إف له ملالاا عندنا! ومع ذله فقد ؾتاه اه من بني أيديها.

اظتسػزد الػذي م اإللقػػاء فيػو ىػو مسػػزد اطتػل الػذي متطػػ  اصتمعػة فيػػو 
 خػػػػواف(،، واحملسػػػػوب علػػػػ  اإلصػػػػبلح )اإلالنػػػػواب سىػػػػزاع اظتسػػػػوري عنػػػػو غتلػػػػ

 ولتنره حواذل أل، وستسمائة مصٍل.
كانػػز ردة فعػػل اضتنػػػور جيػػدة حػػىت إف أحػػػد اظتصػػلني السػػعوديني كػػػاف 
يصػػػػل  م الطػػػػابآ العلػػػػوي للمسػػػػزد، وعنػػػػدما شتػػػػع النػػػػداء نػػػػزؿ بسػػػػرعة وأخػػػػذ 
يسػػتمع إذل النػػداء حػػىت النهايػػة. وأخػػذ يسػػ ؿ ىػػل ىػػذا ىػػو اضتػػزب الػػذي أسسػػو 

وأصػػػر أف ي خػػذ أوراؽ النػػػداء اضتػػزب،  ؟ وقػػػد أكػػربوىػػل امتػػػد إذل ىنػػا النبهػػاسل؟
، س حصػػػل بينػػػو وبػػػني أعنػػػاء مػػػن حػػػزب اإلصػػػبلح م اظتسػػػزد نقػػػاش ليقرأىػػػا

حيث تنايقوا من مدحو اضتزب، وكانوا يريدوف أف يثنوه عن فكرتو، لكنػو أصػر 
 عل  صالاء اضتزب جزاه اه خلاا.

 وسائل اإلعالـثانيًا: 
)أكثػػر مػػن ستسػػني صػػحيالةا  لقػػد وزع النػػداء علػػ  رتيػػع الصػػح، اليمنيػػة

يومية وأسبوعية ونص، شهرية تصدر بالعربية، ومنها اثنتػاف تصػدراف باإلؾتليزيػة 
، وكػذله علػ  عػدد مػن القنػوات الالنػائية مػن بينهػا «(نتن تانتز ونتن أوبزيرفػر»

قناتا اصتزيرة والعربيػة، وكػذله وزع علػ  أكثػر مػن عشػرة مراسػلني لوسػائل إعػبلـ 
راسػػػل األىػػػراـ اظتصػػػرية والقػػػدس العػػػر  والشػػػرؽ األوسػػػط. خارجيػػػة مػػػن بيػػػنها م

وكػػػػاف يعطػػػػ  لكػػػػل صػػػػحيالة نسػػػػةتاف: واحػػػػدة لػػػػرئيس التحريػػػػر وأخػػػػر  ظتػػػػدير 
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سػػاجد، التحريػػر. وقػػد نشػػرت وسػػائل اإلعػػبلـ أخبػػاراا عػػن النػػداء وإعبلنػػو م اظت
وقػػػػػد م رد اظتكتػػػػػ  اإلعبلمػػػػػ ، ونشػػػػػرت بعػػػػػض  وكػػػػػاف فيهػػػػػا اظتػػػػػادح والقػػػػػادح.

.الصح، الرد، ك  ما ىو مبني 
كػػذله أصػػدر اظتكتػػ  اإلعبلمػػ  للحػػزب م الػػيمن بيانػػاا حػػوؿ الصػػدع 
بالنػػداء م مسػػزد اطتػػل، مبيِّنػػاا فيػػو أف النػػداء قػػد أعلػػن م رتيػػع بػػبلد اظتسػػلمني 

 .الم يعمل فيها اضتزب من إندونيسيا شرقاا إذل اظتغرب غرباا 
 :ثالثاً الطواعة والتوزيع

ـ ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜمػػن النػػداء حػػىت تػػاريا  ( نسػػةةٜٓٓٔٔلقػػد م توزيػػع )
 .التاريا احملدد لنهاية التوزيع

احملافًػػات الػػم وزعػػز فيهػػا )أمانػػة العاصػػمة وصػػنعاء وعمػػراف وتعػػز وأب 
وعػػػػدف وضتػػػػج وحنػػػػرموت اظتكػػػػبل واضتديػػػػدة وشػػػػبوة والبينػػػػاء وذمػػػػار وأبػػػػني(. 

 )ثبلث عشرة ػتافًة من عشرين(.
 اظتناطآ ىف احملافًات:

شػػوارعها ومسػػاجدىا الرئيسػػة وعمػػراف وقػػر  الغولػػة  )أمانػػة العاصػػمة -ٔ
وسػػػػكن والػػػػحياف مػػػػن خػػػػارؼ وصػػػػربات وحوجػػػػاف والقػػػػاع مػػػػن ريػػػػدة وجامعػػػػة 

 صنعاء وجامعة اإلنتاف الم يرأسها الزنداسل(.
)كػػػػػريرت واظتعػػػػػبل والتػػػػػواى  واظتنصػػػػػورة وخػػػػػور  عػػػػػدف كػػػػػرب  مػػػػػديريا ا -ٕ

 مكسر والشيا عثماف ودار سعد وعمر اظتةتار(.

 مركز اظتدينة ومعهد ىواري بومدين وكلية الرتبية(.ضتج ) -ٖ

والػػديس والشػػرج  ، وزع م كػػرب  مػػديريا ا )اظتكػػبلّ حنػػرموت اظتكػػبلّ  -ٗ
 .وفوة وروك  وبوي (

 اضتديدة وزعز لكرب  مديريا ا )اضتديػدة وبيػز الالقيػو وزبيػد وكيلػو -٘
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 .وودار حسن( ٙٔ

 تعز معًا شوارعها ومنطقة الزيلع . -ٙ

 ء مركز اظتدينة ومكلاس ورداع.البينا -ٚ

 ػتافًىت ذمار وشبوة.  -ٛ

 :الشوابرابعًا: رد فعل 
وقػػد أعطػػ  للشػػباب دفعػػة  ،وجيػػد جػػداا  ،إذل حػػد بعيػػد اا النػػداء كػػاف مػػ ثر 

 ،ويصلق لبلتصاالت الالكرية بالنػاس ،ويها كل مسلا ،وموالوعو مها ،للعمل
يلالػػز انتبػػاه األمػػة  وىػػذا العمػػل ،وخطػػوة حكيمػػة أف ي صػػدع بػػو م رتيػػع الػػببلد

ومػػػػن األعمػػػػاؿ اظتهمػػػػة وذات األثػػػػر  ،وىػػػػ  فكػػػػرة ؽتتػػػػازة وفعالػػػػو جػػػػداا  ،للحػػػػزب
ويػػدؿ علػػ   ،وكػػاف مهمػػاا إلكتػػاد الػػرأي العػػاـ ،ؿ لقػػرب النصػػرؤ وفيػػو تالػػا ،السػػريع

وأينػا يلالػز  ،والصػدع واحػد منهػا ،والسػل سراحلهػا ،ثبات اضتزب عل  الطريآ
 .اضتزة عل  األمة أماـ اه سبحانو وتعاذل ايويق القوة واظتنعة،انتباه أىل 

 :خامسًا: رد فعل الناس
 لقد كانز ردود فعل الناس خليطاا من اظتواق، واالجتاىات والتعليقات:
فمػػػنها مػػػن عػػػرؼ اضتػػػزب وأىدافػػػو ودعوتػػػو للةػػػػبلفة وعملػػػو السػػػتلناؼ 

لحػػػزب اضتيػػاة اإلسػػػبلمية، وبالتػػػارل دل يكػػن ىػػػذا النػػػداء غريبػػاا عليػػػو، لكنػػػو زاده ل
 إكباراا، وباطتػبلفة استبشاراا.

ومػػػنها مػػػن نًػػػر لؤلمػػػر مػػػن خلاليػػػة معينػػػة فتسػػػاءؿ مػػػا الالػػػرؽ بػػػني ىػػػذه 
 الدعوة للةػبلفة وما كاف يعملو اضتوث  لئلمامة؟

ومنها من نًر لؤلمر من زاوية التنػافس مثػل حركػة اإلصػبلح )اإلخػواف( 
مػػر نًػػرةا حزبيػػةا فبػػدؿ أف ينشػػرح صػػدره لنشػػاط اضتػػزب وعملػػو للةػػػبلفة نًػػر لؤل

 اليقةا وخش  أف يكس  اضتزب الشارع فنايقو ذله.
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ومػػػػع ذلػػػػه فػػػػإف  ىنػػػػاؾ مػػػػنها أو مػػػػن احملسػػػػوبني علػػػػيها كانػػػػز نًػػػػر ا 
ؼتتلالػػة، فمػػػثبلا خطيػػػ  اظتسػػزد الػػػذي ألقػػػ  فيػػػو النػػداء، ىػػػو عنػػػو م مسػػػزد 
النػػواب وػتسػػوب علػػ  اإلصػػبلح، وكمػػا ذكرنػػا فػػإف االجتػػاه العػػاـ عنػػد عػػدد مػػن 

كػػاف االنزعػػاج ؽتػػا قػػاـ بػػو اضتػزب، لكننػػا بعػػد زيارتنػػا للةطيػػ  ونقاشػػو   اإلصػبلح
حوؿ موالوع النداء قاؿ: )إف النداء ؽتتاز وكػبلـ عًػيا(. وؿتػن ا ف ن عِػدل للِّقػاء 
معػػػو. وكػػػذله فػػػإف أحػػػد الكتػػػاب وىػػػو كػػػذله ػتسػػػوب علػػػ  اإلصػػػبلح أخػػػذ 

 غتموعةا من النسا ليوزعها ىو بنالسو.
مغلػوط لؤلحػزاب م اإلسػبلـ فصػار يقػوؿ إف ومنها من انطلآ من فها 

 اظتساجد ليسز لؤلحزاب فكي، يدعو حزب التحرير م اظتسزد؟!
ومػػػػنها مػػػػن كانػػػػز منطلقاتػػػػو قوميػػػػةا علمانيػػػػةا أو اشػػػػرتاكيةا أو وطنيػػػػةا... 
وىػػػػ الء الػػػػايقها بطبيعػػػػة اضتػػػػاؿ أف يػػػػدع  لعػػػػودة اإلسػػػػبلـ إذل اضتكػػػػا ويػػػػزيق 

 األفكار الالاسدة اظتالسدة.
 ومنها... ومنها...

ولكػػػن ردود الالعػػػل بشػػػكل إرتػػػارل كانػػػز خػػػلاا فقػػػد أوجػػػدت جػػػواا مػػػن 
النقػػاش والتسػػاؤؿ، وحػػرارة م الػػرأي العػػاـ ؿتػػو اضتػػزب واطتػػػبلفة، وكػػل ذلػػه كػػاف 

 خلاا وبركةا.
كمػػػا أف التوزيػػػع  ػػػل أعػػػداداا مػػػن العلمػػػاء وأعنػػػاءا مػػػن غتلػػػس النػػػواب، 

 وكاف رد فعل أكثرىا ال ب س بو.
ن أف عامػػة النػػاس ىػػا مسػػلموف يتوقػػوف إذل عػػدؿ اإلسػػبلـ ىػػذا فنػػبلا عػػ

 وحكمو، ف ملوا من النداء حتقيآ ما يتوقوف إليو من خل.
ومػػػػع ذلػػػػه فػػػػإف بعػػػػض الكتػػػػاب م الصػػػػح، اظتتػػػػ ثرين بالثقافػػػػة الغربيػػػػة 

 وجدوا م الدعوة للةػبلفة أمراا خارج مقاييس العصر وفآ أفهامها اظترينة.
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 :رد فعل الدولة :سابعاً 
كمػػا ذكرنػػػا سػػابقا م اظتسػػػزد فقػػد حػػػاولوا أف ي خػػذوا هلػػػة التصػػػوير   -ٔ

 س اعرتالوا اظتلق  وىو خارج وس لوه عن اشتو، واه ؾتاه منها.
 م منطقة عمراف بدأوا البحث والتساؤؿ عن الشباب الذين وزعوا. -ٕ
م تعػػػز أخػػػذوا األخػػػوين/ عبػػػدالكاىف حسػػػن وعػػػادؿ درىػػػا )معػػػاؽ  -ٖ

 (.مبتورة رجلو اليسر 
ا و م أب أخػػذوا األخ/صػػقر الشػػويطر، ومػػن كثػػرة االتصػػاالت، أفرجػػ -ٗ
 ب.ف أسرتو عتا ت ثل م أعنو، وأل

م عدف تتبعوا اثنني مػن الشػباب، ولكنهمػا دتكنػا مػن تغيػل الشػارع  -٘
وأنقػػذقتا اه مػػن الًػػاظتني. وبعػػد ذلػػه قػػاـ الًلمػػة أملػػة م البحػػث والتسػػاؤؿ 

 .عن الذين وزعوا النداء

شكل عاـ تركزت أعماؿ األجهزة األمنية عل  االستقصاء عمػن وزعػوا وب
النػػػداء حيػػػث إف األجهػػػزة األمنيػػػة كانػػػز م غاللػػػة عػػػن تناليػػػذ النػػػداء م اصتػػػامع 
وجػػػػاءوا بعػػػػد إكمالػػػػو، س بعػػػػده شػػػػرعوا بالبحػػػػث واالستقصػػػػاء فػػػػاعتقلوا بعػػػػض 

حػػىت  وكػاف مػن بقػ  معػتقبلا مػن الشػباب شػباب ودل يصػلوا إذل الػبعض ا خػر.ال
 تارمتو أربعة نس ؿ اه عتا الالرج والنزاة من الًاظتني.

 ملحقات:
 .بيانات اظتكت  اإلعبلم  حوؿ النداء وحوؿ االعتقاالت  - ٔ
 .بعض ما كتبتو الصح، حوؿ النداء  - ٕ
 رد اظتكت  اإلعبلم  عل  بعض الصح،.  - ٖ
 بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.  - ٗ

 المي:: بيانات المكتب اإلعأولً 
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______________________________________ 
 بياف صحفي - ٔ

 حملة نداء من حزب التحػرير
 األمة اإلسالمية وبخاصة أىل القوة فيها إلى 

 للنشر الفوري
 اليمن –صنعاء 

 ىػٕٙٗٔ رجب ٜٕ
 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖالموافق 
االػية، اظت ةاإلسػبلمية يػـو اصتمعػ ةإذل األمػ دشن حزب التحرير زتلػة نػداء

اليػػػـو الثػػػامن والعشػػػرين مػػػن رجػػػ  سػػػنة ألػػػ، وثبلذتائػػػة واثنتػػػني  ذلػػػهم مثػػػل و 
وأربعػػػني للهزػػػرة اظتوافػػػآ للثالػػػث مػػػن هذار سػػػنة ألػػػ، وتسػػػعمائة وأربػػػع وعشػػػرين 
للمػػيبلد، دتكػػػن الكالػػار اظتسػػتعمروف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ، بالتعػػاوف مػػع خونػػة 

وأعلػػػن غتػػػـر العصػػػر مصػػػطال   العػػػرب والػػػرتؾ مػػػن القنػػػاء علػػػ  دولػػػة اطتػػػػبلفة، 
كمػػػاؿ إلغػػػػاء اطتػػػػػبلفة م اسػػػػتانبوؿ وػتاصػػػرة اطتليالػػػػة وإخراجػػػػو م سػػػػحر ذلػػػػه 
، وكاف ذله ذتناا أمرتػو بريطانيػا بتقدنتػو، ومػن س تنصػيبو مقابػل ذلػه رئيسػاا  اليـو

 سقيماا للزمهورية الرتكية العلمانية.
 ٕٛـ يػػو بعػػد صػػبلة رتعػػة  حػػزب التحريػػرىػػذا النػػداء صػػدع بػػو مسػػلولو 

 

ٌالمكتبٌاإلعالمي

ٌلحزبٌالتحرير

ٌاليمنٌوالية  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ػِلَحػِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم في   َوَعَد اهللُ الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوَعِمُلوْا الصَّ
َننَّ َلُهْم دينَػُهُم الَِّذي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَػْوِلِهْم َولَ  ُيَمكِّ

َلنػَُّهم مِّن بَػْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يَػْعُوُدونَِني ل ُيْشرُِكوَف بي  ارَْتَضى َلُهْم َولَُيَودِّ
 َشْي اً َوَمن َكَفَر بَػْعَد َذِلَك َفُأْوَلِ َك ُىُم اْلَفِسُقوفَ 

ٔ ٔ 

 ـ

ٔ 
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، مػػػن حػػزب التحريػػرم رتيػػع بػػبلد اظتسػػلمني الػػم يعمػػل فيهػػا ىػػػ ٕٙٗٔرجػػ  
ندونيسػػيا وماليزيػػا علػػ  أطػػراؼ احملػػيط اعتػػادي إذل أقصػػ  إأقصػػ  الشػػرؽ حيػػث 

باعتنػػػػػػد  الغػػػػػرب حيػػػػػػث بػػػػػػبلد اظتغػػػػػػرب علػػػػػػ  شػػػػػواطط احملػػػػػػيط األطلسػػػػػػ ، مػػػػػػروراا 
س  - تركيػػا -سػػيا الصػػغر  هسػػيا الوسػػط  و هوبػػنغبلدش وباكسػػتاف واألفغػػاف إذل 

 ذل السوداف فمصر و اؿ أفريقيا.إإذل العراؽ وببلد الشاـ وجزيرة العرب و 
من )جامع اطتل( الذي متط  فيو الشػيا/ و وبعد صبلة رتعة يـو أمس 

م صػػنعاء صػػدع أحػػد مسػػلورل اضتػػزب  - عنػػو غتلػػس النػػواب -ىػػزاع اظتسػػور  
 ات من اظتصلني.م اليمن، وحنر النداء ملات من أعناء وأنصار اضتزب ومل

 مبلحًات:
ـ الشػػػػػريعة م كافػػػػػة احكػػػػػ : حػػػػػزب سياسػػػػػ  يلتػػػػػـز بحػػػػػزب التحريػػػػػر -ٔ

قامػة دولػة اطتبلفػة، ويركػز نشػاطو م إلوال يتب  األعماؿ اظتادية كطريقة  ،عمالوأ
احملكػػػومني عتػػػذه و إلقامػػػة دولػػػة اطتبلفػػػة، ويػػػدعو اضتكػػػاـ  العػػػادل اإلسػػػبلم  بلػػػداف

 الكبل.القنية العًيمة وىذا اظتشروع 

مواقػػػػع اضتػػػػزب علػػػػ   زيػػػػارةيرجػػػػ   زبظتزيػػػػد مػػػػن اظتعلومػػػػات عػػػػن اضتػػػػ -ٕ
 :نرتنزشبكة اإل
 (حزب التحرير)عنواف 

tahrir.org-ut-http://hizb 
 عنواف اظتكت  اإلعبلم 

tahrir.org.info/arabic/index.php/main/index-ut-http://www.hizb 

 عنواف إذاعة اظتكت  اإلعبلم 
tahrir.org.info/arabic/index.php/media/media-ut-http://www.hizb 
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 لحزب التحرير عالمياإلالمكتب 
 اليمن ولية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـٕ٘ٓٓ-ٜ-ٕٓ     بياف صحفي  - ٕ

 اليمنالرأي الظّػالمة في  اعتقالت
 ُتكّرس الحظر الظّػالم على الفكر والقناعات

الطالػػ / رمػػزي كػػّل مػػن  ؿحػىت تػػاريا كتابػػة ىػػذا البيػػػاف الصحػػال  ال يػػزا
ـ )مسػػػػزوناا ٕ٘ٓٓ-ٚ-ٕٔذي اعتقػػػػل بتػػػػاريا والػػػػعامػػػػا  ٕ٘ -زتػػػػد حيػػػػدر أ

، م  أكثر من شػهرين وبػدوف حكػا قنػائ ، وبػدوف مسػوغ قػانوشل أو فعػل غتػـر
 - سػػػزن األمػػػن السياسػػػ  سحافًػػػة تعػػػز(، واألسػػػتاذ/ مشػػػل عبػػػده ػتمػػػد ىػػػزاع

-ٚ-ٕٕوالػػػػػػذي اعتقػػػػػػل بتػػػػػػاريا  - مػػػػػػدرس م مديريػػػػػػة الزيلعػػػػػػ  - عامػػػػػػاا  ٖٓ
وزج بػػػو م غياىػػػ  )معتقػػػل  صتمعػػػة،ـ مػػػن جػػػامع الكويػػػز بعػػػد صػػػبلة إ٘ٓٓ

فيصػػػل البحػػػر م تعػػػز(، حيػػػث رفػػػض مػػػدير األمػػػن السياسػػػ  باحملافًػػػة اإلفػػػراج 
 عنها أو تقدنتها للقناء إف كاف عتا جـر أو فعل ػتـر ارتكبوه!!

بعػػػػػػد تلػػػػػػػه االعتقػػػػػػػاالت، قامػػػػػػػز عناصػػػػػػػر أمنيّػػػػػػػة بلبػػػػػػػاس مػػػػػػػدشّل ظ هػػػػػػػر 
 ٖٖ -ن عبػػػػػػػػد الكػػػػػػػػام ػتمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػباعتقػػػػػػػػاؿ ـ ٕ٘ٓٓ-ٜ-ٗ يػػػػػػػػـو األحػػػػػػػػد

 ػتافًة تعز. - عاماا 
 -عامػػػاا، مبتػػػورة رجلػػػو اليسػػػر  )معػػػّوؽ( ٜٕ -وعػػػادؿ درىػػػا اضتكيمػػػ  

 أخذ من بيتو بالقوة م ػتافًة تعز.

 الشػػويطر  هاعبػػد  رصػػقر عبػػد القػػاد وىف ػتافًػػة أب اختطػػ، األسػػتاذ/
اختطػػ، مػػن الشػػارع العػػاـ م  - ، مػػدرس م مدرسػػة النهنػػة بػػػِإبعامػػاا  ٖ٘ -

 .احملافًة
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الم  ا، وأّف قناعا حزب التحريرم  أعناء اأهنّ  ( ى الء ىوذن إف )
قوانني الزتلها، وأّف  ا، بالالكر واإلقناع، ػتًور عليهحزب التحريريعرّب عنها 
 التالكل، إاّل م حدود ما تسمق بو تله القوانني اعتو حتزر عل  عق الوالعية

ا عن )التسبيق( أمد ناعا قخرجز ، وإذا الم ختدـ النًاـ اضتاكا وزبانيتو
، والّسزوف واظتعتقبلت والتعذي  م افالويل عت الدولة وأجهز ا األمنية!

احرتاـ الرأي و)ح ريّة( )الدنتقراطية( و)التعددية( و م دولة تّدع   .اانتًارى
الالكر، دتعن األجهزة األمنّية، تكريساا لًلمات اضتزر عل  الالكر، م مبلحقة 

، ذنبها أهّنا أصحاب رأي، وإضتاؽ األذ  ااواعتقاعتا  رحزب التحريشباب 
متمّسكني باضتآ الذي ي منوف بو،  وكوهنا لتملوف قناعا ا مالتةرين اا،

م نمّحني م سبيل إرالاء رّاا، براحتها وطم نينتها، ت غّيبها ظلمات السزوف 
 يقن  واظتعتقبلت وىا عل  قناعا ا، ال تلني عتا قناة، صابرين ػتتسبني حىّت 

اه أمراا كاف مالعوالا، وىا يعلموف علا اليقني، أّف وعد اه حّآ، وأّف النصر ال 
بّد هت، وأّف الدنيا د وؿ، وأف الّدولة اإلسبلمّية قادمة، وأهّنا ستكوف 

مَّ َتُكوُف ػُ ث» :النلبػ ّوة، مْصداؽ بشارة رسوؿ اه  عل  منهاج راشدة خػبلفة
َهاجِ    قاؿ اه تعاذل:  )رواه أزتد(.« مَّ َسَكتػُ النُّوُػوَِّة .. ث خػالفًة َعَلى ِمنػْ

                        . 
 اليمنولية  -التحرير لحزب  المكتب اإلعالمي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الصحف اليمنية حوؿ النداء:: ما نشرتو بعض ثانياً 
 ـ:ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٓٔ األضواء( ٔ

 حزب التحرير يناشد األمة اإلسالمية.
م بيػػاف صػػحال  ضتػػزب التحريػػر "واليػػة الػػيمن" حصػػلز الصػػحيالة علػػ  
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رجػػػػ   ٕٛنسػػػػةة منػػػػو جػػػػاء فيػػػػو: أنػػػػو وبعػػػػد صػػػػبلة اصتمعػػػػة قبػػػػل اظتاالػػػػية يػػػػـو 
ىػػػػػػ ٕٖٗٔرجػػػػ   ٕٛم ( للقنػػػػاء علػػػػ  اطتػػػػػبلفة ٗٛىػػػػػ م الػػػػذكر  )ٕٙٗٔ
ـ والػػػػذي دتكػػػػن فيهػػػػا الكالػػػػار اظتسػػػػتعمروف بزعامػػػػة ٕٜٗٔمػػػػن هذار  ٖاظتوافػػػػآ 

بريطانيا هنذاؾ من القناء عل  دولة اطتبلفة، وأعلن فيو غتػـر العصػر "مصػطال   
كمػػاؿ" إلغػػاء اطتبلفػػة م إسػػتانبوؿ، وػتاصػػرة اطتليالػػة م ذلػػه اليػػـو وإخراجػػو،  

يماا للزمهوريػػة الرتكيػػة العلمانيػػة. كمػػا أمرتػػو بريطانيػػا بتقدنتػػو ونصػػبتو رئيسػػاا سػػق
ومػػن جػػامع اطتػػل م الػػيمن صػػدع أحػػد مسػػلورل اضتػػزب م الػػيمن بالنػػداء الػػذي 
حنػػره ملػػات مػػن أعنػػاء وأنصػػار اضتػػزب وملػػات اظتصػػلني الػػذين خطػػ  فػػيها 
الشػػػػيا/ ىػػػػزاع اظتسػػػػوري عنػػػػو غتلػػػػس النػػػػواب م ذلػػػػه اظتسػػػػزد. والػػػػذي كػػػػاف 

 لمني.لذله النداء صد  م رتيع ببلد اظتس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٛ صوت المعارضة(  ٕ
 حملة نداء لألمة

اإلسػػبلم  زتلػػة نػػداء إذل األمػػة اإلسػػبلمية وخباصػػة  دشػػن حػػزب التحريػػر
أىػل القػػوة فيهػا، دعػػا فيهػا كػػل أبنػاء األمػػة إذل العمػل اصتػػاد ا ػد مػػع األمػة ومػػن 

لناؼ اضتيػػػػاة اإلسػػػػبلمية بإقامػػػػة خبلعتػػػا، م زتػػػػل الػػػػدعوة وطلػػػػ  النصػػػرة؛ السػػػػت
 .اطتػبلفة الراشدة الثانية عل  منهاج النبوة الم بشر اا رسوؿ اه 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : رد المكتب اإلعالمي:ثالثاً 

 رد المكتب اإلعالمي
 الخالفة ىي الحل الجذري واألوحد لجميع قضايا المسلمين والعالم

د ىذا الرد م زاويتها رؤ  واجتهادات، العػدد )وقد نشرت صحيالة الببل



 ٔٓٔ 

 (ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٚٔ( بتاريا ٙٔ)
 األخ/ رئيس حترير صحيالة الببلد احملرـت

طالعتنػػػا صػػػحيالتكا سقػػػاؿ يتحػػػدث عػػػن )اإلسػػػبلـ أكػػػرب مػػػن أف متتػػػزؿ( 
ويتحػػػدث عػػػن اطتبلفػػػة واإلسػػػبلـ وحػػػزب التحريػػػر لكاتبػػػو/ طػػػو أزتػػػد سػػػعيد م 

ـ. فنرجػو نشػر ىػذا الػرد م ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٓٔريا ( بتػا٘ٔالصالحة الثامنة العػدد )
 الصالحة نالسها عمبلا أآ النشر القانوشل.

األخ الكات  طو أزتد سعيد، صػاؿ وجػاؿ م اظتوالػوع، ولالػز انتبػاى  
اعتزػػػـو بػػػدوف إبػػػداء أي حقيقػػػة ودل يقػػػا فكػػػره علػػػ  دليػػػل، إفتػػػا رمػػػ  كبلمػػػاا م 

 اعتواء، وكاف كبلماا فارغاا من ػتتواه.
إف الوحدة بني اظتسلمني ى  أمر من اه عز وجل وفرض  وأقوؿ أوالا:

 قاؿ تعاذل:  ،م كتاب اه وسنة نبيو ػتمد              

        :وقاؿ             :وقاؿ           

          وقاؿ: «وقاؿ: « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما
من جاءكم وأمركم جميع على قلب رجل واحد يريد أف يشق عصاكم أو يفرؽ »

 رواقتا مسلا.« جماعتكم فاقتلوه كائناً من كاف
وأف اطتبلفػػة ىػػ  فػػرض أينػػاا، بػػل ىػػ  تػػاج الالػػروض، وىػػ  رئاسػػة عامػػة 

إلقامػػػة أحكػػػاـ الشػػػرع وعتػػػا نًػػػاـ معػػػني م اضتكػػػا، للمسػػػلمني رتيعػػػاا م الػػػدنيا 
فهػػ  ليسػػز رتهوريػػة، وال ملكيػػة، وال امرباطوريػػة، وال فيدراليػػة، وال كونالدراليػػة، 
ونًاـ اضتكا فيها لو قواعد معينة )السػيادة للشػرع، والسػلطاف لؤلمػة، وتنصػي  
خليالػػة واحػػد فػػرض، وللةليالػػة حػػآ تبػػل األحكػػاـ( وعتػػا نًػػاـ اقتصػػادي لتقػػآ 

لرفاىية والعدالػة، ونًػاـ عػاظت  يقسػا اظتػاؿ علػ  الرعيػة بػاضتآ م ستسػة دواويػن ا
)ديواف الزكاة وديواف اظتلكية العامة وديواف ملكية الدولة وديواف الطوارئ وديػواف 
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اصتهاد( وعتا سياسة تعليا، وى  كذله تبدع م السياسة اطتارجية، وعتػا دسػتور 
وىػػ  تتبػػ  اللغػػة العربيػػة   ،ه وسػػنة اسػػتنبط اسػػتنباطاا صػػحيحاا مػػن كتػػاب ا

كلغة رشتية م الدولة، فهػ  دولػة عًيمػة، حكمػز العػادل، وكػاف متافهػا الشػرؽ 
والغػرب، وكػاف جيشػها الػذي ال ي غلػ  وال ي قهػر، وكػاف رجاعتػا ؼتلصػني عًمػػاء 
؟ ف نػػػز تػػػر   بعًمػػة دولػػػتها، وبعػػد ىػػػدمها مػػػاذا هؿ إليػػو حػػػاؿ اظتسػػػلمني اليػػـو

 الة السيلة الم وصلز إليها األمة بعد ىدـ الدولة.وتشهد وتعلا اضت
أدل يػػػذكرؾ التػػػاريا سػػػا فعلػػػو اطتلالػػػاء م قنػػػايا اظتسػػػلمني اظتصػػػلية؟ دل ال 
تػػػذكر كيػػػ، نشػػػروا العلػػػا واطتػػػل والعػػػدؿ م العػػػادل؟ أدل تػػػدرؾ أف أملكػػػا دفعػػػز 

لػيس الريبة سنوية لدولة اطتبلفة؟ أدل تذكر أف قوة اصتندي ى  مػن قػوة دولتػو؟ أ
رِْبِع ل بن عماِمْر كاف رجبلا ذا ثياب باليػة مرقعػة، دخػل علػ  ملػه الػرـو ف خافػو؟ 
ظتػػاذا؟ ألف وراءه دولػػة اطتبلفػػة؟ أمػػا اليػػـو ف مػػة اظتليػػار مهانػػة وؽتزقػػة إذل أكثػػر مػػن 
ستسػػني مزقػػة ودولػػة ىزيلػػة، نص ػػ  اظتسػػتعمر علػػ  رأس كػػل منهػػا عمػػيبلا لتكػػا، 

 روا ا.وبو يسيطر عل  األمة ونتتص ث
 رلع ه بالقومية فنحن نذكِّرؾ:وأما تمذم 

أدل تنشػػػط بريطانيػػػا أفكػػػاراا وحركػػػات قوميػػػة عتػػػدـ دولػػػة اطتبلفػػػة؟ أدل دتػػػوؿ 
بريطانيا تله اضتركات من لندف إذل بػلوت إذل إسػتانبوؿ؟ أدل تكػن القوميػة ىػ  
الػم فرقػػز اظتسػلمني؟ أدل تعلػػا بػ ف القوميػػة ىػػ  سػب  الػػببلء الػذي حػػل باألمػػة 
؟ فالعراؽ وسوريا ومصر وليبيا، وغلىػا تبنػز القوميػة الػم فرقػز تلػه  حىت اليـو
الشعوب. فالعراؽ مثاؿ ماثل أمامه، كي، حكمو صداـ القػوم ، وكيػ، فرّقػو 
إذل عرب وأكراد وسػنة وشػيعة وشػركس وتركمػاف، وكيػ، أحيػا النعػرات الطائاليػة 

 والقومية.
الػػػم شتحػػػز لليهػػػود أف  والقوميػػػة ىػػػ  الػػػم ىػػػدمز دولػػػة اطتبلفػػػة، وىػػػ 
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لتتلػػػػوا فلسػػػػطني أػػػػروب مصػػػػطنعة، شتاىػػػػا القوميػػػػوف النكبػػػػة والنكسػػػػة... إخل. 
القوميػػة ىػػ  الػػم قنػػز علػػ  العػػزة والكرامػػة، الػػم فرقػػز األمػػة إذل تركػػ  وعػػر  
وكػػردي، وفػػوؽ ىػػذا كلػػو، ىػػ  ليسػػز فكػػرة إفتػػا ىػػ  عاطالػػة، أي ليسػػز فكػػرة 

إلنساف، فهل يوجد نًػاـ اقتصػادي م أساسية ينبثآ عنها نًاـ يعاجل مشاكل ا
القوميػػػػة أو نًػػػػاـ حكػػػػا أو معػػػػامبلت أو عقوبػػػػات؟ وىػػػػل القوميػػػػة تسػػػػتطيع أف 

 تنهض حىت بالعرب؟
إهنػػا عاطالػػة فارغػػة مػػن احملتػػو  الالكػػري، ودتتلػػط بػػ ي شػػ ء تػػراه أمامهػػا، 
فػػػػػػالقوميوف تبنػػػػػػوا االشػػػػػػرتاكية والرأشتاليػػػػػػة العلمانيػػػػػػة، وخلطػػػػػػوا بػػػػػػني االشػػػػػػرتاكية 

اليػػػػػة كمػػػػػا م ليبيػػػػػا )الكتػػػػػاب األخنػػػػػر( إذاا القوميػػػػػة عواطػػػػػ، ومشػػػػػاعر والرأشت
وليسػػز أفكػػاراا، عتػػذا انبػػذوا القوميػػة واعملػػوا ظتشػػروع اطتبلفػػة، فهػػ  اضتػػل صتميػػع 

 مشاكل اظتسلمني والعادل.
أما حتقيآ الوحدة واطتبلفة فليسا خياليني كما زعمز، بل إهنما 

ووعد اه سبحانو وتعاذل  ه واقعاف، كانا وسي تياف، وى  بشر  رسوؿ ا
 حيث قاؿ:                         

                  وقاؿ: « ثم تكوف خالفة
مني عرباا وعزماا وسوداا واطتبلفة ى  الم وحدت اظتسل« على منهاج النووة

وبيناا، وصهرت الشعوب الم كانز متالرقة م بوتقة واحدة، أليس كل 
األجناس والقوميات واألعراؽ انصهرت كلها حتز ظل دولة اطتبلفة؟ إهنا حقاا 
دولة الوحدة واالعتصاـ والعزة والكرامة، فلو كاف ىناؾ دولة اطتبلفة ىل 

سلمني وقتلها وانتهاؾ أعراالها ستزرؤ أملكا عل  احتبلؿ ببلد اظت
 ومقدسا ا؟ ىل ستبق  )إسرائيل(؟

ثانيػػاا: أيهػػا العػػر  قلػػز إف اللغػػة العربيػػة ىػػ  مهمػػة، وال بػػد أف يتعلمهػػا 
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اظتسلموف حىت يالهموا اإلسبلـ وىذا كبلـ نوافآ عليو، ولكن أثػار انتبػاى  أنػه 
 ال تعرؼ مع  )سياسة( وىذا أمر م س،!

اللغة العربية، لوجػدت لالًػة السياسػة م )سػاس ولو رجعز إذل قواميس 
يسػػوس فهػػو سػػائس وسياسػػة( وىػػ  سعػػ  رعػػ  وسعػػ  أمػػر وهنػػ ، فسػػاس اطتيػػل 
أي رعاىا، وأملكا تسوس مصاضتها م اطتليج أي ترعاىا، وسػائس القػـو الػذي 
يقػػػػـو علػػػػ  رعايػػػػة شػػػػ وهنا، وعتػػػػذا فالسياسػػػػة ىػػػػ  رعايػػػػة شػػػػ وف األمػػػػة داخليػػػػاا 

مػػن قبػػل األمػػة والدولػػة. فالدولػػة ىػػ  الػػم حتكػػا، واألمػػة ىػػ   وخارجيػػاا، وتكػػوف
 الم حتاس  الدولة.

كانػػت بنػػو إسػػرائيل تسوسػػهم األنويػػاء   » :واػػذا اظتعػػ  يقػػوؿ الرسػػوؿ 
كلمػػا ىلػػك نوػػي خلفػػو نوػػي  وأنػػو ل نوػػي بعػػدي  وسػػيكوف خلفػػاء فتكثػػر  قػػالوا: يػػا 

ؿ  فػػػػػ ف اهلل سػػػػػائلهم عمػػػػػا رسػػػػػوؿ اهلل  فمػػػػػا تأمرنػػػػػا  قػػػػػاؿ: فػػػػػو بويعػػػػػة األوؿ فػػػػػاألو 
 رواه مسلا.« استرعاىم

إذا كانػػػز بنػػػو إسػػػرائيل تسوسػػػها األنبيػػػاء، أي تػػػ مرىا وتنهػػػاىا وترعػػػ  
ش وهنا، وىذا ىو مالهػـو السياسػة م لغػة القػرهف لغػة دولػة اطتبلفػة، إال أنػو راف 
علػػ  أذىػػاف اظتسػػلمني نتيزػػة للغػػزو الالكػػري والتنػػليل اإلعبلمػػ  مالهػػـو ػتػػرؼ 

ة، وى  الل، والدوراف والكذب واطتداع وذو الوجهني، وعتػذا يقػوؿ عن السياس
الػػذين ال يػػدركوف ىػػذا اظتعػػ : السياسػػة ؾتاسػػة. ولكػػن ىػػذا اظتعػػ  ىػػو )النالػػاؽ( 
وىناؾ فرؽ بني السياسة والنالاؽ، فنقػوؿ ىػذا رجػل سياسػ  وذاؾ رجػل منػافآ، 

والعقوبػػػات وعتػػػذا فاإلسػػػبلـ ىػػػو ديػػػن السياسػػػة واضتكػػػا واالقتصػػػاد واظتعػػػامبلت 
وغلىا وليس ديػن األخػبلؽ فقػط كمػا قلػز م مقالتػه، فاإلسػبلـ جػاء للعػ  
شلوف البشر ب حكاـ معينة، ولتل األمن والعدؿ ويوزع الثػروة علػ  الرعيػة بػاضتآ 

 وال نتكن أف لتصل ىذا إال بدولة اطتبلفة، فهل فقهز القوؿ؟!
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وال سياسػة م إف فكرة فصل الدين عن اضتياة وفصل الدين عػن الدولػة، 
الػػدين وال ديػػن م السياسػػة، كػػل ىػػذه أفكػػار كالػػر، ومالػػاىيا مغلوطػػة، وتنػػليل 
عقائػػػدي كبػػػل مػػػا أنػػػزؿ اه بػػػو مػػػن سػػػلطاف، ولػػػو كنػػػز مػػػدركاا ذلػػػه مػػػا قلػػػز 

 )تسييس الدين!!(.
ثالثاا: أما قوله ب ف دولة اطتبلفة العثمانية كانز استعماراا، فهػذا غتانػ  

م اإلسػػػػػػبلـ يوجػػػػػػ  أف يكػػػػػػوف ىنػػػػػػاؾ دولػػػػػػة  للصػػػػػػواب؛ ألف اضتكػػػػػػا الشػػػػػػرع 
إسػػػػبلمية واحػػػػدة للمسػػػػلمني، وكتػػػػ  عليهػػػػا أف تنػػػػا بػػػػاق  بػػػػبلد اظتسػػػػلمني إذل 
جسػػػػا الدولػػػػة )سياسػػػػة الػػػػا الواليػػػػات( وكانػػػػز دولػػػػة اطتبلفػػػػة العثمانيػػػػة تطبػػػػآ 
ذلػػػه، بنػػػا رتيػػػع بػػػبلد اظتسػػػلمني إذل جسػػػا الدولػػػة، وكانػػػز الواليػػػات ختنػػػع 

ؾتػد وواليػة اضتزػاز... إخل(. وللحكػا علػ  الدولػة  للةليالة )واليػة الػيمن وواليػة
أهنػػػػا إسػػػػبلمية أـ ال فإنػػػػو يكػػػػوف مػػػػن خػػػػبلؿ الدسػػػػتور واألنًمػػػػة والقػػػػوانني الػػػػم 
تتبناىػػا، فػػإذا كػػاف اضتكػػا والقنػػاء مػػن اإلسػػبلـ كانػػز دولػػة إسػػبلمية، وىكػػذا  
كانػػػز دولػػػة اطتبلفػػػة العثمانيػػػة، وىكػػػذا زتػػػ  فلسػػػطني السػػػلطاف عبػػػد اضتميػػػد 

العثمػاشل، ورفػض أف يعطػ  اليهػود شػرباا مػن فلسػطني، وكػذله صػبلح  )الرتك (
الػػػدين )الكػػػردي( ىػػػو الػػػػذي وحػػػد اظتسػػػلمني، وحػػػػرر اظتسػػػزد األقصػػػ ، وقهػػػػر 
الصػػػليبيني، م حػػػني أنػػػه تػػػر  اضتكػػػاـ العػػػرب البتعػػػادىا عػػػن اإلسػػػبلـ كيػػػ، 

 وقعوا الصكوؾ واالتالاقيات واظتعاىدات مع كياف يهود سراا وعلناا.
مػػػػا قنػػػػية فلسػػػػطني فهػػػػ  قنػػػػية مػػػػن قنػػػػايا اظتسػػػػلمني الكثػػػػلة، رابعػػػػاا: أ

فػػػػػالعراؽ والشيشػػػػػاف وأفغانسػػػػػتاف وكشػػػػػمل وقبلهػػػػػا األنػػػػػدلس وػتػػػػػاكا التالتػػػػػي  
والبوسنة واعترسه، كلهػا قنػايا اظتسػلمني، إالػافة إذل الالقػر واصتػوع واالسػتعمار 

ألف  والتمزؽ... إخل. ىػذه قنػايا ال بػد مػن حلهػا، ولػن حتػل إال بدولػة اطتبلفػة،
فلسػػطني لػػن حتررىػػا ىػػذه األنًمػػة ال قوميػػة وال وطنيػػة إفتػػا سػػوؼ لتررىػػا جنػػود 
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صبلح الدين وػتمد الالاتق العثماشل، وىذه كلها أعراض ظترض، فما ىػو اظتػرض 
إذاا؟! إنػػػػو عػػػػدـ وجػػػػود دولػػػػة ؼتلصػػػػة للمسػػػػلمني )اطتػػػػػبلفة( حتكػػػػا سػػػػا أنػػػػزؿ اه 

حلػز بػاق  اظتسػائل ألهنػا جزئيػة وتقاتل م سبيل اه، فإذا حلز ىػذه اظتسػ لة، 
بالنسبة عتػا، فيكالػ  خليالػةم اظتسػلمني جػي  صػغل مػن ىػذه اصتيػوش الرابنػة م 
ثكنا ػػػا لقلػػػع يهػػػود، أدل تػػػدرؾ مػػػاذا تالعلػػػو اظتقاومػػػة وا اىػػػدوف م العػػػراؽ وىػػػا 
بػػػػدوف دولػػػػة فكيػػػػ، بدولػػػػة اطتبلفػػػػة الػػػػم سػػػػوؼ تكػػػػوف أقػػػػو  دولػػػػة م العػػػػادل، 

، وقبل ىػذا كلػو عقيػدةا وإنتانػاا، ومػا ال يػتا الواجػ  إال بػو اقتصاداا وماالا ورجاالا 
فهػػػػو واجػػػػ ، ولػػػػن تػػػػتا الواجبػػػػات السػػػػابقة الػػػػذكر إال بوجػػػػوب إعػػػػادة اطتبلفػػػػة 

 واستلناؼ اضتياة اإلسبلمية.
خامسػػاا: أمػػا حػػزب التحريػػر فهػػو أشػػهر مػػن نػػار علػػ  علػػا م إخبلصػػو 

الػػػذي اسػػػتنبط اضتلػػػػوؿ ووعيػػػو وفكػػػره وغايتػػػو وطريقتػػػو، وىػػػو أمػػػػل األمػػػة، وىػػػو 
ووالػػع دسػػتور اطتبلفػػة. أدل تقػػرأ مػػا   واظتعاصتػػات مػػن كتػػاب اه وسػػنة رسػػولو 

كتبػو الغػرب عػن اطتبلفػة واضتػزب؟ أدل تعلػػا مػا قالػو رامسػاليلد ومػايل وتػوشل بلػػل 
وبػػوتن عػػن عػػودة اطتبلفػػة؟ أدل تسػػمع مػػا كتبتػػو مراكػػز الدراسػػات واألأػػاث عػػن 

تنبػ ات غتلػس االسػتةبارات القػوم  األملكػ  عػن حزب التحرير؟ أدل تقػرأ خػرب 
ـ، إذا كنز دل تعلا ودل تسػمع ودل تقػرأ ٕٕٓٓحزب التحرير واطتبلفة حىت سنة 

 فسوؼ نزودؾ بذله لك  تنل بصرؾ وبصلته؟!
إف حػػػػزب التحريػػػػػر لػػػػػو دل يكػػػػػن ؼتلصػػػػاا لرأيػػػػػز اضتكػػػػػاـ والػػػػػدوؿ الغربيػػػػػة 

وتػػدافع عػػن أعنػػائو، وتنشػػر تشػػزعو، وتػػرخص لػػو، وتالػػتق لػػو اظتقػػرات، ودتولػػو، 
أفكاره م وسائل إعبلمها، بدالا من اعتقاؿ شػبابو وتعػذيبها ومبلحقػتها، رغػا 
أنػػو ال يسػػتةدـ العنػػ، م طريقتػػو ولػػيس لديػػو تشػػكيبلت عسػػكرية وال أجنحػػة 

 مسلحة، وإفتا يناق  اضتزة باضتزة والالكرة بالالكرة والدليل بالدليل.
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مػػػػن مشػػػػاعرؾ، وتػػػػدرس حػػػػزب وإشل أنصػػػػحه أف تعمػػػػل بعقلػػػػه بػػػػدالا 
التحريػػػػر واطتبلفػػػػة وغايػػػػة اضتػػػػزب وفكرتػػػػو وطريقتػػػػو واضتلػػػػوؿ الػػػػم تبناىػػػػا لعػػػػبلج 

 مشاكل اظتسلمني والعادل، حىت يتبني له أنو اضتآ، ولتعلمن نب ه بعد حني.
 وتقبلوا خالص التحية.

 المكتب اإلعالمي لحزب التحرير
 ولية اليمن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :: بعض الصور المتعلقة بالنداءرابعاً 

 
(ٔ) 

 



 ٔٓٛ 

 
(ٕ) 

 

 
(ٖ) 



 ٜٔٓ 

 : العػراؽعاشػراً 

 شرقاا.° ٗٗ بغداد ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
مػة، ذل األإوبعد انتهاء صبلة اصتمعػة ألقػ  ؽتثلنػا النػداء  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕم 

 ئمة م بغداد حيث كانز أحداثها جاريػةا،ألوابتدأ باضتديث عن م ساة جسر ا
ودعػػا إذل الػػرورة توحيػػد الصػػػالوؼ واالبتعػػاد عػػن الالتنػػػة، س ألقػػ  بعػػدىا النػػػداء 

بالتوقيػػػػػز احمللػػػػػ  وىػػػػػو نالسػػػػػو توقيػػػػػز اظتدينػػػػػة اظتنػػػػػورة  ٓٓ.ٖٔحػػػػػواذل السػػػػػاعة 
صػػػػػػباحاا بتوقيػػػػػػز غػػػػػػرينت (، ورفعػػػػػػز م اظتكػػػػػػاف رايػػػػػػات العقػػػػػػاب،  ٓٓ.ٓٔ)

 والفتات عليها:
 التحػرير.حػزب  -سبلـ ىو اظتصدر الوحيد للدستور إلا - ٔ
حػػػػػػزب  -سػػػػػبلـ الدنتقراطيػػػػػة نًػػػػػاـ كالػػػػػر يتعػػػػػارض مػػػػػع أحكػػػػػاـ اإل - ٕ
 التحػرير.
 حػزب التحػرير. -مة اطتبلفة ى  اضتل ظتشاكل األ - ٖ
 قامة اطتبلفة.إلمة للعمل معو ألحػزب التحػرير يدعو ا - ٗ

وألقػػػػ  األخ نػػػػزار عبػػػػد الكػػػػرصل النػػػػداءم م سػػػػاحة جامعػػػػة اطتالصػػػػ  الػػػػم 
 ة اصتمعة.أقيمز فيها صبل

 فعاؿ عل  النداء:فيما يل  ردود األو 
 :السلطة -أ 

وال يزالػػوف قيػػد  وعوملػػوا بشػػدة، عنػػد التوزيػػع،شػػباب ثبلثػػة اعتقػػاؿ  -ٔ
 االعتقاؿ.
ف إو  ،قامػػػة اطتبلفػػػةإلتلػػػا ب حػػػزب التحريػػػرف إحػػػد احملػػػافًني قػػػاؿ )أ -ٕ



 ٔٔٓ 

 ف(.كا ى  اظتهيمنة ا مل أ
ف النػػداء فيػػو أو  (،رىػػاباإل)  ننػػا ؿتػػرض علػػأ األجهػػزة األمنيػػة تػػرّوج -ٖ

 .(رىاباإل)حتريض عل  
 :الناس على اختالفهم -ب 
 حػػػػداث الالوالػػػػػ  والتالزػػػػػلات واالغتيػػػػاالت الكثػػػػػلة م البلػػػػػدأف إ  -ٔ

أنتزػػز هثػػاراا إكتابيػػةا وأخػػر  سػػلبيةا. أمػػا اإلكتابيػػة فإهنػػا جعلػػز النػػاس يتطلعػػوف 
األحػػػداث، وىػػػ الء إذل أيػػػة دعػػػوة تنػػػل عتػػػا الطريػػػآ بصػػػدؽ للةػػػروج مػػػن ىػػػذه 

وجػػدوا م النػػػداء خػػػلاا. وأمػػا السػػػلبية فإهنػػػا جعلػػز النػػػاس ينحصػػػر تالكػػػلىا م 
اظتشػػػػاكل اليوميػػػػة وػتافًػػػػة الشػػػػةص علػػػػ  نالسػػػػو وأبنائػػػػو مػػػػن الوقػػػػوع م أتػػػػوف 
جحػػيا التالزػػلات وؿتوىػػا، وىػػ الء دل يهتمػػوا بالنػػداء ودل يسػػتمعوا إليػػو، وجعلػػوا 

 يتها وليس االلتالات إذل مصل األمة.االلتالات إذل مصلىا الشةص  ىو قن
)ظتػػػاذا ذكػػػر  :وقػػػالوا ،شػػػادتو بالنػػػداءإبعػػػض النػػػاس وجػػػو عتابػػػاا رغػػػا  -ٕ

ودل يػذكر موقػ، اضتسػني مػن  ،والاللوجػة ،يػو وصبلح الػدين األ ،ىاروف الرشيد
وغاب عػنها أف البطػوالت اظتػذكورة م النػداء ىػ  عػن اصتهػاد  (؟والنز، ،يزيد

ذو شػػػ ف  ن األحػػػداث الداخليػػػة، وإالّ فاضتسػػػني اظتوجػػػو للةػػػارج ولػػػيس عػػػ
 عًيا، وأي ش ف، م اإلسبلـ.

ف فكػػػػرتكا صػػػػعبة إبعػػػػض الػػػػواعني مػػػػن اظتثقالػػػػني والعلمػػػػاء يقولػػػػوف  -ٖ
ويقولػػوف  ،مكانيػػات كبػلة وعقليػػات غػػل عاديػة لتحقيقهػػاإذل إوحتتػػاج  ،التحقيػآ

 فكار(.مة اذه األنتا تتعبوف األأ)
 عػػػػػػارض ربونػػػػػػا خطػػػػػػراا عليهػػػػػػا، ولػػػػػػذلهبعػػػػػػض األحػػػػػػزاب اعت ىنػػػػػػاؾ -ٗ
وحػػػػػػػػاولوا  ،اصة اضتػػػػػػػػزب االسػػػػػػػػبلم ػوخػػػػػػػػ ،بشػػػػػػػػدة دعوتنػػػػػػػػا )النػػػػػػػػداء( بعنػػػػػػػػها

 يقاع بنا.اإل



 ٔٔٔ 

بػػدوا اسػػتعدادىا لػػدعا أبعػػض العلمػػاء اظتةلصػػني الػػذين نتصػػل اػػا  -٘
 دولة اطتبلفة والعمل معها.

 :الشواب - ػج
 ىناؾ استبشار وارتياح من الشباب.   -ٔ
 فزاا لبذؿ اظتزيد من اصتهد والعمل. النداء نتثل حا  -ٕ
 ولية. لالشعور بثقل اظتس  -ٖ
الشباب يعملوف بشكل علل وبدوف خوؼ رغا زتبلت االعتقػاؿ   -ٗ

 يذاء.واإل
 :التوزيع

م توزيع النداء م ػتافًات بغػداد، نينػو ، ديػاذل، األنبػار، البصػرة،  -ٕ
 ٓٓٓٛٗع مػػػا وزع وبشػػػكل ػتػػػدود م كركػػػوؾ، السػػػليمانية، بابػػػل، وبلػػػغ غتمػػػو 

 نسةة. وقد  ل التوزيع كثلاا من قطاعات األمة، وخباصة األماكن التالية:
 أ( اصتوامع:

جػػػػامع النػػػػور، جػػػػامع الصػػػػبار، جػػػػامع نػػػػا اه إشتاعيػػػػل، جػػػػامع يوسػػػػ، 
مػػػاـ مػػػاـ اضتسػػػني، جػػػامع اإلالصػػػديآ، جػػػامع البػػػديع، جػػػامع الػػػرزتن، جػػػامع اإل

 .عل 
 ب( مكات  األحزاب:

مػػاـ موسػػ  لالنػػيلة، مكتػػ  اإلمكتػػ  حػػزب ا الصػػدر،مكتػػ  الشػػهيد 
 العراؽ. تنًيا الدعوة حزب مكت  األحرار، اظتثقالني منًمة مكت  الكاظا،

 وبعػػػػػػػػػػػض واظتكتبػػػػػػػػػػػات التزاريػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػاحملبلت االىتمػػػػػػػػػػػاـ م كمػػػػػػػػػػػا (ػجػػػػػػػػػػػ
 الشةصيات اظت ثرة.
 :: بعض الصور اظتتعلقة بالنداءملحقات



 ٕٔٔ 
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 (ٕ) 

 (ٖ) 



 ٔٔٗ 

 ا: سػوريحػادي عشػر

 شرقاا.° ٘.ٖٙ دمشآ ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
بنػػاءا علػػ  إعالػػاء اضتػػزب للشػػباب م سػػوريا مػػن الصػػدع بالنػػداء شةصػػياا 

، وذلػػػه ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕ -ىػػػػ ٕٙٗٔرجػػػ   ٕٛم رتػػػوع اظتصػػػلني يػػػـو اصتمعػػػة 
بسب  ظروفها، عليو فقد اقت ِصرم العمل عل  مس لة التوزيػع العػاـ والتوزيػع علػ  

ؿ اإلنرتنػػز. أمػػػا التوزيػػع العػػػاـ فقػػد م م صػػػباح يػػـو اصتمعػػػة الثقػػات ومػػن خػػػبل
علػػ  مراكػػز اظتػػدف الرئيسػػية حلػػ  وزتػػص ودمشػػآ. فالػػ  حلػػ  م توزيػػع  ٜ/ٜ

كتيػػػػػػػ  م اظتراكػػػػػػػز التزاريػػػػػػػة وعيػػػػػػػادات األطبػػػػػػػاء واألحيػػػػػػػاء السػػػػػػػكنية   ٓٓٓٗ
 وخصوصاا مساكن النباط.
 ياء السكنية.كتي  م اظتراكز  التزارية واألح  ٓٓٓٔم زتص م توزيع 

م سػػػػػػوؽ اضتميديػػػػػػة والصػػػػػػاضتية وم  اا كتيبػػػػػػ  ٕٓ٘ٔم دمشػػػػػػآ م توزيػػػػػػع 
وىػػػ  مركػػػز جتمػػػع للزػػػي  فيهػػػا « القطيالػػػة»منطقػػػة تابعػػػة لريػػػ، دمشػػػآ تسػػػم  

ين ؼتتػػػارة لكبػػػار مسػػػاكن الػػػباط وصػػػ، الػػػباط، وكػػػذله م التوزيػػػع علػػػ  عنػػػاو 
  وقتػػا مػػن وكػػذله م التوزيػػع م منطقػػم أبػػو رمانػػة واظتػػالك النػػباط م دمشػػآ.

 مناطآ سكن النباط.
ىػػػػػػػػػػػػذا باإلالػػػػػػػػػػػػػافة إذل إرسػػػػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػػػػداء بالربيػػػػػػػػػػػػػد اإللكػػػػػػػػػػػػػرتوشل لكػػػػػػػػػػػػػل 
السػػػػػالارات السػػػػػورية م اطتػػػػػارج والػػػػػوزارات ووسػػػػػائل اإلعػػػػػبلـ، وكػػػػػذله لػػػػػرئيس 

وإذل مواقػػػػػػػع أخػػػػػػػر   اصتمهوريػػػػػػػة علػػػػػػػ  بريػػػػػػػده اإللكػػػػػػػرتوشل، ومالػػػػػػػم اصتمهوريػػػػػػػة،
ذله نشػػػػػرة واليػػػػػة سػػػػػوريا وقػػػػػد أرسػػػػػلز إذل ىػػػػػذه اظتواقػػػػػع والعنػػػػػاوين كػػػػػ ؼتتلالػػػػػة.

 حوؿ االعتقاالت.



 ٔٔ٘ 

 :ردود الفعل
 :الشواب -أ 

بالنسػػػػػبة للنػػػػػداء، فػػػػػاصتميع كػػػػػانوا منشػػػػػرح  الصػػػػػدر ظتػػػػػا جػػػػػاء فيػػػػػو مػػػػػن 
معلومات، وخصوصاا حتليل الوالع السياس  الدورل الراىن، فكاف عتذا التحليػل 

 واستبشروا خبل قري  بإذف اه تعاذل. وقع جيد م دفع الشباب لؤلماـ،
 :الناس -ب 

متالاوتة ولكن أغلبها ومعًمها إكتػا ، وسػ ذكر  ردود فعل الناس كانز
 بعض األمثلة عل  ذله:

  م قلػػػػػ  اظتدينػػػػػة حيػػػػػث اظتركػػػػػز التزػػػػػاري، وزع فيػػػػػو النػػػػػداء  م حلػػػػػ
بكثافة، فكاف رد فعل التزار جيداا جداا حيػث كػاف ىنػاؾ إعزػاب سػا جػاء م 

ـ وشػػػػزاعة الشػػػػباب الػػػػذين قػػػػاموا الكتيػػػػ ، وم الوقػػػػز نالسػػػػو إعزػػػػاب بإقػػػػدا
بالعمػػل، وعلػػ  قػػدر ا علػػ  التحػػرؾ الػػمن ىػػذا الوالػػع األمػػل النػػاغط جػػداا، 
وكذله قدر ا عل  التوزيع بوقز واحػد م كػل اظتدينػة. فقػد تشػكل لػديها أف 
حزػػا العمػػل كبػػل، واألعػػداد اظتوجػػودة الػػمن العمػػل كبػػلة أينػػاا، باإلالػػافة إذل 

  فكػػر اضتػػزب الػذي كػػاف غتهػوالا أو مشػػوىاا لػػد  أمػر مهػػا أال وىػو التعػػرؼ علػ
الػذين »كثل من الناس. حػىت إف بعػض التزػار قػاـ ومػع الكتيبػات مػن جلانػو 

 لي خذىا ألصدقائو وأقاربو.« اطلعوا عليو وليسوا أاجة عتا
م حادثػػػػة ثانيػػػػة: كػػػػاف أحػػػػد الشػػػػباب يركػػػػ  سػػػػيارة أجػػػػرة عامػػػػة وأمامػػػػو 

ؿ ىػػذا الشػػاب إف الرجػػل بػػدأ بقػػراءة شػػةص لتمػػل الكتيػػ  بشػػكل علػػل. يقػػو 
الكتيػ  طػواؿ الطريػآ ودل يرفػع رأسػو عنػو حػػىت أهنػاه. فلمػا نػزؿ مػن السػيارة نػػزؿ 
وراءه صػاحبنا وسػلا عليػو وقػاؿ لػو: ؿتػن مػػن وزعنػا ىػذا الكتيػ  مػا رأيػه فيػػو؟ 
فقاؿ جزاكا اه خلاا ونصركا وبارؾ فيكا إنو ش ء عًيا. ولكػن مػا اظتطلػوب 



 ٔٔٙ 

صػػػاحبنا األفكػػػار والطريقػػػة علػػػ  مػػػد  سػػػاعتني س اتالقػػػا علػػػ  مػػػل؟ فشػػػرح لػػػو 
 موعد بينهما.

م حادثػػػػة ثالثػػػػة: م عيػػػػادة طبيػػػػ . سػػػػكرتلة الطبيػػػػ  فتحػػػػز العيػػػػادة 
فوجدت الكتي . جاء بعػد ذلػه الطبيػ  فقالػز لػو إهنػا وجػدت ىػذا الكتيػ  
عنػػػدما فتحػػػز العيػػػادة. فقػػػاؿ عتػػػا الػػػعيو علػػػ  الطاولػػػة فوالػػػعتو حتػػػز الكتػػػ  

ت واصترائػػػد. فقػػػاؿ عتػػػا الػػػعيو فػػػوؽ فػػػوؽ، وال ختػػػام، فلػػػا يبػػػآم أحػػػد إال وا ػػػبل
وصػػلو ىػػذا الكتيػػ ، فلمػػاذا اطتػػوؼ؟ إنػػو كتيػػ  جيػػد. )السػػكرتلة أخػػز أحػػد 

 الشباب عندنا وى  الم نقلز اضتوار(.
 دل تًهػر ردود أفعػػاؿ صػرلتة مػن النػػاس ولكػن الػذي يعػػرؼ م زتػص :

معػة كػػاف سػبلمو حػاراا جػػداا علػ  غػل العػػادة شػبابنا وقػابلها بعػد التوزيػػع يػـو اصت
مع قوؿ: اه يعطيكا العافية وجزاكا اه كل خل. تكرر ىػذا الكػبلـ مػع أكثػر 
الشباب ىناؾ. ومػع ذلػه فقػد لػوحي أف بعػض ا بػاء منعػوا أبنػاءىا مػن اقتنػاء 
الكتاب، بل التةلص منو أو منعها من قراءتو خوفاا عل  أبنائها مػن االعتقػاؿ 

 و.بسبب
 دل تًهػػػػر ردود فعػػػػل أينػػػػاا بشػػػػكل واالػػػػق لعػػػػدة أسػػػػباب م دمشػػػػآ :

أقتها: حدوث اعتقاالت ألربعة شباب مػن النشػطاء كمػا ىػو مالصػل فيمػا بعػد 
 عند ذكر رد فعل الدولة.

وكػػػػػػػذله ألف غالػػػػػػػ  الػػػػػػػذين وصػػػػػػػلها الكتػػػػػػػاب عسػػػػػػػكريوف، وزيػػػػػػػار ا 
ابيػػػة ألف الستقصػػػاء ردود الالعػػػل صػػػعبة، ولكػػػن نتكػػػن القػػػوؿ إف ردود الالعػػػل إكت
 من يرال  أف يقرأ الكتاب وىو عسكري يدؿ عل  إكتابيتو جتاه اضتزب.

 :اإلعالـ - جػ
قػػد أرِسػػلم بواسػػطة الربيػػد اإللكػػرتوشل النػػداء لكػػل وسػػائل اإلعػػبلـ لػػدينا ل
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ووكالة سانا لؤلنباء، وكذله أرِسلم ظتعًا اظتواقع اإلعبلمية اإللكرتونية إال أنػو دل 
إال موقػع واحػد ىػو:  طتػرب، ال بػاعتزـو عليػو وال سدحػو،تنشر وال وسيلة إعػبلـ ا

www.thisissyria.net  وىو موقع متابع مػن أغلػ  السػوريني الػذين يػدخلوف
علػػ  اإلنرتنػػز؛ ألنػػو ينشػػر كػػل مػػا يصػػدر عػػن اظتعارالػػة السػػورية. وكػػذله نشػػر 
اطترب موقع ضتقوؽ اإلنساف السورية بسب  ما رافآ التوزيع من اعتقاالت ومرفػآ 

 ض ما نشر.بع
 :لدولةا -د 

أْف صػػدمز بتوزيػػع النػػداء وخباصػػة م منػػاطآ سػػكن  الدولػػة كػػاف رد فعػػل
العسػػػػكريني، وأصػػػػبحز تتصػػػػرؼ بعصػػػػبية ظػػػػاىرة، ومداقتػػػػة البيػػػػوت ومبلحقػػػػة 
واعتقػػػػػاالت، وال زالػػػػػز ىػػػػػذه األعمػػػػػاؿ مسػػػػػتمرةا، حيػػػػػث إف األجهػػػػػزة األمنيػػػػػة 

رل واإلقليمػػػ  تراجعػػػز، مسػػتنالرة، لدرجػػػة أف تصػػػرفات الدولػػة جتػػػاه م زقهػػػا الػػدو 
وأصػػػبق م مقدمػػػة اىتمػػػاـ الدولػػػة مبلحقػػػة اضتػػػزب ظنػػػاا منهػػػا أف ىػػػذه اظتبلحقػػػة 
سرتال  الدوؿ الغربيػة اضتاقػدة علػ  اضتػزب وخباصػة أملكػا فرتالػ  عنهػا، إال أف 
ىػػذه اظتبلحقػػة لشػػباب اضتػػزب دلم تالػػز  م عنػػد الشػػباب بػػل زاد ػػا قػػوةا علػػ  

أف متشوا م اه لومة الئا، حػىت إف  اظتبلحقػات  قوة، واستمروا م أعماعتا دوف
واالعتقػػػػاالت دلم تثػػػػنها عػػػػن أداء مهمػػػػتها. وإللقػػػػاء النػػػػوء علػػػػ  ذلػػػػه ننقػػػػل 

 الوقائع التالية:
صػباحاا  ٚ-ٙكاف اظتتالآ عليو مع الشػباب أف يبػدأ التوزيػع السػاعة   - ٔ

لتوزيػع ولكن بسب  الغط العمل دل تكتمل األعداد اظتطلوبػة ل ٜ/ٜيـو اصتمعة 
إال م وقػػػز متػػػ خر مػػػن ليػػػل اصتمعػػػة، وكػػػذله دل يػ بػمل ػػػغ العػػػدد اظتطلػػػوب للتوزيػػػع  
كمػػا كنػػػا ـتطػػػط لػػػو. وكػػػاف أف ذىػػػ  م حلػػػ  أحػػػد الشػػػباب مػػػع شػػػاب هخػػػر 

صػػػباحاا  ٖٓ:ٗبسػػيارتو إذل حيػػػث ي خػػػذ حصػػػتو مػػن الكتيبػػػات حػػػواذل السػػػاعة 
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ا خػػػر:  ف خػػذاىا وذىبػػػا م طريقهمػػا )وكػػػاف صػػػاح  السػػيارة قػػػد قػػاؿ للشػػػاب
عندما جلز إليػه كانػز ىنػاؾ دوريػة ؼتػابرات تقػ، عنػد مػدخل البنايػة ولكنػو 
دل يكرتث لذله( وم الطريآ أوقالز دورية  اظتةابرات سػيار ما وطلبػوا اعتويػات 
الشةصية، وفتشوا السيارة فوجػدوا الكتيبػات، ف خػذوا الشػاب ا خػر معهػا م 

صػػػاح  السػػػيارة م سػػػيارتو، سػػػيارة الدوريػػػة، وركػػػ  أحػػػد عناصػػػر الدوريػػػة مػػػع 
ووجػػػو مسدسػػػاا إذل رأسػػػو وأمػػػره بػػػ ف يسػػػوؽ باجتػػػاه فػػػرع اظتةػػػابرات. م الطريػػػآ 
شاىد عنصر اظتةابرات الذي يرك  مع صاح  السػيارة، شػاىد دوريػة أخػر ، 
فػػػ مر صػػػاح  السػػػيارة بػػػالوقوؼ وبػػػدأ يتحػػػدث مػػػع الدوريػػػة، واظتسػػػدس موجػػػو 

للدورية فنػزؿ وانبها وبعد دقػائآ مػن لرأس صاحبنا، لكنو احتاج أف يوالق أمراا 
اضتػػديث نػػػزؿ العنصػػر وبقػػػ  يوجػػو اظتسػػػدس إذل صػػاحبنا، ولكػػػن صػػاحبنا حتػػػرؾ 

 بسيارتو مسرعاا وؾتاه اه منها. ودلم يقعده ذله عن إكماؿ مهمتو.
م مكػاف هخػر كػاف أحػد الشػػباب لتمػل الكتيبػات بيػده م كػػيس،  - ٕ

عسػػػكرية )تػػػرتدد عليهػػػا سػػػيارات  ويقػػػ، م منطقػػػة مكشػػػوفة يوجػػػد فيهػػػا ػتطػػػة
اظتةػػابرات واصتػػي  للتػػزود بػػالوقود( كػػاف يقػػ، ينتًػػر شػػاباا هخػػر حػػواذل السػػاعة 

فزػػراا وكػػاف ىػػذا الشػػاب قػػد وعػػد اثنػػني مػػن الدارسػػني عنػػده أف يػػذى   ٖٓ:٘
إليها للافقها إذل اظتنطقػة اظتػراد التوزيػع فيهػا، لكنػو اعتقػل م اظتنطقػة الػم يقػ، 

 ت.فيها مع الكتيبا
م السادسػػػة والنصػػػ، تقريبػػػاا داقتػػػز دوريػػػة ؼتػػػابرات بيػػػز شػػػاب هخػػػر 
وأخػػػذوا مػػػن عنػػػده أجهػػػزة الكمبيػػػوتر، وكػػػاف ىػػػذا الشػػػاب م التوزيػػػع وال يوجػػػد 

يػدخل أحد م البيز، وعندما عاد وأصبق قريباا مػن البيػز علػا سػا حػدث فلػا 
أف بػاق   وعل  الرغا من ىذه اظتػداقتات ومػا أحدثتػو مػن االػطراب، إالالبيز. 

