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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أمري حزب التحرير الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة:
ُرّبان َربـَّــانيٌّ رائُده قوُله تعاىل:
 ک       گ  گ  گ

إن األمري يف حزب التحرير يقوم بقيادة احلزب حبسب ما ختوِّله له 
األحكام الشرعية املتعلقة به. واحلزب قد مرَّ عليه ثالثة أمراء، أمريان 

د خطاه(. سابقان )رمحهما اهلل( وأمري حايلٌّ )حفظه اهلل وسدَّ
 ّ ي

ت�ق ي 
القا�ن الشيخ  اه�ي  إ�ب أبو  مة 

َّ
العال فهو  املؤسس،  األول  األمري  أما 

ي )رمحه هللا(، فقد وضع لبنات بناء احلزب كحزب مبدئي، 
ا�ن ن الن�ب الد�ي

إن من ناحية حتديد الثقافة الشرعية املتبناة الالزمة لعمله وبناء شبابه 
على أساسها، وإن من ناحية تكتلية يضمن بها حسن سري احلزب ومنع 

اخرتاقه وتشرذمه. 
هذا وقد كان هذا األمري خليقًا باإلمارة، يتصف بصفات القائد 
الفريد الذي جتمعت لديه كل مواصفات اإلمارة الفذة؛ فقد كان ذا 
حسن  من  أساس  على  احلزب  قيادة  من  نته  مكَّ فائقة  عقلية  قدرات 
يشبه  ما  إىل  ُيعيده  بشكل  باإلسالم  التقيد 
الرعيل  زمن  سائدًا  كان  الذي  التقيد  متامًا 
لته ألن يقوم بأشرف  األول، أي الصحابة، وأهَّ
وهي  األنبياء،  غري  بها  يقوم  مهمة  وأصعب 
إىل  بإعادته  صعيد  كل  على  الدين  جتديد 
الشوائب  كل  من  وتنقيته  بدأ،  كما  ته  جدَّ
للحزب  وقد مت  منه.  ليست  به مما  اليت علقت 
مع العالمة أبي إبراهيم الوقوف على قدم ثابتة،  األمري املؤسس الشيخ تقي 

الدين النبهاين
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املرحلة األوىل من مراحل عمل احلزب، وهي  وحتقَّقت يف زمنه حبق 
والبناء؛ فأنشأ محلَة دعوة ورجال دولة من  والتثقيف  التأسيس  مرحلة 
جنس الفكرة والطريقة اليت آمن بها وعمل هلا، وكان أثره واضحًا 
يف كل مراحل العمل، وُيشَهُد له بالفضل بعد اهلل يف إجياد احلزب 
ر. وإيقافه على قدم راسخة... فاحلمد هلل تعاىل وحده على ما هدى ويسَّ

ليل أبو يوسف عبد القد�ي زلوم  زهري العامل الب
ئ
ثم جاء من بعده الشيخ ال

)رمحه هللا(، الذي كان يقر للشيخ تقي الدين النبهاني بأستاذيته وقيادته 

علمه  سعُة  يوسف  أبي  الكبري  العامل  هلذا  ُيشَهُد  كان  وقد  الفذة، 
وسالمة صدره وحسُن نيته، وأنه كان خليقًا بإمارة احلزب وكانت 
احلزب  وشهد  بناء،  من  سلفه  سه  أسَّ ما  باستكمال  فقام  به.  خليقة 
وترسخ  األرض،  أصقاع  شتى  إىل  شبابه  وصل  حتى  توسعًا  أيامه  يف 
ونبغ  واملناصرون،  الشباب  أيامه  يرومه. وكثر يف  من  على  حتى عزَّ 
منهم العديد من العلماء األفذاذ يف خمتلف جماالت العلم اليت تتطلبها 
ما  دولة...  ورجال  وسياسيني  ومفكرين  وفقهاء  جمتهدين  من  الدعوة 

بشر بأن اجلذع قد ترسخ على صالبة، وقوي 
على استقامة، وُأدخلت يف زمنه مناطق جديدة 
للعمل من بالد املسلمني من غري العرب يف صلب 
إقامة حكم اهلل  الدعوة حتى أصبحت مطمع 

سبحانه وتعاىل فيها ابتداء. 
وميكن القول إن حتقيق املرحلة الثانية من 
استوفت شروطها يف  قد  مراحل عمل احلزب 
فرتة إمارته، وحدث التفاعل بني احلزب واألمة 
حتى أصبحت األمة تريد احلكم مبا أنزل اهلل. 

أمري حزب التحرير الثاين الشيخ 
عبد القديم زلوم
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فاحلمد هلل، ثم احلمدهلل على ما حقَّقه اهلل لنا ودبَّر.
ن خليل أبو الرشتة )حفظه  م�ي الالي العامل عطاء �ب

ئ
ثم جاء من بعدهما ال

األمريان  بدأه  ما  فأكمل  احلزب،  لقيادة  النرص(  يديه  عىل  وحقق  هللا 

السابقان وعمل على استثماره، وقام بأعمال الفتة برزت فيها الناحية 
استالم  أبواب  على  جعلته  مهمة  خطوات  باحلزب  بها  وتقدم  العملية 
احلكم، وهو جيتهد لقطف مثرة هذا العمل ويسعى حثيثًا إلقامة دولة 
اخلالفة؛ فقد أقام مؤمترات سنوية ضخمة يف حشودها وقوية وعملية 
التحدي.  عليها  يظهر  مواضيعها  يف 
وذلك كما حدث يف املؤمتر االقتصادي 
العاملية،  املالية  األزمة  إبان  عقده  الذي 
معاجلتها. كما  يف  العامل  دول  وإفالس 
دراسات  وضع  قد  ياسني  أبا  العامل  أن 
عملية لكيفية تطبيق الدستور اإلسالمي 
الناحية  إىل  النظرية  الناحية  من  ونقله 
التطبيقية. ولعل الناحية العملية هي أبرز 
يف  مكنة  مع  احلايل  األمري  مييز  ما 
العلوم الشرعية، والذي ساعده على ذلك 
هذا  ويتميز  األصول.  علم  هو جتذره يف 
يشغله  وال  اخلالص،  باإلخالص  األمري 
القيام  يف  ويتفانى  الدعوة،  عن  شاغل 
مبا هو مطلوب منه، ويستوي عنده الليل 
والنهار يف القيام بأعمال قيادة احلزب، 
أحدًا. اهلل  على  نزكي  وال  ذلك  نقول 

زمن  يف  إن  القول  ميكن   

بحٍق  تحقَّقت  املؤسس  الشيخ 

املرحلة األوىل من مراحل عمل 

التأسيس  مرحلة  وهي  الحزب، 

والتثقيف والبناء، وميكن القول 

كذلك إن تحقيق املرحلة الثانية 

قد  الحزب  عمل  مراحل  من 

استوفت رشوطها يف فرتة إمارة  

األمري الثاين الشيخ عبد القديم 

األمري  بعدهام  جاء  ثم  زلوم، 

الحايل العامل عطاء بن خليل أبو 

بدأه األمريان  الرشتة فأكمل ما 

استثامره    عىل  وعمل  السابقان 

جعلته  مهمة  بخطوات  وقام 

عىل أبواب استالم الحكم.
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اإلعالمي  التعتيم  شدة  من  وبالرغم 
الذي متارسه الدول على احلزب استطاع 
كبري  حد  إىل  خيرقه  أن  األمري  هذا 
بأعمال الرأي العام املكثفة اليت كلف 
بها شباب احلزب فقاموا بها بقوة وجبرأة 
، وكانت ميدانًا متيزت فيه قدرات  وحتدٍّ
الفكرية  املعارك  خوض  على  الشباب 
احلكم  الستالمه  متهيدًا  والسياسية 
طريقة  على  ودعوة  دولة  كرجال  بهم 
وأيديهم  يديه  على  فتقوم    الرسول 
متامًا  النبوة،  منهاج  على  راشدة  خالفة 
  الرسول  وفاة  بعد  كانت  كما 

وعثمان  وعمر  بكر  أبي  األوائل  املهديني  الراشدين  اخللفاء  عهد  يف 
وعلي... رضوان اهلل تعاىل عنهم أمجعني. وإنا لنضرع إىل اهلل تعاىل أن 
ُيكرم احلزب يف عهد هذا األمري برجاٍل أهل قوة ومنعة يعيدون سرية 
األنصار، فتتحقق النصرة وتقوم الدولة، ويكون أمرينا احلايل اخلليفة 
الراشد األول وما ذلك على اهلل بعزيز. وميكن القول إن اخلالفة قد 
أصبحت مطلبًا عامًا للمسلمني وإنا لنستبشر بقرب قيامها. فالمدهلل، �ث 

. ن وغ�يَّ ل هللا لنا من أوضاع املسل�ي
َّ

المدهلل، �ث المدهلل عىل ما بد

كل  يف  مكثفة  عظيمة  بأعمال  يقوم  احلزب  فإن  يذكر  ومما 
مناطق العمل املنتشرة يف كل أصقاع العامل، وإن أمري حزب التحرير 
عطاء بن خليل أبو الرشتة هو الذي يقود احلزب حاليًا قيادة فعلية يف 
كل املناطق على السواء، ولكن مبا أننا نكرس هذا العدد اخلاص من 

اإلعالمي  التعتيم  يشكل 

أحد  الحزب  عىل  املرضوب 

واجهته،  التي  التحديات  أهم 

بجد  الحايل  األمري  سعى  لذلك 

ما  طارحاً  خرقه،  عىل  وعزم 

وبجرأة  بقوة  الحزب  عند 

، مستثمراً شبابه وممتحناً  وتحدٍّ

املعارك  خوض  عىل  قدراتهم 

أمكن  مبا  والسياسية  الفكرية 

من سبل ووسائل متاحة، متهيداً 

كرجال  بهم  الحكم  الستالمه 

دولة ودعوة. 
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هذه املجلة لبيان أوضاع الدعوة يف سوريا، ونريد أن نسلِّط الضوء على 
نشاطات احلزب فيها وأثره يف تصويب مسارها؛ لذلك فإننا سنركز 
باألحداث  بيانات مقروءة ومسموعة متعلقة  على ما أصدره األمري من 

اجلارية يف الشام األبية، وسنكتفي مبا يلي:

حزب  باسم  واملوقعة  احلالي  األمري  أصدرها  اليت  البيانات   -1
التحرير: 

ال شك أن البيانات املوقعة باسم حزب التحرير تكون صادرة عن 
األمري مباشرة، وهي أوثق ما متثل رأيه، وبالتايل رأي احلزب. وقد أنزل 

احلزب عددًا من البيانات اليت يسطر فيها رأيه الصريح بالثورة.
2012/7/1م  املوافق  1433هـ  شعبان   11 بتاريخ  للحزب  بيان  ففي 
للدماِء  وهي  ُتحى،  ال  عاٍر  و�صمُة  جنيف  بوثيقِة  »القبوُل  بعنوان: 
عن  تكلم  ُتن�صى«  ال  خيانٌة  انُتهكْت  التي  واالأعرا�ِض  �ُصفكْت  التي 
االتفاق  لنقاِط  ترمجٌة  هي  الوثيقَة  هذه  »أنَّ  فذكر:  جنيف،  مؤمتر 
بني أوباما وبوتني خالل اجتماعهما يف املكسيك يف 2012/0٦/1٨م، 
حيث وضَع الرئيسان األمريكي والروسي اللَّبناِت األوىل هلذه الوثيقة، 
ا أوروبا والصني فقد ذكر أنهما  حى يف االجتماع«، وأمَّ فهما قطبا الرَّ
»كانتا ظلَّ حائِط تلُكما الدولتني«، وأما الدوُل األخرى َفذكر أنها 
)َحواٍش( مللِء الكراسي اخلاليِة يف قاعِة االجتماع،  َتُكْن ِسوى  »مَلْ 
أمريكا  أن  ح  وضَّ إنه  ثم    « جيري...  ما  على  زوٍر  شهوَد  وليكونوا 
»فوِجئْت بتحركاِت املنتفضنَي يف سوريا إلسقاط نظام بشار، عميِل 
أمريكا، طاغيِة الشام« وأن روسيا »كانت أشبَه بالعامِل األجري عند 
صاحِب العمل، فهي ُتدرُك أنَّ أمريكا هي صاحبُة النفوِذ يف سوريا، 
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وأنَّها ال تريُد أن يسقَط عميُلها 
البديَل  جتد  أن  قبل  بشار 
روسيا  فصارت  تصنَعه،  أو 
بالسالح  الشام  طاغيَة  متدُّ 
واملعونة،  واملؤونة  واخلرباء، 
يف  ليستمرَّ  ويل  الدَّ وبالدعِم 
واألعمال  الدموية  املجازر 

