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بسم اهللا الرمحن الرحيم

ةـدمـمق

مثان ومثانون سنة مـن السـنوات العجـاف مـرت علـى      
األمة اإلسالمية منذ سـقط تاجهـا وهـدمت خالفتـها واحتـل      

مثان ومثانون سنة فـرض فيهـا الغـرب   ... الغرب الكافر بالدها
الكافر إقصاء اإلسالم عـن احلكـم بعـد أن ضـيق عليـه اـال       

نظام احلياة ... العقيدة السياسية(وسحب منه عناصر القوة فيه 
وغيـر وبـدل يف الـدين بعـد أن     ..) اجلهاد.. اخلالفة.. الشامل

صاغ عقلية املسلمني صياغة جديدة على أسـاس مـن قواعـده    
وأعانه يف ذلك علماء سـوء  الفكرية املنقطعة الصلة باهللا تعاىل، 

... يف الدين أفتوا على قواعده فخرجت فتاويهم ضـالة مضـلة  
مثان ومثانون سـنة فـرض فيهـا الغـرب الكـافر علـى املسـلمني        
قوانني وضعية هجينة وسلم احلكم حلكام نواطري اجتمع فـيهم  
الشر كله، وجعلهم أذناباً له وحركهم يف ذبـح األمـة وسـلب    
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قتل وسجن وتعذيب : ة منهم بالء عظيمخرياا، فأصاب األم
مثان ... ونفي وجري، وإذالل وإفقار وجتهيل، وإفساد وتضليل

ومثانون سنة بدأت معها رحلـة عـذاب األمـة يف طريـق اآلالم     
.والدموع، والتآمر عليها مازال مستمراً

ولكن األمة أخذت تنظر من خـالل الثمـاين والثمـانني    
تعادهـا عـن الفهـم الصـحيح     سنة هذه أا ظلمـت نفسـها باب  

لإلسالم والتطبيق الصحيح له فأصابتها سنة ضنك املعيشة اليت 
ذكرها القرآن الكرمي جراء اإلعراض عن ذكر اهللا، عن شـرع  
ــة     ــا إال باخلالف ــالص هل ــم اهللا، ورأت أن ال خ ــن حك اهللا، ع
الراشدة؛ لذلك حزمت أمرها ذا االجتاه وهي مطمئنة له رغم 

ما الغرب يكاد جين جنونه خوفاً من هذه العـودة  ما تالقيه، بين
ويرى فيهـا انـدثار حضـارته، وهـذا مـا نـراه يف معظـم بـالد         
ــراق إىل فلســطني إىل    ــوم مــن أفغانســتان إىل الع املســلمني الي

هم واحـد  ... الصومال إىل كشمري إىل تركستان إىل الشيشان
عـز  يشغل املسلمني هو تغيري حـاهلم بـالعودة الصـادقة إىل اهللا    

وجل عن طريق اخلالفة الراشدة، وهـم واحـد يشـغل الغـرب     
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هذه هي حقيقة الصـراع القـائم اليـوم    ... الكافر هو منع ذلك
بني املسلمني والغرب الكافر، وكل ما أعطي له من شـعارات  
حماربة اإلرهـاب ومكافحـة التطـرف وغريهـا وإمنـا هـي لـذر        

.الرماد يف العيون
غـيري اجلـذري وهـي ممتلئـة     إن األمة اليـوم تتطلـع إىل الت  

.باألمل أمل اخلالص
أنـه يف  rإن حالة األمة هذه تلتقي مع وعد الرسـول  

آخر الزمان ستقوم اخلالفة الراشدة، وتلتقي مـع مـا يعـرب عنـه     
العــودة إىل القــرنني «أســاطني الغــرب الكــافر متخــوفني مــن 

ــاء » «rالســادس والســابع املــيالديني إىل وقــت الــنيب   إحي
وتلتقي مع مـا يـدعو   . »إمرباطورية إسالمية واسعة» «اخلالفة

إليه حزب التحرير من إقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج 
.النبوة، وما التزم به طيلة سنوات عمله

اللهم إن هذه الدعوة دعوتك، والنصر نصرك، وكلنـا طـوع أمـرك،    

لكفـر  اللهم أعزنا خبالفة راشدة تعـز ـا اإلسـالم وأهلـه وتـذل ـا ا      

وأهله، واجعلها باب خري يدخل الناس عربه أفواجاً يف دينك، وحقق 
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.على يديها مجيع بشائر اخلري، اللهم آمني
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:اإلسالم يف عيون الغرب- ١

.. إا مواقف مقررة مسبقاً يف فكر الغرب وعقول قادته

ميارسها الغربيون وأتباعهم عن تصميم واقتناع كامل، وإرادة واعية 

بل ، وليست أقواالً حديثة، فليس هذا حديثاً يفترى،عمدعن،متاماً

عهد وصفه . العداء كامن متأصل يف نفوس الكفار ضد املسلمني

وقَد مكَروا مكْرهم وعند اللَّه مكْرهم وإِن [: القرآن، فقال فيهم

اهر به ، وج]٤٦إبراهيم [])٤٦(كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ

فحني كان يلبس جنديهم بذة احلرب قادماً . األعداء منذ قرون

:بأعلى صوتهيالستعمار بالد اإلسالم كان يناد

.. بـل اضـحكي وتـأملي   .. يكـ بال ت...التكـصيأمت..أماه«

سـأبذل دمـي يف ســبيل   .. فرحــاً مسـروراً .. أنـا ذاهـب إىل طـرابلس   

سـأقاتل بكـل   .. ميةسـأحارب الديانـة اإلسـال   .. سحق األمة امللعونـة 

.»قويت حملو القرآن

لقــد بــىن الغــرب عالقاتــه معنــا علــى أســاس واحــد هــو أن  

.احلروب الصليبية ال تزال مستمرة
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إن عداء الغرب للعامل العريب واإلسالمي عداء ديـين حضـاري   

ينـا حـىت   متأصل يف نفوس الغرب وأعوانه، وحرم قائمة مسـتمرة عل 

ــارد اإلســالمي  ــي. ال خيــرج امل ــابفف ــرق  «: كت ــى مفت اإلســالم عل

ولقـد كانـت هـذه    ... «): ليوبولد فـايس (يقول حممد أسد » الطرق

ولقـد  . البغضاء تغمر الشـعور الشـعيب كلمـا ذكـرت كلمـة مسـلم      

ة عندهم حـىت نزلـت يف قلـب كـل أورويب     ردخلت يف األمثال السائ

وأغرب من هذا كله أا ظلت حية عندهم بعـد  . رجالً كان أو امرأة

وبعدئذ جاء زمـن أخـذ الشـعور الـديين     ... أدوار التبدل الثقايفمجيع 

إن االحتقـار التقليـدي أخـذ    ... باخلبو، ولكن العداء لإلسالم استمر

يتسلل يف شـكل حتـزب غـري معقـول إىل حبـوثهم العلميـة، مث أصـبح        

نطقـت هذا مـا  .»احتقار اإلسالم جزءاً أساسياً من التفكري األورويب

:ي صدورهم أعظمألسنتهم وما ختفبه

l  يقول صموئيل زومير رئيس مجعيات التبشري يف مـؤمتر
إن مهمـة التبشـري   «: م١٩٣٥القدس للمبشرين املنعقـد عـام    

اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام ا يف البالد احملمديـة ليسـت   
ــة هلــم    ــإن يف هــذا هداي يف إدخــال املســلمني يف املســيحية، ف
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ا املسـلم مـن اإلسـالم ليصـبح     وتكرمياً، إن مهمتكم أن خترجو
خملوقاً ال صلة له باهللا، وبالتايل ال صلة تربطـه بـاألخالق الـيت    
تعتمد عليها األمم يف حياا، ولـذلك تكونـون بعملكـم هـذا     
طليعة الفـتح االسـتعماري يف املمالـك اإلسـالمية، لقـد هيـأمت       
مجيع العقول يف املمالـك اإلسـالمية لقبـول السـري يف الطريـق      

أال يعرف الصلة بـاهللا، وال يريـد أن يعرفهـا،    : عيتم لهالذي س
أخرجتم املسلم من اإلسالم، ومل تدخلوه يف املسيحية، وبالتايل 
جاء النشء اإلسالمي مطابقاً ملا أراده لـه االسـتعمار، ال يهـتم    
بعظائم  األمور، وحيب الراحة، والكسـل، ويسـعى للحصـول    

وات هدفه يف على الشهوات بأي أسلوب، حىت أصبحت الشه
احلياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا مجع املال 

إنـه  .. فللشهوات، وإذا تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل الشهوات
إن : جيود بكل شيء للوصـول إىل الشـهوات، أيهـا املبشـرون    

.»مهمتكم ذا تتم على أكمل الوجوه
l    امل ويقول أشعياء بومان يف مقالـة نشـرها يف جملـة العـ

مل يتفق قط أن شـعباً مسـيحياً دخـل يف    «: اإلسالمي التبشريية
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إن اإلسالم هو اخلطـر الوحيـد أمـام    . اإلسالم مث  عاد نصرانياً
.»استقرار الصهيونية وإسرائيل

l  جيـب أن نسـتخدم القـرآن،    «: ويقول املبشـر تـاكلي
وهو أمضـى سـالح يف اإلسـالم، ضـد اإلسـالم نفسـه، حـىت        

جيـب أن نـبني للمسـلمني أن الصـحيح يف     نقضي عليـه متامـاً،  
.»القرآن ليس جديداً، وأن اجلديد فيه ليس صحيحاً

lــيم جـــول املبشـــويقــ مــىت «: رافـيفورد بالكـــر ول
كننا حينئـذ  ـرب، ميـ ـة عن بالد العـرآن ومدينة مكـتوارى الق

أن نرى العريب يتـدرج يف طريـق احلضـارة الغربيـة بعيـداً عـن       
.»حممد وكتابه

lإن اإلسالم هو اجلدار الوحيد «: ول لورنس براونويق
.»يف وجه االستعمار األوروىب

l العامل العريب املعاصـر "ويقول مورو بريجر يف كتابه :"
إن اخلوف من العرب، واهتمامنا باألمة العربية ليس ناجتاً عن «

.»وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب اإلسالم
l وب الصـليبية مل تكـن إلنقـاذ    إن احلـر : يقول غـاردنر
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.القدس، إا كانت لتدمري اإلسالم
lح الكاردينال بورإن املسيحيني ال بد هلم من «: وصر

التعــاون مــع اليهــود للقضــاء علــى اإلســالم وختلــيص األرض 
).٤ص -نشرة التعايش املشبوه . (»املقدسة
lقال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر يف دار ابـن  و
باملنصورة، يف وثيقة حمفوظة يف دار الوثـائق القوميـة يف   لقمان 
حرب، خاللمناملسلمنيعلىاالنتصارميكنالإنه«:باريس

:»وإمنا ميكن االنتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي
عمل ذا حدثت فليإإشاعة الفرقة بني قادة املسلمني، و-

الف عامالً يف على توسيع شقتها ما أمكن حىت يكون هذا اخل
.إضعاف املسلمني 

عدم متكني البالد اإلسـالمية والعربيـة أن يقـوم فيهـا     -
.حكم صاحل

إفسـاد أنظمـة احلكـم يف الـبالد اإلسـالمية بالرشـوة       -
.والفساد والنساء، حىت تنفصل القاعدة عن القمة

احليلولـة دون قيـام جـيش مـؤمن حبـق وطنـه عليــه،       -



١٣

.يضحي يف سبيل مبادئه
.املنطقةيفعربيةوحدةقيامدوناحليلولةعلىملالع-
العمل على قيام دولة غربية يف املنطقة العربية متتد مـا  -

بني غزة جنوباً، وإنطاكية مشـاالً، مث تتجـه شـرقاً، ومتتـد حـىت      
.»تصل إىل الغرب

l لقـد فقـد    «): كبري املستشرقني اإلنكليز(ويقول جب
ني االجتماعيـة، وأخـذت   اإلسالم سيطرته علـى حيـاة املسـلم   

دائرة نفوذه تضيق شيئاً فشيئاً حىت احنصرت يف طقوس حمددة، 
وقد مت معظم هذا التطور تدرجيياً عن غري وعـي وانتبـاه، وقـد    
مضى هذا التطور اآلن إىل مـدى بعيـد، ومل يعـد مـن املمكـن      
الرجوع فيه، لكن جناح هذا التطور يتوقف إىل حد بعيد علـى  

. خاصةمنهمبابـالشوعلىاإلسالمي،العامليفوالزعماءالقادة
.»اط التعليمي والثقايف العلماينـكل ذلك كان نتيجة النش

l   اإلنكليز يصفون محلتهم العسكرية على القـدس أثنـاء
يقـول باترسـون مسيـث يف    : احلرب العاملية األوىل بأا صـليبية 

ــه  ــاة املســيح الشــعبية"كتاب ــاءت احلــروب الصــليبية «": حي ب
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بالفشل، لكن حادثـاً خطـرياً وقـع بعـد ذلـك، حينمـا بعثـت        
إنكلترا حبملتها الصليبية الثامنة، ففـازت هـذه املـرة، إن محلـة     
اللنيب علـى القـدس أثنـاء احلـرب العامليـة األوىل هـي احلملـة        
الصليبية الثامنة واألخرية؛ لـذلك نشـرت الصـحف الربيطانيـة     

اليت قاهلا عندما فتح وكتبت حتتها عبارته املشهورةصور اللنيب
.»اليوم انتهت احلروب الصليبية: القدس

ونشرت الصحف أن هذا املوقف لـيس موقـف اللـنيب   
: وحده بل موقف السياسة اإلنكليزية كلـها، قالـت الصـحف   

يف هنأ لويد جورج وزيـر اخلارجيـة الربيطـاين اجلنـرال اللـنيب     
احلـروب  الربملان الربيطاين، إلحرازه النصر يف آخـر محلـة مـن    

.الصليبية، اليت مساها لويد جورج احلرب الصليبية الثامنة
l    فملـة  ،والفرنسيون أيضاً ليسـوا عـن الصـليبية غربـاء

فــاجلنرال غــورو عنــدما تغلــب علــى جــيش  :الكفــر واحــدة
توجـه فـوراً إىل قـرب صـالح الــدين     ،ميسـلون خـارج دمشـق   

قـد  هـا  : "األيويب عند اجلامع األموي وركله بقدمـه وقـال لـه   
".عدنا يا صالح الدين
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ويؤكد صـليبية الفرنسـيني مـا قالـه مسـيو بيـدو وزيـر        
خارجية فرنسا عندما زاره بعض الربملانيني  الفرنسيني وطلبـوا  

إا معركة : "منه وضع حد للمعركة الدائرة يف مراكش أجام
".بني اهلالل والصليب

lعندما دخلت : يف كل وقت وحنيننوولعاملودهيوال
م جتمهـر اجلنـود حـول    ١٩٦٧القـدس عـام   ) إسرائيل(قوات

هذا يوم بيوم : دايانيحائط املبكى، وأخذوا يهتفون مع موش
صـليبية الغـرب   ) إسـرائيل (واستغلت . يالثارات خيرب... خيرب

م حتمل الفتـات  ١٩٦٧فخرج أعواا مبظاهرات قبل حرب الـ
يف بــاريس، وســار حتــت هــذه الالفتــات جــان بــول ســارتر، 

على هذه الالفتات، وعلـى مجيـع صـناديق التربعـات     كتبتو
".قاتلوا املسلمني: "مجلة واحدة من كلمتني مها) إسرائيل(لـ

فالتهب احلمـاس الصـلييب الغـريب، وتـربع الفرنسـيون      
لتقويـة الصـهاينة   ... بألف مليون فرنك خالل أربعة أيام فقـط 

وهـي  الذين يواصلون الرسالة الصـليبية األوروبيـة يف املنطقـة،    
.حماربة اإلسالم وتدمري املسلمني
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ويف امتداد واحد ال خيتلف نفث احلقد الصلييب فيه مع 
:امتداد الزمن

l رئيس قسم التخطيط يف وزارة (يقول أيوجني روستو
ومستشار األمريكية،اخلارجيةوزيرومساعداألمريكيةاخلارجية

: )م١٩٦٧الرئيس جونسون لشؤون الشرق األوسط حىت عام 
جيـب أن نـدرك أن اخلالفــات القائمـة بيننــا وبـني الشــعوب     «

العربية ليست خالفات بني دول أو شعوب، بل هي خالفـات  
لقد كان الصـراع  . بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة املسيحية

