
 

 

 املسلمني مجيع خيار الراشدة اخلالفة

 ،املستعمر الكافر الغربعليه  فرضه الذي اجلربي الرأمسايل احلكم عمر نم األخرية عام املائة يف العامل جرب لقد
 مساها يتال الوضعية واألحكام والدساتري القوانني قاذورات كلجرب العامل   ،يةانمعثال اخلالفة دولة هدمت أن وبعد

 عوملة، علمية، ثورة ،نفتاحا ،رحتض   حرايت، قراطية،دمي ،مدنية دولة القانون، دولة ليربالية، براقة؛كثرية   مساءأب أصحاهبا
 دساتري وطنية، حوارات ،أجنبية ستثماراتا جتماعية،ا ةعدال إنسان، حقوق ،العلمانية ،اجلديد العاملي النظام

 ال اراتشع جمرد وتبقى يوميا اإلعالم يف رُتكر   مصطلحات كلها  .إخل... قرار، أصحاب السالم، إحالل نتقالية،ا
 مشاكله تطف الذي اجلديد العاملي النظام هذا زدواجيةاو  فشل نشهد اليوم نحنف الواقع، أرض على هلا وجود

  فالعامل. املسلمني بالد ويف الغرب بالد يف السطح على والتعليمية والطبية والعلمية جتماعيةواال واالقتصادية السياسية
 العامل حول نظرت فأينما وخراب، واضطراابت وأزمات نزاعات من البشرية إليه وصلت ما ونلمس مشاكل يف كله

 البالد، بعض يف قتصادياال التقدم عن النظر بغض املوازين، يف نقالاب  او  القيم نعداماو  التفكري يف ا  حنطاطا وجدت
 وال يثارإ وال رمحة ال احلرمات؛ نتهاكاو  حلقوقا هضمي اجلرمية و ه السائدو  املوقف، سيدهم  وأهله والكفر فالظلم
 ضنكو  النفس لوقت ستعبادواال ستغاللواال والعنصرية واإلرهاب والعنف اإلمهالهو  األصل وأصبح ،شؤون رعاية

 النظر بغض رىاألخ القيم مجيع على غلبت واملادية ،والكسب التجاري واجلانب واملنفعة األاننية مستها واحلياة ،العيش
 املسلمني بالد مجيع يف جتد ذلك كل  إىل وابإلضافة. والقبيح احلسن وعن املنكرو  املعروف وعن واحلرام احلالل عن

 هذه لألعداء، املسلمني بالد ويسلم الثروات ينهب من يوه للناس األزمات عليفت من يفه للحكومات امتعمد غيااب
 األنظمة على يضغطون ،يهودو  وأورواب بريطانيا أو أمريكا ه؛سياساتل تطبيقو  مراملستع للكافر نبطاحا العمالةو  تبعيةال

 .يف بالد املسلمني اكمةاحل األنظمة هذه عمالة لوال لتنجح تكن مل مشؤومة دولية ومعاهدات تفاقياتا خالل من
 املسلمني الدب من عدد يف عفوية ثورات واثروا هبوا حىت الناس لدى والبغض القساوةو  والقهر الذل ورثأ هذا

. العمالء موأذانهب الكفار عليهم وتكالب األسلحة بشىت والقتل واالغتصاب والتعذيب عتقاالتواال ابلقمع وُقوبلوا
 قبل من كانت  كما  األوضاع ترجع مل ولكن ،ثوراهتم وُسرقت النظام"، إسقاط يريد "الشعب شعار املسلمون رفع

 عن تبحث وقامت عتو  اليت اإلسالمية األمة جسد يف احلياة ودبت تُكسر   قد والصمت اخلوف فحواجز ،الثورات
 الكافر الغرب وسياسات أجندات من لكثري وفطنوا الطواغيتو  األعداء إسقاط يريدون اليوم فاملسلمون. الضائع ِعزها

 .جديد من الرايدة مركز إىل والرجوع للتغيري وعملهم ثوراهتم تقود فكرية قيادة بدون بقوا لكن ،بالدهم يف املستعمر
 من نتقالاو  عسري وخماض صعبة مرحلة وهي ،اجلذري التغيري مرحلة هي البشرية هبا متر اليت املرحلة هذه إن

 قدر على يكونوا أن املسلمني وعلى ،ستخالفواال النبوة منهاج على اشدةالر  اخلالفة إقامة إىل اجلربي احلكم مرحلة
 على يكون أن إال يستقيم وال ،األنبياء عمل من هو املنشود التغيري هذاف السياسية، أبعماهلم العظيم احلدث هذا

