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 الكتاب هذا يدي بني
 طوال يبلغه مل مبلغا   البالء جهد من يةسالماإل ابألمةاحلال  بلغ لقد

 تكون ما أشبه حالة إىل والتمزق التفرق فوق هبا ووصل املديد، اترخيها
 للكافر ا  خضوعو  وشرعه، هللا دين عن وبعدا   وهواان ، وذال   فقرا   ابلضياع،
 بعد ذلك كان... للدماء وسفكا   وهنبا   ودمارا   خرااب   فيها يعيثالذي  املستعمر

 بني واهليبة والكرامة العزة كيان ،سالمابإل احلكم كيان ية،سالماإل اخلالفة هدم
 الذي التحرير، حزب وجد مث... اليوم من عام مئة قبل ذلك كان نعم األمم،
 من وحتريرها املسلمني، بالد على الكفر هيمنة من األمة حترير عاتقه على أخذ

 خياطب التحرير حزب والعباد، البالد على نفوذه طبس هبا اليت أفكاره
 ومعها األمة يف يعمل العامل، يف مكان كل ويف املسلمني، بالد يف املسلمني

 هبا بّشر النبوة، منهاج على راشدة خالفة يف األرض، يف سالماإل حكم إلعادة
 .تعاىل هللا إبذن لكائنة وإهنا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 يذّكركم أن سنة كل من املناسبة هذه يف التحرير حزب عّودكم
 ذلك، تستحق كانت وإن الدموع؛ لتذرفوا ال حنوها، وواجبكم خبالفتكم،

 لألمة املصريية القضية فهي واألرواح، األموال بذل تستحق ذلك؛ من وأكثر
 اجلهود ويبذل األمة، يذّكربل ل املوت، أو احلياة إجراء حياهلا يتخذ ية،سالماإل

 دعوته ولتالمس وآذاهنم، املسلمني قلوب من ممكن دعد أكرب إىل دعوته لتصل
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 دولة وإقامة دعوته ونصرة لنصرته فيهبوا األمة، يف واملنعة القوة أهل خنوة
 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول نصروا الذي األوائل، األنصار انله ما بذلك فينالوا ،سالماإل

 يف سعادة الدارين، يف ففازوا األوىل، سالماإل دولة هبم وأقام املنورة املدينة
 .أكرب هللا من ورضواان   اآلخرة، يف وفوزا   الدنيا،

 اخلالفة هلدم املئوية الذكرى حلملة عنواان   كان املسلمون" أيها "أقيموها
 جهود افيه تضافرت املركزي، اإلعالمي ومكتبه التحرير حزب أطلقها اليت

 مع شرا  مبا حيا   اتصاال   األرض على جمال، كل ويف مكان، كل يف العاملني
 تضمنت ،(االجتماعي) التواصل ووسائل العنكبوتية الشبكة وعلى الناس،
 وإشراف بتكليف وأجهزته، وشاابته التحرير حزب شباب من يومية أعماال  
 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل وأمريه قيادته من متميزة ورعاية مباشر
 واللجنة ورئيسه املركزي اإلعالمي املكتب من مباشر وبتنفيذ ،هللا حفظه
 احلملة، هذه إلجناح بنهارهم ليلهم مجيعهم صلقد و و  احلملة، ألعمال املنظمة

 ،واملنعة القوة أهل من عدد وأكرب املسلمني، من ممكن عدد ألكرب وإيصاهلا
 فكان عاملي، مبؤمتر األعمال تلك وتـُّوجت اخلري، رجب شهر أايم لواط

 رب هلل واحلمد احلملة، هذه من أرادوه ما املركزي اإلعالمي ومكتبه للحزب
 .العاملني

 عن جوانبها بعض يف اختلفت اخلالفة هلدم املئوية للذكرى احلملة وهذه
 الصوت مع املكتوب النص تضافر احلملة هذه ففي السابقة؛ احلمالت
 الشبكة على العمل مع املباشر احلي األرضي العمل وتضافر والفيديو، والصورة
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 مجيعهم والعاملون ،(االجتماعي) اإللكرتوين التواصل ووسائل العنكبوتية
 ذلك ظهر بّينا ، أتثريا   أحدثت ومؤثرا ، كبريا   تركيزا   مركزة يومية أبعمال يقومون
 ولعل وخاصتهم، عامتهم املسلمني؛ أبناء من املختلفة األفعال ردود يف التأثري

 األنظمة بعض من ائيةوالعد السلبية املواقف يف ظهرما  الواضحة اآلاثر من
 هذه يف للعاملني اعتقاالت حبمالت ترمجوهااليت  املسلمني، بالد يف احلاكمة
 اعتقلوا بل الدعوة، محلة من الرجال اعتقال على األمر يتوقف ملو  احلملة،
 الشيطان يتخبطه الذي كمثل تلك احلمقاء تصرفاهتم يف مثلهم أيضا ، النساء

 أن نسمح "لن: قائال   عقريته رفع العامل يف ىكرب  لدولة رئيسا   إن بل املّس، من
 على اخلالفة دولة راايت يرى كأنهو !! ية"إسالم خالفة موسكو يف يكون
 هذا وإن - عاصمته أبواب اخلالفة دولة جيش فيها يطرق موسكو، أبواب
 بطريقة الدعوة محلة العتقال جنوين بشكل ويندفع - هللا إبذن قريبا   لكائن
 !!مهجية

 العامل مدن من مدينة مئة به نطقت ما العام هذا رجب محلة ّيزم وممّا
 إىل موجهة واحدة برسالة نطقت املئة املدن وهذه األطراف، املرتامي يسالماإل

 يةسالماإل اخلالفة دولة من يتجزأ ال جزءا   كنت أنين: مفادها كله؛ العامل
 واحد بلسان نةمدي مئة من رسالة مئة عليه، كنت ملا قريبا   وسأعود العظمى،

 املسلمني، خليفة: الواحد الرأس ذي احلقيقي اجلسد عن تعرّب  واحدة؛ ألمة
 بعزة الكربى الدول رؤوس وخاطب ،السحاب وخاطب ،الطري خاطب الذي

 لسفنهم السماح مقابل اجلزية له ودفعوا املعاهدات، معه فوقعوا ،سالماإل
 .املسلمني بالد حبور من ابملرور
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 على عامليا   مؤمترا   مسكا ؛ املئوية احلملة هذه مالأع ختام كان لقد
 الصحية للظروف نظرا   ؛(االجتماعي) التواصل وسائل ويف العنكبوتية الشبكة

 العامل التحرير؛ حزب أمري من مفّصلة بكلمة افتتاحه مت مؤمترا   العامل، هبا ميرّ  اليت
 خاطب دواء،ال ووصف الداء فيها شّخص الرشتة، أبو خليل بن عطاء اجلليل

 من كال   األمة، قضية جتاه بواجبهم لينهضوا مكان كل يف املسلمني فيها
 هللا، ينصر ملن وتعاىل سبحانه هللا بنصر إايهم مبشرا   قدراته، وحبسب مكانه
 أبناء خرية من ثلة املؤمتر هذا يف وحتّدث. يعمل ملن يكون إمنا النصر أن ومذكرا  
 حال كلماهتم يف خّلصوا التحرير، حزب وفصف يف العاملني يةسالماإل األمة
 وبيان املشاكل، هذه سالماإل لّ حي وكيف العامل، ومشاكل ية،سالماإل األمة
 املؤمتر هذا سّجل لقد حّلها، عن العامل يف املوجودة األخرى األنظمة عجز

 من للمؤمتر املباشر البث اتبعوا الذين أولئك سواء حاشدا ، عامليا   حضورا  
 الذين وأولئك العنكبوتية، الشبكة على والصفحات املواقع تعشرا خالل

 اليت للكلمات ويستمعون يشاهدونه زالوا وما ذلك، بعد مسجال   شاهدوه
 .اخلتام مسك املؤمتر فكان فيه، ألقيت

 يف احلملة هذه املركزي اإلعالمي ومكتبه التحرير حزب أطلق لقد
 ليعملوا املسلمون" أيها "أقيموها: العنوان هبذا اخلالفة هلدم املئوية الذكرى

 فإن النبوة، منهاج على اخلالفة دولة إلقامة جلهوده جهودهم ويضّموا معه،
 على اخلالفة دولة إبقامة مكّلفون ومغارهبا األرض مشارق يف كلهم املسلمني

 لكل هو بل وشبابه، التحرير حبزب خاصا   التكليف وليس النبوة، منهاج
 أمة يةسالماإل األمة أبناء من معه يعمل من مع يرالتحر  حزب ليكون مسلم،
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 من مجيعا   وإايهم ولنكون ابهلل، وتؤمن املنكر عن وتنهى ابملعروف أتمر
ُثمَّ َتكمونم »: ملسو هيلع هللا ىلص حممد حبيبنا به بّشران ما ومعهم ابملسلمني ولنحقق املفلحني،

ةِ  َهاِج النـُّبـموَّ  .«ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ
 هللا وعد حتقيق من ييأس ولن ميلّ  نول يكلّ  لن التحرير حزب إن

 وتذكريها األمة خماطبة من ميلّ  ولن ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله بشرى وحتقيق وتعاىل، سبحانه
 سبحانه هللا من فرض فهو املناسبات، غري ويف املناسبات، كل يف بواجبها،
 يراه مما بعض وهو الدؤوب؛ عمله من يتجزأ ال جزء احلملة وهذه وتعاىل،
 فسنرتك احلملة هذه أما وأكرب، أعظم يرونه ال ما لولع عمله، من الناس

 لرتصد بل جمهوال   لتكشف ال عنها، تتحّدث أن الكتاب هذا لصفحات
 ...واحد كتاب يف وتسجلها احلملة تلك أعمال

 أم الزمن طال ريب، ال متحقق وتعاىل سبحانه هللا وعد فإن وأخريا  
: الداري متيم عنه هروا الذي احلديث يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال وكما قصر،

لمَغنَّ َهَذا اأْلَْمرم َما بـََلَغ اللَّْيلم َوالنـََّهارم » رمكم اَّللَّم بـَْيَت َمَدٍر َوََل َوَبٍر ِإَلَّ  ،لَيَـبـْ َوََل يـَتـْ
ينَ  ْساَلمَ  ؛ِبِعزِ  َعزِيٍز َأْو ِبذملِ  َذلِيلٍ  ،َأْدَخَلهم اَّللَّم َهَذا الدِ  َوذمَلًّ  ،ِعزًّا يمِعزُّ اَّللَّم ِبِه اْْلِ

 هبذا والفوز الشرف، هذا لنيل املسلمون أيها فسابقوا ،«يمِذلُّ اَّللَّم ِبِه اْلكمْفرَ 
 ويل وهللا والثواب، واألجر العمل فشاركوهم سائر، العاملني فمركب الفضل،
 .املؤمنني

 املركزي اإلعالمي للمكتب هللا حفظه األمري بتكليف املقدمة هذه وخنتم
 آذار/مارس 18 املوافق هـ1442 شعبان من اخلامس يف يهإل املوجهة برسالته
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 وبصرية بصر صاحب كل لريى الفعاليات هذه يضم كتاب إبعداد م2021
 برهبا قوية كانت كما لتعود اخلالفة إقامة إىل تتوق يةسالماإل األمة هي كم

﴿ بدينها عزيزة             ﴾ بعزيز هللا على ذلك وما. 

 هللا سائلني... املبني النحو على الكتاب إعداد مت فقد عليه ناءوب
 عاجال األرض يف واألمن والتمكني ابالستخالف علينا مين أن وتعاىل سبحانه

 ...عليه والقادر ذلك ويلّ  إنه آجل، غري
 .العاملني رب هلل احلمد أن دعواان آخرو 

 املركزي اْلعالمي املكتب             هـ1442 املبارك رمضان 25 اجلمعة،

 التحرير زبحل                          م2021 أاير/مايو 07 املوافق
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(1) 

 
 املركزي اْلعالمي املكتب

 التحرير حلزب
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 (اخلالفة دمهل املئوية ذكرىال لفعاليات شاملة تغطية)

 

 املركزي اْلعالمي املكتب
 التحرير حلزب

 



 16 

 التحرير زبحل املركزي اْلعالمي املكتب

 
 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري من بتوجيه

 ،دوائره بكل التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب أطلق هللا، حفظه
 هافي يستنهض عاملية محلة العامل، حول التحرير حزب شباب مجيع يعاضده

 الراشدة اخلالفة إلقامة سعيه يف احلزب مع تعمل لكي يةسالماإل األمة أبناء
 .النبوة منهاج على الثانية

 خاص وبشكل احلملة هذه خالل من التحرير حزب يستنهض وكذلك
 إايهم وداعيا   ،بواجبهم إايهم مذكرا   ية،سالماإل األمة يف واملنعة القوة أهل خنوة

 على الثانية الراشدة اخلالفة إبقامة هللا دين إلعزاز بيده أيديهم يضعوال ،لنصرته
 .النبوة منهاج

 أبن جدير   أفكاره، وقوة انتشاره وسعة التحرير حزب حبجم حزاب   إنّ 
 زمن يف خصوصا   وأفكاره، وانتشاره حجمه مبستوى إعالمي جهاز له يكون
 يف شأنه ،ما  ك  حمُ  إعالميا   طوقا   عليه وضربوا جانب، كل من الظاملون به أحاط
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 اإلعالمي التعتيم عليهم أطبق نالذي من العصور عرب احلق دعاة شأن ذلك
 أبن الطغاة من اعتقادا   عنهم، الناس لصرف املتعمد والتضليل الفكري والتشويه

 هللا قول من ذلك على أدل   وال. ملكهم زوال إىل سيؤدي احلق دعاة إشهار
﴿: الفرعوين اإلعالم واصفا   وتعاىل سبحانه                 

                                  

                                             

                    ﴾. 

 ذايت إعالمي جهاز تشكيل فكرة إىل التحرير حزب سبحانه هللا قفوفّ 
 ،هُ رب  ع   ونشاطاته أخباره ونشر أفكاره لعرض ونزيها   نظيفا   منربا   يكون مستقل
 فيكونوا الباطل، من احلق يتبينوا كي ،املسلمني أذهان إىل واصلة طريقها لتشق
 كره ولو الباطل ويبطل احلق هللا ليحق الباطل، قلب يف وسهاما   للحق، جنودا  

 .اجملرمون

 بقوة اإلعالميّ  طريقه شقّ  والذي املركزي، اإلعالمي املكتب فكان
 عن متميز هنج على اخلطا وثبات اخلطاب، وصراحة اللهجة، وصدق الكلمة،

 .واملضلِّّل املأجور اإلعالم أدوات ابقي

 يف أبدع ينسائ قسم إنشاء إىل املركزي اإلعالمي املكتب هللا قووفّ 
 اإلعالمي العمل منهجية وأحيا الدعوي، العمل عرب املسلمة املرأة قضااي عرض

 املسلمني، نساء نفوس يف األعظم التأثري له ليكون العفيف، الطاهر النسوي
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 اخلالفة إبقامة سالماإل دين إلعزاز العامالت أخواهتن مع الدعوة وليحملن
 .النبوة منهاج على

 تؤيت السماء، يف وفرعها اثبت أصلها الطيبة جرةكالش الطيبة والكلمة
 تالوالاي يف الفرعية عالميةاإل كاتبامل فانتشرت رهبا، إبذن حني كل أكلها

 التغطية وتتسع اإلعالمي، التأثري ليزداد احلزب، فيها يعمل اليت واملناطق
 وغري يسالماإل العامل أحناء مجيع يف األفكار ونشر للنشاطات اإلعالمية

 .يالمساإل

 04 يف )الراية( التحرير حزب جريدة إصدار استئناف إىل األمر وتطور
 املنع نتيجة م1954 عام صدورها توقف من عقود بعد م،2015 آذار/مارس

 تلتزم هادفة، متميزة كجريدة الصحافة عامل يف وبرزت ،واملالحقة والتضييق
 زاوية من للناس هاوتعرض مشاكلها، أببرز وهتتم بلساهنا، وتنطق األمة، بقضااي

 .وشفافية ودقة جبرأة سالماإل
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 املرئي الفضائي البث عامل وجل حىت يسريا   إال املركزي املكتب لبث وما
 من األول يف الواقية( )قناة التحرير حزب تلفزيون بوالدة اإلنرتنت شبكة عرب

 رمضان هالل حتري نتيجة إبعالن م27/5/2017 املوافق هـ1438 رمضان
 .تعاىل هللا حفظه الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل املالع بصوت

 إىل لتصل الواسع اإلنرتنت فضاء عرب املتميز حمتواها تبث الواقية قناة
 األمة مبدأ إىل كامل بشكل املنحازة اإلعالمية رسالتها وتوصل مجيعا   الناس

 .املصريية األمة قضااي يتبىن إعالم حنو
 الواقية وتستضيف ،مباشر شكلب األمة واقع متس قضااي وتعرض

 بالد من يةسالماإل األمة أبناء من وانشطني وفقهاء سياسيني ومفكرين ابحثني
 التواصل مواقع عرب واملتابعني املشاهدين مع مباشرة ليتفاعلوا خمتلفة،

 كرقم اإلعالم عامل يف جذورها وضربت اهلادف، اإلعالم بنتوت ،اإللكرتوين
 .هاوأمه دينهم أمور أدق على منياملسل توعية جمال يف صعب

 الصويت اإلذاعي البث أن إال غريه، من أتثريا   أكثر املرئي البث كان وإن
 اإلعالمي اجلهد هذا مع تتماهى إذاعة من بد ال فكان ه،و ومستمع هُ و بّ حمُ  له

 ،األمة( )صوت املركزي اإلعالمي املكتب إذاعة فكانت واملقروء، املرئي
 ابقي يعزز آخر إعالميا   مصدرا   ؛الوالايت يف فرعية ملكاتب أخرى وإذاعات

 هللا، أرض يف هللا شرع إلقامة العمل دعوة ؛املباركة الدعوة هلذه خدمة صادر،امل
 وفق اجلادة األهداف حنو املسلمني بوصلة وتوجيه الطواغيت، وكشف

 .الشرعية األولوايت
 مبناسبة مليةالعا احلملة ألعمال املركزي اإلعالمي املكتب أسس ولقد

 :اآليت النحو على ونفذها اخلالفة(، )دولة سالماإل دولة هلدم املئوية الذكرى
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 بتجهيز - احلملة بداية من شهر قبل - اإلعالمي املكتب قام -1
 :ابحلملة اخلاصة البنرات إىل ابإلضافة اللغات بكل احلملة لوغوهات
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 اجلليل عامللل كلمة من اقتباس فيها ملصقة اإلعالمي املكتب نشر -2

 .الست ابللغات الرشتة أبو خليل بن عطاء
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 بكل ألوان أبربعة ملصقة 29 بتصميم اإلعالمي املكتب قام -3

 ؛أربعة حماور تتضمن ابحلملة خاصة اللغات
 األمة على تويال من اتبعه وما اهلدم مرحلة: األول احملور -1
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 ؛مسؤوليتها وحتميلها األمة وتكليف التوعية مرحلة: الثاين احملور -2
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 البناء مرحلة: الثالث احملور -3
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 والتمكني البشارة مرحلة: الرابع احملور -4
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 لكل عدة لغاتب رئيسية صفحات بفتح ياإلعالم املكتب قام -4
 :من

 الرئيسية احلملة صفحة -أ

 النسائية احلملة صفحة -ب
 اخلتامي العاملي املؤمتر صفحة -ج
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 :الرئيسية احلملة صفحة -أ
 كل تشمل للحملة صفحة ابفتتاح اإلعالمي املكتب قام -1
 :عدة رئيسية لغاتوب احلملة هذه يف أقيمت اليت الفعاليات

   

   

  
 

 حممد( )أيب عضاضة الدين صالح املهندس بكلمة احلملة افتتحت -2
 الذكرى مبناسبة التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب يف العام القسم مدير
 .اخلالفة دولة هلدم املئوية

 املكتب يف النسائي القسم مديرة نواز نسرين الدكتورة كلمة -3
 .اخلالفة دولة هلدم املئوية ىالذكر  مبناسبة التحرير حلزب املركزي اإلعالمي

 حلزب املركزي اإلعالمي املكتب عضو مخزين إلدر ألستاذل كلمة -4
 اخلالفة دولة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة التحرير

 التواصل مواقع يف عصفت اليت لتويرتيةا للعاصفة بوسرت نشر مت -5
 ،م2021 آذار/مارس 06 املوافق السبت يوم أطلقت حيث ،(االجتماعي)

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72581.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72581.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/hizbuttahrir/20675.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/hizbuttahrir/20675.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/tr/index.php/leaflets/14531.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/tr/index.php/leaflets/14531.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/gr/index.php/kampagnen/2668.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/gr/index.php/kampagnen/2668.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ur/index.php/2467.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ur/index.php/2467.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/sw/index.php/kampeni/1345.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/sw/index.php/kampeni/1345.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/pe/index.php/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/5793
http://www.hizb-ut-tahrir.info/pe/index.php/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/5793
http://www.hizb-ut-tahrir.info/pa/index.php/%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87/3781
http://www.hizb-ut-tahrir.info/pa/index.php/%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87/3781
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 ىلإ وابكستان تركيا يف وصل ابحلملة اخلاص اهلاشتاغ أن ابلذكر اجلدير ومن
 .عامليا   األوىل املرتبة

 
 

 من املركزي اإلعالمي املكتب صفحات على نشره مت ما أما -5
 :اآليت النحو على فهو وخطب وتعليقات كتاابت
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 هللا رسول منرب 
 عدة مناطق يف ةمجع خطبة 12 على يزيد ما اْلعالمي املكتب نشر

 َل املثال سبيل على منها نذكر ،اخلالفة هلدم املئوية الذكرى عن تتحدث
 :احلصر

 سقوط وذكرى واملعراج اإلسراء "دالالت اجلمعة خطبة: لبنان والية -
 "اخلالفة

 "!خالفة بال عام مئة يكفينا" اجلمعة خطبة: املباركة األرض -
 "!اخلالفة هدم ىذكر  يف" اجلمعة خطبة: املباركة األرض -

 "!املسلمون أيها اخلالفة أقيموا" اجلمعة خطبة: املباركة األرض -
 العيش يضمن وحده سالم"اإل اجلمعة خطبة: السودان والية -

 "!الكرمي

 "!االنتصار وشوق عمورية حرائر" اجلمعة خطبة: الواقية تلفزيون -
 "سلمنيامل على فريضة اخلالفة إقامة" اجلمعة خطبة: لبنان والية -

 خارج يةسالماإل واألمة سنة "مائة اجلمعة خطبة: الواقية تلفزيون -
 "!اترخيها

 "!احلقيقي األمة مشروع اخلالفة" اجلمعة خطبة: الواقية تلفزيون -
 "!وعزهتم املسلمني مالذ "اخلالفة اجلمعة خطبة: لبنان والية -
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 املرئية التسجيالت 
 عن يتحدث مرئياا  سجيالا ت 18 على يزيد ما اْلعالمي املكتب نشر

 :احلصر َل ثالامل سبيل على منها نذكر ،اخلالفة هلدم املئوية الذكرى
 !يةسالماإل اخلالفة هدم - خاصة حلقة: املهنا محد مهنا قناة -
 !!عام؟ 100 بعد األون آن أما: سوراي اليةو  -

 "!اخلالفة هدم على عام 100" مجعة خطبة: األمة منرب -

 
 النشرات 

 الذكرى محلة حول خمتلفة مناطق من نشرات اْلعالمي كتبامل نشر
 :احلصر َل ثالامل سبيل على منها نذكر ،اخلالفة هلدم املئوية

 العثمانية اخلالفة إلغاء على هجرية عام مائة مرور بعد: سوراي والية -1
 إسطنبول يف

 أرجاء كافة يف املسلمني معاانة سبب هو اخلالفة غياب: السويد -2
 األرض

 االقتصادية السياسة أصبحت اخلالفة دولة هبدم: السودان والية -3
 !!العمالء وينفذها العدو ميليها واملالية

 أي نشهد ولن خالفتنا، غياب على عام مائة: ابكستان والية -4
 إقامتها نعيد حىت حقيقي تغيري
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 البياانت 
 من صحفياا  بياانا  68 من أكثر بنشر املركزي اْلعالمي املكتب قام

 :احلصر َل ثالامل سبيل على منها نذكر ،خمتلفة مناطق
.. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف: التحرير حزب محلة: السويد -
 "!املسلمون أيها أقيموها

 محلة يف املشاركني اعتقال يف يستمر األردن يف النظام: األردن والية -
 .. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف"

 مرور مبناسبة تنزانيا يف التحرير حلزب الثالث األسبوع تفعاليا: تنزانيا -
 اخلالفة هدم على عام مائة

 اخلالفة عودة بشارات: سياسية ندوة حلضور دعوة: السودان والية -
 النبوة منهاج على الراشدة

 املسلمني لتقود قادمة النبوة منهاج على اخلالفة دولة: سوراي والية -
 البشرية وتنقذ

 املئوية للذكرى العاملية احلملة يف التحرير حزب أعمال: منالي والية -
 اليمن يف الظاملني احلكام مضاجع تقض اخلالفة هلدم

 التحرير حلزب العاملية احلملة حول إعالمية نقطة: تونس والية -
 "املسلمون أيها أقيموها"

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/yemen/74070.html
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 األمة ملبدأ االحنياز املسلمني لإلعالميني آن أما: األردن والية -
 !؟هوالتشوي التعتيم بدل اخلالفة فكرة ومناصرة

 يف للمشاركة يدعوكم التحرير حزب! املسلمون أيها: تركيا والية -
 اخلريات

 والية رير/التح حزب اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف: بنغالدش والية -
 رجب شهر مدار على أنشطة ينّظم بنغالدش
  
 املقاَلت 
 من وأخوات إلخوة مقاال   156 نم أكثر اإلعالمي املكتب نشر

 كتاابهتم خالل من املسلمني ذّكروا ،خمتلفة وبلغات العامل حول تلفةخم مناطق
 حتفظ دولة يف جديد من لتحيا األمة حاجة هلم وبّينوا اخلالفة، هدم بفاجعة

 .كانوا كما العامل سادة او فيعود وعزهتم، كرامتهم هلم

 
 اْلخبارية التعليقات 

 إخباراي   تعليقا   44 على يزيد ما بنشر اإلعالمي املكتب قام كذلك
 احلملة تداعيات على اخالهل من عّلقوا العامل حول من الدعوة محلة من لكوكبة
 .سياسيا   وأتثريها
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 املركزي اْلعالمي املكتب
 العام لقسما دائرة

 
 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي باملكت دوائر جهود افرتضت لقد

 محلة يف ةمنضوي زياملرك اإلعالمي للمكتب العام القسم دائرة توكان ،هاكل
 احلملة فعاليات يف افريقه وشارك األوىل اللحظة منذ اخلالفة هلدم املائة الذكرى

 .الصعد مجيع على
 القسم ملدير ُمص ّور بيان خالل من احلملة احتتاف شرفُ  بداية   اهل فكان

 فعاليات انطالق عن فيه أعلن الذيو  عضاضة، الدين صالح املهندس العام
 بياانت من اإلعالمية املواد من عددا   العام القسم فريق أصدر مث. العاملية احلملة

 العامل، حول عدة مناطق ومن عدة بلغات وفيديوهات وتعليقات ومقاالت
 بيان منها كان ية،سالماإل األمة وحاضر اتريخ يف سياسية مشاهد رمست
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 استعرض. "املسلمون أيها أقيموها اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف": بعنوان
 مآس   من ختللها ما وبنّي . خالفة ندو  من األمة قضتها اليت املنصرمة عام املائة
 يف احلياة وتبث ملاأل تبعث ؛راتبشّ مُ  من ختللها ما وكذلك ،ومعنوية مادية

 وعمالئهم، سالماإل أعداء صراع يف الدعوة محلة ثبات فمن. اخلالفة مشروع
 العمالء، احلكام كفاح يف يةسالماإل األمة شعوب لدى املتجددة احليوية إىل
 شباب محاسة إىل املسلمني، بني عاما   رأاي   لتصبح اخلالفة فكرة صعود إىل

 أبنه تبشر احلقائق هذه مجيع كانت لقد. قةبّ ط  مُ  يةسالماإل الشريعة لرؤية األمة
 ذ  غُ تـ   األمة ولكن مضت قد اخلالفة هدم على عام 100 أن من الرغمعلى 
 .إعادهتا اجتاه يف السري

 الفريوسات بعلم املتخصص نيروب هللا عبد للدكتور مميز مقال وكذلك
 عجز خالله استعرض ،"جائحة إىل حتوله قبل الوابء ستوقف اخلالفة": بعنوان
 ط  ب  خت    كيف وبني. جائحة يصبح أن من كوروان وابء منع يف الرأمسايل النظام
 من للوقاية احلاجات أبسط وأتمني ،تءااإلجرا أسهلِّ  ضِّ ر  فـ   أمام الغربُ 
 كانت امليالدي عشر الثامن القرن بداية يف اخلالفة أن كيف أثبت مث. الوابء
 هذا فيه حصد الذي الوقت يف ،منه وحتميهم اجلدري مرضضد  شعوهبا تلقح

 من اللقاح" "فكرة إىل هتتدِّ  مل اليت ،أورواب يف شخص مليون نصف املرض
 لنفسها اكتشافه نسبت مث سنني ببضع عشر الثامن القرن هناية قبل إال أساسه

 !زورا  
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 العام القسم أنتجها اليت والقصائد والتعليقات املقاالت كانت وكذلك
 أمهية هلا وتبني األمة تناشد الذكرى هذه وحي من زيكاملر  اإلعالمي املكتب يف

 :منها فكان ،اخلالفة مشروع ومفصلية
 "ضياع بعنوان ومقال وقيمه"، سالماإل على "االعتداء بعنوان مقال

 ومقال للبشرية" أّمة خري "كنتم بعنوان ومقال اخلالفة"، فقدان بسبب األمة
 "الوالايت بعنوان ومقال "،؟اخلالفة بسقوط املسلمون خسر "ماذا بعنوان

 وقصيدة "الفاسدة الباكستانية القيادة مبساعدة كنيب تطويق حتاول املتحدة
 ...وسروري" وعزيت ريخ  ف  ل   "اي بعنوان وقصيدة "شاخما   "كن بعنوان

 نشرها مت اليت اإلعالمية املواد عشرات برتمجة العام لقسما فريق قام كما
 القرغيزية، البشكريية، الترتية، كية،ياألوزب امنه خمتلفة لغات إىل ةاحلمل خالل

 ...والطاجيكية الروسية،

 صالح املهندس العام القسم دائرة مدير أصدره ببيان احلملة واختتمت
 املؤمتر ختام يف البيان هذا ألقيو  املبذولة، اجلهود فيه خلص عضاضة، الدين
 .احلملة آخر يف الواقية قناة عقدته الذي العاملي
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  التحرير حزب زيونتلف
  الواقية( )قناة

  
 فعاليات يف ابرز دور الواقية( )قناة التحرير حزب لتلفزيون كان لقد

 .اخلالفة هدم لفاجعة املئوية ذكرىال يف املركزي اإلعالمي املكتب محلة

 إعالمية مادة رجب شهر يف احلملة مدة طيلة القناة قدمت حيث
 .أسلوهبا يف ومتنوعة إنتاجها يف وغزيرة حجمها يف ضخمة

 عرب الدعوة ةمحل من كبري عدد وإشراك احلزب عاملية إبراز فيها وراعت
 .املختلفة موادها نتاجإ يف العامل
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 كادرو  واإلداري الفين اجلسم عقدها كثيفة ومشاورات مناقشات وبعد
 متوكلني املهمات عتوزي ومت ،القناة عمل خلطة شامل تصور رسم مت عداداإل

 :ومنه ،املطلوب إبنتاج القناة وابشرت ،هللا على

 مت: اخلالفة هدم لفاجعة املئة الذكرى يف قصرية كلمات مشروع -1
 متعددة بلدان من وأخوات إخوة الدعوة ملةحل خمتلفة كلمات وإنتاج تصوير

 خالفة هدم وتداعيات ،األليمة الذكرى هذه عن فيها حتدثوا ،عدة وبلغات
 شهر خالل الفيديوهات وعرض إنتاج ومت ،إلعادهتا العمل ووجوب ،املسلمني

 .رجب

 
 إبراهيم روال األستاذة

 املباركة األرض

 
 مالك ايمسني األستاذة

 هولندا

 
 مصطفى ران األستاذة

 لبنان والية

 
 اللطيف عبد املهندس
 الكويت والية /الشطي

 
 حُمب ت سام األستاذ

 الدمنارك

 
 التميمي إبراهيم رالدكتو 

 )فلسطني( املباركة األرض
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 ايوزكان يوسف األستاذ

 تركيا والية

 
  مس ان برهان األستاذ

 املباركة األرض 

 
 صائب سيد األستاذ

 السويد

 
 آيدان أو فاريز األستاذ

 ماليزاي

 
 العجيلي األسعد الدكتور

  تونس والية

 
 عفيف حممد الدكتور

 املباركة األرض / شديد

 
  الرافع عبد الدكتور

 اأمريك 

 
 أمحد حاج أمحد الشيخ

 سوراي والية

 
  سعد عمر األستاذ

 الدمنارك 

 
  أرسالن يوسف

 أفغانستان والية 

 
  الثويين أسامة املهندس

 الكويت والية 

 
 عمرو أبو

 ماليزاي
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  البكوش درةّ 

  تونس والية 

 
  يسنا أمل ثرايّ  األستاذة

 أسرتاليا

 
  نور مرمي

 تركيا والية

 
  إسالم أبو

 السويد 

 
 أمان أمحد

 اأمريك

 
 )أبو عثمان إبراهيم الشيخ

 السودان والية / خليل(

 
  خبيب األستاذ

 تونس والية 

 
  هشام أبو األستاذ

 هولندا

 
  وهدان أمني األستاذ

 اأمريك 

 
 الرؤوف عبد األستاذ

 العامري

 تونس والية 

 
 إمام هللا عبد األستاذ

 أوغلو

 تركيا والية

 
  الزيود الرمحن عبد األستاذ

 )فلسطني( املباركة األرض 
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 كار حممود األستاذ

 تركيا والية

 
  حجازي نبيل األستاذ

 أسرتاليا 

 
 احلي عبد انصر األستاذ

 سوراي والية 

 
 شيلك يلماز األستاذ

 تركيا والية 

 
 كار أبو حممد األستاذ

 هولندا 

 
  هللا بيبح األستاذ

 أفغانستان 

 
  سعيد خالد األستاذ

 هاشم غزة 

 
 األندلسي هشام األستاذ

 بلجيكا

 
 الوهاب عبد أمحد األستاذ

 سوراي والية

 
 أبو مصعب الدكتور
  املباركة األرض عرقوب

 
  السحباين حممد األستاذ

 تونس والية 

 
 مشعل خالد األستاذ

 أفغانستان والية



 43 

 
 فضل سعيد األستاذ

 مصر والية 

 
 اللطيف عبد املهندس

 الشطي

 الكويت والية

 
 سعيد الشيخ فضيلة

 عماد( )أبو رضوان

 األردن والية

 
  صاحل ابهر املهندس

 املباركة األرض 

 
 احلكيم عبد األستاذ

 ماليزاي / عثمان

 
 الصويف أمحد الشيخ

 لبنان والية 

 
  عبادة أم احلاجة

  املباركة األرض 

 
  بيزا سانإح األخت

 تركيا والية 

 
 مالك زهرة األخت

 تركيا والية

 
 جليب ربعي األستاذ

 السويد

 
  السالم عبد األستاذ

 السودان والية 

 
 املرابط إلياس األستاذ

 الدمنارك
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  عابد األستاذ

 أفغانستان والية 

 
 عبد معاوية األستاذ
  سوراي والية / الوهاب

 

 
 قمارة فيكا الدكتورة

 نيسياإندو 

 
  رهرب نور

 تركيا والية

 

 

 البطاقات مادة مث للحملة شعار اعتماد بعد: الفكرية البطاقات -3
 مصورة إعالمية مادة إنتاج مت ؛الثالثني احلملة أايم من يوم لكل فكريةال

 صوتيا   املادة لتجّ وسُ  ،مناسب قالب يف وضعت حبيث ،بطاقة لكل )فيديو(
 لكل واحدة دقيقة حبدود زمنية مدة يف وعللموض مناسبة لصور مونتاج مع

 بنشرها وبوشر "،!؟نبأ أاتكم هل"ــب البطاقات من السلسلة هذه يتومسُّ . بطاقة
 ألمري كلمة من مقتبسة منها األوىل احللقة وكانت ،رجب شهر أول من يوميا  
 .هللا حفظه التحرير حزب
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 تقول مدينة مئة" مسيت الرائعة السلسلة هذه: مدينة املئة مشروع -3
 أكثر فيها الواقية مريااك جابت حيث "،اخلالفة هلدم ةوياملئ الذكرى يف كلمتها

 فيها او  ع  ود   ،احلملة الفتات الدعوة محلة فيها رفع ،العامل حول مدينة مئة من
 الفكرة جوهر كان النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة قامةإل للعمل ملسلمنيا

 وشحذ ،العامل حول هلا والعمل اخلالفة فكرة انتشار ومدى ،الدعوة عاملية إبراز
 الداعني ولغات أجناس واختالف سالماإل أمة عظمة مبشاهدة املشاهدين مهم

 املدن عدد يكون أن اعتمد كذلك. سالملإل التنفيذي الكيان اخلالفة إلعادة
 هدم عةفاج على عام مئة رمرو  على رمزية يف املسلمني مدن من مدينة مئة

 .اخلالفة
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 فيديو نشر يتم حبيث ،يوما   ثالثني على وزايدة املئة املدن وزعت 
 أكثر األحيان بعض ويف ،خمتلفة مدن لثالث تسجيالت جيمع يوم كل واحد

 واللغات للقوميات العابرة يةسالماإل واألخوة التنوع من رائعا   مزجيا   لتكون
 .املصطنعة واحلدود

 يوميا   املواد إنتاج يف عمالقا   جهدا   الفين القسم بذل وقد، 
 لفتت خاصة فنية حتفة لتظهر املناسبة واملؤثرات الصوتيات مع للعرض وجتهيزها

 .الدعوة نطاق خارج من حىت املختصني أنظار

 نشرها متو  عدة لغات إىل السلسلة هذه ةترمج تمت وقد هذا. 

 
  سمخ يف خمتصرة مجعها بفيديو للمدن املئة امللفاتُ  تج  وّ تُـ 

 اخلتامي العاملي املؤمتر يف (اخلالصة) الفيديو هذا عرض مت وقد ،تقريبا   دقائق
 .احلملة أايم من يوم آخر يف عقد الذي
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 جيمع ؛تقريبا   ساعة مدته جامع فيديو ملف إنتاج مت كما 
 خاصة خانة يف متواصل بشكل عرضه ومت ،اختصار دون الثالثني امللفات

 .الصوت دون لصورةاب املؤمتر ثناءأ الشاشة على
 احللقات إحدى أن السلسلة هذه خيص فيما ابلذكر اجلدير ومن 

 القوة أهل من رجل قلب يالمس لعله ؛أرطغرل اهداجمل قرب جانب من كانت
 .التغيري شرف له فيكون

 ألخوات كانت احللقات إحدى أن فهو اآلخر األمر أما 
 التسجيل أثر على نفكا ،املعتصم فيه عز زمان يف املعتصم خنوة استصرخن

 عمرها من 16 يف شابة ومعهن أخوات ألربع التواصل وسائل يف نشر الذي
 وطالنب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول راية رفعن حيث ،تركيا يف عمورية قلعة قمة على من

 جديد، من اخلالفة دولة إلقامة للتحرك يةسالماإل األمة موجزات بكلمات
 منازل على وخمابراته ردوغانأ أعوان انقضكان على أثر التسجيل أن 

 ابعتقال وقاموا م23/02/2021 املوافق الثالاثء يوم صباح تألخواا
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 أبناء وإننا ،رضيعا   وطفال   عاما   16 العمر من البالغة والشابة األربع األخوات
 نطالب "كلنا أننا اي  مدوّ  عاليا   صوتنا نرفع املعمورة أرجاء يف يةسالماإل أمة

 حلزب اإلعالمي كتبامل رئيس وكان .جديد" من الراشدة اخلالفة إبقامة
 مرئي بتسجيل احلادثة على علق قد كار حممود األستاذ تركيا والية يف التحرير

 .مؤثر قوي
 القسم مديرة نواز نسرين للدكتورة كلمة هناك تانك كما 
 حول الواقية قناة على التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب يف النسائي

 .والرتهيب ابالعتقاالت اخلالفة ىلإ الدعوة إسكات الرتكي النظام حماولة
 
 بتجهيز الواقية قناة قامت: احلملة وافتتاح املشرتك النص مشروع -4

 :هي ،مجلة ومخسني بضع من نص
 حام   بال عام مئة عزة، بال عام مئة دولة، بال عام مئة عام، مئة 

 أصبحت المس، يد ترد ال فيها احلكام وأشباه والظالم، الظلم من للمسلمني
 اهلند، كشمري، بورما، فلسطني، مساء، صبح عليها تعتدي األمم ذلأرا

 .الشام أفغانستان،
 حكم فيها غاب األرض، من العدل فيها غاب عام مئة 

 أشالء وُقطِّّعت الرعية، على الذائب انقّضت الراعي، فيها غاب ،سالماإل
 دايجري يف اترة تتخبط والبشرية عام مئة الدميقراطية، حمراب يف قرابني تقد م
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 الباطل الرأمسايل املبدأ ظلمات يف تتخبط زالت وال اإلحلادي، الشيوعي املبدأ
 .الفاسدة ودميقراطيته

 
 رفرفت وال احلق، مشس فيها بزغت ما سالماإل وأمة عام مئة 

 كأس من قطرة شربت وال السيادة، فيها طعمت وال النصر، راايت هلا فيها
 نفطهم تنهب، ومقدراهتم تسلب ملسلمنيا وخريات عام مئة والكرامة، العز

 .بالدهم نفائس وكل وحناسهم وفوسفاهتم وذهبهم

 ما أهنا إال ية،سالماإل األمة به مرت ما رغم وذاك، هذا ورغم 
 ورسوهلا، هلل حمبة زالت وما األبطال، تنجب زالت ما ابحلياة، تنبض زالت

 واقتصادي، فكريو  عسكري غزو من به مرت ما رغم واألرواح، ابملهج وتفديه
 وتتشوق دينها، أبحكام متشبثة زالت وال بعقيدهتا، متمسكة بقيت األمة لكن
 ملسو هيلع هللا ىلص. نبيها منهاج على راشدة خالفتها عودة الفريد، وعزها التليد جمدها لعودة
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 إجراء جتاهها يتخذ أن جيب اليت املصريية، املسلمني قضية هي 
 ابلسوية، اخلريات وتقسم ة،الرعي بني ابلعدل حتكم خالفة ،املوت أو احلياة

 ...املسلمون أيها أقيموها الظامل، من تقتص املظلوم، تنصف
 أال الوجود؟ وسدنة اللواء محلة وأنتم هللا شرع غياب أيرضيكم 
 أحباب أولستم عليكم؟ هللا نصر استنزال إىل تسارعون أال اخلُطا؟ تستحثون

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص حممد احلبيب
 أمريه طليعته ويف هله،أ يكذب ال الذي الرائد التحرير حزب 

 الدنيا لعز املسلمون أيها يدعوكم الرشتة، أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل
 املسلمون، أيها أقيموها إلقامتها، معنا هبوا أن يناديكم .اآلخرة يف والفالح

 .املسلمون أيها أقيموها... كفى
 املسلمني بالد غري حىت ،البلدان خمتلف يف الدعوة محلة من وطلب

 كامل لتشمل واملقاطع التسجيالت دجمت مث بلغاهتم تسجيلها بلدا( 22)
 .مرحلتني على عرضه ومت النص،

 فقط النص مقدمة على تويحي ما جتهيز مت األوىل املرحلة يف 
 والقى ،رجب أول يف للحملة دعائية   مقدمة   ل  عِّ وجُ  ،واحدة دقيقة مدته بفيديو
 .تعاىل هللا بفضل واسعا   انتشارا  

 خمتلف بتسجيالت اكتماله بعد للنص كامل فيديو عرض مت مث 
 أيها أقيموها... كفى"بـ الفيديو ومسي ،رجب شهر منتصف يف املشاركني
 ."!املسلمون



 51 

 يف اشرتك اجلماعي اجلهد هذا: التايل التوضيح آخره يف وكتب 
 يتكلمون العامل حول بلدا   22 من أكثر يف دعوة حامل 218 من أكثر إجنازه
 ...كفى :ملخصها سالماإل ألمة واحدة رسالة ليوصلوا لغة 15 نم أكثر

 !ناملسلمو  أيها أقيموها

 األمة أبناء قبل من نشره وأعيد واسع نطاق على نشره ومت 
 .احلزب شباب غري من األمة، لنهضة واملتطلعني دينهم على الغيورين
 ا  حيّ  مثاال   الواقية قناة أنتجته الذي املرئي احملتوى هذا كان لقد 

 قضيتهم وأن ،تكلموا لغة يّ أبو ،كانوا حيثما املسلمني وحدة يظهر آخر
 .واحد ومههم واحدة، املركزية

 
 من طلب حيث :األمة( )نبض األمة أبناء مع املقابالت مشروع -5

 أثناء املسلمني امةع مع قصري رأي واستطالع ،مقابالت تصوير عدة مناطق
 واحد كل يف ،تسجيال   18 إنتاج ومت الفكرية، امللصقات توزيع على العمل
 بعض   ض  رِّ وعُ  ،الشارع نبض عن تعرب اليت العفوية املقابالت من جمموعة منها
 املئوية الذكرى يف األمة نبض" السلسلة هذه ومسيت املؤمتر فواصل يف امنه
 ."اخلالفة هلدم
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 إذاعية بتقنيات ورةمص مقابالت وهي ،تالبودكاس مشروع -6
 "وأمل أمل...  اخلالفة هدم ذكرى يف": عنوانب وكانت
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 احلزب شباب صورها حوارية حلقة 11 من لةالسلس تكونت 
 تناولت أايم 3 كل حلقة مبعدل عرضت حيث ،الشام بالد يف إدلب يف

 .األربعة احلملة حماور تناسب تلفةخم مواضيع
 ألطفال بفيديوهات املصورة املشاركات بعض وردت كما 
 .احلملة أثناء أجودها عرض ومت اخلالفة لعودة ويدعون يتشوقون

 :املباشر البث -7

 29   هنايتها ىلإ احلملة بداية من الواقية قناة ىعل مباشرا   بثا، 
 بثا   كان ما ومنها ،الدائم األسبوعي الربانمج ضمن رتيب وه ما منها كان

 حوارات على موزعا   البث برانمج وكان .لندوات تغطية كان ما ومنه ،استثنائيا  
 احلملة يتناول ما البث مواد وتضمنت. مسبقا   ومنتجة مسجلة ومواد مباشرة،
 .وحماورها العاملية

 اإلعالمي املكتب يف النسائي القسم يف األخوات سامهت وقد 
 .واإلجنليزية العربية ابللغة املباشرة احلوارات من جيد بعدد املركزي
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 الزيلعي املؤمن عبد للشاعر "!اخلالفة "ملاذا خاطرة: الواقية لفزيونت -8 

 )اخلالفة( سالماإل دولة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة اليمن، والية من
 .هـ1442-هـ1342
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 بيت من محّاد عمر للشاعر "!عاجل "خرب قصيدة: الواقية تلفزيون -9
-هـ1342 )اخلالفة( مسالاإل دولة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة املقدس،
 .هـ1442

 من حلرة خاطرة "!السنني بنا مرت "كم خاطرة: الواقية تلفزيون -10
 )اخلالفة( سالماإل دولة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة تونس، والية حرائر

 .هـ1442-هـ1342
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 النسائي القسم
 التحرير حلزب املركزي اْلعالمي املكتب يف 

 
 أمري من بتوجيه التحرير حزب أطلقها اليت لعامليةا احلملة نطاق يف

 الذكرى "يف بعنوان هللا حفظه الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل احلزب
 يف النسائي القسم طلقأ ،"!املسلمون أيها أقيموها.. اخلالفة هلدم املئوية

 انبعنو  العاملية محلته هذا رجب يف التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب
 حاميتها بغياب املسلمة املرأة عاشتها واليأس واملهانة الظّلم من عام 100)

 على اخلالفة هلدم واملدمرة املؤملة اآلاثر على الضوء لتسليط ("اخلالفة" وراعيتها
 احلقوق عليه ستكون ملا رؤية تقدمي عن فضال   عامليا ، املسلمة املرأة حياة

 إقامة إىل الدعوة مع يسالماإل احلكم ظل يف للمرأة احلقيقية واملكانة واألدوار
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 يف النسائي القسم أن كما. عاجل بشكل راشدة(ال الفةاخل) سالماإل دولة
 املرأة اضطهاد حول واألكاذيب اخلاطئة املفاهيم من العديد هدم احلملة هذه

 فيه تشارك أن املرأة على جيب الذي املهم الدور على والتأكيد ،اخلالفة ظل يف
 هأن أخرى مرة التحرير حزب نساء أكدت احلملة هذه يف. الدولة هذه ةقامإل
 إىل حباجة إننا! واخلسارة واإلهانة تطاق، ال اليت املعاانة من عام 100 تكفينا"

 ."!يةسالماإل األمة اتريخ يف ظلمة األكثر الفصل هذا إهناء
 الظالم من عام مائة" بعنوان صحفي بيان بنشر احلملة افتتحت وقد

 : "اخلالفة وحاميها؛ درعها غياب يف املسلمة املرأة على متر واليأس االمتهانو 
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 نرتنتاْل على مكثفة محلة
تضمنت محلة القسم النسائي يف املكتب اإلعالمي املركزي محلة مكثفة 

نستجرام مت فيها على الفيسبوك والتويرت واإل (االجتماعي) على وسائل التواصل
ورات بلغات خمتلفة، مبا فيها اإلجنليزية والعربية والرتكية نشر جمموعة من املنش

 واإلندونيسية حول جمموعة متنوعة من املوضوعات مبا يف ذلك القضااي التالية:

  تسلسل زمين للمآسي اليت حلت ابلنساء املسلمات واألمة
العامة على مدى املائة عام املاضية نتيجة فقدان اخلالفة. كانت هذه سلسلة 

ملصقا  تغطي األحداث الرئيسية اليت دمرت حياة املسلمني  30ر من من أكث
 بسبب غياب قياداهتم اإلسالمية.

 
 

  اخللفية التارخيية اليت أدت إىل إلغاء اخلالفة، مبا يف ذلك الدور
 املركزي للقوى االستعمارية الغربية يف تدمري الدولة.
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 م بفقدان درعهم العواقب الوخيمة على األمة اإلسالمية واإلسال
 وحاميهم اخلالفة.

 
 

  وعلماء مسلمني من  رضي هللا عنهم أقوال من الصحابةشواهد و
أجيال خمتلفة من األمة حول واجب اإلسالم احليوي وضرورة وجود اخلالفة 

 والنتائج الكارثية لغياهبا.
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  دعوة األمة اإلسالمية والعلماء والشباب املسلم إىل اإلسراع
 ة اخلالفةإبقامة دول

 
 

 اهليكلية الفريدة للخالفة، وصفاهتا البارزة اليت ال تضاهى من 
ها والدفاع عن املظلومني، وكيف يتميز نظامها رعاايالعدل والرعاية والعناية ب

 وحديثا . قدميا   -السياسي عن كل النماذج السياسية اليت صنعها اإلنسان 
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  ج النبوة.بشرى هللا ورسوله بعودة اخلالفة على منها 
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 خريية األمة وواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

 
 

  لألمة اإلسالمية مبشرات بقيام اخلالفة. أكدت هذه السلسلة
من امللصقات أن اإلميان والتوكل على هللا وطاعة أوامره والسعي إىل دينه هي 



 63 

لطت العوامل احلامسة لنصر املسلمني يف النضال من أجل اإلسالم. كما س
الضوء على القوة املرتاجعة ألمريكا والدول الغربية األخرى. كما أظهرت القوة 

مما يربز قدرة األمة  لبالد املسلمنياتيجية اهلائلة املادية والعسكرية واالسرت 
 اإلسالمية على أن تصبح قوة عاملية عظمى يف ظل حكم اخلالفة اإلسالمي.

 
 

 ل والنساء على حد سواء.العمل إلقامة اخلالفة فرض على الرجا 
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  أصوات من الشباب املسلم: -ملاذا نتوق إىل اخلالفة 
نشرت احلملة سلسلة من امللصقات من الشباب من مجيع أحناء العامل 

سوراي، واألرض املباركة )فلسطني(، واليمن، وتونس،  من: -شرقا  وغراب   -
ينيا، وتنزانيا، وأمريكا، ش، وك، وبنغالدإندونيسياان، وتركيا، و ولبنان، وابكست

وأسرتاليا، وفرنسا. وأعربت الدمنارك وهولندا وبريطانيا عن رفضهم للنظام 
واألنظمة اليت صنعها اإلنسان يف العاملي الذي يهيمن عليه الرأمساليون، 

 هم، وملاذا يرغبون يف التعجيل إبقامة دولة اخلالفة على أساس منهج النبوة.بالد
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 ذيب حول اخلالفة:مواجهة األكا 
مقاالت  7كجزء من احلملة أنتج القسم النسائي سلسلة من 

مدعمة ابألدلة  "عار "فضح األساطري حول اخلالفةوملصقات حتت ش
اإلسالمية، واألمثلة التارخيية على روعة اخلالفة، واقتباسات من األكادمييني 

من  وموادوالكتاب غري املسلمني يف املاضي واحلاضر بشأن عدل الدولة، 
مشروع دستور حزب التحرير للخالفة ملواجهة االهتامات السائدة واملفاهيم 
املغلوطة عن النظام اإلسالمي، واليت كان من أبرزها: أهنا دولة متخلفة، أهنا 
ديكتاتورية، أهنا دولة بربرية، أهنا تضطهد املرأة، أهنا دولة فقرية، أهنا تضطهد 

 ة للدماء...غري املسلمني، أهنا دولة متعطش

 
 

 واخلالفة:  كما صدرت سلسلة من التدوينات بعنوان: "املرأة
لتفكيك االدعاءات الكاذبة الشائعة فيما يتعلق  "أكاذيب مقابل احلقيقة
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ابلشريعة ومعاملة اخلالفة للمرأة. اقتباسات من ُكّتاب ورّحالة من غري املسلمني 
ى احرتامها وحسن معاملة وغريهم ممن عاشوا داخل دولة اخلالفة، وأثنت عل

أة، املرأة هلا، وأعطت أمثلة اترخيية عن احلقوق احلقيقية اليت تتمتع هبا املر 
ة يف السياسة والتعليم والعلوم واخلدمات الطبية يف كثري وإجنازاهتا وإسهاماهتا ال

 ظل حكم اإلسالم )اخلالفة( إلثبات الباطل املطلق هلذه االهتامات.

 
 

 :املقاَلت 
 خالل احلملة نشر عشرات املقاالت، منها ما يلي: وقد مت

 ماذا خسرت املرأة عندما فُقِّد ت اخلالفة -
 حاجة البشرية إىل قيادة خملصة لتخليصها من الضيق -

 املسلم حامي اإلنسانية -
 دور املرأة السياسي -
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 الدور الكبري للمرأة يف بناء اجملتمع -
 من الظلم والظالم اإلسالم وحده يستطيع أن ينقذ البشرية -

 احلزب الذي يتمتع بصفات التغيري احلقيقي حزب التحرير: -
 أجندة الغرب املستمرة ملنع قيام اخلالفة -

 القوى الغربية ال تضاهي األمة اليت تؤمن ابهلل سبحانه وتعاىل -

 وينصر هللا من ينصره -

 
 :الفيديوهات 

رة من النساء نشر القسم النسائي العديد من رسائل الفيديو املؤث
املسلمات من خمتلف البلدان وبلغات عديدة، مبا يف ذلك العربية واإلجنليزية 

عن رغبتهّن الشديدة يف إقامة  والرتكية واإلندونيسية والسواحلية، ُمع رِّابت  
ا ، اخلالفة النتشال املرأة املسلمة واألمة أبكملها من القهر الذي تعاين منه حالي

إىل بالد املسلمني والعامل أمجع.  هللا سبحانه وتعاىل ولتوصيل نور وعدل نظام
 ابإلضافة إىل ذلك، أنتج القسم النسائي عدة مقاطع فيديو ملهمة ومؤثرة:

  مائة عام من املآسي مع فقدان اخلالفة: وقد سلط الضوء على
االحتالل واحلروب االستعمارية والصراعات العبثية واالضطهاد الديين الوحشي 

 نه املسلمون خالل القرن املاضي بسبب غياب الراعي واحلامي.الذي عاىن م
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  دعوة صادقة من النساء املسلمات يف الذكرى املئوية لفقدان
اخلالفة. ووجهت نساء مسلمات من سوراي وفلسطني واليمن وتركيا وابكستان 

عام  100وتونس وأمريكا وبريطانيا رسائل، قوية دعت إىل إهناء  إندونيسياو 
لذبح والدمار والقمع الشديد والفقر املدقع واالعتداء على حياهتن مظلم من ا

وعلى معتقداهتن اإلسالمية ولباسهن وعبادهتن، اليت عانوا من ظلماهتا يف 
 غياب نظام هللا سبحانه وتعاىل، وحث األمة اإلسالمية على إقامة اخلالفة.

  دعوة عاملية من الشباب املسلم إلقامة دولة اخلالفة، وجهها
رسالة حتفيزية  -من الشرق والغرب  -لشباب املسلم من مجيع أحناء العامل ا

تعرّب عن سبب رفضهم لألنظمة الرأمسالية واالشرتاكية، وغريها من األنظمة اليت 
من صنع اإلنسان واألنظمة القمعية اليت يعيشون يف ظلها اليوم، وتوضيح 

ور املهم الذي لعبه سبب حنينهم إىل اخلالفة. كما يسلطون الضوء على الد
 الشباب اترخييا  يف ترسيخ حكم اإلسالم يف هذا العامل.

 هل حمققت الوعود للمرأة بزوال اخلالفة؟ 
لغربيون للنساء يتناول بعض الوعود اليت قدمها احلكام االستعماريون ا

اإلسالمية ملا قد جيلبه التخلي عن احلكم اإلسالمي واعتناق احلضارة  بالديف ال
العلمانية للمرأة يف املنطقة. يوضح الفيديو كيف أن مثل هذه الوعود مل الغربية 

تكن إال ومها ، ألن تدمري اخلالفة والتخلي عن نظام هللا تعاىل مل جيلب للمرأة 
 املسلمة شيئا  سوى اخلسارة البؤس واملعاانة.

 « َِهاِج النـُّبـموَّة   .«ُثمَّ َتكمونم ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ
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مجيع أحناء  األنشطة املثرية لإلعجاب حلزب التحرير يفيُظهر الفيديو 
الساحق للخالفة، فضال  عن إمكاانت األمة املسلمة  عامليالعامل والدعم ال

 : عودة اخلالفة الثانية الراشدة.ملسو هيلع هللا ىلصلتأسيسها، وشهود حتقيق بشرى الرسول 
 
 :جلسات نقاش نسائية عرب اْلنرتنت 

ت على قناة الواقية وعلى مت عقد حلقات نقاش نسائية عرب اإلنرتن
 يوتيوب خالل محلة رجب:

 تعطيل األحكام الشرعية وأتثريه على املرأة املسلمة. 
األثر  (فلسطني)حزب التحرير يف األرض املباركة تناولت فيه عضوات 

عام بدون اخلالفة على حياة النساء املسلمات، وكّمية  100الذي تركته 
يعة اإلسالمية اليت متنح املرأة الكرامة القوانني واألحكام الشرعية يف الشر 

 والطمأنينة اليت ال يتم تطبيقها يف الوقت احلايل.
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 :دور املرأة الفاعل يف التغيري السياسي 
تناول النقاش مع عضوات حزب التحرير يف تونس واقع النشاط 
السياسي للمرأة اليوم، وكيف أنه ال حيّقق تغيريا  حقيقيا  يف حياة النساء أو 

لدول. وأوضحت املتحداثت أمهية دور املرأة يف إحداث تغيري سياسي ا
 حقيقي، وتزامنت اجللسة مع مرور عشر سنوات من الربيع العريب.

 
 )القضاء على خرافات اضطهاد املرأة يف ظل اخلالفة.. )إجنليزي 

شرحت عضوات حزب التحرير من تركيا وهولندا وبريطانيا األصول 
ستعمارية وراء ختطيط وانتشار الرواية الزائفة القدمية عن والدوافع السياسية اال

اضطهاد املرأة يف ظل اخلالفة، مبا يف ذلك استخدامها لتربير التدخالت 
االستعمارية واحلروب يف بالد املسلمني ومنع إقامة احلكم اإلسالمي. كما 
تصدت املشاركات يف حلقة النقاش لبعض االدعاءات الكاذبة السائدة بشأن 
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إساءة معاملة النساء مبوجب قوانني الشريعة، مثل التعرض للعنف واالستعباد 
عرضت و للرجل، واحلرمان من الوصول إىل التعليم واحلقوق القانونية وغريها. 

املناقشة الوضع احلقيقي واالمتيازات اليت تتمتع هبا املرأة يف ظل احلكم 
 اإلسالمي.

 

 سالم اخلالفة..؟ )إجنليزي(.ملاذا تريد النساء اللوايت اعتنقن اْل 
أوضحت النساء اللوايت اعتنقن اإلسالم من حزب التحرير من أمريكا 
وأسرتاليا والدمنارك سبب دعمهّن وأعداد متزايدة من املسلمني املتحولني 
لإلسالم من الغرب لعودة دولة اخلالفة واعتبارها أفضل نظام لإلنسانية بدال  

اليت اعتنقوها وعاشوا فيها لسنوات عديدة من  من األنظمة والقيم العلمانية
حياهتم. وقد انقشن ما أقنعهّن أن اإلسالم هو الدين الصحيح. وكيف رأين  

شريعة واحلكم اإلسالمي جتاه ال نلتوجه السليب السائد يف جمتمعاهتمن خالل ا
يد العد نقراطية والليربالية بعد أن شهدمن الرأمسالية الغربية والدمي نخيبة أمله
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، مبا يف ذلك إهانة نات واألضرار اليت تلحق مبجتمعاهتمن العيوب والتناقض
النساء؛ وكيف تقدم النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية لإلسالم حلوال  

 سليمة ملشاكل البشرية مجعاء.
 

  الندوة النسائية العاملية عرب اْلنرتنت )املرأة والدعوة العاملية
 للخالفة(:
نظم القسم النسائي يف املكتب اإلعالمي  2021ط/فرباير شبا 27يف 

ية متميزة عرب اإلنرتنت لتوضيح الدور عاملكزي حلزب التحرير ندوة نسائية املر 
املهم الذي تلعبه النساء يف مجيع أحناء العامل إلنشاء دولة اخلالفة. وكانت 

تركيا و  (فلسطني)حزب التحرير من األرض املباركة  املتحّداثت من أعضاء
وكينيا وبريطانيا وأمريكا. كما تضمن احلدث شهادات ملهمة من  إندونيسياو 

اللوايت روين للجمهور  إندونيسيانساء حزب التحرير من سوراي وتونس و 
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قصصهّن حول كيفية قيامهن ونساء أخرايت حبمل الدعوة إىل اخلالفة بتصميم 
ظل أنظمة علمانية  ثناء عيشهن يفأأو  وحزم رغم معاانهتن من قسوة احلرب،

 .بالدهنم هللا سبحانه وتعاىل إىل قمعية تعارض عودة نظا

 
وأوضحت املتحداثت أيضا  احلاجة امللّحة للخالفة وما ستكون عليه 
حياة ومكانة املرأة وحقوقها يف ظل حكمها، فضال  عن الدعم الساحق 

يف . كما انقشن كيف تغلبت النساء بالدهنلتأسيسها بني املسلمني يف 
بالدهن على خمتلف التحدايت اليت يواجهنها يف محل الدعوة، مبا يف ذلك 
مواجهة االضطهاد من قبل األنظمة اليت حتارب الدعوة اإلسالمية.كما روين 
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التضحيات اليت تقدمها النساء هلذا العمل النبيل. إىل جانب ذلك، قدمن 
ة بني مسؤولياهتا األسرية املشورة للحاضرات حول كيفية مت  ك ن املرأة من املوازن

وكيف ميكن أن تدعم بنشاط االنضمام  ،والتزامها اإلسالمي حبمل هذه الدعوة
 إىل العمل من أجل قيام اخلالفة.

امرأة الندوة عرب اإلنرتنت من  1000احلمد هلل، حضرت أكثر من 
مجيع أحناء العامل. وساهم احلضور ابلعديد من التعليقات واألسئلة يف هذه 

ن لهم وحتفيزي واحلمد هلل، وأعربوة عرب اإلنرتنت، ووصفوها أبهنا حدث مالند
إىل أتسيسها  نإىل العمل من أجل اخلالفة وتوقه يف االنضمام نعن رغبته

 بشكل عاجل.
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 التحرير حزب إذاعة
 األمة( )صوت

 
 حزب أمري من بتوجيه املئوية احلملة انطالق منذ اإلذاعة تكفلت

 اإلعالمي املكتب وإشراف الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير
 أربعة على بنيت واليت للحملة الدعائية البطاقات صياغة مبتابعة للحزب املركزي
 :هي حماور

 :املثال سبيل على تبني إذاعية مواد وتضمن ،اهلدم حمور .1
 اخلالفة بفقدان األمة خسارة 

 هللا شرع غري بتحكيم األمة خسارة 
 والرأمسالية الدميقراطية تسلط جراء من األمة خسارة 

 والويالت والدمار واحلروب واإلفساد الفساد 
 هورموز  سالماإل على التطاول 

 على وفيه ،املسؤولية وحتميلها األمة وتكليف التوعية حمور .2
 :املثال سبيل
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 للناس أخرجت أمة خري كنتم 
 الناس على وشهادهتا ،وسط أمة أمتكم 

 رعيته عن ؤولمس وكلكم راع كلكم 
 املنكر عن ولتنهون ابملعروف لتأمرن 

 جانب إىل للوقوف وجنودا   ضباطا   واملنعة القوة أصحابإىل  نداء 
 األمة

 األمن ورجال الشرطة من أبنائهم منع القوة أهل ذوي من الطلب 
 ابلتغيري للمطالبني التعرض من

 الشرطة رجال وزوجات ألمهات خاصة خماطبة 

 :وفيه البناء حمور .3
 أهله يكذب ال الذي والرائد - قيادهتا األمة تسلم نمل 
 األمة ختليص على القادر الواعي املخلص القائد صفات 

 واألنظمة السياسي الربانمج 
 يف حلوهلا وبيان وغريها واقتصادية اجتماعية مشاكل عرض 

 سالماإل
 التاريخ من أمثلة مع اخلالفة وحماسن فضائل عرض 
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 األمة معنوايت رفع إىل يهدف يوالذ والتمكني البشارة حمور .4
 :حول مواد من احتوى مبا وطموحها
 والسنة القرآن من اخلالفة بعودة البشارات 

 للمؤمنني االستخالف بشارات 
 والتمكني االستخالف قانون 

 وعواملها التغيري يف هللا سنة 
 الغاايت غاية تعاىل هللا رضوان حتقيق 

 ُكت اب زودها حيث ووفرهتا اداملو  بثراء احلملة خالل اإلذاعة متيزت وقد
 اخلطة حسب املذكورة احملاور تغطي اليت ابلنصوص املركزي اإلعالمي املكتب

 النظري، منقطع وتفان وإخالص جبهد املذيعني قبل من تسجيلها ومت اإلعالمية،
 مادة 20 مبعدل وهي صوتية مادة 584 اإلذاعة بثتها اليت املواد جمموع وبلغ

 .يوميا صوتية

 وفقرة واحلديث وةالتال وهي اإلذاعة يف الثابتة الفقرات إىل ضافةابإل
 وأحاديث آايت ابختيار احلملة مدار على صتصّ خُ  وقد ،الثمرات نفائس
 من العديد تسجيل متو  ،اخلالفة هدم لذكرى املئوية احلملة فكرة تساندل وأفكار

 :ومنها وبثها الصوتية املواد

 ،التفسري وتيسري ،زبابحل التعريف :وهي يومية سلسالت .1
 .هللا حفظه األمري أقوال من ومقتطفات
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 أقوال من سلسلة :ومها املئوية الذكرى مبناسبة خاصتان سلسلتان .2
 .هللا كتاب مع وقفات وسلسلة ،اخلالفة يف العلماء

 املركزي اإلعالمي املكتب ُكت ابِّ  من جديدة مقاالت جمموعة .3
 الوالايت أحناء خمتلف من مقالة 88 عددها بلغ وقد املذكورة احملاور لتغطية

 .ةيبالعر  اإلذاعة يف لبثه ةيبللعر  ترمجته متت كبري عدد منها وكان واملناطق،

 من والتعليقات األخبار من جمموعة وهي :وتعليق خرب فقرة .4
 أفكارها خصصت وقد ،92 وعددها املركزي اإلعالمي املكتب ُكت اب

 وقد العربية غري بلغات أصله يف أيضا   هامن عدد وكان. املناسبة لتغطية حمتواهاو 
 .العربية لإلذاعة ترمجته متت

 حول تركيا والية من صحفي بيان بث مت حيث صحفية بياانت .5
 السودانوالية  ومن تركيا، يف احلملة يف الناشطني والشاابت الشباب اعتقال
 انوبي املئوية، الذكرى إحياء يف السودان والية التحرير/ حزب فعاليات حول

 .أرضيا   احلملة يف الناشطني الشباب اعتقال حول سوراي والية من

 املهاجري حممد أيب للخطيب - تعز - اليمن من خطبة بث مت .6
  ،طرابلس - لبنان من أخرى وخطبة ،"واملعراج واإلسراء اخلالفة هدم ذكرى"

 ."اترخيها خارج يةسالماإل واألمة سنة مائة" القصص أمحد للخطيب

 وقيام جنة، اإلمام :مثل من األرشيف من خمتارة مواد وكذلك .7
 .وغريها العزة، صور ومن اخلالفة، فرضية على وأدلة التحرير، حزب
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 الذكرى ملناسبة سالمة، يوسف للشاعر عجاف" "مائة قصيدة .8
 بيت من مح اد عمر للشاعر عاجل" "خرب وقصيدة اخلالفة، هلدم املئوية

 .املقدس
 املتلفزة الواقية قناة من تلفزيونية امجلرب  صوتية مواد إنتاج مت وقد .9

 ونبض املئوية ابلذكرى اخلاصة والكلمات واللقاءات الندوات نقل مت حيث
 .صوتية مادة 40 جمموعه مبا الشارع

 املئوية الذكرى ملناسبة مركزة أفكارا   تتضمن بطاقة 29 إنتاج مت .10
 اإلذاعة ديرم بني ابلتعاون النصوص صياغة تمت وقد اإلعالمية، اخلطة حسب
 االختيار وقع ،الوالايت خمتلف يف احلزب كّتاب من بعدد واالستعانة وانئبه
 ابإلذاعة اخلاص اللوغو إنتاج ومت املركزي، اإلعالمي املكتب قبل من عليهم

 .اإلذاعة يف العاملني قبل من البطاقات وتسجيل للمناسبة،

 عطاء يلاجلل العامل التحرير حزب أمري كلمة ببث اإلذاعة قامت .11
 .ابإلذاعة خاصتني وخامتة مقدمة إضافة مع هللا حفظه الرشتة أبو خليل بن
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 )الراية( التحرير حزب جريدة

 
 

 حزب يصدرها أسبوعية سياسية جريدة وهي الراية جريدة شاركت
 م،2021-هـ1442 العام هلذا اخلالفة هلدم املئوية الذكرى إحياء يف التحرير،

 رجب شهر طوال التحرير حزب نظمها اليت العاملية لةاحلم يف دور هلا فكان
 حفظه الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل احلزب أمري من بتوجيه احملرم،

 .يديه على للمسلمني ومكن خطاه، احلق على وسدد هللا،
 رجب، شهر يف أصدرهتا اليت األربعة األعداد الراية جريدة أفردت فقد

 األليمة الذكرى هذه إلحياء شعبان؛ شهر يف جاءا نآخري بعددين أتبعتها مث
 املسلمني، حياة يف وأمهيتها اخلالفة عن حتدثت ومتنوعة خمتلفة مقاالت عرب

 على راشدة إلقامتها التحرير حزب مع العمل على وحثتهم حنوها، وواجبهم
 جمملها يف غطت قصرية وتعليقات متنوعة أخبار وكذلك النبوة، منهاج

 .املئوية اخلالفة هدم ذكرى إلحياء التحرير حزب فعاليات
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 من األول األسبوع يف الصادر (326) عددها الراية خصصت وقد* 
 ويالت من تبعه وما اخلالفة هدم عن للحديث هـ،1442 احملرم رجب شهر
 من اجلانب هذا يف عدة ا  نقاط مقاالته تناولت حيث ية،سالماإل األمة على
 :أمهها

 .الفةاخل دولة هدمت كيف -

 عليها، الكفر أنظمة وتطبيق اخلالفة بفقداهنا يةسالماإل األمة خسارة -
 العلماء فقدان وكذلك أعدائها، من والوقاية واحلماية والكرامة، العزة فقدان من

 قراراهتا وصودرت هللا، إال خيشون ال احلق كلمة يقولون الذين الرابنيني
 .واالقتصادية السياسية

 وإفساد، فساد من مجعاء البشرية بل ية،سالماإل األمة أصاب ما -
 ومتكنه الرأمسايل، املبدأ تسلط جراء وويالت مصائب ومن ودمار، حروب ومن
 .ويلجمه سالماإل يردعه أن دون العامل على السيادة من

 سالماإل على وعمالؤه املستعمر الغرب هبا يقوم اليت الشرسة اهلجمة -
 )اإلرهاب( حماربة من الغرب يدعيه ما أنو ملسو هيلع هللا ىلص.  للرسول واإلساءة ومقدساته،

 .واملسلمني سالماإل حماربة يف خمالبه أهم أحد هو
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 فقد احملرم رجب من الثاين األسبوع يف الصادر (327) العدد أما *
 ومن نفسها، وجتاه دينها جتاه مسؤوليتها وحتميلها األمة، لتوعية الراية خصصته

 :دالعد هذا تناوهلا اليت النقاط أهم

﴿: يةسالماإل األمة حق يف تعاىل هللا قول يعين ماذا -       

                                    ﴾؟ 

﴿: حقها يف تعاىل قوله يعين وماذا -               

                       ﴾؟ 

 ،كملُّكمْم رَاٍع وَكملُّكمْم َمْسئموٌل َعْن َرِعيَِّتهِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول يعين وماذا -
َمامم رَاٍع َوَمْسئموٌل َعْن َرِعيَِّتهِ   ْأممرمنَّ لَتَ  بَِيِدِه، نـَْفِسي والَِّذي»: ملسو هيلع هللا ىلص وقوله ،«اْْلِ
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َهومنَّ  ابْلَمْعرموِف، َعثَ  َأنْ  اَّللَّ  لَيموِشَكنَّ  َأوْ  املمْنَكِر، َعنِ  ولَتَـنـْ  ُثمَّ  ِمْنهم، ِعَقاابا  َعَلْيكممْ  يـَبـْ
 ؟«َلكممْ  يمْسَتجابم  َفال َتْدعمونَهم 

 .استعادته يف وحقها املسلوب األمة سلطان -
 اخلالفة إقامة بوجو  يف واملعاصرين القدامى املسلمني علماء أقوال -

 .سالماإل ونشر تطبيق يف ودورها
 إليه، واالنضمام التحرير حزب ملؤازرة للعلماء خاص نداء توجيه -

 أن شرعا   علينا الواجب ومن واحدة أمة أننا بتبيان األمة، إىل مشروعه ومحل
 .النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة ظل يف نتوحد

 وتذكريهم اخلالفة، إلقامة للعمل األمة يف للشباب خاص نداء توجيه -
 يةسالماإل الدولة إقامة يف هأعانو  قد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد يف الشباب جيل أن

 وتذكريهم. ُنصر حقا  ابلشباب ملسو هيلع هللا ىلصحىت إن النيب  املنورة، املدينة يف األوىل
 انتظرت كما تنتظرهم روما مدينة وأن العظيم، وفتحه هللا رمحه الفاتح مبحمد

 .الفاتح دا  حمم القسطنطينية

 بني مباشرة املواجهة وأضحت العمالء عن األقنعة سقطت اليوم -
 .خالفتها أسقطوا الذين املستعمرين والكفار يةسالماإل األمة

 الراشدة اخلالفة إقامة منع هو الدولية السياسة يف اليوم الزاوية حجر -
 .النبوة منهاج على الثانية
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 فقد احملرم رجب من الثالث األسبوع يف الصادر (328) العدد أما *
 اهذ تناوهلا اليت النقاط أهم من نوكا األمة، يف البناء عملية عن للحديث كان
 :العدد

 يكذب ال الذي الرائد التحرير حلزب قيادهتا تسلم أن جيب األمة أن -
 .الواعي املخلص القائد صفات ميتلكالذي و  أهله،

 والدميقراطية، مانيةالعل خداع وكذلك املسلمني، حكام خداع ذكر -
 .ةكافّ  اإلنسان ملشاكل معاجلات على حيتوي أنه وبيان سالماإل أنظمة ذكر مثّ 

 احلامسة واملواقف ملسو هيلع هللا ىلص للرسول احلكيمة القيادة على الضوء تسليط -
 إقامتنا يف ملسو هيلع هللا ىلص به التأسي وضرورة والدولة، الكتلة قيادة يف اختذها اليت

 .الغرب مع عسكريةوال السياسية املعارك خوض ويف للخالفة،
 إقامة حنو األمة لقيادة وأمريه بقيادته جاهز التحرير حزب أن بيان -
 يف جاهدا   يعمل الذي الوحيد السياسي يسالماإل احلزب هو وأنه اخلالفة،

 يسالماإل السياسي واحلزب إلقامتها، جادة جبهود ويقوم العامل أحناء كل
. هللا نإبذ قريبا القائمة اخلالفة لةلدو  جاهزا   كامال   دستورا أعد الذي الوحيد

 .سالمابإل حقيقيا   حتريرا   األمة حترير على القادر هو احلزب نوأ
 وكذلك وحماسنها، اخلالفة دولة فضائل على التاريخ من أمثلة عرض -

 .واالقتصادية املالية الناحية معاجلة يف سالماإل أحكام عظمة إظهار
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 احملرم رجب شهر من الرابع األسبوع يف الصادر (329) العدد وأما *

 ومن األرض، يف والتمكني ابلنصر راتالبشا عن للحديث الراية خصصته فقد
 :العدد هذا تناوهلا اليت النقاط أهم

 رسوله وسنة هللا كتاب من النبوة منهاج على اخلالفة بعودة البشارات -
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 وعدم م،جمتمعاهت تعيشها اليت البؤس وحالة العظمى القوى ضعف -
 ضعف وكذلك قيامها، عند للخالفة التصدي على جمتمعة القوى هذه قدرة

 .يةسالماإل البالد يف القائمة األنظمة
 منهاج على الراشدة اخلالفة حول الغرب ومفكري قادة تصرحيات -

 .إقامتها من وخماوفهم النبوة،
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 ئمة؛قا حياهتا وأسباب األمة يف متوفرة الراشدة اخلالفة قيام عوامل -
 .البشرية والقوى الثروات ووجود األجهزة، يف وتفصيالت دستور، وجود من

 هللا، نصر إىل أساسا   تستند االنتصار على يةسالماإل األمة قدرة -
﴿ األخرى واملبادئ األداين كل على سالماإل إظهار يف وإرادته  

                                     

                                             

﴾. 
 هزائمهم إن بل مسلمني، كوهنم الكفار أمام ينهزموا مل املسلمون -

 .الظلمة إىل الركون وبسبب اخلياانت، بسبب لتزا وما كانت
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 أفردهتا اليت الستة األعداد من (331 ،330) األخريان العددان أما *
 أعمال خالهلما غطت فقد اخلالفة هلدم املئوية الذكرى إلحياء الراية جريدة
 هـ،1442 رجب 29 يف التحرير حزب نظمه الذي العاملي املؤمتر
 منهما األول توجت حيث األليمة، الذكرى ذههل إحياء م13/03/2021

 افتتاح يف الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري كلمة
 يوم اجمليدة وفتوحاهتا التليد مباضيها يةسالماإل األمة فيها ذكر واليت املؤمتر،
 به، وتتقي ورائه من تقاتل ،رأسها على خليفتها ،قائمة دولتها كانت
 مذ ،وصوب حدب كل من الكفر دول عليها تكالبت وقد املزري رهاوحباض
 من عمالئه مبعاونة ،بريطانيا رأسه وعلى خالفتها املستعمر الكافر الغرب هدم
 مخس حنو إىل بالدها وقسم مشلها وشتت مجعها ففرق والرتك، العرب خونة

 وهتك مقدساهتا ودنس خرياهتا وهنب بالدها واستعمر مزقة، ومخسني
 اخلالفة، إلقامة التحرير حزب مع العمل على األمة حث مث ،...راضهاأع

 على راشدة إلقامتها للحزب النصرة إعطاء على فيها واملنعة القوة أهل وخص
 تؤكدها هللا، إبذن عةواق بد ال حقيقة هي اخلالفة إقامة أن مؤكدا   النبوة، منهاج
 أمة: اثلثا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من بشرى: اثنيا   هللا، من وعد: أوال   ،أربع حقائق

 سبحانه، له خملص هللا إبذن حزب  : رابعا للناس، أخرجت أمة خريُ  فاعلة حية
. والبشرى الوعد لتحقيق بنهاره ليله واصال   السري، يغذ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع صادق  

 كلمات كانت وقد العددين، على األخرى التسع املؤمتر كلمات وتوزعت
 هلا ووصفت جسدها، يف النازف اجلرح على يةسالماإل األمة صبعإ وضعت
 .العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وآخر .منه الرتايق الدواء
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  اْللكرتوين التواصل وسائل خالل من التفاعل
 التحرير، حزب وأعمال ونشاطات دعوة على اإلعالمي التعتيم ظل يف

 امق الدول، بعض يف )ويب( اإللكرتونية التحرير حزب مواقع حظر ظل ويف
 موقع على يُنشر ما كل وإيصال لتغطية الوسع ببذل املركزي اإلعالمي املكتب
 التواصل ملواقع بنقله )ويب( التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب

 ...وغريها صور من املنشورات هلذه يلزم ما وإنتاج اإللكرتونية

 ركزيامل اإلعالمي املكتب محلة وضمن اخلالفة هلدم املئوية الذكرى ويف
 24 الـ مدار على العمل كان هـ1442 لسنة رجب شهر يف التحرير حلزب
 اإلعالمي املكتب موقع على ينشر ما كل لنقل رجب شهر طوال ساعة

 .اإللكرتونية التواصل مواقع إىل )ويب( املركزي
 :احلملة هذه يف ذلك حصيلة كانت وقد

 التواصل صفحات على ابحلملة ا  متعلق ا  منشور  3082 نشر 
 لنشرها حتاجتا التحرير، حلزب املركزي اإلعالمي للمكتب التابعة اإللكرتونية

 .صورة 1118 إنتاج إىل
 وإعادة )ويب( املركزي اإلعالمي املكتب من فيديو 749 تنزيل 

 .اإللكرتونية التواصل مواقع على رفعها
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 من اآلالف عشرات إبرسال املركزي اإلعالمي املكتب قام 
 ودعوات ومقاالت صحفية بياانت من احلملة وادمل الربيدية الرسائل

 ...وغريه اإلعالم إىل وفيديوهات
 للحملة االنتباه للفت اخلاص عرب الرسائل آالف إبرسال وقام 
.. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف: حلملة اخلتامي املؤمتر فعاليات وحلضور
 .املسلمون" أيها أقيموها
 اإللكرتونية التواصل وسائل عرب الرسائل مئات إرسال مت كما 

 ...وغريها إعالمية ملواقع
   مواد تتضمن آب الواتس عرب الرسائل مئات إرسال مت وأيضا 

 املؤمتر وحضور احلملة فعاليات ملتابعة ودعوات وفيديوهات بوسرتات من احلملة
 .املسلمون" أيها أقيموها.. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف حلملة اخلتامي
 ثناءأو  قبل مكثفة دعاية بعمل املركزي اإلعالمي كتبامل قام 

 ...املؤمتر حضور على الناس وحث املؤمتر روابط لنشر للحملة اخلتامي املؤمتر
  تويرتية عاصفة بتنظيم املركزي اإلعالمي املكتب قامكذلك 
 :اتغهاشتا حتت للحملة

 #أقيموا_الخالفة

ReturnTheKhilafah# 

#YenidenHilafet 

 _قائم_کرو#خالفت_کو

TurudisheniKhilafah# 
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 حزب يف أعضاء وغري أعضاء املسلمني من اآلالف فيها شارك وقد
 وتركيا كباكستان البلدان بعض يف األول الرتند لتكون وصلت حىت التحرير

 .إندونيسياو 

 



 91 

 

 
 
 

 



 92 

 فيسبوك: 

 الفيسبوك إدارة قيام احلملة حول التقرير اهذ يف ذكره اجلدير ومن
 بدء قبل فيسبوك موقع على العاشرة املركزي اإلعالمي املكتب صفحة حبذف
ر ،احلملة بدء مع ةعشر  احلادية الصفحة إنشاء مت مث ،أايم ةبثالث احلملة  وُنشِّ
 وحتديدا احلملة هناية مع الفيسبوك إدارة قامت ،منشور 4000 حوايل عليها
 إال سبب أي إبداء بدون تعسفيا   الصفحة حبذف 14/03/2021 بتاريخ
 .واملسلمني سالملإل الكيد

 أهنم ظانني واملأجور املسّيس اإلعالم اخط على تسري بذلك وهي
 !هللا؟ نور يطفئوا أن هلم وأىن ذلك هلم فأىن احلق صوت كتم يستطيعون

﴿                                 

                                  

                      ﴾. 

 فيسبوك قبل من اخلالفة لدعوة والكيد والتعسف الظلم هذا كل ومع
 الكثري حبذف قام الذي نستغرامإ مثل ،نيةاإللكرتو  التواصل مواقع من وغريها

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب أن إال ابحلملة، املتعلقة املنشورات من
 .برضاه ا  طامع هللا لوجه ذلك حمتسبا   ناسلل وإيصاله اخلري نشر يف مستمر
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  جهد اإلعالمي اجلهد هذا كان وإن فإنه اخلتام، ويف
ُ
 أننا إال ،قلّ امل

 آذاان   عُ مِّ س  ويُ  ،فا  ل  غُ  قلواب   به وسيفتح سيباركه، وتعاىل سبحانه هللا أن ثقة على
 حمكم يف يقول إذ العظيم هللا وصدق. مفعوال كان أمرا هللا يقضي حىت ،ا  مّ صُ 

﴿: التنزيل                                 

       ﴾، ما أتدري: عباس ابن يل قال: قال الطفيل أيب عن روي 
 يف يؤذن أن؟ قلت ال! قال: ملا أمر إبراهيم عليه السالم التلبية أصل كان

 ابحلج الناس يف فنادى القرى؛ له ورفعت رءوسها اجلبال خفضت ابحلج الناس
 .لبيك اللهم لبيك: شيء كل فأجابه

 يف مكان كل من املسلمني تلبية نسمع أن وجل عز هللا نرجو وإننا
 الذي الرائد فأنت ،يديك بني طاقاتنا ،لبيك التحرير حزب اي بيكل أن العامل،

﴿. أهله يكذب ال                             

﴾. 
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(2) 

 
 إندونيسيا

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 إندونيسيا
 . 270.203.917 السكان جمموع: السكان

 املياه مساحة تبلغ ،ا  مربع ا  كيلومرت  1.922.570 إندونيسيا مساحة: املساحة
: احملافظات عدد ،جزيرة 17,504: اجلزر عدد. ا  مربع ا  كيلومرت  3.257.483

 .مدينة 98و منطقة 416و مقاطعة 34

 بروتستانت مسيحيون النصارى ،٪86.7 املسلمون: السكان داينأ
 الكونفوشيوسية ٪,0.77 ونوالبوذي، ٪(1.74) اهلندوس ٪،10.93

 .٪0.04 األخرى الدايانت ٪,0.03)

. اهلادئ واحمليط اهلندي احمليط ؛حميطني بني إندونيسيا تقع: اجلغرايف املوقع
 تستخدم اليت السبعة املضايق نيب من ،سرتاتيجيةا منطقة إندونيسيا جيعل هذا

 :إندونيسيا يف منها 4 يوجد، ةدول وجتارية شحن كطرق

 .ماكاسار مضيق .4 لومبوك مضيق. 3 سوندا مضيق. 2 ملقا مضيق. 1

 السفن مرور حركة تصل، (VTS) السفن مرور نظام مراقبة إىلا  استناد
 يشمل ال. سنواي   سفينة 90.000 إىل 80.000 إىل ملقا مضيق يف الكثيفة

 .املكتشفة غري الصغرية السفن الرقم هذا

 :احملتملة الطبيعية املوارد
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 ما تضم ،العامل يف األرخبيلية الدول أكرب من واحدة إندونيسيا تعد: البحرية
 الغين البحري البيولوجي بتنوعها وتشتهر اجلزر من اآلالف عشرات من يقرب

ا  نوع 950و ،البحرية اباألعش منا  نوع 555و األمساك، من نوع 8500)
 .املرجانية( للشعاب احلية الكائنات من

 94.1 ندونيسياإل الرئيسي الرب يف الغاابت مساحة إمجايل يبلغ :تالغااب .1
 املساحة ههذ من. األرض مساحة إمجايل من ٪50.1 أو هكتار مليون
 مناطق يف تقع، هكتار مليون 86.9 أو الغاابت مساحة إمجايل من 92.3٪
 .تالغااب

 تبلغ الطبيعي الغاز من احتياطيات إندونيسيا متتلك: الطبيعي الغاز .2
 مؤكدة احتياطيات من وتتكون، (TCF) مكعب قدم تريليون 144.06

(P1) 101.22 تبلغ TSCF حمتملة واحتياطيات (P2) 42.84 تبلغ 
TSCF. 