َيسفُكها  اليت  الدماء  نها من مقايضة  الوحشية، يف عمٍل حقرٍي ميكِّ
والدرِع  الدوليِة  التجارِة  منّظمِة  أمريكية يف  تنازالٍت  من  بوعوٍد  بشار 
بشاٌر  يستنفد  وذلك عندما  اإلنذار،  أماكن حمطاِت  الصاروخي ويف 
دوَره، ومن َثمَّ رحيُله مذمومًا مدحورًا، وهذا ما أوشَك أن يكون...« ثم 
ه للمسلمني قائاًل: »إن حزب التحرير حيّذرُكم من القبول بوثيقِة  توجَّ
اليت  للدماِء  ُتنسى  ال  خيانٌة  وهَي  مُتحى،  ال  عاٍر  وصمُة  فهي  جنيف، 
ُسفكت واألعراِض اليت انُتِهكت، وهي خزٌي وَصغاٌر يف الدنيا، ُثمَّ 

يف اآلخرِة إىل جهنم وبئَس املصري«. 
. ويف بيان صادر عن أمري احلزب بتاريخ 6صفر 1434هـ املوافق 
باإعداد  الزمن  ي�صابقون  واأحالفها  »اأمريكا  بعنوان:  2012/12/19م 
االئتالف للحكم ودعمه باملبادرات الدولية وذلك خ�صية اأن ت�صبقهم 
اإىل عقر دار االإ�صالم اخلالفُة االإ�صالمية« تناول  فيها مبادرة أردوغان 
يف  ما  وأبرز  و2012/12/1٨م،   ،17 يف  اإلعالم  وسائل  تناقلتها  اليت 
اخلطة »أن يتنحى بشار عن السلطة يف األشهر الثالثة األوىل من العام 
2013م وتسليم السلطة يف املرحلة االنتقالية إىل االئتالف الوطين« الذي 

به  أمريكا  اعرتفت  حيث  فورد...  األمريكي  السفري  »مصنُع  أنتجه 

ر جنيف عىل سور�ي
ق
ي - ميدفيديف ومؤامرة مؤ� ك�ي
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يف  وعلنًا  أنشأته،  منذ  سرًا 
مؤمتر  عشية  2012/12/12م 

مراكش لتتبعها يوم انعقاده 
الدول  اعرتافاُت  2012/12/13م 

املئة!  تفوق  اليت  املجتمعة 
ينتظرون  كانوا  وكأنهم 
ليفعلوا!  أمريكا  من  اإلذن 

وكل هذا من أجل أن يكون االئتالف هو العميل البديل الالحق للعميل 
بشار السابق! حيث أوشك األخري على استنفاد دوره« واعترب البيان أن 
»أمريكا هي وراء تلك املبادرات، فأردوغان ونظامه هو اخلط األمامي 
للسياسة األمريكية يف سوريا« ثم ذكر كالمًا فيه حتليل مهم جدًا: 
الذي يقضُّ مضاجع أمريكا وأحالفها هو إدراكهم أن ليس  »لكن 
لالئتالف أو ملجالسها اليت تصنعها يف اخلارج اإلسناُد الشعيب الالزم يف 
الداخل، ال من الناس الذين يرفعون راية الرسول ، وال من الثوار 
الصادقني املدافعني عن الناس يف وجه النظام اآليل للسقوط... ولذلك 
من جملس  قرار  استصدار  إىل  أمريكا  تعمد  أن  املستبعد  من  فليس 
وليس  إليه،  بشار  نقل سلطة  بعد  االئتالف  دولية حتمي  بقوات  األمن 
مستبعدًا كذلك أن تكون من مقدمات ذلك القرار أحاديُث السالح 
الكيماوي، وإثارُة معاجلة املشاكل األمنية بعد بشار، وضجيُج نصب 
الباتريوت، واتهاُم بعض احلركات اإلسالمية يف سوريا باإلرهاب، مع 

أن أمريكا هي أم اإلرهاب يف العامل!« 
املوافق  األوىل 1434هـ  بيان أصدره احلزب يف 17 مجادى  . ويف 
والتدمري  احلرق  ُي�صعِّد  ال�صام  »�نريون�  بعنوان:  2013/4/27م 

بية عاية غر ينة �ب كيبة هب ي السوري �ق
ئتالف الوط�ن الإ
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وال�صجر  للب�صر  والقتل 
جيو�ض  فاأين  واحلجر، 
ال�صيوخ  الإغاثة  امل�صلمني 
واأويل  واليتامى  واالأرامل 
فيه  وصف  ال�صرر؟!« 
أنه  وذكر  بـ�نريون�  األسد 
الغوطة  »جتاه  حشوده  حشد 

  وريف دمشق لُتْطبق على املسلمني فيها اليت قال عنها رسول اهلل
َقاَل: »اإِنَّ    ْرَداِء، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َأِبي الدَّ فيما أخرجه أبو داود َعْن 
ُف�ْصَطاَط امْلُ�ْصِلِمنَي َيْوَم امْلَْلَحَمِة ِباْلُغوَطِة، اإِىَل َجاِنِب َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها: 
ام«. وكل هذه احلشود بأمر أمريكا اليت  ِدَم�ْصُق، ِمْن َخرْيِ َمَداِئِن ال�صَّ
تعطي الضوء األخضر لعميلها احلايل طاغية الشام، ليستمر يف القتل 
ه نداء  والبطش، وذلك إىل أن جتد البديل العميل الذي خيلفه« ثم وجَّ
صارخًا إىل اجليوش يف بالد املسلمني القريبة والبعيدة قائاًل: »أين أنتم 
من قوله تعاىل نب ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  مب ؟ أين أنتم 
من قوله  فيما أخرجه مسلم عن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 
: »امْلُ�ْصلُم اأَُخو امْلُ�ْصِلِم، اَل َيْظِلُمُه َواَل َيْخُذُلُه«. كيف ال تغلي الدماء 
ُتنتهك  مشردين،  الشام  أهل  وتشهدون  تسمعون  وأنتم  عروقكم  يف 
أليس  أمواهلم؟  وُتستباح  ر منازهلم،  وُتدمَّ وُتسفك دماؤهم،  حرماتهُم، 

فيكم مينُي قتيبة، وخنوُة املعتصم، وجندُة صالح الدين؟
كيف تربضون يف ثكناتكم كأن ما حيدث هو يف أقاصي الدنيا، 
ال صلة بينكم وبينه، وليس يف الشام عقر دار اإلسالم؟! إن عدم صدور 
ملخلوق يف  طاعة  فال  قعودكم،  يربر  ال  من حكامكم  لكم  األمر 

ى ن يوم امللحمة الك�ب غوطة دمشق فسطاط املسل�ي
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معصية اخلالق، فاهلل اهلل يف 
نصر إخوانكم، اهلل اهلل يف 
وجه  يف  حق  وقفة  وقوفكم 
منهم  فتربَّأوا  حكامكم، 
أمركم  من  سعة  يف  اليوم 
غدًا  منكم  يتربأوا  أن  قبل 
تتربأوا  أن  تستطيعوا  وال 

منهم. نبں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   مب.
قذائفكم  محم  تطلقون  كيف  الطاغية،  جيش  يف  اجلند  أيها 
على إخوانكم وأهلكم؟ أمل تدخلوا اجلندية لتحموا أهلكم وتقاتلوا 
عدوكم؟ كيف تصمت أسلحتكم يف مواجهة يهود احملتلني للجوالن، 
وتتحرك أسلحتكم لقتل أهلكم  من الشيوخ والنساء والولدان؟ أليس 
املجرمني،  وأزالمه  الطاغية  جتاه  بندقيته  حيول  رشيد  رجل  فيكم 
بلده وأهله املظلومني؟ إن وقوفكم مع الطاغية وصمُة عار ال  وينصر 
مُتحى، وخزٌي يف الدنيا وناٌر يف اآلخرة كلما خبت حُتمى، وعندئذ لن 
ينفعكم الطاغية وزبانيته، بل تندمون والت حني مندم، ويلعن بعضكم 

نب ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   العذاب،  من  ولكٍل ضعٌف  بعضًا، 
ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ  

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  مب.
الثانية1434ه املوافق  مجادى   2٦ يف  األمري  أصدره  بيان  ويف   .
ويف  واالأطفال  والن�صاء  ال�صيوخ  على  »اأ�صٌد  بعنوان:  2013/5/٦م 

سد أو تدم�ي البلد!«
ئ
: »ال ون سور�ي ن�ي
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على عدوان  رداً  �صوريا  اأهل  يق�صف  ب�صار  الطاغية  نعامة!  احلروب 
يهود على �صوريا« وقد بنيَّ يف صورة معربة ومؤثرة... ما يكشف خلق 
اجلنب لدى بشار جتاه يهود واالستشراس جتاه الشيوخ والنساء واألطفال 
حيوية  مناطق  على  يهود  طائرات كيان  »أغارت  قائاًل:  املسلمني  من 
أغارت يف 2013/5/3م  قد  ذلك  قبل  2013/5/5م، وكانت  يف  يف سوريا 
على منشآت حيوية أخرى... وكل هذا استمرار للعدوان املتكرر على 
سوريا، فمن حتليق فوق منزل بشار إىل غارة على مركز تدريب عني 
2007م، وغارات  الصاحب، ثم على منشآت حيوية يف دير الزور أيلول 
ثالث متتالية هذا العام يف كانون ثان، ويف أوائل أيار! إن هذه الغارات 
هي قدمية جديدة يقوم بها كيان يهود وقت يشاء وكيف يشاء! غري أن 
اجلديد هو أن النظام يف غارات السنوات السابقة كان يكتفي برتديد 
معزوفته “سنرد يف الوقت املناسب واملكان املناسب” ثم يكتفي من 
الغنيمة باإلياب، فال رد وال حراك! لكنه يف غاراته الثالث األخرية هذا 
العام قد جترأ على الرد، ولكن أين؟ ليس جتاه كيان يهود، بل كان 
رده على عدوان هذا الكيان بأن شن الطاغية محالٍت وحشية دموية 
على أهل سوريا!« ثم بنيَّ أن هذا خلق والده اهلالك من قبل حيث قال: 

َيعدُّكم  الطاغية  نظام  »إن 
األرض  ميأل  ثم  ومن  العدو، 
الفتاكة  بأسلحته  والسماء 
لقتلكم وانتهاك حرماتكم، 
محل  فهو  يهود  جتاه  وأما 
بل  فحسب،  اآلن  ليس  وديع، 
أضاع  اهلالك حيث  والده  ولن نعامة«منذ  ي الب

ن
»أسد عىل الشعب و�



-١٣-

ثورة الشام: بيانات العامل اجلليل أمري احلزب عطاء أبو الرشتة

اجلوالن وانسحب منها بعملية خبيثة، فخذل اجلند وأمرهم باالنسحاب 
وهم يف اخلطوط األمامية متقدمون، وأعلن يف اإلذاعة سقوط القنيطرة 
من خلفهم ليثبِّط عزائمهم فينسحبوا من اخلطوط األمامية يف الوقت 
ن جيَش العدو  الذي مل يكن فيه يهود قد وصلوا القنيطرة بعد! فمكَّ
يهود يف  أمن  والولد  الوالُد  ثم حفظ  اخليانة،  بهذه  إليها  الوصول  من 
اجلوالن طوال عشرات السنني، حتى إن يهود كانوا يشعرون باألمن يف 

