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  هللا الرمحن الرحيمبسم 

  بني يدي هذا الكتاب

كـانوا شــعلًة تتقــد، تضــيء   ،�املدينــة، قبيـل قــدوم رســول هللا  كـان أهــل  
كـــــل يـــــوم بـــــل كـــــل ســـــاعة،   �بنـــــور اإلســـــالم، يتطلعـــــون إىل قـــــدوم رســـــول هللا 

مـــن يـــومهم إىل ظـــاهر املدينـــة يرقبـــون مقـــدم  الرجـــال والنســـاء واألطفـــال، خيرجـــون
 نــاك حــىت ترتفــع الشــمس مــن الظهــرية ويشــتد احلــر،وميكثــون ه ،�رســول هللا 
م ـهـــــلـك إىل أن وصـيـــــيرجعــــون إىل بيــــوMم مث يعــــودون ... وهكــــذا دوال ومــــن بعــــدُ 

  الم األوىل يف املدينة املنورة.ـة اإلسـام دولـوأق ،�ول هللا ـرس
لقــد فــتح هللا علــى مصــعب بــن عمــري وفــتح بــه فقــد وفقــه هللا، منــذ أرســله   

دخل أن يـُــ ، املدبنــة املنــورة، يف الســـنوات الــثالث الــيت قضــاهاإىل �رســول هللا 
م، فلــم  ،�النـور الـذي أنزلـه هللا ســبحانه علـى رسـوله  عقـوَل أهــل املدينـة وقلـ̂و

يبــق بيــت َمل يدخلــه اإلســالم، أو َمل يعلــم مــا هــو اإلســالم، فكــان اخلــري يف املدينــة 
  غامراً، وكان اجلو dفكار اإلسالم عامراً.

الدولـة: أهـل القـوة مـنهم يلقـون  ن املسـلمون يف املدينـة قبيـل قيـامهكذا كا  
يبايعونـه صـلوات هللا وسـالمه عليـه، بيعـة احلـرب، بيعـة احلكـم،  مـىنيف رسـول هللا 

ســـــهم يف جـــــو مفعـــــم lحلركـــــة نصـــــرًة k ورســـــوله.  مث هـــــم يف املدينـــــة يعـــــّدون أنف
ليسـعدوا رغ الصـرب، بفـا �قـدوم رسـول هللا  من أجل اإلسالم، ينتظـرونالفاعلة 

  بلقائه ويعزوا lإلسالم ودولة اإلسالم وراية اإلسالم.
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وهكذا نريد املسلمني اليـوم: أهـل القـوة مـنهم ينصـرون هللا ورسـوله، وlقـي   
وألجــل هــذا كانــت هــذه   .نفســها يف حركــة فاعلــة مــن أجــل اإلســالم دُّ ِعــاألمــة تُ 

العـــــام املنصـــــرم رغـــــم الـــــيت بلغـــــت ضـــــعف مـــــا كانـــــت عليـــــه  املـــــؤمترات واملســـــريات
(احلـــرب) الـــيت شـــنت عليهـــا مـــن منـــع واعتقـــال ومالحقـــة، وخباصـــة يف الكويـــت 
والــيمن وlكســتان.  ومــع ذلــك فقــد كانــت تلــك املــؤمترات واملســريات، ســواءمنها 

توجيـه النـاس الوجهـة ما َمرَّ بسالم، أو ما لوحق بعنف، كانت ذات أثـر lلـغ يف 
دولــة اإلســالم فيتوقــوا الســتقباهلا ويعزمــوا الصــحيحة، ليتطلعــوا بشــغف إىل قــدوم 

على احتضا�ا ومحايتهـا والـذود عنهـا.  ولـرتى األمـة يف هـذه املـؤمترات واملسـريات 
شباب احلـزب، إخواَ�ـا وقادMَـا، حـىت إذا أزف األمـر كـانوا هلـم عـو�ً وسـنداً إن َمل 

  يكونوا منهم روحًا وجسداً.
إىل مؤمتراتــــه ومســــرياته يف بــــالد ومــــن اجلــــدير ذكــــره أن احلــــزب، lإلضــــافة   

املســـلمني للغـــرض املـــذكور، فإنـــه كـــذلك قـــام dعمـــال مـــع اجلاليـــة اإلســـالمية يف 
بـالد الغــرب ِلَشــدِّ املســلمني هنــاك إىل ديــنهم وأمــتهم وإىل قضــا�ها كــي ال يــذوبوا 

  وال يندجموا يف مفاهيم الغرب الساقطة، وحضارته اهلابطة.
  وفضله. يسبغ علينا نعمهوأن  ،نا نصرهبحانه أن يعجل لنسأل هللا س  

  وآخر دعوا� أن احلمد k رب العاملني.  

  هـ1425شوال  7  
  م19/12/2004  
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  والية تركيا -  حـزب التحـرير

  )استانبول(
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  (مرتجم من الرتكية)



 8

)1(  
  إلقامة اخلـالفة مؤمتر التغيري األول

  تركيا -بول استان

  م12/9/2004املوافق  هـ1425رجب  27األحد   :Eريخ عقد املؤمتر
  مساءً  17.30ظهراً إىل  14.00الساعة   :الزمان
حيث ميلك �ين أكرب قاعـة مـؤمترات دوليـة مغلقـة يف  ،فندق اجلواهر الكبرية  :املكان

  ) شخص.2200تركيا، وتّتسع لنحو (
  )، من الرجال والنساء2000يقدر عددهم حنو (  :عدد احلضور

ـــع 1  الدعاية واإلعالن ـــة وتوزيـــ ــد متَّ طباعـــ ــــي، متَّ  500. لقــــ ــــف إعــــــالن ورقــ ألــ
  توزيعها lليد يف املناطق املكتظة وعلى أبواب املساجد ويف األسواق. 

أالف بوســرت (إعـالن) كبـري، متَّ إلصـاقها علــى  3. لقـد متَّ طباعـة وإلصـاق 2  
  lلسكان يف إسالمبول.جدران املناطق املختلفة املكتظة 

آالف بطاقــة دعــوة خاصــة lليــد ومــن خــالل الربيــد املســجل  3. متَّ توزيــع 3  
ــاء ا�لـــس النيـــايب وعلـــى مـــدراء ورؤســـاء  علـــى رجـــال الصـــحافة واإلعـــالم وعلـــى أعضـ

  دوائر الدولة املختلفة، وعلى أهل القوة والتأثري يف ا�تمع.
قمــاش علــى اجلســور وعلــى ممــرات إعــالن كبــري مــن ال 20. متَّ رفـع وتعليــق 4  

  املشاة املعلقة. 
 6. متَّ اإلعــالن عــن املــؤمتر عشــر مــرات يوميــاً وملــدة أربعــة أ�م مــن خــالل 5  

  واليت تعرف بتوجهها اإلسالمي. حمليةإذاعات (راديو) 
لقد أشـري علينـا أن حنـاول أخـذ تـرخيص للمـؤمتر، فالقـانون ال مينـع   :اإلعداد للمؤمتر
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ياسية.  فتقدمنا للجهات املختصة بذلك وبـذلنا جهـداً مضـنياً للحصـول املؤمترات الس
علـى الرتخــيص، لكـن الســلطات املختصـة صــارت تضـع العراقيــل وتفـتش عــن تربيــرات 
للتعامــل مــع املــؤمتر معاملــًة ختتلــف عــن كونــه مــؤمتراً سياســياً فكــر�ً فكــان ممــا فعلــوه مــن 

ــه مـــــع ا ــا يتعـــــاملون بـــ ــري مـــ ــى غـــ ــا، علـــ ـــة للجماعـــــاتمضـــــايقات جتاهنـــ  ملـــــؤمترات املماثلــ
ــرى ــد ِســــْر� يف مراحــــل اســــتئجار املكــــان املناســــب واألمــــور األخــــرى ذات األخــ .  ولقــ

  :العالقة كما يلي
، وبعــد حبــث اســتانبوللقــد قمنــا lلبحــث عــن أمــاكن عقــد املــؤمترات يف   -أ   

 طويــل توصــلنا لنتيجــة مفادهــا، أن أفضــل مكــان ميكننــا أن نعقــد فيــه املــؤمتر وســيؤدي
إىل إجياد نتائج كبرية ورأي عام، هو املكان نفسه الذي عقدت فيـه قمـة حلـف مشـال 

مـن املكــان  احلـزباألطلسـي يف شـهر حزيـران هــذا العـام، أي اننـا سـنرد علــيهم وlسـم 
ــه يتـــآمرون علـــى اإلســـالم واملســـلمني ويتـــداولون فيـــه مشـــروع  نفســـه الـــذي اجتمعـــوا فيـ

ء هـــو ملـــك خـــاص، وكنـــا قـــد قمنـــا lاللتقـــاء اهليمنـــة علـــى الشـــرق األوســـط.  إن البنـــا
  .31/7/2004بصاحبه يف 

ذهــب املوظــف املخــتص lســتئجار املكــان الــذي كنــا قــد  12/8يف   -ب   
حـدد�ه، ولكـنهم وبعــد أن وعـدو� أخلفــوا معنـا ورفضــوا جـريه لنــا، مث ذهـب ملكــانني 

 تلــيهم كانــآخـرين ولكنهمــا أيضــاً رفضــا جــري�.  ويبــدو أن ضــغوط االســتخبارات ع
  .سبب رفضهم

بعــد عــدة حمــاوالت، وجهــود مــن هنــا وهنــاك جنحنــا يف اســتئجار قاعــة   -جـــ   
شـخص.  وقمنـا  2500جديدة، وهي أيضاً قاعة ممتـازة، يف إسـالمبول، وتتسـع لــ 

  بعقد اتفاق مع صاحبها.  ودفعنا األجرة قبل أسبوع من موعد املؤمتر.
احلصـول lلرد على طلبنـا (قامت مديرية األمن  31/8/2004يف   -د   

) بعقد املـؤمتر، بعـد أكثـر مـن أسـبوعني مـن تقدميـه قـائلني إ�ـم يريـدون أمسـاء على إذن
ــري  ــذا غــ ــى عقــــده، وهــ ــة للمحاضــــرين كاملــــًة قبــــل املوافقــــة علــ ــات اهلويــ ــاوين وبطاقــ وعنــ
مــألوف lلنســبة لعقــد املــؤمترات السياســية الفكريــة، فعــادًة هــم يكتفــون مبعرفــة عنــاوين 



 10

  موعد املؤمتر. lعتقاهلم قبيل مضايقة والتهديدلكنهم فعلوا ذلك لاضرات ولاحمل
جهــزة املختصــة تضــع العراقيــل يف طريــق عقــد املــؤمتر وهكــذا ظهــر للعيــان أن األ  

عتبـــاره مـــؤمتراً فكـــر�ً سياســـياً هلـــذا جلـــأت إىل وضـــع lوكأ�ـــا َمل جتـــد ســـنداً قانونيـــاً ملنعـــه 
  العراقيل lلتهديد والتخويف.

لما تبنيَّ لنا أن األجهزة املختصة تبحث عن إجيـاد مـربر، حـىت وإن كـان غـري ف  
قــانوين، ملنــع املــؤمتر، وأن هــذا االحتمــال أصــبح وارداً، عليــه قــرر� أن نقــوم lتصــاالت 
مكثفة lلناس حول املـؤمتر وموعـده املقـرر واملكـان املسـتأجر، وكـذلك بتغطيـة إعالميـة 

ــعة مــــا اســـتطعنا إىل ذلــــك مـــن  ــتمكن مــــن حتويـــل املــــؤمتر إىل واسـ ــبيل، كـــل ذلــــك لنـ ســ
.  هلـذا قمنـا حبشـد املؤيـدين لنـا ومـن يـؤثرون عنـد منـع انعقـاده تظاهرة يف املكان نفسـه

علــيهم، وَمل نــرتك نقابــًة أو مجعيــًة أو مجاعــًة إال أوصــلناهم الــدعوة للمــؤمتر (وقــد ذكــر� 
  .الدعاية للمؤمتر سابقاً)

بعقـــده صـــعب  علـــى إذنوأن احلصـــول  ع قائمـــاً،بـــدا لنـــا احتمـــال املنـــ بعـــد أنو   
ــذلك ـــا بتجهيــــز لــ ــه  قمنـ ـــحفي وطبعنــــا منــ ــان صـ ـــة آ )5000(بيــ ـــخة مخسـ الف نسـ

  لتوزيعها على احلضور يف حال قامت السلطات ¶يقاف أعمال املؤمتر ومنعه.
وقبيـــل انعقـــاد  ففـــي اللحظـــات األخـــرية ،غـــري أن هللا ســـبحانه قـــد أيـــد� بنصـــره  

  .ات املختصة املوافقة على عقدهاملؤمتر أعلمتنا اجله
حصــل إال أننــا خشــينا مــن مضــايقات مفتعلــة تقــوم  للمــؤمتر ومــع أن الرتخــيص  

  ولذلك اختذ� التدابري التالية: ^ا األجهزة األمنية،
   ليقومــوا حبراســة احملاضــرين األربعــة، يف حــال حماولــة تــدخل ًlقمنــا بتعــني أربعــني شــا

اضـــرين مـــن هـــو مطـــارد ومـــن بيـــنهم مـــن يوجـــد عليـــه الظلمـــة، وذلـــك ألن مـــن بـــني احمل
  قضا� وحماكم.

  ـــــقم ـــنـــ ـــ ـــار ـا lختــ ـــع التيــــ ــلطات بقطــــ ـــ ـــت الســ ـــال قامــــ ــــة يف حــــ ــــدابري الالزمـــ ــة التـــ ــ اذ كافـــ
ــــربـهـالك ـــ ــ ــــزم ـائــ ـــ ــا يلـــ ـــ ـــ ــل مــ ـــ ـــ ــز كــ ـــ ـــ ـــا بتجهيــ ـــ ـــ ـــؤمتر، فقمنـ ـــ ــ ـــاض املــ ـــ ـــ ـــاكله إلجهـ ـــ ــ ــا شــ ــ ـــ ي ومـــ

  لالستمرار lلعمل يف كافة الظروف واألحوال.
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  املدعوين بطريقة منظمـة لنحـول دون احلضـور (الفوضـوي)  قمنا برتتيب أمر حضور
ــان لشـــبابنا دور  ــبوهة.  فكـ ــة إمكانيـــة الخـــرتاق املـــؤمتر مـــن قبـــل عناصـــر مشـ لنقطـــع أيـ
فاعـــل يف حضـــور النـــاس lلباصـــات وخباصـــة مـــن املنـــاطق البعيـــدة عـــن اســـتانبول مثـــل 

ن املنــاطق مــ أنقــرة، وبورصــة وأضــنة، وكــذلك برتتيــب كيفيــة الوصــول للمــؤمتر وحضــوره
  .القريبة

وهكذا كانـت قاعـة املـؤمتر منتظمـًة ومنضـبطًة، يف قسـميها، املخصـص للرجـال   
  واملخصص للنساء.

ـــي، ولرجـــــال    ـــها الرمسـ ــرطة بلباســ ـــارز للشــ ــود البـ ـــى الـــــرغم مــــن الوجـــ ـــذلك فعلـ ولـ
االســتخبارات lللبــاس املــدين، فــإّن ترتيــب املــؤمتر َمل يــرتك ثغــرًة ميكــن أن ختــرتق ضــد� 

  مع أنه استمر فوق ثالث ساعات.  وذلك الفضل من هللا. أمنياً،
  وسائل اإلعالم:  
ــدد    ـــة، إال أن عــ ــــة واألجنبيـ ـــالم الرتكي ــدعوات لوســــائل اإلعـ ـــلنا عشــــرات الــ أرسـ

  وسائل اإلعالم اليت حضرت َمل تزد عن مخس عشرة.
 اسـطوا�ت ممغنطـة (سـي دي) وسـلمناهاوقد قمنا بتسجيل وقائع املؤمتر علـى   

ــــوك 14إىل  ــاء lليـــــد، وهـ ــ ـــة أنبـ ـــالص يالــ ـــاء إخــ ــول، وكالـــــة أنبــ ــاء األ�ضـــ ــــة أنبـــ : وكالـ
، تلفزيـون القنـاة الثامنــة، تلفزيـون القنــاة )NTVاإلخباريـة، وكالـة أخبــار تركيـا، تلفزيــون (

)، ATV)، سـي.إن.إن الرتكيـة، تلفزيـون (D)، تلفزيـون قنـاة (Aالسابعة، تلفزيون قنـاة (
ــرة الفضــــائية، وكــــالء ومنـــدويب قنــــاة العربيــــة  تلفزيـــون ســــتار، وكـــالء ومنــــدويب قنــــاة اجلزيـ

  الفضائية، وكالء ومندويب قناة املنار الفضائية اللبنانية.
ـــ   ـــ ــك فـومــ ــ ـــع ذلــــ ـــ ـــم ينـلـــ ـــ ـــر يف وسـشـــ ـــ ــــائـــ ـــ ـــــل اإلعــ ــ ــع اجلـالم مــ ـــ ـــــب مـــ ـــا يتناســـ ـــ د ـهـــ

ـــالك ـــبــــ ــ ــــذي بذلـري الــ ـــاه معـنـــ ـــهــــ ــ ـــن الـم، مــ ـــًة مـــ ــى أن سياســـ ــــدل علــــ ـــــتـعـتـا يــ ـــــقـم مـيــ ودة ـصــ
ــاً وإ ـــ ــــؤمتر دوليـــ ـــع املــــ ـــ ـــاس مــ ـــ ــل النــ ـــ ـــن تفاعـــ ـــ ـــاه مــ ـــ ــــا الحظنــ ــ ـــري أن مــ ــ ــــاً.  غـــ ــ ـــاً وحمليــ ــ قليميـــ

  ل الرد الصحيح على ذلك التعتيم.شكَّ 
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  إجراءات سري املؤمتر:  
   ألقى عريف احلفل كلمًة قصريًة مفتتحـاً املـؤمتر، ومقـدماً أحـد الشـباب لـتالوة آ�ت

  .) من سورة البقرة148-142( من الذكر احلكيم.
  مـن قيـام الدولـة  ابتـداءالعطرة آل�ت هللا سبحانه مت عـرض فـيلم و�ئقـي  بعد التالوة

عــز املســلمني إىل القضــاء علــى اخلـــالفة اإلســالمية  مثَّ  ومــن اإلســالمية يف املدينــة املنــورة
حــال األمــة بعـد زوال خالفتهــا مــن  كيــف انقلـب  يبـني الفلــم وبعــد ذلــك .يف اسـتانبول

ذلــة ومــن الفــتح املبــني ونشــر اإلســالم إىل احــتالل إىل الضــعف ومــن العــزة إىل ال القــوة
بالد املسـلمني ونشـر الثقافـة الكـافرة يف بـالد املسـلمني.  وانتهـى الفلـم بوجـوب العمـل 

  ^ذا اخلصوص. �وذكر حديث الرسول  ،إلعادة اخلـالفة
  .بعد ذلك قرأ عريف احلفل الربقيات اليت وصلت املؤمتر  
  صــريًة حــول مــا حــدث يف شــهر رجــب مــن حــوادث مث ألقــى عريــف احلفــل كلمــًة ق

lرزة يف ¹ريـــخ اإلســـالم، وتصـــميم األمـــة علـــى العمـــل إلعـــادة خالفتهـــا وإعـــادة عزهـــا 
  وحترير ما احتل من أرضها وخباصة فلسطني املباركة.

  (املهندس خلوق أوز دوغان) بعد ذلك أعطى الكلمة إىل،  
  وموضوعها (واقع االحتاد األورويب)  

  حتــاد وموضـوعها: عــداء اال الكلمــة إىل االقتصـادي (حممــد حنفـي يغمــور) مث أعطـى
  األورويب لإلسالم واملسلمني

  :وبعدها أعطى الكلمة للسيد (رمضان طوسون) وموضوعها  
  فرضية إقامة دولة اخلـالفة  

  :ألسئلة واألجوبة وتوزيع نشرةl مث اختتم املؤمتر  
ملســـلمون أن عــزَّهم ال يعـــود إال ¶قامـــة (أَمل تكــف ثـــالث ومثـــانون ســنًة ليـــدرك ا  
  .اخلـالفة)

صرة أحياRً أخرى...) كلمات املؤمتر:   (ليست كاملًة بل جمتزأة أحياRً وخمت
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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  كلمة وتعقيبات عريف احلفل "سليمان ُأوُغرلو"
   وقعتا فيهنيشهر رجب وأمهية حادثيت اإلسراء واملعراج وإلغاء اخلالفة اللت

  

احلمد k رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الكرمي، نيب الرمحة   
  وبشريه ا�تىب وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على هديه إىل يوم الدين.

  السالم عليكم ورمحة هللا،  
  مث قال:  
"هــل مكــان تركيـــا هــو: عضــو يف االحتــاد  موضــوعه أهــًال بكــم يف مــؤمتر� الــذي  

  أم قيادة األمة اإلسالمية؟؟".األورويب، 
واآلن أدعــو أخــي (�ــاد)، لقــراءة مـــا تيســر مــن آ�ت الــذكر احلكــيم، ولقـــراءة   

  معانيها lللغة الرتكية، لننال من اخلري الذي جاء به الوحي اإلهلي.

******************************  
  اد (وهو من مواليد بورصة ومـن شـبا^ا، عمـره�لشـريعة، ، خـريج كليـة ا39قام 

ــد اعتقــــل يف  ــزوج، كــــان قــ ــا  2001متــ ــى فيهــ شــــهراً، واآلن هنــــاك  15وأمضــ
ــراءة آ�ت مـــــن الـــــذكر  ــاطاته يف اجلامعـــــة) بقـــ ــبب نشـــ ـــده بســـ ــة مرفوعـــــة ضــ حمكمـــ

مــن سـورة البقــرة lللغـة العربيــة ومــن  148-142احلكـيم، حيــث قـرأ اآل�ت 
يَـُقوُل السُّـَفَهاُء ِمـَن َسـ�مث قام برتمجة معانيها إىل اللغة الرتكية.  وهي قولـه تعـاىل: 

َهــا قُــْل iَِِّ اْلَمْشــِرُق َواْلَمغــ َلــِتِهُم الَّــِيت َكــانُوا َعَليـْ ُهــْم َعــْن ِقبـْ ِرُب يـَْهــِدي ْـ النَّــاِس َمــا َوالَّ
لِـــَك َجَعْلَنـــاُكْم ُأمَّـــًة َوَســـطًا لَِتُكونُـــوا ◌َ )وََكـــذ142َمـــْن َيَشـــاُء ِإَىل ِصـــَراٍط ُمْســـَتِقيٍم(

َلــَة الَّــِيت ُكْنــَت ُشــَهَداَء َعَلــى ا لنَّــاِس َوَيُكــوَن الرَُّســوُل َعَلــْيُكْم َشــِهيًدا َوَمــا َجَعْلَنــا اْلِقبـْ
َقِلــُب َعَلــى َعِقبَـْيــِه َوِإْن َكانَــْت َلَكِبــريًَة ِإالَّ  ْعَلَم َمــْن يـَتَِّبــُع الرَُّســوَل ِممَّــْن يـَنـْ َهــا ِإالَّ لِــنـَ َعَليـْ
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ُ َوَمـــــا َكـــــانَ  َّiـــــَدى ا ـــــى الَّـــــِذيَن َه ُ لُِيِضـــــيَع ِإميَـــــاَنُكمْ  َعَل َّiـــــَرُءوٌف  ا ِإنَّ اiََّ 6ِلنَّـــــاِس َل
ــَولِّ 143رَِحــيٌم( ْرَضــاَها فـَ َلــًة تـَ َلنـَُولِّيَـنَّــَك ِقبـْ ــَماِء فـَ )قَــْد نـَــَرى تـََقلُّــَب َوْجِهــَك ِيف السَّ

ــُتْم فـََولُّــوا ُوُجــوَهُكْم َشــ ْطَرُه َوِإنَّ الَّــِذيَن َوْجَهـَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْحلَــَراِم َوَحْيــُث َمــا ُكنـْ
ـــــــــا  ـــــــــٍل َعمَّ ُ ِبغَاِف َّiـــــــــاَب َليَـْعَلُمـــــــــوَن أَنَّـــــــــُه اْحلَـــــــــقُّ ِمـــــــــْن َر}ِِّـــــــــْم َوَمـــــــــا ا ُأوتُـــــــــوا اْلِكَت

َلتَـَك َوَمـا 144يـَْعَمُلوَن( )َولَـِئْن أَتـَْيـَت الـَِّذيَن ُأوتُـوا اْلِكتَـاَب ِبُكـلِّ َءايَـٍة َمـا تَِبُعـوا ِقبـْ
َلتَـ  َلَة بـَْعضٍ َأْنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم ِمـْن بـَْعـِد َمـا  ُهْم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ

نَـــاُهُم اْلِكتَـــاَب 145ا َلِمـــَن الظـَّــاِلِمَني(◌ً َجـــاَءَك ِمـــَن اْلِعْلـــِم إِنـَّــَك ِإذ يـْ )الـَّــِذيَن َءاتـَ
َنــــــــاَءُهْم َوِإنَّ َفرِيًقــــــــ ُهْم لََيْكُتُمــــــــوَن اْحلَــــــــقَّ َوُهــــــــْم يـَْعرُِفونَــــــــُه َكَمــــــــا يـَْعرِفُــــــــوَن أَبـْ ا ِمــــــــنـْ

)َوِلُكــلٍّ ِوْجَهــٌة 147)اْحلَــقُّ ِمــْن رَبِّــَك َفــَال َتُكــوَننَّ ِمــَن اْلُمْمــَرتِيَن(146يـَْعَلُمــوَن(
َ َعَلــى   َّiيًعــا ِإنَّ ا ُ مجَِ َّiُكــلِّ ُهـَو ُمَولِّيَهــا َفاْســَتِبُقوا اْخلَـْريَاِت أَيْــَن َمــا َتُكونُــوا �َِْت ِبُكـُم ا

  .�)148َشْيٍء َقِديٌر(
  ـــة ــة متَّ عـــرض الفلـــم الـــو�ئقي، الـــذي تنـــاول إقامـــة الدول بعـــد قـــراءة اآل�ت الكرميـ

اإلســالمية األوىل علــى يــدي رســول هللا صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم ومــن مث 
تنــاول أمهيــة اخلالفــة وضــرورMا، وتنــاول مــدى اخلطــر والــذل واملهانــة الــذي وقعــت 

ســالمية قاطبــة بعــد إلغــاء اخلالفــة، وتنــاول مــدى أمهيــة وفرضــية إعــادة بــه األمــة اإل
دولة اخلالفة، ويف ختام الرب�مج وجه سؤال للحضـور وهـو: بعـد كـل هـذا الشـرح 
الـوايف حلـال األمــة اإلسـالمية كيــف كانـت خبالفتهـا يف عــز وجمـد حيســب هلـا ألــف 

خالفتهـا..  حساب.. وكيـف انقلـب حاهلـا وأصـبحت يف ذل وهـوان ^ـدم وإلغـاء
ــذا جيــــب أن تكــــون تركيــــا عضــــو  ــل هــ ــألكم: هــــل بعــــد كــ ـــاد األورويب  اً نســ يف االحتـ

، علمــــوااالنصـــراين؟ أم أن تعــــود إىل موقعهـــا عضــــواً فـــاعًال يف األمــــة اإلســـالمية؟ و 
أن عيـــون املســـلمني وأنظـــارهم تتطلـــع إىل هـــذه الـــبالد الـــيت هـــدمت  أيهـــا اإلخـــوة،

اغية تنتظر البشرى الـيت سـتزف إلـيهم مـن اخلالفة فيها بشوق وأمل... وآذا�م ص
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هـــذه الـــبالد ¶عال�ـــا خالفـــة مـــن جديـــد... والكلمـــة األخـــرية هـــي لرتكيـــا إمـــا أن 
تغلــق عيو�ــا عــن املطالــب اجلماهرييــة وعــن معــا�Mم وتتمســك dوروl وتشــاركهم 

أن تعـود لرشـدها وتعـود لقيـادة  وإمـايف ظلمهم ووحشيتهم ضد األمة اإلسالمية؟ 
إلسـالمية وتنهــي الظلـم، وتتبـوأ شــرف رفـع الـرا�ت األوىل الــيت سـيكون هلــا األمـة ا

 السعاد والطمأنينة للعامل أمجع؟ شرف محل

  اختتم الرب�مج حبديث رسول هللا:ومن مث   
ّم ُـ ها. ثعَ فَـ يرْ  أنْ  إذا شاءَ  ها اiُّ فعُ تكون، ّمث يرْ  أنْ  اiُّ  ما شاءَ  فيكمْ  ةُ وَّ بُـ النـُّ  تكونُ «

 أنْ  ها إذا شاءَ فعُ ّم يرْ ُـ تكون، ث أنْ  اiُّ  ما شاءَ  ة، فتكونُ وَّ ـبُ ـنهاج النُّ على مِ  فةٌ الخِ  تكونُ 
 هللا أنْ  ها إذا شاءَ ّم يرفعُ ُـ ، ثتكونَ  هللا أنْ  ما شاءَ  كونُ تكاً عاّضاً، فلْ مُ  ّم تكونُ ُـ ها. ثيرفعَ 

 أنْ  ها إذا شاءَ ّم يرفعُ ُـ ، ثكونَ ت هللا أنْ  ما شاءَ  ، فتكونُ ةً ربيَّ كاً جَ لْ مُ  ّم تكونُ ُـ ها. ثيرفعَ 
  »ةوَّ ـبُ ـاج النُّ ـنهعلى مِ  ةً ـالفـخِ  ّم تكونُ ُـ ها. ثيرفعَ 

  وبوعد رب العزة لعباده املخلصني lآلية:   
ُ الَِّذيَن َءامَ ـَوعَ ���� َّiصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف األَ ـمِ ـْم َوعَ ـكُ ـوا ِمنْ ـنُ ـَد ا ْرِض َكَما ُلوا ال

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد ـبْ ـَف الَِّذيَن ِمْن قَ ـلَ ـخْ ـتَ ـاسْ  ِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َوَليـَُبدِّ
ًئا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد ذ َخْوِفِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَنِين الَ  ِلَك فَُأوَلِئَك ُهُم ◌َ ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ

 ����اْلَفاِسُقونَ 

 لرب�مج الو�ئقي عاد سليمان للمنصة.بعد ا  

******************************  
ــادة الـــذين    ـــا عـــرب التلغـــراف مـــن السـ ــائل الـــيت وردت إلين واآلن، أود قـــراءة الرسـ

  اعتذروا عن تلبية دعوتنا ومل يتمكنوا من احلضور:
ــو / الــرئيس العــام حلــزب االحتــاد الكبــري  -    : "يؤســفينBBPحمســن يَِزِجيــي أُوغُل

عــدم متكــين مــن التواجــد بيــنكم بســبب بر�جمــي املعــد مســبقاً، أشــكركم علــى دعــوتكم 
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  الكرمية، أقرؤكم سالمي وحمبيت".
[مدينــة آِغــري احملــامي خليــل أُوزيُوِجلُــو/ عضــو ا�لــس النيــايب عــن مدينــة آِغــري   -  

أعتــذر عــن عــدم  ، وهــو مــن حــزب العدالــة والتنميــة: "ســاعة بــراً] 27تبعـد عــن إســالمبول مــا يزيــد عـن 
متكـــين مـــن تلبيـــة دعـــوتكم الكرميـــة وذلـــك بســـبب وجـــودي اآلن يف آِغـــري. أرجـــو أن 

  يكون مؤمتركم وسيلة خري للحاضرين، أبعث حبيب وسالمي لكم وللحاضرين".
إرُسومنِِيز �َرlَي/ عضو ا�لـس النيـايب عـن مدينـة أنقـرة العاصـمة مـن حـزب  -  

تكم الكرميــة، وأرجــو أن ينتهــي مــؤمتركم بنجــاح، العدالــة والتنميــة: "أشــكركم علــى دعــو 
  وأبعث حبيب العميق واالحرتام لكم وللحاضرين".

الدكتور حممد ُمَؤِذن أُوغُلو/ مدير عام فرع حـزب العدالـة والتمنيـة يف مدينـة  -  
استنبول: "أشكركم على دعوتكم الكرمية، أعتذر عن عـدم متكـين مـن حضـور مـؤمتركم 

ـــ ــــك بسـ ـــري وذل ــادف يف األول للتغيـ ــذي يصــ ــرتبط lالحتــــاد األورويب والــ ـــي املــ بب بر�جمـ
  نفس اليوم، أرجو أن يكون مؤمتركم وسيلة للخري، مع فائق االحرتام".

ُتورُغوت أَلِتُنوك/رئيس بلدية ِكتِشي أُورَان يف مدينة أنقرة العاصـمة وهـو مـن  -  
ا، شـكراً جـزيًال، حزب العدالة والتمنية: "لقد استلمت دعوتكم الكرمية اليت أرسلتموه

  بسبب بر�جمي املكتظ مل أمتكن من حضور مؤمتركم. مع فائق االحرتام".
ــــإي -   ـــ ـــرة العـَسـ ـــ ــة أنقــ ـــ ـــِنت َداغ يف مدينـــ ـــ ــة آلــ ــ ــــيس بلديــــ ــ ـــي/ رئــ ـــ ـــاصـال ِتريَ�ِكــ ــ ة ـمــــ

ــــو أن  ــة، أرجــ ـــ ــــوتكم الكرميـ ــــتلمت دعــ ـــد اســ ــ ـــة: "لقـ ـــ ـــة والتنمي ـــ ــزب العدال ـــ ــن حـ ـــ ـــو مـ وهـــ
  ."يكون مؤمتر التغيري األول وسيلة لكل خري

  نشكرهم مجيعاً على رسائلهم هذه.  
نـــود اآلن تـــذكريكم حبـــديث شـــريف، والـــذي نرجـــو أن يكـــون قـــراء جملـــة التغيـــري   

  والية تركيا على إملام ¹م به: -اجلذري اليت يصدرها حزب التحرير 
قـالوا:  "ال حيقـر أحـدكم نفسـه" قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسـلم:  

ول ـ"يرى أمرًا � عليه فيه مقـال مث ال يقـ: حيقر أحد� نفسه؟ قـال ول هللا! كيفـ� رس
ول: ـقــذا؟ فيـذا وكــة: مـا منعـك أن تقـول يف كــامــيـوم القـل لـه يــز وجــول هللا عـه. فيقـفي



 17

  .[يف الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات] ة الناس. فيقول: فإ�يَّ كنت أحق ختشى"ـيـَخش
لـــذي حـــق علينـــا أن نعطـــي هللا حقـــه، هـــو اليـــوم الـــذي هـــذا اليـــوم، هـــو اليـــوم ا  

سنكشــف فيــه كافــة اخلــدع، واألكاذيــب، واحليــل واملكائــد الــيت حتــاك ضــد األمــة، هــو 
  اليوم الذ لن يقال فيه إال احلق ¶ذن هللا.

ــة لشــــهر    ــرين، أود التحــــدث عــــن األمهيــــة التارخييــ ــدعوة احملاضــ ـــدأ بــ ــل أن نبـ وقبــ
ملعــراج، تلــك الليلــة الــيت حيتفــل ^ــا املســلمون يف هــذه رجـــب الــذي فيــه ليلــة اإلســراء وا

األ�م. فمـــع تـــذكر القيـــام lلعبـــادات مـــن النوافـــل والســـنن يف هـــذا الشـــهر املبـــارك، أود 
  من رجب. 27مشاركتكم يف استذكار األحداث اجلليلة اليت وقعت يف 

ــــت يف    ـــيت وقعـ ــــراج والــ ـــراء واملعـ ــــة اإلســ ــــداث، حادثـ ــــك األحـ ــن  27أول تلـ مـــ
ــام ونصـــف مـــن اهلجـــرة النبويـــةقبـــل  رجـــب، أي ، ذلـــك اليـــوم الـــذي شـــرف هللا رب عـ

زلة ـالعـــاملني بـــه رســـوله صـــلى هللا عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم والـــذين آمنـــوا، ورفعهـــم إىل منـــ
مباركــة. كلمــة املعــراج تعــين العلــو واالرتفـــاع. هللا ســبحانه وتعــاىل الــذي رفــع املســـلمني 

ى آلـه وسـلم وكافـأهم lملعـراج الـذي مل حلضرته يف شخص الرسـول صـلى هللا عليـه وعلـ
  يغب عن أذهان املسلمني منذ وقوعه إىل يومنا هذا. 

lألمــس كــان معظمنــا صــائماً النهــار اســتعداداً الســتقبال هــذه الليلــة املباركــة،   
  وقمنا الليل lلنوافل والطاعات مستذكرين هذا احلدث املبارك من جديد.

ــ   ـــى، حـــ ــد� أن ننســ ــينا، أو كـــ ــا نســـ ــا ولكننـــ ــــراج، وحاولنـــ ـــراء واملعـ ال أرض اإلســ
ــم  ــذين حتطَّـــ ـــديهم lلصـــــخور والـــ ــر أيــ ـــ ــذين تكسَّ ـــ ـــال ال ـــؤالء األطفــ ـــتذكار هــ ــل اســ جتاهـــ
ــون  ـــهم، والـــــذين يقتلـــ ــدّمر منـــــازهلم فـــــوق رؤوســ ــذين تـــ أجســـــادهم حتـــــت الـــــدllت، والـــ

  برصاص يهود امللعونني!!
متـذكراً كـم واحـد منـا وعـد نفسـه dن يسـعى لوضـع حـٍد هلـذه اجلـرائم البشـعة،   

  إ�ها عندما يتوجه بدعائه إىل السماء؟؟ وكم منا بقي صادقًا خملصاً لدعوته؟؟
نعــم، يف هــذا اليــوم، أرض اإلســراء واملعــراج تــرزح حتــت حــراب احملتــل الغاشــم،   

  متاماً كما هو حال أفغانستان والعراق واألندلس...
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ــة، بـــل أمـــة الوســـط، خـــري أمـــة أخرجـــت للنـــاس، أصـــبحت أمـــة مهانـــة، مذلو    لـ
ـــار  ـــ ــــل الكفــ ـــ ــن قب ـــ ــاين مــ ــ ــو ال إنســــ ـــ ــــا هــ ــــل مـــ ـــل بكـــ ــ ــل وتعامـــ ـــ ـــب وتقتــ ـــ ــــذب وتغتصـ ــ تعـ

  املستعمرين...
 ولكن ملاذا؟ مالذي حل ^ذه األمة املختارة اخلّرية؟؟    

إن السبب احلقيقـي وراء هـذا السـقوط واالحنـدار املأسـاوي هـو غربـة اإلسـالم    
ومــا ينبثــق عنهــا مــن أنظمــة  عــن واقــع احليــاة، غربــة العقيــدة اإلســالمية الــيت أرســلها هللا

وقــوانني. إن االبتعــاد عــن تطبيــق اإلســالم وأنظمتــه أدى إىل ظهــور ُســنة هللا يف خلقــه، 
ــة إىل الــــذل واهلــــوان  ــزة والكرامــ ــة حتميــــة لتغــــري مــــا يف أنفســــنا انقلبــــت أ�م العــ فكنتيجــ

  اللذان ميآلن حياتنا.
مــة للهجــرة، أصــيبت األ 1342مــن رجــب  28ففــي مثــل هــذا اليــوم، يف   

dعنف اهلزات اليت أصابتها واليت lتت األمـة مدركـة هلـا، تلـك اهلـزة الـيت متثلـت ¶لغـاء 
ـــلمني  ــل املسـ ــي أمــ ــيت هــ ـــة الــ ــاة، تلــــك اخلالفـ ـــرتك احليــ ـــن معـ ــا عـ ــة وإبعادهــ دولــــة اخلالفــ
املستضــعفني الــذين lتــوا يعيشــون بعــد القضــاء عليهــا حيــاة ذليلــة، مشوشــة، ال حــول 

  األسود ركعت األمة، وكسر قوسها، ودمر درعها!!هلم وال قوة. يف ذلك اليوم 
ويف ذلــك اليــوم، متَّ نفــي آخــر خليفــة للمســلمني، أولئــك اخللفــاء الــذين كــانوا   

يشـــعرون مبـــا تشـــعر األمـــة يقلقـــون إذا قلقـــت، يـــذرفون الـــدمع إذا ذرفـــت، ويبكـــون إذا 
ون بكت، وحكم عليه lلفقر والبـؤس. ومـن أيـن؟؟! مـن هـذه األرض الـيت حنـن جمتمعـ

  فيها اآلن.. اسطنبول.
بعد سرد هـذه األحـداث املريـرة الـيت تقطـع القلـب، ال بـد مـن أن أذكـر حادثـة   

مــن شــهر رجــب، والــيت يتوجــب أن تكــون عــربة لنــا. فقــد كــان  �27لثــة حــدثت يف 
هــم اجلــيش الــذي كــان حتــت إمــرة القائــد املظفــر صــالح الــدين األيــويب، صــالح الــدين 

رفــع رأســه أبــداً، والــذي مل يكــن يعــرف النــوم بعــد أن علــم الــذي مل يضــحك أبــداً ومل ي
�lازر اليت ارتكبها الكفار الصليبيون يف القدس ضد املسلمني، كـان مهـه الوحيـد هـو 
استعادة بالد املسلمني املباركة وحتريرها من يد الصليب مـن جديـد. ففـي ليلـة اإلسـراء 
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اســرتجاع األرض املباركــة علــى يــدي واملعــراج وهــب هللا ســبحانه وتعــاىل الفــتح املبــارك و 
ــــن  ـــر مــ ـــرتاق دام أكثـــ ــد افـــ ـــه بعــــ ــويب وجيشـــ ــــدين األيــــ ــــالح الــ ـــألت  88صــ ــــاً. فمـــ عامــ

االبتسامة وجوه املسلمني lنتصـارهم.. ورفعـوا رؤوسـهم شـاخمة.. و�مـوا وهـم مطمئنـون 
  برضا هللا عليهم.

ر واستمر احلال كذلك إىل أن وقعـت القـدس فريسـة االحـتالل الربيطـاين الكـاف  
  أوًال، ومن مث فريسة الحتالل كيان يهود امللعونني.

مل يعـد الـذي حـرر القـدس واألرض املباركـة  حنن نعلم أن صـالح الـدين األيـويب  
مل  الــذي حــافظ علــى القــدس وأرض اإلســراء واملعــراج موجــوداً، والســلطان عبــد احلميــد

ميـــد مـــازالوا يعـــد موجـــوداً، ولكننـــا جنـــزم dن أحفـــاد صـــالح الـــدين والســـلطان عبـــد احل
موجــودين. فــال جيــب أن نتبســم وال جيــب أن نعــرف النــوم والراحــة وال أن نرفــع رؤوســنا 
وأرض اإلســراء واملعــراج مغتصــبة مــن قبــل يهــود، فــال راحــة لنــا إال بعــد أن نطهرهــا مــن 

  رجسهم.
ــ   ــل متســ ـــل الــــدؤوب املتواصــ ــإذن هللا، سنســــتمر lلعمـ ـــول هللا نفبــ مني طريــــق رسـ

آلــه وســلم، مضــحني dرواحنــا وأموالنــا يف ســبيل هللا إىل أن يــتم صــلى هللا عليــه وعلــى 
  حترير القدس وكافة بالد املسلمني املغتصبة.  

ــل هـــذه األشـــهر الثالثـــة    بعـــد هـــذا التـــذكري املـــوجز لألصـــدقاء ولألعـــداء، بفضـ
املباركــة وعلــى رأســها شــهر رجــب، ذلــك الشــهر امللــيء lألحــداث العظــام علــه يــوقظ 

Mوضهم.. أود أن أدعـو السـيد خلـوق أُوزُدوَغـان املسلمني من كبو�م ويكون سبباً يف 
ليحـــدثكم حـــول "مـــا هـــي دوافـــع تركيـــا لالنضـــمام لالحتـــاد األورويب؟ ومـــا هـــي الوعـــود 
الزائفــة إذا مــا متــت العضــوية يف االحتــاد األورويب؟ ومغــامرة تركيــا يف كو�ــا خادمــاً أمــام 

  االحتاد األورويب؟".

******************************  
  بسم هللا الرمحن الرحيم
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  (الكلمة األوىل)

  كلمة املهندس خلوق ُأوزُدوَغان
صادية والسياسية  واقع االحتاد األورويب من الناحية االقت

  واالجتماعية وفساد أنظمته

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  
ــــرح   ــرحيم، رب اشــ ــ ــرمحن الــ ــم هللا الــــ ــرجيم، بســــ ــــيطان الــــ ـــن الشــ ـــوذ kl مـــ يل  أعـــ

صـــدري ويســـر يل أمـــري واحلـــل عقـــدة مـــن لســـاين يفقهـــوا قـــويل، ربنـــا آتنـــا مـــن لـــدنك 
رمحة، وهيئ لنـا مـن أمـر� رشـداً، ربنـا عليـك توكلنـا وإليـك أنبنـا وإليـك املصـري، ربنـا ال 

  جتعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا واغفر لنا أنت العزيز احلكيم.
ـــان ال   ـــرت أذهـ ــــه ُعكـ ـــيش في ـــذي نعــ ــذا الـ ـــا هــ ــائل يف وقتنـ ــاس مــــن خــــالل وســـ نـــ

اإلعالم اليت تروج ملشروعات اهلندسـة االجتماعيـة، وللمناقشـات الـدائرة حـول االحتـاد 
األورويب املوجهــة مــن قبــل املنتفعــني مــن ذلــك. لقــد وصــل ا�تمــع إىل حــال مــن احلــرية 
ال يعـــرف مـــاذا خيتـــار بـــني الدعايـــة املكثفـــة للمجموعـــات املؤيـــدة ألوروl والـــيت تعمـــل 

دفع ا�تمــع للســري معهــا وبــني ا�موعــات الداعيــة ألخــذ املوضــوع علــى حممــل برتكيــز لــ
اجلديـــة، والـــذين يظهـــرون أســـباlً لـــذلك. يف حقيقـــة األمـــر، فـــإن اجلمهوريـــة الرتكيـــة ال 
تعـــري اهتمامـــاً ملـــا يريـــده النـــاس، أل�ـــم ينظـــرون للمجتمـــع علـــى أ�ـــم كتلـــة مكونـــة مـــن 

ــوا مبــــا يفــــرض ــيهم أن يقبلــ ــذين علــ ــري  هــــؤالء الــ ــة غــ ــات األهليــ ــن قبــــل املؤسســ علــــيهم مــ
ــة ( ـــ ـــــض NGO'sاحلكوميـــ ــتثناء بعـــ ـــ ـــة. فباســـ ـــ ــــالم املختلفــ ــــائل اإلعــــ ـــ ـــالل وسـ ـــ ــن خــ ـــ ) ومـــ

ــري  ــ ــة غــ ـــ ـــات األهليـ ــية واملؤسســـ ــ ــــزاب السياســ ــم األحــ ـــ ــــإن معظـ ــــا، فــ ـــات يف تركيــ التجمعـــ
) يريدون ويطالبون lلعضوية احملتملة يف االحتـاد األورويب. ومجـيعهم NGO'sاحلكومية (
اء ينظرون إىل املسألة من زاوية علو وتقـدم الغـرب األورويب عمـا حنـن عليـه ودون استثن

من مجيع النواحي، لذا فهم يرون يف عضوية االحتـاد األورويب تقـدماً لنـا. فهـم يـرون يف 
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ل أمــام ا�تمــع األورويب والقــيم األوروبيــة. فهــم ليثبتــوا اأنفســهم الصــغار والضــعف واهلــز 
ــان أم ـــرياً كــ ـــوع كبـ ـــحة أي موضـ ــن ا�تمعــــات  صـ ــة والرباهــــني مــ ـــغرياً حيضــــرون األدلــ صـ

األوروبيـــة وكيفيـــة معـــاجلتهم ملثـــل هـــذه املواضـــيع. فـــدائماً نســـمع مـــنهم أمثـــال العبـــارات 
  التالية:
  سيدي، يف الغرب هكذا كذلك. - 
 عندما كنت يف أملانيا، رأيت أ�ا مثل ذلك. - 

 األمريكان يفعلون هذا مبثل هذا. - 

أوروl، لـــذا فـــأ� أعلـــم مـــا هـــو الصـــحيح أكثـــر  لقـــد أ�يـــت دراســـيت العليـــا يف - 
 منك.

وأقــرب مثــال حــي حــول هــذا، هــو املناقشــات الــدائرة حاليــاً حــول الــز�، وهــل 
يعتــرب الــز� جرميــة أم ال؟! ذلــك املوضــوع الــذي مل خيــل يــوم مــن األ�م ولفــرتة متواصــلة 
 مــن حبثــه مــن علــى شاشــات التلفــاز ووســائل اإلعــالم األخــرى، حــىت أصــبح حـــديث

  الناس مجيعاً.
وهلذا أصبحنا جمتمعاً أوصـلو� بـه لدرجـة القبـول بفكـرة أن الغـرب هـو املرجعيـة 
ــد نقشــــوا يف  ــا. لقــ ـــه عنــ ــوه وتقدمـ ـــتجدات لعلــ ـــائل والقطاعــــات واملسـ ـــة املسـ ـــا يف كافـ لنـ
عقولنــا أن احلضــارة اإلســالمية واملســلمني ال جيــوز يف حــال مــن األحــوال أخــذهم بعــني 

قطـــع العالقـــة بـــني األمـــة اإلســـالمية وبـــني ماضـــيها و¹رخيهـــا  االعتبـــار. حـــىت اســـتطاعوا
العريــق. ومل نعــد نلقــي lالً للحضــارة اإلســالمية والتــاريخ اإلســالمي الــذي امتــد علـــى 

  مدار أربعة عشر قر�ً من الزمان.
يعملـون  عضـوية تركيـا يف االحتـاد األورويب أصحاب فكـرة يف حقيقة األمر، إن
  :وإبعادهم عن دينهم lلرتكيز على أمرين ليل �ار لتضليل املسلمني

ــة والنصـــرانية هـــم أعلـــى وأجـــل مـــن اإلســـالم :  األول أن الغـــرب والثقافـــة الغربيـ
  واحلضارة اإلسالمية واملسلمني.

أن اإلســـالم لـــيس نظـــام حيـــاة وال ميلـــك املعاجلـــات الكفيلـــة إلســـعاد :  والثـــاين
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النهضـــة والتطـــور يف مجيـــع  النـــاس، وهـــو متـــأخر عـــن النصـــرانية، وهـــو ديـــن يقيـــد ومينـــع
عـــن  ينن يف ختلفهــم ورجعيــتهم وجمتمعــاMم بعيــدو ا�ــاالت. هلــذا الســبب بقــي املســلم

 احلضارة والتمدن واإلنسانية.

قد أعلنـوا احلـرب إللغـاء كافـة املصـطلحات والكلمـات وتنفيذاً هلذين األمرين ف
ملصـطلحات الـيت اإلسالمية من مثـل جهـاد، خليفـة، السياسـة اإلسـالمية وغريهـا مـن ا

كـــر املســـلمني lخلالفـــة. وجلعـــل املســـلمني يتبنـــون نظـــم احليـــاة املنبثقـــة مـــن الثقافـــة ◌َ تُـــذ
الغربيــة قــاموا حبركـــات انقالبيــة lطلــة يف جمـــاالت سياســية وثقافيــة عـــدة حتــت مســـمى 

مـــومهني  "التمـــدن والتحضـــر". وقـــاموا ¶بعـــاد احليـــاة اإلســـالمية عـــن أذهـــان املســـلمني،
كهم اإلسالم سينهضون! لكن ماذا نرى اليوم بعد أكثـر مـن مثـانني سـنًة الناس أ�م برت 

أنـه مل حتـدث أيـة �ضـة يف أٍي مـن  على إلغـاء اخلــالفة واللهـاث وراء الغـرب؟ إننـا نـرى
ـــادية أو االجتماع ـــية أو االقتصـــ ــواء السياســـ ــات ســــ ــاالت والقطاعــــ ــةا�ــــ ــــى يــــ ـــل وعلــ ، بـــ

كــل هــذه حقــائق ال   .كافــة القطاعــاتالعكــس مــن ذلــك، حنــن نــزداد غرقــاً واحنــداراً يف  
  يستطيع صاحب عقٍل إنكارها.

إن النتيجـــة الـــيت وصـــل هلـــا احلكـــام يف هـــذا البلـــد أ�ـــم ال زالـــوا يطرقـــون أبـــواب 
االحتاد األرويب ليسمحوا هلم lلدخول، ولكنهم يصـدو�م يف كـل مـرة، ويطلبـون مـنهم 

تجيبون حــىت وصــلوا إىل التنــازل هنــا وهنــاك و(اإلصــالح) يف هــذه وتلــك، واحلكــام يســ
  أن (ينسلخوا) من جلدهم ومع ذلك يطلبون منهم املزيد.

ــن  ـــ ـــيتهم مـــ ـــ ـــا هوخشــ ــ ــــال تركيـــ ـــ ـــاد األووريب إلدخـ ـــ ــــة االحتــ ـــ ــبب يف مماطلـ ــ ـــ إن السـ
إسالمكم، أيها اإلخوة، إنه خشيتهم من عودة خالفتكم فتصـبحوا أنـتم األعلـون وهـم 

ـــ ــــة أن تغــ ــالم العظيمـ ــــارة اإلســـ ــــن حضـ ــــون مـ ـــم خيشـ ـــون، إ�ــ ـــاد األذلــ ــق فســ زوهم فتمحـــ
  حضارMم.

لقـــد ظـــن الغـــرب الكـــافر أنـــه lلقضـــاء علـــى اخلــــالفة أوائـــل القـــرن املاضـــي قـــد 
قضــى علـــى اإلســـالم واملســـلمني، وأ�لَـــم يعــد lإلمكـــان أن تقـــوم لإلســـالم قائمـــة بعـــد 

ن ذلـــك فأفزعـــه أن يـــرى املســـلمني يف ســـعي دؤوب إلعـــادة اخلــــالفة إىل بـــالد املســـلمين
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ع رنـــني إرهاصـــاMا.  هلـــذا أصـــبحوا يتوجســـون خيفـــًة مـــن كـــل وقـــض مضـــجعه أن يســـم
  مسلم يشهد أن ال إله إال هللا  وأن حممداً رسول هللا.

ــورهم  ـــوا اإلســــالم وراء ظهــ ــد dن جعلـ ــم َمل يكتفــــوا مــــن احلكــــام يف هــــذا البلــ إ�ــ
ــن قلـــوب املســــلمني، وأن  ــوا أفكــــاره وشـــعائره مــ ــدو�م أن يزيلـ ــراوة، بـــل يريــ ــاربوه بضــ وحـ

  نه أد��م وحضاراMم وثقافاMم الفاسدة.يضعوا مكا
لقد أظهرت حماوالت حكام تركيا املسـتميتة للـدخول يف االحتـاد األورويب وردة 

  dنه: فعل الغرب، أظهرت حقيقة الصراع
  ؟و النصارىاملسلمون أ - 
 ؟و النصرانيةاإلسالم أ - 

 ؟و احلضارة الغربيةاحلضارة اإلسالمية أ - 

ضوع االنضمام لعضـوية االحتـاد األورويب علينـا لذا، فعندما ندرس ونتدارس مو   
ــن زاويــــة  ــر للمســــألة مــ ــة. لــــيس مــــن الصــــحيح النظــ ــذه الزاويــ ــن هــ ــر للمســــألة مــ أن ننظــ
ــ "احلريــــة". إن  ــة الـــيت ال يقبلهـــا العقـــل والــــيت يســـمو�ا بــ ــة اجلنونيــ االقتصـــاد ومـــن الزاويـ

  النظر من هذه الزوا� خطأ فادح.  
ر لكــم أقــوال بعــض األوروبيــني، ألبــرهن لكــم هنــا أرى أنــه مــن الفائــدة أن أذكــ  

ملــاذا مــن اخلطــأ دراســة مســألة العضــوية يف االحتــاد األورويب مــن هــذا املنطلــق. فــامسعوا 
  ماذا يقولون:

ــن   -  ـــا فلمــ ــم لرتكيـ ـــاد األورويب: "إذا قلنــــا نعــ ــيس برملــــان االحتـ ــول فــــونتني، رئــ نيكــ
 سنقول ال؟!".

 مكــان لرتكيــا يف أوروl، ألن فيلغــني، رئــيس احلــزب الــدميقراطي املســيحي: "ال - 
."lتركيا ال متلك القيم الثقافية واإلنسانية اليت متتلكها أورو 

فـريتس بولكنســتاين، عضـو يف مفوضــية االحتــاد األورويب ومسـؤول عــن الســوق  - 
الــداخلي: "إذا متَّ قبــول تركيــا يف االحتــاد األورويب، فلــن يبقــى أيــة قيمــة للهزميــة 

سـنة... ال أدري إذا كـان  300مـام "فينـا" منـذ حـوايل التارخيية اليت ذاقوها أ
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ــــام  ــــا" عـ ــاذ "فينـ ــ ــإن إنقـ ــ ـــل، فـ ــن إذا حصــ ـــل أم ال!! ولكـــ ـــذا سيحصــ ــد�ً كهــ حـــ
ــل 1683 ــكل هائــــل قبــ ــري بشــ ـــا أن تتغــ ــدة... علــــى تركيـ م ســــيكون بــــال فائــ

 عضويتها، وكذلك هويتها جيب أن تتغري بشكل جذري".

ـــتاين: ــريح بولكنســ ـــى تصـــ ـــرة علــ ــي نظــ ــري  واآلن دعـــــو� نلقـــ "علـــــى تركيـــــا أن تتغـــ
ــا  بشـــكل هائـــل قبـــل عضـــويتها، وكـــذلك هويتهـــا جيـــب أن تتغـــري بشـــكل جـــذري." مـ
ـــرياً  ـــا أن نغــــريه تغيـ ــذي علينـ ــا الــ ـــا؟! مــ ــده منـ ـــذي يريــ ـــا الـ ـــل؟! مـ ــذا الرجـ ــه هــ ــذي يعنيــ الــ
جـــذر�ً؟! اآلالت واملعـــدات الـــيت نســـتخدمها!! أم علينـــا حتســـني صـــورتنا التكنولوجيـــة 

ــيت يف الغــــ ــبح كتلــــك الــ ـــك لتصــ ــوَّرة، تلـ ـــوانني احملــ ــر إىل القـ ــاذا!! عنــــدما ننظــ رب!! أم مــ
القوانني اليت متَّ تشريعها أو تعديلها يف الربملان الرتكي حـىت تتهيـأ تركيـا لعضـوية االحتـاد 
ــديالت،  ــعة جمموعـــات مـــن القـــوانني والتعـ األورويب، والـــيت حـــىت اآلن مت استصـــدار تسـ

ذه القـــوانني والتعـــديالت اجلديـــدة وهـــم بصـــدد إكماهلـــا يف هـــذه األ�م. مـــن خـــالل هـــ
سيظهر للعيان أ�م ال يريدون منا تقـدماً تكنولوجيـاً، ولكـنهم يريـدون منـا تغيـري طريقـة 
ــيش األورويب يف مجيــــع  ـــة ولطــــراز العــ عشــــينا لتصــــبح مطابقــــة للقــــيم واملقــــاييس األوروبيـ

ل نـــواحي احليـــاة. هـــذه هـــي تصـــرحيات فرهـــوغن حـــول املناقشـــات الـــدائرة يف تركيـــا حـــو 
ـــانون  ــز� يف قــ ـــة lلـــ ــود اخلاصــ ــ ـــن اآلن: "البنـ ــــومني مــ ـــل يـ ـــا قبــ ــــيت ذكرهــ ــــز�، والـ ــــانون الـ قـ
ـــا يف اخلــــارج، أي يف أوروl، وســــوف  ــاء فهمهـ ــوف يســ ــد، ســ ـــي اجلديــ العقــــوlت الرتكـ

  يستعمل من قبل البلدان اليت تعارض عضوية تركيا يف االحتاد األورويب ضد تركيا".
التصــرحيات، نــدرك أن الغــرب يريــد  عنــدما نــتفحص هــذا التصــريح وأمثالــه مــن

  ، قائًال لنا بصراحة ووضوح:منا lختصار
كـل أنـواع الـز� والــدعارة حمرمـة يف ديـنكم. ولكنهـا كلهــا مباحـة حسـب قيمنــا.  - 

لقــد مسعنــا أنكــم تريــدون  لــذا علــيكم أن ترتكــوا أوامــر ربكــم بــدون أيــة شــروط،
 مـــا نـــراه حنـــن؟ إن جتـــرمي الـــز� بقـــانون، فكيـــف ذلـــك؟ أجتعلونـــه جرميـــًة خـــالف

  عليكم أن تطيعوا أوامر� حنن، وإال فلن نقبلكم يف االحتاد األورويب.
ــرم يف معتقــــداتكم، ولكــــن مجيــــع أنــــواع اخلمــــور، إنتاجهــــا،  -  ــول حمــ شــــرب الكحــ
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شراؤها، بيعها، واستعماهلا مباح حسب قوانيننـا ومعتقـداتنا املتعلقـة lحلـر�ت. 
األورويب فعلــيكم أن ترتكــوا أوامــر ربكــم  لــذا إذا أردمت أن نقبــل بكــم يف االحتــاد

 بدون شروط وأن تقبلوا dوامر�.

وأنــه الناســخ لــألد�ن  مــن وجهــة نظــركم، اإلســالم هــو الــدين الوحيــد عنــد هللا، - 
ولكـــن مـــن وجهـــة نظـــر� فجميـــع الـــد��ت  قبلـــه، وأنـــه اآلن واجـــب التطبيـــق.

انية هــي أعلــى بــل إن النصــر  وأتباعهــا متســاوية، وال فــرق لواحــدة عــن األخــرى
لــذا علــيكم   مــن ديــنكم وأمســى، ويف مجيــع احلــاالت ال شــأن للــدين يف احليــاة،

 أن ترتكوا أوامر هللا وتطيعوا أوامر�، وإال فلن نقبل بكم يف االحتاد األورويب.

لقـــد أمـــر هللا النســـاء lرتـــداء احلجـــاب يف معتقـــداتكم، وكـــل امـــرأة يف الشـــارع   - 
فال سـرت وال حجـاب.  كن من وجهة نظر�جيب عليها أن تلبس احلجاب. ول

إننا نشكر حكومتكم أن سارت يف ذلك مثـل بـالد� ولكـن غـالبكم ال يوافـق 
الدولــة يف منعهــا احلجــاب بــل حتتجــون علــى الدولــة، ومــا َمل ترتكــوا االحتجــاج 

 على منع احلجاب وتقتنعوا lلقيم الغربية وإال فلن نقبل وجودكم يف االحتاد.

ــق علـــ   ــا ينطبـ ــن إن مـ ــة ينطبـــق علـــى مئـــات املواضـــيع الـــيت ال ميكـ ى هـــذه األمثلـ
حصــرها يف هــذه الكلمــة. lختصــار إ�ــم يريــدون منــا أن نكــون مــثلهم يف كــل شــيء. 
أن تكون حياتنا وتفكري� وطريقـة عيشـنا يف كافـة النـواحي مطابقـة ومسـرية بنـاءاً علـى 

  القيم واملقاييس األوروبية.
  واآلن أود سؤالكم:  
سـلمني تقبلــون أن يكــون الـز� مباحــاً ال عقوبــة عليـه؟ هــل تقبلــون هـل أنــتم كم  

أن تعــيش زوجــاتكم وبنــاتكم وأخــواتكم وأمهــاتكم وأحفــادكم يف مســتنقعات الفحــش 
هــل تريــدون أن تقعــوا يف الفــواحش بعــد أن أنقــذكم هللا منهــا؟ هــل تريــدون  والــدعارة؟

ر جمتمـع الغـرب الكـافر ^ـا؟ أن حتملوا قيم الغرب فتنتشر بينكم شىت املفاسـد الـيت يزخـ
ــتهم  ــذين محلـــــوا روحهـــــم علـــــى راحـــ ـــك الـــ ــاد أولئــ ــوا ذلـــــك فـــــأنتم أحفـــ ـــاذ هللا أن تقبلـــ معــ

  جماهدين يف سبيل هللا ينشرون اخلري يف ربوع العامل.
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مث بعـــد ذلـــك ذكـــر احملاضـــر إحصـــائيات عـــن الفســـاد املستشـــري يف جمتمعـــات   
 ية وجتــارة الــدعارة املزدهــرة عنــدهم.االحتــاد األورويب مــن ز�ً ولــواط ووالدات غــري شــرع

ــل  ــوادث القتــــ ــــر، وحـــ ــط الفقـ ـــت خـــ ـــدة حتــ ـــب املتزايـــ ــروة والنســ ـــ ــى الث ـــة علـــ ــ ـــة القل وهيمنــ
واإلجــرام، وتعاســة كبــار الســن الــذين يلقــى ^ــم يف الشــارع واحملظــوظ مــنهم مــن وجــد 
ــر، والعالقـــات اجلنســـية الشـــاذة الـــيت أصـــبحت  مكـــا�ً يف دور العجـــزة، وتفكـــك األسـ

  خل.اادًة، مث املخدرات ...أموراً معت
ـــان إىل أدىن    ــــزل lإلنسـ ـــيت تنـ ــرب وقيمــــه الـ ـــارة الغــ ـــي حضـ مث أضــــاف: هــــذه هـ

  الدركات حيث تنأى الوحوش عنها.
لقد تفككت األسـر يف هـذه ا�تمعـات، فلـم يعـد هنـاك مكـاٌن للرمحـة واحلـب   

د حــىت بـني اآلlء واألمهــات واألوالد واإلخــوة واألخــوات.. وقــد تعــدى األمــر هــذا احلــ
ــاًال ونســـــاًء  ـــن رجـــ ـــن كبـــــار الســ ـــل عشـــــرات اآلالف مــ ــاً بــ ـــرى آالفـــ ــاً أن نــ أصـــــبح مألوفـــ
يفضــلون صــحبة الكــالب والتنـــزه معهــم يف احلــدائق والشــوارع.. حــىت وصــل ^ــم احلــال 
ــد أصــــبحت الكـــــالب هـــــي  ــهم.. لقـــ ـــامهم وفراشـــ ــوMم وطعـ أن شــــاركتهم كال^ـــــم يف بيـــ

Mم، أل�ــم أصــبحوا يف وضــع أجــربوا الشــيء الوحيــد الــذي يواســيهم ويرفــه عــنهم وحــد
م وأصـدقائهم، فلـم جيـدوا بـديالً عـنهم  فيه على العيش مبعزل عن أفـراد عـائالMم وأقـا̂ر

  إال الكالب.
هــذه هــي بعــض األمثلــة للثمــار الناجتــة عــن القــيم الدميقراطيــة واحلــر�ت العامــة   

الـيت تظهــر الـيت يتغنـون ^ـا بشـكل متواصـل.. هـذه احلـر�ت هـي شـكل مـن األشـكال 
ن بطــراز حيــاMم و الوجــه القبــيح واحلقيقــي لطــراز احليــاة الدميقراطيــة الغربيــة. إ�ــم فخــور 

  لها للعامل dسره ليشاركوهم ^ا.هذه ويدعون ويعملون حلملها وحتمي
بــه يف تركيــا.  حيتــذىحضــارة متفوقــة، لتكــون مـثًال أو منوذجــاً  إن أوروl مل تتـنبَّ   

راً يف احلقــول املاديــة كالصــناعة والتكنولوجيــة ومــا شــا^ها فبــالرغم مــن أ�ــم حققــوا تطــو 
والــيت مـــا كـــانوا ليصـــلوا إليهـــا لـــوال اســتغالهلم وبســـط نفـــوذهم علـــى الثـــروات واملقـــدرات 
والقــوى البشـــرية يف الــبالد اإلســـالمية، إال أ�ــم ســـقطوا يف احنطــاط عظـــيم يف النـــواحي 
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نسـان إىل درجـة أدىن مـن احليـوان مـن اإلنسانية واألخالقية والروحانية، فقد هبطـوا lإل
ــن  ــي جـــزء مـ ــة الشخصـــية وحريـــة التملـــك والـــيت هـ ــزه بذريعـــة احلريـ خـــالل إطـــالق غرائـ
ــاس  ـــية مقيـــ ــلحة واملنفعـــــة الشخصـ ــون املصــ ـــيت dن تكـــ ـــد رضـ احلــــر�ت األساســــية، فقــ
جلميع األمور. إن أوروl الرأمسالية رأت يف العامل أمجع مزرعـة اسـتعمارية هلـا، مـن أجـل 

يالء علــى املــواد اخلــام األوليــة ومــن أجــل إجيــاد أســواق ملنتجاMــا. وlإلضــافة إىل االســت
ذلــك فقــد أشــعلوا الفــنت الداخليــة بــني الشــعوب وتســببوا يف احلــروب مــن أجــل تســويق 

  .منتجاMم من الصناعات احلربية
ن أوروl معتمـدة اعتمـاداً كليـاً علـى العـامل اإلسـالمي مـن �حيـة إنتـاج الــنفط. إ  

م، 1970تدرك إدراكاً جيداً عواقب ونتـائج األزمـة النفطيـة الـيت حـدثت عـام وهي 
ــاع  ــال ارتفــ ــادية الوخيمــــة الــــيت ســــتقع فيهــــا أوروl يف حــ وهــــم يعلمــــون العواقــــب االقتصــ

  أسعار النفط ارتفاعًا كبرياً أو يف حال إيقاف تصدير النفط هلم.
  مث توجه احملاضر خماطباً احلكام يف تركيا، قائًال:

ــا صـــغرية" ولكـــن ذلـــك مل  قلـــتم ــعب أمريكـ ــذا الشـ ــن هـ يف البدايـــة؛ "ســـنجعل مـ
ـــتم:  ـــن مث قلـــ ــل. ومـــ ــ ـــن ذلــــــك مل حيصــ ـــا" ولكـــ ــــا أملانيـــ ــــنجعل منهــ ـــتم: "ســ ـــل. مث قلـــ حيصـــ
"ســنجعل منهــا اليــاlن" ولكــن ذلــك مل حيصــل. مث قلــتم: "ســنجعل منهــا منــراً آســيو�ً" 

مـن ذلـك، كنـتم  رُّ ألَمـولكن ذلك أيضاً مل حيصل، ومل تنجحوا يف أٍي من ذلـك. بـل وا
يف كـل مــرة تسـقطون وتنحــدرون أكثـر وأكثــر. واآلن فعلـى مــا يبـدوا أنكــم Mــدفون إىل 

ــةُ أوروl األليفــــة ــا قطـ ــديهم، علمــــاً أ جعـــل تركيــ ــن ألعوبــــة يف أيـ ن الــــذي متتلكـــه تركيــــا مــ
¹ريـــخ عريـــق وموقـــع جغـــرايف هـــام، ومـــواد خـــام وأيـــٍد عاملـــة، وتـــراث ثقـــايف، واخـــتالف 

ُرون اخلمناخي ...  هـذه املـوارد  ال يوجد مثله إال عند قلة من الـدول. فلمـاذا ال ُتَسـخِّ
واإلمكانيــات خلدمــة هــذا الشــعب املســلم؟! لقــد تعــاونتم مــع املســتعمرين، واختــذمت مــن 
�ب هذا الشعب املظلوم مهنة لكم، وهـروlً مـن املسـتنقع الـذي أوقعـتم الـبالد والعبـاد 

  مراكزكم بتسليم البالد ألوروl.تريدون اآلن احلفاظ على و فيه، 
من هللا، وتتذكروا يـوم احلسـاب يف اآلخـرة، وتعـودوا إىل  Ûِن لكم أن ختافواأمل  
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ــعب املظلــــوم lلكــــذب  ــذا الشــ ــري؟  ملــــاذا تســــتمرون يف خــــداع هــ ــاروا اخلــ ــوابكم وختتــ صــ
ــة؟  ــود الفارغــ ــة.. واملــــوت قريــــب إوالوعــ ــ ــة ال حمال ــذاMا زائلــ ـــرية وملــ ــدنيا قصـ ــاة الــ ن احليــ

احلكـــام الظلمـــة الطغـــاة اجلبـــابرة.. هـــل  َمـــْن ســـبقوكم ِمـــنَ  وعـــذاب هللا شـــديد.. تـــذكروا
  ترون أثراً هلم؟!أحد.. هل  من ترون منهم

  ؛وأيتها األخوات املسلمات أيها اإلخوة املسلمون  
والنصارى أولياء، فقال عز  اختاذ اليهود ذر� هللا سبحانه وتعاىل منـد حـلق  
  وجل:
َصاَرى اْليَـُهودَ  واْ ◌ُ تَِّخذتَـ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها �َ �  َوَمن بـَْعضٍ  ْوِلَياءأَ  بـَْعُضُهمْ  َأْولَِياء َوالنَّ

نُكمْ  يـَتَـَوهلَُّم ُهمْ  فَِإنَّهُ  مِّ   ]51[املائدة:  �الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي الَ  اiَّ  ِإنَّ  ِمنـْ
ختليــتم عــن اإلســـالم،  إنأنكـــم فــاجعلوا والءكــم k ولرســـوله واملــؤمنني واعلمــوا   

فســـوف يـــذهب عـــنكم كـــل خـــري، ســـوف تفقـــدون بـــذلك شـــرفكم واعتبـــاركم وقـــوتكم 
  متناحرة أكثر مما أنتم عليه اآلن..كم الكفار أشالء عُ طِّ قَ ووحدتكم.. وسيُـ 

إن هللا رفعكــم lإلســالم فاحرصــوا علــى التمســك بــه واالســتمرار عليــه تــزدادوا   
عــزًة ومنعــًة. مث اعلمــوا كــذلك أن بقــاءكم وقوفــاً علــى أبــواب االحتــاد األورويب ليســمح 
ــن  ــإنكم بــــذلك لــ ــارته الفاســــدة، فــ ـــه الســــاقطة وحضــ لكــــم lلــــدخول فتنغمســــوا يف قيمـ

  ا إال ذالً وهوا�ً.تزدادو 
إن اإلســالم أيهــا اإلخــوة هــو طــوق النجــاة كلمــا اقرتبنــا منــه والتجــأ� إليــه جنــو�   

ــدر�  ــريه ســــقطنا واحنــ ــه والتجــــأ� إىل غــ ــد� عنــ ــز� هللا ســــبحانه، وكلمــــا ابتعــ ــنا وأعــ و�ضــ
  . فاجلأوا إىل هللا سبحانه يف كل أمركم يرمحكم هللا. وأذلنا هللا

  هللا وبركاته. والسـالم عليكم ورمحة
 .بعد كلمة خلوق عاد سليمان إىل املنصة  

******************************  
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  ليحدثكم عن حممد حنفي يغمور األخواآلن أدعوا   
  فليتفضل: )عداء دول االحتاد األورويب لإلسالم واملسلمني(

  بسم هللا الرمحن الرحيم
الظــاملني والصــالة  ىال علــإاحلمــد k رب العــاملني والعاقبــة للمتقــني وال عــدوان 

  له وصحبه أمجعني.آ ىوالسالم على رسولنا حممد وعل
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
  ،ضيوفنا الكرام، أعزائنا املستمعني

النقــاط املثــرية لالنتبــاه  جلــي وواضــح،الــذي ســبقين بشــكل  اضــرح احمللقــد وضَّــ
ات الـــدائرة يف ا�تمـــع قشـــانامل تمازالـــهـــذا حـــىت يومنـــا ففيمـــا خيـــص االحتـــاد األورويب. 

  :هامتني مهادور حول نقطتني والتصرحيات املتعاقبة يف وسائل اإلعالم ت
ولكن مـاذا علينـا أن نعمـل مـن أجـل  ،ستصبح تركيا عضو يف االحتاد األورويب .1

جـــل أن يقبلـــوا بنـــا ونصـــبح ألهويتنـــا مـــن نكـــر تحتقيـــق ذلـــك؟ كيـــف علينـــا أن ن
  جزءاً منهم؟

dنفســنا ورفــع مســـتوى  نهـــوضكننــا المياول أن تشـــرح كيــف والبيــا�ت الــيت حتــ .2
عضـو يف  تصـبح تركيـااقتصـاد�ً عنـدما  قـدمكننـا أن نتمينسانية وكيـف قيمنا اإل

 االحتاد األورويب.

lناقشــات هنالــك تعليقــات وآراء تعــارض االحتــاد األورويب يف هــذه امل ،لتأكيــد
ة علــى األســاس وختتلــف يف الفـــروع (املؤيــدة واملعارضــة) متفقــ، ولكنهــا مجيعهــا الــدائرة

  تنبع من نفس أسلوب التفكري.ألن مجيعها منبثق عن وجهة نظر واحدة و 
أخـذها بعـني االعتبـار علينـا كمسـلمني هناك عدة مسائل مهمة جيب ف، وعليه

علينــا حبــث مســألة العضــوية مــن . فاألورويب وضــوع االنضــمام إىل االحتــادمل نــاقيمتعنــد 
أي من خالل وجهة نظر� اخلاصـة يف احليـاة والـيت ننظـر مـن  ية،اإلسالمهويتنا منظار 
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، االنضــمام عقيـدتنا وديننــاســالم، وهــو إلهـل يســمح لنـا اف خالهلـا لكــل مـا يتعلــق بنــا.
ــاد ــة أو االحتــ ـــل هــــذه املؤسســ ــمح أم ال ؛إىل مثـ ــذيســ ـــي ؟ هــ ــة، هـ ــم النقــــاط ه النقطــ أهــ

 يتطــرق .. يف الوقــت الـذي ملاملتعلقــة مبوضـع االنضــمام إىل االحتـاد األورويب.احلساسـة 
ــات  ناقشــــاتاملوضــــوع يف املحبــــث خــــالل أحــــد إليهــــا  ــني النــــاس والتعليقــ ــدائرة بــ ويف الــ

  عالم.إلاوسائل 
أبنــاء الدولــة العثمانيــة، حنــن ســالمية و إلاألمــة اجــزء ال يتجــزأ مــن ذلــك ألننــا، 

ــقـــد قَ  ــيم و تنا، وأجـــرب عقيـــدعالقتنـــا ب واطعـ ــاً  املستحســـن واملســـتقبح� علـــى فهـــم وتقيـ تبعـ
 يعــودا مبقــدورهم كأننــا أصــبحنا نعتقــد dن كتــاب هللا وســنة رســوله ملو  ،للتفكــري الغــريب

وهلـذا وصـل بنـا احلـال أن نبحـث ! الطريق لنا والتكفل ¶يصـالنا للسـعادة املرجـوة!إ�رة 
قضا�� املصريية حبثاً ركيكاً غري متأصل وال مبنياً على أسسـه الشـرعية. إن هـذا احلـال 

المية ألننــا أصــبحنا، حنــن إلســتواجههــا األمــة اlتــت النتــائج الدراميــة الــيت  إحــدىهلــو 
يف وضــع نتطلــع فيــه ملســاعدة الغــرب لنــا غاضــني أبصــر� عــن ســالمية، إلأبنــاء األمــة ا

اآل�ت الكرمية اليت نقرأها كل يوم، والـيت تظهـر لنـا حقيقـة الكفـار وحقيقـة مـا يكنونـه 
م،    قال تعاىل: لنا يف قل̂و

َواِهِهْم َوَما ُختِْفيْـ َبَدِت اْلَبغ َقدْ ����   ]118[آل عمران:  ����ُصُدورُُهْم َأْكَربُ  َضاء ِمْن َأفـْ
ـــاذا  ــتم مفمـ ــار واأنــ ــارىتوقعــــون مــــن الكفــ ــل تويهــــود؟ كيــــف تن لنصــ ـــرون األمــ ظـ

م؟ كيــف والنجــدة  مــنهم وأنــتم تــرون بوضــوح الكــره واحلقــد الــذي يكنونــه لكــم يف قلــ̂و
م أن ينتظـــر ل كـــنميتســـتطيعون الوثـــوق ^ـــم؟ كيـــف  شـــخص عاقـــل يعـــرف مـــا يف قلـــ̂و

حقيقـتهم؟ هـل مـن املمكـن أن لنـا علـى  هماألمل منهم وهو يقرأ آ�ت هللا اليت تكشف
بالتأكيـــد لـــيس هنالـــك شـــك يف كـــالم هللا وال ميكـــن ف !!يقـــوم شـــخص عاقـــل بـــذلك؟

  قال سبحانه وتعاىل:  ،النقاش حول ذلك
  ]147[البقرة:  �ِمَن اْلُمْمَرتِينَ  رَّبَِّك َفَال َتُكوَننَّ  اْحلَقُّ ِمن�

  مث بعد ذلك أضاف:  
ــى أن وراء    ــــو� ال ننســــ ـــات اناملدعـ ــول قشـــ ــدائرة حــــ ــاد األالــــ ــراعورويباالحتــــ  ، صــــ
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قــال أحـــد ممثلــي الكنيســـة يف أوروl: فقــد . الــذي ال منـــاص وال مفــر منـــه ،ضــاراتاحل
صبح تركيا عضـو  داء برغبتهـا 6النضـمام يف االحتـاد ولكننـا سـع اً "يف الواقع، ال نريد أن ت

  دينهم." لىبعلو ومسو ديننا عوتُقر إلينا أل�ا }ذا تقبل 
يف الوقت الذي ال ميكن أن يعلو أي دين على الدين اإلسالمي ألنه هو 

وحنن نفتخر dننا أتباع هذا الدين ونطالب dن الدين الوحيد الذي يقبل عند هللا، 
احلياة ياة. حنن نطالب حبياة مماثلة لتلك جماالت احل كافةيف   أنظمته وشرائعهتطبق 

صلى هللا عليه وعلى آله الرسول أسسها  األوىل، اليتسالمية إلاليت كانت يف الدولة ا
اخلالفة الراشدة اليت طبقها نطالب حبياة كاليت كانت أ�م و  وسلم يف املدينة املنورة، 

كل ما و  ،ا وهي مفتاح اجلنةاخللفاء الراشدون من بعده. وهي احلياة اليت أمر� هللا ^
  ، أعاذ� هللا وإ�كم منه.هو مفتاح جهنمخالفها 

ــه  ــاين منـ ــا تعـ ــة إن مـ ــالميةاألمـ ــن بســـبب عـــاليـــوم  اإلسـ ــود اخلليفـــة يكمـ دم وجـ
َا اإلَمامُ  ه الشريف:حديث يفلنا الذي عرفه الرسول    ِبِه" َويـُتـََّقى َورَائِهِ  ِمنْ  يـَُقاَتلُ  ُجنَّةٌ  "ِإمنَّ
هــب ن أصــبحت األمــة كــبش فــداء تتلقــى الصــفعات ممــملســلمني، بــدون إمــام ا

 اإلســالميةالــذي حيمــي األمــة  وقــاءاخلليفــة هــو ال ،يف احلــديث جــاءأل�ــا وكمــا ودب، 
مــن كــل املخــاطر ويرعــى شــؤو�ا. إن الصــرخات الــيت أطلقــت مــن ســجن أبــو غريــب 

ــا القـــذرة البهيميـــة،كـــان اجلنـــود األمري  تصـــرفاتبســـبب  ــببها إىل غيـ ب اخلليفـــة يعـــود سـ
  .وعن أعراضهم وشرفهم الذي حيمي ويدافع عن املسلمني

ملاذا هـي اجليـوش يف بـالد املسـلمني؟ وملـاذا ال تنطلـق لنصـرة املسـلمني املعتـدى 
  عليهم؟

إن اجلــواب واضــح فلــيس هلــا قائــد خملــص، لــيس هلــا حــاكم حيكــم بكتــاب هللا 
ــم حيركهــــا كمــــا حركهــــا lألمــــس. إن ــا معتصــ ــوله، لــــيس هلــ ــاريخ يمــــن  وســــنة رســ قــــرأ التــ

أن امللـك البيزنطــي قــبض علــى امـرأة يف زمــن اخلليفــة املعتصــم  ،سـالمي يعــرف جيــداً إلا
قــال هلــا امللــك: "هيــا، فليــأيت خليفتــك إىل هنــا و  ،� الرســولآل بيــت وكانــت مــن 

رمــى lلكــوب الــذي كــان  اخلليفــة املعتصــم، بلغــت هــذه الكلمــاتلينقــذك!" وعنــدما 
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ــاه الرار، جــــ أمــــر بتجهيــــز جــــيشٍ بيــــده و  ــور، جتــ ــى الفــ ــةيتحــــرك وعلــ  . ملململكــــة البيزنطيــ
 يواالســـتنكار هـــألن الشـــجب  ،مســـلمةومل يســـتنكر اختطـــاف البيـــزنطيني لليشـــجب 

ال أمثـــال املتســلطني علـــى رقـــاب املســـلمني اليـــوم. إ�ـــم  لضـــعفاء البؤســـاءمــن صـــفات ا
م كـي ـهــيـكيـة علـى أراضقواعـد أمري يكتفـون lلشـجب واالسـتنكار بـل يسـمحون بفـتح 

ــتمكن مــــن  ــذفتـ ــا القنابـــل  قــ ــا إعلــــى رؤوس ومحمهــ ــا خواننـ ــطة وأخواتنــ املســــلمني بواســ
  .من بالد املسلمني الطائرات احلربية اليت تتجه حنو العراق وأفغانستان وغريها

  مث أضاف:
  الوضع احلايل لرتكيا حيث نعيش:بعد كل هذا، دعو� نلقي نظرة على 

 على الساحة الدولية  وزن وال ثري هلااليف املوقف الدويل فرتكيا ال قيمة ل. 

