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بسم اهلل الرحمن الرحيم

بين يدي ىذه الوقائع
اضتمػػد ه ،والصػػبلة والسػػبلـ عل ػ رسػػوؿ اه ،وعل ػ هلػػو وصػػحبو ومػػن
وااله وبعد،
لقػػد أص ػػدر حػػزب التحري ػػر ىػػذا الن ػػداء م الث ػػامن والعش ػرين مػػن رج ػ
ٕٔٗٙى ػػ ،سناسػػبة الػػذكر الرابعػػة والثمػػانني بعػػد إلغػػاء اطت ػػبلفة ،م مثػػل ىػػذا
الت ػ ػػاريا :الث ػ ػػامن والعشػ ػ ػرين م ػ ػػن رجػ ػ ػ ٕٖٗٔى ػ ػ ػ اظتواف ػ ػػآ للثال ػ ػػث م ػ ػػن هذار
ٕٜٗٔـ.
وقػػد صػػدع مسػػلولو اضتػػزب اػػذا النػػداء بعػػد صػػبلة اصتمعػػة م رتيػػع بػػبلد
اظتسػػلمني الػػم يعمػػل فيهػػا اضتػػزب ،مػػن أقصػ الشػػرؽ حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا
عل أطراؼ احمليط اعتادئ إذل أقص الغػرب حيػث اظتغػرب علػ شػواطط احملػيط
األطلسػ  ،مػػرورا باعتنػػد وبػػنغبلدش وباكسػػتاف واألفغػػاف ،وهسػػيا الوسػػط حيػػث
أوزبكسػػتاف وقرغيزس ػػتاف وكازاخسػػتاف وطاجيكس ػػتاف ،س هس ػػيا الص ػػغر حي ػػث
تركيػػا ،وبػػبلد الشػػاـ فػػالعراؽ والكويػػز وجزيػػرة العػػرب ،فالسػػوداف ومصػػر و ػػاؿ
أفريقيا.
وك ػػذله وجػ ػػو أم ػػل اضتػ ػػزب ىػ ػػذا الن ػػداء مػ ػػن إذاع ػػة اظتكت ػ ػ اإلعبلم ػ ػ
للحػػزب ،وكػػل ىػػذا قػػد م م اليػػوـ نالسػػو وبعػػد صػػبلة رتعػػة ذلػػه اليػػوـ الثػػامن
والعشرين من رج ىذا العاـ ٕٔٗٙىػ.
وألف فػ ػػرؽ أوقػ ػػات صػ ػػبلة اصتمعػ ػػة م بػ ػػبلد اظتسػ ػػلمني الػ ػػم يعمػ ػػل فيهػ ػػا
٘

اضتػػزب ،مػػن إندونيسػػيا شػػرقا إذل اظتغػػرب غرب ػا ،ؿتػػو ذتػػاشل سػػاعات ،عليػػو فقػػد
تسلسػ ػػلز ق ػ ػراءة النػ ػػداء م اظتسػ ػػاجد ط ػ ػواؿ ىػ ػػذه السػ ػػاعات ،فه ػ ػ بػ ػػدأت م
مسػ ػػزد األزىػ ػػر م جاكرتػ ػػا السػ ػػاعة ٖٓ ٛ.صػ ػػباحا بتوقيػ ػػز (مكػ ػػة اظتكرمػ ػػة)
واظتدينػ ػ ػػة اظتنػ ػ ػػورة حاالػ ػ ػػرة الدولػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػبلمية األوذل (ٖٓ ٘.صػ ػ ػػباح ا بتوقيػ ػ ػػز
وزعػػز بتوقيػػز اظتدينػػة اظتنػػورة السػػاعة ٖٓٔٙ.
غ ػرينت ) ،وم مس ػاجد الربػػاط ِّ
مسػػاءا (ٖٓ ٖٔ.بتوقيػػز غػرينت ) وذلػػه بعػػد انتهػػاء صػػبلة اصتمعػػة .وقػػد كػػاف
عتذا أثر بالغ م حتريه مشاعر اظتسلمني ،وخباصػة شػباب اضتػزب ،حيػث كانػز
األخب ػػار تتناق ػػل إل ػػيها ح ػػوؿ أح ػػداث الن ػػداء اظتتح ػػرؾ م ػػن بل ػػد إذل هخ ػػر ،م ػػن
اظتشرؽ حىت اظتغرب.
لقد طل من الشػباب أف يقػرأوا النػداء م اظتسػاجد وأف يوزعػوه لئلعػبلـ
وللنػػاس ،س أف كتمع ػوا ردود األفعػػاؿ عنػػد األمػػة وعنػػد أىػػل القػػوة وعنػػد رجػػاؿ
اضتكا والسلطة ،ولقد كانز النتائج الم رتعوىا ذات ثبلث شع :
النتيزة األوذل عند األمة ،فه م غالبيتهػا حتتنػن اطتػػبلفة ،وتشػد علػ
أيدي شباب اضتزب م عملها عتػا ،وترتقػ إقامػة اطتػػبلفة بشػغ ،،وقػد أقبلػز
أعػػداد منهػػا عل ػ االلتحػػاؽ بصػػالوؼ اضتػػزب عل ػ أث ػػر النػػداء ،وأعػػداد أخ ػػر
اكتال ػػز بت يي ػػد اضت ػػزب .وأع ػػداد أخ ػػر استحس ػػنز م ػػا ج ػػاء م الن ػػداء لكنه ػػا
اعتربت حتقيآ اطتػبلفة أمرا صعب ا.
وىنػاؾ قلػة متػ ثرة بالثقافػة الغربيػػة ومنقػادة عتػػا ،رفنػز مػػا جػاء م النػػداء
واعتربتو خارج لغة العصر!
النتيزػػة الثانيػػة عنػػد أىػػل القػػوة ،ف ػ كثرىا يستحسػػن مػػا جػػاء م النػػداء،
ولك ػػنها يالك ػػروف تالك ػ ػلا مادي ػ ػ ا ف ػػلوف اظتع ػػدات العس ػػكرية م ب ػػبلد اظتس ػػلمني
أال ػػع ،كثػ ػلا م ػػن اظتع ػػدات العس ػػكرية اظتتط ػػورة م ب ػػبلد الغ ػػرب ،ؽت ػػا كتع ػػل أي ػػة
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ػتاولػػة ػتكوم ػا عليهػػا بالالشػػل بالعػػل الػػدوؿ الكػػرب الػػم سػػتعترب إقامػػة اطت ػػبلفة
مقػػتبلا عت ػا ،وبالتػػارل فإهنػػا لػػن تتػػورع عػػن عمػػل كػػل مػػا تسػػتطيع إلفشػػاعتا سػػا م
ذله األعماؿ العسكرية.
وىناؾ فلات من أىل القوة ال ب س اا وعدت خلا ،وقد مزجز بني
القوة اظتادية والقوة العقدية من منطلآ        
        وؿتن نراىا ،مع قلتها بالنسبة للاللة
السابقة ،أكثر وزنا وأكرب حزما بإذف اه ،وقد يتبع ىذا أمر وأي أمر.
ومدل يص ػػلنا أف أح ػػدا م ػػن أى ػػل الق ػػوة وق ػػ ،موق ػػ ،الع ػػداوة م ػػن الن ػػداء
باطتػبلفة.
النتيزة الثالثة عنػد أىػل اضتكػا والسػلطة ،فكثػل مػن ىػ الء فقػد صػوابو،
وكػػاف يعكػػس مػػا نتليػػو عليػػو أسػػياده الكالػػار اظتسػػتعمروف ،فطالػػآ ىػ الء سبلحقػػة
الشػػباب عنػػد ق ػراءة النػػداء م اظتسػػزد وكػػذله عنػػد التوزيػػع ،بػػل إهنػػا اسػػتعملوا
اظتمارسػات الوحشػية أثنػاء اعتقػاؿ الشػػباب ،فػ دموا بعنػها ومدل يالرقػوا بػني رجػػل
وامرأة كما حدث م تركيا وهسيا الوسػط  ،ومػنها مػن فقػد اضتيػاء فاصػطدـ مػع
الناس الذين دافعوا عن الشباب م اظتسػزد واعتقلػوا أعػدادا مػن النػاس اظت يػدين
م اظتسزد واعتقلوا بعض الصحاليني.
وحػػىت الػػببلد الػػم ال يعتػػرب اضتػػزب فيهػػا ػتًػػورا قانونػ ا ضتصػولو علػ (علػػا
وخرب) مثل السوداف ،فقد تدخل رجاؿ األمن العتقػاؿ قػارئ النػداء م اظتسػزد
أثناء القراءة ،س استدعوا الناطآ والذي قرأ النداء ومساعده للتحقيآ.
لقػػد كانػػز خبلصػػة ىػػذه النتػػائج أف غالبيػػة األمػػة وأىػػل القػػوة كػػاف عتػػا
موقػػ ،إكتػػا ؽتػػا جػػاء م النػػداء ،وأف أدسل ىػػذه الغالبيػػة رأيػ ا م النػػداء ىػ الػػم
تق ػػوؿ :إف م ػػا في ػػو ص ػػحيق غ ػػل أف تطبيق ػػو ص ػػع  .وأعبلى ػػا رأيػ ػا ال ػػم أب ػػدت
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االستعداد التاـ للسع مع اضتزب لتناليذ ما جػاء م النػداء .ولػيس إال قلػةا قليلػةا
ى الم ترفض ما م النداء وتراه خياالا.
أمػػا غالبيػػة أىػػل اضتكػػا والسػػلطة فهػػا يعكس ػػوف رأي أس ػػيادىا الكالػػار
اظتسػػتعمرين الػػذين ترتعػػد فرائصػػها مػػن لالػػي اطتػػبلفة ناىيػػه عػػن فعلهػػا ،وىػ الء
اضتك ػػاـ يش ػػنوف حرب ػا ش ػػعواء عل ػ اطت ػػبلفة والع ػػاملني عليه ػػا إرال ػػاءا ألس ػػيادىا
مقابػػل أف يبق ػوا مرتبعػػني عل ػ الكرس ػ تربػػع الػػذليل السػػقيا السػػاقط .وىػػا لػػن
ينروا اه شيلا ،وسيعلا الذين ظلموا أي منقل ينقلبوف.
عل ػ ك ػػل إف م الصػػالحات التالي ػػة ؼتتص ػرا ظتػػا نقل ػػو شػػباب اضت ػػزب م ػػن
وقػائع النػػداء وردود الالعػل حولػػو ،وىػ تعطػ صػوراة عػػن ننػارة غالبيػػة األمػػة م
نًرى ػػا للةػ ػػبلفة ،وع ػػن بس ػػارة رج ػػاؿ اضتك ػػا والس ػػلطة م ارتعاش ػػها م ػػن ذك ػػر
اطتػبلفة وىا يعكسوف ارتعاد فرائص أسيادىا الكالار اظتستعمرين.
وكل ىذه ى عبلمات خل تبشر خبل ،فبياض األمة وسواد أىل اضتكػا
فيها دليل صحة وعافية ب ف اطتػػبلفة قادمػة حتيطهػا األمػة وحتميهػا بقلواػا ،وبػ ف
الطبقة اضتاكمة ساقطة تدوسها األمة ب قدامها.
وقػػد والػػعنا م بدايػػة الكتػػاب نػػص النػػداء ومقدمتػػو ،س أتبعنػػاه بتسلس ػل
وقائع النداء م ببلد اظتسلمني.
وأخلا وليس هخرا إننا لننرع إذل اه سبحانو أف يتبع ىػذا النػداء مػا فيػو
لصػدور اظتػ منني شػػالاء ،فتلتقػ بركػات األرض وخػلات السػػماء ،ودتتلػػط األرض
ٍ
ويوملذ يالرح اظت منوف بنصر اه.
عدالا بعد أف مللز جورا،
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(مقدمة النداء)
بسا اه الرزتن الرحيا

نػداءٌ من حػزب التحػرير

ػل القػوة فيها
إلى ّ
األمػة اإلسػالمية وبخػاصة أى ُ
اضتمد ه والصبلة والسبلـ عل رسوؿ اه وعل هلو وصػحبو ومػن وااله
وبعد
ب ػػاألمس كان ػػز ذك ػػر اإلس ػ ػراء واظتع ػ ػراج ،وق ػػد خط ػ ػ اطتطب ػػاء ح ػػوؿ
الػػذكر  ،وتكلػػا اظتتكلم ػػوف بلوعػػة واشػػتياؽ لبل ػد اظتس ػػر  ،وخباصػػة وإنػػو حت ػػز
احػػتبلؿ يهػػود ،يعيثػػوف فيػػو الالسػػاد واإلفسػػاد .ولكػػن اطتطبػػاء واظتتكلمػػني غاللػوا
عػػن أمػػر مهػػا عًػػيا ،وىػػو األمػػر الػػذي كػػاف وجػػوده ػتافً ػا عل ػ بلػػد اظتسػػر
واظتعراج ،فلما ذى ذله األمر ذى بذىابو بلد اظتسػر واظتعػراج .إنػو اطتػػبلفة
أيهػػا اظتسػػلموف الػػم عتػػا ا ف أربػػع وذتػػانوف سػػنةا غائب ػةا عػػن اظتسػػلمني .وؿتػػن م
ذكر غيااا ىذه نناديكا اذا النداء أيها اظتسلموف:

ىذا النداء يصدع بػو مسػلولو حػزب التحريػر بعػد صػبلة اصتمعػة مػن ىػذا
اليوـ م رتيع ببلد اظتسلمني الػم يعمػل فيهػا حػزب التحريػر ،مػن أقصػ الشػرؽ
حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا عل ػ أط ػراؼ احملػػيط اعتػػادي إذل أقص ػ الغػػرب حيػػث
بػػبلد اظتغػػرب علػ شػواطط احملػػيط األطلسػ  ،مػػرورا باعتنػػد وبػػنغبلدش وباكسػػتاف
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واألفغاف إذل هسيا الوسط وهسيا الصغر  -تركيا  -س إذل العراؽ وببلد الشػاـ
وجزيرة العرب ،وإذل السوداف فمصر و اؿ إفريقيا.
أيها اظتسلموف
إف مسػػلورل اضتػػزب يتوجهػػوف إلػػيكا ا ف اػػذا النػػداء مػػن حواالػػر تلػػه
الببلد اإلسبلمية بعد صبلة رتعة ىذا اليوـ:
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(نص النداء)

نـداءٌٌمنٌحـزبٌالتحـرير ٌ

األمػة اإلسػالمية
إلى ّ

ػل الق ّػوة فيها
وبخ ّ
ػاصػة أى ُ

ٔٔ

بسا اه الرزتن الرحيا

نػداءٌ من حػزب التحػرير
ػل القػوة فيها
إلى ّ
األمػة اإلسػالمية وبخػاصة أى ُ
أيها اظتسلموف
م مثػػل ىػػذا اليػػوـ الثػػامن والعش ػرين مػػن رج ػ سػػنة ألػػ ،وثبلذتائػػة واثنتػػني
وأربعني للهزرة اظتوافآ للثالث من هذار سنة أل ،وتسعمائة وأربػع وعشػرين للمػيبلد،
دتكػػن الكالػػار اظتسػػتعمروف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ ،بالتعػػاوف مػػع خونػػة العػػرب والػػرتؾ
من القناء عل دولػة اطتػػبلفة ،وأعلػن غتػرـ العصػر مصػطال كمػاؿ إلغػاء اطتػػبلفة م
اس ػػتانبوؿ وػتاص ػػرة اطتليال ػػة وإخراج ػػو م س ػػحر ذل ػػه الي ػػوـ ،وك ػػاف ذل ػػه ذتنػ ػ ا أمرت ػػو
بريطػانيػ ػػا بتقدنت ػػو ،وم ػػن س تنص ػػيبو مقاب ػػل ذل ػػه رئيسػ ػا س ػػقيما للزمهوري ػػة الرتكي ػػة
العلمانية.
وىكذا كاف ،حيث حدث ىذا الزلزاؿ الالًيع م ببلد اظتسلمني بالقنػاء علػ
اطتػبلفة مبعث عزىا ومرالاة راا.
بعد ذله ،أيها اظتسػلػمػوف ،حػل نالػوذ الكالػار اظتسػتعمرين م بػبلد اظتسػلمني،
فززأوا الببلد ،ومزقػوىػا عػدة ِم مػزؽ حػىت وصػلز إذل ؿتػو ستػس وستسػني ِمزقػةا ،نمصػبوا
علػ كػػل منهػا عمػػيبلا عتػػا حاكمػ ا ي مرونػػو فيػ دتر وينهونػػو فينتهػ  ،ورشتػوا سياسػةا عتػػا
مصػليةا أف يبػػذلوا الوسػػع بكػػل وسػػيلة مهمػػا بلغػػز مػػن السػػوء ليمنعػوا عػػودة اطتػػبلفة
من جديد ،وجعلوا اضتكاـ العمبلء خط ا متقدم ا لتناليذ ىذه السياسػة اطتبيثػة اضتاقػدة
عل اإلسبلـ واظتسلمني.
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س أالػ ػ ػ ػػافوا إذل الزل ػ ػ ػ ػزاؿ الالًيػ ػ ػ ػػع زل ػ ػ ػ ػزاالا هخػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػ عطوا اليهػ ػ ػ ػػود دول ػ ػ ػ ػةا م
األرض اظتبارك ػ ػ ػػة ،مس ػ ػ ػػر رس ػ ػ ػػوؿ اه  ومعراج ػ ػ ػػو ،وزودوى ػ ػ ػػا ب س ػ ػ ػػباب البق ػ ػ ػػاء.
وأوؿ تلػ ػػه األسػ ػػباب زتايػ ػػة أمنهػ ػػا بواسػ ػػطة اضتكػ ػػاـ العمػ ػػبلء احمليطػ ػػني اػ ػػا ،لػ ػػيس
ى ػػذا فحسػ ػ ب ػػل ك ػػاف ىػ ػ الء اضتك ػػاـ ينهزم ػػوف أم ػػاـ يه ػػود م ك ػػل ح ػػرب تنشػ ػ
ح ػػىت أ ْمعطم ػ ْػوا دولػ ػػة يه ػػود حزم ػ ػا فػ ػػوؽ حزمه ػػا وص ػػوراة غػ ػػل ص ػػور ا .ومدل يكتػ ػػ،
ى ػ ػ الء العمػ ػػبلء اػ ػػذا ،بػ ػػل بػ ػػذلوا الوسػ ػػع م أف لتػ ػػاربوا اه ورس ػ ػولو لينقل ػ ػوا القنػ ػػية
مػ ػػن إزالػ ػػة كيػ ػػاف يه ػ ػػود مػ ػػن فلسػ ػػطني مػ ػػن ج ػ ػػذوره إذل التالػ ػػاوض مػ ػػع كيػ ػػاف يه ػ ػػود
لعلو ينسح من ش ء ؽتا احتلو م ! ٜٔٙٚ
ػز أمريكػػا عل ػ عػػرش الغػػرب وصػػارت
ومػػع هنايػػة اضتػػرب العاظتيػػة الثانيػػة تمػمربػ معػ ْ
تز ِ
احا أوروبا عل مستعمرا ا معتربةا نالسها وريثػة الغػرب م منػاطآ نالػوذه أزػة أهنػا
ى الم أنقذت الغرب م اضترب العاظتية الثانيػة .ومدل تسػتكن أوروبػا وخبػػاصة بريطانيػا
لؤلم ػػر بسػ ػػهولة ،وص ػػارت ب ػػبلد اظتس ػػلمني مي ػػدان ا لصػ ػراع ال ػػدوؿ الك ػػافرة اظتس ػػتعمرة،
ص ػػاحبو ص ػراع أكثػػر سػػةونةا بػػني الغػػرب ،وخب ػػاصة أمريكػػا ،وبػػني االحتػػاد السػػوفيم
السػػابآ .لقػػد كػػاف اظتسػػلموف ىػػا وقػػود الصػراع نتيزػػة خيانػػة ىػ الء اضتكػػاـ العػػمبلء،
وأمػا اظتكاس ػ واظتغػازل مػػن ثػروة وىيمنػػة فهػ للػػدوؿ الغالبػة اظتتصػػارعة .س بعػد طػػوؿ
عنػػاء بػػني الالػريقني انتهػ األمػػر إذل وفػػاؽ بػػني أمريكػػا واالحتػػاد السػػوفييم ،مػػن حيػػث
تقاسا اظتصاحل م السياسػة الدوليػة ،صػاحبتو تشويشػات أوروبيػة بريطانيػة الطػابع .س
اهنار االحتاد السوفيم ،ومدل تستطع أوروبا أف دتؤل مكانو م مزازتة أمريكا.
وبع ػػد اهني ػػار االحت ػػاد الس ػػوفيم ،وع ػػدـ دتاس ػػه أوروب ػػا ووىنه ػػا أم ػػاـ أمريك ػػا،
ص ػػارت أمريك ػػا أق ػػرب إذل ال ػػتحكا اظتنال ػػرد م السياس ػػة الدولي ػػة ،وأخ ػػذ ا عنزهي ػػة
الطغياف وصارت تنرب ىنا وتنرب ىناؾ ،ف ذكز حرب اطتليج األوذل بني العراؽ
وإي ػ ػراف ،وباشػ ػػرت حػ ػػرب اطتلػ ػػيج الثانيػ ػػة م إخ ػ ػراج الع ػ ػراؽ مػ ػػن الكويػ ػػز ،وكانػ ػػز
تص ػػرلتات ب ػػوش األب الص ػػليبية تكش ػػ ،م ػػا م قل ػػواا م ػػن حق ػػد عل ػ ػ اإلس ػػبلـ
واظتسلمني ،وبقيز تصوؿ وجتػوؿ إذل أف كانػز أحػداث ٔٔ أيلػوؿ الػم مدل تنكشػ،
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كل أسرارىا بعد.
بعػػد ذلػػه تطاولػػز أمريكػػا عل ػ العػػادل ،كػ ِّػل العػػادل وجعلتػػو قسػػمني :إمػػا أف
يكػػوف خاالػػعا عتػػا أو م معرال ػا لعػػدواهنا وحراػػا ،وىكػػذا كانػػز أعماعتػػا الوحشػػية م
أفغانسػػتاف ،ومػػن بعػػد أعماعتػػا الوحشػػية م الع ػراؽ ،حػػىت إهنػػا ال ػربز عػػرض اضتػػائط
بك ػػل الش ػػكليات القانوني ػػة لؤلم ػػا اظتتح ػػدة ،وأس ػػقطز ح ػػىت ا ػػامبلت الدولي ػػة م ػػن
ت عل ػ أوروبػػا بالقدنتػػة واصتديػػدة ،وركبػػز رأسػػها م العػػدواف غػػل
االعتبػػار ،فمػتمػنمػػد مر ْ
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
أفغانستاف ،س ما تسرب من جػرائا م غوانتينػامو ،كػل ىػذا وىػو قليػل بالنسػبة ظتػا مدل
يكش ،عنو ،باإلالافة إذل ما ىػو جػا ٍر باسػتمرار م أفغانسػتاف ،كػل ذلػه يبػني كػا
ى أمريكا خزاف شرور ،ومبعث فساد وإفساد.
س مػ ػ ػ ػ ػ ػػا صػ ػ ػ ػ ػ ػػنعتو م الع ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ مػ ػ ػ ػ ػ ػػن ج ػ ػ ػ ػ ػ ػرائا م أ غري ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،فًيعػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػة م
وحش ػ ػ ػػيتها ،وم الاللوج ػ ػ ػػة ،وانتهاكه ػ ػ ػػا ضترم ػ ػ ػػات البي ػ ػ ػػوت وأعػ ػ ػ ػراض اضترائ ػ ػ ػػر وقت ػ ػ ػػل
الشػ ػػيوخ والنسػ ػػاء واألطالػ ػػاؿ باصتملػ ػػة ،ومػ ػػا ىػ ػػو جػ ػػا ٍر م الع ػ ػراؽ ،كػ ػػل ذلػ ػػه يبػ ػ ِّػني
أف أمريك ػػا ق ػػد فق ػػدت ك ػػل ص ػػالات البش ػػر ،وأهن ػػا ق ػػد بلغ ػػز م ػػن الس ػػوء اضتي ػ ػواشل
كل مبلغ.
لقػػد تكػػاثرت اظتوس ػ وتقػػاطرت اظتصػػائ عل ػ بػػبلد اظتسػػلمني ،وتصػػاعدت
بعد زواؿ اطتػبلفة ،فربيطانيا رأس الكالر هنذاؾ كاف عتا الدور الرئيس م القناء علػ
اطتػػبلفة ،والػػدور الػرئيس م زرع كيػػاف يهػػود م األرض اظتباركػػة .وكانػػز قػػد اسػػتولز
عل ػ اعتنػػد م ػػن حكػػاـ اظتسػػلمني ،وم ػػن بعػػد أعطػػز معًمه ػػا إذل اعتنػػدوس ،والقس ػ مػا
ػغر واألفقػمػر إذل اظتسػػلمني ،س جعلػػز جػػرح كشػػمل ينػػزؼ م اصتسػػد اإلسػػبلم ،
األصػ م
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فقد سػلمز كشػمل إذل اضتكػا اعتندوسػ علػ الػرغا مػن غالبيػة سػكاهنا اظتسػلمني،
وقد كانػز وال زالػز كشػمل تعػاشل مػن اصتػرائا اعتندوسػية الػم فاقػز ا الؼ .س إف
كشػػمل بعػػد أف كانػػز قنػػية اظتسػػلمني وخباصػػة مسػػلمو باكسػػتاف ،وأف ال حػػل عتػػا
سو حتريرىػا مػن سػيطرة اعتنػدوس ،أصػبق اضتكػا العميػل م باكسػتاف يعلػن صػراحةا
حربا عل اه ورسولو باظتوافقة عل التسليا للهند سعًمها ،إف مدل يكن بكلهػا ،عػرب
تالاوض واهٍ ذليل.
س إف دولة يهود كانز وال زالز دتارس أبشع اصترائا م فلسطني ،وغتزرة بػل
ملحمػػة جنػػني شػػاىدة عل ػ ذلػػه ،ومدل يسػػلا مػػن جرائمهػػا ال البشػػر وال الشػػزر وال
اضتزر ،قتلز الشيوخ والنساء واألطالاؿ ،ودمرت البيوت واقتلعز األشزار يدعمها
الغ ػػرب الك ػػافر بزعام ػػة أمريك ػػا الي ػػوـ ولت ػػاربوف م ػػن أجله ػػا ك ػػل ق ػػوة تنشػ ػ م ب ػػبلد
ن ػيِّػقوف اطتنػػاؽ عل ػ بػػبلد اظتس ػػلمني م امػػتبلؾ أس ػػباب الق ػػوة
اظتسػػلمني ،ب ػػل ىػػا ي م
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.
س إف االحت ػ ػػاد الس ػ ػػوفيم ش ػ ػػتز مس ػ ػػلم الق ػ ػػرـ ،وأكث ػ ػ مػر القت ػ ػ مػل م مس ػ ػػلم
والػػي مآ اطتنػػاؽ بػػالنال واالعتقػػاؿ ظتسػػلم تتارسػػتاف ،وال زاؿ وريثػػو االحتػػاد
القوقػػاز ،م
الروسػ نتػػارس القتػػل الوحشػ م الشيشػػاف ،ويػػدمر القػػر واظتػػدف ويسػػتعمل سياسػػة
األرض احملروقة ،وغروزشل ماثلة شاىدة تنطآ بذله.
س م ػ ػ ػ ػ ػػا فعلت ػ ػ ػ ػ ػػو فرنس ػ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ ػػن دور سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ حاق ػ ػ ػ ػ ػػد للحيلول ػ ػ ػ ػ ػػة دوف أف
يكػ ػ ػ ػػوف للمسػ ػ ػ ػػلمني كيػ ػ ػ ػػاف م البوسػ ػ ػ ػػنة عل ػ ػ ػ ػ غ ػ ػ ػ ػرار الصػ ػ ػ ػػرب والكػ ػ ػ ػػروات بعػ ػ ػ ػػد
تالك ػ ػ ػ ػ ػػه يوغس ػ ػ ػ ػ ػػبلفيا .ى ػ ػ ػ ػ ػػذا باإلال ػ ػ ػ ػ ػػافة إذل تص ػ ػ ػ ػ ػػاعد جرائمه ػ ػ ػ ػ ػػا الوحش ػ ػ ػ ػ ػػية م
اصتزائر خبلؿ النص ،األوؿ من القرف اظتاال .
والغرب الكافر يرسا سياسػةا لتقسػيا بػبلد اظتسػلمني فػوؽ تقسػيمها ،وجعلهػا
مقطعةم األوصاؿ ،مهشػمة اصتوانػ  ،قطعػةا ىنػا وأخػر ىنػاؾ ،ومػا لتػدث م العػراؽ
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مػػن جتزئػػة وفيدراليػػة عرقيػػة ،ومػػا يػػتا م السػػوداف مػػن فصػػل اصتنػػوب ودتهيػػد الطريػػآ
لتتبعها دارفور بل وشػرؽ السػوداف و الػو الشػرق س مػا م مػن اقتطػاع تيمػور الشػرقية
مػػن إندونيسػػيا ومػػا كتػػري م أتشػػيو مػػن دتهيػػد لبلنالصػػاؿ ،ومػػا لتػػدث م اصتزائػػر م
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
أصبحز ببلد اظتسلمني ا زأة سائراة عل طريآ اظتزيد من التززئة والشرذمة.
أيها اظتسلموف
إف حقػػد الغػػرب الصلي ػػا عل ػ اإلسػػبلـ واظتسػػلمني قػػد بػػرز مػػن أف ػواىها ومػػا
ختػال صػدورىا أكرب ،ونذ مَ ِّكركا ب حقادىا فإف الذكر تنالع اظت منني:
م هنايػػات اضتػػرب العاظتيػػة األوذل عنػػدما وصػػل القائػػد اإلؾتليػػزي أظتػػا إذل
الق ػػدس واحتله ػػا ق ػػاؿ (ا ف انته ػػز اضت ػػروب الص ػػليبية) فه ػػذا القائ ػػد ك ػػاف يعت ػػرب أف
الدولة العثمانية ىػ اسػتمرار للدولػة اإلسػبلمية فلمػا ىزمػز اعتػرب أف دولػة اظتسػلمني
قػػد انتهػػز ولػػن تعػػود دولػػة ،وبالتػػارل فػػإف سػػيطر ا عل ػ بػػبلد اظتسػػلمني لػػن يقػػ،
بػزعمها م وجههػا أحػد ،والغريػ العزيػ احملػزف بػل اظتػزري أف فيصػل قائػد اصتػػي
العػ ػػر الػ ػػذي دتػ ػػرد عل ػ ػ اصتػ ػػي العثمػ ػػاشل ،واننػ ػػا إذل اإلؾتليػ ػػز م حػ ػػرب الدولػ ػػة
اإلسػػبلمية ،كػػاف يقػػ ،إذل جانبػػو ،فلػػا ي ػراع َِ أظتػػا ولػػو شػػكليا كػػوف فيصػػل يًهػػر
إسػػبلمو ،بػػل قاعتػػا علػ مسػػامعو واالػػحة الداللػػة :بػ ف الدولػػة اإلسػػبلمية ىػ الدولػػة
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
(الدولة العثمانية) ودخػوؿ اضترب مواليا اإلؾتليز الد اظتسلمني.
ووق ،القائد الالرنس غورو عل قرب صبلح الدين قائبلا( :ىا قد عدنا يا
ص ػػبلح ال ػػدين) ،مشػ ػلا إذل ف ػػوزىا م اضت ػػرب الص ػػليبية م ػػن جدي ػػد ،اضت ػػرب العاظتي ػػة
األوذل.
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وم اطتمسينات من القرف اظتاال صرح مسلوؿ م وزارة اطتارجية الالرنسية
قائبلا :إف العادل اإلسبلم عمبلؽ مقيد فلنبذؿ كل جهدنا حىت ال ينهض.
وم السػػتينات صػػرح (يػػوجني روسػػتو) رئػػيس قسػػا التةطػػيط هنػػذاؾ بػػوزارة
اطتارجية األمريكيػة وكػاف أينػا مستشػارا للػرئيس جونسػوف ،قػائبلا( :إف ىػدؼ العػادل
الغػػر م الشػػرؽ األوسػػط ىػػو تػػدمل اضتنػػارة اإلسػػبلمية وإف قيػػاـ إسػرائيل ىػػو جػػزء
من ىذا اظتةطط وإف ذله ليس إال استمرارا للحروب الصليبية).
وم أوائػػل عػػاـ ٓ ٜٜٔذكػػر الصػػحال دافيػػد ىػػاوؿ م مقالػػو الػػذي نشػرتو
صػػحيالة واشػػنطن تػػانتز وصػػحيالة جابػػاف تػػانتز بعنػواف حتػػوؿ م مسػػار التػػاريا أف العػػدو
ا ف بعد اندحار الشيوعية ىو اإلسبلـ وحنارتو.
وم منتص ،عاـ ٓ ٜٜٔصرح صليػػا هخػر (ميشػاؿ دوبريػو) رئػيس وزراء
فرنسػ سػػابآ م مقالػػو اظتنشػػور م صػػحيالة لوكوثيػػدياف دوبػػاري بػ ف اإلسػػبلـ أصػػبق
ا ف عػػدو أوروبػػا وعػػدو فرنسػػا األوؿ وأف اطتطػػر نتكػػن أف يػ م مػػن اصتنػػوب أي مػػن
اظتنطقة اإلسبلمية.
ونشػػرت غتػػلة ديرشػػبيغل األظتانيػػة أثػ ا عػػن الصػراع بػػني اضتنػػارة اإلسػػبلمية
مرترت ػ ا»( :خػػبلؿ اضت ػػرب
وبػػني الغ ػػرب م عػػددىا الث ػػامن لعػػاـ ٔ ٜٜٔتق ػػوؿ فيػػو « م
العاظتيػػة األوذل وجهػػز القػػو الغربيػػة «الػربتني» جديػػدتني إذل الػػوع اإلسػػبلم ) س
بينػػز ا لػػة م البحػػث أف «الن ػربة» األوذل كانػػز ىزنتػػة الدولػػة العثمانيػػة والقنػػاء
عل ػ اطت ػػبلفة واس ػػتعمار واليا ػػا العربي ػػة وف ػػآ اتالاقي ػػة س ػػايكس بيك ػػو  ،ٜٔٔٙوأف
«النػربة» الثانيػػة كانػػز إعطػػاء بلالػػور وعػػدا لليهػػود م  ٜٔٔٚومسػػاند ا م إكتػػاد
دولة عتا م فلسطني.
وألق ػ ػ ب ػػوش األب خطاب ػ ػا م جن ػػوده م أوائػ ػػل ش ػػهر هب ٓ ٜٜٔوىػ ػػو
يرسلها إذل الكويز يستحثها فيو باسا النصرانية للقػتاؿ ،ويدعو رتيع الكنائس م
الواليػػات اظتتحػػدة للصػػبلة مػػن أجلهػػا .وكػػاف خطابػػو اظتػػذكور بدايػػة الغػػزو الصلي ػػا
اصتديد لببلد اظتسلمني م اصتزيرة واطتليج.












ٔٚ

صرح بوش االبن بعد أحداث ٔٔ أيلوؿ م  ٕٓٓٔ/ٜ/ٔٙقائبلا إنو يعد
ضترب صليبية م أفغانستاف.
س إهنا أصبحوا لتاربوف اإلسػبلـ بكػل الوسػائل م التعلػيا واإلعػبلـ ونشػر
اظتالاىيا اظتنللة ،فقد صػعدوا تبشػلىا بالدنتقراطيػة وزينوىػا بػبعض الرتػوش ليس ِّػوقوىا
بني اظتسلمني ،فبدؿ وص ،حقيقتها ب هنا حتلل وحترـ بدؿ اه سبحانو قالوا إهنا هلية
انتةػػاب اضتػػاكا ،كػػل ذلػػه ليوجػػدوا تروينػا للمسػػلمني أف يقبلػوا بػ ف ي خػػذ اضتكػػا
الشرع  ،اضتبلؿ واضتراـ من البشر باسا الدنتقراطية وليس من رب البشر.
س إف أحقادىا عل اظتسلمني تًهر        عنػد
كل شاردة وواردة ،فها ى قوانينها ،أزة مكافحة (اإلرىاب) قػد أعطػتها (حػآ)
االعتقػػاؿ (الوقػػائ ) لكػػل مسػػلا ،أي أف اظتسػػلا أصػػبق عنػػدىا متهم ػ ا حػػىت تثبػػز
ِ
ػز
براءتو ،فًهر كذب تشدقها سقوالت حقػوؽ اإلنسػاف ،و(حريػة) الػرأي ...وديس ْ
أية حقوؽ ما داـ األمر متعلق ا باظتسلمني.
وأخ ػلا وصػػلز ج ػرأ ا إذل أف (يدنِّس ػوا القػػرهف الكػػرصل) م سػػزوف أمريكػػا
وسػػزوف يهػػود ،ورغػػا أعػػداد اظتسػػلمني الػػم تالػػوؽ اظتليػػار ونصػػ ،اظتليػػار ،إال أهنػػا مدل
تعب ػ ا ػػا ال أمريك ػػا وال دول ػػة يه ػػود ،فل ػػا تق ػػدِّما ح ػػىت أدسل كلم ػػات االعت ػػذار ألهن ػػا
يدركوف أف خبلفة اظتسػلمني غػل موجػودة ،وأف خليالػة اظتسػلمني الػذي لتكػا سػا أنػزؿ
اه وكتاىد م سبيل اه غػل موجػود ،وألهنػا مطملنػوف أف اضتكػاـ م بػبلد اظتسػلمني
عمبلء عتا ،لتاربوف اإلسبلـ ويهينوف القرهف كما يالعل الكالار اظتستعمروف.
أيها اظتسلموف
لق ػػد ت ػػداعز عل ػػيكا األم ػػا بع ػػد زواؿ اطتػ ػػبلفة وأص ػػبحنا هنبػ ػا لك ػػل ط ػػامع،
وأصبحز ببلدنا ميدانا لكل متصارع ،وأصبق اظتسلا غريبا م بلده ،يبلحآ ويعتقػل
بػػل ويستشػػهد حتػػز التعػػذي ألنػػو يقػػوؿ ربنػػا اه .وصػػارت الػػدعوة للة ػػبلفة جرنتػػة
كرب تبلحآ م ببلد اظتسلمني ،وم غل ببلد اظتسلمني.
وألف ح ػػزب التحري ػػر يعم ػػل عت ػػا وي ػػدعو عت ػػا ،فق ػػد الحق ػػو اضتك ػػاـ م ب ػػبلد
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اظتسػػلمني كػػوهنا اطتػػط اظتتقػػدـ للغػػرب الكػػافر م بػػبلد اظتسػػلمني ،الحقػػوه باالعتقػػاؿ
واألحكػػاـ الطويلػػة بػػل إهنػػا ،م بعػػض الػػببلد ،ال مترجػػوهنا بعػػد إكمػػاؿ أحكػػامها،
فن ػ ػبلا عػ ػػن التعػ ػػذي الػ ػػذي يتعرالػ ػػوف لػ ػػو م سػ ػػزوهنا والػ ػػذي يالن ػ ػ أحيان ػ ػا إذل
االستشهاد كمػا حػدث م السػبعينات م سػوريا وكمػا حػدث م الثمانينػات م ليبيػا
والعػراؽ ،وكمػػا ىػػو جػػا ٍر م أوزبكسػػتاف حاليػا ،كػػل ذلػػه وىػ الء الًلمػػة يػػدركوف أف
حػػزب التحريػػر ال يقػػوـ ب عمػػاؿ ماديػػة م مرحلػػة الػػدعوة بػػل بالنصػػرة وكلمػػة اضتػػآ،
بالصراع الالكري والكالاح السياس وقوؿ اضتآ دوف أف متش م اه لومة الئا.
وأما م ببلد الغرب فإف دعوة اضتزب للةػػبلفة جعلتػو موال مػع درس وأػث م
دوائػػر الغػػرب لدرجػػة أف تلػػه الػػدوؿ خالالػػز قوانينهػػا م منعهػػا للحػػزب عل ػ الػػرغا
مػػن أنػػو حػػزب سياسػ ال يقػػوـ ب عمػػاؿ ماديػػة :فمػػن دوؿ الغػػرب مػػن اعتػػربت دعػػوة
اضتزب للةػبلفة إرىاب ا ف دخلز اضتزب م قوائا اإلرىاب كما صنعز روسيا ،ومنهػا
مػػن اعتربتػػو لتػػرض عل ػ إزالػػة كيػػاف يهػػود اظتغتص ػ لاللسػػطني فحًرتػػو كمػػا فعلػػز
أظتانيػػا ،ومنهػػا مػػا تػػدرس إمكػػاف منعػػو بنػػاءا عل ػ دعػػو اظتنًمػػات اليهوديػػة كمػػا م
ىولندا ،ومنها ما أالافز لدعو اظتنًمات اليهودية ،التحريض علػ إخػراج جيػوش
االحػػتبلؿ مػػن الع ػراؽ كمػػا م الػػدافتارؾ ،ومنهػػا مػػا تعقػػد اظت ػ دترات واظت ػ امرات لرسػػا
اطتطػػط الػػد اضتػػزب والػػد اطتػػبلفة كمػػا فعلػػز أمريكػػا م مػ دتر أنقػػرة ،وتقػػارير معهػػد
نيكسػػوف وم سسػػة ىليتػػاج وغتموعػػة األزمػػات الدوليػػة م منتصػػ ٕٖٓٓ ،وتقريػػر
ا لػس الػوطل لبلسػػتةبارات األمريكيػة م واليػة فرجينيػػا أوائػل ىػذه العػػاـ ،ومنهػا مػػا
تعتقػػل شػػباب اضتػػزب ألهنػػا يشػػاركوف م مسػػلة احتزاجيػػة علػ أوزبكسػػتاف بسػػب
غتزرة أندكتاف م الوقز الذي ال تعتقل أعناء أيػة مسػلة حػىت للشػواذ كمػا صػنعز
بريطانيػػا ...لػػيس ذلػػه فحسػ بػػل إف رئػػيس وزراء بريطانيػػا ىػػذه ،وىػػو يتحػػدث م
اظتػ ػ ػ ػ ػ دتر الع ػ ػ ػ ػػاـ ضت ػ ػ ػ ػػزب العم ػ ػ ػ ػػاؿ م  ٕٓٓ٘/ٚ/ٔٙح ػ ػ ػ ػػوؿ تالزػ ػ ػ ػ ػلات لن ػ ػ ػ ػػدف م
 ،ٕٓٓ٘/ٚ/ٚتصػػبق اطت ػػبلفة مركػ مػز تنبل ِهػػو ولػػيس التالز ػلات فهػػو يقػػوؿ (إننػػا ؾتابػػو
حركػةا تسػػع إذل إزالػػة دولػػة إسػرائيل ،وإذل إخػراج الغػػرب مػػن العػػادل اإلسػػبلم  ،وإذل
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إقام ػػة دول ػػة إس ػػبلمية واح ػػدة حت ِّك ػػا الشػ ػريعة م الع ػػادل اإلس ػػبلم ع ػػن طري ػػآ إقام ػػة
اطتػبلفة لكل األمة اإلسبلمية) ،فهو م خنا أحداث التالزلات ال يالارقػو ىػاجس
اطت ػػبلفة م بػػبلد اظتسػػلمني ،س إنػػو أخ ػلا م ٘ ٕٓٓ٘/ٛ/يعلػػن أنػػو سػػيحًر حػػزب
التحريػػر ولػػيس مػػن سػػب إال اطت ػػبلفة ال ػم تقػػض منػػزع بريطانيػػا و(بللىػػا) .وقػػد
سارت أسرتاليا عل خطا بريطانيا م حًر اضتزب.
أيها اظتسلموف
ػداع لؤلمػا علػيكا ،يهػيمن
ىػذا ىػو حالكا بعػد زواؿ اطتػبلفة ،ذؿ وى ػواف وت ٍ
علػػيكا نالػػوذ الػػدوؿ الكػػافرة اظتسػػتعمرة ،الػػذي م ِّهػػدت لػػو الطريػػآ عل ػ يػػد حكػػامكا
اظتنمصبني من الغرب عل رقابكا.
وى ػػذا ى ػػو ح ػػاؿ الع ػػاملني إلع ػػادة اطتػ ػػبلفة ،يبلحقه ػػا الكال ػػار واظتن ػػافقوف م
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.
ى ػ ػ ػ ػ ػػذا اضت ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ،أيه ػ ػ ػ ػ ػػا اظتس ػ ػ ػ ػ ػػلموف ى ػ ػ ػ ػ ػػو ح ػ ػ ػ ػ ػػالكا بع ػ ػ ػ ػ ػػد زواؿ اطتػ ػ ػ ػ ػ ػػبلفة،
فكي ،كنتا وأنتا تستًلوف باطتػبلفة ؟
كنػ ػػتا خػ ػػل أمػ ػػة أخرجػ ػػز للنػ ػػاس ،أتبػ ػػاع ػتمػ ػػد  ، خػ ػ ِ
ػام النبيػ ػػني وإمػ ػ ِػاـ
ا اىدين،
أجدادكا اطتلالاء الراشدوف والقادة الالاحتوف،
أنتا أحالاد األتقياء األقوياء الذين جاىدوا م اه حآ جهاده،
أحالاد فاحت األندلس وناشري اضتنارة اإلسبلمية فيها،
أحال ػػاد اظتع ػػتصا ال ػػذي ق ػػاد جيش ػا صتب ػا إلغاث ػػة ام ػرأة ظلمه ػػا روم ػ فقال ػػز
وامعتصماه،
أحالاد الرشػيد الذي أجػاب مله الػروـ لنقض عهده مع اظتسلمني ،والعػػدواف
علػػيها ،أجابػػو ؼتاطبػ ا (مػػن ىػػاروف أمػػل اظتػ منني إذل نكالػػور كلػ الػػروـ ،اصتػواب مػػا

ٕٓ

تػراه دوف مػا تسػمعو) وىكػذا كػػاف فقػد وصػل اصتػي ثغػػور الػروـ قبػل وصػوؿ الرسػػالة
إذل ملكها،
أحالاد الذي كاف متاطػ السػحاب ،أمطػري حيػث شػلز فػإف مػاءؾ حيػث
وقع سيكوف م ببلد اظتسلمني،
أحالاد الناصر صبلح الدين قاىر الصليبيني،
قاىر ِي التتار،
أحالاد قطز وبيربس م
أحالػػاد ػتمػػد الالػػاتق األمػػل الشػػاب الػػذي مدل كتػػاوز الثالثػػة والعش ػرين ،الػػذي
شػػرفو اه سػػدح رسػػوؿ اه  لالػػاتق القسػػطنطينية (نعػػا األمػػل أملىػػا ونعػػا اصتػػي
جيشها) ،حيث فتحها ،رزتو اه وأنعا عليو ،م السنة السػابعة واطتمسػني بعػد اظتلػة
الثامنة للهزرة اظتوافآ للسنة الثالثة واطتمسني بعد اظتلة الرابعة عشرة للميبلد،
أحالػػاد اطتليالػػة سػػليماف القػػانوشل الػػذي اسػػتغاثز بػػو فرنسػػا م القػػرف السػػادس
عشػػر اظتػػيبلدي عنػػدما أسػػر ملكهػػا فلػػا جتػػد قػػوة عادلػةا جتػػلىا إال اطتػػبلفة اإلسػػبلمية
فاستزارت خبليالتها سنة أل ،وستس ملة وستس وعشرين للميبلد،
أحالػ ػػاد اطتليالػ ػػة سػ ػػليا الثالػ ػػث ،الػ ػػذي م عهػ ػػده دفعػ ػػز الواليػ ػػات اظتتحػ ػػدة
األمريكي ػػة ال ػريبةا س ػػنويةا لوالي ػػو م اصتزائ ػػر مق ػػدارىا س ػػتة ماي ػػة واثن ػػاف وأربع ػػوف أل ػػ،
(ٕٗ ٙألػػ )،دوالر ذىب ػا باإلال ػػافة إذل اثػػل عشػػر أل ػػ ٕٔ( ،ألػػ )،لػػلة عثماني ػػة
ذىبيػػة م مقابػػل إطػػبلؽ األسػػر األم ػريكيني اظتوجػػودين م اصتزائػػر والسػػماح للسػػالن
األمريكي ػػة أف دت ػػر ب م ػػاف م احمل ػػيط األطلسػ ػ والبح ػػر اظتتوس ػػط دوف تع ػػرض البحري ػػة
العثمانية م والية اصتزائر للسالن األمريكية،
وألوؿ مػ ػ ػػرة جتػ ػ ػػرب أمريكػ ػ ػػا أف توقػ ػ ػػع معاىػ ػ ػػد اة بغػ ػ ػػل لغتهػ ػ ػػا بػ ػ ػػل بلغػ ػ ػػة دولػ ػ ػػة
أخػ ػ ػػر (الدولػ ػ ػػة العثمانيػ ػ ػػة) م الواحػ ػ ػػد والعش ػ ػ ػرين مػ ػ ػػن صػ ػ ػػالر اطتػ ػ ػػل سػ ػ ػػنة ألػ ػ ػػ،
وملت ػ ػػني وعش ػ ػػر للهز ػ ػػرة  -اظتواف ػ ػػآ للة ػ ػػامس م ػ ػػن أيل ػ ػػوؿ س ػ ػػنة أل ػ ػػ ،وس ػ ػػبع مل ػ ػػة
وستس وتسعني للميبلد،
أحالاد اطتليالة عبػد اضتميػد الػذي مدل تغػره اظتبليػني الذىبيػة الػم عرالػها اليهػود
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طتزين ػ ػػة الدول ػ ػػة ،ومدل ِخت ْال ػ ػػو الن ػ ػػغوط الدولي ػ ػػة ال ػ ػػم اس ػ ػػتقطبوىا ال ػ ػػده للس ػ ػػماح عت ػ ػػا
باالستيطاف م فلسطني وقاؿ قولتو اظتشػهورة (إف عمػل اظتبنػع م بػدشل ألىػوف علػ
مػػن أف أر فلسػػطني قػػد بػػرتت مػػن دولػػة اطت ػػبلفة) ،الػػذي كػػاف بع ػػيد النً ػػر ح ػػيث
يقػ ػػوؿ ( ...فليحػ ػػتالي اليهػ ػػود سبلييػ ػػنها  ...وإذا مزقػ ػػز دولػ ػػة اطت ػ ػػبلفة يوم ػ ػا فػ ػػإهنا
يستطيعوف هنذاؾ أف ي خذوا فلسطني ببل ذتن) وىذا مػا حػدث حيػث أالػاع اضتكػاـ
العمبلء فلسطني وسػلموىا لليهػود بػل وحػافًوا علػ أمػنها وحراسػتها وباعتزنتػة أمػاـ
يهود ف عطوا دولة يهود ىالةا أكرب من حزمها ،ووزنا فوؽ وزهنا،
ى ػػذا اطتليال ػػة رغ ػػا ش ػػدة ت ػػومر الكال ػػار علي ػػو وعلػ ػ الدول ػػة اإلس ػػبلمية ،فق ػػد
االطرت بريطانيا الم كانز عًم هنذاؾ ،أف تقػدـ اعتػذارا رشتيػا لسػالارتو م لنػدف
ألف أحػد اظتػواطنني اإلؾتليػػز نشػػر شػػيل ا اعتػػرب عػػدائي ا لئلسػػبلـ م أواخػػر القػػرف التاسػػع
عش ػػر (ٜٓٔٛـ) ،م ح ػ ػني أف الق ػ ػرهف الك ػػرصل ،ك ػػبلـ رب الع ػػاظتني( ،ي ػػدنس) ا ف
ب يػػدي الغػػرب الكػػافر ويهػػود فػػبل أي اعتػػذار بػػل ال أي ش ػ ء مػػن االعتػػذار ،أل ْف ال
خليالة للمسلمني يتةذ القػرهف دسػتورا فيحػرؾ الدولػة بكػل مػا دتلػه م وجػو الكالػار
الذين يسيلوف ولو بقليل إذل القرهف الكرصل،
أحالػ ػ ػ ػػاد الالػ ػ ػ ػػاحتني الػ ػ ػ ػػذين نشػ ػ ػ ػػروا اضتنػ ػ ػ ػػارة م األنػ ػ ػ ػػدلس حيػ ػ ػ ػػث شػ ػ ػ ػػعز
حن ػػار ا مػ ػػن ىنػ ػػاؾ إذل أوروب ػػا ،أحالػ ػػاد الػ ػػذين اخرتع ػ ػوا السػاع ػ ػػة ف ى ػ ػػدوا واحػ ػػد اة
منهػ ػػا إذل شػ ػػارظتاف أعًػ ػػا ملػ ػػوؾ أوروبػ ػػا م ذلػ ػػه الوق ػ ػػز فًػن ػ ػػتها حاشػ ػػيتو ،عليػ ػػة
القوـ عنده ،ظنوىا مؤل بالعالاريز واصتن !،
أحال ػػاد ال ػػذين اخرتع ػوا اظت ػػدفع العم ػػبلؽ ،ف ػػدكوا ب ػػو أس ػوار القس ػػطنطينية ،م
الوق ػػز ال ػػذي رف ػػض في ػػو باب ػػا روم ػػا فك ػػرة ص ػػنعو ال ػػم ق ػػدمها ل ػػو أح ػػد اظتهندس ػػني
النمساويني ظنا مػن بابػا رومػا (اإلمرباطػور) أف اخػرتاع اظتػدفع ىرطقػة وعمػل فيػو جػن
وعالاريز .ىذه كانز حنػارتكا وعقػليتكا ،أيهػا اظتسػلموف ،وتله كانػز حنػػارة
الغرب الكافر وعقليتو !
أوللػػه أجػػدادكا أيه ػػا اظتس ػػلموف وتلػػه فعػػاعتا ،وأنػػتا أحالػػادىا ،فهلػػا إذل
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اضتػػآ الػػذي اتبعػوا فػػاتبعوه ،وإذل العػػز الػػذي صػػنعوا فاصػػنعوه ،وىػػا ىػػو حػػزب التحريػػر
بيػنكا فػوزروه ،فإنػػو يعمػل ليػل هنػػار السػتلناؼ اضتيػاة اإلسػػبلمية بإقامػة دولػة اطتػػبلفة
الراش ػ ػػدة ،يتق ػ ػػدـ األم ػ ػػة ويقودى ػ ػػا عت ػ ػػذا العم ػ ػػل العً ػ ػػيا ،ويق ػ ػػض من ػ ػػاجع الكال ػ ػػار
اظتسػتعمرين بدعوتػػو للةػػبلفة فكيػ ،إذا أصػػبحز اطتػػبلفة قائمػةا ماثلػةا للعيػػاف تنسػ
الكالار وساوس الشيطاف ؟
أيها اظتسلموف
إف الػػدوؿ الكػػافرة اظتسػػتعمرة الػػةمة اظتًهػػر واىنػػة اظتةػػرب ،إف لػػديها أسػػلحة
كبػػلة ولكنهػػا ال دتلػػه الرجػػاؿ الكبػػار ،والسػػبلح دوف رجػػاؿ الػػعي ،األثػػر أمػػاـ فلػػة
م منة تتسػلق دوف سبلح العدو .واظت زؽ اطتانآ واظتسػتنقع العميآ الذي سقطز فيػو
أمريكا م أفغانستاف والعراؽ رغا أسلحتها اظتتطورة ينطػآ بػذله ،لدرجػة أف أعنػػاء
م الكوؾت ػػرس م ػػن اضت ػػزب اصتمه ػػوري اضت ػػاكا أص ػػبحوا يط ػػالبوف بتنً ػػيا خ ػػروج م ػػن
العراؽ ،حىت إف أصوات ا رشتيةا م وزارة الدفاع وقيادة اصتػي  ،أصػبحز تبحػث جػدي ا
كيالية سح فرؽ من قوا ا من العراؽ ،لكثرة قتل األمريكاف وجرحاىا ،وكل ىذا
من مقاومة بإمكانيات متواالعة ال تصل عشر معشار األسلحة اظتدجزة عند قوات
االحػػتبلؿ ،مػػا جعػػل أمريكػػا تبحػػث عػػن كػػل وسػػيلة دتكنهػػا مػػن اطت ػػروج بش ػ ء مػػن
حالي ماء الوجو ،وعادت تلتالز إذل أوروبا دتػد يػدىا إليهػا بعػػد أف ألقػز اػا جانبػا
عندما اعتدت عل العراؽ معتد اة بعنزهيتها واستكبارىا.
إف الوالػػع الػػدورل م صػػاضتكا ،أيهػػا اظتسػػلموف ،فروسػػيا شػػاخز أو كػػادت.
وأوروبا بني رأسني أحدقتا بريطانيا ،خبيثة داىية ،الشلر عندىا مخْيػر ،ما داـ لتقآ عتا
امتصػػاص دمػػاء ا خػرين ،وا خػػر فرنسػػا ،تتطلػػع للزعامػػة دوف وع ػ وحكمػػة ،وترنػػو
إذل دور متصػ ػػاعد م مواجهػ ػػة أمريكػ ػػا وبريطانيػ ػػا دوف أف حتسػ ػػن اسػ ػػتعماؿ أدواتػ ػػو.
والرأسػػاف ال يلتقيػػاف ،وعػػدـ اللقػػاء مػػوىن كيػػدقتا ،وبالتػػارل مػػوىن أوروبػػا .وأمريكػػا،
أعًا ىذه الدوؿ قوةا ،تقتلها عنزهيتها ،فتالقدىا التالكل وم له بقلة التدبل ،وىذا
ش ف الطواغيز الذين يًنوف أنالسها هعتةا ،ىكذا كاف فرعوف فلحآ بنا اه موسػ
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متوض البحر ماشي ا ،فعنزهيتو منعتو من التالكل لل أف البحػر ال متػاض مشػي ا إال
بقوة اإللو الذي ينكره فرعوف ،فاقتحا البحر فهله وأىله قومو ،وىكػذا كػاف ىتلػر
فًػػن نالسػػو مػػن غػػل جػػنس البشػػر فبػػدأ ينػػرب نتن ػةا ويسػػراة ،فمنعتػػو عنزهيتػػو مػػن
التالكػػل ليبصػػر جتمػػع الػػدوؿ عليػػو ،فػ قحا جيشػػو م مغػػامرات غػػل ػتسػػوبة ،فهلػػه
وأذؿ قومو بعده سنني طواالا .س ىا ى أمريكػا دتنعهػا عنزػهػػيتها مػن التالكػل فػتًن
العػػادل مزرعػةا عتػػا خترتقػػو م أي مكػػاف ك هنػػا م نزىػػة ،وكػػاف فقػػداف التالكػػل أف منعهػػا
من إدراؾ أف األمة اإلسبلمية دتتله سبلحا قويا م األعػارل لػو مػدت أمريكػا عنقهػا
بك ػػل العملي ػػات الطبي ػػة لتص ػػل إلي ػػو ف ػػإف عنقه ػػا تتم ػػزؽ قب ػػل أف تص ػػل إلي ػػو ،فمػتمػ مال ػ لوؽ
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
اليوـ أمريكا .إف أمريكا مدل تدرؾ مسارعة اظت من للزهاد واالستشهاد بل تعتربه الرب ا
مػػن اصتنػػوف وتسػػميو انتحػػارا ! فػػدخلز م زقػ ا خانقػ ا ومسػػتنقع ا عميقػ ا م أفغانسػػتاف
والعػ ػراؽ ل ػػن تنز ػػو من ػػو ب ػػإذف اه .فهػ ػ كن ػػاطق ص ػػةرة ليكس ػػرىا فيكس ػػر قب ػػل أف
يكسرىا.
ولذله فإف أمريكا بطغياهنا حتمل مقتلها معها وسيكوف عل أيديكا ،أيها
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 ش ػ ف الػدوؿ الكػرب م عػادل اليػػوـ .أمػا دولػة يهػود فهػ أقػل شػ نا،
حيث إهنا ال تعي إال متطاللةا عل ا خرين ،ولوال مساندة الغرب عتا ،بػل واألىػا،
ل ػػوال خيان ػػة اضتك ػػاـ م ب ػػبلد اظتس ػػلمني ،العم ػػبلء للغ ػػرب ،النته ػ أمرى ػػا من ػػذ زم ػػن،
وألصبحز أثرا بعد عني ،وىذا ما سيكوف بإذف اه.
ْ
أيها اظتسلموف
إف األرض دارت كم ػ ػػا كان ػ ػػز م عه ػ ػػد الرس ػ ػػالة حي ػ ػػث ال ػ ػػروـ والال ػ ػػرس ق ػ ػػد
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خالطها ىػرـ وشػيةوخة ،وغػرور بػالنالس وعنزهيػة ،فلمػا لتسػبوا حسػاب ا لقػوة .لقػد
كػػانوا ال يػػروف لئلسػػبلـ الػػذي دخػػل صػػدور العػػرب أي وزف ،بػػل نًػػروا للعػػرب كمػػا
ك ػػانوا م اصتاىلي ػػة ،واس ػػتهانوا برس ػػالة اإلس ػػبلـ لدرج ػػة أف كس ػػر أرس ػػل لعامل ػػو م
اليمن يقوؿ لو شتعز رجبلا م مكة ير نالسو نبيا اذى إليو وأحنػره رل ! ،س ىػو
بعد ذله بسػنني ،وعنػد قيػاـ الدولػة ،وإرسػاؿ رسػوؿ اه  الرسػل إذل اظتلػوؾ ،فػإف
كسػػر قػػد مػػزؽ الرسػػالة الػػم أرسػػلها لػػو رسػػوؿ اه  ، وكػػاف ذلػػه إيػػذانا بتمزيػػآ
مله كسر  ،مصداقا لقولو « : م ّزؽ اهلل ملكو».
إف العنزػهػية تقتل صاحبها مهما بلغ من قوة ،وىذا واقع أقو دولة م عادل
اليوـ ،فاستبشروا ،أيها اظتسلموف ،بًهػور الغلبػة علػيها ،وعػػودة اطتػػبلفة علػ منهػاج
النبوة ،فتعودوا كما كنتا خػل أمػة أخرجػز للنػاس ،وتعػود دولػتكا ،الدولػة األوذل م
العادل ،تطبآ اإلسػبلـ بينكا وحتػمػػلو للعػادل بالػدعوة واصتهػاد ،ناشػرةا اضتػآ والعػدؿ م
ربوع العادل.
أيها اظتسلموف
إف حزب التحرير يتوجو إليكا اذا النداء:
ٔ  -مػػذكرا لكػػا بعػزتكا وقػػوتكا يػػوـ كنػػتا تسػػتًلوف بًػػل اطتػػبلفة عنػػدما
كانػػز قائم ػةا ،فكنػػتا بينػػة القبػػاف م العػػادل ،يسػػتزل بكػػا اظتًلومػػوف لػػيس عامػػة
النػػاس فحسػ بػػل خاصػػتها وملوكهػػا ،متػػافكا العػػدو ولتػػرتمكا الصػػديآ ،تالتحػػوف
الالتوح وتنشروف العدؿ م ربوع العادل.
ٕ  -وواالػػعا إصػػبعكا عل ػ مػواطن الػػذؿ واعت ػواف م أجسػػامكا يػػوـ زالػػز
اطت ػ ػػبلفة ال ػػم كان ػػز تًلك ػػا ،اس ػػتحوذ الك ػػافر اظتسػتع ػ ػػمر عل ػ ػ مق ػ ػػدراتكا ،هن ػ ػ
خلاتِكا ،وامتله ثػرواتِكا ،ونصػ علػيكا عمػبلء لتالًػوف مصػاضتو ال مصػاضتكا،
ويرعػػوف شػػلوف زبانيتػػو ال شػل ػػونكا ،فػص ػػرم مطمع ػا لكػػل طػػامع ،وصػػارت ببلدك ػػا
ميدان ا لكل متصارع.
ٖ  -ومبين ػ ا لكػػا أف الكالػػار اظتسػػتعمرين وعل ػ رأسػػها أمريكػػا أالػػع ،ؽتػػا
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تًنػػوف وأوىػػن بيتػ ا ؽتػػا تتصػػوروف ،ومػػوزؽ أمريكػػا الػػم تقػػودىا ،ودولػػة يهػػود ربيبػػتها،
شػ ػػهود عل ػ ػ ذلػ ػػه ،تنطػ ػػآ اػ ػػذا ملحمػ ػػة الاللوجػ ػػة م الع ػ ػراؽ ،وملحمػ ػػة جنػ ػػني م
فلسػ ػػطني ،ىػ ػػذا واظتسػ ػػلموف لػ ػػيس عتػ ػػا دولػ ػػة تسػ ػػتنالرىا وتقاتػ ػػل اػ ػػا م سػ ػػبيل اه
أعداءىا ،فكي ،لو انتًا أمرىا ،وتوحد صالها ،وقادىا خليالتها ؟
ٗ  -وم كػػدا لكػػا أنكػػا قػػادروف بػػإذف اه عل ػ ىزنتػػة الكالػػار اظتسػػتعمرين
ويهػػود ،ف ػ نتا مػػن أمػػة ،خػػل أمػػة أخرجػػز للنػػاس .إنكػػا أتبػػاع رسػػوؿ اه  خػػام
النبيني وإماـ اظترسلني ،أجدادكا اطتلالاء الراشدوف والقػادة ا اىػدوف ،وال زاؿ اإلسػبلـ
الػ ػػذي زتلػ ػػوه ،ونصػ ػػرىا اه سػ ػػبحانو بػ ػػو ،ال زاؿ بػ ػػني أظهػ ػػركا ػتالوظ ػ ػا أالػ ػػي اه
وعنايتػػو ،مدل يصػػبو ولػػن يصػػيبو بػػإذف اه تبػػديل وال حتريػػ .،وقػػد وعػػد اه نصػ مػر مػػن
نصػػره ،ووعػػده اضتػػآ ،وىػػو لػػيس فقػػط لؤلنبيػػاء بػػل كػػذله للم ػ منني ،وىػػو لػػيس م
ا خ ػػرة فحس ػ بالشػػهادة والرال ػواف واصتنػػة ،بػػل كػػذله م الػػدنيا ب ػ ف تكػػوف لكػػا
الغلب ػػة علػ ػ ع ػػدوكا والال ػػوز علي ػػو والنص ػػر والال ػػتق اظتب ػػني     
.        
٘  -س إف حػػزب التحريػػر بيػػنكا ومعكػػا وقػػد عاىػػد اه ورس ػولو واظت ػ منني
لميس ػػتملر م ب ػػذؿ الوس ػػع ،والعم ػػل اصت ػاد ال ػػم ِزدل ،م ػػع األم ػػة وم ػػن خبلعت ػػا ،م زت ػػل
الػػدعوة وطل ػ النصػػرة ،السػػتلناؼ اضتيػػاة اإلسػػبلمية بإقامػػة اطت ػػبلفة الراشػػدة الثانيػػة
عل منهاج النبوة الم بشر اػا رسػوؿ اه  بعػد ىػذا اظتلػه اصتػربي بقولػو صػلوات
اه وسبلمو عليو ...« :ثم تكوف خالفةً على منهػاج النوػوة» ،وكػ ف اضتػزب يػر أنػو قػد
هف أواهنػػا ،وأف الزمػػاف زماهنػػا ،وإنػػو ظتطمػػلن بتحقيػػآ ىػػذه البشػػر عل ػ يديػػو فينػػاؿ
بذله عز الدنيا وا خرة ،وذله الالنل العًيا.
اطتل لكا بػالتحرؾ معػو إلقامػة اطتػػبلفة فتشػاركوه ىػذا الالن مػل العًػيا،
وضتبو م
أىل القوة ،أف تلتحقوا بصالوفو منػذ اليػوـ،
فإف حزب التحرير يدعوكا ،عامةم الناس و م
وقبل أف يالوتكا ذله اليوـ اظتشهود .وطريآ االلتحػاؽ بػو ليسػز صػعبةا وال عسػلةا،
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فقػػط حتتػػاج قػػواة مػػن البصػػر والبصػػلة ،لتسػػتدلوا اػػا علػ اظتكاتػ اإلعبلميػػة للحػػزب
ولشػػبابو وؽتثليػػو ،وال ختشػوا عيػػوف الػػدوؿ وأزالمهػػا ،فهػػا أالػػع ،مػػن أف يػػردوا م منػ ا
يطل ػ اطتػػل ،وأوىػػن مػػن أف يعوق ػوا سػػاعيا إذل اضتػػآ جػػادا 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،
وسػارعػوا إذل إقػامػة اطتػبلفة مع اضتػزب ،ال أف تشػهػدوىػا منو فحسػ  ،واطتػل
واألجػر الذي تنػالػوف م التحاقكا بالصالوؼ اليوـ ال يدنو منو اطتل واألجر م

كل خػل 
التحاقكا بالصالوؼ بعد اليػوـ حػىت وإف كاف م ٍّ

   

                

.         
أيها اظتسلموف
ىذا نداؤنا إليكا ،تبصرةا وتذكرةا وتبشرةا:
تبصػػرةا لكػػا بػػالعز الػػذي كنػػتا فيػػو يػػوـ كان ػز اطت ػػبلفة قائم ػةا ،وبالػػذؿ الػػذي
صرم إليو بعد زواؿ اطتػبلفة،
وت ػػذكراة لك ػػا ب ػ نكا ق ػػادروف عل ػ ىزنت ػػة الكال ػػار اظتس ػػتعمرين وربيب ػػتها دول ػػة
يهود ،بل وتكونوف بإذف اه األقو واألعز م ىذا العادل ،فقط إذا أقمتا خبلفػتكا
ف راليتا ربكا وأعدم أغتادكا.
وأمػػا التبشػػرة فػػإف ح ػزب التح ػرير يعاىػػد اه ورسػولو واظتػ منني أنػػو مسػػتمر م
عملػػو إلقامػػة اطت ػػبلفة ،ورسػػوؿ اه  قػػد بشػػركا بعود ػػا خبلف ػةا راشػػد اة ،واضتػػزب
مطملن بإقامتها ،فقد أظل زماهنا بإذف اه.
فشاركوه إقامتها تنالوا اطتل واألجر معو ،فاظتشاركة م إقامة اطتػبلفة ليسز
كالتصاليآ عتا بعد قيامها ،وال يالوتنكا ذله اليوـ اظتشهود ،فالعمل مع اضتزب قبلو
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.ليس كالعمل معو بعده
.        
.والسبلـ عليكا ورزتة اه وبركاتو
ٕٗٔىػٙ ٕ رجٛ اصتمعة م
ٕ٘ٓٓـ/ٜٓ/ٕٓ اظتوافآ
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تسلسل وقائع النداء
ؿتػػن نعمػػل م ستسػػة وعش ػرين بلػػدا إسػػبلميا مػػن أقص ػ الشػػرؽ حيػػث

إندونيسػػيا إذل أقص ػ الغػػرب حيػػث اظتغػػرب .ولكػػن لًػػروؼ بعػػض ىػػذه الػػببلد

العملية واألمنية فقد أعال اضتزب أحد عشر بلدا من الصدع بالنداء بعد صػبلة

اصتمعة م حشد اظتصلني ،واكتال منها بتوزيع النداء.
وىذه الببلد ى من الشرؽ إذل الغرب:

اعتن ػ ػ ػػد ،أفغانس ػ ػ ػػتاف ،اإلم ػ ػ ػػارات ،اضتز ػ ػ ػػاز ،الكوي ػ ػ ػػز ،س ػ ػ ػػوريا ،مص ػ ػ ػػر،
فلسطني ،تونس ،اصتزائر ،اظتغرب.
وأمػػا الػػببلد األخػػر البالغػػة أربعػػة عشػػر بلػػدا ،فقػػد صػػدع مسػػلولو اضتػػزب

فيه ػػا ،ص ػػدعوا بالن ػػداء م رت ػػوع اظتص ػػلني بع ػػد فػ ػراغها م ػػن ص ػػبلة اصتمع ػػة ٕٛ
رج ػ ػ ٕٔٗٙى ػ ػ ػ اظتواف ػ ػػآ ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ ،وم ػ ػػنها م ػ ػػن اس ػ ػػتطاع إكمال ػ ػػو قب ػ ػػل
اعتقالو ،ومنها من اعتقل خبللو.
وقػػد ذكرنػػا وقػػائع النػػداء م ىػػذه الػػببلد الػػم صػػدعز بالنػػداء م رتػػوع
اظتصلني وى من الشرؽ إذل الغرب:
إندونيس ػ ػػيا ،ماليزي ػ ػػا ،ب ػ ػػنغبلدش ،باكس ػ ػػتاف ،كازاخس ػ ػػتاف ،قرغيزس ػ ػػتاف،
أوزبكستاف ،طاجيكستاف ،اليمن ،العراؽ ،األردف ،لبناف ،السوداف ،تركيا.
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وكذله أالالنا أحداث التوزيع م ثبلثة ببلد من األحد عشر اظتعالػاة مػن
الصػػدع بالنػػداء م رتػػوع اظتصػػلني وىػػذه الثبلثػػة ىػ  :سػػوريا ،فلسػػطني ،اظتغػػرب.
وأم ػػا ال ػػببلد الباقي ػػة األخ ػػر  ،فل ػػا نن ػػمنها الكت ػػاب حي ػػث إف التوزي ػػع م فيه ػػا
بشكل اعتيادي كتوزيع النشرة ودوف ردود فعل الفتة للنًر.
وقػػد ذكرنػػا خػػط الطػػوؿ (م مقربػ ا) للػم ػدف الػػم ألق ػ فيهػػا النػػداء ،وكػػذله

لعػواص ػ ػا ال ػػببلد الثبلث ػػة ال ػػم اكتال ػ منه ػػا ب ػػالتوزيع ،وأال ػػالناىا للكت ػػاب .وك ػػاف
الغرض من ذكر خط الطوؿ ،لل امتداد تله الببلد من الشرؽ إذل الغرب.
وم ػػن اصت ػػدير ذك ػػره أن ػػو م أوزبكس ػػتاف عل ػ ال ػػرغا م ػػن وال ػػعها األم ػػل
الصػػع  ،وعل ػ الػػرغا مػػن أف اضتػػزب مدل يلػػزمها بالصػػدع بالنػػداء ،حيػػث كػػاف
قيامها بالتوزيع وحده كافيا ،إال أهنػا أبػدعوا أسػلوبا جديػدا يع ِّػوض عػن الصػدع

بػػو شةصػػي ا م اظتسػػزد ،ونالػػذوا أسػػلواا م سػػبعة مسػػاجد ولػػيس م مسػػزد
واحػػد ،بػػارؾ اه فػػيها واػػا ،فقػػد قػػاموا بتسػػزيل اظتطلػػوب مػػن النػػداء بصػػوت

أحد الشباب م مكاف همن ،س أدخلوا اظتسزبلت م سبعة مسػاجد ،وبعػد أف
انتهز صبلة اصتمعة كاملةا قاـ أحدىا ب سلوب متقن بالتق اظتسزل وبدأ يبػث
النداء .فقػاـ أئمػة ىػذه اظتسػاجد ،ومعهػا عناصػر األمػن اظتوجػودوف م اظتسػزد،

سحاولػػة إقالػػاؿ اظتسػػزبلت ،فمػػنعها النػػاس وأصػػروا عل ػ شتػػاع النػػداء .ودتكػػن
النػ ػػاس مػ ػػن منػ ػػع أتبػ ػػاع الدولػ ػػة م اظتسػ ػػزد مػ ػػن إغػ ػػبلؽ اظتسػ ػػزبلت م بعػ ػػض
اظتس ػػاجد حي ػػث اس ػػتمع الن ػػاس إذل كام ػػل التس ػػزيل اظتطل ػػوب م ػػن الن ػػداء .وم
اظتسػػاجد األخػػر اسػػتطاع أتبػػاع الدولػػة إغػػبلؽ اظتسػػزبلت بعػػد من ػ نصػػ،
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وقػػز التسػػزيل .وبعػػد ذلػػه قامػػز الدولػػة أملػػة كثيالػػة سبلحقػػة الشػػباب كمػػا
ىو مبني م الكتاب حتز عنواف أوزبكستاف.
ومبلحًػػة أخػػر أنػػو م كازاخسػػتاف صػػادروا كػػاملات التصػػوير حػػىت مػػن
الصػػحاليني ،ولػػذله فلػػا يسػػتطع الشػػباب ىنػػاؾ أف يرسػػلوا صػػورا لوقػػائع النػػداء.
وتالصيل ذله مذكور م موالعو من الكتاب.

أما م االثل عشر بلدا األخر فقد وصلتنا صور وقائع النداء فيها.
وفيما يل تسلسل مصور (مصغر) لوقائع النداء م الببلد األربعة عشػر:
مبينا فيو وقز انتهاء الصبلة وابتداء النداء بتوقيز اظتدينػة اظتنػورة حاالػرة الدولػة
اإلس ػػبلمية األوذل (وى ػػو نالس ػػو توقي ػػز مك ػػة اظتكرم ػػة) وموال ػػق ك ػػذله توقي ػػز

غ ػرينت وىػػو اظتوالػػوع بػػني قوسػػني .وكػػذله أالػػالنا الػػببلد الثبلثػػة اظتػػذكورة مػػن
الببلد األحد عشر الم اكتال منها بالتوزيع:
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إندونيسيا
ماليزيا
بنغبلدش
ٖٓ ٜ )٘.ٖٓ( ٛ.صباحا (ٓٓ)ٚ.ٖٓ( ٔٓ.ٖٓ )ٙ.

كازاخستاف
قرغيزستاف
باكستاف
ٓٓ)ٜ.ٓٓ( ٕٔ.ٓٓ )ٜ.ٓٓ( ٕٔ.ٓٓ )ٜ.ٓٓ( ٕٔ.

