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 مقدمة

 تونس هبا متر اليت واالستثنائية الساخنة الظروف ظل يف
 اخلالفة مؤمتر يكون أن تونس والية /التحرير حزب اختار والعامل،
 وال احلداثة دولة اهنيار": عنوان حتت عشر الثاين الّسنويّ 
 ."اخلالفة بدولة إال خالص

 بعد تنهار، ملزعومةا احلداثة ودولة اخلالفة مؤمتر جاء لقد
 متنح مل اليت املاحنة االستعماريّة الّدول إىل أهلها سّلمت أن

 مع هذا واملديونية، والفساد والّشقاء والبؤس الفقر إاّل  الّتونسّيني
 .انعدامها بل رعاية وسوء متعّسفة ظاملة أمنّية قبضة بقااي

 حول وخصومه الرئيس بني أشّده على والصراع املؤمتر جاء
 الشعب وُحشر له، املنظم والدستور السياسي الّنظام عةطبي

 ودستور الربملاين النظام إىل العودة إّما: مقيتة ثنائية يف التونسي
 مع ،2022 ودستور الرائسي النظام نري حتت البقاء أو 2014
 يوم األمة به طالبت الذي اجلذري والتغيري احلقيقي احلل استبعاد
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 املنظومة مع والقطع النظام سقاطإب الثائرين حناجر صدحت أن
 اليت الوضعية الدستورية األنظمة مشكاة من تنبع اليت القدمية
 عن يعربهبا  راشد حكم واستبدال هللا، أنزل ما بغري حتكم

 .اإلسالمية عقيدهتا من وينبثق األّمة حقيقة

 الرأمسالّية أرهقته الذي والعامل السنوي اخلالفة مؤمتر جاء
 ركوب حتاول الغربّية الّدول زعيمة وأمريكا امل،ش لتغيري يتهيأ
 أجندهتا، وحسب شاطئها على النهاية، يف لريسو التغيري موجة
 تستمر حىت هلا املنافسة الدول الستنزاف العامل يف النزاعات بنشر

 اإلسالم على حرهبا من وجعلت العامل، قيادة على الرتبع يف
 اإلسالم أنّ  لعلمها كوذل اخلارجّية سياستها يف الزّاوية حجر

 حكام فدعمت اليوم، عامل يف هلا الوحيد املنافس هي واخلالفة
 اإلسالم على حراب ليكونوا حمدود غري دعما اإلسالمية البالد
 للحكم اإلسالم عودة دون للحيلولة الّدعوة، حلملة وصّدا

 .النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة دولة دولته، ظل يف والتشريع

 :أييت هذا مؤمتران نفإ لذلك



8 

 للّدول الّتصّدي على الّتحرير حزب عمل سياق يف  -
 وكلّ  بالدان على سيطرهتا تواصل أن تريد اليت املستعمرة الكربى

 .املسلمني بالد
 حتريرا العامل كلّ  بل وأّمتنا بالدان حترير سبيل يف خطوة -
 .واالستعمار الكفر قبضة من حقيقّيا

 األّمة هبا خاطبنا اليت مؤمتراتنا من بدعا   هذا مؤمتران وليس
 مفكرين وعامة، خاصة وحمكومني، حكاما أطيافها؛ ميعجب

 ومبا فرقة، بعد جيمعهم مبا خاطبناهم! السالطني وحىت وعلماء،
 فيهم مؤذِّّنني ؛رقاد طول بعد يُنهضهم ومبا ذل، بعد يُعزُّهم

 لكلّ  الناجع والعالج الراشدة، اخلالفة اجلامعة، ابلقضية
 .نيالعامل رب أنزله الذي كلهممشا 

 فرصة فهو الّسابقة، مؤمتراتنا من بدعا   مؤمتران وليس
 دينه على غيور صادق مسلم ولكلّ  تونس يف ألهلنا متجّددة

 يلتحق أن والقدرة القّوة أهل من رجل ولكلّ  وأّمته، وبلده
 ربّ  أوجبه الذي ابلواجب القيام أجل من الّتحرير حزب بشباب
 أجل من ؛إبقامة اخلالفة اإلسالمّية احلياة استئناف وهو العاملني
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 وقبوهلم خالفتهم هدم منذ ابملسلمني حلق الذي العار هذا حمو
 متلك ال اتبعة، خانعة، خاضعة، هزيلة، دويالت يف ظل ابلعيش

 حتتفظ اليت هي احلية فاألمم ثرواهتا، على هلا سلطان وال أمرها
 الذكرى هبذه املسلمني نذكر إذ وحنن الذل، أبايم ال العز أبايم

 يستجيب أن كبري ابهلل وأملنا دها،لنخلّ  ال منحوها فلكي األليمة
 نقطة فريقياأ ومشال تونس من لنجعل واملنعة القوة أهل لنصرتنا
 ذلك وما النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة لدولة ارتكاز

 .بعزيز هللا على
 ،اخلتام ويف
 واملنافقني الظاملني أساليب من ؤمترامل أحاط ما كل فمع

 بنعمة   انعقد أنه إال وصدا ، منعا   املكثفة وحماوالهتم وحقدا ، كيدا  
 .والفِّْعل القولِّ  بسوءِّ  الشر أهلُ  وابء وَفْضل، هللا من

 احلاقدين وتشويش الظّاملني حصار متجاوزا املؤمتر انعقد
 األمة، اايقض عالج يف الصادقة اجلادَّة ابلكلمة ابحلقّ  فصدع

 .الئم لومة هللا يف خيشى أن دون
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 عزَّ  وقت   ،الصادق اإلعالمُ  فيه عزّ  وقت   يف املؤمتر انعقد
 تباع جتارة، فيه الكلمةُ  أصبحت وقت   ،احلقَّ  يقول من فيه

 على املستعمرين الكّفار وخدمة املال، كسب مهُّها وتشرتى،
 !واملظلومني احملرومني حساب

 يف احلاقدين، الظاملني خياطب حاله ولسان املؤمتر، انعقد
﴿: ُُمْلجل قوي   صوت                     

    ﴾ عمران[ ]آل 

 اخلتام، وخامتة
 يف املؤمتر انعقد والّتهويش التشويش ورغم والصدّ  املنع رغم

 من امساخل السبت يوم املسطّر، نظامه ووفق املقّرر موعده
 الساعة مع م25/02/2023 املوافق هـ،1444 شعبان

 على التحرير حزب وصفحة الواقية قناة وبثّته .صباحا 10:30
 وكانت تونس، وخارج تونس من اآلالف، واتبعه ،الفيسبوك

 الصادقون، الصاحلون معنا، وكان ان،أيَّدَ  أنْ  املؤمتر نتيجة
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َينا،  علينا أقبل ما وبقدرِّ  .ناملفرتو  الظاملون ضدَّان، ووقف وَخشِّ
 العاقبةَ  ولكنَّ  ،ورهبة غيظا   اآلخرون حاربنا ورغبة، حمبة   األوَّلونَ 

 .العاملني رب هلل واحلمد للمتقني،
 هـ1444 شعبان من اخلامس السبت

 م25/02/2023املوافق 
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 األول احملور
 ابإلسالم إال خالص وال احلداثة دولة اهنيار

 اإلسالم دولة نوع اإلسالم عن بديل ال

 أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرمحن هللا بسم
 .املرسلني

 ورمحة عليكم السالم ،الكرام خوةواإل الطّيب اجلمع أيها
 وبركاته، هللا

 هدم علىونيف  قرن مرور لذكرى السنة هذه إحياؤان تزامن
 احلرام الشهر هذا ،األصبّ  رجب شهر حلول مع اخلالفة دولة

 يصبّ  هللا ألن ؛هبذا االسم وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مساه الذي
 املرضى شفىيو  األرزاق فتزيد صّبا والربكات واخلري الرزق من فيه

 ويقبل بركاته من فيه يصب هللا ألن الدعاء من فيه فيكثرون
 .املخلصني دعوات
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 عنا تغيب أن ميكن ال الفضيل رجب شهر نقول وعندما
 فيها أَمَّ  إذ ومنوذجا عربة لنا كانت اليت واملعراج اإلسراء ذكرى

 رسل من سبقوه مبن فوصلنا ،السالم عليهم األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص نبينا
 وأهّنا العقيدة رابط هوبيننا  الوحيد الرابط أن لنا ليبنّي  وأنبياء
 سواه دون وحده هلل بوديةالع حتقيق غايتنا وأنّ  التوحيد عقيدة
﴿: تعاىل يقول ،ةالقياد ةأمّ  أي اإلمامة ةأمّ  ناأنّ  لنا وليبنّي     

                    ﴾. ]األعراف[ 
 ملسو هيلع هللا ىلص حممد ألمة السالم عليه موسى أمة من القيادة فتحويل

 والعمل ابلعمل مطالبون فنحن ،نسانيةاإل أمانة حنمل جتعلنا
 هلم رهبم تضاهار  الذي دينهم هلم نبنّي  ،الدارين يف هبم للنجاة

 إال ذلك من نتمكن ولن ،واحليوان احلياة يف يسعدوا حىت
 نبغي ال احلق دعوة محل يف ابإلخالص إال نمنكّ  ولن ابلتمكني

 .واألرض واتاالسم ملؤها جنة وإمنا شكورا وال جزاء
 وحتصنه تبنيه قواي قائدا تقتضي الكرام إخويت والقيادة

 يف جنده قوايّ  تشريعا كذلكو  ،سالماإل عندان والعقيدة ،عقيدته
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 اإلمام إن نقول لذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي نبيه وسنة تعاىل هللا كتاب
 .الفروض اتج اخلالفة نإو  جّنة

 ينكر فمن ،اخلالفة هدم بعد واقعنا خويتإ ترون أنتم وها
 يف للحضيض وصلنا إذ خاصة والنساء عامة األمة حال تردي

 ؟!البشرية األنظمة ظلّ 
 يسر أن فبعد !أكفره ما نساناإل تلقُ  ،هللا اي هللا اي هللا اي

 ومنهاجه، وشريعته ربه دين عن حاد النجدين وهداه سبيله هللا
 .ودارى غطى أي وكفر وشقي لعن منها يقصد هنا وقُتل

