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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أمير حزب التحرير لعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتةاكلمة 

 مؤتمرافتتاح بمناسبة 

"طوق النجاة: رؤية إسالمية صادقة حول المعالجات الصحيحة لمشاكل 
 السودان دون انتكاسات الربيع العربي"

 بمناسبة ذكرى ىدم الخالفةالسودان في عقد يالذي 

 اغبمد  والصالة والسالـ على رسوؿ ا وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد، 

إىل سوداف اإلسالـ العظيم... إىل سوداف مسجد ُدنْػُقال أوؿ مسجد خطو اؼبسلموف 
ف رضي ا عنو األوائل يف السوداف... إىل سوداف الفتح اإلسالمي الكبَت يف عهد اػبليفة عثما

حيث أمر وايل مصر أف يُدخل نور اإلسالـ إىل السوداف، فأرسل جند اإلسالـ بقيادة عبد ا 
بن أيب السرح، وبعد مواجهات حوؿ ُدنْػُقال، دخل السوداف من جهة النوبة مشااًل صلحًا باتفاقية 

ََقرَّة" يف النوبة سنة 
ناء دبسجد دنقال... إىل ىػ، وكاف من بنودىا االعتٖٔالبقط مع صاحب "اؼب

سوداف اؼبأموف اػبليفة العباسي حيث اشًتى بعض اؼبسلمُت أرضًا يف النوبة، فاعًتض كبَت 
النصارى على صحة البيع قائال إف البائع النصراين ىو من رعيتو، فال هبوز لو بيع أرضو إال بإذنو 

ضاء، فحكم بأف مالك األرض وىو مل يأذف... فرفعت القضية إىل اػبليفة اؼبأموف، فأحاؽبا للق
يبلك التصرؼ يف أرضو دوف إذف كبَت النصارى ألنو ليس عبدًا عنده يُبنع من التصرؼ فيما 
يبلك، وصدؽ عمر رضي ا عنو: "مىت استعبدًب الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا..."، وقد  

، ألهنم رأوا أف كاف ذلك اغبكم العادؿ سببًا يف دخوؿ عدد كبَت من النصارى يف اإلسالـ
اإلسالـ ال يبيز يف اغبق بُت كبَت وصغَت، فال يُظلم عنده أحد، وىكذا انتشر اإلسالـ بتسارع 
بفضل ا سبحانو حىت مأل كل السوداف: من مشالو إىل جنوبو ومن شرقو إىل غربو... إىل سوداف 

 السوداف ... ٍب إىلٕٔٛٔالعثمانيُت حيث أصبحت السوداف والية واحدة ىي ومصر سنة 
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اجملاىد ضد اإلقبليز يف عدواهنم على السوداف بقيادة كتشنر حيث استمر ذلك العدواف كبو 
، ٍٜٓٓٔب كردفاف  ٜٛٛٔفاحتل اإلقبليز أـ درماف واػبرطـو  ٜٙٛٔعشرين سنة منذ 

عندما استشهد البطل التقي القوي "علي بن  ٜٙٔٔواستمرت دارفور يف اؼبقاومة حىت سنة 
دارفور ذلك العامل اجملاىد الذي كاف لو الفضل يف إصالح ميقات اؼبدينة وأىل الشاـ دينار" وايل 

 "ذي اغبليفة" وإنشاء اآلبار لسقاية اغبجيج اليت ال زالت تسمى باظبو حىت اليـو "ابيار علي"...

إىل كل ىؤالء الذين أضاؤوا السوداف بإيباهنم وعلمهم وجهادىم... وإىل ىذا اعبمع الكرًن 
 سبركم اؼببارؾ... أحيي بتحية اإلسالـ، فالسالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو.يف مؤ 

بعد ذلك التاريخ الزاىر اؼبضيء استمر االستعمار اؼبباشر من إقبلًتا  أيها األخوة الكرام:
االستعمار اإلقبليزي اؼبباشر يف  ثعدوة اإلسالـ واؼبسلمُت أربعُت سنة أخرى، وىكذا مك

ـ... ومن بعُد كاف ٜٙ٘ٔـ حىت سنة ٜٙٛٔذ العدواف اإلقبليزي سنة السوداف ستُت سنة من
االستعمار غَت اؼبباشر السياسي والثقايف وانتشار القيم الرأظبالية العفنة، وصراع االستعمار القدًن 
واعبديد، إقبلًتا وأمريكا، على السوداف، حىت انتهى اؼبطاؼ بالسوداف البلد الطيب الطاىر إىل 

مو، فيفصل جنوبو عن مشالو باتفاقية نيفاشا الباطلة القاتلة، وبرعاية أمريكا أف يُبزَّؽ جس
االستعمارية... ولو وقف األمر عند ىذا اغبد، لقلنا كفاٌر مستعمروف يُهمهم سبزيق بالد 
اؼبسلمُت... لكن األدىى واألمر أف نظاـ اغبكم يف السوداف بدافع من أمريكا قد بذؿ الوسع 

ت واتفاقية نيفاشا، ويا ليتو أقّر بأف تلك االتفاقية باطلة قاـ هبا والغشاوة على يف إجراء اؼبفاوضا
بصره... لكنو عّد سبزيق البالد نصراً، وعّد اتفاقية نيفاشا عنواف ىذا التمزيق، عّدىا عماًل عظيما! 

 فيما أخرجو ابن ماجو َعْن َأيب  وىكذا تغَتت القيم، وانقلبت اؼبفاىيم، وصدؽ رسوؿ ا 
اَعاُت، ُيَصدَُّق ِفيَها : »ُىَريْػرََة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  َسَيْأِتي َعَلى النَّاِس َسنَـَواٌت َخدَّ

اْلَكاِذُب، َويَُكذَُّب ِفيَها الصَّاِدُق، َويـُْؤَتَمُن ِفيَها اْلَخاِئُن، َوُيَخوَُّن ِفيَها اأْلَِميُن، َويـَْنِطُق ِفيَها 
 «.الرَُّجُل التَّاِفُو ِفي َأْمِر اْلَعامَّةِ »يَل: َوَما الرَُّويِْبَضُة؟ قَاَؿ: ، قِ «الرَُّويِْبَضةُ 
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إف اغبكاـ اليـو وقد رأوا صحوة األمة، وأهنا تريد مبعث عزىا، اػبالفة  أيها المسلمون:
الراشدة، يف ىذه الفًتة يدعو اغبكم يف السوداف إىل حوار للبحث عن اغبلوؿ الوسط على 

ظبالية حبجة إنقاذ السوداف، وىي يف اغبقيقة إلنقاذ الطبقة اغباكمة من سوء ما الطريقة الرأ
صنعت، وطوي جرائمها كأف مل تكن... يدعوف إىل حوار مع النظاـ نفسو الذي مزَّؽ البالد 
وألقى بذرة االنفصاؿ يف أرض السوداف، وما بُت سطور اتفاقية الدوحة بشأف دارفور ينطق 

األخوة من الداء الذي نعانيو ىو يف شرع ا، يف نظاـ اػبالفة، وليس يف  بذلك. إف دواءنا أيها
حوار تدفع إليو أمريكا وأعواهنا غبل وسط يفضي إىل غَت دين ا، بل إىل سوء من الشرؽ وسوء 
من الغرب، فُيخلطاف معًا لينتجا نظاماً شاذاً مشوىاً، يبقتو ا ورسولو واؼبؤمنوف... وما ىو جاٍر 

 الد اؼبسلمُت اليـو من أحكاـ ينطق بذلك.يف ب

إف اغبل ؼبشاكلنا ليس ؾبهواًل، وال ىو نظريات بعيدة عن التطبيق، بل ىو مسطور يف  
، وبإصباع صحابتو رضواف ا عليهم... إهنا أحكاـ كتاب ا سبحانو ويف سنة رسوؿ ا 

لة األوىل يف العامل، تنشر اػبَت ليس يف شرعية تنَت الظالـ، سار عليها اؼبسلموف قروناً فكانوا الدو 
ربوعها فحسب، بل يف ربوع العامل... أفال يتساءؿ أحدكم بعد ذلك: ؼباذا تستغيث بضع نسوة 
يأسرىن ملك السند فيجيب ؿبمد بن القاسم استغاثتهن، وينطلق جبيش اؼبسلمُت بأمر اػبليفة، 

ويضيء باإلسالـ تلك البالد، ؼباذا فيؤّز عرش ملك السند ويفك أسرىن ويفتح السند واؽبند 
تلك االستغاثة ُيستجاب ؽبا جبيش يفك أسرىن ويفتح تلك البالد بنور اإلسالـ، واليـو تستغيث 
النساء واألطفاؿ والشيوخ يف ميامبار بورما وىي على مرمى حجر من بنغالدش فال يستجيب 

امرأة ظلمها رومي فتنادي  لتلك االستغاثات أحد؟! ٍب أال يتساءؿ أحدكم ؼباذا كانت صيحة
وامعتصماه، فتصل مسامع اػبليفة، فيقود جيشًا ينتقم ؽبا فبن ظلمها، ويفتح عمورية قرب أنقرة 
... ؼباذا ىذه الصيحة ربرؾ جيشاً، واليـو صيحات  ، وكانت من أمنع وأحصن مدف الرـو اليـو

من السوداف،  وصيحات من شيوخ ونساء وأطفاؿ يف أفريقيا الوسطى وىي على مرمى حجر
ولكن دوف استجابة للصيحات ودوف جيش يتحرؾ إلنقاذىم؟! ؼباذا أيها اؼبسلموف؟ أليس ذلك 
ألف اػبليفة الذي يُقاتل من ورائو ويُتقى بو ويرعى شئوف األمة، ىذا اػبليفة غَت موجود؟ أليس 
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مة األمر ىكذا؟ أال يدرؾ ذلك كل صاحب بصر وبصَتة؟ أليس مبعث عز اؼبسلمُت ىو إقا
اػبالفة؟ أليست قضية اؼبسلمُت اؼبصَتية ىي اػبالفة؟ أليس من مات وليس يف عنقو بيعة ػبليفة 
وبكم بشرع ا، فإنو يبوت ميتة جاىلية؟ أليس ىذا فرضاً وأي فرض؟ ىكذا أيها اؼبسلموف، فإف 

ة على أمرنا ال يصلح إال دبا صلح بو أولو... دولة ربكم باغبق وتطبق اإلسالـ بالعدؿ، خالف
منهاج النبوة تسَت مسَتة اػبالفة األوىل، تطبق اإلسالـ يف الداخل، وتنطلق جيوشها لنشر 

 اإلسالـ يف اػبارج...

إننا ندرؾ أف ىناؾ من يقوؿ: حزب التحرير وبلم بإقامة اػبالفة، وىي  أيها المسلمون:
االستخالؼ ؼبن آمن ىذه األياـ مستحيلة! وقُبيب: ىل حزب التحرير وبلم وىو يتلو وعد ا ب

ا ﴿وعمل صاغبًا  ٍَ رِْض َن
َ
ًْ ِِف اْْل ُٓ ِه اِِلَاِت ىَيَْسجَْخيَِف ٔا الصه ٍِيُ ًْ وََغ ٌُِِْس ٔا  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ُ اَّله وََغَد اَّلله

 ًْ ِٓ ِ َْ َربْي ٌِ  ََ ِي بعودة  ؟ وىل حزب التحرير وبلم وىو يقرأ حديث رسوؿ ا ﴾اْسَجْخيََف اَّله
َهاِج »ذا اغبكم اعبربي اػبالفة من جديد بعد ى ...ثُمَّ َتُكوُن َجْبرِيًَّة... ثُمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ

ةِ  ؟... وكبن ندرؾ أيضا أف ىناؾ من يقوؿ: إف حزب التحرير ال بضاعَة لو إال اػبالفة، «النُّبـُوَّ
.. ىكذا! نعم حيث حلَّ أو ارربل ال ينطق إال باػبالفة، ال يعرؼ غَتىا، وال إْلَف لو غَتُىا .

أيها اؼبسلموف إف اػبالفة ىي البضاعُة والصناعة، ىي حافظُة الدين والدنيا، هبا تقاـ األحكاـ، 
ورُبدُّ اغبدود، وتفتح الفتوح باغبق. ىي اليت َشرَع اؼبسلموف هبا قبل أف يشرعوا بتجهيز رسوؿ ا 

 لك لعظم اػبالفة وأنبيِتها ودفنو صلوات ا وسالمو عليو، على أنبية ذلك وعظمتو، وكل ذ
... حيث رأى كباُر الصحابة أف االشتغاؿ هبا أوىل من ذلك الفرض الكبَت: ذبهيز الرسوؿ 

نعم إف اػبالفة ىي العزُّ واؼبنعة، ىي اليت تقضي على دولة يهود وتعيد فلسطُت كاملة إىل ديار 
الروس يف الشيشاف  اإلسالـ، ىي اليت تقضي على سلطاف اؽبندوس يف كشمَت، وتنهي حكم

والقفقاس وتتارستاف، ىي اليت تقضي على احتالؿ الصُت لًتكستاف الشرقية، ىي اليت تعيد القـر 
إىل أصلها، جزًءا من دولة اػبالفة، ىي اليت تعيد كلَّ بالد اإلسالـ إىل أصلها وفصلها... وىي 

، وتردىا إىل عقر دارىا إف بقي اليت تقطع يد أمريكا وبريطانيا وفرنسا من العبث يف بالد اؼبسلمُت
ؽبا عقر دار... اػبالفة ىي اليت تنشر األمن واألماف يف الشاـ وىي اليت سبنع سبزُّؽ العراؽ، وتعيد 
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ما ُفصل من السوداف، وتعيد اللحمة إىل الصوماؿ، وتزيل اغبدود والسدود اليت رظبها الكفار 
وماليزيا إىل شواطئ األطلسي حيث  اؼبستعمروف من أطراؼ ايط اؽبادي حيث إندونيسيا

اؼبغرب واألندلس. إهنا اليت تنشر العدؿ واػبَت، وتُعز اإلسالـ واؼبسلمُت، وتقطع دابر الظلم 
 والشر، وتُذؿ الكفار اؼبستعمرين...

وقد يقوؿ قائل: أَو تفعُل اػبالفة كلَّ ىذا؟ أتصنع النصر وتدفع اؽبزيبة؟ ونقوؿ نعم، يقوؿ 
ًْ ﴿وتعاىل  هبذا ربنا سبحانو ُس ٌَ كَْدا

َ
ًْ َويُثَّبِْت أ َ َحُُِْصُْز وا اَّلله ، ونصُر اِ اغبق ال يكوف ﴾إِْن َتُُِْصُ

إال بإقامة دولة اإلسالـ اليت تقيم أحكاَمو، فإذا أقيمت نصرىا ا سبحانو، ورسخْت وعّزْت، 
اإلمام ُجنَّة »وسلم:  فاحًتمها أصدقاؤىا وىاهبا أعداؤىا. ويقوؿ هبذا رسولو صلى ا عليو وآلو

فاػبليفُة واػبالفة ُجنة، أي وقاية، ومن كانت لو وقاية، فهو بإذف ا  «يُقاتل من ورائو ويُتقى بو
نو أعداؤه. وينطق هبذا تاريخ منصور يف النهاية، ال تضيع حقوقو، وال بالده، وال هبرؤ أف يقًتَب م

ألكاسرة؟ ٍب من مدَّ الصوت بالتكبَت يف تلك الفة، فأين بيزنطة وصوعباهنا؟ وأين اؼبدائن وااػب
البقاع اؼبمتدة على طوؿ األرض وعرضها من ايط إىل ايط لوال دولة اإلسالـ وجند اإلسالـ 
وعدؿ اإلسالـ؟... فاػبالفة ىي مبعث عز اؼبسلمُت، وسبيل هنضتهم، وعنواف وحدهتم... فيها 

لفوز العظيم... ىذا ىو اغبق أيها اؼبسلموف، فوزىم يف الدنيا وفوزىم يف اآلخرة، وذلك ىو ا
ٌُِِٔنَ ﴿وؼبثل ىذا فليعمل العاملوف  ْؤ ٍُ ْ ئٍِذ َحْفَرُح ال ٌَ ْٔ َٔ اىَْػزِيُز  * َويَ ُْ َْ يََشاُء َو ٌَ ِ َحُُِْصُ  بَُِِْصِ اَّلله

 ًُ  .﴾الرهِحي

ويف اػبتاـ، فإين أذكركم بثالثة أحداث يف ىذا الشهر اغبراـ شهر رجب الذي ينعقد 
سبركم فيو، فيها عظة وعربة لكل من كاف لو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد.. اغبدثاف األوالف مؤ 

أضاءا الدنيا بفضل من ا ونعمة، أما األوؿ فهو: حادث اإلسراء واؼبعراج الذي أكـر ا بو 
 بعد وفاة زوجو أـ اؼبؤمنُت خدهبة رضي ا عنها ٍب وفاة عمو أيب طالب الذي كاف رسولو 

بطلب النصرة إلقامة  يعينو أماـ قريش.. واغبادث الثاين ىو اإلذف من ا سبحانو لرسولو 
دولة اإلسالـ، وتطبيق حكم ا يف األرض، فاستجاب األنصار، وأقيمت دولة اإلسالـ، 

 وأشرقت األرض باػبَت والعدؿ.



 

7 

 

ع عمالئهم خونة وأما اغبدث الثالث فقد جاء بالظالـ بعد النور، حيث تآمر اإلقبليز م
العرب والًتؾ، تآمروا على اػبالفة يف اسطنبوؿ فقضوا عليها، ومن ٍب ُمزِّقت بالدنا شر فبزؽ، 
وأصابنا من جراء ذلك ما ىو شاىد على مآسينا اؼبتتالية... فهلم أيها اؼبسلموف إلزالة ىذا 

ُعقاب، راية رسوؿ ا الظالـ الطارئ، وإعادة نور اػبالفة من جديد، فنستظل يف الدنيا براية ال
 ونستظل يف اآلخرة بظلو سبحانو يـو ال ظل إال ظلو، ونكوف إف شاء ا مع الذين قاؿ ا ،

ْلَجِدرٍ ﴿فيهم  ٌُ ْلَػِد ِصْدٍق ِغَِْد َميِيٍم  ٌَ  ...﴾ِِف 

 والسالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو.

 ـٕٗٔٓ/٘/ٖ - ىػٖ٘ٗٔثالث من رجب ال
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 ضبن الرحيمبسم ا الر 

 (الكنانة في مؤتمر السودانمصر كلمة )
 الكنانة والعودة إلى نقطة الصفر... والواجب أن يتصاعد العمل إلقامة الخالفة

اغبمد  ضبد الشاكرين والعاقبة للمتقُت وال عدواف إال على الظاؼبُت. اغبمد  القائل يف  
َُذوَك َخيِيال ِإَوْن ََكُدوا ََلَْفجََُُِِٔم غَ ﴿كتابو العزيز:  وَْحيَِْا إََِلَْم ِِلَْفََتَِي َغيَيَِْا َدْْيَهُ ِإَوذًا الَّته

َ
ِي أ َِ اَّله

  َشيًْئا كَيِيال ًْ ِٓ ْ َُ إََِل َِاَك ىََلْد نِْدَت ثَرَْز ْن ثَبهجْ
َ
ْٔال أ َ ِ وَِضْػَف  َول ذَْرَِاَك ِضْػَف اِْلَيَاة

َ
إًِذا ْل

ًه ال ََتُِد لََم َغيَ  اِت ُث ٍَ ٍَ ْ قاؿ الطربي عند تفسَته ؽبذه اآليات: )إف ا تعاىل ذكره  ﴾يَِْا َُِصًْياال
، أف اؼبشركُت كادوا أف يفتنوه عما أوحاه ا إليو ليعمل بغَته، وذلك ىو أخرب عن نبّيو 
 ...(.االفًتاء على ا

 الذي جثم لقد قامت ثورة اػبامس والعشرين من يناير لتغيَت الواقع اؼبظلم، واغبكم اؼبتجربِّ 
على صدر الناس يف مصر لعقود طويلة، ومع أف الثوار رفعوا شعار "الشعب يريد إسقاط النظاـ" 
من اللحظة األوىل النطالقة الثورة، إال أف الذي حدث ىو دحرجة رأس النظاـ من على كرسيو، 

بالدنا بعد  بينما ظل نظاـ اغبكم قائًما على األساس الفاسد اؼبعوج الذي أسس لو االستعمار يف
ـ، على يد ؾبـر ىذا العصر، مصطفى ٕٜٗٔأف قضى على الدولة اإلسالمية دولة اػبالفة سنة 

 كماؿ.

يناير، نبدأ بالنتيجِة اليت كبسُب أف الناس  ٕ٘وقبل اغبديِث عما حصل يف مصَر بعد ثورة 
ى باؼبشاركِة باتوا يعرفوهنا ويقطعوف هبا، بعد إزاحِة العسكِر للدكتور مرسي، وىي أف ما يسم

السياسيِة للحركات اإلسالمية يف النظم السياسيِة الفاسدِة العميلة، ال يوصلهم إىل شيٍء، وأف 
ىذه األنظمَة، والغرُب من ورائها، يكيدوف لإلسالـ، ويستدرجوف ىذه اغبركات للمشاركة 

 السياسية، من أجل استخداِمها يف ضرب اإلسالـِ وتشويِهو.

ُض نفَسو اآلف: ىل تعّلم من شارؾ يف اللعبة السياسية وأصر على لكن السؤاَؿ الذي يفر 
اؼبشاركة، من ىذا الدرس القاسي؟ وىل نفض يده من كِل األعماِؿ السياسيِة اليت تعترُب األنظمَة 
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اؼبوجودَة يف العامِل اإلسالمِي أنظمًة شرعية؟ وىل سيظل يهادف اغبكاـ الذين وباربوف اإلسالـ 
ل يطلقهم طالقًا ال رجعَة فيو؟ أـ تراُه ال يفعل؟ إف من وقف على حقيقة ويتآمروف عليو؟ وى

ىذه األنظمة الفاسدة وعلم مقدار عدائها لإلسالـ لن يشاركها أو وباورىا أو يساومها، أو 
 يرقّعها، بل سيعمل على تغيَتىا تغيَتاً جذرياً باجتثاثها.