 الشباب وزعوا الكمية اظتةصصة لتله اظتنطقة وعوالوا الشباب الذين اعتقلوا. 
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أثنػػػاء التوزيػػػع م قلػػػ  اظتدينػػػة كػػػاف شػػػاباف يوزعػػػاف، فمػػػرت دوريػػػة  - ٖ
لؤلمػػن اصتنػػائ  )تابعػػة للشػػرطة( وحاولػػز اإلمسػػاؾ ب حػػدقتا فػػركض م الشػػارع 

عػػػػابر سػػػػبيل وسػػػػ ؿ  فتػػػػابعوه. وقبنػػػػوا عليػػػػو، فتػػػػدخل الشػػػػاب ا خػػػػر علػػػػ  أنػػػػو
الدوريػػة ظتػػاذا نتسػػكوف بػػو فقػػالوا إنػػػو لػػص. ف خػػذ الشػػاب الكػػيس الػػذي لتملػػػو 
الشػػاب اظتمسػػوؾ، وقػػد كانػػز فيػػو الكتيبػػات وكػػاف فيػػو أينػػاا مطبوعػػات حػػوؿ 
ليلة اإلسراء واظتعراج، ف خرج غتموعػة منهػا وقػاؿ للدوريػة ىػذا لػص غػل معقػوؿ، 

ها برتكو كػادوا نتسػكوف بػو أينػاا ولكػن  اه انًروا ماذا معو. وأثناء ػتاولتو إقناع
ودلم تقعػده شػدة اظتوقػ، الػذي حػدث عػػن  ه، ووزع كميتػو بعيػداا عػن أعيػنها.ؾتػا

 إكماؿ عملو.
لقػػػػد أصػػػػيبز الدولػػػػة بصػػػػدمة أصػػػػابتها بػػػػدوار عنػػػػدما تبػػػػني عتػػػػا أف   - ٗ

النػػػداء قػػػد وزِّع بشػػػكل الفػػػز للنًػػػر م منػػػاطآ العسػػػكريني وخاصػػػة م منطقػػػة 
وقد زاد من ذعػر دوائػر السػلطة العليػا م الدولػة أهنػا ت كػدوا مػن توزيػع  دمشآ،

النػػػػػػداء م مسػػػػػػاكن اصتػػػػػػي  عػػػػػػن طريػػػػػػآ أجهػػػػػػز ا األمنيػػػػػػة م تلػػػػػػه األمػػػػػػاكن 
العسػػػكرية، ومػػػع ذلػػػه فلػػػا جتمػػػع عتػػػا القطاعػػػات العسػػػكرية نسػػػا النػػػداء الػػػم 

د أف أيػػة وزِّعػز م منػاطقها، كمػػا كانػز الدولػة معتػػادةا عليػو، حيػث كػػاف اظتعتػا
بيانػػػات تػػػوز ع م اظتنػػػاطآ العسػػػكرية كتػػػ  أف جتمػػػع وترفػػػع إذل السػػػلطات العليػػػا 

 دوف أف ي كتما منها ش ء.
وأمػػػػػػػا ىػػػػػػػذه اظتػػػػػػػرة فقػػػػػػػد ت كػػػػػػػدوا مػػػػػػػن توزيػػػػػػػع النػػػػػػػداء ودلم يت كػػػػػػػدوا مػػػػػػػن 

 جتميعو دوف إخالاء!
 :ملحقات

 بياف ولية سوريا حوؿ النداء  - ٔ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 ظاـ السوري إلى أميركا باعتقاؿىل يتقرب الن
 حػزب التحػرير شواب 

ـ  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜقامػػػػز أجهػػػػزة اظتةػػػػابرات السػػػػورية صػػػػباح يػػػػـو اصتمعػػػػة 
، أثنػػػاء وبعػػد توزيػػع نػػداء مػػػن زبأملػػة اعتقػػاالت  لػػز عػػػدداا مػػن شػػباب اضتػػ

للمسػػلمني، س داقتػػوا بعػػض البيػػوت، وصػػادروا طابعػػات وأجهػػزة   حػػػزب التحػػػرير
، ليس ىذا فحس  بل صادروا مبػالغ ماليػة دل يقتنعػوا حزبلل كمبيوتر اعتربوىا

 .كذله  حزبب هنا ختص أصحااا بل اعتربوىا لل
أما النداء الذي اعتقلوا الشباب بسببو فهو سناسبة ذكػر  جرنتػة القنػاء 

ىػ. والنػداء يتنػاوؿ اطتػل مػن جانبيػو: وجػوب ٕٖٗٔرج   ٕٛعل  اطتبلفة م 
خبلفػػة علػػ  منهػػاج النبػػوة، جتمػػع  لهػػا وتنػػتًا  إقامػػة دولػػة واحػػدة للمسػػلمني،

وأمػػػا اصتانػػػ  ا خػػػر فهػػػو حتريػػػه  .ِعقػػػدىا وتعيػػػدىا خػػػل أمػػػة أخرجػػػز للنػػػاس
اظتسػػلمني الػػد الكالػػار اظتسػػتعمرين وخباصػػٍة أملكػػا الػػم ترتكػػ  اصتػػرائا م بػػبلد 
اظتسػػػػلمني: مباشػػػػرةا ورائمهػػػػا اظتتواصػػػػلة الوحشػػػػية م العػػػػراؽ وأفغانسػػػػتاف، وغػػػػل 

 .ة بتحريه ربيبتها دولة يهود الرتكاب اصترائا الوحشية م فلسطنيمباشر 
أ تناليػػػػػذه بعػػػػػد صػػػػػبلة يػػػػػـو اصتمعػػػػػة وعلػػػػػ  الػػػػػرغا مػػػػػن أف النػػػػػداء قػػػػػد بػػػػػد

مػػػػن أقصػػػػ   زبـ م رتيػػػػع بػػػػبلد اظتسػػػػلمني الػػػػم يعمػػػػل فيهػػػػا اضتػػػػٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕ
الشرؽ حيػث ماليزيػا وإندونيسػيا علػ  أطػراؼ احملػيط اعتػادئ، إذل أقصػ  الغػرب 

غػػػػػػرب علػػػػػػ  شػػػػػػواطط احملػػػػػػيط األطلسػػػػػػ ، مػػػػػػروراا باعتنػػػػػػد، وبػػػػػػنغبلدش، حيػػػػػػث اظت
سيا الوسط ، وتركيا، س العراؽ وببلد الشػاـ، وجزيػرة هوباكستاف، واألفغاف، إذل 

وإذل السػػػوداف ومصػػػر، و ػػػاؿ إفريقيػػػا، إال أف زتلػػػة االعتقػػػاالت بػػػدأت  العػػػرب،
القيػادة  ـ، وذلػه بعػد أف رأتٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜبعد أسبوع أي صبيحة يـو اصتمعػة 
سػػتكوف بػادرة فػوؽ الطيبػة تقػدمها ألملكػػا زب السػورية أف اعتقػاالت شػباب اضتػ



 ٕٔٔ 

 .لعلها ترال  عن ىذه القيادة وتبقيها م اضتكا دوف تغيل
سػػا قدمػػو مػػن تنػػازالت ذليلػػة ألملكػػا لتبقيػػو  إف النًػػاـ السػػوري دل يكتػػ،ِ 

، وىػو ذلػيبلا  جاا م اضتكا: فقد كاف ألملكا دور فاعل م إخراجو من لبناف خرو 
الذي دخل لبنػاف بػدور فاعػل كػذله مػن أملكػا، وقػاـ بتسػليا أملكػا عػدداا ؽتػن 
تسميها أملكػا )إرىػابيني( علػ  أراالػ  سػوريا، ويبػذؿ الوسػع م إقالػاؿ حػدوده 
جتاه العراؽ إرالاءا ألملكػا، وأخػلاا ولػيس هخػراا يالػتق أراالػيو للزنػة حتقيػآ دوليػة 

كػػانوا م لبنػػاف، تسػػتزوب وحتقػػآ كػػ ف ال سػػيادة   حتقػػآ مػػع أركػػاف حكمػػو الػػذين
لدولػػػػة وال سػػػػلطاف، علمػػػػاا بػػػػ ف اظتالاسػػػػد الػػػػم عملوىػػػػا م لبنػػػػاف كانػػػػز سوافقػػػػة 
أملكػػػػا، وا ف ختلػػػػز عػػػػنها ظتػػػػا اقتنػػػػز مصػػػػلحة أملكػػػػا ذلػػػػه، أي أف أملكػػػػا 

 .تلع  اا وفآ مصاضتها
لكػػا ىػػذا مػػا ظهػػر علػػ  السػػطق مػػن تنػػازالت ذليلػػة قػػدمها النًػػاـ إذل أم

لرتالػػػ  عنػػػو، ومػػػع ذلػػػه تطلػػػ  منػػػو اظتزيػػػد، فًػػػن النًػػػاـ أف اعتقػػػاالت شػػػباب 
بسػػب  نػػداء يتنػػمن كشػػ، مسػػاوئ أملكػػا، وأهنػػا خػػزاف شػػرور، ولتػػرؾ  زباضتػػ

اظتسػػلمني الػػدىا، ظػػن النًػػاـ أف ىػػذه االعتقػػاالت سػػتقربو مػػن أملكػػا وترالػػػ  
 .عنو

 ها المسلموف في سوريا:ػّ أي
وأنػػػو  ، ظػػػادل، لتػػػارب اه ورسػػػولو لكػػػ  تػػػدركوا كػػػا ىػػػو ىػػػذا النًػػػاـ
إال أهنػػا يقولػػوف ربنػػا اه، فإننػػا نػػدعوكا  ءيعتقػػل شػػباب حػػزب التحريػػر ال لشػػ 

لتتدبروا ما لتتويػو،  ،بسببو زبإذل أف تعيدوا قراءة النداء الذي اعتقل شباب اضت
وقػد وزعػز منػػو هالؼ النسػا، وىػػ  بػبل شػه بػػني أيػديكا، فػػإف كػاف الًػػاظتوف 

 .نكا وبني اضتصوؿ عليها، فاطلبوا كتي  النداء من شباب اضتزبقد حالوا بي
 انًروا ماذا لتتوي النداء:



 ٕٕٔ 

 أمومليس إكتادىا فرالاا وأي فرض؟ .إنو لتتوي الدعوة إذل إكتاد اطتبلفة
إنػػػو يكشػػػ، مالاسػػػػد الكالػػػار اظتسػػػتعمرين، وخباصػػػٍة زعيمػػػتها م الالسػػػاد 

 زماا؟واإلفساد، أملكا، أمومليس ىذا أمراا واجباا ال
إنػػػػو يسػػػػتنالر اظتسػػػػلمني أف يقالػػػػوا صػػػػالاا واحػػػػداا الػػػػد أملكػػػػا وجرائمهػػػػا م 
العراؽ وأفغانستاف، والد بريطانيا ودولة يهود، وكل أعػداء اإلسػبلـ، أملمػيس ىػذا 

 فرالاا وأي فرض؟
إنػو يبػػني أف األمػػة ويوشػها ومقػػدرا ا لقػػادرة علػ  ىزنتػػة أملكػػا وأحبلفهػػا 

والني للغػرب، أموملػيس ىػذا ؽتػا كتػ  علػ  األمػة أف لوال ختاذؿ حكاـ اظتسلمني اظت
 تعيو وتدركو وتتلبس بو؟

 ها المسلموف:ػّ أي
قػػػد عاىػػػد اه ورسػػػولو واظتػػػ منني أف يسػػػتمر م دعوتػػػو  حػػػزب التحريػػػرإف 

إلقامػػة اطتبلفػػة الراشػػدة الػػم توحػػد اظتسػػلمني وجتمػػع  لهػػا حتػػز رايػػة ال إلػػو إال 
عمرين تسػتمر م كشػ، خطػط الكالػار واظتسػاه ػتمد رسوؿ اه، وكػذله إنػو ظت

وعمبلئها، وخباصػٍة رأس الكالػر أملكػا، وحتريػه األمػة الػدىا والػد مػ امرا ا، 
 : وىو مطملن بنصر اه وعودة اطتبلفة الراشدة مصداقاا ضتػديث رسػوؿ اه

، ومطمػلن كػذله بالنصػر والغلبػة بػإذف «ثم تكوف خالفػة علػى منهػاج النوػوة ...»
اضتنيػػ،، وتػػاريا اظتسػػلمني وأيػػامها اطتالػػدة م ىزنتػػة الكالػػر وأىلػػو، فػػديننا  .اه

بػػػػل وأيػػػػامها اضتاليػػػػة م مػػػػواقالها القويػػػػة العًيمػػػػة م مواجهػػػػة أملكػػػػا وبريطانيػػػػا 
وأحبلفهمػػا م العػػراؽ وأفغانسػػتاف، وكػػذله مواقػػ، اظتسػػلمني القويػػة أمػػاـ دولػػة 

وأف غػػػروب  يهػػػود م فلسػػػطني، كػػػل ذلػػػه يبػػػني أف فزػػػر اإلسػػػبلـ قػػػد اقػػػرتب،
 .الكالر وأىلو قد أزؼ

وكلمة أخلة نوجههػا للنًػاـ وأركانػو م سػوريا، ولػتكن نصػيحة حػىت وإف  



 ٕٖٔ 

وشػبابو، ال تطيقػوف شتػاع الػدعوة للةبلفػة وال العػداء  حػزبكنتا أعداء ألداء لل
اضتقيق  ألملكا، ومع ذله نقػوؿ لكػا: إنكػا مهمػا قػدمتا مػن تنػازالت ذليلػة، 

ديدة، وكل أعداء أملكػا حربػاا شػ زبا، ومهما حاربتا اضتكمل أو فوؽ الذليلة، أل
أف ترالػػ  عػػنكا أملكػػا اػػذا فتبقػػيكا م اضتكػػا،  أو فػػوؽ الشػػديدة، ظنػػاا مػػنكا

فػػإف أملكػػا لػػن ترالػػ  بػػذله، فهػػ  م عهػػد احملػػافًني اصت ػػدد تريػػد تغيػػل طػػاقا 
الشػػرؽ  عمبلئهػػا القػػدصل بعمػػبلء ج ػػدد، وفقػػاا للتغيػػل الػػذي تركػػز عليػػو م مشػػروع

طتا علػػ  رقااػػا، بػػل فػػإذا أردم اطتػػل، ال نقػػوؿ لؤلمػػة الػػم س ػػلِّ  .األوسػػط الكبػػل
إذا أردم اطتػػل ألنالسػػكا، فكالػػوا عػػن مبلحقػػة اظتةلصػػني م األمػػة، وكالػػوا عػػػن 
التنػػازؿ الػػذليل إلرالػػاء أملكػػا، فهػػ  أالػػع، ؽتػػا تًنػػوف، وال تسػػتطيع زتػػايتكا 

هوا إذل ربكا فيمػا بقػ  لكػا مػن وقػز إذا وقعز الواقعة بل تتةل  عنكا، واجت
بعػػػد أف حػػػاربتموه كػػػل الوقػػػز، وأخرجػػػوا مػػػن كب لتمػػػوىا بػػػالقيود مػػػن سػػػزونكا 

، واكشػػالوا مصػػل الشػػهداء م تػػدمر وذيػػوؿ تػػدمر منػػذ أكثػػر مػػن ظلمػػاا وعػػدواناا 
ثبلثػػة عقػػود، لعلكػػا بػػذله جتػػدوف مػػن تلزػػ وف إليػػو مػػن النػػاس عنػػدما ت كسػػػر 

 .ف عليو أو يعوجّ قوائا الكرس  الذي جتلسو 
 واعلموا أنكا، إف أخذم بالنصيحة فستنالعكا، حيث أنتا بني أمرين:

إمػػػا أف تعػػػود اطتبلفػػػة إذل عقػػػر دارىػػػا م الشػػػاـ، وعنػػػدىا يكػػػوف أخػػػذكا 
أف تػنزق أملكػػا بإكتػاد عمػػبلء بالنصػيحة ؼتالالػاا إلجػػراءات اطتبلفػة ؿتػػوكا، وإمػا 

داا مػػن النػػاس مػػن يػػذكركا وعنػػدىا يكػػوف أخػػذكا بالنصػػيحة موجػػ، ج ػػدد غػػلكا
، بدؿ أف جتدوا أنالسكا م العراء: أملكػا ختل ػز عػنكا، واألمػة من اطتل ءبش 

 .لالًتكا، وا خرة م ًلمة عليكا، وذله ىو اطتسراف اظتبني
                                   

   . 
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 حػزب التحػرير          ىػٕٙٗٔشعباف  ٛ
 ولية سػوريا             ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٕٔ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بياف ولية سوريا حوؿ العتقالت:  - ٕ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 بيػػاف صحال 

 ولية سوريا -حػزب التحػرير رغم اعتقاؿ أعضاء من 
 فلن نتخلى عن إقامة الخالفة

القمعيػػػػة الػػػػد  تإف زتلػػػػة االعتقػػػػاالت الػػػػم قامػػػػز اػػػػا أجهػػػػزة اظتةػػػػابرا
حػزب والية سوريا، م أثناء وبعػد توزيػع )نػداء مػن  -حزب التحرير أعناء من 

صػػػػباح يػػػػـو اصتمعػػػػة . إذل األمػػػػة اإلسػػػػبلمية وخباصػػػػة أىػػػػل القػػػػوة فيهػػػػا( التحريػػػػر
 منها وىا: ـ قد طالز إذل ا ف سبعةٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜ

عامػػػػاا لتمػػػػل إجػػػازة دكتػػػػوراه م الشػػػػريعة  ٜٕوليػػػد خالػػػػد السػػػعيد  -ٔ))
 وػتاالر م معهد الالتق اإلسبلم  بدمشآ.

 عاماا مهندس زراع  م دمشآ. ٕ٘طارؽ سادل كمنز   -ٕ
 عاماا صيدرل م دمشآ. ٕٙػتمد رياض السويري  -ٖ
 دمشآ.عاماا طال  م كلية اضتقوؽ جامعة  ٕٓأزتد سادل أيوب  -ٗ
 .عاماا مدرس لغة عربية أل  ٖٔ عبد اه ػتمود الشيا -٘ 
 .عاماا عامل أل  ٜٕ ببلؿ أطنوج -ٙ
 .عاماا عامل أل (( ٜٕ أسامة حسن موس  -ٚ

إف ىػػػػػػػ الء األعنػػػػػػػاء ا ف م أقبيػػػػػػػة السػػػػػػػزوف يتعرالػػػػػػػوف ألشػػػػػػػد أنػػػػػػػواع 



 ٕٔ٘ 

علػ  التعذي  عل  يػد جػبلّدي النًػاـ السػوري، ليالتنػوىا عػن ديػنها وكتػربوىا 
التةلػػ  عػػن مشػػروعها م توحيػػد األمػػة اإلسػػبلمية حتػػز رايػػة واحػػدة، م دولػػة 

ترع  ش وهنا وتدافع عنها الد أعدائها وحتافي عل  كػرامتها وعػز ا  واحدة،
 .م دولة اطتبلفة

م سػزوف  اضتػزبولكن كل ىذا التعذي  والتنكيل الذي يطػاؿ أعنػاء 
صتبػػػػػػاؿ الراسػػػػػػيات ال  ػػػػػػزىا فهػػػػػػا كا. الًػػػػػػاظتني لػػػػػػن يزيػػػػػػدىا إال صػػػػػػبلبة وقػػػػػػوة

 .العواص،
واليػة سػوريا قػد عاىػدوا اه ورسػولو ومػن س  -حػزب التحريػر إف أعناء 

األمة اإلسبلمية عل  أف يبقوا سائرين م طريآ إقامة اطتبلفة الراشدة، الػم بشػر 
والػم تلػوح بػاألفآ القريػ ، ولػن يثنػيها عػن ذلػه اعتقػاالت  اا رسوؿ اه 
 .سية الًاظتة وال مبلحقتها عتااألنًمة البولي

 وىػػا لػػػن يسػػػكتوا ولػػػن يرتاجعػػػوا بػػػإذف اه عػػػن قػػػوؿ اضتػػػآ ون صػػػق األمػػػة،
اؾ الدىا من قبل أعدائها  .واه غال  عل  أمره .وكش، اظت امرات الم حت 

                       
 حػزب التحػرير          ىػٕٙٗٔشعباف  ٕٛ
 ولية سوريا             ـٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٕ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حقوؽ اإلنساف:بيانات للمنظمة السورية ل  - ٖ

 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/ سوتمور  ٘ٔىػ الموافق  ٕٙٗٔشعواف  ٔٔالخميس 
 ٔأخوار الشرؽ 

 على خلفية توزيعو "نداء" في ذكرى "القضاء على دولة الخالفة":
 اعتقالت في صفوؼ حزب التحرير في سوريا حملة



 ٕٔٙ 

 أخبار الشرؽ -دمشآ 
حػػزب »قامػػز أجهػػزة األمػػن السػػورية بتناليػػذ زتلػػة اعتقػػاالت م صػػالوؼ 

احملًػػػور، وذلػػػه بعػػػدما قػػػاـ اضتػػػزب بتوزيػػػع « واليػػػة سػػػوريا -التحريػػػر اإلسػػػبلم  
ـ، ٕٜٗٔعػػػاـ « القنػػػاء علػػػ  دولػػػة اطتبلفػػػة»نػػػداء قبػػػل أيػػػاـ، سناسػػػبة ذكػػػر  

 ا جاء م نص النداء الذي حصلز أخبار الشرؽ عل  نسةة منو.حس  م
« إذل األمػػة اإلسػػبلمية وخباصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا»وم توزيػػع النػػداء اظتوجػػو 

والػػػذي يتكػػػوف مػػػن عشػػػػر صػػػالحات مػػػن اضتزػػػا الكبػػػػل، يػػػـو اصتمعػػػة اظتاالػػػػ  
 ـ(.ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜ)

وبػػدأت زتلػػة االعتقػػاالت حػػني اعتقػػل بعػػض نشػػطاء اضتػػزب أثنػػاء توزيػػع 
النػػػػداء اظتػػػػذكور، س قامػػػػز األجهػػػػزة األمنيػػػػة سداقتػػػػة منػػػػازؿ اظتعتقلػػػػني وصػػػػادرت 

 أجهزة الكومبيوتر والطابعات واظتبالغ النقدية الم عثروا عليها.
م مثػػػل ىػػػذا اليػػػـو »ويشػػػل اضتػػػزب م مطلػػػع النػػػداء الػػػذي وزعػػػو إذل أنػػػو 

رة اظتوافػػآ الثػػامن والعشػػرين مػػن رجػػ  سػػنة اثنػػني وأربعػػني وثبلذتائػػة وألػػ، للهزػػ
للثالػػػث مػػػن هذار سػػػنة أربػػػع وعشػػػرين وتسػػػعمائة وألػػػ، للمػػػيبلد، دتكػػػن الكالػػػار 
اظتستعمروف بزعامة بريطانيا هنذاؾ، بالتعاوف مع خونة العرب والرتؾ مػن القنػاء 

 حس  ما جاء م النداء.« عل  دولة اطتبلفة
ية والبلفز أف النداء وبينما لتمل بشدة علػ  بريطانيػا الػم زتّلهػا مسػ ول

وإقامة دولة إسرائيل ومػنق كشػمل إذل اعتنػد، والواليػات « دولة اطتبلفة»إسقاط 
م العراؽ وأفغانستاف، وفرنسػا « باألعماؿ الوحشية»اظتتحدة الم ا مها بالقياـ 

ظتنػػػع قيػػاـ كيػػػاف سياسػػػ  ظتسػػػلم  « دور سياسػػػ  حاقػػػد»الػػم قػػػاؿ إهنػػػا قامػػػز بػػػ
اصتزائػػػػر، بػػػػل واالحتػػػػاد السػػػػوفيام  م« جرائمهػػػػا الوحشػػػػية»البوسػػػػنة إالػػػػافة إذل 

اظتسػػػػلمني.. دل يتعػػػػرض ألي مػػػػن « قتػػػػل»و« تشػػػػتيز»السػػػػابآ حيػػػػث ا مػػػػو بػػػػػ



 ٕٔٚ 

الػػػدوؿ العربيػػػة )ومنهػػػا سػػػوريا(، رغػػػا أنػػػو تنػػػاوؿ عػػػدداا مػػػن الػػػدوؿ الغربيػػػة الػػػػم 
الػػػػم قامػػػػز أًػػػػر اضتػػػػزب « الكػػػػافرة»وتػػػػارة أخػػػػر  « الصػػػػليبية»يسػػػػميها تػػػػارة 

ب التحريػػػر اإلسػػػبلم  ػتًػػػور م رتيػػػع الػػػدوؿ ألسػػػباب ؼتتلالػػػة، ومعلػػػـو أف حػػػز 
 العربية سا فيها سوريا.

وكانػػػػػز السػػػػػلطات السػػػػػورية قػػػػػد قامػػػػػز أملػػػػػة مشػػػػػااة م أواخػػػػػر عػػػػػاـ 
ـ طالػػػػػز العديػػػػػد مػػػػػن كػػػػػوادر اضتػػػػػزب، كمػػػػػا نالػػػػػذت زتلػػػػػة أواخػػػػػر عػػػػػاـ ٜٜٜٔ
يػػػػزاؿ العشػػػػرات مػػػػن أعنػػػػاء حػػػػزب التحريػػػػر م سػػػػزن صػػػػيدنايا  ـ. والٕٗٓٓ

 العسكري.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بياف من اللجنة السورية لحقوؽ اإلنساف:  - ٗ
 السلطات السورية تشن حملة اعتقالت ضد حزب التحرير

أفػػػادت مصػػػادر حػػػزب التحريػػػر م سػػػوريا بػػػ ف أجهػػػزة اظتةػػػابرات قامػػػز 
صػػػباح يػػػـو اصتمعػػػة التاسػػػع مػػػن أيلػػػوؿ )سػػػبتمرب( بشػػػن زتلػػػة اعتقػػػاالت  لػػػز 

، اعتقل بعنها أثناء توزيع بياف مػن حػزب التحريػر، س عدداا من أعناء اضتزب
قامػػػػػز ىػػػػػذه األجهػػػػػزة سداقتػػػػػة منػػػػػازؿ اظتعتقلػػػػػني وصػػػػػادرت أجهػػػػػزة الكمبيػػػػػوتر 

 والطابعات واظتبالغ النقدية الم عثروا عليها.
ومػػػػن اصتػػػػدير بالػػػػذكر فػػػػإف السػػػػلطات السػػػػورية قامػػػػز أملػػػػة مشػػػػااة م 

يػػزاؿ العشػػرات مػػن  ضتػػزب، والـ طالػػز العديػػد مػػن كػػوادر أٜٜٜأواخػػر عػػاـ 
 أعناء حزب التحرير م سزن صيدنايا العسكري.

واالعتقػػاالت الػػم تشػػن الػػد حػػزب التحريػػر تنػػدرج م قائمػػة قمػػع حريػػة 
التعبػػػل عػػػن الػػػرأي، ألف حػػػزب التحريػػػر يتةػػػذ مػػػن إصػػػدار البيانػػػات والنػػػداءات 

 وسيلة للتعبل عن رأيو وإيصاؿ ىذا الرأي لآلخرين.
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ية ضتقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف تطالػػػػ  السػػػػلطات السػػػػورية بػػػػاحرتاـ واللزنػػػػة السػػػػور 
ن ينصػػاف علػػ  احػػرتاـ عػػبلف العػػاظت  ضتقػػوؽ اإلنسػػاف اللػػذيالدسػػتور السػػوري واإل

حريػة التعبػل عػن الػرأي ولػو كػػاف ؼتالالػاا لػرأي اضتكومػة، وتطالبهػا بػإطبلؽ سػػراح 
لتقدمػػو اظتعتقلػني فػػوراا، وإف كػػاف ذتػػة ا ػػاـ بارتكػاب جػػـر جنػػائ  أػػآ أي مػػنها ف

إذل القنػػػاء العػػػادي وىػػػو يتمتػػػع أريتػػػو وحقوقػػػو القانونيػػػة كاملػػػة. وتعتػػػرب اللزنػػػة 
 ىذا االعتقاؿ خارجاا عل  نص وروح الدستور السوري.

 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٗٔ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التقػػرب إلػػى »حػػزب التحريػػر يهػػاجم النظػػاـ السػػوري ويتهمػػو بمحاولػػة   - ٘
 .«لن ترضى»و.. لكنها باعتقاؿ أعضائ« أميركا

 ٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٗٔم  أخبار الشرؽ -دمشآ 
)احملًػػور( النًػػاـ السػػوري « واليػػة سػػوريا -حػػزب التحريػػر »ا ػػا بيػػاف لػػػ

بالسػػع  للتقػػرب مػػن أملكػػا باعتقػػاؿ أعنػػاء اضتػػزب الػػذين اعتقػػل ستسػػة مػػنها 
حىت ا ف. لكن مصادر م اضتزب ذكرت أف أجهػزة اظتةػابرات السػورية ال تػزاؿ 

 حآ أعناءه وتداىا بيو ا م أوقات ؼتتلالة.تبل
أجهػزة »وأوالق بياف للحػزب أرسػلز نسػةة منػو إذل أخبػار الشػرؽ، أف 

ـ أملػة اعتقػػاالت ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜاظتةػابرات السػورية )قامػػز( صػباح يػـو اصتمعػػة 
 لػػز عػػدداا مػػن شػػباب اضتػػزب، بعنػػها )اعتقلػػوا( أثنػػاء توزيػػع نػػداء مػػن حػػزب 

وا بعض البيػوت، وصػادروا طابعػات وأجهػزة كمبيػوتر التحرير للمسلمني، س داقت
اعتربوىػػػا للحػػػزب، لػػػيس ىػػػذا فحسػػػ  بػػػل صػػػادروا مبػػػالغ ماليػػػة دل يقتنعػػػوا أهنػػػا 

 حس  البياف.« ختص أصحااا بل اعتربوىا للحزب كذله
النػػػػداء الػػػػذي اعتقػػػػل الشػػػػباب )أعنػػػػاء اضتػػػػزب( »وأشػػػػار البيػػػػاف إذل أف 



 ٕٜٔ 

رجػػػػػػػ   ٕٛء علػػػػػػػ  اطتبلفػػػػػػػة م بسػػػػػػػببو، فهػػػػػػػو سناسػػػػػػػبة ذكػػػػػػػر  جرنتػػػػػػػة القنػػػػػػػا
 حس  البياف.« ىػٕٖٗٔ

دولة اطتبلفػة »وكاف النداء الذي وزعو اضتزب م سوريا قد دعا إذل إقامة 
الكالػػػار اظتسػػػتعمرين وخباصػػػة أملكػػػا الػػػم »كمػػػا ىػػػاجا مػػػا أشتػػػاىا « اإلسػػػبلمية

 وفآ وص، بياف اضتزب.« ترتك  اصترائا م ببلد اظتسلمني
غا مػػن أف النػػداء قػػد بػػدأ )توزيعػػو( بعػػد صػػبلة علػػ  الػػر »وذكػػر البيػػاف أنػػو 

ـ م رتيػػػػع بػػػػبلد اظتسػػػػلمني الػػػػم يعمػػػػل فيهػػػػا اضتػػػػزب ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕيػػػػـو اصتمعػػػػة 
)...( إال أف زتلػػػػة االعتقػػػػاالت بػػػػدأت بعػػػػد أسػػػػبوع، أي صػػػػبيحة يػػػػـو اصتمعػػػػة 

ـ وذله بعد أف رأت القيادة السورية أف اعتقػاالت شػباب اضتػزب ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜ
ة تقدمها ألملكا لعلهػا ترالػ  عػن ىػذه القيػادة وتبقيهػا ستكوف بادرة فوؽ الطيب

 «.اظتسلمني م سوريا»وفآ تعبل البياف الذي توجو إذل « م اضتكا دوف تغيل
إف النًػػػاـ »وتػػػابع بيػػػاف حػػػزب التحريػػػر مهارتػػػاا النًػػػاـ السػػػوري، قػػػائبلا: 

د  السػػوري دل يكتػػ، سػػا قدمػػو مػػن تنػػازالت ذليلػػة ألملكػػا لتبقيػػو م اضتكػػا: فقػػ
كػػاف ألملكػػا دور فاعػػل م إخراجػػو مػػن لبنػػاف خروجػػاا ذلػػيبلا، وىػػو الػػذي دخػػل 
لبنػػػاف بػػػدور فاعػػػل كػػػذله مػػػن أملكػػػا، وقػػػاـ بتسػػػليا أملكػػػا عػػػدداا ؽتػػػن تسػػػميها 
أملكػػػا )إرىػػػابيني( علػػػ  أراالػػػ  سػػػورية، ويبػػػذؿ الوسػػػع م إقالػػػاؿ حػػػدوده جتػػػاه 

ة حتقػآ يػو للزنػة حتقيػآ دولالعراؽ إرالاءا ألملكا، أخػلاا ولػيس هخػراا يالػتق أراالػي
مع أركاف حكمو الػذين كػانوا م لبنػاف، تسػتزوب وحتقػآ وكػ ف ال سػيادة لدولػة 
وال سػػػلطاف، علمػػػاا بػػػ ف اظتالاسػػػد الػػػم عملوىػػػا م لبنػػػاف كانػػػز سوافقػػػة أملكػػػا، 
وا ف ختلػػز عػػنها ظتػػا اقتنػػز مصػػلحة أملكػػا ذلػػه، أي أف أملكػػا تلعػػ  اػػا 

ىذا ما ظهػر علػ  السػطق »زب الذي اعترب أف حس  يباف اضت« وفآ مصاضتها
مػػن تنػػازالت ذليلػػة قػػدمها النًػػاـ إذل أملكػػا لرتالػػ  عنػػو، ومػػع ذلػػه تطلػػ  منػػو 
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اظتزيػػػد، فًػػػن النًػػػاـ أف اعتقػػػاالت شػػػباب اضتػػػزب بسػػػب  نػػػداء يتنػػػمن كشػػػ، 
مساوئ أملكا، وأهنا خزاف شرور، ولتػرؾ اظتسػلمني الػدىا، ظػن النًػاـ أف ىػذه 

 «.من أملكا وترال  عنو االعتقاالت ستقربو
وكلمػػػػػة أخػػػػػلة )...( للنًػػػػػاـ وأركانػػػػػو م سػػػػػوريا، ولػػػػػتكن »ووجػػػػػو البيػػػػػاف 

نصػػيحة حػػىت وإف كنػػتا أعػػداء ألػػداء للحػػزب وشػػبابو، ال تطيقػػوف شتػػاع الػػدعوة 
للةبلفة وال العداء اضتقيق  ألملكػا، ومػع ذلػه نقػوؿ لكػا: إنكػا مهمػا قػدمتا 

ألملكػا، ومهمػا حػاربتا اضتػزب وكػل أعػداء من تنازالت ذليلة، أو فػوؽ الذليلػة، 
أملكػػػػػا حربػػػػػاا شػػػػػديدة، أو فػػػػػوؽ الشػػػػػديدة، ظنػػػػػاا مػػػػػنكا أف ترالػػػػػوا أملكػػػػػا اػػػػػذا 
فتبقيكا م اضتكا، فإف أملكا لن ترال  بػذله، فهػ  م عهػد احملػافًني اصت ػدد 
تريد تغيل طاقا عمبلئها القػدصل بعمػبلء ج ػدد، وفقػاا للتغيػل الػذي تركػز عليػو م 

إذا أردم اطتػل، ال نقػوؿ لؤلمػة »وتابع البيػاف: « ع الشرؽ األوسط الكبل.مشرو 
الػػػم س ػػػلِّطتا علػػػ  رقااػػػا، بػػػػل إذا أردم اطتػػػل ألنالسػػػكا، فكالػػػوا عػػػن مبلحقػػػػة 
اظتةلصػػني م األمػػة، وكالػػوا عػػن التنػػازؿ الػػذليل إلرالػػاء أملكػػا، فهػػ  أالػػع، ؽتػػا 

تتةلػػ  عػػنكا، واجتهػػوا إذل  تًنػػوف، وال تسػػتطيع زتػػايتكا إذا وقعػػز الواقعػػة بػػل
ربكػػػا فيمػػػا بقػػػ  لكػػػا مػػػن وقػػػز بعػػػد أف حػػػاربتموه كػػػل الوقػػػز، وأخرجػػػوا مػػػن  
كب لتمػػوىا بػػالقيود مػػػن سػػزونكا ظلمػػاا وعػػػدواناا، واكشػػالوا مصػػل الشػػػهداء م 
تػػدمر وذيػػػوؿ تػػػدمر، لعلكػػػا بػػذله جتػػػدوف مػػػن تلزػػػ وف إليػػو مػػػن النػػػاس عنػػػدما 

وحذر النًاـ السػوري مػن « أو يعوّج.ت كسر قوائا الكرس  الذي جتلسوف عليو 
جتػػدوا أنالسػػكا م العػػراء: أملكػػا ختل ػػز عػػنكا، واألمػػة لالًػػتكا، وا خػػرة »أف 

 ـ.ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕٔحس  تعبل البياف الذي زتل تاريا « مًلمة عليكا
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 ثاني عشػر: األردف

 شرقاا.° ٖٙ عمّماف ى  العاصمة، وتقع عل  خط طوؿ 
عمػػر نالسػػو لقػػراءة النػػداء يػػـو اصتمعػػة لقػػد انتػػدب عنػػو ا لػػس خالػػد ال

ـ. وقػػػػػع االختيػػػػػار علػػػػػ  مسػػػػػزد ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕىػػػػػػ اظتوافػػػػػآ  ٕٙٗٔرجػػػػػ   ٕٛ
اظتػػػدارس م منطقػػػة الوحػػػدات مػػػن العاصػػػمة عمػػػاف، وذلػػػه بسػػػب  سػػػعة ىػػػذا 
اظتسػػػزد، فهػػػو مكػػػوف مػػػن ثبلثػػػة طوابػػػآ ولػػػو سػػػاحة جانبيػػػة واسػػػعة تالصػػػلو عػػػن 

رئػػػػيس كثػػػػل االزدحػػػػاـ  سػػػػوؽ عػػػػامر ومػػػػزدحا، ولػػػػو ؼترجػػػػاف أحػػػػدقتا إذل شػػػػارع
 ومشػػػتهر معػػػروؼ اظتسػػػزد أف كمػػا السػػػوؽ، إذل س الواسػػػعة السػػػاحة إذل والثػػاشل
علػػ  الصػػبلة  حرصػػنا وقػػد بسػػرعة. إليػػو الوصػػوؿ علػػيها يسػػهل اإلعػػبلـ لوسػػائل

فيػػػػو ظتعاينتػػػػو بدقػػػػة وللوقػػػػوؼ علػػػػ  السػػػػلبيات احملتملػػػػة. وقػػػػد م إبػػػػبلغ أجهػػػػزة 
ة مناسػػػبة، وحػػػىت ال لتػػػدث خلػػػط كػػػاف احملليػػػات بتحديػػػد ىػػػذا اظتسػػػزد قبػػػل فػػػرت 

والصػبلة  لؤلجهػزة ا لػس أعنػاء اصػطحاب خػبلؿ ومػن شػالوياا  التبليػغ أسلوب
م اظتسزد لت كيػد اظتكػاف. وم تقسػيا الشػباب م احملليػات إذل غتموعػات، كػل 
غتموعة عتا دليل ىو وحػده يعػرؼ اظتكػاف. وقػد التقػز ىػذه ا موعػات صػبيحة 

عليػو ودل يتغيػ  إرتػاال إال صػاح  عػذر. وقػد ط لػ   يـو اصتمعة أسػ  اظتتالػآ
مػػػػن الشػػػػباب رتػػػػع مػػػػػا اسػػػػتطاعوا رتعػػػػو مػػػػن اظت يػػػػػدين والنػػػػاس. وقػػػػاـ اظتكتػػػػػ  
اإلعبلمػ  بتزهيػز وسػائل اإلعػػبلـ ودل يػتا إبػبلغ وسػػائل اإلعػبلـ باظتكػاف، وإفتػػا 
اتالآ عل  أف تكوف جاىزة سزرد إببلغها باظتكػاف. وقػد أ بلغػز وسػائل اإلعػبلـ 

كػػػاف عػػػػن طريػػػػآ الرسػػػائل اطتلويػػػػة القصػػػػلة ا هػػػػزة مسػػػبقاا مػػػػن قبػػػػل اظتكتػػػػ  باظت
اإلعبلمػػػ  وباالتصػػػاؿ اظتباشػػػر سزػػػرد إقامػػػة الصػػػبلة، وقػػػد حنػػػرت مباشػػػرة إذل 
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 اظتسزد من أوؿ اضتدث وكالة رويرتز لؤلنباء و    س .
وسزػػػرد تسػػػليا اإلمػػػاـ مػػػن صػػػبلة اصتمعػػػة قػػػاـ الشػػػاب اظتكلػػػ، مػػػن بػػػني 

ع صػػػوتو عاليػػػاا شػػػاؼتاا قػػػائبلا: )نػػػداء مػػػن حػػػػزب التحػػػػرير إذل األمػػػة اظتصػػػلني، ورفػػػ
اإلسػػػبلمية وخباصػػػة أىػػػل القػػػوة فيهػػػا( وبػػػدأ بقػػػراءة مقدمػػػة النػػػداء، فقػػػاـ مػػػ ذف 
اظتسػػزد وأغلػػآ اظتيكروفػػوف وشتاعػػات اظتسػػزد، كمػػا قطػػع التيػػار الكهربػػائ  عػػن 

 أنػػو كػػاف عنيالػػاا اظتسػػزد، فتوقالػػز اظتكيالػػات واظتػػراوح، فابتػػدره الشػػباب ظتنعػػو إال
سػيلاا متهيلػاا الفتعػاؿ مشػاجرة، فرتكػو الشػػباب، وذلػه ألننػا كنػا قػد احتطنػا عتػػذا 
وجهزنػػػػا ميكروفونػػػػاا يػػػػدوياا سػػػػرعاف مػػػػا أّمنػػػػو أحػػػػد الشػػػػباب لقػػػػارئ النػػػػداء، وقػػػػد 
تعالز التكبلات م اظتسػزد مػع بػدء قػراءة النػداء وأحػاط بقػارئ النػداء أسػداف 

)ػتمػػد  عػػن يسػػاره، أمسػػه أحػػدقتا لػػو اظتيكروفػػوفمػػن أسػػود الػػدعوة عػػن نتينػػو و 
الالقهػػاء حاولػػز اظتةػػابرات اعتقالػػو إال أنػػو أفلػػز مػػنها( وا خػػر كػػاف نتسػػق لػػو 
جبينو كلما ساؿ عرقو )عمر التػل اعتقػل بعػد النػداء ب يػاـ(، وقػاـ أحػد الشػباب 
 وبدأ بالتصوير بكاملا فيديو )صاحل الشلا اعتقل م اليـو نالسو(، فقرأ الشػاب
النداء قوياا تقياا رابط اصت ش ك نػو منػذر جػي ، وكانػز تتعػاذل صػيحات التكبػل  
كلما ذكر حػزب التحػرير أو ذكرت اطتبلفة، وكلمػا بشػر باطتبلفػة كانػز تسػمع 
مػػػػن اصتمػػػػوع عبػػػػارة: )يػػػػا اه يػػػػا اه(. ف كمػػػػل القػػػػارئ النػػػػداء، ودل يػػػػنقص مػػػػن 

كػػاف اظتصػػلوف ينًػػروف باجتػػاه اصتمػػوع شػػ ء، بػػل إف الطػػابآ األوؿ كػػاف ؽتتللػػاا، و 
قػػارئ النػػداء مػػن الطػػابآ الثػػاشل وأحػػاط اظتصػػلوف بنوافػػذ اظتسػػزد، وقػػد رجػػع إذل 
اظتسػزد كثػػل ؽتػن خػػرج منػو مسػػرعاا بعػد انتهػػاء الصػبلة مػػن الباعػة وذلػػه سزػػرد 
أف شتعػػوا اسػػا حػػػزب التحػػػرير مػػن السػػماعات قبػػل إغبلقهػػا. وقػػد قػػّدر منػػدوب 

م كانػػز موجػػودة داخػػل اظتسػػزد بػػ ل، إال أف العػػدد الػػػ     سػػ  األعػػداد الػػ
أكثػػػر مػػػن ذلػػػه بكثػػػل؛ ألف اظتسػػػزد لػػػيس طابقػػػاا واحػػػداا فقػػػط بػػػل ىػػػو ثبلثػػػة، 
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 ناىيه عمن توافدوا إذل اظتسزد ومن تعلقوا بنوافذه.
أمػػا األجهػػزة األمنيػػة فقػػد ظهػػر عليهػػا التةػػبط، فقػػد بػػدأت بالتوافػػد مػػع 

يػػة، وبسػػطات الباعػػة اظتتزػػولني عرقلػػز سػػلىا بدايػػة النػػداء، إال أف األزمػػة اظترور 
ومنحتنػػػػا الوقػػػػز اظتناسػػػػ  إلكمػػػػاؿ النػػػػداء، ولػػػػوال طولػػػػو النتهػػػػ  اضتػػػػدث قبػػػػل 
وصػػوعتا، وأسػػ  الشػػباب الػػذين تولػػوا اظتراقبػػة خػػارج اظتسػػزد فقػػد ظهػػر علػػ  
بعػػػض النػػػباط االالػػػطراب، وبػػػدأوا بطلػػػ  التعزيػػػزات واسػػػتعزاعتا. ومػػػع هنايػػػة 

سيارات مكافحة الشغ  بػ بواب اظتسػزد مػع عػدد مػن النداء، أحاط عدد من 
أفػػراد األمػػػن باللبػػػاس اظتػػدشل والعسػػػكري. وقػػػاموا بتصػػوير اظتصػػػلني اطتػػػارجني مػػػن 

 اظتسزد.
وعنػػػػدما أهنػػػػ  القػػػػارئ النػػػػداء أمسػػػػه أحػػػػد الشػػػػباب بيػػػػده وأخرجػػػػو مػػػػن 
اظتسػػػزد، وحػػػاوؿ بعػػػض رجػػػاؿ األمػػػن القػػػبض عليػػػو إال أف الشػػػباب حػػػالوا دوف 

اا غافتاا دل نتسسو سوء أمد اه. )وبق  ساظتاا ؿتو عشػرين يومػاا ذله فةرج ساظت
إذل أف دتكنز زبانية النًاـ من اعتقالو، فرج اه كربو وكػرب إخوانػو، وجعػل اه 

 عتا ؼترجاا حسناا(.
وقد قامز قوات األمن م األياـ األوذل باعتقاؿ كل من: طارؽ األزتػر، 

 مػػن بػػاب اظتسػػزد، والحقػػز سػػادل عبػػداشتاعيػػل العايػػدي  خالػػد كساسػػبة، د.
اه وعماد األزايدة وػتمود الزىلي واعتقلتها م طريآ عود ا إذل بيػو ا، كمػا 
داقتز اظتةابرات بيػز ػتمػد سػادل م السػاعة الثانيػة عشػرة لػيبلا وىػددوا زوجتػو 

وعػاثوا م بيتػو  بكسر الباب إف دل تالتق عتا وصادروا جواز سػالره ودفػرت عائلتػو،
ا إال أنو ؾتا منها أمد اه، وداقتػوا بيػز د. صػاحل الشػلا واعتقلػوه، كمػا فساد

داقتػػوا بيػػز عمػػر التػػل واعتقلػػوه، وداقتػػوا بيػػز ىيػػثا رشػػراش واعتقلػػوه، وداقتػػوا 
بيػػز مصػػطال  العبوشػػ  واعتقلػػوه ىػػو والػػيوفو س أطلقػػوا سػػراح الػػيوفو، وداقتػػوا 
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ال أهنػػا ؾتػػوا مػػنها ػتػػل خالػػد العمػػر وبيػػز سػػعيد رالػػواف وبيػػز ػتمػػد صػػبلح إ
أي أف عػػػدد  ا خالػػػد العمػػػر كمػػػا ذكرنػػػا سػػػابقاا(.أمػػػد اه. )وفيمػػػا بعػػػد اعتقلػػػو 

الػػذين اعتقلػػوا حػػىت تارمتػػو علػػ  أثػػر النػػداء قػػد بلػػغ أحػػد عشػػر، ثبلثػػة مػػنها مػػن 
 أعناء ا لس.

وقػد أصػدر اظتكتػ  اإلعبلمػ  بيانػات للصػح، ولوسػائل اإلعػبلـ حػػوؿ 
 اإلعبلم ( ما حدث )مرفآ بيانات اظتكت 

( نسػةة ٓٓٓ.ٛٔىذا وإف عدد النسا الم أعػدت للتوزيػع قػد بلغػز )
 من الكتي ، وقد م توزيعها كلها تقريباا م الوقز احملدد.

 أما ردود الفعل:
 :الشواب -أ 

لقػػػد كػػػػاف عتػػػػذا النػػػداء أثػػػػر كبػػػػل م نالػػػػوس الشػػػباب، مػػػػن حيػػػػث شػػػػحذ 
سػػافر ومتحػػد للنًػػاـ، اعتمػػا، وظهػػور مسػػلورل اضتػػػزب م واجهػػة العمػػل بشػػكل 

مػػع مػػا ظهػػر عليػػو العمػػل مػػن دقػػة م التنًػػيا والتزهيػػز، وتالاعػػل مػػن قبػػل عػػدد 
مػػن وسػػائل اإلعػػبلـ، وقػػد شػػعر الشػػباب أف وراء ىػػذا العمػػل مػػا وراءه ؽتػػا يبشػػر 
خبػػػػل عًػػػػيا بػػػػإذف اه، وباصتملػػػػة فقػػػػد امػػػػتؤلت قلػػػػوب الشػػػػباب فرحػػػػاا وسػػػػروراا 

 ومنحها ىذا العمل دفعة لؤلماـ.
 :الناس -ب 

لقػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػاف جتػػػػػػػػػاوب النػػػػػػػػػاس جيػػػػػػػػػداا، فقػػػػػػػػػد ن قػػػػػػػػػل إلينػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػض 
اضتاالػػػػػػرين أف التزػػػػػػار والباعػػػػػػة ظتػػػػػػا شتعػػػػػػوا أف حػػػػػػػزب التحػػػػػػػرير يلقػػػػػػ  كلمػػػػػػة م 
اظتسػػػػػػزد رجعػػػػػػوا إذل اظتسػػػػػػزد يرتاكنػػػػػػوف، كمػػػػػػا أف كثػػػػػػلا مػػػػػػن النػػػػػػاس أظهػػػػػػر 
العتػػػػػػػػػػ  لعػػػػػػػػػػدـ دعوتػػػػػػػػػػو للحنػػػػػػػػػػور، واتصػػػػػػػػػػل كثػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػاس بالشػػػػػػػػػػباب 

 ن اظتواق، اظتميزة:لبلطملناف عليها. وم
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  :دار نقاش بعػد إلقػاء النػداء بػني عػدد مػن النػاس فقػاؿ أحػد اصتالسػني
ى الء حزب التحرير يريدوف أف يبدأوا من الرأس. فرد عليو الػابط متقاعػد برتبػة 
عقيد قائبل: إف ما يقولػو حػزب التحريػر ىػو الصػحيق كتػ  أف نبػدأ مػن اضتكػاـ 

نػػػاس ويقػػػودوهنا وأنػػػتا ال تالهمػػػوف معػػػ  واألنًمػػػة ألهنػػػا ىػػػا الػػػذين لتكمػػػوف ال
اضتكا والدولة. اإلسبلـ ليس فقط الصبلة والصـو واصتمعيات اطتلية، اإلسػبلـ 
كتػػ  أف يغػػل اضتكػػاـ واألنًمػػة ألهنػػا ىػػا أسػػاس الػػببلء واظتصػػائ  م األمػػة.. 
نعػػا مػػا يقولػػو حػػزب التحريػػر صػػحيق كتػػ  أف نبػػدأ مػػن اضتكػػاـ واألنًمػػة ألهنػػا 

خونػػػة، لػػػو كانػػػز اطتبلفػػػة قائمػػػة ظتػػػا جػػػرؤت أملكػػػا وال بريطانيػػػا رتيعػػػا عمػػػبلء و 
 علينا... أنا معها وم يد عتا.

   أثناء توزيع أحد الشباب النداء م أحد اظتسػاجد، أخػذ أحػد اظتصػلني
الكتيػػػػ  فسػػػػ لو اظتصػػػػلوف: مػػػػا ىػػػػذا؟ فقػػػػاؿ نػػػػداء مػػػػن حػػػػزب التحريػػػػر، فتػػػػدافع 

 اظتصلوف إذل الشاب ألخذ الكتي .

  ف أحد اظتسػاجد منػع الشػباب مػن التوزيػع فوقػ، لػو النػاس حاوؿ م ذ
 وأسكتوه، وقالوا لو صّلحوا شتاعات اظتسزد واتركوىا يدعوف إذل دين اه.

   أظهر بعض الناس ختوفاا أثناء توزيع الكتي ، إال أف إقباؿ الناس كػاف
 شديداا م اصتملة.

 :وسائل اإلعالـ -جػ 
اسػل الػػا   سػ  وقػاـ بتسػزيل حنر إذل اظتسزد كل من سعد حرت مر 

 النداء، وسليماف اطتالدي مراسل وكالة األنباء رويرتز
 أما من نشر اطترب:

 نشرت قناة اصتزيرة عل  الشريط اإلخباري خرب االعتقاالت. -ٔ
 قناة العربية عل  الشريط اإلخباري أينا. -ٕ
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 موقع القناة -ٖ

 موقع البشل -ٗ

 مالصبلا ظتراسلو حوؿ النداء. موقع الا   س  نشر تقريراا  -٘

 الصح، اليومية )الغد واألنباط(. -ٙ

 الصح، األسبوعية )السبيل وا د والوحدة( -ٚ

الصح، الصادرة م لنػدف: صػحيالة القػدس العػر  )نقػبل عػن بيػاف  -ٛ
 اظتكت  اإلعبلم  ووكالة األنباء الالرنسية( وصحيالة الشرؽ األوسط.

يػػػػة أخبػػػػار النػػػػداء م عمػػػػاف كػػػػذله نشػػػػرت بعػػػػض الصػػػػح، اللبنان  -ٜ
 )صحيالتا اظتستقبل، الديار(.

 )مرفآ نسةة من ىذه الصح،(.
ىػػذا مػػا أمكػػن رصػػده أمػػد اه، ونسػػ ؿ اه أف يكػػوف ىػػذا العمػػل فاحتػػة 
خػػػل وبشػػػارة صػػػػدؽ ومقدمػػػة ظتػػػػا بعػػػده مػػػن عػػػػز وسػػػ دد ومنعػػػػة، ويوملػػػٍذ يالػػػػرح 

 اظت منوف.
 :ملحقات

 داء واالعتقاالت.بيانات اظتكت  اإلعبلم  حوؿ الن  - ٔ
 بعض ما كتبتو الصح، حوؿ اظتوالوع.  - ٕ
 بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.  - ٖ
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 أوًل: بيانات المكتب اإلعالمي حوؿ النداء

 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ومعمدم الل و  ال ِذينم ءماممن وا ِمْنك ْا ومعمِمل وا الص اضتِماِت

الميمْستمْةِلالمنػ ه ْا ِم اأْلم  اْستمْةلم،م ال ِذينم ِمْن قػمْبِلِهْا  ْرِض كممم

لمنػ ه ْا ِمْن بػمْعِد  وملمي ممكِّنمن  عتم ْا ِدينػمه ا  ال ِذي اْرتمنم  عتم اْ  وملمي بمدِّ

ْيلاا ومممْن كمالمرم بػمْعدم  خمْوِفِهْا أمْمناا يػمْعب د ونمِل الم ي ْشرِك وفم ِ  شم

 ق وفِلهم فم  ولمِلهم ى ا  اْلالماسِ ذم 

 
 اظتكت  اإلعبلم 

 ريرػزب التحػضت
 األردف والية

 

 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕالموافق  -ىػ  ٕٙٗٔرجب  ٕٛ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بياف صحال   -ٔ
قػػػػػػػػػػاـ مسػػػػػػػػػػلولو حػػػػػػػػػػزب التحريػػػػػػػػػػر م األردف بتوجيػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػداء إذل األمػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػبلمية وخباصػػػػػة أىػػػػػل القػػػػػوة فيهػػػػػا، وقػػػػػد قػػػػػاـ بقػػػػػراءة النػػػػػداء أحػػػػػد شػػػػػباب 

ىػػػػػػػػػػػػ اظتوافػػػػػػػػػػػآ  ٕٙٗٔرجػػػػػػػػػػػ   ٕٛب التحريػػػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػبلة اصتمعػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػز 
الوحػػػػػػػػػػػػػػدات/عماف، واسػػػػػػػػػػػػػػػتمع إذل  - ـ م مسػػػػػػػػػػػػػػزد اظتػػػػػػػػػػػػػػدارسٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕ

ىػػػػػػذا النػػػػػػػداء حشػػػػػػد كبػػػػػػػل مػػػػػػن اظتصػػػػػػػلني، علػػػػػػ  الػػػػػػػرغا مػػػػػػن قيػػػػػػػاـ النًػػػػػػػاـ م 
األردف سحاصػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػذا اظتسػػػػػػػػزد بقػػػػػػػػوات مكافحػػػػػػػػة الشػػػػػػػػغ  ورجػػػػػػػػاؿ أمػػػػػػػػن 

لصػػػػػػوت وشتاعػػػػػػات اظتسػػػػػػزد بػػػػػػالزي اظتػػػػػػدشل والعسػػػػػػكري، وبػػػػػػإغبلؽ مكػػػػػػربات ا
ظتنػػػػػػع اضتػػػػػػػزب مػػػػػػن توجيػػػػػػو ىػػػػػػذا النػػػػػػداء، ومػػػػػػع كػػػػػػل اإلجػػػػػػراءات الػػػػػػم اختػػػػػػذىا 

كانػػػػػػػز النًػػػػػػاـ إال أنػػػػػػو دل ياللػػػػػػق م منػػػػػػع اضتػػػػػػػػزب مػػػػػػن توجيػػػػػػو النػػػػػػداء. وقػػػػػػد 
 .صيحات التكبل تتعاذل من قبل اظتصلني أثناء استماعها للنداء
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معػة مػن ىػذا بعػد صػبلة اصت حػزب التحػػريروىذا النداء صدع بو مسلولو 
رير، مػن أقصػ  الشػرؽ ػزب التحػػاليـو م رتيع ببلد اظتسلمني الم يعمل فيهػا حػ

حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا علػػ  أطػػراؼ احملػػيط اعتػػادي إذل أقصػػ  الغػػرب حيػػث 
بػػبلد اظتغػػرب علػػ  شػػواطط احملػػيط األطلسػػ ، مػػروراا باعتنػػد وبػػنغبلدش وباكسػػتاف 

س إذل العراؽ وببلد الشػاـ  -تركيا  - واألفغاف إذل هسيا الوسط  وهسيا الصغر 
تبصػرةا وقػد كػاف ىػذا النػداء  إذل السوداف فمصر و ػاؿ إفريقيػا.وجزيرة العرب، و 

 اروافيو يـو كانػز اطتػػبلفة قائمػةا، وبالػذؿ الػذي صػانوا بالعز الذي ك لمسلمنيل
مرين ا قػادروف علػ  ىزنتػة الكالػار اظتسػتعبػ هن اوتػذكرةا عتػ إليو بعد زواؿ اطتػبلفة،

. كونػػػػوف بػػػػإذف اه األقػػػػو  واألعػػػػز م ىػػػػذا العػػػػادليوربيبػػػػتها دولػػػػة يهػػػػود، بػػػػل و 
يعاىػػػد اه ورسػػػولو واظتػػػ منني أنػػػو مسػػػتمر م عملػػػو  حػػػػزب التحػػػػريرف بػػػ  عتػػػاوتبشػػػرة 

 .نالوا اطتل واألجر معوليإقامتها ، ويدعوىا ظتشاركتو إلقامة اطتػبلفة
 المكتب اإلعالمي لحػزب التحػرير

   ألردفولية ا
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْوِلِهْم  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما
َننَّ َلُهْم ِدينَػُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهمْ  ُهْم ِمْن بَػْعِد َولَُيوَ  َولَُيَمكِّ لَنػَّ دِّ
ِلَك ذَ َوَمْن َكَفَر بَػْعَد  َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُوُدونَِني َل ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
 فَُأوَلِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوف

 
 المكتب اإلعالمي

 ريرػزب التحػحل
 األردف ولية

 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖالموافق  - ىػ ٕٙٗٔرجب ٜٕ

 بياف صحفي  - ٕ
ن التابعة للنظػاـ فػي األردف باعتقػاؿ كػل مػن طػارؽ األحمػر قامت أجهزة األم

 الوحػدات بعػد صػالة الجمعػة - وخالد كساسوة أثناء خروجهم من مسػجد المػدارس
ـ واقتادتهم إلى جهة غير معروفة  وذلك علػى إثػر النػداء الػذي وجهػو ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕ

عد مصلين بمس ولو حػزب التحػرير إلى األمة اإلسالمية والذي ألقي على حشد من ال
زؿ محمػد ػكمػا قامػت أجهػزة األمػن باقتحػاـ منػ  صالة الجمعػة فػي مسػجد المػدارس 

ـ  وقػػد رّوعػػوا زوجتػػو ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖسػػالم الفقهػػاء وذلػػك بعػػد منتصػػف ليلػػة السػػوت 
زلو فلػم يراعػوا حرمػة ػوأبناءه  وىددوا زوجتػو بكسػر الوػاب عليهػا  وقػاموا بتفتػي  منػ

ردف وأجهزتػػو القمعيػػة التػػي ل شػػغل لهػػا إل ول ديػػن  وىػػذا ىػػو دأب النظػػاـ فػػي األ
 ترويع اآلمنين ومحاربة العاملين إلقامة الخالفة اإلسالمية.

والية األردف نقوؿ ألدوات النًاـ الذين  - وإننا م حػزب التحػرير
يستعملها للبط  أملة الدعوة اإلسبلمية، ويكما اا األفواه، نقوؿ عتا إف 

عنكا من اه شيلاا، وإنكا بارزوف لربكا يـو اظتوق، النًاـ م األردف لن يغل 
 العًيا، فماذا أنتا قائلوف                       

                                

                                ،
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س إننا نقوؿ للنًاـ م األردف إنو لن يالّز من عزمنا، ولن لتوؿ بإذف اه بيننا 
وبني حتقيآ غايتنا، بط  الطغاة واظتتزربين، وإنّا سائروف بإذف اه عل  

لطريقة الم أمرنا اا ربنا لن ؿتيد عنها قيد شعرة، وإنّا واثقوف وموقنوف بوعد ا
 ربنا لنا بالنصر والتمكني، وسيةزي اه الًاظتني.

                                 

                    . 
 المكتب اإلعالمي لحػزب التحػرير

   ولية األردف
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 ثانياً:  بعض ما كتوتو وسائل اإلعالـ
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 : لونافثالث عشػر

 شرقاا.° ٘.ٖ٘ بلوت ى  العاصمة تقع عل  خط طوؿ 
د لػػيعلن النػػداء لقػػد م اختيػػار مسػػزد األمػػل عّسػػاؼ م وسػػط البلػػ -ٔ

منو، فهو أحد ثبلثة مسػاجد رئيسػية م وسػط البلػد، وقػد اختػل بسػب  ميػزات 
وجدت فيو: فهو أوالا م منطقػة سياسػية وإعبلميػة م العاصػمة، فهػو علػ  بعػد 
أمتار من مراكػز وسػائل اإلعػبلـ ووكػاالت األنبػاء الرئيسػية، فمػثبلا مبػ  صػحيالة 

ىػػػذا فنػػبلا عػػن قربػػو مػػن مركػػز اضتكومػػػة .. .النهػػار يطػػل مباشػػرة علػػ  اظتسػػزد
والربظتػػػاف، أي أنػػػو م منطقػػػة سياسػػػية وإعبلميػػػة بامتيػػػاز. وثانيػػػاا: لوجػػػود سػػػاحة 
مالتوحػػػػػة أمامػػػػػو تسػػػػػمق لكػػػػػاملات التصػػػػػوير بالتقػػػػػاط الصػػػػػور وتغطيػػػػػة اضتػػػػػدث 
بسػػهولة، وتسػػػمق للمػػػارة ورجػػػاؿ األمػػػن وسػػػاكل اظتبػػػاشل احمليطػػػة ستابعػػػة غتريػػػات 

 )النداء( بسهولة.
م حتنػػػػػل منًػػػػػومم صػػػػػوت تعمػػػػػبلف علػػػػػ  البطاريػػػػػة، إذا تعطلػػػػػز  -ٕ

إحداقتا يلزػ  إذل األخػر ، مػع ميكروفػونني السػلكيني، واحػد يكػوف مػع الػذي 
يصدع بالنداء، والثاشل مػع الشػاب االحتيػاط اظتكلػ، بإكمػاؿ النػداء إذا حػدث 
ػػػػػز كػػػػػػذله مكػػػػػرب صػػػػػوت يػػػػػػدوي لبلسػػػػػتةداـ م حػػػػػػاؿ  لػػػػػؤلوؿ أي أذ . وج هِّ

( رايػة مػػع نػوع خػػاص مػن القػػائا اظتثبتػػة ٓ٘األمػػر ذلػه. س م حتنػػل )اسػتدع  
عليػػػو أيػػػػث نتكػػػن إدخاعتػػػػا دوف لالػػػػز نًػػػر. وكػػػػذله جهػػػزت يافطػػػػات حتمػػػػل 

 عبارات ؼتتارة م ثرة منها:
«. ثػػػػم تكػػػػوف خالفػػػػة علػػػػى منهػػػػاج النوػػػػوة»...  :أ( قػػػػاؿ رسػػػػوؿ اه 

 )و العز فوؽ مكاف اظتتكلا(.
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ورفعػػتكا باطتبلفػػة الػػم تست صػػل الػػرؤوس  ب( يػػا أىػػل القػػوة: إف غتػػدكا
 اطتاوية وتعيد العزة النائعة.