 ،العامل قادة كنا سليما تطبيقا يطبق اإلسالم كان عندما
 حىت تطبيقه حسن عن ابتعدان كلما التدهور يف حالنا وبدأ
 .اخلالفة هدم بعد احلضيض ناوصل

 يف أكرب هللا يقول الذي ،خلالقه املتحدي نساناإل هلذا اي
 يقول ولكنه هللا، تشريع من أكرب تشريعي يقول ولكنه صلواته،
 وأجنع أقوم نظامي يقول ولكنه هللا، تشريع من أفضل تشريعي

 !هللا وليس املشرع أان يقول الذي هللا نظام من
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 وقوانينكم العلمانية وأنظمتكم قراطيتكمدمي لنا فعلت ماذا
 فالعامل ؟عليها والقائمني ألصحاهبا حىت فعلت ماذا بل ،البشرية

 متخلفة انمية دوال يسموهنا ام أو متقدمة دوال ايسّموهن امب كله
 على الشقاء تعيش كلها مستعمرة، حقيقتها يف وهي ضعيفة

 عليه خيفى فمن وسياسيا، واقتصاداي اجتماعيا ؛األصعدة مجيع
 دول ىأقو  جتنبها تستطع مل اليت والبطالة والغالء االقتصاد اهنيار
 الطالق ظاهرة وتنامي خالقياأل الفساد عن انهيك ،العامل

 أبشع اليوم عصران يف تشهد اليت واجلرمية واملخدرات واالنتحار
 أيتكم أمل ...وغريها واغتصاب أعضاء جتارة: وأشنعها صورها
خاصة  نتكو شبكة مظلمة ) انت الدارك حديث

 ؟(فيها فقط بني النظراء املوثوقني االتصال يتم
 حرب أبواب على أننا ألحدثكم حباجة فلست سياسيا ماأ
 دين هو الذي املال جين وراء الركض نتيجة هذا كل ،عاملية
 واحملافظة الثروة مجع أجل من مباح شيء كل ؛الرأمسايل النظام
 قاصرا تبقى ،بشر اي هيهات هيهات ولكن وتنميتها، عليها

 جنين حنن اهو  ،تقدمت ومهما العلم من بلغت مهما وحمدودا
 .هللا لشرع استبعادان مثار
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 البشرية وحال األمة حال من خريا ليس كنساء وحالنا
 اليت العلمانية األنظمة ظل يف الشقاء نعيش فنحن مجعاء،
 البشر هلوى والرعاية التدبري وترتك احلياة عن الدين تفصل

 أذاق نظام والظلم، الفساد ينشر الذي الوضعي والتشريع
 والفقر والقهر الظلم نعيش فبتنا الويالت، البشرية بل املسلمني

 املصري من واخلوف واإلحباط اليأس الناس على رزح حىت
 .ينتظران الذي اجملهول

 أمة خري أبننا فتناوأنَ  إبسالمنا وعزتنا كرامتنا عن حندثهم
 واقعنا وعن وعقيدتنا وحضارتنا هبويتنا ومتسكنا للناس أخرجت

 ابلية خشبية بلغة علينا فريدون ،ظامهمن فيه تسبب الذي املرير
 ومحاية املرأة حترير هو مركزي شعار على قائمة حداثتهم دولة أبن

 !حقوقها
 لقمة أجل من واالستنزاف النضال هذه؟ حقوق أي
 !عنها؟ يتحدثون اليت احلقوق هي أهذه العيش؟

 اليت احلقوق هي هذه هل والتهميش؟ والفقر اجلهل
 !يقصدون؟
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 وراءهم اتركني مرير واقع من فرارا البحر يف أبنائهن موت
 اهتمام أي الدولة تُعرها مل داتشها حتصيل يف السنني تعب

 احلقوق هذه لعلّ  ؟!أبنائهن بفقدان منكوابت ثكاىل وأمهات
 .يقصدون اليت

 ننفك فما الطرقات، على املراقة الزكية دماؤهن لعلها أو
 .ابلنساء ةمليئ شاحنة انقالب خبرب آلخر نيح من نسمع

 جعلتموها احلقوق اليت تتحدثون عنها عندما أظن بل
 البحث سوى لشيء ال مرهقة منهكة وخارجه البيت يف تعمل

 واألجور والّتحرش واإلهانة االستغالل متحّملة العيش، لقمة عن
 .أجرها تتلقى ال قد اليت اإلضافية العمل وساعات الزهيدة

 غياب يف تونس يف املرأة تعيشه مرير فيض من غيض هذا
 الناس مسؤولية تتحمل اليت اخلالفة دولة ؛واحلق العدل لدولة اتم

 .ورعايتهم

 الوطنية الدولة حقيقة اليوم نشهد إنّنا :الكرام إخويت
 ذليلة دولة وجتلت الستار عنها أزيح فقد بيكو، سايكس صنيعة
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 األمة مقدرات يف ففّرطت ،املستعمر الغرب أعتاب على متسّولة
 أبناءها تقتل وأخذت ،النقدي صندوقهلو  له نفسها ورهنت

 برتدي أو املوت قوارب يف البحر يف أو السجون يف سواء
 .الصحّية املنظومة

 لدينه مروجة الغرب ملصاحل راعية احلداثة دولة ابتت لقد
 منكبة هويته، يف هويتنا انصهار على عاملة وحضارته، وديدنه

 حتت تعيش أبن عليها تعسفالو  وإذالهلا األمة إرادة كسر على
 يقيم ال ُمرم علماين نظام ودينها، لعقيدهتا خمالف نظام وطأة
 ُدويالت يف بتشتيتنا علينا سّلط نظام اإلنسانية، للقيمة وزان

 ونفوذه مصاحله وترعى وقوانينه أنظمته لتحرس املستعمر صنعها
 للتحرر والتطلع سالماإل أمة بني حتول غليظة عصا ولتبقى

 .اجلذري التغيري حتقيق على والعمل عتاقواالن

 أشكاهلا بتعدد علينا املتعاقبة احلكومات جعلت وهكذا
 تفرض ألبنائها ظهرها وأدارت األمة أعداء وقبلتها وجهتها
 .دينهم ختالف سياسات عليهم
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 شعبها حتارب دولة ظل يف يتحدثون للمرأة حقوق أي عن
 مصاحل ختدم لب لعقيدته بصلة متت ال قوانني عليه وتفرض

 األمة، من جزءا ليست املرأة وكأن وعقيدته، وحضارته املستعمر
 .ومشروع لعقيدة حامال   كياان  

 اي ،للناس أخرجت أمة خري أبناء اي ،سالماإل أمة أبناء اي
 قيادهتا على جتربكم اليت نسانيةاإل أمانة بعقيدتكم حتملتم من

 دولة يف اتكمجن عن تبحثون هل ،األمان بر إىل هبا والوصول
 !وهللا أمركم غريب !االستعمار؟ سليلة االرهتان، دولة ؛احلداثة

 السياسي الوسط عضو خ هو املسلمني شقاء سبب إن
 صنيعة احلقيقة يف هو فاشل لنظام ومعارضة حكومة كامال
 أمران الذي العباد رب تشريع لتطبيق ومعارضا األمة أعداء

 الصاحل الوحيد النظام هو مسالاإل فنظام فضال، ال فرضا   إبقامته
﴿ :تعاىل يقول ،اخلبري العليم نظام ألنه لإلنسان،       

                             

                           ﴾. 
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 حىت وانسدت علينا األزمات تتالت لقد :الكرام إخويت
 شنعي الذي التعيس الوضع هذا من خالص ال أنه البعض ظن
 أو الدميقراطي النظام ؛األسوأو  ئالسي بني خريوان ألهنم فيه،

 واحدة، لعملة وجهان النميث نياللذ الدكتاتوري، النظام
 .سالماإل نظام هو عنهما بديل نظام وجود قصد عن متجاهلني
 وطريقة، فكرة األركان كاملة عقيدة حنمل منيكمسل إننا

 جلميع املعاجلات كل تقدمي على قادر سياسي مشروع هلا
 ،اجلميع عن تعاىل العاملني رب سطره حمكم نظام يف مشاكلنا

 إسالمية دولةب جنسده وآخرتنا بدنياان للفوز الوحيد سبيلنا وهي
 .النبوة اجمنه على اخلالفة دولة هي األكرم نبينا أقامها كاليت

 نستعيد ،نتناجُ  نقيم ،ُمدان نبين ،عزان نبين مسلمني اي فهبوا
 لنا تضمن حقيقية دولة ونؤسس ،ومكانتنا ورايدتنا أُمادان
 هبا هللا وعدان وقد عداء،األ بوجودها ويهابنا واألمان، الرعاية
 خالفة ولتكن هاءبنا فلنعد قيامها، بقرب الكرمي نبيه وبشران
 .ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي الرسول رىبش حُتقق راشدة
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﴿ :تعاىل يقول                 

                             

                                    

                                   

                 ﴾ ]النور[ 

 اخلمريي حنان األستاذة
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 ابإلسالم إال خالص وال احلداثة دولة اهنيار

 :وبركاته هللا ةورمح عليكم السالم الكرام، ضيوفنا
 الثاين مؤمتره تونس، والية يف التحرير حزب اليوم يعقد

 حضيض من اخلروج حنو طريقها تتلّمس اإلسالمية واألمة عشر،
 واالحنطاط الفكري، والتأخر املادي، والتخلف الروحي، اهلبوط

 ومائة سنتني منذ دولُتها ُأسقطت أن بعد ُيكبلها الذي السياسي
 عليها خطرا أحدمها يقل ال عدوين بعبء ءتنو  اآلن وهي سنة،

 .جنبيها بني يعيش داخلي وعدو خارجي، عدو ؛اآلخر من

 ملوقفاملؤثرة اب دولال يف أساسا فيتمثل، اخلارجي العدو أما
 حد تصل وقد بينها، السياسي الصراع حالة هتدأ ال اليت الدويل،
 نوم املنافع، أجل من صراعا يظل أنه إال العسكري، التنازع
 دول قيادة بقصب للفوز الدويل، املنتظم هيكل يف التموقع أجل

 األدوار بتوزيع النزاع، هذا يف منها الفائز وأحقية العاملية، اهليمنة
 والعداوات، التحالفات خريطة وفرض البقية، على السياسية
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 نزاع أما. واجتماعيا وثقافيا واقتصاداي، فكراي بينها املشرتك ضمن
 وسعي وجود، صراع فهو اإلسالم أمة مع دويلال املنتظم هذا