أوزبكستاف
اليمن
طاجيكستاف
ٓٓ)ٔٓ.ٓٓ( ٖٔ.ٓٓ )ٜ.ٓٓ( ٕٔ.ٓٓ )ٜ.ٓٓ( ٕٔ.
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توزيع
سوريا
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أولً :إندونيسػيا
جاكرتا ى العاصمة تقع عل خط طوؿ  °ٔٓٙ شرقا.
بع ػ ػػد ص ػ ػػبلة اصتمع ػ ػػة ق ػ ػػرئ الن ػ ػػداء م ع ػ ػػدد م ػ ػػن اظتس ػ ػػاجد تبل ػ ػػغ ()ٚٚ
مسزدا .منتشرة م ( )٘ٙمدينةا عل طوؿ تسعة أقاليا :جاكرتا ،بنتػاف ،جػاوا
الغربيػ ػػة ،جػ ػػاوا الوسػ ػػط  ،جوكزاكرتػ ػػا ،جػ ػػاوا الشػ ػػرقية ،سػ ػػومطرة ،كاليمنتػ ػػاف،
سوالويسػ  .وسػػنذكر فيمػػا يلػ مػػا م حػػوؿ موالػػوع النػػداء م جاكرتػػا وحػػدىا،
علما ب نو م كػذله م اظتسػاجد األخػر اظتنتشػرة م األقػاليا بشػكل مػ ثر علػ
النحو اظتذكور عن النداء م جاكرتا.
لق ػػد ق ػػرئ م جاكرتػ ػػا (العاص ػػمة) م اظتس ػػزد الكبػ ػػل :مس ػػزد أكونػ ػػغ
األزىػ ػ ػػر .حيػ ػ ػػث بعػ ػ ػػد انتهػ ػ ػػاء صػ ػ ػػبلة اصتمعػ ػ ػػة  ٕٛرج ػ ػ ػ ٕٔٗٙىػ ػ ػ ػ اظتوافػ ػ ػػآ
ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ ،السػػاعة ٖٓ ٕٔ.بالتوقيػػز احملل ػ أي الثامنػػة والنصػػ ،صػػباحا
بتوقيز اظتدينة اظتنورة (اطتامسة والنصػ ،صػباح ا بتوقيػز غػرينت ) ابتػدأ برنػامج
النداء الذي م إعداده ،علما ب نو قد م اإلعػبلف قبيػل خطبػة اصتمعػة بػ ف ىنػاؾ
ن ػػداء م ػػن ح ػػزب التحري ػػر بع ػػد الص ػػبلة .وق ػػد م برن ػػامج الن ػػداء بع ػػد الص ػػبلة م
مسزد األزىر  -جاكرتا عل النحو التارل:
ٔ -مقدمة عن اظتوالوع ،ق ّدمها احملام ػتمد لطال حاكا.
ٕ -قػراءة النػػداء اظتةتصػػر ،قػػاـ اػػا األسػػتاذ ػتمػػد اطتطػػاط وقػػد اسػػتمر
مدة (ٕ٘) دقيقةا.
ٖ -فػػيلا وثػػائق عػػن احػػتبلؿ الكالػػار اظتسػػتعمرين للع ػراؽ مػػدة (ٓٔ)
دقائآ.
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ٗ -أثناء ذله وزع عل اضتنور (اسػتبياف) يتنػمن أربعػة بنػود رئيسػة:
ما رأيها م النداء؟ ىػل ي يػدوف إقامػة اطتػػبلفة؟ مػاذا نتكػن أف يقػدموا م سػبيل
ذله؟ ىل ي يدوف اضتزب؟
٘  -قػ ػػاـ عػ ػػدد مػ ػػن اضتنػ ػػور بإلقػ ػػاء خطابػ ػػات م اظتناس ػ ػػبة ،م ي ػ ػػدين
ومباركني العمل لئلسبلـ ،وكاف اطتطباء ىا اإلخوة:
 الش ػػيا اضت ػػاج رش ػػدي قتك ػػا اب ػػن أح ػػد كب ػػار العلم ػػاء م هس ػػيا الش ػػيا
اضتاج بويا قتكا.
 الشيا رالواف سعيدي  -نقي بتاوي جاكرتا.
 الشيا اضتاج مشهدي  -مدير منتد األمة اإلسبلمية.
 الشيا اضتاج أمني اه  -مدير منًمة الشركة اإلسبلمية.
 الشيا اضتاج ػتمود يونس  -ؽتثل رتعية العلماء الصينية اإلندونيسية.
 - ٙبعد ذله اختتا الربنامج بالدعاء من قبل الشيا اضتاج عل وزير.
 - ٚم توزي ػػع عش ػػرة هالؼ نس ػػةة م ػػن الن ػػداء م منطق ػػة اصت ػػامع وم ػػا
حوعتػا وذلػه قبيػل صػػبلة اصتمعػة ،علمػا بػ ف اضتنػور م اظتسػزد اظتسػػتمعني إذل
النداء بلغوا ثبلثة هالؼ من الرجاؿ والنساء.
 - ٛطبػػع ووزع مػػن النػػداء ٓ ٔٙألػػ ،نسػػةة ومدل نػػتمكن مػػن طباعػػة
أعداد أخر رغا اضتاجة إليها؛ وذله لًروؼ فنية ولنيآ الوقز.
 - ٜوكاف قد أعلػن عػن برنػامج النػداء م األقػاليا اظتػذكورة ومسػاجدىا
م جريػػدة (ريالابليكػػا) واسػػعة االنتشػػار وذلػػه يػػوـ ٕٔٓٓ٘/ٜ/ـ ،وكػػذله م
التلالػاز ) ،(TV7و) (Trans TVحيػث أذي مػع م أخبػار الصػباح بػاحملطتني ليػوـ
اصتمع ػػة ٕ ٕٓٓ٘/ٜ/ب ػ ػ ف حػ ػػزب التحري ػػر س ػػيعلن نػ ػػداءا إذل األم ػػة اإلسػ ػػبلمية
وخباصة أىل القوة ،وذله بعد صبلة اصتمعة م اظتسزد الكبل مسػزد األزىػر،
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وقػد ذكػر م اطتػرب أف ىػػذا النػداء سػيعلمن م العػادل اإلسػػبلم كلػو .وقػد تناقلػػز
وسػػائل اإلعػػبلـ اطتػػرب عػػن ىػػاتني احملطتػػني ،وخباصػػة وأف ىػػاتني احملطتػػني واسػػعتا
االنتشار ليس م العاصمة فحس بل م كل األقاليا اإلندونيسية.
ٓٔ  -مدل نتةػػذ إجػر ٍ
اءات أمنيػةا ضتمايػػة قػػارئ النػػداء ألف والػػع اضتػػزب
م إندونيسيا والع همن حىت ا ف.
ٔٔ ّ -أما ردود الالعل فكانز عل النحو التارل:
أ  -الشواب:

إف الشباب ي يدوف النػداء بقػوة وينًػروف إليػو باىتمػاـ بػالغ .لقػد حتركػز
أش ػواقها ومش ػػاعرىا ؿت ػػو اطت ػػبلفة ال ػػم يرج ػػوف اه س ػػبحانو أف يش ػػهدوىا ع ػػن
قري  .ولقد جعلها ىذا النداء يسارعوف م اطتػلات شػزاعةا وزتاسػةا وإقػداما.
لقد رأوه ذا داللة قوية م مبناه ومعناه ،فازدادوا اطملنانا باستقامة اضتػزب الػذي
يسلوف فيو ،واستبشارا بإقامة اطتػبلفة الم يسعوف عتا ،واضتمد ه رب العاظتني.
ب  -الناس:

وزع عل الناس (استبياف) يتنمن األسللة التالية:
لقد ِّ
مػػا رأيكػػا م النػػداء؟ ومػػا رأيكػػا م العمػػل إلقامػػة اطت ػػبلفة؟ ومػػاذا نتكػػن
أف تقدموا م سبيل ذله؟ وما رأيكا م اضتزب والعمل معو؟
وزع عل ػػيها ٖٕٕ٘ فكان ػػز
ػز أج ػػوبتها ،وك ػػاف ع ػػدد ال ػػذين ِّ
وق ػػد رتع ػ ْ
النتيزػػة :الػػذين أيػػدوا دتامػا ؿتػػو ٓٓ ،ٔٙوالػػذين رفنػوا دتامػا ملػػة ،والػػذين أيػػدوا
اظتنػػموف لكػػن دوف العمػػل مػػع اضتػػزب ٓ ،ٕٛواظتػػرتددوف ٖ٘ ،والػػذين مدل كتيبػوا
ٕٕٓ.
وزع ػ ػػز ى ػ ػ ػ نالس ػ ػػها عل ػ ػ ػ ع ػ ػػدد م ػ ػػن أى ػ ػػل الق ػ ػػوة ؿتػ ػ ػػو ٖٔٔ،
وق ػ ػػد ِّ
فكانز النتيزة ٖٙ :ي يدوف ٔ ،يرفض ٚٙ ،مدل كتيبوا.
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وبشكل عػاـ فقػد لػوحي جتػاوب الفػز للنًػر مػن عػدد كبػل م األقػاليا
التسعة الم أعلنا النداء م مساجدىا .واتنق لنػا ذلػه مػن اظتشػاركة الكبػلة م
االستماع للنداء مع تنوع قطاعات األمة الم حنرت .وقػد يكػوف عػدـ النػيآ
اظتلحػػوظ عل ػ عمػػل اضتػػزب حػػىت تارمتػػو قػػد سػػاىا م إقبػػاؿ النػػاس وت ييػػدىا
لدرج ػ ػػة أف قطاع ػ ػ ٍ
ػات رشتيػ ػ ػةا كب ػ ػػلاة كان ػ ػػز حاال ػ ػػراة ،مث ػ ػػل :ؽتثل ػ ػػني للوح ػ ػػدات
العسػ ػ ػػكرية م بعػ ػ ػػض اظتنػ ػ ػػاطآ ،ؽتثلػ ػ ػػني للشػ ػ ػػرطة ،ؽتثلػ ػ ػػني عػ ػ ػػن بعػ ػ ػػض حكػ ػ ػػاـ
احملافًػػات ،واإلذاعػػة اضتكوميػػة والتلالزيػػوف اضتكػػوم  .كمػػا كػػاف لتنػػر أعنػػاء
غتل ػػس الن ػواب وكث ػػل م ػػن م ػػوظال اظت سس ػػات اضتكومي ػػة ...ى ػػذا باإلال ػػافة إذل
رتعيات العلماء واصتامعات واظتػدارس ...وقػد شػارؾ بعػض اظتػذكورين م فقػرات
م دتر النداء.
كم ػ ػػا أف التوزي ػ ػػع ك ػ ػػاف ي ػ ػػتا م م سس ػ ػػات الدول ػ ػػة واظت ػ ػػوظالني والنػ ػ ػواب
واصتامعػػات والقنػػاة ...دوف حػػرج .ونس ػ ؿ اه سػػبحانو أف يكػػوف ذلػػه فاحتػػة
خل ودليل نصر لئلسبلـ واظتسلمني بإذف اه.
جػ  -وسائل اإلعالـ:

لقد نشػرت وسػائل اإلعػبلـ عػن النػداء الػذي ألقػ م اظتسػزد .وكانػز
بػػني م يػػد وبػػني سػػاكز ،ولكننػػا مدل نػػر م أي منهػػا موقال ػا عػػدائيا .وقػػد دعػػا
بعػػض الكتػػاب م مقػػاال ا النػػاس إذل ت ييػػد النػػداء كمػػا جػػاء م مقالػػة (أزتػػد
طه ػ ػ ػػري) م ص ػ ػ ػػحيالة (ريالابليك ػ ػ ػػا) بت ػ ػ ػػاريا ٘ .ٕٓٓ٘/ٜ/س ظه ػ ػ ػػرت بع ػ ػ ػػض
اظتق ػػاالت الص ػػحالية ح ػػوؿ س ػػلة الش ػػيا تق ػ ال ػػدين النبه ػػاشل رزت ػػو اه م س ػػس
اضتزب ،كما نشر م الصحيالة اظتذكورة م .ٕٓٓ٘/ٜ/ٚ
أخبار النداء ونشرت وقائعو معًا وسائل اإلعػبلـ اظتقػروءة
ولقد تناقلز م
واظتسػػموعة واظترئيػػة ،علػ مسػػتو الدولػػة ،وعلػ مسػػتو األقػػاليا .أمػػا وسػػائل
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اإلعبلـ احمللية م األقاليا فتعدادىا أمر كبل ،وأما وسائل اإلعبلـ علػ مسػتو
الدولة فمنها:
ٔ -إندوسيار م ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
ٕ -ترانس م م م ٕٕٓٓ٘/ٜ/ٖ-ـ؛
ٖ -غلوباؿ م م م ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
ٗ -ميرتو م م م ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
٘ -س ت م م م ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
وأما اظتقروءة فمنها:
ٔ -جريدة ريالابليكا م ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
ٕ -جريدة كومباس م ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
ٖ -جريدة سالوتار إندونيسيا م ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
ٗ -جريدة تيمبو م ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ؛
٘ -ميديا إندونيسيا أوف الين (ٕٕٓٓ٘/ٜ/ٖ-ـ)،
 -ٙديتيه كوـ (ٕٕٓٓ٘/ٜ/ٖ-ـ)؛
د -الدولة:

كمػ ػػا ذكرنػ ػػا فػ ػػإف موقػ ػػ ،الدولػ ػػة مػ ػػن اضتػ ػػزب حػ ػػىت تارمتػ ػػو ىػ ػػو اظتتابعػ ػػة
والدراس ػػة وليس ػػز ىن ػػاؾ من ػػايقة كم ػػا م ب ػػبلد اظتس ػػلمني األخ ػػر  .ل ػػذله مدل
نبلحي (غيًا) من الدولة جتاه النداء الػذي قػرئ .غػل أنػو قػد لالػز نًرنػا زيػارة
رئ ػ ػػيس اصتمهوري ػ ػػة (خ ػ ػػبلؿ أس ػ ػػبوع الن ػ ػػداء) ،م  ٕٓٓ٘/ٜ/ٚإذل مرك ػ ػػز قي ػ ػػادة
اصتيػػوش الربيػػة ،حيػػث ركػػز ال ػرئيس م كلمتػػو أمػػامها عل ػ الػػرورة والء اصتػػي
للدولػػة وكياهنػػا ،وعػػدـ تدخلػػو م السياسػػة ،واحملافًػػة عل ػ النًػػاـ القػػائا ،لكػػن
يبػػدو أف ىػػذا لػػيس كػػرد فعػػل علػ النػػداء إلقامػػة اطتػػبلفة ،وإف كػػاف فلػػيس عليػػو
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وحػػده ،فقػػد تس ػربز أخبػػار عػػن وجػػود مراكػػز قػػو م الدولػػة تعمػػل إلسػػقاط
ال ػرئيس وإدارتػػو ،ولعػػل عتػػذه األخبػػار سػػبب ا أقػػو مػػن النػػداء لِمػػا جػػاء م كلمػػة
الرئيس أماـ قيادة اصتيوش الربية.
واطتبلصػػة أف ردود النػػاس بعامػػة إكتابيػػة ،لػػيس فقػػط ؿتػػو منػػموف النػػداء
أي ؿتو اطتػػبلفة وحكػا اإلسػبلـ والوقػوؼ بصػبلبة م وجػو الكالػار اظتسػتعمرين،
بػل ىػػو إكتػػا كػػذله جتػاه اضتػزب عنػػد قطػػاع ال بػ س بػو مػػن النػػاس .ومػػع ذلػػه
يعرؼ اضتزب جيدا فيهػا ،إال أف ىػذا النػداء قػد
فإف البلد كبل ،وىناؾ أقاليا ال م
أوجػد صػػرخةا نرجػو اه سػػبحانو أف تصػل إذل كثػػل مػن أجػزاء البلػد ،إف مدل يكػػن
كلو ،بالنل اه وعونو.
ٕٔ  -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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ثانياً :ماليزيا
كواالظتبور ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٕٔٓ شرقا.
بع ػػد ص ػػبلة اصتمع ػػة م  ٕٛرجػ ػ ٕٔٗٙىػ ػػ ،ق ػػرئ الن ػػداء م اظتس ػػزد
ال ػرئيس م كواالظتبػػور السػػاعة ٕ ظه ػرا بالتوقيػػز احملل ػ  ،أي  ٜصػػباحا بتوقيػػز
(مكػ ػػة اظتكرمػ ػػة) اظتدينػ ػػة اظتنػ ػػورة حاالػ ػػرة الدولػ ػػة اإلسػ ػػبلمية األوذل ٙ( ،صػ ػػباحا
بتوقيػػز غػرينت ) وبسػػب بعػػض االعتبػػارات ،فإنػػو مدل يعلػػن مسػػبق ا عػػن النػػداء،
بل قرئ م الوقز احملدد بعد الصبلة ،واستمرت قػراءة ؼتتصػره مػدة ٖ٘ دقيقػةا.
وكػػاف اظتكلػػ ،بػػالقراءة قػػد لالػػز نًػػر اظتصػػلني بعػػد انتهػػاء الصػػبلة مباشػػرةا إذل
االستماع للنداء ،س بدأ بالقراءة.
ولقد اختذت اإلجراءات التالية:
ٔ  -كلِّػػ ،أحػػد اإلخػػوة بق ػراءة النػػداء عنػػد اظتػػدخل ال ػرئيس للمسػػزد
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 النػػداء عل ػ اظتصػػلني ،اثنػػاف عنػػد كػػل
ب ػػاب م ػػن أب ػ ػواب اظتس ػػاجد اطتمس ػ ػة .وق ػػد ب ػػدأ التوزي ػػع أثن ػػاء دخ ػػوؿ اظتص ػػلني
للمسزد وأثناء خروجها.
ٖ  -كلِّػػ ،أربعػػة شػػباب أولػػو بػ س وحكمػػة ليكونػوا حػػوؿ القػػارئ كػ
يبعػػدوا األذ عنػػو إذا تعػػرض لػػو أثنػػاء القػراءة .وكلِّػػ ،اثنػػاف هخػراف أمػػل رايتػػني
عن نتينو ويساره ،واثناف هخراف أمل إعبلنني كبلين من حولو.
ٗ  -ي ػ ػ ـ ىػ ػػذا اظتس ػػزد ا الؼ مػ ػػن اظتصػ ػػلني فه ػػو اظتسػ ػػزد ال ػ ػرئيس،
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ولذله فقد وصل أثػر النػداء صتميػع اظتصػلني ،سػواء مػنها مػن اسػتمع إذل كامػل
النػػداء أو صتػػزء منػػو ،وس ػواء أخػػرج مسػػرع ا لعملػػو أـ خػػرج متباطل ػ ا ،ف ػ ثر النػػداء
وصل للزميع ،وذله الالنل من اه.
٘  -طب ػ ػػع م ػ ػػن الكت ػ ػػاب ووزع ٓٓٓ٘ نس ػ ػػةة ،وزع ٕٓٓ٘ م الي ػ ػػوـ
األوؿ ٕ .ٕٓٓ٘/ٜ/واستمر التوزيع م أبواب اظتسزد مدة عشر دقائآ ،وكػاف
الن ػػاس ي خ ػػذوف الكتيب ػػات برغب ػػة ،وبعن ػػها يش ػػزعنا وبعن ػػها يستالس ػػر ع ػػن
اضتزب وعملو ،وكنا ؾتيبها ويبدو عليها االرتياح وىا يستمعوف إلينا.
 - ٙىػػذا اظتسػػزد الكبػػل يصػػل فيػػو عػػاد اة عػػدد مػػن مسػػلورل الدولػػة،
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 واالػحا علػ رئػيس اللزنػة ك نػو تػ ثر بالنػداء حػىت
إنو استمر يستمع للنداء حىت النهاية وقدـ لنا التهاشل وأشاد بعملنا.
 - ٚلقػ ػػد حاولنػ ػػا مقابلػ ػػة رئػ ػػيس الػ ػػوزراء ولكنػ ػػو خػ ػػرج قبػ ػػل أف تػ ػػنزق
ػتاولتنا.
 - ٛأثن ػػاء ق ػ ػراءة الن ػػداء (أطل ػػآ) الب ػ ػوليس حت ػػذيرا للق ػػارئ أف يس ػػكز
وللشػػباب حولػػو أف ينالن ػوا ،ولكػػن ال أحػػد مػػن الشػػباب حتػػرؾ مػػن مكانػػو بػػل
استمرت القراءة وىا من حولو ثابتوف م أماكنها .لقد كاف بني اظتصلني رجػاؿ
أمن ،كذله كاف عػدد مػن النػباط ألف رئػيس الػوزراء كػاف موجػودا ،ومػع ذلػه
فقد مر األمر بسبلـ ،وذله الالنل من اه.
 - ٜأما ردود الالعل فكانز:
أ  -الشواب:

كاف النداء مبعث نشاط وقوة ومصدر عزـ وحػزـ ،فإنػو مدل يسػبآ أف قػاـ
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الشباب بعمػل علػل مػن أعمػاؿ الػدعوة بسػب النػغط األمػل النسػا اظتوجػود.
لذله كاف الشباب يتهيبوف من اإلقداـ عل مثل ىذه األعمػاؿ ،ولكػن وصػوؿ
ىذا النداء إليها وتكليالها ألدائو جعلهػا شػعلةا متحركػةا وزادىػا جػرأ اة ،ف صػبق
قتهػػا أف يػػنزق العمػػل وأعػػدوا لؤلمػػر عدتػػو ،وغػػاب عػػنها مػػا كػانوا متشػػونو مػػن
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
اػػا .ولػػذله فػػإهنا اسػػتمعوا لتحػػذيرات البػػوليس باالنالنػػاض دوف أف يعلوىػػا
أي اىتمػػاـ بػػل بق ػوا ثػػابتني م أمػػاكنها ،واسػػتمر قػػارئ النػػداء يصػػدع بػػو إذل أف
أكمل أمد اه .لقد انعكس ىذا النداء عل الشباب نشاطا وحيويػةا وفاعليػةا،
وخباصػػة عنػػدما علم ػوا تناليػػذه م رتيػػع بػػبلد اظتسػػلمني الػػم يعمػػل فيهػػا اضتػػزب.
نس ؿ اه سبحانو أف يزدادوا قواة فوؽ قوة واندفاعا إذل اطتل فوؽ اندفاع.
ب  -الناس:

علػ ػ ال ػػرغا م ػػن ال ػػغط العم ػػل وقص ػػر اظت ػػدة اظتس ػػموح ا ػػا للص ػػبلة م ػػا
يػػدعوىا للةػػروج بسػػرعة بعػػد إهنػػاء الصػػبلة إال أف أعػػدادا مػػنها انتًػػرت حػػىت
إكمالػػو وهخ ػرين انتًػػروا حػػىت شتػػاع جػػزء منػػو ،وكانػػز الغالبيػػة تستحسػػن مػػا م
وت ػػر أف نق ػػوـ سث ػػل ى ػػذا م مس ػػاجد أخ ػػر  .وىن ػػاؾ م ػػن الن ػػاس م ػػن ق ػػدـ لن ػػا
التهػػاشل عل ػ الص ػراحة اظتوجػػودة م النػػداء الػػم مدل يسػػمعوا سثلهػػا مػػن أي تنًػػيا
هخر ،وقالوا إهنا صراحة تعرب أآ عن مشاعر اظتسلمني.
جػ  -اإلعالـ:

فقد وزعنا عليها النداء بعد أحداث اصتمعة ،ولكنها مدل يػربزوا النػداء م
صحالها علػ الوجػو الػذي أردنػا ،ويبػدو أف عػدـ إعبلمهػا سوالػوع النػداء قبػل
صبلة اصتمعة ،وعدـ توزيعو عليها إال بعد أف أكملنػا العمػل ،يبػدو أف ىػذا أثػر
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عليها.

د  -الدولة:

فلا تبد ردة فعل عنيالةا جتاىنػا حػىت ا ف ( )ٕٓٓ٘/ٜ/ٛفالػذي حػدث
ىو حتذيرات من البوليس م اصتامع لقػارئ النػداء والشػباب حولػو باالنالنػاض،
ومدل يعر الشباب ىذا التحذير أي اىتماـ ،س ما حدث بعد انتهاء العمػل حيػث
حن ػػرت إذل اظتس ػػزد وحول ػػو وح ػػدات أمني ػػة (مكافح ػػة الش ػػغ واظتً ػػاىرات)،
ولكنه ػػا مدل تبلح ػػآ الش ػػباب عن ػػد انصػ ػرافها م ػػن اظتس ػػزد بع ػػد إكم ػػاؿ التوزي ػػع
وقراءة النداء.
إننػ ػػا ؿتمػ ػػد اه سػ ػػبحانو عل ػ ػ مػ ػػا م ،وعل ػ ػ أداء ىػ ػػذا العمػ ػػل العًػ ػػيا
بسبلـ ،ونس ؿ اه سبحانو أف يكوف لو ما بعده.
ٓٔ  -وفيما يل بعض الصور اظتتعلقة بوقائع النداء:
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ثالثاً :بنغالدش
داكا ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٜٔ شرقا.
سناسػػبة الػػذكر الرابعػػة والثمػػانني إللغػػاء اطت ػػبلفة م ٖٕٔٗ/٘/ٕٛى ػػ،
أقاـ حزب التحريػر  -بػنغبلدش جتمعػا حاشػدا م سػاحة اصتػامع الكبػل م داكػا
(بي ػ ػػز اظتك ػ ػػرـ) بع ػ ػػد ص ػ ػػبلة اصتمع ػ ػػة ،بت ػ ػػاريا  ٕٛرج ػ ػ ػ ٕٔٗٙى ػ ػ ػ اظتواف ػ ػػآ
ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ ،وجو من خبللو نداءا لؤلمة اإلسبلمية وخباصة أىل القوة فيها.
لق ػػد ص ػػدع بالن ػػداء الن ػػاطآ الرشتػ ػ للح ػػزب م ب ػػنغبلدش األس ػػتاذ ػتػ ػ
الدين أزتد بعد صبلة اصتمعػة وقػد اسػتمرت قػراءة النػداء م جتمػع اظتصػلني مػدة
سػ ػ ػػاعة مػ ػ ػػن ٖٓ ٕ.ٖٓ-ٔ.حس ػ ػ ػ التوقيػ ػ ػػز احملل ػ ػ ػ أي ٖٓٔٔ.ٖٓ-ٔٓ.
بتوقيز اظتدينة اظتنورة (ٖٓ ٛ.ٖٓ-ٚ.بتوقيز غرينت ).
أمػ ػػا عػ ػػن التوزيػ ػػع ،فلًػ ػػروؼ معينػ ػػة ،فػ ػػإهنا مدل يطبع ػ ػوا سػ ػػو (ٓٓٓٔ)
وزعوىػػا ،ولكػػنها عوالػوا ىػػذا الػػنقص بػ ف قػػاـ اضتػزب  -بػػنغبلدش بالػػدعوة إذل
مسػػلة لػػرفض األنًمػػة الوالػػعية وفسػػادىا ،وإعػػبلف أف اضتػػل ظتشػػاكل األمػػة ىػػو
إقامة دولة اطتػبلفة الم ىػ فػرض عًػيا ،وقػوة وعػزة للمسػلمني .وقػد شػارؾ م
ىذه اظتسلة بعد صبلة اصتمعة  ٕٓٓ٘/ٜ/ٜؿتو ستسة هالؼ.
وكاف الناطآ الرشت للحػزب  -بػنغبلدش قػد أصػدر تصػرلت ا صػحالي ا عػن
وقائع النداء الذي صدع بػو م اظتسػزد مبيِّنػا فيػو بعػض فقػرات مػن النػداء وىػذا
نصو:
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تصريح صحفي
يقيم حزب التحرير  -بنغالدش تجمعاً حاشداً
إلعالف نداء إلى األمة اإلسالمية وبخاصة أىل القوة فيها
أقػػاـ حػػزب التحريػػر  -بػػنغبلدش جتمع ػ ا حاشػػدا بعػػد صػػبلة اصتمعػػة ٕٛ
رج ٕٔٗٙىػ اظتوافآ ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ ،وذلػه م سػاحة اظتسػزد الكبػل (بيػز
اظتكػرـ) م داكػا سناسػػبة ذكػر إلغػاء اطتػػبلفة .وقػد أعلػن ىػػذا النػداء بعػد صػػبلة
اصتمعػػة ىػػذا اليػػوـ م رتيػػع الػػببلد اإلسػػبلمية الػػم يعمػػل فيهػػا اضتػػزب مػػن أقصػ
الشرؽ حيػث إندونيسػيا وماليزيػا علػ أطػراؼ احملػيط اعتػادي وإذل أقصػ الغػرب
حي ػ ػػث اظتغ ػ ػػرب علػ ػ ػ ش ػ ػواطط احمل ػ ػػيط األلطسػ ػ ػ م ػ ػػرورا بب ػ ػػنغبلدش وباكس ػ ػػتاف
وأفغانسػ ػػتاف وهسػ ػػيا الوسػ ػػط وتركيػ ػػا والع ػ ػراؽ وبػ ػػبلد الشػ ػػاـ :فلسػ ػػطني ،سػ ػػوريا
األردف ،لبن ػػاف ،وجزي ػػرة الع ػػرب فالس ػػوداف ومص ػػر و ػػاؿ إفريقي ػػا .وق ػػاؿ الن ػػاطآ
الرشتػ ػ للح ػػزب م ب ػػنغبلدش ػتػ ػ ال ػػدين أزت ػػد وى ػػو يقػ ػرأ الن ػػداء أم ػػاـ حش ػػود
اظتصلني:
م مث ػػل ى ػػذا الي ػػوـ ،الث ػػامن والعشػ ػرين م ػػن رجػ ػ س ػػنة أل ػػ ،وثبلذتائ ػػة
ٗٛ

واثنت ػػني وأربع ػػني للهز ػػرة اظتواف ػػآ للثال ػػث م ػػن هذار س ػػنة أل ػػ ،وتس ػػعمائة وأرب ػػع
وعش ػرين للمػػيبلد ،دتك ػػن الكالػػار اظتسػػتعمروف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ ،بالتعػػاوف
مػػع خونػػة العػػرب والػػرتؾ مػػن القنػػاء عل ػ دولػػة اطت ػػبلفة ،وأعلػػن غت ػػرـ العص ػػر
مصػػطال كمػػاؿ إلغػػاء اطتػػبلفة م اسػػتانبوؿ وػتاصػػرة اطتليالػػة وإخراجػػو م سػػحر
ذله اليوـ ،وكاف ذلػه ذتنػا أمرتػو بريطػانيػػا بتقدنتػو ،ومػن س تنصػيبو مقابػل ذلػه
رئيس ا سقيم ا للزمهورية الرتكية العلمانية.
وىكذا كاف ،حيث حدث ىذا الزلزاؿ الالًيػع م بػبلد اظتسػلمني بالقنػاء
عل اطتػبلفة مبعث عزىا ومرالاة راا.
بعػ ػػد ذلػ ػػه ،أيهػ ػػا اظتسػ ػػلموف ،حػ ػػل نالػ ػػوذ الكالػ ػػار اظتسػ ػػتعمرين م بػ ػػبلد
اظتسػ ػػلمني ،فز ػ ػزأوا الػ ػػببلد ،ومزقوىػ ػػا عػ ػػدة ِمػ ػ مػزؽ حػ ػػىت وصػ ػػلز إذل ؿتػ ػػو ستػ ػػس
وستسػػني ِمزقػةا ،نمصػػبوا علػ كػػل منهػػا عمػػيبلا عتػػا حاكمػا ي مرونػػو فيػ دتر وينهونػػو
فينتهػ  ،ورشت ػوا سياسػةا عتػػا مصػليةا أف يبػػذلوا الوسػػع بكػػل وسػػيلة مهمػػا بلغػػز
م ػػن الس ػػوء ليمنعػ ػوا ع ػػودة اطتػ ػػبلفة م ػػن جدي ػػد ،وجعلػ ػوا اضتك ػػاـ العم ػػبلء خطػ ػ ا
متقدما لتناليذ ىذه السياسة اطتبيثة اضتاقدة عل اإلسبلـ واظتسلمني.
لق ػ ػ ػػد تك ػ ػ ػػاثرت اظتوس ػ ػ ػ وتق ػ ػ ػػاطرت اظتص ػ ػ ػػائ عل ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػبلد اظتس ػ ػ ػػلمني،
وتصػػاعدت بع ػػد زواؿ اطت ػػبلفة ،لقػػد ت ػػداعز عل ػػيكا األمػػا بع ػػد زواؿ اطت ػػبلفة
وأصبحنا هنب ا لكل طامع ،وأصبحز ببلدنا ميدان ا لكل متصارع.
كل العادل وجعلتػو قسػمني :إمػا أف
بعد ذله تطاولز أملكا عل العادلِّ ،
يكوف خاالع ا عتا أو م معرال ا لعدواهنا وحراا ،وىكذا كانز أعماعتػا الوحشػية م
أفغانس ػػتاف ،وم ػػن بع ػػد أعماعت ػػا الوحش ػػية م العػ ػراؽ ،ح ػػىت إهن ػػا الػ ػربز ع ػػرض
اضتػػائط بك ػػل الشػػكليات القانوني ػػة لؤلمػػا اظتتح ػػدة ،وأسػػقطز ح ػػىت ا ػػامبلت
ت علػ أوروبػا بالقدنتػة واصتديػدة ،وركبػز رأسػها م
الدولية من االعتبػار ،فمػتمػنمػد مر ْ
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العدواف غل عابلة ال بعدو وال صديآ.
ػداع لؤلمػػا علػػيكا،
ى ػػذا ى ػػو حػػالكا بع ػػد زواؿ اطت ػػبلفة ،ذؿ وىػ ػواف وتػ ٍ
يهيمن عليكا نالوذ الدوؿ الكافرة اظتسػتعمرة ،الػذي م ِّهػدت لػو الطريػآ علػ يػد
حكامكا اظتنمصبني من الغرب عل رقابكا.
إف حزب التحرير يتوجو إليكا اذا النداء:
ٔ  -م ػػذكرا لك ػػا بع ػزتكا وق ػػوتكا ي ػػوـ كن ػػتا تس ػػتًلوف بً ػػل اطتػ ػػبلفة
عنػػدما كانػػز قائم ػةا ،فكنػػتا بينػػة القبػػاف م العػػادل ،يسػػتزل بكػػا اظتًلومػػوف
ل ػػيس عام ػػة الن ػػاس فحس ػ ب ػػل خاص ػػتها وملوكه ػػا ،متػ ػػافكا العػ ػػدو ولت ػػرتمكا
الصديآ ،تالتحوف الالتوح وتنشروف العدؿ م ربوع العادل.
ٕ  -وواال ػػعا إص ػػبعكا عل ػ م ػواطن ال ػػذؿ واعت ػواف م أجس ػػامكا ي ػػوـ
زالػػز اطتػػبلفة الػػم كانػػز تًلكػػا ،اسػػتحوذ الكػػافر اظتسػتعػػمر علػ مقػػدراتكا،
هن ػ خ ػلاتِكا ،وامتلػػه ثػػرواتِكا ،ونص ػ علػػيكا عمػػبلء لتالًػػوف مصػػاضتو ال
مص ػػاضتكا ،ويرع ػػوف ش ػػلوف زبانيت ػػو ال شػلػ ػػونكا ،فػصػ ػػرم مطمع ػ ا لك ػػل ط ػػامع،
وصارت ببلدكا ميدانا لكل متصارع.
ٖ  -ومبين ا لكا أف الكالار اظتستعمرين وعل رأسها أملكا أالػع ،ؽتػا
تًن ػػوف وأوى ػػن بيتػ ػا ؽت ػػا تتص ػػوروف ،وم ػػوزؽ أملك ػػا ال ػػم تق ػػودىا ،ودول ػػة يه ػػود
ربيبػػتها ،شػػهود عل ػ ذلػػه ،تنطػػآ اػػذا ملحمػػة الاللوجػػة م الع ػراؽ ،وملحمػػة
جنػػني م فلسػػطني ،ىػػذا واظتسػػلموف لػػيس عتػػا دولػػة تسػػتنالرىا وتقاتػػل اػػا م
س ػ ػػبيل اه أع ػ ػػداءىا ،فكي ػ ػػ ،ل ػ ػػو ان ػ ػػتًا أم ػ ػػرىا ،وتوح ػ ػػد ص ػ ػػالها ،وق ػ ػػادىا
خليالتها ؟
ٗ  -وم كدا لكا أنكا قادروف بإذف اه عل ىزنتة الكالار اظتستعمرين
ويهود ،ف نتا من أمة ،خل أمة أخرجز للناس .إنكػا أتبػاع رسػوؿ اه  خػام
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النبيػػني وإم ػػاـ اظترسػػلني ،أج ػػدادكا اطتلال ػػاء الراشػػدوف والق ػػادة ا اى ػػدوف ،وال زاؿ
اإلس ػػبلـ ال ػػذي زتل ػػوه ،ونص ػػرىا اه س ػػبحانو ب ػػو ،ال زاؿ ب ػػني أظه ػػركا ػتالوظ ػ ا
أالػػي اه وعنايتػػو ،مدل يصػػبو ولػػن يصػيبو بػػإذف اه تبػػديل وال حتريػػ .،وقػػد وعػػد
صر من نصره ،ووعده اضتآ ،وىو ليس فقط لؤلنبيػاء بػل كػذله للمػ منني،
اه ن م
وىػػو لػػيس م ا خػػرة فحسػ بالشػػهادة والرالػواف واصتنػػة ،بػػل كػػذله م الػػدنيا
بػ ػ ف تك ػػوف لك ػػا الغلب ػػة علػ ػ ع ػػدوكا والال ػػوز علي ػػو والنص ػػر والال ػػتق اظتب ػػني  
.           
٘  -س إف ح ػ ػػزب التحري ػ ػػر بي ػ ػػنكا ومعك ػ ػػا وق ػ ػػد عاى ػ ػػد اه ورس ػ ػ ػولو
واظت منني لميستملر م بذؿ الوسع ،والعمل اصتاد الػػم ِزدل ،مػع األمػة ومػن خبلعتػا،
م زت ػػل ال ػػدعوة وطلػ ػ النص ػػرة ،الس ػػتلناؼ اضتي ػػاة اإلس ػػبلمية بإقام ػػة اطت ػ ػبلفة
الراشػػدة الثانيػػة علػ منهػػاج النبػػوة الػػم بشػػر اػػا رسػػوؿ اه  بعػػد ىػػذا اظتلػػه
اصت ػػربي بقول ػػو ص ػػلوات اه وس ػػبلمو علي ػػو ...« :ث ػػم تك ػػوف خالفػ ػةً عل ػػى منه ػػاج
النووة».
إف حزب التحرير مطملن بتحقيآ بشر رسوؿ اه  بإقامػة اطتػػبلفة،
وك ػ ف اضت ػػزب ي ػػر أف ىػػذا زماهن ػػا ،فش ػػاركوه إقامته ػػا تنػػالوا اطت ػػل واألج ػػر مع ػػو،
فاظتشاركة م إقامة اطتػبلفة ليسز كالتصػاليآ عتػا بعػد قيامهػا ،وال يالػوتنكا ذلػه
اليوـ اظتشهود ،فالعمل مع اضتزب قبلو ليس كالعمل معو بعده ).انته
أما ردود الالعل فكانز عل النحو التارل:
أ  -الشواب:

لقػد كػػاف للنػػداء تػ ثل فاعػػل بقػػوة عنػػد الشػباب وخباصػػة عنػػدما علمػوا أف
ى ػػذا الن ػػداء أعل ػػن م رتي ػػع من ػػاطآ عم ػػل اضت ػػزب م ب ػػبلد اظتس ػػلمني ،وانتقل ػ ػوا
بالنداء نقلةا نوعيةا قوية لؤلماـ.
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ب  -وسائل اإلعالـ:

لقد وزع عل وسائل اإلعبلـ (ٓٓٔ) نسةة ،غل أنو قد غطػ اضتػدث
عػػدد قليػػل منهػػا ،وكػػاف أبػػرز مػػن غطتػػو الصػػحيالة اليوميػػة (التغيػػل ؿتػػو اإلسػػبلـ
 )Pro-Islamic daily inqilabووعدت الصػحيالة ب هنػا ستنشػر النػداء كػامبلا
م الوقز اظتبلئا لعملها الصحال .
لكػػن متابعػػة وسػػائل اإلعػػبلـ للمسػػلة م اصتمعػػة التاليػػة أي  ٜ/ٜكانػػز
متابعةا أكثر والفتةا للنًر ،فقد مغط ِ
ز اضتدث ستػس عشػرة صػحيالةا يوميػةا ،كمػا
نشرت اضتدث ػتطة تلالزيونية شعبية مشهورة.
جػ  -األحزاب اإلسالمية في بنغالدش:

لقػػد أوجػػدت عنػػدىا اىتمام ػا ستابعػػة سػػل اضتػػزب حيػػث وجػػدوه حزب ػا
فػاعبلا م كثػل مػػن بػبلد اظتسػػلمني ،وخباصػة عنػدما قػرأوا النػداء وعلمػوا أنػو أعلػػن
م بػػبلد إسػػبلمية كثػػلة مػػن الشػػرؽ إذل الغػػرب .وصػػرح بعنػػها أف األمػػل أصػػبق
قوي ا ب ف يكوف التغيل وإقامة حكا اإلسبلـ عل يد ىذا اضتزب.
د  -الدولة:

دل تبػػد الدولػػة حتركػ ا منػػادا الفتػ ا للنًػػر؛ وذلػػه ألف الدولػػة حػػىت ا ف ال
زالػػز م طػػور متابعػػة أعمػػاؿ اضتػػزب ودراسػػة السياسػػة األمنيػػة اظتناسػػبة الختاذىػػا
جتاىػو .ىػذا باإلالػػافة إذل أف أحػداث التالزػلات الػػم حػدثز مػ خرا م منػػاطآ
عػ ػػدة م بػ ػػنغبلدش جعلػ ػػز جػ ػ ّػل اىتمػ ػػاـ األجهػ ػػزة األمنيػ ػػة متزه ػ ػا ؿتػ ػػو تلػ ػػه
األحداث.
ىػ  -األوساط السياسية غير الحاكمة:

لقػ ػػد شػ ػػكل حتػ ػػرؾ اضتػ ػػزب م يػ ػػوم اصتمعػ ػػة ٕ ٜ/ٜ ،ٜ/صػ ػػدمةا عتػ ػػذه
األوس ػػاط فق ػػد فوجلػ ػوا بق ػػوة اضت ػػزب وم يدي ػػو وص ػراحة ش ػػباب اضت ػػزب م بي ػػاف
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اظتوق ػػ ،اإلعبلم ػ الص ػػحيق عاظتيػ ػا وإقليمي ػا وػتلي ػا ح ػػىت إهن ػػا الحً ػوا ػتاس ػػبة
اضتزب م بنغبلدش للدولػة بقػوة وبدقػة ،وؿتػن ن مػل أف يكػوف وقػع حتػرؾ اضتػزب
م ى ػػذه األح ػػداث علػ ػ ى ػػذه األوس ػػاط السياس ػػية م مص ػػلحة ال ػػدعوة فيزي ػػد
إكبارىػػا للحػػزب ،ال أف ت خػػذ (الغػػلة) بعػػض ىػػذه األوسػػاط فتنًػػر لقػػوة اضتػػزب
وفاعليتو نًراة غل ػتمودة.
و  -أوساط عامة الناس:

كانػػز م غتملهػػا تبػػارؾ للحػػزب خطوتػػو ىػػذه ،وتػػدعو لػػو بالنزػػاح م
عملو إلقامة اطتػبلفة وإكتاد حكا اإلسبلـ.
وقد شتع من تعليقها عل اضتدث:
 إننا سعداء عتذا النداء ،فما جاء فيو زادنا ثقةا باإلسبلـ ومستقبلو.
 عند شتاعنا للنداء ظننا أنو اإلعبلف األخل الذي يسبآ قياـ اطتػبلفة.
 عنػػد شتاعنػػا النػػداء سػ ّػرنا مػػا جػػاء فيػػو وخباصػػة وأنػػو موجػػو لؤلمػػة مػػن
اضتزب.
 أح ػ ػػد اظتس ػ ػػلولني م ػ ػػن الص ػ ػػ ،األوؿ م اضترك ػ ػػة اإلس ػ ػػبلمية الدس ػ ػػتورية
) (Islamic constitution movement, BDقػاؿ« :لقػد تناولنػا م اجتمػاع
القيػػادة أحػػداث النػػداء الػػذي وجهػػو اضتػػزب .لقػػد عك ػػس النػػداء وع ػ اضت ػػزب
وجديتو .لقد أصبحنا أكثر ثقةا ب ف ىذا اضتػزب مهػتا بشػلوف اظتسػلمني كافػةا م
العادل .وأصبحنا كلنا أمل أف اطتػبلفة ستقاـ قريبا عل يد ىذا اضتزب».
بعض الصور المتعلقة بالنداء:
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رابعاً :باكسػتػاف
إسبلـ أباد ى العاصمة الرشتية ،لكن اظتدف الرئيسية:
الى ػػور عل ػ خ ػػط ط ػػوؿ  °ٚٗ شػرق ػ ػا ،وكراتش ػ عل ػ خ ػػط ط ػػوؿ 
 °ٙٙشرقا.
لقػػد م اختيػػار مسػػزد (وزيػػر خػػاف) م الىػػور مكانػا إلعػػبلف النػػداء بعػػد
صػػبلة اصتمعػػة بتػػاريا  ٕٛرجػ  ٕٔٗٙى ػ اظتوافػػآ ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ .وقػػد اختػػل
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
وقاؿ :أيها اظتسلموف ،إف الكالار يسػالكوف دمػاء اظتسػلمني م الليػل والنهػار ،م
كش ػػمل ،وفلس ػػطني ،والع ػ ػراؽ ،وغلى ػػا م ػػن ب ػػبلد اظتس ػػلمني ،وم ى ػػذا الوق ػػز
حكامنا يصافحوف أمػس وزيػر خارجيػة (إسػرائيل) وىػا سػعداء بػذله .إف شػرع
اه بػ ّػني لنػػا أف حرمػػة دـ اظتسػػلا أكػػرب عنػػد اه مػػن الكعبػػة ومػػا حوعتػػا ،إذا كنػػتا
أيها اظتسلموف ،حريصني عل دمػاء اظتسػلمني فاسػتمعوا إذل نػداء حػزب التحريػر
سيلقيو أحد اإلخوة م ساحة اظتسزد.
وىك ػػذا جتم ػػع اظتص ػػلوف باظتل ػػات م س ػػاحة اظتس ػػزد حي ػػث ك ػػاف الن ػػاطآ
الرشتػ للحػزب م باكسػتاف واقالػا علػ منصػػة ،فبػدأ يصػدع بالنػداء ؿتػو السػػاعة
(ٓٓ )ٕ:بالتوقي ػػز احمللػ ػ أي (ٓٓ )ٜ:ص ػػباح ا بتوقي ػػز غػ ػرينت وى ػػذا يع ػػل
(ٓٓ )ٕٔ:ظهرا 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 العقػاب ،رايػة ال إلػو إال اه ػتمػد رسػوؿ اه ،س ثبػػتوا صػورا
أماـ حشد اظتصلني تبني جرائا أملكا الوحشية م العراؽ وأفغانستاف.
وكاف قد دع اإلعبلميوف ضتنور النداء ،وقد حنرت أعداد منها.
لق ػػد اس ػػتمع الن ػػاس باىتم ػػاـ ب ػػالغ ،وك ػػاف باديػ ػ ا علػ ػ وج ػػوىها تػ ػ ثرىا
الشػ ػػديد سػ ػػا يسػ ػػمعوف ،وكانػ ػػز التكب ػ ػلات تنطلػ ػػآ مػ ػػن حنػ ػػاجرىا بػ ػػني اضتػ ػػني
وا خ ػػر ،وق ػػد ك ػػاف ذل ػػه م جػ ػ ٍو مش ػػحوف أػ ػ اإلس ػػبلـ واظتس ػػلمني وبغ ػْ ػػض
الكالار اظتستعمرين.
وبع ػػد أف انته ػ ػ الن ػػداء توج ػػو الن ػػاس للش ػػباب يس ػ ػ لوهنا ح ػػوؿ اضت ػػزب
واطتبلفػػة وكياليػػة العمػػل لتحقيقهػػا .وقػػد انتشػػر خػػرب النػػداء م األسػواؽ واحملػػبلت
التزارية والصناعية ،حىت إف الشػباب عنػدما انطلقػوا يوزعػوف النػداء علػ النػاس
بعػػد إعبلنػػو م اظتسػػزد ،كػػاف النػػاس يبلقػػوهنا بالرتحػػاب ويتنػػاولوف مػػنها النػػداء
بش ػػغ ،واىتمػ ػػاـ ،وخباصػ ػػة وأف أخب ػػار النػ ػػداء م اظتسػ ػػزد كان ػػز قػ ػػد سػ ػػبقز
الشباب للناس م أسواقها وػتبل ا.
لقػػد م التوزيػػع م معًػػا اظتػػدف م باكسػػتاف ،وقػػد فاقػػز النسػػا اظتوزعػػة
اظتائػػة ألػػ ،نسػػةة وبلغػػز (ٕٓٓٓٓٔ) نسػػةة .وكػػذله وزعػػز نسػػا بشػػكل
ٍ
كاؼ عل وسائل اإلعبلـ والعلماء والسياسيني واظت ثرين م ا تمع.
لق ػػد غط ػػز أكث ػػر وس ػػائل اإلع ػػبلـ الن ػػداء م اظتس ػػزد ،وك ػػذله نش ػػرت
بعنها أخبار النداء م ببلد اظتسلمني األخر .
أما ردود الالعل فقد كانز عل الشكل التارل:
أ  -الشواب:

لق ػػد ظه ػػرت ردة الالع ػػل عن ػػد الش ػػباب بش ػػكل م ػ ػ ثر ،فق ػػد انطلق ػ ػوا م
اإلعػػداد لػػو وتوزيعػػو دوف أف لتسػػبوا أي حسػػاب إال لنزاحػػو بػػإذف اه ،س ػواء
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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
سػػبحانو .فعل ػ الػػرغا مػػن أف إعػػبلف النػػداء م اظتسػػزد دل يكػػن سػػهبلا ،وكػػاف
االعتقػ ػػاؿ واألذ متوقع ػ ػ ا للشػ ػػباب وخباصػ ػػة ظتػ ػػن يلقيػ ػػو ،إال أف الشػ ػػباب عنػ ػػد
اجتمػ ػػاع غتلػ ػػس الواليػ ػػة مػ ػػع اظتكت ػ ػ اإلعبلم ػ ػ  ،حس ػ ػ التعليمػ ػػات الختيػ ػػار
ػرض أحػػد
اظتكلػػ ،باإللقػػاء ،تػػدافعوا كلهػػا لنػػدب أنالسػػها إللقػػاء النػػداء ،ودل يػ م
منها أف يتنازؿ لآلخر إذل أف حلز اظتس لة (بالقرعة) وفػآ التعليمػات ،فوقعػز
عل الناطآ الرشت  ،وقد كػاف النػاطآ مصػرا عليهػا قبػل القرعػة علمػا ب نػو مطػارد
مػػن األجهػػزة األمنيػػة ،وداقتػػز األجهػػزة األمنيػػة مكتبػػو ،ودل تػػتمكن مػػن اعتقالػػو
حي ػػث ؾت ػػا م ػػنها ،فػ ػ قاللوا مكتب ػػو بالش ػػمع األزت ػػر ،س الحق ػػوه م ػػن مك ػػاف إذل
مكػػاف ومػػع ذلػػه كػػاف مصػرا أف يكػػوف ىػػو الػػذي يصػػدع بالنػػداء ،وعتػػذا السػػب
أين ػا أصػػر إخوانػػو م االجتمػػاع أف ال يكػػوف ىػػو بػػل غػػله حالاظ ػا عليػػو ،ومػػع
ذله أصر ىو بشدة ،وكاف أف أكرمو اه سبحانو ب ف خرجز القرعة عليو.
لقد أثر النداء م الشباب أنتا ت ثل ،وس لوا اه سبحانو أف يكػوف النػداء
مقدمػػة ظتػػا ىػػو أكػػرب .ولقػػد كػػانوا منػػدفعني م التوزيػػع برباطػػة جػ ش وحػػزـ وعػػزـ،
وقد أدوا اظتهمة عل خل وجو ودل يعتقل سو واحد مػنها ،وذلػه الالنػل مػن
اه.
ب  -الناس:

إف مػػا شػػوىد مػػن شػػدة ىتافػػا ا بػػالتكبل والتهليػػل م اظتسػػزد ،وكػػذله
مس ػػاعد ا لش ػػباب اضت ػ ػزب م التزهي ػػز للن ػػداء م ػػن رف ػػع الراي ػػات وملحقا ػػا،
وكػػذله اسػػتعزاعتا للشػػباب م التوزيػػع ،ومػػا شتػػع مػػن أحػػاديثها حػػوؿ النػػداء،
كػػل ذلػػه أعط ػ صػػورة أف شػػع باكسػػتاف مالعػػا باظتشػػاعر اإلسػػبلمية ،وى ػ
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ػػزه وحتركػ ػػو حي ػػث حػ ػ ّػل ،وأن ػػو سػ ػػهل االنقي ػػاد لئلسػ ػػبلـ لدرج ػػة أف األح ػ ػزاب
العلمانيػػة ال جتػػرؤ أف تعػػادي اإلسػػبلـ معػػاداة صػػرلتة بػػل إهنػػا تسػػتعمل أسػػالي
التنليل والنالاؽ أماـ الناس ،أكثر ؽتا تستعمل أفكارىا العلمانية بشػكل صػريق
الستقطاب الناس حوعتا.
جػ  -الدولة:

إف اه س ػػبحانو أعمػ ػ أبص ػػارىا ،فل ػػا يعلمػ ػوا مس ػػبق ا بإع ػػداد اظتس ػػزد
اظتذكور لعمل يقوـ بو اضتزب ،ولذله فإف قراءة النداء الم استمرت ؿتو نصػ،
سػاعة قػد دتػز بسػبلـ بالنػل اه .وكػاف الختيػار اظتسػزد التػارمت أثػر م ذلػػه
فػػإف أجهػػزة الدولػػة واظتس ػ ولني يكونػػوف م اظتسػػاجد اضتديثػػة اظتزخرفػػة ،ونػػادرا مػػا
كتل ذله اظتسزد انتباىها.
ملحقات:
ٔ -بعض ما نشرتو الصح.،
ٕ -بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.
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خامسػاً :كازاخسػتػاف
أظتاتا (أظتام) ى العاصمة القدنتػة وتقػع علػ خػط طػوؿ  °ٚٚ شػرقا،
وأستانة ى العاصمة اصتديدة تقع عل خط طوؿ  °ٚٔ شرقا.
لقد تقرر العمل م سبعة مساجد واقعة م سػبعة مػدف ،غػل أف األجهػزة
األمني ػػة ق ػػد اس ػػتطاعز من ػػع اظتتكلم ػػني من ػػذ ال ػػدقائآ األوذل ،واعتقل ػػتها داخ ػػل
اظتسػػزد ،وحػػدثز مبلسػػنة بػػني اظتصػػلني واألجهػػزة ،وقػػد نػػتج عػػن ذلػػه ختلػػيص
عػػدد مػػن اظتعتقلػػني ،والعػػدد البػػاق متوقػػع إطػػبلؽ س ػراحها بػػإذف اه بعػػد أيػػاـ
قليل ػػة .ك ػػاف ع ػػدد اظتعتقل ػػني ،ؿت ػػو ٓٔٔ ،م إط ػػبلؽ ؿت ػػو ذت ػػانني م الي ػػوـ األوؿ
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
الشػػباب واظتصػػلوف باإلحاطػػة باحملاالػػر ومنع ػوا عناصػػر األمػػن مػػن اعتقالػػو ،وقػػد
أكمػػل قػراءة كامػػل ؼتتصػػر النػػداء ،فاشػػتد غػػيي األجهػػزة األمنيػػة وتكػػاثرت علػ
الشباب وعل الناس حوعتا وفرقوىا واعتقلوا عشرة شباب.
بعػ ػػد ذلػ ػػه انػ ػػدفعز زوجػ ػػات الشػ ػػباب إذل مركػ ػػز األمػ ػػن الػ ػػذي اعتقػ ػػل
الشباب ،وىن يرددف كبلما موجها لؤلجهزة األمنيػة (أنػتا وحػوش ،قليلػو اطتػل،
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 أرالػ ا ،وقػد كانػز حػامبلا ؽتػا عػرض اصتنػني للةطػر ،وحتػز الػغط
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الناس والنساء أطلقوا سراحها بعد ٖ ساعات ،دوف إسػعافها اإلسػعاؼ الػبلزـ،
بػػل إهنػػا ذىبػػز للعػػبلج م مستشػػال خػػاص عل ػ مسػػافة بعيػػدة ،حيػػث رفػػض
اظتستشال اضتكوم القري تقدصل العبلج عتا خوفا من األجهزة األمنية.
لقد م رفع دعػو علػ األجهػزة األمنيػة ،ووِّكػل ػتػام م القنػية ولكنػو
بعػػد عشػػرة أيػػاـ قػػاؿ إنػػو ال يسػػتطيع عمػػل شػ ء .وعنػػد مراجعتهػػا للنائػ العػػاـ
قاؿ عتا مهددا( :اعمل ما شلز فلن حتصل عل ش ء).
لق ػػد أص ػػدر اضت ػػزب ىن ػػاؾ كتابػ ػا مالتوحػ ػا لػ ػرئيس اصتمهوري ػػة ح ػػوؿ ى ػػذه
األعماؿ اإلجرامية الم تتةذ الد اظتسلمني لقوعتا ربنا اه.
ٕ -م أظتاتػػا ،كػػاف جتمػػع النػػاس كثػلا م اظتسػػزد ،وبػػدأ الشػػاب اظتكلػػ،
بق ػ ػراءة النػ ػػداء بعػ ػػد انتهػ ػػاء الصػ ػػبلة ح ػ ػواذل السػ ػػاعة ٓٓ ٔٗ,بالتوقيػ ػػز احملل ػ ػ
ٓٓ ٕٔ.بتوقي ػػز اظتدين ػػة اظتن ػػورة (ٓٓ ٜ.بتوقي ػػز غػ ػرينت ) ،فان ػػدفع إلي ػػو ؿت ػػو
(ٕٓٓ) من عناصر األمن كانوا غتهػزين أنالسػها مسػبقا سبلبػس رشتيػة ومبلبػس
مدنيػة واعتقلػوا ؿتػو سػتني مػن الشػباب ،ونقلػوىا إذل اظتعتقػل م (باصػني) ،وقػػد
حػػدثز مبلس ػػنة ب ػػني اظتص ػػلني وخباص ػػة كب ػػار الس ػػن واألجه ػػزة األمني ػػة ،كم ػػا أف
بعض اظتصلني األتقياء من كبار السن قد وجهوا كبلم ا قاسػي ا للنػاس م اظتسػزد
يلوم ػػوهنا ألهن ػػا دل يب ػػذلوا وس ػػعها م من ػػع عناص ػػر األم ػػن مػ ػن اعتق ػػاؿ ش ػػباب
اضتػػزب .وكػػاف ؽتػػا قػػالوه للنػػاس م اظتسػػزد :ظتػػاذا وقالػػتا مكت ػػوم األيػػدي أمػػاـ
عناصػػر األمػػن؟ إنكػػا أكثػػر عػػددا مػػنها ،لػػو اجتمعػػتا علػػيها كلكػػا ظتػػا اعتقلػوا
أحػػدا ،أيصػػبق اظتػػرء غػػل همػػن حػػىت وىػػو داخػػل اظتسػػزد ،وال يسػػتطيع أف يػػتكلا
كلمػػة اضتػػآ م بيػػز اه؟ إنكػػا بتصػػرفكا ىػػذا تعطػػوف اظتػػربر لؤلجهػػزة األمنيػػة
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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رج ػػاالا ونس ػػاءا ،ؽت ػػا جع ػػل الدول ػػة تطل ػػآ ؿت ػػو (٘ٗ) م ػػنها بع ػػد ي ػػومني ،ويتوق ػػع
إخبلء سبيل ا خرين.
لقػد ظتسػنا ت ييػد النػاس لنػا عنػدما بػدأنا التوزيػع ،فقػد دخػل للدراسػة معنػػا
عل إثر ذله عدد من اظتسلمني ،وذله الالنل من اه.
لقػػد حنػػرت ؿتػػو أربػػع ػتطػػات تلالػػزة إذل اظتسػػزد ،ولكػػن الدولػػة منعتهػػا
من أف تذكر شيل ا عن اضتدث.
بػ ػػل إف األجهػ ػػزة األمنيػ ػػة اعتقلػ ػػز بعػ ػػض مراسػ ػػل الصػ ػػح ،وصػ ػػادرت
الكػػاملات مػػنها ،كمػػا حػػدث مػػع مراسػػل وكالػػة إخػػبلص الرتكيػػة لؤلنبػػاء (وقػػد
نش ػ ػػر ذل ػ ػػه م موق ػ ػػع أخب ػ ػػار اإلنرتن ػ ػػز الرتكػ ػ ػ ) .ح ػ ػػىت إف مراس ػ ػػل التلالزي ػ ػػوف
اضتكوم الكازاخستاشل كاف من بني الصحاليني الذين أوقالوا!
ٖ -لقد قمنا بالعمل نالسو م ستس مدف أخر :
 مدينػػة تػػاراس :اعتقػػل أربعػػة فتػػدافع النػػاس م وجههػػا وأجػػربوا األجهػػزة
األمنية عل إطبلقها.
 مدينػػة كنػػز مػػن اصتنػػوب ،دل يػػتمكن الشػػاب مػػن ق ػراءة أكثػػر مػػن
عشر دقائآ حىت اعتقل مع تسعة هخرين ،لكنها حتز الغط الناس تركػوىا م
اليػػوـ نالسػػو .لقػػد كانػػز ردة فعػػل النػػاس جيػػدة ،وكػػاف مػػن بػػني العشػػرة بعػػض
اظت يدين.
 مدينة تركستاف ،اعتقلوا سبعة ،وحالوا دوف قراءة النداء ،وكػذله حتػز
الغط الناس تركوا السبعة.
 مدينػػة جيتيسػػاي م اعتقػػاؿ الشػػباب فػػور انتهػػاء صػػبلة اصتمعػػة ،ك ػ ف
األجهزة األمنية كانز تعلا ،والسػب م ذلػه أف أوقػات الصػبلة ؼتتلالػة حيػث
الػػببلد واسػػعة .فػػبعض اظتػػدف موعػػد األذاف يسػػبآ مػدنا أخػػر  ،فكانػػز األجهػػزة
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األمنيػػة تعلػػا اضتػػدث منػػذ وقوعػػو م أوؿ مدينػػة .وقػػد عػػوض الشػػباب ذلػػه مػػن
خبلؿ التوزيع اصتيد م اظتدينة بعد الصبلة.
ٗ -التوزيػ ػػع :م الشػ ػػماؿ ٓٓٓ٘ٔ ،م الوسػ ػػط كػ ػػاف اظتقػ ػػرر ٕٓٓٓ٘
لك ػػن الدول ػػة ص ػػادرت منه ػػا ٓٓٓٗ أي أف الب ػػاق م الوس ػػط ٕٓٓٓٔ ،وم
جنػػوب ال ػببلد ٕٓٓٓٓ وا مػػوع ٓٓٓ ،٘ٙوكانػػز ىػػذه النسػػا منهػػا مػػا ىػػو
بالكازاخستانية ،ومنها بالروسية.
٘ -ونًػ ػ ػرا ظتص ػ ػػادرة الدول ػ ػػة ألف ػ ػػبلـ التص ػ ػػوير ،فل ػ ػػذله مدل نرف ػ ػػآ ص ػ ػػورا
ألحداث النداء.
ملحقات:

ٔ  -الكتاب اظتالتوح
ٕ  -خرب موقع اإلنرتنز
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كتاب مفتوح
من حػزب التحػرير  -كازاخسػتػاف
إلى رئيس جمهورية كازاخسػتػاف نور سػلطاف نزارباييف
فةامة الرئيس احملرتـ،
إف سػ ػػب توجيػ ػػو ىػ ػػذا الكتػ ػػاب اظتالتػ ػػوح لكػ ػػا ىػ ػػو الًلػ ػػا الواقػ ػػع عل ػ ػ
مسػ ػػلم كازخسػ ػػتاف ،وكػ ػػذله االعتػ ػػداء عل ػ ػ كرامػ ػػة اظتسػ ػػلمات .لقػ ػػد أصػ ػػبق
واالػػحا اليػػوـ أف مسػػلم كازاخسػػتاف اختػػاروا فتػػط اضتي ػػاة اإلس ػػبلم ويبلق ػػوف
الصعاب عل ىذا الطريآ.
لقػػد وجهنػػا ظتالػػم اصتمهوريػػة عبػػد السػػتار كػػاج ديربيسػػارل بتػػاريا ٕٓ
يناير ٕ٘ٓٓـ رسالة ولكنو دل يرد عليها ،فهو دل يعر قنػايا اظتسػلمني اىتمامػا.
طلبنا منو شةصيا أف يتحرؾ باالجتاىات التالية:
ٔ -إعادة القوات اظتسلحة الكازخية اظتسلمة من العراؽ.
ٕ -النغط من أجل معاقبػة مػوظال اظتةػابرات العامػة اظتتػورطني م قتػل
اظتواطن الربيء كانات بيميتوؼ حيث توم حتز سياطها.
ٖ -مسػػاعدة ٕٓ مػػن الشػػباب اظتسػػلا الربيلػػني اظتوجػػودين م السػػزوف،
مسػػاعد ا م اطتػػروج مػػن السػػزن ،وكػػذله النػػغط مػػن أجػػل وقػػ ،مػػا يقػػرب
من ملة قنية مرفوعة الد إخواننا من اظتسلمني.
وبدؿ التدخل ضتل ىػذه اظتشػاكل ؾتػده صػمز وىػ تتعقػد .وبػدؿ اضتػل
السليا الذي طلبناه ،فإنو تػا ما يل :
ٔ -بػدؿ إعػػادة القػوات الكازاخيػػة مػن العػراؽ ،ؾتػػد ،وإذل جانػ اظتػػوت
اظت ػػذؿ لكلات ػػا كوداب ػػاي ،،أف اصتن ػػود اظتس ػػلمني م ػػن أبنائن ػػا ال زالػ ػوا م ػػع احملتل ػػني
األملكيني م العراؽ.
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ٕ -موظالػ ػ ػػو ( :)KNBكوشػ ػ ػػكارباي ،املخػ ػ ػػاف ،أمانبػ ػ ػػاي ،س ػ ػ ػليه،
تويغ ػػاراي ،غابيػ ػػز ،ب ػػاتلبيكوؼ أناربػ ػػاي ،ق ػػاديروؼ نػ ػػورالف ى ػ ػ الء متهمػ ػػوف
باظتشاركة الالعلية م تعذي وقتػل "كانػز كانػات بيميتػوؼ" ،الػذي كػاف يػدعو
لعب ػػادة اه وح ػػده ،وق ػػد دت ػػز ت ػػرقيتها م وظ ػػائالها بع ػػد ذل ػػه .ى ػػذه اضتادث ػػة
فتحػػز شػػهية مػػوظال ق ػوات األمػػن والداخليػػة واحملكمػػة وكػػذله النيابػػة العامػػة،
فتحػػز شػػهيتها النتهػػاؾ اضترمػػات ،فال ػ الثػػاشل مػػن سػػبتمرب  -أيلػػوؿ ٕ٘ٓٓـ
وأثنػػاء زيػػارتكا صتنػػوب كازاخسػػتاف وم مدينػػة كنتػػاو وقػػع حػػادث ؽتاثػػل ،حيػػث
قام ػ ػػز بع ػ ػػض النس ػ ػػاء اظتس ػ ػػلمات باظتطالب ػ ػػة ب ػ ػػاإلفراج ع ػ ػػن أزواجه ػ ػػن وأبن ػ ػػائهن
وإخواهنن بالقرب من الداخلية حيث اعتقلوا ضتنػورىا نػداءا مػن حػزب التحريػر
إذل األمػػة اإلسػػبلمية ،فقػػاـ النػػابط كابيشػػتاي ،أورينباسػػار ،والػػذي كػػاف يعمػػل
م قسػػا اصترنتػػة سػػابقا ،قػػاـ وأمػػاـ النػػاس وأمػػاـ ؽتثل ػ ػتطػػة ( )IKRAاحملليػػة،
وجعػػل يقػػوؿ :مػػن ىػػو الػػذي كتػػرؤ أف يطالػ بتحريػػرىا؟ وسػػح اظت ػرأة ليبايالػػا
مرغاريت ػػا وى ػ م ػػن موالي ػػد ٜٔٔٛـ وى ػ أـ لثبلث ػػة أبن ػػاء ،وحام ػػل .تس ػػكن م
مدين ػػة كنت ػػاو  -ش ػػارع غاغارين ػػا ٖٓ ش ػػقة ٓٔ .ق ػػاـ ى ػػذا ا ػػرـ بس ػػح اظتػ ػرأة
اظتسػلمة إذل الطػػابآ الثػاشل م الداخليػػة ،ودل يهػتا ظتػػا قالتػو لػػو مػن أهنػػا حامػل قػػاـ
بدفعها داخل الغرفػة والػرب رأسػها باضتػائط ،سػقطز علػ األرض وبػدأ يركلهػا
وينػػراا عل ػ رأسػػها وبطنهػػا مػػع أهنػػا حامػػل .ومػػع تكػػرر الػػرب ىػػذه اظتسػػلمة
أصػػيبز وػػروح م الػرأس وكسػػر أنالهػػا وتسػػب بنػػرر للزنػػني ،وكػػاف ىػػذا ا ػػرـ
يهػػددىا أثنػػاء النػػرب باالغتصػػاب .طلبػػز تقػػدصل العػػبلج الطػػا عتػػا فاسػػتدعوا
القاال ػ سػػيدالي ،أكػػربغن فنًػػر إذل اظت ػرأة اظتسػػلمة والػػدـ نتػػؤل وجههػػا ،وبػػدالا
من األمر سعاصتتها قرر ؼتالالتها بغرامة ٓٓٓٓٔ تنغ! دل ينًر لوالػعها الصػح
اظتػػرتدي كػػامراة حامػػل ،ودل يطل ػ اإلسػػعاؼ ظتسػػاعد ا ،ودل يقػػدـ عت ػػا ،وحاعت ػػا
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ىك ػػذا ،ول ػػو ش ػ ػربة م ػػاء ،ب ػػل راح يرمػ ػ عليه ػػا اإلىان ػػات ،وق ػػد ش ػػتا عرال ػػها
وكرامتها .بدأ الناس م اطتارج باظتطالبة برتؾ اظترأة فاالطر موظالو الداخليػة لػرتؾ
اظت ػرأة اظتس ػػلمة وال ػػدماء دت ػػؤل وجهه ػػا .ى ػػذه اظت ػرأة اظتس ػػلمة توجه ػػز للمستش ػػال
ال ػرئيس م مدينػػة كنتػػاو واصتػػروح دتػػؤل وجههػػا وأنالهػػا مكسػػور ،فػػرفض العػػاملوف
"طتدمة النػاس" م اظتستشػال إدخاعتػا لقسػا العًػاـ خوفػا مػن األجهػزة األمنيػة،
فاالطرت للسالر إذل مدينة أخر مػن أجػل العػبلج .عنػدما توجهػز ىػذه اظتػرأة
اظتسػ ػػلمة اظتهانػ ػػة إذل النائ ػ ػ العػ ػػاـ كػ ػػانيبيكوؼ ملامبيػ ػػه بطل ػ ػ رفػ ػػع دعػ ػػو
قنائية الد ا رـ أقها ،أىاهنا النائ العػاـ وقػاؿ عتػا" :إعملػ مػا شػلز ،فلػن
حتصل عل ش ء" ،فهل يوجػد مػا ىػو أشػد ظلمػا واسػتهانةا أقػوؽ النػاس مػن
ىذه اظتمارسات؟
قاؿ اه تعاذل           :
   

           

.        
ٖ  -بدالا من اإلفراج عن العشرين الذين س ِزنوا ظلما ممّ اضتكا
عليها ب حكاـ قاسية ،ومّ اعتقاؿ غلىا ،وعومل اظتسلموف الذين يدعوف إذل
اطتل وي مروف باظتعروؼ وينهوف عن اظتنكر وي منوف باهِ ،
عوملوا معاملة
ْ

  
ا رمني ،واه تعاذل يقوؿ    :
.  
فةامة الرئيس ،ؿتن شعوب هسيا الوسط قد أكرمنا اه أف ىدانا إذل
دين اإلسبلـ ،الذي بالنلو ؿتن فتله ىذه األرض الطيبة الغنية خبلا ا ،والم
مر التاريا ما تباى
أؾتبز العلماء واظتالكرين والقناة واضتكاـ العادلني عل ّ
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 ونلتزـ ب حكامو ،وىو سبحانو
الذي راليو لنا بقولو        :
.     
فهػػل بعػػد ذلػػه كتػػاز مػػن يػػدعو إذل ىػػذا الػػدين بالتعػػذي والسػػزن،
وإىانة النساء اظت منات وركلهن باألرجل وكسر أنوفهن! إف اه نتهل وال يهمػل،
وقػد تكالػػل سػبحانو بنصػػرة اظتًلػوـ ،واالنتقػػاـ مػن الًػػادل الػذي يصػػد عػن سػػبيل
اه:
قاؿ اه تعاذل        :
.        
حزب التحػرير
كازاخستاف

 ٔٛمن شعباف ٕٔٗٙىػ.
ٕٕٕٓٓ٘/ٜٓ/ـ
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(الخور مترجم عن اللغة التركية)

موقع أخوار اإلنترنت
الجمعة ٕٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ
مظاىرة حػزب التحػرير في ألماتي
قامت مجموعة من أعضاء حػزب التحػرير والذين تجمعوا بعد صالة الجمعة
في المسجد المركزي في "ألماتي" عاصمة كازخستاف بالتظاىر ضػد المعاملػة السػي ة
التي يتعرض لها المسلموف في أصقاع الدنيا.

ا موع ػ ػػة  ...ال ػ ػػذين ح ػ ػػاولوا تنً ػ ػػيا مً ػ ػػاىرة ح ػ ػواذل الس ػ ػػاعة ٓٓٔٗ:
اعتقل ػوا مػػن قبػػل الشػػرطة ،أين ػا م إيقػػاؼ الصػػحاليني الػػذين حنػػروا للمكػػاف
لتغطيػػة اضتػػادث وتصػػويره ،والػػذين كػػاف مػػن بيػػنها مراسػػل وكالػػة إخػػبلص الرتكيػػة
لؤلنباء ( ،)IHAوم والػع اليػد علػ الكػاملات واألقػراص اظتمغنطػة الػم كانػز
أوز ا.
قام ػػز الش ػػرطة بتوجي ػػو م ػػة اظتس ػػاس باس ػػتقرار كازاخس ػػتاف للص ػػحاليني
الػػذين م التقػػاط صػػورىا وأخػػذ بصػػما ا .وعلػػا أف مراسػػل التلالزيػػوف اضتكػػوم
الكازاخستاشل كاف من بني الصػحاليني الػذين أوقالػوا ومػن س م إطػبلؽ سػراحها
بعد احتزازىا لعدة ساعات.
http://www.internethaber.com/mays/article_view.php?aid=312093
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سػادسػاً :قِػرغيػزسػتػاف
بشكيه ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٚٗ شرقا.
دتز قراءة النػداء علػ حشػد مػن اظتصػلني بعػد صػبلة اصتمعػة  ٕٛرجػ
ٕٔٗٙى ػ م ذتػػاشل عشػػرة منطقػػة .وكانػػز الق ػراءة تػػتا م اظتسػػاجد اظتركزيػػة عتػػذه
اظتناطآ .أكملز القػراءة م اثػل عشػر مسػزدا ،ودل تكتمػل القػراءة م اظتسػاجد
الستة األخر لتدخل أئمة تله اظتساجد سنع إكمالو طتوفها من نتائزو.
وىذا وص ،موجز لبعض أعماؿ النداء م عدد من اظتساجد:
ٔ  -ألقينػ ػػا النػ ػػداء م العاصػ ػػمة م مسػ ػػزدىا اظتركػ ػػزي ح ػ ػواذل السػ ػػاعة
ٓٓ ٔٗ.بالتوقيػ ػػز احملل ػ ػ  ،السػ ػػاعة ٓٓ ٕٔ.بتوقيػ ػػز اظتدينػ ػػة اظتنػ ػػورة (السػ ػػاعة
ٓٓ ٜ.غ ػرينت ) ولك ػػن دل نس ػػتطع إكمال ػػو ألف اظتال ػػم وم ػػن حول ػػو منعون ػػا م ػػن
إكمالو ،وداـ إلقاؤه حواذل عشر دقائآ أماـ ملتني من اظتصلني.
ٕ  -قػػد ألقػ النػػداء كػػامبلا م قريػػة بيػػه هبػػاد م مسػػزد "إسػػبلـ" بعػػد
صػػبلة اصتمعػػة فػػورا بالتوقيػػز احمللػ م ٓٓ ٔٗ.وبتوقيػػز غ ػرينت ٓٓ ٜ.وداـ
ستسػػة وأربعػػني دقيقػػة ،فػػانته بالتوقيػػز احملل ػ م ٘ٗ ٔٗ.وبتوقيػػز غ ػرينت
٘ٗ .ٜ.وم اظتس ػػزد ك ػػاف حػ ػواذل ألال ػػني م ػػن اظتص ػػلني ،وبع ػػد الال ػ ػراغ م ػػن أداء
الصػػبلة قػػاـ اإلمػػاـ وأعلػػن أف الشػػباب سػػيلقوف النػػداء فاسػػتمعوا إلػػيها ،ف ػ لق
النػػداء وشتعػػو أكثػػر اظتصػػلني .وم ىػػذا اظتسػػزد كانػػز ىنػػاؾ جنػػازة ذلػػه اليػػوـ،
فػػذى معهػػا جػػزء مػػن اظتصػػلني واسػػتمع البػػاقوف للنػػداء ،وأثػػر فػػيها خػػل ت ػ ثل،
وبي ػػه هب ػػاد ذات موق ػػع اس ػرتاتيز مه ػػا ألهن ػػا تق ػػع علػ ػ ح ػػدود أوزبكس ػػتاف،
ولذله فإف ما يعمل فيها ي ثر عل جلاننا (أوزبكستاف).
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ٖ  -قػد ألقػ النػػداء كػػامبلا م مدينػػة قارسػػو م مسػػزد "السػػل "،بعػػد
صػبلة اصتمعػة فػورا ،السػاعة ٕ٘ ٔٗ.بالتوقيػز احمللػ  ٕٔ.ٕ٘ ،بتوقيػز اظتدينػػة
اظتن ػػورة (ٕ٘ ٜ.غػ ػرينت ) ،وداـ أربع ػػني دقيق ػػة .وم اظتس ػػزد ك ػػاف حػ ػواذل س ػػتة
هالؼ م ػػن اظتص ػػلني ،م ػػنها ألال ػػاف م داخ ػػل بن ػػاء اظتس ػػزد والب ػػاق م خارج ػػو،
وتصل م ىذا اظتسػزد أعػداد تػ م لصػبلة اصتمعػة مػن أوزبكسػتاف .وقػد دعونػا
مراسل الراديو العاظتيني واحملليني والصػحاليني إذل ىػذا اظتسػزد .وبعػد الالػراغ مػن
صبلة اصتمعة أعلن اإلماـ للناس بػ ف شػباب حػزب التحريػر يريػدوف إلقػاء نػداء،
وىك ػػذا ألقػ ػ الن ػػداء م داخ ػػل بن ػػاء اظتس ػػزد ،واس ػػتمع إلي ػػو حػ ػواذل ألال ػػني م ػػن
اظتص ػػلني باىتم ػػاـ ب ػػالغ .وق ػػد أث ػػر الن ػػداء م الن ػػاس خ ػػل ت ػ ػ ثل .وبع ػػد إكمال ػػو
استالسػػر اظتراسػػلوف والصػػحاليوف مػػن اإلمػػاـ حػػوؿ مػػا حػػدث ،ف جػػااا بقولػػو إف
الشػػباب يػػدعوف إذل اضتػػآ ،ومػػا يػػدعوف إليػػو ى ػػو دعػػوة اإلس ػػبلـ ،وقػػد نش ػػرت
إحد اإلذاعات النداء وجواب اإلماـ م النشرة اظتسائية ليوـ اصتمعة.
ٗ  -م سػػتة مسػػاجد ،قػػاـ أئمتهػػا بػػاإلعبلف عػػن النػػداء ،واسػػتمع النػػاس
إليو ،وقد حذرت األجهزة األمنية األئمة أف ال يعودوا ظتثل ىذا مراة أخر .
٘  -م توزيع ثبلثني أل ،نسةة باللغة األوزبكية والقرغيزية والروسية.
 - ٙكما وزع عل وسائل اإلعبلـ عدد ٍ
كاؼ من النداء.
 - ٚكانز ردود الالعل عل الشكل التارل:
أ -الشواب:

لقػػد زادى ػػا النػػداء ق ػػوة عل ػ ق ػػوة ،وخباصػػة عن ػػدما علم ػوا أن ػػو م م ك ػػل
الببلد اإلسبلمية الم يعمل فيها اضتزب.
ب  -الناس:

فق ػػد ك ػػاف الفتػ ػا للنً ػػر ت يي ػػدىا الق ػػوي لن ػػا ،حي ػػث إهن ػػا م اث ػػل عش ػػر
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مسػػزدا حػػالوا دوف رجػػاؿ السػػلطة وأئمػػة السػػلطة مػػن منعنػػا مػػن إكمػػاؿ النػػداء،
ف كملنا القراءة وىا يستمعوف بكل اىتماـ .وحىت اظتساجد السػتة الػم اسػتطاع
رج ػػاؿ الس ػػلطة وش ػػيوخ الس ػػلطة م ػػن من ػػع تكمل ػػة الن ػػداء ،فق ػػد ك ػػاد معًم ػػو أف
يكتمل ،وقد كاف موق ،الناس جيػدا 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
مػ ػػن قرغيزيػ ػػا إذل روسػ ػػيا اػ ػػاجس أف اإلسػ ػػبلـ سيصػ ػػبق قريب ػ ػا ىػ ػػو اظتسػ ػػيطر م
قرغيزيا.
يتزايد إقباؿ الناس علينػا م الدراسػة بالعشػرات م بعػض اظتنػاطآ ،وذلػه
الالنل من اه.
جػ  -الدولة:

 دل يعتقلوا أي أحد من اظتساجد ،مع أف األجهزة األمنيػة كػاف وجودىػا
م اظتسػػاجد كث ػلا بشػػكل الفػػز للنًػػر ،وذلػػه ظتػػا رأوه مػػن جتمػػع النػػاس حولنػػا
واىتمامها بالنداء.
واعتقلوا اثنني أثناء التوزيع وقد أطلآ سراحهما فيما بعد.
 لقػػد الحًن ػػا أف الدول ػػة ب ػػدأت باسػػتعماؿ أس ػػلوب هخ ػػر ال ػػدنا ،ف ػػإف
وسػػائل اإلعػػبلـ اضتكوميػػة تركػػز حالي ػ ا ،وخباصػػة بعػػد النػػداء ،عل ػ ا ػػاـ اضتػػزب
ب وصػػاؼ عػػدة :إنػػو متطػػرؼ ،وال يلتػػزـ باإلسػػبلـ (الصػػحيق!) ...إخل .س تشػػيع
ب ػػني الن ػػاس أف اضت ػػزب س ػػيتلق ال ػربة ك ػػرب ألن ػػو لت ػػاوؿ مزازت ػػة الس ػػلطة قو ػػا
ومركزى ػػا ،وك ػػل ذل ػػه لتةي ػػ ،الن ػػاس م ػػن االنن ػػماـ إلي ػػو ظنػ ػا منه ػػا أف ذل ػػه
مت ػػيالها؛ ول ػػذله ف ػػإف التلالزي ػػوف اضتك ػػوم يس ػػلط األالػ ػواء علػ ػ ى ػػذه األم ػػور
خبلؿ ىذه األيػاـ ،ونشػرت الصػح ،عػدة مقػاالت م ىػذا االجتػاه ،ومػع ذلػه
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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
اضتكا ،ودل يزد الناس ما تشيعو الدولة أف الربة سػتعد عتػا ألهنػا يريػدوف مزازتػة
السلطة م اضتكا ،دل يػزدىا ذلػه إال احرتامػ ا للحػزب ولػيس خوفػ ا مػن اإلقبػاؿ
عليػػو ،باسػػتثناء قلػػة أصػػااا شػ ء مػػن اطتػػوؼ .وقػػد كانػػز الدولػػة قػػد أصػػدرت
قانون ا الد اضتزب قبل أياـ ػدد بػو كػل مػن يسػل مػع اضتػزب باالعتقػاؿ ،ويبػدو
أهن ػػا الحً ػػز أف الق ػػانوف دل يػ ػ ت الثم ػػار ال ػػم رجته ػػا الدول ػػة من ػػو فلزػ ػ وا إذل
اإلعبلـ ،ومع ذله دل ينزحوا م ذله أينا بالنل اه.
 إف والػػع السػػلطة منػػطرب فيمػػا بػػني رجاعتػػا ،فهنػػاؾ أخبػػار أف صػراعا
يػػتا وراء الك ػواليس بػػني اظتتنالػػذين م السػػلطة ،وأف أسػػالي ماديػػة تسػػتعمل م
الصراع اطتال بينها ،ولذله فإف والع السلطة م الع ،واالطراب متزايدين.
وقػػد أوجػػد ىػػذا تزايػػدا مػػن عػػدـ ثقػػة النػػاس م اضتكػػا ،وت ػػوجهها ؿت ػػو
اإلسبلـ وأصبحوا يقولوف بشكل صػريق مسػموع أف ىػذا الوالػع ال يصػلحو إال
اإلسبلـ.
وقػػد رأوا مػػن النػػداء بشػػر سػػارة عتػػا وديػػة اضتػػزب م عملػػو وم والػػع
اإلسبلـ موالع التطبيآ ،فازداد إقباعتا إلينا واضتمد ه رب العاظتني.
 -ٛملحقات :بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.
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سػابعػاً :أوزبيكسػتػاف
طشقند ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٜٙ شرقا.
نًػرا للًػػروؼ األمنيػػة م أوزبكسػػتاف حيػػث اظتبلحقػػات مسػػتمرة بالنسػػبة
لش ػػباب اضت ػػزب ،اإلخ ػػوة واألخ ػ ػوات؛ ل ػػذله دل يك ػػن باإلمك ػػاف إلق ػػاء الن ػػداء
(شةصيا) 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
(مػدة عشػرين دقيقػة) م أمػاكن همنػة ،س يػدخلوا اظتسػزل وشػريط التسػزيل إذل
اظتس ػػاجد ،وبع ػػد ص ػػبلة اصتمع ػػة يق ػػوـ أح ػػدىا ب س ػػلوب م ػػتقن بالتح ػػو ويتنح ػ
جانب ػ ا ،ويكػػوف الشػػباب وم يػػدوىا م اظتسػػزد ولتػػاولوف منػػع إقالػػاؿ اظتسػػزل،
وم الوقز نالسو يتةذوف من اضتيطة واضتذر ما يلزـ.
وبع ػػد أف درس ػوا األم ػػر جي ػػدا ،م ػػداخل وؼت ػػارج اظتس ػػاجد ،اظتك ػػاف ال ػػذي
ينػػعوف اظتسػػزل فيػػو ،كياليػػة فتحػػو بطريقػػة ػتكمػػة ،إثػػارة النػػاس الػػد مػػن لتػػاوؿ
منعو ...إخل .بدأوا بالتناليذ.
أولً :م منطقة العاصمة (طشقند):
م التناليذ م أربعة مساجد:
ٔ -مسزد سعد بن أ وقاص.
ٕ -مسزد قمولوف.
ٖ -مسزد راكاتبوش .
ٗ -مسزد الونل أوتا.
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بعػػد الصػػبلة أديػػر قػػرص اظتسػػزل وصػػار اظتصػػلوف يسػػتمعوف .ولكػػن أئمػػة
اظتسػػاجد ،بتعليمػػات صػػارمة مػػن األمػػن ،عملػوا جهػػدىا إلغػػبلؽ اظتسػػزل علػ
غ ػػل رغبػ ػػة الن ػػاس ،ولكػ ػػنها دل يس ػػتطيعوا إغػ ػػبلؽ اظتس ػػزبلت إال بعػ ػػد نصػ ػػ،
التسػػزيل البػػالغ مدتػػو (ٕٓ دقيقػػة) ،أي أف اظتسػػزل بق ػ يصػػدع بالنػػداء مػػدة
عشر دقائآ .وقد دفع ىذا الناس إذل اإلقباؿ عل الكتي عند التوزيع.
ثانياً :وادي فرغانة:
ٔ -مس ػػزد ق ػػرة ت ػػز م أن ػػدكتاف ،وق ػػد ح ػػاوؿ اإلم ػػاـ إغ ػػبلؽ اظتس ػػزل
فمنعو الناس ،واستمع الناس م اظتسزد إذل كامل التسزيل (ٕٓ دقيقة).
ٕ -مس ػ ػ ػػزد مرك ػ ػ ػػزي م فتنغ ػ ػ ػػاف ،حي ػ ػ ػػث أح ػ ػ ػػاط اظتص ػ ػ ػػلوف باظتس ػ ػ ػػزل
واستمعوه كامبلا.
ٖ -مسزد مركزي م كوكند ،تػدخل اإلمػاـ واألجهػزة األمنيػة وتصػادموا
مػػع النػػاس الػػذين حػػاولوا مػػنعها مػػن إغبلقػػو ،ولكػػنها دتكن ػوا مػػن إغبلقػػو بعػػد
عشػػر دقػػائآ ،أي اسػػتمعوا إذل نصػػ ،التسػػزيل .ولتربيػػر موقالػػو فقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ
للمص ػػلني إف ال ػػذي م التس ػػزيل أم ػػور غ ػػل ص ػػحيحة وعت ػػذا أغلق ػػز اظتس ػػزل،
فقػػاؿ لػػو النػػاس إف عنػػدنا القػػدرة أف فتيػػز بػػني الصػػحيق واطتطػ ؛ لػػذله نطالبػػه
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.
ثالثػ ػاً :لق ػػد م توزي ػػع (ٕٓٓٓ) نس ػػةة م ػػن الن ػػداء خ ػػبلؿ اظت ػػدة احمل ػػددة،
وذل ػػه باإلال ػػافة إذل ب ػػث التس ػػزيل م ػػن اظتس ػػزبلت م س ػػبعة جوام ػػع (ٗ م
طشػػقند وٖ م وادي فرغانػػة) .وقػػد كػػاف لؤلشػػرطة والتسػػزيبلت أث ػػر جيػػد م
نشػر خػرب النػداء بػني النػاس .وقػػد الحًنػا أف كثػلا مػن النػاس ،وخباصػة م يػػدونا
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وأنصارنا ،كانوا يقرأوف الكتاب وعيوهنا تسيل من الدمع ت ثرا ظتػا جػاء فيػو ،فقػد
استبشػروا خػلا سػػا شتعػػوه ،وازداد إعزػػااا بػاضتزب وشػػبابو الػػذين رغػػا االعتقػػاؿ
اظتتزايػػد فػػيها ال زال ػوا أقويػػاء ال متشػػوف إال اه .إف مػػا وزعنػػاه دل يكػػ ،،وصػػار
النػػاس يطلبػػوف النػػداء منػػا ،لػػذله نالكػػر أف نػػوزع علػػيها أشػػرطة التسػػزيل ،س
نطبع كمية أخر من الكتي لسد النقص ،ونس ؿ اه العوف والتوفيآ.
رابعاً :لقد اعتقل مسػاعد اظتسػ وؿ م طشػقند ،وكػذله مسػ وؿ الطباعػة
م اصتن ػػوب ،واعتق ػػل مس ػػاعد اظتس ػ وؿ م وادي فرغانػػة .كم ػػا اعتق ػػل عش ػػرة م
طش ػػقند .وتزاي ػػد الع ػػدد م اصتن ػػوب إذل (ٓ ،)ٚأي أف االعتق ػػاالت بلغ ػػز ؿت ػػو
ٕ .ٛى ػػذا م ػػع العل ػػا أف األجه ػػزة األمني ػػة ال حتت ػػاج س ػػببا أو مناس ػػبة العتق ػػاؿ
شػػباب اضتػػزب ،بػػل إف أجهز ػػا األمنيػػة اظتنتشػػرة ،وخباصػػة م طشػػقند ،يراقبػػوف
الناس وأحيانا ىا يالتشوف ويعتقلػوف بالشػبهة .ومػع ذلػه فػإف الشػباب كاصتبػاؿ
الراسيات ،رغا تناقص عددىا نتيزة االعتقاؿ اظتستمر ،إال أف من بقػ يتمتػع
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.
خامسػ ػاً :انته ػػز ص ػػبلة اصتمع ػػة وب ػػدأ شت ػػاع الن ػػداء م اظتس ػػاجد الس ػػاعة
ٓٓ ٕ:بالتوقيػ ػػز احملل ػ ػ أي السػ ػػاعة ٓٓ ٕٔ:بتوقيػ ػػز اظتدينػ ػػة اظتنػ ػػورة (ٜٓٓ:
صباحا بتوقيز غرينت ).
سادسػ ػ ػ ػ ػ ػاً :دل تك ػ ػ ػ ػ ػػن ىن ػ ػ ػ ػ ػػاؾ إمكاني ػ ػ ػ ػ ػػة ألخ ػ ػ ػ ػ ػػذ ص ػ ػ ػ ػ ػػور وخباص ػ ػ ػ ػ ػػة وأف
النداء دل يلآ شةصيا.
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ثامنػاً :طاجيكسػتػاف
دوشنا ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٙٛ شرقا.
لقد م تعيني اثنني من الشباب لقراءة النػداء ،فػإذا اعتقػل أحػدقتا أكمػل
ا خر .وكما ىو معلوـ فإف طاجيكستاف ت م م الشدة علينا م الدرجة الثانيػة
بعػػد أوزبيكسػػتاف؛ ولػػذله كنػػا نػػدرؾ أف اظتهمػػة صػػعبة ،ومػػع ذلػػه فقػػد عقػػدنا
العػػزـ متكلػػني عل ػ اه أف نصػػدع بالنػػداء م أكثػػر مسػػزد أقتي ػةا م العاصػػمة.
وبعػػد أف درسػػنا اظتسػػاجد جيػػدا وجػػدنا أف أشػػهرىا وأكثرىػػا أقتي ػةا ىػػو اظتسػػزد
ال ػ ػرئيس م العاص ػػمة .وىن ػػا ب ػػرزت لن ػػا مش ػػكلة وى ػ ػ أف العاص ػػمة مرك ػػز ثق ػػل
الدولػػة ،ومليلػػة بػػاألجهزة األمنيػػة ،وخباصػػة منطقػػة اظتسػػزد حيػػث ىػػو اظتسػػزد
الػرئيس ،والدولػػة حريصػػة علػ الػػبط أمػػوره ،بػػل إف كثػلا ؽتػػن يوجػػدوف فيػػو عنػػد
صػػبلة اصتمعػػة ىػػا مػػن رجػػاؿ الدولػػة واظت ػوالني عتػػا ،وتنطبػػآ علػػيها مقولػػة (ملػػه
أكثػػر مػػن اظتلكيػػني) ،وكػػاف واالػػح ا أف اختيارنػػا ىػػذا اظتسػػزد فيػػو معػ التحػػدي
للدولػػة واالصػػطداـ مػػع أجهز ػػا ،بػػل االصػػطداـ مػػع كثػػل مػػن اظتصػػلني اظت ػوالني
للدولة.
وبعػػد دراسػػة األمػػر وجػػدنا أف الصػػدع بالنػػداء م ىػػذا اظتسػػزد حػػىت لػػو
اعتقل قارئ النداء بعد دقائآ سػيكوف صػداه مػدوي ا مػ ثرا أكثػر مػن أي مسػزد
هخػػر .ولػػذله فإننػػا مػػن بػػني عػػدة مسػػاجد درسػػنا واقعهػػا ،اسػػتقر ال ػرأي عل ػ
اختيار اظتسزد الرئيس م العاصمة.
كن ػ ػػا ق ػ ػػد اخرتن ػ ػػا مك ػ ػػاف وق ػ ػػوؼ احملاال ػ ػػر ورتبن ػ ػػا مسػ ػ ػ لة خروج ػ ػػو بع ػ ػػد
احملاالػ ػ ػػرة ،وأعػ ػ ػػددنا سػ ػ ػػيارةا جػ ػ ػػاىزةا لبلنطػ ػ ػػبلؽ بػ ػ ػػو .مكػ ػ ػػاف وقػ ػ ػػوؼ احملاالػ ػ ػػر
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كػ ػػاف م اظتسػ ػػاحة بػ ػػني بػ ػػا القػ ػػاعتني الرئيسػ ػػتني ،ذلػ ػػه أف النػ ػػاس يتزمعػ ػػوف
م ىذه اظتساحة أثناء خروجها.
كػاف الػػنص ؼتتصػرا إذل اضتػد الػػذي شتػػق بػػو ،وذلػه أننػػا كنػػا نتوقػػع أف ال
ت ػػدعنا عناص ػػر األم ػػن لننهػ ػ عملن ػػا دوف أف يت ػػدخلوا .وخباص ػػة وأف الش ػػدة م
طاجيكستاف علينا تل الشدة م أوزبيكستاف.
كن ػػا ق ػػد جهزن ػػا بع ػػض الش ػػباب م ػػن أج ػػل من ػػع عناص ػػر األم ػػن م ػػن أف
يتػػدخلوا ،وكانػػز مهمػػة ى ػ الء الشػػباب أف نتنع ػوا أي ػا كػػاف مػػن أف يقػػرتب مػػن
احملاالر.
اسػػتعد الشػػاباف اظتكلالػػاف علػ قػراءة الػػنص قبػػل اليػػوـ احملػػدد حيػػث تبػػني
عتا أف قراءتػو تسػتغرؽ مػن ٕ٘ ٖٓ-دقيقػة ،وقػد م تزويػد كػل منهمػا بنسػةتني
من النص احتياطا ألي طارئ.
بع ػػدما قن ػػيز الص ػػبلة وم حػ ػواذل الس ػػاعة ٓٓ ٔٗ:بالتوقي ػػز احمللػ ػ ،
ٓٓ ٕٔ.صػػباح ا بتوقيػػز اظتدينػػة اظتنػػورة (ٓٓ ٜ.صػػباح ا غ ػرينت ) بػػدأ الشػػاب
اظتكلػػ ،بالنػػداء ،وبعػػد قػراءة بنػػعة أسػػطر ،أي بعػػد ؿتػػو دقيقػػة تقػػدـ منػػو رجػػل
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
يق ػ ػرأ منهػ ػػا ،وبعػ ػػد أف مػ ػػرت دقيقػ ػػة واحػ ػػدة تقريب ػ ػ ا ودل ينػ ػ ِػو اظتقدمػ ػػة تقػ ػػدـ منػ ػػو
شةصػاف هخػراف ،ومعهمػػا الشػةص األوؿ الػذي أخػػذ النسػةة األوذل منػو ،قتػػا
أينػػا كانػػا مػػن الػػمن اضتاالػرين اظتسػػتمعني .أخػػذ ىػ الء النسػػةة الثانيػػة مػػن يػػد
احملاالر بالقوة رغا مقاومتو عتا ،إال أهنػا اسػتعملوا العنػ ،والنػرب .س سػحبوه
إذل الغرفػػة ا ػػاورة .وم ىػػذه اللحًػػة وعنػػدما وص ػػلوا باحملاالػػر إذل بػػاب الغرفػػة،
تػػدخل بعػػض الشػػباب وخلص ػوا احملاالػػر مػػن بػػني أيػػديها ،وأؾتػػاه اه مػػن شػػرىا
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وخرج عل غاللة منها ،ورك السيارة اظتعدة لو.
ومع أف الشػاب االحتيػاط مدل يػ د الػدور اظتطلػوب منػو علػ وجهػو بعػدما
ح ػػدث للش ػػاب األوؿ ،وم ػػع أف الش ػػباب اظتكلال ػػني باضتماي ػػة ك ػػذله مدل ي ػ ػ دوا
ال ػػدور اظتطل ػػوب م ػػنها كم ػػا كت ػ  ،إال أف ك ػػوف اضت ػػدث م اظتس ػػزد الػ ػرئيس م
العاص ػػمة ،فق ػػد ك ػػاف لل ػػدقائآ القليل ػػة ال ػػم ص ػػدع الن ػػداء ا ػػا م اظتس ػػزد ،وم ػػا
حػدث مػػن أخػػذ ورد حػوؿ اظتوالػػوع ،كػػل ذلػه كػػاف لػػو أثػر قػػوي ن مػػل أف ينػػتج
خلا بإذف اه.
ردود الالعل:
أ  -الشواب:

 لقػػد تلق ػ الشػػباب النػػداء بكػػل فػػرح وسػػرور وقػػد أثػػر فػػيها أنتػػا ت ػ ثل،
أالي ،إليو موق ،احملاالر القوي الذي عندما أمسه بو وؾتا أوؿ مػرة وأخػذوا
و م
النسػػةة منػػو مدل يػػرتؾ اظتكػػاف بػػل سػػح النسػػةة األخػػر مػػن جيبػػو وأكمػػل،
وحىت عندما الػايقوه للمػرة الثانيػة وحصػروه قػاومها ودتكػن مػن اإلفػبلت مػنها،
ولو كاف نتكنو أف يكمل ألكمل .وىكذا كاف موقالو عًيما مػ ثرا بػارؾ اه فيػو
وبو .لقد أثر موقالو إكتابي ا م الشباب وزادىا قوةا عل قوة والمػوا أنالسػها أهنػا
مدل يبذلوا جهدا فوؽ ما بذلوا لتمكينو من االستمرار رغا أن ،الًاظتني.
 لقػػد أظهػػر الشػػباب أثنػػاء التوزيػػع م الشػػماؿ واصتنػػوب شػػزاعةا عاليػةا،
وقػػد شػػارؾ م التوزيػػع حػػىت أوللػػه الػػذين كػػاف سػػلىا م اضتػػزب متعث ػرا .ومػػع
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
بعض شباب اضتزب أف يالنلوا لو أف غػل مسػزد العاصػمة اختػل للنػداء ،كػ ف
متتار م الشماؿ حيث جتاوب الناس مع اضتزب أقو من جتاوب أىػل اصتنػوب
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حيػػث العاص ػػمة .وعل ػ الػػرغا م ػػن أف ل ػرأي ى ػ الء القل ػػة وجه ػا إال أف اختي ػػار
اظتس ػ ػػزد الػ ػ ػرئيس م العاص ػ ػػمة (أي م اصتن ػ ػػوب) ك ػ ػػاف أنسػ ػ ػ ظتعػ ػ ػ الص ػ ػػدع
اظتطلوب م النداء ،وكذله فإنو وفآ تعليمات النداء.
ب  -الناس:

إف جتاوب النػاس مػع اضتػزب وخباصػة م اصتنػوب حيػث العاصػمة متتلػ،
عػػن جػلاهنا م هسػػيا الوسػػط  ،بػػل متتلػػ ،عػػن جتػػاوب النػػاس م الشػػماؿ .إف
الش ػػباب يب ػػذلوف جه ػػدىا م إزال ػػة ى ػػذه الً ػػاىرة الس ػػلبية ال ػػم ى ػ ػ مرك ػػزة م
اصتن ػػوب حي ػػث عاص ػػمة الدول ػػة ومرك ػػز م سس ػػا ا .أم ػػا م الش ػػماؿ فالتز ػػاوب
أفن ػػل وال بػ ػ س ب ػػو .وإنن ػػا ن م ػػل ب ػػإذف اه ،سن ػػاعالة جهودن ػػا م التالاع ػػل م ػػع
النػػاس وابتػػداع أسػػالي جديػػدة حتب ػ عتػػا اإلسػػبلـ الػػذي جػػاء بػػو رس ػػوؿ اه
 ، ن م ػػل أف ن ػػنزق م إزال ػػة ى ػػذه الً ػػاىرة الس ػػلبية م اصتن ػػوب ونسػ ػ ؿ اه
التوفيآ.
وقػػد م إعطػػاء كػػل وسػػائل اإلعػػبلـ الػػم أمكػػن الوصػػوؿ عتػػا نسػػة ا مػػن
الكت ػػاب ،وم ػػع ذل ػػه فل ػػا ت ػػذكر ى ػػذه الوس ػػائل أي ش ػ ء ع ػػن الن ػػداء باس ػػتثناء
واحدة أعزبها النداء وطلبز أف نزودىا بكػل مػا نصػدره .وكػذله فعػل مكتػ
إحد اظتنًمات الدولية حيث طل تزويده بكل ما يصدر مستقببلا.
جػ  -الدولة:

لقػػد صػػادؼ يػػوـ عمػػل النػػداء اصتمعػػة ٕ .ٕٓٓ٘/ٜ/ذكػػر (اسػػتقبلؿ)
الببلد ،وقػد كػاف عتػذه إكتابيػات لنػا وكػذله سػلبيات علينػا .أمػا اإلكتابيػات فػإف
نسػػبةا كبػػلاة مػػن األجهػػزة األمنيػػة كانػػز مشػػغولةا م ترتيبػػات (االسػػتقبلؿ) مػػن
احتالػػاالت واسػػتقباالت ...إخل فكػػاف انش ػػغاعتا ؼتالال ػ ا ظتبلحقػػة الشػػباب ،وأم ػػا
السلبيات فػإف الصػدع بالنػداء م ىػذا اليػوـ أوجػد عتػا صػدمةا أثػرت علػ نوعيػة
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اظتبلحقة ،فعل الرغا من أف االعتقاؿ عل أثػر النػداء مدل يتزػاوز العشػرة إال أف
ى الء :من أجود الشباب ،فها:
نقيبػػاف ،عن ػواف م احملليػػة ،وستسػػة مػػن أنشػػط الشػػباب ،وأحػػد اظت يػػدين
أمػػا العاشػػر فكػػاف الشػػاب الػػذي بػػدأ بإلقػػاء النػػداء م مسػػزد العاصػػمة ،حيػػث
بعػػد أف ؾتػػا وخػػرج علػ غاللػػة مػػنها وركػ السػػيارة اظتعػػدة لػػو ،إال أهنػػا اسػػتنالروا
فرق ػ ا متةصص ػةا ظتبلحقتػػو ،حيػػث عرفػػوه وبػػدأوا يعػػدوف اطتطػػط ظتبلحقتػػو ح ػػىت
ؾتح ػوا م اعتقالػػو .نس ػ ؿ اه سػػبحانو أف يالػػرج كػػراا وكتعػػل عتػػا مػػن الػػيقها
فرجا وؼترجا.
د  -توزيع النداء وردة فعل وسائل اإلعالـ:

لقػ ػػد م توزيػ ػػع (ٖٕٓٓٓ) نسػ ػػةة م الشػ ػػماؿ واصتنػ ػػوب ،وكمػ ػػا ذكرنػ ػػا
س ػػابقا ف ػػإف جت ػػاوب الن ػػاس م الش ػػماؿ ك ػػاف جي ػػدا أثن ػػاء التوزي ػػع ،م ح ػػني أف
جتاوب النػاس م اصتنػوب مدل يكػن كػذله ،فقػد كػاف النػاس م الشػماؿ يتلقالػوف
الكتػػاب ،بػػل إف ؿتػػو ألػػ ،نسػػةة وزعػػز بشػػكل كالػػاح  ،وعتػػذا كػػاف االعتقػػاؿ
ش ػػديدا م الش ػػماؿ ،م ح ػػني أن ػػو م اصتن ػػوب ك ػػاف بع ػػض الن ػػاس ي ػػرفض أخ ػػذ
الكتي من اظتوزعني.
ملحقات :بعض الصور ذات العبلقة بالنداء
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تاسػعػاً :اليمن
صنعاء ى العاصمة ،وتقع عل خط طوؿ  ٗٗ شرقا.

