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مقدمة
مثان ومثانون سنة من السنوات العجاف مرت على األمة
اإلسالمية منذ سقط اتجها وهدمت خالفتها واحتل الغرب
الكافر بالدها ...مثان ومثانون سنة فرض فيها الغرب الكافر
إقصاء اإلسالم عن احلكم بعد أن ضيّق عليه اجملال وسحب منه
عناصر القوة فيه (العقيدة السياسية ،نظام احلياة الشامل،

وغي وب ّدل يف الدين بعد أن صاغ عقلية
اخلالفة ،اجلهاد) ّ
املسلمني صياغة جديدة على أساس من قواعده الفكرية املنقطعة
الصلة ابهلل تعاىل ،وأعانه يف ذلك علماء سوء يف الدين أفتوا
على قواعده فخرجت فتاويهم ضالة ُمضلة ...مثان ومثانون سنة

فرض فيها الغرب الكافر على املسلمني قوانني وضعية هجينة
وسلم احلكم حلكام نواطي اجتمع فيهم الشر كله ،وجعلهم
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أذانابا له وحركهم يف ذبح األمة وسلب خياهتا ،فأصاب األمة
منهم بالء عظيم :قتل وسجن وتعذيب ونفي وهتجي ،وإذالل
وإفقار وجتهيل ،وإفساد وتضليل ...مثان ومثانون سنة بدأت
معها رحلة عذاب األمة يف طريق اآلالم والدموع ،والتآمر عليها
ما زال مستمرا.
ولكن األمة أخذت تنظر من خالل الثماين والثمانني سنة
هذه أهنا ظلمت نفسها اببتعادها عن الفهم الصحيح لإلسالم
والتطبيق الصحيح له فأصابتها سنّة ضنك املعيشة اليت ذكرها
القرآن الكرمي جراء اإلعراض عن ذكر هللا ،عن شرع هللا ،عن
حكم هللا ،ورأت أن ال خالص هلا إال ابخلالفة الراشدة؛ لذلك
حزمت أمرها هبذا االجتاه وهي مطمئنة له رغم ما تالقيه ،بينما
الغرب يكاد جين جنونه خوفا من هذه العودة ويرى فيها انداثر
حضارته ،وهذا ما نراه يف معظم بالد املسلمني اليوم من

أفغانستان إىل العراق إىل فلسطني إىل الصومال إىل كشمي إىل
تركستان إىل الشيشان ...هم واحد يشغل املسلمني هو تغيي
6

حاهلم ابلعودة الصادقة إىل هللا عز وجل عن طريق اخلالفة
وهم واحد يشغل الغرب الكافر هو منع ذلك ...هذه
الراشدةّ ،

هي حقيقة الصراع القائم اليوم بني املسلمني والغرب الكافر،
وكل ما أعطي له من شعارات حماربة اإلرهاب ومكافحة التطرف
وغيها إمنا هي لذر الرماد يف العيون.
إن األمة اليوم تتطلع إىل التغيي اجلذري وهي ممتلئة ابألمل؛
أمل اخلالص.
إن حالة األمة هذه تلتقي مع وعد الرسول  أنه يف آخر
الزمان ستقوم اخلالفة الراشدة ،وتلتقي مع ما يعرب عنه أساطني
الغرب الكافر متخوفني من "العودة إىل القرنني السادس والسابع
امليالديني إىل وقت النيب " "إحياء اخلالفة" "إمرباطورية
إسالمية واسعة" .وتلتقي مع ما يدعو إليه حزب التحرير من
إقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،وما التزم به طوال
سنوات عمله.
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اللهم إن هذه الدعوة دعوتك ،والنصر نصرك ،وكلنا طوع
أمرك ،اللهم أعزان خبالفة راشدة تعز هبا اإلسالم وأهله وتذل هبا
الكفر وأهله ،واجعلها ابب خي يدخل الناس عربه أفواجا يف
دينك ،وحقق على يديها مجيع بشائر اخلي ،اللهم آمني.
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 -1اإلسالم يف عيون الغرب
إهنا مواقف مقررة مسبقا يف فكر الغرب وعقول قادته..
ميارسها الغربيون وأتباعهم عن تصميم واقتناع كامل ،وإرادة
واعية متام ا ،عن عمد ،فليس هذا حديث ا يفرتى ،وليست أقواالا
حديثة ،بل العداء كامن متأصل يف نفوس الكفار ضد
املسلمني .عهد وصفه القرآن ،فقال فيهم  :
        

[  إبراهيم ،]46 :وجاهر به األعداء منذ قرون.
فحني كان يلبس جنديهم بذة احلرب قادما الستعمار بالد
اإلسالم كان ينادي أبعلى صوته:
"أماه ..أمتي صالتك ...ال تبكي ..بل اضحكي
وأتملي ..أان ذاهب إىل طرابلس ..فرح ا مسرورا ..سأبذل دمي
يف سبيل سحق األمة امللعونة ..سأحارب الداينة اإلسالمية..
سأقاتل بكل قويت حملو القرآن".
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لقد بىن الغرب عالقاته معنا على أساس واحد هو أن
احلروب الصليبية ال تزال مستمرة.
إن عداء الغرب للعامل العريب واإلسالمي عداء ديين
حضاري متأصل يف نفوس الغرب وأعوانه ،وحرهبم قائمة مستمرة
علينا حىت ال خيرج املارد اإلسالمي .ففي كتاب" :اإلسالم على
مفرتق الطرق" يقول حممد أسد (ليوبولد فايس) ..." :ولقد
كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعيب كلما ذكرت كلمة
مسلم .ولقد دخلت يف األمثال السائرة عندهم حىت نزلت يف
قلب كل أورويب رجالا كان أو امرأة .وأغرب من هذا كله أهنا
ظلت حية عندهم بعد مجيع أدوار التبدل الثقايف ...وبعدئذ جاء
زمن أخذ الشعور الديين ابخلبو ،ولكن العداء لإلسالم استمر...
إن االحتقار التقليدي أخذ يتسلل يف شكل حتزب غي معقول
إىل حبوثهم العلمية ،مث أصبح احتقار اإلسالم جزءا أساسيا من
التفكي األورويب" .هذا ما نطقت به ألسنتهم وما ختفي صدورهم
أعظم:
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• يقول صموئيل زومير رئيس مجعيات التبشي يف مؤمتر
القدس للمبشرين املنعقد عام 1935م" :إن مهمة التبشي اليت
ندبتكم دول املسيحية للقيام هبا يف البالد احملمدية ليست يف
إدخال املسلمني يف املسيحية ،فإن يف هذا هداية هلم وتكرميا،
إن مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقا ال صلة
له ابهلل ،وابلتايل ال صلة تربطه ابألخالق اليت تعتمد عليها األمم
يف حياهتا ،ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح
االستعماري يف املمالك اإلسالمية ،لقد هيأمت مجيع العقول يف
املمالك اإلسالمية لقبول السي يف الطريق الذي سعيتم له :أال
يعرف الصلة ابهلل ،وال يريد أن يعرفها ،أخرجتم املسلم من
اإلسالم ،ومل تدخلوه يف املسيحية ،وابلتايل جاء النشء
اإلسالمي مطابقا ملا أراده له االستعمار ،ال يهتم بعظائم األمور،
وحيب الراحة ،والكسل ،ويسعى للحصول على الشهوات أبي
أسلوب ،حىت أصبحت الشهوات هدفه يف احلياة ،فهو إن تعلم
فللحصول على الشهوات ،وإذا مجع املال فللشهوات ،وإذا تبوأ
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أمسى املراكز ففي سبيل الشهوات ..إنه جيود بكل شيء للوصول
إىل الشهوات ،أيها املبشرون :إن مهمتكم هبذا تتم على أكمل
الوجوه".
• ويقول أشعياء بومان يف مقالة نشرها يف جملة العامل

اإلسالمي التبشيية" :مل يتفق قط أن شعب ا مسيحي ا دخل يف
اإلسالم مث عاد نصراني ا .إن اإلسالم هو اخلطر الوحيد أمام
استقرار الصهيونية و(إسرائيل)".
• ويقول املبشر اتكلي" :جيب أن نستخدم القرآن ،وهو

أمضى سالح يف اإلسالم ،ضد اإلسالم نفسه ،حىت نقضي
عليه متاما ،جيب أن نبني للمسلمني أن الصحيح يف القرآن ليس
جديدا ،وأن اجلديد فيه ليس صحيحا".
• ويقول املبشر وليم جيفورد ابلكراف" :مىت توارى القرآن

ومدينة مكة عن بالد العرب ،ميكننا حينئذ أن نرى العريب يتدرج
يف طريق احلضارة الغربية بعيدا عن حممد وكتابه".
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• ويقول لورنس براون" :إن اإلسالم هو اجلدار الوحيد يف
وجه االستعمار األوروىب".
• ويقول مورو بيجر يف كتابه "العامل العريب املعاصر"" :إن

اخلوف من العرب ،واهتمامنا ابألمة العربية ليس انجت ا عن وجود
البرتول بغزارة عند العرب ،بل بسبب اإلسالم".
• يقول غاردنر :إن احلروب الصليبية مل تكن إلنقاذ
القدس ،إهنا كانت لتدمي اإلسالم.
وصرح الكاردينال بور" :إن املسيحيني ال بد هلم من
• َّ
التعاون مع اليهود للقضاء على اإلسالم وختليص األرض
املقدسة"( .نشرة التعايش املشبوه  -ص .)4
• وقال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر يف دار ابن