حمتدماً ما بني املسيحية واإلسالم منذ القـرون الوسـطى، وهـو    
نصـف  ومنـذ قـرن و  . مستمر حىت هذه اللحظة بصـور خمتلفـة  

خضع اإلسـالم لسـيطرة الغـرب، وخضـع التـراث اإلسـالمي       
إن الظروف التارخييـة تؤكـد   «.. ويستطرد. »للتراث املسيحي

أن أمريكا إمنا هي جزء مكمل للعامل الغريب، فلسفته، وعقيدته، 
ونظامه، وذلك جيعلها تقف معادية للعامل الشـرقي اإلسـالمي،   

مي، وال تستطيع أمريكا بفلسفته وعقيدته املتمثلة بالدين اإلسال
إال أن تقــف هــذا املوقــف يف الصــف املعــادي لإلســالم وإىل  
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جانب العامل الغريب والدولة الصهيونية، ألا إن فعلـت عكـس   
إن . »ذلك فإا تتنكر للغتها وفلسـفتها وثقافتـها ومؤسسـاا   

روستو حيدد أن هدف االستعمار يف الشرق األوسط هو تدمري 
وأن قيـام إسـرائيل، هـو جـزء مـن هـذا       احلضارة اإلسـالمية، 

.املخطط، وأن ذلك ليس إال استمراراً للحروب الصليبية
lأمني عام حلف الناتو يف بدايـة  (يلي كاليس يقول وو

لقد حان الوقت الـذي جيـب   «: )التسعينات من القرن املاضي
علينا أن نتخلى فيـه عـن خالفاتنـا وخصـوماتنا السـابقة، وأن      

.»وهو اإلسالم،قي لنا مجيعاًنواجه العدو احلقي
l القائـد األعلـى لقـوات حلـف     (جون كالفان ويقول

لقد رحبنا احلرب الباردة، وها حنـن  «): م١٩٩٤الناتو يف العام 
عاماً من الصـراعات الضـالة إىل حمـور الصـراع     ٧٠نعود بعد 

.»اإلسالممعالكبريةااةصراعإنهسنة،١٣٠٠منذالقائم
lسـفر آسـيا  "حترير جملة تامي يف كتابـه  وينصح رئيس "

احلكومة األمريكية أن تنشئ يف البالد اإلسالمية ديكتاتوريـات  
عسكرية للحيلولة دون عودة اإلسالم إىل السيطرة على األمـة  
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.واستعمارهوحضارتهالغربعلىاالنتصاروبالتايلاإلسالمية،
lوزير خارجية أمريكي أسبق، وأحد (كيسنجر يقول و

إن «): م منظري السياسة االستراتيجية، وهو يهودي األصلأه
العريب العاملهيمواجهتهاالغربعلىيتحتماليتاجلديدةاجلبهة

.»اإلسالمي، باعتبار أن هذا العامل هو العدو اجلديد للغرب
l ذكر نيكسون الرئيس األمريكـي األسـبق وأحـد    وقد

إن «فرصـة السـاحنة   كبار االستراتيجيني األمريكيني يف كتابه ال
. »اإلسالم ليس جمـرد ديـن، بـل هـو أسـاس حلضـارة كـربى       

اإلسـالم  نظـرة إن اإلسالم والغـرب متضـادان، وإن  «: ويقول
حيث " دار احلرب"و» دار اإلسالم«: للعامل تقسمه إىل قسمني

: وعـن األصـوليني يقـول   . »جيب أن تتغلب األوىل على الثانية
اإلسـالمية السـابقة   وهم مصممون على استرجاع احلضـارة «

ــريعة      ــق الش ــدفون إىل تطبي ــي، ويه ــث املاض ــق بع ــن طري ع
اإلسالمية، وينادون بأن اإلسالم دين ودولة، وبالرغم من أم 

.»ية للمستقبلاينظرون إىل املاضي فإم يتخذون منه هد
lاحلضاراتصدام"كتابةيفهنتنجتونويلماصويقول :
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... واملسيحيةاإلسالمبنيقاتالعال«":العامليالنظامصنعإعادة
. بالنسـبة لآلخـر  " اآلخـر "كالمهـا كـان   . كانت عاصفة غالباً

صراع القرن العشـرين بـني الدميقراطيـة الليرباليـة واملاركسـية      
اللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائلة إذا ما قـورن بعالقـة   

: ويقـول . »الصراع املستمر والعميق بـني اإلسـالم واملسـيحية   
م هو احلضارة الوحيدة اليت جعلت بقاء الغرب موضع اإلسال«

الصراع مكوناتوعن.»األقلعلىمرتنيذلكفعلوقد،شك
:بني اإلسالم والغرب للمرحلة املقبلة يذكر مخسة مكونات

النمو السكاين اإلسالمي خلف أعـداداً كـبرية مـن    -١
الشبان العاطلني والساخطني الـذين أصـبحوا جمنـدين للقضـايا     

...سالميةاإل
أعطت الصحوة اإلسالمية ثقة متجددة للمسـلمني  -٢

يف طبيعة وقدرة حضارم وقيمهم املتميزة مقارنـة بتلـك الـيت    
.لدى الغرب

... د الغرب املستمرة لتعميم قيمه ومؤسسـاته وجه-٣
والتدخل يف الصراعات يف العامل اإلسالمي ولد اسـتياء شـديداً   
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.لدى املسلمني
ــيوعي -٤ ــقوط الش ــدس ــرب  وة أزال ع ــتركاً للغ اً مش

واإلسالم، وترك كالً منهما لكي يصبح اخلطـر املتصـور علـى    
.اآلخر

االحتكاك واالمتزاج املتزايد بني املسلمني والغربيني -٥
ته اخلاصـة، وكيـف أـا    ييثري يف كل من اجلانبني إحساساً و

.خمتلفة عن هوية اآلخر
ع بني الغرب هذه هي املكونات اخلمسة الرئيسية للصرا

.واإلسالم واليت تسري قدماً حنو حدوث الصدام
lم١٦/١٢/٢٠٠٨إىل أفغانستان يف االبنوصل بوش

يف زيارة وداعيـة حلليفـه كـارزاي بعـد زيارتـه للعـراق الـذي        
أريـد أن أشـكر   «ومما قالـه  . املهني" احلذاء"تعرض فيه حلادث 

املتحـدة  الرئيس كارزاي، وأبلغ الشعب األفغاين أن الواليـات 
اإلرهاب، ضدالطويلةمعركتهميفدعمهموستواصلتدعمهم،

.»باعتبار أن املعارك العقائدية تستغرق الكثري من الوقت
هذا غيض من فـيض التصـرحيات الـيت تكشـف خبيئـة      
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.النفوس اخلبيثة واحلاقدة لدى الغرب
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:الغرب وسقوطه احلضاري

،لإلسـالم يف خضم هذه املعـاداة الشرسـة مـن الغـرب     ولكن 

ــريعة  ــدة وش ــام  ،عقي ــدث يف الع ــام  ٢٠٠٨ح ــدو للنظ ــقوط م م س

ــديولوجي  ــن . االقتصــادي الرأمســايل ليضــاف إىل الســقوط األي وأعل

الغرب إفالسه يف هـذا اجلانـب، ومـن بـاب املفارقـة فإنـه يف الوقـت        

ــأخر وعــدم     ــة والت ــة والظالمي ــه اإلســالم بالرجعي الــذي يوصــف في

هنـاك مـن عقـر    مـن  ترتفع أصوات ...وأنه جيب تطويره...التحضر

حباجـة  «ـم  أوتعلـن  ،دارهم تعلن أن اإلسالم هو الذي سينقذ العـامل 

وتعلـن  . »إىل قراءة القرآن بدالً من اإلجنيل لفهم ما حيـدث مبصـارفنا  

ــاب الت ــاق مبــادئ  «: لؤاســمــن ب هــل تأهلــت وول ســتريت العتن

ودوره » ميالتمويـل اإلسـال  «وتشـري إىل أمهيـة   . »الشريعة اإلسالمية

وحىت بابا روما الذي مل ميـضِ علـى جمـه    . يف إنقاذ االقتصاد الغريب

رومــانو  "يفة تابعــة لسياســته  حعلــى اإلســالم أشــهراً فــإذا بصــ    

تعلن ضـرورة االسـتفادة مـن طريقـة اإلسـالم يف متويـل       " أوبسرفاتور

نعم إن الغـرب الـذي   .القروض البعيدة كل البعد عن الربا واملقامرة
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ه املسعورة على اإلسـالم، قـد أعلـن مسـؤولون سياسـيون      أعلن حرب

أن املسـتقبل يف هـذا الصـراع سـتكون لإلسـالم وأن      فيـه ومفكرون

...الغرب ستسقط حضارته

l ما يهدد «": ما وراء اإلسالم"نيكسون يف كتابه يقول
العامل فعالً هو أن بلدنا قد يكون غنياً بالبضائع، ولكننـا فقـراء   

ــروح ــ. يف ال ــدة،   فالتربي ــرائم املتزاي ــان، واجل ــيم الرديئ ة والتعل
ــاعد  ــف املتص ــر   ،والعن ــة، والفق ــة النامي ــامات العرقي واالنقس

ــهارة يف وســائل    ــة املن ــة املخــدرات، والثقاف املستشــري، وآف
التسلية، واالحندار يف تأدية الواجب املدين واملسؤولية، وانتشار 

بهم عن الفراغ الروحي، سامهت مجيعاً بفض األمريكيني وتغري
.»بالدهم ودينهم وعن بعضهم بعضاً

l زبغنيو برجينسكي وهو مستشار سـابق لألمـن   ويقول
اتمـع  (إن اتمع املنغمس يف الشـهوات  «: القومي األمريكي

ال يســتطيع أن يســن قانونــاً أخالقيــاً للعــامل، وأي ) األمريكــي
.»حضارة ال تستطيع أن تقدم قيادة أخالقية سوف تتالشى

l  امويل هنتنغتـون فإنـه بعـد أن يعـدد النـواحي      أمـا صـ
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االقتصادية والسكانية كأسباب جتعل احلضارة األمريكية الغربية 
تتحرك من على مسرح الدولة العاملية إىل مسرح االيار يذكر 

،مشكالت االيار األخالقـي :أن هناك ما هو أهم منها وهي
مـا عـن   أ.والتفكـك السياسـي يف الغـرب   ،واالنتحار الثقـايف 

:جتليات االيار اخللقي فيذكر
زيادة يف السلوك غري االجتماعي مثل اجلرمية وتعاطي -

.املخدرات وأعمال العنف بشكل عام
شــمل ارتفــاع نســب الطــالق يالتفكــك األســري و-

واألطفال غري الشرعيني، ومحـل الفتيـات الصـغريات، وزيـادة     
.عدد األسر املكونة من والد واحد

وصــعود  " أخالقيــات العمــل "م يف الضــعف العــا -
.توجهات االنغماس االجتماعي

تناقض االلتزام بـالتعليم والنشـاط الفكـري، ويظهـر     -
ذلك يف املسـتويات املتدنيـة للتحصـيل الدراسـي يف الواليـات      

.املتحدة
مث يذكر أن هـذه التوجهـات السـلبية هـي الـيت تـؤدي       
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ورفــض ... بــالطبع إىل تأكيــد التفــوق األخالقــي للمســلمني 
االندماج، ومواصلة االلتزام بقيم وعادات وثقافات جمتمعـام  

وعنـدما يفشـل االسـتيعاب واالنـدماج     . األصلية والترويج هلا
ففي مثل هذه احلالة ستصبح الواليات املتحدة دولة مشققة أو 
مصدعة مـع كـل مـا يسـتتبع ذلـك مـن احتمـاالت الصـراع         

.»والتفكك الداخلي
lكويتية يف عـددها الصـادر يف   نشرت جريدة الوطن ال

اللندنيـة  » فاينانشـل تـاميز  «م خرباً نقلته عـن  ١٨/١٠/٢٠٠٦
بقلم ريتشارد هاس رئيس جملس العالقات اخلارجية األمريكيـة  

رب العراق كان أول أسباب انتهاء ـدث فيه عن أن قرار حـحت
اليوم بعـد حـواىل   «: العصر األمريكي يف املنطقة، ومما جاء فيه

سـنة علـى   ٥٠سـقوط اإلمرباطوريـة العثمانيـة و   سنة من ٨٠
اء ـنة علـى انتهـ  ـــ س٢٠تعمارية، وأقل مـن  ـرة االسـاية الفت

رب البـاردة، ميكـن القـول أيضـاً إن العصـر األمريكـي يف       ـاحل
بيد أن األحالم الـيت كانـت تـداعب    . املنطقة انتهى هو اآلخر

ي خميلة البعض حول قيام شرق أوسط مسامل مزدهـر ودميقراطـ  
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مثل أوروبا لن تتحقق، وذلك ألن االحتمال املرجح هو بـروز  
لقـد  . شرق أوسط جديد يثري الكثري من األذى لنفسـه وللعـامل  

ر األمريكي الذي بدأ عقـب  ـدة يف العصـمتتعت الواليات املتح
ــة يف العمــل غــري       ــوذ وحري ــوفيايت بنف ــقوط االحتــاد الس س

دين ـمـن عقـ  تمر ألقـل ـر مل يسـ ـالعصـ ابوقني، إال أن هذـمس
أوهلا قرار إدارة الـرئيس مهامجـة العـراق    ،ملة من األسبابـجل

وأسلوب توجيه هذه العملية مث مـا جنـم عـن االحـتالل، لقـد      
انتهى العراق الذي كان يهيمن عليـه السـنة، وكـان قويـاً مبـا      

وظهرت عوامل أخرى علـى  .يكفي إلحداث توازن مع إيران
ــها  ــة : مســرح األحــداث من ــهاء عملي الســالم يف الشــرق انت

اذبية ـدي جلـ ـليدية يف التصـاألوسط، فشل األنظمة العربية التق
هل ـريق أسـ ـعلت الطـ ـالم الراديكايل، مث العوملة الـيت جـ  ـاإلس

الح، ـول علــى التمويــل، الســــــاليني يف احلصـأمــام الراديكــ
وسوف تواجه واشنطن حتديات متزايدة من . األفكار واندين
زهم االحتـاد األورويب، الصـني وروسـيا، إال    العبني آخرين أبر

أن األمر األكثر أمهية من كل هذا هو التحديات اليت سـتنبعث  
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.»من دول املنطقة واموعات الراديكالية فيها
l   أكد باتريك بوكنان الذي كان مرشـحاً لالنتخابـات

الرئاسية األمريكيـة يف مقـال لـه حـول احلـرب الـيت تتزعمهـا        
هـل سـتندلع   «: ميه باإلرهاب حتـت عنـوان  أمريكا ضد ما تس
وخلـص  ،اإلسالم غري قابل للتحطـيم «أن » حرب احلضارات

متحسراً بناًء على حتمية مصري أي صراع عقائدي إىل انتصـار  
ولكن ال ميكن أن نقضي على اإلسالم مثلما ... املد اإلسالمي

ــة     ــكرية الياباني ــروح العس ــية وال ــة والفاش ــى النازي قضــينا عل
لقد استطاع اإلسالم البقاء على مـدى  . ة والسوفياتيةوالبلشفي
غري ،بلدا٥٧ًسنة تقريباً كما أنه العقيدة املهيمنة على ١٤٠٠

مـن حيـث املـادة الغـرب متفـوق،      ... أنه غري قابـل للتحطـيم  
ومهما قلنا فـإن التفـوق املـادي مل مينـع سـقوط اإلمرباطوريـة       

فإن اإلسالم نضـايل  وإذا كان عامل العقيدة حامساً . السوفياتية
واإلسالم ينمو بينمـا املسـيحية   . حركي بينما املسيحية جامدة

واحملاربون املسلمون مستعدون ملواجهة اهلزميـة واملـوت   . تذبل
: واختـتم مقالتـه بـالقول   . بينما يتحاشى الغرب تكبد اخلسائر
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ــرع انتشــاراً يف     « ــة األس ــالم، إنــه الديان ال تســتهينوا باإلس
مـا هـي   . زم عقيدة فإنك حتتاج إىل عقيـدة ولكي ... أوروبا

.»عقيدتنا حنن؟ الرتعة الفردية؟
ــرى يف    ــرة أخــ ــي مــ ــذا السياســ ــر هلــ ــد نشــ وقــ

مقـاالً قصـرياً   " مؤسسة مناهضة احلرب"م يف ٢٣/٠٦/٢٠٠٦
حتــدث فيهــا بــأن فكــرة احلكــم » فكــرة آن أواــا«: بعنــوان

