
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 صرة ليبياحكام املسلمني عن ُن وختاذُل ،ةليبيا مبجازره الدمويَّ طاغيُة

 !العسكري من فرنسا وبريطانيا وأمريكا ِليف جرمية التدخُّ شركاُءهم 
 مستغلةً، يف ليبيا الغربية بالقصف اجلوي وإطالق الصواريخ من البحر على مواقع الدولُ 3/2011/)20-19( املاضية بدأت الليلةَ

ه وإنقاذهم من جمازر القذايف اليت ارتكبها هو وأعوان ،عن نصرة أهل ليبيا ،اجلوار مصر ، وخباصةحكام املسلمني ختاذلَ هذه الدولُ
 ...ومرتزقته

أن يساهم يف ذلك أخرى  أساةٌوإا مل... ليبيا للتدخل العسكري يف األجواَء ليبيا مبجازره الدموية طاغيةُ هيئَأن يحقاً  إا ملأساةٌ
م ليبيا يف وجه ذلك الطاغيةالعرب، بل كل احلكام يف ا احلكامكان الواجب أنو.. لبالد اإلسالمية، بعدم نصر كوا اجليوش لنصرية ليبيا حر

ل املسلمون يف بيوم حيةً سامةً خوإا ملأساة ثالثة أن يد... لوا دون تدخل الدول الغربية يف بالد املسلمنيوحيو ،فيقصموا ظهر الطاغية
عنهم األذى تسعى لتكف! 

ة يئة األجواء يف جرمي شركاُء ليبيا وإنقاذهم من ذلك الطاغية، هم بعدم نصرم أهلَ ة، وأولئك احلكامليبيا مبجازره الدموي طاغيةَإن 
حبجة اإلنقاذ اإلنساين ألهل ليبيا، يف الوقت الذي ال ، 1973بقرار جملس األمن عسكريا بعد أن تدخلت سياسياً  لدول الغربيةلتدخل ا

 !حيقق مصاحلها يف بالد املسلمني وليس أي أجر، بل األجر الفاحش الذياألجر،  تعرف فيه هذه الدول أي إنسانية إال أن تكون مدفوعةَ
يف  إخواا ، فال تنصرُكْم ِفي الدِّيِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُرَوِإِن اْسَتْنَصُروكيف ألمة أن نأ بالعيش وهي تنسى قول اهللا  :أيها املسلمون

اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا « كيف ألمة أن تطيب هلا احلياة وهي تنسى قول رسول اهللا  ؟املظلومني من القذايف الدين
 !؟مة أن تقف على قدميها وهي ال ترى من ينقذها من طغيان حكامها إال أعداءهاكيف أل؟ البخاري »َوَشبََّك َبْيَن َأَصاِبِعِه
مث يف سكوا عن بوائق هؤالء احلكام الظلمة وطغيام، فيصيبها ما يصيبهم ... إن مصيبة هذه األمة هي يف حكامها :أيها املسلمون

اهمن عذاب، ليس يف اآلخرة فحسب، بل حىت يف الدنيا، وها هي ترى عدوا يقصف أرضها وجيوب مساءها وينتهك حرما  َواتَُّقوا ِفْتَنًة َلا
يقول أبو . ، فالظامل يؤخذ بظلمه، واملظلوم يؤخذ بسكوته على الظلمُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب

 .  أمحد»ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرَأْوا الظَّاِلَم َفَلْم َيْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه َأْوَشَك َأْن َيُعمَُّهْم اللَُّه ِبِعَقاٍب ِمْنُه«َيُقوُل  َرُسوَل الِإنِّي َسِمْعُت  بكر الصديق 
جة الزائفة ال يتورعون عن سفك الدماءهإن هؤالء احلكام يف سبيل كراسيإن عروشهم ... والعبادالبالد األعداء، وبيع وخدمة  ،م املعو

وأن بريطانيا اليت أوصلته للحكم طوال أربعني سنة ستلفظه  أن الناس ال يريدونه، فطاغية ليبيا يعلم ،َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤَفُكوَنهي آهلتهم، 
آثر كان عاقالً لترك احلكم ومضى، ولكنه  لوف من قبل،شياعه ذ أو كاد، وله عربة يف أنفاستنفاذ دوره، وهو قد است دإىل قارعة الطريق عن

 !دون أن يستحيي من اهللا وال من رسوله وال من املؤمنني ،، وعلى وقع تدخل أعداء املسلمنيأن ينتهي على رؤوس مجاجم املسلمني يف ليبيا
 ،رك األمر قبل أن يستفحلرشيد، فيستد أليس منكم رجلٌ :يا حكام مصر الكنانة أيها املسلمون، أيها احلكام يف بالد املسلمني،

اقتحم الغرب أجواء ليبيا وأرضها بطائراته فيقطع احلجة اليت ويعيد البسمة إىل أهل ليبيا، وحيرك جيشه إىل ليبيا لينقذها من الطاغية القذايف، 
الدنيا، أن ال جيد  دكَ، وهي من نإا ملأساة حقاً هني للمسلمني؟العسكري الغريب املُ هذا التدخلَ نهييف ،وصوارخيه؟ أليس منكم رجل رشيد
ونصفُ أيعجز مليار! هاملظلوم من ينقذه من الظامل إال عدوفيلجأ الناس لعدوهم إلنقاذهمنقذوا ليبيا من طغيان القذايفه عن أن ي ! 

حترس البالد ة هي اليت أقامة اخلالف ، من أنّ، وما زال، يدعوكم إليهحزب التحريرأمل يأن لكم أن تدركوا ما كان  :أيها املسلمون
أمل يأن لكم أن تدركوا أن األمة اإلسالمية يف  ؟مسلم، »ِإنََّما اْلِإَماُم ُجنٌَّة ُيَقاَتُل ِمْن َوَراِئِه َوُيتََّقى ِبِه«ر األعداء وم ظهوالعباد وهي اليت تقص

الوضعية واحلكام الرويبضات ال تستطيع رفع  ةنظماأل ظل اخلالفة كان يستغيث ا املظلومون يف العامل لرفع الظلم عنهم، وهي اآلن يف ظل
 أعداَءستأيت الظاملني و اشداد لإلسالم هزات الليل يتبعها الفجر، وإنَّ بالفرج، وظلمةُ الشدة مؤذنةٌ ومع ذلك فإن... الظلم عن نفسها؟

 .النَّاِس َلا َيْعَلُموَن َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر: وااإلسالم من حيث مل حيتسب
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