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سقوط األقنعة عن العمالء أصبح واضحا
سنخوض يف موضوع العمالة والعمالء وكل التفاصيل اليت ترتبط بالعمالة والعمالء؛ ولكي خنوض يف التفاصيل
ال بد لنا من النظر للواقع الذي نعيشو ،وباستقرائنا للواقع نالحظ فعال انكشاف العمالء وسقوط األقنعة عنهم
وظهورىم بأهنم خونة لشعوهبم ولبالدىم ولألمة اإلسالمية.
وبيان ذلك ما ىو حاصل يف البالد اإلسالمية؛ فمن البالد اليت حدثت فيها ثورات الربيع العريب ومنها تونس
ومصر وليبيا واليمن وسوريا إىل بلدان أخرى قامت فيها الثورات كاجلزائر والعراق السودان ولبنان ...وغًنىا من
البالد اإلسالمية ،فما ىو حاصل يف ىذه البالد يدل على سقوط األقنعة عن العمالء سواء أكان رئيسا للدولة أم
مسؤوال فيها أم قادة أحزاب أو حركات خاصة ما تسمي نفسها إسالمية ،فاألحداث اليت نشاىدىا من عدم استقرار
األوضاع بل سوئها يف البالد اإلسالمية خاصة بلدان الربيع العريب إىل وضع جديد من حيث استمرار العداء بٌن
احلاكم واحملكوم إىل ما كانت عليو قبل اندالع الثورات فيها.
فعلى سبيل ادلثال تونس ىي إحدى البالد اإلسالمية اليت اندلعت فيها الثورة ،فعند مقارنة األوضاع يف تونس
قبل اندالع الثورة وبعد اندالعها جندىا اآلن يف وضع غًن مستقر ألن احلكام اجلدد مثل السابقٌن بل مل يستطيعوا
إيقاف ذليب الثورات ادلستمرة ،وما زاد على ذلك ىو انكشاف العمالء اخلونة ،وذلك ما نراه من خالل ما يقوم بو
ادلسؤولون يف ىذه البالد سواء كان رئيسا للدولة أو مسؤوال فيها أو قادة أحزاب أو حركات من تنفيذ ما يطلب
منهم من أسيادىم الغرب ،فكل عميل ينفذ ما يطلبو منو سيده باحلرف الواحد فال خوف وال حياء يف ذلك عندىم
ال من اهلل وال من شعوهبم ،وال أمهية لألمة عندىم.
فما قام بو بعض الرؤساء العمالء من التطبيع مع كيان يهود جهارا هنارا بدون أن حيسبوا أي حساب لشعوهبم
وأمتهم بالرغم من أننا نعلم أن العالقات قبل إعالن ىذه الدول التطبيع العلين مع كيان يهود أهنا كانت عالقات
ودية وكانت ىناك عالقات محيمة بٌن ىذه الدول وبٌن كيان يهود ،ولكن ما حصل من إعالن حكام ىذه الدول
اليت طبعت مع كيان يهود علنا إال سقوط ألقنعة اخليانة عنهم وظهورىم أمام شعوهبم أهنم خونة هلل ولرسولو
ولشعوهبم.
وكذلك سقوط األقنعة عمن حيتكم للدميقراطية وحيكم هبا ويريد بذلك أن يعمل على استقرار األوضاع وحتسٌن
ادلعيشة يف بالده وتوفًن فرص عمل ،ويقوم بإلقاء اخلطابات الرنانة لشعبو ومنهم الرئيس التونسي قيس سعيد .وما
نالحظو اآلن بالنظر لواقع تونس وما متر بو من أوضاع أسوأ مما كانت عليو من قبل قيس سعيد ،وبذلك يسقط
القناع عن قيس سعيد وعن دميقراطيتو اليت يتغىن هبا ،فهو مل ينفذ أيا من خططو اليت كان يتغىن هبا ،بل إن واقع
تونس وما نراه من خروج مظاىرات يف مدن تونسية عدة ينبئ بظهور ثورة جديدة.

وكذلك األوضاع اليت متر هبا لبنان من عدم استقرار وقلة وجود فرص عمل واخنفاض يف مستوى معيشة ادلواطن
اللبناين وكثرة ادلعاجلات والتغًنات للحكومة ولوزرائها وعدم قبول الشعب اللبناين بكل ما حيصل من تغيًنات
للحكومة أو لوزرائها إال بيان لسقوط األقنعة عن ادلسؤولٌن يف لبنان.
وكذلك األوضاع يف سوريا مل تستقر إىل اآلن وإمنا سقطت األقنعة عن الكثًن من القيادات خاصة قادة احلركات
اليت تسمي نفسها إسالمية وارهتاهنم للمال السياسي القذر .ولطادلا بٌن ذلم حزب التحرير أهنم يف أعماذلم اليت
يقومون هبا باتباعهم ألعداء اإلسالم أهنم يف الطريق اخلطأ ولكن ال حياة دلن تنادي! بل استمروا يف سًنىم يف
الطريق اخلطأ ،وبذلك سقطت األقنعة عنهم وتأكد البعض من عمالتهم ،وإىل اآلن مل يتوصل الغرب بكل ما قام بو
يف سوريا إىل استقرار األمر لو.
وىكذا يف اليمن أيضا مل يستقر األمر بل ما زاد على ما كان من قبل ىو سقوط األقنعة عن العمالء الذي
كانت شعوهبم ترى فيهم خًنا ،منهم قادة اجمللس االنتقايل اجلنويب يف اليمن واتباعهم ألوامر اإلمارات ومن ورائها
أمهم بريطانيا ومطالبتهم بتقسيم اليمن واستقالل اجلنوب وأخذه احلكم الذايت ،وكذلك احلوثيون يف الشمال مل
يستقر ذلم األمر رغم ما يتلقونو من دعم من جهات خارجية عدة ،دعم سياسي واقتصادي إال أن األمر مل يستقر.
وبالنظر إىل سقوط وجو الدميقراطية نفسها ما حصل من أحداث جسام بٌن ادلتصارعٌن على الرئاسة يف أمريكا
عقر دار الدميقراطية ،من اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب دلبىن من أىم مقرات الدميقراطية يف العامل وىو مبىن
الكوجنرس األمريكي ،وما حصل لألعضاء الذين كانوا موجودين داخل ادلبىن ،فما حصل يعترب من انكشاف الوجو
القبيح ألمريكا ادلتشدقة بالدميقراطية ،وما سيحدث أكثر من ذلك.
فالواجب عليكم اليوم أيها ادلسلمون إقامة دولة اإلسالم اليت ستقود العامل ،فيجب عليكم العمل إلقامة دولة
اإلسالم الغائبة منذ  011عام ،دولة اخلالفة اإلسالمية اليت بشرنا هبا ادلصطفى عليو الصالة والسالم ،والواجب
عليكم أيها ادلسلمون العمل مع حزب التحرير جلعل نظام اإلسالم ىو ادلحكم يف ظل دولة اخلالفة ،فالبدار البدار
ُ
أيها ادلسلمون ،إىل العمل مع حزب التحرير جلعل اإلسالم النظام العادلي الذي ينتظره العامل بشوق وتلهف بسبب ما
يعانيو العامل اليوم من ظلم ادلبدأ الرأمسايل.
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