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   الرمحن الرحيمبسم اهللا

   من مستوىةأجهزة األمن الروسية مستغرب
  زب التحريرح  اليت حيملهالدعوةلتقبل املسلمني 

  )مترمجة(
  

، وزارة الداخلية، والنيابة العامة يف حرية من عدد )F.S.B(جهاز اإلستخبارات  الروسية ممثلة يف أجهزة األمن
هم مستغربون من إلتزام املسلمني بنشاطات .  بكل تقوى وإخالصزب التحريرحاملسلمني يف روسيا الذين يتقبلون دعوة 

  .، والدعوة إىل اخلالفة أصبحت تسمع يف عدة مدن روسية، وبذلك يزداد عدد املناصرين له يوماً بعد يومزبحـال
هذا حيدث يف الوقت الذي تقوم فيه حكومة روسيا مبحاوالت عديدة من أجل وقف نشر الدعوة اإلسالمية بني 

، الذين حيملون احلق للبشرية، وهو تطبيق الشرع األهلي املرسل زبحالـأجهزة األمن حتاول إخافة أعضاء . طين روسياموا
، زبحأجهزة  األمن تنشر األكاذيب عن أعضاء الـ. دون التفريق على أساس العرق والقومية والديانة. لنا على األرض

  .ية ضدهم،ضرهبم وسجنهمتقوم بإخافتهم، بتفتيش منازهلم ورفع دعاوى قضائ
ونتيجة . م، قامت أجهزة األمن مرة أخرى بتفتيش منازل عشرات املسلمني يف مجهورية بشكرييا٢٢/١٠/٢٠٠٩يف 

هؤالء املسلمون متهمون حبسب املادة .  أشخاص مسلمني من مدينة أوفا ومدينة ديورتويل١٠حلملتهم القذرة هذه إعتقلوا 
تعترب هذه املادة األساس ملراقبة أي . نص على املشاركة يف حركة ومنظمة دينية حمظورة من دستور روسيا، واليت ت٢٨٢,٢

  .حركة حتمل وجهة نظر ختالف وجهة نظر حكومة روسيا
 فقد ذكر وعرب شاشات التلفاز  أهتامات حبق مواطنني روس زب التحريرحأما بالنسبة لألعمال املخطط هلا سلفاً حبق 

  . ن، وقد عرض صوراً ألناس وبأيديهم أسلحة يفجرون وحيرقوأهنم إرهابيون،
، لـحزباحاولوا إقناع املواطنني الروس أن حياهتم وصحتهم يف خطر، بسبب األفكار والنشاطات اليت ميارسها 

  .والذي ال يستخدم الوسائل املادية، ويعتمد على احلوار السلمي املدعم باألدلة
ويف .  الذين ألقي القبض عليهم قاموا بالدعوة العلنية، ومل يتخفواموظفون كبار يف أجهزة األمن صرحوا بأن املسلمني
  .احلقيقة هكذا جيب أن يتصرف كل شريف مؤمن بأفكاره

ت احملظورة قد توقفت ولن وكذلك ممثلوا األجهزة األمنية أعلنوا أن الدعوة إىل القيم اإلسالمية من قبل املنظما
  !ُتستأنف

  :وحنن نصرح
 كهنوتياً، كالنصرانية أو اليهودية، بل على العكس، هو عقيدة عقلية روحية سياسية، قادرة على اإلسالم ليس ديناً -١

احلل املأخوذ من اإلسالم  يتطرق إىل كل مناحي احلياة، مبا .  غري مسلمنيمحل  كل مشاكل البشر، سواء أكانوا مسلمني أ
سالم يقنع العقل ويوافق الفطرة ويطمئن القلب، فيعطيه احلل املأخوذ من اإل. يف ذلك مسائل احلكم والتشريع واإلجتماع

