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 "ثانية راشدة خالفة والدة نحو: الشام لثورة سيةالسيا التحرير حزب ورقة"

 
 فيه، ل بس   ال واضحا   البداية   منذ املطلب   فكان واألنظمة ، احلكام   على للتغيي  ( العربِّ  الربيع  )بـ ُس ِّي   فيما الثورات   قامت  

 أن واليمن   وليبيا ومصر   تونس   ثورات   يف حصل   الذي فكان(. النظام إسقاط   يريد   الشعب  : )الثائرين هتافات   من ُسعناه ما وهو
 مدنيًّا دميقراطيًّا االستعمار ، عهود   منذ   له و ضع الذي األساس   على احلكم   نظام   بقي بينما ق تل، أو كرسيِّه   عن احلاكم   خ ل ع  

، يف احلكم   بأنظمة   شكل   شبيه ا ع لمانيًّا  أو التعيي   أو التنصيب   أشكال   وبعض   الوجوه   بعض   هو تغَي  الذي وكل   الغرب 
 الدميقراطية   الغربية   بالوصفة   وقب ل ت غزهل ا نـ ق ض ت عندما املباركة   الثورات   تلك   صحبت اليت الفرحة   تلشت وهكذا... االنتخاب

د   املوازين   لتقل ب   الشام   ثورة   جاءت حىت عليها، أبقت باألحرى أو هلا، ق دِّمت اليت املدنية   ( العربِّ  الربيع  ) قاموس   يف ولتوج 
، يف الس م   ي د سَ  بأن ترض   مل فهي خمتلفة ، مفاهيم    االكتفاء   ورفضت املدنية، الدولة   ومقولة   والدميقراطية   العلمانية   فرفضت   الدسم 

ا بلسان   متسائلة   الوجوه، بتغيي   ا حاهل   النظام   يشهد   أال! مدنيا ؟ م هحك ودستور   نظام ه أليس! علمانيا ؟ بشار   أليس  : ومقاهل 
 دوامت ه، إىل بلد نا لتعيد   الفاشلة   التجارب   أفنستنسخ  ! عاملي؟ نظام   هو حيث من ذريعا   فشل   نفس ه الغرب   الدميقراطي   الرأُسال  

 أهنا الداخل   يف الناس   أعلن ندماع إسلمَيت ها أكدت   ذلك مقابل ويف!... أيدينا؟ بي العاملي رب   لنا شرعه الذي الدستور   بينما
 بدأت وعندما الع قاب، رايات   ر فعت وعندما خ نساء، تلو خ نساء لنا أ خرجت وعندما سبحانه، عنده بلواه م واحتسبوا لل  

 .منطية غي   ثورة   كانت هبذا... تتعاىل باخللفة   املطالبة   األصوات  
 فاشرتكت ؛(ونظام ه بشار   راعية  ) أمريكا ذلك   وساء   هذه، املباركة   السورية   ة  الثور  خصوصية   إىل الدولية   القوى تنبهت   لقد

 عرب   مراقبي بعثات وإرسال   مبادرات   عن واإلعلن   مؤُترات   عقد   خلل من باملهل   ُت  د ه فراحت جرميته؛ يف السوريِّ  النظام   مع
 يف تسيل   اليت الدم   بشلالت   آهبي   غي   اجملرم   السوريِّ  النظام   بدعم   املكشوفي   وغي   املكشوفي لعملئ هم وأوع زوا... وأمميي
 هذه   كلِّ  بعد   ولعائلت ه له آمن   خمرج   وتأمي   بشار   بتنحي يطال ب   أن سوريا أهل على الدولِّ  باجملتمع   التآمر   بلغ   وقد. م درارا   سوريا

 .ارتكبها اليت اجلرائم  
 .اآلن سوريا يف الثورة   مع لتعامل  ا جيري الصعيد   هذا على