ج( يػػػػا أىػػػػل القػػػػوة: إف حكػػػػامكا ىػػػػا أصػػػػل الػػػػداء، باجتثػػػػاثها مكمػػػػن 
 الدواء؛ ف علنوىا خبلفة عل  منهاج النبوة.

د( يػػا أىػػل القػػوة: إف اطتبلفػػة ىػػ  مبعػػث عػػزكا وسػػبيل قػػوتكا، اػػا حتيػػا 
 األمة، ومن دوهنا تذؿ وتعر .

( يػػا أىػػل القػػوة: إف حػػزب التحريػػر يػػدعوكا لنصػػرتو وم ازرتػػو م إقامػػة ىػػػ
 دولة اطتبلفة الم اا عزكا ومرالاة ربكا والقناء عل  عدوكا.

 م تكلي، عدد من الشباب سهمات ػتددة: -ٖ
 أ( العبلقات مع صتنة اظتسزد عند أية أزمة.

 ب( العبلقات مع رجاؿ األمن عند ػتاوال ا منع العمل.
دعػػػوة النػػػاس بعػػػد صػػػبلة اصتمعػػػة م اظتسػػػزدين ا خػػػرين م وسػػػط  جػػػػ(

 بلوت للذىاب إذل مسزد األمل عّساؼ لسماع نداء من حػزب التحػرير.
د( توزيع النداء م اظتسػاجد الثبلثػة م الوسػط التزػاري وعلػ  السػيارات 
اظتػػارة، وذلػػه بعػػد انتهػػاء الصػػبلة، وكػػذله م الشػػوارع... وػتاولػػة تغطيػػة أكػػرب 
قػػدر ؽتكػػن مػػن منطقػػة اظتسػػزد ومػػا حوعتػػا م اظتنطقػػة وخباصػػة بعػػد انتهػػاء النػػداء 

 قبل االنتقاؿ إذل مناطآ أخر .
بناء عل  اإلجراءات اظتتبعة م التعليمػات م تكليػ، رئػيس اظتكتػ   -ٗ

اإلعبلمػ  )أنتػن القػادري( بإلقػػاء النػداء، س عػنيِّ نائبػاف لػػو أيػث يكمػل النائػػ  
صػػػػل ألنتػػػػن أذ ، فػػػػإذا حػػػػدث للنائػػػػ  األوؿ كػػػػذله أذ  األوؿ العمػػػػل إذا ح
 يكمل النائ  الثاشل.

م دعوة اإلعبلـ قبل سػاعة مػن صػبلة اصتمعػة لتالويػز الالرصػة علػ   -٘
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رجاؿ األمن وصتنػة اظتسػزد، حػىت ال يرتبػوا أمػراا يعػوؽ العمػل قبػل دتامػو. غػل أف 
رجػػػاؿ األمػػػن، األمػػػور دل تسػػػر كمػػػا أردناىػػػا، حيػػػث تسػػػر ب اطتػػػرب مػػػن اإلعػػػبلـ ل

فحنر قبيل الصبلة بنص، ساعة تقريباا أحػد الػباط األمػن إذل اظتسػزد وسػ ؿ 
عػػن إمػػاـ اظتسػػػزد فلػػا كتػػده، فاتصػػػل بإمػػاـ اظتسػػزد وسػػػ لو إف كػػاف سػػػيحدث 
ش ء م اظتسزد، فقػاؿ اإلمػاـ ال علػا رل بػذله، فػ خربه النػابط وأف عليػو أف 

اب يعرفو فهػدأ مػن روعػو، لتوؿ دوف ذله، فزاء اإلماـ غاالباا وكاف أحد الشب
وأعلمػػو أننػػا دل ـتػػربؾ حػػىت ال حتػػرج أمػػاـ األمػػن، فقػػاؿ اإلمػػاـ إهنػػا ينػػووف عمػػل 
مشػػػكلة معكػػػا، فقػػػاؿ الشػػػاب لقػػػد قررنػػػا إلقػػػاء النػػػداء مهمػػػا كػػػاف، ونسػػػ ؿ اه 
العوف. لكن اإلماـ بق  غاالباا، وعندما حاوؿ أنتػن أف يلالػز نًػر النػاس )قبػل 

اؾ نػداء بعػػد الصػػبلة، منعػو اإلمػػاـ، وكػذله منػػع بعػػض األذاف الثػاشل( إذل أف ىنػػ
مصوري وسائل اإلعبلـ، س قاؿ للم ذف أف يرفع األذاف الثاشل بسػرعة، ودل يكػن 
قد من  عل  األوؿ دقيقتاف؛ وذله ظتنع أنتن من لالػز نًػر النػاس للنػداء بعػد 
 الصبلة. فرفع اظت ذف األذاف الثاشل، وصػعد خطيػ  األوقػاؼ للزمعػة )وىػو غػل
إمػػػاـ اظتسػػػزد الػػػدائا(، وعنػػػد بػػػدء اطتطبػػػة الثانيػػػة أرسػػػل اإلمػػػاـ للةطيػػػ  ورقػػػة 

 فقرأىا اطتطي  عل  اظتصلني وكاف فحواىا:
إف ىنػػػاؾ إخػػػوة يريػػػدوف إلقػػػاء كلمػػػة بعػػػد صػػػبلة اصتمعػػػة، ونعلمكػػػا أف »

«. صتنة اظتسزد، واألوقاؼ، ودار الالتو  وعلماءىا، ال عبلقة عتػا اػذه الكلمػة
كلمة كسػي، ذي حػد ين: فهػ  مػن ناحيػة لالتػز نًػر النػاس وقد كانز ىذه ال

إذل كلمػػػة بعػػػد الصػػػبلة، ومػػػن ناحيػػػة أخػػػر  أوجػػػدت خوفػػػاا عنػػػدىا بػػػ ف ىػػػذه 
الكلمة عل  غل رغبة األوقاؼ واإلفتاء، أي ؼتالالة للقانوف، وبالتارل قد لتػدث 
تدخل من قو  األمن ما جعل بعض النػاس مترجػوف مػن اظتسػزد مسػرعني بعػد 

 لصبلة دوف انتًار.انتهاء ا
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خبلؿ النػداء وبعػده حتػادث اإلمػاـ مػع بعػض الشػباب اظتعػروفني لػو عاتبػاا 
علػػػيها وأحيانػػػاا غاالػػػباا، ولكػػػن النتيزػػػة أف ىػػػدئ روعػػػو، وقػػػد أظهػػػر أف غنػػػبو 
سػػػببو أنػػػو مػػػا كػػػاف كتػػػ  أف تالاجلػػػو األجهػػػزة األمنيػػػة سعلومػػػات عػػػن العمػػػل م 

، فلما علػا أهنػا حػاولوا االتصػاؿ اظتسزد وىو ال يعلا، وظن أف الشباب أقتلوه
بػػو طيلػػة يػػومني قبػػل اصتمعػػة ودل يتمكنػػوا مػػن ذلػػه النشػػغالو كمػػا كػػانوا كتػػابوف 
)كمػػػا أعلمػػػو النقيػػػ (، ىػػػػدأ وأعلمهػػػا أنػػػو لتػػػ  اطتبلفػػػػة، وأنػػػو منػػػع األجهػػػػزة 

 األمنية من دخوؿ اظتسزد، )ودت ( عليها أف ال يتعرالوا للشباب.
ظهػراا بالتوقيػز احمللػ ، وىػو  ٖٓ.ٔانتهز صػبلة اصتمعػة م حػدود  -ٙ

صػػػباحاا بتوقيػػػز غػػػرينت (، ودل  ٖٓ.ٓٔنالسػػػو )صػػػيالاا( توقيػػػز اظتدينػػػة اظتنػػػورة )
دتػػػِض دقيقتػػػاف بعػػػدىا إال وقػػػد نشػػػرت اليافطػػػات، ورفعػػػز الرايػػػات، وبػػػدأ أنتػػػن 

 بإلقاء النداء، وقد استغرؽ قراءة اظتةتصر ؿتو نص، ساعة.
وعشػروف ألػ، كتػاب، منهػا  ( ملػة وواحػدٕٓٓٓٔٔوزع م لبنػاف ) -ٚ

( ألالػػػاا، وكػػػاف الشػػػباب م قمػػػة نشػػػاطها، كمػػػا إف إقبػػػاؿ النػػػاس  ٖ٘م بػػػلوت )
 كاف جيداا م غتملو، باستثناء حاالت قليلة كما سنبني م ردود الالعل.

 أما ردات الالعل فكانز: -ٛ
 :األجهزة األمنية -أ 

صتامع، وقػد خبلؿ قراءة أنتن للنداء تكامل حشد األجهزة األمنية حوؿ ا
صدؼ أف كاف النابط اظتس وؿ ىو نالسو الذي كػاف عنػدما قػاـ اضتػزب سسػلة 
القػػرهف الكػػرصل مػػن اصتػػامع العمػػري القريػػ  مػػن جػػامع األمػػل عّسػػاؼ إذل سػػراي 
اضتكومػػػػة )مبػػػػ  رئاسػػػػة الػػػػوزارة(، وقػػػػد أعزػػػػ  حينهػػػػا ذلػػػػه النػػػػابط بتنًػػػػيا 

مهنيػػاا بعملػػو، فلمػػا  الشػػباب للمسػػلة واننػػباطها، وكػػاف ذلػػه النػػابط مننػػبطاا 
رأ  حسػػػن سػػػل اظتسػػػلة وتنًيمهػػػا، فنػػػبلا عػػػن عًمػػػة موالػػػوعها، كػػػاف موقالػػػو 
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جيداا من الشباب ومعها، فلما كاف ىو اظتس وؿ ىذه اظتػرة نػاد  أحػد الشػباب 
الذي كاف يعرفو من اظترة السابقة، وس لو ماذا تريدوف فعلػو، ف علمػو الشػاب أنػو 

أي ال تنػووف عمػل »دوفتا فوال ، فقػاؿ النػابط:  قراءة نداء، والتكبل والتهليل
ؿتػػػػػن ال نرالػػػػػ  »، قػػػػػاؿ لػػػػػو الشػػػػػاب: «مًػػػػػاىرة تقطػػػػػع الطػػػػػرؽ وتثػػػػػل الالوالػػػػػ 

وأكمػػل قػػراءة اصتػػزء اظتطلػػوب مػػن النػػداء  ، وىكػػذا مػػرت األمػػور خبػػل.«الالوالػػ 
 دوف مصادمات أمنية م ثرة.

ويبػػػػػدو أف اتصػػػػػاالت الشػػػػػباب القويػػػػػة مػػػػػع قطاعػػػػػات النػػػػػاس اظتةتلالػػػػػة، 
 ثرين وغل اظت ثرين، باإلالافة إذل أعماؿ الػرأي العػاـ الػم قػاموا اػا وػرأة وقػوة اظت

مثػػػل اظتسػػػلات واظتػػػ دترات وجتمعػػػات اظتسػػػاجد، ومواقػػػ، الشػػػباب الصػػػلبة أثنػػػاء 
اعتقاال ا السابقة م تله األعمػاؿ، وأوالا وأخػلاا حالػي اه وفنػلو، كػل ذلػه 

 قع من اعتقاالت ومبلحقات.جعل أعماؿ النداء تتا ب قل ؽتا كاف يتو 
لقد م اعتقاؿ ستسة عشر شاباا خبلؿ ىذا العمل م كل لبنػاف، وكانػز 
اتصػػػاالت الشػػػباب وم يػػػديها نشػػػطة خبصوصػػػها، كمػػػا أف أدواراا جيػػػدة كانػػػز 
لػػػبعض ػتػػػام  الشػػػباب، كمػػػا ىػػػو مبػػػني الحقػػػاا. وقػػػد كانػػػز لكػػػل ذلػػػه نتػػػائج 

ؿ اظتعتقلػني إذل مكتػ  كانػز حتػوّ جيدة ؼتالالة عنها، علماا ب ف األجهزة األمنيػة  
ب لتصػػعيد القنػػية، لكػػن اظتسػ لة كانػػز سػػرعاف مػػا يتبػػني أف ال ىػػار مكافحػة اإل

 عبلقة عتا باإلرىاب، س يوافآ عل  إخراجها بالكالالة، وذله الالنل من اه.
 ومن األمور البلفتة للنًر م ردود فعل األجهزة األمنية:

  ،دخػػػػػل أحػػػػد اظتةػػػػافر وأعطػػػػػ  دخػػػػل شػػػػاب أثنػػػػػاء توزيعػػػػو م بػػػػلوت
اظتوجػػودين فيػػو، فعزبػػوا مػػن جرأتػػو ليػػ م إلػػيها م عقػػر دارىػػا، لكنػػو دل يعػػرىا 

 اىتماماا بل أكمل التوزيع وخرج.
  أحػػػد رجػػػاؿ اظتةػػػابرات م بعػػػض منػػػاطآ بػػػلوت انالزػػػر غيًػػػاا عنػػػدما
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وجػػد الكتػػاب منتشػػراا عنػػد النػػاس فصػػار يشػػتا الػػذين وزعػػوا م منطقتػػو، وصػػار 
ض النػػاس الػػذين عنػػدىا النػػداء، حػػىت إنػػو دتكػػن مػػن اسػػتعادة ثبلثػػني  متيػػ، بعػػ

 كتاباا منها.
   كانػػز إحػػد  سػػيارات الشػػرطة تقػػ، أمػػاـ مسػػزد كالعػػادة العػػرتاض

اظتةػػػالالني لؤلمػػػن، فلمػػػا انتهػػػز الصػػػبلة وبػػػدأ الشػػػباب التوزيػػػع، حتركػػػز السػػػيارة 
ت عمػػداا بعيػػداا عػػن اظتسػػزد، وكػػاف يغلػػ  علػػ  الًػػن أف سػػيارة الشػػرطة ابتعػػد

رج فتعتقل اظتوزعني.  حىت ال حت 
   م مسػػػزد رئيسػػػ  م بػػػلوت الغربيػػػة، مػػػر  نقيػػػ  مػػػن األمػػػن الػػػداخل

أدل تتعلمػػوا مػػن اعتقػػاالتكا السػػابقة؟! »علػػ  الشػػباب وىػػا يوزعػػوف فقػػاؿ عتػػا: 
فػػرفض، « خػذ ىػػذا الكتػاب واقػػرأه»، فقػػاؿ لػو الشػػاب وىػو يػػوزع: «أدل تتوبػوا؟!

إمكػػػاف الشػػػاب أف يغػػػادر اظتكػػػاف لتوقػػػع حنػػػور قػػػوات س تركػػػو وذىػػػ ، وكػػػاف ب
األمن بعد ذىػاب النػابط، إال أنػو اسػتمر وإخوانػو م التوزيػع، فحنػرت قػوات 
األمػػػن بعػػػد دقػػػائآ، واعتقلػػػوا أحػػػد اظتػػػوزعني، فتػػػدخل إخوانػػػو اظتوزعػػػوف ا خػػػروف 
لتةليصػػو مػػن قػػوات األمػػن، وحصػػلز مبلسػػنة وبعػػض االشػػتباؾ باأليػػدي ظتنػػع 

منية من أخذ الشاب، ومع ذله فقد اكتالز األجهػزة األمنيػة ب خػذ األجهزة األ
 الشاب وحده دوف أخذ الباقني الذين تدخلوا حملاولة ختليصو.

   اعتقػػل أحػػد الشػػباب، فػػذى  أبػػوه يسػػ ؿ عػػن ابنػػو م اظتةالػػر، والتقػػ
النػػابط اظتسػػ وؿ، وصػػار الوالػػد يصػػيق بػػو كيػػ، يعتقلػػوف ابنػػو وىػػو يػػوزع نػػداء 

ا م دولػػػػػة اطتبلفػػػػػة، إشل أريػػػػػد، قػػػػػاؿ األب، أف أوزع معهػػػػػا للمسػػػػػلمني يوحػػػػػدى
 فاعتقلوشل. يقوؿ األب إنو فوجط ظتا رأ  النابط وقد دمعز عيناه.

   مػػػرت سػػػيارة الشػػػرطة علػػػ  شػػػباب يوزعػػػوف عنػػػد مالػػػرتؽ طػػػرؽ رئيسػػػ
تقػػػ، السػػػيارات عنػػػده لتمػػػر ىػػػذه وتلػػػه فيسػػػهل علػػػ  الشػػػباب التوزيػػػع علػػػ  
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سػػيارة الشػػرطة وأمػػروىا أف يغػػادروا اظتكػػاف، أصػػحاب السػػيارات، فمػػرت علػػيها 
إال أف الشػػػػػػباب رأوا أف ىػػػػػػذا التقػػػػػػاطع مكػػػػػػاف جيػػػػػػد للتوزيػػػػػػع، فعػػػػػػز  علػػػػػػيها أف 
يغادروا، واستمروا م التوزيع إذل أف حنػرت سػيارة للزػي ، واعتقلػز الشػباب 

 الذين كانوا يوزعوف.
  اعتقػاؿ كاف ستسة يوزعوف م منطقة قريبة من مركػز أمػل، فقػاـ اظتركػز ب

أقػػرب شػػاب إلػػيها يػػوزع ودل يقرتبػػوا مػػن البػػاقني، لدرجػػة أف زمػػبلءه يقولػػوف ك نػػو 
 خط، خطالاا، فلا ننتبو إال وقد أخذوه بسرعة وذىبوا بو.

  ،ولقد كانز ىناؾ حاالت قليلة يتقصد رجػاؿ األمػن اعتقػاؿ اظتػوزعني
كػػػاف ولكنهػػػا ليسػػػز كثػػػلة، بػػػل غالػػػ  الػػػذين اعتقلػػػوا كػػػانوا لعػػػدـ مغػػػادر ا م
 التوزيع قرب مراكز األمن، أو عند عدـ مغادر ا بعد حتذير الشرطة عتا.

  نقػػػل عػػػن العميػػػد اظتسػػػ وؿ عػػػن اظتطبوعػػػات م األمػػػن العػػػاـ، وكػػػاف م
جلسة عند أخ ألحد الشباب، وشاىد الكتيػ  عنػده، نقػل عنػو غيًػو الشػديد 

 من التوزيع.
  الكتػػاب كػػانوا لػػوحي أكثػػر مػػن الػػابط م سػػيارا ا عنػػد قػػراءة عنػػواف

 يرمونو خارج السيارة.
  أحػػد رجػػاؿ الػػدرؾ وأمػػاـ أحػػد اظتةػػافر اسػػتوق، الشػػاب اظتػػوزع وسػػ لو

ىػل اضتػػزب يقػػوؿ: قػاؿ الشػػيا، أو قػػاؿ اه وقػػاؿ الرسػوؿ؟ ف جابػػو: يقػػوؿ: قػػاؿ 
اه وقػػاؿ الرسػػوؿ، فقػػاؿ الػػدرك : ىيػػه يعػػل اضتػػزب علػػ  الػػراس، س بػػدأ يػػذكر 

 اظتةالر.بعض اظتشايا بسوء، ودخل 
 :عامة الناس -ب 

أمػػػا عامػػػة النػػػاس فقػػػد كانػػػز ردور فعلهػػػا مشػػػزعة، ودل يشػػػذ عػػػن ذلػػػه 
سػػػػو  بعػػػػض الاللػػػػات اظتنتالعػػػػة بػػػػاألجهزة األمنيػػػػة وخباصػػػػة اسػػػػتةبارات اصتػػػػي ، 
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وكػػػػػذله بعػػػػػض )اإلسػػػػػبلميني( الػػػػػذين يػػػػػػروف م قػػػػػوة دعػػػػػوة اضتػػػػػزب للةبلفػػػػػػة، 
وا ذلػػه خػػلاا لئلسػػبلـ واسػتقطابو للنػػاس، يػػروف م ذلػػه منافسػػة عتػا بػػدؿ أف يػػر 

 واظتسلمني.
 ومن األمور البلفتة للنًر حوؿ ردود فعل الناس:

 ( صاح  مطعا طل  من اظتوزع كمية ليعط  الزبائن.ٔ
 ( جتمػع رواد إحػد  اظتقػاى  علػ  اظتػوزع يتزازتػوف علػ  أخػذ الكتػاب،ٕ

 باطتل. عتا ويدعوف الشباب عل  اضترص يًهروف نالسو الوقز وم
يتبػػع جهػػة معينػػة عتػػا موقػػ، مػػن اضتػػزب، سػػبآ أف بل ػػغ  ( ىنػػاؾ مسػػزدٖ

بعػػػض القػػػائمني علػػػ  اظتسػػػزد، اصتهػػػات األمنيػػػة العتقػػػاؿ بعػػػض الشػػػباب أثنػػػاء 
التوزيػػػع، وفعلػػػوا ىػػػذا األمػػػر مػػػرتني دوف خشػػػية مػػػن اه وال مػػػن عبػػػاد اه. فقػػػرر 

اظتصػػلني  علػػ  للتوزيػػع وخص ػػص النتػػائج. كانػػز مهمػػا التوزيػػع يشػػملو أف اضتػػزب
ا خػػارجوف ثبلثػػة شػػباب أفػػذاذ، وظتػػا حػػاوؿ القػػائموف علػػ  اظتسػػزد التػػدخل وىػػ

مثػػل كػػل مػػرة صػػاح اػػا الشػػباب، وتوجهػػوا للنػػاس مبينػػني مػػا ىػػو النػػداء الػػػذي 
يوزعونػػو، وأنػػو حػػوؿ اطتبلفػػة وقنػػايا اظتسػػلمني واظتتػػومرين علػػيها، فكيػػ، كتػػرؤ 

حولػػو؟! فثػػار رجػػل يػػزعا أنػػو مسػػلا علػػ  أف نتنػػع كلمػػة اضتػػآ أف تقػػاؿ أو تػػوزع 
النػػػاس م وجػػػو الػػػذين أرادوا التػػػدخل ظتنػػػع الشػػػباب، فارتػػػدوا خاسػػػرين، واسػػػتمر 

 الشباب م توزيع الكمية حىت أكملوىا عل  اظتصلني وىا يتزازتوف عليها.
لوت )وىػػػ  منطقػػة غالػػػ  مػػػن ( عنػػد التوزيػػػع م النػػاحية اصتنوبيػػػة لبػػٗ
للشػيعة، حػاوؿ بعػض  اظتسلمني الشيعة( حيث يوجػد مسػزداف كبػلاف فيها من

اظتس ولني م اظتسزدين أف نتنعوا الشباب وطلبوا أشتاءىا، س حػدث شػ ء مػن 
 التالاىا، ولكن منعوا من إكماؿ كامل الكمية اظتةصصة.

ومػػع ذلػػه فقػػد حػػدث، قػػرب أحػػد مسػػاجدىا األخػػر ، أف اعرتاالػػها 
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علػػػػ  الشػػػػباب قػػػػد حػػػػل  باضتسػػػػ ، س اسػػػػت ن، الشػػػػباب التوزيػػػػع حػػػػىت انتهػػػػز 
 مية.الك

( أحػػد شػػيوخ اظتسػػاجد حػػاوؿ منػػع التوزيػػع فوقػػ، اظتصػػلوف مػػن حولػػو ٘
 يستنكروف فعلتو، فلـز الشيا الصمز واستمر التوزيع.

( صػػػػيدرل عنػػػػػد إعطائػػػػػو الكتػػػػػاب قػػػػاؿ: البارحػػػػػة أخذتػػػػػو م اظتسػػػػػزد، ٙ
 أعطل ا ف عشرة ألوزعها.

( م إحػػػد  اسػػػرتاحات السػػػيارات السػػػورية، قػػػاؿ أحػػػدىا عنػػػد أخػػػذ ٚ
 : حزب التحرير عل  راسنا، كلنا حزب التحرير.الكتاب
( إحد  النساء خرجز لت خذ النػداء، فسػ لز ؽتّػن؟ قيػل: مػن حػزب ٛ

 التحرير، ف خذتو وقالز: عل  راس .
( بعنػػها، بعػػد قػػراءة الكتػػاب، وكػػاف قػػد شتػػع أػػدوث اعتقػػاالت بػػني ٜ

ا، شػػػباب اضتػػػزب، فسػػػ ؿ أعلػػػ  ىػػػذا الكتػػػاب م االعتقػػػاؿ؟! فلمػػػا قػػػالوا لػػػو نعػػػ
عزػػ  مػػن ذلػػه ظتػػا م الكتػػاب مػػن خػػل. وبعنػػها تػػوجس مػػن أخػػذه عنػػدما 

 علا أف اعتقاالت حدثز بش نو.
( أثنػػػػػاء اجتمػػػػػاع لؤلطبػػػػػاء، انقسػػػػػموا فػػػػػريقني بعنػػػػػها ي يػػػػػد النػػػػػداء، ٓٔ

 وبعنها يراه خيالياا.
ة الكتػػػػػػػػػػاب أعزػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػو، ء( أحػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػباب التبليػػػػػػػػػػغ بعػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػرأٔ

 واستالسر عن الطريآ للعمل مع اضتزب.
م أحػػػد اظتصػػػانع أعطػػػ  الكتػػػاب الثنػػػني كانػػػا يػػػ كبلف طعامهمػػػا، ( ٕٔ

فانشغل أحدقتا بقراءة الكتػاب، فقػاؿ لػو صػاحبو: فيمػا بعػد تقػرأ الكتػاب حػىت 
 ال يربد األكل، ف جابو صاحبو: دع الطعاـ لوقز هخر.

( أحػػػد التػػػاركني بسػػػب  اطتػػػوؼ قػػػاؿ م نبػػػاا نالسػػػو بعػػػد قػػػراءة النػػػداء: ٖٔ
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ـ  نالسو.  الكتي  رائع، يا ليتل  كنز معها، بس أنا... وذ
( بػػائع حلػػو  بعػػد أف أخػػذ الكتػػاب واطلػػع علػػ  عنوانػػو نػػاد  علػػ  ٗٔ

الشاب الذي أعطاه الكتاب، فاسػتوقالو وأصػر أف ينػيالو بعػض اضتلػو  بسػب  
 ىذا الكتاب.
( لػػػػوحي م بعػػػػض الشػػػػوارع )م بعػػػػض القػػػػر ( أف النػػػػاس جالسػػػػوف ٘ٔ

وأصر بعض أىل القريػة أف ينػيالا اظتػوزعني  أماـ بيو ا يقرأوف الكتاب باىتماـ،
 م قريتهما.
( إحػػد  النسػػاء قالػػز بعػػد أف قرأتػػو: إنػػو كتػػاب يبعػػث علػػ  األمػػل ٙٔ

 ويعط  ثقة بالنالس.
( ومع ذله فقد وصلمنا أف قلة مػن النػاس رأوا م الكتػاب حلمػاا غػل ٚٔ

 اا،قابػل للتحقيػػآ، وبعنػػها أخػػذ الكتػػاب فػػرأ  حػػزب التحريػػر عليػػو ف لقػػاه أرالػػ
أريػده، وبعػض  وال السياسػة م كػبلـ ىػذا قػاؿ: وهخػر حكػ ، شبعنا قاؿ: وهخر

 )اإلسػػػبلميني( قػػػالوا: ىػػػذا دعايػػػة حزبيػػػة! ولكػػػن اظتواقػػػ، السػػػلبية مػػػن الكتػػػاب
 بعامة. الناس من اإلكتابية اظتواق، ثنايا م تنيع تكاد جداا  قليلة كانز

اف مػػ ثراا وخباصػػة يبػػدو أف سػػب  ىػػذه اظتواقػػ، اإلكتابيػػة ىػػو أف النػػداء كػػ
أنػػو يركػػز علػػ  موالػػوع اطتبلفػػػة، ىػػذا مػػن ناحيػػة، ومػػن ناحيػػة أخػػر  إف التوزيػػع  
كػػػاف م منػػػاطآ اظتسػػػلمني، ومػػػن ناحيػػػة ثالثػػػة إف مواقػػػ، الشػػػباب القػػػوي بػػػني 
اظتسػػػػػػلمني، وصػػػػػػدقها وإخبلصػػػػػػها وخباصػػػػػػة بعػػػػػػد حتػػػػػػركها القػػػػػػوي م مسػػػػػػزد 

د الػػػزعرتي م صػػػيدا، اظتنصػػػوري م طػػػرابلس ومسػػػلة القػػػرهف م بػػػلوت، ومسػػػز
يبػػػػدو أف كػػػػل ذلػػػػه، وخباصػػػػة وأف أداء الشػػػػباب لػػػػو كػػػػاف بكػػػػل جػػػػرأة وصػػػػدؽ 
وإخػػػبلص، قػػػد جعػػػل للشػػػباب منػػػػزلة )ػترتمػػػة( عنػػػد اظتسػػػلمني، وأوجػػػد تعاطالػػػاا 
معها، واصترأة م اضتآ توجد احرتاماا لصػاحبها، لػيس عنػد صػديقو فحسػ  بػل 
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جهػػزة األمنيػػة أـ مػػن عامػػػة حػػىت عنػػد العقػػبلء مػػن أعدائػػو، سػػواء أكػػانوا مػػن األ
 الناس.

 :الشواب -جػ 
أمػػا الشػػباب فقػػد نقلهػػا النػػداء نقلػػة نوعيػػة حركيػػة حػػىت لكػػ هنا يتحركػػوف 
م دولػػتها، فهػػا دل لتسػػبوا حسػػاباا العتقػػاؿ أو مبلحقػػة، بػػل كػػاف الشػػاب يػػر  
األجهزة األمنية قريبني منو وىو مستمر م عملو كػ ف ال وجػود عتػا. وقػد كانػز 

بعػػػػث احػػػػرتاـ وتقػػػػدير الفتػػػػني للنًػػػػر مػػػػن النػػػػاس بػػػػل حػػػػىت مػػػػن بعػػػػض جػػػػرأ ا م
 األجهزة األمنية.

( كتػاب مػن النػداء حػىت ظهػر م ٕٓٓٓٔٔلقد وزع الشباب م لبنػاف )
بعض اظتناطآ لكػ ف كػل بيػز دخلػو الكتػاب، وقػد زاد مػن انطػبلؽ الشػباب مػا 

ن دخػوؿ الحًػوه مػن نتػائج إكتابيػة للنػداء، فقػد ورد ػا تسػاؤالت مػن النػاس عػ
اضتزب، ونصرتو، وت ييده، وكذله الس اؿ عن اضتػزب وأىدافػو القػ  إقبػاالا كبػلاا 

 م بعض القر .
وقػػػد وردت بعػػػض اظتواقػػػ، والتعليقػػػات ذات الداللػػػة اظتعػػػربة، مػػػن بعػػػض 

 الشباب:
لك ننػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػر  اطتبلفػػػػػػػػػػػػػة قادمػػػػػػػػػػػػػة قريبػػػػػػػػػػػػػاا بػػػػػػػػػػػػػإذف اه، وأف ىػػػػػػػػػػػػػذا  -ٔ

 النداء من إرىاصا ا.
فقػاؿ: دل يبػآم بيػز  اظتس ولني عبارة مصػع  لقد استعار أحد  -ٕ

 م منطقتو إال ودخلو النداء.
ذّكرنػػػا النػػػداء بالعقبػػػة الثانيػػػة وبيعػػػة األنصػػػار ومػػػا تبعهمػػػا مػػػن ترقػػػ   -ٖ

و يلػػػة األجػػػواء وأمػػػر بػػػاعتزرة بعػػػد انتًػػػار، ونسػػػ ؿ اه سػػػبحانو أف تكػػػوف ىػػػذه 
 أخز تله.
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 اركة حيث قاؿ:أحد الشباب فتق اه عليو سقولة طيبة مب -ٗ
 ىا ثبلثة أم اه عل  أيديها ثبلثة:

 ثبلثة أمراء أدتوا ثبلثة أدوار:
 األوؿ: أسس وكّتل.
 الثاشل: فع ل وأعلن.

 الثالث: استنصر وبإذف اه ينصر )همني(.
 :اإلعالـ -د 

، وزع علػػػيها حػػػواذل ٜ/ٖالتوزيػػػع علػػػ  وسػػػائل اإلعػػػبلـ م يػػػـو السػػػبز 
قة أشل فيها إذل أف النداء ألق  يػـو اصتمعػة علػ  ( أرفآ مع كل كتي  ور ٕٓٓ)

 حشد من اظتصلني م مسزد األمل عّساؼ، م وسط بلوت.
وقػػد وردت تغطيػػة للنػػداء كليػػاا أو جزئيػػاا، مػػن كثػػل مػػن وسػػائل اإلعػػبلـ، 

 مبني بعنها م اظتلحقات.
 ملحقات:

 بيانات اظتكت  اإلعبلم .  - ٔ
 ء.بعض ما نشرتو الصح، عن الندا  - ٕ
 بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.  - ٖ
 :  بيانات من المكتب اإلعالميأولً 



 ٔٙٙ 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْوِلِهْم  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأَلْرضِ 
نَ  ُهْم ِمْن بَػْعِد  نَّ َلُهْم ِدينَػُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهمْ َولَُيَمكِّ لَنػَّ َولَُيَودِّ

َوَمْن َكَفَر بَػْعَد  َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُوُدونَِني لَ ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
  ِلَك فَُأولَِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ ذَ 

 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير
 في لوناف

 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖاظتػوافػآ:      ىػ ٕٙٗٔرج  من  ٜٕالتاريا: 
 اعتقالت!  - ٔ

م الوقػػػز الػػػذي تتحػػػّدث فيػػػو السػػػلطة، عػػػن اقػػػرتاب الالػػػرج، واإلمسػػػاؾ 
بزماـ األمور، وإهنػاء عهػد "األجهػزة األمنيػة"، الحقػز عناصػر أمنيػة، بعػد ظهػر 

ـ، ثبلثػػػػة مػػػػن شػػػػباب حػػػػزب التحريػػػػر، واعتقلػػػػتها ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕيػػػػـو اصتمعػػػػة م 
ورنتػػػػػة زرع الػػػػػوع  م األمػػػػػة، والعمػػػػػل الالكػػػػػري اظتننػػػػػبط باضتّزػػػػػة "متلػػػػػػّبسني" 

والربىػػػػػاف: فلقػػػػػد كػػػػػانوا يوّزعػػػػػوف كتّيبػػػػػاا أصػػػػػدره اضتػػػػػزب، وفيػػػػػو نػػػػػداء إذل األمػػػػػػة 
اإلسػػبلمية، يسػػتثل قتّتهػػا، ولتّرالػػها علػػ  النهػػوض، ورفػػض اعتيمنػػة الغربيػػة الػػم 

إذل التحػػّرر تنػػّيآ اطتنػػاؽ علػػ  اظتسػػلمني، م كػػّل مكػػاف. فهػػل صػػارت الػػدعوة 
مػػن قبنػػة االسػػتعمار جرنتػػة؟ وىػػل صػػارت الكلمػػة الػػم تػػوقي النػػائمني خروجػػاا 

 عل  قواعد األمن؟
اعت قل شػري، اضتػبّلؽ وػتّمػد الطػاي  وبّسػاـ اظتػبلّ، بينمػا تػّدع  الدولػة، 
وأجهز ػػا السياسػػية، أهنػػا تبلحػػآ، وحتػػاكا، مػػن كػػانوا سػػبباا م قمػػع "اضتريػػات"، 

األفػػػواه، وكسػػػر األقػػػبلـ، وحػػػْرؽ األوراؽ، حػػػىت ال يتػػػناّلس وإرىػػػاب النػػػاس، وكػػػّا 
أّي من "الرعّية"، إال بإذف وموافقة مسبقمنْي! اعت قلوا مع أف كل من يػدير الدفّػة، 
م أروقػػة اضتْكػػا بلبنػػػاف، مػػن الكبػػػل إذل الصػػغل، يػػْدرؾ أّف ىػػػّا اضتػػزب األوحػػػد 
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لالكػػر والػػرأي واضتزػػة إهنػػاض األمػػة، سػػنهج اإلسػػبلـ، وأّف طريقتػػو الوحيػػدة ىػػ  ا
 والربىاف.

اعت قلػػػػوا، وىػػػػا يوّزعػػػػوف كتّيبػػػػاا يالنػػػػق مػػػػ امرات دوؿ الغػػػػرب، إلخنػػػػاع 
األمػػة. فهػػل ينػػدرج اعتقػػاعتا الػػمن مػػ امرات تلػػه الػػدوؿ نالسػػها؟ وىػػل دخػػػل 
اضتكػػا، م لبنػػاف، مػػن أوسػػع أبػػواب اسػػتزداء رالػػا دوؿ الغػػرب عاّمػػة، وأملكػػا 

 خاّصة؟
اه، مػػا دامػػز األمػػة مت همػػة، و مت هػػا إننػػا لػػن نسػػكز ولػػن هنػػدأ، بػػإذف 

ح ل دينها، وسنمن  م عملنا، حىت إسقاط األقنعة عن وجوه أدعياء العدالػة 
 الزائالة.

 المكتب اإلعالمي
 ضتزب التحرير
 م لبناف

 عنواف إذاعة المكتب اإلعالمي لحزب التحرير على  اإلنترنت:
Radio.hizb-ut-tahrir.info 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ جاء فيو:ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٗبياف المكتب اإلعالمي في   - ٕ

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْوِلِهْم  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأَلْرضِ 
َننَّ َلُهْم ِدينَػُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهمْ َولَيُ  ُهْم ِمْن بَػْعِد  َمكِّ لَنػَّ َولَُيَودِّ

َوَمْن َكَفَر بَػْعَد  َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُوُدونَِني لَ ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
  ِلَك َفُأوَلِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ ذَ 

 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير
 في لوناف
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 نمقتطفات م
 «نداء من حزب التحرير إلى األمة اإلسالمية  وبخاصة أىل القوة فيها»

ىػػذه مقتطالػػات مػػن النػػداء الػػذي صػػدع بػػو مسػػ ولو حػػزب التحريػػر، بعػػد 
صػػػبلة اصتمعػػػة، م رتيػػػع بػػػبلد اظتسػػػلمني الػػػم يعمػػػل فيهػػػا حػػػزب التحريػػػر، مػػػن 

قصػ  أقص  الشرؽ حيث إندونيسيا وماليزيا، علػ  أطػراؼ احملػيط اعتػادي، إذل أ
الغػػػػرب، حيػػػػث بػػػػػبلد اظتغػػػػرب، علػػػػػ  شػػػػواطط احملػػػػيط األطلسػػػػػ ، مػػػػروراا باعتنػػػػػد 
وبػػنغبلدش وباكسػػتاف، واألفغػػاف، إذل هسػػيا الوسػػط  وهسػػيا الصػػغر ، تركيػػا، س 

 إذل العراؽ وببلد الشاـ وجزيرة العرب، وإذل السوداف فمصر و اؿ أفريقيا.
 بلوت: وقد ألقيز م لبناف م باحة مسزد األمل عّساؼ، وسط

  ، مػػن  ٖىػػػ، اظتوافػػآ لػػػ ٕٖٗٔمػػن رجػػ ، سػػنة  ٕٛم مثػػل ىػػذا اليػػـو
ـ، دتكػػن الكالػػار اظتسػػتعمروف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ، بالتعػػاوف مػػع ٕٜٗٔهذار 

خونػػػػة العػػػػرب والػػػػرتؾ، مػػػػن القنػػػػاء علػػػػ  دولػػػػة اطتبلفػػػػة، وأعلػػػػن غتػػػػـر العصػػػػر 
وإخراجػػػػو مػػػػن انبوؿ، وػتاصػػػػرة اطتليالػػػػة، مصػػػػطال  كمػػػػاؿ إلغػػػػاء اطتبلفػػػػة م إسػػػػت

. وىكػػػذا كػػػاف، حيػػػث حػػػدث ىػػػذا الزلػػػزاؿ الالًيػػػع م بػػػبلد  سػػػحر ذلػػػه اليػػػـو
 اظتسلمني، بالقناء عل  اطتبلفة، مبعث عزىا، ومرالاة راا.

  ،ومػػػػع هنايػػػػة اضتػػػػرب العاظتيػػػػة الثانيػػػػة تربعػػػػز أملكػػػػا علػػػػ  عػػػػرش الغػػػػرب
 وصػػػارت تػػػزاحا أوروبػػػا علػػػ  مسػػػتعمرا ا. س تطاولػػػز علػػػ  العػػػادل كػػػل العػػػادل،
وجعلتػػػو قسػػػػمني: إمػػػػا أف يكػػػػوف خاالػػػػعاا عتػػػا أو معر الػػػػاا لعػػػػدواهنا وحراػػػػا. لقػػػػد 

 ارتكبز أملكا من األعماؿ الوحشية ما تن   عنو وحوش الغاب!
  ،لقػػػػػد تكػػػػػاثرت اظتوسػػػػػ ، وتقػػػػػاطرت اظتصػػػػػائ  علػػػػػ  بػػػػػبلد اظتسػػػػػلمني

وتصػػاعدت بعػػد زواؿ اطتبلفػػة... فربيطانيػػا، رأس الكالػػر هنػػذاؾ، كػػاف عتػػا الػػدور 
رئيس م القنػػاء علػػ  اطتبلفػػة، والػػدور الػػرئيس م زرع كيػػاف يهػػود م األرض الػػ
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زالػػػػػػز، دتػػػػػػارس أبشػػػػػػع اصتػػػػػػرائا م  اظتباركػػػػػػة... س إف دولػػػػػػة يهػػػػػػود كانػػػػػػز، ومػػػػػػا
فلسػػػػطني، وغتػػػػزرة بػػػػل ملحمػػػػة جنػػػػني شػػػػاىدة علػػػػ  ذلػػػػه... واالحتػػػػاد الروسػػػػ  
نتػػػارس القتػػػل الوحشػػػ  م الشيشػػػاف، ويػػػدمر القػػػر  واظتػػػدف، ويسػػػتعمل سياسػػػة 

فعلتو فرنسا مػن دور  األرض احملروقة، وغروزشل ماثلة شاىدة تنطآ بذله... وما
وف للمسػلمني كيػػاف م البوسػنة، علػ  غػػرار سياسػ  حاقػد للحيلولػػة دوف أف يكػ

الصػػػػػػرب والكػػػػػػروات، بعػػػػػػد تالكػػػػػػه يوغوسػػػػػػبلفيا، ىػػػػػػذا باإلالػػػػػػافة إذل تصػػػػػػاعد 
 جرائمها الوحشية م اصتزائر خبلؿ النص، األوؿ من القرف اظتاال .

  ،والغػػرب الكػػافر يرسػػا سياسػػة لتقسػػيا بػػبلد اظتسػػلمني، فػػوؽ تقسػػيمها
 ، قطعػة ىنػػا وأخػػر  ىنػػاؾ. ولننًػػر وجعلهػا متقطعػػة األوصػػاؿ، مهمشػػة اصتوانػػ

إذل مػػػا لتػػػدث م العػػػراؽ مػػػن جتزئػػػة وفيدراليػػػة عرقيػػػة، ومػػػا يػػػتّا م السػػػوداف مػػػن 
فصػػل اصتنػػوب، ودتهيػػد الطريػػآ لتتبعهػػا دارفػػور، بػػل شػػرؽ السػػوداف كلػػو، و الػػو 

ا، ومػا كتػري م أتشػيو يالشرق ، س ما م من اقتطػاع تيمػور الشػرقية مػن إندونيسػ
نالصػاؿ، ومػا لتػدث م اصتزائػر م اظتنطقػة الشػرقية )األمػازيغ(، ومػا مػن دتهيػد لبل

حػػػدث م باكسػػػتاف مػػػن فصػػػل الشػػػرقية عػػػن الغربيػػػة، ومػػػا متطػػػط لػػػو مػػػن إثػػػارة 
النعرات العرقية، بل اصتغرافية والعشػائرية أينػاا، م البلػد الواحػد، حػىت أصػبحز 

 الشرذمة.ببلد اظتسلمني ا زأة سائرة عل  طريآ اظتزيد من التززئة و 
  إف األرض دارت، كمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػز م عهػػػػػػػػػد الرسػػػػػػػػػالة، حيػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػرـو

والالػػػػػػػرس قػػػػػػػد خػػػػػػػالطها ىػػػػػػػـر وشػػػػػػػيةوخة، وغػػػػػػػرور بػػػػػػػالنالس وعنزهيػػػػػػػة، فلػػػػػػػا 
 رو ل صػػػػػػدلتسػػػػػػبوا حسػػػػػػاباا لقػػػػػػوة. لقػػػػػػد كػػػػػػانوا ال يػػػػػػروف لئلسػػػػػػبلـ الػػػػػػذي دخػػػػػػػ

العػػػػػػرب أّي وزف، بػػػػػػل نًػػػػػػروا إذل العػػػػػػرب كمػػػػػػا كػػػػػػانوا م اصتاىليػػػػػػة، واسػػػػػػتهانوا 
 بلـ.برسالة اإلس

   إف العنزهيػػػة تقتػػػل صػػػاحبها، مهمػػػا بلػػػغ مػػػن القػػػوة، وىػػػذا واقػػػع أقػػػو
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، فاستبشػػروا أيهػػا اظتسػػلموف، بًهػػور الغلبػػة علػػيها، وعػػودة  دولػػة م العػػادل اليػػـو
اطتبلفة عل  منهاج النبوة، فتعػودوا كمػا كنػتا، خػل أمػة أخرجػز للنػاس، وتعػود 

بيػػػػػنكا، وحتملػػػػو إذل العػػػػػادل دولػػػػتكا، الدولػػػػػة األوذل م العػػػػادل، تطبػػػػػآ اإلسػػػػبلـ 
 بالدعوة واصتهاد، ناشرة اضتآ والعدؿ م ربوع العادل.

 :إف حزب التحرير يتوجو إليكا اذا النداء 
مػػػذكراا لكػػػا بعػػػزتكا وقػػػوتكا، يػػػـو كنػػػتا تسػػػتًلوف بًػػػل اطتبلفػػػة،  -ٔ

 عندما كانز قائمة...
وواالػػػػعاا إصػػػػبعكا علػػػػ  مػػػػواطن الػػػػذؿ واعتػػػػواف م أجسػػػػامكا، يػػػػـو  -ٕ

 لز اطتبلفة الم كانز تًلكا...زا
ومبينػػاا لكػػػا إف الكالػػار اظتسػػػتعمرين، وعلػػ  رأسػػػها أملكػػا، أالػػػع،  -ٖ

 ؽتا تًنوف، وأوىن بيتاا ؽتا تتصوروف...
وم كػػػػػػػداا لكػػػػػػػا أنكػػػػػػػا قػػػػػػػادروف، بػػػػػػػإذف اه، علػػػػػػػ  ىزنتػػػػػػػة الكالػػػػػػػار  -ٗ

 اظتستعمرين ويهود، ف نتا من أمة، ى  خل أمة أخرجز للناس...
التحريػػػػػػػر بيػػػػػػػنكا ومعكػػػػػػػا، وقػػػػػػػد عاىػػػػػػػد اه ورسػػػػػػػولو س إف حػػػػػػػزب  -٘

واظتػػػػ منني، لميسػػػػػتمر ف  م بػػػػػذؿ الوسػػػػع، والعمػػػػػل اصتػػػػػاد ا ػػػػّد، مػػػػػع األمػػػػػة، ومػػػػػن 
خبلعتػػػػػػػا، م زتػػػػػػػل الػػػػػػػدعوة وطلػػػػػػػ  النصػػػػػػػرة، السػػػػػػػتلناؼ اضتيػػػػػػػاة اإلسػػػػػػػبلمية، 
بإقامػػػػػة اطتبلفػػػػػة الراشػػػػػدة الثانيػػػػػة، علػػػػػ  منهػػػػػاج النبػػػػػوة، الػػػػػم بشػػػػػر اػػػػػا رسػػػػػوؿ 

ىػػػػػػػػذا اظتلػػػػػػػػه اصتػػػػػػػػربي... وضتبػػػػػػػػو اطتػػػػػػػػل لكػػػػػػػػا بػػػػػػػػالتحرؾ معػػػػػػػػو  بعػػػػػػػػد ،اه 
إلقامػػػػػػػػة اطتبلفػػػػػػػػة، فتشػػػػػػػػاركوه ىػػػػػػػػذا الالنػػػػػػػػل العًػػػػػػػػيا، فػػػػػػػػإف حػػػػػػػػزب التحريػػػػػػػػر 
 ، يػػػػػػػدعوكا، عامػػػػػػػة النػػػػػػػػاس، وأىػػػػػػػل القػػػػػػػوة، أف تلتحقػػػػػػػػوا بصػػػػػػػالوفو منػػػػػػػذ اليػػػػػػػػـو

 وقبل أف يالوتكا  ذله اليـو اظتشهود.
بالػػدعوة والنصػػر  فسػػارعوا أيهػػا المسػػلموف  سػػارعوا يػػا أىػػل القػػوة  التحقػػوا 
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وسارعوا إلى إقامة الخالفة مع الحزب  ل أف تشهدوىا منو فحسب  والخير واألجر 
اللػػذاف تنالونهمػػا فػػي التحػػاقكم بالصػػفوؼ اليػػـو  ل يػػدنو منهمػػا الخيػػر واألجػػر فػػي 

 التحاقكم بالصفوؼ بعد اليـو  حتى وإف كاف في كلٍّ خير.
 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير
 في لوناف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْوِلِهْم  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأَلْرضِ 
َننَّ َلُهْم ِدينَػُهُم  ُهْم ِمْن بَػْعِد  الَِّذي ارَْتَضى َلُهمْ َولَُيَمكِّ لَنػَّ َولَُيَودِّ

َوَمْن َكَفَر بَػْعَد  َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُوُدونَِني لَ ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
  ِلَك َفُأوَلِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ ذَ 

 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير
 في لوناف

 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٙػآ: اظتػواف       ىػٕٙٗٔمن شعباف ٕالتاريا:
 بياف بشأف اعتقاؿ إسماعيل علي  - ٖ

دل دتػػػػػض أيػػػػػاـ قليلػػػػػة، علػػػػػ  اعتقػػػػػاؿ كػػػػػّل مػػػػػن شػػػػػري، اضتػػػػػبّلؽ، وػتّمػػػػػد 
نداء مػن حػزب التحريػر "الطاي ، وبّساـ اظتنبل، وىا يوّزعوف م بلوت، كتّي  

إذل األمػػة اإلسػػبلمية، وخباصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا"، وإحػػالتها إذل مكتػػ  مكافحػػة 
حػػػػىّت أقػػػػدمز عناصػػػػر أمنيػػػػة بثيػػػػاب مدنيػػػػة، علػػػػ  اعتقػػػػاؿ الشػػػػاب  اإلرىػػػػاب،

ـ، ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٗإشتاعيػػػػػل علػػػػػ ، مػػػػػن صػػػػػيدا، م ظػػػػػروؼ مشػػػػػااة، وذلػػػػػه م 
 مساءا!

إّف ىذه اظتمارسات اظتتوارثة، منذ عقػود، ال بػّد أف يسػدؿ السػتار عليهػا، 
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ف سػػػلوب القمػػػع واالالػػػطهاد م حػػػآ أصػػػحاب الالكػػػر النػػػّل، والكلمػػػة اصتريلػػػة، 
ب فاشػػػل، ال يقػػػدـ عليػػػو إالّ مػػػن أفلػػػس م السياسػػػة، وخػػػاب م اضتػػػوار، أسػػػلو 

الاِِلػػػػو م الػػػػرأي. لقػػػػد قيػػػػل لعمػػػػر بػػػػن اطتطّػػػػاب، اطتليالػػػػة  وعزػػػػز عػػػػن مواجهػػػػة ؼت 
، فِنْمػػزم  ، ف ِمْنػزم العػادؿ، حػني و جػد نائمػاا مطملنّػاا، حتػػز ظػّل شػزرة: "عػدْلزم

الػػم تعلػػا أّف رعيتهػػا يػػا عمػػر!" إّف السػػلطة الػػم تعػػرؼ االطملنػػاف، ىػػ  السػػلطة 
ذو تطمػػػلّن إليهػػػا، وىػػػ  السػػػلطة الػػػم توّجػػػو عنرتيا ػػػا إذل العػػػدّو الالعلػػػّ ، وال حتػػػ

طػػواحني اعتػػواء". أاػػذا تعيػػد السػػلطة ىيبتهػػا حػػذو "دوف كيشػػوت" الػػذي قاتػػل "
 اظتالقودة!؟؟

إننػػا إذ ن كػػد تصػػميمنا علػػ  اظتنػػ  قػػدماا، م الصػػدع بكلمػػة اضتػػآ، دوف 
ومػػػػة الئػػػػا، لنػػػػدعو أىػػػػل السػػػػلطة إذل مبادلػػػػة الػػػػرأي باضتزػػػػة أف ـتشػػػػ  م اه ل

، أمػػػا "حػػػوار"  والربىػػػاف اللػػػذين يهػػػدياف إذل اضتػػػآ، ظتػػػا فيػػػو خػػػل اضتػػػاكا واحملكػػػـو
القمػػع والبلطزػػة، فقػػد فػػات زمانػػو، وال يػػ دي إال إذل ىػػدر طاقػػات األمػػة، بػػدالا 

 من تسةلىا طتل الببلد.
 المكتب اإلعالمي
 ضتزب التحرير
 م لبناف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْوِلِهْم  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأَلْرضِ 
َننَّ َلُهْم ِدينَػُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهمْ  ُهْم مِ  َولَُيَمكِّ لَنػَّ ْن بَػْعِد َولَُيَودِّ

َوَمْن َكَفَر بَػْعَد  َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُوُدونَِني لَ ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
  ِلَك َفُأوَلِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ ذَ 

 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير
 في لوناف

 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٛاظتػوافػآ:          ىػ ٕٙٗٔ من شعباف ٗالتاريا:
 عدائها راغااطتبلفة  قادمة، وأن، أ  - ٗ

، بعػد حػزب التحريػرزادت السلطة إذل سزل موثرىا، اثنني من معتقل   
وأشػرؼ  أحمػد عثمػافأف اعتقلز أربعة م أقل من أسبوع! فقػد سػاقز الشػابني 

ػػػْوؽم اظتتػ هممػػػني، إذل االعتقػػػاؿ، ألهنمػػػا كانػػػا يوّزعػػػاف كػتػيّػػػػ  زيػػػداف نػػػداء مػػػن »، سم
، خلػػدة، األوؿ م «بخاصػػة أىػػل القػػوة فيهػػاإلػػى األمػػة اإلسػػالمية  و  حػػػزب التحػػػرير
 .صيداوا خر م 

إف أقػػػػل مػػػػا توصمػػػػ،  بػػػػو ىػػػػذه اإلجػػػػراءات، ىػػػػو أهنػػػػا تعّسػػػػالية شػػػػائنة، ال 
تصدر إال عػن نالػوس دل تعهػد اضتػوار اعتػادئ، والػدعوة اظتدّعمػة بالػدليل، نالػوس 

هػر، ال تعرؼ اإلقناع إال ب قبية السزن، تػزّج اػا مػن ال يصػاّلقوف، وكّمامػات الق
تلصقها عل  أفواه من ال نتدحوف، وع صابات االالػطهاد، تنػعها فػوؽ األعػني 
الم تبصر اضتقيقة. ف ين ما بّشر بو اظتبّشروف من زواؿ الدولة "األمنيػة"، وحلػوؿ 

 الدولة "ا منة"!؟
، حػىت يعػامملوا ىػذه اظتعاملػة؟! إف اصتميػع حزب التحػػريرماذا فعل شباب 

ا إنقػػاذ األمػػة مػػن بػراثن األخطبػػوط الغػػر  اظتػػتحّكا يػدرؾ أهنػػا هلػػوا علػػ  أنالسػه
ب روقة القرار، م ببلد اظتسػلمني. إف اصتميػع يعلػا أهنػا يسػعوف إذل توحيػد األمػة 
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م دولػػة قويػػة، تػػردع اظتعتػػدي عػػن أف يالّكػػر، غتػػّرد تالكػػل، أف ي لِحػػآ األذ  بػػ ي 
اد أصػحاب فرد فيهػا، دولػة عادلػة حتمػ  النػاس مػن ىيمنػة حيتػاف اظتػاؿ، واسػتبد

اظتناصػػػ . فهػػػل يػػػزعج أىػػػل السػػػلطة م لبنػػػاف، أف تكػػػوف ىنػػػاؾ أفػػػواه صػػػادقة، 
 وألسنة جريلة، لتمل أصحااا قتـو الناس عل  أكتافها؟!

أال إف اطتبلفػػػة قادمػػػة، بػػػإذف اه، رغػػػا مػػػن يسػػػع  إذل ت خلىػػػا، خائالػػػاا 
علػػػػ  مصػػػػاضتو وأىوائػػػػو، أو مػػػػدفوعاا مػػػػن أطػػػػراؼ خارجيػػػػة. إف اطتبلفػػػػة مطلػػػػ   

، لػػن حػػزب التحريػػرالتاّلػػز عليػػو األمػػة اإلسػػبلمية، ولػػن حتيػػد عنػػو، وإف شػػباب 
يرالػػػوا بػػػديبلا عػػػن ىػػػذا اظتطلػػػ ، مهمػػػا كانػػػز التنػػػحيات. قػػػاؿ الرسػػػوؿ ػتّمػػػد 

: «أل إف سلعة اهلل غالية  أل إف سلعة اهلل الجّنة.»  
 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير
 في لوناف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رد المكتب اإلعالمي على مقاؿ قاسم قصير  وقد جاء فيو:  - ٘

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 في لوناف(أيمن أحمد رؤوؼ القادري )رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير 
 (ٜٔٙ) ٘ٓ/ٗٔٚٔٓٙتلفاكس:  - ٖٓ/ٕٜٚٙٚٚىاتف: 

Email: akadri@hizb-ut-tahrir.info 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حنرة السيد اظتوّقر، اظتدير اظتس وؿ م جريدة اظتستقبل
 األستاذ توفيآ خطاب

 السبلـ عليكا ورزتة اه وبركاتو،
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 وبعد
شػػػػػػعباف  ٘، صػػػػػػبيحة اصتمعػػػػػػة م قاسػػػػػػم قصػػػػػػيركتػػػػػػ  األسػػػػػػتاذ العزيػػػػػػز 

نػػداء »ـ، مقالػػةا درس فيهػػا، وفػػآ رؤيػػة خاصػػة، كتيّػػ  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜىػػػ، ٕٙٗٔ
. وقد أسػعدشل أف «من حزب التحرير إلى األمة اإلسالمية  وبخاصة أىل القوة فيها

اضتقيقػػػة، يكتػػ  األسػػػتاذ قاسػػا م األمػػػر، ألنػػػو يتحلّػػ  برغبػػػة واالػػحة م بلػػػوغ 
وألنو رح  الصدر، قابل للحػوار م مػا يطػرح مػن رأي. وىػذا مػا شػزعل علػ  
أف أكتػػػ  معّقبػػػاا، ألف أمثػػػاؿ ىػػػذه النقاشػػػات، اعتادئػػػة م أسػػػلواا، العميقػػػة م 
منػػػموهنا، ىػػػ  الػػػم نرجػػػو عتػػػا أف تقػػػود األمػػػة إذل اطتػػػل، بػػػإذف اه. وأرجػػػو أف 

 تتالنلوا بنشر ىذا التعقي  ليثري النقاش.
، «اظتكتوب يقػرأ مػن عنوانػو»إف الناظر فيما كتبو األستاذ قاسا، كتد أف 

اظتسػػػػافة كبػػػػػلة بػػػػػني الػػػػنص الالكػػػػػري والواقػػػػػع السياسػػػػػ  »فاألسػػػػتاذ قاسػػػػػا يػػػػػر  
، كما عنوف ظتقالتو، سّ خػتا اػا داعيػاا إذل إعػادة النًػر م أفكػار اضتػزب «اظت زـو

ؾ المسػػافة الكويػػرة التػػي مػػن يقػػرأ نػػداء الحػػزب يػػدر »ووسػػائل عملػػو، حػػني قػػاؿ: 
تفصل بين المسلمين وبين ما يجري في العالم من تطورات  مما يتطلب إعادة النظر 
فػػي ىػػذه األفكػػار والطروحػػات والوحػػث عػػن وسػػائل أخػػرى مػػن أجػػل تحقيػػق النهضػػة 

 .«اإلسالمية
إذاا، ومن أجل حتديد موالػع اطتػبلؼ، ىػو يتالػآ معنػا، ومػع معًػا أبنػاء 

تلمس سبل حتقيآ النهنة اإلسبلمية، إال أننا ـتتل، وإيػاه  األمة اإلسبلمية، م
 م الطريقة اظتوصلة عتذا اعتدؼ السام .

، وىػو  فبينما ؾتد أنو متنع، إذا جاز التعبل، لنغط الواقع الثقيػل، اليػـو
بوجػػود قػػو  دوليػػة كػػرب  مػػن أملكػػا إذل روسػػيا إذل  - كمػػا استشػػهد -اظتتمثػػل 

تالتز، بػل تشػرذـ عػر  إسػبلم  ال ؿتسػد عليػو، أوروبا، كل ىذا م ظل وجود 
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فيةػػرج مػػن ىػػذه الصػػورة الكليبػػة بالتسػػاؤؿ اظتشػػكه م وجػػود فزػػوة كبػػلة بػػني 
. ولتشػػػػػد لبلسػػػػػتدالؿ علػػػػػ  رأيػػػػػو، « أمنيػػػػػات الػػػػػنص الالكػػػػػري» والواقػػػػػع اظتػػػػػ زـو

التزػػػارب الػػػم جػػػرت م إيػػػراف والسػػػعودية والسػػػوداف، للةػػػروج مػػػن س بنػػػرورة 
 القائا.التكّي، مع الواقع 
نقطػة اطتػبلؼ األساسػية بػني طػرح حػزب التحريػر  - حتديداا  -ولعل ىنا 

والطروحػػػات األخػػػر . فػػػاضتزب يعػػػ  جيػػػداا تالاصػػػيل الواقػػػع السياسػػػ  اليػػػوم ، 
ولكنو ي ىب اطتنوع ظتا فرالتو، وحتاوؿ فرالو، الػدوائر االسػتعمارية الغربيػة، علػ  

النػػػػػػوع، بػػػػػػني اعتيمنػػػػػػة األمػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية. ومػػػػػػع وجػػػػػػود فػػػػػػارؽ، م الكػػػػػػا ال م 
، واعتيمنػػػة االسػػػتعمارية لالػػػارس والػػػرـو بػػػاألمس، وقتػػػا  االسػػػتعمارية الغربيػػػة اليػػػـو
الػػدولتاف العًيمتػػاف يومهػػا، إال أف القػػوة اإلنتانيػػة اظترتبطػػة خبػػالآ الكػػوف، عتػػا مػػن 
العًمة ما ي ىلها لتحقيآ اظتشػروع اإلسػبلم ، بعػوف اه أوالا وأخػلاا، اليػـو كمػا 

 باألمس                 . 
مػواله زيػد  مسػتغرباا، بعػد أف جػاء رّد أىػل  لقد سػ ؿ الرسػوؿم األكػرـم 

، رداا فًيعػػػػاا م سػػػػلبيتو: كيػػػػ، يعػػػػود الطػػػػائ، علػػػػ  دعػػػػوة الرسػػػػوؿ األكػػػػـر 
إذل مكػػػػة بعػػػػد أف خػػػػرج منهػػػػا؟ ظتػػػػا يعلمػػػػو زيػػػػد مػػػػن  اتػػػػة قػػػػري   الرسػػػػوؿ 
وفاة أـ اظت منني خدكتة، وعمػو أ  طالػ ، فمػا كػاف خاصة بعد  ،بالرسوؿ 
إف اهلل جاعػػل »إال القػػوؿ الواثػػآ بوعػػد ربػػو واظتطمػػلن إذل يقينػػو بربػػو:  جوابػػو 

مػػػع أنػػػو، م حينهػػػا، دل يكػػػن يعلػػػا أيػػػن ومػػػىت «. لمػػػا تػػػرى يػػػا زيػػػد فرجػػػاً ومخرجػػػاً 
 وكي، يكوف ىذا الالرج. وقد أثبز الزماف أنو دل يكن بعيداا         

                  . 
بد من تقرير ىذه النقطة سعزؿ عن أي أمر هخػر: إف زتػل الػدعوة  إذاا ال

الربػػػاشل، ىػػػو أػػػد ذاتػػػو أوؿ  واظتلتمسػػػة الرالػػػا ،اظتتمسػػػكة بتعػػػاليا اظتصػػػطال  
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ف اه الالػػػػرائض. وال يعنينػػػػا بعػػػػد ذلػػػػه بكثػػػػل، اسػػػػتبطاء النصػػػػر أو تعّزلػػػػو، فػػػػإ
سبحانو، وىػو اضتكػيا اطتبػل، قػد الػرب لػو موعػداا لػن يتةلػ،. وإف نصػرنا إفتػا 
يكمػػػن، ىػػػذه اللحًػػػة، حػػػني نسػػػتالرغ وسػػػعنا، ونبػػػذؿ غايػػػة جهػػػدنا، م مرالػػػاة 

 ربنػػػػػا، وال نشػػػػػه مطلقػػػػػاا م أف اه سػػػػػبحانو منزػػػػػز وعػػػػػده.             

                                    س ال ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنا .
بعدىا أجػاء النصػر بعػد يػـو أو عقػد مػن الػزمن. فهػذا أمػره إذل اظتػوذل عػّز وجػل، 
وإفتػػا علينػػا أف نتبصػػر م حسػػن تالقهنػػا م ديننػػا، والتزامنػػا ب حكػػاـ ربنػػا، حسػػ  

الصعاب الػم قػد  استطاعتنا ووسعنا، مع سهر حثيث دؤوب للتغل  عل  كافة
 تعرتض طريقنا.

