
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  هـ بقيمة قضيتشعبقيمة كل ... رـون يف اجلزائـأيها املسلم
 »نزل اهللاأكم مبا احل«سياسيـة م ـوإمنا قضيتكقتصاديـة، ا تم ليسـقضيتكو

  
باحليلولة دون عقد  األحزاب والتكتالت العنصرية والعلمانيةبعض وكبار الضباط يف اجليش بعض بيادقها من لإمياء أوروبا وخباصة فرنسا مع 

بدأت ، مع هذا اإلمياء  خشيةً من جعله حكماً إسالمياًالدورة اإلنتخابية الثانية بعملية إنقالبية حلرمان اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ من الوصول إىل احلكم
 . العسكرية بالقوة)السياسي( ة اإلسالمأْفَشإلستئصال  غَشوم كسالح استراتيجي خطط هلا النظام اجلزائري ليستخدمها اليت »اإلرهاب«مرحلة 

األزمة ب ،جتويعه يف اإلسراعب  منهتهبهراستغالل و إرهابهتقتيله وبفقام  ،تأييده الكاسح لإلسالملاجلزائري   الشعب منمأله الغيظالنظام اجلزائري ف
أراد النظام قد ف ؛»أَِجع كَلْبك يتبعك«:يف املثل، كما ويل والبنك العاملي الصندوق النقدي الدإمالءاِتب لتزاماال مثَ ومنه التوج الناجتة من اإلقتصادية
  . يعالتجِوتنظيم  ويِبِهر والتيِلِتقْالت بِنسياً منِسياً لتصبح لديه »الدولة اإلسالمية«و  احلكم اإلسالميفكرةالشعب  سينأن ياجلزائري 
الدموي  )انتصاره (ارتبك يف قد ه، فإنيف سفك دماء الشعب هبتورط) السياسي( على اإلسالم اًسكريع) انتصر(قد اجلزائري  أن النظام معو

وهذا الوضع ، »ورطاِت اُألمور اليت ال مخرج منها سفْك الدِم احلَرام بغري ِحلٍّ ِإنَّ من« :يف حديث ابن عمركما جاء و، فلم يسهل له املخرج منه
بق سمن أن ي) فرنسا وإجنلترا( أوروبا تذلك خافك ،أَخذه على ِغرٍةفت ةعكذريله   أمريكاال يأْمن من استغالل ري األورويب الوالءجعل النظام اجلزائ

لم أن شعار رغم أا تعوعلى  ،اهل تسخري إجنلتراعلى  فرنسا أمرها بعد أن تنبهت ولذلك تداركت .فيها ومزامحتهاا يف اجلزائر  مطره أمريكاسيلُ
 مواصلة قيادة النظام نعجزهم ع وعمالئها العسكريني والسياسيني واملثقفنيأمر  فتضاحا بعدإال أا ، اإلجنليز هو أن إجنلترا تقاتل آلخر جندي فرنسي

حماولة املؤسسة العسكرية منذ وذلك  ،اأوروبدائرة إلبقاء اجلزائر يف  إجنلترا ها وبنيلتنسيق بينسعت لفقد  ،مواجهة أمريكامحاية مصاحلها يف واجلزائري 
ومن مث كان البد من إجياد  . إلقناعه بتويل منصب رئيس اجلزائرم1994قبل انعقاد ندوة الوفاق الوطين املنعقدة أواخر جانفي  بوتفليقة بتصالاال

يف  البدء، و- مرتستبعد تسخري إجنلترا هلم وال- جلزائريفرنسا يف قيادة النظام ا وامهو دور عمالء إاءأجواء شعبية للحاكم اجلديد ليتمكن ا من 
ط هلا النظام  خطَّ-»املصاحلة« أي مرحلة- اليت، وم1999 بوتفليقة سنة إعادةب يف قيادة النظام اجلزائري عمالء إجنلترا دور وإعادة، »املصاحلة«مرحلة 