أولً  :الصدع في المسجد:

م يػ ػػوـ اصتمعػ ػػة ٕٛرج ػ ػ ٕٔٗٙىػ ػ ػ اظتوافػ ػػآ ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ ،وم ؿتػ ػػو
السػاعة الواحػػدة والنصػ ،بتوقيػػز اظتدينػػة اظتنػورة بعػػد صػػبلة اصتمعػة ذلػػه اليػػوـ،
وم مسػػزد اطت ػػل بص ػػنعاء ،ص ػػدع األخ /حسػػني بالن ػػداء وأخػػذ يق ػػرؤه بص ػػوت
جه ػػوري وبش ػػكل ق ػػوي ،واس ػػتمر اظتل ػػات م ػػن اظتص ػػلني يس ػػتمعوف للن ػػداء ،وق ػػد
كانػػز مك ػربات الصػػوت داخػػل اظتسػػزد وخارجػػو تنقل ػو وبصػػوت عػػاؿ ،وبعػػد
اثنػ ػػم عشػ ػػرة دقيقػ ػػة أغلػ ػػآ القػ ػػائموف عل ػ ػ اظتسػ ػػزد مك ػ ػربات الصػ ػػوت خػ ػػارج
اظتسزد ،وبقيز اظتكػربات الداخليػة ،فػاقرتب اضتنػور مػن اظتلقػ وخباصػة الػذين
كانوا م اطتارج يستمعوف ،وأثناء اإللقػاء وبينمػا كػاف األخ /عبػد السػبلـ يلػتقط
بعػػض الصػػور الالوتوغرافيػػة للحنػػور واظتلق ػ  ،وإذ ب حػػد اظتة ػربين بلبػػاس مػػدشل
يتقدـ ؿتػوه ومتطػ ،منػو هلػو التصػوير ،فتزمػع عليػو الشػباب ،وأخػذوا منػو ا لػة
بق ػػوة ،فص ػػاح اظتة ػػرب بص ػػوت ع ػ ٍ
ػاؿ ،أن ػػا س ػػوؼ أريك ػػا؟! وخ ػػرج م ػػن اظتس ػػزد
مس ػػرعا ،واتص ػػل وه ػػاز األم ػػن السياسػ ػ (اظتة ػػابرات) ،واس ػػتمر إلق ػػاء ؼتتص ػػر
النػػداء ؿتػػو اثنتػػني وثبلثػػني دقيقػػة وكػػاف الشػػباب نتنعػػوف إمػػاـ اظتسػػزد مػػن إطالػػاء
اظتيكرفونػػات ،وحصػػل جػػدؿ بػػني اإلمػػاـ والشػػباب حيػػث قػػاؿ اإلمػػاـ (ال حزبيػػة
م اظتسػػاجد ،وأنػػز تػػتكلا بنػػداء مػػن حػػزب التحري ػػر) فػػرد عليػػو الش ػػباب ب ػ ف
اظتساجد ه وأوذل األمػاكن الػم فيهػا كػبلـ اضتػآ ىػ اظتسػاجد ،وأالػافوا قػائلني:
إن ػػه شتع ػػز خطي ػ اصتمع ػػة كي ػػ ،ق ػػاؿ ب ػ ف اظتس ػػاجد ى ػ ال ػػم خت ػػرج الق ػػادة
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والرجاؿ األفذاذ.
ػدع كػاف قػد حنػر رجػاؿ األمػن بعػد أف اتصػل
بعد أف أكمل اظتلقػ الص م
ا ػػا اظتة ػػرب األوؿ ،وبينم ػػا األخ حس ػػني خ ػػارج م ػػن اظتس ػػزد تق ػػدـ إلي ػػو العقي ػػد
مسػلوؿ األمػػن وكػاف يلػػبس لباسػ ا مػدني ا وقػػاؿ لػو :مػػا اشتػػه؟ قػاؿ :اشتػ فػػبلف؟
فقاؿ :العقيد :إف له ملالا عندنا! ومع ذله فقد ؾتاه اه من بني أيديها.
اظتسػزد الػذي م اإللقػػاء فيػو ىػو مسػػزد اطتػل الػذي متطػ اصتمعػة فيػػو
ىػ ػزاع اظتس ػػوري عن ػػو غتلػ ػس النػ ػواب ،واحملس ػػوب علػ ػ اإلص ػػبلح (اإلخػ ػواف)،
ولتنره حواذل أل ،وستسمائة ٍ
مصل.
كانػػز ردة فعػػل اضتنػػور جيػػدة حػػىت إف أحػػد اظتصػػلني السػػعوديني كػػاف
يص ػػل م الط ػػابآ العل ػػوي للمس ػػزد ،وعن ػػدما شت ػػع الن ػػداء ن ػػزؿ بس ػػرعة وأخ ػػذ
يسػػتمع إذل النػػداء حػػىت النهايػػة .وأخػػذ يسػ ؿ ىػػل ىػػذا ىػػو اضتػػزب الػػذي أسسػػو
النبهػػاسل؟ وىػػل امتػػد إذل ىنػػا؟ وقػػد أكػػرب اضتػػزب ،وأصػػر أف ي خػػذ أوراؽ النػػداء
ليقرأى ػػا ،س حص ػػل بين ػػو وب ػػني أعن ػػاء م ػػن ح ػػزب اإلص ػػبلح م اظتس ػػزد نق ػػاش
حيث تنايقوا من مدحو اضتزب ،وكانوا يريدوف أف يثنوه عن فكرتو ،لكنػو أصػر
عل صالاء اضتزب جزاه اه خلا.
ثانياً :وسائل اإلعالـ

لقػػد وزع النػػداء علػ رتيػػع الصػػح ،اليمنيػػة (أكثػػر مػػن ستسػػني صػػحيالةا
يومية وأسبوعية ونص ،شهرية تصدر بالعربية ،ومنها اثنتػاف تصػدراف باإلؾتليزيػة
«نتن تانتز ونتن أوبزيرفػر») ،وكػذله علػ عػدد مػن القنػوات الالنػائية مػن بينهػا
قناتا اصتزيرة والعربيػة ،وكػذله وزع علػ أكثػر مػن عشػرة مراسػلني لوسػائل إعػبلـ
خارجيػػة مػػن بيػػنها مراسػػل األى ػراـ اظتص ػرية والقػػدس العػػر والش ػػرؽ األوسػػط.
وك ػػاف يعط ػ ػ لك ػػل ص ػػحيالة نس ػػةتاف :واح ػػدة ل ػ ػرئيس التحري ػػر وأخ ػػر ظت ػػدير
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التحريػػر .وقػػد نشػػرت وسػػائل اإلعػػبلـ أخبػػارا عػػن النػػداء وإعبلنػػو م اظتسػػاجد،
وكػ ػػاف فيهػ ػػا اظتػ ػػادح والقػ ػػادح .وقػ ػػد م رد اظتكت ػ ػ اإلعبلم ػ ػ  ،ونشػ ػػرت بعػ ػػض
الصح ،الرد ،كما ىو مبني.
كػػذله أصػػدر اظتكت ػ اإلعبلم ػ للحػػزب م الػػيمن بيان ػ ا حػػوؿ الصػػدع
بالنػػداء م مسػػزد اطتػػل ،مبيِّنػا فيػػو أف النػػداء قػػد أعلػػن م رتيػػع بػػبلد اظتسػػلمني
الم يعمل فيها اضتزب من إندونيسيا شرق ا إذل اظتغرب غرب ا.
ثالثاً الطواعة والتوزيع:

لقػػد م توزيػػع (ٓٓٔ )ٜٔنسػػةة مػػن النػػداء حػػىت تػػاريا ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ
التاريا احملدد لنهاية التوزيع.
احملافًػػات الػػم وزعػػز فيهػػا (أمانػػة العاصػػمة وصػػنعاء وعمػراف وتعػػز وأب
وع ػػدف وضتػ ػػج وحنػ ػػرموت اظتكػ ػػبل واضتدي ػػدة وشػ ػػبوة والبينػ ػػاء وذمػ ػػار وأبػ ػػني).
(ثبلث عشرة ػتافًة من عشرين).
اظتناطآ ىف احملافًات:
ٔ( -أمانػػة العاصػػمة شػوارعها ومسػػاجدىا الرئيسػػة وعمػراف وقػػر الغولػػة
وس ػػكن وال ػػحياف م ػػن خ ػػارؼ وصػ ػربات وحوج ػػاف والق ػػاع م ػػن ري ػػدة وجامع ػػة
صنعاء وجامعة اإلنتاف الم يرأسها الزنداسل).
ٕ -عػ ػػدف كػ ػػرب مػ ػػديريا ا (ك ػ ػريرت واظتعػ ػػبل والت ػ ػواى واظتنصػ ػػورة وخػ ػػور
مكسر والشيا عثماف ودار سعد وعمر اظتةتار).
ٖ -ضتج (مركز اظتدينة ومعهد ىواري بومدين وكلية الرتبية).
ٗ -حنػػرموت اظتكػبلّ ،وزع م كػػرب مػػديريا ا (اظتكػبلّ والػػديس والشػػرج
وفوة وروك وبوي ).
٘ -اضتديدة وزعز لكرب مديريا ا (اضتديػدة وبيػز الالقيػو وزبيػد وكيلػو
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 ٔٙوودار حسن).
 -ٙتعز معًا شوارعها ومنطقة الزيلع .
 -ٚالبيناء مركز اظتدينة ومكلاس ورداع.
 -ٛػتافًىت ذمار وشبوة.
رابعاً :رد فعل الشواب:

النػػداء كػػاف مػ ثرا إذل حػػد بعيػػد ،وجيػػد جػػدا ،وقػػد أعطػ للشػػباب دفعػػة
للعمل ،وموالوعو مها ،ويها كل مسلا ،ويصلق لبلتصاالت الالكرية بالنػاس،
وخطػػوة حكيمػػة أف يصػػدع بػػو م رتيػػع الػػببلد ،وىػػذا العمػػل يلالػػز انتبػػاه األمػػة
للح ػػزب ،وىػ ػ فك ػػرة ؽتت ػػازة وفعال ػػو ج ػػدا ،وم ػػن األعم ػػاؿ اظتهم ػػة وذات األث ػػر
السػريع ،وفيػػو تالػػاؤؿ لقػػرب النصػػر ،وكػػاف مهمػا إلكتػػاد الػرأي العػػاـ ،ويػػدؿ علػ
ثبات اضتزب عل الطريآ ،والسػل سراحلهػا ،والصػدع واحػد منهػا ،وأينػا يلالػز
انتباه أىل القوة واظتنعة ،ويقيا اضتزة عل األمة أماـ اه سبحانو وتعاذل.
خامساً :رد فعل الناس:

لقد كانز ردود فعل الناس خليطا من اظتواق ،واالجتاىات والتعليقات:
فمػػنها م ػػن عػػرؼ اضت ػػزب وأىدافػػو ودعوت ػػو للة ػػبلفة وعمل ػػو الس ػػتلناؼ
اضتيػػاة اإلسػػبلمية ،وبالتػػارل دل يكػػن ىػػذا النػػداء غريب ػا عليػػو ،لكنػػو زاده للحػػزب
إكبارا ،وباطتػبلفة استبشارا.
ومػػنها م ػػن نً ػػر لؤلم ػػر مػػن خلالي ػػة معين ػػة فتس ػػاءؿ مػػا الال ػػرؽ ب ػػني ى ػػذه
الدعوة للةػبلفة وما كاف يعملو اضتوث لئلمامة؟
ومنها من نًر لؤلمر من زاوية التنػافس مثػل حركػة اإلصػبلح (اإلخػواف)
فبػػدؿ أف ينشػػرح صػػدره لنشػػاط اضتػػزب وعملػػو للةػػبلفة نًػػر لؤلمػػر نًػػرةا حزبيػةا
اليقةا وخش أف يكس اضتزب الشارع فنايقو ذله.
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وم ػػع ذل ػػه ف ػػإف ىن ػػاؾ م ػػنها أو م ػػن احملس ػػوبني عل ػػيها كان ػػز نً ػػر ا
ؼتتلالػػة ،فمػػثبلا خطي ػ اظتسػػزد الػػذي ألق ػ فيػػو النػػداء ،ىػػو عنػػو م مسػػزد
النػواب وػتسػػوب علػ اإلصػػبلح ،وكمػػا ذكرنػػا فػػإف االجتػػاه العػػاـ عنػػد عػػدد مػػن
اإلصػبلح كػػاف االنزعػػاج ؽتػػا قػػاـ بػػو اضتػزب ،لكننػػا بعػػد زيارتنػػا للةطيػ ونقاشػػو
حوؿ موالوع النداء قاؿ( :إف النداء ؽتتاز وكػبلـ عًػيا) .وؿتػن ا ف نعِػ لد للِّقػاء
مع ػػو .وك ػػذله ف ػػإف أح ػػد الكت ػػاب وى ػػو ك ػػذله ػتس ػػوب عل ػ اإلص ػػبلح أخ ػػذ
غتموعةا من النسا ليوزعها ىو بنالسو.
ومنها من انطلآ من فها مغلػوط لؤلحػزاب م اإلسػبلـ فصػار يقػوؿ إف
اظتساجد ليسز لؤلحزاب فكي ،يدعو حزب التحرير م اظتسزد؟!
وم ػػنها م ػػن كان ػػز منطلقات ػػو قوميػ ػةا علماني ػ ػةا أو اشػ ػرتاكيةا أو وطني ػ ػةا...
وى ػ ػ الء الػ ػػايقها بطبيع ػػة اضتػ ػػاؿ أف ي ػػدع لعػ ػػودة اإلس ػػبلـ إذل اضتكػ ػػا وي ػ ػزيق
األفكار الالاسدة اظتالسدة.
ومنها ...ومنها...
ولك ػػن ردود الالع ػػل بش ػػكل إرت ػػارل كان ػػز خ ػلا فق ػػد أوج ػػدت ج ػوا م ػػن
النقػػاش والتسػػاؤؿ ،وحػرارة م الػرأي العػػاـ ؿتػػو اضتػػزب واطتػػبلفة ،وكػػل ذلػػه كػػاف
خلا وبركةا.
كمػػا أف التوزيػػع ػػل أعػػدادا مػػن العلمػػاء وأعنػػاءا مػػن غتلػػس الن ػواب،
وكاف رد فعل أكثرىا ال ب س بو.
ىػػذا فنػبلا عػن أف عامػػة النػػاس ىػػا مسػػلموف يتوقػػوف إذل عػػدؿ اإلسػػبلـ
وحكمو ،ف ملوا من النداء حتقيآ ما يتوقوف إليو من خل.
وم ػػع ذل ػػه ف ػػإف بع ػػض الكت ػػاب م الص ػػح ،اظتت ػ ػ ثرين بالثقاف ػػة الغربي ػػة
وجدوا م الدعوة للةػبلفة أمرا خارج مقاييس العصر وفآ أفهامها اظترينة.
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سابعاً :رد فعل الدولة:

ٔ -كمػػا ذكرنػػا سػػابقا م اظتسػػزد فقػػد حػػاولوا أف ي خػػذوا هلػػة التصػػوير
س اعرتالوا اظتلق وىو خارج وس لوه عن اشتو ،واه ؾتاه منها.
ٕ -م منطقة عمراف بدأوا البحث والتساؤؿ عن الشباب الذين وزعوا.
ٖ -م تع ػػز أخ ػػذوا األخ ػػوين /عب ػػدالكاىف حس ػػن وع ػػادؿ درى ػػا (مع ػػاؽ
مبتورة رجلو اليسر ).
ٗ -م أب أخػػذوا األخ/صػػقر الشػػويطر ،ومػػن كثػػرة االتصػػاالت ،أفرجػوا
عنو ،وألف أسرتو عتا ت ثل م أب.
٘ -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.
وبشكل عاـ تركزت أعماؿ األجهزة األمنية عل االستقصاء عمػن وزعػوا
النػػداء حيػػث إف األجهػػزة األمنيػػة كانػػز م غاللػػة عػػن تناليػػذ النػػداء م اصت ػػامع
وج ػػاءوا بع ػػد إكمال ػػو ،س بع ػػده ش ػػرعوا بالبح ػػث واالستقص ػػاء ف ػػاعتقلوا بعػ ػػض
الشػباب ودل يصػلوا إذل الػبعض ا خػر .وكػاف مػن بقػ معػتقبلا مػن الشػباب حػػىت
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.

أولً :بيانات المكتب اإلعالمي:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ
ٔ
َّ ِ
الصػلِ ٔح ِ
ِ
ػت لَيَ ْستَ ْخلِ َفنػ َُّه ْم في المكتبٌاإلعالمي ٌ
ين َء َامنُواْ م ْن ُك ْم َو َعملُواْ َّ َ
َو َع َد اهللُ الذ َ
َف الَّ ِذ َين ِمن قَػْو ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن ل َُه ْم دينَػ ُه ُم الَّ ِذي لحزبٌالتحرير ٌ
األ َْر ِ
استَ ْخل َ
ض َك َما ْ
ـ
واليةٌاليمن ٌ
ِ
ِ
ِ
َّهم ِّمن بَػ ْعد َخ ْوف ِه ْم أ َْمناً يَػ ْعوُ ُدونَني ل يُ ْش ِرُكو َف بي
ْارتَ َ
ضى ل َُه ْم َولَيُوَ ِّدلَنػ ُ
شي ا ومن كفر بػعد ذلِك فأُولَِ ٔك ىم الْف ِسقوف

َْ ً َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
_____________________________
_________
ٔ  -بياف صحفي
حملة نداء من حزب التحػرير
إلى األمة اإلسالمية وبخاصة أىل القوة فيها
للنشر الفوري
صنعاء – اليمن
 ٕٜرجب ٕٔٗٙىػ
الموافق ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ
دشن حزب التحرير زتلػة نػداء إذل األمػة اإلسػبلمية يػوـ اصتمعػة اظتاالػية،
وم مث ػػل ذل ػػه الي ػػوـ الث ػػامن والعش ػرين م ػػن رج ػ س ػػنة أل ػػ ،وثبلذتائ ػػة واثنت ػػني
وأربعػػني للهزػػرة اظتوافػػآ للثالػػث مػػن هذار سػػنة ألػػ ،وتسػػعمائة وأربػػع وعش ػرين
للمػػيبلد ،دتكػػن الكالػػار اظتسػػتعمروف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ ،بالتعػػاوف مػػع خونػػة
الع ػػرب وال ػػرتؾ م ػػن القن ػػاء عل ػ دول ػػة اطت ػػبلفة ،وأعل ػػن غت ػػرـ العص ػػر مص ػػطال
كم ػػاؿ إلغ ػػاء اطتػ ػػبلفة م اس ػػتانبوؿ وػتاص ػػرة اطتليال ػػة وإخراج ػػو م س ػػحر ذل ػػه
اليوـ ،وكاف ذله ذتن ا أمرتػو بريطانيػا بتقدنتػو ،ومػن س تنصػيبو مقابػل ذلػه رئيسػ ا
سقيما للزمهورية الرتكية العلمانية.
ىػػذا النػػداء صػػدع بػػو مسػػلولو حػػزب التحريػػر بعػػد صػػبلة رتعػػة يػػوـ ٕٛ

ٜٙ

رج ػ ٕٔٗٙىػ ػ م رتيػػع بػػبلد اظتسػػلمني الػػم يعمػػل فيهػػا حػػزب التحريػػر ،مػػن
أقصػ الشػػرؽ حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا عل ػ أط ػراؼ احملػػيط اعتػػادي إذل أقص ػ
الغ ػ ػػرب حي ػ ػػث ب ػ ػػبلد اظتغ ػ ػػرب علػ ػ ػ شػ ػ ػواطط احمل ػ ػػيط األطلسػ ػ ػ  ،م ػ ػػرورا باعتن ػ ػػد
وبػػنغبلدش وباكسػػتاف واألفغػػاف إذل هسػػيا الوسػػط وهسػػيا الصػػغر  -تركيػػا  -س
إذل العراؽ وببلد الشاـ وجزيرة العرب وإذل السوداف فمصر و اؿ أفريقيا.
وبعد صبلة رتعة يوـ أمس ومن (جامع اطتل) الذي متط فيو الشػيا/
ىػزاع اظتسػػور  -عنػػو غتلػػس النػواب  -م صػػنعاء صػػدع أحػػد مسػػلورل اضتػػزب
م اليمن ،وحنر النداء ملات من أعناء وأنصار اضتزب وملات من اظتصلني.
مبلحًات:
ٔ -حػ ػػزب التحريػ ػػر :حػ ػػزب سياس ػ ػ يلتػ ػػزـ ب حك ػ ػاـ الش ػ ػريعة م كافػ ػػة
أعمالو ،وال يتب األعماؿ اظتادية كطريقة إلقامػة دولػة اطتبلفػة ،ويركػز نشػاطو م
بلػػداف العػػادل اإلسػػبلم إلقامػػة دولػػة اطتبلفػػة ،ويػػدعو اضتكػػاـ واحملكػػومني عتػػذه
القنية العًيمة وىذا اظتشروع الكبل.
ٕ -ظتزي ػػد م ػػن اظتعلوم ػػات ع ػػن اضتػ ػزب يرجػ ػ زي ػػارة مواق ػػع اضت ػػزب علػ ػ
شبكة اإلنرتنز:
(عنواف حزب التحرير)
http://hizb-ut-tahrir.org

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

عنواف إذاعة اظتكت اإلعبلم
http://www.hizb-ut-tahrir.org.info/arabic/index.php/media/media
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المكتب اإلعالمي لحزب التحرير
ولية اليمن
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٕٕٓٓٓ٘-ٜ-ـ
ٕ  -بياف صحفي
اعتقالت الرأي الظّػالمة في اليمن
كرس الحظر الظّػالم على الفكر والقناعات
تُ ّ

حػىت تػػاريا كتابػػة ىػػذا البيػػاف الصحػػال ال يػزاؿ كػ ّػل مػػن الطالػ  /رمػػزي
أزت ػػد حي ػػدر  ٕ٘ -عام ػػا والػ ػذي اعتق ػػل بت ػػاريا ٕٕٔٓٓ٘-ٚ-ـ (مس ػػزونا
أكثر من شػهرين وبػدوف حكػا قنػائ  ،وبػدوف مسػوغ قػانوشل أو فعػل غتػرـ ،م
سػػزن األمػػن السياس ػ سحافًػػة تعػػز) ،واألسػػتاذ /مشػػل عبػػده ػتمػػد ى ػزاع -
ٖٓ عامػ ػ ػا  -م ػ ػػدرس م مديري ػ ػػة الزيلعػ ػ ػ  -وال ػ ػػذي اعتق ػ ػػل بت ػ ػػاريا ٕٕ-ٚ-
ٕ٘ٓٓـ مػػن جػػامع الكويػػز بعػػد صػػبلة اصتمعػػة ،وزج بػػو م غياى ػ (معتقػػل
فيصػػل البح ػػر م تع ػػز) ،حي ػػث رف ػػض مػػدير األم ػػن السياس ػ باحملافً ػػة اإلف ػراج
عنها أو تقدنتها للقناء إف كاف عتا جرـ أو فعل ػترـ ارتكبوه!!
بعػ ػ ػػد تلػ ػ ػػه االعتقػ ػ ػػاالت ،قامػ ػ ػػز عناصػ ػ ػػر أمنيّػ ػ ػػة بلبػ ػ ػػاس مػ ػ ػػدشلّ ظهػ ػ ػػر
ي ػ ػ ػػوـ األح ػ ػ ػػد ٕٗٓٓ٘-ٜ-ـ باعتق ػ ػ ػػاؿ عب ػ ػ ػػد الك ػ ػ ػػام ػتم ػ ػ ػػد حسػ ػ ػ ػن ٖٖ -
عام ا  -ػتافًة تعز.
وعػػادؿ درىػػا اضتكيم ػ  ٕٜ -عام ػا ،مبتػػورة رجلػػو اليسػػر (مع ػ ّػوؽ)-
أخذ من بيتو بالقوة م ػتافًة تعز.
وىف ػتافًػػة أب اختطػػ ،األسػػتاذ /صػػقر عبػػد القػػادر عبػػد اه الشػػويطر
 ٖ٘ عامػ ا ،مػػدرس م مدرسػػة النهنػػة ب ػِإب  -اختطػػ ،مػػن الشػػارع العػػاـ ماحملافًة.
ٜٛ

إف (ذن ) ى الء ىو أ ّهنا أعناء م حزب التحرير ،وأ ّف قناعا ا الم
يعرب عنها حزب التحرير ،بالالكر واإلقناع ،ػتًور عليها زتلها ،وأ ّف القوانني
ّ
الوالعية حتزر عل عقوعتا التالكل ،إالّ م حدود ما تسمق بو تله القوانني
الم ختدـ النًاـ اضتاكا وزبانيتو ،وإذا خرجز قناعا ا عن (التسبيق) أمد
السزوف واظتعتقبلت والتعذي م
الدولة وأجهز ا األمنية! فالويل عتا ،و ّ
انتًارىا .م دولة ت ّدع (الدنتقراطية) و(التعددية) واحرتاـ الرأي و(حريّة)
الالكر ،دتعن األجهزة األمنيّة ،تكريس ا لًلمات اضتزر عل الالكر ،م مبلحقة
شباب حزب التحرير واعتقاعتا وإضتاؽ األذ اا ،ذنبها ّأهنا أصحاب رأي،
متمسكني باضتآ الذي ي منوف بو،
لتملوف قناعا ا مالتةرين اا ،وكوهنا
ّ
ن ّحني م سبيل إرالاء ّراا ،براحتها وطم نينتها ،تغيّبها ظلمات السزوف
مم
حىت يقن
واظتعتقبلت وىا عل قناعا ا ،ال تلني عتا قناة ،صابرين ػتتسبني ّ
حآ ،وأ ّف النصر ال
اه أمرا كاف مالعوالا ،وىا يعلموف علا اليقني ،أ ّف وعد اه ّ
ب ّد هت ،وأ ّف الدنيا دوؿ ،وأف ال ّدولة اإلسبلميّة قادمة ،وأ ّهنا ستكوف
مصداؽ بشارة رسوؿ اه « : ثػُ َّم تَ ُكو ُف
خػبلفة راشدة عل منهاج النلبػ ّوةْ ،
كت» (رواه أزتد) .قاؿ اه تعاذل  :
خػالفةً َعلَى ِم ْنػ َه ِ
اج النُّوُػ َّوةِ  ..ثػُ َّم َس َ
.           
المكتب اإلعالمي لحزب التحرير  -ولية اليمن
ػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثانياً :ما نشرتو بعض الصحف اليمنية حوؿ النداء:

ٔ) األضواء ٕٓٔٓٓ٘/ٜ/ـ:

حزب التحرير يناشد األمة اإلسالمية.

م بيػػاف صػػحال ضتػػزب التحريػػر "واليػػة الػػيمن" حصػػلز الصػػحيالة عل ػ
ٜٜ

نس ػػةة من ػػو ج ػػاء في ػػو :أن ػػو وبع ػػد ص ػػبلة اصتمع ػػة قب ػػل اظتاال ػػية ي ػػوـ  ٕٛرجػ ػ
ٕٔٗٙىػ ػ ػ م الػ ػػذكر (ٗ )ٛللقنػ ػػاء عل ػ ػ اطت ػ ػػبلفة م  ٕٛرج ػ ػ ٕٖٗٔىػ ػ ػ
اظتوافػ ػػآ ٖ مػ ػػن هذار ٕٜٗٔـ والػ ػػذي دتكػ ػػن فيهػ ػػا الكالػ ػػار اظتسػ ػػتعمروف بزعامػ ػػة
بريطانيا هنذاؾ من القناء عل دولة اطتبلفة ،وأعلن فيو غتػرـ العصػر "مصػطال
كمػػاؿ" إلغػػاء اطتبلفػػة م إسػػتانبوؿ ،وػتاصػػرة اطتليالػػة م ذلػػه اليػػوـ وإخراجػػو،
كمػػا أمرتػػو بريطانيػػا بتقدنتػػو ونصػػبتو رئيسػ ا سػػقيم ا للزمهوريػػة الرتكيػػة العلمانيػػة.
ومػػن جػػامع اطتػػل م الػػيمن صػػدع أحػػد مسػػلورل اضتػػزب م الػػيمن بالنػػداء الػػذي
حنػػره ملػػات مػػن أعنػػاء وأنصػػار اضتػػزب وملػػات اظتصػػلني الػػذين خط ػ فػػيها
الش ػػيا /ىػ ػزاع اظتس ػػوري عن ػػو غتل ػػس النػ ػواب م ذل ػػه اظتس ػػزد .وال ػػذي ك ػػاف
لذله النداء صد م رتيع ببلد اظتسلمني.
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٕ) صوت المعارضة ٕٓٓ٘/ٜ/ٛ
حملة نداء لألمة

دشػػن حػػزب التحريػػر اإلسػػبلم زتلػػة نػػداء إذل األمػػة اإلسػػبلمية وخباصػػة
أىػل القػػوة فيهػا ،دعػػا فيهػا كػػل أبنػاء األمػػة إذل العمػل اصتػػاد ا ػد مػػع األمػة ومػػن
خبلعت ػػا ،م زت ػػل ال ػػدعوة وطلػ ػ النص ػػرة؛ الس ػػتلناؼ اضتي ػػاة اإلس ػػبلمية بإقام ػػة
اطتػبلفة الراشدة الثانية عل منهاج النبوة الم بشر اا رسوؿ اه . 
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثالثاً :رد المكتب اإلعالمي:

رد المكتب اإلعالمي

الخالفة ىي الحل الجذري واألوحد لجميع قضايا المسلمين والعالم

(وقد نشرت صحيالة الببلد ىذا الرد م زاويتها رؤ واجتهادات ،العػدد
ٓٓٔ

( )ٔٙبتاريا )ٕٓٓ٘/ٜ/ٔٚ
األخ /رئيس حترير صحيالة الببلد احملرتـ
طالعتنػػا صػػحيالتكا سقػػاؿ يتحػػدث عػػن (اإلسػػبلـ أكػػرب مػػن أف متتػػزؿ)
ويتحػػدث ع ػػن اطتبلفػػة واإلس ػػبلـ وح ػػزب التحريػػر لكاتب ػػو /طػػو أزت ػػد س ػػعيد م
الصالحة الثامنة العػدد (٘ٔ) بتػاريا ٕٓٔٓٓ٘/ٜ/ـ .فنرجػو نشػر ىػذا الػرد م
الصالحة نالسها عمبلا أآ النشر القانوشل.
األخ الكات طو أزتد سعيد ،صػاؿ وجػاؿ م اظتوالػوع ،ولالػز انتبػاى
اعتزػػوـ بػػدوف إبػػداء أي حقيقػػة ودل يقػػا فكػػره عل ػ دليػػل ،إفتػػا رم ػ كبلم ػا م
اعتواء ،وكاف كبلما فارغا من ػتتواه.
وأقوؿ أوالا :إف الوحدة بني اظتسلمني ى أمر من اه عز وجل وفرض
م كتاب اه وسنة نبيو ػتمد  ، قاؿ تعاذل     :
    وقاؿ      :وقاؿ    :
    وقاؿ « : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما» وقاؿ:
«من جاءكم وأمركم جميع على قلب رجل واحد يريد أف يشق عصاكم أو يفرؽ
جماعتكم فاقتلوه كائناً من كاف» رواقتا مسلا.
وأف اطتبلفػػة ىػ فػػرض أينػا ،بػػل ىػ تػػاج الالػػروض ،وىػ رئاسػػة عامػػة
للمسػػلمني رتيع ػ ا م الػػدنيا إلقامػػة أحكػػاـ الشػػرع وعتػػا نًػػاـ معػػني م اضتكػػا،
فهػ 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
الرفاىية والعدالػة ،ونًػاـ عػاظت يقسػا اظتػاؿ علػ الرعيػة بػاضتآ م ستسػة دواويػن
(ديواف الزكاة وديواف اظتلكية العامة وديواف ملكية الدولة وديواف الطوارئ وديػواف
ٔٓٔ

اصتهاد) وعتا سياسة تعليا ،وى كذله تبدع م السياسة اطتارجية ،وعتػا دسػتور
اسػػتنبط اسػػتنباط ا صػػحيح ا مػػن كتػػاب اه وسػػنة  ، وى ػ تتب ػ اللغػػة العربيػػة
كلغة رشتية م الدولة ،فهػ دولػة عًيمػة ،حكمػز العػادل ،وكػاف متافهػا الشػرؽ
والغػرب ،وكػاف جيشػها الػذي ال يغلػ وال يقهػر ،وكػاف رجاعتػا ؼتلصػني عًمػػاء
بعًمػػة دولػػتها ،وبعػػد ىػػدمها مػػاذا هؿ إليػػو حػػاؿ اظتسػػلمني اليػػوـ؟ ف نػػز تػػر
وتشهد وتعلا اضتالة السيلة الم وصلز إليها األمة بعد ىدـ الدولة.
أدل يػػذكرؾ التػػاريا سػػا فعلػػو اطتلالػػاء م قنػػايا اظتسػػلمني اظتص ػلية؟ دل ال
تػػذكر كيػػ ،نشػػروا العلػػا واطتػػل والعػػدؿ م العػػادل؟ أدل تػػدرؾ أف أملكػػا دفعػػز
الريبة سنوية لدولة اطتبلفة؟ أدل تذكر أف قوة اصتندي ى مػن قػوة دولتػو؟ ألػيس
ِربْعِ ل بن مع ِام ْر كاف رجبلا ذا ثياب باليػة مرقعػة ،دخػل علػ ملػه الػروـ ف خافػو؟
ظتػػاذا؟ ألف وراءه دولػػة اطتبلفػػة؟ أمػػا اليػػوـ ف مػػة اظتليػػار مهانػػة وؽتزقػػة إذل أكثػػر مػػن
ستسػػني مزقػػة ودولػػة ىزيلػػة ،نصػ اظتسػػتعمر علػ رأس كػػل منهػػا عمػػيبلا لتكػػا،
وبو يسيطر عل األمة ونتتص ثروا ا.
وأما تم مذ لرعه بالقومية فنحن ِّ
نذكرؾ:
أدل تنشػػط بريطانيػػا أفكػػارا وحركػػات قوميػػة عتػػدـ دولػػة اطتبلفػػة؟ أدل دتػػوؿ
بريطانيا تله اضتركات من لندف إذل بػلوت إذل إسػتانبوؿ؟ أدل تكػن القوميػة ىػ
الػم فرقػػز اظتسػلمني؟ أدل تعلػػا بػ ف القوميػػة ىػ سػب الػػببلء الػذي حػػل باألمػػة
حىت اليوـ؟ فالعراؽ وسوريا ومصر وليبيا ،وغلىػا تبنػز القوميػة الػم فرقػز تلػه
الشعوب .فالعراؽ مثاؿ ماثل أمامه ،كي ،حكمو صداـ القػوم  ،وكيػّ ،فرقػو
إذل عرب وأكراد وسػنة وشػيعة وشػركس وتركمػاف ،وكيػ ،أحيػا النعػرات الطائاليػة
والقومية.
والقوميػػة ى ػ الػػم ىػػدمز دولػػة اطتبلفػػة ،وى ػ الػػم شتحػػز لليهػػود أف
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لتتل ػ ػوا فلسػ ػػطني أ ػػروب مصػ ػػطنعة ،شتاى ػػا القوميػ ػػوف النكب ػػة والنكسػ ػػة ...إخل.
القوميػػة ىػ الػػم قنػػز علػ العػػزة والكرامػػة ،الػػم فرقػػز األمػػة إذل تركػ وعػػر
وكػػردي ،وفػػوؽ ىػػذا كلػػو ،ى ػ ليسػػز فكػػرة إفتػػا ى ػ عاطالػػة ،أي ليسػػز فكػػرة
أساسية ينبثآ عنها نًاـ يعاجل مشاكل اإلنساف ،فهل يوجد نًػاـ اقتصػادي م
القومي ػػة أو نً ػػاـ حك ػػا أو مع ػػامبلت أو عقوب ػػات؟ وى ػػل القومي ػػة تس ػػتطيع أف
تنهض حىت بالعرب؟
إهنػػا عاطالػػة فارغػػة مػػن احملتػػو الالكػػري ،ودتتلػػط ب ػ ي ش ػ ء ت ػراه أمامهػػا،
ف ػ ػػالقوميوف تبن ػ ػ ػوا االشػ ػ ػرتاكية والرأشتالي ػ ػػة العلماني ػ ػػة ،وخلط ػ ػ ػوا ب ػ ػػني االش ػ ػ ػرتاكية
والرأشتالي ػ ػػة كم ػ ػػا م ليبي ػ ػػا (الكت ػ ػػاب األخن ػ ػػر) إذا القومي ػ ػػة عواط ػ ػػ ،ومش ػ ػػاعر
وليسػػز أفكػػارا ،عتػػذا انبػػذوا القوميػػة واعملػوا ظتشػػروع اطتبلفػػة ،فهػ اضتػػل صتميػػع
مشاكل اظتسلمني والعادل.
أما حتقيآ الوحدة واطتبلفة فليسا خياليني كما زعمز ،بل إهنما
واقعاف ،كانا وسي تياف ،وى بشر رسوؿ اه  ووعد اه سبحانو وتعاذل
حيث قاؿ          :
       وقاؿ « : ثم تكوف خالفة
على منهاج النووة» واطتبلفة ى الم وحدت اظتسلمني عربا وعزما وسودا
وبين ا ،وصهرت الشعوب الم كانز متالرقة م بوتقة واحدة ،أليس كل
األجناس والقوميات واألعراؽ انصهرت كلها حتز ظل دولة اطتبلفة؟ إهنا حقا
دولة الوحدة واالعتصاـ والعزة والكرامة ،فلو كاف ىناؾ دولة اطتبلفة ىل
ستزرؤ أملكا عل احتبلؿ ببلد اظتسلمني وقتلها وانتهاؾ أعراالها
ومقدسا ا؟ ىل ستبق (إسرائيل)؟
ثاني ػا :أيهػػا العػػر قلػػز إف اللغػػة العربيػػة ى ػ 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!،
ولو رجعز إذل قواميس اللغة العربية ،لوجػدت لالًػة السياسػة م (سػاس
يسػػوس فهػػو سػػائس وسياسػػة) وىػ سعػ رعػ وسعػ أمػػر وهنػ  ،فسػػاس اطتيػػل
أي رعاىا ،وأملكا تسوس مصاضتها م اطتليج أي ترعاىا ،وسػائس القػوـ الػذي
يق ػػوـ علػ ػ رعاي ػػة شػ ػ وهنا ،وعت ػػذا فالسياس ػػة ىػ ػ رعاي ػػة شػ ػ وف األم ػػة داخليػ ػ ا
وخارجيػا ،وتكػػوف مػػن قبػػل األمػػة والدولػػة .فالدولػػة ىػ الػػم حتكػػا ،واألمػػة ى ػ
الم حتاس الدولة.
واػػذا اظتع ػ يقػػوؿ الرسػػوؿ « : كانػػت بنػػو إسػػرائيل تسوسػػهم األنويػػاء
كلمػػا ىلػػك نوػػي خلفػػو نوػػي وأنػػو ل نوػػي بعػػدي وسػػيكوف خلفػػاء فتكثػػر قػػالوا :يػػا

رسػ ػػوؿ اهلل فمػ ػػا تأمرن ػ ػػا قػ ػػاؿ :ف ػ ػػو بويعػ ػػة األوؿ فػ ػػاألوؿ ف ػ ػ ف اهلل سػ ػػائلهم عم ػ ػػا

استرعاىم» رواه مسلا.
إذا كانػػز بنػػو إس ػرائيل تسوسػػها األنبيػػاء ،أي ت ػ مرىا وتنهػػاىا وترع ػ
ش وهنا ،وىذا ىو مالهػوـ السياسػة م لغػة القػرهف لغػة دولػة اطتبلفػة ،إال أنػو راف
عل ػ أذىػػاف اظتسػػلمني نتيزػػة للغػػزو الالكػػري والتنػػليل اإلعبلم ػ مالهػػوـ ػتػػرؼ
عن السياسة ،وى الل ،والدوراف والكذب واطتداع وذو الوجهني ،وعتػذا يقػوؿ
الػػذين ال يػػدركوف ىػػذا اظتعػ  :السياسػػة ؾتاسػػة .ولكػػن ىػػذا اظتع ػ ىػػو (النالػػاؽ)
وىناؾ فرؽ بني السياسة والنالاؽ ،فنقػوؿ ىػذا رجػل سياسػ وذاؾ رجػل منػافآ،
وعت ػػذا فاإلس ػػبلـ ى ػػو دي ػػن السياس ػػة واضتك ػػا واالقتص ػػاد واظتع ػػامبلت والعقوب ػػات
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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إف فكرة فصل الدين عن اضتياة وفصل الدين عػن الدولػة ،وال سياسػة م
الػػدين وال ديػػن م السياسػػة ،كػػل ىػػذه أفكػػار كالػػر ،ومالػػاىيا مغلوطػػة ،وتنػػليل
عقائ ػػدي كب ػػل م ػػا أن ػػزؿ اه ب ػػو م ػػن س ػػلطاف ،ول ػػو كن ػػز م ػػدركا ذل ػػه م ػػا قل ػػز
(تسييس الدين!!).
ثالثا :أما قوله ب ف دولة اطتبلفة العثمانية كانز استعمارا ،فهػذا غتانػ
للصػ ػ ػواب؛ ألف اضتك ػ ػػا الش ػ ػػرع م اإلس ػ ػػبلـ يوجػ ػ ػ أف يك ػ ػػوف ىن ػ ػػاؾ دول ػ ػػة
إس ػػبلمية واح ػػدة للمس ػػلمني ،وكتػ ػ عليه ػػا أف تن ػػا ب ػػاق ب ػػبلد اظتس ػػلمني إذل
جس ػػا الدول ػػة (سياس ػػة ال ػػا الوالي ػػات) وكان ػػز دول ػػة اطتبلف ػػة العثماني ػػة تطب ػػآ
ذلػػه ،بنػػا رتيػػع بػػبلد اظتسػػلمني إذل جسػػا الدولػػة ،وكانػػز الواليػػات ختنػػع
للةليالة (واليػة الػيمن وواليػة ؾتػد وواليػة اضتزػاز ...إخل) .وللحكػا علػ الدولػة
أهن ػػا إس ػػبلمية أـ ال فإن ػػو يك ػػوف م ػػن خ ػػبلؿ الدس ػػتور واألنًم ػػة والقػ ػوانني ال ػػم
تتبناىػػا ،فػػإذا كػػاف اضتكػػا والقنػػاء مػػن اإلسػػبلـ كانػػز دولػػة إسػػبلمية ،وىكػػذا
كان ػػز دول ػػة اطتبلف ػػة العثماني ػػة ،وىك ػػذا زت ػ فلس ػػطني الس ػػلطاف عب ػػد اضتمي ػػد
(الرتك ) العثمػاشل ،ورفػض أف يعطػ اليهػود شػربا مػن فلسػطني ،وكػذله صػبلح
ال ػػدين (الك ػػردي) ى ػػو ال ػػذي وح ػػد اظتس ػػلمني ،وح ػػرر اظتس ػػزد األقصػ ػ  ،وقه ػػر
الص ػػليبيني ،م ح ػػني أن ػػه ت ػػر اضتك ػػاـ الع ػػرب البتع ػػادىا ع ػػن اإلس ػػبلـ كي ػػ،
وقعوا الصكوؾ واالتالاقيات واظتعاىدات مع كياف يهود سرا وعلن ا.
رابعػ ػا :أم ػػا قن ػػية فلس ػػطني فهػ ػ قن ػػية م ػػن قن ػػايا اظتس ػػلمني الكث ػػلة،
فػ ػػالعراؽ والشيش ػ ػػاف وأفغانسػ ػػتاف وكش ػ ػػمل وقبله ػ ػػا األن ػ ػػدلس وػت ػ ػػاكا التالت ػ ػػي
والبوسنة واعترسه ،كلهػا قنػايا اظتسػلمني ،إالػافة إذل الالقػر واصتػوع واالسػتعمار
والتمزؽ ...إخل .ىػذه قنػايا ال بػد مػن حلهػا ،ولػن حتػل إال بدولػة اطتبلفػة ،ألف
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
إذا؟! إن ػػو ع ػػدـ وج ػػود دول ػػة ؼتلص ػػة للمس ػػلمني (اطتػ ػػبلفة) حتك ػػا س ػػا أن ػػزؿ اه
وتقاتل م سبيل اه ،فإذا حلز ىػذه اظتسػ لة ،حلػز بػاق اظتسػائل ألهنػا جزئيػة
بالنسبة عتػا ،فيكالػ خليالػةم اظتسػلمني جػي صػغل مػن ىػذه اصتيػوش الرابنػة م
ثكنا ػػا لقلػػع يه ػػود ،أدل تػػدرؾ مػػاذا تالعلػػو اظتقاومػػة وا اىػػدوف م الع ػراؽ وىػػا
ب ػػدوف دول ػػة فكي ػػ ،بدول ػػة اطتبلف ػػة ال ػػم س ػػوؼ تك ػػوف أق ػػو دول ػػة م الع ػػادل،
اقتصادا وماالا ورجاالا ،وقبل ىػذا كلػو عقيػد اة وإنتانػا ،ومػا ال يػتا الواجػ إال بػو
فه ػػو واجػ ػ  ،ول ػػن ت ػػتا الواجب ػػات الس ػػابقة ال ػػذكر إال بوج ػػوب إع ػػادة اطتبلف ػػة
واستلناؼ اضتياة اإلسبلمية.
خامس ػا :أمػػا حػػزب التحريػػر فهػػو أشػػهر مػػن نػػار عل ػ علػػا م إخبلصػػو
ووعي ػػو وفك ػػره وغايت ػػو وطريقت ػػو ،وى ػػو أم ػػل األم ػػة ،وى ػػو ال ػػذي اس ػػتنبط اضتل ػػوؿ
واظتعاصتػػات مػػن كتػػاب اه وسػػنة رسػولو  ووالػػع دسػػتور اطتبلفػػة .أدل تقػرأ مػػا
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
حزب التحرير؟ أدل تقػرأ خػرب تنبػ ات غتلػس االسػتةبارات القػوم األملكػ عػن
حزب التحرير واطتبلفة حىت سنة ٕٕٓٓـ ،إذا كنز دل تعلا ودل تسػمع ودل تقػرأ
فسوؼ نزودؾ بذله لك تنل بصرؾ وبصلته؟!
إف حػ ػػزب التحريػ ػػر لػ ػػو دل يكػ ػػن ؼتلص ػ ػا لرأيػ ػػز اضتكػ ػػاـ والػ ػػدوؿ الغربيػ ػػة
تشػػزعو ،وتػػرخص لػػو ،وتالػػتق لػػو اظتقػرات ،ودتولػػو ،وتػػدافع عػػن أعنػػائو ،وتنشػػر
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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وإشل أنص ػػحه أف تعم ػػل بعقلػ ػػه ب ػػدالا م ػػن مشػ ػػاعرؾ ،وت ػػدرس حػ ػػزب
التحري ػػر واطتبلف ػػة وغاي ػػة اضت ػػزب وفكرت ػػو وطريقت ػػو واضتل ػػوؿ ال ػػم تبناى ػػا لع ػػبلج
مشاكل اظتسلمني والعادل ،حىت يتبني له أنو اضتآ ،ولتعلمن نب ه بعد حني.
وتقبلوا خالص التحية.
المكتب اإلعالمي لحزب التحرير
ولية اليمن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
رابعاً :بعض الصور المتعلقة بالنداء:

(ٔ)

ٔٓٚ

)ٕ(

)ٖ(
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عاشػراً :العػراؽ
بغداد ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٗٗ شرقا.
م ٕ ٕٓٓ٘/ٜ/وبعد انتهاء صبلة اصتمعػة ألقػ ؽتثلنػا النػداء إذل األمػة،
وابتدأ باضتديث عن م ساة جسر األئمة م بغداد حيث كانز أحداثها جاريػةا،
ودعػػا إذل الػػرورة توحيػػد الصػػالوؼ واالبتعػػاد عػػن الالتنػػة ،س ألق ػ بعػػدىا النػػداء
ح ػ ػواذل السػ ػػاعة ٓٓ ٖٔ.بالتوقيػ ػػز احملل ػ ػ وىػ ػػو نالسػ ػػو توقيػ ػػز اظتدينػ ػػة اظتنػ ػػورة
(ٓٓ ٔٓ.ص ػ ػػباحا بتوقي ػ ػػز غ ػ ػ ػرينت ) ،ورفع ػ ػػز م اظتك ػ ػػاف راي ػ ػػات العق ػ ػػاب،
والفتات عليها:
ٔ  -اإلسبلـ ىو اظتصدر الوحيد للدستور  -حػزب التحػرير.
ٕ  -الدنتقراطيػ ػػة نًػ ػػاـ كالػ ػػر يتعػ ػػارض مػ ػػع أحكػ ػػاـ اإلسػ ػػبلـ  -ح ػ ػػزب
التحػرير.
ٖ  -اطتبلفة ى اضتل ظتشاكل األمة  -حػزب التحػرير.
ٗ  -حػزب التحػرير يدعو األمة للعمل معو إلقامة اطتبلفة.
وألق ػ ػ األخ ن ػ ػزار عب ػػد الك ػػرصل الن ػػداءم م س ػػاحة جامع ػػة اطتالص ػ ػ ال ػػم
أقيمز فيها صبلة اصتمعة.
وفيما يل ردود األفعاؿ عل النداء:
أ  -السلطة:

ٔ -اعتقػػاؿ ثبلثػػة شػػباب عنػػد التوزيػػع ،وعومل ػوا بشػػدة ،وال يزالػػوف قيػػد
االعتقاؿ.
ٕ -أح ػػد احمل ػػافًني ق ػػاؿ (إف ح ػػزب التحري ػػر لتل ػػا بإقام ػػة اطتبلف ػػة ،وإف
ٜٔٓ

أملكا ى اظتهيمنة ا ف).
ػروج أننػػا ؿتػػرض علػ (اإلرىػػاب) ،وأف النػػداء فيػػو
ٖ -األجهػػزة األمنيػػة تػ ّ
حتريض عل (اإلرىاب).
ب  -الناس على اختالفهم:

ٔ -إف أحػ ػػداث الالوال ػ ػ والتالز ػ ػلات واالغتيػ ػػاالت الكثػ ػػلة م البلػ ػػد
أنتزػػز هثػػارا إكتابيػةا وأخػػر سػػلبيةا .أمػػا اإلكتابيػػة فإهنػػا جعلػػز النػػاس يتطلعػػوف
إذل أي ػػة دع ػػوة تن ػػل عت ػػا الطري ػػآ بص ػػدؽ للة ػػروج م ػػن ى ػػذه األح ػػداث ،وىػ ػ الء
وجػػدوا م النػػداء خ ػلا .وأمػػا السػػلبية فإهنػػا جعلػػز النػػاس ينحصػػر تالكػػلىا م
اظتش ػػاكل اليومي ػػة وػتافً ػػة الش ػػةص علػ ػ نالس ػػو وأبنائ ػػو م ػػن الوق ػػوع م أت ػػوف
جحػػيا التالزػلات وؿتوىػػا ،وىػ الء دل يهتم ػوا بالنػػداء ودل يسػػتمعوا إليػػو ،وجعل ػوا
االلتالات إذل مصلىا الشةص ىو قنيتها وليس االلتالات إذل مصل األمة.
ٕ -بعػػض الن ػػاس وج ػػو عتاب ػا رغ ػػا إش ػػادتو بالنػػداء ،وق ػػالوا( :ظت ػػاذا ذك ػػر
ىاروف الرشيد ،وصبلح الػدين األيػو  ،والاللوجػة ،ودل يػذكر موقػ ،اضتسػني مػن
يزيد ،والنز،؟) وغاب عػنها أف البطػوالت اظتػذكورة م النػداء ىػ عػن اصتهػاد
اظتوجػػو للةػػارج ولػػيس ع ػن األحػػداث الداخليػػة ،وإالّ فاضتسػػني  ذو ش ػ ف
عًيا ،وأي ش ف ،م اإلسبلـ.
ٖ -بع ػػض ال ػ ػواعني م ػػن اظتثقالػ ػػني والعلمػ ػػاء يقول ػػوف إف فك ػ ػرتكا صػ ػػعبة
التحقيػآ ،وحتتػػاج إذل إمكانيػػات كبػلة وعقليػػات غػػل عاديػة لتحقيقهػػا ،ويقولػػوف
(أنتا تتعبوف األمة اذه األفكار).
ٗ -ىن ػ ػػاؾ بع ػ ػػض األحػ ػ ػزاب اعتربون ػ ػػا خطػ ػ ػرا عليه ػ ػػا ،ول ػ ػػذله ع ػ ػػارض
بعن ػ ػ ػػها بشػ ػ ػ ػػدة دعوتن ػ ػ ػػا (النػ ػ ػ ػػداء) ،وخ ػ ػ ػ ػاصة اضتػ ػ ػ ػػزب االس ػ ػ ػػبلم  ،وحػ ػ ػ ػػاولوا
اإليقاع بنا.
ٓٔٔ

٘ -بعػػض العلمػػاء اظتةلصػػني الػػذين نتصػػل اػػا أبػػدوا اسػػتعدادىا لػػدعا
دولة اطتبلفة والعمل معها.
جػ  -الشواب:

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
واإليذاء.

ىناؾ استبشار وارتياح من الشباب.
النداء نتثل حافزا لبذؿ اظتزيد من اصتهد والعمل.
الشعور بثقل اظتسلولية.
الشباب يعملوف بشكل علل وبدوف خوؼ رغا زتبلت االعتقػاؿ

التوزيع:

ٕ -م توزيع النداء م ػتافًات بغػداد ،نينػو  ،ديػاذل ،األنبػار ،البصػرة،
وبش ػػكل ػت ػػدود م كرك ػػوؾ ،الس ػػليمانية ،بابػػل ،وبل ػػغ غتم ػػوع م ػػا وزع ٓٓٓٗٛ
نسةة .وقد ل التوزيع كثلا من قطاعات األمة ،وخباصة األماكن التالية:
أ) اصتوامع:
ج ػػامع الن ػػور ،ج ػػامع الص ػػبار ،ج ػػامع ن ػػا اه إشتاعي ػػل ،ج ػػامع يوس ػػ،
الصػػديآ ،جػػامع البػػديع ،جػػامع الػػرزتن ،جػػامع اإلمػػاـ اضتسػػني ،جػػامع اإلمػػاـ
عل .
ب) مكات األحزاب:
مكتػ الشػػهيد الصػػدر ،مكتػ حػػزب الالنػػيلة ،مكتػ اإلمػػاـ موس ػ
الكاظا ،مكت منًمة اظتثقالني األحرار ،مكت حزب الدعوة تنًيا العراؽ.
جػ ػ ػ ػ ػ ػ) كمػ ػ ػ ػ ػػا م االىتمػ ػ ػ ػ ػػاـ بػ ػ ػ ػ ػػاحملبلت التزاريػ ػ ػ ػ ػػة واظتكتبػ ػ ػ ػ ػػات وبعػ ػ ػ ػ ػػض
الشةصيات اظت ثرة.
ملحقات :بعض الصور اظتتعلقة بالنداء:
ٔٔٔ

)ٔ(

ٕٔٔ

)ٕ(

)ٖ(
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حػادي عشػر :سػوريا
دمشآ ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٖٙ.٘ شرقا.
بنػػاءا علػ إعالػػاء اضتػػزب للشػػباب م سػػوريا مػػن الصػػدع بالنػػداء شةصػػيا
م رت ػػوع اظتص ػػلني ي ػػوـ اصتمع ػػة  ٕٛرجػ ػ ٕٔٗٙى ػ ػ  ،ٕٓٓ٘/ٜ/ٕ -وذل ػػه
بسب ظروفها ،عليو فقد اقت ِ
صمر العمل عل مس لة التوزيػع العػاـ والتوزيػع علػ
الثقػػات ومػػن خػػبلؿ اإلنرتنػػز .أمػػا التوزيػػع العػػاـ فقػػد م م صػػباح يػػوـ اصتمعػػة
 ٜ/ٜعل ػ مراكػػز اظتػػدف الرئيسػػية حل ػ وزتػػص ودمشػػآ .فال ػ حل ػ م توزيػػع
ٓٓٓٗ كتي ػ ػ ػ م اظتراك ػ ػ ػػز التزاري ػ ػ ػػة وعي ػ ػ ػػادات األطب ػ ػ ػػاء واألحي ػ ػ ػػاء الس ػ ػ ػػكنية
وخصوصا مساكن النباط.
م زتص م توزيع ٓٓٓٔ كتي م اظتراكز التزارية واألحياء السكنية.
م دمش ػ ػػآ م توزي ػ ػػع ٕٓ٘ٔ كتيبػ ػ ػا م س ػ ػػوؽ اضتميدي ػ ػػة والص ػ ػػاضتية وم
منطقػػة تابعػػة لريػػ ،دمشػػآ تسػػم «القطيالػػة» وى ػ مركػػز جتمػػع للزػػي فيهػػا
مسػػاكن الػػباط وصػػ ،الػػباط ،وكػػذله م التوزيػػع عل ػ عنػػاوين ؼتتػػارة لكبػػار
النػػباط م دمشػػآ .وكػػذله م التوزيػػع م منطقػػم أبػػو رمانػػة واظتػػالك وقتػػا مػػن
مناطآ سكن النباط.
ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذا باإلالػ ػ ػ ػ ػ ػػافة إذل إرسػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ النػ ػ ػ ػ ػ ػػداء بالربيػ ػ ػ ػ ػ ػػد اإللكػ ػ ػ ػ ػ ػػرتوشل لكػ ػ ػ ػ ػ ػػل
الس ػ ػػالارات الس ػ ػػورية م اطت ػ ػػارج وال ػ ػػوزارات ووس ػ ػػائل اإلع ػ ػػبلـ ،وك ػ ػػذله ل ػ ػرئيس
اصتمهوريػ ػ ػػة عل ػ ػ ػ بريػ ػ ػػده اإللكػ ػ ػػرتوشل ،ومالػ ػ ػػم اصتمهوريػ ػ ػػة ،وإذل مواقػ ػ ػػع أخػ ػ ػػر
ؼتتلالػ ػػة .وقػ ػػد أرسػ ػػلز إذل ىػ ػػذه اظتواقػ ػػع والعنػ ػػاوين ك ػ ػذله نشػ ػػرة واليػ ػػة سػ ػػوريا
حوؿ االعتقاالت.
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ردود الفعل:
أ  -الشواب:

بالنس ػ ػػبة للن ػ ػػداء ،ف ػ ػػاصتميع ك ػ ػػانوا منش ػ ػػرح الص ػ ػػدر ظت ػ ػػا ج ػ ػػاء في ػ ػػو م ػ ػػن
معلومات ،وخصوص ا حتليل الوالع السياس الدورل الراىن ،فكاف عتذا التحليػل
وقع جيد م دفع الشباب لؤلماـ ،واستبشروا خبل قري بإذف اه تعاذل.
ب  -الناس:

كانز ردود فعل الناس متالاوتة ولكن أغلبها ومعًمها إكتػا  ،وسػ ذكر
بعض األمثلة عل ذله:
 م حل ػ ػ م قل ػ ػ اظتدين ػ ػػة حي ػ ػػث اظترك ػ ػػز التز ػ ػػاري ،وزع في ػ ػػو الن ػ ػػداء
بكثافة ،فكاف رد فعل التزار جيدا جدا حيػث كػاف ىنػاؾ إعزػاب سػا جػاء م
الكتيػ ػ  ،وم الوق ػػز نالس ػػو إعز ػػاب بإق ػػداـ وش ػػزاعة الش ػػباب ال ػػذين ق ػػاموا
بالعمػػل ،وعلػ قػػدر ا علػ التحػػرؾ الػػمن ىػػذا الوالػػع األمػػل النػػاغط جػػدا،
وكذله قدر ا عل التوزيع بوقز واحػد م كػل اظتدينػة .فقػد تشػكل لػديها أف
حزػػا العمػػل كبػػل ،واألعػػداد اظتوجػػودة الػػمن العمػػل كبػػلة أينػا ،باإلالػػافة إذل
أمػر مهػػا أال وىػو التعػػرؼ علػ فكػػر اضتػػزب الػذي كػػاف غتهػوالا أو مشػػوى ا لػػد
كثل من الناس .حػىت إف بعػض التزػار قػاـ ومػع الكتيبػات مػن جلانػو «الػذين
اطلعوا عليو وليسوا أاجة عتا» لي خذىا ألصدقائو وأقاربو.
م حادث ػػة ثاني ػػة :ك ػػاف أح ػػد الش ػػباب يركػ ػ س ػػيارة أج ػػرة عام ػػة وأمام ػػو
شػػةص لتمػػل الكتيػ بشػػكل علػػل .يقػػوؿ ىػػذا الشػػاب إف الرجػػل بػػدأ بق ػراءة
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 خلا ونصركا وبارؾ فيكا إنو ش ء عًيا .ولكػن مػا اظتطلػوب
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مػػل؟ فشػػرح لػػو صػػاحبنا األفكػػار والطريقػػة عل ػ مػػد سػػاعتني س اتالق ػػا عل ػ
موعد بينهما.
م حادث ػػة ثالث ػػة :م عي ػػادة طبي ػ ػ  .س ػػكرتلة الطبي ػ ػ فتح ػػز العيػ ػػادة
فوجدت الكتي  .جاء بعػد ذلػه الطبيػ فقالػز لػو إهنػا وجػدت ىػذا الكتيػ
عن ػػدما فتح ػػز العي ػػادة .فق ػػاؿ عت ػػا ال ػػعيو عل ػ الطاول ػػة فوال ػػعتو حت ػػز الكتػ ػ
وا ػػبلت واصترائ ػػد .فق ػػاؿ عت ػػا ال ػػعيو ف ػػوؽ ف ػػوؽ ،وال خت ػػام ،فل ػػا يب ػ مػآ أح ػػد إال
وصػػلو ىػػذا الكتيػ  ،فلمػػاذا اطتػػوؼ؟ إنػػو كتيػ جيػػد( .السػػكرتلة أخػػز أحػػد
الشباب عندنا وى الم نقلز اضتوار).
 م زتػص :دل تًهػر ردود أفعػػاؿ صػرلتة مػن النػػاس ولكػن الػذي يعػػرؼ
شػبابنا وقػابلها بعػد التوزيػػع يػوـ اصتمعػة كػػاف سػبلمو حػارا جػػدا علػ غػل العػػادة
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 خوف ا عل أبنائها مػن االعتقػاؿ
بسببو.
 م دمش ػػآ :دل تًه ػػر ردود فع ػػل أينػ ػ ا بش ػػكل واال ػػق لع ػػدة أس ػػباب
أقتها :حدوث اعتقاالت ألربعة شباب مػن النشػطاء كمػا ىػو مالصػل فيمػا بعػد
عند ذكر رد فعل الدولة.
وكػ ػ ػػذله ألف غال ػ ػ ػ الػ ػ ػػذين وصػ ػ ػػلها الكتػ ػ ػػاب عسػ ػ ػػكريوف ،وزيػ ػ ػػار ا
الستقصػػاء ردود الالعػػل صػػعبة ،ولكػػن نتكػػن القػػوؿ إف ردود الالعػػل إكتابيػػة ألف
من يرال أف يقرأ الكتاب وىو عسكري يدؿ عل إكتابيتو جتاه اضتزب.
جػ  -اإلعالـ:

لقػػد ِ
أرسػ مػل بواسػػطة الربيػػد اإللكػػرتوشل النػػداء لكػػل وسػػائل اإلعػػبلـ لػػدينا
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ووكالة سانا لؤلنباء ،وكذله ِ
أرس مل ظتعًا اظتواقع اإلعبلمية اإللكرتونية إال أنػو دل
تنشر وال وسيلة إعػبلـ اطتػرب ،ال بػاعتزوـ عليػو وال سدحػو ،إال موقػع واحػد ىػو:
 www.thisissyria.netوىو موقع متابع مػن أغلػ السػوريني الػذين يػدخلوف
علػ اإلنرتنػػز؛ ألنػػو ينشػػر كػػل مػػا يصػػدر عػػن اظتعارالػػة السػػورية .وكػػذله نشػػر
اطترب موقع ضتقوؽ اإلنساف السورية بسب ما رافآ التوزيع من اعتقاالت ومرفػآ
بعض ما نشر.
د  -الدولة:

كػػاف رد فعػػل الدولػػة أ ْف صػػدمز بتوزيػػع النػػداء وخباصػػة م منػػاطآ سػػكن
العس ػػكريني ،وأص ػػبحز تتص ػػرؼ بعص ػػبية ظ ػػاىرة ،ومداقت ػػة البي ػػوت ومبلحق ػػة
واعتق ػ ػػاالت ،وال زال ػ ػػز ى ػ ػػذه األعم ػ ػػاؿ مس ػ ػػتمراة ،حي ػ ػػث إف األجه ػ ػػزة األمني ػ ػػة
مسػػتنالرة ،لدرجػػة أف تصػػرفات الدولػػة جتػػاه م زقهػػا الػػدورل واإلقليم ػ تراجعػػز،
وأصػػبق م مقدمػػة اىتمػػاـ الدولػػة مبلحقػػة اضتػػزب ظن ػا منهػػا أف ىػػذه اظتبلحقػػة
سرتال الدوؿ الغربيػة اضتاقػدة علػ اضتػزب وخباصػة أملكػا فرتالػ عنهػا ،إال أف
ىػػذه اظتبلحقػػة لشػػباب اضتػػزب مدل تالػػز م عنػػد الشػػباب بػػل زاد ػػا قػػواة عل ػ
قوة ،واستمروا م أعماعتا دوف أف متشوا م اه لومة الئا ،حػىت إف اظتبلحقػات
واالعتقػ ػػاالت مدل تثػ ػػنها عػ ػػن أداء مهمػ ػػتها .وإللقػ ػػاء النػ ػػوء عل ػ ػ ذلػ ػػه ننقػ ػػل
الوقائع التالية:
ٔ  -كاف اظتتالآ عليو مع الشػباب أف يبػدأ التوزيػع السػاعة  ٚ-ٙصػباحا
يوـ اصتمعة  ٜ/ٜولكن بسب الغط العمل دل تكتمل األعداد اظتطلوبػة للتوزيػع
إال م وقػػز مت ػ خر مػػن ليػػل اصتمعػػة ،وكػػذله دل يػبمػلػػغ العػػدد اظتطلػػوب للتوزيػػع
كمػػا كنػػا ـتطػػط لػػو .وكػػاف أف ذى ػ م حل ػ أحػػد الشػػباب مػػع شػػاب هخػػر
بسػػيارتو إذل حيػػث ي خػػذ حصػػتو مػػن الكتيبػػات ح ػواذل السػػاعة ٖٓ ٗ:صػػباحا
ٔٔٚ

ف خػػذاىا وذىبػػا م طريقهمػػا (وكػػاف صػػاح السػػيارة قػػد قػػاؿ للشػػاب ا خػػر:
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
س ػػيارة الدوري ػػة ،ورك ػ أح ػػد عناص ػػر الدوري ػػة م ػػع ص ػػاح الس ػػيارة م س ػػيارتو،
ووج ػػو مسدس ػ ا إذل رأس ػػو وأم ػػره ب ػ ف يس ػػوؽ باجت ػػاه ف ػػرع اظتة ػػابرات .م الطري ػػآ
شاىد عنصر اظتةابرات الذي يرك مع صاح السػيارة ،شػاىد دوريػة أخػر ،
ف ػ مر ص ػػاح الس ػػيارة ب ػػالوقوؼ وب ػػدأ يتح ػػدث م ػػع الدوري ػػة ،واظتس ػػدس موج ػػو
لرأس صاحبنا ،لكنو احتاج أف يوالق أمرا للدورية فنػزؿ وانبها وبعد دقػائآ مػن
اضتػػديث نػػزؿ العنصػػر وبق ػ يوجػػو اظتسػػدس إذل صػػاحبنا ،ولكػػن صػػاحبنا حتػػرؾ
بسيارتو مسرعا وؾتاه اه منها .ومدل يقعده ذله عن إكماؿ مهمتو.
ٕ  -م مكػاف هخػر كػاف أحػد الشػػباب لتمػل الكتيبػات بيػده م كػػيس،
ويقػػ ،م منطقػػة مكش ػػوفة يوجػػد فيهػػا ػتطػػة عسػػكرية (تػػرتدد عليهػػا س ػػيارات
اظتةػػابرات واصتػػي للتػػزود بػػالوقود) كػػاف يقػػ ،ينتًػػر شػػابا هخػػر حػواذل السػػاعة
ٖٓ ٘:فز ػرا وكػػاف ىػػذا الشػػاب قػػد وعػػد اثنػػني مػػن الدارسػػني عنػػده أف يػػذى
إليها للافقها إذل اظتنطقػة اظتػراد التوزيػع فيهػا ،لكنػو اعتقػل م اظتنطقػة الػم يقػ،
فيها مع الكتيبات.
م السادس ػػة والنص ػػ ،تقريب ػا داقت ػػز دوري ػػة ؼت ػػابرات بي ػػز ش ػػاب هخ ػػر
وأخػػذوا مػػن عنػػده أجهػػزة الكمبي ػػوتر ،وكػػاف ىػػذا الشػػاب م التوزيػػع وال يوجػػد
أحد م البيز ،وعندما عاد وأصبق قريبا مػن البيػز علػا سػا حػدث فلػا يػدخل
البيز .وعل الرغا من ىذه اظتػداقتات ومػا أحدثتػو مػن االػطراب ،إال أف بػاق
الشباب وزعوا الكمية اظتةصصة لتله اظتنطقة وعوالوا الشباب الذين اعتقلوا.
ٔٔٛ

ٖ  -أثن ػػاء التوزي ػػع م قلػ ػ اظتدين ػػة ك ػػاف ش ػػاباف يوزع ػػاف ،فم ػػرت دوري ػػة
لؤلمػػن اصتنػػائ (تابعػػة للشػػرطة) وحاولػػز اإلمسػػاؾ ب حػػدقتا فػػركض م الشػػارع
فت ػػابعوه .وقبنػ ػوا علي ػػو ،فت ػػدخل الش ػػاب ا خ ػػر علػ ػ أن ػػو ع ػػابر س ػػبيل وسػ ػ ؿ
الدوريػػة ظتػػاذا نتسػػكوف بػػو فقػػالوا إنػػو لػػص .ف خػػذ الشػػاب الكػػيس الػػذي لتملػػو
الشػػاب اظتمسػػوؾ ،وقػػد كانػػز فيػػو الكتيبػػات وكػػاف فيػػو أين ػا مطبوعػػات حػػوؿ
ليلة اإلسراء واظتعراج ،ف خرج غتموعػة منهػا وقػاؿ للدوريػة ىػذا لػص غػل معقػوؿ،
انًروا ماذا معو .وأثناء ػتاولتو إقناعها برتكو كػادوا نتسػكوف بػو أينػا ولكػن اه
ؾتػاه ،ووزع كميتػو بعيػدا عػن أعيػنها .ومدل تقعػده شػدة اظتوقػ ،الػذي حػدث عػػن
إكماؿ عملو.
ٗ  -لق ػػد أص ػػيبز الدول ػػة بص ػػدمة أص ػػابتها ب ػػدوار عن ػػدما تب ػػني عت ػػا أف
وزع بشػػكل الفػػز للنً ػػر م منػػاطآ العسػػكريني وخاصػػة م منطق ػػة
النػػداء قػػد ِّ
دمشآ ،وقد زاد من ذعػر دوائػر السػلطة العليػا م الدولػة أهنػا ت كػدوا مػن توزيػع
الن ػ ػػداء م مس ػ ػػاكن اصت ػ ػػي ع ػ ػػن طري ػ ػػآ أجه ػ ػػز ا األمني ػ ػػة م تل ػ ػػه األم ػ ػػاكن
العس ػػكرية ،ومػػع ذلػػه فلػػا جتمػػع عت ػػا القطاعػػات العس ػػكرية نس ػػا النػػداء ال ػػم
وزعػز م منػاطقها ،كمػػا كانػز الدولػة معتػػادةا عليػو ،حيػث كػػاف اظتعتػاد أف أيػػة
ِّ
بيانػػات تػػوزع م اظتنػػاطآ العسػػكرية كت ػ أف جتمػػع وترفػػع إذل السػػلطات العليػػا
دوف أف يكتما منها ش ء.
وأم ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػذه اظت ػ ػ ػػرة فق ػ ػ ػػد ت ك ػ ػ ػػدوا م ػ ػ ػػن توزي ػ ػ ػػع الن ػ ػ ػػداء ومدل يت ك ػ ػ ػػدوا م ػ ػ ػػن
جتميعو دوف إخالاء!
ملحقات:

ٔ  -بياف ولية سوريا حوؿ النداء
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ٜٔٔ

ىل يتقرب النظاـ السوري إلى أميركا باعتقاؿ
شواب حػزب التحػرير

قام ػػز أجه ػػزة اظتةػ ػػابرات الس ػػورية صػ ػػباح ي ػػوـ اصتمعػ ػػة  ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ
أملػػة اعتقػػاالت لػػز عػػددا مػػن شػػباب اضت ػزب ،أثنػػاء وبعػػد توزيػػع نػػداء مػػن
حػػزب التح ػرير للمسػػلمني ،س داقتػوا بعػػض البيػػوت ،وصػػادروا طابعػػات وأجهػػزة
كمبيوتر اعتربوىا للحزب ،ليس ىذا فحس بل صادروا مبػالغ ماليػة دل يقتنعػوا
ب هنا ختص أصحااا بل اعتربوىا للحزب كذله.
أما النداء الذي اعتقلوا الشباب بسببو فهو سناسبة ذكػر جرنتػة القنػاء
عل اطتبلفة م  ٕٛرج ٕٖٗٔىػ .والنػداء يتنػاوؿ اطتػل مػن جانبيػو :وجػوب
إقامػػة دولػػة واحػػدة للمسػػلمني ،خبلفػػة علػ منهػػاج النبػػوة ،جتمػػع لهػػا وتنػػتًا
ِعقػػدىا وتعيػػدىا خػػل أمػػة أخرجػػز للنػػاس .وأمػػا اصتان ػ ا خػػر فهػػو حتريػػه
اظتسػػلمني الػػد الكالػػار اظتسػػتعمرين وخباصػ ٍػة أملكػػا الػػم ترتك ػ اصت ػرائا م بػػبلد
اظتس ػػلمني :مباش ػػرةا ورائمه ػػا اظتتواص ػػلة الوحش ػػية م الع ػ ػراؽ وأفغانس ػػتاف ،وغ ػػل
مباشرة بتحريه ربيبتها دولة يهود الرتكاب اصترائا الوحشية م فلسطني.
وعل ػ ػ الػ ػػرغا مػ ػػن أف النػ ػػداء قػ ػػد بػ ػػدأ تناليػ ػػذه بعػ ػػد صػ ػػبلة يػ ػػوـ اصتمعػ ػػة
ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ م رتي ػػع ب ػػبلد اظتسػ ػػلمني ال ػػم يعم ػػل فيهػ ػػا اضت ػ ػزب م ػػن أقص ػ ػ
الشرؽ حيػث ماليزيػا وإندونيسػيا علػ أطػراؼ احملػيط اعتػادئ ،إذل أقصػ الغػرب
حي ػ ػػث اظتغ ػ ػػرب علػ ػ ػ شػ ػ ػواطط احمل ػ ػػيط األطلسػ ػ ػ  ،م ػ ػػرورا باعتن ػ ػػد ،وب ػ ػػنغبلدش،
وباكستاف ،واألفغاف ،إذل هسيا الوسط  ،وتركيا ،س العراؽ وببلد الشػاـ ،وجزيػرة
العػػرب ،وإذل السػػوداف ومصػػر ،و ػػاؿ إفريقيػػا ،إال أف زتلػػة االعتقػػاالت بػػدأت
بعد أسبوع أي صبيحة يوـ اصتمعػة ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ ،وذلػه بعػد أف رأت القيػادة
السػورية أف اعتقػاالت شػباب اضتػزب سػػتكوف بػادرة فػوؽ الطيبػة تقػدمها ألملكػػا
ٕٓٔ

لعلها ترال عن ىذه القيادة وتبقيها م اضتكا دوف تغيل.
إف النًػػاـ السػػوري دل يكتػ ِ
ػ ،سػػا قدمػػو مػػن تنػػازالت ذليلػػة ألملكػػا لتبقيػػو
م اضتكا :فقد كاف ألملكا دور فاعل م إخراجو من لبناف خروجا ذلػيبلا ،وىػو
الذي دخل لبنػاف بػدور فاعػل كػذله مػن أملكػا ،وقػاـ بتسػليا أملكػا عػددا ؽتػن
تسميها أملكػا (إرىػابيني) علػ أراالػ سػوريا ،ويبػذؿ الوسػع م إقالػاؿ حػدوده
جتاه العراؽ إرالاءا ألملكػا ،وأخػلا ولػيس هخػرا يالػتق أراالػيو للزنػة حتقيػآ دوليػة
حتقػػآ مػػع أركػػاف حكمػػو الػػذين كػػانوا م لبنػػاف ،تسػػتزوب وحتقػػآ كػ ف ال سػػيادة
لدول ػػة وال س ػػلطاف ،علمػ ػا بػ ػ ف اظتالاس ػػد ال ػػم عملوى ػػا م لبن ػػاف كان ػػز سوافق ػػة
أملك ػػا ،وا ف ختل ػػز ع ػػنها ظت ػػا اقتن ػػز مص ػػلحة أملك ػػا ذل ػػه ،أي أف أملك ػػا
تلع اا وفآ مصاضتها.
ىػػذا مػػا ظهػػر عل ػ السػػطق مػػن تنػػازالت ذليلػػة قػػدمها النًػػاـ إذل أملكػػا
لرتال ػ عنػػو ،ومػػع ذلػػه تطل ػ منػػو اظتزيػػد ،فًػػن النًػػاـ أف اعتقػػاالت شػػباب
اضتػزب بسػػب نػػداء يتنػػمن كشػػ ،مسػػاوئ أملكػػا ،وأهنػػا خ ػزاف شػػرور ،ولتػػرؾ
اظتسػػلمني الػػدىا ،ظػػن النًػػاـ أف ىػػذه االعتقػػاالت سػػتقربو مػػن أملكػػا وترال ػ
عنو.
أيػّها المسلموف في سوريا:
لك ػ تػػدركوا كػػا ىػػو ىػػذا النًػػاـ ظػػادل ،لتػػارب اه ورس ػولو  ، وأنػػو
يعتقػػل شػػباب حػػزب التحريػػر ال لش ػ ء إال أهنػػا يقولػػوف ربنػػا اه ،فإننػػا نػػدعوكا
إذل أف تعيدوا قراءة النداء الذي اعتقل شباب اضتزب بسببو ،لتتدبروا ما لتتويػو،
وقػد وزعػز منػػو هالؼ النسػا ،وىػ بػبل شػه بػػني أيػديكا ،فػػإف كػاف الًػػاظتوف
قد حالوا بينكا وبني اضتصوؿ عليها ،فاطلبوا كتي النداء من شباب اضتزب.
انًروا ماذا لتتوي النداء:
ٕٔٔ

إنو لتتوي الدعوة إذل إكتاد اطتبلفة .أ مموليس إكتادىا فرالا وأي فرض؟
إنػػو يكشػػ ،مالاس ػػد الكالػػار اظتسػػتعمرين ،وخباصػ ٍػة زعيمػػتها م الالسػػاد
واإلفساد ،أملكا ،أ مموليس ىذا أمرا واجبا الزما؟
إن ػػو يس ػػتنالر اظتس ػػلمني أف يقالػ ػوا ص ػػال ا واح ػػدا ال ػػد أملك ػػا وجرائمه ػػا م
العراؽ وأفغانستاف ،والد بريطانيا ودولة يهود ،وكل أعػداء اإلسػبلـ ،أملمػيس ىػذا
فرال ا وأي فرض؟
إنػو يبػػني أف األمػػة ويوشػها ومقػػدرا ا لقػػادرة علػ ىزنتػػة أملكػػا وأحبلفهػػا
لوال ختاذؿ حكاـ اظتسلمني اظتوالني للغػرب ،أ ممولػيس ىػذا ؽتػا كتػ علػ األمػة أف
تعيو وتدركو وتتلبس بو؟
أيػّها المسلموف:
إف حػػزب التحريػػر قػػد عاىػػد اه ورس ػولو واظت ػ منني أف يسػػتمر م دعوتػػو
إلقامػػة اطتبلفػػة الراشػػدة الػػم توحػػد اظتسػػلمني وجتمػػع لهػػا حتػػز رايػػة ال إلػػو إال
اه ػتمد رسوؿ اه ،وكػذله إنػو ظتسػتمر م كشػ ،خطػط الكالػار واظتسػتعمرين
وعمبلئها ،وخباص ٍػة رأس الكالػر أملكػا ،وحتريػه األمػة الػدىا والػد مػ امرا ا،
وىو مطملن بنصر اه وعودة اطتبلفة الراشدة مصداق ا ضتػديث رسػوؿ اه : 
« ...ثم تكوف خالفػة علػى منهػاج النوػوة» ،ومطمػلن كػذله بالنصػر والغلبػة بػإذف
اه .فػػديننا اضتنيػػ ،،وتػػاريا اظتسػػلمني وأيػػامها اطتالػػدة م ىزنتػػة الكالػػر وأىلػػو،
ب ػػل وأي ػػامها اضتالي ػػة م مػ ػواقالها القوي ػػة العًيم ػػة م مواجه ػػة أملك ػػا وبريطاني ػػا
وأحبلفهمػػا م الع ػراؽ وأفغانسػػتاف ،وكػػذله مواقػػ ،اظتسػػلمني القويػػة أمػػاـ دولػػة
يه ػػود م فلس ػػطني ،ك ػػل ذل ػػه يب ػػني أف فز ػػر اإلس ػػبلـ ق ػػد اق ػػرتب ،وأف غ ػػروب
الكالر وأىلو قد أزؼ.
وكلمة أخلة نوجههػا للنًػاـ وأركانػو م سػوريا ،ولػتكن نصػيحة حػىت وإف
ٕٕٔ

كنتا أعداء ألداء للحػزب وشػبابو ،ال تطيقػوف شتػاع الػدعوة للةبلفػة وال العػداء
اضتقيق ألملكا ،ومع ذله نقػوؿ لكػا :إنكػا مهمػا قػدمتا مػن تنػازالت ذليلػة،
أو فوؽ الذليلة ،ألملكا ،ومهما حاربتا اضتزب وكل أعداء أملكػا حربػا شػديدة،
أو فػػوؽ الشػػديدة ،ظنػ ا مػػنكا أف ترالػ عػػنكا أملكػػا اػػذا فتبقػػيكا م اضتكػػا،
فػػإف أملكػػا لػػن ترال ػ بػػذله ،فه ػ م عهػػد احملػػافًني اصتػػدد تريػػد تغيػػل طػػاقا
عمبلئهػػا القػػدصل بعمػػبلء جػػدد ،وفقػ ا للتغيػػل الػػذي تركػػز عليػػو م مشػػروع الشػػرؽ
األوسػػط الكبػػل .فػػإذا أردم اطتػػل ،ال نقػػوؿ لؤلمػػة الػػم سػلِّطتا عل ػ رقااػػا ،بػػل
إذا أردم اطتػػل ألنالسػػكا ،فكال ػوا عػػن مبلحقػػة اظتةلصػػني م األمػػة ،وكال ػوا عػػن
التنػػازؿ الػػذليل إلرالػػاء أملكػػا ،فه ػ أالػػع ،ؽتػػا تًنػػوف ،وال تسػػتطيع زتػػايتكا
إذا وقعز الواقعة بل تتةل عنكا ،واجتهوا إذل ربكا فيمػا بقػ لكػا مػن وقػز
بعػػد أف حػػاربتموه كػػل الوقػػز ،وأخرج ػوا مػػن كبلتمػػوىا بػػالقيود مػػن سػػزونكا
ظلم ػا وعػػدوانا ،واكشػػالوا مصػػل الشػػهداء م تػػدمر وذيػػوؿ تػػدمر منػػذ أكثػػر مػػن
ثبلثػػة عقػػود ،لعلكػػا بػػذله جتػػدوف مػػن تلز ػ وف إليػػو مػػن النػػاس عنػػدما تكسػػر
يعوج.
قوائا الكرس الذي جتلسوف عليو أو ّ
واعلموا أنكا ،إف أخذم بالنصيحة فستنالعكا ،حيث أنتا بني أمرين:
إمػػا أف تعػػود اطتبلفػػة إذل عقػػر دارىػػا م الشػػاـ ،وعنػػدىا يكػػوف أخػػذكا
بالنصػيحة ؼتالالػ ا إلجػراءات اطتبلفػة ؿتػػوكا ،وإمػا أف تػنزق أملكػػا بإكتػاد عمػػبلء
جػػدد غػػلكا ،وعنػػدىا يكػػوف أخػػذكا بالنصػػيحة موجػدا مػػن النػػاس مػػن يػػذكركا
بش ء من اطتل ،بدؿ أف جتدوا أنالسكا م العراء :أملكػا ختلػز عػنكا ،واألمػة
لالًتكا ،وا خرة مًلمة عليكا ،وذله ىو اطتسراف اظتبني.