  ا اقتصادها اليت يعتمد تركيا ال أمل يرجى يفMعلـى أمريكـا عـن طريـق وسياسا
 دارة اقتصادها بنفسها.إعاجزة عن ، فأصبحت صندوق النقد الدويل

  االت الدفاعية والعسكرية والتكنولوجية.ا�تعتمد تركيا على الغرب يف 

  وضـد شـعبها وأبناءهـا شـريرة ضـدها الطط اخل يعدونالذين تركيا تعترب األعداء
 أصدقاء وحلفاء.

  فبنـاءاً علـى اإلحصـاءات الرمسيـة الـدخل يف تركيـاهناك ظلـم فـاحش يف توزيـع ،
ــة فــــإن  ــكانالمــــن  %15للدولــ ــلون علــــى  ســ ــا  %75حيصــ ــن دخــــل تركيــ مــ
ــكان  %85الكامــــل. و ــلون فقــــط علــــىمــــن الســ  مــــن الــــدخل %25 حيصــ

حتـت خـط  ونالشـعب يعيشـنسمة من مليون  40 أن إن هذا يعين. الكامل
 حتت خط العوز. من الشعب يعيشون مليون  20الفقر و

  ،ماليني العاطلني عن العمل والبؤساء واحملتاجني.يف تركيا 

 ــادولـــــة و ال ـــة يف تركيـــ ــة املطبقــ ـــ األنظمـــ ــدةلعق ةخمالفــ ـــذا  ،الشـــــعبورغبـــــات  يـــ وهــ
دولــة. فبــدل أن الو  الشــعبإىل فــتح اشــتباكات ومواجهــات بــني الوضــع أدى 

الــيت  ةاحملليــ اتاالشــتباكواجلهــد يف إ�ــاض وتطــوير البلــد، أزهــق يف املــال ينفــق 
 .وختلفه هإىل تراجعأدت 
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 ـمعتقـداملوجـودين يف تركيـا ي نيعسـكريالو  نيسياسـيال ني مـنبريوقراطيال إن� ون أ
األصــل أ�ــم مــع أن  ،حباجاتــه وشــؤونه، لــذا فهــم ال Û^ــون أعلــى مــن الشــعب

 خلدمته. واوجد

 ـــام إن ال ــي النظــ ـــة تعليمـــ ـــبوعني lلثقافــ ـــن املضــ ـــرية مــ ــو dعـــــداد غفــ ــا حمشـــ يف تركيـــ
م غــري واثقــني مــن ُهــوهلــذا فَـ  ،عقــدة نقــص جتــاه الغــربالغربيــة، الــذين عنــدهم 

 .يف كل شيءنتجون بل يقلدون الغرب ، لذا فـَُهم ال يأنفسهم

  املبـــين وطـــراز عيشـــه  تتبـــع نظـــام احليـــاة الغـــريبيف تركيـــا قنـــوات التلفـــاز واجلرائـــد
 غياب األخالق.الفحش و على الدعارة و 

  اصبحو يف تركيا أاحلكام lون به و  ءغر^Û يقدرونه. العن شعبهم وال 

  ــم احلنظــــام ـــيش كــ ـــق العـ ــيهم حـ ــلمني وال يعطــ ــالم واملســ ــبغض اإلســ ــــا يــ يف تركي
 ويضع املسلمني املخلصني يف أعلى سلم اخلطر عليه. الكرمي.

 سـلطان حممــدالألريكــم حقيقـة هـؤالء احلكــام. انتصـر  اً دواحـ سـأعطيكم مثـاالً   
نبول طمرباطوريـة البيزنطيـة الـيت كانـت قلـب الصـليبيني، وجعـل اسـإلخان علـى ا الفاتح

ــة وبـــىن قصـــر لعاصـــمة  ــة العثمانيـ ــى "كـــايب  تـــوب"لدولـ ــلطان ال. وقضـ فـــاتح حممـــد السـ
ــو ي ــر وهــ ــذا القصــ ــدحياتـــه يف هــ ــط اخل عــ ضــــد حــــات الفتو وفــــتح  يــــةجلهاداعســــكرية الطــ

ـــليبية. ــوش الصــ ـــدين. اجليـــ ـــاء ا�اهــ ــراً للخلفــ ــر مقـــ ـــذا القصـــ ـــون يف  وكـــــان هــ ـــا تعلمــ وكمــ
 وكـــان هنـــاك حفـــل، نبولطاســـيف  قـــدت قمـــة النـــاتوعُ منتصـــف شـــهر حزيـــران املنصـــرم 

مــن مث . و " نفســهكــايب  تــوب"يف قصــر اجلــدد ض رقــص لقــادة اجليــوش الصــليبية و وعــر 
ــع،  ــادم املطيــ ــامكم ل أســــومبنطــــق اخلــ ــؤالء احكــ ــادة هــ ــا  الصــــليبيني، إذا لقــ ـــد مــ ــان قـ كــ
عجــا^م واســتمتاعهم. لقــد اســتخدم هـــذا إ أبــدوا بــدورهمف!! أعجــبهم احلفــل والــرقص

املســلمني اإلسـالم و خلدمــة األعــزة بـدينهم القصـر يف السـابق مــن قبـل أجــداد� الشـرفاء 
ــذه األ�م  ــيني، أمــــا هــ ــر ضــــد الصــــليبيني الوحشــ ــن أجــــل التخطــــيط ملزيــــد مــــن النصــ ومــ

صــدروا ليو خلدمــة قــادة جيــوش االســتعمار الصــليبيني األذلــة احلكــام الطغــاة  فيسـتخدمه
  !!صاحل املسلمنيمضد منه القرارات 
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  :اضر كلمته بتوجيه النداء التايلمث أ�ى احمل  
  حياء،مقدار إىل من بقي يف دمهم 

 م شي  ،اإلنسانيةمن  ءإىل من بقي يف قل̂و

  وأعراضهم من الغرية على شرف املسلمني شيإىل من لديهم، 

  م بقي إىل من  من اإلميان، قليليف قل̂و

 ،إىل من يعرفون ماذا يعين بكاء الرجال 

 ،إىل من حيبون هللا ورسوله 

 ن ختلعــوا هــؤالء احلكــام اخلونــة الــذين يتحكمــون يف رقــاب  نستصــرخكم نــاإنd
النـــاس، والـــذين جـــاهروا بعـــدائهم k ولرســـوله، وأن تســـتأنفوا احليـــاة اإلســـالمية 

  اإلسالمي.اخلالفة الراشدة اليت ستطبق احلكم ريق إقامة عن ط
  نعم، إنين أRديكم!

  ـــن ــ ـــ "� لــ ـــ ـــاطبكم بــ ــة أخــــ ـــ ـــاء األمــ ـــالميةأبنــــ ـــرف اإلســــ ــــال  ،!"اءالشــــ ــــا األبطـــ "أيهـــ
الطريــق  علــى مفــرتق، طــرق فــرتقdنكــم علــى ملكــم  الشــجعان!" بــل ســأقول

 .الناربني اجلنة و 

 بــني أنختتــاروا ن خاللــه أن الــذي يتوجــب علــيكم مــق يــالطر  فــرتقأنــتم علــى م 
 خوانكم املسلمني أو مع أعداء هللا ورسوله.إتكونوا مع 

 ذليلة حقريةحياة َفة َعزيزة وبني رِ شَ ق بني حياة مُ يالطر  فرتقأنتم على م. 

 جبناء. عبيدٌ  أو شجعا�ً  تكونوا أبطاالً بني أن ق يالطر  فرتقأنتم على م 

 أن تنصـــاعوا  فــار املســتعمرين أوق بـــني التحــرر مــن الكيــالطر  فــرتقأنــتم علــى م
  .وتسلموا هلم تسليماً 

 وا أمرك:أقر من  اللهم ال تباركوأخرياً  - 

ْصرُ ���� يِن فـََعَلْيُكُم النَّ َصُروُكْم ِيف الدِّ   ]72[األنفال:  ����َوِإِن اْسَتن

ـــو  مث ــايلال ا�مــ ـــعورهم ال ليـــ ــــت شــ ــاخوا وابيضـ ــــوال وشـــ ــاكناً طـ ــوا ســـ دون أن حيركـــ
  لتنفيذ أمرك.
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ـــو وأرجـــــو ريب ـــيم ذ أدعــ ــيم يالعظــ ـــرش العظـــ ـــة العــ ــذه األ�م بدايــ ، أن تكـــــون هـــ
  ومقدمة ليوم النصر الكبري، وأن يكرمنا برؤية اليوم الذي تقام فيه اخلالفة الراشدة.

  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 .بعد كلمة حنفي عاد سليمان إىل املنصة  

******************************  
ـــان    ـــيد رمضــ ــو الســ ــــيم، ¹ج واآلن أدعـــ ـــرض العظـ ـــن الفــ ــــدثكم عــ ـــون ليحـ طوســ

  .فليتفضل (فرض إقامة اخلـالفة وواقع نظام احلكم يف اإلسالم)الفروض، 
  بسم هللا الرمحن الرحيم

  )ثالثة(الكلمة ال

  كلمة السيد رمضـان طوسون
 فرضية إقامة دولة اخلالفة وواقع نظام احلكم يف اإلسالم

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
kl من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد k رب أعوذ 

 k العاملني والصالة والسالم على رسولنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. احلمد كله
وحده كما أمر، حنمده ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

ولياً مرشدا. وأشهد أن ال إله إال هللا  من يهده هللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له
  وأشهد أن سيد� حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله.

  قال عز وجل: 
صركم من بعده وعلى ���� صركم هللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ين إن ين

  ]160[آل عمران:  ����هللا فليتوكل املؤمنون
الثامن والعشرين من رجب  بية خالفتنا يفمنذ أن هدم اإلجنليز والدول الغر   
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يوماً واحداً  م واألمة اإلسالمية مل ترَ 1924مارس/آذار  03 هـ املوافق1342
س ي�، ودمرت آمال إخواننا وأخواتنا، ودؤ . مزقت أراضينا شر ممزق، وأُذل آlحسناً 

  على شرف أمهاتنا وأخواتنا.
املتتالية واملتعاقبة على  هو السبب الرئيس لكل املصائب الفةـاخلإن هدم   

األمة اإلسالمية منذ زمن طويل، من تشتت واحتالل ألراضينا من قبل املستعمرين 
ومن ا�يار اقتصادي واجتماعي واحنالل جمتمعاتنا وسيطرة الكفار علينا حىت يومنا 

  هذا.
  مث أضاف:  

أود أن ألفت انتباه املسلمني بشكل خاص ألحذرهم من هذه األنظمة 
تية ومن هذه األفكار املدسوسة املغلوطة املنتشرة يف أ�منا هذه، واليت يسعون الطاغو 

إلدخاهلا على اإلسالم واملسلمني لتشتيت اآلمال يف اإلسالم وعودته. أود لفت 
انتباه املسلمني لذلك ليتمكنوا من تبين وفهم اإلسالم على وجهه الصحيح، ومن 

هللا وسنة رسوله دون أي ثر lلغرب وجهة النظر اإلسالمية املنبثقة من كتاب 
ذا يستطيع املسلمون محل الدعوة اإلسالمية متاماً كما  الكافر وأنظمته ومفاهيمه. ̂و
محلها رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، ويعملوا جنبًا إىل جنب مع من  

دولة كرسوا أنفسهم وحياMم جلعل نظام هللا هو احلاكم يف األرض من خالل إقامة 
، حيث أن محلة الدعوة املخلصني هم من يسعون الستئناف احلياة اخلالفة الراشدة

اإلسالمية وهم من يستمدون ويبنون أحكامهم مما هو منبثق ومبين على كتاب هللا 
 وسنة نبيه وما أرشدا إليه من قياس وإمجاع صحابة.

يلتزموا إن محلة الدعوة املخلصني هم من أخذوا على أنفسهم العهد dن   
بسرية الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم والذي أقام الدولة اإلسالمية األوىل يف 
املدينة املنورة، وهلذا السبب جند محلة الدعوة املخلصني يطاردون ويالحقون 
ويسجنون ويرمون يف املنايف وحىت يقتلون يف بعض الدول القائمة يف العامل اإلسالمي 
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السبب يف ذلك، يعود إىل أن الكفار والدول الكافرة يدركون ودول الغرب الكافر. و 
جيدًاً◌ اخلطر الذي سيحدق ^م فيما إذا أقيمت الدولة اإلسالمية وتبنت أنظمة 

ستدمرهم وستنقذ األمم  الفةـدولة اخلزلة من عنده. نعــم، إن ـهللا وقوانينه الكاملة املن
  وتنشر اخلري يف ربوع العامل. ،والشعوب والبلدان منهم ومن فساد وعفن أنظمتهم

 وهلذه األسباب جمتمعة، أقدم لكم اليوم حقيقة نظام احلكم يف اإلسالم، أي  
مبينًا لكم يف الوقت  ة املرتبطة lلدولة اإلسالمية.ي، والقواعد الشرعنظام اخلالفة

ة نفسه فساد األفكار واألنظمة الغربية الطاغوتية مزيًال ثري هذه األفكار الطاغوتي
  علينا وعلى مفاهيمنا اإلسالمية. 

  نعم، أيها املسلمون الكرام؛  
هي رàسة عامة للمسلمني مجيعًا يف الدنيا إلقامة أحكام الشرع  ؛الفةــاخل  

وهي الكيان السياسي الذي يوحد اإلسالمي، ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل. 
  املسلمني يف بوتقته.

لعالج الشايف لكافة املشاكل املستجدة يف واإلسالم، هو املبدأ املتضمن ا  
هذه احلياة من خالل عقيدته اليت ينبثق عنها أنظمة وقوانني تنظم شؤون اإلنسان  
كاملة يف هذه احلياة الدنيا. واألدلة الشرعية تشري إىل أن تطبيق نظام احلكم 

ت اإلسالمي هو فرض شرعي يتوجب على املسلمني االلتزام به وإال أمثوا. فاآل�
مر lحلكم مبا أنزل هللا وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم املوحاة 

  . نظام اخلالفةمن عند هللا تدل على أن نظام احلكم يف اإلسالم هو 
ولنستدل اآلن بعدد من اآل�ت اليت مر lحلكم مبا أنزل هللا. حيث قال هللا   
نَـُهم ِمبَا َأنزَ ���� تعاىل: ا َجاءَك ِمَن اْحلَقِّ فَاْحُكم بـَيـْ [املائدة  ����َل اiُّ َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّ

نَـُهم ِمبَا َأنَزَل اiُّ َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواءُهْم ���� وقال سبحانه وتعاىل: ]48 َوَأِن اْحُكم بـَيـْ
وقال سبحانه  ]49[املائدة  ����ْرُهْم َأن يـَْفِتُنوَك َعن بـَْعِض َما َأنَزَل اiُّ ِإَلْيكَ ◌َ َواْحذ

وقال سبحانه  ]44[املائدة  ����َوَمن ملَّْ َحيُْكم ِمبَا َأنَزَل اiُّ فَُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ���� وتعاىل:
نَـُهْم ث���� وتعاىل: مَّ َال جيَُِدوْا ِيف ُـ َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
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َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًماَأنُفِسِهْم َحَرًجا    ]65[النساء  ����ممِّ
ـــوه   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدث ـنـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــيت تتحـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــذه، الـ ــ ـــ ـــ ـــ ــري هـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرى غــ ـــ ـــ ـــ ــرات اآل�ت األخـــ ـــ ـــ ـــ ــ الك عشــ

  عن واقع نظام احلكم يف اإلسالم وأنظمته.
هو النظام  نظام اخلالفةولنذكر اآلن، بعض األحاديث اليت تدل على أن   

فع، قال: قال يل ابن عمر: عن � اإلسالمي الوحيد الذي جيب أن يكون مطبقاً:
َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن طَاَعٍة َلِقَي " ى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول:مسعت رسول هللا صل

َعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً  َة َلُه َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف ُعُنِقِه بـَيـْ [رواه  ."اiََّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ال ُحجَّ

وروى مسلم عن األعرج عن أيب هريرة عن  ]1851، حديث رقم: 9جملد  مسلم، كتاب اإلمارة،
َا اإلَماُم " النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ُجنٌَّة يـَُقاَتُل ِمْن (اخلليفة) ِإمنَّ

وروى مسلم عن أيب  ]1841، حديث رقم: 9[رواه مسلم، كتاب االمارة، جملد  ."َورَاِئِه َويـُتـََّقى ِبهِ 
أنه قال: رافقت أl هريرة مخسة سنني فسمعته حيدث عن النيب صلى هللا عليه حازم 

َكاَنْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم األنِْبَياُء ُكلََّما َهَلَك َنِيبٌّ َخَلَفُه َنِيبٌّ َوِإنَُّه " وعلى آله وسلم:
َيْكثـُُروَن َقاُلوا َفمَ  َعِة األوَِّل فَاألوَِّل ال َنِيبَّ بـَْعِدي َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء فـَ ا َ¬ُْمُرRَ قَاَل ُفوا ِببَـيـْ

، حديث 10[رواه مسلم، كتاب االمارة، جملد  ."َأْعطُوُهْم َحقَُّهْم فَِإنَّ اiََّ َسائُِلُهْم َعمَّا اْسَرتَْعاُهمْ 

وهنالك العديد من اآل�ت واألحاديث املتضافرة واملتعلقة lلسياسة  ]1842رقم: 
وlت واحلياة االجتماعية والعالقات البشرية وغري ذلك من األنظمة واحلرب والعق

واألحكام. ولقد أُرسلت إلينا هذه اآل�ت واألحاديث من عند هللا عز وجل 
لتطبيقها وتنفيذها. وقد طبقت ونفذت مجيعها يف زمن الرسول عليه السالم ويف 

ها. وتدل هذه اآل�ت ويف فرتات احلكم اإلسالمي اليت تبعت اخلالفة الراشدةفرتة 
واألحاديث أن احلكم والسلطان الذي يطبق يف شؤون الناس هو جزء ال يتجزأ من 

زلة من عند هللا، والتحاكم للقوانني واألحكام ـاملبدأ اإلسالمي. إن تطبيق األنظمة املن
اإلسالمية فرض من أعظم الفروض. وحىت يتم تطبيقها ال بد هلا من سلطة، وهذه 

حيكمون lإلسالم ويرجعون إىل كتاب هللا  ملتمثلة dويل األمر الذينالسلطة هي ا
َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اiَّ َوَأِطيُعوْا ���� :وسنة رسوله يف كل أمرهم. قال تعاىل
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مث بني أن التشريع هو k سبحانه وأن من  ]59[النساء  ����الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمنُكمْ 
ن ُدوِن اiِّ ◌ُ اختََّذ���� ع من دون هللا له عذاب أليميشر   ����وْا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباَ�ُْم َأْر6ً6َ مِّ

  ]31[التوبة 
اآلية من النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  عدي بن حامت الطائيملا مسع   

الل، "بلى إ�م حرموا عليهم احليتلوها، قال: � رسول هللا! إ�م مل يعبدوهم! قال: 
  وأحلوا هلم احلرام فاتبعوهم، فذلك عباد®م إ�هم...".

هذا هو واقع نظام احلكم يف اإلسالم. فتحركوا وارفعوا أصواتكم  مث أضاف:
استجابة ألمر هللا! أنقذوا أنفسكم من أنظمة الكفر والدول الكافرة، اليت يعمل 

تيجة ملواقفكم املشينة حكامكم العمالء العصاة عبيدًا هلا، نتيجة النصياعكم هلم ون
وخنوعكم الرهيب جتاه أفعاهلم! اعملوا مع محلة الدعوة املخلصني، الذين يعملون 

  اليت ستحكمكم مبا أنزل هللا. دولة اخلالفة الراشدة¶خالص وتصميم من أجل إقامة 
أنقذوا أنفسكم من النار dن ال تبقوا صامتني أمام هيمنة الكفر عليكم 

لم حكامكم الظلمة الذين يقمعونكم بكل قواهم، ومن هذه وإذالله لكم، ومن ظ
األنظمة الكافرة اليت تطبق عليكم! ومما ال شك فيه، أن األمة اإلسالمية ستحظى 
بدولة واحدة حتكمها lإلسالم حاملًة رسالة اإلسالم للعامل أمجع وتوحد املسلمني 

وة إىل اإلسالم، جيب حتت راية واحدة. وال بد أن يكون معلومًا أن اإلسالم والدع
أن تكون قضية حياة أو موت عند كل مسلم، فاملوت يف سبيل محل الدعوة 

إقامة دولة اإلسالمية أمر طبيعي ومتوقع لدى املسلم. وال ميكن حتقيق هذه الغاية، 
، ما مل يكن محل الدعوة مسألة حياة أو موت، ألن الشريعة قد أمرتنا بذلك، اخلالفة

إ�ه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من أن الكفاح يف وهو عينه ما علمنا 
  سبيل محل الدعوة يتطلب منا بذل الغايل والنفيس من أجلها.

وعندما محل صلى هللا عليه وعلى آله وسلم النبوة، بدأ بنشر الدعوة lلصراع 
 الفكري وكانت lلنسبة له مسألة حياة أو موت. وقد ورد عن رسول هللا صلى هللا

بعث إليه فقال له: � ابن أخي، إن قومك عليه وعلى آله وسلم أن عمه أبو طالب 
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جاءوين، وقالوا كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، وال حتملين ما ال أطيق أ� وال 
أنت. فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فقال صلى هللا عليه وعلى آله 

يين والقمر يف يساري على أن أترك لو وضعوا الشمس يف مي ،وهللا � عم« :كوسلم
  »ما بعثين هللا به من النور واهلدى، ما تركته إال إذا فارق رأسي جسدي

يفتح على حزب التحرير  إنين أدعو ريب األعلى أن بعد ذلك ختم بقوله:
ويوفقه وإ�كم واملسلمني أمجعني إىل العمل اجلاد املخلص إلقامة اخلـالفة الراشدة، 

التقي النقي الذي حيكمنا مبا أنزل هللا وجياهد بنا يف سبيل هللا ويظلنا  فيوجد اخلليفة
  .ال إله إال هللا  حممد رسول هللاراية  �براية رسول هللا 
َوُقِل ���� ي كالمي dفضل الكالم وهو كالم هللا جل وتعاىل:�ِْ أُ  مث قال:

  ]105[التوبة  ����ُنونَ اْعَمُلوْا َفَسَريَى اiُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤمِ 
  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته...

  بعــد كلمــة رمضــان، فــتح ا�ــال لألســئلة واألجوبــة والــيت اســتمرت مــا يزيــد عــن
  ).60سئل خالهلا حنو ( الساعة والنصف.

  وفيما يلي بعض األسئلة اليت عرضت:  
امـــة مـــا هـــي الواجبـــات الـــيت تقـــع علـــى عاتقنـــا حنـــن املســـلمني الـــذين نرغـــب ¶ق .1

 اخلالفة اإلسالمية والنظام اإلسالمي؟

 كيف ستتغلبون على العوائق يف النظام القانوين الرتكي إلقامة دولة اخلالفة؟ .2

ـــتطيع  .3 ـــف نســ ــنهم، فكيــ ـــا بيـــ ــل ويتقـــــاتلون فيمــ ــرون يف األرض بـــ ــلمون مبعثـــ املســـ
 توحيد طاقاMم ومن مث سيس وحدة إسالمية ضد الكفار؟

ــيت ت .4 ـــ ـــالمية والـ ـــات اإلســـ ـــض اجلماعـــ ـــيطر بعـــ ــو املســــ ـــ ـــالم هـ ــ ــــل اإلسـ ــعى جلعــ ـــ سـ
ــــلحة  ـــ ـــ ــ ـــلحوا dسـ ـــ ـــ ـــ ـــديث "تسـ ـــ ــ ـــ ــــتدلون lحلــ ـــ ـــ ــ ــة، يسـ ـــ ـــ ــ ــــالل الدميقراطيـــ ـــ ــ ـــ ـــن خـ ـــ ـــ ــ مــ

  الكفار"، فهل استدالهلم هذا صحيح؟

 أ� لسـت مـن مجـاعتكم، ولكنـين أقـّدر وأحــرتم مـا تقومـون بـه. أرجـو مــنكم أن .5
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 األحزاب واجلماعات األخرى؟ تبينوا رأيكم يف

 ها ستؤسس فقط لرتكيـا؟ هذه اخلالفة اليت تدعون هلا لتأسيس .6

ــمام إىل  .7 ــتطيع االنضــــ ــ ـــف نســ ـــذي 000 000كيـــ ــة الـــ ــــو اخلليفــــ ــن هــ ؟ ومــــ
 سنبايعه؟

أشــكركم جزيــل الشــكر علــى هــذا املــؤمتر. مــاذا أعطــى الكفــار حلكــام تركيــا يف  .8
ــة الـــيت أقاموهـــا هلـــم يف تـــوب كـــايب ( ــر Top kapı Sarayıاملأدبـ ) ويف قصـ

 )؟Çırağan Sarayı( شرياغان

عامـاً وبـني حماربـة وتـدمري اإلسـالم  80 هدم اخلالفة قبل هل هناك فارق بني .9
 حالياً؟

 مىت سنشهد بناء هذا الصرح العظيم؟ أعانكم هللا يف سريكم. .10

الكثـــري مـــن التكـــتالت يتبنـــون العمـــل املســـلح يف طـــريقتهم، فهـــل يتبـــىن  .11
ــل هنــــاك  حـــزب التحريــــر ــل  ســـيتبىن يف املســــتقبل العمــــل املســـلح؟ وهــ اآلن وهــ

 تبين أو عدم تبين احلزب للعمل املسلح؟ دليل معترب على

كيــف ميكــن أن يكــون لألمــة اإلســالمية قاطبــة قائــد واحــد وهــي تــرزح  .12
 حتت اهليمنة األمريكية؟

ـــة  .13 ــرحون الثقافــــ ـــ ـــذين يشـ ــ ــرام الــ ـــ ــرين الكـ ـــ ــــواين احملاضـ ــــدي إخـــ ــ ــــف يرت كيــ
اإلســالمية؛ هــذه البــدالت الغربيــة؟ وهــل ارتــداؤكم لربطــة العنــق الغربيــة جــائز؟ 

 ملالبس اإلسالمية خاص lلنساء فقط؟هل ارتداء ا

السالم عليكم، أسـاتذيت احملرتمـني، حنـن متفقـون معكـم فيمـا تفضـلتم،  .14
ولكـن مـن أيــن سيسـتمد هـذا النظــام اليـافع قوتـه حــىت يـتمكن مـن االســتمرار؟ 

 رضي هللا عنكم أمجعني.

واخلطـوط العريضـة الـيت يقـوم  حـزب التحريـرأرجو أن تـذكروا لنـا مـنهج  .15
 ذي وصفتموه dنه حزب مبشٌر lخلري؟عليها، وال

ــم  .16 ــا هـــ ــور هنـــ ـــة احلضـــ ـــكر، كافــ ـــل الشــ ــكركم جزيــ ــ ــــرام، أشـ ـــاتذيت الكـ أســ
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ــا  ــمؤيـــدون ملـ ــال هـــذا عرضـ تم وهـــم معكـــم، فهـــل لكـــم أن تقومـــوا ¶رســـال أعمـ
 .ؤمتر للسلطات املتنفذة (احلكام)امل

  بعــد انتهــاء فــرتة األســئلة واألجوبــة، متَّ توزيــع مــا يزيــد عــن ألفــي نســخة
رجــب (أمل تكــف ثــالث ومثــانون ســنًة ليــدرك املســلمون أّن عــزهم  28دار مــن إصــ

ـــــالفة ـــة اخلـ ـــة ؟ال يعـــــود إال ¶قامــ ــاح دون أيــ ــؤمتر بنجـــ ــى املـــ ــور. وانتهـــ !) علـــــى احلضـــ
  مشاكل أو عراقيل. وk احلمد.

، وكـان أثـره عظيمـاً بداللـة اهتمـام النـاس عقد املؤمتر خبـري متلقد ردود الفعل:  
امــة اخلــالفة)، وكـان واضــحاً اهتمـامهم مـن األســئلة الـيت عرضــت مبوضـوعه وخباصـة (إق

  يف املؤمتر (ذكر� عدداً منها سابقاً).
لكــن عقــد املــؤمتر مل يــرض القــوى العلمانيــة، والقــوى صــاحبة النفــوذ يف احلكــم 

ســالم واملســلمني، فقامــت هــذه القــوى عــالم احلاقــدة علــى اإلويف عــدد مــن وســائل اإل
قائلـًة: كيـف تسـمح بعقـد منيـة جهـزة األتكيـل اللـوم والتقريـع لألحبملة إعالمية مكثفـة 

وحيقر النظـام اجلمهـوري، وحيـرض  !هذا املؤمتر الذي يهني زعيم البالد مصطفى كمال
  !الناس على إقامة اخلـالفة

ـــك  ــة) بتحريــ ـــوى (اخلفيـــ ـــالت القـ ــة ومحــ ـــذه احلمـــــالت اإلعالميــ وقــــد دفعـــــت هـ
لبـارزين يف املـؤمتر، فقامـت هـذه القــوى القضـية حـول شـباب احلـزب وخباصـة الشــباب ا

  lستدعاءات واعتقاالت:
قامــت بعــض الصــحف حبملــة علــى املــؤمتر وعلــى البيــان الــذي وزِّع يف   - 1

أمل تكــف ثــالث ومثــانون سـنًة ليــدرك املســلمون أن عــزهم ال يعــود ظغــال �ايتـه بعنــوان (
مث نقلــت  !املعنويــة أل¹تــورك ¶قامــة اخلـــالفة) قائلــًة إن املــؤمتر والبيــان حيقــران الشخصــية

 20/9/2004مقتطفـــاٍت مـــن البيـــان، فنشـــرت جريـــدة غبـــزة يف  هـــذه الصـــحف
 جـــاء يفو  الــذي وزع يف �ايتــه. بعــد أســبوع مـــن عقــد املــؤمتر مقـــاًال عــن املــؤمتر والبيـــان

  :مقال اجلريدة املذكورة
ـــــبـال( ـــ ـــ ـــ ــذي قـيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــان الـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــوزيـوا بتـامــ ـــ ـــ ـــ ــوح هـعــ ـــ ــ ـــ ـــ ــه بوضــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــر فيــ ـــ ــ ـــ ــل وتظهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ، اجلمــ



 43

  تقر الشخصية املعنوية أل¹تورك؛اليت حتالتالية 
  بسم هللا الرمحن الرحيم

  أمل تكف ثالث ومثانون سنًة ليدرك املسلمون
  !؟إقامة اخلـالفةـأّن عزهم ال يعود إال ب

هـــ (املوافــق للثالــث 1342يف مثــل هــذا اليــوم، الثــامن والعشــرين مــن رجــب   
ذاك، قــام مصــطفى كمــال م)، ويف َســَحر ذلــك اليــوم، االثنــني، آنــ1924مــن آذار 

(أ¹تورك) عدو اáِّ ورسوِله واملؤمنني، ¶لغاء اخلــالفة اإلسـالمية يف اسـتانبول، وحماصـرة 
اخلليفـة ونفيـه. وقـد كـان ذلـك الفعـل الشــنيع والفظيـع هـو الـثمن الـذي قدَّمـه لربيطانيــا 

رين. مث مقابـل تنصـيبه حاكمـاً يف تركيـا علـى رقـاب املسـلمني، وخادمـاً للكفـار املســتعم
تــواىل االحنــدار علــى تركيــا العلمانيــة منــذ ذلــك اليــوم إىل أن وصــل ^ــا احلــال أن تقــف 
بذلّـــة علـــى أبـــواب أوروl تســـتجديها أن تقبلهـــا يف منظومتهـــا، بعـــد أن كانـــت يف زمـــن 

  .)  انتهىاخلـالفة تطرق بعزٍة أبواَب أوروl، تفتح الفتوح وتنشر اخلري يف ربوع العامل
ـــة  6/10/2004يف   - 2   ـــ ــــة الرتكيــ ـــات التلفزيونيــــ ـــ ــــض احملطــ أوردت بعــــ

عليـــق  ت، وجـــاء يف ال(اســـتانبول) تعليقـــاً حـــول مـــؤمتر� الـــذي عقـــد�ه يف املدينـــة اجلميلـــة
وجـاء يف اخلــرب أن جمموعـًة مــن الصـحفيني كتبــوا  ؟كيـف يســمح لعقـد مثــل هـذا املــؤمتر

  .ل هذا املؤمتررسالًة اعرتاضية لرئيس اجلمهورية يستهجنون فيها السماح بعقد مث
وعلــى أثــر هــذه األخبــار، بــدأ مــدعي عــام أمــن الدولــة حتقيقاتــه حــول املــؤمتر.   

ــاء  لقـــــد كنـــــا ـــة أمســـ ــؤمتر أورد� يف األوراق الرمسيــ ـــب إذن عقـــــد املـــ ـــدمنا طلــ  7عنـــــدما قــ
أســـاتذة علـــى أ�ـــم القـــائمون lملـــؤمتر وذلـــك بنـــاًء علـــى إصـــرار األجهـــزة املختصـــة علـــى 

ــمَّ إخطـــارتقـــدمي أمســـاء القـــائمني علـــ ــيهم  األشـــخاص ى املـــؤمتر. واآلن تــ ــبعة أن علـ السـ
  ز�رة املدعي العام خالل سبعة أ�م لإلدالء ¶فاداMم.

ــاتذتنا ذوي  12/10/2004يف   - 3   ـــ ــــع أســــ ــ ــات مـــ ـــ ـــدأت التحقيقــــ ـــ بــ
العالقة lملؤمتر، حيث قام مدعي عام أمن الدولة ببـدء التحقيقـات معهـم يف القضـية، 
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  الثة أمور:وركز يف حتقيقاته على ث
أمل إهانــة وحتقــري الشخصــية املعنويــة ملصــطفى كمــال مــن خــالل نشــرة "  - 1  

تكـــف ثـــالث ومثـــانون ســـنًة ليـــدرك املســـلمون أّن عـــزهم ال يعـــود إال ¶قامـــة اخلــــالفة"، 
  واليت مت توزيع آالف النسخ منها على احلضور بعد انتهاء املؤمتر.

  إهانة وحتقري اجلمهورية الرتكية.  - 2  
  السعي إىل حتريك مشاعر اجلماهري ضد النظام.  - 3  
بعــات اقامـت األجهـزة بعــدة مالحقـات ومت 29/10/2004يف   - 4  

مكثفــة طالــت عشــرات الشــباب إلجيــاد جــو أمــين عنيــف ضــد الشــباب ظنــاً مــن هــذه 
كانـت مزيـداً ، ولكـن النتيجـة  من دعوتـه حتداألجهزة أ�ا ستؤثر على احلزب يف تركيا و 

، ومزيــداً ومزيــداً مــن ييــد املســلمني يف تركيــا للحــزب شــباب احلــزب، مــن القــوة لــدى
وبشـر � �مـن السـعي احلثيـث إلقامـة اخلــالفة الراشـدة الـيت بشـر بعودMـا رسـول هللا 

  .�املؤمنني
ـــة  - 5   ــباب ومتـــابعتهم واملالحقـــات  جتـــاه علـــى الـــرعم مـــن موقـــف الدول الشـ

ــاً لل ــد احرتامـ ــؤمتر أوجـ ــاط النـــاس علـــى واالعتقـــاالت إال أن املـ ــبابه بـــني أوسـ ــزب وشـ حـ
ــــار يف  ــوة اإلفطـ ــ ــــتجابة إىل دعـ ــــحاً يف االسـ ــذا واضـ ـــر هـــ ــد ظهــ ــزهم. وقـــ ــتالف مراكـــ اخـــ

ــد  ـــ ـــ ــ ـــ ــــوم األحـ ـــ ـــ ــ ــــتانبول يــ ـــ ــ ـــ ــــان: يف اســ ـــ ــ ـــ ـــان  24رمضــ ــ ـــ ـــ ــق 1425رمضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ املوافـ ـــ ـــ ـــ هــ
ــر ( 7/11/2004 ــــث حضــــ ـــه 675حيــ ــــوم نفســـ ـــرة يف اليــ ـــاً، ويف أنقـــ ) شخصـــ

الفعاليـــات اخلـــرية، شخصـــاً. وكـــان احلضـــور يف املـــدينتني مـــن  )465(حيـــث حضـــر 
  املؤثرة يف البلد مبا يرضي هللا ورسوله إن شاء هللا.

  وقد متت إجراءات اإلفطار على النحو التايل:  
 .مت قراءة دعاء خاص قبل تناول اإلفطار 

 .بعد تناول اإلفطار مت أداء صالة املغرب مجاعًة 

 .قرئت بعد الصالة آ�ٍت قصريًة من القرآن الكرمي 

 ــليم ــتمرت حنـــو ألقـــى األخ سـ ألقـــى األخ و  دقيقـــًة. 17ان يف أنقـــرة كلمـــًة اسـ
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 والكلمتان مها: دقيقًة. 17خلوق يف استانبول كلمًة استمرت كذلك حنو 

(مــدير عــام جملــة التغيــري اجلــذري الــيت يصــدرها  كلمــة ســليمان أوغورلــو  - 1  
  والية تركيا) -حزب التحرير 

  بسم هللا الرمحن الرحيم

   وبركاته،السالم عليكم ورمحة هللا  
احلمد k رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الكرمي وعلى آله   

  وأصحابه ومن اقتدى به واختذ من اإلسالم ديناً.
اليت  أهًال وسهًال بكم برب�مج اإلفطار الذي تنظمه "جملة التغيري اجلذري"  

الذي أكرمنا  . احلمد والثناء كله k عز وجلوالية تركيا - صدرها حزب التحرير 
التقيناهم يف مؤمتر� األول الذي عقد يف  أن dن نلتقي بقرائنا للمرة الثانية بعد

ان املبارك أستهل كلميت lلتوجه إىل هللا dن يكون شهر رمض أن اسطنبول. أود
لتحرير األمة اإلسالمية قاطبة من من ألف شهر وسيلة  والذي يتضمن ليلة خرياً 

  ريها اإلسالم، ونظام اإلسالم، اخلـالفة الراشدة.الظلم والظالم، وأن ين
  بسم هللا الرمحن الرحيم

كما تعلمون فإن شهر رمضـان قـد ميـزه هللا عـز وجـل عـن lقـي األشـهر، وهـو   
شهر مليء lلرمحة والثواب، فأوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتـٌق مـن النـار. فيـه نـزل 

  القرآن، ذلك العالج الشايف للبشرية.
ـــالم، مث بــــــني   ــل اإلســـ ــة قبــــ ـــه مكــــ ــــت عليـــ ــــذي كانــ ــــيئ الــ ــــع الســ ــه الواقــ  يف كلمتــــ

ـــول هللا  ـــ ــــث رســــ ـــ ــــف بعـــ ــ ـــالمه  ،�مث كيــــ ــ ـــ ـــلوات هللا وســ ــ ـــ ــــه صــ ـــ ــوحي عليـــ ــ ـــ ـــزول الـــ ـــ ونــــ
ــــدين،  ـــوم الـ ــز إىل يــ ــه معجـــ ـــرمي وأنـــ ـــرآن الكــ ــة القــ ـــراء. مث بـــــني عظمـــ ـــار حــ ــه، يف غــ ــ عليـ

  ينطق lحلق وهو كالم رب العاملني. مث أضاف احملاضر:
ــلى هللا    ــلم الــــذي ارتعــــش يف الغــــار عنــــد ســــيد� حممــــد صــ عليــــه وعلــــى آلــــه وســ
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مساعـــه الصـــوت، وعنـــدما أحـــس بثقـــل الـــدعوة الـــيت lت حبملهـــا خاطـــب أم املـــؤمنني 
  ."لقد انقضى عهد النوم � خدجية"خدجية قائًال: 

ــن ف   ــا حنــ ــل نســــتطيع اليــــوم بعــــد اســــتذكار عظــــم املســــئولية امللقــــاة علــــى عاتقنــ هــ
"ال راحــة لنــا بعــد وأمهاتنــا وآlئنــا وإخواننــا والقــول هلــم  االســتدارة إىل أزواجنــا نياملســلم
  لزوجه أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها؟ كما قاهلا خري اخللق رسول هللا  اليوم"

الكثريون منا يعجزون عن قول ذلك، وكأن ذلـك ال يكفـي!! بـل وفـوق ذلـك   
وأضـــاعوا أنفســـهم يف انشـــغلوا يف متـــاع احليـــاة الـــدنيا الـــيت زينهـــا هلـــم الشـــيطان وأعوانـــه، 

  ة الغرور.هذه احليا
نـَْيا ِإالَّ َلِعـٌب َوَهلْـوٌ � فلألسف، فرغم قول هللا عز وجل:   إال أنـه  �َوَما اْحلََياُة الـدُّ

  اة الدنيا ويقدمو�ا على كل شيء.حليlمسلمون يتشبثون  من بيننا lت يوجد
  م؛واآلن فإين أسألك  
يف كافة بقاعها تبكـي دمـاً نتيجـة صـب  يف أ�منا هذه واألمة اإلسالمية قاطبة  

  مهنأ بعيش؟ محم القذائف عليها... كيف ميكننا أن
ــور...   ـــب وفلســـــطني ودارفـــ ــي أيب غريــ ـــر مآســـ ــر احملاضــ ـــة امث ذكـــ خل مث بـــــني جرميــ

أولئك الصامتني على هذه املآسي الذين ال يعملون علـى تغيريهـا وإقامـة حكـم هللا يف 
  األرض.
  بعد ذلك قال:  
  لتطرق يف كلميت هذه لشهر رمضان؛واآلن أود ا  
إن شــهر رمضــان املبــارك الــذي بــدأ القــرآن يتنـــزل فيــه.. هــو شــهر عمــٍل وجــٍد   

وثبــات.. وهــو شــهر عبــادة وصــرب وجهـــاد.. وهــو شــهٌر يتضــاعف يف األجــر والثــواب، 
وهـــو الشـــهر الـــذي يتســـابق فيـــه املســـلمون للخـــريات. ولكـــن هـــل حنـــن يف أ�منـــا هـــذه 

  فضيل حقه منقادين ألوامر هللا ونواهيه؟!نعطي هذا الشهر ال
  دعوR نلقي نظرة كيف نستقبل شهر رمضان؛  
والــيت ألغيــت  اخلـــالفةإن رمضــان يعــود علينــا هــذا العــام وحنــن ال خنضــع حلكــم   
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  عام هجري، واملسلمون حىت اآلن مل يتمكنون من إعادMا للوجود!! 83قبل 
ــذا العــــام   ــان يعــــود علينــــا هــ ــن بــــالد رمضــ ــن الكفــــار  وكثــــري مــ املســــلمني حمتلــــة مــ

، رغـم أن )فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان وكشـمري وجنـوب السـودان وغريهـا(
  ضخمة، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. أعداد املسلمني

إن األمـــة تســـتقبل شـــهر رمضـــان وهـــي تعـــيش يف هـــذا احلـــال املـــؤمل،  وأضـــاف:  
ن ال حـــق هلـــم يف حكـــم الـــذي-والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه؛ كيـــف يســـتقبل حكامنـــا 

  رمضان؟! فلنلقي نظرة على ذلك؛ -املسلمني
إ�ــم يســتقبلون رمضــان وهــم فرحــون مبعانقــة األوروبيــني أعــداء املســلمني. لقــد   

َمل يكرتثـوا بغضـب هللا ساروا وهم أذالء ممسكون dذ�ب الكفار وعلى رأسهم أمريكـا. 
رجـــل أوروl هلـــذا العـــام" خلـــف ظهـــورهم، ورضـــوا بقبـــول جـــائزة " بـــل ألقـــوه واملســـلمني

مغــرتين بــذلك. لقــد فرحــوا lلنــريان املشــتعلة يف العــراق فاســتغلوها للحــد مــن التــدهور 
االقتصـــادي غـــري ملقـــني lالً لـــدماء املســـلمني الزكيـــة الـــيت تســـفك صـــباح مســـاء. لقـــد 

ــة بـــدماء نســـاء وأطفـــال املســـلمني أمـــام أاســـتمر  وا مصـــافحة أيـــدي يهـــود القتلـــة امللطخـ
إ�ـم خيونـون هللا ورسـوله واملـؤمنني وخيفـون نـذالتهم  ... األمـة اإلسـالمية مرأى ومسمع

  وراء ِخَيم اإلفطار اليت يعدو�ا لفقراء املسلمني. وخبث وفسقهم lحرتاف
ـــهر    ــذا الشـ ــالل هــ ــا املســــلمون خــ ̂ــ ــام  ـــيت قــ ـــة الـ ـــال اجلليلـ ــذ بعــــض األعمـ لنأخــ

  الفضيل لندرك أمهيته وبركته؛
ــــإن مع -  ـــ ـــــركـ ـــ ـــة ب ـــ ــيت هــ ـــ ـــيـف زمـدر الــ ــ ـــ اـهـــ ـــ ــا أبـ ـــ ــــل فيهــ ـــ ـــيت قت ـــ ــة والـ ــ ـــ ــرك والوثني ـــ و ـالشــ

ـــج ــــيت ظـهـــ ــــل، والــ ـــر فـهـــ ـــرة ـيــــ ــة للهجـــ ــنة الثانيــــ ـــد، وقعــــــت يف الســــ ــن التوحيــ ه ديــــ
  من رمضان. 17يف يوم اجلمعة 

فتح مكة وتطهـري األصـنام مـن حـول الكعبـة والقضـاء علـى الشـرك والطـاغوت  - 
 وقع يف اليوم العاشر من رمضان. 

 م إىل اليمن وقعا يف هذا الشهر.معركة تبوك، ووصول اإلسال - 

 يد طارق بن ز�د يف هذا الشهر.فتح األندلس على  - 



 48

ــافرين.    ــلمني وشــــهر ذل للكــ ــز للمســ ــرمي، شــــهر عــ ــهر الكــ ــد كــــان الشــ وهلــــذا فقــ
وصــحابته  � لقــد كــان رســول هللا Ûيت املســلمني وهــم أعــزة منتصــرون. رمضــان كــان

تستبشــر  ،ضــان بوجــوه مبتســمة فرحــةكــانون يســتقبلون رم  ،ن األتقيــاءو األخيــار واملؤمنــ
  حمزونني لفراقه مشتاقني للقائه.خرياً، وكانوا يودعونه  بقدومه
العمـل الـدءوب الفكـري بعد ذلك بني الواجب على املسلمني عمله فقال إنه   

، والعمـل للقضـاء علـى األفكـار الغربيـة الكـافرة دولة اخلالفة الراشـدةوالسياسي إلقامة 
  اجلمهورية والعلمانية.أمثال الدميقراطية و 

  ، هي الكفيلة بتوحيد األمـة اإلسالمية.اخلـالفة الراشـدةإن   
ــا اخلـــــالفة الراشـــــدة ـــة الــــيت رمسهــ ــطنعة اهلزيلـ ـــة احلــــدود املصــ ـــة ¶زالـ ، هــــي الكفيلـ

  الكفار بني بالد املسلمني وتوحيدها يف دولة واحدة.
ــة اخلــــالفة الراشــــدة ــد جيـــوش وقـــوات األمـ ــالمية يف ، هـــي الكفيلـــة بتوحيـ اإلسـ

  جيش واحد ¶مرة قائد واحد حيركهم ويقودهم يف ساحات اجلهاد.
هــي الكفيلــة lســرتجاع ثــروات ومقــدرات األمــة مــن الكفــار  ،اخلـــالفة الراشـــدة

  املستعمرين.
  هذا هو الواجب عمله فهلم إليه أيها املسلمون.

  مث ختم كلمته قائًال:
ء، تغتصـــب نســـاؤ� وبناتنـــا، ويقتـــل مل نعـــد نطيـــق رؤيـــة املســـلمني أذاليــــا ربنــــا؛ 

  أطفالنا يف مهودهم، ويؤسر شبابنا.. 
  أرسل لنا أنصاراً أمثال أنصار رسول هللا.. يـا ربنـا؛
  أرسل لنا نصرة كاليت أرسلتها لرسول هللا.. يـا ربنـا؛
  أثلج صدور� بدولة كاليت أثلجت ^ا صدر حبيبك املصطفى.. يـا ربنـا؛
اننا هذا آخر رمضان Ûيت علـى املسـلمني وهـم بـال خالفـة فليكن رمض يـا ربنـا؛

  وبال خليفة وبال فتوح وبال نصر وبال قوة وبال اعتبار..
  آمني.. آمني.. وآخر دعوا� أن احلمد k رب العاملني  
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ــــقـت   ـــب ــامهم، وجعلهـــم ممــــن يســــل هللا صـ ــلمني وقيـ ــون تيام املســ ــول فيتبعــ معون القـ
  أحسنه.

  هللا وبركـاته والسـالم عليكـم ورمحـة

(مــدير مكتــب ارتبــاط جملــة التغيــري اجلــذري يف  خلــوق أوزدوغــانكلمــة    - 2  
  والية تركيا) -اسطنبول اليت يصدرها حزب التحرير 

  سم هللا الرمحن الرحيمب
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  
ـــه    ــ ــى آل ـــد وعلـــ ــولنا حممــ ــــى رســـ ــالم علـ ــ ــــالة والسـ ـــاملني، والصـ ــد k رب العــ احلمـــ
  أمجعني.وصحبه 
إن شهر رمضان الذي اختـاره وميـزه هللا تعـاىل عـن lقـي األشـهر، والـذي ملئـه   

َشــْهُر � lلرمحــة والثــواب، هلــو شــهر أولــه رمحــة وأوســطه مغفــرة وآخــره عتــق مــن النــار.
ــَن اْهلـُـَدى َواْلُفْرَقــانِ  َفَمــن َشــِهَد  َرَمَضــاَن الَّــِذَي أُنــِزَل ِفيــِه اْلُقــْرآُن ُهــًدى لِّلنَّــاِس َوبـَيَِّنــاٍت مِّ

ٍم ُأَخـَر يُرِيـُد اiُّ ِبُكـُم  ـْن َأ�َّ ٌة مِّ ُصْمُه َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعلَـى َسـَفٍر َفِعـدَّ ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَي
ـــى َمـــا َهـــَداُكْم َوَلعَ  ُوْا اiَّ َعَل ـــوْا اْلِعـــدََّة َوِلُتَكـــربِّ ـــُد ِبُكـــُم اْلُعْســـَر َولُِتْكِمُل لَُّكـــْم اْلُيْســـَر َوَال يُرِي

  ]185[البقرة:  �َتْشُكُرونَ 
بعـد ذلــك بـني الفتوحــات العظيمــة الـيت حــدثت يف رمضــان (بـدر، فــتح مكــة، 

وهلذا فقد كـان هـذا الشـهر الكـرمي، شـهر  تبوك، فتح اليمن، فتح األندلس).  مث قال:
ــٍد وثبــــات.. وهــــو شــــهر  ــهر عمــــٍل وجــ ــلمني وشــــهر ذل للكــــافرين، وكــــان شــ عــــز للمســ

د.. وهـــو شـــهٌر يتضـــاعف يف األجـــر والثـــواب، وهـــو الشـــهر الـــذي عبـــادة وصـــرب وجهــــا
يتســابق فيــه املســلمون للخــريات. فقــد كــان اخللفــاء والــوالة يتســابقون يف رعايــة شــؤون 
املســلمني ومحـــايتهم، وكـــانوا حيملـــون اإلســـالم للعــامل أمجـــع lلـــدعوة واجلهـــاد. لقـــد كـــان 

وكــانوا يقــودو�م ويكونــون مبقدمــة اخللفــاء أئمــة املســلمني، وكــانوا حيكمــو�م بشــرع هللا 
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ــن اخللفــــاء واخللفــــاء  ــون عـ ــان املســـلمون يرضــ الصـــفوف يف ميــــادين اجلهـــاد، ولــــذلك كــ
وعنــدما خيطــئ  يرضــون عــنهم. فعنــدما كــان اخلليفــة يصــنع حســناً ينصــرونه ويؤيدونــه،

  حياسبونه ويقومونه.
،  مث أضــاف مبينــاً كيــف يعــود رمضــان علينــا هــذه األ�م: ال خالفــة للمســلمني

ــة، العلمانيــــة كثــــري مــــن ــلمني حمتلــ ــالد املســ ــالد و  بــ ثقافــــة الكفــــر وأفكــــاره موجــــودة يف بــ
هـــم للكفـــار، وســـكوMم علـــى ءاملســـلمني، مث بـــنيَّ تفـــريط احلكـــام lلـــبالد والعبـــاد، ووال

  فازوا ^ا! اليت جرائم يهود، ورقصهم فرحًا جبائزة (رجل أوروl هلذا العام)
  مث ختم كلمته بقوله:

  األعزاء؛ضـيوفنا   
  Û لعيـدلألمة اإلسـالمية  نِ أملl ًحتـت قيـادة ولـواء خليفـة واحـد؟  أن حتتفـل معـا
رجـاع فيـدفعكم إىل العمـل اجلـاد إل مـان ترزحـون حتتهاذلـالظلـم واالضـطهاد ال أمل يهزكم

ــم  ــد؟ أم أنكـــ ــن جديـــ ــاة مـــ ــاً للحيـــ ــ ـــالم حاكمـ ـــاذ kl-اإلســ ـــرون -والعيــ ــــودوا تنظــ  مل تعـ
  حياتكم؟ لإلسالم كمرجع أساسي يف

^ــذا بشــر رســول  ¶ذن هللا. إن أحكــام هللا ســبحانه ســتعود للحيــاة مــن جديــد  
فإن مل تعملوا هلا جبد واجتهاد سيأيت غـريكم يعملـون هلـا وينـالون بركـة قيامهـا  ،�هللا 

ــى أيـــدي أ�س يســـتحقو�ا ــة ¶ذن هللا علـ ــديهم فهـــي قائمـ ــوا أنــــتم  ،علـــى أيـ إن مل تكونـ
  .ذا اخلري العظيمÛت هللا äخرين ينالون ه

ـــل   ـــوا أهــــ ــــوا أن تكونــــ ــا، فاحرصـــ ـــ ــــني k،  قيامهــ ـــدعوة، املخلصـــ ــــة الــــ ـــآزروا محلـــ فــــ
ـــأعزهم  ـــوله فـــ ـــروا هللا ورســـ ــذين نصـــ ـــ ــار الـ ـــ ــوا كاألنصـ ـــ ـــول هللا، لتكونـ ـــع رســـ ـــادقني مـــ الصـــ

  هللا ونصرهم ورضي هللا عنهم ورضوا عنه.
صــة يف أن العمــل للخـــالفة لــيس ســهالً ميســوراً وخبا مبينــاً  مث أضــاف يف كلمتــه  

هــذه األ�م حيــث القــابض علــى دينــه كالقــابض علــى مجــر، وإمنــا ســيتعرض العــاملون 
ــق ــوا علــــى احلـــ ـــبيل هللا وعلـــــيهم أن يثبتـــ ــول هللا أن و  ،إىل األذى يف سـ  �يتـــــذكروا رســـ

م، أعــزاء بــدينهم ال خيشــون يف هللا   وصــحبه كيــف كــانوا �بتــني علــى احلــق، أقــو�ء بــ̂ر
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  وكانوا من الفائزين يف الدنيا واآلخرة. لومة الئم، فأعزهم هللا ونصرهم
ــق،    ـــى احلـــ ـــون علــ ــا kl) مث ال يثبتــ ــذين يقولـــــون (آمنـــ ــري أولئـــــك الـــ مث بـــــنيَّ مصـــ

.kl ــاذ ـــوُل َءاَمنَّـــا i6َِِّ � يقـــول ســـبحانه:  فمصـــريهم مظلـــم والعيـ ـــْن يـَُق ـــَن النَّـــاِس َم َوِم
َنــَة النَّــاِس كَ ◌َ فَــِإذ ُقــوُلنَّ ◌َ َعــذا ُأوِذَي ِيف اiَِّ َجَعــَل ِفتـْ ْصــٌر ِمــْن رَبِّــَك لَيـَ اِب اiَِّ َولَــِئْن َجــاَء َن

ـــَم ِمبَـــا ِيف ُصـــُدوِر اْلَعـــاَلِمنيَ  ُ ³َِْعَل َّiـــْيَس ا ُ الَّـــِذيَن  )10( ِإRَّ ُكنَّـــا َمَعُكـــْم َأَوَل َّiـــيَـْعَلَمنَّ ا َوَل
  �)11( َءاَمُنوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقنيَ 

يعيــذ� مــن مصــري هــؤالء وأن نكــون ممــن ال خــذهم يف  نســأل هللا ســبحانه أن  
  هللا لومة الئم، ال خيشون إال هللا سبحانه، ويكونون من الصادقني املخلصني.

  وقبل أن ينهي كلمته قال:  
  ن،و أيها املسلمون احملرتم  
. قبـل كــل شـيء علــيكم "مـا الــذي يتوجـب علينــا صـنعه؟"وكـأين بكـم تقولــون:   

د محلــة الـــدعوة اإلســـالمية املخلصــني الـــذين ضـــحوا dنفســـهم مســاعدة ومناصـــرة وييـــ
ــاة  ـــتئناف احليـــ ـــادة اســ ــعون إلعــ ــــذين يســـ ــل والـ ــ ــــز وجـ ـــاة هللا عـ ــــبيل مرضــ ــاMم يف سـ وحيـــ
ــن  ــذين هــــم مــ ــنم، والــ ــذوا أنفســــهم ولينقــــذوكم مــــن �ر جهــ ــد لينقــ اإلســــالمية مــــن جديــ

ــاربكم، فانصــــر  ـــم وأقــ ــوانكم وأزواجكـ ــم وإخــ ــدين هللا وإرضــــاءو أوالدكــ ـــرة لــ ــرب  هم نصـ لــ
العــاملني وصــاحبوهم كمــا صــاحب ســيد� أبــو بكــر رضــي هللا عنــه ســيد� حممــد صــلى 

بكر رضي هللا عنه أشـد أصـحابه قـرlً إليـه  وهللا عليه وعلى آله وسلم، فكان سيد� أب
وأشـــد النـــاس مناصـــرة لدعوتـــه.. صـــاحبوهم متامـــاً كمـــا صـــاحبت مسيـــة أم عمـــار ابنهـــا 

م.. وال تكونــوا كــأيب هلــب وأيب جهــل وغــريهم  اإلســالودعوتــه فكانــت أول شــهيدة يف
  ممن حاربوا اإلسالم وأهله، فباؤوا lخلسران املبني.

ــكوا lإلســــالم العظــــيم، وأن    مث وجــــه نــــداًء إىل املســــلمني واملســــلمات أن يتمســ
يفـــوزوا فيثبتـــوا علـــى احلـــق وال خيشـــوا يف هللا لومـــة الئـــم، وأن ينصـــروا هللا يف كـــل أمـــرهم 

  .بنصر هللا سبحانه
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ُصرُْكْم َويـُثـَبِّْت َأْقَداَمُكمْ � َ يَن َّiُصُروا ا   �َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَن
نرجـــو هللا ســـبحانه وتعــاىل أن جيعـــل شــهر رمضـــان هـــذا  مث خــتم كلمتـــه بقولــه:  

وحنــن بــال خالفــة وبــال خليفــة وبــال فتــوح وبــال نصــر وبــال قــوة آخــر رمضــان Ûيت علينــا 
¶قامـة اخلالفـة.. وأن يعـود رمضـان شـهر عبـادة وجهـاد..  عجل لناوبال اعتبار.. وأن ي

الـــذي يعلـــن فيهـــا بـــدء الصـــوم  تكبـــرية املـــؤذن: نيوأن يعيـــده علينـــا وحنـــن نطلـــق تكبريتـــ
  اليت يعلنون ^ا انتصارهم... وتكبرية ا´اهدينوبدء اإلفطار 

ــو    ـــول فيتبعــ ـــمعون القـ ـــم ممــــن يسـ ــــامهم، وجعلهـ ـــلمني وقي ـــيام املسـ ــل هللا صـ ن تقبــ
  أحسنه. آمني.

  والسـالم عليكـم ورمحـة هللا وبركـاته
  ــة التغيـــري اجلـــذري الـــيت يصـــدرها حـــزب بعـــد ذلـــك مت بيـــع آخـــر عـــدد مـــن جملـ

ـــر  ـــ ــزب يف  -التحري ــ ـــده احلـــ ـــذي عقــــ ــ ـــؤمتر الـ ــــرطة املــــ ـــذلك أشـــ ــا، وكـــ ــ ــــة تركيـــ واليـــ
 .استانبول

ممــا ســبق يتبــني أن املســلمني األتــراك حيبــون إســالمهم ويتوقــون لتطبيــق أحكــام   
ــانيني املبذولـــة  م رغـــم جهـــود العلمـ ــ̂و ــًة يف قلـ ديـــنهم، وأن حـــرارة اإلميـــان ال زالـــت كامنـ
ــاً  ــتنفجر يومــ ــد اإلســـالم العظـــيم، وأن هــــذه الطاقـــة الكامنـــة يف قلــــوب املســـلمني سـ ضـ

ولـــتعلمن ����لـــيس ببعيـــد، ¶ذن هللا، فتعـــز اإلســـالَم واملســـلمني وتـــذل الكفـــَر والكـــافرين 
  .����نبأه بعد حني
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  (الرجال)احلضور 

  احلضور (النساء)
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  املتكلمون

  

  )1صور لإلفطار (
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  )2صور لإلفطار (
  

  )3صور لإلفطار (



 57

  )4صور لإلفطار (
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)2(  
  والية لبنان -  حـزب التحـرير

 - هـــ1425اجلمعــة الســادس مــن مجــادى الثانيــة  -طــرابلس   - 1
23/7/2004  
 هـــ1425 رمضــان مــن والعشــرون احلــادي اخلمــيس - بــريوت  - 2
- 4/11/2004  
 -هـــــ 1425صــــيداء اجلمعــــة الثــــاين والعشــــرون مــــن رمضــــان   - 3
5/11/2004  
مســــــــرية طــــــــرابلس اجلمعــــــــة التاســــــــع والعشــــــــرون مــــــــن رمضــــــــان   - 4

  12/11/2004 -هـ 1425



 59

  )رياتـرات ومسـمؤمت(
  والية لبنان -  حـزب التحـرير

ا لقـــد تعاقبــــت األحـــداث الســــاخنة األليمـــة علــــى بـــالد املســــلمني، وخباصـــة مــــ  
القيـــام dعمـــال  واليـــة لبنـــان - دث يف العـــراق وفلســـطني هـــذه األ�م، فقـــرر احلـــزبحيـــ

الرتكيــز علــى بيــان جــرائم امريكــا  مّ ـحتــرك األمــة وMزهــا وتوجههــا الوجهــة الصــحيحة، وتــ
وبريطانيا ويهود يف املنطقة، مث بيان ما تقوم به السفارة األمريكية يف لبنـان مـن أعمـال 

lإلضـــافة إىل جـــرائم (أمريكـــا) الوحشـــية يف العـــراق  ،ا ويهـــودجاسوســـية لصـــاحل أمريكـــ
  واإلمداد الكثيف واملساندة املستمرة ليهود يف جرائمهم يف فلسطني.

وقــد وضــع احلــزب يف لبنــان خطــًة لتحريــك املســلمني يف لبنــان لُيســمع صــوMم   
النحـــو  ويُــرى فعلهـــم ال أن يبقـــوا غالبيـــًة صـــامتًة ال يـــؤثرون.  وقـــد مت تنفيـــذ ذلـــك علـــى

  التايل:
ــامع أوالً    ــ ــة اجلـــ ـــ ــؤمتر) يف 6حــ ــ ـــاهريي (مـــ ـــ ـــام مجـ ـــ صـ :  اعت

صـــوري الكبـــري يف طـــرابلس، بعـــد صــالة اجلمعــة الســـادس مــن مجـــادى  املن
وقـــد كـــان ذلـــك قبيـــل قـــدوم عميـــل  ،23/7/2004هــــ املوافـــق 1425الثانيـــة 

ــراق  25/7أمريكـــا إ�د عـــالوي إىل لبنــــان يف  أثنـــاء جولتــــه علـــى الــــدول ا�ـــاورة للعــ
  ليجاد مباركة هذه الدول جلرائم أمريكا الوحشية يف العراق.

ـــا بـــــدل اســــتقبال عميلهـــــا    ــردوا ســـــفري أمريكـ ـــذا االعتصـــــام (اطــ ـــوان هـ ــان عنــ وكــ
  عالوي).
أن الدولــة مســتنفرة أمنيــاً وأ�ــا قامــت وتقــوم مبالحقــات عــدة  كــان معلومــاً لقــد    

الالزمـة حـىت  تتيباحكام الرت إلشباب احلزب كلما قاموا بعمل، لذلك بذل اجلهد يف 
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ــد صــــالة  ـــاهريي قبــــل تنفيــــذه بعــ ــبق للتجمــــع اجلمـ ــع املســ ـــن املنــ ـــتمكن األجهــــزة مـ ال تـ
  اجلمعة.
ولقد مت ذلك، واحلمـد k، فكانـت الـدعوات قـد وجهـت قبـل الصـالة بقليـل،   

ــة، وأعــــدت (اليافطــــات) واإلعــــال�ت  ــة الالزمــ وكانــــت االتصــــاالت قــــد متــــت lحلكمــ
زًة حبيـــث رفعـــت بعـــد الفـــراغ مـــن الصـــالة، وبـــدئ املـــؤمتر والـــرا�ت ...اخل وكانـــت جـــاه

بكل مقوماته وآلياته، وألقيـت الكلمـات والتكبـريات يف الوقـت الـذي كانـت فيـه قـوى 
  األمن حتيط lملسجد وترقب احلدث.

ع أو كــاد وقــد قــارب عــددهم ألفــاً إال املقــد كــان احلضــور كثيفــاً مــأل lحــة اجلــ  
ــزة األم ــدخل األجهــ ــيالً وَمل تتــ ــةقلــ ــا lحلــــدث نيــ إال بعــــد انفضــــاض االعتصــــام  ملفاجأMــ

  حيث استمر فوق ساعة.
تتبعـــت األجهـــزة األمنيـــة بعـــد ذلـــك الـــذين كـــانوا يتصـــدرون املـــؤمتر واملتكلمـــني   

ــادري وعضــــو  ــي األســـتاذ أميــــن القـ ــال رئــــيس املكتـــب اإلعالمــ فيـــه، ومتكنـــت مــــن اعتقـ
 LBCل مقابلـًة مـع قنـاة ، وخباصـة ألنـه عمـاملكتب اإلعالمي املهندس عثمـان البخـاش

مث اعتقلــت عــدداً مـــن  ،ورئــيس رابطــة الــوعي أمحـــد القصــص علــى أثــر مــؤمتر طـــرابلس
  الشباب اآلخرين.

ــل قويـــــًة يف   ـــت ردود الفعـــ ـــؤمتر واحتجاجـــــاً  لقـــــد كانــ ـــداً للمــ ـــرابلس ييــ ــــى  طــ علـ
ــول  ــــاس حــ ـــن الن ـــا�ت مـ ـــت بيـ ــــة، ووزعـ ــات مجاهريي ــدثت احتجاجــ ــد حــ ـــاهلم، فقــ اعتقـ

ــاٍت منــــددًة lعتقــــاهلم ؤالء النــــاسهــــاالعتقــــال واعتقــــل  ــهدت املســــاجد كلمــ .  وقــــد شــ
ومؤيدًة ألقـواهلم وأفعـاهلم مـن كـون أمريكـا رأس الكفـر عـدوة اإلسـالم واملسـلمني، ومـن  

، وأن الــذين يقفــون يف صــف أمريكــا كــون عــالوي عمــيًال خائنــاً k ولرســوله واملــؤمني
  وصنيعتها عالوي هم أعداء k ولرسوله واملؤمنني.

ـــوق ك   ـــ ـــ ــراء، والســ ـــ ــ ـــداوي، وأيب مســــ ـــ ـــ ــة البــ ـــ ـــ ــات) يف منطقـــ ــ ـــ ـــــت (�فطــــ ـــ ــــا علقـــ ـــ ــ مــ
ــــدران  ـــ ـــ ــــى اجلـ ــ ـــ ــــقات علــ ـــ ــ ــــافة إىل امللصــ ـــ ـــ ــــني، lإلضـ ـــ ــ ـــن املعتقلــ ـــ ـــ ــراج عــ ـــ ــ ـــ ــــب lإلفـ ـــ ـــ تطالـ

  واألماكن الالفتة للنظر، lإلفراج عنهم والتضامن اجلماهريي معهم.
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ومــع أن التجمــع الــذي حــدث هــو مــؤمتر فكــري سياســي، وهــو حــىت lلنســبة   
ــة احتجــــزMم للقـــانون الوضــــعي  ــإن الدولــ ــع ذلــــك فــ ــان ال ســــند قــــانوين ملنعـــه، ومــ يف لبنــ

ــوة وَمل تطلـــق ســــراحهم مجيعـــاً إال بعــــد شـــهرين بكفالــــة  ــرب بقســ ــوا للضـ بشـــدة، وتعرضــ
  يعودون للمحاكمة بعدها.

وقـــد كـــان الالفـــت للنظـــر أ�ـــم ملـــا خرجـــوا مـــن الســـجن إىل أهلهـــم يف طـــرابلس   
lإلضـــافة إىل مـــا  ييـــد النـــاس واحـــرتامهم،طافـــت ^ـــم الســـيارات شـــوارع املدينـــة أمـــام 

قامــت بــه كثــري مــن اجلهــات السياســية، تنظيمــات وأشخاصــاً، lعتبــار اعتقــال رئــيس 
املكتــب اإلعالمــي وإخوانــه اعتقــاًال تعســفياً، وقــد وجــه هلــم رئــيس املكتــب شــكراً علــى 

ــدل علــــى أن ــوقفهم. كــــل هــــذا يــ ــــالفة  مــ ــة، وييــــدها للخـ ــري موجــــود يف هــــذه األمــ اخلــ
العاملني هلا لن ينقطع، واخلـالفة عائـدة ¶ذن هللا جبهـود العـاملني املخلصـني واملؤيـدين و 

الصــادقني، والــذين ينصــرون هللا ورســوله، وهللا ســبحانه �صــر مــن ينصــره، إنــه ســبحانه 
  لقوي عزيز.

  وقد كانت اإلجراءات التنفيذية على النحو التايل:  
  دعوة لالعتصام  -أ   
صامبيان احلزب للناس      لالعت

  بسم هللا الرمحن الرحيم
  �وا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإَلْيِهْم 6ِْلَمَودَّةِ ◌ُ َ� َأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َال تـَتَِّخذ�

صام   دعوة إىل اعت

علــى الــرغم ممــا تقــوم بــه أمريكــا مــن دعــم كامــل لليهــود يف جــرائمهم حبــق أهــل   
تقــوم بــه مــن حــرب حاقــدة علــى اإلســالم واملســلمني يف العــراق  فلســطني ولبنــان، ومــا

وغريه، فإننا جند حكام املسلمني، ومـنهم حكـام لبنـان، يوالـون أمريكـا ويقيمـون أفضـل 
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العالقــات معهـــا، إىل درجـــة االحتفــاء بعـــد غـــد األحــد lســـتقبال العميـــل إ�د عـــالوي 
  وكيل استخباراMا على حكم العراق.

  املسلمون، فماذا أنتم فاعلون؟ هوالء حكامكم أيها   
نــدعوكم إىل القيــام بواجــب حماســبة احلكــام والتغيــري علــيهم، وذلــك مــن خــالل   

  املشاركة يف االعتصام اجلماهريي لرفع الصوت عالياً:
  اطردوا سفري أمريكا بدل اسـتقبال عميلها عالوي

  طرابلس -املكان: lحة اجلامع املنصوري الكبري  
  م.23/07/2004 - هـ 1425من ُمجادى الثّانية  6وم هذا الي ان:ـالزم  

  حزب التحرير
  والية لبنان

  دعوة إعالمية  - ب   
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املكتب 
  اإلعالمي 

  حلزب التحرير 
  يف لبنان

  احملرتم. --- ----- -   -------- سيد حضرة ال
  رئيس حترير صحيفة                        .
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ـــرير    ـــدعوكم  –إّن حـــــزب التحــ ــان، يـ ـــ ـــة لبن ـــارواليــ ـــذي  لنقــــل أخبـ ــام الــ االعتصــ
ســيقوم بــه، للمطالبــة بقطــع العالقــات مــع أمريكــا، وطــرد الســفري األمريكــي مــن لبنــان. 

ة، يف مواجهــة موقــف اخلــذالن الــذي يقفــه وهــذا أدىن املطلــوب، وأقــل األعمــال الواجبــ
حّكــام املســلمني، جتــاه مــا قامــت وتقــوم بــه أمريكــا مــن حــرب مــدّمرة، ومــا تقرتفــه مــن 
ــاهلم يف  ــافر ليهــــود، وألعمــ ــوقح الســ ــا الــ ــراق، ودعمهــ ــل العــ ـــّق أهــ ـــّية يف حـ ـــرائم وحشـ جـ

  فلسطني وجمازرهم، وجرائمهم يف لبنان واعتداءاMم. 
  الصحفيني، عقب االعتصام إن شاء هللا. وستتّم اإلجابة على أسئلة  
صوري الكبري  املكان:     يف طرابلس. اجلامع املن
ــ   ـــ ـــال  ان:ـالزمــ ـــ ــــمـوم اجلـيــ ــــة، بتـعــــ ـــ 6خ ـاريــــ ـــن جـمــــ ـــ ــــة ـمــ ــــ 1425ادى الثانيـــ ـــ  –هـ

  م.23/07/2004
  عقب صالة اجلمعة مباشرة.                              