مصر بعد اػبامس والعشرين من  وتعالوا معي اآلف يف عجالة لنرى كيف سارت األمور يف
 يناير:

. خرج الناُس على نظاـِ مبارؾ. وكاف الواجب شرعًا وعقاًل، على القوى السياسيِة ٔ
اإلسالميِة يف مصَر أف تستغَل ىذه اؽببََّة، وأف تعمَل على ربكيم شرع ا وتنادي بذلك، من 

سابق، فهو سبُب اؼبآسي كلها، وىو من خالِؿ دولٍة إسالميٍة حقيقية، تقوـُ لتكنَس كَل النظاـِ ال
يقف حائال بُت اؼبسلمُت وتطبيق اإلسالـ يف دولة اػبالفة. ولكن ىذه القوى اإلسالمية 
ـَ اؼبتجذَر لإلسالـ، ومل تنب عليو عماًل ومطالبًة بتحكيِم  ولألسف الشديد مل تستغل الرأَي العا

هنم فعلوا لوقف الناس جبانبِهم وأيدوىم، فهم اإلسالـ، وبناِء دولِة خالفٍة ذبمُع اؼبسلمُت، ولو أ
 ؿبّبوف لإلسالـ، وعندىم استعداٌد للتضحية يف سبيِلو.

. لقد رأت أمريكا أف تتخلى عن مبارؾ، لكي تلتفَّ على الشارع الثائر، الذي وبب ٕ
نظاـ ا أبقت على الأمريكاإلسالـ وينادي بو، مع إبقائها على النظاـِ وأسِسو وفلولِو وإعالِمو. ف

الفاسد، والوسط السياسي الفاسد ؼبكٍر مكرتو، ٍب عملت على تضليل الشعِب اؼبسلِم يف مصر، 
مرًة أخرى، حُت صورت لو أف قياداِت اعبيِش اؼبصري قد احتضنت الثورة والثوار، بينما كانت 

 ا تّدخُر اعبيَش، فبثالً بقيادتِو، ؼبهماٍت الحقة.أمريك

ري، على ترتيِب البيِت الداخلِي بعد مبارٍؾ، فقبلت قياداتُو . أشرفت قياداُت اعبيِش اؼبصٖ
أف يدخَل اإلخواُف، وبشكٍل مباشر، يف منظومِة النظاـِ الديبقراطِي، بعد أف رأت الناَس يريدوف 

ا، من إشراِؾ اإلخواِف يف أمريكاإلسالـَ ويطالبوف بو. وكاف ىدُؼ قيادات اعبيِش، ومن ورائها 
، وإسكاَت اعبماىَت، وكانت أمريكا تدرؾ أف يِّ ديد يف مصر منَع التغيَِت اغبقيقالتغيَت اؼبزعوـِ اعب
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مآؿ حكم اإلسالميُت الذين استبعدوا شريعة ا إىل فشل عاجاًل أـ آجاًل، فبا سيجعل الناس 
ينفّضوف عن اإلسالـ وضبلة دعوتو إذ سيظهر ؽبم عجز اإلسالميُت يف إدارة الدولة وتسيَت دفة 

ألسف، دخل اإلخواُف يف جحر الضب ىذا، وقبلوا أف يتقاظبوا تركَة النظاـِ السابق، اغبكم. ول
مع رموِز اغبرِس القدًِن لنظاـِ مبارؾ، واألحزاِب العلمانية، واعبيِش اؼبرتبط، وىذا خطٌأ يف النهِج 

 والطريقِة والعمل، ما جعلهم يدفعوف الثمَن الحقاً.

بُت القوى السياسيِة العلمانية، والقوى ذاِت التوجِو  . يف إطار ىذا الزواِج غَِت الشرعيٗ
اإلسالمي، بقيادِة اإلخواف، يف مؤسسات اغبكِم والتشريِع والقضاء...، حرص اإلخواُف على 
إظهار مرونة عالية يف قبوِؿ ما ليس بإسالمي، انطالقا من فكرة التدرج اليت مل ينزؿ ا هبا من 

اغبكم، ويظهروا تسامَح اإلسالـ واعتداَلو! ولكي ال وبمَل سلطاف، وحىت يرضوا شركاَءىم يف 
الغرُب فكرًة سيئًة عن اإلسالميُت اؼبعتدلُت، وال ينقلَب عليهم! وىكذا مل يتغَت أُي شيء حيث 

دبباركِة  ٔٚبقي دستور مصر الوضعي العلماين وصدر يف نسخٍة منقحٍة ومعدلة من دستوِر 
صَر يف يِد قضاٍة علمانيُت، يديُن معظُمهم بالوالِء للنظاـِ اإلسالميُت أنفِسهم، وبقي قضاُء م

، لذي أسس لو االستعماُر اإلقبليزيالقدًن وفلولِو، وظل التعليُم يف مصَر سائرا على النهِج نفسو ا
وظل إعالـُ مصَر خاضعًا لرجاؿ أعماٍؿ فاسدين وبلموف بالعودِة للنظاـِ القدًن، واتفاقياُت مصَر 

قتصاديُة، حىت مع أعداء اؼبسلمُت "يهود" ظلت ؿبًتمًة ومصونًة بل ومفّعلًة بشكٍل السياسيُة واال
أكرب. وأصبح اؼبشهُد السياسُي يف مصَر، مشهداً مؤؼباً، يراوح بُت: مسجٍد وطبارٍة... ملهًى ليلٍي 

ختالَط وداِر ربفيِظ قرآٍف... وفنادَؽ ـبتلطٍة تباُع فيها اػبموُر وتشًتى، وفنادَؽ أخرى سبنُع اال
واػبمور، إعالـٍ يبُث الرذيلَة ليَل هنار، وإعالـٍ يتحدث عن الوضوِء واألخالؽ... رئيٍس ملتٍح، 
وأفراِد شرطٍة فبنوعُت من إعفاء غباىم باسِم القانوِف العلماين، وبرامَج إعالميٍة تستهزئ باإلسالـِ 

ىذا ىو التغيَت اؼبنشود يف مصر  وبالرئيِس اؼبسلم وباؼبشايخ... إنو مشهٌد لدولِة األعاجيب! أكاف
الكنانة؟ ىل كاف يقبُل مبارٌؾ أف يستهزَئ أحٌد بو وبنظاِمو العلماين؟! ىل كاف مبارٌؾ وبرُص على 

، كما قاؿ مرسي «ىاكم اؼبيداف فانطلقوا»أف يستضيَف اؼبشايَخ وعلماَء اؼبسلمُت، ويقوؿ ؽبم 
يعربوف عن مشاتِتهم بو اليوـَ، وعن فرحِتهم الغامرِة  ألىِل الغناِء واؼبمثلُت يف بدايِة حكِمو، والذين
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ـُ  لعزلو؟! باختصار: مل تتغَت اغباُؿ يف مصر، ُرغَم كِل الشعاراِت اإلسالميِة الرباقة: فالنظا
اعبمهوري ظل على حالِو، والدستوُر ظل علمانياً بامتياز، واالقتصاُد الربوي اؼبرهتن لقروِض الغرب 

وىيمنة أمريكا العسكرية، وسبويُلها اؼبايُل للنظاـ التابِع ظل على حالو،  وىيمنِتو ظل على حالو،
والعالقاُت الدوليُة ظلت على حاؽبا، واالتفاقياُت االقتصادية والسياسيُة مع يهوٍد ظلت على 
حاؽبا، والغاُز الطبيعُي ليهوٍد ظل يتدفق... ماذا تغَت؟ مل يتغَْت شيء ... وصل اإلسالميوف إىل 

 ومل يصل اإلسالـ.اغبكم، 

. بوصوؿ ؿبمد مرسي للحكم يف مصر، أصبح لدينا فريقاف يتشاركاف يف ىذا اغبكم ٘
اؼبشوه: الفريُق األوُؿ فريٌق علمايٌن وبارُب اإلسالـ ويتآمُر عليو، مكوٌف من القياداِت السياسيِة 

اؼبرتبطِة بأمريكا.  الفاسدة، اليت بقيت بعد زواِؿ مبارؾ، وأحزاهِبا العلمانية، وقياداِت اعبيش
وىؤالء ال يطيقوف رؤية اإلسالـ يف اغبكم ويكرىوف )رئيَسهم( ؿبمد مرسي وصباعَتو، وقد بيتوا 
، وجهدوا لكي هبعلوا اإلسالـَ السياسَي يبدو، من  لإلخواِف اؼبسلمُت كَل شر، منذ أوِؿ يوـٍ

سياسة، ورجعًيا يف األفكاِر خالِؿ مرسي وصباعتو، غََت قادٍر على إدارِة الدولة، وعاجزًا يف ال
والنظرة، وفاشًيا وإقصائًيا يف التعامِل مع خصوِمو، فتآمروا عليهم يف كِل شيء، ويف كِل مفصٍل 
من مفاصِل العمل السياسي، وتربصوا هبم يف كِل شأٍف سياسي: يف اغبكِم، والقضاِء، والتشريِع.. 

فٍل وخصوصًا يف اإلعالـ، وأشاعوا يف وسخروا منهم ومن رئيِسهم، وشككوا بأىليِتهم يف كِل ؿب
البلِد حالًة من النفوِر من اإلسالـ، ومن اغبركاِت اإلسالمية! وىكذا قاد ىذا الفريُق عماًل 
فبنهجاً، ربت عُِت السفاراِت الغربيِة ودبباركتها، ضَد كل ما ىو إسالـ، طعنًا وتشويهًا وسباً 

حباِؿ الود، ويتفاىن يف خدمِة "اؼبشروِع الوطٍِت  وتعريضاً. ىذا كلو وبصُل والرئيُس وبافظ على
العظيم"، وىو اؼبشاركُة السياسية مع عمالء الغرِب والعلمانيُت وبعض رجاِؿ اغبرس القدًن! ٍب 

 يفتخُر أنو مل يقصْف قلًما ومل يُغلق قناًة.

قبل دبشاركِة أما الفريُق الثاين فهو فريُق ؿبمد مرسي وصباعتو، الذي قاـ بأوِؿ اػبطايا عندما 
العلمانيُت، وبعِض فلوِؿ النظاـِ السابق، يف اغبكم، فدخل اللعبَة السياسيَة مكباًل عاجزاً عن أي 
تغيٍَت، فهو أقسم منذ أوِؿ يوـٍ على القبوِؿ بكل مفرداِت الدولِة العلمانية، اليت يقاتل يف سبيِل 
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، وخالَؿ السنِة اليت حكم فيها، قاد بقائِها فلوُؿ النظاـِ السابق، وأعواهُنم. وعلى ىذا األساسِ 
ؿبمد مرسي سياسًة مل تقدـ هنجًا بدياًل للشعِب اؼبصري، ومل تأخْذ بيده إىل أي ارتفاٍع، فلم 
يطبق شيًئا من إسالـ، وال اختلف عن سلفو يف أية سياسٍة تذكر، وكاف ؿبمد مرسي يعمل يف 

، وفخاٍخ، ينصبها لو شركاؤه يف اغبكم، وىو يعلم وال وبرُؾ ساكنا، وإذا ربرؾ أظهر  حقل ألغاـٍ
ترددا وتلعثما يفضح عدـ قدرتِو على اغبكِم واإلدارة. لقد كانت اؼبشكلُة تكمن يف هنِج ؿبمد 
مرسي وصباعتو: فهم ال يعرفوف سبياًل آخر للعمِل غََت اؼبشاركِة السياسية مع أعدائهم، أعداِء 

 اإلسالـ!

يبقراطي(، وبعد سنة من التشويو والتوريِط . وبعد سنة من حكم ؿبمد مرسي )الدٙ
واإلفشاؿ، أخذ اعبيُش، صاحُب القرار الفعلي، القراَر باالنقالب على الشرعية الديبقراطيِة 
اؼبزعومة، وأزاح مرسي، واهتمو وصباعَتو باغبكم الفاشي، واختطاِؼ البلد، وأهنم يريدوف حكماً 

ءوا ؼبؤسساِت البلِد الوطنية والدينية! وأهنم فشلوا يف أف دينياً! وأهنم روعوا اعبماىََت يف مصر، وأسا
يكونوا ديبقراطيُت؟! وىا ىي قياداُت اإلخواف، اليت كانت قبَل مدة يف اغبكم، تؤخذ إىل 
السجن، ورُباكُم من قبِل شركائِها السياسيُت، ألهنا كما يدعي خصومها ربرُض على العنِف 

لغربية، اليت طاؼبا تطلع إليها الدكتور ؿبمد مرسي، تطعُنو والقتل واإلرىاب! فيما الديبقراطية ا
وتنقلب عليو وعلى صباعِتو اؼبعتدلة، وال تقف لتدافَع عن شرعيِتو الديبقراطية! وىكذا أطاح 
اعبيُش دبحمد مرسي برضاً وتنسيٍق أمريكي لعدـِ قدرتِو على إحداث استقراٍر تريده أمريكا، فدعا 

إىل الشارِع لالحتجاج، واؼبناداِة بعودِة مرسي إىل موقِعو السابق رئيساً  اإلخواُف أنصاَرىم للخروجِ 
 للبالد، وىا ىو اعبيُش يقتل منهم، ويالحُقهم، ويالحق قياداهِتم، عقاباً ؽبم على ربديو.

لقد زبلت أمريكا مرغمًة عن عميلها مبارؾ يف مصَر ربت وطأة الثورة الشعبية، فما كانت 
الئها أف يُطردوا على ىذا النحو اؼبذّؿ وهبذه السرعة اؼبفاجئة، ولكن ترضى لنفسها وال لعم

لألسف فإف زماـ األمور مل تنفلت من يديها طواؿ اؼبدة اؼباضية. فقد كاف اجمللس األعلى للقوات 
اؼبسلحة أداة أمريكيًة صلبة، تقاتُل دبا أوتيت من قوٍة من أجِل اغبفاِظ على اؽبيمنة األمريكية، 

ومل ىبتِف اجمللس من اؼبشهد السياسي يف مصر، حىت يف ظل  .ف اللعُت مع كياف يهودوعلى اغبل
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حكم مرسي الذي أقاؿ شخصيات بارزة فيو، على رأسهم اؼبشَت طنطاوي والفريق عناف، وقد 
تبُّت بعد ذلك للكثَت من اؼبتابعُت أف اإلقالة سبت بإرادة أمريكية. لقد عاد العسكر بقوة إىل 

سي مرة ثانية ومن دوف ستار، فستار اغبكومة اؼبؤقتة والرئيس اؼبؤقت مزيف اؼبشهد السيا
 مفضوح، ال يبكن أف ىبفي حقيقة إمساؾ السيسي بإدارة شئوف البالد.

ولعل السؤاؿ األبرز يف ىذه اللحظة الفارقة ىو اآلٌب: ىل تسَت األمور كبو تأسيس 
صدد صناعة زعيم صاحب سلطة ديكتاتوريات جديدة ربت اؼبظلة األمريكية؟ وىل كبن ب

اؼباثلة، بل مطلقة؟ وىل يبكن أف تعود األمة لتساؽ مرة أخرى باغبديد والنار؟ ىذه التساؤالُت 
، هبب أف تنبو الغافلُت الذين غرقوا يف نشوِة النصِر على الصارخ ة يف واقع العامل اإلسالمي اليـو

لنصر يف اعبولة األوىل، فإذا بكم تسقطوف فرعوِف مصر، أف استفيقوا فقد غرقتم كثَتًا يف سكرِة ا
 صرعى يف اعبولة الثانية!

 رأة والشجاعة، إلنتاج ذلك اؼبشهدِ وإذا كانت اعبولُة األوىل قد احتاجت جرعة كبَتة من اعب
يناير، فإفَّ ما بعد اعبولة الثانية، وبتاج إىل مراجعة النفس، وإنعاـِ  ٕ٘البطويل الذي رأيناه يف 

نظر وسعِة الوعي والعمل الدءوب، فقد تبُت للكثَتين أف التغيََت اغبقيقي ال الفكر وعمِق ال
وبصُل بدحرجِة الرؤوِس الكبَتِة فحسب، بل يبدأ بالفكِر ويستمر بالفكِر والعمِل، ويتحقق 
بوصوِؿ برنامج سياسي حقيقي إىل سدِة اغبكم، ال دبجرد رفع شعارات واستنساخ أنظمة غربية 

 األمة وحضارهتا، مع اإلبقاء على ما ىو قائم وإضافة بعض اؼبساحيق لو.ال تعرب عن عقيدة 

إف ىذا الربنامج السياسي اغبقيقي هبب أف يعمل على إعادِة صياغِة اجملتمِع والدولِة صياغة 
جديدة، تُنِتُج لنا حياة جديدة بطريقِة عيش جديدة، ثقافًة وحكمًا واقتصادًا واجتماعا وتعليما 

وسياسة خارجية، وهبب أف يقطع كَل صلٍة باغبضارة الغربية اليت اكتوى العامل وقضاء وإعالما 
بلهيبها واحًتَؽ بنارىا وحروهبا، واختنق بدخاهنا األسود، وتعّفن بنتنها وُسحق باقتصادىا الغاشم 
وتاه بضالؽبا، إنو خيار واحد ال غَت، اإلسالـُ من حيُث ىو مبدأٌ، عقيدة وشريعة، فكرة وطريقة، 

 .جاً للروح باؼبادة، وحضارة تؤسُس ؼبدنية متألقة زاىرة على أساس روحي عميق راسخمز 
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وليس أماـ اؼبخلصُت من أبناء األمة يف مصر من خيار سوى التصدي بقوة للنظاـ العلماين 
وتقويض أركانو وإسقاطو من خالؿ عمل دءوب يركز على ؿبوري األمة واعبيش على حد سواء، 

هود جبار إلحداث الوعي الكايف عندىا على مشروع اػبالفة اؼبنقذ ؽبا، وىذا فاألمة ربتاج إىل ؾب
ال يقدر عليو سوى اغبزب اؼببدئي الذي وبدد غايتو بشكل واضح ويعرؼ طريقو للوصوؿ إىل 
تلك الغاية، واعبيش ىو مصدر القوة واؼبنَػَعة اليت هبب العمل على كسبها، لتنحاز وبقوة إىل 

م وتتبناه وتعمل لقلع نفوذ أمريكا من مصر هنائيًا وتقضي عليو بالضربة مشروع اػبالفة العظي
ًْ ﴿القاضية.  ُس ٌَ كَْدا

َ
ًْ َويُثَّبِْت أ َ َحُُِْصُْز وا اَّلله ٔا إِْن َتُُِْصُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّله َٓ حُّ

َ
 .﴾يَا أ
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 بسم ا الرضبن الرحيم

 )كلمة تونس في مؤتمر السودان(
 خالل ثورتها... وكيفّية إنهاضها باإلسالم حالة تونس المضطربة

بسم ا الرضبن الّرحيم، اغبمد  رّب العاؼبُت والّصالة والّسالـ على سّيدنا ؿبّمد وعلى آلو 
نَـُهْم ﴿وأصحابو أصبعُت. وأشهد أال إلو إاّل ا وحده ال شريك لو القائل عّز وجّل  َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ

وأشهد ، ﴾اَل تـَتَِّبْع َأْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما َأنـَْزَل اللَُّو ِإلَْيكَ ِبَما َأنـَْزَل اللَُّو وَ 
 أّف ؿبّمدا عبده ورسولو من اقتدى بو واسنت بسنتو ىداه ا سبل الرشاد.

ى جئتكم من تونس أرض اإلسالـ. أرض عقبة بن نافع وجامع الزّيتونة. ألذّكركم بأّف رح
اإلسالـ دائرة وبأّف األّمة يف مشارؽ األرض ومغارهبا تدور مع اإلسالـ حيث دار. وأبّشركم بأّف 

 اإلسالـ منتصر ال ؿبالة، وليبلغن ىذا الّدين ما بلغ الليل والنهار.

فبعد أف عم الظلم واشتد األذى وظن اجملرموف أهنم سبكنوا من رقاب العباد يف ذلك اعبزء 
ي الكبَت، ظهر معدف األمة اغبقيقي ونصع، وَمّن ا على من كاف يصل ليلو من عاؼبنا اإلسالم

بنهاره ال يبايل من جربوت اجملرمُت وبطشهم ويعيد ثقة األمة بإسالمها ويكتل حولو الشباب 
ويثقفهم ويسقي معهم شجرة اإلسالـ اليت يغرسوهنا يف قلوب العباد، لقد مّن ا علينا بلحظة 

نَػَعْم  -ل الّناس درجة الغلياف وانطلقت ثورة عارمة جارفة تطالب بتغيَت النظاـ تارىبّية حُت وص
زلزلت الطّغاة فانكسر حاجز اػبوؼ وعلم أىل تونس واألّمة أّف األجل ال يبلكو إاّل  -النظاـ 

ا، ففّر طاغية البالد آنذاؾ، وكانت الّصلوات اعبماعّية يف ميادين واسعة ومشاعر اإلسالـ 
 وأراد أىل تونس االكبياز إىل إسالمهم بكّل طريقة فبكنة. عارمة.

ىذا ما كاف مبتدأ الثورة، ٍب جاءت االنتخابات، فوضع الّناس ثقتهم دبن قّدـ نفسو بالّصفة 
اإلسالمّية وتصّوروا الّتغيَت باإلسالـ وعودة اغبقوؽ إىل أىلها وقطع دابر االستعمار من بالدنا. 