           

.  
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 ٛشعباف ٕٔٗٙىػ
ٕٕٔٓٓ٘/ٜٓ/ـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػزب التحػرير
ولية سػوريا

ٕ  -بياف ولية سوريا حوؿ العتقالت:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيػػاف صحال

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

إف زتل ػػة االعتق ػػاالت ال ػػم قام ػػز ا ػػا أجه ػػزة اظتة ػػابرات القمعي ػػة ال ػػد
أعناء من حزب التحرير  -والية سوريا ،م أثناء وبعػد توزيػع (نػداء مػن حػزب
التحري ػػر إذل األم ػػة اإلس ػػبلمية وخباص ػػة أى ػػل الق ػػوة فيه ػػا) .ص ػػباح ي ػػوـ اصتمع ػػة
ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ قد طالز إذل ا ف سبعة منها وىا:
((ٔ -ولي ػػد خال ػػد الس ػػعيد  ٕٜعامػ ػ ا لتم ػػل إج ػػازة دكت ػػوراه م الشػ ػريعة
وػتاالر م معهد الالتق اإلسبلم بدمشآ.
ٕ -طارؽ سادل كمنز ٕ٘ عام ا مهندس زراع م دمشآ.
ٖ -ػتمد رياض السويري  ٕٙعاما صيدرل م دمشآ.
ٗ -أزتد سادل أيوب ٕٓ عام ا طال م كلية اضتقوؽ جامعة دمشآ.
٘ -عبد اه ػتمود الشيا ٖٔ عام ا مدرس لغة عربية أل .
 -ٙببلؿ أطنوج  ٕٜعاما عامل أل .
 -ٚأسامة حسن موس  ٕٜعام ا عامل أل )).
إف ى ػ ػ ػ الء األعنػ ػ ػػاء ا ف م أقبيػ ػ ػػة السػ ػ ػػزوف يتعرالػ ػ ػػوف ألشػ ػ ػػد أن ػ ػ ػواع
ٕٗٔ

ػبلدي النًػاـ السػوري ،ليالتنػوىا عػن ديػنها وكتػربوىا علػ
التعذي عل يػد ج ّ
التةل ػ عػػن مشػػروعها م توحيػػد األمػػة اإلسػػبلمية حتػػز رايػػة واحػػدة ،م دولػػة
واحدة ،ترع ش وهنا وتدافع عنها الد أعدائها وحتافي عل كػرامتها وعػز ا
م دولة اطتبلفة.
ولكن كل ىذا التعذي والتنكيل الذي يطػاؿ أعنػاء اضتػزب م سػزوف
الً ػ ػػاظتني ل ػ ػػن يزي ػ ػػدىا إال ص ػ ػػبلبة وق ػ ػػوة .فه ػ ػػا كاصتب ػ ػػاؿ الراس ػ ػػيات ال ػ ػػزىا
العواص.،
إف أعناء حػزب التحريػر  -واليػة سػوريا قػد عاىػدوا اه ورسػولو ومػن س
األمة اإلسبلمية عل أف يبقوا سائرين م طريآ إقامة اطتبلفة الراشدة ،الػم بشػر
اا رسوؿ اه  والػم تلػوح بػاألفآ القريػ  ،ولػن يثنػيها عػن ذلػه اعتقػاالت
األنًمة البوليسية الًاظتة وال مبلحقتها عتا.
وىػػا لػػن يسػػكتوا ولػػن يرتاجع ػوا بػػإذف اه عػػن قػػوؿ اضتػػآ ونصػػق األمػػة،
وكش ،اظت امرات الم حتاؾ الدىا من قبل أعدائها .واه غال عل أمره.

        

 ٕٛشعباف ٕٔٗٙىػ
ٕٕٓٓ٘/ٔٓ/ـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػزب التحػرير
ولية سوريا

ٖ  -بيانات للمنظمة السورية لحقوؽ اإلنساف:
الخميس ٔٔ شعواف  ٕٔٗٙىػ الموافق ٘ٔ أيلوؿ /سوتمور ٕ٘ٓٓـ
أخوار الشرؽ ٔ
على خلفية توزيعو "نداء" في ذكرى "القضاء على دولة الخالفة":
حملة اعتقالت في صفوؼ حزب التحرير في سوريا

ٕ٘ٔ

دمشآ  -أخبار الشرؽ
قامػػز أجهػػزة األمػػن السػػورية بتناليػػذ زتلػػة اعتقػػاالت م صػػالوؼ «حػػزب
التحريػػر اإلسػػبلم  -واليػػة سػػوريا» احملًػػور ،وذلػػه بعػػدما قػػاـ اضتػػزب بتوزيػػع
ن ػػداء قب ػػل أي ػػاـ ،سناس ػػبة ذك ػػر «القن ػػاء عل ػ دول ػػة اطتبلف ػػة» ع ػػاـ ٕٜٗٔـ،
حس ما جاء م نص النداء الذي حصلز أخبار الشرؽ عل نسةة منو.
وم توزيػػع النػػداء اظتوجػػو «إذل األمػػة اإلسػػبلمية وخباصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا»
وال ػػذي يتك ػػوف م ػػن عش ػػر ص ػػالحات م ػػن اضتز ػػا الكب ػػل ،ي ػػوـ اصتمع ػػة اظتاالػ ػ
(ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ).
وبػػدأت زتلػػة االعتقػػاالت حػػني اعتقػػل بعػػض نشػػطاء اضتػػزب أثنػػاء توزيػػع
الن ػػداء اظت ػػذكور ،س قام ػػز األجه ػػزة األمني ػػة سداقت ػػة من ػػازؿ اظتعتقل ػػني وص ػػادرت
أجهزة الكومبيوتر والطابعات واظتبالغ النقدية الم عثروا عليها.
ويشػػل اضتػػزب م مطلػػع النػػداء الػػذي وزعػػو إذل أنػػو «م مثػػل ىػػذا اليػػوـ
الثػػامن والعش ػرين مػػن رج ػ سػػنة اثنػػني وأربعػػني وثبلذتائػػة وألػػ ،للهز ػرة اظتوافػػآ
للثالػػث مػػن هذار سػػنة أربػػع وعش ػرين وتسػػعمائة وألػػ ،للمػػيبلد ،دتكػػن الكالػػار
اظتستعمروف بزعامة بريطانيا هنذاؾ ،بالتعاوف مع خونة العرب والرتؾ مػن القنػاء
عل دولة اطتبلفة» حس ما جاء م النداء.
والبلفز أف النداء وبينما لتمل بشدة علػ بريطانيػا الػم زتّلهػا مسػ ولية
إسقاط «دولة اطتبلفة» وإقامة دولة إسرائيل ومػنق كشػمل إذل اعتنػد ،والواليػات
اظتتحدة الم ا مها بالقياـ «باألعماؿ الوحشية» م العراؽ وأفغانستاف ،وفرنسػا
الػػم قػػاؿ إهنػػا قامػػز بػ ػ«دور سياس ػ حاقػػد» ظتنػػع قيػػاـ كيػػاف سياس ػ ظتسػػلم
البوس ػػنة إال ػػافة إذل «جرائمه ػػا الوحش ػػية» م اصتزائ ػػر ،ب ػػل واالحت ػػاد الس ػػوفيام
الس ػػابآ حي ػػث ا م ػػو ب ػ ػ«تش ػػتيز» و«قت ػػل» اظتس ػػلمني ..دل يتع ػػرض ألي م ػػن
ٕٔٙ

ال ػػدوؿ العربي ػػة (ومنه ػػا س ػػوريا) ،رغ ػػا أن ػػو تن ػػاوؿ ع ػػددا م ػػن ال ػػدوؿ الغربي ػػة ال ػػم
يس ػػميها ت ػػارة «الص ػػليبية» وت ػػارة أخ ػػر «الك ػػافرة» ال ػػم قام ػػز أً ػػر اضت ػػزب
ألسػػباب ؼتتلالػػة ،ومعلػػوـ أف حػػزب التحريػػر اإلسػػبلم ػتًػػور م رتيػػع الػػدوؿ
العربية سا فيها سوريا.
وكانػ ػػز السػ ػػلطات السػ ػػورية قػ ػػد قامػ ػػز أملػ ػػة مشػ ػػااة م أواخػ ػػر عػ ػػاـ
ٜٜٜٔـ طالػ ػػز العديػ ػػد مػ ػػن ك ػ ػوادر اضتػ ػػزب ،كمػ ػػا نالػ ػػذت زتلػ ػػة أواخػ ػػر عػ ػػاـ
ٕٗٓٓـ .وال يػ ػزاؿ العشػ ػرات م ػػن أعن ػػاء ح ػػزب التحري ػػر م س ػػزن ص ػػيدنايا
العسكري.
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٗ  -بياف من اللجنة السورية لحقوؽ اإلنساف:

السلطات السورية تشن حملة اعتقالت ضد حزب التحرير

أفػػادت مصػػادر حػػزب التحريػػر م س ػػوريا ب ػ ف أجه ػػزة اظتة ػػابرات قام ػػز
صػػباح ي ػػوـ اصتمعػػة التاسػػع مػػن أيل ػػوؿ (سػػبتمرب) بشػػن زتلػػة اعتقػػاالت ل ػػز
عددا من أعناء اضتزب ،اعتقل بعنها أثناء توزيع بياف مػن حػزب التحريػر ،س
قام ػ ػػز ى ػ ػػذه األجه ػ ػػزة سداقت ػ ػػة من ػ ػػازؿ اظتعتقل ػ ػػني وص ػ ػػادرت أجه ػ ػػزة الكمبي ػ ػػوتر
والطابعات واظتبالغ النقدية الم عثروا عليها.
وم ػػن اصت ػػدير بال ػػذكر ف ػػإف الس ػػلطات الس ػػورية قام ػػز أمل ػػة مش ػػااة م
أواخػػر عػػاـ ٜٜٜٔـ طالػػز العديػػد مػػن ك ػوادر اضتػػزب ،وال ي ػزاؿ العش ػرات مػػن
أعناء حزب التحرير م سزن صيدنايا العسكري.
واالعتقػػاالت الػػم تشػػن الػػد حػػزب التحريػػر تنػػدرج م قائمػػة قمػػع حريػػة
التعبػػل عػػن ال ػرأي ،ألف حػػزب التحريػػر يتةػػذ مػػن إص ػػدار البيانػػات والنػػداءات
وسيلة للتعبل عن رأيو وإيصاؿ ىذا الرأي لآلخرين.
ٕٔٚ

واللزن ػػة الس ػػورية ضتق ػػوؽ اإلنس ػػاف تطالػ ػ الس ػػلطات الس ػػورية ب ػػاحرتاـ
الدسػػتور السػػوري واإلعػػبلف العػػاظت ضتقػػوؽ اإلنسػػاف اللػػذين ينصػػاف علػ احػرتاـ
حريػة التعبػل عػن الػرأي ولػو كػػاف ؼتالالػا لػرأي اضتكومػة ،وتطالبهػا بػإطبلؽ سػراح
اظتعتقلػني فػػورا ،وإف كػػاف ذتػػة ا ػػاـ بارتكػاب جػػرـ جنػػائ أػػآ أي مػػنها فلتقدمػػو
إذل القنػػاء العػػادي وىػػو يتمتػػع أريتػػو وحقوقػػو القانونيػػة كاملػػة .وتعتػػرب اللزنػػة
ىذا االعتقاؿ خارج ا عل نص وروح الدستور السوري.
ٕٗٔٓٓ٘/ٜ/ـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ

٘  -حػػزب التحريػػر يهػػاجم النظػػاـ السػػوري ويتهمػػو بمحاولػػة «التقػػرب إلػػى

أميركا» باعتقاؿ أعضائو ..لكنها «لن ترضى».

دمشآ  -أخبار الشرؽ م ٕٗٔٓٓ٘/ٜٓ/
ا ػػا بيػػاف ل ػ«حػػزب التحريػػر  -واليػػة سػػوريا» (احملًػػور) النًػػاـ السػػوري
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
تبلحآ أعناءه وتداىا بيو ا م أوقات ؼتتلالة.
وأوالق بياف للحػزب أرسػلز نسػةة منػو إذل أخبػار الشػرؽ ،أف «أجهػزة
اظتةػابرات السػورية (قامػػز) صػباح يػوـ اصتمعػػة ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ أملػة اعتقػػاالت
لػػز عػػددا مػػن شػػباب اضتػػزب ،بعنػػها (اعتقلػوا) أثنػػاء توزيػػع نػػداء مػػن حػػزب
التحرير للمسلمني ،س داقتوا بعض البيػوت ،وصػادروا طابعػات وأجهػزة كمبيػوتر
اعتربوىػػا للحػػزب ،لػػيس ىػػذا فحس ػ بػػل صػػادروا مبػػالغ مالي ػػة دل يقتنع ػوا أهن ػػا
ختص أصحااا بل اعتربوىا للحزب كذله» حس البياف.
وأش ػػار البي ػػاف إذل أف «الن ػػداء ال ػػذي اعتق ػػل الش ػػباب (أعن ػػاء اضت ػػزب)
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بسػ ػ ػػببو ،فهػ ػ ػػو سناسػ ػ ػػبة ذكػ ػ ػػر جرنتػ ػ ػػة القنػ ػ ػػاء عل ػ ػ ػ اطتبلفػ ػ ػػة م  ٕٛرج ػ ػ ػ
ٕٖٗٔىػ» حس البياف.
وكاف النداء الذي وزعو اضتزب م سوريا قد دعا إذل إقامة «دولة اطتبلفػة
اإلسػػبلمية» كمػػا ىػػاجا مػػا أشتػػاىا «الكالػػار اظتسػػتعمرين وخباصػػة أملكػػا ال ػػم
ترتك اصترائا م ببلد اظتسلمني» وفآ وص ،بياف اضتزب.
وذكػػر البيػػاف أنػػو «علػ الػػرغا مػػن أف النػػداء قػػد بػػدأ (توزيعػػو) بعػػد صػػبلة
ي ػػوـ اصتمع ػػة ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ م رتي ػػع ب ػػبلد اظتس ػػلمني ال ػػم يعم ػػل فيه ػػا اضت ػػزب
( )...إال أف زتل ػػة االعتق ػػاالت ب ػػدأت بع ػػد أس ػػبوع ،أي ص ػػبيحة ي ػػوـ اصتمع ػػة
ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ وذله بعد أف رأت القيادة السورية أف اعتقػاالت شػباب اضتػزب
ستكوف بادرة فوؽ الطيبة تقدمها ألملكا لعلهػا ترالػ عػن ىػذه القيػادة وتبقيهػا
م اضتكا دوف تغيل» وفآ تعبل البياف الذي توجو إذل «اظتسلمني م سوريا».
وتػػابع بيػػاف حػػزب التحريػػر مهارت ػا النًػػاـ السػػوري ،قػػائبلا« :إف النًػػاـ
السػػوري دل يكتػػ ،سػػا قدمػػو مػػن تنػػازالت ذليلػػة ألملكػػا لتبقيػػو م اضتكػػا :فق ػد
كػػاف ألملكػػا دور فاعػػل م إخراجػػو مػػن لبنػػاف خروجػا ذلػػيبلا ،وىػػو الػػذي دخػػل
لبنػػاف بػػدور فاعػػل كػػذله مػػن أملكػػا ،وقػػاـ بتسػػليا أملكػػا عػػددا ؽتػػن تسػػميها
أملك ػػا (إرى ػػابيني) عل ػ أراال ػ س ػػورية ،ويب ػػذؿ الوس ػػع م إقال ػػاؿ ح ػػدوده جت ػػاه
العراؽ إرالاءا ألملكا ،أخػلا ولػيس هخػرا يالػتق أراالػيو للزنػة حتقيػآ دوليػة حتقػآ
مع أركاف حكمو الػذين كػانوا م لبنػاف ،تسػتزوب وحتقػآ وكػ ف ال سػيادة لدولػة
وال س ػػلطاف ،علمػ ػ ا ب ػ ف اظتالاس ػػد ال ػػم عملوى ػػا م لبن ػػاف كان ػػز سوافق ػػة أملك ػػا،
وا ف ختلػػز عػػنها ظتػػا اقتنػػز مصػػلحة أملكػػا ذلػػه ،أي أف أملكػػا تلع ػ اػػا
وفآ مصاضتها» حس يباف اضتزب الذي اعترب أف «ىذا ما ظهػر علػ السػطق
مػػن تنػػازالت ذليلػػة قػػدمها النًػػاـ إذل أملكػػا لرتالػ عنػػو ،ومػػع ذلػػه تطلػ منػػو
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اظتزيػػد ،فًػػن النًػػاـ أف اعتقػػاالت شػػباب اضتػػزب بسػػب نػػداء يتنػػمن كشػػ،
مساوئ أملكا ،وأهنا خزاف شرور ،ولتػرؾ اظتسػلمني الػدىا ،ظػن النًػاـ أف ىػذه
االعتقاالت ستقربو من أملكا وترال عنو».
ووجػ ػػو البيػ ػػاف «وكلمػ ػػة أخػ ػػلة ( )...للنًػ ػػاـ وأركانػ ػػو م سػ ػػوريا ،ولػ ػػتكن
نصػػيحة حػػىت وإف كنػػتا أعػػداء ألػػداء للحػػزب وشػػبابو ،ال تطيقػػوف شتػػاع الػػدعوة
للةبلفة وال العداء اضتقيق ألملكػا ،ومػع ذلػه نقػوؿ لكػا :إنكػا مهمػا قػدمتا
من تنازالت ذليلة ،أو فػوؽ الذليلػة ،ألملكػا ،ومهمػا حػاربتا اضتػزب وكػل أعػداء
أملكػ ػػا حرب ػ ػا شػ ػػديدة ،أو فػ ػػوؽ الشػ ػػديدة ،ظن ػ ػا مػ ػػنكا أف ترال ػ ػوا أملكػ ػػا اػ ػػذا
فتبقيكا م اضتكا ،فإف أملكا لن ترال بػذله ،فهػ م عهػد احملػافًني اصتػدد
تريد تغيل طاقا عمبلئها القػدصل بعمػبلء جػدد ،وفقػا للتغيػل الػذي تركػز عليػو م
مشروع الشرؽ األوسط الكبل ».وتابع البيػاف« :إذا أردم اطتػل ،ال نقػوؿ لؤلمػة
ال ػػم سػ ػلِّطتا علػ ػ رقاا ػػا ،ب ػػل إذا أردم اطت ػػل ألنالس ػػكا ،فكالػ ػوا ع ػػن مبلحق ػػة
اظتةلصػػني م األمػػة ،وكالػوا عػػن التنػػازؿ الػػذليل إلرالػػاء أملكػػا ،فهػ أالػػع ،ؽتػػا
تًنػػوف ،وال تسػػتطيع زتػػايتكا إذا وقعػػز الواقعػػة بػػل تتةلػ عػػنكا ،واجتهػوا إذل
ربكػػا فيمػػا بق ػ لكػػا مػػن وقػػز بعػػد أف حػػاربتموه كػػل الوقػػز ،وأخرج ػوا مػػن
كبلتمػػوىا بػػالقيود مػػن سػػزونكا ظلم ػا وعػػدوانا ،واكشػػالوا مصػػل الشػػهداء م
تػػدمر وذيػػوؿ تػػدمر ،لعلكػػا بػػذله جتػػدوف مػػن تلز ػ وف إليػػو مػػن النػػاس عنػػدما
يعوج ».وحذر النًاـ السػوري مػن
تكسر قوائا الكرس الذي جتلسوف عليو أو ّ
أف «جتػػدوا أنالسػػكا م الع ػراء :أملكػػا ختلػػز عػػنكا ،واألمػػة لالًػػتكا ،وا خػػرة
مًلمة عليكا» حس تعبل البياف الذي زتل تاريا ٕٕٔٓٓ٘/ٜ/ـ.
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ثاني عشػر :األردف
مع ّماف ى العاصمة ،وتقع عل خط طوؿ  °ٖٙ شرقا.
لقػػد انتػػدب عنػػو ا لػػس خالػػد العمػػر نالسػػو لق ػراءة النػػداء يػػوـ اصتمعػػة
 ٕٛرج ػ ػ  ٕٔٗٙى ػ ػ ػ اظتواف ػ ػػآ ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ .وق ػ ػػع االختي ػ ػػار عل ػ ػ مس ػ ػػزد
اظت ػػدارس م منطق ػػة الوح ػػدات م ػػن العاص ػػمة عم ػػاف ،وذل ػػه بس ػػب س ػػعة ى ػػذا
اظتسػػزد ،فهػػو مكػػوف مػػن ثبلثػػة طوابػػآ ولػػو سػػاحة جانبيػػة واسػػعة تالصػػلو عػػن
س ػػوؽ ع ػػامر وم ػػزدحا ،ول ػػو ؼترج ػػاف أح ػػدقتا إذل ش ػػارع رئ ػػيس كث ػػل االزدح ػػاـ
والثػػاشل إذل السػػاحة الواسػػعة س إذل السػػوؽ ،كمػػا أف اظتسػػزد معػػروؼ ومشػػتهر
لوسػػائل اإلعػػبلـ يسػػهل علػػيها الوصػػوؿ إليػػو بسػػرعة .وقػػد حرصػػنا علػ الصػػبلة
فيػ ػػو ظتعاينتػ ػػو بدقػ ػػة وللوقػ ػػوؼ عل ػ ػ السػ ػػلبيات احملتملػ ػػة .وقػ ػػد م إبػ ػػبلغ أجهػ ػػزة
احملليػػات بتحديػػد ىػػذا اظتسػػزد قبػػل فػػرتة مناسػػبة ،وحػػىت ال لتػػدث خلػػط كػػاف
أسلوب التبليػغ شػالوي ا ومػن خػبلؿ اصػطحاب أعنػاء ا لػس لؤلجهػزة والصػبلة
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
يوـ اصتمعة أسػ اظتتالػآ عليػو ودل يتغيػ إرتػاال إال صػاح عػذر .وقػد طلػ
مػ ػػن الشػ ػػباب رتػ ػػع مػ ػػا اسػ ػػتطاعوا رتعػ ػػو مػ ػػن اظت يػ ػػدين والنػ ػػاس .وقػ ػػاـ اظتكت ػ ػ
اإلعبلمػ بتزهيػز وسػائل اإلعػػبلـ ودل يػتا إبػبلغ وسػػائل اإلعػبلـ باظتكػاف ،وإفتػػا
اتالآ عل أف تكوف جاىزة سزرد إببلغها باظتكػاف .وقػد أبلغػز وسػائل اإلعػبلـ
باظتك ػػاف ع ػػن طري ػػآ الرس ػػائل اطتلوي ػػة القص ػػلة ا ه ػػزة مس ػػبقا م ػػن قب ػػل اظتكتػ ػ
اإلعبلم ػ وباالتص ػػاؿ اظتباش ػػر سز ػػرد إقام ػػة الص ػػبلة ،وق ػػد حن ػػرت مباش ػػرة إذل
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س .
اظتسزد من أوؿ اضتدث وكالة رويرتز لؤلنباء و
وسزػػرد تسػػليا اإلمػػاـ مػػن صػػبلة اصتمعػػة قػػاـ الشػػاب اظتكلػػ ،مػػن بػػني
اظتصػػلني ،ورف ػع صػػوتو عالي ػا شػػاؼتا قػػائبلا( :نػػداء مػػن ح ػػزب التحػ ػرير إذل األمػػة
اإلس ػػبلمية وخباص ػػة أى ػػل الق ػػوة فيه ػػا) وب ػػدأ بقػ ػراءة مقدم ػػة الن ػػداء ،فق ػػاـ مػ ػ ذف
اظتسػػزد وأغلػػآ اظتيكروفػػوف وشتاعػػات اظتسػػزد ،كمػػا قطػػع التيػػار الكهربػػائ عػػن
اظتسػػزد ،فتوقالػػز اظتكيالػػات واظت ػراوح ،فابتػػدره الشػػباب ظتنعػػو إال أنػػو كػػاف عنيالػ ا
سػيلا متهيلػا الفتعػاؿ مشػاجرة ،فرتكػو الشػػباب ،وذلػه ألننػا كنػا قػد احتطنػا عتػػذا
وجهزن ػػا ميكروفونػ ػا ي ػػدويا س ػػرعاف م ػػا ّأمن ػػو أح ػػد الش ػػباب لق ػػارئ الن ػػداء ،وق ػػد
تعالز التكبلات م اظتسػزد مػع بػدء قػراءة النػداء وأحػاط بقػارئ النػداء أسػداف
مػػن أسػػود الػػدعوة عػػن نتينػػو وعػػن يسػػاره ،أمسػػه أحػػدقتا لػػو اظتيكروفػػوف (ػتمػػد
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 اليوـ نالسو) ،فقرأ الشػاب
النداء قويا تقيا رابط اصت ش ك نػو منػذر جػي  ،وكانػز تتعػاذل صػيحات التكبػل
كلما ذكر حػزب التحػرير أو ذكرت اطتبلفة ،وكلمػا بشػر باطتبلفػة كانػز تسػمع
م ػػن اصتم ػػوع عب ػػارة( :ي ػػا اه ي ػػا اه) .ف كم ػػل الق ػػارئ الن ػػداء ،ودل ي ػػنقص م ػػن
اصتمػػوع ش ػ ء ،بػػل إف الطػػابآ األوؿ كػػاف ؽتتلل ػ ا ،وكػػاف اظتصػػلوف ينًػػروف باجتػػاه
قػػارئ النػػداء مػػن الطػػابآ الثػػاشل وأحػػاط اظتصػػلوف بنوافػػذ اظتسػػزد ،وقػػد رجػػع إذل
اظتسػزد كثػػل ؽتػن خػػرج منػو مسػػرع ا بعػد انتهػػاء الصػبلة مػػن الباعػة وذلػػه سزػػرد
أف شتعػوا اسػػا حػػزب التح ػرير مػػن السػػماعات قبػػل إغبلقهػػا .وقػػد قػ ّدر منػػدوب
س ػ األعػػداد ال ػم كانػػز موجػػودة داخػػل اظتسػػزد ب ػ ل ،إال أف العػػدد
ال ػ
أكثػػر مػػن ذلػػه بكثػػل؛ ألف اظتسػػزد لػػيس طابق ػا واحػػدا فقػػط بػػل ىػػو ثبلثػػة،
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ناىيه عمن توافدوا إذل اظتسزد ومن تعلقوا بنوافذه.
أمػػا األجهػػزة األمنيػػة فقػػد ظهػػر عليهػػا التةػػبط ،فقػػد بػػدأت بالتوافػػد مػػع
بدايػػة النػػداء ،إال أف األزمػػة اظتروريػػة ،وبسػػطات الباعػػة اظتتز ػولني عرقلػػز سػػلىا
ومنحتن ػػا الوق ػػز اظتناس ػ ػ إلكم ػػاؿ الن ػػداء ،ول ػػوال طول ػػو النته ػ ػ اضت ػػدث قب ػػل
وصػػوعتا ،وأس ػ الشػػباب الػػذين تول ػوا اظتراقبػػة خػػارج اظتسػػزد فقػػد ظهػػر عل ػ
بع ػػض الن ػػباط االال ػػطراب ،وب ػػدأوا بطل ػ التعزي ػزات واس ػػتعزاعتا .وم ػػع هناي ػػة
النداء ،أحاط عدد من سيارات مكافحة الشغ بػ بواب اظتسػزد مػع عػدد مػن
أف ػراد األمػػن باللبػػاس اظتػػدشل والعسػػكري .وقػػاموا بتصػػوير اظتصػػلني اطتػػارجني مػػن
اظتسزد.
وعن ػػدما أهنػ ػ الق ػػارئ الن ػػداء أمس ػػه أح ػػد الش ػػباب بي ػػده وأخرج ػػو م ػػن
اظتسػػزد ،وحػػاوؿ بعػػض رجػػاؿ األمػػن القػػبض عليػػو إال أف الشػػباب حػػالوا دوف
ذله فةرج ساظتا غافتا دل نتسسو سوء أمد اه( .وبق ساظتا ؿتو عشػرين يومػا
إذل أف دتكنز زبانية النًاـ من اعتقالو ،فرج اه كربو وكػرب إخوانػو ،وجعػل اه
عتا ؼترجا حسنا).
وقد قامز قوات األمن م األياـ األوذل باعتقاؿ كل من :طارؽ األزتػر،
خالػػد كساسػػبة ،د .اشتاعيػػل العايػػدي مػػن بػػاب اظتسػػزد ،والحقػػز سػػادل عبػػد
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
بكسر الباب إف دل تالتق عتا وصادروا جواز سػالره ودفػرت عائلتػو ،وعػاثوا م بيتػو
فسادا إال أنو ؾتا منها أمد اه ،وداقتػوا بيػز د .صػاحل الشػلا واعتقلػوه ،كمػا
داقت ػوا بيػػز عمػػر التػػل واعتقلػػوه ،وداقت ػوا بيػػز ىيػػثا رش ػراش واعتقلػػوه ،وداقت ػوا
بيػػز مصػػطال العبوشػ واعتقلػػوه ىػػو والػػيوفو س أطلقػوا سػراح الػػيوفو ،وداقتػوا
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ػتػػل خالػػد العمػػر وبيػػز سػػعيد رال ػواف وبيػػز ػتمػػد صػػبلح إال أهنػػا ؾت ػوا مػػنها
أمػػد اه( .وفيمػػا بع ػػد اعتقل ػػوا خال ػػد العمػػر كمػػا ذكرن ػػا سػػابق ا) .أي أف ع ػػدد
الػػذين اعتقلػوا حػػىت تارمتػػو علػ أثػػر النػػداء قػػد بلػػغ أحػػد عشػػر ،ثبلثػػة مػػنها مػػن
أعناء ا لس.
وقػد أصػدر اظتكتػ اإلعبلمػ بيانػات للصػح ،ولوسػائل اإلعػبلـ حػػوؿ
ما حدث (مرفآ بيانات اظتكت اإلعبلم )
ىذا وإف عدد النسا الم أعػدت للتوزيػع قػد بلغػز (ٓٓٓ )ٔٛ.نسػةة
من الكتي  ،وقد م توزيعها كلها تقريبا م الوقز احملدد.
أما ردود الفعل:

أ  -الشواب:

لق ػػد ك ػػاف عت ػػذا الن ػػداء أث ػػر كب ػػل م نال ػػوس الش ػػباب ،م ػػن حي ػػث ش ػػحذ
اعتمػػا ،وظهػػور مسػػلورل اضتػػزب م واجهػػة العمػػل بشػػكل سػػافر ومتحػػد للنًػػاـ،
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
خب ػػل عً ػػيا ب ػػإذف اه ،وباصتمل ػػة فق ػػد ام ػػتؤلت قل ػػوب الش ػػباب فرح ػ ػ ا وس ػػرورا
ومنحها ىذا العمل دفعة لؤلماـ.
ب  -الناس:

لقػ ػ ػ ػػد كػ ػ ػ ػػاف جتػ ػ ػ ػػاوب النػ ػ ػ ػػاس جيػ ػ ػ ػػدا ،فقػ ػ ػ ػػد نقػ ػ ػ ػػل إلينػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػػن بعػ ػ ػ ػػض
اضتاالػ ػ ػرين أف التز ػ ػػار والباع ػ ػػة ظت ػ ػػا شتعػ ػ ػوا أف حػ ػ ػػزب التح ػ ػ ػرير يلقػ ػ ػ كلم ػ ػػة م
اظتس ػ ػػزد رجع ػ ػ ػوا إذل اظتسػ ػ ػػزد يرتاكنػ ػ ػػوف ،كمػ ػ ػػا أف كث ػ ػ ػلا مػ ػ ػػن النػ ػ ػػاس أظهػ ػ ػػر
العتػ ػ ػ ػ ػ لع ػ ػ ػ ػػدـ دعوت ػ ػ ػ ػػو للحن ػ ػ ػ ػػور ،واتص ػ ػ ػ ػػل كث ػ ػ ػ ػػل م ػ ػ ػ ػػن الن ػ ػ ػ ػػاس بالش ػ ػ ػ ػػباب
لبلطملناف عليها .ومن اظتواق ،اظتميزة:
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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
واألنًمػػة ألهنػػا ىػػا الػػذين لتكمػػوف النػػاس ويقػػودوهنا وأنػػتا ال تالهمػػوف مع ػ
اضتكا والدولة .اإلسبلـ ليس فقط الصبلة والصوـ واصتمعيات اطتلية ،اإلسػبلـ
كت ػ أف يغػػل اضتكػػاـ واألنًمػػة ألهنػػا ىػػا أسػػاس الػػببلء واظتصػػائ م األمػػة..
نعػػا مػػا يقولػػو حػػزب التحريػػر صػػحيق كتػ أف نبػػدأ مػػن اضتكػػاـ واألنًمػػة ألهنػػا
رتيعػػا عمػػبلء وخونػػة ،ل ػػو كانػػز اطتبلفػػة قائمػػة ظتػػا جػػرؤت أملكػػا وال بريطاني ػػا
علينا ...أنا معها وم يد عتا.
 أثناء توزيع أحد الشباب النداء م أحد اظتسػاجد ،أخػذ أحػد اظتصػلني
الكتيػ ػ فسػ ػ لو اظتص ػػلوف :م ػػا ى ػػذا؟ فق ػػاؿ ن ػػداء م ػػن ح ػػزب التحري ػػر ،فت ػػدافع
اظتصلوف إذل الشاب ألخذ الكتي .
 حاوؿ م ذف أحد اظتسػاجد منػع الشػباب مػن التوزيػع فوقػ ،لػو النػاس
وأسكتوه ،وقالوا لو صلّحوا شتاعات اظتسزد واتركوىا يدعوف إذل دين اه.
 أظهر بعض الناس ختوف ا أثناء توزيع الكتي  ،إال أف إقباؿ الناس كػاف
شديدا م اصتملة.
جػ  -وسائل اإلعالـ:

سػ وقػاـ بتسػزيل

حنر إذل اظتسزد كل من سعد حرت مراسػل الػػا
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
٘ -موقع الا س نشر تقريرا مالصبلا ظتراسلو حوؿ النداء.
 -ٙ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.
 -ٜك ػػذله نشػ ػػرت بع ػػض الصػ ػػح ،اللبنانيػ ػػة أخب ػػار النػ ػػداء م عمػ ػػاف
(صحيالتا اظتستقبل ،الديار).
(مرفآ نسةة من ىذه الصح.)،
ىػػذا مػػا أمكػػن رصػػده أمػػد اه ،ونسػ ؿ اه أف يكػػوف ىػػذا العمػػل فاحتػػة
خ ػػل وبش ػػارة ص ػػدؽ ومقدم ػػة ظت ػػا بع ػػده م ػػن ع ػػز وسػ ػ دد ومنع ػػة ،ويومل ػ ٍػذ يال ػػرح
اظت منوف.
ملحقات:

ٔ  -بيانات اظتكت اإلعبلم حوؿ النداء واالعتقاالت.
ٕ  -بعض ما كتبتو الصح ،حوؿ اظتوالوع.
ٖ  -بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.
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أولً :بيانات المكتب اإلعالمي حوؿ النداء
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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اظتكت اإلعبلم
ضتػزب التحػرير
والية األردف

 ٕٛرجب  ٕٔٗٙىػ  -الموافق ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٔ -بياف صحال
ق ػ ػ ػ ػػاـ مس ػ ػ ػ ػػلولو ح ػ ػ ػ ػػزب التحري ػ ػ ػ ػػر م األردف بتوجي ػ ػ ػ ػػو ن ػ ػ ػ ػػداء إذل األم ػ ػ ػ ػػة
اإلسػ ػػبلمية وخباص ػ ػػة أىػ ػػل الق ػ ػػوة فيهػ ػػا ،وق ػ ػػد قػ ػػاـ بق ػ ػراءة الن ػ ػػداء أح ػ ػػد ش ػ ػػباب
حػ ػ ػ ػ ػػزب التحريػ ػ ػ ػ ػػر بعػ ػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػ ػػبلة اصتمعػ ػ ػ ػ ػػة  ٕٛرج ػ ػ ػ ػ ػ  ٕٔٗٙىػ ػ ػ ػ ػ ػ اظتواف ػ ػ ػ ػ ػػآ
ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ م مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزد اظتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدارس  -الوحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات/عماف ،واسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمع إذل
ىػ ػ ػػذا النػ ػ ػػداء حشػ ػ ػػد كبػ ػ ػػل مػ ػ ػػن اظتصػ ػ ػػلني ،عل ػ ػ ػ الػ ػ ػػرغا مػ ػ ػػن قيػ ػ ػػاـ النًػ ػ ػػاـ م
األردف سحاص ػ ػ ػػرة ى ػ ػ ػػذا اظتسػ ػ ػ ػػزد بق ػ ػ ػ ػوات مكافح ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػػغ ورج ػ ػ ػػاؿ أمػ ػ ػ ػػن
ب ػ ػػالزي اظت ػ ػػدشل والعس ػ ػػكري ،وب ػ ػػإغبلؽ مكػ ػ ػربات الص ػ ػػوت وشتاع ػ ػػات اظتس ػ ػػزد
ظتن ػ ػػع اضت ػ ػ ػػزب م ػ ػػن توجي ػ ػػو ى ػ ػػذا الن ػ ػػداء ،وم ػ ػػع ك ػ ػػل اإلج ػ ػ ػراءات ال ػ ػػم اخت ػ ػػذىا
النًػ ػ ػػاـ إال أنػ ػ ػػو دل ياللػ ػ ػػق م منػ ػ ػػع اضت ػ ػ ػػزب مػ ػ ػػن توجيػ ػ ػػو النػ ػ ػػداء .وقػ ػ ػػد كانػ ػ ػػز
صيحات التكبل تتعاذل من قبل اظتصلني أثناء استماعها للنداء.
ٖٔٚ

وىذا النداء صدع بو مسلولو حػزب التح ػرير بعػد صػبلة اصتمعػة مػن ىػذا
اليوـ م رتيع ببلد اظتسلمني الم يعمل فيهػا ح ػزب التح ػرير ،مػن أقصػ الشػرؽ
حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا عل ػ أط ػراؼ احملػػيط اعتػػادي إذل أقص ػ الغػػرب حيػػث
بػػبلد اظتغػػرب علػ شػواطط احملػػيط األطلسػ  ،مػػرورا باعتنػػد وبػػنغبلدش وباكسػػتاف
واألفغاف إذل هسيا الوسط وهسيا الصغر  -تركيا  -س إذل العراؽ وببلد الشػاـ
وجزيرة العرب ،وإذل السوداف فمصر و ػاؿ إفريقيػا .وقػد كػاف ىػذا النػداء تبصػرةا
للمسلمني بالعز الذي كانوا فيو يوـ كانػز اطتػػبلفة قائمػةا ،وبالػذؿ الػذي صػاروا
إليو بعد زواؿ اطتػبلفة ،وتػذكراة عتػا بػ هنا قػادروف علػ ىزنتػة الكالػار اظتسػتعمرين
وربيب ػػتها دول ػػة يه ػػود ،ب ػػل ويكون ػػوف ب ػػإذف اه األق ػػو واألع ػػز م ى ػػذا الع ػػادل.
وتبشػػرة عتػػا ب ػ ف ح ػػزب التحػ ػرير يعاىػػد اه ورس ػولو واظت ػ منني أنػػو مسػػتمر م عملػػو
إلقامة اطتػبلفة ،ويدعوىا ظتشاركتو إقامتها لينالوا اطتل واألجر معو.
المكتب اإلعالمي لحػزب التحػرير
ولية األردف
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ٕٜرجب  ٕٔٗٙىػ  -الموافق ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ
ٕ  -بياف صحفي
قامت أجهزة األمن التابعة للنظػاـ فػي األردف باعتقػاؿ كػل مػن طػارؽ األحمػر
وخالد كساسوة أثناء خروجهم من مسػجد المػدارس  -الوحػدات بعػد صػالة الجمعػة
ٕ ٕٓٓ٘/ٜ/ـ واقتادتهم إلى جهة غير معروفة وذلك علػى إثػر النػداء الػذي وجهػو
مس ولو حػزب التحػرير إلى األمة اإلسالمية والذي ألقي على حشد من المصلين بعد
صالة الجمعػة فػي مسػجد المػدارس كمػا قامػت أجهػزة األمػن باقتحػاـ من ػزؿ محمػد
روعػػوا زوجتػػو
سػػالم الفقهػػاء وذلػػك بعػػد منتصػػف ليلػػة السػػوت ٖٕٓٓ٘/ٜ/ـ وقػػد ّ

وأبناءه وىددوا زوجتػو بكسػر الوػاب عليهػا وقػاموا بتفتػي

من ػزلو فلػم يراعػوا حرمػة

ول ديػػن وىػػذا ىػػو دأب النظػػاـ فػػي األردف وأجهزتػػو القمعيػػة التػػي ل شػػغل لهػػا إل
ترويع اآلمنين ومحاربة العاملين إلقامة الخالفة اإلسالمية.

وإننا م حػزب التحػرير  -والية األردف نقوؿ ألدوات النًاـ الذين
يستعملها للبط أملة الدعوة اإلسبلمية ،ويكما اا األفواه ،نقوؿ عتا إف
النًاـ م األردف لن يغل عنكا من اه شيلا ،وإنكا بارزوف لربكا يوـ اظتوق،
العًيا ،فماذا أنتا قائلوف        
                

،              
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يالز من عزمنا ،ولن لتوؿ بإذف اه بيننا
س إننا نقوؿ للنًاـ م األردف إنو لن ّ
وبني حتقيآ غايتنا ،بط الطغاة واظتتزربين ،وإنّا سائروف بإذف اه عل
الطريقة الم أمرنا اا ربنا لن ؿتيد عنها قيد شعرة ،وإنّا واثقوف وموقنوف بوعد
ربنا لنا بالنصر والتمكني ،وسيةزي اه الًاظتني.



              

.            
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ثالث عشػر :لوناف
بلوت ى العاصمة تقع عل خط طوؿ  °ٖ٘.٘ شرقا.
عسػػاؼ م وسػػط البل ػد لػػيعلن النػػداء
ٔ -لقػػد م اختيػػار مسػػزد األمػػل ّ
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
النهػػار يطػػل مباشػػرة عل ػ اظتسػػزد  ...ىػػذا فن ػبلا عػػن قربػػو مػػن مركػػز اضتكومػػة
والربظت ػػاف ،أي أن ػػو م منطق ػػة سياس ػػية وإعبلمي ػػة بامتي ػػاز .وثاني ػ ا :لوج ػػود س ػػاحة
مالتوحػ ػػة أمامػ ػػو تسػ ػػمق لكػ ػػاملات التصػ ػػوير بالتقػ ػػاط الصػ ػػور وتغطيػ ػػة اضتػ ػػدث
بسػػهولة ،وتسػػمق للمػػارة ورجػػاؿ األمػػن وسػػاكل اظتبػػاشل احمليطػػة ستابعػػة غتريػػات
(النداء) بسهولة.
ٕ -م حتن ػ ػػل منً ػ ػػومم ص ػ ػػوت تعم ػ ػػبلف عل ػ ػ البطاري ػ ػػة ،إذا تعطل ػ ػػز
إحداقتا يلزػ إذل األخػر  ،مػع ميكروفػونني السػلكيني ،واحػد يكػوف مػع الػذي
يصدع بالنداء ،والثاشل مػع الشػاب االحتيػاط اظتكلػ ،بإكمػاؿ النػداء إذا حػدث
ل ػ ػػؤلوؿ أي أذ  .وج ِّه ػ ػػز ك ػ ػػذله مك ػ ػػرب ص ػ ػػوت ي ػ ػػدوي لبلس ػ ػػتةداـ م ح ػ ػػاؿ
اسػتدع األمػػر ذلػه .س م حتنػػل (ٓ٘) رايػة مػػع نػوع خػػاص مػن القػػائا اظتثبتػػة
علي ػػو أي ػػث نتك ػػن إدخاعت ػػا دوف لال ػػز نً ػػر .وك ػػذله جه ػػزت يافط ػػات حتم ػػل
عبارات ؼتتارة م ثرة منها:
أ) ق ػػاؿ رس ػػوؿ اه  ...« : ثػ ػػم تكػ ػػوف خالفػ ػػة علػ ػػى منهػ ػػاج النوػ ػػوة».
(والعز فوؽ مكاف اظتتكلا).
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ب) يػػا أىػػل القػػوة :إف غتػػدكا ورفعػػتكا باطتبلفػػة الػػم تست صػػل الػػرؤوس
اطتاوية وتعيد العزة النائعة.
ج) ي ػػا أى ػػل الق ػػوة :إف حك ػػامكا ى ػػا أص ػػل ال ػػداء ،باجتث ػػاثها مكم ػػن
الدواء؛ ف علنوىا خبلفة عل منهاج النبوة.
د) يػػا أىػػل القػػوة :إف اطتبلفػػة ىػ مبعػػث عػػزكا وسػػبيل قػػوتكا ،اػػا حتيػػا
األمة ،ومن دوهنا تذؿ وتعر .
ى ػ) يػػا أىػػل القػػوة :إف حػػزب التحريػػر يػػدعوكا لنص ػرتو وم ازرتػػو م إقامػػة
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.
ج ػػ) دع ػػوة الن ػػاس بع ػػد ص ػػبلة اصتمع ػػة م اظتس ػػزدين ا خػ ػرين م وس ػػط
عساؼ لسماع نداء من حػزب التحػرير.
بلوت للذىاب إذل مسزد األمل ّ
د) توزيع النداء م اظتسػاجد الثبلثػة م الوسػط التزػاري وعلػ السػيارات
اظتػػارة ،وذلػػه بعػػد انتهػػاء الصػػبلة ،وكػػذله م الش ػوارع ...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 ع ِّػني نائبػاف لػػو أيػث يكمػل النائػ
األوؿ العم ػػل إذا حص ػػل ألنت ػػن أذ  ،ف ػػإذا ح ػػدث للنائ ػ ػ األوؿ ك ػػذله أذ
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 أمػرا يعػوؽ العمػل قبػل دتامػو .غػل أف
األمػػور دل تسػػر كمػػا أردناىػػا ،حيػػث تسػػرب اطتػػرب مػػن اإلعػػبلـ لرجػػاؿ األمػػن،
فحنر قبيل الصبلة بنص ،ساعة تقريبا أحػد الػباط األمػن إذل اظتسػزد وسػ ؿ
عػػن إمػػاـ اظتسػػزد فلػػا كتػػده ،فاتصػػل بإمػػاـ اظتسػػزد وس ػ لو إف كػػاف سػػيحدث
ش ء م اظتسزد ،فقػاؿ اإلمػاـ ال علػا رل بػذله ،فػ خربه النػابط وأف عليػو أف
لتوؿ دوف ذله ،فزاء اإلماـ غاالب ا وكاف أحد الشباب يعرفو فهػدأ مػن روعػو،
وأعلمػػو أننػػا دل ـتػػربؾ حػػىت ال حتػػرج أمػػاـ األمػػن ،فقػػاؿ اإلمػػاـ إهنػػا ينػػووف عمػػل
مشػػكلة معكػػا ،فقػػاؿ الشػػاب لقػػد قررنػػا إلقػػاء النػػداء مهمػػا كػػاف ،ونس ػ ؿ اه
العوف .لكن اإلماـ بق غاالبا ،وعندما حاوؿ أنتػن أف يلالػز نًػر النػاس (قبػل
األذاف الثػاشل) إذل أف ىنػاؾ نػداء بعػػد الصػػبلة ،منعػو اإلمػػاـ ،وكػذله منػػع بعػػض
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
إمػػاـ اظتسػػزد الػػدائا) ،وعنػػد بػػدء اطتطبػػة الثانيػػة أرسػػل اإلمػػاـ للةطي ػ ورقػػة
فقرأىا اطتطي عل اظتصلني وكاف فحواىا:
«إف ىنػػاؾ إخػػوة يريػػدوف إلقػػاء كلمػػة بعػػد صػػبلة اصتمعػػة ،ونعلمكػػا أف
صتنة اظتسزد ،واألوقاؼ ،ودار الالتو وعلماءىا ،ال عبلقة عتػا اػذه الكلمػة».
وقد كانز ىذه الكلمة كسػي ،ذي حػدين :فهػ مػن ناحيػة لالتػز نًػر النػاس
إذل كلم ػػة بع ػػد الص ػػبلة ،وم ػػن ناحي ػػة أخ ػػر أوج ػػدت خوف ػ ا عن ػػدىا ب ػ ف ى ػػذه
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
انتهاء الصبلة دوف انتًار.
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خبلؿ النػداء وبعػده حتػادث اإلمػاـ مػع بعػض الشػباب اظتعػروفني لػو عاتبػا
علػػيها وأحيان ػ ا غاالػػب ا ،ولكػػن النتيزػػة أف ىػػدئ روعػػو ،وقػػد أظهػػر أف غنػػبو
س ػػببو أن ػػو مػػا ك ػػاف كت ػ أف تالاجلػػو األجه ػػزة األمني ػػة سعلومػػات ع ػػن العم ػػل م
اظتسزد وىو ال يعلا ،وظن أف الشباب أقتلوه ،فلما علػا أهنػا حػاولوا االتصػاؿ
بػػو طيلػػة يػػومني قبػػل اصتمعػػة ودل يتمكن ػوا مػػن ذلػػه النشػػغالو كمػػا كػػانوا كتػػابوف
(كم ػػا أعلم ػػو النقيػ ػ ) ،ى ػػدأ وأعلمه ػػا أن ػػو لتػ ػ اطتبلف ػػة ،وأن ػػو من ػػع األجه ػػزة
األمنية من دخوؿ اظتسزد( ،ودت ) عليها أف ال يتعرالوا للشباب.
 -ٙانتهز صػبلة اصتمعػة م حػدود ٖٓ ٔ.ظهػرا بالتوقيػز احمللػ  ،وىػو
نالسػػو (صػػيالا) توقيػػز اظتدينػػة اظتنػػورة (ٖٓ ٔٓ.صػػباحا بتوقيػػز غ ػرينت ) ،ودل
دتػ ِ
ػض دقيقت ػػاف بع ػػدىا إال وقػػد نش ػػرت اليافط ػػات ،ورفعػػز الراي ػػات ،وب ػػدأ أنت ػػن
بإلقاء النداء ،وقد استغرؽ قراءة اظتةتصر ؿتو نص ،ساعة.
 -ٚوزع م لبنػاف (ٕٓٓٓٔٔ) ملػة وواحػد وعشػروف ألػ ،كتػاب ،منهػا
م بػػلوت (ٖ٘) ألال ػ ا ،وكػػاف الشػػباب م قمػػة نشػػاطها ،كمػػا إف إقبػػاؿ النػػاس
كاف جيدا م غتملو ،باستثناء حاالت قليلة كما سنبني م ردود الالعل.
 -ٛأما ردات الالعل فكانز:
أ  -األجهزة األمنية:

خبلؿ قراءة أنتن للنداء تكامل حشد األجهزة األمنية حوؿ اصتامع ،وقػد
صدؼ أف كاف النابط اظتس وؿ ىو نالسو الذي كػاف عنػدما قػاـ اضتػزب سسػلة
عسػػاؼ إذل سػراي
القػػرهف الكػػرصل مػػن اصتػػامع العمػػري القريػ مػػن جػػامع األمػػل ّ
اضتكوم ػػة (مب ػ ػ رئاسػ ػػة ال ػػوزارة) ،وقػ ػػد أعز ػ ػ حينه ػػا ذلػ ػػه النػ ػػابط بتنًػ ػػيا
الشػػباب للمسػػلة واننػػباطها ،وكػػاف ذلػػه النػػابط مننػػبط ا مهنيػ ا بعملػػو ،فلمػػا
رأ حسػػن سػػل اظتسػػلة وتنًيمهػػا ،فن ػبلا عػػن عًمػػة موالػػوعها ،كػػاف موقالػػو
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جيدا 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
قراءة نداء ،والتكبل والتهليل دوفتا فوال  ،فقػاؿ النػابط« :أي ال تنػووف عمػل
مًػ ػػاىرة تقطػ ػػع الطػ ػػرؽ وتثػ ػػل الالوال ػ ػ » ،قػ ػػاؿ لػ ػػو الشػ ػػاب« :ؿتػ ػػن ال نرال ػ ػ
الالوال ػ » ،وىكػػذا مػػرت األمػػور خبػػل .وأكمػػل ق ػراءة اصتػػزء اظتطلػػوب مػػن النػػداء
دوف مصادمات أمنية م ثرة.
ويبػ ػػدو أف اتص ػ ػػاالت الش ػ ػػباب القوي ػ ػػة مػ ػػع قطاع ػ ػػات الن ػ ػػاس اظتةتلال ػ ػػة،
اظت ثرين وغل اظت ثرين ،باإلالافة إذل أعماؿ الػرأي العػاـ الػم قػاموا اػا وػرأة وقػوة
مثػػل اظتس ػلات واظت ػ دترات وجتمعػػات اظتس ػػاجد ،ومواق ػػ ،الشػػباب الصػػلبة أثن ػػاء
اعتقاال ا السابقة م تله األعمػاؿ ،وأوالا وأخػلا حالػي اه وفنػلو ،كػل ذلػه
جعل أعماؿ النداء تتا ب قل ؽتا كاف يتوقع من اعتقاالت ومبلحقات.
لقد م اعتقاؿ ستسة عشر شابا خبلؿ ىذا العمل م كل لبنػاف ،وكانػز
اتصػػاالت الشػػباب وم يػػديها نشػػطة خبصوصػػها ،كمػػا أف أدوارا جيػػدة كانػػز
لػػبعض ػتػػام الشػػباب ،كمػػا ىػػو مبػػني الحق ػا .وقػػد كانػػز لكػػل ذلػػه نتػػائج
جيدة ؼتالالة عنها ،علم ا ب ف األجهزة األمنيػة كانػز حت ّػوؿ اظتعتقلػني إذل مكتػ
مكافحػة اإلرىػػاب لتصػػعيد القنػػية ،لكػػن اظتسػ لة كانػػز سػػرعاف مػػا يتبػػني أف ال
عبلقة عتا باإلرىاب ،س يوافآ عل إخراجها بالكالالة ،وذله الالنل من اه.
ومن األمور البلفتة للنًر م ردود فعل األجهزة األمنية:
 دخػ ػػل شػ ػػاب أثنػ ػػاء توزيعػ ػػو م بػ ػػلوت ،دخػ ػػل أحػ ػػد اظتةػ ػػافر وأعط ػ ػ
اظتوجػػودين فيػػو ،فعزب ػوا مػػن جرأتػػو لي ػ م إلػػيها م عقػػر دارىػػا ،لكنػػو دل يعػػرىا
اىتمام ا بل أكمل التوزيع وخرج.
 أحػػد رج ػػاؿ اظتة ػػابرات م بعػػض من ػػاطآ ب ػػلوت انالزػػر غيً ػا عن ػػدما
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وجػػد الكتػػاب منتش ػرا عنػػد النػػاس فصػػار يشػػتا الػػذين وزع ػوا م منطقتػػو ،وصػػار
متيػػ ،بع ػض النػػاس الػػذين عنػػدىا النػػداء ،حػػىت إنػػو دتكػػن مػػن اسػػتعادة ثبلثػػني
كتابا منها.
 كانػػز إحػػد سػػيارات الشػػرطة تقػػ ،أمػػاـ مسػػزد كالعػػادة الع ػرتاض
اظتةػػالالني لؤلمػػن ،فلمػػا انتهػػز الصػػبلة وبػػدأ الشػػباب التوزيػػع ،حتركػػز السػػيارة
بعيػػدا عػػن اظتسػػزد ،وكػػاف يغل ػ عل ػ الًػػن أف سػػيارة الشػػرطة ابتعػػدت عمػػدا
حىت ال حترج فتعتقل اظتوزعني.
 م مسػػزد رئيس ػ م بػػلوت الغربيػػة ،مػػر نقي ػ مػػن األمػػن الػػداخل
علػ الشػػباب وىػػا يوزعػػوف فقػػاؿ عتػػا« :أدل تتعلمػوا مػػن اعتقػػاالتكا السػػابقة؟!
أدل تتوبػوا؟!» ،فقػػاؿ لػو الشػػاب وىػو يػػوزع« :خػذ ىػػذا الكتػاب واقػرأه» فػػرفض،
س تركػػو وذى ػ  ،وكػػاف بإمكػػاف الشػػاب أف يغػػادر اظتكػػاف لتوقػػع حنػػور ق ػوات
األمن بعد ذىػاب النػابط ،إال أنػو اسػتمر وإخوانػو م التوزيػع ،فحنػرت قػوات
األمػػن بعػػد دقػػائآ ،واعتقل ػوا أحػػد اظتػػوزعني ،فتػػدخل إخوانػػو اظتوزعػػوف ا خػػروف
لتةليصػػو مػػن ق ػوات األمػػن ،وحصػػلز مبلسػػنة وبعػػض االشػػتباؾ باأليػػدي ظتنػػع
األجهزة األمنية من أخذ الشاب ،ومع ذله فقد اكتالز األجهػزة األمنيػة ب خػذ
الشاب وحده دوف أخذ الباقني الذين تدخلوا حملاولة ختليصو.
 اعتقػػل أحػػد الشػػباب ،فػػذى أبػػوه يسػ ؿ عػػن ابنػػو م اظتةالػػر ،والتقػ
النػػابط اظتس ػ وؿ ،وصػػار الوالػػد يصػػيق بػػو كيػػ ،يعتقلػػوف ابنػػو وىػػو يػػوزع نػػداء
للمسػ ػػلمني يوحػ ػػدىا م دولػ ػػة اطتبلفػ ػػة ،إشل أريػ ػػد ،قػ ػػاؿ األب ،أف أوزع معهػ ػػا
فاعتقلوشل .يقوؿ األب إنو فوجط ظتا رأ النابط وقد دمعز عيناه.
 مػػرت س ػػيارة الشػػرطة عل ػ ش ػػباب يوزع ػػوف عنػػد مالػػرتؽ ط ػػرؽ رئيس ػ
تق ػػ ،الس ػػيارات عن ػػده لتم ػػر ى ػػذه وتل ػػه فيس ػػهل علػ ػ الش ػػباب التوزي ػػع علػ ػ
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أصػػحاب السػػيارات ،فمػػرت علػػيها سػػيارة الشػػرطة وأمػػروىا أف يغػػادروا اظتكػػاف،
إال أف الش ػ ػػباب رأوا أف ى ػ ػػذا التق ػ ػػاطع مك ػ ػػاف جي ػ ػػد للتوزي ػ ػػع ،فع ػ ػػز عل ػ ػػيها أف
يغادروا ،واستمروا م التوزيع إذل أف حنػرت سػيارة للزػي  ،واعتقلػز الشػباب
الذين كانوا يوزعوف.
 كاف ستسة يوزعوف م منطقة قريبة من مركػز أمػل ،فقػاـ اظتركػز باعتقػاؿ
أقػػرب شػػاب إلػػيها يػػوزع ودل يقرتبػوا مػػن البػػاقني ،لدرجػػة أف زمػػبلءه يقولػػوف ك نػػو
خط ،خطالا ،فلا ننتبو إال وقد أخذوه بسرعة وذىبوا بو.
 ولقد كانز ىناؾ حاالت قليلة يتقصد رجػاؿ األمػن اعتقػاؿ اظتػوزعني،
ولكنه ػػا ليس ػػز كث ػػلة ،ب ػػل غالػ ػ ال ػػذين اعتقلػ ػوا ك ػػانوا لع ػػدـ مغ ػػادر ا مك ػػاف
التوزيع قرب مراكز األمن ،أو عند عدـ مغادر ا بعد حتذير الشرطة عتا.
 نقػػل ع ػػن العميػػد اظتس ػ وؿ عػػن اظتطبوع ػػات م األمػػن الع ػػاـ ،وك ػػاف م
جلسة عند أخ ألحد الشباب ،وشاىد الكتيػ عنػده ،نقػل عنػو غيًػو الشػديد
من التوزيع.
 لػػوحي أكثػػر مػػن الػػابط م سػػيارا ا عنػػد ق ػراءة عن ػواف الكتػػاب كػػانوا
يرمونو خارج السيارة.
 أحػػد رجػػاؿ الػػدرؾ وأمػػاـ أحػػد اظتةػػافر اسػػتوق ،الشػػاب اظتػػوزع وس ػ لو
ىػل اضتػػزب يقػػوؿ :قػاؿ الشػػيا ،أو قػػاؿ اه وقػػاؿ الرسػوؿ؟ ف جابػػو :يقػػوؿ :قػػاؿ
اه وقػػاؿ الرسػػوؿ ،فقػػاؿ الػػدرك  :ىيػػه يعػػل اضتػػزب علػ ال ػراس ،س بػػدأ يػػذكر
بعض اظتشايا بسوء ،ودخل اظتةالر.
ب  -عامة الناس:

أمػػا عامػػة النػػاس فقػػد كانػػز ردور فعلهػػا مشػػزعة ،ودل يشػػذ عػػن ذلػػه
س ػػو بع ػػض الالل ػػات اظتنتالع ػػة ب ػػاألجهزة األمني ػػة وخباص ػػة اس ػػتةبارات اصت ػػي ،
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وك ػ ػػذله بع ػ ػػض (اإلس ػ ػػبلميني) ال ػ ػػذين ي ػ ػػروف م ق ػ ػػوة دع ػ ػػوة اضت ػ ػػزب للةبلف ػ ػػة،
واسػتقطابو للنػػاس ،يػػروف م ذلػػه منافسػػة عتػا بػػدؿ أف يػػروا ذلػػه خػلا لئلسػػبلـ
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،
وم الوقز نالسو يًهروف اضترص عل الشباب ويدعوف عتا باطتل.
ٖ) ىنػػاؾ مسػػزد يتبػػع جهػػة معينػػة عتػػا موقػػ ،مػػن اضتػػزب ،سػػبآ أف بلػػغ
بعػػض القػػائمني عل ػ اظتسػػزد ،اصتهػػات األمنيػػة العتقػػاؿ بعػػض الشػػباب أثنػػاء
التوزيػػع ،وفعل ػوا ىػػذا األمػػر م ػرتني دوف خشػػية مػػن اه وال مػػن عبػػاد اه .فق ػػرر
اضتػػزب أف يشػػملو التوزيػػع مهمػػا كانػػز النتػػائج .وخصػػص للتوزيػػع علػ اظتصػػلني
وىػا خػػارجوف ثبلثػػة شػػباب أفػػذاذ ،وظتػػا حػػاوؿ القػػائموف علػ اظتسػػزد التػػدخل
مثػػل كػػل مػػرة صػػاح اػػا الشػػباب ،وتوجه ػوا للنػػاس مبينػػني مػػا ىػػو النػػداء الػػذي
يوزعونػػو ،وأنػػو حػػوؿ اطتبلفػػة وقنػػايا اظتسػػلمني واظتتػػومرين علػػيها ،فكيػػ ،كتػػرؤ
رجػػل يػػزعا أنػػو مسػػلا عل ػ أف نتنػػع كلمػػة اضتػػآ أف تقػػاؿ أو تػػوزع حولػػو؟! فثػػار
النػػاس م وجػػو الػػذين أرادوا التػػدخل ظتنػػع الشػػباب ،فارتػػدوا خاس ػرين ،واسػػتمر
الشباب م توزيع الكمية حىت أكملوىا عل اظتصلني وىا يتزازتوف عليها.
ٗ) عنػػد التوزيػػع م النػػاحية اصتنوبيػػة لب ػلوت (وى ػ منطقػػة غال ػ مػػن
فيها من اظتسلمني الشيعة) حيث يوجػد مسػزداف كبػلاف للشػيعة ،حػاوؿ بعػض
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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عل ػ ػ الش ػػباب ق ػػد ح ػػل باضتس ػ ػ  ،س اس ػػت ن ،الش ػػباب التوزي ػػع ح ػػىت انته ػػز
الكمية.
٘) أحػػد شػػيوخ اظتسػػاجد حػػاوؿ منػػع التوزيػػع فوقػػ ،اظتصػػلوف مػػن حولػػو
يستنكروف فعلتو ،فلزـ الشيا الصمز واستمر التوزيع.
 )ٙصػ ػػيدرل عنػ ػػد إعطائػ ػػو الكتػ ػػاب قػ ػػاؿ :البارحػ ػػة أخذتػ ػػو م اظتسػ ػػزد،
أعطل ا ف عشرة ألوزعها.
 )ٚم إح ػػد اس ػرتاحات الس ػػيارات الس ػػورية ،ق ػػاؿ أح ػػدىا عن ػػد أخ ػػذ
الكتاب :حزب التحرير عل راسنا ،كلنا حزب التحرير.
 )ٛإحد النساء خرجز لت خذ النػداء ،فسػ لز ؽتّػن؟ قيػل :مػن حػزب
التحرير ،ف خذتو وقالز :عل راس .
 )ٜبعنػػها ،بعػػد قػراءة الكتػػاب ،وكػػاف قػػد شتػػع أػػدوث اعتقػػاالت بػػني
شػػباب اضتػػزب ،فس ػ ؿ أعل ػ ىػػذا الكتػػاب م االعتقػػاؿ؟! فلمػػا قػػالوا لػػو نع ػا،
عز ػ مػػن ذلػػه ظتػػا م الكتػػاب مػػن خػػل .وبعنػػها تػػوجس مػػن أخػػذه عنػػدما
علا أف اعتقاالت حدثز بش نو.
ٓٔ) أثنػ ػػاء اجتمػ ػػاع لؤلطبػ ػػاء ،انقسػ ػػموا ف ػ ػريقني بعنػ ػػها ي يػ ػػد النػ ػػداء،
وبعنها يراه خياليا.
ٔٔ) أح ػ ػ ػ ػػد شػ ػ ػ ػ ػػباب التبليػ ػ ػ ػ ػػغ بعػ ػ ػ ػ ػػد ق ػ ػ ػ ػ ػراءة الكتػ ػ ػ ػ ػػاب أعز ػ ػ ػ ػ ػ بػ ػ ػ ػ ػػو،
واستالسر عن الطريآ للعمل مع اضتزب.
ٕٔ) م أحػػد اظتص ػػانع أعط ػ الكت ػػاب الثنػػني كان ػػا ي ػ كبلف طعامهم ػػا،
فانشغل أحدقتا بقراءة الكتػاب ،فقػاؿ لػو صػاحبو :فيمػا بعػد تقػرأ الكتػاب حػىت
ال يربد األكل ،ف جابو صاحبو :دع الطعاـ لوقز هخر.
ٖٔ) أحػػد التػػاركني بسػػب اطتػػوؼ قػػاؿ م نب ػا نالسػػو بعػػد ق ػراءة النػػداء:
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الكتي رائع ،يا ليتل كنز معها ،بس أنا ...وذـ نالسو.
ٗٔ) بػػائع حلػػو بعػػد أف أخػػذ الكتػػاب واطلػػع عل ػ عنوانػػو نػػاد عل ػ
الشاب الذي أعطاه الكتاب ،فاسػتوقالو وأصػر أف ينػيالو بعػض اضتلػو بسػب
ىذا الكتاب.
٘ٔ) ل ػػوحي م بع ػػض الشػ ػوارع (م بع ػػض الق ػػر ) أف الن ػػاس جالس ػػوف
أماـ بيو ا يقرأوف الكتاب باىتماـ ،وأصر بعض أىل القريػة أف ينػيالا اظتػوزعني
م قريتهما.
 )ٔٙإحػػد النسػػاء قالػػز بعػػد أف قرأتػػو :إنػػو كتػػاب يبعػػث عل ػ األمػػل
ويعط ثقة بالنالس.
 )ٔٚومع ذله فقد وصلمنا أف قلة مػن النػاس رأوا م الكتػاب حلمػا غػل
قابػل للتحقيػػآ ،وبعنػػها أخػػذ الكتػػاب فػرأ حػػزب التحريػػر عليػػو ف لقػػاه أرالػا،
وهخر قاؿ :شبعنا حكػ  ،وهخػر قػاؿ :ىػذا كػبلـ م السياسػة وال أريػده ،وبعػض
(اإلس ػػبلميني) ق ػػالوا :ى ػػذا دعاي ػػة حزبي ػػة! ولك ػػن اظتواق ػػ ،الس ػػلبية م ػػن الكت ػػاب
كانز قليلة جدا تكاد تنيع م ثنايا اظتواق ،اإلكتابية من الناس بعامة.
يبػػدو أف سػػب ىػػذه اظتواقػػ ،اإلكتابيػػة ىػػو أف النػػداء ك ػاف مػ ثرا وخباصػػة
أنػػو يركػػز عل ػ موالػػوع اطتبلفػػة ،ىػػذا مػػن ناحيػػة ،ومػػن ناحيػػة أخػػر إف التوزيػػع
ك ػػاف م من ػػاطآ اظتس ػػلمني ،وم ػػن ناحي ػػة ثالث ػػة إف مواق ػػ ،الش ػػباب الق ػػوي ب ػػني
اظتس ػ ػػلمني ،وص ػ ػػدقها وإخبلص ػ ػػها وخباص ػ ػػة بع ػ ػػد حت ػ ػػركها الق ػ ػػوي م مس ػ ػػزد
اظتنصػػوري م ط ػرابلس ومسػػلة القػػرهف م بػػلوت ،ومسػػزد الػػزعرتي م ص ػػيدا،
يب ػػدو أف ك ػػل ذل ػػه ،وخباص ػػة وأف أداء الش ػػباب ل ػػو ك ػػاف بك ػػل جػ ػرأة وص ػػدؽ
وإخػػبلص ،ق ػػد جع ػػل للش ػػباب من ػ ػزلة (ػترتمػػة) عن ػػد اظتس ػػلمني ،وأوج ػػد تعاطال ػ ا
معها ،واصترأة م اضتآ توجد احرتاما لصػاحبها ،لػيس عنػد صػديقو فحسػ بػل
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حػػىت عنػػد العقػػبلء مػػن أعدائػػو ،س ػواء أكػػانوا مػػن األجهػػزة األمنيػػة أـ مػػن عامػػة
الناس.
جػ  -الشواب:

أمػػا الشػػباب فقػػد نقلهػػا النػػداء نقلػػة نوعيػػة حركيػػة حػػىت لكػ هنا يتحركػػوف
م دولػػتها ،فهػػا دل لتسػػبوا حسػػابا العتقػػاؿ أو مبلحقػػة ،بػػل كػػاف الشػػاب يػػر
األجهزة األمنية قريبني منو وىو مستمر م عملو كػ ف ال وجػود عتػا .وقػد كانػز
جػ ػرأ ا مبع ػػث احػ ػرتاـ وتق ػػدير الفت ػػني للنً ػػر م ػػن الن ػػاس ب ػػل ح ػػىت م ػػن بع ػػض
األجهزة األمنية.
لقد وزع الشباب م لبنػاف (ٕٓٓٓٔٔ) كتػاب مػن النػداء حػىت ظهػر م
بعض اظتناطآ لكػ ف كػل بيػز دخلػو الكتػاب ،وقػد زاد مػن انطػبلؽ الشػباب مػا
الحًػوه مػن نتػائج إكتابيػة للنػداء ،فقػد ورد ػا تسػاؤالت مػن النػاس عػن دخػوؿ
اضتزب ،ونصرتو ،وت ييده ،وكذله الس اؿ عن اضتػزب وأىدافػو القػ إقبػاالا كبػلا
م بعض القر .
وقػػد وردت بع ػػض اظتواقػػ ،والتعليق ػػات ذات الدالل ػػة اظتعػػربة ،م ػػن بع ػػض
الشباب:
ٔ -لك ننػ ػ ػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػ ػ ػػر اطتبلفػ ػ ػ ػ ػ ػػة قادمػ ػ ػ ػ ػ ػػة قريب ػ ػ ػ ػ ػ ػا بػ ػ ػ ػ ػ ػػإذف اه ،وأف ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذا
النداء من إرىاصا ا.
ٕ -لقد استعار أحد اظتس ولني عبارة مصػع  فقػاؿ :دل يب مػآ بيػز
م منطقتو إال ودخلو النداء.
ٖ -ذ ّكرنػػا النػػداء بالعقبػػة الثانيػػة وبيعػػة األنصػػار ومػػا تبعهمػػا مػػن ترق ػ
و يلػػة األج ػواء وأمػػر بػػاعتزرة بعػػد انتًػػار ،ونس ػ ؿ اه سػػبحانو أف تكػػوف ىػػذه
أخز تله.
ٗٔٙ

ٗ -أحد الشباب فتق اه عليو سقولة طيبة مباركة حيث قاؿ:
ىا ثبلثة أم اه عل أيديها ثبلثة:
ثبلثة أمراء أدتوا ثبلثة أدوار:
األوؿ :أسس وكتّل.
الثاشل :فعل وأعلن.
الثالث :استنصر وبإذف اه ينصر (همني).
د  -اإلعالـ:

التوزي ػػع عل ػ وس ػػائل اإلع ػػبلـ م ي ػػوـ الس ػػبز ٖ ،ٜ/وزع عل ػػيها حػ ػواذل
(ٕٓٓ) أرفآ مع كل كتي ورقة أشل فيها إذل أف النداء ألق يػوـ اصتمعػة علػ
عساؼ ،م وسط بلوت.
حشد من اظتصلني م مسزد األمل ّ
وقػػد وردت تغطيػػة للنػػداء كليػا أو جزئي ػا ،مػػن كثػػل مػػن وسػػائل اإلعػػبلـ،
مبني بعنها م اظتلحقات.
ملحقات:

ٔ  -بيانات اظتكت اإلعبلم .
ٕ  -بعض ما نشرتو الصح ،عن النداء.
ٖ  -بعض الصور اظتتعلقة بالنداء.
أولً :بيانات من المكتب اإلعالمي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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التاريا ٕٜ :من رج  ٕٔٗٙىػ

اظتػوافػإٓٓٓ٘/ٜ/ٖ :ـ

ٔ  -اعتقالت!