اجلوالن أكثر من أمنهم يف مستوطناتهم بفلسطني!«
. ويف بيان للحزب أصدره يف 10 رجب 1434ه املوافق 2013/5/20م 
ُيعيدون  لبنان...  يف  وحزُبه  اإيران  ونظاُم  ال�صاِم  »طاغيُة  بعنوان: 
بتدمرِي الْق�صري م�صريَة هوالكو بتدمرِي بغداد!« وقد صوَّر فيه عداء 
بـ »هوالكو«  العداء حني شبههم  بأشد  وإيران وحزبها  الطاغية بشار 
فذكر: »قبل حنو سبعة قرون ونصف، يف سنة 656هـ، دّمر هوالكو 
بغداد بعد حصار شديد هلا، فقتل من الناس مقتلة عظيمة، ودّمر البيوت 
واملساجد، وأحرق الكتب واملكتبات، وأهلك الزرع والضرع، وشهد 
على ذلك نهر دجلة الذي خيرتق بغداد حيث اختلطت مياهه بدماء الناس 
وحبرب الُكتب... واليوم ودون حياء من اهلل وال من رسوله وال املؤمنني 
يف  الولوغ  يف  الطغاة  يستمر 
القصري،  يف  املسلمني  دماء 
الشام  طاغية  فيقصفها 
ومحم  الطائرات،  بقذائف 
املتفجرات، ويتسابق معه يف 
بالصواريخ  إيران  حزب  ذلك 
ذلك  وتدير  والرامجات،  ها وخذهلا سقوط القص�ي عار عىل لك من هامحب
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من بعيد، بل من قريب، إيران بشريًا ولوجستيًا عن طريق الشاحنات 
والطائرات... ويستمر ذلك أيامًا بل أسابيع يف ريف القصري وبساتينها، 
ثم يف دورها ومساجدها، فال يسلم من قصف الطغاة وأزالمهم بشر وال 
شجر وال حجر... ويشهد نهر العاصي الذي خيرتق القصري على ما حيل 
يف مياهه من آثار القصف والقتل والتدمري... وكل ذلك لرتضى عنهم 
أمريكا وأحالفها، ودولة يهود وأزالمها، من أجل أن يبقى بشار حيفظ 
عمياًل  ُينضجوا  أن  إىل  وذلك  مصاحلهم،  ويهود  املستعمرين  للكفار 
مكان عميل، ولسان حال الطاغية ونظام إيران وحزبها يقول: وعجلت 
إليك أمريكا لرتضي!« ثم يتساءل البيان بكل استنكار: »إن املسلم 
ميكنه أن يتفهَّم حقد طاغية الشام على املسلمني وعلى اإلسالم، فهو 
لكن  واملؤمنني،  ولرسوله  هلل  عدو  علماني  نظام  نظامه  بأن  يتفاخر 
وباإلسالمية...  باإلسالم  ينطقون  لبنان  يف  وحزبه  إيران  يف  النظام 
وقصف  املسلمني  قتل  يف  يسابقونه  بل  علمانيًا،  يشاركون  فكيف 
إن كانوا  اهلل  يقرأوا كالم  أمل  وأطفاهلم؟  نسائهم  وقتل  مساجدهم 
مؤمنني؟ نبڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻمب أو هم كما 
قال سبحانه: نب ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇمب.

2- كلمات صوتية لألمري حول ما جيري يف سوريا
ه  وجَّ بل  بيانات،  من  أصدره  مبا  احلايل  األمري  يكتِف  ومل  هذا 
كلمتني صوتيتني جامعتني صارختني أراد منهما النفاذ بصوته  إىل القلوب.

األوىل  مجادى  شهر  غرة  يف  كانت  الكلمتني  هاتني  وأوىل   .
تعدُّ  اأمريكا  ال�صام:  اأهل  »يا  بعنوان:  املوافق2013/3/13م  1434ه 

حكومًة انتقاليًة م�صمومًة فال ُتدخلوها بالدكم، وت�صعيُد املجازِر هو 
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اأقدامكم«.  ويثبِّت  ين�صركم  اهلل  وان�صروا  كيدهم،  وا  َفُردُّ لتقبلوها، 
حكومة  تشكيل  على  واجتهاد  جبد  تعمل  »أمريكا  أن  فيها  ذكر 
انتقالية من صنائعها يف اخلارج وصنائعها يف داخل النظام بفتوى عدم 
مجهوريًة  احلكومِة  هذه  نتاُج  ليكوَن  وذلك  بالدماء...  أيديهم  تلطخ 
ثم  احلال!«.  يقتضيها  رتوٍش«  »مَع  قبُل  من  كانت  كما  علمانيًة 
ذكر صعوبة هذا املسلك على أمريكا بقوله: »إن أمريكا تدرُك أن 
من  أن جتمَع  عليها  صعبًا  األمُر  فليس  التشكيل،  يف  ليست  املسألَة 
هؤالء  ِن  مَتَكُّ املسألَة يف  ولكنَّ  »ِوعاَء« حكومٍة،  ما ميأُل  صنائعها 
من الوقوف على أقدامهم يف أرض الشام، أو أن يكون هلم قبوٌل فيها، 
فهي تدرك أن الثائرين يف الداخل، هم مسلمو املشاعر، سواٌء أكانت 
أفكاُرهم عميقًة مستنرية أم كانت أفكاُرهم أقلَّ عمقًا وأدنى، فإن 
أهَل الشام َيَرْوَن صنائَع أمريكا يف اخلارج ويسمعوَنهم ينادون بالدولة 
»بشار«  أنتجت  اليت  هي  األنظمة  وهذه  العلمانية،  اجلمهورية  املدنية 
الناُس  ذاق  لقد  لذلك؟  يدعون  أقوامًا  يستقبلون  غرَيه، فكيف  وتنتج 
ين، فجعلت حياَتهم ظلماٍت بعُضها فوق  من هذه األنظمة الطاغية األمرَّ
بعض... إن الناس يريدون إسالَمهم املنبثَق من عقيدتهم، فبها وحَدها 
َيعّزون«. ثم يضيف: »وليس خافيًا وال سرًا أن  يسعدون، وبها وحَدها 
فهو  وأحكاِمه،  اإلسالِم  من  فرائُصه  ترتعُد  أمريكا  بزعامة  الغرَب 
يريُد نظامًا علمانيًا لسوريا يتوالُه بديٌل لبشار بوجٍه أقلَّ سوادًا وأخفَّ 
اضطهادًا، خَيدعوَن الناَس به وُيَضلُِّلوَن! غري أن مأزقًا حَيوُط أمريكا 
من جوانِبها، وهو أن الناَس يف الداخِل ال يقبلون صنائعها يف اخلارج، 
صورة  مستكماًل  يضيف  ثم  النظام؟!«.  داخل  يف  بصنائعها  فكيف 
املؤامرة: »ال ميكُن حلكومٍة انتقاليٍة ال قراَر هلا يف الداخل أن تؤدَي 
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إال أن حتمَيها  املطلوَب  الدوَر األمريكيَّ 
قد  األمُر  وهذا  َتصحُبها،  دوليٍة  بقواٍت 
ُعِرَض على فرتاٍت وال زال مل ُيسحْب من 
الدعم  مدى  يكشف  ثم  ومن  التداول«. 
بشار:  للسفاح  أمريكا  تقدمه  الذي 
»وهكذا فإن أمريكا مُتِدُّ نظاَم الطاغيِة 
وسالحًا،  مااًل  احلياة،  بأسباب  »بشار« 
روسيا  األمامية:  خطوِطها  طريق  عن 
واألتباع،  واحلواشْي  إيران  يف  والنظاِم 
األنظمِة  اخللفية:  خطوِطها  طريِق  وعن 

يردف  أنه  إال  النظام!«.  مصُر  ثناياها  ويف  ولبناَن  والعراِق  تركيا  يف 
ملن  ميسوٌر  أمٌر  ذلك  كل  وهزمْيَُتُهم،  مكِرهم  »إحباُط  إن:  مبشرًا 
رسوِله  سريَة  وأدرك  سبحانه،  آياِته  حُمكَم  فأدَرَك  له،  اهلل  ره  يسَّ

، وأيقن وآمن بقلِبِه وبُكلِّ جوارِحِه بقوله سبحانه نب ۇ  ۆ  ۆ  
هو كيف  السؤاَل  »ولكنَّ  موجهًا:  يسأل  ثم  ۈ  ۈ  ٴۇ  مب« 
دميقراطّي  علمانّي  مجهوريٍّ  حِبُكٍم  املناداُة  هِل  سبحانه؟  اهلل  ننصُر 
مدنّي وَرْفُع رايِة سايكس بيكو املسماِة رايَة االستقالل، إرضاًء للغرِب 
االمتناُع  هِل  سبحانه؟  هلل  نصٌر  هذا  هل  خباصة،  وألمريكا  بعاّمة، 
 ، َرْفِع رايِة الُعقاِب، رايِة رسوِل اهلل عن املناداِة باخلالفِة، وَعَدُم 
ْشَيِة من استفزاِز الغرِب  ِة اخْلَ جَّ راية ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل حِبُ
الكافِر  بالغرِب  االستعانُة  هِل  وغيِظهم، هل هذا نصٌر هلل سبحانه؟ 
هو  للمسلمني  احملاربِة  الدوِل  تلك  وُمواالُة  واملاِل  السالِح  يف  املستعمِر 
نصٌر هلِل سبحانه؟ هِل القوُل بالتدريِج يف األحكاِم، َفَيِحلُّ اخلمُر عامًا 

أم�ي  متابعة  اكنت  لقد 

ي سور�ي 
ن

الزب لشؤون الدعوة �

للنظر،  ولفتة  ودقيقة  كثيفة 

ي الثبات 
ن

� 
ً
 ملحوظا

ً
ا اكن هلا أ�ث

ي 
ن

�   الرسول  يقة  طر عىل 

وقد  الفة،  الن قامة  لإ العمل 

موعة قيمة من أجوبة  أصدر مب

ات  واملعالب ات  والن�ث سئلق 
ئ
ال

ي موقعه 
ن

ا � دو�ن ب
ق

ات، � والتوج�ي

نت. ن�ق عىل الإ
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الربا يف  بانتشاِر  اهلل  اَرُب  وحُيَ أعوامًا،  احلدوُد  ُل  وُتَعطَّ عامًا،  ُرُم  وحَيْ
باألنفِس  التضحيُة  هِل  هلل؟  نصٌر  هو  هل  االقتصاديِة  واحلياِة  البنوِك 
واألموال الستبداِل عميٍل بعميٍل دوَن َقْلِع النظاِم من ُجذوِرِه ودوَن إقامِة 
سبحانه،  هلِل  نصرًا  ليس  هذا  ُكلَّ  إنَّ  نصٌر هلل؟  هذا  هل  اخلالفِة، 
لََّف النصُر من عنِد اهلل فهو مبا َكَسَبْت األيدْي وليس بإخالِف  فإذا خَتَ
هناك  املسلمني  من  الثورة  أهل  خاطب  ذلك  كل  بعد  ثم  اهلل«  وعِد 
بإعالِن  أمريكا  ُتْرُضوا  فال  اهلل،  بَسَخِط  الناَس  ُتْرُضوا  »ال  قائاًل: 
الدولِة الدميقراطيِة العلمانية، وال ُتْرُضوا أمريكا بِإشاحِة الوجِه عن 
اخلالفِة َخْشَيَة استفزاِز أمريكا والغرب، وَخْشَيَة غيِظهم، بل ليموتوا 
  بغيِظهم، فإن إرضاَء الناِس بَسَخِط اهلِل عاقبُتُه ُذلٌّ وَهواٌن، يقول
ْعِد يف مسنِده َعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها: »َمْن اأَْر�َصى  فيما رواه ابُن اجْلَ
اأَ�ْصَخَط النَّا�َض ِبَر�َصا  اإِىَل النَّا�ِض، َوَمْن   ُ َوَكلَُه اهللَّ  ، ِ النَّا�َض ِب�َصَخِط اهللَّ
ُ النَّا�َض«...وانصروا القويَّ العزيَز بالعزِم على إقامِة الدولِة  ِ َكَفاُه اهللَّ اهللَّ
الواحدة، اخلالفِة الراشدِة لتطبيِق شرِع اهلل يف الصغريِة والكبرية، 
قال  فالذي  والعبادات،  واجلهاد  واحلدوِد  والعقوبات،  املعامالِت  ويف 
نبڱ  ڱ  مب، هو سبحانه القائل: نبۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋمب  
ُذ أمُرُه سبحانه على وجِهِه منُذ نزوِلِه، هكذا  ُأ بل ُيَنفَّ فطاعُة اهلِل ال َتَتَجزَّ
كان يفعُل الرسوُل  قدوُتنا، ُيطبُق احلكَم حاَل نزوِله، وهكذا 
دوَن  الفتِح  حاَل  األحكاَم  يطّبقوَن  يفعلون،  الراشدوَن  اخللفاُء  كان 
جتزئٍة وال تدريج... وانصروه جلَّ وعال يف إعطاِء النصرِة حلزب التحرير 
فهو القادُر بإذِن اهلِل على إقامِة اخلالفِة على وجِهها، وتطبيِق أحكاِم 
من شيٍء  وليس  اإلسالِم  من  ُمْسَتْنَبطًا  احلزُب  ُه  أعدَّ َمشروٍع  َوْفَق  اهلِل 
ِسواه، واحلزب ذو شأن يف الوعي السياسي، قادٌر بعوِن اهلِل على إحباِط 
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ُمؤامراِت الكفاِر املستعمرين، وإشغاهِلِم يف أنفِسِهم حتى الفتِح املبنِي«.
هها األمري يف يوم أغّر »يوم مولد رسول  . وثانيتها كانت كلمة وجَّ
بها  عز  اليت  العظيمة  اإلسالم  دولة  وإقامة  هجرته،  ويوم   ، اهلل 
اإلسالم واملسلمون، والعائدة قريبًا بإذن اهلل، يف الثاني عشر من ربيع 
للرابع  املوافق  للهجرة،  وثالثني  وأربٍع  مئٍة  وأربع  ألٍف  سنة  من  األول 
والعشرين من الشهر األول من سنة ألفني وثالث عشرَة للميالد« فقد 

