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 الرحيم نالرحمبسم هللا 

  
ادة  في مطلع ھدا الشھرندلعت ا ة بزي احتجاجات غاضبة في الجزائر إثر قيام الحكوم

ت أن اتسعت ا ا لبث م م ية، ث تھالكية األساس لع االس عار الس ي أس ادة ف مل الح حتجاجات لتش
ى  وى األمن إل ى سقوط عشرين والية، حيث أّدت الصدامات بين المتظاھرين وق خمسة قتل

ى، ووم ات الجرح اھرائ ف متظ ارب أل ا يق ال م م. عتق ى  ث ة إل ة الجزائري ارعت الحكوم س
ةالحواجز  مظاھروسحب  خفض األسعارك" إجراءات عاجلة"اإلعالن عن  تفزة  األمني المس
ات ةً محاوِ  ؛من الطرق اس و ل واء ااامتصاص غضب الن د النظام الحت ا اجتھ ضطرابات، كم

اءالجزائري في  ة مكافحة ال" إحي ادھيئ ام "فس ة ع ز بوتفليق د العزي رئيس عب أھا ال ، التي أنش
  .!"سيضرب بيد من حديد الفساد والمفسدين"صّرح رئيسھا أنه التي و، م2006

د  الق ة، ال حب روات ھائل ر بث نفط والغ هللا الجزائ يما ال ام س ن النظ ي، لك از الطبيع
ري ل الجزائ ه  العمي ةبحكومات افر  المتعاقب ا للك روة ملك ده الث ل ھ تعمرجع ع  ؛المس حيث تبي

دوالر واحد  ةمكعب اتمترالجزائر كل ستة  از ب ذيفي الوقت من الغ ل ال ة مث ه دول ع في  تبي
في الوقت نفسه و. ضمان النقلسھولة وكلفة والمع فارق دوالر  27ـ ب نفسھا الكمية اليفنزو
ً ھدا النظام ع دَ لم يَ لك وبذ ات،دوالر ثالثة في الجزائر قارورة الغازسعر  اد  بابا للھدر واإلفس

ً َدَخلهإال المنكر والظلم و د مثل الدول الكبرى ومؤسساتھا بإمالءات  منه ، التزاما صندوق النق
ـ . ْينالبنك الدوليَّ و ا ُيسمى زوراً ب ري يطبق م فمنذ تسعينيات القرن الماضي والنظام الجزائ
ادي" ھيالت ال"اإلصالح االقتص ريبية والتس اءات الض وانين اإلعف ّن ق تثمر ، فس ة للمس مالي

األجنبي، وأثقل في المقابل كاھل الناس بتبني نظام ضريبة القيمة المضافة، كما باشر النظام 
ية،  خصخصة المرافق والمؤسسات العامة، ورفع الدعم عن معظم السلع االستھالكية األساس

ن أ دين م دي المفس ق أي ة، وأطل لع األجنبي تيراد الس ھيل اس ة لتس ود الجمركي ع القي زالم ورف
ً ثراًء  فساًدا وأثروا النظام ومواليه من النفعيين فعاثوا في البالد   .فاحشا

د حقق الجزائر تعلن الحكومة  الذيوفي الوقت  ا التجاري ق ة أن ميزانھ غ ي فائضا بل
ام الماضي 4.68مليار دوالر أميركي مقابل  14.83 دة نفسھا من الع ار دوالر في الم  ،ملي

اوز أنو اطي تج ار دوالر 150 االحتي نو ملي ن ع ة تعل ام خيالي ة بأرق اريع للتنمي إ ،مش ن ف
ة وا البلد ال يزال ھذشعب  اني البطال يشالسكن و مشاكليع ا أدى  . ..والعنوسة سوء الع مم

ال يظھر  مَ فلِ ،الفسادوالمزري الوضع ب باالنتحار بسو واليأس اإلحباطو بشبابه إلى الھجرة
اس؟ اة الن ر يكشف عن السقوط المخزي إن  !الميزان التجاري في حي ا يجري في الجزائ م
ة ى الفلسفة العلماني ائم عل رامتھم الرأسمالية التي ال تق للنظام الق اس وك ا لحاجات الن يم وزن

بالد والتي تحول دون توزيع الثروة وو اب ال ين برق تأثرون جعل حفنة من المتحكم اد يس العب
  .غير عابئين بما يرزح تحت أثقاله عموم الناس بھا

يس مؤقت أتى من خالل تنف ر ال يت أو   إن الحل الجذري للمشاكل المعيشية في الجزائ
عبقيام حكومة  ة  بظھور وجوه المعارضة ترقي ة أوالشكلية العلماني دل  الحقيقي في السلطة ب
ة ھ إليهتسعى  الذيا ھو الحل كان ھذ إنو ،الوجوه الحالية النظام ا ذالدول المتحكمة في رقب

ةيكون بإ الحلإّن  ، بلعلى غرار ما حدث في تونسفي حال خروج األمر عن السيطرة   قام
ى  أي إقامة النظام الشرعي نظام الخالفة ،ما فرضه هللا ى الحاكم السھر عل الذي يفرض عل

ى الھجرة م إل يس دفعھ م ول ام راع وھو . تأمين حاجات الناس وتأمين فرص العمل لھ فاإلم
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د جاء في الحديث وال. مسؤول عن رعيته ة، وق ة جباي ة ال دول ة رعاي دولة في اإلسالم دول
  .»سال يدخل الجنة صاحب مك« :الشريف

  :أيھا المسلمون في الجزائر

 ،ية لمصالح الغرب في بالدكمإن ھذه األنظمة المستبدة ليست راعية لكم بل راع
السبق في بل وتتنافس فيما بينھا على إحراز قصب  ،مين مصالح الغربوتسعى في تأ

وھي أنظمة لم يقتصر تقصيرھا على عدم رعاية شؤونكم بل تخطت ذلك  إرضاء الكافرين،
إن هللا  بسعيھا لتجويعكم وتركيعكم ومحاربتكم في لقمة عيشكم وفيما تبقى من كرامتكم،

فرض علينا التغيير على الظلمة، ومواجھة المنكر، ولكن ليس باستباحة الدماء وال بحرق 
الحافالت، وال بإھدار األموال العامة، وال بقطع الطريق، فإن من يقوم بھذا ال المؤسسات، و

يخشى هللا تعالى الذي حرم ذلك كله، بل يكون بالعمل الحقيقي الذي قام به رسولكم محمد 
صلى هللا عليه وسلم إلقامة دين هللا في األرض لتشرق األرض بنور ربھا وليعمَّ الناَس نوُر 

وأن احكم بينھم بما ( :له هللا تعالى على نبيكم صلى هللا عليه وسلم، وقال لهالكتاب الذي أنز
فقوموا لتعملوا ) أنزل هللا وال تتبع أھواءھم واحذرھم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليك

 ،منھاج رسولكم محمد صلى هللا عليه وسلم ،وفق منھاج الحق في حزب التحرير معنا
 قريبا على منھاج النبوة لتنالوا لخالفة الراشدة الثانية القائمةدولة اإلقامة دين هللا بإقامة 

ا وعيًشا رَغًدا في الدنيا واآلخرة قال تعالى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  َوَعدَ { :رضا ربكم  وعّزً
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم  ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهمْ  ِفي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذينَ  َوَعِمُلوا الصَّ

َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني َال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمن  ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهمْ 
  .}َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون َكَفَر َبْعَد َذِلكَ 
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