بسم اهلل الرمحن الرحيم

بعد مرور مائة عام ىجرية على إلغاء الخالفة العثمانية في إسطنبول
احلمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،أما بعد:
آدـ وأسكنو جنتو ،إىل أف يرث اهلل األرض
 ديثل الصر ُ
اع بني احلق والباطل قص َة حياة البشر ،منذ أف خلق اهلل َ
هنجهم ،ساعني إىل إقامة الشرائع اإلذلية ،وتعبيد الناس
ومن عليها .وقد محل لواءَ ّ
احلق عرب التاريخ األنبياءُ والناىجوف َ
ِ
السبيل ،وأف دييلوا ميالً عظيماً.
الناس
دور الباطل ُ
هلل .ومثّل َ
أتباع الشيطاف والشهوات ،يريدوف أف يَضل ُ
َ

مر العصور صراع وجود ،ال ركو َف فيو وال ىوادة ،إال
 وقد كاف الصراع بني أصحاب احلق وأصحاب الباطل على ّ
اسًتاح ًة قصريًة دل ٍ
حارب ،يستعيد فيها قوتو ،ليعود زلاوالً حسم ادلعركة ،بكل ما ديتلك من أسلحة ،وما يستطيع
ُ
استخدامو من أدوات.
 وجبانب احلرب العسكرية ادلعلنة كانت ىناؾ على الدواـ حرب خفية ،تستهدؼ التأثري يف عقوؿ الشعوب
ادلعادية ،لتغيري قناعاهتا ،وتوجيو سلوكها بالشكل الذي يتماشى مع مصاحل أعدائها ...قددياً قالت العرب:
ِ
قوؿ
لكن
وال
سالح الصائلني ُع ُ
ّ
ربسب احلرب سهماً ومغفراً *** و ْ
ُ

فيدمر
 إهنا احلرب النفسية ،السالح األخطر الذي يفوؽ بتأثريه مجيع أنواع األسلحة ،ألنو يهاجم تفكري اخلصمّ ،
عزديتو ،وحيطّم إرادتو ،ويوصلو إىل اليأس الناتج عن الشعور الكاذب بالعجز ،فيدفعو دفعاً إىل إلقاء السالح ،وإعالف
االستسالـ للذبح.
 وىذا سباماً ما رباوؿ ربّة النظاـ أمريكا فعلو اليوـ يف معركتها التارخيية وادلصريية مع أىلنا يف الشاـ ،الذين ثاروا
ورثو
عليها وعلى عميلها يف آخر جولة من جوالت الصراع بني احلق والباطل ،يعلنوف فيها هناية حقبة النظاـ الذي ّ
االبن من بعد أبيو كما تورث ادلمتلكات الشخصية؛ فلقد جلأت أمريكا
حكم البالد ،مث َوِرث
احلكم فيو ُ
َ
ادلستعمروف َ
عرب عقد من الزماف إىل طَْرؽ كل حيلة واستخداـ كل وسيلة من شأهنا أف تُفقد الثائرين ثقتهم بأنفسهم ،وتشعرىم
بالعجز عن القدرة على إكماؿ الطريق ،لتوقعهم يف َشَرؾ اليأس من إمكانية الوصوؿ إىل اذلدؼ ،وتصرؼ أذىاهنم عن
زلاولة متابعة ادلسري.
 فعندما أيقنت أمريكا أف الثورة أصبحت ذبري من أىل الشاـ رلرى الدـ ،وأف ال سبيل إىل إقناعهم بالرجوع،
خصوصاً وقد نزلوا إىل الساحات يعلنوف أنو آف األواف ألف تتخلص األمة من طغياف النظاـ الدويل الرأمسايل ،وتعود إىل
شلارسة دورىا احلتمي يف قيادة البشرية ضلو اخلري يف دولة اخلالفة القادمة ...عندىا استنفرت أمريكا قواىا ،واستخدمت
حلف و ٍ
أدواهتا ،ومجّعت دوالً عديد ًة خلفها يف ٍ
احد قَسمتهم فيو إىل فريقني ،يقوماف بدورين متناغمني ،سلتلفني ظاىراً
ويدمر ،وآخر خياتل وخيادع وي ّدعي الصداقة .ومع عقد العديد من
ومتفقني يف احلقيقة واذلدؼ؛ فر ٍيق يقصف ويقتل ّ
ادلؤسبرات ادلتتابعة يف العواصم ادلختلفة استطاعوا مجيعاً حرؼ مسار ىذه الثورة ،عرب إحكاـ سيطرهتم على قرارات قادة
كل ذلك كاف ترويضاً نفسياً ألىل
فصائلها ،بعد شراء ذشلهم بادلاؿ السياسيّ ،
فحولوا دفّتها لتصل إىل ما وصلت إليو .و ّ