عتدؿ إىل اغبكم وجاء معهم الّتنازؿ تلو اآلخر، بل اعبريبة تلو ولكن جاء دعاة اإلسالـ اؼب
األخرى. فرفضوا تطبيق الّشريعة وقبلوا بعدـ جعل الكتاب والسنة مصدر التشريع منذ البداية يف 
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ـّ واغبشود اؼبتجمهرة أماـ الّتأسيسّي ويف جهات عّدة ٕٕٔٓمارس  ، وواجو زعيمهم الرّأي العا
فصل األّوؿ اّلذي وضعو العلمانّيوف إبّاف خروج جيوش االستعمار وىو أّف من البالد. فأقّروا ال

اإلسالـ دين بال نظاـ وأّف اعبمهوريّة نظاـ للّدولة بال دين وأضافوا ىاتو اؼبرّة عبارة مل يضعها 
العلمانيوف من قبل وىي "ال هبوز تعديل ىذا الفصل". ٍّب رفضوا أّي تلميح ؼبعاداة كياف يهود يف 

الّدستور فكانوا وراء حذؼ عبارة "وذبرًن كافّة أشكاؿ الّتطبيع مع إسرائيل" حىّت ال  توطئة
ىبدشوا كياف يهود ولو بكلمة يف الّدستور، فبعنُت يف طمأنتهم بتصروبات زعيم اؼبعتدلُت يف 
تونس عرب إذاعة صوت )إسرائيل(! ٍّب كانوا مع مواصلة االستعمار لنهب ثروة البلد بل ناكفوا 

وا نشر عقود النهب وإطالع الرأي العاـ عليها حىّت تبقى مصاحل الغرب الكافر يف مأمن ورفض
حاسبة.

ُ
 من اؼب

ومنذ البداية قّدـ دعاة اإلسالـ اؼبعتدؿ يف تونس أنفسهم على أهّنم ليس ؽبم خربة يف 
اغبكم، ففتحوا األبواب لالستعمار ليعبث بكّل شيء ربت مسّمى مساعدة تونس يف انتقاؽبا. 
عّدلوف" يف تنفيذ أجندة أوروبّا وخاّصة بريطانيا 

ُ
ففي أمن البالد وأماف العباد البرط "اإلسالمّيوف اؼب

يف مشاؿ أفريقيا لتثبيت ثالوث االستعمار: تأمُت اغبدود وؿباربة الّتهريب واإلرىاب، منعا للوحدة 
ـّ باإلرىاب. ويف االقتصاد البر  طوا يف أجندة الّدوؿ وامتصاصا للّثورة وإرىابا للّرأي العا

االستعماريّة عرب شراكة دوفيل وواصلوا تنفيذ إمالءات صندوؽ الّنقد والبنك الّدولّيُت. ويف غبظة 
صدؽ من أحد قادة اإلسالـ اؼبعتدؿ يف جلسة للمجلس الّتأسيسّي ذكر خضوع الّزعماء 

سلم
ُ
ُت يف تونس كشرط لتقدًن إلمالءات اؼبؤّسسات اؼبالّية االستعماريّة يف الّتضحية بشّق من اؼب

 القروض.

عتدؿ بأهّنا 
ُ
والغريب العجيب أنّو يف كّل مرّة تُفّسر الّتنازالت من زعماء دعوى اإلسالـ اؼب

فإذا سألتهم عن الّديبقراطّية قالوا: "ىي فقط آلّية الختيار األغلبّية وال شأف ؽبا  ؛حكمة ونصر
ع اإلسالـ فاحكموا بو"، قالوا: "ليس العربة بفصل اإلسالـ عن اغبياة"، فإف قلت: "األغلبّية م

باألغلبّية والكّم وإمّبا بالكيف أي دبن لك يف مواقع القرار ودبدى ربّكمك يف القّوة من أمن 
وجيش"، وإذا قلت: "إذف لكم من اؼبقاعد يف الّتأسيسّي ما يبّكنكم من تعطيل اغبكم بغَت ما 
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هّم وعي الّناس على اإلسالـ". "إذف ؼباذا إضاعة أنزؿ ا"، قالوا: "القانوف غَت مهّم وإمبّ 
ُ
ا اؼب

اعبهد واؼباؿ يف انتخابات ال طائل منها وال مكسب لإلسالـ فيها"، قالوا: "حىّت ال نًتؾ الّساحة 
فقد فاقوا حىّت العلمانّيُت يف تنازالهتم ويف إعالهنم رفض  ؟!للعلمانّيُت". فعن أيّة ساحة يتحّدثوف

فاخرة بو دفعا لشبهة اغبكم باإلسالـ ودب
ُ
جاىرة بذلك واؼب

ُ
واصلة االرهتاف لالستعمار بل واؼب

عتدؿ الفرص للقوؿ بأّف 
ُ
"اإلسالمية" عنهم أماـ الكافرين. بل ويتحُّت زعيم دعاة اإلسالـ اؼب

 العلمانّية ال ُتضاّد اإلسالـ كّلما وجد غفلة من أتباعو ومن الّشعب يف مكر خادع مقيت.

شهادة أوىل  اً استعماريّ  اً علمانيّ  اً نازالت اػبطَتة كانت الّنتيجة الكارثة: دستور وترصبة ؽبذه التّ 
عتدؿ، ٍّب سبكين

ُ
لالستعمار بالعبث باغبياة الّسياسّية كشهادة ثانية  اً على خطر دعوى اإلسالـ اؼب

 أماـ ا وأماـ األّمة يف ىذا اؼبفصل الّتارىبّي.

 أّما الّدستور أيّها اإلخوة الكرام

 عن عقيدة اإلسالـ العظيم، موصوالً  اء كشجرة خبيثة اجتّثت من فوؽ األرض مفصوالً فج
بطاعة الغرب الكافر وسبكينو من رقابنا، فجاء دستورىم يُثّبت الّسيادة للعلمانّية اّليت جاءتنا على 

تخاذلوف منهج من قاؿ فيهم ربُّ العزّة 
ُ
عتدلوف اؼب

ُ
ٌَ ﴿ظهر دبّابة استعماريّة فَنصر اؼب َ َو ا كََدُروا اَّلله

ءٍ  َْ ََشْ ٌِ ٰ بَََشٍ  ُ لََعَ َُْزَل اَّلله
َ
ا أ ٌَ ٔا  ُ ِ إِذْ كَال سلمُت  ﴾َحقه كَْدرِه

ُ
ففصلوا أحكاـ اإلسالـ عن حياة اؼب

ٌُِِٔنَ ﴿فبتثلُت لقولو تعاىل  عوض أف يكونوا ورثة ؿبّمد  َِّم اَل يُْؤ ٰ  فاََل َوَرب ٔكَ  َحَتّ ٍُ ا ُُيَِهّ ٍَ  ذِي
ُٓ  َشَجرَ  ًَّ  ًْ بَيَِْ ْ  الَ  ُث ًْ  ِِفۤ ََيُِدوا ِٓ جُْفِس

َ
ً  أ ا َحرَجا ٍَّ ْ  كََضيَْت  ِمّ ٔا ٍُ ِّ ً تَسْ  َويَُسي . وجاء دستورىم ترصبة ﴾يِيٍا

ـ ٕٛٛٔحرفّية ؼبضامُت اجملاّلت القانونّية االستعماريّة من قانوف اؼبالّية اّليت وضعتو فرنسا يف 
اَل يَْدُخُل اْلَجنََّة »: الفة ظاىرة لقولو ليجعل اؼبكوس والّضرائب أساس مداخيل الّدولة يف ـبُ 

ـّ ؾباّلهتم القانونّية  «َصاِحُب َمْكسٍ  )أخرجو أضبد وأبو داود وغَتنبا(. جاء دستورًا منضبطًا بأ
سلمُت 

ُ
ؾبّلة االلتزامات والعقود اّليت وضعها اإليطايّل سانتيالنا وحكمت هبا فرنسا يف عقود اؼب

ومًتصبا للمجّلة اعبزائّية اّليت نّظمت هبا فرنسا القضاء واؼبرافعات  ـ،ٜٚٓٔوأمواؽبم يف تونس منذ 
سلمُت يف تونس منذ 

ُ
اْلُقَضاُة َثالثٌَة، اثـَْناِن ِفي »: ـ يف ربدٍّ واضح لقولو ٖٜٔٔيف قضايا اؼب
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َورَُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ فـََلْم  ِفي اْلَجنَِّة، رَُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ فـََقَضى ِبِو، فـَُهوَ  ؛َوَواِحٌد ِفي اْلَجنَّةِ  النَّارِ 
فـََقَضى لِلنَّاِس َعْن  ِفي اْلُحْكِم، فـَُهَو ِفي النَّاِر، َورَُجٌل َلْم يـَْعِرِف اْلَحقَّ، يـَْقِض بِِو، َوَجارَ 

)رواه األربعة وصححو اغباكم( ومًتصباً لغَتىا من ؾباّلت قانونّية علمانّية  «َجْهٍل، فـَُهَو ِفي النَّارِ 
% من قانوف تونس ُمستمّد من الّشريعة ٓٛة ليقوؿ "اؼبعتدلوف اؼبعّدلوف" بعد ذلك بأفّ استعماريّ 

ٔنَ ...﴿ ٍُ ا َُيُْه ٌَ اَل َساَء 
َ
 .﴾أ

ٍّب ثّبت دستورىم حدود االستعمار، ورّسخ خّطي شاؿ وموريس الّلذين فصلت هبما فرنسا 
تخاذلوف البائعوف تونس عن اعبزائر يف صفقة االستقالؿ مقابل االنفصاؿ. ليتباىى بعد ذ

ُ
لك اؼب

سلمُت من الّتواصل والّتناصر، ُمعرِضُت 
ُ
للهّمة والّذّمة بوطنّية مقيتة مأتاىا الغرب الكافر، سبنع اؼب

ًْ فَاتهُلٔنِ ﴿عن قولو تعاىل  َُا َربُُّس
َ
ًة َواِحَدةً َوأ ٌه ُ

ًْ أ جُُس ٌه ُ
ِ أ ِذه َْ َمْن »: وُمعرضُت عن قولو  ﴾ِإَونه 

 «فَاقْـتـُُلوهُ  َواِحٍد يُرِيُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم َأْو يـَُفرَِّق َجَماَعَتُكمْ  ُكْم َجِميٌع َعَلى َرُجلٍ َأتَاُكْم َوَأْمُر 
 )رواه مسلم( غَت معظمُت لوجوب وحدة األّمة والّدولة.

ٍّب حرـّ دستورىم على البلد كّل منعة بصناعة ثقيلة أو تدريب عسكرّي قوّي أو منع من 
عبيوش واألمن، وذباىل الّسياسة اػبارجّية للبالد ليجعل من تونس شبو عبث االستعمار با

ستعمر كّل سبيل على البلد وأىلو، فأقّر التواصل يف 
ُ
مقاطعة يف أوروبّا، بل جعل للكافر اؼب

جهات البالد مع منّظمات االستعمار حىّت ُيشرؼ أعداؤنا على الّتفاصيل اؼبيدانّية مع اإلقرار 
للمنّظمات الّدولّية واإلقليمّية وبعلويّة منظومة القيم الوضعّية. يف ُمعاندة مقيتة دبواصلة االحتكاـ 

ٌِِنَِي َسبِياًل ﴿لقولو تعاىل  ْؤ ٍُ ْ ََ لََعَ ال ُ لِيََْكفِرِي َْ ََيَْػَو اَّلله  .﴾َوىَ

وسعيا لتثبيت ذلك يف العقوؿ والقلوب جعل دستورىم من الثّقافة وطنّية متعّددة متجّددة 
ى لوثات العلمانّية االستعماريّة، وجعلوا من اإلسالـ جزءا من اؼبوروث الثّقايّف، وكأنّنا منفتحة عل

ستعمرين. باإلضافة إىل اإلمعاف يف 
ُ
شعب وأّمة ال سبلك وحيا ووعيا وإمّبا تالميذ عند أعدائنا اؼب

ؿ وال قّوة إاّل ؿُباصرة شرائع اإلسالـ يف اؼبسجد واألسرة والّتعليم ويف كّل تفاصيل اغبياة وال حو 
 با.
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 أيّها اإلخوة الكرام

ىكذا وصل اغباؿ دبن باع الّذّمة واؽبّمة وقبل ذلك كّلو باع شرؼ االعتزاز باإلسالـ وحي 
رّب العاؼبُت. ىكذا وصل اغباؿ دبن جعل من الّسياسة لعبة اؼبمكن دبعناىا العلمايّن، عوض أف 

س عقيدة اإلسالـ وما انبثق عنها من نظاـ تكوف رعاية للّشؤوف ووعيا على الواقع على أسا
للحياة. وىكذا أطالوا من عمر االستعمار بل مّكنوه من مفاصل البالد وشّرعوا األبواب على 

 مصراعيها أماـ شركاتو ومنّظماتو.

أّما الّشركات فال تزاؿ تنهب ثروة البلد بال حسيب وال رقيب، بل ازدادت عقود الّنهب 
% من غاز البالد ويف أكثر من الثّلثُت من ٜ٘الستعمار يف أكثر من عددا وفظاعة ليتحّكم ا

عتدؿ.
ُ
 نفطها وليمّد يده العابثة إىل مشاريع الطّاقة اؼبتجّددة زمن حكم دعاة اإلسالـ اؼب

وبعد الّتحّكم يف الّتشريع كما كاف اغباؿ مع دستور الّتأسيسّي وبعد مزيد الّنهب لثروة 
تأطَت دوؿ االستعمار تأطَتا مباشرا للنّػّواب والّسياسّيُت عرب منّظماتو البلد، يزداد األمر خطورة ب

والتأثَت عليهم يف تونس ويف العامل العريّب لصياغة اجملالس الّنيابّية والّتشريعّية على أساس علمايّن 
اآلف  استعمارّي وفق رؤية الغرب ؼبا هبب أف تكوف عليو اغبياة الّسياسّية يف بالدنا. وقد ًّب الّدفع

كبو صياغة ُمدّونات تضبط سلوكّيات النّػّواب وتصّوراهتم يف ؿباسبة اغبكومة ويف اؼبوازنات العاّمة 
للّدولة وفق ما يراه االستعمار لنا عرب فسح اجملاؿ ؿ"برنامج اغبكم الّتابع لربنامج األمم اؼبّتحدة 

رعها يف العامل العريّب منظمة وف (GOPAC) اإلمبائّي"، "اؼبنظمة العاؼبية للربؼبانيُت ضد الفساد
"برؼبانيوف عرب ضد الفساد"، باإلضافة إىل "صندوؽ الّشراكة العريب الربيطايّن" و"برنامج مؤّسسة 

 يستمنسًت الربيطانّية للّديبقراطّية".

عتدؿ حُت كانوا على رأس 
ُ
ويف خطوة استباقّية لقادـ األيّاـ وّرط االستعمار دعاة اإلسالـ اؼب

اتفاقيات لتكوين القيادات الّسياسّية ليسمحوا للمستعمرين بصنع جيل شاب من اغبكومة يف 
واآلف ىم ضّد العزؿ الّسياسّي لتمكُت رجاالت اؽبارب بن علي اّلذين أجرموا يف حّق  !!العمالء

البالد والعباد من العودة ؼبواقع القرار واغبكم بعد صفقة عقدىا زعماء اؼبنبطحُت فصافحوا 
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ُ
لّوثة ونسوا تضحيات شعب تونس اؼبسلم األيّب. كما يدعو زعيم دعاة اإلسالـ األيادي اؼب

عتدؿ يف تونس إىل أف تضّم حكومة ما بعد االنتخابات القادمة 
ُ
من األحزاب، وىكذا  %ٜٓاؼب

يكوف ضماف عدـ قلع االستعمار بالبراط جزء كبَت من الطّيف الّسياسّي يف اغبكم ربت إشراؼ 
يُبكن للغرب الكافر اؼبستعمر أف هبد قائما دبهّمة صّد األّمة عن خالفتها  االستعمار نفسو. فهل

عّدلُت، ىبدموف االستعمار أثناء حكمهم 
ُ
وعن قلع االستعمار خَتا للغرب من ىؤالء اؼبعتدلُت اؼب

لّسابق للعودة إىل ويُؤّمنوف مصاغبو ؼبا بعد ُمغادرهتم اغبكم ويفتحوف الطريق أماـ رجاالت اغبكم ا
 !طن القرار؟موا

 ولكن أيّها اإلخوة األفاضل

لتحية، ومن حوؿ دعاة 
ُ
بفضل ا علينا ومّنو، بدأ ينفّض الّناس من حوؿ ىذه العلمانّية اؼب

عّدؿ وفق أوامر الغرب. وبدأ األىل يف تونس يُدركوف أّف كثَتا من زعماء ىذا 
ُ
عتدؿ اؼب

ُ
اإلسالـ اؼب

اإلسالـ ولتمكُت االستعمار. وعلم القاصي والّداين يف  الطّرح إمّبا ىم يقوموف دبهّمة قذرة لضرب
تونس ويف األّمة مدى ربّكم أوروبّا وأمريكا يف تفصيالت مسرحّية الّدستور ويف اختيار اغبّكاـ 
عتدؿ نفسو". لذا سيبقى ىذا الّدستور قلقا غَت مستقّر يراه األىل يف تونس 

ُ
ويف لعبة "اإلسالـ اؼب

ة ىو وأمثالو من الّدساتَت جزءا ال يتجزّأ من ُمستوطنات االستعمار يف وتراه أّمة اإلسالـ قاطب
ستوطنات العسكريّة الّدمويّة. واألمة 

ُ
بالدنا، ُمستوطنات فكريّة وتشريعّية ال تقّل خطورة عن اؼب

على وجوب الّسيادة للّشرع، خاّصة وأّف بُت أيدي الّناس مشروعا  اآلف تزداد يوما بعد يـو وعياً 
ر مستندا يف كّل تفاصيلو لعقيدة اإلسالـ وما انبثق عنها من أحكاـ، مشروعًا للّدستور للّدستو 

سلموف يف تونس بلهفة...
ُ
 تلّقاه اؼب
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سلمُت من أمن وجيش 
ُ
كما بدأت األّمة، ومنها شعب تونس، تتنّبو لضرورة أف تكوف قّوة اؼب

أماف البالد وأمن العباد بأماف يف ذبانس مع األّمة وعقيدهتا ومشروعها مشروع اػبالفة ليكوف 
سلمُت ال بتحّكم االستعمار واػبائنُت.

ُ
 اإلسالـ واؼب

سلموف يف تونس ويف كّل بالد اإلسالـ 
ُ
أّما الّسلطاف أو الّسلطة واختيار اغبّكاـ، فبدأ اؼب

يُدركوف أّف االنتخابات لالختيار بُت مرهتن لالستعمار وغَته وبُت طرح علمايّن وآخر إمّبا ىي 
سلموف يدركوف أنّو قبل االختيار ىناؾ أساس وشروط، أّما أ

ُ
ؽبيات عن الّتغيَت اغبقيقّي. وبدأ اؼب

األساس فهو اغبكم باإلسالـ كامال غَت منقوص وأّما الّشروط فهي االختيار من بُت القادة 
الستعمار ووبّبوف األنقياء األتقياء األكَفاء اّلذين مل يتلّوثوا جبنب وال عمالة، من بُت الذين يلعنوف ا

عن رسوؿ ا  عوؼ بن مالك األّمة ورُبّبهم، ال من بُت من يلعنوف األّمة ويتقرّبوف لألعداء، فعن
  :ِتُكُم الَِّذيَن ُتِحبُّونـَُهْم َوُيِحبُّوَنُكمْ »قاؿ ، َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم، ِخَياُر َأِئمَّ

 )رواه مسلم( ...«َوِشَراُر َأئِمَِّتُكُم الَِّذيَن تـُْبِغُضونـَُهْم َويـُْبِغُضوَنُكْم، َوتـَْلَعُنونـَُهْم َويـَْلَعُنوَنُكمْ 

قّدمتهم ومل يبق إال مزيد من العـز واغبـز واعبّد واالجتهاد من القادة اغبقيقّيُت لألّمة ويف مُ 
لَتى الّناس يف تونس عاّمتهم وأوساطهم وأىل القّوة منهم، أّف إقامة اػبالفة  التحرير حزبشباب 

ىي وحدىا اؼبشروع اإلسالمّي اغبقيقّي وىي قضّيتهم اؼبصَتيّة، وأف ؽبا رأيًا عاّمًا وأف ؽبا دستوراً 
كما كانت قاطرة اػبالفة يف ينتظر الّتطبيق ورجااًل قادرين على تنفيذه خَت تنفيذ لتعود تونس  

مشاؿ أفريقّيا، فتعلو راية اػبالفة من جديد وتعلو تكبَتات اعبيوش فاربة وتعود اغبقوؽ إىل أىلها 
 ويأمن اؼبسلموف يف تونس ويف مشاؿ أفريقيا بعد خوؼ.

