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 مقدمة
 

َِْهرِ ﴿ ٍُ ْ َِ ال َْٔن َغ َٓ ْػُروِف َوَتِْ ٍَ
ْ ُمُروَن ةِال

ْ
َِّاِس حَأ ْخرَِجْج لِي

ُ
ٍث أ ٌَّ

ُ
ًْ َخْْيَ أ ُنِْخُ

 ًُ ُْ ْكََثُ
َ
ٌَُِِٔن َوأ ْؤ ٍُ ْ ًُ ال ُٓ ٌِِْ ًْ ُٓ َ ُْْو اىِْهخَاِب ىَََكَن َخْْيًا ل

َ
ََ أ ٌَ ْٔ آ َ ِ َول ٌَُِِٔن ةِاَّللَّ َوحُْؤ

 [ٓٔٔمراف: آؿ ع] ﴾اىَْفاِشُلٔنَ 
 

من شهر رجب عاـ  ٕٛ بتاريخاػببلفة اإلسبلمية  سقطتأف  منذ
عاش  يبلدية،م ٕٜٗٔعاـ  مارسمن آذار/ للثالثاؼبوافق  ةىجري ٕٖٗٔ

سنة.  ٕٜ طواؿ ؿعلى ىذه اغبا استمرواو  ،اؼبسلموف دوف رئاسة ربميهم
م يفدىم عددى ودلمزٍؽ صغَتة،  إذلواستطاع الكفار تقسيم ببلد اؼبسلمُت 

فهم كما  ،الكفار الغربيُت ءمسلم( يف مواجهة ىؤال ارملي ٘,ٔالكبَت )
ْيلِ  َكغُثَاءِ  ُغثَاءٌ  َوَلِكنَُّكمْ ...»حيث قاؿ:  وصفهم رسوؿ ا  َزَعنَّ  السَّ  اللَّوُ  َولَيَ ن ْ

. ولؤلسف مع كوهنم استمروا على ذلك مدة «ِمْنُكمْ  اْلَمَهابَةَ  َعُدوُِّكمُ  ُصُدورِ  ِمنْ 
 منها،دل يعرفوا السبب الرئيسي ؼبشاكلهم ودل يعرفوا طريقة اػبروج  إهنمف يلةطو 

 بالنظاـ اغبارل الفاسد. غارقوفبل أكثرىم 

حزب التحرير يف العادل، ومنو حزب التحرير يف إندونيسيا،  فقاـ
ا  يرضياجملتمع والدعوة لتغيَت الواقع الفاسد إذل ما  وعيةعلى ت العملب
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عن طريق تطبيق الشريعة اإلسبلمية وإقامة دولة اػببلفة.  وركاتفينزؿ ب سبحانو
اػببلفة يف شهر رجب  مؤسبرحزب التحرير يف إندونيسيا  أقاـوألجل ذلك 

 ىجرية. ٖٗٗٔ
حزب التحرير يف  أقامومؤسبر اػببلفة العاؼبي الذي  عنىذا اؼبؤسبر  يتميز

 ٖٔيف  راتسبمن اؼبؤ  سلسلة كافبأنو   كرتا،ـ يف جا ٕٚٓٓإندونيسيا عاـ 
 يونيو/حزيراف ٕ بتاريخ كرتاوكاف ختامها يف جا  إندونيسيا، أكباءمنطقة يف 

 ـ.ٕٗٔٓ
األمة للعمل لتطبيق الشريعة  عزيبةتقوية  إذلىذا اؼبؤسبر يهدؼ  إف

بدأ العادل يتغَت يف  عندماأنبية ىذا اؽبدؼ خصوًصا  تظهروإقامة اػببلفة. و 
آسيا وأوروبا وحىت يف أمريكا.. معظم بلدانو، يف الشرؽ األوسط وجنوب 

. العالمية الكبرى تبشر بقيام الخالفة التغيراتعنواف اؼبؤسبر:  كافلذلك  
 وعلى ذرياإذا دل يكن ج ولكنو ،أمر حتمي يَتفهذا العنواف يرشد إذل أف التغ

ال يأٌب باػبَت. وىذا ما حدث يف ببلد اؼبسلمُت وال سيما  فإنومنهج صحيح 
 وال ذريةفيها دل تكن ج جرتفالتغَتات اليت  ؛يومنا ىذايف إندونيسيا حىت 

 منهاج صحيح. على
أراد حزب التحرير من خبلؿ ىذه اؼبؤسبرات توعية اجملتمع بأف  لقد

وذلك بتطبيق  ؛التغيَت اغبقيقي ال سبيل إليو إال عن طريق إقامة ىذا الدين
 دولة اػببلفة. يف اإلسبلميةالشريعة 

مة للمسلمُت صبيعا يف العادل إلقامة ىذا الدين ىي رئاسة عا ػببلفةا إف
استطاعت دولة اػببلفة اإلسبلمية توحيد اؼبسلمُت يف  لقدوضبلو إذل العادل. 
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 الشريعةسنة، فكانوا أمة واحدة، وطبقت أحكاـ  ٓٓٗٔالعادل قرابة 
اػببلفة ىي من أوجب الواجبات  قامةإ إفللعاؼبُت.  رضبةاإلسبلمية فكانت 

اؼبسلمُت بذؿ أقصى جهدىم وطاقتهم يف العمل ؽبذا  ىعل لذلك ،على األمة
 هبا عزهتم. ستعيدواي حىتاؽبدؼ العظيم 

. ٖٕٔٓمؤسبر اػببلفة  أحداثأف نقدـ لكم يف ىذا الكتاب  ويسرنا
 ىبيةذكريات األحداث التار  عضب بالكتا ىذا يفيكوف  أف تعاذلونسأؿ ا 

لى أف يقوموا دبا فرضو ا عليهم من دائما ع للمسلمُتدافعاً   فيكوفالكربى 
 تطبيق شريعتو يف اػببلفة.

 
 ىػٖٗٗٔذو اغبجة  جاكرتا،
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 افتتاح

 
 

اػببلفة بعنواف:  اتمؤسبر  تنعمو ورضبتو فقد قبح على عاذلا ت كبمد
حزب التحرير  ىاعقد اليتالعاؼبية الكربى اؼبمهدة إلقامة اػببلفة"  ت"التغَتا
 ورجبالثانية  صبادى - ـٖٕٔٓ يونيووحزيراف/ مايو/أيار يْ ر شه خبلؿ

اؼبؤسبر يف ملعب   ختامهامنطقة من أتشيو إذل بابوا. وكاف  ٖٔيف  ىػ،ٖٗٗٔ
 فيو اؼبشاركُت عددالذي زاد  يونيو،/حزيراف ٕيف  كرتاكيلورا بونج كارنو جا 

 إليها. سعىوقد حقق اؼبؤسبر األىداؼ اليت  ،آالؼ شخص ٙٓٔعن 
أشهر إلعداد ىذا  ٙالكبَتة سواء من حيث الوقت )حوارل  هودوباعب

 ،من شباب حزب التحرير( اآلالؼ مشلتوالطاقة البشرية )اليت  ،اؼبؤسبر(
 اليت إلقبازات(... فما ىي افيها أنفقتاليت  الروبياتواألمواؿ )مليارات 

ات يف وباقي اؼبؤسبر  كرتااػببلفة يف ملعب كيلورا بونج كارنو جا  مؤسبرحققها 
العمل  شروعم يفىذه اؼبؤسبرات  تأثَتىو  ومامنطقة يف إندونيسيا..؟  ٖٓ

من تلك  بُذؿإلقامة اػببلفة.؟ ىل ىذه اإلقبازات والتأثَت يقابل ما 
 اعبهود..؟
 نظرنا قبد أف مؤسبرنا ىذا حقق بعض األمور، وأنبها: وإذا
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يف  فةة اػببلعن أنبي األمة يف عاـالكبَت يف إهباد وعي  َت: التأثأوالً 
فمن  اؼبؤسبر؛استعادة عز اإلسبلـ واؼبسلمُت، خاصة ؽبؤالء اغباضرين يف 

مع بعض اغباضرين وجدناىم متفقُت على أف  واؼبقاببلت اللقاءاتخبلؿ 
 على األمة. واجبضروري، واعُت أف العمل إلقامتها  أمر ىياػببلفة 

كثرة   يف ظهرىذا و  َتًا؛أف وعي األمة بدأ يزداد ازديادا كب اؼببلحظ من
 ؛فيها هبري دبااغباضرين يف اؼبؤسبرات اليت عقدت يف شىت اؼبناطق واىتمامهم 

 كرتاملعب كيلورا بونج كارنو جا  يف اغباضرين آالؼحيث ارتفعت أصوات 
وىذا  دموع،ال وفاضت: "اػببلفة، اػببلفة، اػببلفة" مرارا.. وهبتاؼ لتكبَتبا

ربقيق ما دعا إليو اغبزب يف  وىود، يدؿ على أف ىدفهم واحد وعملهم واح
 اؼبؤسبر..

 ثقتها األمةففي الوقت الذي فقدت  ؛التحرير حبزب: ثقة األمة ثانيا
إف دل  -معظمها  لوقوعوال سيما اغبركات اإلسبلمية  السياسية باألحزاب

والرشوة، جاء حزب التحرير معلنا  االختبلسالفساد و  يف -صبيعها  تكن
. واغبمد ،  غايتوو حزب عمل ودل يزؿ يعمل لتحقيق نفسو مقنعا األمة أن

 هاأمرا ظاىرا. فهل يبكن للحزب أف وبرؾ األمة وهبمع باغبزبثقتهم  تكان
من مناطق ـبتلفة وبعيدة، وكاف بعضهم يقضوف  أتوا قدوىم  ،يف مكاف واحد

للمؤسبر ليس  والدخوؿ ،حساهبم اػباص على اؼبؤسبر غبضور ليلةمسافة يـو و 
..؟ وثقة األمة ال شك أهنا باغبزبإال لثقتهم  ذلك كلفهل يبكن   ،ؾبانا

 مهمة جدا للحصوؿ على تأييدىم ونصرهتم..
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: من خبلؿ ىذه اؼبؤسبرات عرؼ الكثَتوف من حكاـ البلد سواء يف ثالثا
أف حزب  ،وكذا األحزاب السياسية واجملتمع بشكل عاـ ،اؼبركز أـ يف اليات

كاف ىذا   وقدوقباح.  فأف يقـو بربنامج كبَت رائع بأماإمكانيات  لديوالتحرير 
يف حُت أف الرد  ،ردا على اهتامات أطراؼ معينة بأف اغبزب ىو صباعة متطرفة

قباح  فكافبل حباجة إذل العمل.  لبيافعلى تلك االهتامات ال تكفي دبجرد ا
 معو . وإذا استمر ذلك أولئكحاظبا على  رداهبا اغبزب  اـاؼبؤسبرات اليت ق

 ،إذل اغبزب نظرة موضوعية جيدة إندونيسيا أىلمرور الوقت سينظر 
من اؼبشاكل  وزبرجوىذا البلد  ستنقذاليت  ىيبأف دعوة اغبزب  وسيدركوف

 يواجها. يتال

 أويف األمور اإلدارية  سواء ؛: قباح اؼبؤسبر يقوي ثقة اغبزب بنفسورابعا
)اؼبتحدث من  جغرانفي قاؿ عندمامن اؼببالغة  يءالقيادية. قد يكوف ىناؾ ش

االتصاالت للحزب يف باكستاف(: "كل شيء سباـ،  عبنةوىو رئيس  باكستاف
يف مكاف آخر". وقاؿ  مثيبلً إال وجدتو سباما، وما رأيت  لشيء نظرتما 

الوقت اؼبعد  عنفذلك أين ذباوزت دقيقتُت  نًا: "إذا رأيت فيو نقصامبتسًما
 س من اللجنة.منو ولي كاف النقصافرل"، يعٍت أف 

 قاؿ فقد. كرتااؼبتحدثُت يف مؤسبر اػببلفة جبا  تصروباتكل   وىكذا
اؼبكتب اإلعبلمي اؼبركزي غبزب التحرير( وكاف  مدير) شالسيد عثماف خبا

وظبعت  إندونيسيا،عرفت ظبعة حزب التحرير/  قدجالسا جبواري، قاؿ: "ل
العلماء،  ومدى قباحو، وكذا مؤسبر ٕٚٓٓحجم مؤسبر اػببلفة سنة  عن

فبا زبيلت، فهو أكثر دىشة وصباال.."! قاؿ ذلك  أكثرولكن ما رأيتو اليـو 
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 صافحةم وخبلؿمرارا وتابع الربامج باىتماـ وضباس وبكى طواؿ الدعاء 
 ؾبلس الوالية للحزب. أعضاء

كانت ثقة الشباب قبل ىذا اؼبؤسبر   فقدشيء ىو يف غاية اعبماؿ،  وشبة
 متالفعاليات الكبَتة فيها، ولكن بعد ىذا اؼبؤسبر ع مًتكزة يف العاصمة لكثرة

واؼبناطق البعيدة.. فانظر  اليات يفيف العاصمة أـ  نواسواء أكا صبيعهمالثقة 
سورابايا، ميداف، فيكانبارو، ماكاسار،   من كل مؤسبراتما جرى يف 

المبونج، سيمارانج،  كرتا،كيندراري، باقبارماسُت، ساماريندا، جوكجا 
. وكاف اؼبشًتكوف يف بعض بنجاح سبتا..، فهذه اؼبؤسبرات كلها وغَتى

 بعض من ؿباوالت ىناؾهبم اؼبكاف لكثرهتم.. وكانت  يتسعاؼبؤسبرات ال 
فشلت  ولكنها سبراتاألطراؼ ذوي القلوب السقيمة للحيلولة دوف قباح اؼبؤ 

ق يسب دل بأهنا الفعاليات ذهى سمن النا ثَتوصف ك وقدوأخفقت حبمد ا. 
 ؽبا مثيل من حيث اغبجم.

بعض اؼبناطق كأمبوف، سورونج، بابوا،  راتقلة اغباضرين يف مؤسب أما
عن  زيدواي ودلفقط  تكانوا باؼبئا  الذينمنادو، كورونتالو، كوبانج وغَتىا، 

ألنو ال يصح أصبل  ؛بشكل عاـ اؼبؤسبرات تلك قباح من ذلكألف، فبل يقلل 
 النسبةب كبَتة تعترباألعداد  فتلككبَتة.   ىأخر أف تقاس ىذه اؼبناطق دبناطق 

اإلسبلمية اليت  شاطاتلتلك اؼبناطق وفعاليات اغبزب فيها وبالنسبة للن
 عقدت فيها سابقا.

 قادراغبزب  بأف واؼبؤيدينإلقناع صبيع الشباب  مةبالنفس الز  ثقةال إف
 القدرة هوعند ،وتعاونية اريةأفكار وكفاءة إد لديواجملتمع. فاغبزب  قيادةعلى 
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وخططو السياسية. وىذه الثقة ستكوف يف اؼبستقبل عدة  وأعمال تنفيذ على
ستواجو الدعوة، وىي  اليتؽبم ؼبواجهة التحديات والعوائق والعقبات والفنت 

 قد تكوف أشد صعوبة وقوة.
يف ؾبلس الوالية غبزب التحرير يف  فإنناقباح ىذه اؼبؤسبرات،  دبناسبة

 إندونيسيا:
من  اتعقد اؼبؤسبر  دعمواالذين  األطراؼ صبيع إذل كرشبال نتوجو .1

اؼبنظمات اإلسبلمية واألحزاب السياسية، واؼبسؤولُت العسكريُت  قادة
 كرتاعقد يف جا  الذيسواء  اتوضباط الشرطة، واغباضرين يف اؼبؤسبر 

واللجنة األمنية الذين حافظوا على األمن  األخرى، اؼبناطق يفأو 
افيُت الذين نشروا أخبار ما جرى يف والصح سبرات،طواؿ اؼبؤ 

اليت قامت بإعداد وإدارة ىذا اؼبؤسبر  اللجنةبالشكر  ولبص ات،اؼبؤسبر 
لنا يف  ؾقباح اؼبؤسبر. نسأؿ ا أف يبار  يف ساعدمن شبابنا، وكل من 

 يف ميزاف حسناتنا وهبزينا أحسن اعبزاء. هبعلها وأفأعمالنا 
ىذه اؼبؤسبرات وما  بلؿخ حدث تقصَتمن اعبميع عن كل  نعتذر .2

بونج كارنوا  كيلورا لعبدب ايطة الشوارعسببتو من زحاـ، خاصة يف 
 .كرتاجا 

الوعي لدى األمة عن أنبية تطبيق  راتىذه اؼبؤسب دأف توجِ  نرجو .3
وأنبية العمل إلقامتها ليستعيدوا عزهتم وعزة  ،الشريعة واػببلفة

إذل  يؤديحقيقيا  ايَت أحواؽبم تغ لتغيَتحافزا  تكوفدينهم، وأف 
 صبلحهم.
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 إلخبلصواعبهد وا التعاوف لوال كافبأف قباح ىذه اؼبؤسبرات ما   علًما
ومن بعد. وأخَتا نذكر  بلا سبحانو وعونو لنا من ق وتوفيقيف إقبازىا، 

مدى قباح ىذا اؼبشروع وكرب حجمو  أف وىويف غاية األنبية،  بأمراعبميع 
فبعد ىذه اؼبؤسبرات  دعوتنا،طريق  يفال خطوة فيو إف ىو إ تبذل اليتواعبهود 

وبقق ا لنا وعده  حىت علينا أف نواصل أعمالنا اؼبقررة لنا بكل صرب وجد  
 ا. آمُت.. بإذفسبحانو. وسيكوف ذلك قريبا 

 
 الرظبي غبزب التحرير / إندونيسيا الناطق
 إظباعيل يوسانتو ؿبمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ٔٔ | من جاكرتا قلب إندونيسيا الدعوة العاؼبية إذل إقامة اػببلفة
 

 

 

 

 

 امة الخالفةالعالمية إلى إق الدعوة
 قلب إندونيسيا كرتامن جا  

 

 

نريد الخالفة اإلسالمية...، نحن نريد الخالفة اإلسالمية...، نحن  نحن"
 "نريد الخالفة اإلسالمية...

 األحد،يـو  كرتااغباضرين يف مؤسبر اػببلفة جبا  تافاتى منىذه  كانت
كرب..، ا التكبَت، "ا أ بلهاصيحات استق يونيو،/حزيرافالثاين من شهر 

يف ضباسة وفرح  رقوفأكرب..، ا أكرب..". فأكثر من مئة ألف شخص غا
 أحاطت صبيع زوايا اؼبلعب، مستبشرين بقياـ اػببلفة اإلسبلمية من جديد.

الذين  ولكن ،لثمانُت ألف شخص تسعكيلورا بونج كارنا ي  ملعب إف
 اؼبئةعن  زادوا ياحزب التحرير / إندونيس أقاموحضروا مؤسبر اػببلفة الذي 

 ؿعلى الكراسي اليت وضعت يف اؼبمر حو  فجلسوا م؛ؽب يتسع فلمألف 
 امتؤلت. وكلهاكرسي،   ٓٓٓ٘ٔ عددىا وكافاؼبلعب مباشرة، 

اؼبؤسبرات اليت عقدىا حزب التحرير يف  آخر ىو كاف كرتاجا  مؤسبر إف
 علمامنطقة. فبل عجب إذا كاف جاذبا لشعب إندونيسيا للحضور فيو،  ٖٔ

وإمبا  فقط، الغربيةوبانينت، وجاوى  كرتا،دل يكونوا من سكاف جا  ضورف اغبأ
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أخرى بعيدة كسوماترا، وكاليمانتاف، وسوالويسي، ونوسا  ؿبافظاتأتوا من 
 .وروباوماليزيا، وأ أسًتاليا، منأتى  بعضهم إفبل  ،تينكارا، وبابوا
أف بعضهم  إالالساعة الثامنة  يبدأمن معرفتهم أف اؼبؤسبر  الرغم وعلى

من  فليبل وصل اغباضرو  الثالثةأتوا إذل اؼبؤسبر مبكرين جدا. فمنذ الساعة 
 بدت وقد ،اؼبلعب فودخلت اغبافبلت اليت يركبوهنا مواق ،جاوى الغربية

يشعروف بالنعاس رغم عدـ  نوايكو  ودلاالبتهاج،  عبلماتعلى وجوىهم 
اؼبلعب وجلسوا يف  أبوابوانتظروا فتح  ،نومهم طواؿ سَتىم إذل اؼبؤسبر

 ذبولواعبنة اؼبؤسبر، وبعضهم  هتابعضهم يف اؼبصليات اليت أعد وجلس ساحتو،
 لشراء بعض األشياء اؼبتعلقة باؼبؤسبر.

حيث  ،فتح أبواب اؼبلعب شهد اؼبكاف طوابَت وازدحاما كبَتا وقبيل
وجد بعض اغباضرين الباب الذي سيدخلوف منو حسب بطاقة الدخوؿ، 

 مناؼبكاف  وفيعرف الوألهنم  ،ؿ يبحث عنو لكثرة أبواب اؼبلعبوبعضهم دل يز 
 ببعض يهتفوفنفوسهم، وكاف بعضهم  فوالفرح يبآل ماسذلك واغب كلقبل.  

 معهم، االيت أحضروى الدفوؼ يضربوبعضهم  اؼبظاىرات،يف  كماالشعارات  
اللوحات اليت كتبت فيها أظباء  ويرفعوف ، ؿبمدعلى النيب الكرمي  ُتمصلّ 

 .أتوامدهنم فيعرؼ اعبميع من أين 
 الخالفة..! استقبلوا
 وتبص الكرمي القرآف من آيات بتبلوةاؼبؤسبر  افتتحسباـ الثامنة  يف

 يسمع يكادفبل  ،صبيعا خاشعُت اغبضور وأنصت ،الشيخ رضا عبد الوىاب
 ،التكبَت وصيحات غباضرين،صوت القارئ. وانتهت القراءة باستقباؿ ا إال
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من جهتُت متضادتُت،  شاباف نفذه)ببليينج فوؾ( الذي  لبلثعوطَتاف ا
 منالدخاف اؼبلوف. ودل تكد تنتهي ىذه اؼبناظر اعبميلة اليت زادت  وخلفهما

األناشيد، ونزؿ  ينشدوفبدأ الشباب على اؼبنصة  حىت اغباضرين، ضباس
لعب بببليينج فوؾ وضببل الراية واللواء واذبها إذل وسط اؼب مااللذاف قا الشاباف
صيحات  فتعالتالغطاء عن شعار اؼبؤسبر الذي كاف مغطى بالقماش،  وأزاحا

 ..! اػببلفة.. اػببلفة.. اػببلفة...!أكرب اأكرب..  ااغبضور: 
من مقاعدىم يف اعبانب الشرقي للملعب إذل  ااضروف توجو ٍب

ندونيسيا. الناطق الرظبي غبزب التحرير يف إ يتقدمهماؼبنصة يف اعبانب الغريب 
اؼبلعب   حوؿولكن اؼبمر  خاصة بسيارةإذل اؼبنصة  وبضروااؼبقرر أف  منوكاف 

فساروا وسط اؼبلعب حبراسة بعض الشباب الذين  باغباضرينكاف مكتظا 
 واأللوية.. الرايات وبملوف

 شبة كافقاؿ األستاذ إظباعيل يوسانتو: "إذا   ؤسبركلمتو يف افتتاح اؼب  ويف
اغبق، أعٍت إذل اإلسبلـ، إذل تطبيق  ذلإ الإ يِّا تغيَت حقيقتغيَت يف العادل فبل

 لشيخعن أمَت حزب التحرير ا موجزة ةٍب عرض  ،شريعتو وإقامة خبلفتو.."
 لتحاقووا هاوالرسائل اليت كتب ومؤلفاتو ،الرشتة أبوخليل  بنالعادل الفقيو عطاء 

 اعبليلُت، الشيخ بعد العاؼبُت غبزبإمارة ا توذلوقيادتو لو، حيث  اغبزبب
 رضبهماالعادل عبد القدمي زلـو  والشيخالدين النبهاين  تقي سالفاضل اؼبؤس

 ا.
 األستاذاؼبكتب اإلعبلمي اؼبركزي غبزب التحرير  مديرخاطب  بينما

الضباط العسكريُت لتأييد مشروع العمل إلقامة اػببلفة قائبل:  خباشعثماف 
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ؼبسلمُت، تعالوا نعمل مع حزب التحرير يف ببلد ا وفالضباط العسكري أيها"
 إلقامة اػببلفة اإلسبلمية..!"

 لئلطاحة تعملاألمة اإلسبلمية اليـو  بأفعثماف  األستاذأكد  ٍب
وفيهم حزب التحرير الذي  اػببلفة،ا وإقامة  شرعالظلمة وتطبيق  بالطغاة

صراعها ضد الغرب الكافر  ةعمل من أوؿ يـو لتوعية األمة على حقيق
أوؿ نبهم  نوخاض صراعا فكريا سياسيا ضد اغبكاـ الذي ،وعمبلئو اليُت

اغبياة اإلسبلمية. واقتبس قوؿ اػببَت  تئناؼؿباربة ا ورسولو والعاملُت الس
سنوات كاف الناس يسخروف من شباب  قبلزينو براف حيث قاؿ " إلقبليزيا

شرت الدعوة إذل حزب التحرير حينما ينادوف باػببلفة، أما اآلف فقد انت
 اػببلفة يف األمة اإلسبلمية".

: "ساآتنيا دونيا ندونيسيةاغبضور باللغة اإل بكلمتو خاط  هناية ويف
 اغباضروف فصاح("... ادلمينوجو خبلفة )حاف وقت قياـ اػببلفة يف الع

 أكرب..! ا أكرب..! ا أكرب..!.. ابالتكبَت.. 

أعطيت لبعضهم  وقدرين من اػبارج، ىذا اؼبؤسبر بكثرة اغباض امتاز لقد
يلقوا تصروباهتم عن الدعوة إذل إقامة الشريعة واػببلفة يف ببلدىم.  أفالفرصة 

ولبناف  اوسوريا ومصر وىولند اليمنأتوا من باكستاف واؽبند وتركيا و  فقد
إذل إقامة اػببلفة.  الدعوةكلهم على   وأصبعواوماليزيا وتونس،  إقبلًتاو  الياوأسًت 
 مولغاهت ممن اختبلؼ ألواهن رغمعلى ال اؼبسلمُت أبناءبُت  ألخوةا ىي ىكذا
 العقيدة اإلسبلمية. ذبمعهم واحدةأمة  همولكن
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 غنيتوقبل أف يكوف عضوا يف اغبزب( أ الروؾ مغٍتىاري موكيت ) وأنشد
: الديبقراطية بصوتو فصدع ا،عباراهت بعض يفتغيَت  معبعنواف "الظبلـ" 

 ..!ؿبالةال  ستدمر اليةلرأظبستنتهي قطعا...! وا
حوؿ  كلماهتمألقى األستاذ فريد وجدي واألستاذ رضبة كورنيا   فيما

اؼبؤسبر  هنايةالعادل كبو اػببلفة". ويف  تغَتالقومية" و" الديبقراطية وسمّ  كفر"
ضبل  حيث. اليـوالعادل  حاؿمئات التبلميذ بعرض مسرحي، يعرب عن  قاـ

الذين  اآلخروفالتبلميذ  بينهمسوداء ودار  ضيةأر  لكرة ابعض التبلميذ ؾبسم
يبثلوف اؼبسلمُت بكل قضاياىم االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية 

ٍب ظهر من  ،من فقر وتأخر يواجههمواألمنية وسيطرة الغرب عليهم وما 
السواد  فانقشعبينهم من يدعو إذل اإلسبلـ وتطبيق شريعتو وإقامة خبلفتو 

عز اإلسبلـ واؼبسلمُت. وختم  عودةيف تعبَت عن  ة؛لت إذل ذىبيعنها وربو 
اغباضروف بالتكبَت..  هاوحينما رفعت الراية استقبل ية،العرض بإقامة سارية الرا

 ا أكرب..! ا أكرب..! ا أكرب..!
ذلك ألقى معتمد حزب التحرير يف إندونيسيا األستاذ رضبة لبيب   وبعد

فيها اؼبسلمُت إذل إقامة اػببلفة اإلسبلمية من جديد، فدعا  ،كلمتو السياسية
 يذودحامي  وال فرقةيف  األمة عاشتفرض أوجبو ا عليهم، وبدوهنا  ألهنا
 وأقيموا اػببلفة..!" قراطيةالديب انبذواودينها. وقاؿ: " أعراضهاو  دمائها عن

 الرضبن،األستاذ حافظ عبد  فضيلةمؤثر من  بدعاءاؼبؤسبر  واختتم
عبادؾ اؼبخلصُت  منونسألك أف ذبعلنا  االدموع.. كبمدؾ يا  توفقورا

اللهم أقم اػببلفة بأيدينا، آمُت... شرعك، قامةالعاملُت لنصرة دينك وإ
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 [مٖٕٔٓلمؤتمر الخالفة  الفتتاحا كلمة]
 

 
 عليكم ورحمة اهلل وبركاتو،  السالم

 الحضور الكرام السعداء، رحمكم اهلل أيها
سوداء يف  صفحةكتب التاريخ   ،مضت سنة ٕٜ قبلرجب  رشه يف

 ٖىػ اؼبوافق ٕٖٗٔرجب  ٕٛيف  وبالتحديدإذ فيو،  اؼبسلمُت؛تاريخ 
يد  علىمركزىا يف تركيا  كافـ، ىدمت اػببلفة اليت  ٕٜٗٔ مارس/ذارآ

 .إقبلًتا منمصطفى كماؿ بدعم 

 كيافاؼبسلموف ال فقدأف سقطت مظلة العادل اإلسبلمي ىذه،  بعد
وغاب عنهم حاميهم وموحدىم. وتقلصت  الشرعية، لؤلحكاـ التنفيذي

بعد أف   عمرة،واليات العادل اإلسبلمي بتمزيقها من قبل الدوؿ الكافرة اؼبست
على  واعتدي ،دويبلت قائمة على أساس قومي فأصبحت ،كانت فبتدة

 أفكارىم. فتاؼبسلمُت، وأىدرت دماؤىم، وحرّ  حرمات

من  مؽب ربدث دلفة، أصابت اؼبسلمُت ويبلت اػببل فبدو  وباعبملة،
اعبرائم، أو رأس اؼبصائب،  غياب اػببلفة ىو أـّ  إفمن قاؿ  وصدؽ ،قبل
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اليـو  ذلك علىأجل النياحة  مندل قبتمع ىنا  نناأ غَتوالويبلت واعبرائم. 
بل األىم عندنا ىو مصَت  اؼبهموإمبا  وانقضى،مضى  قد فهواألسود، 

 ل..اؼبسلمُت يف اؼبستقب
 ،الحضور الكرام رحمكم اهلل أيها

معاين أنبية اػببلفة وضرورهتا لعز اإلسبلـ  من فقدناهؼبا  إدراكا
ولن يقعد حزب التحرير عن  ،يقعدوا أف للمسلمُتفإنو ال هبوز  مُت،واؼبسل

 إلقامة مظلة العادل اإلسبلمي ىذه من جديد. الدؤوبالعمل 
أحدثها طواؿ شهر  وكافعدة من أجل ذلك،  أعماؿب بقاـ اغبز  وقد

عقد اغبزب مؤسبرات اػببلفة  حيث/يونيو ىذه السنة، حزيراف وحىت مايو/أيار
 التغيير) نوافع ربتإذل بابوا،  ومن بندا أتشي ؛الببلد كباءمدينة يف أ ٖٔ يف

يف ملعب  ،ىو مؤسبرنا ىذا اليـو(، وتاجها الجذري في العالم نحو الخالفة
 ورسالتهماؼبسلمُت  أعماؿرؤية  تمن أجل تثبي ،غلورا بونغ كارنو، جاكرتا

 من أجل استئناؼ اغبياة اإلسبلمية.
مهمتاف لتصروبهما، وتثبيتهما وتروهبهما، خاصة  والرسالة الرؤية ىذه

إذل ما حصل يف  انظروابعد أف حصلت التغَتات الكربى يف أكباء العادل. 
، والواليات وأوروبا ،آسيا وجنوبالوسطى،  آسيا ويفالشرؽ األوسط، 

 فتزلزلت، الرأظباليةجاء دور  الشًتاكية،أف سقطت الشيوعية وا فبعداؼبتحدة. 
يف الببلد  بينماال تنتهي.  اليتبعد أف أصابتها األزمات اؼبعقدة  خاصة

 النتيجة، وكانتواعببابرة.  الطغاةحكامهم  ؼبصارعةاإلسبلمية ثار اؼبسلموف 
 .اآلخر وتل دعن كراسيهم الواح سقوطهم
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الجذري في العالم نحو  التغييراؼبؤسبر ) ىذاإف عنواف  اإلخوة، أيها
إال أنو إذا دل  حتمي، أمر( ىو أيضا ليذكرنا بأف التغيَت اعبذري ىو الخالفة

 مافيو  ادب زمن،فإنو ال قيمة لو، كما حصل منذ  الصحيحة،الوجهة  يوجو
 حصل يف ىذه الببلد.