الثورة ،وإشعاراً ذلم بعجزىم عن الوصوؿ هبا إىل غايتها ،ودفعاً ذلم إىل إعالف موهتا ،مث دفنها والندـ على كل فعل قاموا
بو خالذلا.
أعماؿ
 لقد سبخضت األعماؿ اليت قامت هبا الدوؿ التابعة ألمريكا والدوؿ ادلستأجرة للعمل لصاحلها يف الشاـُ ،
أعماؿ ادلكر واخلداع ،سبخضت عن تقطيع أوصاؿ الثورة ،وشرذمة أىلها ،وتوزيعهم على أربع مناطق،
القتل والتدمري و ُ
ٍ
بعضها عن بعض يف الشكل ،لكنها متشاهبة إىل ح ّد التطابق يف ادلضموف والتبعية السياسية .إهنا منطقة السيطرة
سلتلفة ُ
اذلشة للنظاـ ادلتهالك بقيادة قائد الفصيل األكرب والعميل األمريكي بشار أسد يف الوسط واجلنوب دبشار ٍ
كة مع الروس
واإليرانيني ،ومنطقة سيطرة فصيل قوات سوريا الدديقراطية ادلدعوـ صراح ًة من أمريكا بقواعدىا العسكرية يف الشماؿ
الشرقي ،ومناطق الدرع والغصن والنبع يف الشماؿ اخلاضعةُ للسيطرة ادلباشرة للنظاـ الًتكي الضالع يف تنفيذ ادلخطط
األمريكي ،ومنطقة الشماؿ الغريب ربت اذليمنة الًتكية أيضاً لكن عرب فصيل ىيئة ربرير الشاـ.
فأما االختالفات الشكلية بني ىذه ادلناطق األربع فال زبطئها عني ،من حيث ّادعاء نظاـ أسد مقاومة االحتالؿ
ّ 
الصهيوين وشلانعتو وأنو خيوض ألجل ذلك حرباً كونية تشنها عليو دوؿ الغرب ،وسبثيل قادة التنظيمات الكردية دور
الساعي إىل ربقيق حلم األكراد يف العصر احلايل ببناء دولتهم القومية ،وطَ ْمس األتراؾ معامل الثورة يف مناطق سيطرهتم
وكبت نَػ َف ِسها الثوري بذريعة محاية حدودىم اجلنوبية من خطر اإلرىاب الكردي ،وأخرياً اصطباغ قادة اذليئة بالصبغة
اإلسالمية ذات اللوف السلفي اجلهادي.
 و ّأما التطابق بني ىذه ادلناطق ،أو الكيانات ادلصطَنعة اصطناعاً ،فيظهر يف سري القائمني عليهاً مجيعاً يف فلك
ادلنظومة الدولية ،وخضوعهم سباماً إىل إرادة الدولة العظمى أمريكا ،بغض النظر عن إعالف ذلك صراحة كما يفعل قادة
البلد إىل
حوؿ َ
مرات عدة مث ال يعتربوف ،وإعالف نقيضو من قبل النظاـ الذي ّ
األكراد الذين لُدغوا من اجلحر األمريكي ّ
مرتع جلنود الدوؿ ومرتزقتها وجعل مساءَه معرضاً لطائرات القتل والتدمري ،واختباء األتراؾ خلف عنواف األمن القومي
زلولني كثرياً من أبنائنا اجملاىدين إىل مرتزقة وقتلة مأجورين داخل البلد وخارجو ،و ّادعاء ربكيم الشريعة من قبل قادة
ّ
السن ادلزعوـ.
توسالً إلبقائهم ح ّكاماً يف كياهنم ّ
اذليئة الذين ما برحوا يبعثوف برسائل الطَمأنة إىل أمريكا كل حنيّ ،