لقمان ابملنصورة ،يف وثيقة حمفوظة يف دار الواثئق القومية يف
ابريس" :إنه ال ميكن االنتصار على املسلمني من خالل حرب،
وإمنا ميكن االنتصار عليهم بواسطة السياسة ابتباع ما يلي":
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 إشاعة الفرقة بني قادة املسلمني ،وإذا حدثت فليُعملعلى توسيع شقتها ما أمكن حىت يكون هذا اخلالف عامالا يف
إضعاف املسلمني.
 عدم متكني البالد اإلسالمية والعربية أن يقوم فيها حكمصاحل.
 إفساد أنظمة احلكم يف البالد اإلسالمية ابلرشوة والفسادوالنساء ،حىت تنفصل القاعدة عن القمة.
 احليلولة دون قيام جيش مؤمن حبق وطنه عليه ،يضحييف سبيل مبادئه.
 العمل على احليلولة دون قيام وحدة عربية يف املنطقة. العمل على قيام دولة غربية يف املنطقة العربية متتد ما بنيغزة جنوابا ،وأنطاكية مشاالا ،مث تتجه شرقا ،ومتتد حىت تصل إىل
الغرب".
• ويقول جب (كبي املستشرقني اإلجنليز)" :لقد فقد
اإلسالم سيطرته على حياة املسلمني االجتماعية ،وأخذت دائرة
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نفوذه تضيق شيئ ا فشيئ ا حىت احنصرت يف طقوس حمددة ،وقد
مت معظم هذا التطور تدرجيي ا عن غي وعي وانتباه ،وقد مضى
هذا التطور اآلن إىل مدى بعيد ،ومل يعد من املمكن الرجوع فيه،
لكن جناح هذا التطور يتوقف إىل حد بعيد على القادة والزعماء
يف العامل اإلسالمي ،وعلى الشباب منهم خاصة .كل ذلك كان
نتيجة النشاط التعليمي والثقايف العلماين".
• اإلجنليز يصفون محلتهم العسكرية على القدس أثناء
احلرب العاملية األوىل أبهنا صليبية :يقول ابترسون مسيث يف
كتابه "حياة املسيح الشعبية"" :ابءت احلروب الصليبية ابلفشل،
لكن حاداثا خطيا وقع بعد ذلك ،حينما بعثت إجنلرتا حبملتها
الصليبية الثامنة ،ففازت هذه املرة ،إن محلة اللنيب على القدس
أثناء احلرب العاملية األوىل هي احلملة الصليبية الثامنة واألخية؛
لذلك نشرت الصحف الربيطانية صور اللنيب وكتبت حتتها
عبارته املشهورة اليت قاهلا عندما فتح القدس :اليوم انتهت
احلروب الصليبية".
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ونشرت الصحف أن هذا املوقف ليس موقف اللنيب وحده
بل موقف السياسة اإلجنليزية كلها ،قالت الصحف :هنأ لويد
جورج وزير اخلارجية الربيطاين اجلنرال اللنيب يف الربملان الربيطاين،
إلحرازه النصر يف آخر محلة من احلروب الصليبية ،اليت مساها
لويد جورج احلرب الصليبية الثامنة.
• والفرنسيون أيض ا ليسوا عن الصليبية غرابء ،فملة الكفر
واحدة :فاجلنرال غورو عندما تغلب على جيش ميسلون خارج
دمشق ،توجه فورا إىل قرب صالح الدين األيويب عند اجلامع
األموي وركله بقدمه وقال له" :ها قد عدان اي صالح الدين".
ويؤكد صليبية الفرنسيني ما قاله مسيو بيدو وزير خارجية
فرنسا عندما زاره بعض الربملانيني الفرنسيني وطلبوا منه وضع حد
للمعركة الدائرة يف مراكش أجاهبم" :إهنا معركة بني اهلالل
والصليب".
• واليهود امللعونون يف كل وقت وحني :عندما دخلت
قوات كيان يهود القدس عام 1967م جتمهر اجلنود حول
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حائط الرباق ،وأخذوا يهتفون مع موشي داين :هذا يوم بيوم
خيرب ...اي لثارات خيرب .واستغل كيان يهود صليبية الغرب
فخرج أعوانه مبظاهرات قبل حرب الـ1967م حتمل الفتات يف
ابريس ،وسار حتت هذه الالفتات جان بول سارتر ،وكتبت على
هذه الالفتات ،وعلى مجيع صناديق التربعات لكيان يهود مجلة
واحدة من كلمتني مها" :قاتلوا املسلمني".
فالتهب احلماس الصلييب الغريب ،وتربع الفرنسيون أبلف
مليون فرنك خالل أربعة أايم فقط ...لتقوية الصهاينة الذين
يواصلون الرسالة الصليبية األوروبية يف املنطقة ،وهي حماربة
اإلسالم وتدمي املسلمني.
ويف امتداد واحد ال خيتلف نفث احلقد الصلييب فيه مع
امتداد الزمن:
• يقول أيوجني روستو (رئيس قسم التخطيط يف وزارة
اخلارجية األمريكية ومساعد وزير اخلارجية األمريكية ،ومستشار
الرئيس جونسون لشؤون الشرق األوسط حىت عام 1967م):
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"جيب أن ندرك أن اخلالفات القائمة بيننا وبني الشعوب العربية
ليست خالفات بني دول أو شعوب ،بل هي خالفات بني
احلضارة اإلسالمية واحلضارة املسيحية .لقد كان الصراع حمتدما
ما بني املسيحية واإلسالم منذ القرون الوسطى ،وهو مستمر
حىت هذه اللحظة بصور خمتلفة .ومنذ قرن ونصف خضع
اإلسالم لسيطرة الغرب ،وخضع الرتاث اإلسالمي للرتاث
املسيحي" .ويستطرد" :إن الظروف التارخيية تؤكد أن أمريكا إمنا
هي جزء مكمل للعامل الغريب ،فلسفته ،وعقيدته ،ونظامه ،وذلك
جيعلها تقف معادية للعامل الشرقي اإلسالمي ،بفلسفته وعقيدته
املتمثلة ابلدين اإلسالمي ،وال تستطيع أمريكا إال أن تقف هذا
املوقف يف الصف املعادي لإلسالم وإىل جانب العامل الغريب
والدولة الصهيونية ،ألهنا إن فعلت عكس ذلك فإهنا تتنكر
للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساهتا" .إن روستو حيدد أن
هدف االستعمار يف الشرق األوسط هو تدمي احلضارة
اإلسالمية ،وأن قيام كيان يهود ،هو جزء من هذا املخطط ،وأن
ذلك ليس إال استمرارا للحروب الصليبية.
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• ويقول ويلي كاليس (أمني عام حلف الناتو يف بداية
التسعينات من القرن املاضي)" :لقد حان الوقت الذي جيب
علينا أن نتخلى فيه عن خالفاتنا وخصوماتنا السابقة ،وأن
نواجه العدو احلقيقي لنا مجيع ا ،وهو اإلسالم".
• ويقول جون كالفان (القائد األعلى لقوات حلف الناتو
يف العام 1994م)" :لقد رحبنا احلرب الباردة ،وها حنن نعود بعد
 70عاما من الصراعات الضالة إىل حمور الصراع القائم منذ
 1300سنة ،إنه صراع اجملاهبة الكبية مع اإلسالم".
• وينصح رئيس حترير جملة اتمي يف كتابه "سفر آسيا"
احلكومة األمريكية أن تنشئ يف البالد اإلسالمية ديكتاتورايت
عسكرية للحيلولة دون عودة اإلسالم إىل السيطرة على األمة
اإلسالمية ،وابلتايل االنتصار على الغرب وحضارته واستعماره.
• ويقول كيسنجر (وزير خارجية أمريكي أسبق ،وأحد أهم
منظري السياسة االسرتاتيجية ،وهو يهودي األصل)" :إن اجلبهة
اجلديدة اليت يتحتم على الغرب مواجهتها هي العامل العريب
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اإلسالمي ،ابعتبار أن هذا العامل هو العدو اجلديد للغرب".
• وقد ذكر نيكسون الرئيس األمريكي األسبق وأحد كبار
االسرتاتيجيني األمريكيني يف كتابه الفرصة الساحنة "إن اإلسالم
ليس جمرد دين ،بل هو أساس حلضارة كربى" .ويقول" :إن
اإلسالم والغرب متضادان ،وإن نظرة اإلسالم للعامل تقسمه إىل
قسمني" :دار اإلسالم" و"دار احلرب" حيث جيب أن تتغلب
األوىل على الثانية" .وعن األصوليني يقول" :وهم مصممون على
اسرتجاع احلضارة اإلسالمية السابقة عن طريق بعث املاضي،
ويهدفون إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وينادون أبن اإلسالم
دين ودولة ،وابلرغم من أهنم ينظرون إىل املاضي فإهنم يتخذون
منه هداية للمستقبل".
• ويقول صامويل هنتنجتون يف كتابه "صدام احلضارات:
إعادة صنع النظام العاملي"" :العالقات بني اإلسالم واملسيحية...
كانت عاصفة غالب ا .كالمها كان "اآلخر" ابلنسبة لآلخر .صراع
القرن العشرين بني الدميقراطية الليربالية واملاركسية اللينينية ليس
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سوى ظاهرة سطحية وزائلة إذا ما قورن بعالقة الصراع املستمر
والعميق بني اإلسالم واملسيحية" .ويقول" :اإلسالم هو احلضارة
الوحيدة اليت جعلت بقاء الغرب موضع شك ،وقد فعل ذلك
مرتني على األقل" .وعن مكوانت الصراع بني اإلسالم والغرب
للمرحلة املقبلة يذكر مخسة مكوانت:
 -1النمو السكاين اإلسالمي خلف أعدادا كبية من
الشبان العاطلني والساخطني الذين أصبحوا جمندين للقضااي
اإلسالمية...
 -2أعطت الصحوة اإلسالمية ثقة متجددة للمسلمني يف
طبيعة وقدرة حضارهتم وقيمهم املتميزة مقارنة بتلك اليت لدى
الغرب.
 -3جهود الغرب املستمرة لتعميم قيمه ومؤسساته...
والتدخل يف الصراعات يف العامل اإلسالمي ولد استياء شديدا
لدى املسلمني.
 -4سقوط الشيوعية أزال عدوا مشرتكا للغرب واإلسالم،
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وترك كالا منهما لكي يصبح اخلطر املتصور على اآلخر.

 -5االحتكاك واالمتزاج املتزايد بني املسلمني والغربيني يثي
يف كل من اجلانبني إحساسا هبويته اخلاصة ،وكيف أهنا خمتلفة
عن هوية اآلخر.
هذه هي املكوانت اخلمسة الرئيسية للصراع بني الغرب
واإلسالم واليت تسي قدم ا حنو حدوث الصدام.
• وصل بوش االبن إىل أفغانستان يف 2008/12/16م
يف زايرة وداعية حلليفه كارزاي بعد زايرته للعراق الذي تعرض
فيه حلادث "احلذاء" املهني .ومما قاله "أريد أن أشكر الرئيس
كارزاي ،وأبلغ الشعب األفغاين أن الوالايت املتحدة تدعمهم،
وستواصل دعمهم يف معركتهم الطويلة ضد اإلرهاب ،ابعتبار أن
املعارك العقائدية تستغرق الكثي من الوقت".
هذا غيض من فيض التصرحيات اليت تكشف خبيئة
النفوس اخلبيثة واحلاقدة لدى الغرب.
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الغرب وسقوطه احلضاري:
ولكن يف خضم هذه املعاداة الشرسة من الغرب لإلسالم،
مدو للنظام
عقيدة وشريعة ،حدث يف العام 2008م سقوط ّ
االقتصادي الرأمسايل ليضاف إىل السقوط األيديولوجي .وأعلن
الغرب إفالسه يف هذا اجلانب ،ومن ابب املفارقة فإنه يف الوقت
الذي يوصف فيه اإلسالم ابلرجعية والظالمية والتأخر وعدم
التحضر ...وأنه جيب تطويره ...ترتفع أصوات من هناك من
عقر دارهم تعلن أن اإلسالم هو الذي سينقذ العامل ،وتعلن أهنم
"حباجة إىل قراءة القرآن بدالا من اإلجنيل لفهم ما حيدث
مبصارفنا" .وتعلن من ابب التساؤل" :هل أتهلت وول سرتيت
العتناق مبادئ الشريعة اإلسالمية" .وتشي إىل أمهية "التمويل
اإلسالمي" ودوره يف إنقاذ االقتصاد الغريب .وحىت اباب روما
الذي مل متض على هتجمه على اإلسالم أشهر فإذا بصحيفة
اتبعة لسياسته "رومانو أوبسرفاتور" تعلن ضرورة االستفادة من
طريقة اإلسالم يف متويل القروض البعيدة كل البعد عن الراب
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واملقامرة .نعم إن الغرب الذي أعلن حربه املسعورة على
اإلسالم ،قد أعلن مسؤولون سياسيون ومفكرون فيه أن
املستقبل يف هذا الصراع ستكون لإلسالم وأن الغرب ستسقط
حضارته...
• يقول نيكسون يف كتابه "ما وراء اإلسالم"" :ما يهدد
العامل فعالا هو أن بلدان قد يكون غنيا ابلبضائع ،ولكننا فقراء
يف الروح .فالرتبية والتعليم الرديئان ،واجلرائم املتزايدة ،والعنف
املتصاعد ،واالنقسامات العرقية النامية ،والفقر املستشري ،وآفة
املخدرات ،والثقافة املنهارة يف وسائل التسلية ،واالحندار يف أتدية
الواجب املدين واملسؤولية ،وانتشار الفراغ الروحي ،سامهت مجيعا
بفض األمريكيني وتغريبهم عن بالدهم ودينهم وعن بعضهم
بعضا".
• ويقول زبغنيو برجينسكي وهو مستشار سابق لألمن
القومي األمريكي" :إن اجملتمع املنغمس يف الشهوات (اجملتمع
األمريكي) ال يستطيع أن يسن قانوانا أخالقي ا للعامل ،وأي
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حضارة ال تستطيع أن تقدم قيادة أخالقية سوف تتالشى".
• أما صامويل هنتنغتون فإنه بعد أن يعدد النواحي
االقتصادية والسكانية كأسباب جتعل احلضارة األمريكية الغربية
تتحرك من على مسرح الدولة العاملية إىل مسرح االهنيار يذكر أن
هناك ما هو أهم منها وهي :مشكالت االهنيار األخالقي،
واالنتحار الثقايف ،والتفكك السياسي يف الغرب .أما عن
جتليات االهنيار اخللقي فيذكر:
 زايدة يف السلوك غي االجتماعي مثل اجلرمية وتعاطياملخدرات وأعمال العنف بشكل عام.
 التفكك األسري ويشمل ارتفاع نسب الطالق واألطفالغي الشرعيني ،ومحل الفتيات الصغيات ،وزايدة عدد األسر
املكونة من والد واحد.
 الضعف العام يف "أخالقيات العمل" وصعود توجهاتاالنغماس االجتماعي.
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 تناقض االلتزام ابلتعليم والنشاط الفكري ،ويظهر ذلكيف املستوايت املتدنية للتحصيل الدراسي يف الوالايت املتحدة.
مث يذكر أن هذه التوجهات السلبية هي اليت تؤدي ابلطبع
إىل أتكيد التفوق األخالقي للمسلمني ...ورفض االندماج،
ومواصلة االلتزام بقيم وعادات وثقافات جمتمعاهتم األصلية
والرتويج هلا .وعندما يفشل االستيعاب واالندماج ففي مثل هذه
احلالة ستصبح الوالايت املتحدة دولة مشققة أو مصدعة مع
كل ما يستتبع ذلك من احتماالت الصراع والتفكك الداخلي".
• نشرت جريدة الوطن الكويتية يف عددها الصادر يف
2006/10/18م خربا نقلته عن "فايننشال اتميز" اللندنية بقلم
ريتشارد هاس رئيس جملس العالقات اخلارجية األمريكية حتدث
فيه عن أن قرار حرب العراق كان أول أسباب انتهاء العصر
األمريكي يف املنطقة ،ومما جاء فيه" :اليوم بعد حوايل  80سنة
من سقوط اإلمرباطورية العثمانية و 50سنة على هناية الفرتة
االستعمارية ،وأقل من  20سنة على انتهاء احلرب الباردة ،ميكن
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القول أيضا إن العصر األمريكي يف املنطقة انتهى هو اآلخر .بيد
أن األحالم اليت كانت تداعب خميلة البعض حول قيام شرق
أوسط مسامل مزدهر ودميقراطي مثل أورواب لن تتحقق ،وذلك
ألن االحتمال املرجح هو بروز شرق أوسط جديد يثي الكثي
من األذى لنفسه وللعامل .لقد متتعت الوالايت املتحدة يف العصر
األمريكي الذي بدأ عقب سقوط االحتاد السوفيايت بنفوذ وحرية
يف العمل غي مسبوقني ،إال أن هذا العصر مل يستمر ألقل من
عقدين جلملة من األسباب ،أوهلا قرار إدارة الرئيس مهامجة
العراق وأسلوب توجيه هذه العملية مث ما جنم عن االحتالل ،لقد
انتهى العراق الذي كان يهيمن عليه السنة ،وكان قوايا مبا يكفي
إلحداث توازن مع إيران .وظهرت عوامل أخرى على مسرح
األحداث منها :انتهاء عملية السالم يف الشرق األوسط ،فشل
األنظمة العربية التقليدية يف التصدي جلاذبية اإلسالم الراديكايل،
مث العوملة اليت جعلت الطريق أسهل أمام الراديكاليني يف احلصول
على التمويل ،السالح ،األفكار واجملندين .وسوف تواجه
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واشنطن حتدايت متزايدة من العبني آخرين أبرزهم االحتاد
األورويب ،الصني وروسيا ،إال أن األمر األكثر أمهية من كل هذا
هو التحدايت اليت ستنبعث من دول املنطقة واجملموعات
الراديكالية فيها".
• أكد ابتريك بوكنان الذي كان مرشح ا لالنتخاابت
الرائسية األمريكية يف مقال له حول احلرب اليت تتزعمها أمريكا
ضد ما تسميه ابإلرهاب حتت عنوان" :هل ستندلع حرب
احلضارات؟" ،أن "اإلسالم غي قابل للتحطيم ،وخلص متحسرا
بناءا على حتمية مصي أي صراع عقائدي إىل انتصار املد
اإلسالمي ...ولكن ال ميكن أن نقضي على اإلسالم مثلما
قضينا على النازية والفاشية والروح العسكرية الياابنية والبلشفية
والسوفياتية .لقد استطاع اإلسالم البقاء على مدى  1400سنة
تقريبا كما أنه العقيدة املهيمنة على  57بلدا ،غي أنه غي قابل
للتحطيم ...من حيث املادة الغرب متفوق ،ومهما قلنا فإن
التفوق املادي مل مينع سقوط اإلمرباطورية السوفياتية .وإذا كان
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عامل العقيدة حامسا فإن اإلسالم نضايل حركي بينما املسيحية
جامدة .واإلسالم ينمو بينما املسيحية تذبل .واحملاربون
املسلمون مستعدون ملواجهة اهلزمية واملوت بينما يتحاشى الغرب
تكبد اخلسائر .واختتم مقالته ابلقول" :ال تستهينوا ابإلسالم،
إنه الداينة األسرع انتشارا يف أورواب ...ولكي هتزم عقيدة فإنك
حتتاج إىل عقيدة .ما هي عقيدتنا حنن؟ النزعة الفردية؟".
وقد نشر هلذا السياسي مرة أخرى يف 2006/06/23م
يف "مؤسسة مناهضة احلرب" مقال قصي بعنوان" :فكرة آن
أواهنا" حتدث فيها أبن فكرة احلكم ابإلسالم تتوطد عراها بني
املسلمني ،وذكر أنه عندما نشاهد القوات املسلحة األمريكية
وهي حتارب السنة الثائرة على السلطة واجملاهدين الشيعة
واجلهاديني يف العراق ،وطالبان اخلارجة على القانون وهم
يبتهلون إىل هللا ،يتبادر إىل أذهاننا كلمات فيكتور هيجو" :إن
قوة أي جيش ال تضاهي انبعاث فكرة آن أواهنا" .ويضيف:
"إن الفكرة اليت يعاديها كثي من املناوئني هي فكرة تفرض
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نفسها ،فهم يعتقدون أن هناك إهلا واحدا هو هللا وأن حممدا
رسول هللا .وأن اإلسالم أو اخلضوع للقرآن هو الطريق الوحيد
إىل اجلنة ،وأن اجملتمع الرابين جيب أن حيكم بواسطة الشريعة أي
قانون اإلسالم ،وبعد اختبار طرق أخرى أدت إىل الفشل فقد
عادوا جمددا إىل موطن اإلسالم ...إن عشرات املاليني من
املسلمني بدأوا يعودون إىل جذورهم إبسالم أكثر نقاءا ،وإن
َجلَ َد اإلميان اإلسالمي مدهش حقا .لقد بقي اإلسالم على قيد
احلياة رغم مضي قرنني على اهلزمية والذل الذي أصاب