د وذكر أنه عنـدما نشـاه  ،باإلسالم تتوطد عراها بني املسلمني
القوات املسلحة األمريكيـة وهـي حتـارب السـنة الثـائرة علـى       
السـلطة وااهــدين الشــيعة واجلهـاديني يف العــراق، وطالبــان   

يتبـادر إىل أذهاننـا   ،اخلارجة على القانون وهم يبتهلون إىل اهللا
إن قوة أي جيش ال تضاهي انبعـاث  «: كلمات فيكتور هيجو

اليت يعاديها كثري مـن  إن الفكرة «: ويضيف. »فكرة آن أواا
املناوئني هي فكرة تفرض نفسها، فهم يعتقدون أن هنـاك إهلـاً   

وأن اإلسالم أو اخلضوع . واحداً هو اهللا وأن حممداً رسول اهللا
للقرآن هو الطريق الوحيد إىل اجلنة، وأن اتمع الربـاين جيـب   
أن حيكم بواسطة الشـريعة أي قـانون اإلسـالم، وبعـد اختبـار      
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أدت إىل الفشـل فقــد عـادوا جمــدداً إىل مــوطن   طـرق أخــرى 
وا يعودون إىل ؤإن عشرات املاليني من املسلمني بد... اإلسالم

جــذورهم بإســالم أكثــر نقــاًء، وإن جلَــد اإلميــان اإلســالمي  
لقد بقي اإلسالم علـى قيـد احليـاة رغـم مضـي      . مدهش حقاً

نيـة  قرنني على اهلزمية والذل الذي أصـاب اإلمرباطوريـة العثما  
، كما حتمل اإلسالم )أتاتورك(يف عهد اخلـالفةوالقضاء على 

لقد أثبت اإلسالم على أنـه أكثـر   ... حكم الغرب لعدة أجيال
ما يتوجب على أمريكـا أن  . حتمالً من قومية عرفات أو صدام

تدركه هو شـيء غـري اعتيـادي بالنسـبة لنـا، مـن املغـرب إىل        
. آلن على أننا أناس طيبونلن تنظر لنا األغلبية بعد ا: باكستان

إذا كان احلكم اإلسالمي فكـرة تتوطـد عراهـا بـني اجلمـاهري      
املســلمة، فكيــف باســتطاعة أقــوى اجليــوش علــى األرض أن  

.»!توقفها؟ أولسنا حباجة إىل سياسة جديدة؟
l ــت ــدد   نقل ــة الع ــع الكويتي ــة اتم ــاريخ ١١٩جمل ت

جيـة  م أن جيم مـريان عضـو جلنـة الشـؤون اخلار    ٥/٣/١٩٩٦
أنـا أعتقـد أن القـرن    «: بالكونغرس األمريكي ذكر ملدير الـة 
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القادم هو قرن اإلسـالم، وقـرن الثقافـة اإلسـالمية، وسـتكون      
ية يف كـل  ـاهـ ـالم والرفـالل مزيـد مـن السـ   ـة إلحـهذه فرص
.»بقاع العامل
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اخلالفة يف عيون الغرب- ٢

الغربيـة  من وجهة نظرِ الدولِاخلـالفةإذا أردت احلديثَ عن 

سـيطرة هـذه الـدولِ علـى العـاملِ وانتـهاِء       فأنت تتحدثُ عـن انتـهاء  

استعماره هلا، وأنـت تتحـدثُ كـذلك عـن مشـروعٍ حضـاريٍ قـويِ        

األوتاد صلبِ الشكيمة ميثلُ حتدياً عاملياً للحضارة الغربية بل بديالً هلا 

يٍ بـديلٍ  منـوذجٍ أيـديولوج  "أي أنك تتحدثُ عن نظـامٍ عـامليٍ جديـد    

فأنت تتحدثُ عن اخلـالفة، وإذا حتدثت عن "لليربالية العلمانية الغربية

بـات يـؤرقُهم يف نـومهم ويقظـتهم،     وكابوسٍ يقض مضـاجع الغـرب   

كمـا يصـرح زعمـاء    (إمرباطورية إسالمية مشولية"وأنت تتحدثُ عن 

إىل من أوروبـا تغطّي أراضي اإلسالمِ الراهنة واملاضية، لتمتد)الغرب

مـا جيعلُهـا   " مشال أفريقيا إىل الشرقِ األوسط وإىل جنوبِ شرقِ آسـيا 

فأنـت  اخلــالفة أهالً لتويل قيادة العاملِ مـن جديـد، وإذا حتـدثت عـن     

        املسـلمني وقلـعِ النفـوذ بـالد وتوحيـد تتحدثُ عن تطبيـقِ الشـريعة

إن حتكـيم  "الغربيـة  ستعماري منها وهو أمر ال يحتملُ لدى الدولِ اال

.. واحـدة يف بـالد املسـلمني   خالفـة الشريعة يف العاملِ العـريب، وإقامـةَ   
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."وإزالةَ نفوذ الغربِ منها أمر غري مسموحٍ به وال ميكن احتمالُه البتة

كان مهاً يسعى الغـرب دائمـاً لتحقيقـه،    اخلـالفةالقضاء على 

كـرزون وزيـر خارجيـة    يقـول . وقد حققه بعد احلرب العامليـة األوىل 

لقـد قضـينا علـى تركيـا،     «: يف عهـده اخلـالفةبريطانيا الذي هدمت 

ألننا قضينا على قوتهـا املتمثلـة يف   .. اليت لن تقوم هلا قائمةٌ بعد اليومِ 

وها هو ذا اهلم نفسـه بـدأ يـؤرق الغـرب     »اخلـالفةاإلسالمِ و: أمرينِ

اخلــالفة ن جديـد إلعـادة   من جديد، بعد أن مجع املسلمون عزمهم م

،إىل املسرح الدويل

وهذه بعض التقـارير واملقـاالت والتحلـيالت املتعلقـة بتوقـع      

:وقلقه حيال ذلكاخلـالفةالغرب لعودة 

l   أعلن بوتني رئيس روسيا السابق يف كـانون أول سـنة
إن اإلرهاب الدويل أعلن حرباً على روسيا ـدف  «: م٢٠٠٢

وكـان بـوتني   » إسـالمية خالفـة س اقتطاع أجزاء منها وتأسـي 
سؤاالً ٥٠يتحدث يف حوار تلفزيوين مباشر أجاب خالله عن 

.اختريت من بني مليوين اتصال هاتفي من سكان روسيا
l    نشــــــــر موقــــــــع مفكــــــــرة اإلســــــــالم
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www.islammemo.com م اخلــرب ٢٠٠٢يف أواخــر ســنة
جهاز االستخبارات األملاين حيذر من قيـام "التايل حتت عنوان 

يقوم رئيس جهاز االستخبارات األملاين أوغست «": ـالفةاخل
هانينغ جبولة يف عدد من الدول العربيـة بـدأها مبنطقـة اخللـيج     

. التقى خالهلا بقـادة عـدد مـن أجهـزة االسـتخبارات العربيـة      
وكان ملف العراق واألصولية اإلسالمية مها أبرز املوضـوعات  

ــط     ــن أنش ــداً م ــرأس واح ــذي ي ــل ال ــبة للرج ــزة بالنس أجه
ويف شأن األصولية اإلسالمية فإن حمللي . االستخبارات الدولية

االستخبارات األملانية يتوقعـون أن يشـن األلـوف مـن أنصـار      
احلركات اإلسالمية يف أوزبكسـتان وطاجيكسـتان وقريغيزيـا    

ــه    ــعاً هدف ــاً واس ــة  هجوم ــة دول ـــالفةإقام . يف املنطقــةاخل
ز االسـتخبارات قـدراً   واملسؤولون األملان يولون توقعات جهـا 

.»كبرياً من الثقة واملصداقية
l       يف اهلنـد ألقـاه قال هنـري كيسـينجر يف خطـابٍ لـه

م يف مؤمترِ هندوستان ٢٠٠٤بتاريخِ السادسِ من تشرين الثاين 
إنَّ التهديـدات ليسـت آتيـةً مـن     «: تاميز الثاين للقادة مـا يلـي  
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 الذي شهدناه كلـولْ أي١١اإلرهابِ، كذل /   سـبتمرب، ولكـن
التهديد آت من اإلسالم األصولي املتطرف الـذي عمـلَ علـى    
   األصـوليونَ يف مسـألة تقويضِ اإلسالمِ املعتدلِ املناقضِ ملا يراه

.»اإلسالميةاخلـالفة
lًهو الشرحيةُ «: وقالَ كيسينجر أيضا الرئيسي إنَّ العدو

الـيت تريـد يف آن واحـد قلْـب     األصوليةُ الناشـطةُ يف اإلسـالمِ   
اتمعات اإلسـالمية املعتدلـة وكـلِّ اتمعـات األخـرى الـيت       

 ــا عائقــاًً أمــامهعتربت جملــةُ النيوزويــك يف . [»اخلـــالفةإقامــة
].م٢٠٠٤عددها الثامنِ من نوفمرب 

l  ــاة يف ــحيفة احلي ــرت ص ــراً ١٥/١/٢٠٠٥نش م تقري
حيتوي هذا التقريـر علـى تنبـؤات    نشرته رويترز يف واشنطن، و

تستند إىل تشاور مت مع ألف خبري من قـارات العـامل اخلمـس،    
م، ويهـدف ذلـك   ٢٠٢٠حول توقعام املستقبلية حـىت عـام   

التقرير إىل مساعدة رجال االسـتخبارات، ورجـال السياسـة؛    
اسـتمرار  «وتوقـع التقريـر   . ملواجهة حتديات السـنوات املقبلـة  

وحتدث التقرير عن أربعـة سـيناريوهات   . »اهلجمات اإلرهابية
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حمتملة لتطور األوضاع يف العامل، وكان السيناريو الثالث الذي 
.كما أمساها التقرير» اجلديدةاخلـالفة«حذَر منه التقرير هو 

lوزراِء بريطا نوحتدثَ رئيس    تـوين بلـري أمـام يا السابق
إننـا  «: فقـالَ م، ١٦/٧/٢٠٠٥املؤمترِ العامِ حلـزبِ العمـالِ يف   

نجابِــه حركــةً تســعى إىل إزالــة دولــة إســرائيلَ، وإىل إخــراجِ 
    واحـدة إسـالمية ِدولـة وإىل إقامة ،العاملِ اإلسالمي الغربِ من

اخلــالفة إقامـة  تحكّم الشريعةَ يف العاملِ اإلسالمي عـن طريـقِ   
اإلسالمية لكلِّ األمة«.

lيف ســبتمرب كــذلك حم قــائال٢٠٠٥ًًيلــول أ/ وصــر :
يف اخلـــالفةخروجنــا مــن العــراقِ اآلنَ ســيؤدي إىل ظهــورِ «

.»الشرقِ األوسط
lبــوش يف حم٦/١٠/٢٠٠٥صــر مشــرياًً إىل وجــود ،

       األمريكـي ـاِء النفـوذإىل إ ـدف لـدى مسـلمني استراتيجية
علـى  إنه عنـد سـيطرتهِم   «: والغريب يف الشرقِِ األوسط، فقالَ

  م مـنهمكنما ي ،املسلمني هذا مجوع سيستقطب واحدة دولة
 ،يف املنطقة جبميعِ األنظمة اإلطاحة أصولية إمرباطورية وإقامة
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إسبانيا وحىت إندونيسياإسالمية من«.
lالربيطـاينِّ تشـارلز كـالرك يف      لُ وويقو الداخليـة زيـر

ال يمكـن أنْ  «: م٦/١٠/٢٠٠٥كلمة له يف معهد هريتـيج يف  
وال جمـالَ  اخلــالفة إعادة دولـة  تكونَ هناك مفاوضات حولَ 

.»للنقاشِ حولَ تطبيقِ الشريعة اإلسالمية
l األ جورج بوش يف  خطابٍ له لألمـة مريكوصرح  يـة

يعتقد املقـاومونَ املسـلحونَ أنهـم    «: م قائال٨/١٠/٢٠٠٥ًًيف 
يقودونَ الشـعوب اإلســالمية  باسـتيالئهِم علـى بلـد واحـد سـ     

  يف املنطقـة املعتدلـة احلكومات اإلطاحة بكافة م منهوميكنون،
ٍمتطرفة متتد من إسـبانيا إىل  امرباطورية إسالميةومن ثَم إقامةَ 

.»إندونيسيا
l ٥/١٢/٢٠٠٥ويف   ــي ــدفاعِ األمريك ــر ال ــالَ وزي ق

قبلِ العراقِ وكانَ ذلك دونالد رامسفيلد يف تعليقٍ له حولَ مست
ســتكونُ العــراق مبثابــة القاعــدة «: يف جامعــة جــون هــوبكرت

الــيت ســتمتد لتشــملَ الشــرق ِ اإلســالمية اجلديــدةخالفةـللـ 
األوسطَ ودد احلكومات الشرعيةَ يف أوروبا وأفريقيـا وآسـيا   
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عخطأً مرو وسنقترِف وا بذلكحصر م، لقدخمططُه اً وهذا هو
.»إذا فشلنا يف أنْ نستمع ونتعلم

l م ١٣/١٢/٢٠٠٥التركية يف " مليات"ذكرت جريدة
أصـحاب الصـالحية يف   «نقالً عن صحيفة نيويـورك تـاميز أن   
ــة   ــداولون كلم ــاتوا يت ــوش ب ــة » اخلـــالفة«إدارة ب يف اآلون

لقــد باتــت إدارة بــوش تســتخدم وصــف . األخــرية كالعلكــة
، الـيت كانـت يف   اطوريـة اإلسـالمية  اإلمربقاصدةً بـه  اخلـالفة

القرن السابع متتد من الشرق األوسـط وحـىت آسـيا اجلنوبيـة،     
.»...ومن مشال أفريقيا إىل إسبانيا

l   يف صـحيفة  " كـارل فيـك  "وكتب املعلـق األمريكـي
م، تقريراً مطوالً ذكر فيه ١٤/١/٢٠٠٦الواشنطن بوست، يف 

يهامجـه الـرئيس   ، الـذي اإلسـالمية اخلـالفةإحياء إعادة «أن 
األمريكي جورج بوش، يتردد يف أوساط السواد األعظـم مـن   

املسلمني يعتـربون أنفسـهم جـزءاً مـن     «، وذكر أن »املسلمني
اليت تشكل قلب اإلسالم، كمـا ينظـرون إىل اخلليفـة    » األمة«

حـزب «وأشار هذا املعلق إىل أن . »كشخص جدير باالحترام
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لبلدان عرب العـامل، يصـرح   ، الذي ينشط يف عدد من االتحـرير
.»لسابق عهدهااخلـالفةإعادة بأن هدفه هو 

lوهـو تونسـي مقـيم يف    " أمحـد القديـدي  . د"يقول الـ
اخلارج يف مقال نشر له يف صحيفة الشـرق القطريـة الصـادرة    

العلماء األمريكيون يتوقعون "م حتت عنوان ١٧/٥/٢٠٠٦يوم 
من التقرير ٨٣يف الصفحة «م يقول ٢٠٢٠عام اخلالفةعودة 

للنشـر  " روبـري الفـون  "اخلطري الصادر هذه األيام عن مؤسسة 
كيف ترى املخابرات األمريكية العـامل عـام   «: الباريسية بعنوان

سوف يتمتع اإلسالم السياسـي  : نقرأ الفقرة التالية»م؟٢٠٢٠
بانتشار واسع على الصـعيد العـاملي،   م٢٠٢٠من هنا إىل عام 

ات اإلسالمية العرقية والوطنية ببعضـها  ونتوقع أن ترتبط احلرك
. »تأسيس سلطة تتجاوز احلـدود القوميـة  البعض، وتسعى رمبا إىل 

هـذا بالضــبط مــا يتوقعـه علمــاء أمريكيــون   «: ويتـابع فيقــول 
وأشهرهم على اإلطالق عامل االجتماع وأكرب خرباء استشراف 

و -صـدمة املسـتقبل  -صاحب كتـاب  " ألفني توفلر"املستقبل
ميلينيـوم بروجكـت   : أكرب خرباء املشروع" تيد غوردن"العامل
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مـن  " جـيم ديـوار  "الذي أجنزته منظمة األمم املتحدة، و العامل 
املخطـط  " جـاد ديفـيس  "مؤسسة راند كوربوريشـن، والعـامل   