﴿ ً ُٓ ِه اِِلَاِت ىَيَْسجَْخيَِف ٔا الصه ٍِيُ ًْ وََغ ٌُِِْس ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ اَّله َْ وََغَد اَّلله ٌِ  ََ ِي ا اْسجَْخيََف اَّله ٍَ رِْض َن
َ
ِِف اْل

ًِا َحػْ  ٌْ َ
ًْ أ ِٓ ِ ْٔف َْ َبْػِد َخ ٌِ  ًْ ُٓ ََله ًْ َوََلُبَّدِ ُٓ َ ِي اْرثَََض ل ًُ اَّله ُٓ ًْ دِيَِ ُٓ َ ّهََِنه ل ٍَ ًْ َوََلُ ِٓ ِ ُبُدوَُِِن ال يَُْشُِكَٔن ِِب َربْي

ًُ ا ُْ ْوىَئَِم 
ُ
َْ َزَفَر َبْػَد ذَلَِم فَأ ٌَ  .﴾ىَْفاِسُلٔنَ َشيْئًا َو

 والّسالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=6201


 

22 

 

 بسم ا الرضبن الرحيم

 (السودان مؤتمر فياليمن )كلمة 
 اليمن، تمزيق بمبضع الفدرالية

اغبمد  رب العاؼبُت، والصالة والسالـ على أفضل اؼبرسلُت سيدنا ؿبمد القائل فيما صح 
يَماُن يََماٍن، َواْلِحْكَمُة َيَمانَِيةٌ َأتَاُكْم َأْىُل اْلَيَمِن ُىْم َألْ »عنو:  ، «...َيُن قـُُلوبًا، َوَأَرقُّ َأْفِئَدًة، اإْلِ
 وبعد:

، فعاثوا يف اليمن فساداً مل وبفظ حكاـ اليمن ألىلو الفضل الذي خصهم بو رسوؿ ا 
حىت  معُت،وظلموا وأكلوا أمواؿ الناس بالباطل واسًتىبوىم، وجعلوا البلد هنبًا للمستعمرين الطا

أخذوا اللقمة من أفواه األطفاؿ فانتشر اعبوع يف بلد اػبَتات، واستحر القتل يف بلد اإليباف،... 
فخرج أىل اليمن السعيد ثائرين على سبحاف ا كأين أصف واقع اؼبسلمُت يف كل مكاف، 

لك طاغية اليمن ؼبا أصاهبم من قهر وعنت، وما القوه من ظلم وطغياف، وقد سكتوا على ذ
على  حيّ  دىراً، وقبلوا باؽبواف َردحاً، إىل أف طفح الكيل وبلغ السيل الزىب، فتنادى الناس أفْ 

الكرامة فاستجابت اعبماىَت واعتصمت يف اؼبيادين وقدمت الشهيد تلو الشهيد،  اػبروج وردِّ 
ف وكانت صلوات اعبمعة يف الشوارع شاىدًا على عمق جذور اإلسالـ يف نفوس اليمنيُت، وكا

نقاب اؼبتنقبات من اليمنيات الثائرات، وىن شقائق الرجاؿ، خَت دليل على الرغبة يف االستظالؿ 
بظل القرآف، ومل يكن يدور خبلد الثائرين أف ثورهتم ستسرؽ وأف جهودىم ستجهض، إذ سرعاف 

بالد ما عمل أعداء األمة من الكفار الغربيُت على احتواء ثورة أىل اليمن كما احتووا ثورات يف 
أخرى للمسلمُت. فأمريكا عدوة اؼبسلمُت كانت زبطط قبل الثورة لفصل اليمن وتفكيكو طمعاً 
يف السيطرة عليو، وكانت تدعم اغبراؾ اعبنويب واغبوثيُت، على ما بينهم من فروؽ، فال عجب أف 

أىل يدخل سامل البيض يف ضباية حسن نصر ا يف ضاحيتو ٍب يثٍّت بشكر إيراف على مساعدهتا 
اعبنوب يف استعادة دولتهم. فلما جاءت الثورة تدخلت من أجل ربقيق خطتها السابقة طارحة 
قضية الفدرالية، ومل تبعد خطة بريطانيا العجوز عن خطة األمريكاف كثَتاً، فقد عدت ثورة أىل 
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 اليمن صراعًا بُت عائالت ثالث حسبما صرح سفَتىا، فتوسلت بفكرة األقاليم اؼبتعددة لتقطع
الطريق على أمريكا ولتحفظ مصاغبها ومصاحل عمالئها يف اليمن، ٍب صاغت قرار ؾبلس األمن 

ربت البند السابع ؼبعاقبة معارضي التسوية السياسية. ومع اختالؼ خطط الكافرين  ٕٓٗٔرقم 
الغربيُت وتباين مصاغبهم إال أهنم حريصوف يف الوقت اغبايل على نوع من اؼبشاركة وتقاسم 

خوفًا من ربوؿ صراعهم على اؼبصاحل إىل حرب أىلية تشيع الفوضى فيصعب التحكم  اؼبصاحل
و منفذ لثلثي التجارة مندبِ  باألوضاع وتطوراهتا، وال ىبفى ما لليمن من موقع اسًتاتيجي، فبابُ 

العاؼبية، فمثلو ىبشى عليو أف ىبرج من ربت عباءة اؼبستعمرين. ولذلك دعم الغرب اغبوار بل 
ى يف قابل األياـ أائو ال حباً يف أىل اليمن وبلدىم ولكن حرصاً على مصاغبو، فإف ر وقف من ور 

مصلحة يف اقتتاؿ اليمنيُت حرضهم عليو وساقهم إليو. أما اآلف فقد آثر أف يطرح مشروع 
 الفدرالية الذي ذبلى فيو الصراع على الثروات من نفط وغاز ومعادف ومن سائر الثروات.

ة اليمن يـو أف أجرب الطاغية على التنحي يف إطار صفقة ربفظ لقد أجهض الغرب ثور 
للغرب نفوذه وتقود اليمن إىل الدمار. وأعانو على ذلك وساىم فيو السياسيوف وأحزاهبم طمعاً يف 

دين الغرب للحصوؿ عليو، خاضعُت لقراراتو وتوجيهاتو يف ورغبة يف نفوذ منقوص مستجْ  ،فتات
ونسوا أو تناسوا أف الشعب ما خرج ألجل ىذا بل خرج لتغيَت  مؤسبرات اغبوار اليت عقدوىا.

أوضاعو والسًتداد سيادتو وسلطانو، ولكنهم تدخلوا فوصفوا لو عالجًا لغَت مرضو وانقادوا 
للكافرين من األمريكاف والفرنسيُت والربيطانيُت واألؼباف الذين تدخلت منظماهتم الرايب عددىا 

وتزور إرادة أىل  ،ةالفدرالية وـبرجات اغبوار بالكليّ س لقبوؿ على اػبمسُت، فأخذت هتيئ النا
 .اليمن باإلضافة آلالؼ اؼبنظمات اإلقليمية والية اليت رباكي تلك اؼبنظمات الغربية

مع أف أىل اليمن ال يريدوف الفدرالية بل ال يعرفوهنا، فهي بضاعة غربية وافدة وبدعة 
 ضاللة،
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 :فما ىي الفدرالية

الية ىي شكل من أشكاؿ اغبكم تقسم الدولة فيو إىل أقاليم أو كيانات دستورية إف الفدر 
 من ذات حكم ذاٌب فيكوف لكل إقليم ؾبلس تشريعي وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية تعُّت 

تو اػباصة ويبقى اإلقليم مشًتكًا مع اؼبركز يف اعبيش اإلقليم نفسو ويكوف لكل إقليم ماليّ 
اليت وبددىا دستور الدولة االربادية. وقد جاء يف وثيقة اغبوار ما يشَت واػبارجية وبعض األمور 

إىل ذلك يف التقرير النهائي لفريق القضية اعبنوبية وكذلك تقرير فريق بناء الدولة وإف كاف اؼبعٌت 
 أوضح يف تقرير فريق القضية اعبنوبية هبذا اػبصوص.

بعد معرفة واقع اؼبشكلة ودراسة أسباهبا إف اؼبشكلة اليت يعاين منها أىل اليمن يكوف حلها 
وعالجها من قبل أمناء من أبناء األمة، ال من قبل الغرب اؼبستعمر وعمالئو اؼبنتفعُت والسياسيُت 

 اؼبنبطحُت.

 :وواقعاً  شرعاً واغبل الذي قدمو الغرب وأعوانو وىو الفدرالية باطل ومتهافت 

اربادياً، تنفصل أقاليمو باالستقالؿ الذاٌب،  فليس نظاـ اغبكم يف اإلسالـ نظاماً  :أما شرعاً 
حد يف اغبكم العاـ، بل ىو نظاـ وحدة تعترب فيو مراكش يف اؼبغرب وخراساف يف اؼبشرؽ، كما وتتّ 

تعترب مديرية الفيـو إذا كانت العاصمة اإلسالمية ىي القاىرة. وتعترب مالية األقاليم كلها مالية 
صاحل الرعية كلها، بغض النظر عن الواليات. فلو أف والية واحدة، وميزانية واحدة تنفق على م

صبعت من الثروة ضعف حاجاهتا فإنو ينفق عليها بقدر حاجاهتا ال بقدر جبايتها. ولو أف والية 
مل تسد جبايُتها حاجاهِتا فإنو ال ينظر إىل ذلك، بل ينفق عليها من اؼبيزانية العامة بقدر حاجتها، 

 اهتا أـ مل تِف.سواء وفت وارداهتا حباج

فنظاـ اغبكم يف اإلسالـ نظاـ وحدة تامة وليس ارباداً. وؽبذا كاف نظاـ اغبكم يف اإلسالـ 
نظامًا متميزاً عن غَته من النظم اؼبعروفة اآلف يف أصولو وأسسو، وإف تشاهبت بعض مظاىره مع 

ركز العاـ، وهبعل بعض مظاىرىا. وىو فوؽ ما تقدـ مركزي يف اغبكم، وبصر السلطة العليا يف اؼب
كرب، وال يسمح باالستقالؿ ألي جزء  ـ لى كل جزء من أجزاء الدولة صغر ألو اؽبيمنة والسلطة ع
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منو، حىت ال تتفكك أجزاء الدولة. فاػبليفة فيو ىو الذي يعُت القادة والوالة واغبكاـ واؼبسئولُت 
اليم الدولة، وىو الذي يعُت كل عن اؼبالية واالقتصاد، وىو الذي يويل القضاة يف كل إقليم من أق

َمن يكوف عملو حكماً، وىو اؼبباشر لكل شيء من أمور اغبكم يف البالد. فاغبكم يف اإلسالـ 
 مركزي وأما اإلدارة فال مركزية.

إنو مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية دولة اػبالفة ورغم الوسائل البدائية آنذاؾ إال أف 
أفراد الرعية ولو كاف يف طرؼ البالد بل إف اػبليفة كاف يعترب الثروات كانت تصل لكل فرد من 

 نفسو مسئوال حىت عن اغبيواف.

لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخفت أن فهذا عمر بن اػبطاب يقوؿ )
 (.أسأل عنها

 فبم يفاخر اؼبفاخروف؟! ،ىذا ىو اإلسالـ ودولتو وىذا ىو عدلو ونظامو

ال يتم حلها  ست عالجا ؼبشكلة أىل اليمن؛ فمشكلة توزيع الثروةفالفدرالية لي: وأما واقعا
درالية ليست نظاما يبكِّن كل فرد من االنتفاع بثروتو داخل األقاليم، بل إف بالفدرالية ألف الف

الذي يضمن توزيع الثروة لكل فرد من أفراد الرعية ىو النظاـ االقتصادي يف اإلسالـ ودولتو، فلم 
ة اػبالفة يستأثر بالثروة بل كاف يأخذىا من الواليات ٍب يوزعها حسب أحكاـ يكن اؼبركز يف دول

اإلسالـ لتصل كل فرد ولو كاف يف طرؼ الدولة، وىا ىو ىاروف الرشيد ىباطب السحابة قائاًل: 
 )أمطري حيث شئِت فسيأتيٍت خراجك(.

ظاـ اربادي، لقد عانت األنظمة الفدرالية وخاصة أمريكا أزماٍت اقتصادية خانقة وىي ن
والية من واليات أمريكا الغنية عريضة بأهنا تريد االنفصاؿ ألهنا ال  ٕٓوبعد فوز أوباما قدمت 

 تريد ربمل أعباء الواليات الفقَتة.

ورغم أف أمريكا تنهب ثروات العامل باستعمار الشعوب وامتصاص خَتاهتا فها ىي ديوهنا 
مليوف نسمة من سكاهنا ربت خط  ٓٗأكثر من تريليوف دوالر ويعيش  ٚٔترتفع إىل ما يقارب 
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الفقر. وىكذا لو نظرنا إىل بقية الدوؿ االربادية القائمة يف العامل لوجدنا أف أىلها يكتووف بنار 
 النظاـ الرأظبايل اؼبطبق عليهم.

إمبا ىو توزيع  ستؤدي إليو درالية لن تؤدي يف اليمن إىل توزيع عادؿ للثروة، بل الذيإف الف
للسلطة بُت اؼبتصارعُت، أما الثروة فلن تذىب إال لشركات الغرب ومن يرضى عنهم من وتقاسم 

 اؼبتنفذين يف ظل النظاـ الرأظبايل الذي وبكم العامل.

إف الفدرالية يف واقعها ظلم عظيم؛ حيث يستأثر اإلقليم بثرواتو دوف غَته من األقاليم، مع 
 يع الرعايا يف الدولة اإلسالمية، فرسوؿ ا أف ىذه الثروات يف اإلسالـ ىي ملكية عامة عبم

، فالنفط والغاز واؼبعادف والبحار «َوالنَّارِ  والكألاْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِفي َثاَلٍث: اْلَماِء »يقوؿ: 
والشواطئ واؼبنتزىات العامة واؼبوانئ... وكل ما ينطبق عليو أنو من اؼبلكية العامة إمبا ىو ملك 

ولة اإلسالمية وليس ملكا للدولة أو ألي فرد دوف غَته، وإف كانت الدولة ىي عبميع رعايا الد
 من تشرؼ عليها.

وفوؽ ذلك فإف الفدرالية ستؤدي إىل النعرات الطائفية واؼبناطقية يف اإلقليم الواحد وبُت 
 األقاليم وستسبب صراعات وانقسامات.

إقليم وآخر ومفاضلة بعضها على تظلم الناس وتوجد الضغينة بينهم بسبب سبييزىا بُت  وىي
بعض، حيث تشًتط أف يكوف اؼبتقدـ للوظيفة يف اإلقليم من اإلقليم نفسو ويكوف مقدما على 

 اؼبتقدـ للوظيفة من األقاليم األخرى.

ىذا باإلضافة إىل األمواؿ الباىظة اليت تكلف الدولة لالنتقاؿ إىل نظاـ الفدرالية لإلنفاؽ 
كل إقليم، عالوة على الظلم الناتج عنها نتيجة لتفاوت األقاليم يف على السلطات اؼبقامة يف  

اؼبساحة وعدد السكاف والثروات، فبا هبعل أىل ؿبافظيت تعز وإب األكثر سكانا أكثر فقرًا فبا 
ىم عليو اآلف، بينما أىل حضرموت ومأرب أفضل حااًل من أولئك لقلة السكاف ووجود النفط 

الثروة ستوزع على الناس، ولكننا نعلم أف الثروات لن تصرؼ للناس  ىذا إف افًتضنا أف والغاز،
 بل سيستأثر هبا األعداء وعمالؤىم.
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إف الفدرالية ىي تفتيت للبالد، وىي مقدمة النفصاؿ األقاليم خاصة اإلخوة الحاضرون: 
يف ظل الصراع الدويل وشراىة االستعمار على الثروات، وما ـبططات الغرب اػببيثة وخاصة 

مريكا عنكم ببعيد. فهل ال زاؿ البعض يقوؿ إف اليمن ليست كالسوداف وليست كالعراؽ، وىل أ
 ؟!إف يك الراعي عدو الغنم يالـ الذئب يف عدوانو ...

الذين  إننا ال نلـو أولئك الذين حسموا أمرىم مع اإلسالـ من العلمانيُت بقدر ما نلـو
، أولئك الذين يفتوف للناس أف الفدرالية من يسموف أنفسهم أحزابا إسالمية ومفكرين إسالميُت

اإلسالـ لتشابو مصطلح )الواليات( يف الدولة اإلسالمية يف الظاىر مع مصطلح )الواليات 
 الفدرالية( يف ظل الرأظبالية، مع العلم أهنا زبالف ذلك يف الشكل واؼبضموف.

ومل يرد نص يف ذلك والغريب أف يقوؿ أولئك إف اإلسالـ ليس فيو نظاـ حكم أو اقتصاد 
 ٍب يزعموف أف الفدرالية من اإلسالـ!!من كتاب أو سنة؟! 

وإذا كاف ما يقولونو صحيحا، فلماذا إذْف يلهثوف وراء اغبكم، ومب سيحكموف الناس؟! 
 أبأىوائهم وقوانينهم الوضعية اؼبستوردة؟!

األمة؛ فهو إف حزب التحرير قد وضع بُت يدي األمة مشروعا هنضويا جديرا بأف ربتضنو 
وىو يعاجل صبيع  .الفرض والوعد، كيف ال وىو مستمد من عقيدة ىذه األمة ومتجانس معها

مشاكل اغبياة، فما على اؼبسلمُت إال أف يأخذوه بقوة ويًتكوا تلك اغبلوؿ اؼبستوردة من أوكار 
أف  وعلى أىل اليمن خاصة أف يرجعوا إىل إيباهنم ويلجأوا إىل حكمتهم ليعلموا السفارات.

 لنبوة.ثورهتم قد ضيعت وأف إنقاذىا ال يكوف إال إذا أقاموىا خالفة راشدة على منهاج ا

 لمثل ىذا فليعمل العاملون، والحمد هلل رب العالمين
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 بسم ا الرضبن الرحيم

 مؤتمر السودان( في)كلمة سوريا 
 سوريا في مفترق الطريق

 األخوة الكرام،

 تو،لسالـ عليكم ورضبة ا وبركاا

أتوجو إليكم هبذه الكلمة على بصَتة حوؿ أحداث الشاـ، سائاًل ا سبحانو أف تكوف 
 معربة ومؤثرة.

بعد عقوٍد  ٕٔٔٓ /مارسانطلقت االحتجاجات يف سوريا منتصف آذارلقد  أيها األخوة،
مشق رىاباً. كانت الشرارة يف دإمن الظلم والقهر الذي مارسو نظاـ من أشد أنظمة العامل قمعاً و 

ودرعا، وكاف كثَتوف ال يتصوروف ؽبذه االحتجاجات أف سبتد كثَتًا نظرًا لشدة القمع وفبارسة 
كانت تظاىرات و طباد اغبريق األوؿ الذي ىدد نظاـ اغبكم اجملـر يف دمشق. إالالمعقوؿ يف 

يف  ثورة عارمة إال أف قيمتها اؼبعنوية والسياسية كفي إلنتاجدمشق األوىل ليست بالزخم الذي ي
معنويات شباب الثورة سواء يـو التظاىرة نفسو ورفعت يف الوقت  أرعبت النظاـعاصمة الدولة 

، وضبلت رمزية ذات بعد يليو وما ٖ/٘ٔ، أو التظاىرات اؼبتتالية يف ٕٔٔٓ/ٕ/ٚٔالكبَتة يف 
تارىبي حيث انطلقت من اؼبسجد األموي الذي يرمز إىل نظاـ اػبالفة األموية ٍب امتدت إىل 

 سوؽ اؼبالصق لسوؽ اغبميدية الذي بناه السلطاف عبد اغبميد ويرمز إىل اػبالفة العثمانية.ال

العنواف األبرز للثورة، وأصابت ربركاهتا النظاـ دبقتل، واستمرت  ولكن بال شك كانت درعا
شعاؿ ثورة عارمة ضد األسد ونظامو، وانقضت الشهور األوىل من إلتقدـ دماء أبنائها وقودًا 

تسيل يف حوراف ومناطق أخرى يف سوريا، وىكذا اندفع مئات اآلالؼ  أىل الشاـة ودماء الثور 
ىل الشوارع يف ضبص وضباة ودير الزور وغَتىا يطالبوف برحيل النظاـ، وتسلمت إمن السوريُت 

مدينة خالد بن الوليد ضبص شعلة الثورة وزادهتا اتقادًا وؽبيباً، وأصبحت الدماء أهنارًا يف ضبص 



 

29 

 

وغَت ضبص فبا ضبل الناس على التفكَت حبمل السالح للدفاع عن اؼبتظاىرين السلميُت. وىكذا 
درعا جنوبا إىل حلب مشاال ومن دير الزور والبوكماؿ شرقا إىل الالذقية يا من اشتعلت سور 
غَت  نظاـ بشار وما يبثلو من نفوذ أمريكي تلتهميزداد سعَتىا ل، وبدأت ثورة التحرير وبانياس غربا

 .مباليٍة بالدماء اليت تسفك واألرواح اليت تزىق

امها األوىل، وكانت االنطالقة من اؼبساجد سالمية ىي ركيزة الثورة منذ أيإلكانت العقيدة ا
نا اعتدنا يف ذبارب سابقة يف البالد سالمية من اللحظة األوىل، ولكنإفكانت ثورة الشاـ 

ـبتفوف يف يقطف الثمار علمانيوف   اؼبخلصُت بالتضحية والفداء، ٍباإلسالمية على قياـ اؼبسلمُت
 ضعفقد و  يراد ىذا أيضا للثورة السورية،بزماـ األمور، وقد كاف  الصفوؼ اػبلفية فيمسكوا

م أهن يتصوروف واعلمانيوف أنفسهم يف موقع القائد الذي يقود الثورة من خلف ستار، وكان
يف فكانوا يبنعوف اعبماىَت سيقطفوف الثمرة سريعاً يف أياـ أو أسابيع كما حصل يف تونس ومصر، 

، لكن قسوة رىابـ ربت ذرائع الغرب واإلمن رفع راية الرسوؿ عليو الصالة والسالبداية األمر 
نا غَت اؼبسلمُت الصادقُت من الصمود يف أرض اؼبعركة، فخفت صوت النظاـ وبطشو مل يبكّ 

 العلمانيُت، وحصل التمحيص وسبايز الناس.