 أن وبعد اليوم، الصراع هذا تقود اليت فأمريكا. لالستئصال
 يف أعلنت قد ،2001 سبتمربأيلول/ 11 أحداث اصطنعت

 مؤسساهتا جبملة العامل، دول ابقي مث الدويل، املوقف دول
 حتت تنحين أن والعسكرية واملخابراتية، واإلعالمية، السياسية،

 األمة على حرهبا يف ،"ضدي فهو معي ليس من" عارش
 مسمى حتت عقيدهتا، عن املنبثقة حياهتا وُنظم اإلسالمية،

 جامع وتشتيت املسلمني، بقتل وذلك. (اإلرهاب على احلرب)
 إرادهتم، حتطيم على والعمل اقتصادهم، مقومات وتدمري كياهنم،
 واإلفالس هقرالتق بربامج وربطهم الذاتية، القرار طاقة وسلبهم

 يكن مل وملا. اإلسالم سياسة من خالية حياة يف واالحنطاط،
 املوقف دول قرار كان السياسي، كياهنم واملسلمني لإلسالم
 كيانه لإلسالم يكون أال استثناء، دون العامل دول وسائر الدويل،

 هذا كان إذا إال للمسلمني كيان وجود ميكن ال ألنه السياسي،
 .سياسيا الكيان
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 فهم جنبيها، بني يعيش الذي الّداخلي عدوها أماو 
 والوسط هم العاملية، اهليمنة دول عليها فرضتهم الذين حكامها
 وطبقة اخلبيثة، احلكام هؤالء بذرة فيه نبتت الذي السياسي
 تطبخ اليت ومؤسساهتم االستعمار، حضارة أراّبء من املثقفني

 حرااب اجلميع عاد حىت وأهله، ابإلسالم املكر أحابيل فيها
 كيان هبا حيّطمون هدم ومعاول ورسوله، هللا أعداء هبا يضربنا
 من واالنتقاص ومشاعره، اإلسالم أفكار يف ابلطعن أمتنا،

 هذا. نفسيته وهز عقليته يف ابلطعن املميزة املسلم شخصية
 مقتضى على العام الشأن إدارة مهمة به أنيطت الداخلي العدو

 حل من يُرى يعد مل حىت الناهبة، هوشركات االستعمار مصاحل
 عليهم متليه ما إال حداثتهم، دولة علينا جتّرها اليت األزمات لكل

 .دراساهتا ومراكز االستعمارية الدوائر

 :الكرام ضيوفنا
 اليت السياسات فإن العوامل تلك وحتت الظروف هذه يف

 اليت ،ينايركانون الثاين/ 14 ثورة بعد بالدان يف انتهاجها قعو 
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 الكافر الغريب احلياة منط من لالنعتاق أهلنا إرادة فيها حتركت
 اليت السياسات تلك اخلاطئة، ومعاجلاته، ملفاهيمنا املناقض
 واملهدي والرتويكا، الباجي، حكومة ؛احلكومات كل اتبعتها
 حكومة مث واملشيشي، والفخفاخ، والشاهد، والصيد، مجعة،
 حضاراي التبعية حالة أتبيد إىل مجيعها وتسعى سعت سعيد،

 للثورة، احلقيقي املسار وإفشال لالستعمار، واقتصاداي وسياسيا
 املسماة الدولة، على احملافظة ذريعة حتت للبالد حكمهم مقابل
 الواجب" اليوم، سعيد قيس شعار غدا حىت احلداثة، بدولة

 اليت الدولة تلك ".والوطن الدولة محاية اليوم يقتضي املقدس
 عهد بنود عليها فرضت أن منذ رجسها حتت بالدان وقعت
 أن جيب السيادة أن فيها يُزعم واليت ،1861 ودستور األمان
 طريق عن مصاحله حيقق ما إرادته بكامل يقرر للشعب، تكون
 أولئك وما املستقلني، النواب أو الربملاانت، يف األحزاب ممثلي

 اتبعة اراستثم ومشاريع جارية، حساابت إال احلقيقة يف النواب
 وليست. املستعمر الغرب يف والسلطة ابلثروة املستأثرة للطغمة
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 خمادعة إال للشعب، أهنا الدميقراطية الدولة يف املزعومة السلطة
 الذي ابلشكل االنتخاابت نظام ألنّ  الواقع، يكذهبا مفضوحة

 يد يف والثروة السلطة اجتماع إىل حتما يؤدي الدميقراطية تفرضه
. الغرب عواصم يف والسلطة الثروة صاحبة هافسن الطُغمة تلك
 ميارس الذي اإلعالم، ميول الذي هو املال رأس ألنّ  ذلك
 الطائفة تلك تريده حسبما العام الرأي صناعة عالية ةيبكفا

 يف الفاسد املال هم يسمونه امب ميول الذي وهو النَّكِّدة،
 يف تتنافس اليت األحزاب ميول الذي وهو االنتخاابت،

 ومن هذا، إال الثالث اجلهات متويل إىل سبيل وال نتخاابت،اال
 .السيطرة عن خيرج االنتخابية العملية عناصر من شيء فال مثّ 

 واالختيار اإلرادة حرية عنوان حتت املسرحية فصول متر
 املضّلل الشعب هذا أمام الباب فتح احلقيقة يف وهي للشعب،

 الفقر، مستنقع داخل واإلحلاد والشذوذ واالحنالل التفسخ حنو
 .يشاء كما والثروة السلطة حيازة يف الرأمسايل حرية عن إلهلائه
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 :الكرام ضيوفنا
 على قامت اليت االستعمار سليلة احلداثة، دولة هذه

 اخلونة مبعونة املستعمر الكافر هدمها اليت اإلسالم دولة أنقاض
 هي ا،شراكه يف تونس رأسْ  أتبيد يريدون اليت والعرب، الرتك من

 لضرب الساعني" سعيد قيس الدولة رئيس يتوعد اليت الدولة
 يوم كلمته يف ورد كما والثبور، ابلويل "أمنها على والتآمر الدولة

 ما إال ماليتها موارد من تُبق مل اليت الدولة، 29/12/2022
 وثرواتنا مقدراتنا يف فرطت أن بعد املقهورين عرق من جتبيه

 املال وحوش عليها يفرضه ما أو ،بنارقا من ومكنتهم لألعداء
 .رهقا إال البالد تزد مل مدمرة، ربويّة قروض من نو العاملي

 على بالدان فتح على املالية سياستها ترتكز اليت الدولة -
 األعمال رجال من وجعلت األجنيب، املال رأس أمام هايعار مص

 .العامليني املال ضباع لدى مناولة مقاويل ُمرد احملليني
 رغم املسحوقني، قوت عن الدعم رفعت اليت الدولة -
 اهلجرة إال الشابة الطاقات أمام يبق مل حىت العمل، سوق تصحُّر

 .امللجأ دول ومراقبة السلطة، بصر حتت املنظمة وغري املنظمة،
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 متكن مث البنوك، يف العامة األموال تضخ اليت الدولة -
 اإلجراءات يف أطاخل تتعمد مث يؤدوهنا، ال قروض من الفاسدين

 املصارف يف املكدسة األموال اسرتجاع من البالد تتمكن ال حىت
 .العاملية

 طاعة فينا اختذوها اليت النكدة اإلجراءات هذه كل رغم
 جروها اليت الكارثة النتائج ورغم ملصاحلهم، وخدمة ألسيادهم

 اليت الدولة هبذه التشبث على يصرون زالوا ال والعباد البالد على
 يف تثبّ  مث دقيقة، عشرين يف سايكس اختذه قرار حدودها حدّ 

 انل وما املواطنة، إىل فيها يدعون دولة. العّمية رايتها أيديهم
 الوطنية وشعارات الزائف، الدميقراطية بريق من (وهامواطن)

 والرعوية، الرعاية دولة اإلسالم، لدولة رفضا النكد إال اجلوفاء،
: التنزيل حمكم يف واحملكومني اكمهاحل وجل عز املوىل يقول اليت
﴿                           

        ﴾ رسول حيّذر اليت الدولة وهي ،[]األنفال 
 عنه هللا رضي يسار بن معقل عنه روى كما حاكمهاملسو هيلع هللا ىلص  هللا
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ت  ر ع ي ه   د  ب  ع   ن  م   ام  « :قال حني  و  هه و   ،وته ي ه  م  و  ي    وته ي ه  ر ع يًَّة، للاه  ي س 
 خياطب اليت الدولة وهي ،»ة  نَّ ال    ه  ي  ل  ع   للاه  رَّم  ح   الَّ إ   ل ر ع يَّت ه ؛ اش  غ  

 عليكم وليت قد فإين الناس أيها بعد أما": بقوله الرعية حاكمها
 فقوموين، أسأتُ  وإن فأعينوين، أحسنتُ  فإن خبريكم، ولست
 عندي قوي فيكم والضعيف خيانة، والكذب ة،أمان الصدق

 حىت ضعيف فيكم يوالقو  هللا، شاء إن حقه عليه أُريح حىت
 هو الذي نستبدل أن يريدوننا إهنم ".هللا شاء إن منه احلق آخذ
 عرف من وقبح عرض، من هللا فقبحه. خري هو ابلذي أدىن
 .عنه وأعرض احلق

 :الكرام ضيوفنا
 احلق بني صراع هو سيادة،ال ملن هو الصراع مدار إن
 األمة بني أي واإلميان، الكفر وبني والظالم، النور وبني والباطل،

 إىل واحلياة واإلنسان الكون خالق رسالة حاملة اإلسالمية،
 احلياة عن الدين فصل عقيدة وبني جهة، من كافة، البشرية

 اختُلف ومهما والسيادة. اثنية جهة من عنها، املنبثق ونظامها
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 اخلطاب إنشاء يف ابحلق التفرد" كوهنا تعدو ال تعريفها يف
 ودميقراطيتها احلداثة ودولة. القرار اختاذ حبق االنفراد أي ،"امللزم

 هبذا واجلاه، املال صاحبة اجملتمع، على املهيمنة الطُّغمة خّصت
 وتعاىل، سبحانه هللا دون من امللزم، اخلطاب إنشاء حبق التفرد
 حقيقة مقتضى نإ حني يف. واحلياة نواإلنسا الكون خالق

 إال هإل ال" التوحيد كلمة ومبىن ومعىن التوحيد، وجوهر اإلسالم،
﴿ ابلسيادة، هللا إفراد هو "هللا                       

      ﴾ [األعراف]. 