بعد توضيح ىػذه المقدمػة اإليمانيػة الفقهيػة  نػأتي إلػى معالجػة الموضػوع مػن 
 زاوية سياسية  فنقوؿ:

... وإنػػػو وإف كانػػػز أملكػػػا، ومعهػػػا بريطانيػػػا، قػػػد عمػػػدت مػػػن قبػػػل إذل 
الػػػػػتحكا برقػػػػػاب اظتسػػػػػلمني، بواسػػػػػطة عمبلئهػػػػػا مػػػػػن اضتكػػػػػاـ، الػػػػػذين يػػػػػدينوف 

سػػػيها، إذل دعػػػػا تلػػػه الػػػػدوؿ عتػػػا، إال أهنػػػػا أدركػػػز أف اظتػػػػارد بوجػػػودىا م كرا
اإلسػػػػبلم  يوشػػػػه علػػػػ  حتطػػػػيا األغػػػػبلؿ الػػػػم صػػػػالد اػػػػا، فلزػػػػ ت مػػػػن سّ إذل 

 التدخل اظتباشر، م ػتاولة يائسة للحيلولة دوف ظهور دولة اطتبلفة.
من ىنا ندرؾ حقيقػة ىلػع كبػار سياسػي  الغػرب مػن ظهػور دولػة اطتبلفػة 

 كاا:الذي يرونو وشي
إف أملكػػا حتػػارب »يقػػوؿ دونالػػد رامسػػاليلد، وزيػػر اإلرىػػاب األملكػػّ :  -

اإلرىابيني م كلٍّ من العراؽ وأفغانستاف، لػيس فقػط أوللػه الػذي يريػدوف حتريػر 
 «.ببلدىا، وينربوف أملكا، بل إهنا يريدوف كذله إقامة اطتبلفة

لتػػػػذر وىػػػػا ىػػػػو ىنػػػػري كيسػػػػنزر، وزيػػػػر اطتارجيػػػػة األملكػػػػ  األسػػػػبآ،  -
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إف العػػػػػدو الرئيسػػػػػ  ىػػػػػو الشػػػػػرلتة األصػػػػػولية »الػػػػػرئيس اظتقبػػػػػل ألملكػػػػػا، قػػػػػائبلا: 
الناشػػػػػطة، م اإلسػػػػػبلـ، الػػػػػم تريػػػػػد م هف واحػػػػػد قلػػػػػ  ا تمعػػػػػات اإلسػػػػػبلمية 

 «.اظتعتدلة، وكل ا تمعات األخر  الم تعتربىا عائقاا أماـ إقامة اطتبلفة
م اظتػػػ دتر العػػػاـ ضتػػػزب وىػػػا ىػػػو بلػػػل، رئػػػيس الػػػوزراء الربيطػػػاشل، يقػػػوؿ  -

، لػػيس غتػػرد حركػػة إف مػػا يواجهػػو الغػػ»ـ: ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٙٔالعمػػاؿ، يػػـو  رب اليػػـو
ال دتله ىدفاا، بل إننا ؾتابو حركة تسػع  إذل إزالػة )دولػة إسػرائيل(، وإذل  عبثّية،

إخػػػراج الغػػػرب مػػػن العػػػادل اإلسػػػبلم ، وإذل إقامػػػة دولػػػة إسػػػبلمية واحػػػدة حتكػػػا 
 «.، عل  طريآ إقامة اطتبلفة، لكل األمة اإلسبلميةالشريعة، م العادل العر 

وكػػاف جػػيا مػػلاف عنػػو صتنػػة الشػػ وف اطتارجيػػة بػػالكوؾترس األملكػػ   -
 -ٜٔٔالعػػػػػػدد  -قػػػػػػد قػػػػػػاؿ م حػػػػػػديث ظتػػػػػػدير حتريػػػػػػر غتلػػػػػػة ا تمػػػػػػع الكويتيػػػػػػة 

أنػػػػا أعتقػػػػد أف القػػػػرف القػػػػادـ ىػػػػو قػػػػرف اإلسػػػػبلـ وقػػػػرف الثقافػػػػة »ـ: ٜٜٙٔ/ٖ/٘
ىذه فرصة إلحبلؿ مزيد من السبلـ والرفاىية م كل بقػاع اإلسبلمية، وستكوف 

 «.العادل
أفػػػبل يػػػدؿ ىػػػذا كلػػػو علػػػ  إفػػػبلس اضتنػػػارة الغربيػػػة، الػػػم إفتػػػا بنيػػػز علػػػ  
رتاجا الشعوب اظتغلوبة عل  أمرىا؟ إف طوشل بلل فقد صوابو عنػدما دل كتػد مػا 

و  يواجػػو بػػو حػػػزب التحريػػر، الػػذي إفتػػػا يػػدعو إذل فكػػرة سياسػػػية فحسػػ ، سػػػ
سػػػػبلح اضتًػػػػر بعػػػػدما فقػػػػد أي بصػػػػيص أمػػػػل م الػػػػتمكن مػػػػن مواجهػػػػة الالكػػػػر 
اإلسػػبلم  الػػذي يػػدعو إليػػو اضتػػزب، وىػػذا كشػػ، زيػػ، حنػػارتو اظتزعومػػة، كمػػا 

 كشالز فنائق غوانتانامو وأبو غري  عورات اضتنارة البوشية.
، ال كتػػػػد كثػػػػل عنػػػػاء م إدراؾ عمػػػػػآ  إف أي متػػػػابع لواقػػػػع البشػػػػرية اليػػػػـو

تعيشػػها البشػػرية، الػػم يػػرتد  واقعهػػا مػػن سػػيط إذل أسػػوأ حتػػز قيػػادة  األزمػػة الػػم
اضتنػػػارة الرأشتاليػػػة، الػػػم ال تػػػرحا أبناءىػػػا. ونكتالػػػ  بإحالػػػة القػػػارئ إذل م سػػػاة  
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كاترينػػا الػػم كشػػالز الوجػػو اضتقيقػػ  عتمزيػػة رومػػا اصتديػػدة م البيػػز األبػػيض. 
صػػػػارعة البشػػػػر فلػػػػلن كػػػػاف أبػػػػاطرة الرومػػػػاف بػػػػاألمس يقهقهػػػػوف، وىػػػػا يتسػػػػلوف س

للحيوانػػات، فػػإف أبػػاطرة الػػػ"ووؿ سػػرتيز"، ومعهػػا ا مػػع الصػػناع  العسػػكري، 
يقهقهوف م غرؼ االجتماعات، بينمػا ىػا مشػغولوف بعػدِّ ببلييػنها الػم هنبوىػا 
من دماء وعرؽ الشعوب. ولقد كثرت الدراسات م الغرب الم تػدعو إذل نًػاـ 

، وإنتانويػل «ا بعػد الرأشتاليػة اظتتهالكػةم»عاظت  جديد، كما م دراسة شتل أمني 
)وىػػػذا مػػػن قبيػػػل اظتثػػػاؿ فحسػػػ ، وإال فالبلئحػػػة «. مػػػا بعػػػد اإلمرباطوريػػػة»تػػػود 

 تطوؿ(.
وإف أخشػػػ  مػػػا متشػػػاه قػػػادة االسػػػتعمار الغػػػر ، ىػػػو وعػػػ  النػػػاس علػػػ  
وجػػود بػػديل مشػػرؽ ناصػػع ضتنػػار ا العالنػػة. وعتػػذا فهػػا ي سػػّةروف كػػل مػػا أوتػػوا 

حسػػ  رؤيػػتها، « هنايػػة التػػاريا»، لنشػػر الدعايػػة اظتنػػللة بػػػمػػن وسػػائل إعبلميػػة
تلػػػػه النهايػػػػة السػػػػوداء الػػػػم كشػػػػالز م سػػػػاة كاترينػػػػا حقيقتهػػػػا، ومػػػػن قبلهػػػػا أبػػػػو 
غريػػػػػ ، وغوانتانػػػػػامو، وقانػػػػػا، وجنػػػػػني، وىلوشػػػػػيما، وناجػػػػػازاك . ولقػػػػػد سػػػػػبآ 
، وىػػو مػػن كبػػار منًّػػري احملػػافًني اصتػػدد، أف نصػػق  للمالكػػر األملكػػ  أالف بلػػـو

ف أؾتػػق نًػػاـ دكتػػاتوري لػػيس ذاؾ الػػذي ي كػػره النػػاس بالكربػػاج والقمْمػػع علػػ  بػػ 
سلوؾ فتط معني م اضتياة، وإفتا ىو الذي ينزق م حز  حقيقة وجػود نًػاـ 
بػػديل خػػبّلؽ، عػػن أذىػػاف النػػاس. سعػػ  أنػػو ال ينػػل أربػػاب الرأشتاليػػة أف يرتكػػوا 

دة ال ختػرج عمػا ر سػا عتػا مػن شيلاا من اضترية للناس، ما دامز ىذه اضتريػة احملػدو 
حػػػػدود الػػػػػوع  الزائػػػػػ،، أمػػػػػا أف يصػػػػػل األمػػػػر إذل أشتػػػػػاع النػػػػػاس صػػػػػوت اضتػػػػػآ، 
ودعو ا إذل البديل )األصيل(، الػذي فيػو خػلىا، فهػذا مػا ال يطيقػو اعتمزيػوف 

 اصتدد، وال نقوؿ احملافًوف اصتدد، من سادة الرأشتالية العالنة.
ناقنػاا بػني دعػوة اضتػزب، أىػلم ... وقد ذىػ  األخ قاسػا، إذل أنػو كتػد ت
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القوِة، إذل االننماـ إذل مشػروع اضتػزب، مػن جهػة، وتركيػز اضتػزب الػدائا، علػ  
أنػػػػو ال يقػػػػـو بػػػػ ي نشػػػػاطات عسػػػػكرية، مػػػػن جهػػػػة أخػػػػر . إف األمػػػػر متلػػػػو مػػػػن 
التناقض، فاضتزب واالق م أنو متاط  أىل القوة، أصحاب اظتكانػة م جيػوش 

إذل كػػػػل شػػػػرائق األمػػػػة. واألمػػػػر الطبيعػػػػ  م  اظتسػػػػلمني، م سػػػػياؽ خطابػػػػو العػػػػاـ
األما، أف تعكس عقيدة القػو  العسػكرية عقيػدة األمػة. ف بنػاء اصتيػوش وقاد ػا 
ىػػػػا أبنػػػػػاء األمػػػػػة، ال ينالصػػػػػلوف عنهػػػػػا، فنػػػػػبلا عػػػػػن كػػػػػوهنا مسػػػػػلمني، ؼتػػػػػاطبني 
وملػػػزمني بػػػاضتكا الشػػػرع ، الػػػذي يوجػػػ  علػػػيها بػػػذؿ وسػػػعها لتطبيػػػآ أحكػػػاـ 

ر اصتيوش طتدمة أىداؼ الدوؿ الغربية، فػإف ىػذا ىػو األمػر الشرع. أّما أف تسة  
 النشاز، الذي ال يصق وال يستقيا.

نعػػػا، إف اإلسػػػبلـ اليػػػـو ىػػػو اظتنقػػػذ الوحيػػػد للبشػػػرية، مػػػن نػػػل الرأشتاليػػػة، 
وعل  كل إنسػاف يريػد اطتػل للنػاس، أف يرفػع رايػة اإلسػبلـ، ويعمػل مػع العػاملني 

طتػػل، وعلػػ  نشػػر العػػدؿ م العػػادل. وأود لالزػػر جديػػد، يقػػـو علػػ  التنػػافس م ا
م ختػػػاـ ىػػػذا الػػػرد أف أىيػػػ  بػػػاصتميع أف يسػػػاقتوا م توعيػػػة األمػػػة اإلسػػػبلمية، 

 لتػػنهض باألمانػػة الػػم اؤدتنػػز عليهػػا.                        

            ،مػػا ىػػو السػػب  اضتقيقػػ  . وعتػػذا نالهػػا، وإف كنػػا ال نقبػػل
شػػػاباا مػػػن شػػػباب حػػػزب التحريػػػر، أثنػػػاء توزيػػػع ىػػػذا  ٘ٔوراء اعتقػػػاؿ وتوقيػػػ، 

 ، موالوع النقاش.«النداء»
كتوػػت إيضػاح للمسػػائل التػي أثارىػػا أخػي األسػػتاذ  أسػأؿ اهلل أف يكػوف فػػي مػا

 قاسم  وأسأؿ اهلل لو الخير  ودواـ الرغوة في تقّصي الحقيقة  وطلب الحّق.
 ىػٕٙٗٔمن شهر شعواف في السابع 

 ـٕ٘ٓٓالموافق للحادي عشر من أيلوؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

ِمْن قَػْوِلِهْم  َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذينَ  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأَلْرضِ 
َننَّ َلُهْم ِدينَػُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهمْ  ُهْم ِمْن بَػْعِد  َولَُيَمكِّ لَنػَّ َولَُيَودِّ

َوَمْن َكَفَر بَػْعَد  َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُوُدونَِني لَ ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
 ِلَك َفُأوَلِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ ذَ 

 المكتب اإلعالمي
 يرلحزب التحر 
 في لوناف

 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜاظتػوافػآ:        ىػ ٕٙٗٔمن شعباف  ٘التاريا:
 بياف عن زيارة الرئيس الدكتور سليم الحص  - ٙ

الػػػػرئيس قػػػػاـ وفػػػػد مػػػػن اظتكتػػػػ  اإلعبلمػػػػ  ضتػػػػزب التحريػػػػر م لبنػػػػاف، بزيػػػػارة 
، م منػػػػزلو ببػػػلوت، لبلطملنػػػاف علػػػ  صػػػحتو، و نلتػػػو علػػػ  الػػػدكتور سػػػليم الحػػػص

 السبلمة.
نػػداء مػػن حػػزب التحريػػر  إلػػى "ـ الوفػػد إذل الػػرئيس، نسػػةة مػػن كتيّػػ  وقػػدّ 

. وعػػرض عليػػو الوفػػد مشػػروع اضتػػزب "األمػػة اإلسػػالمية  وبخاصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا
الرامػػ  إذل توحيػػد الػػببلد اإلسػػبلمية، م دولػػة اطتبلفػػة، الػػم حتمػػل دعػػوة إنسػػانية، ال 

 تقـو عل  الالوارؽ، م اضتقوؽ الرعوية.
الػػرئيسم م أجػواء االعتقػػاالت الػم طالػػز أربعػة عشػػر شػاباا مػػن  ووالػع الوفػد  

شبابو، عق  توزيعها نسةاا مػن الكتيّػ  اظتػذكور، متسػائبلا عػن جّديػة االنتقػاؿ مػن 
الدولػة األمنيػػة، إذل الدولػػة ا منػػة، ورأ  الوفػػد أف ىػذه االعتقػػاالت ليسػػز بريلػػة مػػن 

 إذل مكت  مكافحة اإلرىاب. اإللتاء األجنا، وال سيما أف اظتعتقلني لتالوف

 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير
 في لوناف



 ٕٔٛ 

 : ما نشرتو الصحف عن النداءثانياً 
 ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖالنهار  –إلسقاطها  ٔٛ( في الذكرى الػٔ

)اطتبلفػػػػػة العثمانيػػػػػة الػػػػػم « دولػػػػػة اطتبلفػػػػػة»لسػػػػػقوط  ٔٛم الػػػػػذكر  الػػػػػػ
بلم  اعتصػاماا اإلسػ« والية لبناف -حزب التحرير »( نًا ٕٜٗٔسقطز عاـ 

عق  صبلة اصتمعة أماـ باحة مسزد األمػل عّسػاؼ م الوسػط التزػاري قبالػة 
بلديػػػة بػػػلوت تزامنػػػاا مػػػع اعتصػػػامات ؽتاثلػػػة قػػػاؿ اضتػػػزب إنػػػو نًمهػػػا م مسػػػاجد 

 أخر  من لبناف والعادل اإلسبلم .
... وكػػانوا رفعػػوا عشػػرات البلفتػػات الػػم تػػدعو إذل العمػػل إلقامػػة اطتبلفػػة 

ة غتػػدداا، والرايػات اإلسػػبلمية )كانػز مرفوعػػة علػ  أسػػوار اظتسػزد مػػن اإلسػبلمي
قبل اللزنػة الحتالػاؿ سػبآ النػداء(. وبعػد ذلػه وزعػوا علػ  اظتصػلني واظتػارة كتيبػاا 

 األمػة نداء من حزب التحرير إذل»صالحة من القطع الصغل( عنوانو:  ٕٗ)من 
اإلعبلمػ  م اضتػزب   اظتكتػ رئػيس قػدـ س «.فيهػا القػوة أىل وخباصة اإلسبلمية،

الشػػيا أنتػػن القػػادري بعػػض مػػا تنػػمنو الكتيػػ  الػػذي عػػرض لتطػػور األحػػداث 
علػػ  أيػػدي الكالػػار اظتسػػتعمرين بزعامػػة بريطانيػػا « »دولػػة اطتبلفػػة»منػػذ سػػقوط 

بالتعػػاوف مػػع خونػػة العػػرب والػػرتؾ )...( وأعلػػن ا ػػـر مصػػطال  كمػػاؿ )أتػػاتورؾ( 
 )...(«.ليالة إلغاء اطتبلفة م إستانبوؿ وػتاصرة اطت

كػػػػػذله عػػػػػرض لػػػػػدور بريطانيػػػػػا واالحتػػػػػاد السػػػػػوفيام السػػػػػابآ والواليػػػػػات 
«. الػػرب اظتسػػلمني وتشػػتيتها إالػافة إذل احػػتبلؿ اليهػػود لاللسػػطني»اظتتحػدة م 

ودعػػا «. أيلػػوؿ ٔٔلوالػػع األمػػة اإلسػبلمية بعػػد أحػػداث »وأفػرد الكتيػػ  فصػػبلا 
امػػة دولػػة اطتبلفػػة الػػم يػػر  م خادتتػػو اظتسػػلمني إذل مشػػاركة اضتػػزب م العمػػل إلق

أف أواهنػػا قػػد حػػاف وأف الزمػػاف زماهنػػا، وأنػػو ظتطمػػلن بتحقيػػآ ىػػذه البشػػر  علػػ  
 يديو فيناؿ بذله عز الدنيا وا خرة، وذله الالنل العًيا.



 ٖٔٛ 

 «حزب التحرير»القادري تال نداء   -ٕ
 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٙ اللواء

قػادري النػداء تبل رئيس اظتكت  اإلعبلم  ضتػزب التحريػر م لبنػاف أنتػن ال
الػػذي أصػػدره حػػزب التحريػػر لؤلمػػة اإلسػػبلمية وخباصػػة أىػػل القػػوة م حشػػد مػػن 
أنصار حزب التحرير، إثػر صػبلة اصتمعػة م باحػة مسػزد األمػل عسػاؼ وسػط 

 بلوت.
وانالػض اصتميػع بسػبلـ  مػة.وقد قامز القو  األمنيػة بتػ مني اظتواكبػة البلز 

 دقيقةا. ٖٓبعد انتهاء اطتطاب الذي استغرؽ قرابة 
 من أعضائها اعتقلوا في لوناف ٙمجموعة إسالمية تقوؿ إف   - ٖ

قػػػػاؿ متحػػػػدث باسػػػػا حػػػػزب التحريػػػػر م لبنػػػػاف يػػػػـو  -)رويػػػػرتز( بيػػػػروت
أف سػػػتة مػػػن أعنػػػػاء ا موعػػػة اإلسػػػبلمية اعتقلػػػوا بينمػػػػا   ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٙاألربعػػػاء 

عػػػادل كػػػانوا يوزعػػػوف كتيبػػػات تػػػدعو إذل تغيػػػل أنًمػػػة اضتكػػػا اظتواليػػػة للغػػػرب م ال
 اإلسبلم .

وقػػػػاؿ اظتتحػػػػدث عثمػػػػاف خبػػػػاش أف ىػػػػذه ليسػػػػز أوؿ مػػػػرة تبلحػػػػآ فيهػػػػا 
السػػػػػلطات اللبنانيػػػػػة أعنػػػػػاء حػػػػػزب التحريػػػػػر الػػػػػذي يػػػػػدعو إذل إحيػػػػػاء اطتبلفػػػػػة 

 اإلسبلمية.
م كل مناسبة تتا االعتقػاالت بػدوف مػواد إدانػة أو »وقاؿ خباش لرويرتز 

 «.جـر
نػػاء ا موعػػة أحيلػػوا إذل وقػػاؿ مصػػدر أمػػل أف أربعػػة علػػ  األقػػل مػػن أع

 «.لتوزيعها منشورات تنتم  إذل حزب غل مرخص لو م لبناف»النيابة 
وقاؿ خباش أف عناصػر أمنيػة ألقػز القػبض علػ  كػل مػن شػري، اضتػبلؽ 
وػتمػد الطػػاي  وػتمػػد اظتػػبل يػـو اصتمعػػة كمػػا اعتقلػػز إشتاعيػل علػػ  يػػـو األحػػد 



 ٔٛٗ 

 ثماف يـو األربعاء.فيما م إلقاء القبض عل  أشرؼ زيداف وأزتد ع
وقػػػػاؿ ناشػػػػطوف م األردف يػػػػـو الثبلثػػػػاء أف السػػػػلطات األردنيػػػػة اعتقلػػػػز 
سػػبعة إسػػبلميني علػػ  األقػػل م إطػػار زتلػػة  لػػز رتيػػع أؿتػػاء الػػببلد م أعقػػاب  
اجتمػػاع حاشػػػد نػػادر مػػػن نوعػػػو دعػػز فيػػػو اصتماعػػػة احملًػػورة إذل إعػػػبلف اصتهػػػاد 

 عل  الغرب.
ذي أسسػػو رجػػل الػػدين الاللسػػطيل الشػػيا ويعتقػػد احملللػػوف أف اضتػػزب الػػ

ـ ىػو أكثػر اصتماعػات الراديكاليػة نشػاطاا م ٖٜ٘ٔتق  الدين النبهػاشل م عػاـ 
 هسيا الوسط .

وحًػػػػرت بريطانيػػػػا فػػػػرع اصتماعػػػػة م أراالػػػػيها م إطػػػػار زتلػػػػة السػػػػلطات 
الربيطانيػػة علػػ  رجػػاؿ الػػدين اظتتشػػددين م أعقػػاب تالزػػلات لنػػدف الػػم وقعػػز 

شةصػػػػاا  ٕ٘ن يوليػػػػو دتػػػػوز وقتػػػػل فيهػػػػا أربعػػػػة مالزػػػػرين أنالسػػػػها وم السػػػػابع مػػػػ
 هخرين م ثبلثة من قطارات األنالاؽ وحافلة للركاب.

 حزب التحرير: العتقالت مستمرة  - ٗ
 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٚالسفير 

دل دتػػض أيػػاـ قليلػػة علػػ  اعتقػػاؿ كػػل »أنػػو « حػػزب التحريػػر»ذكػػر بيػػاف لػػػ
، وىػػػػا يوزعػػػػوف م بػػػػلوت  بلاضتػػػػبلؽ، وػتمػػػػد الطػػػػاي ، وبسػػػػاـ اظتػػػػمػػػػن شػػػػري، 

نػػػػداء مػػػػن حػػػػزب التحريػػػػر إذل األمػػػػة اإلسػػػػبلمية، وخباصػػػػة أىػػػػل القػػػػوة »كتيّػػػػ  
، وإحػػػالتها إذل مكتػػػ  مكافحػػػة اإلرىػػػاب، حػػػىت أقػػػدمز عناصػػػر أمنيػػػة «فيهػػػا

بثيػػػػاب مدنيػػػػة، علػػػػ  اعتقػػػػاؿ الشػػػػاب إشتاعيػػػػل علػػػػ ، مػػػػن صػػػػيدا، م ظػػػػروؼ 
 «.ـ، مساءا ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٗمشااة، وذله م 

 ير استنكر اعتقاؿ أحد عناصرهالتحر   - ٘
 ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٚالديار 
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 قضائيات
احملًػػػور م لبنػػػاف بيػػػاف عػػػرب الالػػػاكس جػػػاء « حػػػزب التحريػػػر»جاءنػػػا مػػػن 

ضتػػػػػبّلؽ، وػتمػػػػػد دل دتػػػػػض أيػػػػػاـ قليلػػػػػة، علػػػػػ  اعتقػػػػػاؿ كػػػػػل مػػػػػن شػػػػػري، ا»فيػػػػػو: 
نػداء مػن حػزب التحريػر »بل، وىا يوّزعوف م بلوت، كتي  الطاي ، وبساـ اظت

، وإحػالتها إذل مكتػ  مكافحػة «سػبلمية، وخباصػة أىػل القػوة فيهػاإذل األمة اإل
اإلرىػػػػاب، حػػػػىت أقػػػػدمز عناصػػػػر أمنيػػػػة بثيػػػػاب مدنيػػػػة، علػػػػ  اعتقػػػػاؿ الشػػػػاب 

ـ، ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٗإشتاعيػػػػػل علػػػػػ ، مػػػػػن صػػػػػيدا، م ظػػػػػروؼ مشػػػػػااة، وذلػػػػػه م 
 مساءا!

بػػػد مػػػن أف يسػػػدؿ السػػػتار  إف ىػػػذه اظتمارسػػػات اظتتوارثػػػة، منػػػذ عقػػػود، ال
ب القمػػػع واالالػػػطهاد م حػػػآ أصػػػحاب الالكػػػر النػػػّل، والكلمػػػة عليهػػػا، ف سػػػلو 

اصتريلػػػة، أسػػػلوب فاشػػػل، ال يقػػػدـ عليػػػو إال مػػػن أفلػػػس م السياسػػػة، وخػػػاب م 
 اضتوار، وعزز عن مواجهة ؼتالالو م الرأي.

 حملة مداىمات في صيدا  - ٙ
 ـٕ٘ٓٓسبتمرب  ٓٔ
 «صدى الولد» -صيدا 

اف لو أف عناصر أمنيػة مدنيػة م بي« حزب التحرير»... إذل ذله، أعلن 
شتاعيػػػل علػػػ  م صػػػيدا خػػػبلؿ إأقػػػدمز قبػػػل أيػػػاـ عػػػدة علػػػ  اعتقػػػاؿ الشػػػاب 

توزيعػػو كتيبػػاا للحػػزب، كمػػا أوقػػ، الشػػاب أشػػرؼ زيػػداف م اظتدينػػة ليصػػبق عػػدد 
 اظتوقوفني ستة من بلوت وصيدا م أقل من أسبوع واحد.
علػػ  « التحريػػرحػػزب »يػػذكر أف السػػلطات األمنيػػة اللبنانيػػة تتعامػػل مػػع 

 أنو حزب ػتًور وكتري اعتقاؿ أي ناشط فيو.
 المنتدى القومي العربي  - ٚ
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 توقيفات أعضاء حزب التحرير
 تذكر بممارسات يرفضها اللونانيوف

 نناشد الرئيس السنيورة التدخل لإلفراج الفوري عن الموقوفين
مة في أدلى المحامي ىاني سليماف رئيس لجنة حقوؽ اإلنساف والحريات العا

 المنتدى القومي العربي بما يلي:
بعػػػد أيػػػاـ قليلػػػة علػػػ  اعتقػػػاؿ السػػػادة شػػػري، اضتػػػبلؽ، وػتمػػػد الطػػػاي ، 
وبسػاـ اظتػبل، علػ  خلاليػػة توزيػع منشػورات ضتػػزب التحريػر اإلسػبلم ، م اعتقػػاؿ 
الشػػػػػاب إشتاعيػػػػػل علػػػػػ  مػػػػػن صػػػػػيدا وقػػػػػد أحيػػػػػل اصتميػػػػػع إذل مكتػػػػػ  مكافحػػػػػة 

 اإلرىاب.
 نسزل اظتبلحًات التالية:يهمنا م ىذا الصدد أف 

إف اإلجػػػراءات اظتتةػػػذة أػػػآ أعنػػػاء حػػػزب التحريػػػر ىػػػ  إجػػػراءات  -ٔ
مكافحػة »سياسية بالدرجة األوذل، وال عبلقػة عتػا مػن قريػ  أو بعيػد سػا يسػم  

 «.اإلرىاب
إف ىػػذه االعتقػػاالت تنػػدرج حتػػز عنػػواف التقييػػد علػػ  حريػػة التعبػػل  -ٕ

 ى  إحد  أركاف اضتريات األساسية م لبناف. الم كاللها الدستور اللبناشل والم
إف اللزػػػػوء غتػػػػدداا إذل أسػػػػلوب االعتقػػػػاؿ التعسػػػػال  علػػػػ  خلاليػػػػات  -ٖ

سياسػػػية يعيػػػػد إذل األذىػػػاف ؽتارسػػػػات أمنيػػػػة ظننػػػا أف الػػػػببلد قػػػد ختلصػػػػز منهػػػػا 
 ودخلز مرحلة الدولة الدنتقراطية ا منة ال الدولة التعسالية األمنية.

اضتريػات العامػة وحقػوؽ اإلنسػاف، وىػو موقػع إننا من موقع اضتػرص علػ  
حرصػػػنا علػػػ  التمسػػػه بػػػو إزاء كػػػل القنػػػايا اظتماثلػػػة، بغػػػض النًػػػر عػػػن اطتلاليػػػة 
الالكريػػة والسياسػػية لؤلشػػةاص أو اصتهػػات اظتعنيػػة، نػػدعو إذل إطػػبلؽ احملتزػػزين 
فػػوراا ودوف إبطػػاء، وإذل االمتنػػاع عػػن ىػػذه اظتمارسػػات البلدنتقراطيػػة والػػم حتمػػل 



 ٔٛٚ 

 ا بػذور نًػاـ أمػل جديػد يرفنػو اللبنػانيوف، كمػا رفنػوا كػل نًػاـ ؽتاثػل م طيا
 م مراحل سابقة.

كما نتوجو بشكل خاص إذل رئيس غتلس الػوزراء األسػتاذ فػ اد السػنيورة 
للتحػػرؾ الالػػوري لئلفػػراج عػػن اظتعتقلػػني، وصػػوف اضتريػػات العامػػة، واحػػرتاـ حقػػوؽ 

 اإلنساف م الببلد.
 ـ.ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٛالتاريا: 

 زار الحص« حزب التحرير»وفد   - ٛ
 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٓٔ اللواء

م لبنػػػػاف الػػػػرئيس « حػػػػزب التحريػػػػر»زار وفػػػػد مػػػػن اظتكتػػػػ  اإلعبلمػػػػ  لػػػػػ
الدكتور سليا اضتص، م منػزلو م بػلوت، لبلطملنػاف علػ  صػحتو و نلتػو علػ  

 السبلمة.
وأوالق اظتكت  اإلعبلمػ  م بيػاف لػو أنػو قػدـ إذل الػرئيس اضتػص نسػةة 

نػػداء مػػن حػػزب التحريػػر إذل األمػػة اإلسػػبلمية، وخباصػػة أىػػل القػػوة »مػػن كتيػػ  
وعػػرض عليػػو الوفػػد مشػػروع اضتػػزب الرامػػ  إذل توحيػػد الػػببلد اإلسػػبلمية، «. فيهػػا

ؽ م اضتقػػػوؽ ار م دولػػػة اطتبلفػػػة، الػػػم حتمػػػل دعػػػوة إنسػػػانية، ال تقػػػـو علػػػ  الالػػػو 
 الرعوية.

طالػػػػػػػػز  ووالػػػػػػػع الوفػػػػػػػػد الػػػػػػػرئيس اضتػػػػػػػػص م أجػػػػػػػواء االعتقػػػػػػػػاالت الػػػػػػػم
أربعػػػػة عشػػػػر شػػػػاباا مػػػػن شػػػػبابو، عقػػػػ  تػػػػوزيعها نسػػػػةاا مػػػػن الكتيػػػػ  اظتػػػػذكور، 
متسػػػػػائبلا عػػػػػن جديػػػػػة االنتقػػػػػاؿ مػػػػػن الدولػػػػػة األمنيػػػػػة، إذل الدولػػػػػة ا منػػػػػة، ورأ  
الوفػػػػػػد أف ىػػػػػػذه االعتقػػػػػػاالت ليسػػػػػػز بريلػػػػػػة مػػػػػػن اإللتػػػػػػاء األجنػػػػػػا، وال سػػػػػػيما 

 أف اظتعتقلني لتالوف إذل مكت  مكافحة اإلرىاب.
 يزور الحص ويشكو اعتقاؿ ناشطيو« حريرالت»  - ٜ
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 ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٓٔ السفير
قػػػػاؿ رئػػػػيس اظتكتػػػػ  اإلعبلمػػػػ  ضتػػػػزب التحريػػػػر م لبنػػػػاف أنتػػػػن القػػػػادري 

االعتقاالت التعسػالية الػم يتعػّرض عتػا شػباب اضتػزب منػذ أيػاـ، »إّف  «السالل»ػل
تثػػػل موجػػػة تسػػػاؤؿ حػػػوؿ األفػػػواه الػػػم  مػػػس م ا ذاف، حػػػىّت يػػػتّا االعتقػػػاؿ. 
ومهمػػا تػػرّددت م اصتػػواب، فلػػن تغالػػل عػػن أّف ىػػذه األفػػواه ذات لكنػػة، ليسػػز 

 .«بعربية
، بتهمػػػة الػػػدعوة إذل «متلّبسػػػني»شػػػباب اضتػػػزب  «ال ػػػِبط»وأالػػػاؼ لقػػػد 

مكافحػػػػػػػة »اه، علنػػػػػػاا، فكػػػػػػػاف ال بػػػػػػػد مػػػػػػػن اعتقػػػػػػػاعتا، وإحػػػػػػػالتها إذل مكتػػػػػػػ  
قاالػ  ولكػن ال ،، س دتػز إحػالتها علػ  القنػاء حيػث ادعػ  علػيها«اإلرىاب

 اظتنالرد اصتزائ  ىاشل اضتزار تركها بكالاالت مالية.
وأعلن القادري أف اضتزب كاف حريصػاا منػذ بدايػة نشػاطو م لبنػاف، علػ  

فقػػّدـ  ،أف ال يػرتؾ ذريعػػة ظتػػن يريػػدوف والػػع العصػػّ  م إطػػارات عزػػبلت التغيػػل
مػػا  ، إذل اصتهػػات اظتةتّصػػة، األوراؽ القانونيػػة الػػم تنػػدرج حتػػزٜٜ٘ٔم العػػاـ 
، دوف أف تقػػػّدـ اضتكومػػػة ٕٜٙٔ، س كػػػاف حًػػػره عػػػاـ «علػػػا وخػػػرب»ػيسػػػّم  بػػػ

 ...، س أالافز الصحيالة:ذريعة يستطيع أي قاٍض أف يالهمها
ووزع اضتػػزب بيانػػاا أعلػػن فيػػو أّف عناصػػر أمنيػػة بثيػػاب مدنيػػة أقػػدمز قبػػل 

شتاعيػػل علػػ  م مدينػػة صػػيدا خػػبلؿ قيامػػو بتوزيػػع  إيػػومني علػػ  اعتقػػاؿ الشػػاب 
، كمػػػا اعتقػػػل «مػػػةألمػػػ امرات دوؿ الغػػػرب إلخنػػػاع ا»للحػػػزب يالنػػػق  كتيػػػ 

أمػػػس الشػػػاب أشػػػرؼ زيػػػداف م صػػػيدا أينػػػاا للتالػػػع عػػػدد اظتعتقلػػػني إذل سػػػتة م 
 أقل من أسبوع م بلوت وصيدا.

زلو م بػػلوت وقػػدـ لػػو ػوزار وفػػد مػػن اضتػػزب الػػرئيس سػػليا اضتػػص م منػػ
مػػة االسػػبلمية وخباصػػة أىػػل نػػداء مػػن حػػزب التحريػػر، إذل األ»نسػػةة مػػن كتيػػ  



 ٜٔٛ 

مشػػػػروع اضتػػػػزب الرامػػػػ  إذل توحيػػػػد الػػػػببلد »وعػػػػرض عليػػػػو الوفػػػػد  «القػػػػوة فيهػػػػا
سػػبلمية م دولػػة اطتبلفػػة الػػم حتمػػل دعػػوة إنسػػانية، ال تقػػـو علػػ  الالػػوارؽ م إلا

 كما جاء م بياف اضتزب.  «اضتقوؽ الرعوية
اصػػػره ؿ عنص م أجػػػواء االعتقػػػاالت الػػػم تطػػػاووالػػػع الوفػػػد الػػػرئيس اضتػػػ

 .عق  توزيعها نسةاا من الكتي  اظتذكور
 "حزب التحرير" يرد على مقالة الزميل قصير  - ٓٔ

شػػػػػ وف  - ٜٖٕٓالعػػػػػدد  - ٕ٘ٓٓأيلػػػػػوؿ  ٗٔربعػػػػػاء األ - المسػػػػػتقول
 ٘صالحة  -لبنانية 

جاءنػػػا مػػػن اظتكتػػػ  اإلعبلمػػػ  لػػػػ"حزب التحريػػػر" رد علػػػ  مقالػػػة الزميػػػل 
ألمػػػػة اإلسػػػػبلمية"، ونًػػػػراا لنػػػػيآ قاسػػػػا قصػػػػل "نػػػػداء مػػػػن حػػػػزب التحريػػػػر إذل ا

 اظتساحة نكتال  بنشر الالقرات األساسية من الرد.
شػػػػػعباف  ٘سػػػػػتاذ العزيػػػػػز قاسػػػػػا قصػػػػػل، صػػػػػبيحة اصتمعػػػػػة م أل"كتػػػػػ  ا

ـ، مقالػػػة درس فيهػػػا، وفػػػآ رؤيػػػة خاصػػػة، كتيّػػػ  "نػػػداء ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜىػػػػ ٕٙٗٔ
عدشل من حزب التحرير إذل األمة اإلسبلمية، وخباصػة أىػل القػوة فيهػا". وقػد أسػ

نو يتحلػ  برغبػة واالػحة م بلػوغ اضتقيقػة، ستاذ قاسا م األمر، ألألأف يكت  ا
وألنو رح  الصدر، قابل للحػوار م مػا يطػرح مػن رأي. وىػذا مػا شػزعل علػ  
أف أكتػػػ  معّقبػػػاا، ألف أمثػػػاؿ ىػػػذه النقاشػػػات، اعتادئػػػة م أسػػػلواا، العميقػػػة م 

ف أ اطتػػػل، بػػػإذف اه. وأرجػػػو منػػػموهنا، ىػػػ  الػػػم نرجػػػو عتػػػا أف تقػػػود األمػػػة إذل
 تتالنلوا بنشر ىذا التعقي  ليثري النقاش.

سػتاذ قاسػا، كتػد أف "اظتكتػوب يقػرأ مػن عنوانػو"، ألإف الناظر فيما كتبػو ا
سػػػػػتاذ قاسػػػػػا يػػػػػر  "اظتسػػػػػافة كبػػػػػلة بػػػػػني الػػػػػنص الالكػػػػػري والواقػػػػػع السياسػػػػػ  ألفا

"، كمػا عنػوف ظتقالتػو، س خػتا اػا داعيػاا إذل إعػادة  النًػر م أفكػار اضتػزب اظت زـو
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ووسػػػائل عملػػػو، حػػػني قػػػاؿ: "مػػػن يقػػػرأ نػػػداء اضتػػػزب يػػػدرؾ اظتسػػػافة الكبػػػلة الػػػم 
تالصل بػني اظتسػلمني ومػا كتػري م العػادل مػن تطػورات، ؽتػا يتطلػ  إعػادة النًػر 

خػػػػر  مػػػػن أجػػػػل حتقيػػػػآ أم ىػػػػذه األفكػػػػار والطروحػػػػات والبحػػػػث عػػػػن وسػػػػائل 
 النهنة اإلسبلمية".

موالػع اطتػبلؼ، ىػو يتالػآ معنػا، ومػع معًػا أبنػاء  إذاا، ومن أجل حتديد
األمة اإلسبلمية، م تلمس سبل حتقيآ النهنة اإلسبلمية، إال اننا ـتتل، وإيػاه 

 م الطريقة اظتوصلة عتذا اعتدؼ السام .
، وىػو متنعنو أفبينما ؾتد  ، إذا جاز التعبل، لنغط الواقع الثقيػل، اليػـو

دوليػػة كػػرب  مػػن أملكػػا إذل روسػػيا إذل  بوجػػود قػػو  - كمػػا استشػػهد -اظتتمثػػل 
أوروبا، كل ىذا م ظل وجود تالتز، بػل تشػرذـ عػر  إسػبلم  ال ؿتسػد عليػو، 
فيةػػرج مػػن ىػػذه الصػػورة الكليبػػة بالتسػػاؤؿ اظتشػػكه م وجػػود فزػػوة كبػػلة بػػني 
. ولتشػػػػػػد لبلسػػػػػتدالؿ علػػػػػػ  رأيػػػػػػو،  "أمنيػػػػػات الػػػػػػنص الالكػػػػػري" والواقػػػػػػع اظتػػػػػ زـو

راف والسػػػعودية والسػػػوداف، للةػػػروج مػػػن س بنػػػرورة التزػػػارب الػػػم جػػػرت م إيػػػ
 التكّي، مع الواقع القائا.

نقطػة اطتػبلؼ األساسػية بػني طػرح حػزب التحريػر  - حتديداا  -ولعل ىنا 
 خر .ألوالطروحات ا

 اطتنػوعفاضتزب يع  جيداا تالاصيل الواقع السياس  اليوم ، ولكنو ي ىب 
ية الغربيػػة، علػػ  األمػػة اإلسػػبلمية. ظتػػا فرالػػتو، وحتػػاوؿ فرالػػو، الػػدوائر االسػػتعمار 

 ، ومػػع وجػػود فػػارؽ، م الكػػا ال م النػػوع، بػػني اعتيمنػػة االسػػتعمارية الغربيػػة اليػػـو
واعتيمنة االستعمارية لالارس والرـو باألمس، وقتا الدولتاف العًيمتػاف يومهػا، إال 
 أف القػػػوة اإلنتانيػػػة اظترتبطػػػة خبػػػػالآ الكػػػوف، عتػػػا مػػػن العًمػػػػة مػػػا ي ىلهػػػا لتحقيػػػػآ
اظتشػػروع اإلسػػػبلم ، بعػػػوف اه أوالا وأخػػلاا، اليػػػـو كمػػػا بػػاألمس )ومػػػا النصػػػر إال 
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 من عند اه(.
، ال كتػػػػد كثػػػػل عنػػػػاء م إدراؾ عمػػػػػآ  إف أي متػػػػابع لواقػػػػع البشػػػػرية اليػػػػـو
األزمػػة الػػم تعيشػػها البشػػرية، الػػم يػػرتد  واقعهػػا مػػن سػػيط إذل أسػػوأ حتػػز قيػػادة 

 ا أبناءىا.اضتنارة الرأشتالية، الم ال ترح
ولقد كثرت الدراسات م الغرب الم تدعو إذل نًػاـ عػاظت  جديػد، كمػا 
م دراسػػػػة شتػػػػل أمػػػػني "مػػػػا بعػػػػد الرأشتاليػػػػة اظتتهالكػػػػة"، وانتانويػػػػل تػػػػود "مػػػػا بعػػػػد 

 مرباطورية". )وىذا من قبيل اظتثاؿ فحس ، وإال فالبلئحة تطوؿ(.اإل
دعػوة اضتػزب، أىػل نػو كتػد تناقنػاا بػني أخ قاسػا، إذل ألوقد ذىػ  ا... 

القوة، إذل االننماـ إذل مشػروع اضتػزب، مػن جهػة، وتركيػز اضتػزب الػدائا، علػ  
خػػػػر ، إف األمػػػػر متلػػػػو مػػػػن أنػػػػو ال يقػػػػـو بػػػػ ي نشػػػػاطات عسػػػػكرية، مػػػػن جهػػػػة أ

نو متاط  أىل القوة، أصحاب اظتكانػة م جيػوش أالتناقض، فاضتزب واالق م 
األمػػػػة. واألمػػػػر الطبيعػػػػ  م  اظتسػػػػلمني، م سػػػػياؽ خطابػػػػو العػػػػاـ إذل كػػػػل شػػػػرائق

األما، أف تعكس عقيدة القػو  العسػكرية عقيػدة األمػة. ف بنػاء اصتيػوش وقاد ػا 
ىػػػػا أبنػػػػػاء األمػػػػػة، ال ينالصػػػػػلوف عنهػػػػػا، فنػػػػػبلا عػػػػػن كػػػػػوهنا مسػػػػػلمني، ؼتػػػػػاطبني 
وملػػػزمني بػػػاضتكا الشػػػرع ، الػػػذي يوجػػػ  علػػػيها بػػػذؿ وسػػػعها لتطبيػػػآ أحكػػػاـ 

أىداؼ الدوؿ الغربية، فػإف ىػذا ىػو األمػر الشرع. أما أف تسّةر اصتيوش طتدمة 
 النشاز، الذي ال يصق وال يستقيا.

نعػػػا. إف اإلسػػػبلـ اليػػػـو ىػػػو اظتنقػػػذ الوحيػػػد للبشػػػرية، مػػػن نػػػل الرأشتاليػػػة. 
نسػاف يريػد اطتػل للنػاس، أف يرفػع رايػة اإلسػبلـ، ويعمػل مػع العػاملني إوعل  كل 

العػػدؿ م العػػادل. وأود لالزػػر جديػػد، يقػػـو علػػ  التنػػافس م اطتػػل، وعلػػ  نشػػر 
م ختػػػاـ ىػػػذا الػػػرد أف أىيػػػ  بػػػاصتميع أف يسػػػاقتوا م توعيػػػة األمػػػة اإلسػػػبلمية، 

ؤدتنػػػػز عليهػػػػا. "وكػػػػذله جعلنػػػػاكا أمػػػػة وسػػػػطاا لتكونػػػػوا التػػػػنهض باألمانػػػػة الػػػػم 
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شػػهداء علػػ  النػػاس". وعتػػذا نالهػػا، وإف كنػػا ال نقبػػل، مػػا ىػػو السػػب  اضتقيقػػ  
شػػػباب حػػػزب التحريػػػر، أثنػػػاء توزيػػػع ىػػػذا  شػػػاباا مػػػن ٘ٔوراء اعتقػػػاؿ وتوقيػػػ، 

 "النداء"، موالوع ىذا النقاش؟".
 :ثالثًا:  بعض الصور المتعلقة بالنداء
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 : فلسػطينرابع عشػر

فلسػػطني، األرض اظتباركػػة، عاصػػمتها قػػدس اإلسػػراء واظتعػػراج، وىػػ  تقػػع 
قبػل يهػود، حيػث تػدفآ شػرقاا. وفلسػطني ػتتلػة مػن ° ٘.ٖ٘ عل  خط طوؿ 

إليهػػا اليهػػود بعػػد زواؿ اطتػػػبلفة الػػم كانػػز اضتافًػػة لاللسػػطني، فلمػػا قنػػ  علػػ  
اطتػػبلفة علػػ  أثػر اضتػػرب العاظتيػة األوذل، واحتػػل اإلؾتليػز فلسػػطني، أقػاموا لليهػػود 

 م فلسطني دولةا بالتعاوف مع العمبلء اضتكاـ م ببلد اظتسلمني.
فقػػػد اقتصػػػر األمػػػر م فلسػػػطني علػػػ  وبسػػػب  ظػػػروؼ االحػػػتبلؿ اضتاليػػػة 

توزيع الكتيػ  )النػداء( وعلػ  إيصػالو لوسػائل اإلعػبلـ، ودل تػتا قراءتػو م حشػد 
من اظتصلني م األقص ، فاكتال  بتوزيعو، وقد وزع منو علػ  النػاس ؿتػو ستسػني 
ألػ، نسػةة، م الالػػرتة الػم حػددت للتوزيػػع، علمػاا أف التوزيػع اظتكثػػ، كػاف يػػـو 

، وىػػػو اليػػػـو األوؿ مػػػن فػػػرتة ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕىػػػػ اظتوافػػػآ ٕٙٗٔ رجػػػ  ٕٛاصتمعػػػة 
 التوزيع، فوزع عل  أبواب بعض اظتساجد ووزع الباق  بالطريقة العادية.

كانز ردود الالعل م غتملها ؽتتازة، سواء  ردود الالعل مػن شػبابنا أـ مػن 
بػ ف النصػر بػإذف اه أصػبق   الناس عامة. وأبػرز شػ ء لػوحي ىػو رأي عػاـ طػاغ

، فمػػػن النػػػاس والشػػػباب مػػػن قػػػاؿ بػػػ ف مػػػا فيػػػو مػػػن وصػػػ، واقػػػع الكالػػػار وشػػػيكاا 
وكيانا ا وواقػع اظتسػلمني وإمكانيػا ا، ىػذا الواقػع يبشػر بػإذف اه بقػرب النصػر 
والتمكني. وظتس النػاس فيػو بشػكل واالػق جديػة اضتػزب م الوصػوؿ إذل غايتػو، 

نػػوف أف يعيشػػوا م ودعػػوا لػػو بػػالتوفيآ، وأكػػدوا أهنػػا مػػن جنػػد اطتبلفػػة، وأهنػػا يتم
 ظلها يوماا ولو ماتوا بعد ذله.

كمػػا لػػوحي أف النػػداء ومػػا أشػػعر بػػو مػػن قػػرب الالػػرج بػػإذف اه قػػد أعطػػ  
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 كثلاا من الشباب دفعة وزستاا جديداا م نشاطها وعملها م الدعوة.
ولػػػػوحي أف أعػػػػداداا مػػػػن النػػػػاس أثػػػػر فػػػػيها النػػػػداء، وخاصػػػػة مػػػػا ورد مػػػػن 

زب قبػػل الدولػػة وبعػػد الدولػػة، فعػػرض أ نػػاس أنالسػػها التالريػػآ بػػني العمػػل مػػع اضتػػ
 عل  اضتزب للدراسة فيو من أجل اظتشاركة م الالنل العًيا بإقامة اطتبلفة.

كانػػػز الػػػردود إكتابيػػػة جػػػداا مػػػن الغالبيػػػة العًمػػػ  مػػػن الشػػػباب والنػػػاس 
بغض النًر عن انتماءا ا ومشاراا، وكاف واالحاا مصدر ردود الالعػل السػلبية 

أنػو النػػاس اظتتعبػػوف واليائسػػوف واحملبطػوف، وكػػذله قلػػة مػػن  -ة جػػداا وىػ  قليلػػ -
بعػػض أبنػػاء اضتركػػات الػػذين علقػػوا علػػ  الكتيػػ  دوف تبصػػر ووعػػ  علػػ  مػػا فيػػو 
بػػػل حػػػىت دوف قراءتػػػو، وىػػػ الء بتػػػ ثل حركػػػا ا ال يػػػروف األمػػػور علػػػ  حقيقتهػػػا، 

ضتػػزب فػػلوف اضتػػزب منافسػػاا عتػػا؛ ولػػذله يعػػز علػػيها أف يسػػزل م صػػالحات ا
إؾتػػػازات؛ ألهنػػػا بسػػػب  فهمهػػػا السػػػقيا لؤلمػػػور يػػػروف إؾتػػػازات اضتػػػزب خسػػػائر 
عتػػػا. وال نغالػػػل نسػػػبة تبعػػػث علػػػ  االرتيػػػاح مػػػن أبنػػػاء اضتركػػػات، قػػػد أثنػػػوا علػػػ  

 النداء وس روا بو، وىا كغلىا من أبناء األمة ينتًروف اطتبلفة بالارغ الصرب.
 كا بعض التالصيل:ىذا ىو التقوصل اإلرتارل ظتا أحدثو النداء وإلي

 ردود فعل الشواب:
أف  - كمػا النػاس -استوشر الشواب بالنداء خيرًا  ولفػت نظػر الشػواب  -أ 

الحػػزب ألوؿ مػػرة يسػػتعمل التػػأري، الهجػػري  وألوؿ مػػرة يخاطػػب النػػاس بهػػذه اللغػػة 
)لغػػة أدركػػوا الخيػػر قوػػل أف يفػػوتكم منػػو الكثيػػر(  وأنػػو ألوؿ مػػرة يخاطػػب أىػػل القػػوة 

ب العلني  وأنػو ألوؿ مػرة يجعػل الكتػاب يُقػرأُ مػن قوػل مسػ ولي الحػزب بهذا األسلو 
 وممػا الخالفػة. إعػالف عند غداً  قادتكم ىؤلء لهم في حشود من الناس  فكأنو يقوؿ

 :المعنى ىذا في الشواب عن ورد

فرحػػة كبػػلة باظتنػػموف حػػىت إهنػػا جعلػػز بعنػػها ي الػػرط م التالػػاؤؿ،  -ٔ
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ءىػػا، وبعنػػها ا خػػر عػػرؼ أف اضِتمػػل يثقػػل ويبحػػث عمػػا بػػني السػػطور ومػػا ورا
 عل  عاتقها فشّمر عن ساعد

بشػػر  خػػل، ؽتتػػاز، يقػػّيا األوالػػاع السياسػػية م العػػادل، يبػػني مػػد   -ٕ
 ف الالرصة مواتية إلقامة الدولة.أوىن أملكا، و 

 بعنها قاؿ إف النداء القادـ سيكوف للبيعة إف شاء اه. -ٖ

 وىزنتتها القريبة إف شاء اه. الكالار ،أظهر اضتزب لؤلمة الع -ٗ

الكتيػػػ  جعلنػػػا نشػػػعر ب ننػػػا قػػػادروف علػػػ  ىزنتػػػة أملكػػػا، وعلينػػػا أف  -٘
 ننح  بالغارل والناليس ك  نناؿ النصر والتمكني

 إهنا شحنة قوية وبشر  سارة. -ٙ

أعطػػػى النػػػداء دفعػػػة وأوجػػػد نشػػػاطاً عنػػػد عػػػدد ممػػػن كػػػاف اعتػػػراىم فتػػػور   -ب 
وا من جهدىم. ومنهم مػن جػاء بتوػرع لػم يُعهػد فشمروا عن ساعد الجد وضاعف

عنو بعد قراءتو الكتيب كأنو يريد أف يكوف ممن أنفقوا قول الفتح. ومما ورد عن 
 الشواب في ىذا المعنى:

 لقد بدأنا نشمر عن سواعدنا. -ٔ

 الكتي  يثلج الصدر ويبعث اعتمة لزيادة العمل.  -ٕ

 الكتي  وقود للمعركة الم ـتوض.  -ٖ

النػػػػداء اضتيويػػػػػة إذل بعػػػػض الشػػػػباب فػػػػدفعها إذل العمػػػػػل  أعػػػػاد لقػػػػد -ٗ
 واعتمة.

شػػػارة اضتػػػزب ومسػػػتعدوف للتنػػػحية بكػػػل إبعنػػػها قػػػاؿ ؿتػػػن رىػػػن  -٘
 ش ء.

 :تعليقهم على نص النداء -جػ 

كػػاف وقػػع الكتػػاب م نالػػوس الشػػباب مػػ ثراا بشػػكل قػػوي مػػن حيػػث   -ٔ
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دة درس الصػػػػػياغة واضتبػػػػػه، ومػػػػػن حيػػػػػث اظتنػػػػػموف وطريقػػػػػة طرحػػػػػو. وكػػػػػاف مػػػػػا
 واتصاؿ.

داللة عًيمة لقولو م هناية الكتاب ب ف من يعمػل مػع اضتػزب اليػـو  -ٕ
.  ليس كمن يعمل معو بعد اليـو

 تلةيص كامل وؼتتصر قبل وبعد ىدـ اطتبلفة. -ٖ

كػػػاف الفتػػػاا للنًػػػر عػػػدـ الػػػدخوؿ م مواالػػػع اطتػػػبلؼ مػػػع اضتركػػػات   -ٗ
 اإلسبلمية.

 علو مع األمة.يدؿ عل  ج رأة اضتزب وقوتو وقوة تالا -٘

مبلحًػػػات علػػػ  النػػػداء أنػػػو رتػػػع بػػػني الالكػػػر واظتشػػػاعر وىػػػذا مهػػػا  -ٙ
 جداا.

أسلوب ىذا النداء م إعبلـ الناس كاف ؽتتازاا، وحبػذا لػو يتبػع نالػس  -ٚ
 األسلوب م القنايا الكبلة.

 الكتاب رتيل ولتمل م طّياتو ذترة سنني من العناء والبناء؟ -ٛ
 زع اصتميع عل  قراءتولو كاف النداء أقصر لش -ٜ

كثػػػػػػلة   اا بعػػػػػػض الشػػػػػػباب أعزػػػػػػ  بالكتػػػػػػاب ألنػػػػػػو يػػػػػػذكر أحػػػػػػداث -ٓٔ
بتوارمتهػػػا، ويػػػذكر تصػػػرلتات قػػػادة الكالػػػر الػػػد اإلسػػػبلـ واظتسػػػلمني ؽتػػػا يثػػػل م 

 األمة التحرؾ من أجل اإلسبلـ.

 :الدعاء بالتوفيق -د 

 نس ؿ اه أف يستزي  أىل القوة واظتنعة.  -ٔ

 نا سنبذؿ أنالسنا وأموالنا للةبلفة.شتعاا وطاعة يا أمل  -ٕ

 .العاملني ورتيع واضتزب )أخانا( يوفآ أف اه إذل بالدعاء عتج اصتميع -ٖ
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 الدعاء إذل اه تعاذل أف يالتق عل  أيدينا ويدي أملنا. -ٗ

 ردود فعل الناس:
الغالبية مػن النػاس عنػدنا م يػدوف لالكرتنػا، ويػروف م اطتبلفػة حػل قنػايا 

، ولكنها يستعزلوف، وعتذا لتثوننا باستمرار علػ  اغتنػاـ الالػرص رتيع اظتسلمني
الػػػم يقػػػدروف ىػػػا أهنػػػػا فرصػػػاا مناسػػػبة لتحقيػػػآ غايتنػػػػا. وأحيانػػػاا يصػػػل ببعنػػػػها 
التعزػػل بػػ ف يطالبونػػا بالعمػػل اظتػػادي؛ ألف اضتكػػاـ أسػػ  رأيهػػا ال ينالػػع معهػػا 

ة الشػرعية م إقامػػة إالّ القػوة. وبنقػاش قليػل عػػادة يتالهمػوف مػا دتليػو علينػػا الطريقػ
 اطتبلفة دوف قيامنا ب عماؿ مادية.

أما النداء فكاف عندىا بشل خل ودليػل عػـز صػل  ونيػة صػادقة عنػدنا 
علػػ  حتقيػػآ ىػػدفنا الػػذي والػػعناه ألنالسػػنا، أال وىػػو اسػػتلناؼ اضتيػػاة اإلسػػبلمية 
بإقامػػػػػػة اطتبلفػػػػػػة. وتراوحػػػػػػز تعليقػػػػػػا ا بػػػػػػني اإلطػػػػػػراء واظتػػػػػػديق واطتػػػػػػوؼ علينػػػػػػا 

اط، معنػػا واالعتمػػاد علينػػا لتحقيػػآ ىػػذا العػػز لؤلمػػة والتعبػػل عػػن م ازرتنػػا والتعػػ
والسػػل معنػػا والشػػوؽ الشػػديد للعػػي  ولػػو يومػػاا واحػػداا م ظػػل اطتبلفػػة الراشػػدة 
الثانية بإذف اه. وقد عرب كثػلوف عػن رأيهػا أنػو دل يبػآ م السػاحة إالّ ؿتػن ؽتػن 

مة ودل يعدؿ من خػط سػله حتػز الػغط دل يغل ودل يبدؿ ودل كتاِر األوالاع القائ
الواقػػع واضتلػػوؿ الوسػػط وترقيػػع الكالػػر والتعػػاي  معػػو. وىػػذه أمثلػػة ؽتػػا صػػدر عػػن 

 الناس وما نقل عنها من تعليقات وتقييمات حتمل ىذه اظتعاشل:
بشػػػكل عػػػاـ كػػػاف الكتػػػاب ػتػػػور حػػػديث بػػػني النػػػاس وأحػػػدث دويػػػاّ  -ٔ

لعمػل، وأنػو أسػلوب خطػاب قػوي بينها واعتربه البعض منها تغيلاا م أسػلوب ا
 وم ثر، وقد اعتربه البعض دليل اإلخبلص لعمل اضتزب من أجل األمة.

 ظتػا جػاء فيػو... وت ييػداا  و استحسػاناا ئػالكتاب عند أكثػر قرا لق لقد  -ٕ
الكتػاب ؽتتػاز  -ومن األمثلػة علػ  ىػذه الػردود )ىػذا كػبلـ صػادؽ ونتػس الواقػع 
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الكتػػػاب يعطػػػ  اضتػػػل  -كل اظتسػػػلمني الكتػػػاب يػػػتكلا م صػػػميا مشػػػا  -ورائػػػع 
اضتقػػائآ اظتتعلقػػة ب سػػباب ذلػػة  يبسػػطالكتػػاب  -الصػػائ  لتغيػػل الواقػػع الالاسػػد 

 وينع بني أيديها اضتل الصحيق للنهوض. ،اظتسلمني واؿتطاطها
ثناء كثل من القػراء علػ  جهػود اضتػزب والشػباب م إظهػار مشػكلة  -ٖ

 - الكتاب رائػع جػداا  ،له )اه يوفقكااألمة اضتقيقية وطريقة حلها... وأمثلة ذ
أسػلوب الكتػاب جيػد م عػرض نقاطػو  -ىػذه جهػود متعػوب عليهػا  ،الصراحة

 حزبكا يقـو بعمل جبار( -
إظهار الت ييد واظتساندة: بعػض القػراء عػربوا عػن ت ييػدىا وتعػاطالها  -ٗ

ا نتػو إ -ىػذا ىػو الكػبلـ الصػحيق  ،مثل )اه يوفقكوا وينصركوا مع الشباب ...
يػػػا ريػػػز األمػػػة تالهػػػا ىػػػالكبلـ  -حطيتػػػوا إيػػػديكوا علػػػ  الوجػػػع وربنػػػا ينصػػػركوا 

 اه يعطيكوا العافية جهد مشكور( -ودتش  عليو 
إظهػػػار اإلعزػػػاب باألفكػػػار: أعزػػػ  الكثػػػل مػػػن القػػػراء مػػػن طريقػػػة  -٘

ل )اللػػ  بيعزبػػل مػػن أفكػػاركا ػمثػػ الكتػػاب م سػػرد األفكػػار ودعمهػػا باألدلػػة...
  - مػػا حػػدش بيقػػدر يػػبةس م ىػػذا الكػػبلـ -باألدلػػة والوقػػائع أنكػػا تشػػالعوهنا 

 .% وال أحد يقدر يزاود عليو(ٓٓٔكل الكبلـ اظتوجود م الكتاب 
عػدد هخػػر يقػػوؿ أهنػا سػػعداء بالنػػداء واستبشػروا خػػلاا وزادت ثقػػتها  -ٙ
 باضتزب.

النػػداء زاد مػػن االحػػرتاـ للحػػزب وأنػػو الوحيػػد الػػذي يعمػػل للةبلفػػة؛  -ٚ
 عل  األمة والشباب تقوية صلتها باه قبل الوصوؿ للغاية.ولذله كت  

م اظتسػػزد األقصػػ  قػػاؿ أحػػد الشػػباب قبػػل التوزيػػع ىػػذا )نػػداء مػػن  -ٛ
 ليو وختاطالوه بشكل سريع دل يسبآ لو مثيل. إقبل اضتزب( فتدافع الناس 

 أحد الناس قاؿ س طبعو وأوزعو عل  حسا  الشةص . -ٜ
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  مػػػن اسػػػتعد ظتسػػػاندتنا بعػػػد قيػػػاـ مػػػن أصػػػحاب اضتركػػػات األخػػػر  -ٓٔ
 اطتبلفة.

 من الناس من طل  العمل معنا، ومنها من استعد لي ازرنا. -ٔٔ

أغلػػػ  النػػػاس أيػػػدت مػػػا جػػػاء م النػػػداء، وىنػػػاؾ إرتػػػاع علػػػػ  أف  -ٕٔ
اطتبلفػػػة ىػػػ  اضتػػػل والػػػتعط  لقيامهػػػا، لكػػػن مػػػن النػػػاس مػػػن يػػػر  ذلػػػه بعيػػػداا، 

 ومنها من متتل، معنا م الطريقة.

ؿ هخر: ىذا لػيس أوؿ وال هخػر كتيػ  يصػدره اضتػزب، إال أنػل قا -ٖٔ
أشػػعر ا ف أكثػػر بصػػدؽ اللهزػػة م ىػػذا الكتيػػ  الصػػغل، وأف النصػػر بػػإذف اه 

 قري .

 ىذه ثقة من اضتزب وتصميمو عل  الوصوؿ وحتدي الصعاب. -ٗٔ

وقػػاؿ هخػػػر: أر  أف حػػػزب التحريػػػر قػػػد أصػػػدر الكتػػػاب م وقتػػػو،  -٘ٔ
ا وعقيدتػػو وإنتانػػو بػػاه قػػوي عنػػدما يقػػرأ الكتػػاب يتمػػ  أف وأف أي إنسػػاف مسػػل
 يدخل ىذا اضتزب.

 النداء شزعنا عل  االلتحاؽ باضتزب. -ٙٔ

الكثل من الناس من أبػد  ارتياحػاا للكتػاب، وقػاؿ إف اضتػزب ىػو  -ٚٔ
الػػذي يعمػػل بشػػكل صػػحيق، ودعػػا للحػػزب وشػػبابو بػػالتوفيآ، واعتػػربوا أنالسػػها 

 ين.ر م يدين لنا وم از 

رئيػػػس الشػرطػػػة م إحػػد  البلػػدات كػػاف يقػػاطع أحػػد شػػبابنا أثنػػاء  -ٛٔ
درس اصتمعة )وىػو يتحػػدث سنػموف النػداء( قػائبلا: ىػذا لػيس درس رتعػة ىػذا 
تنًل ضتزب التحريػر، وقػاؿ للنػاس خػذوا اظتيكروفػوف مػن اظتتحػدث ودل يسػتز  

 لو أحد.

 تغطية وسائل اإلعالـ:
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ل اإلعػػبلـ العربيػػة التاليػػة وّردىػػا مبػػني م إيصػػاؿ الكتيػػ  إذل وسػػائ  - ٔ
 م اصتدوؿ:

 الردود اإليجابية
وعػػػػدوا باتخػػػػاذ اإلجػػػػراء المناسػػػػب مػػػػا 

 أمكن

 الردود السلوية
 لم يودوا اىتماماً بالنشر

مكتػػػػ  الالنػػػػائية اإلخباريػػػػة والعربيػػػػة 
 /راـ اه mbc  ػوال

 مكت  التلالزيوف الاللسطيل / جنني

 مدير مكت  وكالة وفا / قلقيلية ـ اهمكت  الالنائية اظتصرية / را

 مراسل صحيالة الرسالة / قلقيلية الزيوف القطري / راـ اهلمكت  الت

 مراسل صحيالة األياـ / قلقيلية مكت  تلالزيوف وطن / راـ اه

 مكت  صحيالة اضتياة / غزة مكت  الالنائية الكويتية / راـ اه

 لالزيوف األظتاشل / غزةمكت  الت / راـ اه زمكت  وكالة رويرت 

 مكت  صحيالة القدس / القدس مكت  وكالة رماتاف / راـ اه

  مكت  اصتزيرة /راـ اه

  مكت  قناة العادل / راـ اه

  / راـ اه LBCمكت  

  مكت  قناة ا د / راـ اه

  مكت  أوربز / راـ اه
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  مكت  تلالزيوف سوريا / راـ اه

  لسودافمكت  تلالزيوف / ا

  مكت  اصتزيرة  / راـ اه

  مكت  تلالزيوف اظتغرب / راـ اه

  مكت  تلالزيوف د  / راـ اه

 مكت  راديو وتلالزيوف أمواج/
 راـ اه

 

  مكت  صحيالة األياـ / راـ اه

  مكت  صحيالة القدس / راـ اه

  مكت  إعبلم  / قلقيلية 

  مراسل إذاعة فلسطني / قلقيلية

  اسل صحيالة القدس / قلقيليةمر 

  مكت  إذاعة صوت اضترية /غزة

  مكت  إذاعة اإلنتاف / غزة

 
 
وفيما يل  بعض وسائل اإلعبلـ احمللية وردود فعلها ومػا قامػز بػو   - ٕ
 من النشر.
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 من نشر اإلصدار أو الخور من وعد بالنشر أو اإلذاعة 

 ني خرب عن اإلصدارراديو األحبلـ / جن مراسل صحيالة القدس/ طولكـر

 راديو البلد / جنني خرب عن اإلصدار مراسل صحيالة األياـ/ طولكـر

 تلالزيوف جنني ستار خرب عن اإلصدار مراسل صحيالة اضتياة/ طولكـر

 تلالزيوف قلقيلية بث النداء كامبلا  وكالة معاا اإلخبارية/ جنني

 من النداء راديو نغا / قلقيلية بث فقرات تلالزيوف السبلـ / طولكـر

تلالزيػػػوف الرعػػػاة / بيػػػز ضتػػػا نشػػػر خػػػرب م  تلالزيوف الالزر / طولكـر
 الشريط اإلخباري ظتدة ثبلثة أياـ

 إذاعة بيز ضتا بثز خرب إصدار الكتي  تلالزيوف ببلد / طولكـر

بثػػػػز خػػػػرب عػػػػن  ٕٓٓٓإذاعػػػػة بيػػػػز ضتػػػػا  تلالزيوف طولكـر اظتركزي
 النداء والتوزيع

راديػو كػػل النػاس/ طػػولكـر بػث فقػػرات مػػن  مكت  صحيالة األياـ / جنني
 النداء

إذاعػػػػة اضتريػػػػة/ اطتليػػػػل بثػػػػز النػػػػداء كػػػػامبلا  مكت  صحيالة القدس / جنني
 بصوت أمير الحزب

إذاعػػػػػػة درصل/ اطتليػػػػػػل بثػػػػػػز النػػػػػػداء كػػػػػػامبلا  مراسل صحيالة القدس / جنني
 وأعيد مرة أخر  بصوت أمير الحزب

إذاعػػة النػػورس / اطتليػػل بثػػز النػػداء كػػامبلا التلالزيوف الاللسػطيل ىيلة اإلذاعة و 
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 بصوت أمير الحزب ـ اه/ را

إذاعػػػػػة مػػػػػرح / اطتليػػػػػل بثػػػػػز النػػػػػداء كػػػػػامبلا  / راـ اه لتلالزيوف الكرم
 بصوت أمير الحزب

 
 راديو أنغاـ / راـ اه 

تلالزيػػوف األمػػل / اطتليػػل بػػث النػػداء كػػامبلا 
 وأعيد مرة أخر  بصوت أمير الحزب

صػػحيالة اضتيػػاة  نشػػػرت فقػػرات مػػن النػػػداء   اه راديو طرب / راـ
 مرفقة -

  راديو أجياؿ / راـ اه

  مكت  صحيالة القدس / طولكـر

  مكت  صحيالة األياـ / طولكـر

  تلالزيوف السبلـ / طولكـر

  تلالزيوف الالزر / طولكـر

  تلالزيوف ببلد / طولكـر

  تلالزيوف طولكـر اظتركزي

  قيليةمراسل صحيالة اضتياة / قل

بتػػػػاريا  الحيػػػػاة الجديػػػػدةصػػػػورة مػػػػا نشػػػػرتو الصػػػػحيالة الاللسػػػػطينية   - ٖ
ٗ/ٜ/ٕٓٓ٘: 
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 :ردود فعل السلطة

دل يػػػرد أي شػػػ ء يسػػػتحآ الػػػذكر، ولكػػػن ىنػػػاؾ بعػػػض ردود الالعػػػل علػػػ  
اظتسػػتو  الشةصػػ  لػػبعض اظتنةػػرطني م السػػلطة وأجهز ػػا. غالبيػػة ىػػ الء تقػػػر 

والسػػبيل إذل إعػػادة عػػزىا وغتػػدىا، بػػ ف اطتبلفػػة ىػػ  اضتػػل الصػػحيق للمسػػلمني 
ولكػػنها لشػػػدة التصػػػاقها اػػػذا الواقػػػع الالاسػػػد اظتقيػػػز ال يػػػروف ذلػػػه قريبػػػاا. أمػػػا 
القلػػػة الػػػذين أصػػػبحوا مػػػن جػػػنس الالسػػػاد ومادتػػػو فهػػػا بػػػني مثػػػبط يقػػػيس العػػػادل 
، ويائس لو علا أف اه ىو ناصر اظت منني النقل  حالػو  سستو  طموحاتو القـز

ىا الػػػػم ي خػػػػذىا أف تػػػػذى  ار وهخػػػػر متشػػػػ  علػػػػ  بنػػػػعة الػػػػد واؿتػػػػاز إذل أمتػػػػو،
 بتعبله عن رأيو م مثل ىذا األمر العًيا.