كانون  1 منا  اعتبار  واحملتملة املؤكدة االحتياطيات إمجايل: البرتول .3
 2.44 تبلغ مؤكدة واحتياطيات برميل مليار 4.17 هو 2020 يناير/الثاين
 .برميل مليار

 الفحم إنتاج مستوى يصل ،العامل يف للفحم احتياطي أكرب دسسا: الفحم .4
 .سنة / طن مليون 550 إىل اإلندونيسي

 مع اخلام من طن مليار 12.07 إىل تصل احلالية املوارد: احلديد .5
 .اخلام من طن رمليا 3.07 قدرها احتياطيات
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 قدره ابحتياطي اخلام من طن مليار 11.4 تبلغ الذهب من أولية موارد .6
 .اخلام من طن مليار 3.02

 مليار 2.76 احتياطيات مع اخلام من طن مليار 6.44 الفضة سجلت .7
 إندونيسيا موارد تسجيل مت للنحاس، ابلنسبة نفسه، الوقت ويف. اخلام من طن
 من طن مليار 2.76 تبلغ احتياطيات مع ماخلا من طن مليار 12.46 عند
 .اخلام

 :اجليش
 ،400.000: العاملون ومنهم ،شخص 800.000: اجليش عدد .1

 .400.000: اَلحتياط أفراد ومنهم
 41: املقاتلة الطائرات: منها وحدة 458: العسكرية الطائرات .2

 315: احلربية اهلليكوبرت طائرات 38: برية هجومية طائرات
 282 :احلربية السفن  .3
 ا .شخص 470.391: الشرطة .4
 ذلك يف فردي بشكلامليالدي  السابع القرن يف إندونيسيا سالماإل دخل

 رسالة ،سريندرافارمان املسمى جاميب، سريفيجااي ملك أرسل حيث الوقت،
 أمية بين خالفة من م(720-717 يف )حكم العزيز عبد بن عمر اخلليفة إىل
 اتالثمانين بداية يف إندونيسيا رالتحري حزب دعوة ودخلت. م(661-750)

 جذورها ضربت حىت فشيئا   شيئا   تنتشر وبدأت (،م1983) املنصرم القرن من
 كله، البلد أرجاء يف منتشرة الطيبة كلمتها وأصبحت األرض أعماق يف

 .العاملني رب هلل واحلمد
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 السياسي الكفاح يف طيب أثر م2021-هـ1442 العاملي اخلالفة ملؤمتر وكان
 هو احلدث هذا املسلمني، بالد سائر ويف إندونيسيا يف اخلالفة إقامة أجل من

 أجل من بنهاره ليله واصال   ،احلزب به يقوم الذي الدؤوب العمل من جزء
 "اتج هي القيادة هذه ،عام 100 منذ العاملية قيادهتم بفقداهنم املسلمني تذكري

 أجل من حوايكاف أن مكان كل يف املسلمني على جيب الذي الفروض"
 ومسلم ذلك يف مبا النبوة، منهاج ىعل راشدة خالفة ؛جديد من إقامتها

 .إندونيسيا

 املكتب أطلقها اليت العاملية احلملة ضمن الفعاليات من سلسلة تنظم وقد
. ..اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف بعنوان التحرير حلزب املركزي اإلعالمي

 بوجوب وتوعيتها األمة مع ابلتواصل حلملةا بدأان ،املسلمون" أيها أقيموها
 بعنوان حمليا   مؤمترا   عقدان مث ،إلقامتها العاملني مع العمل مهيةوأ ،اخلالفة إقامة

 مت يذال العاملي اخلتامي مترؤ امل يف ملشاركتنا ابإلضافة، املسلمون" أيها "أقيموها
 .العاملية احلملة هناية يف الزوم على هعقد

 لتوعية ،(جتماعياال) التواصل وسائل عرب واسعة تمحال تنظيم مت وقد
 من خالصهم فيها اليت املصريية القضية على والرتكيز ،بقضاايهم املسلمني
 من التواصل برامج عرب واسعة مبشاركات قمنا وقد ،العفنة الرأمسالية مستنقع

واتساب  مثل األخرى املراسلة ووسائطفيسبوك وإنستغرام وتويرت ويوتيوب 
 .يجراموتيل
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 والبياانت والبوسرتات املرئية التسجيالت من الكثري بنشر قمنا حيث
 .(podcasts) اإلذاعة عرب وكذلك الدعوة محلة من واالقتباسات

  

  
 حيث. إندونيسيا يف املناطق من العديد يف مكثفة عامة مناقشات ُعقدت كما

 مناقشات ينةدم 12 وعقدت اإلنرتنت عرب عامة مناقشات مدينة 56 عقدت
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 من العامة املناقشات فيها عقدت اليت املنطقة وامتدت ،اإلنرتنت خارج عامة
 ،إندونيسيا من الشرقية املنطقة يف اببوا إىل إندونيسيا غرب يف أتشيه مقاطعة
 ذلك يف مبا ا  مربع ا  كيلومرت  5.193.250 إىل الدولة اتساع إمجايل يصل حيث

ا  كيلومرت  1919440 إندونيسيا يف ألراضيا مساحة تبلغ. واحمليطات اليابسة
 عرض ويبلغ ميال   3977 طول على متتد جزيرة 17508 من وتتألفا  مربع

 ا .مربعا  كيلومرت  3273.810 حوايل احمليط

 
 عقدت ؛العامة املناقشات عقد جانب إىل ؛وتعاىل سبحانه هللا من وبتوفيق

 اهلواء على الواقية قناة وبثت ّلي،احمل املستوى على رجب مؤمترا  أيض إندونيسيا
 العاملي رجب مؤمتر بث أعادت واليت ،هـ1442 العاملي رجب مؤمتر مباشرة

 فهم نيلإلندونيسي ىنسيت حىت اخلاصة التعليقات ببعض مصحواب   هـ1442
 .واسع نطاق على رجب ملؤمتر مةهامل الرسائل
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 ما ضم وقد، م2021 مارسآذار/ 6 يف اإلنرتنت عرب احملّلي رجب مؤمتر ُعقد

 18.774و الذكور من 37.022 منهم مسجال ،ا  مشارك 55.796 من يقرب
 حوايل عددهم بلغ فقد املؤمتر حضروا الذين املشاركون أما. اإلانث من

 .امرأة 10.502و رجال   20.396 منهم شخصا   30.898

 
 املباشر للبث فورية برتمجة هـ1442 رجب يف الفعاليات سلسلة اختتمت

 بثه الذيو  اخلالفة، هلدم املئوية الذكرى لفعاليات اخلتامي العاملي مترللمؤ 
 .هـ1442 رجب 29 املوافق 2021 مارسآذار/ 13 يف الواقية تلفزيون
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 (3) 

 
 ماليزاي

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 ماليزاي
 سكاهنا عدد ويبلغ آسيا، شرق جنوب يف تقع مسلمة أغلبية ذات دولة ماليزاي
. سالماإل يعتنقون السكان من ٪61.3 وحوايل. نسمة مليون 32 من أكثر

 شواهد على األرخبيل يف وانتشاره سالماإل وصول على املبكرة األدلة تعتمد
. امليالدي عشر الثاين القرن منذ املنطقة يف املنتشرة األخرى واألدلة القبور
 هذا وكان ،سالماإل نشر يف للغايةا  اسرتاتيجي اليوامل خبيلأر  كان ،اترخييا  
 غزو مت ،ذلك ومع. وسالم بسهولة سالملإل الناس قبول خالل منا  واضح

 انلت حىت م1511 عام منذ ابلتبادل اإلمربايليني الكفار قبل من األرض هذه
-1796( املستعمرين أطول الربيطانيون وكان ،م1957 عام يف استقالهلا
 .(م1957

 الصني حبر يفصلها ،فيدرالية أقاليم وثالثة والية عشرة ثالث من ماليزاي كونتت
 مضيق ويعد. بورنيو يف الشرقية وماليزاي ماليزاي جزيرة شبه :منطقتني إىل اجلنويب

 التجارة يف الطرق أهم أحد ،ماليزاي جزيرة وشبه سومطرة بني الواقع ،ملقا
 ،ماليزاي جزيرة شبه متتد. العاملية جارةالت من املائة يف 40 حيمل حيث ،العاملية

 مسافة على ،ماليزاي يف اليابسة مساحة من املائة يف 40 على حتتوي اليت
 322 عرضها أقصى ويبلغ ،اجلنوب إىل الشمال من (ميال   460) كم 740

 يبلغ ساحلي خط ،بورنيو جزيرة يف ،ماليزاي شرق ولدى. ميل( 200) كم
 .(ميال   1.620) كم 2.607
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 ،اجملاور ملقا مضيق يف الشحن طريق يسهلها اليت ،الدولية التجارة نإ
 الطبيعية للموارد مصدرة دولة ماليزاي تعد. الرئيسي القطاع مها ؛والصناعة
 يف كبري أتثري هلا الصناعة إن. الصادرات أهم من النفط ويُعدّ  ،والزراعية
 الو . عنها يبتعد يزايملال االقتصادي اهليكل أن من الرغم على ،البالد اقتصاد

 .العامل يف النخيل زيت منتجي أكرب من واحدة ماليزاي تزال

 ثالثة من وتتألف ،ماليزاي جيش هي (MAF) املاليزية املسلحة القوات إن
 امللكية اجلوية والقوات ،املاليزية امللكية والبحرية ،املاليزي اجليش وهي ،فروع

 110.000 القوات املسلحة يف النشطني األفراد عدد ويبلغ. املاليزية
 للخدمة صاحلني السكان من مليون 12 من أكثر مع 310.000 واالحتياط
 احمللية الشركات مع هبا اخلاصة الدفاع صناعةا  أيض ماليزاي طورت. العسكرية
 من القوات املسلحة املاليزية إىل الدفاع وخدمات ملنتجات حمليني كموردين

 140 بني من 44 املرتبة 2021 لعام ماليزاي واحتلت ،العسكرية القوة حيث
. السنوية GFP ابور فاير غلوابل مراجعة يف فيها النظر مت اليت الدول من

 ةدرج وتعترب (PwrIndx) مؤشر يف 0.7451 درجة على حاصلة وهي
 .""مثالية 0.0000

 يف بنشاط عمل حيث اتالتسعين بداية ماليزاي التحرير حزب دعوة وصلت
 ذلك منذ تدرجييا   املسلمون قبلها اليت اخلالفة وإقامة الشريعة لتطبيق دعوته
 مل استثنائي مستوى إىل اآلن ماليزاي يف اخلالفة إىل الدعوة وصلت لقد. احلني
 .العاملني رب هلل واحلمد ،قبل من إليه وصلت قد تكن
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 فقط ليس ،للغاية مميزة العام هذا التحرير حزب هبا قام اليت رجب محلة كانت
 استمرت اليت ،مدهتا بسببا  أيض ولكن ،اخلالفة دمهل املئوية الذكرى هناأل

 .ذاهتا والرسالة حملاورواب العامل أحناء مجيع يف احلزب هبا وقام ،رجب شهر طوال
 التحرير حزب يؤكد ،اخلالفة هدم ذكرى إلحياء سنواي   رجب حبملة وابلقيام
 ولكن ،الغرض هلذا منظمة فقط ليست احلملة أن للمسلمني مستمر بشكل
. اخلالفة إلقامة العاجلة واجباتنا أبهم املسلمني لتذكري أهنا ،ذلك من األهم
 فظاعة ومدى ،اخلالفة عهد يف عظماء كنا كم املسلمني احلزب يذكر كما
 عودة عند هللا شاء إن عظماء سنكون وكم ،اخلالفة تغيب عندما حالنا

 .اخلالفة

 بتنفيذ ماليزاي أحناء مجيع يف احلزب شباب قام ،للحملة الكامل الشهر خالل
 وحتدايت البالد تضرب اليت 19-كوفيد جائحة أخذ مع ،خمتلفة أنشطة
 يف الدينية السلطات بعض قبل منا  رمسي حظرهم ورغم. االعتبار يف أخرى
 هو للحملة األكرب التحدي فإن ،احلزب ضد تشهريية سياسية بفتاوى الوالية

 أنشطة أي يقيد والذي ،الوابء بسبب احلكومة فرضته ذيال احلركة مراقبة أمر
 إبذن إال ،ا  متام ماليزاي يف واألقاليم احملافظات بني التنقل حيظر حيث ،عامة

 .التحدايت كل رغم احلملة جنحت ،هللا إبذن ،لكن. الشرطة من خاص
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 ةاألنشط
 حىت ابلفعل األنشطة بدأت فقد ،احلملة أنشطة حيث من: فيديوهات (1

 املسلمني تذكريل ،املدن خمتلف يف الفيديوهات تصوير وخاصة ،احلملة قبل
 التحرير بحز  مع والعمل إلقامتها ودعوهتم اخلالفة، دمهل املئوية ابلذكرى
 وجونونج كاجنار وهم ماليزاي يف خمتلفة مدينة 12 يف التصوير مت. إلقامتها
 ديكسون وبورت وملقا نغيواب وسيربجااي وبوتراجااي وكواالملبور ولوموت جرياي

 مدينة 100 من جزء هي املدن هذه. هبارو وكوات الما وجوهور واتنغكاك
 أن كما. اخلالفة إلقامة املسلمني التحرير حزب فيها دعا حيث العامل حول
 اخلاص الفيسبوك على ونشروها هبم خاصة فيديو مقاطع صنعوا الشباب بعض

 .األمة إىل والرسالة احملاور بنفس ،هبم
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 التواصل منصات مجيع على )ملصقات( منشورات توزيع (2
 منشورات التحرير حزب شباب وزع رجب من ولاأل من ابتداء  : (اَلجتماعي)

 ،فيسبوك يف ومعظمها ،(االجتماعي) التواصل منصات مجيع عرب ،ا  يومي
 مت خمتلفة رسائل على حتتوي يومية نشرة 30 هناك تكان. وتلغرام ،باوواتس
 املسلمني لتذكري (االجتماعي) التواصل وسائل جمموعات خمتلف يف اتداوهل

 سواء قليلة جمموعات يف ساخنة مناقشات املنشورات أاثرت. للخالفة ودعوهتم
. الفكرة يعارضون الذين أولئك من أو يدعمون الذين أولئك من ذلك كانأ

 اصلالتو  وسائل جمموعات مجيع اخلالفة حول النقاش مأل ،رجب شهر طوال
 .الشباب كان حيثما (االجتماعي)

 التوزيع جانب إىل: املساجد / الشوارع يف )ملصقات( منشورات توزيع (3
 الشوارع يف منشوراتا  أيض الشباب وزع ،(االجتماعي) التواصل وسائل على

. ذلك إىل وما الرتفيهية تنزهاتوامل احلديدية السكك وحمطات التسوق ومراكز
. اجلمعة صالة بعد املساجد يف التوزيع مت كما. يضا  أ مساء التوزيع مت وقد

 .التوزيع خالل من األمة مع الشباب معظم تفاعل
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 لاطو  املقابالت من العديد أجريت: الشوارع يف الناس مع مقابالت (4
 العيش يف رغبتهم سيما ال ،اخلالفة حول الناس رأي الستطالع احلملة

 املقابالت نتيجة كانت. قبل من دادانأج عاش كما اخلالفة ظل يف متحدين
 .يوم ذات اخلالفة ظل حتت العيش ومتىن اجلميع وافق حيث مثمرة

 
 ،قليلة أماكن يف مسبق، موعد دون بكثافة الشباب تواجد الفالش موب:( 5

 مع اخلالفات بعض هناك تكانا   متوقع كان وكما ،موب بفالش الشباب قام
 .الشباب قبل من ودي بشكل معهم التعامل مت ،ذلك ومع املعارضني
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 مكان وأي املساجد يف احملاضرات إلقاء أن من الرغم على :املسجد درس (6
 إذن على احلاصلني ابستثناء ماليزاي يف اباتّ   منعا   ممنوع )املصلى( للصالة
. املسجد بدرس القيام من متكنوا الشباب أن إال ،الديين املرجع من )توليية(

 الشباب شارك حيث واملصليات املساجد من العديد إىل احلملة وصلت وقد
 .هناك احمللي اجملتمع مع بنشاط

 
 

 ابحلملة املتعلقة املقاالت بكتابة الشباب قام ،احلملة فرتة طوال :الكتاابت (7
 .والفيسبوك احلزب مواقع على ونشرها

 طوال أسبوع كل اإلنرتنت عرب ندوات عقدت :اْلنرتنت عرب الندوة (8
 الندوات ُعقدت. ابلتحديد األسبوع هلذا احملدد املوضوع ملناقشة ،رجب شهر
 أجاب ،احملاضرات إلقاء جانب إىل. ساعتني وملدة مجعة ليلة كل اإلنرتنت عرب

 .املباشر البث خالل اجلمهور طرحها اليت األسئلة من العديد على املتحدثون
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 األفعال ردود
 يف سيما ال ،األمة أفعال ردود تباينت ،ا  شهر  استمرت اليت احلملة مدار على

 يعارضه ومن دعمه يواصل احلزب يؤيد من. (االجتماعي) التواصل وسائل
 ال الذين األمة أبناء من كثريين أن ابلذكر اجلدير لكن. اخلالف يواصل
 بسبب هذا كل. عنه الوعي اكتسبوا قدا  مسبق احلزب وعمل بوجود يعلمون
 التواصل وسائل على الشباب هبا قام اليت للحملة الواسعة التغطية

 .(االجتماعي)
 للحملة ماليزاي يف الرئيسية اإلعالم وسائل من أي تغطية عدم من الرغم على

 على عنها احلديث مت قد احلملة أن على دليال   هناك أن إال ،معروفة ألسباب
 دارتأو  احلزب من اإلعالم وسائل إحدى تاقرتب. قبلهم من واسع نطاق

 .كثب عن احلزب على التعرف أرادوا حيث مثمرة قشةمنا
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 هدم عن يكتبون الذين يةسالماإل الشخصيات من قليل عددا  أيض وهناك
 احلملة أن إىل مشريين ،فيسبوك على هتماصفح يف عام 100 ملدة اخلالفة
 ذلك يف مبا ،والسلطات احلكومة إىل ابلتأكيد احلملة وصلت. إليهم وصلت

 احلملة استمرت ،هللا وإبذن ،ذلك ومع. منها قلقة بدت اليت الدينية السلطات
 .بنجاح واختتمت

 

 ةاخلالص
 الرغم على ،العاملية احلملة هلذه الشامل النجاح على وتعاىل سبحانه هللا نشكر

. احلملة بسبب احلزب شباب على القبض مت البلدان بعض يف أنه حقيقة من
 وجل عز هللا مين أن قبل ،نوعها من األخرية احلملة هي هذه تكون أن ويرجى

 .النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إبقامة علينا
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 121 

(4) 

 
 أفغانستان وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 أفغانستان وَلية
 اْلمرباطورايت( )مقربة

 هبزمية   السوفييت داالحتا ومترّغ مرات، ثالث أفغانستان يف بريطانيا اهنزمت
 فشال   فشلوا الناتو وحلف اأمريك واآلن اهنياره، يف الحقا تسببت نكراء

 اجلبلية املناطق. املفاوضات يف النصر عن يبحثون جعلهم ذريعا   عسكراي  
 الوصف هذا أما. اإلمرباطورايت مقربة أبهنا اشتهرت أفغانستان، يف واملعق دة

 أفغانستان. مستقر وطيد نظام له يكون أن دالبل هلذا تضمن فلم احلالة وهذه
 طاجيكستان من كل حتد ها الوسطى، آسيا يف واقعة اجلغرافية الناحية من

 الشمال من الشرقية وتركستان الشمال، من وتركمانستان كستانيوأوزب
 يصف. الغرب من إيران وحتد ها واجلنوب، الشرق من وابكستان الشرقي،
 بني يربط جسر أهنا آخرون عليها ويطلق آسيا قلب اأبهن أفغانستان الكثريون

 العقود يف حرب ساحة أفغانستان أصبحت. آسيا وجنوب الوسطى آسيا
 والكهرابء والغاز النفط، مشاريع نقل يف االسرتاتيجي موقعها بسبب األخرية

 وجود وبسبب واهلند(، )ابكستان آسيا جنوب إىل الوسطى آسيا من الضخمة
 .الوفرية واملياه ةاملعدني املوارد

 كابول، عاصمتها مربعا،ا  كيلومرت  652860 أفغانستان مساحة تبلغ
 م2019 عام يف املقدرة لإلحصائياتا  وفق. السكان من كبري عدد ذات وهي
 منهم ابملائة 99 نسمة، مليون 38 حوايل أفغانستان سكان عدد يبلغ
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 عشرية(، ااإلثن )اإلمامية الشيعة ويليهم. احلنفية السنة من وغالبيتهم مسلمون،
 .أفغانستان سكان من %1 اهلندوس ويشكل

 املشهورة، هندوكش جبال تعد ابليابسة، حماط جبلي بلد أفغانستان
 املغطاة اجلليدية األهنار إن. أفغانستان يف الشهرية اجلبال من وابمري اباب جبل

 ينابيع قعالوا يف هي والصيف، الشتاء يف أفغانستان وقمم جبال يف ابلثلوج
 الناس انحية ؛ من. وهلمند وهريرود وكوكشا، جيحون، أهنار ومصادر املياه
 انحية ومن والكهرابء، الزراعة يف للمياه السليم غري االستخدام بسبب فقراء

 قضية هو أفغانستان يف األمن وانعدام احلرب اشتعال أسباب أحد فإن أخرى
 اآلن، هبا تتمتعان اليت املياه ستفقدان أهنما تعتقدان وإيران ابكستان فإن. املياه
 املوارد تشمل املياه، إىل ابإلضافة. أفغانستان يفا  سياسي الوضع استقر إذا

 والفحم والنحاس، والنفط، والغاز، والذهب، وم،يالليث: ألفغانستان الطبيعية
 عام الدبلوماسي جملة لتقريرا  وفق. الكرمية واألحجار واحلديد احلجري،
 تريليون 1000 حبوايل أفغانستان يف الطبيعية واردامل قيمة تقدر م،2020

 اثين يرحبوا أن الصينيون استطاع م2008 عام يف املثال سبيل على. دوالر
 .دوالر مليار 50 مببلغ أفغانستان من العامل يف للنحاس مصدر أكرب

 إىل سالماإل وصول قبل أنه إىل األثرية واملعامل التارخيية األدلة وتشري
 أما. والزرداشتية البوذية ابلدايانت يؤمنون البلد هذا سكان كان أفغانستان،

 يف وتالها ،أوال   تهرا يفتح أن سالماإل جيش استطاع فقد م642 عام يف
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 الدين هو سالماإل صار اآلن، حىت احلني ذلك منذ. كابول فتح م870 عام
 .األرض هذه سكان بني شعبية األكثر الوحيد

 الوجود منا  عام عشرينال يف وخاصة احلرب، منا  عام أربعني وخالل
 املساعدات على اعتماده بسبب األفغاين اجليش فإن أفغانستان، يف يمريكاأل

 األفغاين اجليش وضع يصعب لذلك نفسه، عن يدافع أن يستطيع ال اخلارجية
 كاجليش املسلم األفغاين الشعب لكن. الكربى الدول جيوش قائمة يف

 .وقيمه سالماإل خدمة يفا  دوم كانوا االحتياطي

 عام أفغانستان يف نشاطاته التحرير حزب بدأ ذلك غضون يف
 على السيطرة دون السياسي، ابالستقرارا  اترخيي أفغانستان تتمتع مل. م2003

 وآسيا الشرق يف ابكستان مثل جغرايف عمق هلا يكون أن دون أو املياه
 فإن السبب هلذا واحدة، يةالمإس دولة راية حتت الشمال يف الوسطى

 أراضيها، يف الكربى االستعمارية القوى هزمية على قدرهتا رغم أفغانستان،
 االسرتاتيجية ألمهيتهاا  نظر . واالقتصادي السياسي ابالستقرار تتمتع مل لكنها

 .اخلالفة لدولة االسرتاتيجية املناطق إحدى أفغانستان تعد الباسل، وشعبها
 هلدم املئوية الذكرى يف العاملية احلملة وتعاىل سبحانه هللا حبمد انطلقت

 كانت أفغانستان إىل الدعوة وصول منذ. أفغانستان يف واسع بشكل اخلالفة
. كهذه عامة واحتفاالت مؤمترات إقامة فيها تشهد اليت األوىل املرة هي هذه

 وعلى يناإللكرتو  التواصل مواقع عرب كبري ابحتفاء احلملة هذه الناس واستقبل
 .األرض
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 احملرم رجب شهر خالل أفغانستان والية يف التحرير حزب أقام 
 املقابالت إجراء العامة، واالحتفاالت املؤمترات إقامة: مثل متنوعة، برامج

 وأساتذة والعلماء، القبائل، وزعماء السياسية، الشخصيات مع التفاعلية
 العامة اخلطب وإلقاء يني،السياس واخلرباء واإلعالميني، والصحفيني اجلامعات،

 ذلك إىل وما للشباب اخلاصة املنتدايت وإقامة العلمية، واملراكز املساجد، يف
 .املؤثرة الربامج من

 ا  مؤمتر  27 يقيم أن أفغانستان والية يف التحرير حزب واستطاع
 إىل كابول ومن ،تهرا إىل بدخشان من بدءا كبرية عامة واجتماعاتا  رمسي

 حمافظات وعدة وبكتيا، بنجشري إىل ختار ومن بلخ، إىل ابيساك ومن قندهار،
 .أخرى
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 الشمالية احملافظات من شخص 5500 من أكثر مشاركة 
 .التارخيية بدخشان مبدينة اخلالفة مؤمتر يف األفغانية الشرقية

  

  

 
 كابول، مدينة أفغانستان، قلب من األمة ووحدة اخلالفة نداء 
 جانب من األمنية املخاطر رغم الناس من النطاق واسعو  احلار االستقبال
 .السلطات
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 التارخيية قندهار مدينة يف "اخلالفة" بعنوان عظيم جتمهر. 
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 النفوذ أصحاب مبشاركة األفغانية، ختار مدينة يف اخلالفة مؤمتر 
 .اجملاهدين وقادة

  
 

 األول ئبالنا اعرتاض رغم بنجشري، مدينة يف مجاهريي اجتماع 
 .األفغانية للرائسة
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 القبائل زعماء مبشاركة بغالن مدينة يف مؤمتر. 

  
 

 قندوز مدينة يف مؤمتر. 
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 أفغانستان غرب العريقة هراة مدينة يف مؤمتر. 

  
 

 التارخيية بلخ مدينة يف عظيم اجتماع. 
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 األفغانية كابيسا مدينة يف عظيم جتمهر. 

  

 
 :الفعل ردود

 وعلى اإلنرتنت على احلملة هلذه الشامل األفغاين الشعب دعم إن
 للرائسة األول النائب فقام األفغانية، احلكومة يف اضطراب إىل أدى األرض،

 وزارة يف مسجل غري التحرير حزب "إن: وقال التحرير حزب ضد ابلدعاايت
 .ُيسج ل" حىت والنشاطات ابالجتماعات يقوم أن حق له وليس العدل،
 نوع وأي ،ا  رمسي التحرير حبزب تعرتف ال األفغانية احلكومة "إنا : أيض وصرح

 مع التعامل كيفية مناقشة وستتم مشروع، غري اجلماعة هذه من النشاطات من
 .احلزب" هذا نشطاء

 أن السيئة الدعاايت هذه وراء من هتدف األفغانية احلكومة وكانت
 يف املشاركة من الناس متنع وأن ب،واحلز  األفغاين الشعب بني العالقة تفسد
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 واشتد حنورهم، يف مكرهم رد فقد وكرمه هللا حبمد ولكن. احلزب اجتماعات
 ﴿ فأكثر، أكثر للحزب الناس دعم           ﴾ 

 .[43: فاطر]

 لةوكا 30 من أكثر تنشر أن إىل للرائسة األول النائب تصرحيات وأدت
 التحرير، حزب حول تقارير وإذاعات؛ مرئية وقنوات جرائد، من إخبارية،

 يف التحرير حلزب اإلعالمي املكتب رئيس التقارير هذه بعض يف واستضيف
 اإلعالمي املكتب أصدر وهكذا. مستنري هللا سيف األستاذ أفغانستان والية
 الرئيسية املشكلة": بعنوانا  صحفي بياان   أفغانستان والية يف التحرير حلزب
 البيان هذا نشرت وقد األفغانية"، القوانني يف بل التحرير؛ حزب يف ليست

 .وكاالت عدة

 األمة ووحدة اخلالفة قضيتا تصبحأ أن   احلملة هذه نتائج من وكان
 معظم نسيهما اللتان ومها أفغانستان، يف شخص كل فيهما يتكلم قضيتني

 جانب من اإلجيابية املواقف ختاذا يف وتسببت طويلة، لسنوات املسلمني
 .والسياسيني واإلعالم الشعب،

 :ألن للغاية، جيدا استقباال رجب شهر محلة استقبلت

 يسالماإل النظام إقامة يف يرغب كان املسلم األفغاين الشعب -1
ا  جهود بذل فقد السامي، اهلدف هذا إىل الوصول وألجل التاريخ، طوال

. بعد غايته إىل يصل مل الشديد لألسف كنل كبرية ، تضحيات   وقدم جبارة،
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 اخلالفة، هلدم املئوية الذكرى بفعاليات املسبوق غري الناس ترحيب أظهر لقد
 .هللا إبذن اخلالفة إبقامة ينطفئ سوف الشوق وهذا تتحققس الرغبة هذه أن

 االحتالل حكم من التعب كل املسلم أفغانستان شعب تعب لقد -2
 وهو ،ا  عام عشرون عليهما مضى اللذين الناتو، وحلف الدميقراطي يمريكاأل

 اإلرهايب احلكم وهذا. أمنه زعزع الذي املتوحش، االحتالل هذا إلهناء يسعى
 .فقط اخلالفة إبقامة يزول واجملرم

 خالل عسكرية ثورات ثالث املسلم أفغانستان شعب جرب لقد -3
 السوفييت الحتادا من األول كبريين، عسكريني واحتاللني اضية،امل سنة ربعنياأل

 أنواع أربعة جرب وهكذا ا،أمريك بزعامة الناتو حلف من الثاين وهذا البائد،
 انتقالية، أو مؤقتة حكومات وثالث والغريبة، العجيبة السياسية األنظمة من

 ولكن. النظام بناء لكيفيةعدة  ا  نسخا  أيض وجرب ثورات،و  أهلية، حرواب  و 
 تقرتب أن عن فضال ،ا  تعقيد أكثر ستانأفغان أزمة جعلت األشياء هذه كل
 الوحيد والطريق األمل هي اخلالفة أن األفغاين الشعب يرى لذلك. احللّ  من

 .للخالص

 والفتح واجملد، العز أبن ونؤمن وتعاىل؛ سبحانه هللا بنصر متيّقنون إننا
 هلدم املئوية الذكرى هذه يف سبحانه ونسأله. وتعاىل سبحانه بيده والنصر
 الثانية الراشدة اخلالفة إبقامةملسو هيلع هللا ىلص  النيب بشارة بتحقيق عيوننا يكحل أن ةاخلالف
 أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري يد على النبوة منهاج على

 .وعدله سالماإل نور إىل وظلمه الرأمسايل النظام ظالم من العامل لتنقل الرشتة،
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(5) 

 
 بنغالدش وَلية

 اخلالفة( دمهل ويةاملئ ذكرىال )فعاليات
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 بنغالدش وَلية
 عامة نظرة 

. اهلندية القارة شبه يف آسيا، جنوب يف يقع بلد بنغالدش: والسكان األرض
 حوايل سكاهنا عدد ويبلغ العامل، يف السكان عدد حيث من دولة اثمن هي

 دولة أكرب اثلث بنغالدش جيعل مما مسلمون، منهم ٪90 ،نسمة مليون 170
 بنغالدش مساحة تبلغ. وابكستان إندونيسيا بعد العامل يف مسلمة أغلبية ذات

 أكثر من واحدة جيعلها مما (ا  مربع ميال   57.320) ا  مربع ا  كيلومرت  148.460
 من اهلند مع الربية احلدود يف بنغالدش تشرتك. العامل يف سكانية كثافة البلدان
 إىل البنغال وخليج لشرقي،ا اجلنوب إىل وميامنار والشرق، والشمال الغرب

 عن الصني ومن الضّيق، سيليجوري ممر وبواتن نيبال عن ويفصلها اجلنوب،
 مهم موقع يف بنغالدش تقع لذلك؛ نتيجة. الشمال يف سيكيم، طريق

 .البنغال خليج وكذلك والصني، ابهلند يتعلق فيما ،ا  جيوسياسي

 موانئ حول يةالساحل املناطق يف سالماإل ظهور بدأ: سالماْل ظهور 
 فقد ذلك؛ ومع. امليالدي التاسع القرن يف العرب التجار قبل من ونغ،جشيتا
 امليالدي، عشر الثاين القرن هناية يف عمليّ  بشكل فيها يسالماإل احلكم بدأ
 ذلك، ومع. دهلي سلطنة وأتسيس خاجلي خبتيار بن حممد فتوحات مع

 عن البنغال سلطنة تانفصل ما سرعان بعد؛ عن اإلدارة صعوابت لتجّنب
 قبل من الكاملة السيطرة حتت تدرجييا   وضعها مت حىت دهلي، سلطنة سلطة
 .امليالدي عشر السادس القرن منتصف حبلول املغول
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 حيث ،بنغالدش يف توظيف قطاع أكرب هي الزراعة: واملعادن الزراعة 
 ٪43 حوايل وتوظف بنغالدشل اإلمجايل احمللي الناتج من ٪14 حوايل تشكل

 األساسيان، احملصوالن مها واجلوت األرز أن من الرغم على. العاملة القوى من
 منتجي أكرب بني من البالد تعد. كبرية أمهية تكتسب واخلضروات الذرة أن إال

 االستوائية والفواكه السابع( املركز )يف والبطاطا عامليا ( الرابع املركز )يف األرز
 املركز )يف املستزرعة واألمساك الثاين( املركز )يف واجلوت السادس( املركز )يف

 احملصول األرز يـُع دّ  ؛2019 عام يف مرتي طن مليون 35 إنتاج مع. اخلامس(
 2019 عام يف القمح إنتاج بلغ األرز؛ مع وابملقارنة. بنغالدش يف الرئيسي

 ومصادر املعدنية املوارد منا  عدد بنغالدش متتلك. مرتي طن مليون 1.2
 اجلريي واحلجر الصلبة والصخور والفحم والنفط الطبيعي الغاز مثل الطاقة؛
 من ٪ 90 من أكثر تلبية يتم. املعدنية والرمال الزجاجي والرمل األبيض والطني

 12 احتياطياته إمجايل ويبلغ الغاز، طريق عن البالد يف الطاقة احتياجات
 خليج يف لبحريةا احلقول يف املزيد وجود املتوقع ومن مكعب، قدم تريليون
 السوقية قيمتها تزيد طن، مليون 1.753 الفحم احتياطي إمجايل يبلغ. البنغال

 .يأمريك دوالر مليار 110 عن

 ألف، مائيت عددهم البالغ النشطني األفراد عدد إمجايل مع: اجليش 
 جيش تصنيف مت مليون، 6.8 عددها يبلغ اليت العسكرية شبه والقوات
 اخلامسة املرتبة يف وهو آسيا، جنوب يف جيش أقوى اثلث أنه على بنغالدش
 ٪40 فإن السكان، من كبري عدد لوجودا  نظر . العامل مستوى على واألربعني
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 اخلدمة سن ماليني 3 يبلغ حيث للخدمة، مناسبني السكان إمجايل من
 .سنواي   العسكرية

 ات،التسعين منتصف يف احلزب أعضاء دعوة بدأت: والدعوة احلزب 
 انتقل احلزب نإ حني يف. م2000 عام يفا  رمسي عمله بدأ التحرير حزب نلك
 السنوات مدى على حكم الذي احلايل، املستبد النظام فإن قوة، إىل قوة من

 األخرى السياسية األحزاب مجيع فّعال بشكل قمع قد املاضية؛ عشرة االثنيت
 عن فضال   النظام، أنشطة أو السلطة حتدي اآلن منها ألي ميكن ال أنه لدرجة
 هو اآلن احلزب. السياسية األحزاب على الدولة تشّنها اليت اإلعالمية احلرب
 يف تغيري إحداث على القادر الوحيد احلزب ابعتباره - للشعب الوحيد األمل
 لكن   للنظام؛ الوحشي والقمع والرتهيب التهديدات من الرغم على. النظام
 هللا إرادة ينتظرون اآلن الناسو  ،شعبال يف للحزب مجاهريي دعم اآلن هناك

 .سبحانه إبذنه النصر يف

 مع العمل على حريصون بنغالدش يف املسلمون اخلالفة، هدم مئوية يف 
 .اخلالفة ْلقامة التحرير حزب

 بشكل مالحظة التحرير حزب أنشطة كانت اخلالفة، هلدم املئوية الذكرى يف
 والوسط اإلعالم وسائل ذلك يف مبا اجملتمع، شرائح مجيع قبل من قوي

. اخلالفة إلقامة احلزب مع العمل مع للناس احلقيقية املشاعر وكانت السياسي،
 من فيها لبس ال واضح بشكل مفهومة احلزب طريقة فإن ذلك، على وعالوة
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 اهلدف، لتحقيق الوحيدة والعملية الصحيحة الطريقة أهنا على الناس، قبل
 .اإلعالم وسائل اآلن عرفتها وقد للحزب املتميزة قةوالطري

 فقد الطاغية، للنظام القمعية واألساليب والرتهيب التهديدات من الرغم وعلى
 العامة والتجمعات الشوارع يف احلزب أعضاء مع تردد دون الناس عامة تفاعل

 الراشدة الثانية اخلالفة إلقامة العمل مع وتفاعلوا. وغريها واملساجد واألسواق
 ربط وعرضوا للشباب هواتفهم أرقام الناس عامة أعطى وقد النبوة، منهاج على

 .اجليش يف كانوا الذين أبقارهبم احلزب

 احلملة انطالق 
 )دكا، البالد يف مدن ست يف احلملة ضمن ابلدعوة احلزب شباب صدع
 .وانراايجنونج( وكوميال، وراجشاهي، وخولنا، ونغ،جوشيتا
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 سياسيةال األنشطة 
 يف اخلالفة هلدم املئوية "الذكرى عنوان حتت ملصقات بوضع احلملة بدأت

 األمة يدعو التحرير حزب العامل، يف مدينة مائة من (،1442-1342 )رجب
 .اخلالفة" أقيموا: يةسالماإل

  
 فكرة يناقشون احلياة مناحي كل يف الناس وبدأ الناس، يف كبري أثر هلذا وكان

 .إعادهتا وضرورة اخلالفة غياب
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 "الذكرى بعنوان نشرة إصدار مت الثالثني، امللصقات ونشر ترمجة إىل ابإلضافة

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هـ(، 1442 رجب - 1342 )رجب اخلالفة هلدم املئوية
ةِ » َهاِج النـُّبـموَّ ! يةسالماإل األمة يدعو التحرير حزب «ُثمَّ َتكمونم ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ

 شباب وزّع. "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بشرى لتحقيق اخلالفة إلقامة عملال إىل انضموا
 والشوارع احلافالت ذلك يف مبا الناس، جتمعات كل يف جبرأة املنشور احلزب

 .املركزي املسجد ذلك يف مبا واملساجد، واألسواق

 
 عن ابلتعبري الناس يكتف ومل الناس، مع مجاهريي بتفاعل الشباب قام كما

 معهم التواصل وتفاصيل أرقامهما  أيض أعطوا بل اخلالفة، ةإلقام للعمل دعمهم
 اخلاصة االتصال جهات إىل لتقدميها إضافية منشوراتا  أيض وأخذوا للشباب،

 .هبم
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 الصغرية، التجمعات يف الناس مع التفاعل نقاط آالف الشباب نّظم كما

 يفو  احلكومية، األمن قوات أن لدرجة اخل،...واألسواق الشاي، وأكشاك
 وبدأت الشاي، أكشاك من املئات إغالق أو بتفكيك قامت ،عدة مناطق
 نشاط من العاصمة مساجد جلان حّذروا كما. منها للمتبقي كثب عن املراقبة

 شباب مع التعامل يف الناس عامة عضد يف يفتّ  مل ذلك أن إال احلزب،
 .احلزب

 بدون عام 100": بعنوان آخر ملصق رجب من األخري األسبوع يف صدر وقد
 االستبدادي احلكم إلزالة العمل إىل انضموا املسلمون، أيها كفى.. اخلالفة
. التحرير" حلزب النصرة إبعطاء املسلحة القوات وطالبوا اخلالفة، وإقامة احلايل
 يف املثقفني من كثري عرّب  وقد اإلعالم، وسائل انتباه لفتت امللصقات وهذه

 !دالشدي قلقهم عن العلماين اإلعالم



 144 

  
 الطريقة هي احلزب طريقة أن على مكان كل يف الناس أمجع ذلك، ومع

 .اخلالفة دولة وإقامةا  عملي النظام إلزالة العملية
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 اَلجتماعي التواصل وسائل يف األنشطة 
 standforkhilafa//fb فيسبوك صفحة إعداد مت احلملة، هذه أجل من
 املصممة والفيديوهات والتعليقات والنشرات الثالثني امللصقات مجيع نشر مت

. الشباب يديرها أخرى صفحات إىل ابإلضافة الصفحة، هذه على للحملة
 مت كما ،يوتيوبو  فيسبوك صفحات على ومشاركتهاا  أيض هلا الرتويج ومت

 مئات هناك كان لذلك، جةونتي. القصرية الرسائل خالل من هلا الرتويج
 األشخاص من اآلالف شارك ،ا  وأيض. واملشاركات املشاهدات من اآلالف

 يوتيوب.و  فيسبوكال صفحات على هلم بتعليقات

 السياسي الوسط ويف اْلعالم يف التأثري 
 ونّظم املئوية، ابلذكرى لالحتفال برامج يةإسالم أحزاب عدة نّظمت 

 يف كما هنفس والتصميم العنوان حيمل مؤمترا   ية"سالماإل "احلركة حزب
 .بنا اخلاص امللصق

 مقاال   آذار/مارس من الثالث يف العلمانية الصحف إحدى ونشرت 
 .العثمانية للخالفة يوم آخر: بعنوان

 ذلك يف )مبا املختلفة األخبار بواابت على عديدة أخبار هناك كانت 
 .احلملة حول التلفزيونية( اإلخبارية القنوات

https://www.facebook.com/standforkhilafa/
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 شهرة، وأكثرها الصحف أقدم إحدى نشرت آذار/مارس، من 13 يف 
 املتجدد"، التحرير حزب "نشاط بعنوانا  خرب  اتفاق"، ديلي "ذي وهي

 .احلملة مللصقاتا  صور  ونشروا
 لنشرها  سابق ُحوكم والذي ستار"، "ديلي أخرى صحيفة حمرر إىل إضافة 

 اإلخباري ليلالتح برانمج يف احلزب نشاط حول نقاش بدأ مللصقنا، صورة
"Ekattor TV" على أنه إىل الربانمج يف املشاركون الضيوف وأشار 

 وال يشارك ال احلزب فإن األخرى، يةسالماإل احلركات من العديد عكس
 ابنقالب القيام على اجليش حتريض حياول بل املسلح، الكفاح إىل يدعو
 !عنه نيابة

 خامتة 
 التوضيح يف ساعدت وقد تمع،اجمل يف الناس من لكثري األمل احلملة أعادت
 يتعلق فيما املؤثرين األشخاص من العديد بني وكذلك الناس، عامة وإقناع

 . اخلالفة وإعادة الطاغوتية األنظمة إزالة يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لطريقة العملي ابلتطبيق
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(6) 

 
 ابكستان وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 تانابكس وَلية
 احلكم ظل يف مبفردها، كربى عاملية قوة لتصبح يلزم ما لديها ابكستان

 يةسالماإل البلدان مع ابكستان دتوح اليت اخلالفة ظل يف فكيف ،سالمابإل
 !األخرى؟

 حيث من العامل يف دولة خامس وهي نسمة، مليون 225بـ سكاهنا عدد يقّدر
 كراتشي، :مدهنا وأكرب ،رنساوف وبريطانيا روسيا بكثري متجاوزة السكان، عدد

 ومعظم ،العامل يف املدن من العديد من أكرب وهي، نسمة مليون 23 ويسكنها
 ٪60 من وأكثر ،ا  عام 22 عمارهمأ ومتوسط الشباب، من ابكستان سكان

 عاملة وقوة ضخمة بشرية موارد ولديها ،ا  عام 33و 15 بني أعمارهم رتاوحت
 وفرنسا بريطانيا مساحة لتعاد كادت ابكستان ومساحة ،ويق وجيش قوية

 يف حموري دور لعب من تتمّكن إهناف سرتاتيجياال موقعها وبسبب ،نيتجمتمع
 خصوصا   ،آسيا وجنوب الوسطى وآسيا األوسط الشرق ويف األوراسية املسارح
 ،العرب حبر على القدمية الرئيسية البحرية الطرق على الواقع موقعها بسبب
 قدرات لتقويض ابكستان استغلت قد املاضي، يف دةاملتح الوالايت وكانت

 هناية يف اهنيارها يف كبري بشكل ساهم مما السوفياتية، روسيا مثل منافسيها،
 كشمري تسليم عليها وتفرض ابكستان، يف املتحدة الوالايت وتتحكم. املطاف

 حمجا  لكبح إقليمية لكتلة كرئيس ابلربوز اهلندوسية للدولة للسماح اهلند، إىل
 اليت هي وحدها اخلالفة إنّ  ،املنطقة يف يةسالماإل النهضة ومواجهة ،الصني

 .واملسلمني سالماإل خدمة يف اجليوسرتاتيجية ابكستان قدرات ستوّظف
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 أكرب سادس وهو التدريب، عايل جيش ولديها ،نووية أسلحة متتلك دولة وهي
 بني من قواته دّ ع  وتُـ  ،653.800 فيه تلنياملقا عدد يبلغ حيث العامل، يف جيش
 املسابقات من العديد يف جوائز على وحصلت العامل، يف تدريبا   القوات أكثر

 مسارح من العديد يف سكريةالع للرباعة دولية جوائز على وحصلت الدولية
ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله وتعاىل سبحانه ابهلل الراسخ اإلميان فإن ؛شيء كل وفوق ،الصراع

 قدرة يزيد ما هو، االستشهاد إىل يتوقون الذين من اجليش، فرادأو  الضباط عند
 ليس واألمر ،معاذ بن سعد أحفاد فهم ،كبري بشكل العسكرية ابكستان

 اليت النبوة منهاج على اخلالفة إلقامة النصرة يعطوا حىت وقت مسألة سوى
 .برمته يسالماإل والعامل ابكستان مسار ستغري

 لسياسات واتباعهم ستانابك حكام قبل من اقتصادها تدمري من الرغم وعلى
 من املالع يف 22 املرتبة حيتل الباكستاين االقتصاد فإن الدويل، النقد صندوق

 الباكستاين االقتصاد يقّدر ذلك، إىل ابإلضافةو  ،الشرائية القوة تعادل حيث
 مرونة اقتصادها يعطي مما الفعلي، اقتصادها إمجايل من ٪36ـب املوثق غري

 ماأ ،االستعماري الرأمسايل العاملي النظام ظل يف اتاألزم مواجهة يف ملحوظة
 الغذائية احملاصيل جمال يفا  عاملي رائدة دولة ابكستان فتعد الزراعي، الاجمل يف

 منتج أكرب خامس وهي ،هلا الغذائي األمن حتقيق يف اهمتس اليت األساسية
 خامس فهي ذلك، إىل ابإلضافة للقمح، منتج أكرب وسابع السكر، لقصب

 .للقطن منتج أكرب
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 احملركات صناعة تطوير يف اإلمهال بسبب للصناعة الكلي للتخلفا  نظر 
 مسنتاإل علىا  حالي الرئيسية الباكستانية الصناعات تقتصر حيث واآلالت،
 ومعاجلة واآلالت والكيماوايت والتبغ والصلب والسكر الطعام وزيت واألمسدة
 ستمّكن وفرية طاقة وموارد معدنية موارد ابكستان متتلك ذلك، ومع ،األغذية
 يبلغ ابلغاز، يتعلق وفيما ،ثقيلة صناعة تشكيل سرعة ضمان من اخلالفة
 بلوشستان ويف ،مكعب قدم تريليون 282 لباكستان ةاحملتمل املوارد إمجايل

 ويعدّ  ،مكعب قدم تريليون 29.67 بـ املؤكدة الغاز احتياطيات تقدر وحدها،
 على ابكستان تستحوذ حيث ضروراي  ا  أمر  الصخري زللغا حملية صناعة بناء

 ،مكعب قدم تريليون 105 تبلغ حيث ،الصخري الغاز من كبرية احتياطيات
 احتياطيات من طن مليون 3.377 متتلك ابكستان فإن ابلفحم، يتعلق وفيما
 االستهالك مستوايت عند قرون ةثالث حوايل يكفي حبيث ،املؤكدة الفحم
 الطاقة من أكثر هي املؤكدة الفحم الحتياطيات الطاقة حجم إنّ  ،احلالية
 الفحم قيمة تبلغ حيث ني،تجمتمع والكويت السعودية العربية للمملكة النفطية
 من لالسرتداد القابلة االحتياطيات رصيد ويبلغ ،دوالر تريليون 25 وحده
 ملةاحملت النفط دموار  إمجايل يبلغو  ،برميل مليون 350 من أكثر اخلام النفط
 عادنامل خمتلف من هائلة احتياطيات ابكستان ومتتلك ،برميل مليار 27

 وامللح والبوكسيت والنحاس والذهب الفحم على لتمتش اليت الطبيعية واملوارد
 مبا النفيسة وشبه الثمينة املعادن عن فضال   احلديد، وخام والكروميت املعدين

 من بلوشستان يف ديق( )ريكو منجم دّ ع  يُـ  ،والزمرد والتوابز الياقوت ذلك يف
 5.9 بنحو االحتياطيات تقدر حيث العامل، يف والذهب النحاس مناجم أكرب
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 41.5 ويبلغ ٪0.41 والذهب النحاس احتياطي ويبلغ اخلام، من طن مليار
 .أوقية مليون

 فهي وحدها، اخلالفة هو ابكستان يف اهلائلة الطاقات استغالل مفتاح إن
 فوق الرفاهية هلم حيقق مبا الناس شئون وترعى وتعاىل بحانهس هللا أنزل مبا حتكم
 .الرئيسية حاجاهتم سد

 أبمل هـ،1442 رجب يف اجملتمع أحس ،ةوالطاهر  ةالطيب األرض ابكستان، يف
 بني نقاش حمط الذكرى وأصبحت اخلالفة، األمة، درع هلدم املئوية الذكرى
 .مستمرا النقاش يزال وال الناس،

 يف نفكر وعندما هذه، القوية الفعل ردة مثل نشهد أن ستغربامل من ليس رمبا
 كان العثمانية، اخلالفة هلدم سيوفهم الغربيون املستعمرون رفع عندما أنه

 حركة) خالل من عنها لدفاعل بقوة حشدوا قد اهلندية القارة شبه يف املسلمون
 لربيطاينا االحتالل حتت ترزح كانت اهلندية القارة شبه أن رغم ،(اخلالفة

 شهادة مبثابة االنتشار واسعة احلركة هذه وكانت ،الوقت ذلك يف الوحشي
 على واملسلمني سالماإل وهيمنة سالماإل أجل من النضال من قرون على

 .املنطقة
 املسلمون قّدم اخلالفة هدم بعد أنه نعرف أن ا  أيض ا  مفاجئ يكون ال ورمبا

 جنسية، أو عرق أي ابسم ال ،سالماإل ابسم دولة إلقامة جسيمة تضحيات
 سالمابإل الراسخ االلتزام على شهادة هو نفسها ابكستان وجود كان وابلتايل،

 .النبوة منهاج على اخلالفة عليه قومست قوي أساس وهو فيها، املسلمني لدى
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 فقد ابكستان، يف اخلالفة هلدم املئوية ابلذكرى املتعلقة احلملة ألعمال وابلنسبة
 طالعإل ديناميكي بشكل بطالاأل الشباب وهم لتحرير،ا حزب شباب عمل

 حلزب املستمر القمع ورغم. اخلالفة بدون عام مئة مرور خطورة على املسلمني
 حشد فقد املتكررة، االعتقاالت ذلك يف مبا ابكستان، حكام قبل من التحرير
 .هللا إال خيشوا ومل ،إايها هللا منحهم اليت الوسائل بكل جهودهم الشباب

 
 (اَلجتماعي) التواصل وسائل يف املشاركة

 تبادل الرشتة، أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير، حزب أمري من بتوجيه
 تطبيق عرب ،(االجتماعي) التواصل وسائل على يومية رسائل الشباب

 من الرغم وعلى ،وخارجها الطبيعية أوساطهم مع و"الفيسبوك"، "الواتساب"
 وسائل على انتقادات أي ضد احلكومة اختذهتا اليت الصارمة اإلجراءات

 ،سالماإل عن السياسي اخلطاب منع على تركزت واليت ،(االجتماعي) التواصل
 ووصلت ،الشخصية حساابهتم ابستخدام املواد بتحد   الشباب شارك فقد

 ونصف مليون من أكثر إىل (االجتماعي) التواصل وسائل على املشاركات
 والية يف اإلعالمي املكتب جهود برزت فقد هذا إىل ضافةوابإل ،هلل واحلمد

 من املليون ونصف مليون عن قليال   يزيد ما بتوزيع قام الذي ابكستان،
 مبشاركتها قاموا قد الرسائل وصلتهم الذين أن ابلذكر اجلدير ومن ،املشاركات

 التحرير، حزب توقيع حتمل املواد أن من الرغم على حتفظ، دون من ،ا  أيض
 مشاركة أوجدت وقد. 2003 عام منذ ابكستان يف احملظور احلزب وهو
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 على وحازت واألمة، الشباب بني قواي   تفاعال   (االجتماعي) التواصل وسائل
 .أجلها من والعمل اخلالفة عن أسئلة وطرح مةاأل تقدير

 
 البلد مستوى على تويرت

 قام فقد ابكستان، يف النفوذ ألصحاب مطورة منصة وهو لتويرت، ابلنسبة أما
 شهر يف تويرت على أسبوعية حبمالت ابكستان واليةيف  التحرير حزب شباب
 هاشتاغ مع شباط/فرباير 13 يف كانت األوىل واحلملة. رجب

100YearsWithoutKhilafah# اليت األحداث على املسلمني إلطالع 
 اشتاغاهل وأصبح. نفسها النكبة على طالعهمإل وكذلك اخلالفة هدم إىل أدت
 20 ويف. هلل واحلمد فقط واحدة ساعة غضون يف البلد مستوى على األول

 املسلمني لتعريف علينا(، واجب اخلالفة قامة)إ هاشتاغ كان شباط/فرباير، من
 النبوية والسنة الكرمي القرآن يف عليه املنصوص النحو على اخلالفة بفرض
 على الرابع املكان على اهلاشتاغ حصل عنهم، هللا رضي الصحابة وإمجاع
 على سيطرت اليت اللعبة وهي "الكريكيت"، مباراة ليلة ويف .البلد مستوى
 هاشتاغ كان شباط/فرباير، من 27 يف! العقول

#KhilafahIsOurShield حيث البلد، ىمستو  على الثانية املرتبة يف 
 ،اخلالفة فقدان منذ ابألمة عصفت اليت املروعة الكوارث على ناملسلمو  اطلع
 احمللي، ابلتوقيت الظهر بعد ما فرتة وخالل ،2021 آذار/مارس من 6 ويف

 اإلعالمي املكتب نّظمها واليت تويرت على العاملية احلملة يف الشباب شارك
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 هو ReturnTheKhilafah# هاشتاغ أصبح حبيث التحرير، حلزب املركزي
 هاشتاغ أصبح ابلذات، الليلة تلك ويف. البلد مستوى على اخلامس

#GladTidingsOfKhilafah طلعا خالله من والذي واحد، رقم 
 من 13 يف مث. للخالفة الوشيكة العودة ماراتأ على ناملسلمو  الشباب

 تضمن والذي للحملة، اخلتامي العاملي املؤمتر وقبل ،2021 آذار/مارس
 هاشتاغ أصبح التحرير، حزب أمري خطاب

#GlobalKhilafahConference البلد ىمستو  على األول. 
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 اليدوي التوزيع
 الباكستانية املدن يف الرسائل الفآ لعشرات يدوي بتوزيع احلزب شباب قام

 غضون يف السلطات تعبئة فيه يتم وقت يف االعتقال خطر متحدين الكربى،
 فضال   الناس، من كبري ابهتمام الرسائل قراءة ومتت ،التوزيع بداية من دقائق

 .الرسالة توزيع عليها ينطوي اليت للمخاطر الشباب ملواجهة الناس تقدير عن

   
 

 َلفتات
 من أكثر يقطنها اليت كراتشي، مدينة وهي ي،سالماإل العامل يف مدينة أكرب يف

 مائة مرور بعد اخلالفة إقامة واجب عن الفتات رفع مت مسلم، مليون عشرين
 .هدمها على هجري عام
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 حليا اَلتصال
 يف التحرير حزب شباب قام التاجي، الفريوس جائحة قيود من الرغم على
 األشخاص آبالف التقوا حيث النطاق، واسعة اتصاالت حبملة ابكستان والية
 الندوات عقد وكذلك والتجمعات، األفراد ذلك يف مبا خمتلفة، أمناط خالل من
 جرأة همتشجع حيث الوجهاء، بني كبري دافع هناك وكان. العامة األماكن يف

 للحوار فرصة وكانت ،التحرير حزب شباب مع أصواهتم رفع على الشباب
 اضطهاد رغم وحبماس، تردد دون املسلمون فعله ما وهو لوجه، وجها  

 .احلزب لشباب السلطات
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(7) 

 
 اهلند

 اخلالفة( دمهل ئويةامل ذكرىال )فعاليات
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 اهلند
 ارتباطه عن فصله ميكن وال ،سالماإل اتريخ عن اهلند اتريخ فصل ميكن ال

 وبورما بنغالدشو  وابكستان وأفغانستان إبيران اليوم يعرف مبا اإلقليمي
 جغرافيا   تشّكل البالد هذه أخرى، وبعبارة. عام 1000 مدى على ريالنكاوس

 إليها أشار واليت اهلندي، احمليط يف هنايتها حىت اهليماالاي جبال سالسل جنوب
 وقت يف اهلند إىل سالماإل وصل وقد. 1947 عام حىت اهلند ابسم العرب
 استقروا قد املسلمني من األول اجليل وكان ،امليالدي السابع القرن من مبّكر

 م712 عام ثقفيال القاسم بن حممد وغزا. للهند والشرقية الغربية الشواطئ يف
 البحارة على االعتداء علىا  رد للعراق، ا  والي يوسف بن احلجاج كان عندما
 جنح وعندما ميالدي، 997 عام يف ذلك وكان النساء، فيهم مبن العرب

 اهليماالاي، جبال يف خيرب ممر عرب اهلند غزو يف غزنوي حممد بقيادة املنشّقون
 عام ويف. ميالدي 1526 عام لغاية استمرت واليت دهلي سلطنة شكلوا

 املغويل السلطان يد على لودي، إبراهيم دهلي، سالطني آخر ُهزم ،1526
 عام يف ظفر شاه هبادور لغاية املغول سالطني تعاقب بدأ حيث اببور، األول

 والعباسيني األمويني اخللفاء من املتعاقبني للخلفاء ابلوالء تعهدوا وقد. 1857
. يةسالماإل لألمة املوحدة السياسية ابلسلطة رتفنيمع وكانوا والعثمانيني،

 الشريعة تطبيق واسع نطاق على املعروف من كان الوقت، هذا وخالل
 دينهم مبمارسة األصليني اهلندوس للسكان السماح مع ،احلكم نظام ابعتبارها
 ابلدين واالعرتاف للهند بريطانيا احتالل لغاية التجارة، ازدهرت وقد بسالم،
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 إمرباطورايت ظهور من الرغم وعلى. 1857 عام يف للهند كدين سياهلندو 
 متكن من هو سالماإل أن إال وجوبتاس، مورايس مثل املنطقة هذه يف كربى

 .عام 1000 من ألكثر احلكم يف البقاء من
 مخس حوايل يشكلون مسلم، مليون 260 من ألكثر موطن هي اليوم واهلند

 ونسبة. مقاطعة 640 على موزعني سمة،ن مليار 1.3 عددهم البالغ سكاهنا
 أو موقعهم بسبب وذلك الريف، سكان من أعلى احلضر يف نيلماملس السكان
 القارة شبه يف املسلمني تراث ويهيمن. عام 1000 مدى على للهند حكمهم

 تراثية مواقع مخسة أفضل بني من أهنا لدرجة الرتاثية، املعامل على اهلندية
 مت الذي اهلند ورمز. ابملسلمني مرتبطة منها مواقع ثالثة هناك ،لليونسكو

 الرتاث إنّ . موجال ضريح وهو حمل، اتج هو العاملي املسرح على حتديده
 أنه لدرجة اهلندية، القارة شبه مع متشابكة والثقافة والغذاء واملفاهيم يسالماإل
 .يةسالماإل األمساء استخدام دون ختّيله ميكن ال

 شهد الربيطاين، التاج إىل اهلند ضم الربيطانيون أعلن عندما ،1857 عام ويف
 الشرقية اهلند شركة جنود حشد حيث ،1857 عام الشهري سيبوي مقاومة

 وانتشرت. اهلند ابستعادة واملطالبة لقيادهتم موغال حاكم آخر حول الربيطانية
 أحناء مجيع يف املختلفة العرقيات وبني الناس بني واسع نطاق على املقاومة
 وهو بريطانيا، لطرد جنب إىلا  جنب واهلندوس املسلمون قاتل حيث البالد،
 الكراهية بذور زرع على عملت أهنا لدرجة بريطانيا قلق أاثر الذي املوقف
 جاهدين العلماء وسعى. عام بعد التمرد قمع من وجيزة فرتة بعد العرقية
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 مت لكن انية،العثم اخلالفة حكم حتت السياسية سلطتها إىل اهلند إلعادة
 يف اخلالفة كانت عندما وحىت. ابآلالف شنقهم خالل من بوحشية قمعهم
 جاهدين اهلند يف املسلمون سعى األوىل، العاملية احلرب بعد حلظاهتا أضعف
 .جدوى دون ولكن ومحايتها اخلالفة عن للدفاع

 إىل التحرير حزب قبل من اخلالفة إعادة إىل الدعوة وصلت ،2001 عام ويف
 على وحصلت البالد أحناء خمتلف إىل الدعوة امتّدت احلني ذلك ومنذ ند،اهل

 .املسلمني دعم

 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير، حزب أمري توجيهات على بناء  
 محلة من كجزء عديدة أنشطة التحرير حزب شباب نّظم هللا(، )حفظه
 ويف. هـ1442 رجب يف مليةالعا التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب
 ندوات عقدت هـ،1342 رجب من 28 يف اخلالفة دمهل املئوية الذكرى

 ووجوب اخلالفة قضية فيها تعرض اهلند، من خمتلفة مناطق يف ومناقشات
 املدن خمتلف يف الشباب شارك اهلند، لغات ختلفومب ،عودهتا وبشارة قامتهاإ

 فيديو مقطع 15 من أكثر إنتاج ومت. العاملية احلملة وتنفيذ وإعداد تنظيم يف
 مبا صويت وبودكاست مقالة 15 من وأكثر ،ا  ملصق 60 من وأكثر ،ا  قصري 

 املركزي اإلعالمي املكتب هبا وّجه اليت األربعة األسابيع موضوعات مع يتماشى
 يف املوضوع هذا اخلطباء تناول الناس، مع للتفاعل ونتيجة. التحرير حلزب
 وسائل يف املوضوع تغطية ومتت. األمة يف اآلالف إىل ووصل الكربى املدن

. اهلند يف القراء من اآلالف عشرات لديها اليت من املختارة، املطبوعة اإلعالم
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 اتصاالهتم دوائر يف املئوية الذكرى فعاليات واسع نطاق على الشباب وشارك
 .(االجتماعي) التواصل وسائل يف

 ضد وعملوا حتدثوا اهلندية القارة شبه يف والعلماء املسلمني أن نتذكر أن جيب
 عام 100 من ألكثر سطنبولإ يف اخلالفة وهدم إلضعاف الربيطانية اخلطط

 من األخري القرن منذ الصراعات هذه وحصلت. األوىل العاملية احلرب قبل
 بعد قليلة سنوات حىت واستمرت عشر، التاسع القرن يف اهلند يف املغول حكم
 وضمن. هـ(1342 رجب 28) م1924 آذار/مارس من 03 يف اخلالفة هدم

 الذين من واملؤثرين والعلماء املهنيني مع وانقشوا الشباب التقى احلملة، أنشطة
 خبطط أقروا كما. ومستقبلهم العامليّ  املسلمني اتريخ يف اخلالفة دور أدركوا
 يف يالمساإل العامل يف القائمة الدول حكام وخيانة اأمريك بقيادة الكفار ودعم
 ابجلهود والعلماء األمة اعرتفت املئوية، الذكرى هذه ويف. اخلالفة عودة منع
 للخالفة العاجل لالستئناف احلزب ودعموا وشاركوا التحرير حزب بذهلا اليت
 .يسالماإل العامل يف النبوة منهاج على

 :البالد يف الرئيسيني والعلماء للمؤثرين والتعليقات الردود بعض ومن

 االعرتاف ومت به القيام يتعني الذي هو العمل هذا أن على معظمهم اتفق 
 .له العاملية ابحلاجة

 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري رسالة قرأوا 
 .الدعوة هلذه االستجابة على األمة حثت اليت هللا(، )حفظه
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 كانوا إذا إال يادةالق يف االستمرار ميكنهم ال العلماء كبار أن على شددوا 
 .به نويعملو  حقيقته على العمل هذا يدركون

 املسامهة على قادرين غري العلماء بعض كان إذا حىت أنه على حثوا 
 .أمامه عقبة يكونوا أن ينبغي فال مباشر، بشكل

 هلا األمل واوأعاد األمة مع األفكار هذه انقشوا. 
 الدعوة هذه تلبية يف رللتأخّ  أسفهم عن أعربوا. 
 املؤثرين إىل الوصول يف الشباب ونشاط حلماس تقديرهم عن أعربوا 

 .والعلماء
 هذا عن املزيد وفهم ملعرفة التحرير حزب أدبيات على لالطالع سعوا 

 .العمل
 العاجل العمل هبذا لتوعيتهم هبم اخلاصة االتصال بوسائل الشباب زودوا. 
 ذلك أن إال اصفةالع ضد مشعة إشعال حماولة من الرغم على أبنه التذكري 

 .وجل عز هللا بعون ممكن
 يف احلكم نظام هي اخلالفة وأن كفر نظام هي الدميقراطية أبن اإلقرار 

 .املسألة هذه يف خالف هناك يكون أن ميكن ال وأنه ،سالماإل
 فكان السفر، أثناء أخرى بلدان يف التحرير حزب بشباب لقاءاهتم تذكروا 

 .بسهولةا  متاح دعمهم
 حزب واستحقاق احلزب حيمله الذي العاملي الفكر بقيادة االعرتاف 

 .هلل واحلمد العامل، لقيادة التحرير
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(8) 

 
 الوسطى آسيا

 اخلالفة( دمهل ملئويةا ذكرىال )فعاليات
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 الوسطى آسيا
 طاجيكستان( رغيزستان،ق )أوزبيكستان،

 حتت احلملة نظم قد التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب أن املعلوم من
 عام 100 ىذكر  مبناسبة احلملة هذه نظم ،"املسلمون أيها أقيموها" شعار
 ا ،أيض الوسطى آسيا مدن يف ملةاحل هذه محالت تنظيم مت كما. اخلالفة هلدم
 رتكمان،ال كازاخ،ال ز،يرغقال ك،يزبو األ: املنطقة هذه يف املسلمة الشعوب إن
 .التحرير حزب أنشطة نتيجة تستيقظ كيطاجال

 حمط جعلتها ،وجغرافية اسرتاتيجية مبميزات تتمتع وسطيال آسيا منطقة إن
 ستعماريةاال روسيا براثن حتت مكثت املنطقة هذه ،ستعماراال دول أطماع
 لعاب ومواردها املنطقة ثروات سيلتُ  احلاضر لوقتا ويف ،عام 100 من ألكثر
 . أيضا   عليها قبضتها متد الصني أن كما ،أمريكا وخاصة الغرب، دول

 من متتد ألهنا ،اسرتاتيجية أمهية هلا وكازاخستان الوسطى آسيا فإن ذكران كما
 إىل جنواب   وإيران أفغانستان ومن ،شرقا   ياومنغول الصني إىل غراب   قزوين حبر

 مذهلة طبيعة هلا ،اخلليج منطقة عن كثريا تبعد ال اأهن كما. مشاال   روسيا
 .والطبيعية البشرية ابملوارد غنية منطقة فهي ،غنية وموارد
 والنحاس واليورانيوم والفضة الذهب من ضخمة احتياطيات املنطقة ومتتلك
ا  جد مناسبة طبيعتها أن كما ،املوارد من وغريها الفحمو  والغاز والنفط والزنك
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 ،واخلضروات والشرانق والقطن األرزو  القمح مثل ،الزراعية املنتجات لزراعة
 .الكهرابء من واطالكيل مليارات بتوليد يسمح مما اخالهل هنر 12.000 يتدفق

 :مربع كيلومرت ماليني 4 أراضيها مساحة تبلغ
 ،مربع مك 2.724.902: كازاخستانو  ،مربع كم 447.400: كستانيأوزب

 ،مربع كم 198.500: زستانيرغوق ،مربع كم 488.100: وتركمانستان
 .مربع كم 143.100: كستانيوطاج

 74 املنطقة هذه سكان عدد يبلغ م2020 مارسآذار/ يف املتحدة لألمما  وفق
 9.1و ،كازاخستان يف مليون 18.6و ،كستانيأوزب يف مليون 33.7: مليوان  
 يف مليون 5.7و ،رغيزستانق يف مليون 6.2و ،طاجيكستان يف مليون

 يف اإلنرتنت على تنشر  روسية أنباء وكالة معلومات وحسب. نتركمانستا
 ويف 23.897.563 :كستانيأوزب يف املسلمني عددفإن  م2012

 ويف ،6.805.330: كستانيطاج ويف ،7.131.346: كازاخستان
 .4.117.024: زستانيرغق يفو  ،4.407.352: تركمانستان

 التحليلية املنصة حترير هليئة فوفقا   ىالوسط آسيا دول جيوش قوة أما
CABAR.asia الوسطى آسيا لدول العسكرية القوةفإن  م2020 يف 

 :كالتايلهي  

 هي كستانيألوزب املسلحة القوات تعترب :كستانيألوزب العسكرية القوة
 .اأبكمله الوسطى آسيا منطقة يف األقوى
 50.000 العسكريني لألفراد اإلمجايل العدد
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 .دوالر 975.000.000 الدفاع ميزانية
 قتالية مروحية 25و مقاتلة ئرةطا 18و هليكوبرت طائرة 79: اجلوية القوات

 .هجومية طائرة 20و مقاتلة طائرة 66و للتدريب طائراتنو 
 مصفحة عربة 1215و الدفع ذاتية مدفعية 137و داببة 420: الربية القوات

 .صاروخي عرض جهاز 98و

 :العسكريني لألفراد اإلمجايل العدد :لكازاخستان العسكرية القوة
132.000. 

 .دوالر 4.000.000.000 :الدفاع ميزانية
 هجومية طائرة 39و تدريب طائرة 18و مقاتلة طائرة 76: اجلوية القوات

 .هجومية مروحية 18و اجلناحني اثبتة طائرة 18و طائرة 71و

 مقطوعة مدفعية 300و مصفحة عربة 800و داببة 650: الربية واتالق
 .صاروخي عرض جهاز 100و

 .أللغامل حربية سفينة 2و دورية سفينة 14: البحرية القوات

 22.000 :العسكريني لألفراد اإلمجايل العدد :نستانالرتكم العسكرية القوة

 .دوالر 200.000.000: الدفاع ميزانية
 20و هليكوبرت طائرة 25و طائرات 3و مقاتلة ائرةط 24: اجلوية القوات
 .قتالية هليكوبرت طائرة
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 الدفع ذاتية مدفعية 68و مصفحة عربة 2000و داببة 712: الربية القوات
 .صاروخا 116و مقطوعة مدفعية 269و

 .غواصات 4و دورية سفينة 20: البحرية القوات

 9000: العسكريني ادلألفر  اإلمجايل العدد :كستانيلطاج العسكرية القوة

 دوالر. 1.600.000.000: الدفاع ميزانية

 مروحيات 6و هليكوبرت طائرة 20و تدريب طائرة 4و طائرة 1: اجلوية القوات
 .قتالية

 مقطوعة مدفعية 90و مصفحة عربة 347و داببة 253: الربية القوات
 .صاروخي عرض جهاز 128و

 11.000: العسكريني ألفرادل اإلمجايل العدد :زستانيرغلق العسكرية القوة

 دوالر 20.000.000: الدفاع ميزانية
 .هجومية مروحيات 2و هليكوبرت طائرات 5: اجلوية القوات

 الدفع ذاتية مدفعية 30و مصفحة عربة 385و داببة 150: الربية القوات
 .ا  ضوئي ا  صاروخ 21و مقطوعة مدفعية 141و

 كستانيفأوزب :العامل شجيو  على ىالوسط آسيا مجهورايت جيوش ترتيب أما
 السنوية للمراجعة مرجتعتها متت دولة 138 أصل من 52 املرتبة يف
 Global Firepower Indexلـ
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 للمراجعة مرجتعتها متت دولة 138 أصل من 63 املرتبة يف وكازاخستان
 Global Firepower Index لـ السنوية

 للمراجعة هامرجتعت متت دولة 138 أصل من 77 املرتبة يف وتركمانستان
 Global Firepower Index لـ السنوية
 للمراجعة مرجتعتها متت دولة 138 أصل من 94 املرتبة يف كستانيوطاج

 Global Firepower Index لـ السنوية
 السنوية للمراجعة مرجتعتها متت دولة 138 أصل من 98 املرتبة يف زستانيغر وق
 .Global Firepower Index لـ

 مسلمون، الغالب يف هم هذه الوسطى آسيا مجهورايت يوشج يف اجلنود عدد
 ا .جد قليل املسلمني غري عدد نإ حني يف

 رضي اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة عهد منذ املنطقة هذه إىل سالماإل دخل
 عثمان عهد يف األول اهلجري القرن خالل املنطقة هذه فتح واستمر ،عنه هللا
 الفتوح وازدهرت ،أمية بين عصر يف القادة يد ىعل مث ،هعن هللا رضي عفان بن
 مسلم بن قتيبة الكبري والفاتح ،بنائهوأ مروان بن امللك عبد الفةخ عهد يف

 سالماإل حكم وطد الذي وهو ،ومسرقند ىوخبار  خوارزم بالد فتح أعاد الباهلي
 سنة يوافق ما وهو ،هـ88 سنة (ىالوسط آسيا )أي النهر وراء ما دبال يف

 .ديةميال 706
 ،العشرين رنقال من السبعينات أواخر يف ملنطقةا هذه احلزب دعوة دخلتقد و 
 حتارب تزال وما املنطقة يف االستبدادية احلكومات حاربت احلني ذلك منذو 
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 حكم ظل يف وحىت ،والتطرف" اإلرهاب "حماربة حبجة احلزب ضد بضراوة
 وقتل بوحشية وتعذيبهم احلزب أعضاء من اآلالف سجن مت كرميوف طاغيةال

 .املئات
 سطىالو  آسيا تزال ال اهلائلة اإلمكاانت هذه من الرغم على ألسفل: مالحظة

 املنطقة ثروات ينهبون اجلشعون فاملستعمرون ،االستعمارية القوى براثن حتت
ا  وفق ،فقط كستانيأوزب املثال سبيل علىف ،فيها العمالء احلكام من بدعم
 الدول بني من تعد (World Gold Council) العاملي الذهب جمللس

 )املرتبة األرض ابطن يف الذهب احتياطي حيث من العامل يف األوىل اخلمس
 دول وعشر ،وروسيا املتحدة والوالايت ياأفريق جنوب بعد العامل( يف الرابعة
 ابعت املركزي، للبنك ووفقا. اخلامسة( )املرتبة العامل يف الذهب تعدين يف رائدة
 على ،املاضية العشر السنوات مدى على بالذه من طنا   687 كستانيأوزب

 ومليارات الذهب من األطنان عشرات تبيع كيةياألوزب احلكومة أن من الرغم
 ؛عام كل املوارد من وغريها والقطن واليورانيوم والنفط الغاز من املكعبة األمتار

 وثر  حبرق السكان يعيش !فقر يف يعيشون السكان نصف من يقرب ما فإن
! الشتاء يف والكهرابء الغاز انقطاع بسبب الربد يف املوت لتجنب احليواانت

 وبناء وألسرهم ألنفسهم الفراغ أوقات على الدوالرات مليارات احلكام وينفق
 وإنفاق األجنبية املصرفية حساابهتم إىل العامة األموال وحتويل فاخرة منتجعات

 ديون أن يف السبب هو هذا .اخلارج يف منازل لشراء الدوالرات ماليني
 اخلارجي الدين وصل اآلن فحىت! شهر كل وحىت عام كل تتزايد كستانيأوزب

 نظام هو الرئيسي واجلاين! دوالر مليار 34 من يقرب ما إىل كستانيألوزب
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 ،األخرى يةسالماإل البلدان يف الاحل هو كما كستانيأوزب يف املطبق الرأمسالية
 أمس يف األخرى البلدان مسلمي مثل طىالوس آسيا مسلمي فإن لذلك
 آسيا مسلمي خيرج أن وتعاىل سبحانه هللا نسأل. الراشدة اخلالفة إىل احلاجة

 سالماإل نور إىل هذه الرأمسالية ظلمات من األخرى أراضينا ومسلمي الوسطى
 .ممكن وقت أسرع يف

 .اخلري رجب شهر يف نشاطاهتا لوسطىا آسيا لدول كان ولقد

 ؟!نبأ أاتكم هل سلسلة بطاقات من العديد برتمجة واقام حيث -1

  

  

 .كلمتها تقول مدينة 100 لسلسلة ترمجات هلم كانت وأيضا -2

 .يفتنوك أن احذرهم :نزار أبو الشيخ لسلسلة ترمجة هلم كانت كذلك -3
 !مستعمرة بالدان أصبحت :شطيال اللطيف عبد لكلمة ترمجة وأيضا   -4
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 !املسلمون أيها أقيموها: العجيلي أسعد الدكتور لكلمة مجةتر  -5
 .خليل بوأ عثمان ابراهيم الشيخ! درع بدون عام مائة -6
 .ةرشتال أبو خليل بن اءطع الشيخ لكلمة ترمجة -7
 .املسلمون أيها أقيموها :حلملة اخلتامي املؤمتر كلمات لكل فورية ترمجة -8

 سالماْل يف اخلالص
 األمة؟ لتحزن الوقت حين أمل ،العلماء أيها. 1

 
 .ي(سالماإل )الصباح اخلالفة أتسيس ،التشهري من عام 100. 2
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 .الدمار نم عام 100 ،االعتداءات من الكثري هناك. 3
 .عام 100 بعد االحتفال يتم لن. 4
 الواقية لتسجيالت ترمجة 

 .والظالم الظلم من للمسلمني حام بال عام مئة 
 أفغانستان وَلية لتسجيالت ترمجة 
 .أفغانستان رجب يف العاملية التحرير حزب محلة. 1
 .أفغانستان يف اخلالفة دمهل املئوية الذكرى أحداث. 2
 كستانيطاج لتسجيالت ترمجة 
 !اخلالفة وقيام الغرب. 1
 م2021-هـ1442 ستانطاجيك يف اخلالفة دمهل املئوية الذكرى. 2
 أوزبيكستان لتسجيالت ترمجة 
 .يةسالماإل بالدلل االقتصادية واإلمكانيات الثروة. 1
 .اخلالفة وعودة الغرب .2
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 !فةاخلال دولة إعمار إعادة يف لرئيسيا الداعم مأنت! الشباب أيها .3
 أمتكم؟ مع لتقفوا الوقت حين أمل ،العلماء أيها. 4

 !نقطة ضع ،توقف! خالفة بدون عام 100 العامل عاش.5
 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر عليك جيب طبعا   .6

 .مسلمنيلل قرار فةاخلال دولة استعادة. 7

 !حممد ةأم اي اترخيك إىل للعودة الوقت حان.8
 من والعدل احلق فيه دمر الذي اليوم - فةاخلال فيه تهدم الذي اليوم .9

 .األرض
 "!املسلمون أيها... املؤهل لتطور املئوية الذكرى "يف .10
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(9) 

 
 أوكرانيا

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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  انياأوكر 
 ،الشرقي والشمال الشرق من روسيا احتده. الشرقية أورواب يف بلد أوكرانيا

 رومانيا وحتّدها ،واجملر وسلوفاكيا بولندا الغرب نم الشمال؛ يف بيالروسيا
 تبلغ ،القرم جزيرة شبه ذلك يف مبا ،اجلنوب من األسود والبحر ايمولدوفو 

 وهي ،(ا  مربع ميال   233.062) ا  مربع كيلومرت 603.628 أوكرانيا مساحة
 44 حوايل أوكرانيا سكان عدد يبلغ. روسيا بعد أورواب يف دولة أكرب اثين

 وكييف. أورواب يف السكان عدد حيث من دولة سابع جيعلها مما ،نسمة مليون
 .مدهنا وأكرب عاصمتها هي

. السكان من ٪0.9 - ٪0.6 وميثل ،أوكرانيا يف داينة أكرب رابع هو سالماإل
 القرن يف القرم خاانت أتسيس إىل اترخيه يعود أوكرانيا يف طويل اتريخ سالملإل

 .امليالدي عشر اخلامس
 األخرى الرتكية والشعوب. القرم تتار من هم األوكرانيني املسلمني غالبية إن

 ،أوكرانيا شرق وجنوب جنوب يف الغالب يف توجد واليت ،أوكرانيا يف األصلية
 واجلماعات نيواألذري الفولغا، رتتا هذه ملوتش أخرى، جمموعات تشكل
 .كيواألوزب القوقاز مشال يف العرقية

 أوكرانيا يف عادنامل
. اإلقليم أحناء مجيع يف خمتلفة بطرق تتوزع اليت املعادن من هائلة يةكم هناك

 ويتم ،األخرى االقتصاد وقطاعات للصناعة خام مادة أهم هي املعدنية واملوارد



 186 

 حيث ،املعدنية الرواسب من 800 حوايل اكتشاف مت. منها كبري جزء تصدير
 .املعادن منا  نوع 94 استخراج يتم

 احلفري الوقود
 والبين الصلب والفحم الطبيعي والغاز النفط من كبرية رواسب لديها أوكرانيا

 .الزييت والصخر واجلفت

 منطقة يف ،القرم يف األسود البحر منطقة يف والغاز طالنف إنتاج يتم
 الكبرية الكميات من الرغم علىو . دونيتسك دنيرب منطقة ويف ثيانيسكارابس

 الصناعة احتياجات لتلبية إليها تفتقر البالد تزال ال ،الطبيعية املوارد هذه من
 .والسكان

 دنيرب حوضي يف ،فولني-لفوف حوض يف اآلن استخراجه فيتم ،الفحم أما
 وغري احلديدية واملعادن ةالطاق صناعة األحافري مجيع وتزود. ودونيتسك

 .اخلام واملواد ابملواد والبناء الكيماوية والصناعات احلديدية

 يف الفعاليات من عددا   ،ونساء   رجاال   ،أوكرانيا يف التحرير حزب أعضاء أقام
 .اخلالفة دمهل املئوية للذكرى مكرسة يةعامل محلة إطار

 هذه معظم فإن ،ىأخر  ظروف إىل ابإلضافة ،كوروان فريوس وابء وبسبب
 .عامة تكن مل ،لألسف ،الفعاليات
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 أوكرانيا مسلمي اتريخ
 نتحدث أن شيء كل وقبل أوال   نود ،يسالماإل العامل يف للمسلمني ابلنسبة

 .احلديثة أوكرانيا أراضي يف سالماإل اتريخ عن قليال

 وكذلك ،البالد جنوب يف القرم جزيرة شبه كانت ،القدمية العصور منذ
 والشعوب احلضارات لتقاطع مكاان   احلديثة ألوكرانيا اجملاورة اجلنوبية ضياألرا

 ،السارماتيون ،البيزنطيون ،اليواننيون ،السيمرييون ،السكيثيون الثور،. املختلفة
 .كاملة قائمة ليست وهذه ؛البيشينيغ ،اجملريون ،اخلزر ،اهلون الرومان، ،القوط

 القرن على املؤرخون يتفق ،القرم يرةجز  شبه يف سالماإل بتغلغل يتعلق فيما
 يف أنه واترخيية أثرية معلومات هناك ،املثال سبيل على ،لذلك. عشر الثالث

 ا .مسجد األتراك السالجقة بىن ،سوداك يف 1219 عام

 كيأوزب خان عهد يف واسع نطاق على السكان أسلمة بدأت ،ذلك مع
 والفالسفة لماءوالع الالهوت علماء ظهر ما سرعان. (م1312-1342)

 اللغةا  أيض ولكن ،فقط القرآن دراسة يتم مل ،املدارس من العديد يف. القرم
 سالماإل أصبح الوقت ومبرور. والفقه ،الفلك وعلم ،واحلساب واملنطق، ،العربية

 .القرم خلانية الدولة دين
 حرب حالة يف كانت اليت الشعوب من العديد حتول الفرتة هذه خاللو 

. سالماإل هو واحد دين أساس على واحد مسلم شعب إىل ضبع مع بعضها
 شبه تقطن كانت اليت الشعوب مجيع اتريخ هناية الفرتة هذه خالل شهدان وقد
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 عظيم جديد اتريخ ظهور إىل أدى مما ،اجملاورة واألراضي آنذاك القرم جزيرة
 .واحدة يةإسالم أمة منا  جزء الواقع يف أصبح الذي ،واحد مسلم لشعب

 ،عشر السادس القرن بداية - عشر اخلامس القرن من الثاين النصف ويف
 ،ذلك بعد. أجزائها أحد توأصبح العثمانية الدولة إىل القرم خاانت تانضم

 اخلارجية السياسة تنفذ كانت مهمة اسرتاتيجية أداة القرم والية أصبحت
 قةاملنط هي القرم خاانت تكان ،الزمان من ولقرنني. الشمال يف للخالفة

 يف للمسلمني الذهيب العصر بدأ ،الوقت ذلك ومنذ. سالماإل لدار يةسالماإل
 .األراضي هذه
 ،الضعف يف العثمانية اخلالفة بدأت عشر الثامن القرن بداية منذ ،ذلك ومع

 ،والايهتا مجيع إىل طبيعي بشكل الضعف هذا وانتشر ،واضحا   هاضعف كانو 
 .القرم خانية ذلك يف مبا

 هذه كانت فقد ،القرم جزيرة بشبه يتعلق فيما الروسية للطموحات ابلنسبة أما
 .للخليفة القرم لوالية القوي للوالءا  نظر  ،الصعوبة ابلغة مسألة

 شبه يف االستقالل أجل من شعارات روسيا رفعت ،خطتها تنفيذ أجل ومن
 إرسال ومت ،جوفاء بوعود واملورزا القرم ابايت بعض خداع مت ،قرمال جزيرة

 وينتهي ،االستقالل ملنح 1771 عام يف لقرما جزيرة شبه إىل الروسية واتالق
 معاهدة بتوقيع 1774 يوليومتوز/ 10 يف القرم خلانية االستقالل منح مشروع

 مت مبوجبها واليت ،العثمانية واخلالفة روسيا بني كيناردجييسكي-كوتشوك
 .واخلالفة روسيا من كل عن اخلاانت ابستقالل االعرتاف
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 خان ،القرم مسلمي اتريخ يف املعروف ،جريي شجني خان أصبح ،ذلك دبع
 1783 عام حىت شجني حكم استمر ،ذلك ومع. املستقلة" القرم جزيرة "شبه

 .روسيا قبل من القرم جزيرة شبه بضم وانتهى
 قتبسنس ،روسيا قبل من القرم خانية ضم بعد حدث ما بعواقب يتعلق فيما

 :امؤرخ اتصرحي

 ودمروا ،املنازل وحطموا ،األشجار وقطعوا ،البالد )الروس( صروناملنت "دمر
 وسرقوا ،املياه مواسري ودمروا ،األصليني للسكان العامة واملباين املقدسات

 يف هبا وألقوا قبورهم من أجدادهم جثث وأخذوا ،التتار عبادة وأاثروا ،السكان
 وأقاموا القدمية العصور آاثر ودمروا ،للخنازير أحواض إىل قبورهم وحولوا الروث

 ."البغيضة عبادهتما  أخري 

 .ذلك وعواقب القرم إىل السوفيتية القوة وصول
 ال ،القرم جزيرة شبه إىل جميئها بعد السوفيتية احلكومة سياسة عن احلديث عند
 ،القيصرية لروسيا الشوفينية طوريةاإلمربا سياسةلا  استمرار  كانت أهنا يف شك

 املساجد مجيع السوفييت لحدونامل أغلق ،املاضي لقرنا اتعشرين يف ابلفعل
 األئمة من العديد قمع مت 28-27 السنوات ويف. والتيكي الدينية واملدارس

 .الكوالك ضد والنضال اجلماعية حبجة سيبرياي يف

 يف الرتحيل هي القرم مسلمي إلابدة الشيوعية اإلمربايلية السياسة ذروة كانت
. الوسطى آسيا إىل أبكمله القرم تتار شعب نفي مت. 1944 مايوأاير/ 18
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 نصف من يقرب ما مات ،وحدها األوىل السنوات يف ،لإلحصاءاتا  ووفق
 .أوطاهنم من املطرودين املسلمني

 لىع الفعلية سلطتها روسيا بسطت ندماع ،2014 أحداث بعد ،واليوم
 .ىأخر  مرة األراضي هذه يف املسلمني ضد القمع استؤنف ،القرم أراضي

 ال أبحكام يةسالماإل احلياة ابستئناف املطالبني املسلمني على روسيا وحتكم
 .السجن يف عاما 20 إىل تصل تصورها ميكن
 ما للمسلمني السابقة عظمته واستعادة سالماإل إىل الدعوة فإن ،ذلك ومع

 .اهلمجي القمع هذا ظل يف تتم زالت
 ،ألوكرانيا الرئيسي الرب يف متجددة بقوة وانتشرت الدعوة هذه تكثفت وكذلك،

 لروسيا الداخلية واملناطق القرم جزيرة شبه من األعضاء من عدد اضطر أن بعد
 .القمع بدء بعد املغادرة إىل

 إن القول من بد ال ،رجب شهر يف أقيمت ليتا الفعاليات إىل وابلعودة
 للمكتب مدينة" 100" مشروع إطار يف شهر قبل بدأت قد هلا االستعدادات

 .التحرير حلزب املركزي إلعالميا

 الثالث القرن يف القلعة هذه أتسست. أكرمان قلعة يف املشروع هذا تصوير مت
 حاكم أول هو بريكو . ليبو أق ومسيت بريك خان الذهبية القبيلة قبل من عشر
 املسلمون فقد ،ذلك بعد ،الوقت بعض مرور وبعد ،سالماإل قاعتن مغويل
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 سيطرة إىل القلعة انتقلت فقط 1484 عام ويف ،القلعة هذه على السيطرة
 .التالية الثالثة القرون طوال كذلك وظلت العثمانية الدولة

 
 رجب شهر يف واملواعظ اخلطب

 عن والوعظ اخلطب إبلقاء التحرير حزب أعضاء قام ،أوكرانيا مساجد يف
 .اخلالفة لسقوط املئوية الذكرى حماور
 اخلالفة "سقوط بعنوان اجلمعة ةخطب كانت ،اخلصوص وجه على ،لذلك
 ونتائج العثمانية اخلالفة هدم اتريخ عن ية"سالماإل األمة على ذلك ونتائج
 .يةسالماإل األمة على ذلك

 لألمة اثبتة صفة املنكر عن والنهي ابملعروف "األمر عن اجلمعة خطبة يف
 نور لإيصا يف واجبها عن ،الوسط يةسالماإل األمة مكانة عن قيل ية"سالماإل
 موقف أن إىل وأشري. السالم( )عليهم األنبياء بعد مجعاء البشرية إىل سالماإل
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 وجتنب الفردية الشرعية الواجبات ببعض فقط احملدودين املسلمني بعض
 يزعمون ،اخلالفة إلقامة كدعوة ،سالملإل السياسي ابجلانب املتعلقة األنشطة

 .سالمابإل لذلك عالقة ال أنه
 احلكم استعادة أمام الرئيسية العقبة - التدرج "فكرة بعنوان خطبة ويف
 الدولة إقامة يفملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول اتبعه الذي املنهج موضوع طرح مت ،ي"سالماإل
 لقوانني التدرجيي التطبيق فكرة تناقض عن اخلطبة وكانت. األوىل يةسالماإل

 مىيس ما حكم مبثال الفكرة هذه فشل بينت كما ،والسنة القرآن من الشريعة
 .احلديثة تركيا يف ينيسالمابإل

 وابلتايل ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وبشرى هللا وعد هي اخلالفة "عودة املعنونة اجلمعة ةخطب
. اخلالفة الستعادة مستعدة يةسالماإل األمة إن وقيل ،وقت" مسألة فهي