   .سياسياً) السياسي(  اإلسالمةأْفَشاجلزائري أيضاً ليستخدمها كسالح استراتيجي إلستئصال 
 اتملفلكن حالت  م1999 سنة »إستعادة الوئام املدين« املتعلق بـ08-99بالقانون رقم   حتقيق هذا األمرالنظام اجلزائريولقد حاول 

نيتحسالكقتصادية شئون االالببعض تمام الشكلي اإلهفاضطر السترضاء الناس بأن أظهر شيئاً من ،  بينه وبني هذا اإلنتصار اجلماعيةازراملفقودين وا 
ليحمي نفسه ذا بإستفتاء شعيب،  »مشروع امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية«م 29/09/2005يوم  ررثُم م ، املاديةةعيشاملظروف ل زئياجل

نتصار السياسي على اإلسالم االعن  ذا املشروع اجلزائريلنظام ا ، ومع ذلك فقد عجز خالل العشرية احلمراءجرائمه لىحماسبته عاالستفتاء من 
ضحاياه من املفقودين واازر هايل شوةً أل كر»تعويض ضحايا املأساة الوطنية«ـاملتعلق ب  93-06صدر املرسوم الرئاسي رقم بإ قامف) السياسي(

ومن مث   46 و45مادتيه فصله السادس يف ، وخباصة »ةتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطني« املتضمن 01-06  رقماألمر أصدراجلماعية، كما 
العام ساسي األقانون ال« املتضمن 02-06 مر رقماألبعد تشريع وخباصة   أو حماسبة أصحاب اازر،دون أن يعبأ بشكواه  الشعبلسانسكات إ

ضباطه العمداء يف اجليش بعض  و)الكبار( الاليت حتمي بعض ضباطه،  منه60، و59، 57، 40، 39 : وخباصة املواد»للمستخدمني العسكريني
 فقد أراد .حملية كانت أو دوليةقضائية  متابعة أيالدولة ضد محاية رمسية من هلم ن مضاازر اجلماعية، وتملف ملف املفقودين ويف املتورطني يف 

 فكرة عواِقببالشعب  ظَتِعيل، غلق هذه امللفات -ملها أمريكاقد تستعأو خارجية يف منأى عن أي جهة داخلية ه ضيبعد أن وضع ب-النظام اجلزائري 
  !، أو الضغط والتهديدالرشوة للزوم الصمتب وذلك ،»الدولة اإلسالمية«

  :ة أمريكامداراة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ومجارا: السري يف اجتاهني متوازيني  منله كان ال بد غلق هذه امللفاتمن النظام اجلزائري وحىت يتمكن 
 ال  كانأنهو ،اه على أَمرقيادة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ديراِو ه منذ مدة طويلة وهوأنداراة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ؛ فاملالحظ ملُ فبالنسبة -
  بعض قيادييهاكِرشيهو يريد أن ف ؛هحبائليف  وقعهالي »املصاحلة« ِةِمصيد يف -بإسم الوطنية العفنة- )وخباصة من باخلارج ( بعضها ِليدِخلَا إالّيداِريه

 بدل يه على احملافظة علونعمليسم وبالتايل ا النظاجزءاً من هذون صبحي سوعندها) الدميقراطية(حزب جديد خيوض لعبة حتت غطاء احلياة السياسية يف 
 وتصرحيام األولية ،م17/09/2006 يوم ذ الذين كانوا باخلارجدخول بعض قياديي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاترتيبات وما تسهيل  . لتغيريهواعمليأن 

، إال تأكيداً هلذه اِملصيدة،  أيضاً»الدولة اإلسالمية«فكرة ذل خليس فقط خذل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بل واليت يفهم منها  م18/09/2006يوم 
   .اجلماعيةملف املفقودين وملف اازر وضماناً لنجاحه يف اخلروج من ورطة 