وأخػػػػلاا نسػػػػ ؿ اه سػػػػبحانو أف ال يتػػػػ خر ذلػػػػه اليػػػػـو الػػػػذي تنطلػػػػآ فيػػػػو 
جحافل اظتسػلمني فنػػزيل كيػاف يهػود الغاصػ  لاللسػطني، وتعػود فلسػطني كاملػةا 
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ل  مػوذف األقصػ  والصػةرة، ونػر  فيػو إذل ديار اإلسبلـ، وختالآ راية الع قاب ع
خليالػػة اظتسػػلمني يرعػػ  شػػلوننا، ويقودنػػا إذل اطتػػل، ولتطػػا الكالػػر وأىلػػو احملػػاربني 
لئلسػػػػػػبلـ واظتسػػػػػػلمني، وأف يزيػػػػػػل عنػػػػػػا كػػػػػػابوس حكػػػػػػاـ اليػػػػػػـو الػػػػػػذين يبطشػػػػػػوف 

 باظتسلمني، ويقودوف إذل الشر، ويركعوف بل يسزدوف للكالار اظتستعمرين.
  سبحانو االستزابة، وأف يكوف ىذا النداء  ننرع إذل اه ونس لو

 بشػر  سػارةا ظتا بعػده، ويوملٍذ يالرح اظت منوف بنصر اه        

   . 
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 : السػودافخامس عشػر

 شرقاا.° ٖٖ اطترطـو ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
كياليػة التناليػذ،   لقد م عقد عدة اجتماعات )ا لػس واإلعبلمػ ( لبحػث

، وىػو مسػزد  فكاف أف وقع اختيارنا عل  مسزد الشهيد باظتقرف قل  اطترطػـو
، فػيها (مصػلٍ  ٓٓٓٗ الةا ي مو لصػبلة اصتمعػة عػدد كبػل مػن النػاس )حػواذل

عػػدد كبػػل مػػن أىػػل القػػوة والػػوزراء والسػػالراء وغػػلىا، وتنقػػل الالنػػائية السػػودانية 
د باظتسػػػزد وحولػػػو عػػػادة رجػػػاؿ صػػػبلة اصتمعػػػة عػػػادة مػػػن ىػػػذا اظتسػػػزد، ويوجػػػ

 األمن والشرطة بعربا ا ا هزة.
إمػػػاـ اظتسػػػزد مػػػن رجػػػاؿ السػػػلطة. وينًػػػر النػػػاس والسػػػلطة إذل اظتسػػػزد 

 باعتباره أحد معاقل السلطة، وأنو مكاف خاص بالسلطة وأتباعها.
والعنا ترتيبات قراءة النداء بعد أف خرجز القرعػة  عل  الوء ىذا الواقع

)عػػػػوض( متحػػػػدث أوؿ وعنػػػػو هخػػػػر )ناصػػػػر( متحػػػػدث علػػػػ  عنػػػػو ا لػػػػس 
احتياط ، واخرتنا عدداا من الشػباب ليشػكلوا حػاجز زتايػة لتػوؿ دوف الوصػوؿ 
إذل اظتتحدث، ومن س أخطرنا شبابنا ليحشدوا ما يتيسػر مػن النػاس وأف لترصػوا 

 أال يتسرب األمر إذل السلطة.
إلمػػػاـ عقػػػ  صػػػبلة اصتمعػػػة سػػػّلا ناصػػػر علػػػ  ا ٜٓ/ٕٓم يػػػـو اصتمعػػػة 

)الػػذي يعرفػػو مػػن قبػػل( وبػػني لػػو أننػػا نريػػد أف نقػػرأ نػػداء علػػ  اظتصػػلني، فابتسػػا 
( حزب التحريػراإلماـ، ولكن ما أف شرع اظتتحدث )عوض( م قراءة )نداء من 

فقػػػػد صػػػػوابو، وىزػػػػا عليػػػػو  - أقػػػػرب شػػػػةص للمتحػػػػدث - حػػػػىت فقػػػػد اإلمػػػػاـ
اء، فتػػػدخل واسػػػتدع  األمػػػن الػػػذي اقتػػػاد اظتتحػػػدث وىػػػو مسػػػتمر  يصػػػدع بالنػػػد
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اظتصػػلوف وارتالعػػز األصػػوات بػػالتكبل، ومػػن س قػػاـ اظتتحػػدث الثػػاشل واسػػتمر م 
القػراءة وهػاز مكػرب الصػوت، وكنػا قػد احتطنػػا لػو، وحتلػآ النػاس مػن حولػو، فلػػا 
يػػتمكن األمػػن مػػن الوصػػوؿ إليػػو، فػػ جرب ىػػذا الوالػػع عناصػػر األمػػن أف يطلقػػوا 

 النداء.سراح اظتتحدث األوؿ الذي عاد وأكمل قراءة 
بػػدأت قػػراءة النػػداء ؿتػػو السػػاعة الثانيػػة والربػػع، وانتهػػز قراءتػػو كػػامبلا  -

 ؿتو الثالثة والربع بتوقيز السوداف الذي ىو توقيز اظتدينة اظتنورة نالسو.
 ( نسةة من النداء م مسزد الشهيد.ٕٓٓٓوزِّع ) -

( نسةة من النػداء م اظتسػاجد واألسػواؽ ومواقػ، ٓٓٓٓ٘م توزيع ) -
 ت م اطترطـو وبورتسوداف واألبيض ومدشل.اظتواصبل

بعػػد اليػػـو الرابػػع مػػن قػػراءة النػػداء م اسػػتدعاء النػػاطآ واظتتحػػدث األوؿ )عػػوض( 
 للتحقيآ معها. والثاشل )ناصر( إذل مركز جهاز األمن الوطل

لقد كاف تركيز اصتهاز علػ  خصوصػية ذلػه اظتسػزد ألف كبػار اظتسػلولني 
ػػد ما كانػػز دىشػػة احملقػػآ عنػػدما وكبػػار النػػباط ورجػػاؿ األمػػن ي صػػلوف فيػػو، ولمشم

أجابػو الشػػباب بػ هنا يعلمػػوف خصوصػية اظتسػػزد وعتػذا ىػػا اختػاروه للنػػداء لعلػػو 
 وكاف ؽتا جاء م التحقيآ: !ي ثر م أصحاب السلطة

 احملقآ:
مسػػػزد الشػػػهيد يػػػـو اصتمعػػػة م إننػػػا اسػػػتدعيناكا خبصػػػوص مػػػا حػػػدث 

لػػػو خصوصػػػية ولػػػو غتلػػػس إدارة ومػػػدير،  اظتاالػػػية، كمػػػا تعلمػػػوف أف ىػػػذا اظتسػػػزد
 فكاف األجدر بكا أخذ إذف من إدارة ىذا اظتسزد قبل القياـ ب ي عمل فيو.

لػػو غتلػػػس  اا جػػواب: ىػػػذه جديػػدة، وألوؿ مػػػرة نسػػمع بػػػ ف ىنػػاؾ مسػػػزد
إدارة ومػػدير، فػػنحن نعلػػا أف اظتسػػاجد ىػػ  بيػػوت اه ولػػيس ألحػػد حػػآ م أف 
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 نتنع أو يعط  اإلذف باضتديث فيها.
س أالػػاؼ: أال تعلمػػوف أف عتػػذا اظتسػػزد خصوصػػية، وىنػػاؾ صتنػػة ؼتتصػػة 

 بإدارة ىذا اظتسزد؟
نعلػا أف لػو خصوصػية وىػ  أف رجػاؿ السػلطة وأىػل القػوة  ،جواب: نعا

وعتػػػذا السػػػب  اخرتنػػػاه إللقػػػاء النػػػداء علػػػيها لكػػػ   ،واصتػػػاه كتتمعػػػوف فيػػػو اصتمعػػػة
ؿ حبػػػة مػػػن إنتػػػاف، نسػػػمعكا أنػػػتا، عسػػػ  أف يكػػػوف بيػػػنكا رجػػػل م قلبػػػو مثقػػػا

فيسػػتزي  عتػػذا النػػداء، ويلػػا داعػػ  اضتػػآ فيقػػيا مػػع اضتػػزب دولػػة اطتبلفػػة. وأمػػا 
اإلذف من إدارة اظتسزد فاليو أمراف، أمػر شػرع  وأمػر إداري، األمػر الشػرع  ىػو 
أف اظتسزد سزرد أف فتحز أبوابػو للمصػلني ونػاد  فيػو اظتنػادي بػ ف حػ  علػ  

ىػػػو بيػػػز مػػػن بيػػػوت اه لػػػيس ألحػػػد فيػػػو الصػػػبلة، دلم تعػػػد لػػػو خصوصػػػية، بػػػل 
سػػلطاف، بػػل أمػػره ه، وأمػػا األمػػر اإلداري فقػػد فعلتػػو حػػني اسػػت ذنز اإلمػػاـ م 
إلقاء النداء، وىو دل يعرتض عل  ذله، وإف أدب اضتػديث م اظتسػاجد وغلىػا 
أف تتاح الالرصة ظتن سبآ، وعل  البقيػة أف تسػمع قولػو حػىت تنتالػع سػا يقػوؿ، أو 

أي )إف اإلذف لػػػيس مػػػن أجػػػل أف نصػػػدع  ،ؿتػػػرؼ ومػػػاؿ عػػػن اصتػػػادةتنهػػػاه إذا ا
 بل ىو من أجل أف ال ن خذ فرصة غلنا(. ،ال وباضتآ أ

ؿتػن ال نريػد أف حتػدث فتنػة بػني النػاس م اظتسػاجد وال نريػد  قاؿ احملقآ:
 أف يتصارع فيها الناس.

 وومػػػن الػػػذي فػػػا النػػػاس؟ اظتتحػػػدث أ ؟جػػػواب: مػػػن الػػػذي صػػػارع فيهػػػا
لػػػذي أمسػػػه بػػػو واسػػػتدع  لػػػو رجػػػاؿ األمػػػن لي خػػػذوه عنػػػوة إذل خػػػارج اإلمػػػاـ ا

ولػيس  (...)اظتسزد؟ إف الذي كتػ  أف يكػوف ا ف م مكػاشل ىػذا ىػو اإلمػاـ 
أنػػػا فهػػػو سػػػب  الالػػػا والصػػػراع م اظتسػػػزد حيػػػث اعػػػرتض عامػػػة اظتصػػػلني علػػػ  

وكػذله فػإف مسػله اصتهػة  ،مسلكو باستدعاء األمن العتقاؿ اظتتحػدث بالنػداء
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منية الم قامز بإخراج اظتتحدث من اظتسزد ىو أينػاا سػب  الالػا والصػراع األ
بػػػني النػػػاس، فاألصػػػل أف ال يعرتالػػػوا علػػػ  كلمػػػة اضتػػػآ م اظتسػػػزد. وىنػػػا ال بػػػد 
وأف أبػػني لػػه حقيقػػة وىػػ  أف الػػذين لتػػاربوف اه ورسػػولو، ويسػػعوف م خػػػراب 

ولػػد الطػػايع حػػاكا جػػزاؤىا خػػزي م الػػدنيا وا خػػرة، وإليػػه أمثلػػة،  ،بيػػوت اه
موريتانيػػػا أغلػػػآ اظتػػػدارس الدينيػػػة ومنػػػع اضتػػػديث والػػػدروس باظتسػػػاجد، بػػػل وأنػػػزؿ 
اطتطيػػ  عػػن اظتنػػرب يػػـو اصتمعػػة، وأغلػػآ اظتسػػاجد باألقالػػاؿ، مػػاذا جػػر  لػػو؟ نػػزع 

لػػػػاا يسػػػتزدي البقػػػػاء!! وىنػػػا م السػػػػوداف رتػػػاعتكا وقػػػػوة جاه ملكػػػو وخػػػرج ال
ظتسػػػػتودعات مػػػػاذا حصػػػػل عتػػػػا؟! لقػػػػد الشػػػػرطة الػػػػم ىػػػػدمز مسػػػػزد الرباميػػػػل با

تلػػه القػػوة م أحػػداث سػػوبا. فػػانًر كيػػ، كانػػز عاقبػػة الًػػاظتني.  ح رقػػز جػػلّ 
وىنا أقوؿ له ماذا جر  لنا يـو أف سكتنا عل  الباطل، وقعدنا عػن قػوؿ اضتػآ 

ا الًػن والصدع بو؟ أ بعد اإلسبلـ دتاماا بل كانػز نيالاشػا الباطلػة الػم )إف أحسػنّ 
مػػا  فّ أا قػػد خرجػػوا علينػػا بػػ ف كبلمهػػا أحسػػن مػػن كػػبلـ اه، و سػن وقعوىػػا( فػػإهن

وصػلوا إليػو أفنػػل مػن حكػػا اه؟ فولػوا الكػػافر علػ  اظتسػػلمني، وجػاءوا بتقسػػيا 
نػا مسػتةلالني فيػػو لم عم السػلطة والثػروة، ال كمػا قػػاؿ اه بػ ف اظتػاؿ لػو وحػػده وقػد جم 
اهنا، بػػل الرعيػػة كلهػػا ب حكػػاـ معينػػة، ال تنًػػر للنػػاس بػػ عراقها وألػػواهنا وال ب ديػػ

فيو سواء. بعد أف لالًوا كتاب راا وجعلوه وراءىا ماذا حل اػا ومػاذا جنينػا؟ 
ف وزيػػػر خارجيتػػػه قػػػاؿ م لقػػػاء صػػػحال  نشػػػرتو إحػػػىت  ،فقػػػدوا سػػػياد ا وذلػػػوا

، إنػػو عقػػ  أحػػداث يػػـو االثنػػني أوؿ مػػا فعلػػو ىػػو اتصػػالو بػػػ  ،صػػح، اطترطػػـو
ا لو ماذا يالعل؟ وأنتا ماذا فعلتا؟ كبلػتكا )ياف برونه( واضتركة الشعبية ليحددو 

فاغتصػػػبز  ؛تلػػػه االتالاقيػػػة اظتشػػػ ومة فتواطػػػ م علػػػ  شػػػعبكا فلػػػا حتركػػػوا سػػػاكناا 
فغز ا قػوات الكالػر  ؛وهنبز األمواؿ وحرقز، وفقدت الدولة سياد ا ،األعراض

لػػػذله كػػػاف النػػػداء إلػػػيكا عسػػػ  أف  ؛الدوليػػة مػػػع مػػػا حتملػػػو مػػػن أمػػػراض وفسػػػاد
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 ـتوة إنتاف حترككا إذل اضتآ.متاط  فيكا 
ولكنكا أزعزتمونا غاية اإلزعاج بقولكا عن النائ   :س قاؿ احملقآ

وكي، لتكا الكافر؟ أنتا  ،األوؿ للرئيس حس  اتالاقية نيالاشا ب نو كافر
قاؿ اه وقاؿ ػ)ا وحتللوهنا وتربطوهنا بهنترتصدوف األحداث والوقائع تتناولو 

دوف أف تربطوىا اذه  ف الناس فقط قاؿ اه وقاؿ ظتاذا ال تػ عملِّم و  (الرسوؿ
 األحداث؟

  جواب: عندما أنزؿ اه:             دل ينػزعتا فكرة
 وقولو جنز، ذن  غل من بنتو يلد الذي من غل واقع بل نزلز عل  واقع

  :تعاذل        ف متسر ميزانو وال ي م الناس نزلز عل  من كا
 القرءاف منهج تعل منا لذله والوقائع األحداث حقها. فالقرءاف كاف ينػزؿ عل 

ودعو ا، وخاطبناكا م مسزد الشهيد ألنكا معنيوف اذا  الناس إفهاـ م
 اطتطاب بالدرجة األوذل.

عػػػػاد احملقػػػػآ فقػػػػاؿ: ىػػػػذا اظتسػػػػزد لػػػػو خصوصػػػػية ولػػػػو غتلػػػػس إدارة، ىػػػػذا 
متتلػػػػ، عػػػػن بقيػػػػة اظتسػػػػاجد، ىػػػذا اظتسػػػػزد لتتػػػػاج إذل إذف مػػػػن غتلػػػػس  اظتسػػػزد
 اإلدارة.

جػػػواب: إذا ذىبنػػػا إذل إدارة مسػػػزد الشػػػهيد وطلبنػػػا مػػػنها اإلذف للقيػػػاـ 
بعمػػػل مػػػن األعمػػػاؿ فهػػػل تلتػػػـز رل بػػػ هنا يعطوننػػػا إذنػػػاا؟ فػػػرفض اإلجابػػػة علػػػ  

 الس اؿ.
س أالػػػػاؼ الشػػػػاب: ومػػػػع ذلػػػػه فػػػػإذا كنػػػػز تتحػػػػدث عػػػػن اإلذف الػػػػذي 
يرتتػػ  عليػػو اظتنػػع فهػػو مػػن ؼتلالػػات االسػػتعمار، وؿتػػن ال نلتػػـز بػػو. فقػػاؿ: كيػػ، 
مػػػن ؼتلالػػػات االسػػػتعمار؟ قلػػػز: إف اإلؾتليػػػز حينمػػػا كػػػانوا لتكمػػػوف ىػػػذا البلػػػد 
قػػػاموا بسػػػن قػػػانوف نتنػػػع اظتسػػػلمني مػػػن اضتػػػديث م اظتسػػػاجد إال بػػػإذف مػػػن وزارة 
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أف يتحػػػدث فيػػػو، فػػػإف  الشػػػلوف الدينيػػػة واألوقػػػاؼ، ليعرفػػػوا اظتوالػػػوع الػػػذي يػػػراد
وجػػدوه يتماشػػ  مػػع فصػػل الػػدين عػػن السياسػػة شتحػػوا بػػو، وإال فػػإهنا يرفنػػوف، 
وىػػػذا القػػػانوف إذل ا ف موجػػػود، خاصػػػةا وأف أملكػػػا قػػػد طرحػػػز موالػػػوع تغيػػػل 
اطتطاب الديل، بل إف نوابػاا مػن الكػونغرس طػالبوا بسػن قػانوف نتنػع اضتكػاـ مػن 

الرزتن الػرحيا(. فقػاؿ: خػبلص تريػد أف تقلبهػا بدء أعماعتا الرشتية بػ )بسا اه 
لنػػا سياسػػة، نرجػػع ظتوالػػوعنا وؿتػػن دل نطلػػ  مػػنكا أف تػػذىبوا لػػوزارة األوقػػاؼ، 

 فقط ىذا اظتسزد لو خصوصية.
س قػػاؿ احملقػػآ: أنػػتا جلػػتا مبيتػػني النيػػة إللقػػاء خطػػابكا م ىػػذا اظتسػػزد 

 الذي لو خصوصية من أجل استالزاز السلطة.
حػػدث ؿتػػن قمنػػا مػػن أجلػػو، فقػػاؿ: أعػػرؼ، ىػػو زواؿ جػػواب: ال، ىنػػاؾ 

اطتبلفة، فقاؿ الشاب: نعا، وؿتن حينما جلنا إذل ىذا اظتسػزد بالتحديػد لػيس 
جل استالزاز السػلطة، وإفتػا ظنػاا منػا فػيها اطتػل باعتبػارىا أىػل قػوة، لعلهػا أمن 

 يستعملوف قو ا م نصرة دين اه، فيساعدوف م إيصاؿ اإلسبلـ إذل اضتكا.
لقد استمر التحقيآ فوؽ ساعة مػع كػل مػنها، وكػاف موقػ، الثبلثػة قويػاا 
صػػارخاا بقػػوؿ اضتػػآ الواالػػق الناصػػع دوف أف متشػػوا م اه لومػػة الئػػا. س انتهػػ  

 التحقيآ وغادروا بسبلـ.
وأثنػػاء اضتػػديث كانػػز ىنػػاؾ طرفػػة! فقػػد قػػدـ احملقػػآ عتػػا نصػػيحةا! أف ال 

م جانػػ  واحػػد حػػىت تكػػوف مشػػوقة  تطبػػع النشػػرات م جػػانبني مػػن الورقػػة بػػل
 للقراءة، وإذا ما عندكا ورؽ ؿتن نعطيه!!
 تالاعل الوسط اإلعبلم  مع النداء

حنػػر عػػدد مػػن الصػػحاليني إذل  ٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٕٓم اليػػـو األوؿ اصتمعػػة 
مسػزد الشػهيد، وقػػد التقينػا ببعنػػها، وقػد لالػػز نًػرىا تقصػػدنا عتػذا اظتسػػزد 
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اإلماـ قاـ واصطدـ مع اظتكلػ، بإلقػاء الذي يعترب مسزد السلطة، س كي، أف 
النػػداء واسػػتدع  لػػو رجػػاؿ األمػػن. إال أف كتّػػاب الصػػح، وصػػالوا اضتػػادث كػػل 

 وفآ اجتاىاتو:
أوؿ رد فعػػػػل كػػػػاف مػػػػن كاتػػػػ  م صػػػػحيالة ألػػػػواف حيػػػػث كتػػػػ  تقريػػػػراا م 
عمػوده بالصػحيالة، مسػػتنكراا مػا قمنػػا بػو مػػن قػراءة للنػػداء رغػا أنػػ، اإلمػاـ كمػػا 

 لرد عليو من مكت  الناطآ الرشت  فاعتذر.يزعا، وقد م ا
س إف صحالياا من جريدة الشارع السياس  نقل اضتدث مسػتنكراا، ولكنػو 
استعمل األلالاظ نالسها الم استعملتها صحيالة ألواف، ما دّؿ علػ  أف جهػة مػا 
دتلػػػػ  علػػػػ  الصػػػػح، مػػػػا تريػػػػده، فسػػػػارع النػػػػاطآ بػػػػالرد علػػػػ  الصػػػػحيالة، إال أف 

 الصحيالة صمتز. 
كتػػ  مشػػيداا برؤيتنػػا   ٜٓ/ٙٓم جريػػدة الوفػػاؽ م يػػـو الثبلثػػاء صػػحال  

إلقامػػػػة اطتبلفػػػػة بػػػػالطريآ السػػػػلم ، مسػػػػتنكراا تنػػػػييآ اضتكػػػػاـ علينػػػػا ؽتػػػػا يػػػػدعو 
لبلسػػتغراب، واعتػػرب أف ػتاولػػة اظتنػػع، كمػػا حػػدث م مسػػزد الشػػهيد، ىػػو خطػػ  

 أمكن تداركو وقاؿ )دعوىا يتكلموف إذل الناس(.
مرفقاا معو تصريق صحال  من الناطآ مسػاء اصتمعػة لقد م توزيع النداء، 

عقػ  االنتهػاء مػػن قػراءة النػػداء علػ  األجهػزة اإلعبلميػػة، وم الوصػوؿ إذل رتيػػع 
، واستمر التوزيع عل  بقية أجهزة اإلعبلـ يػوم  السػبز  الصح، م ذله اليـو

مػػن فنػػائيات ووكػاالت أنبػػاء ومراكػػز دراسػات.. وكانػػز أبػػرز  ٜٓ/ٗٓواألحػد 
 ألفعاؿ عل  النحو التارل:ردود ا

  م صػػحيالة أخبػػار اليػػـو أشػػاد صػػحال  بالنػػداء، وقػػاؿ إف ىػػذا الوقػػز
مناسػػ  جػػداا أف يقػػاؿ مثػػل ىػػذا النػػداء، بػػل وكتػػ  علػػ  أي مسػػلا أف يعػػرؼ 
مػػػػد  قوتػػػػو، ومػػػػد  الػػػػع، قػػػػو  الكالػػػػر، وإف كنػػػػا ـتتلػػػػ، معكػػػػا م بعػػػػض 
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أحػد، وكوننػا ال نكتػ   اظتسائل مثل كيػ، تقػـو اطتبلفػة، إال أف النػداء ال ينكػره
عػػػنكا ىػػػذا ال يعػػػل ؼتػػػالالتكا، ومػػػن الواجػػػ  الصػػػدع بػػػو ا ف. وقػػػد أدذل ىػػػذا 
الصػػػحال  بػػػبعض ا راء إلذاعػػػة اظتكتػػػ  اإلعبلمػػػ . وهخػػػر يقػػػوؿ إنكػػػا أصتمػػػتا 
رتيػػػع األلسػػػػن مػػػػن نقػػػدكا أو الطعػػػػن فػػػػيكا إلخبلصػػػكا الواالػػػػق، ولطػػػػرحكا 

 رة وتذكرة لؤلمة.القوي لقنايا األمة، وىذا النداء ىو فعبلا تبص

   مػػػدير حتريػػػر صػػػحيالة األالػػػػواء أثػػػ  علػػػ  النػػػػداء، وقػػػاؿ علػػػ  اصتميػػػػع
مسػاندة ىػذه الالكػرة، وقػػاؿ لتتػاج إذل مزيػد مػن الوقػػز لقػراءة النػداء بعمػػآ، إال 
أنكا عوددتونا أف تكشالوا لنا اظتستور مػن اظتػ امرات. وكػاف قػد عػرض عليػو لقػاء 

 الالور بعد أف يقرأ النداء.  مع إذاعة اظتكت  اإلعبلم  فوافآ عل 

 :ىػػذا الكػبلـ ىػو عػني اضتػػآ،  م جريػدة الصػحافة كاتػ  عمػود يقػػوؿ
وؿتػػػن معػػػو، ونسػػػ ؿ اه أف ينصػػػركا ويػػػوفقكا. وصػػػحال  هخػػػر يقػػػوؿ: إذف قػػػد 

 نويتا استبلـ اضتكا، دل ؾتد من يق، معانداا ظتا طرح م النداء.

  :إف عمليػػػة التغيػػػل مػػػدير حتريػػػر سػػػابآ بصػػػحيالة القػػػوات اظتسػػػلحة قػػػاؿ
الم تدعوف عتػا، مسػ لة صػعبة، وحتتػاج إذل معرفػة حزػا القػوة الشػعبية الػم تريػد 
ىػػػذا األمػػػر، وحتتػػػاج إذل الػػػمانات كافيػػػة، وال أحسػػػ  أهنػػػا متػػػوفرة حػػػىت ا ف، 

 لكن النداء قوي جداا.

  صحيالة ألواف رغػا أف كاتبػاا مػنها قػد ىػاجا عمليػة الصػدع بالنػداء م
رنػػا سػػابقاا، إال أف كثػػلاا مػػن الصػػحاليني أشػػادوا بػػو أنتػػا إشػػادة، اظتسػػزد، كمػػا ذك

ف حدىا قاؿ: أرتل ما م األمر أنكا قلتموه م مسزدىا. وىذا ذكػاء ودىػاء 
مػػػػنكا. وبعنػػػػها ردد مػػػػا يقػػػػاؿ كػػػػل مػػػػرة مػػػػن أننػػػػا الوحيػػػػدوف الػػػػذين نػػػػزودىا 
 باظتعلومػػػات واألخبػػػػار، ولػػػػيس كمثػػػل بقيػػػػة اصتماعػػػػات الػػػم ال دتلػػػػه مػػػػا تعطيػػػػو
للنػػػاس. وهخػػػر قػػػاؿ: نسػػػ ؿ اه أف يثبػػػتكا علػػػ  ىػػػذه الرؤيػػػة الصػػػادقة والطػػػرح 
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منشػػوراتنا وىػػو   أحػدالواالػق لقنػػايا األمػة. وقػػد تنػاوؿ ىػػذا الكاتػ  م عمػػوده 
كتيػػػ  )السػػػػوداف اصتديػػػد(. وغػػػػله قػػػػاؿ: ىػػػذا الكػػػػبلـ رتيػػػل جػػػػداا، ونتكػػػػن أف 

أحػدىا قػاؿ بعػد حتززوا صالحة )مدفوعة( لتعا الالائػدة، وفاوالػل م السػعر، و 
 قراءة النداء: إف نب  التاريا ال كتدي كثلاا، إفتا البياف بالعمل.

  ٕٓم جريػػدة اضتيػػاة حػػدث نقػػاش م مػػا حػػدث باظتسػػزد يػػـو/ٜٓ ،
وقػػد أّمػػن اصتميػػع علػػ  خطػػ  تصػػرؼ اإلمػػاـ جتاىنػػا، إال أف أحػػدىا قػػاؿ: نتكػػن 

مػن الصػدع بػو م إعطاء الصح، ما تريدوف إيصالو، وىو أوقػع وأوسػع انتشػاراا 
اظتسزد حىت ال لتس  عليكا سلباا، وأنتا مشهوروف بالعمل السػلم ، وقالػز 
إحػػػػػد  الصػػػػػحاليات بعػػػػػد أف اطلعػػػػػز علػػػػػ  النػػػػػداء: إف ىػػػػػذا النػػػػػداء يسػػػػػتحآ 

 مناقشتو بصورة أوسع ووعدت بتناولو م عمودىا.

  م صػػحيالة الشػػارع السياسػػ  انقسػػموا إذل فػػريقني، جّلهػػا ي يػػدوف مػػا
ف حػدىا مػثبلا يقػوؿ: مثػل ىػذا النػداء إف كػاف ىنػاؾ إعػبلـ حقيقػ  م قمنا بو، 

البلػػد، األصػػل أف يكػػوف اطتػػرب األوؿ م كػػل الصػػح،، وقػػاؿ: لكػػنكا تعلػػػموف 
ويقصػػػد  -مػػػا كتػػػػري م ىػػػذه الصػػػػػح،، مػػػػن تنػػػػييآ وتعػػػػػدد رؤسػػػػاء التحريػػػػر 

 .- مراق  األمن

 الػػػػػػل اثنػػػػػػاف م م صػػػػػػحيالة الوفػػػػػػاؽ أشػػػػػػاد اصتميػػػػػػع بالنػػػػػػداء، وقػػػػػػد أوق
الصػػحيالة يعػػرباف عػػن ذىػػوعتا بالعمػػل الكبػػل م كػػل ا ػػاؿ وم يػػـو واحػػد، ىػػذا 
ي كد قوتكا وحسن تنسػيقكا، وهخػر ىػو الػذي تنػاوؿ النػداء م عمػوده )البعػد 
الثالث(، قد بدا علػ  وجهػو االرتيػاح عنػدما قػرأ ىػذا النػداء، وقػد تنػاوؿ رأيػو م 

 اذا العمل.عموده. وقد عرب كلها عن ارتياحها 

  اسػػػتلا اإلخػػػػوة م صػػػحيالة األيػػػػاـ النػػػداء بػػػػبعض االبتسػػػامات وبػػػػدوف
 تعليقات تذكر، وأحدىا قاؿ: )حلتونا عديل وكبلمكا ما فيو نقاش(.
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  م صحيالة الػرأي العػاـ يصػع  لقػاء الصػحاليني إال م االسػتقباؿ، إال
تحريػػػر أف موظػػػ، االسػػػتقباؿ أبػػػد  إعزابػػػو بالنػػػداء وقػػػاؿ: سػػػيحّدث رئػػػيس ال

لػػيلةص ىػػػذا األمػػر م الصػػػحيالة، وطلبػػز مقابلػػػة أحػػد الصػػػحاليني الػػذي قػػػاؿ 
 ىذا كبلـ م )الصميا(، ودعا اه لنا التوفيآ والسداد.

  وكالػػة السػػوداف لؤلنبػػػاء اسػػتلا موظػػ، االسػػػتقباؿ النػػداء وطلػػ  كتيبػػػاا
خاصػػاا بػػو، وقػػاؿ: إف ىػػذا اضتػػزب سػػيكوف لػػو شػػ ف، وىػػو الوحيػػد الػػذي ياليػػدنا 

دنا باظتعلومات اظتاليػدة، وطلبنػا منػو مقابلػة اظتػدير ضتساسػية األمػر فوافػآ، إال ويزو 
أف السػكرتلة اعتػذرت الرتبػػاط اظتػدير وقتػػذاؾ، فشػرحنا عتػا الغػػرض مػن اظتقابلػػة، 
وأنػػو نػػداء و ّجػػو لؤلمػػة أمػػس اصتمعػػة، فةرجػػز إلينػػا واسػػتلمز النسػػةة اطتاصػػة 

ود وانصرفز. وقد علمز من بعػض باظتدير العاـ ومدير األخبار وأشادت با ه
 اإلخوة أف موظال  )سونا( يبحثوف عن النداء ف علمتو، أنو وصلها م حينو.

  فنػػػػائية العربيػػػػة وجػػػػدنا مراسػػػػلها مػػػػع مراسػػػػل قنػػػػاة اإلخباريػػػػة األسػػػػتاذ
)طػػػارؽ كبلػػػو( وشػػػرحنا عتمػػػا مػػػا حػػػدث م كػػػل ا ػػػاؿ، ف بػػػديا إعزاامػػػا وقػػػاؿ 

، أمػػػا mbcئاسػػػة، وكػػػذله مراسػػػل العربيػػػة والػػػػ)كبلػػػو( أنػػػو سػػػيبعث بػػػاطترب إذل الر 
قناة اصتزيرة فقد قاؿ مراسلها )اظترال ( أف لديو أرشيالاا خاصاا سا ننشػره، والمنػا 

 عل  عدـ إخطاره باضتدث مبكراا حىت يقـو بالتغطية كما قاؿ.

  مػػػػدشل( م مركػػػػز الدراسػػػػات االسػػػػرتاتيزية أشػػػػاد بالنػػػػداء، وأحل علينػػػػا(
اوؿ كوبػػػاا مػػػن الشػػػاي إذل حػػػني قػػػراءة النػػػداء، ف شػػػاد بػػػو بػػػاظتكوث معػػػو حػػػىت نتنػػػ

وقػاؿ: ليػػز أىػػل القػوة يسػػتزيبوف ا ف إذل ىػػذا النػػداء، وؿتػن مػػن خلالهػػا حػػىت 
نعيػػػػد غتػػػػدنا النػػػػائع. وموظػػػػ، االسػػػػتقباؿ م مركػػػػز دراسػػػػات اظتسػػػػتقبل أحل م 
طلػػػ  نسػػػةتني إالػػػافيتني لػػػزمبلء لػػػو غػػػائبني ا ف، وقػػػاؿ ليػػػز كػػػل اصتماعػػػات 

رة ما ؿتن فيو من ويبلت نتيزة غياب اطتبلفة، نسػ ؿ اه أف يعزػل تدرؾ خطو 



 ٕٔٛ 

بػػالالرج. دل نػػتمكن مػػن لقػػاء اظتػػدير وىػػو مػػن اظتتػػابعني ألعمالنػػا عػػن كثػػ . أمػػا 
 بقية اظتراكز فقد استلموا النداء.

  ،موظػػػ، االسػػػتقباؿ م تلالزيػػػوف السػػػوداف اسػػػتمع بصػػػورة جيػػػدة إلينػػػا
داء، فتلقػػ  نسػػةتو بلهالػػة ورحػػ  بنػػا وشػػرحنا لػػو مػػا حػػدث مػػن صػػدع اػػذا النػػ

عطػػػػاء إلغتػػػػدداا وقػػػػاؿ: نرحػػػػ  بكػػػػا م أي وقػػػػز، وسػػػػيقابل )نػػػػاس األخبػػػػار( 
النسةة اطتاصة اا، وكذله النسا اطتاصة ببقية األقسػاـ، وقػد طلبنػا لقػاء مػع 
اظتػػدير اصتديػػد ودل نتوفػػآ بعػػد. أمػػا اسػػتقباؿ قنػػاة النيػػل األزرؽ فقػػد اسػػتلا النػػداء 

د شػػػػػرح اظتوالػػػػػوع. وكػػػػػذله موظػػػػػ، االسػػػػػتقباؿ م اإلذاعػػػػػة واىػػػػػتا بػػػػػاألمر بعػػػػػ
 السودانية.

إف أصػػػداء النػػػداء م الوسػػػط اإلعبلمػػػ  كانػػػز قويػػػة، إال أف اإلعبلميػػػني  
كالعػػػػادة يتحالًػػػػوف مػػػػػن اإلشػػػػارة إذل أعمالنػػػػػا وتلػػػػه عػػػػػاد ا، نسػػػػ ؿ اه عتػػػػػا 

 اعتداية.
 ردود أفعاؿ الوسط السياس 

 وجػدنا أحػػد ٜٓ/ٖٓاريػػة يػـو السػبز م طريقنػا إذل قنػاة العربيػة واإلخب
أفػػراد غتلػػس قيػػادة ثػػورة اإلنقػػاذ، فعرّفنػػاه ب نالسػػنا، فقػػاؿ مقاطعػػاا أمػػاس شػػديد: 
"يػػا سػػبلـ،كبلمكا قػػوي جػػداا وأنػػا مبسػػوط مػػنكا، بيانػػاتكا قويػػة، وأنػػا أقرؤىػػا 
دائماا، أنا من اظت دتر الشعا وعنو غتلس قيادة الثورة سابقاا" وبعػد حػديثنا معػو 

 نصورين بإذف اه س انصرؼ مودعاا.قاؿ: م
  قيادي أزب العدالة )أمني بناشل( قاؿ: أنػا أعػرفكا منػذ كػاف مكتػبكا

م مدينػػػة أػػػري، وأنػػػتا نػػػاس أصػػػحاب قنػػػية، ومػػػا م )زوؿ( بيةتلػػػ، معكػػػا 
فيهػا، وىػػ  اطتبلفػػة، ومػػوقالكا واالػػق م النقػػاش. والنػػاس كلهػػا بيطلعػػوا وينػػػزلوا 

 إال أنتو ثابتني.
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 يػػػػػدر إبػػػػػراىيا مػػػػػدير مركػػػػػز الدراسػػػػػات السػػػػػودانية يػػػػػر  أف قيػػػػػاـ د. ح
 اطتبلفة م ىذه الًروؼ صعبة، ونتكن أف يصل إذل درجة االستحالة.

  األسػػتاذ/ ػتمػػد الػػياء القيػػادي الثػػاشل م حػػزب البعػػث يقػػوؿ أف فكػػرة
 من حيث اظتبدأ ال متتل، حوعتا اثناف. حزب التحرير

  اضتػػػزب الناصػػػري، أخػػػذ الكتيػػػ  األسػػػتاذ/ سػػػاطع ػتمػػػد اضتػػػاج رئػػػيس
 وأشاد بالنشاط، واعتذر عن التقصل، وطال  بتكرار الزيارة.

  األستاذ/ ياسر عوض احملام  قاؿ: إف ىذا الكتاب يهػاجا أملكػا وأنػا
معكا، واختبلم معكػا ىػو الػع، الربنػامج، ووافػآ علػ  الػرب موعػد ظتناقشػة 

 األمر.

  قرأتو وىو جيداللواء عوض إبراىيا )مستقل(: اظتوالوع 

  أزتػػد ػتمػػد األمػػني، قيػػادي احتػػادي: النػػداء موجػػود م كػػل مكػػاف وقػػد
 وجدتو م اإلذاعة، وىذا ىو الكبلـ اظتطلوب.

  عثمػػػاف ػتمػػػد علػػػ ، رتاعػػػة االعتصػػػاـ "اإلخػػػواف": اظتوالػػػوع اطلعػػػز
 عليو وىو كبلـ كويس )عرب التلالوف(

 سليمو لوإيهاب سعيد، أنصار السنة: دل يقرأ الكتي  بعد ت 

  أبو زيد ػتمد زتزة، أنصار السنة: استلا غتموعة من الكتيبػات، ودعػا
 بالتوفيآ لنا ولكل من يعمل لئلسبلـ.

  نقي  احملامني األستاذ/ فتح  خليل: أنا عل  استعداد تػاـ ألي عمػل
 ، وإف دار احتاد احملامني حتز تصرفكا.حزب التحريريطلبو مل 

 ردود األفعاؿ عند الناس
 كل عاـ كانز ردود الالعل م غالبها إكتابيةا، وىذه بعنها:بش
 / مسجد الشهيدٔ
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  أحد اظتصلني قاؿ  خر: ليس من حػآ ىػذا الشػةص أف يتحػدث إال
بعد أخذ اإلذف، فقاؿ لو ا خر: إف ىذا الشةص لديو كبلـ الػروري كتػ  أف 

رجػػػاؿ  يقولػػػو م ىػػػذا اظتسػػػزد؛ ألف ىػػػذا اصتػػػامع مػػػن اصتوامػػػع الػػػم يتمركػػػز فيهػػػا
اضتكومة، وإذا قػاؿ ىػذا الكػبلـ م أي جػامع لػن يكػوف صػداه كمػا ىػو م ىػذا 

 اصتامع.
  أحػػد اظتصػػلني اسػػتنكر تصػػرؼ اإلمػػاـ وبػػدأ لتػػرض اظتصػػلني الػػده وأنػػو

سوؼ لن يصل  خلػ، ىػذا اإلمػاـ، وأنػو لطاظتػا اسػتةدـ قوتػو البدنيػة م الصػد 
.  عن سبيل اه فسوؼ لن كتد عافية بعد اليـو

 اظتصلني يقوؿ ألحد الشباب ومعيناا لػو: )تعػاؿ معػ  لتعطػ  أىػل  أحد
 القوة، ىذا الابط م الشرطة وىذا الابط م اصتي  وىذا وىذا...(.

 .)قاؿ أحدىا )أنا لسز معكا، ولكن عشاف رجولتكا أنا معكا 

  مسػػزد عبػػادة بػػن الصػػامز قػػاؿ أحػػد اظتصػػلني مسػػتغرباا )إنتػػو دايػػرين
 ا م دولة واحدة؟(.جتمعوا دوؿ العادل كله

  وهخػر قػاؿ إمػاـ مسػزد الشػهيد قػػد أثبػز أنػو لػيس بإمػاـ، كيػ، يقػػـو
ليمسه عل  رقبة اظتتحدث وىو يتحدث بلسانو فقط، ىذا عمػل غػل مقبػوؿ، 
واألصل أف يرتكػو مػا داـ فقػط يريػد أف يتحػدث، ولػو تركػو ظتػا حػدث ىػذا اعتػرج 

 م اظتسزد.
 ية حىت يقرأ كل الناس.الناس قالوا: ليو ما تزيدوا الكم 

  وهخػػػػػػػػر قػػػػػػػػاؿ كتػػػػػػػػ  أف تتعػػػػػػػػاملوا أكمػػػػػػػػة، ىػػػػػػػػذا التصػػػػػػػػرؼ ال يليػػػػػػػػآ
 بكا كونكا تتحدثوف رغا أن، إماـ اظتسزد.

  وأحػػدىا قػػػاؿ يػػػا أخػػػ  ىػػػذا الكتػػػاب يتحػػػدث عػػػن السياسػػػة وؿتػػػن م
 اظتسزد، السياسة ما تدخلها فيو، وأرجوؾ أبعد السياسة من اظتسزد.
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 بلف اطتبلفػة، وىػو مػػن أتبػاع اظتػ دتر الشػػعا، اإلعػبلف متػني. ويقصػد إعػػ
 وكاف قد حنر قراءة النداء.

 حدث م اظتسزد قػاؿ:  من االحتاديني ويتبع لرئاسة اصتمهورية علا ما
 لنربز اإلماـ. لو كنز ىناؾ

  أخػػػػػذ العسػػػػػكر م ثكنػػػػػات اصتػػػػػي  الكتيػػػػػ  ودل يعرتالػػػػػوا عليػػػػػو وقػػػػػاؿ
 أحدىا: )دتاـ(.

 ل هخػذ ىػذا الكتػاب؟ فػرد: )شػيل مػا فيػو الابط س ؿ هخر مداعباا: ى
 حاجة(.

  )أي النػاطآ السػابآ رزتػو  -قاؿ هخػر: ألسػتا مػن رتاعػة )أ  اضتسػن
ف جابػػو الشػػاب، فقػػاؿ: أعطػػل وأعػػػط كػػل أصػػحا . وهخػػر قػػاؿ: ألػػػيس  -اه 

ىػػػ الء ىػػػا كبلمهػػػا حػػػار وال متشػػػوف أي شػػػ ء؟ ف جابػػػو الشػػػاب بػػػنعا، ف خػػػذ 
 الكتي  وانصرؼ.

 فصػػػػبلا  اظتػػػػدارس إحػػػػد  فصػػػػوؿ م النػػػػداء مػػػػن مقتطالػػػػات زق رِئػػػػ وقػػػػد 
 فصبلا.

  أسػػػتاذة: أدتػػػ  اطتبلفػػػة دي تقػػػـو الليلػػػة عشػػػاف الواحػػػد يصػػػرخ م وش
الرجػػاؿ اللػػ  اسػػتكانوا للوالػػع اظتهػػني ده واضتكػػاـ اطتػػاينني، ولػػو أعلنػػز اطتبلفػػة 

 إف شاء اه بعدين تشوفوا أخوات نسيبة يعملن شنو.
 عػػػػػػػػاا أؿتنػػػػػػػػا ؽتنػػػػػػػػوعني مػػػػػػػػن السياسػػػػػػػػة والكػػػػػػػػبلـ رقيػػػػػػػػ  م اصتػػػػػػػػي : طب

حتػػػػػدث أبتػػػػػاعكا ده كػػػػػبلـ ىػػػػػو اضتػػػػػل الصػػػػػق وأنػػػػػا معكػػػػػا، ولكػػػػػن مػػػػػا بقػػػػػدر 
 باظتالاىيا دي قداـ الزمبلء م الشغل ألنو ده سزن جاىز.

  عنو م االحتاد الوطل للشباب السوداشل: أنػا م يػدكا واضتكومػة دي
عػاؾ لئلخػوة وأواصػل معػاكا م ظاظتة جػداا، وأنػا لػو بتقػدر جتػ  لينػا ؽتكػن أمشػ 
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 الشغل اظتالروض لتصل. ألنو ده
  أسػػػتاذ: إف مػػػا م الكتػػػاب يعطػػػ  اصتيػػػل الناشػػػط معلومػػػات قيمػػػة عػػػن

حػػاؿ األمػػة اإلسػػبلمية وقػػز اطتبلفػػة وحػػاعتا بعػػد زواؿ اطتبلفػػة، وعػػن اظتػػ امرات 
الػػػم لتيكهػػػا الػػػدوؿ الغربيػػػة الػػػد األمػػػة اإلسػػػبلمية. وبػػػالرغا مػػػن الػػػةامة ىػػػذا 

وأقتيتػػػػػو ؾتػػػػػد أف األمػػػػػة اإلسػػػػػبلمية قػػػػػد  حػػػػػزب التحريػػػػػرالػػػػػذي يقػػػػػـو بػػػػػو  العمػػػػػل
استسػػػلمز للواقػػػع. ولكػػػن ىػػػذا الالهػػػا لػػػو انتشػػػر م وسػػػط النػػػاس ال أعتقػػػد أف 

 أحداا قد يرفنو ألنو ىو عزنا وغتدنا. 
  مهندسػػػػػػة: ىػػػػػػذا ىػػػػػػو اطتيػػػػػػار الوحيػػػػػػد الػػػػػػذي أصػػػػػػبق موجػػػػػػوداا لؤلمػػػػػػة

دوف للمسػػاندة مػػىت مػػا طلػػ  اإلسػػبلمية، وعلػػ  أي حػػاؿ ؿتػػن م يػػدوف ومسػػتع
 منا ذله.
  ـ ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕموظػػ، م سػػودانل: ىػػذه النسػػةة الػػم طبعػػز بتػػاريا

تسػػػػتحآ اإلشػػػػادة، ومػػػػا نطقتػػػػو مػػػػن التػػػػاريا ومػػػػن سػػػػل، األمػػػػا السػػػػابقة جتػػػػاه 
اإلسػػبلـ واظتسػػلمني. أقػػوؿ وبكػػل صػػدؽ وأمانػػة ىػػذه دعػػوة حػػآ مػػن أساسػػها، 

 باه التوفيآ.ودليل واالق عل  مصداقية الدعوة ودعا ا، و 
 .اه أكرب، اه أكرب، اه أكرب أنا معاكا 
  خػػريج جػػامع : أنػػا مػػع اضتركػػة الشػػعبية، ولكػػن ىػػذا الكتػػاب موالػػوعو

 حقيقة. وأنا عاوز جلسة خاصة معكا.
  ،مػػدير التلالزيػػوف: نرتقػػ  دومػػاا منشػػوراتكا، والـز دتػػدونا بكػػل جديػػد

 وؿتن مع اضتآ ننصره.
  :أقػػػو  إعػػػبلـ م السػػػاحة ىػػػو إعبلمكػػػا، ورل أخ موظػػػ، بػػػالتلالزيوف

 أت  من مدينة ىيا ومعو منشوراتكا.
  رئػػيس اظتػػ دتر الػػوطل م حػػ : ىػػذا ىػػو اضتػػل. ألنػػو بػػنّي اظتشػػكلة وبػػنّي
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حلها، وال يرفض ذله إال من ليس لو علػا باإلسػبلـ أو نقػص م فهػا العقيػدة 
والػوع ألف أعػداء اإلسػبلـ اإلسبلمية، ونس ؿ اه التوفيآ، ولكن عزلػوا اػذا اظت

 عتذا األمر باظترصاد.
 ملحقات:

 بيانات الناطآ الرشت  حوؿ أعماؿ النداء وردود عل  الصح،.  -ٔ
 ما نشرتو بعض الصح، حوؿ موالوع النداء.  -ٕ
 بعض الصور حوؿ النداء.  -ٖ
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 : بيانات الناطق الرسميأولً 

 

 رحيمبسم اهلل الرحمن ال

 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت
قَػْوِلِهْم  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيػَن ِمن

َننَّ َلُهْم ِدينَػُهُم الَّذي ارَْتَضى َلُهمْ  ُهم مِّن بَػْعِد  َولَُيَمكِّ لَنػَّ َولَُيَودِّ
ا يَػْعُوُدونَِني ل ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً اَوَمن َكَفَر بَػْعَد َخْوِفِهْم َأْمنً 

 فَُأْولَِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوف ِلكَ ذَ 

 
 مكتب
 الرسمي الناطق

 لحػزب التحػرير
 في السػوداف

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٕٓ الموافق:      ىػٕٙٗٔرجب  ٕٛالتاري،: 
 تصريق صحال 

 نداء من حػزب التحػرير  - ٔ
 وبخاصة أىل القوة فيها إلى األمة اإلسالمية

؛ الثػػػػامن والعشػػػرين مػػػػن رجػػػ   ىػػػػػ يصػػػدع مسػػػػلولو ٕٙٗٔم ىػػػذا اليػػػـو
حزب التحرير اذا النداء بعػد صػبلة اصتمعػة م رتيػع بػبلد اظتسػلمني الػم يعمػل 
فيهػػا اضتػػزب، مػػن أقصػػ  الشػػرؽ حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا علػػ  أطػػراؼ احملػػيط 

علػػ  شػػواطط احملػػيط األطلسػػ ، اعتػػادي، إذل أقصػػ  الغػػرب حيػػث بػػبلد اظتغػػرب 
 مػػروراا باعتنػػد وبػػنغبلدي  وباكسػػتاف واألفغػػاف إذل هسػػيا الوسػػط  وهسػػيا الصػػغر 

س إذل العػػػػراؽ وبػػػػبلد الشػػػػاـ وجزيػػػػرة العػػػػرب، وإذل السػػػػوداف فمصػػػػر  - تركيػػػػا -
 فريقيا.أو اؿ 

، مػػن مسػػزد الشػػهيد بػػاظتقرف، بػػدأ الشػػيا عػػوض  ومػػن ىنػػا مػػن اطترطػػـو
واليػة السػوداف، بالصػدع اػذا  - لسياسػ  ضتػزب التحريػرخليل، عنو اظتكت  ا

النػػػػػداء، إال أف رجػػػػػاؿ السػػػػػلطة تػػػػػدخلوا واقتػػػػػادوه إذل اطتػػػػػارج، فقػػػػػاـ مػػػػػن بعػػػػػده 
واليػػة السػػوداف  -األسػػتاذ ناصػػر رالػػا، عنػػو اظتكتػػ  السياسػػ  ضتػػزب التحريػػر 
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 سواصلة الصدع بالنداء.
انػة اظتسػزد وقد استنكر اظتصلوف ىذا اظتسله؛ الذي يػنا عػن جهػل سك

م اإلسػػبلـ. وبػػدأ التكبػػل والتهليػػل مػػن اظتصػػلني، س عػػاد الشػػيا عػػوض ظتواصػػلة 
ما بدأه من حيث وق، األستاذ ناصر. ومن س م توزيع نسا مطبوعة مػن ىػذا 

 النداء للمصلني باظتسزد.
 أيها اإلخوة الكراـ، مرفآ لكا نسةة من ىذا النداء.

  

ٌ

ٌإبراىػيم عثمػاف

ٌ

تاري، ٌ……:     ال

(أبوخليل)  

 عثماف )أبو خليل(إبراىيم                           
 لحػزب التحػرير في السػػودافالناطق الرسمي 

 
 ـٕ٘ٓٓ/ٜ/ٗ الموافق:          ىػٕٙٗٔرجب  ٖٓالتاري،: 

 
 الموقػر السيد/ رئيس تحرير صحيفة الشارع السياسي  - ٕ

 السالـ عليكم ورحمة اهلل   
 الموضوع/ رد على ما جاء بعمود )مجالس المدينة(

ىػػػ اظتوافػػآ ٕٙٗٔرجػػ   ٖٓة بتػػاريا األحػػد أوردت صػػحيالتكا الصػػادر 
( بعمػػػػػػود غتػػػػػػالس اظتدينػػػػػػة، مػػػػػػا حػػػػػػدث سسػػػػػػزد ٜٖٚـ، العػػػػػػدد )ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٗ

الشػػػهيد بػػػاظتقرف عقػػػ  صػػػبلة اصتمعػػػة اظتاالػػػية، ومػػػا لالػػػز انتباىنػػػا ىػػػو التواطػػػ  
العزيػػ  بػػني مػػا جػػاء بصػػحيالتكا ومػػا جػػاء بػػاألمس بصػػحيالة ألػػواف مػػن نقػػل 
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لػػة وغػػل صػػادقة، و  مػػا يثػػل الدىشػػة حقػػاا ىػػو اسػػتةداـ نالػػس للحػػدث بطريقػػة ؼت 
األلالػػػاظ والتعػػػابل م اظتقػػػالني ؽتػػػا كتعلنػػػا نشػػػه أف الكػػػاتبني وصػػػلهما بيػػػاف مػػػن 
جهػة معينػة أرادت أف تشػوه صػورة حػزب التحريػر، وتػربر اظتسػله الغريػ  الػػذي 
صدر من إماـ مسزد الشهيد، وحىت تت كد أخ  الكرصل ؽتػا نقػوؿ سػ رفآ لكػا 

 ألمس حوؿ اظتوالوع بصحيالة ألواف لتت كدوا ؽتا نقوؿ.صورة ؽتا ك ت  با
أمػػػػا مػػػػا حػػػػدث وشػػػػاىده كػػػػل النػػػػاس الػػػػذين حنػػػػروا الصػػػػبلة باظتسػػػػزد 

 -هو أنو وبعد فراغ اإلمػاـ مػن صػبلة اصتمعػة، قػاـ األسػتاذ ناصػر رالػا فاظتذكور 
باالسػػتلذاف باضتػػديث  - عنػػو اظتكتػػ  السياسػػ  ضتػػزب التحريػػر واليػػة السػػوداف

)ذكػػر  سػػقوط اطتبلفػػة( وكػػاف االتالػػاؽ أف يقػػـو الشػػيا  رجػػ  ٕٛعػػن ذكػػر  
عػػوض خليػػل بالصػػدع بالنػػداء بنػػاءا علػػ  اإلذف الػػذي ط لػػ  مػػن اإلمػػاـ، الػػذي 
عػػػرب عػػػن موافقتػػػو باالبتسػػػاـ ودل لتػػػرؾ سػػػاكناا عنػػػدما بػػػدأ الشػػػيا عػػػوض خليػػػل 

كر اسػا حػزب التحريػر ىػاج اإلمػاـ وقػاـ بػاعتزـو علػ  اضتديث، ولكن عندما ذ  
ض ػتاوالا دتزيآ األوراؽ ومنعو مػن اضتػديث، وطلػ  مػن رجػاؿ األمػن الشيا عو 

أخذه، وىو ما م حيث قػاـ رجػاؿ األمػن باقتيػاد الشػيا عػوض إذل غرفػة داخػل 
اظتسػػػزد فمػػػا كػػػاف مػػػن األسػػػتاذ ناصػػػر إال أف أخػػػذ األوراؽ مػػػن الشػػػيا عػػػوض 
وواصػػل الصػػدع بالنػػداء وىػػو مػػا جعػػل رجػػاؿ األمػػن متلػػوف سػػبيل الشػػيا عػػوض 

فػرتاء وتلاليػآ ام ظتواصلة الصػدع بالنػداء. أمػا مػا جػاء بصػحيالتكا فهػو ػتػض لي 
ال يليػآ بصػػحيالة تتحػر  الصػػدؽ م قوعتػػا، واألمانػة م نقلهػػا، فقػد ص ػػّور األمػػر 
وك ف شباب حزب التحرير ىا اظتةطلوف، ودل تذكروا أنتا والكاتػ  م صػحيالة 

تشػػػويو للحقيقػػػة. كمػػػا ألػػواف مػػػا قػػػاـ بػػػو اإلمػػػاـ، وىػػػذا لعمػػري تنػػػليل مقصػػػود و 
ذكػػػػرت صػػػػحيالتكا والكاتػػػػ  بصػػػػحيالة ألػػػػواف، أف اظتصػػػػلني )اظتالػػػػرت  علػػػػيها( 
اسػػتاءوا مػػن تصػػرؼ اظتتحػػدث وىػػا مػػن اقتػػادوه إذل اطتػػارج، وىػػا يعلمػػوف علػػا 
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اليقػػػػني أف غالبيػػػػة اظتصػػػػلني اسػػػػتهزنوا تصػػػػرؼ اإلمػػػػاـ، وليسػػػػوا ىػػػػا مػػػػن اقتػػػػادوا 
 اظتتحدث بل رجاؿ األمن ىا الذين فعلوا ذله.

أف غتالس اظتدينة تستنكر مثػل ىػذه التصػرفات مػن  كرذ   وم ختاـ اظتقاؿ
ِقبػػل ىػػذه ا موعػػة، وتعنػػوف شػػباب حػػزب التحريػػر، وكػػاف األصػػل أف تسػػتنكروا 
مسله اإلماـ، اللها إال إذا كاف ىذا اظتسزد من دوف اظتساجد ال ينطبػآ عليػو 

طة الػم حتػاولوف وص، أنو بيز من بيػوت اه، وإفتػا ىػو الػيعة مػن الػياع السػل
أف تتقربػػوا إليهػػا بتشػػويو صػػورة حػػزب التحريػػر الػػذي ال متػػاؼ شػػبابو إال اه عػػز 
وجػػػل وسيصػػػػدعوف بػػػػاضتآ م أي مكػػػػاف وم أي زمػػػػاف مهمػػػػا حػػػػاوؿ اظترجالػػػػوف 

 واظتتةاذلوف إسكات صوتو أو تشويو صورتو.
                     

  

ٌ

ٌإبراىػيم عثمػاف

ٌ

تاري، ٌ……:     ال

(أبوخليل)  

 إبراىيم عثماف )أبو خليل(            
 لحػزب التحػريرالناطق الرسمي 

 في السػػوداف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٖٓ: الموافق            ىػٕٙٗٔ رجب ٜٕالتاري،: 
 
 
 

 الموقر السيد رئيس تحرير صحيفة ألواف  - ٖ
 السالـ عليكم ورحمة اهلل  
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 الموضوع: رد على ما ورد بصحيفتكم حوؿ أحداث مسجد الشهيد

أعد األخ الصحال  عبد اظتاجد عبد اضتميد تقريػراا بعنػواف: "بسػب  نػداء 
حوؿ ذكر  سقوط اطتبلفة أحداث م سػالة سسػزد الشػهيد بػاظتقرف ظهػر أمػس 

ىػػػػػػػ اظتوافػػػػػػآ ٕٙٗٔرجػػػػػػ   ٜٕاصتمعػػػػػػة" م نشػػػػػػره بصػػػػػػحيالتكا اليػػػػػػـو السػػػػػػبز 
 (.ٕٖٚٙدد )ـ العٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٖٓ

كػػػػا كنػػػػا نػػػػود أف يكػػػػوف الصػػػػحال  أمينػػػػاا م نقلػػػػو صػػػػادقاا م قولػػػػو، غػػػػل 
منحػػػػػاز إذل جهػػػػػػة مهمػػػػػػا كػػػػػاف اجتاىػػػػػػو السياسػػػػػػ ، فهػػػػػو صػػػػػػحال  واألصػػػػػػل م 
 الصحال  أف يكوف صادقاا فيما ينقلو، ال أف ينقل ما كتي  بعواطالو وأفكاره.

فيػو تزيػد  إف القوؿ ب ف ما قاـ بو اضتػزب كػاد أف يسػب  أزمػة وفتنػة، قػوؿ
وشطط، فإف الالتنة ى  منع الناس من الصدع بػاضتآ، وليسػز الالتنػة قػوؿ اضتػآ 

 والصدع بو.
إف مػػػػػا حػػػػػدث م مسػػػػػزد الشػػػػػهيد مسػػػػػ وؿ عنػػػػػو بالدرجػػػػػة األوذل إمػػػػػاـ 
وخطيػػػػػػ  اظتسػػػػػػزد، والػػػػػػذي قػػػػػػاـ دوف مراعػػػػػػاة ضترمػػػػػػة اظتسػػػػػػزد بػػػػػػاعتزـو علػػػػػػ  

ال (، وقػاؿ الصػحال : اظتتحدث وػتاولة دتزيآ األوراؽ )وىذا ما دل يػذكره الصػح
إف اظتتحػػػدث طلػػػ  مػػػن اظتصػػػلني االنتًػػػار ليسػػػتمعوا إذل نػػػداء حػػػزب التحريػػػر! 
وىو ما دل لتدث حيث بػدأ اظتتحػدث مباشػرةا بالصػدع بالنػداء م حػني اسػت ذف 
األسػػػػتاذ/ ناصػػػػر اإلمػػػػاـ. كمػػػػا ادعػػػػ  الصػػػػحال  أف إدارة اظتسػػػػزد وافقػػػػز بعػػػػد 

رصػػة ضتػػزب التحريػػر ليواصػػل حادثػػة اعتزػػـو علػػ  الشػػيا عػػوض علػػ  إتاحػػة الال
نػػداءه، وىػػذا أينػػاا غػػل صػػحيق، بػػل إف بعػػض رجػػاؿ األمػػن كػػانوا مصػػرين حػػىت 
هخػػر ضتًػػة علػػ  منػػع اظتتحػػدث، إال أف رتػػوع اظتصػػلني ىػػ  الػػم منعػػتها. نقػػوؿ 
لؤلخ الصػحال  إف اظتسػاجد بيػوت اه، وىػ  ليسػز ملكػاا ألحػد ليعطػ  اإلذف 

داء ىػػػػػو نػػػػػداء للمسػػػػلمني وتػػػػػذكل عتػػػػػا فيهػػػػا باضتػػػػػديث أو ال يعطػػػػػ ، س إف النػػػػ
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بػػواقعها اظتريػػر، وحػػث عتممهػػا للعمػػل علػػ  اسػػتلناؼ اضتيػػاة اإلسػػبلمية، بإقامػػة 
 دولة اطتبلفة الم سقطز ب يدي الكالار سساعدة خونة العرب والرتؾ.

أما اضتديث عن السماح صتمعية )أنصار اطتلية( لتطل  التربع مػن أجػل 
رر فلسطني ىػو جتيػي  اصتيػوش وتوحيػد األمػة أىل فلسطني، فنقوؿ إف الذي لت

ولػػيس بالتربعػػات اظتاليػػة بعػػد  ،حتػػز قائػػد يقودىػػا بكتػػاب اه وسػػنة رسػػولو 
أف بػاع حكػػاـ اظتسػلمني القنػػية وأذعنػوا ألملكػػا، وتركػوا أىػػل فلسػطني لوحػػدىا 
م ميػػػداف الػػػوغ . ولػػػيعلا األخ الصػػػحال  أف اإلمػػػاـ دل يقػػػل بػػػ ف أىػػػل اصتػمػػػػعية 

لتحػػدث، إفتػػا طلػػػ  مػػنها أف يػػ توا إذل أمػػاـ اظتسػزػػػػد حػػىت يتػػػربع عتػػػػا يريػػدوف ا
النػػاس، بػػل إف اإلمػػاـ دل لتػػرؾ سػػاكناا عندمػػػا بػػدأ الشػػػيا عػػػوض خليػػل حديثػػو، 
وإفتػا حتػرؾ عندمػا شتػع اسػا حػزب التحريػر، فهػاج ومػاج. وقػد اسػتنكر اظتصػلوف 

ال ، وأف الػػذين ىػػذا اظتسػػله مػػن اإلمػػاـ، ولػػيس مػػن اظتتحػػدث كمػػا ذكػػر الصػػح
  كما اّدع  الصحال .نيجاءوا واقتادوا اظتتحدث ىا رجاؿ األمن وليس اظتصل

وقاؿ الصحال : )ومن اظت س، أف اظتصلني تقاطروا عل  صػحن اظتسػزد 
للوقػػػػوؼ علػػػػ  أسػػػػباب التنػػػػازع، والػػػػذين اسػػػػتمعوا إذل النػػػػداء كػػػػانوا بػػػػني دىشػػػػة 

ذكػػػر  سػػػقوط اطتبلفػػػة اضتػػدث واضتػػػزف علػػػ  مػػػا هؿ إليػػػو واقػػػع اظتسػػػلمني، فحػػػىت 
تكػػوف سػػبباا م تالػػرقها ال رتعهػػا(. نقػػوؿ للصػػحال  كيػػ، كانػػز ىػػذه اضتادثػػة 
سبباا م تالرؽ اظتسلمني؟! رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اه عليػو وصػدعوا بػاضتآ، أـ 
 إماـ وزبانيػة نًػاـٍ أرادوا عتػذا اضتػآ أف يسػكز، مػن يريػد تالريػآ اظتسػلمني؟! فمػا

 لكا كي، حتكموف؟!
اضتديث يقوؿ الصحال : "ونقلػز ألػواف انتقادىػا ظتسػله ىػذه وم ختاـ 

ا موعة مػن حػزب التحريػر. وعػربت الصػحيالة م حػديثها إذل عػدد مػن شػباب 
اضتػػػزب عػػػن اسػػػتنكارىا القتحػػػاـ اظتسػػػاجد اػػػذه الطريقػػػة...إخل" إف ىػػػذا لعمػػػري 
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تنػػػليل مقصػػػود ومتعمػػػد مػػػن الصػػػحيالة، فكيػػػ، اقػػػتحا شػػػباب حػػػزب التحريػػػر 
حة جػػاءوا بالػدبابات والعربػػات اظتدرعػػة؟ ىػل جػػاءوا لتملػػوف أسػػلاظتسػزد؟! ىػػل 

؟ كيػػػ، بػػػاه علػػػيكا م ىػػػذا االقتحػػػاـ ومتالزػػػرات؟ ىػػػل جػػػاءوا لتملػػػوف عصػػػياا 
الػػػػذي تّدعونػػػػو، أـ أنػػػػو ػتػػػػّرـ  علػػػػ  شػػػػباب حػػػػزب التحريػػػػر الصػػػػبلة م مسػػػػزد 

 الشهيد؟ أفتونا بارؾ اه فيكا.
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 : تركياسػادس عشػر

إسػػػػتانبوؿ ىػػػػ  مركػػػػز اضتيويػػػػة والالاعليػػػػة م تركيػػػػا، وىػػػػ  حاالػػػػرة الدولػػػػة 
شػػرقاا، وأنقػػرة ىػػ  العاصػػمة ° ٜٕ اإلسػػبلمية األخػػلة، وتقػػع علػػ  خػػط طػػوؿ 

 شرقاا.° ٖٖ اضتالية وتقع عل  خط طوؿ 
لقػػػد م اختيػػػار جػػػامع ػتمػػػد الالػػػاتق، ذلػػػه اضتػػػاكا اظتسػػػلا التقػػػ  القػػػوي 

العزيز بدينو، الذي فتق مدينة ىرقل وشتاىا مدينة اإلسبلـ )إسبلـ بػوؿ( س  بربو
ظتػػػػن يالتحهػػػػا كمػػػػا جػػػػاء م  أصػػػػبحز إسػػػػتانبوؿ، وفػػػػاز سػػػػديق رسػػػػوؿ اه 

 أي الالاتق عتا.« نعم األمير أميرىا ونعم الجي  جيشها»اضتديث الشري، 
 بعػػد ولػػذله اختػػل جػػامع ػتمػػد الالػػاتق لػػيعلن فيػػو النػػداء ضتشػػود اظتصػػلني

 ىػ.ٕٙٗٔرج   ٕٛصبلة اصتمعة 
فبعػػػد الصػػػبلة أعػػػدت اظتنصػػػة م سػػػاحة اظتسػػػزد وجّهػػػزت وىكػػػذا كػػػاف. 

