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 هـ1440/  012 رقم اإلصدار:

 يان صحفيب 

 الظلم ظلمات يوم القيامة والدعوات الفكرية السياسية ال يهزمها التضييق واالعتقاالت

يستأجره أحد  منزال" أمنية هيئة حترير الشام" دامهت من يوم اإلثنني؛ م ويف حوايل الساعة العاشرة ليال1/7/2019بتاريخ 
ابإلضافة إىل  ؛وقاموا ابعتقال أربعة أعضاء من شباب حزب التحرير كانوا فيه "؛خربة اجلوز"شباب حزب التحرير يف قرية 

وقاموا  "أسطرا"ومن مث توجهوا إىل نقطة البث التابعة لراديو حزب التحرير املوجودة يف قرية  املوجودة،االستيالء على املمتلكات 
 ويف اليوم التايل اتبعوا محلتهم ابعتقال سبعة شباب آخرين يف سلقني. ،ى كل أجهزهتا وحمتوايهتا أيضاابالستيالء عل

فقد قامت سابقا ابعتقال أعضاء من  ،ليست املرة األوىل اليت تقوم هبا أمنية هيئة حترير الشام ابعتقال شباب حزب التحرير إهنا
وكسر اخلطوط احلمر اليت ضربت طوقا حول املناطق احملررة  ؛إىل فك االرتباط ابلداعمنيقادة الفصائل  حزب التحرير ذنبهم دعوة

، وهذه ليست املرة األوىل اليت تقوم هبا أمنية هيئة حترير الشام فحولتها إىل سجن كبري متهيدا إلعادهتا إىل سيطرة طاغية الشام
 ابالستيالء على املمتلكات اخلاصة إبذاعة حزب التحرير املوجودة يف قرية سابقا قامت فقد ابالستيالء على املمتلكات اخلاصة؛

  "كفر عويد".

 لمون يف الشام عقر دار اإلسالم:سأيها امل

 حىت اآلن وهي ال تزال حتاول ،وقدمت يف سبيل ذلك الغايل والنفيس ؛ال شك أن ثورة الشام خرجت ضد الظلم والطغيان
الذي  وال شك أننا نعيش اليوم يف ظل احلكم اجلربي ،استعادة سلطاهنا املسلوب وكسر قيد العبودية الذي يراد فرضه عليها

 البالدوكأن  ،هذا اإلطار ضمنوال تزال عقليات من تسلطوا على رقاب الناس  حدَّث عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛
 ات. االعرتاض أو قول كلمة احلق إال مبا خيدم مصاحل تلك الفئ ألحدق ال حي ؛عبيد عندهم العبادو  ،مزرعة هلم

هلو على الدوام أسلوب  واإلعراض عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إن مواجهة الكلمة ابلقمع والتنكيل والزج يف السجون
َقاَل لَِئِن ): ن مواجهة احلجة ابحلجةبعد عجزه ع قال تعاىل على لسان فرعون املفلسني من احلجة والربهان يف كل العصور،
َْذَت ِإََلًا َغْْيِي ََلَْجَعَلنخَك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَ  واجلهاد ال يكون ابقتحام البيوت واالستيالء على  ،فالفكر ال يواجه إال ابلفكر ،(اَّتخ

  .بل اجلهاد يكون على اجلبهات وقتل اآلمنني على احلواجز ويف السجون حتت التعذيب املمتلكات
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 :أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة

 غايته فكانت ودعا املسلمني إليها بكل صراحة،وقد حدد غايته  ،إن حزب التحرير واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار
 بكل وضوح؛ إىل غايته للوصول تهطريقكما حدد ،  استئناف احلياة اإلسالمية عن طريق إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة

وتتمثل يف الصراع الفكري ضد مجيع األفكار اليت ختالف  ؛هللا عليه وسلمى قة مأخوذة من طريقة رسول هللا صلوهذه الطري
وكشف املؤامرات اليت حتاك ضد عودة اإلسالم إىل معرتك  ؛والكفاح السياسي ضد مجيع األنظمة اليت ختالف اإلسالم ،اإلسالم

 ألهل القوة الذين يؤمنون هبا ويكونون أنصارا هلا.الدولة حتتاج امة حيث أن إق ؛وطلب النصرة من أهل القوة ،احلياة

 ،على بصريةيسري فيها  ةمستقيم ةبل سبيل واضح وال ارجتالية؛ فال طرق ملتوية منذ نشأته؛هذه هي طريقة حزب التحرير  
 وسلم.متأسيا برسولنا الكرمي صلى هللا عليه 

 .ليسوا ملثمني وال جمهويل احلال أو العني وإخوانكم الذين تعرفوهنم جيدا، هم أبناؤكمف ؛للجميع معروفونكما أن شباب احلزب 

أن يعلم اجلميع أننا لسنا فصيال نصارع اآلخرين على مناطقهم وما يعتربونه من مكتسباهتم بل حنن محلة مشروع اخلالفة وال بد 
 فال خالص وال فوز لنا إال به.  وحري بكم أن حتملوه وتنصروه ،واحتضانه ونصرته ندعوا اجلميع حلمله

عملنا هو السعي  بل ؛اليت ختالفه الرأي اإلسالميةليس من طريقة عمل حزب التحرير كفاح اجلماعات أو األحزاب كذلك و 
 لالنتقال من احلكم اجلربي واحلكم بغري ما أنزل هللا إىل اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت بشَّر هبا رسول هللا صلى هللا عليه

اي ً ثُخ ...»وسلم يف احلديث  ِْ ، ثُخ َُُكوُن ِخاَلَفٌة َذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَهاا إِ ، ثُخ يَ ْرفَ ُعهَ َما َشاَء اَّللخُ َأْن َُُكونَ  ، فَ َتُكونُ  َُُكوُن ُمْلًكا َج
َهاِج الن ُّبُ وخ  وهذا ال يعين السكوت عن األعمال اليت ترسخ احلكم اجلربي حبجة أهنا صادرة عن مجاعة أو  ،«،ُ ثخ َسَكتَ ةِ َعَلى ِمن ْ

وبغض النظر عن  ؛اليت تصدر عنهاحزب إسالمي؛ بل ال بد من كشف تلك األعمال وبيان خطورهتا بغض النظر عن اجلهة 
اسألوا طاغية الشام وطاغية ليبيا  ،واسألوا عن ذلك طغاة العامل ،لومة الئم وال بطش ظامل خنشى يف هللا نوااي تلك اجلهة، وال

 عليه مطمئنا إىل وعد هللا وبشرى رسوله صلى هللايف طريقه صابرا حمتسبا  يسريوبقي احلزب  ؛هلكوا مجيعاأوزبكستان..، وطاغية 
فكونوا من أنصارها العاملني هلا وال تكونوا ممن حياول أن   ،جديدالثانية من اخلالفة الراشدة عودة ل احلكم اجلربي و ازو وسلم ب

 تها فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.يقف عائقا أمامها ويظلم محل
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