حرا الدولية على « يف م ليصبح شريكاً عسكرياً قوياً هلا2001 سبتمرب 11؛ فاملالحظ أنه استغل فرصة جاراة أمريكاأما بالنسبة ملُ -
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عبر عنه وقد  »اتقانون احملروق«نفطياً بـها ِئسترضاإل كما أنه سعى، ليعمي عليها ورطته يف ملف املفقودين ويف ملف اازر اجلماعية» اإلرهاب
للنفط يف إفريقيا، وأن ألن تصبح أول منتج  أن اجلزائر تطمح اأعلن فيهحيث  "واشنطن تاميز"جبريدة يف مقالته  م2002/ 22/11الرئيس بوتفليقة يف 

اة ألوروبا ملزامحة أمريكا إفريقياً ودولياً،  أساليب جتعل من اجلزائر أد ولكنه اختذ. من األمن يف جمال التموين باحملروقاتمزيداًمريكا ن ألمضتاجلزائر س
  يشوشكان »حماربة اإلرهاب«جياري أمريكا يف  النظام اجلزائري  فيهكانيف الوقت الذي   فإنه وهلذا.وخباصة بعد وقوع أمريكا يف املستنقع العراقي

إنكاره عدم الفصل بينهما يف حديثه يف القمة مثل من  » اإلحتاللمقاومة«و» اإلرهاب«دبلوماسياً يف احملافل الدولية بالفصل بني  -وما يزال-عليها 
 م20/03/2005  يف)األمريكي( »قانون احملروقات« ويف الوقت الذي مرر فيه .م16/09/2006 و15 حلركة عدم اإلحنياز املنعقدة يومي 14

م 04/07/2006 يفعدله ، ى أمريكا ورطتهليعمي علم 19/07/2005واملنشور يوم م 28/04/2005 يوم 07-05والصادر حتت رقم 
  فيهطلبويف الوقت الذي . من بعض ورطته) خروجه(بعد  مبا ميس بعض امتيازاا النفطيةم 2006جويلية  29  يوم10-06والصادر حتت رقم 

خلارجية حممد جباوي مبجلس العالقات كما صرح وزير ا–  إجناح مسعى املصاحلة الوطنية أيضاًطلب منها و،»املصاحلة«أن تشاركه مثار  أمريكا من
يف هذا  ،» اخلارج مثل الواليات املتحدة األمريكيةعيتطلب أيضاً تعاوناً وثيقاً مألن إجناحها ...« :بقوله -م14/04/2006اخلارجية بواشنطن يوم 

املوافقة األولية الرمسية من توين بلري على طلب عد ب، ، وهي رابطة الدول العميلة صراحة إلجنلترارابطة دول الكومنويلثل نضمامإليسعى لالوقت كان 
  .إخل...م12/07/2006-11للندن يومي ) !!  فقطزيارة واحدة(من خالل إلنضمام اجلزائر إليها الرئيس بوتفليقة 

  رـون يف اجلزائـأيها املسلم
 ، الدويل والبنك العامليصندوق النقدقرارات  وب»اباإلره«سيف كم وسوقكم إىل شظَِف العيش ببسحكم وادياقِْت كان جيرييف الوقت الذي 

مظهرت ما سة، ف اخلاصة منها والعام،أموالكم) غنمت(اليت »   املالية-السياسيةاملافيا «ت بـينميزان البناء انقلبو، »اإلرهاب«بسبب مرحلة ت اغْت 
إخل؛ حيث تسنم ...واإلدارة واملؤسسات واجليش) تنفيذية والتشريعية والقضائيةال( يف كافة مستويات السلطة» املافيا«اتمعي يف بالدكم بتغلغل هذه 

 اجلماهريية تجمالس اإلدارات واملؤسسات العمومية واملنظمارجاهلا يف لّ ح و،االس الشعبية الوالئية والبلديةمعظم مقاعد الربملان وأغلبية أفرادها 
م يف 19/04/2006 حمكمة جباية يوم تنظرفعلى سبيل املثال ال احلصر  مياً يف مجيع وسائل اإلعالم، السياسية، وعلت جنومهم إعالبوبعض األحزا