العادل يتجو كبو  إف ،ه اؼبناسبةأيها اإلخوة، نقوؿ لكم يف ىذ لذلك،
األحكاـ الشرعية  وتطبيقإذل عودة اإلسبلـ،  ديالتغيَت اغبقيقي الذي سيؤ 

اػببلفة من جديد. نقوؿ لكم، إننا كبن ىنا، أمة عريقة، نريد اػببلفة  بإقامة
 اإلسبلمية من جديد. ا أكرب!

العادل  عامة عبميع اؼبسلمُت يف رئاسةإف اػببلفة ىي  اإلخوة، أيها
لتطبيق األحكاـ الشرعية وضبل الدعوة إذل العادل. وإقامة اػببلفة ىي تاج 

العلماء بأعظم الواجبات. وعليو، علينا أف  اىاالفروض عبميع اؼبسلمُت، وظب
. ىذه ىي قضية العظيم بالواج ىذاأرواحنا لتحقيق  وحىتنبذؿ جهودنا 

 اؼبسلمُت اؼبصَتية اغبقيقية يف العادل.
يد الشيخ  علىـ ٖٜ٘ٔلك، تأسس حزب التحرير سنة أجل ذ من

اغبزب حاليا العادل اعبليل  ويرأساعبليل العبلمة تقي الدين النبهاين رضبو ا، 
السابق، العادل الكبَت الشيخ  مَتهأل خلًفا الرشتة،الشيخ عطاء بن خليل أبو 

 عبد القدمي زلـو رضبو ا.
 اهلل..الحضور الكرام، المؤتمرون رحمكم  أيها

يف ىذه اؼبناسبة الكريبة، نعرفكم صبيعا بشكل موجز عن أمَت  وبعد،
 .الرشتة أبوعطاء بن خليل  شيخال ،اغبزب اغبارل
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 عاـ األرجح على ولد الرشتة، أبو خليل بن عطاء ياسُت أبو ىو
 صغَتة قرية يف العامة، تدينمتدينة  أسرة من ـ،ٖٜٗٔ اؼبوافق ىػٕٖٙٔ
 مأساة صغَت وىو وشهد. الفلسطينية الديار يف لاػبلي أعماؿ من)رعنا( 
 اغبكاـ وخيانة بريطانيا من بدعم ـٜٛٗٔ عاـ ؽبا اليهود واحتبلؿ فلسطُت

 .اػبليل قرب البلجئُت ـبيمات إذل ذلك بعد وأىلو وانتقل. العرب

 وأكمل اؼبخيم، يف والوسطى االبتدائية دراستو خليل بن عطاء أًب
 بن اغبسُت مدرسة يف األوذل الثانوية الشهادة على وحصل الثانوية الدراسة

 العامة الثانوية الشهادة على حصل ٍب. ـٜٜ٘ٔ عاـ باػبليل الثانوية علي
 التحق ذلك بعد. الشريف بالقدس اإلبراىيمية اؼبدرسة يف ـٜٓٙٔ عاـ

 وحصل ـ،ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ الدراسي العاـ يف اؽبندسة كلية القاىرة جبامعة
 ولو. ـٜٙٙٔ عاـ اعبامعة من اؼبدنية اؽبندسة يف البكالوريوس شهادة على

 المباني ومراقبة الكميات حساب في الوسيط) وىي اؽبندسة، يف مؤلفة
 (.والطرق

 بصفوؼ الرشتة أبو خليل بن عطاء العابد الفقيو األصورل العادل التحق
 يف أوذي وقد اػبمسينات، منتصف يف اؼبتوسطة دراستو أثناء التحرير حزب
 وحكم مرات عدة لبلعتقاؿ تعرض إذ الظاؼبُت، سجوف يف كثَتًا ا سبيل
 مكوناتو صبيع ويف اغبزب، يف عامبل استمر لكنو ـبتلفة، ؼبدد بالسجن عليو

 األردف يف التحرير غبزب الرظبي الناطق منصب وشغل واإلدارية، التنظيمية
 ةإمار  توذلـ ٖٕٓٓ اؼبوافق ىػٕٗٗٔ صفر ٔٔ من ابتداء ٍب طويلة، مدة

 .زّلـو القدمي عبد للشيخ خلًفا التحرير حزب
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 من اؼبؤلفات من عدد الرشتة أبو خليل بن عطاء األصورل للعادل
(، األصول إلى الوصول تيسير) و(، التفسير أصول في التيسير: )أبرزىا

 بينما(، اإلسالم نظر وجهة من ومعالجاتها واقعها االقتصادية األزمات)و
 (.اإلسالمية النفسية مقومات من) منها ،كتبا عهده يف اغبزب أصدر

. وعلمو والتزامو تقيده وشدة وورعو، زىده اعبليل األمَت ىذا عن ويُػْؤثَر
 وخباصة اغبزب عمل إدارة يف اؼبسؤوليات ـبتلف تبوئو من إفادة أيبا أفاد ولقد

 يقود جعلو ما السابق األمَت مكتب وعضو واؼبعتمد الرظبي الناطق مسؤوليات

 ...ونشاط ومتابعة أعماؿ من مسؤولية كل تتطلبو ما سباماً  يعرؼ ىوو  اغبزب
 التحرير حزب نشاط انطبلؽ اؼببارؾ األقصى اؼبسجد من أُعلن وىكذا

 ٓٗمن  أكثريف  فاآل ينتشر ىوو  ،اؼبنصـر القرف من اػبمسينات بداية يف
 إندونيسيا. منهادولة يف صبيع أكباء العادل، و 

راء الثبلثة ىذه اؼبقولة الطيبة من أحد شبابو: ومن أصبل ما قيل يف األم
)ىم ثبلثة أًب ا على أيديهم ثبلثة: ثبلثة أمراء أسبوا ثبلثة أدوار: األوؿ: 
أسس وكّتل. والثاين: فعَّل وأعلن. والثالث: استنصر وبإذف ا سينصر 

 )آمُت(.(

 المؤتمرون السعداء رحمكم اهلل،  أيها
إندونيسيا، على  يفقيادة اغبزب  نشكركم صبيعا باسم وأخَتا،

 !وسهال بحضوركم فأىال: كمب باستعدادكم غبضور ىذا اؼبؤسبر، ونرح
لتطبيق  عاملوفالضيوؼ اًتموف، ال ىؤالءقد حضر  نوأ ونعلمكم

من حضر من أسًتاليا،  فمنهم ؛وإقامة اػببلفة من ـبتلف الدوؿ اإلسبلـ



 

  ٖٕٔٓ اػببلفة مؤسبر | 22

 

 دا،وىولن وبريطانيا ولبناف واليمن وتركيا واؽبند وبنغبلدش وباكستاف وماليزيا
  منهم قسمسوريا. وسيلقي  ، ومن ببلد الثورة اإلسبلمية شاـ رسوؿ ا

 التغيَت اعبذري يف ببلدىم. حوؿ اؼبناسبةكلمتو يف ىذه 

سهروا على إقباز  الذينعبميع أعضاء عبنة اؼبؤسبر  الشكرنتوجو ب كما
جهزة األمن اليت حافظت على ىذا اؼبؤسبر بشكل متقن، ونوجو الشكر إذل أ

 اتاؼبؤسبر  نقلتإذل وسائل اإلعبلـ اليت  أيضاو  ،ىذا الربنامج حىت يسَت بأمن
هبزيهم  أف تعاذلوإذل كل من ساىم يف إقباح ىا اؼبؤسبر. نسأؿ ا  أخبارىا،و 

 ا خَتا. فجزاكم ،يضاعف أجورىم وأفبأحسن اعبزاء 

عزمنا، وتقوية لنيتنا، وتشجيعا أف يكوف اؼبؤسبر تأكيدا وتثبيتا ل عسى
اغبياة اإلسبلمية بإقامة اػببلفة. وال  الستئناؼمن أجل العمل معا  غبماستنا

عبلقة لو باالنتخابات اليت ستجري يف  اليفوتنا أف نشَت إذل أف اؼبؤسبر 
 ـ.ٕٗٔٓإندونيسيا العاـ القادـ 

تقـو اػببلفة  علينا بنصره اؼبؤزر حىت يبنّ ندعو ا، ونسألو أف  وأخَتا،
 والسالم الراشدة الثانية بإذف ا. آمُت يا ؾبيب السائلُت...
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 الخالفة دولة بعصر المؤذنة العالمية التغيرات
 جاكرتا يف اػببلفة ؼبؤسبر اؼبركزي اإلعبلمي اؼبكتب كلمة

 يف التحرير غبزب اؼبركزي اإلعبلمي اؼبكتب مدير خباش عثماف اؼبهندس كلمة]
 ىػٖٗٗٔ الفرد رجب ٖٕ األحد، يـو انعقد الذي جاكرتا يف العاؼبي اػببلفة رمؤسب

 [ـٖٕٔٓ يونيو/حزيراف ٕٓ اؼبوافق
 

 

 وبركاتو ا ورضبة عليكم السبلـ
ٔا يُرِيُدونَ ﴿اغبق تبارؾ وتعاذل  يقوؿ ِ  ُُٔرَ  ِِلُْطفِئُ ًْ  اَّللَّ َٔآِِْ فْ

َ
ُ  ةِأ ً   َواَّللَّ خِ ٌُ  ِ  ُُٔرِه

ْٔ وَ  َ َٔ   ََكفُِرونَ اىْ  َنرِهَ  ل ِي ُْ رَْشَو  اَّلَّ
َ
َدى ُشَٔلُ رَ  أ ُٓ ْ َِ  ةِال َِٓرهُ  اْْلَقِّ  َودِي َِ  ََعَ  ِِلُْظ ْٔ  ُكِِّّ  اّلِي َ  َول

ٍُْْشُِكٔنَ  َنرِهَ  ْ  .[ٜ-ٛ: الصف] ﴾ال
 األحبة أيها

 ، سننا كونية يف األرض تسَت حبسبها حياة األمم واجملتمعات إف
َْٔل ﴿ ىذا يقوؿ اغبق تبارؾ وتعاذل: ويف ،ومن ىذه السنن سنة التدافع َ  َدْفعُ  َول

 ِ ًْ  انلَّاَس  اَّللَّ ُٓ ْج  ةِتَْػٍظ  َبْػَغ ٌَ ِد ُٓ َ َٔاٌِعُ  ل َٔاٌت  َوبِيَعٌ  َض ا يُْذَنرُ  َوَمَصاِجدُ  وََضيَ َٓ ًُ  فِي ِ  اْش  اَّللَّ
نَّ  َنثًِْيا ُ  َوَِلَُُِْصَ َْ  اَّللَّ هُ  ٌَ َ  إِنَّ  َحُُِْصُ أخرى يقوؿ اغبق  يةآويف  ،﴾َغزِيزٌ  ىََلِٔي   اَّللَّ

ًْ  إِنْ ﴿سبحانو:  ٍَْصْصُل ْٔمَ  َمسَّ  َفَلدْ  كَْرحٌ  َح ُّ  كَْرحٌ  اىَْل يَّامُ  َوحِيَْم  ٌِثْيُ
َ
ا اْْل َٓ ُ  َبْيَ  َُُداوِل

 .﴾..اِس انلَّ 
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اقتضت اغبكمة الربانية اختبار الناس وابتبلءىم، فإف ىم اعتصموا  لقد
ؽبم الغلبة والدولة على  حببل ا والتزموا شرعو وجاىدوا يف سبيلو كانت

حب  تنافسواأعدائهم، أما إذا أصاهبم الوىن وتقاعسوا عن نصرة دين ا و 
 الدنيا فصاروا شيعا وأحزابا فحينها يتمكن منهم أعداؤىم اؼبًتبصوف هبم...

أمة من األمم يصيبهم ما يصيب غَتىم من عوامل الضعف  واؼبسلموف
سبلمي يف القروف األوذل كاف قبلة العادل والقوة، ويشهد التاريخ أف اجملتمع اإل

وينبوع اغبضارة، ٍب أثرت فيو عوامل عدة أدت إذل ضعف روابط العقيدة بُت 
أفراده وتنافس زعماء اؼبسلمُت على الدنيا مع إنباؽبم لعوامل وحدة اؼبسلمُت، 
ما أدى إذل طمع القوى اػبارجية اؼبًتبصة هبم فكاف ما كاف من ضببلت 

 إفاؼبغوؿ، إال أف شعلة اإليباف دل تنطفئ يف قلوب اؼبسلمُت وما الصليبيُت و 
مشلهم حىت انتفضت  عتظهرت القيادة اؼبخلصة من بُت صفوفهم اليت صب

لتطرد الصليبيُت ولتكسر شوكة اؼبغوؿ الغزاة الذين دخلوا يف دين ا  ةاألم
انطلقت وصاروا من جنده وأبطالو بعد أف كانوا من غزاتو وأشد أعدائو، ٍب 

تكاثر أعداء اػبارج  ٍبجيوش اؼبسلمُت لتنشر اإلسبلـ يف قلب أوروبا... 
الصلييب من  بعلى األمة مع الوىن الداخلي يف اجملتمع اؼبسلم وسبكن الغر 

ىػ اؼبوافق للثالث ٕٖٗٔىدـ دولة اػببلفة يف الثامن والعشرين من رجب سنة 
 ـ.ٕٜٗٔمن آذار سنة 

عة عقود على ىدـ اػببلفة، وبعد أف مضي أكثر من تس وبعد واليـو
العلمانية  ارةظهر الفساد يف الرب والبحر وضجت البشرية من مآسي اغبض

اؼبلحدة اليت اكبطت باإلنساف إذل درؾ دوف البهائم دبا نشرتو من قيم ؾبوف 
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وفساد واكبراؼ عن الفطرة السوية، والسياسة االستعمارية اليت مكنت حفنة 
التحكم دبصائر البشر واستعبادىم، وقد باف  من أصحاب الرساميل من

من أبنائها حبيث اعًتؼ بعض منظريها بفساد  فُتعوارىا حىت للمنص
النموذج الليربارل العلماين الرأظبارل وبدأوا يتلمسوف سبل اػببلص، ولكن دبزيد 

 من الًتقيع...
 األحبة أيها

 ،الخالفة" "التغيرات العالمية المؤذنة بعصر دولةىذا اؼبؤسبر  عنواف
ومن أىم ىذه التغَتات فضبل عن سقوط االرباد السوفياٌب وما مثلو من طرح 
حضاري قاـ على أساس اؼببدأ الشيوعي، ٍب سقوط النظاـ الغريب وانكشاؼ 
عوراتو وكذبو فيما يزعمو من حقوؽ اإلنساف وحرياتو حُت أسفر عن عدائو 

يف ارتداء اغبجاب  لمةؼبسمن حق اؼبرأة ا سبلميةلئلسبلـ وللقيم اإل قاؼبطل
إذل حق اؼبسلمُت يف بناء اؼبساجد إذل فضائح "أبو غريب" وغوانتنامو 
، ٍب جاءت  وباغراـ، كل ىذا أسقط النموذج اغبضاري الليربارل اؼبزعـو
األزمات اؼبالية اؼبتعاقبة واليت دل تنتو بعد لتكشف عن إفبلس النظاـ 

تغَتات اليت جعلت العادل يتطلع إذل االقتصادي الرأظبارل.... نعم ىذه ىي اؼب
األمة اإلسبلمية لتقدـ مبوذجا حضاريا ربانيا يقـو على اؽبدي القرآين اػبالد 

 اؼبنزه من أىواء البشر ورغباهتم.
أما على صعيد األمة اإلسبلمية  ،على مستوى التغَتات العاؼبية ىذا

وقدمت  فقد عانت الويبلت من حكم األنظمة اليت فرضها الغرب عليها،
وؿباسبتها  ارعتهااألمة، وخاصة ضبلة الدعوة منها، التضحيات الكبَتة يف مق
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للحكاـ العمبلء الذين دعمهم الغرب بكل ما أوٌب من دىاء ومكر مضفيا 
 نعلى اغبكاـ صفة الديبقراطية وواحة االستقرار، طبعا االستقرار الذي يبكّ 

فجر  معي اليـو على موعد وى الببلد،الغرب من استعباد العباد وهنب ثروات 
جديد بعد أف زالت غشاوة االنضباع باغبضارة الغربية وعادت تتلمس العزة 

 يف شرع رهبا.
يعًتفوف فيها خبوفهم من عودة  كثرت تصروبات القادة الغربيُت اليت  وقد

دولة اػببلفة اليت ذبمع مشل اؼبسلمُت شرقا وغربا، وال يتسع اجملاؿ لنقل 
  إذل بعض منها،أقواؽبم، ولكن نشَت

اعبنراؿ ريتشارد دنات، قائد القوات الربيطانية السابق يف  تصريح •
أفغانستاف الذي قاؿ: "بصراحة إذا تبٌت اؼبسلموف األفكار السياسية 

حكم اػببلفة فإنو سيكوف غَت مقبوؿ، وسيكوف  ـيف اإلسبلـ ونظا
و الرد العسكري من قبل بريطانيا مربرا"، وأضاؼ أنو ال يوجد لدي

مشكلة مع اؼبسلمُت يف صبلهتم أو يف إقامة الشعائر الدينية، ما 
 داموا خاضعُت للحياة السياسية والقيم الغربية.

ـ قاـ رئيس جهاز االستخبارات األؼباين ٕٕٓٓأواخر عاـ  يف •
)أوغست ىانينغ( جبولة يف عدد من الدوؿ العربية بدأىا دبنطقة 

ة اؼبخابرات العربية ليحذر اػبليج التقى خبلؽبا بقادة عدد من أجهز 
 من قياـ اػببلفة.

ـ نقلت ؾبلة نيوزويك األمريكية عن كيسنجر ٕٗٓٓنوفمرب عاـ  يف •
الرئيسي ىو الشروبة  عدوداىية السياسة األمريكية قولو: "إف ال
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الناشطة يف اإلسبلـ واليت تريد يف آف واحد قلب اجملتمعات  صوليةاأل
األخرى اليت تعتربىا عائقا أماـ  اإلسبلمية اؼبعتدلة وكل اجملتمعات

 إقامة اػببلفة".
بلَت رئيس وزراء بريطانيا السابق فقاؿ: "إننا قبابو حركة تسعى  ربدث •

إذل إزالة دولة إسرائيل وإذل إخراج الغرب من العادل اإلسبلمي وإذل 
إسبلمية واحدة ربكم الشريعة يف العادل اإلسبلمي عن  لةإقامة دو 

 لكل األمة اإلسبلمية".طريق إقامة اػببلفة 
ـ: "عند سيطرهتم على ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٜجورج بوش االبن يف  قاؿ •

ما يبكنهم من اإلطاحة  لمُتدولة واحدة سيستقطب ىذا صبوع اؼبس
إمرباطورية أصولية إسبلمية من  وإقامةجبميع األنظمة يف اؼبنطقة 

 إسبانيا وحىت إندونيسيا".
حفل توديعو: "إهنم  وزير دفاع أمريكا دونالد رامسفيلد يف قاؿ •

يريدوف اإلطاحة وزعزعة أنظمة اغبكم اإلسبلمية اؼبعتدلة وإقامة دولة 
 اػببلفة".

ـ عقد مركز نيكسوف لؤلحباث مؤسبرا يف استانبوؿ ٕٗٓٓسنة  يف •
فهم وؿباربة األيديولوجية  -ربت عنواف "ربديات حزب التحرير

و إلقامة اإلسبلمية اؼبتطرفة" حبث فيو خطر حزب التحرير يف سعي
 دولة اػببلفة وانتشار دعوتو يف أوساط األمة.

ـ: "ال داعي ٕٚٓٓ/ٛ/ٕٗفرنسا ساركوزي بتاريخ  رئيس قاؿ •
الستعماؿ اللغة اػبشبية ألف ىذه اؼبواجهة يرغب هبا اؼبتطرفوف الذين 
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اػببلفة من إندونيسيا إذل نيجَتيا رافضُت أي شكل  ةوبلموف بإقام
 ن أشكاؿ اغبداثة والتنوع".من أشكاؿ االنفتاح وأي شكل م

: "قبل سنوات  والتحرير زينو باراف بأن باػببَتة يف شؤوف حز  أقرت •
عندما ينادوف باػببلفة! أما اآلف فقد  منهمكاف الناس يسخروف 

 انتشرت الدعوة إذل اػببلفة".

اػبطر  إفاعبنراؿ مايرز قائد قوات الكفر اتل للعراؽ: " يقوؿ •
الذي  تطرؼالواليات اؼبتحدة ىو ال اغبقيقي واألعظم على أمن

 ".اؼبيبلدياػببلفة كما كانت يف القرف السابع  لةيسعى إلقامة دو 

روسيا حذر الكاتب الروسي "جَتماف سادولييف" من "ساف  ويف •
بطرسربج" دبقالة بعنواف "دولة اػببلفة الروسية" من قدـو دولة 

 اػببلفة...

مريكي أوباما أقر الكاتب الرئيس األ كتابو اؼبفتوح اؼبوجو إذل  ويف •
األمريكي )جو شيا( بأف: "اغبقيقة اعبلية ىي أنو ال يستطيع أي 

مهما بلغت درجة تسليحها  -جيش يف العادل، وال أية قوة عسكرية 
أف هتـز فكرة"، داعيا أوباما إذل التفاوض مع دولة "اػببلفة  -

 اػبامسة" القادمة بدال من مواجهتها.

در عن قادة العادل الغريب ومفكريو حوؿ غيض من فيض ما ص ىذا
دولة اػببلفة القادمة اليت ترتعد فرائصهم عند ظباعها. وىذه األقواؿ تشهد 
على أف الغرب يدرؾ حق اإلدراؾ أف اػببلفة أصبحت ملء ظبع العادل وبصره 
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وأهنا مطلب غالبية األمة اإلسبلمية كما تكشف استبيانات الرأي العاـ، ما 
 ر دعوة اإلسبلـ يف يثرب عشية اؽبجرة النبوية.يذكرنا بانتشا

أف الغرب قبح، إذل اآلف، يف احتواء انتفاضات ما ظبي  صحيح
"بالربيع العريب" يف تونس وليبيا ومصر واليمن، إال أف ىذا اغبراؾ قد ىز 
أركاف الوضع السياسي الذي فرضو الغرب على ببلد اؼبسلمُت بعد ىدـ دولة 

يـو يف سوريا من ثورة عجزت أمريكا عن احتوائها أو اػببلفة، وما نشهده ال
على أف األمة دل  ؿعبمها أو إجهاضها باإلتياف دبرسي آخر ىبدـ مصاغبها يد

 تعد زبدع بأنصاؼ اغبلوؿ...
عمل حزب التحرير من أوؿ يـو على توعية األمة على حقيقة  لقد

ا سياسيا صراعها ضد الغرب الكافر وعمبلئو اليُت، وخاض صراعا فكري
شرسا ضد اغبكاـ الذين كاف أوؿ نبهم ؿباربة ا ورسولو والعاملُت 

 الستئناؼ اغبياة اإلسبلمية.
ىو اغبزب الذي يعمل إلهناض أمة اإلسبلـ، خَت أمة أخرجت  ذاؾ

 للناس لتعود عزيزة بعد أف أهنكها الذؿ واؽبواف،
شاعت أف  بعدالذي يعمل إلعادة ربكيم شرع ا يف األرض  اغبزب

 فصل الدين عن اغبياة، دةيف األرض عقي
 الذي يعرؼ ماذا يريد وكيف يصل إذل ما يريد، اغبزب
من كتاب ا وسنة رسولو قوال وفعبل،  نهجوالذي يستقي م اغبزب

معتصما حببل ا متمسكا بشرعو مهما ادؽبمت عليو اػبطوب وواجهتو 
 العقبات والصعوبات،



 

  ٖٕٔٓ اػببلفة مؤسبر | 31

 

اعبليل عطاء بن خليل أبو الرشتة يغذ  زاؿ اغبزب بقيادة العادل وال
لصهر األمة يف سعيها الستئناؼ اغبياة اإلسبلمية بإقامة دولة اػببلفة  اػبُطا

 إذ قاؿ: اليت بشر هبا عبد ا ورسولو 
النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم  تكون»

شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن  تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما
اهلل أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن  اءيرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما ش

يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن 
 .«يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة. ثم سكت

ُ  وََغدَ ﴿اغبق: بوعد ا  واثقا ََ  اَّللَّ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ًْ  آ ٔا ٌُِِْل ٍِيُ اِْلَاتِ  وََغ  الطَّ
 ًْ ُٓ َِّ رِْض  ِف  ىِحَْصخَْخيُِف

َ
ا اْْل ٍَ ََ  اْشخَْخيََف  َن ِي َْ  اَّلَّ ٌِ  ًْ ّهَِنَّ  َقتْيِِٓ ٍَ ًْ  َوَِلُ ُٓ َ ًْ  ل ُٓ ِي دِيَِ  اْرحََض  اَّلَّ

 ًْ ُٓ َ ًْ َوَِلُتَدِّ  ل ُٓ َْ  نَلَّ ًْ  َبْػدِ  ٌِ ْٔفِِٓ ًِا َخ ٌْ
َ
َْ  َشحْئًا ِب  يُْْشُِكٔنَ  َل  َحْػتُُدوَُِن  أ ٌَ  ذَلَِم  َبْػدَ  َكَفرَ  َو

وىَئَِم 
ُ
ًْ  فَأ  .﴾اىَْفاِشُلٔنَ  ُْ

 أمة اإلسالم فيا
 ورسوؿواستجيبوا لداعي ا  واألرض السموات عرضها جنة إذل ىبوا

ا يَا﴿ا  َٓ ح 
َ
ََ  خ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ِ  اْشخَِجيتُٔا آ ًْ  إِذَا ٔلِ َولِيرَّشُ  َّلِلَّ ا َدََعُك ٍَ ِ ًْ  ل  .﴾ُُيْيِيُل

 ضباط الجيوش المسلمة ويا
مع حزب التحرير إلقامة دولة اػببلفة فتنالوا مرضاة ربكم  اعملوا

 وتفوزوا بعز الدنيا والفبلح يف اآلخرة...
األحبة اؼبشاركوف معنا يف ىذا اغبدث اعبليل اليـو واؼبتابعوف لنا  أيها

ى ا أف هبمعنا بكم يف ظل راية اػببلفة يف مؤسبرنا عرب العادل نقوؿ لكم عس
 القادـ.
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انصرنا بدينك وانصر دينك بنا وأكرمنا دببايعة خليفة اؼبسلمُت  اللهم
 عاجبل غَت آجل.

 ورل ذلك والقادر عليو والسبلـ عليكم ورضبة ا وبركاتو. إنك
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 أستراليا/  التحرير حزب كلمة
 جاكرتا في الخالفة ؤتمرلم 

 يـواػببلفة العاؼبي يف جاكرتا الذي انعقد  ؤسبرؼب التحرير/ أسًتاليا حزب]كلمة 
 ـ[ٖٕٔٓحزيراف/ يونيو  ٕٓىػ اؼبوافق ٖٗٗٔرجب الفرد  ٖٕاألحد، 

 

 

علينا أف نصرح هبذه النقطة وقبعلها واضحة سباـ الوضوح، وىي  بداية
ظاـ اإلسبلـ ىو النظاـ الوحيد اؼبوجود أف اإلسبلـ ىو اغبقيقة اؼبطلقة، ون

على حل اؼبشاكل يف العادل، ألف ا قد أعطانا شريعة فريدة  لقادراليـو ا
ْٔمَ ﴿ وعريقة. قاؿ ا تعاذل: ٍُْج  اِْلَ ٍَ تْ

َ
ًْ َوخ ًْ دِيَُِل يُْج ىَُل ٍَ ْك

َ
ًْ أ ٍَِِت  َغيَيُْل ُِْػ

ًِا ِعيُج َورَ  ًُ اْْلِْشََلَم دِي  .﴾ىَُل
ىذا الذي منحو ا لنا ال هبوز لنا أف ننظر لو اغبياة  ومنهج

فهو ليس مًتوكًا للتفاوض أو اإلصبلح، وليس لنا أف نتخذه  خفاؼ،باست
لعبة سياسية أو أف نساـو عليو؛ ألنو دين ا. ىذه القضية بالنسبة لنا ىي 

 قضية عقيدة، وىي قضية حياة أو موت، بل ىي مسألة اعبنة أو النار.