لكل برامج شركة شل البترولية و غري هؤالء من األعالم الذين 
: يفويضــ. »ال يشــق هلــم غبــار يف علــوم استشــراف املصــري

وبالطبع فان هذه الكوكبة من األساتذة اجلهابذة عملوا ملـدة  «
عامني لفائدة الوكالة املركزية للمخابرات بواشنطن، وخرجوا 

سنة من اليوم، ١٥بتقرير خطري وأمني يرسم مالمح العامل بعد 
.»كما يرونه و من خالل املؤشرات اليت بني أيديهم

l الصــليبي يقــول التحــالف ــوات ــد ق ة املشــتركة يف قائ
إنَّ اخلطـر احلقيقـي واألعظـم    «: شـارد مـايرز  تالعراقِ احملتلِ ري

إلقامـة  على أمنِ الواليات املتحدة هو التطـرف الـذي يسـعى    
 اخلالفةدولة السابعِِ املـيالدي وإنَّ هـذا  ،كما كانت يف القرن

يضـاً  ولكنـه أ ،التطرف ينتشر بأماكن أكثر من العـراقِ بكـثريٍ  
يعملُ يف العراقِ وينتشر فيه ويحرض املقاومني علـى األعمـالِ   

.»املادية ضد أمريكا يف العراقِ
l نشـــرموقع الشاشـــة اإلعالميـــة العامليـــة)Media
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monitors ( م مقاالً ملؤلفـه نعمـان حنيـف،    ٣١/١/٢٠٠٦يف
وفيه قراءة متأنية ونظرة ثابتة، ورؤية مستقبلية ملا سـيؤول إليـه   

والذي سيصل بنظره إىل نتيجـة  . لصراع بني الغرب واإلسالما
لـيس لـدى الغـرب أي خيـار سـوى قبـول       «واحدة وهي أنه 

: اخلــالفة «: وجـاء املقـال حتـت عنـوان    . »اخلــالفة حتمية 
يسود اعتقاد ديـين  «: وجاء فيه. »حتدي اإلسالم للنظام العاملي

علـى  ـالفةاخلـ دولة لدى احلركة اإلسالمية املتطرفة مبشروعية 
أا قلعة الستعادة القوة اإلسالمية ووسـيلة تتحـدى ـا تفـرد     

وقد ختتلـف احلركـة اإلسـالمية بنـاء علـى      ... احلضارة الغربية
مصادرها من القرآن الكرمي والتاريخ اإلسالمي حول منهجيتها 

بالعمل اجلهادي أو اإلصـالحي أو السياسـي؛   اخلـالفةإلحياء 
. »...اخلــالفة إعـادة  فها علـى هـدف   إال أا جتمع بكل أطيا

حسب تعريف احلركة السنية اإلسـالمية  اخلـالفةإن «: ويقول
لكــل املســلمني ــدف إىل تطبيــق أحكــام ةهــي رئاســة عامــ

. »...الشريعة اإلسالمية ومحل الرسالة اإلسالمية إىل كل العامل
ــول ــوذج    «: ويق ــدمي من ــالمية بتق ــة اإلس ــد جنحــت احلرك لق
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لليربالية العلمانيـة الغربيـة للجمـاهري املسـلمة     أيديولوجي بديل 
اخلــالفة إحيـاء  ويشكل . حيث يتفق هذا النموذج مع القرآن

ذروة هذا النموذج ووسيلة لتحدي البناء العاملي املسيطر عليـه  
ويف الواقـع، إن القـول بـأن    «: ويقـول . »...من قبـل الغـرب  

ع احلداثة اإلسالم السياسي قد فشل ألنه مل يتمكن من التأقلم م
الغربية ومـع البنيـة السياسـية الغربيـة ال يعتـرب حماكمـة لفشـل        
اإلســالم السياســي، بــل إنــه برهــان آخــر علــى أن اإلســالم   

ومـن ناحيـة   . وهندسة السياسة الغربية ال يتالءمان من األصل
كبديل اخلـالفةأخرى فإن قيام احلركات اإلسالمية بتقدمي بنية 

يب العلماين احلـايل، ميثـل جناحـاً    سياسي ونظامي لألمنوذج الغر
إن السياسـة الـيت تقـوم علـى     «: ، ويقـول »لإلسالم السياسـي 

بربطها بالعنف السياسي حلركة اجلهـاد  اخلـالفةمهامجة فكرة 
وقـد ال يتفـق العـامل    . لن يزيل مشروعيتها املستمدة من القرآن

اإلسالمي متاماً مع الطـرق املسـلحة حلركـة اجلهـاد إال أنـه ال      
ولــدى احلركــة . يف القـرآن اخلـــالفةش حــول مشـروعية  نقـا 

اإلسالمية اليت حتمل املنطق السياسي وعدم اللجوء للعنف نداء 
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، اخلــالفة إحيـاء  أعمق وأوسع، حيث تعتـرب الراعيـة لفكـرة    
.»هجوماً على اإلسالماخلـالفةويعترب أي هجوم على 

l تحـدث عـنِ     ٥/٩/٢٠٠٦ويفيم عاد جـورج بـوش ل
إنهــم يســعونَ إىل إقامــة دولــتهِم الفاضــلة  «: فقــالاخلـــالفة
، حيـثُ يحكَـم اجلميـع مـن خـالل هـذه       اإلسـالمية اخلـالفة

ــعِ اخلـــالفةنظــام األيديولوجيــة البغيضــة ويشــتملُ  علــى مجي
.»األراضي اإلسالمية احلالية

l    ــد يف ــيض عقـ ــت األبـ ــحفي يف البيـ ــؤمتر صـ يف مـ
عـامل حيـاول فيـه    «عن بناالم تكلم فيه بوش١١/١٠/٢٠٠٦

املتطرفون إضافة الناس العقالنيني مـن أجـل قلـب احلكومـات     
يريــدوننا أن نغــادر، «: وأضــاف» اخلـــالفةاملعتدلــة وإقامــة 

خالفـة ويريدون أن يقلبوا احلكومات، ويريـدون أن يبسـطوا   
.»ليس لديها مبدأ احلرية الطبيعي يف معتقدااأيديولوجية

l   ــع ــر موق ــد نش ــت األبــيضِ بتــاريخِ    وق أخبــارِ البي
٢٠/١٠/٢٠٠٦هؤالِء األصـوليون  «: م عن جورج بوش قولَه

كدولـة حكـمٍ، ويريـدونَ نشـر     اخلــالفة إقامة دولـة  يريدونَ 
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.»عقيدتهِم من إندونيسيا إىل إسبانيا
lالدفاعِ األ دونالد رامسفيلد يف حفلِ مريكقالَ وزير ي
ــه ــدونَ اإلط«: توديع ــم يري ــمِ   إ ــة احلك ــةَ أنظم ــة وزعزع اح

 اإلسالمية املعتدلة اخلـالفةوإقامة دولة«.
l   ــام ــدر ع ــابٍ ص ــوان ٢٠٠٧ويف كت ــقوطُ "م بعن س

  اإلسـالمية الدولـة هارفـارد     " وصعود جبامعـة القـانون ألسـتاذ
يؤكد أنَ الصعود الشعيب «املشهورة الربوفيسور نوح فيلدمان 

خرى يف العصرِ احلايل، رغم سـقوطها  للشريعة اإلسالمية مرةً أ
فيلـدمان  ... ناجحةإسالميةخالفةسابقاً، ميكن أن يؤدي إىل 

يقــولُ يف كتابِــه إن اإلمرباطوريــات وأســاليب احلكــم حينمــا 
         مثلمـا حـدثَ مـع الشـيوعية ـا تسـقطُ بـال رجعـةتسقطُ فإ

ــاً    ــط حالي ــالتني فق ــة إال يف ح ــة احلاكم ــي:وامللكي األوىل ه
    ،الرومانيـة الدميقراطيةُ واليت كانت سـائدةً يف اإلمرباطوريـات

ويرصد املؤلف ظاهرةً قويةً » "...الدولة اإلسالميةحالة "ويف 
ومتناميةً من املغربِ إىل إندونيسيا وهي أن الشعوب اإلسالميةَ 
تطالب بعودة الشريعة وخصوصاً يف دولٍ ذات تعـداد سـكاينٍ   
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اآلن  «: وباكستان؛ متسائالًكبريٍ مثلَ مصر ملاذا يطالب النـاس
بعودة الشريعة وينجذبون إليهـا رغـم أن أجـدادهم يف العصـرِ     

.»احلديث نبذوها ووصفوها بأا أثر من املاضي السحيق؟
األسـبابِ أن احلكـام احلـاليني    مـن ضـمنِ  «ويقـول إن  

سـالميةَ  فشلوا أمام الشعوبِ مبا فيهم الغرب، وأن الشعوب اإل
؛ مضـيفًا أنـه ال توجـد طبقـةُ علمـاٍء      »تفتقر إىل العدالـة اليـوم  

حقيقية أو طبقة قضاة حقيقيني كما كان يف السابق يف الـدولِ  
.اإلسالمية حىت اآلن

l  قام مركز الدراسات االستراتيجية يف اجلامعة األردنيـة
م يف أربـع  ٢٠٠٧إبريـل  / باستطالع للرأي مت نشره يف نيسـان 

املغـرب ومصـر وإندونيسـيا    (كربى يف العـامل اإلسـالمي   دول 
:حول) والباكستان

.تأييد تطبيق الشريعة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي-١
الوحدة مع البلدان األخرى حتت راية خليفة واحد -٢

.خالفةأو 
رفض االحتالل األجنيب وسياسات الدول الغربيـة  -٣
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.بشكل عام
ــيم الغرب -٤ ــال القـ ــض إدخـ ــامل رفـ ــة إىل دول العـ يـ
.اإلسالمي
.رفض استخدام العنف ضد املدنيني-٥

ة اإلمجاع على هذه األفكـار قـد جتـاوزت    بوكانت نس
ففي املغـرب كانـت نسـبة املؤيـدين     . يف بعض القضايا% ٧٥

،%٧٤ويف مصر ،%٧٦اخلـالفةلتطبيق اإلسالم والشريعة و
%.٥٣ويف إندونيسيا ،%٧٩ويف باكستان 

http://www.hizb.org.uk/hizb/resources/issu...slim-

world.html

l أن زملاي ٢٨/٧م يف ٢٨/٧/٢٠٠٧ذكرت احلياة يف
خليل زاد مندوب الواليات املتحدة يف األمم املتحدة حـذر يف  

ــحيفة   ــديث إىل صـ ــه«حـ ــن أن  » دي بريسـ ــاوية مـ النمسـ
االضــطرابات يف الشــرق األوســط واحلضــارة اإلســالمية قــد  

الشرق األوسط «وأضاف أن » ب عاملية أخرىتتسببان يف حر
مير مبرحلة انتقالية صعبة للغاية أبرزت قوى التطـرف ووفـرت   
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إن العامل اإلسالمي سينضم يف «: وقال» أرضاً خصبة لإلرهاب
اية املطاف إىل التيار الـدويل السـائد لكـن ذلـك سيسـتغرق      

لقد بدؤوا متأخرين، لـيس لـديهم   «: ، وأضاف»بعض الوقت
ــق ــد  تواف ــبعض يري ــواقفهم، ال ــأن م ــودة إىل يف اآلراء بش الع

» والسابع امليالديني إىل وقـت الـنيب حممـد   سالقرنني الساد
األمــر قــد يتطلــب عقــوداً حــىت يفهــم الــبعض أن «وتــابع أن 

بإمكــام البقــاء مســلمني، واالنضــمام إىل العــامل احلــديث يف 
.»الوقت ذاته

l    سـاركوزي الفرنسـي م٢٤/٨/٢٠٠٧قالَ الـرئيس :
ال داعي الستعمالِِ لغة اخلشبِ ألنَّ هذه املواجهة يرغب فيها «
مـن إندونيسـيا إىل   اخلــالفة بإقامة الذين حيلُمونَ " املتطرفون"

نفتـاحِ وأيّ شـكلٍ   نيجرييا، رافضني أي شكلٍ من أشـكالِ اال 
إنه ال :وقالَ حينها. حبسبِ زعمه" من أشكالِ احلداثة والتنوعِ

.يستهني بإمكانية املواجهة بني اإلسالمِ والغرب
l     الربملـان الروسـي  (أكد نائـب رئـيس جملـس الـدوما (

ميخائيل بورييف أن العامل يف سبيله ألن يتألف من مخـس دول  
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ــي   ــربى هـ ــني  «كـ ــيا والصـ ـــالفةوروسـ ــالميةاخلـ اإلسـ
ت واهلنـد إذا جنحـ  «وأضاف » وكونفيدرالية تضم األمريكيتني

علـى  » يف التخلص من النفوذ اإلسالمي القوي الذي حياصرها
إمرباطوريـة  ... روسـيا «: ومحـل غـالف كتـاب   . حد وصـفه 

ملؤلفه بورييف خارطة للعامل يظهر فيها عدد حمدود مـن  » ثالثة
الدول، وتقع أوروبا ضمن حدود روسيا الـذي توقـع املؤلـف    

وتوقـع  ). يةبعد القيصـريية والشـيوع  (مرباطورية ثالثة إأن تعود 
بورييف حسبما أوردت صحيفة اخلليج اإلماراتية يف أن تعـود  
بالده إمرباطورية، وأن تفرض هيمنتها على القـارة األوروبيـة،   

وأشـار إىل أنـه ال   . اليت توقع تفسـخ دوهلـا وانـدثار حضـارا    
يستطيع اجلزم بالـذات أن روسـيا سـتحتل القـارة األوروبيـة،      

روبية حنو الزوال، والبد أن حيتلـها  لكنه يعتقد أن احلضارة األو
وتوقع نائـب رئـيس الـدوما أن خيـرج     . أو يغزوها هذا أو ذاك

وأشار . م٢٠٢٠معظم دول العامل من حيز الوجود حبلول عام 
إىل أنه ستكون هناك فقط مخس دول كربى أو إمرباطوريـات  

روسيا اليت ستضم أوروبا إليهـا، والصـني الـيت سـتهيمن     : هي
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صــادية والعســكرية علــى دول الشــرق األقصــى،  بقوــا االقت
املمتــدة مــن جاكرتــا إىل طنجــة اإلســالميةاخلـــالفةودولــة 

وغالبية أقاليم أفريقيا جنـوب الصـحراء، والكونفيدراليـة الـيت     
ورأى بورييـف  . تضم القارتني األمريكيتني الشمالية واجلنوبيـة 

أن اهلند ميكن أن تكون دولـة كـربى إذا اسـتطاعت مواجهـة     
.يطها اإلسالمي القويحم



٤٩

:حزب التحرير يف عيون غربية- ٣

مـن وجهـة نظـرٍ    حـزب التحــرير إذا أردت أن تتحدثَ عن 

قضـيةً  اخلــالفة غربية فأنت تتحدثُ عن حزبٍ سياسـيٍ اختـذَ إعـادةَ    

 اإلدراك ــه حــقغايت تتحــدثُ عــن حــزبٍ أدرك مصــرييةً لــه، وأنــت

مل يحد عنـه قيـد أمنلـة، واذا حتـدثت عـن      وانتهج جاً واضح املعاملِ و

فأنت تتحدثُ عـن حـزبٍ عـرف عنـه قـوةُ الطـرحِ       حـزب التحـرير

حزبٍ تتعـاظم قوتـه علـى مسـتوى     "وقوةُ احلجة، وأنت تتحدثُ عن 

، وأنـت  "سـالمي املتطـرف  طليعة الفكرِ اإل"وأنت تتحدثُ عن " العامل

".األمريكية يف آسيا الوسطىاملصاحلِخطرٍ ناشئ ضد"تتحدثُ عن 

   ـه بـاتحــزب التحــرير  لذلك كل    بإعـادة ـه املتمثلـةودعوت

حمالً للدراسات واألحباث اليت يعكف عليها مفكرو ومراكـز  اخلـالفة

ــيمِ اإلعالمــيِ علــى  . الدراســات الغربيــةُ ــيمِ عبــاءة التكت وبــرغم ختي

نشاطات احلزبِ وحجبِ أخبـارِه عـن األمـة والعـاملِ، إال أن العدسـةَ      

    أرجـاِء املعمـورة احلزبِ يف كافـة املكربةَ باتت مسلطةً على نشاطات

ىل هذا التنـامي  إمن هؤالء لدراسة العواملِ والظروف اليت أدت سعياً



٥٠

املتعــاظمِ للحــزبِ ودعوتــه يف آســيا الوســطى وإندونيســيا وماليزيــا  

ــية ويف    ــة الروس ــا ويف اجلمهوري ــنغالدش، ويف أوروب ــتان وب والباكس

.أمريكا باإلضافة إىل بلدان العاملِ اإلسالمي

ــذُ اللحظــة األ  ــرغم أن احلــزب من وىل لنشــأته كــان حمــالً  وب

   ها علـى األنظمـةقبضت حكماليت ت االستعمارية الهتمامِ القوى الغربية

السياسية يف العاملِ اإلسـالمي، إال أـا كانـت تفضـلُ حماربـة احلـزبِ       

ــرضِ      ــذا الغ ــخرهم هل ــطاَء وأدوات تس ــرب وس ــاِء وع ــه باخلف ودعوت

ذه الـدولُ ووكالؤهـا مـن    وتتجنب املواجهةَ املباشرةَ معه، وكانت هـ 

األنظمة السياسـية قـد عمـدت وال زالـت يف كـثريٍ مـن األحيـان إىل        

ــي املُحكــمِ    ــيمِ والطــوقِ اإلعالم ــةً يف التكت ــة متمثل احلــربِ اإلعالمي