  .ن يف الدولةون فيها مسؤولو مليار سنتيم من خزينة بلدية جباية واملتهم140فضيحة تبديد أكثر من 
 » املالية- السياسيةاملافيا«ت هذه باشر، ما طعنكم نيذَلَّ ال»املصاحلة«و» اإلرهاب« يِفيسب نزف نزفاًت كمؤالت دمامازويف الوقت الذي 

رٍب بم ثرواتكضروعع ضخأَن  قبل- شِعهتشها من جلُبهاً من لُ-احرِم شاهؤ التحقيقات بدأت  ،؛ وعلى سبيل املثال ال احلصر شيءاحىت ال يفو
بلدية و ن فيها مسؤولواملتهمو مليار سنتيم، 1000 اري شئون والية جيجل تتجاوز قيمتهم يف جتاوزات مرتكبة يف تسي2006األمنية بداية شهر جوان 

فها هو  ،)أوروبا وأمريكا( بالدكم للكفار املستعمرين » املالية-السياسيةاملافيا «هذه  فوضتكما  .جيجل ومديريات األشغال العمومية وأمالك الدولة
 حبملة تسويقية للبالد وللعباد دخله قدلم يترك حمفالً حملياً أو إقليمياً أو دولياً إالّ وفعن ساِقه  ساِعده وكشفمشَّر  -منذ أن نصبوه- الرئيس بوتفليقة

خطاب في  ف؛ بأخبس األمثان إىل سلعة تباع يف األسواق الدوليةكمبالدحول ، فقد مبختلف اإلمتيازاتعليكم  وتأليبهما عاب أوروبا وأمريكابإسالة لُ
اقتصادية مفتوحة ومرحبة، كما يؤكد ذلك برنامج دعم النمو  إن اجلزائر تشكل اليوم وجهة« :مثالً قالم 07/04/2005يوم  األمة طاعاتقأمام له 
 مؤسسة بأحجام خمتلفة، 1000ملا يزيد عن  عروضنا املتعلقة باخلوصصة والشراكةمتزامناً مع  مليار دوالر، ويأيت هذا الربنامج 55 يفوق مببلغ ...
 النظام اجلزائري مع أنو. »فتلكم إذن فرصة فريدة من نوعها تتاح لتحقيق فائدة متبادلة . اإلستراتيجيةيف كافة القطاعات ما عدا بعض املؤسسات و

ما يف هذا االستثمار   علىاجلزائرإىل  األجنيب اإلستثمار جللبإشارات قوية ب  ذلكعبتأَإال أنه  ، العام املاضي،عدم اللجوء إىل القروض األجنبيةقرر 
  .األجنيب من خطورة

 هناك توبتعبري أدق أصبح .وحساب أسيادها من الكفار املستعمرينيف الدولة تعمل حلساا ) غري قانونية(أجهزة سرية » املافيا« ذههلإنّ 
وهذا ما أدى إىل ذهاب روح  ، السريةةعلى طاعة األجهز  اَألعظمهاسوادموازية ألجهزة الدولة الرمسية اليت جتََمع ) أصحاب القرار(أجهزة دولة سرية 

 األجهزة الرمسية وإىل غياب مفهوم رعاية الشؤون عن الدولة وعنكم، إذ إن األمر قد انقلب رأساً على عقب، فجاءكم حكام ووزراء ووالة ِريحو
، والتسلط )أوروبا وأمريكا( هم الكفار املستعمرينيادسأمصاحل واحملافظة على   ال يعرفون إال رعاية شؤون أنفسهم،،إخل...ورؤساء بلديات ومديرون
  .اةجب هم، ولكنعاة ركم لوالَيسفهم حقوقكم؛  عليكم وإذاللكم وأكل
  رـون يف اجلزائـأيها املسلم

