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 مثن أبي اخلالفة تعود نأ جيب

 والكماليني كمال  فىطمص وخيانة بعده من وعائلته علي بن احلسني خيانة بعد ،خالفة بدون عام ئةام عن يزيد ما يكفي
 .والطاغوت الكفر وشريعة املستعمرين وشرع البشر شرع حمله وحل ،متاما السياسية احلياة من هللا شرع اختفى .بعده من

 واالستعمار الكفر دول مع متواطئ أو اتبع إما كلها  ،كيانا   مخسني عن يزيد ما يف نو ممزق واملسلمون عام ئةام من كثرأ
 .يهود كيان  وحىت وفرنسا وبريطانيا مريكاأ

 أو شيخا ينصروا أن ودون ،ساكن هلم يتحرك أن دون والضباط اجليوش ويستصرخ يئن األقصى واملسجد ،طويلة عقود
 يف جيش يتحرك ومل أردوغان ومبعونة إيرانو  والروس النصريي النظام لبطش ترتك والشام سنني عشر .سطنيفل يف طفال أو امرأة

 األمرين يذوقون وأهله والعراق الزمان من عقدين زهاء .املوت وبراميل املمنهج والقتل البطش من الشام يف أهلنا لنصرة املنطقة
 وكشمري والبوسنة الصومال قبل ومن واليمن ليبيا .فيه الطائفي واجلور احلرام مالد وسفك والقتل والظلم األمريكي حتاللالا بعد
 .التطبيق عن هللا وحكم الوجود عن اخلالفة مشس فيه تغيب يوم كل  مع وتطول تطول ئحةالوال

 كلف .والقلب الرأس عني تبصرها جلية واضحة فاحلقيقة ،ممكنة تضحية وأبي ،كان  مثن أبي اخلالفة رجوع من بد ال
 يف يهود كيان  واأأنش كما  متاما ،اخلالفة هدم بعد وأعواهنم املستعمرون أنشأها قطرية كيانت  هي ةيسالماإل البالد يف الكيانت
 لدول الوالء ولرتسيخ بيننا والشقاق الفرقة لرتسيخ أوجدت قدو  وأمته، ودينه ورسوله هلل عدوة الكيانت فهذه .فلسطني

 .اآلن يةسالماإل البالد يف قائمةال األنظمة حال هذا .فيها جدال ال حقيقة ذهه ،أنشأهتا اليت االستعمار
 وهنجنا ديننا عن ولتبعدن لعدون عناوترك   وتظلمنا وتشرذمنا لتفرقنا أسست أنظمة إصالح حماولة العبث من فإن ولذلك

 .مجيعا هبا اخلالفة نظام استبدال هو األنظمة هذه مع الوحيد احلل إن بل .القومي
 وشعراء وأدابء ومفكرين وجتار ومشايخ وعلماء وأمن وشرطة وعسكر ضباط من :املسلمة شعوبنا يف الفئات كل  من بد ال
 أن للجميع بد وال ،بالئنا أس هي األنظمة هذه أن يفهموا أن للجميع بد ال ،الناس وعامة وحرفيني وأساتذة ومهندسني وأطباء

 .املستعمر للغرب هاوالء وإن ،املسلمني حنن ولنا ورسوله هلل عدوة األنظمة فهذه .األساس هذا على يتصرفوا
 إعادة وهو ودقيق مركز هدف على وتتوحد الطاقات جتتمع أن جيب ،كان  مثن أبي جديد من اخلالفة عودة من بد ال
 إلقامة التحرير حزب يقوده الذي العمل العسكريني بنصرة ذلك ويكون .بيكو سايكس أنظمة من واخلالص للوجود اخلالفة
 حسب كل  اخلالفة فكرة على الوعي وبث اخلالفة رجوع فكرة الشعوب يف الشرائح ابقي من العسكريني غري ولنصرة اخلالفة
 .ذلك يف التفاين من بد وال ،مكانياتهإو  وقدرته ومنصبه موقعه

 ميكن فال .النبوة منهاج على الثانية لراشدةا اخلالفة قامةإل كأمة  ندفعها أمثان هناك كونت أن بد وال التضحية من بد ال
  مثن أبي اخلالفة تعود أن جيب :اآلن جدا مهما اا أمر  وايع أن اجلميع على جيب .وتضحيات أمثان دون النبيل اهلدف هذا حتقيق
َتِجيُبوا   آَمُنوا   الَِّذينَ  َأي َُّها يَ ﴿ تعاىل: قال .كان  .﴾ُُي ِييُكم   َمالِ  َدَعاُكم ِإَذا َولِلرَُّسولِ  ِِلِّ  اس 

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب إلذاعة كتبه
 ممدوح فرج .د
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