 دوهلم على ذلك عواقب من حذروا الذين الغربيني القادة بعض قوالأ وذكرت
 القرآن وآايت الشريعة بنصوص االستشهاد مت ،ذلك من واألهم ،االستعمارية
 .األمر هذا حتمية عن تتحدث اليت واألحاديث

 .رجب محلة موضوع يف مقاَلت

 لسقوط املئوية الذكرى يف مقاال   30 من أكثر التحرير حزب أعضاء كتب
 ،أوكرانيا يف التحرير حلزب الرمسي املوقع على املقاالت هذه نشر مت ،اخلالفة

 .(االجتماعية) الشبكات على احلزب مواقع على كوكذل
 املكتب إىل إرساهلا ومت ،اإلجنليزية اللغة إىل املقاالت هذه بعض ترمجة متت

 .صفحاته على ونشرت التحرير حلزب املركزي اإلعالمي
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 الربيدية البطاقات توزيع
 اإلعالمي باملكت أعدها بريدية بطاقات يوزعون األعضاء كان ،الشهر وطوال
 بشرح مصحواب   هذا الربيدية البطاقات توزيع كان ،التحرير حلزب املركزي
 .البطاقات يف عنها التعبري مت اليت لألفكار مفصل

 
 الناس زايرة

 الذكرى أمهية شرح أجل من للمسلمني هادفة زايرات متت ،الشهر مدار وعلى
 ابألمة ةاملنوط املسؤولية لتوضيح وكذلك ،للمسلمني اخلالفة دمهل املئوية

 .سريعا   األرض يف النبوية السنة وقوانني القرآن حكم الستعادة يةسالماإل
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 ئيالنسا قسمال استضافها فعالية

 شهر خالل خاص بشكلا  نشط أوكرانيا يف التحرير حلزب النسائي القسم كان
 .هذا رجب

 ءإلقا مت حيث ،للنساء ندوات 10 حوايل عقد مت ،أوكرانيا يف الكربى املدن يف
 هذه أشارت كما ،اخلالفة دمهل املئوية الذكرى وعموض حول حتفيزية خطاابت
 ماضي عليه كان وما ،اخلالفة استعادة إىل الدعوة يف املرأة دور إىل اخلطاابت

 لتغيري العملية اخلطوات هي وما ،اآلن وضعها هو وما ،اخلالفة ظل يف األمة
 .الوضع هذا
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 طوال العمرية الفئات مجيع من لألطفال ا  دروس النسائي القسم عقد كما

 املواضيع الدروس هذه مشلت. دولتنا لسقوط املئوية للذكرى املخصص الشهر
 :التالية

 ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول يد على الدولة تشكيل -

 والتقدم( العلم وطفرة ،األراضي )توسع اخلالفة فجر -

 .املسلمني على ذلك ونتائج اخلالفة هدم -
 .الشعر وتعلموا ،اجلدارية الصحفو  املقاالت األطفال أعد
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 ،فقط سالماإل يف هو اخلالص أن فكرة مع مكثف بشكل الفتيان تفاعل لقد
 .يةسالماإل األمة ومستقبل أمل الشباب جيل وأن ،به نفخر ما لدينا وأن

 نشر قد األطفال مع املنهجي العمل هذا مثل أن األطفال هؤالء آابء الحظ
 .الفرح يبعث الذي األمر ،األسرة دائرة يف اخلالفة حول خمتلفة أسئلة

 بث إجراء مت ،العامة غري يةسالماإل (االجتماعية) الشبكات جمموعات يف
 :التالية املوضوعات حول اجملموعات هذه ألعضاء مباشر

 األمة؟ مشاكل اخلالفة ستحل كيف -

 اخلالفة؟ إلعادة به تقوم أن املسلمة املرأة ىعل ماذا -
 احلزن؟ عصر هو ذاه نإ نقول ملاذا -

 وعن ،حياة طريقةك سالماإل عنا  يومي منشورات نشر مت ،اجملموعات هذه يف
 .اإلنسان وضعها اليت األنظمة كل اهنيار وعن ،لإلنسانية كخري اخلالفة

 ،الزايرات يف املوضوعات هذه حول فردي نداء هناك كان ،ذلك إىل ابإلضافة
 اجلماعات وأنصار امللتزمني غري املسلمني مع )الصحبة( الشاي شرب وكذلك

 .األخرى يةسالماإل

 املئوية الذكرى مبناسبة ةقصري  ونشرات كتيبات طباعة متت ،املناطق بعض يف
 .اخلالفة دمهل
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 الروسية اللغة إىل عامليال للمؤمتر ةمتزامن ترمجة
 رجب ملةحل اخلتامي عامليال املؤمتر بث رجب شهر من األخري اليوم يف مت

 .فورية سيةرو  برتمجة

 السوفييت، االحتاد بعد ما طقامن من خمتلفة يف أماكن املسلمني آالف هشاهد
 عدة على املباشر البث هذا وتوبع ،الوسطى وآسيا روسيا مسلمو ذلك يف مبا

 .مواقع

 
 اجلهود منا  جزء شك بال وأصبحت هائلة إجيابية نتائج رجب محلة حققت
 .يسالماإل العامل يف اخلالفة ءإلحيا الرامية التحرير حلزب العاملية

 أراضي على مرة ألول النطاق الواسعة احلملة هذه مثل تنفيذ حلقيقةا  نظر 
 يتعلق فيما سيما وال ،معها البداية يف حبذر املسلمني بعض تعامل فقد ،أوكرانيا
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 من كبري جلزء جديدة كانت األفكار أن حلقيقةا  نظر  ،الربيدية البطاقات بتوزيع
 .متوقع غري هذا النطاق واسع احلملة شكل وكان ،املسلمني

 اخلالفة وأمهية احلملة موضوع بتوضيح القيام وبعد ،شهر مدار وعلى ،ا  الحق
 عن وأعربوا رأيهم خافوا الذين من كثري غرّي  ،املسلمني مصاحل حتقيق يف

 .دعمهم

 ريأتث األخرى يةسالماإل البلدان من احلملة هلذه الفيديو ومقاطع للصور كان
 من الصور كانت اخلصوص وجه على ،املسلمني على خاص بشكل قوي

 اجلماهريية واخلطب املؤمترات من العديد التحرير حزب عقد حيث أفغانستان،
 .املسلمني من للعديد إهلام مصدر ،الشهر هذا املساجد يف

 التحرير حزب رجال يبذهلا اليت واجلهود احلزب هذا عمل يؤدي أن هللا نسأل
 .النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إقامة إىل العامل أحناء عمجي يف
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(10) 

 
 تركيا وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 تركيا وَلية
 منه األكرب القسمو  ،البلقان جزيرة شبه يف تراهبا من صغري قسم يقع اليت تركيا

 فيها يعيشون همو  ،منها ابملائة تسعنيو  تسعا   املسلمون يشكل ،األانضول يف
 ذرينيواأل األرانؤوطو  األكرادو  األتراك بني فيها متيز ال ،مندجمني متالمحني

 إثنيات من غريهمو  البوماقو  الالزو  اجلورجينيو  اجلركسو  البشناقو  العربو 
 .احلصر تفوق خمتلفة

 متتلكو  ،الثالثة أبطرافها البحر حييط ،مليوان   مثاننيو  ثالثة حنو سكاهنا عدد
 قلعة جناق مضيقي على مشتملة أبورواب آسيا تلتقي حيث ،مركزاي   موقعا  

 من الساحقة األغلبية العنفوانو  ابحليوية املفعم الشباب يشكلو  ،إسطنبولو 
 .السكان

 مشاعرو  أفكار عن بعيد علماين دميقراطي بنظام عام مائة منذ بالدان حتكمو 
 .هلا عاد  مُ و  األهايل

 احتياجات تلبية على القدرة  و  السعة   للزراعة القابلة مساحاهتا يف نأ رغمو 
 الدولة ضرائب نري حتت يسحقو  شعبنا يرزح ،البشر من مليون سبعمائة
 الناس أكثر على يشقو  ،األموال أصحاب من صغرية فئة مطامعو  املباشرة
 .يعولون من قوت أتمني

 يستمر ،شخص ألف مخسنيو  سبعمائة الفعلية العسكرية القدرة تبلغ بينماو 
 أن من ابلرغمو . حمرتف نمكوّ  إىل حتويلهاو  الطاقة هذه تقليص على العمل
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 خمزون يتكون حيث دوليا عشرة الثالثة املرتبة يف يصنف جيشا   متلك البالد
 طيار بغري طائرة 146و مروحية 497و حربية طائرة 1055 من أسلحته

 فيها احلكامُ  د  عُ يـ   ،اروخاص 2246و داببة 3200و مسلحة( غريو  )مسلحة
 عمال   - عاتقهم على املستعمرة الكافرة اأمريك ألقتها اليت - احلماية وظيفة  

 .النازفة املسلمني جراح تضميد عن النظر صرفهم عن انهيك ،هلم

 ال احلكام هؤالء فإن ،الذهب احتياطياتو  الغازو  النفط امتالكها من وابلرغم
 حتتو  فوق الثروات من غريها يهدرون كما الناس، مصاحل يف يستخدموهنا

 يقدموهنا فهم ذلك من العكس على بل ،السياسية ارتباطاهتم بسبب ،األرض
 يقارب خارجيا   دينا   العامة املالية لونحيمّ و  ،املستعمرين مصاحل يدي بني

 .دوالر تريليون النصف
 صفات زا  حائ بقي ،البالد هذه سالماإل بدخول ز  ع  و  ف  رُ ش   جمتمعنا أن مع

 على اخلالفة هدمت حيث م1924 سنةمارس /آذار من الثالث حىت الوقار
 .اخلائنني وعمالئهم الكفار اإلجنليز أيدي

 ،السكان من ىكرب ال النسبة يشكلون الذين األكرادو  األتراك عانق لقد
 خاللو . عنه يتنازلون ال حياة نظام تقبلوهو  ،ميالدية 750 ةسن منذ سالماإل

 القمع أنواع خمتلف إىل املسلم الشعب تعرض اخلالفة إلغاء أعقبت اليت احلقبة
 كادت حىت فيه الدينية املشاعر انتهكتو  ،علماؤه فأعدم ،العلماين النظام من
 ،أجيال عدة بعد يةسالماإل املشاعر استمرار من ابلرغمو . الرتاب توارى أن
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 ابتداء حىت احلال استمرتو . اجملتمع كيان ابين قد يسالماإل الفكر كان
 .اخلمسينات من القرن املنصرم هناية البالد هذه يف نشاطه التحرير حزب

 حزب دخول بعد اجملتمع أحاديث يف جمراها الشرعية الطريقة أحكام أخذت
 مهماو . جسده يف جديد من تدب احلياة مادة بذلك بدأتو  ،فيه التحرير

 التتبعو  ،شبابه على العقوابت إبجراء ،نشاطه منع حاولت قد الدولة تكن
 اليوم يبقى يكاد الو . احملاوالت ازدادت كلما يزداد النشاط كان فقد ،النفيو 

 صارو . الفكرية األوساط حىت الدولة أركان من ابتداء التحرير، حزب جيهل من
 إىل يتشوق فهو قضيته، فيها احلزب يالمس مرة كل إىل يتشوق الشعب
 نّ كِّ تُ و . سالماإل إىل يقدمه ذيال الوحيد املركز سوى احلزب ماو  ،هإسالم
 ال لكنهم ،ألنشطته التقدير هنا يةسالماإل األوساط من العظمى الغالبية

 أسباب مع أسباهبم قطع عدم بسبب اآلن حىت النصرة حق نصرته يستطيعون
 .القائم النظام

 بعد يوما   يزداد سالمابإل احلكم حنو اجملتمع يف التوجهو  الرغبة فإن ذلك ومع
 تبق فلم ،وسط من أكثر بني اخلالفة طلب أصداء ترتدد أن جرم الو . يوم

 ابخلالفة خاصني عددين إبصدار جريداتن قامت قدو . التحرير حزب حبيسة
 .األعداد مبصادرة قرارا   ذلك إثر على النظام اختذو  ،املاضية األشهر يف

 ينقص الذي الوحيد األمر هو اخلالفة أي احلكم يف نظامهو  سالماإل إن
 .هللا إبذن وقت أقرب يف إليه يصل سوفو  ،تمعاجمل
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 يف العامل، حول بالدال من العديد يف كما تركيا يف خمتلفة نشاطات إجراء مت
 الذكرى "يف بعنوان التحرير حلزب اإلعالمي املكتب أطلقها اليت احلملة نطاق

 خمتلفة لهاوجيع تركيا مييز ما أن غري. املسلمون" أيها أقيموها ..اخلالفة هلدم املئة
 يف امع 100 قبل هاؤ إلغا مت قد اخلالفة أن وه األخرى يةسالماإل البالد عن

 الشعب بتذكري تركيا، والية /التحرير حزب قام السبب هلذا. تركيا يف سطنبولإ
 إطار ويف. جديد من اخلالفة إقامة إلعادة نداء له ووجه ابخلالفة الرتكي

 ،2021 آذار/مارس 13 يف واكتملت شباط/فرباير 13 يف بدأت اليت احلملة،
 .تركيا يف املؤثرة األنشطة من واسعة جمموعة تنفيذ مت

 :الفيديو مقاطع
 9 يف اترخيية أمهية ذات أماكن يف فيديو مقاطع تصوير مت احلملة نطاق يف

 بال عام مئة كفاكم! املسلمون "أيها نداء توجيه فيها مت تركيا، من خمتلفة مدن
. "!املسلمون أيها أقيموها اخلالفة، هلدم املئة الذكرى يف ندعوكم! خالفة

 قصر ،سطنبولإ: هي هذه، الفيديو مقاطع صويرت فيها مت اليت واألماكن
 قرب بورصة، - السليمية مسجد أدرنة، - الفتح بوابة سطنبول،إ - توبكايب
 القدمية عمورية مدينة أفيون، - غازي أرطغرل قرب بيليجيك، - غازي أورهان

 ميدان - قلعة جناق لشهداء التذكاري النصب - موش كرد مالذ دانمي -
 فيديو مقطعي ونشر ويربتص أيضا   قمنا كما … بكر داير يف سعيد الشيخ

 األطفال يتضمن الذي املقطع إن حيث. تركيا يف والشباب طفاللأل منفصلني
 .(جتماعياال) والتواصل اإلعالم وسائل يف ا  ضجيج أصدر
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 التجار إىل إخواننا ومجيع احلملة نطاق يف املشكلة للوفود راتزاي إجراء مت كما
 اإلمام ومدارس احلكومية غري املنظمات وممثلي الكتابو  ،والصحفيني

 الزايرات، هذه وخالل. اإلعالم وسائل وممثلي الرأي وقادة والعلماء اخلطيب،
 .إقامتها إعادة وضرورة للمسلمني ابلنسبة اخلالفة أمهية مناقشة تمت

 :الندوات
 4 عقد مت العامة، السالمة تكفل اليت الوقائية والتدابري الوابء لظروف نظرا  

 .اجلمهور مشاركة دون اإلنرتنت شبكة على منفصلة ندوات

 اشرتك اخلالفة"، غياب يف األمة فقدت "ماذا بعنوان الندوة يف -1
 حيمالر  عبد. د اشرتك كذلك. كمتحدثني أوزدوغان كوهالو  يلدرمي أمني حممد
 .مباشر اتصال عرب الندوة يف نيكمتحدث تكينباش وأرجان شني
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 اشرتك مصريية" مسألة اخلالفة إقامة "إعادة بعنوان الندوة ويف -2
 شيليك يلماز اشرتك كذلك كمتحدثني، زيلما وسردار أوغلو ابي موسى

 .مباشر اتصال عرب كمتحدثني فارول وأمحد ونصالأ يدنإو 

 
 

 كار حممود اشرتك واخلالفة"، التحرير حزب" بعنوان الندوة ويف -3
 االتصال عرب االشرتاك مت أيضا   الندوة هذه ويف كمتحدثني، أوغورلو وسليمان

 .سااب أمحد قبل من املباشر
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 اليت تعاىل" هللا وعد بل ،ا  حلم ليست "اخلالفة بعنوان الندوة ويف -4
 أوغلو إمام هللا عبد من كل اشرتك للحملة، األخري األسبوع يف قامتهاإ تمت

 عرب كمتحدثني اشرتك كذلك الندوة، يف كمتحدثني يغمور حنفي وحممد
 مال الشيخ والعامل فارول، أمحد الصحفي من كل الندوة هذه يف مباشر اتصال

 قرية من مشنيش حممد لفلسطيينا التضامن مجعية ورئيس ساكتشي، مصطفى
 عرب اآلالف شراتع قبل من متابعة الربامج القت وقد. فلسطني يف مإجز 

 (.جتماعياال) التواصل منصات

 
 

 :الزايرات
 االتصال وفد هبا قام زايرات جراءإ مت ،100ـال الذكرى محلة نطاق ضمن
 يف التحرير حزب شباب من املتشكلة والوفود اإلعالمي للمكتب املركزي
 وممثلي الكتابو  والصحفيني التجار ىلإ الزايرات إجراء مت حيث. املدن
 وممثلي الرأي وقادة والعلماء اخلطيب، اإلمام رساومد احلكومية غري اتاملنظم
 ابلنسبة اخلالفة أمهية مناقشة تمت الزايرات، هذه وخالل. اإلعالم وسائل
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 مثل منشورات تقدمي مت الزايرات وخالل. إقامتها إعادة وضرورة للمسلمني
 اخلصوص، وجه وعلى. للحملة خصيصا   عدادهاإ متاليت  ،وغريها اجملالت

 علماء مع لقاءات أوغلو، إمام هللا عبد بقيادة املركزي، االتصال وفد عقد
 إجيابية نتائج حصد ومت تركيا، أحناء خمتلف يف كبري ابحرتام حيظون رأي وقادة

 .اللقاءات هذه من
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 :وامللصقات اجملالت توزيع
 املسلمون" أيها أقيموها ..اخلالفة هلدم املئة الذكرى "يف احلملة عنوان وضع مت

 طباعة تمت حيث. آذار/مارس عدد اجلذري ريالتغي جملة غالف على
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 يف احلملة من كجزء مجيعها استخدامها ومت للمجلة، نسخة 15.000
 حتمل امللصقات من عدد 20.000 إعداد مت كذلك. واملقابالت الزايرات

 .دنامل مجيع يف استخدامها ومت احلملة عنوان

  

 
 

 :مكتوبة صحفية تبياان
 .احلملة من كجزء منفصلة مكتوبة صحفية بياانت سبعة صدارإ مت

 القرن "إن بعنوان البيان يف احلملة عن موجزة معلومات تقدمي مت -1
 الوقت حين أمل اخلالفة، بغياب مير الذي القرن هو األمة على إيالما   األكثر
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 إقامة إلعادة للمسلمني نداء جيهتو  مت حيث املعاانة؟" هلذه حد لوضع
 .اخلالفة

 العلماء "أيها بعنوان يانالب يف الرأي وقادة للعلماء نداء توجيه مت -2
 لنا ستعيد اليت الراشدة اخلالفة أجل من للعمل الوقت حين أمل! نو الفاضل
 .اخلالفة إلقامة العمل منهم الطلب مت كما "،؟عزتنا

 التحرير حزب مع للعمل تركيا يف للمسلمني النداء توجيه مت -3
 يف لتشاركوا يدعوكم التحرير حزب! نو املسلم "أيها بعنوان البيان يف هودعم
 "!اخلري

 مت "100ـال الذكرى محلة انتهاء أخرى، "مرة بعنوان البيان ويف -4
 نطاق يف األعمال حول معلومات تقدمي مت حيث احلملة هناية عن اإلعالن
 !تركيا يف احلملة
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 :تاملقاَل
 العربية الصفحة على لنشرها منفصلة مقاالت 4 كتابة تمت احلملة، نطاق يف

 :وهي. املركزي اإلعالمي للمكتب والرتكية

 سااب أمحد - نو ومظلوم نو حمزون دائما حنن اخلالفة، بغياب -1
 أوغلو إمام هللا عبد - والبشرى النصر -2

 كار حممود - ضمحاللا أو جديد حال إما -3
 أوغرلو سليمان - اجملتمع وبناء الدعوة عملية يف التحرير حزب قيادة -4

 حول مقاالت ونشر بكتابة الكتاب من العديد قام ذلك، إىل ابإلضافة
 .اجلذري التغيري مبجلة اخلاصة نرتنتاإل صفحة على الشهر هذا خالل الفةاخل

 :عتقاَلتاَل

 األنشطة هبذه مستدلة القضائية، واهليئات والشرطة الرتكية السلطات قامت
 لألعضاء واحتجازات مدامهات إبجراء احلملة، نطاق يف تنفيذها مت اليت

. مرأةا وأ ورجل وال وشاب شيخ بني التفريق دون التحرير حزب يف الشجعان
 مدينة 14 يف التحرير حزب أعضاء من ا  عضو  61 جمموعه ما اعتقال مت حيث
 5 طنبولسإ: التايل النحو على هي العتقاالتا وعدد املدن هذه. خمتلفة

 5 وسريت ،شخصا   11 مالذكرد وموش أشخاص، 3 وبورصة أشخاص،
 أشخاص، 5 وأنقرة واحد، صشخ وريهانلي أشخاص، 9 وأنطاكيا أشخاص،

 شخص وأيدين أشخاص، 7 عنتاب وغازي ،شخصا   12 ورفاأ وشانلي
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 وجه على... واحد شخص وأدايمان واحد، شخص واتتفان واحد،
 الظلم على اجلمهور وبني عالماإل سائلو  يف واسع ضجيج صدر اخلصوص،

 يديوف هنلتصوير  أنقرة يف اعتقاهلن مت أخواتنا من 5 له تعرضت الذي والضغط
 إفادهتم تقدمي بعد املعتقلني من شخصا   23 عن فراجاإل متو . أفيون عمورية يف

 هؤالء معظم أن غري. احملكمة من أبمر شخصا   38 عن جا واإلفر  للشرطة،
 الوضع هذا. الشرطة حجز يفعدة  ايمأل وتعداي   ظلما   جازهماحت مت األشخاص

 قبل من املخلصني املسلمني ضد والقمع الظلم سياسات واضح بشكل أظهر
 اليت تركيا، يف اخلالفة عن احلديث وجه يف يقفون الذين والسلطة النظام

 .لقرون اخلالفة استضافت
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 :(تماعياَلج) والتواصل اْلعالم وسائل يف محلة
 مت اليت الفيديو مقاطع خالل من تركيا يف عنها عالنابإل احلملة انطلقت
! خالفة بال عام مئة كفاكم! املسلمون "أيها بعنوان خمتلفة مدن يف تصويرها
 قوات أن إال. املسلمون" أيها أقيموها اخلالفة، هلدم املئة الذكرى يف ندعوكم
 مقاطع بسبب التحرير حزب لشباب وقمع اعتقال بعمليات قامت الشرطة
 يف أطلقت اليت التويرتية العاصفة ومع. خمتلفة مدن 9 يف املصورة الفيديو
 يف للجمهور 100ـال الذكرى محلة يصالإ مت ،(االجتماعي) التواصل وسائل

 عن عدة مرات اإلعالم وسائل يف األخبار نشر مت السياق، هذا ويف. تركيا
 هذا يف وأيضا  . التحرير حزب وشاابت شباب حبق قاالتتاالع وعن احلملة

 حممود اتركييف والية  التحرير حلزب اإلعالمي املكتب رئيس شارك السياق،
 يف"، يت "رهرب قناة يف أوزكوسة، آدم للصحفي حدود" "بال برانمج يف كار

 .جيالرا تشاغالر للصحفي اليوتيوب على قناة يف برانمجو 

 التواصل وسائل صاتمن على الضجيج أغلب احلملة أحدثت وقد
 هاشتاغ حصل ،2021 مارسآذار/ 06 السبت يوم ويف. (االجتماعي)

#YenidenHilafet على طويلة ولفرتة طويلة لساعات األول الرتتيب على 
 من أكثر إرسال مت حيث. العامل مستوى على القائمة يف ودخل الرتكية الساحة
 .اهلاشتاغ اهذ على رسالة ألف 120

 املعتقالت وأخواتنا احلملة كانت ،2021 فربايرشباط/ 23 ء،الثالاث يوم ويف
 هاشتاغ مع طويلة لفرتة الرتكية الساحة على وىلاأل املراتب يف
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#MüslümanBacılarGözaltında، 50 من يقرب ما إرسال مت حيث 
 هاشتاغ دخل وأيضا ،. اشتاغاهل اهذ إىل رسالة ألف

#HilafetİstemekSuçDeğildir مشاركة تومت رتكيةال الساحة على 
 .اخلالفة جلأ من العاملني للمسلمني واالضطهاد القمع على رد رسائل

 هاشتاغ أيضا   بقي ،2021 مارسآذار/ 2 الثالاثء، يوم يف
#Urfada11_İbrahimiGözaltında تويرت على األوىل املراتب يف 

 .وسملا اهذ على الرسائل من اآلالف رسالإ ومت. طويلة لفرتة الرتكية لساحةاو 
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(11) 

 
 اليمن وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 اليمن وَلية
 ،آسيا قارة من الغريب اجلنوب يف ةالعربي اجلزيرة شبه جنوب يف اليمن تقع

 ومن عدن، وخليج العريب البحر اجلنوب ومن واحلجاز، جند الشمال من حيدها
 555,000 حاليا   مساحتها وتبلغ األمحر، البحر الغرب ومن مان،عُ  الشرق

 .املساحة ىف العامل دول بني 48 ترتيبها ،2كم

 :سالماْل يف اليمن أهل دخول
 سالماإل دخول ويعود كبرية، بسرعة هافي انتشر وقد اليمن إىل سالماإل دخل

 جبل بن معاذو  طالب أيب بن علي أرسل حينما ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول عهد إىل اليمن يف
 دعوهتما إىل اليمن أهل استجاب أن فكان ،سالماإل إىل هأهل لدعوة اليمن إىل

 جيش يف أهله ودخل أكثر اليمن يف سالماإل ترسخ مث ،مقاومة أو تردد دون
 حواضر من صبحتأ اليت البالد من خرآ ا  وعدد الشام فتح الذي املسلمني
 ،والعلماء والفاحتني بطالاأل من العديد اليمن جنبتأو  بعد، فيما املسلمني

 هريرة عبد يبأو  االشعري موسى يبأ أمثالملسو هيلع هللا ىلص  لرسولا صحب من ومنهم
 الوحي( كاتبيب بن كعب )أو  احلفاظ( سيدالرمحن بن صخر الدوسي )

 .وغريهم

 محري هي قبلية قوى بني وجمزأة منقسمة األثناء تلك يف اليمن وكانت
 ،حوهلا وما وعدن صنعاء يف يفارس حكم وبني ،ومهدان وكندة وحضرموت

 فيه كان الذي اجليب وهو ،احلبشي الروماين للنفوذ جنران يف جيب وبني
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 ومهدان ودوس كاألشاعر خمتلفة قبائل من أفراد بدأ وقد هناك، جنران نصارى
 اليمن أهل جمموع لكن ،له للدعوة وينشطون الدين هلذا ونيستجيب واألزد
 وبعد العاشرة، السنة يف الوفود وعام للهجرة السادس العام بني سالماإل دخل
 وكندة محري مناطق وهي ،اليمن جهات معظم يف سلمي دعوي جهد

 يف اليمن دخلت فقد التحرير حزب دعوة اخلري دعوة أما. وحضرموت
 .املاضي القرن اتتسعين
 بني يصل ائيم ممر وهو ،املندب ابب مضيق على اليمن تسيطر: اليمن منافذ

 النفط وانقالت للسفن يسمح املضايق أهم من وهو ،محراأل البحرو  العرب حبر
 أمهيته ازدادت كما ،متباعدين متعاكسني حمورين على لةبسهو  املمر بعبور

 اخلليج نفط أمهية ازدايد مع العامل، يف البحرية املمرات أهم من واحدا   بوصفه
 االجتاهني، يف يهف متر اليت العمالقة النفط وانقالت السفن عدد ويقدر. العريب
 حصائيةاإل وهذه. يوميا ( قطعة 57) سنواي   حبرية قطعة 21000 من أبكثر
 .قدمية تعترب

 تعز مطار - الدويل عدن مطار - الدويل صنعاء مطار): وا  ج 
 الدويل( سيئون مطار - الدويل املكال مطار - الدويل احلديدة مطار - الدويل

 شحن منفذ - علبني ذمنف - البقع منفذ - حرض منفذ ): را  ب 
 .الوديعة( منفذ - صرفيت منفذ -

 ميناء - احلديدة ميناء - املخاء ميناء - عدن ميناء): را  بـح 
 بري ميناء - الضبة ميناء - سيحوت قشن ميناء - نشطون ميناء - املكال
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 ميناء - اخلوخة ميناء - ذابب ميناء - رضوم ميناء - بلحاف ميناء - علي
 .ميدي( ميناء - اللحية ميناء - اخلوبة ميناء - عيسى سرأ ميناء - الصليف

 يتفرّع مديرية، 333: إىل احملافظات وتقّسم 22 احملافظات عدد -
 .وحارة حمّلة 91489و قرية 36986 عن فضال   وحي، عزلة 2200 عنها

 معدل ،نسمة مليون 30 قرابة اليمن سكان عدد بلغ: انالسكـ -
 حوايل اليمن يف املسلمني نسبة تبلغ. أةامر لكل  مولود 6.2 الكلية اخلصوبة
 .السكان إمجايل من 99,98%

 مت ولذلك السطح مظاهر بتنوع اليمن تتميز: التضاريس -
 :هي رئيسية جغرافية أقاليم مخسة إىل تقسيمها

 الساحلي السهل إقليم 

 اجلبلية املرتفعات إقليم 

 اجلبلية األحواض إقليم 

 اهلضبية املناطق إقليم 

 الصحراء إقليم 

 اليمنيــة اجلــزر جمموعــة 
 تضاريسها وهلا اجلزر من كثري اليمن يف اإلقليمية املياه يف تنتشر -
: أمهها من األمحر البحر يف تقع اجلزر هذه أكثر ،اخلاصة وبيئتها ومناخها



 222 

 حنيش، أرخبيل وجزر األمحر، البحر يف مأهولة جزيرة أكرب وهي كمران جزيرة
 اجلنوبية البوابة املندب ابب مضيق يف رتاتيجياس موقع ذات وهي ميون وجزيرة
 جزيرة تعترب. سقطرى أرخبيل: العريب البحر يف اجلزر أهم ومن ،األمحر للبحر

 جزر سقطرى جزيرة إىل إضافة يشمل والذي األرخبيل هذا جزر أكرب سقطرى
 حيث احليوي تنوعها بكثرة سقطرى جزيرة وتتميز الكوري، وعبد ودرسة مسحة
 .نوعا   680 حبوايل اليابسة على سقطرى تنباات تقدر

 وتزرع للزراعة خصبة اليمن يف رضاأل تعترب: الزراعي طاعالق -
 هبا تشتهر اليت احملاصيل من والنب والقطن واخلضروات الفواكهو  احلبوب نواعأ

 .العامل مستوى على اليمن

 ولكن ،هبا أبس ال حيوانية ثروة اليمن يف توجد :احليوانية الثروة -
 فيعترب العسل أما ،الاجمل هذا تدهور إىل أدى الذي هو القائمة الدول المهإ

 .واسعة ةشهر  وله العامل يف العسل أنواع أجود من اليمن يف العسل
 اإلنتاجية القطاعات أحد الغازو  النفط قطاع يـُع د  : والغاز النفط -

 )مأرب: هاأمه افظاتاحمل من عدد يف النفطية املوارد استغالل ويرتكز األساسية،
 %40-%30 بني ترتاوح بنسبة القطاع هذا ويساهم ،حضرموت( - شبوه -

 إيرادات من %70 من أبكثر يسهم كما.اإلمجايل احمللي الناتج قيمة من
 .الصادرات قيمة من %90 من أكثر وميثل للدولة العامة املوازنة

 يف مةهامل القطاعات أحد األمساك قطاع ميثل: األمساك -
 ،كم 2000 من أكثر طوله يبلغ ساحليا   شريطا   ميلك اليمن نكو  ،االقتصاد
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 تتناثر كما ،اهلندي واحمليط العريب والبحر عدن وخليج األمحر البحر عرب ميتد
 تزيد البحرية واألحياء لألمساك مالئمة بيئة لوجود هيأ ممِّ ا ،واخللجان اجلزر عليه
 ابعتباره مستقبال   لواعدا القطاع هذا أمهية من يعزز ما وهذا ،نوعا   350 عن

 املصادر وأحد ،االقتصاد ودعم للتنمية هما  م وموردا   ،للغذاء رئيسيا   مصدرا  
 .العمل لفرص الرئيسية

 اجليوش أقوى يف السابعة املرتبة اليمن جيش احتل :اجليش -
 عن مرتبة 30 متقدما   49 املرتبة يف العاملي املستوى على ترتيبه وجاء العربية
 لألعوام ابور فاير غلوابل العاملي املوقع أصدرها اليت العاملية اجليوش أقوى قائمة

 .املاضية

 اجليوش ضمن اجليش من جتعل اليمن يف البشرية القوة أن غري -
 نضماماال ميكنهم اليمن أهل من مليون نم أكثر نإ حيث ،املنطقة يف القوية

 سن يف مليون 3 نم أكثر فيما ،القتالية خربهتم حبكم ،العسكرية الوحدات إىل
 .ةالعربي اجلزيرة يف اهلائل البشري املخزون اليمن جيعل ما وهو التجنيد

-1342 اخلالفة دولة هلدم املئوية الذكرى يف فعاليات التحرير حزب أقام
 حكم بغياب اإلمث غبار عنها تنفض أبن يةسالماإل األمة لتذكري هـ1442

 ويشد عام، مئة مدى لىع كساها الذي الذل وغبار األرض، من سالماإل
 .تكفي خالفة دون من عام مائة أبن اليمن أهل أيدي على
 من بتوجيه اخلالفة، دولة هدم وهي رجب شهر يف الفاجعة هذه ذكرى ويف
 أطلق هللا، حفظه الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري
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 التحرير حزب شباب مجيع يعاضده التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب
 مع تعمل لكي يةسالماإل األمة أبناء هبا يستنهض ،عاملية محلة العامل، حول

 خمتلف ومن النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إلقامة سعيه يف احلزب
 احلملة يف التحرير حزب شباب يشارك واحلكمة اإلميان أرض اليمن مدن

 البالد بقية يف إخوهتم مع مضيا   الفة،اخل هلدم املئوية ابلذكرى العاملية
 وابكستان الوسطى آبسيا مرورا الشرق يف وماليزاي إندونيسيا من يةسالماإل

 وكينيا والسودان ومصر احلرمني وأرض والعراق والشام وأفغانستان وبنغالدش
 وأورواب وأوكرانيا وروسيا وتركيا واملغرب وتونس وليبيا واجلزائر والصومال وتنزانيا

 ورايدة وسيادة عز من عليه كانت مبا يةسالماإل األمة لتذكري وغريها؛ اأمريكو 
 ويرعاها عنها ويذود ،سالماإل أبحكام يسوسها خليفة هلا كان أن يوم للعامل
 براية العامل حول املسلمني تظلل وخالفة الطامعني، يد إليها متتد أن من

 ضياع من يةسالماإل مةاأل حال إليه آلت وما ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول راية العقاب؛
 الدول تسلط ومن األرض، عن سالماإل حكم غياب ظل يف وشتات وفرقة

 اخلالق منكرة والشيوعية احلياة، عن الدين فاصلة الرأمسالية الغربية االستعمارية
 وجلبهم بينهم، فيما نفوذ مناطق وتقسيمها يةسالماإل األمة على والدين،
 أبعدت ية،سالماإل البالد يف حكم أنظمة وإقامة السقيمة، الغربية األفكار

 والسياسة واالقتصادية السياسية احلياة نواحي خمتلف يف سالماإل أحكام فيها
 .وغريها اخلارجية
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 :الصحفية البياانت -1

 رساهلاإ ومت ،رجب شهر خالل صحفية بياانت 9 عالمياإل املكتب أصدر
 يصدره ما تنشر ملو  تتفاعل مل عادهتا على واليت ،البلد يف خباريةاإل للمواقع
 ةعاد وعلى فقط، خباراينإ موقعان نشره واحد صحفي بيان ناءابستث ،احلزب
 يصدره ما نشر عن دوما تعتذر والصحف خباريةاإل املواقع حترير رؤساء
 وكلمة احلق صوت حتارب اليت القمعية نظمةاأل سياسات مع متاشيا ،احلزب
 ما يعض ينشر الذي منهم القليل القليل إال ،التحرير حزب وابلذات احلق

 .اليمن والية يف التحرير حلزب عالمياإل املكتب من يصدر
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 :اجلماهريية عمالاأل -2
 وتذكريهم الناس ةلزاير  جلاان   املناطق بعض يف احلزب شّكل: احلية الزايرات -

 ،جيدة الناس فعل ردات وكانت ،هـ1342 رجب يف اخلالفة هدم بفاجعة
 والكرامة العزة هلم تعيد ،قوية يةإسالم دولة ةعود ويتمنون ،دينهم حيبون وهم

 شغالإو  ملةالظا نظمةاأل قمع ولوال ،عنهم هللا ارض وذاك هذا وفوق والقوة
 إىل سباقة مةاأل لكانت ؛الكفار من بتوجيه أخرى مورأو  العيش بلقمة مةاأل

 ينيالعلمان من قليلة حفنة إال الفكرة هذه يعارض وال ا،دولته إلعادة العمل
 وكان قدامها،أب مةاأل لداستهم ترعاهم قمعية نظمةأ وجود لوال الذين واملنتفعني

 .مساجد وخطباء اجلامعات يف نو ادمييأك الفعاليات من زايرهتم تمت ممن

 إبعطاء الشباب قام رجب شهر من ولاأل سبوعاأل يف: والدروس اخلطب -
 خيطب اليت املساجد هذه أن من وابلرغم ،املساجد بعض يف مجعة خطب

 قاموا حيث منعوهم التالية سابيعاأل يف الظاملني أن إال جدا   قليلة الشباب فيها
 .احلق كلمة من خوفا   الشباب مبطاردة

 إال العدد هذا قلة من وابلرغم ،فقط ا  ملصق 2570 عمل مت: امللصقات -
 ال الشمالية املناطق ففي ،نظمةواأل الناس وساطأ يف كبرية ضجة عمل أنه

 هلا التابعة واجلامعة احلوثي مجاعة ابستثناء مجاعة ألي حزيب نشاط أي يوجد
 يوجد فال للحوثيني والفاضحة احملاسبة صواتاأل أما ،وتناصرها تؤيدها اليت
 اطقاملن يف أما للعمل، ا  كبري  صدى سبب الذي وهذا ،التحرير حزب غري
 عالميةاإل وساطاأل بني ضجة حدثأ فقد حضرموت يف وابلذات نوبيةاجل
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 امللصقات انتشار عن موقعان وكتب ،الشحر ومدينة املكال مدينة يف منيةواأل
 .املكال مدينة يف

 الصحفية البياانت نشر مت: (االجتماعي) التواصل وسائل يف التفاعل -
 ومت ،املركزي نشرها اليت تواملقاال يةالواق قناة عن الصادرة الفيديو ومقاطع
 التواصل وسائل يف الناس معظم فعل ردات وكانت جيد بشكل نشرها

 عمىأ نمم لألحزاب املنتمني بعض إال الفكرة حنو جيدة (االجتماعي)
 .عقوهلم التعصب

 التواصل وسائل يف نشرها ومت ملركزيوقع املكتب امل مقالة 38 شبابنا كتب -
 .(االجتماعي)

 هناأ إال وقلتها بساطتها رغم عمالاأل هذه: الظاملة نظمةاأل فعل ردات -
 .اجملرمة نظمةاأل من الظاملني مضاجع قضتأ

 بعض ظأغا امللصقات انتشار األول؛ األسبوع يف: حضرموت يف أوال   -
 يف مواقعهم يف الصور ونشر امللصقات بتصوير البعض فقام ،عالمينيإلا

 ملناطق ووصلت أب الواتس جمموعات يف امللصقات خرب وانتشر ،الفيسبوك
 املكال مدينة يف ملصقات فيها اليت املناطق يف األمن استنفر بعدها ،كثرية

 قام من على ابلقبض الشحر مدينة ألمن احملافظة أمن من داريإ أمر ووصل
 .امللصقات بعمل

 يف ليال   11 الساعة اجلنائي( )البحث احلوثي قوات دامهت: صنعاء يف اثنيا   -
 وأوالده هو اعتقاله ومت الشرادي شايف القدير ستاذاأل منزل م23/2/2021
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 مجيعا   اعتقاهلم مت ،معه وقفوا نالذي ،جريانه من اثنني وأيضا ،وحممد أيوب
 على يدل عمل يف شايف ستاذألاب اخلاصة النقل وسيلة معهم خذواأو 

 يعاين اليت مراضاأل من ابلرغم بزايرته يسمح مل اآلن إىلو  والنهب، البلطجة
 .منها

 األخ اعتقال مت اجلمعة يوم مغرب يف 5/3/2021 يف أيضا   صنعاء ويف -
 املنزل من للخروج هؤ استدعا مت إذ ،زايرهتمل هوالد بيت يف وكان اجلعديب حمسن
 .معهم سيارته وأخذوا ماكرة خادعة حبركة

 العسكرية األطقم من اثنان حضر م6/3/2021 السبت يوم صنعاء ويف -
 البحث إىل اقتياده ومت الربكاين أنور خاأل عمل مقر إىل اجلنائي للبحث ابعةالت

 .اجلنائي
 يزالون وال بزايرهتم ألهاليهم يسمح مل الساعة هذه إىل املعتقلني هؤالء وكل

 يعاين منهم بعضا   أن من غمر ابل اجلنائي البحث سجون غياهب يف خمتطفني
 مل ،هنائية جامعية اختبارات هلديو  يدرس من ومنهم ،مزمنة خطرية أمراض من

 .هللا قاتلهم هذا كل يراعوا

 نشر وآمله األمن، استنفر والتعزية ماوية مديرية الشرقي تعز ريف ويف -
 وحامل اجلليل الصحايب جبل بن معاذ احتضنت اليت املنطقة يف امللصقات

 مناأل ممع فقد ،الشهري اجلند جامع فيها بىن واليت ،القيامة يوم العلماء لواء
 شباب اخلالفة إلقامة العاملني الشباب مالحقة واملرتزقة نذالاأل من تباعهأ على

 اثنني اعتقال ومت الشباب من أربعة مناأل مديرية استدعتف ،التحرير حزب
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 وهم ،الشباب من ثالثة اعتقلوا وبعدها ،طلقوهمأ مث ،الشباب قاربأ من
 أحد شقيق وأيضا   ،صراريال القادر وعبد الصراري وفهد الصراري حممد

 سجون يف يزالون ال اآلن وإىل ،املهاجري حممود لديهم املطلوبني الشباب
 .الصيت سيئة الصاحل مدينة

 الظاملني قبل من ممنهج بشكل متت امللصقات لتقطيع احلملة أن إىل إضافة -
 .الظاملني وأتباع

 ابحثني مبعضه لبيوت وحضروا ،الشباب بعض ونيالحق الظلمة يزال وال -
 .هللا جناهم ولكن عنهم

 صلتأو و  ،احلزب صيت نشرت الظلمة هبا قام اليت عمالاأل هذه كل إن -
 أهايل من طلبوا الذي ،نفسهمأ مناأل رجال حىت الناس من للكثري هفكرت

 للحوثي تابعنيال مناأل رجال من ا  كثري  فإن وللعلم ،احلزب كتب الشباب
 .حديثا   منيةاأل املناصب تقلدوا

 ابلنصر يعجل وأن ،نيمو املظل وكل شبابنا كل أسر يفك أن نسأل هللا -
 يكرم وأن ،النبوة منهاج على راشدةال خالفتها إبقامة األمة هلذه الكبري والفرج

 .للمسلمني خليفة لنبايعه ايسني أاب الغايل مريانأو  التحرير حزب هللا
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(12) 

 
 عراقال وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية كرىذ ال )فعاليات
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 العراق وَلية
 رضي اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة عهد يف هـ14 عام العراق املسلمون فتح
 أمري عهد يف اخلالفة دولة عاصمة العراق وأصبح خراجية أرضا   وجعله عنه هللا

 .العباسية اخلالفة عهد ويف وجهه هللا كرم علي املؤمنني
 بيكو-سايكس فاقيةات حسب املسلمني بالد وتقسيم اخلالفة دولة هدم وبعد

 متنوع بلد وهو ،2كم 437.072 مساحة يشغل احلايل بشكله العراق صبحأ
 ىدّ أ وقد ،جنوبهِّ  إىل مشاله من والفرات دجلة هنرا فيه ومير ،واملناخ التضاريس

 همأو  ،عريبال اخلليج على حبري منفذ وله ،الزراعية احملاصيل تنوع ىلإ التنوع هذا
 ،نسمة لفأ 150و مليون 40 حاليا   سكانه عدد ويبلغ قصر، مأ ميناء موانئه

 .منهم %95 نسبة املسلمون يشكل

 منا  عربي والثاينا  عاملي اخلامس املركز العراق احتل فقد ،بثرواته غين بلد والعراق
 تصنيف مؤسسة عالنإ حسب ،للنفط ا  احتياطي متتلك اليت الدول أكثر حيث

(GFP) ،والكاوؤلني واليورانيوم والكربيت والفوسفات الغاز ىلإ ضافةإ العاملية 
 .وغريها ،النقاوة العايل أللومنيوما مادة منها ُتستخرج اليت األبيض،

 على الربيطاين االنتداب عهد يف العراقي اجليش أتسس م1920 عام ويف
 الوالء خمتلفة وماتاحلك اقبوتع االنقالابت يف ثراأل اجليش هلذا وكان ،العراق
 شهرهاأ ،كثرية حرواب خاض فقد ،كبرية خربة وله ،قواي   جيشا   كان فقد ،عليه

 االحتالل بعد ولكن سنوات، مثاين دامت اليت ،يرانيةاإل-العراقية احلرب
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 ليشياتللم كان جيشا   وشكلت ،اجليش هذا حل اأمريك علنتأ يمريكاأل
 من الكثري واخنراط بدر كمنظمة ،ليهإ انضمتو  ،تشكيله يف الكبري الدور

 .عناصره والءات تعددت وهكذا احتوائهم، حبجة فيه احلشد فصائل
 هللا حباه ما كل من فبالرغم ،املسلمني بالد من غريه كحال البلد هذا وحال

 الفقر دجت ،ومياه خصبة رضأو  وخريات ثروات من البلد هلذا ىلوتعا سبحانه
 سقوط بعد حكمه على تعاقبت اليت رمةاجمل نظمةاأل بسبب واحلاجة والعوز
 واليت ،احملتل هبا جاء اليت الفاسدة الطغمة هذه خرهاآ وكان ،العثمانية اخلالفة

 .فيه واليابس خضراأل على تتأ
 وهو جعالنا العالج أهله يكذب ال الذي الرائد وهو التحرير حزب بنّي  ولطاملا
 هذه من جزءا   ابعتباره راقالع ويف ،عقيدهتا ساسأ على ابألمة النهضة حياول
 التحرير حزب دعوة دخلته اليت يةسالماإل البالد أوائل من يُعدّ  فالعراق ،األمة

 ،امللكي العهد يف للعمل (وخرب علم) قدم م1954 عام ويف ،م1953 عام يف
 ومت ،قاسم الكرمي عبد حكم فرتة يف م1960 عام الكرة عادأو  ،رفضه ومت

 عليه املتعاقبة احلكومات مدار على احلزب بشبا تعرض وقد ،أيضا   رفضه
 الشيخ م1973 عام املعتقلني بني من وكان عدام،واإل والتعذيب للمالحقة
 يكن مل نهإ حىت ،للتعذيب وتعرض ،هللا رمحه النبهاين الدين تقي املؤسس
 العام األمن مدير كزار مانظ اجلالد يد على التعذيب شدة من القيام يستطيع

 دعوته على اثبتا احلزب بقي احملن تلك كل ومع ،البكر حسن محدأ عهد يف
 العراق عيشي حيث هذا يومنا إىل اجملرمني، إجرام وال الظاملني بطش يثنيه ال
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 احلزب شباب من الدعوة محلة اولحي يزال وال ،إجراما   نظام وأشدّ  واقع أسوأ
 بالد مجيع تضم دولة ،الكربى دولته حضن إىل وعودته بلدال هذا نقاذإ

 كان كما مزدهرا   عزيزا   فيعود ،النبوة منهاج على اثنية خالفة ظل يف املسلمني
﴿ :تعاىل لقوله مصداقا ،األوىل اخلالفة عهد يف              

                                

                                             

                                        

﴾. 

 ؛اخلالفة هدم ذكرى يف العام هذا يف عمالاأل تكون نأ يرالتحر  حزب رادأ لقد
 إليه وصلت ما يشاهد وهو خاصة ،مميزة أعماال ؛عام مائة عليها مر وقد

 أيخذ من إىل والتطلع العيش، ضنك من خاصة واملسلمون عامة اإلنسانية
 الصواب جادة إىل - والفساد الظلم أمواج تتالطمها سفينة يف - بيدهم

 للقيام الدعوة ومحلة الشباب بتوجيه الرشيدة بقيادته احلزب فقام والسالمة،
 األمة مكوانت مجيع لتشمل األليمة الذكرى هذه يف مميزة وفعاليات أبعمال

 .فيها واملنعة القوة وأهل والعلماء الشباب على مركزا
 بفعاليات ابلقيام - بنصره وأيده هللا حفظه - ألمريا لتوجيهات واستجابة

 ،العام هذا مميزة أعماال   لتكون الذكرى، هذه على عام مائة مرور مبناسبة
 هذا إلجناح التواصل منصات ومنها ،واألساليب الوسائل مجيع واستخدام
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 مكانياتواإل منطقتنا تعيشه اليت اخلانق واجلو الدولة إرهاب من وابلرغم مر،األ
 :التالية عمالابأل نقوم أن تعاىل هللا بفضل متكّنا لكننا ؛لدينا البسيطة

 املوصل سقوط عن األول ،احملددة احملاور حبسب فيديوهات إبعداد قمنا: والأ
 جامع وهو املدينة معامل من معلم عن احلديث والثاين ،اخلالفة وتشويه
 .ومواقف رجال بعنوان والثالث ،الكبري النوري

 الوالية، معامل أحد منها واحدة لكل اخرتان كلمات ثالث تسجيل: اثنيا
 )جسر احلديدي اجلسر من واملنعة القوة أهل إىل نداء: بعنوان األوىل
 اْلمام جامع أمام من العلماء إىل نداء :بعنوان والثانية ،املوصل يف (نينوى

 من الشباب إىل نداء :بعنوان والثالثة ببغداد، النعمان حنيفة أيب األعظم
 .بغداد يف الشهداء جسر
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 املسلمون، يهاأ موهاأقي :فعالية يف طابيا ابش لعةق من غاهلاشتا  تسجيل: اثلثا
 لشحذ ؛قصرية عبارات حتمل ،بطاقة الثالثني قرابة وتصميم بتجهيز قمنا كما
 .اخلالفة ظل يف الإ كرميا   عيشا وال هلا حياة ال أنه األمة وتذكري اهلمم
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 .املطلوبة احملاور حبسب كلمات كتابة: رابعاا 

 محلة دعم يف العراق لوالية اإلعالمي املكتب صفحات مسامهة :خامساا 
 .(االجتماعي) التواصل مواقع صفحات على النشر وتعزيز احلزب

 احلملة مدة طوال التواصل منصات مجيع يف للتفاعل الشباب توجه: اا سادس
 .هالتوجي كان كما
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 رأيناها اليت املميزة األعمال يف حق كلمة نقول أن لنا بد ال املقام هذا يف وحنن
 ولكنها ،القليل الدور فيها لنا كان وإن ،املناطق مجيع من وقرأانها عناهاومس

 والذي اجلبار العمل هذا دورانص أثلج لقد اجلزء(، هبا يرتقي اليت الكل )أعمال
 ال سالماإل أمة أن للعامل أثبتت أعماال   كانت لقد ،التواصل اتمنصّ  مجيع اغز 

 ويف ،تضليل من الكافر قام مهما نفوسها يف حيا   يبقى سالماإل وأن ،متوت
 كم نراها ؛صدورهم وشرحت املؤمنني األعمال هذه أفرحت الذي الوقت

 الدعوة محلة مضايقة إال ميلكون وال يتخبطون فقاموا واملنافقني الكفار أغاظت
 ،ابحلجة احلجة مقارعة يستطيع ال الذي العاجز ديدن وهذا م،اعتقاهل أو

 جهود يف هللا فبارك ،الرسالة عصر يف العرب مشركي من أشياعهم كحال
 شيخنا ابلدعاء وأخص عمال،األ وصاحل الطاعات منهم هللا وتقبل اجلميع
 والتمكني، ابلنصر عينه يقرّ  نأ وجل عز املوىل داعني احلبيب مريانوأ اجلليل
 منهاج على خبالفة لوجهه اخلالص العمل هذا يكلل أن تعاىل لهأونس كما
 .جميب مسيع نهإ ،وأهله الشرك فيها ويذل وأهله سالماإل فيها يعز النبوة
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(13) 

 
 كويتال وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 الكويت وَلية
 ألف 17.818 مساحته تتعدى ال العربية، اجلزيرة مشال يف صغري بلد الكويت
 مليون 1.5 نسمة، مليون 4.5 حوايل مبجملهم سكانه وتعداد مربع، كيلومرت

 اخلليج مشال أقصى يف جغرافيا   ويقع ن،و وافد والباقي البلد، أبناء من مةنس
 .اإليراين الساحل مقابل

 من %95 يف ويعتمد اخلطاب، بن عمر اخلليفة عهد يف سالماإل دخله وقد
 جدا ، كبرية بكميات النفط من ابحتياطيات ويتمتع النفط، بيع على ادهاقتص
 املناخ طبيعة بسبب اخلضروات، لبعض قليلة بكميات إال زراعة فيه توجد وال

 البلد أهل ومجيع سنواي ، ةقليل هوأمطار  شتاء، واملعتدلة صيفا   احلارة الصحراوية،
 حمددي ري)غ أبناء بعض نوم البلد أبناء من صغري جيش فيه ويوجد ن،و مسلم

 البلد، عن الدفاع احلجم هبذا اجليش يستطيع وال ن،و مسلم ومجيعهم اجلنسية(،
 قوهتا وتراجع يةسالماإل العثمانية اخلالفة دولة لضعف نتيجة ذلك وكان

 العثمانية الدولة أجربت حيث ،فشيئا   شيئا   العريب اخلليج منطقة يف ونفوذها
 واليت م1913 متوز/يوليو 29 يف العثمانية-ليزيةاإلجن املعاهدة توقيع على

 وحرية عليها الوصاية بريطانيا مبنح سالماإل دولة جسم عن الكويت فصلت
 بتقهقر انتهت لسنوات استمرت طاحنة معارك من ذلك تبع وما فيها، التحرك
 آذار/مارس 11 يف بغداد الربيطانية القوات ودخول العثمانية اخلالفة جيش

 أصبح ذلك ومنذ الربيطاين، لالحتالل كاملة املنطقة عوخضو  م1917
 .اأمريك رأسها وعلى املستعمرة، الكافرة الدول على محايته يف يعتمد الكويت
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 خوةاإل بعض يد على املاضي، القرن اتستين بداية يف احلزب دعوة دخلته وقد
 لدالب أبناء من يوجد وحاليا   وغريها، ردنواأل فلسطني من الشام، بالد من

 .التحرير حزب هبا يقوم اليت الدعوة يف شباب
 نبولطسإ يف يةسالماإل اخلالفة هدم على يهجر  عام مائة مرور مناسبة يفو 

 املوافق هـ1342 رجب من نيوالعشر  الثامن يف ،كمال مصطفى اجملرم يد على
 الكويت والية /التحرير حزب شباب قام م،1924مارس /آذار من للثالث
 خالل أنه فيه أوضحوا (،!خالفة دون عام مائة) بعنوان يصحف بيان إبصدار

 والعقوابت واالقتصاد احلكم أنظمة يف هللا شرع أحكام تعطلت عام املائة
 الكافر للغرب اتبعة املسلمني بالد أصبحت كما اخلارجية، والسياسة
. سلطاهنا األمة وفقدت مصاحله، وحتقيق نفوذه بسط يف يستغلها املستعمر؛

جّد، اجلاد عمله يف السري يغذ أبنه األمة يبشر التحرير حزب زال وما
ُ
 يف امل

 بعد بعودهتا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بشر اليت اخلالفة إلقامة النصرة، وطلب الدعوة محل
 .اجلربي امللك هذا
 عدة مواضيع فيها تناولوا فيديو مقاطع بنشر التحرير حزب شباب قام كما

 :يلي ما أبرزها
 عبد للمهندس - املستعمر للكافر اعصر  ساحة املسلمني بالد -1
 عندما وىل،األ العاملية احلرب تلت اليت فرتةال فيه تناول الشطي، اللطيف
 اإلجنليزي املستعمر الكافر واحتل احلرب، تلك يف اخلالفة دولة خسرت

 ترتكز املسلمني وبني بينه العالقة كانت وحيث املسلمني، بالد وغريه والفرنسي
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 صراع ساحة املسلمني بالد بعدها أصبحت االستعمار، قاءوب الكفر دوام على
 .الكفر دول بني

 
 

 فيه تناول الثويين، أسامة للمهندس - املسلوب األمة سلطان -2
 بكتاب حيكمها ملن األمة اختيار من عليها يرتتب وما لألمة، السلطان قاعدة

 من لسلطانا مصادرة وأن ابلبيعة، السلطان أيخذ اخلليفة وأن نبيه، وسنة هللا
 اخلالفة دولة املستعمر الكافر هدم أن منذف جلل، أمر عليه يرتتب األمة

 .مسلوب األمة وسلطان
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 تناول الثويين، أسامة للمهندس - الدين إظهار القوة أهل نصرة -3
 حيمل مبدئي تكتل إنشاء فيها ويظهر الدولة، إقامة يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طريقة فيها
 من النصرة طلب يتضمن وكذلك ي،السياس ابلعمل للمجتمع سالماإل

 .الدولة إلقامة وطريقة ،ا  شرعي ا  حكم لكوهنا عليها القادرين

 الفرتة فيه تناول الثويين، أسامة للمهندس - التحرير حزب ملاذا -4
﴿: تعاىل لقوله استجابة التحرير حزب فيها ئأنش اليت       

                         ﴾، قضية أن وأدرك 
 الصحيح ورالتص وأدرك ية،سالماإل احلياة استئناف هي املصريية املسلمني

 السياسة أن وأدرك (نظام عنها ينبثق سياسية روحية دةعقي) مبدأ أبنه سالملإل
 .ابخلالفة التحرير حزب ماس وارتبط املبدأ، أساس على الناس شئون رعاية هي

 الشطي، اللطيف عبد للمهندس - أهله يكذب ال الذي الرائد -5
 األمة معها وتسري الناس حوهلا يلتف واعية خملصة قيادة وجود أمهية فيه تناول
 ال الذي التحرير حزب هي القيادة وهذه ية،سالماإل احلياة ابستئناف للقيام

 .أهله يكذب
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(14) 

 
 سوراي وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال ليات)فعا
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 سوراي وَلية
 خط توسطت حيث آسيا غرب يف األوسط الشرق منطقة ضمن سوراي تقع

 واسطة صفة أخذت وابلتايل ياأفريقو  سياآو  أورواب ،ثالث قارات بني وصل
 ،ا  مربع كم 185180 مساحتها تبلغ ،للمنطقة السياسي التاريخ يف العقد
 بني مرتاوح ومناخ متنوّع، وحيواين نبايت وغطاء بتضاريس تتمتع وهي

 قاطع تُعترب أن به تتمتع الذي موقعها ساعدها ولقد جاف وشبه متوسطي،
 بناء لتكون ياأفريقو  وأورواب آسيا الثالث القارات بني والتجارة التبادل خطوط

 .ةالسياسي املستعمرة صفة خذةآ املستعمرة الدول من لكثري طمعا  م عليه

 البرتولية واملنتجات واملعادن اخلام النفط من خمتلفة بثروات سوراي تتمتع
 احلية واحليواانت واللحوم واملالبس القطنية واأللياف واخلضروات والفواكه
 ...وغريها والقمح

 ،2019 لعام إحصائية وفق 178،000 قواته قوام بلغ جيشا   متتلك وهي
 يبلغ دولة، 137 بني من عامليا   50 املرتبة ويف عربيا ، اخلامس ترتيبه جاء حيث
 سنوات عشر االعتبار بعني يؤخذ طبعا  ، %80 عن يزيد ما فيه املسلمني عدد
 لضرب الغرب من حماوالت ضمن الداعمة البشرية والقوة اجليش أهنكت مرت
 ،عتاد من السوري اجليش ميتلك عما معلومات أشارت وقد ،العسكرية البنية
 مقاتلة 200 منها متنوعة، حربية طائرة 457 ميتلك: انالطري  صعيد فعلى

 67و فقط عسكري شحن طائرات 4 ىلإ ابإلضافة هجومية طائرة 133و
 .هجومية مروحية 28 منها عسكرية مروحية 166و تدريب طائرة
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إىل  ابإلضافة مدرعة 5170و داببة 5000 ميتلك فهو: الدابابت سالح وأما
 رامجة 700و ميداين مدفع 2200 نم وأكثر احلركة ذايت مدفع 500

 .صواريخ
 األسطول لدى فقط حبرية قطعة 56 ميتلك أنه اإلحصائيات تفيد: ةالبحري ويف

 متخصصة سفن 3 إىل ابإلضافة دورية، سفينة 33و اطتانرقف منها السوري
 .ابأللغام
 بن عمر اخلليفة عهد يف كامل بشكل سالماإل سلطان يف سوراي دخلت

 عبيدة أيب من كل وكان ،هجري 636 عاما  وحتديد ،عنه هللا رضي اخلطاب
 .تحالف جيوش قادات الوليد بن خالدو  اجلراح بن

 ُهدمت أن بعد وذلك ،اخلالفة مشس يةسالماإل البالد ابقي كما عنها غابت
 ذلك يف عوهنم كان ،بريطانيا رأسهم على الكفر ملة يد على اخلالفة دولة
 العمل دعوة املاضي القرن من اخلمسينات يف لتدخلها ،والرتك العرب خونة

 عليها مورسو  ،السنني مر على فيها وتوّسعت ،يةسالماإل احلياة الستئناف
 والعذاب األذى صنوف شىّت  - املسلمني بالد ابقي كما - محلتها وعلى

 أن سبحانه هونسأل ،الدعوة عود اشتد تعاىل هللا من وبفضل ولكن ،أبشكاله
 إقامة هللا حفظه الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل لعاملا إمرة حتت هلا ييسر

 ذلك وما ،عليه والقادر ذلك ويل إنه ،النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة
 .بعزيز هللا على
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﴿: وتعاىل سبحانه هللا يقول                     

                                        

                                     

                               ﴾، 
ةم ِفيكمْم َما َشاَء اَّللَّم َأْن َتكمونَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رسول ويقول ُثمَّ يـَْرفـَعمَها ِإَذا  ،َتكمونم النـُّبـموَّ

ِة فـََتكمونم َما َشاَء اَّللَّم َأْن  ،َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها َهاِج النـُّبـموَّ ُثمَّ َتكمونم ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ
ُثمَّ َتكمونم ممْلكاا َعاضًّا فـََيكمونم َما َشاَء  ،اَّللَّم َأْن يـَْرفـََعَها ُثمَّ يـَْرفـَعمَها ِإَذا َشاءَ  ،َتكمونَ 

ا َجرْبِيَّةا فـََتكمونم َما  ،ُثمَّ يـَْرفـَعمَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ،اَّللَّم َأْن َيكمونَ  ُثمَّ َتكمونم ممْلكا
َهاِج  ،يـَْرفَـَعَها ُثمَّ يـَْرفـَعمَها ِإَذا َشاَء َأنْ  ،َشاَء اَّللَّم َأْن َتكمونَ  ُثمَّ َتكمونم ِخاَلَفةا َعَلى ِمنـْ

ةِ   .أمحد أخرجه «ُثمَّ َسَكتَ  .النـُّبـموَّ
 حفظه الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري من بتوجيه

 املئوية الذكرى مبناسبة التحرير حزب أطلقها اليت العاملية احلملة وضمن هللا؛
 "أقيموها عنوان حتت هـ1342 عام كمال مصطفى اجملرم يد على اخلالفة هلدم
 النشاطات من مبجموعة سوراي والية التحرير/ حزب قام املسلمون"، أيها

 عز رهبم بفرض خصوصا الشام وأهل عموما املسلمني لتذكري والفعاليات،
 ضمن النشاطات لتكون للمسلمني؛ ودرعا للفروض اتجا يعترب الذي وجل،
 :كالتايل األول سبوعاأل يف احلملة
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 األول احملور عن املسلمون" أيها "أقيموها محلة ضمن صحفي بيان إصدار
 تتوق الشام أرض اخلالفة لسقوط املئوية الذكرى اقرتاب مع": عنوان حتت

 ."جديد من سالماإل دار عقر لتكون

 
 حتت احلملة انطالق مبناسبة كلمة بتصوير اإلعالمي املكتب رئيس قام كما
 .وعده هللا خيلف ولن هللا وعد اخلالفة: نعنوا
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 ريف وكذلك وريفها إدلب مناطق كل غطت وملصقاهتا احلملة مهسات
 بعض عرض مما الناس مع احلي التفاعل توزيعها على يغلب وكان حلب،
 أعزاز، مدينة يف الرتكية املخابرات شعبة قبل من االعتقال إىل احلزب شباب
 وأعلى أقوى الداعمني توجيهات كانت فيها؛ ركةواملشا احلملة مباركة فبدل
 .االعتقال فكان
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 مسجد وكلمات مقاالت من األول األسبوع ضمن نشاطاهتا احلملة اتبعت

 بفقدان املسلمون خسر ماذا": بعنوان حماضرة إلقاء ومت مسجلة، وكلمات
 من ثلة حضرها وقد إبعزاز، السالمة لقرية الثقايف املركز يف وذلك ؛؟"اخلالفة

 مواقف على الضوء احملاضرة ألقت حيث جيد، بشكل معها وتفاعلوا الشباب
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. وحتريف تشويه من املسلمني اتريخ حلق ما وأزالت املسلمون، فقدها اليت العز
 وريفها؛ إدلب مناطق غطت ملصقات محلة األول األسبوع خامتة وكانت
 يف عددها بلغ ووقفات ومسريات ،والشمايل الغريب حلب ريف وكذلك
 ريف يف أرمناز مناطق مشلت وقفات ومثلهن مسريات مخس: األول األسبوع

 ريف يف والسحارة الربدقلي وكذلك، الشمايل الريف يف وكللي ،الغريب إدلب
 إىل ابإلضافة ،الشمايل إدلب بريف الكرامة وتل حسان ودير ،الغريب حلب

 .الشمايل إدلب ريف يف أطمة خميمات
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 ؛نفسه لزخمواب هانفس لوتريةاب الثاين أسبوعها ضمن مسريهتا لةاحلم اتبعت
 اتج اخلالفة": عنوان حتت الثاين احملور عن صحفي بيان إصدار مت حيث

 ."ترمحون لعلكم املسلمون أيها فأقيموها عزكم وصرح فروضكم
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 أمل اخلالفة "ذكرى: عنوان حتت بودكاست لقاءات احلملة جلدول وأضيف
 أُعدت إخبارية تقارير له ُيضاف ،ومواضيعها احلملة حماور تغطية فيه مت وأمل"

 مواد وكذلك ،سوراي والية التحرير/ حلزب اإلعالمي املكتب إذاعة قبل من
 اعتقاهلم، وسبب األول األسبوع اعتقلوا الذين ابلشباب عرفت غراف فيديو

 األسبوع هناية ويف .عنهم الفوري ابإلفراج طالبت نسائية لبياانت ابإلضافة
 مدينة يف مسرية كانت فقد مجاهريية، نشاطات اخلامتة كانت احلملة من الثاين
 ،أطمة خميمات جتمع من كل يف ووقفات أطمة، منطقة يف وأخرى أرحيا،
 كفر ويف إدلب، ريف يف سرمدا ومدينة حسان، دير يف الغاب خميمات وجتمع
 .الغريب حلب بريف اببكة وبلدة تعال،



 262 

 
 

 حيث من والثاين األول األسبوع يشابه نشاطه حيث من الثالث عاألسبو  كان
 التحرير حزب انصروا": نوانبع صحفي بيان إصدار مت حيث والزخم؛ القوة
 ."أهله يكذب ال الذي الرائد فهو يةسالماإل احلياة استئناف يف غايته وتبنوا
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 قيادة إىل وحاجتها يةسالماإل األمة عنوان حتت سياسية ندوة عقد مت كما
 .سياسية

 
 تسلط مناطق يف املرة وهذه االعتقال؛ حوادث والثاين األول األسبوع على وزاد
 قبل من إدلب بريف كللي بلدة يف شابني اعتقل مت فقد الشام، حترير هيئة

 لتتابع البلدة، يف ملصقات بلصق قيامهما إثر على ،الشام حترير هيئة أمنيات
 ألعمال الشام من براعم إصدار أضيف حيث العايل ابلزخم نشاطاهتا ملةاحل

 وحاجة اخلالفة عودة ضرورة عن فيه حتدثوا األطفال من عدد فيه كان احلملة؛
 ،؟"هتمة هللا إىل الدعوة أصبحت هل": عنوانب إلصدار ابإلضافة هلا، األمة

 سارت وقد كما الدعوة، محلة جتاه حتصل اليت االعتقاالت حول كانت
 احلملة، أايم كل يف اخلالفة" مع مدينة "قصة: عنوان حتت إذاعية سلسلة

 لتنتهي واخلطب، والدروس املساجد وكلمات املصورة للكلمات ابإلضافة
 أطمة يف مسرية متت فقد مجاهريية، أبعمال الثالث األسبوع ونشاطات أعمال
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 الكرامة تل خميمات وكذلك إدلب، بريف تفتناز يف ووقفة حسان، ودير
 ووقفة الغريب، حلب بريف السحارة وبلدة األاترب مدينة يف ووقفة وصلوة،
 نسائية بياانت وكذلك املعتقلني، وأهايل لوجهاء بياانت لذلك يضاف نسائية،

 .ابالعتقاالت تتعلق
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 لزخماب احلرام رجب شهر من األخري األسبوع لتصل مسريها احلملة اتبعت
 والكلمات وامللصقات كاهلمسات املقررة األعمال فمع بدأته، الذينفسه 

 املسجد، ودروس اجلماعية الكلمات وكذلك ،املسجد وكلمات املسجلة
 ومل فيديوغراف، وكذلك بودكاست؛ سلسلة ضمن مرئية إصدارات هلا أضيف

 من عدد اعتقال مت فقد والثالث األول األسبوع عن خمتلفا   األسبوع هذا يكن
 سيطرة حتت تقع خمتلفة مناطق يف الشام حترير هيئة أمنيات قبل من الشباب

 حترير هيئة أيدي على التحرير حزب شباب من املختطفني عدد لريتفع اهليئة؛
 محلة على أسود": عنوانب صحفي بيان إصدار فتم شباب، مثانية إىل الشام

 ."الروسية للدورايت حراس التحرير حزب شباب من الدعوة
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 املؤمتر حلضور للناس دعوات للحملة األخري األسبوع شاطاتن مع ترافق كما

 .للحملة اخلتامي

 ووقفات؛ مسريات من األعمال من بعدد األخري األسبوع نشاطات انتهت
 ومدينة قاح يف آخر ومسري ،الغريب حلب بريف السحارة بلدة يف مسري مت فقد
 وبلدة إدلب، يفبر  أطمة وخميمات الداان مدينة يف ووقفات إدلب، بريف أرحيا

 .والشمايل الغريب حلب بريف والكفرة السحارة
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 الشباب مهم تستنصر والسحارة أطمة من كل يف نسائية مظاهرات متت كما
: عنوانب رابع بيان إبصدار احلملة أعمال لتنتهي اعتقاالت، من حيصل ما جتاه

 ."البشرية وتنقذ املسلمني لتقود قائمة النبوة منهاج على اخلالفة دولة"
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 خمتلفة أبساليب عمل 200 عن يزيد ما واإلصدارات النشاطات عدد بلغ
 :منها

 ابإلضافة واالعتقاالت، األربعة احملاور غطت صحفية بياانت مخسة إصدار مت
 عشر أحد تسجيل مت كما الراية، جلريدة واملقاالت األخبار على التعليق إىل

 "األمة: عنوان حتت سياسية ندوة مةوإقا. خمتلفة عناوين حتت بودكاست لقاء
 كلمة وعشرين أربع تصوير مت كما سياسية"، قيادة إىل وحاجتها يةسالماإل

 معظم على توزعت ومسرية وقفة عشرين من أكثر تنظيم مت كما احملاور، غطت
 يف عبارات سبع تصوير ومت مجاعية، كلمة عشرة إحدى إلقاء مت كما املناطق،
 برومو مع إصدارات أربعة عمل مت كما مدينة، املئة ةمحل ضمن خمتلفة مناطق

 مثانني إلقاء مت كما نسائية، بياانت تسعة عن يزيد ما تصوير ومت لألطفال،
 ابإلضافة خمتلفة، لشخصيات لقاءات ثالثة عن يزيد وما املساجد؛ يف كلمة

 .الراية جلريدة واملقاالت األخبار على التعليقات إىل
 نشاطها سوراي والية التحرير/ حلزب اإلعالمي تباملك إلذاعة كان كما

 خاصة سلسلة كل متنوعة، سالسل أربع تسجيل مت حيث للحملة، املواكب
 عنوان فكان حلقات؛ مخس من مؤلفة سلسلة وكل احلملة، حماور من مبحور

 شهداء": الثانية السلسلة وعنوان ،؟"اخلالفة هدمت كيف": األوىل السلسلة
 السلسلة وعنوان ،"القيم الدين": الثالثة السلسلة عنوان وكان ،"الناس على

 ."لنستخلفنهم": الرابعة
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 يف عرضه يتم تقرير حمور لكل احلملة؛ عن أسبوعي إذاعي تقرير عمل مت كما
 رجب محلة انطالقة مشل األول؛ احملور تقرير عرض مت وقد احملور، أسبوع هناية

 الفكرية احلملة لنشاطات ابإلضافة ،ةاخلالف هلدم املئوية الذكرى يف العاملية
 إعزاز مناطق يف الدعوة حلملة حصلت اليت واالعتقاالت ،واإلعالمية والسياسة

 .الرتكية املخابرات قبل من
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 29 من سلسلة ،"اخلالفة مع مدينة قصة": عنوانب سلسلة عمل مت كما
 انوتبي ،لفةخمت مدينة 29 اختيار مت حيث يومي، بشكل عرضها مت حلقة،
 حماربة أكانت سواء ،سالماإل جتاه اختيارها مت اليت املدن من مدينة كل مواقف

 سبب ذكر مع واملسلمني، سالملإل مناصرة كانت أم ،واملسلمني سالملإل
 .عرضها قبل للسلسة دعائي برومو ونشر جتهيز ومت ابمسها، املدينة اسم تسمية
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 شاملة بتغطية سوراي والية ير/التحر  حلزب اإلعالمي املكتب إذاعة قامت كما
 املركزي اإلعالمي املكتب عن يصدر ما وكل ،احلملة ونشاطات ألعمال

 اليومية، خباريةاإل النشرات ضمن الراية جريدة ومقاالت اإلعالمية واملكاتب
 .للحملة اخلتامي للمؤمتر ابإلضافة

 ظهر ا،عليه القائمني مع وتفاعال الشام أهل من واسعا قبوال احلملة القت
 حزب إليه يدعو ما واعتبار ،معهم واملباشر احلي التفاعل خالل من أثرها

 مجيعا، للمسلمني مطلبا   النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة إقامة من التحرير
 اخلطباء من معهم التواصل مت من استجابة خالل من أثرها ظهر كما

 .شهرال مدار على خلطبهم كمواضيع احلملة مواضيع بتخصيصهم

 خالصة جيعلها وأن أعمالنا، منا يتقبل أن نسأل وتعاىل سبحانه وهللا هذا
 ،النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة دولة بقيام لنا يعجل وأن الكرمي، لوجهه

 ذلك ويل إنه ،الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل الشيخ أمريان يدي على
 .العاملني رب هلل واحلمد عليه، والقادر
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(15) 

 
 لبنان وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 لبنان وَلية
ن انُ   البحر شاطئ على الواقعةِّ  يةِّ سالماإل البالدِّ  من بريوت، وعاصمته لُبـ 

 مشاله من سوراي به حتيط ،2كم10452 قدرها مبساحة   املتوسط، األبيض
 املسلمني؛ من سكانه وغالبية نوبه،ج من (فلسطني  ) املباركة واألرض وشرقه،

 مث أصال   الشام ببالد املعروف أصله عن م1920 سنة فصله مت كيان   وهو
 أواسط منذ عاش. آنذاك الفرنسي املستعمر يد على الحقا ، الكربى بسوراي
 قِّب لِّ  من خارجية حرواب   املاضي القرن من اتالتسعين أواسط حىت اتالسبعين
 الذين وغريهم، والدروز والنصارى املسلمني بني أهلية   داخلية   وحرواب   يهود،

 كربى، لدول   بدورها تتبع إقليمية، لدول اتبعة   سياسية   أحزاب   داخل تشكلوا
 يف الكربى الدول لصراعات صدى الصراع هذا فكان وفرنسا، ياوبريطان اأمريك
 .املسلمني بالد على سيطرهتا بسط

 زراعية   أرضه الشام، بالد بقل يف كونه من أمهيته لبنان يكتسب
 االستفادة تمت فلم! الزراعية والقدرات الزرع أهلك السلطة فساد لكن ابمتياز،

 فلبنان يغمرها، البالد هذه على هللا فضل زال ما لكن املطلوب، ابلشكل منها
 لشرق مشاطئ   أنه إىل إضافة   جنوبه، إىل مشاهلا من نفطية   ثروة   على يعوم اليوم

 .الطبيعي الغاز كميات من تريليوانت مؤخرا   فيه كتشفتا  لذيا املتوسط
 الدين تقي الشيخ اجلليل العامل يد على التحرير حزب دعوة دخلته

 اهليئة اسم حتت) حينه يف احلزب أعضاء من كل قدم حيث النبهاين،
 ومصطفى صاحل، ومصطفى حيدر، ومنصور الدين، فخر علي: اإلدارية(
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 حزاب   أسسوا أهنم فيه خيربونه الداخلية، لوزير بياان   البساط وطالل النحاس،
 23 املوافق ه1378 شوال 16 يف وذلك التحرير، حزب امسه سياسيا  
 هو زال ما الذي العثماين، اجلمعيات قانون مبوجب م،1959 أبريل/نيسان
 .لبنان يف حاليا   به املعمول واجلمعيات األحزاب قانون

 
 شجرة وإخوانه املؤسس األمري الدين تقي الشيخ يد على تعاىل هللا إبذن نبتت

 أن بعد - عديدة   أعواما   الشيخ فيها أقام اليت - بريوت يف األوىل احلزب
 الشيخ العامل احلزب إمارة يف أعقبه مث املقدس، بيت يف األوىل البذرة كانت
 دة ،عدي ألعوام   كذلك لبنان يف أقام والذي هللا، رمحه زلوم القدمي عبد اجلليل
 فيها وُدفنا بريوت يف وجل عز هللا توفامها وقد عامليا ، احلزب خالهلا توسع
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 والصديقني النبيني مع وحشرمها جناته فسيح وأسكنهما تعاىل هللا رمحهما
 .رفيقا   أولئك وحُسن والصاحلني والشهداء

 
 األمين النظام وجود ظل ويف عديدة، أعواما   لبنان يف التحرير حزب عمل وقد

 يف لسنوات   وغيبهم احلزب، أعضاء من طائفة   اعتقل الذي القمعي، لسوريا
 يعمل التحرير حزب يزال وال العمل، عن احلزب شباب ذلك يثنِّ  ومل معتقالته،

 العامل قيادة مث النبهاين، الدين تقي الشيخ العامل يد على نشأته منذ لبنان يف
 وأب خليل بن عطاء اجلليل العامل إمرة حتت وحاليا   زلوم، القدمي عبد الشيخ
 قريب   يف اخلالفة إبقامة وأكرمه يديه على اخلري وأجرى تعاىل هللا أعانه الرشتة،
 .آجل غري عاجل  
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 السبت ليوم موافقا   كان والذي ه 1442 رجب 1 يوم فجر محلتنا بدأت

 للملصقات الفجر حلظات مع النشر فكرة مدانتاع حيث م،13/2/2021
 منها كل حتمل اليت 29 الـ امللصقات املركزي، املكتب من هبا تزويدان مت اليت

 بذلك يف بلدان املسلمون استمر وقد أسبوعي، حمور إطار ضمن مميزة فكرة
 الواسع، النشر على خاصة جمموعة تقوم حبيث ه1442 رجب 29 يوم حىت
 أننا فيها ما أمجل ولعل واستحساان ، الناس عند قبوال   الفكرة هذه القت وقد

 هذه بذكرى اآلن منر أننا على واخلطباء األئمة سيما ال اس،الن عيون فتحنا
 ...أذهاهنم عن غائبة كانت رمبا اليت الفاجعة
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 ينتجه الذي الفيديو بتوزيع نقوم تقريبا   يومي بشكل الظهر وقت عند كنا مث
 النشر سلوبأب نبأ؟" أاتكم هل" عنوان حتت اليومي، امللصق عن املركزي
 ...النشر هذا تتوىل خاصة ةجمموع عرب الواسع

 عاملية هللا حبمد أظهرت اليت مدينة، 100 فيديوهات نوزع األسبوع وخالل
 ...احلزب

 وبعد الشوارع، يف الناس على امللصقات بتوزيع يومي بشكل قيامنا على عالوة
 عن وسائل   ابخلري، لنا داع   بني املواقف وكانت املساجد، يف اجلمعة صالة

 .معكم حنن: وقائل   للعمل، مشجع   وغالبهم ؟حنن ومن اخلالفة
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 يف املختلفة املناطق يف املساجد خطباء من طلبنا األول، األسبوع خالل

 ذكراها يف اخلالفة هدم ملوضوع التطرق والبقاع والشمال والعاصمة اجلنوب
 خالفتنا هذه: قوهلم وكان املناطق، كل يف هللا حبمد جتاواب   لقينا وقد املئة،

 أن األمر هلذا نريد أننا سيما ال سرور، أميا ُنسر فكنا فقط، لكم وليست يعا  مج
 نتواصل التالية األسابيع يف نفعل كنا وكذلك... املسلمني عند لرأي يتحول

 ...املساجد أغلب األمر يشمل حىت اخلطباء مع
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 طرابلس من كل يف العثمانية، الدولة من معامل أمام فيديوهات بتصوير قمنا
 البالد، كل إىل ابخلري اخلالفة يد امتداد عكست واجلنوب، والبقاع ريوتوب

 املكتب قبل من مميز بشكل إنتاجها بعد الفيديوهات هذه نشر مت وقد
 ...املركزي

 حزب أبمري اخلاص قلصللم امللصقات، توزيع عمل يف تا  وق جعلنا قد وكنا
 يف التحرير زبح شباب فقام والصناعة"، البضاعة هي "اخلالفة التحرير
 حتصل وكانت للناس، حركة فيها اليت العامة األماكن يف امللصق بلصق املناطق

 امللصق يصور من جند بل ذلك، مينع من جند مل ونكاد اللصق، أثناء النقاشات
 هللا ليحمد الشباب يستوقف ومن نسخة، إلعطائه ينادينا ومن الناس، من

 ...األمر هبذا هتما  م زال ما األمة يف صوت وجود على تعاىل
 لفت ما التوزيع، عملية أثناء والراية اللواء حبمل الشمال يف الشباب قام وقد
 ...الناس نظر
 وسط يف خيمة بنصب صيدا مدينة يف احلزب شباب قام فقد اجلنوب، يف أما

 قدمية أانشيد من اجملموعة ،للحزب اليت األانشيد فيها وضعت املدينة، سوق
 فكرة توضح واليت املناسبة يف صدرت اليت الكلمات وتلص إضافة وحديثة،
 من حىت بل والنساء الرجال من التفاعل وكان للعمل، الناس وتدعو اخلالفة،
 !األطفال

 املئوية الذكرى يف كلمتك قل" عليها مكتوب كبرية   ورقية   لوحة   خصصنا وقد
 رائهمآب وشاركوا وكتبوا وأطفاال   نساء  و  رجاال   الناس بعض ووقف "اخلالفة هلدم
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 وإبلصاق ملصقات، بتوزيع احلزب شباب قام ذلك وخالل... أقواهلم أو
 من األمر خيلُ  ومل واألعمدة، اجلدران على األمري بكلمة اخلاص امللصق

 .احملالت وأصحاب الناس عموم من واستفسارات نقاشات
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 :بيانني لبنان يةوَل يف التحرير حلزب اْلعالمي املكتب أصدر احلملة خالل

 الرحيم الرمحن هللا )بسم

 إعالمي بيان

 اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف
 املسلمون أيها أقيموها

 املوافق هـ1342 رجب يف اخلالفة الكافر الغرب هدم أن منذ مرت سنة   مائة
 خونة من وغريه كمال مصطفى العصر جمرم مبساعدة م،1924 آلذار/مارس

 .والرتك العرب

 الفكري، ابلغزو مبتالة   زالت وال يةسالماإل األمة عاشتها عجاف   نة  س مائة
 ومصادرة لكرامتها، وخسارة والفرقة، والفتنة والوطنية، القومية والنزعات
 تسلط على عِّالوة   وغريها؛ واالجتماعية واالقتصادية السياسية لقراراهتا

 وقتال   البالد، خلريات هنبا   لُتعمل املخادعة، الدميقراطية بلبوس متلبسة   الرأمسالية
 .غرهبا إىل شرقها من املسلمني بالد يف للعباد

 كدين سالماإل تشويه حماوالت إىل فعمدوا هبذا املستعمرون الكفار يكتفِّ  ومل
 ملا ذلك كل أخرى، اترة   املسلمني غري حقوق وهبضم اترة ، ابإلرهاب بوصفه

 الدين أضحى قد اخلليفة، يهاوراع اخلالفة دولته بغياب حىت سالماإل أن رأوا
 سالماإل امتداد وقف عن عجزوا فلما اليوم، األرض وجه على انتشارا   األكثر

 املسلمني مقدسات فهامجوا كِّربهم، تولوا أبنائهم، وبني دايرهم عقر إىل
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 مث والسالم، الصالة آله وعلى عليه حممد سيدان األكرم ابلنيب متمثلة   ورموزهم،
 بل فيها، والتشكيك السنة معامل طمس حملاوالت عمدوا مث الكرمي، القرآن

 يف املقيمني املسلمني دماء سفك إىل األعمى وحقدهم عنصريتهم وصلت
 وهم الطرقات، يف العفيفات احملجبات املسلمات النساء على والتعدي أورواب،
 .للمرأة حقوقا   وهبتاان   زورا   يزعمون الذين

 للمجتمع التغيري فكرة نبذ عن ابإلعالن عندهم املسلمني يطالبون هم ها مث
 السياسي التغيري فكرة نبذ أي وجوهره، سالماإل صلب من هي اليت

 غيض   هو كثري، وغريه هذا! املساجد يف التعبد على واالقتصار للمجتمعات،
 .دعوته ومحلة سالماإل على احلرب فيض من

 هللا بفضل اثبتا   دا  جمُ  جادا   التحرير حزب زال ما الدامس، الظالم هذا ظل يف
 تعاىل، هللا يظهره حىت املسلمني، بالد يف السياسي التغيري راية يرفع تعاىل،

 ببصره ي رُقب فرتاه دوهنا، يهلك أو النبوة منهاج على الثانية الراشدة ابخلالفة
 عسى اخلالفة هدم على سنة   مائة مرور وجوده، تعاىل هللا بكرم متيقنا   وبصريته،

 الذكرى "يف محلة تعاىل ابهلل واثقا   فيطلق عنده، من أمر   أو ابلفتح أييت أن هللا
 وأجهزته طاقته مستنفرا   املسلمون"، أيها أقيموها... اخلالفة هلدم املئوية

 اخلالفة، على العام الرأي إىل هبم وصوال   الناس وعي هللا إبذن لريفع اإلعالمية،
 حىت الرشتة، أبو خليل بن عطاء لاجللي العامل إبمرة عودهتا قافلة يقود اليت

 ذلك وقبل النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة مبتغاها؛ إىل القافلة تصل
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 أن سيما ال املرتبصني، كيد وال الظاملني مكر يوقفها ال أكرب، هللا من رضوان  
 .املوت أو احلياة إجراء حياهلا يُتخذ أي مصريية ، قضية   اختذها احلزب

 والدنيا، الدين حافظة وهي واملنعة، والعز   والصناعة، البضاعة خلالفة،ا أي فهي
 وتُرفع الفتوح، وتفتح احلدود، وحتد   األحكام، تقام هبا والفصل، األصل وهي

 وعمالئهم، الكفار نفوذ من والعباد البالد حترر اليت وهي ابحلق، الرؤوس
 سالماإل وتُعز ،واخلري العدل تنشر اليت هي. وأزالمهم زابنيتهم وبطش

 .والكافرين الكفر وُتذل والظاملني، الظلم دابر وتقطع واملسلمني،

 يف املسلمني لبنان، والية التحرير/ حزب يدعو املبارك، اجلهد هذا يف وسريا  
 وسائل وعلى جمالسهم، ويف منابرهم، على احلملة هبذه الصدع إىل لبنان

 أن األصب، رجب اخلري، رجب احلرام، رجب شهر يف يتوجهوا وأن تواصلهم،
 وأمنا ، ومتكينا   استخالفا   صبا ، األمة على رمحته وتعاىل سبحانه هللا يصب
﴿: بوعده يكرمنا أن تعاىل هللا عسى                

                                 

                                          

                                        

﴾،   َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةٌ  َتكمونم  ُثمَّ  ...»: ملسو هيلع هللا ىلص النيب به ب ش ر   امب ومستبشرا  ِمنـْ
ة  .«النـُّبـموَّ
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 هذه يف والثواب األجر ومشاركته التواصل، وسائل على مواقعه لزايرة ويدعوكم
 الذين شبابه مع األرض على والتفاعل والعامل، لبنان مستوى على احلملة
 العدل دولة يف جديد من المساإل مشس تشرق حىت ابلنهار الليل يصلون
 النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة املسلمني، وغري للمسلمني والرشد،
رين عن الغمة هذه هبا يزيل أن وجل عز هللا فعسى  األخيار عن أزاهلا كما اآلخِّ

﴿ األولني،                            ﴾. 