بشرًا وال سطوريًا يف وجو آلة البطش والتنكيل اليت مل تًتؾ أكاف صمود الشعب السوري 
رادة الشعبية وازدادت فقد تعاظمت اإل وخالفًا لكل التوقعات اعتدت عليو،إال شجراً وال حجراً 

. وعلى خالؼ تونس ومصر لو أثراً تغيَتًا جذريًا ال يبقي وأخذت تستهدؼ تغيَت النظاـ رسوخًا 
سالـ اؼبعتدؿ ؼبا يسميو الغرب باإل ذي قيمةقد خلت تقريبًا من أي وجود  ثورة الشاـوليبيا فإف 

سالـ عن اغبكم ربت مسميات الدولة اؼبدنية وحقوؽ شروط الغربية وباستبعاد اإلالذي يقبل بال
األقليات وغَت ذلك من التسميات اليت ىي ظبـو قد دسها الكافر اؼبستعمر يف ثورات تلك 

أمر  ىل أحضاف الغرب اؼباكر، وماإضباسها وتعود من جديد  فيذىب فرغةالبلداف لتدور دورهتا اؼب
 ا ببعيد.مصر عنّ 
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َت يومن اؼبعروؼ أف شباب حزب التحرير كانوا من أوائل من عمل، وال زاؿ يعمل، للتغ
الصحيح بإقامة اػبالفة الراشدة، ولذلك كاف يوجو الثائرين على نظاـ الطاغية أف ال يكوف 
عملهم ىو استبداؿ عميل بعميل، بل أف ىبلصوا العمل  سبحانو ويكوف اؽبدؼ إزالة النظاـ 

قامة اػبالفة الراشدة. وواكب ذلك اؼبكتب اإلعالمي يف سوريا، وكاف اغبزب، من جذوره، وإ
األعماؿ العامة إىل الصدع باػبالفة، وكاف  يصدروف كل ما ينَت الطريق ويوجو والوالية واؼبكتب

ولوائو، يف الوقت الذي  للحزب بفضل ا سبحانو وتعاىل فضل السبق يف رفع راية رسوؿ ا 
لمانيوف وبعض من يطلب رضا الغرب من اإلسالميُت منع رفع ىذه الراية، ولكن ؼبا حاوؿ فيو الع

وأف ىذا   راية الرسوؿ ىذه الذين تشربت عقوؽبم ونفسياهتم باإلسالـ، أفأدرؾ أىل الشاـ 
ؽبتافات زلزلت العامل أصبع: من أمثاؿ "قائدنا لألبد سيدنا  ة عالية، وترصبوىارفعوىا عالي لواؤه،

و"ىي  ىي ".. وىكذا تصاعد التفاؼ الناس حوؿ راية اإلسالـ، وصدعت ؿبمد"، 
، رايات العقاب يف اؼبظاىرات ويف اعببهاتكلو ارتفعت يف ربوع الشاـ  أصواهتم تنادي باػبالفة، و 

ووجد مناخ  ،سالـإلوىكذا اشتعل األمل يف أمة ابل ازبذىا اجملاىدوف عصابات لرؤوسهم. 
وهبذا اغبشد . بقعٍة من بالد اؼبسلمُت ةيف أي من قبل  يوجد مثلوالشاـ مل ؽبذه الدعوة يفجديد 

ضعت الشاـ على الطريق اؼبستقيم لتكوف قلب فقد وُ  ،سالـ اؼبخلصُتإلمن رجاؿ ا عظيمال
من ثورة وارتعبوا وىنا اشتد اؼبكر وزاد االبتالء واحتار الكفار  .سالـ النابض ومركزه السياسيإلا

 .اغبظ األوفر والباع األطوؿالفة فيها يروف أف عبند اػب

كانت أمريكا تعلن دعمها لالحتجاجات يف سوريا يف العلن وتقدـ النصائح للنظاـ اجملـر 
أو قل يف شبو علن، وسبده بأسباب القوة، وقد كشف حزب التحرير  بادة يف السردبزيد من اإل

وشك النظاـ أ ـٕٕٔٓ عاـ هنايةومع ذلك يف نشراتو وبياناتو، وأشارت إليو بعض الوثائق... 
جنده وصار يًتنح، ورأينا النظاـ يعيش قلوب فقد ازدادت خسائره ودب الرعب يف على االهنيار 

بالتصدي  يف لبناف والعراؽ تباعهايراف وأإفأمرت  ،نقاذهإلوعندىا ىبت أمريكا  ،مراحلو األخَتة
، وأحكمت  على اغبدود حوؿ سوريا ؼبنع أي مدد  قبضتهااؼبباشر للثائرين ونصرة نظاـ بشار اجملـر
سُبٍّت الناس بُت الفينة واألخرى بتقدًن دعمها  نوعي من الوصوؿ للثوار، وكاف من عظيم خبثها أف
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للثوار اؼبعتدلُت حسب زعمها إلشغاؽبم بالتمٍت! وىل يرجى من أمريكا عدوة اإلسالـ واؼبسلمُت 
بل لثورة اليت مل تنكسر أماـ ىذا اؼبدد اعبديد ومع اشتداد ا خَت؟ بل ىو السم الزعاؼ ال غَت...

بقيت عالية الصمود رغم اػبسائر اليت غبقت هبا يف القصَت والسفَتة والسبينة رأت أمريكا ضرورة 
ويعود ىذا السالح إىل اؼبسلمُت،  خراج السالح الكيماوي من سوريا قبل أف يسقط النظاـإ

فأمنها كما قاؿ أوباما، رئيُس العصابة الدولية، ىو وىذا ما ىبيفهم، وىبيف ربيبتهم دولة يهود، 
هيأت األسباب ف أبرز مصاغبهم يف اؼبنطقة، ٍب ثروات اؼبنطقة وخباصة ذىبها األسود النفط...

لذلك وأخرجت مسرحية الكيماوي بالتنسيق مع روسيا وسارعت إيراف إىل اؼبوافقة عليها، ومل 
السالح الكيماوي السوري ال يقف عند حد خدش يًتدد نظاـ بشار يف قبوؽبا، مع أف تدمَت 

سيادة الدولة بل وبطمها، فأين إذف ما يدعيو النظاـ من ضرورة حفظ السيادة ورد مؤامرة األعداء 
 وىو الذي ينفذ ما يأمروف؟

وىكذا فإف أمريكا ىي اليت تتحكم يف النظاـ السوري ويف األحالؼ واألتباع، فهي صاحبة 
، وال زالت تدير ربركات النظاـ يف سوريا يف مواجهة أىل الشاـ خالؿ النفوذ منذ حافظ وبشار

األحداث اعبارية. وأما أوروبا، فإف فرنسا قد أُقصيت من التأثَت والنفوذ منذ زمن بعيد. وأما 
بريطانيا فهي تدرؾ أف ال نفوذ ؽبا يف سوريا، وإمبا تستغل األحداث اعبارية عن طريق تدخل 

وأقصى ما تطمح إليو أف يكوف ؽبا شيء من دور يف اغبل الذي تنجح  عمالئها، وخباصة قطر،
ا هتيف فرضو أمريكا، أي أف بريطانيا تقـو بالتشويش على أمريكا عن طريق عمالء بريطانيا ورجاال

لتبقى يف صورة األحداث لكي ربصل على شيء من أمريكا، ليس بالصراع كما كاف سابقاً، بل 
ء يستطيعوف التشويش إف مل تعطها أمريكا شيئاً، ولو كاف فتاتاً! وحىت بإشعار أمريكا أف ؽبا عمال

ىذا التشويش من عمالئها قد خّف شيئا، فنشاط قطر أبرز عمالء بريطانيا مل يعد بالقوة نفسها 
 قبل أشهر كما يالحظ بسبب تأثَت أمريكا...
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ل ىي تسَت يف االذباه وأما روسيا، فهي تدرؾ أف ليس ؽبا، وال يكوف ؽبا، نفوذ يف سوريا، ب
نفسو الذي ترضاه وتريده أمريكا، واغبل الذي تريده أمريكا لن توقفو روسيا، حىت التدخل 

 و أمريكا فلن تقف يف وجهو روسيا.العسكري إف قررت

ثاين من الكانوف   ٕٕالذكر يف  يئس ٕعقد مؤسبر جنيف وبناء عليو فقد استطاعت أمريكا 
ثيل تكوين معارضة خاضعة ؽبا تستطيع سب انت خالؿ ذلك رباوؿبعد ـباض طويل، وك ىذا العاـ

وبُت ؽبم  ٕفخ جنيف حزب التحرير اعبميع من الوقوع يف ، وقد حذرالثورة وتكوف بدياًل لبشار
خبَت، وكاف من أعجب الردود ما أظبعٍت إياه السيد أضبد طعمة رئيس اغبكومة اؼبؤقتة أنو لن يأٌب 

سينتج عنها  ٕاليت تؤكد لو أف اؼبشاركة يف جنيف رجية األمريكيةنص رسالة اػبا حُت تال عليّ 
وانتشرت ! وأف عدـ اؼبشاركة تعٍت تثبيت بشار ىاب بشار بكل تأكيدذتسليم اغبكم للمعارضة و 

، ففي ئتالؼالا لعنة علىكاف  ٕ ولكن جنيفشٌر ال بد منو".  ٕبُت ىؤالء مقولة أف "جنيف
سفاحوه، وأيديهم ما زالت تقطر من دماء أىل الشاـ أجلس ؾبرمو نظاـ بشار و  مشهد مهُت

ومل يقتلوا ومل  اخطاباهتم وكأهنم مل هبرمو ؾبلس تقدير واحًتاـ يف جنيف، وَجَعل العاملُ يستمع إىل 
وجلس معهم معارضو النظاـ الذين يفًتض أهنم يبثلوف الشعب السوري، فيا للعار، يدمروا، 

إىل ما يسمى بالعائلة الدولية، واختزؿ أمر الثورة  دمشق وىكذا أعادت أمريكا النظاـ السفاح يف
لتصبح غاية الطلب إدخاؿ مساعدة إنسانية إىل ضبص والَتموؾ، وإخراج بعض من حاصرىم 

 النظاـ!

يف يد أف بيضة القباف يف ثورة الشاـ أصبحت  وعلى رأسها أمريكا رأت الدوؿ الغربيةلقد 
للولوج  طااػبُ  غذومتشددين وأكثر تشدداً، وأخذت ت ىل معتدلُتإ، فأخذت تقسمهم اجملاىدين

فشل يف أخذ فتركيا اجمللس األعلى للجيش اغبر بقيادة مصطفى الشيخ،  يف، فأسست يهملإ
قيادة الثوار اؼبخلصُت يف الداخل، واستمرت اؼبؤامرة فقامت أمريكا بتأسيس ىيئة األركاف للجيش 

و من عطائها، وخاطبتو باعبنراؿ والرجل القوي يف دريس وأغدقت عليإالسوري اغبر بقيادة سليم 
حىت رأت أمريكا ضرورة وصبهرهتم فشل ىو اآلخر يف أخذ والء الثوار ف، بشارالساحة اؼبقابلة ل
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من العباءات اليت أوجدهتا  خالصها الكثَتَ إالشاـ وىي تنصع ب أسقطت ثورةُ لقد استبدالو. 
 سالـ يف الشاـ.إلرة اومل يستقر ؽبم قرار يف ثو  ،أمريكا وأحالفها

الغرب وعلى رأسو أمريكا،  كل أالعيب  اػبالفة دعاة دبؤازرة منورة الشاـ لقد كشف أىل ث
أفشلوا اؼبؤامرة تلو اؼبؤامرة، وكاف من أخطر ألواف التآمر قليمية اليت تنفذىا، و كشفوا األدوات اإلف

سالـ يتحدثوف باسم اإل شايختدخل دوؿ الضرار التابعة للغرب بالدعم اؼبايل لعدد من اؼب
ويعملوف يف اغبقيقة ضده من حيث يعلموف أو من حيث ال يعلموف، فيفتوف بأف اػبالفة تستفز 
الغرب... فال مانع من إقامة صبهورية وطنية يف سوريا يضيفوف ؽبا كلمة "إسالمية"، فتصبح 

 اػبالفة االسالمية!صبهورية سوريا اإلسالمية! وغرضهم التضليل وصرؼ نظر الناس عن اؼبطالبة ب
وقد سقط البعض يف ىذا الفخ وىو يرى أهنار األمواؿ تفتح عليو. وأخذت أمريكا زبطب ود 

"اإلسالمية" اليت تقبل هبذا العرض! وقد بّينا ؽبؤالء أف اػبالفة نظاـ  بعض اعبماعات اؼبقاتلة
ي فنظاـ وضعي بوحٍي من العزيز اغبكيم، وأما النظاـ اعبمهور  متميز جاء بو رسوؿ ا 

رجسو وال مناقض لنظاـ اإلسالـ، وإضافة كلمة "إسالمية" إليو ال تطهر النظاـ اعبمهوري من 
 زبرجو عن أصلو وفصلو...

وقد اشتدت اؼبؤامرة عليها من كل  ىا ىي ثورة الشاـ تدخل عامها الرابع أيها األخوة،
ىل جانب النظاـ إاآلالؼ  بعشرات يقاتلوف من لبناف والعراؽ تباعهايراف وأإحدب وصوب، ف

، واإل بالتعاوف مع يراف، وقد سبكنت أمريكا إرساليات العسكرية اليومية تأٌب من روسيا و اجملـر
العائلة الدولية على اعتبار أنو طرؼ طبيعي يف الصراع يتفاوضوف  نظاـ بشار إىلروسيا من إعادة 

الدوؿ عاوف األمٍت واؼبخابراٌب بُت الت وانكشف طرٌؼ من أمرىل اافل الدولية. إمعو ويدعونو 
، وكافأت ىذه الدوؿ نظاـ بشار اجملـر حُت أخذت ذبـر وتعتقل من يقاتل يف والنظاـ الغربية
. وأصبعت دوؿ الكفر ومن من يقاتل إىل جانب النظاـ، وتغض الطرؼ عإىل جانب الثوارسوريا 

ى العمل على حرفها عن مسارىا يسَت يف ركبها من حكاـ اؼبسلمُت على معاداة ثورة الشاـ وعل
ونثر بذور الفتنة والشقاؽ إلفشاؽبا والذىاب بروبها، وكّفت القنوات الفضائية اليت كانت تنقل 
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، وأخذت زُبّذؿ عن النظاـ وتعمل على قتل  أخبار ؽبيب الثورة يف سالف األياـ عن نقلها اليـو
 األمل يف نفوس الناس من انتصار ىذه الثورة على عدوىا.

قامة دولة اػبالفة إحزب التحرير يف دعوتو بصدؽ وإخالص الستئناؼ اغبياة اإلسالمية ب إف
الراشدة، قد أثر يف الثائرين، فازداد سبسكهم دبطلب إعادة اػبالفة، وخباصة وأف اغبزب يعرؼ 

بأف  ، وىو موقنسالمية معرفة شرعية واضحة ال يشوهبا التباس أو غبشىل بناء اػبالفة اإلإ طريقو
. ودعاة دولة اإلسالـ األوىل وفقها اليت أقاـ النيب رع ا لن يقاـ إال بطريقتو الشرعية ش

فقد أصبحت الدعوة لتحكيم  بعد، اػبالفة يروف شبرة عملهم قائمة على األرض وإف مل تكتمل
اتلة على سالمية مطلباً شعبياً ومطلباً للكثَت من الكتائب واعبماعات اؼبقإلشرع ا وبناء اػبالفة ا

وىي بإذف ا ثابتة على اغبق مع دعاة اػبالفة وال ترتبط بشرؽ وال بغرب وال يضرىا  ،األرض
وحزب التحرير يتصل هبذه القوى كلها  .ي على ذلكمن خذؽبا أو خالفها حىت يأٌب أمر ا وى

ا إىل أف ويعمل على كسب ثقتها وأخذ قيادهتا ويهيئها لتنصره يف قابل األياـ إذا ما آؿ أمرى
 تصَت من أىل النصرة القادرين على إعطائها.

اػبالفة على منهاج ، دولة سالـىل إقامة دولة اإلإليس من اؼبمكن أف تتعدد طرؽ الوصوؿ 
الصراع الفكري مع كل فكر ىبالف تتمثل يف التفاعل مع اجملتمع بالنبوة، فهي طريقة واحدة 

فاح السياسي لضرب األنظمة اعبربية القائمة يف الكبسالـ حىت يصرع يف اجملتمع ويتهاوى، و إلا
سالـ العظيم بالد اؼبسلمُت يف سوريا وغَت سوريا، حىت إذا ما وجدت الًتبة اػبصبة الستقباؿ اإل

عمل دعاة اػبالفة على كسب أىل القوة واؼبنعة وأخذ نصرهتم، ٍب إقامة الدولة بُت الناس 
تنشره يف اػبارج بالدعوة واعبهاد، وذلك كما فعل اإلسالمية، اليت تطبق اإلسالـ يف الداخل، و 

ا عليو باألنصار من اؼبدينة اؼبنورة  حُت طلب النصرة من قبائل العرب إىل أف منّ  النيب 
 حاماًل رسالة اإلسالـ إىل الدنيا كلها. فاستلم اغبكم وأقاـ دين ا ٍب انطلق 

وىي تضحي بالغايل والنفيس من  مها،يزداد غلياف األمة اإلسالمية ومقتها غبكاواليـو 
فلذات أكبادىا وبأمواؽبا ويزداد التصاقها بدعاة اػبالفة اؼبخلصُت يف كل مكاف وخاصة يف 



 

35 

 

حىت يأذف ا بأمره، وينصر دينو، لتنطلق من جديد مسَتة  فلن يطوؿ األمر دبشيئة االشاـ، 
 خليفة واحد ربت راية رسوؿ اعلى م وحدىتتحرر اؼبسلمُت من نفوذ الكفار و فسالـ الثانية اإل
،  ديار اؼبسلمُت اؼبغتصبة وتنشر اإلسالـ يف آفاؽ الدنيا.وتنطلق جحافل اعبهاد لتحرير 

لقد أثبتت ثورة الشاـ أف األمة حية وتتوؽ لعودة اغبياة اإلسالمية وأهنا أقرب الحتضاف 
فاألمة تتوؽ بطبيعتها للعز وللنهضة  ف،و فكرة اػبالفة والعمل لتحقيق مشروعها فبا يتخيلو الكثَت 

وىي سبلك،  وربب اإلسالـ وتعشق نظاـ حكمو ومستعدة للتضحية يف سبيل ذلك بكل ما
تتشوؽ إىل اعبنة وإىل النعيم اؼبقيم، وإننا نسأؿ ا سبحانو أف تكوف خاسبة عملهم إقامة اػبالفة 

عادة البناء وإهناض األمة وضبل رسالة ، وإرضي ا عنهما خليفة كأيب بكر وعمرالراشدة ومبايعة 
 ،خراج العباد من عبادة اغبكاـ واؼبادة إىل عبادة ا الواحد القهاروإاػبَت والعدؿ للعامل أصبع 

ومن ضيق البحث عن سداد الديوف وإطعاـ األوالد إىل سعة توزيع الثروات وتطبيق أحكاـ 
اروؽ رضي ا عنو حُت قاؿ ـباطبًا رعيتو: وصل إليو الف اإلسالـ، حىت نصل إف شاء ا إىل ما

أو "، أيها الناس قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلنا لكم كياًل وإن شئتم عددنا لكم عداً "
إىل ما كاف عليو سيدنا علي بن أيب طالب رضي ا عنو حيث كاف يوزع صبيع ما هبتمع عنده 

 .شيئاً يف بيت ماؿ اؼبسلمُت كل يـو صبعة حىت ال يبقي فيو 

هبب على كل مسلم أف يعمل ؽبا  وىي دولةقامتها يف الشاـ إلىذه ىي الدولة اليت نعمل 
فهبوا أيها اؼبسلموف إىل خَت عميم وانصروا كل عامل يف وسعو إلعادهتا،  ماكل  وأف يَبذؿ

ن للخالفة، يرفع راية العقاب النبوية، وال ىبشى يف ا لومة الئم... فطوىب ؼبن صدؽ اآلف وآم
ؼبستبشروف، وال  بنصر ربنا ؼبوقنوف وببشارة رسوؿ ا إنا ف وطوىب ؼبن عمل اآلف وضحى،

ٌَِ ﴿أخاؿ الشاـ إال كائنة عقر دار اإلسالـ ومهد اػبالفة الراشدة الثانية،  ٌَِ َربُْو َو ْمُر 
َ
ِ اْل َّلِله

ٌُِِٔنَ  ْؤ ٍُ ْ ئٍِذ َحْفَرُح ال ٌَ ْٔ ِ يَُُِصُ   َبْػُد َويَ ًُ  بَُِِْصِ اَّلله َٔ اىَْػزِيُز الرهِحي ُْ َ يََشاء َو ٌَ   ال ُُيْيُِف ِ وَْغَد اَّلله
ٔنَ  ٍُ ْزََثَ اَلهاِس ال َحْػيَ

َ
َه أ ُ وَْغَدهُ َوىَِس  ﴾اَّلله

 والسالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو
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 بسم ا الرضبن الرحيم

 )كلمة السودان في مؤتمر السودان(
 البرنامج اإلصالحي في السودانحقيقة 

ف، والصالة والسالـ على خَت األناـ، نيّب آغبمد  الذي أعزنا باإلسالـ، وأكرمنا بالقر ا
الرضبة، وإماـ األئمة، وسراج األمة، وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبديو، وسار على طريقتو إىل 

 يـو الدين.