 عارضة،وم حكاما ؛السياسية الطبقة ارتباط كان هذا وعلى
 قرارهم رهنوا حني ابالستعمار، املسلمني، بالد وسائر بالدان يف

 خالهلم من الوصول استحالة إىل أدى ام املستعمر، ذاك إبرادة
 .االستعمار سطوة من البالد خالص إىل

 املسلمني بالد سائر ويف تونس يف الناس انفضاض وأمام
 دميقراطيةال فتنة عليهم انطلت الذين النواطري هؤالء حول من

 إدراك عن وبصائرهم أبصارهم عميت حىت وأشربوها واحلداثة



31 

 سادهتم لدى عبيدا الذل مرابض يف العيش واستطابوا احلق،
 العام، الشأن إدارة يف الذريع فشلهم وبعد الكفار، الغربيني

 اإلسالم فشل بفرية أتوا األمة أبناء لدى خياانهتم وانكشاف
 دولته، أسقطت ذنمما  مايو  حكم اإلسالم كأن السياسي،

 يف الكتب وكتبوا الناس، عقول أمام التضليل من جباال وأقاموا
 من دعكم أن العوام، ليقنعوا واملنتدايت، اجملالس وعقدوا ذلك،

 اإلسالمية، الدولة إلقامة العمل من ودعكم السياسي، اإلسالم
 يستجيب أن ميكن حكم نظام فيه ليس اإلسالم أن ذريعة حتت
 على قدرة لإلسالم ليس وأن وتطوره، اإلنسان حاضر اتملتطلب

 كل وأن والعشرين، الواحد القرن اقتصاد تعقيدات معاجلة
 واملفكرين اخلرباء من هلا ليس السياسي اإلسالم حركات

 الفكري الراهن معضالت معاجلة على القادرين واالسرتاتيجيني
 هبذا رفونيه الذين هؤالء وأمساع عيون كأن واملادي، والسياسي

 اليت الثقافة هلذه وتسمع ترى أن وُصّمت عميت قد البهتان
 يعمل السياسة، وعمله اإلسالم، مبدؤه سياسي حزب أعدها

 إلعادة وليقودها هلا، قضية اإلسالم لتتخذ ومعها األمة بني
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 التحرير، حزب هو الوجود، إىل هللا أنزل مبا واحلكم اخلـالفة
 الوجود، هذا يف الصاحل بدأامل وحده هو اإلسالم ألن وذلك
 هو حيث من اإلنسان معاجلة على ويقوم الفطرة، مع يتفق

 الوضعية النظم ألن ليست اخلالفة، إلقامة فالدعوة. إنسان
 هللا شرع دون ليس ألنه بل ،فقط الناس مصاحل حتقيق يف فشلت

﴿ :وتعاىل تبارك احلق يقول. حق                   

                      ﴾ [يونس] 
 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
 العامري الرؤوف عبد األستاذ
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 الثاين احملور
 الرأمسالية ظلم من العامل منقذة اخلالفة دولة

 فوق حياتية ضرورةو  رعاية، دولة وهي والديقراطية
 عياشر  واجبا كوهنا

 آله وعلى هللا رسول وعلى والسالم والصالة هلل احلمد
 وااله، ومن وصحبه

 يف اخلالفة مؤمتر يف اجملتمعون واألخوات اإلخوة أيها
 لكم أابرك وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم: احلبيبة تونس

 وجل عز هللا بقول وأبشركم هذا مؤمتركم عقد يف جناحكم
﴿                              

                               

                        

﴾. ]القصص[ 
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 الدويل املوقف هرم يةريكماأل املتحدة الوالايت متتسنّ  لقد
 أمجع العامل وانبهر الثانية، العاملية احلرب منذ الدولية والسياسةِّ 
 احلرب يف وحتكمها واالقتصاد، السياسة مفاصل على هبيمنتها
 والفضاء واجلو والبحر الرب على تسيطر وأهنا العامليني، والسلم

 صر،املعا التاريخ يف مسبوقة غري عمالقة بطريقة اإللكرتوين
 أي على تقدم أن قبل حساب ألف هلا حيسب الكل وأصبح
 الدنيا أحداث يف تتدخل ونراها دوليا، أو إقليميا أو حمليا خطوة
 ما القضااي كل يف العام الرأي وتوجه ابلغة، بدقة وتتابعها مجيعا

 أحناء معظم يف الثروات منابع على وتسيطر جل، وما منها دق
 الثالث، العامل دول معظم إىل لقروضوا املساعدات وتقدم العامل،

 وجنوهبا، ومشاهلا وأواسطها األرض أطراف يف عسكرية قواعد وهلا
 ابلرغم األقوى، هو واقتصادها العامل، يف العمالت سيد ودوالرها

 إذ الكثرة، بالد يسموهنا اليت البالد وهي اهلائلة، تهايمديون من
 نشبت وملا! كةالرب  من خال ولكنه وكبري، كثري فيها شيء كل

 كقائدة اأمريك قوة جليا تظهر  األوكرانية الروسية احلرب
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 عمل يف ألوكرانيا، روسيا لغزو التصدي يف الغريب للمعسكر
 تبوأهتا اليت املرتبة عن وإنزاهلا روسيا إضعاف إىل يهدف صريح

 وقفت وكذلك عقود، أربعة حنو قبل السوفيييت االحتاد اهنيار منذ
 .مجاحها وكبحت الصاعدة القوة تلك الصني وجه يف

 وإخفاء التاريخ تزوير وحماوالت اإلعالمي التعتيم وبسب
 دولة أن يتذكر من الناس من قليال فإن الساطعة، حقائقه
 العامل، يف دولة أقوى موقع األايم من يوم يف تبوأت قد اخلالفة

 وقت مرور بعد والبيزنطية الفارسية مرباطوريتنياإل هزمت وأهنا
 الدويل املوقف عرش على ترتبع وبقيت قيامها، من قليل

 الفرتة هذه مضاعفة أضعافا تفوق طويلة، قروان الدولية والسياسة
 وخاطفة، سريعة كانت قد فتوحاهتا وأن ية،مريكاأل الذهبية

 كرها، أو طوعا كياهنا إىل الكثرية البلدان ضم إىل وأفضت
 الرب يف مربع كيلومرت مليون عشرين من أكثر مساحتها وبلغت

 ودخل البحرية، العامل منافذ معظم على وسيطرت البحر، دون
 وعاشت أفواجا، هللا دين يف املفتوحة البلدان سكان من كثري
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 يشهد مل وانسجام جتانس حالة يف طويلة قروان اإلسالمية األمة
 وتستجري ودها ختطب األخرى الدول وكانت مثيال، التاريخ هلا
 يمريكاأل الوحش سيطرة بني شبه هوج أي يوجد وال. هبا

 اإلسالم سيطرة وبني ،الدنيا مفاصل على وسطوته اليوم الرأمسايل
 املتعاقبة العهود إابن املسلمني وغري للمسلمني الشرعية ورعايته
 الذي العلمي التقدم أبن قلنا إن نبالغ وال. اإلسالمية للدولة

 نتاج على سمؤسَّ  هو إمنا أورواب قبلها ومن اأمريك إليه وصلت
 يشهدون وهم العلم، ُماالت شىت يف املسلمة العلمية العقول

 .احلكيم العليم هلل كله والفضل الفضل، هبذا

 بعد الثانيةالراشدة  اخلالفة فجر بزوغ نشاهد وحنن واليوم،
 وبثقة بقوة اإلشارة من لنا بد فال املتعسف، اجلربي امللك هذا

 املفقود، صوابه للعامل سيعيد فةاخلال قيام أن إىل النظري منقطعة
 وستوحد جديد، من العدل ميزان وسينصب املضطرب، واتزانه
 واحدة، راية حتت واحدة دولة يف فرقة طول بعد اإلسالمية األمة

 الشريعة لتطبيق والطاعة السمع على عمبايَ  واحد خليفة حيكمها
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 اومبارك وكثريا كبريا فيها شيء كل وسيكون الغراء، اإلسالمية
 .هللا إبذن

 الروابط كل من اإلسالمية البالد بتحرير اخلالفة وستقوم
 واحلضارية والتشريعية واالقتصادية السياسية االستعمارية

 الفكرية الغرب قاذورات من املسلمني بالد وستنظف والفكرية،
 من البالد ثروات ختليص إىل وستسارع العسكرية، وقواعده

 الدولة سيادة حتت تجعلهال االستعمارية، الشركات هيمنة
 العامة اخلدمات ومتويل فيها التصرف حسن ولضمان الكاملة،
 أي يف اعتبار كل فوق األمة مصلحة وستجعل. األمة جلماهري

 من الذاتية األمة قوى على مث ،وآخرا أوال هللا على معتمدة قرار،
 األخطار درء يف أعمال ورجال وأمنيني وعسكريني سياسيني

 .اخلارجية والتهديدات

 حكم حتت العامل ينتظر ما إن: واألخوات اإلخوة أيها
 فماذا توقع، كل ويتعدى الوصف، يفوق شيء القادمة اخلالفة

 وجل عز لوعده وتنفيذا هللا، من بنصر قامت دولة من تنتظرون
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 على اثنية راشدة تكون أن إال منها تنتظرون هل نبيه؟ وبشرى
 وعلي، وعثمان وعمر بكر أيب صنوُ  رجال   حيكمها النبوة، منهاج
 عوف، بن الرمحن وعبد والزبري طلحة يشبهون بطانة وحوهلم
 اجلراح بن عبيدة وأاب زيد، بن وسعيد وقاص، أيب بن وسعد

 بن والقعقاع الوليد بن كخالد رجال   جندها وقادةُ  وأمثاهَلم،
 سرية تعيد دولة وغريهم؟ وقطز الدين وصالح دجانة وأيب عمرو
 علماء وتستنسخ األفذاذ، الصحابة من وأمثاهلم األربعة دلةالعبا

 وجعفر والشعيب والنخعي والسدي وُماهد كقتادة رابنيني
 دولة وأمثاهلم، حنبل وابن والشافعي ومالك حنيفة وأيب الصادق