 ال يوجد حل آخر وال نظام آخر حيقق هذه الشروط، فال الدميقراطية وال الديكتاتورية تتفق مع هذه .اهلدوء والسكينة
حنول دون اإلسالم رمحة لكل البشرية، وبتطبيقه فقط ميكن أن يوجد العدل لكل البشر، وبتطبيقه فقط ميكن أن . الشروط



 ٢

لقد جعل اهللا املسلمني قوامني على تطبيق . مات اليت تعصف بالناس يف ظل الرأمساليةزالوقوع يف حفر األزمات، كتلك األ
  .   العدل يف األرض، وقد أوجب عليهم أن ينشروا هذه الرمحة بني الناس لتقودهم يف حياهتم

أي شخص . ، وهو بذلك ملتزم بفرض رب العاملني الناس باإلسالم، بشكله الكامل والنهائيزب التحريرحيثقف  -٢
منظمة : ( هو زب التحريرحكل من يؤكد أن . هذه هي احلقيقةسالمي، إ سياسي هو حزب زب التحريرح  أنجيد يعرف

هؤالء الناس إما أهنم مصابون . ، يعترب وقحاً وكذاباً، ال يعرف وضعه وال طبيعة عمله الذي يعلن ذلك من خالله)إرهابية
، وإما جهلة ال معلومات لديهم عن السياسة العاملية، وإما أهنم دكتاتوريون ال يريدون حتمل مسئولياهتم أمام بالعمى والصم

  .شعوهبم على تلك اجلرائم اليت إرتكبوها
غتصبوا احلكم من الشعب الروسي ويطبقون عليه قوانني اجمموعة من الناس .  بوليسيروسيا بلد ذو نظام حكم -٣

 كل من يدرك هذا الواقع ويطرح وجهة نظر خمالفة هلم يتهم وبناًء على ذلك فإنَ. الشخصية اآلنيةنابعة من مصاحلهم 
 من ذلك،  هنا مستثًىنزبح يف خطر، وليس الـالذين حيملون أفكاراً خمتلفة عنهم يف روسيا هم اليوم. باألصولية وُيالحق

لصحفيني، منظمات حقوق اإلنسان، كل من ترك البلد غري فاخلطر يداهم كل الناس الذين لديهم وعي على مواطنتهم، مثل ا
روسيا وحبسب معلومات املنظمات العاملية، وباألخص . مرة هروباً من الظلم السياسي أو من مل يتمكن من ذلك فقُتل

 جنباً إىل جنب مع الدول اإلفريقية ودول آسيا منظمات حقوق اإلنسان، تتبوء املراتب األخرية يف السماح حبرية التعبري،
  .هذه املعطيات تشري إىل سياسة احلكومة الروسية جتاه خمالفيها يف الرأي.  اليت حتكم بأنظمة قمعيةالوسطى
هي . سياسة روسيا جناه املسلمني تتلخص يف أن اإلسالم جيب أن ال ينتشر وأن ال يتوحد املسلمون على أساسه -٤

بدأ املسلمون يف اإللتزام بدينهم كامالً بشكل مجاعي، ويظهرون للناس مجاله وعدله، فإن الشعب الروسي يبدأ ختاف من أن ي
روسيا ال تستطيع الوقوف أمام اإلسالم كمبدأ . يالتوجه حنو اإلسالم بشكل مجاعي حيث جيدون فيه اإلستقرار والطمأنينة

،  زب التحريرحوحتبسهم بسبب معتقداهتم، وقناعات املسلمني بسبب لذلك تعتقل روسيا مواطنيها . فال يوجد عندها مثله
  .فهو يعترب األخطر، وال شيء يواجهونه به غري الكذب والقوة املفرطة

فروسيا ترجتف أمام . واألمر هنا ليس يف توحيد املسلمني فحسب، زب التحريرحال شك يف ان روسيا ختاف  -٥
 تريدها من أعماق قلبها، وهذا اخلوف واضح من ضرب كل من يذكر أن أمكانية ظهور دولة اخلالفة بني املسلمني، وهي ال