اإلمرباطورية العثمانية والقضاء على اخلالفة يف عهد مصطفى
حتمل اإلسالم حكم الغرب ألجيال عدة ...لقد
كمال ،كما ّ
أثبت اإلسالم على أنه أكثر حتمالا من قومية عرفات أو صدام.
ما يتوجب على أمريكا أن تدركه هو شيء غي اعتيادي ابلنسبة
لنا ،من املغرب إىل ابكستان :لن تنظر لنا األغلبية بعد اآلن
على أننا أانس طيبون .إذا كان احلكم اإلسالمي فكرة تتوطد
عراها بني اجلماهي املسلمة ،فكيف ابستطاعة أقوى اجليوش
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على األرض أن توقفها؟ أولسنا حباجة إىل سياسة جديدة؟!".
• نقلت جملة اجملتمع الكويتية العدد  119اتريخ
1996/3/5م أن جيم ميان عضو جلنة الشؤون اخلارجية
ابلكونغرس األمريكي ذكر ملدير اجمللة" :أان أعتقد أن القرن
القادم هو قرن اإلسالم ،وقرن الثقافة اإلسالمية ،وستكون هذه
فرصة إلحالل مزيد من السالم والرفاهية يف كل بقاع العامل".
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 -2اخلالفة يف عيون الغرب
ديث عن اخلالفة من وجهة نظر الدول الغربية
أردت احل َ
إذا َ
تتحدث عن انتهاء سيطرة هذه الدول على العامل وانتهاء
فأنت
ُ
َ
كذلك عن مشروع حضاري قوي
تتحدث
أنت
ُ
َ
استعماره هلا ،و َ
ميثل حتدايا عاملي ا للحضارة الغربية بل
األواتد صلب الشكيمة ُ
تتحدث عن نظام عاملي جديد "منوذج
أنك
ُ
بديالا هلا ،أي َ
أيديولوجي بديل لليربالية العلمانية الغربية" ،وإذا حتدثت عن
ابت
يقض
فأنت
ُ
مضاجع الغرب و َ
اخلالفة َ
تتحدث عن كابوس ُ
َ
تتحدث عن "إمرباطورية
أنت
ُ
يؤرقُهم يف نومهم ويقظتهم ،و َ
اضي اإلسالم
إسالمية مشوليّة (كما يصرح زعماء الغرب) تغطّي أر َ
لتمتد من أورواب إىل مشال أفريقيا إىل الشرق
الراهنةَ واملاضيةََ ،
األوسط وإىل جنوب شرق آسيا" ما جيعلُها أهالا لتويل قيادة العامل
تتحدث عن تطبيق
حتدثت عن اخلالفة فأنت
من جديد ،وإذا
ُ
َ
الشريعة وتوحيد بالد املسلمني وقلع النفوذ االستعماري منها وهو
حتكيم الشريعة يف العامل
تمل لدى الدول الغربية "إن
َ
أمر ال ُحي ُ
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العريب ،وإقامةَ خالفة واحدة يف بالد املسلمني ..وإزالةَ نفوذ
الغرب منها أمر غيُ مسموح به وال ميكن احتمالُه البتة".
القضاء على اخلالفة كان مها يسعى الغرب دائما لتحقيقه،
وقد حققه بعد احلرب العاملية األوىل .يقول كرزون وزير خارجية
بريطانيا الذي هدمت اخلالفة يف عهده" :لقد قضينا على تركيا،
بعد اليوم ..ألننا قضينا على قوهتَا املتمثلة
تقوم هلا قائمة َ
اليت لن َ
يف أمرين :اإلسالم واخلالفة" وها هو ذا اهلم نفسه بدأ يؤرق
الغرب من جديد ،بعد أن مجع املسلمون عزمهم من جديد
إلعادة اخلالفة إىل املسرح الدويل،
وهذه بعض التقارير واملقاالت والتحليالت املتعلقة بتوقع
الغرب لعودة اخلالفة وقلقه حيال ذلك:
• أعلن بوتني رئيس روسيا السابق يف كانون أول سنة
2002م" :إن اإلرهاب الدويل أعلن حرابا على روسيا هبدف

اقتطاع أجزاء منها وأتسيس خالفة إسالمية" ،وكان بوتني
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يتحدث يف حوار تلفزيوين مباشر أجاب خالله عن  50سؤاالا
اختيت من بني مليوين اتصال هاتفي من سكان روسيا.
• نشر موقع مفكرة اإلسالم

www.islammemo.com

يف أواخر سنة 2002م اخلرب التايل حتت عنوان "جهاز

االستخبارات األملاين حيذر من قيام اخلالفة"" :يقوم رئيس

جهاز االستخبارات األملاين أوغست هانينغ جبولة يف عدد من
الدول العربية بدأها مبنطقة اخلليج التقى خالهلا بقادة عدد من
أجهزة االستخبارات العربية .وكان ملف العراق واألصولية
اإلسالمية مها أبرز املوضوعات ابلنسبة للرجل الذي يرأس واحدا
من أنشط أجهزة االستخبارات الدولية .ويف شأن األصولية
اإلسالمية فإن حمللي االستخبارات األملانية يتوقعون أن يشن
األلوف من أنصار احلركات اإلسالمية يف أوزبيكستان
وطاجيكستان وقرغيزاي هجوم ا واسع ا هدفه إقامة دولة اخلالفة يف
املنطقة .واملسؤولون األملان يولون توقعات جهاز االستخبارات
قدرا كبيا من الثقة واملصداقية".
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• قال هنري كيسنجر يف خطاب لهُ ألقاهُ يف اهلند بتاريخ
ين الثاين 2004م يف مؤمتر هندوستان اتميز
السادس من تشر َ
الثاين للقادة ما يليَّ " :
إن التهديدات ليست آتيةا م َن اإلرهاب،
التهديد آت
لكن
ك الذي شهدانهُ  11أيلول/سبتمرب ،و َّ
َ
كذل َ
عمل على تقويض اإلسالم
من اإلسالم
َ
ّ
األصويل املتطرف الذي َ
املعتدل املناقض ملا يراهُ األصوليو َن يف مسألة اخلالفة اإلسالمية".
وقال كيسنجر أيض اَّ " :
• َ
إن َّ
ئيسي هو الشرحيةُ
العدو الر َّ
ب
األصوليةُ الناشطةُ يف اإلسالم اليت تر ُ
يد يف آن واحد قل َ
كل اجملتمعات األخرى اليت تَعتربَُها
اجملتمعات اإلسالمية املعتدلة و ّ
أمام إقامة اخلالفة"[ .جملةُ نيوزويك يف عدد َها الثامن من
عائقا َ
تشرين الثاين/نوفمرب 2004م].
• نشرت صحيفة احلياة يف 2005/1/15م تقريرا نشرته
رويرتز يف واشنطن ،وحيتوي هذا التقرير على تنبؤات تستند إىل
تشاور مت مع ألف خبي من قارات العامل اخلمس ،حول توقعاهتم
املستقبلية حىت عام 2020م ،ويهدف ذلك التقرير إىل مساعدة
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رجال االستخبارات ،ورجال السياسة؛ ملواجهة حتدايت السنوات
املقبلة .وتوقع التقرير "استمرار اهلجمات اإلرهابية" .وحتدث
التقرير عن أربعة سيناريوهات حمتملة لتطور األوضاع يف العامل،
وكان السيناريو الثالث الذي ح َذر منه التقرير هو "اخلالفة
اجلديدة" كما أمساها التقرير.
أمام املؤمتر
ئيس وزراء بريطانيا
•
َ
ُ
السابق توين بلي َ
وحتدث ر ُ
العام حلزب العمال يف 2005/7/16مَ ،
فقال" :إننا ُجنابهُ حركةا
من العامل
ائيل) ،وإىل إخراج الغرب َ
تسعى إىل إزالة دولة (إسر َ
اإلسالمي ،وإىل إقامة دولة إسالمية واحدة ُحتَ ّك ُم الشريعةَ يف
ّ
لكل األمة اإلسالمية".
العامل
اإلسالمي عن طريق إقامة اخلالفة ّ
ّ
خروجنَا
وصر َح
َ
كذلك يف أيلول/سبتمرب  2005قائالاُ " :
• ّ
من العراق اآل َن سيؤدي إىل ظهور اخلالفة يف الشرق األوسط".
َ

صر َح بوش يف 2005/10/6م ،مشيا إىل وجود
• ّ
هتدف إىل إهناء النفوذ األمريك ّي
مسلمني
اسرتاتيجية لدى
ُ
َ
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عند سيطرهتم على دولة
الغريب يف الشرق األوسطَ ،
فقال" :إنَّه َ
و ّ
من اإلطاحة
مجوع
واحدة
سيستقطب هذا َ
َ
املسلمني ،ما ُميكنُـ ُهم َ
ُ
جبميع األنظمة يف املنطقة ،وإقامة إمرباطورية أصولية إسالمية من
إسبانيا وحىت إندونيسيا".
• ويقو ُل وز ُير الداخلية الربيطاينّ تشارلز كالرك يف كلمة
كن أن تكو َن
له يف معهد هيتيج يف 2005/10/6م" :ال ُمي ُ
حول
جمال للنقاش َ
حول إعادة دولة اخلالفة وال َ
هناك مفاوضات َ
َ
تطبيق الشريعة اإلسالمية".
• وصر َح جورج بوش يف خطاب له لألمة األمريكية يف
عتقد املقاومو َن املسلحو َن َّأهنم
2005/10/8م قائالا" :يَ ُ
الشعوب اإلسالمية
ابستيالئهم على بلد واحد سيقودو َن
َ
من اإلطاحة بكافة احلكومات املعتدلة يف املنطقة،
وميكنونَـ ُهم َ
ومن َمثَّ إقامة إمرباطورية إسالمية متطرفة متتد من إسبانيا إىل
إندونيسيا".
قال وز ُير الدفاع األمريك ّي دوانلد
• ويف َ 2005/12/5
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ذلك يف
رامسفيلد يف تعليق له َ
حول مستقبل العراق وكا َن َ
اق مبثابة القاعدة للخالفة
جامعة جون هوبكنز" :ستكو ُن العر ُ
وهتدد
ط
لتشمل
اإلسالمية اجلديدة اليت ستمتد
الشرق األوس َ
َ
ُ
َ
هو خمططُ ُهم،
احلكومات الشرعيةَ يف أورواب وأفريقيا وآسيا وهذا َ
مروعا إذا فشلنا يف أن
صر ُحوا
لقد َّ
بذلك وسنقرت ُ
َ
ف خطأا ّ
نستمع ونتعلم".
َ
• ذكرت جريدة "مليات" الرتكية يف 2005/12/13م
نقالا عن صحيفة نيويورك اتميز أن "أصحاب الصالحية يف إدارة
بوش ابتوا يتداولون كلمة "اخلالفة" يف اآلونة األخية كالعلكة.
لقد ابتت إدارة بوش تستخدم وصف اخلالفة قاصد اة به
اإلمرباطورية اإلسالمية ،اليت كانت يف القرن السابع متتد من
الشرق األوسط وحىت آسيا اجلنوبية ،ومن مشال أفريقيا إىل
إسبانيا."...
• وكتب املعلق األمريكي "كارل فيك" يف صحيفة
الواشنطن بوست ،يف 2006/1/14م ،تقريرا مطوالا ذكر فيه أن
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"إعادة إحياء اخلالفة اإلسالمية ،الذي يهامجه الرئيس األمريكي
جورج بوش ،يرتدد يف أوساط السواد األعظم من املسلمني"،
وذكر أن "املسلمني يعتربون أنفسهم جزءا من "األمة" اليت
تشكل قلب اإلسالم ،كما ينظرون إىل اخلليفة كشخص جدير
ابالحرتام" .وأشار هذا املعلق إىل أن "حزب التحرير ،الذي
ينشط يف عدد من البلدان عرب العامل ،يصرح أبن هدفه هو إعادة
اخلالفة لسابق عهدها".
• يقول "د .أمحد القديدي" وهو تونسي مقيم يف اخلارج
يف مقال نشر له يف صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم
2006/5/17م حتت عنوان "العلماء األمريكيون يتوقعون عودة
اخلالفة عام 2020م يقول "يف الصفحة  83من التقرير اخلطي
الصادر هذه األايم عن مؤسسة "روبي الفون" للنشر الباريسية
بعنوان" :كيف ترى املخابرات األمريكية العامل عام 2020م؟"
نقرأ الفقرة التالية :سوف يتمتع اإلسالم السياسي من هنا إىل
عام 2020م ابنتشار واسع على الصعيد العاملي ،ونتوقع أن
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ترتبط احلركات اإلسالمية العرقية والوطنية ببعضها بعضا ،وتسعى
رمبا إىل أتسيس سلطة تتجاوز احلدود القومية" .ويتابع فيقول:
"هذا ابلضبط ما يتوقعه علماء أمريكيون وأشهرهم على اإلطالق
عامل االجتماع وأكرب خرباء استشراف املستقبل "ألفني توفلر"
صاحب كتاب  -صدمة املستقبل  -والعامل "تيد غوردن" أكرب
خرباء املشروع :ميلينيوم بروجكت الذي أجنزته منظمة األمم
املتحدة ،والعامل "جيم ديوار" من مؤسسة راند كوربوريشن،
والعامل "جاد ديفيس" املخطط لكل برامج شركة شل البرتولية،
وغي هؤالء من األعالم الذين ال يشق هلم غبار يف علوم
استشراف املصي" .ويضيف" :وابلطبع فإن هذه الكوكبة من
األساتذة اجلهابذة عملوا ملدة عامني لفائدة الوكالة املركزية
للمخابرات بواشنطن ،وخرجوا بتقرير خطي وأمني يرسم مالمح
العامل بعد  15سنة من اليوم ،كما يرونه ومن خالل املؤشرات
اليت بني أيديهم".
قائد قوات التحالف الصليبية املشرتكة يف العراق
• يقول ُ
40