ابتدأ كلمته حمددًا الصعيد الصحيح ملا جيري يف سوريا فقال: »نبڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  
گ   گ  مب  لقد اجتمع عليكم أشرار الناس من مستعمرين وعمالء 
دون حتكيم  ليحولوا  ومكرهم  عليكم كيدهم  مجعوا  وأطراف... 
اإلسالم يف الشام، بل إبقاء احلكم اجلمهوري العلماني مستقرًا فيها 
الواقع  أن  للناس  ليرتاءى  الضغط  من ختفيف  وشيء  الوجوه  تغيري  مع 
! وأنتم ترون اليوم، وتسمعون أن أمريكا وأحالفها وعمالءها  قد تغريَّ
قد مجعوا الشر عليكم من طرفيه: جرائم بشار الطاغية اليت طالت 
البشر والشجر واحلجر، هذا من جانب، ثم االجتماعات املتوالية يف 
إسطنبول والقاهرة وباريس من جانب آخر، وذلك لتشكيل حكومة 
ينادون،  مدنيًا دميقراطيًا كما  علمانيًا  نظامًا مجهوريًا  لتدير  مؤقتة 

فيحلِّلون وحيرمون من دون اهلل نب ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  
ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۅ    ۉ  ۉ  مب. ثم ذكر أن »ما ميكرون به ويكيدون هو ختطيط 
خبيث، صاغته أمريكا وأحالفها، وينفذه عمالؤها وأتباعها... وهكذا 
وتدمري،  قتل  من  بشار  جرائم  تصنعه  ُسمٍّ  بني  التنفيذ  أدوات  تتوزع 
وبني ُسمٍّ عليه ِغاللٌة من دسٍم حيوكها االئتالُف متوساًل أمريكا أن 
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ُتعلَيه كرسيَّ الطاغية بعد أن يستنفد دوره فتلقيه صانعته إىل قارعة 
الذي من أجله صنع االئتالف قائاًل: »إنه  الغرض  ثم بنيَّ  الطريق... » 
مكر وكيد دّبروه يتوقعون من ورائه أن خُيضعوا الشام وأهل الشام، 
املنظر،  فيقبلوا حبكومة يصنعها االئتالف، علمانية اجلوهر خادعة 
مزيَّنًة بغالٍف مزخرٍف مجيل! ويظنون أن الشام وأهل الشام سينسون 
اليت  العظيمة  والتضحيات  املجرمون،  سفكها  اليت  الزكية  الدماء 
وسريون  اهلل،  بإذن  سريديهم  ظنهم  ولكن  الصادقون...  الثوار  بذهلا 
رأي العني ومساع األذن أن كل أولئك ُمَتربَّ ما هم فيه، وأن مكرهم 

نب ىئ  ىئ  ىئ   يبور  هو 
»أن  ذكر  ثم  یمب  ی   ی  

آمنوا  شدادًا،  رجااًل  الشام  يف 
ضيم...   على  ينامون  ال  بربهم... 
وهم لن ينسوا تلك الدماء،... ولن 
قوة  إال  الطاغية  جرائم  تزيدهم 
فوق قوة، ولن تغيب عن أذهانهم 
والغرب  وعقوهلم جرائم أمريكا 
وضعوا  مهما  املستعمر  الكافر 
مساحيق  من  االئتالف  وجه  على 
سيزيدهم  ذلك  بل كل  جتميل، 

ېئ   ېئ   نبېئ   عزم  فوق  عزمًا 
ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ  
مئ   حئ   جئ   ی      
ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب.

 ،
ً
شدادا  

ً
رجال الشام  ي 

ن
� »إن   

عىل  ينامون  ل  م...  �ب �ب آمنوا 

...  ومه لن ينسوا تلك الدماء،...  ض�ي

قوة  إل  الطاغية  جرا�ئ  يدمه  ن �ق ولن 

م  أذها�ن عن  تغيب  ولن  قوة،  فوق 

الاكفر  والغرب  اك  أم�ي جرا�ئ  وعقوهلم 

وجه  عىل  وضعوا  همما  املستعمر 

ميل،  ب
ق

� مساحيق  من  الئتالف 

فوق   
ً
عزما يدمه  ن س�ي ذلك  لك  بل 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   نب  عزم 

ی       ی   ی   ی   ىئ  
ىئ   مئ   حئ   جئ  
حبخبمب. جب   يئ  

أم�ي حزب التحر�ي عطاء أبو الرشتة 
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الصادقني  الثائرين  اإلسالم  دار  عقر  الشام  األهل يف  ثم خياطب 
مبشرًا أن: »الطاغية وزبانيته قد وصلوا درجة اليأس اليت ال انفكاك 
منها، وهو وإن ازداد بطشه فقد قرب حتفه... حتى روسيا اليت تدعمه 
قد حلقت من سبقوها بإجالء رعاياهم لقناعتهم بأن سلطة الطاغية قد 
تهاوت«، ثم يطمئن الثوار الصادقني بأن »اهلل سبحانه مل َيعد النصر 

لرسله فحسب، بل كذلك ملن آمنوا نب ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  مب.

اهلل  وانصروا  وأهله،  بقوتكم احلق  »فانصروا  بقوله:  دعاهم  ثم 
ورسوله واملؤمنني... انصروا اخلالفة والعاملني هلا، اعقدوا العزم على 
نصرة حزب التحرير بإقامة اخلالفة، وعندها تذكركم إىل الباري 
انتهكت،  اليت  الشام  وحرائُر  اليت ُسفكت،  الزكية  الدماُء  خبري: 
وحتى  ُع،  الركَّ والشيوُخ  ُيتِّمت،  اليت  واألطفاُل  لت،  ُرمِّ اليت  والنساُء 
البهائُم الرتَُّع... كلهم يذكرونكم خبري، وتكون تلك الدماء واجلهود 
مل َتِضع سدًى، ومل تذهب عبثًا... وفوق ذلك تغبطكم مالئكة اهلل على 
نصرة دينه ونصرة محلة دعوته، ونصرة خالفٍة ثانيٍة على منهاج النبوة... 
وتكونون يف الدنيا أعزة، ويف اآلخرة مع خري خلق اهلل صلوات اهلل 
وسالمه عليه، وصحبه رضوان اهلل عليهم، ومع أنصار دينه الصادقني 
اهلل  دين  أنصار  ُمَعاٍذ  ْبِن  َوَسْعِد  ُحَضرْي  واْبِن  ُزَراَرَة  اْبن  مع  املفلحني... 
وأنصار رسول اهلل  وخباصة وأن شهرًا عظيمًا يظلكم، شهَر ربيٍع 
عليه،  وسالمه  اهلل  وبعثته صلوات   ، الرسول  مولد  شهَر  األول، 
دولة اإلسالم  وإقامة  املدينة،  إىل  وشهر هجرته صلى اهلل عليه وسلم 
العظيمة، وفيه كذلك انتقاله صلى اهلل عليه وسلم إىل الرفيق األعلى، 
وبداية عهد اخلالفة الراشدة األوىل على منهاج النبوة... ثم تبعتها خالفة 
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الذي حنن  »امللك اجلربي«  بعد اخلالفة كان  ومن  الَعضوض،  امللك 
فيه، ومن ثمَّ عودُة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. هكذا 
بنّي لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حديثه الصحيح الذي رواه 
اليمان  بن  حذيفة  عن  مسنده  يف  والطيالسي  مسنده  يف  أمحد  اإلمام 
َتُكوَن، ُثمَّ  اأَْن   ُ ِة َما �َصاَء اهللَّ ُبوَّ : »اإِنَُّكْم يِف النُّ قال: قال رسول اهلل 
ِة، َفَتُكوُن  ُبوَّ ْن َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعلَى ِمْنَهاِج النُّ َيْرَفُعَها اإَِذا �َصاَء اأَ
ُمْلًكا  َتُكوُن  ُثمَّ  َيْرَفَعَها،  اأَْن  �َصاَء  اإَِذا  َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَن،  اأَْن   ُ اهللَّ �َصاَء  َما 
َيْرَفَعَها،  اأَْن  �َصاَء  اإَِذا  َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َيُكوَن،  اأَْن   ُ اهللَّ �َصاَء  َما  َفَيُكوُن  ا،  َعا�صًّ
�َصاَء  اإَِذا  َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَن،  اأَْن   ُ اهللَّ �َصاَء  َما  َفَتُكوُن  ًة،  يَّ َجْبِ َتُكوُن  ُثمَّ 
. َسَكَت  ُثمَّ  ِة«،  ُبوَّ النُّ ِمْنَهاِج  َعلَى  ِخاَلَفٌة  َتُكوُن  ُثمَّ  َيْرَفَعَها،   اأَْن 

َفَحيََّهاًل بنصرة دين اهلل، حيَّهال بنصرة العاملني إىل اخلالفة، حيَّهال 
بنصرة حزب التحرير، فتعاد سرية األنصار رضوان اهلل عليهم، ويعز 

اإلسالم وأهله، ويذل الكفر وأهله نب ې  ې  ې  ى   
ى     ائائ  ەئ        ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   مب.
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 بمس هللا الرمحن الرح�ي

كا  أم�ي صاغته  خبيث،  تخطيط  هو  ويكيدون  به  يمكرون  »ما 

أدوات  تتوزع  وهكذا  وأتباعها...  عمالؤها  وينفذه  وأحالفها، 

ن  وب�ي  ، وتدم�ي قتل  من  بشار  تصنعه جرائم  ُسمٍّ  ن  ب�ي التنفيذ 

أن  كا  أم�ي متوسالً  االئتالُف  يحوكها  دسٍم  من  ِغاللٌة  عليه  ُسمٍّ 

صانعته  فتلقيه  دوره  يستنفد  أن  بعد  الطاغية   َّ كرسي تُعلَيه 

يتوقعون من ورائه  إنه مكر وكيد دبّروه  الطريق...  إىل قارعة 

يصنعها  بحكومة  فيقبلوا  الشام،  وأهل  الشام  يُخضعوا  أن 

االئتالف، علمانية الجوهر خادعة المنظر، مزيَّنًة بغالٍف مزخرٍف 

جميل! ويظنون أن الشام وأهل الشام سينسون الدماء الزكية 

ي بذلها الثوار 
ي سفكها المجرمون، والتضحيات العظيمة ال�ت

ال�ت

رأي  ون  وس�ي بإذن هللا،  ديهم  س�ي ظنهم  ولكن  الصادقون... 