مكػػػربات الصػػػوت، واعتلػػػ  اظتنصػػػة النػػػاطآ  الرشتػػػ  يلمػػػاز، وكػػػاف حولػػػو عشػػػروف 
شاباا جلداا ضتمايتو من أي أذ ا قد يتعرض لو، س أعدت الرايات و)اليافطػات( 

لئلسػػبلـ ولؤلمػػة وللةػػػبلفة.  وقػػد طبػػع ووزع  الكبػػلة وقػػد كتػػ  عليهػػا شػػعارات
( نسةة، وفقط م منطقة اظتسزد، قاـ بالتوزيع ستسػوف ٓٓٓٛٗٔمن النداء )

وقػد قػػاـ مكتػ  النػػاطآ الرشتػ  يػػـو  كػل مػػنها وزع ملػة نسػػةة مػن النػػداء.شػاباا  
باالتصاؿ بكافة وسائل اإلعبلـ، سا فػيها مكتبػا اصتزيػرة والعربيػة،  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٔ

اصتميع الدعوة بشكل الفز للنًر وحنػرت كافػة احملطػات واإلذاعػات وقد لىب 
 الرتكية باإلالافة إذل عدد كبل من احملطات األجنبية، ووزع عليها النداء.

لقػػػد كػػػاف اضتنػػػور رتعػػػاا غالػػػلاا مػػػن اظتصػػػلني، وخباصػػػة وأف ىػػػذا اظتسػػػزد 
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وؽ وكػاف اصتمػع فػ ومن بعيد ألف م سسو ػتمد الالػاتق.ي مو اظتصلوف من قري  
 (.ٓٓٓٗ( وقد جاوزىا م بعض التقديرات إذل )ٖٓٓ٘)

( ٘ٗ.ٖٔلقد قرأ الناطآ الرشت  النداء كامبلا ؿتو سػاعة ابتػداءا مػن ؿتػو )
بتوقيػػػػػػز  ٘ٗ.ٔٔ( بتوقيػػػػػػز اظتدينػػػػػػة اظتنػػػػػػورة، )٘ٗ.ٗٔبالتوقيػػػػػػز احمللػػػػػػ  أي )

وف ويهللػػػػوف وتػػػػدمع أعػػػػني  غػػػػرينت ( والنػػػػاس يسػػػػتمعوف باىتمػػػػاـ بػػػػالغ، ويكػػػػػربِّ
كمػػا أف شػػرطة منطقػػة اظتسػػزد كػػانوا حػػوؿ اظتكػػاف م ىػػدوء ِلمػػا رأوه   بعنػػها،

 من تنًيا جيد للحشود اظتستمعة، وِلما رأوه من شعارات إسبلمية م ثرة.
وأكمػػػػػل النػػػػػاطآ النػػػػػداء، وخػػػػػرج مػػػػػن البػػػػػاب الػػػػػرئيس لتػػػػػيط بػػػػػو إخوانػػػػػو 
واظتصػػلوف م منًػػر مهيػػ ، أدخػػل البهزػػة م قلػػوب أىػػل اطتػػل، وأدخػػل الغػػيي 

 ب أىل الشر.م قلو 
لقػػد جػػّن جنػػوف العلمػػانيني والكمػػاليني وأعػػداء اطتػػػبلفة وعمػػبلء الشػػرؽ 
والغرب، وارتعدت فرائصها من ذكػر اطتػػبلفة والػدعوة العلنيػة عتػا م البلػد الػذي 

وأصػػػيبوا بالػػػذعر، وفقػػػدوا صػػػوااا،  بلفة فيػػػو قبػػػل أربػػػع وذتػػػانني سػػػنةا.ألغيػػػز اطتػػػػ
ذة سبلحقة الناطآ الرشت  والشػباب الػذين فزاءت األوامر من تله القو  اظتتنال

حولػػػػو، فاسػػػػتنالرت قػػػػوات األمػػػػن و)اصتندرمػػػػة( وبػػػػدأت مطػػػػاردةا للنػػػػاطآ الرشتػػػػ  
وإخوانو م الشوارع، واستعملز السيارات العسكرية والػدراجات الناريػة وكانػز 
حتػػػـو حػػػوعتا طػػػائرة ىليػػػوكبرت كوهنػػػا أدؽ م الرؤيػػػة مػػػن ا ليػػػات األرالػػػية، ومػػػع 

  اه )يلمػاز( ووقػاه شػرىا، ومػاتوا بغػيًها. )وبقػ  طليقػاا، شػوكةا ذله فقد ؾتػ
م حلػػػػوقها، يػػػػرد علػػػػيها بقػػػػوة م بياناتػػػػو، بقػػػػ  ؿتػػػػو شػػػػهر إذل أف دتكنػػػػوا مػػػػن 

 اعتقالو(.
م مسػػػػاء ذلػػػػه اليػػػػـو بػػػػدأ رجػػػػاؿ الساسػػػػة العلمػػػػانيوف أعػػػػداء اإلسػػػػبلـ 

كومػػػة واظتسػػػلمني بكلمػػػات ناريػػػة يتهمػػػوف شػػػرطة منطقػػػة اظتسػػػزد، ويتهمػػػوف ح
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حزب العدالة، ويعلن حػزب الشػع  اصتمهػوري والطريػآ القػوصل أهنػا أكثػر عػداءا 
للةػبلفة واإلسبلـ من حزب العدالة، ولو كانوا ىا م اضتكا ظتا اسػتطاع حػزب 
التحريػػػر أف يالعػػػػل ذلػػػه معلنػػػػاا العمػػػػل إلعػػػادة اطتػػػػػبلفة وإزالػػػة اصتمهوريػػػػة وبيػػػػاف 

د علػػيها رئػػيس الػػوزراء، رئػػيس ور مصػػطال  كمػػاؿ الػػذي ألغػػ  اطتػػػبلفة. مسػػاوئ 
حزب العدالػة ووزراؤه م الداخليػة والعػدؿ وكػذله رئػيس الربظتػاف ورئػيس ػتكمػة 
التمييز، ردوا عل  تله األحزاب ب هنا أشػد مػنها حربػاا للحػزب واطتػػبلفة وأهنػا 

ودتػز مسػاءلة قائػد  د اظتصلني ولكن الشػرطة دلم تنالػذ.أعطوا األوامر بقمع حشو 
امع ظتاذا دلم يالرؽ رتوع اظتصػلني ويعتقػل النػاطآ ومػن حولػو مػن شرطة منطقة اصت

شباب اضتزب حيػث إهنػا جتمهػروا دوف إذف ؼتػالالني للقػانوف، ف جػااا بػ هنا دلم 
متػػالالوا القػػانوف بػػل قػػرأوا بيانػػاا دوف فوالػػ  بػػل بتنًػػيا جيػػد وخرجػػوا بعػػد ذلػػه 

كػػاف ، مهمػػا  مننػػبطني ال متزمهػػرين، س أالػػاؼ أف قػػراءة البيػػاف ليسػػز ؼتالالػػةا 
س قػػاؿ إنػػو عنػػدما أمػػره اظتػػدع  العػػاـ باعتقػػاؿ  البيػػاف مػػا داـ لػػيس ىنػػاؾ عنػػ،.

النػػػاطآ وشػػػباب اضتػػػزب قامػػػز الشػػػرطة سبلحقػػػتها واعتقلػػػز أعػػػداداا مػػػنها م 
حػػدود العشػػرة باإلالػػافة إذل أختػػني خػػبلؿ يػػومني حيػػث داىػػا الًلمػػة منػػػزليهما 

وقػد بػذؿ الشػباب  ف معػتقبلف.شػاباواعتقلوقتا مع أطالاعتما علماا ب ف زوجيهمػا 
، وذلػػه الالنػػل ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٙجهػػداا موفّقػػاا م إخػػراجهن عػػن طريػػآ احملػػامني م 

 من اه.
ًِْهػػر لؤلحػػزاب السياسػػية األخػػر  أنػػو لػػيس راالػػياا  س إف رئػػيس الػػوزراء لِي 
عما حدث وأنو ال يسمق بنشر أفكار اطتػبلفة، فإنػو قػاـ بإعطػاء أوامػر مشػددة 

( شػاباا، وم يػـو اصتمعػة ٓٙب بشػدة، فػتا اعتقػاؿ مػا يزيػد عػن )ظتبلحقػة الشػبا
( شػاباا أثنػاء التوزيػع م مسػزد حّزػ  بػـل ٖٛم اعتقػاؿ ) ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٜوحده 

م أنقػػػػػرة، حيػػػػػث كػػػػػاف يصػػػػػل  فيػػػػػو أردوغػػػػػاف رئػػػػػيس الػػػػػوزراء، اعتقػػػػػاالا وحشػػػػػياا 
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اسػػػتعملز قػػػوات األمػػػن خػػػبلؿ االعتقػػػاؿ النػػػرب الوحشػػػ  فػػػ دموا أعػػػداداا مػػػن 
( مػػنها ٕٗعتقلػػني، س حولػػوىا للمحكمػػة فػػوراا بعػػد يػػومني، فػػ مرت بتوقيػػ، )اظت

م السػػزن فػػوراا. ولقػػد كػػاف مػػن الػػمن مػػن تعرالػػوا للنػػرب واإلدمػػاء م اصتػػامع 
حيػػػث أمسػػػه بػػػو ستسػػػة مػػػن أزالـ النًػػػاـ األمنيػػػني، واهنالػػػز عليػػػػو « سػػػردار»

تقػػػدصل  عصػػػابات الدولػػػة بالنػػػرب، وقػػػد كػػػاف أغػػػاظها سػػػابقاا سوقالػػػو القػػػوي م
الكتاب اظتالتوح إذل رئيس الوزراء، ومع أهنا أدموه إال أنو بالنػل اه قػد ؾتػا مػن 
بػػني أيػػديها واسػػتطاع اظتصػػلوف ختليصػػو فلػػػا يتمكنػػوا مػػن اعتقالػػو وانقلبػػوا علػػػ  
أعقػػااا خاسػػرين )اعتقلػػوه بعػػد ؿتػػو شػػهر(. س أعلنػػوا حالػػة اسػػتنالار بػػني قػػوا ا 

جعلػػوا مكافػػوٍت ماديػػةا لكػػل مػػن يسػػاعد م ظتبلحقػػة الشػػباب وخباصػػة )يلمػػاز( و 
اعتقػػػاؿ أي شػػػاب مػػػن شػػػباب اضتػػػزب.  ولكػػػن اظتالاجػػػ ة الػػػم حػػػدثز ىػػػ  أف 
الناس شكلوا زتايةا لبعض الشباب خبلؿ عمليػات اظتبلحقػة وسػاعدوا م إبعػاد 

علػ  اظتصػلني بعػد  االعتقاؿ عن الشباب، وكاف واالحاا ذلػه أثنػاء توزيػع النػداء
ه عمدت القو  األمنية صتعػل رجاعتػا يلبسػوف لباسػاا مػدنياا ولذل انتهاء الصبلة.

وأجػرب ا علػػ  الصػػبلة مػػع اظتصػػلني؛ لكػػ  يقومػػوا سنػػع الشػػباب مػػن أف يصػػدعوا 
باضتآ م اظتسزد، أو يوزعوا بيانات النػاطآ الرشتػ  الػم رد فيهػا علػ : )مواقػ، 
 حػػػػزب الشػػػػع  اصتمهػػػػوري، وحػػػػزب الطريػػػػآ القػػػػوصل، ورئػػػػيس اصتمعيػػػػة الوطنيػػػػػة
)الربظتػػاف(، ووزراء حكومػػة العدالػػة: الداخليػػة والعػػدؿ، وموقػػ، رئػػيس الػػوزراء، س 
الوسػػػػػط السياسػػػػػ  واإلعبلميػػػػػني اظتعػػػػػادين لئلسػػػػػبلـ واطتػػػػػػبلفة(، وحػػػػػاوؿ ىػػػػػ الء 
اظتسػػػتةالوف بالثيػػػاب اظتدنيػػػة أف يتعرالػػػوا للشػػػباب مًهػػػرين أهنػػػا مػػػن اظتصػػػلني، 

تعرالها للشػباب  ولكن حقيقتها ظهرت وانكش، زيالها بعد وقز قصل من
 ب عماؿ العن، واألذ .

س دخل اصتي  عن طريآ رئػيس أركانػو علػ  اطتػط وصػرح رئػيس األركػاف 
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إف ا موعػػػػة الرجعيػػػػة الػػػػم سػػػػعز السػػػػتغبلؿ غتتمعنػػػػا مسػػػػتغلةا ديػػػػن ».. قػػػػائبلا 
اإلسػػبلـ... وأظهػػرت نالسػػها علنػػاا سسػػتو  النػػد الػػذي يقػػ، م وجػػو اصتمهوريػػة 

اد بالشػػدة... ولػػن يتمكنػػوا مػػن  الوصػػوؿ إذل أىػػدافها الرتكيػػة سػػيواجهوف كاظتعتػػ
 «.اظتزيالة

لقػػد وقعػػز األجهػػزة األمنيػػة والقػػو  اطتاليػػة وراءىػػا م شػػر أعماعتػػا، فقػػد 
أوجػػدت اسػػتقطاباا مػػن عامػػة اظتسػػلمني م تركيػػا حػػوؿ اضتػػزب مػػن حيػػث قصػػدوا 
ار إبعاد الناس عنو، وقد كاف سقوطها وفشلها م تػدبلىا، فقػد ذىبػوا إذل ؼتتػ

اضتػػ  الػػذي يسػػكن فيػػو )يلمػػاز( ليػػدعتا عليػػو عنػػدما يػػراه س قػػالوا لػػو: إف يلمػػاز 
لقػػػد فقػػػدوا أعصػػػااا فلػػػا )يتقنػػػوا(  وؿتػػػن نريػػػد اعتقالػػػو! !ىػػػذا يبشػػػر بالنصػػػرانية

افػػرتاءىا، ولمشػػد  مػػا كانػػػز فنػػيحتها عنػػدما قػػاؿ عتػػػا اظتةتػػار إنػػو يعػػرؼ ىػػػذا 
لقػػػد كػػػاف جوابػػػو عتػػػا نصػػػاا  !قػػػالوا الرجػػػل )يلمػػػاز( م منػػػاا تقيػػػاا ورعػػػاا ولػػػيس كمػػػا

إنػػػل أعػػرؼ ىػػػذا الشػػةص جيػػػداا، وال أعػػرؼ عنػػػو سػػو  أنػػػو رجػػػل »)مرترتػػاا(: 
 «.م من تق  ورع

لقػػد اسػػتمرت الطبقػػات السياسػػػية العلمانيػػة اظتعاديػػة لئلسػػبلـ حتػػػرض م 
وسػػػػائل اإلعػػػػبلـ اظتقػػػػروءة واظتسػػػػموعة واظترئيػػػػة واظتواقػػػػع اإلعبلميػػػػة، حتػػػػّرض علػػػػ  

ػػػن مػػػن )مػػػوثر( اصتمهوريػػػةاضتػػػزب وعلػػػ   وتًػػػن أهنػػػا بالعلهػػػا ىػػػذا  !اطتػػػػبلفة وحتسِّ
تبعػػػػد النػػػػاس عػػػػن اطتػػػػػبلفة، ودلم تػػػػدر أف عامػػػػة النػػػػاس م تركيػػػػا مسػػػػلموف لتبػػػػوف 
اإلسػػػبلـ واطتػػػػبلفة، وخباصػػػة م األريػػػاؼ وحػػػىت م عػػػدد مػػػن اظتػػػدف، ولػػػلن كػػػاف 

ارياا! فػإف عامػة ىناؾ مػن يعشػقوف الثقافػة الغربيػة ويعتػربوف اطتػػبلفة )ختلالػاا( حنػ
اظتسػػػػلمني ال يػػػػػروف م اطتػػػػػبلفة إال النًػػػػػاـ الػػػػذي أعػػػػػز اظتسػػػػلمني وجعلهػػػػػا قػػػػػوةا 

 لتس  عتا كل حساب، وأهنا يتوقوف لعود ا ويروف فيها اطتل.
لقػػػػد حاولنػػػػا أف نرفػػػػآ مػػػػا كتبتػػػػو وتكتبػػػػو وسػػػػائل اإلعػػػػبلـ حػػػػوؿ النػػػػػداء 
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ا قػد اسػتعاف بغػله ومػع وملحقاتو ولكننا وجدناىا كّمػاا ىػائبلا، لدرجػة أف اظتػرتج
 ذله أصي  باإلرىاؽ لكثرة ما تنشره وسائل اإلعبلـ م تركيا عن اضتدث.

ومػػع ذلػػه فإننػػا اخرتنػػا النػػػزر اليسػػل منهػػا إلعطػػاء فكػػرة عػػن قػػوة اضتػػزب 
وشبابو، والبػ س الشػديد الػذي منحػو اه للنػاطآ حيػث دلم يػرتؾ شػاردةا أو واردةا 

عليػػػػو رداا قويػػػػاا أزػػػػة قويػػػػة، ىػػػػذا رغػػػػا أنػػػػو م أي تصػػػػريق مػػػػن أوللػػػػه إال ورد 
مبلحػآ بشػػدة واألوامػػر مشػػددة علػػ  اعتقالػػو، وبيتػػو وبيػػز أىلػػو ومعارفػػو وؼتتػػار 
منطقتػػو يبلحقػػوف للسػػ اؿ عنػػو، ومػػع ذلػػه كػػاف كػػالطود أمػػامها، بػػارؾ اه فيػػو 
وبػػػو. كػػػذله إلعطػػػاء فكػػػرة عػػػن عػػػداوة الطبقػػػة العلمانيػػػة مػػػن رجػػػاالت اإلؾتليػػػز 

اليني، ورجػػػاالت أملكػػػا السػػػابقني واضتػػػاليني، وكػػػذله عػػػن رجػػػاؿ السػػػابقني واضتػػػ
اإلعػػبلـ اظتعػػادين لئلسػػبلـ. س إلعطػػاء فكػػرة كػػذله عػػن عامػػة اظتسػػلمني احملبػػني 
لئلسبلـ، وعن قلة قليلة من اإلعبلميني تقوؿ اضتػآ أو كثػلاا مػن اضتػآ، أو تتزػو 

 إليو، أو تق، عل  اضتياد بينو وبني الباطل.
 عل فقد كانت كما يلي:أما ردود الف

 األمة )الناس(: -أ 
ػػػص رد فعػػػل األمػػػة  إف رد فعػػػل األمػػػة العػػػاـ كػػػاف إكتابيػػػاا. ودلم يقتصػػػر تالحل
عل  م يدي وأنصار اضتزب أو أوللػه الػذين حنػروا أعمػاؿ قػراءة النػداء فقػط، 
بػػل إننػػا تتبعنػػػا كثػػلاا ؽتػػػن وزعنػػا علػػػيها النػػداء، وىػػػا م جلهػػا مػػػن عامػػة النػػػاس 

الصػػػػػػحالية واظت سسػػػػػػات األىليػػػػػػة واألئمػػػػػػة واطتطبػػػػػػاء باإلالػػػػػػافة إذل واألوسػػػػػػاط 
األوسػػاط السياسػػية الػػم دتكنػػا مػػن الوصػػوؿ إليهػػا. فعنػػدما قمنػػا بتوزيػػع الكتيػػ  
علػػ  مػػدار األسػػبوع، كانػػز احملطػػات التلالزيونيػػة والصػػحافة تعػػج ب خبػػار النػػداء، 

ه فعنػػدما  فكػاف لػػد  كافػة الػػذين اسػػتلموا الكتيػ  معلومػػات سػػابقة عنػا، ولػػذل
كنا نسلمها الكتي  مباشرة كانوا يبدوف رأيها عل  أعماؿ النػداء. ونػذكر ىنػا 
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 بعض اظتواق، البلفتة للنًر:
  األعػػػا األغلػػػ  مػػػن أفػػػراد األمػػػة قػػػاموا بالشػػػكر والػػػدعاء لشػػػبابنا أثنػػػاء

التوزيع، ومػن العبػارات الػم قالوىػا للشػباب: "رالػ  اه عػنكا"، "لقػد صػدعتا 
نا الصدع بو"، "لقد أظهرم أتػاتورؾ علػ  حقيقتػو"، "بػارؾ اه باضتآ الذي خشي

 بكا، وبإذف اه ستقاـ اطتبلفة قريباا".  
  األنصػػار واظت يػػدوف الػػذين حنػػروا أعمػػاؿ النػػداء، شػػكروا شػػبابنا وقػػالوا

عتػا إهنػػا عاشػػوا أجػػواء إنتانيػػة دل يعيشػػوىا م أي وقػػز سػػابآ، حػػىت إف بعنػػها 
 للةبلفة ذرفز أعينها دمعاا من ىوؿ اظتوق،. نتيزة ت ثرىا واشتياقها

  أثنػػػاء التوزيػػػع، العديػػػد مػػػن التزػػػار قػػػاموا بػػػدعوة الشػػػباب للػػػدخوؿ إذل
متػاجرىا، وقػػاموا بشػكرىا واظتباركػػة عتػا علػػ  العمػػل العًػيا الػػذي قػاموا بػػو يػػـو 
اصتمعػػة، وقػػاموا بتقػػدصل النػػيافة عتػػا. والعديػػد مػػن أفػػراد األمػػة )ؽتػػن ال نعػػرفها( 

ا سساعدة الشػباب أثنػاء التوزيػع م الشػوارع واألزقػة، حيػث جػاءوا للشػباب قامو 
وىػػػا ويوزعػػػوف وقػػػالوا عتػػػا ؿتػػػن أينػػػاا نريػػػد أف ننػػػاؿ الثػػػواب معكػػػا ف عطونػػػا ؽتػػػا 

 معكا لنعينكا م توزيعو. 
  ،إف األمة قد تػ ثرت بشػكل خػاص م إسػبلـ بػوؿ، حيػث قػرئ النػداء

ت النسػا اظتةصصػة فصػرنا دبعػد أف اسػتنالوقد كاف الطل  متزايداا عل  النداء 
 نعوض النقص بتوزيع بيانات الناطآ الصحالية اظتتعلقة بالنداء.

  نتيزػػػػة لتصػػػػرلتات األوسػػػػاط السياسػػػػية والنًػػػػاـ اضتػػػػاكا اظتليلػػػػة حسػػػػرةا
علػػيها مثػػل )اصتمهوريػػة والعلمانيػػة بػػدأت تنػػيع مػػن أيػػدينا( و)النًػػاـ العلمػػاشل 

ا من العبػارات الػم أطلقهػا السياسػيوف، فقػد يتهاو ( و)الشريعة هننز( وغلى
أدرؾ العديػػػد مػػػن أفػػػراد األمػػػة أف النًػػػاـ القػػػائا ىزيػػػل وأنػػػو دل يعػػػد قػػػادراا علػػػ  
الوقػػوؼ أمػػاـ الصػػحوة اإلسػػبلمية، ؽتػػا دفػػع العديػػد مػػن عامػػة النػػاس إذل ت ييػػدنا 
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وفػػػػتق بيػػػػو ا لشػػػػبابنا خصوصػػػػاا بعػػػػد أف بػػػػدأت زتػػػػبلت االعتقػػػػاؿ واظتػػػػداقتات 
 تشتد.

  إف أحػػػد الػػػذين حنػػػروا أعمػػػاؿ النػػػداء مػػػن عامػػػة النػػػاس وىػػػو )الػػػرير
العينيني( عرب عن مشاعره قائبلا: "أثناء الالعاليات عشز أسعد ضتًات حيػام، 
وعنػػدما شتعػػز بكػػاء النػػاس مػػن حػػورل نتيزػػة تػػ ثرىا بالعمػػل، وأصػػوا ا الباكيػػة 

د اه الػذي بص ػر اظتكربة اظتهللة، أصبحز وك نل أر  العمل ب ـ  عيػل، إنػل أزتػ
رل در  رغا أنػل ال أبصػر بعيػل فالتقيػز اػذه الكتلػة اظت منػة الصػادقة" وطلػ  

 من الشباب أف ينًموه م اضتزب.
ومػع ذلػػه فقػػد كانػز ىنػػاؾ ردة فعػػل سػلبية مػػن قبػػل بعػض أفػػراد األمػػة، 

 وىذه السلبية ناجتة عن األسباب التالية:

 مور عليها.إما لعدـ معرفتها باضتزب واختبلط األ 
  وإمػػػػا نتيزػػػػة مغالطػػػػات اإلعػػػػبلـ اظتقصػػػػودة واظتركػػػػزة والػػػػم صػػػػبز كػػػػل

 جهودىا لتشويو صورة اضتزب لد  عامة الناس.
  ، وإما بسب  إصدار التصرلتات الػم أصػدرىا رجػاؿ الوسػط السياسػ

حيػػػث حتػػػدثوا عػػػن أعمػػػاؿ حػػػػزب العمػػػاؿ الكردسػػػتاشل اإلرىابيػػػة الػػػذين أحرقػػػػوا 
ودمػػػروا اظتمتلكػػػات، وم التصػػػرلتات نالسػػػها حتػػػدثوا عػػػن  الشػػػوارع م اسػػػطنبوؿ

فعاليات اضتزب م جامع الالاتق، فًػن العديػد مػن النػاس أف اضتػزب أينػاا يقػـو 
 ب عماؿ ختريبية مادية، ف ساءوا الًن بو.

  وإمػػا أهنػػػا مػػن العقليػػػات الرتيبػػة الػػػم تػػ ىب التغيػػػل والػػذين متشػػػوف أهنػػػا
 لتغيل اظتنشود. سيالقدوف ما عندىا م حاؿ حدوث ا

   وإمػػا ؽتػػن ىػػا علمػػانيوف وكمػػاليوف، والػػذين قبلػػوا باصتمهوريػػة العلمانيػػة
كنًػػػاـ وطػػػراز حيػػػاة عتػػػا، والػػػذين شػػػعروا بػػػ ف اطتبلفػػػة قػػػد تقػػػـو م أي وقػػػز، 
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فتوجسػػػوا خيالػػػة مػػػن ذلػػػه، فػػػ ظهروا ردود فعػػػل حاقػػػدة م كثػػػل مػػػن األحيػػػاف، 
 كنا نتوقعو فلا نالاج  بو.هملني أهنا بذله سي خروف قيامها.. وىذا أمر  

وىنػػا ال بػػد مػػن اإلشػػارة إذل أف الػػذين أظهػػروا ردود فعػػل سػػلبية عػػددىا 
الليل جداا إذا ما قورف بالذين أظهروا ردود فعل إكتابيػة. وذلػه الالنػل مػن اه 
سػػػػبحانو. وؽتػػػػا كتػػػػدر ذكػػػػره أف تركيػػػػا بعػػػػد فعالياتنػػػػا األخػػػػلة ونتيزػػػػة السػػػػتمرار 

سػػػبوعني ومػػػا زاؿ، باتػػػز ب كملهػػػا سػػػدهنا وقراىػػػا اإلعػػػبلـ بالتحػػػدث عنػػػا منػػػذ أ
وأريافهػػػػا تعػػػػرؼ اضتػػػػزب، باشتػػػػو وىدفػػػػو وطريقتػػػػو؛ ؽتػػػػا سػػػػيزعل اتصػػػػالنا بالنػػػػاس 

 والتحرؾ بينها أسهل وأيسر وأؾتع بإذف اه.
 :الشواب -ب 

لقػػػد اختصػػػر أحػػػػدىا ردة فعػػػل الشػػػػباب بكلمػػػة واحػػػػدة، إهنػػػا ردة فعػػػػل 
نيػػو الكلمػػة أف ردة الالعػػل الػػم قػػاـ اػػا . إف الشػػباب أدركػػوا بكػػل مػػا تع"مذىلػػة"

النًػػاـ والػػراا والتنكيػػل اػػا، مػػا ىػػ  إال سػػنة اه م خلقػػو، وأف األيػػاـ دوؿ، 
وأف اضتػػػػآ بػػػػات يشػػػػآ طريقػػػػو بكػػػػل قػػػػوة وثبػػػػات ؿتػػػػو الغايػػػػة السػػػػامية. ونتيزػػػػة 
إدراكهػػا لػػذله قػػاموا بشػػحذ النالػػوس وشػػد اعتمػػا وأقبلػػوا علػػ  العمػػل بكػػل قػػوة 

، فػػرغا االعتقػػاالت واظتبلحقػات واضتمػػبلت اظتغرالػػة الػػم قػػاـ وجػرأة غػػل مػػدبرين
اػػػػػا النًػػػػػاـ، إال أف ذلػػػػػه دل يػػػػػزد الشػػػػػباب إال عزنتػػػػػة وجػػػػػرأة وتنػػػػػحية، فقػػػػػاموا 
ب عماعتا عل  أم وجو بل قاموا ب عمػاؿ فػوؽ مػا كػاف ي توقػع مػنها، وكػاف ىنػاؾ 

دنػػا إرتػػاع مػػن الشػػباب مالػػاده "لقػػد حػػاف زمػػن اطتبلفػػة فعلينػػا تكػػريس كػػل جهو 
وأوقاتنػػػا م اسػػػتعزاعتا". وفيمػػػا يلػػػ  بعػػػض ردود فعػػػل الشػػػباب، ولسػػػاف حػػػاعتا 

 يقوؿ: يا داع  اطتل لبيه وسعديه:
  قبل أسبوع من العمل حترؾ كافة الشباب بكافة تشػكيبل ا بػني األمػة

بػػػاذلني كػػػل مػػػا م وسػػػعها إلؾتػػػاح العمػػػل وإلظهػػػاره بػػػ عًا صػػػورة ؽتكنػػػة تليػػػآ 
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ضتػػزب الػػذي لتملػػو. وأمػػد اه وفنػػلو ىػػذا مػػا كػػاف. بعًمػػة اإلسػػبلـ وبعًمػػة ا
ودل يكتالوا بالعمل بل جاءوا وأحنروا مػا يسػتطيعوف لػدعا العمػل ماديػاا، فحػىت 
الالقراء منها قاموا بالتربع وأصروا عل  التربع بكل مػا يتػوفر لػديها للمسػاقتة م 

 اإلنالاؽ عل  ىذا العمل العًيا رجاء األجر والثواب من اه سبحانو.
أثناء جولة اظتسلوؿ التالقدية م اصتامع قبل القياـ بالعمل، جتمع  -

حولو الشباب الذين اكتًز اا ساحة اصتامع، مكربين ما رأوه من جتهيزات 
بل ك هنا يروهنا ماثلةا  ،للنداء وقلواا مطملنة بتحقيآ بشر  رسوؿ اه 

     أمامها، وألسنتها تردد قوؿ اه عز وجل:    . 
  ورغػػػا اإلرىػػػاؽ الػػػذي القػػػوه علػػػ  مػػػدار األسػػػبوع قبػػػل العمػػػل وخػػػبلؿ

دات واظتبلحقات واظتنػايقات، ن سالر وؿتوه، ومن س بدأت اظتطار قراءة البياف م
إال أهنػػا رغػػا كػػل ذلػػه دل يهنػػوا ودل ينػػعالوا بػػل زادىػػا كػػل ذلػػه إنتانػػاا وتقػػو  

ا عل  مدار األسبوع الكامل الذي تبػع قػراءة وبشر  ب ف النصر قري ، فاستمرو 
النػػػداء بتوزيػػػع كتيػػػ  النػػػداء بكميػػػات كبػػػلة تالػػػوؽ عػػػددىا أالػػػعاؼ أالػػػعاؼ 

 اظترات إليصالو ألكرب عدد ؽتكن من األمة.
  أيلػػػػوؿ اسػػػػتمر الشػػػػباب  ٜٓبعػػػػد أف م انتهػػػػاء اظتوعػػػػد احملػػػػدد للتوزيػػػػع

دوف أي تػ خل، ويعملػوف بتوزيع البيانات الصحالية الم يصدرىا النػاطآ الرشتػ  
علػػ  إيصػػاعتا لوكػػاالت األنبػػاء بكػػل مػػا أوتػػوا مػػن وسػػع. فحػػاعتا يقػػوؿ: يتوجػػ  
علينػػػا اسػػػتغبلؿ الالرصػػػة الػػػم سػػػنحز لنػػػا، وعلينػػػا أف ال ننػػػيع فرصػػػة انشػػػغاؿ 

لبلتصػػػاؿ باألمػػػة  باضتػػػديث عنػػػا، وعلينػػػا تسػػػريع اطت طػػػا السياسػػػيني وعامػػػة النػػػاس
 لكسبها صتانبنا.

 ناصر األمن ظتنػزؿ أحػد شػبابنا، وكػانوا قػد عثػروا علػ  عندما حنرت ع
راية العقاب وأخذوىا عل  أهنا ؼتالالة للقانوف، وأثنػاء اعتقػاعتا للشػاب وسػلىا 
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بو خػارج منػػزلو شػاىد أحػدم العناصػر يقػـو بقيػاس حزػا الرايػة بكالػو شػرباا شػرباا، 
ر لػػذله فتوقػػ، الشػػاب بشػػدة ثابػػز القػػدمني رغػػا العناصػػر الػػم تسػػل بػػو، ونًػػ

العنصػػر مليػػػاا وقػػػاؿ لػػػو بشػػػدة: "أال تتقػػ  اه أنػػػز!! كيػػػ، ال ختػػػاؼ اه وتقػػػـو 
باعتبػػار الرايػػة الػػم يكتػػ  عليهػػا كلمػػة التوحيػػد ال غػػل علػػ  أهنػػا عنصػػر جرنتػػة!! 
غػداا يػـو القيامػػة ستشػهد عليػه أصػػابعه ىػذه علػ  مػػا قػدمز؟! عنػدىا كيػػ، 

دأ يقػػػػوؿ بصػػػػوت مرتالػػػػع سػػػػتزي  رب العػػػػاظتني؟!" فصػػػػدـ العنصػػػػر وتراجػػػػع وبػػػػ
 "أعتذر منه يا ر ... أعتذر منه يا ر ..".

  إف الشباب أظهروا بطولة عًيمػة خػبلؿ توزيػع الكتيبػات عقػ  صػبلة
أيلػػػوؿ، وكػػػانوا رجػػاالا أفػػػذاذاا بكػػػل مػػا تعنيػػػو الكلمػػػة، وأمػػػد اه  ٜٓاصتمعػػة م 

ىا وفنػػلو دل تػػرد وال حادثػػة واحػػدة تػػدؿ علػػ  الػػع، أو ختػػاذؿ، فكلهػػا صػػغل 
م اصتػػػامع  ٖٛوكبػػلىا كػػػانوا كاألشػػاوس. ورغػػػا اعتقػػاؿ الشػػػباب واألنصػػار الػػػػ 

الذي صل  بو أردوغاف، إال أف تعاملها وصربىا عل  الًلا الػذي القػوه أظهػر 
رجػػولتها وشػػػد ا أمػػاـ رتاعػػػة اظتصػػلني ؽتػػػا أد  إذل ازديػػاد إعزػػػاب األمػػة اػػػا 

 واحرتامها عتا. فرال  اه عن شبابنا رتيعاا.
 وحولػػوىا بسػػرعة إذل ٜ/ٜالػػذين م اعتقػػاعتا يػػـو  ٕٗف الشػػباب الػػػ إ ،

احملكمة، كانز مواقالها رتيعاا قوية وم ثرة ودل ينع، منها أحد، ووقالوا كلهػا  
كاصتبػػػػاؿ الشػػػػاؼتة أمػػػػاـ أعنػػػػاء احملكمػػػػة أقويػػػػاء بػػػػراا أعػػػػزاء بػػػػدينها. وم يػػػػـو 

نػػ، الًػػاظتني الػػذين احملكمػػة قػػاموا بػػ داء صػػبلة الًهػػر رتاعػػة م احملكمػػة رغػػا أ
ىددوىا ػتاولني منعها من أدائها. حىت إف الصحافة تناولػز ذلػه م أخبارىػا  
كػػوف الصػػبلة داخػػل مبػػاشل احملػػاكا العلمانيػػة يعتػػرب ؼتالالػػاا للقػػانوف وحتػػدياا سػػافراا 

 للعلمانية.
  عنػػدما حنػػرت عناصػػر األمػػن العتقػػاؿ أحػػد الشػػباب، قػػاؿ عتػػا بكػػل
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ار للحػػػزب.. وجلاننػػػا م العمػػػارة أنصػػػار للحػػػزب.. اعتػػػزاز: "إف أ  وأمػػػ  أنصػػػ
وكػػػل سػػػكاف اضتػػػ  ىػػػا أنصػػػار للحػػػزب.. ىيػػػا فػػػاعتقلوىا رتيعػػػاا.." فصػػػدمز 

 العناصر من قولو وارتبكز وقاموا ب خذه عل  عزلة وغادروا اظتنطقة..
 :الوسائل اإلعالمية -جػ 

لقػػد م توزيػػع الكتيػػ  علػػ  كافػػة وسػػائل اإلعػػبلـ دوف اسػػتثناء، وطلػػ  
ن الشػػػػػػباب الػػػػػػذين قػػػػػػاموا بتوزيػػػػػػع الكتيػػػػػػ  باليػػػػػػد أف يستقصػػػػػػوا ردود فعػػػػػػل مػػػػػػ

اإلعبلميني، وأمد اه قد قاموا بالعمل عل  أم وجو. لقد قاموا ب خػذ الكتيػ  
ب سػػػلوب لبػػػآ حسػػػن وكانػػػز معًػػػا ردود فعلهػػػا ػتايػػػدة ومعًمهػػػا هثػػػروا عػػػدـ 

الػة. وعنػدما التعليآ. وىناؾ عدد منها طلبوا حتديػد لقػاء لبحػث األمػور باستالا
وجو شبابنا لػبعض اإلعبلميػني السػ اؿ "ظتػاذا قمػتا باظتغالطػة م نشػر أخبارنػا ودل 
تنشروا اضتقائآ؟!" أجابوا بػالقوؿ "القػرار لػيس ب يػدينا، فكمػا تػ م األخبػار إلينػا 
من اظتركز ؾترب عل  نشرىا كمػا ىػ ". ومػع ذلػه فقػد كػاف ىنػاؾ مػن بيػنها مػن 

، ويتب  العلمانية ووجهة نًر الغرب م اضتياة، وقػد لتقد عل  اإلسبلـ واطتػبلفة
كت  بعنها كتاباٍت الد النداء واضتػزب واطتػػبلفة م الصػح،. ودلم يكػن ىػذا 
مالاجلاا لنا، فقد كنا ندرؾ أف أعداء اإلسػبلـ قػد بنػوا أوسػاطاا سياسػيةا وإعبلميػةا 

تػ خر حاقدةا عل  اإلسبلـ، لكن سطوة ىذه األوسػاط قػد بػدأت تتهػاو  ولػن ي
 وقز االمحبلعتا بإذف اه.

 :السلطة -د 
إف  عمػػػػل قػػػػراءة النػػػػداء قػػػػد زلػػػػزؿ أركػػػػاف الدولػػػػة كاملػػػػة، وقػػػػد ظهػػػػرت ردة 

 فعلها ب قواعتا وأفعاعتا م السلطتني العسكرية والسياسية.
  إف أكثر األحزاب السياسية الم جػن  جنوهنػا نتيزػة عملنػا، ىػو حػزب

رض حاليػػػاا، وىػػػو امتػػػداد للحػػػزب الػػػذي الشػػػع  اصتمهػػػوري، وىػػػو اضتػػػزب اظتعػػػا
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أسسػػػو مصػػػطال  كمػػػاؿ، حيػػػث قػػػاـ رئػػػيس اضتػػػزب دينيػػػز بايكػػػاؿ والكثػػػل مػػػن 
أعنػػػػاء ا لػػػػس النيػػػػا  للحػػػػزب نالسػػػػو بػػػػاإلدالء بالتصػػػػرلتات الرنانػػػػة مػػػػن علػػػػ  
شاشػػات التلالػػاز وم الصػػحافة حيػػث ىػػارتوا أعمالنػػا بشػػكل مباشػػر. ومػػن بػػني 

ب الشػػع  اصتمهػػوري م مػػا يتعلػػآ ب عمػػاؿ التصػػرلتات الػػم أدذل اػػا رئػػيس حػػز 
قراءة النداء قولو معرِّالػاا باضتكومػة: "ؿتػن ال نريػد ػتاسػبة اضتكومػة عػن النالقػات 
وال عل  الديوف، ولكن أقل مػا م األمػر فليحالًػوا لنػا رتهوريتنػا وعلمانيتنػا مػن 
 النػػياع"، وفقػػد صػػوابو فبػػدأ يػػتهزا نتنػػةا ويسػػرةا علػػ  اضتكومػػة والشػػرطة، ويثػػور
بغنػػ  علػػ  اضتػػزب وعلػػ  اطتػػػبلفة بػػل وعلػػ  أفكػػار اإلسػػبلـ وعلػػ  مناصػػري 
إعادة حكا اإلسبلـ، وكاف كمن أصابو مس من اصتنوف، فهػو ينطلػآ مػن شػدة 
والئػػػػو للعلمانيػػػػة وخباصػػػػة وأف عػػػػدداا مػػػػن أعنػػػػاء حزبػػػػو ال زالػػػػوا مػػػػن رجػػػػاالت 

 اإلؾتليز الذين كانوا وراء ىدـ اطتػبلفة.
 وف حػػزب الشػػع  اصتمهػػوري )قسػػا دينيػػز مػػن جانػػ  هخػػر، فػػرغا كػػ

بايكاؿ( وحزب العدالة والتنمية يسلاف عل  اطتط األملك ، وأف دينيػز بايكػاؿ 
ينػػػافس أردوغػػػاف م الوصػػػوؿ للحكػػػػا، إال أف حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة نًػػػػر إذل 
غن  حزب الشع  اصتمهوري عل  أنو م صاضتو، فبدأ رد حزب العدالػة لينػاا 

للنػػاس أف حػػزب الشػػع  أشػػد عػػداءا لئلسػػبلـ، وأف حػػزب  م البدايػػة ليكشػػ،
العدالػة أخػػ، عػداءا وذلػػه ألف حػزب العدالػػة جػاء ب صػػوات اظتسػلمني وال يريػػد 
أف  بط أسهمو بني األمػة )الػم وصػل ب صػوا ا للحكػا( أكثػر ؽتػا ىػ  ىابطػة. 
إالػػػػػافة إذل أف حػػػػػزب العدالػػػػػة والتنميػػػػػة يعلػػػػػا جيػػػػػداا أف األمػػػػػة ال تنًػػػػػر أػػػػػرارة 

حػػػػزاب اليسػػػػارية، لػػػػذا فػػػػإف غنػػػػ  األحػػػػزاب اليسػػػػارية علػػػػ  حػػػػزب العدالػػػػة لؤل
والتنمية مػن شػ نو أف يرفػع مػن أسػهمو بػني األمػة. ولكػن ظتػا اشػتد اظتوقػ، ت زمػاا 
وبات اسا اضتزب وخباصة الػدعوة للةػػبلفة علػ  كػل لسػاف خػرج حػزب العدالػة 
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ـ السياسػ  والتنمية عن طوره، حيػث ىػو يرعػ  اإلسػبلـ العلمػاشل ولػيس اإلسػبل
الذي يقيا اطتػبلفة من جديػد، فػالغرب وخباصػة أملكػا الػم يواليهػا تعتػرب الػدعوة 
للةػػػبلفة خطػػاا أزتػػر، عتػػذا بػػدأت حكومػػة حػػزب العدالػػة بالتشػػدد جتػػاه اضتػػزب، 
وبػػػػدؤوا سطػػػػاردة واعتقػػػػاؿ شػػػػبابنا، حػػػػىت وصػػػػل اػػػػا اضتػػػػاؿ أف شػػػػنعوا بالشػػػػباب 

اظتسػػزد عقػػ  صػػبلة اصتمعػػة م والػػربوىا وأدمػػوىا بكػػل وحشػػية، وم داخػػل 
أيلػوؿ، وكػاف أسػلوب االعتقػاؿ وحشػياا دلم يسػبآ أف تعػاملوا بػو  ٜٓأنقرة بتاريا 

حىت مع األحزاب الم كانز تقـو باظتًاىرات اظتاديػة تقطػع اػا الشػوارع وختػرب 
اظتمتلكات العامة واطتاصة. ودلم يكتالوا بػذله بػل أصػدروا قػراراا باعتقػاؿ كػل مػن 

 أيلوؿ. ٕٓة أو بعيدة بالعاليات قراءة النداء الم دتز بتاريا لو صلة قريب
 وقبل أف ننه  ردود الالعل، نذكر أموراا ثبلثةا تقع حتز      

          اا فقد حتقآ للحزب وللةػبلفة رأي عاـ وكس  شباب 
علمانية اضتاكمة وغل اضتاكمة، وم يدين وأنصاراا... وكل ذله سساقتة القو  ال

ب سالي  ىدفز منها أف تبعد الناس عن اضتزب واطتػبلفة، فكانز النتيزة 
 استقطاب الناس للحزب واطتػبلفة:

لقػػػد اسػػػتمر السػػػزاؿ بقػػػوة بػػػني ؼتتلػػػ، األحػػػزاب السياسػػػية، مػػػن   - ٔ
اضتكػػا وغػػػل اضتكػػػا، حػػوؿ اضتػػػزب واطتػػػػبلفة وم كػػل وسػػػائل اإلعػػػبلـ، وأصػػػبق 

النػػػػػػػاس م القػػػػػػػر  واألريػػػػػػػاؼ واظتػػػػػػػدف، وم معسػػػػػػػكرات اصتػػػػػػػي ، وم حػػػػػػػديث 
األوسػػػػاط السياسػػػػية واإلعبلميػػػػة، لدرجػػػػة أنػػػػو دلم ختػػػػل وسػػػػيلة إعػػػػبلـ مقػػػػروءة أو 
مسػػموعة أو مرئيػػة مػػن ذكػػر اضتػػزب والنػػداء باطتػػػبلفة، حػػىت إف بعػػض الصػػح،  
كانػػز تنشػػر ستسػػة أخبػػار ومقػػاالت عػػن اضتػػزب م العػػدد الواحػػد.  ولقػػد رتػػع 

.  والبلفػػػز ٜ/٘ٔإذل  ٜ/ٕ( صػػػالحة أخبػػػار خػػػبلؿ اظتػػػدة ٓٓٗرتجا ؿتػػػو )اظتػػػ
للنًػػػػر أف الرتكيػػػػز كػػػػاف م الصػػػػح، وخباصػػػػة العلمانيػػػػة، كػػػػاف علػػػػ  أف حػػػػزب 
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التحريػػػػر يعمػػػػل إلكتػػػػاد اطتػػػػػبلفة واضتكػػػػا باإلسػػػػبلـ وأنػػػػو الػػػػد االحتػػػػاد األورو  
وف أف ىػذا والغرب بعامة، والد أملكا ومشاريعها خباصػة، العلمػانيوف كػانوا يًنػ

يبعد النػاس عػن اضتػزب، وإذ بػو يقػراا مػن اضتػزب ألف النػاس مسػلموف وخباصػة 
م القػػػر  واألريػػػاؼ وبعػػػض اظتػػػدف... وىكػػػذا فقػػػد كانػػػز نتيزػػػة أعمػػػاعتا علػػػ  

 النقيض ؽتا قصدوه.
حيػث صػدرت علنػاا ولػيس سػراا، وعػرب  ٜ/٘ٔإذل  ٜ/ٕاستمر ذله من 

والػػوع حػػزب التحريػػر ألف ذلػػه وسػػائل اإلعػػبلـ، تعليمػػات بعػػدـ اطتػػوض م م
يزيد من شعبية حزب التحرير كما جػاء م تعليقػات بعػض الصػح،، وفهػا أف 
ذلػػػػه م بنػػػػاءا علػػػػ  استشػػػػارات سياسػػػػية أمنيػػػػة مػػػػن مسػػػػتويات عليػػػػا بنػػػػاءا علػػػػ  
نصػػػػػائق خارجيػػػػػة بػػػػػ ف أسػػػػػها حػػػػػزب التحريػػػػػر ارتالعػػػػػز نتيزػػػػػة ىػػػػػذا الصػػػػػة  

 اإلعبلم  حوؿ اضتزب.
اإلعػبلـ عػػن فعاليػات اضتػػزب، حػػىت  وىكػذا أصػػبق متػ، حػػديث وسػػائل

إف بيانػػػات النػػػاطآ الرشتػػػ  الػػػم يصػػػدرىا تباعػػػاا حػػػوؿ األوالػػػاع م تركيػػػا، وىػػػ  
ترسػػػل لوسػػػائل اإلعػػػبلـ كلهػػػا، أصػػػبحز ال جتػػػد طريقهػػػا إذل النشػػػر م وسػػػائل 
اإلعػػػبلـ إال بصػػػعوبة ودوف استالاالػػػة. ومػػػع ذلػػػه فػػػإف اضتػػػزب كػػػاف قػػػد فػػػرض 

غػض النًػر عػن أخبػاره لدرجػة أف أحػد كبػار نالسو فلا تستطع وسػائل اإلعػبلـ 
مسػػلورل السػػلطة أبػػد  حسػػرتو وأسػػاه علػػ  مػػا رهه مػػن كثافػػة أخبػػار اضتػػزب م 
وسػػائل اإلعػػبلـ حػػىت اضتكوميػػة منهػػا! وكػػاف ىػػذا مػػا دفعهػػا للتنبيػػو علػػ  وسػػائل 

 اإلعبلـ اذا اطتصوص.
 وعلػػ  ك ػػلٍّ فقػػد انتبهػػوا إذل ذلػػه بعػػد أسػػبوعني كػػاملني، وكانػػز غاللػػتها
عن ىذا األمر فنبلا من اه سبحانو، فقد دفعز ىػذه القػو  اظتعاديػة لئلسػبلـ 
واضتػػزب، دفعػػز النػػاس لبللتالػػاؼ حػػوؿ اضتػػزب وجعلتػػو يػػذكر م كػػل بيػػز ب نػػو 
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يريػػد إعػػادة اطتػػػبلفة، دفعػػز النػػاس عتػػذا مػػن حيػػث أرادت تلػػه القػػو  اظتعاديػػة 
 ظتني.إبعاد الناس عن اضتزب واطتػبلفة، فاضتمد ه رب العا

هر اإلسبلـ م   - ٕ أما األمر الثاشل فإف حزب العدالة قد كاف يً 
زتلتو االنتةابية ووصل للحكا ب صوات اظتسلمني، وكاف بعض اظتسلمني عند 
اتصاؿ شباب اضتزب اا مبينني عتا الرورة إعادة اإلسبلـ للحكا وإزالة 

لة مثل غله من األنًمة الوالعية والنًاـ اصتمهوري العلماشل، وأف حزب العدا
األحزاب األخر  ال يريد عودة اضتكا باإلسبلـ، وإف اختلالز أساليبو مع 
أسالي  األحزاب اليسارية، كاف بعض الناس لتسنوف الًن أزب العدالة 
ويروف أنو ال يعادي اطتػبلفة واضتكا باإلسبلـ فزاءت ىذه األحداث وكشالز 

ندما رأوا االعتقاالت حقيقة موق، حزب العدالة من اطتػبلفة وخباصة ع
الوحشية م اصتامع الذي يصل  فيو أردوغاف رئيس حزب العدالة، حيث 

ألهنا يوزعوف   ؟سالز دماء شباب اضتزب م ساحات اظتسزد، وألي سب 
رتك  اصترائا م نداءا لعودة اطتػبلفة، ومعاداة قو  الكالر وخباصة أملكا الم ت

ف عداء حزب الشع  اصتمهوري لقد كاف الناس يتوقعو ببلد اظتسلمني. 
واألحزاب العلمانية األخر ، يتوقعوف عداءىا لئلسبلـ واطتػبلفة ولكنها دلم 
يكونوا يتوقعوف ذله من حزب العدالة، حىت كشالو )النداء( وما ترت  عليو 
من اعتقاالت وخباصة النرب م اظتسزد الذي كاف يصػل  فيو أردوغاف، 

  فًػهر اضتػآ وزىػآ الباطل          وانكشالز معاداة ،
 حزب العدالة للةػبلفة واضتكا باإلسبلـ.

اإلؾتليػػز م تركيػػا،  كمػػا ىػػو معلػػـو كػػاف ركنػػاا مػػن أركػػافإف اصتػػي     - ٖ
فهػػػو يعتػػػرب نالسػػػو وريػػػث )أتػػػاتورؾ( م إلغػػػاء اطتػػػػبلفة بنػػػاءا علػػػ  أوامػػػر اإلؾتليػػػز 

علػػ  ىػػذه الػػوتلة، إذل أوائػػل ىػػذا القػػرف حيػػث وخنػػوعاا عتػػا، وقػػد بقػػ  اصتػػي  



 ٕ٘ٔ 

اسػػػتطاعز أملكػػػا أف يكػػػوف عتػػػا بعػػػض األصػػػابع فيػػػو، حػػػىت وإف دلم تكػػػن قػػػادرةا 
يلػػػة األركػػػاف وبعػػػض النػػػػباط علػػػ  اإلمسػػػاؾ بػػػو، لكنهػػػا نالػػػػذت إذل زوايػػػا م ى

وىكػػػذا كانػػػز مواقػػػ، اصتػػػي  جتػػػاه )النػػػداء باطتػػػػبلفة( منػػػطربةا علػػػ   الكبػػػار.
 ل للةػبلفة خط أزتر عند الالريقني:الرغا من أف العم

رتاعػػػػة اإلؾتليػػػػز يريػػػػدوف أف لتػػػػاربوا اطتػػػػػبلفة بالتػػػػدخل العسػػػػكري زتايػػػػةا 
للعلمانيػػػػة والكماليػػػػة األتاتوركيػػػػة وبالتػػػػارل إعػػػػادة نالػػػػوذ اإلؾتليػػػػز بتشػػػػكيل وجػػػػوه 

 جديدة.
ورتاعة أملكا يروف حرب اطتػبلفة بإبقاء حزب العدالة بوجهو اإلسػبلم  

ملك ( حيػث يعتربونػو صػماـ األمػاف يقطػع الطريػآ أمػاـ )اظتتطػرفني العلماشل )األ
اإلسػػػبلميني( الػػػذين يػػػدعوف لئلسػػػبلـ السياسػػػ  واطتػػػػبلفة، باإلالػػػافة إذل تعامػػػل 

 السلطة بشدة مع اضتزب باظتبلحقة واالعتقاؿ.
ىػػذا فنػػػبلا عػػػن نًػػرة الالػػػريقني ألوجػػػو الصػػػراع بينهمػػا مػػػن حيػػػث النالػػػوذ 

ىػػػػذا االالػػػػطراب م ا م اصتػػػػي . ليػػػػز ورجػػػػاؿ أملكػػػػواظتصػػػػاحل بػػػػني رجػػػػاؿ اإلؾت
اصتي  )واستمراره( سينع، الالريقني بػإذف اه ومتالػ، النػغط عػن اظتةلصػني 

 م اصتي ، ويكوف ذله خلاا عتا واا بإذف اه.
وأخػػلاا ولػػيس هخػػراا فػػإف شػػباب حػػزب التحريػػر م تركيػػا بػػاقوف علػػ  اضتػػآ 

ف يكونوا من جند اطتػػبلفة، وأف يشػهدوىا بإذف اه، وىا يس لوف اه سبحانو أ
 مكرّبين، وأف يشال  اه صدور قـو م منني.

 :ملحقات
 بعض ما نشرتو وسائل اإلعبلـ  - ٔ
 ردود من الناطآ الرشت   - ٕ
 بعض الصور اظتتعلقة بالنداء  - ٖ



 ٕٕ٘ 

 مترجم عن التركية -أوًل:  بعض ما نشرتو وسائل اإلعالـ 
 لنتشار(ت )واسعة امليػاجريدة ( ٔ)

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٕٓالجمعة 
 مظاىرة حػزب التحػرير في جامع الفاتح

 
لقد شهدت ساحة جامع الالاتق فعاليػات غريبػة مػن غتموعػة مكونػة مػن 

شةص، والذين رفعوا يافطات سوداء كت  عليهػا بػاللوف األبػيض  ٓٓ٘حواذل 
 حروؼ عربية.

لتحػػػػرير النشػػطاء الػػػذين عرفػػػوا عػػن أنالسػػػها بػػػ هنا أنصػػار تنًػػػيا حػػػػزب ا
 غل اظتشروع كاف بينها أيناا نساء وأطالاؿ.

خػػػػػبلؿ الالعاليػػػػػات الػػػػػم نًمػػػػػز م جػػػػػامع الالػػػػػاتق م إطػػػػػبلؽ اعتتافػػػػػات 
اظتناصػػرة لتنًػػيا حػػػزب التحػػػرير غػػل اظتشػػروع. ا موعػػة الػػم جتمعػػز بعػػد صػػبلة 

 اصتمعة م ساحة جامع الالاتق رفعز يافطات وشعارات متعددة.



 ٕٖ٘ 

 
نهػػا نسػػاء وأطالػػاؿ أطلقػػوا شػػعارات مناصػػرة لتنًػػيا ا موعػػة الػػم وجػػد بي

حػزب التحػرير غل اظتشروع. وخبلؿ تله الالعاليات قػاـ مسػ وؿ حػزب التحريػر 
صالةة، والذي أمطػر  ٕٗم تركيا يلماز شيله بقراءة بياف صحال  مكوف من 

 من خبللو اضتقارات عل  أتاتورؾ.
منصػػػػة  مػػػػندث لقػػػػد لالػػػػز االنتبػػػػاه أف يلمػػػػاز شػػػػيله عنػػػػدما كػػػػاف يتحػػػػ

عػػن نتينػػو وعػػن يسػػاره  موعػػة قػػد أحنػػر ا، كػػاف يتواجػػداطتطابػػة الػػم كانػػز ا 
 .اا بين اا رجاؿ زتاية يرتدوف زياا موحداا، بناطيل سوداء وقمصان

بعػػد قػػراءة البيػػاف الصػػحال  الػػذي تنػػمن اظتطالبػػة بإقامػػة اطتبلفػػة والػػذي 
ات وأرادوا اطتػروج تنمن عبارات حتّقر أتاتورؾ، قامز ا موعػة بػإطبلؽ التكبػل 
 من البوابة الم ت دي إذل منطقة اطتليج، وأرادوا السل معاا.

ولكػػن ا موعػػة منعػػز مػػن اطتػػروج م مسػػلة مػػن قبػػل قػػوات األمػػن الػػم 
 اختذت تدابل أمنية م اظتنطقة، وعل  إثر ذله تالرؽ اصتمع.

وخػػبلؿ ذلػػه قػػاـ مسػػ وؿ حػػزب التحريػػر م تركيػػا يلمػػاز شػػيله سغػػادرة 
امع برفقػػػة حرسػػػو الشةصػػػ ، وذلػػػه جتنبػػػاا العتقالػػػو مػػػن قبػػػل رجػػػاؿ األمػػػن. اصتػػػ

وأثنػػػاء مغادرتػػػو قػػػاـ رجػػػاؿ األمػػػن بإيقػػػاؼ شػػػيله، ولكػػػنها عػػػدلوا عػػػن اعتقالػػػو 



 ٕ٘ٗ 

 نتيزة لردة الالعل اصتاػتة الم حدثز من حولو، وأذنوا لو باظتغادرة.
  http://www.milliyet.com.tr/2005/09/02/guncel/index.html 

http://www.islamdevleti.org/content/view/304/76/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 النتشار(جريدة حريات )واسعة ( ٕ) 

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٖٓالسبز 
 الشرطة اكتفت بمتابعة اإلىانات
شػخص بػالتجمع  ٓٓ٘قامت مجموعة من أعضاء حزب التحرير مكونة مػن 

فػػي سػػاحة جػػامع الفػػاتح بعػػد انتهػػاء صػػالة الجمعػػة حيػػث قػػاموا بػػ طالؽ الشػػعارات 
المعاديػػػة للجمهوريػػػة والديمقراطيػػػة. ورفعػػػت المجموعػػػة التػػػي تجمعػػػت فػػػي سػػػاحة 

مع يافطات كتب عليهػا "الديمقراطيػة نظػاـ كفػر يحػـر أخػذىا أو تطويقهػا"  "إمػا الجا
 ذلة مع الديمقراطية وإما عزة مع الخالفة" وقامت ب طالؽ التكويرات.

النسػػػاء واألطالػػػاؿ جتمعػػػن م مكػػػاف منالصػػػل، وقػػػاموا سناصػػػرة اظتًػػػاىرة. 
خػرج مػن  وبعد أف م تنًيا التزمع عل  شكل ىػبلؿ، قاـ يلمػاز شيله الذي
بينػػػػاء،  اا اصتػػػامع مػػػع حرسػػػػو الشةصػػػ  الػػػػذين ارتػػػدوا بناطيػػػل سػػػػوداء وقمصػػػان

والػػذي عػػرؼ عػػن نالسػػو ب نػػو "النػػاطآ الرشتػػ  لػػػحزب التحريػػر م واليػػة تركيػػػا"، 
وأخػػذ موقعػػو علػػ  منصػػة اطتطابػػة الػػم نصػػبز لػػو م السػػاحة، شػػيله ادعػػ  م 

العػػػػرب والػػػػرتؾ مػػػػن  دتكػػػػػن الكالػػػػار اظتسػػػػتعمروف، بالتعػػػػاوف مػػػػع خونػػػػةحديثػػػػو: "
ورغػػا حتقػػلىا ألتػػاتورؾ  القنػػاء علػػ  دولػػة اطتػػػبلفة" وأمطػػر أتػػاتورؾ باضتقػػارات.

ورغػػػػا مناصػػػػر ا للةبلفػػػػة ورغػػػػا إطبلقهػػػػا ىتافػػػػات وأقػػػػواؿ  ػػػػاجا الدنتقراطيػػػػة 
 واصتمهورية، رغا كل ذله فلا تتدخل عناصر األمن إليقاؼ اظتًاىرة.

http://www.milliyet.com.tr/2005/09/02/guncel/index.html
http://www.islamdevleti.org/content/view/304/76/
http://www.islamdevleti.org/content/view/304/76/


 ٕ٘٘ 

 لم يخالفوا القانوف!!

  الصػػػػبلحية، والػػػػذي اكتالػػػػ  سشػػػػاىدة الػػػػدعوة مسػػػلوؿ الشػػػػرطة صػػػػاح
إلقامػػػة اطتبلفػػػة واإلىانػػػات الػػػم وجهػػػز ألتػػػاتورؾ قػػػاؿ: "إهنػػػا دل متػػػالالوا قػػػانوف 
التزمع واظتسلات. لقد تالرقػوا دوف مواجهػات، ولكػن م الكتيػ  الػذي وزعػوه 
الحًنػػػػا أهنػػػػا وجهػػػػوا حقػػػػارات ألتػػػػاتورؾ وكبػػػػار الدولػػػػة. وبعػػػػد أف حتػػػػدث إلينػػػػا 

مػػن الدولػػة م منطقػػة الالػػاتق بػػدأنا باضتركػػة والبحػػث عػػن أشػػةاص مػػدع  عػػاـ أ
 معينني".

http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~625819,00.asp 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ت )واسعة النتشار(مليػاجريدة  (ٖ)
 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٖٓالسبز 

 يريػدوف الخػػالفػة
شػخص والتػي تجمعػت وىػي تطلػق التكويػرات  ٓٓ٘المجموعة المكونة من 

في ساحة جػامع الفػاتح بعػد أداء صػالة الجمعػة قامػت بالتظػاىر إحيػاًء لػذكرى إلغػاء 
حػػرير والػذي وجػو الخالفة  شرطة اسطنووؿ توحػث اآلف عػن النػاطق باسػم حػػزب الت

 حقارات ألتاتورؾ...

 

http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~625819,00.asp
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~625819,00.asp


 ٕ٘ٙ 

قػػاـ تنًػػيا أصػػورل ديػػل غػػل مشػػروع جتمػػع بعػػد خػػروج صػػبلة اصتمعػػة م 
ساحة جػامع الالػاتق بقػراءة نػص لتػوي إىانػات موجهػة ألتػاتورؾ، النػاطآ باسػا 
التنًػػػيا والػػػذي عػػػر ؼ عػػػن أنالسػػػها بػػػ هنا حػػػزب التحريػػػر، وعنػػػدما أهنػػػ  قػػػراءة 

حرسػػػو الشةصػػػ  الػػػذين ارتػػػدوا بناطيػػػل سػػػوداء  البيػػػاف وغػػػادر اصتػػػامع بصػػػحبة
 بيناء، دل تتعرض قوات األمن للمزموعة. اا وقمصان

شػةص والػم جتمعػز وىػ  تطلػآ التكبػلات  ٓٓ٘ا موعة اظتكونة من 
م سػػاحة جػػامع الالػػاتق بعػػد أداء صػػبلة اصتمعػػة قامػػز بالتًػػاىر إحيػػاءا لػػذكر  

لماز شيله النػاطآ الرشتػ  . الشةص الذي عرؼ عن نالسو ب نو يإلغاء اطتبلفة
صػالحة باسػػا ا موعػػة الػػم   ٕٗللتنًػيا م تركيػػا، قػػاـ بقػراءة البيػػاف اظتكػػوف مػػن 

كػػػاف حتػمػػػػل اليافطػػػات اظتعاديػػػة للدنتقراطيػػػة واظتناصػػػرة للةبلفػػػة. شػػػيله والػػػذي 
 ٓ٘بصػػػػحبة  نػػػػة ألتػػػػاتورؾ، كػػػػاف قػػػػد غػػػػادر اصتػػػػامعأطػلػػػػػآ عبػػػػارات متتاليػػػػة مهي
قػػد قطعػػوا الطريػػآ أمػػاـ شػػيله بالػػدراجات الناريػػة،  شةصػػاا. وكػػاف رجػػاؿ األمػػن

إال أهنػػا عػػاودوا وفتحػػوا الطريػػآ لػػو بعػػد أف رأوا ردة الالعػػل الصػػاخبة حػػوعتا مػػن 
 قبل أنصاره.

 
 تعليمات مدعي عاـ أمن الدولة: اعتقلوه..