 الدولة   وبدعة   الع لمانية   مستنقعات   يف تسقط   أن البَتة   تستحق   ال الثورة   هذه أن جازمي   نعتقد   التحرير   حزب   يف إننا
 أن نريد ها. رسول ه وسنة   الل   كتاب   وترتك   الغربية   الدميقراطية   تأخذ   أن أي خي ، هو بالذي أدىن هو الذي ت ستبد ل   أن وال املدنية،
ا شرع   إقامة   إىل ق د ما   ُتضي    وسلم وآله عليه الل صلى الرسول   بشارات   من بشارتي فت حق قَ  النبَوة   منهاج   على راشدة   خلفة   رهب 

 أخرىو  ،«النبو ة منهاج   على خالفة   تكون   ثم  »: صلى الل عليه وسلم قول ه وهي للمسلمي ، عامة   بشارة  : الزمان آخر   عن
، ألهل   خاصة    يشجِّع   ما الثورة   هذه يف نرى وإننا «.بالشام اإلسالم   دار   عقرَ  إن أال»: صلى الل عليه وسلم قول ه وهي الشام 

 .ذلك كلِّ  على
م   إذ وإننا  إسقاط   بعد تطبيق ه إىل يدعو الذي احلكم   لنظام   السياسيَ  التحرير   حزب   مشروع  : إيّاها م ض مِّني   الورقة   هذه نقدِّ

، هذا إىل للوصول   الطريق   وخريطة   سوريا، يف م  النظا  ت تخطَف ها أن من الثورة   هذه ت صان أن على احلرص   كلَ  حريصون اهلدف 
 .األزمة حلِّ  يف نظر ه وجهة   وحيم لون   الغرب   فلك   يف يدورون الذين املتسلِّقون عليها يتسلق   أن ومن املستعم رة، الدول   مشاريع  

 : التالية األساسيات   على يقوم   فهو سوريا، في الحكم   لنظام   السياسي   التحرير   حزب   مشروع   أما
  أن تكون  العقيدة  اإلسلمية  هي أساس  الدولة  وأساس  الدستور، وأن يكون  الكتاب  والسنة  وما أرشدا إليه من

 ية  هي نظام  احلياة  واجملتمع  والدولة.إمجاع  الصحابة  والقياس  مصدر ا ملوادِّه كلِّها؛ فتكون  الشريعة  اإلسلم
   شكل  نظام  احلكم  يف اإلسلم  هو نظام  اخللفة، وخيتلف  عن أشكال  أنظمة  احلكم  املَتب عة  اليوم  اختلفا

 جوهريا ، فهو ليس ملكيا  وال إمرباطوريا  وال مجهوريا  وال ديكتاتوريا  وال احتاديا ...

   فتطبِّق   الدولة  فيه ليست دينية ، وال كهنوتية  وال مدنية  دميقراطية ، وإمنا هي دولة  بشرية، السيادة  فيها للشرع 
 أحكام  الشرع، والسلطان  فيها لألمة.

   ا بأمان  املسلمي  فحسب، وهذا يقتضي منع  أيِّ تدخل إن دار  اإلسلم  اليت نسعى إىل إقامت ها يكون  أماهن 
فالتدخل  األجنيب  يف بلد  ، ولن يجعَل اهلل  للكافريَن على المؤمنيَن سبيالا  لقوله تعاىل: أجنيبٍّ يف بلد نا، امتثاال  

 املسلمي  هو من اخلطايا اليت تأخذ  البلد  والعباد  بعيدا  عن احلكم  باإلسلم  والعيش  يف كنفه.
 و إنسان  بغضِّ النظر  عن عرق ه أو دين ه أو النظام  يف دولة  اخللفة  نظام  إنساينٌّ يرتقي باإلنسان  من حيث  ه

ا على وجه  األرض  ألهنا من لدن  حكيم  خبي. -بوصفه إنسان ا  -لون ه، ويعاجل  مشكلته   بأرقى األحكام  وأعدهل 
 مية  الرابطة  اليت ترب ط  أفراد  الرعية  يف هذه الدولة  هي التابعية. فجميع الذين حيملون التابعية  للدولة  اإلسل

كم  )مسلمي وغي  مسلمي( يتمتعون حبقِّ الرعاية  كامل ، وال جيوز  للدولة  أن ُتارس  أَي ُتييز  بي أفراد  الرعية  يف ناحية  احل
 أو القضاء  أو رعاية  الشؤون...