كم مع دول الكفر واإلستعمار،  واقتسمت كعكة اقتصاد!يشبع وال اتِلئُ بطنهمياليت  ةنهوم املَ»املافيا«قتصاد بالدكم سيطرت عليه هذه اإنّ 
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  : ، وبرعاية الصندوق النقدي الدويل ومن أبرز مظاهره»الشراكة األجنبية« و»اخلوصصة«، »إقتصاد السوق« حتت تسميات ،أوروبا وأمريكا
 ال لاثوعلى سبيل امل منها،  من شاَءاخذَهفقد أ يف وضح النهار؛وبالبنوك اخلاصة البنوك العمومية من واخلاصة  العامة كمأموال انِتهاب -
ما يعادل (  مليار سنتيم13200وقضية تبديد أموال عمومية قدرها .  مليار سنتيم500املتهم بنهب العقار الفالحي وحتويل " يونيون بنك" :احلصر
 مليار دوالر 1.5ة العمومية يف حدود اليت تكبدا اخلزين" بنك اخلليفة"، واخلسائر النامجة عن "البنك التجاري والصناعي"مع )  مليار دوالر1.5

 مسؤوالً سامياً ووزراء يف الدولة وآخرين من جنسيات أخرى منها فرنسا وإجنلترا ودول 40حسب النظام، وغموض وفاة مديره، وتورط أكثر من 
  .خلإ...بالقليعة، شرشال وبوزريعة" البنك الوطين اجلزائري" مليار سنتيم من وكاالت 3200اخلليج، واختالس 

 األمربم مث 2001سنة » تطوير اإلستثمار« املتعلق بـ03-01رقم باألمر  ألوروبيني واألمريكينيللكفار املستعمرين من ا منح إمتيازات -
سنة » تنظيم املؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسيريها وخوصصتها«املتعلق بـ 04-01باألمر رقم و، م2006 املعدل واملتمم له سنة 08-06 رقم

 املتوسطي الذي أَسس لشراكة بني اجلزائر واموعة اإلتفاق األورويببم، و2005سنة » احملروقات«بـ املتعلق 07-05 وبالقانون رقم م،2001
جعلتهم يسيطرون على كل ما هو  إخل...م01/09/2005م والذي دخل حيز التنفيذ ابتداًء من 22/04/2002 واملوقع بفالونسيا يوم ةاألوروبي
قرار احلكومة منح رخصة تسيري أحد املطارات اإلستراتيجية يف اجلزائر ملؤسسة فرنسية، والذي أعلن عنه وزير النقل حممد مغالوي مثل : تيجيإسترا

وإذا . نحها رخصة تسيري املطار الدويل اجلديد بالعاصمة بالتراضي وبدون مناقصة دوليةملباريس  بدخول وزارته يف مفاوضات مع مؤسسة مطارات
علمنا أن هذا املطار يعترب حدوداً للجزائر مع كل دول العامل فإن احلكومة قد وضعت حدود الدولة يف يد مؤسسة أجنبية كافرة ستكون بيدها مثالً 

ستراتيجية  ومثل تعامل شركة نفطال مع الشركات األجنبية لنقل وتوزيع املواد اإل.رحالمكل املعلومات املتعلقة بتحركات مسؤويل الدولة وبرامج 
على طول الشريط الساحلي للبالد بني موانئ أرزيو وسكيكدة، بعد أن باعت شركة سوناطراك أسطول نقل تلك املواد ) املازوت والبرتين( واحليوية

 ميناء العاصمة، وإذا األمريكية لتسيري مشترك مليناء جباية الذي يصنف كثاين ميناء بعد" بورتك"ومثل توقيع عقد شراكة مع جمموعة . بأخبس األمثان
تسلّط على مفاصل والقتصادٍي ا  فإن األمر  يتعدى تسيري ميناء إىل سيطرة على ثَغٍر، ماليني طن من السلع سنويا4.6ًعلمنا أنه يقوم مبعاجلة حوايل 