  املكتـب اإلعالمـي
  نـانيف لبحلـزب التحـرير 

  م23/07/2004املوافق  هـ،1425من مجادى الثانية  6

صوري)  -حـ  صام (املن   من الكلمات اليت ألقيت يف االعت

صام (جاء يف كلمته) 1   :ـ الشيخ حممد إبراهيم عريف االعت

أيها اإلخوة املؤمنون شاركو� يف هذا االعتصام وlرك هللا فيكم، يقول هللا عز 
ƒƒƒƒtt �وجل:  tt≈≈≈≈‾‾ ‾‾''''rr rr‰‰‰‰šš ššκκκκpp pp$$$$ ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏtt tt uu uu####ΒΒΒΒtt ttΖΖΖΖãã ããθθθθ####(( (( ωωωωŸŸ ŸŸ ????ss ssGGGG−− −−‚‚‚‚ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹ää ääρρρρ####(( (( ããããtt tt‰‰‰‰ßß ßßρρρρii ii ÍÍ ÍÍ““““ ρρρρuu uuããããtt tt‰‰‰‰ßß ßßρρρρ̈¨ ¨.̈...ää ääΝΝΝΝöö öö &&&&rr rrρρρρ÷÷ ÷÷9999ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹uu uu$$$$!! !!uu uu ????èè èè====ùù ùù))))àà ààθθθθχχχχšš šš ))))ÎÎ ÎÎ9999ss ss����öö ööκκκκÍÍ ÍÍΝΝΝΝ ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$9999øø øøϑϑϑϑyy yyθθθθuu uuŠŠŠŠ̈¨ ¨ο̈οοοÍÍ ÍÍ 
ρρρρuu uu%%%%ss ss‰‰‰‰ôô ôô ....xx xx����xx xx����ãã ããρρρρ####(( (( ////ÎÎ ÎÎϑϑϑϑyy yy$$$$ `̀̀̀yy yy%%%%!! !!uu uu....ää ääΝΝΝΝ ΒΒΒΒii ii ÏÏ ÏÏzz zz ####$$ $$9999øø øøssssyy yy,,,,dd dd ÈÈ ÈÈ ††††ää ääƒƒƒƒøø øø����ÌÌ ÌÌ____ãã ããθθθθββββtt tt ####$$ $$9999����§§ §§™™™™ßß ßßθθθθΑΑΑΑtt tt ρρρρuu uu))))ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ−− −−$$$$....ää ääΝΝΝΝöö öö �� �� &&&&rr rrββββ ????èè èèσσσσ÷÷ ÷÷ΒΒΒΒÏÏ ÏÏΖΖΖΖãã ããθθθθ####(( (( ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$!!!!«« «« ‘‘‘‘uu uu////nn nn ÎÎ ÎÎ3333ää ääΝΝΝΝöö öö ))))ÎÎ ÎÎββββ ....ää ääΨΨΨΨää ääΛΛΛΛ÷÷ ÷÷ 
zzzzyy yy����tt tt____ôô ôôFFFFçç ççΟΟΟΟóó óó ____ÅÅ ÅÅγγγγyy yy≈≈≈≈‰‰‰‰YY YY#### ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ ™™™™yy yy6666ÎÎ ÎÎ‹‹‹‹????ÍÍ ÍÍ’’’’ ρρρρuu uu####$$ $$////öö ööGGGGÏÏ ÏÏóóóótt tt$$$$!! !!uu uu ∆∆∆∆ss ss÷÷÷÷óó óóÊÊÊÊ|| ||$$$$AAAAÎÎ ÎÎ’’’’ 44 أيها اإلخوة املؤمنون ها حنن  ]1املمتحنة [ � 44
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اليوم نعتصم حىت نوصل كلمتنا، وحىت نبني أحكام هللا عز وجل، وحىت نبني 
األحكام املتوجبة علينا للعمل لنصرة إخواننا املسلمني يف كل مكان، للعمل على 
حماسبة احلكام الظاملني الذين أذلوا هذه األمة، للعمل على طرد سفراء الغرب 

  اقدين الذين يعملون على تفتيت هذه األمة وشرذمتها.احل
 �ول يف القرآن الكرمي آمرًا عباده lالعتصام: ـقـاىل يـانه وتعـحـبـوهللا س

ρρρρuu uu####$$ $$ããããôô ôôGGGGtt ttÁÁÁÁÅÅ ÅÅϑϑϑϑßß ßßθθθθ####(( (( 2222¿¿ ¿¿ttttpp pp7777öö öö≅≅≅≅ÈÈ ÈÈ ####$$ $$!!!!«« «« ____yy yyϑϑϑϑÏÏ ÏÏ‹‹‹‹èèèèYY YY$$$$ ρρρρuu uuωωωωŸŸ ŸŸ ????ss ss����xx xx����§§ §§%%%%èè èèθθθθ####(( (( 4 �  ًRأيها الذين آمنوا كونوا عباد هللا إخوا � 
ما يريدها ربنا ويرضى، ال أن نكون مشتتني وال جيب علينا أن نكون أمة واحدة ك

أن نكون كما حيدث اآلن، مقسمني إىل عشرات الدول، أكثر من مخسني دولة 
حتكم بغري اإلسالم. أيها اإلخوة، الوحدة اليت أمد� هللا سبحانه وتعاىل ^ا، تكمن 

بيق يف إقامة حكم هللا يف األرض يف ضم بالد املسلمني بعضها إىل بعض، يف تط
أحكام هللا يف الداخل، ومحله إىل اخلارج عرب اجلهاد، يف نصرة املسلمني يف كل 

) فال جيوز تكبرياتمكان، وال يكون ذلك أيها اإلخوة إال ¶قامة اخلالفة الراشدة (
أن تكون هذه األمة ممزقًة وعليها أكثر من مخسني حاكماً عميًال ال خياف هللا. نبينا 

ومن مات وليس يف «، ويقول: »يفتني فاقتلوا اآلَخر منهماإذا بويع خلل«يقول:  �
، فلذلك وحدتنا أيها اإلخوة تكمن يف العمل على »عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

إعادة اخلالفة، تكمن يف استئناف احلياة اإلسالمية من جديد، تكمن يف إعالء 
لذين أدخلوا حكم هللا على أنقاض هذه العروش الظاملة، هؤالء احلكام العمالء ا

) لذلك أيها اإلخوة ما ينبغي علينا هو العمل على تكبرياتاألمريكان إىل بالد� (
إعادة حكم هللا إىل األرض، والعمل على استئناف احلياة اإلسالمية من جديد. 
فالفرقة أيها اإلخوة، ال تتصوروا أ�ا تكمن يف وجود أحزاب تدعو إىل حكم هللا عز 

  قى األمة مقسمة إىل دول كثرية عميلة ُحتكم بغري ما أنزل هللا.وجل، بل الفرقة أن تب
ـــا األخ  ــان يلقيهـــ ــر يف لبنــــ ـــزب التحريــــ ـــي حلـــ ـــة املكتــــــب اإلعالمـــ ــع كلمـــ واآلن مــــ

  )تكبرياتاألستاذ الشاعر أمين القادري فليتفضل مشكوراً مأجوراً. (
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  :ـ األستاذ أمين القادري (جاء يف كلمته) 2

ـــؤمنني، وويل ـــ ــ ــز املــ ــ ـــ ـــد k معـــ ـــ ــم  احلمــــ ـــ ــ ـــاملني، وقاصـــ ـــ ــ ــاهر الظــ ــ ـــ ــعفني، قـــ ـــ ــ املستضـــ
ــــدوة  ـــدين وقـــ ــام ا�اهــــ ــ ــــى إمـــ ــــان علـــ ــــالم األَمتـّــ ــالة والســـ ـــ ــــد k، والصــ ـــتكربين. احلمـــ املســــ

وعلــى آلــه وصــحبه، الــذين نشــروا  �الســالكني وعلــى موّحــد هــذه األمــة النــيب حممــد 
ـــا. وأشـــهد أن ال إلـــه إال هللا، شـــهادة تعـــين مـــواالة  اإلســـالم يف مشـــارق األرض ومغا̂ر
من واىل هللا، والرباءة من أعداء هللا الذين متثلوا هـذا العصـر dمريكـا. وأشـهد أن حممـداً 
رســول هللا، شــهادة تعــين أن حنيــي شــريعة اإلســالم يف بــالد�، وأن تكــون هــي البديلــة 

  عن الدساتري الوضعية اليت طبخت يف أسوأ املطابخ، يف أفواه البشر الساقطة. وبعد
سلمني فليس منهم، وكل مساوئ العصر احلديث اليت من مل يهتم dمور امل

هتافات: املوت ألمريكا املوت أملت lملسلمني مردها إىل الشيطان األكرب: أمريكا (
) إ�ا عدوُّ اإلسالم، و¹رخيها شاهد عليها. ما الفرق بني أن يكون هناك إلسرائيل

إذا قلنا حنن نريد  سفارة ألمريكا يف لبنان، وأن تكون سفارة إلسرائيل يف لبنان؟
سفارة إلسرائيل يف لبنان من يرضى؟ فما الفرق؟ إسرائيل حمتلة، وأمريكا حمتلة، 
احتلت العراق واحتلت أفغانستان، أيها سأقبل فلسطني أم العراق؟ فلسطني أم 
أفغانستان؟ مث من الذي زود إسرائيل بكل مقومات االحتالل؟ إ�ا أمريكا، إذاً حنن 

به كل إنسان مسلم، وكل إنسان عاقل، كل من يقول ال أريد نطالب مبا يطالب 
  سفارة إلسرائيل يف بالد املسلمني، نقول له:

  نَباّ◌◌َ إْن كنَت َشْهماً فأَتبْع رأَسها الذ      األفعى وتُرِسَلها َنبَ ◌َ ال تـَْقَطَعْن ذ

إن كنت جادًا فيما تقول فال تكتفي lلصراخ يف وجه إسرائيل، اصرخ يف 
هتاف: هيدي هيه ) (تكبرياتأمريكا هي األم غري الشرعية إلسرائيل ( وجه أمريكا،

) بل إنه هّي اللي بدR هّي، اخلالفة اإلسالمية) (هيدي هيه، بدR الدولة اإلسالمية
حيسن أن يكون لكل الشعوب هذا املوقف من أمريكا، أمريكا دولة حمتلة يف بالدها،  
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ود احلمر، كلنا يعلم ماذا فعلت حبق كلنا يعلم إ�ا قامت على أساس إlدة اهلن
الزنوج. وكلنا يعلم أ�ا الدولة الوحيدة يف العامل اليت استعملت األسلحة الذرية ضد 
الياlن، إذًا هي دولة إرهابية من الطراز األول وكلنا يعلم ماذا فعلت يف فيتنام وغري 

هها إلغالق هذه فيتنام، هذه الدولة البد أن يصار إىل إجياد رأي عام دويل يف وج
السفارات، ولكن حنن الذين تقع علينا املسؤولية، األمة اإلسالمية تقع عليها 

هتاف: املوت مسؤولية أن مترغ أنف أمريكا يف الرتاب، وأن تزيل هذه الغطرسة (
)، ملاذا املسلمون؟ ألن املسلمني حيملون عقيدة رlنية، عقيدة من لدن حكيم ألمريكا

 �أمرهم هللا تعاىل lلقوامة على سائر األمم قال تعاىل:  خبري، وألن املسلمني
ρρρρuu uu....xx xx‹‹‹‹xx xx≡≡≡≡9999ÏÏ ÏÏ7777yy yy ____yy yyèèèèyy yy====ùù ùùΨΨΨΨoo oo≈≈≈≈3333ää ääΝΝΝΝöö öö &&&&éé ééΒΒΒΒ̈¨ ¨π̈πππZZ ZZ ρρρρuu uu™™™™yy yyÜÜÜÜVV VV$$$$ 9999jj jj ÏÏ ÏÏGGGGtt tt6666àà ààθθθθΡΡΡΡçç ççθθθθ####(( (( −−−−àà ààκκκκpp pp‰‰‰‰yy yy####!! !!uu uu ããããtt tt????nn nn’’’’ ####$$ $$9999ΨΨΨΨ̈¨ ¨$̈$$$¨̈̈̈ÄÄ ÄÄ � ] فنحن  ]143البقرة

مسؤولون عن إزالة الظلم عن املسلمني وعن غري املسلمني. وكذلك أمة اإلسالم 
قائدة ¶ذن هللا تعاىل. مسؤولية املسلمني جتاه أمريكا ¹رخيها حافل lملواجهات، فهي 

تكمن يف عدة أمور: األمر األول: أن يطاح بكل هذه األنظمة اليت هي أوًال ربيبة 
أمريكا، وهي �نياً الحتكم مبا أنزل هللا، وهي �لثاً أذلتنا، وهي رابعاً وخامساً وسادساً 

إسالمية واسعة شاملة لكل بالد ) األمر الثاين: البد أن تقام دولة تكبريات(
املسلمني، وهي اخلالفة اليت تسّري اجليوش لتعقب فلول أمريكا يف كل البالد 

). البد أن تزال سفارات هتافات: هّي اللي بدR هّي، اخلالفة اإلسالمية) (تكبريات(
، أمريكا، وأن يطرد موظفوها، والبد أن تزال كل املظاهر العسكرية، واملظاهر الثقافية

واملظاهر اإلعالمية، اليت ترعاها أمريكا، هذه الدولة املغتصبة، وحنن نطلب أن يكون 
ذلك من لبنان، ولدينا أشياء كثرية وقريبة تساعد� على ذلك. سفريها lتل منذ أ�م 
يتجول يف اجلنوب، ويقوم dعماله اليت هي خمالفة للعالقات الدبلوماسية بني أي 

السفارة األمريكية يستطيع أن يقابل من يشاء من كبار بلد وآخر. أصغر موظف يف 
املوظفني السياسيني يف لبنان، وليس هناك من يقول: ال، فإىل مىت يستمر هذا 
الذل؟ آرميتاج يتدخل ويقول رأ�ً له يف التجديد والتمديد، ويف تبديل الدستور، فما 

ضوع، والبد من عالقته بنا حىت يتطاول؟ لذلك البد من أخذ موقف من هذا املو 
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ربط هذه املسألة مبسألة أخرى حديثة، هذه املسألة هي قدوم إ�د عالوي إىل 
لبنان، ابتداًء من �ار االثنني. ما هو املطلوب من هذه الز�رة؟ بعض املعلقني يقول 
إنه حيمل Mديدًا وإنذارًا إىل دول اجلوار! ما شاء هللا! عميل أمريكا Ûيت ليهدد� يف 

» والية لبنان -حزب التحرير «! وُيستقبل lلرتحاب واملراسم! حنن يف عقر دار�
نطلب وdقصى سرعة، أن يُتعامل مع أمريكا على أ�ا دولة عدو، lغية، مغتصبة، 
على أ�ا دولة مستعمرة، والدولة اللبنانية اليت تقول إ�ا تدعم املقاومة ال بد أن تفهم 

إذا كان له مصداق، وأن هذا املصداق هو  أن هذا الكالم ال ينطلي على أحد إال
أن كل دولة كبرية أو صغرية تقف يف مؤازرة إسرائيل ال بد أن تطرد، وال بد أن 
يُتعامل معها هذه املعاملة، وإال فهذا الكالم يذهب أدراج الر�ح، وأخرياً نسأل هللا 

ملسلمون كل تعاىل أن يكون هلذا اللقاء أثره، وأن يكون له استمراره، وأن يقوم ا
املسلمني بتبين وجهة النظر اليت نطرحها، واليت نسأل هللا تعاىل أيضًا أن تعم أرجاء 
العامل اإلسالمي، وحنن منكم وبكم نستمر، وبكم نقوى، وإن شاء هللا تعاىل تقوم 

هتافات: هللا هللا هللا هللا، ) (تكبرياتدولة اإلسالم، دولة اخلالفة جبهود� وجهودكم (
  ).احلق وهللا، حنن خلقنا ألجل املوت، تنحارب أعداء هللا حنن جنود

  :ـ حممد إبراهيم (العريف) 3

ــا  ــل فينـــ ــز وجــ ــافون هللا عــ ـــام عمــــالء ال خيــ ـــا حكـ ـــوة، إن أعــــداء أمتنـ ـــا اإلخـ أيهـ
) فهـــا هـــم يستضـــيفون ســـفراء أمريكـــا، وعمـــالء أمريكـــا، فعـــالوي عميـــل أمريكـــا تكبـــري(

ــال  ـــان، فــ ــادم إىل لبنـ ــراق قــ ــرlط، أرض األول يف العــ ـــام، أرض الــ ـــاً بــــه dرض الشـ مرحبـ
هتـــاف: خيـــرب خيـــرب � يهـــود، ســـيف حممـــد ســـوف ) (تكبـــرياتاجلهـــاد يف ســـبيل هللا، (

ـــــود ــــاء يع ــــوة، إن نسـ ـــا اإلخـ ــــرخكم، أيهــ ـــى يستصـ ـــجد األقصــ ــوة، إن املســ ــــا اإلخـــ ) أيهـ
املســلمني تستصــرخكم يف العــراق، أيهــا اإلخــوة، هــؤالء أعــداء هللا عــز وجــل ال يرقبــون 

إالé وال ذمــة، فهــا هــم رأيــتم مــا فعلــوا بشــبابنا يف العــراق، ورأيــتم نســاءهن يعتــدين فــيكم 
علــى رجالنــا يف العــراق، هــؤالء أعــداؤ� فمــن يرحــب ^ــم يف أرضــنا فهــو عميــل، إذاً ال 
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) ال نرضــى الــذل واهلــوان تكبــرينريــده بيننــا. فــنحن أمــة حممــد عليــه الصــالة والســالم (
ـــل ســــ ــرد كـ ــن نطالــــب بطــ ـــعف، حنــ ــعون والضـ ــم يســ ـــا هــ ـــا، فهـ ــل ألمريكـ فري، وكــــل عميــ

جاهــدين لتقســيم الســودان، وكــذلك العــراق، وأندونيســيا، وكــذلك lكســتان، وغريهــا 
ــرlً علــــى اإلســـالم، فهـــل حنـــن وقفنـــا يف صـــف املســــلمني  ــا حـ مـــن الـــدول، هـــم أعلنوهـ

ــم هللا يف األرض ( ــاعني إلقامــــة حكــ ـــة هتــــاف: نعــــم إن شــــاء هللالســ ). واآلن مــــع كلمـ
  )تكبريوليد درنيقة خمتار حملة احلدادين فليتفضل مشكوراً مأجوراً (األستاذ 

  :ـ وليد درنيقة (جاء يف كلمته) 4

k والصالة والسالم  ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، بسم هللا، واحلمد
ρρρρuu �على رسول هللا،  uu9999ss ss))))ss ss‰‰‰‰ôô ôô ™™™™yy yy7777tt tt))))ss ssMMMMôô ôô ....xx xx>>>>ÍÍ ÍÍΗΗΗΗuu uuGGGGçç ççΨΨΨΨoo oo$$$$ 9999ÏÏ ÏÏèèèèÏÏ ÏÏ7777tt tt$$$$ŠŠŠŠÏÏ ÏÏΡΡΡΡtt tt$$$$ ####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßß����öö öö™™™™yy yy====ÎÎ ÎÎtt tt ∪∪∪∪⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ))))ÎÎ ÎÎΞΞΞΞ̈¨ ¨κ̈κκκåå ååΝΝΝΝöö öö 9999ss ssγγγγßß ßßΝΝΝΝãã ãã ####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑyy yyΨΨΨΨÁÁÁÁÝÝ ÝÝθθθθ‘‘‘‘ââ ââρρρρββββtt tt 

∪∪∪∪⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ ρρρρuu uu))))ÎÎ ÎÎββββ̈¨ ¨¨ ____ãã ããΖΖΖΖ‰‰‰‰yy yyΡΡΡΡtt tt$$$$ 9999ss ssγγγγßß ßßΝΝΝΝãã ãã ####$$ $$9999øø øøóóóótt tt≈≈≈≈====ÎÎ ÎÎ7777çç ççθθθθββββtt tt ∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ � ]أيها املؤمنون، � أحفاد تكبري( ]الصافات (
صالح الدين، و� أحفاد خالد بن الوليد، وأحفاد حممد الفاتح. أنتم من أسقطتم 
 عرش كسرى، ومرغتم أنف قيصر يف الرتاب، أنتم من سطع جنمكم طوال قرون

ِعدة، � أبناء األمة اإلسالمية، أنتم حجة هللا أمام الناس، أمل يقل هللا سبحانه 
ää.... �وتعاىل:  ääΖΖΖΖGGGGçç ççΝΝΝΝöö öö zzzzyy yy����öö öö����uu uu &&&&éé ééΒΒΒΒ̈¨ ¨π̈πππ>> >> &&&&éé éézzzz÷÷ ÷÷����ÌÌ ÌÌ____yy yyMMMMôô ôô 9999ÏÏ ÏÏ====ΨΨΨΨ̈¨ ¨$̈$$$¨̈̈̈ÄÄ ÄÄ ????ss ss''''ùù ùù∆∆∆∆ßß ßß÷÷÷÷ââ ââρρρρββββtt tt ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$9999øø øøϑϑϑϑyy yyèèèè÷÷ ÷÷����ãã ããρρρρ∃∃∃∃ÅÅ ÅÅ ρρρρuu uu????ss ssΨΨΨΨ÷÷ ÷÷γγγγyy yyθθθθöö ööχχχχšš šš ããããtt ttÇÇ ÇÇ ####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßßΖΖΖΖ6666xx xx����ÌÌ ÌÌ 
ρρρρuu uu????èè èèσσσσ÷÷ ÷÷ΒΒΒΒÏÏ ÏÏΖΖΖΖãã ããθθθθββββtt tt ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$!!!!«« «« 33 ρρρρuu � أمل يقل ربنا سبحانه وتعاىل: ]110آل عمران [ � 33 uu....xx xx‹‹‹‹xx xx≡≡≡≡9999ÏÏ ÏÏ7777yy yy ____yy yyèèèèyy yy====ùù ùùΨΨΨΨoo oo≈≈≈≈3333ää ääΝΝΝΝöö öö 
&&&&éé ééΒΒΒΒ̈¨ ¨π̈πππZZ ZZ ρρρρuu uu™™™™yy yyÜÜÜÜVV VV$$$$ 9999jj jj ÏÏ ÏÏGGGGtt tt6666àà ààθθθθΡΡΡΡçç ççθθθθ####(( (( −−−−àà ààκκκκpp pp‰‰‰‰yy yy####!! !!uu uu ããããtt tt????nn nn’’’’ ####$$ $$9999ΨΨΨΨ̈¨ ¨$̈$$$¨̈̈̈ÄÄ ÄÄ ρρρρuu uuƒƒƒƒtt tt3333ää ääθθθθββββtt tt ####$$ $$9999����§§ §§™™™™ßß ßßθθθθΑΑΑΑãã ãã æææætt tt====nn nn‹‹‹‹øø øø3333ää ääΝΝΝΝöö öö ©©©©xx xxγγγγÎÎ ÎÎ‹‹‹‹‰‰‰‰YY YY#### 3 � ] 143البقرة[ 

أيها املسلمون، � أبطال الفلوجة ومغاوير جنني، � جماهدي الشيشان، ال ينقصكم 
ولكنكم تعيشون يف بالد مقسمة عزم وال dس وال تشتكون من ضعف وال خور، 

جمزأة، مزّقها عدوكم إىل أكثر من مخسني دويلة، ونصب على كل دويلة حاكمًا ال 
خياف هللا، وال حيكم مبا أنزل هللا، يكرس هذه احلدود، وحيرس مصاحل الغرب يف 
بالد�، فباk عليكم، هل كان ألمريكا أن تستطيع أن تصل إىل العراق لو مل يفتح هلا 

امنا األجواء؟ هل كان للبوارج األمريكية أن تصل إىل العراق لو مل يفتح هلا هؤالء حك
احلكام قناة السويس، ومضيق جبل طارق، وlب املندب، ومضيق هرمز؟ وهل كان 
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ملظامل سجن أبو غريب أن تكون لوال هذه القواعد العسكرية يف بالد�؟ أيها 
س يف يدها، فعلى األمة أن تستعيد هذا املسلمون، مشكلة األمة اآلن أن قرارها لي

القرار، فوهللا لو أن قرار األمة بيدها، ما كان هذا العميل للمخابرات األمريكية 
عالوي أن يدخل إىل بالد�، لو كان قرار األمة يف يدها لكنا أذقنا جيش أمريكا يف 

جلبناء اليهود العراق ضعف العذاب، أما وهللا لو أن قرار األمة بيدها ألرينا هؤالء ا
Ûمركم أن تقولوا   �) أيها املسلمون، رسول هللا تكبريمن هي األمة اإلسالمية. (

سيد الشهداء « :�كلمة احلق وال ختافوا يف هللا لومة الئم، أمل يقل رسولنا الكرمي 
؟ أمل يقل رسولكم »محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره و�اه فقتله

  ؟»فضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائرأ« :�الكرمي 
  كلمة فاصلة بني كلمينت

  :ـ حممد إبراهيم (العريف) 5

أيها اإلخوة اعلمـوا أن ديـن هللا عـز وجـل قـادم ال حمالـة، أن ديـن هللا عـز وجـل 
ال بد أن يسود البالد، أن دين هللا عز وجل ال بد أن يـدخل إىل كـل بيـت مـدر ووبـر 

أيهــا اإلخــوة مــا علــيكم  ،�لك حبيــبكم املصــطفى علــى هــذه األرض كمــا بشــر بــذ
صــركم �إال أن تنصــروا ديــن هللا  صــروا هللا ين  � وهللا غالــب علــى أمــره � � إن تن

اعلموا أيها اإلخوة أن خالفة راشدة علـى منهـاج النبـوة سـتكون ¶ذن هللا، هـذا بشـارة 
آلن ) واتكبـــريات متواصـــلة) أمسعـــوهم بصـــوت أقـــوى (تكبـــري( �حبيـــبكم املصـــطفى 

ــل مشــــكوراً  ــر، فليتفضــ ــاس عضــــو حــــزب التحريــ ــألخ أمــــري مكنــ ــة األخــــرية لــ ــع الكلمــ مــ
  )تكبريمأجوراً. (

  :ـ كلمة أمري مكناس (جاء يف كلمته) 6

احلمد k رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني وعلىآله 
δδδδèè �وأصحابه أمجعني. يقول هللا تعاىل:  èèθθθθuu uu ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏ””””üü üü &&&&rr rr‘‘‘‘öö öö™™™™yy yy≅≅≅≅ŸŸ ŸŸ ‘‘‘‘uu uu™™™™ßß ßßθθθθ!!!!ss ss&&&&ãã ãã………… ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$9999øø øøγγγγßß ßß‰‰‰‰yy yy““““33 33 ρρρρuu uuŠŠŠŠÏÏ ÏÏÈÈ ÈÈ ####$$ $$9999øø øøssssyy yy,,,,dd dd ÈÈ ÈÈ 
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9999ÏÏ ÏÏ‹‹‹‹ãã ããààààôô ôôγγγγÎÎ ÎÎ����tt ttννννçç çç………… ããããtt tt????nn nn’’’’ ####$$ $$!!!!$$$$ee ee ÏÏ ÏÏƒƒƒƒÇÇ ÇÇ 2222àà àà####jj jj ÍÍ ÍÍ&&&&ÏÏ ÏÏ ρρρρuu uu9999ss ssθθθθöö öö 2222ŸŸ ŸŸ����ÌÌ ÌÌννννoo oo ####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßß³³³³ôô ôô����ÎÎ ÎÎ....ää ääθθθθχχχχšš šš ∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∩∩∩∩ � ]هذا الدين ال حمالة  ]التوبة
ظاهر وهذا الدين جاء Ûمركم dحكام شرعية قد فرضها هللا تعاىل عليكم، وقد 

وقد خلق هللا اإلنسان ألجل ألجل هذه الغاية،  Βأرسل خري اخللق حممد 
... ومن مات وليس يف عنقه « :�هذه الشريعة. أيها اإلخوة يقول رسولنا الكرمي 

فاحلكم lإلسالم فرض، وهذا األمر ال يقوم إال ¶جياد كيان » بيعة مات ميتة جاهلية
ينفذ أحكام اإلسالم. ليكون اإلسالم موجودًا يف واقع احلياة، حىت ال تستباح 

وأعراضنا، ومقدساتنا عند شرار اخللق من يهود، وأمريكان، وهندوس،  دماؤ�،
) ماذا أنتم فاعلون غداً هتاف: � جيوش األمة هّيب، وهاحلكام قومي كّيب وغريهم (

ρρρρuu �عندما يقول ربكم:  uuΒΒΒΒtt tt$$$$ 9999ss ss3333ää ää////öö öö ωωωωŸŸ ŸŸ ????èè èè))))ss ss≈≈≈≈GGGGÏÏ ÏÏ====èè èèθθθθββββtt tt ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’ ™™™™yy yy6666ÎÎ ÎÎ‹‹‹‹≅≅≅≅ÈÈ ÈÈ ####$$ $$!!!!«« «« ρρρρuu uu####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßß¡¡¡¡óó óóFFFFtt ttÒÒÒÒôô ôôèèèèyy yy����ÏÏ ÏÏtt tt ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ∅∅∅∅šš šš ####$$ $$9999����hh hh ÌÌ ÌÌ̀`̀̀yy yy%%%%ΑΑΑΑÉÉ ÉÉ 
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، كلكم ترون ا�اهدين البواسل يف كل بالد املسلمني يقاتلون، وقد هبوا لنداء ]75
كل مكان. هللا عز وجل يف الشيشان، ويف العراق، ويف فلسطني، و¹يالند، ويف  

أال ال مينعن أحدكم رهبة « :Βعليكم بقول احلق وهذا فرض عليكم يقول 
الناس أن يقول احلق إذا رآه أو شهده فإنه ال يقرب من أجل وال يباعد من رزق أن 

وأخريًا أذكر أن إخواننا يف القوى األمنية هم إخوة » يقول احلق أو أن يذكر بعظيم
  لنا، وعليهم أن يقفوا مع أمتهم.

  :ـ حممد إبراهيم (العريف) 7

يف اخلتام أيها اإلخوة نتضرع إىل هللا عز وجل بقلوب خملصـة، عسـى هللا عـز وجـل أن 
ينظـر إلينـا نظـرة ترينـا حقيقـة هـذا الغـرب أمـام قـوة اإللـه، عسـى هللا عـز وجـل أن ينظـر 

عـرب  إلينا نظرة يعيد� خري أمة أخرجت للناس، بعـد أن أذاقهـا احلكـام ذًال ال مثيـل لـه
عشــرات الســنوات، نســأله عــز وجــل أن جيعلنــا ممــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، 
نسـأله أن يقـيم فينـا حكمـاً إسـالمياً، وأن يوحــد بـالد املسـلمني، وأن يزيـل احلـدود بــني 
املســلمني، وأن يقــيم شــرعه بــني املســلمني، وأن يؤلــف بــني قلــوب املــؤمنني، أن يوحــد  
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ــم، ويقــــيم  ــع مشلهــ ــز وجــــل أن يقــــيم فينــــا كلمــــتهم، وجيمــ ــأله عــ دولــــة القــــرآن فــــيهم، نســ
ـــرك  ـــا الشـ ـــذل فيهـ ـــه، ويـ ــالم وأهلـ ــا اإلســ ــوة، يعــــز فيهــ ــاج النبــ ــى منهــ ــة راشــــدة علــ خالفــ
والكفــر، واحلكــام الظــاملني وأشــياعهم مجيعــاً، نســأل هللا عــز وجــل أن جيعلنــا مــن أهــل 

، طاعتـــه، نســـأله عـــز وجـــل أن جيعلنـــا نـــرى كـــل ظـــامل أهـــون عنـــد� مـــن جنـــاح بعوضـــة
نسـأله عــز وجـل أن ينصــر� نصـراً مــؤزراً، نســأله أن يفـك أســر املسـلمني يف بــالد حممــد 
ـــطني،  ـــلمني يف فلســ ـــي نســـــاء املســ ــالم، نســـــأله عـــــز وجـــــل أن ينجــ ــالة والســـ عليـــــه الصـــ
ـــدعاة  ـــع الـــ ـــون مـــ ـــل أن يكـــ ــز وجــ ــ ـــأله عــ ــــان، نســـ ــل مكـ ــتان، ويف كــــ ــــراق، وأوزبكســــ والعـ

 كـــل مكـــان، إنـــه ويل ذلـــك وا�اهـــدين يف كـــل مكـــان، أن يـــوفقهم إلقامـــة حكمـــه يف
والقادر عليه، وآخـر دعـوا� أن احلمـد k رب العـاملني، وصـلى هللا علـى سـيد� حممـد، 

  وlرك هللا بكم أيها اإلخوة املؤمنون، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
  

  بيا�ت احلزب املتعلقة lالعتقاالت نتيجة مؤمتر طرابلس  -د 
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  بيان صحفي بشأن اعتقال شباب حزب التحرير



 72

ـــة  ـــزب التحريــــر ومالحقـ ــاطات حـ ـــب نشــ ـــة يف تعّقـ ــادة األجهــــزة األمنيـ ـــى عــ علـ
علـي  22/7/2004شبابه، أوقفت عناصر اجليش يف حاجز خميم عني احللوة يوم 

  حممد زغيب يف صيدا، ومنع أهله من ز�رته. ، واقتادته إىل ثكنة أصالن
ــل  ــد يف اجلــــامع املنصـــوري الكبــــري بطــــرابلس، الــــذي محــ وبعـــد االعتصــــام احلاشــ
ـــتقبال إ�د  ـــفارة يف لبنـــــان، ورفـــــض اســ ــالق الســ ــــي، وإغـــ ـــفري األمريكـ ــرد الســ ـــاوين طـــ عنــ
عـالوي، وزّع احلــزب نشــرة يـوم ز�رة عــالوي تطالــب بـرفض اســتقباله. فكــان أن توجــه 

وهـو مـن شـباب حـزب  وسـيم شـعراين من عناصر أحد األجهزة إىل مكـان عمـل مثانية
التحريــر، بعــد صــالة الظهــر مــن يــوم اإلثنــني القتيــاده lلقــوة إىل ســراي املدينــة، وحــني 

  حاول أهله إرسال كاتب عدل لتأمني توكيل حملام، رفضوا إدخاله دون تربير.
ة ، بنيـأمـري مكنـاس لكما توجه عشرة من عناصر هذه األجهزة إىل مكان عم

  اعتقاله، ولكنهم مل يظفروا به.
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إن هــذه االعتقــاالت أو املالحقــات لــن تثــين احلــزب عــن أعمالــه ذات الطــابع 
ــــزب  ـــباب حــ ــد شـــ ــزال يرتصــــ ــــات اليــــ ــل احملاكمــ ــ ــاً أن مسلســ ـــي، علمــــ ـــري السياســـ الفكـــ
التحريـر، وقضـا�هم عالقـة يف أدراج القضــاء. كـل هـذا جيـري مــع إعـالن احلـزب الــدائم 

وضـوحه وظهـوره، فلـيس لديـه مـا خيفيـه، وهـو يعـرض أفكـاراً حتيـي األمـة وختلصـها عـن 
من براثن اهليمنة الغربية املتمثلة يف طغيان أمريكـا. إن حـزب التحريـر يعمـل علـى إقامـة 

الــيت تســتأنف احليــاة اإلســالمية، مــن خــالل األمــة، lلفكــر والــرأي  اخلالفــة اإلســالمية
فكــر والــرأي واحلّجــة، بــدل اعتمــاد لغــة غــرف التحقيــق واحلّجــة. فهــال قوبــل خطابــه lل

  واملعتقالت والسجون!!!
  املكتـب اإلعالمـي

  يف لبنـانحلـزب التحـرير 
  م28/07/2004املوافق  هـ،1425مجادى اآلخرة من  11
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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  بيان صحفي
  يف لبنان زب التحريراعتقال عثمان خباش، من املكتب اإلعالمي حل

األســـتاذ املهنـــدس عثمـــان قامـــت عناصـــر أمنيـــة بلبـــاس مـــدين، مبدامهـــة مكتـــب   
حيــث يعمــل، فأوقفتــه وتوّجهــت بــه إىل جهــة جمهولــة. ، يف مستشــفى املقاصــد خبــاش

يف  زبليل أمس األربعاء تقريـراً عـن نشـاط احلـ  LBCوقد جاء ذلك بعد أن بّثت قناة
، املكتـب اإلعالمـي، مـن املهنـدس عثمـان خبـاشلبنـان. وقـد تضـّمن التقريـر مقابلـة مـع 

ــد اعتقــــال الســــ ــن أســــئلة ُوّجهــــت إليــــه. وقــــد مت اعتقالــــه بعــ ــا عــ علــــي يدين أجــــاب فيهــ
ــاء إىل أصــــالن ووســــيم شــــعراين ـــالل األ�م العشــــرة املاضــــية، بتهمــــة االنتمــ حــــزب ، خـ

إّن هذه االعتقاالت، إمنا تدل على أننا نعـيش يف ظـل دولـة بوليسـية، ُتكّمـم . التحرير
  األفواه، وتقابل احلّجة والربهان lحلديد والنار. 

ــاء إّن ْمحلـــة االعتقــــاالت واملالحقـــات املســــتمرة حبــــق أع   ، ال حــــزب التحريــــرضـ
  مربر هلا يف القوانني اليت تّدعي الدولة اللبنانية احلرص على تطبيقها.

ــلطات    ــن الســـ ــة، و¶يعـــــاز مـــ ــزة األمنيـــ ــه األجهــ ــوم بـــ ـــا تقـــ ــّني أن مــ ـــا أن نبـــ ويهّمنـ
ودعوتـــه، ولـــن تُغـــّري مـــن طريقتـــه، وهـــي الـــدعوة إىل  000املعنيـــة، لـــن تُوقـــف مســـرية الــــ
ولــو ُووجهــت هــذه الــدعوة بسياســة الســجون واملعــتقالت،  اإلســالم lحلجــة والربهــان،

ــاع  ــائل اإلقنـــ ــزهم عـــــن وســـ ــد، وعجـــ ـــذا البلـــ ــى إفـــــالس القييمـــــني علـــــى هــ ــدل علـــ ـــيت تـــ الــ
  املعهودة. 
  املكتـب اإلعالمـي          
  يف لبنـان حلـزب التحـرير            

  م29/7/2004هـ، املوافق 1425من مجادى اآلخرة 12
  :3 -د 
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املكتب 
  اإلعالمي 

  حلزب التحرير 
  يف لبنان

  ماضون يف محل الّدعوة اإلسالمّية
  ºذن هللا..   الخـالفةحّىت إقامة 

ـــة    ــاًء، اعتقلـــت عناصـــر أمنّي ــة مسـ ــاعة السادسـ مســـاء أمـــس االثنـــني، عنـــد السـ
حلـــزب التحـــرير بلبــاس مــدين، األســتاذ أميــن رؤوف القــادري، رئــيس املكتــب اإلعـــالمي 

، إبــن مفــيت راشــّيا والبقــاع الغــريب، فضــيلة العــاِمل رؤوف القــادري، وســاقوه مــن يف لبنــان
  مْنزِله lلقّوة، دون إبراز أّي أوراق قانونّية أو مذّكرة توقيف.

  وسبق أن َأوقفت األجهزة األمنّية كالé من:   
ــــرير  -  ــزب التحـ ــ ـــن املكتــــب اإلعـــــالمي حلـ ـــان خبّــــاش مـ ـــدس عثمـ ـــتاذ املهنـ يف األسـ

ــان ـــ ـــفلبنـــ ــ ــاريخ  ، أوقـــ ـــ ـــه يف 29/07/2004بتـــ ـــ ــان عملــ ـــ ـــن مكـــ ـــ ـــك مــ ـــ ، وذلــ
ــة، ومـــا زال حـــّىت  ــّدة توقيفـــه املـــّدة القانونيّـ ــد ختطّـــت مـ مستشـــفى املقاصـــد، وقـ

  اليوم موقوفاً.
، عنـــد حـــاجز اجلـــيش علـــى 23/07/2004علـــي أصـــالن، أوقـــف بتـــاريخ   - 

  مدخل خمّيم عني احللوة، وُحّول بعد أكثر من أسبوع توقيف إىل القضاء.
مــن مكــان عملــه، علــى أثــر  26/07/2004ين، اعتقــل بتــاريخ وســيم شــعرا - 

ــّني املوقـــف الشــرعي مـــن اســتقبال عـــّالوي، رئــيس وزراء العـــراق  توزيعــه نشـــرة تُب
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عـــّني يف ظـــّل حـــراب القـــوات األمريكيـــة احملتلـــة، والـــذي يقاتـــل بســـيفها، تُبـــّني 
ُ
امل

  املوقف الشرعي من استقباله يف لبنان.
يف محل الّدعوة اإلسالمية، ¶ذن هللا،  إّن شباب حزب التحرير ماضون

معّربين عن قناعات األّمة وآماهلا، ¶عادة احلكم lإلسالم، وحترير بالد املسلمني من 
االستعمار dشكاله كلها، العسكري والّسياسي واالقتصادي والّثقايف، واصلني ليلهم 

أصا^م يف سبيل ين السري فيه، صابرين على ما ّ◌◌ِ بنهارهم، جاّدين يف عملهم ُمِغذ
ذلك من تعذيب وسجون ومعتقالت، عاملني عمًال دؤوlً، إلزالة ما رمسه 

خـالفة  االستعمار من حدود لتمزيق بالد املسلمني، وإعادة مجعها يف دولة واحدة، 

َجتَتثُّ دولة خـالفة  ، تُري الكّفار املستعمرين قّوة األّمة اإلسالمّية وdسها، راشدة
  ن جذورها، فال تبقي هلا lقية.يهود (إسرائيل) م

كّل ذلك lلفكر واحلّجة واإلقناع، دون استعمال الوسائل املاديّة، اقتداًء 
يف ْمحله للّدعوة يف مّكة، وذلك ¶جياد الرأي العام املنبثق عن  ϑبرسول هللا 

وعي عام، وبتبيان شكل الّدولة اإلسالمّية ونظم احلكم واالقتصاد والعقوlت 
وتبّىن  .ϑجتماعي فيها، وأدّلة كّل ذلك من كتاب هللا وسّنة رسوله والنظام اال

  .لدولـة  الخـالفةلذلك حزب التحرير، مشروع دستور كامل 
وإّن شباب حزب التحرير يف سريهم هذا، ال تلني هلم قناة، مستبشرين 

الخـالفة  على منهاج   بعودة  ϑبرضوان هللا ووعده، وبشارة نبّيه 

  .النبّوة

  املكتـب اإلعالمـي           
  حلـزب التحـرير يف لبنـان            

  م03/08/2004املوافق  هـ،1425من مجادى اآلخرة  17
  :4 - د 
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املكتب 
  اإلعالمي 

  حلزب التحرير 
   لبنانيف

  إعالن شكر
ـــن القـــــادري،    ــر يف لبنـــــان، أميــ ـــزب التحريـــ ــي حلــ ـــّدم رئـــــيس املكتـــــب اإلعالمـــ يتقــ

ـــع  ــان، وجلميـــ ــوق اإلنســـ ــ ــــات حقـ ـــة، ومجعيّـ ــاء اجلمعـــ ـــ ــــاء وخطب ـــل، للعلمـ ـــكر اجلزيــ lلشــ
األوســاط الشـــعبية والسياســـية واإلعالميـــة والقانونيـــة، الــيت وقفـــت وقفـــة حـــّق يف قضـــية 

وتعبــري وعمــل يف حــزب سياســي فكــري، وأســأل هللا هلــم   اعتقالــه، واعتربMــا قضــية رأي
  كل خري وأن يبعد عنهم كل شّر.

  وأخّص منهم:  
  اجلماعة اإلسالمية لبيان مكتبها السياسي.   
  وحركة التوحيد اإلسالمية.  
  وحركة الشعب.  
  واملنتدى القومي لبيانه الذي نشرته الصحف.  
ـــف الـــيت نشــــحــــوالص   فري وصـــدى البلـــد واللـــواء ـدث: النهـــار والســــرت عـــن احلـ

  واملستقبل.
والشخصـيات السياســية: السـيد الــوزير عبـد الــرحيم مـراد، والســيد �ئـب رئــيس   

  جملس النواب إيلي الفرزيل، والسيد الوزير خليل اهلراوي.
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ــري، واألســــتاذ نعمــــة    ــل اخلــ والناشــــطني يف جمــــال حقــــوق اإلنســــان: األســــتاذ وائــ
  مجعة، وما ميثالن.

   إطالق سراحي بفعل أو قول أو دعاء.وكل من ساهم يف  
  أمين القادري

  هـ1425من ُمجادى اآلخرة  30
  م16/8/2004

� � �  
  :التغطية اإلعالمية  - هـ  
  لقد قام lلتغطية اإلعالمية كثري من وسائل اإلعالم منها:  
ــاة،    ــار، األنــــوار، احليــ ــفري، اللــــواء، النهــ ــتقبل، النهــــار، الســ ــد، املســ ــحيفة البلــ صــ

  وسط.الشرق األ
  NBNوقناة   
  وإذاعة صوت لبنان  
  لبنان - واملنتدى القومي، ومؤسسة حقوق اإلنسان   
  ونرفق بعض هذه التغطية  
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 24/7/2004السفري 
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  صور لالعتصام (املؤمتر)  -و   
    

)1(  
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)2(  

)3(  
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)4(  
  

  يف بريوت : إفطار مجاعي للمؤثرين واإلعالميني ...اخل«نياً   

نـدق بـالزا وتوقيـع عقـد معـه إلقطـار مجـاعي يـوم اخلمـيس لقد مت االتفاق مـع ف  
) شخصـــاً. لقـــد اختـــذت كـــل اإلجـــراءات الالزمـــة ودفـــع لـــه 60رمضـــان عـــدد ( 21

ــغ  ــد) مبلـ ــدماً (حســـب املطلـــوب عنـــد توقيـــع العقـ ــن  300.000مقـ ل.ل.  ولكـ
األجهــزة األمنيــة ضــغطت علــى إدارة الفنــدق فرجــع عــن االتفــاق املــربم معــه خبصــوص 

لك َمل يتم.  ومع ذلك فقـد كـان لالتصـال مـع وسـائل اإلعـالم قبـل موعـد اإلفطار ولذ
اإلفطار وعد إلغائه، مث نشر الصحف للدعوة إليه وكذلك إلغائـه، كـل هـذا أوجـد رأ�ً 
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عاماً مؤثراً حنو النظرة العدائية مـن الدولـة للحـزب إرضـاًء ألمريكـا وأتباعهـا لدرجـة أ�ـا 
  !متنع إفطاراً يف رمضان

  جراءات التنفيذية على النحو التايل:وكانت اإل  
  كتاب الدعوة من املكتب اإلعالمي   - 1  

  

  

ijk 

  

ــر يف لبنـــــان،   ــّي حلـــــزب الّتحريـــ ـــة  يتشـــــّرف املكتـــــب اإلعالمـــ ــدعوتكم إىل مأدبــ بـــ
ــار، ـــ ــاءً  إفطــ ــ ــ ــــرمي، إحيـ ـــان الكـ ــهر رمضــ ـــعائر شـــ ــــه لشــ ــــات  منـ ـــّم القطاعـ ــاع يضــ يف اجتمـــ

وذلك غـروب اليـوم احلـادي والعشـرين مـن هـذا  نّية،اإلعالمّية العاملة يف الساحة اللبنـا
ـــــالش ــق: ـهــ ـــ ـــم "رو�ل م،4/11/2004ر، املوافــ ــالزا " يف مطعــــ ـــ ـــة بــ ـــة  يف منطقــــ الّروشــــ

  ببريوت.
  ëمل حضوركم

  املكتب اإلعالمي                 
  حلزب التحرير يف لبنان              
ـــد   ــايل بعـ ــ ــــرّقم الّت ـــال علــــى ال ــى االتصـ ــة: لالعتــــذار أو االستفســــار يرجــ  مالحظــ

  776792/03ظهراً من كّل يوم:  الّساعة الثّانية
  كتاب املكتب اإلعالمي حول اعتذار الفندق   -  2  
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املكتب 
  اإلعالمي 

  حلزب التحرير 
  يف لبنان

  هـ1425من رمضان  20خ:التاري
 م3/11/2004املوافق   

ســـبق أن دعـــا املكتـــب اإلعالمـــّي حلـــزب الّتحريـــر يف لبنـــان، القطـــاع اإلعالمـــّي، 
إىل حفلة إفطار يف فنـدق "روّ�ل بـالزا" ببـريوت، يـوم احلـادي والعشـرين مـن رمضـان، 

ــ4/11/2004املوافـــق  ل م. وقـــد متـّــت الـــدعوة بعـــد توقيـــع العقـــد بـــني املكتـــب وممثّـ
ـــن إدارة  ــــال مــ ــى اإلعالميّــــــني، ورد اّتصـ ــّدعوة علـــ ـــات الـــ ـــع بطاقــ ـــب توزيــ ــدق. وعقــ الفنـــ
الفنــدق، لالعتــذار عــن إمتــام اإلفطــار، مــا يعــين أّن األ�دي اخلفّيــة مارســت دورهــا يف 

  الضغط إللغائه.
وقـــد جـــاء اعتـــذار الفنـــدق قبـــل يـــومني فحســـب، مـــن موعـــد اإلفطـــار، علمـــاً أّن 

  م !28/10/2004ابع عشر من رمضان، املوافق توقيع العقد كان يوم الرّ 
إنّـنا إذ نبّلغ الّسادة اإلعالميّـني اعتذار�، وجيل الـّدعوة إىل موعـد آخـر، يُعلَـن 

نســـتغرب هـــذا الّتصــّرف الّـــذي Ûيت يف ســياق الّتعتـــيم علـــى  عنــه الحقـــاً، إن شــاء هللا،
ــة، أن حــزب الّتحريــر، وسياســة كــّم األفــواه، حــّىت لقــد بلــغ األمــر بتلــ ك األيــدي اخلفّي

ترتعد �ّرد إفطار يدعو إليه مكتب احلزب اإلعالمّي، يف الوقت الّـذي يعـّج فيـه البلـد 
ــاً. فهــل وصــلت الّســلطة إىل مرحلــة أن تضــيق ذرعــاً ¶فطــار  بعشــرات اإلفطــارات يومّي

  من هذه اإلفطارات؟؟
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  املكتـب اإلعالمـي
  حلـزب التحـرير يف لبنـان

  الميةالتغطية اإلع  - 3  
مــن الصــحف الــيت نشــرت الــدعوة أو اإللغــاء: الســفري، النهــار، الــد�ر، الــواء،   

  ومرفق بعض ذلك:  املستقبل.
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  مالحظات:  - 4
  وجهت الدعوة لإلعالميني الذين لنا صلة ^م،  - 1  
  60جمموع الدعوات   - 2  
  الم كن إلغاءها منع ذلككان من املقرر إرسال وفد لوزير اإلع   - 3  
  من اهلدف %80حقق اإلفطار وإلغاؤه   - 4  
ـــدًة للمكتـــــب   - 5   ــواlً جديــ ـــار اإلعالميـــــني وفتحـــــت أبـــ ــدعوة أنظــ لفتـــــت الـــ

  وتسهيًال لالتصاالت والعالقات
ــاكل.  ويف  28/10العقــــد وقــــع   - 6   اتصــــل الفنــــدق  2/11دون مشــ

  !؟يعيريد ترخيصاً للحزب.  وملاذا َمل يطلبه عند التوق

صـــام مجـــاهريي (مـــؤمتر) يف مســـجد الـــزعرتي «لثـــاً    صـــيدا بعـــد  -:  اعت
ـــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــالة اجلمعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان  22صــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــن رمضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــق 1425مـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ املوافـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هــ

  م:6/11/2004
ـــمال    ــ ـــام الشـ ـــزب يف اعتصـــ ــدة للحـــ ـــ ـــاس املؤيـ ـــف النـــ ـــان ملواقـــ ـــد كـــ ــ ــــامع  -لقـ جــ

 املنصــوري، ومــا نــتج مــن ردة فعــل علــى االعتقــاالت، والتغطيــة اإلعالميــة، كــان لكــلٍ 
د عنــد عقــد مــؤمتر صــيدا، فلــم تتــدخل القــوى األمنيــة وَمل تعتقــل أحــداً بســبب أثــر جيــ
  املؤمتر.

ـــمت    ـــة، وصـ ــى الفلوجـ ــي علــ ـــؤمتر يف غــــرة عــــدوان أمريكــــا الوحشــ ـــاء املـ لقــــد جـ
يــد لــه ولــذلك كــان ملوقــف احلــزب يف ماحلكــام املخــزي عمــا جيــري بــل املســامهة يف الته

ــرّ  ــفري األ كيـــدهر املـــؤمتر الــــذي كــ ــان، وكــــذلك حتريــــك علــــى طــــرد السـ ــي مــــن لبنـ مريكــ
يتصـدى مـن احلكـام هلـم، وبيـان خيانـة هـؤالء  ناجليوش لنصرة الفلوجة، وإزاحة كـل مـ

ــيم شـــرع هللا يف حيـــاMم ¶قامـــة  ــيهم وتغيـــريهم، وحتكـ ــار األمـــة علـ ــام ووجـــوب إنكـ احلكـ
ــذي يؤمــــل أن يتحـــول إىل حركــــة  ــؤثر، والـ ــه املـ ــل ذلـــك وقعــ اخلــــالفة الراشـــدة، كــــان لكـ
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  لة يف أوساط األمة.نشطة فاع
  :(مرفقة تفاصيلها) متر على النحو التايلؤ لقد سارت أعمال امل  
  وزعت بطاقات دعوة على وسائل اإلعالم  - 1  

  
iiiijjjjkkkk  

يف خضّم األحداث املزلزلة اليت تعصف lألّمـة اإلسـالمّية، ومـع تعـاظم اجلـراح   
قّدمــة القتحــام أّم مالنّازفــة دون انقطــاع، وعلــى ضــوء حشــد اجلــيش األمريكــي لقّواتــه، 

، ومثيالMـا مـن املـدن املقاومـة، ووسـط صـمت املدن املقاومة يف العراق، مدينة الفّلوجة
احلّكام اخلياين جتاه ما يَرتكبه وحيّضر الرتكابه، جيشا أمريكـا ويهـود، مـن فظـائع إlدة 

  يف العراق وفلسطني.
  ، يدعوكم للمشاركة يفوالية لبنان - حزب الّتحريرفإّن 

  صام يف 6حة مسجد "الّزعرتي"االعت
لتبيان املوقف الشرعي، وحتديد اإلجراء الواجب اّختـاذه لنصـرة أهلنـا يف العـراق   

  وفلسطني.
  صيدا. –" الّزعرتيlحة مسجد " : املكان  
، الثّـــاين والعشـــرون مـــن رمضـــان اليـــوم، بعـــد صـــالة اجلمعـــة مباشـــرة  الّزمـــان:  
  م.2004تشرين الثاين  05هـ املوافق له 1425
  مالحظة: ستتّم اإلجابة عن أسئلة الصحفيني، بعد االعتصام مباشرة.  

  حـزب التحـرير
  واليـة لبنان       

  ألصقت إعال�ت لالعتصام على أبواب املساجد  -  2  
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مقّدمـة القتحـام أّم املـدن املقاومـة يف العـراق،  مع حشد اجليش األمريكـي لقوّاتـه،  
ــمدينــــة الفّلوجــــة ـــا مــ ـــع، ومثيالMـ ـــّتالزم مـ ــة، lلـ ـــدن املقاومــ فظــــائع جــــيش يهـــــود يف  ن املـ

   .صمت احلّكام اخلياين، ووسط فلسطني
  ، يدعوكم للمشاركة يفوالية لبنان - حزب الّتحريرفإّن   

صام يف 6حة مسجد "الّزعرتي"   االعت
لتبيان املوقف الشرعي، وحتديد اإلجراء الواجب اّختـاذه لنصـرة أهلنـا يف العـراق   

  وفلسطني.
  صيدا. – "الّزعرتي"lحة مسجد   كان:امل  
ــن رمضـــــان اليـــــوم، بعـــــد صـــــالة اجلمعـــــة مباشـــــرة  الّزمـــــان:   ــرون مـــ ، الثّـــــاين والعشـــ
  م.2004تشرين الثاين  05هـ املوافق له 1425

  حـزب التحـرير
  واليـة لبنان

ـــول هللا   - 3   ــــة رســ ـــاب (رايـ ـــت را�ت الُعقــ ــود مكتـــــوب  )�رفعــ ـــا أســـ لو�ــ
  )إال هللا  حممد رسول هللاال إله (عليها خبط أبيض 

  اعتمر املعتصمون قبَّعاٍت مكتوب عليها (اخلالفة)  - 4  
  :رفعت الفتات (�فطات) مكتوب عليها  - 5  

  ».آن األوان، لطرد الّنفوذ األمريكي واألورويب من بالد�«  .1
ـــود، إالّ «  .2 ــا ويهـــ ـــى أمريكــــ ــــلمون علـــ ـــالم واملســ ــر اإلســـ ــــلمون: ال ينتصــــ ــــا املســ أيّهــ

  ».lخلالفة
ـــتـأيّ «  .3 ــ ـــ ـــ ــدد، ـهـ ـــ ـــ ـــليبيني اجلـــ ـــ ـــ ــــدي الّصــ ـــ ـــ ــى أيـ ــ ـــ ـــ ـــــرتق علـ ـــ ــة حتـــ ــ ـــ ـــ ــــوش، الفّلوجـ ــ ـــ ا اجليــ
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  .»فماذا تنتظرون
  .»حّكامكم أموات، فأسرعوا يف دفنهم«  .4

  :ألقيت الكلمات التالية  - 6  
  :: جاء فيهاالشيخ عد�ن مز�نكلمة 

  احلمد هللا رب العاملني
أوعــد� lلــذل والعــار  احلمــد هللا الــذي وعــد� lلنصــر إن حنــن نصــر�ه، والــذي

  .عصيناهإن حنن 
صـركم علــيهم � احلمـد هللا الـذي قـال: قـاتلوهم يعــذ}م هللا ³يـديكم وخيـزهم وين

  .�ويشف صدور قوم مؤمنني
إخــواين الكــرام نــدعوكم لالعتصــام بضــع دقــائق يف هــذا املكــان احملــرتم، يف هــذا 

ة هللا، كــي تســجدوا k املكــان املقــدس، يف هــذا املكــان الــذي مــا جئــتم إليــه إال لعبــاد
تكبــريات) ... ( االعتصــام هــذا ، اىلحــزب التحريــرالواحــد األحــد، نــدعوكم حنــن يف 

ــاع  .. ــز وجــــل مــــن املســــلمني يف كــــل بقــ ــده املــــوىل عـ لبيـــان املوقــــف الشــــرعي الــــذي يريــ
  األرض.

  :إخواين الكرام
ــا و  ــوان لنــ ــدة، إخــ ــذه البلــ ــائمني مطيعــــني k، آمنــــني يف هــ ــا نصــــلي صــ حنــــن هنــ

ــفيُ  ــــقصـــ ــــىون ويُـ ـــة، يف األقصـ ـــزة، يف الفالوجــ ـــاعلون؟ذحبون يف غــ ــن فــ ـــاذا حنـــ ــل  ، فمــ هـــ
  lلدعاء هلم. فقط نكتفي

ــــات(... ــــه إال هللا ):هتافـــ ــدوة هللا.....   ..ال إلـــ ـــ ــــا عــ ــاو  أمريكـــ ـــ ـــداء  ماحلكــ ــ أعــ
  هللا.......

  إخواين الكرام:
ــاً  ــ ــــلمني حفظــ ـــى املســ ـــاد علـــ ـــة اجلهـــ ــ ــــرض فريضـ ــد فــ ـــ ــاىل قـ ـــ ـــبحانه وتعـ ــ إن هللا سـ

ظاً لدينهم، حفظاً ألعراضـهم؛ فمـاذا فعلنـا حنـن؟ أليسـت هـذه األعـراض لدمائهم، حف
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ــّاليت اغتصـــــنب يف  ـــكم؟ أليســــت النســـــاء الــ ـــطني والعــــراق أعراضــ ـــيت تغتصــــب يف فلســ الـ
أمك وأمي، هي عرضك وعرضـي، أليسـت  هيسجن أبو غريب هي أختك وأخيت، 

  .....(تكبريات) هي دماء...
lســـتطاعتنا أن نفعـــل؟ مـــاذا dيـــدينا؟  قـــد يقـــول قائلنـــا مـــاذاإخـــواين الكـــرام .. 

  .ليس dيدينا سالح
نعـــم إخـــواين الكـــرام، لـــيس dيـــدينا ســـالح، ولكننـــا يف أمـــة فيهـــا جيـــوش، فيهـــا 
قـوات مسـلحة، فيهــا كـوادر مدربـة، املســؤولية علـى هـذه اجليــوش يف أن تتحـرك إلنقــاذ 

  .إلنقاذ دماء املسلمنيأعراض املسلمني، 
ــى  ــاتقهـــذه املســـؤولية ملقـــاة علـ ــؤولية يف حتريـــك هـــذه  اجليـــوش، عـ ــن املسـ ولكـ

ـــتم ـــيت �مــــت عنــــدما منـ ــوش الـ ــكتت  ،اجليــ ـــيت ســ ــتكانت عنــــدما اســــتكنتم، والـ ــيت اســ الــ
): .. �جيـوش هتافـات، ..... (مـن حكـامكم عنـدما خفـتم ،متت عندما صـمتمـوص

 ،عواتقنـــااملســؤولية يف حتريـــك اجليـــوش ملقــاة علـــى    ..املســلمني .. أســـقطوا املتـــآمرين
كـل مسـلم   عـاتقملقـاة علـى  ،الصـائمني عواتـقاملصلني، ملقاة على  عواتققاة على مل

ــقولـــوا هلـــم، الم دينـــاً، ـيـــؤمن kl رlًّ، وlإلســـ  نـــااء قواتـألبنـــ اقولـــو ، رخوا يف وجههـــمـاصـ
أال تــرون ابنــاء املســلمني تــذبح، أال  ، قولــو هلــم: أنــتم مــن جيــب أن تتحركــوا ،لحةـاملســ

ـــتنجدكم ــر تســ ــل أبنـــــا خكم،، أال تستصـــ ــذين قتـــ ـــلمني الـــ ــاديكم  أال همؤ أمهـــــات املســ ينـــ
و�  ،أال تســمعون � جيــوش املســلمني ،...(تكبريات) ...... وامعتصــماه :املســلمون

ا ، و الماهـوا إســـ، ماهـقـــادة اجليـــوش اصـــرخوا فـــيهم هكـــذا، أال تســـمعون نـــداء وا معتصـــ
ا كنــتم تســمعون هــذا إذقولــوا هلــم:  : وا إســالماه ....جيــوش املســلمني ... (هتافــات)

أال تتحـــرك فـــيكم دمـــاء املســـلمني، ألـــيس يف قلـــوبكم دمـــاء تنـــبض بـــال إلـــه إال  ،النـــداء
قولوهــا هلــم أمسعوهــا توبيخــا وتقريعــا لكــل مــن  ،رة إخــوانكمـوش لنصـــهللا، حتركــوا � جيــ

، المـلمني، وخبـــوهم بكلمـــة حتـــرك فـــيهم دمـــاء اإلســــيلـــبس بدلـــة عســـكرية يف بـــالد املســـ
 مثــل حركــون، إ�ــم مــن أمتنــا فــيهم خــريوف يتـا وســـوهـــقول ،خنــوة ديــن هللا حركــوا فــيهم

ياسي ولـيس dيـدينا أن نتحـرك للجهـاد أو ـأمتنا، إن قالوا لكم حنن ال منلك القرار الس
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أنــتم مــن dيــديكم أن تســقطوا احلكــام اخلونــة، أنــتم  ،dيــديكم القــرار: للقتــال قولــوا هلــم
أن تعيـــدوا ية املتعفنـــة الصـــادرة مـــن أمريكـــا و السياســـ مـــن dيـــديكم أن تســـقطوا القـــرارات

وقولوهـا انـتم  ،لمـم كـل مســوهلا lســنقـنعم، نقوهلا يف حزب التحريـر و  ،عز األمة لألمة
إخــواين الكــرام نبقــى مــع كلمــة رئــيس املكتــب االعالمــي  .معنــا، قولوهــا ألبنــاء اجليــوش

  .ل مشكورا مأجوراحلزب التحرير يف لبنان: االستاذ أمين القادري، فليتفض
� � �  

  :يف لبنان حلزب التحرير رئيس املكتب اإلعالمي األستاذ أمين القادري كلمة

  بسم هللا الرمحن الرحيم
ـــنام  ــادة األصــ ـــ ــة وعب ـــات الوثنيـــ ــــات، ظلمــ ــــن الظلمـ ـــذ� مـ ــــذي أنقــ ــد k الـ احلمـــ
ــاهيم،  ــياع القــــيم واملفــ ــاد، ظلمــــات اجلهــــل وضــ ــوق والفســ واألشــــخاص، ظلمــــات الفســ

سبيل النور، نور اإلميـان والتوحيـد والـوالء املطلـق k واالنقيـاد التـام لـه، نـور  وهدا� إىل
  العقيدة الصافية والشريعة السمحاء.

والصــالة والســالم علــى إمــام ا�اهــدين وقــدوة العابــدين، أيب القاســم حممــد بــن 
ت اجلاهليـة حـىت اجتثهـا، وكـافح سياسـا عبد هللا الذي صارع مبفاهيم اإلسالم، أفكارَ 

ــة الشـــرعيةَ  ــا السياسـ ــريش املنحرفـــة إىل أن اســـتبدل ^ـ ـــة، عنـــدما أســـس  زعمـــاء قـ العادل
دولة اإلسالم األوىل يف املدينة املنورة، فأزهق الباطل، وأعلـى رايـة احلـق، إيـذا�ً بنشـرها 
ـــتح  ـــرون الفــ ـــالل قـ ـــول املســـــلمني خـ ـــنابك خيـ ــا سـ ــة يف كــــل أرض، وصــــلت إليهـــ خفاقــ

  املتتالية.
هللا، شـــهادة تســـتقي كـــل مفـــاهيم الـــوالء والـــرباء، شـــهادة  وأشـــهد أن ال إلـــه إال

ــــاب  ــتحكم برقــ ــيت تــــ ـــ ــة ال ـــن األرlب املزيفــــ ـــع مـــ ــــرب األرlب، وتنخلــ ــــة لــ ـــن احلاكميــ تعلــ
  املسلمني منذ زوال اخلالفة، اليت كانت حصن العقيدة.

وأشـهد أن حممـداً رسـول هللا، شــهادة تسـتلهم سـريته الزكيــة كـل معـاين الصــمود 
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مــس الـدعوة، الصــمود يف وجــه التضـليل الفكــري واإلعالمــي، ويف يف وجـه حمــاوالت ط
وجه التعتيم، ويف وجه اإلرهـاب النفسـي واجلسـدي، شـهادة أتقـوى ^ـا علـى القضـبان 
والــز�زين وأدوات التعــذيب، والتضــييق يف الــرزق، والنفــي والتشــريد، شــهادة أطويهــا يف 

  قليب ليًال وأزلزل ^ا صروح الطواغيت �اراً.
  وبعد:

  إىل كل مسلم له عينان تبصران دموع األرامل أو دماء الضحا� العزل.
أو لــه أذ�ن تســمعان عويــل الثكــاىل واســتغا�ت املفتضــحات يف أعراضــهن... 

.  
  أو له فم ال يستطيع فتحه إال ¶ذن احلاكم وملدح احلاكم.

اب لكرامـة األمـة املسـلوبة واملمرغـة lلـرت  ،أو له يد مكّبلـة دون السـيف يثـأر بـه
ــة األمـــة املهشـــمة حتـــت أقـــدام الـــدول املســـتعمرة الزاحفـــة حتـــت  املوحـــل اآلســـن، لكرامـ

  را�ت القهر.
  � إخوة اإلميان، أخاطبكم .... نعم.

آن األوان لندرك من هـو العـدو احلقيقـي لألمـة اإلسـالمية، ذلـك العـدو الـذي 
ـــطا ــق نشـــ ـــارود، ويالحــــ ـــتهاlلنار والبـــ ـــول دون �ضـــ ــــدوائر، وحيـــ ــا الــ ــرتبص ^ــــ ــ ءها رواد يــ

ــل. إن هــــذا  ــز وجــ ــاد الــــيت بيعــــت k  عــ الصــــحوة وأصــــحاب الفكــــر املســــتنري واألجســ
ــدو هــــو  ــوحشالعـ ــه رأس الكفــــر يف عاملنــــا املعاصــــر، وهللا يقــــول الــ  إن� :األمريكــــي. إنـ

]. وهـو يقـف يف خنـدق اليهـود، 4/101[النسـاء، �الكافرين كـانوا لكـم عـدواً مبينـاً 
ـــيهم ــ ـــال هللا فــ ــ ــذين قــ ـــ  �النـــــــاس عـــــــداوة للـــــــذين آمنـــــــوا اليهـــــــودلتجـــــــدن أشـــــــد � :الـ

ــدواً: 5/82[املائــــدة، ــتكربة عــ ــة املســ ــة املتغطرســ ــذ هــــذه الدولــ إن الشــــيطان �]. فلنتخــ
]. أو ليســــت أمريكــــا حبــــق ذلــــك الوجــــه 35/6[فــــاطر، �لكــــم عــــدو فاختــــذوه عــــدواً 

ــفاً الشـــيطان dبــــرز خصـــاله:  ــد قــــال هللا تعـــاىل واصـ ــيطان؟ لقـ إمنـــا يريــــد �الشـــنيع للشـ
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فعـل البيـت  ]. وذلـك5/91[ املائـدة،  �وقـع بيـنكم العـداوة والبغضـاءالشيطان أن ي
األبـــيض الـــنجس املشـــؤوم، إذ حتـــاك فيـــه املـــؤامرات ليـــل �ـــار، لتمزيـــق بـــالد املســـلمني، 

  وشرذمة صفوفهم، وافتعال النـزاعات بني مجاعاMم وأفرادهم !
صـــرون يبقـــى يف بـــالد املســـلمني مـــن هـــم يف مواضـــع القـــرار والســـلطة، وي فـــإالمَ 

� � على مواالة أمريكا والسري معها بل خلفها بـل حتتهـا؟ أمل يسـمعوا قـول هللا تعـاىل:
ــل 60/1[املمتحنــــة،  �أيهــــا الــــذين آمنــــوا ال تتخــــذوا عــــدوي وعــــدوكم أوليــــاء ] ؟ هــ

أصــبح الــبعض راضــياً dن يكــون يف قطيــع البقــر الــذي يســوقه الراعــي األمريكــي ؟ أال 
ضـــى أن حيكمنـــا إال املخلصـــون مـــن أبنـــاء هـــذه األمـــة، إن البقـــر تشـــابه علينـــا، ولـــن نر 

ــة دمــــاء الشــــعوب، عــــدوة  ــا، مصاصــ ــذين يقولــــون lألصــــوات اجلريئــــة: "ال"، ألمريكــ الــ
  اإلسالم واملسلمني !

ولــيس األمــر جمــرد صــوت أو أصــوات تطلــق نــداءات جوفــاء. البــد مــن موقــف 
لــيس ضــررها أقــل واضــح: فلتقفــل ســفارات أمريكــا يف بــالد املســلمني، ومنهــا لبنــان، ف

ومــن ظــن غــري ذلــك فليــتعلم ألــف lء  مــن ضــرر ســفارة إســرائيل يف مصــر أو األردن.
  السياسة من جديد، ولكن يف غري غرف السفارات املشبوهة!

ـــيت  ــرفاء الــــ ـــ ــــالد�، أرض الشــ ــــي يف بـــ ــفري األمريكـــ ـــ ــــان للســ ــــن أن المكـــ ــا نعلـــ ـــ إننــ
الظاملـة الـيت أمـدت  اصطبغت بدماء الشـهداء يف مقارعـة يهـود، المكـان ملمثـل الدولـة

ــــال  ـــــطني، واستئصــ ــــلمني يف فلسـ ـــدمار، إلlدة املســ ـــك والـــ ـــوان الفتـــ ــىت ألـــ ـــ ـــرائيل بشـ إســـ
شـأفتهم، وتوطيــد الدولــة املسـخ "إســرائيل"، ال مكــان ملمثــل الدولـة الظاملــة الــيت صــبت 
علــى رؤوس املســلمني يف بغــداد عاصــمة اخلالفــة، أطنــان احلقــد املتفجــر، حتــت ذرائــع  

لـــدى مـــن مل يعفـــر  –هوليـــود، وارتكبـــت مـــا ينـــدى لـــه اجلبـــني ، هـــي مـــن نســـج كاذبـــة
ـــد  ـــ ــرتاب بعـــ ــ ـــ ــــه يف الــ ــ ــــات  –جبينـــ ـــ ــــتباحت الكرامــ ـــ ـــب"، فاســ ـــ ـــ ـــو غري ـــ ــ ـــجن " أبـ ـــ يف ســـ

ـــيت  ســــّجلتواألعراض...و  ـــة الظاملــــة الـ ـــان ملمثــــل الدولـ ـــد جمهــــول...ال مكـ ـــية ضـ القضـ
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ــفق  ــريب بــــــني مصــــ ــامل الغــــ ــ ـــت، والعــ ـــرت وانتهكـــ ــفكت ودمـــ ـــتان، وســــ ــــت أفغانســـ اجتاحــ
ويريـــدون أن  ،اللـــوم، ومـــن أبنـــاء جلـــدتنا حكـــام عشـــقوا كـــؤوس اهلـــوان وصــامت! وفـــيمَ 

ــن نشــــ ـــن... ال ... لـــ ـــم؟ ولكـ ا معهـ ــ̂ر ــنقلب طاولـــــة اهلــــوان تلــــك، علـــــى ـنشــ ا، وســ ̂ر
  رؤوسهم !

امسعـوا إىل عبـارات احلقـد علـى اإلسـالم، وعلـى مشـروعه السياسـي احلضــاري، 
هم ومــا ختفــي صــدورهم قــد بــدت البغضــاء مــن أفــواه�ختــرج مــن أفــواه كــرباء أمريكــا، 

  ]...3/118[ آل عمران، �أكرب
ــارب  ـــ ــا حتــ ـــ ــــي: " إن أمريكــ ــاب األمريكـــ ـــ ــر اإلرهــ ـــ ــفيلد، وزيــ ـــ ـــد رامســ ـــول دو�لــــ يقــــ
ــر  ــذين يريــــدون حتريــ اإلرهـــابيني يف كــــل مـــن العــــراق وأفغانســــتان، لـــيس فقــــط أولئــــك الـ

  بالدهم ويضربون أمريكا، بل إ�م يريدون كذلك إقامة اخلالفة ". 
ــو هنـــري ك ــا هــ ــذر الــــرئيس و هـ ــبق، حبـ ســــينجر، وزيـــر اخلارجيــــة األمريكـــي األســ

ــائًال: ــا، قــــ ــل ألمريكــــ ــطة، يف  املقبــــ ـــ ــــولية الناشـ ــــرحية األصــ ـــو الشــ ــي هـــ ـــ ـــدو الرئيسـ "إن العـــ
اإلسـالم، الــيت تريــد يف آن واحــد قلــب ا�تمعـات اإلســالمية املعتدلــة، وكــل ا�تمعــات 

  األخرى اليت تعتربها عائقًا أمام إقامة اخلالفة".
ــون  إن اخلالفــــة قادمــــة الحمالــــةوا بغــــيظهم.... إن هللا lلــــغ أمــــره.... فليموتــــ بعــ

  .......هللا
  !وتنفض عنها األكفان !تنتفض فاألمة

ـــة  ــم اليقظــ ــْت حلـــ ــة أمســـ ــــاظرين، واخلالفـــ ـــة النـ ـــار قبلــ ــــد صــ ــــل الواعـ ــم، فاألمـ نعـــ
ــة، إىل  املتجـــّدد. اســـتفاقت أذهـــان املســـلمني، فاســـتطالت أعنـــاقهم إىل الفريضـــة الغائبـ

يع العزة، إىل دولة تفقأ أعـني الطـامعني، وتقطـع أ�دي املنتهبـني، إىل جـيش تسـرج يناب
  خيوله ليالً وتغنم جنوده صبحاً، إىل راية تُغرز يف صدور الطواغيت.

آن للمسجد األقصـى ومـا حولـه أن ينتبـذ قيـود اليهـود وحيطّـم قضـبان احلديـد، 
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  وآن لصالح الدين أن يولد من جديد.
سـرية، وحتـررت رية، وأعـني املخلصـني قريـرة، فقـد انطلقـت املإرهاصات اخلري كث

  القلوب
  أيها املسلمون:

ــري يف  ــال اخلـــ ــدين. رجـــ ـــاء الـــ ـــتودعكم أمانـــــة إحيــ ـــد اســ ــة هللا، فقــ ـــوا أمانـــ ال ختونــ
ر هلـم.. استصـرخوا وجـدا�م، أيقظـوا فـيهم صفوف اجلـيش كثـر.. فكونـوا اللسـان املـذكِّ 

لتمكــني والنصــر املبـــني، شــدوا علــى أ�ديهـــم أجمــاد األمــة الســالفة، وصـــفحات العــزة وا
ــوهم أن  ــؤولية. أفهمــ ـــام املســ ــن ثكنــــاMم. ضــــعوهم أمـ ـــامهم وخيرجــــوا مــ ليــــربؤوا مــــن حكـ

  القدس وبغداد يف خطر، وأن كل اإلسالم يف خطر، ففيم االنتظار؟ فيم االنتظار؟
أوقــدوا فــيهم شــعلة اإلميــان.. أفهمــوهم أن جنــومهم ورتــبهم ال تســاوي عنــد هللا 

مــا دامــت األرملــة واليتيمــة والثكلــى والشــهيدة يشــرن إلــيهم dصــابع  ،عنــدكم شــيئاً  وال
  االMام.

  أيها املسلمون:
  ليس هذا فحسب واجبكم..

ــوا  احتضـــا�ا، ال ختشـــوا قضـــبان احلديـــد وال  ــري، ال ختشـ كونـــوا مـــع كتلـــة التغيـ
  األحرار. شهادة

ــــة، واجعلو  ـــ ـــوق إىل اخلالفـــ ـــ ــ ــــولكم الشــ ـــ ـــوبكم ويف عقـــ ــ ـــ ـــوا يف قلــ ـــ ــ ــى  أحيــ ــ ـــ ــا علـــ ــ ـــ هـــ
ـــم أنـــــف  ــريية، رغــ ــ ــيتكم املصـ ـــة قضـــ ــذه اخلالفــ ـــون هـــ ــدوا هللا أن تكــ ــــان، وعاهـــ ــــل لسـ كـ

  أمريكا وبريطانيا واليهود.
  أيها املسلمون:

ومـا نـزل مـن احلـق وال يكونـوا كالـذين  أمل �ن للذين آمنـوا أن ختشـع قلـو}م لـذكر هللا�
 �اســـقونأوتـــوا الكتـــاب مـــن قبـــل فطـــال علـــيهم األمـــد فقســـت قلـــو}م وكثـــري مـــنهم ف
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  ]57/16[احلديد،
نعــــم لقــــد آن، فــــأجيبوا دعــــوة الــــداعي أيهــــا املســــلمون وأوروا هللا مــــن أنفســــكم   

وحتبون من آمن وعمل صـاحلاً وقـال إنـين مـن  �أنكم حتبونه سبحانه وحتبون رسوله 
  املسلمني.
  والسالم علبكم ورمحة هللا وبركاته  

� � �  
  يها:: جاء فالشيخ عدRن مز�ن : األخريةالكلمة   

ــد مــــنكم أن جتلجلــــوا    ــام، نريــ ــذا االعتصــ ــة اخلتاميــــة هلــ ــل أن نســــمعكم الكلمــ قبــ
ــرب ـــتمرا هللا أكـــ ـــال مسـ ـــريا متواصــ ــائمة تكبـ ــــاجركم الصـــ ـــريات) ...( ...، حبن ــا تكبـ ،  أيهـــ

ــع هللا علـــيكم أمانـــة ـواين املســــرام، إخــــوة الكــــاالخـــ لمني، إخـــواين األبطـــال، الـــذين يضـ
ـــراق، يف  ــه، عنـــــدكم يف العــ ـــل دينـــ ــتانمحــ ـــان، يف أفغانســـ ـــال فلســـــطني، يف الشيشــ ، أبطــ

ــال عـــنهم زور  ــن  اً جماهـــدون، يقـ ــانه مـ ــع لسـ ــابيون، وقـــد خســـئ وليقطـ �ـــم إرهـd ــا� تـ ̂و
اءهم، يبـــذلون أرواحهـــم، ـيصــف ا�اهـــد dنـــه إرهـــايب، إخـــوانكم ا�اهــدون يبـــذلون دمـــ

هــذه  لكــي يقيمــوا شــيئا مــن فريضــة اجلهــاد الــيت فرضــها هللا علينــا،  ولكــن هــل تكفــي
ــة للقيــــام  ــي هــــذه املقاومــ ــا عظيمــــني، هــــل تكفــ ـــا تقــــديرا واحرتامــ ــيت نكــــن هلـ املقاومــــة الــ
بفريضة تطهري فلسطني وتطهري العراق وأفغانستان والشيشـان، إ�ـا التكفـي أحبـيت يف 

ــة الراشـــدة، الـــيت جتهـــز اجليـــوش، ــة اخلالفـ ــا أن نعمـــل القامـ وتوّحـــد  هللا، والواجـــب علينـ
  بالد املسلمني.

� � �  
  التغطية اإلعالمية  - 7  
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ـــدير  - 8   ـــالة تقــ ـــيت غطـــــت  رســ ــه للصـــــحف الــ ــــي وجـــ ـــب اإلعالمـ ــــن املكتــ مـ
  االعتصام (املؤمتر)

  ijk 
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املكتب 
  اإلعالمي 

  التحرير  حلزب
  يف لبنان

  هـ1425من رمضان  24التاريخ:
  م7/11/2004املـوافــق: 

  الة تقديــرـرسـ
  الّسادة يف إدارة جريدة:

  صدى البلد، املستقبل، اللواء ،الّنهار، السفري
  حفظكم هللا عّز وجلّ 

  حتيـّة طيّبـة، وبعد 
ــ ــزب الّتحريــــر يف لبنــــان، ينظــــر بعــــني الّتقــ دير إىل مــــا إّن املكتــــب اإلعالمــــّي حلــ

أوليتمـــوه مـــن اهتمـــام بنشـــاطات احلـــزب األخـــرية، والســـّيما اعتصـــام مســـجد الـــّزعرتّي، 
اّلذي يناهض سياسـات أمريكـا وإسـرائيل اإلجراميّـة، وحادثـة إلغـاء اإلفطـار الّرمضـاّين، 
ــى إدارة  ــغط علــ ـــه نتيجــــة ضــ ـــه أنّـ ــن ظــــروف إلغائـ ــحاً مــ ــان واضــ ــتم إليــــه، وكــ ــذي ُدعيــ الّــ

  الفندق.
ــام يف املســـجد املنصـــورّي، وقـــد ســـبق أن أ ــاثًال، َأَواَن االعتصـ ــاً ممـ بـــديتم اهتمامـ
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ــة وأوجاعهــــا، بتــــاريخ  ــّىن بعــــض قضــــا� األمــ ــذي تبــ ــن 23/7/2004الّــ ــاله مــ ، ومــــا تــ
  اعتقاالت لشباب احلزب، ومدامهات لبيوMم، dشكال غري قانونّية.

ـــة الرّا ـــالة اإلعالميّـ ـــف، ونــــراه يّتســــق والّرسـ ـــذا املوقـ ــم هـ ــكر لكــ ــا نشــ ــ ـــة إىل  إنّن ميـ
ــــى  ــــورة علــ ــوات الغيـ ــال األصـــ ــ ـــم، وإيصـ ـــن آالمهــ ــــري عـــ ــــاس، والّتعبـ ــــائق للنّـ ــــف احلقـ كشـ
مصــاحلهم إىل كــّل املنــابر املتاحــة. نســأل هللا أن يكــون عملنــا وعملكــم خالصــاً لوجهــه 
ــم  ـــر أهلـــــه، وعلـــــى فضـــــح الظلـــ ـــى إزهـــــاق الباطـــــل ودحــ ــني اجلميـــــع علــ ــرمي، وأن يعـــ الكـــ

  ء قديـر.والعاملني حتت رايته، إنّه على ما يشا
  املكتب اإلعالميّ 
  حلزب التحرير يف لبنان

  صور للمؤمترمن   - 9  

)1(  
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)2(  

)3(  

  مالحظات  - 10  
   حلضورl حة املسجدl لقد امتألت  
    عليــه مســئولية نتيجــة عقــد مثــل هــذا املــؤمتر،  كــونتخشــي إمــام املســجد أن

  س ومنعوه.فلما حاول التدخل ملنع املؤمتر يف lحة املسجد اعرتضه النا
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    أحاديــث النــاس فيمــا بيــنهم كــان فيهــا اإلكبــار للحــزب وأنــه يقــول احلــق وال
  خيشى يف هللا لومة الئم.

    عــدد مــن التنظيمــات يف منطقــة صــيدا أبــدت ثــراً مبــا قــام بــه احلــزب تــراوح
  بني اإلعجاب واحلسد واالنزعاج.

   ــجد يــــرددون اهلتــــاف والت ــة املســ ــا كــــان احملتشــــدون يف lحــ ــان يــــردد ملــ كبــــري كــ
  معهم ذلك الباعة املتجولون خارج املسجد.

    حلضور (حنوl حة املسجدl 500امتلت.(  
   حلّكـــام، ـمـــلـّلل الكـختــl ات، تكبــريات، وهتافــات تســتنهض اجليــوش، وتنــدد

ال «(وهــي مــذكورة أثنــاء الكلمــات مثــل:  وتــدعو إىل إقامــة اخلالفــة والدولــة اإلســالمية
ـــه إال هللا ـــا عــــدوة هللا.....   ..إلـ ـــداء هللا....... ماحلكــــاو  أمريكـ ـــوش  .. �«، »أعـ جيـ

ي ... فلوجــة تنــادي مــني ـجيــوش االمــة هبــ : �«، »..املســلمني .. أســقطوا املتــآمرين
  »).وا إسالماه ....«، »يليب .....

