
  تثبيت للفساد اإلصالحات السياسية في الجزائر

ومنها ، الغرق تضع التدابري خشيةَ  هافي املهرتئة األنظمةغرق الفراعنة يف بالد املسلمني بدأت يُ  أخذبعد الطوفان الذي 
اهللا  ما قال ولسان حال األمة يقول هلم ،"اإلصالحات السياسية"تتحدث عن كذب جديد يسمى فصارت  النظام يف اجلزائر،

أين كنتم عن اإلصالح والناس متوت جوعا وترى  }اْلُمْفِسِدينَ  ِمنَ  وَُكْنتَ  قـَْبلُ  َعَصْيتَ  َوَقدْ  آْآلنَ {: لفرعون الغريق التائب
 الكتاب عوا إليه أهلَ دْ تدعوكم ملا أمر اهللا تعاىل املسلمني أن يَ  نكم، أين كنتم عن اإلصالح واألمةطغيااملوت الزؤام أرحم من 

نَـَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإَلى تـََعاَلْوا اْلِكَتابِ  َأْهلَ  يَا ُقلْ { َنُكمْ  بـَيـْ  بـَْعًضا بـَْعُضَنا يـَتَِّخذَ  َوَال  َشْيًئا ِبهِ  ُنْشِركَ  َوَال  اللَّهَ  ِإالَّ  نـَْعُبدَ  َأالَّ  َوبـَيـْ
 !!وتولَّيُتم فعبدوا اهللا واستسلموا له فأجاب بعض أهل الكتاب }ُمونَ ُمْسلِ  بِأَنَّا اْشَهُدوا فـَُقوُلوا تـََولَّْوا َفِإنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْربَابًا

تتخذون ألنفسكم شرعا من غري   هللاوال اختاذ بعضكم لبعض أربابا من دون  ،حكم الناس بالرأمسالية الكافرةوا عن فّ فلم تكُ 
 ِمنْ  َأْخرُِجوُهمْ { كل من يريد حكم اهللايف شأن  جا، وقلتم وَ متم الطاغوت وتركتم حكم اهللا واختذمتوها عِ بل حكّ  ،كتاب اهللا

 .كما حيلو لكم أن تقولواا باسم األمة أو باسم الشعب  وفعلتم كل ذلك كذبا وزورً  }يـََتَطهَُّرونَ  أُنَاسٌ  ِإنـَُّهمْ  قـَْريَِتُكمْ 

  

م منك صريح أنكم تأملون دوما يف وجود من يصدق أكاذيبكم، فإن كنتم تريدون اإلصالح فهذا إقرار والعجيب
ح البالد وكيف تصلُ  !؟فأي صاحب عقل يصدقكم أنكم مصلحون ،وإن كنتم تقرون بفسادكم عند خوف الغرق ،بفسادكم

فيها  واستحرّ  األمن حكمكم حتتلقد فقدت البالد  ،}اْلُمْفِسِدينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ {: بالفاسدين واهللا تعاىل يقول
الفوضى وكثر فيها الفقراء والذين يعيشون دون عيش الكفاف، وصار الناس يبتدعون الضياع والفقر و  هاوعمَّ  القتل والظلم

فهل ! رين أن املوت حرقا أسهل من العيش حتت فسادكممقرِّ ألنفسهم خمرجا حبرق أنفسهم حىت املوت ليفروا من طغيانكم 
ا حىت تتنزل رمحة اهللا على عبادهلوتسرقون ماهلا  اليت تستعبدون أهلها تكفوَن أيديكم عن البالد ، ألن التغيري ال تعود حلكم ر

 .فال يصلح العطار ما أفسد الدهر. يكون إال بإزالة حكمكم ال بإصالحه

  

  :أيها المسلمون في الجزائر

من  واستعدادكم للخالص ؤالء اجملرمني بقدر إقبالكم عليهوإن اهللا رافٌع عنكم ظلَم ه ،إن اهللا العظيم ال يظلم أحدا
الفاسدين وإقبالكم على نصرة دين اهللا، فإن بقيت الدنيا يف قلوبكم عظيمة، وكان خوفكم من الفاسدين يفوق خوفكم من 

 َيَخاُفونَ  الَِّذينَ  ِمنَ  رَُجَالنِ  َقالَ { :ع اهللا عنكم األغالل، وتذكروا قول اهللا تعاىلوإن حتركتم رفَ  ،اهللا دامت دولتهم عليكم
 ُتطيلوافال  .}ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  فـَتَـوَكَُّلوا اللَّهِ  َوَعَلى َغالُِبونَ  َفِإنَُّكمْ  َدَخْلُتُموهُ  َفِإَذا اْلَبابَ  َعَلْيِهمُ  اْدُخُلوا َلْيِهَماعَ  اللَّهُ  َأنـَْعمَ 

يرفع اهللا عنكم بكم بل اعملوا إلقامة حكم اهللا بإقامة دولة اخلالفة اليت تقيم فيكم أمر اهللا حىت أمد بقائهم خبوفكم وترقّ 
  .صكم من حكم الطاغوتوخيلّ  األغالل ويكرمكم ويعزكم بطاعته،
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