 اغبضور الكرًن: السالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو،،،

 مقدمة:

و اإلسالـ، وتطلعوا عرب عقود بالد اؼبسلمُت، أحب أىلُ  كسائرالمي؛  إف السوداف بلد إس
لالستظالؿ بظل أحكامو، يقينًا منهم أف ال خالص ؽبم فبا ىم فيو من التخلف  من الزماف

واالكبطاط والتأخر عن ركب األمم إال باإلسالـ العظيم، وكانت األحزاب اليت تسمى كربى ترفع 
تلك الشعارات إىل واقع يف اغبكم والسياسة منذ أف خرج  شعارات اإلسالـ دوف أف تًتجم

، والذي  الكافر اؼبستعمر اإلقبليزي من بالدنا جبيشو وإىل يـو الناس ىذا. والنظاـ اؼبوجود اليـو
جاء إىل سدة اغبكم قبل ربع قرف من الزماف رفع يف بدايات حكمو شعارات اإلسالـ، فدغدغ 

 اغبكم دبا أنزؿ ا قد ربقق، فتدافع شباب األمة إىل مشاعر الناس، وأونبهم بأف حلمهم يف
ساحات القتاؿ عندما أعلن اعبهاد يف جنوب السوداف من أجل إبقائو ربت سلطاف اإلسالـ، 
وؿباربة من يسعى لفصلو وجعلو دولة نصرانية، أو كيانًا آخر ليهود. ولكن النظاـ خذؽبم، وباع 

 دماءىم بثمن خبس، بل بغَت شبن.

نوات خداعات فهم الناس أف اإلسالـ مل يصل إىل السلطة، وأف الذين وصلوا إىل وبعد س
السلطة مل ىبتلفوا يف األنظمة اليت حكموا هبا الناس عن العلمانيُت والليرباليُت، حيث ازبذوا 
نظامًا وضعيا صبهوريا على غرار األنظمة الغربية، فيو رئيس صبهورية وؾبلس وزراء وؾبلس تشريع. 
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النظاـ االقتصادي الرأظبايل وطبقوه على الناس، والتزموا يف السياسة اػبارجية دبا يبليو عليهم  وتبنوا
 اجملتمع الدويل.

لقد ظل نظاـ اإلنقاذ يف السوداف تسع سنوات من عمره األوؿ دوف دستور ؿبدد، حىت 
ها أصدر ـ، وادعى أنو دستور إسالمي، مع أنو ال يبت لإلسالـ بصلة، ووقتٜٜٛٔجاء بدستور 

حزب التحرير نقضًا مفصاًل ؽبذا الدستور وبُت باألدلة الشرعية ـبالفتو للشرع وبُعده عن أحكاـ 
اإلسالـ وتشريعاتو، حىت ال ينخدع الناس بإسالميتو، وليعلموا أنو كسائر الدساتَت الوضعية. 

أنظمة  وبوضع ىذا الدستور أُغفل اإلسالـ وأُغفلت أحكامو اليت دؿ عليها الوحي. وطبقت
 الكفر الغربية.

ٍب أوغلت الدولة يف العلمانية الصروبة وزبلت حىت عن شعارات اإلسالـ، وسارت خلف 
ضالؿ الغرب الكافر، وخباصة أمريكا اليت أوقعت النظاـ يف شراؾ السالـ اؼبكذوب وفخاخو، 

وداف حىت وقّعت اتفاقية الشـؤ نيفاشا اليت فصلت جنوب السوداف، وىيأت بقية أقاليم الس
 لالنفصاؿ.

 كيف فصلت نيفاشا جنوب السودان وىيأت بقية أقاليمو لالنفصال؟

قبل توقيع اتفاؽ الشـؤ نيفاشا بدأت الكارثة بربوتوكوؿ ميشاكوس اإلطاري الذي أقر حق 
تقرير اؼبصَت لشعب جنوب السوداف، أي حق االنفصاؿ الذي ُضمن يف االتفاقية، وعلى أساسو 

، وتقاسم السلطة والثروة، حيث كاف عبنوب السوداف حكومة ال تقل يف سبت الًتتيبات األمنية
، وكاف ؽبا دستورىا اػباص، وؾبلسها التشريعي، فعملت  سلطاهتا عن حكومة اؼبركز يف اػبرطـو
ىذه اغبكومة يف الفًتة االنتقالية على الًتتيب والتخطيط لبناء دولة جديدة. فكانت ىذه 

تمردي جنوب السوداف )حكاـ اعبنوب( تؤكد على االنفصاؿ، الًتتيبات وتصروبات قيادات م
رغم التضليل الذي مارسو النظاـ يف اػبرطـو حبديثو عما يسمى بالوحدة اعباذبة اليت ما كاف 
اغبديث عنها إال ذرًا للرماد يف العيوف، ومداراة سوءة النظاـ، وزبفيف وقع اغبدث األليم على 

 )النائب األوؿ للرئيس السوداين آنذاؾ وحاكم اعبنوب األمة. ففي إحدى خطبو قاؿ سلفاكَت
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( ؼبواطٍت اعبنوب: "إذا أردًب أف تكونوا مواطنُت من الدرجة األوىل يف بالدكم فصوتوا  اليـو
لالستقالؿ )أي االنفصاؿ(، وإذا أردًب أف تكونوا مواطنُت من الدرجة الثانية يف بالدكم فصوتوا 

نوب أف يصوتوا لالنفصاؿ؛ الذي غذتو أعماؿ اغبكومة للوحدة" وىو ربريض واضح ألىل اعب
 والتمرد وتصرفاهتما منذ توقيع االتفاقية وحىت االستفتاء الكارثة.

ب إىل جوبا مباركاً فحصل االنفصاؿ اؼبشؤـو الذي أيده رئيس الدولة عمر البشَت حُت ذى
الواليات اؼبتحدة األمريكية يف الذي كاف وبااًل على البالد والعباد، وقباحاً غبكومة  ىذا االنفصاؿ

 عهد أوباما.

أما كيف ىيأت اتفاقية نيفاشا بقية أقاليم السوداف لالنفصاؿ، فذلك واضح من دستور 
ـ، الذي ما يزاؿ يعمل بو، والذي بٍت على أساس اتفاقية نيفاشا، وقد ٕ٘ٓٓالسوداف االنتقايل 

أ/ تؤسس وحدة )ساسية للدستور(: جاء يف نصوص ىذا الدستور اؼبادة الرابعة )اؼببادئ األ
السوداف على اإلرادة اغبرة لشعبو وسيادة حكم القانوف واغبكم الديبقراطي الالمركزي واؼبساءلة 

 (واؼبساواة واالحًتاـ والعدالة.

مستوى )( )ج( ٕٗمستويات اغبكم اؼبادة ) -نظاـ اغبكم الالمركزي  -ويف الفصل الرابع 
سلطة على مستوى الواليات يف كل أكباء السوداف ويقدـ اػبدمات اغبكم الوالئي الذي يبارس ال

يكوف لكل والية ؾبلس تشريعي )( ٓٛٔ. واؼبادة )(العامة من خالؿ اؼبستوى األقرب للمواطنُت
يتكوف من أعضاء ينتخبوف وفق أحكاـ دستور الوالية والقانوف حسب ما تقرره اؼبفوضية القومية 

 .(لالنتخابات

أي  -كما يؤكد ىذا اؼبنحى   ،لدستور اليت هتيئ السوداف للتفتيتفهذه بعض نصوص ا
 ما يلي: -سبزيق ما تبقى من السوداف 

/ النائب األوؿ لرئيس اعبمهورية السابق علي عثماف قاؿ: "إف ىنالك دواًل عاؼبية ٔ
 ـ.ٖٕٔٓ/٘ٓ/ٙٔوإقليمية تقود ـبططاً لتمزيق السوداف" شبكة الشروؽ 
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ـ قاؿ: "ىناؾ ـبطط ٖٕٔٓ/٘ٓ/ٚٔؿ لربنامج مؤسبر إذاعي يف / وزير اإلعالـ أضبد بالٕ
 خارجي يستهدؼ تقسيم السوداف إىل طبس دويالت مرتكزاً على انفصاؿ اعبنوب".

/ سفَت فرنسا األسبق ميشيل رامبو قاؿ يف حوار مع تلفزيوف السوداف: "إف ىنالك ـبططاً ٖ
نو موارده وخَتاتو الطبيعية" صحيفة آخر أمريكيًا إسرائيليًا لتقسيم وتفكيك السوداف، اؽبدؼ م

 ـ.ٖٕٔٓ/٘ٓ/ٖٔغبظة 

 وثيقة الدوحة لسالم دارفور الخطوة الثانية في تمزيق السودان:

ـ، دعمت بقوة اتفاؽ الدوحة ٕٔٔٓبعد أف ضمنت أمريكا انفصاؿ اعبنوب يف سبوز/يوليو 
، ودبوجبو حصل إقليم ـ بُت اغبكومة وحركة التحرير والعدالةٕٔٔٓ/ٚٓ/ٗٔالذي ًب توقيعو يف 

دارفور )طبس واليات( على حكم ذاٌب موسع يهيئ النفصاؿ اإلقليم الحقاً. فقد شكلت 
حكومة انتقالية يف دارفور بسلطات أعلى من سلطات الوالة على غرار ما حدث يف جنوب 

: )يقاـ ( من وثيقة الدوحةٕٚالسوداف يف الفًتة االنتقالية اليت سبقت االنفصاؿ. جاء يف الفقرة )
نظاـ حكم اربادي زبّوؿ فيو السلطات بشكل فعاؿ، وتوزع اؼبسؤوليات توزيعًا واضحًا لكفالة 
اؼبشاركة العادلة واؼبتكافئة ؼبواطٍت السوداف بصفة عامة، ومواطٍت دارفور بصفة خاصة(. وما يؤكد 

بو اؼبتحدث أف ىذه االتفاقية )وثيقة الدوحة( ما ىي إال حلقة يف مسلسل التمزيق، ما صرّح 
باسم اػبارجية األمريكية عقب التوقيع على اتفاقية الدوحة حُت قاؿ: "ىذا االتفاؽ خطوة إىل 
األماـ كبو حل دائم لألزمة يف دارفور"، وقاؿ: "سوؼ مبارس الضغط على الفصائل األخرى اليت 

ـ. من كل ىذا يتضح أف اؼبخطط ٕٔٔٓ/ٚٓ/٘ٔترفض اؼبشاركة يف اؼبفاوضات" اعبزيرة 
 األمريكي لتمزيق السوداف يبشي على قدـ وساؽ ربت مسمى تضليلي جذاب اظبو السالـ.

 تحت ضغط ما كسبت أيدي الحكومة:

بسبب سَت اغبكومة يف تنفيذىا ؼبخططات الكافر اؼبستعمر، ازدادت األوضاع يف البلد 
لى الكراسي وإف  سوءاً على سوء بعد انفصاؿ اعبنوب، فاغبكومة ضعيفة ال ىّم ؽبا غَت اافظة ع

كانت معوجة القوائم، والوسط السياسي متهافت على سلطة ويبّهد الطريق للحكومة لتنفيذ 
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ـبططات الكافر اؼبستعمر ويشًتؾ معها، واألوضاع األمنية مًتدية، والفقر يتمدد يف طوؿ البالد 
اليت ـ، و ٖٕٔٓوعرضها. كل ذلك أدى ػبروج الناس إىل الشارع يف أحداث سبتمرب/أكتوبر 

قمعتها اغبكومة سَتًا على ىدي أنظمة اغبكم اعبربي اؼبتسلط على رقاب اؼبسلمُت؛ فقتلت 
 بالرصاص اغبي حىت األطفاؿ.

 ولعل أبرز ؿبورين يدالف على عمق أزمة اغبكم يف ىذا البلد نبا االقتصاد واألمن:

 / الوضع االقتصادي المتردي:ٔ

% ٘ٚتصادي، حيث فقد السوداف أكثر من لقد كاف من شبار االنفصاؿ تردي الوضع االق
من الثروة النفطية اليت ذىبت جنوبًا مع االنفصاؿ، فأدت إىل حدوث فجوات متتالية يف اؼبوازنة 
العامة، والبفاض قيمة اعبنيو السوداين أماـ الدوالر األمريكي، فبا رفع معدالت التضخم بنسب 

 غَت مسبوقة أثرت سلباً على حياة الناس بوجو عاـ.

لقد عمدت اغبكومة لرفع أسعار اروقات أكثر من مرة خالؿ الفًتة من النصف الثاين من 
%، أي ٖٓٓـ بنسبة فاقت يف صبلتها ٖٕٔٓـ وحىت النصف الثاين من العاـ ٕٔٔٓالعاـ 

تضاعف سعر جالوف البنزين مثاًل من شبانية جنيهات ليصبح واحدًا وعشرين جنيهاً. كما 
لسوداين إىل أقل من ربع قيمتو قبل االنفصاؿ، حيث كاف الدوالر األمريكي تدىورت قيمة اعبنيو ا

 يساوي جنيهُت، وىو اآلف ذباوز حاجز الثمانية جنيهات ونصف اعبنيو.

%، ٙ.ٔٗـ أكثر من ٕٕٔٓأما التضخم فقد بلغ يف العاـ الذي تال االنفصاؿ أي العاـ 
. كل ىذه اآلثار أدت إىل  ارتفاع جنوين يف صبيع أسعار السلع واستمر يف تزايد حىت اليـو

واػبدمات، إضافة لتدين قيمة اعبنيو السوداين وزيادة الضرائب غَت اؼبباشرة على السلع 
واػبدمات؛ من صبارؾ وقيمة مضافة وغَتىا من الضرائب واعببايات اليت ال تعد وال ربصى من 

اعًتفت اغبكومة بأف أجل سد عجز اؼبوازنة. فأدى ذلك إىل مزيد من سحق البسطاء، حيث 
 % من أىل السوداف ربت خط الفقر، مع أف الرقم أكرب من ذلك بكثَت.ٙٗأكثر من 
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 / الوضع األمني المنفلت:ٕ

لقد كاف النفصاؿ جنوب السوداف عرب مفاوضة حاملي السالح من متمردي اعبنوب، 
ة يف دارفور والنيل وإعطائهم أكثر فبا كانوا وبلموف بو، أثر فعاؿ يف تشجيع اغبركات اؼبتمرد

األزرؽ وجنوب كردفاف للتحرؾ من أجل الضغط على اغبكومة إلعطائهم ما أعطتو لغَتىم من 
اؼبتمردين، حيث كانت اغبكومة ال تسمع إال ؼبن وبمل السالح، فعقدت كثَتًا من االتفاقيات 

صبح لكل مع حركات متمردة، وخباصة يف دارفور، فزاد ذلك من حركات التمرد وتناسلت حىت أ
 جهة حركة متمردة، ولكل قبيلة متمردوف.

يف اآلونة األخَتة بعد أف بدأت اغبكومة بالتحاور مع ما يسمى باغبركة الشعبية قطاع 
الشماؿ، حرّكت أوروبا )بريطانيا وفرنسا( حركات التمرد اؼبوالية ؽبا لتسّعر اغبرب من جديد يف 

.. وواضح من ىذه التحركات أهنا ـبطط ؽبا دارفور بعد ىدوء نسيب منذ توقيع وثيقة الدوحة
إلهباد واقع سياسي جديد يفرض إشراؾ اغبركات غَت اؼبوقعة على وثيقة الدوحة بوجو مؤثر لتعود 

مساعد رئيس حركة جيش ربرير  - للساحة من جديد. فقد صرح أبو عبيدة عبد ا التعايشي
ة قائاًل: "إف انتصارات اغبركة يف إقليم جناح مناوي لشؤوف اإلعالـ والعالقات العام -السوداف 

 ـ.(ٕٗٔٓ/ٖٓ/ٛٔدارفور فرضت واقعاً سياسياً جديداً" )سوداف تريبيوف 

كل ىذا وذاؾ أدى ألف تعيد أمريكا حساباهتا يف السوداف، وأف توعز للنظاـ أف يقدـ شيئاً 
شَت أف يعلن ما أظباه من التنازالت يف السلطة والثروة ألحزاب اؼبعارضة، وىو ما حذا بالرئيس الب

بوثيقة الوثبة اإلصالحية، متعظًا من اغبالة التونسية اليت قّدـ فيها حزب النهضة تنازالت للقوى 
 السياسية األخرى حىت ال يصيبو ما أصاب إخوانو يف مصر..

 فما ىي حقيقة البرنامج اإلصالحي المطروح وما ىي مالمحو؟

ص اإلدارة األمريكية على بقاء النظاـ اغبايل يف إف حقيقة الربنامج اإلصالحي تكمن يف حر 
حريصة على  –أي اإلدارة األمريكية  -السوداف ليكمل ؽبا ما بدأتو من سبزيق السوداف؛ فهي 

بقاء ىذا النظاـ، فقد صرّح اؼببعوث األمريكي اػباص لدارفور )داين ظبيث( أماـ عدد من 
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ى سؤاؿ قائاًل: "ربالف اعببهة الثورية عبارة النشطاء والطالب يف كنيسة )إيست ألربت( ردًا عل
عن صباعات متمردة تقاتل اغبكومة على جبهات متعددة، وّجهنا حديثنا إليهم بأننا لن نؤيد 
اإلطاحة باغبكومة بالقوة، وأنو ينبغي عليهم أف يعملوا مع اغبكومة يف اذباه اؼبفاوضات على 

يو من العاـ اؼباضي" )صحيفة االرباد أساس اتفاؽ السالـ الذي وّقع يف الدوحة يف يول
ـ(. وكاف اؼببعوث األمريكي األسبق )برنستوف ليماف( وجوف تيمن قد أعدا ورقة ٖٕٔٓ/ٖٓ/٘ٔ

ـ دبعهد السالـ األمريكي ٖٕٔٓ/ٛٓ/ٖٔبعنواف: )الطريق إىل اغبوار الوطٍت يف السوداف( يف 
ة بالسَت يف برنامج اإلصالح، الذي يديره الرئيس السابق )كارتر( وأمرت ىذه الورقة اغبكوم

لقد حاف الوقت ألف يشرع السوداف يف حوار داخلي حيث جاء يف الورقة األمريكية ما يلي: )
حقيقي، وعملية إصالحية تؤدي إىل حكومة فبثلة لقاعدة واسعة، وديبقراطية وقادرة على السعي 

 :كبو عملية مصاغبة ؾبدية بُت السودانيُت

ملحة للشروع يف إجراء حوار وطٍت، وعملية إصالح يديرىا وبتاج السوداف بصورة • 
 الشعب السوداين بنفسو ويدعمها اجملتمع الدويل.

ينبغي أف تكوف العملية واسعة ألقصى حد، وأف تشمل عناصر النظاـ اغبايل، • 
 واإلسالميُت، وصباعات اؼبعارضة اؼبسلحة وغَت اؼبسلحة.

، وقد تتطلب أعواما لتكتمل. وإذا كانت حقيقية ستستغرؽ أية عملية جادة وقًتا طويالً • 
 .ٕ٘ٔٓوشاملة، فقد تستدعي تأجيل انتخابات عاـ 

فريقي، دورًا مهما للغاية للًتويج ؽبذه يلعب فريق التنفيذ رفيع اؼبستوى التابع لالرباد األ• 
 (العملية وتوجيهها.

 بعض التنازالت ؽبا يف وىذا يعٍت التحضَت ؼبفاوضات مع اؼبعارضة اؼبسلحة وغَتىا، وتقدًن
السلطة والثروة من قبل اغبكومة، على أف تبقى ىي فبسكة بزماـ األمر، وىذا ما أكده رئيس 
اعبمهورية البشَت قبل شهرين يف مدينة بورتسوداف حينما قاؿ: "لن نسمح بتفكيك النظاـ وقياـ 

 حكومة انتقالية".



 

43 

 

 ة:مالمح البرنامج اإلصالحي )الوثبة( وعناصره األربع

لقد طرح رئيس صبهورية السوداف عمر البشَت أربع ركائز أساسية ؼبا أظباه وثيقة اإلصالح 
الشامل، ىي قضايا السالـ، واغبرية السياسية، وعالج مشكلة الفقر وإنعاش اؽبوية السودانية، 
ودعا على أساسها كل القوى السياسية اؼبعارضة للتحاور والتفاوض حوؽبا. فال بد من الوقوؼ 

 لى حقيقة ىذه الركائز األربع:ع

 : قضايا السالمأوالً 

، اؼبفًتى هبد أف حقيقتو ليست سالماً، وإمبا استسالـ ؼبا يريده  إف الناظر إىل السالـ اؼبزعـو
الغرب وخباصة أمريكا من سبزيق السوداف وتفتيتو عرب مفاوضات مع قوى مصنوعة بعناية لتحقيق 

ق انفصاؿ اعبنوب عن الشماؿ، واغبديث عن السالـ ىذا اؽبدؼ، وقد كاف الضجيج الذي سب
واألمن واألماف ووقف اغبرب واالقتتاؿ أصدؽ مثاؿ على التضليل وذر الرماد يف العيوف، وتسمية 
األشياء بغَت اظبها، فلم تكن نيفاشا كما قيل عنها شعرًا ونثرًا أهنا السالـ واألمن واألماف، مل 

صل جنوب السوداف عن مشالو، وعربىا نشأت مشكلة مل تكن تكن إال الدمار واػبراب، فبها انف
موجودة أصاًل وىي منطقة أبيي اليت مل ربسم من خالؿ االتفاؽ فأصبحت كشمَت أخرى بُت 
مشاؿ السوداف وجنوبو، ٍب اغبروب اليت استعرت بُت الدولتُت اؼبنفصلتُت عن بعضهما، وما زاؿ 

ألمر يف إقليم دارفور الذيُ يساؽ إىل مصَت اعبنوب التوتر سيد اؼبوقف. وعلى الدرب ذاتو سار ا
 عينو.