َّ ما هم فيه، وأن مكرهم  ن وسماع االأذن أن كل أولئك ُمَت�ب الع�ي

هو يبور نب ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  مب «

ليل عطاء أبو الرشتة  أم�ي حزب التحر�ي العامل الب
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َوالَورَقا الِحرَب  َوأذِك  الِجهاَد  أذِك 
غاِضبٍَة كُلَّ  لِتُذِك  الِجهاَد  أذِك 
فَُخِذي صاِدٌق  إينِّ  اِم  الشَّ ثورَة  يا 
فانبََعثَْت دِق  الصِّ أماَم  املِراُء  ماَت 
تَحُكُمُه األهواُء  إذا  الِجداُل  ِبئَس 
فارَِغًة لأِلقواِل  يُوَهُب  َوقَت  ال 
شاِمَخًة اِم  الشَّ كَهاِم  الُجنوُد  هذي 
َمدرََسٌة الخنساُء  كَام  هاُت  واألمَّ

قِّ ُمحتَِسباً  والطِّفُل يَرفُع َصْوَت الحَّ
َغَضٌب لَُه  يَْخـبُو  ال  أقَسَم  َوالُكلُّ 
ُمشتَِعٌل الثَّأِر  ِبناِر  الَحليُم  َحتَّى 
ِتِه ِبأُمَّ َمفُجوعاً  يَردَُع  َخوَف  ال 
النَِّجيُع الَغضُّ قَْد نَطََقْت َربَّاُه هذا 
ِفئٍَة يف  اللِه  )َعطاُء(  هذا  َربَّاُه 
شاِغلُُه يِن  الدِّ َوِعزُّ  )َعطاُء(  هذا 
ُمهتَِدياً فيه  َوأنِعْم  )العطاُء(  نِْعـَم 
ُمنتَـبٌَذ؟ اللِه  َوُحكُم  الرُّكُوُن  كَيَف 
فََنَمْت لَُه  أظفاراً  أنَشَب  َوالُكفُر 
نَِجٌس أعراِضها  يف  يَْعـبَُث  اُم  َوالشَّ
ِمْن يَوِم ِدْرَعا إىل ِحمٍص فَِذي َحلٌَب
شاِهَدٌة اُم  الشَّ َوهذي  الُقَصرُي  ثُمَّ 
قَِذٌر يا  اُر  بشَّ يا  َعرصَِك  َجزَّاَر 

األلَقا يَبَعُث  َمناٌر  الرَياِع  َدُم 
األُفُقا عانََق  ِوساٌم  هيِد  الشَّ َدُم 
ُمنَفلِـقا بَح  الصُّ َوَهاِت  ماَء  الدِّ ِمنَّا 
فَاتََّفـقا الِفكِر  َوَعنُي  الِجهاِد  ُروُح 
ى َوَمْن َصَدقا طاَب املَقاُم لِمْن َضحَّ
ال يُسَمُع الرَّأُي إْن لَْم يَنُشِ الَعبَـقا
فَـرَقا َوال  َحيْـَفاً  ال  َوتَرفَُع  تُرِدي 
قَلَـقا َوال  َزيْـَفاً  ال  َوتَدفَُع  تُهِدي 
ُمنطَلِقا اللَّهَو  يَعاُف  الَجليِل  أجَر 
ُمنَسِحَقا طاُغوُت  أيا  يَراَك  َحتَّى 
َخَفَقا ما  اللِه  لَِغريِ  ـآِم  الشَّ قَلُب 
امتَـَشقا َغيْـظَُه  إْن  يُوِقُفُه  ِعلَج  ال 
وانَعتََقا الِعزُّ  فََفاَض  يوُل  السُّ ِمنُه 
ألََقـا هاَمُه  ْل  فََكلِـّ رِضاَك  تَرُجو 
األرَقَا فاستَثَمَر  أرَّقَُه  َوالَهمُّ 
فََسقا َوال  يَوماً  رائِـُدنا  َضلَّ  ال 
كيَف الُقُعوُد َوُجرُح الُقدِس ما رُتَِقا
َوثِـَقا َمْن  كُلَّ  فَأشَقى  قُطٍر  كُلِّ  يف 
ُخلَِقا ُمْذ  الَخلِق  يف  َوُمحتََقٌر  نَذٌل 
َغرِقا قْد  الظُّلِم  ِببَحِر  النِّظاِم  قَلُب 
أَبََقـا إْذ  بَعَد  َعبداً  أْعَمَه  الِحقُد 
والنَّـزَقا الُعهَر  حاشا  الَقذارََة  حاشا 

هذا )عطاءُ( َوِعزُّ الديِن شاِغُلُه

     أبو خليل عبد الستار حسن
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أَِسَفْت ال  ـاُر  نَفَّ يا  لَِحتِفَك  ساِرْع 
وانَخلََعْت ـاُر  َدمَّ يا  َمصريَُك  َدوَّى 
ظُلَمتُُه اللِه  َوِعنَد  َشنٌي  الظُّلُم 
َعَجٍم َوِمْن  ُعرٍب  ِمْن  التَّآُمُر  تَمَّ 
ناِظرَُه اإلظاْلُم  طََمَس  قانِطاً  يا 
ُملتَبٌَس؟ بِح  باُح فَهْل يف الصُّ هذا الصَّ
مُس إن ُحِجبَْت باُح وهذي الشَّ هذا الصَّ
ُدرَّتُـُه  الَكوِن  َشمُس  الِخالفَِة  َشمُس 
نَهَضِتها آياُت  ظََهرَْت  ًة  أُمَّ يا 
بُْغـيَِتها ِحنَي  فَقرِّْب  الِجناُن  ِهَي 
ُمثْـِقلٌَة تُرِديَك  َوال  أخاَك  وانرُْصْ 
َدعَوتِِه أْهَل  وانرُْصْ  لِِعزَِّك  ـْر  َشمِّ
َمَواثَِقُه أْعطَى  َوقْد  )لَِسْعٍد(  وانظُْر 
نَبَـاٌ جاءَكُْم  قَْد  نرُْصَتِنا  أْهَل  يا 
صارِفٌَة تُغريَك  فاَل  الزَّماِن  ِعزُّ 
نَنـبُُذُه اللِه  لِغريِ  الَوالِء  كُلُّ 
يُطاِولُُه ِعزٌّ  ال  الِخالفَِة  ِعزُّ 
انبَثََقْت ما  التغيرُي  إذا  الِحراُك  ِبئَس 
َوَما الُجيوِش  ُع  فََجامَّ الجهاُد  ا  أمَّ
َوبََغْت أْوتاَدها  بَْت  َضَ ِفتنًة  يا 
نََصٌب َوال  َحيٌف  ال  الِخالفَِة  يَوَم 
ُمنتِصباً العدَل  أقَمنا  َحَكْمنا  لاَمَّ 
قائِـُدنا ياسنَي(  )أبو  زَماُن  يا  ِطْب 
بَواِسلُنا أدَّْت  قَْد  أكرُب  اللُه 
ُمنتَِظٌر النَّْصـِر  باُب  أكرُب  اللُه 

ُرزِقَا قَْد  كاَن  َما  َوال  َعلَيَك  أرٌْض 
طَِفَقا ما  واإلرجاُف  ُروِحَك  أْوَصاُل 
نَطََقا قَْد  املُختاُر  ِبِه  َزيْـٌن  َوالَعدُل 
ُمزَقَا كَيِدِه  ِمْن  فَرَّقَنا  َوالَغرُب 
ُمْنَغلِقـا فانَْكبَّ  أقَعَدُه  َوالَقمُع 
ُمرتََفقا النَّـْوُر  فِنعَم  الربيُع  َحلَّ 
َسَقا َوما  ِعلٌج  اغتالَها  ما  شكَّ  ال 
َواحَتَقَا َضلَّ  قَْد  يُنِكرَُها  كاَن  َمْن 
َسبَقا ِبَْن  واختاِل  لَِمجِدِك  قُوِمي 
والَعرَقا الَكوِن  َوَماَل  الزَّماِن  ِعزَّ 
ُملتَِصقا يَرْضاَك  فال  اإللِه  فَرُْض 
ُمرتَزَقا كُنَت  َهْل  أْم  الِخالفَة  أْهَل 
َونََقـا قُدَوًة  ُمعاٍذ(  )بَن  ِبَك  أكْرِْم 
الَفلَقا أيَقَظ  أمرٌي  الَخليِل(  )إبُن 
لَِحَقـا َمْن  كُلَّ  َوانرُْصْ  إماَمَك  باِيْع 
ُمعتَـِنقا واالُه  لِمْن  النَّصرُي  فَْهَو 
طُرُقا لنا  ْت  َشقَّ كَْم  تَشهُد  َواألرُض 
ُمِحَقا قَْد  َوالطَّاُغوُت  الِخالفَُة  َعنُه 
الِفرَقَـا كَرََّس  ِبَفرٍد  الِجهاُد  قاَم 
َوالنََّسقا الَحقَّ  يَجلُو  الِخالفَِة  يَوُم 
زََهَقـا قَْد  َوالطُّغياُن  أْشََق  َوالَحقُّ 
َوانزَلَقا الَكوُن  تَرَدَّى  نُِكبْـنا  لاَمَّ 
 ِمْن ِذكرِِه ارتََعَد الطَّاُغوُت َوانَْصَعقا
َولِقا ثاِبتاً  ِصدقاً  الِخالفَِة  َمْهـَر 
طَرَقا َمْن  اللُه  فَحيَّا  الرِّجاِل  َعـزَْم 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
فعاليات حزب التحرير نصرة لثورة الشام

قام حزب التحرير بإجراء عدد كبري من األنشطة يف مختلف دول العامل، 
ال سيام يف سوريا ودول الجوار، دعامً وتأييداً لثورة الشام عىل أساس األجندة 
الغريبة عن  النشاز  الدعوات  من  للظهور عىل غريها  لها  دافعاً  اإلسالمية، 
األمة ودينها وثقافتها األصيلة، شملت عدداً كبرياً من االتصاالت واللقاءات 
والحوارات والندوات واالعتصامات واملسريات التي كان أثرها طيباً وملموساً 
ومفيداً للدعوة، بخاصة ظهور راية اإلسالم املعربة عن هوية األمة وانتامئها 
الراشدة  الخالفة  بإقامة  واملطالبة  الفت،  بشكل  الشام  ربوع  يف  الصحيح 
عىل منهاج النبوة من جديد، تم ذلك بتوفيق من الله وكرمه لتلك الجهود 
نستعرض  فيام ييل  الشام.  ثورة  لنرصة  الدعوة  بذلها حملة  التي  املضنية  
أبرز األعامل التي قام بها الحزب بهذا الصدد، ال سيام يف داخل سوريا ويف 

دول الجوار.

-----------------------------------------------------فعاليات حزب التحرير - سوريا
ميثاق اخلالفة

بدأت ثورة الشام بسيطة مبطالبها، تنشد االنعتاق من الذل والظلم 
والقمع والقهر الذي كان مسة نظام البعث الذي حكم سوريا لعقود 
بيد من حديد. مل يكن للثورة أجندة واضحة جامعة حمددة املعامل سوى 
طلب اخلالص. إال أن خذالن العامل لثورة الشام مع إصرار الناس على 
تغيري نظام البعث الفاسد، جعلهم يدركون بأن ال مالذ هلم إال اهلل، 
والنصر،  العون  منه  تطلب  تعاىل  اهلل  إىل  بفطرية  اجلماهري  ففزعت 
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ثورة الشام: فعاليات احلزب والية سوريا

الفة  الفة يتب�ن ميثاق الن لواء أنصار الن

تظهر  اإلسالمية  العقيدة  بدأت  هنا  من  اهلل«.  يا  لنا غريك  »ما  معلنة 
كسمة أساسية للثورة وكان طبيعيًا أن يتفاعل معها حزب التحرير، 
لتوجيهها وإرشادها حبسب ما يفرضه الشرع من أحكام، الفتًا النظر 
إىل أنَّ الرجوع إىل اهلل تعاىل وطلب النصر منه يقتضي حتكيم دينه، 
وأن إقامة اخلالفة اإلسالمية كنظام حكم جامع لألمة واجب شرعي 
بل وضروري من شأن حتقيقه حترير األمة من ربقة العبودية لغري اهلل 
بشكل صحيح، معلنًا ضرورة جتميع اجلهود حتت راية التوحيد وتوحيد 

الغاية بإقامة اخلالفة على منهاج النبوة. 
هكذا بدأ شباب حزب التحرير عقد احلوارات واجللسات املتعاقبة 
مع من أمكنهم من الكتائب واأللوية اليت امتشقت السالح دفاعًا عن 
الثورة وأهلها، كان من نتيجتها تأييد العديد من هذه القوى مشروع 
يتعهدون  ميثاقًا  توقيعها  إىل  إضافة  اخلالفة  إقامة  يف  التحرير  حزب 
النظام،  إسقاط  بعد  التحرير  يتبناه حزب  الذي  الدستور  بتطبيق  فيه 
أرض  يف  اليكون  أن  قائدها  وعد  الذي  العاص  بن  عمرو  ككتيبة 
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إسالمية  دولة  لغري  مكان  الشام 
إن شاء اهلل. 

