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 ؟!اخلالفة غري اإلسالم أمة اي لك من

 على الكرمي الشعب ذلك حلال أملها واشتد قلوبنا ضاقت حىت وأهله، الشام تصيب تظل اليت املؤملة املريرة األحداث نشهد حنن ها
 واجملرمني والقتلة الثورة على املتآمرين لفضح وليس حتفظ، دون أو بتحفظ وتنشرها عالماإل وسائل أخبارهم تتناقل يوم كل  ،أعدائه يد

 سادته، على يتمرد شعب بكل حتل والكوارث والتشريد القتل أن مفادها رسالة ليوصلوا بل الشام، ثورة أعداء ضد العام الرأي يثور حىت
 لنقل كثرية  اصيلبتف مضخًما اخلرب بنقل اإلعالم يقوم فأحيانً  الواقع، لألمر واالستسالمية االهنزامية فكارلأل تروجًيا النظام، على ويثور
 كثرة  من الناس صار ولألسف وأعوانه، وعمالئه االستعمار أمام الوقوف نفسه له تسول من لردع متعمًدا عامًدا سوداوية قامتة صورة
 يف يعيشون أهنم هللا حيمدون أو االكرتاث، بعدم يصيبهم يكاد طبيعًيا أمرًا ابلشام حيدث ما يرون لألحداث اإلعالم نقل وطريقة القتل

 على الشام أهل يلومون البعض صار ولألسف والكرامة، احلقوق ألبسط وسلب وإهانة ذل يف يعيشون أهنم مع أصاهبم، ما يصبه مل بلد
 !!فعاهلمأل عاقبة واستحقوه أصاهبم، ما

 املانع وهذا مينعها، نعما أو كاف    رد   وجد لو لتكون كانت  ما ت،الوي من اإلسالمية البلدان تعانيه وما الشام، أهل يقاسيه ما إن
 الكافر املتآمرين، آتمر لوال إليه وصلت ما إىل وتصل الشام حال لتتأزم كانت  وما األمة، جنس من واعية خملصة عظيمة قوة إال يكون ال

 عضو اخل أنىب أن فعلينا به، يعتاش الذي غذائه وقطع سلطانه وإزالة يده بقطع إال والعدوان الظلم هلذا حل ال لذلك وأعوانه، املستعمر
 .به حال خري استبدال بل اآلن، وحالنا الواقع إىل

 أتثري حتت الضيق احملدود البشري العقل اوضعه طريق الطرق، إبحدى إال يكون ال والتغيري لتغيريه، ونعمل احلال، نتدبر أن علينا
 يصيبنا الذي والعذاب الويالت سبب هو األول الطريق وجل؛ عز هللا طريق كلهم،  والبشر العقول خالق طريق أو األفق، وضيق اهلوى
 .املؤامرات أنواع كل  وجتابه تعاين واألمة اليوم ذلك منذ اخلالفة، دولة دولتنا عزتنا، حصن املستعمر الكافر هدم أن منذ اليوم،

 إليه وصلت وما اد،واالضطه الظلم حتت تعيش كانت  فقد الثورة، قبل أفضل يكن مل العريب الربيع بلدان حال أن ندرك أن جيب
 وهو عظيًما هدفًا حتمل واليمن الشام ثورة كانت  فقد. اآلن نراها كما  ونتائجه الكافر غضب فكان للظلم، رفضها بسبب هو اآلن

 قوى الستنفار احلقيقي السبب هو وهذا الطاغوت، حكم وليس اإلسالم، سوى فيه هم ملا حل ال أن أدركوا أن بعد هللا، شرع حتكيم
 جيدة قراءة األحداث ويقرأ صحيًحا إدراًكا الوقائع ويدرك بصرية عنده كانت  من كل  يدركه األمر هذا. عليهم وتكالبه الكافر الغرب
 .املتلقني عقول يف اإلعالم هايصب   اليت السموم عن مبعزل

 الناس بني وحكمه لصدارة،ا إىل اإلسالم عودة عظم تدرك - خاصة منها والواعني - األمة جعلت األحداث هذه إن نقول أخريًا
 نستذكر الصعبة، األوقات هذه يف إننا. واإلهانة ذاقوه الذي الذل بعد من أسياًدا املسلمني وجتعل عليهم، وحتافظ حتميهم دولة طريق عن
 أبن لنا، ملسو هيلع هللا ىلص رسولهو  وتعاىل هنسبحا هللا حيبه ما على ونكون أمرن حنزم حىت نستذكر اإلسالم، دولة املنيع، حصننا الكافر منا سلب يوم

 نا فإنوإال الشمس، فيه تشرق مكان كل  يف شرعه ومطبقني األرض ربوع يف )اإلسالم( اخلري نشرين للضالني، وهدى للبشرية قادة نكون
 .األسوأ إال نتوقع وال يريدونه، الذي للواقع استسلمنا إن األعداء يد على لن نلقى إال الذل واهلوان

 دولة إن .اجلبناء أعني نمت وال للحق، دائًما العاقبة أبن والثقة جبنته، والفوز هللا رضا ونيل اإلسالم، حكم إلعادة العمل فالعمل
 .وعده خيلف ال وهللا هللا، وعد هذا أىب، من وأىب شاء من شاء قائمة اإلسالم

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب إلذاعة هكتب
 أمريكا – صاحل ماهر. د

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