احملتل ريتشارد مايرزَّ " :
األعظم على أمن
اخلطر
إن
َّ
احلقيقي و َ
َ
التطرف الذي يسعى إلقامة دولة اخلالفة
الوالايت املتحدة هو
ُ
امليالديَّ ،
ينتشر
وإن هذا
كما كانت يف القرن السابع
َ
ّ
التطرف ُ
عمل يف العراق
أكثر َ
َ
أبماكن َ
من العراق بكثي ،ولكنه أيضا ي ُ
املقاومني على األعمال املادية َّ
ضد أمريكا
رض
وينتشر فيه ُ
َ
وحي ُ
ُ
يف العراق".
• نشر موقع الشاشة اإلعالمية العاملية (
 )monitorsيف 2006/1/31م مقاالا ملؤلفه نعمان حنيف،
وفيه قراءة متأنية ونظرة اثبتة ،ورؤية مستقبلية ملا سيؤول إليه
الصراع بني الغرب واإلسالم .والذي سيصل بنظره إىل نتيجة
واحدة وهي أنه "ليس لدى الغرب أي خيار سوى قبول حتمية
اخلالفة" .وجاء املقال حتت عنوان" :اخلالفة :حتدي اإلسالم
للنظام العاملي" .وجاء فيه" :يسود اعتقاد ديين لدى احلركة
اإلسالمية املتطرفة مبشروعية دولة اخلالفة على أهنا قلعة الستعادة
القوة اإلسالمية ووسيلة تتحدى هبا تفرد احلضارة الغربية ...وقد
Media
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ختتلف احلركة اإلسالمية بناء على مصادرها من القرآن الكرمي
والتاريخ اإلسالمي حول منهجيتها إلحياء اخلالفة ابلعمل
اجلهادي أو اإلصالحي أو السياسي؛ إال أهنا جتمع بكل أطيافها
على هدف إعادة اخلالفة ."...ويقول" :إن اخلالفة حسب
تعريف احلركة السنية اإلسالمية هي رائسة عامة لكل املسلمني
هتدف إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ومحل الرسالة
اإلسالمية إىل كل العامل ."...ويقول" :لقد جنحت احلركة
اإلسالمية بتقدمي منوذج أيديولوجي بديل لليربالية العلمانية الغربية
للجماهي املسلمة حيث يتفق هذا النموذج مع القرآن .ويشكل
إحياء اخلالفة ذروة هذا النموذج ووسيلة لتحدي البناء العاملي
املسيطر عليه من الغرب ."...ويقول" :ويف الواقع ،إن القول أبن
اإلسالم السياسي قد فشل ألنه مل يتمكن من التأقلم مع احلداثة
الغربية ومع البنية السياسية الغربية ال يعترب حماكمة لفشل
اإلسالم السياسي ،بل إنه برهان آخر على أن اإلسالم وهندسة
السياسة الغربية ال يتالءمان من األصل .ومن انحية أخرى فإن
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قيام احلركات اإلسالمية بتقدمي بنية اخلالفة كبديل سياسي
ونظامي لألمنوذج الغريب العلماين احلايل ،ميثل جناحا لإلسالم
السياسي" ،ويقول" :إن السياسة اليت تقوم على مهامجة فكرة
اخلالفة بربطها ابلعنف السياسي حلركة اجلهاد لن يزيل
مشروعيتها املستمدة من القرآن .وقد ال يتفق العامل اإلسالمي
متاما مع الطرق املسلحة حلركة اجلهاد إال أنه ال نقاش حول
مشروعية اخلالفة يف القرآن .ولدى احلركة اإلسالمية اليت حتمل
املنطق السياسي وعدم اللجوء للعنف نداء أعمق وأوسع ،حيث
تعترب الراعية لفكرة إحياء اخلالفة ،ويعترب أي هجوم على
اخلالفة هجوما على اإلسالم".
• ويف 2006/9/5م عاد جورج بوش ليَتحدث عن
يسعو َن إىل إقامة دولته ُم الفاضلة اخلالفة
اخلالفة فقالَّ " :إهنم َ
اجلميع من خالل هذه األيديولوجية
حيث ُحي َك ُم
اإلسالميةُ ،
ُ
نظام اخلالفة على مجيع األراضي اإلسالمية
البغيضة
ويشتمل ُ
ُ
احلالية".
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• يف مؤمتر صحفي يف البيت األبيض عقد يف
2006/10/11م تكلم فيه بوش االبن عن "عامل حياول فيه
املتطرفون إضافة الناس العقالنيني من أجل قلب احلكومات
املعتدلة وإقامة اخلالفة" وأضاف" :يريدوننا أن نغادر ،ويريدون
أن يقلبوا احلكومات ،ويريدون أن يبسطوا خالفة أيديولوجية
ليس لديها مبدأ احلرية الطبيعي يف معتقداهتا".
موقع أخبار البيت األبيض بتاريخ
نشر
ُ
• وقد َ
2006/10/20م عن جورج بوش قولَهُ" :هؤالء األصوليون
نشر عقيدهتم
يريدو َن إقامة دولة اخلالفة كدولة حكم ،ويريدو َن َ
من إندونيسيا إىل إسبانيا".
قال وز ُير الدفاع األمريك ّي دوانلد رامسفيلد يف حفل
• َ
توديعه" :إهنم يريدو َن اإلطاحة وزعزعةَ أنظمة احلكم اإلسالمية
املعتدلة وإقامة دولة اخلالفة".
وصعود
صدر عام 2007م بعنوان "سقو ُط
ُ
• ويف كتاب َ
الدولة اإلسالمية" ألستاذ القانون جبامعة هارفارد املشهورة
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الشعيب للشريعة
الصعود
كد أ َن
الربوفيسور نوح فيلدمان "يؤ ُ
َ
َ
رغم سقوطها سابقا،
اإلسالمية مراة أخرى يف العصر احلايلَ ،
يقول يف
يؤدي إىل خالفة إسالمية انجحة ...فيلدمان ُ
ُ
ميكن أن َ
ط فإهنا
أساليب احلكم حينما تسق ُ
كتابه إن اإلمرباطورايت و َ
حدث مع الشيوعية وامللكية احلاكمة إال
ط بال رجعة مثلما
تسق ُ
َ
يف حالتني فقط حاليا :األوىل هي الدميقراطيةُ واليت كانت
سائدةا يف اإلمرباطورايت الرومانية ،ويف "حالة الدولة
لف ظاهراة قويةا ومتناميةا من املغرب
اإلسالمية" ،"...ويرصد املؤ ُ
تطالب بعودة الشريعة
إىل إندونيسيا وهي أن
الشعوب اإلسالميةَ
َ
ُ
مصر
مثل َ
وخصوص ا يف دول ذات تعداد سكاين كبي َ
الناس اآلن بعودة الشريعة
وابكستان؛ متسائالا" :ملاذا يطالب ُ
أجدادهم يف العصر احلديث نبذوها
وينجذبون إليها رغم أن
َ
ووصفوها أبهنا أثر من املاضي السحيق؟".
احلكام احلاليني فشلوا
ويقول إن "من ضمن األسباب أن
َ
تفتقر إىل
أمام الشعوب مبا فيهم الغرب ،وأن
َ
َ
الشعوب اإلسالميةَ ُ
العدالة اليوم"؛ مضيفا أنه ال توجد طبقةُ علماء حقيقية أو طبقة
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قضاة حقيقيني كما كان يف السابق يف الدول اإلسالمية حىت
اآلن.
• قام مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية
ابستطالع للرأي مت نشره يف نيسان/أبريل 2007م يف أربع دول
كربى يف العامل اإلسالمي (املغرب ومصر وإندونيسيا
والباكستان) حول:
 -1أتييد تطبيق الشريعة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي.
 -2الوحدة مع البلدان األخرى حتت راية خليفة واحد أو
خالفة.
 -3رفض االحتالل األجنيب وسياسات الدول الغربية
بشكل عام.
 -4رفض إدخال القيم الغربية إىل دول العامل اإلسالمي.
 -5رفض استخدام العنف ضد املدنيني.
وكانت نسبة اإلمجاع على هذه األفكار قد جتاوزت %75
يف بعض القضااي .ففي املغرب كانت نسبة املؤيدين لتطبيق
46

اإلسالم والشريعة واخلالفة  ،%76ويف مصر  ،%74ويف
ابكستان  ،%79ويف إندونيسيا .%53
http://www.hizb.org.uk/hizb/resources/issu...
slim-world.html

