
 بسم هللا الرحمن الرحیم

اشرح  ربّ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  ھرسولالعالمین والصالة والسالم على  الحمد / ربّ 
 .ل عقدة من لساني یفقھوا قولير لي أمري واحلُ لي صدري ویسّ 

فالسالم علیكم ورحمة هللا  اإلسالم،بتحیة  حییكمننحن طالب كتلة الوعي : أیھا الجمع الكریم
 . وبركاتھ

 أعمالنا بتنظیممن خاللھا قوم نلحزب التحریر،  طالبي امتداد ھي األخوةأیھا  كتلة الوعي
 والھدایة الخیر حملورفع مستوى الوعي عند الطلبة  ھدفب ،جامعات فلسطین داخل انشاطاتنو

 غریبھو ما ول ومشاریعھ الغربفكار ألوالتصدي ، اإلسالمیة أمتنامع قضایا  والوقوفلھم 
بالمعروف والنھي  األمرعلینا  تفرضوعقیدتنا التي  انإیمانلى ذلك ا إیدفعن .ودیننا عن ثقافتنا
 .عن المنكر

الى ھجمة  في العالم اإلسالميفي فلسطین و: یتعرض طالب الجامعات الحضورأیھا األخوة 
ومنظمات  جمعیات شبابیة ونسویة، من خالل علمانیة مسعورة، یقودھا الغرب المستعمر

خیر  عقول وقلوب تستھدف ھجمةھذه الو. طاغیة مستبدةأنظمة  في ذلك اعدهسوی عالمیة،
  .فئة الشباب المثقفین في الجامعاتوھي  أالالمسلمین،  لدىع وخیر فئة قطا

، عاما 25ملیون شاب أعمارھم اقل من  300أكثر من في البالد العربیة وحدھا  أنعرفنا  وإذا
لى جانب ، إاألمةن الطاقة والحیویة ومستقبل مسلم یشكلو ملیون شاب 300نعم أكثر من 

 سبب استھداف الغرب المستعمر دركناألھذه الحقیقة عرفنا  إذااإلسالم، توجھھم المتزاید نحو 
 .ا منھاا كبیرً ل طالب الجامعات جزءً شكّ التي یُ  لھذه الشریحة في العالم اإلسالمي

بان كي مون بخطاب لطالب الجامعة ھ األمین العام لألمم المتحدة ، توجّ 27/3/2016بتاریخ 
كأمین عام لألمم المتحدة جعلت من في العشر سنوات التي قضیتھا األردنیة بعمان قائال: "

غیر مسبوقة من  أعدادتوجیھ  تمّ قد ، فأولویة أساسیة في نظام األمم المتحدة التعاون مع الشباب
، سوا فقط قادة الغدالشباب لی نّ إ، اءً  ونسالشباب رجاالً لألمم المتحدة نحو  البرامج والمبادرات

جیل من الشباب في التاریخ، ففي العدید من  أكبرجزء من  وأنتما. أیضً ھم قادة الیوم نّ إ بلْ 
، ولكن في العالم العربي فان اأربعین عامً أكثر من  األعمارمتوسط یصل الدول الغربیة 

 "ا.عامً  22 األعمارغ متوسط ، وھنا في األردن یبلاقل من ثالثین عامً أ األعمارمتوسط 

ُ  2004وفي سنة  بعنوان "كیف ا تقریرً  األمریكیةلھا الحكومة موّ نشرت مؤسسة راند التي ت
"المعتدلین" الذین  أنّ المؤسسة یستطیع الغرب الترویج لإلصالح اإلسالمي"، واقترحت 

لكتابة على ا تشجیعھمبحسب وجھة نظر الغرب اللیبرالیة، یجب اإلسالم  إصالحیدعمون 
 أنیجب  إّن العلمانیةللتعلیم اإلسالمي، وقالت  في المناھج الدراسیة آرائھمللشباب ویجب تقدیم 



الذین الشباب  ضدّ لى إیصال رسائل جت إ، وروّ  للشباب المسلم الساخطبدیًال  اا ثقافیً تكون خیارً 
 400 مع عاونتتمؤسسة راند  نأ األخوةأیھا  ومن الجدیر بالذكرباإلسالم. ینادون بالحكم 
 تأثیر وھووھذا یكشف حجم انتشارھا وتأثیرھا ، دولة 80 يوھي تعمل في حوالمنظمة مختلفة 

 .مالیین الشباب من المسلمین على واحدة غربیة مؤسسة

العالم التي یتم الترویج لھا في جامعات  واإلفسادسیاسات الفساد  إن: الحضور األخوة
لزمالئھم  یحملون اإلسالم الذین لمخلصینتضییق على اوال اإلسالمي، وسیاسات القمع والمنع

  .فلسطین جامعاتباستمرار في حرم ماثلة ، نراھا الطلبة

الثقافة لنشر  مستھدفة شانھا شأن باقي الجامعات في العالم اإلسالمي وذلك جامعات فلسطینف
كل  أمامّرعة مشَ  ھاوإبقائفتح أبوابھا وذلك من خالل  وإفساد األخالقاالستعماریة الغربیة 

مثل الملحق الثقافي البریطاني  ،ومؤسسات غربیةمنظمات شبابیة وجمعیات نسویة  عابث، من
 .مساعدة الطالب وتعلیمھم والترفیھ عنھم بحجةوذلك  ،وغیرھا األمریكیةوالزاویة  ،usaidو 

