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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 يف أوكرانيازب التحرير حبيان من 
زب حخربا عن أن أعضاء  ٢٠٠٩من سبتمرب عام  ١١نشرت املديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية ألوكرانيا يف شبه جزيرة القرم يف      

دون احلصول على إذن من إمام املسجد و جورافكا  املقيمني يف منطقة كريوفسكي تسللوا إىل أراضي مسجد قرية ١٠/٠٩/٢٠٠٩يف  التحرير
أشخاص من  ٨نتيجة املواجهة اجلسدية للمشاجرة . أهايل القرية طلبوا إخالء املسجد و هذا األمر أدى إىل مشاجرة مجاعية. أقاموا فيه شعائر دينية

  .جرة و جيري التحقيق معهمو مت اعتقال املسؤولني عن وقوع املشا. بني السكان تتار القرم أصيبواجبروح متفاوتة اخلطورة
يتخذون أي املديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية ألوكرانيا يف شبه جزيرة القرم مهتمة مبوقف الربملان األوكراين و جملس الوزراء الذين ال 

الصفة القانونية عليهم مما يؤدي إىل  إجراء و غالبا ما يؤيدون اختراق و إنشاء منظمات من خمتلف الطوائف يف شبه اجلزيرة و يسامهون يف إضفاء
بيان رئيس وزارة الشؤون الداخلية ألوكرانيا يف القرم و كل كالمه يعترب كذبا . زعزعة استقرار السالم و الوئام بني الشعوب يف شبه اجلزيرة

  :ساخرا كما يتضح ذلك من احلقائق التالية
جورافكا دون احلصول على إذن من إمام  وا إىل أراضي مسجد قريةاملقيمني يف منطقة كريوفسكي تسلل زب التحريرحعضاء أ...  . ١

  ...املسجد
جورافكا عقد اإلفطار مساء ذلك اليوم يف مسجد القرية  . املسجد هو بيت من بيوت اهللا و ليس ملكية لشخص معني حىت يتسلل أحد إىل هنالك

هو اتفق مع رئيس اللجنة الدينية احلاج آسان  ذلك بأسبوع واحد و قبل. عصمت ممتوف نظمه أحد املقيمني يف القرية احلاجاخلريي الذي 
حضور رئيس اجمللس احمللي لإلفطار األخ شوكت كيامف و رئيس اللجنة الدينية آسان  .آسانوف على إجراء اإلفطار و أعلن عنه يف صالة مجاعية

  .وار يبني مدى اتساق هذا النشاط و الطبيعة السلمية لقيامهيني والزآسانوف و حضور مئات من الرجال و النساء و األطفال و السكان احملل
  ... أهايل القرية طلبوا إخالء املسجد و هذا األمر أدى إىل مشاجرة مجاعية. ... ٢

يفية لتسليط الضوء على كالذين اُستدعوا " النهضة"هل كانت هناك املشاجرة؟ احلقائق و شهادات شهود العيان و شريط فيديو ملراسلي الصحيفة 
شخصا بالتآمر و التخطيط نفذوا هجوما على الناس الذين  ٢٠قضاء املسلمني لشهر رمضان يف شبه جزيرة القرم تشري إىل أن جمموعة من حوايل 

شخصا بالعصا  ٢٠أشخاص الذين يوزعون الطعام حوايل  ٨و عن أي نوع من املشاجرة ميكن التحدث عندما يهجم فجأة على . أجروا اإلفطار
ترسانة املهامجني الذين كانوا مسلحني هبا . السخرية و ميكن وصف هذا بأنه عملية الضرب اليت تتم من خالل القسوة! ديد و حىت بالفؤوس؟و احل

  .و رمبا خروج الناس من املسجد لسماعهم الصيحات منع اإلغتيال املخطط له. تدل على أهنم نووا القتل" ماقتله"و " كسرهم"و صيحاهتم 
و بعد وصول منفذي القانون إىل مكان احلادث و على شهادة الضحايا . الفور استدعاء الشرطة و سيارة اإلسعاف إىل مكان احلادثو مت على 

  .هبا كانوا أول من تلقوا معلومات موثوقامن مئة شهود العيان هم  وأكثر
كرانيا يف القرم بيانا الذي يصور احلادث فيه بطريقة عبثية متاما و يف املديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية ألو و يف صباح اليوم الثاين أصدرت 

  .الوقت نفسه من دون أي شعور باملسؤولية أمام اجملتمع و ال القانون لتقدمي معلومات خاطئة
راين و جملس الوزراء الذين ال املديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية ألوكرانيا يف شبه جزيرة القرم مهتمة مبوقف الربملان األوك.  ... ٣

املديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية ألوكرانيا يف ... يتخذون أي إجراء و غالبا ما يؤيدون اختراق و إنشاء منظمات من خمتلف الطوائف
  :و حنن نذكر مرة أخرى. حزب التحرير" من خمتلف الطوائف"القرم تعين على ما يبدو بالقول 

وهو مل يستخدم العنف قط لتحقيق هدفه كما ذكر  ١٩٥٣يقوم بنشاطه الفكري و السياسي منذ عام  زب التحريرحالسياسي  احلزب اإلسالمي
                .ذلك مرارا و تكرارا يف مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك أوكرانيا

  ن العاملمعروف يف العديد من بلدا زب التحريرح. هو حزب سياسي مبدأه اإلسالم و عمله السياسة زب التحريرح
استئناف احلياة اإلسالمية عن طريق إقامة دولة اخلالفة اإلسالمية يف البالد اإلسالمية، اليت ستطبق اإلسالم يف الداخل وحتمله  زب التحريرحهدف 