• ذكرت احلياة يف 2007/7/28م يف  7/28أن زملاي
خليل زاد مندوب الوالايت املتحدة يف األمم املتحدة حذر يف
حديث إىل صحيفة "دي بريسه" النمساوية من أن االضطراابت
يف الشرق األوسط واحلضارة اإلسالمية قد تتسببان يف حرب
عاملية أخرى" وأضاف أن "الشرق األوسط مير مبرحلة انتقالية
صعبة للغاية أبرزت قوى التطرف ووفرت أرضا خصبة لإلرهاب"
وقال" :إن العامل اإلسالمي سينضم يف هناية املطاف إىل التيار
الدويل السائد لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت" ،وأضاف:
"لقد بدأوا متأخرين ،ليس لديهم توافق يف اآلراء بشأن مواقفهم،
البعض يريد العودة إىل القرنني السادس والسابع امليالديني إىل
وقت النيب حممد" واتبع أن "األمر قد يتطلب عقودا حىت يفهم
البعض أن إبمكاهنم البقاء مسلمني ،واالنضمام إىل العامل
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احلديث يف الوقت ذاته".
ئيس الفرنسي ساركوزي 2007/8/24م" :ال
• َ
قال الر ُ
داعي الستعمال لغة اخلشب َّ
يرغب فيها
اجهة
ألن هذه املو َ
ُ
الذين حيلُ ُمو َن إبقامة اخلالفة من إندونيسيا إىل
"املتطرفون"
َ
أي شكل من
أي شكل من أشكال االنفتاح و َّ
افضني َّ
نيجياي ،ر َ
وقال حينَـ َها :إنَّهُ ال
أشكال احلداثة والتنوع" حبسب زعمهَ .
بني اإلسالم والغرب.
يستهني إبمكانية املواجهة َ
ُ
• أكد انئب رئيس جملس الدوما (الربملان الروسي)
ميخائيل بورييف أن العامل يف سبيله ألن يتألف من مخس دول
كربى هي "روسيا والصني واخلالفة اإلسالمية وكونفيدرالية تضم
األمريكيتني" وأضاف "واهلند إذا جنحت يف التخلص من النفوذ
اإلسالمي القوي الذي حياصرها" على حد وصفه .ومحل غالف
كتاب" :روسيا ...إمرباطورية اثلثة" ملؤلفه بورييف خارطة للعامل
يظهر فيها عدد حمدود من الدول ،وتقع أورواب ضمن حدود
روسيا الذي توقع املؤلف أن تعود إمرباطورية اثلثة (بعد
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القيصيية والشيوعية) .وتوقع بورييف حسبما أوردت صحيفة
اخلليج اإلماراتية يف أن تعود بالده إمرباطورية ،وأن تفرض
هيمنتها على القارة األوروبية ،اليت توقع تفسخ دوهلا وانداثر
حضارهتا .وأشار إىل أنه ال يستطيع اجلزم ابلذات أن روسيا
ستحتل القارة األوروبية ،لكنه يعتقد أن احلضارة األوروبية حنو
الزوال ،وال بد أن حيتلها أو يغزوها هذا أو ذاك .وتوقع انئب
رئيس الدوما أن خيرج معظم دول العامل من حيز الوجود حبلول
عام 2020م .وأشار إىل أنه ستكون هناك فقط مخس دول
كربى أو إمرباطورايت هي :روسيا اليت ستضم أورواب إليها،
والصني اليت ستهيمن بقوهتا االقتصادية والعسكرية على دول
الشرق األقصى ،ودولة اخلالفة اإلسالمية املمتدة من جاكرات إىل
طنجة وغالبية أقاليم أفريقيا جنوب الصحراء ،والكونفيدرالية اليت
تضم القارتني األمريكيتني الشمالية واجلنوبية .ورأى بورييف أن
اهلند ميكن أن تكون دولة كربى إذا استطاعت مواجهة حميطها
اإلسالمي القوي.
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 -3حزب التحرير يف عيون غربية:
تتحدث عن حزب التحرير من وجهة نظر
أردت أن
َ
إذا َ
تتحدث عن حزب سياسي اخت َذ إعادةَ اخلالفة
فأنت
ُ
غربية َ
حق
أنت
تتحدث عن حزب َ
ُ
قضيةا مصييةا له ،و َ
أدرك غايتَه َ
قيد أمنلة ،وإذا
اضح املعامل ومل َحيد عنه َ
انتهج هنجا و َ
اإلدراك و َ
رف عنه
فأنت
تتحدث عن حزب عُ َ
ُ
حتدثت عن حزب التحرير َ
َ
تتعاظم قوتُه
تتحدث عن "حزب
أنت
ُ
قوةُ الطرح وقوةُ احلجة ،و َ
ُ
تتحدث عن "طليعة الفكر اإلسالمي
أنت
ُ
على مستوى العامل" و َ
ضد املصاحل
أنت
تتحدث عن "خطر انشئ َ
ُ
املتطرف" ،و َ
األمريكية يف آسيا الوسطى".
ابت حزب التحرير ودعوتُه املتمثلة إبعادة
لذلك كله َ
يعكف عليها مفكرو
اخلالفة حمالا للدراسات واألحباث اليت
ُ
اكز الدراسات الغربيةُ .وبرغم ختييم عباءة التكتيم اإلعالمي
ومر ُ
على نشاطات احلزب وحجب أخباره عن األمة والعامل ،إال أن
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العدسةَ املكربةَ ابتت مسلطةا على نشاطات احلزب يف كافة
أرجاء املعمورة سعيا من هؤالء لدراسة العوامل والظروف اليت
أدت إىل هذا التنامي املتعاظم للحزب ودعوته يف آسيا الوسطى
وإندونيسيا وماليزاي والباكستان وبنغالدش ،ويف أورواب ويف
اجلمهورية الروسية ويف أمريكا ابإلضافة إىل بلدان العامل
اإلسالمي.
وبرغم أن
احلزب من ُذ اللحظة األوىل لنشأته كان حمالا
َ
كم قبضتَها على
الهتمام القوى الغربية االستعمارية اليت ُحت ُ
تفضل
األنظمة السياسية يف العامل اإلسالمي ،إال أهنا كانت
ُ
تسخرهم هلذا
حماربة احلزب ودعوته ابخلفاء وع َرب وسطاءَ وأدوات
ُ
الدول
وتتجنب املواجهةَ املباشرَة معه ،وكانت هذه
الغرض
ُ
ُ
ووكالؤها من األنظمة السياسية قد عمدت وال زالت يف كثي
من األحيان إىل احلرب اإلعالمية متمثلةا يف التكتيم والطوق
اإلعالمي املحكم املضروب على احلزب ودعوته ،وما ذلك إال
ُ
خشيةَ مواجهة هذه الدعوة ومحلتها لعجزهم عن دحض احلجة
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ابحلجة أو مقابلة الربهان ابلربهان يف ساحات النقاش واجلدال
مل
الفكري والسياسيَ .
منو احلزب قد َ
بيد أن َ
بلغ ما ال َحيتَ ُ
حاجز اخلطوط احلمراء يف مقاييسهم ما
منوه
َ
هؤالء ،وقد ختطى ُ
تنفار مراكز أحباثهم ومفكريهم
أاثر حفيظتَهم واستدعى منهم اس َ
َ
لدراسة هذه "الظاهرة" وسببها والظروف اليت أحاطت هبا .فربغم
احلصار اإلعالمي ،وبرغم املالحقة واحلظر والبطش يف معظم
بالد املسلمني وحىت الدول الغربية ،وبرغم قلّة اإلمكاانت ،وبرغم
التطلع إليها
ذكرها بل و ُ
قلّة احليلة ،إال أن دعوَة اخلالفة قد انتشر ُ
انتشار النار يف اهلشيم ،فكانت
ابعتبارها املنقذ واملخلص لألمة
َ
اسات من املفكرين ومراكز األحباث مسامهةا لرسم
هذه الدر ُ
أن هلؤالء أن
سياسة التصدي لفكرة اخلالفة وللحزب ،ولكن ّ
أن هلؤالء
انقشع
الشمس بغرابل من بعد ما
حيجبوا
الغمام؟! و ّ
ُ
َ
َ
أن يق ُفوا يف وجه دعوة احلق من بعد ما اب َن زيف الدعاوى
الباطلة؟!
وهذه بعض التصرحيات والتحليالت واملقاالت اليت تناولت
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حزب التحرير بوصفه مجاعة رائدة ومتفردة يف الدعوة إلقامة
اخلالفة ،والتحذير من خطره والدعوة إىل القضاء عليه:
• قدم آرئيل كوهني وهو ابحث أمريكي من أصل يهودي
متخصص ابلدراسات الروسية والروسية-األوروبية يف معهد
كاترين وشيليب كولوم ديفيس للدراسات الدولية يف مؤسسة
"هاريتاج" قدم تقريرا ألقاه يف مؤمتر عقد يف إسطنبول يف
أاير/مايو سنة 2003م حيرض فيه أمريكا واألنظمة احلاكمة يف
بالد املسلمني ألن يعوا على اخلطر الكبي الذي ميثله حزب
التحرير ويدعوهم إىل القضاء عليه ،ومما جاء على لسان هذا
اليهودي احلاقد:
"إن حزب التحرير هو خطر متصاعد على املصاحل
األمريكية يف وسط وجنوب آسيا والشرق األوسط .إنه منظمة
سياسية إسالمية أصولية سرية ،إن هدفه املعلن هو اجلهاد ضد
أمريكا وقلب األنظمة السياسية احلالية واستبدال خالفة هبا...
إن حزب التحرير هو هتديد متصاعد ملصاحل أمريكا يف آسيا
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الوسطى وغيها من مناطق العامل اإلسالمي حيث توجد األنظمة
املعتدلة ...إن منطلق أعمال حزب التحرير تتناسب مع "العوملة
اإلسالمية" وإن عقيدته تشكل حتدايا مباشرا للمثال الغريب
للعوملة العلمانية ...وإن من مزااي حزب التحرير الرئيسة رفضه
لألنظمة السياسية احلالية ومنوه السريع ونظرته املستقبلية وعداءه
ألمريكا ...وقد ادعى حزب التحرير أن أمريكا قد أعلنت
احلرب ضد األمة اإلسالمية حتت ذريعة حماربة اإلرهاب ...إن
على أمريكا وحلفائها أن يلحظوا أن حزب التحرير هو هتديد
متنام يف آسيا الوسطى وعليهم ابلتحديد أن يطوروا اسرتاتيجية
شاملة للتصدي لتأثي احلزب."...
• كتب جان فرانسوا مايي (كاتب سويسري ،يعترب مراقبا
لالجتاهات يف الدين املعاصر ،له ما يفوق العشرة كتب
ابإلضافة إىل مقاالت عدة تعاجل بشكل أويل التطورات الدينية
يف العامل املعاصر ،وعمل كمحلل يف الشؤون االسرتاتيجية
والدولية حلكومة سويسرا الفيدرالية ،وكان مسؤوالا عن مشروع
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حبث يتعلق بربانمج حول "التعدد الثقايف واهلوية الوطنية") كتب
مقاالا بعنوان" :هل يشكل حزب التحرير حقا القاعدة التالية؟"
نشر يف 2003/9/8م من قبل وكالة األخبار روزابلت .وقد
جاء يف هذا املقال:
 إن حزب التحرير هو حالة فريدة ابلنسبة حلزب إسالميعاملي ،حيث له فروع يف بالد عدة حول العامل ،من بينها دول
غربية .وما هو مدهش أكثر هو أن احلزب يتبع الطريق
واألسلوب نفسه يف كل هذه الدول ،ما ميثل خطوة بطولية يف
احلفاظ على متاسك وجوده وأيديولوجيته ...وليس من شك أن
خطاب حزب التحرير هو خطاب متطرف ،وأن بياانته عنيفة.
وإذا أخذان بعني االعتبار أننا نعيش بزمن متأثر ابإلعالم ،فمن
املمكن الشك أبن حزب التحرير ينشر بياانت حمرضة هبدف
لفت األنظار إليه ،ونشر رسالته...
 إن حزب التحرير يرفض كلي ا الدول الوطنية ،ويرغبإبقامة دولة إسالمية واحدة توحد كل البلدان املسلمة ،ويف
55

النهاية كل العامل ...هناك أحياانا أمل شبه أسطوري لعودة
اخلليفة ...ويف مجيع منشوراته ،يعرب حزب التحرير دائما عن
احلاجة إىل اخلالفة كحل جلميع مشاكل العامل اإلسالمي.
 ولشدة تعلق احلزب ابخلالفة يذكر الكاتب عنه عرضهيف أعلى صفحات مواقعه على شبكة اإلنرتنت هذا الشعار :لقد
هدمت الدولة اإلسالمية (اخلالفة) بشكل رمسي يف  28رجب
1342ه املوافق 1924/3/3م ...وكل يوم يضيف واحدا على
الرقم النهائي (فمثالا وصل الرقم إىل  28956يوم ا يف
2003/6/6م).
 وال يرى أعضاء حزب التحرير أهنم املسلمون احلقيقيونالوحيدون ،وال يصفون املسلمني العاديني أبهنم مسلمون
سيئون ...وهذا يعاكس متام ا آراء بعض اجلماعات اإلسالمية
املتطرفة ،واليت يرى أعضاؤها أهنم املسلمون احلقيقيون الوحيدون،
وأن احلالة العامة للمسلمني هي حالة ارتداد.
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 ال يشعر حزب التحرير ابحلاجة إىل االعتذار عن أيعمل اقرتفه املسلمون ،وهو يفضل أن أيخذ الدور اهلجومي
وليس الدفاعي ،وأن التحليل قاده إىل االستنتاج أبن احلرب ضد
اإلرهاب هي يف الواقع "حرب ضد اإلسالم واملسلمني".
 من املؤكد أن حزب التحرير ليس حركة سلمية ،ولكنهيف هذه املرحلة غي عنفي أبعماله ابلرغم من أن خطابه
متطرف ...وإنه ألمر مدهش أن العديد من أعضائه حول العامل
قد أبدوا انضباط ا كبيا يف ردود فعلهم ابلرغم من القمع املتزايد.
وخيتم ابلقول :قد يكون مستقبلهم ابلفعل ابهرا.
• نشرت "جريدة الرأي" الكويتية مقاالا للسيد حممد
العوضي الكاتب اإلسالمي الشهي بتاريخ 2003/6/30م
حتت عنوان "التنكيل حبزب التحرير" جاء فيه :منذ سنة
واحلديث يكثر يف اإلعالم اإلخباري عن االعتقاالت العريضة
اليت طالت أعضاء حزب التحرير اإلسالمي ،والزج هبم يف
السجون ،ال سيما يف اجلمهورايت اإلسالمية .وقد الحظ
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املراقبون السياسيون سرعة انتشار أفكار حزب التحرير ونشاطه
يف اجلمهورايت اإلسالمية اليت انفصلت عن االحتاد السوفيايت.
لكن الشيء الذي ال يصدق هو اهتام بعض احلكومات
األوروبية واإلسالمية حزب التحرير أبنه حزب إرهايب خيطط
لعمليات تفجي واغتياالت على غرار ما يقوم به تنظيم القاعدة.
واحلق أن أبناء احلركة اإلسالمية بشىت انتماءاهتا ،واحلكومات
عربية أم غربية ،والدراسات االستشراقية ،ومراكز البحث الفكري
يف عاملنا العريب ،وكل من له أدن معرفة ابلعمل السياسي يعلم
أن حزب التحرير ال يؤمن ابلعمل املادي يف التغيي ،وإمنا يعتمد
على طريق الكفاح الفكري والسياسي أي محل اإلسالم محالا
دعائيا من خالل بيان األحكام الشرعية وكشف املخططات
االستعمارية ضد األمة ،وهذا واضح من خالل البياانت املوقعة
ابسم احلزب اليت يصدرها .إن حزب التحرير يرى أن الرسول
 مل يستخدم العمل املادي قبل قيام دولته يف املدينة املنورة،
ولذلك فإن العمل املادي يناط ابلدولة اإلسالمية وليس آبحاد
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الناس وال كيفما اتفق؛ هلذا نشر احلزب بيانه التوضيحي حول
اعتقال شبابه والتنكيل هبم يف العامل واالفرتاء عليهم وذلك بتاريخ
2003/6/14م .ولكن حزب التحرير حمارب وحماط إعالميا،
لذا مل ينشر البيان إعالميا فكتبنا هذا املقال.
• عقد يف إسطنبول يف أيلول/سبتمرب سنة 2004م .على
مدار يومني برعاية من مركز نيكسون لألحباث ،مؤمتر خصص
للبحث يف هيكلية حزب التحرير ،وعقيدته ،وطريقة تفكيه،
وطريقة عمله ،وعدائه للسامية وانتشاره العاملي ،وانعقد هذا
املؤمتر حتت عنوان" :حتدايت حزب التحرير  -فهم وحماربة
األيديولوجية اإلسالمية املتطرفة" .وهذا يدلل على مدى خطورة
حزب التحرير بنظر هؤالء املتخصصني( .شارك يف املؤمتر وزير
العدل الرتكي شيشك) وقد خلص املؤمتر إىل أن:
 حزب التحرير حركة عاملية إسالمية متطرفة سياسيةهتدف إىل قلب احلكومات الغربية واإلسالمية وإعادة اخلالفة.
 حزب التحرير لديه سياسة القلوب والعقول ذات59

