
 

F 

 

 ت األمة من إدراكه لفساد منظومتهثورا استمرارية يدرك الغرب
 ؟نظامهم صالح نو المسلم يدرك فمتى

 الضوء فيو سلطت مقالا  سي يب يب نشرت "جديدا؟ عربيا ربيعا األوسط الشرق يشهد ىل" عنوان حتت
 والعراق ولبنان مصر مظاىرات ذكر إىل تطرقت أن وبعد ،ولبنان العراق من كل يف دلظاىراتوا األحداث على

 عام منذ بعد ينتو مل عمال ىناك أن على ىام مؤشر ىو عريب؟ ربيع ىو ىل إذا" ،عليو وأجابت سؤالا  طرحت
 .قواىم كل نو ويستنفر  جنوهنم جين نعم ،ادلسلمني بالد يف حترك أي من الغرب ورعب خوف ويا ".م3122
 نظامو سقوط أن العلم دتام ويعلم الرأمسالية منظومتو فساد اإلدراك دتام يدرك بات اليوم الكافر الغرب إن

 األنظمة من عليها الواقع الظلم وعن غضبها عن لتعرب ةعارم عفوية مظاىرات يف خترج فالشعوب ،وشيكا بات
 الكفار قأر   ما وىذا "،النظام إسقاط يريد الشعبـ"ب هتتف أصوات تعالت فقد ،الغرب من ادلدعومة اجملرمة

 خيشون وكانوا نفوذ ذلا اليت الدول من دولة أي خلفو تقف ومل عفويا كان احلراك ىذا وأن خصوصا وأرعبهم
 .بالغرب مرتبطة غري جهة تنظمو )ادلظاىرات( الشعيب احلراك يكون أن من خيشون زالوا ول

 مبثابة يكونوا حىت ةاذلب مقدمة إىل وإيصاذلم )ادلعارضة( العميلة حزاباأل قادة إدخال يف سارعوا لذلك
 احلكام مع تفاقياتوال وادلفاوضات احلوارات اقًتحوا حىت ادلقدمة إىل وصلوا نإ وما، احلشود لتلك القائد

 دانبل يف حكمو للكفر يستتب كي ىي كما األنظمة على وأبقوا األوجو بتغيري وأتبعوىا الكفار وأسيادىم
 انتقموا لقد وبالفعل ،منتقمني اا حكام عليهم نصب حلكمو ادلناىضة الشعوب على غربال وحلقد ،ادلسلمني

 دور لتنشيط وادلخابرات التجسس واوعزز  الثروات واوهنب واهاألف واكمم فقد ؛نتقامال أشد الشعوب من
 ...الناس لتعذيب لوسائلوا األساليب أحدث وابتكار السجون فلآ وافتتاح عتقالتوال التعسفات
 وكالئهم بواسطة ادلسلمني على الكفار ديارسو يذكر مل وما ذكر ما فكل ،فيض من ضغي إل ليس وىذا

 ئاشي الناس ةأدمغ من يزيلوا حىت واجلنب واخلوف الرعب الناس نفوس يف يزرعوا كي ذلك وكل ،اسجناأل احلكام
 .للنظام تغيري أو ثورة امسو

 الثورات خرآ، فتدت وملتنتو  مل م3122 منذ ادلسلمني بالد يف فالثورات اهلل بإذن مساعيهم خابت ولكن
 بإسقاط وينادي حكامو يلعن خرج ،تغريب أشد وغربوه تشريد شر وشردوه قتلة أشد قتلوه الذي العراق يف

 ...مستمرا احلراك زال فال والقمع التعتيم ورغم ،النظام
 الغرب فعل وقد ،مستمرة الثورة زالت ول احلاكمة والزمرة الفاسدين سقاطإب يطالبون ىلهاأ خرج واجلزائر

 .فاعيلاأل اجلزائر يف ىلناأ يف

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50230265
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 اليوم هؤ أبنا ىم ىا للكفار ووىبوىا مقدراتو فأخذوا ادلمانعة بشماعات الكهنة أذناب وخدع الذي ولبنان
 ...استثناء دون كلهم احلكام سقاطإب يهتفون الشوارع بونجيو 

 بادلسلمني والكيد وادلكر التخطيط يف السبق ذلا كان اليت لربيطانيا التابعة سي يب يب قناة لجع ما وىذا
 همائمبد أنياب من يسيل ولعاهبما ادلسلمني دبال يف ألحداثا يتتبعان وأمريكا فهي ،اإلسالم دولة واهدمف

 ل ةماأل شباب فيا ...مبنتجاهتم بإغراقها سواقهمأ على والسيطرة ثرواهتم لتهاماو  ادلسلمني خضاعإل الرأمسايل
 .اليوم بعد وثرواتكم حلومكم من النيل من الرأمسالية كالب دتكنوا

 حدود حتده مل واحد عليكم الواقع والظلم واحدة مشكلتكم أن اعلموا !مكان كل يف ادلسلمون أيها
 سايكس حدود صرهحت أن ينبغي ول واحد وعالجها حلها وإن ،الومهية خطوطها دتيزه ومل وبيكو سايكس

 على اإلسالم حكم وإرساء ومسمياهتا أشكاذلا بكل القائمة األنظمة باقتالع إل يكون ل احلل إن .بيكو
 ما وىذا ،اإلسالمية العقيدة من منبثق ونظام دستور مشروع حول لتفافبال إل يكون ولن ل وىذا، أنقاضها

 يف ذابت اليت اجلماعات من غريه عند يوجد ل ما وىذا ،أىلو يكذب ل الذي الرائد التحرير حزب لكم حيملو
 !وإحباطكم ظلمكم يف وشاركت الوضعية األنظمة
 األمة من مبذولة جهود بدون ونظامو دولتو تقوم ل فاإلسالم ،جبهودكم هنيب التحرير حزب يف إننا

، خملصني هلل فكونوا تحيلمس وحكمو اإلسالم بدون الكرمي العيش أن واعلموا!! خبز لرغيف ل هلل فاجعلوىا
 ضدكم كهاو حي اليت الكفار خمططات ونكشف حنذركم وحنن، الداعمني وراء تنجروا ول، مستعصمني وحببلو

 مع واقف ،لئم لومة اهلل يف خيشى ل باحلق يصدع برح ما حزب يد يف أيديكم وضعوا لكم نقول ما فامسعوا
 الراشدة اخلالفة دولة بإعادة ةاإلسالمي احلياة لستئناف املعو  داع   ،فيها ظامل كل وضد الدنيا يف مظلوم كل
 حبمل فانصروه لقيادتكم األجدر فهو ، حممد رسولنا هبا وبشرنا سبحانو ربنا وعدنا اليت النبوة منهاج على

 قال، والتمكني والعز والفالح الفوز ذلك يف فإن تطبقو دولة يف احلياة واقع يف إلجياده والعمل اإلسالم مشروع
 ﴾.َأق َداَمُكم   َويُ ثَبِّت   يَ ن ُصر ُكم   اللَّهَ  تَ ن ُصُروا ِإن   آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿: تعاىل
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