  .رسالة إىل العامل و إىل البشرية مجعاء
و هي معروفة . طريقة لتحقيق هدفه و اليت ليس فيها أي أعمال عنفطريقة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يف إقامة الدولة  زب التحريرححدد 
  .للجميع



 ٢

  .بنشاط فكري و تثقيفي زب التحريرحيقوم ضمنها أوكرانيا إلقامة اخلالفة يتركز يف البالد اإلسالمية و يف غريها من البلدان  زب التحريرحعمل 
  ...و يسامهون يف إضفاء الصفة القانونية عليهم... . ٤

يولد يف البلد هذا الوضع . ولكن بكل الوسائل متنع من ذلك زب التحريرحلعامة ال تساهم يف إضفاء الصفة الشرعية على لألسف السلطات ا
ليات قانونية العدمية القانونية حيث إن املنظمات غري احلكومية موجودة يف الواقع و حتاول الدخول يف اجملال القانوين يف البلد و الدولة ال متلك آ

  .و ال حتاول إجياد طريقة للخروج من هذا الوضعللتصدي للمشكلة 
  ...مما يؤدي إىل زعزعة استقرار السالم و الوئام بني الشعوب يف شبه اجلزيرة . ...٥

و يف أوكرانيا و . خالل وجوده يف العامل مل خيرج من اإلطار السياسي و الفكري زب التحريرحينبغي أن يكون معلوما ملنفذي القانون أن نشاط  
منفذو القانون يعلمون جيدا أنه . مل خيرج من نطاق التشريع األوكراين و مل يؤد قط إىل زعزعة اإلستقرار زب التحريرحالقرم نشاط خاصة يف 

و آخر استفزاز مثال ساطع على . ولكن بالرغم من ذلك حنن مل نرد على أي استفزاز. بالنسبة ملنظمتنا يقام استفزاز مستمر من قبل بعض القوى
و من األمثلة . تشجعهم على ذلكبل الشرطة اليوم ال متنعهم من ذلك فحسب، هم ينتظرون عندما يبتدئ القتل بغية اإلستفزاز؟ فهل حقا . ذلك

  .لذلك موقف غريب من اإلخفاء الذي اختذته الشرطة يف احلادث الذي وقع يف القرية جورافكا
ية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية ألوكرانيا يف القرم معلومات كاذبة بقصد إخفاء املدير و ميكن اإلستنتاج مما تقدم أن الشرطة احمللية نقلت إىل 

صراع يف الفاعل احلقيقي ملا حدث فضال عن العالقات الفاسدة معهم أو هي اخلدمة اليت قدمتها الشرطة لبعض القوى السياسية املهتمة يف اندالع ال
و إذا كان للوضع مع . كاتب عدد من السيناريوهات اإلستفزازية اليت جتري يف القرم شبه اجلزيرة أي للقوى اليت من املمكن أن تكون

أن خيرج عن نطاق السيطرة فإن املسؤولية ستقع على املديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية ألوكرانيا يف  زب التحريراإلستفزازات بالنسبة حل
  .عة على ذلكالقرم ألن الشرطة يف هذه احلالة إما متفرجة و إما مشج

فقط، بل يف  زب التحريرحاملسؤولية الرئيسية عما حيصل يقع على املفيت أمري علي أباليف ألنه يف تصرحياته و بياناته غري املسؤولة ليس يف حق 
ألفعال و و مثل هذه ا. بعضها ببعضحق غريه من املنظمات اإلسالمية حياول باستمرار دفع املسلمني بعضهم ببعض و دفع املنظمات اإلسالمية 

و من الغريب أن نسمع هذا من الرجل الذي . الدعوات تؤدي إىل زعزعة استقرار السالم و الوئام بني األعراق و األديان يف شيبه جزيرة القرم
وصمة عار سيقع  دم املسلمني –لذا دم الذين تعرضوا للضرب يف هذا الشهر املبارك يف شهر رمضان . اختاره شعبه يف البداية لتوحيد املسلمني

  . على عاتق أمري علي أباليف الذي فقد الوجدان و التقوى
  !أيها املسلمون يف القرم

و هل اإلسالم غريب على تتار . يدخل يف بيئة مسلمي القرم ما هو غريب عليهم زب التحريرحاليوم حياولون أن يقنعونا بأكاذيب سافرة أن 
  القرم؟

عمل الكارهون لإلسالم و يدخل الفرقة يف بيئة املسلمني و يف الوقت نفسه يست زب التحريرحاليوم حياولون أن يقنعونا بأكاذيب سافرة أن 
اإلسالم هو مثل ما أتى به النيب صلى اهللا عليه و . تعاىل اإلسالم عما يسندون إليه علوا كبريا". املعتدل"و " الراديكايل"املسلمني مصطلحات ك 

  .سلم
و حنن نشهد حماولة ملنع عودة أمتنا إىل جذورها و . ديدة و ينهض يف أرضنا بسرعة بفضل من اهللاليوم حنن نشهد كيف أن اإلسالم تلقى دفعة ج

و جيب علينا أال نستسلم . ثارة الفتنة بينناة و نوافق على السكت مع من حياول إلذلك ال ينبغي لنا أن نستهني باألحداث الراهن. جمدها السابق
يف العامل كله يدعو إىل استئناف احلياة اإلسامية وفقا لطريقة  زب التحريرحاحلزب السياسي اإلسالمي أن  العامل كله يعلم. للمكائد و املؤامرات

  . الرسول  صلى اهللا عليه و سلم دون استخدام أي أعمال العنف
  يا أيها الذين آمنوا إستجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

  ١٤٣٠رمضان  من ٢٤
١٤/٠٩/٢٠٠٩  

  زب التحريرح            
 أوكرانيا            