 هبا وتصان السبل، هبا وأتمن الفيء، هبا ويقسم احلدود، هبا تقام
 دولة األمة، هيبة هبا فظوحتُ  العدو، هبا ليقاتَ  دولة األعراض،

 والسلوكي، الفكري والرقي العلمي والتقدم احلقيقية النهضة حتقق
 احلياة، مناحي كل يف أعلى إىل علي من دوما لنقله وتسعى

 واهلندسية، الشرعية املعايري أعلى وفق األبنية تؤسس دولة
 عندما األخرى األمم وتعني بل واجلوائح، للكوارث دوما وتستعد

 النيبَّ  يبلغ احلديبية صلح مدة يف أنه يروى. ذلك ملثل تعرضت
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 والسالم الصالة عليه فأرسل جائحة، أصابتهم قريشا أن ملسو هيلع هللا ىلص
 هبا ليشرتي دينار مخسمائة مكة يف الشرك زعيم سفيان أليب

 وفق والقوة العدة تعد دولة. قريش فقراء على ويوزعها قمحا،
 اليت املادية واجزاحل وكسر العدو، إلرهاب االستطاعة أقصى
. شهر مسرية ابلرعب نصرفتُ  العامل، يف اإلسالم نشر أمام تقف
 استطاعت ما النار عن وتبعدهم اجلنة، إىل الناس تسوق دولة
 املؤمنني أمري يبكي جباية، دولة ال رعاية دولة سبيال، ذلك إىل

 هبا يربئ عقودا الناس وبني بينه ويعقد الرعاية، يف قصر إذا فيها
 أمري جيمع دولة. قربه يف معه توضع أن ويوصي هللا، أمام ذمته

 مباء وخيلطها هللا سبيل يف خاضها اليت املعارك غبارَ  فيها اجلهاد
 بعد قربه يف رأسه حتت بوضعها يوصي صغرية طوبة وجيعلها زمزم
 مع هللا سبيل يف جهاد   غبار جيتمع ال أبنه يعتقد ألنه موته

 يف سيفه معه يدفن أن فيها دُماه يوصي دولة. جهنم دخان
 به يشدخ وهو هللا سبيل يف جهاده له ليشهد موته بعد قربه

 .املعاندين الكفار رؤوس
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: مكان كل يف املسلمون أيها: واألخوات اإلخوة أيها
 إىل الرحال شد من اخلالفة ستمكنكم آخرا، وليس وأخريا

 أحد جيرؤ ولن مل ما وهو أحد، من إذن دون األقصى املسجد
 .يفعله أن اليوم حكامكم من

 عليكم والسالم األقصى، املسجد ابحات يف اللقاء فإىل
 .وبركاته هللا ورمحة

 عمرية عصام الشيخ
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 الثالث احملور
 واخلالفة التحرير حزب

 .هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 .وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 حكم وزوال اخلالفة هدم على عقود ثالثة سوى ميض مل
 التحرير حزب أتسس فقد .التحرير حزب نشأ حىت اإلسالم

 تقي والقاضي والعامل املفكر يد على القدس يف 1953 سنة
 .هللا رمحه النبهاين الدين

 نتيجة كانت وإمنا ارجتالية، احلزب نشاءإ عملية تكن مل
 ةعملي أدت .هائومبد واترخيها األمة واقع يف عميقة تفكري عملية

 ضعفها أسباب وحتديد األمة مشكلة فهم إىل هذه التفكري
 عن ومفصل واضح تصور تشكل عن متخضت كما .واحنطاطها

 .هناضهاإ كيفية
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 عملية تشكلها سبق اليت الوحيدة اجلماعة هو فاحلزب
 وفهم دقيق بشكل األمة مشكلة فهم إىل أدت عميقة تفكري
 تشريعيا فهما ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى سرية وفهم والنهضة التغيري حقيقة
 واقع وفهم اليوم بالدان يف القائمة األنظمة واقع وفهم وعمليا
 .احلكم وواقع الدولة ومعىن اجملتمع

 واضح ومنهج حمددة فكرة أساس على احلزب قام فقد
 ورجال دعوة محلة فكانوا شبابه شخصية صقلت عميقة وثقافة

 .اخلري وحنو ابخلري البشرية بقيادة جديرين دولة
 تتمثل األمة مشكلة أن أدرك احلزب فإن ذلك على وبناء

 فهم ضعف إىل أدى اترخيية جذور يذ فكري ضعف يف
 .العامل إىل ومحله وتطبيقه اإلسالم

 توازهنم املسلمني أفقد الغرب من فكري غزو ذلك تبع مث
 بالد واحتالل اخلالفة هدم إىل أدت اليت التارخيية اهلزمية فكانت

 .أشكاهلا بكل بالدان على الغربية نةاهليم وفرض املسلمني،
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 وإعادة اإلسالمية احلياة استئناف غايته احلزب جعل فقد
 .الراشدة اخلالفة قامةإب هللا نزلأ مبا احلكم

 التغيري حداثإو  غايته لتحقيق احلزب عمل طريقة أما
 :أساسيني عملني يف متثلت فقد املطلوب

 وحتميلها ومشاعرها فكارهاأ لتغيري األمة مع التفاعل
 يف إلجياده احلزب مع وتسري وعي عن فتتبناه كمبدأ اإلسالم
 .والدولة اجملتمع

واملنعة  القوة أهل من النصرة طلب هو الثاين والعمل
 وهنضتها حتررها ملشروع فينحازوا ولألمة لإلسالم والئهم لكسب
 .احلكم إىل يصالهإ على فيعملوا الراشدة

 الفكري العمل ريقط عن أهدافه لتحقيق يسعى واحلزب
 .التغيري يف وسيلة العنف يعتمد وال والسياسي
يف بالد  القائمة األنظمة يف املشاركة يرفض أنه كما

 يعترب بل اإلسالم، تطبيق يف التدرج فكرة ويرفضاملسلمني، 
 احلزب ويسعى. الفاسدة لألنظمة وتكريسا عظيما منكرا ذلك
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 الكافرة ابلدول نةاالستعا ويعترب األمة طريق عن احلكم ألخذ
 .سياسيا وانتحارا مبينا وإمثا خيانة

 بالدان تعيشها اليت األزمة عمق البداية من احلزب أدرك
 ثقافة وفرض األمة سلطان وسلب اهلوية فقدان يف تتمثل وأهنا

 .بالدان على وأنظمته الغرب
 بعقول وحىت وبثرواهتا ومصريها األمة بقرار يتحكم فالغرب

 علمانيا دستورا علينا فرض الذي وهو .ثقافته خالل من أبنائها
 الداخلية السياسات حيدد الذي وهو .األمة لعقيدة مناقضا

 وإن ويرعاهم، الفاسدين احلكام يفرض الذي وهو .واخلارجية
 من بنفسه الغرب حضر احلكام، هؤالء بعض الشعب هدد

 .األمة ملواجهة ساطيلهأو  جيوشه خالل
 من البالد حترير أهدافه همأ من احلزب جعل فقد ولذلك

 وقواعدهم سفاراهتم غالقإ على يقتصر ال وهذا الغربية، اهليمنة
 بنبذ بل هلم، العميلة السلطة سقاطإ على يقتصر وال العسكرية،

 مث .الوضعية ودساتريهم العلماين، ونظامهم الليربالية، ثقافتهم
 ةسياسي وفكرة روحية، عقيدة بوصفها اإلسالمية العقيدة جعل
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 تجعل، فالسياسات ورسم القوانني، وسن الدولة، لبناء ساساأ
 .لألمة والسلطان للشرع، السيادة

 هؤالء مع ليس وأمة كحزب خنوضه الذي احلقيقي فالصراع
 الغربية الدول هو األصلي العدوو  .أدوات ُمرد فهم ،احلكام

 هدمت منذ للغرب مزارع إىل بالدان حتولت فقد .االستعمارية
 وحنن ،وكذبة خدعة ُمرد واالستقالل الوطنية فالدولة .اخلالفة
 وثرواتنا مغصوب، سلطاننا .وللقرار لإلرادة فاقدة شعوب
 مستباحة، وحرماتنا معطلة، وشريعتنا مصادر، وقراران منهوبة،

 .علينا ألعدائنا عون وحكامنا
 نفوذ من التحرر لتحقيق الطريق أن احلزب رأى وقد

 التارخيية املواجهة هذه وكسب شوكتهم وكسر املستعمرين
 اإلسالمية احلياة واستئناف وهويتها األمة سلطان واستعادة

 :أمور ثالثة يف يتمثل
 ويتم .بالدان يف للغرب وثقايف فكري أثر كل هدم :أوالً 

 الغرب ثقافة فساد يبني الذي الفكري الصراع خالل من ذلك
 استعمارية كأداة بالدان يف تطرح وأهنا اإلسالم مع وتناقضها
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 الذي السياسي وابلكفاح .هنضتها سر عن الشعوب لصرف
 يروج ما لكل ويتصدى بالدان يف وأدواته الغرب مشاريع يكشف

 .الغرب له
 سالمياإل ابحلكم تتعلق اليت االسالمية األفكار بلورة :اثنيا

 وجهة وفق سالمياإل العيش معىن املسلمون يدرك كي ودولته،
 عام رأي عنه ينتج سالميإ عام وعي لدفيتو ، سالميةاإل النظر

 خالفته قامةإو  سالماإل أساس على ابلتحرر مطالب جارف
 .الراشدة

 ومجعهمواملنعة  القوة أهل والء كسب على العمل :اثلثاً 
 أن جيب همءوال أن فهامهمإو  نصرته ووجوب سالماإل فكرة على

. مستعمر لكافر وال ،عمالء حلكام وليس وأمتهم لدينهم يكون
 ووجد ،تنصره اليت القوة ووجدت ،اجلارف العام الرأي وجد فإن

 .التغيري عناصر اكتملت فقد التحرير حزب ؛القائد
 األوضاع على وسياسية   فكرية   حراب   احلزب َشن وقد

 حراستها تتوىل اليت العميلة نظمةألا وعلى القائمة ستعماريةالا
 من عهاخلل احلزب مع فتنهض حقيقتها، على األمة تدركها كي
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 مع التعايش إىل غريه فيه يدعو كان الذي الوقت يف - جذورها
 قدر سالماإل مع لتتناسب إصالحها وحماولة القائمة األوضاع