شركات و جھات برعایة ،المختلطة والغناء والدبكة الرقص حفالت ، حیث تقاموأكثر من ذلك
 تحت مسمىشخصیات استضافة وأخطرھا ، ھّمھا المصلحة والربح المادي رأسمالیة

مثل ما حدث قبل أسابیع في  ،بدینھم وعقیدتھمتشكیك الطالب لمحاولة  و "سیاسیین" "مفكرین"
فكار الدیمقراطیة ألو لمشاریع السالم والتطبیع مع یھود والترویج، األمریكیةالجامعة العربیة 

 حاجتھا بذریعةوذلك ، في جامعاتنا وأكثر منھ یحدثذلك  كلّ نعم ، وغیرھا والمساواة والحریة
 ،وإداراتھاتقوم الجامعات المقابل وفي  .التي تقدمھا ھذه المؤسسات لمساعدات والمنحل

مصلحة ل ونیعمل ین الذینمخلصال لى منعإا التي تصل أحیانً  النشاطات بالتضییق وعرقلة
 ." أوامر من فوق"وجود بحجة ، وأمتھم مدینھقضایا 

لى اإلسالم في حرم إ ةالدعو ،قبل أكثر من عام وفي باكستان فقد حظرت حكومة البنجاب
من العلماء  اآلالفلى اعتقال إى مما أدّ  ،اإلسالمتطبیق ل یدعو من كلوجّرمت ، الجامعة

فقد سارت  بنغالدش وأما. سین وغیرھم من المسلمینالمخلصین والطالب والخریجین والمدرّ 
الداعین قال واالختطاف والتعذیب لعدد من الطالب والخریجین على نفس النھج من االعت

   .لإلسالمبسبب دعوتھم بطرد سبعة طالب  قبل حوالي عام، قامت جامعة دكاكما ، لإلسالم

الغرب  نّ وإ وهللا لمستھدفون إنّكم: ین في كل مكان، یا طالب الجامعاتیا شباب المسلم
ِبكُم جمعیات ومنظمات ومؤسسات من  اإلنسشیاطین  نّ وإ العمالء علیكم یتآمرون والحكام

 نبأ إقناعكم محاولة ، من خاللالخالفةأمام عودة یعملون لتكونوا حجر عثرة ھم نّ إ، ونرمكُ ی
فخذوا  ال دعوة للنھضة.والتخلف  والرجعیة اإلرھابلى دعوة إ ھيالخالفة دعوة الى عودة ال
الشباب روا وتذكّ  م.كُ لِ بَ من قِ  اإلسالم فال یؤتینّ على ثغرة من  أنّكمروا وتذكّ  .هللاكم یرحمكم ذرَ حِ 

وعبد هللا بن عمیر وعبد هللا بن مسعود مصعب وسلم أمثال صلى هللا علیھ رسول هللا  أصحاب



في الثبات لكم  أسوةاتخذوھم و ،وطبقوا شرع هللا اإلسالم وحضارتھ دولة، الذین بنوا بن عباس
واعملوا مع أمتكم  تجاه علیكم هللا فرضھ الذي دوركم وتذّكروا، أھلھالحق ونصرة وقول 

راشدة على الخالفة ال إقامةمن خالل العمل على ، أمتكمالمخلصین لرفع الظلم عن  العاملین
ً ، التي منھاج النبوة  آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَا" .بعد خوف ستكون قوة المسلمین بعد ضعفھم وأمنا

سُولِ  Mَِِّ  تَِجیبُوااسْ    "یُْحیِیكُمْ  ِلَما دََعاكُمْ  إِذَا َوِللرَّ
د العھد جدّ الخالفة نُ  دولة لھدم 96ال في كتلة الوعي في الذكرى  إنّنا: أیھا الحضور الكریم

سنبقى و، ولدعوتھ حاملین ولرایتھ ولوائھ رافعین حارسین لإلسالمسنبقى  ناأنّ ونؤّكد على 
نحمل الدعوة مع سو، والطغاة المستبدین الظالمین والحكام المستعمر الغرب قشوكة في حل

الراشدة فقط، بل سنبقى وسنستمر في حمل الدعوة حتى الخالفة  إقامةحزب التحریر لیس حتى 
، الذي ال ینطق یبلغ اإلسالم ما بلغ اللیل والنھار، تحقیقا لبشرى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 أدخلھ إالَّ  َوبَرٍ  وال َمدَرٍ  بیت هللا یترك وال والنَّھار، اللَّیل بلغ ما األمر ھذا لیَْبلُغن: "عن الھوى
ین، ھذا هللاُ  ا ذَلیٍل، بِذُلِّ  أو َعِزیزٍ  بِِعزِّ  الدِّ    "الكفر بھ هللا یُِذلُّ  وذُال\  اإلسالم، بھ هللا یُِعزُّ  ِعز\

 من اللھم واجعلنا ،وجولتھ وصولتھ دولتھو هعزّ  وأرنا بنا اإلسالم عزّ وأ باإلسالم ناعزّ أ اللھم
 نفوسنا اقتض فقد اقریبً  ذلك واجعل اللھم، جھادھا طریق في الشھادة لنا واكتب فرسانھا

 فساداً  األرض في عاثوا فقد ،علینا اإلسالم أعداء وطأة شدة من عایشناه لما صدورنا واشتعلت
 ذلك واجعل ونصرك بفرجك عجل لھمال ،عراضألا وانتھكواالشیوخ والشباب واألطفال  وقتلوا
 .یا هللا اقریب

  وبركاتھ هللا ورحمة علیكم والسالم

 

 