لذلك فإف االلتزاـ بتوقيع مثل ىذه االتفاقيات اليت تسمى زورًا اتفاقيات سالـ، لن يؤدي 
إال إىل السَت يف اؼبخطط األمريكي الغريب الرامي إىل سبزيق السوداف. ويعضد ىذا القوؿ ما ذكره 

ن( قبل خطاب الرئيس البشَت، حيث قاؿ: "خطاب البشَت لألمة رئيس الربؼباف )الفاتح عز الدي
 (.ٕٚ٘ٙاليـو سيؤثر على مستقبل السوداف" )صحيفة آخر غبظة العدد )
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 ثانياً: الحرية السياسية

إف ما يعنيو البشَت يف خطابو عن اغبرية السياسية ىو االلتزاـ الكامل بالنظاـ العلماين الذي 
علو إسالميو الربيع العريب يف مصر وتونس، حيث ارتضوا بالعلمانية يريده الغرب على غرار ما ف

الكاملة الدسم وزبلوا عن شعارات اإلسالـ اليت وصلوا هبا إىل سدة اغبكم ظنًا منهم أف ىذا 
سيحفظ ؽبم حكمهم ويعلي ؽبم أمرىم، فانتهى األمر إىل غَت ما يشتهوف. ولو فقهوا لعلموا أف 

كم دبا أنزؿ ا، قاؿ عليو الصالة والسالـ أليب ذر عندما طلب  بأمانة اغبىذا تفريط بُّت 
 َعَلْيوِ  الَِّذي َوَأدَّى ِبَحقَِّها َأَخَذَىا َمنْ  ِإالَّ  َونََداَمةٌ  ِخْزيٌ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوِإنَـَّها َأَمانَةُ  َوِإنَـَّها»اإلمارة: 

 .«ِفيَها

 ثالثاً: مشكلة الفقر

كلة تتمحور يف سبب ونتيجة، فإذا عمدنا إىل معاعبة النتائج من اؼبعلـو بداىة أف أية مش
دوف معاعبة األسباب تفاقمت اؼبشكلة، وىذا ما ىو حادث اآلف يف مسألة الفقر. فإف السبب 
الرئيس يف الفقر ىو النظاـ االقتصادي اؼبطبق؛ فهو نظاـ رأظبايل ال يعاجل الفقر وإمبا يصنع الفقر 

ـ وإىل يومنا ىذا مل وبقق غَت ٜٛٛٔوؿ كتشنر واستعماره لو عاـ والفقراء، والسوداف منذ دخ
االستمرار يف صناعة الفقر وسحق الفقراء عرب النظاـ االقتصادي الرأظبايل اعبائر. ولذلك فمن 
أراد أف يعاجل مشكلة الفقر فال بد أف يعمد إىل اعبذور فيقتلع الشجرة اػببيثة اليت ال تطرح إال 

اغبرماف، وأف يزرع بدؽبا الشجرة الطيبة اليت تثمر خَتًا وعداًل للناس أصبعُت،  شبار الفقر والبؤس و 
 كيف ال وىي شجرة اإلسالـ العظيم؛ اؼبروية بأحكاـ رب العاؼبُت اللطيف اػببَت.

 رابعاً: الهوية السودانية

 وُ قَ فػْ لقد خلف االستعمار يف بالدنا إرثًا قبليًا مقيتاً، صنف الناس على أساسو، وأعطاىم وَ 
النزر اليسَت من حقوقهم األساسية، فكانت اغبواكَت يف غرب السوداف، تكرس القبلية بتقسيم 
األرض على أساسها؛ فهذه داٌر للفور، وتلك داٌر للحمر، وأخرى للمساليت وغَتىم، وبذلك 
فصل أىل السوداف عن عقيدهتم وأمتهم بوصفهم مسلمُت هبب أف يعيشوا بأنظمة اإلسالـ 
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وجعلهم يهيموف على وجوىهم عقوداً من الزماف يتساءلوف من كبن، ىل كبن عرب أـ وأحكامو، 
زنوج أـ خليط أـ ماذا؟ وكيف كبكم؟؟ مع أف اعبميع مسلموف، واإلسالـ كفيل دبعاعبة كل 

 قضاياىم إذا أنزلت أحكامو على أرض الواقع.

 آلية البرنامج اإلصالحي:

ر مع القوى السياسية اؼبعارضة منذ أف صبع البشَت لقد بدأت اغبكومة فعليًا يف إجراء اغبوا
ـ، وطرح عليهم خطابو الذي ظباه ٕٗٔٓيناير كانوف الثاين/ ٕٚأغلب القوى السياسية يف 

ـ، حيث قّدـ البشَت بعض التنازالت، ٕٗٔٓأبريل نيساف/ ٙٔبالوثبة، ٍب كاف اللقاء الثاين يف 
اغبريات الصحفية والسياسية كبادرة حسن نية  وذلك بإطالؽ سراح اؼبعتقلُت السياسيُت، وإطالؽ

إلثبات أهنم جادوف يف اغبوار، حىت يُقِبل َمْن أحجم. واؼبقصود من ىذه اآللية اإلصالحية؛ وىي 
صبع األفرقاء على مائدة واحدة وطرح مبادرات ومقًتحات عرب حوار بُت أحزاب اغبكومة 

ما ىو مرسـو لو من قبل الغرب، إىل دستور أف يفضي ذلك يف هناية األمر كاؼبقصود واؼبعارضة، 
قصى فيو اإلسالـ سباماً، فالنظاـ تراجع عن طرح اإلسالـ ولو من باب التضليل للقواعد، توافقي يُ 

وأصبح يلهث خلف مشاركة صبيع القوى السياسية العلمانية واإلسالمية للوصوؿ إىل دستور 
 علماين توافقي فيدرايل.

ال يريد اإلسالـ، وىي اليت وقّعت ميثاؽ ما يسمى باعببهة الثورية  أما قوى اؼبعارضة فأغلبها
وثيقة الفجر اعبديد بكمباال يف العاـ اؼباضي توافق فيو على إقرار دستور وقوانُت قائمة على فصل 

 اؼبؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة.

 ماذا سيحقق ىذا الدستور التوافقي:

علماين بُت القوى السياسية، وىي الغاية اليت تسعى  يف ظل نظاـ / تقاسم السلطة والثروةٔ
ؽبا األحزاب بأي شبن، فالسلطة عندىم مغنم و)كيكة( كما قاؿ أحد زعماء أكرب األحزاب يف 

 السوداف، وليست مسؤولية ورعاية شؤوف كما ىو يف اإلسالـ.
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ية، مع / سبزيق ما تبقى من السوداف بعد انفصاؿ اعبنوب بصيغة فدرالية أو كونفدرالٕ
إعطاء خصوصية لبعض اؼبناطق مثل دارفور وكردفاف وشرؽ السوداف، وىو ما تريده أمريكا، فقد  
كتب السفَت برنستوف ليماف مقالة جاء فيها: "... ربتاج اغبكومة السودانية اليت يقودىا الرئيس 

جراء تغيَت عمر البشَت للتخلي عن الصيغ البالية للسيطرة على األوضاع الداخلية، وأف تقـو بإ
سياسي جذري من شأنو االعًتاؼ بالتنوع السكاين، وإنشاء دولة ديبقراطية" )سودانايل 

ـ(، وبرينستوف ليماف ىذا شغل منصب اؼببعوث اػباص للرئيس األمريكي يف ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓ
ـ، ويشغل حالياً ٖٕٔٓمارس آذار/ـ وحىت ٕٔٔٓمارس آذار/السوداف وجنوب السوداف منذ 

 تشارين ؼبدير معهد السالـ األمريكي.منصب كبَت اؼبس

 خاتمة:

ىذه ىي حقيقة الربنامج اإلصالحي اؼبطروح يف الساحة السياسية، الذي يسوؽ لو يف 
اإلعالـ على أنو من أجل وحدة الكلمة ووحدة الصف الداخلي ؼبواجهة مشكالت السوداف 

دث قبل توقيع اتفاقية الشـؤ الداخلية واػبارجية، وإيقاؼ اغبروب واالقتتاؿ، سبامًا كما كاف وب
نيفاشا وبعدىا، حىت استباف الصبح للناس بوجو غَت الذي قيل ؽبم، فلم تكن نيفاشا سالماً، بل  
كانت انفصااًل ووبااًل على مشاؿ السوداف وجنوبو، ومل توقف حرباً، بل ازدادت وتَتة اغبرب، 

بؤسًا وفقرًا وضنكًا على فأضحت حروبًا قضت على األخضر واليابس، وانعكس أثر ذلك كلو 
 الناس.

فال بد للواعُت من أبناء ىذه األمة من الوقوؼ يف وجو ىذا اؼبخطط اللعُت بفضح 
ـبططات الكافر اؼبستعمر، وخباصة أمريكا؛ الساعية لتمزيق ما تبقى من السوداف وتفتيتو حىت 

 يسهل عليها السيطرة على ثروات البالد ومقدرات العباد.

ياسية أف تتبٌت اإلسالـ، وأف تتسلح بالوعي السياسي، حىت ال تقع يف وعلى القوى الس
شراؾ الغرب الكافر فتلدغ مرة أخرى كما لدغت مرات كثَتة يف السابق وصدقت أطروحات 

 الغرب اؼبضللة.
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وليعلم اعبميع أف الظلم الواقع على الناس يف أطراؼ البالد ووسطها ليس ألهنم ال وبكموف 
وبلو للبعض أف يدعي، فقد جربوىا ثالث مرات، فما كانت بأفضل من بالديبقراطية كما 

األنظمة العسكرية، فكلها أنظمة وضعية ربكم بأىواء الرجاؿ، وىي ظلم كما قاؿ ا تعاىل: 
﴿ َْ ٌَ ًْ  َو َ ًْ  ل ا َُيُْس ٍَ ِ َُْزَل  ب

َ
ُ  أ وىَئَِم  اَّلله

ُ
ًُ  فَأ ٔنَ  ُْ ٍُ ِ ال  .﴾اىظه

التحرير الذي يعمل مع األمة وفيها من أجل وضع إننا ندعو اعبميع إىل السَت مع حزب 
أحكاـ رب العاؼبُت موضع التطبيق والتنفيذ بإقامة دولة اإلسالـ، دولة اػبالفة الراشدة على 
منهاج النبوة، فَتتفع بذلك الظلم عن الناس بأحكاـ رب الناس، وترعى شؤوهنم بالعدؿ 

ا فََسجَْذُنُرونَ ﴿والقسطاس، يقوؿ ا عز وجل:  كُُٔل  ٌَ
َ
ًْ  أ فَُِّٔض  ىَُس

ُ
ْمرِي َوأ

َ
ِ  إَِل  أ َ  إِنه  اَّلله  بَِصْيٌ  اَّلله

 .﴾بِاىْػَِبادِ 

 .والسالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو
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 بسم ا الرضبن الرحيم

 (مؤتمر السودانالمركزي في المكتب اإلعالمي كلمة )
 طوق النجاة؛ رؤية على أساس مبدأ اإلسالم العظيم

بة اجملتمعوف يف ىذا اؼبؤسبر اؼببارؾ، بارؾ ا مسعاكم وفبشاكم، وبوأكم من اعبنة أيها األح
 مقعدا، وأجرى النصر على أيديكم وأيدكم دبالئكتو وخبّلص اؼبؤمنُت،

 يطيب يل ويشرّفٍت أف ألقي يف صبعكم الكرًن ىذه الكلمة وىي بعنواف:

 "طوق النجاة؛ رؤية على أساس مبدأ اإلسالم العظيم"

 ئال اؼبوىل عز وجل أف هبعلنا وإياكم فبن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو.سا

تكمن  كلها  سأقدـ فيما يلي رؤية ـبتصرة تلخص أّف النجاة لألمة اإلسالمية، بل وللبشرية
 لفرد واجملتمع، والواوتنحصر يف اتباع ىدي الرسالة اإلسالمية اليت ىي طريق متكامل للحياة 

 وال  طمأنينة إال يف كنفها... ىناءة وال سعادة توجد

ال إلو إال ا وأف ؿبمدا ف فالرسالة اإلسالمية تقـو على العقيدة اإلسالمية وىي شهادة أ
 رسوؿ ا..

 إلو إال ا، ىي شهادة الرسل أصبعُت منذ بدء اػبليقة إىل أف يرث ا ف الفشهادة أ
ا بالربوبية وإخالص العبودية لو وحده األرض ومن عليها... فقد دعا الرسل كافة إىل توحيد 

بشَتًا ونذيراً من دوف شريك وال ندٍّ.. وقد شاء ا سبحانو أف يرسل لكل أمة رسوال يقـو فيهم 
 يدعوىم إىل اإليباف با وحده واػبضوع لو بالعبودية اػبالصة،و 

ؿبمد  يرسلأف  مع أف كل نيب كاف يرسل إىل قومو خاصة، إال أف اغبكمة الربانية اقتضتو 
، فكانت رسالة اإلسالـ اليت بلغها للبشر  إىل الناس كافة خاًب األنبياء والرسل بن عبد ا 

ا يف كتابو حبفظو فقاؿ عز من تعهد  وقد، وكاف عمودىا القرآف الكرًن خاسبة الرساالتكلهم 
َْلَا اَّّلِْنَر ِإَوُها ََلُ َِلَافُِظٔنَ ﴿قائل:  َُ َُزه ْ ، وجعلو اؼبعجزة اػبالدة اليت ما فتئت تتحدى ﴾إُِها ََن
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شاؤوا من شياطُت  مشركي البشر وكفارىم على مر الزماف واؼبكاف أف يأتوا دبثلو، وأف يستعينوا دبن
يف التحدي والسخرية منهم، أف مصَتىم النار اليت وقودىا  ٍب توعدىم، مبالغةً  اإلنس واعبن...

ىم وكفرىم دوف حجة وال بينة، إذ عجزوا عن اإلتياف دبثل الناس واغبجارة مىت أصروا على عناد
الشهادة السماوية اػبالدة على  القرآفالقرآف الكرًن، ويف ىذا أبلغ ربدٍّ وأبلغ إعجاز، وال يزاؿ 

صدؽ نبوة ؿبمد بن عبد ا بأيب ىو وأمي، والشهادة على دجل وكذب ملة الكفر واإلغباد اليت 
... أال ليت أميت تعلم ما يف القرآف الكرًن من اؼبعجزات الربانية باف عوارىا للقاصي والداين

 ضع اعببابرة بقوة حجتها وسطوع مشس برىاهنا...الباىرة اليت زبُ 

إال  رر أنو ال قباة للبشر صبيعهم يف الدنيا ويف اآلخرةرسالة اإلسالـ تقإف  ،أيها األحبة
 أنزؿ على عبده ورسولو.باإليباف با سبحانو وتعاىل وباتباع الشرع الذي 

نَساَن ىَِِف ُخْسٍ  اىَْػُْصِ ََو﴿ يقوؿ اغبق سبحانو: ََ اىُْلرْ ﴿، ويقوؿ: ﴾ إِنه اْْلِ ٌِ ُل  ا  َوُجَنِّ ٌَ آِن 
َٔ ِشَفاٌء َورَ  ٌِِنِيَ  ُْ ْؤ ٍُ ْ ِّي ٍِنَي إاِله َخَسارً  َ  ْْحٌَة ى ِ ال َداَي فاَلَ ﴿، ويقوؿ: ﴾ا َواَل يَزِيُد اىظه ُْ بََع  َِ اَتّ ٍَ  يَِضُوّ َذ

ْخَم 
َ
ةِ أ ٌَ َْٔم اىْلِيَا هُ يَ ػِيَشًة َضًَِك َوََنَُْشُ ٌَ َْ ذِْنرِي فَإَِنّ ََلُ  ْغَرَض َخ

َ
َْ أ ٌَ ا ﴿، ويقوؿ: ﴾َواَل يَْشََق َو ٌَ َو

ٍِنيَ  َ رَْسيَِْاَك إاَِلّ رَْْحًَة لِيَْػال
َ
ْساَلمُ ﴿، ويقوؿ: ﴾أ ِّ اْْلِ ََ ِغَِد اليـه ي َ يَ ﴿ويقوؿ:  ﴾إِنه اِلّ ٌَ   بْجَِؼ َدْْيَ َو

ََ اْْلَاِسِ  ٌِ َٔ ِِف اْْلِخَرةِ  ُْ ُّ َو ٌِِْ ْساَلِم دِيًِا فَيََ ُحْلبََو  ََ  اْْلِ  .﴾ي

نعم، فاإلنساف يف خسراف وضياع، إال الذين آمنوا برب العاؼبُت ٍب أتبعوا اإليباف بالعمل 
دينو وتطبيق شرعو، الصاحل، فالتزموا أوامر ا ونواىيو وأفنوا أعمارىم يف طلب مرضاتو بنصرة 

 وقمع كل ـبالفة ألمر ا.

ومن خالف أمره، وعصاه فقد باء بالشقاء وضنك العيش يف الدنيا، وبنار جهنم وسخط 
 ا يـو الدين.

فما ىي رسالة اإلسالـ، وما ىي أركاهنا اليت ربقق النجاة ؼبن اعتصم هبا وسار على درهبا 
 ملتمسا رضواف ا:
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 ة تقـو على شهادة الوحدانية، وىي الشهادة اليت يولد اإلنساف ؾببوالً إف العقيدة اإلسالمي
ىي العقيدة الوحيدة على األرض اليت تقـو و . ما مل يصرفو عنها صارؼ من أىل أو بيئة عليها

على اغبجة والربىاف دوف دجل وال هبتاف كما ىو حاصل يف العقائد اؼبنحرفة اليت ما أنزؿ ا هبا 
 من سلطاف.

ق عن العقيدة اإلسالمية الشريعُة اإلسالمية اليت عاعبت قضايا اإلنساف كافة، فيما بينو وتنبث
فيما بينو وبُت خالقو وبارئو، ومل تًتؾ ىذه و فيما بينو وبُت البشر اآلخرين من حولو، و بُت نفسو، 

 اؼبتضمن يف  معاعبة تنبثق من الوحي القرآين الرباينؽبا الشريعة صغَتة وال كبَتة إال حوهتا، وقدمت 
 . كتاب ا ويف سنة رسولو

عاما وىو هباىد يف سبيل ا، ويف سبيل تبليغ دعوتو  ٖٕ وقد أمضى الرسوؿ الكرًن 
وتعليم الناس أمور دينهم، ومل يغفل عن شيء من ذلك، ومل يبض إىل ربو إال بعد أف ترؾ الناس 

بُت اؼبسلمُت  لك... فقد عاش الرسوؿ على اجة البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىا
بصفتو البشرية، فكاف أبا وزوجا وأخا وقائدا وعامال وؾباىدا وعابدا متنسكا وصابرا على األذى، 

الرضا والغفراف يف كل شؤوف ليلو وهناره، فكاف حبق  لألجر والثواب، طالباً  باغبق، ساعياً  صّداعاً 
كاف قرآنا يبشي بُت و رآف كما وصفتو أـ اؼبؤمنُت عائشة، األسوة اغبسنة للمؤمنُت، وكاف ُخُلقو الق

 الناس...

من ينادي أو يلمح ولو تلميحا باقتباس النظم والشرائع من غَت إف  أيها اإلخوة الحضور،
وتكذيب  هبتاف على رسوؿ ا يشرؾ من حيث ال يدري، فدعوتو تلك يف حقيقتها اإلسالـ 

زْ ﴿لقوؿ رب العاؼبُت: 
َ
َْٔم أ ًُ اَْلَ ِت َورَِضيُت ىَُس ٍَ ًْ ُِْػ ٍُْت َغيَيُْس ٍَ تْ

َ
ًْ َوأ ًْ دِيَُِس يُْت ىَُس ٍَ

 ً  .﴾اِْلْسالَم دِيِا

ًدى َورَ ﴿ويف قولو تعاىل  - ُْ ٍء َو ّ ََشْ
ُِّكِ َْلَا َغيَيَْم اىِْهجَاَب ثِبَْياًُا ى ٍِنيَ  ْْحًَة َوبَُْشَ  َوَُزه ِ ْسي ٍُ ْ  ﴾ٰى لِي

"فليست تنزؿ بأحد من أىل دين اللَّو نازلة إال ويف كتاب اللَّو  قاؿ اإلماـ الشَّاِفِعي، رضبو ا:
 الدليل على سبيل اؽبدى فيها".
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فمن ينادي باقتباس بعض الشرائع من غَت اإلسالـ فقد ضل سعيو، وأبعد الّنْجَعَة، وليس لو 
 من عذر وال شبهة عذر، فا سبحانو صرح باكتماؿ الدين، وويل ؼبن يقوؿ خبالؼ ىذا مهما

كاف يف شك من دين ا وإقباز وعده بإظهار اإلسالـ على الدين كلو، فإف ىو  تأوؿ وسبّحل... 
َُزَْلَا إََِلَْم ﴿ قاؿ تعاىل: فليتنحَّ عن الطريق وليكفَّ شر لسانو ومعتقده الفاسد عن اؼبسلمُت.