املضروبِ على احلزبِ ودعوته، ومـا ذلـك إال خشـيةَ مواجهـة هـذه      

مقابلـة الربهـان   الدعوة ومحلتها لعجزِهم عن دحضِ احلجة باحلجة أو

بيد أن منـو  . بالربهان يف ساحات النقاشِ واجلدالِ الفكري والسياسي

    اخلطـوط ه حـاجزملُ هؤالء، وقد ختطى منـوحتاحلزبِ قد بلغَ ما ال ي

 هم واســتدعى منــهم اســتنفارحفيظــت احلمــراِء يف مقاييســهمِ مــا أثــار

وسـببِها والظـروف   " رةالظاه"مراكزِ أحباثهم ومفكريهم لدراسة هذه 
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فربغم احلصارِ اإلعالمـيِ، وبـرغمِ املالحقـة واحلظـرِ     . اليت أحاطت ا

      وبـرغم قلّـة ،املسلمني وحـىت الـدولِ الغربيـة والبطشِ يف معظمِ بالد

قد أنتشر ذكرها اخلـالفةاإلمكانات، وبرغمِ قلّة احليلة، إال أن دعوةَ 

ملنقـذ واملخلـصِ لألمـة انتشـار النـارِ يف      بل والتطلع إليهـا باعتبارِهـا ا  

       مـن املفكـرين ومراكـزِ األحبــاث اهلشـيم ، فكانـت هـذه الدراســات

 التصدي لفكرة ـى   اخلـالفةمسامهةً لرسمِ سياسةوللحزب، ولكـن أن

أنـى  و! هلؤالء أن حيجبوا الشمس بغربالٍ من بعد مـا انقشـع الغمـام؟   

دعوة الـدعاوى      هلؤالِء أن يقفُوا يف وجه مـا بـانَ زيـف احلقِ من بعـد

!الباطلة؟

هذه بعض التصرحيات والتحليالت واملقـاالت الـيت تناولـت    و

،اخلــالفة  يف الدعوة إلقامة ومتفردةكجماعة رائدةحـزب التحـرير

:والتحذير من خطره والدعوة إىل القضاء عليه

l       قدم آرييل كـوهني وهـو باحـث أمريكـي مـن أصـل
األوروبيـة  -بالدراسات الروسية والروسية يهودي متخصص

يف معهد كاترين وشيليب كولوم ديفيس للدراسات الدولية يف 
قدم تقريراً ألقاه يف مؤمتر عقد يف إستانبول " هاريتاج"مؤسسة 
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ــار ــه أمريكــا واألنظمــة ضم حيــر٢٠٠٣مــايو ســنة / يف أي في
ي احلاكمة يف بالد املسلمني ألن يعوا علـى اخلطـر الكـبري الـذ    

ويدعوهم إىل القضـاء عليـه، وممـا جـاء     حـزب التحـريرميثله 
:على لسان هذا اليهودي احلاقد

هو خطر متصاعد علـى املصـاحل   حـزب التحـريرإن «
إنه منظمة . األمريكية يف وسط وجنوب آسيا والشرق األوسط

سياسية إسالمية أصولية سرية، إن هدفه املعلن هو اجلهاد ضـد  
... خالفـة ـة السياسية احلالية واستبداهلا بـ أمريكا وقلب األنظم

هو ديد متصاعد ملصاحل أمريكا يف آسيا حـزب التحـريرإن 
الوسطى وغريهـا مـن منـاطق العـامل اإلسـالمي حيـث توجـد        

تتناسب حـزب التحـريرإن منطلق أعمال ... األنظمة املعتدلة
وإن عقيدتــه تشــكل حتــدياً مباشــراً » العوملــة اإلســالمية«مــع 

ــة لل ــة العلماني ــا ... مثــال الغــريب للعومل حـــزب وإن مــن مزاي
الرئيسة هي رفضه لألنظمـة السياسـية احلاليـة ومنـوه     التحـرير

وقــد ادعــى ... ه ألمريكــاءالســريع ونظرتــه املســتقبلية وعــدا
أن أمريكـا قـد أعلنـت احلـرب ضـد األمـة       حـزب التحــرير 
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كـا  إن علـى أمري ... اإلسالمية حتـت ذريعـة حماربـة اإلرهـاب    
هو ديـد متنـامٍ يف   حـزب التحـريروحلفائها أن يلحظوا أن 

آسيا الوسطى وعليهم بالتحديد أن يطوروا استراتيجية شـاملة  
.»...بزللتصدي لتأثري احل

l  كاتـب سويسـري، يعتـرب    (كتب جان فرانسوا مـايري
مراقباً لالجتاهات يف الدين املعاصر، له ما يفوق العشرة كتـب  

مقاالت تعاجل بشكل أويل التطورات الدينيـة  باإلضافة إىل عدة
يف العامل املعاصـر، وعمـل كمحلـل يف الشـؤون االسـتراتيجية      
والدوليـة حلكومـة سويســرا الفيدراليـة، وكــان مسـؤوالً عــن     

التعـدد الثقـايف واهلويـة    «مشروع حبث يتعلـق بربنـامج حـول    
حقـاً  حــزب التحــرير  هل يشكل «: مقاالً بعنوان) »الوطنية
م من قبل وكالة األخبار ٨/٩/٢٠٠٣نشر يف » ة التالية؟القاعد

:وقد جاء يف هذا املقال. روزبالت
هو حالة فريـدة بالنسـبة حلـزب    حـزب التحـريرإن -

إسالمي عاملي، حيث له فروع يف عدة بالد حول العـامل، مـن   
وما هو مـدهش أكثـر هـو أن احلـزب يتبـع      . بينها دول غربية
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ل هذه الدول، مـا ميثـل خطـوة    نفس الطريق واألسلوب يف ك
وليس ... يديولوجيتهأبطولية يف احلفاظ على متاسك وجوده و

هـو خطـاب متطـرف،    حـزب التحـريرمن شك أن خطاب 
وإذا أخذنا بعني االعتبـار أننـا نعـيش بـزمن     . وأن بياناته عنيفة

ينشر حـزب التحـريرمتأثر باإلعالم، فمن املمكن الشك بأن 
...فت األنظار إليه، ونشر رسالتهبيانات حمرضة دف ل

يـرفض كليـاً الـدول الوطنيـة،     حـزب التحــرير إن -
ــدان   ــة إســالمية واحــدة توحــد كــل البل ويرغــب بإقامــة دول

هنــاك أحيانــاً أمــل شــبه ... املســلمة، ويف النهايــة كــل العــامل
حــزب  ويف مجيع منشوراته، يعـرب  ... أسطوري لعودة اخلليفة

حل جلميع مشـاكل  كاخلـالفةجة إىل دائماً عن احلاالتحـرير
.العامل اإلسالمي

يـذكر الكاتـب عنـه    اخلــالفة بـولشدة تعلق احلزب -
عرضه يف أعلى صفحات مواقعـه علـى شـبكة اإلنترنـت هـذا      

بشكل رمسي ) اخلـالفة(لقد هدمت الدولة اإلسالمية : الشعار
وكـل يـوم   ... م٣/٣/١٩٢٤هـ املوافق ١٣٤٢رجب ٢٨يف 
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فمـثالً وصـل الـرقم إىل    (علـى الـرقم النـهائي    يضـيف واحـداً   
).م٦/٦/٢٠٠٣يوماً يف ٢٨٩٥٦
أـم املسـلمون   حــزب التحــرير  وال يرى أعضـاء  -

احلقيقيـون الوحيـدون، وال يصـفون املسـلمني العـاديني بـأم       
وهذا يعاكس متاماً آراء بعـض اجلماعـات   ... مسلمون سيئون

ــرى أعضــاؤها أ  ــيت ي ــة، وال ــم املســلمون اإلســالمية املتطرف 
احلقيقيون الوحيدون، وأن احلالة العامة للمسـلمني هـي حالـة    

.ارتداد
باحلاجة إىل االعتـذار عـن   حـزب التحـريرال يشعر -

ــدور    ــه املســلمون، وهــو يفضــل أن يأخــذ ال ــل اقترف أي عم
اهلجومي وليس الدفاعي، وأن التحليل قاده إىل االستنتاج بـأن  

حـرب ضـد اإلسـالم     «ع احلرب ضد اإلرهـاب هـي يف الواقـ   
.»واملسلمني
ليس حركة سـلمية،  حـزب التحـريرمن املؤكد أن -

ولكنه يف هذه املرحلة غري عنفي بأعماله بالرغم من أن خطابه 
ه حـول  ئأعضـا مـن  وإنه ألمر مـدهش أن العديـد   ... متطرف
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العامل قد أبدوا انضباطاً كبرياً يف ردود فعلهم بالرغم من القمع 
.قد يكون مستقبلهم بالفعل باهراً: تم بالقولوخي. املتزايد

l الكويتيـة مقـاالً للسـيد حممـد     " جريدة الرأي"نشرت
م ٣٠/٦/٢٠٠٣العوضي الكاتـب اإلسـالمي الشـهري بتـاريخ     

منـذ  : خرباً جـاء فيـه  » ـزب التحـريرحبالتنكيل «حتت عنوان 
سنة واحلـديث يكثـر يف اإلعـالم اإلخبـاري عـن االعتقـاالت       

اإلسالمي، والزج حـزب التحـريرطالت أعضاء العريضة اليت
وقـد  . م يف السـجون، ال سـيما يف اجلمهوريـات اإلسـالمية    
حـــزب الحــظ املراقبــون السياســيون ســرعة انتشــار أفكــار  

ونشاطه يف اجلمهوريات اإلسالمية اليت انفصلت عن التحـرير
لكن الشيء الذي ال يصدق هو اام بعـض  . االحتاد السوفيايت

بأنه حـزب  حـزب التحـريرومات األوروبية واإلسالمية احلك
إرهايب خيطط لعمليات تفجري واغتياالت على غرار ما يقوم به 

ــدة ــة اإلســالمية بشــىت   . تنظــيم القاع ــاء احلرك واحلــق أن أبن
ــا ــات   ،انتماءاـ ــة، والدراسـ ــة أم غربيـ ــات عربيـ واحلكومـ

وكـل  االستشراقية، ومراكز البحث الفكري يف عاملنا العـريب،  
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حــزب التحــرير  من له أدىن معرفة بالعمل السياسي يعلم أن 
ال يؤمن بالعمـل املـادي يف التغـيري، وإمنـا يعتمـد علـى طريـق        
الكفاح الفكري والسياسي أي محل اإلسالم محالً دعائيـاً مـن   
خالل بيان األحكام الشرعية وكشف املخططات االستعمارية 

املوقعـة باسـم   ضد األمة، وهـذا واضـح مـن خـالل البيانـات     
يـرى أن الرسـول   حــزب التحــرير  إن . احلزب اليت يصدرها

r  ،مل يستخدم العمل املادي قبل قيام دولته يف املدينة املنـورة
ولذلك فإن العمل املادي يناط بالدولة اإلسالمية وليس بآحـاد  
الناس وال كيفما اتفق؛ هلذا نشر احلزب بيانه التوضيحي حول 

يل ـم يف العـامل واالفتـراء علـيهم وذلـك      اعتقال شبابه والتنك
ــاريخ  ـــزب التحـــريرولكــن . م١٤/٦/٢٠٠٣بت ــارب ح حم

.وحماط إعالمياً، لذا مل ينشر البيان إعالمياً فكتبنا هذا املقال
l  م٢٠٠٤سـبتمرب سـنة   / عقد يف إسـتنابول يف أيلـول .

مـؤمتر  . على مدار يومني برعاية من مركز نيكسـون لألحبـاث  
ــة خصــص للبحــث يف  ــه، حـــزب التحـــريرهيكلي ، وعقيدت

وطريقة تفكـريه، وطريقـة عملـه، وعدائـه للسـامية وانتشـاره       
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حتـديات حـزب   «: ، وانعقـد هـذا املـؤمتر حتـت عنـوان     العاملي
. »فهـم وحماربـة األيديولوجيـة اإلسـالمية املتطرفـة     -التحرير 

بنظـر هـؤالء   حـزب التحــرير وهذا يدلل على مدى خطورة 
) يف املؤمتر وزير العـدل التركـي شيشـك   شارك . (املتخصصني

:وقد خلص املؤمتر إىل أن
حركة عاملية إسالمية متطرفة سياسية حزب التحرير-

.اخلالفةدف إىل قلب احلكومات الغربية واإلسالمية وإعادة 
لديه سياسـة القلـوب والعقـول ذات    حزب التحرير-

...الثالث مراحل
إرهابيـة، إال أن  ال ينخرط يف أعمال حزب التحرير-

أعضاءه قد يشاركون يف حركات اجلهاد املسلح كأفراد وليس 
.كممثلني عن احلزب

ـــرير أعظــم خطــر ميثلــه   - هــو أثــر  حـــزب التح
حــزب  وعقيـدة  . أيديولوجيته يف هيكلة اتمع املسلم الدويل

ـــرير ــامية   التح ــداء للس ــد تتضــمن ع ــة باحلق ــة واملليئ القطعي
.أمسالية بقوةومناهضة الدميقراطية الر
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.ليصبح حركة دولية فعالًحـزب التحـريرمنا -
حــزب  إال أن أعضـاء  ،بالرغم مـن صـعوبة التأكـد   -
ع مئات إىل بضعة ألـوف يف كـل دولـة    ضيقدرون ببالتحـرير

وكل عضو منهم مـدرب أيـديولوجياً مـا جيعـل     ... يعمل فيها
.تأثريه كبرياً

هو رسالة الرئيسي يف الغرب حـزب التحـريرخطر -
".عدم االندماج"

يعود لعدة أسباب منها قدرته حـزب التحـريرجناح -
ما جيعله قادراً على نسـج رسـالته وطريقتـه مبـا     ،على التكيف

ويسمح له بإيصال رسالة موحدة ،يناسب شعوب دول خمتلفة
.إىل مجيع الدول اليت يعمل فيها

ــها أن   - ــدة توصــيات من ــؤمتر بع ـــزب ويوصــي امل ح
يف طريقه ليصبح ظاهرة دولية، وبالتايل بات مطلوبـاً  ريرالتحـ

من الواليات املتحدة وأوروبا إعداد استراتيجية شاملة للتعامل 
.وحماربته على املستوى األيديولوجي... مع خطره

lزينو باران مديرة قسم األمن الـدويل وبـرامج   أجرت
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عـام  سلسلةً من احللقـات الدراسـية   الطاقة يف مركز نيكسون 
يف أنقــرة وواشــنطن لتســليط الضــوِء علــى أهــداف  م٢٠٠٤

وحاججت باجتاه عـدمِ  . وتكتيكاته" الثورية"حـزب التحـرير
محايــة هــذا التنظــيمِ مــن منطلــقِ الــدفاعِ عــن حــرييت التــدين  

هذا احلزب لـيس تنظيمـاً دينيـاً، إنـه     «: وقالت باران. والتعبري
  كـأداة الـدين يستخدم سياسي حزب «    صـوب وهـو يتحـرك

ا حـول هـذا املوضـوع أمـام اللجنـة       . العنفوقدمت شـهاد
وهي اللجنة » اإلرهاب والتهديدات والقدرات«املصغرة حول 