قاـ مدع  عاـ أمن الدولػة م منطقػة الالػاتق بإعطػاء عناصػر األمػن كافػة 
تالتػػػػي  واإليقػػػػاؼ واالعتقػػػػاؿ، وقػػػػاؿ عتػػػػا أف ال كتعلػػػػوا الصػػػػبلحيات سػػػػا فيهػػػػا ال

قانوف عقوبات احملاكا اصتديد يػ ثر علػ  أعمػاعتا وصػبلحيا ا. وأصػدر مػدع  



 ٕ٘ٚ 

تواجػػػدوا م مكػػػػاف  نعػػػاـ أمػػػن الدولػػػة تعليماتػػػػو بالتػػػدقيآ م أمػػػر الشػػػػرطة الػػػذي
اضتادث ودل يتةذوا اإلجراءات البلزمة مهملني واجػبها، حػىت وإف احتػاج األمػر 

أصحاب الصبلحية أشػاروا إذل أنػو سػيتا فػتق أف يتا فتق حتقيقات م القنية. 
حتقيقػػات م مػػا يتعلػػآ بتنًػػيا إرىػػا  غػػل مشػػروع. وسػػيتا متابعػػة ملػػ، القنػػية 

 من قبل ػتكمة اصتزاء الكرب .
t.com.tr/2005/09/03/guncel/gun01.htmlhttp://www.milliyeٌ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( )الخور مترجم عن اللغة التركية(ٗ)

 
 وطػن جريدة

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٖٓالسبز 
 مظاىرة الخػالفػة في الجػامػع

مناصػر لتنظػيم حػػزب التحػػرير والػذين تجمعػوا  ٓٓ٘المجموعة المكونة من 
تػاتورؾ وطػالووا ب عػادة في سػاحة جػامع الفػاتح  قػاموا بػ طالؽ الهتافػات المناىضػة أل

 الخالفػة.

 

http://www.milliyet.com.tr/2005/09/03/guncel/gun01.html
http://www.milliyet.com.tr/2005/09/03/guncel/gun01.html
http://www.vatanim.com.tr/root.vatan
http://www.vatanim.com.tr/root.vatan
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البارحة تعرض جامع الالاتق باسطنبوؿ لوالع غري . فبعد خروج صػبلة 
اصتمعػػػػة، قامػػػػز غتموعػػػػة مػػػػن أنصػػػػار تنًػػػػيا حػػػػزب التحريػػػػر بػػػػالتزمع وأطلقػػػػوا 

اىنة ألتاتورؾ. وقاـ "مسلوؿ حزب التحريػر م تركيػا" يلمػاز شػيله ىتافات من
صالحة نيابػة عػن ا موعػة، مػن علػ  منصػة  ٕٗبقراءة بياف صحال  مكوف من 

اطتطابػػة الػػم أحنػػروىا لػػو، وقػػد لالػػز االنتبػػاه وجػػود حػػرس شةصػػ  لػػو يقالػػوف 
 علػػ  جانبيػػو يرتػػدوف زيػػاا موحػػداا مكونػػاا مػػن بنطػػاؿ أسػػود وقمػػيص أبػػيض. وبعػػد
االنتهػػاء مػػن قػػراءة البيػػاف الصػػحال  الػػذي تنػػمن الػػدعوة إلقامػػة اطتبلفػػة والػػذي 
ىػػػاجا أتػػػاتورؾ قامػػػز ا موعػػػة بػػػالتكبل، وم تلػػػه األثنػػػاء ىػػػا  يلمػػػاز شػػػيله 
ظتغػػػادرة اصتػػػامع برفقػػػة حرسػػػو الشةصػػػ ، وعنػػػدما قػػػاـ عناصػػػر األمػػػن بإيقػػػافها 

عناصػػر األمػػن  ػتػػاولني اعتقػػاؿ يلمػػاز شػػيله تػػدخل حرسػػو الشةصػػ  ؽتػػا جعػػل
 ترتاجع عن اعتقالو، وشتحوا عتا سغادرة اظتكاف.

http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&ta

tegoryid=1rih=03.09.2005&Newsid=59840&Ca 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( )الخور مترجم عن اللغة التركية(٘)

 
 سكارياجريدة 
 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٖٓالسبز 

 حزب التحرير والخػالفػة..

http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&tarih=03.09.2005&Newsid=59840&Categoryid=1
http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&tarih=03.09.2005&Newsid=59840&Categoryid=1
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 أوزداف قلب داغ

عنػػػػدما قػػػػاـ حػػػػزب التحريػػػػر بإصػػػػدار تصػػػػريق "سػػػػنغرس رايػػػػة اطتبلفػػػػة م 
إسطنبوؿ" ؿتن اظتواطنني قمنا مباشرة باالتصاؿ بالدولة. ولكنو يبػدو أف ىواتالنػا 

 ذىبز أدراج الرياح.
عامػػاا عػػادت مركػػزاا للةبلفػػة.  ٖٛسػػطنبوؿ وبعػػد إنػػل أنًػػر وأر  أف: "إ

 وى  م طريقها لتصبق مركزاا للةليالة واطتبلفة". 
ـ كانػػػز الكثػػػل مػػػن اظتنػػػاطآ م تركيػػػا ٜٓٛٔأيلػػػوؿ  ٕٔأتػػػذكروف، قبػػػل 

مالػػػػراا همنػػػػاا لليمينيػػػػني ولليسػػػػاريني، فكػػػػاف اليمِمينيػػػػني ال يسػػػػتطيعوف الػػػػدخوؿ إذل 
سػبة لليسػاريني الػذين دل يكػن باسػتطاعتها مناطآ اليساريني، وكذله اضتػاؿ بالن

الدخوؿ إذل منػاطآ اليمينيػني. األمػر ا ف دل يصػل إذل ذلػه اضتػد، إال أنػو يبػدو 
 أف إسطنبوؿ باتز اظتالر ا من لػ"دعاة اطتبلفة"...

فهػػػػػل "حكامنػػػػػا نػػػػػائموف؟" األحػػػػػداث األخػػػػػلة أعطػػػػػز موجػػػػػات عاليػػػػػة 
تعنيػو الكلمػة مػن اظتعػ  لػدعاة  الدرجة ب ف إسطنبوؿ باتز "اظتالر ا من بكل ما
 اطتبلفة، وأصحاب الطرؽ الصوفية، والرجعيني".

خبلؿ خروج صبلة اصتمعة اظتباركة من جامع الالاتق، قامز غتموعػة مػن 
حزب التحريػر بوالػع منصػة خطابػة م سػاحة جػامع الالػاتق، وأمطػروا اضتقػارات 

ة. إف ىػذا يػذكرنا عل  أتػاتورؾ بػ فواىها القػذرة أمػاـ عيػوف قػوات أمػن اصتمهوريػ
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هذار م إسػػطنبوؿ، لقػػد ىتالػػوا "حػػاف  ٖٔدتامػػاا بعصػػياف البطػػروف خليػػل، وواقعػػة 
زمػػاف رفػػع رايػػات اطتبلفػػة"، وانصػػرفوا وىػػا يرفعػػوف اليافطػػات الػػم فتحوىػػا، دوف 

 أف تتالوه قوات األمن ببنز كلمة. 
عل  ما يبدو أف السيد وزير الداخلية أكسو قد "عػني شػرطة ؼتصوصػني 

 طرؽ الصوفية ضتماية إسطنبوؿ مبلذ دعاة اطتػبلفة".من ال
إنل أناشد وارل ومدير مديرية أمن إسطنبوؿ عاصػمة الػدنيا، الػم أمطػروا 
فيهػػػا اضتقػػػارات علػػػ  العلمانيػػػة وعلػػػ  اصتمهوريػػػة وعلػػػ  أتػػػاتورؾ والػػػق النهػػػار: 
"غتموعة من ذوي الصبلحية ىا م ىذا االجتاه وقد ينًػروف إليػو أػرارة، ولكػن 

دولػػػػة تنًػػػػروف إذل رئػػػػيس الػػػػوزراء الػػػػذي صػػػػرح م إيطاليػػػػا  ال تا كػػػػونكا مػػػػوظأنػػػػ
قػػػػائبلا: "كػػػػل األصػػػػوليني اظتتػػػػدينني رجعيػػػػوف" فبإمكػػػػانكا أف تكونػػػػوا أصػػػػحاب 

 اصتمهورية العلمانية الدنتقراطية وأنصاراا ألتاتورؾ". 
إذا كاف بإمكاف ى الء األشةاص وص، أتػاتورؾ ب نػو غتػـر العصػر، وأف 

  رتهوريػػػػة مػػػػ جورة وسػػػػط إسػػػطنبوؿ وأمػػػػاـ العشػػػػرات مػػػػن رجػػػػاؿ اصتمهوريػػػة ىػػػػ
األمن، ومػن س ينصػرفوف وكػ ف شػيلاا دل لتػدث. فػبل نتكنػل أف أقػوؿ سػو : اه 

 ينػزؿ ببلءه عليكا.
كنػػػػز أود أف أبػػػػدأ مقػػػػالم بػػػػػ "درس إنسػػػػاشل للبومػػػػة" بقلػػػػا رئػػػػيس كوبػػػػا  

قمػػػة االحتػػػاد كاسػػػرتو، ومػػػن س وددت التطػػػرؽ إذل العقبػػػات الػػػم اسػػػتزدت م 
 األورو ، ولكن أحداث اطتبلفة اظت جورة م الالػاتق أخػذت األولويػة. حػىت ا ف

 اطتبلفة. حزب للةبلفة الداع  الرجع  التنًيا رئيس اعتقاؿ خرب يرد دل
رئػػيس حػػزب الشػػع  اصتمهػػوري دينيػػز بيكػػاؿ ألقػػ  بػػاللـو علػػ  حكومػػة 

وؿتػػػن اظتػػػواطنني نناشػػػد حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة الكتالائهػػػا سشػػػاىدة األحػػػداث، 
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الشرطة الرتكية ب ف تدافع عن اصتمهورية الرتكية العلمانية الدنتقراطيػة، وأف يعطػوا 
االحػػػػرتاـ الػػػػبلـز ألتػػػػػاتورؾ، ويًهػػػػروا قػػػػػوة الدولػػػػة جتػػػػاه الػػػػػذين نتطػػػػروف أتػػػػػاتورؾ 

 باضتقارات.
http://www.sakaryagazetesi.com.tr/yazi.asp?id=1182&yazar=4 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( )الخور مترجم عن اللغة التركية(ٙ)

 موقػع نحن وإزميػػػر

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٗٓاألحػد 
 ردة فعل أردوغاف تجاه فعل الشرطة

نًػيا الرجعػ  الػديل غػل بعد أداء صبلة اصتمعة م جامع الالاتق، قاـ الت
اظتشػػروع حػػزب التحريػػر بػػالتزمع م سػػاحة اصتػػامع وقػػرؤوا بيانػػاا مليلػػاا باضتقػػارات 
علػػ  أتػػاتورؾ. إف فعاليػػا ا احملييػػة لػػذكر  ىػػدـ اطتبلفػػة قػػد لالتػػز االنتبػػاه. وؽتػػا 

 لالز االنتباه وقوؼ الشرطة مكتوم األيدي يشاىدوف الالعاليات.
كاف عل  الشرطة أف يتػدخلوا لقمػع  راء(:رجب طيب أردوغاف )رئيس الوز 

اظتتًػػػاىرين. لقػػػد أصػػػدرت تعليمػػػات دقيقػػػة لػػػوزير الداخليػػػة عبػػػد القػػػادر أكسػػػو 
.  ولوزير العدؿ رتيل شيشه الختاذ ما يلـز

بعػد أف نًمػوا قػراءة بيػاهنا دنيز بيكاؿ )رئيس حػزب الشػعب الجمهػوري(: 
اصتمهوريػػػػػة، قػػػػػاموا الصػػػػػحال  م سػػػػػاحة اصتػػػػػامع وحق ػػػػػروا مػػػػػن خبللػػػػػو أتػػػػػاتورؾ و 

بػػاطتروج والتالػػرؽ أمػػاـ أعػػني الشػػرطة، ىػػل ىػػذا أمػػر طبيعػػ ؟! إف دل يكػػن حػػزب 
العدالة والتنمية م اضتكا فهل كاف من اظتمكػن القيػاـ سثػل ىػذا اعتزػـو اصتػريء 

نزاعػػات،  وسػػط سػػاحة اصتػػامع؟! لقػػد زرعػػوا بػػذوراظتػػنًا ووالػػع أجهػػزة صػػوت 

http://www.sakaryagazetesi.com.tr/yazi.asp?id=1182&yazar=4
http://www.sakaryagazetesi.com.tr/yazi.asp?id=1182&yazar=4
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 الستثمار الدين".
اظتهػػا م األمػػر أف األصػػل أف  ب الطريػػق القػػويم(:مهمػػت آغػػار )رئػػيس حػػز 

يػػػتا تلقػػػ  اظتعلومػػػات عػػػن مثػػػل ىػػػذه األعمػػػاؿ قبػػػل قيامهػػػا، وأف ال يػػػتا تيسػػػل 
األمػػور ظتثػػل ىػػذه الالعاليػػات، فعلػػ  الػػرغا مػػن أهنػػا قػػد أبلغػػوا عػػدداا الػػةماا مػػن 
الناس، وقاموا بتبليػغ الصػح، وػتطػات التلالػاز بػ هنا سػيقوموف بالعاليػات قػراءة 

اف، وقػػػاموا بقراءتػػػو بالالعػػػل، القػػػوؿ بػػػ ف أصػػػحاب الصػػػبلحية دل يكونػػػوا علػػػ  بيػػػ
علا بذله، فإنل أجي  عل  ىذا بالتبسػا. الكػل يػر  فعاليػات ىػ الء النػاس، 
ولكػػػن الػػػذين يتوجػػػ  علػػػيها أف يػػػروا فعاليػػػا ا، ال أسػػػتطيع أف أدرؾ كيػػػ، ال 

 يروهنا؟!
ال يوجد م قانوف  أورىاف إرأصالف )مس وؿ في حزب الشعب الجمهوري(:

( مػػا يػػنص علػػ  منػػع الشػػرطة القيػػاـ بالتػػدخل لقمػػع GMKػتاكمػػة العقوبػػات )
مثل ىذه اظتًاىرة. م السابآ قامز الشرطة بقمػع مػوظال  الدولػة وغػلىا رغػا 

(، ولكػػػن األمػػػر اختلػػػ، عنػػػدما تعلػػػآ GMKوجػػػود قػػػانوف ػتاكمػػػة العقوبػػػات )
: رسػػػا يكونػػػوف قػػػد والػػػعوا بػػػػحزب التحريػػػر. ىنػػػاؾ سػػػبباف لعػػػدـ قمعهػػػا، أوعتمػػػا

ىػػػػدفاا لتغيػػػػل قػػػػػانوف ػتاكمػػػػة العقوبػػػػات ليكػػػػػوف أكثػػػػر دنتقراطيػػػػة، ثانيهمػػػػػا: أف 
 أصحاب الصبلحية م الشرطة كانوا ينًروف لتله الالعاليات أرارة وت ييد.

 لديهم صالحيات ولكنهم لم يستخدموىا
أصػػحاب الصػػػبلحية م وزارة العػػدؿ والػػػذين أبػػدوا اسػػػتياءىا لعػػدـ قمػػػع 

لشػػػػرطة للالعاليػػػػات، قػػػػالوا: "ال غتػػػػاؿ للحػػػػديث أنػػػػو ال يوجػػػػد معهػػػػا صػػػػبلحية ا
قانونية لقمع الالعاليات غل اظترخصة". إف وزير العػدؿ رتيػل شيشػه صػرح قبػل 

(: "بعػد أف لتػدث اصت ػـر GMKأسبوع م ما يتعلػآ بقػانوف ػتاكمػة العقوبػات )
 االعتقاؿ ال لتتاج إذل إذف، لذا ال يوجد أي فراغ قانوشل".
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 "ىناؾ حالة إجرامية"
ذكػػػػػر الربوفيسػػػػػور م اضتقػػػػػوؽ والعقوبػػػػػات الػػػػػدكتور هدـ سػػػػػوزار أنػػػػػو مػػػػػن 
صػػػػبلحياتو كمػػػػواطن عػػػػادي اعتقػػػػاؿ مػػػػواطن هخػػػػر إذا وجػػػػده متلبسػػػػاا م حالػػػػة 
إجراميػػػػة، "أثنػػػػاء تناليػػػػػذ اصت ػػػػـر مػػػػن صػػػػػبلحيات الشػػػػرطة االعتقػػػػاؿ والتالتػػػػػي ". 

يػػػود ألجهػػػزة األمػػػن، وأالػػػاؼ سػػػوزار: "م مثػػػل ىػػػذه األحػػػداث ال يوجػػػد أي ق
وعلػػ  العكػػس مػػن ذلػػه عػػدـ التػػدخل م مثػػل ىػػذه األحػػداث الػػم تػػ ثر سػػلباا 

 عل  الرأي العاـ، يعترب جرماا وىو عدـ القياـ بالواج ".
ml.php/modul/Article/op/readhttp://www.izmirve.biz/info/ht

/nid/580/rub/11 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )الخور مترجم عن اللغة التركية( (ٚ)

 
 )واسعة النتشار(صػواح جريدة 
 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٗٓاألحد 

 اعتقالت على خلفية مظاىرة حػزب التحػرير.
اعتقاؿ عشرة أشخاص في إسطنووؿ وأنقرة وبورصة على خلفية مظاىرة الخالفة التي 

 داء صالة الجمعة في الفاتح.نظمها حزب التحػرير  عقب أ

http://www.izmirve.biz/info/html.php/modul/Article/op/read/nid/580/rub/11
http://www.izmirve.biz/info/html.php/modul/Article/op/read/nid/580/rub/11
http://www.sabah.com.tr/
http://www.sabah.com.tr/


 ٕٙٗ 

 
م اعتقػػػاؿ عشػػػرة أعنػػػاء مػػػن تنًػػػيا حػػػزب التحريػػػر، والػػػذين شػػػاركوا م 
اظتًػػاىرة اظتناصػػرة للةبلفػػة. شػػرطة اسػػطنبوؿ حتركػػز بنػػاءا علػػ  تعليمػػات مػػدع  
عػػػاـ أمػػػن الدولػػػة، وبػػػدأت بعمليػػػات اعتقػػػاؿ للػػػذين شػػػاركوا باظتًػػػاىرة. وخػػػبلؿ 

ز موحػػػد م كػػػل مػػػن إسػػػطنبوؿ وأنقػػػرة عمليػػػات االعتقػػػاؿ الػػػم نًمػػػز م وقػػػ
وبورصػػػػة، م اعتقػػػػاؿ عشػػػػرة أشػػػػةاص ووجهػػػػز عتػػػػا  مػػػػة العنػػػػوية م حػػػػزب 
التحرير. بعد أف م التحقيآ مع أعناء التنًيا م حتػويلها إذل مػدع  عػاـ أمػن 

 الدولة.  
والػػػذي  -لقػػػد م إغػػػبلؽ اظتوقػػػع اإلنرتنػػػم لػػػػحزب التحريػػػر غػػػل اظتشػػػروع 

 إلسػػبلم  حتػػز لػػواء واحػػد عػػن طريػػآ إعػػادة إقامػػة اطتبلفػػةأنشػػط لتوحيػػد العػػادل ا
ـ بنػػاءا علػػ  قػػرار صػػادر عػػن مػػدع  عػػاـ أمػػن الدولػػة، ٕٗٓٓم شػػهر دتػػوز  -

 ولكنو لوحي أنو قد عاد اظتوقع للعمل قبل فرتة.
 كاف يتوجب على الشرطة أف تقمعهم

من ناحية أخر  صرح رئيس الوزراء طي  أردوغاف م مػا يتعلػآ سًػاىرة 
التحريػػػػػػر اظتعاديػػػػػػة ألتػػػػػػاتورؾ "كػػػػػػاف يتوجػػػػػػ  علػػػػػػ  الشػػػػػػرطة أف تقمػػػػػػع  حػػػػػػزب

اظتتًػػػاىرين". أردوغػػػاف الػػػذي أعطػػػ  التعليمػػػات لػػػوزارم الداخليػػػة والعػػػدؿ قػػػاؿ: 
 "ذاتاا لقد بدؤوا بالتصرؼ". 



 ٕٙ٘ 

http://www.sabah.com.tr/gnd114.html 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جريدة حريات )واسعة النتشار( (ٛ)

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٗٓاألحد 
 اآلف يوحثوف

 
ألنو قػاـ ب لغػاء الخالفػة  يلماز الشيلك والذي قاـ بتحقير أتاتورؾ في ساحة جامع الفاتح 

والذي عرَّؼ عن نفسو بأنو "النػاطق الرسػمي باسػم حػزب التحريػر فػي وليػة تركيػا"  بػدأت الشػرطة 
 و.يباتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لعتقالو ىو ومؤيد

خػػػبلؿ عمليػػػات االعتقػػػاؿ اظتوحػػػدة والػػػم نًمػػػز م كػػػل مػػػن إسػػػطنبوؿ 
مػػػن جانػػػ  هخػػػر علػػػا أف شػػػيله وأنقػػػرة وبورصػػػة م اعتقػػػاؿ عشػػػرة أشػػػةاص. و 

سػارعوا إذل إقامػة اطتػػبلفة مػع اضتػزب، ال أف تشػهدوىا دعا للزهاد حني قػاؿ: "
وعلػػػا أف مديريػػػة األمػػػن تتعقػػػ  حػػػزب . منػػػو فحسػػػ ، لقػػػد هف زمػػػاف اطتبلفػػػة"

التحريػػر منػػذ زمػػن والػػم وجهػػز لػػو عػػدة الػػربات، وعلػػا أهنػػا خػػبلؿ شػػهر أيػػار 
ة كبػػػػػلة للتنًػػػػػيا، إال أف احملكمػػػػػة دل اظتنصػػػػػـر طلبػػػػػز مػػػػػن احملكمػػػػػة توجيػػػػػو الػػػػػرب

تعطهػػا إذنػػاا بػػذله. وعلػػا أينػػاا أف يلمػػاز شػػيله الػػذي حػػرؾ مناصػػريو بتحقػػل 
أتاتورؾ قاـ بالدعوة للزهػاد إلقامػة اطتبلفػة مػن خػبلؿ البيػاف الػذي ألقػاه حيػث 

"أوللػػه أجػػدادكا أيهػػا اظتسػػلموف وتلػػه أفعػػاعتا، وأنػػتا أحالػػادىا، قػػاؿ يلمػػاز: 

http://www.sabah.com.tr/gnd114.html
http://www.sabah.com.tr/gnd114.html


 ٕٙٙ 

آ الذي اتبعػوا فػاتبعوه، وإذل العػز الػذي صػنعوا فاصػنعوه، وىػا ىػو فهلموا إذل اضت
حػػزب التحريػػر بيػػنكا فػػوزروه، فإنػػو يعمػػل ليػػل هنػػار السػػتلناؼ اضتيػػاة اإلسػػبلمية 

 بإقامة دولة اطتػبلفة الراشدة، يتقدـ األمة ويقودىا عتذا العمل العًيا".
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~626143,00.asp 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 موقع ماي نت (ٜ)

 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٗٓاألحػد 
 مظاىرة الجامع وصلت للمجلس الوطني التركي الكوير

 

تل العػػاـ ضتػػزب الشػػع  اصتمهػػوري قػػاـ مهمػػز سػػاليغاف مسػػاعد السػػكر 
برفػػػع واقعػػػة اظتًػػػاىرة الػػػم نالػػػذت م سػػػاحة جػػػامع الالػػػاتق إذل يوميػػػات ا لػػػس 
مطالبػػاا بػػالرد علػػ  أسػػللتو. ووجػػو سػػاليغاف سػػ االا إذل وزيػػر الداخليػػة عبػػد القػػادر 
أكسػػػو: "ىنػػػاؾ ىزػػػـو علػػػ  اصتمهوريػػػة العلمانيػػػة وعلػػػ  أتػػػاتورؾ وعلػػػ  أسػػػس 

ت باطتبلفػػة، ورغػػا كػل ذلػػه دل نسػػمع صػوتاا مػػن أنقػػرة، أتػاتورؾ، وىنػػاؾ مطالبػا
 ظتاذا؟"

إف ساليغاف طال  خبلؿ أسللتو اظتتعلقة بالواقعة، بإعطػاء معلومػات عػن 

http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~626143,00.asp
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~626143,00.asp


 ٕٙٚ 

الشػػةص الػػذي عػػرؼ عػػن نالسػػو خػػبلؿ اظتًػػاىرة الػػم نًمػػز م سػػاحة جػػامع 
الالػػاتق ب نػػو "النػػاطآ الرشتػػ  لػػػحزب التحريػػر م واليػػة تركيػػا" والػػذي قػػاـ بتحقػػل 

 اتورؾ ألنو قاـ بإلغاء اطتبلفة. وتنمنز مطال  ساليغاف األسللة التالية:أت
"ىػػػػل كػػػػاف عػػػػدـ تػػػػدخل الشػػػػرطة لقمػػػػع ا موعػػػػة ناجتػػػػاا عػػػػن تعليمػػػػات 
صدرت من أنقرة؟ ىل نتكػن القػوؿ إف أجهػزة االسػتةبارات دل تكػن علػ  علػا 
مسػػبآ بالالعاليػػات رغػػا والػػػعها منصػػة خطابػػة وأجهػػػزة نًػػاـ صػػوم م سػػػاحة 

ع؟ ال نتكػػػن قػػػوؿ ذلػػػه!! إذاا ظتػػػاذا دل يػػػتا اسػػػتةداـ اظتعلومػػػات الػػػم لػػػد  اصتػػػام
أجهػػزة االسػػتةبارات؟ خبصػػوص ىػػذا األمػػر، ىػػل أنػػتا تالكػػروف سحاسػػبة الػػذين 
قػػاموا بالتقصػػل واإلقتػػاؿ؟ ىنػػاؾ ىزػػـو علػػ  اصتمهوريػػة العلمانيػػة وعلػػ  أتػػاتورؾ 

دل نسػػػمع  وعلػػػ  أسػػػس أتػػػاتورؾ، وىنػػػاؾ مطالبػػػات باطتبلفػػػة، ورغػػػا كػػػل ذلػػػه
صػػػوتاا مػػػن أنقػػػرة، ظتػػػاذا؟ ىػػػل ىػػػذا أمػػػر طبيعػػػ  بالنسػػػبة لكػػػا؟ ىػػػل ىػػػذا التنًػػػيا 

 تربطو أية عبلقات أو قرب مع حزب العدالة والتنمية؟"  
aber.mynet.com/detail_news/?mainPage=1&which=chttp://h

enter&ref=haberHome&id=A00C30D1&date=04Eylul2005ٌ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 محطة السي إف إف باللغة التركية (ٓٔ)

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٙٓالثالثاء 

 

http://haber.mynet.com/detail_news/?mainPage=1&which=center&ref=haberHome&id=A00C30D1&date=04Eylul2005
http://haber.mynet.com/detail_news/?mainPage=1&which=center&ref=haberHome&id=A00C30D1&date=04Eylul2005
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 األحداث اإلرىابية في اآلونة األخيرة:
 جامع الفاتح :ٕ٘ٓٓأيلوؿ  ٕٓحادث 

بتنًػػػػيا مًػػػػاىرة م  حػػػػزب التحريػػػػرقامػػػػز غتموعػػػػة مػػػػن أعنػػػػاء تنًػػػػيا 
سػػطنبوؿ عقػػ  صػػبلة اصتمعػػة م جػػامع الالػػاتق. خػػبلؿ اظتًػػاىرة الػػم حنػػرىا إ

شػػػةص قػػػاموا برفػػػع يافطػػػات تػػػدعو للةبلفػػػة وأطلقػػػوا عبػػػارات  ٓٓٓٔ حػػػواذل
 جا أتاتورؾ واضتمهورية الرتكية. ا

شػػػعبة مكافحػػػة اإلرىػػػاب بنػػػاءا علػػػ   وعقػػػ  الالعاليػػػات، حتركػػػز عناصػػػر
فقامػػز باعتقػػاؿ أربعػػة  ،مػػات مػػدع  عػػاـ أمػػن اصتمهوريػػة م منطقػػة الالػػاتقيتعل

أشةاص من أصل عشرة أشةاص كاف اظتدع  العاـ قد طلػ  اعتقػاعتا. وعلػا 
سػػػطنبوؿ والتحريػػػات مػػػا زالػػػز جاريػػػة إأف السػػػتة أشػػػةاص ا خػػػرين ىػػػا خػػػارج 

 للقبض عليها.
http://www.cnnturk.com/HABER/haber_detay.asp?PID=31

8&HID=1&haberID=123189 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 جريدة وطػن (ٔٔ)

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٙٓالثبلثاء 
 حزب التحريرتهديد مكتوب من 

أثنػػاء اسػػتمرار الشػػرطة فػػي عمليػػات الوحػػث عػػن األتنػػاء مػػن أعضػػاء تنظػػيم 
عقػػػب مظػػػػاىرة الخالفػػػة التػػػي قػػػاموا بتنظيمهػػػا فػػػػي   مشػػػروعالغيػػػر  حػػػزب التحريػػػر

تػم إرسػاؿ بيػاف موقػع باسػم يلمػاز شػيلك   أيلوؿ ٕٓاسطنووؿ بجامع الفاتح بتاري، 
رفػػع رايػػات الخالفػػة سػػيكوف مجي نػػا القػػادـ لمػػع مرسػػاؿ للصػػحف جػػاء فيػػو تهديػػد: "

http://www.cnnturk.com/HABER/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=123189
http://www.cnnturk.com/HABER/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=123189
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 ."سطنووؿإخفاقة في سماء 
شػػروع اظتغػػل  حػػزب التحريػػرخػػبلؿ البيػػاف الصػػحال  الػػذي أرسػػلو تنًػػيا 

للصػػػػػػح،، م الرتكيػػػػػػز علػػػػػػ  تصػػػػػػرلتات دينيػػػػػػز بيكػػػػػػل رئػػػػػػيس حػػػػػػزب الشػػػػػػع  
سػػطنبوؿ والػػم قػػاؿ فيهػػا، لػػو أف إاصتمهػػوري الػػم صػػرح اػػا عقػػ  فعاليػػا ا م 

، وجػاء م البيػاف ما حدث م جػامع الالػاتق ظتا كاف حدثحزبو كاف م اضتكا 
 الصحال :
. وُفهم من تصريحاتو  أف فعاليات النداء التي قمنا بهػا فػي جػامع محمػد "..

وفػػي قلػػوب القػػائمين علػػى   الفػػاتح  قػػد نفثػػت الرعػػب فػػي قلػػوب الشػػرائح العلمانيػػة
نا نخاطب  ومن ى األحزاب السياسية الديمقراطية الذين يرفعوف العلمانية شعارًا لهم.

كافة األحزاب الديمقراطية أمثاؿ حزب الشعب الجمهوري وكافػة الشػرائح العلمانيػة 
ىػذه األحػزاب الديمقراطيػة  االػذي أوصػلته ة: إف الحػاؿ المزريػاألخرى في المجتمع

يقطنػوف فيهػػا  والتػي تحتػػل الوسػس السياسػػي منػػذ  نالعلمانيػة لتركيػػا وللمسػلمين الػػذي
فػػػي الويػػػاف الصػػػحفي الػػػذي بينػػػوا فيػػػو أف الديمقراطيػػػة و  ماثػػػل للعيػػػاف."  عامػػػاً  ٗٛ

والعلمانية تنازع أنفاسها األخيرة  جاء فيو أيضًا: ".. ولهػذا فػ ف ارتقػاء وسػمو مكانػة 
 - بػػ ذف اهلل -التػػي يرفػػع رايتػػو  لػػن يسػػتطيع أحػػد ومفهػػـو الخالفػػة  حػػزب التحريػػر

ول أي حزب مهما    ول حزب الشعب والجمهوري  إيقافو  ل حزب العدالة والتنمية
إلػػى جػػامع محمػػد الفػػاتح لمخاطوػػة  حػػزب التحريػركػاف اسػػمو. الوارحػػة حضػػرنا نحػػن 

األمة  وب ذف اهلل وتوفيقو سيكوف مجي نا القادـ لرفع رايات الخالفة خفاقة في سماء 
 سطنووؿ".إ

 المدعي العاـ أصدر قراراً ب غالؽ الموقع
غػػل  حػػزب التحريػػرنًػػيا مػػن جانػػ  هخػػر م إغػػبلؽ اظتوقػػع اإللكػػرتوشل لت

شروع. فعنػدما يػراد الػدخوؿ إذل صػالحة اإلنرتنػز الػم كانػز قػد دونػز علػ  اظت



 ٕٚٓ 

حػػػزب البيػػػاف الصػػػحال  للتنًػػػيا، يًهػػػر علػػػ  الشاشػػػة الرسػػػالة التاليػػػة: "موقػػػع 
 م إغبلقو بقرار من اظتدع  العاـ". التحرير
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جريدة مليػات )واسعة النتشار( (ٕٔ)

 ـٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٙٓالثالثاء 
 ..ػحزب التحرير.مستهجن من الحكومة فيما يتعلق ب دفاع

رتيػػػػل شيشػػػػه فيهػػػػا قػػػػاـ النػػػػاطآ الرشتػػػػ  باسػػػػا اضتكومػػػػة ووزيػػػػر العػػػػدؿ 
الػدائرة عػن سػب  عػدـ تػدخل  لتعليقػاتباإلدالء بدفاع مستهزن فيما يتعلآ با
سػػػطنبوؿ. حيػػػث صػػػرح إم  حػػػزب التحريػػػرالشػػػرطة الػػػد اظتًػػػاىرة الػػػم نًمهػػػا 

مػػػا ىػػػو مػػػن ىػػػػذا طة، أهنػػػا سػػػػاعة صػػػبلة اصتمعػػػة، أو شيشػػػه: "رسػػػا ظػػػن  الشػػػر 
، أو أهنػػػػػا دل يشػػػػػاؤوا تصػػػػػعيد اظتوقػػػػػ،، أو أهنػػػػػا ظنػػػػػوا أهنػػػػػا سػػػػػيعتقلوف القبيػػػػػل

 ا للقناء".وهنسلمياظتتسببني م وقز الحآ و 
عقػػػ  اجتمػػػاع الػػػوزراء أجػػػاب شيشػػػه عػػػن أسػػػللة الصػػػحاليني اظتتعلقػػػة ف

قػػػػاؿ ريػػػػر، حيػػػػث حػػػػزب التحبعػػػػدـ تػػػػدخل الشػػػػرطة الػػػػد اظتًػػػػاىرة الػػػػم نًمهػػػػا 
بػػػػدعو   اا شةصػػػػ ٖٕ٘م إيقػػػػاؼ  ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓشيشػػػػه أنػػػػو خػػػػبلؿ العػػػػاـ 

م إيقػػاؼ  ٕ٘ٓٓعنػػواا. وحػػىت عػػاـ  ٚ٘ٔعنػػويتها م التنًػػيا اعتقػػل مػػنها 
 ٕٙٔاعتقػل مػنها  حػزب التحريػرأشةاص بدعو  عنػويتها م تنًػيا  ٚٓٗ

اػػذا عنػػواا. وأالػػاؼ قػػائبلا: "م الوقػػز الػػذي تتعامػػل اضتكومػػة مػػع ىػػذا اظتلػػ، 
 مثل ىذه التعليقات". شتاعمن غل الصواب واصتدية فالقدر من اضتساسية 

ورد شيشه عل  انتقادات حزب الشع  اصتمهوري حيػث قػاؿ: "لػيس 
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مػن البلئػآ أف يقػـو حػزب اظتعارالػة الرئيسػ  بالتحػدث عػن ىػذا اضتػدث خػبلؿ 
شةصػػػاا مػػػن  ٕٙٔاجتماعػػػو االنتةػػػا  ب سػػػلوب الصػػػراخ. الػػػذي قػػػاـ باعتقػػػاؿ 

إف مواصػػػلة اضتػػػديث م ىػػػذا االجتػػػاه ال ينالعنػػػا م  ،تنًػػػيا ىػػػو ىػػػذه اضتكومػػػةال
شػػػ ء، وسػػػيكوف كالػػػذي يغمػػػز م الًػػػبلـ". وعنػػػدما م تػػػذكل شيشػػػه بقػػػوؿ 
رجػػػػػػػ  طيػػػػػػػ  أردوغػػػػػػػاف "كػػػػػػػاف يتوجػػػػػػػ  علػػػػػػػ  الشػػػػػػػرطة التػػػػػػػدخل"!! قػػػػػػػاؿ: 

 ىا".ل "االعتقاالت دتز، وستقـو الدولة باختاذ ما يلـز وفقاا ظتعاي
http://www.milliyet.com.tr/2005/09/06/index.html 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نت غزاتو )جريدة النت( (ٖٔ)

 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ  ٜٕالخميس 
ؽ أثنػػػػاء اقتيػػػػاد قائػػػػد حػػػػزب التحريػػػػر فػػػػي تركيػػػػا للفحػػػػص الطوػػػػي قػػػػاـ بػػػػ طال

 التكويرات  وصرخ عاليًا: "ب ذف اهلل ستقـو الخالفة"
شػروع وعلػ  اظتأثناء إحنار يلماز شيله قائد تنًيا حزب التحرير غل 

ديكيزػػػ  مسػػػػلوؿ التنًػػػيا م منطقػػػػة أالػػػػنو ومػػػا حوعتػػػػا، للالحػػػص الطػػػػا قامػػػػا 
 بإطبلؽ التكبلات والصراخ عالياا "بإذف اه ستقـو اطتبلفة".

لتمػل االسػا اظتسػتعار )مهمػز( والػذي م جتنيػػد  إف يلمػاز شػيله الػذي
العناصػػػر األمنيػػػة العتقالػػػو عقػػػ  قراءتػػػو لبيػػػػاف خػػػبلؿ اظتًػػػاىرة الػػػم نًمػػػز م 

صػػػػباحاا برفقػػػػة علػػػػ   ٓٓ:ٔٔجػػػػامع الالػػػػاتق، م اعتقالػػػػو اليػػػػـو حػػػػواذل السػػػػاعة 
ديكزػػ  مسػػلوؿ التنًػػيا ظتنطقػػة أالػػنة ومػػا حوعتػػا خػػبلؿ عمليػػة اعتقػػاؿ نًمػػز 

، غتمػػع غػػػوؾ شػػيل  يػػػواـ ٓٗٔىػػزور إيالػػػبلر، الشػػارع  حػػػ ا م:  جتػػاه العنػػواف
 .  ٘"ب"، شقة رقا  ةالسكل، العمار 

جػػراء الالحػػص   الطػػا إل لقػػد م أخػػذ شػػيله وديكزػػ  إذل مركػػز رشػػاد
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مػن قبػل  امعهمػ جػراءات التحقيػآاالنتهػاء مػن إقػد م  اذين كانػلػوال الطا عتمػا،
ديريػػػة أمػػػن أالػػػنو. وأثنػػػاء خػػػروج عناصػػػر مديريػػػة شػػػعبة مكافحػػػة اإلرىػػػاب م م

سػػػػيارة األمػػػػن قامػػػػا بػػػػإطبلؽ التكبػػػػلات اظتتعاقبػػػػة  مودخػػػػوؿ شػػػػيله وديكزػػػػ  
ذين م  أخػػذ لػػوصػػرخا عاليػػاا "بػػإذف اه سػػتقـو اطتبلفػػة". إف شػػيله وديكزػػ  ال

 ،ورفعا شػارة النصػر ،من اظتركز الطا قاما بالتكبل االطا أثناء خروجهم اتقريرقت
 "لقد حاف زمن اطتبلفة". ا موصاحا ب عل  صو 

يله وعلػ  ديكزػ  غتػدداا إذل مديريػة أمػن ػاز شػمػوبعد ذله م  اقتياد يل
 أالنو.

http://www.netgazete.com/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بين العلمانيين()ذات النتشار الواسع  جريدة الجمهورية (ٗٔ)

 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ  ٖٓالجمعة 
 كاعتقاؿ القائػد يلمػاز شيل

 ضربة موجعة لحزب التحرير
لقػد تػػمَّ اعتقػػاؿ يلمػػاز شػػيلك فػػي أضػنو والػػذي كػػاف قػػد غػػادر "بكػػل أريحيػػة" 
الفعاليات المطالوة بالشريعة التي نظمت في جػامع الفػاتح. لقػد علػم أف شػيلك كػاف 

 ومن ثم استقر في أضنو.  ومن ثم إلى كونيا  أنقرةغادر الفعاليات متوجهاً إلى 
لقػد م اعتقػاؿ يلمػاز شػيله قائػد تنًػيا  -سطنبوؿ/أالنو )اصتمهوريػة( إ

حػػزب التحريػػر اظتناصػػر للشػػريعة م أالػػنو والػػذي كػػاف قػػد قػػاـ بالػػدعوة للةبلفػػة 
جػػػامع الالػػػاتق. إف م أيلػػوؿ  ٕٓشػػروعة الػػػم نًمهػػػا م اظتخػػبلؿ اظتًػػػاىرة غػػػل 

سػطنبوؿ. إي دتكػن مػن اعتقالػو علػ  إثػر تعقػ  تقػل سػيتا نقلػو إذل شيله الػذ
شػػروعة م جػػامع اظتالالعاليػػات غػػل  "وبكػػل أريحيػػة"بعػػد أف غػػادر يلمػػاز شػػيله 

http://www.netgazete.com/
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سػػطنبوؿ قػػراراا باعتقالػػو. إف شػػيله قائػػد حػػزب التحريػػر إالالػػاتق أصػػدرت شػػرطة 
الياا كػػػاف قػػػد أرسػػػل بيانػػػاا صػػػح  ،والػػػذي م البحػػػث عنػػػو م كػػػل مكػػػاف ،اظتطػػػارد

أيلوؿ. لقد علػا أف البيػاف الصػحال  الػذي احتػو   ديػداا  ٓٔللصح، بتاريا 
قد م   سطنووؿ"إسيكوف مجي نا القادـ لرفع رايات الخالفة خفاقة في سماء " مالاده

 إرسالو إذل صح، عرب فاكسات من أالنو.
لقػػد بػػدأت الشػػرطة بػػالتحرؾ عقػػ  ذلػػه وقػػاموا بتحديػػد اظتكػػاف الػػػذي 

س، ولكن عق  ذله علمز الشرطة أف شيله لػيس م أالػنو أرسل منو الالاك
بػػػػل ىػػػػو م قنػػػػاء أنقػػػػرة حيػػػػث مسػػػػقط رأسػػػػو. فمباشػػػػرة بعػػػػد الالعاليػػػػات غػػػػل 

شػػػػروعة قامػػػػز الشػػػػرطة بتعقػػػػ  شػػػػيله الػػػػذي غػػػػادر إذل أنقػػػػرة تقنيػػػػاا، ولكػػػػن اظت
شيله غادر إذل كونيا ومنهػا إذل أالػنو. وخػبلؿ ىػذه الالػرتة قػاـ شػيله بإصػدار 

حق ػػػػر خبللػػػػو رئػػػػيس  ،لو إذل اظت سسػػػػات واألركػػػػاف العسػػػػكريةبيػػػاف صػػػػحال  أرسػػػػ
األركػػػاف العامػػػة اصتنػػػراؿ حلمػػػ  أوزكػػػوؾ والقائػػػد السػػػابآ للزػػػي  األوؿ اصتنػػػراؿ 
ىورشيز طولوف. الشرطة قامز بتحديد أف ىذا البياف الصحال  م إرسػالو مػن 

 سػػطنبوؿ، وخػػبلؿ العمليػة الػػم نًمػػز الػػد اظتتزػػر مإمتزػر م منطقػػة الالػػاتق ب
اعتقػػػاؿ )ـ.إ( وابنػػػو، ونتيزػػػة للتحقيقػػػات الػػػم أجريػػػز مػػػع ىػػػذين الشةصػػػني، 
قامػػػز شػػػػرطة اسػػػػطنبوؿ بإرسػػػاؿ نتػػػػائج التحقيقػػػػات وكافػػػة اظتعلومػػػػات األخػػػػر  
اظتتػػػوفرة لػػػديها إذل مديريػػػة أمػػػن عػػػاـ أالػػػػنو، وعقػػػ  ذلػػػه قامػػػز شػػػرطة أالػػػػنو 

الػػتمكن  بالقيػػاـ بعمليػػة الػػد منػػػزؿ م حػػ  ىػػوزر إيالػػبلر. وعلػػ  إثػػر العمليػػة م
 من اعتقاؿ يلماز شيله وعل  ديكز .

http://www.cumhuriyet.com.tr/eCumhuriyet/m/ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تلفزيوف إف.تي.في (٘ٔ)
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 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ  ٖٓالجمعة 
 "اعتقػػػاؿ "النػػاطػق

وع والػذي تحػدث ر مشالشيلك الناطق باسم تنظيم حزب التحرير غير يلماز 
تم   أيلوؿ ٕٓسطنووؿ بجامع الفاتح بتاري، إخالؿ مظاىرة الخالفة التي نظمت في 

 اعتقالو في أضنو

 
 اعتقاؿ الناطق باسم حزب التحرير

مشػوع والػذي تحػدث الشيلك الناطق باسم تنظيم حػزب التحريػر غيػر يلماز 
تم   أيلوؿ ٕٓخالؿ مظاىرة الخالفة التي نظمت في اسطنووؿ بجامع الفاتح بتاري، 

 .اعتقالو برفقة علي ديكجي مس وؿ التنظم في منطقة أضنو

http://www.ntvmsnbc.com/news/343265.asp
http://www.ntvmsnbc.com/news/343265.asp


 ٕٚ٘ 

 
يلمػػػاز شػػػيله الػػػذي م اعتقالػػػو برفقػػػة علػػػ  ديكزػػػ  علػػػ  إثػػػر  -أالػػػنو 

سػػػػطنبوؿ إصػػػػدور أمػػػػر اعتقػػػػاؿ أقػػػػو لقيامػػػػو سػػػػدح اطتبلفػػػػة، م إحنػػػػارىا إذل 
 .  ابالطائرة للتحقيآ معهم

سػػطنبوؿ باسػػتقباؿ شػػيله إة اإلرىػػاب م لقػػد قػػاـ عناصػػر شػػعبة مكافحػػ
ة مديريػػة األمػػن م مطػػار إذل شػػعب اوديكزػػ  م مطػػار أتػػاتورؾ، وقػػاموا ب خػػذقت

 أتاتورؾ.
يػػػذكر أنػػػو عقػػػ  مًػػػاىرة جػػػامع الالػػػاتق م فقػػػداف أثػػػر يلمػػػاز شػػػيله م 

 أنقرة.
om/news/343265.asphttp://www.ntvmsnbc.c 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ٔٙ) HABER VITRINI 

 موقع واجهة األخوار
 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ  ٖٓالجمعة 

http://www.ntvmsnbc.com/news/343265.asp
http://www.ntvmsnbc.com/news/343265.asp
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 اعتقاؿ المحّرض على فعاليات جامع الفاتح
أيلػػوؿ فػػي سػػاحة  ٕٓمشػػروعة التػػي تػػم تنظيمهػػا فػػي العقػػب المظػػاىرة غيػػر 
ومن ثػم تػم إحضػاره إلػى   على يلماز شيلك في أضنوجامع الفاتح  تم إلقاء القوض 

 .سطنووؿ حيث صدر قرار باعتقالوإ
 

 
أيلػوؿ  ٕٓشػروعة الػم م تنًيمهػا م اظتعقػ  اظتًػاىرة غػل  -سطنبوؿ إ

ومػػن س  ،م سػػاحة جػػامع الالػػاتق، م إلقػػاء القػػبض علػػ  يلمػػاز شػػيله م أالػػنو
 .سطنبوؿ حيث صدر قرار باعتقالوإم إحناره إذل 

م  اذين ألقػ  القػبض عليهمػلػلماز شيله الذي ىػو أحػد الشةصػني الي
حػػػػػػة فسػػػػػػطنبوؿ، م اقتيػػػػػػاده مػػػػػػن مديريػػػػػػة شػػػػػػعبة مكاإأالػػػػػػنو وم إحنػػػػػػارقتا إذل 

سػػػطنبوؿ سنطقػػػة بيشػػػكتاش حتػػػز تػػػدابل أمنيػػػة إاإلرىػػػاب إذل مبػػػاشل العػػػدؿ م 
 مشددة.

دع  وبعد إجراء الالحوصات الطبية لشػيله قػاـ بػاإلدالء بإفادتػو أمػاـ مػ
عػػػػاـ أمػػػػن اصتمهوريػػػػة اظتكلػػػػ، ستابعػػػػة ملػػػػ، القنػػػػية، والػػػػذي قػػػػاـ بإرسػػػػالو إذل 



 ٕٚٚ 

سػػطنبوؿ ومعػػو طلػػ  باعتقالػػو إاظتناوبػػة م  -ػتكمػػة اصتنايػػات الكػػرب  العاشػػرة 
علػ  إثػر ذلػه و  استناداا إذل القرار السػابآ الػذي يػنص علػ  إلقػاء القػبض عليػو.

 م اعتقاؿ شيله وأرسل إذل السزن.
مػػن قػػانوف العقوبػػات  ٖٙٔشػػيله اعتقػػل بنػػاءا علػػ  اظتػػادة يػػذكر ىنػػا أف 

الرتكػػػ ، واظتتعلقػػػة بػػػػ "االتالػػػاؽ علػػػ  القيػػػاـ ورنتػػػة". وعلػػػا أف شػػػيله قػػػاـ أثنػػػاء 
 .حاف" قد اطتبلفة زمن فإف اه "بإذف وقاؿ بالتكبل العدؿ مباشل إذل إحناره

http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=191222 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 خوارموقػع خػور تركػا األ (ٚٔ)

 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ  ٖٓالجمعة 
 التحريريوف في مديرية األمن
القوض عليو  يمشروع الذي ألقاليلماز شيلك قائد تنظيم حزب التحرير غير 

 .سطنووؿإسطنووؿ  تم إرسالو إلى مديرية أمن إل إلى في أضنو وأرس
إف الطػػػػائرة العائػػػػدة لشػػػػركة )أونػػػػار إيػػػػر( والػػػػم كػػػػاف علػػػػ  متنهػػػػا شػػػػيله 

لػيبلا، حيػث  ٘٘:ٖٕسػطنبوؿ م السػاعة إوديكز  حطػز م مطػار أتػاتورؾ ب
 نيسػػطنبوؿ باسػػتقباؿ التحريػػريإقػػاـ عناصػػر مديريػػة شػػعبة مكافحػػة اإلرىػػاب م 

الطائرة برفقػة عناصػر أمنيػة. وقػاـ شػيله وديكزػ  أثنػاء نزوعتمػا  ذين نزال منلال
برفػػع شػػارة التنًػػيا ب يػػديها وقػػاموا بػػإطبلؽ اعتتافػػات الػػم جػػاء فيهػػا  ةمػػن الطػػائر 
 اطتبلفة قادـ". يـو"اه أكرب، 

وعقػػػ  ذلػػػه م والػػػع يلمػػػاز شػػػيله وعلػػػ  ديكزػػػ  م حافلػػػة صػػػغلة 
، حيػػػػث اسػػػػتمر شػػػػيله وديكزػػػػ  إذل شػػػػعبة مديريػػػػة األمػػػػن م اظتطػػػػار انقلتهمػػػػ

إذل حافلػػة  ابػػإطبلؽ اعتتافػػات بشػػكل متتػػابع، وبعػػد ذلػػه بالػػرتة وجيػػزة م نقلهمػػ

http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=191222
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مػػػػن مطػػػػار  اصػػػػغلة تتبػػػػع للقػػػػوات اطتاصػػػػة ظتديريػػػػة األمػػػػن، حيػػػػث م إخراجهمػػػػ
 أتاتورؾ.

وبعػػػد أف م أخػػػذ التقػػػارير الطبيػػػة اطتاصػػػة بشػػػيله وديكزػػػ  مػػػن الػػػدائرة 
سػػػطنبوؿ إإذل مبػػػ  مديريػػػة األمػػػن م  ا، م أخػػػذقتالطبيػػػة العائػػػدة لػػػوزارة العػػػدؿ

 الواقعة م شارع الوطن.
http://www.haberturka.com/haber.php?id=90767class=blac

k11Tah 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جريدة حريات )واسعة النتشار( (ٛٔ)

 ـٕ٘ٓٓتشرين أوؿ/أكتوبر  ٔٓالسوت 
 يومػاً وضع في السجن ٕٛبعد مضي 

 
التحرير تم التمكن من اعتقاؿ يلماز شيلك الناطق التركي باسم تنظيم حزب 
يومػاً مػن  ٕٚغير المشروع  والذي كاف قػد ألقػي القػوض عليػو فػي أضػنو بعػد مضػي 

 تنظيمو مظاىرة الخالفة في جامع الفاتح.

بعػػػػػد أف اسػػػػػتكملز التحقيقػػػػػات مػػػػػع يلمػػػػػاز شػػػػػيله م مديريػػػػػة شػػػػػعبة 
سػػطنبوؿ م نقلػػو البارحػػة إذل مبػػاشل العػػدؿ، والػػذي كػػاف قػػد إمكافحػػة اإلرىػػاب ب

http://www.haberturka.com/haber.php?id=90767class=black11Tah
http://www.haberturka.com/haber.php?id=90767class=black11Tah
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يومػاا مػن مًػاىرة اطتبلفػة الػم  ٕٚقبػل البارحػة م أالػنو بعػد ألق  القػبض عليػو 
والػذي عػر ؼ عػن نالسػو خبلعتػا ب نػو  ،أيلوؿ ٕٓنًمها م جامع الالاتق بتاريا 

 م تركيا. - شروعاظتغل  -الناطآ باسا تنًيا حزب التحرير 
وأثنػػػاء إدخػػػاؿ القػػػوات اطتاصػػػة شػػػيله إذل مبػػػاشل العػػػدؿ م بيشػػػيكتاش 

ومػػػن س أظهػػػر يديػػػو  ،مػػػدع  عػػػاـ أمػػػن اصتمهوريػػػة قػػػاـ بػػػالتكبل التابعػػػة لرئاسػػػة
قتلػػت كػػأني  اعتوػػروا كلمػػة الحػػق جنايػػةً  نظػػروا لقػػدا"اظتقيػػدتني خلػػ، ظهػػره وقػػاؿ: 

العديد من الناس!! لذا أحضروني إلى ىنا مقيد اليػدين وبقػوة السػالح !! اعلمػوا أف 
عػػد أف م االنتهػػاء مػػن . وب"الخالفػػة قريوػػة  وبػػ ذف اهلل فػػ ف زمػػن الخالفػػة قػػد حػػاف

اإلجراءات الرشتية التابعة للط  العدرل، م التحقيآ مػع شػيله مػن قبػل مػدع  
الػػػذي يتػػػابع التحقيػػػآ م  علػػػي جنكيػػػز حجػػػي عثمػػػاف أوغلػػػوعػػػاـ أمػػػن اصتمهوريػػػة 

القنػػػػية، حيػػػػث أقػػػػر  شػػػػيله خػػػػبلؿ التحقيػػػػآ معػػػػو ب نػػػػو النػػػػاطآ الرشتػػػػ  ضتػػػػزب 
يله م نقلو إذل ػتكمػة اصتنايػات الكػرب  التحرير م تركيا. وبعد التحقيآ مع ش

اظتناوبػػة م اسػػطنبوؿ، حيػث م اعتقالػػو فعليػػاا بعػد حتويػػل قػػرار القػػبض  -العاشػرة 
 عليو إذل قرار اعتقاؿ تناليذي.

er/0,,sid~1@w~1@nvid~638378,00.asphttp://www.hurriyetim.com.tr/hab 
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 ثانيًا: بيانات الناطق الرسمي

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت

َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْوِلِهْم  لََيْسَتْخِلَفنػَُّهْم ِفي اأَلْرضِ 
َننَّ  ُهْم ِمْن بَػْعِد  َلُهْم ِدينَػُهُم الَِّذي ارَْتَضى َلُهمْ  َولَُيَمكِّ لَنػَّ َولَُيَودِّ

َوَمْن َكَفَر بَػْعَد  َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُوُدونَِني لَ ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
  ِلَك َفُأوَلِ َك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ ذَ 

 مكتب الناطق الرسمي
 لحزب التحرير
 في ولية تركيا

 ـ.ٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٖٓ اظتوافآ:    ىػٕٙٗٔ رجػ  ٜٕالتاريا: 
 بيػاف صحفي  - ٔ

ـ وم جػػػػامع ػتمػػػػد الالػػػاتق بإسػػػػطنبوؿ م  قػػػػراءة ٕ٘ٓٓ/ٜٓ/ٕٓبتػػػاريا 
"نداء من حزب التحرير إلى األمػة اإلسػالمية وبخاصػة أىػل القػوة بياف لتمل عنواف 

 ، حيث حنر فعاليات قراءة البياف هالؼ من اظتسلمني.فيها"
د قراءة ىذا البياف مباشرة، قاـ رئيس حزب الشع  اصتمهػوري دينيػز وبع

بيكػػل سهارتػػة حػػزب التحريػػر، وأصػػدر تصػػرلتاتو عػػرب شاشػػات التلالػػاز، وادعػػ  
 حدث ما حدث م جامع ػتمد الالاتق.أنو لو كاف حزبو م اضتكا ظتا كاف 

وفهػػػا مػػػن تصػػػرلتاتو، أف فعاليػػػات النػػػداء الػػػم قمنػػػا اػػػا م جػػػامع ػتمػػػد 
لالاتق، قد نالثز الرع  م قلوب الشرائق العلمانية، وم قلػوب القػائمني علػ  ا

 األحزاب السياسية الدنتقراطية الذين يرفعوف العلمانية شعاراا عتا. 
من ىنا نخاطب كافة األحزاب الديمقراطيػة أمثػاؿ حػزب الشػعب الجمهػوري 

 وكافة الشرائح العلمانية األخرى في المجتمع:
الػذي أوصػلتو ىػذه األحػزاب الدنتقراطيػة العلمانيػة لرتكيػا  إف اضتاؿ اظتزري

عامػػاا،  ٗٛوللمسػػلمني الػػذي يقطنػػوف فيهػػا، والػػم حتتػػل الوسػػط السياسػػ  منػػذ 
ماثل للعياف. فالدنتقراطية والعلمانية تنازع أنالاسها األخػلة، وقػد بػدأت شػعوب 



 ٕٛٔ 

 العادل ب سرىا تدرؾ فساد تله النًا.
هيلة إذل االنتهاء! وسينته  أمركا كمػا انتهػ  وعتذا فحياة أحزابكا أيناا 

أمػػػػر فرعػػػػوف وفتػػػػرود وقػػػػاروف، وسػػػػيلق  نًػػػػامكا الػػػػدنتقراط  العلمػػػػاشل م مزبلػػػػة 
 التاريا قريباا.

 ول تنسوا! وسجلوا في ذاكرتكم!
أف حزب التحرير يستمد قوتو فقػط مػن اه سػبحانو وحػده، ومػن س مػن 

 ت ييد األمة اإلسبلمية العاـر لو.
فػػإف ارتقػػاء وشتػػو مكانػػة حػػزب التحريػػر ومالهػػـو اطتبلفػػة الػػم يرفػػع  وعتػػذا

إيقافػػو، ال حػػزب العدالػػة والتنميػػة، وال  - بػػإذف اه -، لػػن يسػػتطيع أحػػد ارايتهػػ
 حػػػزب الشػػػع  واصتمهػػػوري، وال أي حػػػزب مهمػػػا كػػػاف اشتػػػو. وحػػػزب التحريػػػر
 سيواصػػل الصػػدع بػػاضتآ م كػػل زمػػاف وم كػػل مكػػاف رغػػا كيػػد الكائػػدين وظلػػا

لبث الرعػ  م  طاالًاظتني غل هبو اوية اضتزب الذي م اضتكا. بل وسيغذ اطت  
 قلوبكا أكثر وأكثر.

 ول تنسوا! وسجلوا في ذاكرتكم!
البارحػػػػة حنػػػػرنا ؿتػػػػن حػػػػزب التحريػػػػر إذل جػػػػامع ػتمػػػػد الالػػػػاتق ظتةاطبػػػػة 
األمػػة، وبػػإذف اه وتوفيقػػو سػػيكوف غتيلنػػا القػػادـ لرفػػع رايػػات اطتبلفػػة خالاقػػة م 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـ.ٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٖٔ اظتوافآ:  ىػٕٙٗٔ شػواؿ ٓٔالتاريا: 
 

 ينإف جوروتكم ل يظهر إل في اعتقاؿ المؤمن  - ٕ
 جاء فيو:

أثنػاء اسػتمرار تػداعيات، الالعاليػات النػةمة الػم نًمهػا حػزب التحريػػر 
م إسػػبلـ بػػوؿ وػامع الالػػاتق، قػاـ شػػباب حػػزب  ٕ٘ٓٓأيلػوؿ  ٕٓيػـو اصتمعػػة 

معػػػػة م أنقػػػػرة وػػػػامع عقػػػػ  صػػػػبلة اصت ٕ٘ٓٓأيلػػػػوؿ  ٜٓمعػػػػة التحريػػػػر يػػػػـو اصت
أد  إذل اعتقػاؿ عػدد حز  بايـر بتوزيع كتي  النداء علػ  رتاعػة اظتصػلني، ؽتػا 

مػػنها ب سػػلوب قبػػيق وحشػػ . إف الػػػذي تسػػب  بػػذله الًلػػا تعليمػػات رئػػػيس 
الػػػوزراء أردوغػػػاف الػػػذي كػػػاف قػػػد حنػػػر لػػػذله اصتػػػامع ألداء صػػػبلة اصتمعػػػة. إف 
أردوغػػاف الػػذي غ ِنػػ  عليػػو، وبالػػذات مػػن األوسػػاط العلمانيػػة عقػػ  فعاليػػات 

يػػة م حػػاؿ أنػػو اضتػػزب م جػػامع الالػػاتق، ختػػوؼ مػػن اسػػتهدافو بسػػهاـ  أكثػػر حدِّ
دل يقمع شباب اضتزب ىذه اظترة، فقاـ بإصدار األوامر باعتزـو عل  أبنػاء األمػة 

 اظتةلصني اذا األسلوب الشنيع.
عقػػػ  التحقيقػػػات الػػػم أجراىػػػا اظتػػػدع  العػػػاـ خبصػػػوص الشػػػباب الػػػذين 
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 ٕ٘ٓٓأيلػػوؿ  ٕٔاوبػػة يػػـو االثنػػني اعتقلػػوا علػػ  إثػػر ذلػػه، قػػررت احملكمػػة اظتن
تقػػاؿ أربعػػة وعشػػرين مػػػن زتلػػة الػػدعوة اظتةلصػػػني بتهمػػة "العنػػوية م تنًػػػيا اع

 إرىا ! والقياـ بالعاليات لصاحل التنًيا"، وم زجها م غياى  السزوف...
... لقد قامز عناصر األمػن الرتكيػة بإفسػاح ا ػاؿ لئلرىػابيني اضتقيقيػني 

أوامػر الًلمػة، أزػة دعاة الالتنة م البلد، وانشغلز دوف خوؼ مػن اه بتناليػذ 
طلػػػ  لقمػػػة العػػػي ، فقمعػػػز واعتقلػػػز اطت ل ػػػص مػػػن أبنػػػاء اظتػػػ منني اظتةلصػػػني 
ب سػػػػلوب وحشػػػػ . ومػػػػن جانػػػػ  هخػػػػر قػػػػاـ عػػػػدد مػػػػن العناصػػػػر باللبػػػػاس اظتػػػػدشل 
بالًهور بشكل يوح  عل  أهنا من عامة النػاس، وجتػرؤوا بػذله علػ  االعتػداء 

ا اػا األذ . وعلػ  إثػر ذلػه عل  شباب اضتزب أثناء االعتقاؿ بالنرب وأضتقو 
نشػػرت معًػػا وسػػائل اإلعػػبلـ الرتكيػػة األخبػػار السػػعيدة لبلنتقػػاـ الػػذي أحرزتػػو 
السػػػلطة اضتاكمػػػة جتػػػاه فعاليػػػات اضتػػػزب الػػػم نًمهػػػا م جػػػامع الالػػػاتق، واكتالػػػ  

تركيػػػػا ا يلػػػػني   جػػػػزء  منهػػػػا بنشػػػػر اطتػػػػرب دوف أي تعليػػػػآ. وأمػػػػا بالنسػػػػبة لعلمػػػػانيّ 
وف أيػػػػة قيمػػػػة عتػػػػذه األمػػػػة، فػػػػإف ردة فعلهػػػػا ال تسػػػػتحآ للػػػػزواؿ، والػػػػذين ال يعطػػػػ

 التعليآ عليها ال من قري  وال من بعيد.
م  - أذنػػاب أملكػػا -إنػػو يتوجػػ  علػػ  أعيػػاف النًػػاـ اضتػػاكا الص ػػالمقماء 

تركيػػػػا التػػػػوجس خيالػػػػة مػػػػن عػػػػذاب اه ومػػػػن س مػػػػن غنػػػػ  األمػػػػة، بػػػػدالا مػػػػػن 
ا مػػػػن أنكػػػػا أظهػػػػرم توجسػػػػها خيالػػػػة مػػػػن ردود فعػػػػل العلمػػػػانيني. وعلػػػػ  الػػػػرغ

وجهكػػػػػػػا اضتقيقػػػػػػػ  م السػػػػػػػابآ أينػػػػػػػاا، دوف وجػػػػػػػود ردود فعػػػػػػػل صػػػػػػػادرة عػػػػػػػن 
العلمػػانيني، باعتقػػاالتكا اظتتبلحقػػػة لشػػباب األمػػة، إال أننػػػا ؾتػػدد دعوتنػػا لكػػػا، 
بػػػػ ف تتوبػػػػوا إذل اه توبػػػػة نصػػػػوحاا، وإال فإننػػػػا ننػػػػذركا خسػػػػراناا عًيمػػػػاا م الػػػػدنيا 

وقيػػة، واألجهػػزة األمنيػػة والوسػػائل اإلعبلميػػة وا خػػرة. وإننػػا نػػدعو األوسػػاط اضتق
بعدـ اللحاؽ بالًلمة الذين فوؽ رؤوسها، واعلموا أف مػا جتنونػو مػن أمػواؿ لػن 
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وبصلة وفراسػة فسػتتحركوف تطهِّركا أماـ اه وعند األمة، فإف كاف لديكا عقل 
اه وثوابػػو، ذلػػه خػػل لكػػا وأبقػػ . وإف دل تالعلػػوا فسػػتكوف عػػاقبتكا   لنيػػل رالػػا

 كعاقبة الًلمة الذين ختطوف خطاىا.
 يلمػاز شيلك

 الناطق الرسمي لػحزب التحرير
 في ولية تركيػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ.ٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٕٔ اظتوافآ:       ىػٕٙٗٔ شػواؿ ٜٓالتاريا: 

 
 إلى حكاـ تركيا والوسس السياسي فيها  - ٖ

 جاء فيو:
ء الػػػم نًمهػػػا حػػػزب التحريػػػر م إسػػػبلـ بػػػوؿ عقػػ  فعاليػػػات قػػػراءة النػػػدا

وػػػػامع الالػػػػاتق، قمػػػػتا وسسػػػػاعدة مػػػػن األوسػػػػاط اإلعبلميػػػػة بػػػػاالفرتاء علػػػػ  ىػػػػذه 
 الكتلة اظت منة الم شقز دراا ؿتو األمة وكسبز ت ييدىا ...