 هـ1442 رجب من األول

 م13/2/2021

 التحرير حلزب اإلعالمي املكتب
 لبنان والية يف

 #أقيموا_اخلالفة
#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 
 انتهى #لبنان(
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 الرحيم الرمحن هللا )بسم
 إعالمي بيان  

 !اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف

﴿         ﴾ 

 حيكمها من اختيار يف ةلألم والسلطان

 لتحل رجب، من والعشرين الثامن من تقرتب الرايح، مر متر األايم هي ها
 يف متثلت واليت ية،سالماإل الدولة دولتهم، هدم على عام   مئة املسلمني على

 بل حاكمها، واختيار سلطاهنا األمة ففقدت العثمانية؛ ابخلالفة عهدها أواخر
 وتنصيب والعباد، البالد بتقسيم املستعمر افرالك الغرب قام ذلك، من أكثر

 أوصافهم على ينطبق حكام   والعباد، البالد حيكمون له عمالء اتبعني حكام  
 قول من عنه هللا رضي هريرة أبو رواه ما به يوصفون ما أحق ولكن سوء، كل
اَعاٌت، َسنَـَواتٌ  النَّاسِ  َعَلى َسَيْأيت »: ملسو هيلع هللا ىلص النيب  ْلَكاِذبم ا ِفيَها يمَصدَّقم  َخدَّ

، ِفيَها َويمَكذَّبم   ِفيَها َويـَْنِطقم  اأْلَِمنيم، ِفيَها َوُيمَوَّنم  اخْلَاِئنم  ِفيَها َويـمْؤمَتَنم  الصَّاِدقم
 ابن أخرجه «اْلَعامَّةِ  َأْمرِ  يف  التَّاِفهم  الرَّجملم »: ق ال   الر و ي بِّض ُة؟ و م ا: قِّيل  . «الرَُّويِْبَضةم 

 .وأمحد له، واللفظ ماجه
 احلملة - العاملية محلته التحرير حزب أطلق منذ مسرعة ، جتري األايم هي هاو 

 لتنبيه - املمنهج اإلعالمي التعتيم عمليات رغم األمة عند صدى   وجدت اليت
 منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إلقامة ونصرته معه العمل بضرورة املسلمني
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﴿ خبرييتهم إايهم مذكرا   النبوة،                         

                   ،﴾ ،واألجود اخليار أي وتوسطهم 
﴿ الناس على الشهادة حق بذلك انلوا حىت األمم، بني واألعدل    

                                

   ،﴾ الستعادة مسرعة   جاهدة   تعمل أن األمة على يستوجب ما 
 مراتب أول فهو ،سالمابإل شؤوهنا يرعى خليفة وتنصيب املسلوب، سلطاهنا
 مْ كملُّكم »: قوله يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن عنه هللا رضي عمر ابن رواه فيما الرعاية

 البخاري أخرجه «َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسؤولٌ  رَاعٍ  اِْلَمامم  َرِعيَِّتِه، َعنْ  َمْسؤول وَكملُّكممْ  رَاعٍ 
 .ومسلم

 األمة يف اثنتني لفئتني رسالتني يوجه لبنان، والية التحرير/ حزب فإن وهنا
 :ألمهيتهما

 تصدروا ومن بر،املنا اعتلوا ومن األمة، هذه يف العلم لواء محلوا من إىل: أوال  
 ولقد. أمانة النصيحة وإن   أمانة، الدين وإن   أمانة، العلم إن  : هلم نقول للفتوى،

 على خليفة ببيعة هللا شرع وإقامة أمتكم، لتوحيد جهودكم تكرسوا أن لكم آن
 وكونوا فانصروه، إلقامتها يعمل أمامكم التحرير حزب هو وها النبوة، منهاج

 اخلالفة، إلقامة العاملني لتبين ودفعها مبصاهبا، األمة كريتذ  يف اليوم احلزب مع
 .املسلمني عند عاما   رأاي   هللا إبذن لتكون
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 هبم فاقتدوا ابلشباب، ملسو هيلع هللا ىلص رسوله نصر تعاىل هللا إن املسلمني، شباب إىل: اثنيا  
 انتظر كما إلنقاذها، تنتظركم فاألمة رايته، ومح  ل ة   الدين هذا أنصار وكونوا

 فتحها الذي الفاتح حممدا   القسطنطينية انتظرت وكما الدين، الحص األقصى
ُلم   مصريية ، قضية   فاختذوها سنة ؛ وعشرون أربع   وعمره  التحرير، حزب إىل وه 
﴿ العاملني سلك يف معه وكونوا                      

                                     

                                         

           ﴾. 

 خلالفة#أقيموا_ا
#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 
 قائم_کرو_کو_#خالفت

 لبنان والية يف التحرير حلزب اإلعالمي املكتب

 ه1442 رجب من 8
 انتهى م(20/2/2021

 ونشران تغريدات، لبنان بوالية اخلاص تويرت حساب على نشران إىل إضافة  
 .نلبنا بوالية اخلاصة الفيسبوك صفحة على ممولة إلعالانت
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 ليلتها قمنا رجب، من 28 يوم وافقت واليت رجب من األخرية اجلمعة يف
 :نعرفه خطيب لكل التايل النص إبرسال

 الفاضل )شيخنا

 وصحة خبري تكونوا أن تعاىل هللا ونسأل وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم
 ...وعافية

 هدم على سنة   100 مرور هـ،1442 رجب 28الـ اجلمعة غد   يوم يوافق
 !!!هـ1342 سنة اخلالفة،

 يف األليمة، الذكرى هبذه املسلمني بتذكري خري سهم لك يكون أن هللا نسأل
 العمل بوجوب وتذكريهم م،12/3/2021 يف الواقع اجلمعة غد   يوم خطبة

 .جديد من إلقامتها

 .وأعمالكم حسناتكم ميزان يف ابقية   كلمة   لكم وجعلها فيك، هللا وابرك

 اَّللََّ  إنَّ »: وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول بقول تعاىل هللا يكرمنا أن وعسى
دم  من َسنةٍ  مائةِ  كل ِ  رأسِ  على األمَّةِ  هِلِذه يبَعثم   .«ديَنها هَلا جيدِ 

 وحترير واملعراج، اإلسراء آية رجب، من األخرية األايم هذه يف جتتمع: مالحظة
 مصطفى العصر جمرم دي على اخلالفة وهدم الدين، صالح يد على األقصى
 ...كمال
 بالد وكل املسرى حترر خالفة رشد ودولة عدل إمام تعاىل هللا نسأل

 .املسلمني(
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 يف األمر عن املعروفني اخلطباء من مجلة   فخطب جتاواب   الرسالة القت وقد
 هدم على عام   100 بـ خطبته مسى من منهم بل وطرابلس، والبقاع اجلنوب
 وأدركوا عندهم، طيبا   صدى   وجدت تعاىل هللا بفضل تنامحل أن   أي... اخلالفة

 هللا إبذن كونتس لبنان يف األايم قابل يف أنه ونظن مجيعا ، هلم اخلالفة هذه أن  
 .والعلماء املشايخ مستوى على الباب هذا يف مهمة أعمال

! شيئا ؟ احلزب حُيضر هل: الناس من تساؤالت من احلملة خالل األمر خيلُ  ومل
 ...وعامليتها وحجمها ابحلملة أتثرا   وذلك

 تعاىل هللا لعل األمر، يف وجدية واجتهاد جبد يعمل احلزب إن   :جوابنا فكان
 يف سبحانه نصره وأن اخلالفة، هدم على املئة رأس على يديه على وعده ينجز
 اإلميان، يسبقه الذي الصاحل العمل تعاىل هللا يدي بني نقدم لكننا الغيب، علم
 آمن ملن وجل عز ربنا وعد يتحقق حىت سبحانه، يقبلهما أن نرجو ناللذي

﴿: لقوله مصداقا   واألمن والتمكني ابالستخالف صاحلا   وعمل        

                                   

                                            

                                           

        ﴾. 

 :مضموهنا لبنان يف احلزب شباب إىل صوتية كلمة   كانت احلملة ختام ويف
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 100" محلة أعمال تنتهي هـ،1442 رجب من 29 يف اللحظات، هذه )يف
 ...املسلمون" أيها أقيموها... اخلالفة هدم على عام  

 تعاىل هللا من استخالفا   الصبح، طلوع تعاىل هللا إبذن ترقبنا ينتهي ال لكن
 ...األرض يف عالية   سالماإل افقاتخ نرفع حىت بثبات   وأمنا ، ومتكينا  

 .مستقيمة وطريقة واضحة فكرة على بُنيت اليت التغيري رادةإ تنتهي ال

 الدين، يوم إىل الباقيان الصادقة، رسوله وبشرى احلق هللا وعد ينتهي ال
 .تعاىل هللا إبذن ببقائهما عملنا وسيبقى

 حزب... هلهأ كذبي ال الذي ائدالر  مع محلناها اليت احلق قولة تنتهي ال
 .التحرير

 .هللا( أعزكم هللا، ثبتكم هللا، نصركم
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(16) 

 

 األردن وَلية
 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 األردن وَلية
 اخللفاء عهد ويف النبوة عهد يف سالماإل فجر ومنذ البالد هذه كانت

 زمن مؤتة يف املسلمني؛ خيل سنابك اوطأهت اليت البالد أوائل من الراشدين
 الصالة عليه صاحل   اهلجرة من والتاسعة الثامنة السنة يف مث ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 بكر أيب زمن الفتوحات عصر يف مث )العقبة(، وأيله وجرابء أذرح أهل والسالم
 الوجود أهنت اليت الريموك ومعركة أجنادين ومعركة عنهما هللا رضي وعمر

 البداايت منذ يةسالماإل اخلالفة دولة من جزءا البالد هذه توأصبح البيزنطي
 وجودها إهناء قبل أرضها تقسيم على وآتمر املستعمر الكافر هدمها حىت

 بيكو-سايكس اتفاقية فكانت كمال، مصطفى العصر جمرم يد على السياسي
 وفلسطني األردن شرق فكانت الشام بالد وفرنسا بريطانيا فيها تقامست اليت
 احلرب بعد فلسطني على انتداهبا فرضت اليت بريطانيا نصيب من لعراقوا

 تنفيذ لضمان 1921 سنة األردن شرق إمارة بتأسيس قامت مث األوىل العاملية
 هذه وأودعت فلسطني يف هلم قومي وطن إبجياد - بلفور وعد - ليهود وعدها
 لساللة هدةع - آاثره وامتصاص وعدها تنفيذ لضمان - األردن( )شرق البالد

 زورا   أمسوه فيما اخلالفة دولة ضد معها آتمروا الذين هائعمال حسني؛ الشريف
 ظهر يف والعمالء اخلونة طعنة حقيقتها يف وهي الكربى العربية ابلثورة وهبتاان  
 .اخلالفة

 منهم ،والتابعني الصحابة من عدد أضرحة - األردن شرق - البالد هذه حتوي
 معركة وقادة ،حسنة بن وشرحبيل جبل بن ومعاذ راحاجل بن عامر عبيدة وأب
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 هللا رضي وغريهم رواحة بن هللا وعبد طالب أيب بن وجعفر حارثة بن زيد مؤتة
 ضرار الصحايب كمقام الصحابة مقامات من عدد أيضا   وفيها أمجعني، عنهم

 ومقام الدرداء أيب الصحايب ومقام رابح بن بالل الصحايب ومقام األزور بن
 حتت بقيت البالد فهذه أمجعني، عنهم هللا رضي وغريهم جهل أيب بن ةعكرم

 هدم بعد كامل قرن منذ اآلن وهي قران عشر ثالثة طيلة اخلالفة دولة ظل
 الكافر فرضها أنظمة ظل يف واحلرمان والفقر الذل حياة تعيش اخلالفة

 استخراج من أهلها فمنع ،االستعماري مشروعه وخدمة خلدمته املستعمر
 حيني حىت ،وغريها ويورانيوم وحناس وذهب نفط من حتويها اليت اهلائلة الثروات
 وما ،منها قِّط مري مقدار أهلها يشارك ال لنفسه خالصة لتكون املناسب الوقت
 وخصخصته ببيعه احلاكمة العصابة قامت الثروات هذه من ظاهرا   كان

 .املستعمر الكافر يد يف الثروات هذه لتعود ،وغريمها والفوسفات كالبواتس

 هذه على وتعاىل سبحانه هللا من   (1953) املاضي القرن اتمخسين أوائل يف
 ثحي - األردين احلكم إابن القدس مدينة يف التحرير حزب أتسس أبن األمة

 الدين تقي العامل القاضي يد على - األردين احلكم حتت القدس كانت
 يةسالماإل اخلالفة سقوط إثر يمسالاإل العامل ألحوال دراسة بعد النبهاين،
 يف أتسيسه بداية يف احلزب استطاع وقد. م1924 عام إسطنبول يف العثمانية

 عام األردين وابالن جملس دخول من مكنته شعبية قاعدة تكوين األردن
 ،احلكم لغاية ال يسالماإل الشرع أساس على الرأي بداءإو  للمحاسبة 1955

 أعضائه أحد إبدخال وجنح ،للحكم لللوصو  احلزب طريقة ليست ألهنا
 ،1955 عام يف األردين النواب جملس يف احلزب ليمثل الداعور" أمحد "النائب
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 احلاكم النظام مع والسياسي الفكري الصراع من عدة مراحل دخل ذلك بعد
 محلة مالحقة يف مستمرا   زال ال فالنظام هذا، يومنا حىت استمرت األردن يف

 .أرزاقهم يف وحماربتهم جنهموس وحماكمتهم الدعوة
 وشبابه التحرير حزب قمع القمعية وأجهزته األردن يف النظام مواصلة ورغم

 العزيز بعون عضده يف يـ ُفت   ولن مل ذلك أن إال والتضييق، االعتقالو  ملنعاب
 والصراع السياسي ابلكفاح ألمتهم اخلري إيصال عن شبابه يثين ولن ومل اجلبار،

 الثانية الراشدة اخلالفة إقامة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول طريقة على مستمرين الفكري،
 لبذل مستعدون فهم وجور، ظلم من سبيلها يف القوا مهما النبوة، منهاج على

 لعدائهم، سعى من وال خذهلم من يضرهم ال سبيلها، يف والنفيس الغايل
 نصره وإن هللا، نصر أييت حىت وجل عز هللا إبذن ذلك على اثبتني وسيبقون

 على اخلالفة وإن لعائد، املسلمني سلطان وإن لناجز، لعباده وعده وإن لقادم
 .راغمة اجملرمني وأنوف هللا إبذن قريبا   لقائمة النبوة منهاج
 يف التحرير حزب شباب إخواهنم األردن والية /التحرير حزب شباب شارك
 التحرير بحلز  املركزي اإلعالمي املكتب نظمها اليت العاملية احلملة العامل

 حتت الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري من وبتوجيه
 بدعوة املسلمون" أيها أقيموها. .اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف: عنوان

 إلقامة وإلكرتونيا   أرضيا   املسلمني بالد من وغريها األردن والية يف املسلمني
 .يةسالماإل اخلالفة
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  أرضياا: 
 شعار حتمل بطاقة 25000 عن يزيد ما وتوزيع طباعة تمت -1

 بشكل الناس مع والتفاعل رجب، شهر أايم طيلة يومي وبشكل احلملة
 .وغاايت وأهداف وأفكار رسائل من البطاقات هذه يف ورد ما حول مكثف

 من عددا   األردن والية /التحرير حلزب اإلعالمي املكتب أصدر -2
 :التايل النحو على الصحفية واألخبار البياانت
 أَل يةسالماْل اخلالفة هدم على عام 100 :صحفي بيان -
 رجب 10 )بتاريخ! يةسالماْل األمة علماء اي مشرفاا  موقفاا  منكم تستحق
 هجري( 1442

  :فيه جاء ومما
 خليفة وجود وجوب على جممعني وخ ل فِّهم بسل فِّهم يةسالماإل األمة علماءُ  ظل

 ...للمسلمني
 حبكم يرعاها هلا خليفة دون عام مئة عليها متر يةسالماإل األمة هي وها
 .به وتتقي ورائه من تُقاتل إمام ودون ،سالماإل

 ومن الكالم، وأهل احلديث أهل من العلماء عليه أمجع ما ُهدِّم وقد عام مئة
 إال للدين قيام ال أنه من وغريهم، والظاهرية واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية

 .به إال قائمة للمسلمني قومت وال به،
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 إلقامة العاملني مع فتعملوا سواعدكم عن تشمروا أن منكم ذلك يستحق أال
 !؟ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى هبا بشران اليت النبوة منهاج على اخلالفة

راك وال ،سالماإل مُيس   أن البالء أشدّ  وإن أال  امليثاق، عليهم هللا أخذ ملن حِّ
: تعاىل هللا قول وتذكروا ،سالماإل دولة جتاه عليكم هللا افرتضه ما وأدوا فقوموا

﴿                                  ﴾. 

 
 آن أما اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف :صحفي بيان -

 التعتيم بدل اخلالفة فكرة ومناصرة األمة ملبدأ اَلحنياز املسلمني لإلعالميني
 هجري( 1442 رجب 18 )بتاريخ! والتشويه؟

 :فيه جاء ومما
 وتتداعى عناصرها تتكاتف أن احلية واألمم الشعوب يف األصل أنّ  نعلم حنن

 ممر يف أبناؤها يتزاحم وأن نكبات، أو مصائب من هبا ويلم   يصيبها ملا مكوانهتا
 منه اشتكى ما إذا الواحد سدكاجل فهي والتحرير، والنصر العزة حنو العبور
 ينحاز ألن   صادقة دعوة فهذه واحلمى، ابلسهر اجلسد سائر له تداعى عضو

 واحد، ومصاهبم واحد، مههم منها، جزءا   بوصفهم أمتهم قضااي إىل اإلعالميون
 هللا بنصر ثقة وكلنا النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إلقامة معنا ليهبوا
 عنا يبّلغ أن هللا سائلني األبرار، وأبنائها يةسالماإل ابألمة وأمل ار،اجلب القوي

 املؤمنني نصر سبيل إىل فيهم واملنعة القوة وأهل قومنا يهدي وأن عنه، نعجز ما
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﴿: تعاىل قال هللا، شرع وإقامة                        

            ﴾. 

 

 شباب من جمموعة عتقالاب األردن يف النظام أمن أجهزة قيام خلفية وعلى *
 بتنظيم التحرير حزب فيها يقوم اليت العاملية احلملة يف ملشاركتهم التحرير حزب

 هلدم املئوية الذكرى يف" شعار حتت فيها يعمل اليت البالد مجيع يف فعاليات
 /التحرير حلزب اإلعالمي املكتب أصدر املسلمون" أيها يموهاأق.. اخلالفة

 :عنوان حتت صحفيا بياان األردن والية
 اعتقاَلت محلة يشن األردن يف النظام :صحفي بيان -

 متارس القمعية وأجهزته اخلالفة هلدم املئوية الذكرى محلة يف للمشاركني
 (.يهجر  1442 رجب 20 )بتاريخ. اعتقاهلم يف واخلداع الكذب

 :فيه جاء ومما
 القيام عن يثنيهم لن التحرير حزب شباب اعتقال إن: وزابنيته النظام هلذا نقول

 كاجلبال وقوته هللا حبول اثبتون وهم حبمله، هللا أكرمهم الذي والشرف ابلفرض
 الراشدة اخلالفة إقامة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول طريقة يف السري على الراسيات،

 ولن وظلم، مهجية من النظام بلغ مهما سياسي،ال والكفاح الفكري ابلصراع
 هذا ويكفي واجبة، وطاعته وجل عز هللا من فرض ألنه خالفهم من يضرهم
 حزب من شاب هبا يصدع حق كلمة بينما التعبري، حرية يدعي أن عارا   النظام
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ك م   الدولة أمن حمكمة إىل وتقوده أركانه هتز التحرير  هللا أنزل ما بعقوابت   لُيح 
 !سلطان من اهب
 يف األردن يف النظام أمن أجهزة هبا تقوم اليت والقهر الظلم سياسة والستمرار *

 حزب فيها يقوم يتال العاملية احلملة يف ملشاركتهم التحرير حزب شباب اعتقال
 الذكرى يف" شعار حتت فيها يعمل اليت البالد مجيع يف فعاليات بتنظيم التحرير
 اإلعالمي املكتب أصدر املسلمون" أيها قيموهاأ. .اخلالفة هلدم املئوية
 :عنوان حتت صحفيا بياان األردن والية /التحرير حلزب

 املشاركني اعتقال يف يستمر األردن يف النظام :صحفي بيان -
 )بتاريخ املسلمون" أيها أقيموها. .اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف محلة يف

 .هجري( 1442 رجب 28

 :فيه جاء ومما

﴿: تعاىل لقوله بوار، إىل هذه أعمالكم إن: وزابنيته النظام هلذا لنقو     

                                                  

                              ﴾، وإن 
 املشروع هذا تقدم توقف لن له والعاملني سالماإل حماربة يف هذه أعمالكم
 اجلذري والتغيري األمة، مطلب أصبحت فاخلالفة أوانه، آن الذي احلضاري
﴿: تعاىل قال هللا، إبذن األبواب على أصبح والشامل             
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  ﴾. 

 معاملة وسوء قمع من املعتقلني التحرير حزب شباب له يتعرض وِلما *
 بتاريخ صحفياا  خرباا  األردن وَلية /التحرير حلزب اْلعالمي املكتب أصدر

 ،الفيسبوك على صفحته على َنَشَره يهجر 1442 رجب 13
 :فيه جاء ومما

 معاملة وسوء قمع خبصوص شكوى يقدمون التحرير حزب معتقلي أهايل
 النواب جملس يف وأعضاء اإلنسان حلقوق الوطين املركز ويسلمون أبنائهم،
 حول شكوى مذكرة املهنية النقاابت جممع يف احلرايت جلنة ورئيس األردين
 .املعاملة وسوء للظلم أبنائهم تعرض

 

  إعالمياا : 
 اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف املقاَلت من عدد كتابة تمت -

 :عناوين حتت
 على التآمر أدوات قذر سياسي ومال سوء وعلماء خونة حكام -1

 (.هجري 1442 رجب 4 )بتاريخ. احلضاري ومشروعها األمة
 رجب 22 )بتاريخ. ؤمننيامل نفوس هلا تطمئن وُبشرى وعد   -2
 هجري( 1442
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 اخلالفة هدم ومئوية األردنية"، الدولة "أتسيس مئوية بني -3
 هجري( 1442 رجب 24 )بتاريخ! والثرايّ  الثرى بني شتان.. يةسالماإل

. أواهنا آن حقيقة   بل اترخييا   منوذجا   ليست يةسالماإل اخلالفة -4
 هجري( 1442 رجب 27 )بتاريخ

 
 احلملة شعار حتمل اليت للبطاقات املكثف اإللكرتوين النشر -
 ملواقع إرساهلا وكذلك أب الواتس على رجب، شهر أايم طيلة يومي وبشكل
 .الفيسبوك على شخصية وحساابت وصحفية إخبارية

 اإلعالمي املكتب نظمها اليت التويرتية العاصفة يف املشاركة -
 التحرير حلزب املركزي

 احلاضر بني عام 100" :بعنوان سياسية حماضرة تنظيم مت -
 من حضرها هلا عامة دعوة بعد ZOOM موقع على وذلك واملستقبل"

 1442 رجب 27 )بتاريخ املسلمني غري ومن بل التحرير حزب شباب غري
 .ملكاوي حممد الدكتور احلضور أسئلة على وأجاب فيها حاضر هجري(

 هـ1342) رجب 28 يف اخلالفة هدم على عام مائة مرور لذكرى إحياء   وذلك
 متزق، من هبا حاق مبا وحاضرها األمة لواقع وتشخيصا   هـ(،1442 -

 للمستقبل ونظرة  ... األمور مقاليد على األعداء وسيطرة وضياع، وتشرذم،
 حُندِّث الذي األمة هذه لنهضة واملخلص اجلاد للعمل الرجال هلمم واستنهاضا  
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 اخلالفة إبقامة املفقودة، رامتناك ونسرتد الضائع، جمدان فنعيد حقيقيا ، تغيريا   به
 .النبوة منهاج على الراشدة

 
 

 برامج يف األردن وَلية /التحرير حزب وشاابت شباب شارك -
 املسلمون" أيها أقيموها.. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف: الواقية قناة

 مدن مخس من شاركنا وقد كلمتها تقول مدينة 100 برانمج -1
 .دابأوم وعجلون ربدوإ والزرقاء عمان: وهي
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 أيها أقيموها ...اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف كلمات -2
 املسلمون"
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 "!املسلمون أيها أقيموها... "كفى العاملية صرخةال فيديو -3

 
 

 املئوية الذكرى "يف حلملة اخلتامي العاملي املؤمتر يف املشاركة -4
 .رضوان سعيد للشيخ بكلمة املسلمون" أيها أقيموها.. اخلالفة هلدم
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 :الكلمة يف جاء ومما
 أن املسلمني عقول يف وعمالؤه املستعمر الكافر زرع لقد: املسلمون أيها

 ومواجهة اخلالفة إقامة على قادرة غري املادية قواهم وأن ضعاف املسلمني
 جيعلهم والشعوب احلكام يف املستشري الفساد مع املمزقة بالدهم وأن أعدائها،

 يف واليأس الوهن إللقاء املسلمني على تلبيس وهذا. اخلالفة امةإلق مؤهلني غري
: سبحانه هللا قول أنساهم تلبيسا   العظيم؛ الفرض هذا عن وإلقعادهم نفوسهم

﴿                                   ،﴾ 
﴿: تعاىل وقوله                   ،﴾ وجل عز وقوله :

﴿                                     

﴾. 
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 حلزب اْلعالمي املكتب يف النسائي للقسم كان وقد 
 .العاملية احلملة فعاليات ضمن ابرز نشاط األردن وَلية /التحرير
 أقيموها - اخلالفة دولة بال عام 100 ]كفاان بعنوان تسجيل 

 الرمحن[ ورضا الدنيا عز تنالوا املسلمون أيها

 
 

 هدم عوامل حول دردشة [!العثمانية اخلالفة هدم ]عوامل 
 .الدعوة حامالت من جمموعة مع العثمانية اخلالفة
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 سالماإل حملاربة الغرب خمالب أهم أحد اإلرهاب ]مكافحة 
 خمالب أهم أحد اإلرهاب مكافحة حول حوارية جلسة [!األمة يف والفتك
 .الدعوة حامالت من ثلة مع األمة يف والفتك سالماإل حملاربة الغرب

 
 

 مع واإلفساد الفساد حول حوارية جلسة [!واإلفساد ]الفساد 
 .الدعوة حامالت من ثلة
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 حامالت مع حوارية جلسة ال ُعل م اء[ عِّب ادِّهِّ  مِّن   الل ـه   خي  ش ى ]إِّمن  ا 
 .الدعوة

 
 

 حوارية جلسة النساء[ على وأتثريها رجب محلة حول ]دردشة 
 .الدعوة حامالت من ثلة مع

 
 

 



 315 

 حامالت من ثلة مع حوارية جلسة الفقر[ مشكلة ]حل 
 .الدعوة

 
 

 الدعوة حامالت من ثلة مع حوارية جلسة البطالة[ ]معاجلة. 
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 ثلة مع حوارية جلسة واالستمرار[ التحدي على قادرة ]خالفتنا 
 .الدعوة حامالت من

 
 

 دولة إلقامة الشرعية الطريقة اتباع ووجوب اهلزمية ]أسباب 
 .الدعوة حامالت من ثلة مع حوارية جلسة [!اخلالفة

 
 املقاَلت من العديد بكتابة األردن وَلية يف األخوات وقامت 

 .اخلالفة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة العاملية ملةحلا وضوعمب اخلاصة
 .العاملني رب هلل واحلمد
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(17) 

 
 )فلسطني( املباركة األرض

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 )فلسطني( املباركة األرض
 وبداية النبوية البعثة منذ عقداي سالمابإل (فلسطني) املباركة األرض ارتبطت

 واملعراج اإلسراء رحلة وجاءت األوىل املسلمني قبلة فكانت ،سالملإل عوةالد
 الصالة عليه هللا رسول مسرى فأصبحت العقدية العالقة تلك عن إعالان

 اآلايت وتنزلت الشريفني، احلرمني اثلث وفيها للسماء، ومعراجه والسالم
﴿ حوهلا وما األرض لتبارك                         

                                               

        ﴾، اخللفاء عهد يف مبكرا املسلمني جيوش فتحركت 
 ؛عمر الفاروق سيدان الراشد يفةاخلل عهد يف ذلك وكان لفتحها، الراشدين

 أمري وصل م636أكتوبر /األول تشرين 18 املوافق هـ15 رمضان 13 ففي
 املباركة األرض لتصبح (فلسطني) املباركة األرض إىل اخلطاب بن عمر املؤمنني

 .يةسالماإل مةلأل ملكا يةإسالم رضا  أ
 عند شأهنا علوو  املباركة ابألرض يةسالماإل األمة اهتمام الدين صالح وجسد

 وجدان يف عميقا حفرت اترخيية ملحمة يف نيالصليبي من فحررها املسلمني،
 معركة فكانت املقدسات، على للمحافظة تتبع أن جيب اليت الطريق األمة

 واليت م،1187 يوليومتوز/ 4 - هـ583 الثاين ربيع 25 السبت يوم حطني
 .املباركة األرض من نيالصليبي الدين صالح املظفر البطل القائد هبا كنس
 بطولية ملحمة يف املغول ظهر قطز املظفر قصم املباركة األرض وعلى

 هزمية على قادرة األمة أبن وتذكرهم املسلمني عقول تسكن زالت ال للمسلمني
 ،سالماإل راية حتت قاتلت إن دوما حليفها النصر وأن األرض، جيوش أعىت
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 من م(1260 سبتمربأيلول/ 3 - هـ658 رمضان 25) جالوت عني فمعركة
 هيبتها فيها األمة رسخت اليت يةسالماإل األمة اتريخ يف الفاصلة املعارك أبرز

 .سالماإل أمة غزو نفسه له لوّ ست من كل قصم على وقدرهتا
 فكان املباركة األرض على وحافظت حررت املسلمني وجيوش فتحت فاخلالفة

 هللا رمحه الثاين احلميد عبد عثماينال اخلليفة موقف العزة مبواقف هلا عهد آخر
 (فلسطني) املباركة األرض من هلم جزء ابقتطاع يهود طلب على رد عندما
 :هرتزل ملمثلهم بقوله

 ال فإين املوضوع هذا يف جدية خطوات يتخذ أبال هرتزل الدكتور نصحواا"
 ملك ليست فهي ،(فلسطني) أرض من واحد شرب عن أختلى أن أستطيع

 األرض هذه سبيل يف شعيب جاهد ولقد ية،سالماإل األمة لكم بل مييين،
 فإهنم يوما اخلالفة دولة مزقت وإذا مباليينهم، اليهود فليحتفظ بدمه، ورواها

 عمل فإن حي وأان أما مثن، بال (فلسطني) أيخذوا أن آنذاك يستطيعون
 اخلالفة دولة من برتت قد (فلسطني) أرى أن من علي ألهون بدين يف املبضع
 على وحنن أجسادان تشريح على املوافقة أستطيع ال إين. يكون ال أمر وهذا
 .احلياة" قيد

 املالحم أرض األقصى واملسجد واملعراج اإلسراء أرض املباركة األرض وألهنا
 وكانت املسلمني واألبطال الصحابة بدماء خضبت اليت واملعارك العظام
 مكانتها فاستعادت ألعدائها لةالفاص الدروس عليها األمة لقنت اليت األرض

 اللحظة تلك ساعة بعد ساعة وتنتظر وجيوشها للخالفة تتشوق فإهنا وهيبتها،
 يهود كيان لتقتلع األقصى املسجد حنو جيوشها فتحرك اخلالفة هبا تقام اليت
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 عودة بذلك معلنة جالوت نيعو  كحطني درسا العامل وتلقن ارهن من ساعة يف
 تطرد العامل يف أوىل كدولة دورها تتسنم اجلانب مهابة دولة يف سالماإل

 رسالة سالماإل وحتمل بالدهم عليهم وتضيق بالدان من وأذانهبم املستعمرين
 .للبشرية ونور ورمحة عدل
 إبقامة واجملد السلطان واستعادة والتحرير والتمكني العز واستشراف الروح وهبذه

 هلدم املئوية الذكرى املباركة ضاألر  أحيت النبوة منهاج على الراشدة خلالفةا
 "أقيموها العامل يف التحرير حزب أطلقها اليت العاملية احلملة شعار حتت اخلالفة

 ساحات من منطلقة املباركة األرض جابت عديدة بفعاليات ،املسلمون" أيها
 .األقصى املسجد

 بدعوى السلطة تنتهجها اليت العقيمة جراءاتواإل البالد، تعم اليت اجلائحة غمر 
 التجمهر ومنعت احلياة مظاهر شّلت اليت اإلجراءات تلك الوابء، مكافحة

 كان فقد كله، ذلك رغم ،واجلماعة اجلمعة صالة وحىت والتجمعات
 الناس تفاعل حيث خاص وقع اخلالفة هلدم املئة الذكرى حياءإ لنشاطات

 بيلس هي اخلالفة أن يدركون ابتوا وأهنم سيما ال واهتمام، بشغف معها
 سياسيةوال الصحية املتفاقمة، وأزماهتم ملشاكلهم حلول ال وأنه اخلالص،

 سلطاهنا وجيسد األمة من ينبثق سياسي بكيان الإ واالجتماعية واالقتصادية
 .النبوة منهاج حبسب ويسوسها مبدأها وحيمل

 األرض يف العام هذا اخلالفة هبدم األمة لتذكري الرامية النشاطات أخذت لقد
 وقد القائمة، الظروف حبسب ومستجدة متنوعة شكاالأ (فلسطني) ركةاملبا
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 اإلعالمي املكتب أطلقها اليت العاملية احلملة ضمن النشاطات هذه كانت
 .املسلمون( أيها )أقيموها شعار حتت التحرير حلزب املركزي

 القدس، ومدينة زةغ وقطاع الغربية الضفة من كال طاتالنشا هذه مشلت وقد
 :التايل النحو لىع وتنوعت
 ذكرى يف كلمتها تقول مدينة 100) فعالية يف ابرزة مشاركة -

 ابلتصوير شاركت فقد وافر نصيب املباركة لألرض كان حيث اخلالفة(، هدم
 جنني، انبلس، غزة، حلم، بيت اخلليل، هللا، رام )القدس، وأماكن مدن 10 يف

 شيبا شخصا 80 من أكثر التصوير يف وساهم سلفيت( قلقيلية، طولكرم،
 لعودة وشوقهم تطلعهم عن التعبري يف األشبال شغف ولوحظ وأشباال، وشبااب
 .اخلالفة

 حلملة (فلسطني) املباركة األرض يف احلزب شباب مشاركة -
 اخلالفة، دمهل املئوية ذكرىال يف مصورة كلمات بتسجيل وذلك املركزي املكتب

 .مصورة كلمات 7 عددها بلغ وقد
 جيسد مرئي إصدار يف القدس من مشاهد يرتصو  يف املسامهة -

 أصدره الذي خالفة بال عام 100 كفاان عنوان حتت للخالفة األمة حاجة
 .املركزي املكتب

 رجب شهر طوال الدعوة محلة قام فقد امليدانية النشاطات أما -
 اخلالفة هدم نتيجة تعيشه الذي األليم ابلواقع األمة تذكر ملصقات حبملة

 مع حديث تبعها ية،سالماإل احلياة واستئناف إقامتها على العمل ووجوب
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 ضخمة ايفطات لصاقإ ومت مقصودة، مكثفة وزايرات ذكرىال حول الناس
 .غزة قطاع يف اخلالفة هدم ذكرى مبناسبة تذكر

 يف أفعاهلم ردود ورصد الذكرى حول الناس مع مقابالت عمل -
 .وطولكرم وقلقيلية غزة قطاع يف األمة نبض فيديوهات
 خطب وعشرات ساجدامل يف الدروس مئات احلزب شباب ألقى -

 املئة الذكرى حول األقصى املسجد ويف غزة وقطاع الضفة حناءأ كافة يف اجلمع
 .اإلعالمي املكتب صفحات على منها جزء نشر وقد اخلالفة، هلدم

 بسبب هلا تيسر ما وفق الفعاليات ببعض الوعي كتلة شاركت -
 مصورة كلمة هلم فكانت كوروان، جائحة جراء القإغ من اجلامعات به متر ما

 .الدروس وبعض وأمهيتها، اخلالفة حول لشعارات ملصقات ومحلة
 (فلسطني) املباركة األرض يف للحزب االعالمي املكتب أصدر -

 هبذا الصحفية التعليقات من وعددا الفاجعة هبذه األمة لتذكري صحفيا بياان
 فكانت (االجتماعي) التواصل اتشبك صفحات على تداوهلا مت اخلصوص،

 .الفتة تغطية
 (فلسطني) يف اإلعالمي املكتب ألعضاء املقاالت من عدد -

 مواقع عرب تداوهلا ومت املناسبة، حول املركزي واملكتب الراية جريدة من لكل
 .(االجتماعي) التواصل
 صفحات اكبتو  )االجتماعي( اإللكرتوين التواصل مواقع يفو  -
 املكتب محلة (فلسطني) املباركة األرض يف التحرير زبحل عالمياإل املكتب
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 على احلملة مواد من ضخما عددا نشرت حيث بقوة، املركزي اإلعالمي
 لاو تد ومت خاص، قالب يف اخلالفة يف العلماء أقوال ونشرت صفحاهتا،

 يوميا (االجتماعي) التواصل مواقع على اإلعالمية املواد هذه نشر وإعادة
 .تالف دوري بشكل

 اإلعالمي املكتب أطلقها اليت التويرتية العاصفة يف املشاركة -
 أنظار لفت مما أيضا الفيسبوك موقع على كذلك الشباب شارك وقد املركزي،
 .العاملية للحملة اجلميع

 من عددا الدعوة محلة نظم فقد األقصى املسجد يف أما -
 حول نداء واألق حيث رجب، شهر من األخرية اجلمعة يف سيما ال الفعاليات

 حول درسا وعقدوا املقدس، بيت وحترير اخلالفة وهدم واملعراج سراءاإل ذكرى
 .اخلالفة هدم ذكرى

 فقد الواقية، قناة عرب البث فعاليات يف الدعوة محلة شارك -
 الشباب من عددا ضمت (فلسطني) املباركة األرض من خاصة حلقة عقدت
 .واملبشرات ةاألم وتطلعات اخلالفة حول حتدثوا البارزين

 )كلمة( سهم (فلسطني) املباركة األرض يف الدعوة حلملة كان -
 ختام يف املركزي اإلعالمي املكتب عقده الذي اخلتامي العاملي املؤمتر يف

 .احلملة
 األرض يف احلزب نظمها اليت الفعاليات من مقتطفات يلي وفيما

 :)فلسطني( املباركة
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 العمل صرح يف لبنة النشاطات هذه تكون أن سبحانه هللا نسأل اخلتام ويف

 املباركة اجلهود هذه تكون وأن مباركا، طيبا مثرا وتثمر أكلها تؤيت وأن للخالفة
 .سليم بقلب هللا أتى من إال بنون وال مال فيه ينفع ال يوم يف ألصحاهبا ذخرا
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 مشاركة (فلسطني) املباركة األرض التحرير/ حزب يف النسائي لقسمل وكان
 هلدم املئوية الذكرى يف احلزب نظمها اليت العاملية احلملة ضمن طيبة

 ."املسلمون أيها أقيموها" شعار حتت اخلالفة
 العامل احلزب أمري من بتوجيه التحرير حزب أطلقها اليت العاملية احلملة نطاق يف

 هلدم املئوية الذكرى "يف بعنوان هللا حفظه الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل
 املباركة األرض يف النسائي القسم قام "!املسلمون أيها أقيموها.. اخلالفة

 .نرتنتاإل وعرب أرضية فعاليات بعدة (سطنيفل)
 زالت ما غريها مثل ملنطقةا ألن حمدودة أرضية أعمال بني األعمال تنوعت وقد
 .اإلنرتنت عرب متنوعة نشاطات وبني كوروان، جائحة حتت ترزح
 فلسطني من خمتلفة مناطق يف ندوات عشر عقد مت األرض مستوى فعلى

 وبني دولة لنا كان يوم سالماإل عز بني املقارنة مثل :خمتلفة مواضيع تناولت
 وفرضية للحقوق، عيوتضي وهوان ذل من أمتنا له تتعرض وما ،اليوم واقعنا
 ظل يف ووضعها الدعوة، محل يف املرأة ودور املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر

 من ذلك وغري.. هللا شاء إن الدولة وقدوم ابلنصر والتبشري ية،سالماإل اخلالفة
 قصائدب الندوات هذه يف اخلالفة زهرات من العديد شاركت وقد. مواضيع

 .املسلمني مهم الستنهاض مصورة وبطاقات
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 دور تناولت الزوم تطبيق ابستخدام صوتية ندوات ربعأ كذلك وُعقدت
 فقدته وما ،اخلالفة هدمت كيفو  ،العلماء دورو  ،ريالتغي يف ومسامهته الشباب

 عرض ومت احلضور، على جيد إقبال هناك كانو . ذلك بعد يةسالماإل األمة
 .اللقاءات حماور مع مءيتال مبا الندوات هذه خالل فيديوهات

 واحلمد املناطق كل ومن متنوعة فكانت اإلنرتنت عرب األخرى األعمال أما
 اإلعالمي باملكت يف بُثت مسجلة حوارية لقاءات ةأربع منها فكان .هلل

 األمة فقدته ما وحول مة،األ خريية عن األخوات فيها حتدثت املركزي،
 يةسالماإل لألمة املصريية القضية هي عودهتا وأن اخلالفة، بضياع والبشرية
 األمة هبا متر يتال والتمكني البشارة مرحلة وحول اخلالفة، لعودة الشرعية واألدلة

 .تعاىل إبذنها  حالي

  

 حوايل عددها بلغ احلملة مواضيع يف فيديوهات عمل يف الشاابت وتنافست
 القسم صفحة يفو  املركزي، الميعاإل املكتب يف بثه مت ما منها ،ا  واحد عنيربأ

 ما لفيديوهاتا تلك وتنوعت احمللية، الصفحة يف وكذلك "قانتات" النسائي
 وآخر "..!كنا ليس أو": منها يةسالماإل الدولة عظمة أظهرت كلمات بني

 جولة نع عبارة كان والذي ،الرعوية" مفهوم فغاب اخلالفة "غابت بعنوان
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 رعاية فعال   تكون كيف نتبي ليتوا احلديد وسكة سليمان برك من ابلقرب
 .يةسالماإل الدولة يف كانت كما الشؤون

  

 وأخرايت.. اهلمم الستنهاض للشباب ؤثرةم كلمات األخوات من عدد ووجه
 من كانو .. هبم أنيط الذي الرابين بدورهم همري لتذك للعلماء كلمات وجهن

 بصفوف التحاقهن سبب حول أخوات قدمتها اليت تلك املؤثرة الكلمات
 .التحرير حزب

  

 لك تعين ماذا سؤال حول فيهن أجنب دعوة حامالت مع لقاءات وكذلك
 ..!اخلالفة
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 األفق، يف تلوح النصر بشائر أن مصورة كلمة يف األخوات إحدى وأكدت
 .األمة" ومتكني اخلالفة عودة بشارة" عن فيها حتدثت حيث

 
 من وافر نصيب - املباركة األرض يف اخلالفة زهرات - املستقبل لجلي وكان

 مت واليت والدعم التأييد وبطاقات ورسائل وكلمات حوارات من املشاركات
 الصفحة يف وكذلك املركزياملكتب  يف النسائي القسم صفحات يف انشره
 اخلالفة إلقامة العمل على حي ..هللا دين نصرة على )حي مثل احمللية

 الفتوح لتفتح واملنعة العزة خالفة أقيموا ..زماهنا وأظل أواهنا آن فقد.. الراشدة
 جيل يف األمل ثيبع مما العديد، وغريها. ..(سالمابإل عاليا   الرؤوس وترفع

 .النبوة منهاج على الثانية راشدةال اخلالفة جيل املستقبل،

 



 346 

 

 
 عدة يف املباركة األرض من أخوات شاركت فقد لقاراتل العابرة الدعوة ولعاملية
 النسائية الندوة يف شاركن شاابت ثالث منها اإلنرتنت عرب مباشرة ندوات
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 حيث اإلجنليزية ابللغة بثها مت اليت فة"للخال العاملية والدعوة "املرأة :لعامليةا
 الثالثة أما اخلتامي، الدعاء وأخرى الكرمي القرآن افتتاحية إحداهن قدمت
 ومعاانهتا املرأة وضع عن حتدثت واليت الندوة يف املشاركات من واحدة فكانت

 أخرى، جهة من دايتون سلطة ومن جهة من يهود من احملتلة فلسطني يف
 .فيها للنساء لدعوةا محل عن وكذلك
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 يةإسالم إذاعية حمطة على اإلنرتنت عرب أخرى ندوة يف أخرى أخت واشرتكت
 .يةسالماإل واألراضي مةاأل على اخلالفة غياب نتائج ناقشةمل

 
 من املسلمات النساء من الصادقة الدعوة فيديو يف سهم الشاابت لبعض وكان
 املكتب يف النسائي القسم عدهأ والذي. اخلالفة عادةإل للعمل العامل كل

 .املركزي اإلعالمي

 
 يف العامل بقاع خمتلف يف وأخواهتن نإخواهن الشاابت من عدد تشارك وكذلك
 يف النسائي القسم أعده الذيو  اخلالفة، دولة إلقامة العاملية الدعوة فيديو
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 كيةوت الشريف براهيمياإل املسجد أمام التصوير ومت املركزي، اإلعالمي املكتب
 وجمدهم بعزهم بتذكريهم املسلمني مهم الستنهاض السالم عليه إبراهيم سيدان
 .أمجعني للناس الشؤون رعاية كانت وكيف

 
 يف الشرعية األحكام من الكثري تنفيذ تعطل فقد سالماإل حكم لغيابا  ونظر 

 قناة عرب مباشرة نقاش حلقة مهامل املوضوع هلذا وكان احلياة، مناحي خمتلف
 فيه تتناقش املرأة"، على وأثره الشرعية األحكام "تعطيل :بعنوان قيةالوا

 تعطيل يف عام 100 اخلالفة غياب ثريأت حول املباركة األرض من أخوات
 كان هللا وبفضل. خاص بشكل املرأة على ذلك وأتثري الشرعية، األحكام
 .األسئلة أو ابلتعليقات سواء علواوتفا جيدا احلضور
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ا  أيض كان املباركة، احلملة هذه يف مكان واملرئية املسموعة لكلمةل كان وكما

 أايم طول على مقاال   ثالثني األخوات كتبت فقد ،كبري حّيز املقروءة للكلمة
 قدرة هللا، بنصر الثقة منها، عديدة مواضيع فيها تناولن اخلري، رجب شهر
 متّكن لقوارير،اب رفقا النصرة، ألهل دعوة التغيري، على يةسالماإل األمة

 وظالل ونور، قدوة هللا عبد بن حممد املشاكل، حل من يسالماإل االقتصاد
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 أقيموها": احلملة مبوضوع املتعلقة املواضيع من العديد وغريها. النور سورة يف
 القصرية املقاالت من العديد األخوات بعض أرسلت وكلك ..."املسلمون أيها

 اإلعالمي للمكتب النسائي القسم يف اتقانت صفحة يف نشرها مت والتعليقات
 .املركزي

  

 وإال القادم العام أييت الوأ.. ووعده وفرجه بنصره يعجل أن تعاىل هللا ونسأل
 على الثانية الراشدة اخلالفة وجنود شهود من نكون وأن الدولة، قامت قد

 .النبوة منهاج
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(18) 

 
 مصر وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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  مصر وَلية
 عمر خالفة زمن يف العاص بن عمرو الفاتح مع سالماإل دخلها اليت مصر من
 هجمات أمام لألمة درعا   ظلت واليت ،مجيعا   عنهم هللا رضي اخلطاب بن

 عشر والثالث عربيا   األول جيشها يعد اليت مصر املتالحقة، والتتار الصليبيني
 وبسط األمة حلماية يؤهله ما والطاقات القدرات من ميلك لذيوا عامليا

 القدرات يف تنوع من ميلكه مبا جديد من للعامل سالماإل ومحل سلطاهنا
 .األمة أبناء من ابملخلصني واملليء التسليح، وحىت واملهارات

 وذهب ونفط وزراعات مائية مسطحات من حتصى ال اليت اخلريات بلد مصر
 تكون ألن تؤهلها اليتو  ،شيئا   مصر أهل عنها يعلم ال دفينة وثروات ومعادن

 متلك اليت فمصر ،القطرية حبدودها األوىل الدولة تكن مل نإ ،عظمى دولة
 الفريد االسرتاتيجي املوقع صاحبة مصر ،الذهب مناجم يف مرتفعا   معدال  

 ذاوهل ،"العامل ميلك مصر ميلك من" مقولة عنه نتج والذي ،للعامل املتوسط
 سالماإل دولة هلدم الساعني املستعمرين محالت لكل وغاية هدفا   كانت

 .األمة وتقسيم
 به أصبحت واليت ،سالماإل قبل عنها قيل كما النيل بلد أو النيل هبة مصر
 يزيد ورمبا مليون مئة بلغ الذي سكاهنا بعدد دولته ودرع سالماإل منارة وبعده

 عليهم تغلب ابلفطرة متدينون عنهم يقال كما ،سالماإل حيبون مسلمون همل  جُ 
 مشروع محل إال حقا   ينقصهم ال قائد، عن ويبحثون املشاعر وحتركهم العاطفة

 .تطبيقه على واعية خملصة قيادة خلف واالنقياد حقيقته على سالماإل
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 القرن من اخلمسينات أواخر يف التحرير حزب دخلها اليت مصر هي هذه
 اليت احلركات أبناء بكل واتصل ،والساسة ملفكرينا كل وانقش وحاور ،املاضي
 أتثريا   فيها وأثر وغريها يةسالماإل واألمة مبصر والنهوض التغيري يف ترغب
 ،فيها يةسالماإل احلركات أفكار بني وترىب مصر يف عاش من يلمسه عظيما  
 ابد نإو  حىت ،التحرير حزب انقشوا من كل أفكار تغريت كيف وعرف
 حاهلم لسان وصارت ،وعقوهلم قلوهبم اخرتقت أهنا إال ألفكاره، رفضهم للناظر
 مصر حكام قهر حتت يعمل احلزب وظل عليه، شهود حنن وهذا احلقيقة على

 تعز اليت الدولة وتقام جنده وينصر أمره هللا يظهر حىت وسيظل وبطشهم
 .النبوة منهاج على راشدة خالفة وأهله سالماإل

 قلعتها أمام ومن مئذنة األلف مدينة املعز قاهرة قلب من 
 أيها أقيموها أن اخلالفة هدم على عام مئة ذكرى يف لألمة انؤ ندا كان الشهرية

 مل الذي الرائد التحرير حزب مع النبوة منهاج على راشدة خالفة املسلمون
 .يكذبكم

   
   يناير ثورة أحداث قلب يف الناس مع وكنا سابقا   انو  ع  د، 
 طغمة قبل من الثورة سرقة بعد واحلزن واألمل ،الفرعون سقوطب الفرحة شاركناهم
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 توجيه وحناول ،خناطبهم بلحظة حلظة الناس مع كنا ا،أمريك عمالء العسكر
 الذي اخلوف جدار اهنيار بعد بقوة ظهرت اليت مشاعرهم ونرصد ،أفكارهم
 لكت ومسعنا ،ودولته سالمابإل تطالب احملتشدة اجلموع فرأينا الثورة، كسرته
 من معهم ومسعنا الشريعة بتطبيق وتطالب ،يةإسالم مصر :هتتف وهي اجلموع

 .نردعهم( مجوعا وسنمضي معهم معاركنا )سنخوض التحرير ميدان قلب

 
 عندما الناس بني كنا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول راية حنمل هناك كنا 
 اهل وزن ال اليت الثانية املادة صراع وافتعل دستورية بتعديالت العسكر خادعهم

 عن إشغاهلم وحماوالت هلم حياك ما إىل الناس ونبهنا العلمانيني، دستور يف
 قطاعا   واستدرجوا رأسه إبسقاط ليكتفوا النظام إسقاط وهي احلقيقية غايتهم
 وحسب وبرعايتهم إشرافهم حتت برملانية انتخاابت إىل ينيسالماإل من عريضا  

 همسالمإل الناس حلب ،كتساحواب فيها ينيسالماإل فوز متوقعا   وكان قوانينهم
 ةالطامّ  وكانت ،سالماإل سيطبقون أهنم ا  ظنّ  ،للحكم إيصاهلم يف ورغبتهم
 ،أعدائهم أحضان يف وارمتوا ،الناس عن بسذاجة إخواننا انشغل عندما الكربى
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 حلكم أوصلتهم رائسية النتخاابت ظلهم يف وترشحوا ،السلطة وشاركوهم
 على له سلطة ال ،مشروطا   تسلموه أن بعد ،سلطان وال له قوة ال ،منقوص
 وأطلقوا الواجهة يف وجعلوهم اإلعالم، الو  القضاء وال الشرطة وال اجليش
 مرماها يف أنفسهم جعلوا اليت ،غدرهم بسهام يرشقوهنم إعالمهم كالب عليهم

 حياة أىب فيها حر مسلم ولكل وملصر هلم ميكرون وهم هذا كل بسذاجتهم،
 واليت ،هبا تغنوا طاملا اليت الدميقراطية على االنقالب انوك ،يوما   العبيد

 أتوا ،إسالم غري من ولو ينيسالمابإل أتت فلما ،العجوة من صنما أصبحت
 استمرت الذين مصر ألهل موجعا   مدمرا   مروعا   انقالهبم وكان وأكلوها، عليها
 إرادة لكسر ،اوغريمه والنهضة رابعة جمزرة فكانت املالحقات، رغم ثورهتم
 من النظام استنساخ إعادة هلم يتسىن حىت اخلوف جدار ترميم وإعادة الناس
 .األحداث على شهودا   وكنا أرادوا ما هلم فكان بشاعة، أشد وبشكل جديد

 إخوان هير  مل ما البصرية بعني ورأينا اثاألحد على شهودا   كنا 
 أساس غري وعلى ومهية النتخاابت العمالء العسكر استدرجهم ممن لنا
 للمشهد متصدرين الواجهة يف ليكونوا الكنانة وأبهل هبم مكرا   ،سالماإل

 أن عونيدّ  مث ،إفشاهلم على عاملني ،الفاشل العلماين نظامهم أوزار مهنوحيملو 
 للحكم، يصل ومل أصال حيكم مل أنه رغم ،حكم كنظام سالملإل فشل فشلهم

 يف احلكم الستالم الصحيح الطريق هلم نبني ،للناس بياان   وأصدران فنصحناهم
 نفسه يف يظن من على فيها والدخول االنتخاابت خطورة ونبني سالماإل

 عمالئه ومن منه األمة سلطان وانتزاع الغرب خداع من متكنه سياسية حنكة
 كي هللا يف نصحناهم ،سياسيا   ينتحر بذلك أنه يدر ومل االنتخاابت خالل من
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 وملا ،سالماإل لتطبيق وسيلة سالماإل ساسأ غري على انتخاابت من يتخذوا ال
 عندما وأتملنا أيديهم، بني منلكه ما وضعنا جديد دستور بوضع واومهّ  دخلوا

 وضع على معهم متوافقني العلمانيني من أعدائهم يد يف أيديهم يضعون رأيناهم
 ميكر كونه رغم وأدواته، العميل النظام على وحيافظ العلمانية يكرس دستور

 وزيرا السيسي تعيني مت عندما وحىت والنهار، الليل مكر وأهلها صرومب هبم
 وإبرادة تشاوراي   كان التغيري هذا أن للناس انّ بيّـ  وعنان، لطنطاوي خلفا   للدفاع
 مبارك جملس من فهم قطعا اجلدد، القادة تعرف أهنا حتصرّ  اليت ،اأمريك

 بعض اهتمنا بل أحد نال يسمع ومل واخليانة، العمالة على واتربّ  ممن العسكري
 لثقة أهال ليسوا مبن وثقتهم سذاجتهم يف التمادي إال واوأب   ابخليانة، إخواننا

 .والفاجعة اجملازر وكانت االنقالب كان حىت

 
 ال رمبا بفرتة مصر مرت االنقالب وحىت يناير ثورة بعد فيما 

 قبلوني الناس رأينا فقد ،السحر مفعول اخلوف حاجز الهنيار فكان ،تتكرر
 كل لقبول مهيئة األجواء كانت فقد ،رائع بشكل سالماإل أفكار على
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 عن وتعرّب  ،الناس فطرة مع تنسجم اليت سالماإل أفكار سيما ال األفكار
 كونه يف وتثق ،سالماإل يف ترغب اليت مشاعرهم صدق وترتجم ،عقيدهتم
 وانقالاب   شامال   تغيريا   االنقالب كان مث مشكالهتم، جلميع والعالج اخلالص

 يف اأمريك نفوذ وتنهي النظام   ط  قِّ س  تُ  أن كادت عظيمة ثورة مكتسبات على
 كانت فيها شارك أو النظام صنعها أحداث من االنقالب تال ما أن إال مصر،
 ،جديد من للنظام اواستنساخ اخلوف جلدار اوترميم الناس إرادة على انقالاب

 جتمعهم وكلهم مبارك نظام زرمو  من أصال هم قياداته فكل أبشع وبشكل
 واملشكالت القضااي كافة مع تعامالهتم يف جليا   هذا ظهر واخليانة، العمالة

 ميلكون من قهر يف إمعاان   يإسالم حس فيه ما لكل الفج وعدائهم الالحقة
 من وحدهم ينيسالماإل أن الثورة أثبتت أن بعد التغيري، على احلقيقية القدرة

 خطوة سيكون سالماإل مشروع منهم حيمل ال من صعود وأن ،ذلك ميلكون
 احلقيقي سالماإل مشروع حيملون من الناس ومن السلطة من حتما   تقرب

 مؤمترا   وعقد يناير ثورة بعد فيما ملحوظ بشكل نشط والذي ،التحرير كحزب
 .القاهرة قلب يف للخالفة
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 صادقني وجيشا   شعبا   نةالكنا ألهل ابلنداء دوما   ونتوجه توجهنا هكذا
 سرية يعيد من بينهم من خيرج أن هللا سائلني والنصح، الدعوة يف معهم

 سالماإل فينصر هللا على وأجره حبقها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول راية معنا فيحمل ،األنصار
 وتطبق وأهله سالماإل تعز دولة جديد، من الراشدة اخلالفة دولته ويقيم

 مصر واجعل هبا عجل اللهم ديد،ج من لألرض سلطانه وتعيد أحكامه
 .نيآم اللهم ،حاضرهتا
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 السودان وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 السودان وَلية
 اخلرطوم وعاصمته يا،أفريق شرق مشال يف فيةااجلغر  الناحية من السودان يقع
 1.865.813 قدرها مساحة وحيتل ،واألبيض األزرق النيلني؛ ملتقى عند تقع

 بذلك وهو م،2011 العام يف عنه اجلنوب نفصالا بعد وهذا مربعا ، كيلومرتا  
 انفصال قبل كان أن بعد العريب، والعامل ياأفريق يف دولة أكرب اثلث يُعد

 يف دول سبع السودان ويشارك. العريب والعامل ياأفريق يف دولة أكرب اجلنوب
 ريرتاي،إو  ثيوبيا،إو  الوسطى، ياأفريقو  وتشاد، وليبيا، صر،م من كل مع حدوده؛

 ميناء به الذي األمحر البحر الشرقية الشمالية الناحية من حيده كما
 عدد ويبلغ بسواكن، احلجيج نقل وميناء النفط، تصدير وميناء بورتسودان،

 .%97 حوايل منهم املسلمني ونسبة تقريبا ، نسمة مليون 30 حوايل السكان

 بن عثمان الثالث الراشد اخلليفة عهد يف ابكرا   السودان سالماإل دخل دلق
 بن هللا عبد اجلليل الصحايب يد على صلحا   الفتح ومت عنه، هللا رضي عفان

 انتشار يف سببا   الفتح هذا وكان هجرية، 31 سنة رمضان يف السرح أيب
 السودان أهل ويعترب. وجنوبه وغربه، وسطه، إىل السودان مشال من سالماإل

 اخلالفة دولة عودة إىل يشتاقون ،سالملإل نيحمب يةسالماإل البالد أهل كبقية
 العام يف التحرير حزب دعوة دخلت أن فكانت النبوة، منهاج على الراشدة
 فضيق مبصر، الشريف ابألزهر يدرسون كانوا ممن جمموعة يد على م،1963
 الدعوة هذه حيملون السودان إىل اءو فجا اخلناق، العميل املصري النظام عليهم

 أصقاع إىل الشباب جبهد مث وتوفيقه هللا حبمد اآلن انتشرت اليت العظيمة
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 وميدحها ابلبنان، إليها يشار أعماهلم صارت حىت املختلفة، السودان
 سالماإل على واحلاقدون املغرضون ويهاهبا السودان، أبناء من املخلصون
 .واملسلمني

 بعد جندي آالف 104 من أكثر السودان يف سلحةامل القوات عدد يبلغ
 يبلغ حني يف واجلوية، لبحرية،وا الربية، الوحدات يف نيموزع اجلنوب، نفصالا

 من العامل بالد أغىن من السودان ويعترب. جندي آالف 105 حتياطياال
 مليون 200 تفوق للزراعة حلةصا خصبة أبراض   هللا حباه فقد الثروات، حيث
 االستغالل تستغل ال هذه وحىت ،فدان مليون 40 غري منها ستغلي ال ،فدان

 تفوق الىت واإلبل واألغنام، األبقار، من احليوانية؛ الثروة إىل إضافة األمثل،
 ثروة السودان ميلك كما. شاسعة طبيعية مراع   يف ترعى سأر  مليون 103
 الصمغ إىل إضافة املثلى، ابلصورة تستغل ال أهنا غري أيضا ، ضخمة مسكية
 أنظمة لفساد واخنفض ،منه العامل إنتاج من %80 السودان ميلك الذي العريب
 ميلك الظاهرة الثروات هذه كل من وابلرغم %،50 من أقل إىل احلكم

 الذهب، مثل ومعادن نفط من األرض؛ ابطن يف هائلة ثروات كذلك السودان
 هذه من ابلرغم أنه إال وغريها، احلديد وخام والكروم، والنحاس، والفضة،
 يقع حيث واملسغبة، الفقر يعيشون السودان أهل غالب فإن الضخمة، الثروات

 تطبيق قبل هذا وكان الفقر، خط حتت السودان سكان من %64 من أكثر
 بعد والفقراء الفقر من زادت اليت الكارثية؛ الدويل النقد صندوق روشتات

 %،600 من ألكثر ءوالكهراب %،2000 من ألكثر الوقود أسعار ارتفاع
 ألدىن السوداين اجلنيه قيمة اخنفضت كما %،500 من ألكثر واخلبز



 369 

 فصار الواحد للدوالر جنيها   55ـب تعرتف احلكومة كانت حيث املستوايت
 .جنيها   380 من أكثر يساوي اآلن الواحد الدوالر

 اليةالرأمس الدول ملصلحة مدا  ع إفقاره يتم وإمنا فقريا ، بلدا   ليس فالسودان
 سلة حقيقة فهو والباطنة، الظاهرة السودان ثروات يف الطامعة ستعماريةاال

 خيرج ولن منهم، املسلمني وخباصة أهله، بيد القرار كان لو العامل غذاء
 ترعى مبدئية دولة عرب إال زماتاأل هذه من املسلمني بالد من وغريه السودان

 ملصلحة وليس األمة، حةملصل الثروات هذه وتستثمر ابلعدل، الناس نئو ش
 الراشدة اخلالفة العظيم سالماإل دولة ظل يف إال ذلك يكون ولن أعدائها،

 .هللا مبشيئة قريبا العائدة النبوة منهاج على الثانية

 حزب أمري من بتوجيه اخلالفة، هلدم املئوية الذكرى فعاليات محلة جاءت
 إبقامة عينه وأقر هللا حفظه الرشتة، أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير،
 مبدعة ووسائل وأساليب، وأبفكار، النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة

 لألمة تذكريا   احلملة كانت حيث التحرير، حلزب املركزي اإلعالمي املكتب من
 العظيم، الفرض هذا إلقامة ملسلمني،ا هلمم واستنهاضا   اخلالفة، هدم بفاجعة
 .النبوة منهاج على الراشدة خلالفةا ؛سالماإل دولة إبعادة

 املنتدايت، منها متعددة، بفعاليات السودان والية التحرير/ حزب قام وقد
 وأحاديث واحملاضرات، العامة، واألماكن األسواق، يف اجلماهريية واملخاطبات

 األسبوعي األمة قضااي منتدى األعمال أبرز ومن اجلمعة، وخطب املساجد،
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 حماور غطت حلقات، أربع يف مباشرة الفضائية درمان أم قناة على هبث مت الذي
 .العامل حول املاليني اتبعها وقد األربعة، احلملة

 املهمة املواقع يف واجلدران السيارات، على ملصقات حبملة احلزب قام وكذلك
 اخلالفة، إلقامة األمة مهم تستنهض أفكارا   حتمل السودان، أحناء كل يف

 واالقتصادية، السياسية، احلياة؛ نواحي شىت يف سالماإل حكامأب وتثقفها
 وجوهبا، وأدلة وضرورهتا، اخلالفة أمهية وتبني وغريها، والتعليمية واالجتماعية،

 املادية الثروات مع األمة، متتلكها اليت والثقافية الفكرية الثروة حقيقة وتبني
 وقد. شرعه وتطبق ،سالماإل تقيم كربى، مبدئية دولة إلقامة تكفي اليت الغزيرة

 حول معهم وحوارات نقاشات وإدارة ابلناس ابتصاالت احلملة هذه أحيطت
 إذا اليوم الناس مشاكل عالج على ومقدرهتا وعظمتها، ،سالماإل أفكار
 هذه تفاصيل وكانت. النبوة منهاج على شدةاالر  اخلالفة دولته يف طُبقت

 :كاآليت العظيمة األعمال

 :األمة قضااي منتدى: أوَلا 
 ضمن األمة، قضااي منتدى فعاليات كل السودان، والية التحرير/ حزب أقام
 بثها ومت الفضائية، درمان أم قناة استوديوهات داخل من اخلري، رجب محلة

 :هي حلقات أربع على مباشرة

 (األمة على ويالت من تبعه وما اخلالفة هدم): بعنوان األول املنتدى -1
: بعنوان األوىل ورقتان؛ قدمت حيث هـ،1442 احملرم رجب غرة السبت يوم

 حزب عضو ،خمتار النذير قدمها األمة؟" خسرت وماذا اخلالفة هدمت "كيف
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 انصر قدمها حتييه" واخلالفة العامل حترق "الرأمسالية: بعنوان والثانية التحرير،
 .السودان والية التحرير/ حلزب املركزية االتصاالت جلنة رئيس ،رضا

 
 (اخلالفة إعادة مسئولية وحتميلها األمة توعية): بعنوان الثاين املنتدى -2

 حيث م،20/02/2021 املوافق هـ،1442 احملرم رجب 8 السبت يوم
 كان إذا إال منتجا   يكون ال السياسي )العمل: بعنوان األوىل ورقتان؛ قدمت

 التحرير، حزب عضو ،الرمحن عبد حممد الدكتور/ قدمها (سالماإل أساس على
 اخلالفة تقوم أكتافهم وعلى التغيري، عماد )الشباب: بعنوان الثانية والورقة

 .التحرير حزب عضو ،احملامي أبكر أمحد قدمها ية(سالماإل األمة وتنهض
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 بناء يوجب للحياة كامل نظام سالم)اْل: بعنوان الثالث املنتدى -3

 حيث م،27/02/2021 املوافق هـ،1442 رجب 15 السبت (،اخلالفة
 التحرير حزب الفكري الصراع ساحة )يف: بعنوان األوىل ورقتان؛ فيه قدمت
 مهاقد اخلالفة(، دولة تطبقه حياة نظام بوصفه سالملإل املسلمني فهم جيدد

 والية التحرير/ حزب جملس عضو ،احملامي علي( )أبو جعفر حامت األستاذ
 حممد األستاذ قدمها اخلالفة؟(، تُبىن )كيف: بعنوان الثانية والورقة. السودان

 .السودان والية يف التحرير حلزب الرمسي الناطق مساعد أمين أبو جامع
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 يوم (،األمة ومتكني اخلالفة عودة بشارات): بعنوان الرابع املنتدى وجاء -4
 فيه قدمت حيث م،6/3/2021 املوافق هـ،1442 رجب 22 السبت
 والواقع(، والسنة القرآن من اخلالفة عودة )بشارات: بعنوان األوىل ورقتان؛
: بعنوان الثانية والورقة التحرير، حزب عضو ،الفضيل عبد أمحد الدكتور قدمها
 الناطق قدمها واملسلمني(، سالملإل التمكني يتحقق الراشدة اخلالفة )إبقامة
 .السودان والية يف التحرير حلزب الرمسي
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 :اجلماهريية املخاطبات: اثنياا 
 20 حوايل املختلفة، السودان مبدن ياتاحملل يف التحرير حزب شباب مأقا

 جتمعات وأماكن املواصالت، ومواقف األسواق يف مجاهريية، خماطبات مدينة
 حال كان وكيف وفرضيتها، ابخلالفة، تذكر كلها خماطبة، 42 بلغت الناس
 :يلي ما منها نذكر هدمها، بعد حياهتا صارت وكيف اخلالفة، ظل يف األمة

 يوم ،احلرية مبيدان األبيض، مدينة كردفان مشال والية يف مجاهريية خماطبة -1 
 هدمت "كيف: بعنوان م16/02/2021 املوافق هـ1442 رجب 4 الثالاثء
 ."هبدمها؟ املسلمون خسر وماذا اخلالفة

 املدينة، وسط جاكسون ميدان مواصالت مبوقف اخلرطوم مدينة يف -2 
 فقد )ماذا: بعنوان م15/02/2021 املوافق هـ1442 رجب 3 االثنني

 .اخلالفة؟( إبسقاط والعامل املسلمون
 اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف: بعنوان املخاطبة كانت مشال درمان أم يف -3 
 رجب 4 الثالاثء يوم شقاء" من حاهلم إليه آل وما والعامل ابملسلمني حل ما

 .م16/02/2021 املوافق هـ1442

 مبوقف مجاهريية، خماطبة احلزب عقد مدين، ود مدينة اجلزيرة والية ويف -4
 ويسفك الثروات ينهب املستعمر "الكافر: بعنوان الكبري، السوق احلافالت

 .م16/02/2021 هـ،1442 رجب 4 الثالاثء الدماء"
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 يف مجاهريية، خماطبة احلزب أقام ربك، مبدينة األبيض، النيل والية يف -5
 هـ،1442 رجب 7 اجلمعة يوم اخلمسني، شارع مع ديداحل السكة تقاطع
 .احلياة( يف وأثرها السودان يف القبلية )الصراعات: بعنوان

 يوم الكبري، اللفة بسوق اجلماهريية املخاطبة كانت الدخينات مبدينة -6
﴿: بعنوان م24/02/2021 املوافق هـ،1442 رجب 12 األربعاء      

          ﴾. 

 يف احلكم )قواعد: عنوان وحتت كوسيت، مبدينة األبيض النيل والية ويف -7
 املوافق هـ1442 رجب 10 االثنني يوم مجاهريية خماطبة احلزب أقام. (سالماإل

 .م22/02/2021

 )ماذا: بعنوان اجلماهريية املخاطبة كانت غرب، درمان أم مدينة ويف -8
 هـ1442 رجب 11 الثالاثء يوم خلالفة؟(،ا هبدم والعامل املسلمون خسر
 .م23/02/2021 املوافق

 أيها )أقيموها: بعنوان خماطبة أقيمت السودان شرق القضارف مدينة ويف -9
 .م25/02/2021 املوافق هـ،1442 رجب 13 اخلميس يوم املسلمون(

: بعنوان حماضرة احلزب، أقام كادقلي، مدينة كردفان، جنوب والية ويف -10
 املوافق ،هـ1442 رجب 14 اجلمعة يوم املسلمون( أيها وها)أقيم
 .م26/02/2021
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: بعنوان خماطبة احلزب أقام اخلرطوم، ابلعاصمة الكالكالت منطقة ويف -11
 رجب 13 اخلميس يوم ووعد(، فرض اخلالفة املسلمون، أيها )أقيموها
 .م25/02/2021 املوافق هـ،1442

 حماضرة احلزب أقام اخلرطوم، صمةالعا جنوب الدخينات منطقة ويف -12
﴿: بعنوان              ﴾، هـ1442 رجب 14 اجلمعة يوم، 
 .م26/02/2021 املوافق

 سالم)اإل: بعنوان اطبةخم أقيمت ابلعاصمة، غرب درمان أم منطقة ويف -13
 .م02/03/2021 املوافق هـ،1442 رجب 18 الثالاثء يوم (حياة منهج

: بعنوان خماطبة احلزب أقام كردفان، جنوب بوالية الدلنج مدينة يف -14
﴿               ﴾، املوافق هـ،1442 رجب 21 اجلمعة يوم 
 .م5/3/2021

 خماطبة احلزب أقام األمحر، البحر والية حاضرة بورتسودان مدينة يف -15
 االثنني األمم(، مقدمة يف كنا سالماإل قتطب دولة لنا كانت )عندما: بعنوان

 .م8/3/2021 املوافق هـ،1442 رجب 24
 اخلالفة(، عودة )بشارات: بعنوان خماطبة احلزب أقام العاصمة، اخلرطوم -16
 .م8/3/2021 املوافق هـ،1442 رجب 24 االثنني يوم
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 مبنطقة احلزب مكتب بساحة كربى، سياسية ندوة احلزبُ  أقام كما -17
 املوافق هـ1442 رجب 28 اجلمعة يوم اخلرطوم، العاصمة جنوب ناتالدخي

 .الراشدة( اخلالفة عودة )بشارات: بعنوان م12/03/2021
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 :هللا بيوت: اثلثاا 
 اخلالفة، أبفكار مسجدا   750 من أكثر يف الناس مبخاطبة احلزب شباب قام

 بوصفها ابخلالفة األمة ويبصرون هدمها، بعد األمة أصاب مبا الناس مذكرين
 مع املساجد يف املسلمون جتاوب وقد. يةسالماإل احلياة إلقامة الشرعية الطريقة

 بعمل ويستبشرون واخلالفة، وعظمته، سالماإل على يثنون الفعاليات، هذه
 :خالل من ذلك وكان. له ويدعون ينصرونه احلزب،
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 مسجد أحاديث 604 عدد. 

 حماضرة 30 عدد. 

 مجعة خطبة 115 عدد. 

 :أخرى فعاليات: رابعاا 

 امللصقات، من اآلالف عشرات توزيع يف دؤوب؛ بعمل احلزب شباب قام
 جراء ابألمة حاق وما ابخلالفة، األمة تذكر املعىن، كبرية احلجم، صغرية

 ويف واخلاصة، العامة السيارات ألصحاب واسع نطاق على التوزيع ومت هدمها،
 مرت وعرضها أمتار 3 طوهلا كبرية الفتات ضعتو  كما التجارية، احملالت

 املواصالت ومواقف األسواق يف وضعت كبرية الفتة نيومثان سبع حوايل ،واحد
 .درمان( أم – حبري – )اخلرطوم ابلعاصمة الثالث ابملدن الكباري ومداخل

 لفجر املتشوقة األمة مجاهري من ممتازا   تفاعال   األعمال هذه وجدت ولقد
 اليت األفكار لبعض مناذج وهذه. العاملني رب هللا إبذن قريبا   قائمةال اخلالفة
 :امللصقات على كتبت

 ميلك الذي الوحيد أهله، يكذب ال الذي الرائد التحرير، حزب 
 .احلياة مشاكل ملعاجلة الصحيح املنهج

 للشرع، فيها السيادة اخلالفة؛ هو سالماإل يف احلكم نظام إن 
 رسوله وسنة هللا بكتاب ليحكمهم اخلليفة ملسلمونا يبايع لألمة، والسلطان

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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 مأكل من األساسية احلاجات دولته لرعااي ضمن سالماإل إن 
 والبطالة، الفقر مشاكل عاجل كما وأمن، وتطبيب وتعليم ومسكن وملبس
 .عادال   توزيعا   الثروة توزيع ونظم

 واألمن، الدين ومتكني األرض يف ابالستخالف هللا وعدان 
 يبدد عدال   األرض متأل النبوة؛ منهاج على اخلالفة بعودةملسو هيلع هللا ىلص  رسوله وبشران

َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةٌ  َتكمونم  ُثمَّ ». البشر أهنك الذي اجلربي امللك ظلم ةِ  ِمنـْ  .«النـُّبـموَّ

 ﴿                          ﴾ سنة هذه 
 كتاب إىل ابلعودة وهواهنا ضعفها، من تتخلص أن األمة فعلى التغيري، يف هللا
 .اخلالفة إلعادة التحرير حزب مع والعمل ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة هللا

 الدنيا احلياة يف غايته واملسلم اآلخرة، إىل سبيل عابر اإلنسان 
 وال ونواهيه، ألوامره الكامل ابالمتثال إال ذلك يتم وال هللا، رضوان نوال هي

 .هللا رضوان تنالوا هلا فاعملوا ،سالماإل دولة ظل يف إال اهذ يتحقق

 ودولته العظيم سالماإل عظمة تبني اليت العبارات من وغريها 
 .النبوة منهاج على اخلالفة

 رجب 10 االثنني يوم السودان والية التحرير/ حزب أصدر كما 
 اخلالفة دولة "هبدم: بعنوان نشرة م22/02/2021 املوافق هـ،1442

 مت وقد العمالء"، وينفذها العدو ميليها واملالية االقتصادية السياسة بحتأص
 السودان ومدن العاصمة يف واسع، نطاق على منها اآلالف عشرات توزيع
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. م24/02/2021 األربعاء يوم وحىت صباحا   الثالاثء يوم من ابتداء األخرى
 .طيبة أصداء للنشرة كان وقد

 

 
 
 

 

 
 



 384 

 :ئيالنسا القسم: خامساا 

 
 قرن): بعنوان سياسية ندوة السودان والية التحرير/ حلزب النسائي القسم أقام

 هلا فكن   اخلالفة إَل   تنصرها ولن واستغالهلا املرأة ظلم على مضى
مارس /آذار 10 املوافق هـ1442 رجب 26 األربعاء يوم وذلك (،عامالت
 فيها حتدثت .شرق ابخلرطوم السودان والية التحرير/ حزب مبكتب م،2021
 التحرير/ حلزب اإلعالمي املكتب عضو أواب( )أم اجلبار عبد غادة األستاذة

 التحرير/ حزب عضو منيب( )أم إبراهيم جعفر رمي والدكتورة السودان، والية
 .والتعقيبات ابألسئلة احلضور تفاعل وقد. السودان والية
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(20) 

 
 كينيا

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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  كينيا
 دائريت بني أرضها ومتتد االستوائية، الدائرة هبا متر يا،أفريق شرقي تقع كينيا
 تشرف شرقا   42-34 طويل وخطي جنواب   4.28و مشاال   4.21 عرض

 من تنزانياو  الغرب، من أوغندا وجتاورها اهلندي، احمليط على الشرقية حبدودها
 .الشرقي الشمال من والصومال الشمال من السودان وجنوب وإثيوبيا اجلنوب،

 مبستنقعات أرضها وتبدأ. مربعا   كيلومرتا   580,367 كينيا مساحة تبلغ
 من البالد بطول ميتد ساحلي سهل يليها املنجروف غاابت هبا تنمو ساحلية
 ارتفاع ويزداد. الساحل قرب املرجانية التكوينات وتنتشر. اجلنوب إىل الشمال
 حنو ارتفاعها يزيد اليت الكينية اهلضبة حيث لشمالوا الغرب حنو السطح
 وأعلى م،2.500و م 1.500 بني االرتفاع ويرتاوح الغريب، واجلنوب الغرب
 تسري كينيا من الغريب الشمال ويف مرتا ، 5.196 ارتفاعه ويبلغ كينيا جباهلا
 تصل عالية حافات منه برزت وقد ردلف، حبرية توجد حيث خدوديةاأل احلافة

 .مرت 3000 اان  أحي

 ويرصد يهتم الذي Global Fire Power ملوقع تصنيف آخر يف
 اجليش ابعتباره الكيين اجليش صنف العامل، حول للدول العسكرية القدرات

 على أما ،2020 لعام العاملية النريان قوة لتقرير وفقا يا،أفريق يف عشر الثاين
 تصنيفها مت جيشا 138 نيب من 84 املرتبة كينيا احتلت فقد العاملي الصعيد

 .أخرى وعوامل العسكري وعتادها القتالية لقدراهتا وفقا
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 وتقوم العاملة القوة من% 78 ابلزراعة ويعمل الكيين، االقتصاد عصب الزراعة
 على والقمح واألرز واملوز والكاسافا الذرة وتزرع األهنار، وحول املطر على

 وقصب والشاي النب مثل ديةنق حاصالت بكينيا ازدهرت ولقد املرتفعات،
 يف مةهم حرفة والرعي ،صادراهتا ربع النب ويشكل ،والقطن والسيسل السكر
 ماليني 9 واألغنام املاعز ومن مليوان ، 11 يلحوا األبقار من وثروهتا كينيا
 .للكهرابء مشاريع عدة إقامة بعد كينيا يف هنضة بدأت وقد ،اإلبل وتريب
 مقاطعة يف المو، أرخبيل من جزء وهي ابت، جزيرة يف املسلمون استقرّ 

 كبري بشكل الوجود هذا ومنا الثّامن، القرن من مبّكر وقت منذ الّساحل،
 عاّم، بشكل اهلنديّ  احمليط يف الّتجارة ازدادت حيث عشر؛ الثّاين القرن خالل
 بداية األوائل املسلمون جاء خاّص، بشكل ياأفريق شرق ساحل طول وعلى

 الّساحل طول على جمتمعات أسسوا حيث وإيران، منوالي ُعمان من
. ياأفريق شرق يف أخرى ساحلّية ومناطق وزجنبار، ومومباسا، والمو، الّصومايّل،

 ابلعديدا  أيض أتثّرت الثّقافة ولكنّ  الّسواحلّية، الثّقافة جوهر سالماإل وأصبح
 سائدة كانت اليت ةاألصليّ  ّيةفريقاأل الّدينّية للمعتقدات الّتقليديّة اجلوانب من
 املازروي علي األمني الشيخ كينيا يف ظهر وقد .اآلن إىل زالت وما وقتها، يف

 إبصدار وقام ي،سالماإل العامل يف ظهرت اليت اإلصالح حبركات أتث ر الذي
 وقد شيال، مدينة يف عربية مدرسة وأنشأ والسواحلية، العربية ابللغتني جريدتني

ئت م1963 عام ويف كينيا، أحناء كل يف مدرسة 40 عنها تفرع  املدرسة أُن شِّ
 ففي .كينيا يف متعدِّدة يةإسالم مشروعات وهناك نريويب، يف يةسالماإل

 أمحد هللا عبد يد على ايكين التحرير حزب دخل املاضي القرن تسعينات



 389 

 أكرب بعد الثانية ينةدامل ؛مومباسا يف وىلاأل لقةاحل وأنشأ تركز حيث املزروعي
 االستواء خط على تقريبا   مومباسا مدينة وتقع. الرئيس هائومينا كينيا يف ةمدين
 هو دويل مطار هافيو  ،اهلندي احمليط على وتطل. جدا   ورطب حار   هاو  فج   لذا

 جبهوده احلمد وهلل. كينيا يف مهمة سياحية مدينة مومباسا وتعترب موي، مطار
 .وغنداأو  تنزانيا ىلإ بل فحسب يةسواحلال ناطقامل يف احلزب ينتشر مل الكبرية

 التحرير حزب أمري بتوجيهو  كينيا /التحرير حزب استطاع وبركاته هللا بنعمة
 الذكرى يف" شعار حتت العاملية احلملة خالل لفعالياتاب مقياال هللا حفظه
 "!املسلمون أيها أقيموها.. اخلالفة هلدم املئوية

 :ليي كما لياتاالفعوكانت 

 األربعة األسابيع يف اجلمعة صالة بعد ماتعتصااَل: أوَل
 :التالية املدن يف رئيسي بشكل ذلك متّ 

 وضواحيها مومباسا -1
 كيسوين - الصاحلني مسجد ،مومباسا - بونديين نور مسجد: ألولا األسبوع
 .ليكوين - ماويين ومسجد

 - بوماين مسجد. برشيبا - أماين مسجد - شيبو مسجد: الثاين األسبوع
 .ليكوين

 معهد كيسوين - األقصى املسجد. TSS - النورين مسجد: الثالث األسبوع
 .ليكوين - األزهر ومسجد
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 مشوموروين - بدالة مسجد. ماجينجو - قباء مسجد: الرابع األسبوع
 .تيوي - الفارسي سلمان ومسجد

 ماليندي -2
 .نور مسجد: األول األسبوع
 الروضة مسجد: الثاين األسبوع

 الرايض مسجد: الثالث األسبوع
 السنة أهل مسجد: الرابع األسبوع

 :كليفي -3
 اخلريات مسجد: األول األسبوع
 قباء مسجد: الثاين األسبوع

 تكاؤونغو - مرمي مسجد: الثالث األسبوع
 التقوى مسجد: الرابع األسبوع

 شيموين -4
 الفاروق عمر مسجد: األول األسبوع
 إبراهيم مسجد: الثاين األسبوع

 الفاروق عمر مسجد: عالراب األسبوع
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 :لنغالنغا -5
 ،املساجد من غريه يف يتم ومل ،وحده قصىاأل املسجد يف عتصاماتاال متت
 .القرية يف اجلامع سجدامل ألنه

 نريويب -6

 املدينة وسط - اجلامعة مسجد: األول األسبوع

 إيستلي - اهلدى مسجد: الثاين األسبوع
 هروما - هروما مسجد: الثالث األسبوع

 جمينغو - الرايضة مسجد: الرابع بوعاألس
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  واملقالة الصحفي بيانال توزيع: اثنيا
 أصبح اخلالفة، هدم "منذ: بعنوان صحفي بيان توزيع متّ  األول، االعتصام ويف

 الساحلية املناطق مجيع يف أبسرهم" للمسلمني مأساة العبادة بيوت هدم
 "األمة: بعنوان مقال توزيع مت الثالث األسبوع ويف. نريويب يف وكذلك

 ."أعدائها يد على هتزم ال يةسالماإل
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 ساجدامل يف عامة كلمات: اثلثا
 : حماضرات أربع تنظيمب الشباب قام لقد

 :فيها حتدث 13/02/2021 الراشدين اخللفاء مسجد يف كليفي :ألوىلا

 كيف: املوضوع ،اإلعالمي املكتب عضو مرع علي األستاذ: األول احملاضر
 .اخلالفة هدمت
 على التطاول: املوضوع ،اإلعالمي مثلامل ،معلم شعبان األستاذ: الثاين احملاضر

 .ومقدساته سالماإل

 21/02/2021 املأوى مسجد - نريويب :الثانية
 وجوب عن العلماء أقوال: املوضوع ،مونىي مخيس األستاذ :احملاضر -1

 .اخلالفة

﴿: املوضوع ،ميودي الرشيد عبد األستاذ: احملاضر -2            

  ﴾. 