. املتفرعة عن جلنة اخلدمات العسكرية يف الكونغرس األمريكي
إن «وقد خاطبت الكونغرس مـذكرةً إيـاه علـى حـد تعبريهـا      

التهديـدات للمصـاحل   يشـكل جمموعـة مـن    حـزب التحــرير 
األمريكية، وهو يساهم يف خلـق متـايز وانفصـال بـني الغـرب      

» واملسلمني، ويسهم يف بـث روح العـداء ألمريكـا والسـامية    
احلزب «هو حـزب التحـريرتضيف حمذرةً الكونغرس من أن 

مبفهوم جـامع لكـل   اخلـالفةالوحيد الذي يتحدث عن األمة و
اليت يدعو فيها مثل اجلماعات األمة، وليس يف الدولة أو الدول
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تقدماً جدياً واسع االنتشار وخطرياً «وأنه قد أحرز . »األخرى
وأنـه يشـكل   ،يف حـرب األفكـار  " املقاتـل الرئيسـي  "باعتباره 

وذكـرت أن احلركـات اإلسـالمية    » "حلقة وصل لإلرهابيني"
السياسية متكنت من أن حتصـل علـى مركـز قـوي يف الوقـت      

الــذي حـــزب التحـــريرعلــى ذلــك احلــايل، وأعطــت مــثالً
يكرس جهوده ليس للعمل املباشر بل للصراع األيديولوجي، «

وأن هدفــه اإلطاحــة باحلكومــات اإلســالمية والغربيــة وإقامــة 
ـــالفة ــاحة    ... اخل ــى املس ــيطر عل ــزب أن يس ــتطاع احل واس

األيديولوجية يف اتمعات اإلسالمية، لقد اعتربت اجلماعـات  
جديـدة هـي   خالفةة وجيزة أن فكرة إقامة اإلسالمية حىت فتر

جمــرد حلــم، أمــا اليــوم فــإن أعــداداً متزايــدة مــن األشــخاص 
حـــزب إن نفــوذ ... يعتربوــا كهــدف جــدي بعيــد األمــد 

وبـالرغم مـن أن احلـزب قـد     . آخذ بالتزايد بسـرعة التحـرير
خاض حرب األفكار ألكثر من نصـف قـرن إال أنـه قـد أجنـز      

الشـبكة  : مسـتخدماً األداة األكثـر حداثـة   مؤخراً تقدماً كبرياً 
وهـذا مـا يالئـم احلـزب الـذي ينفـي شـرعية وجـود         ،العاملية
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احلدود السياسـية، فمـن السـهل الوصـول إىل مواقـع احلـزب       
بسهولة من قبل املسلمني يف كل مكان وخاصة أولئـك الـذين   

وبينما تدعو يف توصيتها إىل أنـه  . »يعيشون يف جمتمعات قمعية
حــزب  الدول الغربيـة أن تتفـق علـى منـع عمـل      جيب على «

رب يف هـذا  غـ توصي كذلك بأن أفضـل احللفـاء لل  » التحـرير
الصراع هم املسـلمون املعتـدلون، وجيـب إعطـاؤهم مسـاحة      

.»سياسية كي ال يبقى اإلسالم أسرياً يف أيدي املتطرفني
ويف إشارة الفتـة نفـث إمساعيـل كيـزار، وهـو باحـث       

وهـاجم زينـو   حــزب التحــرير  سياسي تركي، حقده علـى  
باران ألا كتبـت ضـد احلـزب وهامجتـه ودعـت حكومتـها       

حـــزب لتحــزم أمرهــا وحتظــره ألنــه اعتــرب أن كتابتــها عــن  
. وخاصة عندما جتعله على مستوى القاعـدة ،تشهرهالتحـرير

تريـد أن  حـزب التحــرير ويتهمها باملقابل بأا بكتابتها ضد 
ـزب التحــرير حبـ صها املتعلـق  إن ختص«: تشهر نفسها فيقول

أضحكنا مبا فيه الكفاية، ولكن لكون شـريكتنا يف املهنـة منـذ    
سنوات مل يكن يسمع صوا إال أا باتـت يف اآلونـة األخـرية    
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الطبعـة  -تظهر بصورة الفتة للنظر على أعداد جملة النيوزويـك  
علـى السـاحة، وهـذا    حـزب التحــرير بعد أن ظهر -العاملية

.يفرحنا، بل يقلقنا للغايةلألسف ال 
http://www.tumgazeteler.com/fc/ln.cgi?cat=٣٣&a

=١٨٢٠٩٢٦

l     وذكر ديفيد أوتاوي يف مقالٍ لـه مـن واشـنطن نشـر
م أن معهدين حمافظني للدراسات االستراتيجية مها ٢٠٠٤عام 

ضـغطا علـى اإلدارة   » جامؤسسة هرييتـ «و» مركز نيكسون«
. منظمةً إرهابية» حـزب التحـرير«ارِ األمريكية باجتاه اعتب

      األمريكيـة وذكر أيضاً عـن مسـؤولٍ رفيـعٍ مـن اإلدارة
طلب عدم الكشف عن هويته، قولَه إن التطرف اإلسـالمي يف  

خطر متزايد وجاد مل يتم حىت اآلن تقييمـه  «آسيا الوسطى هو 
ب حــز ومسـى  . »على حقيقته من قبلِ الناسِ يف هـذه املنطقـة  

لكنه قال إنـه مـا   ،املنتجِ ألفكارٍ متطرفة» املصنع«بـ التحـرير
. زال غري مقتنعٍ بضرورة اعتبـارِه ضـمن التنظيمـات اإلرهابيـة    

هم يقولون إـم يريـدون اإلطاحـةَ    «: نفسهضاف املسؤولأو
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    ــان ــولٌ اســتهداف مب ــر مقب ــه أم ــة، وإن ــات العلماني باحلكوم
إم يسـتخدمون  . ضد العنفبالطائرات، لكنهم يزعمون أم

.»إنه من الصعب اإلمساك بدليلٍ ضدهم. لغتنا ضدنا
l  ــاة يف ــحيفة احلي ــرت ص ــراً م١٥/١/٢٠٠٥نش تقري

نشرته رويترز يف واشنطن، وحيتوي هذا التقريـر علـى تنبـؤات    
تستند إىل تشاور مت مع ألف خبري من قـارات العـامل اخلمـس،    

م، ويهـدف ذلـك   ٢٠٢٠حول توقعام املستقبلية حـىت عـام   
التقرير إىل مساعدة رجال االسـتخبارات، ورجـال السياسـة؛    

اسـتمرار  «وتوقـع التقريـر   . ملواجهة حتديات السـنوات املقبلـة  
وحتدث التقرير عن أربعـة سـيناريوهات   . »اهلجمات اإلرهابية

حمتملة لتطور األوضاع يف العامل، وكان السيناريو الثالث الذي 
كما أمساها التقريـر،  » اجلديدةاخلـالفة«حذّر منه التقرير هو 

تأثري حركة عقائدية عاملية قويـة تسـتمد وقودهـا    «وتطرق إىل 
ويظهـر  » من اهلوية اإلسـالمية املتشـددة الـيت تتحـدى العوملـة     

.حـزب التحـريرواضحاً أنه يقصد 
l  نشرت جملة التمبـو)Tempo (   التركيـة ذات الـرواج
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م مقــاالً ٣١/٥/٢٠٠٥يــا يف بــني الطبقــة البريوقراطيــة يف ترك
وغايتـه  . سالحه املنشورات: حـزب التحـرير«: حتت عنوان

الذي خييـف  " اإلسالم املتجذر"أو هدفه الشريعة و. الرسائل
:وذكر فيه» آسيا

إن وادي فرغانة والذي ميثل الكعبـة احلقيقيـة لإلسـالم    
. هنـاك قاعـدة قويـة   حـزب التحــرير املتجذر، يشكل تنظيم 

مل يسـقط  "االنتبـاه أن هـذا التنظـيم الراديكـايل     والذي يلفـت 
حــزب  م بدأت تركيا تواجـه مـد   ١٩٦٧ويف " ويتهاوى أبداً

. ، ومازالت فعالياته مستمرة حىت اآلن بل ويف ازديادالتحـرير
رييــل كـــوهني الـــذي نشـــرته يف  آويــذكّر املقـــال بتقريـــر  

ــة ذات   م٣٠/٥/٢٠٠٣ ــة األمريكي ــاج البحثي ــة هاريت مؤسس
ــة ا ــة   العالق ــتخباراتية األمريكي ــات االس ــر باملنظم ــة للنظ لالفت

ديـد موجـه ضـد مصـاحل دول     : حـزب التحــرير «: بعنوان
.»احتاد آسيا الوسطى

l م ٥/٤/٢٠٠٦نشــرت صــحيفة التــاميز الربيطانيــة يف
-مقاالً كتبه دين جودسون مدير البحـث يف مؤسسـة الثينـك   
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إشـكالية  تظهر فيـه  حـزب التحـريرتانك لسياسة التبادل عن 
هنالـك  «: نـوان وهـو بع . التعامل مع هذا احلـزب يف بريطانيـا  

ولكـن هـذا لـيس    ... مجاعة إسالمية متطرفـة جيـب حظرهـا   
يـؤمن هـذا   «: ومما جـاء يف املقـال  . »ن يف بريطانياباألمر اهلي

احلزب بضرورة قيام تضارب حضارات بني الغرب واإلسالم، 
قوانني املوضوعة من كما ويكره الدميقراطية ومجيع األنظمة وال

بريطانيا «: قبل غري املؤمنني، إن تارخيهم عن هذه الدولة يدعو
إنه يؤمن بضـرورة اإلطاحـة باحلكومـات    ... سيدة االستعمار

بشــكل كــاف، " إســالمية"عــرب العــامل اإلســالمي ألــا غــري 
لقـد قـام   ... اليت ال تعرف احلدوداخلـالفةـويودون استبداهلا ب
راعـة البـذور الـيت ستحصـد يف املسـتقبل      بزحـزب التحــرير 

ووفقاً لزينو باران وهـي باحثـة أمريكيـة مـن معهـد      ... البعيد
" معــرب حتويــل"عبــارة عــن حـــزب التحـــريرنيكســون فــإن 

وأهم شيء يستحق التقدير عليه هـذا  ... ملنظمات أكثر تطرفاً
مفهوم األمة الواحدة بني املسلمني، أياحلزب هو نشر مفهوم

أصاب أحداً مكروه فيجب على اآلخـرين أن يشـعروا   بأنه لو 
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ويشري إىل أن مجعية ضباط الشرطة الربيطانية ختشى مـن  » معه
سرياً، وتقـول  حـزب التحـريراملنع خوفاً من أن يصبح عمل 

إنه من الصعب تربير منع هذا احلزب الذي يدعي بأنـه منظمـة   
القيـام  إذ مل يكـن دوره هنـا أبـداً   ،سياسية ال تلجأ إىل العنـف 

.»بأعمال عنف
l قسم العامل-نشرت مؤسسة مرصد العلوم املسيحي-

م بقلــم مراســل ١٠/٥/٢٠٠٦الشــرق األوســط يف مقــال يف 
الصـديق  : هاجس العـامل اخلالفة«: املؤسسة جيمز براندون بعنوان

بأنـه يترتـب علـى    حـزب التحريـر  يقول «: ويذكر فيه»والعدو
ية داخـل العـامل اإلسـالمي    املسلمني القضاء على احلدود القوم

والـيت  " خلالفـة ا"والعودة إىل دولـة إسـالمية واحـدة تعـرف بــ     
ستمتد من إندونيسيا وحـىت املغـرب وتضـم أكثـر مـن مليـار       

ويعتقـد  . إـا فكـرة بسـيطة ومـثرية    ... ونصف املليار مسـلم 
احملللون أن هذه اجلماعة سـوف تنـافس احلركـات اإلسـالمية     

اء علـى حكـام شـعوب الشـرق     املوجودة، وتتمكن من القضـ 
األوسط، وتقلل من شأن هـؤالء الـذين يسـعون إىل مصـاحلة     
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والـذين يسـعون لبنـاء جسـور بـني      ،الدميقراطية مـع اإلسـالم  
وينقل عـن زينـو بـاران اخلـبرية يف شـؤون      . »الشرق والغرب

قبل سنوات كان الناس يسخرون منهم عندما «: حزب التحرير
.»اخلالفةد انتشرت الدعوة إىل أما اآلن فقاخلالفةـينادون ب
l نشــــرت صــــحيفة الواشــــنطن بوســــت بتــــاريخ

:جاء فيه) كارل فيك(م مقاالً بقلم الكاتب ١٤/٦/٢٠٠٦
إن العديد من املسـلمني العـاديني يتطلعـون إىل عـودة     «

إن املسلمني يعتـربون أنفسـهم جـزءاً مـن األمـة أو      ... اخلالفـة 
ص واالحتـرام ملقـام   مجاعة املؤمنني، كما أم يكنـون اإلخـال  
وإن هـذا القـدر   ... اخلليفة لنظرم إليه أنه قائـدهم يف األرض 

من االحترام ميثل خطراً إلدارة بوش حيث إنـه يتطـرق لقضـية    
ــددها إىل     ــل ع ــالمية يص ــة إس ــار ألم ــون ١.٢ذات اعتب بلي

.»...شخص
: فيقـول حـزب التحريـر  وبعد ذلك تطـرق الكاتـب إىل   

الـذي يسـعى جاهـداً    ب التحريرحزإن هذا كان مصدر إهلام «
لقـد ظهـر هـذا احلـزب الـذي يـدعي       ... اخلالفـة إلقامة دولة 
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ولقد كتبت زينـو بـاران   ... م١٩٥٣دولة عام ٤٠نشاطه يف 
وهي حمللة يف مركز نيكسون يف واشنطن الكثري عـن احلـزب،   

.»"اعتباره حزام واصل لإلرهابيني"وقالت إنه من املمكن 
لكريسـتني سـنكلري، وهـي    ووفقـاً  «: ويضيف الكاتب

باحثة يف جامعة جنـوب الـدامنارك وكاتبـة مشـاركة لكتـاب      
فإا توصي رئيس الواليات املتحدة أنه من حزب التحريرحول 

ألن هذا سيحرك ؛متعلقة باإلسالممعهاخلطأ أن جيعل املشكلة
كمـا  -املشاعر ويذكي صراع احلضارات، وإمنا بدالً من ذلك 

.»عل املشكلة من مشاكل األمنأن جي-تقول الكاتبة
l    أعلـن وزيــر الداخليـة الروســي رشـيد نورعلييــف أن
تشكل خطـراً كـبرياً، ولـديها اآلن    " حـزب التحـرير"منظمة 

منافذ إىل الدول األوروبية، وقال نورعلييف يف ختام االجتماع 
:املشترك للمسؤولني يف وزاريت داخلية روسـيا وطاجيكسـتان  

نظمة خطراً كبرياً، وقـد نشـرت أذرعهـا    اليوم تشكل هذه امل«
ليس يف روسيا فحسب، بـل ويف طاجيكسـتان وبلـدان آسـيا     

ــرى  ــطى األخ ــدول   . الوس ــذ إىل ال ــديها اآلن مناف ــد ل وتوج
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وأضاف أن أعضاء هذه املنظمة يعملون على جتنيد ". األوروبية
وأشـار إىل أن احملكمـة العليـا يف    . الشباب يف صفوفهم بنشاط

. يف طاجيكستان اعتربتا هـذه املنظمـة متطرفـة   روسيا ومثيلتها
.وأكد أنه ال ميكن مكافحة هذا الشر إال باجلهود املشتركة

lاحملكمة أنم٢٩/٧/٢٠٠٦يفاألوسطالشرقذكرت
منظمة اعتربا إرهابيـة مـع   ١٧العليا يف موسكو أعلنت أمساء 

ويـذكر أن مجيـع   . قرار حبظر نشاطها داخل األراضي الروسية
املنظمات هي منظمات إسالمية ومـن بـني مـن تضـمهم    هذه 
املصادر الروسية وقالت.»اإلسالميالتحريرحزب«القائمةهذه
احملكمة أصدرتاليتالرمسيةالوحيدةالقائمةهيالقائمةهذهإن

وقال . الروسية العليا قرارها بشأا بناء على طلب النيابة العامة
ألمـن واملخـابرات يف   اجلنرال يـوري صـابونوف مـن جهـاز ا    
» روسيسكايا غازيتا«حديث صحايف نشرته الصحيفة الروسية 