َ
َوأ

ََ اىِْهجَابِ  ٌِ ا َبنْيَ يََديِّْ  ٍَ ِّ كًا ل ًٍِِا َغيَيِّْ  اىِْهجَاَب بِاِْلَِقّ ُمَصِدّ يْ َٓ ُّ  َ  َوُم َُزَل اليـه
َ
ا أ ٍَ ِ ً ب ُٓ َواَل  َ  فَاْحُسً بَيَِْ

ََ اِْلَقِّ  ٌِ ا َجاَءَك  ٍه ًْ َخ ُْ َٔاَء ْْ َ
ال َتْسأَُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب َعْن َشْيٍء »يقوؿ:   رسوؿ او  .﴾ثَتهبِْع أ

بُوا ِبَحقٍّ فَِإنَُّو َلْو َكاَن فَِإنَـُّهْم َلْن يـَْهُدوُكْم َوَقْد َضلُّوا فَِإنَُّكْم ِإمَّ  ُقوا بَِباِطٍل َأْو ُتَكذِّ ا َأْن ُتَصدِّ
 .«ُموَسى َحيِّا بـَْيَن َأْظُهرُِكْم َما َحلَّ َلُو إال َأْن يـَتَِّبَعِني

لنا أف نتبع شرع األنبياء من قبل، موسى وعيسى عليهما سالـ ا،  أفيأىب رسوؿ ا 
 اؼبلحدين من فالسفة الغرب والشرؽ؟؟ كال وحاشا...ويرضى لنا اتباع شرع الكفرة 

إذف أختصر لضيق الوقت فأقوؿ: إف ا سبحانو أًب لنا الدين، وقاـ رسوؿ ا بتبليغو  
كامال غَت منقوص، وإف الدين يقـو على اإليباف اغبق با سبحانو دوف ندٍّ وال شريك، 

ُّ ﴿فهذا ىو الدين اغبق وتتجسد العبودية باالستسالـ ألوامر ا ونواىيو  ا َوثَيه ٍَ ْسيَ
َ
ا أ ٍه فَيَ

فاإلسالـ ىو اػبضوع ألمر ا برضا وقناعة واستبشار دبرضاة ا مهما كانت  ،﴾لِيَْجبنِيِ 
 يف السراء والضراء...و اػبطوب 

إال بعد أف عّلمنا كل ما كبتاجو يف أمور ديننا وشرع ربنا. وبالعودة   ورسولَ اُ  مل يتوؼَّ 
 مصادر التشريع اؼبعتربة وىي كتاب ا وسنة رسولو، فإف تطبيق األحكاـ الشرعية وربقيق إىل

العدؿ الرباين إمبا يقـو بو ويسهر عليو خليفة اؼبسلمُت، الذي يبايعو عامة اؼبسلمُت على السمع 
من والطاعة يف اؼبعروؼ، فلو عليهم حق الطاعة ما أمرىم بطاعة ا، وعليهم واجب ؿباسبتو و 

 وأطره على اغبق أطرا.معو 

نظاـ رباين متميز ال يصح بوجو من الوجوه مقارنتو بالنظم  نظام الحكم في اإلسالمإن 
الوضعية اليت يستعبد فيها حفنة من البشر بقية الناس، فيشرعوف ما ىبدـ مصاغبهم وأىواءىم 
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طية؛ صبهورية كانت أـ صح مقارنتو بالنظم الديبقراتوعمـو الناس ؽبم تبع. فنظاـ اػبالفة ال 
فيو فالسيادة ملكية أـ غَت ذلك. ونظاـ اغبكم يف اإلسالـ ىُبضع اغباكم واكومُت لشرع ا، 

، فهي زبتار اػبليفة وتبايعو عن رضا، فتكوف لو خَت معُت يف لألمةفيو للشرع، والسلطان 
وإف أخطأ أو قصر  عمارة األرض حبسب أحكاـ الشرع. فإف أحسن اػبليفة كانت لو خَت معُت،

حىت يصحح العوج  أخذت على يدهىو أو أحد من فريق اغبكم معو من معاونُت ووالة وعماؿ، 
يف قبل أف يستفحل. واػبالفة ىي رئاسة عامة للمسلمُت، وال يصح وال هبوز مبايعة خليفتُت 

قْـتُـُلوا اْْلَخَر ِإَذا بُوِيَع ِلَخِليَفتَـْيِن فَا»للنص الصريح على ذلك من رسوؿ ا وقت واحد 
ُهَما . فليس ىناؾ من خليفة مصري وآخر سوداين أو ماليزي. فاإلسالـ يوجب أف تكوف «ِمنـْ

، ويوجب ىدـ كل عوامل التفرقة بُت اؼبسلمُت فبا فرضو الكافر األمة اإلسالمية أمة واحدة
إلسالـ يوجب ا ورسولو، مهما ازبذت من أظباء وأشكاؿ، وا اؼبستعمر من كيانات وضعية ربادّ 

على األمة إزالة الكيانات السياسية اؼبصطنعة وتوحيدىا يف دولة اػبالفة الواحدة اليت سبتد من 
 ا ؽبا بأف تعم الدنيا بأسرىا.، قبل أف يأذف شرؽ إندونيسيا إىل غرب أفريقيا

هم كما أهنا تقـو بتطبيق أحكاـ اإلسالـ كافة يف رعاية شؤوف الناس وسياست  ودولة الخالفة
الدعوة نشر اإلسالم إلى العالم عن طريق حبسب األحكاـ الشرعية، فإهنا تقـو بفريضة 

، فتضع نصب عينيها دوما أف تكوف الدولة األوىل يف العامل، فال ترضى الدنية وال ترضى الجهادو 
اظ التخلف عن قيادة البشرية، ومن ىنا تقـو الدولة برعاية الصناعات والعلـو اليت من شأهنا اغبف

على ريادة األمة اإلسالمية يف العامل، فال يطمع فيها طامع، وال يقف ؽبا ند على اؼبسرح الدويل. 
 الدعوة طريقاإلسالـ عن حوؿ مصلحة نشر  السياسة الخارجية لدولة الخالفةوىكذا تدور 

، فال تكتفي بالذود عن بيضة اؼبسلمُت بل عند األعداءاعبهاد، فتكوف الدولة موضع مهابة و 
تعتمد سياسة ىجومية سبّكنها من رفع راية التوحيد فوؽ ربوع األرض، سعيا إلعالء كلمة ا 

عدؿ اإلسالـ ورضبتو، فيدخل الناس يف دين ا أفواجًا بعد أف يلمسوا ولنشر دعوة اإلسالـ، 
ومن مل يدخل منهم يف اإلسالـ فإف الدولة تكفل لو فبارسة شعائر دينو واغبفاظ على معتقده 

 وف أف يفنت عنو.د
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على عدالة توزيع الثروة، مع ضماف اغباجات  النظام االقتصاديويف الداخل يقـو 
األساسية عبميع رعايا الدولة، دوف سبييز بُت مسلم وغَت مسلم، فكل من يعيش يف دار اإلسالـ 

ة األمة لو حق الرعاية. وقد حددت األحكاـ الشرعية أنواع اؼبلكية من اؼبلكية الفردية إىل ملكي
إىل ملكية الدولة. ونظرة فاحصة ؼبفهـو اؼبلكيات يف اإلسالـ، ترشدنا بشكل واضح، إىل أّف 
الفكر االقتصادي اإلسالمي متميز عن غَته من أنظمة رأظبالية أو اشًتاكية أو شيوعية، فقد 

لكيات صّنف اإلسالـ اؼبلكيات على غَت ما وضعتو تلك األنظمة البشرية فالرأظبالية أطلقت للم
الفردية عناهنا، واالشًتاكية حصرهتا يف كل شيء ال ينتج، لكن اإلسالـ وازف يف نظرتو للملكية 
الفردية وللملكية العامة، فوازف يف تشريعو بُت مصلحة الفرد ومصلحة اعبماعة، فقد أعطى للفرد 

الفردية حق التملك وحق تنمية اؼبلك، وذلك خبالؼ االقتصاد االشًتاكي الذي منع اؼبلكية 
فأحبط حوافز النفس البشرية، ففشل وربطم، واندثر إىل غَت رجعة، ٍب إف اإلسالـ يف الوقت 
نفسو جعل ؽبذه اؼبلكية الفردية ضوابَط وأسبابًا ؿبددة للملك، فلم يطلق عناهنا كما فعلت 

ت الرأظبالية، فمنع تكدس الثروات اؽبائلة بيد فئة قليلة من الناس، ومنع السبل اليت مكن
 لتهلكة والكوارث.إىل االرأظباليُت من أف وبوزوا ثروات الناس، ويعبثوا بأمواؽبم ويُلقوا هبم 

كما أف النصوص الشرعية حددت العملة بأهنا الذىب والفضة، وحرمت الربا وكل ما يتفرع 
عنو، وأوجبت على الفرد السعي يف طلب الرزؽ، كما أوجبت على الدولة رعاية من تقصر هبم 

م عن ربصيل الكفاية يف معيشتهم. والنظاـ االقتصادي يف اإلسالـ ال يعرؼ مضاربات ظروفه
البورصة وأوراؽ اؼباؿ حيث ذبٌت األرباح اػبرافية دوف أي نشاط اقتصادي منتج، والقاعدة يف 
االقتصاد أف جهد البدف أساس يف النشاط االقتصادي، فاؼباؿ ال يولد ماال من تلقاء نفسو 

غٌت، واألصل يف اؼباؿ أف ُيسّخر يف خدمة صاحل اجملتمع، ال أف يكوف دولة بُت فيزداد الغٍت 
النظاـ االقتصادي يف اإلسالـ يقـو على األساس الروحي الذي يراعي الناحية و األغنياء... 

اإلنسانية فيما هبب أف يكوف عليو واقع األفراد واجملتمع يف إطار العبودية للخالق، اليت تفرض 
الكفاية واؽبناءة يف إطار نظيف يبتغي عمارة األرض وتسخَت ذلك يف الفوز دبرضاة  بناء ؾبتمع 
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رب العاؼبُت يف الدارين، فال يقبل اإلسالـ التنافس اغبيواين اؼبسعور الالىث وراء اؼبلذات اآلنية 
 الزائلة القائمة على القيمة اؼبادية فقط دومبا اعتبار للنظرة الروحية واإلنسانية.

يف اإلسالـ يقـو على النظرة اإلسالمية اليت  تعترب الرابطة الزوجية آية  االجتماعيوالنظام 
ؤسبن عليو امن آيات ا، وتوجب على الرجل واؼبرأة اؼبسابقة يف طاعة ا، فيقـو كل منهما دبا 

 حبسب األحكاـ الشرعية، اليت تبٍت األسرة اؼبسلمة يف إطار من تقوى ا فتثمر أفرادا صاغبُت
 يتنافسوف يف عمارة األرض فيما يرضي ا سبحانو.

إف تطبيق اإلسالـ بشكل كامل من قبل دولة اػبالفة ىو وحده الكفيل بإعطاء اؼبرأة 
حقوقها وزبليصها من الرأظبالية وشرورىا. فاإلسالـ يرفض اغبريات الديبقراطية، وينظر للمرأة على 

ر الفاحشة يف اجملتمع وهبرـّ صبيع أشكاؿ أهنا أـ وربة بيت وعرض هبب يصاف، فيحظر نش
استغالؿ أنوثة اؼبرأة، ووبفظها بالزي الشرعي، ويوجب الفصل بُت اعبنسُت، ووبظر العالقات 
خارج نطاؽ الزواج، فبا وبمي اؼبرأة واجملتمع. كما أف دولة اػبالفة تفرض عقوبات قاسية على من 

ذلك تعيش اؼبرأة يف ؾبتمع آمن تتوفر فيو مقومات ولو بنظرة أو كلمة. وب يهينهاتعرض المرأة أو ي
 اغبياة الكريبة.

أما الديبقراطية فقد أفقدت اؼبرأة إنسانيتها وحولتها إىل سلعة تباع وأداة تستأجر إلشباع 
رغبة الرجاؿ! وما انبثق عنها من حريات أوجد التعاسة والشقاء للمرأة بداًل من األمن 

 .كك األسري وارتفعت نسب اعبريبة حبق النساءواالستقرار؛ فزادت معدالت التف

وضعو مادة فيو، و  يف كلوقد وضع حزب التحرير دستورا مفصال مستندا إىل األدلة الشرعية 
 األمة لتدرسو وتناقشو وتتبناه فتعمل مع اغبزب لوضعو موضع التطبيق والعمل. بُت يدي

اؼبقدس على يد اإلماـ تقي الدين واغبمد  أف شبرة الدعوة اؼبباركة اليت انطلقت من بيت 
النبهاين، رضبو ا، قد آتت أكلها؛ فها ىي حواضر األمة تصدح باؼبطالبة بدولة اػبالفة من 
، فضال عن  جاكرتا شرقا إىل وسط آسيا إىل قلب روسيا إىل باكستاف واألناضوؿ، بل وإىل القـر
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حوض وادي النيل يف مصر والسوداف كما الشاـ اؼبباركة ووصوال إىل القَتواف وغرب أفريقيا، وإىل 
 يشهد على ذلك ىذا اؼبؤسبر اؼببارؾ.

وىذا ما جعل الذعر يدّب يف عواصم دوؿ الكفر يف أوروبا وأمريكا وروسيا والصُت، 
فاجتمعوا يتآمروف للكيد ضد ىذه الدعوة اؼبباركة، ووصل األمر بالفروؼ وزير خارجية روسيا أف 

ـ( فيدعو ٖٕٔٓنرب األمم اؼبتحدة )يف خطابو يف شهر أيلوؿ يقرع جرس اإلنذار من على م
العامل إىل ضرورة التكاتف والعمل على منع قياـ دولة اػبالفة يف سوريا، وىو يف ذلك يردد 

، إىل توين (ٕ)، إىل ىنري كيسنجر( ٔ)قادة الغرب من جورج بوش االبن  و إليهاالدعوات اليت سبق
 .(ٙ)وغَتىم من قادة وساسة الغرب (٘)، ونيقوال ساركوزي(ٗ)، إىل دونالد رامسفيلد(ٖ)بلَت

 إننا نعي حجم اغبرب على اػبالفة، ونفهم وندرؾ ؼباذا يروج أعداء الدين، كل التهم
واالفًتاءات واألباطيل واألكاذيب والتشويهات عن اػبالفة. السبب واحد ووحيد، وىو أف وجود 

ف ا قريبا، سيسبب كوارث للكافر اؼبستعمر، حكم للمسلمُت، وىو قائم بإذ اػبالفة، كنظاـ
على األنظمة  الذي يعترب اغباكم الفعلي يف بالد اؼبسلمُت، فهو يدرؾ أف قيامها معناه: أف قبضتو

تدخل يف أي شأف من يأف  ؼبنعو منيده  ستزوؿ ألهنا ستذوب كلها يف دولة اػبالفة اليت ستقطع
لغرب الذي إىل ااؼبسلمُت )وبثمن خبس(  ثرواتشؤوف اؼبسلمُت، وأف اػبالفة ستوقف تدفق 

ىم يعيشوف الكفاؼ والعوز، وأهنا  يعيش عليها ويستمتع هبا ويستقوي هبا عليهم، بينما
ستحاسبو على جرائمو السياسية واالقتصادية يف بالد اؼبسلمُت أثناء غياهبا، وأهنا ستزوبو، كقوة 

ارطة العامل من جديد بالدعوة واعبهاد كما ستعيد تشكيل خ مستعمرة، عن إدارة العامل، وأهنا
السابق... نعم ىذا الذي هبعل الغرب اؼبستعمر اليـو يستميت يف اإلبقاء  فعلت لقروف وقروف يف

 حكاـ اؼبسلمُت يف سدة اغبكم، حىت لو كلف ذلك تدمَت البالد وقتل العباد كما على عمالئو
وخالفتهم على مدى أكثر من ثالثة عشر  وبصل يف سوريا، فهو مل ينس بعد ما صنعو اؼبسلموف

قرنا من الزمن، كانوا فيها حكاـ العامل. ولقد شاىد العامل كيف أف حركة )احتلوا ووؿ سًتيت( 
مدينة عرب العامل،  ٓٓٓٔيف قرابة  ٕٔٔٓ/ٔٔاستلهمت انتفاضة األمة فتظاىر اؼباليُت يف 

و فقهوا ف الناس سوء العذاب، ولللمطالبة بتحرير الشعوب من أرباب الرساميل الذين يسومو 
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بتطبيق نظاـ اإلسالـ، وىذا ال يتم إال يف ظل دولة اػبالفة  اليت بشر هبا  لعلموا أنو ال قباة إال
 :رسوؿ ا 

ُة ِفيُكْم َما َشاَء اللَُّو َأْن َتُكوَن، ثُمَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها، ثُمَّ َتكُ » وُن َتُكوُن النُّبـُوَّ
ِة، فـََتُكوُن َما َشاَء اللَُّو َأْن َتُكوَن، ثُمَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـَعَ  َهاِج النُّبـُوَّ َها، ثُمَّ ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ
مَّ َتُكوُن َتُكوُن ُمْلًكا َعاضِّا، فـََيُكوُن َما َشاَء اللَُّو َأْن َيُكوَن، ثُمَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها، ثُ 

اَلَفًة ُمْلًكا َجْبرِيًَّة، فـََتُكوُن َما َشاَء اللَُّو َأْن َتُكوَن، ثُمَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها،ثُمَّ َتُكوُن خِ 
ٍة. ثُمَّ َسَكتَ  َهاِج النُّبـُوَّ  .«َعَلى ِمنـْ

ف يستعملنا يف ربرير نسأؿ ا أف يعجل بقيامها، وأف يكرمنا وإياكم دببايعة اػبليفة، وأ
بكلكلها على البشرية يف ظل القبضة االستعمارية  ناختاألمة والعامل من اؼبعيشة الضنك اليت أ

 الفاجرة، إنو على ما يشاء قدير.

 والسالـ عليكم ورضبة ا وبركاتو

 

 

 

 

 
                                                           

1
 المسلمٌن جموع هذا سٌستقطب واحدة دولة على سٌطرتهم عند: "م9/11/2115 فً االبن بوش قال  

 إسبانٌا من إسالمٌة أصولٌة إمبراطورٌة وإقامة المنطقة فً األنظمة بجمٌع اإلطاحة من ٌمكنهم ما

 ".ندونٌسٌاإ وحتى

 السٌاسة داهٌة كٌسنجر عن نقال م2114 عام نوفمبر من الثامن بتارٌخ النٌوزوٌك مجلة نقلت  2

 واحد آن فً ترٌد والتً اإلسالم فً الناشطة األصولٌة الشرٌحة هو الرئٌسً العدو إن: "قوله كٌةاألمرٌ

 .الخالفة إقامة أمام عائقا تعتبرها التً األخرى المجتمعات وكل المعتدلة اإلسالمٌة المجتمعات قلب
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3

 م2115/ 16/7 رٌخبتا العمال لحزب العام المؤتمر أمام السابق برٌطانٌا وزراء رئٌس بلٌر تحدث  

 وإلى اإلسالمً العالم من الغرب إخراج وإلى إسرائٌل دولة إزالة إلى تسعى حركة نجابه إننا: "فقال

 األمة لكل الخالفة إقامة طرٌق عن اإلسالمً العالم فً الشرٌعة تحكم واحدة إسالمٌة دولة إقامة

 ."اإلسالمٌة

4
: قال: العراق مستقبل عن هوبكنز جون جامعة فً ٌلدرامسف دونالد السابق األمرٌكً الدفاع وزٌر قال. 

 وتهدد األوسط الشرق لتشمل ستمتد التً الجدٌدة اإلسالمٌة للخالفة القاعدة بمثابة العراق ستكون"

 ".مخططهم وهذا وآسٌا وأفرٌقٌا أوروبا فً الشرعٌة الحكومات

 هذه ألن الخشب لغة لالستعما داعً ال: " م24/8/2117 بتارٌخ ساركوزي فرنسا رئٌس قال  5

 أي رافضٌن نٌجٌرٌا إلى ندونٌسٌاإ من الخالفة بإقامة ٌحلمون الذٌن المتطرفون بها ٌرغب المواجهة

 ".والتنوع الحداثة أشكال من شكل وأي االنفتاح أشكال من شكل

 اتمباحث خالل قوله( 2111) مٌدفٌدٌف الروسً الرئٌس  عن الروسٌة” نوفوستً“ أنباء وكالة نقلت   6

 خطٌرة واختبارات محنا ٌواجه الٌوم العالم إن“ طشقند فً كرٌموف إسالم األوزبكً نظٌره مع عقدها

 األوسط الشرق فً تماًما مختلًفا جدًٌدا وضًعا خلق الذي” العربً الربٌع”بـ ٌعرف بما العام هذا وبدأ جدا،

 الرئٌس وأضاف.”للغاٌة طوٌلة فترة إلى سٌمتد الٌوم نشهده ما آثار أن ٌبدو وفٌما إفرٌقٌا، وشمال

 إذ لنا، بالنسبة للتنبؤ قابل واضح لسٌنارٌو طبقا المنطقة فً األحداث تتطور بأن مهتمون نحن: “الروسً

 ”.إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق منطقتً دول من بالعدٌد تربطنا كثٌرة خٌوطا أن

 

 

 

 



 



من مواقعنا على شبكة االنترنت
www. http://hizb-ut-tahrir.org

www. http://www.hizb-ut-tahrir.info

هو حزب سياسي مبدؤه اإلسالم. فالسياسة عمله، واإلسالم مبدؤه، وهو يعمل بني األمة 
ومعها لتتخذ اإلسالم قضية لها، وليقودها إلعادة الخالفة والحكم بما أنزل اهلل إىل الوجود.

وحزب التحرير هو تكتل سياسي، وليس تكتاًل روحيًا، وال تكتاًل علميًا، وال تعليميًا، وال تكتاًل 
خرييًا، والفكرة اإلسالمية هي الروح لجسمه، وهي نواته وسرّ حياته.

الَْْيِ  ِإَل  َيْدُعوَن  ُأمٌَّة  مِْنُكْم  َولَْتُكْن  تعاىل:  لقوله  استجابة  كان  التحرير  حزب  قيام  إن 
َويَْأُمُروَن بِالَْْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن )آل عمران(.

أفكار  إليه وتحريرها من  الذي وصلت  الشديد،  إنهاض األمة اإلسالمية من االنحدار  بغية 
دولة  إلعادة  العمل  وبغية  ونفوذها.  الكافرة  الدول  سيطرة  ومن  وأحكامه،  وأنظمته  الكفر 

الخالفة اإلسالمية إىل الوجود، حتى يعود الحكم بما أنزل اهلل.

من هو حزب التحرير
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