 28/02/2021 النقاء مسجد – لنغالنغا: الثالثة
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 وغريها واقتصادية اجتماعية مشاكل :املوضوع ،معلم شعبان: األول احملاضر
 .سالماإل يف حلوهلا وبيان

 صاملخل القائد صفات: املوضوع ،هللا عبد هيمإبرا األستاذ: الثاىن احملاضر
 .األمة ختليص على القادر الواعي

 07/03/2021 التقوى مسجد - مومباسا: الرابع

 قدرهتا وعدم العظمى القوى ضعف: املوضوع ،معلم شعبان: األول احملاضر
 .قيامها عند للخالفة التصدي على

 يف جاهزة اخلالفة قيام عوامل: املوضوع ،حسن حممد حسني :الثاىن احملاضر
 .وأسباب األمة

 يف الشباب من خطباء هبا قام اليت دروسالو  جدااملس بياانتو  لخطبل ضافةإ
 .خمتلفة مساجد
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 إذاعي برانمج: رابعا

 املمثل ،معلم شعبان األستاذ 2021 مارسآذار/ 10 يف رمحة راديو استضاف
 عن فيه حتدث ،ساعة ملدة حواري برانمج يف ،كينيا /التحرير حلزب اإلعالمي

 يتعني الذي البناء بدورهم املسلمني تذكري على وأكدّ  اخلالفة، عودة بشرى
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 بعودة والبشارة ،اخلالفة إعادة يف املتمثلة النبيلة املهمة جتاه به القيام عليهم
 .اخلالفة

 
 اجلوَلت: خامسا

 املسلمني وتذكري اللوحاتو  امللصقات لتوزيع الشوارع يف جبوالت الشباب قام
 يف ذلك وكان ،اخلالفة دولة إلعادة النبيلة تهممهم وإجناز البناء يف دورهمب

 .كله رجب شهر
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 الزايرات :سادسا
 كوايو نيايس: ذااألست كينيا التحرير/ حلزب املركزية االتصاالت جلنة رئيس قام

 :العلمية واملؤسسات البارزين شخاصلأل بزايرات



 399 

 ملعا - يالبدو  محدأ السيد زار - 8 رجب. 
 الربملان يف عضو - يالبدو  دين بكر بوأ - 8 رجب. 
 وجد. تعليمية مؤسسة مدير - جماهد ريسو بروف بزايرة قام - 9 رجب 

 .الطالب على حماضرة لقاءإل فرصة ايسني األستاذ
 الرئيس - مزروعي قاسم حممد محد الشيخ زار 22/2/2021 ويف 

 .كينيا يف قاضيال مة،حملك السابق
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 وقفات: سابعا

: والالفتات امللصقات مع الشباب من عدد وقف 2021 فربايرشباط/ 25 يف
 ثالث يف وقفاتال هذه متت لقد ،املسلمون أيها أقيموها: تقول مدينة 100
 :وهي مدن

 .واتكوجنو وماليندي مومباسا
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 الوسائط أنشطة: اثمنا

 سفيان مع اإلعالمي املمثل ،معلم عبانش قام 2021 فربايرباط/ش 25 يف -
 :عنوان حتت ا  مباشر  بثا   فيسبوك على مباشر برانمج بنشر الشباب حدأ خطري

 .القرن جراح - اخلالفة هدم

 احملليني السكان على أسبوعية واثئقية أفالم عرض من مومباسا شباب متكن -
 .اخلالفة سقوط عن

 :األمة ردود
 األمة، جملد شونيتعط الذين الشباب من خاصة جيدة كانت دودالر  -1

 واللواء الراية محل يف انركونايش الشباب كان عتصاماتاال يف كنا عندما
 .هلل واحلمد ،معنا ويكربون

 ونالكثري  كان ،وامللصقات البطاقات نشر يف األمة من القبول وجدان -2
 أيخذون نواآلخرو  ،بيته باب ويف جداره يف ليلصقها البطاقات منا ونيطلب

 .البطاقات حيملون وهم معنا الصور
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 بعض يصححل احلضور أحد قام مدينة مئة ديويلف التسجالت إحدى يف -3
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب سما ذكر عند النيب على الصالة نسوا الذين الشباب

 يف السلفيني من واحد تكلم حىت ومسموعا قواي كان الشباب نشاط -4
- الناس جعلت احلملة أنّ  أي ،املرة هذا بقوة هرواظ الشباب أن دروسه أحد

 .عنهم رغما   واحلزب اخلالفة يذكرون - دعوتنا ضد كانوا الذين خاصة

 وإلقاء املساجد إمامة من الشباب بعض طرد حىت قوية كانت رجب محلة -5
 .الدولة بطش خيافون البعض ألن فيها الدروس
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(21) 

 
 تنزانيا

 اخلالفة( دمهل يةاملئو  ذكرىال )فعاليات
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 تنزانيا
 أنشطة تركزت وقد ؛تنزانيا أرجاء يف ابلغ بقبول رجب محلة لتقبِّ استُ  لقد

 والبلدات املدن قامت فقد هذا ومع ،السالم دار يف احلملة مواد إعداد
 .الصدد بذلك األخرى هي أبدوارها قامت ،وتنجا وزجنبار، موانزا، - األخرى

 السالم دار يف ،رئيسة مواقع يف أوال الفيديو عمقاط تصوير مت لقد
 السواحلية لغة إىل املواد ترمجت وقد .العجائب( )بيت وزجنبار (،)كيغامبون

 .احملّلي للتوزيع (ياأفريق مشال يف هبا يتحدث اليت رئيسيةال )اللغة
 (ماعيتجاال) التواصل منصات عرب الشهر طيلة قاتامللص توزيع جرى لقد

 للنشرات مشاركة/عاتوزي 29 .وحدها( زاراي من 500 بـ اليومي التوصيل )قدر
 واإلجنليزية العربية غاتابلل ،حمّفزة( رسائل )حاملة يوميا   رجب حبملة اخلاصة

 تبين مت ولقد .العامة واالتصاالت اب،الوتس جمموعات خمتلف إىل والسواحلية
 جمموعات )يف مجاعيا   املناطق بعض يف اإلخوة خرج حيث كثرية، أساليب
 واملساجد احمللية واألسواق املساجد، من العديد يف النشرات لتوزيع (متعددة

 طلبوها الذين على وزعوها كما ،مراكبهم يف النشرات البعض وألصق اجلوامع،
 وقد .عملهن أماكن ويف أسرهن أعضاء على األخوات بعض ووزعتها منهم،
 وأخذها النسخ، من زيدابمل االتصاالت أرقام على حصلوا الذين بعض طالب

 بدعوة علم على كانوا إذا عما إايهم سائلني احملليني أئمتهم إىل اآلخر بعضهم
 بعض زار .اخلصوص بذلك وردودهم يةسالماإل اخلالفة إقامة إىل احلزب
 توزيع وشجعوا ابلدعوة، الغالب سرورهم أبدوا الذين العلماء، ضبع اإلخوة
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 يف كذلك قاتامللص وضع مت وقد الوعي، من زيدامل لكسب قاتامللص
 األسالك وسواري ابجلامعات، اإلعالانت ولوحات سرتاتيجية،اال األماكن

 منصات خمتلف يف مشاركتها تمت كما .املباين جدران وعلى الكهرابئية،
 .اإلنرتنت عرب أكثرها تعليقات موّلدة واحلاالت، والفيسبوك، الوتساب،

 رئيسا   مسجدا   15 إىل )ابإلضافة بارزجن جامعي يف كذلك قاتامللص ووزعت
 .إجيابيا   قبوال   الناس قبلها وقد (،وزجنبار السالم دار يف
 وزعنا ،(جتماعياال) صلواتال وسائل ويف املساجد يف إرشادية ورقة توزيع -1

 هـ1442 الثاين مجادى من 30 اجلمعة يوم يف احلملة هذه حول إرشادية ورقة
 للحملة توضيحا   املساجد معظم يف اجلمعة دبع قرئت م12/2/2021 املوافق

 :املساجد ومن ،كله رجب شهر يف وهدفها
 السالم بدار بوغورون منطقة يف رمحة مسجد -أ

 موانزا مبحافظة مهاند ،تربية مسجد -ب
 السالم بدار شاماز مبنطقة لولو مسجد -ج

 السالم بدار اتميكي مبنطقة موكنغو مسجد -د

 الساحل حافظةمب كورنغامأ مبنطقة تقوى مسجد -هـ
 تنجا مبحافظة نور مسجد -و

 بزجنبار زجنبار جامعة مسجد -ز
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 العامة الدروس -2
 درسا   27و شخصا   1525 كان واحلضور ،26 عدد العامة ابلدروس قمنا
 نشرا   1150 نشران ،وطالبة طالبا   4140 واحلضور ،الثانوية املدارس يف عاما  

 : ساجدامل ضمن ومن ،زجنبار يف خاصة

 السالم بدار بوغورون مبنطقة رمحة مسجد -أ

 السالم بدار بوغورون مبنطقة حقة مسجد -ب
 مالسال بدار اتميك مبنطقة رمحة مسجد -ج

 بزجنبار مغوغون مبنطقة رضا مسجد -د
 بوبوبو مبنطقة طريقة مسجد -هـ

 بزجنبار
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 من العديد أمام احمللية املساجد يف امللقاة اخلطاابت :اجلمعة خطب -3 
 احلاضرين

 "بيان" وستة ،12802 واحلضور خطبة 87 هبا قمنا اليت األنشطة ومن
 :املساجد هذه يف ،685 واحلضور

 السالم بدار بوغورون مبنطقة رمحة مسجد -أ

 السالم بدار بوغورون مبنطقة مسبامايل مسجد -ب
 مالسال بدار يومبو مبنطقة مؤمنني مسجد -ج

 وانزام مبحافظة روضا مسجد -د
 موانزا مبحافظة فتح مسجد -هـ

 بزجنبار بوبوبو مبنطقة التوحيد مسجد -ز
 موانزا مبحافظة الرتبية مسجد -ح

 بارجنز  فووين مبنطقة حمفوظ مسجد -ط
 تنجا حمافظة ـ مبرامبا النور مسجد -ي
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 ،املساجد بعض خارج عتصاما  ا 31 عملنا املساجد خارج عتصاماتاال -4
 :املساجد هذه ومن 3168 احلضور وكان ،الصالة بعد وكان

 ه1442 رجب 21 يف السالم بدار شاماز مبنطقة لولو مسجد -1
 

 

 
 

  هـ1442 رجب 21 توانغوما امباغاال مبنطقة ،األبيض مسجد -2
  هـ1442 رجب 21 السالم بدار ،اتنديال ،كليملي الشيخ مسجد -3
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 ه1442 برج 21 تنجا ،هوروهور ،مزدلفة مسجد -4
 

 
 

  

 هـ1442 رجب 21 يف السالم بدار كيغامبون مبنطقة هللا كليم مسجد -5
 ه1442 رجب 21 يف موانزا مبحافظة اجلمعة مسجد -6

 
 

 
 

 هـ1442 رجب 21 يف بزجنبار مهوندا اجلمعة مسجد -7
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 هـ1442 رجب 17 يف اخلاصة العاملية املدرسة لورنت مسجد -8
 

 
 

  

 هـ1442 جبر  17 يف الدو مونيب العامة املدرسة -9

  

 هـ1442 رجب 28 يف السالم بدار امباغاال النور مسجد -10
 

 
 

 ه1442 رجب 27 يف السالم بدار كيغامبون مبنطقة يبمكوان مسجد -11
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 جبر  28 يف السالم بدار كيغامبون مبنطقة السالم دار مسجد -12
 ه1442

 
 

 
 هـ1442 رجب 28 يف زجنبار جامعة مسجد -13

 

 
 

 ه1442 رجب 28 يف موانزا مبحافظة الروضة مسجد -14 
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 هـ1442 جبر  28 يف السالم بدار اتنديكا ،واتشيه مسجد -15 

 رجب 28 يف السالم بدار كيغامبون مبنطقة شكشيا مكوانيب مسجد -16
 .هـ1442

 غريهاو  هـ1442 رجب 24 يف السالم بدار اتنديكا ،النور مسجد -17

 :أخرى مساجد

 



 414 
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 واحلال ،561 واحلاضرون دعوية ةجول 21بـ قمنا ،واملناقشات اجلوَلت -5
 .اخلالفة إعادة إىل واحلاجة لحملةل موافقتها تظهر األمة أن

 وكذلك املختلفة طقاملنا يف األمة مع تفاعلنا هلل احلمد األمة، مع التفاعل -6
 62833 العدد وبلغ (جتماعياالالتواصل ) وسائل يف

 اْلعالمية عمالاأل -7

 :هو وموضوعه ،التحرير حزب :فسبوك شبكة يف والنشر الفيديو تسجيل -أ
 واملوضوع هـ1442 رجب 20 يف ؟اإلنسانية املشاكل اخلالفة تعاجل كيف
 .اخلالفة إرجاع إىل الدعوة تلبيةل العلماء إىل نداء :هو اآلخر

 12 من: سبوكيف يف مباشرة أسبوعي درس ،سبوكفي يف مباشرة دروس -ب
 قدو  ،الشباب من اثنان فيها اشرتك ،رجب من 26و رجب 19و رجب
 .املتابعني من واقرتاحات أسئلة واستقبال ،اأدائهم يف أحسنا

 زجنبار يف أسبوعي برانمج يف الشباب من اثنان :اخلاصة يأيلند تلفزيون -ج
 .مشاهد 500 واملشاهدون ،خمتلفة أفكارا   تبث
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 لفةخمت أفكارا تبث زجنبار يف أسبوعي برانمج يف بالشبا من اثنان :الراديو -د
 (رجب من 14) الثاين األسبوع يف ،مإ فإ موجة على شوشو إذاعة يف

  
 :تنجا حمافظة :الزايرات -8
 من حممد زبري واألستاذ شكان الشيخ دوغا قرية يف الشباب زار: رجب 9 يف

 زاروا هوروهورو قرية يف شانغان مسجد من بوغو ةمجع ستاذواأل النور مسجد
 .مزدلفة مبسجد القائم رز مولد تاذاألس

  
 :السالم دار
 اتنديكا مبنطقة تقوى مسجد إمام خلفان شكورو الشيخ زاروا: رجب 10 ويف
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 الشيخ زارا حممد واملهندس املركزية تصاالتاال جلنة رئيس زار: رجب 12 ويف

 موزابيق يف وعمل األوىل الدفعة يف املدينة من خترج الذي كاتورا فيوس جابر
 .بتنزانيا موانزا حمافظة يف مث داعيا  

 
 يف املوجود لند مسجد إمام ؛موسى الشيخ اللجنة رئيس زار رجب 20 ويف

 .امشيشا علي الشيخ وهو العاصمة

 لمنياملس اإلعالميني ؛ياإلعالم كتبامل أعضاء زار رجب من 20-19 ويف
 .يةسالماإل واإلذاعات صحفال يف

 يف العامل سعودم خالد دكتور تصاالتاال جلنة أعضاء زار رجب 24 ويف
 .األصلي الطب جمال
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 إعادة حول وإماما   وأستاذا   ا  شيخ 140 فيه كشار  مسنار ُعقد. رجب 22 ويف
 .اخلالفة
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 :أخرى زايرات
 كيليو موسى الشيخ برائسة اتنزاني /تحريرال حلزب املركزية االتصال جلنة زايرة

 منياس هللا عبد القاضي تنزانياقضاة  رئيس ىلإ نصور حممد املهندس وعضوها
 .م 2021 فربايرشباط/ 18 - هـ 1442 رجب 06 اخلميس: التاريخ

 وكذلك رجب محلة ملصقات توزيع اجلمعة يوم جرى: امللصقات -8
 تال السواحلية، ابللغة وهي اجلوامع، املساجد يف التحرير حزب أمري ملصقات

 وأبدوا احلملة، على موافقتهم عن عرّبوا حيث األمة؛ مع التفاعالت ذلك
 بدار تاغاالامب منطقة يف وألصق وزع .أُقِّيم ت   اليت احملاضرات إىل همتلهف

 ويف السالم بدار مباغاالوا كيغامنبون يف وكذلك ،رجب من 20 يف السالم
 .32,000 إللصاقاتا عدد وبلغ ،زجنبار
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 رسائل إىل واالستماع احلي املؤمتر حبضور وغريهم الشباب تذكري مت لقد -9
 املؤمترات من العديد طريق عن ذلك تيّسر ولقد .اآلخرين واملتحّدثني األمري

 بعض ألقيت .احملّلية املناطق خمتلف هبا تقام اليت واخلطاابت اإلنرتنت عرب
 متّ  وقد .اإلجنليزية ابللغة كان معظمها أن غري ةالسواحلي لغةلاب اخلطاابت

 - هلل واحلمد - الناس توعية مت حيث األحداث؛ يف العاملي للمؤمتر الرتويج
 .هبا نقوم اليت للدعوة العاملية الطبيعة عن
 حول ،والسواحلية العربية، ابللغات ،قصرية فيديو مقاطع إنتاج مت لقد -10

 3ـال ذات القصرية العروض ريتجأ وقد .ا"أقيموه املسلمون "أيها: عنوان
 .النياموزي( ابللغة عرض قدم )حيث، موانزا يف دقائق

 حول األخوات" "دائرة ذلك يف مبا العامة، احلزب أحداث تنظيم استمر -11
 دار يف األخوات أنشطة جرت لقد .احلملة أنشطة تعكس بصورة املوضوع؛

 .رئيس بشكل اإلنرتنت عرب هنوعروض خطاابهتن كانت وإن .وزجنبار السالم
 .رجب قاتملص لرسائل اإلنرتنت عرب اليومي التوزيع يف شاركن وقد

 النفوذ ذات للشخصيات بزايرات االتصاالت جلنة فريق قام -12
 .ابحلملة ورّحبوا حبرارة استقبلوان وقد االجتماعي،

 كاتورا وسفي جابر والشيخ مياسأ هللا عبد الشيخ القضاة رئيس نهمم
 .وغريهم امشيش علي والشيخ مسعود خالد لطبيبوا
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 :األمة ردود
 من واالستجابة اإلجيابية الراجعة التغذايت من ا  كثري  تلقينا لقد ختاما، -1

 من موقف ففي. احلزب مع العمل يف ورغبتهم التزامهم أبدوا الذين الناس
 من وعد فة(اخلال )أي "إهنا :امزواندا حمرم والشيخ خالد دكتورال صرّح املواقف

 من املثوبة لينال إقامتها يف يشارك أن للواحد األفضل ومن وتعاىل، سبحانه هللا
 .وتعاىل" سبحانه هللا
 بتكرارها، طالبوا لقد املبذول، اجلهد على األمة قبل من وثناء قبول هناك -2
 حوايل توزيع مت حيث اروزجنب السالم دار ففي .خريا هبا قاموا للذين دعواو 

 إجيابية الناس استجابة كانت ،ليةالسواح لغةلاب توزيعها مت ،قلصم 32000
 .كثرية أماكن يف قاتامللص بتوزيع عنا نيابة التصاالتا فريق قام لقد ا .جد

 من إنه قالوا فإهنم ،الفكرة على وافقوا قد اجملتمع أعضاء بعض أن ومع -3
 أاتح وقد سلمني؛امل بني العاملية الوحدة تتحقق حىت اخلالفة؛ تعود أن الصعب

 .أذهاهنم إىل الفكرة ويوصلوا القضية يوضحوا أبن للشباب الفرصة املوقف هذا
 للنصرة سببا علهاجيو  إخواننا وأعمال أعمالنا يوفق أن وتعاىل تبارك هللا نسأل

 .ومغارهبا األرض مشارق يف
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(22) 

 
 نيجرياي

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 جريايني
 يف سكاان، يةفريقاأل الدول أكثر غينيا، خليج على تقع واليت نيجرياي، تعترب

 923.768 مساحتها تبلغ ،(2021 تقدير أرقام )حسب مليوان 211 حدود
 ،الزراعة يف يستخدم منها %78و اه،مي 13.000 منها مربعا، كيلومرتا
 الطبيعي والغاز النفط، مثل) النبايت الوقود أمهها الطبيعية، ابملوارد غنية نيجرياي
 .الزراعية واحملاصيل الصلبة واملعادن احلجري(، والفحم

 اهلجري، السابع القرن يف سالماإل ظل حتت بنيجرياي اليوم يعرف ما دخل لقد
 ببالد آنذاك يعرف كان ما إىل ياأفريق مشال من سالماإل رسالة احندرت حيث

 بالد وسط الواقعة اهلوسا الدب هي اخلارطة هذه يف منطقة وأهم السودان،
 هبا قام اليت اإلقليمية للرحالت نتيجة اهلوسا بالد يف سالماإل انتشر السودان،

 علماء ظهور إىل الرحالت هذه أدت وقد يا،أفريق مشال من والتجار ءالعلما
 حركة قاد الذي (1817-1754) فودي بن عثمان الشيخ أمثال من كبار

 وقد واألمة، الدولة يف يةسالماإل الشريعة دور لتجديد م1802 عام اإلصالح
 هذه هناية وكانت ،ُصُكُتو خبالفة التاريخ يف عرف ام أتسيس إىل هذا أدى

 حيث ؛1903 إىل 1897 من الربيطانيني املستعمرين وهيمنة قدوم مع الدولة
 سالماإل ظل فقد هذا، كل ومع ،"نيجرياي" دولة أسسوا وابلتايل اعليه قضوا
 مشاريعهم الربيطانيني إنشاء من الرغم على الناس، قلوب يف وبقي

 .االستعمارية
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 السكان، جمموع من %53.5 اليوم يشكلون املسلمني فإن لذلك، ونتيجة
 استقالهلا منذ البالد حكموا الذين احلكام غالبية كذلك املسلمون ويشكل
 البيةغ كون من الرغم على ،1960 عام املباشر الربيطاين احلكم من الصوري

 .علمانيني هؤالء

 األمنية الرتكيبة يف االستعمارية القوى هلا هيأته مركزاي دورا نيجرياي لعبت لقد
 35 هو لنيجرياي العسكري الرتتيب إن حيث أبكملها؛ والقارة ياأفريق لغرب

 يف والرابعة (،Global Fire Power 2021 )تقرير دولة 140 بني من
 فيهم نمب عسكرية، بشرية موارد 223.000 إمجايل متتلك ،ياأفريق قارة

 الدفاع ميزانية تبلغ .(microtrends.net) نشط عسكري 120.000
 النفقات هذه من الرغم وعلى ،دوالر مليار 2.1 حوايل 2021 لعام العسكري
 تعّددة،امل بهاتاجل من عديدال يف أمنية مشاكل تواجه نيجرياي فإن الضخمة؛

 يف حرام بوكو مجاعة أعمال اندالع أدى لقد ،إيقافها عن عجزت واليت
 أواسط يف النيجر دلتا يف املسلحة واملليشيات ،2002 عام الشرقي الشمال
 األمن تالشي إىل أدت كلها ،2011 يف املسلحة والعصاابت ات،التسعين

 حاليا الوابء مستوى إىل األخري وصل وقد ،البالد استقرار وخلخلت ابلتدريج،
 املرتدية االقتصادية األزمات تكن ومل املدارس، البط اختطاف ذلك يف مبا

 .الراهن األمين الوضع لصاحل العديدة للسنوات البالد اجتاحت اليت
 قفس جعلها وقد النفطية، بثروهتا وفةمعر  دولة نيجرياي أن النقاش عن غين إنه

 وسادس يا،أفريق يف للبرتول منتج أكرب برميل مليون 2.5 البالغ اليومي نتاجهاإ
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 اثمن أبنه يقدر والذي وحده، النفظ احتياطي وإن ،عامليا   للبرتول منتج أكرب
 كل من واحد نسبة حاليا   يشكل يستغل، مل ومعظمه ،العامل يف احتياطي أكرب
 فإن هذا كل ومع األورويب، االحتاد يستورده الذي الغاز( )من مكعب قدم

 على شعبها من %62 عيشي دولة إهنا !العاملية" الفقر "عاصمة تسمى نيجرياي
 إىل قريبا البطالة نسبة تصاعدت وقد ،اليوم يف يأمريك دوالر 1.25 من أقل

كانون   - أكتوبرتشرين األول/ بني )ما فقط أشهر ثالثة غضون يف 33.3%
 األكثر النسبة وهي لإلحصائيات(، القومي املكتب - 2020 ديسمرباألول/
 هذا !العاملي املستوى على ارتفاعا نسبة أكثر واثين عاما، 13 خالل ارتفاعا

 حوايل نيجرياي تنتج. وتتلف تتآكل تزال ال اليت التحتية البىن إىل ابإلضافة
 اهناسك عدد اوزجيت ال واليت الكهرابء، من الشمالية كوراي تنتجه مما النصف

 ،عاداي   يوميا   حداث   الكهرابئي التعتيم صار وقد ،املقارنة وجه على مليوان 25
 ويف ،2013 عام الكهرابئي للقطاع تسرعةامل اخلصخصة بلة   الطني وزاد

 نيجرياي أعادت االقتصاد، تنشيط طريق عن الرفاهية لتحقيق الفاشلة حماولتها
 دوالر، مليار 510 إىل دوالر مليار 270 حوايل من احمللي انجتها إمجايل متويل
 أكرب بني من عشرينوال والسادس يا،أفريق يف اقتصاد أكرب جعلها الذي األمر

 أن اخلادعة اإلحصائيات هذه تتمّكن مل هذا، كل ومع العامل، اقتصادايت
 (PricewaterhouseCoopers) ذكرت وقد ،ا  فقر  أقل نيجرياي جتعل

 .هي كما تبقى احلقائق لكن تتغري قد اإلحصائيات نإ: اإللكرتوين موقعها يف

 دولة إىل حتوهلا أن للبالد تعاىلو  سبحانه هللا منحها اليت املوارد كل تستطع مل
 ،هذا ليتحقق وحيدة ا  طريق هناك إن ،الرأمسالية األيديولوجية تطبيق ءجرا قوية
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 حزب قام لقد ،)اخلالفة( حكمه ونظام يسالماإل املبدأ نيجرياي تعتنق أن هوو 
 إىل ابلتدريج ذلك بعد تقدمت مث ،2003 عام نيجرياي جتديد مببادرة التحرير
 واجلنوب الشمال يف اقبوهل مت قليلة سنوات وخالل البالد، من ىأخر  مناطق

 األمة مع يتناقشون بعيد زمن منذ الدعوة لواء ةمحل ظل وقد ،سواء حد على
 اخلالفة إقامة إىل الرامي العاملي املشروع مع واالرتباط الدعوة رسالة لتوضيح
 نإف اليةالرأمس من النقيض وعلى ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول منهج على الثانية الراشدة

 دخل لقد ،العموم وجه على القارة أو ياأفريق غرب يف جديدا   ليس سالماإل
 املاضية، عشر ةاألربع القرون خالل يةفريقاأل القارة أرابع ثالثة وغطى سالماإل
 والثقافة، ية،سالماإل العقيدة قيم ابلفعل املناطق هذه تشارك القادمة اخلالفة إن

 إىل الدعوة نشر يف حيواي   دورا   تلعب أن يجرياين وإبمكان واللغة، والتاريخ،
 ق"عمال لقب حبق تكتسب سوف نفسه، الوقت ويف القارة، مناطق سائر
 .سالماإل دعوة سبيل يف يا"أفريق
 تركزت وقد نيجرياي؛ أرجاء مجيع يف ابلغة حبفاوة رجب محلة لتبِّ ق  استُـ  لقد

 املدن قامت فقد هذا ومع والغوس، أبوجا يف احلملة مواد إعداد أنشطة
ي، وزاراي، كنو، ؛األخرى والبلدات  الشمال(، يف )كلها وأدماوا وبوتشِّ
 مت لقد األنشطة، تلك يف األخرى هي أبدوارها قامت اجلنوب( )يف وأ بِّيُكوات  
 اجلامع(، )املسجد أبوجا يف رئيسة مواقع يف أوال   الفيديو مقاطع تصوير

 )اللغتني واهلوسا اليوُراب لغيت إىل وادامل ترمجت وقد ،الوطين( )املسرح والغوس
 .احملّلي للتوزيع الغريب( واجلنوب الشمال يف هبما ثُ دّ ح  ت  يُـ  اللتني الرئيستني
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 :األنشطة

 التواصل منصات عرب الشهر طيلة امللّصقات توزيع جرى لقد -1
 ا  توزيع 29. ،وحدها( زاراي يف 500بـ اليومي التوصيل ردّ )قُ  (ماعيتجاال)
 ابللغات حمّفزة( رسائل )حاملة يوميا   رجب حبملة اخلاصة للنشرات مشاركةو 

 واالتصاالت اب،الوتس عاتجممو  خمتلف إىل واهلوسا واليوراب واإلجنليزية العربية
 املناطق بعض يف اإلخوة خرج حيث ؛كثرية أساليب تبين مت ولقد. العامة
 املساجد، نم العديد يف النشرات لتوزيع (متعددة جمموعات )يف مجاعيا  

 مركباهتم، على النشرات البعض وألصق ،اجلامعة واملساجد احمللية واألسواق
 أعضاء على األخوات بعض ووزعتها منهم، طلبوها الذين على وزعوها كما

 أرقام على حصلوا الذين البعض طالب وقد ،عملهن أماكن ويف أسرهن
 احملليني ئمتهمأ إىل اآلخر البعض وأخذها النسخ، من ابملزيد االتصاالت

 ةاخلالف إقامة إىل احلزب بدعوة علم على كانوا إذا عما إايهم سائلني
 والذين العلماء، بعض اإلخوة بعض زار ،اخلصوص بذلك وردودهم يةسالماإل

 من املزيد لكسب امللّصقات توزيع وشجعوا ابلدعوة، البالغ سرورهم أبدوا
 ولوحات االسرتاتيجية، األماكن يف كذلك امللّصقات وضع مت وقد الوعي،

 ،املباين جدران وعلى الكهرابئية، األسالك وسواري ابجلامعات، اإلعالانت
 واحلاالت، والفيسبوك، الوتساب، منصات خمتلف يف مشاركتها تمت كما
 جامعي يف كذلك امللّصقات ووزعت ،اإلنرتنت عرب أكثرها تعليقات دةمولّ 

 وقد أبوجا(، يف رئيسا   مسجدا   15 إىل )ابإلضافة الكبريين وأبوجا الغوس
 .إجيابيا   قبوال   الناس قبلها
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 أمري ملصقات وكذلك ،اجلمعة يوم رجب محلة ملصقات توزيع جرى -2
 واهلوسا، والعربية اإلجنليزية، ابللغات وهي ،اجلامعة املساجد يف التحرير حزب

 أبدواو  احلملة، على موافقتهم عن عرّبوا حيث األمة؛ مع التفاعالت ذلك تال
 .ستقام اليت احملاضرات إىل تلهفهم

 مارسآذار/ شهر من 6 تبالس يوم التويرت عاصفة برانمج بتنفيذ قمنا -3
 .واإلجنليزية اليوراب ابللغتني القصرية الرسائل من العديد نشر مت وقد هلل، واحلمد

 إىل احلملة مقاالت بعض برتمجة املنتخبني اإلخوة وبعض التحرير فريق قام -4
 .للتوزيع واليوراب اهلوسا لغتنيال
 120) احلاضرين من العديد أمام احمللية املساجد يف امللقاة اخلطاابت -5

 للعناوين طبقا املناطق مجيع يف عامة خطاابت ألقيت ،زاراي( يف حاضرا  
 جهاو  كان بينما والغوس؛ أبوجا يف اإلنرتنت عرب اإللقاء كان ،األسبوعية

 ابلشمال كدوان، )والية زاراي يف كثرية بياانت تألقي .األخرى املناطق يف لوجه
 الشمال )منطقة أد م او ا والية يف وخطاابت بياانت 4 تألقي بينما الغريب(،
 .حاضر 15000 من أكثر حوايل أمام الشرقي(

 سائلر  إىل واالستماع احلي املؤمتر حبضور وغريهم الشباب تذكري مت لقد -6
 املؤمترات من العديد طريق عن ذلك تيّسر ولقد ،اآلخرين واملتحّدثني األمري

 بعض ألقيت ،احملّلية املناطق خمتلف هبا تقام اليت واخلطاابت اإلنرتنت عرب
 متّ  وقد ،اإلجنليزية ابللغة كان معظمها أن غري اليوراب أو اهلوسا بلغة اخلطاابت

 - هلل واحلمد -الناس توعية تمت حيث األحداث؛ يف العاملي للمؤمتر الرتويج
 .هبا نقوم اليت للدعوة العاملية الطبيعة عن
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 واهلوسا، واإلجنليزية، العربية، ابللغات قصرية، فيديو مقاطع إنتاج مت لقد -7

 القصرية العروض ريتجأ وقد .أقيموها" املسلمون "أيها: عنوان حول واليوراب
 قدم )حيث أربع بلغات ذلك مت ،كنو ويف والغوس، أبوجا يف دقائق 3ـال ذات

 .كنو( يف العربية ابللغة عرض
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 حول األخوات" "دائرة ذلك يف مبا العامة، احلملة أحداث تنظيم استمر -8
 مجيع يف واتاألخ أنشطة جرت لقد ،احلملة أنشطة تعكس بصورة ملوضوع؛ا

 وقد ،رئيس بشكل اإلنرتنت عرب وضهنوعر  خطاابهتن كانت وإن ،املناطق
 .رجب قاتملص لرسائل اإلنرتنت عرب اليومي التوزيع يف شاركن

 
 مت وقد ،اللواء وجملة رجب محلة من لكل تمقاال التحرير فريق أصدر لقد -9

 .الكبرية الشعبية ذات للمجلة أشهر ثالثة أعداد تغطي حبيث األخرية تصميم
 وقد االجتماعي، النفوذ ذات للشخصيات راتبزاي االتصاالت فريق قام -10

 .ابحلملة ورّحبوا حبرارة استقبلوان



 433 

 
 :األمة ردود

 من واالستجابة ،اإلجيابية الراجعة التغذايت من ا  كثري  تلقينا لقد ختاما، -1
 من موقف ففي ،احلزب إىل االنضمام يف ورغبتهم مالتزامه أبدوا الذين الناس

 ومن وتعاىل، سبحانه هللا من وعد اخلالفة( )أي "إهنا: الواحد صرّح املواقف
 ."وتعاىل سبحانه هللا من املثوبة لينال إقامتها يف يشارك أن للواحد األفضل

 انفتاحا شهدان لقد ،املعلومات من ملزيد احلزب مبوقع مباشرة آخر اتصل كما
 .هلل واحلمد طويل، زمن منذ اهنشهد مل بصورة الدعوة حنو اجملتمعات من
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 تكرارها، طلبوا لقد املبذول، اجلهد على األمة قبل من وثناء قبول هناك -2
 مت ،قملص 5000 حوايل توزيع مت حيث رايزا ففي ،خريا هبا قاموا للذين ود ع و ا

 بزاراي( بّلو أمحد جامعة الرئيسة، اجلامعة ذلك يف )مبا أربع لغات يف توزيعها
 عنا نيابة التصاالتا فريق قام لقد ،ا  جد إجيابية الناس استجابة كانت لقد

ي( أبوجا، )زاراي، كثرية أماكن يف قاتامللص بتوزيع  ملصقة قادت وقد ،بو ت شِّ
 إذاعة يف الدعوة عن حديث إللقاء اإلخوة أحد استدعاء مت أن إىل احلملة
 .سنة 100 عمرها يبلغ حملية

 من إنه قالوا فإهنم الفكرة( )على وافقوا قد اجملتمع أعضاء بعض أن ومع -3
 أاتح وقد املسلمني؛ بني العاملية الوحدة تتحقق حىت اخلالفة؛ تعود أن الصعب

 .أذهاهنم إىل الفكرة ويوصلوا القضية يوضحوا أبن للشباب الفرصة املوقف هذا
 وضع يتم وأن ،مستمرا   التوزيع يكون أن زاراي( )يف العلماء بعض اقرتح -4
 احلملة األكرب زاراي مدينة إمام اتبع قدول ،سرتاتيجيةاال األماكن يف لالفتاتا

 وبعض املنهج مشاركته تمت وقد ،عودهتا حول جيد حبوار وقام ،بدايتها من
 بعض كانت كما ،إليه املقدمة األدلة صحة وأقرّ  والنشرات، الكتب
 ابحلملة بة  مرحّ  ؛زاراي بّلو أمحد جامعة ؛احمللية اجلامعة من البارزة صياتالشخ
 .الرتحيب غاية
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(23) 

 
 أوغندا

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 أوغندا
 1962 األول/أكتوبر تشرين 9 يف املتحدة اململكة عن أوغندا استقلت

 تشرين ويف. أوغندا وملكة للدولة رئيسة الثانية إليزابيث امللكة لتصبح
 ىعل حافظت لكنها مجهورية أوغندا أصبحت ،1963 األول/أكتوبر

 بسبب ياأفريق بلؤلؤة أوغندا تُعرف. كومنولثال دول جمموعة يف عضويتها
 وحشراهتا، وزواحفها، وطيورها، وحياهتا، اخلالبة، طبيعتها وألوان روعتها،

 .(1908 عام كتابه يف تشرشل )ونستون. ونبااتهتا وثديياهتا، ووحوشها،
 اجلنوب نوم كينيا، الشرق ومن السودان جنوب الشمال من أوغندا حيد

 العاصمة، بناء مت. الغرب من الدميقراطية الكونغو ومجهورية ورواندا، تنزانيا
 اليت فيكتوراي، حبرية شواطئ عن بعيدة ليست تالل سبعة حول كمباال،
 وهي هضبة، على أوغندا معظم تقع. وتنزانيا كينيا مع احلدود من جزءا   تشكل
 إىل اجلنوب يف مرت( 1500) قدم 5000 حوايل من تنحدر شاسعة مساحة
 هضبة منطقة حدود تتميز كما. الشمال يف مرت( 900) قدم 3000 حوايل
 .والوداين ابجلبال أوغندا

 وسلسلة )موفومبريو( فريوجنا جبال من الغرب إىل الطبيعية احلدود تتكون
 13540 إىل الربكانية فريوجنا جبال ترتفع. الغريب املتصدع ووادي روينزوري

 قدما   11959) سابينيو جبل وتضم موهافورا جبل يف مرتا ( 4.125) قدما  
 الدميقراطية الكونغو ومجهورية أوغندا حدود تلتقي حيث مرتا (، 3645
 أهنا عموما   يُعتقد اليت - روينزوري جبال سلسلة الشمال أقصى يف. ورواندا
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 قمة يف مرتا ( 5109) قدما   16762 إىل ترتفع - بطليموس القمر جبال
 وتغطي ارتفاعاهتا، السحب ختفي ما غالبا   أوغندا؛ يف نقطة أعلى يتا،مارغر 

 إدوارد حبريات تقع وروينزوري فريوجنا جبال بني. اجلليدية واألهنار الثلوج قممها
 على حيتوي الذي الغريب املتصدع الوادي من احلدود بقية وتتكون. وجورج

 .النيل ألربت وهنر ألربت حبرية

 العامل يف العذبة للمياه داخلية حبرية أكرب اثين هي أوغندا يف فيكتوراي حبرية
 أن من الرغم على الشمالية، اأمريك يف سوبرييور حبرية بعد احلجم حيث من

 أيضا   هي فيكتوراي. والعمق احلجم حيث من أكرب سيبرياي يف ابيكال حبرية
: هي البالد يف أخرى رئيسية حبريات مخس توجد. النيل هنر مصادر أحد

 أوغندا؛ وسط يف وكيوجا الغرب؛ إىل وألربت الغريب؛ اجلنوب إىل وجورج إدوارد
 أهنار مثانية هناك البحريات، إىل ابإلضافة. الشرق يف بيسينا إىل ابإلضافة

 يف وبيجر وأوكوك وأشوا أوغندا، وسط يف فيكتوراي هنر فهنالك. رئيسية
 .الغرب يف ومبونغو جناوكاتو  وكافو الغريب؛ الشمال يف ألربت وهنر الشمال؛

 منطقة يف املوجودة وتلك التريت(، )وأغلبها عامة خصبة تعترب تربتها
 املشبع الطني يتخللها حيث العامل يف إنتاجية األكثر بني من هي فيكتوراي حبرية
 .فيكتوراي لبحرية الغربية والشواطئ الغريب للشمال املميز ابملياه

 اجملموعات من ومتنوعة كبرية موعةجم تسكنها أوغندا أن من الرغم على
 ويشكل. اجلنوبية" و"البانتو النيلي" "الشمال بني التقسيم يتم ما فعادة العرقية،

 الباغندا تظل هؤالء، بني من. أوغندا سكان من نسبة أكرب ابلبانتو املتحدثون
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 السكان إمجايل سدس من يقرب ما تشكل حيث واحدة، عرقية جمموعة أكرب
 وجيسو وجويري وابكينيا سوجا هم البانتو يف اآلخرون تحدثونامل. األصليني

 من كبري عددو  وكوجنو، وآمبا ونيانكويل وكيغا ونيورو وتورو وساميا ونيويل
 الستينات أواخر يف رواندا من فروا الذين )ابنيارواندا( رواندا لغةب املتحدثني

 .أوغندا يف أيضا   يعيشون السبعينات، وأوائل

 وكومام، وابدوال، وألور، والنغو، أكويل، ميثلها اليت - النيلية اللغات
. السكان ُعشر من أكثر هبا يتحدث - وسييب وكاكوا، وكرميوجونغ، وتيسو،

 يف - وماضي ولوغبارا ليندو ذلك يف مبا - السودان وسط شعوب توجد كما
 .الشمال

 يف والتعليم االقتصادية القوة تركزت الربيطاين، االستعماري احلكم حتت
 معظم احتلوا حيث احلديثة، أوغندا على البانتو سيطر لذلك، ونتيجة. اجلنوب

 من كاملة وجمموعة العليا والدينية والبريوقراطية والقضائية األكادميية املناصب
 من ساحقة أبغلبية الربيطانيون جند ذلك، ومع. األخرى املرموقة األدوار
 نقل إىل أدى مما العسكرية، شبه القواتو  والشرطة املسلحة للقوات الشمال

 وهذا فقط، الشمال يف مركزة لتصبح اجلنوب، يف االقتصادية القوة مركز
 بعد ما أوغندا يف السياسية األحداث كبري حد إىل شكل التوازن يف االختالل

 .االستعمار
 إىل والبنغاليون( والباكستانيون )اهلنود آسيا جنوب من أوغندا إىل جاء

 وصل 1969 عام وحبلول والعشرين، عشر التاسع القرنني يف كبري حد
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 هلم األوغندية اجلنسية إاتحة من الرغم على. 50000 من أكثر إىل عددهم
 هذا قبول عدم اآلسيويني معظم اختار مستقلة، أوغندا أصبحت عندما
 رئيس أمني، عيدي أمر عندما كبري بشكل السكان عدد واخنفض. العرض

 يف املواطنني غري اآلسيويني مجيع بطرد ،1979 إىل 1971 عام من احلكومة
 اجلنسية حيملون الذين اآلسيويني حىت طرد ذلك وبعد ،1972 عام

 يف األخرية اجملموعة عن الصادر الطرد أمر إلغاء من الرغم وعلى. األوغندية
 يبق العام، هناية وحبلول. البالد تغادر زالت ما الغالبية أن إال املطاف، هناية
 األعمال من كل على أمني استوىل. أوغندا يف اآلسيويني من قليل عدد

 على توزيعها وأعاد املطرودة اآلسيوية للجالية الشخصية والسلع التجارية
 لدى كبرية شعبية أفعاله أثبتت نسبيا ، قصرية ولفرتة. املتبقني األفارقة السكان

 لعمليات االقتصادية قبالعوا من ببطء تعافت البالد لكن األوغنديني، معظم
 اآلسيوية اجلالية رمسيا   األوغندية احلكومة دعت التسعينات، أوائل يف. الطرد

 .ممتلكاهتم لبعضهم وأعيدت منهم، اآلالف فعاد للعودة؛ املطرودة

 اإلجنليزية اللغتني ولكن أوغندا، يف تستخدم لغة 32 عن يقل ال ما هناك
 اللغة. استخداما   األكثر هم والغاندا - نالرمسيتا اللغتان ومها - والسواحلية

 من فقط بسيطا   جزءا   أن من الرغم وعلى واحلكومة، التعليم لغة هي اإلجنليزية
 واهليبة الرفيعة املناصب إىل الوصول فإن جيدا ، اإلجنليزية يتحدثون السكان
 لتلك كافية إجادة بدون مستحيال   يكون يكاد والسياسية االقتصادية والسلطة

 على قدرهتا بسبب أخرى رمسية وطنية كلغة ليةالسواح اللغة اختيار مت. للغةا
 ليةالسواح للغة األوغنديني قيادة أن من الرغم على اإلقليمي، االندماج تسهيل
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 الكونغو مجهورية شرق وحىت وكينيا تنزانيا قيادة حتت كبري حد إىل تقع
 من بشعبية حتظى ال ليةالسواح اللغة فإن ذلك، إىل ابإلضافة. الدميقراطية

 .السابقة واجليوش الديكتاتوريني لغة يعتربوهنا الذين األوغنديني من كبرية نسبة
 سنوات ثالث غضون يف التنقيب وسيبدأ نفطية احتياطيات لديها أوغندا

 سيتم يا"أفريق لشرق اخلام النفط أانبيب خط مشروع "اتفاقية من االنتهاء بعد
 ألربتني منطقة من كيلومرتا   1440 بطول خلاما النفط أانبيب خط إنشاء

 موسيفيين الرئيس عليها وقع اليت ،التنزاين البحري اتجنا ميناء إىل األوغندية
 .مونيتور( )ديلي. سولوهو سامية التنزانية ونظريته

 قوة )تقرير ياأفريق يف 16 أو دولة 140 أصل من 89 املرتبة أوغندا حتتل
 انجتها ويبلغ جندي 60000 - 55000 بني ام مع (2021 العاملية النار

 .يأمريك دوالر مليار 35.17 اإلمجايل احمللي

 :الداينة
 األصليني، السكان دايانت: هي بثالثة الديين أوغندا تراث يتمثل

 يف مقسمون مسيحيون، السكان أمخاس أربعة حوايل. واملسيحية ،سالمواإل
 ولكن األجنليكان من )معظمهم انتوالربوتست الكاثوليك الروم بني األول املقام
 السكان مُثن حوايل. واملشيخيني( واملعمدانيني والسبتيني اخلمسينية يشمل أيضا  

 .تقليدية دايانت الباقني معظم ميارسو . مسلمون
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 السكان، من ٪12.1 سالماإل يعتنق ،2004 لعام الوطين للتعداد وفقا  
 من ٪13.7 بنحو قدري املسلمني من عدد أكرب إجاجنا منطقة تضم حيث
 .املنطقة سكان إمجايل

 للتجارة الداخلية الشبكات وعرب الشمال من أوغندا إىل سالماإل وصل
 يتتبع. امليالدي عشر التاسع القرن منتصف حبلول ياأفريق لشرق الساحلية

 الكاابكا فيها اعتنق اليت الفرتة إىل عائالهتم حتول الباغندا مسلمي بعض
 .عشر التاسع القرن يف سالماإل موتيسا

 ،1971 عام يف رئيسا   أوغندي، مسلم وهو أمني، عيدي أصبح عندما
 أدى ،1972 عام يف مث. أوغندا يف املسلمة للجالية انتصار مبثابة رائسته بدت
 بشكل املسلمني السكان عدد اخنفاض إىل أوغندا من لآلسيويني أمني طرد
 يف أوغندا مسلمو بدأ انجح، وغري وحشي نظام إىل إدارته تدهور ومع. كبري
 .السلطة يف هم عمن أبنفسهم النأي

 الفعل لرد ضحااي املسلمون أصبح ،1979 عام يف أبمني اإلطاحة بعد
 والنوبة الكاكوا جمموعات ضد أساسي بشكل موجها   كان الذي العنيف
 وجيزة لفرتة الرئيس منصب شغل الذي لويل، يوسف. أمني دعمت اليت العرقية

 ماهرا ، سياسيا   يكن مل. )وموغندا( مسلما   أيضا   كان ،1980 إىل 1979 من
 .سالمابإل املرتبطة العامة العار وصمة من احلد يف جنح لكنه

 أوغندا يف املسلمة اجلالية موسيفيين يويري الرئيس انشد 1989 عام يف
 التمييز من اآلخرين األوغنديني وحذر الوطين، اإلعمار إعادة يف للمسامهة
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 جتنب على األوغنديني موسيفيين حث نفسه، الوقت يف لكن. ملسلمنيا ضد
 اجلماعات وكذلك نيمسلامل إىل موجها   التحذير هذا وكان الطائفية، الوالءات

 معاهد من واحدة هي أوغندا يف يةسالماإل اجلامعة. األخرى والدينية العرقية
 .إلغون جبل فوحس يف مبايل يف تقع، و أوغندا يف الرائدة يسالماإل التعليم

 خاضت. آخر إىل زعيم من للسلطة سلميا   انتقاال   أبدا   أوغندا تشهد مل
 تشكيل مت التسعينات، ويف. السلطة إىل للوصول احلروب من العديد أوغندا
 أجل ومن احلايل النظام إلهناء موكولو مجيل برائسة املتحالفة الدميقراطية القوات
 سهال   هدفا   املسلمني هذا جعل قدو . تنجح مل لكنها سالمابإل احلكم

 .سالماإل يف ابلسياسة املتعلقة األمور خيشون املسلمني جعل مما للحكومة،

 :اخلالفة هلدم املئوية الذكرى محلة
 املنطقة يف أوغندا يف استحساان   اخلالفة هلدم املئوية الذكرى محلة لقيت

 يف الدروس من ديدالع تنفيذ متّ . إلغون جبل ومنطقة بوسوجا ومنطقة الوسطى
 املنطقة يف الكثري وغريها وهداية عاتكة ومسجد السالم مسجد مثل املساجد

 ومسجد إلغون، جبل منطقة يف وعمارو والروضة، هداية، ومسجد الوسطى،
 .بوسوجا منطقة يف وغريها وفاطمة مكة، ومسجد املدينة،

 :األنشطة
 ابللغة هادفة( رسائل حتمل )اليت اليومية رجب منشورات مشاركة متت
 مت وقد. العامة واالتصاالت الواتساب من خمتلفة جمموعات على اإلجنليزية

 نعمل اليت املنطقة واقع بسبب هذا )كان رئيسي بشكل طرق ثالث اعتماد
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 بشكل املناطق بعض يف اإلخوة قام حيث (،...عسكرية احلكومة حيث فيها
 وسؤاهلم والعلماء لشيوخوا النفوذ أصحاب بزايرة خمتلفة جمموعات يف مجاعي

 يف وردودهم يةسالماإل اخلالفة إلقامة احلزب بدعوة علم على كانوا إذا عما
 .الصدد هذا

 
 واخلطب والدروس احملاداثت، إلجراء مساحة املساجد جلان لنا أاتحت

 قمنا لذلك. ملصقات بتعليق لنا السماح ورفضوا خافوا لكنهم والبياانت،
 .املساجد خمتلف من ودروس وخطب عامة، حماداثت عدة إبجراء

 .آذار/مارس من السادس يف التويرتية العاصفة برانمج بتنفيذ قمنا
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 إلقاء ومت. احلاضرين من العديد على احمللية املساجد يف خطب وألقيت
 الفيديو ومقاطع األسبوعية احملاور حبسب مناطق ثالث يف العامة اخلطب
 .القصرية
 إىل واالستماع للمؤمتر املباشر البث حلضور وغريهم الشباب تذكري مت
 .الذكية اهلواتف ميلكون ملن واملشاهدة اآلخرين واملتحدثني األمري كلمات
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 :األمة ردود
 الناس من الفعل وردود اإلجيابية الفعل ردود من الكثري تلقينا اخلتام، يف

 قال املواقف دأح ويف. للحزب االنضمام يف ورغبتهم التزامهم أظهروا الذين
 .تعاىل" هللا من وعد اخلالفة( )يعين "إهنا: أحدهم

 مزيد على للحصول مباشرة   احلزب مبوقع املهتمني من آخرون تواصل كما
 .املعلومات من

 زمن منذ نشهدها مل بطريقة الدعوة على اجملتمعات انفتاح شهدان لقد
 .هلل واحلمد طويل

 .اخلالفة عودة ضرورة ثريونالك وعرف جيدا   أثرا   محلتنا حققت لقد

 غري من إنه حماداثتنا حضروا الذين املسلمني وأخواتنا إخواننا بعض وقال
 القوات بدأت مثلما خنفيه شيئا   لدينا أن يرى كان وبعضهم إقامتها، املمكن

 جيدة فرصة لدينا كانت ذلك، ومع. الطريقة بنفس املتحالفة الدميقراطية
 .هلل واحلمد للتوضيح

 وتربية تثقيف أجل من اخلاصة مدارسنا ننشئ أن رأى علماءال بعض
 حزب ميثله ما بوضوح هلم بينا وقد بثقافتنا، األطفال رايض منذ األطفال
 .التحرير
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(24) 

 
 موريشيوس جزيرة

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 موريشيوس جزيرة
 املساحة وتبلغ. اهلندي يطاحمل وسط يف صغرية ستوائيةا جزيرة موريشيوس

 وأسرتاليا ياأفريق بني سرتاتيجيا موقع يف تقعو . ا  مربع ميال   790 للبلد اإلمجالية
 قراطيةدمي مجهورية هناأب موريشيوس تُعرف. الوسطى آسيا واجهي مشاهلا أن مع

 السلطات من كل بني الفصل يضمن والذي ويستمينستري منوذج على مبنية
 .والقضائية يذيةوالتنف التشريعية

 نإ رمسيا   يقال حيث ،املختلفة الدايانت من خمتلطة جمموعة فيها يوجدو 
 1.3 من ا  ألف 250 حوايل همو  أقلية املسلمون ويعترب. األغلبية هم اهلندوس

 سنة بني فيما اهلند من رئيسي بشكل جاءوا واملسلمون. اجلزيرة سكان مليون
 .االستعماري ماحلك حتت البلد كان عندما 1900و 1800

 اإلخوة من العديد حضر ملا 1994 عام منذ البلد التحرير حزب دعوة دخلت
 سنة يف رمسيا   بدأت احلزب دعوة ولكن ،بريطانيا يف اخلالفة عن مؤمترا  

 .هلل واحلمد اآلن، إىل تعاىل هللا بفضل استمرتو  2007-2008

 لذكرى امليةالع احلملة يف موريشيوس جزيرة يف التحرير حزب شباب شارك
 .احملددة النشاطات يف مسامهني اخلالفة، هلدم املئوية

 منهم وتلّقينا ،الناس بني تعاىل هللا بفضل الدعوة رسائل انتشرت لقد
 تخدمنااسو . تعاىل هللا حبمد إجيابية أغلبها كانت حيث متنوعة، استجاابت

 .متنوعة وسائلو  أساليب احلملة هذه خالل
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 آخر يف املتبقية ابألنشطة قصدان كما نستمر أن ستطعن مل الشديد، ولألسف

 .اجلزيرة سائر يف - الصحي - املنزيل احلجر بسبب رجب من أسبوع

 :يلي كما هي املستخدمة والوسائل األساليب
 األسبوع إال) الشهر طيلة اللوغوو  اتوالبنر  امللصقات الشباب مجيع وزّع 
 لويس وبورت، وكيوربيب وفاكوا فينكس اطقمن يف (آنفا   ذكران كما األخري

 .ووابسني وروزهيل
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 األسبوعية املوضوعات حول الكريول بلغة قصرية فيديو مقاطع نتاجإ مت 
 .وواتساب فيسبوك على ونشرت

 السبت يوم تويرت عاصفة لتنفيذ القصرية العبارات بنشر الشباب قام 
 .م06/03/2021

 فيديوال مقاطع وكذا ،وكوفيسب واتساب عرب امللصقات الشباب نشر 
 .املركزي اإلعالمي املكتب أنشأها اليت

 اصف ومسجد حاضرا( 30) مروى مسجد يف مجعة خطبة إلقاء 
 بوت العاصمة يف يقعان املسجدين كال. األسبوعية العناوين حسب (100)

 .لويس

 مدينة يف يقع الذي )حاضرا 30( سالماإل خادم مسجد يف بيان إلقاء 
 .اجلزيرة جنوب يف حاضرا( 15) املسلمني إخوان مسجد يف وأيضا روزهيل

 وكان ومسؤوليتنا اخلالفة أمهية بعنوان فينكس حي يف ندوة تنظيم مت 
 .أشخاص عشرة حوايل احلاضرين عدد

 إىل الرسالة لوصول رجب لشهر األخرية اجلمعة صالة بعد نشرة إصدار 
 ،اخلتامي العاملي ؤمترامل إىل لدعوهتم هنفس الوقت ويف املسلمني، من عدد أكرب

 ؤمترامل إىل املسلمني دعوان بل التام، اإلغالق بسبب توزيعها نستطع مل ولكن
 .(االجتماعي) التواصل وسائل عرب العاملي

 .تقصريان على ونستغفره ،توفيقه على هللا نشكر اخلتام، ويف
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(25) 

 
 تونس وَلية

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 تونس وَلية
 داخلة برأسها تطل. ياأفريق مشال يف الساكن اهلادئ اجلميل البلد ذلك تونس

 كيلومرت ألفي الساحلي شريطها طول يتجاوز حبيث املتوسط األبيض البحر يف
 املغرب أقصى إىل لتمتد حبدود جباهلا تعرتف ال. حبرية موانئ 7 وحيتضن

 وغاابهتا وشالالهتا وودايهنا وهضاهبا هلاسهو  أما األطلس، جبال سلسلة ضمن
 العصور دوام على ىظحت جعلتها راّبنية، هبة فهي هنا،وزيتو  وتينها وخنيلها
 فهي الذهبية، صحرائها ورمال جباهلا صخور وأما اخلضراء"، "تونس بلقب

 الشجر ليكاد حىت الطيب، البلد هلذا الساحر اجلمال لفسيفساء مكملة
 ﴿: سبحانه قوله فريدد ينطق واحلجر                      

     ﴾. 

 البحرية، الطرق مسالك يف ايأفريقو  أورواب بني رئيسية وصل نقطة يف عاصمتها
 املتوسط البحر يفصل صقلية جزيرة على ويطل تونس عليه تقع الذي وءفالنت
 الصحراء لؤلؤة من يتجزأ ال ءجز  فهو جنوهبا، أما. وغرب شرق إىل

 وُسّلم هللا، رمحه الفهري انفع بن عقبة أسسها اليت املنطقة تلك "غدامس"،
 يف إمعاان (،1951 )سنة الفرنسي االستعمار خروج قبيل ليبيا إىل منها جزء

 بقي فقد ذلك، ومع. اجمليد اترخيها من صفحات وحذف األمة أوصال تقطيع
 احلقل ليمتد االستعمار، جرائم على هداشا النفطي غدامس مثلث رأس

 .واجلزائر وتونس ليبيا هي بلدان، ةثالث على النفطي
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 أسوار من لألصل مطابقة نسخ هي الثابتة، الشاخمة أبسوارها العتيقة مدهنا
 هللا، أنزلا مب واحلكم والتمكني اخلالفة زمن يةسالماإل الدولة والايت بقية مدن
 أما. للناس أخرجت أمة خلري احلضاري نتماءاال عمق على إضايف دليل وهي

 تلك القريوان، ما أدراك وما القريوان، فهي ي،سالماإل االنتماء هذا عنوان
 وتشريعية فقهية ةثرو  فأنبتت التاريخ أعماق يف رهاجذو  ضربت اليت املدينة

 كل عودهتا سيناريو من خيشى يزال ال وفتوحات انتصارات فأمثرت وأزهرت
 .مسالاإل أعداء

 السالح مكان وتعين العربية، إىل دخلت فارسية كلمة هي القريوان فكلمة
 منطلقا   يةسالماإل الدولة زمن ظلت وقد القافلة، اسرتاحة أو اجليش وحمط

 جيوش وجتهيز العسكرية للقيادة وعاصمة الشرعية للعلوم ومنبعا   للفتوحات
 .لدينا هذا راية إعالء سبيل يف اجملاهدين وقوافل املسلمني

 مكاهنا فإن ذلك ومع مربع، كلم ألف 164 تتجاوز ال تونس مساحة
 بل فحسب، ياأفريق لشمال بوابة جيعلها ال اجليوسياسي ووزهنا االسرتاتيجي

 القوى نزاع حمل ورالعص مرّ  على ظلت وقد السوداء، القارة لكامل عبور مفتاح
 ظل يف إال لكرامةوا العزة طعم أهلها يتذوق ومل الرومان، دعه منذ الكربى
 .والتنكيل التقتيل سوى املنطقة سكان يشهد فلم دونه أما ،سالماإل سلطان

 قيل فإذا يا،أفريق ابسم املسلمني املؤرخني عند تعرف اليت اجلميلة البقعة تلك
 .تونس فمعناه هكذا( )جمردة ياأفريق فتحت



 457 

 خلليفةا عهد يف هـ27 سنة منذ مبكر وقت يف لتونس يسالماإل الفتح أبد
 سرحال أيب بن هللا عبد الصحايب أرسل الذي ،عنه هللا رضي عفان بن عثمان
 وقد الغرب طرابلس من دخوال كبري جيش رأس على ياأفريق بالد فتح ملواصلة
 السبع يسالماإل اجليش قادة ألن "السبع العبادلة غزوة"بـ احلملة هذه مسيت
 .هللا عبد كلهم يسمون كانوا

 وانشرين فاحتني العربية اجلزيرة خارج الصحابة انتشر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وفاة فبعد
 ربع من أقل ويف. النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة ظل حتت سالماإل لدعوة
 أمت إن وما ومصر، الشام وبالد العراق من كل فتح الراشدون اخللفاء أمت قرن،

 فتح يف اصالع بن عمرو سارع حىت هـ21 سنة ملصر النهائي الفتح املسلمون
 وترك هـ،23 سنة وطرابلس هـ،22 سنة بليبيا( وطرابلس اإلسكندرية )بني برقة

 ملن أهلها بني سالماإل ونشر املفتوحة البالد على للحفاظ جيشه من جزءا  
 كان الذي هللا رمحه الفهري انفع بن عقبة احلامية هذه ضمن وكان. فيه رغب

 بن عمرو شارف وملا. العريب ملغربوا ياأفريق اتريخ يف عظيم شأن ذلك بعد له
 بن عمر املؤمنني أمري يستشري أرسل ليفتحها )تونس( ياأفريق على العاص

 املسلمني فتوحات وتقدم األحداث تسارع أمام بذلك، له أيذن فلم اخلطاب
 األربعاء يوم كان مث. ومصر واألكراد والرتك والسند وفارس البحرين أرض يف

 اليوم هو م644 نوفمربتشرين الثاين/ 3لـ ملوافقا هـ23 سنة احلجة ذي 27
 يوم ودفن ،اجملوسي لؤلؤة أيب خبنجر اخلطاب بن عمر سيدان فيه طعن الذي
 جاءت أن إىل. هـ24 من لألول املوافق م644 نوفمربتشرين الثاين/ 7 األحد
 سنة العاص بن عمرو فعزل هـ،24 حمرم 4 األربعاء يوم عفان بن عثمان والية



 458 

 بن عقبة ومعه فسار مصر على سرحال أيب بن سعد بن هللا عبد ىلوو  هـ26
 .ألفا   عشرين يضم جيش رأس على الفهري انفع

 وعرفت واملهاجرين، واألنصار قريش من آالف عشرة منهم خرج :الطربي قال
 كانوا السبع يسالماإل اجليش قادة ألن السبع" العبادلة "بغزوة الغزوة هذه

 املوافق هـ27 سنة سبيطلة مبدينة أحداثها جرت واليت هللا، عبد كلهم يسمون
 هذه من املسلمون وأصاب ،جرجري الروماين اجليش قائد قتل حيث ،م648لـ

 املسلمني، عند الفتوح أعظم من ياأفريق فكانت مثلها، يصيبوا مل أمواال الغزوة
 أهل أحسن من ياأفريق وأهل ،وطاعة سالما   أمة أحسن كانت :الطربي قال
 .امللك عبد بن هشام والية إىل وأطوعهم لدانالب

 أما. بنزرت مدينة على ابلسيطرة وانتهت م661 سنة الثانية احلملة وقعت
 فيها ومت م670 سنة انفع بن عقبة بقيادة فكانت واحلامسة الثالثة احلملة

 للحمالت األمامية القاعدة بعد فيما أصبحت واليت القريوان مدينة أتسيس
 كاد م683 سنة انفع بن عقبة مقتل أن إال. واألندلس ايريقأف يف الالحقة

 بن حسان بقيادة وهنائية رابعة محلة إىل املسلمون واضطر احلملة، يفشل
 من شرسة مقاومة رغم ايأفريق على سيطرهتم أكدت ،م693 سنة النعمان
 ورغم م695 سنة قرطاج على السيطرة ومتت .الرببرية الكاهنة بقيادة األمازيغ

 فإن م696 سنة لقرطاج البيزنطيني واسرتجاع للرببر االنتصارات بعض
 السنة يف الكاهنة وقتلت م698 يف املدينة على هنائية بصفة سيطروا املسلمني

 .نفسها
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 لنشر برّا اجتهوا بل السواحل على ابلسيطرة الفاحتون املسلمون يكتف مل
 رأس احلني ذلك ذمن أصبحوا الذين األمازيغ، صفوف يف دعوته ومحل سالماإل

 .الليثي زايد بن طارق بقيادة األندلس يف وخاصة الالحقة الفتوحات يف احلربة
 مدينة وهي ايفريقأب األوىل يةسالماإل العربية املدينة أتسيس مت الفتح بعد

 بدأت مثة ومن الكبري القريوان جامع انفع بن عقبة القائد فيها وبىن القريوان
 ايأفريق إىل الوفود يف العربية والعائالت القبائل بدأت حيث العربية اهلجرات
 الذين السكان من ما  هم ا  جزء العرب ويصبح العرقية الرتكيبة يف تغيريا   لتحدث

 العربية الطاقة لتمتزج الفينيقيني، أو الرببر من إما غالبيتهم يف ذلك قبل كانوا
 .يسالماإل العامل مناطق بقية على القريوان وتشع يةسالماإل ابلطاقة

 ايأفريق ومثّلت ،سالماإل تعليم مراكز من العديد على القريوان مدينة احتوت
 نهإ )قيل بتونس الزيتونة جامعة أتسيس ساهم كما. يسالماإل الفتح مركز
 الثقافة ونشر ترسيخ يف م،737لـ املوافق هـ80 سنة الزيتون( لشجر نسبة

 .ملالكيا املذهب وخاّصة املنطقة، يف يةسالماإل العربية

 الشرعية العلوم جمال يف نفعا   الناس أكثر من تونس أهل أصبح لقد بل
 واملؤرخون واملهندسون والقضاة العلماء منها فظهر سواء؛ حد على والدنيوية
 يريد من كل جيذب مغناطيسيا   وقطبا   واملعرفة، للعلوم منبعا   وصارت. وغريهم

 والقاضي اجلليل الزيتوين عاملال فيها قال ولذلك املعرفة، حبور من ينهل أن
 :هللا رمحه التوزري الشباط ابن الري ومهندس الشهري

 سار حيث حسرة وتدركه *** جاءها من تؤنس فتونس
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 واراحلُ  حنني إليها حلن *** العراق ألرض عنها حل فلو
 وارالن   فقد الفرزدق شتياقا *** ويشتاقها إليها حين

 غرار على الزيتونة، جامعة من مجيعهم وااحندر  علماء املتأخرين من ظهر كما
 عاشور بن الطاهر والشيخ حسني اخلضر والشيخ هللا رمحه خلدون ابن العالمة
 .تعاىل هللا رمحهم وغريهم

 ودوحة فضالء، ومنبع بطوالت، مهد ي،سالماإل التاريخ عرب تونس فظلت
 يف بقعة أي مثل أبسره العامل يف النور نشرت اليت العريقة اجلامعات من فاضلة
 .العامل

 الفرنسي احلكم حتت تونس دخلت العثمانية، الدولة نفوذ ضعف ملا مث
 شيئا   ميلكون ال ضعفاء ملوك من بغطاء م(1881-هـ1298) املقيتة واحلماية
 ابسم امللوك هؤالء عرف. أبكملها أمة نفع يستطيعوا أن عن فضال   لنفوسهم

 يف جنح الذي ،املستعمر الكافر بركا يف ساروا وقد "ابي"، مفرد "الباايت"
 سنة، وسبعني مثان   من أكثر بعد. اإلقراض ياسةس عرب وتركيعهم إخضاعهم

 بذلك أفىت )كما املرتد الكافر حمله ليحل األصلي الكافر خرج ذكية وحبيلة
 جمرم من جعل الذي بورقيبة" "احلبيب املدعو وهو فيه( سالماإل علماء من مجع

 .له وأسوة ملهما   قائدا   كمال مصطفى الفةاخل دولة وهادم العصر

 صدقها بتمثيلية حاكما   بورقيبة يكون أن بريطانيا ورائها ومن فرنسا رضيت
 يف تونس بعدها دخلت ،هـ(1375-م1956) سنة الناس وبسطاء السذج
 ابلشريعة واالستهتار األمة مبقدرات والعبث والتزييف التغيري من عارمة موجة
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 التونسي الشعب يسلخ كاد حىت وسيلة، بكل وحماربتها بذهاون بل ية،سالماإل
 .سلخا   دينه عن

 الفرنسي مع حوراين سيسيل الربيطاين العسكرية االستخبارات ضابط أشرف
 هذا يصبح أن قبل املزعوم، االستقالل وثيقة صياغة على فرانس منديس
 سنة 11 دةمل قرطاج قصر يف ورفيقه بورقيبة للرئيس رمسيا   مستشارا   الضابط

 النمط على احلداثة" "دولة هندسة متت حيث. (1967 إىل 1956 )من
 ومبساعدة خالصة بريطانية رؤية وفق احلياة عن الدين يفصل الذي الغريب
 .األمر يقتضي حني فرنسية

 احلياة مدى رئيسا   نفسه ينصب أن بورقيبة قرر املزعومة، الدميقراطية ظل ويف
 بد ال أنه بورقيبة أعلن مث. م1975 سنة وذلك ،القدمي ينسخ جديد بدستور

 خلع من بد ال وأنه اإلنتاجية، يقلل ألنه العمال؛ عن الصيام إلغاء وجوب من
 إبخراجها املرأة حترير من بد ال وأنه ،بزعمه التنمية يؤخر ألنه تونس؛ يف اخلمار

 الشعب على بث فيديو شريط يف موجود هو كما - قام وفعال  . عارية شبه
. املظلومني وقهر اجملرمني وهتاف املأل أمام القذرة بيده اخلمار بنزع - قهورامل

 يصلي من تالحق املخابرات وبدأت للشباب، الفجر صالة اهلالك بورقيبة منع
 ما أخطر من. وحماربته قمعه ينبغي الذي اإلرهاب من ذلك واعتبار ابستمرار،

 متناقض القرآن أن فيه زعم هـ1394 سنة يف عام مؤمتر يف تكلم أن: فعل
 يسافر بسيط إنسان أبنهملسو هيلع هللا ىلص  النيب وصف مع اخلرافات، بعض على ومشتمل

 .الوقت ذلك يف السائدة البسيطة للخرافات ويستمع كثريا   الصحراء يف
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 وبدأت ،واملصلحني ابلعلماء السجون امتألت اهلالك املأفون هذا عهد يف
 ،املفسدين أعناق ولتوتطا األرض، وجه على تدب الصارخ اإلحلاد رايح

 التخلف سبب أن بورقيبة يرى. وديين شرعي هو ما كل على احلملة وبدأت
 حكومته، يف ستخباراتاال لرئيس الطريق مهد وهكذا ،سالمابإل التمسك هو

 الدولة شئون إدارة عن وعجزه سنه لكرب احلكم من ويطرده بورقيبة عزل ليعلن
 .بريطاين ودعم برضا   1987 سنة

 بلد يف وأحكامه سالماإل على احلرب من جديدة مرحلة دأتب وبذلك
 وأكثر صرامة أكثر استخبارايت أبسلوب سلطانه، عودة دون واحليلولة الزيتونة،
 وصار املساجني من اآلالف بعشرات تعج السجون صارت حيث ضراوة،

 ومنع ،للرجال اللحية حلق ففرض الفردية، مظاهره يف حىت حيارب سالماإل
 ومت واملعلمات، الطالبات على واعتدي ،القانون بقوة للنساء خلمارا ارتداء
 علنا   الدين بشعائر االستهتار وصار الدولة، من بطلب اجلمعة خطبة توحيد

 حبجة يريد ما بقول وملحد واشرتاكي شيوعي لكل يسمح حيث ،عاداي   أمرا  
 بيع عن فضال هذا ي،سالماإل الدين أهل سوى أحد كل يستحقها اليت احلرية

 والزان الراب وتقنني الطبيعية الثروات هنب وشرعنة فيها والتفريط البالد مقدرات
 أهله، بني غريبا   سالماإل عاد وهكذا الدعارة، بيوت وفتح الربوية البنوك بنشر

 ذكرايت اإلجنليز خالهلا من يسرتجع املستعمر، للكافر مرتعا   البالد وصارت
 ملك هي قرطاج وأن ،روما "مطمور" هي ونست أن معتربين ،الصليبية احلروب

 البلد هذا من شرارهتا انطلقت بثورة الغضب بركان انفجر أن إىل أجدادهم،
 ابنبالج مؤذنة اليوم، إىل مستمرة يسالماإل العامل يف تداعياهتا تزال وال الطيب
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 سلطان ويقيم ،الدار ألهل الدار يعيد ،للناس أخرجت أمة خلري جديد فجر
 الصادق بشران كما النبوة منهاج على اثنية خالفة ضمن العادل سالماإل

 ملسو هيلع هللا ىلص. املصدوق
 عنق من البلد إبخراج تونس يف املتعاقبة احلكومات كل تنجح مل ولذلك

 النظام تكريس يف السابقني احلكام اخط على وتسري الوهم تبيع وهي ،الزجاجة
 يدمي مبا االقتصاد، يف الرأمسايل الليربايل واخليار ،احلكم يف العلماين اجلمهوري

 األموال رؤوس لصاحل الناس واستعباد ،احلكم من سالماإل استبعاد حالة
 تقصي دامت ما احملاوالت هذه كل تنجح لن ولذلك. النافذة واجلهات

 ومضامني برامج دون السلطة إىل للوصول كشعار فقط وتستعمله سالماإل
 والشامل الكامل التطبيق حنو به وتسري ،وأحكامه سالماإل تفّعل حقيقية
 .احلياة نواحي مجيع يشمل والدولة واجملتمع للحياة كنظام

 الطبيعية ومواردها وقوارص( وحبوب ومتور )زيتون وثرواهتا بكفاءاهتا تونس،
 للزراعة الصاحلة وأراضيها ،نفط( غاز، ،تسفاو ف سيليسيوم، )ملح، الستثنائيةا

 واإلبداع، واالبتكار للتصنيع سيهامهند واستعداد ،هكتار( مليون 10 )قرابة
 وقدرة الرمسي، الدعم غياب ظل يف حىت والتقدم الصمود على ابحثيها وقدرة

 املكان وعبقرية وحرفية، انضباطا املنطقة جيوش أكثر من يعد الذي جيشها
 ليبيا مع والدبلوماسي السياسي التنسيق وإمكانية به، تتمتع الذي اجلغرايف
 عرب يةأفريق بلدان لعدة االقتصادي واالخرتاق الولوج على وقدرهتا واجلزائر،
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 العامل من ولغات ثقافات عدة على وانفتاحها الكربى املشاريع يف االستثمار
 .املنطقة يف والفاعلة القوية البلدان بني من تكون أن على هللا إبذن قادرة

 قطر مبساحة مقارنة ضعفا 14 تبلغ مساحة لديها حجمها صغر رغم تونس
 ةمتجانس هي وإمنا طائفي، أو مذهيب أو عرقي اختالف فيها وليس مثال،

 على فعال قادرة هناإ حبيث نسمة مليون 12 يتجاوز ال اسكاهن وعدد تقريبا،
 ...الذايت االكتفاء حتقيق
 املصدرة الدول منظمة إىل (1982 سنة )منذ مبكر وقت يف دخلت تونس

 ثرواهتا وشفط هنب على ابلتسابق اخلارجية القوى تسارع أن قبل ،للبرتول
 من ميسكار حقل مبلكية بريطانيا تتفرد حيث .النفطية واكتشافاهتا الطاقية

 الطاقة من الشعب حياة شراين ميثل والذي ،1992 سنة منذ الطبيعي الغاز
 التونسية للشركة الربيطانية الشركات لتبيعه استهالكه ونصف الكهرابئية،

 .العاملي ابلسعر يةاحلكوم والغاز للكهرابء
 كل حتويل على القادرة املبدعة والقيادة الرشيد العقل هو تونس، يف ينقصنا ما

 استغالل أحسنت إذا خاصة ،الواقع أرض على فعلية إجنازات إىل الفرص هذه
 اليت األمة حضن إىل املنطقة بكامل والعودة واجلزائر، ليبيا بني تونس متوقع

 .العريقة وحضارهتا اجمليد اترخيها ونسيان كارإن على وأُرغمت عنها ُفصلت

 املبدأ ،سالماإل أساس على التغيري حماوالت قيام هو ،فعال   الغرب يرهق ما
 شعوب صدور على اجلامث الرأمسايل الفساد حالة هناءإ على القادر الوحيد

 البشر، شؤون رعاية على قادرة كفكرة العلمانية الدميقراطية وإفالس املنطقة،
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 وحضارته وفكرته مبدئه عن التخلي أن اإلدراك متام يدرك الغرب فإن لكولذ
 كل سيطرة من وفعليا   حقيقيا   حتررا   حتما   سينتج سالماإل لصاحل عنها والعدول

 األخرى احللول كل .الغرب إرادة عن ا  اتمّ  استقالال   وابلتايل االستعمارية القوى
 خيوطها ينسج حلول يه وأنظمتها، وفلسفتها الدميقراطية سقف حتت

 صالة الناس أكثر قادها وإن االستعمار نتائجها يف ويتحكم االستعمار،
 .وقياما   وصياما  

 مع النهائي القطع حتقق النبوة منهاج على راشدة خالفة فقط، تونس ينقص ما
 يف والعدل اخلري وتنشر االستعمار، وأجندات االستعمار وخطط االستعمار

 .العامل ربوع

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب أطلقها اليت العاملية احلملة القانط منذ
 كان املسلمون"، أيها أقيموها... اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف عنوان حتت

 عديد خالل من الفت حضور تونس والية يف التحرير حزب لشباب
 .واألعمال الفعاليات

 تعليق يف اجلنوب قصىأ إىل الشمال أقصى من احلزب شباب شرع حيث
 وأمام العامة األماكن يف يومي بشكل الناس على امللصقات وتوزيع الالفتات
 املسلمني لتذكري املقاهي يف احلوارية اجللسات تنظيم عن فضال املساجد،
 100 بعد احلكام هؤالء وإزاحة الراشدة اخلالفة دولة إلقامة العمل بوجوب

 وتعليق توزيع من مكان وخيل كدي فلم. سالماإل سلطان غياب من عام
 معلقات تعليق ومت واحملطات، واألسواق والشوارع األهنج يف يومية قصاصات
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 قام كما واملعتمدايت، املدن يف االسرتاتيجية األماكن يف احلملة شعار حتمل
 كانت من كل تستنهض كلمات ختللتها دورية بوقفات التحرير حزب شباب

 عزّ  مبعث الراشدة اخلالفة إلقامة احلزب مع للعمل وجندة وخنوة شهامة له
 أمهية تربز مباشرة سياسية بندوات احلزب قام كما رهبم، ومرضاة املسلمني

 إعادة يف وواجبها بدورها األمة تضطلع أن ووجوب املسلمني حياة يف اخلالفة
 نشاطا   اإللكرتوين التواصل مواقع شهدت كما احلكم، سدة إىل سالماإل

 للمكتب الرمسية الصفحة غلق إثرها على ومت ،اجلميعُ  هُ أثر   ملس حمموما  
 .احلملة هذه خالل تمرا 3 من أكثر تونس يف التحرير حلزب اإلعالمي

 يف صواهبا تفقد تونس يف املرتحنة السلطة جعلت قد األعمال هذه إن وحيث
 ،امللصقات وانتزاع الالفتات قلع بني أفعاهلا ردود تراوحت فقد اجلهات، بعض

 اجلنوب لعاصمة كان حيث احلزب، شباب من عدد اعتقال حد إىل ووصلت
 يف احلزب شباب مشاركة بسبب التعسفية االعتقاالت من موعد صفاقس

 .احلملة أعمال

 مبناسبة التحرير حزب محلة يف يوم أول رجب، يوم أول ففي 
 لمنياملس فيها يذّكر واليت ،يةسالماإل اخلالفة لسقوط املائة األليمة الذكرى
 وحني ،املسلمون" أيها "أقيموها عنوان حتت جديد من إقامتها بواجب
 احلملة عنوان حتمل الفتة تركيز أمحد عمر والعضو خليف عفيف العضو حماولة

 القيام من األمن أعوان ومنعهما شرطة سيارة قدمت صفاقس، مدينة يف
 إىل وةابلق مهاو واقتاد لنشاطه، الرتخيص مت حزب ضمن السياسي بعملهما
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 عفيف العضو ضد العنف استعمال وقع وقد. الزيت بساقية األمن منطقة
 إقامة إىل الدعوة يف الشرعي وواجبه الطبيعي حبقه للمطالبة اإليقاف خالل

 األشخاص وأمساء الالفتة مصدر حول التحقيق وبعد ،سالماإل سلطان
 حمضر ريرحت متّ  احملامي وحبضور احلملة ضمن امللصقات وضع يف املشاركني
 يف لعالجه عفيف العضو لفائدة تسخري وإسناد ،العضوين سراح وإطالق

 حول بياان تونس والية يف للحزب اإلعالمي املكتب أصدر وقد. املستشفى
 الكافر ضد املسلمون" أيها "أقيموها محلة إن  : بعنوان احلادثة هذه

 الدعوة لةمح األمنيني من املسلمني أبناء يعتقل فلماذا لتونس، املستعمر
 .14/02/2021 بتاريخ وذلك احلملة؟ هذه ضمن

 شباط/فرباير 17لـ املوافق هـ1442 رجب من اخلامس يف مث 
 "يف عنوان حتت التحرير حزب أطلقها اليت اخلري محلة خضم ويف م2021
 أمنية فرقة قامت املسلمون"، أيها أقيموها... اخلالفة هلدم املئوية الذكرى
 ،العامري زهري الشاب بيت مبدامهة األمة(، ثورة شرارة )منطلق بوزيد بسيدي
 من حالة يف العائلة اتركة ،لديه اليت الكتب كل وحجز حمتوايته وتفتيش
 أن علما. هبم لاللتحاق له استدعاء تركت أن بعد غادرت مث ،واخلوف الرعب

 بيته مدامهة تتم واألخرى الفينة فبني نفسه؛ الشاب مع يتكرر يكاد العمل هذا
 من املخلصني مراقبة إال تونس يف األمن لدوائر شغل ال وكأن استدعاؤه، مث

 ،األمة إلهناض اجلاد العمل عن صرفهم بغية ،عليهم والتضييق ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة
 ألوامر ذليلة رخيصة استجابة يف الفساد؛ وأنظمة الكفر ربقة من وختليصها
 املكتب أصدر وقد. الدويل الدميقراطي اإلرهاب راعي الكبري املسؤول
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: بعنوان صحفيا   بياان   احلادثة هذه إثر على تونس يف التحرير حلزب اإلعالمي
 مع تزامنا املرّة وهذه التحرير، حزب شباب على يستأسد النظام أخرى، "مرّة
 .18/02/2021 بتاريخ وذلك. املسلمون" أيها أقيموها: محلة

 نشاط رقلةع يف طمعا   السلطة عند احلد هذا عند األمر يقف ومل 
 يف األمنية القوات عمدت لقد بل أبعماهلم، القيام عن شبابه وثين احلزب

 شيخ أمحد األستاذ التحرير حلزب االتصاالت جلنة عضو اعتقال إىل صفاقس،
 األصغر األخ خشارم، اهلادي الشاب مث جديرة غازي الطالب مث ،روحو
 إيقاف عن وانتت مل مث... خشارم سعيد األستاذ االتصاالت جلنة لعضو

 إطار يف كشيدة؛ حممد واألستاذ الشّلي مجعة األستاذ التحرير حزب عضوي
. صفاقس منطقة يف األمن أجهزة بعض إىل املوكول والرخيص القذر الدور هذا

 صحفيا   بياان   تونس يف التحرير حلزب اإلعالمي املكتب أصدر ذلك، إثر وعلى
 اجلهات بعض ستستوعب مىت": عنوان حتت 10/03/2021 بتاريخ جديدا  
 عصا   تظل ال كي األمن أجهزة إىل مباشرة رسالة فيه وجه "الد رس؟ األمنية

 .اخلري إىل الدعوة محلة هبا تضرب تونس يف الفاجر الظامل النظام يد يف

 من السادس يف تونس والية أصدرت فقد العاملية، احلملة هذه مع وتزامنا
 رتذكّ . الكرامة؟" أين العزة؟ فأين فة،خال بال عام "مائة: بعنوان نشرة رجب
 راشدة خالفة الستعادهتا العمل وبوجوب اخلالفة سقوط بفاجعة تونس أهل
 .بالدان يف االستعمار حتكم تنهي النبوة، منهاج على
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 ثُ دّ حتُ  رجب، شهر من العشرين يف اثنية نشرة تونس والية عن صدر كما
 وأنظمته احلكم أسس وعن ضارياحل املشروع هلذا احلزب أعده عما البلد أهل
 .والتعليم واالجتماع االقتصاد يف
 رجب شهر من والعشرين السابع يف النشرات سلسلة تونس يف احلزب ختم مث

 وأهل عامة بصفة البلد أهل وختاطب العزائم وتشحذ اهلمم تستنهض بنشرة
 بيعالر  بثورات عليه أطلق ما فرصة اغتنام أجل من خاصة بصفة واملنعة القوة

 "فجر: وعنواهنا األوان فوات قبل اخلالفة بقافلة لتحاقابال والتسريع العريب
 .أمتنا" ربيع ويزهر مشسها تشرق قريب وعما أسفر اخلالفة

 سبقها احلملة، مع متزامنة ندوات اإلعالمي للمكتب كان فقد ،إعالميا   أما
 الرؤوف عبد األستاذ تونس يف التحرير حلزب السياسي املكتب لرئيس ظهور

 من مباشرة حلقة ضمن األطرش وسام املهندس مع الواقية قناة على العامري
 تتحمل أن أمة خلري آن: اخلالفة هدم من عام 100": بعنوان احلي البث

 .2021 فربايرشباط/ 25 اخلميس مساء وذلك ،"البشرية قيادة يف مسؤوليتها

 إعالمية نقطة كةكراب خبيب األستاذ للحزب اإلعالمي املكتب لعضو كان مث
 وسلط 2021 آذار 4 بتاريخ وذلك املسلمون"، أيها "أقيموها محلة سري حول
 السلطة وعرقلة ،جهة من احلزب أنشطة بتناول احلملة سري على الضوء فيها
 أبدوارهم احلزب شباب قيام دون حتول لن واليت أخرى، جهة من النشاط هلذا
 .هللا إبذن املستمر السياسي املسار هذا يف
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 آذار 11 اخلميس مساء تونس يف للحزب اإلعالمي املكتب نظم وختاما،
 سالماإل نور إىل والدميقراطية الرأمسالية ظالم "من: بعنوان مباشرا حوارا 2021

 سعيد واألستاذ شوخية حممد األستاذ من كل استضافة تمت وفيه واخلالفة"،
 .كرابكة خبيب األستاذ احلوار هذا وأدار خشارم
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 أسرتاليا
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 أسرتاليا
 وغرب آسيا شرق جنوب األرضية الكرة من اجلنويب النصف يف أسرتاليا تقع

 أكرب وسادس العامل يف قارة أصغر أسرتاليا تعدّ  .كانربا عاصمتها اهلادي، احمليط
 كيلومرت 7.682.300 أسرتاليا مساحة تبلغ حيث ،املساحة حسب دولة

 عن ويفصلها الشرق، من اهلادئ واحمليط الغرب من اهلندي احمليط حيدها مربع،
 ويفصلها نيوزيلندا، عن تسمان حبر ويفصلها تيمور وحبر آرافورا حبر آسيا

 جزيرة، قارة أسرتاليا تعدّ . اجلنوبية القطبية القارة عن اجلنويب جمداملت احمليط
 املناطق من وواسعة كثرية مناطق أسرتاليا متتلك .ابلعامل جزيرة أكرب وتعدّ 

 .مربع كيلومرت 8,148,250 ب تقدر اخلالصة االقتصادية

 لسنة يلاإلمجا احمللي الناتج حيث من عامليا عشرة الثانية املرتبة أسرتاليا حتتل
 الغنية أسرتاليا، تعدّ و . يأمريك دوالر ليونيتر  1.4 حبوايل قدر والذي 2021
 - والصوف القمح خاصة - الزراعية للمنتجات مصّدر أكرب الطبيعية، ابملوارد

 غاز هيئة على والطاقة - والذهب احلديد خام مثل - املعدنية واملنتجات
 املرتبة حتتل حيث منها، غناماأل خاصة املواشي برتبية وتشتهر .وفحم طبيعي
 املربنوس وساللة 2006 سنة رأس مليون 126 الصني بعد اعاملي الثانية

 1.7 حوايل اخلارجي أسرتاليا د ي ن ويبلغ. %90 حنو الصوف إبنتاج املشهورة
 .يأمريك دوالر تريليون

 مليون 25,763,269 حوايل هو 2021 لسنة ألسرتاليا السكاين التعداد
 عواصم من قريب أو داخل السكان من %(60) حوايل كزويرت . نسمة
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 الريفية املناطق على املهاجرين قبلة توجيه إىل أسرتاليا تعمد لذلك الوالايت،
 .الرئيسية املدن على الضغط من للتخفيف

 الباقي ومعظم أوروبية، أصول من هم أسرتاليا سكان من املئة يف 80 من أكثر
 .األصليني السكان من أصغر ليةأق مع اآلسيوية، العرقيات من

 اللغة تعدّ  اإلجنليزية أن إال رمسية، لغة متتلك ال أسرتاليا أن من الرغم على
 والكانتونية، واليواننية اإليطالية هي املستخدمة اللغات وابقي. الفعلية الوطنية

 شائعة لغة أكثر نأ ألسرتاليا املبكرة التنمية مؤشر أكد 2011 سنة ويف
 واليواننية الفيتنامية تليها العربية هي اإلجنليزية بعد األطفال هبا يتحدث
 .واهلندية والصينية

 تطّبق وهي. مقسمة دراليةيف بوالايت دستورية ملكية أسرتاليا يف احلكم نظام
 ملكة منصب متتلك اليت الثانية إليزابيث مع حكومة قبل من برملانيا   نظاما  

 املستوى على العام احلاكم ميثلها املتحدة، اململكة يف امللكة تسكن .أسرتاليا
 .الدولة مستوى على نو واحملافظ درايليالف

 امللكية البحرية جانب إىل األسرتالية العسكرية الربية القوة هو األسرتايل اجليش
 خالل األسرتايل اجليش خاض. األسرتالية امللكية اجلوية والقوات األسرتالية

 واحلرب األوىل العاملية احلرب ذلك يف مبا ىالكرب  احلروب منا  عدد اترخيه
 وقد ،2001 سنة منذ أفغانستان على احلرب يف يشارك كما الثانية، العاملية
 .العراق على احلرب يف شارك
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 80,000 األسرتايل اجليش أفراد عدد بلغ ،2018 حزيران/يونيو منا  اعتبار 
 يف. حتياطيا جندي 20,000و اخلدمة( )يف نظامي جندي 60,000ا : فرد

 القوة حيث من 19 املرتبة على أسرتاليا حصلت 2021 سنة إحصاء
 ختطت وقد ي،أمريك دوالر مليار 42.7 تبلغ دفاعية مبيزانية لبالدها العسكري ة

 تركيا ،10 املرتبة )ابكستان العسكرية القوة يف أسرتاليا يةسالماإل بالدال بعض
 السعودية ،16 املرتبة ابندونيسإ ،14 ةاملرتب إيران ،13 املرتبة مصر ،11 املرتبة
 .(17 املرتبة

 من ٪54.6 اعتبار مت ،2016 عام تعداد يف. رمسي دين ألسرتاليا يسل
 رومانيون كاثوليك ٪22.6 ذلك يف مبا )مسيحيني(، نصارى األسرتاليني

 وعربت دين"؛ "بال أبهنم السكان من ٪30.1 أفاد كما. أجنيليكان ٪13.3و
 البوذية تليها ٪(،2.6) سالماإل وأكربها األخرى، دايانتال عن ٪7.3 نسبة

 .٪(0.4) واليهودية ٪(1.9) واهلندوسية ٪(2.5)

 السكان تعداد ويف أسرتاليا، يف األداين معتنقي بني الرابعة املرتبة سالماإل حيتل
 %2.6 يعادل ما أي 604,200 املسلمني عدد بلغ 2016 عام أسرتاليا يف
 .نالسكا من

 جتارا كانوا أسرتاليا إىل القادمني املسلمني أول: أسرتاليا إىل سالماْل وصول
 أتثرت الذين األصليني السكان مع يتعاملون كانوا الذين وهم إندونيسيني

 وصول قبل طويلة لقرون قائمة بينهم التجارة كانت .معهم ابالختالط لغتهم
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 اخلاضعة راضيواأل واجلزر الساحلية ياأفريق من املسلمون قدم. األوروبيني
 .وعماال   حبريني مرشدين يعملون كانوا إذ لربيطانيا

 يف اجلمال تربية على للعمل األفغان من عدد جاء 1899و 1860 عامي بني
 من 1840 سنة يف أسرتاليا إىل األوىل للمرة اجلمال استقدمت حيث أسرتاليا،

 وصل انأفغانست من املسلمني وبقدوم. األسرتالية الصحراء استكشاف أجل
 .أسرتاليا إىل سالماإل معهم
 القرن وثالثينات عشرينات يف أسرتاليا إىل احلضور من املسلمني بعض متكن

 1967 بني ما فإنه ذلك على عالوة. والبوسنة ألبانيا مسلمي قبل من املنصرم
 هي اجلالية هذه وكانت أسرتاليا إىل تركي األلف يقارب ما هاجر 1971و

 ملبورن يف خاصة أسرتاليا يف تستقر األوسط الشرق من مسلمة جالية أول
 بسبب لبنان مسلمي من كبرية هجرة بدأت 1975 سنة من اعتبارا .وسيدين
 يف مسلمة عرقية جمموعة أكرب يعتربون لبنان مسلمو زال وما األهلية احلرب
 يف ويتمركزون املسلمني العرب أسرتاليا سكان جوهر يشكلون وهم. أسرتاليا
 سكان من %3.4 حوايل. هناك يعيشون العرب معظم حيث ينسيد مدينة

 تركوا الذين وهم صوماليون مهاجرون أيضا هناك يوجد. مسلمون سيدين
 مجيع يف منتشرون وهم 1991 سنة يف األهلية احلرب اندالع بعد بالدهم

 احلادي القرن بداية يف كذلك .املسلمني عدد من أيضا زاد ممّا أسرتاليا أحناء
 أبرزهم أسرتاليا يف استقروا قد بلدا   60 من أكثر من املسلمون كان نوالعشري

 ألبانيا، فيجي، إيران، ماليزاي، ،إندونيسيا لبنان، تركيا، اهلرسك،و  البوسنة من
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 وغريها ،بنغالدش ابكستان، أفغانستان، العراق، فلسطني، مصر، السودان،
 .البلدان من

 النصارى معهم يتواصل أن قبل األصليني السكان مع املسلمون تواصل
 السكان بني األوىل االتصاالت. فيهم العميق األثر ذلكل فكان )املسيحيون(

 العامل مع األصليني السكان إىل ابلنسبة األقدم من تعترب واملسلمني األصليني
 .يسالماإل الدين يعتنقون أسرتاليا جريان فأغلب .اخلارجي

 :2001 سنة حصائياتإل وفقا أسرتاليا مسلمي أصول يلي فيما

 %36: أسرتاليا
 %10 :لبنان
 %8 :تركيا

 %3.5: واهلرسك البوسنة
 %3.5 :أفغانستان
 %3.2: ابكستان
 %2.9: إندونيسيا

 %2.8 :العراق
 %2.7:بنغالدش

 %2.3 :إيران
 %2 :فيجي
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 اجلامعات، معظم وتوفر األسرتالية، املدن أغلب يف املساجد تنتشر
 يف املساجد معظم وتنظم الصالة، ألداء ةخاص غرفا الكربى واملستشفيات

 لألطفال العربية اللغة وتعليم القرآن، لتحفيظ ودورات دينية سا  و ر د أسرتاليا
 .أسبوع كل من واألحد السبت يومي املسلمني