 

  33 | كلمة حزب التحرير/ أسًتاليا

 

ستمر يف ضبل ىذه الدعوة كما أمر ا حىت نغَت العادل فإننا سن ولذا
َوفَق أحكاـ اإلسبلـ، ولن نغَت اإلسبلـ ليتناسب مع العادل، وىذا ىو اؼبنهج 

والذين ضبلوا ىذا الصراع معو. وعلى ىذا  الذي اعتقده رسوؿ ا 
األساس ضبلوا ىذه الرسالة، وبسبب صدقهم وإخبلصهم والعمل اعباد من 

القضية أيدىم ا ونصرىم، ومّكن ؽبم تغيَت العادل وتشكيلو وفقا  أجل ىذه
 ألحكاـ اإلسبلـ.

تطبيق ىذا الفهم لئلسبلـ سنكوف بطبيعة اغباؿ يف  ؿمن خبل إننا
صراع مع كل ما يعارض ىذا النظاـ، وسوؼ نواجو ربديات خطَتة على 

ولكننا  طوؿ الطريق وحىت بعد إقامة دولة اػببلفة سنواجو أيضا ربديات.
فقط من خبلؿ سبسكنا باإلسبلـ سنكوف قادرين على مواجهة ىذه 
التحديات بإخبلص، فقط من خبلؿ التطبيق الكامل لئلسبلـ سنبدأ يف 

كبل أيضا مشاكل  وؼفقط مشاكلنا بوصفنا أمة، ولكننا س سحل، لي
العادل، وستجلب اػببلفة للعادل مبوذجا جديدا يتطلع إليها ويتبعها؛ فاػببلفة 

 ستكوف منارة للبشرية صبعاء.
ربدث ىذه التغيَتات، فإننا يف حاجة إذل أف يتقدـ أبناء وبنات  ولكي

ا  وؿىذه األمة بالتضحية من أجل ىذا الدين، كبن حباجة إذل اتباع رس
 والعمل مع اؼبخلصُت للقياـ هبذا العمل إلقامة دولة اػببلفة. ؿبمد 

عمبلئهم واغبكاـ  عببل كلل مالكفار لقروف عديدة يف ببلدنا  عمل
الدمى من أجل خداع اؼبسلمُت، وأنفقوا مليارات الدوالرات غبرؼ اؼبسلمُت 

 وعن مسار اػببلفة. عن هنج ؿبمد 
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قسموا وجزؤوا أرضنا، وفرضوا الطغاة فوؽ رؤوسنا، وهنبوا مواردنا  لقد
ع الطبيعية، وسجنوا وعذبوا العاملُت اؼبخلصُت للدين. وعندما فشلت صبي

ىذه التحركات دخلوا عسكريا لتدمَت البنية التحتية بأكملها يف أراضينا، 
 وقتلوا مئات اآلالؼ من األبرياء من الرجاؿ النساء واألطفاؿ.

على الرغم من كل ىذا فإف األمة اإلسبلمية ال تزاؿ تقف قوية  ولكن
. وعلى الرغم من كل اعبهود اؼببذولة من قبل الكفار ومليارات  اليـو

والرات اليت أنفقت يف ىذه اغبرب ضد اإلسبلـ، فإهنم دل يتمكنوا من  الد
كسب قلوب اؼبؤمنُت. لقد عجزوا عن كسب والئنا ألف والء ىذه األمة ىو 
، ورسولو، واؼبؤمنُت. إف حبنا لئلسبلـ عميق، وسيظل دائما ىذا اػبَت يف 

ًْ ﴿ األمة اإلسبلمية. قاؿ ا تعاذل: ٍث  ُنِخُ ٌَّ
ُ
 َخْْيَ أ

ُ
َِّاِس  ْخرَِجْج أ  ولذلك ﴾لِي

وقفت األمة وبدأت يف العمل والتضحية من أجل ىذا التغيَت. لقد ربّدت 
الوضع الراىن، وسرعاف ما تبُت ؽبا مدى ضعف ىؤالء الطغاة. واؼبسلموف 
الذين يعيشوف يف الغرب ىم جزء من ىذا الصراع. إف إخوانكم وأخواتكم 

الدين، جنبا إذل جنب مع إخواننا يف أسًتاليا يعملوف جبد من أجل ىذا 
ـ   ِإَونَّ ﴿ وأخواتنا يف صبيع أكباء العادل، ألننا نفهم اآلية الكريبة: َْ ِ ًث  ِذه ٌَّ

ُ
ًْ أ ُخُل ٌَّ

ُ
أ

ًْ فَاَتُّلٔنِ  اِحَدةً وَ  َُا َربُُّل
َ
 .﴾َوخ

إخوانكم وأخواتكم يف الغرب ىم جزء من ىذه األمة، أمة ؿبمد  إف
، سيأٌب ونتلقى فيو خرب إقامة اػببلفة. كبن  وإننا نتوؽ لذلك اليـو الذي

يف شوؽ ؽبذا اليـو الذي سنفتح فيو التلفاز فنشاىد ونستمع إذل اػبطاب 
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األوؿ للخليفة القادـ. إننا نتوؽ ؽبذا اليـو الذي نرى فيو اؼبسلمُت يف الشوارع 
 بنصر ا. فرحُتمكربين 

رب، نعمل على ال ننتظر وكبن مكتوفو األيدي، بل إننا يف الغ لكننا
األرض مع اعبميع، مسلمُت وغَت مسلمُت معا، من أجل إعدادىم ؽبذا 
التغيَت الكبَت الذي سيحدث يف العادل بقياـ دولة اػببلفة، ومن أجل إعداد 

 اؼبسلمُت ؼبواجهة التحديات القادمة.

بالنسبة للحكومات الغربية، فنحن نفهم واقعهم، ونفهم أىدافهم،  أما
واسًتاتيجياهتم. وا سبحانو قد سبق وأخربنا عنهم يف  ونفهم أجنداهتم

ًْ َحَِتّ   َوَل ﴿ القرآف حيث قاؿ تعاذل: ًْ إِِن  يََزالَُٔن ُحَلاحِئَُُُل ًْ َغَ دِيُِِل وُك يَُرُدّ
 .﴾اْشخََطاُغٔا

اليت نراىا  اكلاغبكومات الغربية ىي اؼبصدر األساسي عبميع اؼبش ىذه
. ل قد ازبذوا اإلسبلـ واؼبسلمُت أعداًء ؽبم، فهم يف العادل اإلسبلمي اليـو

يكرىوف كل شيء عن اإلسبلـ، إهنم يسخروف من ا ورسولو، ويدنسوف 
القرآف، ويهاصبوف شريعتنا وتارىبنا. إهنم يكرىوف ارتداء نسائنا للحجاب 

ةََدِت  كَدْ ﴿ والنقاب. إهنم يكرىوف كل شيء يف اإلسبلـ. قاؿ ا تعاذل:
ْكَبُ اْْلَْغَغاُء 

َ
ًْ أ ُْ ا ُُتِِْف ُضُدوُر ٌَ ًْ َو َٔآِِْ فْ

َ
َْ أ ليس عجيبا أف نراىم  لذلك ﴾ٌِ

يقودوف ىذه اغبرب ضد أمتنا، وليس عجيبا أف نراىم ينفقوف كل ثرواهتم من 
 إِنَّ ﴿ أجل وقف نور اإلسبلـ من العودة. وا تعاذل أنبأنا عنهم يف القرآف:

 َٔ ْم
َ
ََ َكَفُروا يُِفُِلَٔن أ ِي وا َغَ َشبِيِو اليَّـِّ اََّلّ ًْ ِِلَُطُدّ ُٓ َ ةً  ال ًْ َحْْسَ ًَّ حَُلُٔن َغيَيِْٓ ا ثُ َٓ فََصحُِفُِلَٔج
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ًَّ ُحْغيَتُٔنَ  ىو واقع الغرب، وأسًتاليا كانت دائما جزءا ال يتجزأ من  ىذا ﴾ُث
 ىذه اغبرب ضد اإلسبلـ يف إندونيسيا ويف منطقة الشرؽ األوسط.

ل أي مسلم مع الغرب أو أف يتساـو فإنو من اػبيانة أف يتعام لذلك
معهم. وإنو ؼبن اػبيانة أف يسعى أي مسلم إذل إهباد حل ؼبشاكل األمة 
عندىم. وكذلك فإف مساعدهتم، وفتح أراضينا ؽبم، والسماح ؽبم باستخداـ 

اؼبائية وؾبالنا اعبوي، وإقامة قواعد يف أراضينا ىو خيانة  ولرسولو  واردنام
ح ؽبم بسرقة ثروات ىذه األمة، وباالستمرار يف مهاصبة وللمؤمنُت. والسما 

اإلسبلـ واؼبسلمُت ومن ٍب مصافحتهم والتقاط الصور معهم، ىو أعظم 
 خيانة.

وأخواٌب يف اإلسبلـ: من الذي سيضع حدا لكل ىذا الظلم  إخواين
 والقهر؟

الذي سيقف يف وجو أمريكا وبريطانيا وفرنسا وصبيع أعداء  من
 بدولة اػببلفة. اؼبسلمُت لعدواهنم؟... إنو كبن دحاإلسبلـ لوضع 

مواجهة دوؿ القوى العظمى،  علىدولة اػببلفة ستكوف قادرة  فقط
فقط اػببلفة ستكوف قادرة على توحيد ىذه األمة وستكوف قادرة على توحيد 

 جيوشها ومواردىا.

كبن قادروف على القياـ بذلك؟.... نعم كبن قادروف وىذا ىو  ىل
 وبشرى رسولو. فالنيب أخربنا بذلك يف اغبديث الذي بشر فيو وعد من ا

أو الدولة  يةدبستقبل ىذه األمة. فهو دل ىبربنا بأف الديبقراطية، أو الدولة اؼبدن
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القومية ىي اليت ستكوف بعد حياة األمة ربت ىذا الظلم والدكتاتورية، وإمبا، 
، :َهاجِ  ثُمَّ »  قاؿ ةِ  َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمن ْ  .«النُّبُ وَّ

هبب علينا الثقة هبذا الوعد وىذه البشرى، وإنو ينبغي لنا أف ال  لذلك
نعمل من أجل أي شيء أقل من دولة اػببلفة، وهبب أف ال نتوقع أي شيء 

 أقل من دولة اػببلفة الراشدة على منهاج النبوة.
دل يشهد العادل  قية،بدولة اػببلفة ىذه سنجلب للعادل حياة را إننا

سنحرر الشعوب من بؤس ىذه األنظمة اليت من صنع  ،مثلها من قبل
 اإلنساف واليت تقود العادل حاليا كبو ىبوط حاد جدا على صبيع اؼبستويات.

سئل ربعي بن عامر من قبل رستم قائد اعبيش الفارسي؛ ؼباذا  عندما
رد ربعي على رستم بنفس الطريقة اليت سنجيب  أراضيهم؟جاء اؼبسلموف إذل 

ا كبن اليـو إف شاء ا اغبكومات الغربية وعمبلءىم يف العادل اإلسبلمي، هب
"ا ابتعثنا، وا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إذل  ونقوؿ ؽبم:

ا، ومن ضيق الدنيا إذل سعتها، ومن جور األدياف إذل عدؿ اإلسبلـ،  ادةعب
قبل منا ذلك قبلنا منو ورجعنا فأرسلنا بدينو إذل خلقو لندعوىم إليو، فمن 

عنو وتركناه وأرضو يليها دوننا، ومن أىب قاتلناه أبدا حىت نفضي إذل موعود 
 .ا"

وىذا ىو التغيَت  العادل،سيجلبو اإلسبلـ إذل  الذيىو التغيَت  ىذا
وىذا ىو السبب الذي أرسل ا بو رسولو  شرية،الذي ستجلبو اػببلفة للب

َٔ ﴿ باإلسبلـ؛ ُْ ِ َدى  اََّلّ ُٓ ْ رَْشَو رَُشَٔلُ ةِال
َ
َِ ُكِِّّ ۚ َوَكَِف   ي أ ي  الِّ

َِ اْْلَِقّ ِِلُْظَِٓرهُ ََعَ ةِاليَّـِّ  َودِي
وإف كره العلمانيوف ذلك، حىت وإف استنفرت اغبكومات الغربية  حىت ﴾َشِٓيًدا
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سياساهتا اػبارجية ؼبنع ذلك، واستخدموا كل قوهتم لتدمَته... فإف ىذا الدين 
 سود بإذف ا.سي

تقاـ اػببلفة سَتوف مدى والء والتزاـ اؼبسلمُت يف الغرب كبو  وعندما
اػببلفة. إف شباب اؼبسلمُت يف أسًتاليا أقوياء وأذكياء وأتقياء  تعاذل، 

 وسيكونوف على أًب االستعداد ليكونوا جنود اػببلفة يف الغرب.

 

ئِذٍ ﴿ ٌَ ْٔ ٌُِِٔنَ  َحْفَرحُ  َويَ ْؤ ٍُ ْ ِ  ةَُِِْصِ   ال  ﴾اَّللَّ
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 الخالفة أجل من ثورة ىو الحقيقي التغيير

 جاكرتا يف اػببلفة ؼبؤسبر مصر والية/  التحرير حزب كلمة

 مصر والية يف التحرير غبزب اإلعبلمي اؼبكتب رئيس زايد شريف اؼبهندس كلمة]
 الفرد رجب ٖٕ األحد، يـو انعقد الذي جاكرتا يف العاؼبي اػببلفة مؤسبر يف

 [ـٖٕٔٓ يونيو/حزيراف ٕٓ اؼبوافق ىػٖٗٗٔ

 

 

 أف على أكدت فقد تونس، ثورة بعد خَت فاربة مصر ثورة كانت
 ما ؽبا ثورة كانت بل ؿبيطها، عن معزولة حركة تكن دل تونس يف األمة حركة
 مقولة وأذنابو مصر طاغية تردادُ  نفًعا هُبْدِ  ودل اؼبسلمُت، ببلد باقي يف بعدىا

 .ومصر تونس غَت ليبيا أف القذايف اؼبقبور قوؿ أو تونس، َتغ مصر أف

 تغَت ىل إليو؟ تصبو فبا شيئا مصر يف الثوار غضبة حققت ىل ولكن،
 فقط؟ الوجوه تغَتت أـ النظاـ،

 بن لصاحبو جرى الذي النحو على مبارؾ الطاغية عهد انتهى لقد
 ىو اإلسبلـ) شعار أصحاب وصعد انتخابات، وجرت تونس، يف علي
 مطبقا يراه أف ويريد اإلسبلـ وبب ألنو فيهم أملو الثائر الشعب ووضع( اغبل
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 اختلف وىل اؼبرفوعة؟ شعاراهتم من شيئا ىؤالء حقق فهل واقعو، يف
 اإلسبلـ؟ من يطبقو أنو اؼبخلوع يدعي كاف عما اؼبطبق إسبلمهم

 ظل يف الناس دوف من واحدة أمة تعود أف اليـو اؼبمزقة األمة أمل إف
 ىذا إف. األرض وساكن السماء ساكن عنها يرضى النبوة منهاج على خبلفة
 سيحررىا ما ىو اليـو األمة أجلو من تتحرؾ أف هبب الذي العريض األمل

 الثورات تلك خطفت اليت الكافر، الغرب لدوؿ والذؿ التبعية من بالفعل
 يقود فأ هبب كاف الذي اإلسبلـ عن بعيدا تريد، حيث هبا وذىبت اؼبباركة

 العادل يف األنظمة تبعية من للخبلص للتغيَت، اؼبتشوقة اؼبتحركة اعبموع تلك
 أف أدركت األمة أف نقوؿ أف نستطيع إننا. الكافر والغرب ألمريكا اإلسبلمي

 العربة فما. مكاهنا تراوح الثورات هبعل أنظمتهم، إسقاط دوف الطغاة إسقاط
 زالت وما كانت اليت أنظمتهم اطإسق دوف العمبلء اػبونة ىؤالء إسقاط من

 مذ األمة منو تعاين الذي الداء ومكمن الببلء وأس اؼبستعمر، الكافر ركيزة
 .اػببلفة دولة يف اؼبتمثل اغبقيقي ونظامها دولتها ىدـ

 بعض فيو مصر يف البعض يرفعو الذي" مستمرة الثورة" شعار ولعل
 تستمر، أف هبب الثورة أف يدرؾ من األمة يف أف الشعار ىذا يؤكد إذ العزاء،

 يدركو أف هبب أمر وشبة. بعد أجلها من قامت اليت أىدافها ربقق دل ألهنا
 وضياع وتشرذـ تفرؽ من األمة تعانيو ؼبا حقيقي ـبرج عن يبحث من كل

 الغربية الثقافة ؽبيمنة العميق األثر إدراؾ من بد ال إذ وثرواهتا، ػبَتاهتا وهنب
 القرف أواسط منذ باالستعمار ابتليت اليت ببلدنا يف الناس عقوؿ على اؼبضللة
 ببلدنا على اؼبستعمرة الدوؿ ىذه سيطرت فقد اؼبيبلدي، عشر التاسع
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 تليها ٍب فيها، األسد حصة صاحبة إقبلًتا وكانت فيها النفوذ وتقاظبت
 سايكس" الذؿ اتفاقية يف الببلد ىذه مزقتا اللتاف الدولتاف ونبا فرنسا،
 ".بيكو

 القطرية الدولة مفهـو ترسخ اؼبضللة الغرب ثقافة كابوس ظل ففي
 وىكذا اؼبفرؽ، والعلم العلماين، والدستور أمتها عن تعزؽبا اليت اغبدود ذات
 ولدستور للوطن واالنتماء الوطنية والوحدة الوطنية مفهـو األجياؿ لدى ترسخ
 .الوطن ولعلم الوطن

 العريب الربيع أقطار يف راألمو  زماـ تسلمت اليت القيادات ركزت لقد
 الثورية الساحة عن وغابت مكاننا، نراوح وكأننا اؼبنحطة، اؼبفاىيم ىذه على

 بعقيدة اؼبرتبطة الشعارات من وغَتىا( اغبدود إلغاء)و( الوحدة) شعارات
 القتل سفن ؼبرور اعبدد القادة ىؤالء فيها ظبح لدرجة وتارىبها، وتراثها األمة

 األمة أبناء من اؼبزيد قتل على الشاـ طاغية لتعُت السويس قناة عرب اإليرانية
 أي سبنع أف مصر حق من ليس" البائد النظاـ ذريعة نفس ربت سوريا، يف

 حرب حالة يف لدولة تابعة كانت إذا إال السويس، قناة يف اؼبرور من سفينة
 اعدوان اؼبسلمُت على العدواف يرى ال الثورة بعد ما فنظاـ ،"مصر مع معلنة
 !ربكموف؟ كيف لكم فما!! مصر على

 يف غريبة مفاىيم اؼبضللة الغربية الثقافة كابوس ربت ترسخت كما
 ىذه أخطر ىو الكثَتوف يردده بدأ الذي اؼبدنية الدولة مصطلح ولعل أمتنا،

 وضّحى الثورة قامت فهل األمة، ىذه وثقافة حضارة على الغريبة اؼبفاىيم
 خلع أجل من ثرنا حقا ىل اؼبدنية؟ لمانيةالع الدولة تلك أجل من الناس
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 يكرسوف مدين لباس يف آخرين طواغيت خبلؿ من لنحكم الطواغيت ىؤالء
 ىل ؟"اؼبدنية الدولة" ىو جديد مسمى ربت لكن والديبقراطية، العلمانية

 ىذا صبلوا إذا األمة خداع بإمكاهنم أف الشعار ىذا يرفعوف الذين يتصور
 !؟"إسبلمية دبرجعية" ستكوف اؼبنشودة اؼبدنية دولةال أف بادعائهم اؼبصطلح

 حركات إليها تدعو شعارات الغضب مسَتات يف بوضوح برز لقد
 مصر، يف والسلفيُت اؼبسلمُت كاإلخواف إسبلمية، مرجعية ذات بأهنا عرفت

( اغبل ىو اإلسبلـ) شعار ورفع وغَتىا، تونس يف اإلسبلمية النهضة وكحركة
 أساس على للتغيَت وزنا تعطي أخرى شعارات تفعتوار  األقطار، ىذه يف

 ىي  ىي)و( ينصركم ا تنصروا إف)و(  إال نركع لن: )مثل من اإلسبلـ
...) 

 برزت اليت اإلسبلمية اؼبرجعية ذات اغبركات أين: اآلف اؼبطروح والسؤاؿ
 نم الناس ينتظر اليت األمة عقيدة( اإلسبلـ) من الناخبُت أصوات خبلؿ من

 الفرج؟ خبلؽبا

 الدولة وصارت اؼبلكي، كالنظاـ مقبوال، اعبمهوري النظاـ صار لقد
 والديبقراطية، بالتعددية، ينادوف وصاروا اؼبقبولة، مصطلحاهتم من اؼبدنية
 أف بد ال فإنو مقبوال يكوف حىت اإلسبلـ وكأف( اإلسبلـ ديبقراطية: )وقالوا
 الكافر، الغرب إلرضاء ذلك كل .منو ليست اليت الغريبة الثياب ىذه يلبس
 اؼبصائب علينا جر الذي ىو الغرب ىذا أف حقيقة مدركُت غَت ىم فهل

 الكثَت واحتل ىيبتها وأزاؿ أمتنا مزؽ الذي وىو زبلفنا، سبب وىو والويبلت،



 

  43 | اغبقيقي ىو ثورة من أجل اػببلفة التغيَت

 

 أقدس من مباركة بقعة على( يهود كياف) األوؿ األمة عدو وأقاـ بقاعها، من
 !بقاعنا؟

 موقعها ؽبا يعيد جذريا يكوف أف هبب األمة تبتغيو الذي التغيَت إف
 من ؿبرومة التخلف، شديدة األوصاؿ، فبزقة نراىا وكبن األمم، بُت الريادي

: كلو اؼبعاصر العادل سيشمل جذري تغيَت إنو... والكرامة العزة مظاىر كل
 .وجنوبو ومشالو وغربو، شرقو

 ا قاؿ البشر، ةحيا شؤوف كل يف فسادا يشهد اليـو كلو العادل إف
رَ ﴿: تعاذل َٓ ِ  ِف  اىَْفَصادُ  َظ ا َواْْلَْحرِ  اىَْبّ ٍَ ِ يِْدي َنَصتَْج  ة

َ
ًْ  انلَّاِس  خ ُٓ ِي َبْػَظ  ِِلُِذيَل ٔا اَّلَّ ٍِيُ  َغ

 ًْ ُٓ  الرسوؿ ببعثة والبحر الرب يف الفساد ىذا اإلسبلـ أزاؿ لقد. ﴾يَرِْجُػٔنَ  ىََػيَّ
 من بأسره العادل على اؼبهيمن اغبارل فسادال إزالة على اليـو قادر وىو الكرمي،
 .للناس أخرجت أمة خَت حبق ىي إذ اإلسبلمية األمة اػبَت أمة خبلؿ

 جذريا تغيَتا يكوف أف الصحيح التغيَت أردنا إذا علينا لزاما صار لقد
 اإلسبلمية األفكار بإحبلؿ اؼبستعمر، عدونا زرعها اليت اؼبسمومة لؤلفكار
 الذي األمر وىو اجملتمع، يف العاـ الرأي على اؼبهيمنة هاوجعل مكاهنا األصيلة

 ويتم العزيزة، الكريبة اغبياة لنا ويهيئ يسعدنا الذي اغبقيقي التغيَت إذل يؤدي
 بصورهتا اإلسبلمية أفكارنا على والتوعية وأفكاره، الغرب دبحاربة ىذا

 آثار زاؿت ال من هبا يقـو أف يبكن ال التغيَتية العملية وىذه الصحيحة،
 عن للحديث معٌت فبل ىنا ومن. وأفعالو أقوالو يف بارزة اؼبضللة الغربية الثقافة
 وال. اػببلفة وىو اؼبتميز نظامها فلؤلمة األقطار، ىذه يف( اعبمهوري) النظاـ
 اتفاقية صنعتها اليت األعبلـ من علم ورفع والوطنية الوطن عن للحديث معٌت
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 فوؽ يسمو الذي العقدي انتماؤىا ةفلؤلم اؼبشؤومة،( بيكو-سايكس)
 وال.  ا رسوؿ ولواء راية اؼبميز علمها وؽبا بالًتاب، يلتصق وال األرض

 الليربارل التحالف)و( اؼبدنية الدولة)و( الديبقراطية) ؼبصطلحات معٌت
 الذؿ اتفاقيات الحًتاـ معٌت وال. عليو يعلى وال يعلو اإلسبلـ إذ ،(اإلسبلمي

 معٌت وال. واالتباع االحًتاـ واجب ىو الشرعي اغبكم إذ ـ،السبل ومعاىدات
 ا وشرع ا، لشرع ىي اإلسبلـ يف السيادة إذ الشعب، سيادة إلعبلء

 .فقط

 وإف الكريبة، األمة ىذه على العميم باػبَت مبشر األياـ من القادـ إف
 عتيموالت ذباىلهم على إعبلمها وأبواؽ األنظمة دأبت الذين( األمة غرباء)

 لدينهم ويكوف األمر يتوسدوف عندما قريب، عما غربتهم ستنتهي عليهم؛
 فحينها. العادل قضايا كل يف الفصل الكلمة" اإلسبلمية اػببلفة" ولدولتهم

 الكلمة أصحاب سيكونوف وأمتهم فهم الرجاؿ، ؽبؤالء غربة ىناؾ يكوف لن
 دين فيو دبا و،كل الدين على العظيم دينهم وسيظهر الطوذل، واليد العليا

 .سلطاف من بو ا أنزؿ ما الذي الرأظبالية

ئِذٍ ﴿ ٌَ ْٔ ْؤٌُِِٔنَ  َحْفَرحُ  َويَ ٍُ ْ ِ  ةَُِِْصِ   ال  ﴾اَّللَّ

 

 

 



 

  45 | كلمة الشيخ حسن اعبنايٍت

 

 

 

 

 

 

 الجنايني حسن الشيخ كلمة
 جاكرتا في الخالفة لمؤتمر 

]كلمة الشيخ حسن اعبنايٍت يف مؤسبر اػببلفة العاؼبي يف جاكرتا الذي انعقد يـو 
 ـ[ٖٕٔٓحزيراف/يونيو  ٕٓىػ اؼبوافق ٖٗٗٔرجب الفرد  ٖٕ األحد،

 
 

 بسم ا الرضبن الرحيم
 للعاؼبُت رضبة اؼببعوث على والسبلـ والصبلة العاؼبُت رب  اغبمد

 .أصبعُت وصحبو آلو وعلى ؿبمد سيدنا
 وبركاتو ا ورضبة عليكم السبلـ

 كما العظيم ا وأسأؿ منزال، اعبنة من وتبوأًب فبشاكم وطاب طبتم
 منهاج على راشدة خبلفة ظل يف الدنيا يف هبمعنا أف اؼبقاـ ىذا يف صبعنا
 .رضبتو مستقر يف اآلخرة ويف النبوة

نَّ  يَا﴿
َ
ٔا أ ٍُ ًْ َواْغيَ ا ُُيْيِيُل ٍَ ِ ًْ ل ِ َولِيرَُّشِٔل إِذَا َدََعُك ٔا َّلِلَّ ٔا اْشَخِجيتُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ ح 

َ
خ
َ َُئُُل َبْيَ  ونَ  اَّللَّ ُّ إَِِلِّْ ُُتَْْشُ َُّ

َ
رْءِ َوكَيْتِِّ َوخ ٍَ ْ  .﴾ال

 ترؾ وما النور، إذل الظلمات من الناس ليخرج  رسولو ا أرسل لقد
 :فيها قاؿ خالدة بوصية وأوصانا منو، حذرنا إال شرا وال عليو، دلنا إال خَتا
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 من وفإن عبد عليكم تأمر وإن والطاعة والسمع وجل عز اهلل بتقوى أوصيكم»
 بعدي، من المهديين الراشدين الخلفاء بسنة فعليكم كثيرا، اختالفا فسيرى منكم يعش

 «ضاللة بدعة كل فإن األمور ومحدثات وإياكم بالنواجذ، عليها وعضوا بها تمسكوا
 .والذىيب واغباكم الًتمذي وصححو السنن وأصحاب أضبد رواه

 فدعا  مداؿب بعث تعاذل ا إف: )عنو ا رضي حذيفة ويقوؿ
 من لو فاستجاب اإليباف إذل الكفر ومن اؽبدى، إذل الضبللة من الناس

 ذىبت ٍب حيا، كاف من بالباطل ومات ميتا، كاف من باغبق فحيا استجاب،
 من الناس من عاضا، ملكا تكوف ٍب منهاجها، على اػببلفة فكانت النبوة
 بقلبو ينكر من ناسال ومن للحق، استجابوا أولئك ولسانو ويده بقلبو ينكر

 يده كافا بقلبو ينكر من ومنهم اغبق، من شعبة ترؾ فهذا يده، كافا ولسانو
 وال بيده وال بقلبو ينكر ال من ومنهم اغبق، من شعبتُت ترؾ فهذا ولسانو،
 (.األحياء ميت فذلك بلسانو،

 من كثَت يف العلماء مع والتقيت كثَتا وسافرت سنينا عشت ولقد
 يف سعادٌب إذل اؼبوصل الصحيح والطريق القومي السبيل عن أحبث البلداف
 أف وجل عز ا وشاء طريقي، وينَت ظمأي يروي ما أجد فلم واآلخرة، الدنيا
 يومها التحرير، حزب يعده الذي" خبلفة تكوف ٍب" برنامج وأشاىد أظبع