لقد سلمتا احملاور اضتيوية واالسرتاتيزية م البلد للكالػار، ورىنػتا ثػروات 
الدولػػػة ذات اظتػػػدخوالت النػػةمة للكالػػػار وشػػػركائها  البلػػد، وقمػػػتا ببيػػػع دوائػػر

باسا "اطتصةصة"، ونذكركا ب نكا فقط من أجل قبوؿ مناقشػة عنػويتكا م 
االحتاد األورو  راليتا ببيع قربص والتنازؿ عنهػا. لقػد جعلػتا اظتسػلمني م ىػذا 
ا تمػػع بعيػػدين عػػن ىػػويتها اإلسػػبلمية، وأجربدتػػوىا علػػ  تبػػل اضتنػػارة الغربيػػة 

لالاسػػػدة، وحػػػاولتا جعػػػل طػػػراز اضتيػػػاة اظتػػػنحط مسػػػيطراا علػػػيها، فمنعػػػتا تعلػػػيا ا
القػػػرهف، وحًػػػرم ارتػػػداء اطتمػػػار، وفتحػػػتا األبػػػواب علػػػ  مصػػػارعها للمنًمػػػات 
التبشلية التنصلية، ودمػرم كػل شػ ء، مػن السياسػة إذل االقتصػاد، ومػن التعلػيا 
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نػػعتا بػػذله ألملكػػا إذل الصػػحة، مػػن اضتيػػاة االجتماعيػػة إذل األخػػبلؽ. لقػػد خ
واستسػػػلمتا ألوروبػػػا وىػػػرولتا ليهػػػود، فػػػ دخلتا إذل البلػػػد كػػػل فسػػػاد منتشػػػر م 
األرض، وشػػػاركتا بكػػػل جرنتػػػة حلػػػز مػػػن حػػػولكا، فتلطةػػػز أيػػػديكا بػػػدماء 

 إخواننا عندما ساندم الكالار م حراا عل  العراؽ.
ػػػرممتا اظتسػػػلمني طػػػواؿ تلػػػه السػػػنني مػػػن  واألسػػػوأ مػػػن كػػػل ذلػػػه؛ لقػػػد حم

بلفػة، الػم كانػز حتكػا ىػذه األمػػة الكرنتػة سػا أنػزؿ اه، والػم سػتعلن اصتهػػاد اطت
علػػػ  الكالػػػار الصػػػليبيني أعػػػداء اه ورسػػػولو، والػػػم سػػػتحمل اإلسػػػبلـ إذل العػػػادل 
رسالة ىد  ونور. وبعد ذله ما انالككتا تقالوف أماـ الػدعوة إذل اطتبلفػة بكػل 

دسل حيػػػػاء وال خػػػػوؼ مػػػػن اه مػػػػا أوتيػػػػتا مػػػػن قػػػػوة، وا ف خترجػػػػوف علينػػػػا دوف أ
وعذابو وتقولوف أنكا "حتبوف ىذه األمػة وحترتموهنػا" رغػا أصػناؼ الذلػة واظتهانػة 

 الم أذقتموىا إياىا.
أمػػػا اإلفػػػه الػػػذي صػػػنعتموه بقػػػولكا: "ىنػػػاؾ أجهػػػزة اسػػػتةبارية أجنبيػػػة 
خلػ، حػزب التحريػر" فهػو دليػل لػػيس فقػط علػ  فقػدانكا صػواب التالكػل بػػل 

ي ال يالقده إال ع ْم   القلوب واألبصار، فهل اطتػػبلفة الػم ترتعػد حىت اضتياء الذ
من غترد لالًها فرائص الكالػار اظتسػتعمرين مػن أملكػاف وروس وإؾتليػز وفرنسػيني 
وأتبػػػػاعها، ىػػػػل ىػػػػذه يكػػػػوف وراءىػػػػا اسػػػػتةبارات أجنبيػػػػة أو أف االسػػػػتةبارات 

حيػػث أصػػبق مػػػن األجنبيػػة وراء احملػػاربني عتػػا؟! لقػػد قػػدـ لنػػػا إفككػػا ىػػذا خػػلاا 
بقػػ  يصػػدقكا مػػن النػػاس يكػػذبكا علػػ  رؤوس األشػػهاد. وزيػػادةا م تبكيػػتكا 
فإننػػا نسػػ لكا: ىػػل االسػػتةبارات األجنبيػػة خلػػ، الػػذين لتػػاربوف قيػػاـ اطتبلفػػة 
غتػػػدداا والػػػم ىػػػدمها اإلؾتليػػػز سسػػػاعدة اطتونػػػة مػػػن العػػػرب والػػػرتؾ؟! أو ىػػػا وراء 

مػػة اطتبلفػػة مػػن جديػػد؟! ىػػل الكالػػار الػػذين يبػػذلوف اظتهػػج واألرواح م سػػبيل إقا
اظتسػػتعمروف خلػػػ، الػػذين يػػػدعموف ربيبػػتها دولػػػة يهػػود؟! أو ىػػػا خلػػ، الػػػذين 
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يسػػػعوف للقنػػػاء علػػػ  كيػػػاف يهػػػود عػػػن بكػػػرة أبيػػػو؟! ىػػػل أوللػػػه خلػػػ، الػػػذين 
يدافعوف عن اظتالاىيا الم أوجدىا الكالار من قومية وعصبية وعلمانية؟! أو ىػا 

تلػػػػػه اظتالػػػػػاىيا والقنػػػػػاء عليهػػػػػا؟! ىػػػػػل خلػػػػػ، الػػػػػذين يسػػػػػعوف إلظهػػػػػار فسػػػػػاد 
االسػػتةبارات األجنيػػة خلػػ، الػػذين دعمػػوا وسػػاندوا اضتػػرب الصػػليبية م العػػراؽ 
والػػػػم أدت إذل احتبلعتػػػػا مػػػػن قبػػػػل اإلؾتليػػػػز واألملكػػػػاف؟! أو ىػػػػا خلػػػػ، الػػػػذين 

ني وطػػػردىا مػػن بػػػبلد اظتسػػلمني شػػػر  ييػػدعوف األمػػة للقنػػػاء علػػ  ىػػػ الء الصػػليب
ات األجنبيػػػػػػػة خلػػػػػػػ، الػػػػػػػذين يػػػػػػػذىبوف إذل أراالػػػػػػػيها طػػػػػػػردة؟! ىػػػػػػػل االسػػػػػػػتةبار 

يسػػتزدوهنا مػػن أجػػل قبػػوعتا م االحتػػاد األورو ؟! أو ىػػا خلػػ، زتلػػة الػػدعوة 
الػػػػذين يعتػػػػربوف االحتػػػػاد األورو  احتػػػػاداا لػػػػدوؿ نصػػػػرانية، ويػػػػدعوف اظتسػػػػلمني أف 
يتوحػػػدوا م دولػػػة إسػػػبلمية واحػػػدة؟ إننػػػا نتحػػػداكا: أف تواجهػػػوا األمػػػة وػػػوابكا 

ذه التسػػاؤالت اصتليػػة الواالػػحة، فهػػل جتػػرؤوف؟ ىػػل جتػػرؤوف أف جتيبػػوا مػػا علػػ  ىػػ
تعلمونو م قرارة أنالسكا مػن أف االسػتةبارات األجنبيػة ىػ  وراءكػا، تسػوقكا 
سػػوؽ العبيػػد شػػرباا بشػػرب وذراعػػاا بػػذراع، وأف تلػػه االسػػتةبارات ىػػ  بعيػػدة عػػن 

 حزب التحرير بعد اظتشرقني، فهل جترؤوف.؟
ال جتػػػػػػػػرؤوف، ولكػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػلمني يػػػػػػػػدركوف واقعكػػػػػػػػا إننػػػػػػػػا نػػػػػػػػدرؾ أنكػػػػػػػػا 

 عػػػػػػػن تصػػػػػػػديقكا امتثػػػػػػػاالا ضتػػػػػػػديث رسػػػػػػػوؿ اه  وفوىػػػػػػػا أبعػػػػػػػد مػػػػػػػا يكونػػػػػػػ
أعػػػػػػاذؾ اهلل مػػػػػن إمػػػػػارة السػػػػػفهاء  قػػػػػاؿ: ومػػػػػػا لكعػػػػػ  بػػػػػن عزػػػػػرة حػػػػػني قػػػػػاؿ: "

ي ول يسػػػػػػتنوف يإمػػػػػػارة السػػػػػػفهاء  قػػػػػػاؿ: أمػػػػػػراء يكونػػػػػػوف بعػػػػػػدي ل يقتػػػػػػدوف بهػػػػػػد
لػػػػػى تلمهػػػػػم  فأول ػػػػػك ليسػػػػػوا منػػػػػي فمػػػػػن صػػػػػّدقهم بكػػػػػذبهم وأعػػػػػانهم ع .بسػػػػػنتي

ولسػػػت مػػػنهم  ول يػػػردوف علػػػّي حوضػػػي ومػػػن لػػػم يصػػػّدقهم بكػػػذبهم  ولػػػم يعػػػػنهم 
 ".علّي حوضي فعلى تلمهم فأول ك مني وأنا منهم  وسيردو 

ولػػػيكن م علمكػػػا، أنكػػػا مهمػػػا قػػػاومتا فػػػإف نًػػػامكا الالاسػػػد هيػػػل إذل 
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اػػا علقػػوا م  السػػقوط، ذلػػه أنػػو قػػد أفلػػس وحػػاف أجلػػو. والكالػػار الػػذين وثقػػتا
ات أف يلتالتػػػػوا إلػػػػػيكا. هػػػػالوحػػػػل نتيزػػػػة عنزهيػػػػتها وغطرسػػػػتها، فهيهػػػػات ىي

الخالفة الراشدة الثانيػة علػى منهػاج واألمة باتز تدرؾ أف خبلصها يكمن بإقامة 
وباتػػػز تتطلػػػع  ،الػػػم فرالػػػها اه سػػػبحانو وتعػػػاذل وبشػػػر اػػػا رسػػػولو  النوػػػوة

إذف اه وعونػػػو فقػػػد هف أواف بشػػػوؽ إذل شػػػروؽ ذلػػػه اليػػػـو الػػػذي تقػػػاـ فيػػػو. بػػػ
اطتبلفة الػم سػتوحد األمػة اإلسػبلمية م دولػة واحػدة، حتػز إمػرة خليالػة واحػد، 
وجػػي  واحػػد، ورايػػة واحػػػدة. وإف كنػػتا رغػػا ىػػػذا البيػػاف الشػػام ال تسػػػتطيعوف 

لػػػػذين باتػػػػز اطتبلفػػػػة التصػػػػديآ، فػػػػاذىبوا واسػػػػ لوا أربػػػػابكا الكالػػػػار اظتسػػػػتعمرين ا
 تقض مناجعها!!

                      

                            

                       
 لمػاز شيلكي

 الناطق الرسمي لػحزب التحرير
 في ولية تركيػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٕٔ اظتوافآ:     ىػٕٙٗٔ شػواؿ ٜٓالتاريا: 

 
 إلى مهمت علي شاىين وزير الدولة ومساعد رئيس الوزراء  - ٗ

 جاء فيو:
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تعدت كل حد، والم  لقد تابعنا تصرلتاتكا الصحالية اظتتعزرفة الم
يـو اصتمعة  حزب التحريرأصدردتوىا عق  الالعاليات النةمة الم نًمها 

ـ م إسبلـ بوؿ وامع الالاتق بتوفيآ وعوف من اه ٕ٘ٓٓأيلوؿ  ٕٓاظتوافآ 
 سبحانو.
  لقد قلز: "ظتاذا دل يتعق  أفراد الشرطة باللباس اظتدشل ذله الرجل

دلم يعتقلوا الرجل الذي يقوؿ ربنا اه، وؿتن  ويعتقلوه؟" إنه تًهر غنبه ظتاذا
نس له: ظتاذا دل تًهر مثل ىذا الغن  جتاه السالل األملك  الكافر عندما 
اعتقلز دولتو أحد عشر جندياا من جهاز االستةبارات العسكرية الرتكية م 

 السليمانية وأذلتها مغلالةا رؤوسها باألكياس؟!
    لػحزب التحرير م والية تركيا ب سلوب لقد حتدثز عن الناطآ الرشت

وقق بعيد كل البعد عن أدب اطتطاب، فقلز: "إف ىذا الرجل ال نتله 
اظتقدرة للقياـ سثل ىذه األعماؿ، إنو شةص يقـو اذا العمل من أجل اظتاؿ، 
إهنا تنًيا عاظت "، لو أنه قبل أف تالرتي ىذا، قمز باالتصاؿ ب جهزته 

 لتها عن الوالع اظتارل للشةص الذي رميتو بذله، األمنية واالستةبارية وس
لعلمز أف كبلمه ال يتعد  كونو كذباا مالنوحاا. وم الوقز نالسو لو أنه 
تذكرت األمواؿ الم جنيتها من وراء اإلحاالت الم كنز خلالها، والبذخ 

الذي صرت إليو بعد أف أصبق حزبكا م اضتكا، ألدركز من الذي يعمل 
األىا من ذله، فإف نًرتكا الرأشتالية النالعية للحياة "من أجل اظتاؿ". و 

جعلز حياتكا تدور حوؿ اظتصلحة، وحالز بينكا وبني إدراككا األعماؿ 
الم  دؼ "لنيل مرالاة اه وجنتو" أو "إلعزاز ونصرة اإلسبلـ"، ذله أنكا 
بعتا هخرتكا للكالار اظتستعمرين مقابل دنيا زائلة، وحىت القلة القليلة الم  
كانز عندكا من القيا الرفيعة ىدردتوىا سد ا، وظننتا أف اصتميع عل  
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شاكلتكا فلا تعودوا تتوخوف اضتذر م إطبلقكا االفرتاءات. كي، نسيتا 
 بسرعة مذىلة أف اه شاىد عل  ما تالعلوف، وأنو ػتاسبكا حساباا عسلاا؟

 صػبيحة  أما بالنسبة ألقواله اظتتعلقة بالشاب الػذي تسػببز م اعتقالػو
؛ فػػرغا أف الًلػػا الػػذي أوقعتػػو بػػذله الشػػاب قػػد دوِّف  عيػػد الالطػػر العػػاـ اظتنصػػـر
م صػػػحيالته كبقعػػػػة قادتػػػػة سػػػػوداء، ورغػػػػا ذلػػػه فمػػػػا انالككػػػػز تتحػػػػدث عػػػػن 
اضتادثة ببل حياء مبيناا كي، تسببز باعتقالو ألنػو سػلمه رسػالة تربيػه سناسػبة 

ل  اضتادثػة، فػإف إخراجػه العيد موجهة من اضتزب إذل األمة. ورغا مرور عاـ ع
لتلػػه الرسػػالة الػػم سػػلمه إياىػػا ذلػػه الشػػاب التقػػ  النقػػ  مػػن حقيبتػػه أمػػاـ 
الصػػحاليني ألكػػرب شػػاىد علػػ  الًلػػا الػػذي أوقعتػػو. إنكػػا تقالػػوف أمػػاـ الكالػػار 
اظتستعمرين كاألران ، وتست سدوف عل  اظت منني الػذي ال حػوؿ عتػا وال قػوة إال 

 باه، أليس كذله؟
... 
  م ختاـ حديثه قد قلز: "سيتا سحآ ىذه األعمػاؿ اظتنالػرة" وكنز

إف األمر الذي وصالتو ب نو "عمػل منالػر" ىػو "اطتػبلفػػة"، وذلػه ألنػه تتحػدث 
الػػذي إذا ذكػػر ذكػػرت اطتبلفػػة. إف قػػرأت م كتػػاب اه، وإف  حػػزب التحريػػرعػػن 

وإف درسػػز السػػلة النمػػوذج للةلالػػاء  أدركػػز مػػا جػػاء م أحاديػػث الرسػػوؿ 
اشدين، وإف تتبعز اظتستزدات السياسية بعيوف مالتوحة، فسرت  أف اطتبلفػة الر 

الم وصالتها "بالعمل اظتنالر" ىػ  فػرض فرالػو اه سػبحانو وتعػاذل، وىػ  بشػر  
وقػػػػد باتػػػػػز قػػػػاب قوسػػػػػني أو أدسل، فهػػػػل تصػػػػػالها  ،بشػػػػرنا اػػػػا رسػػػػػوؿ اه 

 "بالعمل اظتنالر"؟!!
 يلمػاز شيلك

 الناطق الرسمي لػحزب التحرير
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 في ولية تركيػا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٗٔ اظتوافآ:    ىػٕٙٗٔ شػواؿ ٔٔالتاريا: 
 

 إلى جميل شيشك وزير العدؿ والمتحدث باسم الحكومة  - ٘

عق  الالعاليػات النػةمة الػم نًمهػا حػزب التحريػر سدينػة إسػبلـ بػوؿ 
ـ، وأثنػػاء إصػػداركا تصػػرلتاا ٕ٘ٓٓأيلػػوؿ  ٕٓوػػامع الالػػاتق يػػـو اصتمعػػة اظتوافػػآ 

للصحاليني بصالتكا اظتتحدث الرشت  باسا اضتكومة علآ أحدىا قائبلا: "يبػدو 
أف أصػػػػحاب الصػػػػبلحية منػػػػػزعزوف مػػػػن القيػػػػاـ بعمليػػػػات اعتقػػػػاؿ الػػػػد حػػػػزب 
التحرير" فرددم عل  ذله بقولكا: "إف القػوؿ ب ننػا ال نوجػو عتػا الػربات لػيس 

إرىػا  نتكنػو أف يتصػور أف لػو مػبلذاا همنػاا م ظػل  بصحيق، ال يوجػد أي تنًػيا
حكومتنػػػػػا"، ومػػػػػن س بػػػػػػدأت تثبػػػػػز ؾتػػػػػػاح الػػػػػرباتكا اصتديػػػػػػة الػػػػػم وجهتموىػػػػػػا 
للم منني من أبناء األمة حني قلز، حىت وصػولنا إذل اضتكػا كػاف قػد م إيقػاؼ 

شةصػاا، ومػن س أكملػز  ٕٚٔشةصاا من حزب التحريػر اعتقػل مػنها  ٕٓ٘
أشػػػةاص  ٚٓٗؿ فػػػرتة حكػػػومتكا فإنػػػو قػػػد م إيقػػػاؼ قولػػػه، ب نػػػو فقػػػط خػػػبل

عنػػػػواا مػػػػن أعنػػػػاء حػػػػزب التحريػػػػر أي أنػػػػه تالتةػػػػر بػػػػ ف   ٕٙٔاعتقػػػػل مػػػػنها 
 جرنتته الد حزب التحرير فاقز جرائا من سبقوؾ!

ؽتا ال شػه فيػو أنػه تعلػا بصػالته اضتقوقيػة علػ  أقػل تقػدير، أف حػزب 
ـو الػذي أقػيا فيػػو، دل التحريػر ىػو حػزب سياسػػ  مبػدؤه اإلسػبلـ، وأنػو ومنػػذ اليػ

يسػػػتةدـ األعمػػػاؿ اظتاديػػػة البتػػػة، وعتػػػذا فإنػػػو ال نتكػػػن تصػػػنيالو علػػػ  أنػػػو "تنًػػػيا 
إرىا "، ورغا ذله وبناءا عل  ماذا!! قمز بذكر اسا حػزب التحريػر ووصػالتو 
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بالتنًيا اإلرىا ؟ إننا نعلػا ؽتػن تعل مػز ىػذه األسػالي ، فلقػد اسػتحوذ عليػه 
يكسوف األملك  ومركػز أوراسػيا للبحػوث االسػرتاتيزية اظت دتر الذي عقده مركز ن

العاـ اظتنصـر م أنقرة بعنواف "اطتبلفة وحزب التحرير"، وال ننس  أنه دل تتزػرأ 
علػػ  ذكػػر اسػػا حػػزب التحريػػر م كلمتػػه الػػم ألقيتهػػا م ذلػػه اظتػػ دتر، وكػػذله 

م  ؿتن عل  علا سػا حتػدثز بػو ألقػارب أحػد شػباب اضتػزب الػذي كػاف معػتقبلا 
وقػػػز سػػػابآ. وم الوقػػػز ذاتػػػو، فإننػػػا نعلػػػا أنػػػه اقرتحػػػز مػػػ خراا مػػػادة بعنػػػواف 
"التنًػػيا اإلرىػػا  غػػل اظتسػػلق" ظتناقشػػتها مػػن جديػػد م مػػا يتعلػػآ بالتعػػديبلت 
الم ست زر  عل  قػانوف "مكافحػة اإلرىػاب". وؿتػن علػ  علػا أف ىػدفكا مػن 

 وراء كل ذله ليس إال استهداؼ حزب التحرير.
تقػػػوؿ: "ال يوجػػػد أي تنًػػػيا إرىػػػا  نتكنػػػو أف يتصػػػور أف لػػػو ومػػػا دمػػػز 

مػػػػبلذاا همنػػػػاا م ظػػػػل حكومتنػػػػا"، فلمػػػػاذا تقومػػػػوف أمايػػػػة اإلرىػػػػابيني األملكػػػػاف 
واإلؾتليػػػػز واليهػػػػود والػػػػروس، تتةػػػػذوهنا أربابػػػػاا و رولػػػػوف إلػػػػيها؟! أولػػػػيس رؤوس 

إلػػيها كا الػػذين تلقػػوف ء اإلرىػػاب أمثػػاؿ بػػوش وبلػػل وشػػاروف وبػػوتني ىػػا أصػػدقا
 باظتودة والقرىب؟!

إننا ننصحكا خبل ما ي نصق بو، عل كا تاليقػوف مػن غاللػتكا والػبللتكا 
وخيػػانتكا، فتعتصػػموا أبػػل اه سػػبحانو وتعػػاذل، وتنالنػػوا أيػػديكا مػػن الكالػػار 

 اظتستعمرين. فهل أنتا مستزيبوف!!
 يلمػاز شيلك

 الناطق الرسمي لػحزب التحػرير
 في ولية تركيػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٗٔ اظتوافآ:   ىػٕٙٗٔ شػواؿ ٔٔالتاريا: 



 ٕٜٕ 

 
 إلى بولند أرين  رئيس المجلس الوطني التركي الكوير  - ٙ

م إسػػػػبلـ بػػػػوؿ  حػػػزب التحريػػػػرعقػػػ  الالعاليػػػػات النػػػةمة الػػػػم نًمهػػػػا 
اء ، وعقػػ  توزيػػع كتيػػ  نػػدٕ٘ٓٓأيلػػوؿ  ٕٓوػػامع الالػػاتق يػػـو اصتمعػػة اظتوافػػآ 

ـ، ٕ٘ٓٓأيلػػػػوؿ  ٜٓاضتػػػزب م أنقػػػرة وػػػػامع حزػػػ  بػػػػلاـ يػػػـو اصتمعػػػػة اظتوافػػػآ 
البعيػػدة كػػل  -أدليػػز بتصػػريق قمػػز مػػن خػبللػػػو بػوصػػػ، فعػالػيػػػات اطتػػل ىػػذه 

ب هنػػا أعمػػاؿ ماديػػة ختريبيػػة س قلػػز: "إنػػل أر  أف   -البعػػد عػػن األعمػػاؿ اظتاديػػة 
يػػآ أمػػاـ تركيػػا، وػتػػاوالت كافػػة ىػػذه األحػػداث مػػا ىػػ  إذل ػتػػاوالت لقطػػع الطر 

 ظتشاكل".اإلقحاـ ا تمع م 
ودل تكتػػػ، بػػػذله، بػػػل أالػػػالز، ب نػػػو ال يتوجػػػ  علينػػػا النًػػػر إذل ىػػػذه  

اظتًػػاىرات علػػ  أهنػػا فقػػط مثػػل مًػػاىرات حػػزب العمػػاؿ الكردسػػتاشل وأالػػالز: 
"قبل عدة أياـ من ا ف، قلة قليلة من الناس قاموا بالتًاىر ب سلوب قبػيق رغػا 

سػاء واألطالػاؿ أمػامها"، إنػه تصػ، أف تلػه الالعاليػات العًيمػة الػم وجود الن
دل تكػػن حتػػوي إال الػػدعوة إذل اإلسػػبلـ وعزتػػو تصػػالها ب هنػػا قبيحػػة!! ودل تكتػػ، 
بافرتائػػػه ىػػػذا، بػػػل أالػػػالز قػػػائبلا: "إف ا تمػػػع متػػػيقي فػػػوؽ العػػػادة جتػػػاه تلػػػه 

ني عليهػػػػػا الالعاليػػػػػات، إهنػػػػػا ال يننػػػػػموف إليهػػػػػا بػػػػػل يهزروهنػػػػػا ويرتكػػػػػوف القػػػػػائم
وحػػدىا، وىػػذا األمػػر يوجػػد السػػعادة، إف ىػػذه األحػػداث سػػوؼ ت نهػػ "، إنػػه 
أالػػػػػالز بقولػػػػػه ىػػػػػذا فريػػػػػةا إذل فريػػػػػة، فكيػػػػػ، انالػػػػػض النػػػػػاس عنهػػػػػا وىػػػػػا قػػػػػد 
احتنػػنوىا؟! س إنػػه بقولػػه ىػػذا تعلػػن اضتػػرب علػػ  اإلسػػبلـ واظتسػػلمني. كيػػ، 

اؤىػػػا، دل ال، وتلػػػه الالعاليػػػات الػػػم أشػػػرت إليهػػػا م تصػػػرلته مػػػن أنػػػو سػػػيتا إهن
تعػػػرض سػػػو  حػػػاؿ األمػػػة اإلسػػػبلمية الػػػذليل النػػػاتج عػػػن اضتكػػػاـ اطتونػػػة الػػػذين 
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والػم  الخالفة الراشػدةيرتأسوهنا، ودل تتحدث سو  عن أقتية فرض إقامة دولة 
لكافػػة  - اظتبػل علػ  كتػاب اه وسػنة رسػولو  -ىػ  اضتػل اصتػذري واألوحػد 

تعمروف. فهػػل تقػػوؿ إنػػه تسػػع  اظتصػػائ  والببليػػا الػػم تسػػب  اػػا الكالػػار اظتسػػ
ىػػذا اطتػػل؟! ومػػن س ذىبػػز م السػػالو أكثػػر عنػػدما قلػػز: "لػػن تكػػوف  ؼإليقػػا

ىػػذه األحػػداث سػػبباا م إعاقػػة تطػػور تركيػػا وهننػػتها وحتنػػرىا" إنػػه تعلػػا جيػػداا 
أف التطػػور م تركيػػػا يعػػػل "عػػػدـ اطتػػػروج عػػن اظتصػػػلحة األملكيػػػة" والنهنػػػة تعػػػل 

شتاليػػػػة" والتحنػػػػر يعػػػػل "تبػػػػل وجهػػػػة النًػػػػر الغربيػػػػة "تثبيػػػػز وتركيػػػػز الػػػػنًا الرأ
الالاسدة للحياة". أوال تعلا؛ أف مثل ىذا التطػور والنهػوض والتحنػر لػن كتلػ  
للػػػببلد وللمزتمػػػع سػػػو  اظتةػػػاطر اصتديػػػة واألالػػػرار احملققػػػة، فكيػػػ، جتػػػرؤ علػػػ  
القػػػوؿ ب نػػػه ستسػػػع  إلزالػػػة العقبػػػات مػػػن أجػػػل الوصػػػوؿ إذل تلػػػه األىػػػداؼ 

 )الذليلة!(؟
أملكػػػػا الكػػػػافرة الػػػػم  ـإنػػػػه سػػػػتعلا عمػػػػا قريػػػػ  مػػػػن ىػػػػو األقػػػػو ؛ اه أ

مػػػدحتها عقػػػ  خروجػػػه مػػػن صػػػبلة اصتمعػػػة م نيػػػو جػػػلزي حيػػػث أعلنػػػز م 
تصػػػػػرلته خنػػػػػوعه التػػػػػاـ عتػػػػػا، حػػػػػني قلػػػػػز: "ال أحػػػػػد بإمكانػػػػػو عػػػػػدـ إكبػػػػػار 

دل حتبػػوا، ومهمػػا كانػػز قنػػاعتكا، فهػػ   ـالواليػػات اظتتحػػدة األملكيػػة، أحببػػتا أ
الوحيدة اظتتالردة م العادل، اظترىوبة اصتان  ذات الكلمة اظتػ ثرة". إف أملكػا  القوة

الػػم تعلػػن خنػػوعه لقو ػػا وت ثلىػػا لػػن تنًػػر إليػػه إال نًػػر السػػيد لعبػػده. أمػػا 
شػػباب حػػزب التحريػػر الػػػذين استصػػغر ا بقولػػه "قلػػة قليلػػػة" فلػػن يبتعػػد ذلػػػه 

اا، أعػػػزاء بػػػدينها، يقيمػػػوف اليػػػـو بػػػإذف اه الػػػذي سػػػتدرؾ فيػػػو أهنػػػا أقويػػػاء بػػػر 
 العدؿ م تركيا وم ربوع العادل.

 يلمػاز شيلك
 الناطق الرسمي لػحزب التحػرير
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 في ولية تركيػا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٘ٔ اظتوافآ:        ىػٕٙٗٔ شػواؿ ٕٔالتاريا: 
 

 اإلى عثماف أرصالف رئيس محكمة التمييز العلي  - ٚ
خػػبلؿ تصػػرلتكا الػػذي أدليػػتا بػػو م ػتكمػػة التمييػػز العليػػا يػػـو الثبلثػػاء 

-ٕ٘ٓٓـ سناسػػػػػػبة بػػػػػػدء العػػػػػػاـ القنػػػػػػائ  اصتديػػػػػػد ٕ٘ٓٓأيلػػػػػػوؿ  ٙٓاظتوافػػػػػػآ 
، نػػػػوىتا إذل اظتًػػػػاىرة النػػػػةمة الػػػػم نًمهػػػػا حػػػػزب التحريػػػػر م جػػػػامع ٕٙٓٓ

يتمكنػوا الالاتق حيث قلتا: "الذين قػاموا بالػدعوة للةبلفػة وجػاىروا بػاألمر، لػن 
 لببلد إذل ظبلـ العصور الوسط ".من حتقيآ أىدافها بإرجاع ا

تالك ر سيد أرصػبلف، أي األمػرين اظتوصػل لًػبلـ العصػور الوسػط ؛ أىػ  
األفكار الغربية الالاسػدة أـ ىػ  األفكػار اإلسػبلمية اظتنبثقػة عػن كتػاب اه وسػنة 

ضتنػػارة الغربيػػة رسػػولو؟ أي األمػػرين اظتوصػػل لًػػبلـ العصػػور الوسػػط ، أىػػو قػػيا ا
أـ القػػػػػيا اإلسػػػػػبلمية؟ إف الشػػػػػعارات الػػػػػم احتنػػػػػنتموىا مػػػػػن مثػػػػػل الدنتقراطيػػػػػة 
والعلمانيػػػة )البلدينيػػػة( واصتشػػػع الرأشتػػػارل والعصػػػبية القوميػػػة اظتنتنػػػة، أليسػػػز ىػػػ  
نسػػةاا مطػػورة عػػن اظتالػػاىيا الػػم سػػادت م العصػػور الوسػػط ؟ فهػػل يوجػػد فػػارؽ 

العصػػػػور الوسػػػػط  وبػػػػني واقػػػػع الًلػػػػا  بػػػػني واقػػػػع الًلػػػػا والوحشػػػػية الػػػػم سػػػػادت
؟!والوحشية السا  ئدة م عاظتكا )اظتتحنر( اليـو

كػػػا ىػػػو ػتػػػزف أنكػػػا لسػػػتا علػػػ  علػػػا أو ىكػػػذا تػػػد عوف، بػػػ ف األفكػػػار 
والقيا والقوانني ووجهة النًر الم تتبعوهنا ما ى  إال نسةة مطورة عػن العصػور 

حػػد اطتيانػػة عنػػدما  الوسػػط . بػػل إنكػػا تعيشػػوف م غاللػػة والػػبللة قػػد تصػػل إذل
إلسػػػػبلـ الػػػم تطبػػػػآ وحتمػػػػ  وحتمػػػػل ا - فرينػػػػة اه -تًنػػػوف أف إقامػػػػة اطتبلفػػػػة 
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 عودة إذل العصور الوسط .
فليكن م علمكا أف ثقتنا وأملنا باه وحده، وؿتن عل  قناعػة تامػة بػ ف 
وعػػػػػده سػػػػػيتحقآ ال ػتالػػػػػة، ولػػػػػتعلا أننػػػػػا ال ن مػػػػػل لكػػػػػا إال كػػػػػل خػػػػػل، ولكننػػػػػا 

ش ء اعتمدت لتدرل بتصرلته الذي ت كد فيػو "لػن يتمكنػوا  استهزنا عل  أي
 من حتقيآ أىدافها"! وختاماا فإننا نس له:

                         

                                     

    . 
 يلمػاز شيلك

 الناطق الرسمي لػحزب التحػرير
 في ولية تركيػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٘ٔ اظتوافآ:      ىػٕٙٗٔ شػواؿ ٕٔالتاريا: 

 
 إلى عود القادر أكسو وزير الداخلية  - ٛ
ليات النةمة الػم نًمهػا حػزب التحريػر يػـو اصتمعػة اظتوافػآ عق  الالعا

ـ م إسػػػػػبلـ بػػػػػوؿ وػػػػػامع الالػػػػػاتق قمػػػػػز بػػػػػإجراء تصػػػػػرلتات ٕ٘ٓٓأيلػػػػػوؿ  ٕٓ
صػػحالية جتػػاه اظتوالػػوع قبػػل سػػالرؾ إذل إؾتلػػرتا العػػدو اللػػدود لئلسػػبلـ واظتسػػلمني 

أمػػػػر « أي النػػػػاطآ الرشتػػػػ »والػػػػم ؽتػػػػا جػػػػاء فيهػػػػا: )لقػػػػد قلنػػػػا أف عػػػػدـ اعتقالػػػػو 
ط، فػػنحن أينػػاا نالكػػر مػػثلكا، وقػػد م اختػػاذ األعمػػاؿ البلزمػػة علػػ  الالػػور، خػػاط

واإلجػػػػراءات القانونيػػػػػة بػػػػػدأت، فالقػػػػط البارحػػػػػة لػػػػػيبلا م اعتقػػػػاؿ شةصػػػػػني مػػػػػن 
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اظتتهمػػػػني، ف صػػػػبق بػػػػذله عػػػػدد اظتتهمػػػػني ذتانيػػػػة. إننػػػػا نتػػػػابع األحػػػػداث بشػػػػكل 
 جدي، ولن نسمق ألي كاف أف كتل فائدة ؽتا صنع. إننا نبلحقها(.

عنػػػػدما قلػػػػز م تصػػػػرلته "إننػػػػا نتػػػػابع األحػػػػداث بشػػػػكل جػػػػدي، ولػػػػن 
نسػػمق ألي كػػاف أف كتػػل فائػػدة ؽتػػا صػػنع. إننػػا نبلحقهػػا" أوحيػػز عمػػا مكػػرم 
بو للشباب اظت من اظتةلص، من أنكا ستبلحقوهنا وتنػػزلوف اػا الًلػا لقيػامها 

ـ مػػػن بالعاليػػػات اطتػػػل تلػػػه. ولكػػػن أودل تالكػػػر البتػػػة، أف ىػػػذه اصتملػػػة سػػػي م يػػػو 
األيػاـ لرتتػد فيػو عليػه؟ أوتًػن أف إيػذاءكا للمػ منني الػذين ذنػبها الوحيػد أهنػػا 

 يقولوف )ربنا اه( سيبق  لصاضتكا وأنكا لن تس لوا عنو؟!
وؽتػػا جػػاء م تصػػرلتكا: "إننػػا نواصػػل كالاحػػاا بػػبل رأفػػة جتػػاه األعمػػاؿ غػػل 

ا النحػػو، إف القانونيػػة، ويتوجػػ  علػػ  اصتميػػع أف يعرفػػوا أننػػا سنسػػتمر علػػ  ىػػذ
الالعاليػػػػػات الػػػػػم نًمػػػػػز الػػػػػد رتهوريتنػػػػػا العلمانيػػػػػة والػػػػػد م سػػػػػس رتهوريتنػػػػػا 
ذل مصػػػطال  أتػػػاتورؾ والػػػد البلػػػد ككػػػل، ال نتكػػػن إفسػػػاح ا ػػػاؿ عتػػػا للوصػػػوؿ إ

ؽتا ىو معروؼ للقاصػ  والػداشل أف اصتمهوريػة  نتائج ولن نسمق عتا بذله." إف
الدولػػػػػة، وأف م سػػػػػػس العلمانيػػػػػة )البلدينيػػػػػة( تالصػػػػػل الػػػػػدين عػػػػػػن اضتيػػػػػاة وعػػػػػن 

اصتمهوريػػة مصػػطال  كمػػاؿ الػػذي حتػػرص عليػػو ىػػو مػػن ىػػدـ دولػػة اطتبلفػػة الػػم  
كانز تطبآ شرع اه م األرض، وقبل اضتػديث عػن البلػد ككػل، ىنػاؾ مػا ىػو 
أىا من ذله بكثل، أال وىػو توحيػد بػبلد األمػة اإلسػبلمية م بلػد واحػد، دتامػاا  

واحدة م بلد واحد، تله الببلد الواحػدة كما كانز إباف اطتبلفة العثمانية أمة 
الم قطعها الكالار اإلؾتليػز إربػاا إربػاا، عنػدما رشتػوا اضتػدود اظتصػطنعة فيمػا بينهػا، 
. إننػػػا نػػػر  أف نكتالػػػ  بتػػػذكلؾ بػػػويتني   ػػػاا إلػػػيها اليػػػـو والػػػذين  ػػػروؿ أنػػػز حاج 
ذل كػػرنتتني مػػن الكتػػاب الكػػرصل، الػػذي والػػعتموه جانبػػاا منػػذ زمػػن، عل ػػه تعػػود إ

رشػػػدؾ وتعػػػود عػػػن جرائمػػػه، وترجػػػع إذل اه القػػػادر علػػػ  كػػػل شػػػ ء سػػػا يليػػػآ 
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 باالسا الذي تتقلده.
                         

                           

            
 يلمػاز شيلك

 الناطق الرسمي لػحزب التحرير
 في ولية تركيػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ.ٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٕٗ اظتوافآ:    ىػٕٙٗٔ شػعباف ٕٔالتاريا: 

 
 -بيػػاف صحػفي-

 كذبة اسمها الحرية الفكرية   - ٜ
 اء فيو:ج

اظت دتر الذي لتمل اسا "األرمن إباف سقوط العثمانيني" الػذي خطػط لػو 
أيلػػػػػوؿ، لكػػػػػن  ٕٙ-ٖٕأف يعقػػػػػد م جامعػػػػػة البسػػػػػالور م إسػػػػػبلمبوؿ م الالػػػػػرتة 

تغيػل  م لػذله ونتيزػة عقػده، علػ  توافػآ دلم  إلسػطػػنبوؿ الرابعػة اإلداريػة احملكمة
 امعة إسطنبوؿ للمعلومات.مكاف عقد اظت دتر، حيث م افتتاحو اليـو م ج

لقػػد قػػاـ حكػػاـ تركيػػا واألوسػػاط السياسػػية واألوسػػاط األكادنتيػػة وبعػػض 
األوسػػػػاط اإلعبلميػػػػة بانتقػػػػاد قػػػػرار احملكمػػػػة بشػػػػدة، وقػػػػاـ رئػػػػيس الػػػػوزراء رجػػػػ  
أردوغػاف بانتقػػاد قػػرار احملكمػػة اظتتعلػػآ بإبطػػاؿ اظتػػ دتر قػػائبلا: "إف احملكمػػة اإلداريػػة 

من غػل اظتتصػور لػدي قبػوؿ مثػل ىػذا القػرار جتػاه مػ دتر  أصدرت قراراا كهذا. إنو
يطرح ويتداوؿ أفكػاراا ومعتقػدات خصوصػاا م بلػد دنتقراطػ ، وبالػذات م ىػذه 
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الالرتة الػم نصػالها برتكيػا األكثػر حريػة واألكثػر دنتقراطيػة. نتكنػه رفػض أفكػار، 
ا ونتكنه عدـ قبوؿ أفكار، ولكنه ال لتػآ لػه منعهػا مػن التصػريق عػن نالسػه
اػػػػػذا األسػػػػػلوب. وأينػػػػػاا ال أعتقػػػػػد أنػػػػػو ؽتػػػػػا يتوافػػػػػآ مػػػػػع الدنتقراطيػػػػػة واضتريػػػػػات 
والتقدمية إيقاؼ مثل ىذا اظت دتر الالكػري الػذي دل يػتا عقػده بعػد وال يعػرؼ مػا 

 الذي سيطرح من خبللو. ىذا ما أفكر بو وىذا ما أعتقد بو".
إلعبلمية أودل يقا رئيس الوزراء ىذا ووزراؤه ووسطو السياس  واألوساط ا

أملػػػػة ىزوميػػػػة واسػػػػعة الػػػػد الالعاليػػػػات النػػػػةمة الػػػػم نًمهػػػػا حػػػػزب التحريػػػػر 
أيلػػػوؿ  ٕٓبتوفيػػػآ وعػػػوف مػػػن اه سػػػبحانو م إسػػػبلمبوؿ وػػػامع الالػػػاتق بتػػػاريا 

ـ؟ وعقػػػػ  فعاليػػػػات اطتػػػػل تلػػػػه وجػػػػو الصػػػػحاليوف سػػػػ االا فيمػػػػا يتعلػػػػآ ٕ٘ٓٓ
ب رئػػػيس باظتوالػػػوع "ىػػػل كػػػاف يتوجػػػ  علػػػ  العناصػػػر األمنيػػػة التػػػدخل؟" ف جػػػا

الػػوزراء: "نعػػا، كػػاف يتوجػػ  علػػيها التػػدخل، ولقػػد أصػػدرت التعليمػػات البلزمػػة 
 لوزير الداخلية الختاذ اإلجراءات البلزمة".
 واآلف نحن نسألك يا رئيس الوزراء!

علػػ  الػػرغا مػػن أنػػه وصػػالز قػػرار إبطػػاؿ مػػ دتر األرمػػن ب نػػو غػػل متوافػػآ 
لالكريػة، إال أنػه وصػالز فعاليػات مع الدنتقراطيػة والتقدميػة وأنػو إعاقػة للحريػة ا

اطتػػػػل الػػػػم نًمهػػػػا حػػػػزب التحريػػػػر ب نػػػػو ال نتكػػػػن تنًيمهػػػػا بذريعػػػػة الدنتقراطيػػػػة 
والتقدميػػػة واضتريػػػة الالكريػػػة. فهػػػل بالنسػػػبة لػػػه، الكلمػػػات الػػػم سػػػيلقيها دعػػػاة 
الدنتقراطيػػػة والتغريػػػ  ىػػػ  مػػػن اضتريػػػة الالكريػػػة، أمػػػا نػػػداء اطتػػػل الػػػذي صػػػدع بػػػو 

إلسػػبلمية وخباصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا إلعػػادة إقامػػة اطتبلفػػة حػػزب التحريػػر لؤلمػػة ا
 فهو من وجهة نًرؾ جرنتة؟!

يػػػا رئػػػيس الػػػوزراء؛ ىػػػل باتػػػز أفكػػػار دعػػػاة األنًمػػػة الدنتقراطيػػػة الكػػػافرة 
والػػػػػم أخػػػػػرت اظتسػػػػػلمني م كافػػػػػة غتػػػػػاالت اضتيػػػػػاة، والػػػػػم دل حتػػػػػل عتػػػػػا أيػػػػػاا مػػػػػن 
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ليسػز ورنتػة؟! أمػا أفكػار مشاكلها، والم جعلتها يعيشوف حياة ذليلة مهينة، 
بالكالػػاح السياسػػ   دولػػة الخالفػػة الراشػػدة الثانيػػةاظتسػػلمني الػػذين يػػدعوف إلقامػػة 

والصػػراع الالكػػري إلرجػػاع اظتسػػلمني إذل سػػابآ عػػز ا وغتػػدىا وزتلهػػا اإلسػػبلـ 
 رسالة ىد  ونور للعادل، فه  جرنتة؟!

يػػػة وعلػػػ  الػػػرغا مػػػن أنػػػه تعتػػػرب مػػػ دتر األرمػػػن علػػػ  أنػػػو مػػػن الػػػمن اضتر 
الالكريػػػػة اظتزعومػػػػة، وتقػػػػوؿ أنػػػػو يتوجػػػػ  عػػػػدـ منػػػػع اظتػػػػ دتر، إال أنػػػػه دل دتتلػػػػػه 

واألفكػار  حػزب التحريػراصتسارة الكافية للتصريق ب ف فعاليات اطتل الم نًمهػا 
اإلسبلمية الم يطرحهػا تعتػرب أينػاا مػن الػمن اضتريػة الالكريػة؟! كػا ىػ  أقوالػه 

أصدقائه األملكاف واألوروبيػني،  وأفعاله ذات الوجهني مطابقة ألقواؿ وأفعاؿ
فكما أف سالسطا ا اظتتعلقة بػ "حقػوؽ اإلنسػاف" و"اضتريػة الالكريػة" مػا ىػ  إال  
كػػػذب وافػػػرتاء، فػػػإف ترديػػػدؾ ألقػػػواعتا ىػػػو أينػػػاا كػػػذب وافػػػرتاء. ذلػػػه أف ىػػػذه 
)اضتقوؽ!( بالنسبة له وألسيادؾ الكالار عنػدما تتعلػآ باظتسػلمني يػتا التغاالػ  

الػػػات عتػػػا، بػػػل وال تعػػػد حقوقػػػاا. فهػػػل أنػػػز مػػػدرؾ إذل أي ذؿ عنهػػػا وعػػػدـ االلت
ومهانة قد وصػلز بتصػرفاته ىػذه؟! أودل يعػد عػذاب اه وحسػابو العسػل يػ ثر 
بػه؟! إنػه بػز ختشػ  الكالػار والعلمػانيني أكثػر مػن خشػيته ه سػبحانو. أال 
تذكر نعمة اه عليه ب ف ىداؾ إذل اإلسػبلـ فتقػ، مػع اإلسػبلـ واظتسػلمني وال 

 تعاديها؟
                                  

                    . 
 يلمػاز شيلك

 الناطق الرسمي لػحزب التحػرير
 في ولية تركيػا
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـٕ٘ٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٖٓ اظتوافآ:    ىػٕٙٗٔ شػعباف ٕٚالتاريا: 

 
 ارتعدوا أيها الظلمة وأبشروا أيها المؤمنوف:  - ٓٔ

 ب ذف اهلل لم يتوقَّ على فتح الووابة أو خلعها إل النػزر اليسير
مػػن  ٖٓ:ٗٔحػػواذل السػػاعة  ٕ٘ٓٓأيلػػوؿ  ٜٕم يػػـو اطتمػػيس اظتوافػػآ 

يلمػاز شػيلك النػاطق الرسػػمي باسػم حػزب التحريػػر د الًهػر، م اعتقػاؿ كػل مػػن بعػ
ب سػلوب تعسػال  قتزػ  علي ديكيجي أحػد شػواب حػزب التحريػر و في ولية تركيا

 م أالنو حيث اقتادوقتا إذل مديرية األمن العاـ.
إف الالعاليػػػات النػػػةمة الػػػم نًمهػػػا حػػػزب التحريػػػر يػػػـو اصتمعػػػة اظتوافػػػآ 

 إسػػػػبلمبوؿ وػػػػػامع ػتمػػػػد الالػػػػاتق، والػػػػػم ىػػػػ  جػػػػزء مػػػػػن م ٕ٘ٓٓأيلػػػػوؿ  ٕٓ
الالعاليػػػات النػػػةمة الػػػم نًمهػػػا حػػػزب التحريػػػر م ذلػػػه اليػػػـو سناسػػػبة ذكػػػر  
إلغاء نًاـ اطتبلفة وفقاا للتقوصل اعتزري، ولدعوة أىل القػوة مػن اظتسػلمني إلقامػة 

رب، اطتبلفة من جديد، م العديد من أقطار اظتسػلمني مػن إندونيسػيا وحػىت اظتغػ
القػػػز أمػػػد اه وتوفيقػػػو اسػػػتزابة وت ييػػػداا منقطػػػع النًػػػل مػػػن قبػػػل الػػػرأي العػػػاـ 
الرتكػػ  حيػػث أدت إذل إكتػػاد توجػػو عػػاـ لػػد  األمػػة وبالػػذات ذوي التػػ ثل فيهػػا. 
فالػػ  الوقػػز الػػذي أعػػادت للمسػػلمني ثقػػتها ب نالسػػها ف حسػػوا خبلعتػػا بنشػػوة 

علػ  عمػبلء أملكػا الًلمػة نػزوؿ العزة الم يتوقوف إليها، نزلز عل  العلمػانيني و 
الصػػػواعآ اضتارقػػػة. فبػػػدأ أصػػػحاب السػػػلطة وعلػػػ  رأسػػػها رئػػػيس الػػػوزراء رجػػػ  
أردوغػػػاف باإلالػػػافة إذل عػػػدد مػػػن ذوي النالػػػوذ ورجػػػاالت مػػػن الوسػػػط السياسػػػ  

جنػػػراالت علمػػػانيني وعػػػدد مػػػن البلوقػػػراطيني ووسػػػائل إعبلميػػػة مغرالػػػة  ةوبنػػػع
بػػػاألقواؿ واألفعػػػاؿ  تحريػػػر والخالفػػػةحػػػزب المنػػػللة، أملػػػة ظاظتػػػة مًلمػػػة الػػػد 



 ٖٓٔ 

لػػػػحزب نتيزػػػة لػػػذىوعتا مػػػن رؤيػػػة الت ييػػػد العػػػاـر الػػػذي أبػػػداه اظتسػػػلموف م تركيػػػا 
، حيػػػث قػػػاموا بتناليػػػذ زتػػػبلت اعتقػػػاؿ واسػػػعة طالػػػز التحريػػػر وللخالفػػػة الراشػػػدة

العديػػد مػػن شػػباب حػػزب التحريػػر م ؼتتلػػ، اظتنػػاطآ الرتكيػػة. ورغػػا أهنػػا وظالػػوا  
منية واالستةبارية والعسػكرية العتقػاؿ شػةص واحػد يقػيا م كافة أجهز ا األ

 تركيا إال أهنا خابوا وعززوا عن اعتقالو عل  مدار ما يقرب من الشهر.
فاحذروا.. وحاذروا.. فمما ال شه فيو أف اه ناصػر عبػاده ودعوتػو ولػو 

ؽتػا  بعد حني؛ فعل  الًلمة أف ال يالرحوا سا مكروا، وعل  اظت منني أف ال يي سوا
م كػػر اػػا، ذلػػه أف هنايػػة الًلمػػة قػػد اقرتبػػز ونصػػرة اه للمػػ منني قػػد حانػػز، 
فكػػل مػػن يػػ من بػػاه ربػػاا وسحمػػد رسػػوالا يتوجػػ  عليػػو اإلنتػػاف بػػ ف وعػػد اه عػػز 

الثانيػػػة سػػػيتحقآ طػػػاؿ  دولػػػة الخالفػػػة الراشػػػدةبقيػػػاـ  وجػػػل وبشػػػر  رسػػػولو 
 وعلػػػػ  رأسػػػػها حكومػػػػة الزمػػػػاف أـ قصػػػػر، رغػػػػا أنػػػػ، الًػػػػاظتني وكيػػػػد العلمػػػػانيني

حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة ربيبػػػة أملكػػػا وعميلتهػػػا، وكػػػذله أركػػػاف )الدولػػػة اطتاليػػػة( 
 ربائ  اإلؾتليز، وكل اضتاقدين عل  اطتػبلفة.

لقد بات حزب التحرير يطرؽ بوابة النصر سهد ة ثقيلة، فإما أف تالتق 
ة بنربة هنية ىذه البوابة من تلقاء نالسها أو أننا بإذف اه سنةلعها كامل

واحدة ال تبق  وال تذر، وال يتوج  أف يغي  عن ذىن أحد، أف اه عز 
وجل الذي قاـ بتنشلة موس  عليو السبلـ م منػزؿ فرعوف ومن س انقل  عليو 
من داخل منػزلو، قادر عل  إذاقة الًلمة والعلمانيني عم ا قري  ما ذاقو فرعوف 

 وباألسلوب نالسو.        
 المساعد األوؿ للناطق الرسمي  

 لػحزب التحرير في ولية تركيػا
 والوكيل عنو   
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 :ثالثًا: بعض الصور المتعلقة بالنداء
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 : المغػربسػابع عشػر

 غرباا.° ٚ الرباط ى  العاصمة وتقع عل  خط طوؿ 
د م إعالػاء اضتػزب م اظتغػرب لدواٍع أمنية وبعض االعتبارات األخػر ، فقػ

مػػن الصػػدع بالنػػداء علنػػاا م مسػػزد أمػػاـ حشػػد مػػن النػػاس، واكتالػػ  بػػػالتوزيع، 
بالتوقيػز احمللػ ، وىػو نالسػو  ٖٓ.ٕٔوىكذا كاف، فبعد أذاف صبلة اصتمعػة م 

توقيػػػػز غػػػػرينت ، وبعػػػػد أف قنػػػػيز الصػػػػبلة م البػػػػدء بػػػػالتوزيع م ؿتػػػػو السػػػػاعة 
بتوقيػػػػػػز اظتدينػػػػػػة  ٖٓ.ٙٔغػػػػػػرينت ( أي  ٖٓ.ٖٔبالتوقيػػػػػػز احمللػػػػػػ  ) ٖٓ.ٖٔ

 اظتنورة، عل  النحو التارل:
 التوزيع: -ٔ

مػدف علػ  مسػتو  البلػد، اصتػزء األكػرب منهػا  علقد م توزيع النداء م سب
( نسػػةة مػػن ٓٓ٘ٗنسػػةة( مػػن كامػػل العػػدد البػػالغ ) ٖٓٓ٘م اظتركػػز )حػػواذل 

، وقػػػػد  ٜٓ/ٜٓإذل اصتمعػػػة  ٜٓ/ٕٓالنػػػداء وزعػػػز تقريبػػػا بكاملهػػػا مػػػن اصتمعػػػة 
وبعػػد  ،نسػػةة ٖٓٓ٘ كػػاف النسػػا علػػ  دفعتػػني حيػػث ن ِسػػام م البدايػػة حػػواذل

إدتامهػػػػا تقػػػػرر الزيػػػػادة خاصػػػػة وأف بعػػػػض الشػػػػباب كػػػػانوا مقبلػػػػني بكليػػػػتها علػػػػ  
 ولوال الناحية اظتادية لمػن ِسام أكثر. ،نسةة ٓٓٓٔالتوزيع ف  الي،م 

ؾم للشػػباب اطتيػػار وألجػػل التوزيػػع ح ػػدِّدم لكػػل شػػاب عػػدد مػػن النسػػا وت ػػرِ 
م حتديػػد كياليػػة التناليػػذ مػػن غػػل إلػػزاـ مػػع إببلغهػػا أف التوزيػػع سػػيكوف عامػػا م  
كل الببلد اإلسبلمية الم يعمػل فيهػا اضتػزب، وأف اظتطلػوب ىػو التوزيػع بكثافػة، 
وقد تالاوت الشباب م التناليذ فمنها من اقتصر عل  معارفػو ومػنها مػن انػدفع 

 بقوة، فكاف ما يل :
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  بعػػػد صػػػبلة اصتمعػػػة داخػػػل  عػػػة مػػػن الشػػػباب وزعػػػوا النػػػداء كالاحيػػػاا غتمو
 وسلموا نسةة منو لئلماـ، وقد ازدحا الناس ألخذ النداء. ،اظتسزد

  مػن الشػػباب مػػن جػالوا أحيػػاء العاصػػمة لسػاعات يوزعػػوف، فمػػنها مػػن
وزع من صبلة اصتمعػة إذل صػبلة اظتغػرب، ومػنها مػن وزع مػن صػبلة اظتغػرب إذل 

، ومػػنها مػػن وزع مػػن صػػبلة العصػػر إذل مػػا بعػػد صػػبلة العشػػاء مػػع العاشػػرة لػػيبلا 
 بعض التوق،.

  نسةة م العاصمة. ٜٓٓأحد الشباب وزع 

   أكػا أننػػا تركنػا اطتيػػار للشػباب لتحديػػد أمػاكن التوزيػػع واظتسػتهدفني فقػػد
 كاف ما يل :

 م التوزيع عل  بعض البيوت -  أ
 م تقصد احملامني واألطباء... -ب

 إيصالو إذل اظتعارؼ واألصدقاءم  -جػ

 م إيصالو إذل ممْن لنا اا صلة من أئمة اظتساجد -د 

م التوزيػػػػع علػػػػ  بعػػػػض اضتركػػػػات السياسػػػػية: العػػػػدؿ واإلحسػػػػاف،  -ىػ
 العدالة والتنمية ...

م عػػدة أحيػػاء مػػن مدينػػة البينػػاء خاصػػة يػػـو  م التوزيػػع كالاحيػػاا  -ز
 .ٜٓ/ٕٓاصتمعة 

 وسائل اإلعالـ: - ٕ
إذل كػػػػػػل اصترائػػػػػػد اليوميػػػػػػة واألسػػػػػػبوعية وبعػػػػػػض  يصػػػػػػاؿ النػػػػػػداء تقريبػػػػػػاا م إ

جريػػػدة( وقػػػد م  ٕٓالػػػدوريات م كػػػل مػػػن البينػػػاء والعاصػػػمة الربػػػاط )حػػػواذل 
ذلػػػه باليػػػد مباشػػػرة وأحيانػػػػا إذل رؤسػػػاء التحريػػػر. كمػػػػا س ػػػلِّا النػػػداء إذل اصتزيػػػػرة 

 .ٜٓ/ٕٓبيد. وقد م كل ىذا بالنل من اه يـو اصتمعة  ورويرتز يداا 
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 اإلنترنت: -ٖ
( رسػػػالة تتنػػػمن النػػػداء ورابػػػط اظتوقػػػع الرشتػػػ  ٕٓٓ٘) م إرسػػػاؿ حػػػواذل

ويتكوف اظترسل إلػيها مػن شػركات وأشػةاص  ،للحزب ورابط اظتكت  اإلعبلم 
وأساتذة جامعيني وطلبػة ووسػائل إعػبلـ )ىنػاؾ مػن وسػائل اإلعػبلـ مػن وصػلها 

نرتنز، ومنها إلوعن طريآ ا النداء ثبلث مرات حيث وصلها بالرباط وبالبيناء
 .من وصل النداء إذل مقرىا باليد وإذل العاملني اا كل  عل  بريده اإللكرتوشل(

 ردات الفعل: -ٗ
 الشواب: - أ
  رأ  الشػػػػػباب م النػػػػػداء جديػػػػػة اضتػػػػػزب مػػػػػن حتقيػػػػػآ غايتػػػػػو واطملنانػػػػػو
 بذله.

   ر أثػ - عمل عاـ من إندونيسػيا إذل اظتغػرب -كاف لكيالية تناليذ العمل
 عل  نالسيات الشباب، وحتريه شوقها لنصر اه وإعبلف قياـ دولة اطتبلفة.

   كاف للنداء أثر م رفع قتة بعػض الشػباب وانػدفاعها م التوزيػع حيػث
وقبػػل  ،أحبػػوا أف يكػػوف عتػػا نصػػي  م عمػػل إلقامػػة اطتبلفػػة قبػػل اليػػـو اظتشػػهود

 إغبلؽ ديواف أورل السابقة.
 عمل بسةاء، بل منها من أعط  جل مالػو لقد تربعوا لئلنالاؽ عل  ال

 رغا قلة ذات يده وظروؼ عملو.

  .كاف توزيع النداء فرصة لبعض الشباب لتقوية صلتها باه 

 .بعد التوزيع وجد الشباب أف العمل كاف فرصة للتعري، باضتزب 

 الناس: -ب 
 اضتمد ه ردات فعل الناس كانز جيدة:

 تسلا النداء يػدعوف لنػا سزػرد التسػلا س كاف الناس عند   ،أثناء التوزيع
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يقبلػػوف علػػ  تصػػالحو وقراءتػػو، حػػىت الػػذي ال يعػػرؼ اضتػػزب، ؽتػػا يػػدؿ علػػ  أف 
 أىل اظتغرب يتطلعوف إذل قائد يقودىا عل  أساس اإلسبلـ.

 .من الناس بعد الس اؿ عن ػتتو  النداء من دعا لنا بالتوفيآ والسداد 
 و للتسػػػاؤؿ عػػػن اضتػػػزب واالىتمػػػاـ مػػػن النػػػاس مػػػن كػػػاف النػػػداء دافعػػػاا لػػػ
 سعرفتو.

  قػػاـ أحػػد الشػػباب بتالقػػد أمػػاكن توزيعػػو فلػػا كتػػد أي نسػػةة ملقػػاة م
الطريآ، ؽتا يعل أف الناس دل يعػاملوا النػداء معاملػة مطويػات ونشػرات األحػزاب 

 األخر  الم دتؤل جنبات الطرؽ وتداس باألقداـ.

  وأخػذ يقػرأ فيػو، س طلػ  منػو أحد الشباب ظتا سلا النداء لرجػل أوقالػو
 نسةا ووعده أف يكاليو التوزيع م اظتكاف الذي كاف بو.

  لتوزيعها عل  النساء. أحد الشباب ظتا رأتو أمو يوزع طلبز منو نسةاا 
 .بعض من قرأ النداء استحسنو، وشهد للحزب ب نو عل  اضتآ 

 ؼ أو ومػرد ذلػه اطتػو  ،من ردوا النداء يعػدوف علػ  رؤوس أصػابع اليػد
 التعص  صتماعتها، أو فكرة خاطلة مسبقة عن اضتزب.

 وسائل اإلعالـ: -جػ 
كمػػا ذكرنػػا فقػػد م توصػػيل النػػداء إذل وسػػائل اإلعػػبلـ بشػػكل كبػػل )ؿتػػو 

 عشرين صحيالةا( ولكن ما نشر كاف قليبلا.
" الناطقة باللسػاف الالرنسػ  Le Journalنشرت أسبوعية "لوجوغناؿ" "

 مقػػػاالا  ٕ٘ٓٓشػػػتنرب )أيلػػػوؿ(  ٙٔإذل  ٓٔر مػػػن الصػػػاد ٕٕٔم عػػػددىا رقػػػا 
مقتنػػباا م الصػػالحة اظتةصصػػة ظتػػديرىا العػػاـ علػػ  عمػػار حتػػز عنػػواف "كراسػػة 

مع إرفاؽ النص الالرنس  األصل  كما جاء م األسػبوعية  ،اصتهاد" ىذه تررتتها
 م هخر ىذا التقرير حتز عنواف )ملحقات(. وىذه ى  الرترتة:
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 كراسة للجهاد
" ظػػػرؼ صػػػغل أصػػػالر Le Journalاصترائػػػد وصػػػل إذل " ككثػػػل مػػػن)

لتػػػػوي منشػػػػورا مػػػػن سػػػػز عشػػػػرة صػػػػالحة مطويػػػػة بعنايػػػػة، موجهػػػػاا مػػػػن "حػػػػزب 
التحريػػػر" الػػػذي دلم نعلمػػػو مػػػن قبػػػل، يتوجػػػو فيػػػو بلسػػػاف عػػػر  فصػػػيق إذل "األمػػػة 
اإلسػبلمية وخباصػػة القػػو  اضتيػة فيهػػا" لطػػرد الصػػليبيني مػن اظتغػػرب. النػػداء عبػػارة 

يػػػة حقيقيػػػة للوقػػػوؼ م وجػػػو األملكيػػػني و"عمبلئهػػػا احملليػػػني"، عػػػن طريقػػػة عمل
 الكل مغل، بويات قرهنية وسقاطع من النصوص النارية.

إرتاال ش ء شبيو جدا باطتط  الدينيػة "الرشتيػة" الػم نتكػن أف نسػمعها 
انتهػػػػ  كمػػػػػا ورد م األسػػػػػبوعية  (بإقبػػػػاؿ ديػػػػػل م كثػػػػػل مػػػػن مسػػػػػاجد اظتملكػػػػػة.

 اظتذكورة.
 :ةالسلط -د 

م اسػػتدعاء أحػػد الشػػباب إذل السػػلطة احملليػػة م بلػػده، كػػذله علمنػػا أف 
ىنػػػػاؾ مراقبػػػػةا مػػػػن أجهػػػػزة اظتةػػػػابرات ألحػػػػد الشػػػػباب. وباسػػػػتثناء ىػػػػذه اظتعلومػػػػة 

 والسلطة دل تتةذ م حقنا أي إجراء. ،فشبابنا، وه اضتمد، دل يلحقها أذ 
 :األئمة -ىػ 

ألمػػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػػدروا ئمػػػػػػػػػػػػػػة فزػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػذين راجعنػػػػػػػػػػػػػػاىا م ابالنسػػػػػػػػػػػػػػبة لؤل
النػػػػػػػػػػػػػػػػػداء: بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػها قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػر كتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػوف م السػػػػػػػػػػػػػػػػػر، 

 وبعنها قاؿ إف ىذا العمل عًيا والبد من تكثي، اصتهود.
إف الشباب مشتاقوف بقوة إذل قياـ اطتػبلفة، وقد استبشػروا بالنػداء خػلاا، 

 وقد انطلقوا م العمل من قوة إذل قوة ويس لوف اه العوف والتوفيآ.
ة أىػػػػػل اظتغػػػػػرب يتطلعػػػػػوف إذل فػػػػػرج مػػػػػن اه. أمػػػػػا الًلمػػػػػة كمػػػػػا أف عامػػػػػ

 وأعواهنا فها م غيها يعمهوف.
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أف يزيدنا قػوةا وثباتػاا علػ   ما م عندنا، راجني اظتوذل عّز وجلّ  ىذا عموماا 
 اضتآ، واندفاعاا فيما يراليو سبحانو، وأف يكوف عملنا خالصاا لوجهو تعاذل.

 :ملحقات
 ة حتز عنواف )كراسة للزهاد(:التعليآ كما ورد م األسبوعي
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 خػاتمػة

اضتمد ه عل  دتاـ ىػذا األمػر م يػـو واحػد وبعػد صػبلة اصتمعػة مػن يػـو 
، وذلػه م رتيػع بػبلد اظتسػلمني الػم ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕىػػ اظتوافػآ ٕٙٗٔرج   ٕٛ

يعمػػػل اضتػػػزب فيهػػػػا مػػػن أقصػػػػ  الشػػػرؽ حيػػػػث إندونيسػػػيا علػػػػ  أطػػػراؼ احملػػػػيط 
 يث اظتغرب عل  شواطط احمليط األطلس .اعتادي إذل أقص  الغرب ح

 لقد كاف وقع النداء ذا ثبلث شع :
ألوللػػػػه اظتسػػػػّبحني أمػػػػد اه هنػػػػاء الليػػػػل وأطػػػػراؼ  والػػػػياءا  اا : نػػػػور األوذل
: م الػػدنيا دار ىػػا اطتػػػبلفة الراشػػدة والنصػػر اظتػػ زر، مػػن اه وفنػػبلا  النهػػار، ورزتػػةا 

 من اه أكرب.وم ا خرة منػزعت ا الالردوس األعل  ورالواف 
ألولله اظتسػلمني الػذين كػانوا م غاللػة عػن اضتػآ،  اا : ىداية وإرشادالثانية

فلمػػا شتعػػوه استبشػػروا خػػلاا واجتهػػوا إليػػو مسػػرعني يريػػدوف تعػػويض مػػا فػػا ا مػػن 
 خل، تائبني مستغالرين اه رب العاظتني.

ذين وعمػػ ا ألوللػػه اضتاقػػدين علػػ  اإلسػػبلـ واظتسػػلمني، الػػ لمػػةا : ظ  الثالثػػة
ػػوا أنالسػػها هعتػةا فمػػدلوا أعنػػاقها ظنػػاا مػػنها أهنػػا  نسػوا اه ف نسػػاىا أنالسػػها، توقت 
ا وت ػػػػدمؽ  أعنػػػػاق ها،  تصػػػػل السػػػػماء، ومػػػػا حسػػػػبوا أف  مصػػػػلىا أمْف تػ ْقصمػػػػرم قامػػػػا  
فينتهػػوا إذل مػػا انتهػػ  إليػػو الطغػػاة أسػػبلفها، فمػػا بكػػز علػػيها السػػماء واألرض 

 وما كانوا منًرين.
   

ىػػذا النػػداء والصػػدع بػػو ومػػا رافقػػو مػػن أحػػداث، قػػد أظهػػر أف  ىػػ الء إف 
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الالتيػة الػػذين همنػػوا بػػراا، وسػاروا علػػ  الػػدرب مػػع اضتػزب، ىػػا أبنػػاء ىػػذه األمػػة 
الػػذين لتبوهنػػا وحتػػبها، ولترسػػوهنا وحترسػػها، وأهنػػا كالشػػموع حتػػرتؽ لػػل  النػػورم 

ل ىػذا وبعػد ىػذا عبػاد  ه، أىل ها، وكاألـ الم تسهر ليناـ ادوء طالل ها، وىا قبػ
 يرجوف جتارةا لن تبور، وذله الالنل من اه.

س إف  ىذا النداء قد أظهػر حيويػة ىػذه األمػة، وأف  بػذرة اطتػل الػم زرعهػا 
منػػذ أف بعثػػو اه سػػبحانو باإلسػػبلـ، ىػػذه البػػذرة لػػن دتػػوت أبػػداا  رسػػوؿ اه 

وسػنابل، تػ م أكلهػا كػل حػني بػإذف بإذف اه، بل إهنا تنػتج شػزراا وذتػراا، وزرعػاا 
 راا وما يذكر إال أولو األلباب.

وأخلاا رغا اظتبلحقة واالعتقاؿ واألذ  الذي أصاب الشباب خبلؿ 
ونالذ رفع الصوت بالنداء، إال أف  الصوت قد اخرتؽ حاجز الكالار األعداء، 

حاب ف األمة مقبلة بإذف اه ؿتو الصوت وأصإذل قبلع اضتكاـ العمبلء، وإ
 الصوت.              . 
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