 مبا تُربط اليت لألحداث األسرتايل اإلعالم تغطية كيفية من املسلمون يعاين
 يف أمين حدث أي اإلعالم وسائل معظم تستغل حبيث بـ)اإلرهاب(، يسمى
 وسائل معظم بذلك تقوم كما ،سالمابإل احلدث هذا لربط العامل أو أسرتاليا
 اجلالية لدمج مبحاوالت دائما األسرتالية احلكومة تقوم كذلك. العاملية اإلعالم
 حترتم أهنا الدائم إعالهنا رغم فيه لتذويبها األسرتايل اجملتمع يف املسلمة

 إىل دائما موّجهة العني أن إال اجلاليات، جلميع والعادات الدينية اخلصوصّيات
 هبا يتأثر ما غالبا اليت وعاداهتم بدينهم الناس وأتثر السريع وانتشارهم املسلمني

 فتمأل عقله وتقنع اإلنسان فطرة توافق بعقيدة الرتباطها العامل سكان معظم
 .طمأنينة قلبه

 

 :الدعوة اتريخ
 القرن من السبعينات منتصف منذ أسرتاليا يف التحرير زبح من أفراد تواجد

 منتصف ويف منتظم، غري بشكل بينهم فيما يتدارسون وكانوا املنصرم،
 البارزة والشخصيات املشايخ على ويوزعوهنا النشرات يطبعون كانوا التسعينات
 .معارفهم إىل ابإلضافة
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 القرن من تسعيناتال أواخر يف رمسي بشكل أسرتاليا يف لعملا احلزب بدأ
 بعض كسب استطاع حىت فشيئا   شيئا احلزب انتشر احلني ذلك ومنذ املاضي،

 أتى الذين أولئك خصوصا   خمتلفة خلفيات من املسلمني، من البلد أبناء
 واألردن لبنان من العرب بعض إىل ابإلضافة وابكستان، اهلند من أهاليهم

 .وفلسطني

 سبتمربأيلول/ هجمات بعد ما مرحلة يف والكسب احلي ابلعمل احلزب استمر
 األلف يقارب ما حشد احلزب استطاع أبن اجلهود هذه وتكللت ،2001
 هذا كان. سيدين مدينة يف اخلالفة مؤمتر عقد حني 2007 عام يف شخص

 وذوابن االندماج مشاريع على عملوا الذين السياسيني وجوه على صفعة املؤمتر
 الذي احلني ذلك يف الوزراء رئيس من فعني هلجوم احلزب فتعرض اهلوية،
 مل لكنهم احلزب، حظر إمكانية يف ابلتحقيق األسرتالية املخابرات طالب

 يستخدم ال حزب حلظر القانوين اإلطار وجود لعدم نظرا   ذلك من يتمكنوا
 .املادية األعمال

 على كثرية مؤمترات عقد على أسرتاليا يف التحرير حزب دأب العام ذلك منذ
 معظمها كان واسعة، إعالمية وتغطية كبريا   حضورا   القت السنني، رمدا

 .وحتريضيا   هجوميا  

 حوارية وجلسات حماضرات من عدة نشاطات أسرتاليا /التحرير حزب أقام
 التحرير حزب هبا قام اليت العاملية ابحلملة تتعّلق وفيديوهات صوتّية وتدوينات

 سقوطها وافق واليت يةسالماإل اخلالفة طلسقو  املئوية الذكرى يف أمجع العامل يف
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 آذار/شباط شهرا له املوافق هجرية 1442 سنة من اخلري رجب شهر خالل
 .ميالدية 2021 سنة من

 أسرتاليا - سيدين يف احلزب شباب أقام 2021 شباط 19 يف 
 من كل فيها حتّدث الظالم"، من قرن: خالفة دون عام "مئة بعنوان حماضرة

 املسلمني أوضاع خطورة على ورّكز ابحملاضرة عّرف الذي دريعي وسيم األخ
 أوضاع ليغرّيوا املبادرة زمام املسلمون ليأخذ األوان آن وأنّه دولتهم هدم بعد

 كانت مثّ . هلم وجلّ  عزّ  هللا رضيه الذي همسالمإب حال أفضل إىل أمجع العامل
 بعد لمنياملس أوضاع عن حبرقة حتّدث الذي دريعي سؤدد لألخ مؤثرة كلمة
 لصور فتال عرض مع األليم املصاب ذلك بعد هبم حلّ  وما خالفتهم هدم

 .وتفاعال أتثريا الكلمة زادت احرتافّية بطريقة األحداث
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 فيديو بتسجيل خريا هللا جزاهم شباب ثالثة قام آذار 12 يف 
 حيملون وهم سريع، بشكل حوهلم شيء كل يتحرك بينما اثبتني وقفوا حيث

 األليم ابملصاب املسلمني تذّكر سيدين مدينة من املشهورة األماكن يف ايفطات
 ُعرضت وقد إلعادهتا، العمل على وحتّثهم دولتهم سقوط بعد هبم حلّ  الذي

 ،املسلمون" أيها مىت "إىل: التايل النسق على متسلسل بشكل الشعارات
 "أن ،ولّياهتا"مسؤ  أمة خري هتمل "أن ،األرضية" الكرة عن غائبا هللا دين "يبقى

 ،هدي" دون اإلنسانية تبقى "أن ،الضعيف" حيمي جّنة إمام هناك يكون ال
 ،هللا" حببل ونستمسك نتوحد "وأن ،هللا" شرع "إلقامة ،بعد" الوقت حين "أمل

 ."؟خالقهم إىل مجيعا الناس هندي "وأن
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 سيدين يف حماضرة احلزب شباب أقام 2021 آذار 12 يف 
 فيها حتّدث جديد"، من إلقامتها العمل وفرضية خالفة بال معا "مئة بعنوان

 على مباشرة احملاضرة ُعرضت وقد زهرة، رمزي واألخ راّين الشيخ من كل
 على ابلرد احملاضران قام النهاية ويف الفيسبوك، تطبيق على احلزب صفحة
 .املباشر للعرض واملتابعني احلاضرين أسئلة
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 تدوينات وعرض بتسجيل أسرتاليا - يدينس يف احلزب شباب قام كذلك
 :اخلالفة هلدم املئوية الذكرى عن تتحّدث وفيديوهات مباشرة صوتية

 كسيدان الراشدون اخللفاء حكمهم حني املسلمون كان كيف 
 عدله يف عمر وسيدان الدين، على وغريته حزمه يف عنه هللا رضي بكر أيب

 .للمسلمني ورعايته واستقامته
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 الراشدة اخلالفة بعودة بّشر الذيملسو هيلع هللا ىلص  حممد يدانس لبشارة من 
 ؟النبّوة منهاج على

 
 

 أحوالنا بّدل اللهم الكرمي، لوجهك خالصة واجعلها أعمالنا مجيع تقّبل اللهمّ 
 بنصرك علينا أنعمت وقد إال أتيت القادمة السنة تدع وال حال، أحسن إىل

 .جبار اي عظيم اي كرمي اي عزيز اي امليعاد خُتلف ال فإّنك وعدت الذي
 .العاملني رب هلل واحلمد
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(27) 

 
 وبلجيكا هولندا

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 وبلجيكا هولندا
 دولتان مها وبلجيكا هولندا أن والداين للقاصي املعروف من

 ولتنيالد هاتني مساحة صغر من الرغم فعلى األوىل، الدرجة من استعماريتان
 هلما كانت أهنما إال - التوايل على 2كم 30.689و 2كم 41.543 -

 تستعمر بلجيكا كانت املثال، سبيل فعلى األرض، أحناء شىت يف مستعمرات
 يف الصغرية املستعمرات بعض جانب إىل يا،أفريق يف وبروندي ورواندا الكونغو
 بلجيكا مساحة مساحتها تفوق اليت الكونغو أن ابلذكر اجلدير ومن. الصني
 عام حىت الثاين ليوبولد بلجيكا مللك خاصة ملكية تعد بقيت مرة، 75 بقرابة

 انطلقت يا،أفريق جنوب جانب فإىل حرج، وال فحدث هولندا أما. م1960
 سومطرة، لتستعمر منها، أجزاء على استولوا أن بعد سبانيا،إ من سفنهم

 وحىت واتمسانيا نيوزيلندا ككذل )سورينام(، وغوايان األنتيل وجزر إندونيسيا
 حىت هلا بقيت وقد هذا اجلديدة، أمسرتدام سابقا تسمى كانت اليت نيويورك،

 أرواب كوراساو، وهي الكارييب البحر حول مستعمرات ثالث هذا يومنا
 .مارتن وسينت

 من تقريبا   عقد بعد إال يذكر، وجود وهولندا بلجيكا يف للمسلمني يكن مل
 الذين واألتراك املغاربة املهاجرين طريق عن وذلك الثانية، مليةالعا احلرب انتهاء

 والنقص احلرب دمرته ما إعمار إلعادة احلاجة بسبب وجلبهم استقطاهبم مت
 يف يعيشون كانوا املسلمني ماليني أن من الرغم على هذا العمالة، يف احلاد

 اخلليفة عهد يف العثمانية الدولة قيام من أيضا الرغم وعلى هولندا، مستعمرات
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 على سباين،اإل الغزو ضد هلولندا احلماية دميبتق هللا، رمحه القانوين سليمان
 منذ إال االزدايد، يف أتخذ مل املسلمني ادأعد أن إال كله، ذلك من الرغم
 ما وهو هولندا يف املليون قرابة اليوم تعدادهم بلغ وقد الفائت، القرن اتسبعين
 %6.8 بنسبة بلجيكا يف ألف ومثامنئة لسكان،ا عدد من %5.1 نسبة يعادل

 يف الثانية الداينة سالماإل من جعلت بدورها النسب وهذه. السكان عدد من
 يتم اليت املقيتة والعنصرية التمييز فإن ذلك ومع النصرانية، بعد البالد هذه

 حكومة بني ذلك يف فرق ال مطرد، ازدايد يف املسلمة اجلالية مع هبا التعامل
 الكافر الغرب دول ابقي يف كما ومتاما وآخر، سياسي حزب أو رىوأخ
 واملسلمني سالماإل صورة تشويه عمليةب ابستمرار احلكومات تقوم تعمر،املس

 شؤون رعاية يف العقيمة رأمساليتهم وفشل فشلهم لتربير عليهم اللوم وإلقاء
 .مشاكلهم وحل الناس

 وهلل احلزب دعوة خلتهماد اليت وبلجيكا هولندا واقع ابملختصر، هذا
 األتراك، الشباب من ثلة يد على املاضي القرن مثانينات أواخر يف واملنة احلمد
 .وهبم فيهم وابرك خريا هللا جزاهم

 شرف وبلجيكا هولندا يف التحرير حزب لشباب كان لقد 
 هلدم املئوية الذكرى يف احلزب أطلقها واليت املباركة اخلري رجب محلة يف املشاركة

 أيها أقيموها.. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف عنوان حتت اخلالفة دولة
 على املسلمني وحلث الغائبة الفريضة هبذه املسلمني لتذكري وذلك املسلمون"،

 هبا بشران كما جديد من النبوة منهاج على راشدة خالفة إلقامتها اجلاد العمل
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 بسبب مفروضا   كان ذيال التام شبه اإلغالق أن إال املصدوق، الصادق
 على الناس مع املباشر والتفاعل النشاط وجود دون حال كوروان، انتشار

 لتعريف النشاطات ببعض القيام عن الشباب يثن مل هذا أن غري األرض،
 نشرها مت وقد ،الفيديوهات من عدد إبعداد فقاموا واخلالفة، ابحلزب الناس

 التعريف فيديو ففي ،(اعياالجتم) التواصل وسائل على معها والتفاعل
 عبد األخ رذكّ  اخلالفة" سقوط بعد سنة 100" بعنوان كان والذي ابحلملة
 التاريخ حبسب سنة مائة اخلالفة سقوط على مر قد أبنه املسلمني املالك

 سالمابإل حيكمهم خليفة ودون خالفة دون عاشوا املسلمني أن أي اهلجري،
 بال سنة مائة تعيش املليارين من يقرب ما تعدادها يبلغ أمة ،ا  عجاف سنة مائة

 سالماإل رسالة محل توقف على سنة مائة ابلكفر، احلكم من سنة مائة خليفة،
 عن ويدافع ومحاهم بيضتهم عن يذود جيش بال واملسلمون سنة مائة للناس،

 األوان آن ،سالماإل أمة مبصري الكفرة موحتكّ  الظلم من سنة مائة أعراضهم،
 والذي جماريها إىل األمور يعيد الذي الوحيد احلل أن تعي أن سالماإل ألمة
 لتعيش جديد من اخلالفة إقامة هو للناس أخرجت أمة خري سالماإل أمة يعيد

 يف عاملية محلة التحرير حزب أطلق ولذلك نبيها، وسنة رهبا كتاب حبسب
 سنة، مائة قبل رجب يف اخلالفة دولة هدمت حيث العام هذا بجر  شهر
 بعد ومن حياهتا يف فتسعد اخلالفة دولة إلجياد قواها بكل لتعمل األمة حلث
 .سالملإل املستقبل وليكون مماهتا

 اخلالفة" دولة سقوط "نتائج بعنوان كان فقد األول الفيديو أما 
 إلغاء على سنة مائة مرور: التالية األمور حول زيد أبو كمال األخ تكلم فقد
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 كان اجلرم هذا مكاهنا، فقط لألتراك تركية ريةمجهو  وإقامة العثمانية الدولة
 ضربة كان اخلالفة إلغاء .املسلمني جتمع كانت اليت اخلالفة دولة بنهاية إيذاان

 اإلسراء أرض يف ليهود دولة أتسيس تبعها األمة، ظهر قصمت قاصمة
 يعد مل اخلالفة، دولة ألغيت أن منذ طاحنة وحرواب   بؤسا   تعيش األمة .واملعراج

 الدويالت من العشرات إىل يسالماإل العامل تقسيم مت ،سالملإل تطبيق اكهن
 بالدهم من الفرار على وجيربون مكان كل يف مضطهدون املسلمون الكرتونية،

ملسو هيلع هللا ىلص  النيب السياسي، والقمع قتصادياال والفقر واالحتالل احلروب بسبب
 .الناس أراذل قبل من والسب لإلهانة يوميا   يتعرض

 قبل اخلالفة إضعاف طويلة ولسنني خمتلفة بطرق سالماإل أعداء حاول
 عن سالماإل فهم إضعاف خالل من وذلك ،النهاية يف إلغائها من يتمكنوا أن

 اهلندية ذلك يف )مبا املختلفة الفلسفات ونشر الكاذبة، األحاديث نشر طريق
 العمالء إجياد مث الثقايف، الغزو خالل من ذلك وبعد املسلمني، بني واليواننية(

 إلغاء يف مهم دور هلما كان ذينلال حسني شريفوال كمال ىمصطف أمثال
 الشرق تقسيم ومت اخلالفة دولة على فقضي ،العسكري الغزو مث اخلالفة،
 الربيطانيني قبل من هزيلة دويالت إىل وغريها ياأفريق ومشال األوسط

 .الداخلي واالستقرار واألمان األمن فاختفى والفرنسيني،
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 ولذلك عليهم، العامل جرّأ الذي هو اخلالفة غياب أبن املسلمني ذكريت
َمامم »ملسو هيلع هللا ىلص:  النيب لقول مصداقا   أعراضهم، على واعتدي دماؤهم سفكت َا اْْلِ ِإَّنَّ

 "اإلمام النيب قول النووي اإلمام فسر وقد ،«جمنٌَّة يـمَقاَتلم ِمْن َورَائِِه َويـمتـََّقى ِبهِ 
 من بعضهم الناس ومينع ،املسلمني أذى من العدو عمين ألنه كالسرت، أبنه جنة"
 .سالماإل بيضة وحيمي ،بعض

 مت وقد احلتمية" األمة "مسؤولية بعنوان كان الثاين الفيديو 
 :التالية األمور على الرتكيز

﴿: فقال عليه أنزل مبا حيكم أنملسو هيلع هللا ىلص  النيب هللا أمر           

     ﴾ ىأخر  آية ويف: ﴿                      
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     ﴾، مل ما ألمته خطاب هو للنيب اخلطاب أن الفقه أصول يف ومعلوم 
 ومبايعة اخلالفة دولة إجياد املسلمني على جيب ولذلك التخصيص، دليل يرد

 فهذا هللا، أنزل مبا حيكمملسو هيلع هللا ىلص  النيب كان كما هللا أنزل مبا حيكم لكي ؛خليفة
َعٌة، »ملسو هيلع هللا ىلص:  النيب قال وقد الواجبات، أوجب من َوَمْن َماَت َوَلْيَس يف عمنمِقِه بـَيـْ

 يف يكون أن دون تو مي من إمث عظم إىل إشارة هوهذ ،«َماَت ِميَتةا َجاِهِليَّةا 
 ال "ما تقول اليت الشرعية القاعدة ابب ومن أيضا   املسلمني، خلليفة بيعة عنقه
 أوتوا ما بكل العمل املسلمني على جيب فإنه واجب"، فهو به إال واجبال يتم
 إجياد على متوقف سالماإل تطبيق ألن خليفة ومبايعة اخلالفة إلقامة قوة من

 سالماإل تطبيق أن كما ا  واجب إلجيادها العمل كان فلذلك اخلالفة، دولة
 القرآن ليهإ دأرش ا  شرعي دليال   الصحابة إمجاع الفقهاء اعترب وقد. واجب
 النيب دفن على ومبايعته خليفة تنصيب تقدمي على الصحابة أمجع وقد والسنة،

 أن "اعلموا: قال اهليثمي حجر بنا الكبري الشافعي العالمة أن وروي ،ملسو هيلع هللا ىلص
 واجب" النبوة آخر يف اإلمام اختيار أن على أمجعوا عنهم هللا رضي الصحابة

 عن به اشتغلوا حيث الواجبات مأه جعلوه "بل: فيقول القول يف ميضي مث
 ."ملسو هيلع هللا ىلص هلل رسول دفن
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 األربعني بكتاب املعروف النووي اإلمام مثل آخرون علماء وهناك

 يف حتدثوا اليوم، الكثريون يقلدهم والذين تيمية، وابن الغزايل واإلمام النووية،
 مسلم، صحيح شرح يف التوايل على. اخلالفة أمهية حول عدة مناسبات
 سنة الرازق عبد علي قام وعندما. الشرعية والسياسة االعتقاد يف واالقتصاد

 وجود فيه نكرأالذي  احلكم" وأصول سالم"اإل املسمى هكتاب بكتابة م1925
 .األزهر مشيخة من فصله مت سالماإل يف اخلالفة

 العمل هي األولوية فإن هذا زماننا ويف والتزاماته، أولوايته زمان لكل إن
 إال يتم ال وهذا سبحانه، هللا ارض ننال حىت كامل شكلب سالماإل لتطبيق
 أوجب من هو بل رفاهية ليس إلجيادها العمل فإن لذلك اخلالفة دولة بوجود

 !الواجبات
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 البشرية سينقذ سالماإل نظام بعنوان كان الثالث الفيديو 
 أحناء مجيع يف الناس معاانة عينيه أبم يرى اليوم الناس ألحوال الناظر إن

 تعاطي يف واإلفراط واالستعباد والظلم واحلروب واجلوع الفقر يعانون مل،العا
 خمرج وعن اخلالص عن يبحث والكل ابلبشر، واالجتار واملخدرات، الكحول

 أو فالين زعيم ابنتخاب احلل أن ونالكثري  ويظن املصائب، هذه كل من
 نكم ابنتخابه، يقوموا حىت مشاعرهم يدغدغ شخص يظهر نإ فما عالين،
 ابيدن قام مث األمم، بني أضحوكة بالدهم ومن منهم فجعل ترامب انتخبوا

 النظام يف تكمن املشكلة أن ونسوا ابنتخابه، فقاموا مشاعرهم بدغدغة
 مصاحله لتحقيق منهم كل يسعى كالوحوش الناس من جعل الذي الرأمسايل

 وحالر  على مقدمة فاملصلحة األرواح، إزهاق إىل ذلك أدى ولو الشخصية
 كل من حترره اليت األربع احلرايت اإلنسان إبعطاء النظام هذا قام مث عندهم،

 إىل جمتمعاهتم وحتولت واالستقرار األمن فغاب للرأمساليني، العبودية قيد إال قيد
 .الضعيف فيها القوي أيكل غابة

 زمن حان اليت للرأمسالية األصيل البديل هو سالماإل أن ومعلوم
 هو كمافحسب   خبالقه اإلنسان بعالقة يهتم دينا ليس سالمفاإل سقوطها،

 بغريه وعالقته بنفسه اإلنسان عالقة ينظم مبدأ هو بل األخرى، األداين حال
 للبشر عاملية ورسالته خبالقه، اإلنسان عالقة تنظيم على عالوة البشر بين من

﴿ :تعاىل قال ،مجيعا                     ﴾،  وقال
 ﴿سبحانه:                               
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   ﴾، وحاجاته اإلنسان غرائز عن الناجتة املشاكل معاجلة على قادر وهو 
 .للعقل مقنعة الفطرة مع متفقة وعقيدته العضوية،

 عالقة نظم فقد نظام، عنها ينبثق عقلية عقيدة ؛املش مبدأ سالمواإل
 سالماإل يف هناك بل فحسب، هذا وليس العبادات، طريق عن خبالقه اإلنسان

 نظام هو حكم نظام سالماإل يف املثال سبيل فعلى ؛اجملتمع لتنظيم أنظمة أيضا  
 فوق دأح فال والرعية، اخلليفة هللا، لشرع خيضع الكل النظام هذا ويف اخلالفة،
 سالماإل ويف .القانون هذا وخالف عصى إن حياسب والكل اإلهلي، القانون

 األساسية احلاجات توفري على فيه الرتكيز يكون حيث ،أيضا   قتصاديا نظام
 بني ابلعدل الثروات وتوزيع ومأوى، وملبس مأكل من الرعية أفراد من فرد لكل

 نظام أيضا   سالماإل ويف. اسالن من قليلة شرذمة بيد الثروة ترتك وال الناس،
 املسلم يف صلواأل شرعية، عقوبة عليه توقع الشرع خيالف من فكل العقوابت،

 على يعمل متميز تعليمي نظام سالماإل ويف .إدانته تثبت حىت الذمة براءة
 مدارس من حيتاجونه ما كل للناس ويوفر ية،سالماإل الشخصيات إجياد

 نظام أيضا   سالماإل ويف .علوم من يلزمهم من كل الرعية أفراد ليتعلم وجامعات
 البشري اجلنس بقاء جعل قد هللا إن حيث ابملرأة، الرجل عالقة ينظم جتماعيا

 الشرعية الوحيدة العالقة سالماإل جعل وقد ابملرأة، الرجل جتماعا على متوقفا  
 ابلزواج، إال النوع غريزة إبشباع ُيسمح ال وابلتايل الزواج، هي واملرأة الرجل بني
 القادر هو سالمفاإل عليها، وحافظ قصوى، أولوية األسرة سالماإل أوىل وقد
 اليوم نرى حيث الغريزة، هذه إشباع عن الناجتة املشاكل كافة معاجلة على

 الطالق، حاالت وازدايد األسر متزق من جتماعيةاال املشاكل من الكثري
 يف املسلمني غري وجود تقبل يالذ الوحيد املبدأ هو سالماإل. األبناء وتشرد
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 بعكس حقوقهم، وأكل ظلمهم وحرم بعنصرية معاملتهم وحرم سالماإل دار
 ويف للحقوق، وهضم دونية ونظرة ابزدراء اآلخرين تعامل اليت القذرة الرأمسالية
 دولة ظل يف واجملوس والنصارى اليهود عاش كيف نرى يسالماإل التاريخ
 الذي الدستور يف جاء وقد وأمان، وأمن وسالم موائ بكل املسلمني مع اخلالفة
 أساس على هارعااي بني التمييز اخلالفة دولة على حيرم أنه التحرير حزب وضعه
 كوهنم عن النظر بغض اجلميع على القوانني وتسري العقيدة، وأ العرق

 .مسلمني غري أم مسلمني

 
 لكافة احللول وفيه البديل فهو للناس سالماإل نقدم ألن األوان آن لقد
 ويف الرأمسالية ويالت من البشرية سينقذ الذي الوحيد املبدأ فهو مشاكلهم،

 .األبدية السعادة اعتناقه
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 سالملإل املستقبل بعنوان الرابع الفيديو 
ةم ِفيكمْم َما َشاَء اَّللَّم َأْن » :قالملسو هيلع هللا ىلص  النيب أن أمحد اإلمام روى َتكمونم النـُّبـموَّ

ِة  ،ا ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَهاُثمَّ يـَْرفـَعمهَ  ،َتكمونَ  َهاِج النـُّبـموَّ ُثمَّ َتكمونم ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ
ُثمَّ َتكمونم ممْلكاا  ،ُثمَّ يـَْرفـَعمَها ِإَذا َشاَء اَّللَّم َأْن يـَْرفَـَعَها ،فـََتكمونم َما َشاَء اَّللَّم َأْن َتكمونَ 

ُثمَّ َتكمونم  ،ُثمَّ يـَْرفَـعمَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ،َعاضًّا فـََيكمونم َما َشاَء اَّللَّم َأْن َيكمونَ 
ا َجرْبِيَّةا فـََتكمونم َما َشاَء اَّللَّم َأْن َتكمونَ  ُثمَّ  ،ُثمَّ يـَْرفـَعمَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ،ممْلكا

ةِ  َهاِج النـُّبـموَّ  فرتات عن يتحدث فاحلديث «ُثمَّ َسَكتَ  .َتكمونم ِخاَلَفةا َعَلى ِمنـْ
 يف كانت كما النبوة، منهاج على خالفة تليها مث ابلنبوة فيبدأ خمتلفة، حكم
 من ابلوراثة، احلكم تويل إىل إشارة يف عاضّ  ملك ذلك يلي مث ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن

 حيث اجلربي، امللك ذلك يلي مث للرعية، ظلم فيه ويكون االبن، إىل األب
 من واختيار رضا ودون بيعة دون احلكم يتولون عمالء حكام املسلمني حيكم

 منهاج على راشدة خالفة ذلك يلي مث األايم هذه يف جيري كما املسلمني،
 ملسو هيلع هللا ىلص. سكت مث النبوة

 السؤال ولكن جديد، من اخلالفة وستعود حمالة ال آت آت فالنصر
 النفري؟ يف وال العري يف ال أننا أم اخلالفة، إلعادة منا كل قدم ماذا هو املهم
 :واجلواب اخلالفة، أجل من الغرب داير يف فعله ميكننا عما رآخ يتساءل وقد

 العامل حول دولة 40 من أكثر يف جد بكل يعمل عاملي حزب ابلفعل هناك
 حىت وموجود شك، بال التحرير حزب إنه ية،سالماإل احلياة استئناف أجل من
 ارانصه ومنع يةسالماإل اهلوية على احملافظة أجل من ويعمل هولندا، يف هنا

 كبديل للغربيني سالماإل نقدم أن هنا ونستطيع الغربية، اجملتمعات يف املسلمني
 .فكرية بطريقة أيديولوجي
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 املكتب محلة تضمنتها اليت احملاور مبثابة التسجيالت هذه كانت وهكذا

 الصفحات على نصوص نشر إصدارها رافق التحرير، حلزب املركزي اإلعالمي
 اخلالفة إقامة وجوب حول املسلمني علماء بعض أقوال تضمنت الرمسية

 تضمنت نصوص كذلك والسنة، ابلكتاب األمة شؤون يرعى خليفة وتنصيب
 واحلضارة اخلالفة حول ومفكريهم الغرب أعالم لبعض نزيهة كلمات

 .يةسالماإل
 اليت التسجيالت بعض ونشر برتمجة الشباب قام ذلك جانب إىل

 اللغة إىل مدينة" "مئة سلسلة حتت املركزي اإلعالمي املكتب أصدرها
 .الفرنسية
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(28) 

 
 الدَّنارك

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 الدَّنارك
 إهنا. نافيةياإلسكند الدول بني من وهي أورواب مشال يف الدمنارك تقع

 عدد ويبلغ مربع، كيلومرت 43.000 من بقليل أقل مبساحة صغرية دولة
 ألف 300-250 من يقرب ما يعيش. نسمة مليون 5.8 حوايل سكاهنا
 .اليوم الدمنارك يف مسلم

 هجرات أوىل كانت املاضي القرن من اتوالستين اتاخلمسين يف
 البوسنة من مسلمني البلد ىلإ هاجروا الذين معظم كانو  الدمنارك إىل املسلمني

 عمالال يف نقص هناك كان حيث العمل، أجل من جاؤوا وابكستان وتركيا
 الذين املسلمني من اثنية موجة هناك كانت ات،ينالثمان يفو  .الدمنارك يف

 بشكل املرة وهذه السياسي، اللجوء طاليب من معظمهم وكان الدمنارك دخلوا
 .ياأفريقو  األوسط الشرق من أساسي

 أحداث بعدو  .الدمنارك يف عمله التحرير حزب بدأ 1988 عام يف
 وغري املسلمني انتباه   احلزبُ  لفت ،2001 سبتمربأيلول/ من عشر احلادي

 .البلد مستوى علىا  معروف احلزب وأصبح املسلمني،
 صدر 2017 عام يف لكن الدمنارك، يف قانوين بشكل احلزب يعمل

 استئجار يف يرغب حزب أو شخص أي برفض للبلدايت يسمح جديد قانون
 فإن هذا رغم .الغربية واحلرايت للدميقراطية مناقضة آراء إىل يدعو عامة أماكن
 .هلل واحلمد البلد يف انشطا يزال ما احلزب

 منع الدمنارك يف يوجد )الكوروان( 19-كوفيد ريوسف انتشار بسبب
 رشه محلة أثناء املفعول ساري كان املنع هذا. أشخاص مخسة فوق للتجمع
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 بشكل اخلالفة" هلدم املئوية "الذكرى محلة فعاليات جرت ذلكلو  رجب،
 .)االجتماعي( اإللكرتوين التواصل مواقع يف اإلنرتنت ربع رئيسي

. أسابيع أربعة على موزعة مواضيع، أربعة إىل رجب محلة قسمت
 :كالتايل املواضيع كانتو 

 .يةسالماإل األمة على عواقبهو  اخلالفة هدم -
 .اخلالفة إعادة جتاه يةسالماإل األمة مسؤولية -
 .العاملي التلويث من لطبيعةوا للبيئة الوحيد املنقذ ؛اخلالفة -
 !قريب هللا نصر: للمؤمنني بشارة -

 ابملوضوع فا  معرّ و  مقدما   كان الفيديو. أسبوعي شكلب فيديو نشر مت
 .هنفس األسبوع يف البحث حمور سيكون الذي

 
 مجعة يوم كل حي بلقاء اختمه مت األربعة املواضيع من كل .

 أسبوع لكل جديد ضيف استضافة تمتو  وضيف، مقدم بني كان اللقاء
 .األسبوع موضوع ملناقشة
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 يلي ما يفو . احلملة أثناء قصرية فيديوهاتو  مقاالت نشر مت 
 :احلية للقاءاتاو  نشر ما لبعض خالصة

 :يةسالماْل األمة على وعواقبه اخلالفة هدم: األول سبوعاأل

 موضوع. مبراجعة" للقيام وقت - عام مائة "بعد: بعنوان مقال 
 اخلالفة سقوط سبقت اليت والفرتة ية،سالماإل الدولة غياب عواقب كان املقال
 .اليوم الرأمسالية تسري مصري أي وإىل

 إضعاف إىل أدت اليت الداخلية العوامل حول مرتجم مقال 
 استقالل العهد، والية: منها عوامل، عشرة تناول املقال. يةسالماإل الدولة
 ...جتهاداال ابب قإغال إىل أدى الذي لفكريا اجلمود الوالة،

 ية"سالماإل األمة على وعواقبه اخلالفة "هدم: بعنوان حي لقاء .
 :اللقاء أثناء تناوهلا مت اليت املواضيع بني منو 

o ألربعة موجودا   ظل والذي سالملإل السياسي النظام هي اخلالفة 
 .اهلدم سبابأو  هدمه، يتم أن قبل قران   عشر

o هم ال العمالء اخلونة مناحكا أن وكيف بالدان، يف الغرب تدخل 
 فيه يتم الذي الوقت يف املستعمرين أسيادهم إرضاء سوى هلم

 .الشعوب إمهال
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 :اخلالفة إعادة جتاه يةسالماْل األمة مسؤولية: الثاين األسبوع

 
 مة؟"األ مسؤولية هي ما - خالفة بدون امع "مائة بعنوان مقال .

 أيضا   وتناول ،سالملإل العملي طبيقالت هي يةسالماإل الدولة كون املقال تناول
 وجوب املقال تناول كما الغرب، هيمنة حتت العامل يف اليوم املسلمني وضع
 .يةسالماإل الدولة إعادة

 منو . اخلالفة" إلعادة والعمل يةسالماإل "األمة بعنوان حي ءلقا 
 :اللقاء أثناء تناوهلا مت اليت املواضيع

o املسلمني ووحدة اخلالفة أمهية. 
o كل عند التقوى وجود يشرتط هل: للخالفة جاهزة األمة له 

 اخلالفة؟ إعادة قبل مسلم فرد
o الفرد يف اجملتمع أتثري. 

o واجبة القضية هذه سبيل يف التضحية - مصريية قضية اخلالفة. 



 515 

 
 التلويث من الطبيعةو  للبيئة الوحيد املنقذ - اخلالفة: الثالث األسبوع

 :العاملي

 اخلالفة دولة كليةهبي يعرف قصري فيديو. 

 
 من الطبيعةو  للبيئة الوحيد املنقذ - اخلالفة": بعنوان حي لقاء 
 ".العاملي التلويث

 :اللقاء أثناء تناوهلا مت اليت املواضيع من
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 .الطبيعةو  البيئة مقابل املادي الربح من ممكن حد أقصى: الرأمسالية معضلة -
 لوجود حاجة هناك. تغيري اثإحد يف جادة حماوالت أي تقدم لن الرأمسالية -

 .احلايل املسار لتغيري البيئة،و  والطبيعة للعامل بديلة نظرة
 .للبيئة إفساد من الرأمسالية به تسببت ما إصالح اخلالفة مقدور يف سيكون -

 
 !قريب هللا نصر - للمؤمنني بشارة: الرابع ألسبوعا

 مناركيةالد ابللغة دولة" بدون سنة "مائة بعنوان لقصيدة فيديو. 
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 قريب هللا نصر - للمؤمنني "بشارة: بعنوان حي لقاء!" 
 :اللقاء أثناء هلا التطرق مت اليت املواضيع من

 .سالماإل يف النصر مفهوم -
 .سالماإل لعزةو  للخالفة املسلمني توق -

 .النصر حنو تسري يةسالماإل األمة -

 
 

 :احملليات أنشطة

 الداخلية العوامل احلوار تناول :واقب"والع اخلالفة "هدم: بعنوان حوار. 1
 تناولو  اخلالفة، دمه عواقب تناول كما اخلالفة، هدم إىل أدت اليت رجيةاخلاو 

 .الواقع هذا جتاه به القيام املسلمني على جيب ما خمتصر بشكل
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 :اخلالفة" ْلعادة والعمل يةسالماْل األمة "مسؤولية: بعنوان حوار. 2

 أدلة تناول كما اخلالفة، إلعادة العمل يف املسلمني دورو  مسؤولية احلوار تناول
 املسلمني اختيار كيفية أيضا   وتناول ،والسنة القرآن من اخلالفة إلزاميةو  وجوب

 .معه العمل يلزمهم الذي احلزب أو للجماعة

 
 أسبابهو  الفقر مشكلة احلوار تناول :الفقر" مشكلة" :بعنوان حوار. 3

 الفقر كون تبيان متو . الندرة ونظرية واملوارد لإلنسان رةالنظ: ومنها احلقيقية،
 الرأمسالية هنبو  استغالل على الضوء إلقاء مت ماك. للرأمسالية طبيعية نتيجة
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 الذي الوحيد البديل هو اخلالفة منهو  سالماإل أن تبيان ومت. العامل ملوارد
 .املشكلة هذه معاجلة يستطيع

 
 اليت واألحاديث( اآلايت) النصوص حبث مت :"بشارات": بعنوان حوار .4

 البشارات مع الصحابة تعامل لكيفية التطرق مت كما اخلالفة، لعودة تتطرق
 مت حيث السياسي، املسلمني لواقع التطرق مت كما املستقبل، يف ستحدث اليت

. حكامها تنبذ قدو  يةسالماإل األمة يد يف هو احلقيقي السلطان نأ تبيان
 إىل نداء توجيه مت وأخريا   عميقة، أزمة يعيش الغرب كون بيانت مت كما

 .النصر بشارات لتحقيق للعمل املسلمني
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(29) 

 
 السويد

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 السويد
 اءزه السويد مملكة سكان عدد يبلغ. أورواب مشال يف السويد مملكة تقع

 بكثرة وتشتهر. % 10 نسبة هممن املسلمون ويشكل نسمة مليون 10
 ابلنسبة أما. السويد مساحة إمجايل من % 60 مساحتها تبلغ إذ غاابهتا،
 اخلام واحلديد املياه وطاقة الغاابت القائمة   فترتأس فيها اليت الطبيعية للموارد

 من والسويد. لزرنيخوا واليورانيوم والفضة والذهب والزنك والرصاص والنحاس
 جمال يف رائدة فهي واحلربية؛ املدنية الصناعة جمايل يف صناعيا   املتقدمة الدول

 الطائرات جمال يف وكذلك اخلياطة وماكينات االتصاالت وشبكات السيارات
 .احلصر ال الذكر سبيل على واأللغام، والغواصات املقاتلة

 من األقدمني املسلمني وفاة مع اندثر البالد يف قدمي حضور سالملإل
 سالماإل عاد مث ،(مسلم 5000 بلغ عددهم إن يُقال ن)والذي الفايكينغ أبناء

 ويوغسالفيا تركيا مسلمي أبناء من العاملة اليد وفود مع جمددا   البالد ليدخل
 يف ورغبتهم قليلة كانت أعدادهم ولكن املاضي، القرن اتمخسين يف السابقة

 مث. واجملتمع احلياة يف ظهور أو أثر ابلغ هلم يكن فلم قليلة السويد يف البقاء
 العامل يف أوارها يستعر حرب كل مع السويد ابب لتطرق املسلمني وفود عادت

 العراق فحرب مكوانته؛ بني خالف بسبب أو الغرب من إبيعاز يسالماإل
 اأمريك واحتالل (فلسطني) املباركة األرض واحتالل الثانية اخلليج وحرب وإيران

 اآلالف تلو ابآلالف دفعت العراق اأمريك احتالل مث البوسنة وجمازر للصومال
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 البالد هذه يف العيش ورغد واألمان االستقرار سبل سلتلمّ  املسلمني أبناء من
 .العيش وضنك احلروب ويالت من مأمن يف

 أبناء من جديد جيل بنشأة يسالماإل احلضور قوي فقد اليوم أما
 ياتمجع أتسست. حبقوقهم ويطالبون البلد لغة يتكلمون دالسوي يف املسلمني

 قبل من ضغوطات إىل أدى ما اجلديد اجليل ءنشو  مع عديدة يةإسالم ومراكز
 .والدولة واإلعالم والسياسيني السياسية األحزاب

إظهار اإلسالم مبظهر البعبع إلخافة وقد عملت هذه اجلهات على 
 هللا صلى ونبيه سالماإل من والنيلمالت التشويه حب وقامتأهل البالد منه 

 بدعوى سالماإل شيطنة ومحالت مقدساته على والتعدي وسلم وآله عليه
 مدارس يف الصيام ملنع يسعون هللا لدين احملاربني فنرى. ذلك وغري اإلرهاب
 بني املصافحة وفرض ،أخرى بلدية يف والصالة ،السويد بلدايت إحدى
 إحدى يف التوظف يف يرغب من على (!وانكور  أزمة ظل )يف والنساء الرجال

 حظر ومت. املدارسيف  لماتللمس اخلمار ارتداء نابلديت ومنعت ،البلدايت
 ويف ،استكهومل العاصمة بلدايت من بلدية يف املدارس يف احلالل كلاأل تقدمي
 الالجئني معسكرات من معسكرا   90 زهاء تعرض املاضية األعوام أحد

 أن إىل تشري السويد يف األحباث أن كما. والنازيني املتطرف اليمني هلجمات
 له؛ مشوها   إليه مسيئا   عرضا   سالماإل تعرض واإلعالمية التعليمية املواد غالبية
 .أهله إىل ونظرهتم سالماإل من الناس موقف على السليب مردوده له أمر وهو
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من القرن  تاالتسعين بداية يف السويد ىلإ التحرير حزب دعوة دخلت
 نشاط للحزب أصبح ذإ املاضيني دينالعق خالل وقويت الدعوة وكربتاملاضي 
 وتكتب سياسية حزابأو  سياسيون نشاطه على قويعلّ  ،عدة مدن يف ملحوظ

 .نشاطه عن عالمواإل الصحف

 من جبملة اخلالفة، هدم ذكرى مناسبة املناسبة، هذه أحيينا هللا حبمد
 االعالمي املكتب أطلقها اليت امليةالع احلملة من كجزء السويد يف األعمال
 أيها أقيموها... اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف: بعنوان التحرير حلزب املركزي

 :التالية عمالاأل تضمنتو  ،املسلمون"
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 :بطاقات توزيع .1
 كالساحات خمتلفة أماكن يف يومي بشكل احلملة بطاقات وزعنا لقد

 ويف للبيوت التابعة الربيد صناديق قطري وعن التسوق ومراكز املوالت ويف
 .ا  جيد احلملة مع املسلمني تفاعل كان ذإ الشارع

 العاصمة على الرتكيز مع السويد مدن من مدن 8 يف التوزيع مت
 وماملو وأوربرو وأوبساال ومنها ،خرىأ كبرية نمد يف التوزيع ومت استكهومل،

 .البطاقات من الفاآل عشرات بتوزيع قمنا. اوغريه
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 :البطاقات إلصاق .2

 التجارية املناطق يف كبري حبجم احلملة بطاقات إبلصاق الشباب قام
 .احلمد وهلل امللصقات مئات إلصاق مت ذإ املسلمني مناطق ويف الشوارع ويف
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 يف املسلمني معاانة سبب هو اخلالفة غياب": بعنوان نشرة صدارإ .3

 "األرض رجاءأ كافة
 هدم بذكرى السويد يف املسلمني ذكرت نشرة توزيع حبملة الشباب قام

 نياملسلم النشرة ذكرت مث. اخلالفة هبدم والعامل املسلمون خسره وما اخلالفة
 هي اخلالفة وأن ،الشرع وتطبيق يةسالماإل اخلالفة إلقامة العمل يف يتهممبسؤول
 هللا بوعد املسلمني بتذكري النشرة واختتمت. العامل مشاكل حتلّ  اليت وحدها

 .االحندار طريق يف الغريب العامل وأبن اخلالفة بعودةملسو هيلع هللا ىلص  ورسولهسبحانه 
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 العامة ماكنواأل الشوارع ويف املسلمني بني سعوا بشكل ةالنشر  وزعت
 .احلمد وهلل النشرات الفآ عوزّ  فقد

 :اْلعالمية عمالاأل  .4
 :نهاعناوي كانت قصرية، فيديو مقاطع ربعةأ احلملة ضمن صدرانأ

 اخلالفة هبدم لموناملس خسر ماذا 

 مسلم كل على واجب اخلالفة إلقامة العمل. 

 البشرية منقذة هي اخلالفة. 

  للمؤمنني ىبشر. 
 التواصل مواقع طريق عن مباشرة بثت حماضرات أربعة لدينا توكان

 .(االجتماعي)
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 املشاهدين عدد وكان واسع بشكل واحملاضرات املقاطع تداول مت
 .والتعليقات ابلنشر ا  جيد التفاعل وكان ابآلالف

 
 فقد ؛احلمد وهلل احلملة مع جيدا السويد يف املسلمني تفاعل كان

 وقد اجليدة النقاشات من الكثري هناك وكانت. احلزب وبنشاط ابحملتوى أعجبوا
 .املسلمني من جدا كبري عدد ىلإ الفكرة وصلت
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 :السويدية عالماْل وسائل .5
 إذ احلملة ضمن تناأنشط على السويدية عالماإل وسائل علقت لقد

 وشاركت. الدعوة ومحلة التحرير حزب وشيطنة وحمتواها نشطتناأ تشويه حاولوا
 .السويد وراديو السويدي كالتلفزيون احلكومية تاالقنو  التشويه محلة يف

 ورفع نشاطاتنا على السويدية واألحزاب السياسيني بعض علق كما
 اثلث رئيس وكيسونأ ميي ممنه. السويد يف احلزب نشاط حظر يف الصوت

 سالماإل على احلاقد ،نيالسويدي نيقراطيالدمي حزب ؛البلد يف حزب أكرب
 .نيواملسلم

 حزابأو  السياسيني من حصل الذي والتعليق الكاذبة عالميةاإل التغطية
... اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف: العاملية احلملة ضمن نشاطنا على سويدية
 نشطةأ خلص صحفي بيان إبصدار احلملة تمخن جعلنا لمون"املس أيها أقيموها
 عن أبكاذيبهم املتعلقة احلروف على النقاط ووضع ،هدافهاأو  السويد يف احلملة

 .التحرير حزب وعن نيواملسلم سالماإل
 للحملة اخلتامي ابملؤمتر معهم ومسلمون الدعوة محلة شارك وختاما،

 .اخلري برج شهر من نيعشر وال التاسع يف الواقية قناة هبثت يذال
 ...العاملني رب هلل احلمد نأ دعواان خرآو 
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(30) 

 
 بريطانيا

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 بريطانيا
 األخرية أشعلت بعدما بريطانيا يف املسلمة اجلاليات استقرت 
 هاجر من فمنهم. اضيةامل عام املئة خالل ودمرهتا واحتلتها بالدهم يف احلروب

 بعدما عيشه لقمة ليؤمن هاجر من ومنهم وأهله، نفسه على ليأمن إليها
 إال هلم أبقوا وما املسلمني، مصادر على اأمريكو  بريطانيا بقيادة الغرب استوىل
 .والذل الفقر

 يعود واليت ماليني، بثالثة بريطانيا يف املسلمة اجلاليات عدد يقدر 
 واهلند بنغالدشو  الباكستان أبرزها يسالماإل العامل من فةخمتل مناطق إىل أصلها

 ومصر والسودان وسوراي ولبنان وفلسطني والعراق وتركيا وإيران وأفغانستان
 .وألبانيا والصومال وإثيوبيا واجلزائر
 العيش على احلصول هو زال وما بريطانيا إىل املهاجرين أمل كان 

 ومستوى واألمان والتقدم احلرايت تدعي إهنا حيث واألمان، واألمن الكرمي
 على يقيفالتض قبل، من مسعوه ملا مغاير بواقع يصدمون أهنم إال ،الراقي املعيشة

 األمان وأما. الدولة نظام يف مقنن شبه دينهم وضد ضدهم والعنصرية املسلمني
 اجلرائم، عدد نسبة يف العامل يف األوىل املراكز حتتل بريطانيا إن حيث وارد، فغري
 تنفر جرائم من وغريها وحرق واغتصاب وسرقة وطعن قتل دون يوم خيلو فال

 وإهله ودينه ملسلم ذلك يكون فكيف الكرمي، العيش وأما. لسماعها النفس
 إىل أضف ؟!الدولة مرافق وكل والتعليم اإلعالم يف والنقد الطعن حمل ونبيه
 فيها الناس الوح أخرىيف  لتدخل اقتصادية أزمة من خترج بريطانيا أن ذلك
 .أسوأ إىل سيئ من
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 من الثمانينات منتصف يف بريطانيا يف التحرير حزب دعوة بدأت 
 وأصبح املسلمني، بني ملحوظ بشكل هللا بفضل وانتشرت. املاضي القرن

 مههم حيمل حيث فيهم مؤثرا املسلمة، للجاليات القيادة موقع يف احلزب
 ومكره، الغرب خطط على يوعيهم ،سالماإل أمة من جزء أبهنم ويذكرهم
 التحرير حزب دعوة إن. األرض يف هللا حكم الستئناف معه للعمل ويدعوهم

 خالل من فعمل ،النظام أزعج ما للنظر الفت بشكل املسلمني يف أثرت
 ملنعه القانون إىل فلجأ. فشل ولكنه صوته إسكات على ورجاالته إعالمه
 ميل، وال يكل ال سائر احلزب هو وها. ومنته هللا بفضل ذلك يف أيضا وفشل
 .بعزيز هللا على ذلك وما القريب، بنصره وأيمل ربه لفرض استجابة يعمل

 بريطانيا يف التحرير حزب شارك اخلالفة هلدم ةئويامل الذكرى مبناسبة 
 خمتلفة أبعمال التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب نظمها اليت احلملة يف
 اإلنرتنت على وندوات لقاءات وعقد لصقاتوم وبوسرتات نشرات إصدار من

 .وغريها األمة أبناء مع مقابالت وإجراء
 عمل من جزءا كانت واليت األعمال هذه فإن وفضله، هللا حبمد 

 بشكل أثرت والوالايت، املناطق وابقي املركزي اإلعالمي املكتب به قام ضخم
 إال املسلمون دهايرات منصة توجد فلم بريطانيا يف املسلمة اجلالية على كبري

 .اخلالفة فرضية عليها ونوقشت احلملة فيها وذكرت
 اإلنرتنت على والصورة ابلصوت مباشرة وندوات لقاءات أجريت 

 اليوم، األمة حال فيها نوقش. األمة أبناء من اآلالف فيها وشارك اتبعها
 وكيف. به ويتقى ورائه من يقاتل جنة ودون دولة دون املسلمون يعيش وكيف
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 إىل هللا، من ورضوان كرمي وعيش وجمد عز من دولة دون املسلمني حال آل
 .البواكي وتبكيه له يرثى حال

 واحملافظة هللا شرع تطبيق يف اخلالفة دولة دور أيضا فيها نوقش 
 ومحل الفقر، على والقضاء الناس، عن الظلم ورفع املستعمرين، ودفع عليه،

 سالماإل يف االقتصادي النظام على ضوءال إلقاء مت. للعامل يةسالماإل الدعوة
 ووسائل أبساليب امللك وينمي اجملتمع، يف االقتصادي التوازن يوجد وكيف
 الدولة وتغطي األساسية حاجاته الفرد خالهلا من يغطي للفطرة، موافقة عملية

 النظام يعمل كيف املقابل يف احملاضرون بنّي وقد . الناس لرعاية حاجاهتا
 تستأثر قلة حلساب والعباد البالد ثروات استغالل على مسايلالرأ االقتصادي

 .ءشي بكل
 التغيري يف املسلمني دور والندوات اللقاءات هذه يف كذلك نوقش 
 دعوته ومحل شرعه تطبيق يف العاملني رب فرضه الذي الشرعي والواجب
 احلياة الستئناف التحرير حزب يعمل كيف احملاضرون وضح. للعاملني

 كما فيكونوا وينصروه لصفوفه ينضموا أن للمسلمني ميكن وكيف يةسالماإل
 .وأنصارهملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول صحابة كان
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 بريطانيا يف للحزب اإلعالمي املمثل احلملة هذه ضمن شارك 

 يةإسالم إذاعات يف الواحد عبد الدكتور التنفيذية اللجنة رئيسو  نسبت حيىي
 وحاجة هلا، العمل وفرضية اخلالفة هلدم يةئو امل الذكرى فيها انقشواو . حملية

 .نياملسلم أغلب يعيشه الذي املرير الواقع يف اليوم إليها املاسة املسلمني

  
 على للنساء ندوتني احلملة ضمن النسائي القسم  نظم كذلك 
 وبنيّ  حوهلا، املغلوطة واملفاهيم للخالفة املوجبة األسباب فيها انقشن اإلنرتنت،

 نيالندوت حضرت وقد. اليوم والعامل املسلمني مشاكل الفةاخل تعاجل كيف
 .هللا بفضل جيدة احلزب ألفكار االستجابة وكانت األمة، نساء من املئاتُ 
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 شباب عمل فقد املناطق، خمتلف يف النشاطات صعيد على أما 
 وفكرية ثقافية من متعددة املواضيع وكانت واجتهاد جبد احلزب وشاابت

 والبوسرتات امللصقات فكانت الوسائل وأما. واجتماعية وسياسية واقتصادية
 منصات على ونقاشات األمة، أبناء مع ولقاءات اإلنرتنت، على واللقاءات

 ابهتمام هللا بفضل األعمال هذه حظيتوقد . وغريها (االجتماعي) التواصل
 .ودعمها فيها واملشاركة األمة
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 حيث اخلتامي املؤمتر يف احلزب وشاابت شباب شارك وأخريا 
 العربية اللغات من اإلجنليزية اللغة إىل مباشر بشكل الكلمات ترمجة متت

 هاروود مجال املؤمتر، يف احملاضرين كلمة بث مت كذلك. واألوردية والرتكية
 تومت الواقية، استوديو إىل بريطانيا يف احلزب استوديو من نواز نسرين والدكتورة

 املؤمتر اتبع وقد. العربية اللغة إىل مباشر بشكل اإلجنليزية الكلمات ترمجة
 .وفضله هللا حبمد إجيابية األفعال ردود وكانت اآلالف،
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 كندا

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 كندا
 عندما البالد هذه إىل اهلجرة بدأت. املهاجرون عّمرها غنية بالد كندا

 نياملهاجر  ستقدمتفا أرضهم عن نياألصلي السكان زحزحة بريطانيا دتأرا
 كندا إىل املسلمني هجرة بدأت. وعدواان ظلما هتاذأخ اليت األراضي لتعطيهم

 فجاء االقتصادية األوضاع تتدهور  حيث العثمانية اخلالفة ايمأ آخر يف
 بالد من اهلجرة تموجا تعددت مث. الكرمية احلياة نع حبثا املسلمون
 الكندية طاتالسل فتحت املسلمني بالد يف أزمة وقعت فكلما املسلمني،

 والصومال لبنان من اهلجرة فكانت. إليها املنكوبة املنطقة من اهلجرة
 األزمات من سلمت اليت يةسالماإل البالد وحىت. وفلسطني واجلزائر وأفغانستان

 احلياة توفري عن عاجزة التز  وما كانت ألهنا ،املوجات هذه يف سامهت األمنية
 من أكرب خطر يهددها املسلمني املهاجرين من الكبرية األعداد هذه. الكرمية

 جمتمع يف والذوابن ندماجاال خطر يهددهم ،اهلجرة إىل دفعتهم اليت األزمات
 .هللا قدر ال سالماإل عقيدة من والتنصل الكفر

 دينهم، ملسلمنيا على لتشّوش أسلواب   تدخر ال الكندية السلطات إن
 ويكون. احلاكم احلزب برانمج حسب مرات الرتهيبو  مرة الرتغيب مستعملة

 احلضارة مفاهيم لقبول أقرب أهنا أساس على الصاعدة األجيال على الرتكيز
 الرؤية تضاحا عدم رغم بدينهم صمونمعت هللا بفضل املسلمني أن يبقى. الغربية
 .مستقبلهم يف اخلالفة أمهية على لديهم
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 اإلعالمي املكتب سطره الذي اجلدول حسب الفعاليات نُظمت 
 ُوزعت كما. العام الربانمج يف جاءت اليت األربعة للمحاور تعرضتو  املركزي

نتجة املواد كل
ُ
 .وتويرت وإنستغرام فيسبوك على امل

 
 األول األسبوع:  
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. حلقات 3 يف ُقدمت اخلالفة" هدمت "كيف بعنوان حماضرة. 1
 العرب اخلونة من وأعواهنا بريطانيا بقيادة الكافر الغرب ملؤامرة اضرةاحمل تعرضت
 األربع احللقات بث متو . وجواب سؤال حبصة احملاضرة اخُتتمت. واألتراك
 .فيسبوك على مباشرة

 يشرح "؟الغرب بالد يف هنا نعيش حنن "ملاذا بعنوان فيديو شريط. 2
 صوب ويتجهون بالدهم ونيغادر  املسلمني من أفواجا جعلت اليت األسباب

 .اخلالفة سقوط من انبعة كلها األسباب هذه أن وكيف الغرب، بالد

 اليت الويالت استعرض الشقاء" من سنة "مئة بعنوان واثئقي شريط. 3
 . اخلالفة غياب بسبب األمة منها وتعاين عانت

 ابلصورة تشرح واألوردو ةاإلجنليزي: للغتنياب اتالبوسرت  من عدد. 4
 .اخلالفة سقوط على ترتبت اليت املصائب ولواجلدا

 فرض اخلالفة إقامة: الثاين األسبوع 
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 كل على واجب اخلالفة عودة أجل من "العمل بعنوان حماضرة. 1
 احلياة استئناف أجل من العمل أنّ  كيف احملاضرة شرحت. ومسلمة" مسلم

 سلمةوم مسلم كل عاتق على يقع واجب اخلالفة إقامة طريق عن يةسالماإل
 .والتأثري القوة أصحاب وخاصة

 احملاضرة تعرضت. اخلالفة" إقامة يف الشباب "دور بعنوان حماضرة. 2
 ميكن وكيف األوىل يةسالماإل الدولة إقامة يف الشباب لعبه الذي املهم للدور

 .اخلالفة عودة ألجل العمل يف نفسه ابلدور القيام اليوم األمة لشباب

 موضوع كان. اخلالفة" وعودة الدويل ف"املوق بعنوان حماضرة. 3
 .اخلالفة عودة عند الدويل املوقف مع للتعامل األمة هتيئة احملاضرة

 .فيسبوك على مباشرة وجواب سؤال حصة. 4
 .للتغيري؟" مستعد أنت "هل بعنوان فيديو شريط. 5

 .األمة" لعلماء حار "نداء بعنوان فيديو شريط. 6
 ."؟اخلالفة لعودة التحرير حزب ئييه "كيف بعنوان فيديو شريط. 7

 .اخلالفة عودة أجل من العمل على األمة حتث اتالبوسرت  من عدد. 8
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 اخلالفة فضائل: الثالث األسبوع 

 
 اخلالفة دولة تطبق عندما األمة تنتفع "كيف بعنوان حماضرة. 1

 أنظمة فيها ُتطبق كيف فيها تشرح حصص 3 يف احملاضرة نُظمت. "سالماإل
 .اإلنسان مشاكل حل أجل من مسالاإل

 .فيسبوك على مباشرة وجواب سؤال حصة. 2
 .اخلليفة" األمة حتاسب "كيف بعنوان فيديو شريط. 3
 املسلمني شؤون اخلالفة دولة ترعى "كيف بعنوان فيديو شريط. 4

 .الذمة" وأهل
 الشقاء من البشرية سالماإل خيلص "كيف بعنوان فيديو شريط. 5

 .الرأمسايل" النظام عليها سلطه الذي
 .اجلماعي" الفقر سالماإل مينع "كيف بعنوان فيديو شريط. 6
 .سالماإل أنظمة تشرح اتالبوسرت  من عدد. 7
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 اخلالفة عودة بشائر: الرابع األسبوع 

 
. رسوله" من بشرىو  هللا من وعد اخلالفة عودة" بعنوان حماضرة. 1

 إله ال كلمة وإعالء احلق ارابنتص تبشر اليت الشرعية النصوص احملاضرة ذكرت
 على احملاضرة ُوزعت. النبوة منهاج على اخلالفة بعودة ذلك وسيتحقق ،هللا إال
 .فيسبوك على مباشرة احملاضرة نُظمت. وجواب سؤال حصة تبعتها حصص 3

 عودة على لنعمل املهدي ظهور ننتظر "هل بعنوان فيديو شريط. 2
 أن حبجة العمل عن األمة ثبطوني من على ردا املوضوع كان. اخلالفة؟"

 .املهدي بظهور إال تعود لن اخلالفة
 نصره من اليأس وعدم هللا على للتوكل األمة تدعو اتبوسرت  جمموعة. 3
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 اأمريك

 اخلالفة( دمهل املئوية ذكرىال )فعاليات
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 اأمريك
 العامل لتخضع وجربوهتا قوهتا تستخدم وزعيمته، الكفر رأس هي اأمريك

 لقد. ينبض عرق سالماإل أمةيف  دام ما هيهات هيهات ولكن وهليمنتها، هلا
 ابلضبط حمددة الزمنية الفرتة تكن مل وإن بعيد زمن منذ اأمريك سالماإل دخل

 وصول قبل اأمريك دخل سالماإل أن إىل تشري الدراسات من الكثري أن إال
 اهلنود قبائل من عددا إن ولتق الرواايت إن حىت ،ةطويل بفرتة هلا كولومبس

 عند إنك حىت مّطرد، تزايد يف املسلمة فاجلالية اليوم أما. مسلمة كانت احلمر
 أو اليمن وأ كراتشي يف نفسك تظن الكربى املدن أحياء بعض يف دخولك
 يف كانت ترجيح أقرب فعلى يةسالماإل احلياة الستئناف الدعوة أما. فلسطني

 الرعيل من منهم كان الشباب من جمموعة يد على ياملاض القرن ستينات بداية
 .هللا رمحه داوود( )عمر هشام وأب العم األول
 منها نذكر والعقبات التحدايت من الكثري املسلمة اجلالية تواجه: 

 ي،مريكاأل اجملتمع يف والذوابن االندماج من يةسالماإل اهلوية على احلفاظ .1
 :التالية االمور يف يتمثل والذي

 .وجامعاته ومدارسه اجملتمع يف االخنراط بسبب يةسالماإل الثقافة فقدان -
 .العربية اللغة فقدان -
 يمريكاأل اجملتمع على أثرت اليت الشاذة األفكار من الكثري انتشار -
 .وغريه املثل زواج مثل من املسلم الشباب على تؤثر قد واليت نفسه
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 وحل يف الدخول طريق عن السياسية احلياة يف للمشاركة اجلالية دعوة -
 من كثري تبين هو املوضوع هذا يف واحملزن. تصويتا أو ترشحا نتخاابتاال

 هي بل سالماإل من أهنا على عليها الناس وحث الفكرة هلذه واألئمة املساجد
 على ومن املساجد داخل من االنتخاابت يف للمشاركة الدعوة وتتم !واجبة
 .املشاركة على وتشجيعهم بيوهتم يف الناس لزايرة األمر وصل بل املنابر،

 تفرضه ملا االقتصادية األمور وخاصة الشرعية، حكامابأل االلتزام صعوبة .2
 .الشرع ختالف وعقود ربوية معامالت من أحياان الدولة

 معدودة كانت وإن عدة حاالت ظهرت لقد: والعنصرية وفوبيةسالماإل .3
 وأ اللغة أو اساللب بسبب إما ملضايقات، املسلمون فيها يتعرض حيث
 .الثقافة

 التالية النشاطات الفعاليات تضمنت: 
 ندوة كل تضمنت اإلنرتنت، عرب حواريتان ندواتن ُعقدت: أوَل 

 هدم ذكرى يف - خالفة بدون عام "مئة هلما العام العنوان وكان. حماضرتني
 "الوابء بعنوان فكانت االوىل الندوة أما. املسلمون" أيها أقيموها اخلالفة،

 مع أجري الذي احلوار تناول. "سالماإل وعالج الرأمسالية فريوس: فياخل
 املستعصية األوبئة تشبه واليت الرأمسايل املبدأ مصائب الدعوة محلة من شخصني

 نظام مصائب إىل إبالضافة والعنصرية، واالجتماعية االقتصادية، املشاكل مثل
 هلذه الشايف والبلسم لناجعا احلل الضيف قدم املقابل ويف. والدميقراطية احلكم
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 والطمأنينة ابلعدل أييت سالماإل تطبيق أن وكيف سالماإل مبدأ يف املشكالت
 .مجيعها للبشرية

 العاملي النظام عودة: جديد فجر "بزوغ: واننبع فكانت الثانية الندوة أما
 "النجوم بعنوان كانت واليت الندوة هذه يف االوىل احملاضرة تناولت. ي"سالماإل

 بسطوع وربطها سالماإل اىل الدعوة محل يف الشباب دور تناولت الصاعدة"،
 وعملهم الصحابة جنم

 وما هللا، سبيل يف وتضحياهتم
 يسطع أن اال اليوم شباب على

 كما الدعوة مساء يف جنمهم
 أما الصحابة، جنم سطع

 حتمية فتناولت الثانية احملاضرة
 عامليا ، نظاما   سالماإل عودة
 .األفق يف بشائره الحت وقد

 
 هلدم األليمة املئوية ابلذكرى الناس ُتذّكر فيديوهات تسجيل: اثنيا 

 العمل على وحتثهم احلصني، حصنهم ضياع بعد هبم حل مبا تذكرهم اخلالفة،
 . جديد من وعزها جمدها لألمة يعود كي إلعادهتا اجلاد
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com/HTAmerica.facebook.//www:shttp 

 اخلالفة إلقامة العمل على الشباب حيث خرآ فيديو إعداد مت كما -
 :يةسالماإل

 
 

https://www.facebook.com/HTAmerica
https://www.facebook.com/HTAmerica
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 اجلاد العمل بوجوب الناس تذّكر أيضا شعارات ومحل وقفات: اثلثا 
 : منها نذكر اخلالفة، إلقامة
 ادويك اجلشع، الرأمسايل النظام وجود يف العامل يرتنح األايم هذه "يف -

 رب للبشرية ارتضاه نظام إال العامل اقتصاد ينقذ ولن احلطيم، قاع إىل يهوي
 .العاملني"

 
 األرض عم قد الفساد أن ترون أال للناس، أخرجت أمة خري "أنتم -

 يُنقذ من حنن لنكن والطغيان، ابلظلم مألته وقد العامل، على تسيطر والرأمسالية
 .والعامل" البشرية
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 وافغانستان، والعراق وكشمري فلسطني حترير أردمت ذاإ املسلمون "أيها -
 النبوة" منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة أقيموا: إذن
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(33) 

 
 املكتب حلملة اخلتامي العاملي املؤمتر

 التحرير حلزب املركزي اْلعالمي
 املسلمون( أيها )أقيموها
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 اخلتامي العاملي املؤمتر
 التحرير حلزب املركزي اْلعالمي املكتب حلملة

 املسلمون( أيها )أقيموها

 
 حياة واقع يف سالماإل استئناف   اختذ التحرير حزب نشأ أن منذ

 أو احلياة إجراء جتاهها اختذو  له، مصريية   قضية   وجمتمعهم ودولتهم املسلمني
 عزها سابق إىل هبا والعودة ية،سالماإل ابألمة للنهوض نفسه ونذر املوت،

 إلقامة العمل يف بنهاره ليله ويصل طاقاته، كل سيكرّ  فهو ولذلك جمدها؛و 
 .النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة

 يةسالماإل البالد مجيع يف واملنعة القوة أهل أوساط يف يتغلغل واحلزب
 يف له نصرهتم منهم ليطلب اخلالفة؛ لدولة ارتكاز نقطة لتكون تصلح اليت
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 املدينة يف األوىل سالماإل لدولة إقامته يفملسو هيلع هللا ىلص  هللا برسول أتسيا   وذلك إقامتها؛
 .املنورة

 ومذاهبهم وأعراقهم جنسياهتم بكافة األمة أبناء بني احلزب يعمل كما
 حزب دأب وقد .اخلالفة إلقامة معه وليعملوا قيادهتم، ليأخذ وشرائحهم بل

 هبذا املسلمني لتذكري اخلالفة؛ هدم ذكرى إحياء على عام كل يف التحرير
 الراشدون اخللفاء دعائمه وأرسى ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول شيده الذي العظيم الصرح

 مقدمتهم ويف املستعمر الكافر الغرب وهدمه بعدهم، من واخللفاء بعده من
 ...هللا لعنه كمال مصطفى رأسهم وعلى والرتك العرب خونة مبعاونة بريطانيا،
 .متهاإلقا للعمل املسارعة على املسلمني وليحث

 املسلمون( أيها )أقيموها حلملة ختاميا   مؤمترا   التحرير حزب نظم فقد
 املدينة بتوقيت مساء   الثامنة الساعة املؤمتر افتتح األليمة، الذكرى هذه مبناسبة
 كان قصرية واسرتاحات فواصل ختللها ،تقريبا ساعات 3 مدة واستمر املنورة
 وتقرير ،عاجل خرب قصيدة ثلم ،املشاهدين ومحاسة إعجاب أاثر ما منها
 .املئة املدن وخالصة أفغانستان يف الدعوة محلة أنشطة حول

 .ساعة نصف ملدة متنوعة فقرات املؤمتر تبعأ مث
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 املؤمتر برانمج: 

 

 



 564 

 

 
 



 565 

 املؤمتر بث: 
 على وذلك ،صوتية ترمجة دون األصلية املتكلمني بلغة املؤمتر بث مت

 اخلاصة الصوتية الرتمجة إبضافة املختلفة ملناطقاب املكلفون ليقوم خاصة روابط
 .جدا   قصري زمين بفارق جديد من البث وإعادة ،بلغتهم مبناطقهم

 واملاليزية والروسية واألوردية واإلجنليزية والرتكية العربية الرتمجة بث ومت
 .أخرى وفيسبوك يوتيوب روابط على والسواحلية واإلندونيسية

  

 مزاين داننع الشيخ املؤمتر مقدم: 

 
 شرع تعطيل ىعل عام مئة ية،سالماإل اخلالفة هدم لفاجعة املئة ابلذكرى

 موالان ترضي اليت يةسالماإل احلياة عن البعد من عام مئة ،تعاىل سبحانه هللا
 عام مئة واالستضعاف، الذل من عام مئة والضياع، التيه من عام مئة .جل عز
 رمحة، بال تسفك املسلمني ودماء معا مئة واهلوان، والتشرذم التفكك من
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 عام مئة رقيب، وال حسيب بال متتهن وأعراضهم حرمة، بال تستباح وبالدهم
 ،سالملإل التنفيذي الكيان ية،سالماإل اخلالفة إسقاط فاجعة على مضت

 .لألمة احلصني واحلصن
 اخلالفة إلقامة العمل لواء حنمل أن وتعاىل سبحانه هللا عاهدان وألننا

 اإلعالمي املكتب محلة كانت ؛أّمة مشروع اخلالفة وألن جديد، من يةمسالاإل
 أيها أقيموها أن ،سالماإل أّمة يف قلب ذي كل تنادي التحرير حلزب املركزي

 .املسلمون

 حول به خياطبكم الذي هذا اخلتامي مؤمتران كان احلملة هلذه وتتوجيا  
 .عدة لغات إىل مباشرة ويرتجم عوة،الد محلة من كوكبة العامل

 

 الكرمي القرآن من عطرة آلايت تالوة املؤمتر به بدأ ما خري 
 (110-102 عمران )آل. النصر مؤذن األخ بصوت
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 اَلفتتاحية الكلمة
 التحرير حزب أمري كلمة

 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل
 م1924 - هـ1342 سنة اخلالفة دولة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة

 
 وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 ...وبعد
 الراشدة اخلالفة إلعادة الدعوة محلة وإىل امة،بع يةسالماإل األمة إىل

 ...وشاابت شبااب   خباصة،
 وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم

 هـ،1342 سنة رجب أواخر يف سنة، مئة قبل األايم هذه مثل يف
 بريطانيا بزعامة املستعمرون الكفار متكـن م،1924 سنة آذار ألوائل املوافق
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 وأعلن اخلـالفة، دولة على القضاء من والرتك ربالع خونة مع ابلتعاون آنذاك،
 إسطنبول يف اخلليفة وحماصرة اخلـالفة إلغاء كمال مصطفى العصر جمرم

 مث ومن بتقدميه، بريطـانيـا أمرته مثنا   ذلك وكان اليوم، ذلك سحر يف وإخراج ه
 كان، وهكذا. العلمانية الرتكية للجمهورية سقيما   رئيسا   ذلك مقابل لتنصيبه
 عزهم مبعثِّ  اخلـالفة على ابلقضاء املسلمني بالد يف فظيع زلزال حدث حيث

 .رهبم ومرضاة
 قائمة، كانت أن بعد اخلالفة إبلغاء البواح   الكفر   اجملرمُ  ذلك أعلن لقد

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث يف جاء كما ابلسيف تقاتله أن األمة على الواجب وكان
 َأْهَلهم  اأْلَْمرَ  نـمَنازِعَ  ََل  َوَأنْ » :نهع هللا رضي الصامت بن عبادة عن عليه املتفق

 يف الشديد بطشه أن إال «بـمْرَهانٌ  ِفيهِ  اَّللَِّ  ِمنْ  ِعْندَكممْ  بـََواحاا  كمْفراا  تـََرْوا َأنْ  ِإَلَّ 
 بريان سعيد الشيخ ومنهم الكثري، أعدم حيث العلماء، وخاصة األمة، دماء
 مبا تقم فلم ،األمة تقصري يف أتثريه له كان ذلك كل آخرين، وسجن هللا، رمحه
 يرقى ال ضعيفا   الرد كان بل خاسرين، وأعوانه تقلبه أزّا   وأعوان ه اجملرم   ذلك يؤز  
 الكفر مقرتف "جنا" وهكذا! واملؤمنني ولرسوله هلل اخلائن ذلك سحق إىل

 !سحيق مكان يف األمة به هتوي أن من الشنيعة بفعلته البواح
 فجزأوا املسلمني، بالد يف املستعمرين الكفار نفوذ حل   ذلك بعد

 كنتيجة وذلك مِّزقة ، ومخسني مخس حنو وصلت مِّز ق   إىل ومزقوها البالد،
 فأعطوا آخر، زلزاال   الزلزال هذا إىل أضافوا مث اخلالفة، على القضاء لزلزال
ه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسرى املباركة، األرض يف دولة   اليهود  وزودوها ومعراجِّ

 العمالء احلكام بواسطة أمنها محاية األسباب تلك وأول. ءالبقا أبسباب
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 يف يهود أمام ينهزمون احلكام هؤالء كان بل ؛فحسب هذا ليس هبا، احمليطني
 غري وصورة   حجمها فوق حجما   يهود دولة أ ع ط و ا حىت ؛تنشب حرب كل

 نقلوالي ورسوله هللا حياربوا أن يف الوسع بذلوا بل بذلك، يكتفوا ومل  . صورهتا
 كيان مع التفاوض إىل جذوره من فلسطني من يهود كيان إزالة من القضية

 بعد درجات اخنفضوا مث! 1967 يف احتله مما شيء من ينسحب لعله يهود
!! شيء من ينسحب أن دون حىت يهود كيان مع التطبيع حنو فهرولوا ذلك

 الليل يف ا  علن ارتكبها وبعضهم ستار، وراء من التطبيع جرمية ارتكب وبعضهم
 املنظمة تبعتها هذه واهلوان الذل مسرية مصر حكام قاد أن وبعد! والنهار
 ويقف واملغرب، والسودان والبحرين اإلمارات مث األردن من كل وحكام
 خلفهم من أبهنم الدول لتلك يلوحون الطريق قارعة على السعوديون احلكام
 أن دون اجلرمية يف رعيسا فكلهم وهكذا... ركبهم عن يتخلفون وال يسريون

﴿ أقدامهم أمخص إىل رؤوسهم مست من يلفهم الذي ابلص غار يعبأوا    

                          ﴾. 
 كذلك بل ؛احلكام هؤالء طعنها من هي وحدها فلسطني ليست مث
 ضمها فكشمري ،سالماإل أرض من طاهرة أخرى بقاعا   مواسل   أو استسلموا
 السودان وجنوب... القرم ضمت وروسيا... دولتهم إىل اهلندوس املشركون

 أدراك وما وقربص... إندونيسيا من نزعت الشرقية وتيمور... مشاله عن فصل
... اليوانن معظمها يف اليوم يتحكم طوال لسنوات املسلمني قلعة قربص ما

 ضيق بنغالدش إىل جلأوا وإذا "بورما" ميامنار يف يذحبون الروهينجا مونواملسل
 خطرة جزيرة وهي تشار" "ابسان جزيرة يف وحشرهم اخلناق، عليهم النظام
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 أصبحت اليت الشرقية تركستان مث! البشر لسكىن تصلح ال للفيضاانت معرضة
 فجعلتها ،الوحوش عنها تنأى بل وحشية معاملة وتعاملها هبا تبطش الصني
 سرا   ال علنا   اجملازر فعظمت النساء، من وللحرائر ،الرجال من لألحرار سجنا  
 القبور صمت صامتة وهي املسلمني، بالد يف القائمة الدول وبصر مسع أمام
﴿! داخلية مسألة إهنا ابملسلمني الصني بطش عن قالت نطقت فإذا    

                      ﴾. 
 مع يدورون رويبضات حكام فيحكمها األخرى املسلمني بالد وأما

 حقا   يرعون وال البالد أمن حيفظون فال داروا، كيفما املستعمرين الكفار
 هلم يقيم ال النفري، يف وال العري يف ال مسلوبة، وكرامتهم منهوبة ثرواهتم للعباد،
 ذال   يزيدهم مبا عمالءها تنادي بل وزان ، ا،أمريك وخاصة املستعمرون، الكفار
 معدودات، أايما املعوجة كراسيكم على بقيتم ملا "لوالان عليهم فتملي وهواان  

 فمن ؛وحقا   ،تستطيعون" ما فوق بل تستطيعون، ما األموال من لنا فادفعوا
 !!عليه اهلوان يسهل يهن

 عليكم تداعت حيث فةاخلال زوال بعد حالكم هذا: املسلمون أيها
 ابخلـالفة؟ تستظلون وأنتم كنتم فكيف جانب، كل من األمم

 وإمامِّ  النبيني خامتِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد أتباع   للناس، أخرجت أمة خري كنتم
 الناصر أحفاد أنتم... الفاحتون والقادة الراشدون اخللفاء أجدادكم... اجملاهدين

 هذا مثل يف دنسهم من املقدس بيت وحمرر الصليبيني قاهر الدين صالح
 أحفادُ ... التتار قاهر يِّ  وبيربس قطز أحفاد... هـ583 رجب العظيم الشهر
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 فتح عندما والعشرين الثالثة جياوز مل   الذي الشاب األمري الفاتح حممد
 احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مبدح هللا فشرفه م،1453-هـ857 يف القسطنطينية

 َذِلكَ  اجْلَْيشم  َولَِنْعمَ  َأِمريمَها اأْلَِمريم  ِنْعمَ فـَلَ » اخلثعمي بِّشر عن أمحد أخرجه الذي
 القرن يف فرنسا به استغاثت الذي القانوين سليمان اخلليفة أحفادُ ... «اجْلَْيشم 

 أو نسيت اليوم لكنها ملكها، أسر لفك م1525 امليالدي عشر السادس
 سالماإل ورسول سالماإل على فتطاولت املسلمني، خبليفة استغاثتها تناست

 سليم اخلليفة أحفادُ ... زال قد سالماإل درع ألن حسيب أو رقيب دومنا ملسو هيلع هللا ىلص
 سنوية   ضريبة   يةمريكاأل املتحدة الوالايت دفعت عهده يف الذي الثالث،
 املتوسط البحر إىل األطلسي احمليط من أبمان متر أن يةمريكاأل للسفن للسماح

 جترب مرة وألول ية،مريكاأل لسفنل اجلزائر والية يف العثمانية البحرية تعرض دون
 سنة العثمانية( )الدولة أخرى دولة بلغة بل لغتها بغري معاهدة   توقع أن اأمريك

 ادفع :قائلة املسلمني حكام يف تتحكم اآلن اأمريكو  م،1795-هـ1210
 املالينيُ  هِّ رِّ غ  تُـ  مل   الذي احلميد عبد اخلليفة أحفادُ ... حنميك الذين فنحن

 ،فلسطني يف ابالستيطان هلم للسماح الدولة خلزينة اليهود رضهاع اليت الذهبية
 أرى أن من عليّ  ألهون بدين يف املبضع عمل )إن :املشهورة قولته وقال

 اليهود فليحتفظ...) أضاف مث اخلـالفة(، دولة من برتت قد فلسطني
 واأيخذ أن آنذاك يستطيعون فإهنم يوما   اخلـالفة دولة مزقت وإذا... مباليينهم
 فأهـدوا السـاعـة اخرتعوا الذين أحفادُ !... حدث ما وهذا مثن( بال فلسطني
 القوم علية حاشيته، فظـنـتها حينها أورواب ملوك أعظمِّ  شارملان إىل منها واحدة  
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 املستنرية املنرية أفكاران يف كنا هكذا! واجلن ابلعفاريت مألى ظنوها عنده،
 !يمةالسق اخلاوية أفكارهم يف كانوا وهكذا

 وهكذا اخلالفة، تظلكم كانت عندما املسلمون أيها كنتم هكذا
 ...األبصار أويل اي فاعتربوا اخلالفة، جباهكم عن انكشفت عندما أصبحتم

 خالد أحفادَ  اي... واملنعة القوة أهل اي إليكم أتوجه فإين اخلتام ويف
 ...الفاتح وحممد الدين وصالح

 أعداء أعدائها من األمة صدر شفاء يستطيع من فقط أنتم إنكم
 يف املسلمون إليه وصل الذي اهلوان كسر يستطيع من فقط أنتم دينكم،
 بل األمة أمل وحتقيق البدء شرف لكم وسيكون... سالماإل بالد بالدهم،

 تكونوا فلن خلفها، ومن أمامها من جندها وكل   كلها، األمة وستتبعكم
 نصرتنا، إىل قوموا بكم، هللا ابرك واجبكم إىل فقوموا تعاىل، هللا إبذن وحدكم

 فحسب النصر طريق   ليست فهي الراشدة، اخلالفة إلقامة التحرير حزب نصرةِّ 
 تقام فبها عظيم، فرض   األوىل الدرجة يف ألهنا بل الواقع، وصف ابب من

 بينهم تقام وال الناس على األحكام تطبق ال وبدوهنا احلدود، وحتد   األحكام،
 عظيم فإمثه قادر   وهو اخلليفةِّ  وإجياد اخلالفةِّ  إلقامة يعمل ال ومن... احلدود

 عمنمِقهِ  يف  َولَْيسَ  َماتَ  َوَمنْ ...» اإلمث شدة على للداللة جاهلية ميتة مات كأنه
َعٌة،  يشرعوا أن قبل اخلليفة ببيعة املسلمون ش ر ع وقد ...«َجاِهِليَّةا  ِميَتةا  َماتَ  بـَيـْ

 ذلك أمهية على عليه، وسالمه هللا لواتص ودفنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بتجهيز
 ...وأمهيتِّها اخلالفة لعظم ذلك وكل وعظمته،
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 املسلمني جيوش اي... النصرة أهل اي... واملنعة القوة أهل اي
ع دُ  ُعم ري  ، ب نُ  ُمص ع بُ  منكم أليس ، ب نُ  و ُأس ي دُ  ُزر ار ة ، ب نُ  وأ س   ُحض ري 

 واآلخرة؟ الدنيا يف ففازوا ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله انهسبح هللا نصروا الذين معاذ بن وسعدُ 
 أخرج هللا، دين لنصرته معاذ بن سعد ملوت اهتز قد الرمحن عرش إن حىت

ابِّر   ع ن   البخاري ي   ج  اْهتَـزَّ اْلَعْرشم »: يـ ُقولُ  ملسو هيلع هللا ىلص الن يبِّ   مس ِّع تُ  ع ن ُه، اّلل ُ  ر ضِّ
 دعوته؟ وأهل ورسوله هللا ينصر رشيد رجل منكم أفليس «ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ممَعاذٍ 

وا أن منكم تنتظر تنتظركم، األمة إن  أبيديكم الراية وختفق   معكم، فتكرب   تكربِّّ
 تطبقُ  اليت الراشدة اخلالفة وتقيم األمُة، تنهضُ  وحده وهبذا لكم، فيهللوا

﴿: سبحانه هللاُ  فينصُرها واجلهاد، ابلدعوةِّ  للعامل وحتمُله الداخل يف سالماإل  

                                   ﴾. 
 خالفة لنا تقيم السماء من مالئكة   تنزل لن أنه ندرك إننا :هللا جند اي

 مالئكة   سبحانه هللا ينزل وإمنا ،واملسلمني سالماإل يعز جيشا   لنا وتقود
 يف يةسالماإل احلياة الستئناف وإخالص وصدق جبد عملنا إذا تساعدان
 وحديث سبحانه هللا كتاب يف مكذوب غري وعد وهي اخلالفة، وإقامة األرض
 ضرب اليوم اخلالفة إقامة أبن القائلني قولُ  ذلك يف يؤثر وال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 إىل الساعي هو خيال اخلالفة إقامة أبن القائل أن هي احلقيقة بل اخليال، من
 حقائق تؤكدها هللا، إبذن واقعة بد ال حقيقة فهي اخلالفة إقامة أما يال،خ

 :أربع
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﴿: هللا من وعد: فأوال                       

                            ﴾. 
 بعد النبوة منهاج على اخلالفة بعودة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من ىبشر : واثنيا  

 َأنْ  اَّللَّم  َشاءَ  َما فـََتكمونم  َجرْبِيَّةا  ممْلكاا  َتكمونم  ُثمَّ ...»: ملسو هيلع هللا ىلص يقول اجلربي امللك هذا
َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةا  َتكمونم  ُثمَّ  يـَْرفـََعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَعمَها ُثمَّ  َتكمونَ  ةِ  ِمنـْ  مُث   «النـُّبـموَّ

 .حذيفة عن أمحد أخرجه. ملسو هيلع هللا ىلص س ك ت  
﴿: للناس أخرجت أمة خريُ  فاعلة حية أمة: واثلثا          

                                     ﴾ 
 ...ن فاره قبل الرئبال هدأةُ  إال هي فما يوما ، اخلالفة إقامة عن هدأت وإن فهي

 يغذ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع صادق   سبحانه، له خملص هللا إبذن حزب  : ورابعا  
: ملسو هيلع هللا ىلص قوله مصداقُ  وكأنه والبشرى، الوعد لتحقيق بنهاره ليله واصال   السري،

 َأْمرم  َيَْيتَ  ىتَّ حَ  َخَذهَلممْ  َمنْ  َيضمرُّهممْ  ََل  احْلَق ِ  َعَلى ظَاِهرِينَ  أممَّيِت  ِمنْ  طَائَِفةٌ  تـََزالم  ََل »
 .ثوابن عن مسلم أخرجه «َكَذِلكَ  َوهممْ  اَّللَِّ 

 ليس للخالفة العمل أبن لتنطق كافية   األربع هذه من واحدة أي ة إن
 يف واقعة حقيقة هو اخلالفة قيام فإن وهكذا! جمتمعة؟ ابألربع فكيف خياال ،
 إن حمقق أمر هو مهاقيا بعد واستقرارها ثباهتا وإن هللا، إبذن ببعيد ليس وقت
 مكان يف الدول بتلك سينهار اليوم كربى هي اليت الدول بنيان وأن هللا، شاء

 صغري خملوق فعله وما هللا، عباد وعند هللا عند أهون الدول وهذه سحيق،
... بذلك ينطق اأمريك وزعيمتها الدول بتلك يُرى يكاد ال (19 )كوفيد
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 نصرا   يعّدها وآخر وتزويرا   سرقة يعد ها فريق انتخاابهتا، يف هبا حل ماذا وانظروا
 الرمسية، املؤسسات ابقتحام بل الكالمية القذائف عند تقف ال مث! كبريا  

 ينادي الفريقني وكال الرأمسالية، زعيمة أروقة يف املادية ابلقذائف الروح وإزهاق
 إال ينقذه ولن... صغريه قبل كبريه اليوم، العامل هو هذا! اخلرِّبة ابلدميقراطية

 ...النبوة منهاج على اخلالفة دولة ،سالماإل دولة إقامة
 قبل اخلالفة إقامة تكون أن هللا إىل ونضرع نعمل كنا لقد: اْلخوة أيها

 عمر من السبعني السنوات هذه خالل أايم علينا متر فكانت املئوية، الذكرى
 هللا، روح من نيأس ال فإننا ذلك ومع تبتعد، مث ابخلالفة منسك فنكاد احلزب
 طمأنينة وكلنا حنوها، ختفق وقلوبنا اخلالفة، إىل تتطلع وعيوننا نعمل فنحن

َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةٌ  َتكمونم  ُثمَّ ...»: وبشران بذلك أنبأان ملسو هيلع هللا ىلص هللا فرسول بقيامها  ِمنـْ
ةِ   احلرارة ويشعل   العزائم، ويقوي   اهلمم، يشحذ أن على حقيق هذا وكل. «النـُّبـموَّ

 إىل انزلة أصابته إذا عليه مغشي من آخر، خلقا   املرء وجيعل   جديد، من
 .النازلة بوقوع فرجا   مستبشر  

﴿ اخلبري العليم نبأان هكذا                           

﴾ عمْسرٌ  يـَْغِلبَ  َوَلنْ »: رزين حديث يف املصدوق الصادق نبأان وهكذا 
ةٌ  َتكمنْ  ملَْ  فَِإنَّهم ): عبيدة أليب عمر كتاب وهكذا ،«نِ يمْسَريْ   اَّللَّم  َجَعلَ  ِإَلَّ  ِشدَّ

 العاملني، رب هللا إبذن قادم فالفرج (،يمْسَرْينِ  عمْسرٌ  يـَْغِلبَ  َوَلنْ  خَمَْرجاا، بـَْعَدَها
 وتعود يهود كيان على فتقضي الصادقني، املؤمنني بسواعد قائمة واخلالفة
 احلناجر وتصدع أختها، فتحت أن بعد تفتح وروما ،سالماإل ارد إىل فلسطني
﴿: العزيز القوي بقول الطاهرة                             
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   ،﴾ سالماإل بنور األرض وتشرق التكبري، صيحات الدنيا ومتأل، 
لمَغنَّ » رمكم  َوََل  ،َوالنـََّهارم  اللَّْيلم  بـََلغَ  امَ  اأْلَْمرم  َهَذا لَيَـبـْ  ِإَلَّ  َوَبرٍ  َوََل  َمَدرٍ  بـَْيتَ  اَّللَّم  يـَتـْ

ينَ  َهَذا اَّللَّم  َأْدَخَلهم  ا  ،سالماْْل  ِبهِ  اَّللَّم  يمِعزُّ  ِعز اا  ؛َذلِيلٍ  ِبذمل ِ  َأوْ  َعزِيزٍ  ِبِعز ِ  ،الدِ   َوذمَل 
 .الداري متيم عن أمحد أخرجه. «اْلكمْفرَ  ِبهِ  اَّللَّم  يمِذلُّ 

 مقولة ويرددون حُماال ، ذلك حتقيق سيعّدون سالماإل أعداء أن ندرك إننا
﴿ مستهزئني، قبل من أشياعهم         ،﴾ تلك كانت كما ولكن 

 عليهم هي اليوم فكذلك أهله، ونصر دينه هللا وأعز قائليها، على وابال   املقولة
 سبحانه، له املخلصني عليه، املتوكلني عباده مع احلكيم العزيز فاهلل وابل،

م يفارق أن دون واجتهاد، جبد يعملون الذين ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع الصادقني  قلوهب 
﴿: تعاىل قولُه وجوارح هم                          

،﴾ ر هذا من يقرتبون مير يوم كل مع هؤالء ﴿ ""القد               

                ﴾. 
 .وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

 
  أخوكم                         هـ1442 برج 29 السبت،

   الرشتة أبو خليل بن عطاء       م2021 آذار/مارس 13 املوافق
 التحرير حزب أمري                                              
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 الثانية الكلمة

 دارها؟ عقر يف الدميقراطية أتزمت ملاذا

 كار حممود األستاذ

 تركيا وَلية يف التحرير حلزب اْلعالمي املكتب رئيس
 )مرتمجة(

  
 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 !الكرام إخواننا وضيوفنا؛ مشاهدينا
 أيدي على العثمانية اخلالفة دولة هدم يوم على سنة املائة متام مرت

 يهود كيان احتالل على سنة وسبعون مخس ومرت. احملليني وعمالئهم اإلجنليز
 احلرب انتهاء على سنة ثالثني من أكثر الزمان من ومر. املبارك بيت املقدسل

 دبع من بزوال آذن أيضا يمريكاأل العصر إن ذلك بعد القول وميكننا. الباردة
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 يقدمونه ما الغربيني الكفار أيدي بني يبق مل ألنه الصناعي، أورواب عصر زوال
 .عفنة دميقراطية سوى لإلنسانية

