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بني يدي هذا الكتاب
لقد استطاع الصحايب اجلليل سيدان مصعب بن عمري رضي هللا عنه
بفضل من هللا وتوفيقه ،يف فرتة وجيزة ،أن يُدخل نور اإلسالم إىل عقول أهل
املدينة وقلوهبم ،حيث مل يبق بيت يف املدينة إال وفيه ذكر لإلسالم ،وأصبحت
املدينة خاصة بعد بيعة العقبة الثانية ،بيعة احلرب ،بيعة التضحية والفداء
ابلنفس واملال واألهل والذراري واملناصب نصرة لرسول هللا  ،بيعة احلكم؛
أصبحت املدينة مهيأة ملقدم رسول هللا وتسلُّ ِمه احلكم ،وإقامة دولة اإلسالم األوىل.
لذلك كان أهل املدينة ،قبيل هجرته إليهم ،يتوقون شوقا للقائه
صلوات هللا وسالمه عليه ،ويعدون األايم بل الساعات واللحظات لقدومه
فكانوا خيرجون أفرادا وزرافات ،الرجال والنساء والشيوخ واألطفال إىل مشارف
املدينة يرقبون وصول رسول هللا  ،وميكثون هناك حىت ترتفع الشمس ويشتد
الكرة من
احلر فال جيدون ما يستظلون به ،فريجعون إىل بيوهتم مث يعاودون ّ
يومهم ...وهكذا على مدى أايم إىل أن وصـلـهـم رسـول هللا  ،وأقـام دولـة
اإلسـالم األوىل بني ظهرانيهم.
نعم هكذا كان املسلمون يف املدينة؛ أهل القوة واملنعة منهم يقولون :إىل
يطارد يف جبال مكة ،فيخرجون إليه ويبايعونه على
مىت هكذا رسول هللا
َ
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نصرته وإقامة الدولة اإلسالمية األوىل يف بلدهم ،وحماربة األسود واألمحر من
الناس حلمايتها والذود عنها؛ لذلك عندما مسعوا رضي هللا عنهم مبقدمه
نفر مخسمئة رجل منهم إىل أسلحتهم وخرجوا ملالقاته .أما املدنيون منهم  -إن
جاز التعبري  -من رجال ونساء وشيوخ وحىت األطفال ،فقد كانوا يف حركة
دائبة يُع ّدون أنفسهم للقيام بدورهم يف نصرة اإلسالم ،وينتظرون قدوم رسول
هللا بفارغ الصرب ،ليسعدوا بلقائه ويعزوا ابإلسالم ،ويستظلوا براية اإلسالم،
يف ظل دولة اإلسالم؛ اليت استمرت حتكم ابإلسالم وتنشر اخلري يف ربوع العامل
ابلدعوة واجلهاد ،إىل أن هدمها الغرب الكافر املستعمر يف  28رجب
1342هـ 3 ،آذار/مارس 1924م ،بزعامة بريطانيا ،ومبعاونة خونة العرب
والرتك ويف مقدمتهم اجملرم مصطفى كمال عليه من هللا ما يستحق.
هكذا نريد املسلمني اليوم ،نريد من أهل القوة واملنعة منهم خاصة
اجليوش أن ينصروا هللا سبحانه وتعاىل وينصروا رسوله ؛ إبعطائهم النصرة
حلزب التحرير الستئناف احلياة اإلسالمية ،إبقامة الدولة اإلسالمية ،اخلالفة
الراشدة الثانية على منهاج النبوة؛ فينالوا شرف األنصار األوائل الذين نصروا
رسول هللا إبقامة الدولة اإلسالمية األوىل .ونريد من ابقي األمة اإلسالمية
عرابً وعجماً ،الرجال والنساء والشيوخ واألطفال أن يلتفوا حول حزب التحرير،
بل يعملوا معه وحيتضنوا دعوته نصرة هلل ولرسوله  ،وإعزازاً ومتكيناً لدينه.
وهلذا فنن حزب التحرير يغذ السري يف هذا الطريق ،واحلمد هلل فقد حج
احلزب بفضل من هللا يف أن جيعل اخلالفة مطلباً رئيساً لقطاع كبري من األمة،
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يعمل مع احلزب ،أو يلتف حوله ويؤيده ،وقد ظهر هذا بوضوح عندما دعا
أمري احلزب برسالته يف 2018/3/31م إىل القيام أبعمال مجاهريية مبناسبة
الذكرى األليمة لقضاء اجملرمني على اخلالفة قبل حنو مئة سنة ،فقام احلزب يف
تلك الفعاليات يف مجيع البالد اليت يعمل فيها ،ليس للبكاء على اخلالفة وإمنا
للعمل اجلاد اجملد إلعادة اخلالفة من جديد...
وهكذا نظم الشباب والشاابت فعاليات عاملية تضمنت (املؤمترات،
والندوات ،والوقفات ،واملظاهرات ،واملسريات ،وطاوالت احلوار أمام
اجلامعات ،ومحالت الزايرات املكثفة للناس يف بيوهتم وحمالهتم وأماكن
اجتماعهم وجتمعهم ،وتوزيع النشرات ،والبياانت الصحفية ،واملطوايت) ،وقد
مشلت هذه الفعاليات (األرض املباركة  -فلسطني ،السودان ،اليمن،
ابكستان ،تركيا ،بريطانيا ،األردن ،تونس ،كينيا ،بنغالدش ،ماليزاي ،تنزانيا،
هولندا ،أمريكا ،سوراي ،إندونيسيا ،لبنان.)...
لقد شاهد تلك الفعاليات العدو والصديق :أما العدو فقد امتأل غيظاً
ملا رأى من عظمة حشود الناس على الرغم من مضايقة الطواغيت لتلك
احلشود ابستعمال إجراءات شريرة تختلفة ...فكيف لو كانت تلك احلشود يف
جو آمن؟ وهكذا امتألت قلوب األشرار غيظاً فليموتوا بغيظهم ...وأما
الصديق فقد استبشر خرياً بتلك احلشود ،وعلم أن األمة خبري وأن قضيتها
املصريية حية يف النفوس وأنه يستقر يف قلبها قوله تعاىل﴿ :
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﴾ ،وبشرى رسوله

يف

اء َّ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن،
احلديث الشريف « ...مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َج ِْْبيَّةً ،فَـتَ مكو من َما َش َ
اج النُّـبمـ َّوة» أخرجه
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من ِخالَفَةً َعلَى ِم ْنـ َه ِ
مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ

أمحد وأبو داود الطيالسي ...وإن هذا لكائن إبذن هللا يقيمه سبحانه بسواعد
املؤمنني العاملني الصادقني ولو كره الكافرون واملنافقون والطواغيت الظاملون.

وخنتم هذه املقدمة بتكليف األمري حفظه هللا للمكتب اإلعالمي املركزي
برسالته املوجهة إليه يف 2018/4/21م إبعداد كتاب يضم هذه الفعاليات
لريى كل صاحب بصر وبصرية كم هي األمة اإلسالمية تتوق إىل إقامة اخلالفة
﴾ وما ذلك

لتعود كما كانت قوية برهبا عزيزة بدينها ﴿
على هللا بعزيز.

وبناء عليه فقد مت إعداد الكتاب على النحو املبني ...سائلني هللا
سبحانه وتعاىل أن مين علينا ابالستخالف والتمكني واألمن يف األرض عاجال
ويل ذلك والقادر عليه...
غري آجل ،إنه ّ
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

املكتب اإلعالمي املركزي

اجلمعة 08 ،شوال 1439هـ

حلزب التحرير

 22حزيران/يونيو 2018م
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فعاليات وأنشطة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب
التحرير مبناسبة ذكرى هدم دولة اخلالفة ال ـ97
رجب احملرم 1439ه 2018 -م
ضمن محلته يف الذكرى السابعة والتسعني هلدم دولة اخلالفة ،أصدر
املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير البيان التايل:
تغطية شاملة لفعاليات ذكرى هدم اخلالفة 1439هـ 2018 -م
يقول هللا سبحانه﴿ :

﴾

ويقول رسول هللا حممد صلوات هللا وسالمه عليه« :تَ مكو من النُّـبمـ َّوةم فِي مك ْم َما
اء َّ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من ِخالَفَةٌ َعلَى
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
َش َ
ِ
اء َّ
اء أَ ْن
ِم ْنـ َه ِ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
اج النُّـبمـ َّوة ،فَـتَ مكو من َما َش َ
اء َّ
اَّللم أَ ْن يَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـ مع َها إِ َذا
يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َعاضًّا ،فَـيَ مكو من َما َش َ
اء َّ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َج ِْْبيَّةً ،فَـتَ مكو من َما َش َ
َش َ
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اج النُّـبمـ َّوة .مُثَّ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من ِخالَفَةً َعلَى ِم ْنـ َه ِ
يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
ت» أخرجه أمحد.
َس َك َ
إن املرء عندما يتلو هذه اآلية الكرمية ،ويتدبر احلديث الشريف ،...مث
وتشوقها هلا ،وإقباهلا على االنضمام للعاملني
ينظر إىل تطلع األمة للخالفة ّ
اجلاد
هلا ،والتأييد الالفت للنظر للخالفة ،وهو كذلك عندما ينظر إىل العمل ّ
اجمل ّد اخلالص هلل إبذنه سبحانه ،الذي يقوم به حزب التحرير رغم مالحقة
الظاملني له ،وما يلقاه من الظاملني من تعذيب أفضى ويفضي لالستشهاد،
ومع ذلك فاحلزب يغذ السري إىل األمام دون أن خيشى يف هللا لومة الئم،
عندما ينظر ويتدبر املرء هذا كله يستبشر أبن الفرج قريب ،وأن النصر آت
إبذن هللا ال ريب فيه ...يستبشر أبن اخلالفة الراشدة قد اقرتب قدومها بعد
عز املسلمني قد فتحت له األبواب ،إبذن هللا.
طول غياب ،وأن ّ
لقد دعا حزب التحرير يف شهر رجب احملرم من هذا العام 1439هـ -
2018م مبناسبة الذكرى األليمة لقضاء اجملرمني على اخلالفة يف  28رجب
1342هـ ،دعا إىل فعاليات مجاهريية عامة يف مجيع البالد اليت يعمل فيها
احلزب ،وإننا يف املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير سنقوم من خالل
هذه الصفحة بتغطية شاملة لتلك الفعاليات الواسعة سائلني هللا سبحانه أن
تكون الفعاليات اجلماهريية القادمة ميداانً لبشرى النصر واخلري يزفُّها للمسلمني
خليفتُهم ،حيكم مبا أنزل هللا ،وجياهد هبم يف سبيل هللا ،وما ذلك على هللا
﴾.

بعزيز﴿ ،
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وكما هو دأبُهُ يف هذه املناسبات وغريها ،فقد نظم املكتب اإلعالمي
املركزي بتوجيه من أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
 حفظه هللا  -محلة نشطة وفاعلة إلظهار هذه املناسبة مبا يليق هبا منكل النشاطات اليت قام هبا احلزب يف تختلف
أعمال ونشاطات ،كما واكب ّ
أبول
أبرَز تلك النشاطات أوالً ّ
املناطق اليت يعمل فيها على الساحة العاملية ،و َ
ليضعها بني أيدي الناس تذكرياً هلم ابلواجب امللقى على عاتق املسلمني جتاه
ُمصاهبم اجللل املتمثل هبدم دولة اإلسالم (اخلالفة) على يد أعدائها الذين
كادوا هلا عقوداً طويلة إىل أن متّ هلم ما أرادوا ،وليُ ّبني هلم ما وصل إليه حاهلم
ذل وتبعيّة للكافرين ،ومن تسلّط على رقاهبم ومق ّدراهتم ،كما ّبني هلم املآل
من ّ
الطبيعي لتشرذم املسلمني يف كياانت متهالكة كرتونية ال حتفظ ديناً وال ُحرمة
ّ
وال كرامة!
ت هتدف إىل شحذ مهم العاملني لدينهم ومرضاة
كما كانت الفعاليا ُ
خالقهم ،أبن يلمسوا مثار عملهم ونشاطهم الدؤوب يف شىت بقاع األرض
إعالءً لكلمة هللا وجعل الفرض العظيم ،فرض استئناف احلياة اإلسالمية عن
طريق إقامة دولة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،حاضراً صارخاً رغم
كل دول العامل
كل املعيقات والقيود اليت ُمتارس على حزب التحرير على نطاق ّ
ّ
اليت يعمل فيها.
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كل
ومل ُ
أيل املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير جهداً يف تسخري ّ
الوسائل اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملشاهدة بنشاط وفاعلية يف هذه
املناسبة األليمة.
وفيما يلي أبرز الفعاليات واألنشطة اليت نظمها املكتب اإلعالمي

املركزي حلزب التحرير:

 )1افتتحت دائرة املواقع يف املكتب اإلعالمي املركزي صفحة خاصة

على موقع املكتب اإلعالمي املركزي بعنوان [تغطية شاملة لفعاليات ذكرى
هدم اخلالفة 1439هـ 2018 -م] بلغات عدة :العربية ،اإلحجليزية ،الرتكية،
األملانية ،األردو .وقد احتوت الصفحة على كل الفعاليات سواء من املكتب
املركزي حيث افتتحت بكلمة للدكتور عثمان خباش (أبو عبيدة) مدير دائرة
القسم العام يف املكتب اإلعالمي املركزي وللدكتورة نسرين نواز مديرة دائرة
القسم النسائي يف املكتب اإلعالمي املركزي ،كما اشتملت الصفحة على
تغطية شاملة ألعمال تلفزيون الواقية وإذاعة املكتب اإلعالمي املركزي (صوت
األمة) وجريدة الراية ،ابإلضافة إىل تغطية شاملة للفعاليات اجلماهريية اليت
نظمها احلزب يف بلدان تختلفة ،سنذكر تفاصيلها الحقا يف أقسامها.
لتحميل ومشاهدة التسجيل املرئي الذي أمعد خصيصا لتلخيص

اجلهود الضخمة اليت وضعت يف صفحة التغطية الشاملة:

http://media.htmedia.me.s3.amazonaws.com/cmo
/2018/04/RAJAB_ACTV_2018.mp4
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 )2سجل الدكتور عثمان خباش مدير دائرة القسم العام يف املكتب
اإلعالمي املركزي حلزب التحرير هبذه املناسبة األليمة كلمة الفتتاح التغطية
الشاملة (مرتمجة لإلحجليزية والرتكية) حيث ذ ّكر بقول هللا سبحانه﴿ :
﴾ صدق هللا
العظيم
وبني ِعظَ َم أن يُعمل يف األرض حبدود هللا إبقامتها وتطبيقها بني الناس،
ّ
يتم تعطيل شرع هللا كلّه يف أرضه سبحانه؟!
فكيف تكون ُ
حال املسلمني حني ّ

كما ّبني أن منع إقامة شرع هللا يف األرض هو معاداة هلل وحماربة له
وبني آتمر الكافرين على دولة اإلسالم حني أعان العرب والعجم
سبحانهّ ،
بريطانيا وعلى رأسهم اجملرم مصطفى كمال الذي خدمها إبلغاء دولة اخلالفة،
وهبذا حقق للكفار حلمهم الذي عملوا له طويالً .وبعد أن كان املسلمون أمة
واحدة يستظلون بدولة واحدة حتت خليفة واحد تربطهم رابطة العقيدة
ب الكفار عليهم حكاماً ونواطري
اإلسالمية ابتوا متشرذمني متفرقنيّ ،
ونص َ
فسفكت الدماء وضاعت
فعاثوا يف األرض فساداً وفتحوها هنباً للكافرينُ ،
اخلريات ،فقتلوا وسجنوا....
سخر هلذه األمة دعاةً تخلصني يعملون جب ّد إلقامة
غري أن هللا سبحانه ّ
دين هللا سبحانه ،وهذا ما يفعله حزب التحرير ،وهذه الفعاليات اليت يقوم هبا
احلزب يف بقاع األرض هي لتحريض األمة ودعوهتا خللع احلكام الذين يعطلون
شرع هللا ويقيموا دولة اإلسالم.
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كما ذ ّكر حبديث املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه« :تَ مكو من النُّـبمـ َّوةم
ِ
اء َّ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من ِخالَفَةٌ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
في مك ْم َما َش َ
ِ
اء َّ
اء أَ ْن
َعلَى ِم ْنـ َه ِ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
اج النُّـبمـ َّوة ،فَـتَ مكو من َما َش َ
اء َّ
اَّللم أَ ْن يَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـ مع َها إِ َذا
يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َعاضًّا ،فَـيَ مكو من َما َش َ
اء َّ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َج ِْْبيَّةً ،فَـتَ مكو من َما َش َ
َش َ
اج النُّـبمـ َّوة .مُثَّ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من ِخالَفَةً َعلَى ِم ْنـ َه ِ
يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ

ت»؛
َس َك َ

وبوعد هللا سبحانه حني قال﴿ :
﴾ وأبن
اخلالفة قائمة إبذنه سبحانه وستُفت روما كما بشر احلبيب صلوات هللا
وسالمه عليه.
وأصدر الدكتور عثمان خباش مدير دائرة القسم العام يف املكتب
اإلعالمي املركزي بياان صحفيا بعنوان (يف الذكرى السابعة والتسعني هلدم دولة
اج النُّـبمـ َّوِة») ،ابإلضافة إىل مشاركته
اخلالفة « :مُثَّ تَ مكو من ِخ َالفَةٌ َعلَى ِم ْنـ َه ِ
الفاعلة يف البث املتلفز اخلاص ابلذكرى على قناة الواقية.
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 )3سجلت الدكتورة نسرين نواز مديرة دائرة القسم النسائي يف املكتب
اإلعالمي املركزي كلمة الفتتاح التغطية الشاملة (مرتمجة للعربية والرتكية)
أشارت فيها إىل أن شهر رجب شهر مبارك عند املسلمني ،حيث قال النيب
ب َش ْه مر َّ
ضا من َش ْه مر
اَّللَ ،و َش ْعبَا من َش ْه ِريَ ،وَرَم َ
صلوات هللا وسالمه عليهَ « :ر َج ٌ
أ َّمم ِيت» ،ويف هذا الشهر تتصادف ذكرى هدم دولة اخلالفة مع ذكرى عظيمة
وهي اإلسراء واملعراج ،كما يصادف بيعة العقبة الثانية اليت ابيع فيها األنصار
رضوان هللا عليهم رسول هللا على نصرة دين هللا وليحكم املدينة ويقيم فيها
دولة اإلسالم اليت ضحى وصحابته الكرام يف سبيل إقامتها وتثبيت أركاهنا
ابلغايل والنفيس ،وما حصل بعدئذ من فت للعامل وهزمية للروم والفرس لينتشر
دين هللا سبحانه يف األرض ،وبيّنت الدكتورة نسرين أن شهر رجب حيمل
ذكرى أليمة حيث حلّت كارثة هدم دولة اخلالفة يف  28رجب عام 1342ه ـ
املوافق للثالث من آذار عام 1924م ،واليت سبّبت للمسلمني هذه اآلالم اليت
21

يعيشوهنا يف األرض ،ورجعت الدكتورة نواز بذاكرة املسلمني إىل ما كانوا فيه
عز وتق ّدم وسيادة حتت ظل دولة اخلالفة يف شىت جماالت احلياة السياسية
من ّ
واالقتصادية وغريها ،كما أعادت إىل ذاكرهتم احلال اليت كانوا عليها حني مل
جيد خليفتهم عمر بن عبد العزيز من يستحق أخذ الزكاة حني أرسلها إىل
مشال أفريقيا!
حل
وسردت شيئاً من جوانب ما خسره املسلمون بضياع دولتهم ،وما ّ
هبم من فقر ومذاب وتسلّط دكتاتورايت على رقاهبم ،ووجهت نداءها إىل
أعزة أقوايء تُصان
املسلمني مجيعاً للعمل لدين هللا ولإلسالم ليعودوا كما كانوا ّ
حتت ظل دولة اإلسالم كرامتهم وحقوقهم ،وحثّتهم ليكونوا جزءاً وطرفاً يف
هذا التغيري التارخيي لتحويل كارثة خسارة وضياع اخلالفة إىل نصر عظيم
لإلسالم واملسلمني من خالل إقامة دولة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج
النبوة إبذن هللا.
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واختتمت الدكتورة نواز بقوله سبحانه﴿ :
﴾ صدق هللا العظيم.
وابإلضافة إىل كلمة الدكتورة نواز نظمت دائرة القسم النسائي أعماالً
ضخمة أبرزها:
 تصميم أعداد كبرية من الصور والشعارات مبناسبة الذكرى بلغاتعدة :العربية واإلحجليزية والرتكية واألملانية واألردو واإلندونيسية واهلولندية ،ومت
نشرها بشكل واسع يف مواقع التواصل اإللكرتوين .تناولت قضااي متنوعة
أمهها :األدلة اإلسالمية املتعلقة بضرورة وأمهية اخلالفة ،آايت وأحاديث ،أقوال
الصحابة والعلماء حول اخلالفة ،العواقب املرتتبة على األمة من ضياع اخلالفة،
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معاجلة أتثري ذلك على اإلسالم وكذلك على الصعيد السياسي واالقتصادي
والعسكري ،وكذلك على املرأة والتعليم والرعاية الصحية واألخالق وما إىل
ذلك ،وما ستجلبه الدولة عند عودهتا لألمة ،إىل جانب تعليقات حول ما
ستحققه اخلالفة لألمة سياسياً واقتصادايً وعسكرايً ،وللمرأة والتعليم والرعاية
الصحية .ودعوة ملختلف قطاعات األمة لدعم إقامة اخلالفة ،إىل جانب
التعليقات اليت تناولت أصحاب النفوذ والعلماء يف البالد اإلسالمية وجيوش
املسلمني.
 كتابة مقاالت مركزة حول املناسبة ابللغتني العربية واإلحجليزية. تنظيم سلسلة من الرسائل احلية املباشرة على الفيسبوك من األخواتيف أجزاء تختلفة من العامل بعنوان "ملاذا أتوق لعودة اخلالفة؟".
 )4أطلق املكتب اإلعالمي املركزي عاصفة تويرتية عاملية يوم األحد
 04/15املوافق  28رجب احملرم 1439هـ ،شارك هبا شباب وشاابت احلزب
من تختلف مناطق العامل لدعم إقامة دولة اخلالفة ،وكانت بلغات عدة أبرزها:
العربية واإلحجليزية والرتكية واألملانية واإلندونيسية واألردو واهلولندية والروسية.
 )5أصدرت جريدة الراية العددين ( 177و )178خالل فرتة
املناسبة ،فأبرزت خالهلما فعاليات املناطق ونشرت مواضيع خاصة حول
الذكرى األليمة يف العددين الصادرين يف (األربعاء  )04/11و(األربعاء
.)04/18
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 )6ركزت دائرة إذاعة املكتب املركزي (صوت األمة) خالل األايم
الثالثة  28 ،27 ،26من رجب 1439هـ بثها على الذكرى األليمة ،فكان
بثاً خاصاً متميزاً بكل ما تعنيه الكلمة من معىن ،حيث قامت اإلذاعة بـ:
 بث ما يزيد عن  30مادة صوتية يف كل يوم من األايم الثالثة. بث  4مقاالت لربانمج (خرب وتعليق) يف كل يوم من أايم املناسبة. بث  10مقاالت أعدت خصيصا للمناسبة لتذاع يف أايم التغطيةاخلاصة.
 بث  78مادة صوتية خاصة مبوضوع ذكرى هدم اخلالفة. بث اجلوالت اإلخبارية واملواد الصوتية الرتيبة ابنتظام. )7بطلب من اإلخوة القائمني على جملة الوعي قام املكتب اإلعالمي
املركزي بتجهيز تقرير جامع مكون من  18صفحة عن فعاليات املناطق
مدعما ابلصور ،لينشر يف عدد الوعي اخلاص بشهر رجب.
 )8مت نشر  16مقالة مبناسبة ذكرى هدم اخلالفة يف املكتب اإلعالمي
املركزي.
 )9مت نشر  16خربا وتعليقا مبناسبة ذكرى هدم اخلالفة يف املكتب
اإلعالمي املركزي.
 )10تولت دائرة الرتمجة يف املكتب اإلعالمي املركزي ترمجة كل املواد

اليت تلزمنا إلحجاح العمل من وإىل العربية واإلحجليزية والرتكية.
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 )11تولت دائرة التدقيق يف املكتب اإلعالمي املركزي تدقيق كافة
املواد النصية واملرئية والصوتية ،لضمان دقة ما ينشر والتزامه أبفكار ومفاهيم
ومتبنيات احلزب.
 )12تولت دائرة الدعاية واإلعالن يف املكتب اإلعالمي املركزي
عملية نشر املواد الصادرة عن املكتب املركزي يف وسائل التواصل اإللكرتوين
على مدار األايم الثالثة وامتدت لليوم  29من رجب ،وكان أبرز ما قامت به
على النحو اآليت:
 نشر  178مادة إعالمية احتاجت إىل تصميم  134صورة دعائيةهلا.
 تنزيل الكثري من الصور تقدر بـ  203صورة ألعمال املناطق يفالذكرى من املكتب املركزي وحتميلها على مواقع التواصل اإللكرتوين
(االجتماعي).
 نشر  28تسجيالً من تسجيالت الذكرى األليمة على حسابفيسبوك املركزي.
 نشر املواد الصوتية لإلذاعة يف مواقع التواصل اإللكرتوين(االجتماعي) ،واليت كانت مضاعفة عن املعتاد ،حيث كان جمموع املواد اليت
رفعت خالل األايم الثالثة  108مادة وقد احتاجت لنشرها  112صورة.
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 كما قامت دائرة الدعاية واإلعالن مبتابعة أعمال البث املباشراملتواصل على قناة الواقية والدعاية هلا وعمل دعوات لالنضمام هلا ومشاهدهتا
خالل هذه األايم.
 )13أما دائرة املتلفز والواقية فقد كان هلا السبق وقمة اإلنتاج

والعنفوان خالل األايم الثالثة لرجب ،بل إهنا قامت ببث متواصل اعتبارا من
يوم اخلميس  25( 04/12رجب) وحىت اخلميس  3( 04/19شعبان)،
وفيما يلي أهم ما قامت به:
 مت االتفاق على أمهية التنويع خالل أايم البث اخلاص حبيث ال يكونكله على نسق واحد ،وال يكون جافاً.
 بث أمسية خاصة من لبنان وتغطية فعاليات معرض الكتابعندهم.
 بث أمسية ابللغة اإلحجليزية من بريطانيا ،ابإلضافة إىل بث وقفتهمأمام السفارة الرتكية بثاً حياً.
 إنتاج برومو (دعاية) للبث اخلاص على الواقية وانتشر على نطاقواسع وكان عنوانه "يف ذكرى سقوطها األليمة ...نستذكرها" مدته دقيقة
تقريبا.
 بث كلمة الدكتور عثمان خباش وكلمة الدكتورة نسرين نوازاخلاصتني ابملناسبة األليمة.
 كان اإلعالن األول لفقرات البث احلي يف األايم األوىل كما يلي:27

 كان البث متوازايً على موقع قناة الواقية وعلى موقع املكتباملركزي وعلى حساابت قناة الواقية يف اليوتيوب والفيسبوك ،وسار على

النحو اآليت:

اخلميس  :2018/4/12مت بث حوار مباشر من بريوت اجتمع فيه

كل من الدكتور عثمان خباش يف بريوت والشيخ عصام عمرية من األرض
املباركة (فلسطني) واألستاذ حممد حنفي يغمور من والية تركيا وكان عنوانه
"الطريق إىل اخلالفة من جديد".
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اجلمعة  26( 2018/4/13رجب) :بتيسري من هللا سبحانه وفضله

مت البث احلي مباشرة لفعاليات ذكرى هدم اخلالفة من املسجد األقصى املبارك
بعد صالة اجلمعة ،وقد كان هناك تفاعل قوي أثناء البث احلي حيث وصل
عدد املشاهدات إىل أكثر من  43ألفا بدون دعاية مدفوعة ،علما أن البث
كان فقط على الفيسبوك ألسباب تقنية .فيما يلي صورة من سري البث على
الفيسبوك:

29

مث يف املساء مت استئناف البث ابكرا حيث انتقلنا إىل معرض الكتاب
يف طرابلس وبثثنا دردشة مع عدد من الشباب والضيوف استمرت حىت إغالق
املعرض ،وقد كانت مشاركات الشباب متميزة .فيما يلي صورة من سري البث
على الفيسبوك:
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السبت  27( 2018/4/14رجب) :استمر البث احلي ما يقرب

من  7ساعات متواصلة وكان العمل معقداً جداً ،حيث كان يفرتض أن نقوم
ابلبث من األرض املباركة (فلسطني) ومن لبنان ومن بريطانيا ،وأوقات
الفعاليات كانت متقاربة ،وقد تيسر لنا بث مشاهد من مدينة خليل الرمحن
بعد ترتيبات معهم يف اليوم نفسه وتيسر بث مشاهد من مسرية النساء يف
طرابلس وكذلك من الوقفة يف لندن .فيما يلي مشهد للبث يظهر فيه صور
من اخلليل (ميني) ومن لندن يف آن واحد (يسار) ،مث من طرابلس الشام.
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أدانه مشهد تسجيلي لألخوات يف معرض الكتاب بطرابلس الشام:

بعد انتهاء بث ما تيسر من الفعاليات مت االنتقال إىل لندن لبث حوار
ابللغة اإلحجليزية مع ثالثة من اإلخوة ،وختلل احلوار عدد من الفيديوهات
القصرية حول الذكرى األليمة ابللغة اإلحجليزية.
األحد  28( 2018/4/15رجب) :استمر البث احلي ما يقرب من
 7ساعات متواصلة ،عصرا مت بث مشاهد من مسرية السيارات يف طرابلس مث
شطر من حماضرة .ويف املساء كانت أمسية شعرية زجلية مجعنا فيها مع الشيخ
33

عدانن مزاين كال من عبد املؤمن الزيلعي رئيس املكتب اإلعالمي لـحزب
التحرير يف والية اليمن واألستاذ حممد أبو اهليجا من والية األردن ،وأدىل كل
واحد منهم بدلوه شعراً وزجالً حول قضااي األمة وقد كانت األمسية متميزة
جدا والتفاعل معها كان رائعاً وكثيفاً واستمرت ساعتني تقريباً .أدانه مشهد
البث والتفاعل على الفيسبوك:

اإلثنني  :2018/4/16استضفنا األستاذ القدير أمحد القصص يف

أمسية بعنوان (ثقافة حزب وهنضة أمة) ،وكانت نسبة املشاهدات عالية أيضاً
بفضل هللا .أدانه صورة من يوتيوب للحوار ويظهر فيه خاصية عرض تعليقات
املشاهدين مباشرة:
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بعد مغرب يوم اإلثنني ( 29رجب) قامت وحدة متابعة حتري األهلة
يف املكتب اإلعالمي املركزي ابلتثبت من رؤية هالل شعبان هلذا العام
1439هـ ابلوجه الشرعي ،مث قمنا إبعالن النتيجية خالل البث احلي على قناة
الواقية صوتً ،حيث قام الشيخ عدانن بقراءة اإلعالن ،وكتابةً على الشاشة.
أدانه صورة للشاشة ويظهر عليها اإلعالن:
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الثالاثء  :2018/4/17استضفنا األستاذ منذر عبد هللا من
إسكندينافيا يف لقاء بعنوان (إرهاصات اخلالفة يف عيون مسلمي االغرتاب).
أدانه صورة للبث من موقع الواقية:

األربعاء  :2018/4/18مت بث حلقة من برانمج "نظرات سياسية"
من والية تركيا ابللغة العربية بعنوان "يف ذكرى هدم اخلالفة" حتاور فيها األستاذ
يوسف مع األستاذ حممد حنفي يغمور ،أدانه لقطة من البث:
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اخلميس  :2018/4/19مت بث حوار مباشر مع الدكتور يوسف
احلاج يوسف من لندن بعنوان "املسلمون اليوم بال راع وال خالفة" ،ولقاء مع
أشبال اخلالفة من السودان بعنوان "أمة اإلسالم مصنع الرجال وعرين
األبطال" .أدانه لقطة من البث:
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 كما أنه خالل أايم البث اخلاص مت نشر مقتطفات من أقوال العاملاجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمري حزب التحرير ،أدانه مشهد إلحداها:

 -فيما يلي أبرز التسجيالت القصرية اليت مت بثها خالل أايم

التغطية اخلاصة:

 .1هل تنتظرون حىت تكرب؟! (ملف ابلروسية مرتجم للعربية)
 .2اخلالفة تعيد لألمة عزهتا وللقدس مكانتها (نصه مأخوذ من مطوية
األرض املباركة)
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 .3هل أمتنا غري مستعدة ألن حتكم ابإلسالم؟ (للشيخ أبو نزار
الشامي)
 .4تريخ أمة ...ومستقبلها!
 .5إضاءات "اخلالفة حصن األمة!"
 يف احملصلة؛ جتربة البث احلي املتواصل على قناة الواقية كانت بفضلهللا سبحانه متميزة يف اجململ رغم املشاق والعقبات واحلاجة لالرجتال أحياانً
وضيق الوقت ،فلم يكن ابإلمكان إنتاج املزيد من امللفات القصرية خالل هذه
الفرتة .ونسأل هللا تعاىل أن جيزي خري اجلزاء كل من ساهم يف إحجاز املطلوب
وزايدة وخنص ابلذكر مدير الدائرة وانئبه والشيخ عدانن الذي أبدع يف حواراته
شبه اليومية .كما نسأله تعاىل أن يفت علينا آفاقاً وآليات جديدة متكننا من
الوصول إىل قلوب وعقول املسلمني وأن يعجل لنا ابلنصر والتمكني إنه مسيع
قريب جميب.
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()2

حزب التحرير – إندونيسيا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
41
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إندونيسيا
جنبا إىل جنب مع ذكرى اإلسراء املعراج يف شهر رجب 1439هـ،
ذكر حزب التحرير يف إندونيسيا األمة من جديد حبدث عظيم :هدم اخلالفة
يف رجب 1342هـ .فمنذ ذلك احلني ،فقد املسلمون الكيان السياسي العظيم
الذي يوحد األمة وحيميها ويطبق الشريعة اإلسالمية كاملة غري منقوصة.
يف الفعالية اليت عقدت يف مسجد املنور ،يف جاكرت وكذلك يف املدن
الكربى يف مجيع أحناء البالد يف وقت واحد يوم السبت ( ،)4/14ذ ّكر حزب
التحرير يف إندونيسيا بضرورة عمل املسلمني إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة.
استضافت  35مدينة يف األرخبيل اإلندونيسي االحتفاالت بذكرى يوم
اإلسراء املعراج ،وهو يوم مهم عند املسلمني ،حيث دعا حزب التحرير /
إندونيسيا األمة للعمل اجلاد الستئناف احلياة اإلسالمية من جديد جنباً إىل
جنب مع حزب التحرير من خالل إقامة دولة اإلسالم (اخلالفة) ،فبها وحدها
احلل جلميع مشاكل املسلمني اليوم.
"اليوم ويف  35مكاانً يف األرخبيل عقد احلدث ذاته إحياء لذكرى يوم
اإلسراء معراج ،وهو يوم ترخيي يف حياة املسلمني .وإننا هنا يف هذا املكان،
موجودون لنحث الناس على العمل الستئناف الطريقة اإلسالمية يف العيش"
جاء ذلك على لسان أمحد جنيدي الثايييب ،منظم التجمع اإلسالمي يف ذكرى
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اإلسراء املعراج يف جاكرت يف خطابه يوم السبت ( )2018/4/14يف مسجد
املنور ،جنوب جاكرت.
وقال أمحد اجلنيدي أبن هناك شيئاً قد اهنار وال بد من إعادة بنائه
قريباً .وقال أمام ما يقرب من أربعة آالف من العلماء والناشطني اإلسالميني
والسانرتي "إن ما سنعيد بناءه هو اخلرب السعيد الذي سيبزغ قريبًا ،إنه صرح
اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة".
يف هذا احلدث ،ألقى العشرات من العلماء خطاابت وكلمات ،من
بينهم حافظ عبد الرمحن ،وسكرتري عام LBH Bang Japar Ustadz
H Eka Jaya؛ وانئب خرجيي مجاعة إخوان ألومين  212أسيب
سياريبودين ،ورئيس جملس العلماء (جملس العلماء اإلندونيسي) فرع مدينة
ديبوك أمحد نواوي؛ ومعتمد حزب التحرير يف إندونيسيا األستاذ رمحة لبيب،
ورئيس جملس إدارة مدرسة احلسنة اإلسالمية الداخلية (سيكامبيك أمحد زين
الدين) ( ،)Cikampek KH Ahmad Zainuddinورئيس
جملس إدارة (( )DMIجملس املساجد اإلندونيسي)  -فرع بيكاسي رجينسي
(حممود احلافظ) (.)KH Mahmuddin Al Hafidz
وقال حافظ عبد الرمحن ،أحد اخلطباء ،أبن املسلمني حباجة إىل
سلطان ودولة" .لكن ليس أي نوع من السلطان ،وليس أي نوع من الدولة.
وإمنا سلطان ودولة تنتصر لإلسالم!" كما جاء يف كلمة القائم أبعمال
 Ma'had Syaraful Haramain KHحافظ عبد الرمحن اليت
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ألقاها أمام حوايل  4000من كياي وأساتذة ،وسانرتي ،ونشطاء إسالميني
يف جتمع إسالمي كبري يف ذكرى اإلسراء املعراج.
ويظهر هذا يف الدعاء الذي اقتبسه من القرآن الكرمي من سورة اإلسراء
اآلية ﴿ :80
﴾.
إن هذا هو سبب رفض النيب السلطة والثروة والنساء؛ األمور اليت
عرضتها عليه قريش الكافرة ،ألن السلطان الذي قدمته قريش مل يعط
النصرة لإلسالم .وظل النيب حممد يسعى يف طلب النصرة ،ويطلب دعماً
سياسياً من أهل القوة .وعندما وصلت جهوده كلها إىل طريق مسدود،
خفف هللا عنه حبادثة اإلسراء املعراج .وبعد اإلسراء املعراج ،من هللا عليه
ابلنصرة اليت هبا أقام السلطان والدولة اليت أعطت النصرة لإلسالم يف املدينة.
وبعد وفاة النيب حممد  ،خلفه يف احلكم ابإلسالم اخللفاء الراشدون
املهديون.
ِ
سن َِّيت َو مسن َِّة ْ
اخلملَ َف ِاء
إذ جاء يف حديث للنيب حممد
«فَـ َعلَْي مك ْم ب م
الْم ْه ِديِني َّ ِ ِ
اج ِذ ،وإِ َّاي مكم و مْحم َد َاث ِ
س مكوا ِِبا ،و َعضُّوا َعلَْيـ َها ِابلنـَّو ِ
ت
ين؛ متََ َّ
َ َ
َ َْ
َ َ
الراشد َ
َ
ض َاللَةٌ» كما جاء يف احلديث
ْاأل ممموِر ،فَِإ َّن مك َّل مْحم َدثَة بِ ْد َعةٌَ ،ومك َّل بِ ْد َعة َ
الذي رواه اإلمام البخاري.
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"ما هي السنة النبوية؟ وما هي سنة اخللفاء الراشدين؟ هي اخلالفة
دون أدىن شك!" كما أكد يف كلمته .مث صاح احلضور "خالفة" مراراً
وتكراراً" .اخلالفة ،اخلالفة ،اخلالفة".
وقال رئيس جملس اإلدارة حممود احلافظ من منطقة بيكاسي "كان هذا
احلدث مثرياً لإلعجاب إىل حد كبري ذلك أنه دعا املسلمني إىل حب اإلسالم
وأتييد هذا الدين ،إىل جانب ذلك كان أسلوب عرض هذا احلدث مجيال".
ويف كالم مشابه على لسان انئب رئيس جلنة خرجيي بريزيديوم ألومين
 212أسيب سياريبودينه صرح قائال" :هذا احلدث جيد جدا ،لكن ال بد من
تذكري الناس ابلكفاح والنضال من أجل إقامة اخلالفة اليت كانت موجودة يف
يوم من األايم ،واليت أمخد صوهتا مرة ،لكنها ابلتأكيد ستنهض من جديد".
ابجنارماسني
يف ابحجارماسني ،أصب حدث اإلسراء واملعراج قوة دافعة للتذكري أبمهية
وحدة املسلمني واملثابرة يف الدفاع عن الدين.
يف مسجد السلطان السراينسية يف ابحجارماسني (،)2018/4/14
استَش َه َد (متثّل) األستاذ حممد توفيق حبادثة وقعت يف أعقاب حادثة اإلسراء
واملعراج ،واليت حتكي عن ثبات الصحايب أيب بكر رضي هللا عنه على مبدئه
يف مواجهة الكفار الذين حاولوا التأثري عليه ليتخلى عن النيب  .لكن بدال
من ذلك ،ظل اثبتاً وتخلصاً لإلسالم ودافع عن النيب .
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ما جعله يدعو املسلمني إىل الدفاع حبزم عن تعاليم اإلسالم إذ إن أوجه
تشابه عصران مع عصر اإلسراء واملعراج كثرية .فاآلن ،ال تتعرض بعض
األحكام اإلسالمية للتضييق عليها وجترميها فحسب ،بل يتعرض لذلك أيضاً
العلماء واألحزاب اإلسالمية.
"ال ينبغي لنا أن نؤمن أبحكام اإلسالم فحسب ،وإمنا جيب علينا أيضاً
أن نناضل من أجله ،ونوحده وندعو له .وإال ،فنن األمة سيوىل عليها شرارها،
ولن يكون خليارها عند هللا حظوة وال استجابة" ،نقال عن احلديث الذي رواه
الرتمذي.
ومن املتحدثني اآلخرين الذين كانت هلم كلمات األستاذ كافاندي
فادويل (رئيس منتدى التواصل بني العلماء والشخصيات يف توكوا)،
والربوفيسور وحيودي (أستاذ يف جامعة ابالحجكارااي) ،وأستاذ عبد احلفيظ
(مدرسة نور معاد اإلسالمية يف ابحجارابرو) ،وأمحد ابرجي ،وعبد الرمحن مالك
(قيادي يف اجملتمع) وددين كوسوارا (حماضر يف كلية احلقوق جبامعة
مانغكورات) ،ومرهاين عمر (رئيس منطقة األزهر ابنيو ابراو الفرعية يف هولو
سونغاي سيالتن رجينسي).
وقد حضر هذا احلدث اآلالف من أعضاء وأنصار احلزب الذين قدموا
من مناطق تختلفة من جنوب كاليمانتان.
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يوجياكارات
يف سليمان يف مدينة يوجياكارت ،أقيمت احتفالية اإلسراء واملعراج يف
املدرسة اإلسالمية الداخلية دكوة التسنيم ،حبضور مجع من املسلمني ،الرجال
والنساء ،الذين أحضر الكثري منهم أسرهم معهم .ويبدو أن املباين الـ  10يف
بيسانرتن كانت صغرية للغاية إىل درجة مل تستوعب فيها الكثري من املشاركني،
لذا اضطرت اللجنة إىل وضع احلصر يف الفناء.
دعا املتحدثون يف هذا احلدث املسلمني إىل مواجهة اخلوف من
الدعوة إىل اخلالفة وتطبيق الشريعة اإلسالمية.
األستاذ ايفول فرتا الكندري سلط الضوء على الدعاء الذي نكرره يف
سورة الفاحتة والذي نسأل فيه هللا الصراط املستقيم.
ففي حني إن تفسري الصراط املستقيم هو اإلسالم ،يتبع العديد من
املسلمني يف احلياة الواقعية صراط اليهود والنصارى فيعتنقون الدميقراطية فيما
يشعرون ابخلوف والرهاب من ذكر اخلالفة ،وتعاليم اإلسالم.
وقال أبن مصطل اخلالفة مل أتت به مجاعة معينة ،وإمنا هو مصطل
إسالمي ،وهو أمر واجب ،وعليه انعقد إمجاع الصحابة.
وذ ّكر جوس إيبول املشاركني بعدم الرتدد واخلوف من إيصال هذه
الرسالة.
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وقدم متحدثون آخرون شرحاً يتعلق مبفهوم اخلالفة .أحد املتحدثني أاب
انركو أبو فكري من بونبِس (مدرسة داخلية إسالمية) أوض مزااي اخلالفة يف
املاضي واليت محلت الدعوة إىل مجيع أحناء العامل ،حىت وصل اإلسالم إىل
إندونيسيا.
نداء اخلالفة كانت له أصداء يف يوجياكارت أيضا "إن تعاليم اخلالفة
اإلسالمية واضحة جدا يف القرآن ،واحلديث النبوي وإمجاع الصحابة" كما
قال العلماء ،والكيي ،وشخصيات مهمة أخرى يف يوجياكارت.

ميدان
يف ميدان ،أقيمت االحتفالية يف قاعة مسجد األمني ،ميدان ،صباح
السبت ( ،)4/14امتأل املكان ابلكامل من قبل العديد من املشاركني الذين
حضروا من تختلف املناطق.
وقالت جلنة ترتيب احلدث ،أبن ذكرى اإلسراء واملعراج ال ينبغي أن
تتوقف عند ما ُشرع فيها من الصلوات اخلمس فحسب ،بل جيب على كل
مسلم أن يسارع أيضا يف الطاعة األخرى أال وهي منع الباطل والفساد.
كما أكدت على أن كل مسلم مطالب أن يوقف الفساد األكرب،
وذلك ابلدعوة اجلادة لتطبيق الشريعة وتنصيب خليفة ،يف حني قال املتحدث
األول األستاذ حسني موسى عبد الغين أبن من كان يعارض اخلالفة ،فكأمنا
هو يعارض اإلسالم.
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سيمارانج
يف سيمارانج ،كان أبرز احلضور يف احتفالية ذكرى اإلسراء واملعراج من
املثقفني ،مثل الدكتور سنغجي سابتادي الذي بدأ خطابه بدفاع اخلليفة عن
امرأة أهني مخارها يف مدينة عمورية ،فذاد عنها اخلليفة.
"لكن اليوم تتعرض العديد من النساء املسلمات ملضايقات جسدية،
ليس فيما يتعلق خبمارها فحسب ،بل إهنا اغتصبت من قبل العديد من
الرجال حىت املوت ورميت جثتها يف الشارع .واليوم ،أصدرت الوالايت
املتحدة وفرنسا تعليمات جليوشهم وأرسلوهم إىل سوراي .وال يوجد من يدافع
عن حرمات اإلسالم واملسلمني ،فال خالفة تذود عنهم" كما قال سنغي
سابتادي ،السبت (.(4/14
وألقى األستاذ الدكتور سوتكي ،األستاذ يف جامعة ديبونيغورو ،كلمته
اليت القت ترحيبا ،موضحاً أبن اخلالفة ليست فكرة خيالية "اخلالفة ليست
خيالية ولكنها حقيقة".
وقال الربوفيسور انديب عن جتربته أثناء املشاركة يف احملكمة" .يف
إندونيسيا ،ال يوجد شيء هنائي حىت يف دولة إندونيسيا املوحدة (املعروفة ابسم
االختصار) ) )NKRIوقال مازحا" :ستبقى  NKRIإذا ما مت أتسيس
اخلالفة يف إندونيسيا .لكن  NKRIستعين عندها نيجارا خالفة راشدة
إسالمية".
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اباتم
قدم األستاذ رمحد قصصا عن اإلسراء واملعراج وأمهية اإلسراء املعراج.
أيضا أمورا عن احلاكمية.
فتعاليم اإلسالم تشمل ً
حىت إن العلماء والكتب السابقة انقشوا مجيعا ذلك على نطاق واسع،
ومن الواض جداً أبن املسلمني مطالبون بنصب إمام  /خليفة" كما قال
األستاذ زبري أبو حافظ.

ماالنج
قال أابه قيوم ،رئيس جملس إدارة مجعية تعاليم الباين اإلسالم وكذلك
منسق منتدى التواصل العلمي أسواجا ماالنج رااي ،يف توصيته" :اخلالفة هي
املؤسسة الوحيدة اليت ميكنها إنقاذ املسلمني يف الروهينجا وفلسطني وسوراي
ومجيع أحناء العامل من املستعمرين مجيعا".
يف بيما ،حضر احتفالية اإلسراء واملعراج عناصر تختلفة من الشخصيات
اإلسالمية ،والعلماء ،واحملاضرين ،واألطباء ،والطالب ،وغريهم.

موجوكريتو
يف موجوكريتو ،جاوة الشرقية  -نغورو ،شارك حوايل  700شخص من
بينهم كبار السن يف احلدث الذي أقيم يف قرية جاسم يف نغورو رجينسي -
موجوكريتو.
51

وقال أحد اخلطباء إن الصالة تنهى األفراد واجملتمعات عن املنكر .لكن
جيب أن يكون إىل جانبها حكم القانون ليصب األمر فاعال .والدولة اليت
تتوافق أحكامها وقوانينها مع أحكام هللا هي دولة اخلالفة.
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حزب التحرير – ماليزاي
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
57

58

ماليزاي

حتت شعار 28( :رجب  -ذكرى هدم اخلالفة ليس للتظلم ،بل دافع
للعمل من أجل إقامتها) نظم حزب التحرير يف ماليزاي فعاليات يف الذكرى
السابعة والتسعني هلدم دولة اخلالفة ،خالل األايم الثالثة للذكرى األليمة
( 28 ،27 ،26رجب احملرم) وقد أقيمت هذه الفعاليات يف الشوارع واألزقة،
يف املساجد والساحات ،يف احلدائق وامليادين ،وكانت مثارها تفاعالً حيوايً مع
املسلمني عامة من أرقى ما يكون .واحلمد هلل رب العامني ،ش ّدد فيها احلزب
على أ ّن فعاليات هذه الذكرى األليمة ليست للتباكي وال للتظلّم على هدم
اخلالفة بل هي لشحذ مهم املسلمني ليقوموا بواجبهم يف العمل إلقامة دين هللا
وضحى
وإعادة دولة اخلالفة اليت أقامها رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليهّ ،
صحابته الكرام واملسلمون من بعدهم بدمائهم للحفاظ عليها ونشر دين هللا
حتت ظالهلا ،فقال:
( ...إن ذكرى  28رجب ليست احتفاالً ابلذكرى السنوية هلدم
اخلالفة ،ولكنها تذكري للمسلمني أبنه يف ذلك التاريخ ،كانت الدولة
اإلسالمية ،وهي الدولة اليت حتمل الدعوة والرمحة للعامل واليت قد اختفت يف
ذلك التاريخ .وليس القصد من إحياء ذكرى  28رجب هو راثء اخلالفة،
ولكن لتذكري األمة اإلسالمية أبسرها بواجبها إلقامة هذه الدولة املوحدة لألمة
اليت جعلت منها خري أمة أخرجت للبشرية .ويذ ّكر حزب التحرير املسلمني
هبذا التاريخ ألننا ال نرغب يف إطالة أمد األمل واحلزن الذي عانته أمة حممد ،
59

ونريد أن نوقظ هذه األمة من سباهتا وخنلصها من مخوهلا وإمهاهلا .وعلينا أن
نظهر للكفار أعداء اإلسالم أن املسلمني هم أمة واحدة وهذه األمة ما تزال
حية .وأن هذه األمة سوف تنهض وتلتئم وتلم مشلها إلحلاق اهلزمية هبم ،ألهنا
قد هزمتهم من قبل عندما سادت اخلالفة .ويف الواقع ،إن التاريخ سيكرر نفسه
ابلتأكيد ،وسنقوم هبزميتهم بال شك مرة أخرى إبقامة اخلالفة الراشدة الثانية
على منهاج النبوة إبذن هللا سبحانه وتعاىل.)...
 فعاليات اليوم األول 26 :رجب احملرم 1439هـإلقاء خطاب قرب املساجد بعد صالة اجلمعة يف كل حملية ،تركز
اخلطاب حول ثالث وقائع ترخيية مهمة حصلت يف شهر رجب :حادثة
اإلسراء واملعراج وحترير األرض املباركة (فلسطني) على يد صالح الدين األيويب
وإلغاء نظام اخلالفة على يد اجملرم مصطفى كمال يف  28رجب 1342هـ؛
ومنذ ذلك احلني أصب املسلمون هم الضحااي يف العديد من النزاعات الدولية.
ومت دعوة األمة إىل العمل اجلاد مع حزب التحرير إلقامة دولة اخلالفة الراشدة
على منهاج النبوة.
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 فعاليات اليوم الثاين 27 :رجب احملرم 1439هـإلقاء خطاابت مجاهريية يف املناطق العامة مع توزيع النشرات ومنشورات
احلزب يف املنطقة العامة ،واهلدف من هذا النشاط هو خلق الوعي لدى عموم
املسلمني حول النضال والكفاح السياسي الذي يقوده حزب التحرير إلقامة
دولة اخلالفة من جديد.
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 فعاليات اليوم الثالث 28 :رجب احملرم 1439هـمت التجمع يف احلديقة الرتفيهية (تمان تسيك تيتيواحجسا) يف قلب
كواالملبور بعد صالة العصر ألن الكثري من الناس أيتون إىل احلديقة يف املساء.
يف تلك املسرية ،قام أربعة من شباب احلزب إبلقاء خطاابت مجاهريية
مستخدمني مكربات الصوت ،حيث تناولوا يف خطاابهتم املشكلة اليت
واجهتها األمة وما زالت بعد هدم دولة اخلالفة ،والعمل من قبل الكفار
ووكالئهم ملنع إقامة دولة اخلالفة من جديد ،ومت توضي األدلة الشرعية على
وجوب العمل إلقامة دولة اخلالفة على األمة .املتحدث األخري قرأ قصيدة
حول ملاذا حتتاج األمة إىل اخلالفة.
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حزب التحرير – والية بنغالدش
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
71

72

والية بنغالديش
ويف أرض البنغال ،بنغالديش ،اليت يفوق عدد املسلمني فيها املائة
واخلمسني مليون نسمة ،واليت عرفت اإلسالم منذ القرن الثالث عشر
امليالدي .وإحياءً لذكرى الثامن والعشرين من رجب ،ذكرى هدم اخلالفة من
خالل مؤامرة عاملية ،نظّم حزب التحرير /والية بنغالديش ،يوم اجلمعة الثالث
عشر من نيسان/أبريل  2018بنجاح مسريات انطلقت يف تختلف املساجد
الكبرية يف دكا وشيتاجونج للمطالبة إبقامة اخلالفة الراشدة بعد صالة اجلمعة،
ومبشاركة شباب احلزب واملؤيدين للحزب واألنصار ،حيث انطلقت املسريات
من تختلف املساجد مث انتقلت إىل الطرق الرئيسية يف دكا وشيتاجونج ،وقد
تفرق املتظاهرون بشكل منظم ومتقن .وقد رفع املشاركون يف املسريات
الشعارات وهم يرددوهنا "لقد أفاقت األمة ،واخلالفة على األبواب" و"للمطالبة
ابخلالفة انزلوا إىل الشارع" و"الويل للدميقراطية والنصر لألمة" و"املأكل وامللبس
واملسكن تضمنها اخلالفة" و"سبيل خالصنا الوحيد اخلالفة".
وقد متّ تنظيم  6مسريات يف املركز دكا ومسرية يف مدينة شتكونغ.
وسبق ذلك الدعاية للمسريات وتعليق امللصقات يف الشوارع.
حال املسلمني بعد
ب أيضاً يف هذه الفعاليات ما آل إليه ُ
ّ
وبني احلز ُ
هدم دولة اخلالفة ومتزيق بالد املسلمني إىل أكثر من  50كياانً ونصبوا
وكالءهم املخلصني هلم وفرضوا لعنات الدميقراطية العلمانية أو امللكية علينا،
ونتيجة لذلك ،أصب الفساد منتشراً يف بالدان على نطاق واسع ،والفتنة
73

والرتدي االقتصادي اهلائل ظاهرة ممنهجة ،وعندما حترك الناس لتحرير أنفسهم
من هذه املواقف مت قمعهم بقبضات من حديد .ومل يكتف االستعماريون
الكافرون وحكامهم بكل هذا ،بل وجلأوا إىل طرق ماكرة إلدارة محلة دعائية
ضد فكرة اخلالفة ،حىت ال تتمكن األمة مرة أخرى من الوقوف على قدميها
لتتحد حتت قيادة اخلالفة من جديد.
وجه حزب التحرير  /والية بنغالديش
القوة ،فقد ّ
ولناحية تخاطبة أهل ّ
ليتحركوا وليقوموا ابلواجب الذي فرضه عليهم لينصروا
نداءه جليوش املسلمني ّ
اإلسالم ،وليعطوا النصرة حلزب التحرير إلقامة اخلالفة واستئناف احلياة
اإلسالمية من جديد ،فاجليوش يف بنغالديش وابقي بالد املسلمني عليهم
يسخروها خلدمة املسلمني
مسؤولية كبرية ملا ميتلكونه من ّقوة ومنعة جيب أن ّ
ودينهم.

74

75

احلزب املسلمني ابلعمل للفرض الذي فرضه هللا عليهم وهو
وطالب
ُ
إقامة دين هللا واستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة دولة اخلالفة الراشدة الثانية
النبوة ،وأبن وعد هللا سبحانه وتعاىل سيتحقق ابالستخالف
على منهاج ّ
والتمكني يف األرض ،وكذا بشرى رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه حيث
اء َّ
اء
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
قال « :مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َج ِْْبيَّةً فَـتَ مكو من َما َش َ
ت» (رواه أمحد)
أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها مُثَّ تَ مكو من ِخ َالفَةً َعلَى ِم ْنـ َه ِ
اج النُّـبمـ َّوِة مُثَّ َس َك َ
﴾.

وبقول هللا سبحانه وتعاىل﴿ :

وكما هي عادة األنظمة القمعية ،فقد قامت أجهزة األمن ،ويف حماولة
لبث الرعب ملنع الفعاليات ،ابعتقال األخ زوج الناطقة اإلعالمية حلزب
منها ّ
التحرير ،وكذلك متّ إدخال مخسة من الشباب إىل السجن بعد إصابتهم على
أيدي قوات األمن وذلك قبل املسرية بيومني ،ويف حماولة منهم أيضاً لعرقلة
الفعاليات قاموا ابقتحام بيوت شباب احلزب يف (شتكونج) ولكنهم مل
يستطيعوا اعتقال أحد منهم .وقد غطّت وسائل اإلعالم خرب دخول شباب
لبث اخلوف بني
احلزب السجون وخرب الفعاليات ،ويبدو أهنا كانت حماولة ّ
شباب احلزب والنّاس ملنع أو عرقلة فعاليات احلزب.
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حزب التحرير – والية ابكستان
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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والية ابكستان
يف هذه البالد اليت يقرتب عدد سكاهنا من مائيت مليون نسمة ،وتعداد
جيشها قريب من  1.5مليون جندي ،يف جيش يُعد سابع أكرب جيش يف
العامل ،واليت يعمل فيها حزب التحرير منذ عقود على اعتبار أهنا أرض إسالمية
اجملزأة
جيب أن ختضع لشرع هللا سبحانه وتعاىل كما ابقي بالد املسلمني ّ
مزقة!
واملُ ّ
ويف الذكرى السابعة والتسعني هلدم دولة اخلالفة ،وضمن الفعاليات
العاملية اليت نظمها حزب التحرير مبناسبة ذكرى هدم دولة اخلالفة ( 28رجب)
الستنهاض األمة اإلسالمية وشحذ مهتها إلقامة دولة اخلالفة الراشدة من
جديد ،نظم حزب التحرير  /والية ابكستان وقفات بعد صالة اجلمعة لقراءة
بيان صحفي على عامة الناس أمام املساجد يف إسالم أابد وبيشاور وكراتشي،
رفع خالهلا شعارات من مثل (أقيموا اخلالفة) ،تطالب املسلمني ابلعمل هلذا
الفرض العظيم.
حل أبمة
حيث ذ ّكر املسلمني يف ابكستان ابحلدث األليم الذي ّ
رب العاملني لناحية
اإلسالم حني ُهدمت دولة اخلالفة ،وابلفرض الذي فرضه ّ
وجوب العمل الستئنافها ليتخلص املسلمون من التبعيّة للغرب وتسخري البالد
وابلعز
للغرب يعيث فيها الفساد عن طريق األنظمة اجلامثة على صدورهم،
ّ
النبوة.
الذي حيصل هلم حني تعود دولة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج ّ
81

وتوزعت وتنوعت الفعاليات على الشكل التايل:
ففي كراتشي ،قام شباب حزب التحرير بتنفيذ وقفة أمام مسجد
حشد من املصلني.
مركزي يف سوق كبري ( Sadrصدر) شاركهم فيها ُ
كما متّ تنفيذ ثالث وقفات يف سوق كبري ( Sadrصدر) شارك فيها
أيضاً حشد من الناس يف السوق.
ومن أمام مسجد مركزي يف سوق كبري ( Tariq Roadطريق
طارق) متّت وقفة أخرى مبشاركة الناس.
ومن كراتشي أيضاً ،متّ عقد ندوة هبذه املناسبة األليمة حضرها العديد
من املهتمني واملؤيدين واألنصار.
ومبوازاة ذلك كله ،فقد متّ عرض (الفتات) يف العديد من شوارع
العاصمة بشكل الفت شاهدها الكثري من النّاس.