م الوقػػز ال ػػذي تتح ػ ّدث في ػػو الس ػػلطة ،ع ػػن اق ػرتاب الال ػػرج ،واإلمس ػػاؾ
بزماـ األمور ،وإهنػاء عهػد "األجهػزة األمنيػة" ،الحقػز عناصػر أمنيػة ،بعػد ظهػر
ي ػػوـ اصتمع ػػة م ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ ،ثبلث ػػة م ػػن ش ػػباب ح ػػزب التحري ػػر ،واعتقل ػػتها
باضتز ػ ػػة
"متل ػ ػػبّسني" ورنت ػ ػػة زرع ال ػ ػػوع م األم ػ ػػة ،والعم ػ ػػل الالك ػ ػػري اظتنن ػ ػػبط ّ
يوزع ػ ػػوف كتيّبػ ػ ػ ا أص ػ ػػدره اضت ػ ػػزب ،وفي ػ ػػو ن ػ ػػداء إذل األم ػ ػػة
والربى ػ ػػاف :فلق ػ ػػد ك ػ ػػانوا ّ
ولترالػػها عل ػ النهػػوض ،ورفػػض اعتيمنػػة الغربيػػة الػػم
اإلسػػبلمية ،يسػػتثل قتّتهػػاّ ،
تنػػيّآ اطتنػػاؽ عل ػ اظتسػػلمني ،م كػ ّػل مكػػاف .فهػػل صػػارت الػػدعوة إذل التحػ ّػرر
مػػن قبنػػة االسػػتعمار جرنتػػة؟ وىػػل صػػارت الكلمػػة الػػم تػػوقي النػػائمني خروج ػا
عل قواعد األمن؟
وبسػاـ اظتػبلّ ،بينمػا تػ ّدع الدولػة،
وػتمػد الطػاي
اعتقل شػري ،اضتػبلّؽ ّ
ّ
وأجهز ػػا السياسػػية ،أهنػػا تبلحػػآ ،وحتػػاكا ،مػػن كػػانوا سػػببا م قمػػع "اضتريػػات"،
وإرىػػاب النػػاس ،وكػ ّػا األف ػواه ،وكسػػر األقػػبلـ ،وحػ ْػرؽ األوراؽ ،حػػىت ال يتػػن ّالس
أي من "الرعيّة" ،إال بإذف وموافقة مسب مق ْني! اعتقلوا مع أف كل من يػدير الدفّػة،
ّ
م أروقػػة اضت ْكػػا بلبنػػاف ،مػػن الكبػػل إذل الصػػغل ،ي ػ ْدرؾ أ ّف ىػ ّػا اضتػػزب األوحػػد
ٔٙٙ

إهنػػاض األمػػة ،سػػنهج اإلسػػبلـ ،وأ ّف طريقتػػو الوحيػػدة ىػ الالكػػر وال ػرأي واضتزػػة
والربىاف.
يوزع ػػوف كتيّب ػ ػا يالن ػػق م ػ ػ امرات دوؿ الغ ػػرب ،إلخن ػػاع
اعتقل ػ ػوا ،وى ػػا ّ
األمػػة .فهػػل ينػػدرج اعتقػػاعتا الػػمن م ػ امرات تلػػه الػػدوؿ نالسػػها؟ وىػػل دخػػل
عامػػة ،وأملكػػا
اضتكػػا ،م لبنػػاف ،مػػن أوسػػع أب ػواب اسػػتزداء رالػػا دوؿ الغػػرب ّ
خاصة؟
ّ
إننػػا لػػن نسػػكز ولػػن هنػػدأ ،بػػإذف اه ،مػػا دامػػز األمػػة متهمػػة ،و متهػػا
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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٕ  -بياف المكتب اإلعالمي في ٕٗٓٓ٘/ٜ/ـ جاء فيو:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
في لوناف

مقتطفات من
«نداء من حزب التحرير إلى األمة اإلسالمية وبخاصة أىل القوة فيها»

ىػػذه مقتطالػػات مػػن النػػداء الػػذي صػػدع بػػو مسػ ولو حػػزب التحريػػر ،بعػػد
ص ػػبلة اصتمع ػػة ،م رتي ػػع ب ػػبلد اظتس ػػلمني ال ػػم يعم ػػل فيه ػػا ح ػػزب التحري ػػر ،م ػػن
أقص الشرؽ حيث إندونيسيا وماليزيا ،علػ أطػراؼ احملػيط اعتػادي ،إذل أقصػ
الغػ ػػرب ،حيػ ػػث بػ ػػبلد اظتغػ ػػرب ،عل ػ ػ ش ػ ػواطط احملػ ػػيط األطلس ػ ػ  ،مػ ػػرورا باعتنػ ػػد
وبػػنغبلدش وباكسػػتاف ،واألفغػػاف ،إذل هسػػيا الوسػػط وهسػػيا الصػػغر  ،تركيػػا ،س
إذل العراؽ وببلد الشاـ وجزيرة العرب ،وإذل السوداف فمصر و اؿ أفريقيا.
عساؼ ،وسط بلوت:
وقد ألقيز م لبناف م باحة مسزد األمل ّ
 م مثػػل ىػػذا اليػػوـ ٕٛ ،مػػن رج ػ  ،سػػنة ٕٖٗٔ ى ػػ ،اظتوافػػآ ل ػٖ مػػن
هذار ٕٜٗٔـ ،دتكػػن الكالػػار اظتسػػتعمروف بزعامػػة بريطانيػػا هنػػذاؾ ،بالتعػػاوف مػػع
خون ػػة العػ ػػرب والػ ػػرتؾ ،مػ ػػن القنػ ػػاء عل ػ ػ دولػ ػػة اطتبلفػ ػػة ،وأعلػ ػػن غتػ ػػرـ العصػ ػػر
مص ػػطال كم ػػاؿ إلغ ػػاء اطتبلف ػػة م إس ػػتانبوؿ ،وػتاص ػػرة اطتليال ػػة ،وإخراج ػػو م ػػن
س ػػحر ذل ػػه الي ػػوـ .وىك ػػذا ك ػػاف ،حي ػػث ح ػػدث ى ػػذا الزلػ ػزاؿ الالًي ػػع م ب ػػبلد
اظتسلمني ،بالقناء عل اطتبلفة ،مبعث عزىا ،ومرالاة راا.
 وم ػػع هناي ػػة اضت ػػرب العاظتي ػػة الثاني ػػة تربع ػػز أملك ػػا علػ ػ ع ػػرش الغ ػػرب،
وص ػػارت ت ػزاحا أوروب ػػا عل ػ مس ػػتعمرا ا .س تطاول ػػز عل ػ الع ػػادل ك ػػل الع ػػادل،
وجعلت ػػو قس ػػمني :إم ػػا أف يك ػػوف خاال ػػعا عت ػػا أو معرالػ ػا لع ػػدواهنا وحرا ػػا .لق ػػد
ارتكبز أملكا من األعماؿ الوحشية ما تن عنو وحوش الغاب!
 لق ػ ػػد تك ػ ػػاثرت اظتوس ػ ػ  ،وتق ػ ػػاطرت اظتص ػ ػػائ عل ػ ػ ب ػ ػػبلد اظتس ػ ػػلمني،
وتصػػاعدت بعػػد زواؿ اطتبلفػػة ...فربيطانيػػا ،رأس الكالػػر هنػػذاؾ ،كػػاف عتػػا الػػدور
ال ػرئيس م القنػػاء عل ػ اطتبلفػػة ،والػػدور ال ػرئيس م زرع كيػػاف يهػػود م األرض
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اظتبارك ػ ػػة ...س إف دول ػ ػػة يه ػ ػػود كان ػ ػػز ،وم ػ ػػا زال ػ ػػز ،دت ػ ػػارس أبش ػ ػػع اصت ػ ػ ػرائا م
فلس ػػطني ،وغت ػػزرة ب ػػل ملحم ػػة جن ػػني ش ػػاىدة علػ ػ ذل ػػه ...واالحت ػػاد الروسػ ػ
نتػػارس القتػػل الوحش ػ م الشيشػػاف ،ويػػدمر القػػر واظتػػدف ،ويس ػػتعمل سياسػػة
األرض احملروقة ،وغروزشل ماثلة شاىدة تنطآ بذله ...وما فعلتو فرنسا مػن دور
سياسػ حاقػد للحيلولػػة دوف أف يكػوف للمسػلمني كيػػاف م البوسػنة ،علػ غػرار
الص ػ ػػرب والك ػ ػػروات ،بع ػ ػػد تالك ػ ػػه يوغوس ػ ػػبلفيا ،ى ػ ػػذا باإلال ػ ػػافة إذل تص ػ ػػاعد
جرائمها الوحشية م اصتزائر خبلؿ النص ،األوؿ من القرف اظتاال .
 والغػػرب الكػػافر يرسػػا سياسػػة لتقسػػيا بػػبلد اظتسػػلمني ،فػػوؽ تقسػػيمها،
وجعلهػا متقطعػػة األوصػػاؿ ،مهمشػػة اصتوانػ  ،قطعػة ىنػػا وأخػػر ىنػػاؾ .ولننًػػر
ػتا م السػػوداف مػػن
إذل مػػا لتػػدث م الع ػراؽ مػػن جتزئػػة وفيدراليػػة عرقيػػة ،ومػػا يػ ّ
فصػػل اصتنػػوب ،ودتهيػػد الطريػػآ لتتبعهػػا دارفػػور ،بػػل شػػرؽ السػػوداف كلػػو ،و الػػو
الشرق  ،س ما م من اقتطػاع تيمػور الشػرقية مػن إندونيسػيا ،ومػا كتػري م أتشػيو
مػن دتهيػد لبلنالصػاؿ ،ومػا لتػدث م اصتزائػر م اظتنطقػة الشػرقية (األمػازيغ) ،ومػا
ح ػػدث م باكس ػػتاف م ػػن فص ػػل الش ػػرقية ع ػػن الغربي ػػة ،وم ػػا متط ػػط ل ػػو م ػػن إث ػػارة
النعرات العرقية ،بل اصتغرافية والعشػائرية أينػ ا ،م البلػد الواحػد ،حػىت أصػبحز
ببلد اظتسلمني ا زأة سائرة عل طريآ اظتزيد من التززئة والشرذمة.
 إف األرض دارت ،كم ػ ػ ػ ػػا كان ػ ػ ػ ػػز م عه ػ ػ ػ ػػد الرس ػ ػ ػ ػػالة ،حي ػ ػ ػ ػػث ال ػ ػ ػ ػػروـ
والالػ ػ ػػرس قػ ػ ػػد خػ ػ ػػالطها ىػ ػ ػػرـ وشػ ػ ػػيةوخة ،وغػ ػ ػػرور بػ ػ ػػالنالس وعنزهيػ ػ ػػة ،فلػ ػ ػػا
لتس ػ ػػبوا حس ػ ػػاب ا لق ػ ػػوة .لق ػ ػػد ك ػ ػػانوا ال ي ػ ػػروف لئلس ػ ػػبلـ ال ػ ػػذي دخ ػ ػ ػل ص ػ ػػدور
أي وزف ،ب ػ ػػل نً ػ ػػروا إذل الع ػ ػػرب كم ػ ػػا ك ػ ػػانوا م اصتاىلي ػ ػػة ،واسػ ػ ػػتهانوا
الع ػ ػػرب ّ
برسالة اإلسبلـ.
 إف العنزهيػػة تقتػػل صػػاحبها ،مهمػػا بلػػغ مػػن القػػوة ،وىػػذا واقػػع أقػػو
ٜٔٙ

دولػػة م العػػادل اليػػوـ ،فاستبشػػروا أيهػػا اظتسػػلموف ،بًهػػور الغلبػػة علػػيها ،وعػػودة
اطتبلفة عل منهاج النبوة ،فتعػودوا كمػا كنػتا ،خػل أمػة أخرجػز للنػاس ،وتعػود
دولػ ػػتكا ،الدولػ ػػة األوذل م العػ ػػادل ،تطبػ ػػآ اإلسػ ػػبلـ بيػ ػػنكا ،وحتملػ ػػو إذل العػ ػػادل
بالدعوة واصتهاد ،ناشرة اضتآ والعدؿ م ربوع العادل.
 إف حزب التحرير يتوجو إليكا اذا النداء:
ٔ -م ػػذكرا لك ػػا بع ػزتكا وق ػػوتكا ،ي ػػوـ كن ػػتا تس ػػتًلوف بً ػػل اطتبلف ػػة،
عندما كانز قائمة...
ٕ -وواال ػػعا إص ػػبعكا علػ ػ مػ ػواطن ال ػػذؿ واعتػ ػواف م أجس ػػامكا ،ي ػػوـ
زالز اطتبلفة الم كانز تًلكا...
ٖ -ومبين ػا لكػػا إف الكالػػار اظتسػػتعمرين ،وعل ػ رأسػػها أملكػػا ،أالػػع،
ؽتا تًنوف ،وأوىن بيتا ؽتا تتصوروف...
ٗ -وم ك ػ ػ ػػدا لك ػ ػ ػػا أنك ػ ػ ػػا ق ػ ػ ػػادروف ،ب ػ ػ ػػإذف اه ،عل ػ ػ ػ ىزنت ػ ػ ػػة الكال ػ ػ ػػار
اظتستعمرين ويهود ،ف نتا من أمة ،ى خل أمة أخرجز للناس...
٘ -س إف حػ ػ ػػزب التحريػ ػ ػػر بيػ ػ ػػنكا ومعكػ ػ ػػا ،وقػ ػ ػػد عاىػ ػ ػػد اه ورس ػ ػ ػولو
واظت ػ ػ منني ،لميسػ ػػتمرف م بػ ػػذؿ الوسػ ػػع ،والعمػ ػػل اصتػ ػػاد ا ػ ػ ّد ،مػ ػػع األمػ ػػة ،ومػ ػػن
خبلعت ػ ػ ػػا ،م زت ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػػدعوة وطل ػ ػ ػ النص ػ ػ ػػرة ،الس ػ ػ ػػتلناؼ اضتي ػ ػ ػػاة اإلس ػ ػ ػػبلمية،
بإقام ػ ػػة اطتبلف ػ ػػة الراش ػ ػػدة الثاني ػ ػػة ،عل ػ ػ منه ػ ػػاج النب ػ ػػوة ،ال ػ ػػم بش ػ ػػر ا ػ ػػا رس ػ ػػوؿ
اه  ، بع ػ ػ ػػد ى ػ ػ ػػذا اظتل ػ ػ ػػه اصت ػ ػ ػػربي ...وضتب ػ ػ ػػو اطت ػ ػ ػػل لك ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػالتحرؾ مع ػ ػ ػػو
إلقام ػ ػ ػػة اطتبلف ػ ػ ػػة ،فتش ػ ػ ػػاركوه ى ػ ػ ػػذا الالن ػ ػ ػػل العً ػ ػ ػػيا ،ف ػ ػ ػػإف ح ػ ػ ػػزب التحري ػ ػ ػػر
ي ػ ػ ػػدعوكا ،عام ػ ػ ػػة الن ػ ػ ػػاس ،وأى ػ ػ ػػل الق ػ ػ ػػوة ،أف تلتحقػ ػ ػ ػوا بص ػ ػ ػػالوفو من ػ ػ ػػذ الي ػ ػ ػػوـ،
وقبل أف يالوتكا ذله اليوـ اظتشهود.
فسػػارعوا أيهػػا المسػػلموف سػػارعوا يػػا أىػػل القػػوة التحقػػوا بالػػدعوة والنصػػر

ٓٔٚ

وسارعوا إلى إقامة الخالفة مع الحزب ل أف تشهدوىا منو فحسب والخير واألجر
اللػػذاف تنالونهمػػا فػػي التحػػاقكم بالصػػفوؼ اليػػوـ ل يػػدنو منهمػػا الخيػػر واألجػػر فػػي
كل خير.
التحاقكم بالصفوؼ بعد اليوـ حتى وإف كاف في ٍّ
المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
في لوناف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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اظتػوافػإٓٓٓ٘/ٜ/ٙ :ـ

التاريا ٕ:من شعبافٕٔٗٙىػ

ٖ  -بياف بشأف اعتقاؿ إسماعيل علي

وػتمػ ػػد
دل دتػ ػػض أيػ ػػاـ قليلػ ػػة ،عل ػ ػ اعتقػ ػػاؿ كػ ػ ّػل مػ ػػن ش ػ ػري ،اضت ػ ػبلّؽّ ،
يوزعوف م بلوت ،كتيّ "نداء مػن حػزب التحريػر
وبساـ اظتنبل ،وىا ّ
الطاي ّ ،
إذل األمػػة اإلسػػبلمية ،وخباصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا" ،وإحػػالتها إذل مكتػ مكافحػػة
اإلرى ػػاب ،ح ػ ّػىت أق ػػدمز عناص ػػر أمني ػػة بثي ػػاب مدني ػػة ،عل ػ ػ اعتق ػػاؿ الش ػػاب
إشتاعي ػ ػػل عل ػ ػ  ،م ػ ػػن ص ػ ػػيدا ،م ظ ػ ػػروؼ مش ػ ػػااة ،وذل ػ ػػه م ٕٗٓٓ٘/ٜ/ـ،
مساءا!
إ ّف ىذه اظتمارسات اظتتوارثة ،منذ عقػود ،ال بػ ّد أف يسػدؿ السػتار عليهػا،
ٔٔٚ

ف سػػلوب القمػػع واالالػػطهاد م حػػآ أصػػحاب الالكػػر النػ ّػل ،والكلمػػة اصتريلػػة،
أس ػػلوب فاش ػػل ،ال يقػػدـ علي ػػو إالّ مػػن أفل ػػس م السياسػػة ،وخ ػػاب م اضت ػوار،
وعز ػػز ع ػػن مواجه ػػة ؼتالِِال ػػو م الػ ػرأي .لق ػػد قي ػػل لعم ػػر ب ػػن اطتطّػػاب ،اطتليال ػػة
ِ
ِ
ػز
ػز ،فن ْمػ م
ز ،ف مْن م
العػادؿ ،حػني وجػد نائمػ ا مطملنّػ ا ،حتػػز ظ ّػل شػزرة" :عػدلْ م
يػػا عمػػر!" إ ّف السػػلطة الػػم تعػػرؼ االطملنػػاف ،ىػ السػػلطة الػػم تعلػػا أ ّف رعيتهػػا
ػدو الالعل ػ ّ  ،وال حت ػذو
ػلن إليهػػا ،وى ػ السػػلطة الػػم ّ
توجػػو عنرتيا ػػا إذل العػ ّ
تطمػ ّ
حػػذو "دوف كيشػػوت" الػػذي قاتػػل "طػواحني اعتػواء" .أاػػذا تعيػػد السػػلطة ىيبتهػػا
اظتالقودة!؟؟
إننػػا إذ ن كػػد تصػػميمنا علػ اظتنػ قػػدما ،م الصػػدع بكلمػػة اضتػػآ ،دوف
أف ـتش ػ ػ م اه لوم ػػة الئ ػػا ،لن ػػدعو أى ػػل الس ػػلطة إذل مبادل ػػة ال ػ ػرأي باضتز ػػة
والربىػػاف اللػػذين يهػػدياف إذل اضتػػآ ،ظتػػا فيػػو خػػل اضتػػاكا واحملكػػوـ ،أمػػا "ح ػوار"
القمػػع والبلطزػػة ،فقػػد فػػات زمانػػو ،وال يػ دي إال إذل ىػػدر طاقػػات األمػػة ،بػػدالا
من تسةلىا طتل الببلد.
المكتب اإلعالمي

ضتزب التحرير
م لبناف
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اظتػوافػإٓٓٓ٘/ٜ/ٛ :ـ
التاريا ٗ:من شعباف  ٕٔٗٙىػ
ٗ  -اطتبلفة قادمة ،وأن ،أعدائها راغا
زادت السلطة إذل سزل موثرىا ،اثنني من معتقل حػزب التحريػر ،بعػد
أف اعتقلز أربعة م أقل من أسبوع! فقػد سػاقز الشػابني أحمػد عثمػاف وأشػرؼ
يوزعػػاف كػتػيّػ ػ «ن ػػداء م ػػن
زيػػداف ،مسػ ْػو مؽ اظتتػ مهمػػني ،إذل االعتقػػاؿ ،ألهنمػػا كانػػا ّ
حػػزب التحػػرير إلػػى األمػػة اإلسػػالمية وبخاصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا» ،األوؿ م خلػػدة،
وا خر م صيدا.
تعس ػػالية ش ػػائنة ،ال
إف أق ػػل م ػػا م
توص ػػ ،ب ػػو ى ػػذه اإلجػ ػراءات ،ى ػػو أهن ػػا ّ
اظتدعمػة بالػدليل ،نالػوس
تصدر إال عػن نالػوس دل تعهػد اضتػوار اعتػادئ ،والػدعوة ّ
كمامػات القهػر،
ال تعرؼ اإلقناع إال ب قبية السزن ،تػز ّج اػا مػن ال يصػ ّالقوف ،و ّ
تلصقها عل أفواه من ال نتدحوف ،وعصابات االالػطهاد ،تنػعها فػوؽ األعػني
اظتبشروف من زواؿ الدولة "األمنيػة" ،وحلػوؿ
بشر بو ّ
الم تبصر اضتقيقة .ف ين ما ّ
الدولة "ا منة"!؟
ػاملوا ىػذه اظتعاملػة؟! إف اصتميػع
ماذا فعل شباب حزب التح ػرير ،حػىت يع م
يػدرؾ أهنػػا هلػوا علػ أنالسػها إنقػػاذ األمػػة مػػن بػراثن األخطبػػوط الغػػر اظتػػتح ّكا
ب روقة القرار ،م ببلد اظتسػلمني .إف اصتميػع يعلػا أهنػا يسػعوف إذل توحيػد األمػة
ٖٔٚ

م دولػػة قويػػة ،تػػردع اظتعتػػدي عػػن أف يال ّكػػر ،غتػػرد تالكػػل ،أف ي ِ
لحػػآ األذ بػ ي
ّ
فرد فيهػا ،دولػة عادلػة حتمػ النػاس مػن ىيمنػة حيتػاف اظتػاؿ ،واسػتبداد أصػحاب
اظتناص ػ  .فه ػػل ي ػػزعج أى ػػل الس ػػلطة م لبنػػاف ،أف تك ػػوف ىن ػػاؾ أف ػواه ص ػػادقة،
وألسنة جريلة ،لتمل أصحااا قتوـ الناس عل أكتافها؟!
أال إف اطتبلف ػػة قادم ػػة ،ب ػػإذف اه ،رغ ػػا م ػػن يس ػػع إذل ت خلى ػػا ،خائال ػا
علػ ػ مص ػػاضتو وأىوائ ػػو ،أو م ػػدفوع ا م ػػن أطػ ػراؼ خارجي ػػة .إف اطتبلف ػػة مطلػ ػ
الت ّالػػز عليػػو األمػػة اإلسػػبلمية ،ولػػن حتيػػد عنػػو ،وإف شػػباب حػػزب التحريػػر ،لػػن
ػتمػػد
يرال ػوا بػػديبلا عػػن ىػػذا اظتطل ػ  ،مهمػػا كانػػز التنػػحيات .قػػاؿ الرسػػوؿ ّ
« : أل إف سلعة اهلل غالية أل إف سلعة اهلل الجنّة».
المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
في لوناف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
٘  -رد المكتب اإلعالمي على مقاؿ قاسم قصير وقد جاء فيو:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أيمن أحمد رؤوؼ القادري (رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في لوناف)
ىاتف - ٖٓ/ٜٕٚٚٙٚ :تلفاكس)ٜٙٔ( ٓ٘/ٙٓٔٚٔٗ :
Email: akadri@hizb-ut-tahrir.info

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حنرة السيد اظتوقّر ،اظتدير اظتس وؿ م جريدة اظتستقبل
األستاذ توفيآ خطاب
السبلـ عليكا ورزتة اه وبركاتو،
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وبعد
كتػ ػ ػ األس ػ ػػتاذ العزي ػ ػػز قاسػ ػ ػػم قصػ ػ ػػير ،ص ػ ػػبيحة اصتمع ػ ػػة م ٘ ش ػ ػػعباف
ٕٔٗٙى ػػٕٓٓ٘/ٜ/ٜ ،ـ ،مقال ػةا درس فيهػػا ،وفػػآ رؤيػػة خاصػػة ،كتيّػ «نػػداء
من حزب التحرير إلى األمة اإلسالمية وبخاصة أىل القوة فيها» .وقد أسػعدشل أف
يكت ػ األسػػتاذ قاسػػا م األمػػر ،ألنػػو يتحلّػ برغبػػة واالػػحة م بلػػوغ اضتقيقػػة،
وألنو رح الصدر ،قابل للحػوار م مػا يطػرح مػن رأي .وىػذا مػا شػزعل علػ
أف أكت ػ مع ّقب ػا ،ألف أمثػػاؿ ى ػػذه النقاشػػات ،اعتادئ ػػة م أسػػلواا ،العميق ػػة م
من ػػموهنا ،ى ػ ال ػػم نرج ػػو عت ػػا أف تق ػػود األم ػػة إذل اطت ػػل ،ب ػػإذف اه .وأرج ػػو أف
تتالنلوا بنشر ىذا التعقي ليثري النقاش.
إف الناظر فيما كتبو األستاذ قاسا ،كتد أف «اظتكتوب يقػرأ مػن عنوانػو»،
فاألسػ ػػتاذ قاسػ ػػا يػ ػػر «اظتسػ ػػافة كبػ ػػلة بػ ػػني الػ ػػنص الالكػ ػػري والواقػ ػػع السياس ػ ػ
اظت زوـ» ،كما عنوف ظتقالتو ،سّ خػتا اػا داعيػا إذل إعػادة النًػر م أفكػار اضتػزب
ووسػػائل عملػػو ،حػػني قػػاؿ« :مػػن يقػػرأ نػػداء الحػػزب يػػدرؾ المسػػافة الكويػػرة التػػي
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».
إذا ،ومن أجل حتديد موالػع اطتػبلؼ ،ىػو يتالػآ معنػا ،ومػع معًػا أبنػاء
األمة اإلسبلمية ،م تلمس سبل حتقيآ النهنة اإلسبلمية ،إال أننا ـتتل ،وإيػاه
م الطريقة اظتوصلة عتذا اعتدؼ السام .
فبينما ؾتد أنو متنع ،إذا جاز التعبل ،لنغط الواقع الثقيػل ،اليػوـ ،وىػو
اظتتمثػػل  -كمػػا استشػػهد  -بوجػػود قػػو دوليػػة كػػرب مػػن أملكػػا إذل روسػػيا إذل
أوروبا ،كل ىذا م ظل وجود تالتز ،بػل تشػرذـ عػر إسػبلم ال ؿتسػد عليػو،
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فيةػػرج مػػن ىػػذه الصػػورة الكليبػػة بالتسػػاؤؿ اظتشػػكه م وجػػود فزػػوة كبػػلة بػػني
«أمنيػ ػػات الػ ػػنص الالكػ ػػري» والواقػ ػػع اظت ػ ػ زوـ .ولتش ػ ػػد لبلسػ ػػتدالؿ عل ػ ػ رأي ػ ػػو،
التز ػػارب ال ػػم ج ػػرت م إي ػراف والس ػػعودية والس ػػوداف ،للة ػػروج م ػػن س بن ػػرورة
التكيّ ،مع الواقع القائا.
ولعل ىنا  -حتديدا  -نقطػة اطتػبلؼ األساسػية بػني طػرح حػزب التحريػر
والطروح ػػات األخ ػػر  .ف ػػاضتزب يع ػ جي ػػدا تالاص ػػيل الواق ػػع السياس ػ الي ػػوم ،
ولكنو ي ىب اطتنوع ظتا فرالتو ،وحتاوؿ فرالو ،الػدوائر االسػتعمارية الغربيػة ،علػ
األم ػ ػػة اإلسػ ػ ػػبلمية .ومػ ػ ػػع وج ػ ػػود فػ ػ ػػارؽ ،م الكػ ػ ػػا ال م الن ػ ػػوع ،بػ ػ ػػني اعتيمنػ ػ ػػة
االس ػػتعمارية الغربي ػػة الي ػػوـ ،واعتيمن ػػة االس ػػتعمارية لال ػػارس وال ػػروـ ب ػػاألمس ،وقت ػػا
الػػدولتاف العًيمتػػاف يومهػػا ،إال أف القػػوة اإلنتانيػػة اظترتبطػػة خبػػالآ الكػػوف ،عتػػا مػػن
العًمة ما ي ىلها لتحقيآ اظتشػروع اإلسػبلم  ،بعػوف اه أوالا وأخػلا ،اليػوـ كمػا
باألمس .        
رد أىػل
لقد سػ ؿ الرس م
ػرـ  مػواله زيػد مسػتغرب ا ،بعػد أف جػاء ّ
ػوؿ األك م
الط ػػائ ،علػ ػ دع ػػوة الرس ػػوؿ األك ػػرـ  ،ردا فًيعػ ػا م س ػػلبيتو :كي ػػ ،يع ػػود
الرس ػػوؿ  إذل مك ػػة بع ػػد أف خ ػػرج منه ػػا؟ ظت ػػا يعلم ػػو زي ػػد م ػػن ات ػػة ق ػ ػري
بالرسوؿ  ، خاصة بعد وفاة أـ اظت منني خدكتة ،وعمػو أ طالػ  ،فمػا كػاف
جوابػػو  إال القػػوؿ الواثػػآ بوعػػد ربػػو واظتطمػػلن إذل يقينػػو بربػػو« :إف اهلل جاعػػل
لمػػا تػػرى يػػا زيػػد فرج ػاً ومخرج ػاً» .مػػع أنػػو ،م حينهػػا ،دل يكػػن يعلػػا أيػػن ومػػىت
وكي ،يكوف ىذا الالرج .وقد أثبز الزماف أنو دل يكن بعيدا   
.        
إذا ال بد من تقرير ىذه النقطة سعزؿ عن أي أمر هخػر :إف زتػل الػدعوة
اظتتمسػػكة بتعػػاليا اظتصػػطال  ، واظتلتمسػػة الرالػػا الربػػاشل ،ىػػو أػػد ذاتػػو أوؿ
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تعزلػ ػػو ،فػ ػػإف اه
الال ػ ػرائض .وال يعنينػ ػػا بعػ ػػد ذل ػػه بكثػ ػػل ،اسػ ػػتبطاء النص ػػر أو ّ
سبحانو ،وىػو اضتكػيا اطتبػل ،قػد الػرب لػو موعػدا لػن يتةلػ .،وإف نصػرنا إفتػا
يكمػػن ،ىػػذه اللحًػػة ،حػػني نسػػتالرغ وسػػعنا ،ونبػػذؿ غايػػة جهػػدنا ،م مرالػػاة
ربنػ ػػا ،وال نش ػ ػػه مطلق ػ ػ ا م أف اه س ػ ػػبحانو منزػ ػػز وع ػ ػػده    .
 .         س ال ين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلنا
بعدىا أجػاء النصػر بعػد يػوـ أو عقػد مػن الػزمن .فهػذا أمػره إذل اظتػوذل ع ّػز وجػل،
وإفتػػا علينػػا أف نتبصػػر م حسػػن تالقهنػػا م ديننػػا ،والتزامنػػا ب حكػػاـ ربنػػا ،حسػ
استطاعتنا ووسعنا ،مع سهر حثيث دؤوب للتغل عل كافة الصعاب الػم قػد
تعرتض طريقنا.

بعد توضيح ىػذه المقدمػة اإليمانيػة الفقهيػة نػأتي إلػى معالجػة الموضػوع مػن

زاوية سياسية فنقوؿ:

 ...وإنػػو وإف كانػػز أملكػػا ،ومعهػػا بريطانيػػا ،قػػد عم ػػدت مػػن قب ػػل إذل
الػ ػػتحكا برق ػ ػػاب اظتسػ ػػلمني ،بواس ػ ػػطة عمبلئهػ ػػا م ػ ػػن اضتكػ ػػاـ ،ال ػ ػػذين ي ػ ػػدينوف
بوج ػػودىا م كراس ػػيها ،إذل دع ػػا تل ػػه ال ػػدوؿ عت ػػا ،إال أهن ػػا أدرك ػػز أف اظت ػػارد
اإلس ػػبلم يوش ػػه علػ ػ حتط ػػيا األغ ػػبلؿ ال ػػم ص ػػالد ا ػػا ،فلزػ ػ ت م ػػن سّ إذل
التدخل اظتباشر ،م ػتاولة يائسة للحيلولة دوف ظهور دولة اطتبلفة.
من ىنا ندرؾ حقيقػة ىلػع كبػار سياسػي الغػرب مػن ظهػور دولػة اطتبلفػة
الذي يرونو وشيكا:
 يقػػوؿ دونالػػد رامسػػاليلد ،وزيػػر اإلرىػػاب األملكػ ّ « :إف أملكػػا حتػػاربكل من العراؽ وأفغانستاف ،لػيس فقػط أوللػه الػذي يريػدوف حتريػر
اإلرىابيني م ٍّ
ببلدىا ،وينربوف أملكا ،بل إهنا يريدوف كذله إقامة اطتبلفة».
 وى ػػا ى ػػو ىن ػػري كيس ػػنزر ،وزي ػػر اطتارجي ػػة األملك ػ ػ األس ػػبآ ،لت ػػذرٔٚٚ

ال ػ ػرئيس اظتقب ػ ػػل ألملك ػ ػػا ،ق ػ ػػائبلا« :إف الع ػ ػػدو الرئيس ػ ػ ى ػ ػػو الش ػ ػػرلتة األص ػ ػولية
الناش ػ ػػطة ،م اإلس ػ ػػبلـ ،ال ػ ػػم تري ػ ػػد م هف واح ػ ػػد قلػ ػ ػ ا تمع ػ ػػات اإلس ػ ػػبلمية
اظتعتدلة ،وكل ا تمعات األخر الم تعتربىا عائقا أماـ إقامة اطتبلفة».
 وىػػا ىػػو بلػػل ،رئػػيس ال ػػوزراء الربيطػػاشل ،يقػػوؿ م اظت ػ دتر العػػاـ ضت ػػزبالعمػػاؿ ،يػػوـ ٕٓٓ٘/ٚ/ٔٙـ« :إف مػػا يواجهػػو الغ ػرب اليػػوـ ،لػػيس غتػػرد حركػػة
عبثيّة ،ال دتله ىدف ا ،بل إننا ؾتابو حركة تسػع إذل إزالػة (دولػة إسػرائيل) ،وإذل
إخ ػراج الغ ػػرب م ػػن الع ػػادل اإلس ػػبلم  ،وإذل إقام ػػة دول ػػة إس ػػبلمية واح ػػدة حتك ػػا
الشريعة ،م العادل العر  ،عل طريآ إقامة اطتبلفة ،لكل األمة اإلسبلمية».
 وكػػاف جػػيا م ػلاف عنػػو صتنػػة الش ػ وف اطتارجيػػة بػػالكوؾترس األملك ػق ػ ػػد ق ػ ػػاؿ م ح ػ ػػديث ظت ػ ػػدير حتري ػ ػػر غتل ػ ػػة ا تم ػ ػػع الكويتي ػ ػػة  -الع ػ ػػدد -ٜٔٔ
ٜٜ٘ٔٙ/ٖ/ـ« :أن ػػا أعتق ػػد أف الق ػػرف الق ػػادـ ى ػػو ق ػػرف اإلس ػػبلـ وق ػػرف الثقاف ػػة
اإلسبلمية ،وستكوف ىذه فرصة إلحبلؿ مزيد من السبلـ والرفاىية م كل بقػاع
العادل».
أفػػبل يػػدؿ ىػػذا كلػػو عل ػ إفػػبلس اضتنػػارة الغربيػػة ،الػػم إفتػػا بنيػػز عل ػ
رتاجا الشعوب اظتغلوبة عل أمرىا؟ إف طوشل بلل فقد صوابو عنػدما دل كتػد مػا
يواجػػو بػػو حػػزب التحريػػر ،الػػذي إفتػػا يػػدعو إذل فكػػرة سياسػػية فحس ػ  ،س ػو
س ػػبلح اضتً ػػر بع ػػدما فق ػػد أي بص ػػيص أم ػػل م ال ػػتمكن م ػػن مواجه ػػة الالك ػػر
اإلسػػبلم الػػذي يػػدعو إليػػو اضتػػزب ،وىػػذا كشػػ ،زيػػ ،حنػػارتو اظتزعومػػة ،كمػػا
كشالز فنائق غوانتانامو وأبو غري عورات اضتنارة البوشية.
إف أي متػ ػػابع لواقػ ػػع البش ػ ػرية اليػ ػػوـ ،ال كتػ ػػد كثػ ػػل عنػ ػػاء م إدراؾ عمػ ػػآ
األزمػػة الػػم تعيشػػها البش ػرية ،الػػم يػػرتد واقعهػػا مػػن سػػيط إذل أسػوأ حتػػز قيػػادة
اضتن ػػارة الرأشتالي ػػة ،ال ػػم ال ت ػػرحا أبناءى ػػا .ونكتال ػ بإحال ػػة الق ػػارئ إذل م س ػػاة
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كاترينػػا الػػم كشػػالز الوجػػو اضتقيق ػ عتمزيػػة رومػػا اصتديػػدة م البيػػز األبػػيض.
فل ػػلن ك ػػاف أب ػػاطرة الروم ػػاف ب ػػاألمس يقهقه ػػوف ،وى ػػا يتس ػػلوف سص ػػارعة البش ػػر
للحيوانػػات ،فػػإف أبػػاطرة ال ػػ"ووؿ سػرتيز" ،ومعهػػا ا مػػع الصػػناع العسػػكري،
يقهقهوف م غرؼ االجتماعات ،بينمػا ىػا مشػغولوف بع ِّػد ببلييػنها الػم هنبوىػا
من دماء وعرؽ الشعوب .ولقد كثرت الدراسات م الغرب الم تػدعو إذل نًػاـ
عاظت جديد ،كما م دراسة شتل أمني «ما بعػد الرأشتاليػة اظتتهالكػة» ،وإنتانويػل
ت ػػود «مػػا بعػػد اإلمرباطوريػػة»( .وىػػذا مػػن قبيػػل اظتث ػػاؿ فحس ػ  ،وإال فالبلئح ػػة
تطوؿ).
وإف أخش ػ م ػػا متش ػػاه ق ػػادة االس ػػتعمار الغ ػػر  ،ى ػػو وع ػ الن ػػاس عل ػ
ػةروف كػػل مػػا أوتػوا
وجػػود بػػديل مشػػرؽ ناصػػع ضتنػػار ا العالنػػة .وعتػػذا فهػػا يسػ ّ
مػػن وسػػائل إعبلميػػة ،لنشػػر الدعايػػة اظتنػػللة ب ػ«هنايػػة التػػاريا» حس ػ رؤيػػتها،
تل ػػه النهاي ػػة الس ػػوداء ال ػػم كش ػػالز م س ػػاة كاترين ػػا حقيقته ػػا ،وم ػػن قبله ػػا أب ػػو
غري ػ ػ  ،وغوانتان ػ ػػامو ،وقان ػ ػػا ،وجن ػ ػػني ،وىلوش ػ ػػيما ،وناج ػ ػػازاك  .ولق ػ ػػد س ػ ػػبآ
للمالكػػر األملكػ أالف بلػػوـ ،وىػػو مػػن كبػػار منًّػػري احملػػافًني اصتػػدد ،أف نصػػق
ب ػ ف أؾتػػق نًػػاـ دكتػػاتوري لػػيس ذاؾ الػػذي يكػػره النػػاس بالكربػػاج وال مق ْمػػع عل ػ
سلوؾ فتط معني م اضتياة ،وإفتا ىو الذي ينزق م حز حقيقة وجػود نًػاـ
بػػديل خػبلّؽ ،عػػن أذىػػاف النػػاس .سعػ أنػػو ال ينػػل أربػػاب الرأشتاليػػة أف يرتكػوا
شيلا من اضترية للناس ،ما دامز ىذه اضتريػة احملػدودة ال ختػرج عمػا رسػا عتػا مػن
حػ ػػدود الػ ػػوع الزائػ ػػ ،،أمػ ػػا أف يصػ ػػل األمػ ػػر إذل أشتػ ػػاع النػ ػػاس صػ ػػوت اضتػ ػػآ،
ودعو ا إذل البديل (األصيل) ،الػذي فيػو خػلىا ،فهػذا مػا ال يطيقػو اعتمزيػوف
اصتدد ،وال نقوؿ احملافًوف اصتدد ،من سادة الرأشتالية العالنة.
 ...وقد ذىػ األخ قاسػا ،إذل أنػو كتػد تناقنػا بػني دعػوة اضتػزب ،أى مػل
ٜٔٚ

القوةِ ،إذل االننماـ إذل مشػروع اضتػزب ،مػن جهػة ،وتركيػز اضتػزب الػدائا ،علػ
أن ػػو ال يق ػػوـ بػ ػ ي نش ػػاطات عس ػػكرية ،م ػػن جه ػػة أخ ػػر  .إف األم ػػر متل ػػو م ػػن
التناقض ،فاضتزب واالق م أنو متاط أىل القوة ،أصحاب اظتكانػة م جيػوش
اظتس ػػلمني ،م س ػػياؽ خطاب ػػو الع ػػاـ إذل ك ػػل شػ ػرائق األم ػػة .واألم ػػر الطبيعػ ػ م
األما ،أف تعكس عقيدة القػو العسػكرية عقيػدة األمػة .ف بنػاء اصتيػوش وقاد ػا
ىػ ػػا أبنػ ػػاء األمػ ػػة ،ال ينالصػ ػػلوف عنهػ ػػا ،فن ػ ػبلا عػ ػػن كػ ػػوهنا مسػ ػػلمني ،ؼتػ ػػاطبني
وملػػزمني بػػاضتكا الشػػرع  ،الػػذي يوج ػ علػػيها بػػذؿ وسػػعها لتطبيػػآ أحكػػاـ
الشرعّ .أما أف تسةر اصتيوش طتدمة أىداؼ الدوؿ الغربية ،فػإف ىػذا ىػو األمػر
النشاز ،الذي ال يصق وال يستقيا.
نعػػا ،إف اإلسػػبلـ الي ػػوـ ىػػو اظتنقػػذ الوحيػػد للبش ػرية ،مػػن نػػل الرأشتاليػػة،
وعل كل إنسػاف يريػد اطتػل للنػاس ،أف يرفػع رايػة اإلسػبلـ ،ويعمػل مػع العػاملني
لالزػػر جديػػد ،يقػػوـ عل ػ التنػػافس م اطتػػل ،وعل ػ نشػػر العػػدؿ م العػػادل .وأود
م خت ػػاـ ى ػػذا ال ػػرد أف أىي ػ ب ػػاصتميع أف يس ػػاقتوا م توعي ػػة األم ػػة اإلس ػػبلمية،
لتػػنهض باألمانػػة الػػم اؤدتنػػز عليهػػا      .
 .   وعتػػذا نالهػػا ،وإف كنػػا ال نقبػػل ،مػػا ىػػو السػػب اضتقيق ػ
وراء اعتق ػػاؿ وتوقي ػػ ٔ٘ ،ش ػػابا م ػػن ش ػػباب ح ػػزب التحري ػػر ،أثن ػػاء توزي ػػع ى ػػذا
«النداء» ،موالوع النقاش.

أسػأؿ اهلل أف يكػوف فػػي مػا كتوػػت إيضػاح للمسػػائل التػي أثارىػػا أخػي األسػػتاذ

تقصي الحقيقة وطلب الح ّق.
قاسم وأسأؿ اهلل لو الخير ودواـ الرغوة في ّ
في السابع من شهر شعواف ٕٔٗٙىػ
الموافق للحادي عشر من أيلوؿ ٕ٘ٓٓـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
في لوناف


اظتػوافػإٓٓٓ٘/ٜ/ٜ :ـ

التاريا ٘:من شعباف  ٕٔٗٙىػ

 - ٙبياف عن زيارة الرئيس الدكتور سليم الحص

ق ػػاـ وف ػػد م ػػن اظتكتػ ػ اإلعبلمػ ػ ضت ػػزب التحري ػػر م لبن ػػاف ،بزي ػػارة ال ػ ػرئيس
الػػدكتور سػػليم الحػػص ،م منػ ػزلو ببػػلوت ،لبلطملنػػاف عل ػ صػػحتو ،و نلتػػو عل ػ
السبلمة.
وقػ ّدـ الوفػػد إذل الػرئيس ،نسػػةة مػػن كتيّػ "نػػداء مػػن حػػزب التحريػػر إلػػى
األمػػة اإلسػػالمية وبخاصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا" .وعػػرض عليػػو الوفػػد مشػػروع اضتػػزب
الرام ػ إذل توحيػػد الػػببلد اإلسػػبلمية ،م دولػػة اطتبلفػػة ،الػػم حتمػػل دعػػوة إنسػػانية ،ال
تقوـ عل الالوارؽ ،م اضتقوؽ الرعوية.
ئيس م أجػواء االعتقػػاالت الػم طالػػز أربعػة عشػػر شػابا مػػن
ووالػع الوفػد الػر م
شبابو ،عق توزيعها نسة ا مػن الكتيّػ اظتػذكور ،متسػائبلا عػن ج ّديػة االنتقػاؿ مػن
الدولػة األمنيػػة ،إذل الدولػػة ا منػػة ،ورأ الوفػػد أف ىػذه االعتقػػاالت ليسػػز بريلػػة مػػن
اإللتاء األجنا ،وال سيما أف اظتعتقلني لتالوف إذل مكت مكافحة اإلرىاب.
المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
في لوناف

ٔٔٛ

ثانياً :ما نشرتو الصحف عن النداء

ٔ) في الذكرى الػٔ ٛإلسقاطها – النهار ٖٕٓٓ٘/ٜ/

م ال ػ ػػذكر ال ػ ػ ػٔ ٛلس ػ ػػقوط «دول ػ ػػة اطتبلف ػ ػػة» (اطتبلف ػ ػػة العثماني ػ ػػة ال ػ ػػم
سقطز عاـ ٕٗ )ٜٔنًا «حزب التحرير  -والية لبناف» اإلسػبلم اعتصػام ا
عسػاؼ م الوسػط التزػاري قبالػة
عق صبلة اصتمعة أماـ باحة مسزد األمػل ّ
بلديػػة بػػلوت تزامن ػ ا مػػع اعتصػػامات ؽتاثلػػة قػػاؿ اضتػػزب إنػػو نًمهػػا م مسػػاجد
أخر من لبناف والعادل اإلسبلم .
 ...وكػػانوا رفعػوا عشػرات البلفتػػات الػػم تػػدعو إذل العمػػل إلقامػػة اطتبلفػػة
اإلسػبلمية غتػػددا ،والرايػات اإلسػػبلمية (كانػز مرفوعػػة علػ أسػوار اظتسػزد مػػن
قبل اللزنػة الحتالػاؿ سػبآ النػداء) .وبعػد ذلػه وزعػوا علػ اظتصػلني واظتػارة كتيبػا
(من ٕٗ صالحة من القطع الصغل) عنوانو« :نداء من حزب التحرير إذل األمػة
اإلسبلمية ،وخباصة أىل القػوة فيهػا» .س قػدـ رئػيس اظتكتػ اإلعبلمػ م اضتػزب
الشػػيا أنتػػن القػػادري بعػػض مػػا تنػػمنو الكتي ػ الػػذي عػػرض لتطػػور األحػػداث
منػػذ سػػقوط «دولػػة اطتبلفػػة» «عل ػ أيػػدي الكالػػار اظتسػػتعمرين بزعامػػة بريطانيػػا
بالتعػػاوف مػػع خونػػة العػػرب والػػرتؾ ( )...وأعلػػن ا ػػرـ مصػػطال كمػػاؿ (أتػػاتورؾ)
إلغاء اطتبلفة م إستانبوؿ وػتاصرة اطتليالة (.»)...
كػ ػػذله عػ ػػرض لػ ػػدور بريطانيػ ػػا واالحتػ ػػاد السػ ػػوفيام الس ػ ػػابآ والواليػ ػػات
اظتتحػدة م «الػػرب اظتسػػلمني وتشػػتيتها إالػافة إذل احػػتبلؿ اليهػػود لاللسػػطني».
وأفػرد الكتيػ فصػبلا «لوالػػع األمػػة اإلسػبلمية بعػػد أحػػداث ٔٔ أيلػػوؿ» .ودعػػا
م خادتتػػو اظتسػػلمني إذل مشػػاركة اضتػػزب م العمػػل إلقامػػة دولػػة اطتبلفػػة الػػم يػػر
أف أواهنػػا قػػد حػػاف وأف الزمػػاف زماهنػػا ،وأنػػو ظتطمػػلن بتحقيػػآ ىػػذه البشػػر عل ػ
يديو فيناؿ بذله عز الدنيا وا خرة ،وذله الالنل العًيا.
ٕٔٛ

ٕ -القادري تال نداء «حزب التحرير»

اللواء ٕٓٓ٘/ٜ/ٙـ
تبل رئيس اظتكت اإلعبلم ضتػزب التحريػر م لبنػاف أنتػن القػادري النػداء
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.
وقد قامز القو األمنيػة بتػ مني اظتواكبػة البلزمػة .وانالػض اصتميػع بسػبلـ
بعد انتهاء اطتطاب الذي استغرؽ قرابة ٖٓ دقيقةا.
ٖ  -مجموعة إسالمية تقوؿ إف  ٙمن أعضائها اعتقلوا في لوناف

بيػ ػػروت (روي ػػرتز) -ق ػػاؿ متحػ ػػدث باس ػػا ح ػػزب التحريػ ػػر م لبن ػػاف يػ ػػوـ
األربع ػػاء  ٕٓٓ٘/ٜ/ٙأف س ػػتة م ػػن أعن ػػاء ا موع ػػة اإلس ػػبلمية اعتقلػ ػوا بينم ػػا
كػػانوا يوزعػػوف كتيبػػات تػػدعو إذل تغيػػل أنًمػػة اضتكػػا اظتواليػػة للغػػرب م العػػادل
اإلسبلم .
وق ػػاؿ اظتتح ػػدث عثم ػػاف خب ػػاش أف ى ػػذه ليس ػػز أوؿ م ػػرة تبلح ػػآ فيه ػػا
السػ ػػلطات اللبناني ػ ػػة أعن ػ ػػاء ح ػ ػػزب التحري ػ ػػر ال ػ ػػذي ي ػ ػػدعو إذل إحي ػ ػػاء اطتبلف ػ ػػة
اإلسبلمية.
وقاؿ خباش لرويرتز «م كل مناسبة تتا االعتقػاالت بػدوف مػواد إدانػة أو
جرـ».
وقػػاؿ مصػػدر أمػػل أف أربعػػة علػ األقػػل مػػن أعنػػاء ا موعػػة أحيل ػوا إذل
النيابة «لتوزيعها منشورات تنتم إذل حزب غل مرخص لو م لبناف».
وقاؿ خباش أف عناصػر أمنيػة ألقػز القػبض علػ كػل مػن شػري ،اضتػبلؽ
وػتمػد الطػػاي وػتمػػد اظتػػبل يػوـ اصتمعػػة كمػػا اعتقلػػز إشتاعيػل علػ يػػوـ األحػػد
ٖٔٛ

فيما م إلقاء القبض عل أشرؼ زيداف وأزتد عثماف يوـ األربعاء.
وق ػػاؿ ناش ػػطوف م األردف ي ػػوـ الثبلث ػػاء أف الس ػػلطات األردني ػػة اعتقل ػػز
سػػبعة إسػػبلميني علػ األقػػل م إطػػار زتلػػة لػػز رتيػػع أؿتػػاء الػػببلد م أعقػػاب
اجتمػػاع حاشػػد نػػادر مػػن نوعػػو دعػػز فيػػو اصتماعػػة احملًػػورة إذل إعػػبلف اصتهػػاد
عل الغرب.
ويعتقػػد احملللػػوف أف اضتػػزب ال ػذي أسسػػو رجػػل الػػدين الاللسػػطيل الشػػيا
تق الدين النبهػاشل م عػاـ ٖٜ٘ٔـ ىػو أكثػر اصتماعػات الراديكاليػة نشػاطا م
هسيا الوسط .
وحً ػػرت بريطاني ػػا ف ػػرع اصتماع ػػة م أراال ػػيها م إط ػػار زتل ػػة الس ػػلطات
الربيطانيػػة عل ػ رجػػاؿ الػػدين اظتتشػػددين م أعقػػاب تالز ػلات لنػػدف الػػم وقعػػز
م الس ػػابع مػ ػن يولي ػػو دت ػػوز وقت ػػل فيه ػػا أربع ػػة مالزػ ػرين أنالس ػػها وٕ٘ شةصػ ػا
هخرين م ثبلثة من قطارات األنالاؽ وحافلة للركاب.
ٗ  -حزب التحرير :العتقالت مستمرة
السفير ٕٓٓ٘/ٜ/ٚـ

ذكػػر بيػػاف ل ػ«حػػزب التحريػػر» أنػػو «دل دتػػض أيػػاـ قليلػػة عل ػ اعتقػػاؿ كػػل
م ػػن شػ ػري ،اضت ػػبلؽ ،وػتم ػػد الط ػػاي  ،وبس ػػاـ اظتػ ػبل ،وى ػػا يوزع ػػوف م ب ػػلوت
كتيّػ ػ «ن ػػداء م ػػن ح ػػزب التحري ػػر إذل األم ػػة اإلس ػػبلمية ،وخباص ػػة أى ػػل الق ػػوة
فيهػػا» ،وإحػػالتها إذل مكت ػ مكافحػػة اإلرىػػاب ،ح ػػىت أقػػدمز عناص ػػر أمنيػػة
بثي ػػاب مدني ػػة ،علػ ػ اعتق ػػاؿ الش ػػاب إشتاعي ػػل علػ ػ  ،م ػػن ص ػػيدا ،م ظ ػػروؼ
مشااة ،وذله م ٕٗٓٓ٘/ٜ/ـ ،مساءا».
٘  -التحرير استنكر اعتقاؿ أحد عناصره

الديار ٕٓٓ٘/ٜ/ٚ

ٗٔٛ

قضائيات

جاءنػػا مػػن «حػػزب التحريػػر» احملًػػور م لبنػػاف بيػػاف عػػرب الالػػاكس جػػاء
فيػ ػػو« :دل دتػ ػػض أيػ ػػاـ قليلػ ػػة ،عل ػ ػ اعتقػ ػػاؿ كػ ػػل مػ ػػن ش ػ ػري ،اضت ػ ػبلّؽ ،وػتمػ ػػد
يوزعوف م بلوت ،كتي «نػداء مػن حػزب التحريػر
الطاي  ،وبساـ اظتبل ،وىا ّ
إذل األمة اإلسػبلمية ،وخباصػة أىػل القػوة فيهػا» ،وإحػالتها إذل مكتػ مكافحػة
اإلرى ػػاب ،ح ػػىت أق ػػدمز عناص ػػر أمني ػػة بثي ػػاب مدني ػػة ،عل ػ ػ اعتق ػػاؿ الش ػػاب
إشتاعي ػ ػػل عل ػ ػ  ،م ػ ػػن ص ػ ػػيدا ،م ظ ػ ػػروؼ مش ػ ػػااة ،وذل ػ ػػه م ٕٗٓٓ٘/ٜ/ـ،
مساءا!
إف ىػػذه اظتمارسػػات اظتتوارثػػة ،منػػذ عقػػود ،ال بػػد مػػن أف يسػػدؿ السػػتار
عليه ػػا ،ف س ػػلوب القم ػػع واالال ػػطهاد م ح ػػآ أص ػػحاب الالك ػػر الن ػ ّػل ،والكلم ػػة
اصتريلػػة ،أسػػلوب فاشػػل ،ال يقػػدـ عليػػو إال مػػن أفلػػس م السياسػػة ،وخػػاب م
اضتوار ،وعزز عن مواجهة ؼتالالو م الرأي.
 - ٙحملة مداىمات في صيدا

ٓٔ سبتمرب ٕ٘ٓٓـ

صيدا « -صدى الولد»

 ...إذل ذله ،أعلن «حزب التحرير» م بياف لو أف عناصر أمنيػة مدنيػة
أق ػػدمز قب ػػل أي ػػاـ ع ػػدة علػ ػ اعتق ػػاؿ الش ػػاب إشتاعي ػػل علػ ػ م ص ػػيدا خ ػػبلؿ
توزيعػػو كتيبػا للحػػزب ،كمػػا أوقػػ ،الشػػاب أشػػرؼ زيػػداف م اظتدينػػة ليصػػبق عػػدد
اظتوقوفني ستة من بلوت وصيدا م أقل من أسبوع واحد.
يػػذكر أف السػػلطات األمنيػػة اللبنانيػػة تتعامػػل مػػع «حػػزب التحريػػر» عل ػ
أنو حزب ػتًور وكتري اعتقاؿ أي ناشط فيو.
 - ٚالمنتدى القومي العربي

٘ٔٛ

توقيفات أعضاء حزب التحرير
تذكر بممارسات يرفضها اللونانيوف
نناشد الرئيس السنيورة التدخل لإلفراج الفوري عن الموقوفين
أدلى المحامي ىاني سليماف رئيس لجنة حقوؽ اإلنساف والحريات العامة في
المنتدى القومي العربي بما يلي:

بعػػد أيػػاـ قليلػػة عل ػ اعتقػػاؿ السػػادة ش ػري ،اضتػػبلؽ ،وػتمػػد الطػػاي ،
وبسػاـ اظتػبل ،علػ خلاليػػة توزيػع منشػورات ضتػػزب التحريػر اإلسػبلم  ،م اعتقػػاؿ
الشػ ػػاب إشتاعيػ ػػل عل ػ ػ مػ ػػن صػ ػػيدا وقػ ػػد أحيػ ػػل اصتميػ ػػع إذل مكت ػ ػ مكافحػ ػػة
اإلرىاب.
يهمنا م ىذا الصدد أف نسزل اظتبلحًات التالية:
ٔ -إف اإلج ػراءات اظتتةػػذة أػػآ أعن ػػاء ح ػػزب التحري ػػر ى ػ إج ػراءات
سياسية بالدرجة األوذل ،وال عبلقػة عتػا مػن قريػ أو بعيػد سػا يسػم «مكافحػة
اإلرىاب».
ٕ -إف ىػػذه االعتقػػاالت تنػػدرج حتػػز عن ػواف التقييػػد عل ػ حريػػة التعبػػل
الم كاللها الدستور اللبناشل والم ى إحد أركاف اضتريات األساسية م لبناف.
ٖ -إف اللز ػػوء غت ػػددا إذل أس ػػلوب االعتق ػػاؿ التعس ػػال علػ ػ خلالي ػػات
سياس ػػية يعي ػػد إذل األذى ػػاف ؽتارس ػػات أمني ػػة ظنن ػػا أف ال ػػببلد ق ػػد ختلص ػػز منه ػػا
ودخلز مرحلة الدولة الدنتقراطية ا منة ال الدولة التعسالية األمنية.
إننا من موقع اضتػرص علػ اضتريػات العامػة وحقػوؽ اإلنسػاف ،وىػو موقػع
حرصػػنا عل ػ التمسػػه بػػو إزاء كػػل القنػػايا اظتماثلػػة ،بغػػض النًػػر عػػن اطتلاليػػة
الالكريػػة والسياسػػية لؤلشػػةاص أو اصتهػػات اظتعنيػػة ،نػػدعو إذل إطػػبلؽ احملتز ػزين
فػػورا ودوف إبطػػاء ،وإذل االمتنػػاع عػػن ىػػذه اظتمارسػػات البلدنتقراطيػػة والػػم حتمػػل
ٔٛٙ

م طيا ا بػذور نًػاـ أمػل جديػد يرفنػو اللبنػانيوف ،كمػا رفنػوا كػل نًػاـ ؽتاثػل
م مراحل سابقة.
كما نتوجو بشكل خاص إذل رئيس غتلس الػوزراء األسػتاذ فػ اد السػنيورة
للتحػػرؾ الالػػوري لئلفػراج عػػن اظتعتقلػػني ،وصػػوف اضتريػػات العامػػة ،واحػرتاـ حقػػوؽ
اإلنساف م الببلد.
التاريإٓٓ٘/ٜ/ٛ :ـ.
 - ٛوفد «حزب التحرير» زار الحص

اللواء ٕٓٔٓٓ٘/ٜ/ـ
زار وف ػػد م ػػن اظتكت ػ ػ اإلعبلم ػ ػ ل ػ ػ«ح ػػزب التحري ػػر» م لبن ػػاف ال ػ ػرئيس
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
مػػن كتي ػ «نػػداء مػػن حػػزب التحريػػر إذل األمػػة اإلسػػبلمية ،وخباصػػة أىػػل القػػوة
فيهػػا» .وعػػرض عليػػو الوفػػد مشػػروع اضتػػزب الرامػ إذل توحيػػد الػػببلد اإلسػػبلمية،
م دولػػة اطتبلفػػة ،الػػم حتمػػل دعػػوة إنسػػانية ،ال تقػػوـ عل ػ الالػػوارؽ م اضتقػػوؽ
الرعوية.
ووال ػ ػ ػػع الوف ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػرئيس اضت ػ ػ ػػص م أجػ ػ ػ ػواء االعتق ػ ػ ػػاالت ال ػ ػ ػػم طال ػ ػ ػػز
أربع ػػة عش ػػر ش ػػابا م ػػن ش ػػبابو ،عقػ ػ ت ػػوزيعها نس ػػةا م ػػن الكتيػ ػ اظت ػػذكور،
متسػ ػػائبلا عػ ػػن جديػ ػػة االنتقػ ػػاؿ مػ ػػن الدولػ ػػة األمنيػ ػػة ،إذل الدولػ ػػة ا منػ ػػة ،ورأ
الوف ػ ػػد أف ى ػ ػػذه االعتق ػ ػػاالت ليس ػ ػػز بريل ػ ػػة م ػ ػػن اإللت ػ ػػاء األجن ػ ػػا ،وال س ػ ػػيما
أف اظتعتقلني لتالوف إذل مكت مكافحة اإلرىاب.
« - ٜالتحرير» يزور الحص ويشكو اعتقاؿ ناشطيو

ٔٛٚ

السفير ٕٓٔٓٓ٘/ٜ/
ق ػػاؿ رئ ػػيس اظتكت ػ ػ اإلعبلمػ ػ ضت ػػزب التحري ػػر م لبن ػػاف أنت ػػن الق ػػادري
لػ«السالل» إ ّف «االعتقاالت التعسػالية الػم يتع ّػرض عتػا شػباب اضتػزب منػذ أيػاـ،
ػتا االعتق ػػاؿ.
تث ػػل موج ػػة تس ػػاؤؿ ح ػػوؿ األفػ ػواه ال ػػم م ػػس م ا ذاف ،ح ػ ّػىت ي ػ ّ
ػرددت م اصتػواب ،فلػػن تغالػػل عػػن أ ّف ىػػذه األفػواه ذات لكنػػة ،ليسػػز
ومهمػػا تػ ّ
بعربية».
وأالػػاؼ لقػػد «ال ػبِط» شػػباب اضتػػزب «متلبّسػػني» ،بتهم ػػة ال ػػدعوة إذل
اه ،علن ػ ػ ػا ،فكػ ػ ػػاف ال بػ ػ ػػد مػ ػ ػػن اعتقػ ػ ػػاعتا ،وإحػ ػ ػػالتها إذل مكت ػ ػ ػ «مكافحػ ػ ػػة
اإلرىاب» ،س دتػز إحػالتها علػ القنػاء حيػث ادعػ علػيها ،ولكػن القاالػ
اظتنالرد اصتزائ ىاشل اضتزار تركها بكالاالت مالية.
وأعلن القادري أف اضتزب كاف حريصػا منػذ بدايػة نشػاطو م لبنػاف ،علػ
أف ال يػرتؾ ذريعػػة ظتػػن يريػػدوف والػػع العصػ ّ م إطػػارات عزػػبلت التغيػػل ،فقػ ّدـ
اظتةتصػػة ،األوراؽ القانونيػػة الػػم تنػػدرج حتػػز مػػا
م العػػاـ  ،ٜٜٔ٘إذل اصتهػػات
ّ
يس ػ ّػم ب ػ ػ«عل ػػا وخ ػػرب» ،س ك ػػاف حً ػػره ع ػػاـ ٕ ،ٜٔٙدوف أف تق ػ ّدـ اضتكوم ػػة
ذريعة يستطيع أي ٍ
قاض أف يالهمها ،...س أالافز الصحيالة:
ووزع اضتػػزب بيانػا أعلػػن فيػػو أ ّف عناصػػر أمنيػػة بثيػػاب مدنيػػة أقػػدمز قبػػل
يػػومني عل ػ اعتقػػاؿ الشػػاب إشتاعيػػل عل ػ م مدينػػة صػػيدا خػػبلؿ قيامػػو بتوزيػػع
كتي ػ للحػػزب يالنػػق «م ػ امرات دوؿ الغػػرب إلخنػػاع األمػػة» ،كمػػا اعتقػػل
أمػػس الشػػاب أشػػرؼ زيػػداف م صػػيدا أين ػ ا للتالػػع عػػدد اظتعتقلػػني إذل سػػتة م
أقل من أسبوع م بلوت وصيدا.
وزار وفػػد مػػن اضتػػزب ال ػرئيس سػػليا اضتػػص م منػ ػزلو م بػػلوت وقػػدـ لػػو
نسػػةة مػػن كتيػ «نػػداء مػػن حػػزب التحريػػر ،إذل األمػػة االسػػبلمية وخباصػػة أىػػل
ٔٛٛ

الق ػػوة فيهػ ػػا» وع ػػرض عليػ ػػو الوفػ ػػد «مش ػػروع اضتػ ػػزب الرام ػ ػ إذل توحيػ ػػد الػ ػػببلد
اإلسػػبلمية م دولػػة اطتبلفػػة الػػم حتمػػل دعػػوة إنسػػانية ،ال تقػػوـ عل ػ الال ػوارؽ م
اضتقوؽ الرعوية» كما جاء م بياف اضتزب.
ووالػػع الوفػػد ال ػرئيس اضت ػص م أج ػواء االعتق ػػاالت الػػم تطػػاؿ عناص ػػره
عق توزيعها نسةا من الكتي اظتذكور.
ٓٔ " -حزب التحرير" يرد على مقالة الزميل قصير

المس ػ ػػتقول  -األربع ػ ػػاء ٗٔ أيل ػ ػػوؿ ٕ٘ٓٓ  -الع ػ ػػدد  - ٕٖٜٓشػ ػ ػ وف
لبنانية  -صالحة ٘
جاءن ػػا م ػػن اظتكت ػ اإلعبلم ػ ل ػػ"حزب التحري ػػر" رد عل ػ مقال ػػة الزمي ػػل
قاس ػػا قص ػػل "ن ػػداء م ػػن ح ػػزب التحري ػػر إذل األم ػػة اإلس ػػبلمية" ،ونً ػ ػرا لن ػػيآ
اظتساحة نكتال بنشر الالقرات األساسية من الرد.
"كت ػ ػ األس ػ ػػتاذ العزي ػ ػػز قاس ػ ػػا قص ػ ػػل ،ص ػ ػػبيحة اصتمع ػ ػػة م ٘ ش ػ ػػعباف
ٕٔٗٙىػ ػ ٕٓٓ٘/ٜ/ٜـ ،مقالػػة درس فيهػػا ،وفػػآ رؤيػػة خاصػػة ،كتيّ ػ "نػػداء
من حزب التحرير إذل األمة اإلسبلمية ،وخباصػة أىػل القػوة فيهػا" .وقػد أسػعدشل
أف يكت األستاذ قاسا م األمر ،ألنو يتحلػ برغبػة واالػحة م بلػوغ اضتقيقػة،
وألنو رح الصدر ،قابل للحػوار م مػا يطػرح مػن رأي .وىػذا مػا شػزعل علػ
أف أكت ػ مع ّقب ػ ا ،ألف أمثػػاؿ ى ػػذه النقاشػػات ،اعتادئ ػػة م أسػػلواا ،العميق ػػة م
من ػػموهنا ،ى ػ ال ػػم نرج ػػو عت ػػا أف تق ػػود األم ػػة إذل اطت ػػل ،ب ػػإذف اه .وأرج ػػو أف
تتالنلوا بنشر ىذا التعقي ليثري النقاش.
إف الناظر فيما كتبػو األسػتاذ قاسػا ،كتػد أف "اظتكتػوب يقػرأ مػن عنوانػو"،
فاألسػ ػػتاذ قاسػ ػػا يػ ػػر "اظتسػ ػػافة كبػ ػػلة بػ ػػني الػ ػػنص الالكػ ػػري والواقػ ػػع السياس ػ ػ
اظت زوـ" ،كمػا عنػوف ظتقالتػو ،س خػتا اػا داعيػا إذل إعػادة النًػر م أفكػار اضتػزب
ٜٔٛ

ووسػػائل عملػػو ،حػػني قػػاؿ" :مػػن يق ػرأ نػػداء اضتػػزب يػػدرؾ اظتسػػافة الكبػػلة الػػم
تالصل بػني اظتسػلمني ومػا كتػري م العػادل مػن تطػورات ،ؽتػا يتطلػ إعػادة النًػر
م ى ػػذه األفك ػػار والطروح ػػات والبح ػػث ع ػػن وس ػػائل أخ ػػر م ػػن أج ػػل حتقي ػػآ
النهنة اإلسبلمية".
إذا ،ومن أجل حتديد موالػع اطتػبلؼ ،ىػو يتالػآ معنػا ،ومػع معًػا أبنػاء
األمة اإلسبلمية ،م تلمس سبل حتقيآ النهنة اإلسبلمية ،إال اننا ـتتل ،وإيػاه
م الطريقة اظتوصلة عتذا اعتدؼ السام .
فبينما ؾتد أنو متنع ،إذا جاز التعبل ،لنغط الواقع الثقيػل ،اليػوـ ،وىػو
اظتتمثػػل  -كمػػا استشػػهد  -بوجػػود قػػو دوليػػة كػػرب مػػن أملكػػا إذل روسػػيا إذل
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
"أمني ػ ػػات ال ػ ػػنص الالك ػ ػػري" والواق ػ ػػع اظتػ ػ ػ زوـ .ولتش ػ ػػد لبلس ػ ػػتدالؿ علػ ػ ػ رأي ػ ػػو،
التز ػػارب ال ػػم ج ػػرت م إي ػراف والس ػػعودية والس ػػوداف ،للة ػػروج م ػػن س بن ػػرورة
التكيّ ،مع الواقع القائا.
ولعل ىنا  -حتديدا  -نقطػة اطتػبلؼ األساسػية بػني طػرح حػزب التحريػر
والطروحات األخر .
فاضتزب يع جيدا تالاصيل الواقع السياس اليوم  ،ولكنو ي ىب اطتنػوع
ظتػػا فرالػػتو ،وحتػػاوؿ فرالػػو ،الػػدوائر االسػػتعمارية الغربيػػة ،عل ػ األمػػة اإلسػػبلمية.
ومػػع وجػػود فػػارؽ ،م الكػػا ال م النػػوع ،بػػني اعتيمنػػة االسػػتعمارية الغربيػػة اليػػوـ،
واعتيمنة االستعمارية لالارس والروـ باألمس ،وقتا الدولتاف العًيمتػاف يومهػا ،إال
أف الق ػػوة اإلنتاني ػػة اظترتبط ػػة خب ػػالآ الك ػػوف ،عت ػػا م ػػن العًم ػػة م ػػا ي ىله ػػا لتحقي ػػآ
اظتشػػروع اإلسػػبلم  ،بعػػوف اه أوالا وأخ ػلا ،اليػػوـ كمػػا بػػاألمس (ومػػا النصػػر إال
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من عند اه).
إف أي متػ ػػابع لواقػ ػػع البش ػ ػرية اليػ ػػوـ ،ال كتػ ػػد كثػ ػػل عنػ ػػاء م إدراؾ عمػ ػػآ
األزمػػة الػػم تعيشػػها البش ػرية ،الػػم يػػرتد واقعهػػا مػػن سػػيط إذل أسػوأ حتػػز قيػػادة
اضتنارة الرأشتالية ،الم ال ترحا أبناءىا.
ولقد كثرت الدراسات م الغرب الم تدعو إذل نًػاـ عػاظت جديػد ،كمػا
م دراس ػػة شت ػػل أم ػػني "م ػػا بع ػػد الرأشتالي ػػة اظتتهالك ػػة" ،وانتانوي ػػل ت ػػود "م ػػا بع ػػد
اإلمرباطورية"( .وىذا من قبيل اظتثاؿ فحس  ،وإال فالبلئحة تطوؿ).
 ...وقد ذىػ األخ قاسػا ،إذل أنػو كتػد تناقنػا بػني دعػوة اضتػزب ،أىػل
القوة ،إذل االننماـ إذل مشػروع اضتػزب ،مػن جهػة ،وتركيػز اضتػزب الػدائا ،علػ
أن ػػو ال يق ػػوـ بػ ػ ي نش ػػاطات عس ػػكرية ،م ػػن جه ػػة أخ ػػر  ،إف األم ػػر متل ػػو م ػػن
التناقض ،فاضتزب واالق م أنو متاط أىل القوة ،أصحاب اظتكانػة م جيػوش
اظتس ػػلمني ،م س ػػياؽ خطاب ػػو الع ػػاـ إذل ك ػػل شػ ػرائق األم ػػة .واألم ػػر الطبيعػ ػ م
األما ،أف تعكس عقيدة القػو العسػكرية عقيػدة األمػة .ف بنػاء اصتيػوش وقاد ػا
ىػ ػػا أبنػ ػػاء األمػ ػػة ،ال ينالصػ ػػلوف عنهػ ػػا ،فن ػ ػبلا عػ ػػن كػ ػػوهنا مسػ ػػلمني ،ؼتػ ػػاطبني
وملػػزمني بػػاضتكا الشػػرع  ،الػػذي يوج ػ علػػيها بػػذؿ وسػػعها لتطبيػػآ أحكػػاـ
تسةر اصتيوش طتدمة أىداؼ الدوؿ الغربية ،فػإف ىػذا ىػو األمػر
الشرع .أما أف ّ
النشاز ،الذي ال يصق وال يستقيا.
نعػػا .إف اإلسػػبلـ الي ػػوـ ىػػو اظتنقػػذ الوحيػػد للبش ػرية ،مػػن نػػل الرأشتاليػػة.
وعل كل إنسػاف يريػد اطتػل للنػاس ،أف يرفػع رايػة اإلسػبلـ ،ويعمػل مػع العػاملني
لالزػػر جديػػد ،يقػػوـ عل ػ التنػػافس م اطتػػل ،وعل ػ نشػػر العػػدؿ م العػػادل .وأود
م خت ػػاـ ى ػػذا ال ػػرد أف أىي ػ ب ػػاصتميع أف يس ػػاقتوا م توعي ػػة األم ػػة اإلس ػػبلمية،
لت ػػنهض باألمان ػػة ال ػػم اؤدتن ػػز عليه ػػا" .وك ػػذله جعلن ػػاكا أم ػػة وس ػػطا لتكونػ ػوا
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شػػهداء عل ػ النػػاس" .وعتػػذا نالهػػا ،وإف كنػػا ال نقبػػل ،مػػا ىػػو السػػب اضتقيق ػ
وراء اعتق ػػاؿ وتوقي ػػ ٔ٘ ،ش ػػاب ا م ػػن ش ػػباب ح ػػزب التحري ػػر ،أثن ػػاء توزي ػػع ى ػػذا
"النداء" ،موالوع ىذا النقاش؟".
ثالثاً :بعض الصور المتعلقة بالنداء:

(ٔ)

ٕٜٔ

)ٕ(

)ٖ(
ٜٖٔ

)ٗ(
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رابع عشػر :فلسػطين
فلسػػطني ،األرض اظتباركػػة ،عاصػػمتها قػػدس اإلس ػراء واظتع ػراج ،وى ػ تقػػع
عل خط طوؿ  °ٖ٘.٘ شػرقا .وفلسػطني ػتتلػة مػن قبػل يهػود ،حيػث تػدفآ
إليهػػا اليهػػود بعػػد زواؿ اطتػػبلفة الػػم كانػػز اضتافًػػة لاللسػػطني ،فلمػػا قنػ علػ
اطتػػبلفة علػ أثػر اضتػػرب العاظتيػة األوذل ،واحتػػل اإلؾتليػز فلسػػطني ،أقػاموا لليهػػود
م فلسطني دولةا بالتعاوف مع العمبلء اضتكاـ م ببلد اظتسلمني.
وبسػػب ظػػروؼ االحػػتبلؿ اضتاليػػة فقػػد اقتصػػر األمػػر م فلسػػطني عل ػ
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 ،علمػ ا أف التوزيػع اظتكثػػ ،كػاف يػػوـ
اصتمعػػة  ٕٛرج ػ ٕٔٗٙىػ ػ اظتوافػػآ ٕ ،ٕٓٓ٘/ٜ/وىػػو اليػػوـ األوؿ مػػن فػػرتة
التوزيع ،فوزع عل أبواب بعض اظتساجد ووزع الباق بالطريقة العادية.
كانز ردود الالعل م غتملها ؽتتازة ،سواء ردود الالعل مػن شػبابنا أـ مػن
الناس عامة .وأبػرز شػ ء لػوحي ىػو رأي عػاـ طػاغ بػ ف النصػر بػإذف اه أصػبق
وشػػيكا ،فمػػن النػػاس والشػػباب مػػن قػػاؿ ب ػ ف مػػا فيػػو مػػن وصػػ ،واقػػع الكالػػار
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،
ودعػوا لػػو بػػالتوفيآ ،وأكػػدوا أهنػػا مػػن جنػػد اطتبلفػػة ،وأهنػػا يتمنػػوف أف يعيشػوا م
ظلها يوما ولو ماتوا بعد ذله.
كمػػا لػػوحي أف النػػداء ومػػا أشػػعر بػػو مػػن قػػرب الالػػرج بػػإذف اه قػػد أعطػ
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كثلا من الشباب دفعة وزستا جديدا م نشاطها وعملها م الدعوة.
ول ػػوحي أف أع ػػدادا م ػػن الن ػػاس أث ػػر ف ػػيها الن ػػداء ،وخاص ػػة م ػػا ورد م ػػن
التالريػػآ بػػني العمػػل مػػع اضت ػزب قبػػل الدولػػة وبعػػد الدولػػة ،فعػػرض أنػػاس أنالسػػها
عل اضتزب للدراسة فيو من أجل اظتشاركة م الالنل العًيا بإقامة اطتبلفة.
كان ػػز ال ػػردود إكتابي ػػة ج ػػدا م ػػن الغالبي ػػة العًمػ ػ م ػػن الش ػػباب والن ػػاس
بغض النًر عن انتماءا ا ومشاراا ،وكاف واالح ا مصدر ردود الالعػل السػلبية
 وىػ قليلػة جػػدا  -أنػو النػػاس اظتتعبػػوف واليائسػػوف واحملبطػوف ،وكػػذله قلػػة مػػنبعػػض أبنػػاء اضتركػػات الػػذين علقػوا علػ الكتيػ دوف تبصػػر ووعػ علػ مػػا فيػػو
بػػل حػػىت دوف قراءتػػو ،وى ػ الء بت ػ ثل حركػػا ا ال ي ػػروف األم ػػور عل ػ حقيقته ػػا،
فػػلوف اضتػػزب منافسػا عتػػا؛ ولػػذله يعػػز علػػيها أف يسػػزل م صػػالحات اضتػػزب
إؾتػػازات؛ ألهنػػا بسػػب فهمهػػا السػػقيا لؤلمػػور يػػروف إؾتػػازات اضتػػزب خسػػائر
عتػػا .وال نغالػػل نسػػبة تبعػػث عل ػ االرتيػػاح مػػن أبنػػاء اضترك ػػات ،قػػد أثن ػوا عل ػ
النداء وسروا بو ،وىا كغلىا من أبناء األمة ينتًروف اطتبلفة بالارغ الصرب.
ىذا ىو التقوصل اإلرتارل ظتا أحدثو النداء وإليكا بعض التالصيل:
ردود فعل الشواب:

أ  -استوشر الشواب بالنداء خيراً ولفػت نظػر الشػواب  -كمػا النػاس  -أف
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
بهذا األسلوب العلني وأنػو ألوؿ مػرة يجعػل الكتػاب يُقػرأُ مػن قوػل مسػ ولي الحػزب
في حشود من الناس فكأنو يقوؿ لهم ىؤلء قادتكم غداً عند إعػالف الخالفػة .وممػا

ورد عن الشواب في ىذا المعنى:

ٔ -فرحػػة كبػػلة باظتنػػموف حػػىت إهنػػا جعلػػز بعنػػها يالػػرط م التالػػاؤؿ،
ٜٔٙ

ويبحػػث عمػػا بػػني السػػطور ومػػا وراءىػػا ،وبعنػػها ا خػػر عػػرؼ أف اضتِمػػل يثقػػل
فشمر عن ساعد
عل عاتقها ّ
ٕ -بشػػر خػػل ،ؽتتػػاز ،يقػػيّا األوالػػاع السياسػػية م العػػادل ،يبػػني مػػد
وىن أملكا ،وأف الالرصة مواتية إلقامة الدولة.
ٖ -بعنها قاؿ إف النداء القادـ سيكوف للبيعة إف شاء اه.
ٗ -أظهر اضتزب لؤلمة الع ،الكالار وىزنتتها القريبة إف شاء اه.
٘ -الكتي ػ جعلن ػػا نش ػػعر ب نن ػػا ق ػػادروف عل ػ ىزنت ػػة أملك ػػا ،وعلين ػػا أف
ننح بالغارل والناليس ك نناؿ النصر والتمكني
 -ٙإهنا شحنة قوية وبشر سارة.
ب  -أعطػػى النػػداء دفعػػة وأوجػػد نشػػاطاً عنػػد عػػدد ممػػن كػػاف اعتػػراىم فتػػور

فشمروا عن ساعد الجد وضاعفوا من جهدىم .ومنهم مػن جػاء بتوػرع لػم يُعهػد

عنو بعد قراءتو الكتيب كأنو يريد أف يكوف ممن أنفقوا قول الفتح .ومما ورد عن

الشواب في ىذا المعنى:

واعتمة.
ش ء.

ٔ -لقد بدأنا نشمر عن سواعدنا.
ٕ -الكتي يثلج الصدر ويبعث اعتمة لزيادة العمل.
ٖ -الكتي وقود للمعركة الم ـتوض.
ٗ -لقػ ػػد أعػ ػػاد النػ ػػداء اضتيويػ ػػة إذل بعػ ػػض الشػ ػػباب فػ ػػدفعها إذل العمػ ػػل
٘ -بعن ػػها ق ػػاؿ ؿت ػػن رى ػػن إش ػػارة اضت ػػزب ومس ػػتعدوف للتن ػػحية بك ػػل
جػ  -تعليقهم على نص النداء:

ٔ -كػػاف وقػػع الكتػػاب م نالػػوس الشػػباب مػ ثرا بشػػكل قػػوي مػػن حيػػث
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الصػ ػػياغة واضتبػ ػػه ،ومػ ػػن حيػ ػػث اظتنػ ػػموف وطريقػ ػػة طرحػ ػػو .وكػ ػػاف مػ ػػادة درس
واتصاؿ.
ٕ -داللة عًيمة لقولو م هناية الكتاب ب ف من يعمػل مػع اضتػزب اليػوـ
ليس كمن يعمل معو بعد اليوـ.
ٖ -تلةيص كامل وؼتتصر قبل وبعد ىدـ اطتبلفة.
ٗ -ك ػػاف الفتػ ػا للنً ػػر ع ػػدـ ال ػػدخوؿ م مواال ػػع اطت ػػبلؼ م ػػع اضترك ػػات
اإلسبلمية.
٘ -يدؿ عل جرأة اضتزب وقوتو وقوة تالاعلو مع األمة.
جدا.