 يف الوعي إجياد على هنفس الوقت يف احلزب وعمل - مكاناإل
 وما )اخلالفة( سالمإلا يف السياسي النظام طبيعة على مةألا

 .متميزة إسالمية عيش وطريقة نظر وجهة من جيسده
 الكفر فكارأل هدم   ؛متوازيني خطني يف احلزب فسار

. الرابنية ومعاجلاته اإلسالم ألفكار وتركيز   وأنظمته، ومناهجه
 أن بعد جديد من والتحرير النهضة أحاسيس األمة يف فتحركت

 .ماتت قد أهنا النفوس وضعاف راالكف ظنّ 
 رفضها عن رّب يُع وحراك متلمل حالة يف اليوم األمة هي وها
 القائمة، ستعماريةالا قتصاديةالوا والسياسية الثقافية لألوضاع

 تركيع تستهدف مضادة ثورة يف هءعمال يطلق املستعمر هو وها
 .األمة

 ويؤخر مأزقنا من خروجنا دون حيول ما إن :املسلمون أيها
 املطلوبة الدوافع انعدام وال علينا، أعدائنا تفوق ليس هنضتنا

 يف هو وال كسل، أو جنب يف يتمثل يعد ومل األمة، يف رييللتغ
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 عدوا ونواجه هائلة، قدرات منلك وهللا إننا بل .اإلمكاانت قلة
 .عروقهم يف الدماء تغلي شباب ولدينا جباان،

 هو هنضتنا يعيق الذي األكرب والتحدي مشكلتنا إنّ 
 القضية أن ندرك فحني .السياسي الوعي وغياب اإلدراك ضعف
 وإعادة سالماإل وإظهار اخلالفة إقامة هي لألمة ملصرييةوا األوىل

 وسترتكز جهودان وستتوحد ختبطنا، فسيزول وسلطانه، حكمه
 بوصفها القضية هذه لتحقيق إمكاانتنا جلُّ  وَسُتَسخَّر أعمالنا

 جيعلنا ما ومواجهتها، عالجها إىل واملدخل القضااي كل مجاع
 ومستقيم سريع كلبش يسري الذي كالسهم هنضتنا حنو نسري
 .هدفه يصل أن إىل يواجهه ما كل خمرتقا  

 وبثباته التشريعي وفهمه السياسي بوعيه احلزب متيز لقد
 رغم اثبتا ظل بل يهادن ومل دعوته على يساوم فلم، مبدئه على
 .والفنت واملتغريات التحدايت كل

 على قام كونه إىل يرجع احنرافه وعدم احلزب ثبات وسر
 فقد .شخصيته ويشكل منهجه وحيدد فكرته لوريب مفصل تصور
 من إال فكرته تتحقق فال، يتجزأ ال كل اإلسالم أن احلزب اعترب
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 التقيد خالل من إال عقيدته تتجسد وال طريقته، خالل
 ابالستقامة إال النصر لتحقيق ضمانة وال أحكامه، بتفاصيل

 .هللا منهج على
 متجاوزا األمة مفهوم تكوينه ويف فكره يف احلزب كرس لقد
 العامل كل يف احلزب فتحول ،وقومية وطنية من الغرب خملفات

 وشعوري فكري كيان إىل أعضائه جنسيات وابختالف
 والثقافة اإلسالمية للعقيدة إال اعتبار أي دون واحد وتنظيمي

 .احلزبية
 وفقهية اترخيية مسألة من اخلالفة حتويل يف احلزب جنح وقد

 ،اإلسالمي املشروع حوهلا يتمركز سياسية فكرة إىل نظرية
 الشرق تؤرق ابتت حىت املسلمني بني عام رأي إىل وحتولت
 .احلكام من همءوعمال والغرب

 األمة أمل وميثل اخلالفة مشروع فيه يتقدم الذي الوقت ويف
 تتمثل وتفسخ ترهل حالة الغريب النظام يشهد ابخلالص والبشرية

 اشتداد ويف ُمتمعاته نقسامواب مبنظومته الثقة شعوبه فقدان يف
 .والسياسية واالقتصادية االجتماعية أزماته
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 وإمنا فقط، املسلمني بالد يف للغرب اي  حتد اإلسالم يعد مل
 وابتت مسدود طريق إىل وصلت اليت ُمتمعاته يف يتغلغل ابت

 .خمرج عن تبحث
 هنايته، إىل الصراع هذا سنكمل بل الوراء، إىل عودة ال

 الوقت ويف وجنته، بنصره ونستبشر هللا أوامر ّظمنع وحنن نسري
 علينا الغرب فرضها اليت الكفر أنظمة أبقدامنا ندوس هنفس

 الغرب أساطيل هللا قوة أمام عندان وهتون ونظمه، حضارته وحنتقر
 .وقوته

﴿                             

                               

                                    

                                  

       ﴾ ]النور[ 
 هللا عبد منذر األستاذ
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 الرابع احملور
 قيامها ومبشرات اخلالفة تقام كيف

 مستحيل؟ أمر اخلالفة إقامة هل
 وهي اخلالفة، إبقامة حيلم التحرير حزبإن  البعض يقول

 حزب تومّهه وهم أو خيال اخلالفة فهل! مستحيلة األايم هذه
 التحرير؟

 والّسالم، الّصالة عليه حمّمدا وتعاىل سبحانه هللا أرسل
 ملسو هيلع هللا ىلص التحق وملّا الّساعة، قيام إىل هلل األرض يف احلكم ليكون

 احلكم مهّمة كانتابلرفيق األعلى   واملرسلني األنبياء خامت وهو
 كانت ولذلك. فاألّول األّول خيُلُفه، مبن منوطة هللا أنزل مبا

 الّدنيا وحُتفظ الّدين يُقام هبا ؛الّدين واجبات أعظم من اخلالفة
 .األعداء وقهر ،العدل ويكون

 أن قبل خليفة فبايعوا هبا الكرام الّصحابة ابدر ولذلك
 لعظمة وذلك وعظمته، ذلك أمهية على ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدفنوا
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 هللا ُيكّلف وهل مستحيلة؟ اخلالفة تكون فهل. وأمهيتِّها اخلالفة
 خيال هللا طاعة إىل الّسعي هل مستحيل؟ هو مبا عباده

 أحالم؟ وأضغاث

 ﴿ :الّتنزيل حمكم يف جاء               ﴾ .
 أوجب من بل الواجبات من احلكم كان لو ابلكم فما

 الّدنيا يف املهيمن جبعله وإظهاره الّدين كلّ  وإقامة الواجبات،
﴿: تنزيله حمكم يف القائل اجلّبار اخلالق إرادة هي        

                                  

     ﴾  :ما هل !خيال؟ هللا يريده ما فهل[ 9]الصف 
 .يصفون عّما هللا تعاىل !أحالم؟ أضغاث يريده

 فأين جنباته مألتو  البشريّة اتريخ عمرت اخلالفة إنّ  مثّ 
 القسطنطينّية وأين وأكاسرهُتا؟ املدائن وأين وصوجلاهنا؟ بيزنطة

 املمتدة البقاع تلك يف ابلتكبري الصوت مدَّ  من مث وأابطرهتا؟
 دولة لوال احمليط إىل احمليط من وعرضها األرض طول على
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 اليت اخلالفة تكون فهل اإلسالم؟ وعدل اإلسالم وجند اإلسالم
 وومها؟ خياال الّتاريخ أرجاء عمرت

 هي واجبة كوهنا وفوق اخلالفة إقامة فإنّ  ذلك من وأكثر
 من جلّ  يقول الّصاحلني، عباده هبا بّشر وُبشرى هللا من وعد
﴿: قائل                     

                             ﴾ 
 . يصفون عّما هللا تعاىل ؟خبياالت هللا يُبّشران فهل [،55 :]النور

 من اخلالفة بعودة وعدا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث يف جند وإنّنا
 يوحى ما فهل ،«ة  وَّ ب ه الن    اج  ه  ن   م   ىل  ع   ةً ف  ال  خ   ونه كه ت   ثهَّ »: جديد

 !خيال؟ إليه يُوحى ما هل مستحيل؟ الّنيبّ  إىل
 أيكون املسلمني؟ بالد يف مستحيلة   اخلالفةُ  تكون هل مث
 احلكم يكون وال !اإلسالم؟ بالد يف مستحيال   ابإلسالم احلكم

 لكم ما! واقعا ؟ أمرا   بل مستحيال   اإلسالم بالد يف اإلسالم بغري
 !حتكمون؟ كيف
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 :إلقامتها العمل كيفّية

 الّصالة كفرض املسلمني مجيع على هللا فرضه فرض اخلالفة
 ومعىن أحوج، إليها الّناس كلّ  والّناس كد،آ بل واحلّج، والصيام

 خليفة نصب يتمّ  حىّت  املسلمون هبا يتلّبس أن يعين فرض أهّنا
 ،ملسو هيلع هللا ىلص حمّمد رسالة إلمتام وجيوشها األّمة ويقود هللا بشرع حيكم

 وأنبياؤه، رسُله هبا جاء سننا ، هذا يف هلل ولكن. واجلهاد ابلّدعوة
 العاملني بعمل إاّل  هللا رسول وبشرى هللا وعد يتحقق ولن

 سار وهكذا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سار هكذا املخلصني، الصادقني
 .بعدهم من اخللفاء سار وهكذا ،رضي هللا عنهم تهصحاب

 جو يف معه، وأصحابُه مكة يف ربه إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دعا
 ذلك على واستمر وبطشها، اجلاهلية بطيش مليء   عاصف

 توّجه عاّما رأاي اإلسالم دعوة صارت اومل اإلسالم، إىل عويد
 عشرةَ  بضع النصرةَ منهم  يطلب األقوايء القبائل سادة إىل ملسو هيلع هللا ىلص
 واملنعة القّوة أهل استجاب وملا املدينة، إىلا  مصعب وأرسل مرة ،

 اإلسالمّية الّدولة فأقام الثّانية العقبة بيعة ملسو هيلع هللا ىلص ابيعوه املدينة يف
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 أحب وهو إليه، يوحى ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول هذا. نةاملدي يف األوىل
 اهلجرة مشاقّ  تكّبد فقد ذلك ومع سبحانه، هللا إىل اخللق