كزي آخر يف (روالبندي) املدينة اليت هي مقر للعسكر متّ
ويف سوق مر ّ
تنفيذ مسرية شارك فيها الناس يف السوق وشاهدها املئات من أهل املنطقة.
ويف (إسالم أابد) متّ تنفيذ وقفة أمام مسجد مركزي حضرها حشد من
املصلّني.
ويف (بيشاور) مت إعداد وتنفيذ ثالث وقفات أمام مساجد املنطقة
حضرها العديد من املصلني.
ويف (الهور) حصلت وقفة أمام أحد مساجد البلد شارك فيها أيضاً
حشد من املصلني.
82

صحفي مت توزيعه بكثافة
وقد رافق تلك األعمال كلها إصدار بيان
ّ
على الناس يتحدث عن ذكرى هدم دولة اخلالفة والواجب امللقى على عاتق
املسلمني.
تقض
ومن اجلدير ابل ّذكر أ ّن أعمال حزب التحرير يف والية ابكستان ّ
مضاجع احلكومة املرمتية يف أحضان الغرب ،وكش ُفهُ لعمالتها وارهتاهنا
لألمريكان جعلها ترفع وترية قمعها للحزب ولشبابه فطاردت واعتقلت
وه ّددت واختطفت ،ومن الذين اختطفتهم وأخفتهم قسراً كان الناطق الرمسي
ابسم حزب التحرير يف والية ابكستان املهندس نفيد بوت وذلك منذ تريخ
 11مايو/أاير 2012م وحىت تريخ هذه الكلمات.
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فعاليات إسالم أابد
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فعاليات الهور
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محلة ملصقات "تلك دميقراطيتهم وهذه خالفتنا!"
نظم حزب التحرير  /والية ابكستان محلة إلصاق ملصقات يف الشوارع العامة
تقارن بني النظام الدميقراطي الفاسد وبني نظام اخلالفة الراشد.
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حزب التحرير – قرغيزستان

(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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88

قرغيزستان
من آسيا الوسطى ،ومن جوار الصني وطاجيكستان وأوزبيكستان
وكازاخستان ،أحيا حزب التحرير يف قرغيزستان الذكرى الـ 97هلدم دولة
عامة
اخلالفة يف شهر رجب اخلري ،ون ّفذ فعاليات عدة هدفت إىل التواصل مع ّ
املسلمني عن طريق إصدار نشرة هبذه املناسبة األليمة ،وكذلك عن طريق
التواصل املباشر مع الناس وزايرهتم واحلديث معهم وترتيب جلسات حوارية
وشاابت حزب
معهم ،وقد شارك يف تلك الفعاليات أيضاً القسم
النسائي ّ
ّ
التحرير...
كما متّ تنفيذ محلة يف مواقع التواصل على اإلنرتنت مشلت طيفاً واسعاً
وحث الناس
من الناس من أهل البالد إليصال رسائل واضحة يف هذه الذكرى ّ
على العمل لإلسالم والستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة دولة اخلالفة الثانية
النبوة.
على منهاج ّ

وممّا متّ تناوله مع النّاس ،وممّا جاء أيضاً يف النشرة اليت أصدرها حزب
التحرير  /قرغيزستان:
(يف شهر رجب هذا يعيش املسلمون  97سنة بدون دولة .قال رسول
ام مجنَّةٌ يمـ َقاتَ مل ِم ْن َوَرائِِه
هللا يف حديث البخاري عن أيب هريرةَ « :وإِ ََّّنَا ا ِإل َم م
َويمـتَّـ َقى بِ ِه».
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منذ أن فقد املسلمون خليفتهم تتداعى عليهم األمم من كل أفق كما
تتداعى األكلة على قصعتها ،أبعد األعداء شريعتنا وأذاقوان سوء العذاب ،بعد
أن مزقوا دولتنا الواحدة إىل دويالت ضعيفة وهنبوا ثرواتنا وأسالوا دماءان ،دنسوا
أوىل القبلتني واثلث احلرمني الشريفني ومسرى رسول هللا  ،ومل يبق مسلم
سلم من ظلمهم أو قتلهم .ووصل تعذيبهم وإابدهتم كل املسلمني الذين
يعيشون يف سوراي والعراق وتركستان الشرقية وبورما وأفريقيا الوسطى)...
وبني هلم طرفاً من احلرب املستعرة اليت ينفذها أهل الكفر ض ّد اإلسالم
ّ
والدعاة فقال:
(إن الكافرين املستعمرين دخلوا يف مرحلة جديدة أثناء حرهبم ضد
اإلسالم واملسلمني يف بلدان آسيا الوسطى من خالل إجياد بلبلة شكلية يف
أفغانستان اجملاورة .وقد بدأوا خاصة بتصعيد احلرب ضد كل من محل الدعوة
املبدئية على عاتقه ،ليمهدوا الطريق لتطبيق "اإلسالم املعتدل" .يف هذا احلرب
ظلم السلطة احلاكمة النساءَ الضعيفات .أصبحوا ال يبالون
املسعورة مل ينس ُ
ابعتقال املسلمات وإهانتهن والتهديد ابغتصاهبن وإلقائهن وراء القضبان رغم
كوهنن أمهات ألطفال .بدأ حكام آسيا الوسطى محلة شاملة ضد التحاء
الشباب واختمار النساء ،وحددوا دخول األوالد للمساجد بسن معينة ومنعوا
اختمار الفتيات التلميذات .ومل تكتف هذه الزمرة من احلكام العمالء بتنفيذ
هذه احلمالت ،بل منعوا اآلابء من تسمية أوالدهم أبمساء إسالمية!)
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حل وال خالص
ّ
وبني للمسلمني عامة وأهل قرغيزستان ّ
خاصة أ ّن ال ّ
للمسلمني إال ابلرجوع إىل دين رّهبم وإقامة دولتهم فقال:
(إال أنه ال إسالم بال دولة ذات سلطان ،واليت حتكم مبا أنزل هللا وحترم
ما حرم هللا وحتل ما أحل هللا ،وترعى كل رعيتها من املسلمني وغري املسلمني
ابألحكام الشرعية وتكفل حياهتم ابلعدل واألمن والسالمة ،وتنعم البشرية يف
ظالل نور اإلسالم وهدايته وتتحرر من أنظمة الطواغيت اليت نصبها
االستعمار بعد أن اكتوت بنارها .وتعود األمة اإلسالمية خري أمة أخرجت
للناس حتمل الرسالة الرابنية ،وستنفض غبار حضارة الغرب املادية الفاسدة
املفسدة عن أطرافها ،وستحرر البشرية مجعاء من دنسها وتغمدهم بعدل
اإلسالم ورمحته.
قال هللا تعاىل﴿ :

﴾،
شا ِرقَـ َها َوَمغَا ِربَـ َها،
ت َم َ
ض فَـ َرأَيْ م
ويقول رسول هللا « :إِ َّن للاَ َزَوى ِل األ َْر َ
ِ
رب العاملني.
َوإِ َّن ممل َ
ي ِل م ْنـ َها» .واحلمد هلل ّ
ْك أ َّمم ِيت َسيَـ ْبـلم مغ َما مز ِو َ
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حزب التحرير – والية تركيا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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والية تركيا
ضمن الفعاليات العاملية اليت نظمها حزب التحرير مبناسبة الذكرى الـ97
هلدم دولة اخلالفة ( 28رجب) الستنهاض األمة اإلسالمية وشحذ مهتها
إلقامة دولة اخلالفة الراشدة من جديد ،أصدر حزب التحرير  /والية تركيا
نشرة بعنوان (الطريق الوحيد لكسب ما خسرانه هبدم اخلالفة هو إقامتها من
جديد) جاء فيها:
(إن أفظع عار وأعظم مصيبة يف التاريخ اإلسالمي ،وأشد األمور هدما
وختريبا ملدة طويلة ،هو إلغاء اخلالفة يوم  3آذار/مارس 1924م عن طريق
املستعمر وعمالئه احملليني .إن إزالة اخلالفة ليست كنزالة أية دولة يف التاريخ،
إمنا إبزالتها تزول األحكام الشرعية من الواقع ،وتزول القيادة اإلسالمية وتتمزق
األمة ،وهذا ما حصل ابلفعل .فبعد ذلك مل تبق مصيبة إال وقعت على األمة
اإلسالمية ،ففقدت عزهتا وهيبتها وعظمتها ،واحتلت أراضيها بطريقة بشعة
وقُتل أبناؤها بطريقة وحشية وهدرت ثرواهتا .وهبدم اخلالفة أبعدت األمة
اإلسالمية عن دينها وفقدت إرادهتا السياسية وقوهتا العسكرية وثرواهتا
االقتصادية وقوهتا االسرتاتيجية.
إن هدم اخلالفة مل حيصل يف بضعة أايم ،بل منذ ثالثة عصور ،وهم
يرمسون اخلطط هلدمها على املدى البعيد وبصورة شاملة ومستمرة .فالكفار
بدوهلم االستعمارية وعلى األخص الدول الغربية ،فلمعرفتهم اجليدة جدا
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خبطورة اخلالفة عليهم ،عملوا على هدمها وعلى منع إقامتها من جديد بعد
هدمها بكل ما أوتوا من قوة .أوال :بتمزيق البالد اإلسالمية وتعيني عمالء
تخلصني هلم وفرض أنظمتهم الكافرة وأفكارهم وطريقة عيشهم .واثنيا :وضع
املسلمني حتت االحتالل بصورة دائمة وجعلهم يف حالة حرب دائمة وحمكومني
للقتل واإلابدة واخلضوع .وأبرز مثال على ذلك هو زرع خنجر كيان يهود يف
خاصرة املسلمني.
ومل يكتف املستعمرون بذلك فلجأوا إىل طرق كثرية حىت ال تستطيع
األمة أن تقف على قدميها وال تتوحد وال جتتمع مرة أخرى حتت قيادة اخلالفة
اليت هي الدرع الذي يقاتل من ورائه .فنشروا املغالطات إلبعاد املسلمني عن
فكرة اخلالفة ،فادعوا أن اخلالفة ليست فريضة شرعية وإمنا هي ظاهرة ترخيية،
وسريوا محالت تسويد صفحات اخلالفة لتنفري املسلمني منها ،ومل يرتكوا ظلما
ّ
إال وأوقعوه على املسلمني العاملني إلقامة اخلالفة من جديد.
ولكن ابلرغم من كل هذه احملاوالت البائسة فلم يستطيعوا نزع فكرة
اخلالفة من عقل األمة اإلسالمية وقلبها .بل إهنا اليوم قد أحست بغياب
اخلالفة أكثر وأدركت أمهيتها ،فبدأت تطالب هبا وتدافع عنها إبصرار .فمن
يعمل اليوم ضدها ويعرقل إعادة إقامتها من جديد؟ إهنم بكل أتكيد هم
املستعمرون الذين يهلكون احلرث والنسل بكل وحشية! إهنم عمالؤهم الذين
يبتغون العزة عندهم من دون هللا وأيمترون أبمرهم! إهنم السذج والسفهاء الذين
ابتعدوا عن احلياة اإلسالمية!
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إن اخلالفة هي اخلري للمسلمني والعزة والسؤدد ،وهي شر وذل وهزمية
ألعداء اإلسالم .وعندما تقام ستتحرر بالد املسلمني احملتلة ،وستتوحد األمة
اإلسالمية املمزقة ،وستستعيد ما فقدته ،وستقضي على النظام االستعماري
العاملي ،وستتبوأ مقعد الدولة األوىل يف العامل إبذن هللا .وسيعم عدل اإلسالم
البشرية كلها اليت تكتوي بنار الرأمسالية وظلمها وفسادها وليس املسلمني
وحدهم.
أيها املسلمون! إن اخلالفة هي فرض عليكم ،بل هي تج الفروض.

عدا عن أهنا وعد هللا وبشرى رسوله  .إن هللا سينجز وعده ،وستكون
خالفة راشدة على منهاج النبوة كما بشر هبا رسوله  .إن اخلالفة ليست
فكرة خيالية ابلنسبة للمسلمني .إهنا والتحرير حقيقة وسيتحققان إبذن هللا.
اج النُّـبمـ َّوِة».).
قال رسول هللا  « :مُثَّ تَ مكو من ِخ َالفَةً َعلَى ِم ْنـ َه ِ

كما وأعد املكتب اإلعالمي حلزب التحرير يف والية تركيا تسجيالً مرئياً
يلخص فيه أهم تلك الفعاليات من حول العامل.
ومن اجلدير ابلذكر أن والية تركيا قامت مبجموعة من الفعاليات يف
ذكرى هدم اخلالفة يف شهر آذار 2018م أي قبيل التاريخ اهلجري للذكرى
وذلك مراعاة لكون األوساط السياسية والفكرية واإلعالمية تتناول هذه
الذكرى ابحلديث والنقاش يف التاريخ امليالدي للذكرى يف ...2018/03/03
ومن الفعاليات اليت قامت هبا والية تركيا ما يلي:
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 -1عقد مؤمتر يوم  3آذار  2018يف مدينة إزمري حتت عنوان" :األسس
الشرعية للخالفة" حتدث فيه األستاذ موسى ابي أوغلو.

 -2عقد مؤمتر يوم  4آذار  2018يف مدينة أنقرة حتت عنوان" :كيف
هدمت اخلالفة" حتدث فيه األستاذ مراد ألطني واألستاذ يوسف قرا دمري.
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 -3عقد مؤمتر يوم  6آذار  2018يف مدينة قوجا إيلي حتت عنوان" :حاجة
األمة للخالفة" حتدث فيه األستاذ موسى ابي أوغلو.

 -4عقد مؤمتر يوم  8آذار  2018يف مدينة مرسني حتت عنوان" :ما خسرانه
بغياب اخلالفة" حتدث فيه األستاذ إلياس كوسام.
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 -5عقد مؤمتر يوم  9آذار  2018يف مدينة إسطنبول يف منطقة أرنؤوط كوي
حتت عنوان" :العراقيل دون إقامة اخلالفة" حتدث فيه األستاذ نور هللا حممد
أيهان.

 -6عقد مؤمتر يوم  10آذار  2018يف مدينة أورفة حتت عنوان" :وحدة
األمة ممكنة ابخلالفة" حتدث فيه األستاذ أيدن أوس ألب.
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 -7عقد مؤمتر يوم  12آذار  2018يف مدينة إسطنبول حتت عنوان:
"مناقشات لوزان وإلغاء اخلالفة" حتدث فيه األستاذ حممود كار واألستاذ
سليمان أغورلو.

 -8عقد مؤمتر يوم  12آذار  2018يف مدينة فان حتت عنوان" :رد فعل
األمة على هدم اخلالفة" حتدث فيه األستاذ دامي شيمشاك.
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 -9عقد مؤمتر يوم  3آذار  2018يف مدينة إسطنبول حتت عنوان" :إعادة
بناء هوية األمة" حتدث فيه األستاذ موسى ابي أوغلو واألستاذ عبد هللا إمام
أوغلو.
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حزب التحرير – والية اليمن
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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والية اليمن
هذه البالد الطيّب أهلها ،اليت قال فيها رسولنا صلوات ريب وسالمه
عليهِْ « :
اإلميَا من َميَانَ ،وال ِْف ْقهم َميَانَ ،وا ْحلِ ْك َمةم َميَانِيَةٌ» رواه مسلم
ويف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب « :أ ََات مك ْم أ َْه مل اليَ َم ِن،
واب» رواه البخاري.
مه ْم أ ََر ُّق أَفْئِ َد ًة َوأَل َم
ْني قمـلم ً
أيل حزب
متزقها حروب نتنة ابلوكالة عن الكافرين ،مل ُ
هذه البالد اليت ّ
التحرير  /والية اليمن جهداً يف بيان املؤامرة الواقعة عليها وعلى أهلها فقال هلم
قبل سنوات:
(إن هذه احلرب ليست لصاحل اإلسالم واملسلمني وخاصة أهلنا يف
تجر عليهم الويالت وستحقق ما يريده الغرب الكافر لليمن
اليمن ،بل إهنا س ّ
واملنطقة  -وخاصة أمريكا  -جبرهم إىل مزيد من حروب وصراعات طائفية نتنة
حيرمها اإلسالم.
إن هؤالء احلكام ،وعلى رأسهم حكام السعودية وإيران ،هم الذين
جيرون أهل اليمن واألمة مجعاء إىل الصراع خدمة للغرب الكافر وإضفاءً
للشرعية على كراسيهم املعوجة؛ ليخدعوا األمة أهنم يدافعون عن دينها
ومقدساهتا بلباس طائفي ،بعد أن ابن عوارهم واتضحت حرهبم على اإلسالم
واملسلمني يف كثري من البالد اإلسالمية ،وخاصة سوراي والعراق وغريها)...
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يف هذه األرض الطيّبة اجلرحية بل النازفة ،أحيا حزب التحرير /والية
اليمن الذكرى السابعة والتسعني لسقوط دولة اخلالفة ،وكانت األحداث
الدامية يف اليمن ،وطريقة اخلالص منها هي الطاغية على احلديث مع الناس
وعلى الفعاليات اليت ن ّفذها شباب حزب التحرير يف أرض اليمن ،ابلرغم من
محالت االعتقال والتضييق واملالحقة اليت سبق أن قامت هبا قوات احلوثيني
ضد احلزب وشبابه على هنج من سبقوهم لناحية حماربة الدعوة والدعاة إىل هللا.
فقد ن ّفذ حزب التحرير /والية اليمن جمموعة من الفعاليات مشلت:
توزيع نشرة على نطاق واسع محلت العنوان( :سبعة وتسعون

عاما من املهازل والضياع) ذ ّكر املسلمني فيها بفاجعة هدم دولة اخلالفة
فقال:
(يف  28رجب 1342هـ ،املوافق  3آذار/مارس 1924م ،عقد اجمللس
الوطين يف أنقرة جلسته الثانية يف متام الساعة  3.25عصرا إىل  6.45مساء،
وانتهى هذا االجتماع يف هذا اليوم املشؤوم بصدور القرار القاتل لألمة
اإلسالمية إبلغاء اخلالفة اإلسالمية ،...واملفارقة هي أن التصويت على القرار
برفع األيدي وليس ابالقرتاع السري ،وكل ذلك يف جو مشحون ابلرعب جيعل
التصويت برفع اليد كاشفاً لصاحبه ،وهو أمر حمفوف ابملخاطر ملن يصوت
ضد إلغاء اخلالفة ،حيث قتل وعوقب كل من كان يعارض القرار من قبل
هذه اجللسة).
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وبذلك غاض احلكم مبا أنزل هللا من مجيع بقاع األرض ،وظل احلكم
األمرين يف
بغري ما أنزل هللا .ومنذ ذلك اليوم األسود واألمة اإلسالمية تعاين ّ
حياهتا وموقعها بني األمم ،بعد أن كانت أمة واحدة ،ودولة واحدة ،أصب
املسلمون أكثر من مخسني دويلة ،وبعد أن كان املسلمون يفتحون الفتوح
وينشرون اخلري ،أصبحت بالدهم تُنتقص من أطرافها ،وبعد أن كان خليفتهم
ُجنة هلم ،أصب حكام املسلمني أعداء هلم ،يتنافسون يف العمالة للغرب
ويتسابقون يف السوء واملكر والكيد هلم ،فقد فاقوا أاب رغال يف اخليانة .وهكذا
أصب حال املسلمني حتيط هبم الفنت ،ويلفهم لباس اخلوف واجلوع واملرض،
فأصبحت أرضهم ميداانً للمتصارعني وثروهتم هنباً للطامعني وإعالمهم بوقاً
للتافهني وبالدهم مرتعاً لقواعد وأساطيل الكافرين .ودعا املسلمني فيها خلري
وعز الدنيا واآلخرة فقال:
ّ
(بعد هذا فنننا ندعوكم هبذه املناسبة األليمة اليت هدمت فيها دولة
اخلالفة للعمل معنا ونبذ األفكار اليت كانت من أهم أسباب سقوطها وهي
الرابطة القومية والوطنية ،ولتكن الرابطة اليت جتمعنا هي رابطة العقيدة العظيمة،
وحنن ال نقول لكم تعالوا واعملوا وحنلّق يف اخليال بل حنن بينكم ومعكم وقد
أعددان العدة هلا من منهج شامل كامل جاهز للتطبيق لكل أجهزة الدولة،
وتصور واض ونقي مستمد من كتاب هللا وسنة رسوله وما أرشدا إليه من
إمجاع صحابة وقياس مبين على علة شرعية).
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وقد متّ توزيع هذه النشرة على نطاق واسع رغم املضايقات واملتابعات
واملالحقات.
تقصد الناس يف أماكن وجودهم وجتمعاهتم ابلتواصل معهم
* كما متّ ّ
واحلوار والنقاش وبيان املؤامرات على اليمن وعلى اإلسالم واملسلمني كما بيّنوا
هلم سبيل اخلالص والفالح.
* كما متّ التواصل مع شرائ
تقصدة من الناس نظراً
وم ّ
ّ
تخصصة ُ
ملكانتهم وحجم متثيلهم ،فشملت اخلطباء ومشايخ القبائل وأحزاابً كما مشلت
أماكن حم ّددة مثل املساجد واجملالس واملنتدايت.
ومشلت عامة الناس بطبيعة احلال.
* مت إلقاء ما يقرب من عشرين خطبة مجعة خالل شهر رجب اخلري،
وقد تناول خطباؤان فيها الذكرى األليمة هلدم دولة اخلالفة ،وذكروا الناس
بفرضية العمل هلا ،مشلت مساجد عمران ومساجد يف حملية خدير ،وحملية تعز
وهي يف األرايف ،ومل يتمكن شباب احلزب من اخلطابة يف املساجد الكبرية
بسبب سيطرة احلوثيني عليها.
وقد خطب اثنان من اخلطباء املناصرين حلزب التحرير عن ذكرى
اخلالفة يف قرى حملية خدير وعدد املصلني تقريبا يصل إىل  200شخص.
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* قام عدد من الشباب إبلقاء كلمات ودروس يف املساجد واجملالس
العامة (عزاء أو عرس) حول ذكرى هدم اخلالفة وكان عدد احلضور يف
املساجد حنو  100شخص.
* مت اجللوس مع  70خطيب مسجد ،وقام الشباب إبعطائهم نشرة
رجب وبعض األدبيات اخلاصة حبزب التحرير وحثّوهم على تذكري املسلمني
ابلعمل إلقامة اخلالفة.
* إضافة إىل زايرة منتدايت سياسية وفكرية حيضرها قادة األحزاب
وأكادمييون ،ومت أيضا زايرة أطباء يف عياداهتم حيث مت إيصال النشرة هلم
وتذكريهم هبدم دولة اخلالفة.
وكان من الصعوبة مبكان القيام أبعمال مجاهريية بسبب األوضاع
رب
األمنية السيئة بسبب مليشيات احلوثي واحلراك اجلنويب .واحلمد هلل ّ
العاملني.
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حزب التحرير – والية سوراي
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
111
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والية سوراي
ن ّفذ حزب التحرير  /والية سوراي وقفات مبناسبة ذكرى هدم دولة
اخلالفة ،ضمن الفعاليات العاملية اليت نظمها حزب التحرير مبناسبة ذكرى هدم
دولة اخلالفة ( 28رجب) الستنهاض األمة اإلسالمية وشحذ مهتها إلقامة
دولة اخلالفة الراشدة من جديد ،نظم حزب التحرير  /والية سوراي سلسلة
فعاليات استنهاضا هلمم املسلمني يف ذكرى هدم دولة اخلالفة .وقد ُرفع يف
أساسي( :مبشروع اخلالفة ننقذ ثورتنا وتنهض
املسريات واملظاهرات شعار
ّ
أمتنا) ُرفعت فيها الراايت واأللوية بشكل كثيف والفت ،وختلّلتها كلمات
حبضور حشد من شباب حزب التحرير ومؤيديهم وأنصارهم ،كما ُرفعت فيها
الفتات منها ما ُخياطب جيوش املسلمني ،ومنها ما خياطب الفصائل يف
الشام ،ومنها ما خياطب أهل الشام خاصة واملسلمني عامة .وقد انتشرت تلك
الوقفات والتظاهرات على مساحة واسعة من أرض الشام منها:
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مظاهرة يف خميم مطوع يف الشمال السوري

مظاهرة يف مدينة إدلب
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وقفة يف مدينة الداان بريف إدلب

وقفة يف مدينة سلقني بريف إدلب
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مظاهرة يف قرية اببكة بريف حلب ِ
الغريب

وقفة يف بلدة كللي بريف إدلب
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حزب التحرير – والية لبنان
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
117

118

والية لبنان
مشلت فعاليات ذكرى هدم دولة اخلالفة 1439هـ 2018 -م اليت
نفذها حزب التحرير  /والية لبنان فعاليات قام هبا الرجال وأخرى قامت هبا
النساء مأجورين إبذن هللا ،وقد كانت على النحو التايل:
فعاليات الرجال:
عقد لقاء شبايب ضمن فعاليات معرض الكتاب يف مدينة طرابلس يف
شبايب
تريخ  26رجب 1439ه املوافق لـ  13نيسان 2018م ،كذلك لقاء ّ
أداره الشيخ عدانن مزاين من قناة الواقية ويف بث مباشر مع بعض شباب
حزب التحرير على هامش معرض الكتاب يف موقع دار األمة ،ودار اللقاء
حول موضوع اخلالفة وأمهيتها وعن سقوط وعودة اخلالفة وكيف أن األنظمة
حتول دون عودهتا.
كما كانت هناك مشاركات لبعض الناس احلاضرين املؤيدين
واملناصرين ،وكانت هناك تساؤالت لبعض املارة الذين حضروا معرض الكتاب
ومنهم من كان يقف ويستمع للمشاركات واملقابالت اليت أجريت مع
الشباب.
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مسرية سيارات:
بتاريخ  28رجب 1439ه املوافق لـ  15نيسان 2018م ،قام شباب
حزب التحرير بـمسرية سيارات (جاوز عددها  35سيارة) وزينت السيارات
براية العقاب ولواء اخلالفة وملصقات مكتوب عليها "اخلالفة هي املرش
الوحيد إلحداث التغيري" وهاشتاج "#أقيموا اخلالفة" ،حيث انطلق املوكب
وجال مناطق عديدة يف طرابلس (أيب مسراء،
من أمام مركز احلزب يف أيب مسراء َ
ابب الرمل ،ساحة النور ،البلد ،امليناء ،التبانة ،جبل البداوي ،العريونية،
اإلعداد
ُ
وانتهت اجلولة يف منطقة مرايطة أمام مسجد اجملد حيث كان متّ
حملاضرة يف املكان) .بدأت املسرية الساعة الـ  2من بعد الظهر وانتهت عند
الساعة الـ  4والنصف عند صالة العصر .وقد أاثرت املسرية ضجةً طيبة بني
وردة فعل فكانت حديث الركبان.
الناس ّ
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عقد حماضرة بعنوان "املرشح الوحيد إلحداث التغيري" للشيخ أمحد

الصويف

ففي تريخ  28رجب 1439ه املوافق لـ  15نيسان 2018م ،متّت
الدعوة إىل حماضرة يف قاعة مسجد اجملد  -مرايطة  -طريق عام الضنية من
بعد صالة العصر بعنوان "املرش الوحيد إلحداث التغيري" واليت رّكزت على:
* ابخلالفة خرجت األمة من أزماهتا يف املاضي.
بدوهنا.