إن املعـايري الــيت حـددت إدراج هــذه املنظمـة أو تلــك ضــمن    
القائمة الرمسية تنحصر أوالً يف نشاط املنظمة الـذي يسـتهدف   
تغيري نظـام احلكـم الدسـتوري يف روسـيا االحتاديـة بـالقوة أو       
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االتصـال  : وثانيـاً . لسـبل اإلرهابيـة  بالعنف املسلح من خالل ا
بالتشكيالت املسلحة غري املعترف ا وغريها من التشـكيالت  

ــاز   ــال القوق ــودة يف مش ــة املوج ــاً. املتطرف ــاء إىل : وثالث االنتم
التنظيمات الـيت يعتربهـا اتمـع الـدويل منظمـات إرهابيـة أو       

وما يدلل على عـدم مشـروعية هـذا احلكـم هـو      . االتصال ا
.حزب التحريراده إىل ثالثة مربرات ال تنطبق على استن

l م بقلـم  ١١/٩/٢٠٠٦نشرت جملة السياسة العاملية يف
ــدور موضــوعه حــول   ــاالً ي ــدز مق ــي رينول ـــزب «: جريمي ح

ويقـول  . »يناصر القضـاء علـى مناهضـي اإلسـالم    التحـرير
الكاتب فيه، نقالً عن مينيك وايتمان املتحـدث باسـم املنظمـة    

حـزب وهي منظمة ترصد -فيجيل-ناهضة اإلرهاب العاملية مل
يستقطب مجاهري املسـلمني إىل  حـزب التحـريرإن : التحـرير

جانبه متبعاً بذلك استراتيجية النيب حممـد عنـد اسـتيالئه علـى     
ومن مث اإلطاحة بالدول مـن خـالل االنقـالب العنيـف     ،مكة

ة وقـد أشـار وايتمـان إىل نسـخ    ". وهذا يشمل بريطانيا أيضاً"
وقـال إـا تتضـمن مرسـوماً     ،حـزب التحــرير أولية لدستور 
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إن : مثــال علــى ذلــك. عامــاً متعصــباً ضــد النســاء وعنصــرياً
املذنبني بارتدادهم عن اإلسالم جيـب القضـاء علـيهم حسـب     

وعلى اخلليفة أن يكون ذكراً، وأن اجلهاد واجب . قانون الردة
سـتطيع  إجباري على كل ذكـر مسـلم، كمـا أن املسـلمة ال ت    

: وقد علق وايتمان على ذلـك بقولـه  » العيش مع رجل أجنيب
إن هذا الدستور مـن القـرون الوسـطى، إنـه عمـل اإلسـالم       «

ويدعو وايتمان إىل » الفاشي الذي ليس له مستقبل يف بريطانيا
يف بريطانيا والعمل إىل جانب كثري من حـزب التحـريرحظر 

وتعريـة باعـة الكراهيـة    املسلمني الربيطانيني املعتدلني الختراق
» الذي يعتقد أنـه شـديد الـذكاء   حـزب التحـريروخصوصاً 

عضـو، ورمبـا   ٨٠٠٠ويقدر عدد أعضاء احلزب يف بريطانيا بـ
.عضو حول العامل١٠٠.٠٠٠يصل إىل 

l  نشرت جملة مراقبة اإلرهـابTerrorism Monitor

م مقــاالً ١٤/١٢/٢٠٠٦بتـاريخ  ٢٤العــدد ٤يف الـد رقـم   
: حتـت عنـوان  حـزب التحريـر  تب جـيمس برانـدون عـن    للكا

: وممــا جــاء فيــه» يف العــامل العــريبحــزب التحريــرتنــامي قبــول «
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يف الظاهر حركة إسالمية سياسـية غـري عنفيـة    حزب التحريـر «
م أنه تأسس عـام  غور. عامليةخالفةلها إلعادة إجياد متكرس ع
أنه إال،م يف القدس اليت كانت حمكومة من قبل األردن١٩٥٣

أصبح أقوى يف أوروبا وآسيا الوسـطى، وأصـبح اليـوم يـزداد     
م ٢٠٠٦وقـد جـرت يف خريـف عـام     . شعبية يف العامل العريب

ما يوحي ... حزب التحريرمحالت إعالمية غري مسبوقة قام ا 
بأن اجلماعة قد تصبح عامالً سياسياً مـؤثراً بشـكل متزايـد يف    

لقيادته حزب التحريرويعود تنامي«: ويضيف. »سياسة املنطقة
حزب التحريرواستراتيجية . املتزايدة يف التنظيم والتفهم لإلعالم

ويتهم بأنه حزام ناقل لإلرهـاب مبعـىن أن كـثرياً    ،طويلة األمد
ويذكر كذلك ،من أعضائه يتركونه بأصولية أكرب من أصوليته

الكثري عن نشاطه وامتداده يف كل من فلسطني ولبنان وسوريا 
ويــذكر » ...ن واملغــرب ويف أوروبــا وآســيا الوســطىواألرد

كيف أنه بطريقة سريه السلمية جعل املسلمني يفضـلونه علـى   
...السلفيني والقاعدة اجلهاديني

l للـدفاع عـن   " هيومان رايتس ووتـش "نشرت منظمة
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ــى الصــفحة     ــراً نشــر عل ــامل تقري ــوق اإلنســان حــول الع حق
:اإللكترونية التالية

http://hrw.org/arabic/reports/٢٠٠٤/uzb٠٣٣٠.htm

ويتناول بالتفصيل أفعال احلكومـة يف أوزبكسـتان الـيت    
حــزب  تستهدف اإلسـالم واملسـلمني بشـكل عـام وأعضـاء      

ويوثق هذا التقرير انتـهاكات الدولـة   . بشكل خاصالتحـرير
آب / وتنقل تصرحياً لصديق صفائيف يف أغسـطس ،األوزبكية

الواليـات املتحـدة آنـذاك    م وهو سفري أوزبكسـتان يف ١٩٩٩
مئات أو «يقول فيه إن ) م٢٠٠٣وعني وزيراً للخارجية سنة (

حــزب  رمبا آالفـاً آخـرين قـد اعتقلـوا بسـبب عضـويتهم يف       
م بـدأت  ١٩٩٩ويذكر أنه يف عـام  . »وأنشطة سريةالتحـرير

السلطات األوزبكيـة يف اعتقـال األشـخاص بصـورة منهجيـة      
أو بسبب حيازة أو توزيع يرحـزب التحـربسبب العضوية يف 

. مطبوعات احلزب، أو حىت االنتساب للحزب بصورة عارضة
وتشري تقديرات حقوق اإلنسـان احمللـيني الـذين رصـدوا منـط      
االعتقاالت منذ بداية احلملة إىل أن عـدد املعـتقلني كـان عـام     
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.معتقل٧٠٠٠و٦٥٠٠م بني ٢٠٠٠
l     د يف أكد وزير الداخليـة الربيطـاين السـابق جـون ريـ

م يف جملـس العمـوم الربيطـاين مـا     ٢٠٠٧أغسطس سـنة  / آب
كان سراً لبعض الوقت، وهو أن الضغط على حكومة اململكة 

آت من قبـل الـديكتاتوريني يف   حـزب التحـريراملتحدة حلظر 
العامل اإلسالمي مثل مشرف وكرميوف، على الرغم مـن عـدم   

. باإلرهــابحـــزب التحـــريروجــود أي دليــل علــى ربــط  
كانت األجهزة األمنية يف بريطانيا قد أمضت أكثر مـن سـنة   و

يف حماولـة  حـزب التحــرير بعد تصريح بلري الداعي إىل حظر 
.مجع أدلة إلدانته بالعنف واإلرهاب ففشلت

lاإلرهابِ عن :ومن هذه التقارير مركزِ مكافحة تقرير
ـــرير " ـــزب التح ــام " ح ــا   ٢٠٠٧للع ــا جيت ــة أوليفي م للكاتب

) إل دي سـي (ة مكافحة اإلرهـابِ يف واشـنطن مـن    مستشار
" العـامل تتعاظم قوتـه علـى مسـتوى   حـزب التحـرير"بعنوان 

:حيث جاَء فيه
بكامـلِ  حــزب التحــرير  يف احلقيقة ينبغي أن حيظى «
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اهتمامنا دونَ أن يشاركه أحد هذا االهتمام، هذا ما وثقتـه يف  
.»ستانداردويكلياألسبوعيِاملقياسِأسبوعيةيفاألسبوعِهذا

إن االرتفـاع املفـاجئ يف شـعبية    «: ومما ورد فيـه أيضـاً  
ويف معهـد جيمسـتاون   ... أصبح مصدر قلقحـزب التحـرير
فإن حمللَ االستخبارات مادلني جـرين نـاقش   ،لرصد اإلرهابِ

 مريكيف أحـزب التحـريروضع جلماعة ا وقال إن اجليلَ الرائد
جعــلَ منــها واحـدةً مــن أكثــرِ اجلماعــات  ريرحــزب التحـــ 

     كوسـيلة اإلعـالمِ اجلديـدة ابتكاراً الستخدامِ وسـائط املتطرفة
لتسويقِ فكرتها، فمنـهم مـن يسـتخدم اإلنترنـت والشـبكات      
االجتماعية ونشرِ الفيديو وتقاسمِ املنتـديات وقـوائمِ الدردشـة    

قالَ إنـه مـن   وحـزب التحـريرجرين حذر من ... واملدونات
 العامليـة دوراً هاماً يف الشبكة ـه   ؛املرجحِ أن يلعبنظـراً لنجاح

يف وسائط اإلعالمِ اجلديدة على الساحة والوصولِ إىل الطالبِ 
يف اجلامعات األمريكية لعـدة سـنوات قبـلَ أن    الذين يدرسونَ

.»يعودوا إىل بالدهم
l" املتحاخلـالفةشبح الواليات يؤرقوهو مقالٌ ": دة
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حتليلي للكاتبِ جان بيري فيليو نشر يف لوموند دبلوماتيك عـام  
م، تناولَ فيه الكاتـب خمـاوف الواليـات املتحـدة مـن      ٢٠٠٨
وتكرر ذكرِهـا والتحـذير منـها علـى لسـان الـرئيسِ       اخلـالفة

األمريكي السابقِ جورج بوش ، كمـا أتـى علـى ذكـرِ النمـوِ      
،يف كلٍ من فلسطني وأوروبا وآسيا الوسطىاملتصاعد للحزبِ 

:وفيما يلي جانباً من املقالة املذكورة
» اخلـالفةشبح    يف حـني يـتم ،املتحـدة الواليات يؤرق

 خـاللَ    . إحياؤها من قبلِ بعضِ الفرقِ اإلسـالمية اتة مـرلعـد
، لـوح الـرئيس   "احلـربِ العامليـة ضـد اإلرهـاب    "خطاباته عن 
إسالمية كربى تسـيطر مـن   " خالفة"خبطر عودة جورج بوش

يف ذهـنِ  هذه الفكـرةُ كانـت أيضـاً حاضـرةً    . أوروبا إىل آسيا
وباملقابـلِ، وحـدها فـرق صـغريةٌ     . الرئيسِ نيكوال سـاركوزي 

الـذي أسسـه عـام    حـزب التحــرير كما جداً بني املسلمني،
ـالفةاخلـ شيخ فلسطيين، تأخذُ علـى عاتقهـا هـدف    م١٩٥٣

مل ....هذا، من خـاللِ االسـتناد إىل احلـننيِ إىل مـاضٍ مزدهـر     
 حـزب التحـريرينفك    ه يف الضـفةشـبكات االسالمي عن مـد
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الــوعي "الغربيــة وصــوالً إىل اجلامعــة، حيــث حتــثُ جمموعتــه 
.على جدية وثبات هـؤالِء املناضـلني يف قناعـاتهم   "اإلسالمي
 ه عـام  ـزب التحـريرحلبالنسبةم١٩٥٣اإلسالمي الذي أسس

قويـةٌ إىل  الشيخ الفلسـطيين تقـي الـدين النبـهاين، إنهـا عـودةٌ      
قد اسـتغلّت املعارضـةَ   فربأيِه أن الدولَ االستعماريةَ... الينابيعِ

 الــيت ألغاهــا مصــطفى اخلـــالفةالعربيــةَ يف مواجهــة العثمانيــة
عكسِ من ذلك، ويدعو النبهاين، على ال. م١٩٢٤كمال، عام 

اسالمية عـريب، كمـا حصـلَ منـذ      إىل قيامِ دولة خليفـة بقيادة
 النيب حممد وفاةr م٦٣٢عام.

يت علـى متركـزٍ نشـط    االسـوفي شهد تفكّك االحتادلقد
ــ ويف ... االســــالمي يف طاجيكســــتانـزب التحـــــريرحلــ

ــتان، ــولَ إذأوزبكس ـــرير حت ـــزب التح ــدو األولِ ح إىل الع
اليت تلوح بأشباحِ الفوضى اإلقليمية من أجلِ ة السياسيةللشرط

، مـا مـن   كـل حـال  وعلى. احلصولِ على تفهمِ القوى الغربية
. حلـزب التحــرير شك أنّ هناك شبكةً قويةً يف آسيا الوسطى 

بأكربِ جتذّرٍ يف إندونيسيا؛ حـزب التحـريريتمتع وإىل الشرقِ،
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الـذي أقامـه لعشـرات اآلالف مـن     ويدلُّ على ذلـك التجمـع  
ــا يف شــهرِ  اخلـــالفةاملتظــاهرين بإســمِ  يف ملعــبٍ يف جاكارت

ويف أوروبا، تبقى بريطانيـا، بـالطبع،   .م٢٠٠٧أغسطس /آب
  اإلسـالمي، الـذي   حلــزب التحــرير  نقطةَ االرتكازِ الرئيسـية

دعائية فيها بنشاطات هنـاك جملّـتني    . مكثّفـة  يقوم فقدأصـدر
، "اجلديــدةاحلضــارة"واحــدةً ذات طــابعٍ ثقــايف، : نيفصــليت

وقـد  "... سـالم "واألخرى خمصصةٌ للتوجيه العـائلي، بعنـوان   
اإلسـالمي يف جتميـعِ عضـوات تنظيمـه     حـزب التحـريرجنح 

        فرنسـا يف لنـدنَ احتجاجـاً علـى قـانون سـفارة أمـام اتاملنقب
رقة يف املدارسِ م حول العالمات الدينية الفا٢٠٠٤مارس /آذار

يف القـيمِ  " تذويبِِ اإلسـالمِ "بشراسة ضد وهو يناضلُ. الرمسية
يف فرنسا يريدونَ تغيري ما يضعه املسلمون فـوق  : "الغربية قائالً

رؤوسهم، أما هنا فـإنهم يريـدون تغـيري مـا يف داخـل رؤوسِ      
يـة  هذا املوقف الصارم يؤدي، ضمن التعدديـة الثقاف " املسلمني

دإىل التشد ،عن اإلنكلوساكسونية الذي يعرب الدينية يف النظرة
" .فمغلوطةإنّ أخوتنا حقيقيةٌ، أما مواطنيتهم: "نفِسه بالقولِ
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املتجددة على قدرة هذاحـزب التحـريروتربهن شعبيةُ 
التنظيمِ العابرِ لألوطان أساساً على التأقلمِ بنجاحٍ ضمن منطـقِ  

اجلهاديةُ بصـورة مالئمـة إىل   اخلـالفةهكذا تتحول ... ةالعومل
ال    إمرباطورية ـةها التوسـعيةُ مـن عدوانينزعت جديدة، تنبع شر

.غربالتنطفئ جتاه 
l  نشرت صـحيفة)Daily Jono Konto (  البنغاليـة يف

جنم جديد سطع يف مساء اإلسالم «: م مقاالً بعنوان١١/٤/٢٠٠٨

وقد حتدث فيـه عـن ظهـور    . لكاتب مستقل» يعمل يف السياسة
وتطـرق إىل نشـاطه يف العـامل وإىل    ،يف بنغالدشحزب التحرير

ميكن مالحظـة ظهـور جنـم جديـد بـني      : ومما جاء فيه. نشأته
... اجلماعــات اإلســالمية الــيت تعمــل بالسياســة يف بــنغالدش 

ويف العديــد مــن " دكــا"وللحــزب حضــور قــوي يف جامعــة 
ويستهدف النساء،صفوفهإىليضمحلزبوا.اخلاصةاجلامعات

وهـم يدرسـون   ،شباب احلزب املتفوقني من طالب اجلامعات
وعنـدما فقـدت أكثـر األحـزاب     . بشكل مسـتمر يف حلقـات  