ٍ
وتضييق على كافة الصعد ،يف ظل إجراـ أمنيي الفصائل ،وهنب
 وأما ما يتعرض لو أىل الثورة مجيعاً من حصا ٍر
صنّاع ادلعابر ،وامتهاف كرامة اإلنساف ،وتكميم أفواه األحرار ،وشرعنة الشرعيني جلرائم القادة ،وإشغاؿ الناس بالسعي
ٍ ٍ
حر
ربوؿ إىل سليّم كبري ال يقي ساكنيو ّ
لتأمني السكن ،والبحث عن لقمة العيش ،بانتظار سلة اإلغاثة يف البلد الذي ّ
ٍ
صيف وال برد شتاء ...فكل ذلك  -وىو عنواف احلياة يف ادلناطق األربع  -قد دفعت إليو أمريكا دفعاً ،هتيئ ًة نفسيةً
ادلسمى بػ"احلل السياسي" ،القاضي بنعي الثورة من قبل أىلها ،مث
ألىل الثورة ،وذبهيزاً ذلم لقبوؿ الطرح القاتل القادـ ّ
عودهتم صاغرين إىل قبضة النظاـ من جديد ،لتبدأ دورة االنتقاـ الفظيع ،بإذالؿ الرجاؿ وانتهاؾ األعراض ،تأديباً ذلم
على سبردىم على العميل أسد ،وإشغاذلم وإرباكهم ألمريكا طواؿ سنوات الثورة العشر.
الفخ القاتل برتوش زلاولة تزيينو يف نواظر الناس
 ولكي تنطلي اخلدعة ،وتكمل ادلؤامرة ،فقد مجّلت أمريكا ىذا ّ
حالً فعالً جلميع ادلشاكل األمنية وادلعيشية
"احلل السياسي" ،كي يتبادر إىل األذىاف أنو سيكوف ّ
ليقعوا فيو ،فأمستو بداي ًة ّ