* حاجتنا إليها اليوم تفوق أيّة حاجة أخرى وال ميكن أن تنهض األمة
* اخلالفة هي املشروع الوحيد الذي حياربه الغرب بكل شراسة.
* وما الذي حيتاجه املسلمون اليوم كي يعيدوا اخلالفة من جديد.
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كان عدد احلضور ما يقارب الـ  250ما بني الشباب وعامة الناس.
فعاليات النساء:
مسرية الشاابت:
يف تريخ  27رجب 1439ه املوافق لـ 14نيسان 2018م نظمت
مسرية لألخوات يف طرابلس امليناء ،حيث انطلقت املسرية من أمام مسجد
"عمر الفاروق" بعد صالة العصر ،شارك فيها ما يقارب الـ  100ما بني
أخوات ومشاركات ،وشارك فيها أشبال اخلالفة وزهراهتا وشاابهتا .وسارت
املسرية على الكورنيش البحري وانتهت يف آخر الكورنيش ،وكانت للشاابت
وقفة الفتة ختلّلها نداء وشعر أطلقتهما زهرتن من زهرات اخلالفة حتت عنوان
"أمكم اخلالفة تناديكم" و"رسول هللا مساها خالفة".
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وقد مت نقل املسرية من خالل بث مباشر عرب قناة الواقية وبث مباشر على
صفحة شباب حزب التحرير وقد مت نشر الصور واإلعالن عن إمتام املسرية
على صفحة شباب حزب التحرير .وكانت الفعاليات حتت هاشتاغ:
#أقيموا_اخلالفة
#ReturnTheKhilafah
كما مت نشر فيديو للمسرية ومت نشره على صفحة (املرأة والشريعة)
وصفحة املكتب اإلعالمي املركزي وكذلك مت نشر خرب املسرية على صفحة
(امليناء جتمعنا) وكان هناك تعليقات وتفاعالت وردود أفعال تختلفة ومتنوعة.
وأجرى تلفزيون الواقية لقاء مع بعض حامالت الدعوة يف لبنان ضمن
فعاليات الذكرى السابعة والتسعني لسقوط دولة اخلالفة.
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حزب التحرير – والية األردن
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
127

128

والية األردن
قد يغفل بعض النّاس عن حقيقة معىن إحياء حزب التحرير لذكرى
هدم دولة اخلالفة يف شهر رجب قبل سبعة وتسعني عاماً ،لذا جيب أن يدركوا
أن السبب هو تذكري املسلمني ابلكيان السياسي احلافظ واملانع واحلامي
للمسلمني ،والكيان السياسي الذي ال تقوم أحكام هللا عند الفرد والدولة
واجملتمع على وجهها ومتامها إال به ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى :شحذ
النبوة
مهّة املسلمني للعمل املفروض عليهم أبن يعيدوا دولة اخلالفة على منهاج ّ
ألنه ال قيام لشرع هللا إال هبا ،ومن هنا جاء خطاب حزب التحرير  /والية
األردن للمسلمني يف األردن حتت عنوان جيمع هذه املعاين وهو:
(اجعلوا من ذكرى هدم اخلالفة حافزاً قوايً إلعادهتا)
ذ ّكرهم احلزب فيه مبعىن هذه الذكرى اليت حنييها قائالً:
"يف الثامن والعشرين من رجب سنة ألف وثالمثائة واثنتني وأربعني
للهجرة املوافق للثالث من آذار سنة ألف وتسعمائة وأربع وعشرين للميالد
ُهدمت دولة اخلالفة على حني غفلة من املسلمني على يد رأس الكفر آنذاك
بريطانيا ومبساعدة حفنة من خونة العرب والرتك ،حيث متكنوا من هدم صرح
دولة اإلسالم (دولة اخلالفة) والكيان السياسي الذي أقامه رسول هللا وسار
عليه اخللفاء الراشدون من بعده ،وبعد عقود من هذا املصاب العظيم ها هي
األمة تعود إىل رشدها حيث أفاقت من غفلتها ،وأدركت حجم اجلرمية اليت
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وقعت وما آلت إليه األمور بعد هدم دولة اخلالفة ،فبعد أن كنا أعظم أمة
وأقوى دولة امتدت من إندونيسيا شرقاً إىل بالد املغرب غرابً ومن وسط أورواب
مشاالً إىل أعماق أفريقيا جنواب؛ خياطب خليفتها السحاب قائال" :أمطري
إيل" ،أُمة تغزو وال تـُغزى ،هكذا كنا يف ظل
حيث شئت فنن خراجك عائد ّ
اإلسالم ودولته ،وملا سقطت دولة اإلسالم أصبحت دولتنا دويالت متناحرة
ضعيفة ،ال وزن هلا وال قيمة ،فقد احتلت فلسطني ودمرت العراق والشام
ونصب الغرب على كل دويلة انطوراً يطبق الكفر وحيمي مصاحل
والشيشان ّ
الغرب اجملرم بعد أن أوغل الكافر قتالً يف املسلمني."...
فكان من البدهي والطبيعي أن ال نقف عند حدود الذكرى وترخيها
كل املعاين لسقوطها وغياهبا ،لنفهم
دون أن نفهم ويفهم معنا املسلمون مجيعاً ّ
العز ذالً واهليبة مهانةً والكرامة احتقاراً والسيادة والرايدة تبعيةً
كيف انقلب ّ
بعدما غاب احلامي والراعي وغابت الدولة اجلامعة للمسلمني.
وأل ّن ّأمة اإلسالم ختتلف عن ابقي األمم يف األرض لناحية أنه ما من
ّأمة اجتمع عليها أعداؤها وأعملوا فيها القتل واخلراب إال اندثرت ،أو على
األقل انتهى أمرها ومل تقم هلا قائمةّ ،أما أمة حممد صلوات هللا وسالمه عليه
الذل وحيكت املؤامرات تعلقت بدينها أكثر ورجعت
فهي كلّما اشتد القهر و ّ
عزهتا من جديد ،وقد وضع حزب التحرير
وحتسست طريق ّ
إىل رهبا أكثر ّ
اإلصبع على هذه النقطة قائالً:
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استحر فيها القتل والتدمري كما استحر يف املسلمني
"فال تكاد ترى أمة
ّ
وبالد املسلمني ،لكن األمة اليوم بدأت تتحسس طريق عزهتا وتستلهم
مستقبلها ابستئناف احلياة اإلسالمية وإعادة احلكم مبا أنزل هللا من جديد،
حيث تعالت األصوات يف ميادينها ومساجدها "األمة تريد خالفة من
وع ِميَت أبصارهم ،بل إن
صمت آذان إعالم الغرب اجملرم وأدواته َ
جديد" ،وإن ُ
دعوة استئناف دولة اخلالفة أرقَت دول الكفر ،وأذانهبم وعمالءهم ،ففضحت
ألسنتُهم خوفَهم ومكرهم من بزوغ فجر اخلالفة من جديد ،وما ختفي صدورهم
أعظم ،خوفاً من وعد قادم وأمة حية ال متوت ،فاشتد مكرهم الذي طال
البشر واحلجر والشجر يف بالد املسلمني ،بل ويف العامل ،ظناً منهم أهنم قادرون
على وقف املد اهلادر والقوة القادمة والوعد الذي ال شك فيه ،قال تعاىل:
﴿
﴾".
اجليوش
وألهنا األردن ،أرض الرابط واحلشد ،ومن قِبَلِها ستدخل
ُ
وحمررة إبذن هللا ،فقد خاطب حزب
اإلسالمية األرض املباركة (فلسطني) فاحتة ّ
التحرير أهل األردن مبا هلم من مكانة ،وذ ّكرهم ابلواجب العظيم امللقى على
عاتقهم كما هو على عاتق مجيع املسلمني ،فأهل األردن يعانون ما يعانيه ابقي
املسلمني بسبب سياسات األنظمة الذليلة ،والسياسات الدولية الناهبة لألموال
واخلريات ،حىت ابتوا  -مثل غريهم من بالد املسلمني  -ال سيادة هلم وال رأي
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وال قرار ،فوجب عليهم أن يعودوا إىل دين رهبم وشريعته ليقيموها حيّة على
أعزة كراماً ،فختم قائالً:
األرض ليعودوا كما كانوا ّ
"أيها املسلمون يف أرض احلشد والرابط:
إنكم وال شك تدركون آاثر غياب دولة اخلالفة عليكم خاصة وأنتم
مترون بذكرى معركة الريموك على أرض احلشد والرابط ،أرض االنتصارات
والبطوالت ،أرض مؤتة يوم كنا نستظل براية اإلسالم العظيم ،ويوم تعود هذه
الراية فنقاتل يهود كما بشران رسول هللا  ،لكننا اليوم يف ضنك ما بعده
ضنك ،وشدة ما بعدها ِشدة ،وهوان ما بعده هوان ،فقد ُهنِبَت أموالُكم
واستُبيحت مؤسساتكم ،وبيعت ممتلكاتكم ،وتَسلط عليكم أخس خلق هللا
يهود ابتفاقية اخلزي والعار والباطلة شرعا ،فقد قتلوا أبناءكم على أرضكم
ومتلكوا أرضكم خبيانة من رأس النظام املؤسس الذي جاءت به بريطانيا ونصبته
ودنست مقدساتكم حتت
أمرياً مث ملكاً  -وما أرض الباقورة عنكم ببعيدة ُ -
زع ِم وصاية َمكنت ليهود من أرض األقصى أوىل القبلتني ،وحتكمت بكم
صندوق النقد الدويل
أتم ُر فَـتُطاع ،فال قر َار لكم ،ال بل سلطت عليكم ُ
أمريكا ُ
لتجعلكم ال تفكرون إال بلقمة العيش الذليلة بعيداً عن التفكري والتغيري على
ال
أساس اإلسالم ،فانظروا كيف كنتم يف ظل دولة اإلسالم؛ أمةً عظيمةً تَطَ ُ
الكفر فال يعرف النوم إليه سبيالً ،وانظروا إىل
أعناقكم عنان السماء ،خيشاكم ُ
واقعكم اليوم الذي ال يرضاه هللا لكم!!
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أيها املسلمون:
اخلالفة هي الدولة اليت حتكمكم بكتاب هللا وسنة رسوله وما كان
عليه اخللفاء الراشدون أمثال أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم،
وهي خليفة يطبق الشرع ،وهي كيان سياسي تنفيذي لتطبيق أحكام اإلسالم،
وحلمله دعوًة ورسالةً إىل العامل ابلدعوة واجلهاد.
واخلالفة هي درة تج الفروض وبضياعها تضيع األمة من الوجود،
فاخلالفة تقيم فينا شرع هللا وتعلن اجلهاد وتطبق احلدود كما ّبني البشري النذير
ِ
ِ
ام ِيف ْاأل َْر ِ
احا» (رواه ابن حبان)،
ض َخ ْيـ ٌر م ْن َمطَ ِر أ َْربَع َ
ني َ
« َحد يمـ َق م
صبَ ً
وابخلالفة حتمل الدعوة إىل العامل كله؛ قال « :لَغَ ْد َوةٌ أ َْو َرْو َحةٌ ِيف َسبِ ِ
يل
َِّ
اَّللَ ،خ ْيـ ٌر ِِمَّا تَطْلم مع َعلَْي ِه َّ
ب» (رواه البخاري) ،اخلالفة مجاع
س َوتَـ ْغ مر م
الش ْم م
اخلري ،وهي فرض ربكم وبشارة نبيكم ومبعث عزكم ،وهي قاهرة عدوكم،
وحمررة بالدكم ومقدساتكم وحافظةُ أرواحكم وأعراضكم وهي منارة اخلري
والعدل يف مجيع أحناء العامل...
أال فاستجيبوا لداعي اخلري حزب التحرير؛ انصحكم األمني ورائدكم
الذي ال يكذبكم ،واعملوا هلذا الفرض العظيم وانصروا محلة لواء اخلالفة الذين
يعملون هلا وي ِ
صلون ليلهم بنهارهم إلجيادها وإعادهتا كما كانت؛ حتكم بشرع
َ
هللا وتطبقه وحتمله هداية ورمحة للبشرية مجعاء.
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﴿
﴾
[األنفال]24 :
وقام حزب التحرير  /والية األردن بتوزيع واسع ملطوية بعنوان "اخلالفة
يف ذكرى هدمها" أعاد فيها إىل ذاكرة املسلمني تلك الواقعة األليمة حني
أقدمت حفنة من خونة العرب والرتك امتثاالً لرأس الكفر حينئذ "بريطانيا"
إبلغاء اخلالفة وإلغاء احلكم بشرع هللا ،فتم متزيق دولة اخلالفة إىل دويالت
هزيلة ضعيفة متناحرة وأعطيت أوىل القبلتني ألذل خلق هللا يهود.
وبني احلزب للناس فيها كيف أ ّن أعراضهم ودماءهم وأمواهلم
ّ
ومقدساهتم كانت مصانة حتت ظل دولة اخلالفة اليت منعت الكفار من أن
يتجرأوا على املسلمني كما يفعلون اليوم ،واستعرض احلزب فيها ما آلت إليه
أحوال املسلمني يف شىت البالد ،من فلسطني إىل الشام والصومال واليمن
والعراق وليبيا والبوسنة وأفريقيا وابقي بالد املسلمني من ذل وهوان نتيجة
غياب احلامي والراعي .وش ّدد على أ ّن أمة اإلسالم ضاعت بضياع اخلالفة
فقال( :ضاعت اخلالفة فضاعت األمة وضاعت هيبتها وضاع كل شيء!!)
ووجه تساؤالً للمسلمني يف األردن( :أال ترون كيف تُنتقص أرضكم
ّ
وتُنهب أموالُكم ويبلى ُّ
ستذل رجالُكم...؟!)
عزكم ويُ ّ
يشمروا عن سواعد اجل ّد للعمل مع العاملني إلقامة دولة
وطالبهم أبن ّ
عز الدنيا واآلخرة.
اخلالفة اليت فيها ّ
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وقد رافق إحياء هذه الذكرى أيضاً أن أصدر املكتب اإلعالمي حلزب
التحرير يف والية األردن بياانً صحفياً بعنوان "آن لألمة أن تتخذ من إقامتها
قضية حياة أو موت إبزالة العقبات اليت متنع عودهتا على منهاج النبوة" مجع
ط بينهما ،وذ ّكر املسلمني هبما ألهنما مناسبتان ال تنفصل
فيه بني مناسبتني ،ربَ َ
إحدامها عن األخرى ،أما املناسبة األوىل فهي ذكرى اهلجرة النبوية الشريفة اليت
كانت مرحلة مفصلية يف تريخ املسلمني واإلسالم ،فبها متّ بناء صرح
تبوأوا صدارة األمم فيما
عز به املسلمون بعد ّ
املسلمني األول الذي ّ
ذل حىت ّ
بعد ...وأما املناسبة الثانية فهي ذكرى هدم الدولة اإلسالمية اليت ُوضعت
وشيّدت ابهلجرة النبوية املشرفة إىل املدينة!!
أسسها ُ
فبني للمسلمني يف األردن ،كما يف كل مكان ،لزوم أن تُـتّخذ قضية
ّ
إقامة دولة اخلالفة الراشدة الثانية مسألةً مصريية ،مسألة حياة أو موت ابلنسبة
ل ّكل مسلم ،فيجب أن ترتقي القضية إىل هذا املستوى وال يص ّ أن تكون
دونه.
فقال هلم احلزب:
"يف ذكرى اهلجرة النبوية حيتفل املسلمون ،وتشاركهم الوسائط اإلعالمية
الرمسية لألنظمة احلاكمة يف العامل اإلسالمي ،االحتفال إبقامة الندوات الدينية
وإلقاء اخلطب ،بطريقة منزوعة املعىن والعرب والوعي ،فهي تقام دون ذكر
احلقيقة العظيمة ،أبن اهلجرة كانت تسطرياً ألعظم مناسبة يف تريخ األمة
اإلسالمية ،أال وهي قيام الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة املنورة ،واليت
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استمرت حتكم العامل بعزة ورمحة وعدل ،حىت مت هدم هذه الدولة ،أي اخلالفة،
يف  28رجب عام 1342هـ ،املوافق 1924/3/3م ،عندما قرر اجمللس الوطين
يف أنقرة يف جلسته املنعقدة يف هذا التاريخ إلغاء اخلالفة ،وذلك تنفيذاً لشروط
دول الكفر وخاصة اإلحجليز ،يف مؤمتر لوزان عام 1922م ،واليت منها إلغاء
اخلالفة وإعالن علمانية الدولة ،فمضى منذ ذلك التاريخ  97عاماً ،أصب
املسلمون بعدها ،وهم بدون خالفة وال خليفة ،مشتتني يف أكثر من مخسني
كياانً ضعيفاً وهم يف ذيل األمم ،وأصبحت بالدهم حمل القتال والصراعات
الدولية والتنافسات االستعمارية ،وأهلها وقود هذه احلروب ،يُقتلون ويُذحبون
ويُشردون بعد أن كانوا أعزة األمم وسادهتا وأصحاب الكلمة يف املوقف
الدويل...
من أجل ذلك ،حييي حزب التحرير ذكرى هدم دولة اخلالفة يف رجب
من كل عام ،ليس راثءً وحزانً عليها ،بل تذكرياً أبهنا ما زالت غائبة منذ 97
عاماً ،وهي الدولة اليت حتمل الدعوة والرمحة للعامل ،واليت قد اختفت منذ ذلك
التاريخ ،وأهنا مل تغب عن األمة اإلسالمية منذ اهلجرة النبوية وإقامتها يف املدينة
إال بعد هذا التاريخ ،وهو يعي متاماً أن الكفاح السياسي والصراع الفكري
إلقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،يتطلب إخالصاً عمي ًقا
وتضحيةً هائلة من كل حامل دعوة"...
وقد حان الوقت الذي يكون فيه للمسلمني موقف ورأي ،موقف
خاصة وأن
حياربون فيه تلك األنظمة اليت وضعها الكافر على رقابنا خدمة لهّ ،
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أمتنا فقدت املاليني ظلماً وعدواانً وال تزال تفقد أبناءها بسبب تواطؤ وآتمر
حكامها:
"حقاً ،لقد حان الوقت الختاذ ذكرى هدم اخلالفة اليت تدفع للعمل
على إجيادها من جديد ،قضية مصريية من قبل األمة تتخذ حياهلا إجراء احلياة
واملوت ،وأمتنا تفقد املاليني من الضحااي من جراء الصراعات الدولية للسيطرة
واالستيالء على بالدها ،ومنع حتقيق مشروع هنضتها ،وجترأ حكامها على
خيانتها وسوء رعايتها ،علناً بعدما كانوا ال جيرؤون على ذلك إال سراً
وتدليساً ،واختذوا الكفار املستعمرين ،أولياء من دون املسلمني بكل جرأة
ووقاحة ،عندما اطمأنوا إزاء صمت األمة على تعاظم ظلمهم واستبدادهم هلا،
وجريوا انتفاضاهتم املباركة ضد طغياهنم إىل أيس بعدما استكانوا واحننوا لربهة
حىت كشروا عن أنياهبم مرة أخرى وأبشد شراسةً وظلماً مما كانوا عليه،
وتدخل أسيادهم األمريكيون واألوروبيون والروس وكل أعداء األمة احتالالً
وقتالً وتشريداً ،مباشرة يف بالد املسلمني ،ليس خوفاً على أنظمة أتباعهم ،بل
خوفاً من خطر إقامة الدولة اإلسالمية احلقيقية على منهاج النبوة ،وهم يعلمون
أن يف إقامتها بداية هزميتهم وطردهم من املنطقة لألبد".
وبني حزب التحرير يف بيانه الصحفي أن اخلالفة هي كيان تنفيذي
ّ
للحكم ابإلسالم ،أي هي اليت تُنزل أحكام هللا على األرض لتكون مطبّقة
الكل مسؤول عن هذا الواجب.
وحاضرة يف حياة الفرد واجملتمع والدولة ،و ّ
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كما ّبني حقيقة دولة اخلالفة لناحية عالقتها ابلناس ،ليس ابملسلمني
فقط ،بل لكل من محل تبعيتها أبهنا دولة رعاية ،ال دولة جباية وال دولة
استنزاف حلياة الناس ومقدراهتم فقال:
"ودولة اخلالفة دولة رعاية حقيقية لكل حاملي تبعيتها ،فهي كما
كان اخللفاء الراشدون يرتمجون عملياً معىن الرعاية ،تصل الليل ابلنهار لدوام
تتبع أحوال الناس؛ تتحسس أوضاعهم ،وال تتجسس عليهم ،فتؤمن هلم
حاجاهتم األساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وتطبيب وأمن ،دون
متييز بينهم ،ومتكنهم من إشباع حاجاهتم الكمالية ما وسعها ذلك؛ فوجودها
مينع طبيعياً وعلى الفور أسباب وذرائع الفساد من رشوات وسرقات وجتسس
وكذب وخداع...
دولة اخلالفة تقوم فيها سياسة إدارة املصاحل على البساطة يف النظام،
واإلسراع يف إحجاز األعمال ،والكفاية فيمن يتولون اإلدارة؛ فال أسباب
للواسطة واحملسوبية والرشوة عندما تكون الكفاءة هي املعيار ،أما البساطة
واإلسراع فتمكن الناس من التفرغ للقيام بواجباهتم وال تشغلهم يف العناء إلحجاز
معامالهتم اإلدارية ،وخصوصاً املتعلقة بتأمني حاجاهتم األساسية"...
وهذه الدولة على خالف كل املشاريع املطروحة عند األمة ،ال تنتهج
املساومة وال التدرج وال التسويف يف إقامة دين هللا ،ولن تقوم بصمت وال
ضبابية ،وليس فيها التقاء مع أنظمة الضالل ال أول وال وسط وال آخر
الطريق ،بل إن قيامها:
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" ...سيكون صارخاً ،مزلزالً ،مدوايً ،انقالبياً ،شامالً ،هتتز له أركان
األرض ،وتشعر ابرتداداته كافة الدول واألمم ،متاماً كما كان إقامة الدولة
اإلسالمية األوىل يف املدينة املنورة يف عهد النبوة ،وكما تبعتها اخلالفة الراشدة
على منهاج النبوة ،كنظام حكم فريد مل تعهده األمم من قبل يف عدله وقوته
وإنسانيته ،قاضياً على أكرب قوتني عاثتا يف األرض الفساد آنذاك ،ومها دولتا
الفرس والروم ،وذلك يف غضون  15عاماً من قيام الدولة اإلسالمية ،لتسود
العامل بعدها وتبلغ أقاصيه يف أقل من قرن من الزمان ولتتبوأ مركز الدولة األكثر
أتثرياً يف املوقف الدويل ملا يزيد عن ألفية من السنني ،ومتتد رقعتها من أواسط
أورواب إىل أعماق أفريقيا ومن احمليط يف الشرق إىل احمليط يف الغرب."...
فالغرب الكافر يدرك متاماً معىن قيام اخلالفة الراشدة ،فعمل على
هدمها يف  28رجب عام 1342هـ ،وعمل بقضه وقضيضه مستجمعاً كل
قوى الشر والشرور ،منذ ذلك احلني وحىت اليوم على أتخري عودهتا ،ووضع
كل العوائق والعراقيل أمام قيامها ،إما مباشرة جبنوده وطائراته وغزوه البالد،
وقتل العباد ابملاليني ،أو عن طريق تسخري األنظمة احلاكمة يف بالد املسلمني،
خلدمة هذه الغاية اليت مل يكن ليستطيع أن حيقق أايً من هذه اجلرائم لوال هؤالء
الطغام والطغاة من احلكام وأعواهنم من بطانة ،وبعض من قوى أمنية ،وُكتّاب
شر وعلماء سالطني...
وختم املكتب اإلعالمي بيانه بتذكري املسلمني هبذا الفرض العظيم الذي
دعاهم يف أول البيان أن يتخذوه قضية مصريية ،قضية حياة أو موت ،فيجب
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وعزة وكرامة للمسلمني وفوز يف الدنيا
أن يعملوا له ملا فيه من رضا هلل سبحانهّ ،
واآلخرة فقال:
"أيها املسلمون...
ذكرى هدم اخلالفة ذكرى للعمل واستنهاض هلممكم؛ فهي تج
الفروض اليت يتحقق هبا إقامة احلدود والفروض املعطلة ،وهي اليت يتحقق هبا
هلذه األمة النصر والعزة والسيادة ،وهبا تسرتد كرامتكم وتتحرر بالدكم
ومقدساتكم ،وهي اليت حتفظ لكم ثرواتكم وأرواحكم ،فالعمل هلا ليس كأي
واجب ،ألن إقامتها قضية حياة أو موت ...هكذا جيب أن يكون موقفكم
جتاهها ،فنىل العمل معنا ندعوكم إلقامتها ونصرهتا ،وسحق العوائق اليت تقف
أمام عودهتا؛ خالفة راشدة على منهاج النبوة مرة أخرى".
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حزب التحرير – األرض املباركة
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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األرض املباركة (فلسطني)
رغم ما تشهده األرض املباركة (فلسطني) من ظروف سياسية معقدة
ومتشابكة تؤثر على حياة الناس بصورة مباشرة ،سواء يف قطاع غزة حيث
مسريات العودة األسبوعية واحلصار وإجراءات السلطة العقابية ،أم يف الضفة
الغربية حيث تداعيات صفقة القرن والوضع االقتصادي املتدهور ،إال أنه -
بفضل هللا  -قد القت فعاليات احلزب هذا العام وما تعرضت له من قمع
واعتقال اهتماماً الفتا من الشارع ووسائل اإلعالم فاق الوضع الطبيعي.
تنوعت هذا النشاطات وتعددت واختلفت ،ما بني دروس حاشدة
ووفود سيّارة وتوزيع منشورات ونقاط حوار ولقاءات حيّة مع الناس يف كافة
أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفعاليات مجاهريية حاشدة.
-

كانت البداية بتوزيع مطوية صدرت عن الفرع محلت شعار

الفعاليات هلذا العام "اخلالفة تعيد لألمة عزهتا وللقدس مكانتها" .وبلغ

حجم التوزيع أكثر من  75ألف مطوية.
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 مث تبعها الدروس احلاشدة يف مراكز املدن والبلدات ،ودروساملساجد الرتيبة وزايرات مقصودة للناس على شكل وفود ،تذكرهم أبمهية
اخلالفة وفرضيتها وما متثله لقضااي األمة.
 مث كانت ابكورة األعمال اجلماهريية يف ابحات املسجداألقصى املبارك بتاريخ  26رجب 1439هـ املوافق 2018/4/13م ،حيث
نظم احلزب وقفة مجاهريية حاشدة عقب صالة اجلمعة حضرهتا اجلموع الغفرية
من أهل األرض املباركة (فلسطني) وتزامنت الوقفة مع ذكرى اإلسراء واملعراج
وتوافد املسلمون من تركيا واملغرب وآسيا الوسطى وبالد املسلمني األخرى
حيث حضر الوقفة أكثر من ألفي مسلم من تركيا ،واملئات من مسلمي ماليزاي
وإندونيسيا واملغرب وغريهم ،وقد ألقيت فيها كلمة تشخص حال األمة وتوجه
النداء لقواها الفاعلة بضرورة التحرك نصرة لدعوة اخلالفة ولتحرير األرض
املباركة (فلسطني) من احتالل يهود وكل بالد املسلمني احملتلة وصدح فيها
احلضور ابلتكبري واهلتاف الذي دب الرعب يف قلوب الظاملني واحملتلني .وقد
مت اعتقال مثانية من الشباب املقدسيني من قبل يهود عقب هذه الفعالية.
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وفيما يلي نص الكلمة اليت ألقيت يف املسجد األقصى املبارك:
بسم هللا الرمحن الرحيم
يف الذكرى السابعة والتسعني هلدم اخلالفة
حزب التحرير وأهل بيت املقدس حيتشدون يف املسجد األقصى مرددين
"اخلالفة تعيد لألمة عزهتا وللقدس مكانتها"
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن
وااله ،وبعد،
أيها الناس:
أال يسركم عودة أمتكم عزيزة قوية بعد أن طال عليها زمن املذلة
والضعف؟ (بلى)
* إنه ال يعيد لألمة عزهتا إال اخلالفة( .نشهد)
أال تشتاقون لرؤية القدس عقرا لدار املسلمني ،واألقصى حمررا تشد
إليه الرحال من مجيع املسلمني ،بدل أن يكون مصلى لبعض املسلمني من
أهل فلسطني ،ومزارا للمطبعني؟ (بلى)
* إنه ال يعيد للقدس مكانتها وال حيرر األقصى إال اخلالفة( .نشهد)
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أيها املسلمون:
سبعة وتسعون عاماً مضت منذ فقد اخلالفة على ضياع عزة األمة
ومكانة القدس!
سبعة وتسعون عاماً مضت على فقد اخلالفة واألمة تعاين الويالت
وحتصي القتلى واجلرحى واملنكوبني واملشردين!
سبعة وتسعون عاماً مضت على فقد اخلالفة واحلكام األشرار ممعنون يف
تعطيل شرع هللا ،والعمالة للكفار ،وكبت األمة وتبديد ثرواهتا!
سبعة وتسعون عاماً مضت على فقد اخلالفة ومل يبق شرب من أرض
املسلمني إال فيه حمتل غاصب أو لص داعر أو منتفع من احلكم رخيص ،يبيع
دينه بعرض من الدنيا زائل ،خائن هلل ولرسوله وللمؤمنني!
سبعة وتسعون عاماً مضت على فقد اخلالفة واإلسالم مستهدف ،يريد
الكفار وأعواهنم احلكام أن يغريوا فيه ويبدلوا حتت الفتات التجديد والتطرف
واالعتدال وحماربة ما يطلقون عليه اإلرهاب ،خيتلقون الذرائع السياسية
والعسكرية لتحقيق مآرهبم اإلرهابية ،فقتلوا املاليني ،ودمروا مدانً كاملة
ومسحوا من الوجود قرى كانت آمنة مطمئنة!
سبعة وتسعون عاماً مضت على فقد اخلالفة وجهود املسلمني مبعثرة،
واملكروبون من املسلمني يف الشام وفلسطني وبورما وغريها من بالد املسلمني
يستغيثون وال مغيث!
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أيها الناس:
وحيكم العامل
أال يسركم رؤية فلسطني وبالد الشام عقراً لدار اإلسالمُ ،
كله منها برشد وحسن رعاية ،بدل أن تبقى وسائر بالد املسلمني هنباً
للرأمساليني؟ (بلى)
* إنه ال يكون ذلك إال يف ظل اخلالفة (نشهد)
أال حتبون أن حيكمكم رجل يليب نداء املستضعفني فيجرد سيفه من
غمده ويعلن اجلهاد لنصرهتم وحترير البالد والعباد ودحر املعتدين ومالحقتهم
إىل عقر دارهم إن بقي هلم عقر دار؟ (بلى)
* إنه ال حيقق ذلك إال اخلليفة( .نشهد)
فمن هنا ،من ابحات املسجد األقصى األسري ،ومن مسرى رسولنا
احلبيب ،حممد  ،خناطب األمة وجيوشها ،وأهل القوة فيها ،أن هلم إىل
نصرة اإلسالم واملسلمني.
هلم إىل حترير املسجد األقصى األسري ،هلم إىل ِملّ شعث املسلمني ،هلم
إىل نصرة املستضعفني يف الشام وفلسطني واليمن وبورما وابقي بالد
املسلمني...
اي جيوش املسلمني ،اي جيش تركيا وجيش األردن ومصر والسعودية
وابكستان ...مىت ستزجمرون يف ابحات املسجد األقصى ،وترفعون فيها
التكبري؟!
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اي جيوش األمة وضباطها األخيار:
ها أنتم تشاهدون ما وصل إليه احلال يف فلسطني ومسجدها املبارك،
فمن ألهل فلسطني ومسجدها املبارك غريكم أيها األخيار؟!
من سيعيد للقدس مكانتها ،ولألمة عزهتا غريكم أيها الضباط
واجليوش؟! من ينصر الشام والغوطة من بشار اجملرم وبوتني اللعني وترامب
السفاح؟!
أنتم أحفاد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وأسيد بن
حضري ،فكونوا أنصار اإلسالم اليوم كما كان أجدادكم أنصار اإلسالم
ابألمس.
أطيحوا حبكام الضرار ،وأقيموا دولة اإلسالم.
أعلنوها مدوية يف ميادين العامل أن ال إله إال هللا ،حممد رسول هللا.
سريوا جبحافلكم مستبشرين مكربين مهللني حنو املسجد األقصى
وفلسطني.
انفضوا عنكم غبار اخلوف والذل واعتصموا حببل هللا الناصر القوي
اجلبار.
وعندها ستصلي عليكم املالئكة واملسلمون أمجعون إىل يوم الدين.
فهذا وهللا عز الدنيا واآلخرة ،وشرف احلياة واملمات.
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وحنن يف حزب التحرير ندعوكم لتنصروا اإلسالم واملسلمني ولتعملوا
معنا إلقامة اخلالفة اليت تعيد لألمة عزهتا ،وللقدس مكانتها ،إرضاءً هلل
ورسوله .فاستجيبوا ألمر هللا يف كتابه العزيز﴿ :
﴾.
اللهم اي من بيده قلوب العباد ،بلغ عنا أمة اإلسالم واجعل أفئدهتم
وجوارحهم هتوي لنصرة دينك وحترير معراج رسولك.
اللهم عليك أبمريكا ومن واالها وعليك أبعداء اإلسالم ...اللهم فرق
مجعهم واقذف الرعب يف قلوهبم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم ودايرهم غنيمة
للمسلمني.
اللهم طهر املسجد األقصى من رجس الغاصبني وأكرمنا فيه ببيعة أمري
املؤمنني ،واجلب إليه املسلمني أعزة منصورين...
وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل
رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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ويف صبيحة اليوم التايل  27رجب 1439هـ املوافق 2018/4/14م
كانت التحضريات لعقد ثالث فعاليات مجاهريية يف يوم واحد ،يف جنني
مسرية حاشدة بعد صالة الظهر ،ويف اخلليل مسرية حاشدة بعد صالة العصر،
ويف غزة مؤمتر حاشد عصرا.
وبسبب ما تركته فعالية األقصى من أثر أغاظ الظاملني وأسيادهم،
سعت السلطة ملنع تنظيم هذه الفعاليات والتضييق عليها إبشاعة أجواء
اإلرهاب والقمع؛ فنصبت احلواجز على مداخل مدينة جنني بصورة حمكمة
وسعت ملنع وصول الشباب من املدن اجملاورة للمشاركة يف هذه املسرية وحولت
حميط املسجد الكبري يف جنني إىل ثكنة عسكرية واحتجزت املئات ممن شكت
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بقدومهم للمشاركة يف املسرية ،وبعد صالة الظهر ومع خروج من متكن من
الوصول من الشباب من املسجد اعتدت عليهم قوات السلطة اآلمثة على ابب
املسجد وداخله ابهلراوات وقنابل الغاز املسيل للدموع وغاز الفلفل وهو عبارة
عن مادة كيميائية حارقة تؤدي إىل حدوث إصاابت يف اجللد والعيون ،ومل
مينعها وجود شرحية من كبار السن من استخدامه ضد من كانوا داخل
املسجد وخارجه يف مشهد يظهر حنقها وغيظها من دعوة اخلالفة ويظهر
اصطفافها مع احملتلني واملستعمرين ،ومع ذلك فقد انتشر خرب القمع كالنار يف
اهلشيم ومسع به أهل األرض املباركة (فلسطني) من أقصاها ألقصاها واستنكروه
استنكاراً شديداً ،وكان التفاعل اإلعالمي وعرب وسائل التواصل (االجتماعي)
مع احلدث تفاعال مميزا مشهودا.
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وعصر اليوم ذاته ،ورغم مراوغات شرطة اخلليل وحمافظها ،وسعيهم
لعرقلة املسرية وحماولة حتويلها إىل احتشاد يف مكان مغلق ،استطاع الشباب
بفضل هللا وتوفيقه اخلروج مبسرية حاشدة شارك فيها اآلالف املؤلفة وسارت يف
شوارع اخلليل الرئيسية فغاظ ذلك السلطة اليت كانت قد حذرت الناس عرب
وسائل اإلعالم من املشاركة يف هذه املسرية وزعمت أهنا غري قانونية ونشرت
قواهتا األمنية عصر ذلك اليوم بطريقة استفزازية ،وملا أصاهبا الذهول من حجم
ّ
املشاركة مل تطق صربا فأطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع على املشاركني يف
املسرية بينما كانوا ينفضون فأصابت كبار السن ابإلغماء واإلعياء ،لكن
بفضل هللا انقلبت السلطة خبزيها وسوء صنيعها ومل تنل مرادها.