على ) BRC أند روود كوندور براون( األمريكية-ومثل تردد وجود شخصيات نافذة دعمت حصول الشركة املختلطة اجلزائرية. إقتصاد البالد
أغلب املشاريع الكربى بصيغة التراضي بدل املناقصات الدولية، وتوليها بناء أبرز املشاريع اإلستراتيجية التابعة لوزارة الدفاع الوطين كاملستشفيات 

كانت العرب ِإذا طَلَّق أَحدهم  فإذا .إخل...العسكرية يف وهران وقسنطينة، ومنشآت متعددة للجيش بكل من متنراست، تندوف، بشار واجللفة، 
اقتصادك على : "النظام اجلزائري اليوم ال يقول للشعبفإنّ ، حبلُك على غاِربك أَي خلَّيت سبيلك، فاذْهيب حيثُ ِشئِْت: امرأَته، يف اجلاهلية، قال هلا

  .اءواحيثُ شوأمريكا إىل ما وإجنلترا به فرنسا ذْهب وست،  اقتصادك سبيل أَي خلَّيت»ك الكافر املستعمرِراِداقتصادك على غَ« :بل يقول له" غاربك
  ر ـون يف اجلزائـأيها املسلم

، تتكالب على جين مثارها إقتصادياً» املافيا«عسكرياً وسياسياً، جعل أوروبا وأمريكا و) السياسي( ة اإلسالمأْفَشإستئصال  مؤامرة )جناح(إن 
داعوتعليكمىت  داعِتهاكما تعلدرجة أن هذا التكالب »اإلستثمار األجنيب«و» اخلوصصة«، »إقتصاد السوق«، عن طريق ى اَألكَلَةُ على قَص ،

  .»اإلرهاب«عودة شيء من مرحلة  كُمليِرييلوح  يبكم؛ فالتوتر األمين يف اآلونة األخريةيلكم وترِه أعاد تقِْتوالتداعي عليكم
ا،  برمتهالبالد وعرب )ما عدا اإلنتاجية( مترامية األطراف، يف ااالت كافةإقتصادية  إىل ورشة ، سنواتستايل حو، منذ  اجلزائرلتحتو قدل

 االقتصادية للناس، احلياةوبدل أن يكون هذا الربنامج لتحسني م، 2009 إىل سنة م2005من سنة   مليار دوالر55 يفوقلنمو مببلغ لربنامج دعم ب
نراكم ال على ثرواتكم، يتكالبون وكم بالدعلى يتداعون يف الوقت الذي و. لدويل على ثروة البلد حتت اسم االستثمار األجنيبها حنن نرى التكالب ا

كأن املؤامرة ال تستهدفكم مع أنكم أنتم الضحايا وإسالمكم هو املتآمر عليه وثرواتكم هي موضع النهب، التداعي والتكالب هذا تلقون باالً لكل 
 وكأن هذه املشكالت الفردية ،كل واحد منكم نفسه غري معين بغري مشكلته، أو كل فئة منكم تعترب نفسها غري معنية بغري مشكلتهاحيث يعترب 

سم معني من الناس، فالشباب يرى أن املشكلة سعى ملعاجلة كل قضية منها قضية مستقلة خاصة بقواجلماعية قضايا متفرقة مستقلة عن بعضها البعض ي
 يف ة، والعمال يرون أن املشكلحلل يف زيادا عن طريق اإلضراب يرون أن املشكلة يف األجور وأن االة وأن احلل يف هجرة البالد، واألساتذةيف البط

 مع إخل...حماسبة املتورطنييف كشف ويرون أن املشكلة يف عدم كشف احلقيقة واحلل يف التعويض و) املفقودين(اخلوصصة واحلل يف التعويض، وأهايل 
رجع إىل أساس واحد ويرتبط بعضها ببعض تفكلها ؛ متعددة من هذه القضية ومشاكله هي مسائل ،ري كلهأن القضية هي قضية واحدة للشعب اجلزائ