 سنني سبات يف اإلنسانية سيبقون بدميقراطيتهم أهنم يظنون كانوا
. سالماإل بالد تراب فوق دميقراطية حضارات بتأسيس حيلمون وكانوا مديدة،

 مل لكن تتحقق، ألن قابلة غري هذه أحالمهم أن قينا  ي يعلمون فهم الواقع ويف
 الدميقراطية هو واحد، شيء سوى اليد يف هلم بقي وما. حيلة أيديهم يف يبق

 الدميقراطية، وعود حاملني وسوراي والعراق أفغانستان ابحتالل فقاموا. العفنة
 مادة الدميقراطية وعود وليبيا، ومصر تونس يف هلم العميلة لألنظمة وقدموا
 وحزب اجلزائر، يف يةسالماإل اإلنقاذ جبهة بتشجيع قاموا ذلك وألجل. للبقاء
 خوض على فلسطني يف ومحاس مصر، يف املسلمني واإلخوان تركيا، يف الرفاه

 قاموا مصر يف هلم مناسبا ذلك جيدوا مل ملا لكنهم الدميقراطية، االنتخاابت
 .ضده االنقاليب السيسي ودعم ابالنتخاابت الفائز مرسي على ابالنقالب

 سالماإل مع والغرب اأمريك حساب يكون هكذا !الكرام نو املشاهد
 سالح من الكفار أيدي بني بقي وما سنة، مائة دام كوين حساب واملسلمني،
. البالية الدميقراطية سالح هو ثقايف سالح سوى احملاسبة هذه يف يستخدمونه

 الغرب يستخدمهم من هم عمالء خونة حكام بيننا يوجد أن املؤمل من لكن
 استقداما   للعراق اأمريك احتالل يف رأوا الذين هؤالء. املسلمني ضد كسالح

 أردوغان الرتكية اجلمهورية رئيس الفريق هذا من وكان املنطقة، إىل للدميقراطية
 األوسط الشرق مشروع جمموعة رائسة يف طويلة سنني إبخالص عمل الذي
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 العريب الربيع مطحنة حتت جهودهم ذهبت قدف حظهم سوء ومن. الكبري
 .الرايح أدراج

 يقولون وأكادمييون حداثيون علماء يوجد احلكام أولئك شاكلة وعلى
 )خيالية(، طوابوية فكرة اخلالفة وإن به، خاص نظام سالماإل يف يوجد ال إنه
 ال متخيل نظام هي اليت الدميقراطية، يف تتمثل حقيقتها على الطوابوية أن مع

 وال واإلدارة، احلكم ميارس أن ما لشعب ميكن ال ألنه ملاذا؟. تطبيقه يتصور
 البلدان وأكثر. األنظمة هذه من واحدة أي يف الشعبية األغلبية إرادة تتمثل

 من تتكون حبكومات أو أقلية بواسطة تدار أهنا إما للدميقراطية املنتحلة
 تعكس الدميقراطية، تطبق ليتا "البلدان أبن القول فإن ولذلك. حزبية حتالفات
 .وخمادعة كذب هو إمنا األغلبية" نظر وجهة برملاانهتا

 يكن مهما فإنه الغربية، الدول يف شاخصة نراها ذلك على أمثلة وأبرز
 فإن انتخاابت، على بناء أيتيان مثال اأمريك يف الشيوخ جملس أو الدولة رئيس
 املال شركات إرادة وإمنا الشعبية، اإلرادة هي ليست النتخاهبما احملدد

 املنتخبني شيوخها جمالس وأعضاء اأمريك رؤساء مجيع فإن وهكذا. الرأمسالية
 الذين وهم والسالح، النفط شركات أصحاب إلرادة ممثلون اليوم حىت هم

 .االنتخابية دعاايهتم حىت شيء كل انتخاهبم يف ميولون

 طويلة، أزمنة منها يدلتستف ابستثمارها اأمريك قامت اليت والدميقراطية
 حقوقية بذرائع التذرع مت فقد ولذلك يوم، بعد يوما   فاالهنيار ابلضمور آخذة  

 حلماية ترامب السابق الرئيس من صدرت اليت اخلرافات على التمويه أجل من
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 تركها اليت األنقاض تنظيف على ابلعمل ابيدن يقوم واآلن اإلدارة، يف استمراره
 ابالنتقام، األخذ أخرى جهة من يريد فهو بذلك قيامه مع لكنه. ترامب
 .الداخلية وختبطاهتا مشاكلها دائرة يف منشغلة اأمريك ستبقى وهكذا

 مقولتها استخدام فيها تستطيع تعد مل حالة إىل اأمريك وصلت لقد
 للبالد استعمارها على احملافظة يف ابلدميقراطية" "جئناكم السحرية املخادعة
 فلتعمل: يقولون صاروا البالد سائر يف والناس شعوبال أن ذلك ؛األخرى

 فوق الدميقراطية الغرب وليطبق أوال، أراضيها فوق الدميقراطية إجياد على اأمريك
 .أوال شعوبه وبني أراضيه

 أكرب سوى ليست الدميقراطية ألن تطبيقها، وال إجيادها يستطيعوا لن
 ليخدعوا االستعمارية دولوال الشركات كذب من األخرية سنة املائة يف كذبة

 .الشعوب هبا

 من والعشرين اخلامس مظاهرات على اأمريك فعل ردة رأيتم لقد
 من موظف يد على مينيسوات يف فلويد جورج قتل بعد 2020 آذار/مارس

 حال يف الثقيلة ابألسلحة املدججة القوة ابستخدام ترامب هدد لقد الشرطة،
 عندما نفسه ترامب لكن األبيض، البيت جدران اجتياز مبحاولة احملتجون قام

 هل! الكوجنرس مبىن اقتحام من أنصاره مبنع يقم مل االنتخاابت، بفقدانه أحس
 يرى العامل، يف الدميقراطية تنشر اليت اأمريك يف الشعب ذلك؟ تصور ميكنكم

 اأمريك حلم ويتمرغ الدولة، يف اإلدارة مباين فيقتحم شرعية، غري االنتخاابت
 .ابلرتاب
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 ،أوال   شعبها إىل يدا   اأمريك ملدت ،حقيقيا   شيئا   الدميقراطية كانت ولو
 .صدره إىل السالح حولت وإمنا تفعل، مل لكنها

، عفن االمشئزاز، على ابعث قبيح نظام سوى ليست الدميقراطية  يف ابل 
 يريد. اهلالك حنو مجعاء ابإلنسانية آخذة الدميقراطية فاحلرايت األمر، حقيقة
 إن: ويقولون ضيق، يف صاروا يستطيعوا مل فإن شيء، كل حيازة فيها الناس
 أيدي يف جمتمِّع الدميقراطية األنظمة مجيع يف املال أن مع احلياة، أساس املال
 لصاحلها الشعبية اإلرادة برهن تقوم األقلية وهذه اجملتمع، يف الناس من حفنة

 .حمدداهتا األنظمة إبعطاء وتقوم األمر، واقع يف
 البشر من مليارات ثالثة من أكثر أي العامل، سكان نصف يعيش -

 .اليوم يف دوالرين من أقل على
 .اليوم يف دوالر من أقل على الناس من املليار ونصف مليار ويعيش -

 من ابملائة سبعني العامل سكان من فقط ابملائة عشرة حيوز وهكذا -
 .حق وجه بغري العاملي، الدخل جممل

 .إنسان مليار 1,1 املدقع الفقر خط عند يعيشون الذين عدد ويبلغ -

 .جوعا   عام كل حياهتم طفل ماليني 10 من أكثر ويفقد -
 أريد الدميقراطية، تطبق اليت الغربية الدول يف الفساد مبلغ ولرؤية

 :أيضا   اإلضافية اإلحصائية البياانت بعض مشاركتكم
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 أفيد املاضي انحزير  ويف دقيقة، 11 كل اأمريك يف شخص ينتحر -
 أو عقلي اضطراب من يعانون املتحدة الوالايت يف البالغني من ٪40 أبن

 .املخدرات تعاطي
 كل امرأة وتغتصب دقيقة، 23 كل شخص أيضا اأمريك يف ويقتل -
 .للهجوم اثنية 49 كل شخص ويتعرض دقيقتني،

 :األعزاء نو املشاهد
 الفكرية قاعدته ةبصح االرتباط متام مرتبط نظام أي خطأ أو صحة إن

 وأورواب اأمريك يف جربت اليت التارخيية الدميقراطية تزيني يتم واليوم خطئها، أو
 اإلنسانية التجربة إىل نظرة أدىن نظران ولو املسلمني، أيدي بني وتقدميها

 األخرى اجلهة يف نظران وإذا. والفساد العفن سوى شيئا رأينا ملا للدميقراطية،
 االستنارة لوجدان ،قران   13 استمرت اليت يةسالماإل يةالسياس التجربة إىل

 وأما ابلعقد، مليئة أفكارهم لألسف، املسلمني حكام اخلونة لكن. واالنتشار
 بالدان يف الغربية الدميقراطية نشر وصار الغرب، ل  ب  قِّ  وجوههم موافيمّ  علماؤهم
 يضع مل سالماإل وكأن بنا، خاص ملشروع وجود ال وكأنه الشاغل، شغلهم
 !واإلدارة للحكم مشروعا

 ألننا اخلالفة، طالب حنن! نعم: أفواهنا مبلء نقول ذلك كل بعد وحنن
 الكاملة شريعتها تقتضي عقيدة سالماإل إن نقول ألننا الذايت، مشروعنا منلك
﴿: وتعاىل سبحانه هللا قال. استثناء بغري احلياة مناحي مجيع تنظيم العامة   

                                 ﴾. 
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 اخلالفة مشروع الصحيح، مشروعنا لنا إن: أيضا   نقول حنن وهلذا
 تطبيق به ميكن الذي احلكم نظام شكل هي الراشدة واخلالفة. الراشدة

 .الظهور متام ظاهر فرض هو الراشدة اخلالفة وإقامة. سالماإل
 أمري وجهه الذي اخلطاب من قصرية فقرة مبشاركتكم كلميت وأهني

 أقيم الذي اخلالفة مؤمتر يف األمة إىل الرشتة أبو خليل بن عطاء التحرير، حزب
 أم الدميقراطي، الرائسي النموذج": بعنوان إسطنبول، يف سنوات ست قبل

 ليست احلقة "فاخلالفةُ : الكرمي أمريان قال حيث "،الراشدة؟ اخلالفة َّنوذج
 من الراشدون اخللفاء عليه وسار ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بّينه مميز نظام   إهنا... جمهولة
 وال برملانية، أو رائسية مجهورية   وال ملكية، أو مرباطورية  إ اخلالفةُ  فليست بعده،

 الوضعية، األنظمة من نوع   أي   وال هللا، دون من تشرّع دميقراطية   أو دكتاتورية  
، خالفةُ  ولكنها ... ورائهم من ويقاتل هبم يـُت قى أئمة، خلفاءُ  وحكام ها عدل 

، وحتفظُ  األعراض   وتصونُ  الدماء ، حتمي خالفة   إهنا ... ابلذمة وتفي األموال 
 أن ال آمنني الناسُ  هلا يهاجرُ  واإلجبار، ابلقهر ال واالختيار ابلرضا البيعة   أتخذ
 ".مذعورين منها يفروا

 وبركاته هللا ورمحة عليكم الموالس 
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 الثالثة الكلمة

﴿                   ﴾ 

 عماد( )أبو رضوان سعيد الشيخ فضيلة
 األردن وَلية

 
 وجاعل املتكربين، الطغاة ومذل اجلبارين قاصم العاملني، رب هلل احلمد

 :وبعد ،ملسو هيلع هللا ىلص نبيه يوهد بشرعه استمسكوا ما للمؤمنني العزة
 املسلمني على انتصار أعظم املستعمر الكافر حقق عام مائة قبل -

 العرب خونة من مارقة فئة خيانة لوال ذلك له كان وما اخلالفة، هدم حني
 .والرتك

 الشعوب وتعرضت املسلمني، بالد اسُتعمرت اخلالفة دموهب -
 وتطهري مجاعية إابدة حروب شرسة، حلروب عام مائة مدار على يةسالماإل
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 وحشية حروب لثرواهتا، وهنب ألهلها، وتشريد والقرى، للمدن وتدمري عرقي،
 .أخالق وال قيم بال

 وللحيلولة دينها عن لسلخها الفكرية احلروب ألشرس تعرضت كما -
 .خالفتها وعودة هنضتها، دون

 وخنجر هزيلة كياانت إىل البالد ومزقت هللا، شرع ُعطل وهبدمها -
 رأس دوهلم وأصبحت وهنضتها، وحدهتا دون حتول األمة صدر يف مسموم

 .وأهله سالماإل على حربه يف املستعمر للكافر قذرة وأداة حربة

 من وتقاتل به تتقي الذي اجلنة اإلمام األمة فقدت اخلالفة بغياب -
 الذل كأس املسلمون فتجرع الشعوب، وأراذل األمم عليها فتجرأت ورائه

 .شيء كل يف اواستبيحو  واهلوان،
 أمة لفنيت املسلمني أعماق يف كامنة وعقيدة هللا، من رمحة ولوال -

 .عني بعد خربا وأصبحت سالماإل
 ومكمن حياهتا سر بعقيدهتا؛ أعدائها على األمة استعصت لقد
 بعقيدهتا استمسكت ما للناس أخرجت أمة خري تعود أن تلبث ولن حيويتها،
 .قريبا   هللا شاء إن ذلك وسيكون .خالفتها وأعادت

 ويظهر سالماإل يعز هبا عقائدية قضية اخلالفة عودة إن: املسلمون أيها
 سالماإل ملوحيُ  شرعه، وحيكم هللا، ديوح   هبا. األداين سائر على هللا دين

 وتطهر واألموال واألعراض الدماء تصان هبا. للعاملني ورمحة هدى رسالة
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 حياة ظلها يف وكافرهم، مؤمنهم الناس؛ ويعيش الكفار، دنس من املقدسات
 .مطمئنة آمنة

 ما: وهي أال تتخلف ال قاعدة احلكيم الشرع قرر لقد: املسلمون أيها
 والرزق اخلري عليهم وفاض األمن، همعمّ  إال شرعه وحكموا ابهلل الناس آمن

 وأذاقهم ابلعذاب هللا أخذهم إال أهواءهم وحكموا هللا شرع فارقوا وما ،مباركا  
 الويالت فأذاقوهم اجلبارين الطغاة عليهم وسلط العيش، وضنك اخلزي

 .وندامة خزاي   أشد هللا عند ينتظرهم وما اهلالك، موارد وأوردوهم

﴿: القائلني أصدق وهو وتعاىل سبحانه قال -            

                                        

           ،﴾ قائل من جل وقال :﴿    

                                  

                                  ،﴾ وقال 
﴿: سبحانه                                  

                                        ﴾ .
﴿: سبحانه وقال                               

                    ﴾ .تـََبايـَْعتممْ  ِإَذا»: ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب وقال 
ا  َعَلْيكممْ  اَّللَّم  َسلَّطَ  اجلَِْهادَ  َوتـَرَْكتممْ  اِبلزَّرْعِ  َوَرِضيتممْ  اْلبَـَقرِ  َأْذاَنبَ  َوَأَخْذمتمْ  اِبْلِعيَنةِ   ذمَل 

 .«ِديِنكممْ  ِإىَل  تـَْرِجعموا َحىتَّ  يـَْنزِعمهم  ََل 
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 الكون خالق هلل الناس تعّبد اليت اخلالفة عودة إن: املسلمون أيها
 وحدها هيف ية،سالماإل العقيدة صلب يف عقائدية قضية هي واحلياة واإلنسان

 الشرع أحكام وتعطي البشر، حاكمية وتزيل وحده، هلل احلاكمية جتسد اليت
 قال وحده، هلل السيادة جتعل اليت وهي ملزمة، قوانني فتصبح اإللزام، صفة
﴿: تعاىل                             

                        ،﴾ سبحانه وقال :﴿   

                          ﴾. 

 خليفة مببايعة اخلالفة إقامة أن الشرعية احلقيقة تتقرر ذلك ضوء وعلى
 اتج بل الفروض، أعظم من هي اجلهاد لواء ويرفع هللا بشرع حيكم للمسلمني،

 .الفروض

 وإبجياز الشرعية األدلة بعض نستعرض والبيان األدلة يف واستزادة -
 :شديد

﴿: تعاىل قال -                          

      ﴾ على فيجب له، وجود ال من طاعة الشارع يوجب وال 
 .طاعته جتب الذي اخلليفة، إجياد املسلمني

﴿: سبحانه وقال -                             

                   ،﴾ وجوب حيتم ابلشرع واحلكم 
 .ليفةاخل وجود
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 له، حمجَّةَ  َل الِقَياَمةِ  َيومَ  اَّللََّ  َلِقيَ  طَاَعٍة، ِمن َيداا  َخَلعَ  َمن»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال -
َعٌة، عمنمِقهِ  يف َوليسَ  َماتَ  َوَمن  بيعة وجود يوجب وهذا ،«َجاِهِليَّةا  ِميَتةا  َماتَ  بـَيـْ

 وجود جيب وابلتايل جاهلية، ميتة ميتتهم كانت وإال مسلم كل عنق يف
 .األعناق يف الواجبة البيعة توجد بوجوده الذي اخلليفة

 َنِبي  َهَلكَ  كملَّما األنِْبياءم، َتسموسمهممم  إْسرائِيلَ  بـَنمو كاَنتْ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال -
 أت  ُمُران؟ ف ما: قالوا «فـََيْكثـمرمونَ  خمَلفاءم  وَسَيكونم  بـَْعِدي، َنِبَّ  َل وإنَّه َنِبي، َخَلَفهم 
َعةِ  فموا»: قال    َعمَّا سائِلمهممْ  اَّللََّ  فإنَّ  َحقَّهمْم، أْعطموهممْ  فاألوَِّل، لِ األوَّ  ببَـيـْ

 بجت خلفاء إال بعده من يكون ال أبنه هللا رسول من بيان وهذا ،«اْستَـْرعاهممْ 
 .ببيعتهم الوفاء وجيب مبايعتهم
ْليـمَؤمِ رموا َسَفرٍ  يف  َثاَلثَةٌ  َخَرجَ  ِإَذا»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال -  وأتمري ،«َأَحَدهمم فـَ

 أتمري من وأعظم أوجب هللا شرع فيهم وحيكم مجيعا، يرعاهم للمسلمني يفةخل
 .سفر أمري

همَما اآْلَخرَ  فَاقْـتـملموا خِلَِليَفتَـنْيِ  بموِيعَ  ِإَذا»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال -  يدلل وهذا «ِمنـْ
 :على

 خليفة قتل املشرع أجاز أجلها من اليت األمة وحدة وجوب :أوَل
 .وحدهتا على حفاظا الدم نو مص

 .غري ليس رسوله وسنة هللا كتاب على يبايع الذي هو اخلليفة :اثنيا
 من له ينتصر من قتل وابلتايل املباي ع، اخلليفة بقتل املشرع أمر إن :اثلثا

 .اخلالفة ووحدة اخلليفة، وجود وجوب عظم يبني مبايعيه،
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 عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر أمر فهو اإلمجاع من الدليل أما -
 بعد املخالف وبقتل خليفة، ملبايعة ليال ثالث الستة رىالشو  أهل إبمهال
 فوق املبيت حبرمة منهم وإقرار الصحابة، من مسمع على ذلك وكان ثالث،
 .خليفة بال ثالث

 جتعل واجب" فهو به إال الواجب يتم ال "ما: الشرعية القاعدة إن مث -
 .به إال الشرع حتكيم يتم ال الذي اخلليفة إجياد الواجبات أوجب من

 إَل إسالم َل إنه": عنه هللا رضي الفاروق املسلمني خلليفة بقول وخنتم -
 الفقه على قومه سوده فمن بطاعة، إَل إمارة وَل إبمارة إَل مجاعة وَل جبماعة

 ."وهلم له هالكاا  كان فقه غري على قومه سوده ومن وهلم، له حياة كان
 املسلمني عقول يف ؤهوعمال املستعمر الكافر زرع لقد: املسلمون أيها

 ومواجهة اخلالفة إقامة على قادرة غري املادية قواهم وأن ضعاف املسلمني أن
 جيعلهم والشعوب احلكام يف املستشري الفساد مع املمزقة بالدهم وأن أعدائها،

 واليأس الوهن إللقاء املسلمني على تلبيس وهذا ...اخلالفة إلقامة مؤهلني غري
 هللا قول أنساهم تلبيسا   العظيم؛ الفرض هذا عن وإلقعادهم نفوسهم يف

﴿: سبحانه                                   

،﴾ تعاىل وقوله :﴿                    ،﴾ عز وقوله 
﴿: وجل                                      

﴾. 
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﴿: وقضى عز من قال حيث ابالستخالف، هللا وعد أنساهم    

                                

                                            

                             ﴾. 
 ملك اجلربي، امللك بعد راشدة خالفة ستكون أبنه نبيهم بشارة أنساهم

 َتكمونم  ُثمَّ »: قال حيث والنار، احلديد ملك والتنكيل، والقتل واجلربوت، القهر
 ُثمَّ  يـَْرفـََعَها، َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَعمَها ُثمَّ  َتكموَن، َأنْ  اَّللَّم  َشاءَ  َما فـََتكمونم  َجرْبِيَّةا اا ممْلك

َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةا  َتكمونم  ةِ  ِمنـْ  .«َسَكتَ  ُثمَّ . النـُّبـموَّ
 ليعلم ولكن نستطيع، ما أقصى ويف م طلوب املادي اإلعداد إن نعم -

﴿: تعاىل قال ،حصرا   هللا عند من أنه النصر سبب أن اجلميع         

           ،﴾ ختلى إذا بنصر أتيت لن املادية القوة وأن 
 أيها وأنتم. املستطاعة العدة مث وآخرا   أوال   هللا فرضا. عنا وخالقها املادة رب

 أنتم األمم، أشرف فأنتم ورضاه؛ هللا حببل استمسكتم ما لذلك أهل املسلمون
 وأقيموها دينكم وانصروا ابهلل فثقوا للناس، أخرجت أمة خري الوسط، األمة

 يرتكم ولن معكم وهللا أقدامكم، ويثبت هللا ينصركم النبوة منهاج على خالفة
 .أعمالكم

 سيد على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وآخر
 دربه على سار من وعلى أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدان املرسلني
 .الدين يوم إىل هبديه واهتدى
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 الرابعة الكلمة

 املسلمني مقدسات على الغرب جرأة

 ماليزاي – العني أبو حممد الدكتور

 )مرتمجة(

 
 فعندما. ابلفعل هلا يرثى حالة يف اخلالفة كانت األوىل العاملية رباحل يف

 بقيادة الفرنسي اجليش دخل االنتهاء، وشك على األوىل العاملية احلرب كانت
 وركله الدين، صالح ضريح إىل مباشرة وذهب دمشق، غورو هنري القائد
! لدينا صالح اي عدان قد ها! اآلن الصليبية احلروب انتهت "لقد: وقال

 اللحن أصداء وترددت. "!اهلالل على الصليب انتصار يكرس هنا وجودي
 ايفا بوابة عرب املقدس بيت اللنيب إدموند اجلنرال دخل عندما أخرى مرة نفسه
 مبثابة األحداث هذه وكانت. اآلن" اكتملت قد الصليبية "احلروب أن وأعلن
. سالمواإل املسلمني مبقدسات املساس على جرأته تظهر للغرب مبكرة بداية
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 املسلمني محت اليت للدولة القاضية الضربة م1924 عام يف اخلالفة إلغاء وكان
 .انتقامه له كان الغرب أن ويبدو. عام ألف من ألكثر سالمواإل

. احلد هذا عند تنتهي ال سالملإل وكراهيتهم حقدهم إن... كال ولكن
 املسلمني مقدسات على الغربية اجلرأة اشتداد إىل يشري اخلالفة هدم إن

 بالد وأن بكثري، ذلك قبل ولد الغريب االستعمار أن من وابلرغم. سالمواإل
 يف احلرية له اآلن الغرب فإن اخلالفة، هدم قبل حىت احتلت قد املسلمني
 وجه على قوة أي من مقاومة دون املسلمني حبق الدولة جرائم ارتكاب
 يف الكافر الغرب ساعد اهكذ جديد، جرح على امللح وكوضع!! األرض
 مشال يف وكذلك املباركة، األرض يف املسلمني دماء وسفك يهود كيان أتسيس

 ثروات هُنبت فقد. احملتلة يةسالماإل البالد ومجيع واهلند إندونيسياو  ياأفريق
 ذلك ويتضح. هوادة بال سالماإل يقدسها اليت كرامتهم وانتهكت املسلمني
 نظر حيث الكعبة حول يطوف كان عندما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث يف بوضوح

 َوالَِّذي حمْرَمَتِك، َوَأْعَظمَ  َأْعَظَمكِ  َما ِرحَيِك، َوَأْطَيبَ  َأْطيَـَبكِ  َما»: وقال إليها
 َنظمنَّ  َوَأنْ  َوَدِمهِ  َماِلهِ  ِمْنِك؛ حمْرَمةا  اَّللَِّ  ِعْندَ  َأْعَظمم  اْلممْؤِمنِ  حلَمْرَمةم  بَِيِدهِ  حممَمَّدٍ  نـَْفسم 

 .«َخرْياا  ِإَلَّ  ِبهِ 
إن حرية املسلمني وعدم قدرهتم على الوقوف يف وجه هذه اجلرائم كاان 
دافعا  للغرب ليحوز على ثقة خسيسة بنفسه فيهاجم املسلمني من مجيع 

 .الزوااي
 املقدسات هذه كانت اخلالفة، عهد يف مطبقا   سالماإل كان عندما

 ملطخ خيط على متأرجحة املقدسات هذه ُعلقت هدمها، منذ ولكن حممية،
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 يف اترخينا إىل ننظر أن املسلمون، أيها ليحزننا، إنه!! الكافر الغرب حبوزة ابلدم
 .املاضية املائة السنوات

 الغرب ارتكبها اليت الفظائع ورأوا عاشوا الذين ألولئك ابلنسبة أما
 لن املقدسات هذه حرمة انتهاك يف الغرب وجرأة اجلرائم تلك فإن ضدهم،

 !أبدا   هلم تغفر

 :املسلمون أيها

 األمة ومعاانة الغرب وجرأة جرائم جتاهلوا أو اليوم جيل مسلمو نسي
 أسوأ يف الغربية اهلمجية نشهد حنن الواقع، يف ولكن املاضية، يةسالماإل

 أيديهم من آمنة غري تزال ال وثرواهتم وكرامتهم املسلمني دماء إن. حاالهتا
 يف اإلرهاب" على "احلرب ذريعة حتت الغريب، االستعمار تسبب ولقد .القذرة
 العراق يف احلرب فمثال. املسلمني ملاليني واملعاانة الوفيات من حيصى ال عدد

 أمثلة كلها ميامنار، مثل أنظمة ودعم والصمت البوسنة، وحرب وأفغانستان،
 .الغرب يد على يةسالماإل املقدسات تدنيس على واضحة

 ليس التعبري" "حرية أنه يزعم ما أن املعروف "السر" من لواقع،ا يف
 املعتقدات، بتشويه للسماح الغريب السياسي اإلطار يف يستخدم وهم   سوى
 الليربالية واحلكومات اجملتمعات فساد إىل أبصابعهم الناس يشري عندما ولكن

 هذه نفاق يكشف مما بـ"املتطرفني"، ويوصفون يتم التنفري منهم فإن العلمانية،
 ."احلرية"



 595 

 مكان، كل يف اإللكرتوين التواصل وسائل تنتشر حيث اليوم عامل يف
 شكل على سالمواإل للمسلمني األخرى املقدسات هوادة بال الغرب انتهك

 يتجرأ حيث التعبري"، "حرية ستار حتت عقيدتنا، وأركان ثقافتنا ضد هجمات
 هذه شهدان ولقد. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ميالكر  نبينا إىل اإلساءة تربير على الغرب
 واإلهاانت االعتداءات أبشع من والعديد الكرمي نبينا تستهدف اليت األمور

 شاريل جملة نشرت ،2015 عام ففي. التعبري" "حرية ابسم الغرب يربرها اليت
 2020 عام ويف ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب مسيئة كاريكاتورية رسوما   الساخرة الفرنسية إيبدو
 يف اجمللة "حق" تدعم الفرنسية احلكومة كانت مرة كل ويف. ذلك كرروا

 الغرب يبديها اليت املعايري ازدواجية متاما يدرك الكل! رأيها" عن حبرية "التعبري
 التعبري" "حرية أنه يزعم ما أن جيدا   املعروف من الواقع، يف. القضية هذه يف

 بتشويه للسماح الغريب السياسي اإلطار يف مستخدمة وامهة حجة سوى ليس
 العلمانيني فساد إىل أبصابعهم الناس يشري عندما ولكن املعتقدات،
 بـ"املتطرفني"، ويوصفون الفور على عزهلم يتم الليربالية؛ واحلكومات واجملتمعات

 ."احلرية" هذه نفاق يكشف هكذا وابلتايل
 هللا لرسول اإلساءة يف للغرب والصارخة الفاضحة اجلرأة هذه جانب إىل

 حصر ال مرات احلدود املاضية القليلة العقود خالل الغرب اوزجت فقد ،ملسو هيلع هللا ىلص
 هلم يسمح سالحا   اآلن الغرب ميتلك وفوبيا،سالماإل ظاهرة تصاعد ومع! هلا

 حكومات شكل على غربيني غري عمالء إىل واهلجمات اإلهاانت عصا بنقل
 تجدف البلدان تلك يف أقلية املسلمون يشكل حيث وميامنار والصني اهلند مثل

 .سالملإل تقليدية عداوة ابلفعل هناك
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 مل الغرب جرأة ولكن الكفاية؛ فيه مبا سيئة ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول اإلساءة
 واالعتداء القرآن، على التهجم إىل امتدت بل اإلساءة هذه حد عند تتوقف

 املسلمني، ضد متيز واليت الدولة تقرها اليت والسياسات املسلمات، النساء على
 األخرى اهلجمات استمرت وهكذا يهود، لكيان عاصمة دساملق بيت وإعالن

 لألفكار الساحق التلقني فإن ولألسف،. هذا يومنا حىت مقدساتنا على
 للغرب أرواحهم ابعوا مسلمني فرخ قد يةسالماإل البالد يف الغربية والثقافة

 .يةسالماإل املقدسات مهامجة يف سامهوا عمالء أنفسهم هم وأصبحوا
 :ناملسلمو  أيها
 أي مع أبدا   يتسامح مل حاالته، أضعف يف اخلليفة كان عندما حىت

 عبد اخلليفة عن قصصا   مسعنا لقد. سالماإل مقدسات على يتعدى شخص
. ملسو هيلع هللا ىلص للنيب إساءهتم حملاولة الغرب من ابالنتقام يهدد وهو هللا رمحه الثاين احلميد

 .فلسطني يف هلم وطن إقامة يهود طلب رفض أنه كيف مسعنا كما
 :املسلمون أيها

 اإلهاانت ابستمرار سنواجه أننا ندرك لكي كافية   الغرب جرأة أليست
 !اخلالفة؟ إقامة تتم مل ما مقدساتنا على واالعتداءات
 !املسلمون أيها

 الذين بني من كونوا إلقامتها، العاملني مع وكونوا! اخلالفة أقيموا
 .اجلنة أبواب من للدخول لدعوهتم املالئكة ستسعد
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 اخلامسة الكلمة

 التغيري يف املسلمة املرأة دور

 نواز نسرين الدكتورة

 التحرير حلزب املركزي اْلعالمي املكتب يف النسائي القسم مديرة

 )مرتجم(

 
 آله وعلى حممد سيدان على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم. أمجعني وصحبه
 مسؤول قال عشر، التاسع القرن يف األعزاء، واألخوات اْلخوة أيها

 البالد من أجزاء على لفرنسا االستعماري احلكم تقوية حياول كان فرنسي
 أدرك لقد. الشعب" روح على احلصول ميكننا النساء خالل "من: يةسالماإل

 الفقري والعمود األسرة، مركز هي يةسالماإل البالد يف املرأة أن املستعمرون
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 قلوب أيسروا أن استطاعوا إذا األطفال؛ تربية يف األساس وهي مجتمعات،لل
 .قادمة ألجيال يةسالماإل األمة روح أسر عندئذ فيمكنهم وعقوهلن، النساء

 ودينها، املسلمة املرأة حول األكاذيب من شبكة نسجوا لذلك،
 ازعمو  بينما ها،ظلم ومصدر عدوها أبهنما واخلالفة الشريعة كذاب   متهمني

 .القهر من حتريرها إىل الطريق هو العلماين الغريب والنظام الثقافة أن أيضا  
 أمران ويل فقدان ألن املسلمات، النساء دموع يف تبددت أكاذيبهم لكن

 صنعها اليت األنظمة من وغريها العلمانية األنظمة أحكام وتطبيق اخلالفة ودرع
 .واليأس والعار ماروالد املوت سوى لنا جيلب مل بالدان يف اإلنسان
 اليت اخلالفة، هللا؛ نظام ظل يف احلياة من أفضل حياة للنساء تكن مل
 يشهده مل مستوى إىل كرامتها ورفعت وحقوقها، املرأة مكانة يف ثورة أحدثت

 كافية   كانت مضطهدة مسلمة من واحدة   صرخة   إن حيث قبل، من العامل
 حماسبة يف املرأة تدعم دولة كانت لقد. عنها للدفاع جيشا   اخلليفة حيشد ألن

 رعاية ومرافق تعليمية مبؤسسات وتزودهن خوف، دون علين بشكل قياداهتا
 قبل من دائم بشكل ماليا   رعايتهن تتم أن وتضمن األوىل، الدرجة من صحية

 حبياة متتعن لقد. سالماإل يفرضه ملا وفقا   الدولة أو الذكور أقارهبن أو أزواجهن
 "اتج أبهنا املرأة العثمانية اخلالفة واثئق وصفت وابلفعل،. وآمنة مزدهرة

 للحفاظ جهد كل وبذل املرأة إيذاء عدم على الدولة رجال وحثت الدولة"،
 العلمانية الغربية الدول تعرتف أن قبل قرون، قبل هذا كل. كرامتها على

 !املرأة حقوق مبفهوم
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 حياة يف اخلالفة فقدان عن النامجة واآلالم املآسي نرى اآلن لكننا
 وال تعد ال اليت وامتيازاهتن ومحايتهن شرفهن أصبح فقد. عامليا   املسلمات

 الدولة هذه غياب ضحااي من أصبح هللا، شريعة هلن منحتها اليت حتصى
 لباسهن جملرد اضطهدهتن اليت املستبدة لألنظمة ضحااي وأصبحن. اجمليدة

 .دينهن راية رفعهن أو يسالماإل
 من األمة هذه نساء من يرتدد اخلالفة نداء اليوم نسمع أن عجب فال

 استهدفت بينما أنه للسخرية، مثري هو كم الواقع، يف! العامل أحناء كل
 فإن اخلالفة، هلدم يةسالماإل البالد يف النساء الغربية االستعمارية احلكومات

 ضممن الغربية الدول يف وترعرعن ولدن اللوايت النساء من كبرية أعدادا
 اخلالفة، دولة إبقامة للمطالبة يةسالماإل البالد يف أخواهتن إىل اليوم أصواهتن

 العلمانية الليربالية واألنظمة القيم زرعته الذي الدمار كثب عن شهدن أن بعد
 فإننا مسلمات، نساء بصفتنا لذلك،. العامل أحناء مجيع ويف هنا الناس حياة يف

 أصواتنا وحبس عنا، نيابة ابلتحدث والنسوايت للعلمانيني السماح نرفض
 إننا وواضح، عال بصوت نقوهلا. للتغيري وتطلعاتنا آمالنا عن النصوص وكتابة
 كل من للتحرر طريقا   الشريعة نعترب حنن الظلم، من منقذتنا اخلالفة نرى

 بل يةسالماإل لبالدان إشراقا   أكثر ملستقبل وسيلة سالماإل ونرى القهر، أشكال
 !رهأبس وللعامل

 سياسي تغيري إحداث يف حيوي دور املسلمة للمرأة العزيزات، أخوايت
 وغري اجملدية غري املعارك خالل من هذا يتحقق لن لكن. العامل هذا يف إجيايب

 مل حيث النسوايت، فيها اخنرطت واليت اجلنسني بني املساواة ملوضوع يةسالماإل
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 ذلك يف مبا مجتمعات،وك كنساء مشاكلنا تعميق ابستثناء شيء عنها ينتج
 الزواج يف والشقاق البلبلة زرع خالل من والعائالت ابلزجيات الضرر إحلاق

 خالل من العامل هلذا أو للمرأة حقيقي تغيري يتحقق ولن. واملسؤوليات واحلقوق
 بالدان يف أبكمله النظام يكون عندما والسياسات القوانني بعض إصالح
 هللا أعطاان وقد الفاسد ابلفتات نرضى ذاملا! والفروع اجلذور يف فاسدا ؛

 !الذهب؟
 يف أخواتكن ودعم إلينا لالنضمام ندعوكن العزيزات، األخوات أيتها

 على اخلالفة نظام هللا، نظام إلقامة الكرمية الدعوة هذه يف التحرير حزب
 قال. واالزدهار واألمن العدل فجر جديد؛ بفجر سيبشران الذي النبوة، منهاج

﴿: ىلتعا هللا                                  

             ﴾ .الكرمية؛ األمة هذه من جزء هي املسلمة واملرأة 
 ظالم من البشرية لنخرج النضال هذا يف الصحيح مكاننا أنخذ أن علينا لذلك
 وضعها أمانة فهذه... العامل هذا إىل هللا نظام إبعادة سالماإل رنو  إىل الكفر

 ونساء   رجاال   املؤمنني مجيع على فرضا   هذا جعل قد هللا إن بل. أيدينا يف ربنا
َعةٌ  عمنمِقهِ  يف  َولَْيسَ  َماتَ  َوَمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول  لذلك. «َجاِهِليَّةا  ِميَتةا  َماتَ  بـَيـْ
 أولوية هو للخليفة، البيعة نعطي حىت فة،اخلال إلقامة العمل فرض فإن

 .املسلم الرجل على هي كما املسلمة املرأة على كبرية ومسؤولية
 الفردية يةسالماإل واجباتنا أداء إىل ابإلضافة العزيزات، األخوات أيتها

 واهتمامنا، وقتنا نعطي أن علينا وأمهات، وزوجات بنات مسلمات، بصفتنا
 مع التواصل عليكن لذا،. املهم الواجب هبذا اءللوف جهدان قصارى ونبذل
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 تعرفن ممن واملؤثرات وزميالتكن وطالباتكن وجريانكن وعائالتكن صديقاتكن
 واألنظمة األفكار لرفض املسلمني وجيوش اإلعالم وسائل ويف جمتمعكن يف

 برتبية قمن اخلالفة، إقامة ودعم املسلمني، بالد يف الفاسدة يةسالماإل غري
 يف الدين هذا ترسيخ على يعملون البشرية على أوصياء أيضا   ليكونوا أطفالكن

 اليد يف والراية يد يف القرآن حيمل الشباب، من جيال   معا   خنلق حىت العامل،
 .األخرى

 املاضي يف العظيمات املسلمات النساء ورثة أننت احلبيبات، أخواتنا
 ومسية ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وجز  خدجية مثل أجله، من وانضلن سالماإل نصرن اللوايت
 دافعت اليت عنها هللا رضي عمارة وأم ،سالماإل يف شهيدة أول عنها هللا رضي
 النساء هؤالء خطا اتبعن لذا،. املعركة ساحة يف جبسدها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن

 يف نظامه إلقامة وتعاىل سبحانه هللا لنداء االستجابة خالل من العظيمات
 سارعن. العامل هذا يف العظيم التغيري هذا إحداث من جزءا   وكنّ  األرض، هذه
 جمد حتقيق إىل سارعن املفقودة، املرأة مكانة استعادة وإىل ،ربكنّ  رضوان إىل
﴿: تعاىل هللا قال. الثانية الراشدة اخلالفة إقامة وإىل الدين، هذا      

                                   

             ﴾. 
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 السادسة الكلمة

 فيها وراثة َل النبوة منهاج على خالفة هي نريد اليت الراشدة اخلالفة

 الكويت وَلية / الثويين أسامة املهندس

 
 كما سالماإل طبقت اليت يةسالماإل الدولة على احلاضرة األجيال تع مل

 تقريب الصعب من فإنه وهلذا عام، 100 قرابة هذا الوعي غياب واستمر نزل،
 أن تستطيع وال كبري، حد إىل ابلواقع متأثرة أذهان إىل يسالماإل احلكم صورة

 وملكيات دميقراطيات من الواقع يف ترى ما مقياس يف إال احلكم تتصور
 واالقتصادي السياسي التنظيم يف خمتلفة أشكال من ذلك وغري ووطنيات
 .واجملتمعي

 املسلمون حيتاج للحكم شكل على الوقوف أحببت العجالة هذه ويف
 .العهد ووراثة امللكية وأقصد الشرع، ضوء يف حقيقته يدركوا أن
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 فاألمة. لألمة هو أصالة   والسلطان احلكم إن: أقول أساسية انحية من
 القرآن يف اآلايت عشرات زلتن وقد الشرع، أحكام بتطبيق املخاطبة هي

 بتفصيالته هللا أنزل مبا ابحلكم املسلمني أتمر والسلطان احلكم يف الكرمي
﴿: تعاىل قال. املتعددة                   ﴾ وقال :﴿     

                        ،﴾ وقال :﴿         

              ﴾ وقال :﴿                

                    ﴾ وقال :﴿          

             ﴾ وقال :﴿                    ﴾، وغري 
 .كثري ذلك

 هلا وبنّي  سالماإل جاء الواقع أرض على األحكام هذه األمة تطبق وكي
 ،سالماإل أساس على دولة يقيموا أن املسلمني أمر أبن لذلك؛ الشرعية الطريقة

 .الشرع لتطبيق والطاعة السمع على يبايعونه منهم ما  حاك ينتخبوا وأن

. الشرع تطبيق يف األمة عن انئب سالماإل نظام يف احلاكم أن أي
 قاعدة وهي ،سالماإل يف احلكم قواعد من وهذه قطعا ، لألمة والسلطان

 األغلبية أو األمة من إال يكون ال الدولة رئيس نصب الشرع جعل من مأخوذة
. البيعة هبذه السلطان أيخذ إمنا اخلليفة أن على تدل متضافرة والنصوص. منها
 «..قـَْلِبهِ  َوََثََرةَ  َيِدهِ  َصْفَقةَ  فََأْعطَاهم اا ِإَمام اَبَيعَ  َوَمنْ »: والسالم الصالة عليه قال

 َواْلَمْكَرهِ  اْلَمْنَشطِ  يف  َوالطَّاَعةِ  السَّْمعِ  َعَلى ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ  َرسمولَ  اَبيـَْعَنا»: ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 .«َأْهَلهم  اأْلَْمرَ  نـمَنازِعَ  ََل  َوَأنْ 
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 املسلمني من البيعة وجعل ابلبيعة، ينصب اخلليفة جعل فالشرع
 أو الزعماء أو كاجليش منهم معينة فئة وليس معينة، مجاعة من وليس للخليفة،
 حصل ما وكذلك. املسلمني بل ذلك، شاكل من أو السياسيني أو األحزاب

 ينصب اخلليفة كان إمنا والسالم الصالة عليه الرسول بعد الراشدين اخللفاء من
 رشحه وعمر له، البيعة بعقد إال خليفة يصبح مل بكر فأبو الناس، من ابلبيعة

 عنه هللا رضي قوله وذلك به، فرضوا الصحابة استشار أن بعد بكر أبو
 جهد عن ألوت وَل تلوت، وَل ألوت، ما فوهللا عليكم، أستخلف مبن أترضون"

 بعقد بل الرتشيح، هبذا خليفة عمر يصبح ومل. "قرابة ذا وليت وَل ي،الرأ
 وعلي عثمان مع احلال وكذلك الصحابة، من برضا بكر أيب وفاة بعد له البيعة
 .أمجعني عنهم هللا رضي

 من البيعة هي واحدة بطريقة حمصور اخلليفة نصب أن هو الشرع فحكم
 .املسلمني

 والقهر، ابلقوة احلكم يُغتصب كأن لبيعة،ا يف حقها األمة متارس مل فإذا
أو يكون احلكم ابلتوارث داخل أسرة  خارجية، قوى بدعم احلكم يؤخذ أو

 .األمة من انُتزع قد حينئذ يكون السلطان فإن ،دون بيعة املسلمني ورضاهم
 بني إال يتم ال العقود كسائر واختيار مراضاة عقد اخلالفة عقد أن على

 فُقد فإذا حكم، عقد فهو ليفة،اخل أو احلاكم: والثاين األمة،: أحدمها عاقدين
 وال الباطلة، العقود من عقد كأي فكان كليا ، العقد بطل العاقدين أحد فيه

 للحكم، مغتصبا   حينئذ احلاكم يعترب بل شرعا ، معتربا   حاكما   احلاكم يكون
 .الغاصب حكم حقه يف ويطب ق
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 حكم يصل حبيث واألمهية اخلطورة من أمر وهو قطعا ، لألمة فالسلطان
 يؤكد عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر هو وها! القتل درجة إىل عليه التعدي

 وَل هو يتابع فال املسلمني من مشورة غري من رجالا  ابيع من" بقوله ذلك على
 من مشورة غري على منكم أتمر من" للستة وقوله "،يقتال أن تغرةا  ابيعه الذي

 ."عنقه فاضربوا املسلمني

 إساءة ببوادر شعروا حينما وعنيفا   واضحا   حابةالص كبار موقف وكان
 واستنكروها نكراء فعلة واعتربوها معارضة، أشد ذلك وعارضوا البيعة، تطبيق

 .وهامجوها
 وهللا إنك" يزيد تولية أحداث يف ملعاوية بكر أيب بن الرمحن عبد قال

 هذا رتدن  ل وهللا نفعل، َل وهللا وإان هللا، إىل ابنك أمر يف وكلناك أان لوددت
ا أو املسلمني، بني شورى األمر  ."خرج ُث احلرب( )أي َجَذَعة عليك لنعيدّن 

 املهدية"، الراشدة بكر أيب "سنة يزيد بيعة يف احلكم بن مروان قال وملا
 بكر أبو ترك وقد بكر، أيب بسنة "ليس: فقال بكر أيب بن الرمحن عبد عليه رد

 أهل، لذلك أنه رأى أن عدي، بين من رجل إىل وعدل والعشرية، األهل
 .هرقلية" ولكنها

 أبناء، هلم خلفاء قبلك كان قد "إنه: ملعاوية عمر بن هللا عبد وقال
 ابنك، يف أنت رأيت ما أبنائهم يف يروا فلم أبنائهم، من خبري ابنك ليس

 .اخليار" علموا حيث للمسلمني اختاروا ولكنهم
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 ممن احلسني كان أبيه حياة يف ليزيد البيعة أخذت "ملا: كثري ابن قال
 وابن عمر وابن بكر أيب بن الرمحن وعبد الزبري وابن هو مبايعته من امتنع

 .عباس"
 سالماإل يف احلكم نظام أن املسلمني لدى واضحا   يكون أن فيجب

 .امللكي النظام يشبه وال امللكي، النظام يُقرّ  وال ملكيا ، نظاما   ليس

 كما اآلابء، عن األبناء يرثه وراثيا ، فيه احلكم يكون امللكي فالنظام
 أو ألهله يورثه للمرء خاصا   ملكا   كان فيما فقط يكون والتوارث. تركتهم يرثون
 جوهرها؛ يف امللكية األنظمة عليه تقوم الذي األمر وهو بعده، من ذريته

 أو ابلصفقات أو ابلعهد بينهم فيما يتناقلونه وأسرته، للملك فيها فالسلطان
 من يتواله بل فيه، وراثة ال سالماإل يف احلكم نظام بينما. والغلبة لتنازعاب حىت

 خالف "ال: اإلمامة عن حزم ابن اإلمام قال. واالختيار ابلرضا األُمة تبايعه
 .فيها" التوارث جيوز ال أنه سالماإل أهل من أحد بني

 وحقوق ابمتيازات امللك خيصّ  أنه امللكي النظام خصائص ومن
 ذاته ومينع القانون، فوق وجيعله الرعية، أفراد من سواه ألحد تكون ال خاصة،

 .لألُمة رمزا   وجيعله مُتّس، أن من
 حقوق أو امتيازات أبية اإلمام أو اخلليفة خيصّ  ال سالماإل نظام بينما

 ميلك لألُمة رمزا   ليس وهو. األُمة أفراد من فرد ألي ما إال له فليس خاصة،
 ويهوى، يريد كما والعباد ابلبالد ويتصرف وحيكم ميلك هلا رمزا   وال حيكم، وال
 ليطبق ابلرضا وابيعته اختارته والسلطان، احلكم يف األُمة عن انئب هو بل
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 األُمة لشؤون ورعايته وأحكامه تصرفاته مجيع يف ُمقي د وهو هللا، شرع عليها
 .الشرعية ابألحكام ومصاحلها

 هو بل ي،سالماإل احلكم نظام يف العهد والية انعدام عن فضال   هذا
 وحيصر الوراثة، طريق عن احلكم يؤخذ أن ويستنكر العهد، والية يستنكر

 .واالختيار ابلرضا للخليفة األُمة من ابلبيعة أخذه طريقة
 الشكل األمة جسد يف تسرب الراشدة، اخلالفة فرتة د  ي  ع  وبُـ  أنه، إال

 حكم، عائالت واقعيا   شأتن حىت االحنراف هذا وتوسع احلكم، يف امللكي
 أو أخاه اخلليفة يعني أن معتادا   فصار الشكل، هذا العصور مدى على وتركز
 الوالية مناصب على أقاربه ويوزع وزيرا ، اآلخر أخاه ويعني للعهد، وليا   ابنه

 يف القيادية املناصب وسائر اإلدارية املصاحل وقضاء اجليوش وقيادة والعمالة
 .الدولة

 متعددة، عوامل وبفعل األمة، حياة يف التارخيية لرتاكماتا هذه ومع
 مع التعامل معتادا   وصار األمة، أبناء من الكثري لدى السياسي الذوق فسد

 واقعيا   ومطلبا   مقبوال   اترخييا   شكال   ذلك واعتبار احلكم، يف امللكي الشكل
 حلياةا يف الشكل هذا تغلغل بل. السلطة يف االستقرار لتحقيق معاصرا  

 !اخلاص ابإلرث ابلفعل أشبه الدولة جعل مستوى إىل واجملتمعية السياسية
 انتقال وصار فالن، ابن ببلد الدولة يصف أن البعض يستسيغ فمثال  

 اخلاصة االمتيازات ومتددت حاصل، حتصيل أخيه أو البنه األب من احلكم
 خصخصة رمظاه من العديد ذلك وغري مجيعهم، املالكة األسر أبناء لتشمل
 .والسلطان احلكم
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 ال النبوة، منهاج على القادمة اخلالفة تكون ولكي كله، ذلك فألجل
 مظهر ألي الشديد التحسس من بد وال لألمة، السلطان قاعدة وضوح من بد

 احلكم، يف العائالت تركز من التاريخ يف حصل ما لتكرار برأسه يطل حمتمل
. ملكي ملظهر رائحة أي أمام الطريق علقط واحلامسة القوية األساليب تتخذ وأن
 تعيني عدم حاكما ، تنصيبه قبل احلاكم، على الناس اشرتاط مثال   ذلك ومن

 ختالف ال اليت اجلائزة الشروط من وهذا السلطة، يف قيادية مناصب يف أقاربه
 .اشرتاطها للناس حيق واليت الشرع

 ونعمل نريدها ليتا اخلالفة يف إن: أقول سبق، ملا وتلخيصا   النهاية يف
 رضا، عن األمة ختتاره رجل وهو الشرع، تطبيق يف األمة عن انئب اخلليفة: هلا

 وأقارب احلاكم، ملصافحة ديكورا   وليست احلاكم لتنصيب الطريقة هي والبيعة
 األمة دولة النهاية يف والدولة قيادية، مناصب وال نفوذ وال مميزات بال احلاكم

 .فالن أو فالن بين دولة وليست
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 السابعة الكلمة

 اخلالفة دولة يف واألوبئة لألزمات العملية املعاجلات

 ابكستان وَلية / خان أكمل الدكتور

 (ة)مرتمج

 
 موضع الغربية العاملية القيادة فيه أصبحت وقت يف مجيعا أخاطبكم

 كوروان فريوس جائحة احتواء عن عجزها بسبب شعوهبا لدى تساؤل
 النظام انتقاد يف االستياء يتجلى. العامل دول بقية عن يكانه (؛19-)كوفيد
 االنتشار قابلية عن فضال   الثرية، احلاكمة النخبة دور يف والشك نفسه، الغريب
 القرارات اختاذ عواقب يستشعرون الناس وبدأ املؤامرة، نظرايت لشىت الواسع

 املتنافسة صاحلامل أّدت حيث املادية، واملنفعة النفعية أساس على واإلجراءات
 .جمتمعاهتم يف الفوضى إاثرة إىل
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 لتقدمي للمسلمني ساحنة فرصة احلالية العاملية القيادة جتاه السخط ميثل
 جباهزيته الرأمسالية على سالماإل يتفوق حيث حضاري؛ كبديل عمليا   سالماإل

 وهناك واالقتصادي، الطيب املستويني على حدوثها، قبل األزمات ملواجهة
 االعتقاد أساس على سالماإل يقوم حني ففي املبدأين، بني جوهري فاختال
 واخلربة، واملكان ابلزمان يتبدل وال يتغري ال الذي وتعاىل، سبحانه ابهلل اجلازم

 عقل أساس على البشرية املشكالت حل تّدعي أخرى انحية من الرأمسالية فإن
 .سابقةال التجارب خالل ومن واحملدود، العاجز وفهمه اإلنسان

 كل على سُيحاسبون أهنم يدركون املسلمني فإن ذلك، على عالوة
 من الرأمسالية يف أما القلوب؛ أسرار يعرف الذي اخلليقة رب أمام وكبرية صغرية
 .املقبلة االنتخاابت لكسب قراراته احلاكم يتخذف أخرى، انحية

 متييز دون عامة، بطريقة العلم مع التعامل يتم أن الرأمسالية عند املهم من
 أم البشرية احلياة جوانب من جانب كل على ينطبق أكان سواء حتديد، ودون

 شك ال قطعية علمية حقائق إىل تستند القرارات أبن انطباع تكوين مت وقد ال،
 ما اصطدم حيث االدعاء، هذا زيف األخرية األحداث كشفت بينما فيها،

 الدول مجيع شعوب واجهت وقد القاصرة، الطبية ابلعلوم االقتصاد بعلم ُيسمى
 الصحة، خرباء إىل أو االقتصاديني إىل االستماع اختيار حول معضلة الغربية
﴿. بريبة الصراع هذا إىل - الفردية احلرايت ظل يف - الناس ونظر    

                                ﴾. 
 الفرضيات إن. الصني يف االشرتاكية القيادة مع مماثل شيء حدث وقد
 الواقع يف وهي االشرتاكي، للتفكري مميزة مسات هي الوضع ذاتية والنظرايت
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 أخفى التفكري، يف الطريقة هذه وبسبب النفعية، أشكال من آخر شكل
 النفعية، أساس على مث االقتصادية، اخلسارة لتجنب األزمة البداية يف الصينيون

 فرضت كامل، بشكل العامة الصحة لقطاع التحتية البنية تعطلت أن وبعد
 أسوأ وضائقة املشاكل من جديدا   نوعا   أوجد مما وكامال ، شديدا   إغالقا   الصني

 .قبل ذي من
 اخلالفة( )دولة يةسالماإل الدولة رد يكون احلالة، هذه مثل يف بينما

 وضعها اليت الشرعية لألحكام الناس معرفة بسبب ؛توازان   وأكثر بكثري أفضل
 وعلى تعاىل، هللا أحكام تطبيق اخلليفة على أن معلوم. هبا ومتسكهم تعاىل هللا

 الناس يتعاون وهلذا وتعاىل، سبحانه هلل طاعة اخلليفة طاعة تعترب النحو هذا
﴿ تعاىل، هللا رضوان لينالوا )اخلليفة( حاكمهم مع كامال   تعاوان       

                    ﴾. 
 والكفاءات القدرات توفري تضمن أن سالماإل يف الدولة على جيب

 رَاٍع، كملُّكممْ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ظهورها، قبل األزمات مع للتعامل الالزمة
 البخاري رواه. «رَاعٍ  النَّاسِ  َعَلى الَِّذي ِمريم فَاألَ  َرِعيَِّتِه، َعنْ  َمْسؤولٌ  وَكملُّكممْ 
 .ومسلم

 اجلودة عالية صحية رعاية اخلالفة وّفرت ،سالمابإل احلكم عصر يف
 على واجبا   ذلك جعل سالماإل ألن كبرية، احتياطية سعة مع الدولة من وممولة

 متاما   يشفى حىت للمريض الالزمني واملرافقني األدوية مجيع تقدمي ومت الدولة،
 وأرست الطيب، والتدريب البحث يف املستشفيات نشطت وقد املرض، من

 .احلديث الطب يف اآلن معروف هو ملا األسس
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 اخلالفة جتعل ومل الدولة، على واجبا   الصحية الرعاية سالماإل جعل لقد
 طوال األرابح له حيقق مبا اخلدمات بتوفري ليقوم خاصا   قطاعا   الصحية الرعاية
 عند لالهنيار الصحي القطاع يعرض أن شأنه من النهج هذا مثل فإن! العام

 من وحتميها الصحية الرعاية على حتافظ اخلالفة لكن كربى، أزمة حدوث
 وقت لالهنيار عرضة جيعلها قد ما وكل والتقشف اإلمهال حاالت يف االهنيار

 .األزمات
 مسالاإل نشر واجب من استفادت نفسها الصحية الرعاية أن كما

 لديها املستشفيات من كبرية شبكات اخلالفة أنشأت فقد واجلهاد، ابلدعوة
 أثناء حتدث واليت النطاق، واسعة الصحية الطوارئ حاالت إدارة على القدرة
 .احلرب

 البلسم مبثابة ستكون اليوم النبوة منهاج على اخلالفة عودة فإن هكذا،
 .اإلنسان صنعها اليت القمعية يةالدميقراط بقوانني املثقلة العامل لشعوب الشايف

 جمانية صحية رعاية لتوفري الكافية األموال توفري مبسألة يتعلق فيما أما
 من احلايل )النظام الرأمسالية على يتفوق سالماإل فإن اجلوائح، هذه مثل إلدارة
 .العامل( على يهيمن الذي اإلنسان صنع

 الطبيعة (19-)كوفيد كوروان فريوس جائحة كشفت الواقع، يف
 يف البالد ثروة غالبية تركز تضمن اليت الرأمسالية، لالقتصادات واهلشة الفاسدة

 الغربية الرأمسالية الدول جعلت اليت هي احلقيقة وهذه صغرية، أقلية أيدي
. ابكستان يف بكثري أسوأ وضع مع مواطنيها، جتاه بواجباهتا القيام يف تقصر

 االختيار على جتربهم فهي البشرية، على ءعب نفسها الرأمسالية إن الواقع، يف
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﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قال! لفريوسا أو اجلوع بني           

         ،﴾ النمو على القائم االقتصادي النموذج سالماإل يرفض 
 يتمحور فريدا   اقتصاداي   منوذجا   يشرع بينما اإلنتاج، على يركز والذي الرأمسايل،

 .وتداوهلا الثروة توزيع حول
 الذي للملكية الرأمسايل النموذج متاما   سالماإل يرفض ذلك، على عالوة

 الطاقة قطاع إيرادات ُتصرف أن يضمن بينما العامة، امللكية خبصخصة يسمح
 خالل من منهم القليل منها يستفيد أن بدل الناس، مجيع على واملعادن

 .اخلصخصة
 على الدولة سيطرة خالل من للدولة وفرية عوائد سالماإل يضمن

 فإن السبب هلذا. واسع نطاق على التصنيع ذلك يف مبا الثقيلة، الصناعات
 .الصحة على كاإلنفاق الضرورايت عن تتنازل مل اخلالفة

 قروض شكل على أكانت سواء الربوية، الديون سالماإل يرفض كما
 إنفاق يتم فإنه ابكستان، حالة يف. ليةحم خزينة سندات شكل على أم خارجية

 يف اإليرادات إهدار من بدال   فإنه لذا. الربوية الديون على ميزانيتها معظم
 يف سواء الناس، حباجات الوفاء على قادرة الدولة تكون الربوية، الديون سداد

 .العادية األوقات يف أم األزمات أوقات
 على أوجب بل ،خيارا   رضامل أو اجلوع جيعل مل سالماإل أن الواقع

 .معا   واجلوع املرض معاجلة الدولة
 الدولة فإن سالمابإل احلكم ظل يف األزمة هذه مثل اندالع حال يف

 الدولة وستعمل عنه، مهمة معلومات إخفاء دون بدايته منذ املرض ستتابع
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 األصحاء األشخاص ليواصل األصلي، موطنه يف املرض حصر على جاهدة
 بسبب ليس ذلك تفعل والدولة كاملعتاد، واإلنتاج العمل خرىاأل املناطق يف

 عن زيد بن أسامة عن هللا رمحه البخاري روى هللا، من أوامر ألهنا بل النفعية،
ْعتممْ  ِإَذا»: قال أنه الصحيح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  َتْدخملموَها َفاَل  ِبَِْرضٍ  اِبلطَّاعمونِ  َسَِ

َها ََتْرمجموا َفاَل  ِِبَا َوأَنـْتممْ  ِبَِْرضٍ  َوَقعَ  َوِإَذا  الثاين الراشد اخلليفة عاد وهلذا ،«ِمنـْ
 وردته عندما الشام إىل طريقه يف وهو الفور على الفاروق( عمر املؤمنني )أمري
 أو مادية مصلحة جللب ليس بذلك قام وقد فيها، الطاعون انتشار أنباء

 .شرعي حكم ألنه بل مثلها خسارة تفادي
 السمة هي كما واالرتباك، الرتدد من حالة لظ يف يتم ال هذا كل

 الوابء، هذا سببها اليت اخلسائر تفاقم إىل أدى مما اليوم، الرأمسالية للدول املميزة
 األمة فإن ،- اليوم الدول موقف مع صارخ تناقض ويف - العكس على بل
 وقناعة بطمأنينة املواقف هذه ستواجه كانت اخلالفة ودولتها يةسالماإل

: وتعاىل سبحانه هللا قال وشفاء، رمحة هي شريعة أحكام تتبع ألهنا ،اتمتني
﴿                             ،﴾ اخلالفة تتعامل لذلك 

 .ورضا كاملة وبوحدة األزمات مع بقوة
 دون ،الطبيعية حياهتم يف ابالستمرار لألصحاء يسمح فإنه ابلتايل،

 اجلمعة صالة على احملافظة ذلك يف مبا وأعماهلم، بواجباهتم القيام عن التوقف
 البالد يف اجلمعة صالة تعليق مشاهدة املؤمل من كان الواقع، يف. واجلماعة

 املسلمني اعرتاضعد ب إال وعدم عودهتا لالنعقاد يف املساجد ية،سالماإل
 .واحتجاجهم
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 ألمر امتثاال هللا بيوت يف اجلمعة صالة استمرار اخلالفة تضمن كما
 .الوابئية األمراض مواجهة يف الشريعة أحكام ستتبع كذلك ،هللا

 مثل انتشار سيمنع يةسالماإل الشريعة أحكام تطبيق يف االستعجال
 حاالت يف الطارئة الصحية الرعاية توفري ستضمن واخلالفة األمراض، هذه

 تداول وتضمن األوقات، مجيع يف اجملانية الصحية الرعاية وتوفر األزمات،
 .قلة أيدي يف الثروة تركيز خالل من الناس حاجات جتاهل ومتنع وة،الثر 

 .الدارقطين «عليه يـمْعَلى َوََل  يـَْعلمو سالمَاْْل »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال

 نظم مجيع على يتفوق وهو احلق، الدين هو (سالم)اإل العظيم ديننا إن
 فشال   فشلت اليت والشيوعية الرأمسالية، ذلك يف مبا اإلنسان، صنعها اليت احلياة
 .هللا شاء إن نفسه الشيوعية مصري قريبا   الرأمسالية وستواجه ذريعا ،

 للناس، ورمحة هدى وهو وتعاىل، سبحانه هللا عند من أنزل سالماإل
 .البشرية مشاكل لكل حلول وفيه

 لرؤية جاهز من أكثر العامل وإن. عمليا   الرأمسالية فشل العامل شهد لقد
 .النبوة منهاج على اخلالفة ظل يف ا  عملي مطبقا   سالماإل

﴿                                       

     ﴾. 
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 الثامنة الكلمة

 املنشود ودورهم ِبم، يراد وما األمة، شباب

 رضا( )أبو رضا انصر األستاذ
 السودان وَلية

 
﴿: تعاىل قال                           

                                          ﴾. 

 خناطب ،سالماإل أمة يف ىالكرب  الشرحية خناطب الشباب، قوة خناطب
 حبديث بشراكم. سالماإل شباب اي خناطبكم ية،سالماإل األمة من %80 حنو

َعةٌ »: البخاري صحيح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  ِإَلَّ  ِظلَّ  ََل  يـَْومَ  ِظلِ هِ  يف  اَّللَّم  يمِظلُّهممْ  َسبـْ
َمامم  ِظلُّهم؛ ، اْْلِ  .«...رَبِ هِ  ِعَباَدةِ  يف  َنَشأَ  َوَشابي  اْلَعاِدلم
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 البارزين، والعلماء الفاحتني والقادة الراشدين اخللفاء أحفاد اي خناطبكم
 والطغيان الظلم ضد وثورتكم انتفاضتكم يشاهد كله والعامل خناطبكم

 والعطالة والبطالة واخلضوع اخلنوع مللتم وقد خناطبكم واالستبداد، واحملسوبية
 مشرقا   غدا   تنشدون الكرمي؛ والعيش والكرامة العزة حياة إىل تتطلعون وأنتم

 نريد، ومبا بنا مرتبص العدو ولكن ونرومه، نريده الذي هذا ابهرا ، ومستقبال  
 استهدافكم كان لذلك جديد؛ من ومبعثنا هنضتنا مسرية ويعيق أحالمنا يسفه

 الكافر يستهدفكم النابض، يةسالماإل األمة قلب املسلمني، شباب معاشر اي
 بثقافته، واملضبوعني اإلعالميني ومن والساسة احلكام من وعمالؤه املستعمر،

 وسياسية   اترة وعنصرية   اترة مذهبية   العبثية؛ احلروب إىل جبركم إفناءكم يريدون
 جنينا فما املسلمني، أبناء من املاليني حتصد زالت وما فحصدت. أخرى اترة
 .والنزوح واخلراب احلسرة إال منها

 إبعادة بسرقتها، قاموا العريب( الربيع رات)ثو  انتفاضتكم فاجأهتم وملا
 حىت أقبح، بصورة إلسقاطها، ضدها ثرمت اليت نفسها الفاسدة األنظمة إنتاج

 على هنضتنا مشاريع وتعطيل ثرواتنا هنب يف بالدان يف مصاحلهم بقاء يضمنوا
 يف األمل وفقدان شبابنا نفوس يف اإلحباط يبعث مما ربنا، شريعة أساس

 شبابنا، حلم اهلجرة فأصبحت طموحاتنا، يليب حقيقي تغيري اثإحد إمكانية
 عبـ ر   ومن البحار، مياه أو الصحراء رمال لتبتلعهم املهاجرين مجوع وانطلقت

 !ابلنار الرمضاء من كاملستجري فأصبح السراب إال جيد مل منهم

 املضللة واملفاهيم املسمومة واألفكار اإلحلاد بنشر عقيدتكم يستهدفون
 فيما وزارة اأمريك هلا أنشأت اليت الدينية ابحلرايت يسمى ما عرب لوطة،واملغ
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 يف احلق اأمريك يعطي الذي الدينية" للحرايت وولف "رالف بقانون عرف
 .اإلحلاد حق لضمان دولة أي يف التدخل

 ومحاية سيداو اتفاقية على ابلتوقيع عندكم والشرف العفة قيم يستهدفون
 اليت واملسلسالت فويس"، "ذا أكادميي"، "ستار مثل خبيثة وبربامج... الطفل
 .واحلياء الفضيلة قيم ختدش

 املخدرات مستنقع يف جبركم عقولكم وتغييب تدمريكم على يعملون
 ضخمة وحباوايت واملطارات املوانئ عرب املخدرات مترير يتم حيث والسرطاانت

 توجيه مت وقد. سرطنةامل واألطعمة األجهزة وإبدخال واحلكام، املسؤولني برعاية
 كمبيوتر أجهزة توريد يف لتورطهم السودان يف دولة ووزير وزيرا   36لـ التهمة

 .إشعاعيا   ملوثة أهنا اتضح احلكومية للمصاحل

 بتشويه وذلك ؛سالماإل أساس على للتغيري عمل أي ضرب يستهدفون
 قبيح كل تفعل ،وهبتاان ( )زورا   يةإسالم مسماة حكومات عرب سالماإل صورة
 أساس على التغيري جدوى يف الشباب تشكك حىت الظلم وتنشر العدل وتنحر

 حياتنا، يف نعيشها اليت األزمات معاجلة على سالماإل قدرة ويف ،سالماإل
 إقامة يف املخلصني العاملني مع العمل يف االخنراط عن الشباب ولتصرف

 .سالماإل أساس على احلكم

 واملاء الظمأ يقتلها البيداء يف كالعيس نواتكو  ال ورجاءها، األمة أمل اي
: تعاىل قال اهلدى، هو هللا هدى أن اليقني علم اعلموا! حممول ظهورها فوق

﴿                                         
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                      ﴾ بني ما أن اليقني علم واعلموا 
: تعاىل قال الكرمي، والعيش املستقيمة احلياة وشريعته ربنا هدي يف أيدينا

﴿                                       

      ﴾. 

 يةسالماإل احلياة الستئناف التحرير حزب مع فلتعملوا ذلك وألجل
 املسلمني شباب سرية ولتعيدوا النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة

 بعد سالماإل يف حلقة أول الشباب معشر اي كنتم فقد. األولني السابقني
 سالماإل لتدارس املسلمني الجتماع دار أول وكانت وخدجية، بكر أيب إسالم

 سفري أول عمري بن مصعب الشاب وكان األرقم، أيب بن ألرقما الشاب دار
 فلقب دينهم، الناس ليعلم املدينة إىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أرسله عندما سالماإل يف

 شباب وكان املدينة، أهل فأسلم يديه على اخلري هللا أجرى الذي اخلري مبصعب
 يف لبنة أول هم الثانية العقبة عند وبيعته هللا رسول لنصرة خرجوا الذين األنصار

 إليهم هاجروا الذين إخواهنم من سبق من مع هللا فجمعهم ،سالماإل دولة قيام
﴿: تعاىل هللا فقال                            

                                    ﴾ 
 وخدمة األرض لتعمري العلم وسخروا اخلري وعم العدل فبسطوا [74: ]األنفال
 .العامل إىل سالماإل ومحلوا الناس،

 يف فدائي أول - وجهه هللا كرم - الشاب   علي   كان اهلجرة وعند
 وبعد. ملسو هيلع هللا ىلص عنه بدال   فراشه على وانم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فدى حيث سالماإل
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 عمري بن مصعب املسلمني، لواء ومحلوا الفاحتون القادة برز والدولة جرةاهل
 األمري نعم الفاتح وحممد احلب(، ابن )احلب زيد بن وأسامة الطيار وجعفر

 وإمنا والعتاد العدة بكثرة ال تغلب، ال جيوش فكانت القسطنطينية، فاتح
﴿: تعاىل قال هللا، على توكلهم وحسن إمياهنم بصدق             

                    ﴾ .وقال: ﴿             

                                         

     ،﴾ وإن فإهنم جمتمعني، األرض جيوش وال اأمريك خنشى ال فإان 
 .هللا يُعجزون ال فإهنم أعجزوان

 لتنهلوا التحرير حزب يف الدرس حلقات إىل هلم: املسلمني شباب فيا
 الكافر أغلق أن بعد بصرية، على سالماإل ولتحملوا الصايف سالماإل معني من

 لتنصروا املسلمني جيوش يف سالماإل ابشب اي هلم. صنبوره إال املعرفة صنابري
 احلياة الستئناف أيديهم على أيديكم وتضعوا التحرير حزب يف إخوانكم

 سرية فتعيدوا النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إبقامة يةسالماإل
﴿: تعاىل قوله يف معهم فتدخلوا واخلزرج األوس شباب من أسالفكم   

                         ﴾. 
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 التاسعة الكلمة

 الرأَسالية وفضيحة اَلقتصادية األزمات

 بريطانيا / هاروود مجال
 )ةمرتمج(

 
 اليت القائدة األمة أبهنا األمة هذه وتعاىل سبحانه هللا وصف لقد

﴿: البشرية على شاهدة ستكون                      

                 ﴾، بوقت حمدودا   ليس األمر وهذا 
 هي بل ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول زمن املسلمني على حصرا   تكن مل الصفة فهذه. معني

. عا  مجي علينا شاهد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فإن وطبعا. األزمان مجيع يف املسلمني جلميع
 يف قال ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول. املختلفة الطرق من ابلعديد حياسبنا وتعاىل سبحانه فاهلل
 )السيوطي( «َجانِِبهِ  ِإىَل  َجاِئعٌ  َوَجارمهم  َيْشَبعم  اِبلَِّذي اْلممْؤِمنم  لَْيسَ »: أحاديثه أحد
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 تفي ال واألمة يزداد، والتشرد يزداد، الفقر فإن هذا من الرغم على لكن
 .عام 100 مرت قد ها نواآل. بواجباهتا

 حيث سي، يب يب الـ إىل أستمع كنت املاضية السنة شباط/فرباير يف
 ساكس جولدمان يف االستثمار ملديري األسبق الرئيس مع مقابلة جيرون كانوا

 ،سيئا   كوروان فريوس سيكون كم يعرف مل أبنه اعرتف وقد أونيل، جيم -
 مرور وبعد واآلن. فائدة" دون تضيع جيدة "أزمة يدع لن أنه على شدد لكنه
 :بذلك يعين كان ماذا نرى أن ميكننا املقابلة هذه على عام

 منزيل( )اعتقال آخر إىل إغالق من وخترج تدخل اآلن أبكملها بالد 
 واملتوسطة الصغرية األعمال أغلقت 

 املدارس أغلقت 
 احلكومية املساعدات على واالعتماد الفقر زاد 

 واحلقوق احلرايت ضاعت 
 مكان كل يف - غىن يزدادون ألغنياءوا 

 يف الرأمسالية يورط فإنه العاملية الصحة منظمة من انابرو ديفيد ماأ
 املزارعني لصغار حصل ماذا "انظروا: السنة هذه األمور إليه آلت ملا وصفه
 العامل يف الفقر أن يبدو. الفقر ملستوايت حيصل ماذا انظروا. العامل حول

 عدد فتضاع من سنعاين األقل وعلى. القادمة السنة حبلول سيتضاعف
 .التغذية" سوء من سيعانون الذين األطفال
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 19-كوفيد فريوس بدون أو فمع! ال الفريوس؟ بسبب كله هذا هل
 أيضا هذه السنة ولكن. احلياة ودمار الفقر مسببة ستدور الرأمسالية آلة فإن

 .واألكاذيب النفاق كشفت
 بيوتنا يف منزيل اعتقال يف مجيعا   حببسنا نيةالربيطا احلكومة قامت فعندما

 ال الذين أولئك خبصوص "ماذا أحدهم سأل املاضية، السنة آذار/مارس يف
 من له اي! ليلة كل الشوارع يف ابلعراء ينامون الذين اآلالف - هلم؟" منزل

 جونسون حكومة أر مل ،حسنا  ! فيه احلجر ليلتزموا منزل أي ميلكون ال. إحراج
 يف الشوارع يف متشرد أي هناك يكن مل أسبوع فخالل. السرعة هبذه تتحرك

 املشكلة لتجنب وذلك لإلقامة، أماكن يف اآلالف وضعوا فقد بريطانيا،
 أرادوا لو املشكلة حل إبمكاهنم كان أنه أظهرت فقد. سياساهتم يف الواضحة

 شاكلم حبل تتعلق ال فهي الشكل، هبذا تعمل ال الرأمسالية لكن. حقا   ذلك
 ابملئة فواحد. جدا   صغرية أقلية أجل من فقط تعمل إهنا. البشر مجيع البشر،

 السكان من %50 ميتلك بينما العامل، ثروة من %44 حيتكرون السكان من
 .األخرى تلو سنة تتسع املالية الفجوة وهذه. الثروة من %1 فقط

 شكلب البناء "إعادة أو تشغيل، إعادة إىل احلاجة عن يتكلم البعض
 من املزيد سوى احلقيقة يف يوجد ال تشغيل، إعادة أية توجد ال لكن. أفضل"
 :نفسه الشيء

 صغرية فئة بيد الثروة تكدس 

 السكان أعداد وتقليل إلضعاف مالتوسية سياسات 
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 واحلصص الصغرية األعمال إغالق ذلك يف مبا الفقر، من املزيد 
 .الزراعية

 متالعبة يةمال وأسواق مهن خالل من الثروات سرقة. 
 تشغيل إعادة تشغيل، إعادة على حصلنا أن منذ عاما 50 مر لقد

 حيث الذهيب، وودز بريتون معيار عن العامل اأمريك أبعدت حيث الدوالر؛
 بطباعة يستمرون لكنهم. الوقت ذلك منذ %550 مبقدار الدوالر تراجع
 ليس رات،الدوال تريليوانت وايعدّ  أن ميكنهم فقط واآلن! واملزيد املزيد،

 .ماليني وال مليارات
 السيطرة عن خارج وبشكل حيث الد ين، على يقوم الرأمسايل العامل إن

 متاما، للدفع قابلة غري ديون، شكل على دوالر تريليون 300 قيمته ما يوجد
 .هبا الورقية النقود من املزيد استبدال إىل خططوا حيث يهم، ال هذا لكن

 مشفرة رقمية عمالت إطالق إىل املركزية احلكومية البنوك ختطط حيث
 مثل يزال ال الرقمي التشفري إن. منها والتخلص متلكها اليت النقود الستبدال

 فائدة مبعدالت سيأيت املرة هذه لكنه. فضة أو ذهب يدعمه وال الورقية، النقود
. املال مصادرة أشكال من شكل وهو - نقود ةأي محل على كعقوبة - سلبية

 الذي ابلشكل صرفها على إجبارك أو التضخم خالل من رةمصاد إهنا
 "املعدالت خالل من عليه سيستولون فإهنم بصرفه، تقم مل وإذا يريدونه،
 مراقبة على القدرة إىل إضافة أخرى، ضريبة احلقيقة يف وهي. السلبية"

 .اهب والتحكم اجلميع مصروفات
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 عملتها قإبطال ابلفعل الصني قامت لقد. كبري اضطهاد هذا إن
 .الرقمية

 املسلمني ضد والتدخالت فاحلروب. توقف أي هناك يوجد ال ببساطة
 بقيامه تباهى العاملي االقتصاد منتدى إن حىت وساق؛ قدم على مستمرة
 بتعقيدات العلم "مع: مؤخرا قالوا حيث. أقسى بشكل املسلم العامل بضرب

 %80 حوايل أن يُتوقع 2030 حبلول احلالية، الصراعات استمرارية واحتمالية
 حيث - ضعيفة أهنا على معرفة مناطق يف سيعيشون العامل يف جدا   الفقراء من
 نسبة فيها دول من أو مسلمة، أغلبية ذات دول من سيكونون أغلبهم إن

 .املسلمني" من عالية
 العامل ُتطعم كانت اليت يةسالماإل البالد أن جدا   املخزي من وإنه

 والفساد .االحتالل بسبب نفسها إطعام على قادرة غري اآلن أصبحت
 الغربيني قروض إلطعام بل البشر إلطعام ليست احلكومية، والسياسات
 فإن العاملية، الغذاء سياسة أحباث مؤسسة فحسب. الدويل النقد كصندوق

 ال لكن. دوالر مليارات 7 حوايل سيكلف أنه قدر بالدان يف الغذاء أزمة حل
 .الضئيل الثمن هذا دفع يف يسرع أحد

 حىت جديدة، ضرائب فرض إىل اآلن يدفع العاملي االقتصاد منتدى إن
 "لو: مؤخرا   قالوا حيث الزكاة، ملفهوم مشاهبة الثروات على ضرائب يقرتح إنه

 أن شأنه من فهذا املتوفر(، )النقد هذا على %2 لنقل، ضريبة، هناك كانت
 على ضرائب فرض يريدون أهنم إال. السنة" يف دوالر تريليون 1.6 حوايل يرفع

 !الفقراء إلطعام وليس النقود، لطباعة املصنعة، ديوهنم لتغطية األموال
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 يف تصلح مما أكثر فقرا   ولتخلق عادلة غري لتكون الرأمسالية ُصممت لقد
 القلة بيد ومكدسة مركزة الثروة على احلفاظ يف ينصب اهتمامهم وكل. احلقيقة
 منهم ننتظر أن أو ما، يوما   سيتغري هذا أن نعتقد أن احلماقة ومن القليلة،
 .هبا تسببوا اليت للمشاكل حلوال  

 ...ِبا لنختم النهائية األفكار بعض وهاكم

﴿: للكافرين القيادة أو السلطة نعطي أن احلرام من إنه        

               ﴾. 
 من تنبع الغرب ويف يةسالماإل البالد يف نشهدها ليتا الويالت إن

 بدون يإسالم اقتصاد هناك يكون أن ميكن فال. حياتنا يف سالماإل غياب
 .سالماإل حكم بدون جمتمع وال ي،إسالم جمتمع

 هناك كانت مرة آخر منذ هجرية عام 100 اآلن، هنا حنن ها لكننا
 .اخلليفة أمريان، احلامي، لدرعنا األمة رقبة يف بيعة

﴿: عمران آل سورة يف أيمران وتعاىل سبحانه هللا إن       

                                       

     ﴾ .اخلالفة إقامة هي ابلطبع أولويتنا عام، 100 فبعد 
 األمة وعمل طاقة دون حيصل لن ذلك لكن. القادم للخليفة البيعة وإعطاء

 هناك تكون فلن. خملصة مجاعة بقيادة احلكم، أنظمة وتغيري النظام، لتغيري
 هذا بدون والفضة الذهب على قائمة العامل يف صادقة ملموسة حقيقية أموال
 .التغيري
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 اليت احلياة يف الوحيدة الطريقة هي النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة إن
 .سلبية أم إجيابية أكانت سواء الراب، أنواع كل الراب، حترم قاطع وبشكل

 واحلصص الصغرية األعمال إغالق عن عوضا ية،سالماإل الدولة إن
 األراضي وإهدائهم التسييج مبنحهم ستشجعها، فإهنا الصغرية، الزراعية

 .الكبرية للشركات حهاومن مصادرهتا من بدال واملساعدات

 بزايدة أبدا تقوم لن إهنا حيث الشعب، على عبئا تكون لن اخلالفة إن
 .الكرمي القرآن يف ذكر كما سوى استخدامها يتم لن والزكاة الضرائب،

 .حياتنا يف ونطبقها بوضوح، دعوتك نفهم حىت أعّنا فاللهم

﴿                  ﴾ 
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 العاشرة الكلمة

 التحرير؟ حزب ملاذا

 اهلمام( )أبو خمارزة يوسف الشيخ فضيلة
 )فلسطني( املباركة األرض

 
 :بعد أما األمني، رسوله على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 عِّظم حيث من ثقيال   مشروعا اخلالفة وهو األمة مشروع كان ملا
 الكفر دول من اخلارج يف األعداء وكثرة الطريق ووعورة األعباء وثقل املسؤولية
 هناك أن كما والواقعيني، واجلهلة واملنافقني العمالء من الداخل ويف وأنظمته،
 وبني املفّرطني من ابملعتدلني أنفسهم يصفون من بني املناهج يف اختالفا  
 ميكن يةالمإس حالة القائم الواقع يـ ر و ن من بني الغلّو، أهل من املفرِّطني

 قتلهم جيب كفرة اجملتمع يف الناس أن يـ ر و ن ومن الرتقيع من بشيء إصالحها
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 الناس يرى مبدئها، منظار من األمة لواقع مبصرا التحرير حزب أييت وقتاهلم،
 قسرا   سالماإل نظام غياب يف املشكلة ويرى ابلكفر، حُيكمون لكنهم مسلمني

 مل ما منتجا   فعاال   يكون لن الحلإلص استهداف كل وأن األمة، حياة من
 اجملتمع عالقات لتصوغ إرادهتا ومتلك وواقعها دينها على الوعي األمة متتلك

 .األمة عقيدة عن املنبثقة سالماإل أبحكام

 مع حتالف وأي الفساد، لعمر إطالة هو ابلرتقيع انشغال أي ويرى
 على زئيةج مبكاسب االنشغال وأن وضاللة، عمالة هو االستعمار أدوات

 .القائم ابلواقع رضا هو سالماإل حتكيم حساب
 الوعي إاثرة على وعمل األمة يف الفهم هذا حيمل احلزب انطلق لذلك

 فتصدى احلياة، واقع يف إجياده يف معه تسعى هلا مبدأ سالماإل لتتخذ األمة يف
 والقتل والسجن الرزق يف والتضييق واملالحقة ابلتعذيب العمالء احلكام له
 شبابه أجر حمتسبا   صابرا   ل،يبدّ  ومل يغرّي  مل هللا بفضل اثبتا   احلزب فبقي ،حياان  أ

 بناء يف طريقته بلزوم التغيري يف هللا رسول منهج مستلهما  . العاملني رب هللا على
 واألنظمة األفكار لتضرب اجملتمع مع لتتفاعل تنطلق اليت الواعية املؤمنة الثلة
 املفسدة لألفكار احلزب فتصدى حملها، سالماإل إحالل بغرض تسوده اليت

 القوى وجابه اخلليطة واألفكار واالشرتاكية والدميقراطية والقومية كالوطنية
 .الفساد على تقتات اليت الظالمية

 فلم والضياع، االنداثر من له وقاية ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لطريقة لزومه يف وكان
 الكفر، أنظمة يف املشاركة يقبل ومل الفساد، مع التصاحل وال اإلدهان يقبل
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 هللا رسول منهج عن اخلروج استباحوا الذين من غريه فيه وقع مما هللا فنجاه
 الفاسد الواقع من أصيال   جزءا   وصاروا. صنعوا ما شر يف فوقعوا ابلتأويالت

 بقي بينما. والنصارى يهود عنهم لريضى التفريط ميدان يف إعالمهم يتسابق
 املعادالت يف يدخل وال يداهن وال يداجي ال هوصفائ ثباته على احلزب

 أن إميانه من ذلك يستمد وشدهتا، األوضاع قسوة رغم يثبت بل املشبوهة،
 .نفسه احلزب وصول وليس األمة يف القيادة مركز إىل املبدأ وصول يف النصر

 الطرح جربت ألهنا احلزب منهج إىل تكون ما أقرب ابتت اليوم واألمة
 اليت املطروحة األفكار كل وجرّبت ،الغلو أهل وجربت ،سادالف مع التصاحلي

 إجياد وهو ؛األمة حال به يصلح الذي الوحيد اخليار وبقي احلزب نقضها
 وقت أي من أكثر مهيأة تكون وبذلك الناس، عالقات يف انفذا   سالماإل

 واإلفراط، التفريط طروحات لفشل الوقائع بتصديق للحزب لالنقياد مضى
دا  ج   نا  بيّ  الطريق وصار نظرها حمل احلزب صار لذلك  .فيه لبس ال واضحا   د 

 أهنم حيسبون وهم الكفار خمططات ينفذون مبن ابتليت األمة أن كما
 من الكفار ومقصود العاملية السياسة قراءة يف للفشل نتيجة صنعا حيسنون
 اليت املواضع إىل عدوها أثقال حتمل احلركات من كثري صارت حىت أعماهلم،

 ختدم أهنا حتسب وهي خططه تنفذ وصارت. األنفس بشق إال يبلغها ال
 الوعي ألمهية اإلدراك عدم عن انجتا   كان الذي العمى غاية وهذا! سالماإل

 هذا مبنهجه التحرير حزب كان لذلك. واحمللي الدويل الوضع على السياسي
 .آربهم وحتقيق متاعه حبمل الكافر العدو مع للتالقي قابلية فيه ليس
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 ومل التغيري حيدث مل فعال احلكم إىل احلركات من كثري وصول أن كما
 وذلك مفروضة؛ تبقى اليت الكفر أنظمة معه األمةُ  ختلع ومل الكفر معامل يطمس

 العميقة الدولة حتتفظ حيث اخلارجية اجملتمع قشرة يف كان التغيري ألن
 االقرتاع بصندوق يصلون الذين ويبقى الدولة مفاصل يف وتتحكم ،بنفوذها
 لذلك العميقة، الدولة إليه تستند الذي اجليش يد على هبم حتل قارعة ينتظرون
 إىل النفاذ أرادوا الذين أولئك خلف سارت يوم   هباء إىل األمة جهود حتولت

 بعيدا   يلفظون مث اخلارجية، جُدرِّه على يسريون أنفسهم ليجدوا اجملتمع قلب
 .تمعاجمل وحركة احلياة واجهة عن

 يرضى ال ألنه: هلم نقول التحرير؟ حزب ملاذا الناس يتساءل وعندما
 حتتوي اليت املعادالت من جزءا   يكون أن يرضى وال ،له غاية اخلالفة إقامة غري

 يقنع وال ،فعال   إرادهتا متلك أن لألمة يريد وألنه الكفر، دول وتصوغها العمالء
 وال ،الرابين منهاجه ينسى ال وألنه فاجرة، عميلة حكومات يف ابملشاركة

 للمنافقني، يتزلف وال ،النجسة الفُرش على جيلس وال ،اخلائضني مع خيوض
 وال املستـ ر ّقة، الذليلة ابلدول يقبلُ  وال وأرابعها، احللول أبنصاف يرضى وال

 والرباءة احلق طلب يف منهاجه على يثبت بل واملناصب، املكاسب عن يبحث
 تفريط سالماإل عن لينفي األمة، أعداء وجه يف فوالوقو  الباطل رجس من

 لألمة ويظهر وشدهتم، وتنطعهم الغالني وغلو واحنالهلم، وميوعتهم املفّرطني
 يقبل ال وألنه طريقها، لزوم إىل فتنة كل يف ويدعوها صديقها، من عدوها

 ينبثق ال حبكم يقبل وال األرضية، املناهج به ليستبدل هللا حكم عن ابلتخلي
 حزب وألن الذل، ظّلة حتت وهو ابلعز الوهم يبتلع وال الشريعة، نور من
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 النار، ففي منها خرج ومن املسلمني مجاعة أنه يرى فال األمة يفرق ال التحرير
 األمة خدمة عليهم حيتم سالملإل خاص فهم   انتظمهم الرجال من مجع هو بل

 عن حييدون ال لشريعة،ا أبحكام حادّ  التزام ظل يف النجاة مسارب إىل بقيادهتا
 سالماإل على وعي احلزب عند كله ذلك اكتنف. رهبم يالقوا حىت املنهاج
 دون هلا واعية وقراءة الدويل املوقف بتشكالت ومعرفة العامل على ووعي

 .ومهادانت جمامالت
 يكذبُ  ال الذي الرائد التحرير حزب خياُران كان كله هذا أجل من

 وطريقنا ربنا ومرضاة عزان معقد فهي سالماإل لدولة واعملوا معنا فكونوا أهله،
 .البالد وحترير اجلهاد إىل
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 اخلتامية الكلمة