وفيما يلي كلمة مسرية حزب التحرير يف األرض املباركة (فلسطني) يف
الذكرى الـ 97هلدم اخلالفة يف مدينة اخلليل:
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل القائل ﴿
﴾
أيها اجلمع الكرمي:
القدس مهوى قلوب املؤمنني ،ابركها هللا يف آايت تتلى إىل يوم الدين:
﴿
﴾،
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القدس حيث صلى املصطفى األمني فيها إماماً خلري البشر من األنبياء
املصطفني األخيار ،القدس حيث أكرم رب السماوات العلى خري األانم
فصعد به إىل السماوات حىت بلغ سدرة املنتهى ،القدس اليت استلم عمر
مفاتيحها ،وبالل على جبل املكرب كرب فيها ،القدس حيث حطني حطمت
مجاجم الصليبيني ،القدس حيث عني جالوت جلت العتاة التتار فجعلتهم
حصيدا خامدين ،فتلك مكانتها يف الكتاب عند رب العاملني ،مث يف قلوب
وفعال املؤمنني ،وخامتة املسك ،أهنا عقر دار املؤمنني ،ولن يعيد هلا مكانتها إال
اخلالفة الراشدة.
فأين مكانتها اليوم لدى املقتسمني ،الذين اقتسموها مع احملتلني
فجعلوها شرقية وغربية زوراً وهبتاان ،أين مكانتها من املطبعني واملتنازلني الذين
قبلوا أسر مسرى رسول هللا وقتل أهله يف املسجد األقصى وما بورك حوله،
واكتفوا ابلوصاية على املنرب وسجادة املسجد فيه؟ أين مكانتها واألقصى
احلزين يبكي من صلوات الشرك تُقام فيه؟ أين مكانتها وحكام املسلمني
ضيعوا فلسطني ،بل وقالوا لغاصبه تعال فأنت صاحب حق ولك منا السالم
واألمن ،وكل بالدان مفتوحة لك اي صاحب احلق يف الوجود؟
فيا هلل لفلسطني ،من يعيدها من يلتقط مفاحتها ،من يركب صهوة اخلري
ليحررها ،من يفك قيدها ،من ميس دمعها ،من يفرح أسوارها ،ويسمع
تكبريات التحرير جلباهلا ،من يؤذن فيها وهي حرة ،من يزيل رجس اليهود
عنها ،من يعيد فت عمر ،وحترير املظفرَ ،من غريُ اخلالفة اي مسلمون ،تعيدها
فتكون عقر دار اإلسالم؟!
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أيها اجلمع املبارك:
هللا هللا يف أمة حممد ،خري أمة أخرجت للناس ،أهل القرآن ومحلة
الرسالة ،اجملاهدين الفاحتني ،اي من ملكتم الدنيا مبجدها ،ودانت لكم البحار
بعزها ،اي من خاطبتم الغمام ،وزيلتم عن األمم الظالم ،اي من كانت العزة ابهلل
ثوبكم ،والرفعة ابملوىل لواءكم ،ماذا حل يف دايركم؟
حكام رويبضات منهم من يدفع اجلزية يف البيت األبيض وهم
يعريه أنه لوال أمريكا ما بقيت
يبتسمون ،ومنهم من يطأطئ الرأس لرتامب حني ّ
على كرسيك أايما معدودات ،ومنهم من يكون يد الكافر الطوىل يف شامنا
وميننا ،فذلك يقود عاصفة احلزم يف اليمن ،وهذا حيمل غصن الزيتون يف الشام،
ويصاف السفاح الروسي الذي جعل الشام محما سوداء ،واثلث يفاخر أنه
ذيل أمريكا يف حماربة اإلسالم بعد ما ومسه ابإلرهاب تضليال!!
حنن يف شامنا حمروقون ،ويف ميننا جائعون ومهجرون ،ويف بورما
مذبوحون ،وعلى حدود مصر يف غزة مرضى ومقهورون ،ويف أصقاع األرض
مستضعفون مطاردون متهمون ،ذل منا الشيخ ،وضاع منا العرض ،وقتل
الولد ،فيا هلل ألمة اإلسالم.
فمن يعيد لألمة عزهتا ،من يؤدب أمريكا ،من يقتص من روسيا ،من
يردع اهلندوس ،من يغيث الشام ،من يقتلع كيان يهود ،من حييي اليمن ،من
ينتقم لبورما ،من يدحر الكفر ،من يرفع الراية ،من حيرر البالد ،من حيرك
اجليوش ،من يعيد سري الفاحتني ،من غري اخلالفة اي أمة اإلسالم؟
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أيها اجلمع الكرمي،
إن حشدكم املبارك هذا يف ذكرى هدم اخلالفة يؤكد اشتياق نفوسكم
ألن ُحتكم بكتاب هللا وسنة رسول هللا  ،وأن قلوبكم حنت ألمة واحدة
موحدة ِ
موحدة ،ورنت أعينكم لتحرير بيت املقدس وأكنافه ،ونقول إن هذا
َ
احلشد ليربق رسالة ألمة اإلسالم تقول إن اخلالفة هي اليت تعيد لألمة عزهتا
وللقدس مكانتها ،وتؤكد أن دعوة اخلالفة قد ربت وارتفعت حىت أصبحت
أعظم من أن يطفئها الكفار أبفواههم ،بل وال أبيديهم وسالحهم وبكل ما
أوتوا من قوة ،وتقول للعامل إننا أمة حية ،قد تغفو وقد تسهو عينها ولكنها
سرعان ما تعود النتباهتها فتزجمر وتعيد جمدها وحترر بالدها وتفت العامل يف
سبيل هللا.
أيها اجلمع املبارك:
من األرض املباركة ومن أكناف بيت املقدس خناطب جيوش األمة
ونستصرخها ،أن قوموا وانصروا دين هللا ،حطموا عروش الذل واهلوان ،وسلموا
احلكم لإلمام ،وازحفوا حتت راية اإلسالم ،أعيدوا جيش خالد ،وجند صالح
الدين ،ورجال قطز والفات على أسوار القسطنطينية.
ونقول ألمة اإلسالم :رغم اهلوان واألمل واجلراح ،ال تيأسوا وال تقنطوا
فنن رمحة هللا قريب من احملسنني ،وإن اإلسالم عائد بيننا حكما ودولة ،خالفة
على منهاج النبوة ،ها حنن حنملها ،نثق بوعد هللا وال نقنط من رمحة هللا ،وال
نيأس من روح هللا ،فاخلالفة حقيقة ولدت يف قلوب املؤمنني وترعرعت يف
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نفوسهم ،يف كل بالد املسلمني يهتفون هبا ويتطلعون لعودهتا ،فهي كائنة
كائنة ال حمالة ،وقائمة ال مشاحة ،وما بقي منكم إال اهلمة واإلقبال والعمل
مع العاملني ،حىت تكون اخلالفة حقيقة أمام أعينكم إبذن هللا ويومئذ يفرح
املؤمنون بنصر هللا.
قال تعاىل﴿ :
﴾.
فاللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،اللهم إان نسألك خالفة راشدة على
منهاج النبوة ،تعيد لألمة عزهتا وللقدس مكانتها ،خالفة حترر البالد والعباد
وتقيم الدين وحتمي املسلمني ،اللهم واجعل ذلك اليوم قريبا.
واحلمد هلل رب العاملني
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ويف قطاع غزة متكن شباب احلزب من عقد املؤمتر احلاشد ،والذي محل
شعار املناسبة ومتيز يف كلماته وحضوره وفقراته وبيانه اخلتامي كان حتت شعار
ِ
وللقدس مكانتَها" ،للتأكيد على وجوب خالص
عزهتا
"اخلالفةم تعيد لألمة َ

األمة وانعتاقها من هيمنة االستعمار ،وإهناء حالة التفرق والتشرذم ،واستعادة
عزهتا وكرامتها ،ورداً على كل حماوالت التآمر والتصفية اليت متارس على قضية
فلسطني بنسخها املختلفة ،واليت كان آخرها ما مسي بصفقة القرن ،وجاء قرار
ترامب ابعتبار القدس عاصمة لكيان يهود كجزء منها.
وقد جاء املؤمتر حبسب احلزب "يف ظل حالة من التعقيد الشديد تعانيه
املنطقة والعامل ككل ،فحالة االشتباك والتوتر السياسي أو العسكري هي
السائدة ،كما أييت املؤمتر يف أجواء من النكوص اليت تقودها األنظمة القمعية
يف أبشع صورها يف بالد املسلمني ،وخاصة تلك التحركات اليت يقودها النظام
السعودي من جهة والنظام املصري من جهة أخرى تستهدف أهم وأعظم
مكوانت األمة ومفاهيمها وقضاايها".
حيث أكد البيان اخلتامي للمؤمتر على أن اخلالفة هي املشروع األول
الذي جيب على األمة تبنيه ،والعمل من أجله ،ابعتبار اخلالفة هي املشروع
احلقيقي لألمة وهي التجسيد العملي ألحكام وأفكار اإلسالم.
وطالب البيان ،إبلغاء حالة التبعية للغرب بكافة أشكاهلا ،وإبزالة
األنظمة التابعة للغرب وتدشني نظام اخلالفة على أنقاضها.
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وشدد البيان على أمهية دور اجليوش يف عملية التغيري املنشود ومناصرة
دعوة اخلالفة ،مطالباً اجليوش برفع احلماية عن األنظمة القائمة والعودة لدورها
الطبيعي يف اجلهاد وحترير فلسطني وكافة البالد احملتلة ،ومحاية مصاحل األمة ال
محاية األنظمة ،فال يعقل أن نناشد األمم املتحدة حلقن دماء املسلمني ونطلب
محايتها ،ونرتك مطالبة جيوش املسلمني بتحمل مسؤولياهتا.
كما اعترب احلزب يف بيانه؛ أن رفض السلطة لصفقة القرن ال يعفيها
هي ومنظمة التحرير من التفريط والتآمر على قضية فلسطني عرب مسار
املفاوضات واعتبار الشرعية الدولية مرجعية احلل ،ومحل أهل فلسطني مسؤولية
رفض وإلغاء مجيع االتفاقيات مع كيان يهود.
وطالب احلزب يف بيانه بضرورة أن تعلن القوى يف فلسطني ،عن
وجوب حترك جيوش األمة للقيام بدورها يف حترير فلسطني بوصفها قضية
األمة ،ال قضية وطنية خاصة أبهل فلسطني ،فكل اخليارات املطروحة سوى
ذلك ال حتقق حترير فلسطني واستئصال كيان يهود من جذوره ،سواء أكان
خيار مقاومة كيان يهود ابلسالح أم ابملقاومة الشعبية ،فاألوىل مناداة جيوش
األمة بدالً من مناداة اجملتمع الدويل والذي أقصى ما يعطيه هو إقرار ببعض
من حقوق أهل فلسطني مقابل بقاء كيان يهود.
هذا وقد ابتدأ املؤمتر بقراءة آايت بينات من القرآن الكرمي ،تبعه
كلمات املؤمتر اليت ابتدأت بكلمة للدكتور نبيل احلليب بعنوان "اخلالفة على
منهاج النبوة آن أواهنا" ،حيث استعرض فيها طبيعة املوقف الدويل عند هدم
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اخلالفة على يد بريطانيا ،مث دخول أمريكا على خط التنافس الدويل،
والصراعات على النفوذ اليت حدثت وما زالت حتدث على ثروات األمة ويدفع
مثنها املسلمون من دمائهم وثرواهتم.
واعترب يف كلمته أن مؤامرات الغرب احلالية على املنطقة هتدف إىل منع
انعتاق األمة وحتررها على أساس اإلسالم ،بعد أن ملس الغرب أن األمة قد
قطعت شوطاً كبرياً يف طريق هنضتها وهو ما يعين كنس نفوذ الغرب من
املنطقة يف حالة إقامة اخلالفة ،اليت اعترب أهنا دولة مبدئية ستسعى لتكون
الدولة األوىل على مستوى العامل ،وهو األمر الذي أوضحه يف سياق كلمته
من الناحية االقتصادية والصناعية واليت ستبىن على أساس التصنيع الثقيل
والتصنيع العسكري.
أما األستاذ حممد اهلور ،فقد تناول يف كلمته قضية فلسطني وما آلت
إليه عرب االتفاقيات اليت مل ختدم إال كيان يهود ،ومصاحل أمريكا ،معترباً أن
السلطة حتت االحتالل هي جمرد مكسب لكيان يهود.
واعترب يف كلمته أن املطالبة بفكرة احلماية الدولية رغم وجود التنسيق
األمين بني السلطة وكيان يهود ،سيحول االحتالل إىل احتالل دويل يركز فكرة
التنازل عن معظم فلسطني ،مستنكراً يف السياق ذاته اللجوء إىل اجملتمع الدويل
رغم فشل هذا الطرح عمليا.
ووجه يف كلمته نداء إىل أهل فلسطني وحركاهتا ،بضرورة الصرب وعدم
التنازل ،وأن فشل مشروع املصاحلة ،والذي يقوم يف أساسه على الناحية
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الوطنية والقبول بدولة على جزء من أرض فلسطني عدا عن تبين بعض
األنظمة اليت طبعت مع كيان يهود هلذه املصاحلة ،بينما أساس املصاحلة
احلقيقي جيب أن ينبع من الشرع فهو الذي يوحد حقيقة وال يفرق.
كما رفض يف كلمته إعادة اجرتار املطالبة ابحللول الدولية واملطالبة
مبؤمتر دويل ،سريسخ الركون إىل الشرعية الدولية اليت تتنازل عن معظم فلسطني.
وانتقد يف كلمته إجراءات السلطة األخرية "فبدل أن تعزز صمود الناس
يف ظل تدهور أوضاعهم على كافة الصعد تزيد من أعبائهم ،فال جتد تخرجاً
ألزماهتا سوى بزايدة جيب املكوس ومالحقة الناس يف قوهتم!! واخلصم من
مرتباهتم ،وتسليط سيف العقوابت على رقاهبم ،وهذا وذاك وصفة لتهجريهم
وإضعاف صمودهم" رغم أن السلطة اعرتفت أهنا توفر لكيان يهود أرخص
احتالل يف العامل.
ومن مث استعرض األستاذ خالد سعيد عضو املكتب اإلعالمي حلزب
التحرير يف فلسطني ،أعمال احلزب اليت قام هبا ودور املكاتب اإلعالمية
للحزب حول عدد من القضااي ودورها يف إبراز قضية فلسطني ،إضافة إىل
استعراض عدد من أعمال احلزب يف فلسطني :السياسية والفكرية واإلعالمية
خالل الفرتة السابقة.
وقد فت ابب النقاشات واألسئلة للحضور حول عدد من القضااي اليت
تناوهلا احملاضرون.
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وقد ختلل املؤمتر عرض فيديو عن اخلالفة اليت حياول الغرب إخافة الناس
منها ،لريد على ما يشنه العامل الغريب اليوم من محلة مسعورة لتشويه فكرة
اخلالفة يف أذهان وعقول الناس ،واليت جييش يف سبيلها وسائل اإلعالم ،وأبواقًا
مأجورة تصدح ابمسه لتخويف الناس من اخلالفة.
"بعد اخلِالفَِة ال َعدل وال
كما ألقيت يف املؤمتر قصيدة صادقة بعنوان َ
قِيَ ُم" كانت ملهبة وملهمة للعمل اجلاد من أجل استعادة جمدان التليد ،لتعود
أمتنا إىل أايم العزة والكرامة والعدل ،وتلك أايم ال ظلم فيها إبذن هللا.
واختتم املؤمتر ببيان ختامي ،وتال ذلك دعاء مؤثر أمن عليه احلاضرون.
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 أما فعالية رام هللا ،واليت كانت مقررة بتاريخ 2018/4/21م ،فقداستنفرت السلطة قواهتا يف مجيع الضفة الغربية وأغلقت املدن الرئيسية وحولت
وسط رام هللا وحميط مسجد البرية الكبري إىل ثكنة عسكرية واستعرضت قواهتا
بطريقة مستفزة مما أاثر سخط الناس وحنقهم ،تلك القوات اليت ال يروهنا يف
ظل اقتحامات االحتالل اليومية ،بل يروهنا فقط لقمع أهل األرض املباركة
(فلسطني) ومحلة الدعوة املنادين بعودة اخلالفة اليت تغيث األمة وحترر األرض
املباركة بكاملها .وجراء اإلغالق احملكم واعتبارات متعددة قرر احلزب إلغاء
الفعالية .وقد أحدث هذا اإللغاء صدى إعالمياً وحقوقياً ال سيما يف مؤمتر
اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان الذي جاء بعد أايم وسلط الضوء على قمع
السلطة ولفت األنظار لدعوتنا حىت طغى احلديث عن نشاطات احلزب وما
قامت به السلطة على حديث املؤمتر الذي حضره عدد كبري من اإلعالميني
واحلقوقيني والسياسيني والقضاة وممثلي األجهزة األمنية والوزارات واملؤسسات
احلقوقية ومؤسسات اجملتمع املدين.
ويف خضم األحداث أصدر الفرع نشرتني وأصدر املكتب اإلعالمي
بيانني والعديد من األخبار والتصرحيات لوسائل اإلعالم ،تناولت املناسبة
والفعاليات وتداعياهتا .هذا وقد اعتقلت السلطة عدداً من الشباب وهم
يوزعون النشرات كفاحيا ،وال زال بعضهم رهن االعتقال حىت ساعة إعداد
هذا الكتاب.
 ّأما ردود األفعال ،فهذا جانب منها ممّا توفّر حىت اللحظة:171

اخلليل:

 حصلت حالة من التوتّر ابتدأت ابلتزامن مع بدء اإلعالن عنالفعالية (املسرية احلاشدة) حيث ما إن بدأ الشباب إبلصاق بوسرتات الدعاية
يف الطرقات وعلى أبواب احملالت ،حىت بدأت أجهزة األمن بنزع وإتالف
البوسرتات بشكل مهجي ووق مما أاثر غضب عموم الناس الذين رأوهم
يفعلون ذلك ،فقد أنكر بعض الناس على عناصر األجهزة األمنية ما يفعلونه،
وكانوا كلّما انتهوا من إتالف امللصقات يف منطقة يبدأ الشباب مرة أخرى
إبعادة إلصاق غريها مما جعل بعض عناصر األمن يستغربون من سرعة العمل،
وقد مسع أحد الناس عنصراً منهم يقول لزميله بعد أن رجعوا إىل منطقة كانوا
قد أزالوا منها امللصقات :هبذه السرعة أعادوا إلصاق غريها؟!
 وقد قام عناصر األجهزة بنزع امللصقات عن أبواب احملالتأيضاًـ وقد حصل تالسن بينهم وبني بعض أصحاب احملالت ،واعتقلوا شاابً
بعد أن حاول منعهم من إتالف ما عنده من ملصقات.
 سأل أحد الشباب ضابطاً يف جهاز عسكري:ما رأيك فيما حصل من اعتداءات يف جنني واخلليل؟
قال:
ما يف واحد عنده دين يرضى مبا حصل ،أايم السلطة مش طويلة.

172

 كانت حماولة األجهزة األمنية إغالق حميط املسجد الذي كانحمل استهجان من الناس.
مقررا انطالق مسرية اخلليل منه ّ
وما تبع ذلك من إغالقهم جلزء من الشارع الذي كان من املفروض أن
تصله املسرية ،حيث أغلق أصحاب احملالت حمالهتم بعد أن رأوا استعداد
جتهزت لص ّد احملتشدين يف املسرية...
قوات القمع اليت ّ
مثّ بعد أن منعوا الطريق أبسلوب مهجي سادت حالة من السخرية
عليهم وعلى تصرفاهتم حىت وصلت إىل مواقع التواصل على اإلنرتنت وظهر
فيها رفض شرحية كبرية من الناس ملا فعلته أجهزة السلطة جتاه احملتشدين من
منع ومن استخدام للغاز املسيل للدموع وما حصل نتيجة له من إصاابت
طالت الشباب والشيوخ.
جنني:
متّ قمع من احتشدوا للمسرية قبل انطالقها وهم داخل املسجد ،وانتشر
اخلرب الذي يصف كيفية تعامل أجهزة القمع مع الناس داخل املسجد بشكل
أوجد حالة من الغليان والغضب عند عامة الناس بعد أن استخدموا الغاز
املسيل للدموع والذخرية اليت تُطلق (الفلفل) على وجوه وأجساد الناس داخل
املسجد مما أدى إىل حصول عشرات اإلصاابت،
 أثناء عملية الدعاية وتوزيع امللصقات اعتقلت األجهزة األمنيةعددا من الشباب،
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اعتقلوا من بينهم شخصاً من شباب احلزب ،فما كان من ابنه  -وهو
ليس من احلزب  -إال أن اثر وطلب أن يُساعد شباب احلزب يف محلة الدعاية
وتعليق امللصقات.

 أحد الشباب الذين أصيبوا يف داخل املسجد ب ـ(الفلفل) قالألحد عناصر القوة القمعية :أال ختافون هللا فيما تفعلونه؟ فكان جواب العنصر
أبن ما تفعله عناصر األمن خطأ كبري وال يص أن يتعاملوا مع الناس هبذا
ومن فيه.
الشكل وخاصة يف املسجد َ
 بعد ما جرى يف جنني ،قام عنصر من أجهزة األمن بكتابةمنشور على الفيسبوك قال فيه:
(أقوهلا وأجري على هللا ،للمساجد حرمة وال جيوز ألحد املساس...
ما حصل ابألمس من اعتداء على عناصر حزب التحرير داخل املسجد
يف جنني غري مقبول).
هذا إبجياز جممل الفعاليات اليت نظمها احلزب يف األرض املباركة

(فلسطني) ،ومن أراد االستزادة فما عليه إال زايرة موقع احلزب يف األرض
املباركة ( ،)pal-tahrir.infoوهلل الفضل واملنة ،ونسأله سبحانه أن

يكتب ألعمالنا هذه القبول ،وأن جيعل ذلك يف صحائف أعمالنا مجيعاً،
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى للا بقلب سليم.
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حزب التحرير – والية السودان
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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والية السودان
بفضل هللا وتوفيقه قام حزب التحرير  /والية السودان بعدد من
الفعاليات خالل األايم  28 ،27 ،26رجب احملرم هلذا العام 1439هـ -
2018م ،وجاءت على النحو االيت:
أوال 12 :رجب  1439هـ:
شهدت ساحة مكتب حزب التحرير /والية السودان يوم اجلمعة 12
رجب احملرم 1439ه ـ املوافق 2018/3/30م عند الساعة الرابعة عصراً إقامة
مهرجان أشبال اخلالفة الثاين؛ حيث ردد األشبال أشعاراً تذكر األمة مبجدها
وعزهتا فكانت نصوصاً مباركة أوقدت جذوة اإلميان يف قلوب احلضور ،مث قدم
األشبال األشاوس كلمات من نور يطلبون هبا إضاءة الطريق إىل اخلالفة
فجاءت كلماهتم هتيئة وتعبئة للحضور حيثون األمة بوجوب املسارعة إلعادهتا
خالفة على منهاج النبوة.
تفاعل احلضور مع األشبال ابلتهليل والتكبري وهم يذرفون دموع الفرح
واالفتخار هبؤالء األشبال الذين يسريون على خطا الرعيل األول من الصحابة
والسادة والقادة.
وأخرياً أعطيت الفرصة لكل من األستاذ عبد هللا عبد الرمحن عضو
جملس الوالية ،واألستاذ انصر رضا رئيس جلنة االتصاالت ،واألستاذ إبراهيم
عثمان (أبو خليل( الناطق الرمسي حلزب التحرير يف والية السودان ،حيث أثىن
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اجلميع على املهرجان وروح األشبال النضالية وأثر ذلك يف هنضة األمة فكانت
كلماهتم امتداداً خلطاب األشبال.
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اثنياً 26 :رجب  1439هـ:
يف هذا اليوم متّ وضع  220ايفطة وملصقاً يف مداخل العاصمة اخلرطوم
واجلسور ويف الشوراع الرئيسية ومواقف املواصالت وأماكن جتمعات الناس،
وقد اشتملت امللصقات على حنو  20فكرة على الشكل التايل:
•

اخلالفة من أجل تطبيق الشريعة ووحدة األمة اإلسالمية

•

اخلالفة هي الطريقة الشرعية الستئناف احلياة اإلسالمية

•

اخلالفة عز فأعيدوها أيها املسلمون

•

نصب خليفة واحد فرض على املسلمني

•

اخلالفة تج الفروض

•

اخلالفة سيادة للشرع ال للشعب

•

اخلالفة إقامة للدين وعز ومتكني

•

اخلالفة من أجل استعادة ثروات األمة املنهوبة

•

اخلالفة من أجل استعادة سلطان األمة املغتصب

•

جِ
اهلِيَّةً»
َ
•

قال رسول هللا

ات ِميتَةً
س ِيف عمنمِق ِه بَـ ْيـ َعةٌ َم َ
« َوَم ْن َم َ
ات َولَْي َ

اخلالفة مطليب
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• اخلالفة من أجل حترمي اجلمارك والضرائب غري املباشرة وكل
اجلباايت الىت عطلت اإلنتاج
•

اخلالفة حىت يعود الذهب والفضة أساسا للنقد

•

اخلالفة حىت نعود أمة واحدة حتت راية واحدة

•

اخلالفة دولة الرعاية ال اجلباية

•
يقرها الشرع

اخلالفة ملنع االختالط ومنع اجتماع الرجال والنساء إال حلاجة

• يف مثل هذا اليوم من رجب 1342ه نشط خونة الرتك والعرب
هلدم اخلالفة فلتنشطوا أيها املسلمون إلعادهتا راشدة إرضاءً لرب العاملني
•

اخلالفة نصرة للمستضعفني وحترير لبالد املسلمني

•

اخلالفة من أجل حترير كامل فلسطني واقتالع كيان يهود

•

اخلالفة من أجل قيادة تخلصة تقية نقية تقودان ابلوحي وتنقاد له

مث أتبعت بـ  40ايفطة أخرى أخرى ليصل العدد إىل  260ال زال
أغلبها يزين شوارع العاصمة السودانية حيكي متردها على أنظمة احلكم اجلربي
وتطلعها للعيش يف ظل أحكام االسالم واحلمد هلل رب العاملني.
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اثلثاً :يوم  27رجب 1439هـ:
مت تنظيم وقفات أمام أكرب ستة مساجد يف مخس مدن وذلك عقب
صالة اجلمعة على النحو اآليت:
•

مدينة األبيض حاضرة والية مشال كردفان:

مت تنفيذ الوقفة عقب صالة اجلمعة ابملسجد العتيق يف مدينة األبيض
يف وسط حشود مجاهريية ضخمة من قبل املصلني الذين عربوا عن إعجاهبم
هبذا العمل الفريد الذي مل يعهدوه من قبل وزاد إعجاهبم الدقة يف التنظيم
والشكل ،حيث مت تقسيم الشباب إىل جمموعتني ،اجملموعة األوىل يف أحد
أبواب املسجد وهي ترتدي البدالت واألخرى ترتدي اجلالبيب والعمامة
والشال ،هذا التمييز لفت أنظار املصلني وأاثر إعجاهبم مما جعلهم يتفاعلون
مع األمر فصاروا يكربون ويهللون ويدعون لنا ابلنصر والتوفيق.
وقد تواجد يف املكان أفراد للشرطة وجهاز األمن واملخابرات إال أهنم مل
يتفوهوا بكلمة ،وبعد خروج جل املصلني مت فض الوقفة تركني ردود أفعال
جيدة ومنها إصرار بعض املصلني للتعرف على احلزب ،فوقف بعض شباب
احلزب لريدوا على استفساراهتم وأسئلتهم فكان نتيجة ذلك رغبة العديد من
املصلني التعرف على كيفية االنضمام إىل احلزب وكيفية العمل مع احلزب
وكيفية احلصول على ثقافة وكتب احلزب ،وقد متّ التواصل معهم كما ينبغي.
وكانت جممل ردود أفعال الناس طيبة وهلل احلمد.
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•

مدينة القضارف حاضرة والية القضارف:

نظم الشباب وقفتني أمام أكرب مسجدين بسوق املدينة ومعهم عدد
كبري من املصلني ،حيث كانت الوقفة األوىل أمام مسجد (السكة حديد)
والثانية أمام (املسجد الكبري) ،حيث وقف الشباب حيملون البوسرتات،
فتجمهر الناس يقرأون ويتفاعلون ويصورون أبجهزهتم ،وقبل االنتهاء من الوقفة
حضر أحد (أعوان أجهزة األمن) وحاول منع العمل حبجة عدم حصوله على
تصديق من السلطات ،وبعد ربع ساعة حضرت سيارات األمن جتوب
الطرقات كأهنا تطارد جيشا وهم ميزقون البنر ويصبون جام غضبهم!!
•

ويف مدينة (ود مدين) حاضرة والية اجلزيرة:

مت تنظيم وقفة أمام (مسجد الصائم) وهو مسجد كبري يؤمه عدد كبري
من املصلني ويقع يف السوق بني شارعني رئيسيني وعند خروج املصلني وقف
الشباب يرفعون البنر ويرددون (ال إله إال هللا اخلالفة وعد هللا) وقد احتشد
الناس حول البنر وهم معجبون ابألسلوب حيث كان تفاعلهم ممتازا وهم
يتمنون التوفيق للحزب واحلمد هلل رب العاملني.
•

ويف مدينة (نياال) حاضرة والية جنوب دارفور:

بفضل هللا وتوفيقه أقام احلزب وقفة أمام املسجد الكبري بسوق مدينة
نياال وهو مسجد ضخم يصلي به آالف الناس حيث وقف الشباب صفاً
واحداً حيملون البنر وهم يرددون الشعار (ال إله إال هللا اخلالفة وعد هللا) فتدافع
الناس من املصلني ومن رواد السوق يتفاعلون ويصورون مبوابيالهتم ويتساءلون
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عن حزب التحرير وعناوينه ،ومن املشاهد اجلميلة أن إحدى النساء عندما
قرأت كلمة اخلالفة قالت( :اخلالفة ...اي سالم) وأطلقت زغرودة تعرب عن
فرحتها واحلمد هلل رب العاملني.
•

ويف مدينة اخلرطوم:

أمام املسجد الكبري يف قلب العاصمة اخلرطوم كانت الوقفة الكربى
وهو مسجد عتيق يؤمه حوايل مخسة آالف مصل حيث اصطف الشباب
خارج املسجد أمام بواابته الثالث وهم حيملون  40ايفطة وهم يرددون بصوت
قوي الشعار (ال إله إال هللا اخلالفة وعد هللا) وعند خروج مجوع املصلني فوجئوا
ابملشهد ،فمنهم من بكى أتثراً ومنهم من شرع يردد مع الشباب ومنهم من
تبع أفكار اليافطات اليت يشاهدها بكامريا تلفونه احملمول يصور ،واحلمد هلل
رب العاملني.
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رابعاً :يوم  28رجب 1439هـ:
•

مدينة نياال :حماضرة املسجد الكبري – عقب صالة الظهر:

وقد كانت هذه احملاضرة من أضخم وأروع احملاضرات بشهادة أهل
املدينة ،حيث قدمها األستاذ :حممد جامع أبو أمين مساعد الناطق الرمسي
حلزب التحرير يف والية السودان .استمرت احملاضرة من الظهر إىل أذان العصر،
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ولوال إشفاق بعض اإلخوة على األخ أيب أمين من كثرة األسئلة والتفاعل
الستمرت احملاضرة حىت اليوم التايل.
وكان احلضور تقريباً بني ( 1800إىل  )2000مصل هذا غري التجار
يف السوق أصحاب الدكاكني ،والناس املنتظرين للمواصالت واملتسوقني،
وغريهم الذين يتابعون احملاضرة من أماكنهم.
من نياال شارك املصلون احملاضر الشيخ أاب أمين ابلتكبري والبكاء بشدة
خالل احملاضرة وكان التفاعل طيباً.
وقد تدافع احلضور بعد احملاضرة على الشيخ أيب أمين وعانقوه ،وحيّوه،
حىت أراد أحد جنود قوات الدعم السريع الذي أتثر ابحملاضرة أن خيفف تدافع
الناس وهو يقول للناس (احملبة واصلة) إال أن أاب أمين طلب منه أن يرتك الناس
وال مينعهم.
وقد رّكزت احملاضرة على فرضية اخلالفة وأمهيتها ،ومكانتها يف اإلسالم،
وقدرة األمة على إعادهتا ،والتضليل الذي ميارسه البعض حول مفهوم اخلالفة
اإلسالمية ،لتشويه أحكام الدولة يف اإلسالم اليت هي اخلالفة الراشدة ،وأوض
املتحدث أن اخلالفة هي تج الفروض اليت هبا تُقام الفرائض ،وأهنا وعد هللا
وبشرى رسوله عليه الصالة والسالم .ورفعت احملاضرة من شأن احلضور
وحثتهم على العمل على إقامتها لتغيري الواقع الفاسد ،وتطبيق الشرع وتوحيد
ورد كيد الكفار املستعمرين .وقد بدأ البعض األسئلة عن
كلمة املسلمنيّ ،
بعض أحكام املال والزكاة وبعض القضااي االجتماعية ،وقد وجه الشباب
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احملاضرة بشكل ممتاز أبسئلة راقية ،وبعدها سارت األسئلة يف ذات االجتاه.
وكانت األسئلة اليت سأهلا الناس تدور حول:
كيفية إقامة اخلالفة مع تفرق األمة؟
وسؤال عن ظلم احلكومات احمللية؟
وسؤال آخر :ما احلكم إذا أراد الناس اخلالفة ورفض احلاكم؟
وما احلكم إذا أراد احلاكم تطبيق الشريعة ورفض الناس؟
وبعد أن أجاب األخ أبو أمين عن األسئلة وبني أن األمة مل يرِو التاريخ
أهنا رفضت شريعة رهبا وأن هذا الكالم يثريه أعداء اإلسالم الكافرون
وعمالؤهم لتثبيط مهم األمة ،مث استفىت أبو أمين احلضور ومقدرهتم وجاهزيتهم
يكربون ويبكون ...ولقد علق كثري
إلقامة حكم هللا فرفع احلضور أايديهم وهم ِّ
من الناس ومن الشباب أن هذا اليوم كان من أروع أايم (نياال) ويظهر ذلك
يف كلمات احلضور وتفاعلهم.
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•

مسرية السيارات ابلعاصمة اخلرطوم:

متّ وضع خطة إلحياء ختام فعاليات رجب هذا العام بعمل مهرجان
خطايب حاشد مبشاركة قيادات اجلماعات واحلركات اإلسالمية األخرى مبيدان
الرابطة بشمبات ابخلرطوم حبري وهو ميدان له رمزية سياسية مث وضعت خطة
بديلة إذا رفضت السلطة تصديق العمل ،وفعال رفضت السلطة تصديق العمل
لذلك انتقل إىل اخلطة البديلة وهي عمل مسرية ابلسيارات تنطلق من نفس
امليدان وجتوب مدن العاصمة الثالث.
حبمد هللا وتوفيقه اجتمعت حول امليدان يف ثالث نقاط عند الرابعة
عصرا حافالت الركاب مزينة ابلراايت السوداء واأللوية البيضاء والبنر الذي
حيمل أفكارا تصور شكل احلياة يف ظل اخلالفة واجلميع على هذه احلافالت
يرددون األهازيج واهلتافات.
على أرض امليدان احتشدت أكثر من سبع سيارات تتبع جلهاز األمن
وعدد كبري من القوة منتشرة يف حميط امليدان وهم يتساءلون ماذا نريد أن نفعل
خاصة وأننا وملدة تقارب الشهر بعد رفض السلطة استمرينا يف دعوة الناس
للميدان عرب البوسرتات والدعوات والنشرات.
وصل رئيس جلنة االتصاالت وطاقمة إىل امليدان حىت يلتقوا بقيادات
احلركات واجلماعات املدعوين ملخاطبة املهرجان ويبينوا هلم أن األسلوب تغري
ويدعوهم ليلتحقوا ابملسرية ،عندها ازداد توجس األجهزة األمنية وتقدم كبريهم
من رئيس اللجنة معرفاً بنفسه وهو يتساءل ماذا تريدون أن تفعلوا؟ وهو يرجوان
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أن ال نصطدم هبم! فرد عليه رئيس اللجنة أبنه بعد قليل سوف يرى بنفسه
ماذا سوف حيدث.
عند حوايل الساعة الرابعة والنصف دخلت احلافالت واصطفت يف
امليدان بشكل منظم ويف وقت واحد أكثر من مثانني حافلة عامة وعشرات
السيارات تراصت وحتركت بشكل بطيء حىت يتمكن الناس من قراءة
اليافطات على السيارات واالستماع للشعارات اليت يرددها رواد املسرية.
حتركت املسرية بشكل منظم من غري أن تعرقل حركة السري يف الطريق
العام من اخلرطوم حبري إىل مدينة أم درمان عرب جسر مشبات حيث تراصت
السيارات يف أعلى اجلسر حىت يتمكن من أتخر من االصطفاف مث تبعت
مسريهتا عرب أماكن التجمعات ومواقف املواصالت يتفاعل معها الناس برفع
األايدي والتكبري والتصوير والدعاء .مث وعرب جسر الفتيحاب انتقلت املسرية
إىل اخلرطوم حىت موقف جاكسون حيث تفرقت املسرية اجلامعة ،مث واصل
اجلميع إىل أماكن سكناهم واحلمد هلل رب العاملني.
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أبرز ردود االفعال:
• مركبة عامة كانت تسري ابلقرب من املسرية أخرج الركاب
أعناقهم وصاحوا( :هللا أكرب نعم اخلالفة هي احلل ،نعم حنن نريد اخلالفة نعم
حنن أمة واحدة ونريد خالفة واحدة)
• أحد املشاهدين للمسرية صاح ألف مرحب ابخلالفة وأهال
وسهال ابخلالفة وكلنا مع اخلالفة.
•

صاح أحد الناس :وهللا هذا املوكب فخر للدنيا

•

أحدهم قال :البلد ما فيها رجال غريكم ،ربنا ينصركم

•

حنن من اليوم معاكم دا عمل كبري

• أثناء املرور ابملناطق العسكرية وأماكن الشرطة كان العساكر
يصورون املسرية وهم منبهرون مبا يشاهدون.
• أحد السياسيني والذي حضر إىل امليدان والتحق ابملسرية ظل
يثين على العمل وإبداعه وأن احلزب قام بعمل كبري وأن السلطة لو كانت
تعلم بصدى هذا العمل لصادقت على قيام املهرجان اخلطايب.
• عضو يف هيئة شؤون األنصار وصف منع احلكومة للمهرجان
أبنه عمل غيب ابلنظر إىل مسرية احلزب وأصدائها.
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• رئيس املكتب السياسي حلزب البعث والذي كان خارج
العاصمة يوم املسرية وصفها أبهنا عمل ضخم وأن شباب حزبه قد صوروا له
املسرية فيديو أثناء مرورها يف مدينة أم درمان.
أما أعمال ابقي أايم شهر رجب فهي ابمجململ على النحو اآليت:
 جهز اجمللس مادة للحديث اجلماهريي تذكر ابملناسبة وتستنفرطاقات املسلمني للعمل وبفضل هللا فقد خاطبنا الناس يف  1386مسجداً يف
 18مدينة هبذه املادة.
-

مت تنظيم  45حماضرة يف أكرب املساجد يف مناطق عملنا.

 مت تعليق  20ألف ملصق على وسائل النقل العامة ،حيمل فكرةويذكر ابحلدث.
-

مت تعليق  10آالف بوسرت دعوة لفعالياتنا يف رجب.

 يف العاصمة وحدها مت توزيع  10آالف نسخة من نشرة قيادةاحلزب املعنونة بـ (وأخرياً ُك ِشف القناع عن وجه وكالء أمريكا أردوغان
وروحاين وبوتني فهم منشغلون ابلوكالة إلبقاء احلكم السوري العميل ألمريكا
لتتفرغ ألزمتها يف كوراي والصني).
 مت توزيع  27ألف نسخة من نشرة والية السودان املعنونة بـ(احلكومة املتفانية يف إرضاء أمريكا متنع وحتارب الدعوة إىل اإلسالم).
وبفضل هللا ما زالت أصداء العمل وجين مثاره مستمرة.
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حزب التحرير  -كينيا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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كينيا
ضمن الفعاليات العاملية اليت نظمها حزب التحرير مبناسبة ذكرى هدم
دولة اخلالفة ( 28رجب) الستنهاض األمة اإلسالمية وشحذ مهتها إلقامة
دولة اخلالفة الراشدة من جديد ،نظم حزب التحرير  /كينيا فعاليات تختلفة
خالل شهر رجب احملرم للتذكري هبدم دولة اخلالفة:
يف يوم  28رجب ومرور سبعة وتسعني عاماً على الذكرى
األليمة ،حيث قام شباب احلزب إبلقاء الكلمات وتنظيم الوقفات عقب صالة
اجلمعة ،وقاموا بتنظيم الندوات يف املساجد وإطالق احلمالت التوعوية يف
الطرقات واألسواق لتوعية املسلمني مبصاهبم األليم ووجوب العمل إلقامة فرض
رهبم (اخلالفة الراشدة) من جديد.
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يف يوم األربعاء 02 ،شعبان 1439هـ املوافق  18نيسان/أبريل
2018م قامت األخوات بتكثيف الدروس املفتوحة والزايرات يف البيوت
لتوعية املسلمات أببعاد هذا الفقد العظيم وتداعياته على قضااي األمة
اإلسالمية.
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بيان صحفي

حزب التحرير يف كينيا يذكر املسلمني ابلذكرى األليمة؛
ذكرى سقوط اخلالفة
(مرتجم)
يف يوم اجلمعة  13نيسان/أبريل  ،2018قاد حزب التحرير يف كينيا
األمة اإلسالمية يف الذكرى الـ 97املظلمة هلدم اخلالفة اليت تركت األمة يتيمة
بال راع يرعى شؤوهنا .وقد مت إحياء الذكرى من خالل إجراء اعتصام بعد
صالة اجلمعة يف املدن الرئيسية؛ يف نريويب ومومباسا وكذلك مدن لنجلنجا
وكيليفي.
وكان االعتصام حتت شعار" :أغيثوا جنات ...أنقذوا الغوطة ...أقيموا

اخلالفة"

وذ ّكر احلزب املسلمني أبن عداء روسيا ضد الدعاة املخلصني للخالفة
جديدا حيث تعاونت مع بريطانيا لتدمري اخلالفة يف عام 1924م .ويف
ليس ً
الواقع ،فنن غياب اخلالفة هو مصدر كل اإلذالل والكوارث اليت تلحق ابألمة
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يف حديثه« :إِ ََّّنَا

على مستوى العامل ألهنا فقدت درعها الذي ذكره النيب
ام مجنَّةٌ يمـ َقاتَ مل من َوَرائِِه َويمـتَّـ َقى بِ ِه»[ .رواه مسلم]
ا ِإل َم م
كان االعتصام جزءًا من احلملة العاملية الضخمة اليت أطلقها املكتب
اإلعالمي املركزي حلزب التحرير يف شهر رجب  1439هجري .وهتدف
احلملة إىل تذكري املسلمني مبضاعفة جهودهم يف تنفيذ واحد من فروضهم
العظيمة بل ّأم الفروض؛ إقامة اخلالفة .أتيت الذكرى يف وقت يعاين فيه
املسلمون حتت ظلم الرأمساليني االستعماريني الذين يسعون عرب األرض
إلحداث الفساد وتدمري احملاصيل واحليواانت .يف الواقع هذا التذكري ألولئك
الذين يتذكرون والذين سيفهمون أن إقامة اخلالفة هي احلل احلقيقي جلميع
الشرور السياسية واالقتصادية واالجتماعية .حقا ،سوف يفرح املؤمنون بنصر
هللا سبحانه وتعاىل يف اليوم الذي تقام فيه اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
شعبان معلم
املمثل اإلعالمي حلزب التحرير يف كينيا
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حزب التحرير – تنزانيا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
211
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تنزانيا
نظم حزب التحرير /تنزانيا فعاليات يف ذكرى هدم اخلالفة السابعة
والتسعني يف مناطق تختلفة داخل املنطقة ،منها:
مؤمتر فيسبوك مباشر،
مؤمتر "فيسبوك مباشر" يف ذكرى سقوط اخلالفة يف الثامن والعشرين
رجب  1342هـ.
حت ّدث يف أحدها األستاذ الشيخ موسى كيليو رئيس جلنة االتصاالت
املركزية وكان عنوان املوضوع :سقوط اخلالفة.
وكانت الكلمة الثانية لألستاذ كمسافريي ندميبوك،
وعنواهنا :آاثر سقوط اخلالفة
املكان :دار السالم ،تنزانيا .التاريخ  14نيسان/أبريل 2018
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تنفيذ قصاصات فيديو قصرية تتحدث عن املناسبة
خطب اجلمعة حول موضوع سقوط اخلالفة:
وكانت على النحو التايل:
أ)

اخلطيب :عبد هللا حاجي.

املوضوع :أزمة ما بعد سقوط اخلالفة.
التاريخ  13نيسان/أبريل  2018وعقدت يف زحجبار.
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ب) اخلطيب :سليمان جوال
مسجد :ميانيزيين  -بوبو زحجبار.
وموضوعها :سقوط اخلالفة هو مصدر املشاكل اليت تواجه األمة
اإلسالمية.
التاريخ2018/04/13 :م
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ج) اخلطيب :خطيبو أمري سعيد.
عقدت يف مسجد :اببو بيرتاسي كيبونغو-زحجبار.
وموضوعها :دعوان نقوم بواجبنا بعد اهنيار اخلالفة.
التاريخ2018/04/13 :م
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د) خطبة :منطقة الشافعي.
يف مسجد :رمحة بوغوروين دار السالم.
وموضوعها :سقوط دولة.
التاريخ 2018/04/13م
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كما متّ تنفيذ جمموعة اعتصامات خارج املساجد ومنها:
جتمهر خارج املسجد يف كوت ،تندكا ،دار السالم ،تنزانيا
يف ذكرى هدم دولة اخلالفة السابعة والتسعني.
عُقد يف  13نيسان/أبريل 2018م.
وحتدث فيها عضو حزب التحرير نور آدم
وكان موضوعه :اخلالفة هي اخلالص للبشرية.
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كما متّ عقد ندوات للنساء كان منها:
ندوة يف مسجد رمحة ،مادينغي بوغوروين دار السالم.
عنواهنا :آاثر عصيان هللا سبحانه وتعاىل.
التاريخ2018/04/15 :م
219
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تنظيم مسابقات حتفيظ القرآن الكرمي  /السرية لطالب املدارس
الدينية على النحو التايل:
أ) نظم حزب التحرير يف تنزانيا مسابقة حتفيظ القرآن يف ذكرى
هدم اخلالفة  28رجب 1342هـ .حيث أقيمت املسابقة يف زحجبار ،وكان
ضيف الشرف فيها السيد علي العمور عضو املكتب اإلعالمي حلزب التحرير
يف تنزانيا.
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ب) نظم حزب التحرير  /تنزانيا يف مسجد الفت يف موانزا مسابقة سرية
النيب يف ذكرى هدم اخلالفة  28رجب 1342ه .ومت عقدها يوم 15
نيسان/أبريل عام 2018م.
وكان ضيف الشرف األستاذ اخلطيب عمران ،عضو حزب التحرير /
تنزانيا.
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حزب التحرير – والية تونس
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
225
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والية تونس
ضمن فعاليات ذكرى هدم دولة اخلالفة 1439هـ 2018 -م اليت متّ
تنفيذها يف والية تونس:
 متّ  -وهلل احلمد  -تنظيم مؤمتر اخلالفة السنوي حتت عنوان:"اخلالفة القوة القادمة".
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فقد عقد حزب التحرير /والية تونس يوم السبت املوافق
2018/4/28م بنجاح مؤمتر اخلالفة السنوي ضمن محلة عاملية يف ذكرى
هدم دولة اخلالفة يف الــثامن والعشرين من رجب احملرم عام 1342هـ -
1924م .وقد كان عنوان املؤمتر هلذا العام "اخلالفة القوة القادمة" .حيث ركز
املؤمتر على حمورين ،ومها:
 -1كيف سيوصل حزب التحرير اإلسالم إىل احلكم.
 -2واجب املسلمني بعامة وواجب أهل القوة خباصة يف ذلك.
وقد استهل املؤمتر بتالوة آايت من القرآن الكرمي ،مث بكلمة شرفيّة لألخ
حي
إبراهيم النبهاين ،ابن الشيخ ّ
املؤسس تقي الدين النبهاين رمحة هللا عليهّ ،
228

فيها احلاضرين وأهل تونس عموما ودعا هللا سبحانه وتعاىل أن يكون هذا
املؤمتر هو األخري قبل إقامة دولة اخلالفة اليت ستعيد تطبيق اإلسالم وتعيد
لألمة مكانتها املرموقة.

229

كما مت عرض تسجيل مرئي بعنوان " 75سنة من االستعمار يف
تونس".
وقد اشتمل املؤمتر على مثاين كلمات:
األوىل :وهي كلمة االفتتاح قدمها رئيس املكتب السياسي األستاذ عبد
الرؤوف العامري .وقد ّبني فيها أن هذا املؤمتر السنوي هو السابع يف والية
تونس ،وقد جاء لدفع املسلمني خباصة وأهل القوة فيهم بعامة للعمل يف
مشروع األمة األساسي وهو االنعتاق والتحرر من هيمنة االستعمار واستئناف
احلياة اإلسالمية .وبني أن حزب التحرير حيمل مشروعا عمليّا تتّض فيه كيفية
إجياد اإلسالم يف الواقع وكيفيّة تنفيذه الثورات وأن حتركات األمة يف كل مكان
مطالبة ابلتغيري مع الدعوة املتجددة والدافقة من حزب التحرير لتحكيم
اإلسالم وإقامة اخلالفة يرعب الغرب الذي بدأ حراب صليبية جديدة من أجل
نزع اإلسالم من عقول وقلوب املسلمني.
وأشار إىل أن الدعوة إىل اإلسالم وإقامة اخلالفة لن تكون جمرد حدث
ترخيي بل ستكون إبذن هللا تغيريا كليا للتاريخ واجلغرافيا ،وستكون زلزاال يزلزل
أركان النظام الرأمسايل الدميقراطي الفاشل ،وهذا ما أدركه طغاة العامل ،وها هم
يواجهون الدعوة ابلقمع والتنكيل لكل من يرفع صوته ابلتكبري ،ورغم كل
وتتحني وقت
ذلك فنن الدعوة إىل اإلسالم هتفو إليها األمة بل البشرية مجعاء
ّ
التغيري القادم قريبا إبذن هللا.
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الكلمة الثانية :فقد كانت بعنوان "البشرية تبحث عن بديل ولن يكون
إال اإلسالم" ،وقد ألقاها املمثل اإلعالمي حلزب التحرير يف بريطانيا "حيي
نسبت"ّ ،بني فيها قدرة أحكام اإلسالم على إخراج اإلنسانية من ظلمات
النظام الرأمسايل الظامل ومن استعباده ،وأن اخلالفة على منهاج النبوة ميكن أن
حترر الناس من هذا االستعباد وتعطيهم الفرصة احلقيقية حملاسبة احلكام
واملشاركة يف رعاية شؤون الناس.
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وأما الكلمة الثالثة فكانت بعنوان "الدميقراطية ال تسم بتغيري النظام
السياسي" ،وقدمها رئيس املكتب اإلعالمي حلزب التحرير يف والية تونس
الدكتور حممد مقيديش ،حيث أبرز من خالهلا أن هدف حزب التحرير من
خالل العمل السياسي ليس اقتسام غنائم احلكم الدميقراطي مع بقية األطراف
السياسية وإمنا هدف حزب التحرير هو تغيري اهلوية السياسية والفكرية
واحلضارية لنظام احلكم القائم ،وأن الدميقراطية املطبقة يف بالد املسلمني هي
دميقراطية مضمونة النتائج ،فتصاغ القوانني االنتخابية بشكل حيول دون وصول
اإلسالم للحكم ،وذكر أن ما يطرح من بدائل ال يؤدي إىل تغيري جذري ،وأننا
إزاء صراع إرادات ،وشتان بني سياسة تعتمد على العمل اجلماهريي املباشر
وبني من يعتمد على التحالفات واملصاحل املشرتكة بني النخب املصطنعة املوالية
للمستعمر.
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الكلمة الرابعة :واليت أجاب الدكتور يوسف احلاج يوسف فيها عن
سؤال :هل تستطيع األمة اإلسالمية عند إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج
النبوة واليت يعمل حزب التحرير على إقامتها أن حتقق التقدم واالنتصار يف ظل
وجود هذه الدول الكربى القائمة كأمريكا والغرب؟
هشة وأن القائمني عليها
حيث ّبني الدكتور يوسف أن الدميقراطية اليوم ّ
يف بالد املسلمني أشد وهناً ،وهي فاشلة على كل صعيد وصارت تتصرف
كعدو لشعوهبا .وأوض أن األمة اإلسالمية اليوم ذات قدرات طبيعية وبشرية
هائلة وفريدة قادرة على االنتصار السريع وقادرة على حتقيق اإلحجازات الكربى
اليت عجزت عنها الدول املعاصرة املفلسة حضاراي وفكراي وسياسيا ،فال توريث
للحكم يف نظام اخلالفة ،وال جيوز لفئة قليلة أن تستأثر ابلثروة ،فاإلسالم هو
النظام الوحيد الذي أحكم توزيع الثروة مبا حيقق إحجازات كبرية يف وقت وجيز.
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وأما الكلمة اخلامسة :فكانت كلمة من وحي الساعة؛ حيث أبرز فيها
الدكتور حممد امللكاوي سبب تدهور أوضاع املسلمني ،وأن افتقادهم للسيادة
على قراراهتم وثرواهتم هو بسبب عدم تطبيق نظام اإلسالم .وأن اخلالفة قادمة
رغم أنف أمريكا والغرب وأن حزب التحرير لن يتوقف عن عمله يف شحذ
اهلمم ورفع السقف مهما كلفه األمر.
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أما الكلمة السادسة :فكانت تسجيال مرئيا للمهندس إمساعيل الوحواح
الذي منعته السلطات التونسية من دخول البالد وأرجعته من املطار!! وقد ّبني
فيها أن أعداء األمة اإلسالمية صاروا مرعوبني من إقامة اخلالفة وأهنم حياربون
يف كل مكان للحيلولة دون إعادهتا وهو دليل على إفالسهم وعدم قدرهتم
على مواجهة وعي األمة النابض ،وأن األغالل اليوم وإن كانت تدمي إال أهنا
يف األيدي فحسب ،واألمة وحزب التحرير فيها ومعها قد أدركت طريق
خالصها ،وإقامة اخلالفة اليوم هي مسألة وقت فحسب.

أما الكلمة السابعة :فقد حتدث فيها األستاذ منذر عبد هللا عن كيفية
وبني أن احلقائق الشرعيّة والتارخيية
إيصال حزب التحرير اإلسالم إىل احلكمّ ،
القوة يف اجملتمع لتحقيق التغيري ،وأن العمل
تؤكد على ضرورة العمل لكسب ّ
الذي يقوم به حزب التحرير اليوم لطلب النصرة إمنا هو يسري يف الطريق نفسه
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الذي سار عليه رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه وهذا العمل يع ّد حكما
شرعيا واجب االتباع ،ومبا أن حزب التحرير ال يستعمل وال يوافق على
استخدام األعمال العسكرية من أجل الوصول إىل غايته فنن دور الضباط من
ألمتهم ولعقيدهتم مبناصرة الدعوة اإلسالمية
اجليش واألمن هو االحنياز ّ
سريفعون أبطاال على األعناق
والوقوف بل تص ّدر فسطاط املسلمني ،وحينها ُ
الل أكرب.
ويفوزون بشرف إعادة جمد أمتهم ورضوان من ّ

وقد ألقى كلمة اخلتام عضو اهليئة اإلدارية حلزب التحرير يف والية تونس
املهندس حممد علي بن حسني ،والذي ّبني فيها أن أعداء األمة يريدون
لإلسالم أن ال يصل إىل احلكم ،وأن أساليبهم يف ذلك ترتاوح بني اإلفراغ
واالستحالة والتشويه واإلقصاء ...وإن حزب التحرير له من اخلربة ما ميكنه
األمة عن العمل
االستمرار يف دعوته .وذكر أن حماولة إبعاد شرائ من ّ
اإلسالمي هو جرمية يف حقهم .وقال :اليوم يف تونس تقع حلزب التحرير
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مساومات ومضايقات حىت يستثين القوات املسلّحة من جيش وأمن من
لتحمل مسؤولياهتم جتاه ّأمتهم
خطابه اإلسالمي ...الذي يدعوهم فيه
ّ
وعقيدهتم .وأضاف أن احلزب يقول بصوت عال للرائسة واحلكومة لن تؤثر فيه
ضغوطاتكم ومساوماتكم ...وأن اخلالفة القوة القادمة قريبا إبذن هللا ،على
عكس األنظمة الفاشلة القائمة ،لن حتشر القوات املسلّحة يف صراع مع
شعوهبم ولن تلقي هبم يف جتاذابت سياسية كما حيصل اليوم.