ا عل، من تغيري النظرة إىل املشكالت املوجودة يف اجلزائر أوالًارتباطاً عضوياً وثيقاً، فال بدى أساس النظرة الصحيحة تغيرياً أساسياً يف معاجلة مشكال، 
  . يضر وال ينفعكل جهد ملعاجلة أي مشكلةفإن وإال 
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 وإقصاء )من إشتراكية ورأمسالية( فرض أنظمة الكفر عليكمقضية على أا  ، كل القضية،القضية إىل وانظرتهذه النظرة الصحيحة هي أن و
 - أي اإلسالم-  أَبعد اإلسالم عن موضع التطبيق والتنفيذ، رغم أنهم ثُ،ترك) الومهي (فالنظام اجلزائري بعد اإلستقالل :ن حياتكمم احلكم مبا أنزل اهللا

قتصادية مجيع أنظمة احلياة السياسية واالورغم أن يف اإلسالم  ر البالد من اإلستعمار العسكري الفرنسي الكافر،تحروهو الدافع لسبب الهو 
النظام -  أساساً لتوجيه حياة اتمع وملعاجلة مشكالته، رغم أنه الكافرمن النظام اإلشتراكي  اختذزائري، فإن النظام اجلإخل...جتماعية والتربويةواال

 وملا اار.  ينبثق من عقيدة إحلادية ال تعترف بوجود اهللا سبحانه وتعاىل، ورغم أنه سبب عجز النظام عن معاجلة مشكالت اتمع- الكافراإلشتراكي
 كان األصل يف النظام اجلزائري من الناحيتني الدولية والعاملية،نظاماً إيديولوجياً وشتراكية اإلنتهاء املاضي وإ بداية التسعينات من القرن  يفايتحتاد السوفياإل

اإلستثمار «و» صةاخلوص«، »إقتصاد السوق«وخباصة (  الكافرةأن يِحل حملها النظام اإلسالمي يف موضع التطبيق والتنفيذ، إال أنه اختذ من الرأمسالية
حسب بل أيضا قام حبرب ال هوادة فسبب استعمار البالد وشقاء العباد، ليس هذا  رغم أا، أساساً لتوجيه حياة اتمع وملعاجلة مشكالته )»األجنيب

إال تطبيق وتنفيذ اإلسالم يف فيها ضد تطبيق وتنفيذ اإلسالم، استأصلت أرواح وأموال وعقيدة الشعب، رغم أن الشعب مسلم ورغم أنه مل يكن يريد 
  .واقع احلياة والدولة واتمع

  أيها املسلمـون يف اجلزائـر

 فيحملكم على مقابلته متفرقني حىت تظلوا تدورون يف حلقة مفرغة؛ ، عن بقية الشعبة مبواجهة كل فئة منكم منفردإن النظام يواجهكم
بقي كل  وت منكمهاليت تمكِّنها عليكم هذا النظام ونم اليت ياتنكِّسلون إىل املُِص فت،ها معهحلّ وضع يستحيل يف ةاآلنية األناني مشكالتكم تعملون حللّ

  . يف احللكمتفكرياليت هي قضية احلكم مبا أنزل اهللا بعيدة عن ، وبالطبع تظل القضية األساسية  من غري حلٍّمشكلة
 قد جر إخل... وعن البطالة قانون احملروقات وعن اإلختالسمسألةيادة يف األجور وعن  الزمسألة منفصلة عن مسألةإن اعتبار اخلوصصة مثالً 

اجلمهورية وحده هو اخلصم، ورفع رئيس إخل ... رئيس احلكومة السابق أمحد أوحييشكيب خليل أو وزيرالعبد احلميد متار أو  وزيرالإىل اعتبار 
إىل بقاء أدى وهذا م، هب منكم بفتات ما نإذا ما تصدق عليك وها البهجة والعرفان باجلميل، تعلكمجعل وجوهالذي وم، بوتفليقة إىل مرتلة احلَكَ