ـــاً  ــ ــان رابعـ ـــ ـــن رمضـ ـــرون مـــ ــ ـــع والعشـ ــ ـــة التاسـ ــ ــرابلس اجلمعـ ـــ ــــرية طـ : مســ
12/11/2004  

ــان ا ــارك، بــــدأت أمريكــــا مــــع عميلهــــا عــــالوي هجمــــة يف األواخــــر مــــن رمضــ ملبــ
ــة كـــربى ولــــيس  ــارب دولــ ــة كأ�ــــا حتـ ــة هائلـ ــتعدادات حربيــ وحشـــية علـــى الفلوجــــة، واسـ
مدينــة واحــدة. وعلــى الــرغم مــن اســتعمال أمريكــا شــىت صــنوف األســلحة املــدّمرة ضــد 

كــا، هــذه البلــدة الصــغرية يف حجمهــا القويــة بــدينها، رغــم كــل ا�ــازر الــيت ارتكبتهــا أمري 
إال أن احلكــام يف بــالد املســلمني صــمتوا صــمت األمــوات، فمنعــوا اجليــوش مــن نصــرة 
إخــوا�م يف العـــراق، كمــا منعـــوهم مــن نصـــرة إخــوا�م يف فلســـطني؛ لــذلك قـــام احلـــزب 
مبسرية مجاهريية حاشدة يف طرابلس، مستنهضـة املسـلمني حيـث كـانوا؛ لإلنكـار علـى 

ــدفع اجليــــوش ــمتهم، ولــ ــام ســــكوMم وصــ ــن  احلكــ ــوا�م، وتــــزيح مــ ــرة إخــ أن تنطلــــق لنصــ
  طريقها كل حاكم خائن عميل.
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لقد امتدت إجراءات املسرية، والتحضري هلا، وتنفيـذها علـى مـدى أربعـة أ�م، 
رمضـان  29رمضـان إىل حـني القيـام lملسـرية بعـد صـالة اجلمعـة  25منذ يوم االثنني 

  م، على النحو التايل:12/11/2004هـ املوافق 1425
: بــدئ حبملـة دعويــة يف املســاجد الرئيســية، حــول موضــوع الفلوجــة ثنــنييــوم اال

الســـتنهاض مهـــم النـــاس، وأن ال يبقـــوا صـــامتني، بـــل يرفعـــوا أصـــواMم أمـــام هـــذا اخلنـــوع 
الرمسي الذي مينع اجليوش من نصرة فلوجة العراق البطلـة، وقـد أورد� جـزءاً مـن خطبـة 

ـــ ــــوي يف دمشــ ــا يف املســـــجد األمـ ــوزي ألقاهـــ ـــلمني ابـــــن اجلـــ ــة املســ ـــا محيَّـــ ـــتنهض ^ــ ق يســ
ملواجهــة الصــليبيني. لقــد كــان النــاس متفــاعلني جــداً مــع نصــرة العــراق، وينقمــون علــى 
احلكام يف بالد املسلمني الذين ال حيركون ساكناً يف نصرة العـراق، كمـا هـم كـذلك ال 
ــا وبريطانيـــــا  ــهلون وميهـــــدون ألمريكـــ ــم يســـ ــل إ�ـــ ـــطني، بـــ ـــاكناً يف نصـــــرة فلســ ــون ســ حيركـــ

  دوان على املسلمني.الع
: متــت املباشــرة بعونــه تعــاىل بتحضــري الــرا�ت (رايــة العقــاب) وبلــغ يــوم الــثال«ء

كــي تــوزع علــى النــاس يف املســاجد الرئيســية، وطلــب مــنهم تعليــق تلــك   500عــددها 
ــن  ــداً لنصـــرة الفلوجـــة، وإنكـــاراً لتخـــاذل احلكـــام الـــذين مينعـــون اجليـــوش مـ الـــرا�ت ييـ

  ه اهلجمة الوحشية ألمريكا وبريطانيا وأعوا�ما وعمالئهما.نصرة إخوا�م يف وج
مث متــت املباشــرة lالتصــال lلشــيوخ، الــذين نتوســم فــيهم خــرياً، وذلــك ^ــدف 
إشــراكهم معنــا يف املســرية املنشــودة، أو أن يــدعوا النــاس لتلــك املســرية إن مل يســتطيعوا 

ــلو  ــة يف الصـــ ـــوت للفلوجـــ ـــا وطلبنـــــا مـــــنهم القنــ ـــاركة، كمــ ات، واســـــتمرت هـــــذه هـــــم املشــ
االتصاالت لغاية يـوم اخلمـيس. وقـد جتـاوب كثـري مـن أئمـة املسـاجد، فمـنهم مـن قـال 
إنه سـيدعو لالعتصـام ويكـون فيـه، ومـنهم مـن قـال إنـه سـيدعو دون االشـرتاك معتـذراً 
النشغاله، وقد دعا العديد من هؤالء النـاَس مـن علـى منـابر اجلمعـة للمسـرية، كمـا أن 

  لذلك يوم اخلميس وقت الرتاويح. هناك منهم من دعا
أكملـت بعـون هللا كلمـات املسـاجد حيـث وّزِعـت الـرا�ت علــى  :يـوم األربعـاء

بعــض املصــلني كمــا ذكــر� آنفــاً. كمــا قمنــا بتوزيــع دعــوات للمســرية يف بعــض املــدارس 
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ة علــى  الرئيسـية الـيت كانـت مل تقفـل بعـد بســبب العيـد. كمـا مت إلصـاق الـدعوات مكـربَّ
ــاء العديــــد مــــ ــاجد ليلــــة األربعــ ــدعوة املصــــلني، والالفــــت أن تلــــك  -ن املســ ــيس لــ اخلمــ

الدعوات مل ُتزل عن املساجد حىت إىل ما بعد اجلمعة رغـم أ�ـا مذيَّلـة مـن قبلنـا رمسيـاً، 
ــذين  ــدين الــ ــا الوحيــ ــذلك، وكنــ ـــأة لــ ــواء مهيـ ــد كانــــت األجــ وذلــــك الفضــــل مــــن هللا. لقــ

  يتحركون لنصرة الفلوجة.
بعونـــه تعــاىل توزيـــع الــرا�ت يف املســـاجد الرئيســـية. ومت : أكملــت يــوم اخلمـــيس

توزيـــع واســـع للـــدعوات يف األســـواق واملســـاجد حيـــث بلـــغ عـــدد مـــا وزع مـــن دعـــوات 
ـــكل  7500حــــوايل  ــاجد بشـ ــواق، والشــــوارع الرئيســــية، واملســ دعــــوة، وّزِعــــت يف األســ

) أخــرى يف منــاطق الشــمال 5500نســيب، ألن الــدعوة فيهــا متــت مشــافهة. ووزعنــا (
رايـة السـتخدامها  50). كما اسـتبقينا مـن الـرا�ت 13000األخرى ليصبح ا�وع (

  ضمن املسرية.
يــوم اخلمــيس أيضــاً مت جتهيــز ســيارتني مبيكروفــو�ت (مكــربات صــوت) وأجهــزة 
صوت، جالت أحنـاء طـرابلس األساسـية، تبـث أ�شـيد محاسـية، ويتخللهـا الـدعوة إىل 

ـــة املر  ـــربات علــــى املســــرية حبســــب الــــدعوة املكتوبـ ــة الــــدعوة lملكـ ــة. لقــــد متــــت عمليــ فقــ
ــن  ــىت الســــاعة الواحــــدة والنصــــف مــــن بعــــد الظهــــر وذلــــك ابتــــداًء مــ ــري حــ الســــيارات خبــ
ــفو ذلـــك إال توقيــــف أجهـــزة الظـــالم إلحــــدى  ــباحاً، ومل يعكــــر صـ الســـاعة العاشـــرة صـ

ن الســيارتني قرابــة الواحــدة والنصــف، واعتقلــوا الشــباب الثالثــة الــذين كــانوا فيهــا ينــادو 
الناس للمشاركة يف املسرية مبكربات الصوت، مث اعتقلوا شـاlً رابعـاً بعـد توزيعـه الـدعوة 
على lب املسجد، ولقد مت توزيـع بيـان بـذلك صـباح يـوم األحـد بعـد صـالة العيـد يف 

م، وتقبل منهم عملهم.   لبنان.فرَّج هللا ك̂ر
ــذا اليـــوم االتصـــال جبميـــع اإلعالميـــني lلفـــاكس أو  ــا مت يف هـ التلفـــون، يف كمـ

  طرابلس، ويف بريوت، ليقوموا بنقل احلدث يوم اجلمعة.
  .: االستعدادات العملية12/11رمضان  29اجلمعة 
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ــة النطــــالق املســــرية مــــن جــــامع  ــدث أمــــران جعــــال� نتوقــــع منــــع الدولــ لقــــد حــ
ـــة  ـــان النهايـ ـــرر� كو�ــــا مكـ ـــاحة التــــل) الــــيت قـ ــل إىل (سـ ــارج فــــال تصــ املنصــــوري إىل اخلــ

  األمران مها: للمسرية، وهذان
  ـ اعتقال الشباب األربعة املذكورين سابقاً. 1
ـ اســـتدعاء حمـــافظ الشـــمال ألحـــد الشـــباب البـــارزين يف طـــرابلس (املختـــار)  2

ــــى  ــرك علـ ـــر التحـــ ـــه أن يقتصــ ـــني قابلــ ــه حــ ـــة، وطلـــــب منـــ ــباح اجلمعــ ملقابلـــــة احملـــــافظ صـــ
صـام واإلعـالم، االعتصام داخل اجلامع، وسيؤمن احملافظ يف هـذه احلالـة احلمايـة لالعت

.ًlإال أن املختار مل يعطه جوا  
ــال منعــــت الدولــــة  ــذ املســــرية يف حــ ــد مت عمــــل ترتيــــب احتيــــاطي لتنفيــ وهلــــذا فقــ
املســـرية أن ختـــرج مـــن املســـجد املنصـــوري الكبـــري الـــذي كـــان االنطـــالق األساســـي منـــه 
ولغايــة ســاحة التــل، وكــان الرتتيــب االحتيــاطي أن يكــون هنــاك جمموعــة مــن الشــباب 

ون اجلمعـة يف منـاطقهم، مث ينتقلـون بباصـات مسـتأجرة سـريعاً إىل سـاحة التــل يف يصـلّ 
ــــا  ــد قمن ــون قــ ــــذا نكــ ــية. ̂و ــرية الرئيســ ــول النهــــائي للمســ ـــان الوصــ ــرابلس، وهــــي مكـ طــ
lالعتصــام يف املســجد الكبــري. فــإذا منعنــا مــن اخلــروج نكــون قــد lغتنــا األجهــزة مــن 

ة التــل مــن ا�موعــة االحتياطيــة املتوجهــة ورائهــم lملســرية الــيت تكــون جمتمعــة يف ســاح
شـــاlً، جمهـــزة مـــن غــري املســـجد الكبـــري بــــ  150هنــاك. وكانـــت تلـــك ا�موعـــة حــوايل 

رايــة وأربـــع �فطـــات يف املناســـبة، ومكـــّرب صــوت كبـــري للمتكلمـــني الـــثالث فـــيهم،  25
ـــة  ـــث نقطـــ ــري، حيـــ ـــجد الكبــــ ـــل املســـ ــا داخـــ ــــريات. أمــــ ــات والتكبــ ــــغري للهتافــــ ـــرب صــ ومكـــ

�فطـــات يف املناســـبة وثالثـــة  5رايـــة أخـــرى و 25ق الرئيســـية، فلقـــد مت إعـــداد اإلنطـــال
ــريات داخــــل املســــجد  ــات والتكبــ ــني، واثنــــان للهتافــ ــد للمتكلمــ ــوت. واحــ مكــــربات صــ
وخارجــه أثنــاء املســـرية. وقــد كـــان بــدء التنفيــذ أن يُبـــدأ بكلمــة محاســـية عقــب الصـــالة 

كـن اسـتطالع الوجـود األمـين مباشرة، الستنهاض مشـاعر النـاس، ويف الوقـت نفسـه مي
خارج املسـجد ونعـرف إن كـان هنـاك منـع أو ميكننـا جتـاوزه. وبعـد حـوايل عشـر دقـائق 
ــباب) والتكبـــريات  ــد الشـ ــد (أحـ ــاء يف املســـجد واإلصـــغاء لكلمـــة الشـــيخ حممـ مـــن البقـ
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ــــاء،  ــيار¹ إطفــ ــ ــن، وســ ـــوات األمــــ ـــالكة وأن قـــ ــــق ســـ ــــني أن الطريــ ــاعد تبــ ـــات تتصــــ واهلتافـــ
نور اليت هي مكان جتمـع املظـاهرات واملسـريات عـادة والـيت هـي متجمعة عند ساحة ال

مركـــز احملـــافظ، يف حـــني كانـــت وجهتنـــا حنـــن (ســـاحة التـــل) جلعـــل  -مبحـــاذاة الســـراي 
التجمــع يف مكــان غــري معتــاد ولرحيــل األمــن. فخرجــت املســرية حبمــد هللا بــزخٍم قــوي، 

ــربات يف املناســـبة ، وقـــد اســـتقطبت وخطـــى متســـارعة، وتكبـــريات، وهتافـــات مـــن املكـ
ــة شـــعرات الرســـول  يف املســـجد الكبـــري،  �املســـرية بعـــض الـــذين أتـــوا للمســـجد لرؤيـ

ــفة،  ــواقفني علــــى األرصــ ــاس الــ ـــا اســــتنهض الشــــباب يف املســــرية النــ ـــا، كمـ ـــوا معنـ فخرجـ
ودعــوهم للمشــاركة وعــدم التفــرج، وقــد لــىب الــبعض. وقــد كــان بعــض النــاس الــذين رأوا 

لقـــد ». وهللا مـــا حـــدا حتـــّرك غـــريهم«و» الء الشـــبابهللا حيمـــي هـــؤ «املســـرية، يقولـــون: 
ـــا بـــــني  ــرية مــ ـــدد املشـــــاركني يف املســـ ـــة  2000و 1500قـــــدر� عــ ـــباب ا�موعــ مـــــع شــ

ــن  ــربة عـ ــريات املعـ ــاه ســـاحة التـــل وســـط اهلتافـــات والتكبـ ــرية lجتـ الثانيـــة. انطلقـــت املسـ
ـــ� جيـــوش هبـــ«املناســـبة مـــن مثـــل:  ـــي هبـ ــه إال «و» يـي وهاحلكـــام قـــومي كبـ هللا ال إلـ

» � فلوجــة املســلمني إفلجــي العلــوج الكــافرين«و» أمريكــا عــدو هللا/ العــالوي عــدو هللا
  وغريها.» � فلوجة إرمي إرمي وراية اجلهاد عّلي عّلي«و

لقـد كــان الجتمــاع النــاس حولنــا أن ابتعــدت الزlنيــة عنــا ووقــا� هللا شــرهم، ومل 
ر ميســـراً لدرجـــة وصـــول املســـرية يعتقـــل منـــا إال األربعـــة ســـالفي الـــذكر، وقـــد كـــان األمـــ

الرئيســية (ســاحة التــل) مكــان التجمــع قبــل وصــول املســرية االحتياطيــة، ولــذلك كــان 
جتمـــع املســـرية الرئيســـية أوًال. بـــدأ الشـــيخ حممـــد lلكـــالم أوالً وســـط التكبـــريات، مث مـــا 
لبثــت ا�موعــة األخــرى مــن الشــباب أن وصــلت، فعــال التكبــري وصــدحت احلنــاجر: 

. وكــان منظــراً مــؤثراً حيــث تســاءل النــاس والصــحافيون: مــن أيــن أتــى هــؤالء، هللا أكــرب
ــــان  ــات، كالبنيــ ــــاب واليافطـــ ـــاملون را�ت العقـ ــــم حــ ـــة) وهـ ــر (ا�موعــ ــ ــــان منظـ ــد كـ ــ ولقـ

  املرصوص، الفتاً للنظر، جزاهم هللا خرياً.
مث تعاقب املتكلمون، ومن بينهم كلمة املكتـب اإلعالمـي، مث اختتمـت بـدعاء 

  يخ حممد، جزاه هللا ألف خري.مؤثر من الش



 118

كـــان احملـــافظ قـــد اســـتدعى الشـــاب (املختـــار) يـــوم اخلمـــيس لكـــي   :مالحظـــات
يــراه اجلمعــة صــباحاً. وكــان ذلــك، فالرســالة كانــت واضــحة ومعــربة، ابقــوا يف املســجد 
وســنؤمن لكـــم التغطيـــة األمنيــة والتغطيـــة االعالميـــة، ولكــن ال خترجـــوا يف املســـرية، وإال 

  قوات مكافحة الشغب.فسوف تواجهون 
وlلفعــل كــانوا قــد اســتعدوا لــذلك ولكــن علــى ســاحة النــور ألن كــل املســريات 
املدبَّرة يف طرابلس خترج بنهايـة املطـاف إىل سـاحة النـور، ولكـن حنـن ذهبنـا إىل سـاحة 

  التل، فتجنبنا بذلك املواجهة، وكفا� هللا سبحانه.
ــــرية يف إ - ــن املســ ــ ـــالن عــ ـــل lإلعـــ ــاك أمـــ ـــان هنــــ ـــد كـــ ـــد لقـــ ــة التوحيـــ ـــة حركــــ ذاعـــ

ـــم اهليئـــــات  ـــدعوة lســ ـــون الــ ـــة أن تكــ ـــد مماطلــ ـــرتطت بعــ ــة اشــ ـــن احلركـــ ـــالمية، ولكــ اإلســ
  اإلسالمية وليست lسم احلزب.

lملئـة  30-25لقد كانت نسبة شباب احلزب من احملتشـدين ال تزيـد عـن  -
  والباقي من املؤيدين وكافة الناس.

ــانوا يقولـــو  ن قبـــل املســـرية، مـــن ســـيأيت لقـــد تفاجـــأ األمنيـــون بعـــدد النـــاس إذ كـ
ــواق!  ـــ ــد يف األسـ ـــ ــم العيـ ـــ ـــد وموسـ ــ ــغل lلعيـ ـــ ــــل منشـ ــــم؟! الكــ ــرج معهــ ـــ وهللا خــــــري �ليخـ

  .�املاكرين
الشــباب يشــعرون بنظــرة إكبــار متناميــة، مــن قبــل أبنــاء احلركــات اإلســالمية  -

  األخرى، ويسمعون منهم كلمات مل يعهدوها من قبل، مثل: جزاكم هللا خرياً.
ــافة بشـــكل عـــام، كـــان ال - شـــباب راضـــني عـــن املســـرية، وامتـــدت املســـرية ملسـ

دقـــائق مـــن املشـــي، بســـبب ضـــيق شـــوارع األســـواق الـــيت اخرتقتهـــا املســـرية، فظهـــر  10
عليها أ�ا مسرية كبرية جداً، انطباع الشباب أن عدد املتظـاهرين كـان حبـدود األلفـني، 

َعـــْت إحــداهن تقــول مؤيـــدة لل عمــل: هكـــذا.. وقــد كانــت اليافطـــات الفتــة للنظــر، ومسُِ
  جيب أن يكون هناك حترك.

أحــاط املخــربون، مبكــان جتمهــر الشــباب عنــد وصــول املظــاهرة، واســتعملوا  -
هــواتفهم بكثــرة. أحــد املخـــربين لغيظــه، مــّد رجلــه وأوقـــع اثنــني مــن الشــباب، أحـــدمها  
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  كان حيمل آلة تصوير.
ــ - ـــظ اسـلوحــ ــ نرين، الــــذيـابة الفتــــة للمناصـــــتجــ ـــلبّــ ة بشــــكل  وة للمســــري ـوا الدعــ

  كبري.
  :ملحقات

ــان، واحــــدة  1 ــيت متــــت يــــوم اجلمعــــة الفائــــت ومهــــا اثنتــ ــدعوة إىل املســــرية الــ ـ الــ
  تنادي أهل طرابلس األبية، وأخرى أهل الشمال، وقد وزعت يف البارد.

  بسم هللا الرمحن الرحيم

ْصرُ � يِن فَـَعَلْيُكُم النَّ َصُروُكْم ِيف الدِّ   �َوِإِن اْسَتن
ــائب    واملآســـي النازلـــة lألمـــة اإلســـالمية، تشـــن عـــدّوة اإلســـالم مـــع تـــوايل املصـ

ـــة،  ـــا يف أم املــــدن املقاومـ ــى أهلنـ ــع عــــدوان علــ ــا أبشــ ، حيــــث الفّلوجــــةواملســــلمني أمريكــ
  ترتكب ا�ازر والفظاعات.

فكــان ال بــد للمســلمني، ومــنهم مســلمو طــرابلس األبيــة، مــن وقفــة حــق وعــّز،   
̂ـا إمث السـكون عمـا جيـري يف العـرا ق عـن أنفسـهم، ويُفهمـون أمريكـا أّن األّمـة يرفعـون 

لن تقف متفّرجـة، بـل سـتزلزل األرض حتـت أقـدام عمالئهـا مـن احلّكـام، وسـتحّرك يف 
  جيوشها خنوة املعتصم وصالح الّدين.

صــوري ولــذلك    فإننــا نــدعوكم للمشــاركة يف املســرية الــيت تنطلــق مــن اجلــامع املن
 وأعـوا�م، وتعبـرياً عـن غضـب املسـلمني ، نكايـًة dعـداء هللالكبري عقـب صـالة اجلمعـة

  جتاه ما حيصل lألمة اإلسالمّية، ونصرًة ألهلنا املرابطني يف الفّلوجة.

  حـزب التحـرير          املوافق 1425رمضان  27
  والية لبنان               م10/11/2004
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  بسم هللا الرمحن الرحيم

يِن فَـَعَلْيُكُم النَّ � َصُروُكْم ِيف الدِّ   �ْصرُ َوِإِن اْسَتن

ــائب واملآســـي النازلـــة lألمـــة اإلســـالمية، تشـــن عـــدّوة اإلســـالم    مـــع تـــوايل املصـ
ـــة،  ـــا يف أم املــــدن املقاومـ ــى أهلنـ ــع عــــدوان علــ ــا أبشــ ، حيــــث الفّلوجــــةواملســــلمني أمريكــ

  ترتكب ا�ازر والفظاعات.
فكان ال بد للمسلمني، ومنهم مسـلمو الشـمال، مـن وقفـة حـق وعـّز، يرفعـون   

ــة لـــن ^ـــا إمث الســـكو  ن عمـــا جيـــري يف العـــراق عـــن أنفســـهم، ويُفهمـــون أمريكـــا أّن األّمـ
تقـــف متفّرجـــة، بـــل ســـتزلزل األرض حتـــت أقـــدام عمالئهـــا مـــن احلّكـــام، وســـتحّرك يف 

فإننا نـدعوكم للمشـاركة يف املسـرية الـيت جيوشها خنوة املعتصم وصالح الّدين. ولـذلك 
صــوري الكبــري عقــب صــالة اجلمعــ ، نكايــًة dعــداء هللا وأعــوا�م، ةتنطلــق مــن اجلــامع املن

وتعبرياً عن غضب املسلمني جتاه ما حيصـل lألمـة اإلسـالمّية، ونصـرًة ألهلنـا املـرابطني 
  يف الفّلوجة.

  حـزب التحـرير          املوافق  1425رمضان  27
  والية لبنان               م10/11/2004

  مكناس أمري خعضو املكتب اإلعالمي األ يف املسرية ـ الكلمة اليت ألقاها 2

  بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمــد k رب العــاملني، والصــالة والســالم علــى ســيد املرســلني وعلــى آلــه وأصــحابه 

  الطيبني الطاهرين ومن سار على �جهم lحسان إىل يوم الدين.
  .أيها اإلخوة املؤمنون

 إن وجـــود األمـــم يف احليـــاة، لـــيس بكثـــرة أعـــدادها، وال lتســـاع رقعـــة أراضـــيها،
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ولـيس بثرواMـا املاديـة الضـخمة، وال بكثــرة محلـة الشـهادات فيهـا، وال lختطـاط مــد�ا 
تعــداد� مــن مليــارين مــن البشــر وlزد�د، وهــا  يقــربوعمرا�ــا. فهــا حنــن أمــة اإلســالم 

هــي بــالد� متتــد مــن احملــيط اهلــاديء شــرقاً إىل احملــيط األطلســي غــرlً، وهــا هــي ثرواتنــا 
ــروات  ــن ثـــ ــة أمثـــ ـــدن وتعلـــــي �طحـــــات الطبيعيـــ ـــتط املــ ــي دول الـــــنفط ختــ ـــا هـــ ـــدنيا، وهــ الــ

ذلك كلـه أمـة مهزومـة  معالسحاب، وها هم محلة الشهادات يبلغون املاليني. ولكننا 
كـــاد هلـــا وال متلـــك لنفســـها قـــراراً، وال حتســـن رد نكايـــٍة. ولنـــا اكـــرب مثـــال علـــى ذلـــك يُ 

سـدد هللا رمـيهم ونصـرهم  ماحيصل األن يف الفلوجة البطلة اليت تقاتل عن مجيع األمـة،
   على األمريكان الكفرة ومن واالهم من املنافقني والعمالء.

ـــك،  ــل ذلــ ــل كـــ ــا يف مقابـــ ــابقاً بينمـــ ــل النّ  رأينـــــا ســـ ــل والغـــــنم، أهـــ ـــاة اإلبـــ ـــاد رعــ جــ
عن املدنيـة والعلـوم والعمـران، خيرجـون قبـل أربعـة عشـر  البعيدينوالصحاري والبوادي، 

ملني معهــم رســالة اهلدايــة إىل العــامل، وبــذلك غــريوا قــر�ً، مــن جزيــرة العــرب فــاحتني، حــا
عـــروش الظلـــم واجلـــربوت، وصـــهروا األمـــم والشـــعوب يف حضـــارة  وجـــه التـــاريخ، وأlدوا

ـــْلَناَك ِإالّ َرْمحَـــًة �  اإلســـالم العظيمـــة، الـــيت انزهلـــا هللا ســـبحانه وتعـــاىل للعـــاملني ـــا َأْرَس َوَم
ــ)، األنبيـــــاء 107( �لِّْلَعـــــاَلِمنيَ  ــون، فأقـــــاموا صـــ ــران والفنـــ ـــوم والعمـــ ــار�ً ازدان lلعلــ رحاً حضـــ

  مئات السنني.
فمـــا الـــذي امتلكـــوه وال منلكـــه حنـــن اليـــوم؟!!. إنـــه الكيـــان السياســـي التنفيـــذي 

ــوا مـــن دولـــٍة أسســـها هلـــم رســـول هللا عليـــه وآلـــهومحـــل الّرســـالةوالدولـــة اجلامعـــة   ، انطلقـ
  الدنيا وبصرها.مسع  ءَ لْ ، ووسعوا آفاقها حىت بلغت مِ الصالة والّسالم

ــا يكـــــون بكيـــــان  ـــة الدوليـــــة، إمنـــ ـــاريخ والسياســ ـــدان التــ ــم يف ميــ إن حضـــــور األمـــ
ــخٍة، ــدة راســ ــى عقيــ ــوي، يقــــوم علــ ــدة، سياســــي قــ ــل رســــالة قائــ ــون مبجموعــــه  ومحــ ويتكــ

املفاهيم اليت حتملها األمة عـن احليـاة، أي كيـف تنظـر إىل الوجـود، مـن حـالل وحـرام، 
ىل. ويف هـــذه العقيـــدة نظـــام يرعـــى شـــؤ�ا، ومـــن خضـــوع مطلـــق للخـــالق ســـبحانه وتعـــا

ــذا مـــا فتئـــت دول الكفـــر وعمال  هـــا مـــن احلكـــامؤ ويعـــرب عـــن هويتهـــا وشخصـــيتها. وهـ
علــى زعزعتــه وهدمــه يف نفــوس األمــة بنشــر الرذيلــة والفحشــاء واملنكــريف كيا�ــا  حتــرص
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ـــُروَن �الطـــاهر. ـــٍض �َُْم ـــن بـَْع ـــاُت بـَْعُضـــُهم مِّ ـــاِفُقوَن َواْلُمنَاِفَق ـــِن اْلُمَن ـــْوَن َع َه 6ِْلُمنَكـــِر َويـَنـْ
  .)67 التوبة( �اْلَمْعُروف

واألمــة اإلســالمية لطاملــا مــألت جوانــب التــاريخ والــدنيا بدولــة تقــض مضــاجع 
إ�ــا دولــة اخلالفــة، الــيت  اجلبــابرة، وتقــر ^ــا عيــون املــؤمنني ويطمــئن ^ــا النــاس أمجعــني،

ــافق ـــابرة واملنـــ ـــا اجلبــ ـــؤمنني وذل ^ــ ــز املــ ـــدوامها دام عـــ ـــؤمنني يف و بـ ـــا زال عـــــز املــ ن، وبزواهلــ
وداخلهـــا، وتقطعـــت أوصـــال األمـــة،  األرض، وتطـــاول ا�رمـــون، خـــارج يـــالد اإلســـالم

إرادMـــا، وعزلـــت شـــريعتها الـــيت هـــي ســـبب وجودهـــا يف هـــذه  وضـــعفتاع قرارهـــا، ـضـــو 
الـــدنيا، وانتهكـــت مقدســـاMا، وأفتضـــحت أعراضـــها، وانتهبـــت ثرواMـــا، فـــانطبق عليهـــا 

يوشــك أن تــداعى علــيكم «: الســالمالصــالة و عليــه وآلــه رســول هللا حــديث حبيــبكم 
صـعتها � رسـول هللا أمـن قلـة بنـا " :قيـل »األمم من كل أفق كمـا تـداعى األكلـة علـى ق

أنتم يومئذ كثـري، ولكـن تكونـون غثـاء كغثـاء السـيل، ينتـزع املهابـة مـن « :قاليومئـذ؟" 
حـــب الـــدنيا « :قـــال "الـــوهن؟ ومـــا": قيـــل »نهْ قلـــوب عـــدوكم وجيعـــل يف قلـــوبكم الـــوَ 

  .»وكراهية املوت
صــر،  صـمون لرضــى ربكـم، متحـدين جبـابرة الع حملتشـدون املعت صـائمون، ا أيهـا ال

  متوكلني على الواحد األحد، انتم � من ال ختافون يف هللا لومة الئم.
ليس لنا ان نتصور العزة والنصـر بغـري عـودة دولـة اخلالفـة الراشـدة، الـيت بشـركم 

جتهـاداً اولـيس هـذا  م األمني حافزاً لكم ^ذه البشـرى لتلقـوه علـى احلـوض.^ا رسولك
وال رأ�ً خاصاً، انه فـرض مـن رب العـاملني جسـده رسـولنا الكـرمي مبعـا�ة شـديدة. قـال 

. )44املائـــدة ( �َوَمــن ملَّْ َحيُْكــم ِمبَــا أَنـــَزَل اiُّ فَُأْولَـــِئَك ُهــُم اْلَكــاِفُرونَ �: تبــارك وتعــاىل
مبــا أنــزل هللا ال يتـاتى إال بدولــٍة تطبــق الكتـاب والســنة، والقاعــدة الشــرعية" أن  واحلكـم

مـــا ال يـــتم الواجـــب إال بـــه فهـــو واجـــب" وقـــد أمـــر� هللا تعـــاىل أن نطيـــع ويل األمـــر منـــا 
وَل َ� أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوْا َأِطيُعـوْا اiَّ َوَأِطيُعـوْا الرَُّسـ�: وليس من غري�. قال تبارك وتعاىل

. وويل األمر منا هـو الـذي يرعـى شـؤوننا مبـا أنـزل هللا، )النساء 59( �َوُأْوِيل اَألْمِر ِمنُكمْ 
ــال ـــد قـــ ـــة اإلســـــالمية.  وقــ ــود الدولــ ـــد إال بوجـــ ـــويل ال يوجــ ـــه  وهـــــذا الــ ـــه وآلــ الصـــــالة عليــ
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كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبيـاء كلمـا هلـك نـيب خلفـه نـيب وإنـه ال نـيب « :السالمو 
فـوا ببيعـة األول فـاألول « :قال" مـر�فما : "قالوا .ستكون خلفاء فتكثرمن بعدي، و 

.... « :عليـه الصـالة والسـالم وقال »واعطوهم حقهم فإن هللا سائلهم عما اسرتعاهم
 الصـالة عليـه وآلـهومـن قولـه أيضـاً  »ومن مات وليس يف عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة

مـام هـو خليفـة املسـلمنب. واإل ،»قـى بـهتَّ ورائـه ويُـ  ل مـنقاتَـة يُ نَّـإمنـا اإلمـام جُ « :السـالم
ولــيس كحكــام اليــوم الــذين ينظــرون إىل شــهدائنا، وحيصــو�م لصــاحل اســيادهم الكفــار 

. هؤالء احلكام الـذين يسـتقبلون موفـد رأس إرهابيون�م أاملستعمرين ويسجلو�م على 
ـــمو  ــوان الصــ ــــدمري عنفـــ ـــر تـ ــيس، لتربيــ ــــة عـــــالوي اخلســـ ـــة يف املنطقـ ــادق يف العمالــ ــ د الصـ
ـــوان ـــرب العنفــ ـــر ضــ ـــتقبل موفـــــد يهـــــود لتربيــ ــا يســ ـــراق، كمـــ ـــة والعــ ـــزة وأرض  الفلوجـ يف غــ

  اإلسراء يف فلسطني.
لقد مضى مثانون عاماً، واألمة تعيش بال خليفٍة وبال دولٍة حتكـم مبـا أنـزل هللا. 
ــل جاهـــداً خملصـــاً إلقامـــة الدولــــة  ــاً علـــى األمـــة إال مـــن يعمـ وهـــذا مـــا رتـــب إمثـــاً عظيمـ

المية، وإن كــل يــوم ميــر علينــا وحنــن ال نســتظل بظلهــا يقــوم شــاهداً علــى حاجتنــا اإلســ
امللحـة إىل إعادMــا dقصــى ســرعٍة وأســرع وقــٍت. إن مقومــات دولــتكم الكــربى متــوافرة، 
مــن عقيــدة روحيــٍة وسياســيٍة هــي العقيــدة الوحيــدة الصــحيحة، ووجهــة نظــٍر عــن احليــاة 

وحــده الصــاحل ملعاجلــة مشــاكل اإلنســان يف  حتــدد لإلنســان معــىن العــيش، وتشــريع هــو 
قتصــاد كــل زمــاٍن ومكــاٍن، وأمــة مــأل أبناؤهــا جوانــب الــدنيا، وثــروات متثــل عصــب اال

ــا، وجماهــــدين يبحثــــون عــــن ميــــادين اجلهــــاد  ــر طاقاMــ ــن تفجــ ــار أيــ ـــٍة حتــ ـــاملي، وأدمغـ العـ
ـــؤون  ـــة شـ ـــورة يتحفــــزون لرعايـ ـــاء املعمـ ــرين يف أرجـ ــٍة منتشــ ــهاد، ورجــــال سياســ واالستشــ

ناس بربامج إسالميٍة معدٍة للتطبيـق، بـدل ساسـة دجـالني مل تعهـد فـيهم األمـة حرصـاً ال
  عليها وتوقرياً لدينها واحرتامًا حلضارMا. 

إن مــا يتوقــف عليــه اآلن قيــام هــذه الدولــة أن يتخــذ أهــل القــوة يف هــذه األمــة 
قـرارهم من الضباط واجليـوش واألمنيـني، أمثـال هـؤوالء الـذين هـم حـول املسـجد اآلن، 
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املصـــريي والتـــارخيي والشـــرعي، ¶�ـــاء حكـــم الفراعنـــة، والتخلـــي عـــن حراســـة العـــروش، 
وأن يتحولــوا إىل نصــرة ديــنهم وأمــتهم وأهلهــم lالنتصــار حلملــة الــدعوة الــذين هــم مــن 
ـــة هـــــذه  ــذين هـــــم أهـــــل رعايــ ــتهم، والـــ ـــذين ال يكـــــذبون أمـــ ـــني الــ ــلطان احلقيقــ ــل الســـ أهـــ

ــة اإلســــالمية  ــي أخــــرب� بــــه رب األمــــة.إن انتصــــار األمــ ــر حتمــ ــة اخلالفــــة أمــ بقيــــادة دولــ
ــا ِلِعَبــاِدRَ اْلُمْرَســِلَني � الســموات واألرض حــني قــال تعــاىل: ُــْم  �َوَلَقــْد َســبَـَقْت َكِلَمتـَُن ِإ�َّ

ُصـــوُروَن  وحـــني قـــال عـــز  .)الصـــافات 173  -171( �َوِإنَّ ُجنـــَدRَ َهلـُــُم اْلَغـــاِلُبونَ  �َهلـُــُم اْلَمن
يِن ُكلِّــِه َولَــْو َكــرَِه ُهــَو الَّــذِ �: وجــل ي َأْرَســَل َرُســوَلهُ 6ِْهلـُـَدى َوِديــِن اْحلَــقِّ لُِيْظِهــَرُه َعَلــى الــدِّ

إن هللا زوى يل األرض « :الســالمالصــالة و  عليــه وآلــهوقــال . )التوبــة 33 � (اْلُمْشــرُِكونَ 
بــل أخــرب� عــن  ،»فرأيــت مشــارقها ومغار}ــا، وإن ملــك أمــيت ســيبلغ مــا زوي يل منهــا

راحـــل التـــاريخ الـــيت مضـــت ووصـــل إىل يومنـــا هـــذا وأنبـــأ� عـــن مآلـــه dنـــه دولـــة علـــى م
تكـون النبـوة فـيكم مـا شـاء هللا أن تكـون، « :منهاج النبـوة. قـال عليـه الصـالة والسـالم

مث يرفعهــا هللا إذا شــاء أن يرفعهــا. مث تكــون خالفــًة علــى منهــاج النبــوة، فتكــون مــا شــاء 
شـاء أن يرفعهـا. مث تكـون ملكـاً عاضـاً، فتكـون مـا شـاء هللا  هللا أن تكون، مث يرفعها إذا

أن تكون، مث يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا. مث تكـون ملكـاً جربيـًة، فتكـون مـا شـاء هللا أن 
وعلــى يــد » تكــون، مث يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا. مث تكــون خالفــًة علــى منهــاج النبــوة

الصــالة عليــه وآلــه وقــد ســئل  ومــا حوهلــا.هــذه اخلالفــة الراشــدة ســوف تفــتح ¶ذن هللا رومــا 

بــل تفتحــون مدينــة « قــال:؟" أي املــدينتني تفــتح أوًال القســطنطينية أم روميــة"  :الســالمو 
أي القســـطنطينية، وقـــد فتحــت القســـطنطينية علـــى يــد الســـلطان ا�اهـــد  »هرقــل أوالً 

  ؟احممد الفاتح. ومسيت إسالم بول وتعين مدينة اإلسالم. فمن غريكم لفتح روم
ــلمون لتبـــدأ هـــذه البشـــائر علـــى أيـــدينا dن حنـــث اخلطـــى حنـــو إقامـــة  ــا املسـ أيهـ
ـــم أمريكــــا واحلكــــام ــن ظلـ ــنخلص البشــــرية مــ ــرية مجعــــاء، ولــ ــاء للبشــ ــة واهلنــ ــرح اهلدايــ  صــ

ســون اخلــالص، وطغيــا�م، فكــل املستضــعفني يف األرض ينتظــرون الفــرج ويتلمّ  وكفــرهم
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الــذي فرضــه هللا ســبحانه علــيكم. وقـــد ج واخلــالص حبملكــم لإلســالم رَ وأنــتم أهــل الَفــ
َوَمـــا َلُكـــْم الَ تـَُقـــاتُِلوَن ِيف َســـِبيِل اiِّ َواْلُمْسَتْضـــَعِفَني ِمـــَن الّرَِجـــاِل َوالنَِّســـاء �: قــال تعـــاىل

نَـا ِمـن لـَُّدنَك َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يـَُقولُوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهــِذِه اْلَقْريَـِة الظـَّاملِِ َأْهُلَهـا َواْجَعـل لَّ 
ِصريًا   ).النساء 75( �َوِليÂا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َن

  وآخر دعوا� أن احلمد k رب العاملني.

  ـ نشرة الوالية عن اعتقال شباب أثناء املسرية 3

iiiijjjjkkkk 

  املؤمنون بعضهم أولياء بعض
ــرَ «��ϑقــال رســول هللا    ــَواّدِهْم َوتـَ ِهْم َوتـََعــاطُِفِهمْ َمثَــُل اْلُمــْؤِمِنَني ِيف تـَ  ،امحُِ

َســِد. ِإذ َسـِد 6ِلّســَهِر َواْحلُّمــى ،ا اْشـَتَكَى ِمْنــُه ُعْضــوٌ ◌َ َمثَـُل اجلَْ » تَـَداَعَى لَــُه َســائُِر اجلَْ
  .)(رواه مسلم

إّن اإلســـالم يوجـــب الوحـــدة بـــني أفـــراد األّمـــة، الـــذين تـــربطهم رابطـــة اإلميـــان بـــرّب   
tt �ا علــى التَّحــابِّ واإليثــار، قــال تعــاىل: ـنـــثـّ وحيد؛ ـاب واحـــد، وكتـــن واحـــد، وِديـــواحــ tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 
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šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ====øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ . مـن هنــا، فـإّن الواجــب الّشـرعي يفــرض علـى املســلم نصـرة أخيــه املســلم، � ####$$
ومشــاركته يف أفراحــه وأحزانــه، ويفــرض عليــه مــواالة أخيــه املســلم مــن دون النّــاس، والوقــوف 
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óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ yy yyγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 šš šš____ ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 44 44 
yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### � .  

ــه، قــــام شــــ ــى هــــذا كّلــ بتنظــــيم مســــرية يف مدينــــة  »حــــزب التحريــــر«باب بنــــاء علــ
ــــة يف طـــــرابلس ــــل الفلوجـ ـــرة أهـ ـــراق، ومناصــ ـــم يف العــ ـــع أهلهــ ــــامنهم مــ ـــن تضـ ــــري عــ ، للّتعبـ

ــالمّية،  ـــة اإلســـ ــ ــان األّم ـــدمري كيـــ ـــتهدق تــ ــــيت تســ ــة، الـ ـــة ا�رمـــ ــة األمريكيــ تصـــــّديهم للهجمـــ
  والقضاء على عقيدMا.

الرّافــدين، قــد فــازوا بشــرف ولــئن كــان أهــل الفلوجــة، وإخــوا�م ا�اهــدون يف أرض 
حـــزب «ود عـــن أهـــل العـــراق بـــدمهم وأرواحهـــم، فـــإّن شـــباب ◌ّ الـــّرlط يف ســـبيل هللا، والـــذ

، قــــد عاهــــدوا هللا أن يبــــذلوا الغــــايل والــــرّخيص، يف ســــبيل نصــــرة ديــــنهم، وإعــــالء  »التحريــــر
ســـّيد الّشـــهداء محـــزة بـــن عبـــد املطلـــب، «��ϑ قـــول رســـول هللاكلمـــة هللا، ممتثلـــني ل

  .(رواه احلاكم) »قام إىل إمام جائر، فأمره و�اه فقتلهورجل 
ـــّيب  ــــني lلنّـــ ــــّق، متأّســ ــدع lحلــ ــيِّ يف الّصــــ ضــــ

ُ
ـــى امل ــازمون علـــ ــــا ¶ذن هللا،  لعــــ وإنّنــ

ــطفى  ـــة اإلســــالمّية، ϑاملصـ ، ال خنشـــى يف هللا لومــــة الئـــم، حـــّىت يكــــرم هللا األّم
�ـالفة  ¶قامــة ��ة   الخ�هللا بعزيــز. وأّمــا ظــّن علــى منهــاج الّنبــّوة، ومــا ذلــك علــى دول

املتـــوّمهني مـــن عمـــالء أمريكـــا، أو الّســـائرين يف ركا^ـــا، أّن بوســـعهم أن يُطفئـــوا نـــور هللا، 
  فنقول هلم: خسئتم، وخسرمت، وخاب مسعاكم.

ــان،  ــلطة يف لبنـــ ـــت الّســـ ــيس يف لقـــــد قامــ ـــان املبـــــارك،  28يـــــوم اخلمـــ ـــن رمضــ مــ
، إثـر دعـوMم »لتحريـرحـزب ا«lعتقال أربعة مـن شـباب م، 11/11/2004املوافق 

صــــرة إخــــوا�م يف الفلوجــــةالنّــــاس،  ـــباب للمشــــاركة يف مســــرية لن ــي هــــؤالء الّشـ ؛ ليمضــ
ــم، يف  ـــم يشــــاركون إخــــوة هلــ ــتقالت، عــــزاؤهم أّ�ـ ــد يف الّســــجون واملعــ األربعــــة، أّ�م العيــ

  العراق ويف أحناء العامل اإلسالمي، بعض معا�Mم. وحسبهم هللا ونعم الوكيل.
  ن يف لبنان، يف بّر الّشام، يف أرض الّر6ط:أّيها املسلمو 
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  � أحفاد خالد وسعد واملثّىن:
إنّكــم علــى ثغــر مــن ثغــور اإلســالم، فاصــدقوا هللا، وأروه مــا حيــب ويرضــاه، وال 

ΟΟΟΟ � :تثاقلوا إىل دنيا فانية، واذكروا قول هللا تعاىل çç ççFFFF���� ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 

44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) îî îî≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% � ــــاع. و ــــمـ ـــاملني إلعــــادة صــــرح ـلوا مـ ع العـ
�ـالفة  ����ة   الخ���ــوان هللا يف دول ــالون رضــ ــدنيا، وتنــ ــّوة، تعــــّزوا يف الــ ــاج الّنبــ ــى منهــ علــ

  .اآلخرة
ªª �قال هللا تعاىل:  ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ëë ëë==== ÏÏ ÏÏ9999%%%% yy yyññññ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  

  م13/11/2004 –هـ 1425من شّوال  2
  والية لبنان –حزب التحرير 

  ـ البيان الذي وزع على صالة العيد (األحد) حول اعتقال الشباب. 4

  ijk 

yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ� ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx���� ÎÎ ÎÎ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ 

.. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### � 

  

املكتب 
  اإلعالمي 

  حلزب التحرير 
  يف لبنان

  هـ 1425من شوال  1التاريخ: 
  م 13/11/2004املوافق: 

  اعتقال شباب من حزب التحرير يدعون اىل التضامن مع أهل الفلوجة
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ــيس  ـــ ــــوم اخلمـــ ـــ ــــارك ��يـ ـــ ـــان املبـ ــ ــن رمضـــ ـــ ـــق يف ����مـــ ــ ـــ املوافـــ ــ ـــ هـ
ــرين�� ـــ ــاين   تشـ ـــ ـــدين، ����الثـ ــاس مـــ ـــ ــــة بلبـ ــر أمنيــ ـــ ـــــت عناصـ م، قامـ

"عمـر شـاكر" يف منطقـة القبـة يف طـرابلس.  "منـري شـاكر" ول "وسيم شـعراين" وlعتقا
ذلـك جد، و ـ مسـراء، بعـد خروجـه مـن املسـكما اعُتقل "جـودت الربطـل" يف منطقـة أيب

لقيامـــه بـــدعوة النـــاس للمشـــاركة يف مســـرية ســـلمية، للتضـــامن مـــع أهـــل الفلوجـــة الـــذين 
يــة احملتلــة، وســط الصــمت املخــزي يتعرضــون لعمليــة إlدة علــى أيــدي القــوات األمريك

  ôمر بعضهم مع احملتلني.احلاكمة يف البالد اإلسالمية، و الذي التزمت به األنظمة
و قــد تعمــدت األجهــزة األمنيــة إبقــاء الشــباب املعتقلــني، يف الســجن خــالل 

  أ�م عيد الفطر املبارك، ومل تسمح للمحامني مبقابلتهم ...
اءات، الـيت تعـد اعتـداء علـى حريـة النـاس إننا نتساءل عن مغزى هـذه اإلجـر 

وحقهم يف التعبـري عـن رأيهـم، والسـيما بعـد أن حكـم القضـاة lلـرباءة حبـق شـباب مـن 
حــزب التحريــر، كانــت قــد أوقفــتهم األجهــزة األمنيــة، بتهمــة توزيــع نشــرات، واالنتمــاء 

ال  حلزب حمظور، وأمرت بكف املالحقات عنهم. علمـاً أن هـذه االعتقـاالت املتكـررة
وأقـرب مثـال علـى ذلـك  ،تزيد شباب احلزب إال إصراراً على متابعـة نشـاطهم الشـرعي

أن املسرية اليت أوقفوا بتهمـة الـدعوة إليهـا، انطلقـت يف أحيـاء طـرابلس مبشـاركة شـعبية 
  واسعة، دون أي إخالل lألمن.

ـــبطش      ــــاليب الـــ ــم أسـ ــ ــن عقـ ــة مـــ ـــ ــلطات املعني ــــاه للســـ ــــا أبلغنـ ــد مـ ـــا نؤكـــ إننــ
لســلطوي ضــد�.كما أننــا �يــب lألمــة وبقادMــا املخلصــني الوقــوف صــفاً واإلرهــاب ا

واحــداً يف وجــه اهلجمــة األمريكيــة، ويف وجــه طغيــان الســلطة األمنيــة، الــيت يفــرتض ^ــا 
أن حتافظ على أمن البالد والعباد يف وجه أعـدائنا، ولـيس القمـع والـبطش dبنـاء األمـة 

  املخلصني.
َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِلَيذ◌َ ِليـُْنذِللنَّاِس وَ  ◌ٌ ا َبَالغ◌َ َهذ� َر ُأوُلو ّ◌◌َ ُروا ِبِه َوِليَـْعَلُموا َأمنَّ كَّ

  �األَْلَبابِ 
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  املكتب اإلعالمي
  حلزب التحرير يف لبنان

  

  ـ البيان الذي صدر حول اعتقاالت الشباب لتوزيع نشرة الفلوجة 5

  ijk 

yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ� ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx���� ÎÎ ÎÎ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ 
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املكتب 
  اإلعالمي 

  حلزب التحرير 
  يف لبنان

  هـ1425من شوال  15 التاريخ:
  م27/11/2004املـوافـق: 

  ؟أهلذا يُعَتقل أصحاب الكلمة اجلريئة
ــــح  ـــي بفضـ ـــرعّي، القاضــ ــــواجبهم الّشــ ـــّحرير، لـ ـــزب التـــ ــباب حــ ـــن شـــ ـــتجابة مــ اســ

، وعقــب صــالة وتبيــان كيفيّــة إبطاهلــا، قامــت ثلّــة مــنهم البارحــة ،املــؤامرات علــى األمـــّة
الّسياســـّية يف  هجمـــة أمريكـــا"اجلمعـــة، بتوزيـــع إحـــدى نشـــرات احلـــزب، وحتمـــل عنـــوان 

وكــان أن اعُتقـل مباشــرًة . "شـرم الّشــيخ، تتّمـة هلجمتهــا العسـكريّة الوحشــّية يف الفّلوجـة
أربعـــٌة مـــنهم قبـــل أن يـُــدركوا منـــازهلم، وكـــأّن األجهـــزة الهـــّم هلـــا إالّ رْصـــد مـــن ُحيّرِضـــون 

  على بُغض أمريكا!النّاس 
، مـن أمـام مسـجد الّشــهداء. شــريف احلـّالق، وعـدRن مـز�نففـي صـيدا اعُتقـل 
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ــرابلس فقـــد َأُ◌جـــرب  ـــراهيم العبـــد هللاوأّمـــا يف طـ ، علـــى مغـــادرة ســـيارة �ســـر الّســـّيد وإب
ــكرّي  ــد أحــــدمها يطلــــب الطّبيــــب العســ ــا جعــــل والــ ــتقّالها، وُضــــرl، مــ ــرة الّــــيت اســ األجــ

    ملعاينتهما حيث ُسجنا!
مـــن مكـــان ، 21/11/2004، الّـــذي اعُتقـــل يف عبـــد الّســـتار احلســـنواليـــزال 

  عمله يف الّشمال، وراء القضبان، يف مكاٍن جيهله أهله وحماميه!
ين عـــن حـــال  يبقـــى أن نســـأل: ملـــاذا تقتـــاد أجهـــزة الّســـلطة، إىل الّســـجون، املعـــربِّ

مريكــا، اّلدولــِة املعتديــة، يف حــني يُســتقَبل اســتقباَل األبطــال، ســفُري أ ،األّمــة وأوجاعهــا
 يف بيــوت الّساســة الــّرمسّيني، ويف دوائــر القــرار اللّبنانّيــة؟قال هللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي:

وِوي بــني هــاتني ـذا إذا ُســـوهــ. ����م		الكم كي		ف تحكم		ون � أفنجع		ل المس		لمين ك		المجرمين����
  رهاب واإلجرام؟دولة اإلالفئتني، فما حْكم املتطاول على محَلة الّدعوة، والغافل عن 

>املكتب اإلعالمي << << << <

  يف لبنان حلزب التحرير
  الصحفـ أقوال  6

  بسم هللا الرمحن الرحيم
  أقوال الصحف يف املسرية

  حزب التحرير يوسع نشاطه ويتظاهر يف طرابلس }دوء
صرة فلسطني والعراق   دعوة اجليوش واحلكام لن

  13/11/2004طرابلس ـ السفري 
مــن وتــرية نشــاطه السياســي، فأطــل للمــرة » لبنــان حـــزب التحـــرير ـ واليــة«رفــع 

الثانيـــة يف مدينـــة طـــرابلس أول أمـــس، ولكـــن عـــرب تظـــاهرة هـــي األوىل مـــن نوعهـــا منـــذ 
انطـالق العمـل العلـين للحـزب، أكـد مــن خالهلـا أنـه مسـتمر يف هـذا النشـاط. وجــرت 
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القـانون  من دون أي مواكبة أو محاية أمنية بعـد تعهـدات عـرب عنهـا املتظـاهرون lلتـزام
علـــى مـــا ظهـــر مـــن وقـــائع التظـــاهرة. فتجمـــع عناصـــر قـــوى األمـــن يف ســـراي طـــرابلس 

  للتدخل عند اللزوم.
وإذا كانت التظـاهرة قـد محلـت شـعار التضـامن مـع الفلوجـة، واسـتنكار ا�ـازر 

رفضـه «األمريكية حبق املسلمني هناك، فقد كانت مناسبة عرب مـن خالهلـا احلـزب عـن 
ألورويب يف الــبالد العربيــة، والوقــوف بوجــه األنظمــة الــيت ال تطبــق التــدخل األمريكــي وا

شريعة هللا وسنة نبيه، وصوالً إىل املطالبة lخلـالفة اإلسالمية اليت تعتـرب الطريـق الوحيـد 
ــة األعــــداء ــن الالفتــــات الــــيت اســــتنكرت ». هلزميــ ــد مــ ــاركون العديــ ــذلك فقــــد رفــــع املشــ لــ

ــام العـــرب مـــع اإلدارة األمري  ــاون احلكـ ــا: تعـ ــة واألنظمـــة األوروبيـــة. ومنهـ � جيـــوش «كيـ
ــة يف أعنـــــاقكم ـــطني أمانـــ ــاء العـــــراق وفلســ ــلمني دمـــــاء أبنـــ ـــالم «، »املســـ ـــر اإلســ ال ينتصــ

الفلوجـة حتـرتق وتـدمر علـى «، »واملسلمون على أمريكا واليهود إال lخلالفة اإلسـالمية
واألوروبيـــني آن األوان لطـــرد األمريكيـــني «، »أيـــدي الصـــليبيني اجلـــدد فمـــاذا تنتظـــرون؟

ــالد� ــن بــ ــات ورا�ت »مــ ـــن الالفتــ ــه إال هللا«، وغريهــــا مـ ــا رددوا اهلتافــــات »ال إلــ ، كمــ
ــ واملطالبـــة  املعاديـــة ألمريكـــا وللحكومـــة العراقيـــة ورئيســـها عـــالوي، ولـــبعض حكـــام العربــ

  lخلـالفة اإلسالمية.
بعـد الصـالة جتمــع أعضـاء وأنصــار حــزب التحــرير يف lحــة املسـجد املنصــوري 

كبري، حيث ألقى حممد إبراهيم كلمـة أشـار إىل ا�ـازر الـيت ترتكـب يف الفلوجـة حبـق ال
ــا  ــراق وفلســـطني، والتعبـــري عــــن الغضـــب جتـــاه مــ ــايل العـ ــرة أهــ املســـلمني، داعيـــاً إىل نصـ
جيري، وعدم الركون إىل األنظمة العربية اليت تقف موقف املتفـرج. ودعـا املشـاركني إىل 

أن األجهـــزة األمنيـــة هـــم إخواننـــا وأبنـــاء جلـــدتنا، وعلـــيهم  اخلـــروج يف التظـــاهرة، مؤكـــداً 
  مني احلماية لنا وعدم التعرض لنا ومنعنا، وإال فسيكون عليهم إمث هللا.

ــوارع  ـــ ــــالكة شـــ ــ ــــات، ســ ـــريات واهلتافــــ ـــ ـــع التكبــ ـــ ــــى وقــ ــ ـــاهرة علــ ـــ ــــت التظــ مث انطلقــــ
املكتبــات، الراهبــات، ســاحة النجمــة، ســاحة الكــورة، وصــوًال إىل ســاحة التــل، حيــث 

ي كلمـة دعـا فيهـا إىل التوحـد علـى هللا، واجلهـاد ـلقى عضو جملس احلزب علي الدهيبأ
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  من أجل حترير األرض، ونصرة اإلسالم.
إن «مث ألقـى أمـري مكنـاس كلمـة lسـم املكتـب اإلعالمـي يف احلـزب رأى فيهـا 

حضــور األمــم يف ميــدان التــاريخ والسياســة الدوليــة غنمــا، يكــون بكيــان سياســي قــوي 
ى عقيــدة راســخة، ويتكــون مبجموعــة املفــاهيم الــيت حتملهــا األمــة عــن احليــاة، يقــوم علــ

أي كيف تنظر إىل الوجود، من حالل وحرام، ومن خضـوع مطلـق للخـالق، ويف هـذه 
العقيـــدة نظـــام يرعـــى شـــؤو�ا، ويعـــرب عـــن هويتهـــا، وشخصـــيتها، وهـــذا مـــا فتئـــت دول 

وس األمـــة، بنشـــر الرذيلـــة الكفـــر وعمالؤهـــا مـــن احلكـــام تعمـــل لزعزعتـــه وهدمـــه يف نفـــ
ـــذل  ـــؤمنني وتــ ـــة اخلالفــــة تعــــز املـ ــداً أن دولـ ــاهر. مؤكــ ــر يف كيا�ــــا الطــ ــاء واملنكــ والفحشــ
اجلبـــابرة واملنـــافقني، مشـــرياً إىل أنـــه بـــزوال دولـــة اخلــــالفة زال عـــز املـــؤمنني واملستضـــعفني 
يف األرض،وتطــاول ا�رمــون خــارج بــالد اإلســالم وداخلهــا، وتقطعــت أوصــال األمــة، 

ضـــاع قرارهـــا، وحتللـــت إرادMـــا، وعزلـــت شـــريعتها الـــيت هـــي ســـبب وجودهـــا يف هـــذه و 
  ».الدنيا، وانتهكت مقدساMا، وافتضحت أعراضها، و�بت ثرواMا

حملظور ¬ييداً للفلوجة» حزب التحرير«تظاهرة لـ   ا
صمت العريب واإلسالمي» التوحيد«و   تنتقد ال

  13/11/2004طرابلس ـ املستقبل 
يــر احملظــور اعتصــاماً يف املســجد املنصــوري الكبــري يف طــرابلس نفــذ حــزب التحر 

  اعقبته تظاهرة انتهت يف ساحة التل، استنكاراً للهجمة األمريكية على الفلوجة.
التحــرك الــذي مت دون أي ظهــو أو مواكبــة مــن عناصــر قــوى األمــن الــداخلي،  

ة للمســجد كــان بــدأ lلتجمــع واالعتصــام لنحــو مخســمائة مناصــر يف الباحــة اخلارجيــ
بعــودة دولــة «حيــث حتــدث عضــو املكتــب السياســي للحــزب حممــد اإلبــراهيم مطالبــاً 
  ».اخلـالفة اإلسالمية لتخليص البشرية من ظلم وكفر أمريكا واحلكام العرب

ـــا إىل  ــــا «ودعــ ــاء أمريكـ ـــذب وادعـــ ــــديق كــ ـــدم تصـ ــــة وعــ ـــا يف الفلوجـ ــــرة أهلنــ نصـ
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ـــابيني ـــ ــفهم اإلرهـ ـــ ــام بقصــ ـــ ــال: ». واحلكــ ـــ ــــة«وقــ ـــاء الفلوجـــ ـــ ــا  أبنـ ــ ـــيس فيهـــ ــ ــلمون ولــ ـــ مســ
  وحث على إعالن اجلهاد.». إرهابيون

ــاحة الكــــورة  ــاهرة جابــــت ســـاحة النجمـــة فسـ بعـــدها، انطلقـــت اجلمـــوع يف تظـ
ـــة  ـــة الدولــ ــدعو للجهــــاد وإلقامـ ــــات تــ ــــل وســــط هتافـــــات والفت ـــاحة الت ـــىت سـ ـــوالً حـ وصـ

  اإلسالمية وللتخلص من احلكام وأسيادهم من الكفار املستعمرين.
حتدث أمري مكناس lسم املكتب اإلعالمـي يف احلـزل فقـال: ويف �اية املسرية 

إن مــا يتوقــف عليــه اآلن قيــام الدولــة اإلســالمية أن يتخــذ أهــل القــوة يف هــذه األمــة «
ــم  ــرعي ¶�ــــاء حكــ ـــارخيي والشــ ــريي والتـ ـــرارهم املصــ ــني قـ ـــباط واجليــــوش واألمنيــ ــن الضـ مــ

نهم وأمـــتهم وأهلهـــم الفراعنـــة والتخلـــي عـــن حراســـة العـــروش وأن يتحولـــوا إىل نصـــرة ديـــ
  ».lالنتصار حلملة الدعوة الذين هم من أهل السلطات احلقيقيني

يــذكر أن عــدداً كبــرياً مــن رمــوز احلــزب يف مدينــة طــرابلس، شــاركوا يف املســرية، 
  علماً أ�م كانوا لفرتة طويلة بعيداً عن األضواء.

إىل ذلـــك، حتـــدث مســـؤول يف حـــزب التحريـــر عـــن توقيـــف أربعـــة عناصـــر مـــن 
  حلزل ليل أول من أمس، بينما كانوا يدعون إىل االعتصام من خالل سيارة جوالة.ا

  »حـزب التحـرير«مسرية يف طرابلس لـ

  13/11/2004طرابلس ـ النهار: 
ـــ ـــرير«انطلقــــت أمــــس مســــرية لــ ــزب التحــ ــري يف » حـــ ــامع املنصــــوري الكبــ ــن اجلــ مــ

ــطيين ـــرئيس الفلســ ـــييع الـ ــع تشـ ـــاً مــ ـــة، تزامنـ ــالة اجلمعـ ــرابلس بعــــد صــ �ســــر عرفــــات،  طــ
  ».اهلجوم األمريكي على الفلوجة واملدن العراقية األخرى«وللتنديد بـ

وكـــان املئـــات مـــن أعضـــاء احلـــزب ومؤيـــديهم اعتصـــموا بعـــد الصـــالة يف اجلـــامع 
املذكور، مث انطلقوا بتظاهرة جابت شـوارع عـدة يف طـرابلس، وانتهـت يف سـاحة التـل، 

ــود، والفتــــات ـــ ورفــــع املتظــــاهرون األعــــالم الســ ــة«تنــــدد بــ وألقيــــت  ». الوحشــــية األمريكيــ
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إعــالن اجلهــاد ملواجهــة اهلجمــة األمريكيــة علــى «كلمــات دعــا فيهــا قــادة التظــاهرة إىل 
  ».املدن العراقية

ــوة كبــــرية مــــن قــــوى  ــرابلس، رابطــــت قــ ــاً مــــن وصــــول املســــرية إىل ســــرا� طــ وختوفــ
احنتا األمـــن الـــداخلي يف ســـاحة عبـــد احلميـــد كرامـــي قـــرب الســـرا�، واستحضـــرت شـــ

إطفاء متركـز¹ يف السـاحة. لكـن املتظـاهرين كـانوا تفرقـوا بعـدما تـال السـيد أمـري مكنـاس  
أهـل القـوة مـن الضـباط واجليـوش «كلمة lسم املكتب اإلعالمـي يف احلـزب دعـا فيهـا 

واألمنيــني إىل اختــاذ قــرار ¹رخيــي وشــرعي للتخلــي عــن حراســة العــروش والــتخلص مــن 
�  ».مظلم أمريكا واحلكام وطغيا

  حزب التحرير تظاهر يف طرابلس
  13/11/2004الد�ر 

  طرابلس ـ انطوان العامرية
 اهلتافـــاتخـــرج حــــزب التحــــرير يف لبنـــان للمـــرة الثانيـــة يف تظـــاهرة علنيـــة، مـــرددين 

العـــرب.  احلكـــام وبعـــض عـــالوي، إ�د رئيســـها املؤقتـــة، العراقيـــة واحلكومـــة ألمريكـــا، املعاديـــة
  اليت تدعو إىل حماربة االمريكيني وطرد ممثليهم. ورفع املشاركون الالفتات

ــد اعتصــــام  ـــرابلس، بعــ ــامع املنصــــوري الكبــــري يف طـ ــاهرة انطلقــــت مــــن اجلــ التظــ
ــل، حيــــث ألقيــــت كلمــــات  ــاحة التــ ــرابلس حــــىت ســ داخــــل اجلــــامع، وجابــــت شــــوارع طــ

ي، أكـدوا فيهـا علـى ـألعضاء جملـس احلـزل حممـد إبـراهيم، أمـري مكنـاس، وعلـي الدهيبـ
ـــرورة إق ـــددين ضــ ــر، منــ ــو النصـــ ـــد حنـــ ـــق الوحيــ ـــرب الطريــ ــيت تعتــ ــــالفة اإلســـــالمية الـــ ــة اخلــ امـــ

  lالحتالل األمريكي للعراق، وللمجازر اليت ترتكب يف الفلوجة يف العراق.
  ومل تتعرض القوى األمنية للمتظاهرين.

  توقيف أربعة نشطاء يف حـزب التحـرير

  17/11/2004السفري 
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ة بلباس مدين قامت يوم اخلمـيس الفائـت أعلن حـزب التحـرير أن عناصر أمني
ــر شـــاكر، يف منطقـــة القبـــة يف طـــرابلس، ــيم شـــعراين، ومنـــري شـــاكر، وعمـ  lعتقـــال وسـ

 ومل عيــد الفطــر، أ�م خــالل معتقلــني أبقــتهم« مســراء، وقــد أيب حملــة يف الربطــل وجــودت
ــمح ــامني تســ ــاءل الــــذي احلـــــزب بيــــان حبســــب »بلقــــائهم للمحــ ــزى  عــــن تســ هــــذه «مغــ

  ».رأيهم عن التعبري يف وحقهم الناس، حرية على اليت تعد اعتداء اإلجراءات

  توقيف شباب ينتمون إىل حزب التحرير يف طرابلس
  17/11/2004الد�ر 

  أصدر املكتب اإلعالمي حلـزب التحـرير يف لبنان البيان اآليت:
lعتقـال  11/11/2004قامت عناصـر أمنيـة بلبـاس مـدين يـوم اخلمـيس يف 

ــا  "وســـيم شـــعراين" ــرابلس. كمـ ــة يف طـ ــة القبـ و"منـــري شـــاكر" و"عمـــر شـــاكر" يف منطقـ
بعــد  وذلــك املســجد، مــن خروجــه بعــد مســراء، اعتقــل "جــودت الربطــل" يف منطقــة أيب

قيامـــه بـــدعوة النـــاس للمشـــاركة يف مســـرية ســـلمية للتضـــامن مـــع أهـــل الفلوجـــة، الـــذين 
ط الصـــمت املخـــزي يتعرضــون لعمليـــة إlدة علــى أيـــدي القـــوات األمريكيــة احملتلـــة، وســ

  الذي التزمت به األنظمة احلاكمة يف البالد اإلسالمية، وôمر بعضهم مع احملتلني.
وقــد تعمــدت األجهــزة األمنيــة إبقــاء الشــباب املعتقلــني يف الســجن خــالل أ�م 

  عيد الفطر املبارك، ومل تسمح للمحامني مبقابلتهم..
الــيت تعــد اعتــداء علــى  و¹بــع البيــان: إننــا نتســاءل عــن مغــزى هــذه اإلجــراءات

حريـــة النـــاس وحقهـــم يف التعبـــري عـــن رأيهـــم، وال ســـيما بعـــد أن حكـــم القضـــاء lلـــرباءة 
ــة توزيــــع  ــة بتهمــ ــزة األمنيــ ــتهم األجهــ ــت قــــد أوقفــ ــرير كانــ ــباب مــــن حـــــزب التحـــ حبــــق شــ
ــاً أن هــــذه  ــات عــــنهم. علمــ ــرت بكــــف املالحقــ ــزب حمظــــور، وأمــ ــرات واالنتمــــاء حلــ نشــ

زيـد شـباب احلـزب إال إصـراراً علـى متابعـة نشـاطهم الشـرعي، االعتقاالت املتكـررة ال ت
وأقــرب مثــال علــى ذلــك أن املســرية الــيت أوقفــوا بتهمــة الــدعوة إليهــا انطلقــت يف أحيــاء 

  طرابلس، مبشاركة شعبية واسعة دون أي إخالل lألمن.
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وخــتم البــني: إننــا نؤكــد مــا ابلغنــاه للســلطات املعنيــة مــن عقــم أســاليب الــبطش 
  السطوي ضد�. واإلرهاب

ـــه  ـــفاً واحـــــداً يف وجــ ـــا املخلصــــني الوقـــــوف صــ ـــب lألمـــــة وبقادMــ ـــا �يــ ـــا إننــ كمـ
اهلجمــة األمريكيــة، ويف وجــه طغيــان الســلطة األمنيــة الــيت يفــرتض ^ــا أن حتــافظ علــى 

  أمن البالد والعباد يف وجه أعدائنا، وليس القمع والبطش dبناء األمة املخلصني.
  

ــ 7 ــ ـــام واملســ ـــن االعتصـــ ــ ــــور مـ ــيداـ صــ ـــ ــرا�ت (صـ ـــ ــات الـ ـــ ــل + كلمـ ـــ ــاحة التـ ـــ  رية إىل سـ
  + بعض طرابلس).
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)3(  
  والية اليمن -  حـزب التحـرير

  (صنعاء)
  هـ1425شعبان  26األحد 

  م10/10/2004املوافق  
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  "مسرية" احلزب يف صنعاء:
  (اخلـالفة هي اليت تستطيع حل مجيع مشاكل املسلمني)

  10/10/2004وافق هـ  امل1425شعبان  26األحد   الزمان:
"املســـرية" تنطلـــق مـــن مدرســـة مجـــال عبـــد الناصـــر شـــارع القصـــر وتتوجـــه إىل   املكـــان:

ميــدان التحريــر يف صــنعاء ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة صــباحاً حيــث يكتمــل التجمــع 
أمــام املدرســة مث تنطلــق lجتــاه ميــدان التحريــر، ويقــام هنــاك مهرجــان خطــايب تلقــى فيــه 

كيم، مث كلمتان: األوىل بعنوان (سياسـة اإلفقـار والتجويـع) يلقيهـا آ�ت من الذكر احل
ــن  ــد هللا احلضــــرمي.  والثانيــــة بعنــــوان (مئــــات الشــــهداء وآالف اجلرحــــى مــ ــدكتور عبــ الــ
فلسطني والعراق، واخلـالفة هي املنقذ وهـي مبعـث عـز املسـلمني وسـبيل قـوMم) يلقيهـا 

  األستاذ عبد الواحد احلاشدي.
لقـــد مت القيـــام حبملـــة مكثفـــة مـــن الدعايـــة واإلعـــالن عـــن املســـرية   :الدعايـــة واإلعـــالن

lالتصاالت مع النـاس ويف املسـاجد، وقـد مت إعـالم وزارة الداخليـة اليمنيـة lملسـرية يف  
وعليـه خنطـركم أننـا جاء فيـه ( 4/10/2004والية اليمن املؤرخ  -كتاب احلزب 

ـــد  ـــوم األحــ ــرية مجاهرييـــــة ســـــلمية يــ ــل مســـ ــدد عمـــ ـــعب 26بصـــ ــق 1425ان شــ ــ املوافـــ هــــ
م الســـاعة العاشـــرة صـــباحاً، و�يـــب بكـــم حفـــظ أمـــن هـــذه املســـرية 10/10/2004

الســـلمية، واحلـــرص علـــى تســـلل أو اندســـاس مـــن يضـــر lملمتلكـــات اخلاصـــة والعامـــة، 
وســوف تتحــرك املســرية مــن أمــام مدرســة مجــال عبدالناصــر إىل وســط ميــدان التحريــر 

ـــ ــ ــــان خطـ ــام مبهرجــ ـــ ــنعاء، والقيـ ـــ ــــمة صـ ـــالج lلعاصــ ــــة عـــ ــــة وكيفيــ ــع األمــ ـــ ـــول وضـ ايب حـــ
  ).أمراضها.

مـــدير مكتـــب الـــوزير مـــن عضـــوي احلـــزب الـــذين زارا وزارة وقـــد تســـلم الرســـالة 
م مل يرد الـوزير علـى احلـزب 9/10/2004الداخلية، وعد lلرد عليهما إال أنه وحىت 

وكــان رده مــن نــوع آخــر، حيــث أرســل أمــر إىل مجيــع أجهــزة األمــن يف الــيمن، (جهــاز 
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ـــ ــــرطة األمـــ ـــائي، والشــ ــ ـــــث اجلنـ ــــام، والبحـ ــن العــ ـــ ـــاز األمـ ــي"املخابرات"، وجهـــ ـــ ن السياسـ
ــريع واحليطــــة واجلاهزيــــة العاليــــة ملواجهــــة مســــرية  الراجلــــة، واملــــرور... إخل) lلتحــــرك الســ
ــن  ــــزة األمـــ ــــات إىل مجيـــــع أجهـ ـــلت البالغـ ــنعاء، وأرســ ـــمة صـــ ـــر يف العاصــ ــزب التحريــ حـــ

ــر أجهـــزة األمـــن يف كـــًال  مـــن حمافظـــة (عـــدن، وحضـــرموت، lحملافظـــات األخـــرى، وأمـ
وتعــز) lالنتبــاه ألنــه رمبــا حــزب التحريــر ســوف يقــوم مبســريات يف تلــك احملافظــات أو 

  يف إحداها يف حالة منعه يف العاصمة صنعاء.
اجلــدير ذكــره وحســب قــانون املســريات واملظــاهرات يف الــيمن ويف إحــدى املــواد 

ــى منظمــــني املســــري  ــة أ�م ((إنــــه إذا مل يــــرد وزيــــر الداخليــــة علــ ــاهرة خــــالل ثالثــ ة أو املظــ
ــق  ـــر الداخليــــة ذلــــك فيحــ ــريوها، ويف حالــــة رفــــض وزيـ ــرية أن يســ ـــى املســ فللقــــائمني علـ
ــة وجيـــب علـــى  للقـــائمني علـــى املســـرية أن يتقـــدموا بـــدعوى قضـــائية ضـــد وزيـــر الداخليـ

  القضاء أن يبت يف ذلك خالل ثالثة أ�م أيضاً)).
م يف العاصــمة 9/10/2004كانــت أجهــزة األمــن قــد انتشــرت يــوم الســبت 

صنعاء، وحترك جهـاز األمـن السياسـي العتقـال مـن يشـك أ�ـم املسـؤولون يف احلـزب، 
ولكنه مل يستطع احلصول على أماكن أو بيوت أعضاء احلـزب، إال أنـه حـاول اعتقـال 
الـــبعض يـــوم الســـبت فلـــم يفلـــح حـــىت متـــت االعتقـــاالت صـــباح يـــوم املســـرية يف ميـــدان 

ة)، واعتقل بعض األعضاء يف عدة مناطق عنـدما كـانوا جيمعـون التحرير (مكان املسري 
  الناس للمشاركة يف املسرية.

  وقد أصدر احلزب بيا�ً صحفياً للناس lملشاركة يف املسرية هذا نصه:
  

  بيان صحفي

  مسرية مجاهريية سلمية
  ومهرجان خطايب يف ميدان التحرير
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ــة الــــيمن –ســــيقوم حــــزب التحريــــر  ــلمية ومهرجــــان مبســــرية مجاهري  -واليــ ــة ســ يــ
م، وذلـــك يف 10/10/2004هــــ املوافــق 1425ان ـبـــعـ/ ش26د ـايب يــوم األحــــخطــ
ــرة صـــباحاً، يف ميـــدان التحريـــر lلعاصـــمة صـــنعاء واهلـــدف مـــن املســـرية ـالســـ اعة العاشـ
  هو:

إن الوحـــدة واخلالفـــة هـــي احلـــل اجلـــذري جلميـــع قضـــا� املســـلمني ســـواء قضـــا� 
ــاد واجلــــوع والفقــــر والبطالــــ ــا� القتــــل والعــــدوان الوحشــــي الصليبــــالفســ ي علــــى ـة أو قضــ

  املسلمني يف فلسطني والعراق الذي بلغ مئات الشهداء وآالف اجلرحى يف أسبوع.
إن هـذا العــدوان الوحشــي علــى املســلمني واحلملــة الصــليبية اليهوديــة احلاقــدة مل 

ـــباMم و  ــهم مــــن سـ ــز مشــــاعرهم، ومل توقضــ ـــاكناً، ومل Mــ ــؤالء احلكــــام سـ مل حتــــرك حتــــرك هلــ
كناMا، والـــيت حيركهـــا احلكـــام فقـــط لقتـــل الشـــعوب واملعارضـــني ُـ جيوشـــهم الرابضـــة يف ثـــ

  السياسيني وحراسة العروش.
إن حــزب التحريــر يــدعو اجلميــع للعمــل معــه إلقامــة اخلالفــة وحتريــك اجليــوش 
 نصـــرة إلخواننـــا يف فلســـطني والعـــراق وإنقـــاذاً ألمتنـــا وبـــالد�، وإعـــادة لعزتنـــا واســـتئنافاً 

  حلياتنا اإلسالمية لتكون خري أمة أخرجت للناس.
 وهلذا ندعو مجيع وسائل اإلعالم حلضور املسرية السلمية واملهرجان اخلطايب.