واخلدمية اليت يعاين منها أىل الثورة ،مضلّل ًة إياىم عن حقيقتو ادلرعبة ،وأنو لن يزيد تلك ادلشاكل إال رسوخاً ،وسيسلب
حصلناه من عزٍة وكرامة.
منا ما ّ
 مث ش ّكلت أمريكا "اللجنة الدستورية" من النظاـ وادلعارضة العلمانية ،واليت مهمتها التوقيع على الدستور العلماين
مكرساً ذليمنتها ،وزلققاً دلصاحلها ،ومبقياً على نفوذىا قائماً يف بالدنا ادلباركة ...إنو
اجلديد الذي ستفرضو أمريكا فرضاًّ ،
يكرس سوى اخلضوع واالهنزاـ
دستور النظاـ التابع الذليل الذي لن تكوف فيو السيادة للشرع ،وال السلطاف لألمة ،ولن ّ
السياسي واحلضاري أماـ دوؿ الغرب.
ٍ
 أما "ىيئة احلكم االنتقالية" اليت تعِ ُدنا هبا األمم ادلتحدة فلن تكوف سوى و ٍ
جديدة للنظاـ نفسو ،ولن تضم
اجهة
سوى العمالء من النظاـ وعلمانيي االئتالؼ ،الذين رّكبتهم أمريكا رأساً مصطنعة جلسد الثورة ،ريثما تقاـ االنتخابات
"النزيهة" اليت ستجري برعاية أشلية ،ولن يتقدـ إىل منصب الرئاسة فيها إال من ترضى عنو أمريكا ،ىذا إذا مل تقرر أمريكا
بقاء اجملرـ بشار أسد يف الرئاسة ما داـ على قيد احلياة ،ىدية لو على مبلغ إجرامو ،وتأديباً دلن يفكر بالثورة على
عمالئها من الشعوب.
فحل سياسي ،ودستور جديد ،وىيئة حكم انتقالية ،وانتخابات "نزيهة" ىزلية ،ىي مساحيق التجميل للنظاـ
ّ 
اجملرـ الذي لن يتغري ،بل سيبقى دبؤسستيو األمنية والعسكرية وعلى رأسهما أزالـ أمريكا ،عنواناً على كيفية خداع
توسد أمرىا إىل غري أىلو!
الشعوب عندما ّ
ادلستأجرة من قبلها،
ّ أما اآلف ،وقد َو َ
ض َحت ادلؤامرة اليت حاكت خيوطَها أمريكا ،ونفذهتا الدوؿ التابعة ذلا و َ
واستسلم ذلا وسار يف طريقها قادة الفصائل ،يريدوف مجيعاً اإلطباؽ على أىل الثورة ،بقتل روحها يف نفوسهم ،ودفعهم
إىل إعالف اليأس منها والعجز عن إكماذلا وإطالؽ رصاصة الرمحة عليها بالقبوؿ باحلل السياسي األمريكي والعودة إىل
سهل علينا
قبضة النظاـ اجملرـ ...نقوؿّ :أما وقد َو َ
ض َحت ادلؤامرة ،وباف ىدفها ادلرحلي ،وانكشفت غايتها النهائية ،فقد ُ
للتحصن من تأثريىا ،وربويل اذلزدية ادلخوفة إىل نصر مؤزر ،يكوف ىو
التصدي ذلا ،بعد التزود دبا يلزـ فكرياً وعقدياً
ّ
جل يف عاله﴿ :فَِإن َم َع ال ُْع ْس ِر يُ ْسراً * إِن َم َع
الفرج ادلأموؿ بعد الضيق ،واليسر ادلوعود بعد العسر ،وقد قاؿ لنا ربّنا ّ
ال ُْع ْس ِر يُ ْسراً﴾.
 وأوؿ ما جيب التزود بو فكرياً وعقدياً للتحصن من تأثري ىذه اذلجمة األمريكية الشرسة ىو ذكر أننا نعتنق دين
جل جاللو بنصره وإظهاره على مجيع ما عداه من العقائد واألدياف ،وما علينا إال أف
اهلل احلق الذي تكفل ّ
رب العزة ّ
نكوف جنوداً سللصني يف جيش احلق ،وحراساً أمناء ذلذه العقيدة ،كي ننعم بالنصر ادلبني عندما يشاء احلق تبارؾ وتعاىل
ِ
ِ
ْحق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الدي ِن
يعلي راية نبيو ،وينصر محلة مشروعو العظيمُ ﴿ .ى َو الذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
أف َ
ُكل ِو َولَ ْو َك ِرَه ال ُْم ْش ِرُكو َن﴾.
 على أف حكمة اهلل جل وعال وسنتو يف خلقو اقتضت أف النصر ال يوىب لطالبو على طبق من نعيم ،بل دونو
وبذؿ التضحيات من ادلهج واألرواح ،مثّ التشبث بادلبدأ والثبات على الطريق...
التعرض
للمشاؽ ،ومقاساةُ الصعوباتُ ،
ّ
ُ
وما ِس َري األنبياء وأصحاهبم وما تعرضوا لو من ابتالءات على أيدي أعدائهم ليثنوىم عن طريقهم إال شواىد على ىذه

ِ
ِ
ِ
ين
السنّة ادلاضية ،ومنارات تنري السبيل دلن أراد سلوؾ ىذا السبيل﴿ .أ َْم َحس ْبتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ال َ
ْجنةَ َولَما يَأْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
ِ ِ
ول الرس ُ ِ
ص َر
ص ُر الل ِو أََل إِن نَ ْ
آمنُوا َم َعوُ َمتَى نَ ْ
ين َ
ْساءُ َوالضراءُ َوُزلْ ِزلُوا َحتى يَ ُق َ ُ
َخلَ ْوا م ْن قَ ْبل ُك ْم َمس ْت ُه ُم الْبَأ َ
ول َوالذ َ
ِ
يب﴾.
اللو قَ ِر ٌ
منر فيو من زلن وشدائد ،وأف نقاسي ما
منر فيما ّ
 وضلن يف هنضتنا لسنا بدعاً من الناس ،بل من الطبيعي جداً أف ّ
نقاسيو من ابتالءات ومصاعب ،ألننا اخًتنا سلوؾ طريق التغيري ،تغيري وجو األرض اليت ربكمها الرأمسالية ادلتوحشة،
نريد إقامة دولة اخلالفة اليت ستقلب موازين القوى يف العامل ،وتعيد رسم اخلرائط السياسية ،وتصوغ طريقة عيش من
حيمل تابعيتها من األمم والشعوب وفق أحكاـ ومفاىيم اإلسالـ ،وثقافة وحضارة اإلسالـ .وعلى سالك ىذا الطريق،
ومن يريد الوصوؿ إىل منتهاه ،دفع الضريبة الالزمة حىت يصل إىل منتهاه.
األجساـ
وإذا كانت النفوس كباراً *** تعبت يف مرادىا
ُ