 سيدان به قام الذي نقاليباال التغيري هو املسلمون عنه يبحث الذي فالتغيري. والسالم الصالة عليه األنبياء خامت طريقة
 عروش ودك املنورة املدينة يف األوىل اإلسالم دولة إبقامة إسالمي جمتمع إىل الكفر جمتمع غري   حني ملسو هيلع هللا ىلص حممد
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 اخلالفة دولة وجود ستمراراب رتقاءاال يف ستمرتا اليت للبشرية احلقيقية النهضة بداية الدولة هذه وكانت. الطواغيت
 لشرع املطلقة السيادة جعلو  األرض ملوك حتدى قد فاإلسالم ذلك، بعد السنني ملئات ابإلسالم العامل حكمت اليت
لكف ،العادل هللا

ُ
 بوانص   الذين واملال والسلطة النفوذ أصحاب مصاحل يهدد فاإلسالم. مجيعا هلل العزةو  هلل احلكمو  هلل امل

 هي سالماإل يف الشرعية حكامفاأل. هللا أنزل ما بغري نكمو حي وادام ما واستعبدوهم الناس على جبابرة أنفسهم
 ليستو  الشريفة والسنة الكرمي القرآن من مستنبطةو  العاملني رب من منزلة عادلة قوانني هيو  ،القانون وهي الدستور

 ال نساان  إ بوصفه اإلنسان شؤون برعاية معنية وهي ،والظلم والتناقض للنقص ُعرضة ليست وابلتايل ،البشر وضع من
 نكرامل عن والنهي ابملعروف األمر يف عملية أحكام الرابنية القواننيو  الزمان، أو املكان ختلفا وإن حتياجاتها تتغري
 حفظو  املختلفة عالقاهتم وتنظيم البشر بني العدل لتحقيق رابنيا   ضماان   حتمل وابلتايل ،واحلرام ابحلالل التقيد ويف

 فتضمن ونفسيا   عقليا   الشرعية الضوابط ضمن لإلنسان األساسية حتياجاتاال بتلبية التكفل إىل ابإلضافة حقوقهم،
 والتفاكر عليه طالعالل األسالمية لألمة الدستور هلذا مسودة أعد قد تحريرال حزب واليوم. واآلخرة الدنيا سعادة له

 .تطبيقه على الواحد املسلمني خلليفة البيعة وإلعطاء حوله
 نظام يف اإلسالم تطبيق عن يبحث احلقيقة يف هو حنداراال هذا من اخلروج وعن اخلالص عن يبحث من إذا ،

 دولة لإلسالم ترجع مل إن ثوراهتا يف وال األمة يف خري فال ،املسلمني مجيع توحدس اليت الواحدة اخلالفة دولة يف احلكم
 ومن ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تركها اليت البيضاء احملجة يف فهو عينيها، أمام ماثال   للبشرية احلل إن. متكامال   حياة ومنهاج

 األمة يقودل العامل حول ملسلمنيا ثقة يستحق الذي هو هافي الدستور مواد ولشكل اإلسالمية للدولة تصورا   ميلك
 حىت ،املسلمني بالد يف املستعمر الكافر الغرب أدوات ،احلكام على العارمة الثورات هذه مسار ويوجه اإلسالمية

 وهو مجعاء اإلسالمية األمة هنضة مشروع حول لتفافلال ندعوكم التحرير حزب يف وإننا. األمان بر إىل هبا يصل
 خيدم العاملني رب شرع عن بعيد خرآ مشروع أي ورفض جديد من النبوة منهاج على راشدةال اخلالفة دولة إقامة

 ترسخ اليت اإلعالمية املصطلحات عن للبعد وندعوكم ،الشهداء دماء به وتضيع الثورات ويُفِشل األعداء مصاحل
 تتبعه الشعب" خيار "الثورة وشعار اخلالفة" "إلقامة مجلة تتبعه النظام" إسقاط يريد الشعب" فشعار ؛الكفر أفكار
 .املسلمني" خيار "اخلالفة مجلة

 اّللَِ  َوَعَلى بَ ْعِدهِ  مِ ن يَنُصرُُكم اَلِذي َذا َفَمن ََيُْذْلُكمْ  َوِإن َلُكمْ  َغاِلبَ  َفاَل  اّللَُ  يَنُصرُْكمُ  ِإن: ﴿تعاىل قال
 .[160: عمران آل]﴾. اْلُمْؤِمُنونَ  فَ ْليَ تَ وََكلِ 
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