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 ورشاد عدل خالفة ىلإ والفساد الظلم على شعوب ثورة من

 نأب معها يشعرون باتواف واستهلكهم هنكهمأو  الناس كاهل  رهقأ بشكل سالمياإل عاملنا يف واملؤملة البائسة وضاعاأل تراكمت
 كل  على حوهلم هو ما كل  عمي بواخلرا تزداد فمعاانهتم ،قيمة وال هلم وزن ال مضى وقت يأ من ثرأك نهوأب سيهمآمل بهأي ال حداأ

 ...وثقايفي وتعليمي واجتماعسياسي واقتصادي  صعيد

 فانطلقت، عليه القضاء وأ حموه من التغريبية تالطواغي سياسات كل  تتمكن فلم، سالميةاإل مةاأل يف عميقة سالماإل جذور نإ
 الناس قلوب يف عما تعبريا الإ كربأ هللا صيحات نتك ومل، مجعة ايمأ النظام مع املواجهات ايمأ سخنأ وكانت، مساجده من شوداحل
 سالماإل نأ، و املسلمة مةاأل مكنون عن تعبري بسطأ يف احلاكمة الفئة على انصرهم نهأ، و وجربوته هللا قوة مامأ الطغاة لقوة احتقار من

 .به الإ قائمة هلا تقوم نول ياهتاح سر فهو املعجزات تفعل نأ تستطيع فبه، طاقاهتا وتفجري بتحريكها الكفيلهو  وحده

 من الغربية والنظم للدميقراطية ننظر فال، الغرب من االستعانة بطلب وال، الدميقراطي ابلنظام ليس ملشاكلنا الصحيح فاحلل
 نناإف اجملرمون احلكام ليهإ وصلناأ مما انطلقنا لو ذإ، املستعمر الغرب ورائهم ومن اجملرمون احلكام ليهإ ناوصلأ الذي املزري الواقع منطلق
 سالميةإ مةأ، كعليه نكون نأ جيب مما ننطلق نأ جيب بل، احلكم نظمةأ سوأأ من كان  ولو، فاسدا كان  مهما خرآ نظام يأب سنقبل
  لو، ذلك وفوق .احلق عن يبحث نسانإ كل  ليهإ يسعى نأ جيب مما، عادال رابنيا ونظاما حقة عقيدة حتمل، عظيمة حضارة صاحبة
 الغرب شعوب جعل الذي فما كذلك  انتك  لو، والعدالة الطمأنينة للناس حتقق كانت  ولو، الناس ملشاكل حالا  يةالدميقراط كانت
 ساسهأ على جيري الذي الدميقراطي نظامها عن رضاها عدم وعن، مسايلأالر  للنظام رفضها عن لتعرب وخترج تثور مريكاأ ومنه نفسه
 ؟الناس من قليلة قلة بيد والسلطة الثروة حيصر بشكل الثروة توزيع

 فهو، طرحه يف جادا وليس، عوار من فيها ما على لفكرته خملصا ليس فهو، بالدان يف الدميقراطية فكرة يطرح حني فالغرب
 سالملإل مناقضة فكرة كوهنا  فوق استعمارية فكرة فهي، احلق مبدئهم عن وصرفهم الناس شغالإل يأ، سالماإل وجه يف فقط يطرحها

 وحده هلل مرواأل والسنة نآللقر  واحلكم للشرع السيادة جيعل نأ به يؤمن من كل  على الواجب من جيعل سالمفاإل .به تؤمنون الذي
 .سواه دون

 مع تناقض وضحأو  بسطأ يف، للربملاانت والتشريع، للبشر احلكم وجتعل، ابلدولة له نأش ال الدين نأب تقول الدميقراطية بينما
 .وحده للشرع والسيادة وحده هلل احلكم نأ يعين ما، هللا رسول حممد هللا الإ لهإ ال :ولاأل ساسهاأ يف تقول اليت سالماإل هياتبد

، سياسية مأ كانت  فكرية، للغرب التبعية شكالأ كل  من مةاأل بتحرر الإ حقيقي حترر حيصل لن نهأ، يقني على نكون نأ جيب
 ابلصلح ونرضى، الدميقراطي ابلنظام ننادي مث حكم جملس وأ، حاكما لعخن نأ مةاأل تتحرركي ل يكفي فال، اقتصادية مأ عسكرية
 رسول حممد هللا الإ لهإ ال، ساسهاأ شاملة ثورة من بد ال بل، ذلك كل  ينفع ال.. .بالدان يف الغريب ابلنفوذ ونسلم، يهود مع اخلياين

 فينا فتتحقق، النبوة منهاج على اخلالفة بدولة واملتمثل، ومالي العامل يف القائمة نظمةاأل لكل واحد بديل جلأ من وتعمل تنادي؛ هللا
 .«ة  وم ب ُ الن    اج  ه  ن   م   ىل  ع   ة  ف  ال  خ   ونُ كُ ت   ثُم » :قال حني النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة بعودة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بشارة يديناأ وعلى

 المي املركزي حلزب التحريركتبته إلذاعة املكتب اإلع
 صاحل بن سناء
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