الثالث مراحل...
 حزب التحرير ال ينخرط يف أعمال إرهابية ،إال أنأعضاءه قد يشاركون يف حركات اجلهاد املسلح كأفراد وليس
كممثلني عن احلزب.
 أعظم خطر ميثله حزب التحرير هو أثر أيديولوجيته يفهيكلة اجملتمع املسلم الدويل .وعقيدة حزب التحرير القطعية
واملليئة ابحلقد تتضمن عداء للسامية ومناهضة الدميقراطية
الرأمسالية بقوة.
 منا حزب التحرير ليصبح حركة دولية فعالا. ابلرغم من صعوبة التأكد ،إال أن أعضاء حزب التحريريقدرون ببضع مئات إىل بضعة ألوف يف كل دولة يعمل فيها...
وكل عضو منهم مدرب أيديولوجيا ما جيعل أتثيه كبيا.
 خطر حزب التحرير الرئيسي يف الغرب هو رسالة "عدماالندماج".
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 جناح حزب التحرير يعود ألسباب عدة منها قدرته علىالتكيف ،ما جيعله قادرا على نسج رسالته وطريقته مبا يناسب
شعوب دول خمتلفة ،ويسمح له إبيصال رسالة موحدة إىل مجيع
الدول اليت يعمل فيها.
 ويوصي املؤمتر بتوصيات عدة منها أن حزب التحرير يفطريقه ليصبح ظاهرة دولية ،وابلتايل ابت مطلوابا من الوالايت
املتحدة وأورواب إعداد اسرتاتيجية شاملة للتعامل مع خطره...
وحماربته على املستوى األيديولوجي.
• أجرت زينو ابران مديرة قسم األمن الدويل وبرامج الطاقة
يف مركز نيكسون سلسلةا من احللقات الدراسية عام 2004م يف
أنقرة وواشنطن لتسليط الضوء على أهداف حزب التحرير
"الثورية" وتكتيكاته .وحاججت ابجتاه عدم محاية هذا التنظيم
من منطلق الدفاع عن حرييت التدين والتعبي .وقالت ابران" :هذا
الدين
احلزب ليس تنظيم ا ديني ا ،إنه حزب سياسي
ُ
ُ
يستخدم َ
صوب العنف .وقدمت شهادهتا حول هذا
يتحرك
كأداة" وهو
ُ
َ
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املوضوع أمام اللجنة املصغرة حول "اإلرهاب والتهديدات
والقدرات" وهي اللجنة املتفرعة عن جلنة اخلدمات العسكرية يف
الكونغرس األمريكي .وقد خاطبت الكونغرس مذكراة إايه على
حد تعبيها "إن حزب التحرير يشكل جمموعة من التهديدات
للمصاحل األمريكية ،وهو يساهم يف خلق متايز وانفصال بني
الغرب واملسلمني ،ويسهم يف بث روح العداء ألمريكا
والسامية" ،وتضيف حمذراة الكونغرس من أن حزب التحرير هو
"احلزب الوحيد الذي يتحدث عن األمة واخلالفة مبفهوم جامع
لكل األمة ،وليس يف الدولة أو الدول اليت يدعو فيها مثل
اجلماعات األخرى" .وأنه قد أحرز "تقدما جدايا واسع االنتشار
وخطيا ابعتباره "املقاتل الرئيسي" يف حرب األفكار ،وأنه يشكل
"حلقة وصل لإلرهابيني" .وذكرت أن احلركات اإلسالمية
السياسية متكنت من أن حتصل على مركز قوي يف الوقت
احلايل ،وأعطت مثالا على ذلك حزب التحرير الذي "يكرس
جهوده ليس للعمل املباشر بل للصراع األيديولوجي ،وأن هدفه
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اإلطاحة ابحلكومات اإلسالمية والغربية وإقامة اخلالفة...
واستطاع احلزب أن يسيطر على املساحة األيديولوجية يف
اجملتمعات اإلسالمية ،لقد اعتربت اجلماعات اإلسالمية حىت
فرتة وجيزة أن فكرة إقامة خالفة جديدة هي جمرد حلم ،أما اليوم
فإن أعدادا متزايدة من األشخاص يعتربوهنا كهدف جدي بعيد
األمد ...إن نفوذ حزب التحرير آخذ ابلتزايد بسرعة .وابلرغم
من أن احلزب قد خاض حرب األفكار ألكثر من نصف قرن
إال أنه قد أجنز مؤخرا تقدما كبيا مستخدما األداة األكثر
حداثة :الشبكة العاملية ،وهذا ما يالئم احلزب الذي ينفي شرعية
وجود احلدود السياسية ،فمن السهل الوصول إىل مواقع احلزب
بسهولة من قبل املسلمني يف كل مكان وخاصة أولئك الذين
يعيشون يف جمتمعات قمعية" .وبينما تدعو يف توصيتها إىل أنه
"جيب على الدول الغربية أن تتفق على منع عمل حزب
التحرير" توصي كذلك أبن أفضل احللفاء للغرب يف هذا الصراع
هم املسلمون املعتدلون ،وجيب إعطاؤهم مساحة سياسية كي ال
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يبقى اإلسالم أسيا يف أيدي املتطرفني".
ويف إشارة الفتة نفث إمساعيل كيزار ،وهو ابحث سياسي
تركي ،حقده على حزب التحرير وهاجم زينو ابران ألهنا كتبت
ضد احلزب وهامجته ودعت حكومتها لتحزم أمرها وحتظره ألنه
اعترب أن كتابتها عن حزب التحرير تشهره ،وخاصة عندما جتعله
على مستوى القاعدة .ويتهمها ابملقابل أبهنا بكتابتها ضد حزب
التحرير تريد أن تشهر نفسها فيقول" :إن ختصصها املتعلق
حبزب التحرير أضحكنا مبا فيه الكفاية ،ولكن لكون شريكتنا يف
املهنة منذ سنوات مل يكن يسمع صوهتا إال أهنا ابتت يف اآلونة
األخية تظهر بصورة الفتة للنظر على أعداد جملة نيوزويك -
الطبعة العاملية  -بعد أن ظهر حزب التحرير على الساحة ،وهذا
لألسف ال يفرحنا ،بل يقلقنا للغاية.
cat=33&a=1820926؟http://www.tumgazeteler.com/fc/ln.cgi

نشر عام
• وذكر ديفيد أواتوي يف مقال له من واشنطن َ
2004م أن معهدين حمافظني للدراسات االسرتاتيجية مها "مركز
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نيكسون" و"مؤسسة هييتاج" ضغطا على اإلدارة األمريكية
ابجتاه اعتبار "حزب التحرير" منظمةا إرهابية.
طلب
وذكر أيض ا عن مسؤول رفيع من اإلدارة األمريكية َ
اإلسالمي يف آسيا
التطرف
عدم الكشف عن هويته ،قولَه إن
َ
َ
َ
تقييمه على
الوسطى هو "خطر متزايد وجاد مل يتم حىت اآلن ُ
حقيقته من قبل الناس يف هذه املنطقة" .ومسى حزب التحرير
بـ"املصنع" املنتج ألفكار متطرفة ،لكنه قال إنه ما زال غي مقتنع
بضرورة اعتباره ضمن التنظيمات اإلرهابية .وأضاف املسؤول
نفسه" :هم يقولون إهنم يريدون اإلطاحةَ ابحلكومات العلمانية،
استهداف مبان ابلطائرات ،لكنهم يزعمون أهنم
وإنه أمر مقبول
ُ
ضد العنف .إهنم يستخدمون لغتنا ضدان .إنه من الصعب
ضدهم".
اإلمساك بدليل َ
• نشرت صحيفة احلياة يف 2005/1/15م تقريرا نشرته
رويرتز يف واشنطن ،وحيتوي هذا التقرير على تنبؤات تستند إىل
تشاور مت مع ألف خبي من قارات العامل اخلمس ،حول توقعاهتم
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املستقبلية حىت عام 2020م ،ويهدف ذلك التقرير إىل مساعدة
رجال االستخبارات ،ورجال السياسة؛ ملواجهة حتدايت السنوات
املقبلة .وتوقع التقرير "استمرار اهلجمات اإلرهابية" .وحتدث
التقرير عن أربعة سيناريوهات حمتملة لتطور األوضاع يف العامل،
وكان السيناريو الثالث الذي ح ّذر منه التقرير هو "اخلالفة
اجلديدة" كما أمساها التقرير ،وتطرق إىل "أتثي حركة عقائدية
عاملية قوية تستمد وقودها من اهلوية اإلسالمية املتشددة اليت
تتحدى العوملة" ويظهر واضحا أنه يقصد حزب التحرير.
• نشرت جملة التمبو ( )Tempoالرتكية ذات الرواج بني
الطبقة البيوقراطية يف تركيا يف 2005/5/31م مقاالا حتت
عنوان" :حزب التحرير :سالحه املنشورات .وغايته الرسائل.
وهدفه الشريعة أو "اإلسالم املتجذر" الذي خييف آسيا" وذكر
فيه:
إن وادي فرغانة والذي ميثل الكعبة احلقيقية لإلسالم
املتجذر ،يشكل تنظيم حزب التحرير هناك قاعدة قوية .والذي
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ويتهاو أبدا"
يلفت االنتباه أن هذا التنظيم الراديكايل "مل يسقط
َ
ويف 1967م بدأت تركيا تواجه مد حزب التحرير ،وما زالت
فعالياته مستمرة حىت اآلن بل ويف ازدايد .ويذ ّكر املقال بتقرير
آرئيل كوهني الذي نشرته يف 2003/5/30م مؤسسة هاريتاج
البحثية األمريكية ذات العالقة الالفتة للنظر ابملنظمات
االستخباراتية األمريكية بعنوان" :حزب التحرير :هتديد موجه
ضد مصاحل دول احتاد آسيا الوسطى".
• نشرت صحيفة التاميز الربيطانية يف 2006/4/5م مقاالا
كتبه دين جودسون مدير البحث يف مؤسسة الثينك-اتنك
لسياسة التبادل عن حزب التحرير تظهر فيه إشكالية التعامل مع
هذا احلزب يف بريطانيا .وهو بعنوان" :هنالك مجاعة إسالمية
اهلني يف
متطرفة جيب حظرها ...ولكن هذا ليس ابألمر ّ
بريطانيا" .ومما جاء يف املقال" :يؤمن هذا احلزب بضرورة قيام
تضارب حضارات بني الغرب واإلسالم ،كما ويكره الدميقراطية
ومجيع األنظمة والقوانني املوضوعة من قبل غي املؤمنني ،إن
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اترخيهم عن هذه الدولة يدعو" :بريطانيا سيدة االستعمار ...إنه
يؤمن بضرورة اإلطاحة ابحلكومات عرب العامل اإلسالمي ألهنا غي
"إسالمية" بشكل كاف ،ويودون استبدال اخلالفة اليت ال تعرف
احلدود هبا ...لقد قام حزب التحرير بزراعة البذور اليت ستحصد
يف املستقبل البعيد ...ووفق ا لزينو ابران وهي ابحثة أمريكية من
معهد نيكسون فإن حزب التحرير عبارة عن "معرب حتويل"
ملنظمات أكثر تطرفا ...وأهم شيء يستحق التقدير عليه هذا
احلزب هو نشر مفهوم األمة الواحدة بني املسلمني ،أي مفهوم
أبنه لو أصاب أحدا مكروه فيجب على اآلخرين أن يشعروا
معه" ويشي إىل أن مجعية ضباط الشرطة الربيطانية ختشى من
املنع خوف ا من أن يصبح عمل حزب التحرير سرايا ،وتقول إنه
من الصعب تربير منع هذا احلزب الذي يدعي أبنه منظمة
سياسية ال تلجأ إىل العنف ،إذ مل يكن دوره هنا أبدا القيام
أبعمال عنف".
• نشرت مؤسسة مرصد العلوم املسيحي  -قسم العامل -
الشرق األوسط يف مقال يف 2006/5/10م بقلم مراسل
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املؤسسة جيمز براندون بعنوان" :اخلالفة هاجس العامل :الصديق
والعدو" ويذكر فيه" :يقول حزب التحرير أبنه يرتتب على
املسلمني القضاء على احلدود القومية داخل العامل اإلسالمي
والعودة إىل دولة إسالمية واحدة تعرف بـ"اخلالفة" واليت ستمتد
من إندونيسيا وحىت املغرب وتضم أكثر من مليار ونصف املليار
مسلم ...إهنا فكرة بسيطة ومثية .ويعتقد احملللون أن هذه
اجلماعة سوف تنافس احلركات اإلسالمية املوجودة ،وتتمكن من
القضاء على حكام شعوب الشرق األوسط ،وتقلل من شأن
هؤالء الذين يسعون إىل مصاحلة الدميقراطية مع اإلسالم ،والذين