نشاطات إعالمية
اإلعالمي  املكتب  استضاف 
عددًا  سوريا  يف  التحرير  حلزب 

من محلة الدعوة الذين نشطوا يف جمال التوجيه واإلرشاد واالتصاالت، 
كان على رأسها زيارة األخ مدير املكتب اإلعالمي املركزي املهندس 
عثمان خباش لريف حلب يف تشرين الثاني 2012م حيث ألقى حماضرتني 
فيها  نبه  املتظاهرين  وألقى كلمة يف  بتظاهراتها  يف صوران وشارك 
الثوار ملكائد أمريكا وان هذه الثورة هي ثورة األمة وهذه األرض هي 
»شام الرسول« وألقى بقسمه املشهور »واهلل لن ندعهم يفشلوها حتى 
نقيمها«، أي اخلالفة. ثم عاد بدعوة من رئيس املكتب اإلعالمي يف 
سوريا يف شهر كانون األول 2012م، وزار بعض الشخصيات املتواجدة 
يف  العكيدي  اجلبار  عبد  للعقيد  زيارتهما  منها  الثورة،  أرض  على 
ريف حلب،  وجهاء  بعض  مع  مقابالت متت  ومنها  إعزاز،  مكتبه يف 
اإلسالمية  التحرير إلقامة اخلالفة  عليهم مشروع حزب  ُعرض  حيث 
يف سوريا بعد انتصار الثورة إن شاء اهلل تعاىل، وكانت تتسم اللقاءات 
بالود والقبول حتى ممن خيتلف مع أجندة احلزب.  وكذلك متت لقاءات 
مع عدة كتائب كأحفاد الفاروق يف بلدة كللي ولواء أنصار اخلالفة 
يف ريف حلب، منها اللقاء املشهور الذي بثه املكتب اإلعالمي املركزي 
على موقعه على اإلنرتنت، مع الشهيد البطل أبو صطيف إبراهيم أمني 
من بلدة السحارة،  الذي نال شرف الشهادة بعد اللقاء بيومني، فخرج 

الريف الغربي كله يف عرس هّز املنطقة كلها. 

مدير املكتب اإلعالمي املركزي لحزب التحرير 
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ثورة الشام: فعاليات احلزب والية سوريا

الفة  الفة يتب�ن ميثاق الن لواء أنصار الن

مجموعة من قادة الكتائب يف حلب تتعاهد عىل العمل إلقامة الخالفة اإلسالمية

جوالت على املدن واألرياف 
كما قام رئيس املكتب اإلعالمي يف سوريا برفقة لفيف من شباب 
األتارب وجهاء  فالتقى يف  الغربي،  الريف  التحرير جبوالت يف  حزب 
البلدة حيث القى عندهم قبواًل طيبًا ملشروع اخلالفة، وشاركهم يف 
العزاء وتأبني الشهداء وأعراس أقامها أهايل الشهداء لشهدائهم وألقى 
كلمات فيها بنّي أن دم الشهيد لن يذهب هدرًا إن صدقنا وعدنا مع 
الثانية.  اهلل ثم مع الشهيد وأقمنا شرع اهلل يف دولة اخلالفة الراشدة 
ويف ريف إدلب كانت اللقاءات تتكرر يف أطمة ويف دارة عزة حيث 

التحرير  حزب  شباب  دعا 
لتظاهرة ضخمة هناك يف 22 
شباط 2013م ألقى فيها رئيس 
هشام  اإلعالمي  املكتب 
أن  فيها  جاء  كلمة  البابا 
الثورة مل تقم لقلع بشار فقط 
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لقاء مع أحد القادة قبيل استشهاده بيومني 

رئيس املكتب اإلعالمي يف سوريا

املستعمر  الكافر  لقلع  قامت  بل 
وكل نفوذه وأذنابه وإقامة حكم 
خليفة  مببايعة  الشام  يف  اهلل 
املسلمني. وقد مت نقل هذه الكلمة 

عرب قناة اجلزيرة مباشر. 
استضاف  حلب  مدينة  ويف 

جامع السكري يف خطبة مجعة األخ هشام البابا، وقد كانت خطبة 
معربة القت استحسانًا عند املصلني واحلمد هلل، فأقبل عليه القائمون 
متكاملة  خطبة  أمسع  مل  قائاًل:  أحدهم  خاطبه  وقد  املسجد،  على 
وواضحة مثل هذه.. بينما رجاه آخر أن يأتي ملسجده يف مكان آخر من 

حلب األسبوع الذي يليه ليخطب فيه.
توافد محلة الدعوة من اخلارج

كزائرين  الدعوة  محلة  من  عددًا  سوريا  والية  استضافت  كما 
مساهمني يف نصرة هذه الثورة وإرشادها وتوجيهها، كان للشيخ أبي 
إىل  مكان  من  يتنقل  كان  فقد  الفت،  أثر  لبنان  من  الشامي  نزار 
مكان ومن بلدة إىل أخرى ومن مسجد إىل مسجد، تاركًا أثرًا طيبًا 
حيثما حل وارحتل، كما أنه أحس باحلرارة والدفء من األهايل الذين 
احتضنوه ورحبوا به، حتى إن الشيخ 
أبا نزار قال »واهلل لوددت أني بقيت 
فيها  أرى  أرض  إنها  ماحييت..  هنا 
أهل  وأهلها   .. اخلالفة  إرهاصات 

النصرة بإذن اهلل«. 
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على  والنشاط  العمل  كان   
باحليوية  يتسم  الشام  أرض 
والتشعب دون التبعثر بل باإلنتظام 
مت  إن  فما  احلمد،  وهلل  والتناغم 
بتشكيل  هيتو  غسان  تكليف 
حكومة انتقالية بأوامر من الغرب 

حتى انربى شباب حزب التحرير للتوضيح لألمة أن هذه حلقة من حلقات 
االلتفاف على مشروع الثورة اإلسالمي، وبلغت ذروة النشاطات باملؤمتر 

الصحفي الذي مت عقده يف حلب هلذا الغرض. 
املؤمتر،  هلذا  التحضري  أثناء  رائع  بإجناز  احلزب  شباب  قام  وقد 
رئيس  بني  وقد  مميزًا.   مؤمترًا  تقريبًا،  شيء  ال  من  صنعوا  حيث 
إال  أتت  ما  احلكومة  هذه  أن  املؤمتر  هذا  يف  اإلعالمي  املكتب 
للسيطرة على مامل يستطع النظام وحلفاؤه السيطرة عليه، وأنه البد 
الثورة. كما  قوى  إىل مراكز  الولوج  وبني  بينها  واحليلولة  نبذها  من 
الباب ألفالم  أقام شباب احلزب عدة عروض يف شوارع منبج ومدينة 
مل  أنه  ومع  املستعمر،  الكافر  خطط  وتكشف  الثورة  عن  تتحدث 
بعزمية  ثم  اهلل  بفضل  لكن  العروض،  هذه  مثل  إقامة  سهاًل  يكن 
لقاءات  كانت  الصعاب.  كل  ذللت  وحده  عليه  املتوكلني  الشباب 
املكتب اإلعالمي يف سوريا تتميز بالتنوع واالستمرارية واحلميمية مع 
أهل الثورة الذين كانوا يسألون الشباب كل مرة قبل مغادرتهم هلم: 
متى تزورونا من جديد؟ وعلى ضفاف الرقة، سال املاء العذب بغزارة 
سلسبياًل المثيل له، رقراقًا كاسم هذه املدينة الطيبة اليت القى فيها 
الشباب الزائرون من املكتب اإلعالمي كل حب وحفاوة »حتى شعرنا 

 “والله لوددت أين بقيت هنا ماحييت”
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مسريات ولقاءات باألهال واتصاالت مع الوجهاء

وكأننا بني أنصار املدينة املنورة«. لقد بينت ثورة الشام أن أرضها أرض 
خصبة، خصبة حبب اهلل وحب رسوله، فيها رجال صدقوا ماعاهدوا 
اهلل عليه، فيها شغف بعودة اإلسالم للحياة، أجياهلا أينعت يف ثورتها 
وأمثرت  باإلسالم  أينعت  الشعب،  هلذا  والعلمانية  البعث  تغريب  رغم 
فيها. اإلسالمية  احلياة  استئناف  وتريد  ورسوله  اهلل  وجلة حتب  قلوبًا 

-----------------------------------------------------فعاليات حزب التحرير - األردن
ثاني  ربيع   20 اجلمعة  يوم  يف 
عقد  25-03-2011م  املوافق  هـ   1432
االعتصام احلاشد يف مسجد اجلامعة 
وذلك  عمان،  األردنية  العاصمة  وسط 
من  الكثيف  األمين  التواجد  رغم 
الدرك،  وقوات  العام  األمن  رجال 
حزب  لشباب  االعتقاالت  محلة  ورغم 
ورغم  اجلمعة،  صالة  قبل  التحرير 
ورغم  املصلني،  هويات  على  التفتيش 
والرايات  التقنية  األجهزة  مصادرة 
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إعتصام حاشد يف ساحة مسجد الجامعة األردنية رغم االعتقاالت والتواجد األمني الكثيف

ومنته....  اهلل  االعتصام حبمد  مت  ذلك  رغم كل  احلشد،  هلذا  املعدة 
ولقد كرب الناس تكبريات هزت األرض... سائلني اهلل أن تكون بشري 
قوية حبمد اهلل...  أربع  ألقيت كلمات  ولقد  واملسلمني..  خري لإلسالم 
موضحني فيها لألمة اإلسالمية مكمن الداء! وهو غياب اإلسالم عن 
واقع احلياة، ثم الدواء! وهو إعادة القرآن إىل سدة احلكم وإعالنها 
خالفة على منهاج النبوة، وأخريًا كيفية العالج! وهو العمل اجلاد املجد 
مع املخلصني العاملني إلقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. 
كما مت حبمد اهلل يوم األربعاء 27-4-2011م تنفيذ االعتصام الذي 
دعا إليه حزب التحرير- والية االردن أمام السفارة السورية يف عمان، 
وذلك ضمن محلة حزب التحرير لنصرة أهل الشام وصربهم أمام القمع 

والتنكيل والقتل الذي ميارسه عليهم النظام السوري املجرم.
وقد جرت فعاليات االعتصام كما ُرتِّب هلا وسط حضور العديد من 
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إعتصام أمام السفارة السورية يف عامن

أجرت  اليت  اإلعالم  وسائل 
عددًا من املقابالت الصحفية 
املكتب اإلعالمي  رئيس  مع 
ومع  التحرير  حلزب 
املتحدثني يف االعتصام، ومع 
ألقيت  وقد  احلضور،  بعض 
بنّي  االعتصام  يف  كلمات 
املسلمني  أن  املتحدثون  فيها 
أهل  يصيب  فما  واحدة؛  أمة 
الشام وليبيا واليمن يهم كل 
مسلم وجيب على املسلمني نصرة بعضهم البعض، كما ذّكر املتحدثون 
بفضائل الشام وأهله وذّكروا املسلمني بأجماد أهل الشام عندما كانت 
حاضرًة للخالفة، كما بّينوا واجب املسلمني وجيوشهم جتاه ما جيري 
من قتل وتنكيل بأهل الشام واملتمثل بتحريك اجليوش لنصرة املسلمني 
بإعادة  هو  والصحيح  احلقيقي  اجلذري  احلل  أن  وبينوا  هناك، كما 
دولة اخلالفة اليت حتمي الدين وحتافظ على األرض والعرض واإلنسان.