  املكتب اإلعالمي            هـ1425شعبان  25
  حلزب التحرير                  م9/10/2004

  والية اليمن                  
www.hizb-ut-tahrir.org  

  عوات للمشاركة يف املسرية واإلعالن يف الصحف.وقد مت أيضاً توزيع د  
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  اليافطات واللوحات والرا�ت:  - 1
رايـــة ســـوداء مكتـــوب عليهـــا خبـــط أبـــيض (ال إلـــه إال هللا حممـــد  12مت إعـــداد  - 1

 80را�ت متوســطة ( 4م) و1×  1.5را�ت كبــرية ( 3رســول هللا) (رايــة العقــاب)، 
  سم).25×  50را�ت صغرية ( 5 سم) و40× 

 ولوحات مكتوب عليها الشعارات اآلتية:�فطات  - 2

واليـــة  -الفة هــي احلـــل اجلــذري جلميـــع مشــاكل املســلمني. حـــزب التحريــرـاخلــ - أ
  اليمن.
فـــأين املنقـــذ؟ حـــزب  –داء وآالف اجلرحـــى يف فلســـطني والعـــراق ـهــــمئـــات الش-ب

  والية اليمن. –التحرير 
  ية اليمن.وال –فقر.. ال بطالة.. يف دولة اخلالفة. حزب التحرير  ال -جـ
ــــ -د ـــقــ ـــ ـــ"إذا ب :�ول هللا ـال رسـ ـــــفـيـلـع خلـويــــ ـــــني فاقـتــ ــــزب ـتــ ــــا" حــ ــــر منهمــ لوا اآلخــ

  والية اليمن. –التحرير 

   املسلمةأخي املسلم ، ، ، أخيت
  شارك يف (املسرية اجلماهريية السلمية)

  حتت شعار (اخلالفة هي احلل ملشاكل املسلمني)
  وضد اجلرعة والفقر والبطالة

  ستكون يوم األحد الساعة العاشرة صباحاً 
  م10/2004/ 10املوافق 

  وستتحرك املسرية من أمام مدرسة مجال عبدالناصر
  إىل وسط ميدان التحرير بصنعاء

  لى املشاركة وادعو غريكاحرص ع
  حزب التحرير              
  والية اليمن                
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ــون حـــىت حي -هــــ ــاىل: "فـــال وربـــك ال يؤمنـ ا شـــجر بيـــنهم مث ال ـوك فيمــــمــــكـقـــال تعـ
  ن.والية اليم -ًا مما قضيت ويسّلموا تسليماً" حزب التحريرـرجـم حـهـدوا يف أنفسـجي

  والية اليمن. –اخلالفة منقذة املسلمني والعامل.     حزب التحرير  -و
وأن احكم بينهم مبـا أنـزل هللا وال تتبـع أهـواءهم وأحـذرهم أن �قال تعـاىل:  -ز

  والية اليمن. –..       حزب التحرير �يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا
ــول هللا  -ح ـــال رســــ ــ :�قـــ ــة مــــ ــه بيعــــ ـــيس يف عنقــــ ــــات ولـــ ـــن مــ ـــة "... ومـــ ات ميتـــ

  والية اليمن –جاهلية". حزب التحرير 
مت استئجار سيارة حلمل ميكروفون كبري ومـن أجـل ترديـد الشـعارات وإلقـاء الكلمـات 
يف املهرجــان، وكــذلك اســتئجار مصــور فيــديو، وقــد اعــتقال صــاحب الســيارة واملصــور، 

  حجزت السيارة وأجهزة امليكروفو�ت والفيديو، مث أفرج عنهما فيما بعد.
وقــد جتمــع النــاس يف اليــوم املوعــود بشــكل الفــت للنظــر حــىت إ�ــم مــن أمــاكن   

ــدود  ــل موعــــد االنطــــالق يف حــ ــن وصــــل قبــ ـــنهم مــ ــات، ومـ ــروا يف الباصــ ــدة حضــ متباعــ
الساعة الثامنة صباحاً علماً أن بعضهم جاء من مسافة مئات الكيلـومرتات.  غـري أن 

اكن انطـالق املسـرية، وقـاموا الذي حدث أن قوات األمن كانت منتشـرًة بكثافـة يف أمـ
ــــانوا  ـــاس كـ ــن النــ ــدداً مـــ ــــوا عـــ ــم اعتقلـ ــل إ�ـــ ـــرية، بـــ ـــيم املســ ـــى تنظــ ـــائمني علــ ـــال القــ lعتقــ
ــاس  ــيت نقلـــــت بعـــــض النـــ ــات الـــ ـــزوا بعـــــض الباصـــ ــذلك حجــ ــان، وكـــ متجمعـــــني يف املكـــ

  القادمني للمشاركة يف املسرية من أماكن بعيدة.
ــــزة   ـــــني األجهــ ـــدثت بــ ــ ــــيت حـ ــ ـــادمات ال ــــان للمصــــ ــــد كــ ــــك فقـــ ــ ــع ذل ـــ ـــة  ومـ األمنيــــ

ــول  ـــ ــاس حــ ـــ ـــاف النــ ــ ــــغ يف التفـ ـــر lلـــ ــ ــدثت أثـ ـــ ـــيت حــ ــ ــــاالت الــ ــــذلك االعتقــ ـــاس، وكـــ ــ والنـ
ــ ـــزب ويف إعـاحلــــ ـــق دون أن ـطــــ ــــول احلـــ ــرأة يف قــ ـــن اجلــــ ـــًة مـــ ـــًة قويـــ ــزب دفعـــ ـــباب احلــــ اء شـــ

  خيشوا يف هللا لومة الئم.
لقــد أصـــدر احلـــزب يف الـــيمن بيـــا�ٍت حـــول احلادثـــة (مرفقـــة) وقـــام lتصـــاالت   

ضوع، مكنته من أن يقوم مبسرية الحقة من مسـجد التحريـر إىل الفتة للنظر حول املو 
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ــة يف  ـــالة اجلمعـــ ـــنعاء بعـــــد صــ ــان  8ميـــــدان التحريـــــر يف صــ ــق 1425رمضـــ ـــ املوافـــ هـــ
ــم  22/10/2004 ــ ــــد�ً ظلــ ــرة أ�م متحــ ــ ــو عشــ ـــ ـــة بنحـ ــرية املمنوعـــ ــ ـــد املســ أي بعـــ

  الظاملني، ومتطلعاً إىل عز الدنيا واآلخرة ورضوان من هللا أكرب.
  تان كانتا معدَّتني لإللقاء يف املسرية:الكلمتان الل

  كلمة الدكتور عبد هللا احلضرمي   - 1  
  كلمة األستاذ عبد الواحد احلاشدي   - 2  

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  سياسة اإلفقار والتجويع  - 1

وحكمـــت  احليـــاة،منـــذ أن هـــدمت دولـــة اخلالفـــة وغـــاب اإلســـالم عـــن معـــرتك   
ــــة،أنظمــــة الغـــــرب  ــم والقضـــــاء، ويف النظـــــام وطبـــــق ال العلماني ـــايل يف ا حلكــ ـــام الرأمســ نظـ

ــاعي،االقتصـــادي  ــة  واالجتمــ ــرض،أي عنــــدما أصــــيبت األمــ ــراض هــــذا  lملــ ظهــــرت أعــ
وعوجلـــت dدويـــة  احليـــاة،وانتشـــرت يف كـــل منـــاحي  األمـــة،املـــرض وتفشـــت يف جســـم 

فســمعنا كثــريا عــن اخلطــط االقتصــادية وبــر�مج  الــدويل،البنــك الــدويل وصــندوق النقــد 
صـــالحات (بـــر�مج اإلفقـــار والتجويـــع) وكلهـــا lءت lلفشـــل وزاد الفقـــر يومـــا بعـــد اإل

 وعقيدMا.الن العالج مل يكن من مبدأ األمة  يوم،

ــل     ــة هـــي خمطـــط اســـتعماري جلعـ ــار والتجويـــع املتبعـــة يف األمـ إن سياســـة اإلفقـ
وقـــد اختـــذت الـــدول االســـتعمارية سياســـات  عيشـــها،الشـــعوب ال تفكـــر إال يف لقمـــة 

 مصاحلهم.وملا حيقق  فلكهم،علنا نظل مرتبطني ^م سائرين يف جل

ازد�د الفقـــر ال يعـــود إىل قلـــة ثـــروات الـــبالد وال إىل قلـــة مواردهـــا بـــل يعـــود إىل   
وعــدم  االقتصــادية،أســباب رئيســية هــي عــدم احلكــم مبــا انــزل هللا وخاصــة يف النــواحي 

والسياســات االســتعمارية ووجــود والتقليــد املنقــوص للغــرب  والعــدل،توزيــع املــال lحلــق 
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وال يهمهــم مصــلحة الشــعب  واأل�نيــة،عمــالء للغــرب ال يهمهــم إال مصــاحلهم اآلنيــة 
 الصـــغرى،مقـــدرات وثـــروات شـــعوب الـــدول  الكـــربى علـــىوتســـلط الـــدول  النـــاس،أو 

ــاس  ــة اإلفقــــار والتجويــــع كأســ ــاذ سياســ ــاق ^ــــاواختــ ــات يف  ذهوســــببت هــــ للحــ السياســ
ئة منهــا إن الفقــر قــد يــؤدي إىل الكفــر أو الفســق أو العمالــة أو ا�تمــع آ�ر ســلبية ســي

ــن طاقــــات ا�تمــــع،   ــرية مــ ــدار نســــبة كبــ ــات مشــــبوهة. وإهــ ـــان منظمــ االرمتــــاء يف أحضـ
وعــدم وجــود حركــة اقتصــادية ممــا يســبب الركــود االقتصــادي والتضــخم والبطالــة وتــؤدي 

القبيلـــة، ا يســـبب ضـــعف سياســـة اإلفقـــار إىل متـــزق اآلســـرة وعـــدم ارتباطهـــا بقبائلهـــا ممـــ
ــرائم وانتشـــ بويســـب ـــار العـاجلـ  القـــيم لعقيـــدتنا،اlت ووجـــود جيـــل متمـــرد علـــى كـــل ـصـ

ومــا جتــارة األطفــال وMــريبهم  ا�تمــع،وlلتــايل يفقــد ا�تمــع العــيش اهلنــئ والســكينة يف 
 هذه.إىل دول اجلوار إال بسبب سياسة اإلفقار والتجويع 

الن اإلســالم وضــع أحكامــا فقــرر  وحــدة،م إن العــالج النــاجع هــو يف اإلســال  
أن العمل بكل انواعة املشـروعة هـو السـبب األول والطريقـة األصـلية حلصـول اإلنسـان 

وان مل  ،�فامشــوا يف مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه واليــه النشــور� :قــال تعــاىل املــال،علــى 
جيـــد اإلنســـان العمـــل (رعـــا� الدولـــة) كمـــا هـــو حاصـــل اليـــوم مـــن بطالـــة وجـــب علـــى 

واإلمـــام راع وهـــو « :�أل�ـــا مســـئولة عنـــه، قـــال ســـيد� حممـــد  لـــه،الدولـــة أن تـــوفره 
رواه البخاري ومسلم. وان عجـز الفـرد عـن تـوفري النفقـة لـه وألهلـه  »مسئول عن رعيته

ـــه وحما ــى أقاربـ ـــة علــ ــك النفقـ ــاىلوجبــــت تلــ ـــال تعــ ـــه قـ وعلــــى املولــــود لــــه رزقهــــن �: رمـ
ال وســعها وال تضــار والــدة بولــدها وال مولــود لــه إوكســو®ن 6ملعــروف ال تكلــف نفــس 

وان عجـز مـن جتـب عليـه النفقـة مـن أقاربـه وحمارمـه  ،�ذلـكبولده وعلى الـوارث مثـل 
ال انتقلـــت حينئـــذ علـــى بيـــت املـــ وحمـــارم،أو مل يكـــن لـــه أقـــارب  لـــه،عـــن تقـــدمي النفقـــة 

ــية للعـــاجز وإشـــباع  فيجـــب علـــى بيـــت املـــال أن يقـــوم بتـــوفري مجيـــع احلاجـــات األساسـ
 :حاجاتـه إشـباعا كليـا مــن ديـوان الزكـاة (احــد دواويـن بيـت مــال املسـلمني) قـال تعــاىل

صــــدقات للفقــــراء واملســــاكني والعــــاملني عليهــــا واملؤلفــــة قلــــو}م ويف الرقــــاب � إمنــــا ال
  .�هللا وهللا عليم حكيم والغارمني ويف سبيل هللا فريضة من
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ودولــة اخلالفــة كفيلــة بتوزيــع ذلــك علــى األصــناف الثمانيــة بعــد إحصــاء مجيــع   
وان مل يكــف ديــوان  احلاجــة،الفقـراء واملســاكني والغــارمني وتوزيــع الزكــاة علـيهم حســب 

الزكـــاة لســـد حاجـــات الفقـــراء واملســـاكني جيـــب علـــى الدولـــة ســـد حاجـــاMم مـــن مـــوارد 
صـبته مـن كـانوا  وتـرك مـاالأميـا مـؤمن مـات « :)�(قـال  األخرى،بيت املال  فلريثـه ع

مل يكـف بيـت املـال بدواوينـه األربعـة  ن، وا»ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتين وأR مـواله
ديـــوان الطـــوارئ) انتقلـــت  الدولـــة،ديـــوان ملكيـــة  العامـــة،ديـــوان امللكيـــة  الزكـــاة،(ديـــوان 

حملــروم� :الرعايـة إىل أغنيــاء املســلمني قـال تعــاىل وعنــدها  �ويف أمــواهلم حــق للســائل وا
ـــز وإشــــباع  ــة لســــداد العجـ ــى األغنيــــاء فقــــط وبقــــدر احلاجــ ـــرائب علــ ــة ضـ تفــــرض الدولــ

  الناس.حاجات 
إن اإلسالم جعل من أحكامـه رعايـة املسـلم ألخيـه املسـلم فاملسـلمون يقومـون   

رب أن تولـوا لـيس الـ� :قال تعاىل والتعاضد،فيما بينهم من التعاطف والرتاحم والتالف 
ـــوم اآلخـــر واملالئكـــة  ـــرب مـــن آمـــن �6 والي ـــل املشـــرق واملغـــرب ولكـــن ال وجـــوهكم قب

، كمـا حـث �والكتاب والنبيني وآتـى املـال علـى حبـه ذوي القـرىب واليتـامى واملسـاكني
وحـرم اإلسـالم كنـز املـال، وأوجـب  وغريهـا،الصدقات اجلارية واألوقـاف  اإلسالم على

طـاء مـن أمواهلـا اخلاصـة الـيت متلكهـا منقولـة وغـري منقولـة ملـن تداوله وفرضـت الدولـة إع
وجعـــل  �كـــي ال يكـــون دولـــة بـــني األغنيـــاء مـــنكم� :قـــال تعـــاىل احلاجـــة،قصـــرت بـــه 

ـــيلة ــــائل تق اإلرث كوســ ــن وسـ ــمـــ ــوال،يم ســـ ــذخ  األمـــ ـــ ــع الب ـــ ـــري ومن ـــالم التقتــ ــــع اإلســ ومنـ
ــراف  ــرواإلســـ ـــرب والبطـــ ـــرض ،والتكــ ــان  وفــ ــاة لإلنســـ ـــل احليـــ ــال ألجــ ــاء املـــ املســـــتحق إعطـــ

  .لذلك
̂ـذا يتبـني إن اإلســالم وفـر لكــل فـرد حاجاتــه األساسـية مــن مأكـل ومســكن    و

وملـــبس وســـعي لتـــوفري الـــزواج ومـــا يركـــب لقضـــاء مصـــاحله البعيـــدة كمـــا ضـــمن التعلـــيم 
ـــا�،والتطبيــــــب  ــــك  جمـــ ــات البنــ ــــى خمططــــ ــي علــ ــذلك يقضــــ ــــدويل،وبــــ ــط  الــ ــــى خطــــ وعلــ
ـــتعمار  ـــتفيدين مـــــن  الغـــــريب،االســ ـــة املســ ـــى أ�نيــ ـــاع وعلــ ـــدة،األوضــ ـــوا  الفاســ ــذين �بــ الـــ

  الشعوب.الثروات وجوعوا 
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أهــل الــيمن lلعمــل مــع املخلصــني مــن أبنــاء األمــة اإلســالمية لتنــالوا  فبــادروا �  
ــوان  ــرف إقامـــة دولــــة اخلالفـــة لتنــــالوا رضـ ــرة   هللا،شـ ـــه أســــالفكم بنصـ ــا �ل  اإلســــالم،كمــ

قـذ ه مـن حضـارة الرأمساليـة اإلسـالم العـامل كلـه وين لـيعم خـري وللعـامل،إنقاذا ألنفسـكم 
  اليت ما انفكت تدفعه دفعا شديدا حنو اهلالك.  

  هـ1425رمضان  15  
  م29/10/2004  

� � �  

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  أسبوع خالل والعراق فلسطني يف اجلرحى وآالف الشهداء مئات -  2
  واخلالفة مبعث عز املسلمني وسبيل قو®م

املوحـــدين، وقــاهر الظــاملني، ومــذل الكفـــار احلمــد k معــز املخلصــني، و�صــر 
واملنافقني، وهازم اجلبابرة املتكربين، احلمدk الـذي أرسـل النـور الـذي يبـدد الظلمـات، 
وخيرجنـــا مـــن جـــور الرأمساليـــة إىل عـــدل اإلســـالم، وأصـــلي وأســـلم علـــى خـــري خلـــق هللا 

د يف الــذي بلــغ األمانــة وأدى الرســالة ونصــح األمــة وكشــف الغمــة وجاهــ ،�حممــد 
  هللا حق جهاده حىت أ¹ه اليقني، أما بعد ....،

  
  أيها املسلمون � أهل اليمن،

أحيــيكم حتيــة اإلســالم، أحيــيكم يف هــذه األ�م العصــيبة علــى املســلمني، هــذه 
أ�م الشـــدة والـــبالء أ�م التمـــزق واالحنطـــاط واهلـــوان، أ�م رمـــتكم فيـــه قـــوى الكفـــر عـــن 

يطانيا وغريهـا تشـن عـدوا�ً وحشـياً علـى أهلكـم يف قوس واحدة، فأمريكا وحلفاؤها: بر 
العـــراق، تشـــن محلـــة صـــليبية حاقـــدة علـــى البيـــوت واملســـاجد واملستشـــفيات واألســـواق 
ــلحة، دون أن  ــاهرات lلطــــائرات واملــــدافع والــــدllت، مبختلــــف األســ واملســـريات واملظــ
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ا ختطـف تفرق بني شيخ أو طفل أو امرأة أو أسري، وال بني صحيح ومريض، حىت إ�ـ
ــدافعها األحيــــاء  ــز علــــى آخــــرين، تقصــــف بطائراMــــا ودMllــــا ومــ بعــــض اجلرحــــى وجتهــ
الشــعبية يف بغــداد وكــربالء والنجــف والكوفــة وســامراء والفلوجــة البطلــة، تقصــف مشــال 
ــني  ــرية جنــ ــربى مــــذكرة بســ ــه، جعلــــت العــــراق ســــاحة حــــرب وملحمــــة كــ العــــراق وجنوبــ

وحشــي علــى أهــل فلســطني، هــذه احلــروب وجباليــا وغــزة، مــذكرة lلعــدوان اليهــودي ال
الــيت تشــنها أمريكـــا كدولــة (كــربى) وربيبتهـــا إســرائيل علــى مـــدن وقــرى وأحيــاء العـــراق 
وفلسطني تدل على أن احلرب واحـدة، ال فـرق بـني أمريكـا وبريطانيـا وإسـرائيل فـالكفر 
ــوت  ــدمري للبيــ ــازر فـــيهم وتـ ــلمني وصـــنع ا�ــ ــد هـــو إlدة املسـ ــدفهم واحــ ــدة وهـ ملـــة واحـ

املمتلكــات وختريــب لكــل اخلــدمات، وإننــا هنــا جيــب أن نؤكــد لكــم ويف هــذه املســرية و 
املباركــة واملهرجــان املناصــر لقضــا� املســلمني، وهــو الواجــب علينــا شــرعاً، واحملــتم علينــا 

  ضرورة، نؤكد لكم احلقائق اآلتية:
ــة واحـــدة وإننـــا جســـم  - 1 احلقيقـــة األوىل الـــيت البـــد أن يـــدركها املســـلمون، إننـــا أمـ

واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسـد lلسـهر واحلمـى، وإن مـا 
صـنع مــن تفرقـة وخمططــات للتمزيــق إمنـا هــو إىل زوال، وإنــه حـان وقــت توحيــد 
األمــة وأن اخلالفــة أظــل زما�ــا، وأن املســلمني ســواء ســنة أو شــيعة مســتهدفون 

 من قوى الكفر واالستعمار.

صموا حببل مجي� :قال تعاىل     .�عاً وال تفرقواواعت
ـــذا  - 2 ــن هــ ــر مـــ ـــة أكثـــ ــعون جـــــادين لتمزيـــــق األمــ ـــار يســـ ـــة: إن الكفــ ــة الثانيــ احلقيقـــ

ــــو  ــا هـ ـــزاء كمـــ ــزىء إىل أجــ ــزيء ا�ـــ ـــام وجتـــ ــــم إىل أقســ ـــيم املقسـ ــــق، وتقســ التمزيـ
همــا قــالوا راق وأندونيســيا، وأ�ــم أعــداؤ� محاصــل اآلن يف الســودان وقبلهــا العــ

وا علــيكم ال يرقبــوا فــيكم إالً وال كيــف وإن يظهــر � :لــوا، قــال ســبحانهأو تقوَّ 
قـــد بـــدت �، �هـــم العـــدو فأحـــذرهم قـــاتلهم هللا أىن يؤفكـــون� :وقـــال �ذمـــة

 .�البغضاء من أفواههم وماختفي صدورهم أكرب

احلقيقــة الثالثــة: أن احلكــام يف العــامل العــريب واإلســالمي وأنظمــتهم قــد شــاخت  - 3
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ــم ــبا^ا مــــن املســــتحيالت، فهــ ــالء خونــــة،  وهرمــــت وأصــــبح إعادMــــا إىل شــ عمــ
ينظرون إىل ما حيدث من قتل وتدمري املسلمني نظـر املغشـي عليـه مـن املـوت، 
ــى  ــ ـــوكاالت علـــ ــ ــو�ت والشــ ـــ ــــمون احللــ ـــى، ويقســـ ــى واجلرحــــ ـــ ـــدون القتلــ ـــم يعــــ ــ إ�ــ
ــبات مـــن حرائـــركم يـــرد شـــرفها lملـــال  املغتصـــبات، أيهـــا املســـلمون: هـــل املغتصـ

أم lجليـوش واجلهـاد،  واحللوى، هل يسرتجع العرض املنتهـك lلتربعـات واملـال
إن جيــوش احلكــام قــد ربضــت يف مكا�ــا ومنعهــا احلكــام مــن نصــرة املســلمني 
يف العـــراق وفلســـطني، لقـــد حافظـــت علـــى عـــروش احلكـــام وامـــتألت كروشـــهم 
 dموال األمة احلرام اليت سرقوها وlعوا بالد املسلمني وثرواMا dخبس األمثان.

ســام واملصــائب العظــام، مل حتــرك ســاكناً احلقيقــة الرابعــة أن هــذه األحــداث اجل - 4
ــام ــ ـــام!!) النيـ ــؤالء (احلكــ ــع األ�م ،هلـــ ـــم مجيـــ ــوا معهــ ـــة  ،وأغرقـــ ــــذهم العظــ ومل خـ

والعربة ممـا حـدث لصـدام، هـل هـم ميتـون أم �ئمـون، أمل يكفهـم هـذا العـدوان 
ـــون يف  ـــهم، وأ�ــــم جيتمعـ ـــباMم، وأن حيــــرك جيوشـ ـــن سـ ــوقظهم مـ الوحشــــي أن يــ

دواMم ال يصنعون شيئاً من اخلري، فهـم ضـرر وضـرار علـى نواديهم ومؤمتراMم ون
ـــانعني أذالء، ال  ــ ــتعمرين، خــ ــ ـــار واملســـ ــــلمني للكفــــ ــــا� املســ ـــلموا قضـــ ــــة، ســــ األمــ
يســـتحيون مـــن هللا وال مـــن عبـــاده، اليهـــا^م عـــدو وال حيـــرتمهم صـــديق، هـــانوا 

 على أنفسهم قبل أن يهونوا على عدوهم.

ــالم خبـــــري و  - 5 ـــة اإلســ ـــة أن أمــ ـــة احلقيقــــة اخلامسـ ـــي أمــــة عظيمــ ـــري، فهــ ــــف خـ يف أل
جماهـــدة، حاملـــة نـــور احلـــق، وأمل تـــروا كيـــف أعـــاد أهـــل فلســـطني والعـــراق ســـرية 
الصـــحابة األوائـــل يف بطـــوالMم وتضـــحياMم يف ســـبيل هللا لقـــد ضـــحوا dمـــواهلم 
وأنفســهم وأوالدهــم وأهلهــم مجيعــاً فهــم يقــاتلون يف العــراق أكــرب جــيش يف عــامل 

ــل إىل ـــ ــلحة ال تصــ ـــ ــوم، dســ ــ ـــ ــنهم  الي ـــ ــدين، ولكـــ ـــ ــــلحة املعتــ ــ ـــار أسـ ـــ ـــر معشـ ـــ عشــ
dجسادهم الطاهرة، وإميا�م العميق قد أوقعوا بذلك اجلـيش قتلـى وجرحـى مـا 
ـــة  ــري أمــ ـــي خـــ ــن هــ ـــته، فعلـــــم مـــ ـــوا غطرســ ــه) وأذلــ ـــانوا (عجرفتـــ ــه، وأهــ آملـــــه وأفزعـــ
ــدى  ــون إحــ ـــلمون ومــــن هــــم الــــذي يرجــ ــم املسـ ــن هــ ــم مــ أخرجــــت للنــــاس، وعلــ
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) lحتاللـــه العـــراق قبـــل عـــام كـــان آنـــذاك احلســـنيني، وعلـــم أن ماظنـــه (انتصـــاراً 
ـــيس  ـــارج ولــ ـــداخل واخلــ ــا�Mم يف الــ ـــوارهم وخيـــ ـــراق وخــ ــام العــ ــة حكـــ ـــبب ذلـــ بســ
لضــعف أهــل العــراق املســلمني، ومــا حيصــل يف العــراق حيــدث منــه يف فلســطني 
الكثري من التضحية lملال والرجال واألطفـال، فاحلجـارة أثبتـت أ�ـا أعظـم مـن 

ــلمني وأن  ــارة أكــــرب مــــن اجليــــوش الرابضــــة يف ســــالح حكــــام املســ أطفــــال احلجــ
ثكناMــا، وأن الشـــهيدة الفلســـطينية الـــيت قطــع رأســـها يف العمليـــة االستشـــهادية 
من أعظم وأكرب من مجيع هؤالء الرويبضات واجلنراالت، إنكـم أيهـا املسـلمون 
جيــب أن تــدركوا أن الكفــار أشــد أملــاً مــنكم وأن أهــل فلســطني والعــراق Ûملــون 

فإ�م �ملـون كمـا ¬ملـون وترجـون مـن هللا �فار أكثر أملاً، قال تعـاىل: ولكن الك
 .�ما ال يرجون

إن ضـــخامة احلـــرب علـــيكم أيهـــا املســـلمون ال حيتـــاج إىل مزيـــد شـــرح أو بيـــان، 
وأن عمالــة حكــامكم ال حتتــاج إىل أدلــة، فالــدالئل ماثلــة أمــام أعيــنكم، فهــذه أهــداف 

ــم أيهـــا املســـلمون إال حشـــد قـــواكم، ومجـــع أعـــداء هللا، وهـــذه خمططـــاMم، وال حـــل  لكـ
صـــفوفكم لنصـــرة العـــاملني إلقامـــة اخلالفـــة ومـــؤازرMم يف إقامـــة اخلالفـــة الـــيت فيهـــا عـــزكم 
ومرضــاة ربكــم، والقضــاء علــى عــدوكم، وأن اخلالفــة هــي مبعــث عــزكم، وســبيل قــوتكم 
�ــدو ــماء وبــ ــبطكم ســــاكنوا األرض والسـ ــا يغـ ــي قضــــيتكم املصـــريية، ^ــ ا ومجـــاعتكم، وهـ

تكونــون حبــق أمــوا¹ً غــري أحيــاء هــي فــرض عظــيم بــل ¹ج الفــروض، تقــام ^ــا أحكــام 
الدين، ويعز ^ـا اإلسـالم واملسـلمون، هكـذا عمـل ^ـا الصـحابة الكـرام، وهـذا ماجيـب 

  عليكم أن تعلموه وتعملوا به لريضى هللا عنكم.
  

  أيها املسلمون، � أهل اليمن:
 اجليـــوش لتحريـــك علـــى إزالـــة املعـــوقني إن حـــزب التحريـــر يـــدعوكم، لتعملـــوا معـــه

للقتـــال، نصـــرة إلخـــوانكم، وإنقـــاذاً لـــبالدكم، وإعـــادة لعـــزكم، وهـــو يـــدعوكم كـــذلك أن 
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تعملوا معـه لتكـون بالدكـم واحـدة، ودولـتكم واحـدة، وجيوشـكم يقودهـا رجـل واحـد، 
خليفـــة املســـلمني، يقودهـــا معتصـــم جديـــد، خليفـــة راشـــد، يقاتـــل مـــن ورائـــه ويتـــق بـــه، 

لـــك لـــن جيـــرؤ عـــدوكم علـــى غـــزو بالدكـــم، أو تعـــذيب أســـراكم، ألنـــه ســـيكون وعنـــد ذ
  مشغوًال بنفسه من جيش خليفة املسلمني ليذوقوا وlل أمرهم.

وعـد �إننا يف حزب التحرير، ماضون بعون هللا تعـاىل لتحقيـق وعـده سـبحانه 
صاحلات ليستخلفنهم يف األرض   .�هللا الذين أمنوا منكم وعملوا ال

ــق بشــــرى ». مث تكــــون خالفــــة علــــى منهــــاج النبــــوة« :�رســــول هللا  ولتحقيــ
، وتعـــذيبهم واعتقـــاالMم الـــدعوة ¶ميـــان صـــادق ال تزعزعـــه احلـــرب علينـــا، ومالحقـــة محلـــة

ــة اإلســـالم  ــيمن، محلـ ــد حـــزب التحريـــر العـــزم للعمـــل بكـــم ومعكـــم � أهـــل الـ فقـــد عقـ
ــم، مــــن خالل ــل بقــــاع األرض، نعــ ــدادكم يف كــ ــموفــــاحتني الفتوحــــات وأمســــاء أجــ  كــــم وبكــ

يتحقق وعد هللا وبشرى رسول هللا لتكونوا مـع أمـة اإلسـالم وحـزب التحريـر أهـًال هلـذا 
  الشرف العظيم واخلري العميم ويف اآلخرة أهالً لرضوان هللا والنعيم املقيم.

إن حــزب التحريــر يــرى اخلالفــة يف األفــق قائمــة ¶ذن هللا، وهــا أنــتم تشــاهدون 
 ينــادون lخلالفــة ويهتفــون ^ــا وعنــدها لــن يســتطيع املســريات يف بعــض بــالد املســلمني

ــتعمرين أن مينعـــوا جحافـــل جـــيش املســـلمني عـــن إدخـــال نـــور  احلكـــام وال الكفـــار املسـ
  اإلسالم إىل مسقط رأس الكفر lجلهاد والفتح املبني.

  �هذا بالغ للناس ولينذروا به�
  هـ1425/ شعبان 26
  م10/10/2004

  ردود الفعل:  
فعـل الدولـة العنيـف جتـاه مسـرية تنـادي lخلــالفة ونصـرة لقد كشـف رد   - 1  

فة كمـا ذكـر املسلمني، كشف زيف وتضليل حـاكم الـيمن للنـاس dنـه ال يعـادي اخلــال
ــاريخ  ــه بتــ ــَف ذلــــك 21/06/2004ذلــــك يف خطابــ ، كمــــا ســــبق أن كشــــف زيــ
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 ََM) واليـة الـيمن الـذي -) من مـذكرة وفـد احلـزب بَ رَّ موقُف حاكم اليمن نفسه الذي 
ذهــب إليــه لتبصــريه بعظــم جرميــة مــن يقــول اخلــري بلســانه نفاقــاً دون فعــل اخلــري صــادقاً 

  �كرب مقتًا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون�
وهكذا استهجن الناس منع الدولـة العنيـف ملسـرية سـلمية تـدعو لنصـرة   - 2  

عمالؤهـم.   األهل يف العراق وفلسـطني حيـث جـرائم أمريكـا وبريطانيـا ويهـود وأعـوا�م و 
كما أ�ا تدعو إلقامة اخلـالفة الراشدة اليت حتل مشاكل املسـلمني وتقضـي علـى كيـان 
يهــود حملتــل لفلســطني، وتــذيق االحــتالل األمريكــي للعــراق وlل أمــره، وتطــرد احملتلــني 

  شر طردة.
لقـــد تبـــني موقـــف النـــاس املؤيـــد للحـــزب مـــن إقبـــاهلم علـــى بيـــا�ت احلـــزب   - 3  

 عتقــاالت، ومـــا نشــرته الصــحف عــن احلادثـــة لدرجــة أن األجهــزة األمنيـــةحــول املســرية واال
 حـدث كمـا لتغطيتهـا املسـرية انطـالق مكـان إىل حضـروا أل�ـم الصـحفيني بعـض اعتقلت

  البالغ: (مرفق ما صدر من احتجاجات صحفية بشأ�ما). مع مندوَيبْ صحيفة
عتقلـــتهم لقـــد كـــان لتصـــرف الدولـــة مـــع شـــباب احلـــزب والنـــاس الـــذين ا  - 4  

ــامني مــــن ز�رة  ــا منعــــت احملــ ــة وأ�ــ ــة ضــــد الدولــــة وخباصــ ــة ردة فعــــل قويــ األجهـــزة األمنيــ
ليهم املعتقلـــني واقتحمـــت البيـــوت حـــىت يف غيـــاب أصـــحا^ا كمـــا حـــدث lلنســـبة كِّ و مـــ

ي، فقـــد اعتقلتـــه مث عـــادت ـلعضـــو احلـــزب املشـــرف علـــى املســـرية املهنـــدس �صـــر اللهبـــ
دون حضـوره. وقـد أصـدرت منظمـة (هـود) املدافعـة  واقتحمت منـزله يف غيابـه وفتشـته

  عن احلقوق بالغًا صحفياً حول ذلك.
ــة الـــيت   - 5   ــة مـــع املســـرية الثانيـ ــل النـــاس علـــى تصـــرف الدولـ وقـــد أثـــر رد فعـ

ــة األجهـــزة األمنيـــة  انطلقـــت بعـــد الـــيت منعـــت بنحـــو عشـــرة أ�م، حيـــث كانـــت مقاومـ
يـــة مـــن رد فعـــل قـــوي مـــن النـــاس أخـــف مـــن ســـابقتها نتيجـــة مـــا واجهتـــه األجهـــزة األمن

  على اختالف مراكزهم عند تصدي األجهزة العنيف للمسرية األوىل.
ــل الــــيمن   ــا نــــدرك أن أهــ ــون  ، أصــــحاَب الــــرأي واحلكمــــة، هــــمإننــ مســــلمون حيبــ

  .ودة اخلـالفة يف بالدهم اليمنعإسالمهم ويتوقون إىل 
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 �رسـوله  ىعد هللا lالسـتخالف لعبـاده املـؤمنني، وبشـر و وندرك كذلك أن   
  بعودة اخلـالفة الراشدة، كل ذلك قادم متحقق ¶ذن هللا رغم أنف الظاملني.

ــزب التحــــرير قـــد عقـــد العـــزم أن يســـتمر ¶ذن هللا وعونـــه يف العمـــل    كمـــا أن حــ
الستئناف احلياة اإلسالمية يف األرض ¶قامة اخلــالفة الراشـدة يف بـالد املسـلمني، ولـن 

وال الســجون واملعــتقالت وال حــىت التعــذيب املفضــي يثنيــه عــن ذلــك بطــش الظــاملني، 
لالستشــهاد كمــا حيــدث يف بعــض بــالد املســلمني، بــل هــو مطمــئن بنصــر هللا وفضــله 

  لعباده املؤمنني، وlلذلة والعذاب للطغاة الظاملني.
صـبكم هللا بعـذاب �   صون بنـا إال إحـدى احلسـنيني وحنـن نـرتبص بكـم أن ي قل هل ترب

صونمن عنده أو ³يدينا ف صوا إR معكم مرتب   .�رتب

صحفية والبياRت احلزبية واحتجاجات املنظمات احلقوقية حول  التغطية ال
  احلادثة واالعتقاالت.

  بسم هللا الرمحن الرحيم      
 والية اليمن - حلـزب التحـريراملكتب اإلعالمي 

  هـ1425رمضان   08التاريخ:  

اِلَ
اِت � ََّوَعَ� �َُّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِم�ُ�ْ� َوَعِ�ُل�ا ال
َلَ/ْ.َ%ْ$ِلَف�َُّه� ِفي اَألْرِض َ'َ�ا اْسَ%ْ$َلَف الَِّ�یَ� ِم� َقْ!ِلِهْ� 

َ��َّ َلُهْ� ِدیَ�ُهُ� الَّ�2 اْرَت0َ  � 6َْعِ� َوَلُ/َ��ِّ َل�َُّه� مِّ ى َلُهْ� َوَلُ/َ!�ِّ
َخْ�ِفِهْ� َأْمً�ا َ?ْعُ!ُ�وَنِ�ي ال ُ?ْ<8ُِ'�َن ِبي َشْ/ً:ا َوَم� َ'َف8َ 6َْعَ� 

 �َذِلFَ َفُأْوَلِ:Fَ ُهُ� اْلَفاِسُق�ن 
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  م22/10/2004املوافق   
  بيان صحفي

اخلالفة هي «التحـرير يقوم مبسرية يف صنعاء رافعاَ حـزب   -  1
  »من يستطيع حل مجيع مشاكل املسلمني

 -تشــرين األول  10ه املوافــق 1425شــعبان  26نظــم حــزب التحريــر يف   
م مســرية يف صــنعاء بعــد أن تقــدم اىل وزارة الداخليــة ¶شــعارها بتــاريخ 2004أكتــوبر

وم قامـت احلكومـة مـع عـدة قطاعـات مـن وموقع املسرية بغـرض محايتهـا. ويف ذلـك اليـ
النجـدة) مبنـع  ةالراجلة، شـرط ة(األمن املركزي األمن السياسي، الشرط أجهزMا األمنية

تسيري املسرية وفرقت املتظاهرين بـدال مـن أن حتمـي املسـرية ومنظمـي املسـرية وأشـاعت 
رهـن  اجوا من الفوضى معتقله شـباب حـزب التحريـر بـدون أي مسـوغ قـانوين، والزالـو 

  االعتقال دون توجيه أي Mمه هلم.
نـدرك متامــا أن احلكومـة جتــنب خلــف أجهزMـا االمنيــه الـيت تســتخدمها ملنــع أي   

ــ  طجـــو سياســـي حقيقـــي. مـــع أ�ـــا وضـــعت القـــوانني ملـــن يريـــد تنظـــيم أي مســـريه، فقـ
  ألجل اعتقال من يقوم dجراء الرتاخيص للمسريات.

املســـريات اهـــو إرضـــاء ألمريكـــا ؟ أم أن ويثرياالتســـاؤل هـــل ســـن قـــوانني لتنظـــيم   
األجهـزة األمنيـة تقـوم مبــا تقـوم بـه مـن عرقلــة املسـريات مناقضـه توجيهـات الــرئيس ؟ أم 

  جيري اعتقال شباب حزب التحرير dمر من الرئيس ؟
تعـــرف   وال وملخبطـــة ضـــعيفة احلكومـــة أن واحـــد مجيـــع التســـاؤالت تؤكـــد شـــى  

  ألعمال موافقة لقوانينها اليت وضعتها. l مكيف تستقيم على أقدامها، وال تقو 
لــدى  اآلننســمع دائمــا أن لــيس لــدى احلكومــة أي معتقلــني سياســيني، لكــن   

حــزب التحريــر فقــط ســبعة معتقلــني، يقفــون وراء القضــبان يف شــهر رمضــان نســال هللا 
  هلم جزيل الثواب.
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 22ه املوافـق 1425رمضـان  8صلة مبا ذكر�، فقد قام حزب التحرير يف   
م بعـــد صـــالة اجلمعـــة مبســـرية مـــن مســـجد التحريـــر اىل 2004أكتـــوبر –تشـــرين أول 

ــل  ـــة. وسيواصــ ــن دون أي تــــرخيص مــــن وزارة الداخليـ ـــا� مــ ــدر بيـ ميــــدان التحريــــر وأصــ
عملـه حزب التحرير القيام lملسريات واملظـاهرات يف الوقـت الـذي يـراه ويضـاعف مـن 

يف  ه الـــدعوة اىل اخلالفـــة. ثبـــتمـــن اجـــل إقامـــة دولـــة اخلالفـــة، حـــىت إذا احلكومـــة تكـــر 
أن  هلـــا هللا اءشـــ مـــا قـــال: تكـــون فـــيكم نبـــوة ورمحـــة �مســـند اإلمـــام امحـــد أن النـــيب 

هللا هلـا  اءأن يرفعها، مث تكـون فـيكم ملكـا عضوضـا مـا شـ اءتكون مث يرفعها هللا إذا ش
 ان اهللا هلـ اءأن يرفعها، مث تكـون فـيكم ملكـا جـرب� مـا شـ اءأن تكون مث يرفعها إذا ش

 ويف لفـظ آخـر سـكت، مث راشـدة. خالفـة تكـون مث يرفعها أن اءش إذا يرفعها مث تكون
(مث تكون خالفة راشدة يرضـى عنهـا سـاكنو األرض وسـاكنو السـماء مـا تـدع السـماء 

  من قطراMا إال وأنزلته، وال تدع االرض من خرياMا إال وأخرجته).
  املكتب اإلعالمي
  حلـزب التحـرير
  والية اليمن

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  )الكافرون كره ولو نوره متم وهللا ³فواهم هللا نور ليطفئوا (يريدون - 2

شــعبان  26قامــت قــوات االمــن يف مدينــة صــنعاء صــباح يــوم االحــد املاضــي   
ــ1425 lعتقـــال عـــدد مـــن شـــباب  2004 -اكتـــوبر–تشـــرين االول  10املوافـــق  ـهـ
  ومناصريه منهم: التحريرحزب 

  ي.ـمحد اللهبأدس �صر عبده املهن -1  
  مؤمن...  -2  
  عمار حممد قاسم  -3  
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  خرين آو   
م يف مســرية صــباح ذلــك اليــوم نظمهــا حــزب التحريــر بعــد ـهـــروجـاء خـذلــك اثنــ  

ــان والزمـــان احملــــددين يف ـلــــه بطـامــــقي ــة بتنظيمهــــا يف املكـ ب تــــرخيص مـــن وزارة الداخليـ
  الطلب.
 ة وقامــت lعتقــال كــل مــن كــان lملوقــعال ان قــوات االمــن منعــت تلــك املســري ا  

  وفرقت الناس عن املكان وحوطته برجال االمن. –يف شارع القصر بصنعاء  –
الدولـــة يف الـــيمن بتبـــين  –ويف غريهـــا  –ان حـــزب التحريـــر يطالـــب يف املســـرية   

واحلكــم مبــا انــزل هللا وتوحيــد املســلمني يف دولــة اخلالفــه الــيت  نظــام االســالم يف احليــاة،
ــا وحــدها يــتمكن املســلمون مــن طــرد الكــافر ^ــا  وحــدها سيصــلح حــال املســلمني ̂و

  املستعمر من بالدهم.
ــ    ــزب التحريــــر هــــو املطالبــــه ـايهــــا املســ ــذي يقــــوم بــــه حــ لمون: ان هــــذا االمــــر الــ

lجياد رأس  الفروض وهو اخلالفة اليت وعد� ^ا ربنا وبشـر� بعودMـا نبينـا حممـد صـلى 
ـــلم. ـــه وسـ ــه والـ ـــة و  هللا عليــ ــوم علــــى االمـ ــن اوجــــب الواجبــــات اليــ ــو مــ ــر هــ ــذا االمــ ان هــ

ــة حكــــام  ـــق اال lزالــ ــن تتحقـ ـــذه اخلالفــــة لــ ــا. وهـ ــ ــا وترضــــي ̂ر ــالمية لتــــربئ ذمتهــ االســ
املســـلمني عـــن احلكـــم ال�ـــم هـــم الـــذين يقفـــون ضـــد توحـــد املســـلمني يف دولـــة اخلالفـــة 

لمني عامـة هلـذا فـان حـزب التحريـر يـدعو املسـ ويقومون lعتقـال كـل مـن يطالـب ^ـا،
ومـــن بيـــدهم القـــوة مـــنهم خاصـــة ان يعملـــوا معـــه الزالـــة هـــذه االنظمـــة الورقيـــة وتســـليم 
̂ـا وحـدها  احلكم للعاملني لالسـالم وللخالفـة، الـيت ^ـا وحـدها عـزة املسـلمني مجيعـا و

  .ستحل كافة قضا�هم
ــا هــــو شــــهر    ــتقبلون هــــذه اال�م شــــهرا كرميــ ــتم تســ ــيمن: انــ ــا املســــلمون يف الــ ايهــ
عبـــدي  يلَّ إوالتقـــرب اىل هللا، قـــال صـــلى هللا عليـــه والـــه وســـلم (.. ومـــا تقـــرب الطاعـــة 

الــذي هــو هنــا اخلالفــة  –بعمــل احــب ايل ممــا افرتضــته عليــه ..) وان االمــر lملعــروف 
هــو مــن اوجــب  –الــذي هــو هنــا اعتقــاالت مــن يطالــب ^ــا  –والنهــي عــن املنكــر  –

ـــه هللا علينـــــا ــه  .مافرتضــ ـــه والـــ ــال صـــــلى هللا عليــ ــامرِن قـــ ـــده لتـــ ـــي بيــ ــلم (والـــــذي نفســ وســـ
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ـــرا او  ـــق إطــ ـــى احلــ ـــامل ولتاطرنـــــه علــ ـــد الظــ ــذَن بيــ ـــر ولتاخـــ ــن املنكــ ـــوِن عـــ ــروف ولتنهــ lملعـــ
  ليوشكن هللا ان يعمكم بعذاب من عنده مث لتدعونَه فاليستجاب لكم)

اعضــاء جملسـي النــواب والشــورى،� علمـاء الــيمن وشــيوخه،  � ايهـا املســلمون،  
امون اننـــا نـــدعوكم lلـــذي تؤمنـــون بلقائـــه يـــوم الـــدين، ان تعملـــوا ايهـــا القضـــاة ايهـــا احملـــ

ـــالبوا  ـــود، وان تطـــ ـــا اىل الوجـــ ــ ــــة واعادMـ ــــاملني للخالفــ ــــني العــ ــــوانكم املخلصــ ــــرة اخــ لنصــ
  .ذنب هلم اال ان قالوا ربنا هللاlالفراج فورا عن املعتقلني ذلك ان ال

  .�وهللا غالب على امره ولكن اكثر الناس اليعلمون� قال تعاىل:  
  والية اليمن – حزب التحرير

  بسم هللا الرمحن الرحيم     
  

صَّاِحلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهم ���� ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال َّiَوَعَد ا
ْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم  ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَ

ن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَنِين ال  الَّذي اْرَتَضى َهلُمْ  َلنـَُّهم مِّ َولَيـَُبدِّ
ًئا َوَمن َكَفَر بـَْعَد  ِلَك ◌َ ذ         ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ

  ����َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون
  والية اليمن - حلـزب التحـرير  املكتب اإلعالمي

  هـ1425التاريخ:  رمضان 
  م16/10/2004املوافق   

  صحفيبيان 
  ومناصريه حزب التحريرشباب اعتقاالت   - 3

ـــي    ـــد املاضــ ـــباح يـــــوم األحــ ـــنعاء صــ ـــي يف صــ ــن السياســ ـــت قـــــوات األمـــ  26قامــ
ـــعبان  ــق 1425شـ ــريناالول  10املوافــ ــن  2004 -أكتــــوبر –تشــ ــال عــــدد مــ م lعتقــ

تاد ـي  واالســــشـــباب  حـــزب التحريـــر ومناصـــريه مـــنهم املهنـــدس �صـــر عبـــده امحـــد اهلبـــ
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وذلـك عنـد عـزمهم اخلـروج يف مسـرية تنطلـق -مد قاسم وغـريهموعمار حم---- مؤمن
مــن مدرســة   مجــال عبــد الناصــر شــارع القصــر متوجــه إىل ميــدان التحريــر يف صــنعاء، 
ــع النــــاس مــــن التجمــــع يف املكــــان  ــت مبنــ ــن أجهضــــت املســــرية وقامــ إال أن قــــوات األمــ
ــن  ــل مـــ ـــزب مـــــن الرتجـــ ـــار احلــ ـــاك ومنعـــــت  أنصــ ـــف هنــ ــن يقــ ــل مـــ ـــال كـــ ـــت lعتقــ وقامــ

اخــذها إىل بــل قامــت lلــتحفظ علــى احلـــافالت و  — حلــافالت الــيت أقلــتهم إلىــاملوقعا
األمــن مبــن فيهــا  مــن النــاس.  حصــل كــل ذالــك رغــم ان احلــزب قــام بطلــب تــرخيص 

ويطلـب مـنهم تـوفري مكا�ـا الداخلية يعلمهم بقيـام املسـرية وزما�ـا و للمسرية من وزارة  
lلقيـــام lيـــة اعمـــال تطالـــب  يه الحتتـــوي والال�ـــا مســـرية ســـلم ارجـــال األمـــن حلمايتهـــ

عنـــف. وكـــان احلـــزب قداوضـــح يف طلبـــه ايل وزارة االداخليـــة lن املســـريه حتمـــل  شـــعار 
(ان اخلالفــة االســالميه هــي احلــل الوحيــد للمشــاكل الــىت تعــاىن منهــا االمــة االســالميه 

ــي ــ -اخلالفـــه-بشـــكل عـــام وابــــرز تلـــك املشــــكالت قضـــا� فلســـطني والعراق.وهــ ا ايضــ
  احلل الوحيد للمشاكل  اليت يعاين منها اليمن بشكل خاص مثل الفقر والبطاله.

ـــه    ــــاثري فيـ ـــل الت ــاءه واهـ ــيمن وعلمــ ــيوخ  الــ ــواب وشــ ــا ندعواعضــــاء جملــــس النــ اننــ
ـــه  ـــذلك واملطالبــ ــا بــ ــى قيامهـــ ـــه علـــ ــبة الدولــ ـــان مبحاســـ ـــوق االنســ ـــان حقــ ومنظمـــــات وجلــ

  lالفراج عن املعتقلني كافه فورا.
ُ ِيف الــدُّنـَْيا َواْآلِخــَرةِ ◌ُ يـُــْؤذ الَّــِذينَ  ِإنَّ � :قــال تعــاىل َّiَوَرُســوَلُه َلَعــنَـُهُم ا ََّiوَن ا 

وَن اْلُمـْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَـاِت ِبغَـْريِ َمـا اْكَتَسـُبوا ◌ُ يـُـْؤذ َوالـَِّذينَ  )57( ا6ً مُِّهينـاً ◌َ َوَأَعدَّ َهلُْم َعـذ
  .سورة األحزاب �)58( يناً مًا مُّبِ ْـ اْحَتَمُلوا ُ}َْتاRً َوِإث فـََقدِ 

  املكتب اإلعالمي
  حلـزب التحـرير

  منيوالية ال
Date of print:  Saturday 16th October 

Newspaper:     وهج احلقيقة  

Article: 
  أثناء األعداد ملسرية تطالب lخلالفة
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  اعتقال عدد من شباب ما يسمى حـزب التحـرير يف صنعاء  -  4

ريـــر قـــوات ألمـــن lعتقـــال عـــدد مـــن شـــباب أMـــم مـــا يســـمى حـــزب التح  
 احلــزب أثــىن أعــدادهم ملســرية تنطلــق مــن مدرســة مجــال عبــد الناصــر حتــت شــعار
((أن اخلالفــة اإلســالمية هــي احلــل الوحيــد للمشــاكل الــيت تعــاين األمــة اإلســالمية 
حسب تعبري البيان الذي أكـد ان قيـادة احلـزب تقـدمت بطلـب تـرخص للمسـرية 

غــــري أن قــــوات األمــــن ســــارعت العتقــــال قيــــادة املســــرية قبــــل  ةيف وزارة الداخليــــ
انطالقهــا ودعــا البيــان أعضــاء جملــس النــواب وشــيوخ الــيمن وعلمــاءه إيل املطالبــة 

ي والطالـــب مـــؤمن ـlألفـــراح  املعتقلـــني مـــن شـــباب احلـــزب املهنـــدس/ �صـــر اللهبـــ
  علي مسيع وعمار قاسم.

 !.. إسالمي غري مرخص اعتقال Rشطني يف حزب  - 5

  Wednesday, October 20: التاريخ

 اخبار :املوضوع

ـــرين األول 20   ــوبر( تشــ ـــ ــر  –م 2004 )أكت ـــ ـــزب التحري ـــال حــ ـــري": قــ " التغيــ
اإلســـالمي غـــري املـــرخص يف الـــيمن إن جهـــاز األمـــن السياســـي اعتقـــل األحـــد املاضـــي 
ثالثـة مـن �شـطيه ومنعــه مـن تسـيري تظـاهرة تطالــب ¶قامـة اخلالفـة اإلسـالمية. وتســلم 

ـــع " ــن قامـــــت بقمـــ ــ ـــوات األمـ ـــا: "وقـــ ـــال فيهــ ــــزب قــ ــــن �شــــــط يف احلـ ــالة مـ ــــري" رســـ التغيـ
مـن أمـام مدرسـة مجـال عبـد الناصـر صـباح األحـد والـداعي إىل    كانت سـتقوم  مسريه
 املسرية هو حزب التحرير اإلسالميهذه 

حيث كان من املقـرر بعـد انتهـاء املسـرية سـيكوم هنـاك مهرجـان خطـايب حـول   
ف ســتكون املعاجلــات هلــا مــن خــالل دولــة اخلالفــة كو�ــا هــي احلــل الفقــر والبطالــة وكيــ

 اجلذري واألوحد لكل مشا كل املسلمني ".

رير قــد تقــدم بطلــب تــرخيص للمســرية مــن ـزب التحـــواضــافت الرســالة " إن حــ  
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ومل جيــد احلــزب أي رفــض أو حتفــظ مــن قبــل الــوزارة وىف صــباح املســرية    وزارة الداخليــة
رير lألطقم العسكرية وأفراد قوا ت األمن تعتقـل كـل مـن تواجـد ـفوجئ الناس يف التح

ر ـدس �صــنــامله -1أمام املدرسة وكان من بني املعتقلني من شـباب احلـزب كـال مـن: 
ـــعبـــ الطالـــب مـــؤمن علـــى  -3م الـــدبعي، ـمد قاســــاملهنـــدس عمـــار حمـــ -2ي، ـده اللهبـ

  مسيع ".
أ�ـــا دولـــة    ي تـــدعى الدولـــةلو الرســـالة: " هـــذا مت يف الوقـــت الـــذـوأردف مرســـ  

الدميقراطية وحرية الرأي وبرغم التصرحيات ت اليت تبـث عـرب األقمـار الصـناعية للـريس 
علــى عبــد هللا صــاحل انــه وىل زمــن االعتقــاالت والتعســفات ... إذا كــان هــذا صــحيح 

  نرجو أن يكون للقانون صو¹ ويدا حىت حتاسب من خيرتقون القوانني ...".
إىل أن هذا احلزب كان قد اشهر نفسه يف رمضان من العام جتدر اإلشارة   

املنصرم يف حفل تناولته الصحف احملية. ويعد احلزب واحدا من الفروع أو الوال�ت  
  كما يسميه مؤسسوه املنتشرة يف عدد من البلدان العربية.

 أتى هذا املقال من التغيري . نت
http://www.al-tagheer.net/news 

  :هلذا املقال هوالرابط  عنوان
http://www.al-

tagheer.net/news/modules.php?name=News&file=article&sid=254 

 إيقاف صحافيني يف اليمن  -  6

GMT 17:45:00 2004  أكتوبر 15اجلمعة  

  أماني ال��في

 أمـــاين الصـــويف مـــن صـــنعاء: اوقفـــت الســـلطات األمنيـــة اثنـــني مـــن الصـــحافيني  
كــان مــن   ان خطـايب حلــزب التحريــر "واليــة الـيمن " الــذياليمنيـني بتهمــة تغطيــة مهرجــ
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محيــد العواضـــي  املزمــع تنظيمــه يف ميـــدان التحريــر " مركــز املدينـــة،وكان الصــحافيان
حضــرا إىل مقـــر املهرجـــان  وإبــراهيم العنســـي احملــررين يف صـــحيفة " الــبالغ " احملليـــة
تقــاهلم مــن مكــان السياســي lع ومعهــم الكــامريات واملســجالت ليفــاجئوا برجــال األمــن

وحتفظــوا  مركــز األمــن السياســي بشــارع حــدة، املهرجــان قبــل أن يبــدأ، مث اقتادومهــا إىل
األحــد املاضــي بعــد أن خضــعا لســاعات متواصــلة مــن  عليهمــا حــىت الرابعــة مــن عصــر

 .واالستجواب من قبل ضباط األمن السياسي التحقيقات املكثفة

 اضــي والعنســي" أ�مــا تعرضــاوذكــرت صــحيفة الــبالغ الــيت يعمــل ^ــا "العو   

  .للتهديد والسب من قبل الضباط كما صودرت كامريات التصوير اخلاصة ^ما
 كما احتفظت األجهزة األمنية بنسخة من الصـور الـيت كانـت يف الكـامريات  

 ونسـختها مـن الكـامريات بعـد أن مت االستفسـار عـن هـو�ت كـل األشـخاص الـذين

 خـــرى ال عالقـــة هلـــا مبوضـــوع فعاليـــات حـــزبصـــورمها الـــزميالن ملواضـــيع صـــحفية أ

وبعـد  وأفرجت قـوات األمـن عـن الصـحافيني بعـد نصـف يـوم مـن االحتجـاز .التحرير
فعاليــات  Mديــدات مــن قبــل ضــباط األمــن dنــه يف حــال اســتمرار الــزميلني يف تغطيــة

�ما سيتعرضان إلجراءات قمعيةd مشا^ة. 

 زي والشــرطة الراجلــة منعــتيــذكر ان قــوات األمــن السياســي واألمــن املركــ  

الـيمن"  رير "واليـةـزب التحــاملهرجـان اخلطـايب الـذي كـان مـن املفـرتض أن يقـوم بـه حـ
موقـــع  والـــذي يعـــد يف طـــور التأســـيس واعتقـــال بعـــض أعضـــائه الـــذين تواجـــدوا يف

حــزب  وأشــارت عناصــر مــن األمــن السياســي أن منــع مســرية ومهرجــان .املهرجــان
Ûخــذ إذ�ً  يــزال حــزlً غــري رمســي وغــري معــرتف بــه ومل التحريــر جــاء لكــون احلــزب مــا

 .رمسياً من الداخلية لتنظيم املهرجان

 فيما اعترب أحد أعضاء حزب التحرير أن عدم رد وزارة الداخليـة علـى طلـب  

املقـررة قانونيـاً  احلـزب بشـأن قيـام املسـرية واملهرجـان اخلطـايب خـالل مـدة الثالثـة األ�م
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 .حلزبيعد موافقة على طلب ا

 هــذا وكــان حــزب التحريــر تقــدم بطلــب لــوزارة الداخليــة للســماح لــه ¶قامــة  

احملليــة  املهرجــان مــع تــوفري احلمايــة لــه، كمــا قــام بتوزيــع الــدعوات لوســائل اإلعــالم
  .والعربية والعاملية حلضور املهرجان
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 وتعتقل .. التحرير حلزب مهرجاRً  متنع لسياسيا األمن قوات -  8
  ضائهأع بعض

Tuesday, 12 October 2004

ــوم األحــــد    ــوات األمــــن السياســــي واألمــــن املركــــزي والشــــرطة الراجلــــة يــ قامـــت قــ
املاضـــي مبنـــع املهرجـــان اخلطـــايب الـــذي كـــان مـــن املفـــرتض أن يقـــوم بـــه حـــزب التحريـــر 

والذي يعد يف طور التأسيس واعتقـال بعـض أعضـائه الـذين تواجـدوا يف  »فرع اليمن«
 .موقع املهرجان.

وأشارت عناصـر مـن األمـن السياسـي أن منـع مسـرية ومهرجـان حـزب التحريـر   
جــاء لكــون احلــزب مــا يــزال حــزlً غــري رمســي وغــري معــرتف بــه ومل Ûخــذ إذ�ً رمسيــاً مــن 

 الداخلية إلقامة املهرجان.

فيمـا اعتــرب أحـد أعضــاء حــزب التحريـر أن عــدم رد وزارة الداخليـة علــى طلــب   
رية واملهرجـــان اخلطــايب خـــالل مـــدة الثالثـــة األ�م املقـــرة قانونيـــاً احلــزب بشـــأن قيـــام املســـ

  يعد موافقة على طلب احلزب.
هــذا وكــان حــزب التحريــر قــد تقــدم بطلــب لــوزارة الداخليــة للســماح لــه ¶قامــة   

املهرجـــان مـــع تـــوفري احلمايـــة لـــه، كمـــا قـــام بتوزيـــع الـــدعوات للصـــحف اليمنيـــة حلضـــور 
 املهرجان اخلطايب.

  :»التحرير« حزب فعاليات يتهمالتغط  -  9
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 ملدة نصف يوم »البالغ« األمن السياسي يعتقل مندويب  

ـــد    ــي وإبــــراهيم أمحـ ــلطات األمــــن السياســــي الــــزميلني محيــــد العواضــ اعتقلــــت ســ
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وذلــك اثنــاء حضــورمها لتغطيــة املهرجــان اخلطــايب الــذين   »الــبالغ«العنســي احملــررين يف 
حتـــت التأســـيس يف ميـــدان  »واليـــة الـــيمن«زمـــع ان يقيمـــه حـــزب التحريـــر كـــان مـــن امل

 التحرير dمانة العاصمة.

وكـــان رجـــال األمـــن السياســـي قـــد اقتـــادوا الـــزميلني العواضـــي والعنســـي الســـاعة   
ــد املاضــــي إىل مركــــز األمــــن السياســــي حبــــدة، وحتفظــــوا  التاســــعة والنصــــف صــــباح األحــ

ــراً مـــن نفـــس ال ــن عليهمـــا حـــىت الرابعـــة عصـ ــاعات متواصـــلة مـ ــد أن خضـــعا لسـ يـــوم بعـ
  التحقيقات املكثفة واالستجواب من قبل ضباط األمن السياسي.

وافــاد الــزميالن ا�مــا تعرضــا للتهديــد والســب مــن قبــل الضــباط كمــا صــودرت    
كــامريات التصــوير اخلاصــة ^مــا، وإن كــان بعــض رجــال األمــن السياســي قــد تعــاملوا 

  معهما مبعاملة أخالقية.
ــيت كانــــت يف الكــــامريات واحتف   ـــور الــ ــن الصـ ظــــت االجهــــزة األمنيــــة بنســــخة مــ

ــل  ــــو�ت كــــ ــن هــ ـــار عــــ ــد ان مت االستفســـ ــامريات بعــــ ــن الكــــ ــــور مــــ ـــخ الصــ ــــت بنســـ وقامــ
االشــخاص الــذين كــان الــزميالن قــد قامــا بتصــويرهم ملواضــيع صــحفية أخــرى ال عالقــة 

  هلا مبوضوع فعاليات حزب التحرير.
بعــد نصــف يــوم مــن االحتجــاز وبعــد  وقــد أفرجــت قــوات األمــن عــن الــزميلني  

Mديـــدات مـــن قبـــل ضـــباط األمـــن lنـــه يف حـــال اســـتمرار الـــزميلني يف تغطيـــة فعاليـــات 
�ما سيتعرضان إلجراءات قمعية.l مشا^ة  

تستنكر احلادثة وتدعو نقابـة الصـحفيني واملنظمـات احلقوقيـة القيـام  »البالغ«  
 دستور والقانون.بواجبها حلماية احلرية الصحفية اليت كفلها ال
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Arrest campaign against Liberation Party 

Hassan Al-Zaidi   

Security forces in Sana’a conducted, last Sunday, an arrest 
campaign against the Liberation Party who organized a public 
demonstration starting at Abdulnasseer School and marching 
to Al-Tahreer Square in the city center. Tens of security 
personnel and intelligence officers assembled in the square 
before the event. Eyewitnesses told the Yemen Times that 
security officers quarreled with personnel from the Liberation 
Party who were organizing the demonstration. The former 
then succeed to disperse the massive assembly of 
demonstrators. 
Yemen’s branch of the Liberation Party sent a message to the 
Yemeni Interior Minster on October 4th which said: “our 
party, which is a political one, works hard for the sake of 
resuming the Islamic way of life through reconstructing the 
Islamic Caliphate state. The party also works to make the 
ideology of the Muslim nations the pillar of their political and 
intellectual practices. Solving the local and international 
problems of Muslims, and removing the foreign occupiers of 
Iraq and Palestine, are impossible to yield results unless 
there is strong unity under the Islamic Caliphate. Our duty, 
as rulers and ruled, is to protect our Islamic tenets, thereby, 
we inform you that we are running a peaceful demonstration 
on Sunday, at ten o’clock, and we request you to provide 
security for the protection of the peaceful demonstration and 
to prevent infiltrators who cause harm to public and private 
properties. A speech on the situation of the Muslim nation 
and the way of manipulating it, is due to be delivered at Al-
Tahreer Square” The party also gave out its press statement 
on the same day, advocating all Muslim countries to send 
military forces as a kind of support for our brothers in Iraq 
and Palestine. The statement emphasized the importance of 
unity and the caliphate, seeing them as the essential solution 
for all Islamic issues such as corruption and poverty, as well 
as the solution to hamper the Zionistic campaign. It also 
stated that Islamic leaders only move armies to kill opposing 
politicians and to safeguard their thrones. 
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  28/10/2004جريدة النهار 

  (تتمة) 28/10/2004جريدة النهار 

 16/10/2004جريدة وهج احلقيقة 
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  اليمن الذي ذهب lملذكرة إىل حاكم اليمن - وفد حزب التحرير 
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)4(  
  والية الكويت -  حـزب التحـرير

  (الكويت)
 شعبان من والعشرين السابع األحد مساًء (ليلة االثنني

  هـ)1425
  م10/10/2004املوافق  
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  احلملة األمريكية على اإلسالم
هــ  املوافـق مسـاء األحـد 1425والعشـرين مـن شـعبان ليلـة االثنـني السـابع   الزمان:
  مساًء. 7.30م  الساعة 10/10/2004

  ) قرب جسر صباح السامل وفق الرسم املرفق2العدان قطعة (  املكان:

) بطاقــــة 400وّزِعــــت (  :وموقــــف الدولــــة اإلعــــداد، والدعايــــة، واإلعــــالن،  
  دعوة على النحو املرفق
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  الندوة) يف الصحف احملليةومت توزيع إعالن عن املؤمتر (  

  وأعّدت الكلمات الالزمة املرفقة  
  ومت جتهيز املكان وعمل الرتتيبات مع صاحبه.  
بعــد ذلــك قامــت األجهــزة األمنيــة lختــاذ التــدابري الالزمــة ملنــع عقــد املــؤمتر   

  (الندوة) بشىت األساليب:
احب يــوم الســبت صــباحاً مت اســتدعاء األســتاذ صــاحب املنـــزل، واألســتاذ صــ - 

 رقم التلفون املذكور على الدعوة.

ـــدم  -  ـــدوة وعــ ـــاء النــ ــو إلغــ ــي هـــ ـــان املطلـــــب الرئيســـ ــن كــ ـــم، ولكـــ ـــق معهــ مت التحقيــ
 احلضور. مجيع عقدها. وإال سنستخدم الكالب واهلراوات لفضها واعتقال

 أصر األستاذان على أن الندوة ستعقد. - 

 مت إطالق سراحهما الساعة الثالثة عصراً. - 

ريبــاً مــن ليلــة االثنــني بــدأت قــوات األمــن تتجمــع حــول يف الســاعة السادســة تق - 
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 املنـزل املعد لعقد املؤمتر (الندوة).

واليـــة الكويـــت وقـــرر عـــدم إلغائهـــا حـــىت حيضـــر النـــاس ويـــروا  -اجتمــع احلـــزب  - 
 أ�ا ستمنع lلقوة.

 وصارت قوات األمن تزداد مع مرور الوقت. - 

القــوة، مــع الرجـــاء  وبــدأ الضــباط مــن أجهـــزة أمنيــة خمتلفــة يهــددون lســـتخدام - 
 من صاحب املنـزل إلغاءها.

 .املكان ومألت للمنـزل املؤدية املنافذ مجيع القوات أغلقت 7:30يف الساعة  - 

 وبدأت القوات متنع الناس من الوصول إىل املكان. - 

يف الوقــت نفســه كــان الضــباط يراجعــون صــاحب املنـــزل إللغائهــا، وإال تعــرَّض   - 
 كل من حضر إىل االعتقال.

ـــدعوون يتصـــــلون  وبـــــدأ -  ــدأ املــ ــوات، وبـــ ــارج يالحظـــــون وجـــــود القـــ النـــــاس يف اخلـــ
 .كامل املدعويني احلضور يستطع ملو للمنـزل الوصول من منعوا أ�م ويبلغون

وبعـــد التأكـــد أن النـــاس عرفـــوا احلقيقـــة وأنـــه مت حتـــدي الســـلطة، وحفاظـــاً علـــى  - 
امنــة مــع ذكــر عــدم اعتقــال املــدعوين مــن النــاس، مت إلغــاء النــدوة يف الســاعة الث

 أن السبب هو منع وزير الداخلية عقد هذه الندوة lلقوة.

يف اليوم التايل نشرت الصـحف خـرب النـدوة مـع التشـويه ولكـن مجيعهـا ذكـرت  - 
 أن الندوة منعت منعاً lلقوة. (مرفق مقتطفات من الصحف)

يـوم االثنــني مسـاءاً طلــب رئـيس جهــاز أمـن الدولــة مقابلـة أحــد القـائمني علــى  - 
د النــدوة ومت حتقيــق مقتضــب معــه تبــني علــى أثــره أن ســبب املنــع الــرئيس إعــدا

 هو تعرض الندوة بسوء إىل السياسة األمريكية، والدولة ال تريد ذلك.

  .(الندوة) للمؤمتر مقراً  كان الذي يوم األربعاء ظهراً مت اعتقال صاحب املكان  
ائم أمريكـا يف املنطقـة َمل نفاجأ إذ منعت الدولة ندوًة تتعـرض جلـر   ردود الفعل:  

ــذلك َمل نفاجـــأ بتشــــويه األخبـــار الــــيت نقلتهـــا الصــــحف  ــلمني، وكــ ــى اإلســــالم واملسـ علـ



 174

ــاً، لعالقــــات النظــــام املواليــــة بشــــدة  ــان متوقعــ ــدوة، فكــــل هــــذا كــ ــن النــ ــة للنظــــام عــ املواليـ
  ألمريكا الكافرة املستعمرة، وكذلك لوالء الصحف املعروف للنظام.

  اتنا.كل هذا َمل خيرج عن توقع  
ــــم أن    ـــدوة رغـ ــــور النــ ــــال النـــــاس علـــــى حضـ ـــو إقبـ ـــاق توقعاتنـــــا هــ ـــذي فــ ــن الــ لكـــ

موضـــوعها ال ترضـــى بـــه أمريكـــا وال يرضـــى بـــه النظـــام.  ومـــع ذلـــك فقـــد بـــذلوا جهـــداً 
  للوصول إىل مقر الندوة مع علمهم lلطوق األمين حوهلا.

لـن كل ذلـك يـدل علـى أن اخلـري موجـود يف هـذه األمـة وأنـه يف ازد�د مطّـرد و   
يتأخر ذلك اليوم الذي تتحرك فيه األمـة وأهـل القـوة فيهـا حركـة جارفـة جلميـع الكفـار 
املستعمرين وخباصة أمريكا وعمالؤها يف املنطقـة، مث إقامـة حكـم هللا، اخلــالفة الراشـدة 
اليت حترر البالد والعبـاد مـن رجـس يهـود والصـليبيني، وتعيـد لألمـة سـريMا األوىل: خـَري 

اس حتـــتكم إىل مـــا أنـــزل هللا، وجتاهـــد يف ســـبيل هللا ومتضـــي يف الفـــتح أمـــة أخرجـــت للنـــ
  ونشر اخلري يف ربوع العامل.

صرًة:   الكلمات اليت أعدت لإللقاء يف املؤمتر، نذكرها فيما يلي خمت
  كلمة املهندس (أسامة الثويين)   -  1111

  ال إسالم يف الدميقراطية وال دميقراطية يف اإلسالم
  جاء فيها:  

 k ــوله الكـــرمي، وعلـــى  ريب العظـــيم، والصـــالةاحلمـــد لـــه آوالســـالم علـــى رسـ
طريقتـه واسـنت بسـنته واتبـع هـداه  الطيبـني وصـحابته امليـامني وعلـى كـل مـن سـار علـى

  .إىل يوم الدين
حممومة هي الدعوة إىل الدميقراطية يف هذه األ�م، وواضح وقوف اإلدارة 

إجياد الدميقراطية من جعلت فيها  رأس تلك الدعوة، إىل الدرجة اليت األمريكية على
سرتاتيجية هلا يف املنطقة ومصلحة قومية تستعد لتقدمي ا يف العامل اإلسالمي



 175

واحلرية رديفني ملعاين السعادة والرفاهية والتقدم  التضحيات يف سبيلها، وجعلها
هو خمالف له  والدميقراطي أ واالزدهار. وهل صحيح أن اإلسالم منسجم مع احلكم

  .متاماً 
أية فكرة، جيب أن ال ختضع إىل ما  ابتداًء نقول، إن النظرة إىل الفكرة، •

عملية حتكمها حمددات فكرية  يريده املرء ويهواه، ذلك أن احلكم على الفكرة
  .وواقعية

عن التدخل يف حياة الناس هو أساس  القإقصاء اخل التوجه إىل كان  •
ن هو حجر الزاوية يف البناء الفكري الغريب وكان إطالق العنان حلرية اإلنسا الفكر
  :عندهم

الغرب موضوع احلكم. وخرجوا  بناًء على هذه الفلسفة حبث مفكرو •
واحلياة وهي رفض أي  بفكرة تنسجم متامًا مع فكرMم الكلية عن الكون واإلنسان

lسم الدين  وصاية ُمتلى على اإلنسان من خارجه حتت أي ذريعة، فزمن االستعباد
 الدميقراطية كما عّرفها أبراهام لنكولن هي "حكم الشعب. و غري رجعةوّىل إىل 

لصاحل الشعب بواسطة الشعب" وال يرد قول البعض أن هذا تعريف تقادم عليه 
 سنكون جبانب قادة« فيقول:هو بوش االبن يكرر نفس املصطلح  الزمن! فها

ايو م 1 ».بالعراق اجلدد وهم ينشئون حكومة من الشعب وlلشعب وللشع
وكتاب "نظام  .خطابه الذي أعلن فيه انتهاء العمليات احلربية الرئيسية يف 2003
والذي يستخدم حالياً  –ز) ـالوال�ت املتحدة األمريكية" ملؤلفه (الري إلوين احلكم يف

 -التدريس لطالب السنوات املتقدمة من املرحلة الثانوية يف أرجاء الدولة األمريكية يف

ال�ت املتحدة هي دولة دميقراطية، والدميقراطية اصطالح يعين ينص على أن " الو 
  .الشعب lلشعب حكم

 واألدب السياســي األمريكــي يطفــح lســتخدام هــذا املصــطلح "حكــم الشــعب
lلشـــعب للشـــعب" يف اإلشـــارة إىل مـــدلول احلكـــم الـــدميقراطي. فاملســـألة إذاً قناعـــات 

  !تتقادم مع الزمن والال تتبدل  مستقرة
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  .قراطية هي كذلك حكم األكثريةوالدمي •
ـــذا كـهلــــ ــ ــــت األكـان ــــدميقراطي وكـــــان رأيـثـ ـــام ال ــــارزة يف النظـ ــمة الب  رية هــــي الســـ

ــ ــر النظــــامـاألكــ ــة نظــ ـــعب حســــب وجهــ ــن رأي الشـ ـــرب عــ ـــو املعيــــار احلقيقــــي املعـ  ثرية هـ
  .الدميقراطي
الدميقراطية، نود اإلشارة إىل أن طرح  قبل أن نبني موقف اإلسالم من •
األحيان الصورة احلقيقية املطابقة  ية يف بالد املسلمني ال Ûخذ يف معظمالدميقراط

واستقالل البشر lلتشريع، بل إنه يتم  لواقع الدعوة من حيث أ�ا نبذ شريعة اخلالق
املساواة بني الناس والعدل  تسويق الفكرة على أ�ا حكم الشعب وأ�ا رديف

  .وحماسبة احلاكم وما إىل هنالك
ع إليه رجَ ي جاءت منه الدميقراطية هو اإلنسان، واحلاكم الذي يُ الذ املصدر

، واحلالل واحلرام، واخلري األفعال واألشياء lحلُسن والُقبح يف إصدار احلكم على
  .البشري القاصر والشر، واحلق والباطل ... هو األهواء والشهوات، وأحيا�ً العقل

هللا أوحى به إىل رسوله فهو من  ،من ذلك أما اإلسالم فإنه على النقيض
ع رجَ . واحلاكم فيه الذي يُ �ىإال وحي يوح وما ينطق عن اهلوى إن هو� �حممد 

وال اهلوى  ، وليس العقلشرع هللا سبحانهإليه يف إصدار األحكام إمنا هو 
إن � :رعية. يقول تعاىلـوص الشـنصالعلى فهم  مقتصر. وعمل العقل والشهوات

  .�ن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسولفإ� :ويقول �إال � احلكم
وهنالك شبهة كثريًا ما تتسلل إىل عقول املسلمني تتمثل يف تصوير أن 

  الدميقراطية هي الشورى، إذاً فاحلكم يف اإلسالم دميقراطي!
مثل هذا التبسيط يقفز على املعىن احلقيقي للشورى والدميقراطية. ذلك أن 

 نظام حياة، إمنا الشورى أسلةب لتحري الرأي الشورى ليست نظام حكم بل وال
  الصائب، وإمنا نظام احلكم، ونظام احلياة هو ما ورد يف اإلسالم كامًال.

ـــإن ـــ ـــ ـــ ــ ــل، فــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة وlملقابــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــلوlً أو الدميقراطيــ ـــ ــ ـــ ـــت أســــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــمن  ليســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــازاً ضــ ـــ ـــ ــ ـــ جهــ
  .نظام حكم أوسع، بل هي النظام بعينه
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رية، هو يف �حية فك ، أن األمر األساس يف الدميقراطية، منالقولخالصة 
 وتعيني وتبيان احلق والباطل، أن يتوىل البشر التحليل والتحرمي وتقرير اخلري والشر،

احلسن والقبح، أي يوضع البشر آهلًة من دون هللا، ومن �حية سياسية، هو يف 
الدميقراطية رأس حربة لصياغة حضارية ثقافية جديدة يُراد زرعها (استباقياً)  اعتبار

  .تطلع إىل تطبيق اإلسالم، وتتحرك حنوه بتسارعأضحت ت يف منطقة
يكون ملا يصطدم مباشرة بعقيدة املسلمني  من أجل هذا كله، ال جيوز أن

م مهما بُذل من وسع يف نشره، ومهما جّند له من أدوات  مكان يف عقوهلم وقل̂و
  .واحلق إىل قيام الساعة فالباطل ساعة ،لفرضه، ومهما انتشر وكثر وقوى أهله

  اللهم على سيد� حممد والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وصلي

  كلمة املهندس عبد اللطيف الشطي   -  2

  اإلسالم والغرب
  جاء فيها:

ـــاملني القائـــــل يف حمكـــــم التنـــــ ـــد k رب العــ ـــــُتْم �زيل: ـاحلمــ وَ الَ َ®ِنُـــــوا َوالَ َحتَْزنُـــــوا َوأَنـْ
ـــُتْم ُمــْؤِمِننيَ  والســالم علــى رســـوله الكــرمي القائـــل فيمــا أوحـــى  والصـــالة ،�اْألَْعلَــْوَن ِإْن ُكنـْ

ُلَغنَّ َهــذ«هللا إليـه:  ُ بـَْيــَت َمــَدٍر َوالَ َوبَــٍر ◌َ َليَـــبـْ َّiا اْألَْمــُر َمــا بـََلــَغ اللَّْيــُل َوالنـََّهــاُر َوَال يَــْرتُُك ا
ُ َهذ َّiيَن ِبِعزِّ َعزِيٍز َأْو بِـذ◌َ ِإالَّ َأْدَخَلُه ا ْسـَالَم َوذِليـٍل ِعـزÂا يُ ◌َ لِّ ذ◌ُ ا الدِّ ُ بِـِه اْإلِ َّiِعـزُّ ا ُ◌ Âال
ُ ِبِه اْلُكْفرَ  َّi(رواه أمحد)، وعلـى آلـه وأزواجـه الطـاهرين وصـحابته الغـر امليـامني » يُِذلُّ ا

  ومن تبعهم ¶حسان إىل يوم الدين 
  وحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل ر يل أمريـسـدري ويـرح يل صـم اشـهـالل

  مث أما بعد 
ة هـي جمموعـة املفــاهيم عـن احليـاة. فمجموعــة مفـاهيم اإلسـالم عــن إن احلضـار 

ــع واملــــرأة  ــة والبيــ ــر والــــرl واخلالفــ ــن اخلمــ ــالم عــ ــاة تشــــكل حضــــارته، فمفهــــوم اإلســ احليــ
والوالــدين والزكــاة وغريهــا مــن املفــاهيم تشــكل مبجموعهــا احلضــارة اإلســالمية. كمــا أن 
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الرأمساليــة، فمفهــوم الرأمساليــة عــن  جممــوع مفــاهيم الرأمساليــة عــن احليــاة تشــكل احلضــارة
ــا  ــن املفــــاهيم تشــــكل مبجموعهـــ ــا مــ ـــر والســــعادة واملـــــرأة وغريهــ ـــرl واخلمـ ــــة والـ الدميقراطي
احلضارة الغربية. كما أن دافع كل حضارة لتكون عامليـة، وطريقـة محلهـا للبشـر ختتلـف 

لنيـل  عن احلضارة األخرى. فدافع املسـلمني حلمـل اإلسـالم حضـارًة للعـامل روحـي، أي
ُهـــَو الَّـــِذي َأْرَســـَل َرُســـوَلُه 6ِْهلُــَدى َوِديـــِن اْحلَـــقِّ لُِيْظِهـــَرُه َعَلـــى �رضــوان هللا، قـــال تعــايل: 

ــْو َكــرَِه اْلُمْشــرُِكونَ  يِن ُكلِّــِه َوَل ــدِّ . أمــا طريقــة محــل احلضــارة اإلســالمية فهــي lلــدعوة �ال
ــ ــو أن يــــدعو املســــلمون غــــَري املســ ــدعوة هــ ــاد، واملقصــــود lلــ لمني بشــــكل ملفــــت واجلهــ

ــــول  ـــل الرســ ــا فعـــ ــر كمــــ ــ ـــاذرة  �للنظــ ـــة واملنـــ ــبط واحلبشـــ ـــل إىل القــــ ـــث lلرســـ ـــني بعـــ حـــ
والغساســنة والفــرس والــروم. أمــا اجلهــاد فهــو القتــال يف ســبيل هللا إلزاحــة املوانــع املاديــة 

ــاتُِلوُهْم َحــىتَّ الَ �ليصــل اإلســالم بشــكل واضــح وجلــي جلميــع البشــر، قــال تعــايل:  َوَق
نَ  يُن iَِِّ فَـِإْن انتَـَهـْوا فَـالَ عُـْدَواَن ِإالَّ َعلَـى الظـَّاِلِمنيَ َتُكوَن ِفتـْ . أمـا احلضـارة �ٌة َوَيُكوَن الدِّ

الرأمسالية فال تتضمن أفكاراً تـدل علـى أ�ـا رسـالة عامليـة، وال يوجـد ^ـا مفـاهيم تـدعو 
ــ ــر مـــن ذلــ ــا هــــو أخطـ ــد يف الرأمساليـــة مـ ــن يوجــ ــا رســــالة للعـــامل. ولكـ ــا حلملهـ ك معتنقيهـ

ــة، ومفهـــوم الســـعادة وهـــو  ــة املاديـ بكثـــري، فيوجـــد مفهـــوم مقيـــاس األعمـــال وهـــو املنفعـ
التمتع اجلسدي، ومفهوم طريقة القيام lألعمال وهـو الغايـة تـربر الوسـيلة. ومبـزج هـذه 
املفـاهيم ورســوخها عنــد الشـعوب الــيت تعتنــق الرأمساليـة (األوروبيــة والــوال�ت املتحــدة)، 

ــا اجل ــايل انـــدفعت خـــارج رقعتهـ ــافع املاديـــة لكســـب املـــال، وlلتـ غرافيـــة للبحـــث عـــن املنـ
حتقيق السعادة lلتمتـع جسـد�ً ^ـذا املـال، أمـا الطريقـة للوصـول للهـدف فبـأي طريقـة 
ووسيلة متاحة فالغاية تربر والوسيلة، فكانت طريقة انتشـار الرأمساليـة هـي االسـتعمار. 