 على أفراد  الرعية   مواد  دستور  الدولة  اإلسلمية  هي أحكام  شرعية  جيب  على الدولة  تطبيق ها، وجتب  طاعت ها
مجيع ه م. أما املسلمون  في طيعوهنا بوصفها أوامر  ونواهي  من الل تعاىل ورسول ه صلى الل عليه وسلم وأول األمر، وأما غي  

م وحقوق هم بالسواء مع املسلمي، ُتاشيا   م وحتافظ  على حياِت  ا بصفت ها قواني  دولة  ت رعى شؤوهن  مع  املسلمي  في طيعوهن 
، وعليهم ما عليهم من االنتصاف".  القاعدة الشرعية: "هلم ما للمسلمي  من اإلنصاف 



   ي رتك  غي  املسلمي  وما عند ه م من أحكام  العقائد  والعبادات، واملطعومات  وامللبوسات، ويف أمور  الزواج
م ضمن  النظام  العام. وي هن أون يف ظلِّ الدول ، حبسب  أدياهن  م شأن  والطلق  ا بصفت هم رعايا شأهن  ة  ويتمتعون  خبياِت 

ا اهلائلة  على مجيع  أفراد    املسلمي. ومن أبرز  األمثلة  على ذلك  أحكام  امل لكية  العامة  وما تتضمن ه من توزيع  ناتج  ثرواِت 
 الرعية  بالتساوي.

 م  املساواة  بي وكما ال تفرق الدولة  اإلسلمية  يف رعاية الشؤون بي مسلم وغي م سلم، كذلك تتعامل  على ق د 
 الل ه   ع ْندَ  َأْكَرَمك مْ  إ ن  مجيع  األعراق  واألقوام، فل تفرق  بي كرديٍّ وعربٍّ وتركماين وغي ذلك، بل تلتزم  قول ه تعاىل: 

عصبيات  ودعوات  جاهلية  ُتّزق  األمة  والدولة  وهي  . وتـ ع د  الدولة  الدعوة  إىل الروابط  القومية  والق ب لية  والوطنية  َأتـَْقاك مْ 
ليفرِّق  األمة  وي ضع ف ها وجيعل  والء ها له، وليس لل   -وما زال -منكر  عظيم. وجيب قطع  يد  الغرب  الذي لعب هبذه الورقة  

 ولرسول ه وللمؤمني.

 ية  من مأكل  وملبس  ومسكن  لكلِّ فرد  من يضمن  اإلسلم  يف سياست ه  االقتصادية  حتقيق  احلاجات  األساس
 أفراد  الرعية، وميكن ه من إشباع  احلاجات  الكمالية  بقدر  ما يستطيع، ويضمن  للرعية  كلِّها األمن  والتعليم  والتطبيب  وسائر  

ية  إنفاق ه  وصرف ه. وبينت  أنواع  احلاجات  األساسية  للجماعة. وبيَـن ت  أحكام ه  أسباب  ُتل ك  املال  وأسباب  تنميت ه وكيف
امللكيات  من  ملكية  فردية  إىل ملكية  دولة  إىل ملكية  عامة  كالنفط  ومعادن  املناجم  حيث  مَكنت  مجيع  أفراد  الرعية  من 

قد  الذهب  والفضة  التمت ع  هبا. وبيَـن ت  أحكام  األراضي حبيث  ال يبقى شرب  من األرض  غي  مزروع. وجعلت  أساس  الن
فأمنت  له استقرارا  يف سعر  صرف ه  ينسحب  استقرارا  على أسعار  السلع، وجعلت  له أحكام  صرف  ُتنع  وقوع  الدولة  