 لنا رظبو الذي الطريق ىذا باتباع إال فبلح وال قباح وال فوز ال أنو علمت
 علي أنعم ا أف علمت يومها. هبم والتقيت إليهم فسارعت ، ا سوؿر 

 مع بالعمل وجل عز ا أكرمٍت يـو والثاين أمي، ولدتٍت يـو األوؿ دبيبلدين،
 .النبوة منهاج على الراشدة اػببلفة عودة على التحرير حزب
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 إذل الطريق، ضلوا الذين إذل اإلسبلمية، األمة إذل رساليت فهذه
 .الطريق ىو ىذا ؽبم أقوؿ اؼبستضعفُت، إذل اليائسُت، إذل يارى،اغب

 لؤلمة تعود حىت ا رسوؿ بو أمركم ما بلغوا أقوؿ، األمة علماء وإذل
 .وكرامتها عزهتا

 يـو القيامة، يـو ا أماـ لكم عذر ال أقوؿ، اؼبسلمُت حكاـ وإذل
ًِ خَح   يَا﴿: تعاذل قاؿ ا؟ شرع تطبقوا دل دل يسألكم ا َغرََّك ةَِرّبَِم اىَْهرِي ٌَ نَْصاُن  ا اْْلِ َٓ

  َّٔاَك َفَػَدلََم ِي َخيََلَم فََص تََم  اَّلَّ ا َشاَء َركَّ ٌَ ّيِ ُضَٔرةٍ 
َ
 عن صرفك فمن ﴾ِف أ

 حكم إذل ا حكم وعن الظبلـ، إذل النور وعن الضبلؿ، إذل اغبق
 ىو سيسألك يالذ ألف صوابا وللجواب جوابا، للسؤاؿ فأعدوا الطاغوت،

َٔك  فَََل ﴿: وتعاذل سبحانو اغبق قوؿ تسمعوا أدل ا، ٍُ ٌَُِِٔن َحِتَّ ُُيَّهِ َوَرّبَِم َل يُْؤ
ا ًٍ ٔا تَْصيِي ٍُ ِ ا كََغيَْج َويَُصيّ ٍَّ ًْ َحرًَجا مِ جُْفِصِٓ

َ
ًَّ َل ََيُِدوا ِف خ ًْ ُث ُٓ ا َشَجَر ةَحَِْ ٍَ  .﴾فِي

 ربنا، كبلـ الدنيا على سنتلوو  رحابنا، يف اػبائف سنؤمن :أقوؿ وأخَتا
 .لنا تسمع دل إف الدنيا أذف صمت

 نقتدي ال ؿبمد بغَت إنا   واشهدي أصيحي الدنيا أيها يا
: قاؿ عندما ، ؿبمد اغببيب بشرى إليكم ألزؼ اليـو جئت وقد

 .«النبوة منهاج على خالفة تكون ثم»
 ـ،الظبل ويبدد األقنعة تسقط وعندىا وضياءىا، نورىا أرى فإين

 مطلعها، يف الشمس امتداد وسبتد اؼبعمورة، أرض على اػببلفة مشس وستشرؽ
 .الكافرين أنف رغم

ئِذٍ ﴿ ٌَ ْٔ ٌَُِِٔن  َويَ ْؤ ٍُ ْ ًُ  َحْفَرُح ال َٔ اىَْػزِيُز الرَِّحي ْْ َْ يََشاُء َو ٌَ ِ َحُُِْصُ  ﴾ةَُِِْصِ اَّللَّ
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 األمة وحركة الخالفة في الهند خطاب

 جاكرتا يف اػببلفة ؼبؤسبر اؽبند / التحرير حزب كلمة

 يـويف جاكرتا الذي انعقد  ياػببلفة العاؼب ؤسبرالتحرير / اؽبند ؼب حزب]كلمة 
 ـ[ٖٕٔٓحزيراف/يونيو  ٕٓىػ اؼبوافق ٖٗٗٔرجب الفرد  ٖٕاألحد، 

 

 

 عليكم ورضبة ا وبركاتو السبلـ
  والصبلة والسبلـ على رسوؿ ا وعلى آلو وصحبو ومن اغبمد
 وااله، وبعد
تعاذل يف القرآف اجمليد بعد أف أعوذ با من الشيطاف الرجيم، بسم  قاؿ

 ا الرضبن الرحيم
ََ   ۚ الر﴿ ِ ًْ إ ِِّٓ  انل ٔرِ بِإِذِْن َرب

ََ ِ اِت إ ٍَ يُ ََ اىظ  ََ انلَّاَس ٌِ ُْخرِ ِِ َُزنْلَاهُ إَِِلَْم 
َ
اِط اىَْػزِيزِ   نَِخاٌب أ ِِصَ

ٍِيد  .﴾اْْلَ
م التحيات واألمنيات من أرض اجملاىدين، ومن أرض إليك أضبل

العلماء واؼبعرفة، من أراضي اعبنود أمثاؿ تيبو سلطاف وأورقبزيب، مسلمي 
 اؽبندية، السبلـ عليكم ورضبة ا وبركاتو. ارةشبو الق
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ا ونشكره أف شرفنا باؼبشاركة يف ىذا اؼبؤسبر اؼببارؾ، ويف الوقت  كبمد
 إندونيسيا،ربياتنا اغبارة وامتناننا غبزب التحرير /  نفسو أود أف أعرب عن

وأمَتنا العبلمة الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظو ا، على تنظيم ىذا 
 اؼبؤسبر.

شبو القارة اؽبندية على يد ؿبمد بن القاسم الثقفي الذي أرسل  فُتحت
ية القرف كقائد للجيش يف هنا  اؼبلكمن قبل اػبليفة األموي الوليد بن عبد 

اؽبجري األوؿ عندما ًب القبض على ؾبموعة من البحارة اؼبسلمُت قرب 
ساحل السند. وألف اػبليفة يف ذلك الوقت كاف ـبتلفًا عن اغبكاـ الظاؼبُت 
اليـو الذين تسلطوا على رقاب اؼبسلمُت والذين يقفوف مثل األصناـ بينما 

ساؿ اعبيش لنصرة سُبارس الفظائع ضد اؼبسلمُت، فقد قاـ اػبليفة بإر 
 اؼبسلمُت.
من ألف سنة، ويف عهد  ثرمن اػببلفة ألك ءًاظلت اؽبند جز  لقد

ىػ( انتشر اعبيش اإلسبلمي من السند ٜٓٛ -ىػ ٙٛٚىاروف الرشيد ) ػبليفةا
فيها،  يدةحىت غوجارات. ٍب قاـ اعبيش اؼبسلم ببناء قاعدة وأنشأ مدنًا جد

ن غَت اؼبسلمُت يف اؽبند يف دين م اؼببليُت دخل ًداومنذ ذلك الوقت فصاع
اإلسبلـ أفواجا، ىبرجوف من ظلمات اعبهل والشرؾ إذل نور اإلسبلـ، وال 

. لذلك كاف اغبكم اإلسبلمي يطيعوف سوى ا سبحانو وتعاذل ورسولو 
 من ألف سنة. روكشمَت وبنغبلديش ألكث وباكستافمعروفا للناس يف اؽبند 

أنو  ،ثٍت خليلي الصادؽ رسوؿ ا أبو ىريرة رضي ا عنو حد قاؿ
في ىذه األمة بعث إلى السند والهند، فإن أنا أدركتو فاستشهدت فذاك،  يكون»قاؿ: 
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)أضبد،  «رجعت وأنا أبو ىريرة المحرر، قد أعتقني من النار -فذكر كلمة  -وإن أنا 
 النسائي(

 - ٕ٘ٓٔيف عهد سلطنة دؽبي  ػببلفةاؽبند إحدى واليات ا كانت
ـ. وقد داـ حكم ٚ٘ٛٔ-ٕٛ٘ٔـ، وحىت هناية حكم اؼبغوؿ ٕٙ٘ٔ

اؼبسلمُت على اؽبند ألكثر من ألف سنة. لقد كانت األمة وغَت اؼبسلمُت يف 
ظل حكم اإلسبلـ يف ازدىار إذل درجة أنو حىت اليـو فإف الناس يف اؽبند 

 يقولوف أنو خبلؿ اغبكم اإلسبلمي، كانت اؽبند مثل الطائر الذىيب.
عندما احتلت بريطانيا اؽبند، شكل اؼبسلموف رغم قلة  ٚ٘ٛٔعاـ  يف

عددىم جبهة اؼبعارضة. فأظباء حيدر علي وتيبو سلطاف ال تزاؿ تذكر مع 
 االحًتاـ والتقدير فقد وقف ىؤالء اغبكاـ ضد الربيطانيُت وقاتلوا ببسالة.

اؽبند موالُت  بعد االحتبلؿ الربيطاين للهند، ظل اؼبسلموف يف حىت
يف اعبهاد ضد اؼبستعمرين مثل  تمريف اسطنبوؿ والعديد منهم اس للخليفة

 الشهيد سيد أضبد وغَته.
اغبرب العاؼبية األوذل، صدحت اؼبساجد يف اؽبند بالصلوات  وخبلؿ

واألدعية واػبطب الرنانة تدعو ا أف ينزؿ بركاتو وأف وبفظ السلطاف وينصر 
 جيوشو لتدمَت قوى الكفر.

يخ اؽبند موالنا ؿبمود اغبسن الذي كاف رئيسا ذلك الوقت قاـ ش يف
اؼبعهد وأف على الطبلب واؼبعلمُت  ؽلدار العلـو ديوبند بإصدار أوامر بإغبل

اؼبشاركة يف اعبهاد ؼبساعدة اػبليفة. عمل شيخ اؽبند جبد لدعم اػبليفة 
وضبايتو، وسافر إذل اغبجاز ؼبقابلة وارل اػبليفة يف مكة اؼبكرمة حيث ًب 
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ىػ. حيث  ٖٖ٘ٔصفر  ٖٕو على يد اػبائن "الشريف حسُت" يف اعتقال
أراد الشريف حسُت من الشيخ أف ينبذ اػببلفة العثمانية ولكن الشيخ ومن 

 معو رفضوا ذلك.
ُسّلم الشيخ للربيطانيُت الذين سجنوه يف مالطا حيث بقي يف  وقد

السجن ألكثر من ثبلث سنوات. وعندما أطلق سراحو، عاد إذل اؽبند 
 .الشهَتة واليت تعرؼ أيضا بتحريك اػببلفة اػببلفةيصبح جزءا من حركة ل

 الخالفة: حركة
العبلقة بُت اؼبسلمُت يف اؽبند مع اػببلفة فريدة من نوعها، بل  كانت

عندما  ٜٛٔٔىي مثل عبلقة األـ بطفلها، غَت قابلة للكسر. حىت يف عاـ 
يطانية، أطلق مسلمو اؽبند احتل مقر اػببلفة يف اسطنبوؿ من قبل القوات الرب 

حركة اػببلفة التارىبية للحفاظ على اػببلفة. وقد أيد ىذه اغبركة العديد من 
ذوي النفوذ يف ذلك الوقت لدرجة أف غَت اؼبسلمُت مدوا ؽبم أيدي 
اؼبساعدة. وكاف العلماء يف طليعة ىذا النضاؿ، وبالتارل ربملوا العبء األكرب 

ف األشهر بُت ىؤالء العلماء ىم موالنا ؿبمود من النضاؿ إذل أقصى حد. وكا
اغبسن، موالنا ؿبمد علي جوىر، موالنا شوكت علي وموالنا أبو الكبلـ 
آزاد. وحىت يومنا ىذا فإف حركة اػببلفة ىي جزء من نظاـ التعليم العلماين يف 
اؽبند، ومن اؼبفارقات أهنا تدرس للمسلمُت على أهنا حركة قامت للكفاح من 

 رية القومية!أجل اغب
قالو أحد رواد حركة اػببلفة يبُت مدى اغبسرة يف قلوب العلماء  وفبا

من  اوالناس عند ىدـ اػببلفة، حيث كاف موالنا أبو الكبلـ آزاد واحدً 
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باسم )مسألة  ٕٜٓٔاؼبتحدثُت يف مؤسبر اػببلفة الذي أصدر كتابا يف عاـ 
فبكن، فعلى مسلمي اؽبند غَت  إلسبلـاػببلفة(، قاؿ: "لوال اػببلفة فوجود ا

 بذؿ كل ما لديهم من اعبهد والطاقة من أجل ىذا."
موالنا ؿبمد علي جوىر أيضا: "وكاف حاكم تركيا اػبليفة أو  وذكر

وعلينا أف هنتم باػببلفة كأساس لديننا كما هنتم  -خليفة النيب وأمَت اؼبؤمنُت 
 [ٔٗص  بالقرآف والسنة النبوية". ]جزء حياٌب، ؿبمد علي جوىر،

أف نالت اؽبند ما يسمى باستقبلؽبا ربت "جواىالاير هنرو" استمر  وبعد
القمع ضد اؼبسلمُت. وقتل اؼبئات واآلالؼ من اؼبسلمُت يف كشمَت وأماكن 
. ًب اغتصاب اآلالؼ من األخوات  أخرى، واستمر القتل حىت اليـو
اؼبسلمات، ودمرت اؼبساجد، وحياة اؼبسلمُت ربولت إذل جحيم. لقد 

مسلم يف وضح  ٖٓٓٓعندما قتل  ٕٕٓٓشاىدنا صبيعا ما حدث يف عاـ 
 النهار يف والية غوجارات.

فشل النظاـ الرأظبارل والقيادة اؼبوجودة يف اؽبند يف حل مشاكل  لقد
 ٝٓٚمن السكاف يعيشوف يف فقر، وأكثر من  ٝٓٗالناس. فإف أكثر من 

سكاف اؽبند ال  دوالر يوميا. وأكثر من نصف ٕمنهم يعيشوف بأقل من 
تصلهم الكهرباء، حىت أولئك الذين تصل إليهم يتم قطع التيار الكهربائي 

 غذيةمن األطفاؿ يعانوف من سوء الت ٝٓٗعنهم يف معظم الوقت. وإف 
نظرا للظلم والقهر االقتصادي فقد ظبح ؼبسلحي  أنو واعبوع، وال ننسى

 من اؽبند. ٝٓٗالقبائل باالستيبلء على حوارل 
 إلى الخالفة اليوم: الدعوة
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بعد ىدـ اػببلفة، واصل الناس يف اؽبند نضاؽبم من أجل إعادة  حىت
قاـ موالنا أبو األعلى اؼبودودي بالدعوة  ٜٓٗٔإقامة اػببلفة، ففي عاـ 

 إلعادة إقامة الدولة اإلسبلمية.

الرغم من أف اعبيل اغبارل دل يشهد تدمَت اػببلفة ولكن فكرة  وعلى
دا وعميقة بداخلو. فهم يأؼبوف بسبب عدـ قدرهتم على اػببلفة واضحة ج

إدارة حياهتم وفقا لقواعد اإلسبلـ. والغالبية العظمى من العلماء واؼبفكرين يف 
اؽبند واعبماعات اإلسبلمية تدعو إذل النظاـ اإلسبلمي. وكبن صبيعا ندعو ا 

 إذل إعادة إقامة اػببلفة.

وىم  مسلمُت بصفتهمف ىويتهم اؼبسلموف من شبو القارة يدركو  اليـو
يتأثروف بالقضايا اليت تواجو األمة، وقد كانوا دائما يف طليعة الدفاع عن 

الرسـو  ٕٚٓٓقضايا األمة. فعلى سبيل اؼبثاؿ، عندما نشر الغرب يف عاـ 
نظم اؼبسلموف احتجاجات يف اؽبند، لدرجة  ،الكاريكاتورية اؼبسيئة للنيب 
وىي مدينة قديبة للمسلمُت تظاىر فيها ما يقارب  أنو يف مدينة بوباؿ وحدىا

 ضد الرسـو حاملُت رايات العقاب واللواء. من اؼبسلمُت ٓٓٓ,ٖٓٓ

 :الخالصة
ربت راية  لمُتبأهنا سوؼ توحد اؼبس اػببلفة اليت بشرنا هبا النيب  إف

وكبن ندعو ا أف يبكننا من العمل  ،جدا إف شاء ا ًباواحدة ستقاـ قري
من  اسبحانو وتعاذل أف نكوف جزءً  ايادة حزب التحرير، وندعو ربت ق

قوم من أمتي  يغزو»يف اغبديث الشريف:  ىؤالء الذين ذكرىم رسوؿ ا 
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في السالسل، يغفر اهلل لهم  ولينالهند مغل بملوكاهلل عليهم، حتى يلقوا  حالهند، فيفت
 .«لشامذنوبهم، فينصرفون إلى الشام فيجدون عيسى بن مريم با
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 لبنان والية /التحرير حزب كلمة

 جاكرتا في الخالفة لمؤتمر 

]كلمة األستاذ أضبد القصص رئيس اؼبكتب اإلعبلمي غبزب التحرير يف والية 
رجب الفرد  ٖٕلبناف يف مؤسبر اػببلفة العاؼبي يف جاكرتا الذي انعقد يـو األحد، 

 ـ[ٖٕٔٓنيو حزيراف/يو  ٕٓىػ اؼبوافق ٖٗٗٔ

 
 

 بسم ا الرضبن الرحيم
أيها اإلخوة الكراـ، يا أبناء خَت أمة أخرجت للناس، يا أىل 

 إندونيسيا الكراـ:
جئتكم من لبناف، ىذا البلد الذي ُسلخ عن أرض الشاـ عقر دار 
اإلسبلـ، بل من مدينة تسمى طرابلس الشاـ، من ساحل الرباط الذي رابط 

عوىم ومن أتى بعدىم من اجملاىدين األبطاؿ. من فيو الصحابة الكراـ وتابِ 
األرض اليت فتحها جيش أمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب رضي ا عنو 
وأرضاه. ىذه الببلد اليت لطاؼبا انطلق منها اجملاىدوف برًا وحبرًا حاملُت اإلسبلـ 

 أال»: رسالة رضبة وىداية إذل العادل، من األرض اليت قاؿ فيها رسوؿ ا 
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، وقاؿ: «إذا فسد أىل الشام فال خير فيكم»، وقاؿ: «إن عقر دار المؤمنين بالشام
ذلك بأن »، قالوا: )مب ذاؾ يا رسوؿ ا(، قاؿ: «إن اهلل تكفل لي بالشام وأىلو»

 .«مالئكة اهلل باسطو أجنحتهم فوق الشام

ىذه الببلد غزاىا بعد طبسة قروف من التحاقها بدار اإلسبلـ الفرقبُة 
لذين انطلقوا من أوروبا الغارقة يف ظبلـ العصور الوسطى، فاحتلوا مشاؽبا ا

وساحلها وصواًل إذل بيت اؼبقدس، وأنشأوا أربع دوؿ صليبية دامت ما يقرب 
من قرنُت من الزماف، وانضمت إذل غزوهتم غزوُة اؼبغوؿ الذين عتوا يف األرض 

اؼبسلمُت يف بغداد. فأكثروا فيها الفساد وسفكوا الدماء وأسقطوا خبلفة 
ولكنهم ما لبثوا أف اندحروا صبيًعا، واندثرت دويبلت الصليبيُت الواحدة تلو 
األخرى، على يد قادة ؾباىدين أبطاؿ: عماد الدين زنكي ونور الدين ؿبمود 
وصبلح الدين األيويب ؿبرر بيت اؼبقدس واؼبظفر قطز والظاىر بيربس واؼبنصور 

الشاـ واألشرؼ خليل الذي طهر الشاـ من قبلووف ؿبرر مدينيت طرابلس 
 بقية فلوؿ الصليبيُت الفرقبة، فعاد كامل ببلد الشاـ إذل ربوع دار اإلسبلـ.

وبعد ذلك بسبعة قروف، يف القرف العشرين، عاد الغرب اؼبعاصر بغزواتو 
الصليبية االستعمارية إذل ببلد الشاـ، فاحتلها بعد أف ىـز دولة اػببلفة 

ميبلدية. وال تزاؿ عبارات  ٜٛٔٔاغبرب العاؼبية األوذل سنة العثمانية يف 
اغبقد اليت أطلقها الغزاة تًتدد يف كتب التاريخ حىت يومنا ىذا. فحُت تغلب 
القائد الربيطاين ألنيب على جيش اؼبسلمُت يف فلسطُت واحتل بيت اؼبقدس 

. ٍب أعلن يف خطابو الشهَت مقولتو: "اليـو فقط انتهت اغبروب الصليبية"
بعده بسنتُت دخل القائد الفرنسي غورو دمشق ؿبتبًل، وقصد على الفور قرب 
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ؿبرر بيت اؼبقدس البطل صبلح الدين األيويب ووقف أمامو ـباطبًا إياه بكل 
 مشاتة: "ىا قد عدنا يا صبلح الدين".

ىذا اؼبستعمر األورويب العلماين جاء إذل ببلدنا بوجهو الصلييب 
ا يف األمة وأراضيها وعقائدىا وثقافتها وأخبلقها وثرواهتا التارىبي، فأمعن فتكً 

اؼباديّة. وكاف اغبلفاء األوروبيوف قد اتفقوا يف بداية اغبرب العاؼبية األوذل يف 
على تقاسم ما تبقى من  -عرفت باتفاقية سايكس بيكو  -اتفاقية بينهم 

لوىا مزقوىا إذل أراضي دولة اػببلفة، وخباصة ببلد الشاـ والعراؽ. وعندما احت
دوؿ صغَتة وفق قاعدة استعمارية شهَتة تقوؿ "فرؽ تسد". فكاف أف قسموا 
ببلد الشاـ إذل أربع دوؿ صغَتة، ىي سوريا ولبناف واألردف واألراضي 

 الفلسطينية.

أما أرض فلسطُت، فقد سّلموىا لشذاذ اآلفاؽ من اليهود اؼبشرَّدين يف 
نصَف أىل فلسطُت، وقهروا النصف اآلخر، أقطار العادل. فشرد ىؤالء اليهوُد 

وأقاموا فيها دولة طائفية يهودية ظبَّوىا زورًا )إسرائيل(، ٍب وقع اؼبسجد 
عاًما، دوف أف وبرؾ حكاـ العرب اػبونة  ٙٗاألقصى أسَتًا يف أيديهم منذ 

 ساكًنا لتحريره.

وأما األردف فقد أنشأ فيو الربيطانيوف دولة غبماية اغبدود الشرقية 
لكياف يهود، وتولت ذلك اإلٍَب األسرُة اػبائنة أسرة الشريف حسُت الذي 
طعن اػببلفة العثمانية يف ظهرىا متحالًفا يف اغبرب العاؼبية األوذل مع بريطانيا 

 الفاجرة.
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وأما سوريا فقد أقاموا فيها دولة علمانية، ٍب سلموا فيها اغبكم غبزب 
اختبأت فيو األقليات الطائفية علماين ظبي حزب البعث، وىو اغبزب الذي 

لتتحكم برقاب اؼبسلمُت يف ببلد الشاـ. ٍب من داخل ىذا اغبزب قفز 
الطاغية حافظ أسد إذل اغبكم، فجعل الدولة مزرعًة ألسرتو وأتباعو من 
طائفتو. فحارب اإلسبلـ وأىلو، ونشر الرذيلة والفجور يف الببلد، وقتل يف 

ي سوريا، وعّذب مئات اآلالؼ منهم الثمانينات عشرات اآلالؼ من مسلم
يف سجونو، واستعبد أىل سوريا وسامهم سوء العذاب. وعلى هنجو سار من 
بعده ابنو بشار الذي قتل يف السنتُت األخَتتُت فقط ما يزيد على مئة 
 وطبسُت ألفاً من أىل سوريا، وشّرد نصف شعبها، ودّمر مئات اؼبدف والقرى.

فرنسيوف منذ حوارل قرف من الزماف )سنة أما بلدي لبناف فقد سلخو ال
( عن ببلد الشاـ، على الرغم من رفض أىلو من اؼبسلمُت وغضبهم ٕٜٓٔ

على فصلهم عن إخواهنم، وأقاموا فيو دولة طائفية، وسّلموا اغبكم فيها 
لطائفة من النصارى حكمت البلد نصف قرف من الزماف، ما أدى إذل حرب 

على  ٜ٘ٛٔرب شن نظاـ أسد سنة طائفية بغيضة. يف خضم ىذه اغب
مدينيت طرابلس حربًا مدمرة فقتل اؼبئات وشرد اآلالؼ ودمر مئات البيوت. 
ٍب فوضت أمَتكا اجملرـَ أسد حكَم لبناف، فاستعبد أىلو كما استعبد من قبلهم 

 أىل سوريا.

وحُت اندلعت ثورة الشاـ اؼبباركة منذ سنتُت تعاطف معها مسلمو 
بعودهتم إذل ببلد الشاـ. ولكن العادل كلو حارب ىذه  لبناف وعادت اآلماؿ

الثورة اؼبباركة، وانضّم الدّجالوف حّكاـ إيراف وحزهُبم الطائفي يف لبناف الذي 
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يتسّمى زورًا )حزب ا( إذل اغبرب على أىل الشاـ وثورهتم، وقادوا حلًفا من 
دبنع أّي نصرة للثورة األقليات الطائفية ضد أىل الشاـ اؼبسلمُت. وازّبذوا قرارًا 

يف لبناف. ولكن حزب التحرير يف لبناف كسر قرارىم بفضل ا تعاذل، فعـز 
رغم أنوفهم على اػبروج بأوؿ مظاىرٍة مناِصرة لثورة الشاـ يف ببلد العرب، 

 -وبالتحديد يف مدينيت طرابلس الشاـ. فازبذت السلطة العميلة يف لبناف 
قرارًا دبنع اؼبظاىرة ودفعوا باألجهزة األمنية  -ومعها حزب إيراف وأتباع أسد 

َدنا وتُرِىَبنا وتُرىَب أىل اؼبدينة، واعتقلوا شبابنا، ولكن حزب التحرير يف  لتهدِّ
لبناف دل يًتّدد، وأصّر على اػبروج دبظاىرتو، وكانت مظاىرة مباركة كسرت 

بطاؿ من اغبظر وفتحت الباب أماـ نصرة ثورة الشاـ يف لبناف كلو. ٍب بدأ األ
أىل طرابلس وسائر لبناف بااللتحاؽ بإخواهنم يف سوريا، يضّحوف يف سبيل 

 ا بأمواؽبم وبأنفسهم ودبا يبلكوف من متاع الدنيا.

ولذلك يعاِقب اآلف حزُب إيراف طرابلس، فيدفع اجملرمُت من أتباع أسد 
ي يف طرابلس إذل إطبلؽ النار على أىلها وقتلِهم. وقد تركُت مدينيت وى

 تتعرض للقصف والنَتاف والقتل من ىؤالء اجملرمُت.

ولكننا على ثقة ويقُت بأف العاقبة ستكوف ألىل الشاـ، ألهنم اليـو 
يا اهلل ما لنا غيرك يا يثوروف بوصفهم مؤمنُت، ويهتفوف يف مظاىراهتم: "

، "، ويرفعوف راية رسوؿ ا قائدنا لألبد سّيدنا محمد"، ويهتفوف: "اهلل
ف صراحًة أهنم لن يرضوا إال بدولة إسبلمية ربكم دبا أنزؿ ا. وحُت ويعلنو 

يقاتل اؼبسلموف بوصفهم مسلمُت فما من قوة يف األرض تستطيع التغلب 
ًْ َويُثَّتِْج ﴿عليهم، ألف ا تعاذل وعدىم بقولو:  وا اَّلَل َحُُِْصُْك إِْن َتُُِْصُ
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ٌَُلً كَدا
َ
ِ ﴿وبقولو:  ﴾أ ُِْطُٔروَن ِإَونَّ َوىََلْد َشَتَلْج َك ٍَ ًُ ال ُٓ َ ًْ ل ُٓ رَْشيَِي إِجَّ ٍُ ُخَِا ىِػَِتادَُِا ال ٍَ

ًُ اىغاِْلُٔنَ  ُٓ َ  .﴾ُجَِْدَُا ل

وكلُّنا أمٌل بأف ثورة الشاـ لن تتوقف ولن تًتاجع حىت تعيد بإذف ا 
 . بشر هبا الرسوؿتعاذل اػببلفة الراشدة اؼبوعودة اليت 

مْ ﴿
َ
ٍُٔنَ َواَّلَل  ََغىٌِب ََعَ أ ْكََثَ انلَّاِس َل َحْػيَ

َ
ََّ أ  ﴾رِهِ َوىَِل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  60 | ىولندا حزب التحرير/ كلمة

 

 

 

 

 
 

 ىولندا/ التحرير حزب كلمة
 جاكرتا في الخالفة لمؤتمر 

يف مؤسبر  أوكاي باال اؼبمثل اإلعبلمي غبزب التحرير يف ىولندا األستاذ]كلمة 
ىػ ٖٗٗٔرجب الفرد  ٖٕاػببلفة العاؼبي يف جاكرتا الذي انعقد يـو األحد، 

 [ـٖٕٔٓحزيراف/يونيو  ٕٓاؼبوافق 
 

سافرت قاطعا نصف الكرة األرضية ألجل أف أكوف معكم ىنا  لقد
؛ ألنكم أيها الشعب اإلندونيسي شعب مدىش ومبارؾ. لقد دخلتم  اليـو
اإلسبلـ باؼببليُت دوف قتاؿ، بل وقمتم بفتح أرضكم لئلسبلـ طواعية وعن 

إخواين وأخواٌب الذين أظهروا طيب خاطر. لذا يشرفٍت جدا أف أكوف مع 
دين ا سبحانو  مةإلقا االشغف واغبب لئلسبلـ والعمل دوف كلل، ليبل وهنار 

 !وتعاذل على األرض عن طريق إعادة إقامة اػببلفة الراشدة اؼبوعودة
جئت من ىولندا، أضبل معي رسالة دافئة من مسلمي ىولندا؛ لقد  لقد

مُت اؼبخلصُت يف إندونيسيا، فالسبلـ طلبوا مٍت أف أنقل سبلـ ا للمسل
 عليكم ورضبة ا وبركاتو.

 طلبوا مٍت أف أنقل إليكم الرسالة التالية: كما
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اغبكومة اؽبولندية اليت استعمرتكم يف يـو من األياـ، قامت بقتل  إف
أبنائكم ورملت زوجاتكم وأمهاتكم واستغلت ثرواتكم، وأعلنت يف عاـ 

العثمانية ىو دبثابة خيانة للسلطة اؽبولندية،  أف العمل مع اػببلفة ٜ٘ٔٔ
 وأهنا ستقـو بإعداـ كل من يتجرأ بالعمل مع اػببلفة.