  .إقامة اخلالفة أمر ال بد منه
، وهذا خمفي عندها  احلكومة الروسية ال حتب لشعبها اخلري والرفعة، فهذا خيالف أهدافها احلقيقية جتاه مواطنيها-٦

ء احلقيقة اليت تنقل الشعب الروسي إىل النور، تنشر من لذلك حتاول احلكومة إخفالتسخدمه يف أهدافها الشخصية اآلنية، 
  . بشكل خاصزب التحريرحتحكم فيها الكذب حول اإلسالم بشكل عام وعن يخالل وسائل اإلعالم اليت 

إنشاء املدارس، اليت خترج .  احلكومة الروسية مستعدة لعمل أي شيء من أجل إجياد اخلوف واخليانة يف شعبها-٧
آه، كم  .جيعلونه كما يشاء الذي يدفع املالفقد حولوه إىل جتارة .  مههم الغىن على حساب الدينأئمة حيملون شهادات،

 دين وأمثالهالمثل طلعت تاج )! األئمة(هؤالء .  السالم الصالةهي سيئة أعماهلم، أعمال من خيون اهللا تعاىل ورسوله عليه
. قلوهبم عصابات األجهزة األمنية على إعتقاهلم للمسلمنييكذبون علناًً على املسلمني، مث بعد ذلك يشكرون من أعماق 

يعمل على أخذها منهم، لو علموا حجم املسئولية اليت القوها  زب التحريرحهؤالء احلقريون خيافون على كراسيهم، وكأن 



 ٣

  .فكلماهتم ال تتجاوز حناجرهم. على أكتافهم أمام اهللا تعاىل بسبب كراسيهم لتركوها فوراً
واعتقاهلم، أملهم  زب التحريرح  أملهم بإبعاد املسلمني عن التمسك بدينهم بالتشديد على شبابنلتعلم احلكومة أ

  !!!هو جمرد أحالمهذا 
  :روسيا يقول لكم زب التحريرح

  .يقاف العمل من أجل إقامة اخلالفةلن تستطيعوا أ
  زبحمهما اعتقلتم فلن تستطيعوا القضاء على الـ

  .لن ختيفوا اآلخرين بالسجن
جن العشرات، بل مئة، بل وألف مّنا، إال أن هذا سيكون ضدكم، وإن الناس ستدرك أكثر شركم تستطيعون س
  .وكرهكم للحقيقة

  .املسلمون تغريوا ودخل احلق إىل قلوهبم، وصاروا يسعون حنو اخلالص
  !فقد قوي اإلسالم يف قلوب املسلمني، واستحكم يف عقوهلم، فلن تستطيعوا نزعه! أنتم تأخرمت

زب ح اإلسالم اليت حيملها ، أن توقفوا دعوة)ألئمةا(ة، كـ  اخلونوباستخدامعتقال املسلمني، ستطيعوا بالن تأنتم 
   التحرير

 أمثال هؤالء احلكام على فهل تأمتن األمة. نكشف وجهكم احلقيقي، وجتمدت عليه مالمح الشر جتاه شعبكمالقد 
  !مصاحلها وُحسن رعايتها؟

فال يقعدنا عن  من أجل الدين،  ابتالًء نرى السجن نا، ولكنزبحستمرار يف الـ ملنعنا من االأنتم هتددون بالسجن
  .العمل، بل يزيدنا قوة، ونبقى نعمل حىت نلحق بإخواننا الذين سبقونا باإلميان عزاً يف الدنيا وعزاً يف اآلخرة

 ممن موظفي املخابرات أم أكماً،  حاأكانقوتكم املفرطة ال تستطيع أن جتربنا أن نترك قول احلق أمام أي شخص، 
  .دون ذلك

وإن ُوجد من يقول مثل هذا القول، فهو . نه ال يريد اخلالفةإ يقول  خملٌص كل مسلم وال يوجد مسلٌماخلالفة مهمةُ
  .ليس من مجاعة املسلمني

  رـريزب التحـح                                              م                               ٢٣/١٠/٢٠٠٩
   روسيا                                                                                                      


