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 هنقذت والخالفة العالم تحرق الرأسمالية

 تلك الرؤوم، ادلسلمني أم اخلالفة؛ ىدم والًتك العرب من اخلونة وبأيدي الكافر، الغرب استطاع م4691 مارسآذار/ يف
 تقيم عضوض ملك يف حتكم القوية العصبات تعاقبت مث بعده، من الراشدون اخللفاء قادىا مث ملسو هيلع هللا ىلص النيب أسسها اليت الدولة

 تكالبت مث .ومقدساهتم حياضهم عن وتذود ادلسلمني، توحد لكنها رلروحة منقوصة، خالفة يف العادلني إىل وحتملو دينال
 دويالت قوة، وال ذلا حول ال كرتونية دويالت إىل وبالدىا حكمها وفرقوا أسقطوىا، حىت الداخل وخونة الشر قوى عليها

 دويلة، ومخسني ست من أكثر يف وثرواهتا وكرامتها، وأرضها األمة مقدسات استباحت لشعوهبا، قاىرة لعدوىا، ذليلة خاضعة
 ففي .واإلفساد الفساد يف غارقون وىم األمة، رقاب على العمالء احلكام يتسلط يزال وال اجلرار، على التمزيق حبل زال وما

 أما ،دوالر تريليون 4.1 بلغت السعودية يف ادلالكة العائلة ثروة أن إىل أشارت م9144 سنة يف بوليسي فورين جمللة تقرير
 .ادلسلمني حكام منىم  العامل يف الرؤساء أغٌت وأن ،دوالر مليار 2.4 ادلغرب ملك

 من أكثر قتل حيث وغريىا والسودان والعراق واليمن وسوريا وليبيا أفغانستان يف العباد وقتلوا البالد احلكام ىؤالء خرب
 تقرير وحبسب سوريا، يف قتيل ألف 051و دارفور حرب يف ألف 011و ،السودان جنوب حرب يف شخص مليون 9

 األمة ثروات جعلوا حيث والعباد، البالد احلكام ىؤالء وأفقر. قتيل ألف 252 بلغ العدد فإن م،9191 يف السوري ادلرصد
 تغتاذلم إليها يدىم امتدت وإن منها، نصيبهم بأخذ ذلم يسمح وال ادلسلمني، أبناء على عصية فهي ادلستعمر، الكافر يد يف
 الشباب ىجرة فكثرت يطاق، ال جحيماً  احلياة وأصبحت خميفة، مستويات وصلت حىت البطالة فانتشرت ،واخليانة الغدر يد

 عام سي يب اليب لصاحل العريب الباروميًت شبكة أجرتو استطالع يف ادلهاجرين عدد قدرو  والظلم، والقهر الفقر من فراراً 
 الصحراء، رمال ابتلعتهم من فمنهم اذلجرة، يف يرغبون سنة 01 عن أعمارىم تقل الذين الشباب عدد نصف أن ،9146

... بالنار الرمضاء من كادلستجري حاذلم فكان والرذيلة، الشر رلتمعات أحضان يف اردتى منهم عرب ومن البحار، مياه أو
 .نفاقاإل على القدرة عدم أو الزوج، غياب بسبب الطالق حاالت وكثرت

 وأيضاً  احلكم، لكرسي مهراً  فضيلة كل وذحبوا رذيلة، بكل الرويبضات احلكام ىؤالء قام واحلكم، السلطة لشهوة واتباعاً 
 وخطتو ادلستعمر الكافر لكيد استجابة وادلذىبية، الطائفية احلروب شعالإو  والقبلية، العنصرية النعرات إثارة فعاذلم قبيح من

 بسياف ادللقب لويس برنارد اليهودي قدم حيث عليها، للقضاء دتهيدا وإفقارىا، اإلسالمية األمة إضعاف يف اجلهنمية
 ادلقسم، بتقسيم تقضي ادلسلمني بالد لتمزيق خطة م4650 سنة األمريكي سللكونغر  سرية جلسة يف قدم األوسط، الشرق

 لدول جديدة حدود رسم إىل تفضي ،وادلذىبية يةوالقبل العنصرية احلروب إثارة عرب ،بيكو سايكس اتفاقية يف ادلفتت وتفتيت
 .(...ليبيا العراق، اليمن، )السودان، بعضا بعضهم يد على ادلسلمني دماء الدم؛ حبدود بعد فيما عرفت جديدة،
 ضد دتارس اليت اإلبادة حروب رغم يكون، لن فهذا ادلسلمني، بإبادة يكون فال اإلسالمية، األمة على القضاء أما
 كذلك بالقضاء يكون إمناو  الداخلية(، احلروب الوسطى، فريقياأ اإليغور، الروىينجا، رسك،واذل )البوسنة العامل يف ادلسلمني