لقد قبحت اغبكومة اؽبولندية يف ىذا؛ لقد أسكتتنا، وكسرت  نعم
 وحدتنا، وجنبا إذل جنب مع غَتىا من الدوؿ الغربية أسقطوا اػببلفة.

 خاطئة. وقدموا ثبلثة حسابات همأف غرورىم ضلل إال

. نعم، كبن فعبل وقعنا لكننا إهنم أساءوا تقدير أمة ؿبمد  أوال،
 وغزادائما ننهض بعد سقوطنا! أدل يقرؤوا تارىبنا! لقد غزانا اؼبغوؿ فطردناىم، 

األرض اؼبباركة، فقمنا بطردىم منها! كبن لسنا فقط أمة قوية، بل  الصليبيوف
 همة!أيضا لدينا رسالة واضحة للبشرية. ولدينا م

ُرَىا َوَأْكَرُمَها َعَلى اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ  نْ ُتمْ تُ َوفُّوَن َسْبِعيَن أُمًَّة أَ  أَنْ ُتمْ »  «َخي ْ
 ىو تقليلهم عبماؿ وقوة اإلسبلـ! الثاينسوء التقدير  وكاف

ِْٓدي﴿سبحانو وتعاذل يقوؿ:  ا ُ  ةِِّ  َح َِ  اَّللَّ ُّ  اتَّتَعَ  ٌَ َٔاَُ ََلمِ  ُشتَُو  رِْع  الصَّ
ًْ َويُ  ُٓ ََ  ْخرُِج اتِ  ٌِ ٍَ يُ ََ  اىظ  ِ رِ  إ ًْ  بِإِذُِِّْ  انلٔ  ِْٓديِٓ ََ  َويَ ِ اٍط  إ  .[ٙٔ]سورة اؼبائدة:  ﴾ُمْصخَلِيمٍ  ِِصَ

وبعد  ،إف اغبكومة اؽبولندية قد حاربت اإلسبلـ واػببلفة، واآلف نعم،
ونساء  اؿبأعداد كبَتة، وىبرج رج ـعاـ، يعتنق أبناؤىا اإلسبل ٓٓٔأقل من 

ات بإذف ا من ظلمات الكفر إذل نور اإلسبلـ. إف النشاط ىولندي
اإلسبلمي بات ينبض باغبياة يف كل مدينة يف ىولندا، وكل يـو يعلو صوت 
اػببلفة أكثر وأكثر، ومن بينهم شباب وشابات يعملوف مع حزب التحرير 
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قسموا با أقسموا على الدفاع عن اإلسبلـ، ما عاشوا وأينما كانوا. لقد أ
سبحانو وتعاذل بأف يستمروا بالدعوة إذل اإلسبلـ والدعوة للخبلفة حىت يأذف 

 ا سبحانو وتعاذل بنصره.
ثالث وأكرب خطأ ارتكبوه فهو عداؤىم لدين ا، خالق السماوات  أما

واألرض، خالقهم وخالقنا! إنو ا الواحد الصمد، الذي سينصر ىذا  عالسب
األخرى،  واأليديولوجياتعلو مهيمنا على كافة األدياف الدين ويظهره وهب

 سواء شاؤوا ذلك أـ أبوه.
﴿ َٔ ِي ُْ رَْشَو  اَّلَّ

َ
َدى رَُشَٔلُ  أ ُٓ ْ َِ  ةِال َِ  ََعَ  ِِلُْظَِٓرهُ  اْْلَقِّ  َودِي ْٔ  ُكِِّّ  اّلِي َ ٍُْْشُِكٔنَ  َنرِهَ  َول ْ  ﴾ال

 [ٖٖالتوبة:  ة]سور 
ا لنراىا تلوح يف األفق، وستنَت اػببلفة اؼبوعودة باتت قريبة؛ وإنن إف

 األرض مرة أخرى بعد ظلمتو، ولكنها لن تأٌب دوف شبن!
ا يَا﴿تعاذل يقوؿ:  فا َٓ ح 

َ
ََ  خ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ وا إِنْ  آ َ  َتُُِْصُ ًْ  اَّللَّ  َويُثَّتِْج  َحُُِْصُْك

 ًْ ُل ٌَ كَْدا
َ
 [ٚ]ؿبمد:  ﴾أ

جبنا الذي علينا أف نكافح ونناضل من أجلها وعلينا أف نؤدي وا إف
 فرضو ا علينا، وحتما سينصرنا ا سبحانو وتعاذل.

 وأخواتي األعزاء، إخوتي
العادل الذي نعيش فيو اليـو أصبح قرية صغَتة؛ فكل عمل تقوموف  إف

بو ىنا يًتدد صداه يف صبيع أكباء العادل، وإف أصوات اؼببليُت اليت ارتفعت يف 
 عودة سيسمعها اؼبسلموف يف كل العادل.إندونيسيا مطالبة بإقامة اػببلفة اؼبو 
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اؼبسلموف يف إندونيسيا! اعلموا أف صوتكم قوي ولو تأثَت  أيها
حقيقي. ىذا اغبدث ىنا اليـو سيتم بثو إف شاء ا يف بيوت اؼببليُت من 

 اؼبسلمُت يف صبيع أكباء العادل اإلسبلمي والغريب.

أجل ىذه  أف صوتكم ىذا، وعملكم الشاؽ وتفانيكم من اعلموا،
الدعوة العظيمة ىو كمثل الغيث اؼببارؾ بعد فًتة جفاؼ شديد، سيجدد 
ىذه الدعوة النبيلة، وسيعطي الدافع والثقة لؤلمة على اعبانب اآلخر من 

 الكرة األرضية للعمل أكثر إلعادة إقامة دين ا سبحانو وتعاذل يف األرض.

شدنا يف كل خطوة لبطوىا، ا سبحانو وتعاذل أف ينَت أبصارنا وأف ير  أسأؿ
فهو خَت ناصر وخَت معُت. حفظكم ا سبحانو وتعاذل وتقبل أعمالنا 

 وأعمالكم ونصرنا يف ىذه اغبياة الدنيا ويف اآلخرة.
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 للخالفة اقويً  امستعدة لتكون مركزً  باكستان

 جاكرتا يف اػببلفة ؼبؤسبر باكستاف والية/ التحرير حزب كلمة

جغرانفي رئيس عبنة االتصاالت اؼبركزية غبزب التحرير يف  سعد ستاذاأل]كلمة  
 ٖٕيف مؤسبر اػببلفة العاؼبي يف جاكرتا الذي انعقد يـو األحد،  والية باكستاف

 ـ[ٖٕٔٓحزيراف/ يونيو  ٕٓىػ اؼبوافق ٖٗٗٔرجب الفرد 
 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
 واألخوات األعزاء اإلخوة
 وبركاتو عليكم ورحمة اهلل السالم

 والصبلة والسبلـ على رسوؿ ا وعلى آلو وصحبو ومن  اغبمد
 وااله، وبعد

إؽباـ  مصدر ثىذا اغبدي كوفيف األرض اؽبند" قد ي ريح"أطيب 
 ٚٔالوليد بن عبد اؼبلك عندما بعث القائد الشجاع الذي يبلغ من العمر 

 ـ لفتح ىذه األرض.ٔٔٚعاما، ؿبمد بن القاسم يف 
 اغبُت كاف اإلسبلـ وبكم ببلدنا لقروف. ذلك ومنذ
 جزءا من اػببلفة األموية... واػببلفة العباسية... كنا
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عندما كاف هبري تدمَت اػببلفة حُت احتلت أراضينا من قبل  حىت
 ؼبقاومتهم وإحباط عملهم. االربيطانيُت، احتشد أجدادن

فة نستذكر كلمات والدة أحد أولئك الذين يقودوف حركة اػببل دعونا
 ، عندما قالت:ٜٜٔٔيف عاـ 

 دو" ےد ہخبلفت پ اٹیجاف ب یک  یؿبمد عل ںاما ی"بول
 ]وقالت والدة ؿبمد علي "ضحوا حبياتكم يف سبيل اػببلفة."[

 !خواتواأل اإلخوة
 ىو يف دـ األمة دبن فيهم اؼبسلموف يف اؽبند... اإلسبلـ
 ذلإىذه الفكرة، فكرة العيش يف ظل اإلسبلـ ىي اليت أدت  كانت

 حيث رأينا أكرب ىجرة يف التاريخ اغبديث. ٜٚٗٔباكستاف يف عاـ  اءإنش
أجدادنا... تعرضت أخواتنا وأمهاتنا لبلغتصاب من قبل اؽبندوس  ُذبح

 والسيخ اؼبشركُت...
 ودل ىباعبنا أي شعور بالندـ!. قنا،باكستاف بدمائنا وعر  أُنشأت
اَجو بالصد لؤلسف! كانت ىذه الرغبة لتطبيق اإلسبلـ تو  ولكن

 والتنكر من قبل القيادات اػبائنة يف باكستاف.
 ىذه الرغبة ال تزاؿ جذوهتا مشتعلة يف نفوسنا... لكن
أجري ىذا العاـ، مسح من قبل مركز بيو لؤلحباث، فتبُت بأف  لقد

 من الباكستانيُت ينادوف بأف تكوف الشريعة القانوف الرظبي". ٝٗٛ"
ث عندما ًب انطبلؽ حزب رل أف أطلعكم على ما حد واظبحوا

 على... يف غضوف عامُت، سبكنا من تنظيم مؤسبر ٕٔٓٓالتحرير يف عاـ 
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"مشرؼ" غبظر اغبزب  بعميلهماؼبستعمرين فبا أدى  وىزّ مستوى الدولة... 
 بعد أياـ قليلة فقط..

 واألخوات! اإلخوة
كنت تعيش مع اؼبسلمُت يف باكستاف... تزور األسواؽ   إذا

اؼبدارس والكليات واعبامعات، يبكنك الشعور برغبتهم اؼبتزايدة والبازارات... و 
 لئلسبلـ.
درجة جعلت األحزاب اليت دل تذكر من قبل اػببلفة مرة واحدة...  إذل

 يدعوف اآلف ؽبا!
كاف أحد اإلخوة يوزع   ندمارل أف أذكر حادثة وقعت، ع اظبحوا

ة غبزب خارج اؼبسجد يدعو الضباط اؼبخلصُت إلعطاء النصر  امنشورً 
قائبًل للشاب  ا،بيد ابنو والذي كاف ضابطً  يبسك زالتحرير، جاء رجل عجو 

 إذا كنت يف حاجة لو، فخذه!
يدعوف إذل اػببلفة وال  ناستسمع العديد من القصص عن  سوؼ

يوجد ؽبم صلة حبزب التحرير ولكنهم يسألوف: "ىل أنتم من حزب 
 التحرير؟"

ىناؾ بضعة حوادث  نتاوحىت الشرطة، فقد ك األمة،عن  ناىيك
 حيث حذرت الشرطة شبابنا ؼبغادرة منازؽبم قبل مدانبتها.

 ىو الرد من أولئك الذين ُدفع ؽبم اؼباؿ الحتواء عملنا. ىذا
 الزائد بشأف باكستاف. غربىو سبب قلق ال وىذا
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ىو السبب الذي دفع ديفيد كيلكولن وىو مستشار لقائد القيادة  وىذا
مليوف  ٖٚٔ"باكستاف لديها  يقوؿ يف مقابلة معو:اؼبركزية األمريكية أف 

من األسلحة النووية، وجيش أكرب من اعبيش األمريكي...  ٓٓٔشخص، و
وىي من شأهنا أف  -كبن نصل اآلف إذل نقطة... السيطرة من قبل اؼبتطرفُت 

."  تقـز كل شيء رأيناه يف اغبرب على اإلرىاب اليـو
ية دعوتنا، أعلنت أمَتكا يف شعب ابعد أف شهدوا ارتفاعً  لذلك،

 وعمبلؤىا اغبرب ضد دعاة اػببلفة...
 اغبزب حظر

 قانوف مكافحة اإلرىاب بإضافة عبارات جديدة... تعديل
 الشباب... تعذيب

 ؽبم، ببل مراعاة غبرمة منازؽبم وشرؼ أخواتنا... مطاردهتا
 القبض عليهم... اختطافهم... إلقاء

 م حىت تقتلع من مكاهنا...... وتقـو بتعليقهم من أذرعهتعذيبهم
... وتقـو  بالتعذيب النفسي... وحرماهنم من النـو

اإلسبلميُت من اعبيش... أمثاؿ العميد علي خاف والعديد من  وتطهَت
الضباط الذين كانوا قد خضعوا اكمة عسكرية وحكم عليهم بالسجن 

 لسنوات.
 واألخوات! اإلخوة

للقضاء على ىذه الدعوة،  فقداف كل أمل يف تكتيكاهتم الدنيئة بعد
 ...ذىبوا الختطاؼ شبابنا
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الشجاع الناطق الرظبي غبزب التحرير يف باكستاف  ناننسى أخا وال
نفيد بوت، الذي اختطف منذ أكثر من عاـ أماـ أوالده الصغار من قبل 

 بلطجية كياين...
 كانت جريبتو؟؟  ماذا

 لعودة اإلسبلـ كطريقة للحياة؟ الدعوة
 ار اؼبستعمرين؟أجندة الكف فضح
 اغبقيقة وفضح عمبلء الغرب الذين خلقوا الفوضى يف باكستاف؟ قوؿ
وسأؿ: "أي  ا  ؿَ رسو  لٌ نسمع اغبديث، عندما جاء رج أدل

 ؟«رحق عند سلطان جائ كلمة»: فأجاب اعبهاد أفضل؟"
 األخوة واألخوات: أيها

 كانت ىذه ىي اعبريبة، فهذا هبعلنا كلنا ؾبرمُت.  إذا
عمبلؤه يف أراضي اؼبسلمُت قد فهموا أهنم ال يستطيعوف و  الغرب

 مواجهة فكرة بالقوة.
 قاموا بالدعاية ضد حزب التحرير ؼبواجهة دعوتو. ولذلك
مثل الطائفية... التطرؼ والعنف الديٍت لدفع  صطلحاتم اخًتعوا

 ...عن دينها ااألمة بعيدً 
ُت العلمانيُت اؼبؤسبرات والندوات... وظفوا الكتاب واألكاديبي عقدوا

ؼبهاصبة فكرة اإلسبلـ السياسي... ووظفوا علماء الدوالرات إلصدار 
 الفتاوى...

 اؼببليُت، أال يعرفوف أف ا لديو خطتو اػباصة... أنفقوا
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ِ  إِنَّ ﴿ ا تعاذل: قاؿ ْ َغَ َشبِيِو اَّللَّ وا ًْ ِِلَُطد  ُٓ َ ال َٔ ْم
َ
ْ يُِفُِلَٔن أ ََ َكَفُروا ِي اَّلَّ

ًَّ ُحْغيَتُٔنَ فََصحُِفُِلٔ ةً ُث ًْ َحْْسَ ًَّ حَُلُٔن َغيَيِْٓ ا ُث َٓ  .﴾َج
 كاف الرد من حزب التحرير وأعضائو؟  ماذاف

 اقالوا ننسى األمر ودعونا قبلس يف اؼبنزؿ... كاف األمر صعبً  ىل
 ...اجدً 

 يبكننا ربمل إلقاء القبض علينا والعذاب والسجن! ال
 يبكن أف لبسر وظيفة! ال
 واألخوات! اإلخوة يهاأ! ال
 الواقع، كل ىذا قّوى عزائمهم. يف

ََ ﴿العربة من كبلـ ا سبحانو وتعاذل، عندما قاؿ:  وأخذوا ِي ًُ  كَاَل  اَّلَّ ُٓ َ  ل
ٔا كَدْ  انلَّاَس  إِنَّ  انلَّاُس  ًْ  ََجَُػ ًْ  ىَُل ُْ ْٔ ًْ  فَاْخَش ُْ اًُا فََزاَد ٍَ ٔا إِي ُ َِا َوكَال ُ  َحْصبُ ًَ  اَّللَّ كِيُو  َوُِْػ َٔ ْ  .﴾ال

 أقدموا... لذلك،
بقسوة مشرؼ على جهوده لبيع كشمَت، واؼبقايضة باألسلحة  وحاسبوا

النووية واستخداـ القوات اؼبسلحة الباكستانية الكريبة كوقود للحرب 
 األمريكية اليت تشعل الفتنة.

عدو اؼبسلمُت "كياين" الطاغية الذي أمر بسفك دماء  وفضحوا
 اؼبسلمُت يف "سوات" واؼبناطق القبلية.

 أف يرفع صوتو... أحدبااسبة يف الوقت الذي دل هبرؤ  امواوق
 ،ىرع أنصارنا لتقدمي النصح لنا بأف نكوف حذرين عندما
 اغبزب عندما دل يتجرأ البعض... وقف



 

  70 | باكستاف والية/ التحرير حزب كلمة

 

 الشباب أصواهتم عندما صمت اآلخروف... رفع
الصوت الوحيد للحقيقة ضد اؽبيمنة األمريكية واغبرب على  كنا

 اإلرىاب...
، فإف إخوانكم يف ىذ ويف ا الوقت الذي أربدث فيو إليكم اليـو

باكستاف هبوبوف الشوارع واألسواؽ، واؼبساجد واألحياء ويقوموف بتوزيع 
رسالة مفتوحة رباسب اغبكاـ وللمطالبة باإلفراج عن أخينا نفيد بت الذي  

 ...مٍتكاف ينبغي أف يكوف ىنا اليـو بدال 
 وأخواٌب من سوريا وأوزبكستاف... يف ىذا اؼبؤسبر، إخواين للمندوبُت

 نقطع وعدا لكم بالنيابة عن شباب باكستاف إننا
لن يهدأ لنا باؿ... ولن نتعب... ولن نبطئ حىت تقاـ اػببلفة يف  بأنو

 باكستاف أو ننضم إذل اػببلفة، إف شاء ا!
 جئت إليكم من أرض وجد فيها الناس عزتهم في اإلسالم... اإلخوة

 اؼبستعمرين الغربيُت. يدياإلىانة اليت يواجهوهنا بأ غاضبوف من إهنم
 جيش ترىب على اعبهاد. لدينا

 ىـز الشيوعيُت. جيش
 مثل اؽبند، الذي يبلغ ثبلثة أضعافو. عدو ردح جيش

غاضبوف من اإلىانة اليت طالتهم من قبل حكامهم عندما دانبت  إهنم
تيش صبللة فبا أسفر أمريكا أبوت أباد وقتلت أسامة بن الدف، ٍب يف نقطة تف

 عن مقتل جنودنا.
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غاضبوف على قيادهتم واغبكاـ الذين منعوىم االنتقاـ من ىذا  وىم
 الذؿ.

 عدكممن ىذه األرض، نيابة عن شعبها، وجيشها! أنا أ إخواني! يا
بالبشرى  بأننا لن ندخر جهدا من أجل ربقيق ما وعدنا بو النيب اغببيب 

 بغزوة اؽبند...

اهلل من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى  زىمتي أحر من أم عصابتان»
 «ابن مريم عليو السالم

 
 اإلخوة واألخوات! يهاأ

أعدكم أنو يف ىذه األراضي، أبناء ىذه األمة حريصوف، مثل السلطاف  أنا
ؿبمد الفاتح، لتحقيق ىذه النبوءة، عندما يتحرؾ جيش اػببلفة ويضرب 

أكرب! ا  ا أصواهتم بالتكبَت: فعُتاإلسبلمية را عدونا ويستعيد األراضي
 أكرب! ا أكرب!
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 سوريا والية/ التحرير حزب كلمة
 جاكرتا في الخالفة لمؤتمر 

 سوريا والية يف التحرير غبزب اإلعبلمي اؼبكتب رئيس البابا ىشاـ اؼبهندس كلمة]
 الفرد رجب ٖٕ األحد، يـو انعقد الذي جاكرتا يف العاؼبي اػببلفة مؤسبر يف

 [ـٖٕٔٓ يونيو/حزيراف ٕٓ اؼبوافق ىػٖٗٗٔ

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 ...اؼبتقُت وورل اؼبؤمنُت نصَت  اغبمد
 ....واؼبتكربين اعببارين قاصم  اغبمد

 شيء كل على وىو اغبمد ولو اؼبلك لو لو، شريك ال وحده ا إال إلو ال
 ...قدير

 ...وحده األحزاب وىـز جنده وأعز عبده نصر ا إال إلو ال
 الغر وقائد واؼبرسلُت األنبياء وسيد اؼبوحدين إماـ على والسبلـ والصبلة
 الطاىرين آلو وعلى التسليم، وأًب الصبلة أفضل عليو ؿبمد نبينا اجلُت
 ...بعد أما الدين، يـو إذل بإحساف تبعهم ومن الطيبُت وصحبو
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 خرجت واػبنوع، اػبضوع ترفض متحدية، فرةسا الشاـ ثورة انطلقت
 ا" ىي فيها انطلقت كلمة أوؿ وكانت. قوية شاـبة واألدل اؼبعاناة بُت من

 الكافر على وغما نبا فكانت ؽبا، شعارا" أكرب ا" صرخة وبقيت". أكرب
 يف كوابيس زالت، وما ؽبم فسببت األسد بشار الطاغية ولعميلو اؼبستعمر

 !عليها يقضوف كيف يعرفوف ال والنهار، الليل
 واليت مكاف، كل يف أطلقتها اليت األمة تكبَتات يوقفوا أف يريدوف إهنم

 إننا نعم،. كلمتو إال تعلي وال  إال تسجد دل بأف وأعزىا هبا تعاذل شرفها
  فالعزة. أكرب ا بأف هنتف حللنا وأينما ذىبنا فحيثما" أكرب ا" أمة

 .العاؼبُت رب مكاف نفسو نصب من لكل زيواػب والذؿ وحده،
 يف ىبطب عنو ا رضي وقاص أيب بن سعد اعبليل الصحايب وىذا

 من ألف مائة أماـ مسلم ألف ثبلثوف وقف حيث القادسية، معركة يف اعبند
  َوىََلدْ ﴿: تعاذل ا قوؿ فقرأ الفرس،

َ
َنّ اْْل

َ
ْنرِ أ َْ َبْػِد اَّلِّ بُٔرِ ٌِ َِا ِف الَزّ ا َنخَبْ َٓ رَْض يَرُِث

اِْلُٔنَ   رب ينعم فلم" أكرب ا" بصرخة ابدأوا: )للجند قاؿ ٍب ﴾ِغتَادَِي الَطّ
 هبا فإنكم اؼبسلمُت، على إال التكبَت ىذا دبثل الرؤوس سود قـو على العاؼبُت

 .ا بفضل مؤزر نصر وكاف(. منصوروف ا بإذف
 :واألخوات األخوة أيها

 عاـ رجب شهر من والعشرين السابع يف نيةالعثما اػببلفة سقطت يـو
 الًتكي الربؼباف صوت ـ،ٕٜٗٔ عاـ مارس/آذار من للثالث اؼبوافق ىػٕٖٗٔ

 وصل منذ مسَتهتا بدأت صفحة طويت وبذلك اػببلفة، نظاـ إلغاء على
 حاملة بعده لتستمر إسبلمية دولة أوؿ وأقاـ اؼبنورة اؼبدينة إذل  الرسوؿ
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 شئوهنا ولرعاية اإلسبلمية األمة لوحدة حقيقيا سيداذب فكانت اػببلفة، اسم
 أو قومية دوال عرفوا وال ىي إال تابعية للمسلمُت يكن فلم والدنيوية، الدينية
 الببلد معظم الغربيوف احتل حىت جاىلية، رايات ربت انضووا وال وطنية

 قوة يبثل الذي وجودىا، على يدؿ ما كل إزالة على وعملوا اإلسبلمية،
... اؼبتأخرة القروف يف حاؽبم إليها آلت اليت الضعف أوقات يف حىت لمُتاؼبس

 مهمة كماؿ مصطفى ا عدو توذل فقد مسلم، يتصوره يكن دل ما وحدث
 باإلسبلـ صلة ؽبا يبقى ال حىت جذريا الببلد وجو لتغيَت ليتفرغ اػببلفة، إلغاء

 أركاف توطيد اطونش مدار وجعل اإلسبلـ على اغبرب فأعلن العربية، وبلغتو
 التأثَت من وزبليصو للشعب الًتكية اؽبوية"بػ ظباه ما وإدخاؿ العلمانية

 الطربوش بدؿ للرجاؿ القبعة ارتداء فرض ـٕٜ٘ٔ عاـ ففي ،"اإلسبلمي
 إذل التحوؿ وتبٍت اإلسبلمية العادات حىت تطليق منو مقصود رمزي كإجراء
 الشرعي اللباس منع ٍب. اؼبدنيةو  الديبقراطية باسم ىذا فعل الغربية، العادات

 للنساء، أو للرجاؿ سواء حد على اإلسبلمية اؼببلبس وكل اؼبسلمة للمرأة
 الزنديق ىذا كاف وكم الًتكية، وباللغة اؼبساجد داخل يف األذاف رفع وحصر
 يرى كاف وقد ، للرسوؿ تعظيما فيهما ألف الشهادتُت لفظ من يتضايق

 متحف إذل إسطنبوؿ يف صوفيا آيا مسجد وحّوؿ. منو بالذكر أجدر أنو
 التاريخ ليعتمد اؽبجري التاريخ فألغى اإلسبلـ قبل ما اعباىلية اغبياة وأعاد

 إلغاء ًب أف وبعد العربية، اغبروؼ بدؿ البلتينية اغبروؼ اعتمد كما اؼبيبلدي،
 اؼبدين القانوف ففرض الوضعية، القوانُت بإدخاؿ قاـ اإلسبلمية الشريعة أحكاـ

 فاحتكم األؼباين، التجاري والقانوف اإليطارل اعبنائي والقانوف لسويسريا
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 يف اإلسبلمية الدولة  الرسوؿ أقاـ أف منذ تارىبهم، يف مرة ألوؿ اؼبسلموف
  االحتكاـ بدؿ للطاغوت احتكموا الكفر، قوانُت إذل احتكموا اؼبدينة،
 اإلسبلـ ثارآ و الشرسة ضبلتو يف كماؿ مصطفى اعتمد وقد. وحده

 األوذل، بالدرجة الدين علماء استهدفت وحشية قمعية سياسة على والعربية
 باسم والتشريد والسجن التقتيل فكاف توجهاتو، على اعًتض من كل وطالت

 بل اغبنوف دولتكم سقطت ىكذا نعم. والتطور والتمدف والديبقراطية اغبرية
 ٕٜٕٔ عمرت أف بعد سبلمية،اإل اػببلفة والعباد الببلد حامية الرؤـو أمكم
 على كاأليتاـ اؼبسلموف وصار الضياع، وهتددىا األمة عقد فانفرط سنة،
 زىاء داـ عز فبعد الكبلب، غبمهم وتنهش الطَت، تتخطفهم اللئاـ، مأدبة
 إرىابيا، التقي اؼبسلم وصار وخارجها، ببلدنا يف هناف صرنا قرنا عشر ثبلثة

 الغرب واستأسد أخبلقيا، اؼبنحلة تمعاتاجمل على خطرا العفيفة واؼبسلمة
 حكاـ عمبلئو عرب وأعلنها وأىلو اإلسبلـ سحق يف أمريكا الكفر رأس بقيادة
 الشجر صرخ حىت إسبلمي، ىو ما كل على شعواء حربا اإلسبلمية، الببلد

 معتقل وىذا. يتصور وال وبتمل ال ظلم من با يستغيثوف والبشر واغبجر
 يف الغربية اغبضارة سقوط على ساطع دليل لكثَتا ومثلو غوانتينامو

 أقبيتها يف ربتفظ أوروبا يف الكنيسة كانت حيث الوسطى القروف مستنقعات
 عن كثَتا زبتلف ال أوصاؽبم، وتقطيع وتعذيبهم الناس إلذالؿ دبعتقبلت

 يعدوف اليت الغربية الديبقراطية جبُت على عار وصمة ىو الذي غوانتينامو،
 .هبا بلمياإلس العادل
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 ال للظلم ال أف تنادي ببلدىا شوارع يف وسارت األمة ربركت ؽبذا
 الشابات، وأيتها الشباب أيها ىذه، ببلدكم وكانت للجاىلية، ال لبلستعباد

 تظاىر من أوائل من كنتم حيث واؼبسَتات، التظاىرات علمنا من طليعة يف
 واحتضنتها البذرة ذهى فأينعت اػببلفة، لنظاـ والعودة التغيَت الفتات ورفع

 الشاـ ثورة حولتو الذي العريب الربيع عنها ونشأ اإلسبلمية الببلد أمصار
 يف اإلسبلـ دار عقر يف اؼبسلمُت صبوع فانطلقت إسبلمي، لربيع العظيمة

 الدوؿ مضاجع تقض الدين، وصبلح عبيدة وأيب خالد وشاـ الرسوؿ شاـ
 مص عهد وأف وذل قد زمنكم بأف الكاغبة وجوىهم يف لتصرخ االستعمارية

 .أفل قد عمبلئكم عرب الشعوب دماء

 عن ناذبة عظيمة ثورة الشاـ ثورة إف األخوات، وأيتها األخوة أيها
 ؽبا، مثيبل اغبديث التاريخ يذكر دل أسطوري، صمود يف تسَت اإلسبلـ، عظمة

 من وأذنابو اؼبستعمر الكافر لقلع ثورة إهنا والطغياف، الكفر على ثورة إهنا
 ورأسو، النظاـ نذالة مدى تعلم وىي قامت وأعوانو، األسد بشار اجملـر أمثاؿ
 ونظامو بشار قلع ليس فهديف إرل ىلموا ىيا: للمسلمُت لتقوؿ شاـبة وقفت

 اغبياة استئناؼ بل فحسب وأذناهبا أمريكا أيادي قطع وليس فحسب
 .النبوة منهاج على الراشدة اػببلفة بإقامة اإلسبلمية

 الفكر عن ناتج وثباهتا الثورة قوة سر أف األمة أعداء درؾأ لقد
 بنائها وعماد صمودىا أف وعلموا األمة، احتضنتو الذي الناىض اإلسبلمي

