حراش الجزائر تفضح عن مكنون القلب
الخبر:
من للب الجزائر (مماطعة حراش  -العاصمة) تعلو أصوات المتظاهرٌن مطالبة بإلامة دولة
اإلسالم ،فؤٌن اإلعالم من المطلب الحمٌمً والوحٌد ألمة اإلسالم؟ ()https://youtu.be/v8XO3SxSGYw
التعليق:
مرت على اندالع الثورات ضد األنظمة الممعٌة فً عدد من الدول العربٌة ،وال ٌزال
سنوات ّ
السلم واالستمرار بعٌدي المنال .أدى تفكن األنظمة السٌاسٌة فً هذه الدول إلى دخولها فً عملٌات
ي
انتمالٌة صعبة برز فٌها العنف دائما ً كؤحد االحتماالت الخطرة .ولكن الغرب استغل ما آلت إله
الثورات فً مراحلها الحالٌة لتخوٌف األمة اإلسالمٌة بؤن مصٌرها الدمار وأن هذه الثورات ال
تجلب إال الدمار والرعب ألهلها!!
وها هً الجزائر اآلن تعلو أصوات أهلها ٌرٌدون االنعتاق من هذه األنظمة التً ما جلبت إال
الذل والهوان...
إسالمً ٌحمٌها من
ا
تهتف الجماهٌر بؤعلى صوتها "الشعب ٌرٌد دولة إسالمٌة"  ،ترٌد نظام ا
خبث وفساد هذه األنظمة العمٌلة  .الشعب تحركه عمٌدة راسخة رسوخ الجبال مهما حاول الغرب
رغبت إال أن الحناجر تفضح مكنون العمل والرغبة بالعودة إلى الحٌاة التً ٌرتضٌها هللا
ه
التعتٌم على
لنا ال غٌر.
ها هم أهل الجزائر أٌها اإلعالم الغربً والعربً ٌكذبونكم وٌثبتون للعالم أجمع أن
نم يراتكم العالٌة على أخباركم الملفمة هً إلسماط صوت األمة اإلسالمٌة وإفشال مشروعها.
ا

أضواء

وٌثبتون للعالم كله بعد أن شاهدوا لمع وهدم الثورات على رإوس أصحابها بؤنهم ال ٌخافون فً
هللا لومة الئم.
إن حران الشارع الجزائري أبهر العالم بتنظٌمه وتالحم أفراده ضد الظلم واالستعباد وسلمٌته
حتى الحصول على ما ٌإمن له عٌشا رغٌدا عادال  ،وهو ٌعلم أنه ٌملن نظاما إسالمٌا رالٌا ٌإمن له
الحٌاة الكرٌمة التً ترضً هللا وعباده.
لمد ابتلٌت الشعوب اإلسالمٌة و كتمت أصواتهم التً كانت وما زالت ولود ثوراتهم  ،لكن ال
ٌمكننا إغفال حمٌمة أن هنان أصواتا ً مخلصة تبذل لصارى جهدها إلٌصال صوتها ومبد ئها وتدافع
عن إسالمها وهوٌتها ،مماومةً كل اإلغراءات ،متحملة شظف الحٌاة ووحشة الغربة...
التارٌخ ٌعٌد وٌكرر نفسه وتبمى الحمٌمة الخالدة والٌمٌنٌة والثابتة أن األمة اإلسالمٌة بالٌة ومبدأ
اإلسالم هو المائم بإذن هللا ،واألنظمة الفاسدة ستنهار وتتفكن ،وتبمى األمة هً الحكم والطرف
األلوى فً المعادلة مهما حاولت كل أو معظم األطراف تحٌٌده...

فيا أهلنا في الجزائر:
نهٌب بكم أن تستفٌدوا ممن سبمكم و أن تثبتوا على ثوابت دٌنكم ولواعده المتٌنة وال تسمحوا
ألحد بشك صفوفكم وركوب ثورتكم  ،فؤنتم ذو و خبرة لما حدث معكم سابما وكٌف أن الغرب الماكر
سرق رغبة الشعب بعد فوزه بصنادٌك االلتراع.
إن الثائر الحمٌمً ال ٌعرف وال ٌتمن فنون المساومة على المبادئ والحموق وال ٌستسٌغ منطمٌة
الحلول الوسط ،وٌعلم علم الٌمٌن أن الحل الوسط دائما ً ما ٌكون الرابح فٌه هو من ٌمتلن لوة المال
والسالح بشتى أنواعه ومستنداً على حلٌف ٌمده بؤسباب ووسائل االستمرارٌة فً النضال والوصول
لنهاٌة الطرٌك الذي ٌرٌده صاحب التموٌل.
أما النظام اإلسالمً فهو الوحٌد الذي ٌعٌد للمسلمٌن كرامتهم وعزهم وٌحمً كل العالم من
المهر والظلم...
هذه الصعوبات التً تتعرض لها األمة اإلسالمٌة دلٌ ٌل على أنّه ٌحمل مالمح النهضة
الحضارٌة ،التً سٌكون مآلها نصر هذه الشعوب المستض َعفة ،وتمكٌن لوى الخٌر والحك ْ
ألن تتولّى
زمام األمور .كما أنّه دلٌ ٌل على أن المسٌرة طوٌلة والصعوبات التً ستاللٌها الشعوب لن تنتهً عند
انمالب هنا ،أو مجزرة هنان؛ بل هنان مشاكل وأمراض أكبر وأعمك لم تظهر على السطح بعد.
وها هً الجزائر أضفت على الربٌع العربً صفا ًء ولوةً ومتانةً ،واالستجابة لها سوف تنمل هذه
ي ولٌادة بشرٌة بانت مالمحها ،بحمد هللا.
الشعوب المستض َعفة إلى مرحلة ّ
تفوق حضار ّ
إن النظام العالمً الرأسمالً ٌحتضر ،والنظام العالمً الجدٌد ٌتشكل هذه األٌام ،ولن ٌكون
النظام الجدٌد بمواصفات برٌطانٌة وال غٌرها من الموى المتصارعة ،وسٌؤتً من رحم لانون
العوالب غٌر المحسوبة .وبإذن هللا منتصرون.
َّللا َج ِميعا ً َوال تَفَ هرقُوا َو ْ
علَ ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أَ ْعدَا ًء
َّللا َ
اذك ُُروا نِ ْع َمةَ ه ِ
لال تعالىَ ﴿ :وا ْعتَ ِص ُموا ِب َح ْب ِل ه ِ
صبَحْ ت ُ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِ ِإ ْخ َوانا ً﴾.
فَ َله َ َبي َْن قُلُو ِب ُك ْم فَ َ ْ
كتبت إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
دارين الشنطي
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