يسعون لبناء جسور بني الشرق والغرب" .وينقل عن زينو ابران
اخلبية يف شؤون حزب التحرير" :قبل سنوات كان الناس
يسخرون منهم عندما ينادون ابخلالفة أما اآلن فقد انتشرت
الدعوة إىل اخلالفة".
• نشرت صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ
2006/6/14م مقاالا بقلم الكاتب (كارل فيك) جاء فيه:
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"إن العديد من املسلمني العاديني يتطلعون إىل عودة
اخلالفة ...إن املسلمني يعتربون أنفسهم جزءا من األمة أو
مجاعة املؤمنني ،كما أهنم يكنون اإلخالص واالحرتام ملقام
اخلليفة لنظرهتم إليه أنه قائدهم يف األرض ...وإن هذا القدر من
االحرتام ميثل خطرا إلدارة بوش حيث إنه يتطرق لقضية ذات
اعتبار ألمة إسالمية يصل عددها إىل  1.2مليار شخص."...
وبعد ذلك تطرق الكاتب إىل حزب التحرير فيقول" :إن
هذا كان مصدر إهلام حزب التحرير الذي يسعى جاهدا إلقامة
دولة اخلالفة ...لقد ظهر هذا احلزب الذي يدعي نشاطه يف
 40دولة عام 1953م ...ولقد كتبت زينو ابران وهي حمللة يف
مركز نيكسون يف واشنطن الكثي عن احلزب ،وقالت إنه من
املمكن "اعتباره حزاما واصالا لإلرهابيني"".
ويضيف الكاتب" :ووفق ا لكريستني سنكلي ،وهي ابحثة
يف جامعة جنوب الدمنارك وكاتبة مشاركة لكتاب حول حزب
التحرير فإهنا توصي رئيس الوالايت املتحدة أنه من اخلطأ أن
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جيعل املشكلة معه متعلقة ابإلسالم؛ ألن هذا سيحرك املشاعر
ويذكي صراع احلضارات ،وإمنا بدالا من ذلك  -كما تقول
الكاتبة  -أن جيعل املشكلة من مشاكل األمن".
• أعلن وزير الداخلية الروسي رشيد نورعلييف أن منظمة
"حزب التحرير" تشكل خطرا كبيا ،ولديها اآلن منافذ إىل
الدول األوروبية ،وقال نورعلييف يف ختام االجتماع املشرتك
للمسؤولني يف وزاريت داخلية روسيا وطاجيكستان" :اليوم تشكل
هذه املنظمة خطرا كبيا ،وقد نشرت أذرعها ليس يف روسيا
فحسب ،بل ويف طاجيكستان وبلدان آسيا الوسطى األخرى.
وتوجد لديها اآلن منافذ إىل الدول األوروبية" .وأضاف أن
أعضاء هذه املنظمة يعملون على جتنيد الشباب يف صفوفهم
بنشاط .وأشار إىل أن احملكمة العليا يف روسيا ومثيلتها يف
طاجيكستان اعتربات هذه املنظمة متطرفة .وأكد أنه ال ميكن
مكافحة هذا الشر إال ابجلهود املشرتكة.
• ذكرت الشرق األوسط يف 2006/7/29م أن احملكمة
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العليا يف موسكو أعلنت أمساء  17منظمة اعتربهتا إرهابية مع
قرار حبظر نشاطها داخل األراضي الروسية .ويذكر أن مجيع هذه
املنظمات هي منظمات إسالمية ومن بني من تضمهم هذه
القائمة "حزب التحرير اإلسالمي" .وقالت املصادر الروسية إن
هذه القائمة هي القائمة الوحيدة الرمسية اليت أصدرت احملكمة
الروسية العليا قرارها بشأهنا بناء على طلب النيابة العامة .وقال
اجلنرال يوري صابونوف من جهاز األمن واملخابرات يف حديث
صحايف نشرته الصحيفة الروسية "روسيسكااي غازيتا" إن املعايي
اليت حددت إدراج هذه املنظمة أو تلك ضمن القائمة الرمسية
تنحصر أوالا يف نشاط املنظمة الذي يستهدف تغيي نظام احلكم
الدستوري يف روسيا االحتادية ابلقوة أو ابلعنف املسلح من
خالل السبل اإلرهابية .واثني ا :االتصال ابلتشكيالت املسلحة
غي املعرتف هبا وغيها من التشكيالت املتطرفة املوجودة يف
مشال القوقاز .واثلث ا :االنتماء إىل التنظيمات اليت يعتربها اجملتمع
الدويل منظمات إرهابية أو االتصال هبا .وما يدلل على عدم
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مشروعية هذا احلكم هو استناده إىل ثالثة مربرات ال تنطبق
على حزب التحرير.
• نشرت جملة السياسة العاملية يف 2006/9/11م بقلم
جيميي رينولدز مقاالا يدور موضوعه حول" :حزب التحرير
يناصر القضاء على مناهضي اإلسالم" .ويقول الكاتب فيه،
نقالا عن مينيك وايتمان املتحدث ابسم املنظمة العاملية ملناهضة
اإلرهاب  -فيجيل  -وهي منظمة ترصد حزب التحرير :إن
حزب التحرير يستقطب مجاهي املسلمني إىل جانبه متبع ا بذلك
اسرتاتيجية النيب حممد عند استيالئه على مكة ،ومن مث اإلطاحة
ابلدول من خالل االنقالب العنيف "وهذا يشمل بريطانيا
أيضا" .وقد أشار وايتمان إىل نسخة أولية لدستور حزب
التحرير ،وقال إهنا تتضمن مرسوما عاما متعصبا ضد النساء
وعنصرايا .مثال على ذلك :إن املذنبني ابرتدادهم عن اإلسالم
جيب القضاء عليهم حسب قانون الردة .وعلى اخلليفة أن يكون
ذكرا ،وأن اجلهاد واجب إجباري على كل ذكر مسلم ،كما أن
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املسلمة ال تستطيع العيش مع رجل أجنيب" وقد علق وايتمان
على ذلك بقوله" :إن هذا الدستور من القرون الوسطى ،إنه
عمل اإلسالم الفاشي الذي ليس له مستقبل يف بريطانيا" ويدعو
وايتمان إىل حظر حزب التحرير يف بريطانيا والعمل إىل جانب
كثي من املسلمني الربيطانيني املعتدلني الخرتاق وتعرية ابعة
الكراهية وخصوصا حزب التحرير الذي يعتقد أنه شديد الذكاء"
ويقدر عدد أعضاء احلزب يف بريطانيا بـ 8000عضو ،ورمبا
يصل إىل  100.000عضو حول العامل.
• نشرت جملة مراقبة اإلرهاب  Terrorism Monitorيف
اجمللد رقم  4العدد  24بتاريخ 2006/12/14م مقاالا للكاتب
جيمس براندون عن حزب التحرير حتت عنوان" :تنامي قبول
حزب التحرير يف العامل العريب" ومما جاء فيه" :حزب التحرير يف
الظاهر حركة إسالمية سياسية غي عنفية تكرس عملها إلعادة
إجياد خالفة عاملية .ورغم أنه أتسس عام 1953م يف القدس
اليت كانت حمكومة من قبل األردن ،إال أنه أصبح أقوى يف
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أورواب وآسيا الوسطى ،وأصبح اليوم يزداد شعبية يف العامل العريب.
وقد جرت يف خريف عام 2006م محالت إعالمية غي مسبوقة
قام هبا حزب التحرير ...ما يوحي أبن اجلماعة قد تصبح عامالا
سياسيا مؤثرا بشكل متزايد يف سياسة املنطقة" .ويضيف:
"ويعود تنامي حزب التحرير لقيادته املتزايدة يف التنظيم والتفهم
لإلعالم .واسرتاتيجية حزب التحرير طويلة األمد ،ويتهم أبنه
حزام انقل لإلرهاب مبعىن أن كثيا من أعضائه يرتكونه أبصولية
أكرب من أصوليته ،ويذكر كذلك الكثي عن نشاطه وامتداده يف
كل من فلسطني ولبنان وسوراي واألردن واملغرب ويف أورواب
وآسيا الوسطى "...ويذكر كيف أنه بطريقة سيه السلمية جعل
املسلمني يفضلونه على السلفيني والقاعدة اجلهاديني...
• نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن
حقوق اإلنسان حول العامل تقريرا نشر على الصفحة اإللكرتونية
التاليةhttp://hrw.org/arabic/reports/2004/uzb0330.htm :
ويتناول ابلتفصيل أفعال احلكومة يف أوزبيكستان اليت
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تستهدف اإلسالم واملسلمني بشكل عام وأعضاء حزب التحرير
بشكل خاص .ويوثق هذا التقرير انتهاكات الدولة األوزبيكية،
وتنقل تصرحيا لصديق صفائيف يف آب/أغسطس 1999م وهو
سفي أوزبيكستان يف الوالايت املتحدة آنذاك (وعني وزيرا
للخارجية سنة 2003م) يقول فيه إن "مئات أو رمبا آالفا
آخرين قد اعتقلوا بسبب عضويتهم يف حزب التحرير وأنشطة
سرية" .ويذكر أنه يف عام 1999م بدأت السلطات األوزبيكية
يف اعتقال األشخاص بصورة منهجية بسبب العضوية يف حزب
التحرير أو بسبب حيازة أو توزيع مطبوعات احلزب ،أو حىت
االنتساب للحزب بصورة عارضة .وتشي تقديرات حقوق
اإلنسان احملليني الذين رصدوا منط االعتقاالت منذ بداية احلملة
إىل أن عدد املعتقلني كان عام 2000م بني  6500و7000
معتقل.
• أكد وزير الداخلية الربيطاين السابق جون ريد يف
آب/أغسطس سنة 2007م يف جملس العموم الربيطاين ما كان
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سرا لبعض الوقت ،وهو أن الضغط على حكومة اململكة
املتحدة حلظر حزب التحرير آت من قبل الديكتاتوريني يف العامل
اإلسالمي مثل مشرف وكرميوف ،على الرغم من عدم وجود أي
دليل على ربط حزب التحرير ابإلرهاب .وكانت األجهزة األمنية
يف بريطانيا قد أمضت أكثر من سنة بعد تصريح بلي الداعي
إىل حظر حزب التحرير يف حماولة مجع أدلة إلدانته ابلعنف
واإلرهاب ففشلت.
• ومن هذه التقارير :تقر ُير مركز مكافحة اإلرهاب عن
"حزب التحرير" للعام 2007م للكاتبة أوليفيا جيتا مستشارة
مكافحة اإلرهاب يف واشنطن من (إل دي سي) بعنوان "حزب
تتعاظم قوتُه على مستوى العامل" حيث جاءَ فيه:
التحرير
ُ
"يف احلقيقة ينبغي أن حيظى حزب التحرير بكامل اهتمامنا
االهتمام ،هذا ما وثقتُه يف هذا
دو َن أن يشاركه أحد هذا
َ
األسبوع يف أسبوعية املقياس األسبوعي ويكلي ستاندارد".
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تفاع املفاجئ يف شعبية حزب
ومما ورد فيه أيضا" :إن االر َ
التحرير أصبح مصدر قلق ...ويف معهد جيمس اتون لرصد
وضع
حملل االستخبارات مادلني جرين َ
انقش َ
اإلرهاب ،فإن َ
ائد جلماعة حزب
اجليل الر َ
حزب التحرير يف أمريكا وقال إن َ
جعل منها واحد اة من أكثر اجلماعات املتطرفة ابتكارا
التحرير َ
الستخدام وسائط اإلعالم اجلديدة كوسيلة لتسويق فكرهتا،
يستخدم اإلنرتنت والشبكات االجتماعية ونشر
فمنهم من
ُ
الفيديو وتقاسم املنتدايت وقوائم الدردشة واملدوانت ...جرين
يلعب دورا هاما
حذر من حزب التحرير َ
َ
وقال إنه من املرجح أن َ
يف الشبكة العاملية؛ نظرا لنجاحه يف وسائط اإلعالم اجلديدة
على الساحة والوصول إىل الطالب الذين يدرسو َن يف اجلامعات
قبل أن يعودوا إىل بالدهم".
األمريكية لعدة سنوات َ
يؤرق الوالايت
شبح اخلالفة ُ
• " ُ
نشر يف
حتليلي للكاتب جان بيي فيليو َ
خماوف
الكاتب
تناول فيه
2008مَ ،
َ
ُ
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املتحدة" :وهو مقال
لوموند دبلوماتيك عام
الوالايت املتحدة من