 قوة ال أف وحديثا، قديبا استيقنوه وقد اإلسبلـ، يف ىو حضارهتا ومبعث
 سرئي آنذاؾ وقف ؽبذا بالقرآف، فيها وحكموا دولتهم أقاموا إف إال للمسلمُت



 

  ٖٕٔٓ اػببلفة مؤسبر | 78

 

 ىذا داـ ما: "يقوؿ العمـو ؾبلس ـباطبا اؼبصحف بيده فبسكا بريطانيا وزراء
 على اإلسبلـ حث لذا". سلطاف عليهم لنا يكوف فلن اؼبسلمُت عند القرآف

 األمور حقائق يعلموا وأف أعدائهم، دبكائد ووعي بصَتة للمسلمُت تكوف أف
ُو اْْليَاِت َوىِتَْصتَتَِي َشبِيُو جُ  َوَكَذلَِم ﴿: تعاذل قاؿ القوؿ، بزخارؼ ينخدعوا وال َفّطِ

ْجرٌِِيَ  ٍُ ْ  َل ﴿: تعاذل قاؿ أولياء الكفار يتخذوا ال وأف ،[٘٘: األنعاـ] ﴾ال
ْؤٌُِِٔنَ  َحخَِّخذِ  ٍُ ْ ََ  ال ْوِِلَاءَ  اىََْكفِرِي

َ
َْ  أ ْؤٌِِِيَ  ُدونِ  ٌِ ٍُ ْ َْ  ال ٌَ ََ  فَيَحَْس  َذلَِم  َحْفَػوْ  َو ٌِ  ِ  ِف  اَّللَّ

ءٍ   .[ٕٛ: عمراف آؿ] ﴾ََشْ

 عقيدهتم، يف تكمن اؼبسلمُت قوة أف الشاـ يف األمة ثورة أدركت لقد
 وثبتوا ،" ىي  ىي"  أهنا فنادوا وحده،  عسَت، ـباض بعد فالتجؤوا

: صادحة وجلة بقلوب السماء إذل ونظروا ،"ا يا غَتؾ لنا ما ا يا" بقوؽبم
 بالدولة إال ؽبم خبلص ال أف أدركوا وعندما". ا يا لبيك لبيك لبيك"

 لؤلبد قائدنا: "صوت بأعلى صرخوا الثانية الراشدة اػببلفة دولة اإلسبلمية
 ".ؿبمد سيدنا

 أعلنوه، ما على اؼبسلموف ثبت إف مهزوموف أهنم ا أعداء أدرؾ
. جهودنا ولبعثرة قوانا لتفتيت هبا يصلوف مطية األمة أبناء بعض من فازبذوا
 وحاكوا اؼبؤسبرات وعقدوا الوطنية واالئتبلفات العسكرية اجملالس فأنشأوا

 من وؼبنعهم ثورهتم على للقضاء بل اؼبسلمُت أرواح إلنقاذ ليس اؼبؤامرات،
 قالو ما أنقل اؼبؤسبرات تلك إليو تدعو ما حقيقة ولندرؾ. ؽبدفهم الوصوؿ

 إف: )يقوؿ ريةاألس للسياسات الدورل اؼبركز رئيس ويلكنز، ريتشارد الربفيسور
 (.وراءه العادل هبر أف ويريد اؼبوت، دوامة دخل قد الغريب اجملتمع
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 والذين وأىلها الشاـ على حرصهم يزعموف الذين أولئك وليت
 ىو ىؤالء عند ما أف يبصروف ليتهم وأوروبا، أمريكا ووزراء بسفراء هبتمعوف

 لبلستمرار لعتادوا األسلحة بكافة الطاغية يبدوف إهنم بل لنا، الزعاؼ السم
 الذئب ـبالب من إلنقاذنا اؼبؤسبرات يعقدوف أهنم يزعموف بينما قتلنا يف

 وبأدوات األبيض البيت سيد بأوامر والتدمَت القتل يف يستمر الذي اؼبفًتس
: يقوؿ حيث العظيم ا وصدؽ. لبناف ومرتزقة وإيراف روسيا يف أذنابو

َِافُِلٔنَ ﴿ ٍُ ْ َِافَِلاُت َبػْ  ال ٍُ ْ ْػُروَوال ٍَ ْ َِ ال َْٔن َغ َٓ َِْهرِ َويَِْ ٍُ
ْ ُمُروَن ةِال

ْ
َْ َبْػٍظ يَأ ٌِ ًْ ُٓ  ِف ُغ

يِْدحَ 
َ
ًْ َويَْلتُِغَٔن خ ًُ اىَْفاِشُلٔنَ  ُٓ ُْ َِافِلَِي  ٍُ ْ ًْ إِنَّ ال ُٓ َ فَجَِصيَ ٔا اَّللَّ َِافِلَِي  .نَُص ٍُ ْ ُ ال وََغَد اَّللَّ

ًَ َخا َِّ َٓ اَر َُاَر َج َِافَِلاِت َواىُْهفَّ ٍُ ْ ًٌ َوال لِي ٌُ ًْ َغَذاٌب  ُٓ َ ُ َول ًُ اَّللَّ ُٓ ًْ َوىََػَِ ُٓ ا ِِهَ َحْصتُ َٓ ََ فِي  ﴾ِلِي
 .[ٛٙ-ٚٙ: التوبة]

 يف الشاـ أىل مع اإلسبلمية األمة أبناء يقف اآلخر الطرؼ وعلى
 وعد كما الثانية، اػببلفة دولة وإقامة اإلسبلمية اغبياة الستئناؼ مسعاىم

. إهنا خبلفة يف «خالفة على منهاج النبوةثم تكون ».. :قاؿ حُت  ا رسوؿ
خَت أوقاهتا وأقوى عصورىا، كيف ال وقد أخربنا عليو الصبلة والسبلـ بأف 
الشاـ ىي عقر دار اإلسبلـ، وأف دمشق مدينة عظيمة فيها ستشهد غوطتها 
ملحمة كربى بُت اغبق والباطل، ينتصر فيها اغبق وتعلو راية العقاب. يقوؿ 

 :«الكبرى فسطاط المسلمين، بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة  يوم الملحمة
أخرجو اغباكم. فهنيئا ؼبن قاـ  «يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ

حبقها وعمل ؽبا ورفع رايتها، فإمبا تتنزؿ الرضبات من رب العباد إذا تعاوف 
لتو وضباية اؼبسلموف وتعاضدوا على إعبلء كلمة ا وإقامة شرعو وبناء دو 
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أمتهم من كيد الكائدين ومكر اؼباكرين ولتبقى كلمة ا ىي العليا وكلمة 
ٌُِِٔنَ ﴿الذين كفروا السفلى. قاؿ تعاذل:  ْؤ ٍُ ْ ْوِِلَاُء َبْػٍظ  َوال

َ
ًْ أ ُٓ َِاُت َبْػُغ ْؤٌِ ٍُ ْ َوال

ََلةَ  َٔن الطَّ ٍُ َِْهرِ َويُلِي ٍُ
ْ َِ ال َْٔن َغ َٓ ْػُروِف َويَِْ ٍَ

ْ ُمُروَن ةِال
ْ
َ  يَأ ََكةَ َويُِطيُػَٔن اَّللَّ َويُْؤحَُٔن الزَّ

 ًٌ َ َغزِيٌز َحِهي ُ إِنَّ اَّللَّ ًُ اَّللَّ ُٓ وىَئَِم َشَْيََْحُ
ُ
 [ٔٚ :التوبة] ﴾َورَُشَٔلُ أ

 أيها األخوة األفاضل، أيتها األخوات الفاضالت،
ال يستغرب من أعداء األمة أف يبكروا ىذا اؼبكر ويكيدوا ىذا الكيد 

ة، وإمبا اؼبستنكر أف يتصدى لدعم ىذه السياسات اؽبدامة لؤلمة اإلسبلمي
واؼبشاريع اؼباكرة والشعارات اػبادعة بعض من أبناء جلدتنا، أبوا إال أف 
يشاركوا األعداء يف أفكارىم ويساندوىم يف دعوهتم، منهم اعبهبلء 
اؼبخدوعوف، وكثَت منهم الكرباء اؼبفكروف واؼبدبروف الذين استبدلوا الفكر 

ًْ َل  ِإَوذَا﴿، غرييب العلماين هبدي رب العاؼبُت وسنة سيد اؼبرسلُت الت ُٓ َ قِيَو ل
َُ ُمْطيُِحٔنَ  ِصُدواُتفْ  ا ََنْ ٍَ ٔا إِجَّ ُ رِْض كَال

َ
ْفصِ  .ِف اْْل ٍُ ْ ًُ ال ُْ  ًْ ُٓ َل إِجَّ

َ
َْ َل يَْشُػُرونَ  ُدونَ خ ، ﴾َوىَِل

موىم بالرجعية وإذا قاـ اؼبخلصوف يواجهوف ـبططاهتم ويكشفوف باطلهم اهت
ََ انلَّاُس  ِإَوذَا﴿والظبلمية واعبمود وبالعداوة للمدنية وللعلم  ٌَ ا آ ٍَ ٔا َن ٌُِِ ًْ آ ُٓ َ قِيَو ل

ٍُٔنَ  َْ َل َحْػيَ اُء َوىَِل َٓ َف ًُ الص  ُْ  ًْ ُٓ َل إِجَّ
َ
اُء خ َٓ َف ََ الص  ٌَ ا آ ٍَ َُ َن ُُْؤٌِ

َ
ٔا خ ُ  .﴾كَال

فر اؼبستعمر ما هبابو لقد اشتدت حلقات التآمر حىت دل يبق بيد الكا
بو قوة اإلسبلـ وعظمة مشروعو السياسي إال القليل القليل. إنو مشروع األمة 
صبعاء، مشروع ينقذ ليس األمة اإلسبلمية فقط بل ينقذ العادل كلو. وقد 
عقدنا العـز يف شاـ اإلسبلـ أف ال يكوف بعد اليـو مكاف إال لدولة إسبلمية 

ج النبوة، إف عاجبل أو آجبل، وستعود دمشق خالصة نريدىا خبلفة على منها 
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منارة للعادل أصبع يصل نور حضارهتا وهنضتها إذل كل أكباء اؼبعمورة، وسيعود 
تا إذل الشاـ ال ىبشى إال ا ونوائب كر اؼبسلم بإذف ا عزيزا يسَت من جا 

 الطريق.
، اللهم بلغنا ىذا، واستخدمنا لو، واجعلنا من أىل وجنود دولة اػببلفة

وكحل عيوننا ببيعة خليفة للمسلمُت يف عقر دار اإلسبلـ ندعو ا أف يكوف 
أمَتنا، أمَت حزب التحرير العادل اعبليل الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة، ىو 
ذاؾ اػبليفة معقد اآلماؿ ومهوى األفئدة، عندىا سًتى أمريكا وأذناهبا من 

ًُ وََشيَػْ ﴿ىم اؼبسلموف ومن ىي دولة اػببلفة،  َِْليٍَب  يَ ٌُ يَّ 
َ
ٔا أ ٍُ ََ َظيَ ِي اَّلَّ

 .﴾َحَِْليِتُٔنَ 
 

 والسبلـ عليكم ورضبة ا وبركاتو.
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 تونس/ حزب التحريركلمة 

 العالمي في جاكرتا الخالفةمؤتمر ل 

اػببلفة العاؼبي يف جاكرتا الذي انعقد يـو  ؤسبرؼب تونسالتحرير /  حزب]كلمة 
 ـ[ٖٕٔٓحزيراف/يونيو  ٕٓىػ اؼبوافق ٖٗٗٔ رجب الفرد ٖٕاألحد، 

 

 

 أّما والصبلة والسبلـ على رسولو وآلو وصحبو ومن واله.  اغبمد
 بعد،

القضّية اؼبصَتيّة للمسلمُت يف العادل أصبع؛ ىي إعادة اغبكم دبا  فإفّ 
أنزؿ ا؛ عن طريق إقامة اػببلفة ونصب خليفة للمسلمُت يبايع على العمل 

سّنة رسولو ليهدـ أنظمة الكفر ويضع أحكاـ اإلسبلـ مكاهنا بكتاب ا و 
إذل دار إسبلـ؛ واجملتمع فيها  ميةموضع التطبيق والتنفيذ؛ ووبوؿ الببلد اإلسبل

 إذل ؾبتمع إسبلمي؛ ووبمل اإلسبلـ رسالة إذل العادل بالدعوة واعبهاد.

 يف حزب التحرير آلينا على أنفسنا يف تونس أف نعمل على ىذا وكبن
اؽبدؼ لتحقيقو بإذف ا. فمنذ عقود؛ وكبن نعمل جنبا إذل جنب مع 

 أبنائنا؛ لكشف ـبططات الغرب وأعمالو الدنيئة يف ببلدنا.
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أوكلت اؼبهّمة لتغريب أبنائنا؛ البن مصطفى كماؿ يف تونس  وقد
اغببيب بورقيبة؛ الذي أغلق اؼبؤسسة الزيتونية وىدـ كل مظهر من مظاىر 

بوضع األحكاـ الوضعّية ومنها ؾبّلة  ،ا إذل علمانية صرفةاإلسبلـ، وحّوؽب
األحواؿ الشخصية اليت جعلها مفخرة يف العادل العريب سافرا هبا ألحكاـ ا 

 بوضع أحكاـ التبٍت وغَتىا من األحكاـ الدنيئة.

ىذا الواقع اؼبرير من اشًتاكية يف أوائل حكمو إذل علمانية مقيتة؛  وبعد
إذل حاكم ؾبـر من نوع آخر؛ تقّلد مهّمة إفساد العباد سّلم مهامو بعدىا 

والببلد أكثر منو، ليحّقق رضا تاما لدى أسياده يف الغرب؛ حىّت ُرّوج لنا أف 
تونس يف أعينهم مرضّي عنها بأرقاـ تارة من أوروبا وتارة من صندوؽ النقد 

عمالو الدورل؛ رغم أّف تونس تسَت يف ركب الدوؿ الّنامية. وفبّا زاد يف أ
إاّل أّف ا  إلسبلميالرخيصة؛ أف أوكلت إليو مهّمة تعذيب وتصفّية اؼبّد ا

سبحانو وتعاذل أمهلو زمنا غَت بعيد حىت أذف عز وجل وانطلقت الشرارة من 
ىنا من تونس وكانت نقطة ربوؿ يف العادل العريب بداية ويف العادل اإلسبلمي 

 ثانيا.

ه اغبّكاـ ودل يتغَت النظاـ الفعلي الثورة وتغَّتت وجو  ىذهقامت  ولكن
 يف تونس.

بريطانيا رأس األفعى وأمريكا ليحّرؾ كل منهما عمبلءه ليًتبّع  وىرولت
 ىذهعلى كرسّي اغبكم من جديد بوضع مشروع للدستور منبت  على عقيدة 

األمة ولكن يف ىذه اؼبرّة تقـو هبا  ىذهيعترب أكرب جريبة رباؾ ضّد  لاألّمة؛ ب
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س جبة اإلسبلـ حىّت يستطاع التمّكن بأسلوب جديد من رقاب ىذا أياد تلب
 الشعب اؼبسكُت.

 راتاؼبؤام ىذهأنّنا كبن حزب التحرير؛ عاىدنا ا أف نكشف  إال
 ّمةاأل ؽبذهاغبقَتة اليت رباؾ ضّد أمتنا ونزلنا إذل الشارع ذودا مّنا وحراسة 

ن كتاب ا وسّنة رسولو العزيزة واضعُت بُت أيديها مشروع دستور مستنبٍط م
 لنعمل بو صبيعا.

على أنفسنا أف نكشف مواضع االرهتاف لؤلجنيب يف ببلدنا  وآلينا
 .إلسبلـبأعُت ساىرة يف تونس وأعُت ىناؾ مع إخواننا يف الشاـ عقر دار ا

إذ أتينا ىنا إذل ببلدنا يف إندونيسيا عاقدين العـز على إرجاعها  وكبن
بلد العربية واإلسبلمية لتعيش اغبياة الكريبة اليت بّشر بإذف ا ىي وباقي الب

 غنّية بإذف ا مصداقا لقوؿ رسوؿ ا  ةهبا نبّينا أف تكوف خبلفة تقّية قويّ 
 ٍبّ تكوف خبلفة راشدة.
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 تركيا والية/التحرير حزب كلمة
 جاكرتا في الخالفة لمؤتمر 

 تركيا والية يف التحرير غبزب اإلعبلمي باؼبكت رئيس كار ؿبمود األستاذ كلمة]
 الفرد رجب ٖٕ األحد، يـو انعقد الذي جاكرتا يف العاؼبي اػببلفة مؤسبر يف

 [ـٖٕٔٓ يونيو/حزيراف ٕٓ اؼبوافق ىػٖٗٗٔ

 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 باؽبدى رسولو أرسل الذي  اغبمد العاؼبُت، رب  اغبمد ، اغبمد
 ولو الكافروف، كره ولو اؼبشركوف، كره ولو كلو الدين على ليظهره اغبق ودين
 باإلمامة، مشلهم وصبع باػببلفة، اؼبسلمُت أعز الذي  اغبمد. الظاؼبوف كره

 وعلى اإلسبلمية، للدولة قائد وأشرؼ أوؿ ؿبمد نبينا على والسبلـ والصبلة
 ...وبعد وااله، ومن وصحبو آلو

 األعزاء، وأخواتي إخواني

 ...وبركاتو ا ورضبة عليكم السبلـ اإلسبلـ، ربية ربية، بأصبل أحييكم
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 وآخر اػببلفة، مهد اإلسبلمية، األراضي من السبلـ لكم أضبل وإين
 أضبل. اسطنبوؿ النقية اعبميلة اؼبدينة من العثمانية، اػببلفة لدولة عاصمة

 .إسبلمبوؿ من السبلـ لكم
 حقق الذي خاف لفاتحا ؿبمد السلطاف مدينة من السبلـ لكم أضبل

 .الشرقية لروما عاصمة كانت بينما  ا رسوؿ بشرى
 الذي خاف الفاتح ؿبمد السلطاف القائد أحفاد من السبلـ لكم أضبل

 ورمي اػبليج سبلسل وفك األرض على السفن بتسيَت إسطنبوؿ لفتح قاـ
 . ا رسوؿ بشرى ربقيق شرؼ لنيل القنابل

 إخوانكم من السبلـ لكم أضبل فإين بعيدة مسافة على كانوا لو وحىت
 والذين بإخبلص، وببونكم الذين إخوانكم من اإلسبلمية، العقيدة يف

 قلوب يف الرعب تبث اليت أعمالكم وإعجاب وحيوية بفرح يشاىدوف
 .الكافرين

 وأورفا، وأضنة، وبورصة أنقرة من تركيا بقاع صبيع من السبلـ لكم أضبل
،وأرضر  وفاف، بكر، وديار  عينتاب، وغازي وباسباف، وأدياماف، وقونية، ـو

 .وإسطنبوؿ وإزميت يالوفا، ومن وىاتاي، ومرسُت،
 !األعزاء وأخواتي إخواني

 .اسطنبوؿ من قادـ أنا
 ...بفتحها  الرسوؿ بشر اليت اعبميلة اؼبدينة اسطنبوؿ، من قادـ أنا

 الجيش ولنعم ،أميرىا األمير ولنعم القسطنطينية لتفتحن»:  ا رسوؿ قاؿ
 .«الجيش ذلك
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 سنة، ٓٓٗو بضًعا يقارب ؼبا اإلسبلمية للدولة مركزا إسطنبوؿ بقيت
 .إسطنبوؿ عاصمتها من اإلسبلمية اعبغرافيا حكم ًب حيث

 العثمانية اػببلفة الدولة غزو ًب حُت إذل ،ٕٓالػ القرف بداية حىت
 العرب خونة عضب من دبساعدة اؼبستعمرة الكافرة إقبلًتا قبل من وأراضيها
 .واألتراؾ

 ٖ اؼبوافق ىػ،ٖ٘ٗٔ رجب ٕٛ يعٍت كهذا، يـو يف سنة، ٜٛ قبل
، ذلك يف األمة درع كسر ًب حيث اػببلفة، إلغاء ًب ـ،ٕٜٗٔ مارس  اليـو

 .اسطنبوؿ من اػبليفة نفي وًب

 منذ حزينة أياما إال تعيش ال للخبلفة عاصمة آخر اسطنبوؿ ىي فها
 .اليـو ذلك

 اػببلفة، غياب بسبب اغبزف يف الغارقة إندونيسيا يف عزاءاأل إخوٌب فيا
 آالؼ اإلسبلمي العادل قلب عن بعدكم رغم اػببلفة إلغاء بسبب اؼبتأؼبُت

 يف غرقوا قد اؼبغرب إذل إندونيسيا من اؼبسلمُت صبيع إف بل الكيلومًتات،
 اػببلفة، إلغاء بسبب اغبزف

 بعد شديدة دبعاناة عاشوا اأيض تركيا يف اغباؿ ىو كما اؼبسلمُت صبيع
 الشيخ مثل العلماء بعض إعداـ ًب كما. اػببلقة دولة الواقي درعهم سقوط
 اػببلفة، إلغاء يف اؼبتسبب الكفر نظاـ وجو يف انتفاضة لبدئو وذلك سعيد

 ربت سحقوا فقد واؼبسلمُت، العلماء بعض إذالؿ أو نفي ًب كذلك
 .واؽبزات الثقيلة األنقاض
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 اغبزف حوؿ شعرا نظم كيف شوقي، اؼبصري الشاعر ىعل نظرة ألقي
 :اػببلفة إلغاء بسبب انتابو الذي

 ونواح فبالك عليك وبكت ومنابر مآذف عليك ضجت

 سحاح دبدمع عليك تبكي   حزينة ومصر واؽبة اؽبند

 ماح؟ اػببلفة األرض من أؿبا  وفارس العراؽ تسأؿ والشاـ

 األنواح مقاعد فيو دففقع       مأسبا اعببلئل اعبمع لك وأتت

 وجناح جريرة بغَت قتلت    موءودة غبرة للرجاؿ يا

 األعزاء إخوتي

 األراضي احتلت. اػببلفة إلغاء بعد صدمة أكرب ثاين حدثت لقد
 من ؾبددا قذرة بألعاب السيطرة وأدل حبسرة شاىدنا اليهود، قبل من اؼبقدسة

 قائد سابقا وتطهَتىا بتحريرىا قاـ اليت األراضي ىذه على الصليبيُت قبل
 .األيويب الدين صبلح اؼبظفر اإلسبلمية األمة

 اليهودي الزعيم على بالرد خاف اغبميد عبد السلطاف قاـ كيف رواظان
 اػببلفة لدولة األمواؿ دفع باقًتاح ٜٜٔٔ عاـ قاـ عندما ىَتتزؿ الدكتور

 .اؼبقدسة األراضي شراء مقابل العثمانية

 يأخذوا أف آنذاؾ يستطيعوف فإهنم يوما اػببلفة دولة مزقت إذا"
 أف من علي ألىوف بدين يف اؼببضع عمل فإف حي وأنا أما شبن، ببل فلسطُت

 ."يكوف ال أمر وىذا اػببلفة دولة من بًتت قد فلسطُت أرى
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 احتل الذي اليهودي الكياف هبذا اعًتفت دولة أوؿ فإف األسف مع
 خبلفة أنقاض على قامت اليت يةالعلمان الًتكية اعبمهورية ىي األراضي ىذه
 .اغبميد عبد

 ألراضي أمريكا باحتبلؿ ظبحت اليت الدولة ىي تركيا أف أيضا وازف
 إذل جنودىا إلدخاؿ بريًا فبرًا أمريكا استخدمتها اليت الدولة وىي العراؽ،
 .العراؽ

 فكرة مساندي طليعة يف اليت والبلد الدولة ىي تركيا أف أيضا وازف
 غبملها الغربية الدوؿ تسعى اليت" الديبقراطي اإلسبلـ"و" اؼبعتدؿ ـاإلسبل"

 .اإلسبلمية الببلد يف اػببلفة مشروع ضد ونشرىا
 اؼبتحدة الواليات مع تتوافق اليت الدولة أيضا ىي تركيا فإف كذلك

 الوقت يف سوريا يف اإلسبلمية اػببلفة دولة إقامة ؼبنع العمل يف الغربية والدوؿ
 .اغباضر

 !العزيزات وأخواتي األعزاء خوانيإ
 العادل بقيادة التحرير حزب تأسيس على ونشكره العاؼبُت رب ا كبمد

 تعرضنا بعدما النبهاين الدين تقي الشيخ البارزة الشخصية ذي اعبليل
 األراضي واحتبلؿ اػببلفة إلغاء من اؼبسلمُت ىزتا اللتُت للصدمتُت
 النهضة ضبلة يف بالعمل باشر قد رالتحري حزب فإف وبذلك. الفلسطينية

 .بعودهتا بشر اليت اػببلفة دولة إقامة إلعادة
 الوحيد اإلسبلمية األمة أمل ىو التحرير حزب أصبح اليـو ذلك فمنذ

 وىو مضاجعهم، يقض الذي والكابوس الكفار خطط صبيع يكشف الذي
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 اعبماعات يدعو والذي الغادرة، اغبكومات خيانة لؤلمة يبُت الذي
 وال اػبَت إذل إال يدعو ال والذي الصواب، إذل اػبطأ على اؼبصرة القياداتو 

 .باػبَت غايتها خلف تسعى اليت الكتلة وىو الئم، لومة ا يف ىبشى

 دولة بإقامة إال يكوف ال األمة خبلص أف يرى التحرير حزب أف كما
 يف حريرالت غبزب واؼبساندة الدعم قدمت قد اإلسبلمية األمة وأف اػببلفة،

 .هبا بدأ اليت ىذه النهضة ضبلة

 إذل اإلسبلمية األمة لعودة عقوؽبم فقدوا لقد... الكفار عن ماذا
 اعبائعة كالذئاب فقاموا الغريب، الفكر تعثر رأوا لقد. لذلك وُجّنوا أصلها،
 أفغانستاف، يف اؼبسلمُت؛ صحوة دوف للحيلولة اإلسبلمية الببلد دبهاصبة

... وسوريا والبوسنة، والشيشاف، وكشمَت، والصوماؿ، وفلسطُت، والعراؽ،
 وؿبكومة تابعة الدوؿ جعلت كما اإلسبلمية، الببلد ثروات باستغبلؿ قامت

 االحتبلالت ىذه عبميع الوحيدة الغاية إف. ؽبم منحتها اليت بالقروض ؽبا
 اعبغرافيا على جديدة خبلفة دولة إقامة دوف اغبيلولة ىي واالستعمارات

 .يةاإلسبلم

 الرغم وعلى ىذه، واالستغبلؿ االحتبلؿ سياسات كل من الرغم على
 مثل اػببيثة األفكار تسويق من الرغم وعلى اػبائنة، اغبكومات ضغوط من

 إذل ونزلوا وقاوموا استيقظوا قد اؼبسلمُت فإف اؼبعتدؿ، واإلسبلـ الديبقراطية
 على اعًتضوا حىت الديكتاتورية، اغبكومات قصور إذل ساروا حىت الساحات،

 .ال أـ معتدلة كانت سواء الطاغوت أنظمة صبيع
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 إذل نزلوا وقدسيتو، باإلسبلـ ارتباطهم من اندفاعا اؼبسلمُت وإف
 اتلة الببلد وإف.  للرسوؿ اإلساءة سبت عندما اؼبسَتات وسَّتوا الشوارع

 من اؼببليُت بل اآلالؼ مئات أصبح وقد اجملاىدين، بدماء رويت قد
: ويقولوف الساحات إذل ينزلوف اإلسبلمية، اػببلفة يريدوف الذين مُتاؼبسل

 .ا وعد اػببلفة ا، إال إلو ال! إسبلمية خبلفة يريد الشعب

 !الكريمات وأخواتي الكرماء إخوتي

 والغرب اإلسبلـ بُت سنة ٓٓٔ منذ اؼبستمرة اؼبواجهة ىذه وإف
. عاؼبية مواجهة ؼبواجهةا ىذه أصبحت حبيث نقطة إذل انتقلت قد الكافر

 والكفر، اإلسبلـ بُت قرنا ٗٔؿ مستمرة صعبة مواجهة ىي اؼبواجهة ىذه وإف
 واؼبتكونة للغرب اؼبوالية السياسية األحزاب بُت مواجهة ىي اؼبواجهة ىذه وأف
 الذين اؼبسلمُت وبُت الديبقراطي، النظاـ مع تتكامل واليت عمبلء حكاـ من

" الديبقراطي اإلسبلـ"و" اؼبعتدؿ اإلسبلـ" وجو يف اإلسبلمية للخبلفة يسعوف
 .تنفيذىا اؼبراد

 !األعزاء وأخواتي إخواني

 كبو اؼبسلمُت توجو أماـ الوقوؼ على قادرة قوة أبدا ىناؾ ليس 
 باؼببدأ الكفار ليستبدلو نظاـ أو بديلة فكرة ىناؾ يعد دل ألنو وذلك اػببلفة؛
 .اؼبنهار الرأظبارل

 توفَت على اإلسبلـ غَت مبدأ أي بقدرة تؤمن ال ةالبشري أصبحت وقد
 .ؽبا والطمأنينة الرفاه
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 يسعوف للغرب اؼبوالُت اإلسبلمية الببلد يف واغبكاـ الكفار أف كما
 اؼبسلمُت إؽباء وراء ،"الديبقراطي اإلسبلـ"و" اؼبعتدؿ اإلسبلـ" بفكرة

 قياـ وقبل م،حياهت على اإلسبلـ يهيمن أف قبل أكثر طويلة لسنوات وتنويبهم
 .اػببلفة دولة

 عرب اؼبشروع ىذا لتسويق يسعوف عموًما والغرب اؼبتحدة الواليات وإف
 .الوسطى وآسيا األوسط الشرؽ إذل تركيا

 وبذلك وحده، باإلسبلـ خاص حكم نظاـ وجود بعدـ ينادوف فإهنم
 اؼبسلمُت تنومي إذل يسعوف وإهنم. معا والديبقراطية باإلسبلـ اغبكم إمكانية
 .اؼبتعاونُت بيد الفكرة ىذه بتسويق

 بالببلد ربكموا قد الدكتاتوريُت اغبكاـ باستخداـ فإهنم كذلك
 .عدة لسنوات اإلسبلمية

. والقلق اػبوؼ َلّفهم الدكتاتوريُت واهنيار اؼبسلمُت صحوة رأوا فعندما
 ؿبل اغبكم إذل ونقلهم الديبقراطي، للنظاـ اؼبتبنُت اإلسبلميُت بدعم فقاموا