كذلك نظم حزب التحرير يف األردن بعد صالة اجلمعة املوافقة 
من  ومسلمة  مسلم   2000 قرابة  َأّمها  حاشدة  مسرية  لــ20-05-2011م 

مسجد التقوى باجتاه احلدود السورية... وذلك نصرة ألهل الشام احلبيب 
القريب، والذين يقتلون بدم بارد على أيدي اإلرهابيني البعثيني الزائل 

حكمهم يف القريب العاجل إن شاء اهلل.
وقد عقد حـزب التحـر�ي - والية األردن يف 19-3-2012م مهرجانًا 
الطاغية  الشام ضد  يف  أهلنا  على صمود  عام  مرور  مبناسبة  حاشدًا 
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بشار، وقد جتمع يف موقع املهرجان 
املئات من الرجال والنساء واألطفال 
سوريا،  أهل  ومن  األردن  أهل  من 
امللحوظ  الوجود  من  الرغم  على 
حناجر  صدحت  وقد  األمن.  لقوات 
بإسقاط  نادت  بهتافات  احلضور 

الطاغية بشار، ونددت بالتآمر الدويل على ثورة الشام، واستصرخت 
اهلتافاُت جيوَش املسلمني لنصرة أهل الشام، وهتف احلضور ألهل حلب 
وتعالت  املدن،  بقية  إخوانهم يف  لثورة  وينضموا  ليخرجوا عن صمتهم 
صيحات التكبري والتهليل وارتفعت رايات العقاب يف أرجاء املكان، 
سايكس-بيكو، كما  رايات  من  راية  احلضور  من  أحد  يرفع  ومل 

علت هتافات احلضور منادية بعودة 
راية  حتت  واحدة  وحدة  املسلمني 
دولة  ويف  الُعقاب،  راية  هي  واحدة 

واحدة هي دولة اخلالفة.
نشط  فقد  سبق،  ملا  إضافة 
يف  االردن  والية  التحرير  حزب 
من  العديد  إقامة  يف   2012-7
شهر  يف  اجلماعية  اإلفطارات 
رمضان املبارك على شرف عائالت 
والدمار  القصف  هجرها  سورية 
األعراض  وانتهاك  الدماء  وسفك 
املجرم  السفاح  ميارسه  الذي 

ثورة الشام: فعاليات احلزب والية األردن
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ردن
ئ
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ية � ن أمام السفارة السور صالة املعتصم�ي

اهلل. بإذن  قريبًا  البائد  ونظامه  بشار  الطاغية 
جنوبه  إىل  من مشاله  األردن  مدن  من خمتلف  املئات  لّبى  كذلك 
وحبضور العديد من وسائل اإلعالم احمللية والعاملية، دعوة حـزب التحـرير 
اجلمعة. ليلة  الشام  طاغية  على  استنصار  وقفة  للوقوف  األردن  والية 

 وقد ختلل الوقفة أداء صالة القيام والدعاء واالبتهال إىل اهلل أن ينتقم 
من طاغية الشام وكل الطغاة من حكام املسلمني، كما وألقيت عدد 
املسلمني  املخزية حلكام  باملواقف  املتحدثون  فيها  ندد  الكلمات  من 
املجتمعني يف مكة املكرمة الذين مل متنعهم حرمة املكان وال حرمة 
املتحدثون  واستصرخ  كما  واملخزي،  املتخاذل  إعالنهم  من  الشهر 
الشام، ودعا  بواجبها وتنصر إخواننا يف أرض  لتقوم  املسلمني  جيوش 
املتحدثون أهل الشام إىل الثبات على ثورتهم، وأن يبقوها طاهرة نقية 
ال علمانية وال دميقراطية مدنية، كما وأجرت وسائل اإلعالم مقابالت 
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مع عدد من احلضور ومع املكتب 
اإلعالمي للحزب.

شابات  شاركت  كذلك 
احلزب  والية األردن بوقفة نصرة 
حلرائر الشام يف   27-4-2013م. 
النظام  بعد منع  الوقفة  جاءت هذه 
يف األردن ندوة نسائية حتت عنوان 
محاية  اخلالفة  إلقامة  »سارعوا 

حلرائر الشام«.

-------------------------------------------------------فعاليات حزب التحرير - فلسطني
رافعني  بكثافة  فأقبلوا  التحرير  حزب  نداء  فلسطني  أهل  لبى 
الشام.  املساجد نصرة ألهل  وأمام  األقصى  العقاب يف ساحات  رايات 
كما مت تلبية الدعوة اليت أعلن عنها حزب التحرير يف فلسطني ألهل 

ثورة الشام: فعاليات احلزب والية األردن

مسرية لألخوات يف األردن تنديداً مبواقف روسيا
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الغربية  الضفة  مساجد  يف  كلمات  تشمل  بفعاليات  للقيام  فلسطني 
األسد  بشار  الطاغية  ضد  الشام  ألهل  نصرة  خارجها  واحتشادات 
وعصاباته اإلجرامية. وقد لبى النداء أهل فلسطني واحتشد الناس أمام 
املساجد الرئيسية يف الضفة الغربية وكذلك احتشد اآلالف يف ساحات 
املسجد األقصى رافعني رايات العقاب واأللوية البيضاء مرددين اهلتافات 

والشعارات املنددة بالطاغية بشار واملناصرة ألهل سوريا.
وقد ألقيت الكلمات املناصرة ألهل الشام والداعية هلم لالستمرار 
يف ثورتهم حتى يسقطوا طاغية الشام فقال املتحدثون »يا شاَم اإلسالِم 
العزيز، يا خريَة اهلل من أرضه، يا خريَة اهلل من عباده، يا أحفاَد خالَد 
وأبي عبيدَة وضراَر بِن األزور، يا أبناَء الصناديد، يا أعزاَءنا الغوايل، 
اإلسراِء  أرض  على  أحباُبكم  حنن  الديار،  ومحاَة  الشاِم  بواسَل  يا 
واملعراج،  نهتُف بكم من بيت املقدس وأكناِف بيت املقدس، نزجي 
وبطوالِتكم.  صموَدكم  حنيي  العيون،  ودرَر  األفئدِة  خفقاِت  إليكم 
نناجيكم، سالٌم عليكم يا أبطاَل دمشَق ودرعا وإدلَب وحلب، سالٌم 
عليكم أيها الصابرون املرابطون، سالٌم عليكم يا صناَع املجِد، سالٌم 
على  َجَلَدكم  أشَد  وما  همَمكم  أكرَب  ما  اهلل،  أحباَب  يا  عليكم 
ساعُة  أزفت  فقد  واحتسبوا،  ورابطوا  وصابروا  فاصربوا  النائبات، 

البشرى ودنت حلظاُت اخلالص.
أبواُب  لشهداِئكم  تفتحت  من  يا  والنفيس،  الغايَل  قدمتم  فيا من 
ليوِم  رَبها  وتناجي  بثباِتكم  وتعتُز  بكم  تفخُر  حممد  أمُة  اجلنان، 

فرجكم القريب.

كما انتشرت يف اجلمعة الرابعة من رمضان لسنة 1433هـ يف باحات 
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املسجد األقصى حلقات علم تكلم 
فيها محلة الدعوة وتركز احلديث 
فيها على ثورة الشام وتوقعات إقامة 

اخلالفة هناك.
وإخالصًا  وثباتًا  فصربًا 
على  وإياكم  فنحن  واحتسابًا، 

موعٍد مع يوِم النصِر األكرب، يوِم العِز األغر، يوِم اخلالفِة الراشدِة 
على منهاِج النبوة إن شاء اهلل. 

كما قام املكتب اإلعالمي حلزب التحرير يف فلسطني بإنتاج فيلم 
وثائقي عن الثورة السورية، بدأ بعرضه يف مناطق خمتلفة من الضفة 
الغربية، يف الصاالت والقاعات العامة ودواوين العائالت، بدءًا من اخلليل 
يف أبو رمان وأم الدالية ومنرة والرامة واحلاووز والشعابة وعيصى وحارة 
الشيخ والعديد من األحياء واملناطق يف املدينة بشكل شبه يومي، ويف 
تفوح ويطا والظاهرية وبين نعيم، ويف بيت فجار وحوسان يف حمافظة بيت 
حلم، ويف قريوت جنوب نابلس، ويف عزون وحبلة يف حمافظة قلقيلية. 
وقفة تضامنية  منها  كان  النشاطات،  تعددت  أما يف مدينة غزة فقد 
مع الثورة السورية يف الذكرى الثانية النطالقها، وذلك يف يوم اجلمعة 

15-3-2013م يف ميدان فلسطني وسط غزة.
وسط  وغريه  العمري  املسجد  من  للوقفة  احلشود  انطلقت  وقد 
هتافات: »قائدنا لألبد سيدنا حممد«، » لن نركع إال هلل«، »خالفة 
لألبد غصبًا عنك يا أسد«، و»واحد واحد الدم املسلم واحد«، ورفعت 
عدة شعارات مثل: »اخلالفة مطلبنا رغم أنف أمريكا وروسيا«، »األمة 
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تريد خالفة من جديد«. 
التحرير  حزب  عقد  كما 
املاضية  األيام  خالل  فلسطني  يف 
السياسية  احملاضرات  عشرات 
العديد من  الثورة السورية يف  حول 
مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، 

ثورة  به  امتازت  وما  السورية  للثورة  رؤيته  احلزب  خالهلا  من  عرض 
جتسيدًا  احلزب  اعتربه  وما  العربية،  البلدان  يف  مثيالتها  عن  الشام 
اخلالفة  ظل  يف  اإلسالم  تطبيق  بعودة  املتمثلة  احلقيقية  األمة  ملطالب 
السورية  الثورة  خالل  من  بدنوها  احلزب  استبشر  واليت  اإلسالمية، 
الغربية. واألطروحات  للمشاريع  ونبذهم  اإلسالم  حول  الثوار  والتفاف 

----------------------------------------------------فعاليات حزب التحرير - لبنان
اجلوار  دول  بقية  عن  لبنان  يف  التحرير  حزب  شباب  عمل  متيز 
والسياسية  التارخيية  الوثيقة  العالقة  بسبب  خاصة  وأهمية  حبساسية 
واجلغرافية واالقتصادية والعائلية واألمنية املعروفة هلذا البلد مع سوريا. 
وقد صدعت حناجر شباب احلزب يف لبنان بدعم وتأييد ثورة الشام مع 
بدء الثورة، يف وقت كان الصمت سيد املوقف حتى عند خصوم النظام 

السوري خوفًا وحذرًا من تداعيات أي حترك ضده يف لبنان. 
إال أنه سرعان ما بدأت القوى األخرى بالتحرك عندما أدركت أن 

احلزب قد حطم جدار الصمت وأنه بدأ باكتساب تأييد شعيب جراء 
مواقفه الشجاعة واجلريئة واملعربة عن تطلعات ومشاعر الناس بشكل عام.
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تضييق أجهزة األمن اللبنانية عىل أعامل الحزب

لفتت أعمال احلزب النظر إليها ووجدت تغطية إعالمية ال بأس بها، 
ما  لبثت أن تالشت وتوجهت إىل غريه، مسلطة الضوء على آخرين بغية 
يوجهوه مبا حيقق  أو  العام  الرأي  الساحة وحيتووا  ليتصدروا  إبرازهم 
القوى  مشاريع  أو  فئوية ضيقة  ونزعات  رغبات  تليب  مغرضة  أجندات 
من كونها صاحبة  أكثر  على سوريا،  املتصارعة  واإلقليمية  الدولية 

مشروع بديل صادق وأمني على ثورة الشام. 
يف هذا اإلطار أصدر املكتب اإلعالمي لحزب التحرير يف لبنان )متوز ٢٠١١م( 
الشام واجب شرعي ودعم طاغيتها  انتفاضة  بعنوان »نصرة  موسعاً  كتيباً 

خيانة هلل ولرسوله وللمؤمنني«. نبه فيه إىل حقائق مهمة تتلخص يف:
أّواًل: أهل سوريا من صميم األّمة اإلسالمية، وما يؤملهم يؤمل كل مسلم.

ثانًيا: إّن سعي أهل سوريا للتخّلص من النظام اجلربي القمعي هو حّق 
مشروع، بل واجب شرعي. 
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مسرية حاشدة لحزب التحرير يف مدينة صيدا جنوب لبنان

واألّمة  الشام  ألهل  خيانة  وجرائمه  اجلائر  اجلربي  النظام  دعم  ثالًثا: 
كلِّها.

رابًعا: أهل سوريا املنتفضون ليسوا هم من يثري الفتنة الطائفية.
إال نظام  واهية ما هو  البعض حبجج  يدافع عنه  الذي  النظام  خامًسا: 

خماَدعٍة ومساوَمة، ال نظام مماَنعٍة ومقاومة. 
والندوات  واالعتصامات  املظاهرات  استمرت  الثورة  استمرار  ومع 
وضرورة  الشام  ثورة  نصرة  ضرورة  على  تركز  اليت  واالتصاالت 
مصر  يف  حصل  كما  اختطافها  يتم  فال  الصحيح  التوجيه  توجيهها 

واليمن وغريها.
وقد ضاقت قوى األمن والنخب السياسية احلاكمة ذرعًا بأنشطة 
حزب التحرير يف لبنان، وحاولت مرارًا منعه من ممارسة دوره، بطرق 
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مسرية يف منطقة األسواق القدمية - طرابلس

مباشرة وغري مباشرة على حنو  ما أصدره وزير الداخلية عقب اجتماع 
السماح  خبصوص  2013/04/20م  يف  املركزي  األمن  ملجلس  طارئ 
للحزب مبسرية، قال فيه: »هناك طلبا ترخيص يف الوقت نفسه واملسالك 
 .. ومسلمون  مسيحيون  فيها  خمتلطة  مدينة  وطرابلس  تقريبًا،  نفسها 
القرار  .. الحتاذ  املجلس  املعطيات هي على جدول أعمال  ولذلك هذه 
املكتب  لرئيس  صحفي  مؤمتر  ذلك  أعقب   .».. املوضوع  يف  املناسب 
القصص أوضح يف  لبنان األستاذ أمحد  التحرير يف  اإلعالمي حلزب 
تهافت احلجج اليت سيقت للتخويف من احلزب وأعماله يف سبيل منعها.