 وعلى صعيد آخر من الفعاليات اليت قام هبا حزب التحريرتونس فقد ألقى شباب العاصمة كلمة مسجد يف جامع الزيتونة ،ابإلضافة إىل
تنظيم محلة هاشتاغ من أمام املساجد يف تختلف املدن.
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كما أحجز احلزب وقفات مجاهريية بعد صالة اجلمعة أمام عدد من
املساجد يف تختلف مدن تونس.

239

وأثناء هذه الوقفات مت إلقاء كلمات وتوزيع نشرة لتذكري املسلمني هبذه
الفاجعة األليمة ولدعوهتم للعمل اجلاد إلعادهتا ال ابعتبارها مشروعاً خاصاً
حبزب التحرير بل ألهنا فرض أوجبه هللا على كل املسلمني وال تستقيم حياهتم
إال هبا.
ومما جاء يف بعض تلك الكلمات :أنّه مضى على سقوط دولة اخلالفة
سبع وتسعون سنة هجرية ،واملسلمون يعيشون يف كياانت ضعيفة ،هزيلة حتت
سيادة االستعمار ،وقد كان إسقاط دولة اخلالفة إهناء لتطبيق أحكام هللا،
وإهناء لدور املسلمني على مستوى العامل...
وذ ّكرهم بواجب املسلمني جتاه دينهم وشريعة رّهبم ،وأبن العمل للخالفة
فرض على مجيع املسلمني أن يقيموها ،وأن القاعدين عن العمل هلا آمثون ولن
يرتفع اإلمث إال إبقامتها ،وأن اخلالفة فرض كفرض الصالة ،بل هي من أعظم
واجبات اإلسالم.
 ومن ضمن الفعاليات كذلك ،فقد نظم حزب التحرير  /والية تونسندوة سياسية بعنوان ِ"ممّا فقدته األمة بسقوط اخلالفة!" حاضر فيها كل من
الدكتور أسعد العجيلي واألستاذ خبيب كرابكة.
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متّ خالهلا بيان فرض العمل إلقامة دين هللا والذي ال يكون إال إبقامة
دولة اإلسالم ،كما متّ بيان بعض ما فقده املسلمون بسقوط دولة اخلالفة ،إذ
فقدوا احلكم مبا أنزل هللا ،فغاب شرعه وغابت سنة نبيه صلوات هللا وسالمه
عليه ،فقدوا احلامي والراعي ،فقدوا عزهتم وكرامتهم حني تسلط عليهم
أعداؤهم ،فقدوا بالدهم وخرياهتم ،ضاعت فلسطني كما ضاع غريها...
والكثري الكثري من اخلسائر واملصائب اليت حلقت هبم نتيجة ضياع
دولتهم.
ويف احملاضرة الثانية متّ بيان كيفية رجوع املسلمني إىل عزهتم ودينهم
وكياهنم ،وذلك ابلعمل لبناء كياهنم السياسي الذي فرضه هللا عليهم ليعيد هلم
حقوقهم وكرامتهم ويقيم شرع هللا ،ويقف يف وجه الظاملني واجملرمني ،وجيب أن
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رب العاملني ويكون القرار السياسي
تكون السيادة يف بالد املسلمني لشرع ّ
بيدهم وليس بيد االستعمار املهيمن علينا.
فأعمال حزب التحرير ختتلف للوصول إىل هذه الغاية عن أعمال غريه،
فال مشاركة لألنظمة يف حكمهم وال رضا هبذا الواقع ،فعمله هو عمل مع
األمة ولألمة وهو من قبيل االلتزام أبحكام الشرع يف طريقة عمله.
وهذا أيضا عمل واجب على األمة للسري يف طريقة التغيري املبدئية هذه
وجواب من رب العاملني.
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حزب التحرير – أسرتاليا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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أسرتاليا
من نصف الكرة األرضية اجلنويب ،جنوب شرق آسيا وغرب احمليط
حزب التحرير يف أسرتاليا جمموعةً من الفعاليات إلحياء الذكرى
اهلادي ،نظّم ُ
السابعة والتسعني هلدم دولة اخلالفة يف شهر رجب ،وأتيت هذه الفعاليات
ضمن سلسلة الفعاليات على مستوى العامل اليت ينفذها حزب التحرير إحياءً
هلذه الذكرى األليمة ،لتذكري املسلمني يف كافة البالد اإلسالمية وغري
اإلسالمية اليت يعمل فيها ابلواجب املنوط هبم جتاه دينهم وشرع رّهبم لناحية
عزهتم
بقوة وعزمية وإصرار للعودة إىل مكمن ّ
وجوب عمل املسلمني مجيعاً ّ
وكرامتهم واليت ال تكون إال ابستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة دولة اخلالفة
وبشر هبا رسولنا صلوات هللا وسالمه
الراشدة الثانية اليت وعد هللا هبا عباده ّ
عليه ،حيث يقول هللا سبحانه﴿ :

﴾.
حق فهو ال ينطق عن
وكما ّ
بشر نبينا صلوات هللا وسالمه عليه وبشارته ّ
اهلوى إن هو إال وحي يوحى حيث قال فيما رواه حذيفة رضي هللا عنه:
ِ
اء َّ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها،
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
«تَ مكو من النُّـبمـ َّوةم في مك ْم َما َش َ
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ِ
اء َّ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ
مُثَّ تَ مكو من ِخالَفَةٌ َعلَى ِم ْنـ َه ِ
اج النُّـبمـ َّوة ،فَـتَ مكو من َما َش َ
اء َّ
اَّللم أَ ْن
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َعاضًّا ،فَـيَ مكو من َما َش َ
يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من مم ْل ًكا َج ِْْبيَّةً ،فَـتَ مكو من َما َشاءَ
يَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـ مع َها إِ َذا َش َ
َّ
اج
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،مُثَّ تَ مكو من ِخالَفَةً َعلَى ِم ْنـ َه ِ
اَّللم أَ ْن تَ مكو َن ،مُثَّ يَـ ْرفَـعم َها إِ َذا َش َ
ت»
النُّـبمـ َّوة .مُثَّ َس َك َ

وبناء عليه ،كان وجوب العمل هلذا الكيان السياسي اجلامع واحلامي
للمسلمني مجيعاً ،ليعمل بعدئذ على استئناف نشر رسالة اإلسالم إىل العامل
أمجع.

وعليه كانت هذه الفعاليات ليستحضر املسلمون ذاك الكيان الذي
هدمه خونة العرب والرتك استجابة ألوامر وتخططات دول الكفر وعلى رأسها
بريطانيا ،وألن حزب التحرير يف أسرتاليا هو امتداد طبيعي لوجود حزب
التحرير يف الساحة العاملية ،ولوجود مسلمني يعيشون يف هذه الداير وجب أن
يعرفوا دينهم وما أيمرهم به رّهبم ،فقد ن ّفذ شباب حزب التحرير يف أسرتاليا
متنوعة رغم التهديدات من حكومة البالد وحماوالهتا الدؤوبة
سلسلة فعاليات ّ
إبلصاق هتمة (اإلرهاب) املكذوب على حزب التحرير بعد سلسلة النشاطات
اليت قام ويقوم هبا احلزب للحفاظ على هويّة املسلمني يف أسرتاليا وفض
سياسة الدمج اهلادفة إىل "تذويب" املسلمني يف اجملتمع األسرتايل لتغيب عن
صر حزب التحرير على مواصلة
املسلمني مفاهيم وأحكام اإلسالم ،ومع ذلك يُ ّ
عمله رغم تلك الصعوابت...
246

وقد جاءت فعاليات حزب التحرير  /أسرتاليا على النحو التايل:
)1

محلة إلكرتونية واسعة هدفت إىل:

-

بيان معىن الدولة اإلسالمية (دولة اخلالفة).

 تثقيف النّاس أب ّن دولة اخلالفة هذه ليست من بنات أفكارحزب التحرير ،بل هي قضيّة أصيلة يف ترخيهم ،عاشها املسلمون واقعاً لقرون
عديدة ،وتناوهلا علماء وفقهاء املسلمني لناحية بيان معناها وواقعها وفرضيتها
ووجوب العمل هلا.
حل ابملسلمني وبالدهم من قتل ودمار وتشريد وشرذمة
 بيان ما ّبعد هدم دولة اخلالفة.
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 ومتّ استعراض بعض ردود أفعال الكافرين واحتفائهم هبدم دولةاخلالفة حسب ما متّ نشره يف وسائل إعالمهم وقتئذ.
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 كما متّ بيان كيف أنّه بسقوط دولة اخلالفة توقّف العمل عنمحل اإلسالم رسالة إىل العامل ،وتعطّلت أحكام هللا اليت أانطها ابلدولة واحلاكم
مثل اجلهاد وغريه الكثري من أحكام هللا.
 كما مت نشر جمموعة من األفالم القصرية واليت تناولت مقتطفاتمن تريخ اخلالفة اإلسالمية وفتوحاهتا وانتصاراهتا على الصليبيني مثال أايم
القائد صالح الدين األيويب ،ابإلضافة إىل مواقف مشرفة خللفاء املسلمني يف
حفاظهم على دولة اخلالفة ومحاية املسلمني ونشر اإلسالم ،ومنها املوقف
العظيم للسلطان عبد احلميد الثاين يف حفاظه على فلسطني رغم كيد اإلحجليز
واليهود وآتمر خونة العرب والرتك وكيف كانت ردوده احلازمة القويّة لوفود
اليهود الذين أرادوا مساومته على جزء من فلسطني.
249

عامة حتت عنوان:
 )2ومن ضمن الفعاليات أيضاً :تنفيذ حماضرة ّ
الصرب)
(إّمنا النّصر مع ّ
ففي الرابع من نيسان/أبريل عام 2018مّ .أم حشد من شباب حزب
عامة يف مدينة (سيدين) حاضر فيها
التحرير واملؤيدين واملناصرين وغريهم قاعةً ّ
األستاذ بالل مرعي حتت عنوان (إمنا النصر مع الصرب) حيث بني أمهية املثابرة
يف محل الدعوة اقتداءً ابألنبياء والرسل صلوات ريب وسالمه عليهم أمجعني،
الذين محلوا رساالت رّهبم ومل حييدوا عن الطريق ابلرغم من الصعوابت
والتحدايت اجلسيمة ،مذكراً يف الوقت ذاته أبن الطريق إىل النصر يقتضي محل
يتجسد قول هللا تعاىل
الرسالة ّ
بقوة والصرب عليها ،وأن من عوامل النصر أن ّ
﴿

﴾ يف الدعاة إىل هللا وأن يدركوا ويدرك املسلمون

مجيعاً أن النصر هو من عند هللا وحده ﴿

﴾ ،مبينا

أن علينا العمل وبذل اجلهد والوسع واألخذ ابألسباب والسري وفق أحكام هللا
وأن النتائج على رب العاملني سبحانه وتعاىل.
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 )3كما متّ تنفيذ وقفة مجعت اجلالية اإلسالمية يف مدينة (سيدين)
بتاريخ  15نيسان/أبريل 2018م .حيث ختلّلها جمموعة كلمات ت ّذكر
املسلمني بدولة اخلالفة اليت حييي حزب التحرير ذكرى هدمها على يد
وبني هلم وجوب العمل على إعادهتا ليستأنف املسلمون احلياة
الكافرينّ ،
اإلسالمية على الوجه الشرعي الذي فرضه هللا سبحانه وتعاىل .كما استعرض
احلزب فيها سلسلة من األحداث املؤملة اليت حلّت ابملسلمني نتيجة فاجعة
هدم دولته.
مثّ تبعها دعاء وقنوت.
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 )4ويف السياق ذاته ،فقد ألقى شباب حزب التحرير جمموعة من
خطب اجلمعة واليت تناولوا فيها هذه الذكرى األليمة ومعانيها وما نتج عنها
على مستوى املسلمني والعامل اإلسالمي.
وسلطوا فيها الضوء على أمهية العمل على إقامة اخلالفة كوهنا احلل
اجلذري جلميع مشاكل املسلمني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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حزب التحرير – هولندا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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هولندا
نظم حزب التحرير يف هولندا محلةً واسعة بعنوان "الرجوع إىل جمد
اإلسالم" ،وهي محلة يُقصد منها تذكري املسلمني مباضيهم العريق وجمدهم
التليد وذلك من خالل الرتكيز والوقوف عند بعض احملطات العظيمة خالل
احلكم اإلسالمي يف األندلس واخلالفة العثمانية ،لكي تكون دافعاً للمسلمني
للعمل من أجل إقامة دولة اإلسالم دولة اخلالفة الثانية على منهاج النبوة
لتستعيد األمة جمدها من جديد وتقتعد مكان الصدارة بني دول العامل ،وحتمل
رسالة اإلسالم للعامل الذي يكتوي بنار الرأمسالية والرأمساليني لتخرجهم من
الظلمات إىل نور اإلسالم.
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هذا وتضمنت احلملة العديد من احملاضرات والندوات يف العديد من
املدن اهلولندية ،يف مشاهلا وجنوهبا ،وكانت خامتتها مسكاً إبذن هللا ،حيث عقد
حزب التحرير  /هولندا يف السادس من شهر ّأاير/مايو 2018م مؤمتراً جامعاً

بعنوان "على مخطا الرسول ".
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مؤمتر اخلالفة السنوي بعنوان "على خطا الرسول "
بعد أن نظم حزب التحرير  /هولندا محلة واسعة بعنوان "إعادة جمد

اإلسالم" دامت ستة أسابيع وجابت البالد طوالً وعرضاً؛ حماضرات ووقفات
ونقاشات يف شىت املدن اهلولندية ،مستعرضني أهم احملطات يف تريخ احلكم
اإلسالمي يف األندلس وتريخ الدولة العثمانية ،اليت تبعث يف نفس املسلم
الشعور ابلعزة واليت من شأهنا أن تدفع املسلمني للعمل اجلاد للعمل إلقامة
اخلالفة الثانية الراشدة على منهاج النبوة لتعيش األمة من جديد بعزة وكرامة يف
ظل احلكم ابإلسالم احلنيف ولتتبوأ مكان الصدارة بني دول العامل ،بعد هذه
احلملة واليت نسأل هللا أن يتقبلها وأن يبارك فيهاّ ،توج حزب التحرير  /هولندا
هذه احلملة بعقد مؤمتر اخلالفة العاملي يوم األحد املوافق 2018/05/06م
بعنوان "على مخطا الرسول " ،وقد حضره الكثري من أبناء األمة من داخل
هولندا وخارجها ،هذا إضافة حلضور ضيوف متحدثني من خارج هولندا؛ من
والية األردن األستاذ حممد ملكاوي (أبو طلحة) ،ومن بريطانيا األخ األستاذ
أبو يوسف واألخت الدكتورة نسرين نواز مديرة القسم النسائي يف املكتب
اإلعالمي املركزي حلزب التحرير.
هذا وقد افتُت املؤمتر بتالوة عطرة من كتاب هللا تالها على احلضور
األخ كمال أبو زيد .تلتها الكلمة األوىل لألستاذ ندمي حسن وكانت بعنوان
"املهمة النبوية" ،واليت متحورت حول معىن العبودية هلل عز وجل ،وإدراك
قريش لطبيعة دعوة النيب عليه الصالة والسالم ،وأهنا ليست دعوةً فرديةً بل
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دعوة تستهدف اجملتمع أبنظمته اليت تسيطر عليه واألفكار امليهمنة عليه
ومشاعر الناس ،ولذلك وقفوا يف وجهه وحاربوه وعذبوا أصحابه لعلمهم أن ما
جاء به إمنا هو تغيري لطريقة عيشهم وانقالب عليها.

أما الكلمة الثانية فقد ألقيت من قبل الدكتور حممد ملكاوي واليت
كانت بعنوان "كفاح النيب عليه الصالة والسالم من أجل التغيري" ،واليت
يف تغيري
شدت انتباه احلضور ،فقد تناول من خالهلا منهج الرسول
اجملتمع ،ووجوب اتباع ُخطاه إن كنا نريد حتقيق ما حققه عليه الصالة
والسالم ،وأن عظم املسؤولية إمنا هو من عظم الرسالة ،وأنه ابلعمل الدؤوب
واألخذ ابألسباب والتوكل على هللا عز وجل يستجلب النصر والتمكني.

262

أما الكلمة الثالثة فقد ألقاها األخ أبو شهيد بعنوان "حبث حممد

عن القوة" ،وكانت عبارة عن قراءة لسرية الرسول عليه الصالة والسالم يف

كيفية طلبه للنصرة وحبثه عن القوة واملنعة وظهور ذلك جليا يف تقصده للقبائل
مثل قبيلة بين عامر بن صعصعة وبين شيبان ،وما يتضمنه هذا الفعل من
دالئل على وجوب اتباع طريقته يف إعداد القوة الستالم احلكم وإقامة
الدولة.
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"حممد قائد ورئيس دولة" هو عنوان الكلمة الرابعة ،وقد ألقاها
األستاذ أبو يوسف وسلط الضوء من خالهلا على دور الرسول كقائد
ورئيس دولة ،وتكلم عن حاجة األمة املاسة لقائد سياسي يقوم بقيادة األمة
من جديد ويسري على هنج النيب يف حسن قيادهتا.

أما الكلمة اخلامسة فكانت بعنوان "مرياث النيب حممد َم ْن وماذا
ترك خلفه؟" وقد ألقتها األخت الدكتورة نسرين نواز مديرة القسم النسائي يف
املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير ،وكان حمور هذه الكلمة عن اإلرث
الذي تركه الرسول عليه الصالة والسالم ،والكيفية اليت أخرج هبا الناس من
الظلمات إىل النور ،من خالل املعاجلات الشرعية اليت طبقها يف مجيع نواحي
احلياة .وتطرقت أيضأ إىل األحكام اليت جاء هبا اإلسالم املتعلقة ابملرأة فرفعت
من شأهنا وأعلت من مقامها.
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يف محل الرسالة" هو عنوان كلمة
"تتبع األمة خلطا الرسول
اخلتام ،وقد ألقاها األستاذ أوكاي ابال املمثل اإلعالمي حلزب التحرير يف
هولندا ،وحتدث فيها عن واجب األمة اإلسالمية يف محل الرسالة اليت أنزلت
على حممد  ،واتباع ُخطاه يف إخراج الناس من الظلمات إىل النور ،والتأسي
بصحابته رضوان هللا عليهم يف بذل الغايل والنفيس يف سبيل محل هذه الرسالة
والدعوة هلا.
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هذا وقد اختُتم املؤمتر ابلدعاء والتضرع إىل هللا سبحانه أن يرفع عن
األمة هذه الغمة وأن حيقن دماء املسلمني وأن يكرمنا خبالفة راشدة اثنية على
منهاج النبوة تعمل على محل رسالة اإلسالم إىل دول العامل إلخراجهم من
الظلمات إىل النور.
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حزب التحرير – بريطانيا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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بريطانيا
ضمن الفعاليات العاملية اليت نظمها حزب التحرير مبناسبة ذكرى هدم
دولة اخلالفة ( 28رجب) الستنهاض األمة اإلسالمية وشحذ مهتها إلقامة
دولة اخلالفة الراشدة من جديد ،نظم حزب التحرير  /بريطانيا وقفة أمام
السفارة الرتكية يف لندن دعما للمسلمني يف األرض املباركة (فلسطني).
تضمنت الوقفة ثالث كلمات رئيسة ختللها ترديد لعبارات مثل "أمة
اإلسالم ارفعي الصوت ،فاخلالفة هي احلل" وأيضا "اي هللا اي رمحن ،هيئ
نصرك لإلسالم".
أما الكلمات ،فكانت األوىل؛ عن حادثة اإلسراء واملعراج اليت كانت
دعما وتثبيتا لرسول هللا  .وكانت الدافع لدولة اإلسالم لفت األرض املباركة
(فلسطني) وضمها جلسم دولة اخلالفة .وبقيت األرض املباركة (فلسطني) جزءا
من دولة اإلسالم إىل أن مت هدمها مطلع القرن العشرين ،واحتل الصليبيون
بالد الشام ومنها فلسطني ،وسلموها لليهود ليعيثوا فيها الفساد .وأن األرض
املباركة (فلسطني) هي لكل املسلمني وقضيتها قضية كل مسلم.
وأما الكلمة الثانية؛ فكانت عن خيانة حكام املسلمني وخاصة تركيا
للمسلمني ولفلسطني .فهم يتاجرون بقضية فلسطني وأفعاهلم تشهد عليهم
بذلك ،حيث يعملون ليل هنار لدعم كيان يهود الغاصب وإبقاء العالقات
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السياحية واالقتصادية والعسكرية معه ،بل وقد مت رفع مستوى التعاون مع
كيان يهود يف عهد إردوغان وحزبه العلماين.
أما الكلمة األخرية؛ فكانت عن احللول املطروحة حلل قضية األرض
املباركة (فلسطني) ،وأن هذه احللول هي إلذالل املسلمني ومتكني اليهود من
معظم فلسطني بل كل فلسطني .وأن احلل الوحيد لألرض املباركة (فلسطني)
هو حتريرها كما فعل من قبل صالح الدين وليس تثبيتا للمحتلني .وال يكون
هذا إال بدولة مستقلة عادلة على منهاج النبوة ،خالفة راشدة.
وكان األستاذ حيي نسبت املمثل اإلعالمي حلزب التحرير يف بريطانيا قد
أصدر بياان صحفيا حول الوقفة ،فجزاه هللا كل خري.
نسأل هللا تعاىل أن يعز املسلمني بدولة اإلسالم فتحرر األرض املباركة
وكل بالد املسلمني ،وتطبق اإلسالم وتنشر العدل والدين رمحة للعاملني.
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كما نظم حزب التحرير  /بريطانيا مؤمتراً بعنوان "بناء ابكستان
مستقلة" ،يف برمينجهام يوم  24آذار/مارس حضره أكثر من  200شخص
من اجلالية اإلسالمية.
كان اهلدف من املؤمتر هو إظهار أنه على الرغم من االحتفال بيوم
مستقال
ابكستان يف  23آذار/مارس 1940م (قرار الهور الذي حدد موطنًا
ً
للمسلمني) ،فنن ابكستان ال تزال تعتمد على املستعمرين الغربيني وتُستعبد
من قبلهم من خالل العديد من األدوات االستعمارية مثل الدستور نفسه،
وصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،وطبقة سياسية واقتصادية من املوالني
للمصاحل االستعمارية.
وقد أبرز املتحدثون يف املؤمتر كيف أن الدميقراطية والديكتاتورية مل
جتلبا سوى الدمار والبؤس لباكستان ،وأن احلاجة امللحة اآلن هي تغيري النظام
من جذوره ،وليس جمرد تغيري وجوه السياسيني فيه.
ومتت مناقشة املشاكل االقتصادية يف ابكستان مع التأكيد على أن
أسباهبا منطية يف طبيعتها ،وتناقضها مع احللول اإلسالمية هلذه املشاكل اليت
أخريا ،أبرز املتحدثون أن ابكستان،
تتطلب التطبيق من قبل دولة اخلالفة .و ً
إضافة إىل البالد اإلسالمية احمليطة هبا ،هي يف الواقع قوة عظمى منتظرة ،حتتاج
فقط إىل نظام اخلالفة بقيادة إسالمية تخلصة لتحقيق إمكاانهتا احلقيقية ،لقيادة
العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي.
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كانت تلك الكلمات موضع تقدير من قبل احلضور ،وكان هناك اتفاق
على احلاجة للخالفة على منهاج النبوة لباكستان كحل وحيد للركود احلايل
والوسيلة الوحيدة للخالص من أغالل االستعمار.
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حزب التحرير – كندا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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كندا
إحياءً لذكرى هدم اخلالفة يف  28رجب نظم حزب التحرير يف كندا
تضمنت التايل:
سلسلة فعاليات ّ
أ .عرض شريط فيديو من إنتاج حزب التحرير  /كندا تعرض ألحداث
الثورات الشعبية يف البالد العربية .جاء يف الشريط أن الثورات جانبت املسار
الصحي عندما غفلت عن تبين مشروع اخلالفة مما سهل للكافر املستعمر
وأدواته السيطرة على مسار الثورات وتوجيهها يف االجتاه غري الصحي  .وكانت
نتيجة ذلك أن الثورات مل حتقق التغيري احلقيقي ،بل فقط غريت بعض
األشخاص وبقيت األنظمة اليت خرجت اجلماهري من أجل تغيريها.
ب .حماضرة حتدثت عن واقع الثورات يف البالد العربية والتغيري احلقيقي
ِ
وحد جيمع
غياب مشروع ُم ّ
مبينة أن من أسباب عدم حصول التغيري احلقيقي َ
كل التحركات اجلماهريية يف قوة دافعة ال تصمد أمامها األنظمة ...ومن
األسباب أيضاً رفض البعض تبين مشروع اخلالفة مما أدى هبم لقبول مشاريع
صاغها الكافر املستعمر وقدمتها لألمة أدواته مثل نظام تركيا ونظام آل
سعود ...ومن األسباب كذلك التخلي عن اإلسالم كأساس ملقاومة األنظمة
مما أربك األمة وبدد الطاقة اليت أنتجتها اجلماهري املنتفضة.
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ج .حماضرة بعنوان ِ
"عرب من السرية لتحقيق التغيري" .ركزت احملاضرة
على صالبة ووضوح املشروع التغيريي الذي قاده رسول هللا يف مكة وكيف
كان إبمكان الثورات اجلماهريية النجاح لو أهنا تبنت مشروع الرسول .
د .معرض للكتب مت فيه تقدمي جمموعة متميزة من كتب الثقافة احلزبية
تُظهر عمق واتساع ثقافة حزب التحرير.
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حزب التحرير – أمريكا
(فعاليات ذكرى هدم اخلالفة)
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أمريكا
عقد حزب التحرير /أمريكا يوم األحد 2018/4/29م بنجاح مؤمتر
اخلالفة السنوي ضمن محلة عاملية يف ذكرى هدم اخلالفة عام 1924م .إهنا
دعوة عاملية للمسلمني أبداء فرض استئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة
الراشدة على منهاج النبوة كما أمر هللا عز وجل.
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وكان عنوان املؤمتر هلذا العام "االعتداء على عقول املسلمني" .حيث
ركز املؤمتر على أن اهلجوم واالعتداء على عقول املسلمني هو من أجل إجياد
املسلم العلماين الذي أيخذ من العلمانية احللول للمشاكل االجتماعية
والسياسية واالقتصادية .ويقوم إجياد املسلم العلماين على نظرية األقلية اليت
جيب أن تتبع األكثرية يف القيم التحررية الغربية وليس النظرة إىل أن املسلم هو
جزء من أمة عاملية حتمل قيما إسالمية.

وقد اشتمل املؤمتر على ثالث كلمات؛ األوىل قدمها الدكتور عبد
الرافع بعنوان االعتداء على عقول املسلمني .وقد ذكر عددا من االعتداءات
القدمية واحلديثة .وبني أن الغرب قد بدأ حراب صليبية جديدة من أجل نزع
اإلسالم من عقول وقلوب املسلمني وإبقائه مشاعراي ليس غري وذلك من أجل
جعل املسلمني علمانيني .وأشار إىل أن اإلسالموفوبيا قامت على اخلوف من
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اإلسالم الذي يقدم احللول للمشاكل اإلنسانية املختلفة اليت فشلت األنظمة
األخرى يف عالجها .واليوم بدل فهم ونقاش األفكار واحللول اإلسالمية ،يقوم
الغرب بشيطنة هذه األفكار ووصفها ابلرجعية وغري املنطقية والتشدد .وابلتايل
فقد أصب املسلمون ضحية للعلمانية دون وعي على ذلك .إن اخللط بني
األفكار العلمانية وقشور اإلسالم أدى إىل شلل يف عقول املسلمني .وقد بينت
الكلمة أن اهلجوم من الداخل هو من أكرب العوائق لنهضة األمة.