 يف والسبب األمة، حيوية فإن. روحية عقيدة ىي كما سياسية عقيدة دتلك إسالمية أمة بوصفها وبقائها وجودىا سر على
 وقدمت احلياة، عن دبفاىيم جاءت اإلسالمية العقيدة إن إذ حياهتا، سر عقيدهتا ىو وقيمهم الكافرين على عصية أهنا

 بل ادلسلمني، بالد إىل إدخاذلا الغرب حياول حني الغربية، احلضارة مع وتتضارب تصطدم لذلك احلياة، شئون جلميع أنظمة



 أبناء دمج عن عجزوا أن بعد اإلسالمية احلضارة أمام أمريكا قلب ويف األورويب الداخل يف اآلن تنهزم الغربية احلضارة
 إىل وحتملو تطبقو دولة غياب رغم العامل يف انتشاراً  األكثر الدين ،اإلسالم حنو التحول بدأ بل رلتمعاهتم، داخل ادلسلمني

 .العامل
 بوصفو وذلك اإلسالم، من شعوهبا لتخويف جنودىا بتجييش فبدأت اخلبيثة، الرأمسالية خييف اً عبعب اإلسالم أصبح

 سبتمربأيلول/ 44 أحداث بعد وخباصة ،(اإلسالمي اإلرىاب) أو باإلسالموفوبيا، يعرف فيما واذلمجية والقتل فبالعن
 الرئيس عرب حيث احلديث، العصر يف ةاإلسالمي بالدال على العسكري اذلجوم ذرائع أعظم من كانت واليت ،9114

 الغربية احلكومات فاستنفرت ،ةاإلسالمي بالدال ضد ليبيةص حبرب يقوم أنو فأعلن نفسو يف عما بوش جورج حينها األمريكي
 ادلراقبة حتت واجلمعيات ادلساجد ووضعت حتركاهتم، على والتجسس ادلسلمني، أنشطة دلراقبة واالستخباراتية األمنية أجهزهتا
 اإلرىاب مكافحة يسمى دبا اإلسالم دلواجهة اسًتاتيجيات الغربية الدول وضعت ادلسلمني بالد يف حىت بل والتتبع،

 .والتطرف
 الستئصالكم ضروس حرب خضم يف فإنكم أفيقوا، ادلسلمون أيها األمامية، النار خطوط على النائمون احلادلون، أيها
 من أمامنا يبق مل": السوفييت االحتاد اهنيار عند األطلسي مشال حللف العام األمني قالفقد  وىويتكم، دينكم على والقضاء

 ".اإلسالم إال السوفييت حتاداال سقوط بعد عدو
 واإلرىاب، التطرف دلكافحة نواشنط يف مؤدترا وباماأ باراك األسبق األمريكي الرئيس عقد م،9142 فربايرشباط/ ويف

 عنو دتخض ما وىو واألفكار، العقول حرب تقود فإهنا واجلو، والبحر الرب يف حرباً  ختوض كما أمريكا، أن فيو أعلن حيث
 اخلارجية وزير عنو أعلن والذي اإلرىاب، دلكافحة )اعتدال( مركز إنشاء احلرمني، بالد إىل ادلشئومة ترامب زيارة إبان الحقاً،

 والدعاة واألئمة اخلطباء وتدريب عدادإو  الدينية، والكتب ادلناىج تغيري إىل ويهدف م،9144 سنة لرسونيت حينها األمريكي
 م9113 يف وولسي جيمس األمريكية ادلركزية ادلخابرات وكالة رئيس قالحيث  ي،األمريك وباإلسالم األمريكية الطريقة على

 قادمون بعدىا ومن عصبية، بنعرات بعض عن انقسامهم يتم مث بالثورات، يقومون جنعلهم مث يناسبنا، إسالما ذلم سنضع"
 ."ننتصر وسوف

 افتتاح ضمن سكندريةباإل مفرح، نالدي نصر السوداين واألوقاف الدينية الشئون وزير دعا 92/49/9191 ويف
 واالعتدال الوسطية مبدأ النتهاج الدارسني الوزير دعا وادلصريني، السودانيني لألئمة التثقيفي الصديق بكر أبو معسكر
 ﴾.َلَكاِذبُونَ  ِإن  ُهمْ  َيْشَهدُ  َوالل وُ  اْلُحْسَنى ِإّل   َأَرْدنَا ِإنْ  َوَلَيْحِلُفن  ﴿ والتطرف، للغلو للتصدي
 نسخة جونز تريي األمريكي القس حرق منها خمتلفة، وبأشكال مستمرة، ملسو هيلع هللا ىلص والنيب والقرآن اإلسالم على احلرب إن

