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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  في أوكرانيا زب التحريرحبيان من 
  

في  (Marina Ostapenko)األوآراني مارينا أستابنكو  لخدمات األمنقالت األمينة العامة 
من نتائج العمليات الخاصة التي أجراها جهاز األمن إن « :١٢/٠٥/٢٠٠٩في مؤتمر صحفى 

لمنظمة إرهابية  خليًة ،مرة ولأل ،اضي أوآرانياعلى أر آي ينشئواأجانب  فضح محاوالت األوآراني
  »زب التحريرح هذه المنظمة هي بلدا في العالم ٢٩محظورة في  دولية

 جهاز األمن األوآراني وثائق تشير إلى أن جماعة إجرامية معينةتلقى  :حسب قول األمينة العامة
التوزيع للمسؤوليات بين  آمر العميق حاولت إنشاء هيكل هرمي إرهابي واضح مععلى أساس الت تقوم

أشخاص و هم في أوقات مختلفة تلقوا تدريبات عسكرية  ٩هذه المجموعة آانت تتألف من  .األعضاء
جذب مواطني أآرانيا الذين تأن  تاستطاعو. الشرق األوسط منطقةفي معسكرات تدريب في دول 

ء خاليا أولى لهذه المنظمة إلى إنشا آان من المقرر أن يكون نشاط الخلية موجهًاو. أسلموا سابقا
  .وتجنيد وتدريب اإلرهابيين ،زب التحريرحاإلرهابية و آذلك ترويج و نشر إيديولوجية 

خاصة التقييم القانوني لكل المواد المطبوعة التي صودرت أثناء العملية ال جريفي الوقت الحالي ي
  .و وفقا لنتائج هذا التقييم ستتخذ تدابير شاملة للتنظيم القانوني

إحباط و ،نظرا إلى إنذارات جهاز األمن السابقة و عدم السماح بإنشاء هذه الخلية: ستابنكوالت ُأقو
لذلك صدر تحذير رسمي باسم دائرة األمن  بمنع تنظيمهم ،إنشاء المنظمة اإلرهابية في أراضي أوآرانيا

  .خول إلى أوآرانياالد بمنعهم منولغيرهم من المشارآين من األجانب  لألعضاء و منظمي هذه الجماعة
  في أوكرانيا زب التحريرحفي ھذا الصدد يعلن  

  :أوال
وهو  ١٩٥٣يقوم بنشاطه الفكري و السياسي منذ عام  زب التحريرحالحزب اإلسالمي السياسي 

في جميع أنحاء العالم بما في ذلك  لم يستخدم العنف قط لتحقيق هدفه آما ذآر ذلك مرارا و تكرارا
  .أوآرانيا
معروف في  زب التحريرح. ياسي مبدأه اإلسالم و عمله السياسةهو حزب س زب التحريرح

  .العديد من بلدان العالم
في البالد استئناف الحياة اإلسالمية عن طريق إقامة دولة الخالفة اإلسالمية  زب التحريرحهدف 
  .رية جمعاءوتحمله رسالة إلى العالم و إلى البش في الداخل التي ستطبق اإلسالماإلسالمية، 
الصراع الفكري و الكفاح السياسي طريقة لتحقيق هدفه و اتباعا لطريقة  زب التحريرححدد 

  .معروفة للجميعو هي . أي أعمال عنف ليس فيهافي إقامة الدولة التي  الرسول 
يقوم البلدان و في غيرها من  البالد اإلسالميةيترآز في  الخالفةإلقامة  زب التحريرحعمل 

  .بنشاط فكري و تثقيفي زب التحريرح
و وغيرها من المبادىء واألنظمة  لرأسماليةا يحل محلاإلسالم آمبدأ  يعمل لجعل زب التحريرح

مع السياسيين و المفكرين و غيرهم من طبقات المجتمع لكي لتحقيق هدفه يخوض في نقاشات فكرية 
  .للبشرية واضحًايصبح المبدأ اإلسالمي 

  :ثانيا
على أراضي  ،ألول مرة ،ءفي أوآرانيا أن فضح محاوالت األجانب إلنشا زب التحريرحيعلن 

زب حو هذا ال ينسجم مع الواقع ألن . هو غير صحيح مطلقًا زب التحريرحلـرهابية إأوآرانيا خلية 
ولم يتلق أي عضو من . سنوات ١٠نشاطه في أآرانيا منذ أآثر من ب قومليس إرهابيا وهو ي التحرير