 األفراد  اإلسلمية  يف مثل  تلك األزمات  اليت وقع  هبا النظام  املال  الرأُسال . وحَدد ت  أحكام  التجارة  الداخلية  اليت تقوم  بي
وال حتتاج  إىل مباشرة  من الدولة، وأحكام  التجارة  اخلارجية  وجعلتها حتت  إشراف ها. وأجاز ت  إنشاء  الشركات  حبسب  

... وباإلمجال  األحكام  الشرعية  ومنعت ها من االحتكار، وحَرمت  الربا وبيع  الَدي ن  وبيع  اإلنسان  ما ال ميلك ه والغنب  ا لفاحش 
نظرت  هذه السياسة  إىل ما جيب  أن  يكون  عليه اجملتمع، وجعلت ه يعيش  ضمن  نظام  من احللل  واحلرام  حياة  هانئة، 

 ..وعملت  على توزيع  الثروة  بي أفراد  الرعية  فردا  فردا ، وجعلت  من املال  خادما  لإلنسان  ومل جتعل  من اإلنسان  عبدا  له.
  تقوم  العلقات  اخلارجية  للدولة  مع الدول  األخرى وفق  أحكام  اإلسلم  يف محل  الدعوة هلا واجلهاد  يف سبيل

 الل. وتلتزم  األحكام  الشرعية  فيما يتعلق  بعقد  االتفاقيات  ومعاهدات  الصلح  واهل د ن  والتمثيل  الدبلوماسي...

 
 :النظام إسقاط   بعد واقعاا  الخالفة   دولة   إلى بها نتوصل   التي الطريق   خريطة   أما

 :يلي مبا وتتلّخص   التغيي، يف صلى الل عليه وسلم الرسول   طريقة   على العامِّ  إطار ها يف تقوم   فهي
 اخللفة بإقامة   الل   أنزل   مبا احلكم   وإعادة   النظام   إسقاط   يريدون أهنم سوريا يف عامة   املسلمون   ي علن   أن ...

 اإلسلم   دولة   قيام   ق بيل   املدينة   يف لإلسلم   العامِّ  الرأي   إجياد   من صلى الل عليه وسلم الل   رسول   حَقق ه   امب تأسي ا وذلك
قبة   يف وأصبح بعيد، زمن   منذ اإلسلمية   األمة   يف حت  َقق   قد اجلانب وهذا. فيها األوىل  وقت   أيِّ  من أوضح  ( العرب الربيع  ) ح 
 ال الغرب   وبات  . اإلسلمية الدولة   شعار   هنار   ليل   يعلنون أصبحوا الذين سوريا أهل   عند   سَيما وال تعاىل، الل بفضل مضى



 قادة   على واجبا   يبقى ذلك ومع. سوريا يف اجملرمي الع لمانيي لعهد   الوارث   هو اإلسلم   يكون   أن من وخشيت ه توج س ه خيفي
ه اإلسلمي النظام   لبلورة   خطاه م يـ غ ذ وا أن اإلسلميَ  الفكر   حيملون الذين والفكر   الرأي    الرأي   وأمام   بينه م فيما وتوضيح 
دع   ال حىت العامِّ   . املدنية الدولة   اسم حتت ع لمانيا   مشروعا   حتمل   لكنها إسلمية   شعارات   ت رفع   بتيارات   خي 

 قي عنه ومن اجملموعات  املتسلِّحة  اليت تضم  أن يعمل  أهل  القوة  املؤمنون من ضباط  اجليش  النظاميِّ ومن املنش
اخلّلص  من املسلمي إلقامة اخللفة اإلسلمية... فيتعاهدوا فيما بينهم على منع  الغرب  وعملئ ه وأدوات ه من السياسيي 

أهل  له ممن حيمل  املشروع  الع لمانيي احمللّيي من جمَرد  االقرتاب  من السلطة  وموقع  القرار، وأن خيتاروا للحكم  من هو 
يي السياسَي اإلسلمَي ويفهم ه حَق فهم ه وتـ ت وَسم  فيه القدرة على تطبيق ه حَق التطبيق  بعيدا  عن مواالة  اخلصوم  من العلمان

نوا أهنم يريدون وأسياد هم يف الغرب. وهذا ما بدأنا بفضل الل تعاىل نرى له شهود ه يف امليدان  من أهل  القوة  الذين أعل
وحنمد  الل تعاىل أّن هذه األمة  باتت تزخر  بالرجال  الذين أعدوا أنفس هم ليكونوا حبقٍّ رجال  حكم  وسياسة   احلكم  باإلسلم.