على  بناء  ومسرياته  احلزب  مظاهرات  خروج  من  الرغم  وعلى   
تصاريح رمسية وبالرتتيب مع األجهزة والدوائر املعنية، إال أن ضباط 
اجليش  وأجهزة األمن لطاملا تعاملت مع هذه األنشطة وكأنها خمالفة 
احلزب  شباب  من  العشرات  طالت  اعتقاالت  محلة  فشنوا  للقانون، 
أوحى  ما  جناية،  وال  جنحة  وال  جرمًا  يرتكبوا  مل  الذين  وأنصاره، 
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بامتداد املشهد القمعي من الداخل السوري إىل أرض لبنان عرب أذرع 
النظام القمعي السوري فيه. 

فقد اعتقلت عناصر أمنية وبعض مندوبي هذه األجهزة سبعة عشر 
شابًا من شباب حزب التحرير أثناء قيامهم بالدعوة إلحدى املظاهرات 
األستاذ  الشيخ  وأحد هؤالء  إىل جنوبه،  لبنان  بها، من مشال  املصّرح 
حممود سيف )أستاذ تعليم ثانوي ومقرئ للقرآن وعامل شريعة وخطيب 
إىل  رأسه  من  أدموه  حتى  البالطجة ضربًا  أوسعه  الذي  املساجد(  يف 
أمخص قدميه، فامتأل جسده بالرضوض، ثم سّلموه ملخابرات اجليش 

اليت حتفظت عليه مع الباقني أيامًا عدة. 
إال أن احلزب استمر بأعماله ال خيشى يف اهلل لومة الئم، معلنًا أنه 
لن تنفع معه محالت الرتهيب والتهديد، وسريتفع صوته كلما ُوجهت 

إليه الضربات.
كما أخذ إعالم النظام السوري يتناول أعمال احلزب يف لبنان على 
حنو يشوهه وحيفز القوى األمنية للتحرك ضده على حنو ما ذكرته 
التحرير  حزب  من  مسلحني  »عناصر  بأن  السورية  الثورة  صحيفة 
من  السوريني  احلدود  حراس  بالرصاص  استهدفوا  السلفي«  اللبناني 
املواقع  بعض  تناقلته  ما  وهو  العريضة!  منطقة  يف  اللبناني  اجلانب 
اإلخبارية اللبنانية اليت أصيبت بداء البله السياسي بسبب إدمانها على 
التحالف مع النظام السوري، ووضعته ضمن أخبارها »املفضلة«! رغم 
أن حزب التحرير ال ميت إىل اهلوية اللبنانية الوطنية أو غريها بصلة، 
إمنا هو حزب سياسي مبدؤه اإلسالم، يعمل مع األمة الستئناف احلياة 

اإلسالمية عن طريق إقامة اخلالفة.
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اعتصام يف املسجد املنصوري الكبري يف طرابلس

منذ بدأ حزب التحرير نشاطه الشعيب والسياسي واإلعالمي لنصرة 
النظام  بدأ  لبنان،  يف  وخباصة  الطغيان،  على  الثائرين  سوريا  أهل 
األمنية  أصابعه  فحرك  وسائل.  من  ميلك  مبا  للحزب  يكيد  السوري 
وحتوياًل  واعتقااًل  مالحقة  وشبابه  احلزب  مظاهرات  ضد  لبنان  يف 
ولبنان  سوريا  يف  اإلعالمية  آلته  حرك  كما  العسكرية.  للمحاكم 

لالفرتاء على احلزب، ونشر أخبار خمتلقة حول نشاطه.
بها  أدىل  اعرتافات  مسرحية  االفرتاءات  هذه  فصول  آخر  وكان 
أنه وجمموعته  فيها  زعم  السوري  اإلعالم  معتقل سوري عرب شاشات 
يتلقون األوامر والسالح واملال من شخص تابع حلزب التحرير يف لبنان 

يدعى »أبو سليمان عوض«!
ثم رددت أبواق اإلعالم السوري يف لبنان هذه املسرحية، وكان من 
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الشيخ محمد إبراهيم متحدثاً للمعتصمني

بينها موقع قناة املنار اليت احندرت مبستواها لتجعل من نفسها مكرب 
صوت لإلعالم السوري الكاذب! وبالطبع قناة أو تي يف اليت تزعمت 

اهلجوم على حزب التحرير.
وقد مشلت أنشطة احلزب أغلب مدن  لبنان من مشاله إىل جنوبه 
ظهرت  وفيما  سوريا،  مع  للحدود  احملاذية  البقاع  منطقة  إىل  وصواًل 
أقام كذلك  أنه  أعمال احلزب يف طرابلس وصيدا بشكل جلي،إال 
األحزاب  حتكم  رغم  نفسها،  بريوت  العاصمة  يف  اعتصامات  عدة 
املوالية للنظام السوري فيها. وقد نبه احلزب حينها إىل أن بريوت قد مت 
أسرها من قبل حفنة من العصابات اليت تدين بالوالء لطاغية الشام. وأن 
النظام الرمسي يف لبنان منقسم بني متخاذل ومتواطئ وبأن هذه خيانة 

عظمى لثورة الشام. 
لقد أيد احلزب يف لبنان بشكل فاعل ثورة الشام، وتابع مستجداتها 
أواًل بأول وشارك بكل ما ميكن من أنشطة ملؤازرة هذه الثورة وتوجيهها 
الثورة عقد املكتب  العام األول على  بشكل صحيح. ومبناسبة مرور 
اإلعالمي يف لبنان مؤمترًا صحفيًا حتدث فيه عن البطوالت واملالحم اليت 
سطرها أبناء هذه الثورة على 
ممارسات  أبشع  من  الرغم 
وانتهاك  واملجازر  اإلجرام 
يرتكبها  اليت  األعراض 
األنظمة  أعتى  من  واحد 
التاريخ، وعلى  اإلجرامية يف 
الرغم من تواطؤ أعتى القوى 
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األستاذ أحمد القصص رئيس املكتب اإلعالمي لحزب 
التحرير يف لبنان يف مؤمتر صحفي

النظام  مع  واإلقليمية  الدولية 
وعلى  سوريا،  يف  اإلجرامي 
املتحدة  الواليات  رأسها 
دعمها  بات  اليت  األمريكية 
هلذا النظام أوضح من الشمس 
عن  فضاًل  النهار،  رابعة  يف 
والصني  وروسيا  يهود  كيان 

وإيران وأتباعها وجامعة الدول العربية اليت حتولت إىل بؤرة تآمر على 
أهل سوريا وثورتهم.

وباالنتقال إىل تداعيات الثورة واستحقاقاتها يف لبنان أكد األستاذ 
أمحد القصص املواقف التالية:

أواًل: يف شأن النازحني: على الرغم من التدابري الرمسية اليت اختذت 
إليواء نسبة من النازحني واالهتمام بهم، ال تزال أعداد كبرية من النازحني 
تعاني التشّرد وشظف العيش .. وكأن هؤالء  ليسوا من عداد البشر ومل 
نكن وإياهم يف األمس القريب أمة واحدة دون حدود سياسية تفصل بيننا. 
ثانيًا: يف العالقات مع النظام السوري: لقد آن األوان لكل شخصية أو 
هيئة سياسية يف لبنان ال زالت حتتفظ حببال مع النظم السوري أن تقطعها  
وال سيما أولئك الذين لطاملا أعلنوا انتماءهم لألمة وتبين قضاياها العادلة. 
املصطنع  التخويف  عن  وأما  األقليات:  ختويف  مكيدة  ثالثًا: 
لألقليات يف لبنان واملنطقة، فنقول للذين يثريون هذه املخاوف لدى أبناء 
الطوائف: كفاكم متاجرة بهؤالء الناس، فليس من تراث اإلسالم وال 
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مفاهيمه أن يلغي املسلمون غريهم من أهل األديان أو أن يضطهدوهم. 
وهذا التاريخ هو خري شاهد على ذلك.

نعلن تصميمنا على املضي قدمًا  إننا  الشام:  ثورة  رابعًا: يف نصرة 
 .. الطاغية  إسقاط  غايتها يف  الثورة حتى حتقق  تردٍد يف نصرة  ودون 

لنكون معًا على الدرب يف توحيد األمة وبالدها، واستعادة هويتها.
املواقف مبناسبة مرور  كما أكد رئيس املكتب اإلعالمي هذه 
عامني على ثورة الشام منبهًا إىل عظم حجم املؤامرة قائاًل: منذ سنة 
أوضح ديناصور السياسة األمريكية هنري كيسنجر يف إحدى مقاالته 
أن ما حيدو أمريكا يف دعم نظام الطاغية أسد هو اخلوف من قيام دولة 
مركزية تستقطب املنطقة كلها حوهلا. ومنذ أيام حّذر وزير اخلارجية 
الروسي الفروف من اختفاء دول جماورة لسوريا عن اخلريطة كاألردن 
ولبنان يف حال اتسعت املواجهات السورية. ووزير اخلارجية األمريكي 
يصر على أن جيلس زعماء املعارضة الدعّية مع الطاغية بشار. وبريطانيا 
وفرنسا تسارعان إىل تسليح املعارضة العميلة قطًعا للطريق على الثوار 

الذين تعاهدوا على إقامة اخلالفة يف شام اإلسالم.
العاملي  والطغيان  أن دول الكفر  املواقف سوى  ُيفهم من هذه  هل 
ومعها عمالؤها اإلقليميون خيشون قيام دولة إسالمية تنتمي إىل اإلسالم 
واألمة اإلسالمية؟ وهل ميكن لدولة يف سوريا أن متحو حدود سايكس 
بيكو ما مل تكن دولة إسالمية خالصة؟ وهل ميكن لدولة أن تكون 
لدولة  وهل ميكن  اخلالفة؟  دولة  تكن  ما مل  خالصة  إسالمية  دولة 
اخلالفة بعد امللك اجلربي إال أن تكون خالفة راشدة على منهاج النبوة؟
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اعتصام حاشد نرصة لثورة الشام - حزب التحرير والية لبنان 

كذلك تصدى املكتب اإلعالمي للحملة اهلوجاء اليت شنها النائب 
ميشال عون وتياره ضد احلزب بل وضد ثورة الشام، مذكرًا هلم بأن 
عاملية اإلسالم مل تبدأ ال مع حزب التحرير وال مع أية حركة معاصرة، 
وإمنا بدأت منذ عهد رسول اهلل  وخلفائه الراشدين الذين افتتحوا 
مسرية محل الرسالة اإلسالمية خارج جزيرة العرب حتى وصل انتشار 
اإلسالم إىل احمليط اهلادي شرًقا واحمليط األطلسي غرًبا خمرتًقا أوروبا 
على  يسجل  التاريخ  مل  وأن  وسطها،  إىل  وصواًل  وشرقها  غربها  من 
املسلمني حني محلوا اإلسالم إىل العامل إلغاء أهل األديان األخرى من 
وآوتهم  احتضنتهم  اليت  العكس فدولة اإلسالم هي  بل على  الوجود، 

ومحتهم وضمنت هلم العيش الكريم! 
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لندن

-----------------------------------------فعاليات من أحناء العامل
األمة  ملفهوم  التجسيد يف حراكه  دائم  التحرير  لقد كان حزب 
على  الشام  لثورة  الداعمة  احلزب  أنشطة  تقتصر  مل  لذلك  الواحدة، 
دول اجلوار فضاًل عن داخل سوريا، وإن كانت احلركة فيها أبرز من 

غريها بطبيعة احلال.
واالتصاالت  واملسريات  املظاهرات  من  العديد  شاهدنا  لذلك 
الثورة،  هلذه  وتأييدًا  دعمًا  والغرب  الشرق  يف  واملهرجانات  والندوات 
على  خري  فاحتة  تكون  وأن  قريبًا،  تنتصر  أن  تعاىل  اهلل  من  راجني 
وإقامة  استئناف احلياة اإلسالمية  لتنهض من جديد من خالل  األمة، 
الدولة اجلامعة، دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة يف بالد الشام.

اليت  األنشطة  تلك  صور  من  بعض  عرض  على  نقتصر  يلي  فيما 
تعطي منوذجًا عن كيفية تفاعل حزب التحرير عامليًا كوحدة واحدة، 

لنصرة قضايا األمة قيامًا بواجبه وإحساسًا باملسؤولية جتاهها.
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اغن كوب�ن

رطوم الن

هولندا
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بنغالدش

تونس

اليا اس�ق
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