التحذير منها على لسان الرئيس األمريكي
وتكرر ذكرها و
اخلالفة َ
َ
السابق جورج بوش ،كما أتى على ذكر النمو املتصاعد للحزب
يف كل من فلسطني وأورواب وآسيا الوسطى ،وفيما يلي جانبا
من املقالة املذكورة:
يتم إحياؤها
شبح اخلالفة ُ
" ُ
يؤرق الوالايت املتحدة ،يف حني ُ
خالل خطاابته عن
مرات َ
من قبل بعض الفرق اإلسالمية .لع ّدة ّ
ئيس جور ُج بوش خبطر
"احلرب العاملية َ
ضد اإلرهاب"ّ ،لوح الر ُ
تسيطر من أورواب إىل آسيا .هذه
عودة "خالفة" إسالميّة كربى
ُ
الفكرةُ كانت أيضا حاضراة يف ذهن الرئيس نيكوال ساركوزي.
وحدها فرق صغية ج ّدا بني املسلمني ،كما حزب
وابملقابلَ ،
فلسطيين ،أتخ ُذ على
أسسه عام 1953م شيخ
التحرير الذي َّ
ّ
هدف اخلالفة هذا ،من خالل االستناد إىل احلنني إىل
عاتقها َ
ينفك حزب التحرير اإلسالمي عن م ّد
ماض مزدهر ...مل َّ
حتث
شبكاته يف الضفة الغربية وصوالا إىل اجلامعة ،حيث ُ
جمموعتُه "الوعي اإلسالمي" على جديّة وثبات هؤالء املناضلني
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أسسه عام
يف قناعاهتم .ابلنسبة حلزب التحرير اإلسالمي الذي َ
الفلسطيين تقي الدين النبهاينّ ،إهنا عودة قويّة
الشيخ
1953م
ُ
ُ
إىل الينابيع ...فربأيه أن َ
الدول االستعماريةَ قد استغلّت املعارضةَ
العربيةَ يف مواجهة اخلالفة العثمانية اليت ألغاها مصطفى كمال،
عام 1924م .ويدعو النبهاين ،على العكس من ذلك ،إىل قيام
حصل منذ وفاة النيب
دولة إسالمية بقيادة خليفة عريب ،كما
َ
حممد  عام 632م.
ك االحتاد السوفيايت على متركز نشط حلزب
لقد َ
شهد تف ّك ُ
حتوَل
التحرير االسالمي يف طاجيكستان ...ويف أوزبيكستان ،إذ ّ
تلو ُح
حزب التحرير إىل ّ
العدو األول للشرطة السياسية اليت ّ
تفهم القوى
أبشباح الفوضى اإلقليمية من أجل احلصول على ّ
هناك شبكةا قويّةا يف
شك أ ّن َ
الغربية .وعلى كل حال ،ما من ّ
آسيا الوسطى حلزب التحرير .وإىل الشرق ،يتمتّ ُع حزب التحرير
أقامه
التجمع الذي َ
أبكرب جت ّذر يف إندونيسيا؛ ويدل على ذلك ّ
لعشرات اآلالف من املتظاهرين ابسم اخلالفة يف ملعب يف
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جاكارات يف شهر آب/أغسطس 2007م .ويف أورواب ،تبقى
بريطانيا ،ابلطبع ،نقطةَ االرتكاز الرئيسية حلزب التحرير
يقوم فيها بنشاطات دعائية مكثّفة .فقد
اإلسالمي ،الذي ُ
ذات طابع ثقايف" ،احلضارة
أصدر هناك جملّتني فصليتني :واحد اة َ
َ
اجلديدة" ،واألخرى خمصصة للتوجيه العائلي ،بعنوان "سالم"...
وقد جنح حزب التحرير اإلسالمي يف جتميع عضوات تنظيمه
أمام سفارة فرنسا يف لند َن احتجاجا على قانون
املنقبّات َ
آذار/مارس 2004م حول العالمات الدينية الفارقة يف املدارس
ضد "تذويب اإلسالم" يف القيَم
الرمسية .وهو
يناضل بشراسة َ
ُ
فوق
تغيي ما يضعه املسلمون َ
الغربية قائالا" :يف فرنسا يريدو َن َ
تغيي ما يف داخل رؤوس
رؤوسهم ،أما هنا ّ
فإهنم يريدون َ
ضمن التعددية الثقافية
يؤدي،
املوقف
املسلمني" هذا
الصارم ّ
ُ
ُ
َ
اإلجنلوسكسونية ،إىل التش ّدد يف النظرة الدينية الذي يعربُ عن
أخوتَنا حقيقيةّ ،أما مواطنتهم فمغلوطة".
نفسه ابلقول" :إ ّن ّ
وتربهن شعبيّةُ حزب التحرير املتج ّددة على قدرة هذا
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التنظيم العابر لألوطان أساسا على التأقلم بنجاح ضمن منطق
تتحول اخلالفة اجلهاديةُ بصورة مالئمة إىل
العوملة ...هكذا ّ
تنبع نزعتُها التوسعيةُ من عدوانيّة ال
شر جديدةُ ،
إمرباطورية ّ
تنطفئ جتاه الغرب.
• نشرت صحيفة ( )Daily Jono Kontoالبنغالية يف
2008/4/11م مقاالا بعنوان" :جنم جديد سطع يف مساء
اإلسالم يعمل يف السياسة" لكاتب مستقل .وقد حتدث فيه عن
ظهور حزب التحرير يف بنغالدش ،وتطرق إىل نشاطه يف العامل
وإىل نشأته .ومما جاء فيه :ميكن مالحظة ظهور جنم جديد بني
اجلماعات اإلسالمية اليت تعمل ابلسياسة يف بنغالدش...
وللحزب حضور قوي يف جامعة "دكا" ويف العديد من اجلامعات
اخلاصة .واحلزب يضم إىل صفوفه النساء ،ويستهدف شباب
احلزب املتفوقني من طالب اجلامعات ،وهم يدرسون بشكل
مستمر يف حلقات .وعندما فقدت أكثر األحزاب السياسية يف
بنغالدش البوصلة يف خضم االضطراب السياسي طلع هذا
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احلزب حتت ضوء الشمس يقوم ابملسيات كل يوم مجعة تقريبا
بعد الصالة ويذكر منها مسية احتجاجية ضد قرار احلكومة
ملشروع "سياسة تطوير املرأة" ومسية احتجاجية أخرى على فيلم
الدمنارك الذي استهزئ فيه ابلقرآن ...وهو يقوم بنشاطاته
متجاهالا حالة الطوارئ" ويذكر أنه "ابلرغم من أن احلزب بدأ
نشاطاته يف العام 2000م إال أنه يضم إىل صفوفه اليوم أكثر
من  10.000انشط من املثقفني ثقافة عالية سواء أكانوا من
الطالب أم غيهم".
• نشرت جملة ( )Le Mondeالفرنسية اليت تصدر شهرايا
ابللغة العربية عن جريدة القبس الكويتية العدد ( )5لشهر
أاير/مايو 2008م مقاالا حتت عنوان "شبح اخلالفة يؤرق
واشنطن" .وتربط مشروع اخلالفة حبزب التحرير .ومما جاء يف
املقال:
"يدعو النبهاين إىل قيام دولة إسالمية بقيادة خليفة عريب
كما حصل منذ وفاة النيب عام 632ه ...أما أداة هذا
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االنبعاث الشامل فستكون طليعة خنبوية وعابرة لألوطان متمثلة
يف حزب التحرير اإلسالمي ...إهنا عودة قوية إىل الينابيع".
ويضيف" :وبفعل هذا البعد غي القانوين [عدم الرتخيص
والسماح له ابلنشاط] والدعوات املتكررة إلقامة اخلالفة حيقق
حزب التحرير إمجاع أجهزة املخابرات يف الشرق األوسط ضده.
وبعد عقدين من الركود السياسي عاد حزب التحرير للظهور مع
ديناميكية مفاجئة على أطراف العامل اإلسالمي يف آسيا الوسطى
من جهة ،وداخل اجلماعات اإلسالمية املهاجرة يف أورواب من
جهة أخرى" مث يعدد نشاط حزب التحرير الالفت يف كل من
أوزبيكستان إىل إندونيسيا إىل أورواب ،وكان قد بدأ بكالم
مسهب عن نشاط احلزب يف فلسطني .مث يضيف معلقا:
"تربهن شعبية حزب التحرير املتجددة على قدرة هذا التنظيم
العابر لألوطان أساس ا على التأقلم بنجاح ضمن منطق العوملة".
ويضيف" :على األرجح ،إن حزب التحرير اإلسالمي يضم
بضع عشرات األلوف من األعضاء يف العامل أمجع ،لكن رقم
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املليون عضو يف أربعني بلدا الذي تقدمه املراجع األمريكية يذكي
شبح أممية إسالمية حديثة".
• ذكرت وكالة رويرتز العاملية يف 2008/7/9م أن
احلكومة الصينية تكتب على اجلدران يف منطقة كاشجار الواقعة
على طريق احلرير القدمي حتذيرات مما تصفه بعدو جديد هو
حزب التحرير اإلسالمي .وكتبت التحذيرات بطالء أمحر
ابللغتني الصينية ولغة اإليغور اليت تكتب أبحرف شبه عربية
وتقول (اضربوا حزب التحرير اإلسالمي بقوة) و(حزب التحرير
اإلسالمي منظمة إرهابية عنيفة) .وتقول الصني إن حزب
التحرير مجاعة إرهابية ،وتزعم أهنا تنشط يف إقليم شينجيانغ يف
أقصى غرب البالد اليت يقطنها حوايل مثانية ماليني مسلم من
اإليغور يتحدثون إحدى لغات اجملموعة الرتكية ويثور معظمهم
على احلكم الصيين .ويعترب ظهور حزب التحرير يف شينجيانغ
ظاهرة جديدة .ويقول نيكوالس بيكولني من منظمة مراقبة
حقوق اإلنسان (هيومان رايتس ووتش)" :املنظمة قوية جدا،
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ورغم أن نفوذها حمدود يف جنوب شينجيانغ إال أنه يبدو أنه
يتنامى" .وأضاف" :سلطات السجون قلقة من أتثي أتباع حزب
التحرير على نزالء آخرين" .ويف نيسان اهتمت احلكومة حزب
التحرير ابلتحريض على التظاهر يف خواتن ،وقال جملس اإليغور
العاملي إن حنو ألف متظاهر شاركوا يف هذه االحتجاجات.
• نشرت صحيفة القدس يف 2008/9/6م مقاالا عن
حزب التحرير بعنوان" :خماوف من انتشار حزب التحرير
اإلسالمي" سلطت فيه الضوء على أن الغرب ينظر إليه على أنه
الطليعة األيديولوجية لإلسالم الراديكايل (األصويل) .ومما جاء
فيه:
"يدعو حزب التحرير إلحياء اخلالفة اإلسالمية واستعادة
السلطة الدينية اليت كانت لسالطني العثمانيني الذين حكموا
إمرباطورية مرتامية األطراف ...ويدعو صراحة لتصفية (إسرائيل)
واإلطاحة السلمية بكل األنظمة املوالية للغرب ،وطرد الغرب من
املنطقة ،والقضاء على مصاحلها فيها ،وال يرتدد احلزب يف وصفه
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األنظمة املوالية للغرب أبهنا "أنظمة من الطراطي" واملخيف يف
األمر أن الكثي من الشباب بدأوا ينضمون للحزب ...وأمهية
هذا احلزب احلقيقية تتمثل يف الدور الذي يلعبه يف نشر
الراديكالية يف أوساط املسلمني يف الشرق األوسط .وتشي
أدبيات احلزب إىل أن النزاع احلايل بني الدميقراطيات الغربية
واإلسالميني ليس هو نزاعا يدور على أرض أو سياسات
حمدودة ،بل هو صراع حضاري وثقايف وديين" .ويضيف املقال:
"بدأ حزب التحرير يف توسيع قاعدته اجلماهيية ،وهو على
درجة عالية من التنظيم واالنضباط ،وذات قيادة مل تتلطخ يداها
يف أي شيء سليب ميكن أن يؤخذ على احلزب ،وهذا ما جعل
منه شبه مستقل وغي خاضع لتأثي أي جهات حملية أو
خارجية .يف البداية كانت اآللة اإلعالمية للحزب حمدودة،
ولكن يف زمن اإلنرتنت تغي هذا الوضع وأصبح إبمكان
الكثيين االطالع على أدبيات احلزب ما ساهم يف إنشاء العديد
من الفروع اجلديدة يف أسرتاليا وبلجيكا والدمنارك وماليزاي
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وابكستان وتركيا وبنغالدش ...وعاد احلزب لينشط من جديد
ويكون له فروعا يف معظم مدن الضفة الغربية وقطاع
يف فلسطني ّ
غزة .ويقول احلزب إن له فروعا يف  45بلدا على األقل...
وأعضاؤه يقدرهم البعض مبليون عضو ،وقد متكن حزب التحرير
مؤخرا من حتريك عشرات اآلالف من مؤيديه لتنظيم مسيات
عرب الضفة الغربية .أما أكرب استعراض للعضالت قام به حزب
التحرير فقد مت يف أحد املالعب الرايضية يف العاصمة
اإلندونيسية جاكرات حيث متكن من حشد أكثر من  80ألف
شخص وقفوا وهتفوا مطالبني بعودة اخلالفة اإلسالمية.
عرب دول العامل
•و ُ
سافر كثيا َ
يقول بيب الكيوابر الذي َ
اإلسالمي "إ ّن أعضاءَ حزب التحرير اإلسالمي على استعداد
ألف عام آخر من أجل ضم الغرب للخالفة
لالنتظار َ
نظر ُ
الغرب طويالا حلزب التحرير على أنه حزب غيُ
اإلسالميةَ .
فعال يسعى لتحقيق هدف طوابوي .بدأ حزب التحرير يف
توسيع قاعدته اجلماهيية وهو على درجة عالية من التنظيم
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وذات قيادة مل تتلطخ يداها يف أي شيء سليب
واالنضباط،
ُ
ميكن أن يؤخ َذ على احلزب ،وهذا ما جعل منه شبه مستقل
ُ
وغي خاضع لتأثي أي جهات حملية أو خارجية).
حيمل دعوَة اخلالفة
• وتدعو مؤسسةُ راند إىل التصدي ملن ُ
(جيب حماربتُهم
ابلوصف دون التصريح ابسم احلزب ابلقول
ُ
الغرب،
واستئصا ُهلم والقضاءُ عليهم؛ ألهنم يعادو َن الدميقراطية و َ
ويتمسكو َن مبا يسمى اجلهاد ،وابلتفسي الدقيق للقرآن ،وأهنم
احلذر منهم ألهنم ال
وجيب ُ
يريدون أن يعيدوا اخلالفة اإلسالميةَُ ،
استخدام الوسائل احلديثة والعلم يف حتقيق أهدافهم،
يعارضو َن
َ
وهم ذوو متكن يف احلجة واجملادلة).
• صدر تقرير عن مكتب شؤون آسيا الوسطى بوزارة
اخلارجية األمريكية ...حيذر فيه من نشاط حزب التحرير ،ومما
جاء فيه" :الوالايت املتحدة تراقب عن كثب حركة حزب
التحرير اإلسالمي ،اليت دعت إىل قلب حكومات آسيا
الوسطى" ،وأضاف" :غي أ ّن هذا احلزب ال ُحيبّذ اللجوء إىل
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العنف على الرغم من خطابه امللهب للمشاعر ،واملعادي
للسامية ،وغي املتسامح" ،مؤكدا أ ّن" :الوالايت املتحدة امتنعت
عن تصنيف هذا احلزب كمنظمة إرهابية أجنبية ،بسبب عدم
وجود أدلة على أن حزب التحرير قد قام أبعمال عنف لتحقيق
أهدافه السياسية" ،وأكد التقرير أن" :احلزب دعا إىل قلب
احلكومات يف العامل اإلسالمي ،وإىل إقامة خالفة إسالمية
ثيوقراطية ال حدود قومية هلا".
• قام حزب التحرير بعقد مؤمتر اقتصادي له يف السودان
يف السابع من حمرم 1430ه املوافق للثالث من كانون
الثاين/يناير 2009م حتت شعار "حنو عامل آمن مطمئن يف ظل
النظام االقتصادي اإلسالمي" وقد كان مؤمترا أممي ا بكل ما
للكلمة من معىن .طرح فيه واقع األزمة املالية العاملية وطريقة
عالجها ،وهو ما عجز وتعجز عنه أكرب العقول االقتصادية يف
الغرب .منطلقا من أمهية التقيد ابألحكام الشرعية االقتصادية،
وقد أضاف حزب التحرير هبذا املؤمتر إىل سجله الذهيب املضيء
عمالا لو علم الناس خيه ألفسحوا اجملال له ليقود العامل كله
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ابألحكام الشرعية مرتبطة ابإلميان ،لقد تصرف تصرف دولة
اخلالفة اإلسالمية املسؤول لو كانت موجودة .ووضع مالمح
احلل الذي يفتقده العامل أمجع وذلك يف خطوة تكشف مدى
جديته وإصراره على حتقيق هدفه.
• وها هو حزب التحرير يرعى يف مناسبة السنة الثامنة
والثمانني هلدم اخلالفة مؤمترا للعلماء من خمتلف بقاع العامل
اإلسالمي يعلنون فيه أمهية اجتماع املسلمني على العمل إلقامة
اخلالفة اإلسالمية الراشدة اليت تعترب اتج الفروض حبق ،وأنه
عمل العلماء املخلصني الواعني األول مبا يرتتب عليه من
استقامة أمر املسلمني يف كامل شؤون حياهتم ،واجتماع كلمتهم
على كلمة احلق يف كل بقاع األرض...
وهكذا نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يدمي اخلي على حزب
التحرير يف أعماله اجلادة املخلصة الواعية حىت حيقق له ما قام
من أجله :اخلالفة الراشدة الثانية
[  الكهف.]45 :
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النور
هذه ُ
بعض املقاالت والتقارير والتحليالت اليت رأت َ
وظهرت للعيان وهي مؤشر على مدى حتسب وترقب القوى
الغربية االستعمارية ملشروع اخلالفة وحزب التحرير ،وهي تعطي
انطباعا واضحا على أن ما جيري يف اخلفاء أشد مما يطفو على
بلغ أشدَّه وذروتَه ،وكلنا
الرتقب و
السطح ،وهذا
ُ
التخوف قد َ
ُ
الكيل فأبدوا
طفح هبم
مسعنا وشاهدان زعماءَ الغرب كيف َ
ُ
البغضاءَ من أفواههم وحذروا من اخلالفة وحزب التحرير ،إن
ختوفهم من اخلالفة هو خوف تراكمي ممتد من ُذ هدمهم إايها
وقضائهم عليها منذ مطلع القرن الفائت إىل يومنا هذا ،إن
عاش يف عتمة
ميكن وص ُفه سوى خبوف من َ
خوفَهم هذا ال ُ
الفساد فبات يرى يف
ألف
َ
الليل من الضوء الساطع ،وخبوف من َ
عاش على هنب
الصالح واخلي فسادا وشرا ،وخبوف من َ
اخليات من عودة احلقوق إىل أهلها.
حيمل للعامل مشروعا حضارايا متكامالا
إن حزب التحرير ُ
مشروع اخلالفة
حيمل هلم
َ
ُ
يضمن احليا َة املطمئنةَ والرفاهيةَ للبشرُ ،
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الوحيد الذي تبقى للبشرية للتخلص من ضنك وجور
األمل
َ
َ
الرأمسالية اليت عاشت على مص دماء البشر وظلمهم وهنب
ظ دماءَها وخياهتا...
خياهتم ...خالفة ستنيُ للبشرية درَهبا وحتف ُ
تقدم أبناءَها قرابانا لنشر اخلي واهلدى للعامل ...خالفة ال
خالفة ُ
يستقر هلا حال إال جبعل البشر ينعمو َن حبياة
يهدأُ هلا ابل وال
ُ
ينتقص من
آمنة مطمئنة يف ظل عدل شرعة السماء دو َن أن
َ
حق البشر أو الدواب شيئا ...إهنا خالفة ُح َق هلا أن تُسمى
مبشعل اهلداية يف هذا الليل البهيم ،وأمل هذه األمة والعامل من
حل ابلبشرية داءَ الرأمسالية.
بعد ما َ
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