يــب والشــعارات الرباقــة واألفكــار وإلخفــاء هــذه النــوا� البشــعة لفــت جبــيش مــن األكاذ
ـــة  ـــل الرأمساليــ ــار محــ ــا، فصـــ ـــة وغريهــ ـــل احلريـــــة وحقــــوق اإلنســـــان والدميقراطيــ ـــة، مثــ الزائفـ

  حضارة للعامل رديف ومساعد لتحقيق املنافع املادية.
ــد ــق لــــيس معبــ ــة،أمــــام  اً إال أن الطريــ ــري يف تنفيــــذ  احلضــــارة الرأمساليــــة الغربيــ للســ

األســـواق واهليمنـــة علـــى ثـــروات العـــامل. فمـــا دامـــت هـــذه اســـرتاتيجيتها املتعلقـــة بتوســـيع 
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االسرتاتيجية ترتكز على اجلانـب احلضـاري، فمـن الطبيعـي أن يكـون املبـدأ االشـرتاكي 
هو أول عقبة على الطريق. حيث أن املبـدأ االشـرتاكي يطبقـه كيـان قـوي وهـو االحتـاد 

 ان قـوي وهـو الـوال�ت املتحـدةالسوفييت وحيمله للعامل، متاماً كاملبدأ الرأمسايل يطبقـه كيـ
يف ن الرأمساليــة واالشــرتاكية دخلــت احلضــار¹لــذلك وحتملــه حضــارة للعــامل.  ودول الغــرب

  صراع مرير منذ أن طبق املبدأ االشرتاكي يف واقع احلياة lالحتاد السوفييت.
طرفـــاً يف هـــذا الصـــراع، ألنـــه ال يوجـــد   اإلســـالميةأو احلضـــارة  اإلســـالممل يكـــن 

ــدة اســــتخدمت  اإلســــالمق كيــــان يطبــــ وحيملــــه حضــــارة للعــــامل. إال أن الــــوال�ت املتحــ
 ضــد الوجــودفكــر�ً، و  اإلســالمييف صــراعها ضــد تغلغــل االشــرتاكية يف العــامل  اإلســالم

بـدأت  . ولكن قبل سقوط احلضـارة االشـرتاكية بعقـدين تقريبـاً،نأفغانستاالسوفييت يف 
ــالميةاألمــــة  ـــ يتعــــود إىل جــــذورها وهــــ اإلســ . وذلــــك بفعــــل عمــــل املخلصــــني الماإلسـ

وبتــأثري األحــداث الضــخمة الــيت هــّزت عقــول ومشــاعر أبنــاء األمــة  الفكــري يف األمــة،
واالجتيـــاح  اإليرانيـــةواجلهـــاد األفغـــاين والثــورة  73وحــرب  67فهزميـــة  ،بشــكل عنيـــف

س األمـة حضـارMا اخلاصـة ^ـا والتطلـع لمـأدى إىل توغريه للبنان، كل هذا  اإلسرائيلي
. ، والتضــحية مــن أجــل اإلســالم واالشــتياق للجنــةعــيش علــى أســاس هــذه احلضــارةلل

إننـــا نشـــاهد احتمـــاالت وقـــوع حـــرب «قـــال الـــرئيس األمريكـــي األســـبق رو�لـــد ريغـــن: 
دينية، بعد أن عاد املسلمون إىل الفكرة القائلـة dن الطريـق إىل اجلنـة هـو lالستشـهاد 

كلمـــا ازدادت مـــن املعلـــوم أنـــه  و  .514العـــريب عـــدد  جملـــة - »يف حـــرب ضـــد اليهـــود
ــة  ــــالميةاألمـــ ـــارMا  اإلسـ ــاً علـــــى حضــ ــ ــــالميةوعيـ ــــارة اإلسـ ـــاً للحضـ ـــا ازدادت رفضــ ، كلمــ

  الرأمسالية.
ــرتاكية  ـــارة االشــــ ــقوط احلضـــ ــألة ســــ ــ ــدة أن مســ ــــوال�ت املتحــــ ـــت الــ ــــا أن أيقنـــ ومــ

يف عقـــد الثمـــانني مـــن  اإلســـالميةأصـــبحت مســـألة وقـــت، حـــىت التفتـــت إىل احلضـــارة 
 ،مــن قبــل اإلســالمأن الــوال�ت املتحــدة مل تكــن حتــارب  هــذا ال يعــينو ضــي. القــرن املا

عـــن واقـــع  إلبعـــاده لإلســـالم قبـــل ذلـــك كانـــت الـــوال�ت املتحـــدةحـــرب ولكـــن بلـــى، 
أمـــا بعـــد وعـــي األمـــة علـــى حضـــارMا اإلســـالمية وختلـــص أمريكـــا مـــن احلضـــارة  .احليـــاة
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ــا علــى اإلســالم حضــارية،  اً تبــار أنــه يشــكل خطــر علــى اع االشــرتاكية، أصــبحت ح̂ر
حضـارMا ويقـف عقبـه أمـام حضـارMا لتصـبح الوحيـدة يف العـامل، وحجـر على  حضار�ً 

، تنفيــذ اســرتاتيجيتها وهــي توســيع األســواق واهليمنــة علــى ثــروات العــاملعثــرة يف طريــق 
مــع إدراك الــوال�ت املتحــدة أن اإلســالم ال يــزال جنينــاً يف بطــن أمــه، أي مل يتمثــل يف  

فـالواقع يؤكـد علـى أن مجيـع شـعوب األرض قـد انـدجمت lحلضـارة  الفة بعد.كيان اخل
الرأمساليــة، حــىت شــعوب االحتــاد الســوفييت واملعســكر الشــرقي كــان انــدماجها lحلضــارة 

ــن رد الطـــــرف،  ـــرع مــ ــة أســ ـــامل اإلســـــالمي، الرأمساليــ ــعوب العــ ــى األرض إال شــ ــــق علـــ ومل يب
تـــزداد وعيـــاً زالـــت تعتنـــق العقيـــدة اإلســـالمية، و  تــرفض القبـــول lحلضـــارة الرأمساليـــة، أل�ـــا ال

تـــدعم الدراســـات واحملاضـــرات الـــوال�ت املتحـــدة فصـــارت علـــى حضـــارMا يومـــا بعـــد يـــوم. 
ـــارة  ـــيلي.  اإلســــالميةلدراســــة احلضـ ــكل تفصـ ــأة ظهــــرتبشــ ـــائل  وفجــ ـــطلحات يف وسـ مصـ

ــرف، التعصــــب، االعتــــدال، اإلعــــالم ــولية، التطــ ــذكر، مثــــل األصــ  بعــــد أن كانــــت lلكــــاد تــ
ـــاب ـــامل اإلرهــ ـــتالت يف العــ ـــار والتيـــــارات والتكــ ــّنف األفكــ ـــارت تصـــ ــى  اإلســـــالمي، وصــ علـــ
  أساسها.
ــرتاكية   ـــ ــــارة االشـــ ــ ـــقوط احلضــ ـــ ـــة ســ ـــ ـــّوت فرصــ ــ ـــدة مل تفـــ ــ ـــوال�ت املتحـــ ــ إال أن الـــ

وا�زامها، فسـرعان مـا دعـت إىل نظـام دويل جديـد يقـوم بعـد ا�يـار االحتـاد السـوفيييت 
تشـار األمـن القـومي الصـحافيني م خاطب سـكاو كروفـت مس23/08/1990ففي 

ــاض العــــداء «قــــائًال:  ـــاملي اجلديــــد علــــى أنقــ ــان النظــــام العـ إننــــا نــــؤمن dننــــا ســــنقيم أركــ
ـــان قائمــــاً  -األمريكــــي  ــذي كـ ــوفيييت الــ ـــابيع يف ». الســ ــده dسـ م 11/09/1990وبعــ

ــرئيس األمريكــــي بــــوش األب، الكــــوجنرس األمريكــــي قــــائًال:  ــدأت «خاطــــب الــ لقــــد ابتــ
ــاملي جديـــد شـــراكة جديـــدة بـــني إمرباطوريـــة كتـــاب "  -» الـــدول... وقـــد يولـــد نظـــام عـ
. وولّــَد اعتقــاداً لــدى الــوال�ت املتحــدة، dن هنــاك ثــورة دميقراطيــة  44الشــر اجلديــدة" ص
ــة يف الطريـــــق ـــة كونيـــ ـــان واألشـــــكال الغربيــ ـــوق اإلنســ ــــن حقــ ـــة عـ ــــاهيم الرأمساليــ ، وأن املفـ

د صـــّدقت إدارة بـــوش ¶عـــالن للدميقراطيـــة السياســـية ســـوف تســـود العـــامل بســـرعة. وقـــ
» إن وراء الكــبح توجــد الدميقراطيــة«م: 1990مجــيس بيكــر وزيــر اخلارجيــة يف أبريــل 
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بعـد احلـرب البـاردة (حـدد الـرئيس بـوش مهمتنـا اجلديـدة dن تكـون وإنه من أجل عامل مـا 
  .309صدام احلضارات ص - هي تبين الدميقراطية وتدعيمها) 

ــاحَ  ــد بَ وصـ ــام الــ ــة الغــــات الــــيت احلــــديث عــــن النظــ ــيط اتفاقيــ ويل اجلديــــد، تنشــ
م إىل منظمــة 1994دولــة، مث حتولــت يف أبريــل  27بــني  1947أبرمــت يف أكتــوبر 

دولة، وهي منظمة التجارة العامليـة، بضـغط واضـح مـن الـوال�ت املتحـدة.   120متثل 
كمــا ضــغطت علــى الــدول لســن القــوانني الــيت تشــجع االســتثمار األجنــيب، وصــاحب 

النظام الدويل اجلديد كذلك، حترك البنك الدويل للـدعوة إىل اخلصخصـة احلديث عن 
والضـــغط علـــى الـــدول ذات االقتصـــاد املوجـــه خلصخصـــة القطـــاع العـــام. وزادت ُمحّـــى 
االندماجات الضخمة بني الشركات لتشـكيل شـركات عمالقـة تسـتطيع أن تسـتوعب 

الـدويل اجلديـد lلعوملـة، انفتاح األسـواق أمامهـا. وىف الوقـت نفسـه قرنـت فكـرة النظـام 
ــوار  ــن حــ ــد هــــو العوملــــة. وكثــــر احلــــديث عــ ــدويل اجلديــ ــام الــ حبيــــث أصــــبح مفهــــوم النظــ
احلضارات وحوار األد�ن، وعقدت مؤمترات دوليـة وأثـريت قضـا� لـربط شـعوب العـامل 
ببعضــها، مثــل املــرأة والســكان والبيئــة. جــاء يف وثيقــة رمسيــة أعــدها البنتــاغون األمريكــي 

إن على الـوال�ت املتحـدة بعـد ا�يـار االحتـاد السـوفيييت أن حتـول : «-لدفاع وزارة ا -
ـــة  ـــدول بتحـــــدي اهليمنـــــة األمريكيــ ـــن الــ ــة مــ يف املســـــتقبل دون قيـــــام أي دولـــــة أو جمموعـــ

  .152ص -حممد السماك  -موقع اإلسالم يف صراع احلضارات  -» للعامل
اإلســـالم بعـــد ولـــذلك جعلـــت الـــوال�ت املتحـــدة عـــدوها احلضـــاري األول هـــو 

ـــي ربيـــــع  ــاد الســـــوفيييت. ففــ ـــك االحتـــ م ألقـــــى هنـــــري  1990ســـــقوط االشـــــرتاكية وتفكــ
كسينجر وزير اخلارجية األسـبق خطـاlً أمـام املـؤمتر السـنوي لغرفـة التجـارة الدوليـة قـال 

إن اجلبهـــة اجلديـــدة الـــيت علـــى الغـــرب مواجهتهـــا هـــي العـــامل العـــريب اإلســـالمي، «فيـــه: 
موقــع اإلســالم يف صــراع احلضــارات  -» العــدو اجلديــد للغــربlعتبــار هــذا العــامل هــو 

ــارد نيكســـون الـــرئيس األمريكـــي األســـبق يف  17ص -الســـماك  -حممـــد  ــال ريتشـ . وقـ
لقـــد انتصـــر� علـــى «كتـــاب "الفرصـــة الســـاحنة" وكررهـــا يف كتـــاب "نصـــر بـــال حـــرب": 

ــا عـــدو إال اإلســـالم / 03/ 25د. عبـــدهللا النفيســـي الـــوطن » العـــدو الشـــيوعي ومل يبـــق لنـ
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ـــاتو:  م.2003 ـــابق حللــــف النـ ـــالم «وقــــال كــــالوس ســــكرتري سـ ـــام اإلسـ إن احللــــف أقـ
،  وهــذا غــيٌض مــن فــيض. وإل�رة الــرأي العــام »هــدفاً لعدوانــه مقــام االحتــاد الســوفييت

ــالم الغربيـــة مبثـــل هـــذه الـــدعوات، فقـــد نشــــرت  لكســـب التأييـــد امـــتألت وســـائل اإلعـ
ــااليكومنســـت الربيطانيـــة علـــى  ــة الرببريـــة «وعاً بعنـــوان الغـــالف موضـ اإلســـالم األيديولوجيـ

  .17موقع اإلسالم يف صراع احلضارات ص - » املعادية للغرب
 7وجــاء يف خطــاب لكــولن lول وزيــر اخلارجيــة األمريكــي أمــام الكــوجنرس يف 

ــدعو إىل 2001مـــارس  ــا، وإذا بقينـــا نـ ̂ـ ــا ومتســـكنا  م: ((وإذا أخلصـــنا ملبـــادئ نظامنـ
يف خمتلــف أحنــاء العــامل، نكــون قــد اســتمرينا يف إعــادة تشــكيل  هــذا النظــام ونــدافع عنــه

ــر ــل البشــ ــامل بطريقــــة تنفــــع كــ ــن  ...... هــــذا العــ ــذا هــــو زمــ ــد أن هــ ويقــــول، ولــــذا أعتقــ
ــا  ــاً منافســــة مــــا ميكننــ ــة أخــــرى ميكنهــــا حقــ ــت هنــــاك أيدلوجيــ ــة إذ ليســ الفــــرص العظيمــ

اد الســوفييت كمــا تقدميــه للعــامل، حنــن نعــرف أن أيــدلوجيتنا �جحــة، فهــي هزمــت االحتــ
 ............ أ�ــا تقــوم بتغــري الصــني رغــم أننــا لســنا بغــافلني عــن التحــد�ت املســتمرة

ويقول، ما علينـا القيـام بـه هـو أن نبـين علـى أسـس جناحاتنـا وأن ال خنشـى التحـد�ت 
واملخــاطر وأن نســتخدم مــا لـــدينا مــن قــوة، قوتنــا السياســـية، قوتنــا الدبلوماســية، قوتنـــا 

ــامل وهـــذا هـــو  العســـكرية، ــا بشـــؤون العـ ــافظ علـــى تعاطينـ وlألخـــص قـــوة أفكـــار�، لنحـ
lلضـــبط مـــا ينـــوى القيـــام بـــه الـــرئيس بـــوش وفريقـــه املخـــتص lألمـــن القـــومي)) انتهـــي. 

سـبتمرب عـام  11وقبل انتهـاء السـنة األوىل مـن رàسـة جـورج بـوش االبـن وقـع حـادث 
قـد وضـعوا عالمـات اسـتفهام   م. هنا نقول، مع أن كثرياً من الكتاب واحملللني2001

كبــرية حــول مــن يكــون وراء احلــدث وملــاذا، إال أننــا نقطــع dن إدارة الــوال�ت املتحــدة 
ـــارة  ــد احلضــ ــراعها ضـــ ـــات االســـــتغالل يف صـــ ــى درجــ ـــدث أقصـــ ـــذا احلــ قـــــد اســـــتغّلت هــ
اإلســالمية. بــل نــرى أن يــداً أمريكيــًة خفيــًة كانــت وراءه. بعــد أن ترســخت القناعــة يف 

ـــوال�ت املت ــون الـ ـــن أن تكــ ــة مـ ــق احلضــــارة الرأمساليــ ـــد الــــذي يعيــ ــدة أن العــــدو اجلديـ حــ
  ة الوحيدة هو احلضارة اإلسالمية.احلضارة العاملي

ــال:  ـــني قــ ـــك حـ ـــرئيس بــــوش االبــــن ليؤكــــد ذلـ ـــريح الـ ـــة «فجــــاء تصـ تلــــك احلملـ
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، وحنـن نعـرف أن »الصليبية، تلك احلروب على اإلرهاب، سـوف تكـون طويلـة األمـد
  سبتمرب.11قبل قرون من حادثة  الصليبية تعود إىل ما

فلـــم تـــرتدد الـــوال�ت املتحـــدة lســـتخدام القـــوة العســـكرية الحـــتالل أفغانســـتان 
والعراق كما حتركت على مستوى هيئـة األمـم فأصـدرت القـرارات لتـدويل احلـرب علـى 
ــاردة  ــن لــــدول العــــامل اإلســــالمي لتباشــــر مطــ اإلرهــــاب. وصــــارت تتــــدخل dجهــــزة األمــ

ــة كــــل مـــــن  ـــومالحقــ ــالميعمـ ــياً لإلســ ــاة ل سياســـ ــل حركـــــة وســــكنه يف حيـــ ـــة كــ ، ومتابعــ
املسلمني. وlلتوازي مع استخدام القوة العسـكرية والتـدخل lألجهـزة األمنيـة، قـدمت 
املبــادرات الــيت تــدل علــى أن احلــرب ليســت عســكرية فقــط بــل فكريــة كــذلك. صــرح 

ــايل:  ــي احلــ ــول وولفــــوفيتز �ئــــب وزيــــر الــــدفاع األمريكـ ــحيح أن حربنــــا «بـ هــــذه ضــــد صــ
اإلرهــاب هــي حــرب ضــد أ�س أشــرار، ولكنهــا أيضــاً ويف �ايــة املطــاف، حــرب مـــن 

ـــول ـــ ـــرب عقـ ـــ ــي حـ ــ ـــا هـــ ـــ ــيم، كمـ ـــ ــل القــ ــ ــــولن lول يف ». أجـــ ــة كـــ ـــ ــــر اخلارجيــ ـــن وزيـــ ـــ وأعلـ
الــيت تقــوم علــى » مبـادرة الشــراكة األمريكيــة يف الشــرق األوســط«م: 12/12/2002

ــــ ــــث مسـ ـــية والثالــ ـــة سياســـ ــــادية ودميقراطيــ ـــدة، اقتصــ ــة أعمـــ ــ ــــي. ثالثـ ـــالح التعليمــ اه اإلصـــ
م أن وزارة الــدفاع تفكــر (¶طــالق 27/12/2002وذكــرت وســائل اإلعــالم بتــاريخ 

التقليـل إىل مـن ثـري خطبـاء املسـاجد واملـدارس الدينيـة) ويف  إىل محلـة إعالميـة Mـدف
ــة كاروالينــــ09/05/2003 ــه يف جامعــ ــن يف خطــــاب لــ ــوش االبــ ــا بــ ــة:  ام دعــ اجلنوبيــ

ـــاد« ــة تبــ ـــط يف إىل إقامــــة منطقـــ ـــرق األوســ ـــدة والشــ ــــوال�ت املتحــ ـــني ال ـــر بــ ـــاري حــ ل جتـ
م أصــدرت اإلدارة األمريكيــة 2004وبعــد ذلــك يف فربايــر ». غضــون عقــد مــن الــزمن

ا الكتـــاب ـددهــــمشـــروع الشـــرق األوســـط الكبـــري. الـــذي اختـــذ النـــواقص الثالثـــة الـــيت ح
ة، م حـــول التنميـــة البشـــري2003 -م 2002العـــرب لتقريـــري األمـــم املتحـــدة عـــامي 

وهــي احلريــة واملعرفــة ومتكــني النســاء، اختــذ هــذه النــواقص ســبباً يف خلــق الظــروف الــيت 
  Mدد املصاحل الوطنية لكل أعضاء جمموعة الثمانية.

ـــرتاتيجية  ـــن االســ ـــزأ مــ ـــزء ال يتجـ ــدل علـــــى أ�ــــا جــ ــــادرات تـــ ـــذه املب وتفاصــــيل هــ
وات العـــامل األمريكيـــة الـــيت وضـــعتها خـــالل احلـــرب الثانيـــة، وهـــي فـــرض اهليمنـــة علـــى ثـــر 
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وأســواقه حلمايــة االقتصــاد األمريكــي مــن األزمــات. فهــذه املبــادرات مجيعهــا هلــا شــقان، 
سـبتمرب بشـكل مباشـر.  11أحدمها حضاري وآخر اقتصادي، وال عالقة هلـا حبـادث 

فالشــق األول يتصــل مباشــرة lلصــراع احلضــاري ضــد اإلســالم، حيــث تضــمنت هــذه 
فاهيم الرأمسالية مثـل الدميقراطيـة واحلريـة وحقـوق املـرأة، املبادرات تغيري املناهج لتعزيز امل

ـــاء علـــــى  ــابر والعلمــ ــرعية واملنـــ ــري املـــــدارس الشـــ ــن ثـــ ـــوانني للحـــــد مـــ ـــن القــ ـــت بســ وطالبــ
ــي عــــن املنكــــر lإلرهــــاب  ــروف وينهــ ـــلم صــــادق Ûمــــر lملعــ املســــلمني، واMــــام كــــل مسـ

والتعدديـة والقبـول  والتطرف والتعصب، ورافق هذا كله إ�رة أفكـار مثـل حـوار األد�ن
ــد نصـــت هـــذه املبـــادرات علـــى األســـلوب  ــادي، فقـ lلـــرأي اآلخـــر. أمـــا الشـــق االقتصـ
القــدمي نفســه الــذي وضــع خــالل احلــرب العامليــة الثانيــة،  وهــو تقــدمي القــروض ^ــدف 
فرض سياسات اقتصادية عقيمة تسبب الفقر بدالً عـن التنميـة. مـا يرتتـب عليـه مزيـد 

قــر والنتيجــة أن تــرهن ثــروات املســلمني الــيت يف lطــن األرض. القــروض ومزيــد مــن الفمــن 
بة للــوال�ت املتحـدة إال إذا حتققــت غـايتهم هــذه برضـى مــن ـولـن ينتهــي هـذا الصــراع lلنسـ

  مسالية.املسلمني بعد إقناعهم مبفاهيم احلضارة الرأ
إن احلـــرب «يقـــول الـــرئيس األمريكـــي جـــورج بـــوش االبـــن يف تصـــرحيه الشـــهري: 

وحنــن نقــول إن ». هــاب تبــدأ lحلــرب علــى القاعــدة ولكــن ال تنتهــي عنــدهاعلــى اإلر 
هـــذا الصـــراع ينتهـــي عنـــد إقامـــة اخلالفـــة الراشـــدة ومحـــل اإلســـالم رســـالة رمحـــة للبشـــرية 

ا.   مجعاء حىت يبلغ هذا الدين مشارق األرض ومغا̂ر
ــبِ « :� قــال ــَناِء َوالتَّْمِكــِني ِيف اْل ــْر َهــِذِه اْألُمَّــَة 6ِلسَّ ْصــِر َوالّرِفْـَعــِة ِيف َبشِّ َالِد َوالنَّ

ُهمْ  َعِملَ  َوَمنْ  الدِّينِ  ِصيبٌ  اْآلِخَرةِ  ِيف  َلهُ  فـََلْيسَ  ِللدُّنـَْيا اْآلِخَرةِ  ِبَعَملِ  ِمنـْ   .أمحد) (رواه »َن
k رب العاملنيوآخر دعوا� أن احلمد .  

صاري   -  3333   كلمة األستاذ حممد األن

صاد   يةكيف يعاجل اإلسالم املشكالت االقت
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ــامت النبيــــني وإمــــام املرســــلني  احلمــــد k رب العــــاملني والصــــالة والســــالم علــــى خــ
حممــد وعلـــى آلـــه الطيبـــني الطـــاهرين وأصـــحابه الغـــر امليـــامني الـــذين فتحـــوا الـــدنيا فتـــوح 

  جمد وفتوح شهادة  أما بعد.
إن املتتبــع لتصــرحيات ساســة الغــرب وعلــى رأســهم أمريكــا ومنظريهــا يف معــرض 

رة تفـريخ اإلرهـاب يف العـامل اإلسـالمي، علـى حـد زعمهـم، جتعلهـم حديثهم حول ظاه
يـــرون ســـبب هـــذه القضـــية هـــو انتشـــار الفقـــر، وحيـــث يكـــون الفقـــر يكـــون اإلرهـــاب. 

  وحبل هذه القضية يكون قد قضي على وجود اإلرهاب.
وادعــاؤهم هــذا lطــل مــن جهتــني: األوىل أن االلتــزام lحلكــم الشــرعي ورفــض 

غربيــة ال عالقــة لــه lلفقــر والغــىن؛ بــل هــو مــرتبط مباشــرة lلعقيــدة احلضــارة واهليمنــة ال
  اإلسالمية.

ــو الكفــــار أنفســــهم، فبســــلبهم  ــر يف بــــالد املســــلمني هــ والثانيــــة: أن ســــبب الفقــ
ــو  ــيهم مــــن قبــــل احلكــــام هــ ــات اقتصــــادية عقيمــــة علــ لثــــروات املســــلمني، وفــــرض سياســ

مون املبـادرة تلـو املبـادرة الذي سبب الفقر للمسلمني. ومن املضحك املبكي أ�ـم يقـد
ـــع  ـــر، يف حــــني أن مجيــ ـــرة الفقـ ــن دائـ ـــة مــ ـــراج املنطقــ ــدون إخـ ــم يريــ ـــذلك أ�ــ ـــون بـ ويزعمـ
مبادراMم ميكن اختصارها يف مجلـة واحـدة وهـي: مزيـد مـن القـروض مـن خـالل البنـك 
الــدويل لتحقيــق مزيــد مــن الــديون ليــؤدي إىل مزيــد مــن الفقــر؛ فــالفقر الــذي يتحــدثون 

  الوصفات اليت يزعمون أ�ا حلول ال تنتج إال مزيداً من الفقر.عنه هم سببه، و 
ــاد واملــــال  ــنظم اإلســــالم أمــــور االقتصــ ــر كيــــف يــ ــد وخمتصــ ــكل جيّــ ــرح بشــ مث يشــ
ــــني  ــــات ومــ ـــرائب وامللكيــ ــروض والضـــ ــ ـــناعات والقــ ــال والصـــ ـــ ــة والعمـ ـــ ــارة والزراعـ ـــ والتجـ

  الضرور�ت والسعي لتأمني الكماليات لكل من حيمل التابعية.
بعــد هــذا العــرض املــوجز لكيفيــة معاجلــة اإلســالم للمشــكالت تبقــى  مث يقــول:

نقطـــة مهمـــة خنـــتم ^ـــا هـــذه الكلمـــة وهـــي معرفـــة أمـــر مـــن أهـــم األمـــور أال وهـــو كيـــف 
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  يطبق هذا النظام االقتصادي الفريد من نوعه.
ـــامل  ـــام اإلســـــالم الشــ ــن أحكــ ــو جـــــزء مـــ ـــالمي هـــ ـــام االقتصـــــادي اإلســ إن النظــ

ان، وحيث إن اإلسـالم ال يكفـي أن يطبـق جمـزأ وإمنـا ال الكامل ملعاجلة مشاكل اإلنس
بــد مــن تطبيقــه كــامًال، وال يتــأتى هــذا التطبيــق حتــت ظــل أي نظــام مــن أنظمــة احلكــم 
السائدة يف هـذا العصـر، وإمنـا يطبـق يف نظـام حكـم شـرعه هللا تعـاىل، وجعلـه مميـزاً عـن 

  lقي أنظمة احلكم األخرى اليت يف الدنيا.
اإلسالم هو اخلالفة؛ اليت سارت عليهـا األمـة أكثـر مـن ثالثـة فنظام احلكم يف 

عشر قر�ً من الزمان مل ترض عنه بديًال، ألنـه نظـام حكـم ملـزِم ألـزم هللا تعـاىل بـه هـذه 
األمــة وأوجبـــه عليهـــا، ورتــب عقوبـــة علـــى مــن مـــات ولـــيس يف عنقــه بيعـــة خلليفـــة قـــال 

Β: »ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.«  
  النبوة. منهاج على راشدة خبالفة األمة هذه على مين أن تعاىل هللا ونسأل هذا
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  التغطية الصحفية:  

)1(  
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)2(  
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سلسـلة مقـاالت عـن احلـزب يف صـحيفة وكتب الدكتور فالح عبد هللا املديرس   )4(
ــة ــبس الكويتيــ ــدوة  3/12/2004يف  11309العــــدد   القــ ــا إىل نــ ــرق فيهــ تطــ

  نطقة العدان، وقد جاء يف مقاله:احلزب يف م
ـــوبر  10يف [   ـــبوقة 2004اكتـ ــري مسـ ـــوة غــ ـــزب خطـ ــا احلـ ـــاول  خطــ ــدما حـ عنــ

» احلملــة االمريكيــة علــى االســالم» احلــزب تنظــيم نــدوة علنيــة يف منطقــة العــدان بعنــوان
شـخص، ويعتـرب هـذا احلضـور غـري عـادي قياسـا إىل  400والـيت شـهدت حضـور حنـو 

يشـري اىل مـدى  عقدها القوى السياسية يف الكويـت، كـذلكواحملاضرات اليت ت الندوات
ا�تمـــع الكـــوييت الـــيت تصـــدت هلـــا القـــوات  انتشـــار اعضـــاء احلـــزب وانصـــاره بـــني ابنـــاء

 امــن الدولــة lعتقــال عــدد مــن منظمــي النــدوة الــذين افــرج عــنهم اخلاصـة، وقــام جهــاز

ي، ـد وحممـد العتيبــالراشـ بعـد التحقيـق معهـم، واكـد اثنـان مـن اعضـاء احلــزب، عبـد هللا
ــــتخدام العنــــــف« ــرفض اســ ـــزب يــــ ــــزب  ان احلـــ ـــاء احلــ ـــل وان اعضـــ ـــى العقـــ ـــد علـــ ويعتمـــ

السياســي حــىت يتحقــق هــدف احلــزب االول وهــو اقامــة دولــة  سيســتمرون يف النضــال
جهـــاز امـــن  ). وانتقـــد19» (يف الكويـــت ومجيـــع البلـــدان العربيـــة واالســـالمية اخلالفـــة

صـراع احلضــارات والدميوقراطيــة الــيت ال  كريـة تتنــاولالدولـة ملنــع اقامــة النـدوة الــيت هــي ف
حتكـم  يؤمن ^ا على اعتبار انه ال دميوقراطيـة يف االسـالم، وانتقـد يعرتف ^ا احلزب وال

ــاة الكــــويتيني ( ــة يف حيــ ــدمت  ). ونتيجــــة20الســــفارة االمريكيــ ــور العلــــين اقــ هلــــذا الظهــ
الكـويتيني ومت ابعــادهم  مـن اعضـاء احلـزب مــن غـري االجهـزة االمنيـة علـى اعتقــال عـدد

ـــوت ــدعو اىل مناهضــــة الوجــــود االمريكــــي بعــــد ثبـ ــري يــ ـــيم ســ يف  انضــــمامهم اىل تنظـ
  .]الكويت
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)5(  
  إندونيسيا -  حـزب التحـرير

ـ أربع مسريات يف العاشر من رمضان  1
24/10/2004:  

  جاكرE، سورا�6، ساماراغ، سولو
ـ ثالث مسريات يف السابع عشر من  2

  م31/10/2004رمضان 
Eميدان، بنجرماسني، يوغياكر  
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  املسريات يف أندونيسيا
هــ. ففـي  1425سارت يف أندونيسيا مسريات عـدة يف شـهر رمضـان املبـارك 

ــن رمضــــان املبــــارك ( ــاك أربــــع مســــريات: يف 24/10/2004العاشــــر مــ م) كانــــت هنــ
مـن  17جاكر¹ (وهي املسرية الرئيسية)، ويف سورا�l، ويف سـاماراغ، ويف سـولو. ويف 

ــان ( ــهر رمضــــ ــرية يف 30/10/2004شــــ ــــدان، ومســــ ــرية يف ميــ ــاك مســــ م) كانــــــت هنــــ
  بنجرماسني، ومسرية يف يوغياكر¹.

أمـــا املســـرية الرئيســـية فقـــد كانـــت يف جـــاكر¹ (عاصـــمة أندونيســـيا). وقـــد كـــان 
) مشـارك. وكـان فيهـا الرجـال 17000العدد فيهـا يزيـد قلـيالً عـن سـبعة عشـر ألـف (

ــرير، والنســـاء، وكـــانوا مـــن ســـكا ن جـــاكر¹ ومـــن جوارهـــا، وكـــانوا مـــن أتبـــاع حــــزب التحــ
ــز املختلفــــة: اجلامعــــات، واملــــدارس، واملؤسســــات  ــن ذوي املراكــ ــن عامــــة النــــاس، ومــ ومــ
ـــريهم. وكــــان  ـــاجد، واجلمعيــــات اإلســــالمية، وغـ ــار، والعلمــــاء، واملسـ ــة، والتجــ احلكوميــ

ضـــان، ويف ميكـــن أن يشـــارك يف املســـرية عـــدد أكـــرب لـــو كانـــت يف وقـــت غـــري شـــهر رم
  وقت ال يتزاحم مع ساعة اإلفطار.

مكان التجمع هو جـامع االسـتقالل يف جـاكر¹، وهـو أكـرب جـامع يف جنـوب 
) بتوقيــت غــرب أندونيســيا (الســاعة 14:00شــرق آســيا. وبــدأ التجمــع مــن الســاعة (

(وقـت صـالة العصـر). وأثنـاء  14:50بتوقيت املدينة املنورة) حىت السـاعة  10:00
ــرتة ك ــرية يف اجلمــــوع الــــيت هــــذه الفــ انــــت تلقــــى كلمــــات وتوجيهــــات مــــن منظمــــي املســ

ــــاعة  ـــــني الســ ــلت. وبـ ـــ ـــجد 15:30و 14:50وصـ ـــر يف مســـ ــــالة العصـــ ـــت صــ ، أقيمـــ
lجتـــاه قصـــر رئـــيس اجلمهوريـــة يف  15:30االســـتقالل. وانطلقـــت املســـرية يف الســـاعة 

 1500شــارع االســتقالل. املســافة بــني املســجد وقصــر رàســة اجلمهوريــة هــي حــوايل 
ــاء الكلمـــات  16:00رتاً. وصـــلت املســـرية أمـــام القصـــر يف الســـاعة مـــ حيـــث بـــدأ إلقـ

حســـب الـــرب�مج التـــايل: كلمـــة االفتتـــاح ملـــدة عشـــر دقـــائق مـــن قائـــد املســـرية. مث قـــراءة 
القــرآن ملــدة مخــس دقــائق. مث كانــت كلمــة احلــاج حممــد خــري هــاري مــوكييت، وهــو أحــد 
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شــهوراً يف أندونيســيا) وكانــت كلمتــه شــباب حــزب التحريــر (كــان يف الســابق مغنيــاً م
ملـــدة عشـــر دقـــائق. مث كانـــت كلمـــة الـــدكتور أنـــدوس رمحـــة لبيـــب املخـــتص lالقتصـــاد 
اإلسالمي، وهو عضو جملس الوالية حلـزب التحريـر يف أندونيسـيا، وكانـت كلمتـه ملـدة 
عشر دقائق. مث كانت الكلمة لرئيس هيئة الدفاع عن املظلـومني أمـام احملـاكم يف مجيـع 
أندونيسيا احملـامي حممـد مو�رمـان، وكانـت كلمتـه ملـدة عشـر دقـائق. مث كانـت الكلمـة 
ـــيا،  ــر يف أندونيسـ ـــزب التحريــ ـــة حلـ ــس الواليـ ـــو جملــ ـــا عضـ ـــة كورينـ ــدس رمحـ لألســــتاذ املهنــ
وكانــت كلمتــه ملــدة عشــر دقــائق. مث ألقــى معتمــد حــزب التحريــر يف أندونيســيا احلــاج 

ثـاق) علــى مجهــور احلاضـرين الــذين كــانوا حممـد اخلطــاط نــص وثيقـة رمضــان (عهــد ومي
يرددو�ا وراءه، وقد أخذ هـذا اإللقـاء عشـر دقـائق. مث كـان دعـاء االختتـام ملـدة مخـس 

ــاعة  ــارت الســـ ــائق. وصـــ ــرية إىل مســـــجد االســـــتقالل  17:10دقـــ ــادت املســـ ـــث عـــ حيــ
لصـالة املغــرب، وتنــاول املشــاركون اإلفطــار الــذي أعــده حــزب التحريــر يف املســجد، مث 

مــأجورين، إن شــاء هللا، إىل خمتلــف أمــاكنهم. وقــد ســارت األمــور، واحلمــد k، عــادوا 
  lنتظام وأمٍن ¹مني.

كانـــت قـــوى األمـــن تواكـــب املســـرية منـــذ البدايـــة وحـــىت النهايـــة. وكـــان شـــباب 
احلــزب منظمــو املســرية قــد أعلمــوا الســلطات ^ــذه املســرية واملســريات األخــرى يف عــدة 

ذلـــك (رغــم أن احلــزب غــري مــرخص يف أندونيســـيا،  مــدن. وقــد وافقــت الســلطة علــى
ولكنــه ميــارس عملــه علــى أرض الواقــع). وكــان شــباب احلــزب قــد نشــروا إعــال�ت عــن 
ــــالة  ــاكن الصـــ ـــ ــــاجد وأمــ ــقات يف املســـ ـــ ــــحف، وامللصــ ـــض الصـــ ــــية يف بعــــ ـــرية الرئيســـ املســــ
األخــرى، ويف نشــرة اجلمعــة الــيت يوزعو�ــا كــل مجعــة وقــت الصــالة، يف أكثــر مســاجد 

�وعي«ســيا، ويف جملــة أندوني�اخلاصــة dندونيســيا، وعلــى صــفحة اإلنرتنــت اخلاصــة  »ال
ــيا  ـــرتوين إىل  d(hizbut-tahrir.or.id)ندونيســـ ـــد اإللكــ ــري lلربيــ ــــدد كبـــ ـــال عـ و¶رســ

 مثــاين منهــا املســريةجهـات إعالميــة lرزة. وقــد نشــرت ذلــك وســائل إعالميـة عــدة عــن 
  .األقل على ئدجرا راديو، وتسع حمطات تلفزيونية، وسبع حمطات
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  هـ1425وثيقة رمضان 
  عهد وميثاق

حــني Mيّــأ احلـــاج حممــد اخلطـــاط إللقــاء الوثيقــة، بـــدأ أوًال lحلمــد والتكبـــري، مث 
ــيلو  ــربكم dن رئــــيس اجلمهوريــــة سوســ ــان) أخــ ــيكم (وثيقــــة رمضــ ــرأ علــ قــــال: قبــــل أن أقــ

ن) الـيت lمبانغ يودا�� أرسل إلينا حرسه اخلاص، وطلب منا نسخة من (وثيقة رمضـا
ــر  ـــر. مث لفـــــت نظـــ ــه يف القصــ ـــع أتباعـــ ــا مــ ــل أن يقرأهـــ ـــن أجـــ ســـــأقرأها علـــــيكم اآلن، مــ
اجلمـاهري احلاضــرة إىل أمهيــة الوثيقــة وإىل أننــا نريـد مــن اجلمــاهري يف أندونيســيا أن توقّــع 
عليها، بعد أن يطّلعوا عليها ويفهموا حمتو�Mـا. وسـأل احلاضـرين: هـل أنـتم مسـتعدون 

وثيقــة علــى املســاجد، واملــدارس، واملعاهــد، واجلامعــات، واملكاتــب، ألن تطوفــوا ^ــذه ال
واملتاجر، واألسواق، والبيوت، وسائر األمكنة، حيث يوجد النـاس، مـن أجـل شـرحها 
هلــم وأخــذ تــواقيعهم عليهــا؟ فأجــابوا حبماســة: نعــم مســتعدون. مث لفــت نظــرهم إىل أننــا 

ـــكان أندوني ـــل جبميـــــع ســ ـــلمني، بــ ـــر التوقيـــــع lملســ ــارى، ال حنصــ ــيهم النصـــ ــن فـــ ــيا، مبـــ ســـ
واليهــود، والبوذيــون، وغــريهم. وطلــب مــنهم أن يتقصــدوا الشــرطة، واجلــيش، والعلمــاء، 
ــرأ اخلطــــاط نــــص الوثيقــــة (عهــــد وميثــــاق) التــــايل،  واألســــاتذة، ومجيــــع الفعاليــــات. مث قــ

  واجلماهري تكرر وراءه:
  إن حـزب التحـرير، واملسلمني من ورائه، يعلنون:

لــذي رضــيه هللا للمســلمني وفرضــه علــيهم هــو نظــام اخلالفــة، نظــام احلكــم ا - أ 
  وليس األنظمة الوضعية: اجلمهورية، أو امللكية، أو اإلمرباطورية، أو أشباهها.

دستور املسلمني هو فقـط املسـتنبط مـن كتـاب هللا سـبحانه وسـنة رسـوله  - ب 
Β ــــيس القــــوانني  وإمجــــاع صــــحابته، رضــــوان هللا علــــيهم، والقيــــاس الشــــرعي، ول

  الوضعية من الشرق والغرب املطبَّـقة يف أندونيسيا و6قي بالد املسلمني.
إن املسلمني املتجمعني يف هذه املسرية احلاشدة يعاهدون هللا ورسوله  - جـ 
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واملؤمنني أن يبذلوا الوسع لتحقيق ما ورد يف هذه الوثيقة: إقامة اخلـالفة الراشدة، 
 سبحانه يف هذا الشهرالكرمي، شهر رمضان وتطبيق شرع هللا. وهم يضرعون إىل هللا

ρρρρuu �املبارك، أن يوفقهم لتحــقيق هذا األمر، فيشفي صــدور قوم مؤمنني  uuƒƒƒƒtt ttθθθθöö ööΒΒΒΒtt tt≥≥≥≥ÍÍ ÍÍ‹‹‹‹77 77 ƒƒƒƒtt tt����øø øø����tt ttyyyyßß ßß 
####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑßß ßßσσσσ÷÷ ÷÷ΒΒΒΒÏÏ ÏÏΖΖΖΖãã ããθθθθχχχχšš šš ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ////ÎÎ ÎÎΖΖΖΖuu uuÇÇÇÇóó óó����ÎÎ ÎÎ ####$$ $$!!!!«« «« 44   وهللا قوي عزيز. ]4-3الروم [ � 44

  تواقيع
  الكلمات اليت ألقيت يف املسرية

  لبيب كلمة الدكتور أندوس رمحة   -  1
جاء يف هـذه الكلمـة: أيــّها املسـلمون، أحبـائي، رمحكـم هللا، إن اجتماعنـا هنـا 
لــيس مــن أجــل منــافع فرديــة، بــل هــو مــن أجــل إجيــاد الــرأي العــام الــذي يفــرض التغيــري 
يف البلــد، التغيــري مــن أجــل إقامــة اخلـــالفة وتطبيــق الشــريعة اإلســالمية. إننــا جنتمــع هنــا 

نا للحكـــام أن تطبيـــق اإلســـالم فـــرض علـــيهم يف مجيـــع أمـــام هـــذا القصـــر لنســـمع صـــوت
  شؤون احلياة.

إن هللا هــو الــذي أنــزل هــذا الــدين، وهــو الــذي أوجــب أخــذه كــامًال، وتطبيــق 
أحكامه كاملة، وهـو ديـن كامـل أكملـه هللا ليكـون ديـن النـاس كافـة إىل قيـام السـاعة. 

 الــذي خلقنـــا، هــذ الــدين مبــا فيــه مــن أنظمــة هــو وحــده الصــحيح؛ ألنــه مــن عنــد هللا
  وخلق كل شيء، وهو الذي حييينا ومييتنا مث يبعثنا وحياسبنا.

(وجتيـــب اجلمـــاهري: ال. حنـــن مـــأمورون مـــن هللا فهـــل نتجـــرأ علـــى خمالفـــة أمـــره؟ 
  .ويكـّربون)

يف السـنة، أن مـن  Βلقد أخرب� هللا سبحانه يف القرآن، وأخـرب� الرسـول 
، ومـن يعـص هللا ورسـوله، ويضـرب بشـرعه عُـْرَض يلتزم مبا أنزل هللا فإن هللا يرضـى عنـه

ــه  ــإن عليــــه ســــخط هللا وعذابـ . فهــــل تبتغــــون رضــــوان هللا؟ (اجلمــــاهري تكــــرب)احلـــائط، فــ
ــتاقون إىل اجلنـــه؟ (جتيـــب اجلمـــاهري: نعـــم) . إذاً علينـــا أن (واجلمـــاهري تكـــرب). وهـــل تشـ
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  .(يكربون)نوجد التغيري، ونقيم اخلالفة، ونطبق الشريعة الكاملة 
يشـرح أن تطبيــق الشـريعة لــيس هــو فقـط إقامــة العبــادات الفرديـة، بــل هنــاك مث 

أحكام ال يطبِّقها إال الدولـة (إمـام املسـلمني) مثـل إقامـة احلـدود، والقضـاء بشـرع هللا، 
ــيم ووســــائل اإلعلــــم،  ـــاهج التعلــ ـــن منـ ـــار الكفــــر مـ ــع أفكـ ـــرات، ومنــ ـــار املنكـ ومنــــع انتشـ

سالمية قادرة علـى ردع العـدوان مـن الـدول وتوحيد بالد املسلمني كي تصبح األمة اإل
  الكافرة املعتدية.

حملـــامي حممـــد موRرمـــان مـــدير مؤسســـة الـــدفاع عـــن املظلـــومني يف    -  2 كلمـــة ا
  أندونيسيا

  جاء يف كلمته:
  مرات) 3(وجتيب اجلماهري 6لتكبري هللا أكرب 

  أيـّها املسلمون األحباء، رمحكم هللا.
د وحكومـة جديـدة (كـان تسـّلم ذلـك قبـل لقد تسّلم احلكم عند� رئيس جدي

ــالمية  ــ ــريعة اإلسـ ــون إىل الشـــ ــــم متجهـــ ـــيهم أ�ـ ـــر علــ ــؤالء مل يظهــ ــــن هـــ ــــة أ�م)، ولكـ أربعـ
ــعوlً مســـــتعبدة  ــــا شـــ ـــايل الـــــذي جعلن ـــام الرأمسـ ـــون إىل أعمـــــاق النظــ ـــل متجهـ ــــة، بــ العادل

  .(ويكرب ويكربون وراءه)
هـي تـنظم أيضـاً  إن الشريعة اإلسالمية ال تنظم فقـط عالقـة اإلنسـان بربـه، بـل

ــؤون السياســــية،  ــيم الصـــحيح للشـ ــا التنظـ ــي فيهـ عالقـــة اإلنســـان بغـــريه مـــن النـــاس. وهــ
وللشــؤون احلربيــة املتقنــة، ولشــؤون العقــوlت واحلــدود،  ،وللشــؤون االقتصــادية العادلــة

  .(يكرب ويكربون)دون إفراط أو تفريط أو ظلم. 
فــة الصــحيحة، وحنــن نــدفع مــن إننـا نريــد ألبنائنــا التعلــيم املناســب الراقــي، والثقا

ـــيت  ــه ألبنائنـــــا، والثقافـــــة الــ ـــذي يلقنونـــ ــيم الــ ــن التعلـــ ــالغ الضـــــخمة، ولكـــ ــل ذلـــــك املبـــ أجـــ
ــي الــــيت جعلــــت النظــــام الرأمســــايل أساســــاً  ــة هــ ــدة؛ ألن هــــذه الثقافــ يعطو�ــــا، هــــي فاســ

  جلمهورية أندونيسيا هذه األ�م؛ ولذلك يتحتم علينا أن نغري هذا النظام.



 198

ــا أن نــــدفع ــنة   إن علينــ ــل ســ ــا ســــداداً للــــديون الــــيت  %40كــ مــــن ميزانيــــة دولتنــ
علينا. والبد من إيقاف هذا السداد، وعلى رئـيس اجلمهوريـة سوسـيلو lمبـانغ يـود�� 
أن يتخــذ قــراراً بــذلك. وأن يــتم حتويــل هــذا املبلــغ إىل ميزانيــة التعلــيم والصــحة، وإجيــاد 

  املساكن الرخيصة.
مئات الرتليـو�ت لصـندوق النقـد الـدويل،  إن هذه الديون على أندونيسيا تبلغ

ــوايل ـومئـــــ ــة (حـــ ـــاً للـــــدول األجنبيـــ ــية =  9000ات الرتليـــــو�ت أيضــ ـــة أندونيســـ  1روبيــ
  دوالر أمريكي).

إن إخواننـا يف العـراق، يف هـذا الشـهر املبـارك، يقـتلهم األمريكيـون، وإخواننــا يف 
lلكـالم، بــل علــى  فلسـطني يقــتلهم اليهـود، وحكــام املســلمني ال يسـاعدو�م وال حــىت

  (ويكرب ويكربون).العكس من ذلك هم يساعدون األمريكيني واليهود 
ــى الــــرئيس اجلديـــد واحلكومــــة اجلديـــدة أن تبعــــد  ــريء dن علـ وأكـــرر بشـــكر جــ
العقليـات الرأمساليــة عـن االقتصــاد، وكـذلك العقليــات العلمانيـة. وإذا أرادت أن خــذ 

  .(تكبري)فة وتطبق الشريعة ثقة املسلمني، فإن عليها أن تقيم اخلـال
  كلمة األستاذ املهندس رمحة كورينا   -  3
(وجتيـــب ة هللا وبركاتـــه، هللا أكـــرب ـمــــالم علـــيكم ورحـاء يف كلمتـــه: الســــجـــ

  .اجلماهري 6لتكبري)
وبعــد احلمــد والتشــهد يقــول: املســلمون كلهــم يصــومون شــهر رمضــان، وكلهــم 

شــهر رمضـان الــذي �د، يقـول تعـاىل: يعيّـدون عيـد الفطـر، وكلهــم يؤمنـون بقـرآن واحــ
، وكلهــم يســتقبلون قبلــة �أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات مــن اهلــدى والفرقــان

واحدة، وكلهـم يعبـدون رlً واحـداً، ويتبعـون رسـوالً واحـداً. فـإذا كـانوا موحـدين يف كـل 
هر ذلــك فلمــاذا خيتلفــون ويفرتقــون يف أمــورهم السياســية إىل فــرق ودول ممزقــة؟! إن شــ

رمضان يذكر� dننا أمة إسالمية واحدة، والـذي يوحـد� فعـالً هـو اخلــالفة اإلسـالمية. 
وندعو هللا أن نكون قبل رمضان القـادم قـد أقمنـا اخلــالفة، وحققنـا الوحـدة اإلسـالمية 
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  .(يكرب ويكربون)
علينـــا أن نثـــق dنفســـنا وdمتنـــا اإلســـالمية، وقبـــل ذلـــك أن نثـــق kl ربنـــا، أننـــا 

ن اآلن علـــى أن نـــتخّلص مـــن نفـــوذ الـــدول االســـتعمارية الكـــربى الكـــافرة، مثـــل قـــادرو 
ــاة اإلســــالمية الكاملــــة،  ــالفة، ونســــتأنف احليــ ــيم اخلـــ أمريكــــا، وفرنســــا، وإجنلــــرتا، وأن نقــ
ــر  ـــالة الكفـــ ـــا رســ ــــامل إلينــ ـــل العـ ـــدل أن حيمــ ـــامل، بــ ـــالم إىل العــ ــــالة اإلســ ــــن رسـ ـــل حنـ وحنمــ

مل الـذي حيتقـر� ويـذلنا اآلن. وبـذلك نعـود والضالل. وبذلك نفرض احرتامنا على العا
خري أمة أخرجت للناس، كمـا أراد هللا هـذه األمـة أن تكـون. وبـذلك أيضـاً ننجـو مـن 

  غضب هللا وننال رضوانه تعاىل.
ــة، وحــــان  ــان الوقــــت لتوحيــــد املســــلمني، وحــــان الوقــــت إلقامــــة اخلالفــ لقــــد حــ

(يكـرب ملـوا معنـا لتحقيـق ذلـك. الوقت لتطبيق شرع هللا. فندعو املسـلمني مجيعـاً أن يع
  .وتكرب اجلماهري مخس مرات)

  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

  هـ (عهد وميثاق) 1425التوقيع على وثيقة رمضان 
ــــة يف  ـــ ــــر الرàســــ ـــ ــ ـــام قصــ ـــ ــ ــــرية أمـــ ـــ ــــة يف املســــ ــ ـــ ــراءة الوثيقــ ـــ ـــ ــذ قـــ ـــ ـــ ــــان  10منـــ ـــ ــ رمضــ

ر م) وحىت آخر شهر رمضان املبارك، ومجيـع شـباب حــزب التحــري24/10/2004(
ــواق، املكاتــــــب،  ــــليات، األســـ ـــاجد، املصـ ــة: املســ ـــ ــــاط يف خمتلـــــف األمكن ـــون بنشـ يعملــ
ـــع  ــاكن جتمــ ــيم، أمـــ ــالس التعلـــ ــــارات، جمـــ ـــات الســـــيارات والقطـ ـــانع، البيـــــوت، حمطــ املصــ
ـــة،  ـــوى الوثيقــ ــاس فحــ ـــرحون للنـــ ـــرير يشــ ـــزب التحـــ ـــاlت حـــ ـــباب وشــ النـــــاس... اخل، شــ

  ويطلبون منهم التوقيع عليها ييداً هلا.
ــ ــ ـــرة  غالبيـــــة النـ ــن وقـــــع وايل جزيــ ـــة مـــ ــن مجلــ ــــهم يـــــرفض. ومـــ اس يوقعـــــون، وبعضـ

  كلمنتان. وصيغة التوقيع كالتايل:
  .اخلالفة ¶قامة األمة هـ. عسى هللا أن يكرم هذه1425إين مؤيد وثيقة رمضان 

  التلفون: .....   التوقيع: ...... رقم....    العنوان: ......   .. اإلسم:
ـــدد التواق ـــ ــــان عـ ـــان كـــ ـــ ـــر رمضــ ـــ ــــىت آخـ ــ ــــوايل وحـ ــ ــــع حـ ـــال:  397210يــــ ـــ (الرجــ
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ــاء:  160369 ــ ــــاً والنســـ ـــع إىل  136841توقيعـــ ـــ ــــع التواقيـ ــــتمر مجـــ ــ ــــاً). وسيسـ توقيعـــ
ــــات  ــواب، واجلهـ ـــس النـــ ـــدميها إىل جملــ ـــتم تقــ ــوال. مث يــ ـــهر شـــ ــــن شــ ــــث مـ ـــبوع الثالـ األســ

  األخرى، إن شاء هللا.
أو مئــات مــن الشــباب؛ ملقابلــة  تيف بعــض املــدن يــتم إرســال وفــود مــن عشــرا

كمــا حصـل يف lنــدونغ، وlالنكــارا�،   ،ا�ت احملليـة؛ ليشــرحوا هلــم الوثيقـةأعضـاء الربملــ
  ويوغياكر¹.

  من ردود الفعل على املسرية والوثيقة
  من أجل معرفة ردود الفعل اتبعنا األساليب التالية:

ـ مــا يســمعه الشــباب بشــكل عفــوي، ســواء مــن الشــباب أنفســهم، أم مــن  1
  الناس، فهذا يتم نقله إلينا.

ــلة  ـ  2 ــ ـــدار جمـ ــــرفني علــــى إصــ ــا بشــــكل خــــاص املشـ �وعي«كلفنـ���ـــخة  »ال النســ
�وعي«األندونيســــية عنــــد� (���وعي« األندونيســـية غـــري» ال��العربيـــة، أحيـــا�ً Ûخـــذون » ال

  بعض املواد من العربية)، برصد ردود الفعل.
ـ ويف نــص اإلعــالن عــن املســرية والوثيقــة الــذي ننشــره يف بعــض الصــحف،  3

ة اإلنرتنـــت التابعـــة لنـــا هنـــا، نطلـــب ممـــن لديـــه مالحظـــة علـــى عملنـــا أن وعلـــى صـــفح
خيرب�. وإخبـار� يكـون إمـا بواسـطة الربيـد اإللكـرتوين، وإمـا برسـالة صـغرية مـن التلفـون 

  احملمول، وقد أعطينا عناوين لذلك يف خمتلف املدن واحملافظات.
  وحصلنا حىت اآلن على ما يلي:

  ار املباشر:ردود الفعل من طريق احلو  - 1
  يوردون هنا عشرة مناذج:

ه رأيـه يف املسـرية وهـو يؤيـدها، ويسـألونه رأيـه ـونــألـيس دين:ـف مــاألول مع موظـ
ـــروض أن يط ــــب dن املفــ ــه)، وجييـ ــرئيس وحكومتـــ ـــد (الـــ ـــم اجلديــ ـــبـlحلكــ ـــريـوا الشـقـــ ــ ة، ـعـ

ـــلمني أن  ـــول dن الواجــــب علــــى املسـ ـــلمني؟ ويقـ ـــول للمسـ ـــد أن يقـ ــاذا يريـ ــألونه مــ ويســ
ــــالفة ي ــــة اخلـــ ــوا إلقامــ ـــ ــــرع، ويعملـ ــا الشــ ـــ ــــى عنهـ ـــيت ال يرضــ ـــ ــاعهم ال ــ ـــر dوضــ ــــدوا النظـــ عيــ
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  اإلسالمية، ويطبقوا الشريعة اإلسالمية.
ـــة): ـــاين مـــع موظـــف رمســـي (يف الدول ــة جـــداً... وعلـــى الـــرئيس  الث املســـرية مهمـ

ـــة  ــــة األنظمــ ـــل إلزالـ ــالمية dن تعمــ ـــة اإلســـ ـــول لألمــ ــــريعة... ويقــ ــــق الشـ ــد أن يطبـ اجلديـــ
  وتطبيق الشريعة. العلمانية،

 والشــريعة اخلـــالفة فكــرة نشــر علــى تســاعد املســرية عــاٍل: معهــد يف مــدرس الثالــث
بني الناس، وعلى الرئيس اجلديد أن يعمل للشريعة، ويقيم اخلــالفة، ويوحـد أندونيسـيا 

  مع بقية بالد املسلمني، واألمة يف أندونيسيا قادرة على إقامة اخلـالفة.
الـــذي ألقـــى كلمـــة يف املســـرية، وهـــو عضـــو جملـــس  رمحـــةالرابـــع األســـتاذ لبيـــب 

ــل الـــــدعوة...  ــرية يف محــ ــدة كبـــ ـــرية ذات فائــ ـــيا: املســ ــرير يف أندونيسـ ــ ــزب التحــ ــ ـــة حلـ واليـ
ـــة dن  ـــول لألمــ ـــالفة... ونقــ ــة اخلـــ ــريعة يف دولـــ ـــق الشـــ ــم تطبيــ ــل احلكـــ ــى أهـــ ويفـــــرض علـــ

  ملسلمني.قضيتها املصريية هي إقامة اخلـالفة، واحلكم lلشريعة، وتوحيد بالد ا
املسـرية ذات أمهيـة كبــرية للفـت نظـر األمـة واحلكـام اجلــدد...  اخلـامس مـدّرس:

ورساليت للرئيس اجلديد أن عليـه تطبيـق الشـريعة إذا كـان يعتـرب نفسـه مسـلماً؛ ألن هللا 
ال يقبــل إميــا�ً بــال عمــل، وال عمــالً بــال إميــان... ورســاليت إىل مجيــع املســلمني، ســـواء 

تحـرير، أم يف جملس ا�اهدين، أم يف أي حركـة أو حـزب سياسـي، أكانوا يف حـزب ال
  أن يعملوا علناً إلقامة اخلـالفة وتطبيق الشريعة.
املســـرية ســـارت بســـالم ودون عنـــف أو  الســـادس طالـــب جـــامعي يف 6نـــدونغ:

ألفاً)، وهذا أمـر حيبـه النـاس... وإذا أراد  20فوضى، رغم كثرة السائرين فيها (حوايل 
ــرئيس اجل ــ ــيًال الــ ـــ ـــون عمـ ــريعة، وأن ال يكـــ ـــ ــــق الشـ ـــد أن يطبــ ــــة فالبـــ ــه األمــ ـــ ـــد أن تقبلـ ديـــ

ألمريكا... وأقـول للمسـلمني: اعملـوا مـع حــزب التحــرير إلقامـة اخلــالفة، ولـو كنـتم يف 
  مجاعات أخرى..

علـــى رئـــيس الدولـــة أن يطبـــق اإلســـالم  الســـابع موظـــف حكـــومي وهـــو ضـــرير:
ــدوا يف ـــيا lحلــــق... وعلــــى املســــلمني عامــــة أن يتوحــ  مجيــــع الــــبالد، ولــــيس يف أندونيسـ

  وحدها، كما كانوا يف املاضي...
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جــرت هــذه املســرية بشــكل جيــد بنظــام  الثــامن رئــيس الشــرطة يف منطقــة مجــرب:
وســـالم، ومل تعطّـــل حركـــة املـــرور يف الشـــوارع... واآلراء الـــيت أعلنهـــا حــــزب التحــــرير يف 

  �فطاته أو خطبه جيدة.
األنظمة العلمانية أنتجت املعاصي،  6رز:التاسع احلاج خري هاري رجل 

واجلرائم، والفقر، واالحنطاط، والشقاء... وأقول إىل الرئيس اجلديد، ما دام يرى 
ρρρρuu �نفسه مسلماً:  uuΒΒΒΒtt tt 9999©© ©©ΟΟΟΟóó óó ††††ss ssttttøø øø3333ää ääΟΟΟΟ ////ÎÎ ÎÎϑϑϑϑyy yy$$$$!! !! &&&&rr rrΡΡΡΡ““““tt ttΑΑΑΑtt tt ####$$ $$!!!!ªª ªª ùùùùss ss''''éé ééρρρρ'' ''9999ss ss≈≈≈≈‾‾ ‾‾××××ÍÍ ÍÍ7777yy yy δδδδèè èèΝΝΝΝãã ãã ####$$ $$9999øø øø3333ss ss≈≈≈≈����ÏÏ ÏÏ����ãã ããρρρρββββtt tt ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ � ]املائدة[ 

و إما كافر وإما ظامل وإما فاسق. والرسول فالذي ال حيكم lلشريعة اإلسالمية فه
Β  :(رواه احلاكم)...» من أصبح ومل يهتم ألمر املسلمني فليس منهم«يقول  

هذه املسرية اليت تؤيدها هـذه اجلمـاهري، وتـدعو إىل إقامـة  العاشر أحد التجار:
رير اخلــالفة وتطبيـق الشــريعة، هـي خـري للمســلمني... والوثيقـة الـيت أعلنهــا حــزب التحـــ

هي عمل مدروس وغري مرجتل، وندعو هللا أن يتم هـذا علـى أيـدينا... ونقـول للـرئيس 
ــرير يف الوثيقــــة واآلراء... ونقــــول للمســــلمني  ـــزب التحـــ ــا يقولــــه حــ اجلديــــد أن يعمــــل مبــ
أينمــا كــانوا أن حيملــوا أفكــار حـــزب التحـــرير مــن أجــل التغيــري إىل األحســن: الشــريعة 

  واخلـالفة.
صرية  ردود الفعل -  2 حملمول (رسالة ق   ):SMSعن طريق التلفون ا

) رسـالة مؤيـدة، أو مستفسـرة، أو معلقـة 1000لقد جاءت للمسرية حوايل (
  على أهداف املسرية.

  ردود الفعل عن طريق الربيد اإللكرتوين والفاكس: -  3
وصلت كذلك عدة رسـائل تتعلـق lملسـرية مـن حيـث التأييـد، أو االستفسـار، 

  أهداف املسرية. أو التعليق على
صحف: -  4   من ردود الفعل يف ال

الـــدكتور هدايـــة نـــور واحـــد رئـــيس جملـــس الشـــورى، وكـــان ســـابقاً رئـــيس حـــزب 
ـــحافيني يف  ـــ ـــ ــد لصـــ ـــ ــ ـــ ـــلمني)، أكــ ـــ ـــ ــــوان املســـ ـــ ــ ـــة اإلخـــ ـــ ـــ ــع جلماعـــ ـــ ــ ـــ ـــاه (¹بــ ـــ ـــ ـــة والرفـــ ـــ ــ العدالــــ
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ــزب التحـــرير أمــام قصــر الرàســة جبــاكر¹، 25/10/2004 م، تعليقــاً علــى مســرية حـ
ــولو، وســــامارانغ، وســــورا�l، قــــال: واملســــريات يف ال ــن «يــــوم نفســــه يف ســ ــد تعبنــــا مــ لقــ

ــل لتغيــــري دســــتور  ــن العمــ ــل ^ــــذا األســــلوب مــ ــل أن نركــــز علــــى 1945العمــ م. األفضــ
إذا اســتمر حـــزب التحـــرير بعقليــة طلــب اخلـــالفة، فيجــب «وأضــاف: ». العمــل للــدين

املنـــاطق، مث يقـــدم عليـــه أوالً الوصـــول إىل عضـــوية جملـــس النـــواب، وجملـــس الـــوكالء يف 
م إىل جملس الشورى. وهذا حيتـاج إىل موافقـة ثلـث أعضـاء 1945طلباً لتغيري دستور 

  ».جملس الشورى
  من ردود الفعل اليت مجعها املسؤولون من الناس يف مناطقهم: -  5
  من جاكر¹ الغربية والشمالية. -أ 

ــل تطبيــــق ال ــن أجــ ــيت قــــام ^ــــا مـ ــريعة، كثـــري مــــنهم يؤيــــدون مســــرية احلــــزب الــ شــ
ــــزب  ـــ ــــاط احلـ ـــني بنشـــ ــ ــر املهتمــ ــ ـــ ــــاطه، وأكث ــزب يف نشـــ ــ ـــ ـــوال احلـ ــ ــــن أحــ ــــرون عـــ ويستفســـ

  واالستفسار عنه هم الذين يف عمر الشباب.
  ) شخص.17000وقد كان احلضور من جاكر¹ الفتاً للنظر جتاوز (

  سرفونع. -ب 
 ردودكانت ردود الفعل يف غالبها إجيابيـة مؤيـدة ملسـرية احلـزب. وكانـت هنـاك 

اســرتخاء  رمضــان يريــدون وكــأ�م-  رمضــان يف للمســرية احلـــزب عمــل علــى رتضــةمع أخــرى
، وكـــذلك هنـــاك مــن أخـــذ علـــى احلـــزب: ملــاذا ال يلجـــأ احلـــزب �لـــس -ولــيس نشـــاطاً 

  النواب، واحملكمة العليا، وسلوك الطرق القانونية لتطبيق اخلـالفة.
  ¹نغرانع: -جـ 
أن يوجد الفئـات الكثـرية بـني  ـ جيد البد من ييد، هناك األمل يف احلزب 1

  الناس.
  ـ هذه املسرية من اخلطوات املناسبة لتقوية احلزب وأعماله. 2
  ـ هذه املسرية وسيلة فعالة لتذكري األمة يف الرجوع إىل الكتاب والسنة. 3
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  ـ تصرّح الوثيقة أن الدستور احلايل ال يرضي هللا تعاىل. 4
  ديفوك: -د  

قـــع يف أن شـــعبية احلـــزب كثيفـــة إىل مثـــل احـــرتام للحـــزب، ومل نكـــن نتو 
  ذلك.

  بوغور الوسطى: -هـ 
ـــريها  ـــرية، يف ســــ ــــيم املســـ ــون بتنظــ ـــ ــة، معجبـ ـــ ــــم إجيابيـ ـــت ردود فعلهــ ـــ كان
وشعاراMا ومـا Mـدف إليـه. لكـن هنـاك مـن تسـاءل منتقـداً ملـاذا مل يشـكل وفـد 

  ويذهب إىل القصر؟
  بوغور اجلنوبية: -و 

  مضان؟تساءل بعضهم ملاذا هذه املسرية يف ر 
  نساء من منطقة سوكابومي، جيثأجنور وما حوهلا: -ز 

مؤثر جداً، إذ إ�ا أقيمت يف ضوء رمضان املبـارك، حيـث أن مـن أتـى 
إليهــا lلعــزم احلاســم، واالعتقــاد، واحلمــد k يف صــحة وعافيــة، ولــو عــادوا إىل 

  منازهلم يف جوف الليل.
  نساء بوغور: -ح 
رحتن لســري املســرية الــيت مل يشــرتكن ـ يعجــبهّن العــدد الكثيــف، ومل يــ 1

  أو اختتام lلدعاء. ،فيها جيداً منذ البداية إىل �ايتها
ــتعقد مثــــل هــــذه  2 ــد ومــــىت ســ ــا بعــ ــتعدات إذا دعــــني ملثلهــــا فيمــ ـ مســ

  املسرية؟
  نساء جاكر¹: -ط 
ـ قالــت امــرأة، أحــد أعضــاء جملــس التعلــيم، dن هــذا الــرب�مج جيــد  1

  رمضان مليئاً مبثل هذه الربامج.جداً، بل البد من أن يكون 
�ــا خميفــة، وهنــاك ندامــة لعــدم  2d ،ــا�ـ إن املســرية ليســت كمــا يتهمو

  االشرتاك فيها منذ البداية.
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  من إعال�ت املسرية وصورها
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)6(  
  العـراقوالية  -  حـزب التحـرير

  (بغداد)

  هـ1425 من رمضان املبارك 21 اخلميس
  م4/11/2004املوافق  
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  العـراق
  املشكلة ... واحلـل

ـــيس   الزمـــــــان: ـــ ــان  21اخلمـ ـــ ــن رمضــ ـــ ــــق 1425مــ ــ املوافـــ ـــ   4/11/2004هـــ
  الساعة الوحدة ظهراً.

  بغداد -جامع نداء اإلسالم   املكان:
ــة دعــــوة إىل5000أرســــلت (  - 1  الدعايــــة واإلعــــالن: ــاالت األنبــــاء  ) بطاقــ وكــ

أئمـة املسـاجد وسـلمت هلـم مجيعـاً والفضائيات وأساتذة اجلامعـات واحملـامني والعلمـاء و 
  .lليد، ولكن أعداداً منهم َمل حتضر ألسباب أمنية

  بغداد يف خمتلفة أماكن يف املؤمتر عن وضعت أعداد من ملصق إعالين  - 2  
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  نشر إعالن يف إحدى الصحف عن الندوة  - 3  
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  .اتصاالت مع الشخصيات املختلفة حلضور الندوة  - 4  
ظهراً يف حرم جامع نداء  1.00أقيم املؤمتر يف الساعة   متر:إجراءات عقد املؤ 
 2004/  2/ ت4من رمضان املوافق  21يوم اخلميس  ،اإلسالم يف بغداد

  - األعضاء:وألقيت الكلمات التالية من قبل 
  ية لرئيس املكتب اإلعالمي.كلمة ترحيب  – 1  
  مسؤول الوالية (املعتمد).كلمة عن االنتخاlت /   – 2  
  ة الدولية / مسؤول مكتب املوصل.كلمة عن الشرعي  – 3  
  مساعد مسؤول الوالية.كلمة عن اخلالفة /   – 4  
  :املدعوينوختللتها كلمات لكل من   
  الشيخ جواد اخلالصي. – 1  
  الشيخ عبد اهلادي الدراجي / مكتب الشهيد الصدر. – 2  
  . لزيدي / مكتب السيد حممود احلسينالشيخ lسل ا – 3  
  ت مؤازرة بعقد املؤمتر من قبل:كلما  وألقيت  
  ا�لس األعلى للثورة اإلسالمية.  – 1  
  احلزب اإلسالمي العراقي. – 2  
  على احلضور. للحزبويف ختام املؤمتر مت توزيع أقالم دعاية   
  الكلمات اليت ألقيت:  

  بسم هللا الرمحن الرحيم
ومن سار على  والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وعلى آله وصحبه

�جه إىل يوم الدين.   
ـــهر الفضـــــيل  ــذا الشــ ـــيوف الكـــــرام ويف هــ ـــب اشـــــد الرتحيـــــب lإلخــــوة الضــ نرحـ
ليشاركو� البحث يف موضوع بلد� احلبيب العراق واملشـكلة واحلـل. أمـا املشـكلة فهـي 
االحـــتالل األمريكـــي الغاشـــم لبلـــد� العـــراق الـــذي وصـــفه اإلمـــام علـــي عليـــه الســـالم: 



 214

ـــال  ــد املــ ــورة إىل ((بلـــ ـــة املنـــ ــن املدينــ ـــة مـــ ــمة اخلالفــ ـــه إىل نقـــــل عاصـــ ـــا دفعــ ـــال)) ممــ والرجــ
اهليمنــة الكوفــة. وهــذا االحــتالل األمريكــي ســيرتتب عليــه أمــور كثــرية مــن شــأ�ا بســط 

علمـاين   دسـتور ، وفـرضسياسـيا واقتصـاد� وفكـر�ً  األمريكيـة علـى مقـدرات هـذا البلـد
 �lلــسجيــاد برملــان، أو مــا يســمى سياســاته وإ ذعمــالء لتنفيــ ، وتنصــيب حكــامٍ ركــاف

تلـــك ، رأمساليــة علمانيـــة وقــوانني تشـــريعات مــن تريـــده مــا كـــل علــى يبصـــم لكــي الــوطين؛
مسـخا  هللا. ومن مث جعل العـراق منوذجـا مسح البضاعة الفاسدة املراد تسويقها إلينا ال

  لتعميمه على املنطقة dسرها مبا يسمى مشروع الشرق األوسط الكبري.
، وحتكيم شرع هللا إزالة االحتاللهو فل مبنظور� الشرعي اإلسالمي، أما احل

سبحانه، ¶قامة الدولة الكرمية دولة اإلسالم دولة اخلالفة على منهاج النبوة اليت تعز 
أهله، كل الكفر و هم و ءنافقني وعمالاإلسالم وأهله، وتذل الكفار واحملتلني وامل

  ويرزقنا ^ا كرامة الدنيا واآلخرة.
سأل هللا سبحانه أن جيمعنا على كلمة سواء لنصرة هذا الدين وإعالء وأ

َوَعَد �شأنه يف األرض لكي نفوز برضى هللا وننال سعادة الدنيا اآلخرة، قال تعاىل: 
صَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ  ِذيَن اiَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا ال

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً   ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهْم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َولَيـَُبدِّ
صدق  ،�ِلَك فَُأْوَلِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ ◌َ يـَْعُبُدوَنِين ال يُْشرُِكوَن ِيب َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد ذ

  هللا العظيم.
  وبركاته هللا ورمحة عليكم فيكم، والسالم هللا بكم، وlرك يـترحيب اكررو 

  املكتب اإلعالمي رئيس
  هـ1425/ رمضان/21

  م2004/تشرين الثاين/4
� � �  
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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  اق واألمم املتحدةالعر 
  »الشرعية الدولية«

ثـر ك  ،ويتـاي ¹ريخ دخول اجلـيش العراقـي للكـ 1990منذ الثاين من اب 
ودورهــا يف حــل املشــكالت  ،وعــن هيئــة االمــم املتحــدة ،احلــديث عــن الشــرعية الدوليــة

وقــد أصــدر جملــس األمــن بوصــفه األداة الدوليــة الفعالــة سلســلة مــن القــرارات  ،الدوليــة
وانتهـــاًء  ،1990آب  2الصـــادر يـــوم  660املتعلقـــة lلعـــراق ابتـــداء lلقـــرار رقـــم 

  . 2004ران حزي 8الصادر يوم  l1546لقرار رقم 
جملــس األمــن الــدويل ذريعــة هلــا الحــتالل  ،وقــد اســتخدمت الــوال�ت املتحــدة

إىل  ،ابتــداًء lلطلــب منــه اخلــروج مــن الكويــت ،دت مــن ضــغطها عليــهوصــعَّ  ،العــراق
إىل نـزع أسـلحته ووضـع  ،إىل دفع التعويضات عن اضـرار احلـرب ،ترسيم حدوده معها

 ،ت املتحــدة. إىل التــدخل يف شــؤونه الداخليــةمــوارده حتــت اشــراف دويل تقــوده الــوال�
ـــتوره ـــري دســ ــه وتغيــ ـــل جيشـــ ـــه وحــ ــمى  ،مث احتاللــ ــيمه حتـــــت مســـ إىل العمـــــل علـــــى تقســـ

 ،وسـائر شـؤون املسـلمني اخلاصـة ،مث التدخل يف نظام االسـرة ونظـام التعلـيم ،الفدرالية
عـل lلقـول أ�ـا تريـد أن جت ،وأخرياً وليس آخراً كشفت عن وجهها القبـيح بكـل جـالء

  حيتذى يف بالد املسلمني كلها. لقيمها الرأمسالية الساقطة الفاسدة من العراق منوذجاً 
ابتـدعتها بريطانيـا  ،إن فكرة الشرعية الدولية مـن اساسـها هـي فكـرة اسـتعمارية

ــة ــدول األوروبيـ ــر بتكتيـــل الـ ــرانية ،رأس الكفـ ــبة الـــدول النصـ ــا يســـمى بعصـ حملاربـــة  ،فيمـ
وكانـــت تشـــرتط لقبـــول  ،وإبعادهـــا عـــن السياســـة الدوليـــة ،ةالدولـــة العثمانيـــة اإلســـالمي

  زع اإلسالم من عالقاMا اخلارجية.ـأن تن ،يف هذه العصبة الدولة العثمانية
وملــا ُهزمــت الدولــة العثمانيــة يف احلــرب العامليــة االوىل أنشــأت بريطانيــا عصــبة 

ــــداب ،األمــــم ـــام االنت ــمى نظـ ـــا يســ ـــت مـ ـــياً علــــى ،واخرتعـ ـــبت نفســــها وصـ ـــث نصـ  حيـ
وإحلاقهــا  ،األقطــار الــيت ســلختها عــن الدولــة العثمانيــة حبجــة االخــذ بيــدها ومســاعدMا
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  بركب الدول املتقدمة.
ــعت حتــــت  ــن ضــــمن االقطــــار الــــيت وضــ ــان العــــراق مــ ــطني وكــ وقــــد كانــــت فلســ

  االنتداب. 
فأمــا فلســطني فــآل أمرهــا إىل أن ُســلمت لليهــود وُشــرد أهلهــا يف أرجــاء الكــرة 

ووقعــت بريطانيــا معــه  ،فظــل خيضــع عمليــاً لالحــتالل الربيطــاين وأمــا العــراق ،األرضــية
 ،ظلـــت ســـارية املفعـــول ،مـــدMا مخســـة وعشـــرون عامـــاً  ،1930معاهـــدة مذلـــة عـــام 

  ىت استبدلتها مبعاهدة حلف بغداد.ح
ــــوة  ــــدة كقـ ــــوال�ت املتحـ ـــربوز الـ ـــت بــ ـــة وانتهــ ــــة الثانيــ ــرب العامليـ ــــت احلـــ ـــا قامـ وملــ

وجتردهـــا مـــن  ،المرباطـــور�ت القدميـــةعظمـــى، أخـــذت تعمـــل كـــي تـــرث مســـتعمرات ا
وهـي دولـة تتبـىن املبـدا الرأمسـايل القـائم  -ذلك أ�ـا  ،مستعمراMا وتبسط نفوذها عليها

ـــة  ــى النفعيـ ـــتغالل الشــــعوب اســــلوlً لنهــــب خــــريات هــــذه  -علــ ـــتعمار واسـ ــىن االسـ تتبــ
  الشعوب.

ــة الثانيـــة لصـــاحل دول احل  ،لفـــاءوملـــا بـــدا أن دول احملـــور ستخســـر احلـــرب العامليـ
  بدأت هذه الدول lلتشاور فيما بينها لصياغة عامل ما بعد احلرب.

ــام  ــوال�ت املتحــــدة 1942ففــــي عــ  ،اجتمــــع منــــدوبوا االحتــــاد الســــوفييت والــ
ــامي للمـــؤمتر: يف مـــؤمتر موســـكو وقـــد  ،وبريطانيـــا والصـــني ضـــرورة «تضـــمن البيـــان اخلتـ

  ».التعجيل dنشاء هيئة دولية عاملية
ــواجتمـــع  1944ويف آب  ووضـــعوا مشـــروعاً  ،هـــذه الـــدول مـــرة أخـــرى ممثلـ

  مليثاق اهليئة اجلديدة.
ــدول املزمــــع اشــــرتاكها يف اهليئــــة اجلديــــدة اىل  1945ويف نيســــان  دعيــــت الــ

  للنظر يف املشروع. ،االجتماع يف مدينة سان فرانسيسكو يف الوال�ت املتحدة
جلديــدة lســم: ة اـئـــيـائي للهـالنهــام ـع النظـــمت وضــ 1945ران ـزيـــح 26ويف 

  ».ميثاق االمم املتحدة«
ويف حــني كانــت جتــري املشــاورات علنــاً لصــياغة ميثــاق االمــم املتحــدة، كانــت 
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ــــائم احلـــــرب ـــام غنـ ــراً القتســ ـــري ســـ ــاومات جتــ ــــى  ،املســـ ـــراعاً علـ ــبت اصـــــالً صــ ـــيت نشـــ والــ
  جللب املواد اخلام وتصريف فائض االنتاج الصناعي. ،املستعمرات

فقـــد أرســـل  ،لـــيت تؤكـــد مـــا نقـــول كثـــرية وكثـــرية جـــداً ويف احلقيقـــة فـــان الو�ئـــق ا
املسرت لوفتس رئيس قسم البـرتول يف وزارة اخلارجيـة األمريكيـة رسـالة إىل املسـرت جـون. 

ــــاين ـــؤون الكومنولــــــث الربيطــ ـــم شـــ ــن قســـ ـــو، مــــ ــــاريخ  ،د.الينبـــ . 1945ا�ر  31بتــ
  ،كيــةيطلــب فيهــا صــراحة ان تكــف بريطانيــا عــن وضــع العراقيــل امــام الشــركات األمري

حـىت ال تنفـرد  ،حتـت إشـراف دويل ،كما يطلب وضع برتول منطقـة البصـرة يف العـراق
الـــنفط مقابـــل  فيمـــا يســمى بـــر�مج ،خللــيج الثانيـــةبــه بريطانيـــا وهـــو مــا مت بعـــد حـــرب ا

  الغذاء.
ــاين ــل رئــــيس الــــوزراء الربيطــ ــل ونســــتون تشرتشــ رســــالة إىل رئــــيس  ،كــــذلك أرســ

جــاء فيهــا:  1944اذار  4ني روزفلــت بتــاريخ الــوال�ت املتحــدة األمريكيــة فــرانكل
اشــكركم شــكراً جــزيالً علــى ¹كيــداتكم اخلاصــة  l)485إلشــارة إىل مــذكرتكم رقــم 

فـــأعطيكم  ،ودعـــين أعاملـــك lملثـــل ،بعــدم التطلـــع اىل حقـــول برتولنـــا يف العـــراق وإيــران
ــنا يف مصـــــاحلكم ا ـــام انفســـ ــة اقحــ ـــري يف حماولـــ ـــدينا اي تفكــ ــيس لــ ـــه لـــ و أوىف كيـــــد dنــ

  .م يف اململكة العربية السعودية)ممتلكاتك
أن  ،إن مــن لــه إملــام بســيط lلسياســة، يعلــم مــن مطالعــة ميثــاق االمــم املتحــدة

 ،جملــس األمــن هــو الفــرع الوحيــد مــن فــروع اهليئــة الــذي ينــاط بــه حتديــد أي األعمــال
ــلم واالمــــن الــــدوليني ــدول اخلمــــس ،يعتــــرب Mديــــدا للســ ــي الــ ــة فيــــه هــ  وان الــــدول الفاعلــ

تــرى انــه يتعــارض مــع  ،والــيت متلــك كــل منهــا حــق تعطيــل أي قــرار ،الدائمــة العضــوية
وال تلزمها كـل الـدول االعضـاء يف االمـم  ،فهذه الدول ال تلتزم اال مبا تريد ،مصلحتها

  املتحدة بشيء ال تقبله.
أما بقيـة الـدول غـري دائمـة العضـوية فهـي يف الغالـب األعـم دول ¹بعـة، تعـيش 

مبـــا ينســـجم ومـــا  ،وتتخـــذ قراراMـــا عنـــد التصـــويت ،هلـــا مـــن مســـاعدات علـــى مـــا يقـــدم
واال فمـا شـان بلغـار� حـىت تشـن يف  ،وخاصـة الـوال�ت املتحـدة ،تريده الـدول الكـربى
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ومــا شــأن كثــري مــن الــدول يف امريكــا الالتينيــة  ،جملــس االمــن محلــة شــعواء علــى العــراق
   جملس األمن.حىت تقف من العراق موقفاص خمز�ً يف ،او إفريقيا

حيـــث أرادت  ،نشـــب صـــراع دمـــوي يف الكونغـــو ،يف ســـتينيات القـــرن املاضـــي
وقــد حاولــت االمــم  ،أمريكـا أن حتــل حمــل بلجيكــا يف الســيطرة علــى مقــدرات الكونغــو

فقتل أمني عام األمـم املتحـدة (داغ مهرشـولد) يف حـادث  ،املتحدة ان يكون هلا وجود
بعده هيئة االمـم مشـلولة ال حـول هلـا وال قـوة.  فوقفت ،طائرة ال زال جمهول األسباب

يســألونه  ،وقـد جتمــع عـدد مــن الصـحفيني حــول وزيـر خارجيــة إحـدى الــدول اإلفريقيـة
يبــدو أن الســادة الصــحفيني ال يعرفــون   -فقــال: ،عــن دور االمــم املتحــدة يف الكونغــو

ــــدة ـــم املتحـ ــــل االمــ ـــة عمـ ــــ ،طبيعــ ــــني دولتــ ــية بـ ــــائًال: (إذا عرضـــــت قضـــ ــتطرد قـ ني مث اســــ
صـغريتني علـى االمـم املتحـدة ضـاعت القضـية يف دهـاليز االمـم املتحـدة، وإذا عرضـت 
ــم  ـــاليز األمــ ـــة الصــــغرى يف دهـ ـــاعت الدولـ ــغرى ضـ ــرى صــ ــربى وأخــ ـــة كــ ــني دولـ ــية بــ قضــ

  املتحدة. أما إذا كانت القضية بني دولتني كبريتني ضاعت عندها االمم املتحدة).
 ،ول الكــربى وتنســيق ألعماهلــاتكــريس ملصــاحل الــد ،هــذه هــي الشــرعية الدوليــة

حـــىت ال تتصـــادم وتلجـــأ اىل احلـــرب مـــرة اخـــرى مـــا قـــد ينـــتج عنهـــا دمارهـــا مجيعـــاً. أمـــا 
  الدول الصغرى فال قيمة هلا وال وزن لرأيها.

