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 الربيع  ثورات جتدد ف  وقفات

 واجلزائر السودان يف  توجتدد ... وسوري  واليمن ومصر  تونس  يف  بداية، بالد املسلمني يف الثورات اندلعت  م2011 عام  بداية يف
 .. .ولبنان والعراق

  وضعية أنظمة تطبيق يجةنتهو ، والفقر  والعار والذل القهر شعوهبم أذاقوا الذين الظلمة احلكام هؤالء ضد الثورات هذه جتدد إن
 :املهمة النقاط بعض مع هنا  نقف سوفو ، للا  شريعة بدل، البشر حكم من

  ال  عريقة  أمة  اإلسالمية  األمة ن أ ثبتتأو ، التغيري على قادرة هنا أ و ، حية زالت  ما  سالمية اإل األمة  ن أ لكفار ل رسالة  أعطت -1
 . والقهر ابلظلم حيكمها  ملن والتبعية والقهر ابلظلم ترضى

 . شعوهبم قيادة يستطيعون ال  هنمأ و ، املستعمر للكافر عمالء هنم أ، احلكام  عوار وكشفت  نتبي -2

 . غريها  مملكية أ  مكانت مجهورية أأ سواء شكاهلا أ بكافة كمحت اليت األنظمة فساد  بينت -3

 يروج هلا  يتال الشعارات من وغريها نساناإل وحقوق الدميقراطية كذوبةأ غشاوة على عينيه كان  ملن عملي بشكل ثبتتأ -4
 . ذانبهأو الغرب الكافر 

ملا   واليت، شعار جمرد سالماإل من ختذتا اليت وخاصة الساحة يف تعمل اليت واألحزاب احلركات من كثري  عن األقنعة تطأسق -5
  كتاب   من منبثق دستور( ) سالمي إ سياسي مشروع  لديها  ليس ألهنا ، ابلعلمانية همحكمت بل ابإلسالم  الناس  حتكم  ل  احلكم ىلإ وصلت

 .العلمانية حزاباأل اللةضئرة على سا هي بل  رسوله وسنة  للا

 .احلكم سدة ىل إ سالماإل إليصال يعمل من يصل أن يريدون ال  وأهنم، وإلسالمها هلا الغرب عداء سالمية اإل األمة  أدركت -6

 : منها األمور بعض ينقصها كان  الثورات لكن
  إبقامة  وتطالب  اإلسالمية  األمة  تعي  نأ بد  فال ، للا سبيل يف  واجلهاد والدولة اإلسالم  لىع  عام  وعي  عن منبثق عام  رأي  -1
 .سالميةإ دولة  يف هوتطبيق اإلسالم

 .األمة عقيدة جنس من  ويكون، أمجع العال  يقود سياسي مشروع  هلا ، األمان  بر ىلإ اإلسالمية األمة  تقود خملصة  قيادة  -2

  قتصاداو  وعقوابت ومعامالت حكم أنظمة من، وأنظمتها، وأجهزهتا ، وقواعدها، اإلسالمية الدولة ملفهوم حقيقي تصور -3
 .وخارجية داخلية وسياسة تعليم ومنهج واجتماع

 .به  وحتكمهم اإلسالم تطبق أن أجل من احلكم من املخلصة القيادة نميكنو ، ةونصر  ةومنع قوة أهل -4

الراشدة  اخلالفة  بدولة املتمثلة، ودولته اإلسالم ىلإ ابلعودة إال املشاكل هلذه حل ال نأ يدركوا أن اإلسالمية  األمة بناءأ نناشد  نناإو 
ُكنُتْم َخْْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت  ﴿ :تعاىل قال أخرجت للناس،  أمة  خري  للا إبذن تعود حىت، التحرير حزب هلا  يعمل اليت على منهاج النبوة

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ   ﴾.تُ ْؤِمُنوَن ِِبللِّ ِللنَّاِس َتَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

 كتبه إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير

 اليمنوالية  – ثوريالرمحن األ عبد
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