 بعد اغبكم إذل اإلسبلميُت بنقل قاموا تركيا، يف. اؼبنهارين لدكتاتوريُتا
 اهنيار بعد اؼبسلمُت ثورة بسرقة فقاموا تونس يف أما. الكمالية دكتاتورية
 راشد بقيادة الديبقراطيُت اإلسبلميُت ودعموا العابدين، زين العلماين دكتاتورية
 ىو آخر ديبقراطي إسبلمي ودعم الثورة بتوجيو قاموا مصر ويف. الغنوشي

. سنة ٓٗ ؼبدة دما الناس أبكى الذي مبارؾ دكتاتورية بعد مرسي ؿبمد
 .ثرواهتم هنبوا بعدما أيضا ىناؾ اؼبعتدلُت بدعم قاموا ليبيا، يف وكذلك
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 حبق ذلك يقًتفوف كانوا بينما كنموذج تركيا إذل باإلشارة وقاموا
 أردوغاف الًتكي الوزراء ئيسر  إذل وأشاروا. اإلسبلمية والبلداف الشعوب
 .أيضا لذلك كنموذج

 لتسويق بنهاره ليلو يصل أردوغاف الًتكية اعبمهورية وزراء رئيس وإف
 اإلسبلمية، للببلد الديبقراطية

 تبنيها بضرورة أشار دكتاتورىا، من اررة مصر إذل ذىابو ولدى
 .اإلسبلـ من الديبقراطية أف قاؿ كما للعلمانية،
 األسد، بشار القاتل مواجهة يف للشعب دعمو زعم ينماب سوريا ويف

 .ديبقراطية سوريا إقامة دعمو إذل أيضا أشار
 ردة عن للتعبَت الشوارع إذل اإلسبلمية الببلد يف اؼبسلموف نزؿ وبينما

 بقوا تركيا يف اؼبسلمُت أف إال ، ا لرسوؿ اؼبسيء الفيلم بث ذباه فعلهم
 الًتكي الشعب قياـ عدـ عن أردوغاف وزراءال رئيس سئل وعندما. صامتُت

 قمنا كما اجملتمع طاقات بتفريغ سنوات ٓٔ خبلؿ قمنا" أجاب فعل، بردة
 ".الشعب كبو الصواعق مانعة دبهمة

 !األعزاء إخوتي
 فقط بسعيهم الساحات يف ىتفوا اإلسبلمية الببلد يف اؼبسلمُت وإف

 خبلفة يريد التونسي الشعب. للديبقراطية وليس وخبلفة إسبلمية لدولة
 خبلفة يريد اليمٍت الشعب إسبلمية، خبلفة يريد اؼبصري الشعب إسبلمية،
 ...إسبلمية خبلفة يريد السوري الشعب إسبلمية،

 اإلسبلمية؟ اػببلفة أـ الديبقراطية؟ تريدوف، ماذا وأنتم
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 تبُت بدأهتا اليت ىذه الثورية وحركتها بصحوهتا اإلسبلمية األمة وإف
 هبا بادرت اليت الكفر وطراز اإلسبلـ قبعة تعتمر اليت الديبقراطية أف :للعادل
 كل فإف ىذه األمة صحوة وبعد. اإلسبلمية الببلد يف ؽبا ؿبل ال تركيا

 .ىذا رأى قد بصر ذي شخص
 األخوة أيها

 عبد بصفعة الكفار ذكرت قد ىذه وثوراهتم اؼبسلمُت صحوة إف
 الصفعة ىذه وإف. الفلسطينية راضياأل شراء عرضوا الذين لليهود اغبميد

 بالثورة ربققت اليت الصفعة فإف حاليا. للبيع ليست فلسطُت أف ؽبم أظهرت
 وللخطط للديبقراطية مبلئمة غَت األراضي ىذه أف أظهرت اإلسبلمية

 .االستعمارية
 !إندونيسيا في أىلنا يا

 واألعماؿ سنة، ٓٙ قبل التحرير حزب بدأىا اليت الصحوة حركة إف
 يف بدأت اليت اػببلفة وثورة حاليا، هبا وتقوموف سابقا هبا قمتم اليت اػبَتة
 .ؾبددا األمل روح اؼبسلمُت أجساد يف نفثت قد الشاـ، ببلد

 على حركة بإضافة باغبيوية مدتنا فقد تركيا، مسلمي كبن بنا وخاصة
 .جهدنا على وجهدا حركتنا،

 الرشتة أبو خليل بن عطاء اعبليل العادل التحرير حزب أمَت نداءات إف
 والتعاوف بالوحدة للمسلمُت ودعوتو ا، بإذف باػببلفة اؼببشرة وأقوالو

 األمة كل آماؿ من زادت قد ا، حببل إال التمسك وعدـ والتضامن
 بنصح الرشتة أبو خليل بن عطاء اؼبخلص القائد قياـ وإف. اإلسبلمية
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 من زادت قد الكفار، من وليس ا من اؼبساعدة وطلب باؼبقاومة اؼبسلمُت
 .لديهم والثبات الصرب

 !الكريمات وأخواتي الكرماء إخوتي

 ومؤامرة مصيبة كل من وحفظها ىذه أعمالكم يف لكم ا بارؾ
 .ومكيدة

 ويذؿ وأىلو اإلسبلـ فيها يعز اليت اػببلفة بدولة ىذه أعمالكم ا توج
 .وأىلو الكفر فيها

 .ومكيدة مؤامرة كل من وحفظها السورية الثورة يف لنا ا بارؾ

 ويذؿ وأىلو اإلسبلـ فيها يعز اليت اػببلفة بدولة السورية الثورة ا ختم
 .وأىلو الكفر فيها

ئِذٍ ﴿ ٌَ ْٔ ْؤٌَُِِٔن  َويَ ٍُ ْ ًُ  َحْفَرُح ال َٔ اىَْػزِيُز الرَِّحي ْْ َْ يََشاُء َو ٌَ ِ َحُُِْصُ   [٘-ٗ: الرـو] ﴾ةَُِِْصِ اَّللَّ

 

 .العاؼبُت رب  اغبمد أف انادعو  وآخر

 ...وبركاتو ا ورضبة عليكم السبلـ
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 في المملكة المتحدة: الدعوة
 التحديات، الفرص المتاحة، والنتائج 

 جاكرتا يف اػببلفة ؼبؤسبر بريطانيا/  التحرير حزب كلمة
يف  تاجي مصطفى اؼبمثل اإلعبلمي غبزب التحرير يف بريطانيا األستاذ]كلمة 

ىػ ٖٗٗٔرجب الفرد  ٖٕمؤسبر اػببلفة العاؼبي يف جاكرتا الذي انعقد يـو األحد، 
 ـ[ٖٕٔٓحزيراف/ يونيو  ٕٓاؼبوافق 

 
 

 

 ا الرضبن الرحيم بسم
 رب العػػػػاؼبُت والصػػػػبلة والسػػػػبلـ علػػػػى رسػػػػوؿ ا وعلػػػػى آلػػػػو  اغبمػػػػد

 ،وصحبو أصبعُت

 المسلمون في الغرب على مفترق طرق -المضمون 

ش ؿبافظُت على قيمنا وتعاليمنا اإلسبلمية يف حياتنا اليومية؟  نعي كيف
كيف هبب أف تكوف عبلقتنا مع غَت اؼبسلمُت الذين نعيش بينهم، نتفاعل 

 ونعمل معهم؟ كيف نؤدي كبن يف الغرب واجباتنا ذباه األمة اإلسبلمية؟
إذل ذلك كلو ال تتم دبعزؿ عن االلبراط يف اجملتمع، ولكنو أيضا  الطريق

ال يكوف بالذوباف واالندماج فيو لدرجة تفقدنا قيمنا اإلسبلمية )اغبشمة 
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واغبياء، العيش وفقا لتعاليم اإلسبلـ وأحكامو، وأف تكوف عائبلتنا متماسكة 
غَت مفككة، احًتاـ اؼبرأة وعدـ امتهاهنا، االىتماـ بقضايا األمة وأف تكوف 

مع غَت اؼبسلمُت ومع  سفَتا لئلسبلـ(. إف طريقتنا يف الغرب يف التعامل
اجملتمع بشكل عاـ ال بد أف تكوف مبنية وموجهة بأحكاـ اإلسبلـ الذي 

ََكَن  ىََلدْ ﴿يف مكة قدوة حسنة:  َعدَّنا سفراء ولنا يف حبيبنا رسوؿ ا 
ًْ ِف رَشُ  َٔةٌ َحَصَِثٌ  ٔلِ ىَُل ْش

ُ
ِ أ ٍََ اَّللَّ ِ ّ َْٔم اْْلِخَر َوذَ  ََكنَ  ل َ َواِْلَ َ َنثًِْيايَرُْجٔ اَّللَّ  ﴾َنَر اَّللَّ

 [ٕٔ: األحزاب]

من حزب التحرير يف بريطانيا أرغب دبشاركتكم ذبربتنا يف  وكعضو
العمل مع اؼبسلمُت وغَت اؼبسلمُت ىناؾ، وما ىي التحديات والفرص اؼبتاحة 

ربقيقها بنعمة من ا تعاذل، فاغبمد .  منالنتائج اليت سبكنا  كذلكأمامنا و 
 تحرير على نواح عدة يف اؼبملكة اؼبتحدة.وقد عمل حزب ال

 دعم العمل إلقامة الخالفة في العالم اإلسالمي

يبكننا اؼبسانبة بالعمل على إعادة إقامة اػببلفة يف العادل  كيف
 اإلسبلمي.

يف الغرب ىي أف اؼبسلمُت يف اؼبملكة اؼبتحدة، والدمبارؾ  اغبقيقة •
ن الوضع الكارثي يف وفرنسا وغَتىا من اؼبناطق يشعروف بالقلق م

العادل اإلسبلمي )احتبلؿ أفغانستاف وفلسطُت، الغارات اعبوية 
 بأنظمة قمعية تعذ الصوماؿ،للطائرات دوف طيار، الفقر يف 

 (اخلوتعتدي على مواطنيها... 
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 ميف الغرب مرتبطوف باؼبسلمُت يف العادل اإلسبلمي وؽب اؼبسلموف •
 أقارب يزوروهنم ىناؾ.

 .موروف لندف طلبا للدعم من أسيادىاؼبسلمُت يز  حكاـ •
لذلك فإف الرسائل  العاؼبيةلندف مركزا إعبلميا لوسائل اإلعبلـ  تعترب •

 اؼبراد إيصاؽبا ىبطط ؽبا ىناؾ.
بعض األحياف وعند زيارة حكاـ اؼبسلمُت اػبونة ىؤالء لربيطانيا،  يف

كبشد اؼبسلمُت ولبرج يف مظاىرات خارج سفارات أولئك اغبكاـ لفضح 
 انتهم والدعوة إلعادة إقامة اػببلفة يف العادل اإلسبلمي.خي

 سبكنا من فعل ذلك عندما زار حكاـ من باكستاف ومصر  واغبمد
 اؼبتحدة. ةوبنغبلدش وبضع دوؿ أخرى اؼبملك

 أن نكون صوتا ألمتنا المظلومة

اليت أرسلت جنودىا لغزو واحتبلؿ وقتاؿ  اؼبتحدةنعيش يف اؼبملكة  إننا
وأخواتنا اؼبسلمات يف العراؽ وأفغانستاف وباكستاف. ىذه اغبكومات إخوتنا 

دعمت أيضا االحتبلؿ الصهيوين لفلسطُت وىي جزء من اغبرب على 
اإلرىاب. كبن نعيش يف مطبخ تطهى فيو وتعد اػبطط واؼبربرات الكاذبة،  

 كمثل كذبة أف العراؽ كاف يبثل هتديدا فبل بد من غزوه. فماذا فعلنا؟
 نايف األكاذيب واالدعاءات الكاذبة، نظم للطعنضبلة  أطلقنا

احتجاجات وحوارات عامة وأعددنا تقارير مفصلة ومدروسة بعناية لقطع 
الطريق على أكاذيبهم وإلظهار أف اػببلفة ىي اغبل البديل، وأصدرنا 



 

  99 | كلمة حزب التحرير/ بريطانيا

 

تصروبات صحفية ومقاببلت تلفزيونية، راسلنا إلكًتونيا اؼبؤثرين يف الرأي 
 الربؼباف. خارجدوسيو  العاـ ووزعنا

لذلك فإف بعض مفكريهم فهموا بشكل أفضل حججنا  وكنتيجة
 مستخدمينها لتحدي أكاذيب حكومتهم.

اؼبسلمُت أيضا أصبح لديهم الدافع للتحدث ضد سياسات  بعض
 . عرضناىا ليتاغبكومة مستفيدين من حججنا ا

ب أصبح اؼبسلموف قادرين على أف يكونوا صوتا يتحدى اغبر  وبذلك
 يف الغرب يف ببلد اؼبسلمُت. كوماتعلى اإلرىاب اليت زبوضها اغب

 مكافحة سياسة االندماج

( ومع بدء اغبكومات ٜ/ٔٔأحداث اغبادي عشر من سبتمرب ) بعد
الغربية إرساؿ قواهتا لقتاؿ إخوتنا وأخواتنا، الحظوا أف اؼبسلمُت دل يلتزموا 

أوافق عليو(. وجدوا  الصمت حياؿ ذلك ودل نقل )أنا بريطاين وما جرى
اؼبسلمُت يصرحوف ويعلنوف أهنم ضد ىكذا سياسات. ولذلك فإف 
اغبكومات الغربية اآلف وبعض وسائل اإلعبلـ الغربية وكذلك بعض 
السياسيُت يقولوف أف اؼبسلمُت يشكلوف هتديدا ألهنم يؤمنوف بقضية ومفهـو 

عن  ي التخلاألمة، ويقولوف أف اإلسبلـ يشكل هتديدا وأف على اؼبسلمُت
اؼبفاىيم اإلسبلمية مثل الشريعة واػببلفة واألمة واعبهاد إف أرادوا العيش يف 

 الغرب.
 كبن نرى اآلف سياسة دمج عدائية تستهدؼ اؼبسلمُت: لذلك
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ىم وباولوف تشكيل )النسخة الربيطانية من اإلسبلـ( "ال جهاد  فها •
 وال خبلفة وال وحدة أمة".

 مدارس الدينية وكذلك تدريبا لؤلئمة.مناىج تعليمية لل واقًتحوا •
إعطاء بعض اعبماعات اؼباؿ للتجسس على اؼبسلمُت وعملوا  حاولوا •

 على تعزيز مبوذج اإلسبلـ الربيطاين الذي يريدونو.
عملنا مع غَتنا من اؼبسلمُت غبشد رفٍض ؽبذه اؼبناىج التعليمية  لقد

 -ت مصداقيتها فقد يتال -للمدارس الدينية وكذلك رفٍض ػبطط اغبكومة 
ضد اجملتمع اؼبسلم. إف نبذ سياسة الدمج ىذه فبكنة عرب ؾبتمع واع على 

 خطرىا.
الهجمات العدائية على اإلسالم من قبل بعض السياسيين ووسائل 

 اإلعالم

 اغبكومة الربيطانية واإلعبلـ قادا ضبلة عدائية ضد اإلسبلـ. إف
 :نان قيمهم رأيؿباولة إلرىاب اؼبسلمُت وزبويفهم لصرفهم ع ويف

واآلف اغبديث عن حظر  ٕٗٓٓارتداء اغبجاب يف فرنسا  حظر •
 النقاب يف أوروبا مستعر.

 : اإلسالموبراوف وكذلك كامَتوف يهاصبوف اإلسبلـ بقوؽبم بلَت •
 رجعية. خلفةأيديولوجية شريرة نبجية مت

قاد حزب التحرير ضبلة )قف من أجل اإلسبلـ دافع عن  لقد •
سلمُت من الرد على ىذه اغبملة العدائية وذلك اإلسبلـ( لتمكُت اؼب
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بتزويدىم باغبجج البلزمة. وكانت ىذه أجندتنا االستباقية يف ضبل 
ىذه األفكار للناس للوقوؼ من أجل اإلسبلـ وفضح ضعف ونفاؽ 

 العلمانية والقيم الليربالية. اليةوفساد وضرر الرأظب

رأة في "اإلسالم يضطهد المرأة" فلنناقش حال الم يقولون •
المجتمعات الغربية حيث يستغل الرجال المرأة في األزياء 

 .واألعمال األخرى التي تحط من قيمتها
من خبلؿ مقاالت أرسلت ؼبفكرين وتصروبات صحفية  وحاولنا •

وكتيبات وتقارير أعددناىا، حاولنا فضح النظاـ االقتصادي الرأظبارل 
وكذلك تفشي  والتفكك األسري وإنباؿ كبار السن والديبقراطية

 النزعة الفردية واؼبصلحة الشخصية.

تولت أخواتنا مناقشة مواضيع وقضايا نسائية متحديات النائب  وقد •
 )بيًت ىولوبوف( و )ناهبل فاراج( يف مناظرة ًب رفضها من قبلو.

ساعدت ىذه اغبجج اؼبسلمُت ليكونوا أكثر قدرة على مناقشة  وقد
على شرح اإلسبلـ بشكل أفضل أولئك الذين يهاصبوف اإلسبلـ وكذلك 

 للجمهور.

 الخاتمة )الخالصة(

بعض نشاطاتنا وما ترتب عليها من نتائج يف اؼبملكة اؼبتحدة  ىذه
 حبمد ا.
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ىذه األمثلة ألسلط الضوء على ما يبكننا فعلو عندما  أعرض إنٍت
 إسبلمية. بطريقةكبشد ونوحد وننخرط يف اجملتمع 

ء ؾبتمع إسبلمي قوي وبمل ىذه القيم حباجة ؼبواصلة السعي لبنا كبن
ُِٔا إِن  يَا﴿الرائعة والنبيلة لئلسبلـ كسفراء لئلسبلـ يف الغرب.  ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ ح 

َ
خ

 ًْ ُل ٌَ كَْدا
َ
ًْ َويُثَّتِْج أ َ يَُُِصُْك وا اَّللَّ  .﴾حَُُِصُ

العديد من التحديات اعبديدة يف الغرب خاصة يف السنوات  لدينا
فيلدرز غبظر القرآف،  تمُت اؼبتطرؼ، ودعوات جَت بعد صعود الي األخَتة

واغبروب  وكذلك الرسـو الكارتونية الدمباركية اؼبهينة لسيدنا ؿبمد 
 االستعمارية اليت انطلقت من ببلد الغرب.

الطريقة اليت هبا توقف العديد من ىذه التصرفات ىي يف اغبقيقة  إف
يت ستدافع عن اإلسبلـ بإقامة دولة خبلفة قوية يف العادل اإلسبلمي وال

 واؼبسلمُت.

للعمل  اؼبسلمُتكبن نتطلع لكم ىنا يف إندونيسيا وسائر ببلد  لذلك
إلعادة إقامة اػببلفة. فالعودة للخبلفة سيجعل صوت األمة قويا مسموعا 

 وسيؤثر حىت على حاؿ اؼبسلمُت يف أوروبا.

األمة ىذه حباجة ألف تواصلوا جهودكم وتسألوا ا أف يبن على  كبن
ي.اإلسبلم العادل يف اػببلفة بعودة قريبا
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 الخالفة دولة نقيم َمعاً 

 حزب التحرير يف ماليزيا[ مسؤوؿعبد اغبكيم،  ؿباضرة]
 

 

الشمس وغاب الظبلـ، واليـو اعبديد منتظر أمامك، وصوت  أشرقت
 وتأٌب ماليزيا الستقباؿ الدعوة. ،اػببلفة تصرخ

 بركاتو عليكم ورضبة ا و  السبلـ

اإلخوة اإلندونيسيوف كيف حالكم؟ و اغبمد جئت مع طبسُت  أيها
.  من شباب ماليزيُت غبضور مؤسبر اػببلفة اليـو

 الحاضرون بمؤتمر الخالفة! أيها

  نجحزب التحرير حزبا هبمعكم ويوحدكم يف ىذا اؼبلعب كيلورا بو  ليس
 فة.كارنو فحسب، وإمبا سيوحدنا إف شاء ا ربت دولة اػببل

اؼبكاف اؼببارؾ وبإذنو  ذاصبعنا يف ى مناغبمد سبكن حزب التحرير  و
 اػببلفة. دولةسيجمعنا ربت  أيضا تعاذل
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اعبداؿ فيما بينكم، ألننا أمة واحدة وعندما أقيمت اػببلفة  ألغوا
ستتحد إندونيسيا وماليزيا ودوؿ أخرى يف سيادة واحدة وىي سيادة اػببلفة 

 على منهاج النبوة.
كل الفساد يف العادل. فمن أنقاض   ورأسمصيبة  الديبقراطي لنظاـا

 مدينة ماالكا نقيم دولة اػببلفة اإلسبلمية.
 اهلل!!! رحمكمالحاضرون  أيها

 ريبق عمالكنو سينتهي  ،العلماين الديبقراطي النظاـبسبب  افًتقنا
 ا.. إذفب ةاػببلفة اإلسبلمي ؿبلو تحلوس

،ىذا ا يف سنعلن للغرب أننا أمة واحدة وكبن  لعباؼبويف ىذا  ليـو
عمبلؽ نائم سيستيقظ من نومو الطويل. وإذا استيقظ فبل أحد يبنع من قياـ 

 اػببلفة.
فحضوركم يف ىذا اؼبؤسبر هبعل قلب  نفسكم،على ثقة بأ كونوا
أوباما ينبض سريعا. وحضوركم أيضا يدؿ على أف الكفار  لعادلاإلرىايب يف ا

 ريًبا.ق سينتهوفالغربيُت 
على الغرب وعلى  نتغلببإمكاننا أف  أفاؼبلعب شاىد على  ىذا
األرض  مشارؽوبإذف ا تعاذل سًتفع راية اإلسبلـ من  ،(إسرائيلأمريكا و)

 ظل دولة اػببلفة اإلسبلمية. يفإذل مغارهبا 
 المشاركون في المؤتمر رحمكم اهلل!!! أيها

ا مشلكم إلقامة اػببلفة هبذا الكبلـ، وأخَتا أقوؿ لكم: "وحدو  أكتفي
 واستقبلوا التغيَتات العاؼبية الكربى كبوىا.."
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 الديمقراطية وسم القومية كفر

 يف إندونيسيا[ لتحريرفريد وجدي، عضو ؾبلس الوالية غبزب ا كلمة]

 

 

 المؤتمرون رحمكم اهلل.. أيها
ا تقريرا من البشر وإمب يسل اوىذ ،شك أف أمة اإلسبلـ ىي خَت أمة ال

ًْ ﴿سبحانو يف القرآف الكرمي:  ا عنورباين أخربنا  تقرير ىو ٍث  ُنِخُ ٌَّ
ُ
َخْْيَ أ

َِهرِ َوحُْؤٌَُِِٔن ةِاَّلّلِ  ٍُ ْ َِ ال َْٔن َغ َٓ ْػُروِف َوَتِْ ٍَ
ْ ُمُروَن ةِال

ْ
َِّاِس حَأ ْخرَِجْج لِي

ُ
 [ٓٔٔآؿ عمراف: ] ﴾أ

اؼبسلمُت اليـو أهنم يعيشوف حياة بؤس وشقاء؛ غلب  واقع ولكن
والتأخر يف ؾباؿ االقتصاد،  وغبلؤىا، اؼبعيشةوالفقر، وسوء  الذؿعليهم 

 وانتشار اؼبنكرات، وغَتىا.. الصحية، ذيةوسوء التغ
 أجاب لقدخَت أمة أخرجت للناس؟  وىم ذلك كلؽبم   وبصل فلماذا

الشيخ العادل تقي الدين النبهاين رضبو ا يف كتابو )نداء حار إذل اؼبسلمُت( 
ؽبم ذلك لسببُت رئيسيُت، األوؿ:  حصل فقد ،السؤاؿ ىذا علىيا بيانا واف

: تطبيق نظاـ الكفر.. ونظاـ ثايناؼبستعمر، وال للكافروجود اغبكاـ العمبلء 
الكفر ىو األحكاـ والقوانُت اليت زبالف الشريعة اإلسبلمية ودل تنبثق عن 

 والقومية. قراطيةالديب ومنهاالعقيدة اإلسبلمية وإمبا مصدرىا مبدأ اؼبستعمرين، 
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 المؤتمرون رحمكم اهلل.. أيها

كفر ألف   نقوؿ. وفاسدليست ؾبرد نظاـ كفر وإمبا كفر  الديبقراطية
ىي  وأىواءىمالديبقراطية جعلت السيادة للشعب دبعٌت أف عقل البشر 

جعل السيادة للشرع أي .. وقد بُت  اإلسبلـمع أف  ،مصدر األحكاـ
أنزؿ ا ويفعل ذلك مع االعتقاد فهو كافر. قاؿ  دباالقرآف أف من دل وبكم 

َٔ َخْْيُ اىَْفاِضيِيَ  إِنِ ﴿تعاذل:  ُْ ِ َحُلص  اْْلَقَّ َو ًُ إِلَّ َّلِلَّ  [ٚ٘األنعاـ: ] ﴾اْْلُْل

 المؤتمرون رحمكم اهلل.. أيها

خطر  وفيوفاسد  نظاـعلى ذلك فإف النظاـ الديبقراطي ىو  عبلوة
 دتحرية التدين اليت أفس ومنها.. اتاغبري فكرةعظيم، ألف أبرز ما فيو ىو 

 اؼبعتقداتوىيأت ظهور  ،وجعلت التدين أمرا ىينا حىت أصبح لعبة اؼبسلمُت
وجعلت االرتداد أمرا عاديا بل ال بد من اغبفاظ عليو!! ٍب حرية  ،الضالة
 حريةالفاسدة وإساءهتم لئلسبلـ.. ٍب  فكارىمالكفار أل ترويج تربر اليتالرأي 

أساسها  وعلى اعبشع،لكية اليت انبٌت عليها النظاـ االقتصادي الرأظبارل اؼب
ثروات الببلد اإلسبلمية ال سيما إندونيسيا.. فهؤالء اؼبستعمروف  اغتصبت

 كحريةاستعملوا الشعارات اعبميلة اليت زبفي اؼبعاين والعواقب اػبطَتة  
ىا.. وكلها استغبلؿ اػبارجية، وغَت  اتواالستثمار األجنيب، واؼبساعد ة،التجار 

 األمة... لثرواتوسلب 

تتقيد باألحكاـ  الاغبرية الشخصية اليت جعلت األمة اإلسبلمية  ٍب
اإلباحية وأحلوا االجتماع اعبنسي دوف عقد  نشرواخبلؽبا  فمنالشرعية، 
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ىذه األمة يف دياجَت الفوضى  ناءفوقع أب ،النكاح واللواط وغَتىا...
 واؼبعاصي..

 ون رحمكم اهلل..المؤتمر  أيها
 ففيرئيسي النتشار االختبلس والرشوة،  سبب ىي والديبقراطية

إذل االختبلس والرشوة الستعادة  السياسيُت عيدف ما ،تطبيقها يعم الغبلء
بشكل منظم يف صبيع قواعد ىذا  ةمنتشر  وىيرأظباؽبم لنيل مناصبهم.. 