البوصلة يف خضم االضطراب السياسـي  بنغالدشالسياسية يف 
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طلع هذا احلزب حتت ضوء الشمس يقوم باملسريات كل يـوم  
ويذكر منـها مسـرية احتجاجيـة ضـد     مجعة تقريباً بعد الصالة

احتجاجية ومسرية"املرأةتطويرسياسة"ملشروعاحلكومةقرار
وهـو  ... م الدامنارك الذي استهزئ فيه بالقرآنلأخرى على في

بـالرغم  «ويـذكر أنـه   » يقوم بنشاطاته متجاهالً حالة الطوارئ
م إال أنـه يضـم إىل   ٢٠٠٠من أن احلزب بدأ نشاطاته يف العام 

ناشط من املثقفني ثقافة عالية ١٠.٠٠٠ه اليوم أكثر من صفوف
.»سواء أكانوا من الطالب أم غريهم

l نشــرت جملــة)Le Monde ( الفرنســية الــيت تصــدر
) ٥(شهرياً باللغة العربية عـن جريـدة القـبس الكويتيـة العـدد      

اخلــالفة شـبح  «م مقاالً حتت عنـوان  ٢٠٠٨مايو / لشهر أيار
. حبـزب التحــرير اخلـالفةمشروع وتربط . »يؤرق واشنطن

:ومما جاء يف املقال
يدعو النبـهاين إىل قيـام دولـة إسـالمية بقيـادة خليفـة       «

أما أداة هـذا  ... هـ٦٣٢عريب كما حصل منذ وفاة النيب عام 
االنبعــاث الشــامل فســتكون طليعــة خنبويــة وعــابرة لألوطــان 
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إىل إـا عـودة قويـة   ... اإلسالميحـزب التحـريرمتمثلة يف 
عـدم  [وبفعـل هـذا البعـد غـري القـانوين      «: ويضيف. »الينابيع

والـدعوات املتكـررة إلقامـة    ] الترخيص والسماح له بالنشـاط 
إمجـاع أجهـزة املخـابرات يف    حـزب التحـريرحيقق اخلـالفة

وبعد عقدين من الركود السياسي عـاد  . الشرق األوسط ضده
علـى أطـراف   للظهور مع ديناميكية مفاجئـة  حـزب التحـرير

العامل اإلسالمي يف آسيا الوسطى من جهة، وداخل اجلماعات 
مث يعدد نشـاط  » اإلسالمية املهاجرة يف أوروبا من جهة أخرى

الالفت يف كل من أوزبكستان إىل إندونيسيا حـزب التحـرير
سهب عن نشاط احلـزب يف  موكان قد بدأ بكالم ،إىل أوروبا

حــزب التحــرير  شـعبية  تـربهن  «: مث يضيف معلقاً. فلسطني
املتجددة على قدرة هذا التنظيم العـابر لألوطـان أساسـاً علـى     

.»التأقلم بنجاح ضمن منطق العوملة
حــــزب التحــــريرعلـــى األرجـــح، إن «: ويضـــيف

اإلسالمي يضم بضع عشرات األلوف مـن األعضـاء يف العـامل    
بلـداً الـذي تقدمـه    نيلكن رقـم املليـون عضـو يف أربعـ    ،أمجع
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.»ع األمريكية يذكي شبح أممية إسالمية حديثةاملراج
l أن م٩/٧/٢٠٠٨ذكــرت وكالــة رويتــرز العامليــة يف

احلكومة الصـينية تكتـب علـى اجلـدران يف منطقـة كاشـجار       
الواقعة على طريق احلرير القدمي حتذيرات مما تصفه بعدو جديد 

وكتبـت التحـذيرات بطـالء    . اإلسـالمي حـزب التحـريرهو 
الصينية ولغة اليوغور الـيت تكتـب بـأحرف شـبه     أمحر باللغتني

) اإلســالمي بقــوةحـــزب التحـــريراضــربوا (عربيــة وتقــول 
وتقـول  ). اإلسالمي منظمة إرهابية عنيفـة حـزب التحـرير(و

مجاعة إرهابية، وتزعم أـا تنشـط   حـزب التحـريرالصني إن 
يف إقليم سنكيانج يف أقصى غرب الـبالد الـيت يقطنـها حـواىل     

نيــة ماليــني مســلم مــن اليوغــور يتحــدثون إحــدى لغــات   مثا
ويعتـرب  . اموعة التركية ويثور معظمهم على احلكـم الصـيين  

ويقـول  . يف سنكيانج ظـاهرة جديـدة  حـزب التحـريرظهور 
هيومـان  (نيكوالس بيكولني من منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 

املنظمة قوية جداً، ورغم أن نفوذهـا حمـدود  ): "رايتس ووتش
ــامى   ــه يتن ــدو أن ــه يب ــوب ســنكيانج إال أن : وأضــاف". يف جن
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علـى  حـزب التحـريرسلطات السجون قلقة من تأثري أتباع "
حــزب التحــرير  ويف نيسان امت احلكومة ". نزالء آخرين

بــالتحريض علــى التظــاهر يف خوتــان، وقــال جملــس اليوغــور 
.العاملي إن حنو ألف متظاهر شاركوا يف هذه االحتجاجات

l  م مقـاالً عـن   ٦/٩/٢٠٠٨نشرت صحيفة القـدس يف
ــوانحـــزب التحـــرير ــن انتشــار  «: بعن ـــزب خمــاوف م ح

سلطت فيه الضوء على أن الغرب ينظـر  » اإلسالميالتحـرير
ــايل      ــالم الراديك ــة لإلس ــة األيديولوجي ــه الطليع ــى أن ــه عل إلي

:ومما جاء فيه). األصويل(
مية اإلسـال اخلــالفة إلحيـاء  حــزب التحــرير  يدعو «

واستعادة السلطة الدينية اليت كانت لسالطني العثمانيني الـذين  
ويدعو صراحة لتصفية ... حكموا إمرباطورية مترامية األطراف

واإلطاحة السـلمية بكـل األنظمـة املواليـة للغـرب،      ) إسرائيل(
وطرد الغرب من املنطقة، والقضـاء علـى مصـاحلها فيهـا، وال     

أنظمة من "ملوالية للغرب بأا يتردد احلزب يف وصفه األنظمة ا
واملخيـف يف األمـر أن الكـثري مـن الشـباب بـدؤوا       " الطراطري
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وأمهيـة هـذا احلـزب احلقيقيـة تتمثـل يف      ... ينضمون للحـزب 
الدور الذي يلعبه يف نشر الراديكاليـة يف أوسـاط املسـلمني يف    

وتشري أدبيات احلـزب إىل أن الـرتاع احلـايل    . الشرق األوسط
اطيات الغربية واإلسـالميني هـو لـيس نزاعـاً يـدور      بني الدميقر

علـى أرض أو سياســات حمــدودة، بــل هــو صــراع حضــاري  
يف حــزب التحــرير  بـدأ  «: ويضـيف املقـال  . »وثقايف وديين

وهو على درجة عالية مـن التنظـيم   ،توسيع قاعدته اجلماهريية
واالنضباط، وذات قيادة مل تـتلطخ يـداها يف أي شـيء سـليب     

خذ على احلزب، وهذا ما جعل منـه شـبه مسـتقل    ميكن أن يؤ
يف البدايـة  . غري خاضع لتـأثري أي جهـات حمليـة أو خارجيـة    و

ــن     ــن يف زم ــة للحــزب حمــدودة، ولك ــة اإلعالمي ــت اآلل كان
اإلنترنت تغري هذا الوضع وأصبح بإمكـان الكـثريين االطـالع    
على أدبيات احلزب ما سـاهم يف إنشـاء العديـد مـن الفـروع      

أوستراليا وبلجيكا والـدامنارك وماليزيـا وباكسـتان    اجلديدة يف 
وعــاد احلــزب لينشــط مــن جديــد يف  ... وتركيــا وبــنغالدش

ن له فروعاً يف معظم مدن الضفة الغربية وقطاع فلسطني ويكو
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... بلـداً علـى األقـل   ٤٥ويقول احلزب إن له فروعاً يف . غزة
حــزب  وقـد متكـن   ،وأعضاؤه يقدرهم البعض مبليـون عضـو  

مــؤخراً مــن حتريــك عشــرات اآلالف مــن مؤيديــه ـريرالتحــ
ــة  أمــا أكــرب اســتعراض .لتنظــيم مســريات عــرب الضــفة الغربي

فقـد مت يف أحـد املالعـب    حــزب التحــرير  للعضالت قام به 
الرياضية يف العاصـمة اإلندونيسـية جاكرتـا حيـث متكـن مـن       

ألف شخص وقفوا وهتفوا مطالبني بعودة ٨٠حشد أكثر من 
.إلسالميةااخلـالفة
l      ِدول كـثرياً عـرب و يقولُ بيب الكيوبـار الـذي سـافر

اإلسـالمي علـى   حـزب التحـريرإنّ أعضاَء «العاملِ اإلسالمي 
خالفةـاستعداد لالنتظارِ ألف عامٍ آخر من أجلِ ضمِ الغربِ لل

طويالً .اإلسالمية الغرب حلـزب التحـريرنظر  على أنه حـزب
حـزب التحـريربدأ . طوباوييقِ هدفغري فعالٍ يسعى لتحق

يف توسيعِ قاعدته اجلماهريية وهو على درجة عالية من التنظيمِ
واالنضباط، وذات قيادة مل تـتلطخ يـداها يف أي شـيٍء سـليبٍ     

ما جعل منـه شـبه مسـتقلٍ    ميكن أن يؤخذَ على احلزب، وهذا
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).غريِ خاضعٍ لتأثريِ أي جهات حملية أو خارجيةو
l      َوتدعو مؤسسةُ رانـد اىل التصـدي ملـن حيمـلُ دعـوة
جيـب  (بالوصف دون التصريحِ باسم احلـزبِ بـالقول  اخلـالفة
الدميقراطية يعادونَمألعليهم؛والقضاُءواستئصالُهمحماربتهم
ويتمسـكونَ مبـا يسـمى اجلهـاد، وبالتفسـريِ الـدقيقِ       ،والغرب

اإلسـالميةَ، وجيـب   ـالفةاخلـ للقرآن، وأم يريدون أن يعيدوا
     الوسـائلِ احلديثـة ـم ال يعـــارضونَ اسـتخداممنهم أل احلذر

.)والعلمِ يف حتقيقِ أهدافهم، وهم ذوو متكنٍ يف احلجة واادلة
l   صدر تقرير عن مكتب شؤون آسيا الوسـطى بـوزارة

، حــزب التحــرير  حيذر فيه من نشاط ... اخلارجية األمريكية
الواليـات املتحـدة تراقـب عـن كثـب حركـة       «: يهومما جاء ف

اإلسالمي، الـيت دعـت إىل قلـب حكومـات     حـزب التحـرير
غـري أنّ هــذا احلـزب ال يحبــذ   «: ، وأضــاف»آسـيا الوسـطى  

اللجوء إىل العنف على الرغم مـن خطابـه امللـهب للمشـاعر،     
الواليـات  «: ، مؤكـداً أنّ »واملعادي للسامية، وغـري املتسـامح  

تنعت عـن تصـنيف هـذا احلـزب كمنظمـة إرهابيـة       املتحدة ام
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قـد  حـزب التحــرير أجنبية، بسبب عدم وجود أدلة على أن 
: ، وأكد التقرير أن»قام بأعمال عنف لتحقيق أهدافه السياسية

احلزب دعا إىل قلـب احلكومـات يف العـامل اإلسـالمي، وإىل     «
.»إسالمية ثيوقراطية ال حدود قومية هلاخالفةإقامة 

l  بعقـد مـؤمتر اقتصـادي لــه يف    حــزب التحــرير  قـام
/ هـ املوافق للثالث من يناير١٤٣٠السودان يف السابع من حمرم 

حنو عامل آمن مطمـئن يف ظـل   «م حتت شعار ٢٠٠٩كانون الثاين 

وقـد كـان مـؤمتراً أمميـاً بكـل مـا       » النظام االقتصادي اإلسـالمي 
وطريقـة  مليـة املالية العاطرح فيه واقع األزمة. للكلمة من معىن

عجز عنه أكرب العقول االقتصادية يف توهو ما عجز و،عالجها
منطلقاً من أمهية التقيد باألحكام الشرعية االقتصادية، . الغرب

ـذا املـؤمتر إىل سـجله الـذهيب     حـزب التحـريروقد أضاف 
املضيء عمالً لو علم الناس خريه ألفسحوا اال له ليقود العامل 

تصـرف  لقد تصـرف ،شرعية مرتبطة باإلميانكله باألحكام ال
ووضـع  . اإلسالمية املسؤول لو كانت موجـودة اخلـالفةدولة 

وذلك يف خطوة تكشـف  يفتقده العامل أمجعمالمح احلل الذي 
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.مدى جديته وإصراره على حتقيق هدفه
l  يرعـى يف مناسـبة السـنة    حــزب التحــرير  وها هـو

راً للعلماء من خمتلـف بقـاع   مؤمتاخلـالفةنة والثمانني هلدم مالثا
العامل اإلسالمي يعلنون فيه أمهية اجتماع املسلمني على العمـل  

اإلسالمية الراشدة اليت تعترب تاج الفروض حبق، اخلـالفةإلقامة 
وأنه عمل العلماء املخلصني الواعني األول مبا يترتب عليه مـن  
اسـتقامة أمـر املسـلمني يف كامــل شـؤون حيـام، واجتمــاع      

...لمتهم على كلمة احلق يف كل بقاع األرضك
أن يدمي اخلري على سبحانه وتعاىلوهكذا نسأل اهللا

يف أعماله اجلادة املخلصة الواعية حىت حيقق حـزب التحـرير
وكَانَ اللَّه علَٰى [الراشدة الثانية اخلـالفة: له ما قام من أجله
.]٤٥الكهف []كُلِّ شيٍء مقْتدرا

عض املقـاالت والتقـاريرِ والتحلـيالت الـيت رأت النـور      هذه ب

  على مدى حتسبِ وترقبِ القوى الغربيـة وهي مؤشر وظهرت للعيان

وهي تعطـي انطباعـاً   ،حـزب التحـريرواخلـالفةستعمارية ملشروعِ اال

واضحاً على أن ما جيري يف اخلفاِء أشد مما يطفو على السطح، وهـذا  
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 والتخـوف ـه    الترقبه وذروتوكلنـا مسعنـا وشـاهدنا    ،قـد بلـغَ أشـد

زعماَء الغربِ كيف طفح ـم الكيـلُ فأبـدوا البغضـاَء مـن أفـواههِم       

هـو  اخلــالفة ، إن ختوفهم مـن  حـزب التحـريرواخلـالفةوحذروا من 

وقضـائهم عليهـا منـذ مطلـع     إياهـا  خوف تراكمي ممتد منـذُ هـدمهم   

 الفائت نا هذإالقرنوصـفُه سـوى     ىل يوم ا، إن خوفَهم هـذا ال ميكـن

وخبوف مـن ألـف   ،خبوف من عاش يف عتمة الليلِ من الضوِء الساطعِ

 فبات يرى يف الصالح واخلري فساداً وشراً،الفساد  من عـاش وخبوف

.على بِ اخلريات من عودة احلقوقِ اىل أهلها

متكـامالً  حيمـلُ للعـاملِ مشـروعاً حضـارياً     حـزب التحـريرإن 

    احلياةَ املطمئنةَ والرفاهيةَ للبشر، حيمـلُ هلـم مشـروع اخلــالفة يضمن

الرأمسالية وجورضنكمنللتخلصِللبشريةىتبقالذيالوحيداألملَ

خالفـة ...اليت عاشت على مصِ دماِء البشر وظلمهم وبِ خرياتهم

تقـدم أبناَءهـا   خالفة...ستنري للبشرية دربها وحتفظُ دماَءها وخرياتها

ال يهدأُ هلـا بـالٌ وال يسـتقر    خالفة...قرباناً لنشر اخلريِ واهلدى للعامل

 يف ظلِ عدلِ شرعة مطمئنة آمنة هلا حالٌ إال جبعلِ البشرِ ينعمونَ حبياة

خالفـة إا ...ب شيئاًاو الدوأن ينتقص من حقِ البشرِ أالسماِء دونَ 
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وأملِ هذه األمة ،لِ اهلداية يف هذا الليلِ البهيمِحق هلا أن تسمى مبشع

.والعاملِ من بعد ما حلَ بالبشرية داَء الرأمسالية