 وما الواجب علينا يف ىذه ادلرحلة الفاصلة سوى الصرب وادلصابرة على ما نتعرض لو من ابتالءات وزلن ،وادلر ِ
ابطة
على حراسة اذلدؼ الذي خرجنا ألجلو ،وىو التخلص من ظلم وإرىاب شرائع البشر ،واالنتقاؿ إىل عدؿ وأماف شريعة
ِ
فنظن ولو لوىلة أننا عاجزوف عن ادلتابعة﴿ .يَا أَيُّ َها
الرمحن ،وعدـ السماح لدواعي اليأس أف تفعل فعلها يف نفوسناّ ،
ِ
صابِ ُروا َوَرابِطُوا َوات ُقوا الل َو لَ َعل ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾ .إف شعباً عظيماً عجزت أعىت الدوؿ رلتمعة
آمنُوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
ين َ
الذ َ
خالؿ عقد من الزماف عن إفشاؿ ثورتو ،وإطفاء جذوهتا ادلتقدة يف نفسو ،خلليق أف يكمل مسريتو حىت يصل إىل مبتغاه.
 وضلن شعب مؤمن باهلل ،فهل ىنالك مع اإلدياف يأس؟! نعم ،نيأس من قادة الفصائل وشرعييهم والدوؿ الداعمة
ذلم ،وكاف حقاً علينا أف نيأس منهم .ولكننا ال نيأس من اهلل القوي العزيز الذي وعدنا أف ينصرنا إف ضلن نصرناه بتنفيذ
ما أمر بو واجتناب ما هنى عنو .والتضحيات مهما عظمت فهل يُلتفت إليها مع عظمة األىداؼ والغايات؟! ألسنا
أحفاد خالد وصالح الدين وقطز؟! فلم ال نعيد أرلاد الريموؾ وحطني وعني جالوت؟! ضلن أبناء أمة قادرة بإذف اهلل على
تقرر فعل ما تريد .ولن نقنط واهللُ ربنا ،ولن نستسلم يف معركة يواجهنا فيها كفرة فجرة .يبقى فقط
فعل ما تريد عندما ّ
أف نقرر ادلضي يف هنضتنا بعد االتكاؿ على خالقنا ،وربطيم احلواجز النفسية اليت وضعتها أمريكا يف طريقنا.
 إف أوؿ خطوة عملية جيب علينا القياـ هبا إلحداث النقلة ادلرجوة يف ىذه الثورة ،وإعادهتا إىل وجهتها
الصحيحة ،ىي استعادةُ قرار الثورة ادلغتصب من قبل قادة الفصائل والدوؿ الداعمة ذلم ،عرب رفع الصوت عالياً يف وجو
وربرؾ ِ
وجوه اجملتمع
القياـ باألعماؿ السياسية ادلنظمة الكفيلة باستعادة ىذا القرارُ ،
آلة القمع واإلجراـ الفصائلية ،و ُ
وشلثلي الناس يف ادلدف والقرى ادلختلفة ،ولقاؤىم مع بعضهم ،وتشاورىم يف أمر الثورة ،وتقرير ما جيب أف يكوف،
وخطاهبم لعموـ أبناء األمة ،وخاصة أبناءنا اجملاىدين يف سلتلف الفصائل ،ودعوهتم ألف يقوموا بالتغيري على قادهتم.
 وحين ها فإف ما يضمن حسن السري اجلديد ،ويكفل االذباه ادلباشر ضلو ربقيق اذلدؼ ،ىو االستفادة الكاملة من
دروس الثورة ِ
استكماؿ نواقصها وس ّد ثغراهتا ،وخباصة ذبرًن قبوؿ ادلاؿ السياسي من
وذباوز أخطائها وعثراهتا ،و
وع َربىا،
ُ
ُ
الدوؿ ،وذبرًن إجراء ادلفاوضات وعقد االتفاقات مع النظاـ وداعميو ،واحلذر كل احلذر من االصلرار مرة أخرى إىل دىاليز
نصب أعيننا أف إدياننا ىو عدتنا وعتادنا ،و ّأال مناص لنا من االستمساؾ حببل
الفنادؽ وأروقة ادلؤسبرات ،ووضع
َ