منظماته الدولية بكل نا رِمعتسي) أوروبا وأمريكا( ولكن إذا اعتربنا أن القضية هي أن الكافر املستعمر.  إىل استمراريتهؤدي وسي على سوئهالنظامهذا 
، وأن استعماره "بريتيش بتروليوم" و"سويز"، "هاليبورتون" كـشركاتهبكل  و كالشراكة األورومتوسطية،إتفاقياتهكل ب وكالصندوق النقدي الدويل،
نا ذلك فقد ربإذا اعت،  ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العاملاخلالفـةستئناف احلياة اإلسالمية بإقامة إل نزل اهللاأللحكم مبا هذا للحيلولة دون رجوعنا 

ن به على الشعب اجلزائري وهو أن هذا النظام اجلزائري أداة أوروبا تارة وأمريكا تارة أخرى يهيمنو: الذي جيب اختاذه املوقف السياسي عرفنا حقيقة
فقط اقتصادية  قضيةا أن القضية ليست نمِه وإذا أدركنا ذلك فَ.ن يف القضيةيودفاخلصم يف القضية أوروبا وأمريكا ولذلك ال بد من اختاذمها ع. املسلم

وإمنا هي قضية تتعلق باستعمار أوروبا إخل ... فقط قانون احملروقات أو إختالس أو بطالةأو زيادة يف األجور أو  خوصصةمسألة وأن املسألة ليست 
 لآلخر، مسترٍضو هلما، ألنه عميل ألحدمها رسا ذلك أدركنا أن النظام اجلزائري ِجنمِه بيننا وبني حتكيم اإلسالم يف حياتنا، وإذا فَوالَحيوأمريكا لنا ِل

  .إخل...»استثمار أجنيب« و»خوصصة« و»اقتصاد السوق«ينفذ مشاريعهما اإلستعمارية اليت يروج هلا من 
  أيها املسلمون يف اجلزائر

فحسب بل قضيتكم أوالً قضيتكم هي حتسني مستوى معيشتكم اإلقتصادية جتعلوا إىل أن   ندعوكمال  رـاجلزائ - حزب التحريرا يف نإن
ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكًا ﴿ :يتأتى حتسني معيشتكم به، قال تعاىلثَم  ، ومنوقبل كل شيء هي قضية سياسية باحلكم مبا أنزل اهللا

ى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت من السماء واَألرِض ولَـِكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُر﴿: وقال أيضاً ﴾،ونحشره يوم الِْقيامِة أَعمى
ي أرهبكم يف وجه هذا النظام الذعلى أساس اإلسالم واحداً سياسياً تضطلعوا بقضيتكم وأن تقفوا صفاً ندعوكم إىل أن ﴾ وِبما كَانواْ يكِْسبونَ

 م، وتستأصلوهمع أعدائكم الكفار املستعمرين أوروبا وأمريكاثرواتكم إسالمكم وعلى  تآمره شلواتفل، ويف وجه خمططاته تلكم وجوعكم وطمعكموق
نا ا  اليت بشرحبمل الدعوة اإلسالمية معنا يف الطريق السياسي إلستئناف احلياة اإلسالمية بإقامة دولة اخلالفـة الراشدة الثانية ممن جذوره

عليهم الدائرة ستدور ف سوافال تيأ، »...ثُم تكُونُ ِخالفَةً علَى ِمنهاِج النبوة...« : أخرجه اإلمام أمحديف حديث صلى اهللا عليه وآله وسلمالرسول 
  .﴾جاءهم نصرنا فَنجي من نشاء والَ يرد بأْسنا عِن الْقَوِم الْمجِرِمنيحتى ِإذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُِذبواْ ﴿: قال اهللا تعاىل ،بإذن اهللا
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