وقـــد دخلـــت األمـــم املتحـــدة مرحلـــة جديـــدة منـــذ مطلـــع التســـعينيات يف القـــرن 
�ت املتحـدة مـن حلبـة املنافسـة املاضي. حيث خرج االحتاد السوفييت الند القوي للوال

ـــامل ،الدوليــــة ــاً بزعامــــة العـ ـــم املتحــــدة ال  ،فــــانفردت أمريكــــا عمليــ ـــان ميثــــاق االمـ ـــا كـ وملـ
ـــراد ـــعفها يف االنفــ ــنقض ،يســ ــق الـــ ــ ـــك حـ ـــود دول اخـــــرى متلــ ــوال�ت  ،لوجــ ــــان الـــ ــــذا فـ لـ

ــدة ـــوى  ،املتحــ ـــوازين القـ ــة الــــيت مل تعــــد تتناســــب ومـ ــرعية الدوليــ ــا للشــ قــــد أدارت ظهرهــ
حيـث أن الـوال�ت املتحـدة مل  ،يف العدوان علـى العـراق ،وقد lن هذا األمراجلديدة. 

ــن جملــــس األمـــن ــرار مـ ــى قـ وارتكبــــت  ،فهامجـــت األمــــم املتحـــدة ،تســـتطع احلصـــول علــ
فأسقطت ورقة التـوت الـيت كانـت  ،عدوا�ا على السافر دون الرجوع اىل جملس األمن

  تغطي سوءMا.
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تشـرع مــا  ،هـي حقيقـة الـدول الكـربى هـذه هـي حقيقـة الشـرعية الدوليـة وهـذه
ـر املواثيـق واالتفاقيـات كمـا  ،وبسـط نفوذهـا ،حلماية مصـاحلها ،تشاء وكما تشاء وتُفسِّ

ــاء ــن العــــراق مــــن كــــل هــــذا الــــذي جــــرى؟ وأيــــن مصــــلحة املســــلمني يف  ،تشــ ولكــــن أيــ
ــق  ـــذه املواثيـــ ــذه الشـــــرعية ومـــــن هــ ــة مـــــن هـــ ـــلمني بعامـــ ـــن مصـــــلحة املســ ــل أيــ العـــــراق، بـــ

  الدولية؟.
 ،ن بعـــض النـــاس ان احـــتالل العـــراق قـــد مت علـــى خلفيـــة احـــتالل الكويـــتيظـــ

والصـحيح أن هـذه هـي الذريعـة وليسـت هـي  ،lعتبارها دولـة عضـواً يف االمـم املتحـدة
أمــا احلقيقــة فهــي ان امريكــا وقــد تفــردت يف املوقــف الــدويل، ومل يعــد هلــا مــن  ،احلقيقــة

غة جديــدة تعكــس واقــع العــامل صــيا ،أرادت أن تصــوغ العــامل مــن جديــد ،منــافس قــوي
صــياغة متكنهــا مــن الســيطرة علــى العــامل والعــراق هــو  ،اجلديــد واملوقــف الــدويل اجلديــد

  نقطة البداية. فقد وقع عليه االختيار لعدة اعتبارات: 
  :االعتبار األول

يف طريقهــا اىل  ،أن العــراق بلــد مؤهــل ان يكــون نقطــة ارتكــاز لدولــة إســالمية
ــذ ،الظهـــور ــان كـ ــةوقـــد كـ ــن  ،لك قـــرو�ً طويلـ ــا تـــدار مـ ــد كانـــت الـــدنيا القدميـــة كلهـ فقـ
ــ ،بغــــداد ــز االشــــعاع الفكــــري والثقــ ـــي مركــ ـــداد هـ ــية وكانــــت بغـ ــرة األرضـــ ايف األول للكــ

  dسرها.
  االعتبار الثاين:

ــاً  ــاً نفطيــ ــز نظريهــــا ؟ فهــــو ميتلــــك احتياطيــ ــك ثــــروة اقتصــــادية عــ ان العــــراق ميتلــ
علماً أن هذا االحتياطي يقبـع يف مـا نسـبته  ،يلمؤكداً يقدر مبائة واثين عشر مليار برم

وال احــد يســتطيع ان  ،هــي الــيت مت مســحها ،عشــرة يف املائــة فقــط مــن مســاحة العــراق
ومعلــوم أن الــنفط هــو عصــب احليــاة االقتصــادية يف  ،يقــدر مــا ختتزنــه املســاحة الباقيــة

ـــادن ــة مــــن املعـ ـــروة هائلــ ــنفط ثـ ــن الــ ـــداً عــ ــر. وميتلــــك زائـ ــى ،الوقــــت احلاضــ ـــها  وعلــ رأسـ
وقبـل هـذا كلـه االسـالم ومـا  ،والثـروة البشـرية ،الكربيت،  إضافة للثـروة الزراعيـة واملائيـة

مـا جيعلـه مـؤهًال لقيـادة  ،واملفـاهيم الصـحيحة ،القـيم الرفيعـة مـنخيتزنه مـن طاقـة هائلـة 
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  البشرية lالسالم مرة أخرى.
  االعتبار الثالث:

ة احلكـم الـيت مـرت علـى البشـرية لقد أٌبتلي العراق بنظـام حكـم مـن اسـوأ انظمـ
ــرها ــرفه ،dسـ ــام وســـوء تصـ ــذا النظـ ــاهرة ،فكـــان هـ ــذي أخفــــت  ،الذريعـــة الظـ والقنـــاع الـ

  أمريكا أهدافها خلفه.
عنـدما انشـأ  ،إن أمريكا ختطط الحـتالل اخللـيج منـذ سـبعينيات القـرن املاضـي

الـدفاع  الرئيس االمريكـي (كـارتر) قـوات التـدخل السـريع. وأعـد وولفـوتز مسـاعد وزيـر
حتــت عنــوان  (مشــروع القــرار االمريكــي اجلديــد). وضــع  1992احلــايل تقريــراً عــام 

  فيه العراق كهدف اول lجتاه السيطرة على العامل.
ـــداث  ــد أحــ ــــام  11وبعـــ ــام للنظـ ـــابع االMـــ ــري lصــ ــا تشـــ ـــدأت امريكـــ ســـــبتمرب بــ

بـــدأت مرة اخلبيثـــة (االنثـــراكس)، و ـوبـــدأت التهديـــدات تتـــواىل مث ظهـــرت اجلـــ ،العراقـــي
وتتهمـه  ،أجهزة اإلدارة األمريكية Mيء الرأي العام األمريكي لشن احلرب علـى العـراق

ــه وراء  نشــــر اجلمــــرة اخلبيثــــة مــــرًة، ومــــرًة وراء متويــــل وتــــدريب اإلرهــــابيني ــوم  ،انــ وانــــه يقــ
  وانه قد يسلمها لإلرهابيني. ،بتصنيع شىت انواع اسلحة الدمار الشامل
ــواءه  ـــتح أجـــ ــراق فــ ـــم أن العـــ ـــظ، لفـــــرق التفتـــــيشورغــ ـــيه دون حتفــ ـــيت  ،وأراضــ والــ

وأ�ــم ســلموا كثــرياً مــن تقــاريرهم  ،اعــرتف بعــض افرادهــا صــراحة ا�ــم كــانوا جواســيس
ـــة واإلســـــرائيلية ـــى أن  ،للمخـــــابرات االمريكيــ ـــرُّ علــ ــة ظلـــــت تصــ إال أن اإلدارة األمريكيـــ

لدولـة فلـم تسـلم مؤسسـات ا ،النظام العراقـي خيفـي ترسـانة مـن اسـلحة الـدمار الشـامل
بـل والحـىت بيـوت العلمـاء مـن التفتـيش،  ،والمعسكرات اجليش والخمتـربات اجلامعـات

فيعطـي بـذلك الذريعـة  ،يف حركات استفزازية ومهينـة حـىت يقـوم العـراق بطـرد املفتشـني
وحرصــاً علــى الســلم واالمــن الــدوليني lحــتالل  ،المريكــا لتقــوم lســم الشــرعية الدوليــة

  عل. العراق، وهذا ما حصل lلف
  :أيها املسلمون يف العراق

 1546ألـــيس ممـــا يـــدعو للدهشـــة والريبـــة ان يـــنص قـــرار جملـــس االمـــن رقـــم 
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ـــزال «يف ديباجتــــه علــــى:  2004حزيــــران  8الصــــادر يف  أن احلالــــة يف العــــراق ال تـ
، وقـــوات إحـــتالل مـــن ثالثـــني دولـــة مســـلحة »Mديـــداً للســـلم واألمـــن الـــدولينيتشـــكل 

وتقـــيم القواعـــد  ،العـــراق شـــرقاً وغـــرlً ومشـــاالً وجنـــوlً  جتـــوب ،lحـــدث انـــواع األســـلحة
 ،وال احــد مـن اهــل العـراق ميلــك ان يراقـب هــذا النشــاط ،العسـكرية واملطــارات احلربيـة

  بل ال ميلك احد يف العراق ان يسأل عما حتتويه هذه القواعد.
وختضــع  ،لقــد مت حــل اجلــيش العراقــي واحلــرس اجلمهــوري ومجيــع اجهــزة األمــن

ــزة  ــه ويســـلحه ـ أجهـ ــاه االحـــتالل ويدربـ ــرس الـــوطين ـ الـــذي يرعـ الشـــرطة احلديثـــة واحلـ
مث يقـــال ان العـــراق ال يـــزال يشـــكل  ،إلشـــراف عســـكري مباشـــر مـــن أمريكـــا وجيشـــها

  Mديداً للسلم واألمن الدوليني.
ذريعـــة  ،ألـــيس ممـــا يقطـــع الشـــك lليقـــني ان الشـــرعية الدوليـــة كانـــت ومـــا تـــزال

 ،وقـــيم أهـــل العـــراق ،والعبـــث بعقيـــدة اهـــل العـــراق ،العـــراقلتكــريس االحـــتالل وتـــدمري 
فمــا شــأن جملــس االمــن حــىت يــنص يف القــرار املشــؤوم ســالف الــذكر  ،وتقســيم العــراق

واالحــتالل هــو الــذي اقامهــا  –يرحــب جملــس االمــن lلتــزام احلكومــة العراقيــة املؤقتــة «
اليــة والدميقراطيــة . وهــل الفدر »مــة عــراق احتــادي دميقراطــي تعــدديlلعمــل علــى اقا –

  يف العراق من اختصاص جملس األمن؟!. 
  :أيها املسلمون يف العراق

ـــالت  ـــة وويــ ـــرعية الدوليــ ــــالت الشــ ـــتعرض ويـ ـــو ارد� ان نســ ــــام لــ ــــا املقـ ــول بنـ يطـــ
ولكننـــا سنقصـــر احلـــديث علـــى دليلـــني واضـــحني  ،االحـــتالل املقنـــع lلشـــرعية الدوليـــة

وســفاهة  ،هــذه الالشــرعية الدوليــة وقــاطعني بســفاهة ،وضــوح الشــمس يف رابعــة النهــار
  املتفوهني ^ا. 

  الدليل األول:
ــا lلعـــدوان علـــى  ـــا وســـائر املتـــآمرين معهـ ــا بريطاني لقـــد قامـــت أمريكـــا وحليفتهـ

دون موافقــة جملــس األمــن. فــدمرت وخربــت وقتلــت  19/3/2003العــراق يــوم 
ــا إىل جملـــس األمـــن ،دون وازع او رادع وملـــا متَّ هلمـــا مـــا أراد¹ ــراره رقـــم  ،ذهبتـ فأصـــدر قـ
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وممـــا جــاء يف ديباجتــه: (وإذ يالحـــظ   2003ا�ر مــايو  22املــؤرخ يف  1483
املوجهة اىل رئـيس جملـس االمـن  2003ا�ر مايو  8جملس األمن  الرسالة املؤرخة 

من املمثلـني الـدائمني للـوال�ت املتحـدة االمريكيـة واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى 
ـــدا الشـــــمالية ـــانون  ،وايرلنـ ـــددة lلقــ ــات احملـ ـــالحيات واملســــؤوليات وااللتزامـــ ـــلم lلصــ يسـ

متني lالحـتالل حتـت قيـادة بوصفهما دولتـني قـائ ،الدويل املنطبق على هاتني الدولتني
  موحدة.

ـــلم  ــنه يشـــــكل Mديـــــداً للســ ــم حتســـ ـــراق ال يـــــزال رغـــ ـــرر أن الوضـــــع يف العــ وإذ يقــ
عنيـة ان تقـدم املسـاعدة لشـعب واالمن الدوليني. يناشد الدول األعضـاء واملنظمـات امل

  .)العراق من اجل اصالح مؤسساته وبناء بلده
ــــي  ــــة ان تنهـ ــدول ااملعتديـ ــن الـــ ــ ــــب مـ ــــدل ان يطلـ ـــتعمار بـ ـــر واالســ ـــس الكفــ جملــ

 ،يقــرر أن العــراق احملتــل واملــدمر ،احتالهلــا وحيملهــا مســؤولية تــدمري مؤسســات العــراق
ء مـــن افـــواههم ومـــا ختفـــي قـــد بـــدت البغضـــا ،يشـــكل Mديـــداً للســـلم واالمـــن الـــدوليني

  صدورهم اكرب. 
  :الدليل الثاين

 1546قـراره رقـم   -جملـس الكفـر واالسـتعمار  -لقد أصدر جملس األمن 
  وجاء يف املادة الثانية من القرار:  2004حزيران  8املؤرخ يف 

ا�ـاء  ،ايضـاً  2004حزيـران  30(يرحب  جملس األمن  dنه سيتم حبلول 
ة االئـــتالف املؤقتـــة وdن العـــراق ســـيؤكد مـــن جديـــد ســـيادته وانتهـــاء ســـلط ،االحـــتالل
  الكاملة).

وان السـيادة  ،هكذا يقر ا�لس ان ال سـيادة للعـراق حـىت ¹ريـخ صـدور القـرار
حزيـــران، وإذا بـــه يقـــر يف ذات القـــرار أن احلكومـــة املؤقتـــة  30ســـوف تنتقـــل اليـــه يف 

(قـد طلـب  ،ال فعـالً وال شـكالً والـيت ال متلـك السـيادة  –االحتالل  –املعينة من قبل 
 –اي قبــل صــدور القــرار وقبــل نقــل الســيادة  –حزيــران  5رئيســها يف رســالته املؤرخــة 

واحلكومـــة  ،االبقــاء علـــى وجـــود القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات). االحـــتالل يعـــني احلكومـــة
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  فيستمد شرعيته من صنيعته.  ،تطلب بقاء االحتالل
  أيها املسلمون:

فقــال  ،ومــن مــواالMم ،انه وتعــاىل مــن اليهــود والنصــارىلقــد حــذر� ربنــا ســبح
َصـاَرى َأْولِيَـاَء بـَْعُضـُهْم َأْوِليَـاُء ◌ُ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخـذ�جلَّ شـأنه:  وا اْليَـُهـوَد َوالنَّ

ُهْم ِإنَّ اiََّ ال يـَْهـِدي اْلَقـوْ  وقـال تعـاىل:   .�َم الظـَّاِلِمنيَ بـَْعٍض َوَمْن يـَتَــَوهلَُّْم ِمـْنُكْم َفِإنـَُّه ِمـنـْ
َولَـْن �. وقـال تعـاىل: �َوال يـََزالُوَن يـَُقـاتُِلوَنُكْم َحـىتَّ يـَـُردُّوُكْم َعـْن ِديـِنُكْم ِإْن اْسـَتطَاُعوا�

َصـــاَرى َحـــىتَّ تـَتَِّبـــَع ِملَّـــتَـُهمْ   ،. فقـــد أعلنوهـــا حـــرlً صـــليبية�تـَْرَضـــى َعْنـــَك اْليَـُهـــوُد َوال النَّ
ــاءوا بوجــــوه ســــا ــةوجـ ــدليريــــدون  ،فرة قبيحــ ــة الباطلــــة بــ ــدة الرأمساليــ ــع العقيــ عقيــــدة  وضــ

يريــدون تغيــري القــوانني  يريــدون تركيــز عقيــدة فصــل الــدين عــن احليــاة، ،احلقــةاالســالم 
ولــن  ،ويغــريوا منــاهج التعلــيم ،ومــا تبقــى للمســلمني مــن اســالمهم فيلغــوا قــوانني األســرة

  ى على دينهم وأمتهم.ما مل يوقفهم املخلصون الغيار  ،يقفوا عند حد
ن الشـــرعية الدوليـــة ليســـت ســـوى مصـــيدة للمغفلـــني وان اللجـــوء إليهـــا حـــرام إ

وقــد امــر� أن نكفــر بــه، وهــو جيعــل مصــري  ،ألنــه حتــاكم إىل الطــاغوت ،مقطــوع حبرمتــه
ُ ِلْلَكـاِفرِيَن َعلَـى �املسلمني بيد الكفار وقـد حـرم هللا ذلـك فقـال تعـاىل:  َّiَولَـْن َجيَْعـَل ا

. وأي ســـبيل أعظـــم مـــن هـــذا الســـبيل ان يُســـنُّوا لنـــا قوانيننـــا ويعبثـــوا �ُمـــْؤِمِنَني َســـِبيالً الْ 
  ما انزل هللا ^ا من سلطان. . حتت مسمياتٍ � وأبناء�،ءويفسدوا نسا ،بعقيدتنا

ــن  ـــس األمـــ ــوء إىل جملــ ــر واالســـــتعمار  –وان اللجـــ ـــار  –جملـــــس الكفـــ هـــــو انتحــ
  يا وخزي اآلخرة.وهو عار الدن ،سياسي وارMان للكفار

ـــادت الــــدنيا قــــرو�ً  ـــة سـ ــن امــــة اســــالمية عريقـ ــلمني يف العــــراق جــــزء مــ إن املســ
ــة ــرى ،طويلــ ـــرة أخــ ـــودها مـ ــتعود تسـ ــول هللا  ،وســ ـــول رســ ــــت يل « :�تصــــديقاً لقـ زوي

،  أو كمـا قـال »وسـيبلغ ملـك امـيت مـا زوي يل منهـا ،االرض فرأيت مشـارقها ومغار}ـا
  عليه الصالة والسالم.
إن مصـــيبتهم lبتعـــادهم عـــن  ،ســـلمني واحـــدة، وخالصـــهم واحـــدإن مصـــيبة امل

وكمــا انــه ال حيــل ملســلم يف العــراق  ،اســالمهم وعــدم حتكــيم االســالم يف شــؤون حيــاMم
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أو يفكـر يف النجـف وال يفكـر يف  ،وال جيوز له أن يفكر يف بغداد وال يفكـر يف أربيـل
ال يفكــر يف فلســطني او الفلوجــة، فكــذلك ال حيــل لــه وال جيــوز ان يفكــر يف العــراق و 

ــم  ،يف الشيشـــان ــود امـــام حيكمهــ ــن عـــدم وجـ ــة عـ ــلمني ومصـــائبهم �مجــ فمشـــاكل املسـ
ـــنة ـــاب والســ ــالمية  ،lلكتــ ــة االســـ ــودة اخلالفـــ ــالم بعـــ ــودة االســـ ــاMم يف عـــ ــاحهم وجنـــ ــ وجنـ

فهنيئــاً ملــن كــان مــن دعاMــا  ،واقبــل فجرهــا ،الراشــدة علــى منهــاج النبــوة. فقــد آن أوا�ــا
مــن اجــل إقامتهـا، نــدعوكم أيهــا املســلمون فهـذا عــز الــدنيا وســعادة للعمــل ف ،وجنودهـا
  اآلخرة.

ُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ � َّiَوا�  
� � �  

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  العراق واالنتخا6ت
ى آلــه احلمــد k رب العــاملني والصــالة والســالم علــى ســيد املرســلني حممــد وعلــ

  الطيبني الطاهرين وصحبه أمجعني.
  وبعد:

ـــم  ــر رقــــ ـــ ــــى األمـ ــ ــــاًء عل ــ ــران  15يف  96بن ــ ــانون 2004حزيــ ـــ ــمى قــ ـــ ، املسـ
االنتخاlت، والصادر مـن قبـل احلـاكم املـدين السـابق، بـول براميـر، سـيجري يف العـراق 
انتخاlت ا�لس الوطين، الختيـار احلكومـة العراقيـة االنتقاليـة، وسيشـرف علـى إجـراء 

نتخاlت ما يسمى مبفوضية االنتخاlت العراقية املستقلة، والـيت شـكلت بنـاء علـى اال
والصــادر مـــن قبـــل بــول براميـــر. وســـيكون  2004مـــايس  31يف  92األمــر رقـــم 

لكل األفراد الذين ينتمون لكيان سياسـي، أو األشـخاص املسـتقلني احلـق يف الرتشـيح 
مــن قبــل املفوضــية أعــاله، وذلــك  لإلنتخــاlت، شــريطة حصــوله علــى املصــادقة الرمسيــة

واملســمى قـــانون  2004حزيـــران  15يف  97حســب مــا نـــص عليــه األمـــر  رقــم 
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  األحزاب واهليئات السياسية والصادر من بول برامير.
وان احلـاكم املـدين السـابق عنـدما أصـدر هـذه األوامـر ذكـر يف مقـدمتها العبــارة 

ــ ــــة يل بصـــــفيت املــ ــل الســــلطات املخول ــاًء عـــ ــة: (بنــ ـــلطة االئـــــتالف التاليــ دير اإلداري لسـ
املؤقتــة ومبوجــب القــوانني واألعــراف املتبعــة، يف حالــة احلــرب ومتاشــياً مــع قــرارات جملــس 

ـــم  ــرار رقـ ــا يف ذلــــك القــ ــة، مبــ ــــدويل ذات العالقــ ــنة  1483األمــــن ال ، 2003لســـ
)، أي أن اللجنـــة املشـــرفة علـــى االنتخـــاlت، 2003لســـنة  1511والقـــرار رقـــم 

وطريقـــة االنتخــاب كلهـــا قــد رمسهـــا احلــاكم املـــدين الســابق بـــول  ومــن حيــق لـــه الرتشــيح
  برامير.

  أيها اإلخوة:
إن الواقـــع السياســـي للعـــراق انـــه بلـــد حمتـــل ويـــدار مـــن قبـــل ســـلطة االحـــتالل  

والـــذي ال  1483علـــى الـــرغم مـــن وجـــود مـــا يســـمى lحلكومـــة املؤقتـــة؛ الن القـــرار 
ــزال �فــــذ املفعــــول إىل هــــذه الســــاعة يــــنص صــــراحة ع ــل، وان يــ ــراق بلــــد حمتــ لــــى أن العــ

الـوال�ت املتحــدة األمريكيـة وبريطانيــا مهـا ســلطة االحـتالل، ومهــا املسـؤولتان عــن إدارة 
  شؤون العراق اإلدارية واملالية.

إن الغــرض مــن إجــراء االنتخــاlت وكمــا مشــار إليــه يف أوامــر  بــول براميــر هــو 
ن مث ليــف حكومــة منتخبــة نتخــاب حكومــة انتقاليــة متهيــداً لوضــع دســتور دائــم ومــال

  مبوجب ذلك الدستور.
  أيها اإلخوة:

  ؟ماهو احلكم الشرعي يف االنتخاlت بصورة عامة أوالً  رَ نَـ لِ 
إن واقــع االنتخــاlت أ�ــا وكالــة أو نيابــة مــن اجــل أن يكــون الوكيــل أو النائــب  

 عنـدما فـرغ مـن بيعـة العقبـة �كفيل عمن انتخبوه، وهذا األمر جـائز، فـإن الرسـول 
الثانية قال خماطبا األنصار أخرجوا إيل مـنكم اثـين عشـر نقيبـا يكونـون علـى قـومهم مبـا 
فــيهم كفــالء، فاختــار القــوم تســعة مــن اخلــزرج، وثالثــة مــن األوس، فقــال عليــه الســالم 
هلــؤالء النقبــاء: انــتم علــى قــومكم مبــا فــيهم كفــالء ككفالــة احلــواريني لعيســى بــن مــرمي، 
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  وأ� كفيل على قومي.
فالشـــخص حـــىت يكـــون �ئبـــا عـــن اآلخـــرين الجيـــوز لـــه أن يباشـــر عملـــه إال  إذا

  بعد أن تنتخبه األمة هلذا العمل مبحض إرادMا واختيارها ال حتت حراب االحتالل.
ــون  ــة اإلســـالم تســــري حســـب أحكــــام اإلســـالم وتكــ ــاlت يف ظـــل دولــ واالنتخـ

ــجمة مــــع واقــــع هــــذه الدولــــة، ونظــــام احلكــــم فيهــــا. إذ  أو اإلمــــام هــــو  ن اخلليفــــةإمنســ
الدولــة أو اخلالفــة عمليــاً، وان اخلالفــة أو اإلمامــة هــي: رàســة عامــة للمســلمني مجيعــا 

  يف الدنيا، إلقامة أحكام الشرع، ومحل الدعوة اإلسالمية للعامل.
ــا  ــ ـــؤون حياMــ ــا يف شــ ــــة فريعاهــــ ــن األمـ ــــلطان مــــ ــذ السـ ــــذي Ûخــــ ــو الـ ــام هــــ واإلمـــ

حياســبه علــى كــل تقصــري منــه يف أداء عملــه السياســية واإلداريــة، لــذلك فانــه هللا تعــاىل 
ــاة، وأمــــراء  ــه أن يعـــني معــــاونني ووالة، وقضـ ــذلك فـــإن عليــ يف رعايـــة شــــؤون رعيتـــه، ولــ

 �جيش، ومديري دوائر، من اجل أن يسـاعدوه يف تصـريف األمـور، وكـان الرسـول 
  يباشر هذا األمر بنفسه ويعني من يعينه من والة وقضاة وغريهم.

أجهــزة الدولــة واملســؤولني Ûيت مــن صــالحية اخلليفــة أو  وان األســاس يف تعيــني
lــه فيهــــا، وبــــذلك يتبــــني أن اإلنتخــــا ــيت يوكــــل عنــ يف الدولــــة  تاإلمــــام يف التعيــــني، والــ

  اإلسالمية تكون يف حالتني مها:
  أوًال: انتخاب جملس األمة

ـــة  ــ ــــس األمــ ــر جملـــ ـــ ـــدما حيصــ ـــ ــــك عنـ ــام، وذلـــ ـــ ـــة أو اإلمــ ــ ـــاب اخلليفــ ـــ ــــاً: انتخـ �نيـــ
ــــحني ــاء املرشـــ ـــ ــن أمسـ ـــ ـــنهم ومــ ـــد مــــ ــ ــاب واحــ ـــ ــرتاع النتخـ ـــ ـــري االقــ ــة، فيجــــ ـــ ـــة الدولـ  لرàســــ

  يفوز يصبح هو اخلليفة أو اإلمام، بعد أن يتم اخذ البيعة له.
نالحظ من ذلك أن فكرة االنتخاlت يف اإلسالم جـاءت منضـبطة مـع نظـام 
احلكـم فيــه، أي النتخــاب اخلليفــة وانتخــاب أعضـاء جملــس األمــة الــذي تكــون أعمالــه 

خلليفــة وكــل مــن هــو يف منصــب حكــم أو إدارة، أو إلظهــار الشــكوى وعــدم حملاســبة ا
الرضا عن أداء املسؤولني ألعماهلم، ومراقبة احلكام يف كيفيـة تطبيـق األحكـام الشـرعية 
وحماســبتهم، وان هــذه احملاســبة تكــون مــن كافــة رعــا� الدولــة، مســلمني وغــري مســلمني 
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  هم.، إذا شعروا dي ظلم واقع عليذكوراً وإ��
  هذه هو واقع االنتخاlت يف ظل الدولة اإلسالمية.

أما واقع االنتخـاlت املـراد اجراؤهـا يف العـراق، فـان الغـرض منهـا كمـا هـو وارد 
والصادر عن بول برامير هو النتخاب جملـس يضـع الدسـتور الـدائم  96يف األمر رقم 

، ورايــز، جيــب وهــذا الدســتور ســيكون كمــا ذكــر قــادة أمريكــا: بــوش، lول، رامســفيلد
ــر نفســــه قــــد رفــــض أن  ــوي علــــى مبــــادئ الدميقراطيــــة واحلــــر�ت، وان بــــول براميــ أن حيتــ
يكـــون اإلســـالم هـــو املصـــدر الرئيســـي للتشـــريع عنـــد وضـــع قـــانون إدارة الدولـــة العراقيـــة 
املؤقــت، إذا فواقــع النائــب يف ا�لــس املنتخــب انــه سيشــرع، وينتخــب، وحياســب فمــا 

  ؟هو احلكم الشرعي يف ذلك
أوًال: إن جمـــرد انتخـــاب شـــخص ليمثـــل النـــاس جـــائز، وكمـــا هـــو وارد يف بيعـــة 
العقبـــة الثانيـــة.�نيا: إن جملـــس األمـــة املـــراد انتخابـــه ســـيكون تشـــريعي، أي هـــو الـــذي 
يضع الدستور والقـوانني واألنظمـة وهـو وكيـل عـن الشـعب يف سـن هـذه القـوانني وهـذا 

ـــال ـــي اإلسـ ــاس، ففـ ــالم مــــن حيــــث األســ ــع اإلســ ــاقض مــ ــن هللا وحــــده يتنــ ــريع مــ م التشــ
ـــُم ِإالَّ iَِِّ �والســـيادة للشـــرع وليســـت للشـــعب، قـــال تعـــاىل:  َفـــال �، وقـــال: �ِإْن اْحلُْك

ــنَـُهْم ثــ ــُدوا ِيف أَنُفِســِهْم َحَرجــاً ِممَّــا ُـ َورَبِّــَك ال يـُْؤِمُنــوَن َحــىتَّ ُحيَكُِّمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر بـَيـْ مَّ ال جيَِ
ـــذا الشـــكل  �يماً َقَضــْيَت َويَُســـلُِّموا َتْســـلِ  . وعليــه فـــإن املســـلم إذا دخــل هـــذا ا�لــس ̂و

  كان آمثا، ألنه وضع نفسه مكان رب العاملني يف التشريع.
  :إلخوةأيها ا

أن النظــام الــدميقراطي، الــذي تريــد أمريكــا إجيــاده يف العــراق والــذي يقــوم علــى 
ــدين عـــن احليـــاة والـــذي جيعـــل للبشـــر صـــالحية التشـــريع أي ال ــل عقيـــدة فصـــل الـ تحليـ

َوَأْن اْحُكــْم �والتحــرمي منــاقض متامــا للعقيــدة اإلســالمية وهــو كفــر صــراح، قــال تعــاىل: 
ُ َوال تـَتَِّبــْع َأْهــَواَءُهْم َواْحــذ َّiــنَـُهْم ِمبَــا أَنــَزَل ا ُ ◌َ بـَيـْ َّiْرُهــْم َأْن يـَْفِتُنــوَك َعــْن بـَْعــِض َمــا أَنــَزَل ا

ـَـا ِصـيبَـُهْم بِــبَـْعِض ذ ِإلَْيـَك فَــِإْن تـََولَّــْوا فَـاْعَلْم َأمنَّ ُ َأْن ُي َّiنُــوِ}ِْم َوِإنَّ َكثِـريًا ِمــْن النَّــاِس ◌ُ يُرِيــُد ا
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ــا ِمــْن اَألْمــِر ِمــْن َشــْيٍء قُــْل ِإنَّ اَألْمــَر ُكلَّــُه �، وقــال ســبحانه: �َلَفاِســُقونَ  يـَُقولُــوَن َهــْل لََن
 َِّiِ�.  

جيـب أن يكـون فهذه اآل�ت وغريها كثـري صـرحية يف أن احلكـم (أي التشـريع) 
  k وحده والحيل أخذه من البشر.

يقال dن املسلمني يستطيعون الوصول لتطبيق أحكـام اإلسـالم عـن طريـق  وال
لــدين اعرضــه علــى جملــس األمــة؛ الن ذلــك يعــين عــدم اخــذ اإلســالم علــى أســاس انــه 

مـر  تعاىل بتطبيقه، بل اخذ لـه علـى أسـاس قبـول األغلبيـة بـه، وهـذا األلزمنا هللاأالذي 
قابــل للتغيــري، فــاليوم أغلبيــة وغــداً أقليــة فنــرى أحكــام هللا تعــاىل حتــل عامــا وحتــرم عامــا، 
ــه عرضــــة ألهــــواء البشــــر يتقلــــب حســــب قبــــوهلم لــــه أو  ــل حيــــل ملســــلم أن جيعــــل دينــ فهــ

!. هذا إذا ُمسح للذين يـدعون لتطبيـق اإلسـالم أن يكونـوا أغلبيـة يف ا�لـس، ؟رفضهم
ده هـو شـعارات أسـالمية فقـط يف ا�لـس حـىت يلعبـوا دور ولكن الواقع الذي يراد وجو 

املعارضة لتتم مسرحية الدميقراطيـة، ولتظهـر مجيـع األطيـاف السياسـية يف كـل القـرارات 
املتخذة. فتصبح هذه القرارات سيوفا مسلطة على رقـاب املسـلمني حبجـة أن األغلبيـة 

ألردن وlكســتان واجلزائــر قبلــت ^ــا. ولنــا يف مشــاركات اإلســالميني يف مصــر وتركيــا وا
  خري شاهد.

  :أيها اإلخوة
إن كثريا مـن املتحمسـني لالنتخـاlت يـربرون ألنفسـهم ذلـك حبجـة أننـا النريـد 
تــرك الســاحة للعلمــانيني! فنقــول: إن العمــل الصــحيح هــو مــا يقــره اإلســالم فــإذا كــان 

َأفـَغَـْريَ �تعـاىل: العمل حمرما، وهو التشريع مـن دون هللا تعـاىل، فالحيـل القيـام بـه، قـال 
َنـــاُهْم اْلِكَتـــاَب  ـــًال َوالَّـــِذيَن آتـَيـْ صَّ َتِغـــي َحَكمـــًا َوُهـــَو الَّـــِذي أَنـــَزَل إِلَـــْيُكْم اْلِكَتـــاَب ُمَف اiَِّ أَبـْ

، فـاملؤمن اليعـرض نفسـه �يـَْعَلُموَن َأنَُّه ُمنَــزٌَّل ِمـْن رَبِّـَك 6ِْحلَـقِّ فَـال َتُكـوَننَّ ِمـْن اْلُمْمـَرتِينَ 
كــيال عــن النــاس لتشــريع األحكــام مــن دون هللا بــل عليــه أن ينحــاز لإلســالم ليكــون و 

  وتطبيقه ال أن ينافس الكفار والعلمانيني على تطبيق أنظمة الكفر.
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ــن  ــاlت طمعـــا يف مكاســـب حيققهـــا مـ ــن يقـــوم علـــى االنتخـ وان مـــن النـــاس مـ
تــاع خــالل مــن ينتخبــه، فتجــد مساســرة االنتخــاlت بــني النــاس، لوعــدهم بوظيفــة أو م

زائـــل فمـــا أهـــون ديـــن هللا عنـــد هـــؤالء، يبيعـــون ديـــنهم بعـــرض مـــن الـــدنيا قليـــل، وكـــان 
̂ــم أن يـــردُّوا علــى جتــار االنتخـــاlت بقولــه تعــاىل:  قُـــْل َأفـَغَــْريَ اiَِّ َ¬ُْمـــُروَنِين �األجــدر 

  .�َأْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلونَ 
ـــت حـــــراب ــري حتــ ـــاlت جتـــ ــذه االنتخــ ـــان هـــ ـــا ســـــبق فــ ـــل مــ ــافة لكــ ـــوات  وإضـــ قــ

االحــتالل الــيت تريــد جملســا نيابيــا يعطــي لالحــتالل شــرعية مــن خــالل أ�س ال ميثلــون 
، ولتكــريس تقســيم -بــل جــاء ^ــم االحــتالل علــى ظهــور دllتــه   -العــراقيني شــرعا 

ـــراق  ـــة املؤقــــت حتــــت   -العـ ــة العراقيـ ـــانون إدارة الدولــ ـــراحة قـ ـــى ذلــــك صـ ـــا نــــص علـ كمـ
ــة  ــدمري القــــيم اإل-مســــمى الفدراليــ ــة، ، وتــ ــرأة واحلريــ ســــالمية حتــــت مســــمى حقــــوق املــ

وتفعيل مؤسسات ا�تمع املدين واليت حظر الدستور املؤقت علـى مجيـع أجهـزة الدولـة 
أن تتـــدخل يف عمـــل هـــذه املؤسســـات ومســـح هلـــذه املؤسســـات أن تقـــيم مـــا تشـــاء مـــن 

  عالقات مع املؤسسات الدولية دون رقابة أو حماسبة.
ــــ ـــ ــ ــن lلكــ ـــ ـــ ــــب عـــ ــ ـــ ـــي أن يغيــ ـــ ــ ــــا ال ينبغـــ ــ ـــ ــري كمــ ــ ـــ ـــاlت جيــــ ــ ـــ ــــذه االنتخـــ ـــ ــ م أن هــ

ــ ـــ ـــدllت، ـاإلعـ ـــ ــدافع وال ـــ ــــائرات واملـ ــة lلطــ ـــ ــدن العراقيـ ـــ ــه املـ ـــ ــــدك فيـ ـــــت تــ ــا يف وقـ ـــ داد هلـ
ــرى أو  ـــ ـــ ـــرمي دون أن نـ ـــ ــ ـــهر الكـ ـــ ـــذا الشـــ ـــ ــ ـــر�ء يف هـ ــ ـــ ــائمني األبـ ـــ ـــ ـــلمني الصـ ـــ ـــل املســـ ـــ ــ فتقتـ
ـــــت  ــبس ببنــ ـــ ــــاكنا وينــ ــرك ســـ ــ ــة حيـــ ـــ ــل األمــ ـــ ـــاlت ليمثــ ـــــث وراء االنتخــــ ــن يلهــ ـــ ــمع مــ ـــ نســ

  مة اليت يريد متثيلها.شفة، أمام هذه اجلرائم حبق األ
  أيها املسلمون:

إن حـزب التحريــر يــدعوكم ملقاطعـة هــذه االنتخــاlت واإلعـراض عنهــا ترشــيحا 
عنـه، وإعـراl عـن متسـككم بـدينكم  أوانتخاl، إعراl عن رفضكم لالحتالل، وما ينشـ

  .ذي ارتضاه لكم رب العزةال
ــــرة ــدنيا واآلخـ ــــز الـــ ـــه عـ ـــا فيــ ــدعوكم ملــ ــ ـــا نـ ـــذ ،إننــ ـــري هــ ـــيس وان تغيــ ـــاع لــ ه األوضــ

ــاء،  ــا يصـــوره اجلهـــالء واملضـــللون واجلبنـ ـــا ِبَقـــْوٍم َحـــىتَّ �مبســـتحيل كمـ ُ َم ِإنَّ اiََّ ال يـُغَـــريِّ
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ــا ³َِنُفِســِهمْ  ُوا َم  ترضــوا عنــه بــديالً وال  ،. فقــووا إميــانكم kl وlلــدين الــذي أنزلــه�يـَُغــريِّ
يَن ظََلُمــوا فـََتَمسَّــُكْم النَّــاُر َوَمــا َلُكــْم َوال تـَرَْكنُــوا ِإَىل الَّــذِ �فتحـبط أعمــالكم، قــال تعــاىل: 

ــ ــاَء ث ــْن َأْولَِي ــُرونَ ُـ ِمــْن ُدوِن اiَِّ ِم َص ، واعملــوا إلزالــة االحــتالل وتطبيــق شــرع هللا  �مَّ ال تُن
َ� أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا اْسـَتِجيُبوا �كامال، وامحلوا رسالة اإلسـالم إىل العـامل نـورا وهدايـة. 

َ َحيُـوُل بَــْنيَ اْلَمـْرِء َوقـَْلبِــِه َوأَنـَُّه ِإَلْيــِه ◌َ ِللرَُّسـوِل ِإذiَِِّ وَ  َّiا َدَعـاُكْم ِلَمــا ُحيْيِـيُكْم َواْعَلُمــوا َأنَّ ا
  .�ُحتَْشُرونَ 

  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
� � � 

   بسم هللا الرمحن الرحيم
  اخلالفة هي احلل لكل مشاكل املسلمني

� العــامل اإلســالمي اليــوم كِلِ◌هــا: ســواًء قضــية فلســطني أم إّن النــاظر يف قضــا
ــا مــــن بــــالد املســــلمني،  ــان وكشــــمري وغريهــ قضــــية العــــراق أم قضــــية أفغانســــتان والشيشــ
وقضــا� الــنفط املنهــوب واملــال املســلوب، واحلــق املغصــوب، والفقــر واجلهــل والتخلــف، 

ــذين ســــّلموا العبــــاد والــــبالد وخرياMــــا أل أمــــراءوحتكــــم  ــثمن الســــوء الــ ــا بــ عــــدائها وlعوهــ
ــا  ــن أمرهــ ــع ومخســــني دويلــــة هزيلــــة ال متلــــك مــ خبــــس، ومتزيــــق العــــامل اإلســــالمي إىل بضــ
شــيئاً، وال تســتطيع أن حتمــي أبناءهــا أمــام أراذل اخللــق، حــىت أصــبح حــديث الرســول 

  : اقـاالنطبام ـالكرمي صّلى هللا عليه وآله وسّلم ينطبق على املسلمني اليوم مت
صـعتها قـالوا: أو مـن   األممعليكم  يوشك أن تداعى« كمـا تـداعى األكلـة إىل ق

قلــة حنــن يومئــذ � رســول هللا؟ قــال: بــل أنــتم يومئــٍذ كثــري ولكــنكم غثــاء كغثــاء الســيل، 
يف قلـوبكم الـوْهن، قـالوا ومـا الـوهن قـذفن من صدور أعـدائكم، ولياملهابة زعن هللا ـولين

  !»؟ قال: حب الدنيا وكراهية املوت� رسول هللا
هــذه وغريهــا كثــري مــن قضــا� العــامل اإلســالمي اليــوم، والنــاظر فيهــا كِلهــا يــدرك 
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الـبال� هـو غيـاب اإلسـالم سـبب كـل هـذه أّن سبب كـل هـذه القضـا� أو بتعبـري أدق 
عـــن واقـــع احليـــاة وا�تمـــع! أي غيـــاب الدولـــة اإلســـالمّية الـــيت تطبـــق أإلســـالم فتحمـــي 

فمــا تنقــذها، بعــد أن تكــون قــد أنقــذت نفســها. الــبالد والعبــاد وحتملــه إىل غريهــا كــي 
هـــي الدولـــة اإلســـالمية؟ ومـــا شـــكل نظـــام احلكـــم فيهـــا؟ ومـــا هـــو احلكـــم الشـــرعي يف 
ــــاكل  ــــل مشـ ـــة يف حـ ــــو دور اخلالفــ ــــا هـ ــــع؟ ومـ ــاة وا�تمـ ـــ ــــا إىل احلي ــــى إعادMـ ــــل علـ العمـ

  هذا هو حديثنا إليكم أيها السادة.املسلمني يف العراق وسائر بالد املسلمني؟ 
ــــان الدو  ـــ ــــي كيـ ـــ ــــالمي، وهـ ـــ ــــرع اإلسـ ـــ ــــق الشـ ــ ــة يطبــ ــ ـــ ــــي خليفـ ـــ ــالمية هـ ــ ـــ ــة اإلسـ ـــ لـــ

ـــامل  ـــ ـــالة إىل العــ ـــ ـــه رســ ـــ ــل دعوتــ ـــ ــ ــــالم، وحلمـ ــ ــام اإلســ ـــ ــــق أحكـــ ــ ــذي لتطبيــ ـــ ـــ ـــي تنفي ـــ سياســ
ـــه  ــق أنظمتـــ ـــالم لتطبيــــ ـــرعها اإلســـ ــيت شـــ ــدة الــــ ــة الوحيــــ ــي الطريقــــ ــــاد. وهــــ ــــدعوة واجلهــ lلــ
ــاة،  ـــ ــ ـــــالم يف احليــ ــــود اإلســــ ــ ــوام وجـــ ـــ ـــ ــي قِـ ـــ ــــع، وهــــ ـــ ــــاة وا�تمــ ـــ ــة يف احليــ ــ ـــ ــــه العامــ ـــ وأحكامــ

ـــوس و  ـــى جمـــــرد طقــ ـــود، ويبقــ ــن الوجــ ـــاة مـــ ــام للحيــ ــدأ ونظـــ ـــدو�ا يَغـــــيض اإلســـــالم كمبـــ بــ
ــــي  ــا بقــ ــالم مـــ ــق اإلســـ ــــة لتطبيــــ ــة دائميـ ـــي طريقـــ ـــذلك فهــ ـــة. لـــ ــ ــفاٍت ُخلقي ــة، وصـــ ــ روحيـ

ــة  ـــالمية مؤقتــــ ـــة اإلســـ ــــت الدولـــ ــه األرض، وليســ ـــى وجــــ ــــلمون علـــ ـــمســ ــــان مبزمن أو بـــ كــ
ـــزمجبأو  ـــ ــــرو�ا بـ ـــــني حيصـــ ــون حــ ــ ـــداؤ� أن تكـــ ـــ ــــا أعـ ــد هلـــ ـــ ـــا يريــ ــ ـــني كمــ ــ ـــل معــ ــــوة يــــ ن النبـــ

ـــد ـــ ـــاء الراشــ ـــ ـــط، إذيواخللفــ ـــ ــ ن فقــ ـــ ــــن همغرضـــ ـــ ـــذا مـ ـــ ــح  هــ ــ ـــ ـــرفواضـ ـــ ـــو صــ ــ ــوم، وهـــ ـــ  معلـــ
  .احلياة يف جديد من تهاقامإل العمل عن املسلمني جهود

وهذه الدولة إمنا تقوم على العقيدة اإلسـالمية، فهـي أساسـها، وال جيـوز شـرعاً 
حــني أقــام  أن تنفــك عنهــا حبــال مــن األحــوال. فالرســول الكــرمي صــّلى هللا عليــه وســّلم

السـلطان يف املدينـة، وتـوىل احلكـم فيهـا أقامــه علـى أسـاس العقيـدة اإلسـالمّية مــن أول 
يـــوم، فَجَعـــَل شـــهادة أْن ال إلـــه إال هللا وأّن حممـــداً رســـول هللا أســـاس حيـــاة املســـلمني، 
وأســــاس العالقــــات بــــني النــــاس، وأســــاس دفــــع التظــــامل، وفصــــل التخاصــــم. أي أســــاس 

ــاس  ــه مل يكتــــِف بــــذلكاحليــــاة كّلهــــا، وأســ ــر lحملافظــــة  احلكــــم والســــلطان. مث إنــ بــــل أمــ
ــول . روى البخــاري ومســلم عــنعليهــا ــال رسـ ــر قــال: قـ هللا صــّلى هللا  عبــد هللا بــن عمـ

أمـــرت أن اُقاتــل النــاس حــىت يشـهدوا أن ال إلــه إالّ هللا، وأّن حممــدًا « :عليـه وآلـه وســّلم
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صـــالة، ويؤتـــوا الزكـــاة، صـــموا مـــين دمـــاءهم  رســـول هللا، ويقيمـــوا ال فـــإذا فعلـــوا ذلـــك ع
  ».وأمواهلم إّال حبقها وحسا}م على هللا

ووجــوب كــون العقيــدة اإلســالمّية أســاس الدولــة اإلســالمّية يقتضــي أن يكــون 
دســـتورها وســـائر قوانينهـــا مـــأخوذًة مـــن كتـــاب هللا وســـّنة رســـوله الكـــرمي صـــّلى هللا عليـــه 

. وقـد أمـر هللا السـلطان واحلـاكم أن لقياسوما أرشدا من إمجاع الصحابة وا وآله وسّلم
حيكـــم مبـــا أنـــزل علـــى رســـوله، وجعـــل مـــن حيكـــم بغـــري مـــا أنـــزل كـــافراً إن اعتقـــد بعـــدم 

كـم بـه اعتقـد بـه ومل حيصالحية ما أنزل على رسوله، وجعله عاصـياً وفاسـقاً وظاملـاً إن 
ُ فَأُْوَلِئــكَ � قــال تعــاىل: َّiــَزَل ا َــا أَن ــْن َملْ َحيُْكــْم ِمب ــْم اْلَكــاِفُرونَ  َوَم َــا � �ُه ــْن َملْ َحيُْكــْم ِمب َوَم

ُ فَأُْولَِئَك ُهْم الْ  َّiفَُأْولَئِـَك ُهـْم الْ � �فاسقونَ َأنَزَل ا ُ َّiظـاملونَوَمـْن ملَْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَنـَزَل ا� .
لحـاكم lحلكـم مبـا أنـزل هللا �بـت يف القـرآن والسـّنة. قـال تعـاىل: للسـلطان و لوأَْمُر هللا 

ـنَـُهمْ يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكِّ  َفَال َورَبَِّك الَ � ـنَـُهْم �، وقـال: �ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ َوَأِن اْحُكـْم بـَيـْ
 َُّiوقـد حصـر تشـريع الدولـة مبـا أنـزل هللا، وحـذر مـن احلكـم بغـري مـا أنـزل �ِمبَا أَنَزَل ا ،

كــل عمــل لــيس عليــه «هللا، أي احلكــم dحكــام الكفــر، قــال عليــه الّصــالة والّســالم: 
  ».أمرR فهو َردّ 

هــي خليفـــة يطبــق الشـــرع اإلســالمي، وهـــي كيــان سياســـي  فالدولــة اإلســـالمّية
لتنفيذ أحكام اإلسالم، وحلمل دعوته رسالة إىل العامل lلدعوة واجلهـاد. وهـي الطريقـة 

  الوحيدة لتطبيق أنظمته وأحكامه العامة يف احلياة وا�تمع.
ــالفة ة للمســـلمني مجيعـــاً يف الـــدنيا إلقامـــة أحكـــام الشـــرع هـــي رàســـة عامـــ واخلــ

وإقامة خليفة فـرض علـى املسـلمني كافـة . اإلسالمي ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل
. والقيام به ـ كالقيام dي فرض من الفـروض الـيت فرضـها هللا علـى يف مجيع أقطار العامل

ــوادة يف  ــه وال هــ ــام بــــه املســــلمني ـ هــــو أمــــر حمــــّتم ال ختيــــري فيــ ــري يف القيــ شــــأنه، والتقصــ
 معصية من أكرب املعاصي، يعذب هللا عليها أشد العذاب.

والـــدليل علـــى وجـــوب إقامـــة خليفـــة للمســـلمني كافـــًة الكتـــاب والســـّنُة وإمجـــاُع 
صحابة.   ال
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أمــا الكتــاب فــإّن هللا تعــاىل أمــر الرســول الكــرمي صــّلى هللا عليــه وآلــه وســّلم أن 
ــزل ــا أنــ ــاً  حيكـــم بــــني املســــلمني مبــ ــاىل خماطبــ ــكل جــــازم، قــــال تعــ هللا، وكــــان أمـــره لــــه بشــ
فـــاحكم بيـــنهم مبـــا أنـــزل هللا وال تتبـــع أهـــوائهم عّمـــا � :الرســـول عليـــه الّصـــالة والّســـالم

وأِن احكــم بيــنهم مبــا أنــزل هللا وال تتبــع أهــوائهم واحــذرهم � :وقــال �جــاءك مــن احلــق
اب الُمتــه مــا مل يــرد . وخطــاب الرســول خطــ�أن يفتنــوك عــن بعــض مــا أنــزل هللا إليــك

دليل خيصصه به، وهنـا مل يـرد دليـل فيكـون خطـاlً للمسـلمني ¶قامـة احلكـم. وال يعـين 
ــة احلكـــم والســـلطان. علـــى أّن هللا تعـــاىل فـــرض علـــى املســـلمني  ــة إالّ إقامـ ــة اخلليفـ إقامـ

، ممّـا يـدل علـى وجـوب وجـود ويل الذي حيكم lإلسـالم طاعة اُويل األمر، أي احلاكم
ــذين آمنــوا أطيعــوا هللا وأ� :لــى املســلمني. قــال تعــاىلاألمــر ع طيعــوا الرســول � أيهــا ال

والÛمــر هللا بطاعــة مــن الوجــود لــه. فــدل علــى إجيــاد ويل األمــر،  �وُاويل األمــر مــنكم
وهذا اإلجياد ليس على الندب أو اإلlحة، بـل علـى الوجـوب ألّن احلكـم مبـا أنـزل هللا 

مـر بطاعـة ويل األمـر فإنـه يكـون قـد أمـر ¶جيـاده. فـإّن تعاىل واجب. فاk تعاىل حني أ
وجــود ويل األمــر يرتتــب عليــه إقامــة احلكــم الشــرعي، وتــرك إجيــاده يرتتــب عليــه تضــييع 
احلكــم الشـــرعي، فيكـــون إجيــاده واجبـــاً ملـــا يرتتــب علـــى عـــدم إجيــاده مـــن حرمـــة، وهـــي 

  تضييع احلكم الشرعي.   
يل عبــد هللا بــن عمــر مسعــت رســول  وأمــا الســنة فقــد ُروي عــن �فــع قــال: قــال

مـن خلـع يـداً مـن طاعـة لقـي هللا يـوم القيامـة ال « هللا صّلى هللا عليه وآلـه وسـّلم يقـول:
ويف روايــة رواه مســلم، » حجــة لــه، ومــن مــات ولــيس يف عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة

وسـّلم  فـالنيب صـّلى هللا عليـه وآلـهرواه أمحـد،  »من مات بغري إمـام مـات ميتـة جاهليـة«
فرض على كل مسلم أن تكون يف عنقه بيعة، ووصف من ميوت وليس يف عنقـه بيعـة 
ــن  ــون إالّ خلليفــــة لــــيس غـــري. وروى مســــلم عــ ــة ال تكـ ــات ميتـــة جاهليــــة. والبيعــ ــه مــ dنـ

إمنا اإلمام ُجنّـة يُقاتَـل « األعرج عن أيب هريرة عن النيب صّلى هللا عليه وآله وسّلم قال:
وروى مسـلم عـن أيب حـازم قـال: قاعـدت أl هريـرة مخـس سـنني  ».من ورائه ويـُّتقى به

ــيب صــــّلى هللا عليــــه وآلــــه وســــّلم قــــال:  ــن النــ ــّدث عــ ــمعته ُحيــ كانــــت بنــــو إســــرائيل «فســ
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تسوســـهم األنبيـــاء، كلمـــا هلـــك نـــيب خلفـــه نـــيب، وإنـــه ال نـــيب بعـــدي، وســـتكون خلفـــاء 
هم حقهـــم، فـــإّن هللا فتكثــر، قـــالوا فمـــا ¬مـــرR؟ قـــال: فُــوا ببيعـــة األول فـــاألول، وأعطـــو 

وعــن ابــن عبــاس عــن رســول هللا صــّلى هللا عليــه وآلــه وســّلم ». ســائلهم عمــا اســرتعاهم
ــه، فإنــه لــيس أحــد مــن النــاس خــرج مــن «قــال:  صــرب علي مــن كــره مــن أمــريه شــيئاً فلي

رواه مسـلم. فهـذه األحاديـث فيهـا » السلطان شرباً فمـات عليـه إال مـات ميتـة جاهليـة
نـة، أي وقايـة. فوصـف الّرسـول الكـرمي dّن اإلمـام جنـة طلـب، وصف للخليفـة dنـه جُ 

ألّن اإلخبار من هللا ومن الّرسول إن كان يتضمن الذم فهـو طلـب تـرك أي �ـي، وإن  
كان يتضمن املدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعـل املطلـوب يرتتـب علـى فعلـه إقامـة 

وهنـا مـن هـذه  جازمـاً.احلكم الشرعي أو يرتتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلـب 
ويف هـــذه األحاديـــث  .جازمـــة فيكـــون طلـــب إجيـــاد اخلليفـــة فرضـــاً  ،األحاديـــث القرينـــة

أيضاً أّن الذين يسوسون املسلمني هم اخللفـاء، وهـو يعـين طلـب إقـامتهم، وفيهـا حتـرمي 
إقامة املسلم سـلطا�ً أي إقامـة مـن حيكـم  أن خيرج املسلم من السلطان. وهذا يعين أنّ 

ــا أنـــز  ــر بطاعـــة مبـ ــّلم أمـ ل هللا تعـــاىل أمـــر واجـــب. علـــى أّن الرســـول صـــّلى هللا عليـــه وسـ
اخللفاء وبقتال من ينازعهم يف خالفتهم. وهـذا يعـين أمـراً بــإقامة خليفـة واحملافظـة علـى 
خالفتــه بقتــال كـــل مــن ينازعـــه. فقــد روى مســلم أّن النـــّيب صــّلى هللا عليـــه وآلــه وســـّلم 

صــفقة يــده، ومثــرة قلبــه فليطعــه إن اســتطاع فــإن جــاء  ومــن 6يــع إمامــاً فأعطــاه«قــال: 
فــاألمر بطاعــة اإلمــام أمــر بـــإقامته، واألمــر بقتــال ». آخــر ينازعــه فاضــربوا عنــق اآلخــر

 من ينازعه قرينة على اجلزم يف دوام إجياده خليفة واحداً.

صـــحابة فــإ�م رضــوان هللا علــيهم أمجعـــوا علــى لــزوم إقامــة خليفـــة  وأمــا إمجــاع ال
هللا صّلى هللا عليه وآله وسّلم بعد موتـه، وأمجعـوا علـى إقامـة خليفـة أليب بكـر، لرسول 

رضــي هللا  خليفـةً  وأقـاموا عليـاً  بعـد وفــاة كـل مـنهمرضـي هللا عـنهم مث لعمـر، مث لعثمـان 
. وقد ظهر كيد إمجاع الصحابة على إقامة خليفـة للمسـلمني مـن خـريهم دفـن عنه

وآلــه وســّلم عقــب وفاتــه، واشــتغاهلم بنصــب خليفــة لــه،  الرســول الكــرمي صــّلى هللا عليــه
ــتغال يف  ــى مـــن جيـــب علـــيهم االشــ ــرم علـ ــه فــــرض، وحيـ مـــع أّن دفـــن امليـــت عقـــب وفاتـ
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جتهيــزه ودفنــه االشــتغال يف شــيء غــريه حــىت يــتم دفنــه. والصــحابة الــذين جيــب علــيهم 
ــ ــة عــ ــنهم بنصــــب اخلليفــ ــتغل قســــم مــ ــه اشــ ــرمي ودفنــ ــتغال يف جتهيــــز الّرســــول الكــ ن االشــ

ــتغال،  ــن هـــذا االشــ ــه صــــّلى هللا عليـــه وســـّلم، وســــكت قســـم مـــنهم عــ االشـــتغال  بدفنـ
، وقـدرMم علـى الـدفن، فكـان رعلـى اإلنكـاوشاركوا يف خري الدفن ليلتني مع قـدرMم 

ذلــك إمجاعــاً علــى االشــتغال بنصــب اخلليفــة عــن دفــن امليــت، وال يكــون ذلــك إالّ إذا  
وأيضـاً فــإّن الصــحابة كلهـم أمجعــوا طــوال  كـان نصــب اخلليفـة أوجــب مــن دفـن امليــت.

ـــذي  ــى الشـــــخص الــ ـــتالفهم علـــ ـــع اخــ ـــة. ومــ ـــوب نصـــــب اخلليفــ ــى وجــ ـــاMم علـــ أ�م حيــ
يُنتخب خليفة فإ�م مل خيتلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، ال عند وفـاة رسـول هللا صـّلى 

بة هللا عليه وسّلم وال عنـد وفـاة أي خليفـة مـن اخللفـاء الراشـدين. فكـان إمجـاع الصـحا
 هذا دليًال صرحياً على وجوب نصب خليفة.

، نظــام متميــز عــن مجيــع أنظمــة احلكــم يف العــاملونظــام اخلالفــة يف اإلســالم هــو 
lألفكــار واملفــاهيم واملقــاييس واألحكــام الــيت  مأ ســواًء يف األســاس الــذي يقــوم عليــه،

ــؤون، أ ــــاها الشــــ ــى مبقتضــ ــــع التطب مترعــــ ــعها موضــ ــــيت يضــــ ــــوانني الــ ــتور والقــ ــق يف الدســــ يــــ
lلشــكل الــذي تتمثــل بــه الدولــة اإلســالمية، والــذي تتميــز بــه عــن مجيــع  موالتنفيــذ، أ

فالشـريعة الـيت تطبّـق يف إجيـاد احلكـم، ويف رعايـة شـؤون  أشكال احلكم يف العامل أمجع،
فليســت هــي مــن الشــعب،  ،الرعيــة، ويف العالقــات اخلارجيــة، هــي مــن عنــد هللا تعــاىل

ـــه، أو   ـــل منـ ـــدد قليـ ــن عـ ــريوال مــ ـــائر يف .كثــ ــن سـ ــالم عــ ـــم يف اإلســ ــكل احلكـ ختلــــف شــ
وال نظامـاً مجهـور�ً،  وال هـوأشكال احلكـم اختالفـاً جـوهر�ً، فلـيس هـو نظامـاً ملكيـاً، 

  .. بل هو نظام خالفةً احتاد� ، وال هو نظاماً إمرباطور�ً هو نظاماً 
ــري  ــق الّشــــرع، وال يصــ ــة يطبّــ ــالم، إذ هــــو خليفــ هــــذا هــــو نظــــام احلكــــم يف اإلســ

أي ال ميلك السلطة إالّ إذا والّه املسلمون lلبيعة عـن مطلـق الرضـا واالختيـار، خليفة 
  .وهذا هو شكله

ــادة ــا الســـ ــوم أيهـــ ـــار  واليـــ ـــل الكفــ ــــن قبــ ـــت مـ ـــد احتلــ ــاً قــ ــ ـــلمني مجيعـ ــالد املســ ــ وبـ
ــراق  ــكر�ً مباشـــراً كفلســـطني والعـ ــتالالً عسـ األمريكـــان والربيطـــانيني وكـــل طـــامع إمـــا احـ
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  .وإما بشكل غري مباشر عن طريق حكام عمالء وأفغانستان والشيشان وغريها
والعـــراق جـــزء مـــن بـــالد املســـلمني احملتلـــة، فمنـــذ أن أكـــرم هللا ســـبحانه وتعـــاىل 
أهـــل العـــراق lإلســـالم ودخـــل أهلـــه يف ديـــن هللا نعـــم أهـــل العـــراق بعـــز الـــدنيا وســـادوا 

ــامل أمجــــع، منهــــا خياطــــب اخلل يفــــة العــــامل قــــرو�ً طويلــــة، وقــــد كانــــت بغــــداد عاصــــمة العــ
القياصــرة فيســمعوا ويطيعــوا، ومــا جــرى بــني هــارون الرشــيد ونكفــور ملــك الــروم لــدليل 

ــى عظمـــة  ــي  األمـــة�طـــق علـ ــه اخلليفـــة العباسـ ــم كيـــف وجـ ــزة املســـلمني، فكلنـــا يعلـ وعـ
خطابـــه إىل نكفـــور قــــائًال: مـــن أمـــري املــــؤمنني هـــارون الرشـــيد إىل نكفــــور كلـــب الــــروم 

بـك � ابـن الكـافرة واجلـواب مـا تـراه بعينـك ال السالم على مـن اتبـع اهلـدى، قـرأت كتا
مــا تســمعه lُذنــك. وقــد وجــه إليــه هــارون الرشــيد جيشــاً فأخضــعه وأجــربه علــى دفــع 
ــاحت وا  ـــني صــــ ــــم حـــ ــلمة lملعتصــ ــ ــرأة املســ ــ ـــتغاثت املــ ــــف اســـ ــاغر. وكيــ ــ ـــو صــ ــة وهـــ اجلزيــــ

. معتصــماه فلــىب نــداءها وفــتح عّموريــة ولقــن الــروم درســاً ال زال عــربة علــى مــّر الزمــان
فقـــد كـــان العـــراق زهـــرة الـــدنيا آنـــذاك، تفـــد إليـــه ركـــاب العلمـــاء واملتعلمـــني علـــى حـــد 
ــا  ــرية تراثهــ ــدانيها شــــي، وهــــي الــــيت حفظــــت للبشــ ــدور العلــــم فيــــه كانــــت ال يــ ســــواء، فــ
ـــك  ـــ ـــة والفل ــــوم واهلندســـ ــاحي العلــ ـــ ـــىت منـ ـــلمني يف شـــ ــ ــــافات املسـ ــا ¶ضــ ـــ ــــا وأثرMـ وعلومهــ

ك كلـه حـدث حتـت رايـة اخلالفـة ويف والر�ضيات ما شهد به العدو قبـل الصـديق. ذلـ
ـــا ــة تغـــــريت األحـــــوال فاحتلـــــت بريطانيــ ــافر اخلالفـــ ــا هـــــدم الكـــ ــىت إذا مـــ ـــا حـــ  رأسُ  ،ظلهــ

، وأهل العراق مـن ذلـك اليـوم الكفر بدل نظام اإلسالمنظام  ووضعت العراقَ  ،الكفر
يف حمنــة أســوأ منهــا، فمــا هــو احلــل وكيــف  نإىل اليــوم ال خيرجــون مــن حمنــة إالّ ويــدخلو 

ـــ ـــت اخلـــ ــ ــد جربـ ــ ــرتاكية  األمــــــةالص؟ وقــ ـــ ــة واالشـ ـــ ــة والوطنيـ ــة والقوميــــ ـــ ـــة واجلمهوريـ امللكيـــ
اً بعــد يســتويل عليهــا الكفــار يومــوالرأمساليــة وكلهــا أســوأ مــن بعضــها الــبعض، وبالدهــم 

، واجليـــوش مهمتهـــا احملافظـــة علـــى للـــبالدحتريـــر قتـــال و الفرقـــة ال يفكـــرون ب وأمـــراء يـــوم،
، وأكثـــر اجلنـــد موظفـــون ال يـــدخلون lألمـــةوض ع مـــن حيـــاول النهـــوقمـــ هـــؤالء احلكـــام

، يف ســـبيل هللا معركــة وال تســـهر هلــم عـــني فـــي ســـبيل هللا، وال تغـــرب هلــم قـــدم فـــي غـــزوة
  املعاش. حىت ُحيالوا على
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ــلمني  ــن و ، هلــــمإالّ بوجــــود دولــــة كــــربى قويــــة فــــال خــــالص للمســ هــــذه الدولــــة لــ
العـراق جـزء مـن األمـة اإلسـالمية  ذلـك أن تكون إالّ دولة اخلــالفـة على منهـاج النبـوة،

والنظـــرة جيـــب أن تكـــون لألمـــة كلهـــا ال إىل ‘ الكبـــرية وقضـــا�ه جـــزء مـــن قضـــا� األمـــة
ولقـــد أدرك قـــادة العـــامل وساســـتهم خطـــورة الـــدعوة إىل إعـــادة  ،قطـــر مـــن األقطـــار منهـــا

اخلالفــة اإلســالمية قبــل أن يــدركها الكثــري مــن املســلمني، أعــداؤ� يعرفــون مــا يهلكهــم 
وخيســـف ^ـــم األرض ويعيـــدهم إىل مـــا كـــانوا عليـــه، فالكفـــار ينفقـــون أمـــواهلم ويرســـلون 

ون بشــيء أجيوشــهم ويصــلون الليــل lلنهــار كــي ال تقــوم اخلالفــة!! واملســلمون ال يعبــ
فـإىل العمـل اجلـاد وال حيركون ساكناً إالّ ما رحم ريب، وتصرحياMم يف ذلـك ال حتصـى، 

ة ¶قامة الدولـة اإلسـالمّية الـيت تطبـق الشـرع يف األرض معنا الستئناف احلياة اإلسالميّ 
ــاد ــدل وهــــدى ونــــور للبشــــرية lلــــدعوة واجلهــ ــل اإلســــالم رســــالة عــ ، وحتــــرر الــــبالد وحتمــ

  .ندعوكم أيها املسلمون لتربأ ذممكم، وتنالوا رضا ربكم والعباد
áَِّ قَــاَل َرُســوُل اأنــه قــال: يـَْفــُة ◌َ ُحــذيف مســند الكــوفيني عــن  اإلمــام أمحــدروى 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َّáَأْن َتُكوَن «َصلَّى ا ُ َّiُعَهـا ِإذ ثـُمَّ َتُكوُن النـُّبـُوَُّة ِفيُكْم َما َشاَء ا ا َشـاَء ◌َ يـَْرفـَ
ُ َأْن َتُكـــونَ َتُكـــوُن ِخالَ  ثــــُمَّ َأْن يـَْرفـََعَهـــا  َّiِة فـََتُكـــوُن َمـــا َشـــاَء ا ـــوَّ َهـــاِج النـُّبـُ ـُــ َفـــٌة َعَلـــى ِمنـْ  مَّ ـثـ

ُ َأْن يـَْرفـََعَهــا ◌َ ْرفـَُعَهــا ِإذيَـ  َّiَأْن َيُكــوَن  ثـــُمَّ ا َشــاَء ا ُ َّiــا فـََيُكــوُن َمــا َشــاَء اÂَتُكــوُن ُمْلًكــا َعاض
ُ َأْن َتُكـوَن  ثـُمَّ  ا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها◌َ يـَْرفـَُعَها ِإذ ثـُمَّ  َّiثــُمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجْربِيًَّة فـََتُكوُن َما َشـاَء ا 
  ".َسَكتَ  ثـُمَّ  »َفًة َعَلى ِمنـَْهاِج النـُّبُـوَّةِ َتُكوُن ِخالَ  ثـُمَّ  ا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها◌َ ُعَها ِإذيـَْرفَـ 

ا َدَعـاُكم ِلَمـا ُحيْيِـيُكْم َواْعَلُمـوْا ◌َ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُـوْا اْسـَتِجيُبوْا iِِّ َوِللرَُّسـوِل ِإذ�
ِصـيَنبَّ الـَِّذيَن ظََلُمـوْا  َأنَّ اiَّ َحيُوُل بَـْنيَ اْلَمـْرءِ  نَـًة الَّ ُت َوقـَْلبِـِه َوأَنـَُّه ِإلَْيـِه ُحتَْشـُروَن * َواتـَُّقـوْا ِفتـْ

  .�َواْعَلُموْا َأنَّ اiَّ َشِديُد اْلِعَقابِ  خاصةِمنُكْم 
� � �  

  ردود الفعل:
رغــم أنَّ األحــزاب تعمــل بكثــرة يف العــراق، الــذي ينــادي بشــيء والــذي   - 1  
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ــرياً ممـــن دعـــوا  ال ينـــادي ــة منعـــت كثـ ــة املؤقتـ ــزة االحـــتالل واحلكومـ بشـــيء، إال أن أجهـ
يتكلمـــوا مـــن صـــحف وفضـــائيات وَمل  فمـــثالً ختلـــف غالـــب وســـائل اإلعـــالم للحضـــور،

أخبــار املــؤمتر. وَمل جتــرؤ علــى نشــر الــدعوة للمــؤمتر إال صــحيفة واحــدة (الدســتور)  عــن
  بعد جهود مضنية.

الفتــة للنظــر، واملميَّــز فيهــا أ�ــا كانــت  ومــع ذلــك فقــد حضــرت أعــداد  - 2  
مــن مجيــع املســلمني (الســنة والشــيعة)، ومــن املعــروف أننــا نكــاد نكــون احلــزب الوحيــد 

ـــنهم  ــد مـ ــرق بــــني أحـــ ـــيعة ال نفــ ـــويته الســـــنة والشـ ـــم يف عضـ ـــذي يضـ إمنــــا املؤمنـــــون �الـ
  .�هو مساكم املسلمني�، �إخوة

خصـيات سياسـية لقد أقيمت جسور ذات شأن مـع قـوًى سياسـية وش  - 3  
ــةُ  ــــوة  وكانـــــت حركـــ ـــباب قـ ـــد أدرك الشــ ــــؤمتر.  وقــ ــــاط املـ ـــًة يف أوسـ ـــًة فاعلــ ــــباب حركــ الشـ

هللا  إليه محًال صـحيحاً، فهـو الـدين الـذي ارتضـاه مل الدعوةُ اإلسالم العظيم عندما حتُ 
  للناس خياطب عقوهلم وفطرMم فتستجيب له العقول السليمة والفطرة الطيبة النقية.

هم جلســاMم ك إقبــال املســلمني علــى شــباب احلــزب وحضــورُ وكــان مــن أثــر ذلــ  
  هم عليهم يف جمالسهم.ؤ وثنا

ــــتالل،    - 4   ــــاب، االحـــ ــــدوة (االنتخـــ ــــت يف النـــ ـــــيت عرضـــ ـــيع الــ ــان للمواضــــ ـــ كــ
رض موفـق عـالفة) ثريها البالغ حيث صـارت تالمـس الواقـع مالمسـًة حمسوسـًة، وبـاخل

ـــه استعرا ـــة الشــــرعية خاللـ ــزاً واضــــحاً دون إطنــــاب ¶ذن هللا، استعرضــــت األدلـ ضــــاً مركــ
احلضـور علـى  مـن تعليقـات نتيجته غموض. ومـا ملسـناه يضيع منه املقصود، وال إجياز

  موضوع املؤمتر يؤيد ذلك.

  ملحق رقم  صور املؤمتر:
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  )1مؤمتر (للصور 
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)7(  
  تانـوالية 6كس -  حـزب التحـرير

  بشاور، راولبندي، كراتشي  الهور،

  هـ1425 رمضان 15 معةاجل
  م29/10/2004املوافق  
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صرة العراق   مسريات لن
  ووجوب العمل إلقامة اخلـالفة

ــان: ــ ــة   الزمــ ـــان  15اجلمعـــ ــق 1425رمضـــ ــ ــــ املوافــ ـــد  29/10/2004هـــ بعـــ
  صالة اجلمعة يف املدن املبينة.

  ظهراً  من مسجد مسلم 2.00الهور  الساعة مدينة   :املكان
  ظهراً  من مسجد غالم هللا 2.15مدينة راو لبندي  الساعة     
  ظهراً  من مسجد الل 1.45مدينة كراتشي  الساعة     
  خان تبظهراً  من مسجد مها 1.30الساعة  مدينة بشاور    

  )1ملحق ( -  (مرفقة)  الدعاية واإلعالن:
الكــربى يف كــل مدينــة  ســاجداملمت حتديــد أحــد   اإلجــراءات والرتتيبــات املتخــذة:

ليكـــون منطلقـــاً للحـــدث lإلضـــافة إىل مســـجدين يف مـــدن أصـــغر  مـــن املـــدن املـــذكورة
منهمــا مســريات أصــغر تضــم للمســرية يف املســجد الكبــري يف األربــع مــدن  قريبــة تنطلــق

ــن تفصــــيالت املســـرية يف املســــجد مث  ــن عـ ــرر أن يعلـ الكـــربى املـــذكورة.  وكــــان مـــن املقــ
�ايـــة املســـرية  تلقـــى أربـــع كلمـــات يف بدايـــة جتمـــع املســـرية مث ســـت كلمـــات مـــع جتمـــع

ــة النــــاطق الرمســــي.  ـــة قامــــت  -lســــتثناء كلمــ ـــتم ألن األجهــــزة األمنيـ ولكــــن ذلــــك َمل يـ
بعنــف حيــث  واصــطدمت معهــم  -^جمــة شرســة علــى النــاس والشــباب يف املســجد 

 كــان يف كــل مســجد قــد جتمــع اآلالف مــن شــباب احلــزب واملؤيــدين والنــاس العــاديني
ـــزب ــــل احلــ ـــة عمـ ـــريا نتيجــ ـــة للمســ ـــة مكثفــ ـــقات دعايــ ـــدعوات وامللصــ ــال والــ ت كاالتصـــ

وقـد أوجـد اصـطدام قـوات األمـن lلنـاس lلطريقـة العنيفـة غـري املعهـودة   واإلعـال�ت.
، وقـد ونقمة علـى األهـزة القمعيـة سابقاً، أوجد رأ�ً عاماً قو�ً مؤيداً للحزب و�صراً له
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ت الـيت مشلـت املوقف بني الناس واألجهز األمنيـة واالعتقـاال ظهر ذلك جلياً بسخونة
  أعداداً من شباب احلزب ومن الناس أيضاً.

كــان حاضــراً يف يــوم املســرية، وشــهد منــع األجهــزة األمنيــة   لقــد  التغطيــة اإلعالميــة:
  :املوقف مع الناس، الوسائل اإلعالمية التالية ةوسخون العنيف للمسرية

  (Video Film)ثالثون صحفياً ومخسة عشر مصوراً   - 1  
ــون  ،BBC ،AEP ،AP ،Dow Jonesون: اجلزيــــرة، التلفزيــــ  - 2   التلفزيــ

  ARY ،Geoالباكستاين 
 ،Dawn ،The News ،Daily Times  :صـحافة lللغـة اإلجنليزيـة  - 3  

Nation 

ــــوا  - 4   ــة:  نــــ ـــ ــــة األورديـــ ـــحافة lللغــــ ــ ـــتان، -إي-صـــ ـــ ــربين، lكســ ـــ ــــت، خـــ ــ وقــ
  جّساران، إسالم، إنصاف

لفزيــون الــوطين يف رؤوس األخبــار، الت وقــد نشــرت تقــارير عــن املســرية يف أخبــار  
ـــون  ــّرر يف تلفزيــ ــون  ARYوكـــ ــار يف تلفزيـــ ـــذلك ورد يف األخبـــ ــدار الســـــاعة.  وكــ علـــــى مـــ

Geo  
  )3ملحق ( -  (مرفقة)  

ــداً للمســـرية أثنـــاء   - 1  :مــــن النــــاس ردود الفعــــل لقـــد أبـــدى النـــاس دعمـــاً وييـ
ملســرية فــتم اعتقالــه مــن ائية هلــا.  لقــد أعلــن إمــام املســجد يف الهــور عــن اـلة الدعـــمـــاحل

.  وكــذلك قــاد أحــد الرمــوز الشــهرية يف حركــة إقامــة زة بســبب إعالنــه هــذاـهـــقبــل األج
مظـاهرًة صـامتًة احتجاجيـًة  l(The Movement to found Pakistan)كسـتان 

علــى منــع املســرية، وقــد مت تغطيــة احتجاجــه الصــامت يف وســائل اإلعــالم احملليــة.  أمــا 
ــ ـــد جتمـــ ـــي فقــ ــــوا وصيف كراتشــ ـــذين اعتقلـ ــاتذة الــ ــــول األســـ ــات حـ ــ ـــع املئـ ـــددين ـاحـــ وا منــ

عـــار علـــيكم، عـــار علـــيكم، خمـــاطبني lألجهـــزة علـــى مـــا قامـــت بـــه، وعلـــت أصـــواMم: 
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  األجهزة األمنية العتقاهلا الشباب.
 وقــد أبــدى كثــري مــن النــاس إعجــا^م بشــجاعة شــباب احلــزب، ونــدَّدوا  - 2  

لشــباب.  وقــد أبــدى بعضــهم أســفه وخيبــة lحلكومــة علــى تعاملهــا بشــدة وقســوة مــع ا
مـــن أصـــحاب النفـــوذ متنـــع الدولـــة مـــن مثـــل هـــذا  خملصـــة أملـــه لعـــدم وجـــود ركـــائز قويـــة
  التصرف القاسي مع احلزب.

لقــد أبــدى كثــري مــن النــاس اســتغرا^م الســتهداف الدولــة للحــزب مبثــل   - 3  
ضــد العــدوان  مسـرية ســلمية وكــذلك ردة الفعــل العنيـف مــن الدولــة جتــاههـذه القســوة، 

  على العراق. األمريكي

  أما ردود فعل احلكومة فكان كما يلي:
يف مرحلـة الدعايـة واإلعـالن للمسـرية، وقبــل البـدء ^ـا، شـّددت الدولــة   - 1  

إجراءاMــا.  وانتشـــرت األجهـــزة األمنيـــة، وقـــد اعتقلــوا أعـــداداً مـــن الشـــباب أثنـــاء توزيـــع 
  .شاlً  17املادة الدعائية واإلعالنية حنو 

وقــد كـــان الالفـــت للنظـــر أن محلـــة الدولـــة هـــذه وإجراءاMـــا الشـــديدة كانـــت يف   
  مجيع املدن يف وقت متزامن.

كانــت األجهــزة األمنيــة يف مراقبــة شــديدة للشــباب لدرجــة أ�ــا منعــت    - 2  
ـــاريخ  ــ ــــد بتــــ ـــ ــــوم األحـ ــ ـــه يــ ـــ ــــباب يف بيتــ ـــ ــد الشـ ـــ ــ ــــا أحــ ـــ ــا هلـ ـــ ــانية دعـــ ـــ ــ ــار رمضـ ـــ ـــوة إفطـــ ـــ دعــ

  أ�م.أي قبل املسرية بستة  23/10/2004
lملئــات  يف يــوم املســرية كانــت هنــاك حشــود مــن الشــرطة واملخــابرات،  - 3  

  ويف الهور اعتلى رجال األمن املسلحون سطوح املنازل.
) تسـعة مـن الشـباب 19، يف الهور () يف راولبندي11مت اعتقال (  - 4  

  )، أربعة من الشباب واثنني من املؤيدين.6وعشرة من املؤيدين.  ويف كراتشي (
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  )3ملحق (  
لقــد بـــدأت محلـــة مكثفـــة مــن الدعايـــة واإلعـــالن اعتبـــاراً مـــن أول   - 1  :مالحظـــات

ـــة  ـــان اجلمعــ ـــرر يف  15/10/2004رمضــ ــــدها املقــ ــــن موعـ ــبوعني مـ ـــل أســـ أي قبــ
ـــان  15 ــــرات، ، 29/10رمضــــ ــــة: النشـــ ـــائل اإلعالنيـــ ــن الوســــ ـــ ـــتعملت مــ ــــد اســــ لقـــ

ت صـــغرية، إعـــال�ت  يــوزع يـــدو�ً)، الكتابـــة علــى اجلـــدران، ملصــقا( ياإلعــالن اليـــدو 
  كبرية ملصقة ورا�ت.

لقد وزعت عشـرات اآلالف مـن النشـرات واإلعـال�ت اليدويـة يف كـل   - 2  
مدينــة، يف املســاجد، األســواق، الكليــات، تقــاطع الطــرق، وقــد زاد جممــوع ذلــك عــن 

يف أحناء البالد املختلفـة.  وآالف امللصـقات اإلعالنيـة الكبـرية يف  )300.000(
وقـد قامـت الدولـة حبملـة إزالـة هلـذه امللصـفات وأمـاكن جتمـع العامـة،  ئيسةاألسواق الر 

  الكبرية.
ــرق.     ــرق الرئيســــة وتقاطعــــات الطــ وعلقــــت �فطــــاٍت يف أمــــاكن lرزة علــــى الطــ

إعــالن) عــن املســرية وأهــدافها.  وهــذا األســلوب مشــهور وكتــب علــى مئــات اجلــدران (
  مسرياMا وجتمعاMا.استعماله هنا عند احلركات السياسية األخرى يف 

lإلضـــافة إىل عشــــرات اإلعـــال�ت عــــن املســـرية يف املســــاجد وكـــذلك عملــــت   
  .هلا للدعاية والتجمعات حتجاجاتبعض اال
ـــقات   - 3   ـــ ـــال�ت وامللصــ ـــ ــــذه اإلعــ ـــن هــــ ــ ــــرياً مـــ ـــ ـــلطة كثـ ـــ ـــادرت الســ ــ ـــد صـــ ـــ لقــ

واليافطــات، والصــور قبــل موعــد املســرية ومــع ذلــك فقــد اطلــع عليهــا مجهــور كثــري مــن 
  قبل أن تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها.الناس 

ــان عـــن املســـرية قبـــل بـــدئها dســـبوعني، مث صـــدرت نشـــرة   - 4   مت إصـــدار بيـ
  )2ملحق ( - (مرفقة)  بعد منع املسرية.