 -ٙمبلحًػػات عل ػ النػػداء أنػػو رتػػع بػػني الالكػػر واظتش ػػاعر وىػػذا مهػػا

 -ٚأسلوب ىذا النداء م إعبلـ الناس كاف ؽتتازا ،وحبػذا لػو يتبػع نالػس
األسلوب م القنايا الكبلة.
 -ٛالكتاب رتيل ولتمل م طيّاتو ذترة سنني من العناء والبناء؟
 -ٜلو كاف النداء أقصر لشزع اصتميع عل قراءتو
ٓٔ -بعػ ػ ػػض الشػ ػ ػػباب أعز ػ ػ ػ بالكتػ ػ ػػاب ألنػ ػ ػػو يػ ػ ػػذكر أحػ ػ ػػداث ا كثػ ػ ػػلة
بتوارمته ػػا ،وي ػػذكر تص ػػرلتات ق ػػادة الكال ػػر ال ػػد اإلس ػػبلـ واظتس ػػلمني ؽت ػػا يث ػػل م
األمة التحرؾ من أجل اإلسبلـ.
د  -الدعاء بالتوفيق:

ٔ -نس ؿ اه أف يستزي أىل القوة واظتنعة.
ٕ -شتعا وطاعة يا أملنا سنبذؿ أنالسنا وأموالنا للةبلفة.
ٖ -اصتميع عتج بالدعاء إذل اه أف يوفآ (أخانا) واضتزب ورتيع العاملني.
ٜٔٛ

ٗ -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
رتيع اظتسلمني ،ولكنها يستعزلوف ،وعتذا لتثوننا باستمرار علػ اغتنػاـ الالػرص
ال ػػم يق ػػدروف ى ػػا أهن ػػا فرصػ ػا مناس ػػبة لتحقي ػػآ غايتن ػػا .وأحيانػ ػا يص ػػل ببعن ػػها
التعزػػل بػ ف يطالبونػػا بالعمػػل اظتػػادي؛ ألف اضتكػػاـ أسػ رأيهػػا ال ينالػػع معهػػا
إالّ القػوة .وبنقػاش قليػل عػػادة يتالهمػوف مػا دتليػو علينػػا الطريقػة الشػرعية م إقامػػة
اطتبلفة دوف قيامنا ب عماؿ مادية.
أما النداء فكاف عندىا بشل خل ودليػل عػزـ صػل ونيػة صػادقة عنػدنا
علػ حتقيػػآ ىػػدفنا الػػذي والػػعناه ألنالسػػنا ،أال وىػػو اسػػتلناؼ اضتيػػاة اإلسػػبلمية
بإقام ػ ػػة اطتبلف ػ ػػة .وتراوح ػ ػػز تعليق ػ ػػا ا ب ػ ػػني اإلطػ ػ ػراء واظت ػ ػػديق واطت ػ ػػوؼ علين ػ ػػا
والتع ػاط ،معنػػا واالعتمػػاد علينػػا لتحقيػػآ ىػػذا العػػز لؤلمػػة والتعبػػل عػػن م ازرتنػػا
والسػػل معنػػا والشػػوؽ الشػػديد للعػػي ولػػو يوم ػ ا واحػػدا م ظػػل اطتبلفػػة الراشػػدة
الثانية بإذف اه .وقد عرب كثػلوف عػن رأيهػا أنػو دل يبػآ م السػاحة إالّ ؿتػن ؽتػن
دل يغل ودل يبدؿ ودل كتا ِر األوالاع القائمة ودل يعدؿ من خػط سػله حتػز الػغط
الواقػػع واضتلػػوؿ الوسػػط وترقيػػع الكالػػر والتعػػاي معػػو .وىػػذه أمثلػػة ؽتػػا صػػدر عػػن
الناس وما نقل عنها من تعليقات وتقييمات حتمل ىذه اظتعاشل:
ٔ -بشػػكل عػػاـ كػػاف الكتػػاب ػتػػور حػػديث بػػني النػػاس وأحػػدث دوي ػاّ
بينها واعتربه البعض منها تغيلا م أسػلوب العمػل ،وأنػو أسػلوب خطػاب قػوي
وم ثر ،وقد اعتربه البعض دليل اإلخبلص لعمل اضتزب من أجل األمة.
ٕ -لقد لق الكتاب عند أكثػر قرائػو استحسػان ا وت ييػدا ظتػا جػاء فيػو...
ومن األمثلػة علػ ىػذه الػردود (ىػذا كػبلـ صػادؽ ونتػس الواقػع  -الكتػاب ؽتتػاز
ٜٜٔ

ورائػػع  -الكتػػاب يػػتكلا م صػػميا مشػػاكل اظتسػػلمني  -الكتػػاب يعط ػ اضتػػل
الصػػائ لتغيػػل الواقػػع الالاسػػد  -الكتػػاب يبسػػط اضتقػػائآ اظتتعلقػػة ب سػػباب ذلػػة
اظتسلمني واؿتطاطها ،وينع بني أيديها اضتل الصحيق للنهوض.
ٖ -ثناء كثل من القػراء علػ جهػود اضتػزب والشػباب م إظهػار مشػكلة
األمة اضتقيقية وطريقة حلها ...وأمثلة ذله (اه يوفقكا ،الكتاب رائػع جػدا -
الصراحة ،ىػذه جهػود متعػوب عليهػا  -أسػلوب الكتػاب جيػد م عػرض نقاطػو
 حزبكا يقوـ بعمل جبار)ٗ -إظهار الت ييد واظتساندة :بعػض القػراء عػربوا عػن ت ييػدىا وتعػاطالها
مع الشباب  ...مثل (اه يوفقكوا وينصركوا ،ىػذا ىػو الكػبلـ الصػحيق  -إنتػوا
حطيت ػوا إي ػػديكوا عل ػ الوج ػػع وربن ػػا ينص ػػركوا  -ي ػػا ري ػػز األم ػػة تاله ػػا ى ػػالكبلـ
ودتش عليو  -اه يعطيكوا العافية جهد مشكور)
٘ -إظهػػار اإلعزػػاب باألفكػػار :أعز ػ الكثػػل مػػن الق ػراء مػػن طريقػػة
الكتػػاب م سػػرد األفكػػار ودعمهػػا باألدلػػة ...مث ػل (اللػ بيعزبػػل مػػن أفكػػاركا
أنكػػا تشػػالعوهنا باألدلػػة والوقػػائع  -مػػا حػػدش بيقػػدر يػػبةس م ىػػذا الكػػبلـ -
كل الكبلـ اظتوجود م الكتاب ٓٓٔ %وال أحد يقدر يزاود عليو).
 -ٙعػدد هخػػر يقػػوؿ أهنػا سػػعداء بالنػػداء واستبشػروا خػلا وزادت ثقػػتها
باضتزب.
 -ٚالنػػداء زاد مػػن االحػرتاـ للحػػزب وأنػػو الوحيػػد الػػذي يعمػػل للةبلفػػة؛
ولذله كت عل األمة والشباب تقوية صلتها باه قبل الوصوؿ للغاية.
 -ٛم اظتسػػزد األقصػ قػػاؿ أحػػد الشػػباب قبػػل التوزيػػع ىػػذا (نػػداء مػػن
قبل اضتزب) فتدافع الناس إليو وختاطالوه بشكل سريع دل يسبآ لو مثيل.
 -ٜأحد الناس قاؿ س طبعو وأوزعو عل حسا الشةص .
ٕٓٓ

ٓٔ -م ػػن أص ػػحاب اضترك ػػات األخ ػػر م ػػن اس ػػتعد ظتس ػػاندتنا بع ػػد قي ػػاـ
اطتبلفة.
ٔٔ -من الناس من طل العمل معنا ،ومنها من استعد لي ازرنا.
ٕٔ -أغلػ ػ الن ػػاس أي ػػدت م ػػا ج ػػاء م الن ػػداء ،وىن ػػاؾ إرت ػػاع علػ ػ أف
اطتبلفػػة ى ػ اضتػػل والػػتعط لقيامهػػا ،لكػػن مػػن النػػاس مػػن يػػر ذلػػه بعيػػدا،
ومنها من متتل ،معنا م الطريقة.
ٖٔ -قاؿ هخر :ىذا لػيس أوؿ وال هخػر كتيػ يصػدره اضتػزب ،إال أنػل
أشػػعر ا ف أكثػػر بصػػدؽ اللهزػػة م ىػػذا الكتيػ الصػػغل ،وأف النصػػر بػػإذف اه
قري .
ٗٔ -ىذه ثقة من اضتزب وتصميمو عل الوصوؿ وحتدي الصعاب.
٘ٔ -وقػػاؿ هخػػر :أر أف حػػزب التحريػػر قػػد أصػػدر الكتػػاب م وقتػػو،
وأف أي إنسػػاف مسػػلا وعقيدتػػو وإنتانػػو بػػاه قػػوي عنػػدما يقػرأ الكتػػاب يتمػ أف
يدخل ىذا اضتزب.
 -ٔٙالنداء شزعنا عل االلتحاؽ باضتزب.
 -ٔٚالكثل من الناس من أبػد ارتياحػ ا للكتػاب ،وقػاؿ إف اضتػزب ىػو
الػػذي يعمػػل بشػػكل صػػحيق ،ودعػػا للحػػزب وشػػبابو بػػالتوفيآ ،واعتػػربوا أنالسػػها
م يدين لنا وم ازرين.
 -ٔٛرئيػػس الشػرطػػة 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:

ٕٔٓ

وردىػػا مبػػني
ٔ  -م إيصػػاؿ الكتي ػ إذل وسػػائل اإلعػػبلـ العربيػػة التاليػػة ّ
م اصتدوؿ:
الردود اإليجابية

الردود السلوية

وعػ ػػدوا باتخػ ػػاذ اإلجػ ػػراء المناسػ ػػب مػ ػػا لم يودوا اىتماماً بالنشر

أمكن

مكتػ ػ الالن ػػائية اإلخباري ػػة والعربي ػػة مكت التلالزيوف الاللسطيل  /جنني
والػ / mbcراـ اه
مكت الالنائية اظتصرية  /راـ اه

مدير مكت وكالة وفا  /قلقيلية

مكت التلالزيوف القطري  /راـ اه

مراسل صحيالة الرسالة  /قلقيلية

مكت تلالزيوف وطن  /راـ اه

مراسل صحيالة األياـ  /قلقيلية

مكت الالنائية الكويتية  /راـ اه

مكت صحيالة اضتياة  /غزة

مكت وكالة رويرتز  /راـ اه

مكت التلالزيوف األظتاشل  /غزة

مكت وكالة رماتاف  /راـ اه

مكت صحيالة القدس  /القدس

مكت اصتزيرة /راـ اه
مكت قناة العادل  /راـ اه
مكت  / LBCراـ اه
مكت قناة ا د  /راـ اه
مكت أوربز  /راـ اه
ٕٕٓ

مكت تلالزيوف سوريا  /راـ اه
مكت تلالزيوف  /السوداف
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
مراسل صحيالة القدس  /قلقيلية
مكت إذاعة صوت اضترية /غزة
مكت إذاعة اإلنتاف  /غزة

ٕ  -وفيما يل بعض وسائل اإلعبلـ احمللية وردود فعلها ومػا قامػز بػو
من النشر.
ٖٕٓ

من وعد بالنشر أو اإلذاعة

من نشر اإلصدار أو الخور

مراسل صحيالة القدس /طولكرـ

راديو األحبلـ  /جنني خرب عن اإلصدار

مراسل صحيالة األياـ /طولكرـ

راديو البلد  /جنني خرب عن اإلصدار

مراسل صحيالة اضتياة /طولكرـ

تلالزيوف جنني ستار خرب عن اإلصدار

وكالة مع ا اإلخبارية /جنني

تلالزيوف قلقيلية بث النداء كامبلا

تلالزيوف السبلـ  /طولكرـ

راديو نغا  /قلقيلية بث فقرات من النداء

تلالزيوف الالزر  /طولكرـ

تلالزي ػػوف الرع ػػاة  /بي ػػز ضت ػػا نش ػػر خ ػػرب م
الشريط اإلخباري ظتدة ثبلثة أياـ

تلالزيوف ببلد  /طولكرـ

إذاعة بيز ضتا بثز خرب إصدار الكتي

تلالزيوف طولكرـ اظتركزي

إذاع ػػة بي ػػز ضت ػػا ٕٓٓٓ بث ػػز خ ػػرب ع ػػن
النداء والتوزيع

مكت صحيالة األياـ  /جنني

راديػو كػػل النػاس /طػػولكرـ بػث فقػرات مػػن
النداء

مكت صحيالة القدس  /جنني

إذاع ػػة اضتري ػػة /اطتلي ػػل بث ػػز الن ػػداء ك ػػامبلا

مراسل صحيالة القدس  /جنني

إذاع ػ ػػة درصل /اطتلي ػ ػػل بث ػ ػػز الن ػ ػػداء ك ػ ػػامبلا
بصوت أمير الحزب وأعيد مرة أخر

بصوت أمير الحزب

ىيلة اإلذاعة والتلالزيوف الاللسػطيل إذاعػػة النػػورس  /اطتليػػل بثػػز النػػداء كػػامبلا
ٕٗٓ

 /راـ اه

بصوت أمير الحزب

تلالزيوف الكرمل  /راـ اه

إذاعػ ػػة مػ ػػرح  /اطتليػ ػػل بثػ ػػز النػ ػػداء كػ ػػامبلا

راديو أنغاـ  /راـ اه

تلالزيػػوف األمػػل  /اطتليػػل بػػث النػػداء كػػامبلا
بصوت أمير الحزب وأعيد مرة أخر

راديو طرب  /راـ اه

بصوت أمير الحزب

صػػحيالة اضتيػػاة نشػػرت فق ػرات مػػن النػػداء
 -مرفقة

راديو أجياؿ  /راـ اه
مكت صحيالة القدس  /طولكرـ
مكت صحيالة األياـ  /طولكرـ
تلالزيوف السبلـ  /طولكرـ
تلالزيوف الالزر  /طولكرـ
تلالزيوف ببلد  /طولكرـ
تلالزيوف طولكرـ اظتركزي
مراسل صحيالة اضتياة  /قلقيلية
ٖ  -ص ػػورة م ػػا نش ػ ػرتو الص ػػحيالة الاللس ػػطينية الحيػ ػػاة الجديػ ػػدة بت ػػاريا
ٗ:ٕٓٓ٘/ٜ/

ٕ٘ٓ

ردود فعل السلطة:

دل يػػرد أي ش ػ ء يسػػتحآ الػػذكر ،ولكػػن ىنػػاؾ بعػػض ردود الالعػػل عل ػ
اظتسػػتو الشةص ػ لػػبعض اظتنةػػرطني م السػػلطة وأجهز ػػا .غالبيػػة ى ػ الء تقػػر
بػ ف اطتبلفػػة ىػ اضتػػل الصػػحيق للمسػػلمني والسػػبيل إذل إعػػادة عػػزىا وغتػػدىا،
ولكػػنها لشػػدة التصػػاقها اػػذا الواقػػع الالاسػػد اظتقيػػز ال يػػروف ذلػػه قريب ػا .أمػػا
القلػػة الػػذين أصػػبحوا مػػن جػػنس الالسػػاد ومادتػػو فهػػا بػػني مث ػػبط يقػػيس العػػادل
سستو طموحاتو القزـ ،ويائس لو علا أف اه ىو ناصر اظت منني النقل حالػو
واؿت ػػاز إذل أمت ػػو ،وهخ ػػر متشػ ػ علػ ػ بن ػػعة ال ػػدراىا ال ػػم ي خ ػػذىا أف ت ػػذى
بتعبله عن رأيو م مثل ىذا األمر العًيا.
وأخػ ػلا نسػ ػ ؿ اه س ػػبحانو أف ال يتػ ػ خر ذل ػػه الي ػػوـ ال ػػذي تنطل ػػآ في ػػو
جحافل اظتسػلمني فن ػزيل كيػاف يهػود الغاصػ لاللسػطني ،وتعػود فلسػطني كاملػةا
ٕٓٙ

إذل ديار اإلسبلـ ،وختالآ راية العقاب عل مػوذف األقصػ والصػةرة ،ونػر فيػو
خليالػػة اظتسػػلمني يرعػ شػػلوننا ،ويقودنػػا إذل اطتػػل ،ولتطػػا الكالػػر وأىلػػو احملػػاربني
لئلس ػ ػػبلـ واظتس ػ ػػلمني ،وأف يزي ػ ػػل عن ػ ػػا ك ػ ػػابوس حك ػ ػػاـ الي ػ ػػوـ ال ػ ػػذين يبطش ػ ػػوف
باظتسلمني ،ويقودوف إذل الشر ،ويركعوف بل يسزدوف للكالار اظتستعمرين.
ننرع إذل اه ونس لو سبحانو االستزابة ،وأف يكوف ىذا النداء
ٍ
ويوملذ يالرح اظت منوف بنصر اه     
بشػر سػاراة ظتا بعػده،
.  
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خامس عشػر :السػوداف
اطترطوـ ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٖٖ شرقا.
لقد م عقد عدة اجتماعات (ا لػس واإلعبلمػ ) لبحػث كياليػة التناليػذ،
فكاف أف وقع اختيارنا عل مسزد الشهيد باظتقرف قل اطترطػوـ ،وىػو مسػزد
الةا ي مو لصػبلة اصتمعػة عػدد كبػل مػن النػاس (حػواذل ٓٓٓٗ مص ٍػل) ،فػيها
عػػدد كبػػل مػػن أىػػل القػػوة والػػوزراء والسػػالراء وغػػلىا ،وتنقػػل الالنػػائية السػػودانية
ص ػػبلة اصتمع ػػة ع ػػادة م ػػن ى ػػذا اظتس ػػزد ،ويوج ػد باظتس ػػزد وحول ػػو ع ػػادة رج ػػاؿ
األمن والشرطة بعربا ا ا هزة.
إم ػػاـ اظتس ػػزد م ػػن رج ػػاؿ الس ػػلطة .وينً ػػر الن ػػاس والس ػػلطة إذل اظتس ػػزد
باعتباره أحد معاقل السلطة ،وأنو مكاف خاص بالسلطة وأتباعها.
عل الوء ىذا الواقع والعنا ترتيبات قراءة النداء بعد أف خرجز القرعػة
عل ػ ػ عن ػػو ا ل ػػس (ع ػػوض) متحػ ػػدث أوؿ وعن ػػو هخ ػػر (ناص ػػر) متحػ ػػدث
احتياط  ،واخرتنا عددا 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.
م ي ػػوـ اصتمعػػة ٕٓ ٜٓ/عق ػ صػػبلة اصتمع ػػة س ػلّا ناصػػر عل ػ اإلم ػػاـ
(الػػذي يعرفػػو مػػن قبػػل) وبػػني لػػو أننػػا نريػػد أف نق ػرأ نػػداء عل ػ اظتصػػلني ،فابتسػػا
اإلماـ ،ولكن ما أف شرع اظتتحدث (عوض) م قراءة (نداء من حزب التحريػر)
ح ػػىت فق ػػد اإلم ػػاـ  -أق ػػرب ش ػػةص للمتح ػػدث  -فق ػػد صػ ػوابو ،وىز ػػا علي ػػو
واسػػتدع األمػػن ال ػػذي اقتػػاد اظتتح ػػدث وىػػو مسػػتمر يص ػػدع بالنػػداء ،فت ػػدخل
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اظتصػػلوف وارتالعػػز األص ػوات 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 ،ف ػ جرب ىػػذا الوالػػع عناصػػر األمػػن أف يطلق ػوا
سراح اظتتحدث األوؿ الذي عاد وأكمل قراءة النداء.
 بػػدأت ق ػراءة النػػداء ؿتػػو السػػاعة الثانيػػة والربػػع ،وانتهػػز قراءتػػو كػػامبلاؿتو الثالثة والربع بتوقيز السوداف الذي ىو توقيز اظتدينة اظتنورة نالسو.
وزع (ٕٓٓٓ) نسةة من النداء م مسزد الشهيد.
 ِّم توزيع (ٓٓٓٓ٘) نسةة من النػداء م اظتسػاجد واألسػواؽ ومواقػ،اظتواصبلت م اطترطوـ وبورتسوداف واألبيض ومدشل.
بعػػد اليػػوـ الرابػػع مػػن قػراءة النػػداء م اسػػتدعاء النػػاطآ واظتتحػػدث األوؿ (عػػوض)
والثاشل (ناصر) إذل مركز جهاز األمن الوطل للتحقيآ معها.
لقد كاف تركيز اصتهاز علػ خصوصػية ذلػه اظتسػزد ألف كبػار اظتسػلولني
وكبػػار النػػباط ورجػػاؿ األمػػن يصػػلوف فيػػو ،ولم مشػػدما كانػػز دىشػػة احملقػػآ عنػػدما
أجابػو الشػػباب بػ هنا يعلمػػوف خصوصػية اظتسػػزد وعتػذا ىػػا اختػاروه للنػػداء لعلػػو
ي ثر م أصحاب السلطة ! وكاف ؽتا جاء م التحقيآ:
احملقآ:
إنن ػػا اس ػػتدعيناكا خبص ػػوص م ػػا ح ػػدث م مس ػػزد الش ػػهيد ي ػػوـ اصتمع ػػة
اظتاالػػية ،كمػػا تعلمػػوف أف ىػػذا اظتسػػزد لػػو خصوصػػية ولػػو غتلػػس إدارة ومػػدير،
فكاف األجدر بكا أخذ إذف من إدارة ىذا اظتسزد قبل القياـ ب ي عمل فيو.
ج ػواب :ىػػذه جديػػدة ،وألوؿ مػػرة نسػػمع ب ػ ف ىنػػاؾ مسػػزدا لػػو غتلػػس
إدارة ومػػدير ،فػػنحن نعلػػا أف اظتسػػاجد ى ػ 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؟
جواب :نعا ،نعلػا أف لػو خصوصػية وىػ أف رجػاؿ السػلطة وأىػل القػوة
واصتػػاه كتتمعػػوف فيػػو اصتمعػػة ،وعتػػذا السػػب اخرتنػػاه إللقػػاء النػػداء علػػيها لك ػ
نسػػمعكا أنػػتا ،عس ػ أف يكػػوف بيػػنكا رجػػل م قلبػػو مثقػػاؿ حبػػة مػػن إنتػػاف،
فيسػػتزي عتػػذا النػػداء ،ويلػػا داعػ 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
الصػػبلة ،مدل تع ػػد ل ػػو خصوصػػية ،ب ػػل ى ػػو بيػػز م ػػن بي ػػوت اه لػػيس ألح ػػد في ػػو
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
تنه ػػاه إذا اؿت ػػرؼ وم ػػاؿ ع ػػن اصت ػػادة ،أي (إف اإلذف ل ػػيس م ػػن أج ػػل أف نص ػػدع
باضتآ أو ال ،بل ىو من أجل أف ال ن خذ فرصة غلنا).
قاؿ احملقآ :ؿتػن ال نريػد أف حتػدث فتنػة بػني النػاس م اظتسػاجد وال نريػد
أف يتصارع فيها الناس.
ج ػواب :مػػن الػػذي صػػارع فيهػػا؟ ومػػن الػػذي فػػا النػػاس؟ اظتتح ػػدث أو
اإلم ػػاـ ال ػػذي أمس ػػه ب ػػو واس ػػتدع ل ػػو رج ػػاؿ األم ػػن لي خ ػػذوه عن ػػوة إذل خ ػػارج
اظتسزد؟ إف الذي كتػ أف يكػوف ا ف م مكػاشل ىػذا ىػو اإلمػاـ ( )...ولػيس
أنػػا فهػػو سػػب الالػػا والص ػراع م اظتسػػزد حيػػث اعػػرتض عامػػة اظتصػػلني عل ػ
مسلكو باستدعاء األمن العتقاؿ اظتتحػدث بالنػداء ،وكػذله فػإف مسػله اصتهػة
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األمنية الم قامز بإخراج اظتتحدث من اظتسزد ىو أينػا سػب الالػا والصػراع
بػػني النػػاس ،فاألصػػل أف ال يعرتال ػوا عل ػ كلمػػة اضتػػآ م اظتسػػزد .وىنػػا ال بػػد
وأف أبػػني لػػه حقيقػػة وى ػ أف الػػذين لتػػاربوف اه ورس ػولو ،ويسػػعوف م خ ػراب
بيػػوت اه ،ج ػزاؤىا خػػزي م الػػدنيا وا خػػرة ،وإليػػه أمثلػػة ،ولػػد الطػػايع حػػاكا
موريتانيػػا أغلػػآ اظتػػدارس الدينيػػة ومنػػع اضتػػديث والػػدروس باظتسػػاجد ،بػػل وأنػػزؿ
اطتطيػ عػػن اظتنػػرب يػػوـ اصتمعػػة ،وأغلػػآ اظتسػػاجد باألقالػػاؿ ،مػػاذا جػػر لػػو؟ نػػزع
اه ملك ػػو وخ ػػرج الجلػ ػا يس ػػتزدي البق ػػاء!! وىن ػػا م الس ػػوداف رت ػػاعتكا وق ػػوة
الش ػػرطة ال ػػم ى ػػدمز مس ػػزد الربامي ػػل باظتس ػػتودعات م ػػاذا حص ػػل عت ػػا؟! لق ػػد
حرقػػز جػ ّػل تلػػه القػػوة م أحػػداث سػػوبا .فػػانًر كيػػ ،كانػػز عاقبػػة الًػػاظتني.
وىنا أقوؿ له ماذا جر لنا يوـ أف سكتنا عل الباطل ،وقعدنا عػن قػوؿ اضتػآ
والصدع بو؟ أبعد اإلسبلـ دتاما بل كانػز نيالاشػا الباطلػة الػم (إف أحسػنّا الًػن
سػن وقعوىػػا) فػػإهنا قػػد خرجػوا علينػػا بػ ف كبلمهػػا أحسػػن مػػن كػػبلـ اه ،وأ ّف مػػا
وصػلوا إليػو أفنػػل مػن حكػػا اه؟ فولػوا الكػػافر علػ اظتسػػلمني ،وجػاءوا بتقسػػيا
السػلطة والثػروة ،ال كمػا قػػاؿ اه بػ ف اظتػاؿ لػو وحػػده وقػد مج معلمنػا مسػتةلالني فيػػو
ب حكػػاـ معينػػة ،ال تنًػػر للنػػاس بػ عراقها وألػواهنا وال ب ديػاهنا ،بػػل الرعيػػة كلهػػا
فيو سواء .بعد أف لالًوا كتاب راا وجعلوه وراءىا ماذا حل اػا ومػاذا جنينػا؟
فق ػػدوا س ػػياد ا وذل ػوا ،ح ػػىت إف وزي ػػر خارجيت ػػه ق ػػاؿ م لق ػػاء ص ػػحال نشػ ػرتو
صػػح ،اطترطػػوـ ،إنػػو عق ػ أحػػداث يػػوـ االثنػػني ،أوؿ مػػا فعلػػو ىػػو اتصػػالو بػ ػ
(ياف برونه) واضتركة الشعبية ليحددوا لو ماذا يالعل؟ وأنتا ماذا فعلتا؟ كبلػتكا
تلػػه االتالاقيػػة اظتش ػ ومة فتواط ػ م عل ػ شػػعبكا فلػػا حترك ػوا سػػاكنا؛ فاغتصػػبز
األعراض ،وهنبز األمواؿ وحرقز ،وفقدت الدولة سياد ا؛ فغز ا قػوات الكالػر
الدوليػػة مػػع مػػا حتملػػو مػػن أم ػراض وفسػػاد؛ لػػذله كػػاف النػػداء إلػػيكا عس ػ أف
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متاط فيكا ـتوة إنتاف حترككا إذل اضتآ.
س قاؿ احملقآ :ولكنكا أزعزتمونا غاية اإلزعاج بقولكا عن النائ
األوؿ للرئيس حس اتالاقية نيالاشا ب نو كافر ،وكي ،لتكا الكافر؟ أنتا
ترتصدوف األحداث والوقائع تتناولوهنا وحتللوهنا وتربطوهنا بػ(قاؿ اه وقاؿ
الرسوؿ) ظتاذا ال تػ معلِّموف الناس فقط قاؿ اه وقاؿ  دوف أف تربطوىا اذه
األحداث؟
جواب :عندما أنزؿ اه       :دل ينػزعتا فكرة
من غل واقع بل نزلز عل واقع الذي يلد بنتو من غل ذن جنز ،وقولو
تعاذل      :نزلز عل من كاف متسر ميزانو وال ي م الناس
حقها .فالقرءاف كاف ينػزؿ عل األحداث والوقائع لذله تعلمنا منهج القرءاف
م إفهاـ الناس ودعو ا ،وخاطبناكا م مسزد الشهيد ألنكا معنيوف اذا
اطتطاب بالدرجة األوذل.
ع ػػاد احملق ػػآ فق ػػاؿ :ى ػػذا اظتس ػػزد ل ػػو خصوص ػػية ول ػػو غتل ػػس إدارة ،ى ػػذا
اظتس ػػزد متتل ػػ ،ع ػػن بقي ػػة اظتس ػػاجد ،ى ػػذا اظتس ػػزد لتت ػػاج إذل إذف م ػػن غتل ػػس
اإلدارة.
ج ػواب :إذا ذىبنػػا إذل إدارة مسػػزد الشػػهيد وطلبنػػا مػػنها اإلذف للقيػػاـ
بعم ػػل م ػػن األعم ػػاؿ فه ػػل تلت ػػزـ رل بػ ػ هنا يعطونن ػػا إذنػ ػ ا؟ ف ػػرفض اإلجاب ػػة علػ ػ
الس اؿ.
س أال ػػاؼ الش ػػاب :وم ػػع ذل ػػه ف ػػإذا كن ػػز تتح ػػدث ع ػػن اإلذف ال ػػذي
يرتتػ عليػػو اظتنػػع فهػػو مػػن ؼتلالػػات االسػػتعمار ،وؿتػػن ال نلتػػزـ بػػو .فقػػاؿ :كيػػ،
مػػن ؼتلالػػات االس ػػتعمار؟ قلػػز :إف اإلؾتلي ػػز حينم ػػا ك ػػانوا لتكم ػػوف ىػػذا البل ػػد
قػػاموا بسػػن قػػانوف نتنػػع اظتسػػلمني مػػن اضتػػديث م اظتسػػاجد إال بػػإذف مػػن وزارة
ٕٕٔ

الشػػلوف الدينيػػة واألوقػػاؼ ،ليعرف ػوا اظتوال ػػوع الػػذي ي ػراد أف يتح ػػدث فيػػو ،ف ػػإف
وجػػدوه يتماشػ مػػع فصػػل الػػدين عػػن السياسػػة شتحػوا بػػو ،وإال فػػإهنا يرفنػػوف،
وى ػػذا الق ػػانوف إذل ا ف موج ػػود ،خاص ػةا وأف أملك ػػا ق ػػد طرح ػػز موال ػػوع تغي ػػل
اطتطاب الديل ،بل إف نوابػ ا مػن الكػونغرس طػالبوا بسػن قػانوف نتنػع اضتكػاـ مػن
بدء أعماعتا الرشتية بػ (بسا اه الرزتن الػرحيا) .فقػاؿ :خػبلص تريػد أف تقلبهػا
لنػػا سياسػػة ،نرجػػع ظتوالػػوعنا وؿتػػن دل نطلػ 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.
جػواب :ال ،ىنػػاؾ حػػدث ؿتػػن قمنػػا مػػن أجلػػو ،فقػػاؿ :أعػػرؼ ،ىػػو زواؿ
اطتبلفة ،فقاؿ الشاب :نعا ،وؿتن حينما جلنا إذل ىذا اظتسػزد بالتحديػد لػيس
من أجل استالزاز السػلطة ،وإفتػا ظنػا منػا فػيها اطتػل باعتبػارىا أىػل قػوة ،لعلهػا
يستعملوف قو ا م نصرة دين اه ،فيساعدوف م إيصاؿ اإلسبلـ إذل اضتكا.
لقد استمر التحقيآ فوؽ ساعة مػع كػل مػنها ،وكػاف موقػ ،الثبلثػة قويػا
صػػارخ ا بقػػوؿ اضتػػآ الواالػػق الناصػػع دوف أف متشػوا م اه لومػػة الئػػا .س انتهػ
التحقيآ وغادروا بسبلـ.
وأثنػػاء اضتػػديث كانػػز ىنػػاؾ طرفػػة! فقػػد قػػدـ احملقػػآ عتػػا نصػػيحةا! أف ال
تطبػػع النش ػرات م جػػانبني مػػن الورقػػة بػػل م جان ػ واحػػد حػػىت تكػػوف مشػػوقة
للقراءة ،وإذا ما عندكا ورؽ ؿتن نعطيه!!
تالاعل الوسط اإلعبلم مع النداء
م اليػػوـ األوؿ اصتمعػػة ٕٓ ٕٓٓ٘/ٜٓ/حنػػر عػػدد مػػن الصػػحاليني إذل
مسػزد الشػهيد ،وقػػد التقينػا ببعنػػها ،وقػد لالػػز نًػرىا تقصػػدنا عتػذا اظتسػػزد
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الذي يعترب مسزد السلطة ،س كي ،أف اإلماـ قاـ واصطدـ مع اظتكلػ ،بإلقػاء
النػػداء واسػػتدع لػػو رجػػاؿ األمػػن .إال أف كتّػػاب الصػػح ،وصػػالوا اضتػػادث كػػل
وفآ اجتاىاتو:
أوؿ رد فع ػػل ك ػػاف م ػػن كاتػ ػ م ص ػػحيالة ألػ ػواف حي ػػث كتػ ػ تقريػ ػرا م
عمػوده بالصػحيالة ،مسػػتنكرا مػا قمنػػا بػو مػػن قػراءة للنػػداء رغػا أنػػ ،اإلمػاـ كمػػا
يزعا ،وقد م الرد عليو من مكت الناطآ الرشت فاعتذر.
س إف صحاليا من جريدة الشارع السياس نقل اضتدث مسػتنكرا ،ولكنػو
دؿ علػ أف جهػة مػا
استعمل األلالاظ نالسها الم استعملتها صحيالة ألواف ،ما ّ
دتلػ ػ علػ ػ الص ػػح ،م ػػا تري ػػده ،فس ػػارع الن ػػاطآ ب ػػالرد علػ ػ الص ػػحيالة ،إال أف
الصحيالة صمتز.
صػػحال م جريػػدة الوفػػاؽ م يػػوـ الثبلثػػاء  ٜٓ/ٓٙكتػ مشػػيدا برؤيتنػػا
إلقام ػػة اطتبلف ػػة ب ػػالطريآ الس ػػلم  ،مس ػػتنكرا تن ػػييآ اضتك ػػاـ علين ػػا ؽت ػػا ي ػػدعو
لبلسػػتغراب ،واعتػػرب أف ػتاولػػة اظتنػػع ،كمػػا حػػدث م مسػػزد الشػػهيد ،ىػػو خطػ
أمكن تداركو وقاؿ (دعوىا يتكلموف إذل الناس).
لقد م توزيع النداء ،مرفق ا معو تصريق صحال من الناطآ مسػاء اصتمعػة
عقػ االنتهػاء مػػن قػراءة النػػداء علػ األجهػزة اإلعبلميػػة ،وم الوصػوؿ إذل رتيػػع
الصح ،م ذله اليوـ ،واستمر التوزيع عل بقية أجهزة اإلعبلـ يػوم السػبز
واألحػد ٗٓ ٜٓ/مػػن فنػػائيات ووكػاالت أنبػػاء ومراكػػز دراسػات ..وكانػػز أبػػرز
ردود األفعاؿ عل النحو التارل:
 م صػػحيالة أخبػػار اليػػوـ أشػػاد صػػحال بالنػػداء ،وقػػاؿ إف ىػػذا الوقػػز
مناس ػ جػػدا أف يقػػاؿ مثػػل ىػػذا النػػداء ،بػػل وكت ػ عل ػ أي مسػػلا أف يعػػرؼ
م ػػد قوت ػػو ،وم ػػد ال ػػع ،ق ػػو الكال ػػر ،وإف كن ػػا ـتتل ػػ ،معك ػػا م بع ػػض
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اظتسائل مثل كيػ ،تقػوـ اطتبلفػة ،إال أف النػداء ال ينكػره أحػد ،وكوننػا ال نكتػ
عػػنكا ىػػذا ال يعػػل ؼتػػالالتكا ،ومػػن الواج ػ الصػػدع بػػو ا ف .وقػػد أدذل ىػػذا
الصػػحال بػػبعض ا راء إلذاعػػة اظتكت ػ اإلعبلم ػ  .وهخػػر يقػػوؿ إنكػػا أصتمػػتا
رتي ػػع األلس ػػن م ػػن نق ػػدكا أو الطع ػػن ف ػػيكا إلخبلص ػػكا الواال ػػق ،ولط ػػرحكا
القوي لقنايا األمة ،وىذا النداء ىو فعبلا تبصرة وتذكرة لؤلمة.
 م ػػدير حتري ػػر ص ػػحيالة األالػ ػواء أثػ ػ علػ ػ الن ػػداء ،وق ػػاؿ علػ ػ اصتمي ػػع
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
مع إذاعة اظتكت اإلعبلم فوافآ عل الالور بعد أف يقرأ النداء.
 م جريػدة الصػحافة كاتػ عمػود يقػػوؿ :ىػػذا الكػبلـ ىػو عػني اضتػػآ،
وؿتػػن معػػو ،ونس ػ ؿ اه أف ينصػػركا وي ػػوفقكا .وصػػحال هخ ػػر يق ػػوؿ :إذف قػػد
نويتا استبلـ اضتكا ،دل ؾتد من يق ،معاندا ظتا طرح م النداء.
 مػػدير حتريػػر سػػابآ بصػػحيالة الق ػوات اظتسػػلحة قػػاؿ :إف عمليػػة التغيػػل
الم تدعوف عتػا ،مسػ لة صػعبة ،وحتتػاج إذل معرفػة حزػا القػوة الشػعبية الػم تريػد
ى ػػذا األم ػػر ،وحتت ػػاج إذل ال ػػمانات كافي ػػة ،وال أحسػ ػ أهن ػػا مت ػػوفرة ح ػػىت ا ف،
لكن النداء قوي جدا.
 صحيالة ألواف رغػا أف كاتبػ ا مػنها قػد ىػاجا عمليػة الصػدع بالنػداء م
اظتسػػزد ،كمػػا ذكرنػػا سػػابقا ،إال أف كثػلا مػػن الصػػحاليني أشػػادوا بػػو أنتػػا إشػػادة،
ف حدىا قاؿ :أرتل ما م األمر أنكا قلتموه م مسزدىا .وىذا ذكػاء ودىػاء
م ػػنكا .وبعنػ ػػها ردد مػ ػػا يقػ ػػاؿ كػ ػػل مػ ػػرة مػ ػػن أننػ ػػا الوحيػ ػػدوف الػ ػػذين نػ ػػزودىا
باظتعلوم ػػات واألخب ػػار ،ول ػػيس كمث ػػل بقي ػػة اصتماع ػػات ال ػػم ال دتل ػػه م ػػا تعطي ػػو
للن ػػاس .وهخ ػػر ق ػػاؿ :نسػ ػ ؿ اه أف يثب ػػتكا عل ػ ى ػػذه الرؤي ػػة الص ػػادقة والط ػػرح
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الواالػق لقنػػايا األمػة .وقػػد تنػاوؿ ىػػذا الكاتػ م عمػػوده أحػد منشػػوراتنا وىػػو
كتيػ ػ (الس ػػوداف اصتدي ػػد) .وغ ػػله ق ػػاؿ :ى ػػذا الك ػػبلـ رتي ػػل ج ػػدا ،ونتك ػػن أف
حتززوا صالحة (مدفوعة) لتعا الالائػدة ،وفاوالػل م السػعر ،وأحػدىا قػاؿ بعػد
قراءة النداء :إف نب التاريا ال كتدي كثلا ،إفتا البياف بالعمل.
 م جريػػدة اضتيػػاة حػػدث نقػػاش م مػػا حػػدث باظتسػػزد يػػوـ ٕٓ،ٜٓ/
وقػػد ّأمػػن اصتميػػع علػ خطػ تصػػرؼ اإلمػػاـ جتاىنػػا ،إال أف أحػػدىا قػػاؿ :نتكػػن
إعطاء الصح ،ما تريدوف إيصالو ،وىو أوقػع وأوسػع انتشػارا مػن الصػدع بػو م
اظتسزد حىت ال لتس عليكا سلبا ،وأنتا مشهوروف بالعمل السػلم  ،وقالػز
إحػ ػػد الصػ ػػحاليات بعػ ػػد أف اطلعػ ػػز عل ػ ػ النػ ػػداء :إف ىػ ػػذا النػ ػػداء يسػ ػػتحآ
مناقشتو بصورة أوسع ووعدت بتناولو م عمودىا.
 م صػػحيالة الشػػارع السياس ػ انقسػػموا إذل ف ػريقني ،جلّهػػا ي يػػدوف مػػا
قمنا بو ،ف حػدىا مػثبلا يقػوؿ :مثػل ىػذا النػداء إف كػاف ىنػاؾ إعػبلـ حقيقػ م
البلػػد ،األصػػل أف يكػػوف اطتػػرب األوؿ م كػػل الصػػح ،،وقػػاؿ :لكػػنكا تعل ػػموف
م ػػا كت ػػري م ى ػػذه الصػ ػػح ،،م ػػن تن ػػييآ وتعػ ػػدد رؤس ػػاء التحري ػػر  -ويقص ػػد
مراق األمن .-
 م ص ػ ػػحيالة الوف ػ ػػاؽ أش ػ ػػاد اصتمي ػ ػػع بالن ػ ػػداء ،وق ػ ػػد أوقال ػ ػػل اثن ػ ػػاف م
الصػػحيالة يعػرباف عػػن ذىػػوعتا بالعمػػل الكبػػل م كػػل ا ػػاؿ وم يػػوـ 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
عموده .وقد عرب كلها عن ارتياحها اذا العمل.
 اس ػػتلا اإلخ ػػوة م ص ػػحيالة األي ػػاـ الن ػػداء ب ػػبعض االبتس ػػامات وب ػػدوف
تعليقات تذكر ،وأحدىا قاؿ( :حلتونا عديل وكبلمكا ما فيو نقاش).
ٕٔٙ

 م صحيالة الػرأي العػاـ يصػع لقػاء الصػحاليني إال م االسػتقباؿ ،إال
أف موظػػ ،االس ػػتقباؿ أبػػد إعزاب ػػو بالنػػداء وق ػػاؿ :سػػيح ّدث رئ ػػيس التحري ػػر
لػػيلةص ىػػذا األمػػر م الصػػحيالة ،وطلبػػز مقابلػػة أحػػد الصػػحاليني الػػذي قػػاؿ
ىذا كبلـ م (الصميا) ،ودعا اه لنا التوفيآ والسداد.
 وكالػػة السػػوداف لؤلنبػػاء اسػػتلا موظػػ ،االسػػتقباؿ النػػداء وطل ػ كتيب ػا
خاصػ ا بػػو ،وقػػاؿ :إف ىػػذا اضتػػزب سػػيكوف لػػو شػ ف ،وىػػو الوحيػػد الػػذي ياليػػدنا
ويزودنا باظتعلومات اظتاليػدة ،وطلبنػا منػو مقابلػة اظتػدير ضتساسػية األمػر فوافػآ ،إال
أف السػكرتلة اعتػذرت الرتبػػاط اظتػدير وقتػػذاؾ ،فشػرحنا عتػا الغػػرض مػن اظتقابلػػة،
وأنػػو نػػداء و ّجػػو لؤلمػػة أمػػس اصتمعػػة ،فةرجػػز إلينػػا واسػػتلمز النسػػةة اطتاصػػة
باظتدير العاـ ومدير األخبار وأشادت با هود وانصرفز .وقد علمز من بعػض
اإلخوة أف موظال (سونا) يبحثوف عن النداء ف علمتو ،أنو وصلها م حينو.
 فن ػػائية العربي ػػة وج ػػدنا مراس ػػلها م ػػع مراس ػػل قن ػػاة اإلخباري ػػة األس ػػتاذ
(طػػارؽ كبلػػو) وشػػرحنا عتمػػا مػػا حػػدث م كػػل ا ػػاؿ ،ف بػػديا إعزاامػػا وقػػاؿ
(كبلػػو) أنػػو سػػيبعث بػػاطترب إذل الرئاسػػة ،وكػػذله مراسػػل العربيػػة والػ ػ ،mbcأمػػا
قناة اصتزيرة فقد قاؿ مراسلها (اظترال ) أف لديو أرشيال ا خاص ا سا ننشػره ،والمنػا
عل عدـ إخطاره باضتدث مبكرا حىت يقوـ بالتغطية كما قاؿ.
( م ػػدشل) م مرك ػػز الدراس ػػات االس ػ ػرتاتيزية أش ػػاد بالن ػػداء ،وأحل علين ػػا
بػػاظتكوث معػػو حػػىت نتن ػاوؿ كوب ػا مػػن الشػػاي إذل حػػني ق ػراءة النػػداء ،ف شػػاد بػػو
وقػاؿ :ليػػز أىػػل القػوة يسػػتزيبوف ا ف إذل ىػػذا النػػداء ،وؿتػن مػػن خلالهػػا حػػىت
نعي ػػد غت ػػدنا الن ػػائع .وموظ ػػ ،االس ػػتقباؿ م مرك ػػز دراس ػػات اظتس ػػتقبل أحل م
طل ػ نسػػةتني إالػػافيتني ل ػػزمبلء لػػو غػػائبني ا ف ،وق ػػاؿ لي ػػز كػػل اصتماع ػػات
تدرؾ خطورة ما ؿتن فيو من ويبلت نتيزة غياب اطتبلفة ،نسػ ؿ اه أف يعزػل
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بػػالالرج .دل نػػتمكن مػػن لقػػاء اظتػػدير وىػػو مػػن اظتتػػابعني ألعمالنػػا عػػن كث ػ  .أمػػا
بقية اظتراكز فقد استلموا النداء.
 موظ ػػ ،االس ػػتقباؿ م تلالزي ػػوف الس ػػوداف اس ػػتمع بص ػػورة جي ػػدة إلين ػػا،
وشػػرحنا لػػو مػػا حػػدث مػػن صػػدع اػػذا النػداء ،فتلق ػ نسػػةتو بلهالػػة ورحػ بنػػا
غت ػػددا وق ػػاؿ :نرح ػ ػ بك ػػا م أي وق ػػز ،وس ػػيقابل (ن ػػاس األخب ػػار) إلعط ػػاء
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
واىػ ػػتا بػ ػػاألمر بع ػ ػد شػ ػػرح اظتوالػ ػػوع .وكػ ػػذله موظ ػ ػػ ،االسػ ػػتقباؿ م اإلذاع ػ ػػة
السودانية.
إف أصػػداء النػػداء م الوسػػط اإلعبلم ػ كان ػػز قويػػة ،إال أف اإلعبلميػػني
كالعػ ػػادة يتحالًػ ػػوف مػ ػػن اإلشػ ػػارة إذل أعمالنػ ػػا وتلػ ػػه عػ ػػاد ا ،نس ػ ػ ؿ اه عتػ ػػا
اعتداية.
ردود أفعاؿ الوسط السياس
 م طريقنػا إذل قنػاة العربيػة واإلخباريػػة يػوـ السػبز ٖٜٓٓ/وجػدنا أحػػد
فعرفنػػاه ب نالسػػنا ،فقػػاؿ مقاطعػ ا أمػػاس شػػديد:
أفػراد غتلػػس قيػػادة ثػػورة اإلنقػػاذّ ،
"يػػا سػػبلـ،كبلمكا قػػوي جػػدا وأنػػا مبسػػوط مػػنكا ،بيانػػاتكا قويػػة ،وأنػػا أقرؤىػػا
دائم ا ،أنا من اظت دتر الشعا وعنو غتلس قيادة الثورة سابق ا" وبعػد حػديثنا معػو
قاؿ :منصورين بإذف اه س انصرؼ مودعا.
 قيادي أزب العدالة (أمني بناشل) قاؿ :أنػا أعػرفكا منػذ كػاف مكتػبكا
م مدينػػة أ ػػري ،وأن ػػتا نػػاس أص ػػحاب قن ػػية ،وم ػػا م (زوؿ) بيةتل ػػ ،معك ػػا
فيهػا ،وىػ اطتبلفػػة ،ومػػوقالكا واالػػق م النقػػاش .والنػػاس كلهػػا بيطلعػوا وين ػزلوا
إال أنتو ثابتني.
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 د .حي ػ ػػدر إبػ ػ ػراىيا م ػ ػػدير مرك ػ ػػز الدراس ػ ػػات الس ػ ػػودانية ي ػ ػػر أف قي ػ ػػاـ
اطتبلفة م ىذه الًروؼ صعبة ،ونتكن أف يصل إذل درجة االستحالة.
 األسػػتاذ /ػتمػػد الػػياء القيػػادي الثػػاشل م حػػزب البعػػث يقػػوؿ أف فكػػرة
حزب التحرير من حيث اظتبدأ ال متتل ،حوعتا اثناف.
 األسػػتاذ /سػػاطع ػتمػػد اضتػػاج رئػػيس اضتػػزب الناصػػري ،أخػػذ الكتي ػ
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.
 اللواء عوض إبراىيا (مستقل) :اظتوالوع قرأتو وىو جيد
 أزتػػد ػتمػػد األمػػني ،قيػػادي احتػػادي :النػػداء موجػػود م كػػل مكػػاف وقػػد
وجدتو م اإلذاعة ،وىذا ىو الكبلـ اظتطلوب.
 عثم ػػاف ػتم ػػد علػ ػ  ،رتاع ػػة االعتص ػػاـ "اإلخػ ػواف" :اظتوال ػػوع اطلع ػػز
عليو وىو كبلـ كويس (عرب التلالوف)
 إيهاب سعيد ،أنصار السنة :دل يقرأ الكتي بعد تسليمو لو
 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
يطلبو مل حزب التحرير ،وإف دار احتاد احملامني حتز تصرفكا.
ردود األفعاؿ عند الناس
بشكل عاـ كانز ردود الالعل م غالبها إكتابيةا ،وىذه بعنها:
ٔ /مسجد الشهيد

ٕٜٔ

 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
يقولػػو م ىػػذا اظتسػػزد؛ ألف ىػػذا اصتػػامع مػػن اصتوامػػع الػػم يتمرك ػػز فيهػػا رجػػاؿ
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 اليوـ.
 أحد اظتصلني يقوؿ ألحد الشباب ومعينا لػو( :تعػاؿ معػ لتعطػ أىػل
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 مسػػتغربا (إنتػػو داي ػرين
جتمعوا دوؿ العادل كلها م دولة واحدة؟).
 وهخػر قػاؿ إمػاـ مسػزد الشػهيد قػػد أثبػز أنػو لػيس بإمػاـ ،كيػ ،يقػػوـ
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.
 الناس قالوا :ليو ما تزيدوا الكمية حىت يقرأ كل الناس.
 وهخ ػ ػ ػػر ق ػ ػ ػػاؿ كتػ ػ ػ ػ أف تتع ػ ػ ػػاملوا أكم ػ ػ ػػة ،ى ػ ػ ػػذا التص ػ ػ ػػرؼ ال يلي ػ ػ ػػآ
بكا كونكا تتحدثوف رغا أن ،إماـ اظتسزد.
 وأحػػدىا قػػاؿ يػػا أخ ػ ىػػذا الكتػػاب يتحػػدث عػػن السياسػػة وؿتػػن م
اظتسزد ،السياسة ما تدخلها فيو ،وأرجوؾ أبعد السياسة من اظتسزد.
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 اإلعػبلف متػني .ويقصػد إعػبلف اطتبلفػة ،وىػو مػػن أتبػاع اظتػ دتر الشػػعا،
وكاف قد حنر قراءة النداء.
 من االحتاديني ويتبع لرئاسة اصتمهورية علا ما حدث م اظتسزد قػاؿ:
لو كنز ىناؾ لنربز اإلماـ.
 أخػ ػػذ العسػ ػػكر م ثكنػ ػػات اصتػ ػػي الكتي ػ ػ ودل يعرتال ػ ػوا عليػ ػػو وقػ ػػاؿ
أحدىا( :دتاـ).
 الابط س ؿ هخر مداعبا :ىل هخػذ ىػذا الكتػاب؟ فػرد( :شػيل مػا فيػو
حاجة).
 قاؿ هخػر :ألسػتا مػن رتاعػة (أ اضتسػن)  -أي النػاطآ السػابآ رزتػو
اه  -ف جابػػو الشػػاب ،فقػػاؿ :أعطػػل وأعػػط كػػل أصػػحا  .وهخػػر قػػاؿ :ألػػيس
ى ػ الء ىػػا كبلمهػػا حػػار وال متشػػوف أي ش ػ ء؟ ف جابػػو الشػػاب بػػنعا ،ف خػػذ
الكتي وانصرؼ.
 وق ػػد ق ِرئػ ػز مقتطال ػػات م ػػن الن ػػداء م فص ػػوؿ إح ػػد اظت ػػدارس فص ػ ػبلا
فصبلا.
 أسػػتاذة :أدت ػ اطتبلف ػػة دي تق ػػوـ الليلػػة عش ػػاف الواحػػد يص ػػرخ م وش
الرجػػاؿ اللػ اسػػتكانوا للوالػػع اظتهػػني ده واضتكػػاـ اطتػػاينني ،ولػػو أعلنػػز اطتبلفػػة
إف شاء اه بعدين تشوفوا أخوات نسيبة يعملن شنو.
 رقيػ ػ ػ ػ م اصت ػ ػ ػػي  :طبعػ ػ ػ ػا أؿتن ػ ػ ػػا ؽتن ػ ػ ػػوعني م ػ ػ ػػن السياس ػ ػ ػػة والك ػ ػ ػػبلـ
بت ػ ػػاعكا ده ك ػ ػػبلـ ى ػ ػػو اضت ػ ػػل الص ػ ػػق وأن ػ ػػا معك ػ ػػا ،ولك ػ ػػن م ػ ػػا بق ػ ػػدر أحت ػ ػػدث
باظتالاىيا دي قداـ الزمبلء م الشغل ألنو ده سزن جاىز.
 عنو م االحتاد الوطل للشباب السوداشل :أنػا م يػدكا واضتكومػة دي
ظاظتة جػدا ،وأنػا لػو بتقػدر جتػ لينػا ؽتكػن أمشػ معػاؾ لئلخػوة وأواصػل معػاكا
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ألنو ده الشغل اظتالروض لتصل.
 أس ػػتاذ :إف مػػا م الكتػػاب يعط ػ اصتيػػل الناش ػػط معلومػػات قيمػػة عػػن
حػػاؿ األمػػة اإلسػػبلمية وقػػز اطتبلفػػة وحػػاعتا بعػػد زواؿ اطتبلفػػة ،وعػػن اظت ػ امرات
ال ػػم لتيكه ػػا ال ػػدوؿ الغربي ػػة ال ػػد األم ػػة اإلس ػػبلمية .وب ػػالرغا م ػػن ال ػػةامة ى ػػذا
العمػ ػػل الػ ػػذي يقػ ػػوـ بػ ػػو حػ ػػزب التحريػ ػػر وأقتيتػ ػػو ؾتػ ػػد أف األمػ ػػة اإلسػ ػػبلمية قػ ػػد
استسػػلمز للواقػػع .ولكػػن ىػػذا الالهػػا لػػو انتشػػر م وسػػط النػػاس ال أعتقػػد أف
أحدا قد يرفنو ألنو ىو عزنا وغتدنا.
 مهندس ػ ػػة :ى ػ ػػذا ى ػ ػػو اطتي ػ ػػار الوحي ػ ػػد ال ػ ػػذي أص ػ ػػبق موج ػ ػػودا لؤلم ػ ػػة
اإلسػػبلمية ،وعل ػ أي حػػاؿ ؿتػػن م يػػدوف ومسػػتعدوف للمسػػاندة مػػىت مػػا طل ػ
منا ذله.
 موظػػ ،م سػػودانل :ىػػذه النسػػةة الػػم طبعػػز بتػػاريا ٕٕٓٓ٘/ٜ/ـ
تس ػػتحآ اإلش ػػادة ،وم ػػا نطقت ػػو م ػػن الت ػػاريا وم ػػن س ػػل ،األم ػػا الس ػػابقة جت ػػاه
اإلسػػبلـ واظتسػػلمني .أقػػوؿ وبكػػل صػػدؽ وأمانػػة ىػػذه دعػػوة حػػآ مػػن أساسػػها،
ودليل واالق عل مصداقية الدعوة ودعا ا ،وباه التوفيآ.
 اه أكرب ،اه أكرب ،اه أكرب أنا معاكا.
 خػريج جػػامع  :أنػػا مػػع اضتركػػة الشػػعبية ،ولكػػن ىػػذا الكتػػاب موالػػوعو
حقيقة .وأنا عاوز جلسة خاصة معكا.
 مػػدير التلالزيػػوف :نرتق ػ دوم ػا منشػػوراتكا ،والزـ دتػػدونا بكػػل جديػػد،
وؿتن مع اضتآ ننصره.
 موظ ػػ ،ب ػػالتلالزيوف :أق ػػو إع ػػبلـ م الس ػػاحة ى ػػو إعبلمك ػػا ،ورل أخ
أت من مدينة ىيا ومعو منشوراتكا.
 رئػػيس اظتػ دتر الػػوطل م حػ  :ىػػذا ىػػو اضتػػل .ألنػػو بػ ّػني اظتشػػكلة وبػ ّػني
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حلها ،وال يرفض ذله إال من ليس لو علػا باإلسػبلـ أو نقػص م فهػا العقيػدة
اإلسبلمية ،ونس ؿ اه التوفيآ ،ولكن عزلػوا اػذا اظتوالػوع ألف أعػداء اإلسػبلـ
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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أولً :بيانات الناطق الرسمي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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التاري ٕٛ :،رجب ٕٔٗٙىػ

مكتب
الناطق الرسمي
لحػزب التحػرير
في السػوداف

الموافقٕٓٓ٘/ٜٓ/ٕٓ :ـ

تصريق صحال
ٔ  -نداء من حػزب التحػرير

إلى األمة اإلسالمية وبخاصة أىل القوة فيها

م ى ػػذا الي ػػوـ؛ الث ػػامن والعشػ ػرين م ػػن رجػ ػ ٕٔٗٙى ػ ػ يص ػػدع مس ػػلولو
حزب التحرير اذا النداء بعػد صػبلة اصتمعػة م رتيػع بػبلد اظتسػلمني الػم يعمػل
فيهػػا اضتػػزب ،مػػن أقص ػ الشػػرؽ حيػػث إندونيسػػيا وماليزيػػا عل ػ أط ػراؼ احملػػيط
اعتػػادي ،إذل أقص ػ الغػػرب حيػػث بػػبلد اظتغػػرب عل ػ ش ػواطط احملػػيط األطلس ػ ،
مػػرورا باعتنػػد وبػػنغبلدي وباكسػػتاف واألفغػػاف إذل هسػػيا الوسػػط وهسػػيا الصػػغر
 تركي ػػا  -س إذل الع ػ ػراؽ وب ػػبلد الش ػػاـ وجزي ػػرة الع ػػرب ،وإذل الس ػػوداف فمصػ ػػرو اؿ أفريقيا.
ومػػن ىنػػا مػػن اطترطػػوـ ،مػػن مسػػزد الشػػهيد بػػاظتقرف ،بػػدأ الشػػيا عػػوض
خليل ،عنو اظتكت السياسػ ضتػزب التحريػر  -واليػة السػوداف ،بالصػدع اػذا
النػ ػػداء ،إال أف رجػ ػػاؿ السػ ػػلطة تػ ػػدخلوا واقتػ ػػادوه إذل اطتػ ػػارج ،فقػ ػػاـ مػ ػػن بعػ ػػده
األسػػتاذ ناصػػر رالػػا ،عنػػو اظتكتػ السياسػ ضتػػزب التحريػػر  -واليػػة السػػوداف
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سواصلة الصدع بالنداء.
وقد استنكر اظتصلوف ىذا اظتسله؛ الذي يػنا عػن جهػل سكانػة اظتسػزد
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.
ٌ

إب راىػيم عثم ػاف ٌ

ٌ (أبوخليل)

ال تاريٌ ……:،

إبراىيم عثماف (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحػزب التحػرير في السػػوداف

الموافقٕٓٓ٘/ٜ/ٗ :ـ

التاري ٖٓ :،رجب ٕٔٗٙىػ

ٕ  -السيد /رئيس تحرير صحيفة الشارع السياسي الموقػر
السالـ عليكم ورحمة اهلل
الموضوع /رد على ما جاء بعمود (مجالس المدينة)

أوردت صػػحيالتكا الصػػادرة بتػػاريا األحػػد ٖٓ رج ػ ٕٔٗٙى ػ اظتوافػػآ
ٕٗٓٓ٘/ٜ/ـ ،الع ػ ػػدد ( )ٖٜٚبعم ػ ػػود غت ػ ػػالس اظتدين ػ ػػة ،م ػ ػػا ح ػ ػػدث سس ػ ػػزد
الشػػهيد ب ػػاظتقرف عق ػ صػػبلة اصتمع ػػة اظتاال ػػية ،وم ػػا لال ػػز انتباىن ػػا ى ػػو التواط ػ
العزي ػ بػػني مػػا جػػاء بصػػحيالتكا ومػػا جػػاء بػػاألمس بصػػحيالة أل ػواف مػػن نقػػل
ٕٕ٘

للحػػدث بطريقػػة ؼتلػػة وغػػل صػػادقة ،ومػػا يثػػل الدىشػػة حقػا ىػػو اسػػتةداـ نالػػس
األلالػػاظ والتعػػابل م اظتقػػالني ؽتػػا كتعلنػػا نشػػه أف الك ػػاتبني وص ػػلهما بي ػػاف مػػن
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
صورة ؽتا كت باألمس حوؿ اظتوالوع بصحيالة ألواف لتت كدوا ؽتا نقوؿ.
أم ػػا م ػػا ح ػػدث وش ػػاىده ك ػػل الن ػػاس ال ػػذين حن ػػروا الص ػػبلة باظتس ػػزد
اظتذكور فهو أنو وبعد فراغ اإلمػاـ مػن صػبلة اصتمعػة ،قػاـ األسػتاذ ناصػر رالػا -
عنػػو اظتكتػ السياسػ ضتػػزب التحريػػر واليػػة السػػوداف  -باالسػػتلذاف باضتػػديث
عػػن ذكػػر  ٕٛرجػ (ذكػػر سػػقوط اطتبلفػػة) وكػػاف االتالػػاؽ أف يقػػوـ الشػػيا
عػػوض خليػػل بالصػػدع بالنػػداء بنػػاءا عل ػ اإلذف الػػذي طل ػ مػػن اإلمػػاـ ،الػػذي
ع ػػرب ع ػػن موافقت ػػو باالبتس ػػاـ ودل لت ػػرؾ س ػػاكنا عن ػػدما ب ػػدأ الش ػػيا ع ػػوض خلي ػػل
اضتديث ،ولكن عندما ذكر اسػا حػزب التحريػر ىػاج اإلمػاـ وقػاـ بػاعتزوـ علػ
الشيا عوض ػتاوالا دتزيآ األوراؽ ومنعو مػن اضتػديث ،وطلػ مػن رجػاؿ األمػن
أخذه ،وىو ما م حيث قػاـ رجػاؿ األمػن باقتيػاد الشػيا عػوض إذل غرفػة داخػل
اظتس ػػزد فم ػػا ك ػػاف م ػػن األس ػػتاذ ناص ػػر إال أف أخ ػػذ األوراؽ م ػػن الش ػػيا ع ػػوض
وواصػػل الصػػدع بالنػػداء وىػػو مػػا جعػػل رجػػاؿ األمػػن متلػػوف سػػبيل الشػػيا عػػوض
لي م ظتواصلة الصػدع بالنػداء .أمػا مػا جػاء بصػحيالتكا فهػو ػتػض افػرتاء وتلاليػآ
ال يليػآ بصػػحيالة تتحػر الصػػدؽ م قوعتػػا ،واألمانػة م نقلهػػا ،فقػد صػ ّػور األمػػر
وك ف شباب حزب التحرير ىا اظتةطلوف ،ودل تذكروا أنتا والكاتػ م صػحيالة
أل ػواف مػػا قػػاـ بػػو اإلمػػاـ ،وىػػذا لعمػػري تنػػليل مقصػػود وتشػػويو للحقيقػػة .كمػػا
ذك ػػرت صػ ػػحيالتكا والكات ػ ػ بصػ ػػحيالة أل ػ ػواف ،أف اظتصػ ػػلني (اظتالػ ػػرت علػ ػػيها)
اسػػتاءوا مػػن تصػػرؼ اظتتحػػدث وىػػا مػػن اقتػػادوه إذل اطتػػارج ،وىػػا يعلمػػوف علػػا
ٕٕٙ

اليق ػػني أف غالبي ػػة اظتص ػػلني اس ػػتهزنوا تص ػػرؼ اإلم ػػاـ ،وليسػ ػوا ى ػػا م ػػن اقت ػػادوا
اظتتحدث بل رجاؿ األمن ىا الذين فعلوا ذله.
وم ختاـ اظتقاؿ ذكر أف غتالس اظتدينة تستنكر مثػل ىػذه التصػرفات مػن
قِبػػل 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
وص ،أنو بيز من بيػوت اه ،وإفتػا ىػو الػيعة مػن الػياع السػلطة الػم حتػاولوف
أف تتقربػوا إليهػػا بتشػػويو صػػورة حػػزب التحريػػر الػػذي ال متػػاؼ شػػبابو إال اه عػػز
وج ػػل وسيص ػػدعوف ب ػػاضتآ م أي مك ػػاف وم أي زم ػػاف مهم ػػا ح ػػاوؿ اظترجال ػػوف
واظتتةاذلوف إسكات صوتو أو تشويو صورتو.

           
ٌ

إب راىػيم عثمػاف ٌ

ٌ (أبوخليل)

ال تاريٌ ……:،

إبراىيم عثماف (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحػزب التحػرير
في السػػوداف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الموافقٕٓٓ٘/ٜٓ/ٖٓ :ـ

التاري ٕٜ :،رجب ٕٔٗٙىػ

ٖ  -السيد رئيس تحرير صحيفة ألواف الموقر
السالـ عليكم ورحمة اهلل

ٕٕٚ

الموضوع :رد على ما ورد بصحيفتكم حوؿ أحداث مسجد الشهيد

أعد األخ الصحال عبد اظتاجد عبد اضتميد تقريػرا بعنػواف" :بسػب نػداء
حوؿ ذكر سقوط اطتبلفة أحداث م سػالة سسػزد الشػهيد بػاظتقرف ظهػر أمػس
اصتمع ػ ػػة" م نش ػ ػػره بص ػ ػػحيالتكا الي ػ ػػوـ الس ػ ػػبز  ٕٜرجػ ػ ػ ٕٔٗٙى ػ ػ ػ اظتواف ػ ػػآ
ٖٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ العدد (.)ٖٕٙٚ
ك ػػا كن ػػا ن ػػود أف يك ػػوف الص ػػحال أمينػ ػ ا م نقل ػػو ص ػػادق ا م قول ػػو ،غ ػػل
منح ػ ػػاز إذل جه ػ ػػة مهم ػ ػػا ك ػ ػػاف اجتاى ػ ػػو السياسػ ػ ػ  ،فه ػ ػػو ص ػ ػػحال واألص ػ ػػل م
الصحال أف يكوف صادقا فيما ينقلو ،ال أف ينقل ما كتي بعواطالو وأفكاره.
إف القوؿ ب ف ما قاـ بو اضتػزب كػاد أف يسػب أزمػة وفتنػة ،قػوؿ فيػو تزيػد
وشطط ،فإف الالتنة ى منع الناس من الصدع بػاضتآ ،وليسػز الالتنػة قػوؿ اضتػآ
والصدع بو.
إف مػ ػػا حػ ػػدث م مسػ ػػزد الشػ ػػهيد مس ػ ػ وؿ عنػ ػػو بالدرجػ ػػة األوذل إمػ ػػاـ
وخطيػ ػ ػ اظتس ػ ػػزد ،وال ػ ػػذي ق ػ ػػاـ دوف مراع ػ ػػاة ضترم ػ ػػة اظتس ػ ػػزد ب ػ ػػاعتزوـ علػ ػ ػ
اظتتحدث وػتاولة دتزيآ األوراؽ (وىذا ما دل يػذكره الصػحال ) ،وقػاؿ الصػحال :
إف اظتتحػػدث طل ػ مػػن اظتص ػػلني االنتًػػار ليس ػػتمعوا إذل نػػداء ح ػػزب التحري ػػر!
وىو ما دل لتدث حيث بػدأ اظتتحػدث مباشػراة بالصػدع بالنػداء م حػني اسػت ذف
األس ػػتاذ /ناص ػػر اإلم ػػاـ .كم ػػا ادعػ ػ الص ػػحال أف إدارة اظتس ػػزد وافق ػػز بع ػػد
حادثػػة اعتزػػوـ عل ػ الشػػيا عػػوض عل ػ إتاحػػة الالرصػػة ضتػػزب التحريػػر ليواصػػل
نػػداءه ،وىػػذا أينػ ا غػػل صػػحيق ،بػػل إف بعػػض رجػػاؿ األمػػن كػػانوا مصػرين حػػىت
هخػػر ضتًػػة علػ منػػع اظتتحػػدث ،إال أف رتػػوع اظتصػػلني ىػ الػػم منعػػتها .نقػػوؿ
لؤلخ الصػحال إف اظتسػاجد بيػوت اه ،وىػ ليسػز ملكػ ا ألحػد ليعطػ اإلذف
فيهػ ػػا باضتػ ػػديث أو ال يعط ػ ػ  ،س إف الن ػ ػداء ىػ ػػو نػ ػػداء للمسػ ػػلمني وتػ ػػذكل عتػ ػػا
ٕٕٛ

ب ػواقعها اظتريػػر ،وحػػث عتممهػػا للعمػػل عل ػ 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
أىل فلسطني ،فنقوؿ إف الذي لترر فلسطني ىػو جتيػي اصتيػوش وتوحيػد األمػة
حتػػز قائػػد يقودىػػا بكتػػاب اه وسػػنة رسػولو  ، ولػػيس بالتربعػػات اظتاليػػة بعػػد
أف بػاع حكػػاـ اظتسػلمني القنػػية وأذعنػوا ألملكػػا ،وتركػوا أىػػل فلسػطني لوحػػدىا
م ميػػداف الػػوغ  .ولػػيعلا األخ الصػػحال أف اإلمػػاـ دل يقػػل ب ػ ف أىػػل اصتػم ػػعية
يريػػدوف التحػػدث ،إفتػػا طل ػ مػػنها أف ي ػ توا إذل أمػػاـ اظتسػز ػػد حػػىت يت ػػربع عت ػػا
النػػاس ،بػػل إف اإلمػػاـ دل لتػػرؾ سػػاكنا عندمػػا بػػدأ الشػػيا عػػوض خليػػل حديثػػو،
وإفتػا حتػرؾ عندمػا شتػع اسػا حػزب التحريػر ،فهػاج ومػاج .وقػد اسػتنكر اظتصػلوف
ىػػذا اظتسػػله مػػن اإلمػػاـ ،ولػػيس مػػن اظتتحػػدث كمػػا ذكػػر الصػػحال  ،وأف الػػذين
جاءوا واقتادوا اظتتحدث ىا رجاؿ األمن وليس اظتصلني كما ّادع الصحال .
وقاؿ الصحال ( :ومن اظت س ،أف اظتصلني تقاطروا عل صػحن اظتسػزد
للوق ػػوؼ علػ ػ أس ػػباب التن ػػازع ،وال ػػذين اس ػػتمعوا إذل الن ػػداء ك ػػانوا ب ػػني دىش ػػة
اضتػػدث واضتػػزف عل ػ مػػا هؿ إليػػو واقػػع اظتسػػلمني ،فحػػىت ذكػػر سػػقوط اطتبلفػػة
تكػػوف سػػببا م تالػػرقها ال رتعهػػا) .نقػػوؿ للصػػحال كيػػ ،كانػػز ىػػذه اضتادثػػة
سبب ا م تالرؽ اظتسلمني؟! رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اه عليػو وصػدعوا بػاضتآ ،أـ
إماـ وزبانيػة نً ٍػاـ أرادوا عتػذا اضتػآ أف يسػكز ،مػن يريػد تالريػآ اظتسػلمني؟! فمػا
لكا كي ،حتكموف؟!
وم ختاـ اضتديث يقوؿ الصحال " :ونقلػز ألػواف انتقادىػا ظتسػله ىػذه
ا موعة مػن حػزب التحريػر .وعػربت الصػحيالة م حػديثها إذل عػدد مػن شػباب
اضتػػزب عػػن اسػػتنكارىا القتحػػاـ اظتسػػاجد اػػذه الطريقػػة...إخل" إف ىػػذا لعمػػري
ٕٕٜ

تنػػليل مقصػػود ومتعمػػد مػػن الصػػحيالة ،فكيػػ ،اقػػتحا شػػباب حػػزب التحريػػر
اظتسػزد؟! ىػػل جػػاءوا بالػدبابات والعربػػات اظتدرعػػة؟ ىػل جػػاءوا لتملػػوف أسػػلحة
ومتالز ػرات؟ ىػػل ج ػػاءوا لتملػػوف عص ػػيا؟ كيػػ ،بػػاه عل ػػيكا م ىػػذا االقتح ػػاـ
ال ػػذي ت ّدعون ػػو ،أـ أن ػػو ػت ػ ّػرـ عل ػ ػ ش ػػباب ح ػػزب التحري ػػر الص ػػبلة م مس ػػزد
الشهيد؟ أفتونا بارؾ اه فيكا.
ٌ

إب راىػيم عثمػاف ٌ

ٌ (أبوخليل)

ال تاريٌ ……:،

إبراىيم عثماف (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحػزب التحػرير
في السػػوداف

ثانياً :بعض ما نشرتو الصحف

(ٔ) الوفاؽ العدد ٖٔ ،ٕٓٓ٘/ٜ/ٙ ،ٕٙص ،ٜعمود الطريآ الثالث

ٖٕٓ

ٕٖٔ

(ٕ) ألواف العدد  ٖٕٙٚم ٖ ،ٕٓٓ٘/ٜ/ص ٖ ،أحداث م سالة

ٕٖٕ

(ٖ) الشارع السياس  ،ٕٓٓ٘/ٜ/ٗ ،ٖٜٚغتالس اظتدينة

ٖٖٕ

ثالثاً :بعض الصور

(ٔ)

(ٕ)
ٖٕٗ

سػادس عشػر :تركيا
إس ػػتانبوؿ ى ػ ػ مرك ػػز اضتيوي ػػة والالاعلي ػػة م تركي ػػا ،وى ػ ػ حاال ػػرة الدول ػػة
اإلسػػبلمية األخػػلة ،وتقػػع علػ خػػط طػػوؿ  °ٕٜ شػػرقا ،وأنقػػرة ىػ العاصػػمة
اضتالية وتقع عل خط طوؿ  °ٖٖ شرقا.
لقػػد م اختيػػار جػػامع ػتمػػد الالػػاتق ،ذلػػه اضتػػاكا اظتسػػلا التق ػ القػػوي
بربو العزيز بدينو ،الذي فتق مدينة ىرقل وشتاىا مدينة اإلسبلـ (إسبلـ بػوؿ) س
أص ػػبحز إسػ ػػتانبوؿ ،وفػ ػػاز سػ ػػديق رس ػػوؿ اه  ظتػ ػػن يالتحهػ ػػا كمػ ػػا جػ ػػاء م
اضتديث الشري« ،نعم األمير أميرىا ونعم الجي جيشها» أي الالاتق عتا.
ولػػذله اختػػل جػػامع ػتمػػد الالػػاتق لػػيعلن فيػػو النػػداء ضتشػػود اظتصػػلني بعػػد
صبلة اصتمعة  ٕٛرج ٕٔٗٙىػ.
وجهػػزت
وىكػػذا كػػاف .فبعػػد الصػػبلة أعػػدت اظتنصػػة م سػػاحة اظتسػػزد ّ
مك ػربات الصػػوت ،واعتل ػ اظتنصػػة النػػاطآ الرشت ػ يلمػػاز ،وكػػاف حولػػو عشػػروف
شابا جلدا ضتمايتو من أي أذ ا قد يتعرض لو ،س أعدت الرايات و(اليافطػات)
الكبػػلة وقػػد كتػ عليهػػا شػػعارات لئلسػػبلـ ولؤلمػػة وللةػػبلفة .وقػػد طبػػع ووزع
من النداء (ٓٓٓ )ٔٗٛنسةة ،وفقط م منطقة اظتسزد ،قاـ بالتوزيع ستسػوف
شػاب ا كػل مػػنها وزع ملػة نسػػةة مػن النػػداء .وقػد قػػاـ مكتػ النػػاطآ الرشتػ يػػوـ
ٔ ٕٓٓ٘/ٜ/باالتصاؿ بكافة وسائل اإلعبلـ ،سا فػيها مكتبػا اصتزيػرة والعربيػة،
وقد لىب اصتميع الدعوة بشكل الفز للنًر وحنػرت كافػة احملطػات واإلذاعػات
الرتكية باإلالافة إذل عدد كبل من احملطات األجنبية ،ووزع عليها النداء.
لقػػد كػػاف اضتنػػور رتع ػ ا غال ػلا مػػن اظتصػػلني ،وخباصػػة وأف ىػػذا اظتسػػزد
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ي مو اظتصلوف من قري ومن بعيد ألف م سسو ػتمد الالػاتق .وكػاف اصتمػع فػوؽ
(ٖٓٓ٘) وقد جاوزىا م بعض التقديرات إذل (ٓٓٓٗ).
لقد قرأ الناطآ الرشت النداء كامبلا ؿتو سػاعة ابتػداءا مػن ؿتػو (٘ٗ)ٖٔ.
بالتوقي ػ ػػز احمللػ ػ ػ أي (٘ٗ )ٔٗ.بتوقي ػ ػػز اظتدين ػ ػػة اظتن ػ ػػورة ٔٔ.ٗ٘( ،بتوقي ػ ػػز
غ ػ ػرينت ) والن ػػاس يس ػػتمعوف باىتم ػػاـ ب ػػالغ ،ويك ػ ػ ِّػربوف ويهلل ػػوف وت ػػدمع أع ػػني
بعنػػها ،كمػػا أف شػػرطة منطقػػة اظتسػػزد كػػانوا حػػوؿ اظتكػػاف م ىػػدوء لِمػػا رأوه
من تنًيا جيد للحشود اظتستمعة ،ولِما رأوه من شعارات إسبلمية م ثرة.
وأكمػ ػػل النػ ػػاطآ النػ ػػداء ،وخػ ػػرج مػ ػػن البػ ػػاب ال ػ ػرئيس لت ػ ػػيط بػ ػػو إخوان ػ ػػو
واظتصػػلوف م منًػػر مهيػ  ،أدخػػل البهزػػة م قلػػوب أىػػل اطتػػل ،وأدخػػل الغػػيي
م قلوب أىل الشر.
لقػػد جػ ّػن جنػػوف العلمػػانيني والكمػػاليني وأعػػداء اطت ػػبلفة وعمػػبلء الشػػرؽ
والغرب ،وارتعدت فرائصها من ذكػر اطتػػبلفة والػدعوة العلنيػة عتػا م البلػد الػذي
ألغيػػز اطتػ ػبلفة فيػػو قبػػل أربػػع وذتػػانني سػػنةا .وأصػػيبوا بالػػذعر ،وفقػػدوا ص ػوااا،
فزاءت األوامر من تله القو اظتتنالذة سبلحقة الناطآ الرشت والشػباب الػذين
حول ػػو ،فاس ػػتنالرت قػ ػوات األم ػػن و(اصتندرم ػػة) وب ػػدأت مط ػػاردةا للن ػػاطآ الرشتػ ػ
وإخوانو م الشوارع ،واستعملز السيارات العسكرية والػدراجات الناريػة وكانػز
حت ػػوـ ح ػػوعتا ط ػػائرة ىلي ػػوكبرت كوهن ػػا أدؽ م الرؤي ػػة م ػػن ا لي ػػات األرال ػػية ،وم ػػع
ذله فقد ؾتػ اه (يلمػاز) ووقػاه شػرىا ،ومػاتوا بغػيًها( .وبقػ طليقػا ،شػوكةا
م حل ػػوقها ،ي ػػرد عل ػػيها بق ػػوة م بيانات ػػو ،بقػ ػ ؿت ػػو ش ػػهر إذل أف دتكن ػ ػوا م ػػن
اعتقالو).
م مس ػػاء ذلػ ػػه اليػ ػػوـ بػ ػػدأ رج ػػاؿ الساسػ ػػة العلمػ ػػانيوف أعػ ػػداء اإلسػ ػػبلـ
واظتسػػلمني بكلم ػػات ناري ػػة يتهم ػػوف شػػرطة منطق ػػة اظتس ػػزد ،ويتهم ػػوف حكوم ػػة
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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
التحري ػػر أف يالع ػػل ذل ػػه معلنػ ػا العم ػػل إلع ػػادة اطتػ ػػبلفة وإزال ػػة اصتمهوري ػػة وبي ػػاف
مسػػاوئ مصػػطال كمػػاؿ الػػذي ألغػ اطتػػبلفة .ورد علػػيها رئػػيس الػػوزراء ،رئػػيس
حزب العدالػة ووزراؤه م الداخليػة والعػدؿ وكػذله رئػيس الربظتػاف ورئػيس ػتكمػة
التمييز ،ردوا عل تله األحزاب ب هنا أشػد مػنها حربػ ا للحػزب واطتػػبلفة وأهنػا
أعطوا األوامر بقمع حشود اظتصلني ولكن الشػرطة مدل تنالػذ .ودتػز مسػاءلة قائػد
شرطة منطقة اصتامع ظتاذا مدل يالرؽ رتوع اظتصػلني ويعتقػل النػاطآ ومػن حولػو مػن
شباب اضتزب حيػث إهنػا جتمهػروا دوف إذف ؼتػالالني للقػانوف ،ف جػااا بػ هنا مدل
متػػالالوا القػػانوف بػػل ق ػرأوا بيان ػا دوف فوال ػ بػػل بتنًػػيا جيػػد وخرج ػوا بعػػد ذلػػه
مننػػبطني ال متزمهػرين ،س أالػػاؼ أف قػراءة البيػػاف ليسػػز ؼتالالػةا ،مهمػػا كػػاف
البيػػاف مػػا داـ لػػيس ىنػػاؾ عنػػ .،س قػػاؿ إنػػو عنػػدما أمػػره اظتػػدع العػػاـ باعتقػػاؿ
الن ػػاطآ وش ػػباب اضت ػػزب قام ػػز الش ػػرطة سبلحق ػػتها واعتقل ػػز أع ػػدادا م ػػنها م
حػػدود العشػػرة باإلالػػافة إذل أختػػني خػػبلؿ يػػومني حيػػث داىػػا الًلمػػة من ػزليهما
واعتقلوقتا مع أطالاعتما علم ا ب ف زوجيهمػا شػاباف معػتقبلف .وقػد بػذؿ الشػباب
جهػػدا موفّقػا م إخػراجهن عػػن طريػػآ احملػػامني م  ،ٕٓٓ٘/ٜ/ٙوذلػػه الالنػػل
من اه.
س إف رئػػيس الػػوزراء لِيًْ ِهػػر لؤلح ػزاب السياسػػية األخػػر أنػػو لػػيس راالػػيا
عما حدث وأنو ال يسمق بنشر أفكار اطتػبلفة ،فإنػو قػاـ بإعطػاء أوامػر مشػددة
ظتبلحقػة الشػباب بشػدة ،فػتا اعتقػاؿ مػا يزيػد عػن (ٓ )ٙشػابا ،وم يػوـ اصتمعػة
حزػ بػلـ
وحده  ٕٓٓ٘/ٜ/ٜم اعتقػاؿ ( )ٖٛشػاب ا أثنػاء التوزيػع م مسػزد ّ
م أنقػ ػػرة ،حيػ ػػث كػ ػػاف يصػ ػػل فيػ ػػو أردوغػ ػػاف رئػ ػػيس الػ ػػوزراء ،اعتقػ ػػاالا وحشػ ػػيا
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اسػػتعملز ق ػوات األمػػن خػػبلؿ االعتقػػاؿ النػػرب الوحش ػ ف ػ دموا أعػػدادا مػػن
اظتعتقلػػني ،س حولػػوىا للمحكمػػة فػػورا بعػػد يػػومني ،فػ مرت بتوقيػػ )ٕٗ( ،مػػنها
م السػػزن فػػورا .ولقػػد كػػاف مػػن الػػمن مػػن تعرالػوا للنػػرب واإلدمػػاء م اصتػػامع
«س ػػردار» حي ػػث أمس ػػه ب ػػو ستس ػػة م ػػن أزالـ النً ػػاـ األمني ػػني ،واهنال ػػز علي ػػو
عصػػابات الدول ػػة بالنػػرب ،وق ػػد ك ػػاف أغػػاظها س ػػابقا سوقالػػو الق ػػوي م تق ػػدصل
الكتاب اظتالتوح إذل رئيس الوزراء ،ومع أهنا أدموه إال أنو بالنػل اه قػد ؾتػا مػن
بػػني أيػػديها واسػػتطاع اظتصػػلوف ختليصػػو فلػػا يتمكن ػوا مػػن اعتقالػػو وانقلب ػوا عل ػ
أعقػػااا خاسػرين (اعتقلػػوه بعػػد ؿتػػو شػػهر) .س أعلنػوا حالػػة اسػػتنالار بػػني قػوا ا
ظتبلحقػػة الشػػباب وخباصػػة (يلمػػاز) وجعلػوا مكافػ ٍ
ػوت ماديػةا لكػػل مػػن يسػػاعد م
اعتق ػػاؿ أي ش ػػاب م ػػن ش ػػباب اضت ػػزب .ولك ػػن اظتالاج ػ ة ال ػػم ح ػػدثز ى ػ أف
الناس شكلوا زتايةا لبعض الشباب خبلؿ عمليػات اظتبلحقػة وسػاعدوا م إبعػاد
االعتقاؿ عن الشباب ،وكاف واالحا ذلػه أثنػاء توزيػع النػداء علػ اظتصػلني بعػد
انتهاء الصبلة .ولذله عمدت القو األمنية صتعػل رجاعتػا يلبسػوف لباسػ ا مػدني ا
وأجػرب ا علػ الصػػبلة مػػع اظتصػػلني؛ لكػ يقومػوا سنػػع الشػػباب مػػن أف يصػػدعوا
باضتآ م اظتسزد ،أو يوزعوا بيانات النػاطآ الرشتػ الػم رد فيهػا علػ ( :مواقػ،
حػ ػػزب الشػ ػػع اصتمهػ ػػوري ،وحػ ػػزب الطريػ ػػآ القػ ػػوصل ،ورئػ ػػيس اصتمعيػ ػػة الوطنيػ ػػة
(الربظتػػاف) ،ووزراء حكومػػة العدالػػة :الداخليػػة والعػػدؿ ،وموقػػ ،رئػػيس الػػوزراء ،س
الوسػ ػػط السياس ػ ػ واإلعبلميػ ػػني اظتعػ ػػادين لئلسػ ػػبلـ واطت ػ ػػبلفة) ،وحػ ػػاوؿ ى ػ ػ الء
اظتس ػػتةالوف بالثي ػػاب اظتدني ػػة أف يتعرال ػوا للش ػػباب مًهػ ػرين أهن ػػا م ػػن اظتص ػػلني،
ولكن حقيقتها ظهرت وانكش ،زيالها بعد وقز قصل من تعرالها للشػباب
ب عماؿ العن ،واألذ .
س دخل اصتي عن طريآ رئػيس أركانػو علػ اطتػط وصػرح رئػيس األركػاف
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ق ػػائبلا « ..إف ا موع ػػة الرجعي ػػة ال ػػم س ػػعز الس ػػتغبلؿ غتتمعن ػػا مس ػػتغلةا دي ػػن
اإلسػػبلـ ...وأظهػػرت نالسػػها علنػ ا سسػػتو النػػد الػػذي يقػػ ،م وجػػو اصتمهوريػػة
الرتكيػػة سػػيواجهوف كاظتعتػاد بالشػػدة ...ولػػن يتمكنػوا مػػن الوصػػوؿ إذل أىػػدافها
اظتزيالة».
لقػػد وقعػػز األجهػػزة األمنيػػة والقػػو اطتاليػػة وراءىػػا م شػػر أعماعتػػا ،فقػػد
أوجػػدت اسػػتقطاب ا مػػن عامػػة اظتسػػلمني م تركيػػا حػػوؿ اضتػػزب مػػن حيػػث قصػػدوا
إبعاد الناس عنو ،وقد كاف سقوطها وفشلها م تػدبلىا ،فقػد ذىبػوا إذل ؼتتػار
اضتػ الػػذي يسػػكن فيػػو (يلمػػاز) ليػػدعتا عليػػو عنػػدما ي ػراه س قػػالوا لػػو :إف يلمػػاز
ىػػذا يبشػػر بالنص ػرانية ! وؿتػػن نريػػد اعتقالػػو! لقػػد فقػػدوا أعصػػااا فلػػا (يتقن ػوا)
اف ػرتاءىا ،ولمشػػد مػػا كانػػز فنػػيحتها عنػػدما قػػاؿ عتػػا اظتةتػػار إنػػو يعػػرؼ ىػػذا
الرجػػل (يلمػػاز) م من ػا تقي ػا ورع ػا ولػػيس كمػػا قػػالوا ! لقػػد كػػاف جوابػػو عتػػا نص ػا
(مرترت ػا)« :إنػػل أعػػرؼ ىػػذا الشػػةص جيػػدا ،وال أعػػرؼ عنػػو سػػو أنػػو رجػػل
م من تق ورع».
لقػػد اسػػتمرت الطبقػػات السياسػػية العلمانيػػة اظتعاديػػة لئلسػػبلـ حتػػرض م
وس ػػائل اإلع ػػبلـ اظتق ػػروءة واظتس ػػموعة واظترئي ػػة واظتواق ػػع اإلعبلمي ػػة ،حت ػ ّػرض عل ػ ػ
وحتسػػن مػػن (مػػوثر) اصتمهوريػػة ! وتًػػن أهنػػا بالعلهػػا ىػػذا
اضتػػزب وعل ػ اطت ػػبلفة ِّ
تبع ػػد الن ػػاس ع ػػن اطتػ ػػبلفة ،ومدل ت ػػدر أف عام ػػة الن ػػاس م تركي ػػا مس ػػلموف لتب ػػوف
اإلسػػبلـ واطت ػػبلفة ،وخباصػػة م األريػػاؼ وحػػىت م ع ػػدد مػػن اظتػػدف ،ولػػلن ك ػػاف
ىناؾ مػن يعشػقوف الثقافػة الغربيػة ويعتػربوف اطتػػبلفة (ختلالػ ا) حنػاري ا! فػإف عامػة
اظتسػ ػػلمني ال يػ ػػروف م اطت ػ ػػبلفة إال النًػ ػػاـ الػ ػػذي أعػ ػػز اظتسػ ػػلمني وجعلهػ ػػا قػ ػػواة
لتس عتا كل حساب ،وأهنا يتوقوف لعود ا ويروف فيها اطتل.
لقػ ػػد حاولنػ ػػا أف نرفػ ػػآ مػ ػػا كتبتػ ػػو وتكتبػ ػػو وسػ ػػائل اإلعػ ػػبلـ حػ ػػوؿ النػ ػػداء
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كمػا ىػائبلا ،لدرجػة أف اظتػرتجا قػد اسػتعاف بغػله ومػع
وملحقاتو ولكننا وجدناىا ّ
ذله أصي باإلرىاؽ لكثرة ما تنشره وسائل اإلعبلـ م تركيا عن اضتدث.
ومػػع ذلػػه فإننػػا اخرتنػػا النػػزر اليسػػل منهػػا إلعطػػاء فكػػرة عػػن قػػوة اضتػػزب
وشبابو ،والبػ س الشػديد الػذي منحػو اه للنػاطآ حيػث مدل يػرتؾ شػاردةا أو واردةا
م أي تص ػ ػريق م ػػن أولل ػػه إال ورد علي ػػو ردا قوي ػ ػا أز ػػة قوي ػػة ،ى ػػذا رغ ػػا أن ػػو
مبلحػآ بشػػدة واألوامػػر مشػػددة علػ اعتقالػػو ،وبيتػػو وبيػػز أىلػػو ومعارفػػو وؼتتػػار
منطقتػػو يبلحقػػوف للس ػ اؿ عنػػو ،ومػػع ذلػػه كػػاف كػػالطود أمػػامها ،بػػارؾ اه فيػػو
وبػػو .كػػذله إلعطػػاء فكػػرة عػػن عػػداوة الطبقػػة العلمانيػػة مػػن رجػػاالت اإلؾتليػػز
السػػابقني واضت ػاليني ،ورجػػاالت أملكػػا السػػابقني واضتػػاليني ،وكػػذله عػػن رجػػاؿ
اإلعػػبلـ اظتعػػادين لئلسػػبلـ .س إلعطػػاء فكػػرة كػػذله عػػن عامػػة اظتسػػلمني احملبػػني
لئلسبلـ ،وعن قلة قليلة من اإلعبلميني تقوؿ اضتػآ أو كثػلا مػن اضتػآ ،أو تتزػو
إليو ،أو تق ،عل اضتياد بينو وبني الباطل.
أما ردود الفعل فقد كانت كما يلي:

أ  -األمة (الناس):

إف رد فعػػل األمػػة العػػاـ كػػاف إكتابي ػ ا .ومدل يقتصػػر تال لحػػص رد فعػػل األمػػة
عل م يدي وأنصار اضتزب أو أوللػه الػذين حنػروا أعمػاؿ قػراءة النػداء فقػط،
بػػل إننػػا تتبعنػػا كث ػلا ؽتػػن وزعنػػا علػػيها النػػداء ،وىػػا م جلهػػا مػػن عامػػة النػػاس
واألوس ػ ػػاط الصػ ػ ػػحالية واظت سسػ ػ ػػات األىلي ػ ػػة واألئمػ ػ ػػة واطتطبػ ػ ػػاء باإلالػ ػ ػػافة إذل
األوسػػاط السياسػػية الػػم دتكنػػا مػػن الوصػػوؿ إليهػػا .فعنػػدما قمنػػا بتوزيػػع الكتيػ
علػ مػػدار األسػػبوع ،كانػػز احملطػػات التلالزيونيػػة والصػػحافة تعػػج ب خبػػار النػػداء،
فكػاف لػػد كافػة الػػذين اسػػتلموا الكتيػ معلومػػات سػػابقة عنػا ،ولػػذله فعنػػدما
كنا نسلمها الكتي مباشرة كانوا يبدوف رأيها عل أعماؿ النػداء .ونػذكر ىنػا
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بعض اظتواق ،البلفتة للنًر:
 األعػػا األغل ػ مػػن أف ػراد األمػػة قػػاموا بالشػػكر والػػدعاء لش ػػبابنا أثنػػاء
التوزيع ،ومػن العبػارات الػم قالوىػا للشػباب" :رالػ اه عػنكا"" ،لقػد صػدعتا
باضتآ الذي خشينا الصدع بو"" ،لقد أظهرم أتػاتورؾ علػ حقيقتػو"" ،بػارؾ اه
بكا ،وبإذف اه ستقاـ اطتبلفة قريبا".
 األنصػػار واظت يػػدوف الػػذين حنػػروا أعمػػاؿ النػػداء ،شػػكروا شػػبابنا وقػػالوا
عتػا إهنػػا عاشػوا أجػواء إنتانيػػة دل يعيشػػوىا م أي وقػػز سػػابآ ،حػػىت إف بعنػػها
نتيزة ت ثرىا واشتياقها للةبلفة ذرفز أعينها دمعا من ىوؿ اظتوق.،
 أثنػػاء التوزيػػع ،العديػػد مػػن التزػػار قػػاموا بػػدعوة الشػػباب لل ػػدخوؿ إذل
متػاجرىا ،وقػػاموا بشػكرىا واظتباركػػة عتػا علػ العمػػل العًػيا الػػذي قػاموا بػػو يػػوـ
اصتمعػػة ،وقػػاموا بتقػػدصل النػػيافة عتػػا .والعديػػد مػػن أف ػراد األمػػة (ؽتػػن ال نعػػرفها)
قاموا سساعدة الشػباب أثنػاء التوزيػع م الشػوارع واألزقػة ،حيػث جػاءوا للشػباب
وىػػا ويوزعػػوف وقػػالوا عتػػا ؿتػػن أين ػ ا نريػػد أف ننػػاؿ الث ػواب معكػػا ف عطونػػا ؽتػػا
معكا لنعينكا م توزيعو.
 إف األمة قد تػ ثرت بشػكل خػاص م إسػبلـ بػوؿ ،حيػث قػرئ النػداء،
وقد كاف الطل متزايدا عل النداء بعػد أف اسػتنالدت النسػا اظتةصصػة فصػرنا
نعوض النقص بتوزيع بيانات الناطآ الصحالية اظتتعلقة بالنداء.
 نتيز ػػة لتص ػػرلتات األوس ػػاط السياس ػػية والنً ػػاـ اضت ػػاكا اظتليل ػػة حس ػػراة
علػػيها مثػػل (اصتمهوريػػة والعلمانيػػة بػػدأت تنػػيع مػػن أيػػدينا) و(النًػػاـ العلمػػاشل
يتهاو ) و(الشريعة هننز) وغلىا من العبػارات الػم أطلقهػا السياسػيوف ،فقػد
أدرؾ العدي ػػد م ػػن أفػ ػراد األم ػػة أف النً ػػاـ الق ػػائا ىزي ػػل وأن ػػو دل يع ػػد ق ػػادرا علػ ػ
الوقػػوؼ أمػػاـ الصػػحوة اإلسػػبلمية ،ؽتػػا دفػػع العديػػد مػػن عامػػة النػػاس إذل ت ييػػدنا
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وف ػػتق بي ػػو ا لش ػػبابنا خصوصػ ػا بع ػػد أف ب ػػدأت زت ػػبلت االعتق ػػاؿ واظت ػػداقتات
تشتد.
 إف أح ػػد ال ػػذين حن ػػروا أعم ػػاؿ الن ػػداء م ػػن عام ػػة الن ػػاس وى ػػو (الػ ػرير
العينيني) عرب عن مشاعره قائبلا" :أثناء الالعاليات عشز أسعد ضتًات حيػام،
وعنػػدما شتعػػز بكػػاء النػػاس مػػن حػػورل نتيزػػة تػ ثرىا بالعمػػل ،وأصػوا ا الباكيػػة
اظتكربة اظتهللة ،أصبحز وك نل أر العمل ب ـ عيػل ،إنػل أزتػد اه الػذي بصػر
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 أفػراد األمػػة،
وىذه السلبية ناجتة عن األسباب التالية:
 إما لعدـ معرفتها باضتزب واختبلط األمور عليها.
 وإم ػػا نتيزػ ػػة مغالطػ ػػات اإلع ػػبلـ اظتقصػ ػػودة واظتركػ ػػزة وال ػػم صػ ػػبز كػ ػػل
جهودىا لتشويو صورة اضتزب لد عامة الناس.
 وإما بسب إصدار التصرلتات الػم أصػدرىا رجػاؿ الوسػط السياسػ ،
حي ػػث حت ػػدثوا ع ػػن أعم ػػاؿ ح ػػزب العم ػػاؿ الكردس ػػتاشل اإلرىابي ػػة ال ػػذين أحرقػ ػوا
الش ػوارع م اس ػػطنبوؿ ودم ػػروا اظتمتلك ػػات ،وم التص ػػرلتات نالس ػػها حت ػػدثوا ع ػػن
فعاليات اضتزب م جامع الالاتق ،فًػن العديػد مػن النػاس أف اضتػزب أينػ ا يقػوـ
ب عماؿ ختريبية مادية ،ف ساءوا الًن بو.
 وإمػػا أهنػػا مػػن العقليػػات الرتيبػػة الػػم ت ػ ىب التغيػػل والػػذين متشػػوف أهنػػا
سيالقدوف ما عندىا م حاؿ حدوث التغيل اظتنشود.
 وإمػػا ؽتػػن ىػػا علمػػانيوف وكمػػاليوف ،والػػذين قبل ػوا باصتمهوريػػة العلمانيػػة
كنً ػػاـ وط ػراز حي ػػاة عت ػػا ،وال ػػذين ش ػػعروا ب ػ ف اطتبلف ػػة ق ػػد تق ػػوـ م أي وق ػػز،
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فتوجس ػوا خيال ػػة م ػػن ذل ػػه ،ف ػ ظهروا ردود فع ػػل حاق ػػدة م كث ػػل م ػػن األحي ػػاف،
هملني أهنا بذله سي خروف قيامها ..وىذا أمر كنا نتوقعو فلا نالاج بو.
وىنػػا ال بػػد مػػن اإلشػػارة إذل أف الػػذين أظهػػروا ردود فعػػل سػػلبية عػػددىا
الليل جدا إذا ما قورف بالذين أظهروا ردود فعل إكتابيػة .وذلػه الالنػل مػن اه
س ػػبحانو .وؽت ػػا كت ػػدر ذك ػػره أف تركي ػػا بع ػػد فعالياتن ػػا األخ ػػلة ونتيز ػػة الس ػػتمرار
اإلعػػبلـ بالتح ػػدث عنػػا من ػػذ أسػػبوعني وم ػػا زاؿ ،باتػػز ب كمله ػػا س ػػدهنا وقراى ػػا
وأريافه ػػا تع ػػرؼ اضت ػػزب ،باشت ػػو وىدف ػػو وطريقت ػػو؛ ؽت ػػا س ػػيزعل اتص ػػالنا بالن ػػاس
والتحرؾ بينها أسهل وأيسر وأؾتع بإذف اه.
ب  -الشواب:

لق ػػد اختص ػػر أح ػػدىا ردة فع ػػل الش ػػباب بكلم ػػة واح ػػدة ،إهن ػػا ردة فع ػػل
"مذىلػػة" .إف الشػػباب أدرك ػوا بكػػل مػػا تعنيػػو الكلمػػة أف ردة الالعػػل الػػم قػػاـ اػػا
النًػػاـ والػػراا والتنكيػػل اػػا ،مػػا ى ػ إال سػػنة اه م خلقػػو ،وأف األيػػاـ دوؿ،
وأف اضت ػػآ ب ػػات يش ػػآ طريق ػػو بك ػػل ق ػػوة وثب ػػات ؿت ػػو الغاي ػػة الس ػػامية .ونتيز ػػة
إدراكهػػا لػػذله قػػاموا بشػػحذ النالػػوس وشػػد اعتمػػا وأقبلػوا علػ العمػػل بكػػل قػػوة
وجػرأة غػػل مػػدبرين ،فػػرغا االعتقػػاالت واظتبلحقػات واضتمػػبلت اظتغرالػػة الػػم قػػاـ
اػ ػػا النًػ ػػاـ ،إال أف ذلػ ػػه دل يػ ػػزد الشػ ػػباب إال عزنتػ ػػة وج ػ ػرأة وتنػ ػػحية ،فقػ ػػاموا
ب عماعتا عل أم وجو بل قاموا ب عمػاؿ فػوؽ مػا كػاف يتوقػع مػنها ،وكػاف ىنػاؾ
إرتػػاع مػػن الشػػباب مالػػاده "لقػػد حػػاف زمػػن اطتبلفػػة فعلينػػا تك ػريس كػػل جهودنػػا
وأوقاتنػػا م اسػػتعزاعتا" .وفيمػػا يل ػ بعػػض ردود فعػػل الشػػباب ،ولسػػاف حػػاعتا
يقوؿ :يا داع اطتل لبيه وسعديه:
 قبل أسبوع من العمل حترؾ كافة الشباب بكافة تشػكيبل ا بػني األمػة
بػػاذلني كػػل مػػا م وسػػعها إلؾتػػاح العمػػل وإلظهػػاره ب ػ عًا ص ػػورة ؽتكنػػة تليػػآ
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بعًمػػة اإلسػػبلـ وبعًمػػة اضتػػزب الػػذي لتملػػو .وأمػػد اه وفنػػلو ىػػذا مػػا كػػاف.
ودل يكتالوا بالعمل بل جاءوا وأحنروا مػا يسػتطيعوف لػدعا العمػل ماديػ ا ،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 ،جتمعحولو الشباب الذين اكتًز اا ساحة اصتامع ،مكربين ما رأوه من جتهيزات
للنداء وقلواا مطملنة بتحقيآ بشر رسوؿ اه  ، بل ك هنا يروهنا ماثلةا
أمامها ،وألسنتها تردد قوؿ اه عز وجل.        :
 ورغػػا اإلرىػػاؽ الػػذي الق ػػوه عل ػ مػػدار األسػػبوع قبػػل العمػػل وخ ػػبلؿ
قراءة البياف من سالر وؿتوه ،ومن س بدأت اظتطاردات واظتبلحقات واظتنػايقات،
إال أهنػػا رغػػا كػػل ذلػػه دل يهن ػوا ودل ينػػعالوا بػػل زادىػػا كػػل ذلػػه إنتان ػا وتقػػو
وبشر ب ف النصر قري  ،فاستمروا عل مدار األسبوع الكامل الذي تبػع قػراءة
الن ػػداء بتوزي ػػع كتيػ ػ الن ػػداء بكمي ػػات كب ػػلة تال ػػوؽ ع ػػددىا أال ػػعاؼ أال ػػعاؼ
اظترات إليصالو ألكرب عدد ؽتكن من األمة.
 بع ػػد أف م انته ػػاء اظتوع ػػد احمل ػػدد للتوزي ػػع  ٜٓأيل ػػوؿ اس ػػتمر الش ػػباب
بتوزيع البيانات الصحالية الم يصدرىا النػاطآ الرشتػ دوف أي تػ خل ،ويعملػوف
علػ إيصػػاعتا لوكػػاالت األنبػػاء بكػػل مػػا أوتػوا مػػن وسػػع .فحػػاعتا يقػػوؿ :يتوجػ
علين ػػا اس ػػتغبلؿ الالرص ػػة ال ػػم س ػػنحز لن ػػا ،وعلين ػػا أف ال نن ػػيع فرص ػػة انش ػػغاؿ
السياسػػيني وعامػػة النػػاس باضتػػديث عنػػا ،وعلينػػا تس ػريع اطتطػػا لبلتصػػاؿ باألمػػة
لكسبها صتانبنا.
 عندما حنرت عناصر األمن ظتنػزؿ أحػد شػبابنا ،وكػانوا قػد عثػروا علػ
راية العقاب وأخذوىا عل أهنا ؼتالالة للقانوف ،وأثنػاء اعتقػاعتا للشػاب وسػلىا
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بو خػارج من ػزلو شػاىد أح مػد العناصػر يقػوـ بقيػاس حزػا الرايػة بكالػو شػربا شػربا،
فتوقػػ ،الشػػاب بشػػدة ثابػػز القػػدمني رغػػا العناصػػر الػػم تسػػل بػػو ،ونًػر لػػذله
العنصػػر ملي ػا وقػػاؿ لػػو بشػػدة" :أال تتق ػ اه أنػػز!! كيػػ ،ال ختػػاؼ اه وتقػػوـ
باعتبػػار الرايػػة الػػم يكتػ عليهػػا كلمػػة التوحيػػد ال غػػل علػ أهنػػا عنصػػر جرنتػػة!!
غػدا يػوـ القيامػػة ستشػهد عليػه أصػػابعه ىػذه علػ مػػا قػدمز؟! عنػدىا كيػػ،
س ػػتزي رب الع ػػاظتني؟!" فص ػػدـ العنص ػػر وتراج ػػع وبػ ػدأ يق ػػوؿ بص ػػوت مرتال ػػع
"أعتذر منه يا ر  ...أعتذر منه يا ر ."..
 إف الشباب أظهروا بطولة عًيمػة خػبلؿ توزيػع الكتيبػات عقػ صػبلة
اصتمعػػة م  ٜٓأيلػػوؿ ،وكػػانوا رجػػاالا أفػػذاذا بكػػل مػػا تعنيػػو الكلمػػة ،وأمػػد اه
وفنػػلو دل تػػرد وال حادثػػة واحػػدة تػػدؿ علػ الػػع ،أو ختػػاذؿ ،فكلهػػا صػػغلىا
وكبػػلىا كػػانوا كاألشػػاوس .ورغػػا اعتقػػاؿ الشػػباب واألنصػػار الػ ػ  ٖٛم اصتػػامع
الذي صل بو أردوغاف ،إال أف تعاملها وصربىا عل الًلا الػذي القػوه أظهػر
رج ػولتها وشػػد ا أمػػاـ رتاعػػة اظتصػػلني ؽتػػا أد إذل ازديػػاد إعزػػاب األمػػة اػػا
واحرتامها عتا .فرال اه عن شبابنا رتيعا.
 إف الشػػباب ال ػ ٕٗ الػػذين م اعتقػػاعتا يػػوـ  ،ٜ/ٜوحولػػوىا بسػػرعة إذل
احملكمة ،كانز مواقالها رتيعا قوية وم ثرة ودل ينع ،منها أحد ،ووقالوا كلهػا
كاصتب ػػاؿ الش ػػاؼتة أم ػػاـ أعن ػػاء احملكم ػػة أقوي ػػاء ب ػػراا أعػ ػزاء ب ػػدينها .وم ي ػػوـ
احملكمػػة قػػاموا ب ػ داء صػػبلة الًهػػر رتاعػػة م احملكمػػة رغػػا أنػػ ،الًػػاظتني الػػذين
ىددوىا ػتاولني منعها من أدائها .حىت إف الصحافة تناولػز ذلػه م أخبارىػا
كػػوف الصػػبلة داخػػل مبػػاشل احملػػاكا العلمانيػػة يعتػػرب ؼتالال ػا للقػػانوف وحتػػديا سػػافرا
للعلمانية.
 عنػػدما حنػػرت عناصػػر األمػػن العتقػػاؿ أحػػد الشػػباب ،قػػاؿ عتػػا بكػػل
ٕ٘ٗ

اعت ػزاز" :إف أ وأم ػ أنص ػار للحػػزب ..وجلاننػػا م العمػػارة أنصػػار للح ػػزب..
وك ػػل س ػػكاف اضتػ ػ ى ػػا أنص ػػار للح ػػزب ..ىي ػػا ف ػػاعتقلوىا رتيعػ ػ ا "..فص ػػدمز
العناصر من قولو وارتبكز وقاموا ب خذه عل عزلة وغادروا اظتنطقة..
جػ  -الوسائل اإلعالمية:

لقػػد م توزيػػع الكتي ػ عل ػ كافػػة وسػػائل اإلعػػبلـ دوف اسػػتثناء ،وطل ػ
م ػ ػ ػن الش ػ ػػباب ال ػ ػػذين ق ػ ػػاموا بتوزي ػ ػػع الكتي ػ ػ ػ بالي ػ ػػد أف يستقص ػ ػ ػوا ردود فع ػ ػػل
اإلعبلميني ،وأمد اه قد قاموا بالعمل عل أم وجو .لقد قاموا ب خػذ الكتيػ
ب سػػلوب لبػػآ حسػػن وكانػػز معًػػا ردود فعلهػػا ػتايػػدة ومعًمهػػا هثػػروا عػػدـ
التعليآ .وىناؾ عدد منها طلبوا حتديػد لقػاء لبحػث األمػور باستالاالػة .وعنػدما
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
لتقد عل اإلسبلـ واطتػبلفة ،ويتب العلمانية ووجهة نًر الغرب م اضتياة ،وقػد
ٍ
كتابات الد النداء واضتػزب واطتػػبلفة م الصػح .،ومدل يكػن ىػذا
كت بعنها
مالاجل ا لنا ،فقد كنا ندرؾ أف أعداء اإلسػبلـ قػد بنػوا أوسػاط ا سياسػيةا وإعبلميػةا
حاقد اة عل اإلسبلـ ،لكن سطوة ىذه األوسػاط قػد بػدأت تتهػاو ولػن يتػ خر
وقز االمحبلعتا بإذف اه.
د  -السلطة:

إف عم ػػل قػ ػراءة الن ػػداء ق ػػد زل ػػزؿ أرك ػػاف الدول ػػة كامل ػػة ،وق ػػد ظه ػػرت ردة
فعلها ب قواعتا وأفعاعتا م السلطتني العسكرية والسياسية.
 إف أكثر األحزاب السياسية الم جػن جنوهنػا نتيزػة عملنػا ،ىػو حػزب
الشػػع اصتمه ػػوري ،وىػػو اضتػػزب اظتعػػارض حالي ػا ،وىػػو امتػػداد للحػػزب الػػذي
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أسس ػػو مص ػػطال كم ػػاؿ ،حي ػػث ق ػػاـ رئ ػػيس اضت ػػزب ديني ػػز بايك ػػاؿ والكث ػػل م ػػن
أعن ػػاء ا ل ػػس الني ػػا للح ػػزب نالس ػػو ب ػػاإلدالء بالتص ػػرلتات الرنان ػػة م ػػن علػ ػ
شاشػػات التلالػػاز وم الصػػحافة حيػػث ىػػارتوا أعمالنػػا بشػػكل مباشػػر .ومػػن بػػني
التصػػرلتات الػػم أدذل اػػا رئػػيس حػػزب الشػػع اصتمهػػوري م مػػا يتعلػػآ ب عمػػاؿ
معرالػا باضتكومػة" :ؿتػن ال نريػد ػتاسػبة اضتكومػة عػن النالقػات
قراءة النداء قولو ِّ
وال عل الديوف ،ولكن أقل مػا م األمػر فليحالًػوا لنػا رتهوريتنػا وعلمانيتنػا مػن
النػػياع" ،وفقػػد صػوابو فبػػدأ يػػتهزا نتنػةا ويسػػراة علػ اضتكومػػة والشػػرطة ،ويثػػور
بغن ػ عل ػ اضتػػزب وعل ػ اطت ػػبلفة بػػل وعل ػ أفكػػار اإلسػػبلـ وعل ػ مناصػػري
إعادة حكا اإلسبلـ ،وكاف كمن أصابو مس من اصتنوف ،فهػو ينطلػآ مػن شػدة
والئ ػػو للعلمانيػ ػػة وخباصػ ػػة وأف عػ ػػددا مػ ػػن أعنػ ػػاء حزبػ ػػو ال زال ػ ػوا مػ ػػن رجػ ػػاالت
اإلؾتليز الذين كانوا وراء ىدـ اطتػبلفة.
 مػػن جان ػ هخػػر ،فػػرغا ك ػوف حػػزب الشػػع اصتمهػػوري (قسػػا دينيػػز
بايكاؿ) وحزب العدالة والتنمية يسلاف عل اطتط األملك  ،وأف دينيػز بايكػاؿ
ين ػػافس أردوغ ػػاف م الوص ػػوؿ للحك ػػا ،إال أف ح ػػزب العدال ػػة والتنمي ػػة نً ػػر إذل
غن حزب الشع اصتمهوري عل أنو م صاضتو ،فبدأ رد حزب العدالػة لينػ ا
م البدايػػة ليكشػػ ،للنػػاس أف حػػزب الشػػع أشػػد عػػداءا لئلسػػبلـ ،وأف حػػزب
العدالػة أخػػ ،عػداءا وذلػػه ألف حػزب العدالػػة جػاء ب صػوات اظتسػلمني وال يريػػد
أف بط أسهمو بني األمػة (الػم وصػل ب صػوا ا للحكػا) أكثػر ؽتػا ىػ ىابطػة.
إال ػ ػػافة إذل أف ح ػ ػػزب العدال ػ ػػة والتنمي ػ ػػة يعل ػ ػػا جي ػ ػػدا أف األم ػ ػػة ال تنً ػ ػػر أ ػ ػرارة
لؤلحػ ػزاب اليس ػػارية ،ل ػػذا ف ػػإف غنػ ػ األحػ ػزاب اليس ػػارية علػ ػ ح ػػزب العدال ػػة
والتنمية مػن شػ نو أف يرفػع مػن أسػهمو بػني األمػة .ولكػن ظتػا اشػتد اظتوقػ ،ت زمػ ا
وبات اسا اضتزب وخباصة الػدعوة للةػػبلفة علػ كػل لسػاف خػرج حػزب العدالػة
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والتنمية عن طوره ،حيػث ىػو يرعػ اإلسػبلـ العلمػاشل ولػيس اإلسػبلـ السياسػ
الذي يقيا اطتػبلفة من جديػد ،فػالغرب وخباصػة أملكػا الػم يواليهػا تعتػرب الػدعوة
للةػػبلفة خطػا أزتػػر ،عتػػذا بػػدأت حكومػػة حػػزب العدالػػة بالتشػػدد جتػػاه اضتػػزب،
وب ػػدؤوا سط ػػاردة واعتق ػػاؿ ش ػػبابنا ،ح ػػىت وص ػػل ا ػػا اضت ػػاؿ أف ش ػػنعوا بالش ػػباب
وال ػربوىا وأدمػػوىا بكػػل وحشػػية ،وم داخػػل اظتسػػزد عق ػ صػػبلة اصتمعػػة م
أنقرة بتاريا  ٜٓأيلػوؿ ،وكػاف أسػلوب االعتقػاؿ وحشػي ا مدل يسػبآ أف تعػاملوا بػو
حىت مع األحزاب الم كانز تقوـ باظتًاىرات اظتاديػة تقطػع اػا الشػوارع وختػرب
اظتمتلكات العامة واطتاصة .ومدل يكتالوا بػذله بػل أصػدروا قػرارا باعتقػاؿ كػل مػن
لو صلة قريبة أو بعيدة بالعاليات قراءة النداء الم دتز بتاريا ٕٓ أيلوؿ.
وقبل أف ننه ردود الالعل ،نذكر أمورا ثبلثةا تقع حتز   
    فقد حتقآ للحزب وللةػبلفة رأي عاـ وكس شبابا
وم يدين وأنصارا ...وكل ذله سساقتة القو العلمانية اضتاكمة وغل اضتاكمة،
ب سالي ىدفز منها أف تبعد الناس عن اضتزب واطتػبلفة ،فكانز النتيزة
استقطاب الناس للحزب واطتػبلفة:
ٔ  -لقػػد اسػػتمر السػػزاؿ بقػػوة بػػني ؼتتلػػ ،األح ػزاب السياسػػية ،مػػن
اضتكػػا وغػػل اضتكػػا ،حػػوؿ اضتػػزب واطت ػػبلفة وم كػػل وسػػائل اإلعػػبلـ ،وأصػػبق
حػ ػ ػػديث النػ ػ ػػاس م القػ ػ ػػر واألريػ ػ ػػاؼ واظتػ ػ ػػدف ،وم معسػ ػ ػػكرات اصتػ ػ ػػي  ،وم
األوس ػػاط السياس ػػية واإلعبلمي ػػة ،لدرج ػػة أن ػػو مدل خت ػػل وس ػػيلة إع ػػبلـ مق ػػروءة أو
مسػػموعة أو مرئيػػة مػػن ذكػػر اضتػػزب والنػػداء باطت ػػبلفة ،حػػىت إف بعػػض الصػػح،
كانػػز تنشػػر ستسػػة أخبػػار ومقػػاالت عػػن اضتػػزب م العػػدد الواحػػد .ولقػػد رتػػع
اظت ػرتجا ؿت ػػو (ٓٓٗ) ص ػػالحة أخب ػػار خ ػػبلؿ اظت ػػدة ٕ ٜ/إذل ٘ٔ .ٜ/والبلف ػػز
للنً ػػر أف الرتكي ػػز ك ػػاف م الص ػػح ،وخباص ػػة العلماني ػػة ،ك ػػاف عل ػ ػ أف ح ػػزب
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التحريػ ػػر يعمػ ػػل إلكتػ ػػاد اطت ػ ػػبلفة واضتكػ ػػا باإلسػ ػػبلـ وأنػ ػػو الػ ػػد االحتػ ػػاد األورو
والغرب بعامة ،والد أملكا ومشاريعها خباصػة ،العلمػانيوف كػانوا يًنػوف أف ىػذا
يبعد النػاس عػن اضتػزب ،وإذ بػو يقػراا مػن اضتػزب ألف النػاس مسػلموف وخباصػة
م القػػر واألريػػاؼ وبعػػض اظتػػدف ...وىكػػذا فقػػد كانػػز نتيزػػة أعمػػاعتا عل ػ
النقيض ؽتا قصدوه.
استمر ذله من ٕ ٜ/إذل ٘ٔ ٜ/حيػث صػدرت علنػ ا ولػيس سػرا ،وعػرب
وسػػائل اإلعػػبلـ ،تعليمػػات بعػػدـ اطتػػوض م موالػػوع حػػزب التحريػػر ألف ذلػػه
يزيد من شعبية حزب التحرير كما جػاء م تعليقػات بعػض الصػح ،،وفهػا أف
ذل ػػه م بن ػػاءا علػ ػ استش ػػارات سياس ػػية أمني ػػة م ػػن مس ػػتويات علي ػػا بن ػػاءا علػ ػ
نصػ ػػائق خارجيػ ػػة ب ػ ػ ف أسػ ػػها حػ ػػزب التحريػ ػػر ارتالعػ ػػز نتيزػ ػػة ىػ ػػذا الصػ ػػة
اإلعبلم حوؿ اضتزب.
وىكػذا أصػػبق متػ ،حػػديث وسػػائل اإلعػبلـ عػػن فعاليػات اضتػػزب ،حػػىت
إف بيانػػات الن ػػاطآ الرشت ػ ال ػػم يص ػػدرىا تباع ػ ا ح ػػوؿ األوال ػػاع م تركي ػػا ،وى ػ
ترس ػػل لوس ػػائل اإلع ػػبلـ كله ػػا ،أص ػػبحز ال جت ػػد طريقه ػػا إذل النش ػػر م وس ػػائل
اإلع ػػبلـ إال بص ػػعوبة ودوف استالاال ػػة .وم ػػع ذل ػػه ف ػػإف اضت ػػزب ك ػػاف ق ػػد ف ػػرض
نالسو فلا تستطع وسػائل اإلعػبلـ غػض النًػر عػن أخبػاره لدرجػة أف أحػد كبػار
مسػػلورل السػػلطة أبػػد حس ػرتو وأسػػاه عل ػ مػػا رهه مػػن كثافػػة أخبػػار اضتػػزب م
وسػػائل اإلعػػبلـ حػػىت اضتكوميػػة منهػػا! وكػػاف ىػػذا مػػا دفعهػػا للتنبيػػو علػ وسػػائل
اإلعبلـ اذا اطتصوص.
وعلػ كػ ٍّػل فقػػد انتبهػوا 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
ٕٜٗ

يريػػد إعػػادة اطت ػػبلفة ،دفعػػز النػػاس عتػػذا مػػن حيػػث أرادت تلػػه القػػو اظتعاديػػة
إبعاد الناس عن اضتزب واطتػبلفة ،فاضتمد ه رب العاظتني.
ٕ  -أما األمر الثاشل فإف حزب العدالة قد كاف يًهر اإلسبلـ م
زتلتو االنتةابية ووصل للحكا ب صوات اظتسلمني ،وكاف بعض اظتسلمني عند
اتصاؿ شباب اضتزب اا مبينني عتا الرورة إعادة اإلسبلـ للحكا وإزالة
األنًمة الوالعية والنًاـ اصتمهوري العلماشل ،وأف حزب العدالة مثل غله من
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
حقيقة موق ،حزب العدالة من اطتػبلفة وخباصة عندما رأوا االعتقاالت
الوحشية م اصتامع الذي يصل فيو أردوغاف رئيس حزب العدالة ،حيث
سالز دماء شباب اضتزب م ساحات اظتسزد ،وألي سب ؟ ألهنا يوزعوف
نداءا لعودة اطتػبلفة ،ومعاداة قو الكالر وخباصة أملكا الم ترتك اصترائا م
ببلد اظتسلمني .لقد كاف الناس يتوقعوف عداء حزب الشع اصتمهوري
واألحزاب العلمانية األخر  ،يتوقعوف عداءىا لئلسبلـ واطتػبلفة ولكنها مدل
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.
ٖ  -إف اصتػػي كمػػا ىػػو معلػػوـ كػػاف ركن ػا مػػن أركػػاف اإلؾتليػػز م تركيػػا،
فه ػػو يعت ػػرب نالس ػػو وري ػػث (أت ػػاتورؾ) م إلغ ػػاء اطت ػػبلفة بن ػػاءا عل ػ أوام ػػر اإلؾتلي ػػز
وخنػػوعا عتػػا ،وقػػد بقػ اصتػػي علػ ىػػذه الػػوتلة ،إذل أوائػػل ىػػذا القػػرف حيػػث
ٕٓ٘

اسػػتطاعز أملكػػا أف يكػػوف عتػػا بعػػض األصػػابع فيػػو ،حػػىت وإف مدل تكػػن قػػادراة
علػ ػ اإلمس ػػاؾ ب ػػو ،لكنه ػػا نال ػػذت إذل زواي ػػا م ىيل ػػة األرك ػػاف وبع ػػض الن ػػباط
الكب ػػار .وىك ػػذا كان ػػز مواق ػػ ،اصت ػػي جت ػػاه (الن ػػداء باطت ػػبلفة) من ػػطربةا عل ػ
الرغا من أف العمل للةػبلفة خط أزتر عند الالريقني:
رتاع ػػة اإلؾتلي ػػز يري ػػدوف أف لت ػػاربوا اطتػ ػػبلفة بالت ػػدخل العس ػػكري زتاي ػ ػةا
للعلماني ػػة والكمالي ػػة األتاتوركي ػػة وبالت ػػارل إع ػػادة نال ػػوذ اإلؾتلي ػػز بتش ػػكيل وج ػػوه
جديدة.
ورتاعة أملكا يروف حرب اطتػبلفة بإبقاء حزب العدالة بوجهو اإلسػبلم
العلماشل (األملك ) حيػث يعتربونػو صػماـ األمػاف يقطػع الطريػآ أمػاـ (اظتتطػرفني
اإلسػػبلميني) الػػذين يػػدعوف لئلسػػبلـ السياس ػ واطت ػػبلفة ،باإلالػػافة إذل تعامػػل
السلطة بشدة مع اضتزب باظتبلحقة واالعتقاؿ.
ىػػذا فن ػبلا عػػن نًػػرة الال ػريقني ألوجػػو الص ػراع بينهمػػا مػػن حيػػث النالػػوذ
واظتص ػػاحل ب ػػني رجػ ػػاؿ اإلؾتلي ػػز ورج ػػاؿ أملك ػ ػا م اصت ػػي  .ى ػػذا االالػ ػػطراب م
اصتي (واستمراره) سينع ،الالريقني بػإذف اه ومتالػ ،النػغط عػن اظتةلصػني
م اصتي  ،ويكوف ذله خلا عتا واا بإذف اه.
وأخػلا ولػػيس هخػرا فػػإف شػػباب حػػزب التحريػػر م تركيػػا بػػاقوف علػ اضتػػآ
بإذف اه ،وىا يس لوف اه سبحانو أف يكونوا من جند اطتػػبلفة ،وأف يشػهدوىا
مكربين ،وأف يشال اه صدور قوـ م منني.
ّ
ملحقات:

ٔ  -بعض ما نشرتو وسائل اإلعبلـ
ٕ  -ردود من الناطآ الرشت
ٖ  -بعض الصور اظتتعلقة بالنداء
ٕٔ٘

أولً :بعض ما نشرتو وسائل اإلعالـ  -مترجم عن التركية
(ٔ) جريدة مليػات (واسعة النتشار)
الجمعة ٕٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ
مظاىرة حػزب التحػرير في جامع الفاتح

لقد شهدت ساحة جامع الالاتق فعاليػات غريبػة مػن غتموعػة مكونػة مػن
حواذل ٓٓ٘ شةص ،والذين رفعوا يافطات سوداء كت عليهػا بػاللوف األبػيض
حروؼ عربية.
النشػػطاء الػػذين عرف ػوا عػػن أنالسػػها ب ػ هنا أنصػػار تنًػػيا ح ػػزب التحػ ػرير
غل اظتشروع كاف بينها أين ا نساء وأطالاؿ.
خػ ػػبلؿ الالعاليػ ػػات الػ ػػم نًمػ ػػز م جػ ػػامع الالػ ػػاتق م إطػ ػػبلؽ اعتتافػ ػػات
اظتناصػػرة لتنًػػيا حػػزب التح ػرير غػػل اظتشػػروع .ا موعػػة الػػم جتمعػػز بعػػد صػػبلة
اصتمعة م ساحة جامع الالاتق رفعز يافطات وشعارات متعددة.

ٕٕ٘

ا موعػػة الػػم وجػػد بينهػػا نسػػاء وأطالػػاؿ أطلقػوا شػػعارات مناصػػرة لتنًػػيا
حػزب التحػرير غل اظتشروع .وخبلؿ تله الالعاليات قػاـ مسػ وؿ حػزب التحريػر
م تركيا يلماز شيله بقراءة بياف صحال مكوف من ٕٗ صالةة ،والذي أمطػر
من خبللو اضتقارات عل أتاتورؾ.
لق ػػد لال ػػز االنتب ػػاه أف يلم ػػاز ش ػػيله عن ػػدما ك ػػاف يتحػ ػدث م ػػن منص ػػة
اطتطابػػة الػػم كانػػز ا موعػػة قػػد أحنػػر ا ،كػػاف يتواجػػد عػػن نتينػػو وعػػن يسػػاره
رجاؿ زتاية يرتدوف زيا موحدا ،بناطيل سوداء وقمصانا بينا.
بعػػد ق ػراءة البيػػاف الصػػحال الػػذي تنػػمن اظتطالبػػة بإقامػػة اطتبلفػػة والػػذي
تنمن عبارات حت ّقر أتاتورؾ ،قامز ا موعػة بػإطبلؽ التكبػلات وأرادوا اطتػروج
من البوابة الم ت دي إذل منطقة اطتليج ،وأرادوا السل مع ا.
ولكػػن ا موعػػة منعػػز مػػن اطتػػروج م مسػػلة مػػن قبػػل ق ػوات األمػػن الػػم
اختذت تدابل أمنية م اظتنطقة ،وعل إثر ذله تالرؽ اصتمع.
وخػػبلؿ ذلػػه قػػاـ مس ػ وؿ حػػزب التحريػػر م تركيػػا يلمػػاز شػػيله سغػػادرة
اصت ػامع برفقػػة حرسػػو الشةص ػ  ،وذلػػه جتنب ػ ا العتقالػػو مػػن قبػػل رجػػاؿ األمػػن.
وأثنػػاء مغادرتػػو قػػاـ رجػػاؿ األمػػن بإيقػػاؼ شػػيله ،ولكػػنها عػػدلوا عػػن اعتقالػػو
ٖٕ٘

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/
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(ٕ) جريدة حريات (واسعة النتشار)

السبز ٖٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ

الشرطة اكتفت بمتابعة اإلىانات

قامت مجموعة من أعضاء حزب التحرير مكونة مػن ٓٓ٘ شػخص بػالتجمع
فػػي سػػاحة جػػامع الفػػاتح بعػػد انتهػػاء صػػالة الجمعػػة حيػػث قػػاموا ب ػ طالؽ الشػػعارات
المعادي ػػة للجمهوري ػػة والديمقراطي ػػة .ورفع ػػت المجموع ػػة الت ػػي تجمع ػػت ف ػػي س ػػاحة
الجا مع يافطات كتب عليهػا "الديمقراطيػة نظػاـ كفػر يحػرـ أخػذىا أو تطويقهػا" "إمػا
ذلة مع الديمقراطية وإما عزة مع الخالفة" وقامت ب طالؽ التكويرات.

النس ػػاء واألطال ػػاؿ جتمع ػػن م مك ػػاف منالص ػػل ،وق ػػاموا سناص ػػرة اظتً ػػاىرة.
وبعد أف م تنًيا التزمع عل شكل ىػبلؿ ،قاـ يلمػاز شيله الذي خػرج مػن
اصت ػػامع م ػػع حرس ػػو الشةصػ ػ ال ػػذين ارت ػػدوا بناطي ػػل س ػػوداء وقمص ػػان ا بين ػػاء،
والػػذي عػػرؼ عػػن نالسػػو ب نػػو "النػػاطآ الرشت ػ ل ػػحزب التحريػػر م واليػػة تركي ػػا"،
وأخػػذ موقعػػو علػ منصػػة اطتطابػػة الػػم نصػػبز لػػو م السػػاحة ،شػػيله ادعػ م
حديث ػػو" :دتكػ ػػن الكال ػػار اظتس ػػتعمروف ،بالتع ػػاوف م ػػع خون ػػة الع ػػرب وال ػػرتؾ م ػػن
القنػػاء علػ دولػػة اطتػػبلفة" وأمطػػر أتػػاتورؾ باضتقػػارات .ورغػػا حتقػػلىا ألتػػاتورؾ
ورغ ػػا مناص ػػر ا للةبلف ػػة ورغ ػػا إطبلقه ػػا ىتاف ػػات وأقػ ػواؿ ػػاجا الدنتقراطي ػػة
واصتمهورية ،رغا كل ذله فلا تتدخل عناصر األمن إليقاؼ اظتًاىرة.
ٕٗ٘

لم يخالفوا القانوف!!

مس ػػلوؿ الش ػػرطة ص ػػاح الص ػػبلحية ،وال ػػذي اكتالػ ػ سش ػػاىدة ال ػػدعوة
إلقامػػة اطتبلفػػة واإلىانػػات الػػم وجهػػز ألتػػاتورؾ قػػاؿ" :إهنػػا دل متػػالالوا قػػانوف
التزمع واظتسلات .لقد تالرقػوا دوف مواجهػات ،ولكػن م الكتيػ الػذي وزعػوه
الحًن ػػا أهن ػػا وجهػ ػوا حق ػػارات ألت ػػاتورؾ وكب ػػار الدول ػػة .وبع ػػد أف حت ػػدث إلين ػػا
مػػدع عػػاـ أمػػن الدولػػة م منطقػػة الالػػاتق بػػدأنا باضتركػػة والبحػػث عػػن أشػػةاص
معينني".
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@nvid~625819,00.asp
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(ٖ) جريدة مليػات (واسعة النتشار)

السبز ٖٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ

يريػدوف الخػػالفػة

المجموعة المكونة من ٓٓ٘ شػخص والتػي تجمعػت وىػي تطلػق التكويػرات
ػاء لػذكرى إلغػاء
في ساحة جػامع الفػاتح بعػد أداء صػالة الجمعػة قامػت بالتظػاىر إحي ً

الخالفة شرطة اسطنووؿ توحػث اآلف عػن النػاطق باسػم حػػزب التحػػرير والػذي وجػو

حقارات ألتاتورؾ...

ٕ٘٘

قػػاـ تنًػػيا أصػػورل ديػػل غػػل مشػػروع جتمػػع بعػػد خػػروج صػػبلة اصتمعػػة م
ساحة جػامع الالػاتق بقػراءة نػص لتػوي إىانػات موجهػة ألتػاتورؾ ،النػاطآ باسػا
التنًػػيا والػػذي عػػرؼ عػػن أنالسػػها ب ػ هنا حػػزب التحريػػر ،وعنػػدما أهن ػ ق ػراءة
البي ػػاف وغ ػػادر اصت ػػامع بص ػػحبة حرس ػػو الشةص ػ ال ػػذين ارت ػػدوا بناطي ػػل س ػػوداء
وقمصانا بيناء ،دل تتعرض قوات األمن للمزموعة.
ا موعة اظتكونة من ٓٓ٘ شػةص والػم جتمعػز وىػ تطلػآ التكبػلات
م سػػاحة جػػامع الالػػاتق بعػػد أداء صػػبلة اصتمعػػة قامػػز بالتًػػاىر إحيػػاءا لػػذكر
إلغاء اطتبلفة .الشةص الذي عرؼ عن نالسو ب نو يلماز شيله النػاطآ الرشتػ
للتنًػيا م تركيػػا ،قػػاـ بقػراءة البيػػاف اظتكػػوف مػػن ٕٗ صػالحة باسػػا ا موعػػة الػػم
كػػاف حتػم ػػل اليافط ػػات اظتعاديػػة للدنتقراطيػػة واظتناص ػػرة للةبلف ػػة .شػػيله وال ػػذي
أطػلػ ػػآ عب ػػارات متتالي ػػة مهين ػػة ألت ػػاتورؾ ،ك ػػاف ق ػػد غ ػػادر اصت ػػامع بص ػػحبة ٓ٘
شةصػا .وكػػاف رجػػاؿ األمػػن قػػد قطعػوا الطريػػآ أمػػاـ شػػيله بالػػدراجات الناريػػة،
إال أهنػػا عػػاودوا وفتح ػوا 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
الص ػػبلحيات س ػػا فيه ػػا التالت ػػي واإليق ػػاؼ واالعتق ػػاؿ ،وق ػػاؿ عت ػػا أف ال كتعلػ ػوا
قانوف عقوبات احملاكا اصتديد يػ ثر علػ أعمػاعتا وصػبلحيا ا .وأصػدر مػدع
ٕ٘ٙ

ع ػػاـ أم ػػن الدول ػػة تعليمات ػػو بالت ػػدقيآ م أم ػػر الش ػػرطة ال ػػذين تواج ػػدوا م مك ػػاف
اضتادث ودل يتةذوا اإلجراءات البلزمة مهملني واجػبها ،حػىت وإف احتػاج األمػر
أف يتا فتق حتقيقات م القنية .أصحاب الصبلحية أشػاروا إذل أنػو سػيتا فػتق
حتقيقػػات م مػػا يتعلػػآ بتنًػػيا إرىػػا غػػل مشػػروع .وسػػيتا متابعػػة ملػػ ،القنػػية
من قبل ػتكمة اصتزاء الكرب .
ٌ http://www.milliyet.com.tr/2005/09/03/guncel/gun01.html
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(ٗ) (الخور مترجم عن اللغة التركية)
جريدة وطػن

السبز ٖٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ

مظاىرة الخػالفػة في الجػامػع

المجموعة المكونة من ٓٓ٘ مناصػر لتنظػيم حػػزب التحػػرير والػذين تجمعػوا
في سػاحة جػامع الفػاتح قػاموا بػ طالؽ الهتافػات المناىضػة ألتػاتورؾ وطػالووا ب عػادة
الخالفػة.

ٕ٘ٚ

البارحة تعرض جامع الالاتق باسطنبوؿ لوالع غري  .فبعد خروج صػبلة
اصتمع ػػة ،قام ػػز غتموع ػػة م ػػن أنص ػػار تنً ػػيا ح ػػزب التحري ػػر ب ػػالتزمع وأطلقػ ػوا
ىتافات مناىنة ألتاتورؾ .وقاـ "مسلوؿ حزب التحريػر م تركيػا" يلمػاز شػيله
بقراءة بياف صحال مكوف من ٕٗ صالحة نيابػة عػن ا موعػة ،مػن علػ منصػة
اطتطابػػة الػػم أحنػػروىا لػػو ،وقػػد لالػػز االنتبػػاه وجػػود حػػرس شةصػ لػػو يقالػػوف
علػ جانبيػػو يرتػػدوف زيػ ا موحػػدا مكونػ ا مػػن بنطػػاؿ أسػػود وقمػػيص أبػػيض .وبعػػد
االنتهػػاء مػػن قػراءة البيػػاف الصػػحال الػػذي تنػػمن الػػدعوة إلقامػػة اطتبلفػػة والػػذي
ى ػػاجا أت ػػاتورؾ قام ػػز ا موع ػػة ب ػػالتكبل ،وم تل ػػه األثن ػػاء ى ػػا يلم ػػاز ش ػػيله
ظتغ ػػادرة اصت ػػامع برفق ػػة حرس ػػو الشةص ػ  ،وعن ػػدما ق ػػاـ عناص ػػر األم ػػن بإيق ػػافها
ػتػػاولني اعتقػػاؿ يلمػػاز شػػيله تػػدخل حرسػػو الشةصػ ؽتػػا جعػػل عناصػػر األمػػن
ترتاجع عن اعتقالو ،وشتحوا عتا سغادرة اظتكاف.
http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&ta
rih=03.09.2005&Newsid=59840&Categoryid=1
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(٘) (الخور مترجم عن اللغة التركية)

جريدة سكاريا

السبز ٖٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ
حزب التحرير والخػالفػة..

ٕ٘ٛ

أوزداف قلب داغ

عن ػػدما ق ػػاـ ح ػػزب التحري ػػر بإص ػػدار تصػ ػريق "س ػػنغرس راي ػػة اطتبلف ػػة م
إسطنبوؿ" ؿتن اظتواطنني قمنا مباشرة باالتصاؿ بالدولة .ولكنو يبػدو أف ىواتالنػا
ذىبز أدراج الرياح.
إنػػل أنًػػر وأر أف" :إسػػطنبوؿ وبعػػد ٖ ٛعام ػا عػػادت مرك ػزا للةبلفػػة.
وى م طريقها لتصبق مركزا للةليالة واطتبلفة".
أتػػذكروف ،قبػػل ٕٔ أيل ػػوؿ ٜٓٔٛـ كانػػز الكثػػل مػػن اظتن ػػاطآ م تركي ػػا
مالػ ػرا همن ػ ػ ا لليميني ػػني ولليس ػػاريني ،فك ػػاف اليم ِميني ػػني ال يس ػػتطيعوف ال ػػدخوؿ إذل
مناطآ اليساريني ،وكذله اضتػاؿ بالنسػبة لليسػاريني الػذين دل يكػن باسػتطاعتها
الدخوؿ إذل منػاطآ اليمينيػني .األمػر ا ف دل يصػل إذل ذلػه اضتػد ،إال أنػو يبػدو
أف إسطنبوؿ باتز اظتالر ا من لػ"دعاة اطتبلفة"...
فهػ ػػل "حكامنػ ػػا نػ ػػائموف؟" األحػ ػػداث األخػ ػػلة أعطػ ػػز موجػ ػػات عاليػ ػػة
الدرجة ب ف إسطنبوؿ باتز "اظتالر ا من بكل ما تعنيػو الكلمػة مػن اظتعػ لػدعاة
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
عل أتػاتورؾ بػ فواىها القػذرة أمػاـ عيػوف قػوات أمػن اصتمهوريػة .إف ىػذا يػذكرنا
ٕٜ٘

دتامػا بعصػػياف البطػػروف خليػػل ،وواقعػػة ٖٔ هذار م إسػػطنبوؿ ،لقػػد ىتالػوا "حػػاف
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
من الطرؽ الصوفية ضتماية إسطنبوؿ مبلذ دعاة اطتػبلفة".
إنل أناشد وارل ومدير مديرية أمن إسطنبوؿ عاصػمة الػدنيا ،الػم أمطػروا
فيهػػا اضتق ػػارات عل ػ العلماني ػػة وعل ػ اصتمهوري ػػة وعل ػ أت ػػاتورؾ والػػق النه ػػار:
"غتموعة من ذوي الصبلحية ىا م ىذا االجتاه وقد ينًػروف إليػو أػرارة ،ولكػن
أنػ ػتا ك ػػونكا م ػػوظال دول ػػة تنً ػػروف إذل رئ ػػيس ال ػػوزراء ال ػػذي ص ػػرح م إيطالي ػػا
ق ػػائبلا" :ك ػػل األصػ ػوليني اظتت ػػدينني رجعي ػػوف" فبإمك ػػانكا أف تكونػ ػوا أص ػػحاب
اصتمهورية العلمانية الدنتقراطية وأنصارا ألتاتورؾ".
إذا كاف بإمكاف ى الء األشةاص وص ،أتػاتورؾ ب نػو غتػرـ العصػر ،وأف
اصتمهوري ػػة ىػ ػ رتهوري ػػة مػ ػ جورة وس ػػط إس ػػطنبوؿ وأم ػػاـ العشػ ػرات م ػػن رج ػػاؿ
األمن ،ومػن س ينصػرفوف وكػ ف شػيلا دل لتػدث .فػبل نتكنػل أف أقػوؿ سػو  :اه
ينػزؿ ببلءه عليكا.
كن ػػز أود أف أب ػػدأ مق ػػالم ب ػ ػ "درس إنس ػػاشل للبوم ػػة" بقل ػػا رئ ػػيس كوب ػػا
كاسػػرتو ،ومػػن س وددت التطػػرؽ إذل العقبػػات الػػم اسػػتزدت م قمػػة االحتػػاد
األورو  ،ولكن أحداث اطتبلفة اظت جورة م الالػاتق أخػذت األولويػة .حػىت ا ف
دل يرد خرب اعتقاؿ رئيس التنًيا الرجع الداع للةبلفة حزب اطتبلفة.
رئػػيس حػػزب الشػػع اصتمهػػوري دينيػػز بيكػػاؿ ألقػ بػػاللوـ علػ حكومػػة
حػػزب العدال ػػة والتنمي ػػة الكتالائه ػػا سش ػػاىدة األح ػػداث ،وؿت ػػن اظت ػواطنني نناش ػػد
ٕٓٙ

الشرطة الرتكية ب ف تدافع عن اصتمهورية الرتكية العلمانية الدنتقراطيػة ،وأف يعطػوا
االح ػ ػرتاـ الػ ػػبلزـ ألتػ ػػاتورؾ ،ويًهػ ػػروا قػ ػػوة الدولػ ػػة جتػ ػػاه الػ ػػذين نتطػ ػػروف أتػ ػػاتورؾ
باضتقارات.
http://www.sakaryagazetesi.com.tr/yazi.asp?id=1182&yazar=4
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(( )ٙالخور مترجم عن اللغة التركية)
موقػع نحن وإزمي ػػر

األحػد ٕٗٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ
ردة فعل أردوغاف تجاه فعل الشرطة

بعد أداء صبلة اصتمعة م جامع الالاتق ،قاـ التنًػيا الرجعػ الػديل غػل
اظتشػػروع حػػزب التحريػػر بػػالتزمع م سػػاحة اصتػػامع وقػػرؤوا بيانػا مليلػا باضتقػػارات
علػ أتػػاتورؾ .إف فعاليػػا ا احملييػػة لػػذكر ىػػدـ اطتبلفػػة قػػد لالتػػز االنتبػػاه .وؽتػػا
لالز االنتباه وقوؼ الشرطة مكتوم األيدي يشاىدوف الالعاليات.
رجب طيب أردوغاف (رئيس الوزراء) :كاف عل الشرطة أف يتػدخلوا لقمػع
اظتتًػػاىرين .لقػػد أصػػدرت تعليمػػات دقيقػػة لػػوزير الداخليػػة عبػػد القػػادر أكس ػػو
ولوزير العدؿ رتيل شيشه الختاذ ما يلزـ.
دنيز بيكاؿ (رئيس حػزب الشػعب الجمهػوري) :بعػد أف نًمػوا قػراءة بيػاهنا
الصػ ػػحال م سػ ػػاحة اصتػ ػػامع وحقػ ػػروا مػ ػػن خبللػ ػػو أتػ ػػاتورؾ واصتمهوريػ ػػة ،قػ ػػاموا
بػػاطتروج والتالػػرؽ أمػػاـ أعػػني الشػػرطة ،ىػػل ىػػذا أمػػر طبيعػ ؟! إف دل يكػػن حػػزب
العدالة والتنمية م اضتكا فهل كاف من اظتمكػن القيػاـ سثػل ىػذا اعتزػوـ اصتػريء
اظتػػنًا ووالػػع أجهػػزة صػػوت وسػػط سػػاحة اصتػػامع؟! لقػػد زرع ػوا بػػذور نزاعػػات،
ٕٔٙ

الستثمار الدين".

مهمػػت آغػػار (رئػػيس حػػزب الطريػػق القػػويم) :اظتهػػا م األمػػر أف األصػػل أف
ي ػػتا تلق ػ اظتعلوم ػػات ع ػػن مث ػػل ى ػػذه األعم ػػاؿ قب ػػل قيامه ػػا ،وأف ال ي ػػتا تيس ػػل
األمػػور ظتثػػل ىػػذه الالعاليػػات ،فعلػ الػػرغا مػػن أهنػػا قػػد أبلغػوا عػػددا الػػةم ا مػػن
الناس ،وقاموا بتبليػغ الصػح ،وػتطػات التلالػاز بػ هنا سػيقوموف بالعاليػات قػراءة
بي ػاف ،وقػػاموا بقراءتػػو بالالعػػل ،القػػوؿ ب ػ ف أصػػحاب الصػػبلحية دل يكون ػوا عل ػ
علا بذله ،فإنل أجي عل ىذا بالتبسػا .الكػل يػر فعاليػات ىػ الء النػاس،
ولكػػن ال ػػذين يتوج ػ عل ػػيها أف يػػروا فعالي ػػا ا ،ال أس ػػتطيع أف أدرؾ كي ػػ ،ال
يروهنا؟!
أورىاف إرأصالف (مس وؿ في حزب الشعب الجمهوري) :ال يوجد م قانوف
ػتاكمػػة العقوبػػات ( )GMKمػػا يػػنص علػ منػػع الشػػرطة القيػػاـ بالتػػدخل لقمػػع
مثل ىذه اظتًاىرة .م السابآ قامز الشرطة بقمػع مػوظال الدولػة وغػلىا رغػا
وجػػود قػػانوف ػتاكمػػة العقوبػػات ( ،)GMKولكػػن األمػػر اختلػػ ،عنػػدما تعلػػآ
ب ػػحزب التحريػػر .ىنػػاؾ سػػبباف لعػػدـ قمعهػػا ،أوعتمػػا :رسػػا يكونػػوف قػػد والػػعوا
ىػ ػػدف ا لتغيػ ػػل قػ ػػانوف ػتاكمػ ػػة العقوبػ ػػات ليكػ ػػوف أكثػ ػػر دنتقراطيػ ػػة ،ثانيهمػ ػػا :أف
أصحاب الصبلحية م الشرطة كانوا ينًروف لتله الالعاليات أرارة وت ييد.
لديهم صالحيات ولكنهم لم يستخدموىا

أصػػحاب الصػػبلحية م وزارة العػػدؿ والػػذين أبػػدوا اسػػتياءىا لعػػدـ قمػػع
الش ػػرطة للالعالي ػػات ،ق ػػالوا" :ال غت ػػاؿ للح ػػديث أن ػػو ال يوج ػػد معه ػػا ص ػػبلحية
قانونية لقمع الالعاليات غل اظترخصة" .إف وزير العػدؿ رتيػل شيشػه صػرح قبػل
أسبوع م ما يتعلػآ بقػانوف ػتاكمػة العقوبػات (" :)GMKبعػد أف لتػدث اصتػرـ
االعتقاؿ ال لتتاج إذل إذف ،لذا ال يوجد أي فراغ قانوشل".
ٕٕٙ

"ىناؾ حالة إجرامية"

ذكػ ػػر الربوفيسػ ػػور م اضتقػ ػػوؽ والعقوبػ ػػات الػ ػػدكتور هدـ سػ ػػوزار أنػ ػػو مػ ػػن
ص ػػبلحياتو كمػ ػواطن ع ػػادي اعتق ػػاؿ م ػ ػواطن هخ ػػر إذا وج ػػده متلبسػ ػا م حال ػػة
إجراميػ ػػة" ،أثنػ ػػاء تناليػ ػػذ اصتػ ػػرـ مػ ػػن صػ ػػبلحيات الشػ ػػرطة االعتقػ ػػاؿ والتالتػ ػػي ".
وأال ػػاؼ س ػػوزار" :م مث ػػل ى ػػذه األح ػػداث ال يوج ػػد أي قي ػػود ألجه ػػزة األم ػػن،
وعلػ العكػػس مػػن ذلػػه عػػدـ التػػدخل م مثػػل ىػػذه األحػػداث الػػم تػ ثر سػػلب ا
عل الرأي العاـ ،يعترب جرما وىو عدـ القياـ بالواج ".
http://www.izmirve.biz/info/html.php/modul/Article/op/read
/nid/580/rub/11
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(( )ٚالخور مترجم عن اللغة التركية)

جريدة صػواح (واسعة النتشار)

األحد ٕٗٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ

اعتقالت على خلفية مظاىرة حػزب التحػرير.

اعتقاؿ عشرة أشخاص في إسطنووؿ وأنقرة وبورصة على خلفية مظاىرة الخالفة التي
نظمها حزب التحػرير عقب أداء صالة الجمعة في الفاتح.

ٖٕٙ

م اعتقػػاؿ عشػػرة أعنػػاء مػػن تنًػػيا حػػزب التحريػػر ،والػػذين شػػاركوا م
اظتًػػاىرة اظتناصػػرة للةبلفػػة .شػػرطة اسػػطنبوؿ حتركػػز بنػػاءا علػ تعليمػػات مػػدع
عػػاـ أم ػػن الدولػػة ،وب ػػدأت بعمليػػات اعتق ػػاؿ للػػذين ش ػػاركوا باظتًػػاىرة .وخ ػػبلؿ
عملي ػػات االعتق ػػاؿ ال ػػم نًم ػػز م وق ػز موح ػػد م ك ػػل م ػػن إس ػػطنبوؿ وأنق ػػرة
وبورص ػػة ،م اعتق ػػاؿ عش ػػرة أش ػػةاص ووجه ػػز عت ػػا م ػػة العن ػػوية م ح ػػزب
التحرير .بعد أف م التحقيآ مع أعناء التنًيا م حتػويلها إذل مػدع عػاـ أمػن
الدولة.
لق ػػد م إغ ػػبلؽ اظتوق ػػع اإلنرتن ػػم ل ػػحزب التحري ػػر غ ػػل اظتش ػػروع  -وال ػػذي
أنشػػط لتوحيػػد العػػادل اإلسػػبلم حتػػز لػواء واحػػد عػػن طريػػآ إعػػادة إقامػػة اطتبلفػػة
 م شػػهر دتػػوز ٕٗٓٓـ بنػػاءا عل ػ ق ػرار صػػادر عػػن مػػدع عػػاـ أمػػن الدولػػة،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
ح ػ ػػزب التحري ػ ػػر اظتعاديػ ػ ػػة ألت ػ ػػاتورؾ "ك ػ ػػاف يتوج ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ الش ػ ػػرطة أف تقمػ ػ ػػع
اظتتًػػاىرين" .أردوغػػاف الػػذي أعط ػ التعليمػػات لػػوزارم الداخليػػة والعػػدؿ قػػاؿ:
"ذاتا لقد بدؤوا بالتصرؼ".
ٕٗٙ

http://www.sabah.com.tr/gnd114.html
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( )ٛجريدة حريات (واسعة النتشار)

األحد ٕٗٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ

اآلف يوحثوف

يلماز الشيلك والذي قاـ بتحقير أتاتورؾ في ساحة جامع الفاتح ألنو قػاـ ب لغػاء الخالفػة
عرؼ عن نفسو بأنو "النػاطق الرسػمي باسػم حػزب التحريػر فػي وليػة تركيػا" بػدأت الشػرطة
والذي َّ
باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لعتقالو ىو ومؤيديو.

خػػبلؿ عمليػػات االعتقػػاؿ اظتوحػػدة والػػم نًمػػز م كػػل مػػن إسػػطنبوؿ
وأنقػػرة وبورصػػة م اعتقػػاؿ عشػػرة أشػػةاص .ومػػن جان ػ هخػػر علػػا أف شػػيله
دعا للزهاد حني قػاؿ" :سػارعوا إذل إقامػة اطتػػبلفة مػع اضتػزب ،ال أف تشػهدوىا
منػػو فحس ػ  ،لقػػد هف زمػػاف اطتبلفػػة" .وعلػػا أف مديريػػة األمػػن تتعق ػ ح ػػزب
التحريػػر منػػذ زمػػن والػػم وجهػػز لػػو عػػدة ال ػربات ،وعلػػا أهنػػا خػػبلؿ شػػهر أيػػار
اظتنصػ ػػرـ طلبػ ػػز مػ ػػن احملكمػ ػػة توجيػ ػػو ال ػ ػربة كبػ ػػلة للتنًػ ػػيا ،إال أف احملكمػ ػػة دل
تعطهػػا إذنػ ا بػػذله .وعلػػا أينػ ا أف يلمػػاز شػػيله الػػذي حػػرؾ مناصػريو بتحقػػل
أتاتورؾ قاـ بالدعوة للزهػاد إلقامػة اطتبلفػة مػن خػبلؿ البيػاف الػذي ألقػاه حيػث
قػػاؿ يلمػػاز" :أوللػػه أجػػدادكا أيهػػا اظتسػػلموف وتلػػه أفعػػاعتا ،وأنػػتا أحالػػادىا،
ٕ٘ٙ

فهلموا إذل اضتآ الذي اتبعػوا فػاتبعوه ،وإذل العػز الػذي صػنعوا فاصػنعوه ،وىػا ىػو
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

( )ٜموقع ماي نت
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األحػد ٗٓ أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ
مظاىرة الجامع وصلت للمجلس الوطني التركي الكوير

قػػاـ مهمػػز سػػاليغاف مسػػاعد السػػكرتل العػػاـ ضتػػزب الشػػع اصتمهػػوري
برف ػػع واقع ػػة اظتً ػػاىرة ال ػػم نال ػػذت م س ػػاحة ج ػػامع الال ػػاتق إذل يومي ػػات ا ل ػػس
مطالبػ ا بػػالرد علػ أسػػللتو .ووجػػو سػػاليغاف سػ االا إذل وزيػػر الداخليػػة عبػػد القػػادر
أكسػػو" :ىن ػػاؾ ىز ػػوـ عل ػ اصتمهوري ػػة العلماني ػػة وعل ػ أت ػػاتورؾ وعل ػ أس ػػس
أتػاتورؾ ،وىنػػاؾ مطالبػات باطتبلفػػة ،ورغػػا كػل ذلػػه دل نسػػمع صػوت ا مػػن أنقػػرة،
ظتاذا؟"
إف ساليغاف طال خبلؿ أسللتو اظتتعلقة بالواقعة ،بإعطػاء معلومػات عػن
ٕٙٙ

الشػػةص الػػذي عػػرؼ عػػن نالسػػو خػػبلؿ اظتًػػاىرة الػػم نًمػػز م سػػاحة جػػامع
الالػػاتق ب نػػو "النػػاطآ الرشتػ لػػحزب التحريػػر م واليػػة تركيػػا" والػػذي قػػاـ بتحقػػل
أتاتورؾ ألنو قاـ بإلغاء اطتبلفة .وتنمنز مطال ساليغاف األسللة التالية:
"ى ػػل كػ ػػاف عػ ػػدـ تػ ػػدخل الشػ ػػرطة لقمػ ػػع ا موعػ ػػة ناجت ػ ػ ا عػ ػػن تعليمػ ػػات
صدرت من أنقرة؟ ىل نتكػن القػوؿ إف أجهػزة االسػتةبارات دل تكػن علػ علػا
مسػػبآ بالالعاليػػات رغػػا والػػعها منصػػة خطابػػة وأجهػػزة نًػػاـ صػػوم م سػػاحة
اصتػػامع؟ ال نتكػػن قػػوؿ ذلػػه!! إذا ظتػػاذا دل يػػتا اسػػتةداـ اظتعلومػػات الػػم لػػد
أجهػػزة االسػػتةبارات؟ خبصػػوص ىػػذا األمػػر ،ىػػل أنػػتا تالكػػروف سحاسػػبة الػػذين
قػػاموا بالتقصػػل واإلقتػػاؿ؟ ىنػػاؾ ىزػػوـ علػ اصتمهوريػػة العلمانيػػة وعلػ أتػػاتورؾ
وعل ػ أس ػػس أت ػػاتورؾ ،وىن ػػاؾ مطالب ػػات باطتبلف ػػة ،ورغ ػػا ك ػػل ذل ػػه دل نس ػػمع
صػػوتا مػػن أنقػػرة ،ظتػػاذا؟ ىػػل ىػػذا أمػػر طبيع ػ بالنسػػبة لكػػا؟ ىػػل ىػػذا التنًػػيا
تربطو أية عبلقات أو قرب مع حزب العدالة والتنمية؟"
http://haber.mynet.com/detail_news/?mainPage=1&which=c
ٌ enter&ref=haberHome&id=A00C30D1&date=04Eylul2005
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(ٓٔ) محطة السي إف إف باللغة التركية
الثالثاء ٕٓٓ٘/ٜٓ/ٓٙـ

ٕٙٚ

األحداث اإلرىابية في اآلونة األخيرة:
حادث ٕٓ أيلوؿ ٕ٘ٓٓ :جامع الفاتح

قام ػػز غتموع ػػة م ػػن أعن ػػاء تنً ػػيا ح ػػزب التحري ػػر بتنً ػػيا مً ػػاىرة م
إسػػطنبوؿ عق ػ صػػبلة اصتمعػػة م جػػامع الالػػاتق .خػػبلؿ اظتًػػاىرة الػػم حنػػرىا
ح ػواذل ٓٓٓٔ ش ػػةص ق ػػاموا برف ػػع يافط ػػات ت ػػدعو للةبلف ػػة وأطلقػ ػوا عب ػػارات
اجا أتاتورؾ واضتمهورية الرتكية.
وعق ػ الالعاليػػات ،حتركػػز عناصػػر شػػعبة مكافحػػة اإلرىػػاب بنػػاءا عل ػ
تعليمػػات مػػدع عػػاـ أمػػن اصتمهوريػػة م منطقػػة الالػػاتق ،فقامػػز باعتقػػاؿ أربعػػة
أشةاص من أصل عشرة أشةاص كاف اظتدع العاـ قد طلػ اعتقػاعتا .وعلػا
أف السػػتة أشػػةاص ا خ ػرين ىػػا خػػارج إسػػطنبوؿ والتحريػػات مػػا زالػػز جاريػػة
للقبض عليها.
http://www.cnnturk.com/HABER/haber_detay.asp?PID=31
8&HID=1&haberID=123189
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(ٔٔ) جريدة وطػن

الثبلثاء ٕٓٓ٘/ٜٓ/ٓٙـ

تهديد مكتوب من حزب التحرير

أثنػػاء اسػػتمرار الشػػرطة فػػي عمليػػات الوحػػث عػػن األتنػػاء مػػن أعضػػاء تنظػػيم
ح ػػزب التحري ػػر غي ػػر المش ػػروع عق ػػب مظ ػػاىرة الخالف ػػة الت ػػي ق ػػاموا بتنظيمه ػػا ف ػػي
اسطنووؿ بجامع الفاتح بتاري ٕٓ ،أيلوؿ تػم إرسػاؿ بيػاف موقػع باسػم يلمػاز شػيلك
مػػع مرسػػاؿ للصػػحف جػػاء فيػػو تهديػػد" :سػػيكوف مجي نػػا القػػادـ لرفػػع رايػػات الخالفػػة

ٕٙٛ

خفاقة في سماء إسطنووؿ".

خػػبلؿ البيػػاف الصػػحال الػػذي أرسػػلو تنًػػيا حػػزب التحريػػر غػػل اظتشػػروع
للص ػ ػػح ،،م الرتكي ػ ػػز علػ ػ ػ تص ػ ػػرلتات ديني ػ ػػز بيك ػ ػػل رئ ػ ػػيس ح ػ ػػزب الش ػ ػػع
اصتمهػػوري الػػم صػػرح اػػا عق ػ فعاليػػا ا م إسػػطنبوؿ والػػم قػػاؿ فيهػػا ،لػػو أف
حزبو كاف م اضتكا ظتا كاف حدث ما حدث م جػامع الالػاتق ،وجػاء م البيػاف
الصحال :

" ...وفُهم من تصريحاتو أف فعاليات النداء التي قمنا بهػا فػي جػامع محمػد

الفػػاتح قػػد نفثػػت الرعػػب فػػي قلػػوب الشػػرائح العلمانيػػة وفػػي قلػػوب القػػائمين علػػى
األحزاب السياسية الديمقراطية الذين يرفعوف العلمانية شعاراً لهم .ومن ىنا نخاطب

كافة األحزاب الديمقراطية أمثاؿ حزب الشعب الجمهوري وكافػة الشػرائح العلمانيػة

األخرى في المجتمع :إف الحػاؿ المزريػة الػذي أوصػلتها ىػذه األحػزاب الديمقراطيػة
العلمانيػة لتركيػػا وللمسػلمين الػػذين يقطنػوف فيهػػا والتػي تحتػػل الوسػس السياسػػي منػػذ
ٗ ٛعامػ ػاً ماث ػػل للعي ػػاف ".وف ػػي الوي ػػاف الص ػػحفي ال ػػذي بين ػػوا في ػػو أف الديمقراطي ػػة
والعلمانية تنازع أنفاسها األخيرة جاء فيو أيضاً .." :ولهػذا فػ ف ارتقػاء وسػمو مكانػة

حػػزب التحريػػر ومفهػػوـ الخالفػػة التػػي يرفػػع رايتػػو لػػن يسػػتطيع أحػػد  -ب ػ ذف اهلل -
إيقافو ل حزب العدالة والتنمية ول حزب الشعب والجمهوري ول أي حزب مهما
كػاف اسػػمو .الوارحػػة حضػرنا نحػػن حػػزب التحريػر إلػػى جػػامع محمػػد الفػػاتح لمخاطوػػة
األمة وب ذف اهلل وتوفيقو سيكوف مجي نا القادـ لرفع رايات الخالفة خفاقة في سماء
إسطنووؿ".
المدعي العاـ أصدر قراراً ب غالؽ الموقع

مػػن جانػ هخػػر م إغػػبلؽ اظتوقػػع اإللكػػرتوشل لتنًػػيا حػػزب التحريػػر غػػل
اظتشروع .فعنػدما يػراد الػدخوؿ إذل صػالحة اإلنرتنػز الػم كانػز قػد دونػز علػ
ٕٜٙ

البي ػػاف الص ػػحال للتنً ػػيا ،يًه ػػر علػ ػ الشاش ػػة الرس ػػالة التالي ػػة" :موق ػػع ح ػػزب
التحرير م إغبلقو بقرار من اظتدع العاـ".
http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=haberdetay&ta
rih=06.09.2005&Newsid=59971&Categoryid=1
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(ٕٔ) جريدة مليػات (واسعة النتشار)
الثالثاء ٕٓٓ٘/ٜٓ/ٓٙـ

دفاع مستهجن من الحكومة فيما يتعلق بػحزب التحرير...

ق ػػاـ الن ػػاطآ الرشتػ ػ باس ػػا اضتكوم ػػة ووزي ػػر الع ػػدؿ فيه ػػا رتي ػػل شيش ػػه
باإلدالء بدفاع مستهزن فيما يتعلآ بالتعليقػات الػدائرة عػن سػب عػدـ تػدخل
الش ػػرطة ال ػػد اظتً ػػاىرة ال ػػم نًمه ػػا ح ػػزب التحري ػػر م إس ػػطنبوؿ .حي ػػث ص ػػرح
شيش ػػه" :رس ػػا ظ ػػن الش ػػرطة ،أهن ػػا س ػػاعة ص ػػبلة اصتمع ػػة ،أو م ػػا ى ػػو م ػػن ى ػػذا
القبي ػ ػػل ،أو أهن ػ ػػا دل يش ػ ػػاؤوا تص ػ ػػعيد اظتوق ػ ػػ ،،أو أهن ػ ػػا ظنػ ػ ػوا أهن ػ ػػا س ػ ػػيعتقلوف
اظتتسببني م وقز الحآ ويسلموهنا للقناء".
فعق ػ اجتم ػػاع ال ػػوزراء أج ػػاب شيش ػػه ع ػػن أس ػػللة الص ػػحاليني اظتتعلق ػػة
بع ػػدـ ت ػػدخل الش ػػرطة ال ػػد اظتً ػػاىرة ال ػػم نًمه ػػا ح ػػزب التحري ػػر ،حي ػػث ق ػػاؿ
شيش ػػه أن ػػو خ ػػبلؿ الع ػػاـ ٕٔٓٓ ٕٕٓٓ-م إيق ػػاؼ ٖٕ٘ شةصػ ػ ا ب ػػدعو
عنػػويتها م التنًػػيا اعتقػػل مػػنها  ٔ٘ٚعنػوا .وحػػىت عػػاـ ٕ٘ٓٓ م إيقػػاؼ
 ٗٓٚأشةاص بدعو عنػويتها م تنًػيا حػزب التحريػر اعتقػل مػنها ٕٔٙ
عنػوا .وأالػػاؼ قػػائبلا" :م الوقػػز الػػذي تتعامػػل اضتكومػػة مػػع ىػػذا اظتلػػ ،اػػذا
القدر من اضتساسية واصتدية فمن غل الصواب شتاع مثل ىذه التعليقات".
ورد شيشه عل انتقادات حزب الشع اصتمهوري حيػث قػاؿ" :لػيس
ٕٓٚ

مػن البلئػآ أف يقػوـ حػزب اظتعارالػة الرئيسػ بالتحػدث عػن ىػذا اضتػدث خػبلؿ
اجتماعػػو االنتةػػا ب س ػػلوب الص ػراخ .الػػذي قػػاـ باعتقػػاؿ ٕ ٔٙشةص ػ ا مػػن
التنً ػػيا ى ػػو ى ػػذه اضتكوم ػػة ،إف مواص ػػلة اضت ػػديث م ى ػػذا االجت ػػاه ال ينالعن ػػا م
ش ػ ء ،وس ػػيكوف كال ػػذي يغم ػػز م الً ػػبلـ" .وعن ػػدما م ت ػػذكل شيش ػػه بق ػػوؿ
رج ػ ػ ػ طي ػ ػ ػ أردوغ ػ ػ ػػاف "ك ػ ػ ػػاف يتوج ػ ػ ػ عل ػ ػ ػ الش ػ ػ ػػرطة الت ػ ػ ػػدخل"!! ق ػ ػ ػػاؿ:
"االعتقاالت دتز ،وستقوـ الدولة باختاذ ما يلزـ وفق ا ظتعايلىا".
http://www.milliyet.com.tr/2005/09/06/index.html
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(ٖٔ) نت غزاتو (جريدة النت)
الخميس  ٕٜأيلوؿ ٕ٘ٓٓـ

أثن ػػاء اقتي ػػاد قائ ػػد ح ػػزب التحري ػػر ف ػػي تركي ػػا للفح ػػص الطو ػػي ق ػػاـ بػ ػ طالؽ
التكويرات وصرخ عالياً" :ب ذف اهلل ستقوـ الخالفة"

أثناء إحنار يلماز شيله قائد تنًيا حزب التحرير غل اظتشػروع وعلػ
ديكيزػ ػ مس ػػلوؿ التنً ػػيا م منطق ػػة أال ػػنو وم ػػا حوعت ػػا ،للالح ػػص الط ػػا قام ػػا
بإطبلؽ التكبلات والصراخ عالي ا "بإذف اه ستقوـ اطتبلفة".
إف يلمػاز شػيله الػذي لتمػل االسػا اظتسػتعار (مهمػز) والػذي م جتنيػػد
العناصػػر األمني ػػة العتقالػػو عق ػ قراءتػػو لبي ػػاف خػػبلؿ اظتً ػػاىرة ال ػػم نًم ػػز م
ج ػػامع الال ػػاتق ،م اعتقال ػػو الي ػػوـ حػ ػواذل الس ػػاعة ٓٓ ٔٔ:ص ػػباحا برفق ػػة علػ ػ
ديكزػ مسػػلوؿ التنًػػيا ظتنطقػػة أالػػنة ومػػا حوعتػػا خػػبلؿ عمليػػة اعتقػػاؿ نًمػػز
جتػػاه العن ػواف ا م :ح ػ ىػػزور إيالػػبلر ،الشػػارع ٓٗٔ ،غتمػػع غػػوؾ شػػيل ي ػواـ
السكل ،العمارة "ب" ،شقة رقا ٘.
لقػػد م أخػػذ شػػيله وديكزػ إذل مركػػز رشػػاد الطػػا إلجػراء الالحػػص
ٕٔٚ

الطا عتمػا ،واللػذين كانػا قػد م االنتهػاء مػن إجػراءات التحقيػآ معهمػا مػن قبػل
عناص ػػر مديري ػػة ش ػػعبة مكافح ػػة اإلرى ػػاب م مديري ػػة أم ػػن أال ػػنو .وأثن ػػاء خ ػػروج
ودخ ػػوؿ ش ػػيله وديكزػ ػ م س ػػيارة األم ػػن قام ػػا ب ػػإطبلؽ التكبػ ػلات اظتتعاقب ػػة
وصػػرخا عاليػ ا "بػػإذف اه سػػتقوـ اطتبلفػػة" .إف شػػيله وديكزػ الل ػذين م أخػػذ
تقريرقتا الطا أثناء خروجهما من اظتركز الطا قاما بالتكبل ،ورفعا شػارة النصػر،
وصاحا ب عل صو ما "لقد حاف زمن اطتبلفة".
وبعد ذله م اقتياد يلمػاز ش ػيله وعلػ ديكزػ غتػددا إذل مديريػة أمػن
أالنو.
http://www.netgazete.com/
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(ٗٔ) جريدة الجمهورية (ذات النتشار الواسع بين العلمانيين)
الجمعة ٖٓ أيلوؿ ٕ٘ٓٓـ
اعتقاؿ القائػد يلمػاز شيلك
ضربة موجعة لحزب التحرير
لقػد تػ َّػم اعتقػػاؿ يلمػػاز شػػيلك فػػي أضػنو والػػذي كػػاف قػػد غػػادر "بكػػل أريحيػػة"

الفعاليات المطالوة بالشريعة التي نظمت في جػامع الفػاتح .لقػد علػم أف شػيلك كػاف
غادر الفعاليات متوجهاً إلى أنقرة ومن ثم إلى كونيا ومن ثم استقر في أضنو.

إسطنبوؿ/أالنو (اصتمهوريػة)  -لقػد م اعتقػاؿ يلمػاز شػيله قائػد تنًػيا
حػػزب التحريػػر اظتناصػػر للش ػريعة م أالػػنو والػػذي كػػاف قػػد قػػاـ بالػػدعوة للةبلفػػة
خػػبلؿ اظتًػػاىرة غػػل اظتشػػروعة الػػم نًمهػػا م ٕٓ أيلػػوؿ م جػػامع الالػػاتق .إف
شيله الػذي دتكػن مػن اعتقالػو علػ إثػر تعقػ تقػل سػيتا نقلػو إذل إسػطنبوؿ.
بعػػد أف غػػادر يلمػػاز شػػيله "وبكػػل أريحيػػة" الالعاليػػات غػػل اظتشػػروعة م جػػامع
ٕٕٚ

الالػػاتق أصػػدرت شػػرطة إسػػطنبوؿ قػرارا باعتقالػػو .إف شػػيله قائػػد حػػزب التحريػػر
اظتط ػػارد ،وال ػػذي م البح ػػث عن ػػو م ك ػػل مك ػػاف ،ك ػػاف ق ػػد أرس ػػل بيان ػ ا ص ػػحالي ا
للصح ،بتاريا ٓٔ أيلوؿ .لقد علػا أف البيػاف الصػحال الػذي احتػو ديػدا
مالاده "سيكوف مجي نا القادـ لرفع رايات الخالفة خفاقة في سماء إسطنووؿ" قد م
إرسالو إذل صح ،عرب فاكسات من أالنو.
لقػػد بػػدأت الشػػرطة بػػالتحرؾ عق ػ ذلػػه وقػػاموا بتحديػػد اظتكػػاف الػػذي
أرسل منو الالاكس ،ولكن عق ذله علمز الشرطة أف شيله لػيس م أالػنو
ب ػػل ى ػػو م قن ػػاء أنق ػػرة حي ػػث مس ػػقط رأس ػػو .فمباش ػػرة بع ػػد الالعالي ػػات غ ػػل
اظتش ػػروعة قام ػػز الش ػػرطة بتعقػ ػ ش ػػيله ال ػػذي غ ػػادر إذل أنق ػػرة تقنيػ ػا ،ولك ػػن
شيله غادر إذل كونيا ومنهػا إذل أالػنو .وخػبلؿ ىػذه الالػرتة قػاـ شػيله بإصػدار
بي ػػاف ص ػػحال أرسػ ػلو إذل اظت سس ػػات واألرك ػػاف العس ػػكرية ،حق ػػر خبلل ػػو رئ ػػيس
األرك ػػاف العام ػػة اصتن ػراؿ حلم ػ أوزك ػػوؾ والقائ ػػد الس ػػابآ للز ػػي األوؿ اصتنػ ػراؿ
ىورشيز طولوف .الشرطة قامز بتحديد أف ىذا البياف الصحال م إرسػالو مػن
متزػر م منطقػػة الالػػاتق بإسػػطنبوؿ ،وخػػبلؿ العمليػة الػػم نًمػػز الػػد اظتتزػػر م
اعتقػػاؿ (ـ.إ) وابنػػو ،ونتيزػػة للتحقيقػػات الػػم أجري ػػز مػػع ىػػذين الشةصػػني،
قام ػػز ش ػػرطة اس ػػطنبوؿ بإرس ػػاؿ نت ػػائج التحقيق ػػات وكاف ػػة اظتعلوم ػػات األخ ػػر
اظتت ػػوفرة ل ػػديها إذل مديري ػػة أم ػػن ع ػػاـ أال ػػنو ،وعقػ ػ ذل ػػه قام ػػز ش ػػرطة أال ػػنو
بالقيػػاـ بعمليػػة الػػد من ػػزؿ م ح ػ ىػػوزر إيالػػبلر .وعل ػ إثػػر العمليػػة م الػػتمكن
من اعتقاؿ يلماز شيله وعل ديكز .
http://www.cumhuriyet.com.tr/eCumhuriyet/m/

(٘ٔ) تلفزيوف إف.تي.في
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ٖٕٚ

الجمعة ٖٓ أيلوؿ ٕ٘ٓٓـ
اعتق ػػاؿ "النػػاطػق"
يلماز شيلك الناطق باسم تنظيم حزب التحرير غير المشروع والػذي تحػدث
خالؿ مظاىرة الخالفة التي نظمت في إسطنووؿ بجامع الفاتح بتاري ٕٓ ،أيلوؿ تم
اعتقالو في أضنو

اعتقاؿ الناطق باسم حزب التحرير
يلماز شيلك الناطق باسم تنظيم حػزب التحريػر غيػر المشػوع والػذي تحػدث
خالؿ مظاىرة الخالفة التي نظمت في اسطنووؿ بجامع الفاتح بتاري ٕٓ ،أيلوؿ تم
اعتقالو برفقة علي ديكجي مس وؿ التنظم في منطقة أضنو.