 إىل به عرج مثّ  املقدس بيت إىل به أسري كان )وقد وأهواهلا
 يُنزل فلم خوف( أو مشّقة دون واحدة ليلة يف الّسابعة الّسماء

 وصحُبه جالس   ملسو هيلع هللا ىلص وهو دولة ، له يقيمون مالئكة   لرسوله هللا
 دولة وهلم إال عيوهنم فتحوا فما نياما   كانوا أهنم أو عمل، دون

 أن دون الغنائم جيمعون فقاموا وسحق، حمق وألعدائهم وجيش،
 ليس. ويرضى سبحانه حيب كما هللا إىل الدعوة يف الوسع يبذلوا
 مكة، يف ويكافح يكافح ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ظلّ  بل األمر هكذا

 القوم ويُعِّدُّ  الصفوف، ويسوي بدر، يف ويقاتل شدة، يف ويهاجر
 قبل وليس ذلك بعد َنْصره، هللا سألي العريش يدخل مث للقتال،
 أرأيتم؟... املسلمني مع تقاتل مالئكته سبحانه هللا أنزل ذلك،
. قاعدون وهم عنهم نيابة   وليس املسلمني مع املالئكةُ  تقاتل

 عنده، من دد  ومب وبنصره مبالئكته هللا يؤيد زمان كل يف وهكذا
 عن نيابة   ليس ذلك كلَّ  لكن هو، إال ربك جنودَ  يعلم وما

 .صادقني خملصني يعملون وهم هلم عوان   بل املسلمني
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 لصحبه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بيَّنها خلقه يف هللا سنة هي هذه
 رسول حديث وقرأوا مسعوا ملا فهم بعده، من خلفاؤه عليها وسار

 حرص وجيشها أمريها على والثناءِّ  القسطنطينية بفتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 أن سبحانه هللا راجيا   لفتحها جيشا   يرسل أن على خليفة كل

 يقعدوا ومل العظيم، الثناءَ  ذلك فينالَ  يديه على البشرى تتحقق
. يعملون ال انئمون وهم بفتحها هللا ليكرمهم الفتح أعمال عن

 العمل على حافزة   أبهنا البشرى أحاديث املسلمون فهم هكذا
 على رِّْجال   يضعوا أن ال أيديهم، على البشرى لتتحققَ  اجملدِّ  اجلادِّّ 
 .قاعدون وهم البشرى حتقيق ينتظرون رجل

 قام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سرية فقه ملّا الّتحرير حزب فإنّ  وهكذا
 متام يدرك وهو العظيم، الفرض هذا اخلالفة إقامة أجل من يعمل

 عن نيابة اخلالفة هو يقيم أن ال عمله حقيقة أنّ  اإلدراك
 اخلالفة إلقامة املسلمون معه ويسري هو يسري أن بل املسلمني
 ركب عن ختّلف فمن. املسلمني مجيع على هللا لفرض استجابة

 .ابلفرض التلّبس عن احلقيقة يف ختّلف فقد احلزب
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 :املسلمون أيّها
 بعد واستقرارها ثباهتا وإن واقعة، حقيقة اخلالفة قيام إن

 :أربع حقائق تؤكدها هللا، شاء إن حمقق أمر هلو قيامها

 الصاحلات وعملوا آمنوا للذين سبحانه هللا من وعد: أوال  
 يقول. قبلهم من الذين استخلف كما األرض يف ابالستخالف

﴿ :سبحانه                       

                             

                                   

                                    

                ﴾ النور[[ 
 الراشدة اخلالفة بعودة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من بشرى: واثنيا  

 يقول. فيه حنن الذي اجلربي امللك بعد النبوة منهاج على
 أخرجه الذي الصحيح احلديث يف عليه وسالمه هللا صلوات

 ت كهونه »: ملسو هيلع هللا ىلص اَللَِّّ  َرُسولُ  قَالَ : اليمان بن حذيفة طريق من أمحد
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ةه  ا أ ن   ش اء   إ ذ ا ي  ر ف  عهه ا ثهَّ  ت كهون   أ ن   اَللَّه  ش اء   ام   ف يكهم   الن  ب هوَّ  ي  ر ف  ع ه 
ف ة   ت كهونه  ثهَّ  ال  ه اج   ع ل ى خ  ن   ة   م   ت كهون   أ ن   اَللَّه  ش اء   م ا ف  ت كهونه  الن  ب هوَّ
ا أ ن   اَللَّه  ش اء   إ ذ ا ي  ر ف  عهه ا ثهَّ   م ا ي كهونه ف   ًا ع اضًا مهل ك ت كهونه  ثهَّ  ي  ر ف  ع ه 

ا أ ن   ش اء   إ ذ ا ي  ر ف  عهه ا ثهَّ  ي كهون   أ ن   اَللَّه  ش اء   اً مهل ك ت كهونه  ثهَّ  ي  ر ف  ع ه 
 ي  ر ف  ع ه ا أ ن   ش اء   إ ذ ا ي  ر ف  عهه ا ثهَّ  ت كهون   أ ن   اَللَّه  ش اء   م ا ف  ت كهونه  ج رب  يَّةً 

ف ةً  ت كهونه  ثهَّ  ال  ه اج   ع ل ى خ  ن    .«ة  الن  ب هوَّ  م 

 اليت األوىل سريهتا إىل تعود أن تريد فاعلة، حّية أمة :واثلثا  
﴿ :سبحانه يقول. هلا هللا أخرجها                 

                             ﴾. 
 وخمرجاهتا للعلمانّية رافضة ،زالت وما العمالء، على اثئرة قامت

 شوقا يتحّرق شباهبا للحكم، هللا شرع يعود أن تريد ميثّلها، ومن
 للموت مستعدّ  املسلمني، بالد حترير حيث اجلهاد مليادين
 .وحيتضنها اخلالفة ليحمي

 ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع صادق   سبحانه، هلل خملص حزب  : ورابعا  
 وبشرى هللا وعد قيتحق حىت بنهاره، ليله واصال   السري، يغذّ 
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 وال قناة له تلني ال الئم، لومة هللا يف خيشى ال يديه، على رسوله
 وكأنه. كذلك وهو هللا أمر أييت حىت هللا، إبذن عزمية له تضعف
 أخرجه الذي احلديث يف عليه وسالمه هللا صلوات قوله مصداق

ين  ع ل ى ال  ت  ز اله ط ائ ف ة  م ن  أهمَِّت  ظ اه ر  » ثوابن طريق من مسلم
ل ك    .«احل  قّ  ال  ي ضهر ههم  م ن  خ ذ َل هم  ح َّتَّ َي  يت   أ م ره اَللَّ  و ههم  ك ذ 

 العمل أبن لتنطق كافية األربع هذه من واحدة أية إن
 !ُمتمعة؟ ابألربع فكيف خياال ، ليس للخالفة

 واملنعة القوة أهل النصرة أهل يقوم أن بقي؟ فماذا
 املنهوبة املقهورة وأّمتهم دينهم على يغارون الذين ،نو املخلص

 وإالّ  للمستعمر اخلضوع إال يرون ال الذين العمالء هؤالء إبزالة
 ليقوم للحزب والقيادة احلكم تسليم مثّ . سوقا مذاحبه إىل سوقنا

 .هللا أنزل مبا احلكم إقامة الدين، إقامة مهمة العظيمة ابملهمة

 اخلالفة على قطبِّ ستُ  الكربى الدول إن يقال قد وهنا
 .قامت لو ومتحوها
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 وفساده القول هذا هتافت كشفي اجلارية الوقائع إدراك إن
 :وجوه من

 الوالايت الكربى، الدول زعيمة كانت إذا: األّول الوجه -
 وأفغانستان العراق يف تستقر أن تستطع مل وأحالفها، املتحدة،

 املادية القوة عشر ميلكون ال املسلمني من أفراد مقاومة أمام
 ذات دولة ليسوا األفراد هؤالء أن عن فضال   األعداء، ألولئك

 تطبق أن ستستطيع فكيف والعدة، العدد يف حمسوبة مقومات
 فاقدا   القول هذا قائل يكون أن إال! ومتحوها؟ اخلالفة على

 ،اإلسالم دولة وعظمة اإلسالم، عظمة يدرك ال والبصرية للبصر
﴿ :هللا قول يدرك وال                     

          ﴾ سبحانه هللا قول وال: ﴿         

                            .﴾ 
 أخرجه الذي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث فقه كذلك يدرك وال

ري ة  » للبخاري واللفظ ،ومسلم البخاري لر ع ب  م س  ر ته اب  نهص 
ر    اجليش وأن التاريخ حقائق يدرك ال كذلك وهو ،«ش ه 

 .يقهر ال هللا إبذن اإلسالمي
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 مل املسلمني بالد كلّ  يف املستعمرين أن: الثّاين الوجه -
 ولوال يانةاخل لوال يدخلوها أن هلم كان وما دخوهلا يستطيعوا

 الكلمة هلم وجعلوا البالد، هلم فتحوا الذين العمالء، احلّكام
 .العليا

 يستقّروا أن هلم كان ما العمالء هؤالء: الثّالث الوجه -
 العسكريّة القّوات من جيدوهنا اليت احلماية لوال أماكنهم يف

 .البالد يف األقوايء من واملعنوي السياسي والّدعم

 جيد ولن ،فيسقطوا. احلماية عنهم تُزال نأ إاّل  يبق مل وهلذا
 ليدخلوها اإلسالمية البالد أبواب هلم يفتح خائنا   حينها األعداء

 .عناء دون

 :والّنجدة القّوة أهل اي املسلمون أيّها
 وجود وعدم الضياع من تزيد بل عام مائة تكفِّ  أمل -
 تلك تكفِّ  أمل اللئام، مائدة على كاأليتام أصبحنا حىت اخلـالفة
 !ونستيقظ؟ لنصحوَ  السنون
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 "الدولة مصائب من تزيد بل عام مائة تكفِّ  أمل -
 .ومصاحله االستعمار حارسة الوطنّية"
 الفاسدة العلمانّية من تزيد بل عام مائة تكف أمل -

 الطّبقة إىل تروا أمل يُذّلونكم؟ أهّنم بعدُ  تروا أمل اجملرمة؟ والرأمسالّية
 عند والعبيد اخلدم من قطعاان جعلتنا كيف العلمانّية، السياسّية

