
 

 إبقامة اخلالفة  الإ تتوقف  ولن العراق  واليوم  ونست من  بدأت ؛تغلي اإلسالم مةأ
 ؟مةيلتحم أهل النصرة مع إرادة األ فهل

 فيها يبث ام هو سالماإل هاأمبد  نأل حية مةأ سالميةاإل مةواأل ،تصحو مث الضيم على تنام فقد  متوت ال احلية مةاأل نإ
 ابجلراح مثقلة مةاأل ن أ ونعلم، الظاملني احلكام من وأذانبه الكافر الغرب من ظيمع واملكر ةكبي   عليها املؤامرات نأ نعلم، احلياة

 .اجلباية  وثقل  العيش  وضنك  الرعاية  وسوء  الظلمة  مرارة  تتجرعو   الظاملني  من أوط ت  

 ابلرصاص  تواجه  اهنأ الإ  الظاملني  ضد   هناك  وأ هنا حركة حتركت  وأ ابلتخلص  فكرت  ذاإ له تتعرض  الذي  القمع   من رغموابل
 خرجت مةاأل نأ الإ هذا كل  من ابلرغم ولكن، عروشهم على للحفاظ نو اجملرم احلكام سسهاأ اليت مناأل ةأجهز  من نوالسجو 
 فقد ،مساره عن اخلروج حلرف الغرب عمالء خرتاقاتا من يسلم ال خروجها أن  من ابلرغم، الظاملني وحتاسب حبقها تطالب

 هذا ولكن ،بسرعة الثورة قيادة أخذ  من متكنهم وإمكانيات وسائل ميلكون هنمأل مسارها عن الثورات حرف يف كثيا    الغرب جنح
 الغرب ستطاعا ما قصىأو  ،الصحيح املسار عن متاما   وحرفها هاءإهنا الغرب ع يستط مل ثورات هناك ن أ خصوصا كثيا    يستمر لن

 بديل إجياد الغرب يستطع مل حيث دليل أكرب الشام بالد يف والثورة ،لغايتها الثورة وصول أتخي هو الثورات هذه مع هؤ وعمال
 .الطاغية  حكم حتت  كانت  كما  سوراي  يعيد   أن   عيستط  ومل  بشار  للمجرم

 حقوق نم حلق كبت  يأ ضد  العامل بالد من كثي  يف حتركات فنشاهد  ،ابلظلم االرض عدم الناس طبيعة من أن  ندرك وحنن
 وكثي كونغ   غهون يف احتجاجات ونشاهد فرنسا يف الصفراء السرتات صحابأ ثورة شاهدان فمثال   ،الرعاية يف تقصي وأ الناس

 عن همساع عند نفريست حيث املسلمني بالد يف حتصل مظاهرة أبي مقارنة ابال   هلا يلقي ال الرأمسايل الغرب ولكن ،البالد من
هي  جابةاإل؟ ملاذا ترى فيا ،الدوليني عوثنياملب رسالإو  الطواغيت احلكام ودعم قمعها وأ الحتوائها سالميإ بلد  يأ يف مظاهرات

  ة السياس مطابخ نأ هو ذلك يؤكد والذي ،ليةأالرمس ة الغرب الكافرحبضار  تقبل ولن ورسالة مبدأ هلا سالماإل مةأ نأ يعلم ألنه
 دولة له تليس سالماإلأن  من رغموابل، ياالشرتاك ومبدئه السوفيايت االحتاد سقوط بعد هلا القادم العدو حددت قد الرأمسالية

 الذي  راخلط نهأو  دولته ستعود سالماإل نأ الغرب ور منظ   أدرك فقد ،الشعوب بني عامليا   موجود ولكنه دوليا   غائب فهو حتمله
 يستخدمهم بر الغ نأ القوة هلأ دركأ هل ؟ربالغ بديهي الذي واخلفي الظاهر العداء هذا سالماإل مةأ بناءأ دركأ فهل، يهددهم
 ؟للحياة  شامال    ا  نظام  سالماإل  عودة  دون  واحليلولة  متهمأ لضرب

 وشاهدان  ...واجلزائر السودان وسوراي و  ليبياو  واليمن ومصر تونس سبقتها وقد  العراق يف خيةاأل الثورة مثاال   نضرب وسوف
 .تطول  والقائمة  ...إيران يف    للناس حتركات

 ن أ الإ سريعا   كان  خروجهم ن أ ورغم، عالماإل جهزةأ واأفاج يثح مقدمات وبدون  كبية  بسرعة العراق يف الناس خرج
  بوادر  وظهور، املسؤولني يلف الذي العظيم الفساد يشاهد  عندما خصوصا االنفجار وشك على كان   العراق ن أ يالحظ املتتبع 

 الناس خروج نأ املالحظ ومن، املعيشة نيحتس وأ بوظائف للمطالبة هناك وأ هنا ووقفات أشهر قبل وغيها البصرة يف لتحركات
 .الفساد  ضد  ممذاهبه مبختلف  العراق  يف  الناس  طيافأ  كل  خروج  بل  داخلية  وأ  خارجية  جهة  من  بدافع  يكن  مل