ٕٗٚ

أالػػنو  -يلمػػاز شػػيله الػػذي م اعتقالػػو برفقػػة عل ػ ديكز ػ عل ػ إث ػػر
ص ػػدور أمػ ػػر اعتقػ ػػاؿ أقػ ػػو لقيامػ ػػو سػ ػػدح اطتبلفػ ػػة ،م إحنػ ػػارىا إذل إسػ ػػطنبوؿ
بالطائرة للتحقيآ معهما.
لقػػد قػػاـ عناصػػر شػػعبة مكافحػة اإلرىػػاب م إسػػطنبوؿ باسػػتقباؿ شػػيله
وديكز ػ م مطػػار أتػػاتورؾ ،وقػػاموا ب خػػذقتا إذل شػػعبة مديريػػة األمػػن م مطػػار
أتاتورؾ.
يػػذكر أنػػو عق ػ مًػػاىرة جػػامع الالػػاتق م فقػػداف أث ػػر يلم ػػاز شػػيله م
أنقرة.
http://www.ntvmsnbc.com/news/343265.asp
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(HABER VITRINI )ٔٙ
موقع واجهة األخوار
الجمعة ٖٓ أيلوؿ ٕ٘ٓٓـ

ٕ٘ٚ

المحرض على فعاليات جامع الفاتح
اعتقاؿ
ّ

عقػػب المظػػاىرة غيػػر المشػػروعة التػػي تػػم تنظيمهػػا فػػي ٕٓ أيلػػوؿ فػػي سػػاحة
جامع الفاتح تم إلقاء القوض على يلماز شيلك في أضنو ومن ثػم تػم إحضػاره إلػى
إسطنووؿ حيث صدر قرار باعتقالو.

إسطنبوؿ  -عقػ اظتًػاىرة غػل اظتشػروعة الػم م تنًيمهػا م ٕٓ أيلػوؿ
م سػػاحة جػػامع الالػػاتق ،م إلقػػاء القػػبض علػ يلمػػاز شػػيله م أالػػنو ،ومػػن س
م إحناره إذل إسطنبوؿ حيث صدر قرار باعتقالو.
يلماز شيله الذي ىػو أحػد الشةصػني اللػذين ألقػ القػبض عليهمػا م
أال ػ ػػنو وم إحن ػ ػػارقتا إذل إس ػ ػػطنبوؿ ،م اقتي ػ ػػاده م ػ ػػن مديري ػ ػػة ش ػ ػػعبة مكافح ػ ػػة
اإلرى ػػاب إذل مب ػػاشل الع ػػدؿ م إس ػػطنبوؿ سنطق ػػة بيش ػػكتاش حت ػػز ت ػػدابل أمني ػػة
مشددة.
وبعد إجراء الالحوصات الطبية لشػيله قػاـ بػاإلدالء بإفادتػو أمػاـ مػدع
ع ػػاـ أم ػػن اصتمهوري ػػة اظتكل ػػ ،ستابع ػػة مل ػػ ،القن ػػية ،وال ػػذي ق ػػاـ بإرس ػػالو إذل
ٕٚٙ

ػتكمػػة اصتنايػػات الكػػرب العاشػػرة  -اظتناوبػػة م إسػػطنبوؿ ومعػػو طل ػ باعتقالػػو
استنادا إذل القرار السػابآ الػذي يػنص علػ إلقػاء القػبض عليػو .وعلػ إثػر ذلػه
م اعتقاؿ شيله وأرسل إذل السزن.
يػػذكر ىنػػا أف شػػيله اعتقػػل بنػػاءا علػ اظتػػادة  ٖٔٙمػػن قػػانوف العقوبػػات
الرتك ػ  ،واظتتعلق ػػة ب ػ ػ "االتال ػػاؽ عل ػ القي ػػاـ ورنت ػػة" .وعل ػػا أف ش ػػيله ق ػػاـ أثن ػػاء
إحناره إذل مباشل العدؿ بالتكبل وقاؿ "بإذف اه فإف زمن اطتبلفة قد حاف".
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=191222
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( )ٔٚموقػع خػور تركػا األخوار
الجمعة ٖٓ أيلوؿ ٕ٘ٓٓـ

التحريريوف في مديرية األمن
يلماز شيلك قائد تنظيم حزب التحرير غير المشروع الذي ألقي القوض عليو
في أضنو وأرسل إلى إسطنووؿ تم إرسالو إلى مديرية أمن إسطنووؿ.

إف الط ػػائرة العائ ػػدة لش ػػركة (أون ػػار إي ػػر) وال ػػم ك ػػاف علػ ػ متنه ػػا ش ػػيله
وديكز حطػز م مطػار أتػاتورؾ بإسػطنبوؿ م السػاعة ٘٘ ٕٖ:لػيبلا ،حيػث
قػػاـ عناصػػر مديريػػة شػػعبة مكافحػػة اإلرىػػاب م إسػػطنبوؿ باسػػتقباؿ التحري ػريني
اللذين نزال من الطائرة برفقػة عناصػر أمنيػة .وقػاـ شػيله وديكزػ أثنػاء نزوعتمػا
مػػن الطػػائرة برفػػع شػػارة التنًػػيا ب يػػديها وقػػاموا بػػإطبلؽ اعتتافػػات الػػم جػػاء فيهػػا
"اه أكرب ،يوـ اطتبلفة قادـ".
وعق ػ ذلػػه م وال ػػع يلمػػاز ش ػػيله وعل ػ ديكز ػ م حافل ػػة ص ػػغلة
نقلتهمػ ػا إذل ش ػػعبة مديري ػػة األم ػػن م اظتط ػػار ،حي ػػث اس ػػتمر ش ػػيله وديكزػ ػ
بػػإطبلؽ اعتتافػػات بشػػكل متتػػابع ،وبعػػد ذلػػه بالػػرتة وجيػػزة م نقلهمػا إذل حافلػػة
ٕٚٚ

ص ػػغلة تتب ػػع للقػ ػوات اطتاص ػػة ظتديري ػػة األم ػػن ،حي ػػث م إخراجهمػ ػا م ػػن مط ػػار
أتاتورؾ.
وبعػػد أف م أخػػذ التقػػارير الطبيػػة اطتاصػػة بشػػيله وديكز ػ مػػن الػػدائرة
الطبي ػػة العائ ػػدة ل ػػوزارة الع ػػدؿ ،م أخ ػػذقتا إذل مبػ ػ مديري ػػة األم ػػن م إس ػػطنبوؿ
الواقعة م شارع الوطن.
http://www.haberturka.com/haber.php?id=90767class=blac
k11Tah

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( )ٔٛجريدة حريات (واسعة النتشار)

السوت ٔٓ تشرين أوؿ/أكتوبر ٕ٘ٓٓـ
بعد مضي  ٕٛيومػاً وضع في السجن

تم التمكن من اعتقاؿ يلماز شيلك الناطق التركي باسم تنظيم حزب التحرير
غير المشروع والذي كاف قػد ألقػي القػوض عليػو فػي أضػنو بعػد مضػي  ٕٚيومػاً مػن

تنظيمو مظاىرة الخالفة في جامع الفاتح.

بع ػ ػػد أف اس ػ ػػتكملز التحقيق ػ ػػات م ػ ػػع يلم ػ ػػاز ش ػ ػػيله م مديري ػ ػػة ش ػ ػػعبة
مكافحػػة اإلرىػػاب بإسػػطنبوؿ م نقلػػو البارحػػة إذل مبػػاشل العػػدؿ ،والػػذي كػػاف قػػد
ٕٚٛ

ألق القػبض عليػو قبػل البارحػة م أالػنو بعػد  ٕٚيومػا مػن مًػاىرة اطتبلفػة الػم
نًمها م جامع الالاتق بتاريا ٕٓ أيلوؿ ،والػذي عػرؼ عػن نالسػو خبلعتػا ب نػو
الناطآ باسا تنًيا حزب التحرير  -غل اظتشروع  -م تركيا.
وأثن ػػاء إدخ ػػاؿ الق ػوات اطتاص ػػة ش ػػيله إذل مب ػػاشل الع ػػدؿ م بيش ػػيكتاش
التابع ػػة لرئاس ػػة م ػػدع ع ػػاـ أم ػػن اصتمهوري ػػة ق ػػاـ ب ػػالتكبل ،وم ػػن س أظه ػػر يدي ػػو
اظتقيػػدتني خلػػ ،ظهػػره وقػػاؿ" :انظػػروا لقػػد اعتوػػروا كلمػػة الحػػق جنايػةً كػػأني قتلػػت
العديد من الناس!! لذا أحضروني إلى ىنا مقيد اليػدين وبقػوة السػالح !! اعلمػوا أف

الخالفػػة قريوػػة وب ػ ذف اهلل ف ػ ف زمػػن الخالفػػة قػػد حػػاف" .وبعػػد أف م االنتهػػاء مػػن
اإلجراءات الرشتية التابعة للط العدرل ،م التحقيآ مػع شػيله مػن قبػل مػدع
عػػاـ أمػػن اصتمهوريػػة علػػي جنكيػػز حجػػي عثمػػاف أوغلػػو الػػذي يتػػابع التحقيػػآ م
القن ػػية ،حي ػػث أق ػػر ش ػػيله خ ػػبلؿ التحقي ػػآ مع ػػو ب ن ػػو الن ػػاطآ الرشتػ ػ ضت ػػزب
التحرير م تركيا .وبعد التحقيآ مع شيله م نقلو إذل ػتكمػة اصتنايػات الكػرب
العاشػرة  -اظتناوبػػة م اسػػطنبوؿ ،حيػث م اعتقالػػو فعليػ ا بعػد حتويػػل قػرار القػػبض
عليو إذل قرار اعتقاؿ تناليذي.
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~1@w~1@nvid~638378,00.asp
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ثانياً :بيانات الناطق الرسمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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التاريا ٕٜ :رجػ ٕٔٗٙىػ اظتوافآ ٖٓ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ.
ٔ  -بيػاف صحفي

بت ػػاريا ٕٕٓٓٓ٘/ٜٓ/ـ وم ج ػػامع ػتم ػػد الال ػػاتق بإس ػػطنبوؿ م قػ ػراءة
بياف لتمل عنواف "نداء من حزب التحرير إلى األمػة اإلسػالمية وبخاصػة أىػل القػوة
فيها" ،حيث حنر فعاليات قراءة البياف هالؼ من اظتسلمني.
وبعد قراءة ىذا البياف مباشرة ،قاـ رئيس حزب الشع اصتمهػوري دينيػز
بيكػػل سهارتػػة حػػزب التحريػػر ،وأصػػدر تصػػرلتاتو عػػرب شاشػػات التلالػػاز ،وادع ػ
أنو لو كاف حزبو م اضتكا ظتا كاف حدث ما حدث م جامع ػتمد الالاتق.
وفهػػا مػػن تصػػرلتاتو ،أف فعاليػػات النػػداء الػػم قمنػػا اػػا م جػػامع ػتمػػد
الالاتق ،قد نالثز الرع م قلوب الشرائق العلمانية ،وم قلػوب القػائمني علػ
األحزاب السياسية الدنتقراطية الذين يرفعوف العلمانية شعارا عتا.
من ىنا نخاطب كافة األحزاب الديمقراطيػة أمثػاؿ حػزب الشػعب الجمهػوري

وكافة الشرائح العلمانية األخرى في المجتمع:

إف اضتاؿ اظتزري الػذي أوصػلتو ىػذه األحػزاب الدنتقراطيػة العلمانيػة لرتكيػا
وللمسػػلمني الػػذي يقطنػػوف فيهػػا ،والػػم حتتػػل الوسػػط السياس ػ منػػذ ٗ ٛعام ػا،
ماثل للعياف .فالدنتقراطية والعلمانية تنازع أنالاسها األخػلة ،وقػد بػدأت شػعوب
ٕٓٛ

العادل ب سرىا تدرؾ فساد تله النًا.
وعتذا فحياة أحزابكا أين ا هيلة إذل االنتهاء! وسينته أمركا كمػا انتهػ
أم ػػر فرع ػػوف وفت ػػرود وق ػػاروف ،وس ػػيلق نً ػػامكا ال ػػدنتقراط العلم ػػاشل م مزبل ػػة
التاريا قريب ا.
ول تنسوا! وسجلوا في ذاكرتكم!

أف حزب التحرير يستمد قوتو فقػط مػن اه سػبحانو وحػده ،ومػن س مػن
ت ييد األمة اإلسبلمية العارـ لو.
وعتػػذا فػػإف ارتقػػاء وشتػػو مكانػػة حػػزب التحريػػر ومالهػػوـ اطتبلفػػة الػػم يرفػػع
رايتهػا ،لػػن يسػػتطيع أحػػد  -بػػإذف اه  -إيقافػػو ،ال حػػزب العدالػػة والتنميػػة ،وال
ح ػػزب الش ػػع واصتمه ػػوري ،وال أي ح ػػزب مهم ػػا ك ػػاف اشت ػػو .وح ػػزب التحري ػػر
سيواصػػل الصػػدع بػػاضتآ م كػػل زمػػاف وم كػػل مكػػاف رغػػا كيػػد الكائػػدين وظلػػا
الًاظتني غل هبو اوية اضتزب الذي م اضتكا .بل وسيغذ اطتطا لبث الرعػ م
قلوبكا أكثر وأكثر.
ول تنسوا! وسجلوا في ذاكرتكم!

البارح ػػة حنػ ػرنا ؿت ػػن ح ػػزب التحري ػػر إذل ج ػػامع ػتم ػػد الال ػػاتق ظتةاطب ػػة
األمػػة ،وبػػإذف اه وتوفيقػػو سػػيكوف غتيلنػػا القػػادـ لرفػػع رايػػات اطتبلفػػة خالاقػػة م
شتاء إسطنبوؿ.
يلمػاز شيلك
الناطق الرسمي لػحزب التحرير
في ولية تركيػا
Adress: Mithatpaşa Caddesi No: 45/1 Kızılay / Ankara

ٕٔٛ
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التاريا ٔٓ :شػواؿ ٕٔٗٙىػ اظتوافآ ٖٔ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ.
ٕ  -إف جوروتكم ل يظهر إل في اعتقاؿ المؤمنين

جاء فيو:
أثنػاء اسػتمرار تػداعيات ،الالعاليػات النػةمة الػم نًمهػا حػزب التحريػػر
يػوـ اصتمعػػة ٕٓ أيلػوؿ ٕ٘ٓٓ م إسػػبلـ بػػوؿ وػامع الالػػاتق ،قػاـ شػػباب حػػزب
التحري ػػر ي ػػوـ اصتمع ػػة  ٜٓأيل ػػوؿ ٕ٘ٓٓ عقػ ػ ص ػػبلة اصتمع ػػة م أنق ػػرة و ػػامع
حز بايرـ بتوزيع كتي النداء علػ رتاعػة اظتصػلني ،ؽتػا أد إذل اعتقػاؿ عػدد
مػػنها ب سػػلوب قبػػيق وحش ػ  .إف الػػذي تسػػب بػػذله الًلػػا تعليمػػات رئػػيس
الػػوزراء أردوغػػاف الػػذي كػػاف قػػد حنػػر لػػذله اصتػػامع ألداء صػػبلة اصتمعػػة .إف
أردوغػػاف الػػذي غ ِ
نػ عليػػو ،وبالػػذات مػػن األوسػػاط العلمانيػػة عقػ فعاليػػات
حديػػة م حػػاؿ أنػػو
اضتػػزب م جػػامع الالػػاتق ،ختػػوؼ مػػن اسػػتهدافو بسػػهاـ أكثػػر ِّ
دل يقمع شباب اضتزب ىذه اظترة ،فقاـ بإصدار األوامر باعتزوـ عل أبنػاء األمػة
اظتةلصني اذا األسلوب الشنيع.
عق ػ التحقيقػػات الػػم أجراىػػا اظتػػدع العػػاـ خبصػػوص الش ػػباب الػػذين
ٕٕٛ

اعتقل ػوا عل ػ إثػػر ذلػػه ،قػػررت احملكمػػة اظتناوبػػة يػػوـ االثنػػني ٕٔ أيلػػوؿ ٕ٘ٓٓ
اعتقػػاؿ أربعػػة وعش ػرين مػػن زتلػػة الػػدعوة اظتةلصػػني بتهمػػة "العنػػوية م تنًػػيا
إرىا ! والقياـ بالعاليات لصاحل التنًيا" ،وم زجها م غياى السزوف...
 ...لقد قامز عناصر األمػن الرتكيػة بإفسػاح ا ػاؿ لئلرىػابيني اضتقيقيػني
دعاة الالتنة م البلد ،وانشغلز دوف خوؼ مػن اه بتناليػذ أوامػر الًلمػة ،أزػة
طل ػ لقم ػػة الع ػػي  ،فقمع ػػز واعتقل ػػز اطتل ػػص م ػػن أبن ػػاء اظت ػ منني اظتةلص ػػني
ب س ػػلوب وحشػ ػ  .وم ػػن جانػ ػ هخ ػػر ق ػػاـ ع ػػدد م ػػن العناص ػػر باللب ػػاس اظت ػػدشل
بالًهور بشكل يوح عل أهنا من عامة النػاس ،وجتػرؤوا بػذله علػ االعتػداء
عل شباب اضتزب أثناء االعتقاؿ بالنرب وأضتقوا اػا األذ  .وعلػ إثػر ذلػه
نشػػرت معًػػا وسػػائل اإلعػػبلـ الرتكيػػة األخبػػار السػػعيدة لبلنتقػػاـ الػػذي أحرزتػػو
السػػلطة اضتاكمػػة جتػػاه فعاليػػات اضتػػزب الػػم نًمهػػا م جػػامع الالػػاتق ،واكتال ػ
ج ػػزء منه ػػا بنش ػػر اطت ػػرب دوف أي تعلي ػػآ .وأم ػػا بالنس ػػبة لعلم ػػانيّ تركي ػػا ا يل ػػني
لل ػػزواؿ ،وال ػػذين ال يعطػ ػوف أي ػػة قيم ػػة عت ػػذه األم ػػة ،ف ػػإف ردة فعله ػػا ال تس ػػتحآ
التعليآ عليها ال من قري وال من بعيد.
إنػػو يتوج ػ عل ػ أعيػػاف النًػػاـ اضتػػاكا الص ػ مال مقاء  -أذنػػاب أملكػػا  -م
تركيػ ػػا التػ ػػوجس خيالػ ػػة مػ ػػن عػ ػػذاب اه ومػ ػػن س مػ ػػن غن ػ ػ األمػ ػػة ،بػ ػػدالا مػ ػػن
توجس ػػها خيالػ ػػة مػ ػػن ردود فعػ ػػل العلمػ ػػانيني .وعل ػ ػ الػ ػػرغا مػ ػػن أنكػ ػػا أظهػ ػػرم
وجهك ػ ػ ػػا اضتقيق ػ ػ ػ م الس ػ ػ ػػابآ أين ػ ػ ػا ،دوف وج ػ ػ ػػود ردود فع ػ ػ ػػل ص ػ ػ ػػادرة ع ػ ػ ػػن
العلمػػانيني ،باعتقػػاالتكا اظتتبلحقػػة لشػػباب األمػػة ،إال أننػػا ؾتػػدد دعوتنػػا لكػػا،
بػ ػ ف تتوبػ ػوا إذل اه توب ػػة نص ػػوحا ،وإال فإنن ػػا نن ػػذركا خسػ ػرانا عًيمػ ػا م ال ػػدنيا
وا خػػرة .وإننػػا نػػدعو األوسػػاط اضتقوقيػػة ،واألجهػػزة األمنيػػة والوسػػائل اإلعبلميػػة
بعدـ اللحاؽ بالًلمة الذين فوؽ رؤوسها ،واعلموا أف مػا جتنونػو مػن أمػواؿ لػن
ٖٕٛ

تطهركا أماـ اه وعند األمة ،فإف كاف لديكا عقل وبصلة وفراسػة فسػتتحركوف
ِّ
لنيػػل رالػػا اه وثوابػػو ،ذلػػه خػػل لكػػا وأبقػ  .وإف دل تالعلػوا فسػػتكوف عػػاقبتكا
كعاقبة الًلمة الذين ختطوف خطاىا.
يلمػاز شيلك

الناطق الرسمي لػحزب التحرير
في ولية تركيػا

التاريا ٜٓ :شػواؿ ٕٔٗٙىػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ
اظتوافآ ٕٔ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ.

ٖ  -إلى حكاـ تركيا والوسس السياسي فيها

جاء فيو:
عق ػ فعاليػػات ق ػراءة النػػداء الػػم نًمهػػا حػػزب التحريػػر م إسػػبلـ بػػوؿ
و ػػامع الال ػػاتق ،قم ػػتا وسس ػػاعدة م ػػن األوس ػػاط اإلعبلمي ػػة ب ػػاالفرتاء علػ ػ ى ػػذه
الكتلة اظت منة الم شقز دراا ؿتو األمة وكسبز ت ييدىا ...
لقد سلمتا احملاور اضتيوية واالسرتاتيزية م البلد للكالػار ،ورىنػتا ثػروات
البلػػد ،وقمػػتا ببيػػع دوائػػر الدولػػة ذات اظتػػدخوالت النػػةمة للكالػػار وشػػركائها
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 عل ػ تبػػل اضتنػػارة الغربيػػة
الالاسػػدة ،وح ػػاولتا جع ػػل ط ػراز اضتي ػػاة اظت ػػنحط مسػػيطرا عل ػػيها ،فمنع ػػتا تعل ػػيا
القػػرهف ،وحًػػرم ارتػػداء اطتمػػار ،وفتح ػػتا األب ػواب عل ػ مصػػارعها للمنًم ػػات
التبشلية التنصلية ،ودمػرم كػل شػ ء ،مػن السياسػة إذل االقتصػاد ،ومػن التعلػيا
ٕٗٛ

إذل الصػػحة ،مػػن اضتيػػاة االجتماعيػػة إذل األخػػبلؽ .لقػػد خنػػعتا بػػذله ألملكػػا
واستس ػػلمتا ألوروب ػػا وى ػػرولتا ليه ػػود ،فػ ػ دخلتا إذل البل ػػد ك ػػل فس ػػاد منتش ػػر م
األرض ،وش ػػاركتا بك ػػل جرنت ػػة حل ػػز م ػػن ح ػولكا ،فتلطة ػػز أي ػػديكا ب ػػدماء
إخواننا عندما ساندم الكالار م حراا عل العراؽ.
واألس ػوأ مػػن كػػل ذلػػه؛ لقػػد محػ مػرمتا اظتسػػلمني ط ػواؿ تلػػه السػػنني مػػن
اطتبلفػة ،الػم كانػز حتكػا ىػذه األمػػة الكرنتػة سػا أنػزؿ اه ،والػم سػتعلن اصتهػػاد
عل ػ الكالػػار الصػػليبيني أعػػداء اه ورس ػولو ،والػػم سػػتحمل اإلسػػبلـ إذل العػػادل
رسالة ىد ونور .وبعد ذله ما انالككتا تقالوف أماـ الػدعوة إذل اطتبلفػة بكػل
م ػػا أوتي ػػتا م ػػن ق ػػوة ،وا ف خترج ػػوف علين ػػا دوف أدسل حي ػػاء وال خ ػػوؼ م ػػن اه
وعذابو وتقولوف أنكا "حتبوف ىذه األمػة وحترتموهنػا" رغػا أصػناؼ الذلػة واظتهانػة
الم أذقتموىا إياىا.
أمػػا اإلف ػػه ال ػػذي ص ػػنعتموه بق ػولكا" :ىن ػػاؾ أجه ػػزة اس ػػتةبارية أجنبي ػػة
خلػ ،حػزب التحريػر" فهػو دليػل لػػيس فقػط علػ فقػدانكا صػواب التالكػل بػػل
حىت اضتياء الذي ال يالقده إال ع ْم القلوب واألبصار ،فهل اطتػػبلفة الػم ترتعػد
من غترد لالًها فرائص الكالػار اظتسػتعمرين مػن أملكػاف وروس وإؾتليػز وفرنسػيني
وأتب ػػاعها ،ى ػػل ىػ ػػذه يك ػػوف وراءى ػػا اسػ ػػتةبارات أجنبي ػػة أو أف االسػ ػػتةبارات
األجنبيػػة وراء احملػػاربني عتػػا؟! لقػػد قػػدـ لنػػا إفككػػا ىػػذا خ ػلا حيػػث أصػػبق مػػن
بق ػ يصػػدقكا مػػن النػػاس يكػػذبكا عل ػ رؤوس األشػػهاد .وزيػػاد اة م تبكيػػتكا
فإننػػا نس ػ لكا :ىػػل االسػػتةبارات األجنبيػػة خلػػ ،الػػذين لتػػاربوف قيػػاـ اطتبلفػػة
غتػػددا والػػم ىػػدمها اإلؾتليػػز سسػػاعدة اطتونػػة مػػن العػػرب والػػرتؾ؟! أو ىػػا وراء
الػػذين يبػػذلوف اظتهػػج واألرواح م سػػبيل إقامػػة اطتبلفػػة مػػن جديػػد؟! ىػػل الكالػػار
اظتسػػتعمروف خلػػ ،الػػذين يػػدعموف ربيبػػتها دولػػة يهػػود؟! أو ىػػا خلػػ ،الػػذين
ٕ٘ٛ

يسػػعوف للقن ػػاء عل ػ كي ػػاف يه ػػود ع ػػن بكػػرة أبي ػػو؟! ى ػػل أولل ػػه خل ػػ ،ال ػػذين
يدافعوف عن اظتالاىيا الم أوجدىا الكالار من قومية وعصبية وعلمانية؟! أو ىػا
خلػ ػػ ،الػ ػػذين يسػ ػػعوف إلظهػ ػػار فسػ ػػاد تلػ ػػه اظتالػ ػػاىيا والقنػ ػػاء عليهػ ػػا؟! ىػ ػػل
االسػػتةبارات األجنيػػة خلػػ ،الػػذين دعم ػوا وسػػاندوا اضتػػرب الصػػليبية م الع ػراؽ
وال ػػم أدت إذل احتبلعت ػػا م ػػن قب ػػل اإلؾتلي ػػز واألملك ػػاف؟! أو ى ػػا خل ػػ ،ال ػػذين
يػػدعوف األمػػة للقنػػاء عل ػ ى ػ الء الصػػليبيني وطػػردىا مػػن بػػبلد اظتسػػلمني شػػر
طػ ػ ػػردة؟! ىػ ػ ػػل االسػ ػ ػػتةبارات األجنبيػ ػ ػػة خلػ ػ ػػ ،الػ ػ ػػذين يػ ػ ػػذىبوف إذل أراالػ ػ ػػيها
يسػػتزدوهنا مػػن أجػػل قبػػوعتا م االحتػػاد األورو ؟! أو ىػػا خلػػ ،زتلػػة الػػدعوة
ال ػػذين يعت ػػربوف االحت ػػاد األورو احت ػػادا ل ػػدوؿ نصػ ػرانية ،وي ػػدعوف اظتس ػػلمني أف
يتوحػػدوا م دولػػة إسػػبلمية واحػػدة؟ إننػػا نتحػػداكا :أف تواجه ػوا األمػػة و ػوابكا
علػ ىػذه التسػػاؤالت اصتليػػة الواالػػحة ،فهػػل جتػػرؤوف؟ ىػػل جتػػرؤوف أف جتيبػوا مػػا
تعلمونو م قرارة أنالسكا مػن أف االسػتةبارات األجنبيػة ىػ وراءكػا ،تسػوقكا
سػػوؽ العبيػػد شػربا بشػػرب وذراعػ ا بػػذراع ،وأف تلػػه االسػػتةبارات ىػ بعيػػدة عػػن
حزب التحرير بعد اظتشرقني ،فهل جترؤوف.؟
إنن ػ ػ ػػا ن ػ ػ ػػدرؾ أنك ػ ػ ػػا ال جت ػ ػ ػػرؤوف ،ولك ػ ػ ػػن اظتس ػ ػ ػػلمني ي ػ ػ ػػدركوف واقعك ػ ػ ػػا
وىػ ػ ػػا أبعػ ػ ػػد مػ ػ ػػا يكون ػ ػ ػوف عػ ػ ػػن تصػ ػ ػػديقكا امتثػ ػ ػػاالا ضتػ ػ ػػديث رسػ ػ ػػوؿ اه 
لكعػ ػ ػ ب ػ ػػن عز ػ ػػرة ح ػ ػػني ق ػ ػػاؿ" :أع ػ ػػاذؾ اهلل م ػ ػػن إم ػ ػػارة الس ػ ػػفهاء ق ػ ػػاؿ :وم ػ ػػا
إمػ ػ ػػارة السػ ػ ػػفهاء قػ ػ ػػاؿ :أمػ ػ ػػراء يكونػ ػ ػػوف بعػ ػ ػػدي ل يقتػ ػ ػػدوف بهػ ػ ػػديي ول يسػ ػ ػػتنوف

بس ػ ػػنتي .فم ػ ػػن صػ ػ ػ ّدقهم بك ػ ػػذبهم وأع ػ ػػانهم عل ػ ػػى تلمه ػ ػػم فأول ػ ػػك ليس ػ ػػوا من ػ ػػي

ولس ػػت م ػػنهم ول ي ػػردوف عل ػ ّػي حوض ػػي وم ػػن ل ػػم يصػ ػ ّدقهم بك ػػذبهم ول ػػم يع ػػنهم

علي حوضي".
على تلمهم فأول ك مني وأنا منهم وسيردوف ّ
ولػػيكن م علمكػػا ،أنكػػا مهمػػا قػػاومتا فػػإف نًػػامكا الالاسػػد هيػػل إذل
ٕٛٙ

السػػقوط ،ذلػػه أنػػو قػػد أفلػػس وحػػاف أجلػػو .والكالػػار الػػذين وثقػػتا اػػا علقػوا م
الوحػ ػػل نتيزػ ػػة عنزهيػ ػػتها وغطرسػ ػػتها ،فهيهػ ػػات ىيه ػ ػات أف يلتالت ػ ػوا إلػ ػػيكا.
واألمة باتز تدرؾ أف خبلصها يكمن بإقامة الخالفة الراشدة الثانيػة علػى منهػاج
النو ػػوة ال ػػم فرال ػػها اه س ػػبحانو وتع ػػاذل وبش ػػر ا ػػا رسػ ػولو  ، وبات ػػز تتطل ػػع
بش ػػوؽ إذل ش ػػروؽ ذل ػػه الي ػػوـ ال ػػذي تق ػػاـ في ػػو .ب ػإذف اه وعون ػػو فق ػػد هف أواف
اطتبلفة الػم سػتوحد األمػة اإلسػبلمية م دولػة واحػدة ،حتػز إمػرة خليالػة واحػد،
وجػػي واحػػد ،ورايػػة واحػػدة .وإف كنػػتا رغػػا ىػػذا البيػػاف الشػػام ال تسػػتطيعوف
التص ػػديآ ،ف ػػاذىبوا واسػ ػ لوا أرب ػػابكا الكال ػػار اظتس ػػتعمرين ال ػػذين بات ػػز اطتبلف ػػة
تقض مناجعها!!



         

           

         
يلمػاز شيلك
الناطق الرسمي لػحزب التحرير
في ولية تركيػا

التاريا ٜٓ :شػواؿ ٕٔٗٙىػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ
اظتوافآ ٕٔ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ

ٗ  -إلى مهمت علي شاىين وزير الدولة ومساعد رئيس الوزراء

جاء فيو:

ٕٛٚ

لقد تابعنا تصرلتاتكا الصحالية اظتتعزرفة الم تعدت كل حد ،والم
أصدردتوىا عق الالعاليات النةمة الم نًمها حزب التحرير يوـ اصتمعة
اظتوافآ ٕٓ أيلوؿ ٕ٘ٓٓـ م إسبلـ بوؿ وامع الالاتق بتوفيآ وعوف من اه
سبحانو.
 لقد قلز" :ظتاذا دل يتعق أفراد الشرطة باللباس اظتدشل ذله الرجل
ويعتقلوه؟" إنه تًهر غنبه ظتاذا مدل يعتقلوا الرجل الذي يقوؿ ربنا اه ،وؿتن
نس له :ظتاذا دل تًهر مثل ىذا الغن جتاه السالل األملك الكافر عندما
اعتقلز دولتو أحد عشر جندي ا من جهاز االستةبارات العسكرية الرتكية م
السليمانية وأذلتها مغلال اة رؤوسها باألكياس؟!
 لقد حتدثز عن الناطآ الرشت لػحزب التحرير م والية تركيا ب سلوب
وقق بعيد كل البعد عن أدب اطتطاب ،فقلز" :إف ىذا الرجل ال نتله
اظتقدرة للقياـ سثل ىذه األعماؿ ،إنو شةص يقوـ اذا العمل من أجل اظتاؿ،
إهنا تنًيا عاظت " ،لو أنه قبل أف تالرتي ىذا ،قمز باالتصاؿ ب جهزته
األمنية واالستةبارية وس لتها عن الوالع اظتارل للشةص الذي رميتو بذله،
لعلمز أف كبلمه ال يتعد كونو كذبا مالنوحا .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
"من أجل اظتاؿ" .واألىا من ذله ،فإف نًرتكا الرأشتالية النالعية للحياة
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
ٕٛٛ

شاكلتكا فلا تعودوا تتوخوف اضتذر م إطبلقكا االفرتاءات .كي ،نسيتا
بسرعة مذىلة أف اه شاىد عل ما تالعلوف ،وأنو ػتاسبكا حساب ا عسلا؟
 أما بالنسبة ألقواله اظتتعلقة بالشاب الػذي تسػببز م اعتقالػو صػبيحة
دوف
عيػػد الالطػػر العػػاـ اظتنصػػرـ؛ فػػرغا أف الًلػػا الػػذي أوقعتػػو بػػذله الشػػاب قػػد ِّ
م ص ػػحيالته كبقع ػػة قادت ػػة س ػػوداء ،ورغ ػػا ذل ػػه فم ػػا انالكك ػػز تتح ػػدث ع ػػن
اضتادثة ببل حياء مبين ا كي ،تسببز باعتقالو ألنػو سػلمه رسػالة تربيػه سناسػبة
العيد موجهة من اضتزب إذل األمة .ورغا مرور عاـ عل اضتادثػة ،فػإف إخراجػه
لتلػػه الرسػػالة الػػم سػػلمه إياىػػا ذلػػه الشػػاب التق ػ النق ػ مػػن حقيبتػػه أمػػاـ
الصػػحاليني ألكػػرب شػػاىد عل ػ الًلػػا الػػذي أوقعتػػو .إنكػػا تقالػػوف أمػػاـ الكالػػار
اظتستعمرين كاألران  ،وتست سدوف عل اظت منني الػذي ال حػوؿ عتػا وال قػوة إال
باه ،أليس كذله؟
...
 وكنز م ختاـ حديثه قد قلز" :سيتا سحآ ىذه األعمػاؿ اظتنالػرة"
إف األمر الذي وصالتو ب نو "عمػل منالػر" ىػو "اطتػبلفػػة" ،وذلػه ألنػه تتحػدث
عػػن حػػزب التحريػػر الػػذي إذا ذكػػر ذكػػرت اطتبلفػػة .إف قػرأت م كتػػاب اه ،وإف
أدركػػز مػػا جػػاء م أحاديػػث الرسػػوؿ  وإف درسػػز السػػلة النمػػوذج للةلالػػاء
الراشدين ،وإف تتبعز اظتستزدات السياسية بعيوف مالتوحة ،فسرت أف اطتبلفػة
الم وصالتها "بالعمل اظتنالر" ىػ فػرض فرالػو اه سػبحانو وتعػاذل ،وىػ بشػر
بش ػ ػرنا اػ ػػا رسػ ػػوؿ اه  ، وقػ ػػد باتػ ػػز قػ ػػاب قوسػ ػػني أو أدسل ،فهػ ػػل تصػ ػػالها
"بالعمل اظتنالر"؟!!
يلمػاز شيلك
الناطق الرسمي لػحزب التحرير

ٕٜٛ

في ولية تركيػا

التاريا ٔٔ :شػواؿ ٕٔٗٙىػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ

اظتوافآ ٔٗ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ

٘  -إلى جميل شيشك وزير العدؿ والمتحدث باسم الحكومة

عق الالعاليػات النػةمة الػم نًمهػا حػزب التحريػر سدينػة إسػبلـ بػوؿ
وػػامع الالػػاتق يػػوـ اصتمعػػة اظتوافػػآ ٕٓ أيلػػوؿ ٕ٘ٓٓـ ،وأثنػػاء إصػػداركا تصػػرلتا
للصحاليني بصالتكا اظتتحدث الرشت باسا اضتكومة علآ أحدىا قائبلا" :يبػدو
أف أص ػػحاب الص ػػبلحية منػ ػػزعزوف م ػػن القي ػػاـ بعملي ػػات اعتق ػػاؿ ال ػػد ح ػػزب
التحرير" فرددم عل ذله بقولكا" :إف القػوؿ ب ننػا ال نوجػو عتػا الػربات لػيس
بصحيق ،ال يوجػد أي تنًػيا إرىػا نتكنػو أف يتصػور أف لػو مػبلذا همنػ ا م ظػل
حكومتن ػ ػػا" ،وم ػ ػػن س ب ػ ػػدأت تثب ػ ػػز ؾت ػ ػػاح الػ ػ ػرباتكا اصتدي ػ ػػة ال ػ ػػم وجهتموى ػ ػػا
للم منني من أبناء األمة حني قلز ،حىت وصػولنا إذل اضتكػا كػاف قػد م إيقػاؼ
ٕٓ٘ شةص ا من حزب التحريػر اعتقػل مػنها  ٕٔٚشةصػ ا ،ومػن س أكملػز
قولػػه ،ب نػػو فقػػط خػػبلؿ فػػرتة حك ػػومتكا فإنػػو قػػد م إيقػػاؼ  ٗٓٚأشػػةاص
اعتق ػػل م ػػنها ٕ ٔٙعنػ ػوا م ػػن أعن ػػاء ح ػػزب التحري ػػر أي أن ػػه تالتة ػػر بػ ػ ف
جرنتته الد حزب التحرير فاقز جرائا من سبقوؾ!
ؽتا ال شػه فيػو أنػه تعلػا بصػالته اضتقوقيػة علػ أقػل تقػدير ،أف حػزب
التحريػر ىػو حػزب سياسػ مبػدؤه اإلسػبلـ ،وأنػو ومنػػذ اليػوـ الػذي أقػيا فيػػو ،دل
يسػػتةدـ األعمػػاؿ اظتاديػػة البتػػة ،وعتػػذا فإنػػو ال نتكػػن تصػػنيالو عل ػ أنػػو "تنًػػيا
إرىا " ،ورغا ذله وبناءا عل ماذا!! قمز بذكر اسا حػزب التحريػر ووصػالتو
ٕٜٓ

بالتنًيا اإلرىا ؟ إننا نعلػا ؽتػن تعلمػز ىػذه األسػالي  ،فلقػد اسػتحوذ عليػه
اظت دتر الذي عقده مركز نيكسوف األملك ومركػز أوراسػيا للبحػوث االسػرتاتيزية
العاـ اظتنصرـ م أنقرة بعنواف "اطتبلفة وحزب التحرير" ،وال ننس أنه دل تتزػرأ
علػ ذكػػر اسػػا حػػزب التحريػػر م كلمتػػه الػػم ألقيتهػػا م ذلػػه اظتػ دتر ،وكػػذله
ؿتن عل علا سػا حتػدثز بػو ألقػارب أحػد شػباب اضتػزب الػذي كػاف معػتقبلا م
وق ػػز س ػػابآ .وم الوق ػػز ذات ػػو ،فإنن ػػا نعل ػػا أن ػػه اقرتح ػػز م ػ خرا م ػػادة بعن ػواف
"التنًػػيا اإلرىػػا غػػل اظتسػػلق" ظتناقشػػتها مػػن جديػػد م مػػا يتعلػػآ بالتعػػديبلت
الم ستزر عل قػانوف "مكافحػة اإلرىػاب" .وؿتػن علػ علػا أف ىػدفكا مػن
وراء كل ذله ليس إال استهداؼ حزب التحرير.
ومػػا دمػػز تق ػػوؿ" :ال يوجػػد أي تنً ػػيا إرىػػا نتكنػػو أف يتص ػػور أف لػػو
م ػػبلذا همن ػ ػا م ظ ػػل حكومتن ػػا" ،فلم ػػاذا تقوم ػػوف أماي ػػة اإلرى ػػابيني األملك ػػاف
واإلؾتلي ػػز واليه ػػود وال ػػروس ،تتة ػػذوهنا أربابػ ػا و رول ػػوف إل ػػيها؟! أول ػػيس رؤوس
اإلرىػػاب أمثػػاؿ بػػوش وبلػػل وشػػاروف وبػػوتني ىػػا أصػػدقاءكا الػػذين تلقػػوف إلػػيها
باظتودة والقرىب؟!
إننا ننصحكا خبل ما ينصق بو ،علكا تاليقػوف مػن غاللػتكا والػبللتكا
وخيػػانتكا ،فتعتصػػموا أبػػل اه سػػبحانو وتعػػاذل ،وتنالن ػوا أيػػديكا مػػن الكالػػار
اظتستعمرين .فهل أنتا مستزيبوف!!
يلمػاز شيلك

الناطق الرسمي لػحزب التحػرير
في ولية تركيػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػ
التاريا ٔٔ :شػواؿ ٕٔٗٙىػ اظتوافآ ٔٗ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ
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 - ٙإلى بولند أرين

رئيس المجلس الوطني التركي الكوير

عقػ ػ الالعالي ػػات الن ػػةمة ال ػػم نًمه ػػا ح ػػزب التحري ػػر م إس ػػبلـ ب ػػوؿ
وػػامع الالػػاتق يػػوـ اصتمعػػة اظتوافػػآ ٕٓ أيلػػوؿ ٕ٘ٓٓ ،وعقػ توزيػػع كتيػ نػػداء
اضت ػػزب م أنق ػػرة و ػػامع حزػ ػ بػ ػلاـ ي ػػوـ اصتمع ػػة اظتواف ػػآ  ٜٓأيل ػػوؿ ٕ٘ٓٓـ،
أدليػػز بتص ػريق قمػػز مػػن خػبللػػو بػوصػػ ،فعػالػيػػات اطتػػل ىػػذه  -البعيػػدة كػػل
البعػػد عػػن األعمػػاؿ اظتاديػػة  -ب هنػػا أعمػػاؿ ماديػػة ختريبيػػة س قلػػز" :إنػػل أر أف
كافػػة ىػػذه األحػػداث مػػا ىػ إذل ػتػػاوالت لقطػػع الطريػػآ أمػػاـ تركيػػا ،وػتػػاوالت
إلقحاـ ا تمع م اظتشاكل".
ودل تكتػػ ،بػػذله ،بػػل أالػػالز ،ب نػػو ال يتوج ػ علينػػا النًػػر إذل ىػػذه
اظتًػػاىرات علػ أهنػػا فقػػط مثػػل مًػػاىرات حػػزب العمػػاؿ الكردسػػتاشل وأالػػالز:
"قبل عدة أياـ من ا ف ،قلة قليلة من الناس قاموا بالتًاىر ب سلوب قبػيق رغػا
وجود النسػاء واألطالػاؿ أمػامها" ،إنػه تصػ ،أف تلػه الالعاليػات العًيمػة الػم
دل تكػػن حتػػوي إال الػػدعوة إذل اإلسػػبلـ وعزتػػو تصػػالها ب هنػػا قبيحػػة!! ودل تكتػػ،
بافرتائػػه ىػػذا ،ب ػػل أالػػالز ق ػػائبلا" :إف ا تمػػع مت ػػيقي فػػوؽ الع ػػادة جتػػاه تل ػػه
الالعالي ػ ػػات ،إهن ػ ػػا ال ينن ػ ػػموف إليه ػ ػػا ب ػ ػػل يهزروهن ػ ػػا ويرتك ػ ػػوف الق ػ ػػائمني عليه ػ ػػا
وحػػدىا ،وىػػذا األمػػر يوجػػد السػػعادة ،إف ىػػذه األحػػداث سػػوؼ تنه ػ " ،إنػػه
أالػ ػػالز بقول ػ ػػه ى ػ ػػذا فري ػ ػةا إذل فري ػ ػػة ،فكي ػ ػػ ،انال ػ ػػض النػ ػػاس عنه ػ ػػا وى ػ ػػا ق ػ ػػد
احتنػػنوىا؟! س إنػػه بقولػػه ىػػذا تعلػػن اضتػػرب علػ اإلسػػبلـ واظتسػػلمني .كيػػ،
ال ،وتلػػه الالعاليػػات الػػم أشػػرت إليهػػا م تصػػرلته مػػن أنػػو سػػيتا إهناؤىػػا ،دل
تعػػرض س ػػو ح ػػاؿ األم ػػة اإلس ػػبلمية ال ػػذليل الن ػػاتج ع ػػن اضتك ػػاـ اطتون ػػة ال ػػذين
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يرتأسوهنا ،ودل تتحدث سو عن أقتية فرض إقامة دولة الخالفة الراشػدة والػم
ىػ اضتػل اصتػذري واألوحػد  -اظتبػل علػ كتػاب اه وسػنة رسػولو  - لكافػػة
اظتصػػائ والببليػػا الػػم تسػػب اػػا الكالػػار اظتس ػتعمروف .فهػػل تقػػوؿ إنػػه تسػػع
إليقػػاؼ ىػػذا اطتػػل؟! ومػػن س ذىبػػز م السػػالو أكثػػر عنػػدما قلػػز" :لػػن تكػػوف
ىػػذه األحػػداث سػػببا م إعاقػػة تطػػور تركيػػا وهننػػتها وحتنػػرىا" إنػػه تعلػػا جيػػدا
أف التطػػور م تركيػػا يعػػل "عػػدـ اطتػػروج عػػن اظتصػػلحة األملكيػػة" والنهنػػة تعػػل
"تثبي ػػز وتركيػ ػػز ال ػػنًا الرأشتاليػ ػػة" والتحن ػػر يعػ ػػل "تب ػػل وجهػ ػػة النً ػػر الغربيػ ػػة
الالاسدة للحياة" .أوال تعلا؛ أف مثل ىذا التطػور والنهػوض والتحنػر لػن كتلػ
للػػببلد وللمزتمػػع سػػو اظتةػػاطر اصتديػػة واألال ػرار احملققػػة ،فكيػػ ،جتػػرؤ عل ػ
الق ػػوؿ ب ن ػػه ستس ػػع إلزال ػػة العقب ػػات م ػػن أج ػػل الوص ػػوؿ إذل تل ػػه األى ػػداؼ
(الذليلة!)؟
إن ػػه س ػػتعلا عم ػػا قريػ ػ م ػػن ى ػػو األق ػػو ؛ اه أـ أملك ػػا الك ػػافرة ال ػػم
مػػدحتها عق ػ خروجػػه مػػن صػػبلة اصتمعػػة م نيػػو جػػلزي حي ػػث أعلن ػػز م
تصػ ػػرلته خنػ ػػوعه التػ ػػاـ عتػ ػػا ،حػ ػػني قلػ ػػز" :ال أحػ ػػد بإمكانػ ػػو عػ ػػدـ إكبػ ػػار
الواليػػات اظتتحػػدة األملكيػػة ،أحببػػتا أـ دل حتب ػوا ،ومهمػػا كانػػز قنػػاعتكا ،فه ػ
القوة الوحيدة اظتتالردة م العادل ،اظترىوبة اصتان ذات الكلمة اظتػ ثرة" .إف أملكػا
الػػم تعلػػن خنػػوعه لقو ػػا وت ثلىػػا لػػن تنًػػر إليػػه إال نًػػر السػػيد لعبػػده .أمػػا
شػػباب حػػزب التحريػػر الػػذين استصػػغر ا بقولػػه "قلػػة قليلػػة" فلػػن يبتعػػد ذلػػه
الي ػػوـ ب ػػإذف اه ال ػػذي س ػػتدرؾ في ػػو أهن ػػا أقوي ػػاء ب ػػراا ،أع ػزاء ب ػػدينها ،يقيم ػػوف
العدؿ م تركيا وم ربوع العادل.
يلمػاز شيلك

الناطق الرسمي لػحزب التحػرير
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في ولية تركيػا

التاريا ٕٔ :شػواؿ ٕٔٗٙىػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ
اظتوافآ ٔ٘ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ

 - ٚإلى عثماف أرصالف رئيس محكمة التمييز العليا

خػػبلؿ تصػػرلتكا الػػذي أدليػػتا بػػو م ػتكمػػة التمييػػز العليػػا يػػوـ الثبلثػػاء
اظتواف ػ ػػآ  ٓٙأيل ػ ػػوؿ ٕ٘ٓٓـ سناس ػ ػػبة ب ػ ػػدء الع ػ ػػاـ القن ػ ػػائ اصتدي ػ ػػد ٕ٘ٓٓ-
 ،ٕٓٓٙن ػػوىتا إذل اظتً ػػاىرة الن ػػةمة ال ػػم نًمه ػػا ح ػػزب التحري ػػر م ج ػػامع
الالاتق حيث قلتا" :الذين قػاموا بالػدعوة للةبلفػة وجػاىروا بػاألمر ،لػن يتمكنػوا
من حتقيآ أىدافها بإرجاع الببلد إذل ظبلـ العصور الوسط ".
تالكر سيد أرصػبلف ،أي األمػرين اظتوصػل لًػبلـ العصػور الوسػط ؛ أىػ
األفكار الغربية الالاسػدة أـ ىػ األفكػار اإلسػبلمية اظتنبثقػة عػن كتػاب اه وسػنة
رسػػولو؟ أي األمػرين اظتوصػػل لًػػبلـ العصػػور الوسػػط  ،أىػػو قػػيا اضتنػػارة الغربيػػة
أـ الق ػ ػػيا اإلس ػ ػػبلمية؟ إف الش ػ ػػعارات ال ػ ػػم احتن ػ ػػنتموىا م ػ ػػن مث ػ ػػل الدنتقراطي ػ ػػة
والعلمانيػػة (البلدينيػػة) واصتشػػع الرأشتػػارل والعصػػبية القوميػػة اظتنتنػػة ،أليسػػز ى ػ
نسػػةا مطػػورة عػػن اظتالػػاىيا الػػم سػػادت م العصػػور الوسػػط ؟ فهػػل يوجػػد فػػارؽ
ب ػػني واق ػػع الًل ػػا والوحش ػػية ال ػػم س ػػادت العص ػػور الوس ػػط وب ػػني واق ػػع الًل ػػا
والوحشية السائدة م عاظتكا (اظتتحنر) اليوـ؟!
كػػا ىػػو ػتػػزف أنكػػا لسػػتا عل ػ علػػا أو ىكػػذا تػػدعوف ،ب ػ ف األفكػػار
والقيا والقوانني ووجهة النًر الم تتبعوهنا ما ى إال نسةة مطورة عػن العصػور
الوسػػط  .بػػل إنكػػا تعيشػػوف م غاللػػة والػػبللة قػػد تصػػل إذل حػػد اطتيانػػة عنػػدما
تًن ػػوف أف إقام ػػة اطتبلف ػػة  -فرين ػػة اه  -ال ػػم تطب ػػآ وحتمػ ػ وحتم ػػل اإلس ػػبلـ
ٕٜٗ

عودة إذل العصور الوسط .
فليكن م علمكا أف ثقتنا وأملنا باه وحده ،وؿتن عل قناعػة تامػة بػ ف
وعػ ػػده سػ ػػيتحقآ ال ػتالػ ػػة ،ولػ ػػتعلا أننػ ػػا ال ن مػ ػػل لكػ ػػا إال ك ػ ػػل خػ ػػل ،ولكننػ ػػا
استهزنا عل أي ش ء اعتمدت لتدرل بتصرلته الذي ت كد فيػو "لػن يتمكنػوا
من حتقيآ أىدافها"! وختاما فإننا نس له:



          

               

.  
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الناطق الرسمي لػحزب التحػرير
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التاريا ٕٔ :شػواؿ ٕٔٗٙىػ
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اظتوافآ ٔ٘ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ

 - ٛإلى عود القادر أكسو وزير الداخلية

عق الالعاليات النةمة الػم نًمهػا حػزب التحريػر يػوـ اصتمعػة اظتوافػآ
ٕٓ أيلػ ػػوؿ ٕ٘ٓٓـ م إسػ ػػبلـ بػ ػػوؿ وػ ػػامع الالػ ػػاتق قمػ ػػز بػ ػػإجراء تصػ ػػرلتات
صػػحالية جتػػاه اظتوالػػوع قبػػل سػػالرؾ إذل إؾتلػرتا العػػدو اللػػدود لئلسػػبلـ واظتسػػلمني
وال ػػم ؽت ػػا ج ػػاء فيه ػػا( :لق ػػد قلن ػػا أف ع ػػدـ اعتقال ػػو «أي الن ػػاطآ الرشت ػ ػ » أم ػػر
خػػاطط ،فػػنحن أينػا نالكػػر مػػثلكا ،وقػػد م اختػػاذ األعمػػاؿ البلزمػػة علػ الالػػور،
واإلج ػ ػراءات القانونيػ ػػة بػ ػػدأت ،فالقػ ػػط البارحػ ػػة لػ ػػيبلا م اعتقػ ػػاؿ شةصػ ػػني مػ ػػن
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اظتتهم ػػني ،ف ص ػػبق ب ػػذله ع ػػدد اظتتهم ػػني ذتاني ػػة .إنن ػػا نت ػػابع األح ػػداث بش ػػكل
جدي ،ولن نسمق ألي كاف أف كتل فائدة ؽتا صنع .إننا نبلحقها).
عن ػػدما قل ػػز م تص ػػرلته "إنن ػػا نت ػػابع األح ػػداث بش ػػكل ج ػػدي ،ول ػػن
نسػػمق ألي كػػاف أف كتػػل فائػػدة ؽتػػا صػػنع .إننػػا نبلحقهػػا" أوحيػػز عمػػا مكػػرم
بو للشباب اظت من اظتةلص ،من أنكا ستبلحقوهنا وتن ػزلوف اػا الًلػا لقيػامها
بالعاليػػات اطتػػل تلػػه .ولكػػن أودل تالكػػر البتػػة ،أف ىػػذه اصتملػػة سػػي م يػػوـ مػػن
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 كالاحػا بػػبل رأفػػة جتػػاه األعمػػاؿ غػػل
القانونيػػة ،ويتوج ػ عل ػ اصتميػػع أف يعرف ػوا أننػػا سنسػػتمر عل ػ ىػػذا النحػػو ،إف
الالعالي ػ ػػات ال ػ ػػم نًم ػ ػػز ال ػ ػػد رتهوريتن ػ ػػا العلماني ػ ػػة وال ػ ػػد م س ػ ػػس رتهوريتن ػ ػػا
مص ػػطال أت ػػاتورؾ وال ػػد البل ػػد كك ػػل ،ال نتك ػػن إفس ػػاح ا ػػاؿ عت ػػا للوص ػػوؿ إذل
نتائج ولن نسمق عتا بذله ".إف ؽتا ىو معروؼ للقاصػ والػداشل أف اصتمهوريػة
العلماني ػ ػػة (البلديني ػ ػػة) تالص ػ ػػل ال ػ ػػدين ع ػ ػػن اضتي ػ ػػاة وع ػ ػػن الدول ػ ػػة ،وأف م س ػ ػػس
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 ،دتامػا
كما كانز إباف اطتبلفة العثمانية أمة واحدة م بلد واحد ،تله الببلد الواحػدة
الم قطعها الكالار اإلؾتليػز إربػ ا إربػ ا ،عنػدما رشتػوا اضتػدود اظتصػطنعة فيمػا بينهػا،
وال ػػذين ػػروؿ أن ػػز حاج ػا إل ػػيها الي ػػوـ .إنن ػػا ن ػػر أف نكتال ػ بت ػػذكلؾ ب ػػويتني
كػرنتتني مػػن الكتػػاب الكػػرصل ،الػػذي والػػعتموه جانبػا منػػذ زمػػن ،علػػه تعػػود إذل
رشػػدؾ وتع ػػود ع ػػن جرائمػػه ،وترج ػػع إذل اه الق ػػادر عل ػ ك ػػل ش ػ ء س ػػا يلي ػػآ
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باالسا الذي تتقلده.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػ
التاريا ٕٔ :شػعباف ٕٔٗٙىػ اظتوافآ ٕٗ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ.
بيػػاف صحػفي- - ٜكذبة اسمها الحرية الفكرية

جاء فيو:
اظت دتر الذي لتمل اسا "األرمن إباف سقوط العثمانيني" الػذي خطػط لػو
أف يعقػ ػػد م جامعػ ػػة البسػ ػػالور م إسػ ػػبلمبوؿ م الالػ ػػرتة ٖٕ ٕٙ-أيلػ ػػوؿ ،لكػ ػػن
احملكمة اإلداريػة الرابعػة إلسػطػػنبوؿ مدل توافػآ علػ عقػده ،ونتيزػة لػذله م تغيػل
مكاف عقد اظت دتر ،حيث م افتتاحو اليوـ م جامعة إسطنبوؿ للمعلومات.
لقػػد قػػاـ حكػػاـ تركيػػا واألوسػػاط السياسػػية واألوسػػاط األكادنتيػػة وبعػػض
األوس ػػاط اإلعبلمي ػػة بانتق ػػاد قػ ػرار احملكم ػػة بش ػػدة ،وق ػػاـ رئ ػػيس ال ػػوزراء رج ػ ػ
أردوغػاف بانتقػػاد قػرار احملكمػػة اظتتعلػػآ بإبطػػاؿ اظتػ دتر قػػائبلا" :إف احملكمػػة اإلداريػػة
أصدرت قرارا كهذا .إنو من غػل اظتتصػور لػدي قبػوؿ مثػل ىػذا القػرار جتػاه مػ دتر
يطرح ويتداوؿ أفكػارا ومعتقػدات خصوصػا م بلػد دنتقراطػ  ،وبالػذات م ىػذه
ٕٜٚ

الالرتة الػم نصػالها برتكيػا األكثػر حريػة واألكثػر دنتقراطيػة .نتكنػه رفػض أفكػار،
ونتكنه عدـ قبوؿ أفكار ،ولكنه ال لتػآ لػه منعهػا مػن التصػريق عػن نالسػها
اػ ػػذا األسػ ػػلوب .وأين ػ ػا ال أعتقػ ػػد أنػ ػػو ؽتػ ػػا يتوافػ ػػآ مػ ػػع الدنتقراطيػ ػػة واضتريػ ػػات
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".
أودل يقا رئيس الوزراء ىذا ووزراؤه ووسطو السياس واألوساط اإلعبلمية
أمل ػػة ىزومي ػػة واس ػػعة ال ػػد الالعالي ػػات الن ػػةمة ال ػػم نًمه ػػا ح ػػزب التحري ػػر
بتوفي ػػآ وع ػػوف م ػػن اه س ػػبحانو م إس ػػبلمبوؿ و ػػامع الال ػػاتق بت ػػاريا ٕٓ أيل ػػوؿ
ٕ٘ٓٓـ؟ وعق ػ ػ فعالي ػػات اطت ػػل تل ػػه وجػ ػػو الص ػػحاليوف س ػ ػ االا فيم ػػا يتعلػ ػػآ
باظتوالػػوع "ىػػل كػػاف يتوج ػ عل ػ العناصػػر األمنيػػة التػػدخل؟" ف جػػاب رئػػيس
الػػوزراء" :نعػػا ،كػػاف يتوجػ علػػيها التػػدخل ،ولقػػد أصػػدرت التعليمػػات البلزمػػة
لوزير الداخلية الختاذ اإلجراءات البلزمة".
واآلف نحن نسألك يا رئيس الوزراء!

علػ الػػرغا مػػن أنػػه وصػػالز قػرار إبطػػاؿ مػ دتر األرمػػن ب نػػو غػػل متوافػػآ
مع الدنتقراطيػة والتقدميػة وأنػو إعاقػة للحريػة الالكريػة ،إال أنػه وصػالز فعاليػات
اطت ػػل ال ػػم نًمه ػػا ح ػػزب التحري ػػر ب ن ػػو ال نتك ػػن تنًيمه ػػا بذريع ػػة الدنتقراطي ػػة
والتقدمي ػػة واضتري ػػة الالكري ػػة .فه ػػل بالنس ػػبة ل ػػه ،الكلم ػػات ال ػػم س ػػيلقيها دع ػػاة
الدنتقراطيػػة والتغري ػ ى ػ مػػن اضتريػػة الالكريػػة ،أمػػا نػػداء اطتػػل الػػذي صػػدع بػػو
حػػزب التحريػػر لؤلمػػة اإلسػػبلمية وخباصػػة أىػػل القػػوة فيهػػا إلعػػادة إقامػػة اطتبلفػػة
فهو من وجهة نًرؾ جرنتة؟!
يػػا رئػػيس ال ػػوزراء؛ ىػػل بات ػػز أفكػػار دعػػاة األنًم ػػة الدنتقراطيػػة الك ػػافرة
والػ ػػم أخػ ػػرت اظتسػ ػػلمني م كافػ ػػة غتػ ػػاالت اضتيػ ػػاة ،والػ ػػم دل حتػ ػػل عتػ ػػا أي ػ ػا مػ ػػن
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مشاكلها ،والم جعلتها يعيشوف حياة ذليلة مهينة ،ليسػز ورنتػة؟! أمػا أفكػار
اظتسػػلمني الػػذين يػػدعوف إلقامػػة دولػػة الخالفػػة الراشػػدة الثانيػػة بالكالػػاح السياس ػ
والص ػراع الالكػػري إلرجػػاع اظتسػػلمني إذل سػػابآ عػػز ا وغتػػدىا وزتلهػػا اإلسػػبلـ
رسالة ىد ونور للعادل ،فه جرنتة؟!
وعل ػ ال ػػرغا م ػػن أن ػػه تعت ػػرب م ػ دتر األرم ػػن عل ػ أن ػػو م ػػن ال ػػمن اضتري ػػة
الالكريػ ػػة اظتزعومػ ػػة ،وتقػ ػػوؿ أنػ ػػو يتوج ػ ػ عػ ػػدـ منػ ػػع اظت ػ ػ دتر ،إال أنػ ػػه دل دتتلػ ػػه
اصتسارة الكافية للتصريق ب ف فعاليات اطتل الم نًمهػا حػزب التحريػر واألفكػار
اإلسبلمية الم يطرحهػا تعتػرب أينػا مػن الػمن اضتريػة الالكريػة؟! كػا ىػ أقوالػه
وأفعاله ذات الوجهني مطابقة ألقواؿ وأفعاؿ أصدقائه األملكاف واألوروبيػني،
فكما أف سالسطا ا اظتتعلقة بػ "حقػوؽ اإلنسػاف" و"اضتريػة الالكريػة" مػا ىػ إال
كػػذب واف ػرتاء ،فػػإف ترديػػدؾ ألق ػواعتا ىػػو أين ػا كػػذب واف ػرتاء .ذلػػه أف ىػػذه
(اضتقوؽ!) بالنسبة له وألسيادؾ الكالار عنػدما تتعلػآ باظتسػلمني يػتا التغاالػ
عنهػػا وعػػدـ االلتالػػات عت ػػا ،بػػل وال تعػػد حقوق ػ ا .فهػػل أنػػز م ػػدرؾ إذل أي ذؿ
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؟
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ػػػػػػػػػػػػػػػػ
التاريا ٕٚ :شػعباف ٕٔٗٙىػ اظتوافآ ٖٓ :أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٓٓـ
ٓٔ  -ارتعدوا أيها الظلمة وأبشروا أيها المؤمنوف:

ب ذف اهلل لم َّ
يتوق على فتح الووابة أو خلعها إل النػزر اليسير

م يػػوـ اطتمػػيس اظتوافػػآ  ٕٜأيلػػوؿ ٕ٘ٓٓ ح ػواذل السػػاعة ٖٓ ٔٗ:مػػن
بعػد الًهػر ،م اعتقػاؿ كػل مػػن يلمػاز شػيلك النػاطق الرسػػمي باسػم حػزب التحريػػر
في ولية تركيا وعلي ديكيجي أحػد شػواب حػزب التحريػر ب سػلوب تعسػال قتزػ
م أالنو حيث اقتادوقتا إذل مديرية األمن العاـ.
إف الالعاليػػات النػػةمة الػػم نًمهػػا حػػزب التحريػػر ي ػػوـ اصتمعػػة اظتوافػػآ
ٕٓ أيلػ ػػوؿ ٕ٘ٓٓ م إسػ ػػبلمبوؿ وػ ػػامع ػتمػ ػػد الالػ ػػاتق ،والػ ػػم ى ػ ػ جػ ػػزء مػ ػػن
الالعاليػػات النػػةمة الػػم نًمهػػا حػػزب التحريػػر م ذلػػه اليػػوـ سناسػػبة ذكػػر
إلغاء نًاـ اطتبلفة وفق ا للتقوصل اعتزري ،ولدعوة أىل القػوة مػن اظتسػلمني إلقامػة
اطتبلفة من جديد ،م العديد من أقطار اظتسػلمني مػن إندونيسػيا وحػىت اظتغػرب،
القػػز أمػػد اه وتوفيقػػو اسػػتزابة وت ييػػدا منقطػػع النًػػل مػػن قبػػل ال ػرأي العػػاـ
الرتكػ حيػػث أدت إذل إكتػػاد توجػػو عػػاـ لػػد األمػػة وبالػػذات ذوي التػ ثل فيهػػا.
فال ػ الوقػػز الػػذي أعػػادت للمسػػلمني ثقػػتها ب نالسػػها ف حس ػوا خبلعتػػا بنشػػوة
العزة الم يتوقوف إليها ،نزلز عل العلمػانيني وعلػ عمػبلء أملكػا الًلمػة نػزوؿ
الص ػواعآ اضتارق ػػة .فب ػػدأ أصػػحاب الس ػػلطة وعل ػ رأس ػػها رئ ػػيس ال ػػوزراء رج ػ
أردوغػػاف باإلالػػافة إذل عػػدد مػػن ذوي النالػػوذ ورجػػاالت مػػن الوسػػط السياس ػ
وبنػػعة جن ػراالت علم ػػانيني وع ػػدد م ػػن البلوق ػراطيني ووس ػػائل إعبلمي ػػة مغرال ػػة
من ػػللة ،أمل ػػة ظاظت ػػة مًلم ػػة ال ػػد ح ػػزب التحري ػػر والخالف ػػة ب ػػاألقواؿ واألفع ػػاؿ
ٖٓٓ

نتيزػػة لػػذىوعتا مػػن رؤيػػة الت ييػػد العػػارـ الػػذي أبػػداه اظتسػػلموف م تركيػػا ل ػػحزب

التحريػػر وللخالفػػة الراشػػدة ،حيػػث قػػاموا بتناليػػذ زتػػبلت اعتقػػاؿ واسػػعة طالػػز
العديػػد مػػن شػػباب حػػزب التحريػػر م ؼتتلػػ ،اظتنػػاطآ الرتكيػػة .ورغػػا أهنػػا وظالػوا
كافة أجهز ا األمنية واالستةبارية والعسػكرية العتقػاؿ شػةص واحػد يقػيا م
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
بعد حني؛ فعل الًلمة أف ال يالرحوا سا مكروا ،وعل اظت منني أف ال يي سوا ؽتػا
مكػػر اػػا ،ذلػػه أف هنايػػة الًلمػػة قػػد اقرتبػػز ونصػػرة اه للم ػ منني قػػد حانػػز،
فكػػل مػػن يػ من بػػاه ربػا وسحمػػد رسػػوالا يتوجػ عليػػو اإلنتػػاف بػ ف وعػػد اه عػػز
وج ػػل وبش ػػر رس ػولو  بقي ػػاـ دول ػػة الخالف ػػة الراش ػػدة الثاني ػػة س ػػيتحقآ ط ػػاؿ
الزم ػػاف أـ قص ػػر ،رغ ػػا أن ػػ ،الً ػػاظتني وكي ػػد العلم ػػانيني وعلػ ػ رأس ػػها حكوم ػػة
حػػزب العدالػػة والتنميػػة ربيبػػة أملكػػا وعميلتهػػا ،وكػػذله أرك ػػاف (الدولػػة اطتاليػػة)
ربائ اإلؾتليز ،وكل اضتاقدين عل اطتػبلفة.
لقد بات حزب التحرير يطرؽ بوابة النصر سهدة ثقيلة ،فإما أف تالتق
ىذه البوابة من تلقاء نالسها أو أننا بإذف اه سنةلعها كاملة بنربة هنية
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 عما قري ما ذاقو فرعوف
وباألسلوب نالسو   .
المساعد األوؿ للناطق الرسمي

لػحزب التحرير في ولية تركيػا
والوكيل عنو
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ثالثاً :بعض الصور المتعلقة بالنداء:

(ٔ)

(ٕ)
ٕٖٓ

)ٖ(

)ٗ(
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سػابع عشػر :المغػرب
الرباط ى العاصمة وتقع عل خط طوؿ  °ٚ غربا.
لدو ٍاع أمنية وبعض االعتبارات األخػر  ،فقػد م إعالػاء اضتػزب م اظتغػرب
مػػن الصػػدع بالنػػداء علن ػا م مسػػزد أمػػاـ حشػػد مػػن النػػاس ،واكتال ػ بػػالتوزيع،
وىكذا كاف ،فبعد أذاف صبلة اصتمعػة م ٖٓ ٕٔ.بالتوقيػز احمللػ  ،وىػو نالسػو
توقي ػػز غػ ػرينت  ،وبع ػػد أف قن ػػيز الص ػػبلة م الب ػػدء ب ػػالتوزيع م ؿت ػػو الس ػػاعة
ٖٓ ٖٔ.بالتوقي ػ ػػز احمللػ ػ ػ (ٖٓ ٖٔ.غػ ػ ػرينت ) أي ٖٓ ٔٙ.بتوقي ػ ػػز اظتدين ػ ػػة
اظتنورة ،عل النحو التارل:
ٔ -التوزيع:

لقد م توزيع النداء م سبع مػدف علػ مسػتو البلػد ،اصتػزء األكػرب منهػا
م اظتركػػز (حػواذل ٖٓٓ٘ نسػػةة) مػػن كامػػل العػػدد البػػالغ (ٓٓ٘ٗ) نسػػةة مػػن
النػػداء وزعػػز تقريبػػا بكاملهػػا مػػن اصتمعػػة ٕٓ ٜٓ/إذل اصتمعػػة  ،ٜٓ/ٜٓوق ػػد
كػػاف النسػػا علػ دفعتػػني حيػػث ن ِسػ مػا م البدايػػة حػواذل ٖٓٓ٘ نسػػةة ،وبعػػد
إدتامه ػػا تق ػػرر الزي ػػادة خاص ػػة وأف بع ػػض الش ػػباب ك ػػانوا مقبل ػػني بكلي ػػتها علػ ػ
الي ٔٓٓٓ ،نسةة ،ولوال الناحية اظتادية لمػن ِس ما أكثر.
التوزيع ف م
ِّد لكػػل شػػاب عػػدد مػػن النسػػا وتػ ِرمؾ للشػػباب اطتيػػار
وألجػػل التوزيػػع حػػد م
م حتديػػد كياليػػة التناليػػذ مػػن غػػل إل ػزاـ 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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 غتموعػػة مػػن الشػػباب وزع ػوا النػػداء كالاحي ػا بعػػد صػػبلة اصتمعػػة داخػػل
اظتسزد ،وسلموا نسةة منو لئلماـ ،وقد ازدحا الناس ألخذ النداء.
 مػن الشػػباب مػػن جػالوا أحيػػاء العاصػػمة لسػاعات يوزعػػوف ،فمػػنها مػػن
وزع من صبلة اصتمعػة إذل صػبلة اظتغػرب ،ومػنها مػن وزع مػن صػبلة اظتغػرب إذل
العاشػػرة لػػيبلا ،ومػػنها مػػن وزع مػػن صػػبلة العصػػر إذل مػػا بعػػد صػػبلة العشػػاء مػػع
بعض التوق.،
 أحد الشباب وزع ٓٓ ٜنسةة م العاصمة.
 أكػا أننػػا تركنػا اطتيػػار للشػباب لتحديػػد أمػاكن التوزيػػع واظتسػتهدفني فقػػد
كاف ما يل :
أ  -م التوزيع عل بعض البيوت
ب -م تقصد احملامني واألطباء...
جػ -م إيصالو إذل اظتعارؼ واألصدقاء
د  -م إيصالو إذل مم ْن لنا اا صلة من أئمة اظتساجد
ىػ -م التوزي ػػع علػ ػ بع ػػض اضترك ػػات السياس ػػية :الع ػػدؿ واإلحس ػػاف،
العدالة والتنمية ...
ز -م التوزيػػع كالاحي ػا م عػػدة أحيػػاء مػػن مدينػػة البينػػاء خاصػػة يػػوـ
اصتمعة ٕٓ.ٜٓ/
ٕ  -وسائل اإلعالـ:

م إيص ػ ػػاؿ الن ػ ػػداء تقريبػ ػ ػ ا إذل ك ػ ػػل اصترائ ػ ػػد اليومي ػ ػػة واألس ػ ػػبوعية وبع ػ ػػض
ال ػػدوريات م ك ػػل م ػػن البين ػػاء والعاص ػػمة الرب ػػاط (ح ػواذل ٕٓ جري ػػدة) وق ػػد م
ذل ػػه بالي ػػد مباش ػػرة وأحيان ػػا إذل رؤس ػػاء التحري ػػر .كم ػػا سػ ػلِّا الن ػػداء إذل اصتزي ػػرة
ورويرتز يدا بيد .وقد م كل ىذا بالنل من اه يوـ اصتمعة ٕٜٓٓ./
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ٖ -اإلنترنت:

م إرس ػػاؿ ح ػواذل (ٕٓٓ٘) رس ػػالة تتن ػػمن الن ػػداء وراب ػػط اظتوق ػػع الرشت ػ
للحزب ورابط اظتكت اإلعبلم  ،ويتكوف اظترسل إلػيها مػن شػركات وأشػةاص
وأساتذة جامعيني وطلبػة ووسػائل إعػبلـ (ىنػاؾ مػن وسػائل اإلعػبلـ مػن وصػلها
النداء ثبلث مرات حيث وصلها بالرباط وبالبيناء وعن طريآ اإلنرتنز ،ومنها
من وصل النداء إذل مقرىا باليد وإذل العاملني اا كل عل بريده اإللكرتوشل).
ٗ -ردات الفعل:
أ  -الشواب:

بذله.

 رأ الشػ ػػباب م النػ ػػداء جديػ ػػة اضتػ ػػزب مػ ػػن حتقيػ ػػآ غايتػ ػػو واطملنان ػ ػػو

 كاف لكيالية تناليذ العمل  -عمل عاـ من إندونيسػيا إذل اظتغػرب  -أثػر
عل نالسيات الشباب ،وحتريه شوقها لنصر اه وإعبلف قياـ دولة اطتبلفة.
 كاف للنداء أثر م رفع قتة بعػض الشػباب وانػدفاعها م التوزيػع حيػث
أحب ػوا أف يكػػوف عتػػا نصػػي م عمػػل إلقامػػة اطتبلفػػة قبػػل اليػػوـ اظتشػػهود ،وقبػػل
إغبلؽ ديواف أورل السابقة.
 لقد تربعوا لئلنالاؽ عل العمل بسةاء ،بل منها من أعط جل مالػو
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.
ب  -الناس:

اضتمد ه ردات فعل الناس كانز جيدة:
 أثناء التوزيع ،كاف الناس عند تسلا النداء يػدعوف لنػا سزػرد التسػلا س
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يقبلػػوف عل ػ تصػػالحو وقراءتػػو ،حػػىت الػػذي ال يعػػرؼ اضتػػزب ،ؽتػػا يػػدؿ عل ػ أف
أىل اظتغرب يتطلعوف إذل قائد يقودىا عل أساس اإلسبلـ.
 من الناس بعد الس اؿ عن ػتتو النداء من دعا لنا بالتوفيآ والسداد.
 مػػن النػػاس مػػن كػػاف النػػداء دافع ػ ا ل ػو للتسػػاؤؿ عػػن اضت ػػزب واالىتمػػاـ
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.
 أحد الشباب ظتا سلا النداء لرجػل أوقالػو وأخػذ يقػرأ فيػو ،س طلػ منػو
نسةا ووعده أف يكاليو التوزيع م اظتكاف الذي كاف بو.
 أحد الشباب ظتا رأتو أمو يوزع طلبز منو نسةا لتوزيعها عل النساء.
 بعض من قرأ النداء استحسنو ،وشهد للحزب ب نو عل اضتآ.
 من ردوا النداء يعػدوف علػ رؤوس أصػابع اليػد ،ومػرد ذلػه اطتػوؼ أو
التعص صتماعتها ،أو فكرة خاطلة مسبقة عن اضتزب.
جػ  -وسائل اإلعالـ:

كمػػا ذكرنػػا فقػػد م توصػػيل النػػداء إذل وسػػائل اإلعػػبلـ بشػػكل كبػػل (ؿتػػو
عشرين صحيالةا) ولكن ما نشر كاف قليبلا.
نشرت أسبوعية "لوجوغناؿ" " "Le Journalالناطقة باللسػاف الالرنسػ
م ع ػػددىا رق ػػا ٕٕٔ الص ػػادر م ػػن ٓٔ إذل  ٔٙش ػػتنرب (أيل ػػوؿ) ٕ٘ٓٓ مق ػػاالا
مقتنػػبا م الصػػالحة اظتةصصػػة ظتػػديرىا العػػاـ عل ػ عمػػار حتػػز عن ػواف "كراسػػة
اصتهاد" ىذه تررتتها ،مع إرفاؽ النص الالرنس األصل كما جاء م األسػبوعية
م هخر ىذا التقرير حتز عنواف (ملحقات) .وىذه ى الرترتة:
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كراسة للجهاد

(ككثػػل م ػػن اصترائ ػػد وص ػػل إذل " "Le Journalظ ػػرؼ ص ػػغل أص ػػالر
لت ػػوي منش ػػورا م ػػن س ػػز عش ػػرة ص ػػالحة مطوي ػػة بعناي ػػة ،موجه ػ ػا م ػػن "ح ػػزب
التحريػػر" الػػذي مدل نعلمػػو مػػن قبػػل ،يتوجػػو فيػػو بلسػػاف عػػر فصػػيق إذل "األمػػة
اإلسػبلمية وخباصػػة القػػو اضتيػة فيهػػا" لطػػرد الصػػليبيني مػن اظتغػػرب .النػػداء عبػػارة
عػػن طريقػػة عمليػػة حقيقيػػة للوقػػوؼ م وجػػو األملكيػػني و"عمبلئهػػا احملليػػني"،
الكل مغل ،بويات قرهنية وسقاطع من النصوص النارية.
إرتاال ش ء شبيو جدا باطتط الدينيػة "الرشتيػة" الػم نتكػن أف نسػمعها
بإقبػ ػػاؿ ديػ ػػل م كثػ ػػل مػ ػػن مسػ ػػاجد اظتملكػ ػػة ).انته ػ ػ كمػ ػػا ورد م األسػ ػػبوعية
اظتذكورة.
د  -السلطة:

م اسػػتدعاء أحػػد الشػػباب إذل السػػلطة احملليػػة م بلػػده ،كػػذله علمنػػا أف
ىن ػػاؾ مراقبػ ػةا م ػػن أجه ػػزة اظتة ػػابرات ألح ػػد الش ػػباب .وباس ػػتثناء ى ػػذه اظتعلوم ػػة
فشبابنا ،وه اضتمد ،دل يلحقها أذ  ،والسلطة دل تتةذ م حقنا أي إجراء.
ىػ  -األئمة:

بالنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لؤلئم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فز ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػذين راجعن ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىا م األم ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػدروا
الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداء :بعن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػها ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ إف األم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر كت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أف يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف م الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر،
وبعنها قاؿ إف ىذا العمل عًيا والبد من تكثي ،اصتهود.
إف الشباب مشتاقوف بقوة إذل قياـ اطتػبلفة ،وقد استبشػروا بالنػداء خػلا،
وقد انطلقوا م العمل من قوة إذل قوة ويس لوف اه العوف والتوفيآ.
كمػ ػػا أف عام ػ ػة أى ػ ػػل اظتغػ ػػرب يتطلع ػ ػػوف إذل ف ػ ػػرج مػ ػػن اه .أم ػ ػػا الًلم ػ ػػة
وأعواهنا فها م غيها يعمهوف.
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وجل أف يزيدنا قػواة وثباتػا علػ
ىذا عموما ما م عندنا ،راجني اظتوذل ّ
عز ّ
اضتآ ،واندفاع ا فيما يراليو سبحانو ،وأف يكوف عملنا خالص ا لوجهو تعاذل.
ملحقات:
التعليآ كما ورد م األسبوعية حتز عنواف (كراسة للزهاد):
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خػاتمػة
اضتمد ه عل دتاـ ىػذا األمػر م يػوـ واحػد وبعػد صػبلة اصتمعػة مػن يػوـ
 ٕٛرج ٕٔٗٙى ػ اظتوافػآ ٕ ،ٕٓٓ٘/ٜ/وذلػه م رتيػع بػبلد اظتسػلمني الػم
يعم ػػل اضت ػػزب فيه ػػا م ػػن أقصػ ػ الش ػػرؽ حي ػػث إندونيس ػػيا علػ ػ أطػ ػراؼ احمل ػػيط
اعتادي إذل أقص الغرب حيث اظتغرب عل شواطط احمليط األطلس .
لقد كاف وقع النداء ذا ثبلث شع :
األوذل :ن ػػورا وال ػػياءا ألولل ػػه اظتس ػػبّحني أم ػػد اه هن ػػاء اللي ػػل وأط ػ ػراؼ
النهػػار ،ورزتػةا مػػن اه وفنػبلا :م الػػدنيا دارىػػا اطتػػبلفة الراشػػدة والنصػػر اظتػ زر،
وم ا خرة منػزعتا الالردوس األعل ورالواف من اه أكرب.
الثانية :ىداية وإرشادا ألولله اظتسػلمني الػذين كػانوا م غاللػة عػن اضتػآ،
فلمػػا شتعػػوه استبشػػروا خ ػلا واجتهػوا إليػػو مسػػرعني يريػػدوف تعػػويض مػػا فػػا ا مػػن
خل ،تائبني مستغالرين اه رب العاظتني.
الثالثػػة :ظلمػةا وعمػ ا ألوللػػه اضتاقػػدين علػ اإلسػػبلـ واظتسػػلمني ،الػذين
نسػوا اه ف نسػػاىا أنالسػػها ،توقتػوا أنالسػػها هعتػةا فمػ لدوا أعنػػاقها ظنػا مػػنها أهنػػا
ص ػ مػر قام ػػا ا وت ػ مػدؽ أعن ػػاقها،
تص ػػل الس ػػماء ،وم ػػا حس ػػبوا أف مص ػػلىا أم ْف تػ ْق م
فينتهػوا إذل مػػا انتهػ إليػػو الطغػػاة أسػػبلفها ،فمػػا بكػػز علػػيها السػػماء واألرض
وما كانوا منًرين.
  

إف ىػػذا النػػداء والصػػدع بػػو ومػػا رافقػػو مػػن أحػػداث ،قػػد أظهػػر أف ى ػ الء
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الالتيػة الػػذين همنػوا بػػراا ،وسػاروا علػ الػػدرب مػػع اضتػزب ،ىػػا أبنػػاء ىػػذه األمػػة
ػور
الػػذين لتبوهنػػا وحتػػبها ،ولترسػػوهنا وحترسػػها ،وأهنػػا كالشػػموع حتػػرتؽ لػػل النػ م
أىلها ،وكاألـ الم تسهر ليناـ ادوء طاللها ،وىا قبػل ىػذا وبعػد ىػذا عبػاد ه،
يرجوف جتارةا لن تبور ،وذله الالنل من اه.
س إف ىذا النداء قد أظهػر حيويػة ىػذه األمػة ،وأف بػذرة اطتػل الػم زرعهػا
رسػػوؿ اه  منػػذ أف بعثػػو اه سػػبحانو باإلسػػبلـ ،ىػػذه البػػذرة لػػن دتػػوت أبػػدا
بإذف اه ،بل إهنا تنػتج شػزرا وذتػرا ،وزرعػا وسػنابل ،تػ م أكلهػا كػل حػني بػإذف
راا وما يذكر إال أولو األلباب.
وأخلا رغا اظتبلحقة واالعتقاؿ واألذ الذي أصاب الشباب خبلؿ
رفع الصوت بالنداء ،إال أف الصوت قد اخرتؽ حاجز الكالار األعداء ،ونالذ
إذل قبلع اضتكاـ العمبلء ،وإف األمة مقبلة بإذف اه ؿتو الصوت وأصحاب
الصوت.       .
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