 ٢

ات رسمية و لم يتم ترحيل تحذير ،مينة العامةآما قالت األ ،في السنوات األخيرة زب التحريرحأعضاء 
  .أحد من أوآرانيا

و قد أعلن عن . و ليس على أساس التآمر العميق هو علنيفي أوآرانيا  زب التحريرحنشاط 
  :نشاطه المسؤولون في أوآرانيا و على سبيل المثال

و المتعاطفين مع أفكاره  زب التحريرحوفقا لتقارير منفذي القانون في القرم عدد أعضاء  ...
   ...أالف شخص ١٠ – ٧يصل إلى 

أالف  ٦- ٥في القرم يصل إلى  زب التحريرحو حسب تقدير لجنة الشؤون الدينية عدد أعضاء 
حسب متوالية بباطراد ومع ذلك هي تعترف أن عدد أنصار الحزب في شبه الجزيرة ينمو و . شخص

 .هندسية تقريبًا
العدد يتزايد في جميع  آل عام": األحداث"رئيس اللجنة حيدر بوالتوف لصحيفة  و آما قال نائب

  ٢١/٠٣/٢٠٠٨) ١١٣( 11№األحداث (المناطق 
هنا إلى بلدا تجدر اإلشارة  ٢٩محظور في  زب التحريرح أن " مضروب"و فيما يتعلق بادعاء 

ستبدادية حيث يالحق أي منظمة الأن الحزب محظور رسميا في عدد قليل من البلدان ذات األنظمة ا
زب ح لدان اإلسالمية و آذلك في أوروبا و والواليات المتحدةو لكن في معظم الب. معارضة للحكم

في بعض  زب التحريرحو عالوة على ذلك فإن  . ال يعتبر منظمة إرهابية و ليس محظورا التحرير
نحاء العالم و له نشاط في جميع أ زب التحريرح. البلدان اإلسالمية مسجل رسميا و له ممثلون رسميون

  :األمثلة على ذلك و من. له مؤتمرات على المستوى الدولي
. ٢٠٠٧في عام ) إندونيسيا(الذي عقد في ملعب أوليمبي في جاآرتا " الخالفة"المؤتمر العالمي 

  .ألف شخص ٨٠٠٠٠ر من وحضرها أآث
: بعنوان ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٣في ) السودان(المؤتمر العالمي الذي انعقد في الخرطوم 

  .تصادي اإلسالميقالنحو عالم آمن مطمئن في ظل النظام ا
في اليوم التالي بعد  ٢٠٠٩ت في أبريل دا في لندن و بيروِقُع زب التحريرحـمؤتمران صحفيان ل

و ". قتصادي اإلسالميالنحو عالم آمن مطمئن في ظل النظام ا "و فيهما قدم آتاب جديد . G20قمة 
  .في جميع أنحاء العالم زب التحريرحآثير من النشاطات التي يقوم بها 

يقومون بالمشارآة في والصحفيين، يجرون المحادثات مع  زب التحريرحلالرسميون  الناطقون 
، BBC ،CNN ،4Channel ،Al-Jazeera: المناقشات على القنوات التلفزيونية الشهيرة مثل

Islamic Channel،Press TV  
عن األمينة العامة لجهاز األمن األوآراني حيث يثير  وهذا يكفي لفهم سخف البيان الصادر

إما أوآرانيا على وإما جهاز األمن أصبح مكتب خدمة لمصالح الشرآات، : ستنتاجات التاليةالحتواه ام
بق إلى َطُتو هل أوآرانيا مستعدة أن تقف موقف أوزبكستان حيث . الطريق للتحول إلى نظام استبدادي

و هذا لم . آريموفإسالم  –اآلن الممارسات القمعية في التعامل مع المعارضة من قبل جالد أنديجان 
  .، بل نظام آريموف أصبح منبوذا في عيون المجتمع الدولي زب التحريرحيوقف عمل  

للواقع  للواقع بيانا مخالفا تماما ال يسع المرء إال أن يتساءل لماذا يقدم جهاز األمن األوآراني
القول بيقين  ولكن يمكن. و الذي يبنى على أحداث خيالية ال مكان لها في الواقع ،لمعطيات واضحةو

لن تعزز األمن في البالد، بل على العكس من  في األمنإن مثل هذه التصريحات من الموظفين  مطلق
ستقرار و تخلق شعورا بالخطر على المجتمع و تسمح للقوات الثالثة الذلك، تؤدي إلى زعزعة ا

  . باستخدام تلك العوامل في اآلالعيب السياسية القذرة
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