 حداثتهم جعلتنا كيف تروا أمل العامليني، املرابني وكبار الرأمساليني
 أّمة خري كّنا أن بعد الّنفري يف وال العري يف ال األمم ذيل يف

 للّناس؟ أخرجت
 ضّيعتنا بوطنّية يتشّبث من بيننا يوجد أن عجيبا   غريبا   أليس

 من بيننا يوجد أن غريبا عجيبا يسأل !استعبدتنا؟ غربّية وحداثة
 العظيم، الفرض هذا وأداء جديد، من اخلـالفة إلعادة يعمل ال

 !واآلخرة؟ الدنيا عز إىل املستقيم الطريق
 )جنودا أبناؤان حيمي أن حمزان   عجيبا   غريبا   أليس مث

 هؤالء أنّ  تروا أمل !للكّفار؟ اهليمنة لتكون حّكام أشباه وضّباطا(
 تبنّي  بعدما حتموهنم فكيف حبمايتكم، إاّل  هلم قرار ال األشباه
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 الطّاغية علي بن يفرّ  أمل !مىت؟ إىل للمستعمر؟ خدم أهّنم لكم
 مثله هم ملن احلماية تقّدمون فلماذا منه؟ احلماية سحبتم أن بعد
 !وخساسة؟ عمالة أشدّ  أو

 !والنخوة الّنجدة أهل اي ،واملنعة القّوة أهل اي
 حتاربنا مىت إىل نُغزى؟ مىت إىل املعايل؟ عن القعود مىت إىل

 والتقتيل؟ ذبحال فينا ومتعن والّصني واهلند وفرنسا وبريطانيا أمريكا
 ال ثكناتكم يف حمبوسني تنظرون وأنتم قتالان؟ نعدّ  مىت إىل

 !حتاربون؟

 نداءات ا  وصالح وعمرَ  وخالدا   معتصما   ننادي مىت إىل
 !ُميب؟ وال ،متحّسرة ايئسة

 أمثال ننتظر مىت إىل ؟احلقّ  دعوة ينصر من ننتظرُ  مىت إىل
 !وسعد؟ سعدأ

 أبطال من وغريهم الّدين وصالح وخالدا وعمر املعتصم إنّ 
 ومبحّمد رابّ  ابهلل آمنوا مثلكم، مسلمون ،مثلكم بشر املسلمني
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 فامتثلوا قياما هلل قاموا ولكّنهم ،العاملني ربّ  عند من ورسوال نبّيا
 ترعى دولة ؛الدين فأقاموا ،عنه هناهم ما واجتنبوا ألوامره

 يف الّناس فأغاثوا اجليوش وجّيشوا املسلمني وغري املسلمني
 عليهم ما فأّدوا. والظّاملني الكّفار وتسّلط الكفر ظلم من أزماهنم

 وحيمدوهنم خبري الّناس ويذكرهم ،رهّبم إىل مضوا مثّ  أزماهنم يف
 على نزّكي وال لصاحلنيا من ونظّنهم ،صنعوا ما مجيل ويذكرون

 .أحدا هللا
 أمر وكما ملسو هيلع هللا ىلص حمّمدا النيبّ  أمر كما هللا أمركم مسلمون، أنتم

 الّدين وصالح ومعتصما وخالدا وعلّيا وعثمان وعمر بكر أاب
 رّبكم نداء عن تتأّخرون ملاذا ترتّددون؟ فلماذا. الفاتح ا  وحمّمد
﴿ :القائل                       

      ﴾!؟ 
 وخمّلصوها؟ ألّمتكم مغيثون أنتم فهل ُميبون؟ أنتم فهل
 انصر وأنّه احلميد الغينّ  هو هللا أنّ  فاعلموا تستجيبوا مل فإن

﴿ :تعاىل هللا قول واذكروا ،املخلصني العاملني عباده        
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         ﴾. 
 للناس أخرجتْ  أمة خري تعودوا لن هو إال إله ال الذي وهللاِّ 

 الذي وهللاِّ  وإنه اخلـالفة، وتقيموا اجلد ساعد عن تشمروا أن دون
 إذا إال ورسوله هللا حيبها اليت املكانة تنالوا لن هو إال إله ال

 حرجا   أنفسكم يف جتدون ال مث سبحانه لشرعه احتكمتم
 الذل يزول لن هو إال إله ال الذي وهللاِّ  إنه تسليما ، وتسلموا

 هللا بكتاب متسكتم إذا إال حبق الدنيا سادة وتصبحوا عنكم
 وحيث حللتم حيث ابلنواجذ عليهما تعضُّون رسوله، وسنة

 .ترحلون
﴿: تعاىل هللا قول شئتم إن واذكروا           

                           ﴾. 
 شوخية الناصر حممد ستاذاأل
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 تاماخل كلمة

 املصريية القضية 2023 السنوي اخلالفة مؤمتر تناول
 دارت الذي احملور فكانت ،واخلالفة اإلسالم ؛األوىل واملركزية

 على هللا أوجبه الذي لواجبا ابعتبارها املتحدثني كلمات عليه
 على القادر الوحيد احلضاري البديل وابعتبارها املسلمني، مجيع

 .مآزقها من كّلها البشريّة بل األمة إخراج
 متحورت احلكيم، الذكر آي من عطرة بتالوة االفتتاح فبعد
 :التالية النقاط حول الكلمات

 دكتاتوريّ  نظامني بني تقّلبت اليت احلداثة دولة .1
 أنشأها الذي االستعمار سليلة احلالني يف كانت قراطّي،ودمي
 اآلن، إىل حتكمنا زالت وال اخلالفة هدم بعد

 ارتبطت اتبعة، دولة هي املسلمني بالد يف احلداثة دولة .2
 الناهبة، وشركاته االستعمار مبصاحل فيها العام الشأن إدارة

 احلال غدا حىت األزمات واستشرت البلد أهل مصاحل فضاعت
 .اجلميع يعلم ما على
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 إلبعاد وسيلة إاّل  تكن مل املسلمني بالد يف احلداثة أنّ و  .3
 خدما البالد أهل يبقى حىّت  املسلمني حياة عن وفصله اإلسالم
 .الرأمسالّية للشركات وعبيدا

 غريبّ  فكر من هجينا خليطا إاّل  تكن مل احلداثة وأنّ  .4
 وال الغرب خدمة إاّل  حُتسن ال علمانّية سياسّية طبقة أنتج عليل
 ليقطف األّمة شباب دماء من تقتنصها الفرص انتهاز إاّل  تتقن

 هدم منذ دأهبم كان هذا التضحيات، تلك مثار العلمانّيون
 من انطلقت اليت ثورهتا فكانت األّمة، كشفتهم أن إىل اخلالفة
 .تونس

 دولة صنعته الذي ومعارضة( )حكاما السياسي الوسط .5
 هذه لكلّ  حلّ  من يعرف ال كسيح عاجز والدميقراطية، احلداثة

 دراساهتا، ومراكز االستعمارية الدوائر عليه متليه ما إال األزمات
 استحال ام قيامها ومنع اخلالفة مشروع حماربة األساسية ووظيفته

 .اخلالص إىل الوصول معه
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 وتصدّع الدميقراطية وفضيحة احلداثة دولة فشل .6
 الفاسدين، بعض حماسبة وال جوه،الو  تغيري يعاجلها ال الرأمسالية،

 .الّسياسيني أشباه بني وطنيا يزعمونه حوار إجراء وال
 الرأمسالية، وتصدّع وعاملّيا حمّلّيا الدميقراطّية انفضاح مع .7

 اخلامت الّدين اإلسالم إىل ابلعودة إاّل  أمل، من للبشريّة يبق مل
 هلا يبق مل واملرسلني، األنبياء خامت على العاملني ربّ  أنزله الذي
 قامةإب اإلسالميةاحلياة  اإلسالمّية األّمة تستأنف أن إاّل  أمل

 الروابط كل من البالد لتحرير النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة
 .العظيم اإلسالم أحكام وفق الناس شؤون ورعاية ،االستعمارية

 احلياة استئناف عينت النبوة، منهاج على اخلالفة إقامة .8
 خليفة هو واحد راية حاكم حتت األمة وحيدوت اإلسالمية،
 احمللية، وأدواهتا الغربية للدول نفوذ أي من والتخلُّص املسلمني،

 هنضتها واسرتجاع املنهوبة، اوثرواهت امقدراهت على اسلطاهن وعودة
 العظيم، اإلسالم بنور العامل وقيادة اهلدى نشر يف ودورها

 .على مجيع املسلمنيكفاية  فرض إقامتهاو 
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 يوّحد متكامل، عظيم راّبين سياسي مشروع اخلالفة إنّ  .9
 البشرية الطاقات فيه تتكامل واحد سياسي كيان يف األمة

 رابينّ  مشروع حبمل التحرير، حزب انفرد وقد والثروات، واملوارد
 العديدة، ُكتبه يف وسطّره الوحي، من استنبطه متكامل، كامل

 لتغيري يستعدّ  شروعم وهو دستور، مشروع يفا  تشريعي وخّلصه
 واحلكم، السياسة، يف احلياة، ُماالت كافة يف األرض وجه

 ....اخل الدولية العالقات ويف والتعليم واالقتصاد
 طاقات يستنفر تونس، والية التحرير/ حزب إن .10
 النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إلقامة معه ليعملوا املسلمني،

 ألخذ مشروعه خلف األمة وجيمع اإلسالمية، الشريعة لتطبيق
 تونس من ليجعل واملنعة القوة أهل من النصرة ويطلب قيادهتم،

 دولة إقامة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول أتسيا اخلالفة لدولة ارتكاز نقطة
 من له يهيئ أن كبري ابهلل وأمله. املنورة املدينة يف األوىل اإلسالم

 ابلنصر هللا وعد لتحقيق ينصرونه من واملنعة القوة أهل
 رواه الذي احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص رسوله بشرى وحتقيق والتمكني،

 .«ة  وَّ ب ه الن    اج  ه  ن   م   ىل  ع   ةً ف  ال  خ   ونه كه ت   ثهَّ »: أمحد اإلمام
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﴿: تعاىل قال                       

                                        

    ﴾. 
 ه1444 شعبان 5 السبت

 م2023 شباط/فرباير 25
 

 التحرير حلزب اإلعالمي املكتب
 تونس واليةيف 
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