َيأ  هلذا الفرض  العظيم  كَل أسباب  حتق ق ه  ومستلز مات ه من مشروع  دستور  إسلميٍّ  ، وقدرة  على وتدبي  وقضاء  واقتصاد... ما ه 
تطبيق  اإلسلم  بإحسان  من أجل  بلوغ  أرقى مستويات  احلياة  لرعايا دولة  اخللفة  من مسلمي  وغي  مسلمي، وقدرة  على 

نـ ه م من خوض  الصراع  الدولِّ على األساس  امل بدئيِّ قيادة  املسلمي  قيادة  فكرية  لنشر  اإلسلم  يف العامل، وخربة  سياسية  ُت  كِّ
 ال النفعيِّ االستعماريِّ، وجعل  الدولة  اإلسلمية  هي الدولة  األوىل يف العامل... 

م الثورة ، هذه أبناء   من املخل صي مع نعمل   أننا املؤُتر   هذا خلل   من نعلن   التحرير   حزب   يف وإننا  من منلك   ما كلَ  ون قدِّ
، التنفيذ   قابلية   فيها اليت اخلطة   هذه اصر  عن كافة   لتحقيق   وكفايات   وطاقات   إمكانات   ، يي  التغ وفيها والنجاح   رضى وفيها احلقيقي 

 . وتعاىل سبحانه الل  
تف ت: "  - نريد سوريا فقد فاضت ساحات  الثورة  برايات  الع قاب  وألوية  اإلسلم، وكرَبت حناجر  املتظاهرين  وه 

"، فشباب نا موجودون يف عمق  الثورة ، واملكتب  اإلعلمي  حلزب  التحرير  من جديدالشعب  يريد  خالفةا " و"خالفةا إسالمية
وقد واكب  احلزب  بشكل  عامٍّ  وفرع ه يف سوريا  والية  سوريا هو إحدى القنوات  املفتوحة  للتصال  والتفاعل  مع الثورة. -

، فأصدر  البيانات  والنشرات  املتلحقة  واملتوازية  مع جمريات  بشكل  خاصٍّ الثورة  منذ بدايت ها يوما  بيوم، بل حلظة  بلحظة
رة  الثورة، تثبيت ا للثوار ورفع ا هل م م هم، وبثًّا للوعي فيه م على ما حياك  ضَدهم من مؤامرات، مذكِّرين  إياه م على الدوام  بضرو 

م هبدف  سام  يعجز  عن تسل ق ه الوصوليون واالنتهازيون . ونضع  بي أيدي اإلعلميي والص ح فيي دوسية  مجعت ربط  ثورِت 
 الغالبية  منها حىت اليوم. 

على االتصال  مبختل ف  القوى العسكرية  ون ظم ها يف عمل  واحد  يقضي على هذا النظام   التحرير   حزب   ويعمل   -
 من جذور ه وإقامة  احلكم اإلسلمي، ولعّل ذلك يكون قريبا .