بعض  تائجن إف.. ائيةالقضسواء يف السلطة التشريعية أو التنفيذية أو  ،النظاـ
األحباث تشَت إذل أف ؾبلس النواب ىو أكثر ما وبصل فيو الرشوة 

 ولؤلسف،منو ىذه اعبريبة.  تواالختبلس. وما من حزب سياسي إال حصل
يف عملها إقامة العدؿ  األصلاليت  شرطةؾبلس االدعاء والقضاء وال فإف

تبلس أيضا. وكانت واالخ الرشوة سبارساعبرائم  استئصاؿوؿباربة الفساد و 
يف كثَت من اؼبناطق..  وتنتشرتعم البلد  اباتاالنتخ بالشعبية بسب النزاعات

 فهل يليق بنا أف كبافظ على ىذا النظاـ الفاسد..؟
 المؤتمرون رحمكم اهلل.. أيها

فإهنا جعلت القبلية أوثانا تعبد من دوف ا وجعلت  قوميةال أما
فأصبحت الرابطة العليا  ـ،وؽ اإلسبلاالنتماء إذل البلد فوؽ كل شيء وف

يف  والقوميةلدى األمة ىي العصبية القبلية وليست العقيدة اإلسبلمية. 
وكانت من أسباب سقوط  ،يف ضعفها وسبب ألمةا على روخط سمتارىبها 

اػببلفة. فالدولة اإلسبلمية اليت كانت واحدة وحدهتا كلمة "ال إلو إال ا 
بسبب  متناحرةدويلة صغَتة ضعيفة  ٓٚكثر من ؿبمد رسوؿ ا" أصبحت أ
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 منليست  وىيحذرنا من العصبية  ىذه الفكرة اؼبسمومة. والرسوؿ 
مّنا من دعا إلى عصبية، أو من قاتل من أجل  ليس»فقاؿ:  ،العقيدة اإلسبلمية

ا ﴿. وقاؿ تعاذل: )رواه أبو داود( «عصبية، أو من مات من أجل عصبية ٍَ إِجَّ
ْؤٌُِِٔنَ  ٍُ ْ َٔةٌ  ال  [ٓٔ: اتاغبجر ] ﴾إِْخ

 تأثَتىا وغابالقومية يف إضعاؼ األخوة اإلسبلمية  رابطة وقبحت
حبجة أنو  آخرإلخواهنم يف بلد  دثدبا وب وفيهتم الفأصبح اؼبسلموف يف بلد 

أيدي اؼبستعمرين مع  تليس من شأهنم الوطٍت، ووقعت الببلد اإلسبلمية رب
 خص.مليار ش ٘,ٔعن  يزيدأف عدد اؼبسلمُت 

الطغاة البوذيوف وأخرجوىم من بلدىم  يعذهبم الروىينجامسلمي  تركنا
وتركنا بعضهم  الشدائد، يعانوفوتركنا بعضهم الجئُت  ،من بلد اؼبسلمُت

 يف البحر وىم يفروف من اعبحيم.. يغرقوف
 ويهدموهنااليهود  وبرقهافلسطُت اليت فيها القدس اؼبباركة  تركنا

اليهود  وتركنا ،وال دواء غذاءدوف  ؿباصرينغزة  .. تركنا مسلميويسلبوهنا
 بيوت اؼبسلمُت وببلدىم.. يدمروف

 أعداء ا... يغتصبهن العراؽاؼبسلمات يف البوسنة وسوريا و  تركنا
 فقدف أزواجهن وأوالدىن.. وقدالثكاذل يف سوريا  وصرخاتبكاء  تركنا

 القومية.. بسببأهنا ليست من شأننا  واعتربنا
الكفار  بتشجيعببلد اؼبسلمُت. وذلك  سبزيققومية يف قبحت ال ٍب

باكستاف  فصلاؼبستعمرين حركات االستقبلؿ. فنجحت ىذه اغبركة يف 
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إندونيسيا..  عنالشرقية  تيمورجنوب السوداف، وفصل  وفصل وبنغبلدش،
 .إندونيسيا عنوفصل أتشيو وبابوا  عراؽال تقسيمواليـو نرى كيف حاولوا 

ىي أفكار كفر ىددت  واالستقبلؿقراطية والقومية الديب أفنؤكد  لذلك
 شقاءوأدت إذل  عليها،عقيدة األمة، ومهدت للمستعمرين للسيطرة 

ًَ ﴿قاؿ تعاذل:  ،ىذه األفكار نبذاؼبسلمُت ومعاناهتم.. فيجب علينا  فَُحْل
َ
 أ

ٔكُِِ  ٍم يُ ْٔ ََ اَّلّلِ ُحْهٍاً ّىَِل ٌِ َُ ْحَص
َ
َْ أ ٌَ  [ٓ٘اؼبائدة: ] ﴾ٔنَ اْْلَاِْيِيَّثِ َحتُْغَٔن َو

 المؤتمرون رحمكم اهلل.. أيها

والقومية نبغي..؟ أََفُحْكَم  كالديبقراطيةقبيب..! أََفُحْكَم اعْبَاِىِليَِّة   تعالوا
والقومية أحسن من حكم ا..؟ وإال... فليس لنا إال  كالديبقراطيةاعْبَاِىِليَِّة  

عهدنا مع ا للعمل يف  قبددلنا إال أف  سترؾ الديبقراطية والقومية. ولي
كامل شريعتو... ا أكرب.. ا   ستطبقسبيل دينو، وإقامة اػببلفة اليت 

 أكرب..  ا أكرب..!
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 إلى التغيير السبيل

 الدكتور رضبة كورنيا، عضو ؾبلس الوالية غبزب التحرير يف إندونيسيا[ كلمة]

 

 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاتو السالم
 المسلمين رحمكم اهلل إخوتي

تغيَت.  أيطبعا ليس ؾبرد تغيَت و  ولكن.. التغيَتأنو ال بد لنا من  اتفقنا
وإمبا تغيَت ذو ىدؼ واضح وعلى منهاج صحيح.. فالتغيَت اػباطئ سينتج 
، بينما التغيَت الصحيح سيهدينا إذل اػبَت والعدالة  عنو األحزاف واؽبمـو

 وتعاذل.والسبلمة والرفاىية ونيل رضا ا 

رأى بعض الناس أف صبلح اجملتمع وفساده متعلق بزعيمو. ولذا  وقد
الشديد ىذه  سفاأل ومع. غبكاـبا واإلطاحةعلى اغبكم  للسيطرةيتسابقوف 

يف الفقر  تعيشما زالت  فالشعوب أكملو،ب لنظاـالطريقة دل تغَت اجملتمع وا
وما ىو السبيل  بالتغيَت اغبقيقي؟ نقـوكيف   ،نسأؿ وىنا. والبؤسوالظلم 
 إليو..؟

 المسلمين بمؤتمر الخالفة! إخوتي
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التغيَت الصحيح هبب علينا فهم اؼبشكلة الرئيسية. فقد أوجب  لنعرؼ
قوؿ ا  تأملوا واجملتمع،الدولة  يفالشرعية يف حياتنا  ـاألحكا اتباع عليناا 

 تعاذل جل وعبل:

ا﴿ ٌَ َٓ  َو ا َج ٌَ ًُ الرَُّشُٔل فَُخُذوهُ َو ْ آحَاُك ٔا ُٓ ُّ فَاُخَ ًْ َخِْ  [ٚسورة اغبشر: ] ﴾اُك
نِ ﴿ وقاؿ أيضا:

َ
ًْ َواحْ  َوأ ُْ اَء َٔ ْْ

َ
ُ َوَل حَتَّتِْع أ َُْزَل اَّللَّ

َ
ا خ ٍَ ِ ًْ ة ُٓ ًْ ةَحَِْ ًْ اْحُل ُْ ْن َحْفخَُِِٔك  َذْر

َ
أ

 ُ ا يُرِيُد اَّللَّ ٍَ جَّ
َ
ًْ خ ْٔا فَاْغيَ ىَّ َٔ ُ إَِِلَْم فَإِْن حَ َُْزَل اَّللَّ

َ
ا خ ٌَ َْ َبْػِظ  ًْ ِإَونَّ َخ ًْ ةِتَْػِظ ذُُُٔبِِٓ ُٓ ْن يُِطيتَ

َ
 أ

ََ انلَّاِس ىََفاِشُلَٔن  ٍم  (49)َنثًِْيا ٌِ ْٔ ا ىَِل ًٍ ِ ُحْه ََ اَّللَّ ٌِ َُ ْحَص
َ
َْ أ ٌَ ًَ اْْلَاِْيِيَّثِ َحتُْغَٔن َو فَُحْل

َ
أ

ٔكُِِٔنَ   [ٓ٘-ٜٗ :اؼبائدة] ﴾يُ

 يعٍت. العمـوكلمة "ما" يف اآليتُت السابقتُت وآيات أخرى مثلها تفيد 
تطبيق األحكاـ الشرعية يف صبيع اجملاالت. وقد دلت الوقائع على أف 

 ومشاعرىم اؼبسلمُت أفكار تإذا كان كاملةاألحكاـ الشرعية ال تطبق  
 اؼبطبق عليهم ليس إسبلميا. والنظاـ

 رحمكم اهلل! ينالمسلم إخوتي

ا أنزؿ إعادة اغبكم دب ىيأف نؤكد أف القضية اؼبصَتية للمسلمُت  نود
وبيعة اػبليفة على منهج القرآف والسنة،  بلفةا من خبلؿ إقامة دولة اػب

وربويل ببلد اؼبسلمُت  ،بنظاـ الكفر واستبداؿ نظاـ اإلسبلـ بو لئلطاحة
 ييف أيد اهناتطبق فيها األحكاـ الشرعية ويكوف أم إسبلـ،لتصبح دار 

سبلـ إذل العادل بالدعوة اإل وبملؾبتمعا إسبلميا  اجملتمعويكوف  اؼبسلمُت،
 .دواعبها
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عودة  يعٍتالتغيَت الذي نريده ىو استئناؼ اغبياة اإلسبلمية،  إف
 ومعامبلتاؼبسلمُت إذل العمل جبميع أحكاـ اإلسبلـ عقيدة وعبادة وأخبلقا 

اؼبسلمُت لتكوف  دواقتصادا واجتماعا وتربية وسياسة. باإلضافة إذل تغيَت ببل
وال تتم ىذه الغاية إال بإقامة دولة اػببلفة اإلسبلمية  دارا وؾبتمعا إسبلميا.

 والسنة. بالقرآف وبكمللمسلمُت  خليفةوبيعة 
 المشاركون في مؤتمر الخالفة! أيها

من التغيَت الشامل على األمور األساسية التالية  بدذلك ال  وألجل
 فهي:
ىو  رعالسيادة للشرع. فالش لتكوف للشعب السيادة قاعدة تغيَت .1

 الذـ،و  اؼبدحب وحكموبُت اغببلؿ واغبراـ،  ،والشر اػبَت حددي الذ
 [ٓٗسورة يوسف: ] ﴾اْللً إل َّلل إن﴿. قاؿ تعاؿ: والعقاب والثواب

 لطافالسلطاف لؤلمة. فالس ليكوف الرأظباليُتسلطة  قاعدة تغيَت .2
 األحكاـ الشرعية. طبيقمن وبكمها لت زبتار اليت ىياغبقيقي لؤلمة 

حكاـ للخليفة وحده. فاػبليفة ىو الذي يتبٌت حق تبٍت األ جعل .3
 السياسةأو  باالقتصادسواء اؼبتعلقة  الرعاية،بأمور  قةاألحكاـ اؼبتعل

 رآه إذا اجملتهدينمن  غَته أو ىوحسب اجتهاده  االجتماع،أو 
. أما يف األمور الفردية فيًتؾ الجتهاد اجملتهدين. اؼبسألة يفأرجح 

 .ؿمقبو واختبلفهم أمر طبيعي و 
األمة أمة  فتكوفللعادل كلو،  واحداؼبسلمُت ببيعة خليفة  توحيد .4

 واحدة.
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يف  اغبكموىي يف الوقت نفسو قواعد  يَتللتغ لبلزمةىي األمور ا ىذه
تغيَت العادل  وى اغبقيقياػببلفة القادمة بإذف ا. لذلك فإف التغيَت  ولةد

 باػببلفة.
 سيتحقق الذيوعد ا  يأيها اغباضروف، أف عودة اػببلفة ى تذكروا

َفةٌ آِخِر أُمَِّتْي  ِفيْ  َيُكْونُ : »رسوؿ ا  قاؿقريبا بإذنو سبحانو.  َيْحثُ ْو اْلَماَل  َخِلي ْ
ُه َعَدًدا  )رواه مسلم( «َحثْ ًيا اَل يَ ُعدُّ

 اهلل مرحمك إخوتي
بالعمل الفردي  يقوالعمل الستئناؼ اغبياة اإلسبلمية ال يبكن ربق إف

الذي  التغيَتألف  ؛كوف بالعمل اعبماعي يف كتلة سياسيةأف ي بدال  بل
. فمن خبلؿ عملنا اعبماعي سنقوي التضامن يسياس تغيَت وى إليو نسعى

 اإلسبلميةغَت  األفكارأنظمة الكفر وأفكاره ونغَت  وكبارب األمةبُت  النضارل
 يف اجملتمع إسبلميا. ومن خبلؿ عملنا اعبماعي سنغَت لعاـا الرأيحىت يكوف 

ا تعاذل ىو غايتهم  واففيكوف رض إسبلمية،مشاعر  لتصبحاجملتمع  مشاعر
سنغَت كل العبلقات االجتماعية اؼبخالفة لئلسبلـ  هدالعليا. وبكل ج

 وتوفيقوعوف ا ونصره  بعداألعماؿ اعبادة  وهبذهشرع ا.  وفقبتسيَتىا 
 ستقـو اػببلفة..

 الوحيدل، ولكنو ىو قائل يقوؿ أف ىذا السبيل صعب وطوي ورب
سبيل  والوىو اؼبوصل إذل عزة اإلسبلـ.  ،الذي سار عليو رسوؿ ا 

 لنولكننا  والعقبات، باألشواؾ مليءىذا السبيل طويل معقد  إفسواه. نعم، 
بإذف ا. فالوقائع يف ببلد  النصر أبواباآلف نقف أماـ  وكبننًتاجع 
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بإذف ا. واعلموا أف  قريبة تباتبوضوح أف عودة اػببلفة  تدؿاؼبسلمُت 
وال  وكافحوا اذىبواقد انفتحت ولن تعود السفينة إذل الشاطئ،  األشرعة

 ترجعوا حىت يأتيكم النصر..!
 

 اهلل وبركاتو مةعليكم ورح والسالم
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 السياسي: الخطاب
 كونوا أنصار اهلل، وأقيموا الخالفة..!  

 لس الوالية غبزب التحرير يف إندونيسيا[رضبت س لبيب، عضو ؾب كلمة]

 
 المسلمون رحمكم اهلل.. أيها

اػببلفة يف  دولةمنذ أف ىدمت  خبلفة دوف منسنة  ٕٜعلينا  مرت
ىجرية على يد مصطفى كماؿ. وبدوهنا تعيش األمة  ٕٖٗٔرجب سنة  ٕٛ
 تنتهي، الواألزمات اليت  اؼبصائبيرزحوف ربت  لواشقاء وضنك؛ وما زا يف

 طواؿ تارىبهم.. األقسىو  األصعبىي  حاؽبم كوفت ادتكبل 
 المسلمون رحمكم اهلل.. أيها

 ولة.. دمأف ىدمت دولة اػببلفة فقدت األمة كياف تنفيذ شريعته منذ
وبدوهنا ضاعت معظم  ،يطبق اإلسبلـ كامبل وحدىا ػببلفةفبا ،اػببلفة
 ىذا الدين.. أحكاـ

ىو معصية كربى  موأحكاتطبيق  وعدـا  شريعةأف إنباؿ  على
 ظادل أودل وبكم شرعو بأنو كافر  منوصف ا  وقداألليم.  عذابو يفوسبب 

 ..فاسق أو
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َْ ﴿:  قاؿ ٌَ ًْ  َو َ َُْزَل  ل
َ
ا خ ٍَ ِ ًْ ة ًُ اىََْكفُِرونَ  َُيُْل ُْ وىَئَِم 

ُ
ُ فَأ  ﴾اَّللَّ

َْ ﴿:  وقاؿ ٌَ ا َو ًُ اىظَّ ُْ وىَئَِم 
ُ
ُ فَأ َُْزَل اَّللَّ

َ
ا خ ٍَ ِ ًْ ة ًْ َُيُْل َ ٔنَ ل ٍُ ِ  ﴾ل

َْ ﴿:  وقاؿ ٌَ ًُ اىَْفاِشُلٔنَ  َو ُْ وىَئَِم 
ُ
ُ فَأ َُْزَل اَّللَّ

َ
ا خ ٍَ ِ ًْ ة ًْ َُيُْل َ  ﴾ل

..؟ وإف فاسقوف أو ظاؼبوف، أوأف يطلق عليكم أنكم كافروف،  أترضوف
 ترضوا بذلك فأقيموا اػببلفة..! دل

 المسلمون رحمكم اهلل.. أيها
فيقويها.  صفوفهايوحد األمة الكياف الذي  فقدتبغياب اػببلفة  ٍب

اؼبسلمُت ربت  ليوحد مش فباػببلفةعلما بأف اػببلفة ىي اؼبوحدة لؤلمة. 
واحد. وبدوهنا أصحبت ببلد اؼبسلمُت دويبلت صغَتة،  وإماـدولة واحدة 

.. ٓ٘تزيد على   دولة، كما نرى اليـو
أف ينصبوا أكثر من إماـ ووبـر عليهم  اؼبسلمُت علىأنو وبـر  على

َجِميٌع َعَلى رَُجٍل َواِحٍد يُرِيُد َأْن َيُشقَّ  مْ أَتَاُكْم َوَأْمرُكُ  َمنْ »: قاؿ رسوؿ ا التفرؽ. 
 مسلم( ه)روا «َعَصاُكْم َأْو يُ َفرَِّق َجَماَعَتُكْم فَاقْ تُ ُلوُه 

أمة متفرقة ضعيفة ال قوة ؽبا..؟ وإف دل ترضوا بذلك  نكوفأف  أترضوف
 .فأقيموا اػببلفة أيها اؼبسلموف.

 رحمكم اهلل.. مسلمونال أيها
ويراعي  دينهااألمة الكياف الذي وبافظ على  فقدتاػببلفة  بدوف ٍب

عقيدة اؼبسلمُت  ميرب اليتالببلد والعباد. علما بأف اػببلفة ىي  مصاحل
وىذا  « ...اإلمام جنة وإنما» رسوؿ ا  قاؿ. ضهموأمواؽبم وأعرا ءىمودما

 اضهمأعر  تأريقت دماء اؼبسلمُت وانتهكظاىر، فمنذ أف ىدمت اػببلفة 
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واغتصبت ثرواهتم على أيدي الكفار اؼبستعمرين. بل وصل األمر إذل أف 
دوف أف  ا  لرسوؿالقرآف الكرمي وأسيء  ىُتانتقص شأف اإلسبلـ وأُ 

 ..افعيكوف لو مد

وأف تبقى ثرواتكم  ،ربت االحتبلؿ يئنوفأف يبقى إخوانكم  أترضوف
بذلك  ا.. وإف دل ترضو والسخرية باإلساءة نبيكمؿ من ينا وأفمغتصبة، 

 فأقيموا اػببلفة أيها اؼبسلموف...

 المسلمون رحمكم اهلل.. أيها
 بأفىذه اؼبناسبة نريد أف نكرر دعوتنا لكافة اؼبسلمُت، لباطبهم  يف

الذي  اإلسبلـيعملوا إلقامة اػببلفة. اػببلفة ىي نظاـ اغبكم الوحيد يف 
وال التبديل بنظاـ  التفريطؼبسلمُت. وىذا الفرض ال يقبل ا على افرضو 

 الكفر الديبقراطي، وال بأي نظاـ حكم آخر..

اػببلفة ىي من أعظم الواجبات بل ىي تاج الفروض. فبل  وإقامة
تريدوف  اليعمل إلقامتها الثواب العظيم. أ نؼب أعدا سبحانو  أفعجب 

اليت عرضها السماوات واألرض..؟ إف تريدوف اعبنة  أال..؟ عظيما ال ثواب
 أردًب ذلك فأقيموا اػببلفة أيها اؼبسلموف..

ا  توعدهىذا الفرض أو حاؿ دوف إقامتو  أنبلفمن  وباؼبقابل،
..؟ إف خفتم منو فأقيموا ليماأل ازبافوف من عذاب  أالبعذاب أليم... 

 اػببلفة أيها اؼبسلموف..

 المسلمون رحمكم اهلل.. أيها
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 وفيك أف عن ناىيك والسهل، اؽبُت األمراػببلفة ليست ب إقامة إف
من اؼبسلمُت اليت تسعى إليها  اعبماعةبشكل فردي. فكونوا مع  ؽبا العمل

عقدنا العـز  قد ريرالتح حزب يف.. وكبن بالنهار الليلوتعمل ألجلها واصلة 
لى ع تأسسالتحرير، منذ أف  حزب إفعبمع صفوؼ األمة إلقامة اػببلفة.. 

يزاؿ متلبسا هبذا الفرض  اليد الشيخ العادل الفاضل تقي الدين النبهاين 
أف  إال واجهها اليت عقباتالصعاب وال رغم ،فرض إقامة اػببلفة لعظيم،ا

 يزاؿ واليف ىذا العمل العظيم..  اؼبضي عنأو يوقفو  يبنعو ولنذلك دل 
الرشتة يعمل اغبزب ربت قيادة العادل اعبليل الشيخ عطاء بن خليل أبو 

 وربقيق وعده سبحانو.. بنصرهإلقامة اػببلفة إذل أف يبن ا علينا 
 رحمكم اهلل.. نالمسلمو  أيها

األمة  دعم وإف كبَت، بشكل تتقدـ الدعوة فإفوفضلو  ا حبمد
.. ونتائج بعض البحوث  يزدادلتطبيق الشريعة  على ذلك.  تدؿيوما بعد يـو

( Pew Research Centerبيو لؤلحباث ) مركزبو  قاـحبث  نتيجةفها ىي 
يف إندونيسيا يريدوف تطبيق الشريعة رظبيا من  اؼبسلمُتمن  %ٖٚ بأف تفيد

 يف وصلتالنسبة أكثر من ذلك، بل  كانتويف الدوؿ األخرى   ،قبل الدولة
 %.ٜٜأفغانستاف إذل 

يف صبيع أكباء العادل. فانظر  مشهورةإذل اػببلفة أصبحت  الدعوة إف
بونج كارنو  راالذي عقد يف ملعب كيلو  ٕٚٓٓاػببلفة عاـ  سبرؤ إذل م

 ٍٖٕٔٓب إذل مؤسبر اػببلفة عاـ  شخص،حضره مئة ألف  الذي كرتاجبا 
 واعبدير. ذلكاآلف يف اؼبلعب نفسو، فإف اغبضور كما تروف أكثر من  اؼبنعقد
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جزء من سلسلة اؼبؤسبرات اليت عقدىا حزب  وىذا ى كرتابالذكر أف مؤسبر جا 
فيها  اؼبشاركُت ودعوة. إندونيسيامدينة يف أكباء  ٖٔلتحرير يف أكثر من ا

 واحدة وشعارىم واحد: "األمة تريد خبلفة إسبلمية"...

 المسلمون رحمكم اهلل.. أيها

وعبلمات أخرى  دالئللنا بقرب قياـ اػببلفة.. وىناؾ  رىبش ىذه
 أفغرب بدأوا يدركوف غَتىا. فأبناء األمة الذين كانوا يوجهوف أنظارىم إذل ال

مصدر فساد العادل.. وأبناء األمة الذين كانوا  ىيمبدأ وحضارة الغرب 
اؼبشاكل.  أسويعوف أنو  منو ينفروف نراىميرجوف اػبَت من النظاـ الديبقراطي 

 .هافيجب ترك ؿنعم، إف الديبقراطية ىي نظاـ الكفر وأـ اعبرائم والضبل

األمة عن   أسقطتهملذين إذل ما حدث ؽبؤالء الطغاة ا فلننظر
يف ليبيا، عبد  القذايفمبارؾ يف مصر،  كراسيهم: بن علي يف تونس، حسٍت

ا صاحل يف اليمن، وسيليهم بشار األسد يف سوريا. وليس فقط ىؤالء 
بإذف ا.. وذلك ألهنم ملك  سيتبعوهنم الطغاةاعببابرة، بل كل اغبكاـ 

،  حكمجربي، و  ومصَتىم..  هنايتهم عن لنيب ا خربأ الذين وىمطاغ ؾبـر
 ....«تكون خالفة ثم»وختم بقولو: 

فإهنا ستوحد األمة ربت  اػببلفة اليت بشرىا النيب  تقـو وعندما
 ِإنَّ »إذ قاؿ:   يبالن بشرشامبل للعادل كلو، كما  سلطاهنارايتها وسيكوف 

َها اارِبَ هَ اللََّو َزَوى ِلَى اأَلْرَض فَ َرأَْيُت َمَشارِقَ َها َوَمغَ  ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَى ِلى ِمن ْ  «َوِإنَّ أُمَِّتى َسَيب ْ
 )رواه مسلم(
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للحيلولة دوف قياـ اػببلفة،  يعملوفنريد أف كبذر كل من  لذلك
من يستطيع  ىناؾ... فهل وندامة فشلٌ  وكيدىم سعيهمكبذرىم بأف مصَت 

لوع شبة شخص حاؿ دوف ط وىلالليل..؟  هنايةأف يبنع بزوغ الفجر يف 
 ..قيامها..؟ وىكذا شأف اػببلفة، ليس ىناؾ  من يستطيع منع سالشم

 المسلمون في إندونيسيا خاصة.. أيها

 الببلدىي أكرب  إندونيسياف ؛يف إقامة اػببلفة كبَتة مسؤوليةعليكم  إف
. اؽبائلة وثرواهتا ،وعدد سكاهنا الكبَت الواسعة، ساحةحيث اؼب من اإلسبلمية،

أف تكوف بلدنا ىي  يسركم أال. لخبلفةبأف تكوف مركزا ل ةجدير  إندونيسيا إف
اؼبدينة  يفاألوذل  الدولة رسوؿ ا  أقاـاؼبدينة الثانية إلقامة اػببلفة كما 

عز  ا فَتضى الثانية راشدةال ػببلفةيسعدكم أف تكونوا أنصار ا أال ؟اؼبنورة
ٔا  يَا﴿ سبحانو: لدعوتوفكونوا أنصار ا واستجيبوا  ؟عنكم وجل ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ ح 

َ
خ

 ِ َُْطاَر اَّللَّ
َ
ٔا خ  [ٗٔالصف: ] ﴾ُنُُٔ

أنصار ا بإقامة اػببلفة وكونوا يف صفوؼ  كونوا ،اؼبسلموف أيها
 ألجلها.. العاملُت

خذوا بدوركم لتغيَت العادل... كونوا أنصار ا..  ،أيها الضباط ويا
هنم إلقامة الدولة اإلسبلمية.. الذين سلموا سلطا رنوا كما قادة األنصاو وك

فاقبلوا التغَتات العاؼبية الكربى اليت تبشر بإقامة اػببلفة اإلسبلمية..!
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  ٖٕٔٓ اػببلفة مؤسبر | 022

 

 

 

 
 

 

 بيانات مؤتمر الخالفة
 م ٖٕٔٓفي المناطق المختلفة عام  

 

 مكان تاريخ منطقة رقم
 عدد

 الحاضرين
 ٓٓٓٓٔ منداال كريدا ملعب ـٖٕٔٓ/٘/٘ تاكرجوكجا ٔ
 ٕٓٓٓ٘ الكيديندي ملعب ـٖٕٔٓ/٘/٘ كيداري ٕ

 ـٖٕٔٓ/٘/٘ سيمارانج ٖ
جاتيديري  ملعب

 سيمارانج
ٔٓٓٓٓ 

 ـٖٕٔٓ/٘/ٜ باقبارماسُت ٗ
اؼبسجد سبيل  ساحة

 ٕٓٓٓٓ اؼبهتدين

الرياضة كوتا  قاعة ـٖٕٔٓ/٘/ٜ جاميب ٘
 بارو

ٕٓٓٓ 

 ٓٓ٘ أزىاري قاعة ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ أمبوف ٙ
 ٓٓٓٚ باه بيموداسو  ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ المبونج باندار ٚ
تومينجكونج  ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ باتاـ ٛ ٖٓٓٓ 
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 عبد اعبماؿ
 ٓٓٚ بونتار كوتا بارو قاعة ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ بينجكولو ٜ

 ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ جايابورا ٓٔ
عبنة ربسُت  قاعة

 ٜٓٓ تبلوة القرآف

 ٖٓٓ السيد تاىوا ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ باالنكاريا ٔٔ

 ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ باليمبانج ٕٔ
بومي  ملعب

 ٓٓٓ٘ سريوهبايا

 ٓٓٓٚ ياكَتي ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ ساماريندا ٖٔ
 ٓ٘ٚ "األكرب" قاعة ـٖٕٔٓ/٘/ٕٔ سورانج ٗٔ

 ـٖٕٔٓ/٘/ٜٔ بانكاي لوووؾ ٘ٔ
اؼبسجد  ساحة

 اعبامع النور
ٔٓٓٓ 

 ٓٓٓٓٗ أندي متالتا ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٜٔ ماكاسار ٙٔ
 ٖٓٓ الشاىد كاوانوا فندؽ ـٖٕٔٓ/٘/ٜٔ مانادو ٚٔ

 ـٖٕٔٓ/٘/ٜٔ بينانج نجتاقبو  ٛٔ
النصب  ملعب

التذكَتي لتعدين 
 البوكسيت

ٚٚ٘ 

 ٓٓٓ٘ ديباٌب أمَت ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ بابيل ٜٔ

 ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ أتشيو باندا ٕٓ
ديبورتاال  ملعب

 ٓٓٓ٘ المبينينج

 ٓٓ٘ الديستا مبٌت ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ كورونتالو ٕٔ
 ٖٗٚ كاربيتا  قاعة ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ كوبانج ٕٕ



 

  ٖٕٔٓ اػببلفة مؤسبر | 024

 

 ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ ماتاراـ ٖٕ
الثقافية  اغبذيقة

 ٓ٘٘ ماتاراـ

 ٖٓٓٓٓ تيبلداف ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ ميداف ٕٗ

اعبامع  اؼبسجد ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ بادانج ٕ٘
 سوماترا الغربية

ٗٓٓٓ 

 ٓٓٓٔ دوقبكاال قاعة ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ بالو ٕٙ

 ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ بيكانبارو ٕٚ
اؼبسجد النور  ساحة

 بيكانبارو
ٔٓٓٓٓ 

بوليتيكنيك  قاعة ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ بونتياناؾ ٕٛ
 بونتياناؾ

ٖٚٚ 

 ٓٓٓٓٙ تامباكساري ملعب ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ سورابايا ٜٕ

 ـٖٕٔٓ/٘/ٕٙ تَتناٌب ٖٓ
بيبل العاؼبي  فندؽ

 تَتناٌب
ٔٚٓٓ 

كيلورا   ملعب ـٖٕٔٓ/ٙ/ٕ تاكرجا ٖٔ
 بوقبكارنو

ٔٓٙٓٓٓ 

 ٖٙٛٚٔٙ اإلجمالي العدد
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 جدول المحتويات
 

 ٕ .......................................................................... مقدمة

 ٘ .......................................................................... افتتاح

 ٔٔ ..................... من جاكرتا قلب إندونيسيا الدعوة العالمية إلى إقامة الخالفة

 ٚٔ ........................................ مٖٕٔٓة االفتتاح لمؤتمر الخالفة كلم

 ٖٕ .................................... التغيرات العالمية المؤذنة بعصر دولة الخالفة

 ٕٖ .................................................. كلمة حزب التحرير / أستراليا

 ٜٖ ....................................... التغيير الحقيقي ىو ثورة من أجل الخالفة

 ٘ٗ ................................................... كلمة الشيخ حسن الجنايني

 ٛٗ .......................................... خطاب األمة وحركة الخالفة في الهند

 ٘٘ ................................................. كلمة حزب التحرير/والية لبنان

 ٔٙ ................................................... ولنداكلمة حزب التحرير / ى

 ٘ٙ ..................................... باكستان مستعدة لتكون مركًزا قويًا للخالفة
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 ٖٚ .............................................. كلمة حزب التحرير / والية سوريا

 ٕٛ ................................................... تونسحزب التحرير / كلمة 

 ٘ٛ ................................................. كلمة حزب التحرير/والية تركيا

 ٜٙ ............... التحديات، الفرص المتاحة، والنتائج الدعوة في المملكة المتحدة:

 ٖٓٔ ....................................................... َمعاً نقيم دولة الخالفة

 ٘ٓٔ ................................................ كفر الديمقراطية وسم القومية

 ٓٔٔ ........................................................... السبيل إلى التغيير

 ٘ٔٔ ....................... كونوا أنصار اهلل، وأقيموا الخالفة..! :الخطاب السياسي

 ٕٕٔ .................... م ٖٕٔٓفي المناطق المختلفة عام  بيانات مؤتمر الخالفة

 ٕ٘ٔ ........................................................... جدول المحتويات
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