 املسلمون" أيها أقيموها... اخلالفة هلدم املئوية الذكرى "يف محلة اختتام

 حممد( )أبو عضاضة الدين صالح املهندس

 التحرير حلزب املركزي اْلعالمي املكتب مدير

 
 اإلعالمي املكتب أطلقها اليت العاملية احلملة اليوم خنتتم تعاىل هللا بعون

 بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري من بتوجيه التحرير حلزب املركزي
 هذه نفذت حيث اخلالفة، إللغاء ئةاملا الذكرى مبناسبة الرشتة، أبو خليل
 الثانية الراشدة اخلالفة إقامة دعوة وأنصار احلزب شباب مع ابلتعاون احلملة
 .العامل حول النبوة منهاج على

 اليت اإلعالمية والنشاطات الفعاليات بدأت احلملة، بدء إعالن فمع
 أعمال افيه جرت اليت البالد أغلب ولكون. العامل حول عدة بالد يف ترّكزت

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72581.html
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 تنفيذها مت األعمال هذه فإنّ  كوروان، جائحة عبء حتت ترزح تزال ال احلملة
 والكلمات الوقفات، فكانت. العامة للسالمة االحرتازية اإلجراءات لتوافق

 مت اليت والبياانت، واملقاالت احلية، واملقابالت واحملاضرات، والندوات املصورة،
 .اإلعالمية واحملطات يةاإللكرتون املواقع على وبثها نشرها

 يف للخالفة التارخيية املعامل أمام من والوقفات الكلمات جاءت وقد
 وتوقها األمة شوق ومدى الذكرى، هذه عظيم عن لتعرب يةسالماإل البالد

 بني املستعمر دسها اليت فرقتها أسباب وتزيل شتاهتا وجتمع مشلها فتلمّ  ،لعودهتا
 عنهم وتردّ  الرعاية، حق شؤوهنم وترعى شرعهم وتطبق عزهم هلم وتعيد أبنائها،
 هللا رسول مرة أول رفعها كما أرضهم فوق التوحيد راية وترفع األعداء، تكالب

 أول أقاموا يوم عليهم هللا رضوان الكرام وصحابته وسلم وآله عليه هللا صلى
 ونشروا آنذاك، العامل حكام والروم الفرس ظلها يف وهزموا للمسلمني، دولة

 .للناس أخرجت أمة خري حبق وكانوا والدعوة سالمإلا
 ذات هللا، حفظه التحرير حزب ألمري بكلمة احلملة هذه ُتوجت وقد

 فرض العظيم، الفرض ذاهب فذك رها يةسالماإل األمة إىل فيها توجه عظيمة معان
 شأن عظيم من األمر هذا يف وما ذلك يف الشرعية األدلة وبنّي  اخلالفة إقامة
 .السواء على وغريها يةسالماإل لألمة

 والنشرات واملؤمترات الكلمات يف جاءت اليت والدعوات النداءات إن
 ةللعود وجيوشها يةسالماإل األمة إىل مباشرة دعوة مبجملها كانت والوقفات

 احلنيف، الشرع وحكم اخلالفة دولة ظل يف كان الذي والعز اجملد ذلك إىل

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/66825.html
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 يعمل يزال وال ،العظيم الفضل هذا إىل العودة طريق بنّي  قد التحرير حزب وإن
 الغرب فرضها اليت الوضعية الكفر ألنظمة التبعية من لتخليصها األمة مع

 .املستعمر الكافر
 نداء نرسل التحرير، حلزب املركزي اإلعالمي املكتب يف فإننا وكذلك

 يشارك أن اإلعالم، وسائل يف يعمل سالماإل على غيور مسلم كل إىل خالصا  
 إىل الدعوة يف بدوره يساهم وأن تعاىل، هلل مرضاة املبذول اجلهد هذا نشر يف

 .النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إقامة دعوة املسلمني، عز عودة
 فة#أقيموا_الخال

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 

 #خالفت_کو_قائم_کرو
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 اْلعالمية التغطية
 اليت العاملية الفعاليات وضمن اخلالفة، دولة هلدم املئوية الذكرى يف

 تناوهلا لناحية اإلعالم وسائل مواقف مع وقفة لنا فإنّ  التحرير، حزب نفذها
 .هلا تغطيتها وحجم األحداث هلذه

 بكافة اإلعالم وسائل عليها كانت اليت للصورة عامة نظرة ففي
 اجتاهات عدة اجّتهت أهنا جند املرئية، أو املسموعة أو املكتوبة سواء أنواعها،

 :التايل الشكل على مواقفها يف
 :يسالمواْل العريب العامل يف الفضائيات: أوَل
 التعتيم وهو ؛متاما   منها املتوقع املوقف الفضائيات لكت اختذت لقد
 األمر أن إىل بوضوح يشري والذي التحرير، حزب طاتانش على اإلعالمي

 االستعمارية، الدول عليها تشرف ،وعمالؤها األنظمة فيه واتفقت له، مرتب  
 شهادة يكتب تواطؤ وهو أهله، على وتتآمر سالماإل حتارب اليت سفاراهتا، عرب

 أخبار وتنقل ،أكثر يدفع ملن مطية ليجعلوها اإلعالم، حبرية ُيسمى ملا الوفاة
 تريد أمة قضية تتناول أن أما والدوالر، واليورو والدينار الدرهم دينه كان من
 !!ممنوع ممنوع فهذا وذيوله االستعمار ربقة من تنعتق أن

 يقف من اتريخ يف سوداء نقطة سيكون ذلك كل أن العزاء يبقى ولكن
 جبني يف العار ويبقى العاملني، رب هلل العباد لتعبيد يعمل الذي وعاملشر  ضد
 إال حاهلا ينصلح لن األمة إن: تقول اليت احلقيقة نشر دون حال من كل

 وإن النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة دولته يف نزل، كما سالماإل بتطبيق
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 بعد نورا   األرض وميأل ى،الُدج فحمة ليكشف قريبا   نوره سينبلج احلق فجر
 وسيعلم أيديهم، على املشروع هلذا املعّتمون هؤالء سيعض فساعتها ظلمة،
 .ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين

 :املسموعة اْلعالم وسائل: اثنياا 
 اإلعالم وسائل جتاهل ويرجع املسموعة اإلعالم لوسائل ممنهج جتاهل

 لسياسة ية،سالماإل األمة لدى احلقيقية والتوجهات الضخمة الفعاليات هلذه
 وتضليل ومراوغة ودهاء خبث إن والتزييف، التضليل إىل ورائها من هتدف
 تلك لبست ولو احلضاري، األمة مشروع إحباط يف تفلح لن اإلعالم وسائل

 ثياب يف يوما   برز إذ املكار كالثعلب فهي األمة، على احلرص ثوب الوسائل
 تغطى ولن كثريون، معه آتمر وإن أمة ابتالع يف الثعلب يفلح فلن الناسكني،

 وستنقطع النافخني عدد كثر مهما الشمس تطفأ ولن بغرابل، يوما   الشمس
 .الكافرون كره ولو ودينه هللا أمر وسيظهر أنفاسهم،

 :لكرتونيةواْل الورقية املكتوبة، اْلعالم وسائل: اثلثاا 
 حزب لياتلفعا اإلعالمية التغطية عن الصحف بعض تغّيب ورغم

 األخبار، نقلت الوسائل تلك من العديد أن إال والكيف، الكمّ  لناحية التحرير
 وبعضها التفصيل، من ءيبش نقلها وبعضها جدا ، خمتصر بشكل نقلها بعضها
 والفعاليات النشاطات خبصوص اإلعالمي املكتب عن صدر ما بنقل اكتفى

 .معها األمن أجهزة وتعاطي
 بالد يف اإلعالمية وساطاأل نشرته ما ضلبع سريع استعراض وهذا

 .خمتلفة
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 السودان يف اْلعالمية غطيةالت
 السياسية النشاطات على التعتيم على السوداين اإلعالم دأب لقد

 احلزب يقيم حيث السودان، والية التحرير/ حزب هبا يقوم اليت والراقية الغزيرة
 واإلعالميني، ني،السياسي من مقدر عدد حيضره أسبوعيا   سياسيا   منتدى  

 الساحة يف يدور ما كل تقريبا   املنتدى يتناول العام، ابلشأن واملهتمني
 املنتدى هذا يف احلزب ويضع واالجتماعية، واإلعالمية واالقتصادية، السياسية
 األمة قضااي منتدى رواد اْلخوة إىل دعوته ورغم. جذرية وحلوال   معاجلات

 املهم املنتدى هذا أن إال والفكر الرأي وأصحاب واْلعالميني السياسيني من
 .مباالة وال بربود اختالفها على اإلعالم وسائل معه تتعامل

 .رجب خبصوص السودانية الصحف بعض أوردته ما
  رجب بشهر اخلاص األمة قضااي منتدايت آخر على تعليقاا 

 صحيفة يف الثابت عموده يف مربوك حممد املخضرم الصحفي بتك حيث
 :يلي ما 10411 العدد م7/3/2021 األحد يوم وم(الي )أخبار

 البيوت أهل كالم

 أمحد حممد مربوك حممد

 النصرة وطلب والرأي الفكرة
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 مائة مرور فبمناسبة ،النبوة هنج على يةسالماإل اخلالفة لعودة القليل إال يتبق مل
 العامل أحناء كل يف التحرير حزب نشط يةسالماإل اخلالفة هدم على عام

 .واملادي الفكري مبعناها الدولة لقيام للدعوة
 اخلري رجب شهر يف منتدايت أبربعة نشاطه قوي السودان والية التحرير حزب

 رجب شهر ملنتدايت املسك ختام وكان الفضائية درمان أم قناة استضافتها
 وعي وزايدة العقبات وإزالة البشرايت منتدى
 مراحل اجتياز جتاه مسؤولياهتا لتتحمل األمة
 .اخلالفة عودة بناء

 حزب عضو فضيل أمحد الدكتور املتحداثن
 براهيمإ واألستاذ السودان والية /التحرير
 عبد األستاذ حبكمة اجللسة وأدار ،عثمان
 .الرمحن عبد القادر

 اجلليل الصحايب وجهد يةسالماإل الدولة بداية عن حتدث فضيل أمحد الدكتور
 فكان ،الدولة عليها تبىن اليت الفكرية األرضية وضع يف عمري بن مصعب
 عن حتدث مث ،ستقبالاال نشيد ومشهور ،املدينة أهل منملسو هيلع هللا ىلص  الرسول استقبال

 حكام فزع ووضح ،املشرفة النبوية والسنة احلكيم ابلذكر مستدال   البشرايت
 ينيمريكاأل الرؤساء من أربعة أحاديث انقال   يةسالماإل اخلالفة عودة من الغرب
 أحاديث إىل أشار كما له التحسب مث ومن ،والفزع اخلوف هذا عن ابلتعبري
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 عودة من خشيتها يءش من ختشى ال الغرب دول أن احلديث وأكد املفكرين
 .النبوة هنج على يةسالماإل اخلالفة

 إبقامة هلم نسمح لن) قال الذي أوابما حديث الرؤساء أحاديث أوضح كان
 الذي املصري من خيشون كلهم ،اخلالفة مع مصاحلة إقامة حماولة مث اخلالفة(
 أبو عثمان إبراهيم الثاين املتحدث وبشر. اخلالفة عودة بعد الدول إليه ستؤول
 قيم يف تدهور من العامل يشهده ملا اخلالفة لعودة مواتية الظروف أبن خليل
 ال الذي التغيري من بد وال ،طبيعي غري العامل يعيشه الذي الوضع وأن ،الدولة

 .منتج وفكر وعي يسبقه أن بد
 قضية هي يةسالماإل األمة وقضية مصريية قضية هلا أمة أية نإ املتحدث وقال

 .للخارج ومحله يسالماإل احلكم بيقتط وقضية الواحد والكيان األمة توحيد
 العامل ألن ،الشرعية الطريقة وهي الدولة بناء خطوات يفملسو هيلع هللا ىلص  حممد النيب سار
 ابختيار ورسوله هلل السلطان علجت اليت هي الدولة ألن دولة بال يعيش اآلن

 العقيدة وتعميق الفكر مرحلة وبعد ،اآلخر يقتلف خرآ مامإ ظهر وإذا ،مامإ
 بطلب مثال   وضرب ،شروط بال وهي ،واملنعة القوة أهل من النصرة طلب
 األمة جتمع العامل يف األوىل الدولة نإ :وقال ،صعصعة بن عامر بين من النصرة
 .جنة واإلمام

 العودة من الدولة لعودة بد وال ،اخلالفة هدم بعد وحقوقه اإلنسان ضياع علومم
 .ابخلالفة إال دولة إقامة من ميكن وال ،النبوة هنج على يةسالماإل للخالفة
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 يف ابلدعوة قام األمة معضالت حلل يةسالماإل ابخلالفة التحرير حزب ولقناعة
 حزب قام ذلك لكل ،العمالء خالل من ابلوكالة أو املباشر االستعمار فرتة

 يستمر التحرير حزب أن إىل وأشار ،الدعوة بتبين م1952 العام منذ التحرير
 من النصرة لبط مرحلة مث ،القوية واإلرادة الفكرية القاعدة بناء بعد الدعوة يف

 .واملنعة القوة أهل

 حتت جاد بشكل تعمل العامل كل يف التحرير حزب فروع أن خليل أبو وأكد
 غري وعد عودهتا أمر ألن اخلالفة بعودة ثقته مؤكدا   ،موحدة واحدة إمارة ادةقي

 ملسو هيلع هللا ىلص. ورسوله هللا من مكذوب
 .اخلالفة عودة بشرايت عن ودقيقة ةعميق دراسة املتحداثن قدم

 اليوم أخبار صحيفة 

 الفضائية درمان أم قناة استديوهات يف الدوري األمة قضااي منتدى ُعقد
 فكتب ،اخلالفة( بناء يوجب للحياة كامل نظام سالماإل): بعنوان جاء والذي

 األحد بتاريخ اليوم أخبار صحيفة يف مربوك حممد املخضرم الصحفي
 :يلي ما 10404 العدد م28/2/2021

 البيوت أهل كالم
 أمحد حممد مربوك حممد

 يريد ما يفعل وهللا تريد وأنت أريد أان
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 أخيت ابن محيدة العبد بكر أبو قران عقد حلضور لعطربة السفر أردت عندما
 حدثت الذي ناالقر  عقد بعد مباشرة العودة أريد كنت فاطمة األستاذة العزيزة

 ابنة من موسى سيدان زواج عن عطربة مشايل خبليوة قيس مبسجد الناس فيه
 صاحب شعيب أبوها يستأجره أن اختارت وقد ،السالم عليهما شعيب سيدان

 خري ألنه أشياءهم الناس يبخسوا وأال القسط إىل الناس يدعو الذي القسط
 .األمني القوي ألنه اختياره يتم من

 .اآلخرين بضاعة بتبخيس له بضاعة ال من يتجرأ ال وحىت
 فيها قال القرىب صلة به تربطين أحدهم من رسالة وصلتين أن بعد ذلك أقول

 رالتحري حزب عن السابقة الفرتة يف حديثك كثر شيخ )اي النص وسأنقل
 التاريخ جتهل ولكنك السودان والية

 األمويني بني اخلالفة وتنقل يسالماإل
 ووصفين األتراك وصلت أن إىل والعباسيني

 ،ساحمته( ألين به وصفين ما ذكر أريد ال -
 بني تفرق ال ليل حاطب نكإ :له وأقول
 قضااي منتدى حلضور ودعوته. والغرب النبع
 أن خاصة احلضور عن السفر روفظ وأعذرتين واعتذر ،أمس ليوم األمة

 من جتد لن ،مدروس انضج رأي لسماع اإلنسان فيها حيتاج املطروحة القضية
 والية /التحرير حزب عجم وقد األمة قضااي منتدى خالل من إال لك يقدمه



 646 

 املتحدث فكان ،املنتدى يف القضية به فرمى أصلبها فاختار عيدانه السودان
 حامت وابأ بوأ احملامي األستاذ السودان يةوال /التحرير حزب عضو األول
 حلزب الرمسي الناطق مساعد جامع حممد أمين أبو الثاين واملتحدث ،جعفر

 األستاذ املنصة ضابط كان األمر وعظم وخلطورة ،السودان والية /التحرير
 وحدثت املنصة طضاب ملواجهة استعدادي أكملت وقد ،مساعيلإ حسن

 رضا األستاذ حذرين وقد ،املنصة هبا سأواجه ليتا سلحيتأب رضا انصر صديقي
 .الفيزايء علماء من الرجل ألن الفيزايئية األسلحة استعمال من

 يف والصدق والوضوح ابلشفافية يتميزون السودان والية /التحرير حزب أعضاء
 على يةسالماإل اخلالفة لعودة إال يدعون ال وهم ،الدعوة على واملثابرة العزمية

 وأعد ،خالفة( تكون )مث هللا رسول وعد حتقيق بثقة وينتظرون ،وةالنب هنج
 بقناة السبت أمس يومل األمة قضااي منتدى يف دار عما ابلكتابة الكرام القراء

 حزب نإ :عمرايب أمحد الراحل األخ قاله ملا وأعود ،ضائيةفال درمان أم
 على يةسالماإل اخلالفة بعودة له يدعو ما إىل سيصل ،السودان والية /التحرير

 تالحظ أمل :يل قال ؟ذلك تعتقد جيعلك الذي السبب ما :له قلت .النبوة هنج
 الربود رغم احلزب ومنشورات الراية جريدة إيصال يف االستمرار على اإلصرار

 التحرير حزب برةإب سيتم العلمانية جبل وهدم لشبابا هؤالء به يستقبل الذي
 .التحرير بحز  بطوبة سيتم اخلالفة عودة وبناء
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 املسلمني وندعو ،املنتدى حضور عن الغياب بسبب البندول حبات تناولأس
. النبوة( منهاج على يةسالماإل اخلالفة )أقيموا أن ومغارهبا األرض مشارق يف

 .والسداد التوفيق هللا ندعو

  اليوم األهرام صحيفة 
 !!العمالء وينفذها العدو ميليها اَلقتصادية السياسة

 األهرام صحيفة يف يعقوب هللا عبد حممد الصحفي علق لعنوانا هذا حتت
 حزب أصدرها اليت النشرة على 2968 العدد م28/2/2021 بتاريخ اليوم

 :يلي كما نشرها ومت السودان والية التحرير/

 

 االقتصادي شقها يف احلكومة فيه هاجم بياان   احلزب أصدر :التعليق
 إىل ابلعودة البيان واندى ،السوداين يهاجلن صرف سعر حترير سياسة النتهاجها
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 حبرية وعمال   ،عام مائة قبل هدمت اليت اخلالفة وعودة يةسالماإل املعامالت
 .الحقا   عليه نعلق أن على البيان نورد النشر

 :النشرة

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 العدو ميليها واملالية اَلقتصادية السياسة أصبحت اخلالفة دولة ِبدم
 !!العمالء وينفذها

 أعلن م،21/02/2021 بتاريخ املركزي السودان بنك أصدره صحفي بيان يف
 الصرف، سعر توحيد بغرض املدار املرن الصرف سعر سياسة انتهاج عن فيه

 تدفقات )استقطاب: البيان من الرابعة النقطة أبرزها نقاط، تسع لتحقيق
 اخلطوة بوصفها نتقاليةاال احلكومة من السياسة هذه أتيت. األجنيب( االستثمار

 احلكومة رفعت أن بعد الدويل، النقد صندوق روشتة تنفيذ كمالإل  األخرية
 إبغالء يطالب النقد صندوق ظل اليت واخلدمات، السلع أغلب عن الدعم

 !البالد أهل على أسعارها

 هو إمنا االنتقالية احلكومة تتبعه الذي واملالية االقتصادية السياسة مصدر إن
 أيلول/سبتمرب يف االنتقالية احلكومة فبتوقيع ومؤسساته، املستعمر الكافر الغرب

 تنفيذ يف تسارع احلكومة أصبحت املراقب، النقد صندوق برامج على م2020
 حياة فأحالت والكهرابء، والوقود، اخلبز، عن الدعم برفع الصندوق روشتات

 وغرّيت نتقالية،اال احلكومة فرتددت اجلياع، ثورة وبدأت جحيم، إىل الناس
 يف ابالستمرار أسيادها من التعليمات جاءهتا لكن الثانية، بنسختها جلدها
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 أكرمان(، )فيليب أصدره الذي البيان يف ورد حيث العملة، تعومي خطوة تنفيذ
 بوزارة األوسط والشرق األدىن والشرق الالتينية اأمريكو  يافريقأل العام املدير

 من سفرياي  إ انعقد الذي السودان أصدقاء مؤمتر مختا يف األملانية، اخلارجية
 احلاجة على )نشدد: اخلتامي البيان يف ورد م،28/01/2021 بتاريخ برلني

 العدد يالفإ" التأخري( من مزيد دون الصرف عرس إصالح ملعاجلة امللحة
 اخلارجية ابسم املتحدث شدد نفسه التاريخ ويف م"،09/02/2021 يف 769

 يف اخلصوص وجه على قدما   )املضي السودانية حلكومةا على يةمريكاأل
 يقصد فهو ابلطبع احلرة"، "موقع العاجلة(، االقتصادية اإلصالحات

 اخلارجية وزير وقال! الصندوق روشتة تنفيذ االقتصادية( صالحاتبـ)اإل
 اخلارجية وزير مع املشرتك الصحفي املؤمتر يف راب(، )دومينيك الربيطاين
 اململكة )إن: قال م،21/01/2021 يف اخلرطوم، مطار يف ف،املكل السوداين
 سرتليينإ جنيه مليون 330 بقيمة مرحلي قرض لتقدمي استعداد على املتحدة
 السودان استمرار حال يف يفريقاأل التنمية لبنك املستحقة تأخراتامل لتسوية

 دالنق صندوق مع عليها املتفق االقتصادية لإلصالحات الصحيح املسار على
 فان )روبرت ابلسودان األورويب االحتاد بعثة رئيس وكان. اليوم روسيا الدويل(،

 إصالحات إجراء السودان على )إن: م14/02/2021 يوم قال قد دول( دن
 )ديفيد الدويل البنك رئيس رّحب وقد. "رويرتز" وسريعة( شاملة قتصاديةا

 القادمة ابألخبار )نرّحب: قال حيث لتعليماهتم، احلكومة ابنصياع مالباس(
 السودان بنك حدد ولقد الصرف، سعر واستقرار توحيد حول السودان من

 املالية التدفقات وزايدة التهريب، تقليل ذلك يف مبا للشعب فوائد تسع
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 هذه أن يثبت ذلك فكل "،5254 العدد "السوداين واالستثمار( واملساعدات
 دول من خارجية إمالءات هي إمنا الصرف، سعر وتعومي االقتصادية السياسة

 .الربوية ومؤسساته الكافر الغرب
 هتيئة يريد الذي الكافر، للغرب إرضاء   االنتقالية احلكومة من اخلطوة هذه أتيت

 ابريس مؤمتر عقب للثروات، الناهبة شركاته إلدخال السودان يف األوضاع
 إليه دعا والذي املقبل، مايوأاير/ يف عقده املزمع السودان، يف لالستثمار

 وهذا م،14/01/2021 بتاريخ السودان حكومة )ماكرون( الفرنسي الرئيس
 إليه أشار ما عينه وهو السودان، بنك بيان يف الرابعة النقطة إليه أشارت ما

 يف جاء حيث! السودان بنك بيان مع تزامنا ابخلرطوم يةمريكاأل السفارة بيان
 الدويل( االستثمار سيزيد ةاحلكوم قرار )إن: البنك ببيان ترحيبهم معرض
 ."نيوز "نبض

 :السودان يف األهل أيها
 ماذا احلكم، سدة عن سالماإل وغياب اخلالفة، هدم على عام مائة مرور بعد

 أنزل ما بغري واحلكم احلياة، عن الدين فصل عقيدة ظل يف العيش من جنينا
 من يستحون وال عمالتهم، خيفون ال الذين الكافر الغرب عمالء وحتكم هللا،

 واملسغبة، الفقر، توريثكم يف ماضون فهم أسيادهم، لتعليمات التام انصياعهم
 تنسيق مكتب تقرير يف ورد فقد! األعداء بنا ويشمتون بل العيش، وضنك
 وما عانوا سوداين ماليني 9.6 )إن: )أوتشا( املتحدة ابألمم اإلنسانية الشئون

 إىل ارتفع الغذاء سلة سعر وأن الغذائي، األمن يف ا  شديد ا  انعدام يعانون زالوا
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 فهؤالء!! م(2020 سبتمربأيلول/ وحىت أبريلنيسان/ من الفرتة يف 200%
 هلم يطرف وال السودان، أهل حق يف اجلرائم هذه كل يرتكبون العمالء احلكام
﴿ جفن                                

         ﴾. 

 املواجهة وأضحت العمالء، عن األقنعة سقطت لقد :السودان يف األهل أيها
 مشروع هي اخلالفة وإن املستعمرين، والكفار ّيةسالماإل األّمة بني مباشرة

 َوَمنْ » مسلم كلّ  رقبة يف العاملني ربّ  من فرض وهي النجاة، وطوق اخلالص
َعةٌ  عمنمِقهِ  يف  سَ َولَيْ  َماتَ   التحرير يكون وحده سالمفباإل «َجاِهِليَّةا  ِميَتةا  َماتَ  بـَيـْ
 ونستأنف هنضتنا، نبين وحده وبه اآلسنة، وحضارته الكافر الغرب ربقة من

 إىل العظيم اخلري هذا فنحمل املصريية، قضيتنا وحنقق ية،سالماإل حياتنا
 الفوز هو وذلك ربنا، ونرضي شرية،الب وحنرر الرامسالية، قيد نكسر العاملني،
 .العظيم

﴿                                   

                                  ﴾. 

 ReturnTheKhilafah# فةأقيموا_اخلال#
 التحرير حزب                                 هـ1442 رجب 10

 السودان وَلية                                  م22/02/2021
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 اليوم أخبار صحيفة 

 عرب العصر قضااي حل: التحرير حزب يةسالماْل اخلالفة هدم مئوية يف
 اخلالفة مدخل

 :يلي ما 10404 العدد م28/2/2021 بتاريخ يومال أخبار صحيفة يف ورد

 !فيهم خري َل قنع شباب: اليوم أخبار صحيفة

 مرور ومبناسبة اخلالفة(، إعادة مسؤولية وحتميلها األمة )توعية: عنوان حتت
 قضااي منتدى السودان والية التحرير/ حزب أقام اخلالفة، هدم على عام مائة
 عدد حضره الفضائية، درمان أم قناة ديوهاتاست يف املرة هذه األسبوعي األمة
 حممد الصحفي فكتب عالميني،واإل والرأي، الفكر وأصحاب اسيني،السي من

 األحد اليوم صباح الصادرة السودانية اليوم أخبار صحيفة يف مربوك
 :يلي ما 10398 العدد - 21/02/2021

 البيوت أهل كالم

 امحد حممد مربوك حممد

 مفيه خري َل قنع شباب

 قضااي منتدى يتابعون من عند السبت صباح
 تبدأ حيث األايم كبقية يوما   ليس األمة

 هناية مع تبدأ التحرير حزب شباب وعند مبكر وقت من له االستعدادات
 بلقاء رجب من الثامن السبت يوم تزدهي درمان أم وقناة السابق املنتدى
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 وزاري بتغيري يتعلق ال ضوعاملو  أن يعلمون ألهنم اإلعالميني من وقلة السياسيني
 .الشيوعي احلزب من بيان وال يادةالس جملس من قرار وال

 وتنتهي الفكر من تبدأ الشعوب حياة جوانب أهم أن اإلعالم يف أهلنا وليعلم
 .الربية األزهار فيها تنمو ال صحراوات بينهما وما املبادئ عند

 وضابط املتحدثني ألن املنتدى حلضور محاسي زاد
 أحزابنا ولعلم التحرير حزب شباب من نصةامل

 خيضعون التحرير حزب شباب أن السياسية
 احلوارات وإدارات القضااي ومدارسة للتدريب

 وال اجلوفاء اهلتافات جييدون وال وبصرية بيقني
 مسنود علم هو مناإ اخلرقاء الشعارات شأن يرفعون

 للغاايت للوصول حمدد ومنهج القطعية ابلدالئل
 أجهزة بعض جتاهل يضعفها ال وعزمية وإصرار
 .واحلضر ىالقر  وعم فاقاآل مأل الذي لسياسيا احلزب لنشاط اإلعالم

 األمة )توعية بعنوان الفضائية درمان مأ بقناة السبت أمس ليوم املنتدى نكا
 دكتور التحرير حزب عضو األول املتحدث اخلالفة( إعادة مسؤولية وحتميلها

 ال السياسي العمل أن وهي أصولية بقاعدة حديثه دأب الذي الرمحن عبد حممد
 يةسالماإل الدعوة مراحل شارحا   سالماإل هنج على كان ذاإ الإ منتجا   يكون

 على الدولة يقيم الذي احلكم قواعد أرست اليت املدينة دولة قيام حىت مكة يف
 .األمة تطلعات وحتقيق العدل



 654 

 اخلالفة هلدم املئوية ابلذكرى االهتمام نإ: الرمحن عبد حممد دكتور وقال
 النظرية لصاحل اخلالفة هدم اثرآ مراجعة بل ،اترخييا   حداث   ليس يةسالماإل

 زالت وما األمة متزيق يف االستعمارية الدول جنحت وقد ،والعلمانية الرأمسالية
 لصاحل ثرواهتا وهنب يةسالماإل الشعوب على والسيطرة التمزيق هنج يف مستمرة
 .عماريةاالست الدول

 مطلوابت له التغيري ألن األمة على تغيري يتم ومل مستمرة الغرب حماوالت ظلت
 اخلالفة ظل يف عاشتها اليت ومكانتها عزهتا لألمة يعيد حقيقي تغيري ليتم
 .يةسالماإل

 السيطرة يتم ما سريعا   اليت الثورات من وغريها العريب الربيع ثورات إىل وأشار
 بوجوه عليه كانت ما إىل األوضاع وعودة التبعية يف راالستمرا مث ومن عليها

 .املنهزمة والنفوس اليأس تسلل يف األمر وخطورة جديدة

 فاحلماس للحكم للوصول واضح بطريق الصاحل الفكر حيتاج احلقيقي التغيري
 ظلم هو والغرب االستعمار مناهج واتباع احملاوالت وكل يكفي ال وحده

 يكون وال للناس خرجتأ مةأ خري هي اليت مةاأل حال يصلح وال وجاهلية
 املنكر عن والنهي ابملعروف واألمر منضبط سياسي بعمل الإ ممكنا   ذلك

 .اإلمام وينصب النبوة هنج على يةسالماإل اخلالفة وإعادة

 عماد الشباب بعنوان ورقة قدم أبكر أمحد احملامي األستاذ الثاين املتحدث
 من الشباب ابعتبار الشباب عن احلديث أمهية وبني ،اخلالفة لتقوم التغيري
 للمعاانة الشباب تعرض ولكن ،التغيري لقيادة حقيقية بشرية كقوة األمة ثروات
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 الشباب هجرة أسباب من كانت الفكر على واحلجر الكرمي العيش يف والضيق
 .الشرعية غري ابهلجرة يعرف مبا ابألورو 

 الصراع مرحلة األوىل مراحله يف سالماإل دعم يف الشباب دور املتحدث شرح
 واملبدأ التخطيط ألمهية مشريا   ،والفضيلة للحق الدعوة نشر وحتقيق الفكري
 تدوير عدم مؤكدا ،الوطنية الدويالت وقيام العلماين الرأمسايل النظام ملواجهة

 .يةسالماإل اخلالفة إبعادة يةسالماإل ابلدولة الإ وإصالحه األمر
 سياسات واتباع والعقيدة احلكم بني االنفصام راشدال احلكم عن يباعد مما

 :االقتصادية مؤسساته خالل من اينالعلم الرأمسايل النظام وسيطرة الغرب
 .الدويل البنك

 السؤال ومنها ،املتحداثن عليها أجاب سئلةأو  إبضافات احلضور بعض شارك
 إىل حيتاج األمر أن خاصة اجليوش الستقطاب التحرير حزب سعي عدم عن

 الدعوة منهج على يعتمد احلزب أن الرد فكان والنصرة القوة أهل عون
 وهي الدولة إىل الوصول هدف حتقيق إىل الوحيد السبيل وهي احلسنة واملوعظة

 .النبوة هنج على يةسالماإل خلالفةا

 للمداخلة املخصصة الثالث ابلدقائق عثمان إبراهيم خليل بوأ خاأل يل تربع
 أحسن وقد الزمن لنهاية ينبهين أن جعفر أمحد املنصة بطضا ابننا أراد عندما
 املطروحة القضية ألمهية دراكإو  بوعي وقدمه ،املنتدى ضبط جعفر أمحد

 .التواضع ختجل وتدريب علم !هللا شاء ما ،التحرير حزب شباب هم وهكذا
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 فيهم خري َل قنع شباب
 الطاحمني الشباب يف وبورك

 بشبابه لسودانا وَلية التحرير حلزب التهاين
 النص خارج

 نكأ على نفسك قدمت السابق املنتدى يف: قائال   القادر عبد صديقي راسلين
 والية /التحرير حزب عن أسبوعيا   تكتب ظللت نتأو  مستقل إعالمي
 .السودان

 تطرحه ما جتاه حمايدا   لست ولكين ،حزب إىل أنتمي ال مستقل أان :له قلت
 فلست النبوة هنج على يةسالماإل للخالفة عويد التحرير حزب وألن ،األحزاب

 العامل يعانيه مما اخلالص طريق أهنا اتمة لقناعة للخالفة الدعوة جتاه حمايدا
 .وحدهم نو املسلم وليس

 يف املسلمة املرأة نشاط عن لتءتسا اليت الباقي عبد نوال الفضلى واألخت
 ميكن الذي يائالنس ابلقسم نشاطها هلا نإ :هلا وأقول ،للخالفة الدعوة

 .احلزب موقع اللخ من نرتنتاإل عرب عليه االطالع
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 (فلسطني) املباركة األرض يف اْلعالمية تغطيةال
 الوطن دنيا 

 
 سالملإل عداءه أظهر: أردوغان مهامجاا  التحرير حزب :الوطن دنيا

 الوطن دنيا - هللا رام

 أردوغان، طيب رجب الرتكي الرئيس اجلمعة، اليوم التحرير، حزب هاجم
 .العلمانية لصاحل سالماإل مبحاربة ايهإا  متهم
 مسلمات نساء منازل أنقرة شرطة وحدات "اقتحمت: بيانه يف احلزب وقال

 وخالل ،عاما   16 العمر من تبلغ وفتاة صغار ألطفال اتأمه 3 واعتقلت
 وقد أشهر، أربعة العمر من البالغ طفلها مع أخرى شابة أما   اعتقلوا النهار،
 ."الستجواهبن أفيون إىل أنقرة من النساء مجيع نُقلت

 سالملإل عدائه عظم على أردوغان نظام يربهن "هكذا التحرير حزب وأضاف
 300 تبعد مدينة إىل املعتقالت نقل مث اعتقاالته،و  مدامهاته خالل من

. املعتادة اإلجراءات مع يتعارض ما وهو معهن، للتحقيق بيوهتن عن كيلومرت
 )موقع سابقا عمورية أفيون، يف فيديو شريط لتسجيلهن أخواتنا احتجاز مت لقد

 اخلليفة مثل عادل حاكم إىل حباجتهم املسلمني فيه ذّكرن القدمي(، عمورية
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 وا صرختها عند أسرية واحدة مسلمة امرأة عن للدفاع ُهرع الذي املعتصم،
 ."معتصماه

 حزب وحكومة أردوغان "اي: وقال أردوغان، على هجومه احلزب وواصل
 واليت تعتنقوهنا، اليت والدميقراطية العلمانية إن... التايل إليكم والتنمية، العدالة

 أن لكم يتمنني اللوايت خلصات،امل املسلمات أخواتكم هتاجم متجدوهنا،
 هتاجم املستعمرين، إهبام حتت هي اليت دولتكم، إن! حقيقيني أبطاال   تصبحوا
 يطالنب مل أخواتكم إن حني يف.. سالملإل معادية بطريقة املسلمات أخواتكم

 جلميع وآمنة كرمية حياة من أبكثر
 يف املسلمات وغري املسلمات النساء
 حيكم نظام لظ يف العامل أحناء مجيع

 أن ذكرنكم رسوله، وسنة هللا بكتاب
 يف إخوانكم محاية يف ملهمتكم متتثلوا

 يف حكام يوجد ال أنه شهدان ذلك، ومع! املهمة هبذه الوفاء وفضل الدين،
 ."هللا سبيل يف الفضيلة بتحقيق يذكروا أن حيبون البلد هذا
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 تونس يف اْلعالمية تغطيةال
 التونسيني الصحافيني موقع / نسمة] خباريةاْل املواقع من كل نشرت 

 26 املوافق هـ1442 رجب من 14 اجلمعة يوم [نبض /
 :فيه جاء خربا م2021 شباط/فرباير

 
 عن تتحدث منشورات إلصاق بصدد شخص إيقاف: صفاقس: نسمة
 اخلالفة حكم

 املطار بطريق عاجلدران وراتمنش تلصيق يتم شخص مفادها معلومة إثر على
 التفطن مت املكان، عني على التوجه مت اخلالفة حكم عن تتحدث بصفاقس
 .املنشورات وحبوزته عليه والقبض للشخص

 من للمزيد حملارزة مركز إىل تقدميه مت ،التحرير حزب ىلإ اتبع أنه تبنّي  وقد
 .إبيقافه أذنت العمومية النيابة وابستشارة شأنه يف البحث

 
  

https://www.nessma.tv/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/actu/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/286658
https://journalistesfaxien.tn/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD/
https://nabd.com/s/84492441-7551a5/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
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 اليمن يف اْلعالمية تغطيةال
 

 
2021-02-20 

 "العثمانية اخلالفة" ْلقامة تدعو منشورات ظهور: اليمنية الصحافة وكالة
 املكال شوارع يف

 حمافظة عاصمة املكال مدينة وسكان أهايل أجتفا طفيف[ ]بتصرف
 يسمى ما عودة إىل تدعو املدينة شوارع يف جدارية مبنشورات حضرموت،

 ."الفةاخل دولة"

 على لصاقهاإ مت مبنشورات اجلمعة أمس واأتفاج هنمأ حمليون سكان وأفاد
 ."اخلالفة قيمواأ" هاشتاج حتمل املدنية وشوارع زلاملنا جدران

 دولة بغياب إن" ،"التحرير حزب" يسمى ما حزب تتبع اليت املنشورات وقالت
 100# هباشتاج مذيلة ،"نيواملسلم سالماإل على الكافر الغرب جترأ سالماإل

 ."اخلالفة هلدم 100الـ الذكرى" مستهاأ ما على

 م،1953 عام القدس مدينة يف "التحرير حزب" يسمى ما أتسيس أن يذكر
 العامل ألحوال دراسة بعد النبهاين، الدين تقي يد على هلا، األردين احلكم إابن
 إسطنبول يف ،"العثمانية يةسالماإل اخلالفة" يسمى ما سقوط إثر ي،سالماإل

 .م1924 عام
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 الغد عدن / اليمن أخبار / اليمنية الصحافة وكالة :ادراملص

 

 
2021-02-20 

 املكال يف اخلالفة دولة ملصقات: اليمن أخبار

 امللصقات من عدد بظهور اجلمعة يوم املكال هايلأ فوجئ طفيف[ ]بتصرف
 لصحيفة املدينة يف يقطنون حمليون سكان وقال ،اخلالفة دولة بعودة تنادي اليت

 .شوارعال من ا  عدد متأل وهي ابمللصقات صباحا   فوجئوا هنمإ :الغد عدن
 ويدعو التحرير يدعى حزب راايت حتمل امللصقات نأ ىلإ هايلاأل شارأو 
 .اخلالفة دولة قامةإل

 الغد عدن / اليمن أخبار: املصادر 

 

 
 

 

http://www.ypagency.net/340121
https://www.yemenakhbar.com/2708807
https://adengd.net/news/526993/
https://adengd.net/news/526993/
https://www.yemenakhbar.com/2708807
https://adengd.net/news/526993/
https://adengd.net/news/526993/
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 تركيا يف اْلعالمية غطيةتال

 
HİLÂFET DÜŞMANI KEMALİSTLERİN BASKISIYLA 5 
MÜSLÜMAN GÖZALTINA ALINDI! 

Kemalist medyanın iftirası sonucu Hizb-ut Tahrirli gençlerin 
evine gece yarısı panzerlerle baskın yapıldı; 5 Müslüman 
gözaltında… 

29 Ocak 2021 günü, İstanbul Üsküdar sahilinde Hilâfet’in 
ilgasının Hicri 100. Yıldönümü vesilesiyle “Hilâfet’i Kurun” 
dövizleri ile belgesel çekimi yapan 5 Hizb-ut Tahrirli bu gece 
yarısı panzerlerle gelen maskeli polislerin ev baskınıyla gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan kardeşlerimizin isimleri şöyle: 
Muhammed Emin Yıldırım, Ramazan Gümüş, Kerim Karahisar, 
Faruk Özmen ve Mustafa Mert. 

Avukat Sedef Ünal isimli şahsın sosyal medya üzerinden yaptığı 
“Üsküdar'da ‘hilafeti kurun’ diyen bir grup! IŞİD 
İstanbul'da cirit atıyor, bilmem biliyor musunuz ؟Yoksa 
tasvip mi ediyorsunuz؟” paylaşımının ardından; Oda TV, 
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Sözcü, Cumhuriyet gibi İslâm düşmanlığı tescilli yayın 
organlarının konuyu gündemde tutmaları ve “IŞİD” iftirasını 
ısrarla haberlerinde işlemeleri sonrası bu gözaltılar gerçekleşti. 

Köklü Değişim Medya – 4.2.2021 

 

 
İSTANBUL’DAN SONRA BURSA’DA DA HİLÂFET 
VİDEOSUNA GÖZALTI ZULMÜ! 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu sabah Müslümanların evlerine 
baskın ve gözaltılar yapıldı. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapıldığı gibi yine "Hilafet" 
videosu çekimleri gerekçe gösterilerek Bursa İnegöl'de 
Müslümanlara baskın ve gözaltılar yapıldı. 

Bilecik'ın Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesinde 
Hilafet ile ilgili bir video mesaj için çekim yapan Samet Birol, 
Tayfun Üstünkaya ve Abdullah Meşe isimli Müslümanlar evlerine 
bu bu sabah Bilecik ve Bursa terörle mücadele ekipleri tarafından 
operasyon düzenlendi. 

Ekipler tarafından evleri aranan Müslümanların sorguları için 
Bilecik 'e götürülecekleri öğrenildi. 
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Hilâfet'in yıkılışının hicrî 100.yılı münasebetiyle Dünyanın dört 
bir tarafından onlarca ülke ve şehirden "Hilafetsiz Yüz Yıl Yeter 
Artık" mesajları yayınlanmaktaydı. 

Bu kapsamda Bilecik Söğüt'te de video çekimi yapan 3 
kardeşimiz, çektikleri video da aynı mesajı verdiler. 

Ancak Hilafetin ismine bile tahammülleri olmayan laik ve 
kemalist güruhun tahriki ile harekete geçen savcılık, bu sabah 
Bursa Inegöl'de ikamet eden Samet Birol, Tayfun Üstünkaya ve 
Abdullah Meşe' nin evlerine baskın yaptırarak gözaltına aldırdı. 

Köklü Değişim Medya – 21.2.2021 

 

"Hilafet yeniden kurulsun" videolarına 11 gözaltı 

Afyonkarahisar'da "hilafet" videosu çeken 4 kadın daha 
gözaltına alındı 

 
HizbutTahrir, hilafetin kaldırılışının hicri olarak yüzüncü 
yıldönümünde "Hilafet yeniden kurulsun" çağrısı yapan bir 
kampanya başlattı. 
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Kampanya kapsamında bazı kişiler İstanbul, Bilecek ve 
Afyonkarahisar'da "hilafet" propagandasının yapıldığı videolar 
çektiler. 

21 Şubat'ta İstanbul Üsküdar'da ve Bilecik Ertuğrul Gazi 
mezarında çekilen videolar nedeniyle toplamda 7 kişi gözaltına 
alınmıştı. Bilecik'te video çeken 3 kişinin Bursa'da ikamet ettiği 
belirlenmişti. 

4 kadın gözaltına alındı 

Afyonkarahisar'ın tarihi Amuriye bölgesinde, video çeken 5 
kadından 4'ü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Konuyla ilgili Köklü Değişim Yayınları'ndan yapılan yazılı 
açıklamada, "Bu kez zulüm Afyonkarahisar Amuriye'de video 
çeken biri 16 yaşında 4 Müslüman bacımıza yönelik yapıldı. Bu 
sabah evlerinden alınan Müzeyyen Sevinç, Hatice Yıldız, Zehra 
Yavuzkan ve 16 yaşındaki Saliha Yıldız, ifadeleri alınmak üzere 
ilgili birimlere götürüldüler. Sadece Müslüman kadınların 
esaretten kurtarılması ve Hilafetin kurulması için çağrı videosu 
çeken bacılarımıza yapılan bu gözaltı, 28 Şubat uygulamalarına 
çok benzemektedir" denildi.  

"Hilafetsiz yüz yıl yeter artık" başlıklı videolarda, yeni yüzyılda 
hilafetin geri getirilmesi çağrısında bulunularak, "Müslümanlara 
sesleniyoruz. Hilafeti yeniden kurun" ifadeleri kullanıldı. 

Kadınların gözaltına alınması sonrası açılan  
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#MüslümanBacılarGözaltında etiketi Türkiye'de TT listesine 
girdi . Independent Türkçe – 23.2.2021 

 

 
"Hilafeti kurun ey Müslümanlar" videosu çekenler gözaltına alındı 

Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde "Hilafet" konulu video 
çekimi yapan 5 kadından 4'ü, Ankara'daki evlerine sabah 
saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. 

Konuyla ilgili Köklü Değişim'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu 
kez zulüm Afyonkarahisar Amuriye'de video çeken biri 16 
yaşında 4 Müslüman bacımıza yönelik yapıldı. Bu sabah 
evlerinden alınan Müzeyyen Sevinç, Hatice Yıldız, Zehra 
Yavuzkan ve 16 yaşındaki Saliha Yıldız, ifadeleri alınmak 
üzere ilgili birimlere götürüldüler. 

Sadece Müslüman kadınların esaretten kurtarılması ve Hilafetin 
kurulması için çağrı videosu çeken bacılarımıza yapılan bu gözaltı, 
28 Şubat uygulamalarına çok benzemektedir" denildi.  

Gözaltılarla ilgili sosyal medyada #MüslümanBacılarGözaltında 
etiketi açıldı. 

Öte yandan Hizb-ut Tahrir resmi hesabından gözaltına alınan 
kadınlara destek videosu yayınlandı. 
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Paylaşılan videoda da şöyle denildi: 

"Hilafet isteyen kardeşlerimiz ve bacılarımızı gözaltına 
alanlar; hilafet istemek suç değildir! 

Bilakis şeref onurdur ve tek kurtuluş yoludur. Kardeşlerimize 
zulmedenler; zulümle dönen bu devran böyle sürüp gitmez! Bu 
sebeple "Biz de Hilafet İstiyoruz" denildi. 

T24 – 23.2.2021 

 

 
Afyonkarahisar'ın tarihi Amuriye bölgesinde, video çeken 4 kadın 
'hilafet çağrısı yaptıkları' gerekçesiyle gözaltına alındı. Kadınların 
gözaltına alınması sonrası açılan #MüslümanBacılarGözaltında 
etiketi Türkiye'de TT listesine girdi. 

https://twitter.com/hashtag/MüslümanBacılarGözaltında?src=hashtag_click
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URFA’DA 11 “İBRAHİM” GÖZALTINDA! 

İstanbul, Bursa, Ankara derken 
şimdi de Hilafet istedikleri için 
Şanlıurfa’da Müslümanlara yönelik 
gözaltılar yapıldı.  

Hilâfet’in ilgasının Hicrî 100. 
Yıldönümü münasebetiyle Hizb-ut Tahrir’in tüm dünyada 
yürüttüğü kampanya kapsamında yürütülen çalışmalarda, Köklü 
Değişim Dergisi’nin “Hilafet’i Kurun” isimli Mart sayısını Urfa 
halkına dağıtan, görüşmelerinde Hilafeti konuşan 11 kişi bu 
sabah erken saatte evlerine yapılan baskın ile gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar içerisinde esnaf, eğitimci, yazar ve baba oğul 
var. 

Gözaltına alınan 11 Müslümanın isimleri şöyle: Mustafa Küçük, 
Mustafa Çelik, Mahmut Ayten, Bekir Hayırlı, Ahmet 
Şimşek, Murat Kızılgöl, Mehmet Emin Kaya, Mehmet 
Yeşil, Muaz Yeşil, Said Doğan, Yunus Sezer 

Gözaltılar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Siyasilerin her 
platformda fikri ifade etmede herkesin hür olduğunu, bu noktada 
bir sınırlamanın söz konusu olmadığını en yüksek perdeden dile 
getirdikleri bir dönemde Müslümanlar, legal bir dergi dağıttıkları, 
Hilâfet’i insanlara anlattıkları için maalesef gözaltına 
alınabiliyorlar. 

Hatırlanacağı üzere bundan bir hafta önce, Afyon’un Amuriye 
kentinde Hilâfet belgeseli için video çeken biri 16 yaşında 5 
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bayan da gözaltına alınmış ve 3 gün gözaltı süresi sonrasında 
ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardı. Ayrıca aynı şekilde Bursa 
ve İstanbul’da da benzer gözaltılar yapılmış ve toplam da onlarca 
Müslümana aynı gözaltı süreçleri yaşatılmıştı. 

Köklü Değişim Medya – 2.3.2021 

 

Şanlıurfa’da polisten ‘Hilafet’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı 

Şanlıurfa’da Hilafet istedikleri iddiasıyla 11 kişi polis tarafından 
gözaltına alındı. 

02.03.2021  

 
Hilâfet’in ilgasının Hicrî 100. Yıldönümü münasebetiyle Hizb-ut 
Tahrir’in tüm dünyada yürüttüğü kampanya kapsamında 
yürütülen çalışmalarda, Köklü Değişim Dergisi’nin “Hilafet’i 
Kurun” isimli Mart sayısını Urfa halkına dağıtan, görüşmelerinde 
Hilafeti konuşan 11 kişi bu sabah erken saatte evlerine yapılan 
baskın ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar içerisinde esnaf, 
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eğitimci, yazar ve baba oğul bulunuyor. Gözaltına alınan Mustafa 
Küçük, Mustafa Çelik, Mahmut Ayten, Bekir Hayırlı, Ahmet 
Şimşek, Murat Kızılgöl, Mehmet Emin Kaya, Mehmet Yeşil, 
Muaz Yeşil, Said Doğan ve Yunus Sezer sorgulanmak üzere 
emniyete götürüldü. 

 
Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir'e yönelik baskında 11 kişi 
gözaltına alındı 

Şanlıurfa'da, Hizb-ut Tahrir'e yönelik düzenlenen baskınlarda, 
Köklü Değişim Dergisi dağıttıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına 
alındı. 

 

Hizb-ut Tahrir'e yönelik İstanbul, Bursa ve Ankara'da düzenlenen 
baskınların ardından, bu sabah da Şanlıurfa'da aralarında esnaf, 
yazar ve eğitimcilerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 
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Gözaltına alınan kişilerin Hilafet'in kaldırılmasının Hicri 100'üncü 
yıl dönümü münasebetiyle Köklü Değişim Dergisi'nin "Hilafet'i 
Kurun" isimli mart sayısını dağıttıkları belirtildi. 

Gözaltına alınan 11 kişinin M.K, M.Ç, M.A, B.H, A.Ş, M.K, 
M.E.K, M.Y, M.Y, S.D ve Y.S. olduğu öğrenildi. 

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar 
gözaltılar ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün 
Peygamberler şehri Urfa'da kardeşimiz ile beraber ondan fazla 
kişi Köklü Değişim Dergisi'nin Hilafet sayısını halk ile 
paylaştıkları için, Hilafet dedikleri için gözaltına alındılar." 
ifadelerini kullandı. 

İlkha - 2.3.2021 
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GAZİANTEP’TE KÖKLÜ DEĞİŞİM "HİLAFET" 
SAYISINI TANITTIKLARI İÇİN 7 MÜSLÜMAN’A 
GÖZALTI 

Şanlıurfa’dan sonra Gaziantep’te de Köklü Değişim Dergisi’nin 
“Hilafet” kapak konulu Mart sayısını tanıttıkları ve yaptıkları 
ziyaretlerde Hilafet’i gündeme getirdikleri için 7 Müslüman bu 
sabah evlerine yapılan baskın ile gözaltına alındılar. 

Geçtiğimiz hafta salı günü aynı sebeple Şanlıurfa’da yazar, 
eğitmen ve esnaflardan oluşan 11 kardeşimiz gözaltına alınmış ve 
günler süren gözaltı sonrası dün serbest bırakılmışlardı. Bu 
kardeşlerimizin serbest bırakılmasının üzerinden daha bir gün 
geçmedi ki bu sefer Gaziantep’te Hilafet isteyen Müslümanlar 
üzerinde aynı baskı ve zulüm kendini gösterdi. 

Gözaltına alınan kardeşlerimizin suçu Köklü Değişim Dergisi 
Mart sayısını Müslümanlara ulaştırmak, yaptıkları ziyaret ve 
görüşmelerde Köklü Değişim Dergisi ile Hilafet konusunu 
gündem yapmaktan başka bir şey değil. Gözaltına alınan 
kardeşlerimizin isimleri şöyle: Zeynel Akdemir, Sedat Albayram, 
Celil Albayram, Erol Ercan Seven, Ercan Mercan, İbrahim Halil 
Deniz, Ramazan Kaplan 

Köklü Değişim Medya – 9.3.2021 
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 السويد يف اْلعالمية تغطيةال
 

Sveriges radio  
 السويدي الراديو

06/03/2021 

 

SVT nyheter  
 السويدي التلفزيون

08/03/2021 
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SVT nyheter 

 السويدي التلفزيون
08/03/2021 

 

SVT nyheter 

 08/03/2021 السويدي التلفزيون
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SVT nyheter 

 السويدي التلفزيون

08/03/2021 

 

SVT nyheter 

 السويدي التلفزيون

09/03/2021 
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Mitt i Stockholm 

 استكهومل اي مت

18/03/2021 

 

Mitt i Stockholm 

 استكهومل اي مت

19/03/2021 

 
 ستوكهومل بلدية من عرض

Stockholms stad 

23/03/2021 

 

 ستوكهومل بلدية من عرض

Stockholms stad 

23/02/2021 
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 ابكستان يف اْلعالمية تغطيةال
 والية يف التحرير حزب شباب هبا قام اليت اجلهود يف عظيمة بركة هللا وضع لقد

 بدء من أايم غضون يف اخلالفة هدم حول النقاش انتشر حيث. ابكستان
 كانوا ممن الكثريين رأي غرّيت احلملة هذه أن ابملالحظة اجلدير ومن. احلملة
 احلملة أحبطت كما. الراشدة اخلالفة فرتة هناية مع انتهت اخلالفة أبن يظنون

 هلم النظام مينحها اليت الواسعة ةاملساح من الرغم على البالد، يف الشيوعيني
 عن يتحدثون املتعلمني أن من شكوا حيث ،سالماإل يف املتزايدة الرغبة ملواجهة
 أبن املسلمني قناعة على احلملة أكدت شيء، كل وقبل. والشريعة اخلالفة
 .وتعاىل سبحانه هللا أمر النبوة منهاج على اخلالفة

 نشرت، 2021 ايرفرب شباط/ 23 إىل 21 بني ما الفرتة يف 
 بعنوان دفعات ثالث على مقاال   األردية ابللغة الناطقة "جاسارات" صحيفة
 أسسها اليت يةسالماإل اجلماعة جريدة هي "جاسرات" وجريدة عام مائة "مرت
 .هللا رمحه املودودي األعلى أبو العامل

  

 الزمن جواحاي زماان تيوب،يو  قناة بثت /فرباير، شباط 23 يف( 
 لنظام يسالماإل التنظيم مفهوم اختالف مدى "ما بعنوانا  برانجم ،شاهد(
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 احلزب، حول كبري نقاش دار حيث وداعش"، التحرير حزب عن اخلالفة
 .اخلالفة إلقامة املسلحة القوات من للنصرة احلزب طلب وحول

 
 الديلي" صحيفة يف مقال ُنشر شباط/فرباير، من 25 ويف" 

 يةسالماإل الرابطة حزب حنو متيل واليت ليزية،ابإلجن الناطقة الباكستانية
 ."اخلالفة دون من "قرن بعنوان نواز، حزب - الباكستانية

 
 التنظيم مجاعة أصدرت ،2021 شباط/فرباير من 26 ويف 

ا  صحفي بياان   أصدرت هللا، رمحه أمحد إسرار الدكتور أسسها يتال ي،سالماإل
 ."ومتركزهم املسلمني وحدة أبطل اخلالفة "هدم بعنوان
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 رئيس فاروقي، حسني خمتار املهندس حتدث آذار/مارس، 3 ويف 
 لتوحيد بعد الوقت حين "أمل موضوع عن حتدث الباكستانية، اخلالفة حركة
 ."اخلالفة إحياء أجل من يةسالماإل األمة

 
 حامد زيد للحكومة، املؤيدين أحد أصدر، آذار/مارس 6 ويف ،

 .اخلالفة مبفهوم الرائسي النظام ربط فيه اولح يوتيوب موقع على فيديو مقطع
 اخلصوص وجه على النقاش هذا أعطى فقد النحو، هذا وعلى 

 السلطة إىل جاءت قد احلكومة وكانت. احلايل للنظام اهلش للوضع اثقبة نظرة
 مما لكليهما ظهرها وأدارت املنورة املدينة ودولة الراشدة اخلالفة شعار رفع بعد
 يطرح االستقرار، بعض املنهار النظام ملنح حماولة ويف. املسلمني غضب أاثر

 الفاسدة اخلطة هذه إلعطاء نهإف ذلك، ومع. الرائسي النظام فكرة النظام
 .للخالفة الشعيب ابملطلب ربطها حماولة عليه كان مصداقية،
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 النظام إبصالحات اخلالفة ربط حماولة وتعترب
 داخل الفاسدين ملوقفا  كبري ا   إضعاف احلايل
 وكان. لباكستان والسياسية العسكرية القيادة

 املشورة "كياين" اللواء طلب قد السابق، يف
 لوجه، وجها   للخالفة الدعوة مهامجة بشأن
 حّذره عندما يالرأ هذا عن ختلى وقد

 اعتداء هو اخلالفة مهامجة أن من مستشاروه
 ويف. للمسلمني ابلنسبة نفسه سالماإل على

 أحناء مجيع يف "رحيل" واءالل حشد السابق،
 اليت يةسالماإل اجلماعات على للضغط البالد
 مصطلح ابستخدام وطالبهم للخالفة، تدعو
 اجلنرال وقال. يسالماإل النظام مثل آخر،
 واألربعني الرابع ميونيخ مؤمتر يف ،ا  سابق ابجوا

 ،2018 شباط/فرباير من 17 يف ألمن،ل
 أنه اتإثب أجل من املستعمرين أسياده أمام

 من أكثر ليس هو اخلالفة مفهوم "إن رجلهم،
 أن يتضح نهإف وهكذا. "املاضي إىل احلنني
 الشعيب الزخم على تقتصر ال اخلالفة فكرة ألن ،أقواله أيكل أن النظام على

. ملنعها بشدة يقاتلون الذين أولئك موقف يفا  تغيري  فرضت إهنا بل فحسب،
 ملنع حماوالهتم كل أن املستعمرون النظام دأسيا سيدرك هللا، شاء إن وقريبا ،
 نمورَ  يمْطِفئموا َأنْ  يمرِيدمونَ ﴿ :تعاىل هللا قال. سدى ذهبت قد سالماإل إىل الدعوة

 .﴾اْلَكاِفرمونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نمورَهم  يمِتمَّ  َأنْ  ِإَلَّ  اَّللَّم  َوَيََْب  ِبَِفْـَواِهِهمْ  اَّللَِّ 
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 بريطانيا يف اْلعالمية تغطيةال
 :كاآليت وهي لندن، من صادرة بنغالية جرائد يف احلملة ذكر مت
 (Weekly Desh) األسبوعية البنغالية اجلريدة .1

 اخلالفة إلقامة السعي: التحرير حلزب العاملية احلملة: التقرير عنوان -أ 
 2021 فربايرشباط/ 26: التاريخ -ب 
 مرفقة للتقرير الصورة -ج 

 Weekly Bangla) األسبوعية البنغالية احلوارية اجلريدة .2
Sanglap) 

 اخلالفة إلقامة السعي: التقرير عنوان -أ 
 2021 فربيرشباط/ 26: التاريخ -ب 
 مرفقة للتقرير الصورة -ج 

 Weekly) األسبوعية العام الرأي جريدة .3
Janomot) 

 إقامة إلعادة العمل: التقرير عنوان -أ 
 التحرير حزب - اخلالفة

 2021 مارسآذار/ 5: التاريخ -ب 
 مرفقة للتقرير الصورة -ج 
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 بنغالدش يف اْلعالمية غطيةتلا
 

 السياسي الوسط ويف اْلعالم يف التأثري
 املئوية، ابلذكرى لالحتفال برامج يةإسالم أحزاب عدة نّظمت 

 يف كما هنفس والتصميم العنوان حيمل مؤمترا   ية"سالماإل "احلركة حزب ونّظم
 .بنا اخلاص امللصق

 رسآذار/ما من الثالث يف العلمانية الصحف إحدى ونشرت 
 .العثمانية للخالفة يوم آخر: بعنوان مقاال  

 يف )مبا املختلفة األخبار بواابت على عديدة أخبار هناك وكانت 
 :احلملة حول التلفزيونية( اإلخبارية القنوات ذلك
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 وأكثرها الصحف أقدم إحدى نشرت آذار/مارس، من 13 يف 
 املتجدد"، التحرير حزب "نشاط بعنوانا  خرب  إتفاق"، ديلي "ذي وهي شهرة،
 .احلملة مللصقاتا  صور  ونشروا
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 ُحوكم والذي ،ستار" "ديلي أخرى صحيفة حمرر أن إىل ابلنظر 
 حول نقاشا   بدأ. حمسوبة خطوة هذه كانت مللصقنا، صورة لنشرها  سابق

 وأشار "Ekattor TV" اإلخباري التحليل برانمج يف احلزب نشاط
 احلركات من العديد عكس على أنه إىل جالربانم يف املشاركون الضيوف

 بل املسلح، الكفاح إىل يدعو وال يشارك ال احلزب فإن األخرى، يةسالماإل
 !عنه نيابة ابنقالب القيام على اجليش حتريض حياول
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 الكويت يف اْلعالمية تغطيةال
 رنذك لةاحلم مواد بعض نشر إبعادة ةالواسع املتابعة ذوي املدونني من عدد قام

 .فيهم هللا ابرك العوضي حممد الشيخ احلصر ال املثال سبيل على منهم

 م2021 مارسآذار/ mh_awadi / 3@ / العوضي حممد 
 يف دعوة، حامل 218 من أكثر إجنازه يف اشرتك اجلماعي، اجلهد هذا يف

 رسالة ليوصلوا. لغة 15 من أكثر يتكلمون العامل، حول بلدا   22 من أكثر
 *!املسلمون أيّها أقيموها... *كفى: سالماإل ألّمة واحدة

 
 املسلمون أيها أقيموها... كفى

https://twitter.com/mh_awadi
https://twitter.com/mh_awadi
https://twitter.com/mh_awadi
https://twitter.com/mh_awadi
https://twitter.com/mh_awadi


 687 

 أفغانستان يف يةاْلعالم غطيةالت
 

 التحرير حزب: صاحل هللا أمر. 1
 يف االخنراط له حيق وال شرعي غري

 السياسي النشاط

 

 التحرير حزب ألعضاء يعد مل. 2
 يف واالنتشار التجمع يف احلق

 أفغانستان

 
 يف التحرير حزب حظر. 3

 هذه جواب هو ما. أفغانستان
 احلفلة؟

 حزب أنشطة: صاحل هللا أمر. 4
 وقف وعليهم مشروعة غري ريرالتح

 للنظام املناهضة الدعاية
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 الشرعي" "غري التحرير حزب. 5
 النظام ضد الدعاية يوقف

 

 لدى مسجل غري لتحريرا حزب. 6
 الدعاية له حيق وال ،العدل وزارة

 والتجمع

 
 حبزب تعرتف ال أفغانستان. 7

 التحرير
 والدعاية التجمعات حظر مت. 8

 أفغانستان يف التحرير حلزب
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 غري التحرير حزب أنشطة. 9
 أفغانستان يف شرعية

 

 املعادية الدعاية جتنب. 10
 األفغانية للحكومة
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 الراية جريدة يف اْلعالمية التغطية

 
 اإلخبارية بتغطيتها تتميز واليت التحرير، حزب يصدرها اليت (الراية )جريدة أما

 األمة خيدم مبا سالماإل نظر وجهة من ناوهلاتت واليت والواعية العميقة السياسية
 جاء ومما وتداعياهتا لةماحل خيص فيما عديدة أخبارا   نشرت فقد ومصاحلها،

 :فيها

 لكل التحرير حزب من صادق خطاب املسلمون" أيها "أقيموها 
 العظيم، سالماإل بنظام حياهتم ويستأنفوا خالفتهم يعيدوا حىت املسلمني
 فإهنم متقدم؛ موقع يف أتيت النداء هذا يف عسكرينيوال األمنيني ومكانة

 خيانة من وليتربؤوا احلق فسطاط يف فليكونوا سالحنا، وحاملو قوتنا أهل
﴿: تعاىل قوله يف ولينظروا احلكام                   

                            ﴾ أبو ُهزم فكما 
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 ستنتصر الراشدة اخلالفة دعوة فإن ملسو هيلع هللا ىلص حممد دعوة وانتصرت جهل
َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةٌ  َتكمونم  ُثمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال. عاداها من كل وسُيهزم ةِ  ِمنـْ  .«النـُّبـموَّ

 

 أربع حقائق تؤكدها واقعة، بد َل حقيقة اخلالفة: 
 الرشتة[ أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل يرالتحر  حزب ألمري كلمة من ]مقتطف

 املسلمني جيوش اي... النصرة أهل اي... واملنعة القوة أهل اي

ع دُ  ُعم ري  ، ب نُ  ُمص ع بُ  منكم أليس ، ب نُ  و ُأس ي دُ  ُزر ار ة ، ب نُ  وأ س   ُحض ري 
 ؟واآلخرة الدنيا يف ففازوا ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله سبحانه هللا نصروا الذين معاذ بن وسعدُ 
 أخرج هللا، دين لنصرته معاذ بن سعد ملوت اهتز قد الرمحن عرش إن حىت

ابِّر   ع ن   البخاري ي   ج   اْلَعْرشم  اْهتَـزَّ »: يـ ُقولُ  ملسو هيلع هللا ىلص الن يبِّ   مس ِّع تُ  ع ن ُه، اّلل ُ  ر ضِّ
 وأهل ورسوله هللا ينصر رشيد رجل منكم أفليس... «ممَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  ِلَمْوتِ 

وا أن منكم تنتظر ظركم،تنت األمة إن دعوته؟  الراية وختفق   معكم، فتكرب   تكربِّّ
 اليت الراشدة اخلالفة وتقيم األمُة، تنهضُ  وحده وهبذا لكم، فيهللوا أبيديكم

: سبحانه هللاُ  فينصُرها واجلهاد، ابلدعوةِّ  للعامل وحتمُله الداخل يف سالماإل تطبقُ 
﴿                                     

﴾. 

 خالفة لنا تقيم السماء من مالئكة   تنزل لن أنه ندرك إننا :هللا جند اي
 تساعدان مالئكة   سبحانه هللا ينزل وإمنا واملسلمني سالماإل يعز جيشا   لنا وتقود
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 وإقامة األرض يف يةسالماإل احلياة الستئناف وإخالص وصدق جبد عملنا إذا
 هللا رسول وحديث سبحانه هللا كتاب يف مكذوب غري وعد وهي اخلالفة،

 اخليال، من ضرب اليوم اخلالفة إقامة أبن القائلني قولُ  ذلك يف يؤثر وال ،ملسو هيلع هللا ىلص
 أما خيال، إىل الساعي هو خيال اخلالفة إقامة أبن القائل أن هي احلقيقة بل

 :أربع حقائق تؤكدها هللا، إبذن واقعة بد ال حقيقة فهي اخلالفة إقامة

﴿: هللا من وعد: فأوال                       

                            ﴾. 

 بعد النبوة منهاج على اخلالفة بعودة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من بشرى: واثنيا  
 َأنْ  اَّللَّم  َشاءَ  َما فـََتكمونم  َجرْبِيَّةا  ممْلكاا  َتكمونم  ُثمَّ ...»: ملسو هيلع هللا ىلص يقول اجلربي، امللك هذا

َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةا  َتكمونم  ُثمَّ  يـَْرفـََعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَعمَها ُثمَّ  َتكمونَ  ةِ  ِمنـْ  مُث   «النـُّبـموَّ
 .فةحذي عن أمحد أخرجه. ملسو هيلع هللا ىلص س ك ت  

﴿: للناس أخرجت أمة خريُ  فاعلة حية أمة: واثلثا          

                                     ﴾ 
 ...ن فاره قبل الرئبال هدأةُ  إال هي فما يوما ، اخلالفة إقامة عن هدأت وإن فهي

 يغذ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع صادق   سبحانه، له خملص هللا إبذن حزب  : ورابعا  
: ملسو هيلع هللا ىلص قوله مصداقُ  وكأنه والبشرى، الوعد لتحقيق بنهاره ليله واصال   السري،

 َأْمرم  َيَْيتَ  َحىتَّ  َخَذهَلممْ  َمنْ  َيضمرُّهممْ  ََل  احْلَق ِ  َعَلى ظَاِهرِينَ  أممَّيِت  ِمنْ  طَائَِفةٌ  تـََزالم  ََل »
 .ثوابن عن مسلم أخرجه «َكَذِلكَ  َوهممْ  اَّللَِّ 
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 اخلالفة إبقامة ملطالبتهن ورضيع، أخوات أربع تعتقل أردوغان خمابرات 
 !عمورية قلعة من

 ومعهن أخوات ألربع التواصل وسائل يف نشر الذي التسجيل إثر على
 راية رفعن حيث تركيا يف عمورية قلعة قمة على من عمرها من 16 يف شابة

 دولة إلقامة للتحرك يةسالماإل األمة   موجزات بكلمات نبوطال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
 هلدم املئوية للذكرى إحياء وذلك النبوة؛ منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة

 يوم صباح األخوات منازل على وخمابراته أردوغان أعوان انقض اخلالفة،
 البالغة والشابة األربع األخوات ابعتقال وقاموا 23/02/2021 املوافق الثالاثء

 العلمانية بتطبيق يكتفي ال أردوغان أن أي. رضيع وطفل عاما 16 العمر من
 .النبوة منهاج على اخلالفة عودة حيارب وقاحة وبكل إمنا الكافرة،

 هلدم املئوية الذكرى يف والطلبة، املدرسني مهم تستنهض الوعي كتلة 
 اخلالفة

 جامعة يف - التحرير حلزب الطاليب اإلطار - الوعي كتلة قامت
 النشاطات من مبجموعة اخلالفة هلدم املئوية الذكرى يف فلسطني بوليتكنك

 اليت العاملية احلملة ضمن أتيت واليت "،املسلمون أيها أقيموها" شعار حتت
 كتب الالفتات من جمموعة برفع الكتلة قامت حيث التحرير، حزب ينظمها
 األحكام تقام ِبا واملنعة، العز هي والصناعة، البضاعة هي اخلالفة) عليها

 اليت هي اخلالفة) (،وعمالئه الكفر من والعباد البالد وحترر الفتوح وتفتح
 ينشر ابخلالفة) (،احلياة سبل وتسهل مصاحلهم وتقضي الناس شؤون ترعى
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 أن تعلم هل) (،وأهله الكفر ويذل وأهله سالماْل ويعز واخلري العدل
 يف احلكم نظام بل خمصوصني، ِبانس وَل معينة حبقبة خاصة ليست اخلالفة

 .(اخلالفة؟ عليه يطلق سالماْل

 اليت األمور على والطلبة املدرسني مع حديثها يف الكتلة وأكدت
 اتج هي بل فريضة جمرد ليست اخلالفة وأن خالفتهم، هبدم املسلمون خسرها

 ءالعلما أبقوال ومستأنسة الصحابة، وإمجاع والسنة ابلكتاب مستدلة الفروض،
 حمررة فهي املسلمني مآسي لكل احلل هي اخلالفة أن أكدت كما ذلك، يف

 .العرض وصائنة األرض

 اخلالفة إعادة مسؤولية وحتميلها األمة توعية 

 ومبناسبة "،اخلالفة إعادة مسؤولية وحتميلها األمة توعية": عنوان حتت
 قضااي ىمنتد السودان والية التحرير/ حزب أقام هدمها، على عام مائة مرور
 حضره الفضائية، درمان أم قناة استوديوهات يف املرة هذه األسبوعي األمة
 كتب وقد. واإلعالميني والرأي، الفكر وأصحاب السياسيني، من عدد

 ما األحد الصادرة السودانية اليوم أخبار صحيفة يف مربوك حممد الصحفي
 اهلتافات يدونجي ال التحرير حزب شباب ألن املنتدى حلضور محاسي زاد: يلي

 للغاايت، للوصول حمدد منهج إمنا اخلرقاء، الشعارات يرفعون وال اجلوفاء
 األول املتحدث كان. اإلعالم أجهزة بعض جتاهل يضعفها ال وعزمية وإصرار

 بقاعدة حديثه بدأ الذي الرمحن عبد حممد دكتور السبت ليوم املنتدى يف
 هنج على كان إذا إال جا  منت يكون ال السياسي العمل أن وهي أصولية،
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 اليت املدينة دولة قيام حىت مكة يف يةسالماإل الدعوة مراحل شارحا   ،سالماإل
. األمة تطلعات وحتقيق العدل على الدولة يقيم الذي احلكم قواعد أرست
 ما سريعا اليت الثورات من وغريها العريب الربيع ثورات إىل الرمحن عبد وأشار
 بطريق الصاحل الفكر حيتاج احلقيقي التغيري إن: الوق. عليها السيطرة متت

 ظلم هو والغرب االستعمار مناهج واتباع يكفي ال وحده فاحلماس واضح،
 سياسي بعمل إال ممكنا ذلك يكون وال األمة، حال يصلح وال وجاهلية
 وكان. اإلمام وتنصيب النبوة هنج على يةسالماإل اخلالفة إبعادة منضبط

 الشباب بعنوان ورقة قدم الذي أبكر أمحد احملامي ألستاذا الثاين املتحدث
 احلضور بعض وشارك. التغيري لقيادة حقيقية قوة الشباب ابعتبار التغيري عماد

 حزب سعي عدم عن السؤال ومنها املتحداثن عليها أجاب وأسئلة إبضافات
 القوة أهل عون إىل حيتاج األمر أن خاصة اجليوش الستقطاب التحرير
 وهي احلسنة واملوعظة الدعوة منهج على يعتمد احلزب أن الرد فكان رة،والنص

 يةسالماإل اخلالفة وهي الدولة إىل الوصول هدف حتقيق إىل الوحيد السبيل
 .النبوة هنج على

 على السكوت من أم اخلالفة، ْلقامة الدعوة من اَلستغراب هل 
 !علينا؟ املطبقة الكفر أنظمة

 مدينة يف امللصقات من اليمن يف إللكرتونيةا املواقع من عدد استغرب
 اخلالفة، دولة إلقامة املسلمني لدعوة عبارات محلت اليت حبضرموت املكال

 الصدد، هذا ويف. للخالفة" تدعو غريبة "منشورات: تقول املواقع ونشرت
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: اليمن والية يف التحرير حلزب اإلعالمي املكتب أصدره صحفي بيان تساءل
 هدمها اليت دولتهم إلقامة يعملون الذين املسلمني أمن ن؟ومم الغرابة؟ أين

 اتفاقيات يف انضموا الذين العرب خونة ومعهم الرتك وخونة املستعمر الكافر
 اليت عدن ملساجد شعارا   اإلجنليز صمم حيث بريطانيا، مع للقتال موثقة

 هو لغريبا أم اإلجنليز"، وانصر األملان اهزم عزيز اي قوي "اي: يقول حيتلوهنا
 هبا ُأيتِّ   اليت الدويالت عشرات واملسلمني سالماإل بدولة استبدل الذي ذلك
 انطلقت مدينة مئة من واحدة هي املكال مدينة أن: البيان وأكد! بعيد؟ من
 التحرير حزب أطلقها اليت اخلالفة، دولة لغياب املئوية احلملة العام هذا فيها

ل  سُ  فقد اخلالفة"، دولة "أقيموا بنداء  فيها أن حبضرموت املكال ملدينة جِّ
ل   اخلالفة دولة إلقامة عاملني مسلمني  من أبحرف إضاءة املكال ملدينة وُسجِّ

 ،سالمابإل احلكم إلعادة تتوق اليت العامل حول املدن عشرات بني من أهنا نور
 .الرأمسالية أبنظمتها العامل حول واحلياة العيش الغرب أنظمة أفسدت أن بعد

 التحرير حزب شباب ضد اعتقاَلت محلة يشن األردين النظام 

 اعتقال على املاضية األايم خالل األردن يف النظام أمن أجهزة أقدمت
 محزة األستاذ وهم وعمان، إربد مدينيت يف التحرير حزب شباب من جمموعة

 حممد واألستاذ قبيعة، حافظ الكرمي عبد وائل واألستاذ عيسى، بين جملي حممد
 حزب فيها يقوم اليت العاملية احلملة يف ملشاركتهم وذلك االثنان، أبناؤهو  النادي
 يف": شعار حتت فيها يعمل اليت البالد مجيع يف فعاليات بتنظيم التحرير
 ."املسلمون أيها أقيموها.. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى
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 وحتقيق لألمة هللا نصر بقرب نياتمّ  وإميان يقني على التحرير حزب إن
 متارسه الذي األذى يضره ال إلقامتها، والعاملني ودولته لدينه ابلتمكني عدهو 

﴿: تعاىل قال اهلزيلة، الطاغية األنظمة هذه                

                                      

﴾. 

 إذن إىل حيتاج وَل هللا من أمر النبوة، منهاج على اخلالفة ْلقامة العمل 
 اخلانعة األنظمة

 غري التحرير حزب أن أفغانستان لرئيس األول النائب إعالن على تعقيبا
 اإلعالمي املكتب أكد التجمع، له حيقّ  ال وابلتايل العدل، وزارة يف مسّجل
 مليئة احلالية القوانني نإ: صحفي بيان يف فغانستانأ والية يف التحرير حلزب

 األحزاب من العديد وهناك. سالماإل أحكام مع الواضحة ابلتناقضات
 وتكرارا   مرارا   انتهكت اليت أفغانستان يف العلمانية واملؤسسات الدميقراطية

 حىت ضدها واحد بيان إصدار يتم مل ولكن نفسها القانونية واألحكام الشروط
 مع يتعارض التحرير حلزب واحد نشاط يوجد ال أنه: على البيان وشدد. اآلن
 قوانينها األفغانية احلكومة حتول أن هو املشكلة حل فإن وابلتايل،. سالماإل

 يف مبا القائمة، احلقائق تعاجل وأن ية،إسالم أحكام إىل ابلكامل الدميقراطية
. االجتهاد طريق عن يةسالماإل املصادر على بناء   األحزاب، أنشطة ذلك
 ألن السوفييت حملاربة ترخيصا   تطلب مل اجلهادية األحزاب أبن: البيان وذكر

 البيان وختم. تسجيال وال ترخيصا   تتطلب وال ،سالماإل يف متأصلة أنشطتهم
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 ألن وتعاىل، سبحانه هللا من بتوجيه شرعيته اختذ قد التحرير حزب أن: مشددا
 النبوة منهاج على اخلالفة إبقامة يةسالماإل ةاحليا استئناف أجل من الكفاح

 هذه مثل أجل من والسعي النضال فإن لذلك،. املسلمني مجيع على فرض
 والقوانني اجلمهورية احلكومات من إذن على احلصول يتطلب ال العظيمة الغاية

 .العلمانية

 أردوغان؟ اي اَلعتقال تستوجب جرمية اخلالفة ْلقامة الدعوة هل! 

: تركيا والية التحرير/ حلزب اإلعالمي املكتب أصدره صحفي نبيا أفاد
 هلدم املئوية الذكرى يف" بعنوان التحرير حزب أطلقها اليت احلملة إطار يف أنه

 عن فيديو مقاطع بتصوير املكتب قام "،املسلمون أيها أقيموها... اخلالفة
 تصوير ومت. تركيا يف املختلفة املدن من كثري يف التارخيية األماكن يف اخلالفة
 املعتصم املسلمني خليفة بنجدة املسلمني يذكر عمورية، يف فيديو مقطع

 يف األمن مديرية قامت ذلك، إثر وعلى. األسريات املسلمات النساء الستغاثة
 مقطع تصوير بذريعة أخوات مخس ابعتقال شباط، 23 صباح يف أنقرة

 املشروط سراحهن طالقإ قبل أايم ثالثة معهن التحقيق واستمر. الفيديو
 ثالثة بورصة يف األمن مديرية اعتقلت وكذلك. احملكمة من العدلية ابملراقبة

 احلملة، إطار يف أرطغرل ضريح أمام فيديو مقطع تصوير بسبب إخوة
 يف فيديو مقطع تصوير بسبب إخوة مخسة إسطنبول يف األمن مديرية واعتقلت
 تركيا يف السياسية نشاطاته ارسمي التحرير حزب إن: البيان وأوضح. أسكدار

 ورغم والسياسية، الفكرية الفعاليات على عمله ويقتصر ؛1959 عام منذ
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 السمعة وتشويه واملظامل القمع من كبري لعدد تركيا يف شبابه تعرض ذلك،
 الكماليون العلمانيون احلكم يف أكان سواء. املاضية الستني السنوات خالل

 يف والتنمية العدالة حزب أم العسكرية، الطغمة من أم بريطانيا، عمالء من
 مل واملظامل والعقوابت والتشويه القمع هذا لكن. سواء حد على األخرية الفرتة

 البيان وختم. أبدا   دعوهتم عن صدهم يف تفلح ومل إخواننا، من تنال أن تستطع
 رافتخا وحمل شرعي، فرض هي بل ذنبا ، ليست ابخلالفة املطالبة إن: ابلقول

 طريق عن ثنينا يف واحلمالت االعتقاالت هذه كل تفلح ولن. وشرف وعزة
 للخالفة الدعوة عن نتخلف لن أننا جيدا   ولتعلموا املباركة، اخلرية الدعوة هذه

 .أبدا   محايتها على والعمل

 وهيئة شرعه، لتطبيق ابلعمل هللا إىل يتقربون التحرير حزب شباب 
 !ابعتقاهلم لكافرا الغرب إىل تتقرب الشام حترير

 حلزب اإلعالمي املكتب رئيس الوهاب عبد أمحد األستاذ صرح
 بتاريخ الشام حترير هيئة أمنية قامت جديد من: سوراي والية التحرير/
 يزن أبو حممد: وهم التحرير حزب شباب من ثالثة ابعتقال م،2021/3/2

 وسليمان ديبو ائدر  والشاابن سرمدا، مدينة يف اعتقاله ومت اللطامنة؛ مدينة من
 خلفية على معراتة، حاجز على اعتقاهلم مت السحارة؛ قرية من سليمان
 أيها أقيموها" بعنوان التحرير حزب أطلقها اليت العاملية احلملة يف نشاطهم

 إن: الوهاب عبد وأضاف. اخلالفة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة "؛املسلمون
 عن شرعه؛ تطبيق إىل ابلدعوة وجل عز هللا إىل يتقربون التحرير حزب شباب
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 حترير هيئة وأمنيات النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إقامة إىل الدعوة طريق
 خيالف من كل واعتقال ابعتقاهلم الدويل اجملتمع إىل تتقرب وغريها الشام

 فيه تبيضّ  يوما   متجاهلني. والئها وإثبات صفحتها لتبييض الدولية؛ السياسة
 قال جانبه من. سلطان وال مال وال لثام ينفعهم ولن وجوه فيه وتسود وجوه

 يف التحرير حلزب املركزية االتصاالت جلنة عضو احلي عبد شيخ انصر األستاذ
 املئوية الذكرى يف التحرير حزب أطلقها اليت العاملية احلملة إن: سوراي والية
 وما. ورسوله هللا دحتاد اليت واحلكومات األنظمة آذت قد اخلالفة، هدم جلرمية

 وتونس، الوسطى آسيا وبالد روسيا يف احلزب شباب تطال اليت االعتقاالت
 إىل الدعوة أثر قوة على دليل إال سوراي من احملرر شطري يف وأذانهبا وتركيا
 احلرب يعلنون من وإفالس وضعف جنب وإىل ودولته، سالماإل حكم إقامة
. اخلالفة دولة إقامة عرب شرعه تحكيمل يدعو من اعتقال عرب ورسوله هللا على
 والظاملني الظلم أن الصغار من وأذانهبم الكبار الطغاة فليعلم أال: واتبع

 ثباات ، إال تزيدان لن االعتقاالت هذه وأن زوال، إىل والعار ابخلزي املسربلني
 إسقاط وهو أال واألرواح؛ ابملهج ألجله نضحي أن أقسمنا عما تثنينا ولن

 راغمة، هللا أعداء وأنوف األرض يف هللا حكم وإقامة واجلور فرالك أنظمة
﴿                      ﴾، نظمت ذاته السياق ويف 

 هيئة اي مشكلتكم هي ما: بعنوان وقفة الغريب حلب بريف السحارة قرية حرائر
 السحارة حرائر أصدرت كما! قلوا؟يعت حىت اخلالفة دعاة مع الشام حترير
 .ألبنائهن الشام حترير هيئة تقالاع فيه استنكرن بياان،
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 لعلكم املسلمون أيها فأقيموها عزكم، وصرح فروضكم اتج اخلالفة 
 ترمحون

 على للعمل والدعوة اخلالفة هدم ذكرى يف العاملية احلملة إطار يف
 حلزب املركزي اإلعالمي كتبامل قال النبوة، منهاج على راشدة إقامتها إعادة

 حمزن، مظلم وجهان؛ هذه، عام للمئة كان لقد: صحفي بيان يف التحرير،
 ،سالمابإل احلكم تعطيل: فيها ما أبرز كان فالظلمة مبشر، مشرق وآخر

 فرغم املبشر، املشرق اجلانب أما. اخلالفة بغياب واملعنوية املادية األمة ومآسي
 أن إال احلياة، إىل العودة من سالماإل ملنع ومكر وةق من الكافر الغرب مجعه ما
 والظالميني سالماإل أعداء من عزما أشد الدعوة محلة فكان. أخزاهم هللا

 ابحلياة، تضج أمة أمام اليوم حنن ها: البيان وأضاف. مرض قلوهبم يف والذين
 اهل سيعيد هللا أبن وتستبشر وحدهتا، إىل الطريق وتتلمس احلق، دينها تدرك
 بدأ فقد املستعمر، الكافر الغرب أما. حضارهتا وتنشر البالد لتفتح عزها

 ما عني يف حضارته به ليضرب كوروان فريوس هللا أرسل حىت االحنسار، مرحلة
 قد أن يعين املئة صفحة انطواء أن: إىل البيان ولفت. االقتصاد وهو تقدسه

 يف اجليل هذا يكون أن خنشى فبتنا ،سالماإل حكم بال الزمان من قران بلغنا
 مجيع األمة جربت وقد. هللا أمر إقامة عن استعصاءهم القرآن ذم الذين أولئك

 النقي سالمابإل احلكم إال ،سالمابإل واملطّعمة الصرفة العلمانية احلكم أشكال
 السببني وهلذين. الكرام الصحابة طبقه وكما ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدان به جاء كما

 واملنعة القوة وأهل وفعالياهتا وأوساطها مبجاميعها يةمسالاإل األمة ندعو اآلنفني
 .النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة إلقامة فيها،
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 اخلامتة
 واآلخرة، األوىل يف احلمد وله الصاحلات، تتم بنعمته الذي هلل احلمد

 احلملة هذه إلجناز وفقنا الذي هلل احلمد كله، اخلري وبيده كله، الفضل وله
 أن منه نرجو وجه على الكتاب هذا إمتام على وأعاننا وجه، أحسن على

 املئوية الذكرى محلة ضمن تنفيذها متّ  اليت األعمال عن دقيقا   تعبريا   معرّبا   يكون
 .املسلمون" أيها "أقيموها اخلالفة هلدم

 مت اليت واملتنوعة املختلفة األعمال الكتاب هذا استقصى لقد
 الوجه على تنفيذها ومت العام، هذا من اخلري رجب شهر بدء قبل هلا طالتخطي
 ما والثواب األجر من لنبلغ نريد، اليت الغاية ليحقق يكون، أن له أريد   الذي
 فهو وتعاىل، سبحانه هللا يريده ما سالماإل ألمة والعزة النصر ومن إليه، نصبو
 .دهوع هللا خيلف ولن وجل، عز وعده فهو إبذنه، كائن

 هذه خالل متت اليت األعمال مفّصل بشكل الكتاب هذا بنّي 
 وتسجيلها يومي، بشكل ونشرها توزيعها متّ  اليت البطاقات عدادإب بدءا   احلملة،
 شكل على وتسجيلها املركزي، اإلعالمي املكتب إذاعة يف وبثها صوتيا  

 والشباب واملكتب للحزب اإلعالمية القنوات على وبثها فيديو لقطات
 التواصل ووسائل العنكبوتية الشبكة صفحات هبا امتألت وكيف وغريها،

 العامل مدن من مدينة مئة من املوجهة ابلرسائل ومرورا  . (االجتماعي)
 النبوة، منهاج على اخلالفة إقامة على حتث واحدة رسالة وحتمل ي،سالماإل
 يف بونالكات كتبه وما اإلعالمية، القنوات يف املتحدثون به حتّدث وما
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 التواصل وسائل عرب الشباب تداوله وما وغريها، واملكتب احلزب صفحات
 .(االجتماعي)

 اليت الكلمات مع للحملة، اخلتامي للمؤمتر تفصيال   الكتاب وتضّمن
 الكثري راصدا   التحرير، حزب شباب من األمة أبناء خرية من ثلة إبلقائها قام
 .يةسالماإل األمة أبناء من األفعال ردود من

 املئوية احلملة أعمال تفصيالت من تضمنه مبا الكتاب هذا أّكد
 :مهمني أمرين عليها؛ األفعال وردود اخلالفة هدم لذكرى

 وشاابت وشبااب   ومكتبا   وأجهزة قيادة - التحرير حزب دأب: أوهلما
 .ألجلها أنفسهم نذروا اليت الغاية بلوغ حىت عملهم يف -

 اخلالفة دولة إلقامة وتعّطشها يةالمساإل األمة شوق مدى: اثنيهما
 غريه يوجد ال الذي احلل وأهنا إليها، ابحلاجة وإحساسهم النبوة، منهاج على
 .يةسالماإل لألمة

 النبوة منهاج على اخلالفة إقامة يوم جيعل أن وتعاىل سبحانه هللا نسأل
 األرض ساكن عنه يرضى حال إىل يةسالماإل األمة حال يغرّي  وأن قريبا ،

 .جدير وابإلجابة قدير، ذلك على إنه السماء، وساكن
 .العاملني رب هلل احلمد أن دعواان آخرو 

 املركزي اْلعالمي املكتب          هـ1442 املبارك رمضان 25 اجلمعة،

 التحرير حلزب                   م2021 أاير/مايو 07 املوافق
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