ــة جتــــاه احلــــزب    - 5   ــرغم مــــن منــــع املســــرية إال أن ردود الفعــــل الناجتــ ــى الــ علــ
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احلـــزب تفـــاعالً وقـــوًة مـــع كانـــت إجيابيـــًة جـــداً مـــن النـــاس، وكـــذلك فقـــد ازداد شـــباب 
قــل وزن احلــزب يف األمــة.  وكــذلك أدركــوا أ�ــم ^ــذه االعتقــاالت إمنــا ثالــدعوة وأدركــوا 

ــــول  ـــق الرســ ــى طريــ ــتقامة علــــ ــ ـــريون lسـ ــا زاد  �يســ ـــبيل هللا مــــ ــتالء يف ســ حيـــــث االبــــ
  الشباب نشاطاً وقوًة.

اء ) مـن املنـاطق األربـع وأثنـ17مع بدايـة رمضـان قبـل املسـرية اعتقـل (  - 6  
لـــيس  و  )كراتشـــيو الهـــور  ، بنـــدي،إســـالم أlد( مـــن )40( مـــن كثـــرأاملســـرية اعتقـــل 

ــاس ــل مــــن النــ ــن الشــــباب بــ ــاجد.  مــــن ضــــمن  ،كــــذلك  كلهــــم مــ الــــذين حضرواللمســ
  أعضاء حمليات. 6: ثالثة نقباء، املعتقلني حالياً 

ــاlت مــــؤمتراً صــــحفياً   - 7   ــد عقــــدت الشــ ــور مث  لقــ بعــــد منــــع املســــرية يف الهــ
ــن.  وقـــد حاولـــت قمـــن مبظـــاهر  ــهم أزواجهـ ــباب وبعضـ ــال الشـ ــى اعتقـ ــة علـ ة احتجاجيـ

الســلطة اعتقــال كثــريات مــن احملتجــات، ولكــن النــاس حــالوا دون ذلــك، فلــم تــتمكن 
إال مـــن اعتقـــال ثـــالث مـــنهن.  ومتـــت تغطيـــة إعالميـــة قويـــة العتقـــال  األجهـــزة األمنيـــة

ن جتعـل اعتقـاهلن حاولـت أ ومع ذلك فلم تعترب الدولة بسـوء مـا صـنعت بـل األخوات
حتـــت مـــادة ال يصـــح معهـــا اإلفـــراج عـــنهن إال مبحاكمـــة، لكـــن القاضـــي رفـــض ذلـــك، 

  وأطلق سراحهن يف اليوم التايل lلكفالة.
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 إعالن عن املسرية يف بشاور، بندي، الهور، كراتشي بعد صالة اجلمعة
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 الثانية الساعة اجلمعة صالة بعد 29/10/2004 يف املسرية عن إعالن

 بر�مج املسرية
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  عن وقائع مسرية احلزب للخـالفة 28/10بيان يوم اخلميس 
 29/10/2004وحترير العراق اليت ستنطلق اجلمعة 
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 مؤمتر صحفي للناطق الرمسي للحزب (�فيد)
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 30/10/2004اعتقال ستة شباب يف كراتشي يف 
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  تصريح للناطق الرمسي حول االعتقال الظامل لشباب احلزب
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 شباب احلزب يف الهورالشرطة الباكستانية متنع دعوة إفطار رمضانية من 
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Daily Times Karachi Ramadan 15-1425H 
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  مهامجة قوات األمن الباكستانية ملسرية احتجاجية لشاlت احلزب
 حول اعتقال شباب احلزب ومنهم أزواجهن
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 اعتقال األجهزة األمنية عدداً من شاlت احلزب



 262

  

 اعتقال ثالثة من شاlت احلزب
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 الهور - أمام �دي الصحافة  مسرية احتجاجية لشاlت احلزب
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  بسم هللا الرمحن الرحيم

 رمضان 15 يف قبيان حول مسرية احلزب اجلماهريية اليت ستنطل
  29/10/2004املوافق  هـ1425

  من أجل حترير العراق من الكافر املستعمر
  ومن أجل الدعوة إلقامة اخلـالفة

ــة، شــــنت  بعـــد   ــدمار العراقيـ ــلحة الــ ــن أسـ ــة أكاذيـــب عــ أن قامــــت أمريكـــا حبملــ
أمريكا مع بريطانيا وأحالفها حرlً وحشيًة إجراميًة على العراق.  أنتجـت فيـه احـتالًال 

يراً غامشــاً.  لقــد اقرتفــوا يف عــدوا�م جمــازر للبشــر ودمــاراً للحجــر وانتهاكــاً لألعــراض شــر 
ــى.  إن هـــذه األفعــــال  ــى اجلرحــ ــات وتعــــذيباً للمعتقلـــني وإجهــــازاً علـ وتدنيســـاً للمقدسـ
الشـنيعة البشــعة ليســت جديــدًة علــيهم بـل هــي أخالقهــم احلقيقيــة وتصــرفاMم امللتصــقة 

ن وز�ً أليـــة قيمـــة إنســـانية أو حنوهـــا بـــل مههـــم مـــني ^ـــم حيـــث حلـــوا، فهـــم ال يقيمـــو 
  مصاحلهم اخلاصة اجلشعة، وإشباع رغباMم الفاسدة.

بزعامـة أمريكـا، ليسـت  عمرينتوعلى الرغم مـن أن هـذه الصـفات للكفـار املسـ  
خافيــًة علــى مشــّرف أو غــريه مــن حكــام املســلمني، إال أ�ــم مــع ذلــك يســارعون فــيهم 

ــاً أذالء، ال جيـــرؤون علـــى  ــيس اعرتاضـ ــلمني، لـ االعـــرتاض علـــى جـــرائمهم يف بـــالد املسـ
ــل  ــم تكيـــ ـــائفني، فوســـــائل إعالمهــ ـــه خـ ــون دونـ ــويل يقفـــ ـــرتاض القــ ـــل حـــــىت االعـ ــاد�ً بـ مــ

  ألمريكا املديح بدل أن تكشف عوراMا وتبني مؤامراMا.
إن مشـــرف حـــاكم lكســـتان يف مقدمـــة حكـــام املســـلمني تبعيـــًة ألمريكـــا فقـــد   

ــا يف عدوانــــه (رفعتـــه) أمريكـــا إىل  ــه ألمريكـ ــل خدماتــ مرتبــــة احلليـــف االســــرتاتيجي مقابـ
الوحشــي علــى أفغانســتان، حيــث لــوال هــذه اخلــدمات لواجهــت أمريكــا هزميــًة مــرًة يف 

ــ ـــتطاعت أن أفغانســــتان وملــ ـــاد ا اسـ ــريها مصــــري االحتـ ـــان مصــ ــل لكـ ـــرار، بــ ــا قـ ــتقر هلــ يســ
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ئ الظـروف إلرســال ن مشـرف يهيــإالسـوفيت السـابق.  واســتمراراً يف خدماتـه ألمريكــا فـ
ــن  ــراق وحفــــظ أمــ ــى العــ ــل العــــبء عــــن أمريكــــا يف العــــدوان علــ ــراق حلمــ قــــوات إىل العــ
ــوش يف كامــــب ديفيــــد يف  ــه إىل بــ ــاء ز�رتــ ـــر ذلــــك أثنــ ــي.  وقــــد ذكـ ــتالل األمريكــ االحــ

ــع  ــالل مقابلــــة مــ ــي حيــــث قــــال خــ ــيف العــــام املاضــ  :24/6/2003يف  ABCصــ
.  إنــين موافــق مــن حيــث املبــدأ (طلــب مــين بــوش إرســال قــوات lكســتانية إىل العــراق

  آالف). 10-8وأستطيع املسامهة بنحو فرقة كاملة من 
إن مشــرف يــدرك أن مســلمي lكســـتان يف جانــب إخــوا�م مســلمي العـــراق،   

ــهم أن يســــاهم يف تــــوفري  ــون جليشــ ــي يف األوهــــم ال يرضــ مــــن جلــــيش االحــــتالل األمريكــ
  االحـتالل األمريكــي. العـراق بـدل أن يــذهب جيشـهم للوقـوف مــع العـراق ضـد قــوات

  إن مشرف يدرك هذا، ويدرك معارضة أهل lكستان لنصـرة أمريكـا وخـذالن العـراق.
والقضـــاء  ،والرتهيـــب ولـــذلك فهـــو يعمـــل جاهـــداً إلجيـــاد الظـــروف املناســـبة، lلرتغيـــب

علـــى معارضـــة النـــاس إلرســـال أبنـــائهم خلدمـــة الكفـــار املســـتعمرين.  وهـــو يتـــأمل حســـرًة 
ــا   -اجلـــيش إىل وقـــت يســـتطيع فيـــه إرســـال اجلـــيش دون ضـــجة لتـــأخره يف إرســـال  كمـ

ــوهم  ــ ــــلَّ  -يتــــ ــــون ضــــ ـــد أن يكــــ ــ ــــرح يف بعـــ ــد صــــ ـــ ـــه.  لقـــ ـــ ــول فعلتــ ــ ــــتان حــــ ــل lكســــ ــ ل أهــــ
إننا سنرسل القوات إىل العراق بعد أن �يـئ البيئـة احملليـة قائًال: ( 24/9/2003

ــــك). ــــول ذلـــ ـــــك يف   لقبـــ ــن ذلــ ـــ ـــنة مــ ــ ــو ســ ـــ ـــد حنــ ــد ز�رة  10/8/2004مث بعــــ ـــ بعــ
مشــرف هـذا القـول أمامـه dنــه ينتظـر Mيئـة الظـروف املناســبة  باكسـتان كـررآرميتـاج) ل(

صـرح إىل  16/8/2004لإلرسال، وأنه َمل يغلق الباب أمام هـذا املوضـوع.  ويف 
إننـا التلفزيون احلكومي مبد�ً حسـرته لتـأخره يف إرسـال اجلـيش إىل العـراق فهـو يقـول (

مثل اهلند ومـاليز� وبـالد إسـالمية  سنصبح يف آخر الصفوف إن سبقنا إىل هناك دول
  .أخرى)
  أيها املسلمون يف lكستان:  
ــذه   ــه،  هـــ ــى عنـــ ــا lلطاعـــــات لرتضـــ ـــرب إىل أمريكـــ ـــاكمكم، يتقــ هـــــي أعمـــــال حــ

ــــان  ـــن واألمـ ــــوفر األمــ ــــيم ليـ ــون اجلحـ ــكم يف أتـــ ــي جبيشـــ ــــبة ليلقـــ ــــة املناسـ ويتحـــــني الفرصـ
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 يف العــراق، حيمــي الحــتالل أمريكــا للعــراق فيكــون يف املواجهــة مــع إخــوانكم املســلمني
ــاكمكم، وال  مــــهبد ــون حــ ــا هــــذا ال يســــتحق أن يكــ ــا.  إن عميــــل أمريكــ جنــــود أمريكــ

يســـتحق هـــذا اللبـــاس العســـكري الـــذي يرتديـــه، فهـــو لبـــاس ا�اهـــدين الـــذين يعيشـــون 
ولـيس لبـاس العمـالء الـذين وميوتـون وهـم يـدافعون عـن األمـة، حيفظـون الـبالد والعبـاد، 

ــار املســــتعمرين إىل وينخيونــــون ديــــنهم وأمــــتهم،  قلــــون جــــيش األمــــة مــــن مواجهــــة الكفــ
  مواجهة إخوا�م املسلمني.

  أيها املسلمون يف lكستان:  
أال تتــأملون عنــدما   ؟أال تتــأملون مــن هــذا النظــام الظــامل اخلــائن الــذي حيكمكــم  

يف Mيئة الظروف إلرسال اجليش حلماية الكفـار بـدل قتـاهلم،  ترون احلاكم جيهد نفسه
ـــه؟ أال  إزالتـــــهاإلحـــــتالل األمريكـــــي للعـــــراق بـــــدل  ولتثبيـــــت ــراق مـــــن رجســ ـــري العـــ وتطهــ

ــيم  ــالم العظـ ــل اإلسـ ــو حممـــدتـــذكرون أن الـــذي أدخـ قائـــد  القاســـم، بـــن إىل بالدكـــم هـ
ــا ـــة ء جـــ ــــت إجابــ ـــم كانـ ــتح بالدكــ ــ ــه لفـ ــ ــد روي أن أوىل معاركـ ـــراق؟ لفـــ ــن أرض العــ كم مـــ

ن يف أعنـاقكم يْ عرون بـدَ إلستغاثة امرأة من بالدكـم اعتـدى عليهـا أحـد الطغـاة، أال تشـ
ون دينـاً للبلــد الــذي ؟ أال تســدُّ عتـداءالملـن أدخــل اإلسـالم إىل الــبالد وأنقـذ املــرأة مــن ا

حــتالل، وتنقــذوا نســاءه مــن االعتــداء حممــد بــن القاســم، فتنقــذوه مــن اال ءكم منــهجــا
ــالمكم؟ أال حتــــرككم اســــتغا�ت  ــواتكم يف احلرائــــر واالعتقــــال؟ أال حيــــرككم إســ ــن أخــ مــ

ــر  ـــ ــم العـ ـــ ــــدوا�ا إىل بالدكـ ــــا بعــ ــلت أمريكــ ـــ ــــون إال إذا وصـ ــــح هللا، التتحركــ اق؟ أو ال مســ
  ونسائكم؟
  أيها املسلمون يف lكستان         
إن شــباب حــزب التحريــر، يعملــون معكــم وبينكم،وكــذلك يف بــالد املســلمني   

إلحقــاق احلــق وإزهــاق الباطــل دون أن خيشــوا يف هللا لومــة الئــم، خــرى مــن العــامل، ألا
مرضـاة ابتغـاء أن خبشوا بطـش الظـاملني ومعـتقالت العمـالء، أل�ـم شـروا أنفسـهم  ودن

صره إن هللا لقوي عزيز�هللا، وهم مطمئنون بنصره سبحانه:  صرن هللا من ن   .�ولين
ون ملســريات بعــد دّ ِعــيُ  أيهــا املســلمون يف lكســتان: إن شــباب حــزب التحريــر  
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 .29/10/2004وافـق هــ امل1425صالة اجلمعة اخلامس عشر من رمضـان 
ــتنط ـــ ــي سـ ــــا لوهــــ ـــمعوا فيهــ ــــواقكم، لُتســـ ــائكم وأســ ــاجدكم إىل أحيــــ ـــ ــــن مسـ ق ¶ذن هللا مــ

صـوتكم للكفـار املسـتعمرين وعمالئهـم، أنكـم مـع املسـلمني يف العـراق بكـل مـا أوتيــتم 
من قـوة، وأنكـم تنـادون بتحريـر العـراق مـن أمريكـا وحلفائهـا، وأنكـم سـتقفون يف وجـه 

 وإمنــاحــتالل، يــة قــوات االاون دون أن يــذهب جيشــكم حلمالعمــالء وســتحولاحلكــام 
إلقامـــة اخلالفـــة الراشـــدة  ر العـــراق، وأنكـــم ســـتبذلون كـــل جهـــد مســـتطاعيـــلقتـــاهلم وحتر 

مكــان هــذا النظــام الوضــعي القــائم، ومكــان مجيــع األنظمــة الوضــعية القائمــة يف بــالد 
دولـة  يفواحـدة،  املسـلمني، فيعـود املسـلمون كمـا كـانوا خـري أمـة أخرجـت للنـاس، أمـة

واحدة، يقودهم خليفة واحد، فيمكن هللا هلـم ديـنهم الـذي ارتضـى هلـم، ويبـدلنهم مـن 
ــَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف � بعــد خــوفهم أمنــاً  صَّــاِحلَاِت لََيْس ــوا ال ــْنُكْم َوَعِمُل ُ الـَّـِذيَن َءاَمنُــوا ِم َّiــَد ا َوَع

ــــْبِلِهْم  ـُـــْم اَألْرِض َكَمــــا اْســــَتْخَلَف الَّــــِذيَن ِمــــْن قـَ ـُـــْم ِديــــنَـُهُم الَّــــِذي اْرَتَضــــى َهل ــــَننَّ َهل َولَُيَمكِّ
ئًا َوَمــْن َكَفــَر بـَْعــَد ذ ِلــَك ◌َ َوَليـَُبــدِّلَنـَُّهْم ِمــْن بـَْعــِد َخــْوِفِهْم َأْمًنــا يـَْعُبــُدوَنِين ال ُيْشــرُِكوَن ِيب َشــيـْ

  .�فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
صــروا احلــزب يف مســريته وكونـــوا فشــاركوا أيهــا املســلمون يف هــذه املســريات، وان  

  .مع الصادقني
  والية 6كستان - حـزب التحـرير

  هـ1425األول من رمضان 
  م15/10/2004

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  استخدام مشرف للقوة ضد نشاطات حزب التحرير السلمية
  ال مينع اعادة دولة اخلالفة اإلسالمية 

ــر    ــزب التحريــــ ـــم حــــ ـــوم،  –نظّـــ ــتان، اليـــ ــوبر أك l29كســــ ـــريات  2004تــــ مســـ
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ســلمية يف املــدن الرئيســـة يف الــبالد مـــن أجــل الـــدعوة لتحريــر املســـلمني يف العــراق مـــن 
االحــتالل الفعلــي مــن قبــل القــوى االســتعمارية الغربيــة. وبــدالً مــن الســماح للمســلمني 
ــة قــــوة  ــلمي، اســــتخدمت احلكومــ ــان القيــــام ^ــــذا العمــــل الســ ــهر رمضــ الصــــائمني يف شــ

ات مــن الشـرطة واملخــابرات يف كـل مدينــة لتمنـع حــزب التحريــر سـاحقة lســتدعاء املئـ
  يف أحناء البالد من القيام dي من املسريات اليت كان قد أعلن عنها.

لقــد أُعلــن مســبقاً عــن مســريات اليــوم بشــكل مكثّــف مــن خــالل محلــة إعــالن   
قــام ^ــا شــباب حــزب التحريــر وكــذلك مــن خــالل تغطيــة واســعة يف وســائل اإلعــالم. 

ــد  ــر لقــــ ـــزب التحريــــ ـــا حـــ ــيت وزعهـــ ــ ــــرة الــ ـــت النشــ ــــذه  –لفتـــ ــن هــ ـــالن عــــ ــتان لإلعـــ ــ lكســ
ـــيب  ــتالل األجنـ ـــاعدة االحــ ــرف احملــــورّي يف مسـ ــاه اىل دور مشــ املســــريات، لفتــــت االنتبــ
الكـافر ألفغانســتان. ولقـد أوردت النشــرة مقتطفـات مــن تصـرحيات عــرض فيهـا ييــده 

ــلمني ـــرة املســـ ــراق. ودعـــــت النشــ ــ ـــيب للعـ ــــتالل األجنــ ــل لالحـ ـــع الكامـــ ـــتان لرفــ  يف lكســ
أصـــواMم ضـــد حّكـــام أمثـــال مشـــرف ال يزالـــون خيونـــون األمـــة مـــن خـــالل تعـــاو�م مـــع 

  القوى االستعمارية الغربية يف خططها الشرّيرة.
نـوّد أن نســأل جنــرال مشــرف ملــاذا اختــار اســتعمال القــوة ضــد احلــزب، مــع أن   

ــــ ـــل الفكــ ـــاطه يف العمـــ ــر نشـــ ـــ ــــث ينحصـ ـــت حيــ ــلميٌّ حبـــ ـــ ــر سـ ـــ ــزب التحريـ ـــ ــل حـ ـــ ري عمـ
فما حزب التحرير، والسياسي. إذا كان جنرال مشرف بريئاً من التهم اليت وجهها اليه 
يف  املســـلمني أمـــام عليــه إالّ أن يســـتخدم أجهـــزة اإلعـــالم الرمسيـــة الواســعة ليوّضـــح موقفـــه

بســهولٍة أن يــرّد  lكســتان. إذا كــان جنــرال مشــرف يعتــرب نفســه خملصــاً فإنــه يســتطيع
ــ ــزب التحريــــر ضــ ــى Mــــم حــ ــد حــــزب علــ ــوة ضــ ــتعمال القــ ـــار اســ ــرف اختـ ّده. لكــــن مشــ

التحرير ألنه يعلم أنه هو الكاذب، بينما حزب التحرير صادق. يعـرف مشـرف جيـداً 
أن "األغلبيــة الصــامتة" يف lكســتان ال تقــف جبانبــه، بــل تنتظــر القيــادة املخلصــة الــيت 
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مشـــرف أن  تعمـــل إلخـــراج االمـــة مـــن اهلاويـــة العميقـــة الـــيت أُلقيـــت فيهـــا. عنـــدما رأى
ـــلمو  ــن مسـ ــه خشــــي أن حيتضــ النــــاس بــــدأوا بتأييــــد حــــزب التحريــــر dعــــداٍد كبــــريٍة، فإنــ
ـــار  ــده. لـــــذلك رأى أن اخليــ ــم ضـــ ــًة هلـــ ــر قيـــــادًة خملصـــ ـــتان الشـــــرفاء حـــــزب التحريـــ lكســ

  الوحيد أمامه استعمال القوة ضد حزب التحرير حىت مينعه من أخذ قيادة االمة.
ًء أولئــك الــذين أُلقــي ^ــم يف ســجون واليــوم، فــإن شــباب حــزب التحريــر، ســوا  

مشـــرف يف كـــل مدينـــة أو أولئـــك الـــذين ال يزالـــون خـــارج الســـجون، هـــم راضـــون عـــن 
ــم. إن هــؤالء الشــباب يتبنــون مــنهج  ــم ســبحانه وتعــاىل ويرجــون أن يرضــى عــنهم ̂ر رّ̂
ــل الســــلمّي  ــرمي lلعمــ ــه وســــّلم، فقــــد اشــــتغل الرســــول الكــ النــــّيب الكــــرمي، صــــّلى هللا عليــ

يف عملــه إلقامــة أول دولــة إســالمية يف املدينــة. ويواجــه هــؤالء الشــباب اليــوم البحــت 
القمــع الوحشــّي لنشــاطاMم الســلمية متامــاً كمــا واجــه رســول هللا صــّلى هللا عليــه وســلم 
وصــحابته رضــوان هللا علــيهم القمــع يف مكــة علــى يــد قــادة قــريش. وهــم واثقــون أن هللا 

الـــدنيا ويف اآلخـــرة حســـبما وعـــد، كمـــا نصـــر  ســـبحانه وتعـــاىل ســـيأيت lلنصـــر يف هـــذه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا عليهم. ستقوم دولـة اخلالفـة الـيت 

  تطبق اإلسالم وتوّحد بالد املسلمني وحتمل دعوة اإلسالم للعامل كله.

  أّيها املسلمون يف 6كستان!  
يــّدعي أ�ــا تؤيــده. أرفعــوا  ال تــَدعوا مشــرف حيســبكم مــن األقليــة الصــامتة الــيت  

أصـواتكم ضـد خيانـة هـذا احلـاكم العميـل الـذي يهـتم مبصـاحل أمريكـا الوطنيـة أكثـر مــن 
  اهتمامه مبصاحل املسلمني.

ــون علــــيكم النشــــرات    ــنكم، يوزعــ ــون بيــ ــباب حــــزب التحريــــر يعملــ لقــــد كــــان شــ
ن  ويتحدثون إليكم وحيتجون داخل جتمعاتكم وأمام مسـاجدكم ويف أسـواقكم. يصـنعو 

كــل ذلــك كمــا يصــنع شــباب حــزب التحريــر يف الــبالد اإلســالمية األخــرى يف العــامل. 
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فاصغوا إىل دعـوة شـباب احلـزب املخلصـني وسـارعوا إىل االنضـمام إلـيهم وييـدهم يف 
هـــذا العمـــل النبيـــل حـــىت حتظَـــْوا بشـــيء مـــن الفضـــل عنـــدما تقفـــون للحســـاب أمـــام هللا 

وه جتـــاه املصـــائب العديــدة الـــيت وقعـــت علـــى ســبحانه وتعـــاىل يـــوم القيامـــة عّمــا صـــنعتم
ــوات خملصــــة يف هــــذا  ــذا العصــــر. واعلمــــوا أنكــــم اذا قمــــتم خبطــ األمــــة اإلســــالمية يف هــ
السـبيل فــإّن هللا ســبحانه وتعــاىل سيشــّد أزركــم ويزيـل العوائــق مــن طــريقكم حــىت حتققــوا 

  النصر الذي وعدكم به. فقد وعد الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث يقول:
ُة فــيكم مــا شــاَء هللاُ أن تكــوَن، مث يرفُعهــا هللاُ اذا شــاَء أن يرفـََعهــا.    ــوَّ "تكــوُن النـُبـُ

مث تكـوُن خالفــًة علــى منهـاِج النـُبـُــوَِّة، فتكــوُن مــا شـاَء هللاُ أن تكــوَن، مث يرفـَُعهــا اذا شــاَء 
ُعهـا اذا شـاء أن أن يرفـًَعها. مث تكوُن ُملكَا عاّضـًا، فتكـوُن مـا شـاَء هللاُ أن تكـوَن، مث يرفَـ 

يرفـََعهــا. مث تكــون ُملكـــاً جربِيـَّـًة، فتكـــوُن مــا شــاء هللاُ أن تكـــوَن، مث يرفـَُعهــا اذا شـــاء أن 
  يرفـََعها. مث تكوُن خالفًة على منهاِج النـُبـُوَِّة."

  2004أكتوبر  29            حزب التحرير 
  والية 6كستان
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)8(  
  نسوداوالية ال -  حـزب التحـرير

  (اخلرطوم)

  هـ1425 رمضان 22اجلمعة 
  م5/11/2004املوافق  
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  مسرية مجاهريية
  (اخلـالفة فرض، وهي احلل ملشاكل السودان)

ـــان: ــ ــ ــ ـــ ــ ـــة   الزمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــالة اجلمعــ ـــ ـــ ـــ ــــب صــــ ـــ ــ ـــ ـــان  22عقــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــق 1425رمضــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ املوافـــ ــ ـــ ـــ ـــ هـــ
5/11/2004  

أكتـــوبر مـــع  21تقـــاطع شــارع  -تنطلـــق مــن أمـــام مكتــب النـــاطق الرمســي   املكــان:
  قوات املسلحةإىل القيادة العامة لل -شارع امللك منر 

  )1000ملصقات على أبواب املساجد عدد (   الدعاية واإلعالن:
    إعـــالن عـــن املســـرية يف مخـــس صـــحف: اثنتـــني يـــوم اخلمـــيس (صـــحيفة ألـــوان

  وصحيفة الوفاق)، وثالث يوم اجلمعة (الشارع السياسي، الصحافة احلياة السياسية)
   اتصاالت مكثفة مع الفعاليات ومجاهري الناس  
   وات خاصة لألئمة واإلعالميني، وشيوخ الصوفيةدع...  
   ـــط ــــت سـافـــ ــــارات يف األحـيــ ــــاء مبكــــــيــ ــــرب الصــ ــروج مـــــع ـوت تدعــ و النـــــاس للخـــ
  املسرية.
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  إعالن عن املسرية يف الصحف
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لألجهــزة املختصــة يف  (علــم وخــرب) إن احلــزب هنــا قــد قــدم حيــث  اإلعــداد للمــؤمتر:
ـــرخص (إال ـــم املــ ــــه يف حكــ ـــودان، أي أنـ ـــاlت...)،  الســ ــــة واالنتخــ ــال النيابيـ ــ يف األعمـ

لـــذلك قـــدمنا كتـــاlً إىل اجلهـــات املختصـــة نعلمهـــم فيهـــا lملســـرية للتصـــريح ^ـــا، وكـــان 
ــــاريخ  ـــ ـــــك بتــ ـــرر�ه يف  19/9/2004ذلــــ ــ ــــري أن 10/10/2004مث كــــ ـــ ، غــ

اطل يف التصريح بـني أخـذ ورد، وبعـد جهـود مضـنية األجهزة األمنية املختصة بقيت مت
ـــوافقت ــو� مـ ــيس أعلمــ ــوم اخلمــ ــن يــ ــأخر مــ ــل 4/11/2004هم يف وقــــت متــ أي قبيــ

موعد املسرية، وكـأن املقصـود إبعـاد النـاس عـن املسـرية وإجيـاد عوائـق يف طريقهـا. ورغـم 
  ذلك فقد شارك املسلمون فيها بشكل الفت للنظر.

  وكنا قد أعدد� (عهداً) وقعت عليه املسرية  
  بسم هللا الرمحن الرحيم

  ملؤمننيعهد مع هللا ورسوله وا
ــــة  ــــوم اجلمعـــ ــلمية اليـــ ـــ ـــرية الســ ــ ـــــني يف املســ ــــلمني املتجمَّعــ ــــان 22إن املســـ رمضـــ

  يعلنون: 5/11/04هـ املوافق 1425
 ودولتهم جيب أن تكون واحدة.. ،إّن املسلمني أمٌة واحدة وبالدهم واحدة - 1

فيحفظ األمَة  ،يُقاتل من ورائه ويـُتَّقى به ،يتقدمها خليفتها ،خالفة راشدة
وحيول دون أن يكون للكفار من  ،ة من التمزُّق واالنفصالوالبالد والدول

  .�ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيالً  َلن َجيَْعَل اiُّ وَ �سبيٍل على بالد املسلمني 
إن لغري املسلمني يف ظل حكم اإلسالم ما هلم من اإلنصاف وما عليهم من  - 2

ملون على االنفصال ومتزيق وال يع ،ما داموا ال يعينون عدّواً  ،االنتصاف
ملا رأوا من  ،البالد والعباد. وقد عاشوا يف ظلِّ اإلسالم قرو�ً آمنني حىت إ�م

 وقف كثٌري منهم مع املسلمني ضد الصليبيني. ،عدل اإلسالم

وعاش يف ظلِّ اإلسالم قرو�ً. وهو  ،فتحه املسلمون ،إّن السودان بلٌد مسلم - 3
 واملؤمنني. ورسوله هللا خان فقد فيه فّرط من ،أمانٌة يف أعناق املسلمني
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إّن انفصال أّي جزء من السودان والسكوت عليه هو جرميٌة كربى يف دين  - 4
 ،مهما صغرت ،هللا. وإّن املوافقة على وجود سلطة للكفار يف السودان

 خيانٌة k ورسوله واملؤمنني.

املتمردين  عوض مإّن التمرد يف اجلنوب ويف الغرب ويف الشرق ال يُعاَجل lلتفا - 5
وجيش األمة قادٌر  ،بل lجلهاد ضد املتمردين ،ل واهلوان◌ّ والتنازل هلم والذ

وlلعدل مع اآلمنني وبرعاية الشؤون lلعدل واإلحسان للمسلمني  ،عليه
ال بديٍن وال جبنٍس  ،وغري املسلمني دون متييز يف احلكم والقضاء بني الرعّية

 سواء. وأمنه ظلِّ عدل اإلسالمبل الكل يف  ،وال بلوٍن وال بعرق

 ،هي يف دين هللا lطلة ُملغاة ،إّن كل اتفاقية ُعقدت مع املتمردين أو تُعقد - 6
فهم بغاة استعانوا  ،ال وزن هلا وال قيمة. وال أثر هلا يف التشريع وال يف التنفيذ

 ،lلدول الكافرة فوجب حتريك اجليش لقتاهلم ال حتريك الوفود لعناقهم
ال من  ،ن مالقاMم من اجلند املخلصني يف ساحات القتالووجب أن تكو 

 املفاوضني املتخاذلني يف قاعات االستقبال.

 ،واملسلمني املخلصني من خلفهم ،ويف اخلتام فإّن ا�تمعني يف املسرية
يعاهدون هللا ورسوله واملؤمنني أن يكون ما ورد يف هذا (العهد) أمانة يف أعناقهم ال 

  .يرضون عنها بديال
وإّن هللا  ،وال خيافون يف هللا لومة الئم ،إ�م سيبذلون الوسع لتحقيق ما فيها

ُصُر َمن َيَشاء بِ  )4(اْلُمْؤِمُنوَن  يـَْوَمِئٍذ يـَْفَرحُ وَ �: سبحانه لناصر من ينصره ْصِر اiَِّ يَن َن
  �َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 

  وهللا املستعان وعليه التكالن.

  ة للمسرية:االجراءات التنفيذي
بدأ جتمع الناس أمام مكتب الناطق عقب صالة اجلمعة عند الساعة 

وبدأ الشباب يف  ،حيث مت جتهيز املكان بعمل صيوان ووضع الكراسي ،الثانية ظهراً 
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مث ألقى أحد احلضور كلمة محاسية ذكر فيها (لو استعرضتم  ،إلقاء قصائد محاسية
مث قام  ،كلمة مرجتلة رحب فيها lحلضور  مث ألقى الناطق ،بنا البحر خلضناه معكم)

أمري املسرية بتالوة العهد وامليثاق. مث حتركت املسرية مباشرة يف حراسة الشرطة عند 
واجلميع  ،يتقدمهم أمري املسرية والناطق ،الساعة الرابعة ومخس دقائق بشكل منظم

الذي وزع   فةيرددون التكبري وحيملون الرا�ت والشعارات lإلضافة إىل كتيب اخلال
  .عليهم

ويف اجلانب  ،مل تعرب الشارع ،وعندما وصلت املسرية اىل القيادة العامة
اآلخر من الشارع وقف ضباط أعالهم برتبة عميد lللباس الرمسي.خرج أمري املسرية 

مث تقدم األمري وسلم عليهم ،حاملني راية العقاب ،معه بعض الشباب واحلضور
مث أشار األمري إىل راية  ،لعهد وامليثاق وتسليمه إليهممث قام بتالوة ا ،وصافحهم

قال له  ،وعندما هّم العميد dخذها ،وقال للعميد: (هذه راية رسول هللا) ،العقاب
فقال األمري: (حقها هو أن ترفع وال  ،فسكت العميد ،األمري: (التؤخذ اّال حبقها)

فتبسم  ،يُنصر ^ا املسلون)الم و وأن جياهد ^ا العدو وُحتمى ^ا بيضة اإلس ،ختفض
وأمر ^ا فُوضعت على بوابة قيادة  ،مث مد يديه فأخذها ،هو والوفد الذي معه

ولعلها ¶ذن هللا لن تنـزل  ،11/11/2004 اجليش. وما زالت ترفرف حىت اللحظة
  أبداً بل يستظل الناس ^ا واخلـالفة الراشدة قائمة مبن من هللا وفضل.

حيث ُشكر احلضور وتفرق الناس.  ،ىل مكتب الناطقبعدها رجعت املسرية ا  
بعده أصدر� بيان وقمنا بتوزيعه يف املساجد عقب صالة الرتاويح أ�م السبت 

ومل  ،واألحد واالثنني. وقمنا ¶يصاله اىل االعالميني. وقد تغيبوا عن املسرية اّال قليل
علماً  ،ن هناك أوامر بذلكيشريوا اىل املسرية وال اىل البيان. وعندما نوقشوا قالوا ا
اما اإلذاعة والتلفزيون فقد  ،dننا قمنا lإلعالن للمسرية يف عدد مخسة صحف

وقد علمنا أن انقسامًا يف الرأي وقع بني أصحاب الصالحية  رفضتا عمل اإلعالن.
يف الدولة، أن يسمحوا أو ال يسمحوا lملسرية.  مث عندما أرسلنا هلم أننا سننفذ 

وأصبحوا أمام األمر الواقع فإن الذين انقسموا  5/11/2004م اجلمعة املسرية يو 
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يف آرائهم، كما يبدو، قد توصلوا إىل حل وسط أن يسمحوا lملسرية مث مينعوا 
تغطيتها إعالمياً. وهذا ما يفسر املوافقة املتأخرة وعدم التغطية اإلعالمية علمًا أن 

  ن البيا�ت إال عن هذه املسرية.معظم وسائل اإلعالم كانت تنشر لنا كثرياً م
  ردود الفعل:

وحــىت مــن بعــض ضــباط القيــادة العامــة لقــد كانــت ردود الفعــل جيــدة مــن النــاس   
  وصلتهم املسرية، واستالمهم لراية العقاب ورفعها على بوابة قيادة اجليش.عندما 

اتصل مسئول األمن عقب املسرية مشيدًا lلتنظيم واإلنضباط العايل  - 
  ال ميكن أن يُرفض له طلب). اكهذ  حزlً إن قائًال: (

ًا وخباصة العهد وامليثاق الذي قرئ املسرية صدًى واسعلقد أحدثت  - 
 .أمام القيادة العامة

وحضر بعضهم وأعّد تقريراً لصحيفته إّال أنه  ،غاب بعض االعالميني - 
وقد كد لنا منع السلطات لوسائل  منع بواسطة السلطة من نشره.

قام وقد  شر أي موضوع يتصل lملسرية اليت قمنا ^ا.اإلعالم أن تن
 بتغطية احلدث. ة احلزبمندوب إذاع

ــر� ،lلنســــبة لإلجــــراءات   ــا أمــ ــد أن عزمنــ ــر� مــــدير الشــــرطة lملســــرية  ،فبعــ أخطــ
وعملنـــا اعـــال�ت يف الصـــحف وامللصـــقات وبـــدأ� يف اســـتنفار النـــاس  ،وكيفيـــة حتركهـــا

ــاlت  ـــلنا خطــ ـــوم اجلمعــــة وأرسـ ــتنفروا للخــــروج يـ ــوفية ليســـ ــيوخ الطــــرق الصــ ــة وشــ لألئمــ
ـــدهم. ــــو� يف  قواعــ ـــذها أبلغـ ــى تنفيــ ـــميمنا علـــ ــــة تصــ ــزة الرمسيـ ـــدما الحظـــــت األجهـــ وعنــ

 علينــابعــد كــل ذلــك اتصــل  اللحظــات األخــري أ�ــم موافقــون علــى القيــام ^ــذه املســرية.
  .ةقيام هذه املسري  مل يعرتضوا منذ البداية وأ�م موافقون على ليبلغنا ا�م األمن

  :وزع احلزب على أثرها بيا�ً  وقد  

  بسم هللا الرمحن الرحيم
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  6لرغـم من تضييق السـلطة
  اجلمـوع حتتشد يف املسـرية

يف هذه األ�م املباركات من شهر رمضان الفضيل أرد� أن نُري هللا من 
شهر بركة فيه خري يغشيكم  Eكم شهر رمضانأ« :�أنفسنا خرياً كما وصا� نبينا 

زل الرمحة وحيط فيه اخلطا�، ويستجاب فيه الدعاء، ينظر هللا إىل تنافسكم ـنهللا في
ويباهي بكم مالئكته فأروا هللا من أنفسكم خريا، فإن الشقي من حرم فيه رمحة هللا 

يف واقعنا الذي نعيشه يف السودان، فلم جند إّال طعم اهلزمية   فنظر�. »عز وجل
  واالنكسار والذلة والصغار.

احلكومة قبلت lنفصال اجلنوب ومّكنت للمتمردين الكفار  فها هي
عمالء الغرب، من السلطة وثروات البالد، فأرست أخطر سابقة يف ¹ريخ هذا 
البلد، وقبل ذلك وبعده قبلت dن تكون البالد مستباحة احلمى فدخلت جيوش 

ب يف الكفار إىل جبال النوبة ودارفور، ودخلت املنظمات املشبوهة لتسّعر احلر 
أطراف البالد فُعدم األمن وتشرد املواطنون، وخرجت أطراف البالد من سلطان 
املسلمني إىل سلطان الكفار، وما هي إّال جوالت حىت تقبل احلكومة حبظر الطريان 

  يف دارفور.
وها هم املتمردون العمالء يف املقدمة يبيعون البالد والعباد للغرب الكافر، 

ملعارضة قبلت بتنازالت احلكومة يف نيفاشا وغريها وها هي ما تسمى dحزاب ا
واشرتكت معها يف تدويل قضا� البالد وإخراجها إىل سيطرة الدول الكربى 
وأحتضنت كل حركات التمرد. مث إ�م اآلن أقصى ما يهمهم هو أن يكونوا كرازاي 

  أوعالوي هلذه البالد، أخزاهم هللا.
ا فتعلنها خالفة  كل ذلك واحلكومة اليت كان حرٌي ^ا أن ترجع إىل ̂ر

راشدة تطبق شرع هللا، وتستمد العون من هللا، وتتوكل عليه فيلتف حوهلا املسلمون، 
  تستمر يف تقدمي التنازالت إلرضاء الغرب الكافر وتكرمي املتمردين القتلة ا�رمني.
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 يف ظل هذا الواقع لُنري هللا من أنفسنا خرياً استنفر� املسلمني ليخرجوا يف
نوفمرب  5هـ، املوافق 1425رمضان  22مسرية سلمية عقب صالة اجلمعة 

  م، يتعاهد ويتوافق فيها املسلمون املخلصون على:2004
 ودولتهم جيب أن تكون واحدة.. ،إّن املسلمني أمٌة واحدة وبالدهم واحدة .1

فيحفظ األمَة  ،يُقاتل من ورائه ويـُتَّقى به ،يتقدمها خليفتها ،خالفة راشدة
وحيول دون أن يكون للكفار من سبيٍل  ،بالد والدولة من التمزُّق واالنفصالوال

  .�ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيالً  َلن َجيَْعَل اiُّ وَ �على بالد املسلمني 
إن لغري املسلمني يف ظل حكم اإلسالم ما هلم من اإلنصاف وما عليهم من  .2

وال يعملون على االنفصال ومتزيق البالد  ،اً ما داموا ال يعينون عدوّ  ،االنتصاف
ملا رأوا من عدل  ،والعباد. وقد عاشوا يف ظلِّ اإلسالم قروً� آمنني حىت إ�م

 وقف كثٌري منهم مع املسلمني ضد الصليبيني. ،اإلسالم

وعاش يف ظلِّ اإلسالم قرو�ً. وهو  ،فتحه املسلمون ،إّن السودان بلٌد مسلم .3
 من فّرط فيه فقد خان هللا ورسوله واملؤمنني. ،سلمنيأمانٌة يف أعناق امل

إّن انفصال أّي جزء من السودان والسكوت عليه هو جرميٌة كربى يف دين هللا.  .4
خيانٌة k  ،مهما صغرت ،وإّن املوافقة على وجود سلطة للكفار يف السودان

 ورسوله واملؤمنني.

املتمردين  عاَجل lلتفاوض مإّن التمرد يف اجلنوب ويف الغرب ويف الشرق ال يُع .5
وجيش األمة قادٌر  ،بل lجلهاد ضد املتمردين ،ل واهلوان◌ّ والتنازل هلم والذ

وlلعدل مع اآلمنني وبرعاية الشؤون lلعدل واإلحسان للمسلمني وغري  ،عليه
ال بديٍن وال جبنٍس وال بلوٍن  ،املسلمني دون متييز يف احلكم والقضاء بني الرعّية

 بل الكل يف ظلِّ عدل اإلسالم وأمنه سواء. ،وال بعرق

ال  ،هي يف دين هللا lطلة ُملغاة ،إّن كل اتفاقية ُعقدت مع املتمردين أو تُعقد .6
فهم بغاة استعانوا  ،وزن هلا وال قيمة. وال أثر هلا يف التشريع وال يف التنفيذ
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ووجب  ،lلدول الكافرة فوجب حتريك اجليش لقتاهلم ال حتريك الوفود لعناقهم
ال من املفاوضني  ،أن تكون مالقاMم من اجلند املخلصني يف ساحات القتال

  املتخاذلني يف قاعات االستقبال.
وألجل أن تكون املسرية حاشدة dن يشهد هذا اخلري كل املسلمني عمد� 
ألخذ تصديق للمسرية حىت Ûمن الناس على أنفسهم من بطش السلطة وجرأMا 

م لعمل املسرية، ولكن جهاز األمن مل 19/09/2004يوم عليهم، فتقدمنا بطلب 
يَرد حىت إنتهاء املوعد احملدد للمسرية، مث جدد� الطلب مرة أخرى يف 

م وأيضًا مل يرد جهاز األمن، وعندما عزمنا أمر� على اخلروج يف 10/10/2004
هـ وقمنا بعمل الدعوات واإلعال�ت، سارع جهاز األمن قبل 1425رمضان  22
ات من موعد املسرية مبدً� املوافقة، وlلرغم من ذلك خرجت يف املسرية مجوع ساع

ال ختشى يف هللا لومة الئم، تُبّني للكفار واملنافقني والعمالء الظاهرين واملختفني، أن 
املسلمني يف هذا البلد أويل dٍس وقوة لن يرضوا بتمزيق البالد والعباد، وأ�م أقو�ء 

م، أعزاء بدينه م، ال يرضون dن يكون للمتمردين ركٌن Ûوون إليه، أو ظٌل ب̂ر
أمٌة عزيزٌة، تعمل  فإن املسلمنييستظلون به، إّال أن يستسلموا أذالء صاغرين. 

جاهدة لتكون البالد واحدة آمنة، خالفة راشدة، حتتكم إىل شرع هللا وجتاهد يف 
  سبيل هللا.

  حـزب التحـرير        هـ1425رمضان  22
  والية السـودان          .م5/11/2004
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)9(  
  بريطانيا -  حـزب التحـرير

  هـ1425شعبان  25السبت 
  م9/10/2004املوافق  

  

  هـ1425شوال  9األحد 
  م21/11/2004املوافق 



 286

ـــّرف أوالً  ـــبح بوشــ ــل كــ ــن أجـــ ــدة، مـــ ــة املتحـــ ـــدن، اململكـــ ـــرية لنــ :  مســ
  مشّرف) - (بوش

  هـ1425شعبان  25
  2004ر أكتوب 9املوافق 

ــوبر    ـــن أكتـــ ـــر يف بريطانيـــــا مبســـــرية إىل  2004يف التاســـــع مــ ــزب التحريــ ـــام حـــ قــ
املفوضــية العليــا الباكســتانية للتظــاهر ضــد الطاغيــة بريفيــز مشــّرف، دكتــاتور lكســتان. 

مســلٍم مــن أحنــاء اململكــة املتحــدة، وتلقــت دعمــاً مــن  7000ولقــد شــارك يف املســرية 
  رية، ولكنهم بعثوا بتأييدهم.قبل آالف آخرين مل يشاركوا يف املس

ـــة    ــاء اجلاليـــ ـــع أبنــــ ــا مـــ ــ ــرب بريطانيــ ــ ـــة عــ ــية قويـــ ــة سياســــ ــــد محلــــ ــــرية بعــ ـــاءت املســ جـــ
ــة الســـكان املســـلمني، وخماطبـــة أصـــحاب  الباكســـتانية واملســـلمة. مشلـــت احلملـــة خماطبـ
الفعاليّـات، تنظـيم منــاظرات مـع مؤيــدي مشـّرف، خماطبـة املراكــز السياسـية يف اململكــة 

ة وسائل اإلعالم العامليـة، مراسـلة مسـلمني يف lكسـتان بواسـطة الربيـد املتحدة، خماطب
  اإلليكرتوين وكذلك القيام حبملة على اإلنرتنيت.

إىل   بفضـل هللا تعــاىل كـان للحملــة واملسـرية أثــٌر كبـري، وقــد وصـلت رســالة املســرية  
ــي ــالد عـــدة. ولقـــد اغتـــاظ مـــن احلملـــة مشـــّرف وزlنيتـــه السياسـ  ونكثـــري مـــن النـــاس يف بـ

  خباصة، ما جعلهم يتصلون بوسائل اإلعالم الباكستانية يف بريطانيا ويهددو�م.
ــوان طــــرح    ــذا العنــ ـــا هــ ـــث أ¹ح لنـ ــّرف"، حيـ ـــة " أوقفــــوا بوشــ ـــا احلملـ ولقــــد مسّينـ

قضــيتني سياســتني يف آٍن واحــد. األوىل وهــي أن بــوش يســيطر علــى مشــّرف، وا لثانيــة 
أعطــى هــذا الشـعار للحملــة دعمــاً قــو�ً  أنـه جيــب علــى النـاس أن يكبحــوا مشــرّفاً. لقـد

ــة أن  ـــّرف  %95لدرجــ ــٌق ملشـ ــٌف دقيــ ـــعار وصــ ــذا الشـ ـــى أّن  هــ ــوا علـ مــــن النــــاس وافقــ
  ووالئه السياسّي.
  أهداف املسرية

  أهداف املسرية كانت كما يلي:  
التـــأثري علـــى الـــرأي العـــام يف lكســـتان مـــن أجـــل اخلالفـــة، وحتـــريض املســـلمني يف  .1
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ـــاض ضـــــّد ال ــتان لالنتفــ ـــة lكســ ـــد أنظمــ ــي ضــ ــراع السياســ ــّدة الصـــ نظــــام. ز�دة حـــ
احلكم يف بـالد�، وقطـع العالقـة بـني احلكومـة والشـعب يف lكسـتان، إضـافة إىل 

 حّث أهل النصرة لإلطاحة lحلكومة.

التـأثري علــى الــرأي العــام للخالفــة يف العــامل اإلســالمي مــن خــالل الــدعوة للخالفــة  .2
المي أن املســلمني عامليــاً يعملــون مــن يف lكسـتان، وكــذلك التوضــيح للعــامل اإلسـ

  أجل اخلالفة، ويدعون هلا حىت من مركز احلضارة الغربية. 
  الدعوة السياسية

  لقد متثلت هذه األهداف بدعوة سياسية بسيطة وهي:  
  .»اخلالفة وإقامة لالنتفاضة lكستان يف املسلمني يناشدون بريطانيا يف املسلمون«  

  الرأي العام
  نوجد الرأي العام التايل داخل اجلالية املسلمة يف بريطانيا:كان هدفنا أن   

ـــة   .1 ـــاحل األمـــ ــ ــــرف ومصـ ــن شــ ـــ ــــدفاع عـ ـــل يف الــ ــد فشـــ ـــ ـــّرف، فقـ ـــة مبشـــ ــ ــــزم اإلطاحـ يلــ
 اإلسالمية؛ ألنه دمية يف يد أمريكا.

يســـتطيع املســـلمون يف الغـــرب أن حيـــدثوا التغيـــري يف الـــبالد اإلســـالمية مـــن خـــالل  .2
د املسـلمني، بواسـطة العمـل السياسـي املباشـر يف بال للخـالفة استنهاض املسلمني

 وغري املباشر.

 اسـتخدمناهااستمرت احلملة طيلة شهر. وهذه بعـض األسـاليب الرئيسـة الـيت   
  أثناء احلملة.

  توزيع النشرات
ــّرف بلغــــت    ــداد للحملــــة قمنــــا بتوزيــــع نشــــرات تكشــــف خيانــــة مشــ ــاء اإلعــ أثنــ

قـد وّزعنـا علـى نطـاق نشرة حيث بينت بكل وضوح سجل مشـّرف.  و  100.000
 واسع نشرة تسرد احلجج املقنعة على خيانة مشّرف.



 288

 

  1الصورة 
  الوجه األمامي للملَصق الرئيس الذي يعلن عن املسرية
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  )ّرفش بوشْ (أوقفوا 
صق الرئيس:   النقاط األساسية املوجودة على الوجه اخللفي للمل

  كستاين يعلن حرl صرحية على اإلسالم مبساندته مشّرف أول رئيس lً
 ).!حرب أمريكا ضد (اإلرهاب

  ٍستخدام أرضl كستاين يسمح للقوات األمريكيةl مشّرف أول رئيس 
 lكستانية لشّن حرٍب صليبية وحشية ضد املسلمني يف أفغانستان.

  كستان الوطين لألمريكان، فقدl كستاين يسّلم أمنl مشّرف أول رئيس
ألمريكان ا�ال اجلوي، والقواعد اجلوية، واملمرات املائية، سّلم للصليبيني ا

 واالستخبارات يف lكستان.

  كستان الداخليl كستاين يساوم على أمنl مشّرف أول رئيس
بسماحه للمخابرات املركزية األمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرايل 

 (األمريكي)، القيام بعمليات شريرة ضد مسلمي lكستان.

  كستاين خيطف املواطنني الباكستانيني، ويسلمهم مشرفl أول رئيس
 إىل املؤسسات األمريكية، من أجل تعذيبهم والتحقيق معهم.

  كستاين يتنازل لألجانب عن املصادر االسرتاتيجيةl مشّرف أول رئيس
لالقتصاد يف lكستان، حيث قّوت خصخصة البرتول والغاز وقطاع 

 صاد lكستان.البنوك قبضة األجانب على اقت

  ى�مشّرف أول رئيس lكستاين يتخلى عن مسلمي كشمري، فقد أ
 املقاومة هناك، وأوقف دعم lكستان ملسلمي كشمري.

  ،كستانl كستاين يساوم على املنشآت النووية يفl مشّرف أول رئيس
فقد أهان دكتور عبد القدير خان، وفتح لألمريكان بر�مج lكستان 

 النووي.

 كسـرئي ّرف أولـمشl اين يستخدم اجليش الباكستاين لقتل شعبه يف ـتـس
 املناطق الشمالية.



 290

  كستان االسرتاتيجيةl كستاين يضحي مبصادرl مشّرف اول رئيس
 االستقرار جللب وا� عمليات كانت فقد أمريكي، رئيس انتخاب ملساعدة

إىل يف افغانستان، ونشر شريط القاعدة يف هذا الوقت lلذات، lإلضافة 
االستعدادات إلرسال قوات lكستانية اىل العراق، كانت هذه بعض 

 جهود مشّرف من أجل إعادة انتخاب بوش لدورة رàسية �نية.

  موقع اإلنرتنت
 املعلومات حتديث جرى احلملة. وقد أجل من اإلنرتنت لقد افتتح موقع على  

. املسلمني من كثريل للمعلومات رئيساً  مصدراً  بسرعة أصبح حىت ،منتظم بشكل فيه
  وجرى اختيار اسم الئق lحلملة وهو:

www.StopBusharraf.com 
 

 

 
  2صورة رقم 

  صورة للحملة على موقع يف االنرتنت
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  الوفد املرَسل للسفارة
أرسلنا وفداً اىل السفارة الباكستانية (املفوضية العليا) تكوََّن الوفد الرئيس من   

ب خان (منّظم محلة "أوقفوا بوشّرف") حسن جمتىب (عضو جملس والية ندمي عجاي
جناح نواز - بريطانيا)، زبري غول (رئيس العصبة املسلمة يف lكستان - حزب التحرير

شريف) وزولفي خان(الفريق اإلعالمي حلزب الشعب الباكستاين "اململكة 
  املتحدة").

أعمال مسلمون، وسياسيون، ولقد وّقع على الرسالة اليت سلمها الوفد رجال   
  ومهنيون، وأكادمييون lرزون.

بريطانيا واجلالية -هذا نص الرسالة اليت أرسلت 6سم حزب التحرير
  إىل املفوض العايل الباكستاين ،الباكستانية يف بريطانيا

قلقنا نكتب هذه الرسالة نيابة عن اجلالية الباكستانية يف بريطانيا، للتعبري عن   
واليت  )!م lكستان املستمر للحرب اليت تشنها أمريكا ضد (اإلرهابالشديد من دع

  تعترب بكل املقاييس حرlً صليبية شريرة ضد اإلسالم واألمة اإلسالمية.
ومع هذا، فإن أكثر ما يقلقنا ليس احلرب الصليبية اليت تشنها أمريكا ضد   

رب الظاملة. اإلسالم، وإمنا عجز نظام حكم مشّرف عن الوقوف حبزم ضد هذه احل
إذا كانت دولة نووية صغرية مثل كور� الشمالية تستطيع رفض املطالب األمريكية، 

وهي دولة نووية، وذات جيش كبري، من أن تتخذ موقفا  ،فما الذي مينع lكستان
مماثًال؟ كان بوسع lكستان أن تضعف من شأن التهديد األمريكي هلا lستخدام 

اهلندية املنتظرة. فبدالً - فتحّيد بذلك املطامع األمريكيةعالقتها احلميمة مع الصني، 
من ذلك منح مشّرف أمريكا فرصة مثينة lستخدام القواعد اجلوية واملمرات املائية يف 
lكستان، مؤدً� بذلك إىل تنفري الصني. نود أن نسأل املفوض العايل: كيف ميكن 

  حرب أمريكا ضد اإلسالم؟ لنظام مشّرف أن يّدعي dنه ال خيار أمامه عن ييد
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مل تتوقف مشاركة نظام مشّرف يف احلرب الصليبية ضد اإلسالم عند هذا   
احلّد. فقد قال بصراحة إّن الطريقة الوحيدة من أجل مواجهة اإلرهاب، وإنقاذ 
ا�تمع الباكستاين من التخّلف، هي إعادة صياغة اإلسالم. ويف حماولته إعادة 

مع املقاييس الغربية، اخرتع مشّرف مصطلحًا جديدًا وهو صياغة اإلسالم ليتوافق 
"االعتدال املستنري". نود أن نسأل املفوض العايل: كيف ميكن أن يُالَم اإلسالم 

تطبق  1947على شرور ا�تمع الباكستاين، ُرغم أّن lكستان ظّلت منذ عام 
  العلمانية واحللول املستوحاة من الغرب؟

وحيد للتأخر واالحنطاط الذي تواجهه lكستان حنن نؤمن أن العالج ال  
يكمن يف نظام اخلالفة الراشدة الذي أُوحَي به اىل نبّينا احلبيب حممد صّلى هللا عليه 
وسّلم. عندما طُبِّق نظام اخلالفة الراشدة ارتقت lلعرب البدو اىل أعلى املنازل، 

من قبل. وقد بلغ األمر  وأنتجت حضارة وثقافة متميزتني مل يشهد العامل هلما مثيالً 
أّن غري املسلمني نظروا لنظام اخلالفة مبزيج من احلسد واالرهبة. نوّد أن نسأل 
املفوض العايل: ملاذا تعارض احلكومة احلالية إعادة اخلالفة الراشدة، وملاذا حيرصون  

  كثرياً على سجن أولئك الذين يعملون إلعادMا؟
  نيا نطالب برد علين على هذه األسئلة.حنن اجلالية الباكستانية يف بريطا  

  دكتور عمران وحيد
 - ممثل حزب التحرير

  بريطانيا

  دكتور مجيل رمحن
  طبيب عام

  السيد عابد خان
  حمامي حماكم عليا

  السيد إسحق خان
  حماسب قانوين

  السيد زبري غول
رئيس العصبة املسلمة يف 
lكستان جناح نواز 

  شريف، بريطانيا

صر شريفا   لسيد قي
  شاري إدارةاست
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  السيد ذوالفقار خان
الفريق اإلعالمي حلزب 

 - الشعب الباكستاين
  اململكة املتحدة

  السيد أرشاد إقبال
  دراسات أعمال

  السيد بشارة مالك
  حمامٍ 

  دكتور حممد نّواز
  استاذ عالقات دولية

  دكتور عرفان داد
  سنانأجرّاح 

  دكتور سلمان رمحن
  حماضر جامعي، لندن

  نالسيدة سكينة خا
رئيسة حزب الشعب 

  الباكستاين، بريطانيا

  السيد إسكندر حممود
رئيس مركز جالية،  

  كارماند

  السيد أشرف مياه
  مدير عمليات

  السيد إلياس حسني
  ُصُحفي

  السيد مريزا بيك
  حتليل شؤون مالية

  السيد عارف صمد
  اقتصادي

صطفى   السيد عابد م
  مستشار

  السيد حممد أمحد 
موظف سابق يف بنك 

  حبيب

  

  هذه بعض صور الوفد  
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 3صورة 

 الوفد خارج املفوضية العليا لباكستان يف لندن

lإلضافة إىل الوفد الرئيس الذي زار املفوضية العليا يف لندن، فإن الرسالة   
 ذاMا قد سلّمت إىل مكاتب القنصلية الباكستانية يف مدينيت بريمنغهام وبرادفورد.
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  4صورة 

  بريطانيا يسلمون الرسالة يف بريمنغهام- أعضاء من حزب التحرير

 كريكيت

ـــار�ت    ــــن مبــ ـــلة مـ ــع سلســ ــد تزامنـــــت مـــ ــــّرف" قـــ ـــوا مشـ ـــة "أوقفــ ــــل أن محلــ حصـ
د. ـريكيت الــيت متــت يف بريطانيــا، مبــا فيهــا مبــاراة كــربى بــني فريقــي lكســتان واهلنـــالكــ
ـــ ــ ـــد شـولقـ ـــ ــاـهـ ـــ ــار�ت أبنــ ـــ ــذه املبـ ـــ ــن د هــ ـــ ـــري مــ ـــ ـــافة إىل كث ــــتانية، lإلضــــ ــــة الباكســ ء اجلاليــ
د مـن هـذه املبـار�ت تطبيـع العالقـات ـتان. وكان القصــارزة من lكسـات البـيـصـخـالش

بني البلدين. وزعنا نشرات أثناء املبار�ت، كمـا رفعنـا بطاقـات تقـول "اضـرب مشـّرف 
– 4ة ـالفــلك "خيت) وكـذـريكــ" (وهذا له عالقـة lألهـداف يف لعبـة الك6من أجل 

lكستان". وهـذان الشـعاران يفهمهمـا  مشـاهدو الكريكيـت خباصـة -ين من أجل ـيع
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  .4 و 6الرقمني 

ـــرت يف بعـــــض    ــــا ظهــ ـــات، كمـ ــذه البطاقــ ــــاك هـــ ــاهدين هنـ ــــل املشـــ ــد رأى كـ ولقـــ
 حمطات التليفزيون الفضائية.

 
  5صورة 

  اراة الكريكيت بني lكستان واهلندصور بعض هذه البطاقات اليت رفعت أثناء مب

  نشرات أخرى للتوزيع

  شاحنة تعلن عن احلملة تطوف أحناء لندن
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  6صورة 

 شاحنة تعلن عن احلملة تطوف أحناء لندن وعلى جانبها ملصق كبري عن احلملة

 

 
  7صورة 

  يف كثري من مناطق اجلالية املسلمةصور بطاقات تعلن عن احلملة موضوعة 
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  اإلعالن عن احلملة واملسرية

ــائية    ــــات الفضـــ ــه احملطـ ـــ ــــرية زود� ب ــن املسـ ــــالن عـــ ــــوراً لإلعـ ــــريطاً مصـ ـــدد� شـ أعــ
الباكســتانية. بـــّني الشـــريط lلصـــور تفاصـــيل خيانـــة مشـــّرف، مدعومـــة lحلجـــج القويـــة 

  اً يف مراكز عامة.اليت تدعو لإلطاحة ^ذا الطاغية، وقد ُعِرض هذا الشريط أيض
مــيالً مشــال لنــدن، قــام طالــب كــان لــه  15ففــي مدينــة لوتــون الــيت تقــع حــوايل   

ــة، lإلعـــداد مـــع بعـــض الـــدكاكني احملليــــة  15مـــن العمـــر  عامـــاً، بعـــد محاســـته للحملـ
  .لعرض الشريط املصور للحملة، فحضر املئات من الناس ملشاهدته

 
 8صورة 
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  9صورة 

 صورة تبني عرض الشريط يف هذه الدكاكني

  ميكن رؤية نسخة من هذا الشريط على موقع اإلنرتنيت التايل
www.StopBusharraf.com 

ــر    ــتانية، فإنــــه لألســــف قــــد ُحِظــ ــة الباكســ ــته احلكومــ ــذي مارســ ــغط الــ نظــــراً للضــ
  شريط يف حمطات التليفزيون الباكستاين يف اململكة املتحدة وأوروl.عرض ال

 فيلم و«ئقي

ــا lلتفصــــيل    ـــث بيّنــ ــوع، حيـ ــول املوضــ ـــاً و�ئقيــــاً حــ ــذلك أعــــدد� فيلمـ إضــــافة لــ
أعمـــال مشـــّرف، وســـقنا  احلجـــج مصـــحوبة lلعواطـــف اجلّياشـــة، ومدعومـــة lحلقـــائق 

  .اخلونة احلّكام أوجدها اليت املشاكل حلّ  على الثابتة على أن اخلالفة وحدها هي القادرة
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  أعاله وهو: املذكور اإلنرتنيت موقع على الو�ئقي الفيلم هذا إىل الوصول ميكن  

www.StopBusharraf.com 

  نقاش مجاعي
عقدت جلسات نقاش مفتوح عامة يف أحناء خمتلفة من البالد، حيث   

نا أبناء اجلالية حضور هذه النقاشات. كانت إحدى هذه النقاشات العامة شجع
بني دكتور عمران وحيد (املمثل اإلعالمي حلزب التحرير يف بريطانيا) ونياز بط 

 (ممثالً املفوضية العامة لباكستان).

 

 
  10صورة 

بعاد مشّرف عن وقد أعطى دكتور عمران احلجة القوية على احلاجة إل  
السلطة، ومل يتمكن السيد بّط من تقدمي الرّد املناسب على وجهة النظر هذه. كان 
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هناك حضور جيد من املشاهدين، وميكن الوصول إىل هذه املناقشة على موقع 
  اإلنرتنيت املذكور أعاله.

  مقابلة على القناة التليفزيونية "برامي يت يف"
اإلعالمي حلزب التحرير يف بريطانيا) أيضا ظهر دكتور عمران وحيد (املمثل   

، وقد أجاب على كثري Prime TV“ - برامي يت يف”يف مقابلة على احملطة الفضائية 
من األسئلة اليت وجهها إليه مقدم الرب�مج، ومنها أسئلة تتناول املسائل العملية 

جيدة من  دقيقة، وحظيت بردود فعل 53املتعلقة ¶قامة اخلالفة. استمرت املقابلة 
  املشاهدين.

  موقع اإلنرتنيت املذكور أعاله.ميكن مشاهدة املقابلة على   
  بياRت صحفية

بيا�ت صحفية عن احلملة واملسرية، وقمنا بتوزيعها بشكل واسع.  6أصدر�   
لقد حظيت هذه البيا�ت الصحفية بردود فعل جيدة، من قبل القارئني على 

  ة العاملية.مستوى دوّيل، وكذلك من قبل الصحاف
  ردود الفعل

  هذه مناذج خمتصرة من بعض ردود الفعل اليت جاءت تدعم احلملة:  
 الواقع ويروا يستيقظوا أن وأخواتنا "أؤيد ما تقومون به. أمتىن من مجيع إخوتنا  

الذي حنن فيه. ليس مشّرف هو اخلائن الوحيد، بل إن كل من يسمَّْون lحلكام 
به  من مجيع إخوتنا وأخواتنا أن يدعموا العمل الذي يقوماملسلمني خونة أيضاً. أمتىن 

  الدامنارك- حزب التحرير حىت تعود اخلالفة. وسننتصر إن شاء هللا..." أيوب
  اململكة املتحدة - "حان وقت اخلالفة، وأ�م مشّرف حمدودة". علي  
  lكستان- "أوقفوا قـَتَـَلة البشرية". شاهد  
لوحيدة للتخلص من احلكام الطغاة يف العامل "أريد دعم احلملة أل�ا الطريقة ا  
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اإلسالمي. أسأل هللا تعاىل أن يكرمكم lلنصر ومينحنا الشجاعة للعمل من أجل 
  الصني- إعادة اخلالفة". واسق

 %100وأ� أوافقكم  "السالم عليكم مجيعاً. أقّدر حّقًا محلتكم اجلديدة...  
 lكستان، وأ¹بع دراسة خبصوص نظام اخلالفة يف احلكم. أعيش يف كراتشي يف

أحوال األمة، ووجهات النظر، من خالل برامج التليفزيون الرقمية ليًال. هذه الربامج 
  lكستان- تساعد هذه احلملة. مع أصدق حتيايت". سهيل

"أقرأ قسم احلقائق على املوقع، وأعتقد أن كل ما ذكر هناك صحيح   
- ا أمريكا من بعيد". يوسفركهـة حتـيـّرف دمـرال مشـنـك أن جـ. ال ش100%

  أيسكس/ اململكة املتحدة.
"جيب إزاحة مشّرف الدمية العبد يف احلال. حنتاج إىل قيادة قوية عمودها   

الفقري األمة املسلمة من أجل الدفاع عن بالد املسلمني، وهزمية حمور الشّر 
مل اإلسالمي املتعطش للدماء: أمريكا، إسرائيل، بريطانيا واهلند، ومن أجل إنقاذ العا

  بنغالديش- املصبوغ lلدماء". زكر�
"أسأل هللا أن يقويكم وحيميكم. حنن كمسلمني من تركيا معكم متامًا من   

أجل إزالة أنظمة احلكم الكافرة مبا فيها عرش مشّرف، إلقامة دولة اخلالفة الراشدة 
- ". يوسفاليت ستحكم lإلسالم وحتمي املسلمني كالدرع. جزاكم هللا خريًا كثرياً 

  تركيا
"من كل قليب أتفق معكم...هذا الرجل جيب أن يذهب، ليس فقط ألنه   

متورط بشكل منتظم يف قتل مواطنيه املسلمني حتت ستار اإلرهاب، ولكن أيضا 
زلة lكستان املعنويه داخل األسرة الدولية". ـلتضليله الشعب يف lكستان، وتدمري من

  تورنتو/كندا - رهان
اخلونة. يها املسلمون يف lكستان. كونوا الشرارة اليت ستحرق "إاىل األمام أ  

  .ديب - أمتىن أن أكون معكم. ليكن هللا معكم. إّ�كم أن تستسلموا". مصعب
"أ� أعيش يف جنوب أفريقيا، يف جوهانزبريغ، وأود أن أشارككم. فرجاًء   
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  11صورة 
شعبان احلق (علىشمال الصورة) وحسن جمتىب 

 (على اليمني)

هذه أرسلوا اّيل أي موضوعات وملصقات من أجل إجياد الوعي واالشرتاك يف 
  جوهانزبريغ/ جنوب افريقيا - احلملة". فيصل علي
  املسرية واملظاهرة

.  وصلت احلافالت إىل 2004عقدت املظاهرة يف التاسع من أكتوبر   
مكان املظاهرة من خمتلف أحناء بريطانيا. ورغم الطقس الشتوي، والتعتيم اإلعالمي 

  شخص. 7000الباكستاين، فقد حضر حوايل 
لقاء كلمتني بدأت املظاهرة ¶  

يف منتزه هايد lرك الشهري قرب زاوية 
املتكلمني. كانت الكلمة االوىل 
lإلجنليزية من قبل شعبان احلق، 
والثانية lألوردو من قبل حسن جمتىب. 
ترأس اجللسة دكتور عبد الواحد، 

والثالثة أعضاء يف اللجنة التنفيذية 
حلزب التحرير يف بريطانيا. خاطب 

ضور بكلمة مؤثـّرة السيد شعبان احل
فّصل فيها األعمال اليت قام ^ا 

مشّرف، وحّث احلاضرين على إرسال رسالة قوية اليوم. وأما السيد جمتىب فقد بعث 
رسالة مباشرة إىل اجليش الباكستاين lللغة األوردو العالية، وطلب من اجليش أن 

 اس احلضور.وقد أ�رت الكلمتان مح .�يطيعوا قائدهم األعلى األول حممداً 
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  12صورة 

  شعبان احلق خياطب احلضور

 لباكستان العليا املفوضية إىل مسريMم يف وبعد القاء الكلمتني اصطف احلضور  

 

 
  13صورة 

 مجهور احلضور يستمعون للكلمات
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  14صورة 
 مقدمة املسرية

  

  
  (رؤساء اجلالية) 15صورة 
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  (املسرية قبل انطالقها من اهلايد lرك) 16صورة 

   

    
  )النساء املشاركات يف املسرية يسرن يف الصفوف اخللفية( 17صورة 
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 )صورة جوية للمسرية( 18صورة 

 

 
 "أيها اجليش الباكستاين: ما lلك صامت؟" 19صورة 
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 "تغيري النظام يف lكستان" 20صورة 

 

 
 )االجتماع خارج السفارة/املفوضية( 21صورة 
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  )أعضاء حزب التحرير يسلمون الرسالة إىل املفوضية العليا( 22صورة 
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صامتة)  :«نياً    مؤمتر حول الفّلوجة (ا´زرة ال

  هـ1425شوال  9حد األ  
  م2004 تشرين الثاين 21  

بريطانيــا يف -يف اليــوم احلــادي والعشــرين مــن تشــرين الثــاين عقــد حــزب التحريــر  
لندن مؤمتراً طارàً حول موضوع الفّلوجة، وذلك من أجل فضـح اإلlدة اجلماعيـة الـيت 

لغـرب حتدث يف الفّلوجة وكشف نفاق الغرب وبيان السبيل الـذي علـى املسـلمني يف ا
  سلوكه.
ٍل مـــن أجــل مناقشــة الوضــع املـــرتدي يف ـدَّ لــه علــى عجـــاً أُِعــــارئـــر طـكــان املؤمتــ  

ة، فقـــد اعتمـــد علـــى محلـــة توزيـــع إعـــالن عنـــه ونقـــاش ســـريعة مـــع أبنـــاء اجلاليـــة ـوجــــالفلّ 
  املسلمة.
فقــد  لقــد كــان ملوضــوع الفّلوجــة ثــري علــى املســلمني يف مجيــع أحنــاء بريطانيــا.  

ــذاء ــات الغربيــــة، ممــــا حــــدا بكثــــري مــــن اآلlء أبــــرز البــ ة الفاضــــحة للسياســــات واحلكومــ
ـــة علــــى مواليــــدهم اإل�ث اجلــــدد. ولقــــد أهلمــــت املقاومــــة، الــــيت  ـــم الفلوجـ ¶طــــالق اسـ

  تسميها الصحافة الربيطانية املتمردين، مشاعر الكثريين.
  كان امللصق الذي وزع لإلعالن عن املؤمتر على الشكل التايل:  
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  ا�زرة الصامتة -  عالن: الفّلوجةملصق اإل
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 مجال هاروود يفتتح املؤمتر

 دكتور عمران وحيد يلقي كلمته

  جدول املؤمتر:

افتتح مجال هاروود املؤمتر كرئيس جللساته، حيث بّني اخللفية التارخيية  
  للصراع يف الفّلوجة وشرح للحضور بر�مج املؤمتر.

ـــراق يف  .1 ــ ــــوان (العــــ ـــ ــديو بعنــ ـــ ــــرض lلفيــــ ـــ عــ
 املاضي واحلاضر).

بــــدأ املــــؤمتر بعــــرض و�ئقــــي مصــــّور ملــــدة   
بـــني بشـــكل مفصـــل ماضـــي  دقيقـــة 30

العــراق حتــت االســتعمار الغــريب وحاضــره 
ــتعمار اجلديـــــد. لقـــــد بينـــــت  حتـــــت االســـ
الصور كيف أن التدخل الغـريب قـد دّمـر 
ــن  ــّدث عــ ـــذي حتــ ــزء الـ ــراق. وامــــا اجلــ العــ

ــد كشــــف  ــورة الفّلوجــــة فقــ ـــة والصــ lلكلمـ
  الرببريَة الغربيَة اليت مل ُتعَرض على أّي من الفضائيات الغربية.

 ة األوىل: الفّلوجة، مصطلحات وإرهابالكلم .2

 بريطانيا -ألقى الكلمة دكتور عمران وحيد، املمثل اإلعالمي حلزب التحرير  
 

عرضــت الكلمــة األوىل، الــيت ألقاهــا دكتــور   
ـــــدى  ــ ــــة لــ ـــ ــى جباذبيــ ـــ ـــيت حتظــــ ـــ ــــية الـــ ـــ ـــد الشخصــ ـــ ــ وحيـ
ـــائل اإلعـــــالم  ـــد وســ ـــة ضــ ــور، احلجـــــج الدامغــ اجلمهـــ

ــا حــــرّة. فقـــد �ــd ــة  الغربيـــة الــــيت تتظـــاهر بــــني lألدلــ
" املتعـــددة كيـــف تســـتخدم مصـــطلحات مثـــل "اإلرهـــاب

ــاذا  ــأدوات يف يــــد االســــتعمار. فلمــ و"املتمــــردون" كــ
 بعــدتســمى املقاومــة متمــردين؟ تكلــم دكتــور وحيــد 

هــم  يف الغــرب أن يعكســوا ذلــك طالبــاً مــن املســلمني
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 سفيان التكرييت يلقي كلمته

 جالل الدين يلقي كلمته

ـــّمون  ـــ ــ ــــرب فيســ ــ ـــ ـــن الغـ ـــ ـــون عــــ ـــ ــ ــدما يتكلمــ ــ ـــ ــطلحات عنـــ ـــ ـــ ــاً املصــ ـــ ــ ـــة أيضـــ ـــ ــ ــــدول الغربيــ ـــ الـــ
  ".قراطيات العسكرية" اليت تسريَُّ "¶رهاب الشركات العمالقة"lلدميو 

حكومـــة عميلـــة  –2005الكلمـــة الثانيـــة كانـــت بعنـــوان " االنتخـــاlت العراقيـــة   .3
  أخرى يف العامل اإلسالمي".

  ألقى هذه الكلمة سفيان التكرييت وهو طالب دراسات عليا عراقي.  
 

تناولــت الكلمــة جتربــة مباشــرة عــن العــراق   
ــام مفــــروض وحمن ــّل نظــ ـــتقبله يف ظــ ــة ومسـ ــه احلاليــ تــ

عليــه مــن الغــرب. بــني ســفيان التكــرييت كيــف أن 
نظــام عــّالوي لــيس ســوى حكومــة عميلــة أخــرى، 
ال تســتحق أي قــدٍر مــن االحــرتام أو االهتمــام أو 
ـــة  ـــ ـــة الكاملـــ ـــ ـــوب املقاطعــ ـــ ــــا اىل وجـــ ـــ ــــدعم. ودعـ ـــ الـ

  النتخاlت الثالثني من يناير القادم.
ن: ضـــرب اإلســالم: مـــاذا الكلمــة الثالثـــة بعنــوا .4

  وراء احلرب على اإلرهاب؟
ألقــى الكلمــة جــالل الــدين lتــل، مســئول   

  بريطانيا.-حزب التحرير
ـــة يف    ــة النهائيــ ــــدين الكلمـــ ــالل الـ ــى جـــ ألقـــ

مـــؤمتر ذلـــك اليـــوم. وقـــد بـــني lلتفصـــيل كيـــف أن 
احلــرب ضـــد اإلرهـــاب ليســت ســـوى حـــرٍب علـــى 
ــة ــؤال احلاضــــرين اإلجابــ ــالم. بــــدأ كلمتــــه بســ  اإلســ

علــى ســؤاله: هــل احلــرب ضــد اإلرهــاب حــرlً علــى 
مــن النــاس رفعــوا  1000اإلســالم؟ فكانــت النتيجــة أن مجيــع احلضــور البــالغني حــوايل 

ارحاً lألدلـــة املثبتـــة lلو�ئـــق أن هـــذه ـأيـــديهم مـــوافقني علـــى ذلـــك. وواصـــل كلمتـــه شـــ
، ولــيس احلـرب هــي حـرب أفكــار، وهـذا اجلانــب مـن احلــرب هـو يف الواقــع األبـرز فيهــا
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اجلانب العسكري فيهـا إال إلخفـاء هـذا اجلانـب الـرئيس فيهـا. إن هـدف هـذه احلـرب 
ــرب بسياســــة  ــالل الـــدين هــــذه احلـ ــبح علمانيــــة. وقـــد قـــرن جــ ــالم ليصـ هـــو حتـــوير اإلســ
االنـــدماج يف الغـــرب وبـــني أ�مـــا مرتبطتـــان بقصـــد حتقيـــق علمنـــة اإلســـالم مـــن خـــالل 

وبكلمــة أخــرى ديــن جديــد. وخلــص يف كلمتــه  إجيــاد إســالٍم بريطــاّين وإســالٍم أوروّيب،
ــالم وإنشــــاء أســــالم  ــكيل اإلسـ ــادة تشــ ــلمني أن يقــــاوموا الــــدعوة إلعـ ــن املسـ lلطلـــب مــ
غـــريب جديـــد مهـــادن. جيـــب أن يكـــون رد� علـــى هـــذه الـــدعوة الغربيـــة هـــو أخـــذ زمـــام 
املبــادرة يف الغــرب lلــدعوة اىل نظــام اخلالفــة كنظــام جديــد للعــامل وكحضــارة وحكومــة 

  ستقبل القريب.للم
  وانتهى املؤمتر جبلسة لطرح االسئلة واإلجابة عليها.  
شــخٍص رغــم أن الــدعوة لعقــده متــت خــالل  1000بلــغ عــد احلضــور حــوايل   

أ�م قليلــة. واحلمــد k أن حمطــات اإلذاعــة الربيطانيــة قــد غطــت أخبــاره، كمــا أن قنــاة 
يســتحق الــذكر أل�ــا كانــت  اجلزيــرة كانــت حاضــرة وقــال مراســلها يف املــؤمتر أن املــؤمتر

مناسبة رائعة. وعلق قائًال أن املؤمتر جيد التنظـيم وحظـي بعـدد جيـد مـن احلضـور رغـم 
ــــني  ــروا ممثلــ ــــذين حضــــ ــانيون الــ ــــحفيون الربيطــــ ــق الصــ ــد علــــ ـــري. ولقــــ ــــدة التحضـــ ـــر مــ قصـــ
�ـــم مل يســـتطيعوا أن يبعثـــوا تقـــارير إخباريـــة ســـلبية عـــن املـــؤمتر ألن d للصـــحافة اليمينيـــة

قـــاط الـــيت حبثـــت فيـــه جـــاءت مدعومـــة lألدلـــة ومبنيـــة علـــى حجـــة واضـــحة. مجيـــع الن
جـــاءوا مـــن أجـــل الكتابـــة عـــن "شـــباب غاضـــب" ولكـــنهم عادواخـــايل الوفـــاض بعـــدأن 
شهدوا قوة احلجة. لقد كانت مناسبة عكسـت موقفـاً واضـحاً ال مكـان فيهـا للحلـول 

  الوسط.
ت السياســية االخــرى ويف �ايــة املــؤمتر أعلــن أعضــاء بعــض األحــزاب اواملنظمــا  

ــه ســـيرتك منظمتـــه  تعهـــدهم بتقـــدمي الـــدعم، حـــىت أن عضـــو حـــزب اشـــرتاكّي أعلـــن dنـ
  ويكرس وقته وجهده هلذه الدعوة.

حّقــاً أّن هللا تعــاىل يبعــث احليــاة مــن جديــد يف هــذه األمــة. نــدعو هللا تعــاىل أن   
  يعكس املسلمون يف بريطانيا للمسلمني يف العامل موقف قوة وتصميم.
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