اهلل ال حببائل الغرب ،وضرورة ازباذ قيادة سياسية تنبثق من رحم األمة وربمل مشروعها السياسي واحلضاري مشروع دولة
اخلالفة القادمة.
بأال أمهية
أضر بالثورة أكرب الضرر ىو اجلهود الضخمة اليت بذذلا الغرب للعبث بعقوؿ أبناء األمة ،وإقناعهم ّ
 إف شلا ّ
لألعماؿ السياسية يف عملية التغيري ،و ّأال ضرورة ألف يقودىم حزب سياسي مبدئي إلسقاط النظاـ ،بل يكفي أف يوجد
رجل يؤلف مجاعة مسلحة ،هتاجم العسكر وربرر األرض ،حىت تكوف جديرة بأخذ قيادة الناس ضلو التغيري ادلنشود ،حىت
ٌ
ولو مل تكن ىذه اجلماعة وقادهتا على وعي كاؼ بالسياسة وأالعيبها ،ولو مل يكونوا على ادلستوى ادلطلوب للحكم
والقيادة ،وال حاملني ألي مشروع سياسي! وىذا اخللل الكبري ىو الذي أدخل الثورة يف متاىتها ،وأوقعها يف مطباهتا ،وجعل
أعداءىا يقودوهنا عرب أدواهتم من قادة الفصائل ادلرتبطة.
 إف الشعوب حني القياـ بالتغيري ال ب ّد ذلا من أف تتخذ قيادة سياسية واعية وسللصة ،ربمل مشروعاً سياسياً واضحاً
وتبصرىا بالعوائق وادلزالق ،وتأخذ بيدىا ضلو النصر والتمكني ،وإال فسيكوف
ومنبثقاً من عقيدة األمة ،تنري ذلا السبيلّ ،
وربركها ارذبالياً ،وسيتسرب اليأس إىل نفوس أبنائها ،وسيغدو عملها مهدداً باالنقطاع.
نَػ َف ُسها قصرياًّ ،

 وال زبدعنّا أبداً مظاىر القوة اليت يبديها من أقامتهم أمريكا على ىذه ادلناطق األربع ،وال نَ َد ْعها تقف عائقاً أماـ
احلركة الواجبة ،فما ىم إال غثاء سيزوؿ أماـ أية حركة سياسية منظمة .إهنم يف احلقيقة أضعف من الضعف ،قد سقطت
مشاريعهم ،وهتافتت طروحاهتم ،وال ُحيكم سيطرهتم على مناطقهم اليت ليس ذلم فيها أدىن حاضنة سوى ظن الناس أهنم
أقوى منهم ،وخشيتهم من انتقاـ أجهزة أمنهم.
 ويف اخلتاـ فال ب ّد للحق من رجاؿ سيحملونو ،وال ب ّد للراية من أبطاؿ سريفعوهنا ،فلنكن ضلن ىؤالء ،ولنفز هبذا
فحري بنا  -ضلن
الشرؼ العظيم .وكما حطمنا قوة الصليبيني يوماً يف حطني ،ودمرنا ما كاف يصنع التتار يف عني جالوت،
ّ
أىل اذلمم العظيمة يف الشاـ  -أف نعيد سرية ادلهاجرين واألنصار ،فنكمل ادلسرية ،ونقيم اخلالفة ،وضلرر األقصى ،ونفتح
روما ،وندمر قرف الرأمسالية ،وننسي الكفار وساوس الشيطاف.
 وإننا يف حزب التحرير من ّد يدنا إىل أبناء أمتنا الثائرين يف الشاـ ،وندعوىم إىل العمل معنا الستعادة قرار الثورة
ادلغتصب ،وإعادة توجيهها وجهتها الصحيحة ،والسري هبا مباشرة ضلو إسقاط النظاـ وإقامة اخلالفة ،فنرضي ربنا وضلفظ
ِ
حقوقنا ،ونعيد عزتنا وضلقق مصلحتنا يف الدنيا واآلخرة﴿ .وي ِري ُد الل ُو أَ ْن ي ِحق ال ِ ِ ِِ
ِ
ين *
َ
ُ
َُ
ْحق ب َكل َماتو َويَ ْقطَ َع َداب َر الْ َكاف ِر َ
لِي ِحق الْحق وي ب ِطل الْب ِ
اط َل َولَ ْو َك ِرَه ال ُْم ْج ِرُمو َن﴾.
َ َُْ َ َ
ُ
#أقيموا_الخالفة

#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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