، ليس يف سوريا  وقد أعّد احلزب   - هم ة  العظيمة  فكانت ش غل ه الشاغل  على مدى أكثر  من نصف  قرن 
 
نفس ه هلذه امل

فحسب، وإمنا يف خمتل ف  بلد  املسلمي بل ويف العامل  أمجع، اكتسب خلهل ا كَل مقوِّمات القيادة  الناجحة  اليت ُت  كِّنه من 
وهلذا فقد انضَمت جهود   شباب ه يف العامل  كلِّه لتؤازر  إقامة  حكم ه  ونشر  رسالت ه. الوصول  مع األمة  لتحقيق  فرض  الل  يف 

، ويف العواصم  الغربية  من أوروبا إىل يجهود  الثوار  وتنصر ه م وتدعم هم، من إندون سيا إىل املغرب  العرب مرورا  ببيت  املقدس 



ي نداء  الواجب  نصرة  ودفاعا  عن ثوار  الشام، مستصر خي  جيوش  املسلمي ملبِّ  -وما زالوا -أسرتاليا فأمريكا؛ فقد وقفوا 
ا أن تتحرك  باسم  الل  وعلى بركة  الل  ن صرة  للمسلمي املستضعفي يف سوريا. وأثلجت صدور  أهل  الثورة   الرابضة  يف ث ك ناِت 

طولية  من بيت  املقدس  إىل كلِّ أحناء  فلسطي  األسية، نداءات  شبابنا يف املسجد  األقصى، وانتقلت هذه الوقفات  الب
وعَمت  العامل  العرَب وخباصة  يف لبنان ، وبشكل  أخَص يف أرض  الرباط  واجلهاد  طرابلس  الشام  اليت استضافت هذا املؤُتر.  

م بأقَل من صيحات  كما ال ننسى وقفات  شباب نا يف األردنِّ، على الرغم  من التضييق  واحلصار  واملن ، فلم تكن صيحاِت  ع 
م يف سائر بقاع  أرض  الشام  املباركة.  إخوِت 

ومما جيد ر  ذكر ه  يف هذه الورقة  أن "حزب  التحرير " الذي نشأ استجابة  ألمر الل  تعاىل يف اآلية  الكرمية:  -
 ْْنك مْ  َوْلَتك ن َهْونَ  ب اْلَمْعر وف   َويَْأم ر ونَ  اْلَخْير   إ َلى َيْدع ونَ  أ م ة   م  ، ومن أجل  اْلم ْفل ح ونَ  ه م   َوأ ولَئ كَ  اْلم ْنَكر   َعن   َويـَنـْ

ما ال يت م  الواجب  إال به  فهو استئناف  احلياة  اإلسلمية  من خلل  إعادة  دولة  اخللفة  الراشدة ، عمل  بالقاعدة  الشرعية  "
، بل هو اذا أقام اخللفة بالطريقة مفهوم  احلزب  احلاكم... هذا احلزب  ال حيمل  "، وأعَد شباب ه ليكونوا رجال  دولة  واجب

الشرعية، ومن َث َ كان اخلليفة منه، فإنه ال يكون خليفة للحزب، بل خليفة للمسلمي يرعى شؤوهنم بالعدل، قوال  وفعل ... 
تبايع ه على السمع  والطاعة ،  "حيوز الشروط الشرعية رشحيمن امل فاألمة  ختتار  "رجل  َث إذا شغر مركز اخلليفة بعد ذلك، 

إىل س َدة  اخللفة  أم وصل  غي ه  وصل  مرشح ه  أسواء   حزب التحريريكون  خليفة  للمسلمي  ال حلزب  من  األحزاب، ويبقى 
 با ، تنفيذا  ألمر الل تعاىل يف اآلية  املذكورة.صفوف  األمة ، يراقب  معها سي  احلكم  والدولة  ناصحا  ومقرت حا  وناق دا  وحماس  من 

 
 الل   على ذلك وما اخللفة، بإقامة   كربى وفرحة   منه عاجل   وفتح   قريب   بنصر   اجلهود   هذه يكلِّل   أن نسأل   تعاىل والل  

 َوَنْجَعَله مْ  اْْلَْرض   ف ي اْست ْضع ف وا ال ذ ينَ  َعَلى َنم ن   َأنْ  َون ر يد  : تعاىل قال. بقليل الصامدة   الشاخمة   الشام   لثورة   ذلك وما بعزيز ،
 .العاملي رب لل واحلمد  اْلَوار ث ينَ  َوَنْجَعَله م   َأئ م ةا 
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