 الثورة  مصر ويف ،اجلزائرو  السودان  يف املسلمني خروج شاهدان فقط العام هذا يف فمثال   ،مكان  كل  يف مةاأل ضاقت فقد 
 .املعيشي  مستواهم فع بر   يطالبون  املعلمون   خرج ردن األ  ويف،  أمنه  أبجهزة  الناس  خييف  أن  السيسي  مصر  اتفه  عيستط  ومل  تتجدد
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 :يتا أيمب  ةماأل  غليان أسباب تلخيص  ميكنو 

 .حلكاما  له  وصل الذي  الكبي  الفساد  -1

كم اليت  والقوانني  نظمةألا  فساد  -2  .الناس  هبا  ُي 
 مةاأل ثروات انسياب وتسهيل خدمتها منهم تطلب عمالء هلا دولة فكل ،املسلمني بالد على الغرب دول بني الصراع -3
 .ملنتجاهتا البالد  قاسو أ  وفتح لشركاهتا

 .مةاأل  يف احلياة  روح  يبعث  والذي  الناس  صدور  يف سالماإل  وجود  -4

  ولو  ،احلزب شباب له رضيتع يتال احلرب فلوال ،التحرير حزب مقدمتها ويف ابلتغيي تطالب إسالمية مجاعات وجود -5
 الذي الوحيد وهو، الثانية الراشدة اخلالفة دولة قامةإل العمل يف وتسارعها مةاأل قوة من العجب لرأيت ،مةاأل وبني بينه يلخ  

 .هبذا  ينطق  واقعهمو  ،الرأمسالية  احلضارة  قعر  ىلإ  ابلتدرج  تدحرجوا  فقد   غيه  أما  النقي  الصايف  املنهج  وُيمل  اجلذري  للتغيي  يعمل

 فهي وابلتايل ا،الضنك عيشةامل هذه على راضية وليست احلكام على ةراضي ليست مةألا ن أ على يدل وهو ،الواقع  هو هذا
 لرجالا ولديها املشروع متلك قيادة ظل يف الإ يكون لن وهذا ،واضحة واحدة وغاية مشروع حتت بنائهاأ لتحاما ىلإ حتتاج

 يف أبنائها ىلإ احلاجة أمس يف مةواأل ؟نصرةلاب حقاأل وهو القدرة هلدي التحرير حزب ي  غ نوم   ،التبعات حتمل على القادرون
 نأل سالماإل تطبيق طريق من احلكام إبعاد طريق عن العظيم سالماإل مشروع حنو تلتف نأ جيب ليتا خيةاأل احللقة فهم اجليش
 .للخالفة  العاملني  ونصرة،  الكافر  الغرب  ايديأ  هم  احلكام

 مضى  وقت يأ من أكثر جاهزة مةاأل نأ القوة أهل انتباه نلفت نأ يد نر  ولكننا املوضوع هلذا ون الكثي  تع رض قد رمبا
 دماء وسالت خرجت مةاأل أن  الإ القمع  مرغو  ؟احلكام على الناس خروج نيشاهدو  وهم هذا وعووا فهل ،ابإلسالم للحكم

 قال ؟نذالاأل كاماحل ضد  صحوهتا ينصر القوة هلأ من بنائهاأ غي ومن هاينقذ  اخلالفة غي م نف، والسجون  الشوارع يف ئهاأبنا
 [74:  نفالاأل]﴾  َكِري    َورِْزق    مَّْغِفَرة    َّلَُّماً  َحق    اْلُمْؤِمُنونَ   ُهمُ  ُأولََِٰئكَ   وََّنَصُروا  آَووا  َوالَِّذينَ ﴿:  تعاىل

 مةلأل ويكيد  هنار ليل يعمل نهأو  مةاأل صدر على ا  جامث يزال ال الغرب نأ ندرك بل اخليال يف نعيش ال نحنف هذا وقبل
 طريق عن ويدخل، اجليوش على السيطرة وُيكم، التعليم مناهج ويلوث عالماإل ويدير حوهلم ومن احلكام من مالءالع ويدعم

 نأو  دينه صران هللا نأ موقنون  وحنن أذانبه ومع معه صراع يف وحنن، النساء ويفسد  مةاأل شباب ويشرتى بيت كل  ىلإ منظماته
 لََننُصرُ  ِإّنَّ ﴿ :تعاىل قال .ومشروعه الغرب لفشل نتيجة الإ املسلمني بالد يف نراها اليت الثورات هذه وما ،والتضحية العمل علينا

نْ َيا اْْلََياةِ   ِف  آَمُنوا َوالَِّذينَ   ُرُسَلَنا  .[51:  غافر] ﴾اأْلَْشَهادُ   يَ ُقومُ   َويَ ْومَ   الدُّ
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