 بريلنيسان/أ يف والشريعة اجلهاد ضد دبسرية قيامو مث ،9144 مارسآذار/ يف فلوريدا بوالية بكنيسة الشريف ادلصحف من
 أمساه ما فيو وانتقد الكرمي القرآن فيو ىاجمالذي  9115 يف بثو مت الذي اذلولندي للنائب )فتنة( فلم وكذلك ،9144
 .أوروبا أسلمة

 والتنكيل القتل صور وأيضاً  ...الكرمي للنيب ادلسيئة الرسوم وكذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دلقام ادلسيء الفلم 9149 عام ويف
 .خاضعني عبيدا يبقوا حىت همئوكربيا عزديتهم وكسر النفسية ادلسلمني ىزدية إىل هتدف كلها... بادلسلمني

 ؟الرأمسالية وسيطرة اخلالفة بغياب العامل خسر ماذا بوضوح نسأل أن ديكن واآلن
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 :الطمأنينة العامل خسر -4
 العامل عاش 4612 العام ومنذ االستعماري، اجلشع جراء نسمة مليون 41 من أكثر قتل الثانية العادلية احلرب ففي -

 .الثالث العامل دول بني حروباً  منها %69 نسبة وكانت رية،العسك للقوة استخداما 921 من أكثر

 وما والتشوىات، اإلبادة حيث واذلريسك( البوسنة العراق، ناجازاكي، )ىريوشيما، الشامل الدمار أسلحة ستعمالا -
 .خلقية بتشوىات يولدون وادلواليد األجنة زالت

 .كرامة وال خصوصية ال حيث وادلراقبة التجسس -
 :بثرواهتا التمتع ويف حيكمها، من اختيار يف إرادهتا عن التعبري يف حقها لشعوبا خسرت -9
 حكم باسمف الكاذبة، بالدديقراطية إرادهتا وتزييف بالشعوب األموال أصحاب يتالعب حيث الدديقراطية فرض مت -
 من بتلميع ادلأجور اإلعالم وتسخري الناس دبشاعر والتالعب االنتخابية العمليات بتمويل األموال أصحاب يقوم الشعب
 ساركوزي، مثل حكاماً  الناس رأى عندما احلقيقة تلك انكشفت وقد. كالغنم االقًتاع لصناديق العامة وقس   مث يريدونو

 البيت واقتحموا فرنسا، يف االقًتاع مراكز حلرق الناس فخرج العامل، يف الدديقراطيات وأكرب أعرق رأس على وبلري، وترامب،
 .األمريكان بعميل بلري صفوو   ونتائجها، لالنتخابات فضاً ر  األبيض
 من أكثر يف مدينة ألف خرجت األزمات، الرأمسايل النظام يولد حيث العادلية ادلالية األزمة عقب 9141 العام يف -

 الرأمسالية سقوطب وتطالب ثرواهتا، اقتسام يف الشعوب وحبق ،الرأمساليني من السياسي باالنعتاق تطالب العامل يف بلدا 54
 .الدديقراطية وزيف

 ؟الرأمسالية سيطرة من لالنعتاق األرض لشعوب أمل من ىل :اآلن نفسو يطرح الذي والسؤال
 على القضاء يف األوحد ىو بل الوحيد، األمل ىو احلياة معًتك وإىل الدولية، السياسة إىل اإلسالم عودة إن نعم
 لتشرق جديد من اخلالفة بعودة إال يكون لن وذلك واالستعباد، االستبداد من ضاألر  شعوب وانعتاق ادلتوحشة، الرأمسالية
 االستعمارية الدول جندت فقد لذلك الشر، لدول العادلي واالستكبار واالستبداد الظلم عهود فتبدد رهبا، بنور األرض
: يقول سبحانو واهلل اخلالفة، قيام دون ةللحيلول ادلسلمني بالد يف الغربية بالثقافة ادلضبوعني واخلونة العمالء من جيوشاً 

 ﴾.اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورَهُ  يُِتم   َأنْ  ِإّل   الل وُ  َويَْأَبى﴿
 #أقيموا_الخالفة

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 

 #خالفت_کو_قائم_کرو

 
 كتبو للمكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

 رضا ناصر
 السودان وّلية في ت المركزية لحزب التحريراّلتصاّل لجنة رئيس
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