الرِحيم
بِ ْس ِِمِ ِِ
الر ْح ٰم ِنِ َّ
اللِ َّ

فيِالذكرىِالـِ79لهدمِدولةِالخالفة ِ
في ِ شهر ِ رجب ِ هذا ِ يعيش ِ المسلمون ِ  ِ 79سنة ِ بدون ِ دولة  ِ.قال ِ رسول ِ الل ِ صلىِاللِعليهِوسلم ِ في ِ حديث ِ البخاريِ
عن ِ أبي ِ هريرة َ «ِ :وإِنَّ َماِا ِإل َمامِِجنَِّةٌِيـ َقاتَلِِ ِم ِْنِ َوَرائِِِهِ َويـتَّـ َقىِبِِِه» .
منذ أن فقد ادلسلمون خ ليفتهم تت داعى عليهم األمم من كل أفق كما تتداعى األكلة على قصعتها ،أبعد األعداء شريعتنا
وأذاقونا سوء العذاب ،بعد أن مزق وا دولتنا ال واحدة إىل دويالت ضعيفة وهنب وا ثرواتنا وأسال وا دماءنا ،دنس وا أوىل القبلتني وثالث
احلرمني الش ريفني ومسرى رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم  ،ومل يبق مسلم سلم من ظلمهم أو قتلهم  .ووصل تعذيبهم وإبادهتم
كل ادلسلمني الذين يعيشون يف سوريا والعراق وت ركستان الشرقية وبورما وأفريقيا الوسطى ...

إن الكاف رين ادلستعمرين دخل وا يف مرحلة جديدة أثناء حرهبم ضد اإلسالم وادلسلمني يف بلدان آسيا الوسطى من خالل إجياد
بلبلة شكلية يف أفغانستان اجملاورة  .وقد بد أ وا خاصة ب تصعيد احلرب ضد كل من محل الدعوة ادلبدئية على عاتقو ،ل يمهد وا الطريق
لتطبيق " اإلسالم ادلعتدل "  .يف ىذا احلرب ادلسعورة مل ينس ظلم السلطة احلاكمة النساء الضعيفات  .أصبح وا ال يبالون ب اعتقال
ادلسلمات وإىانتهن والتهديد ب اغت صاهبن وإلقائهن وراء القضبان رغم كوهنن أمهات ألطفال  .بدأ حكام آسيا الوسطى محلة
شاملة ضد التحاء الشباب واختمار النساء ،وحدد وا دخول األوالد للمساجد بسن معين ة ومنع وا اختمار الفت ي ات التلميذات  .ومل
ت كتف ىذه الزمرة من احلكام العمالء بتنفيذ ىذه احلمالت ،بل منع وا ا آلباء من تسمية أوالدىم بأمساء إسالمية !
مل ت نتو إىانة ادلسلمني وإذالذلم والضنك إىل ىذا احلد بل أصبح وا كاأليتام على مائدة اللئام .فها ىي بلداهنم قد متزقت ،وكرامتهم
أىينت ،وأعراضهم انتهكت ،وثرواهتم انتهبت ،ومقدساهتم دنست ،وحدودىم اصطنعت ،وحياهتم أبعدت عن شرع ا﵁ ،وحكامهم أصبحوا
موالني للغرب ال يهمهم سوى الدفاع عن مصاحل استعمار أسيادىم الكفرة .ما أصدق قول رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بأننا صرنا غثاء
كغثاء السيل ،رغم كون عددنا كثرياً جدا!
رغم غزو الغرب ادلستعمر العامل اإلسالمي وإرفاق غزوتو بالغزو الثقايف يف القرن التاسع عشر ادليالدي وضرب اخلالفة يف عشرات السنوات
من خالل التشهري بأفكار اإلسالم ،رغم كل ذلك فقد من ا﵁ تعاىل على األمة اإلسالمية بأصوات مزرلرة تطلب اخلالفة اإلسالمية ،وتشهد
البلدان اإلسالمية ألعمال شباب حزب التحرير من إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا والشام ولبنان وفلسطني وآسيا الوسطى...
إال أنو ال إسالم بال دولة ذات سلطان ،واليت حتكم مبا أنزل ا﵁ وحترم ما حرم ا﵁ وحتل ما أحل ا﵁ ،وترعى كل رعيتها من ادلسلمني وغري
ادلسلمني باألحكام الشرعية وتكفل حياهتم بالعدل واألمن والسالمة ،وتنعم البشرية يف ظالل نور اإلسالم وىدايتو وتتحرر من أنظمة الطواغيت
اليت نصبها االستعمار بعد أن اكتوت بنارىا .وتعود األمة اإلسالمية خري أمة أخرجت للناس حتمل الرسالة الربانية ،وستنفض غبار حضارة
الغرب ادلادية الفاسدة ادلفسدة عن أطرافها ،وستحرر البشرية مجعاء من دنسها وتغمدىم بعدل اإلسالم ورمحتو.
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
www.khilafah.net

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير
www.alraiah.net
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