ويف الكلمة الثانية واليت بعنوان "التأثري على اجلالية املسلمة" ،بني األخ
هيثم التأثري على املسلمني يف الغرب وكيف ميكن االستفادة منه يف التأثري على
املسلمني يف العامل أمجع .وأن صانعي السياسة يعملون بشكل متواصل لدمج
املسلمني وإظهارهم بشكل علماين .وأن على املسلمني معرفة أن الصراع بني
الغرب واإلسالم هو صراع مبدئي .وأن اإلسالم قد جاء بطريقة شاملة جلميع
جوانب احلياة وهو خيالف العلمانية متاما .لقد وقع املسلمون ضحااي للعلمانية
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بشكل منظم بعد هدم اخلالفة .وقد أدى هذا إىل ظهور هوايت علمانية
واستعمارية يف عقول املسلمني .وتطرق أيضا إىل أتثري األفكار التحررية على
اجلالية املسلمة وقادهتا وشباهبا وعائالهتا .وبني خطورة أن تكون األعمال
اخلريية هي احلل ملشاكل املسلمني الكثرية .وقد حذر املسلمني من الوقوع يف
شرك احملافظني أو التحرريني.
َ

ويف احملاضرة األخرية واليت كانت بعنوان "قهر العلمانية" ،رد األخ رضا
على حجج العلمانية وبني خططها لعلمنة عقول املسلمني وذلك بفصل
املسلمني عن عقيدهتم السياسية والروحية .ورغم أن الغرب يدعو إىل العلمانية
بقوة إال أن فشلهم الكبري ونتائجه الوخيمة يف جمتمعاهتم واض للعيان .حىت
إن بعض مفكري الغرب يعرتفون أبن هناك مشاكل أساسية توجدها العلمانية
يف اجملتمع .إن العلمانية فشل لإلنسانية حيث إن اإلنسان ال يستطيع أن
288

يشرع نظاما عادال وغري متحيز .إن تخطط علمنة املسلمني وإبعادهم عن
دينهم قد أخذ ما يزيد عن  200سنة .وقد نفذت اخلطة عن طريق الدول
واإلعالم والعمالء واجليوش واالنقالابت واخلداع والتعذيب واخلياانت .إن
علينا العمل لتغيري أوضاعنا ،وال شيء سيتغري ما مل نغري ما أبنفسنا أي ما
نعتقد به وكيفية التفكري عندان وكيفية حل مشاكلنا .جيب أن تكون نظرتنا
للعامل من زاوية العقيدة اإلسالمية ،وأن تكون أفعالنا حسب األدلة الشرعية من
قرآن وسنة الرسول حممد  .وقد شدد املتحدث على أن العمل مع مجاعة
تسري حسب طريقة الرسول فرض من أجل هنضة األمة اإلسالمية وتثقيفها
ابإلسالم كمبدأ شامل.
وأكد على أن حزب التحرير هو حزب سياسي عاملي مبدؤه اإلسالم
يسعى الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة على منهاج النبوة يف العامل
اإلسالمي .إن احلزب ال يسعى إلقامة اخلالفة يف الدول الغربية ومن ضمنها
أمريكا .وكذلك فنن احلزب ال يستعمل وال يوافق على استخدام األعمال
العسكرية من أجل الوصول إىل غايته.
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التغطية اإلعالمية
يف الذكرى التاسعة والسبعني هلدم دولة اخلالفة ،وضمن الفعاليات
العاملية اليت نفذها حزب التحرير ،فن ّن لنا وقفة مع مواقف وسائل اإلعالم
لناحية تناوهلا هلذه األحداث وحجم تغطيتها هلا.
ففي نظرة عامة للصورة اليت كانت عليها وسائل اإلعالم بكافة
أنواعها ،سواء املكتوبة أو املسموعة أو املرئية ،حجد أهنا ّاجتهت اجتاهات عدة
يف مواقفها على الشكل التايل:
أوال :الفضائيات يف العامل العريب واإلسالمي:
جل تلك الفضائيات قد اختذت املوقف املتوقع
فقد كان مالحظاً أ ّن ّ
وبقوة
منها ،إذ تغافلت متاماً عن الفعاليات والنشاطات اليت كانت حاضرة ّ
أصرت على التعامي عنها وعدم ذكرها ال
على األرض ،لكن تلك الفضائيات ّ
من قريب وال من بعيد ،وهذا النهج املعتاد منها سببه ّأهنا ال متلك من أمرها
شيئاً ،وأهنا فاقدة للمصداقية واحليادية اليت تزعمها ،وهذا يؤّكد أهنا ُمكبّلة
بسياسة األنظمة اليت تتبع هلا ،وطاملا أن فعاليات حزب التحرير تتصادم مع
سياسات األنظمة القائمة يف العامل اإلسالمي مجلة وتفصيالً فمن غري املتوقع
أن تقوم فضائياهتا بتغطية تلك الفعاليات ،فطاملا أن حزب التحرير يسعى
النبوة فهذا حب ّد ذاته هو اخلطر
إلقامة دولة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج ّ
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األعظم الذي يه ّدد تلك الكياانت لناحية وجودها واستمرارها ،كيف ال وهي
كياانت قامت على أنقاض دولة اخلالفة اليت حييي ذكراها حزب التحرير!
اثنياً :وسائل اإلعالم املسموعة:
هذه الوسائل ختتلف نوعاً ما عن الفضائيات ،ألن الفضائيات ابلقطع
تتبع األنظمة قوالً واحداً ،وابلتايل فنن األنظمة تضع هلا سياسية إعالمية
مدروسة وحمسوبة تسري عليها وال تتخطاها ،أما املسموعة فليس كلّها تبعاً
لألنظمةـ فمنها اخلاص ومنها ما يتبع شركات ،وبعضها يتبع لألنظمة بشكل
تنوع تناوهلا لفعاليات حزب التحرير ،وألهنا تتنافس فيما بينها فقد
خفي ،لذا ّ
كانت فعاليات احلزب احلاضرة على األرض مادة دمسة هلا إىل حد ما
خصوصا تلك املوجودة يف مناطق الضفة الغربية .لكن الذي اختلف بني
وسيلة ووسيلة منها هو :كيفية تناوهلا لألحداث:
فمنها إذاعات تبنّت وجهة نظر السلطة الفلسطينية واألجهزة (األمنية)
التابعة هلا ،فعملت على خلط احلابل ابلنابل لتجعل الناس يرون صورة أعمال
حزب التحرير على الشكل الذي تريده تلك األجهزة القمعية ،فحني وصفت
األجهزة (األمنية) يف مناطق السلطة الفلسطينية مثالً فعاليات حزب التحرير
أبهنا غري قانونية ،تبنّت بعض اإلذاعات هذا الرأي وطفقت تكيل االهتامات
للحزب أبنه سبب كل األحداث اليت نتجت عن قمع السلطة له ولفعالياته
سواء يف مدينة جنني أو اخلليل أو رام هللا.
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غري أ ّن حجتها كانت ضعيفة يف تصويرها لألمور هبذا الشكل ،وذلك
جل املتصلني
بسبب أن الناس كانوا حاضرين وشهوداً على األرض ،وكان ّ
ابإلذاعات يعيبون على السلطة قمعها وجرائمها وما فعلته يف تلك املناسبات
فسقط يف يدها،
وما فعلته بشباب احلزب لناحية الضرب والقمع والسجن!! ُ
احلجة.
وكانت ضعيفة املنطق و ّ
أما النوع اآلخر من اإلذاعات احمللية يف الضفة الغربية ،فقد التزمت
تتب
شيئاً من املنهجية اإلعالمية السليمة لناحية تناوهلا لفعاليات احلزب ،ومل ّ
رأي األجهزة (األمنية) ،وطرحت على الناس األحداث كما حصلت ،رغم قلّة
عدد وسائل اإلعالم تلك.
ومما كان له األثر البالغ يف التزامها للحيادية واملصداقية هو تواصل
املكتب اإلعالمي حلزب التحرير يف األرض املباركة (فلسطني) مع تلك
اإلذاعات ،وتواصل شباب احلزب معها عرب مشاركاهتم الفاعلة يف براجمها اليت
كانت تتكلم عن تلك الفعاليات ،فأعطى ذلك صورة مقبولة  -نوعاً ما -
لتغطيتهم اإلعالمية للحزب ونشاطاته.
اثلثاً :وسائل اإلعالم املكتوبة ،الورقية واإللكرتونية (االجتماعية):
ورغم تغيّب بعض الصحف عن التغطية اإلعالمية لفعاليات حزب
الكم والكيف ،إال أن العديد من تلك الوسائل نقلت األخبار؛
التحرير لناحية ّ
بعضها نقلها بشكل تختصر جداً ،وبعضها نقلها بشيء من التفصيل ،وبعضها
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اكتفى بنقل ما صدر عن املكتب اإلعالمي خبصوص النشاطات والفعاليات
وتعاطي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية معها.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل ما قامت به مواقع التواصل اإللكرتوين
(االجتماعي) حيث أغاظها النشاط الواسع الذي قام به احلزب خالل شهر
رجب احملرم من خالل حساابته وصفحاته اإللكرتونية فقامت إدارة موقع
الفيسبوك ،يوم الثالاثء 2018/5/8م حبذف حساب املكتب اإلعالمي
املركزي حلزب التحرير وأغلقت صفحته متاما ،كما حذفت يوم األربعاء
2018/5/9م حساب جريدة الراية اليت يصدرها حزب التحرير ،وحذفت
حساب األمري املؤسس حلزب التحرير الشيخ تقي الدين النبهاين رمحه هللا،
كما وحذفت صفحة (املرأة والشريعة) اليت تشرف عليها دائرة القسم النسائي
يف املكتب اإلعالمي املركزي ،وحذفت صفحة (إعالميات حزب التحرير) اليت
تشرف عليها دائرة املتلفز يف املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير ،كما
حذفت حساابت أكثر من  20مشرفا (آدمن) متاما.
ومن جهة أخرى مجدت إدارة غوغل بلس حساب املكتب اإلعالمي
املركزي وحساب جملة الوعي.
كان كل ذلك عقب النشاط الواسع لتذكري األمة اإلسالمية ابلذكرى
األليمة ذكرى هدم اخلالفة واستنهاضا هلا للعمل إلقامتها من جديد ،يف
حماوالت متكررة تكشف عن مدى حقد هذه املواقع على اإلسالم ومحلة
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دعوته ،وسعيها الدؤوب لطمس صوت احلق وتغطية مشس احلقيقة ،برغم
غياب أي مربر أو حجة وفق شرائعهم الباطلة!
ولئن كانت هذه املواقع تنطلق من أمريكا رأس معسكر الكفر ،فنن
قناة اجلزيرة (صاحبة شعار الرأي والرأي اآلخر) تكمل هذا التعتيم اإلعالمي
على أنشطة احلزب وفعالياته ،ليس فقط بعدم نقل وقائعها ،من مثل عدم
نقلها لفعاليات مؤمتر اخلالفة الذي عقد يف تونس العاصمة يوم السبت
2018/04/28م بعنوان "اخلالفة القوة القادمة" ،وقبله مؤمترات اخلالفة يف
أنقرة وإسطنبول وكواالملبور وجاكرت ولبنان وغريها ،بل وبتعمد حتريف املعاين
حني غطت نشاط احلزب احلاشد يف رام هللا الذي أقامه نصرة للقدس حتت
شعار "القدس تنادي األمة وجيوشها لتحريرها وإنقاذها من صفقات
املتآمرين" .فأصرت اجلزيرة على أن احملتشدين نددوا "بنقل السفارة األمريكية
إىل القدس"! هكذا جهاراً هناراً ال تستحي اجلزيرة عن طمس احلقيقة
وتعميتها ،يف وجه اهلتافات الصاخبة اليت طالبت جيوش املسلمني ابلتحرك
لتحرير األرض املباركة (فلسطني) ،واليت اندت (ال صفقات وال خياانت..
بدان جيوش ودابابت) ،مع أن احلزب يرفض جرثومة كيان يهود مجلة وتفصيال
دون تفريق بني حيفا وايفا وال بني أراضي الـ 48وأراضي الـ.67
ومع هذا كله فنن هذه احلركات اليائسة تكشف عن أن دعوة احلزب
أصبحت تقض مضاجع الظاملني املفرتين ،وتزيدان ثقة ويقينا أن هللا سبحانه
انصر دينه رغم أنف الكافرين واملنافقني﴿ ،
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﴾.
وهذا استعراض سريع لبعض ما نشرته الصحف ووكاالت األنباء:
البيادر السياسي
البرية  -البيادر السياسي -:نصبت قوى األمن الفلسطيين ،حواجز
على مجيع مداخل البرية ،ملنع إقامة مسرية حلزب التحرير يف مدينة البرية،
ملناسبة الذكرى  97هلدم اخلالفة.
وكانت الشرطة رفضت إقامة مسرية حلزب التحرير تنطلق من أمام
مسجد مجال عبد الناصر ،لتجوب شوارع مدينيت البرية ورام هللا ،واقرتحت
الشرطة إقامة مهرجان يف مدينة البرية ،وابلقرب من مقر البلدية ،وهو ما رفضه
حزب التحرير.
وقامت قوى األمن إبنزال أعضاء حزب التحرير من املركبات ،ملنعهم
من الوصول إىل البرية.
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وكالة مسا اإلخبارية
رام هللا  /مسا  /قرر حزب التحرير ،إلغاء "مسرية اخلالفة" اليت كانت
مقررة يف مدينة رام هللا اليوم السبت ،وفق ما أفاد به عضو املكتب اإلعالمي
للحزب ،عالء أبو صاحل.
وقال حزب التحرير يف بيان له ،إنّه تقرر إلغاء املسرية اليت كانت مقررة
عصر اليوم من مسجد البرية الكبري إىل دوار املنارة ،بسبب اإلجراءات
التعسفية اليت قامت هبا السلطة ،منذ الصباح الباكر ،حيث نصبت احلواجز
على مداخل مدينة رام هللا الرئيسية والفرعية ،وتخارج قرى رام هللا واملدن
الرئيسية يف الضفة مثل اخلليل وبيت حلم وقلقيلية وجنني ،كما نصبت حواجز
يف بلدة العبيدية ووادي النار ففصلت جنوب الضفة عن رام هللا ،ونصبت
العديد من احلواجز داخل مدينة اخلليل وجنني ورام هللا والبرية ،وفتّشت
السيارات حبثًا عن املشاركني يف املسرية.
شبكة قدس اإلخبارية
قبل أن يعلن احلزب عن إلغائها ..انتشار كبري لألجهزة األمنية
الفلسطينية يف مدينة رام هللا ،ملنع حزب التحرير من تنظيم مسرية يف املدينة.
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موقع عيون اخلليج
رام هللا " -القدس" دوت كوم  -قرر حزب التحرير ،إلغاء مسرية
اخلالفة يف مدينة رام هللا اليوم السبت ،وفق ما أفاد به عضو املكتب اإلعالمي
للحزب ،عالء أبو صاحل.
بياان يف وقت سابق اليومّ ،اهتم فيه األجهزة
وكان حزب التحرير أصدر ً
األمنية بنصب حواجز عسكرية على مداخل مدن رام هللا والبرية وقلقيلية
وجنني واخلليل ،ويف واد النار والعبيدية ،ملنع أنصار احلزب من الوصول إىل رام
هللا للمشاركة يف مسرية إحياء للذكرى الـ 97هلدم اخلالفة حتت شعار "اخلالفة
تعيد لألمة عزهتا وللقدس مكانتها".
موقع فلسطني اليوم اإلخباري
نصبت قوى األمن الفلسطيين ،حواجز على مجيع مداخل البرية ،ملنع
إقامة مسرية حلزب التحرير يف مدينة البرية ،ملناسبة الذكرى  97هلدم اخلالفة
وكانت الشرطة رفضت إقامة مسرية حلزب التحرير تنطلق من أمام مسجد
مجال عبد الناصر ،لتجوب شوارع مدينيت البرية ورام هللا ،واقرتحت الشرطة
إقامة مهرجان يف مدينة البرية ،وابلقرب من مقر البلدية ،وهو ما رفضه حزب
التحرير.
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وقامت قوى األمن إبنزال أعضاء حزب التحرير من املركبات ،ملنعهم
من الوصول إىل البرية.
تلفزيون انبلس:
نصبت قوى األمن الفلسطيين ،حواجز على مجيع مداخل البرية ،ملنع
إقامة مسرية حلزب التحرير يف مدينة البرية ،ملناسبة الذكرى  97هلدم اخلالفة
وكانت الشرطة رفضت إقامة مسرية حلزب التحرير تنطلق من أمام مسجد
مجال عبد الناصر ،لتجوب شوارع مدينيت البرية ورام هللا ،واقرتحت الشرطة
إقامة مهرجان يف مدينة البرية ،وابلقرب من مقر البلدية ،وهو ما رفضه حزب
التحرير.
وقامت قوى األمن إبنزال أعضاء حزب التحرير من املركبات ،ملنعهم
من الوصول إىل البرية.
وكالة معا اإلخبارية
البرية  -معا  -أعلن حزب التحرير فلسطني ،اليوم السبت ،عن إلغاء
املسرية اليت كانت مقررة عصر اليوم السبت من مسجد البرية الكبري إىل دوار
املنارة حتت شعار "اخلالفة تعيد لألمة عزهتا وللقدس مكانتها" مبناسبة الذكرى
الـ 97هلدم دولة اخلالفة اإلسالمية .وقال احلزب يف بيان له" :إن اإللغاء جاء
بناء على اإلجراءات اهلمجية والتعسفية اليت قامت هبا السلطة اليوم لقمع ومنع
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انطالق املسرية واليت شرعت هبا منذ الصباح الباكر ،حيث نصبت احلواجز
على مداخل مدينة رام هللا الرئيسية والفرعية ،وتخارج قرى رام هللا واملدن
الرئيسية يف الضفة مثل اخلليل وبيت حلم وقلقيلية وجنني ،كما نصبت حواجز
يف بلدة العبيدية ووادي النار ففصلت جنوب الضفة عن رام هللا ،ونصبت
العديد من احلواجز داخل مدينة اخلليل وجنني ورام هللا والبرية ،وطفقت تفتش
السيارات حبثا عن القادمني للمشاركة ابملسرية ،مما أحدث أزمات مرورية خانقة
وإعاقة ملصاحل الناس وحوائجهم دون مراعاة لصغري أو كبري ،هذا فضال عن
احلشود العسكرية وامللثمني الذين أشاعوا أجواء اإلرهاب وسط مدينة رام هللا
وحولوا حميط املسجد ودوار املنارة إىل ثكنة عسكرية" .وأكد احلزب أن
"السلطة بلغت مبلغاً عظيماً يف عدائها لإلسالم واملسلمني ،وحسمت أمرها
مع كيان يهود وأعداء اإلسالم يف السعي للحيلولة دون أن يرتفع صوت
اإلسالم ونداء اجليوش من فلسطني األسرية املستصرخة لتحريرها كاملة من
االحتالل" .وأكد "أن ارهتان السلطة ألعداء اإلسالم جعلها تستهرت حبقوق
الناس وأهل البالد فلم تعد تكرتث لكبري وال لصغري وال لشيخ وال المرأة ،وهو
ما ينذر بعاقبة وخيمة"
ابب نت وحميط نت:
يعقد حزب التحرير مؤمتره السنوي يوم  28نيسان/أبريل اجلاري حتت
شعار "اخلالفة القوة القادمة" .و"لن يكون هذا املؤمتر مؤمترا انتخابيا بل
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مجاهرياي لطرح القضااي الراهنة للبالد وسبل اإلصالح" حسب ما صرح به
عضو املكتب اإلعالمي للحزب حممد مقيديش يف لقاء إعالمي انتظم اليوم
اخلميس مبقر احلزب مبفرتق سكرة من والية إراينة.
وقال مقيديش إن "احلزب سيعمل على عقد مؤمتره يف مكان عام ومل
مشل أنصاره لطرح ومناقشة العديد من املسائل ومنها ابخلصوص كيفية إيصال
اإلسالم إىل احلكم وتغيري النظام السائد الذي خلق أزمات عميقة يف العديد
من القطاعات ومنها التعليم والصحة ومل يتمكن من اإلصالح ابعتباره مرهتناً
إلمالءات خارجية" على حد تعبريه.
وحول أزمة قطاع التعليم الثانوي دعا مقيديش األساتذة إىل "مواصلة
التدريس وتعليق إضراهبم نظرا للظلم الذي حلق ابلتالميذ جراء تعليق الدروس"
داعيا إىل "التفكري يف إصالحات عميقة وليست ترقيعية للمحافظة على
املؤسسات العمومية ومنها املدرسة التونسية من اخلوصصة والتهميش" .من
جهته علق عضو املكتب اإلعالمي حلزب التحرير ايسني صميدة على محلة
االعتقاالت اليت طالت عددا من مناضلي احلزب ال سيما من النساء بعد
سلسلة االجتماعات اليت نظمها الفرع النسائي للحزب حول دعوة رئيس
اجلمهورية الباجي قائد السبسي للمساواة يف املرياث وزواج املسلمة من غري
املسلم قائال إن "هذه الدعوة ليست سوى استثمار لتوقيت سياسي ومحلة
انتخابية سابقة ألواهنا" داعيا السلطات إىل "الكف عن إلصاق هتمة اإلرهاب
مبناضلي احلزب ومناضالته ألهنا أصبحت هتماً واهية"حسب تعبريه.
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ويعترب صميدة يف جانب آخر أن "األزمة اليت تعيشها تونس هي أزمة
نظام وحكم وسيادة وأزمة غياب رجاالت دولة قادرة على اإلصالح احلقيقي"
قائال إن "الدولة ليست هلا رغبة يف اسرتجاع الثروات املنهوبة وال احلفاظ على
الكفاءات التونسية اليت خريت اهلروب واهلجرة إىل دول أخرى وال حىت القيام
إبصالحات صناعية وتكنولوجية وعسكرية وهو ما جيعلها دولة لتنفيذ
إمالءات الغرب وأداة طيعة يف أيدي اهلياكل الدولية ومنها االحتاد األورويب
وصندوق النقد الدويل" وفق تعبريه
سفري الشمال :امليناء:
نظمت نساء حزب التحرير مسرية على كورنيش امليناء ملناسبة ذكرى
هدم اخلالفة اإلسالمية ،حيث رفعن راايت اخلالفة والفتات كتب عليها
"أقيموا اخلالفة" وذلك على وقع األانشيد.
وألقى عدد من أشبال التحرير كلمات أضاءت على ما تتعرض له
األمة اإلسالمية من متزق وتفرق ،ومؤامرات ،مشددين على ضرورة عودة
اخلالفة اإلسالمية اليت تشكل احلل لكل األزمات.
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جريدة الراية:
وهي اجلريدة اليت يصدرها حزب التحرير ،واليت تتميز بتغطيتها
اإلخبارية السياسية العميقة والواعية واليت تتناوهلا من وجهة نظر اإلسالم مبا
خيدم األمة ومصاحلها ،فقد جاء فيها:
ُحييي اإلعالم املوجه يف بالد املسلمني ذكرايت ومناسبات كثريةً ،منها
األكرب أمهيةً ابلنسبة
السعيد ومنها احلزين ،وتتفاوت يف أمهيتها ،لكن احلدث
َ
جمرد ذكره ،مع سبق
للمسلمني تتغافل وسائل اإلعالم أبنواعها املتعددة عن ّ
إصرار ،ذلك أن األنظمة القائمة يف بالد املسلمني ما هي إال مثرة ُمّرة فَجة من
غري مباشر
مثار ذلك احلدث األكرب ،وهذه األنظمة تتحكم حتكماً مباشراً أو َ
يف وسائل اإلعالم كافةً ،فتحول بينها وبني ذكره أو اإلشارة إليه.
هذا احلدث األكربُ أمهيةً ابلنسبة للمسلمني هو زوال نظام اخلالفة،
مكرمني قروانً طويلة متالحقة ،وهو
الذي عاش املسلمون يف ظله عزيزين ّ
ابتعد املسلمون
حدث أليم لِما ترتّب عليه من غضب هللا سبحانه وتعاىل لَ ّما َ
ِ
سيادة الشرع يف حياهتم ،وهو احلدث
عن حتكيم شرع هللا سبحانه ،وعن
متزق ،وما تبعه من تسلّط
األكثر أمهيةً لِما
تفرق و ّ
َ
أصاب املسلمني بعده من ّ
ألعدائهم من دول الكفر على رقاهبم ،فساموهم صنوف اإلذالل واإلهانة،
سلبوا كرامتهم وعزهتم قبل أن يسلبوا ثرواهتم ،فها هو حال املسلمني اليوم؛
أرواح تُزهق ،ودماء جتري ،وأعراض تُنتَهك ،وثروات تُنهب ،أينما جال املرءُ
بناظريه رأى تلك احلال اليت وصفنا ،فتلك كشمري وهذه فلسطني ،وتلك
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الشيشان والبوسنة واهلرسك ،وتلك أفغانستان وهذه العراق ،أما عن بالد
(الربيع العريب) فح ّدث وال حرج ،فتلك اليمن وهذه سوراي ،أما ابقي بالد
املسلمني فليست أحسن حاالً ،فبالد املسلمني مجيعُها يتحكم هبا رويبضات
هم هلم إال البقاء
سفهاء ،ميكنون دول الكفر من رقاب املسلمني وثرواهتم ،وال ّ
جامثني على العروش إلشباع شهواهتم ونزواهتم ،وليفعل الكفار أعداء املسلمني
ابملسلمني ما يشاؤون!..
احلال كانت نتيجة حتمية لذلك احلدث األكرب ،زوال من يرعى
هذه ُ
شؤوهنم ،وحيمي بيضتهم ويذود عن حياضهم ،فلو كان للمسلمني خليفة لَما
جرؤ كافر على التفكري ابملساس ابملسلمني أو بشيء يتعلق هبم ،والتاريخ
شاهد على ذلك ،فنجالء يهود بين قينقاع عن املدينة املنورة كان رداً على
اعتدائهم على امرأة مسلمة وقتل رجل مسلم ،وإجالء يهود بين النضري كان
رداً على حماولتهم قتل رسول هللا  ،وفت عمورية كان رداً صارخاً من خليفة
املسلمني املعتصم على اعتداء كافر على مسلمة ،وخطاب هارون الرشيد
لنكفور بـ (كلب الروم) وهتديده له جبيش أوله عنده وآخره يف بغداد كان رداً
على عزم نكفور عدم دفع اجلزية لدولة اخلالفة ،وغري ذلك من الشواهد الكثرية
على ذلك ،نعم؛ إهنا دولة اخلالفة اليت حتكم الناس بشرع هللا ،الذي ال أيتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه ،ملا فقدانها فقدان كل شيء ،فعلى
ّ
املسلمني أن يدركوا هذه احلقائق ،ويوقنوا أهنم ما مل يعودوا إىل حتكيم شرع هللا
فيهم إبقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة فسيستمر حاهلم من سيئ إىل أسوأ،
ومن غضب من هللا عليهم إىل غضب ،وأنه لن يصل حال آخر هذه األمة
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إال مبا صل به أوهلا ،ومن الواجب عليهم بذل كل ما يستطيعون يف سبيل
ذلك ،وأن يضحوا ابلغايل والنفيس للتخلص من هذه األنظمة اليت أقامها
عليهم الكافر املستعمر ،فيقيموا دولةً للمسملني واحدةً كاليت أقامها رسول هللا
 ،وحكمها اخللفاء من بعده.
وهذا حزب التحرير والعاملون الواعون املخلصون معه ،قد َك َفوا األمة
مؤونة البحث والتنقيب والتخطيط والتدبري ،فأقام فيهم هذا احلزب النقي
وضم الكثري الكثري من أبناء األمة الواعني املخلصني ،الذين نذروا
التقيَ ،
أنفسهم وكل ما ميلكون إلفهام األمة قضيتها املصريية ،ووصلوا ليلهم بنهارهم
عاملني إلقامة دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وهم لألمة كالنذير
العراين يستصرخوهنا ويستنصروهنا لتجعل األمة من هذه القضية قضيتها
فتسخر
املصريية ،قضية حياة بعزة وكرامة ،أو موت ابستشهاد يف سبيلها،
ّ
وتسخر كل طاقاهتا وكل ما متلك
األمة شيبَها وشبّاهنا ،ونساءها وأطفاهلا،
ّ
لاللتفاف حول حزب التحرير وقيادته وشبابه ،حىت يتحقق اهلدف املنشود،
وال مينعهم من العمل إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة مع حزب
التحرير مانع ،وال يثنيهم عن هذا اهلدف إال َحتَ ُّق ُقه ،فاملسألة مسألة حياة أو
موت ،حياة يف رضوان هللا بعزة وكرامة ،أو موت وشهادة يف سبيل هللا.
ومثلما أن على املسلمني أن جيعلوا من إقامة اخلالفة وحتكيم شرع هللا
قضية مصريية يُتخذ حياهلا إجراء احلياة أو املوت ،فنن على عاتق اجليوش يف
بالد املسلمني يقع العِبء األكرب ،وهذا الواجب عليهم أوجب ،فهم الذين
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أبيديهم قوة األمة ،وأبيديهم أن مي ّكنوا حزب التحرير من سلطان األمة،
ليسوسها ويرعى شؤوهنا ابإلسالم ،ويقودها لتحمل رسالته إىل الناس كافة.
وتذكرة ألبناء املسلمني يف جيوش املسلمني أبهنم هم الذين حيمون هذه
األنظمة اليت أقامها الكافر املستعمر يف بالدان ،وهم الذين حيمون أولئك
احلكام السفهاء الذين ّفرطوا يف األمة وممتلكاهتا ،ومنعوا األمة من تطبيق شرع
رهبا ،فهم هبذا يقع عليهم الوزر األكرب واإلمث العظيم بقيامهم هبذا واستمرارهم
فيه ،فعليهم أن يبادروا بوقف هذا اإلمث عن أنفسهم ورفع هذا الوزر عن
كاهلهم ،وذلك أبن يتوقفوا عن محاية أولئك احلكام ،وأن يبادروا بنصرة حزب
التحرير ،عسى هللا أن يك ّفر عنهم سكوهتم على احلكام ،ومحايتهم يف ابطلهم،
فيتوب هللا عليهم ،وينالوا شرف نصرة اإلسالم وإعادته إىل احلياة ،كما انله
األنصار األوائل ،الذين نصروا رسول هللا واحتضنوه يف املدينة املنورة ،فأقام
دولة اإلسالم األوىل.
وأخرياً فوهللا إن األمر جد ال هزل ،وما على املسلمني بعامة ،والضباط
واجلنود خباصة ،إال أن يرتقوا ببصرهم إىل السماء ،إىل جنة عرضها السماوات
واألرض ،إىل احلياة العليا ،فهذه احلياة الدنيا ال تستحق أن ُجتعل هدفاً ،أو

تتخذ قضية مصريية﴿ ،

﴾ [سورة الشورى.]36 :
فاعملوا مع حزب التحرير أيها املسلمون ،وانصروا حزب التحرير أيها الضباط
واجلنود ،فتنالوا الشرف والكرامة ،ورضواانً من هللا أكرب.
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اخلامتة
ألهنا قد
وختاما نقول :ليست الدولة اإلسالمية خياالً يداعب األحالم؛ ّ
امتألت هبا جوانب التاريخ يف مدى ثالثة عشر قرانً ،فهي حقيقة .كانت
كذلك يف املاضي ،وتكون كذلك يف املستقبل القريب إن شاء هللا ،أل ّن عوامل
وجودها أقوى من أن ينكرها الزمن ،أو يقوى على مصارعتها ،وقد امتألت
هبا اليوم العقول املستنرية ،وهي أمنية األمة اإلسالمية املتعطشة جملد اإلسالم.
وليست الدولة اإلسالمية رغبة تستأثر ابلنفوس عن هوى ،بل هي
فرض أوجبه هللا على املسلمني ،وأمرهم أن يقوموا به ،وحذرهم عذابه إن هم
قصروا يف أدائه .وكيف يرضون رهبم وهم يبغون العزة من غري هللا عز وجل
ورسوله واملؤمنني؟! وكيف ينجون من عذاب القوي العزيز وهم ال يقيمون
دولة جتهز اجليوش وحتمي الثغور ،وتنفذ حدود هللا ،وحتكم مبا أنزل هللا؟!
لذلك كان لزاماً على املسلمني مجيعا أن يقيموا الدولة اإلسالمية ،دولة
اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة؛ ألنّه ال وجود لإلسالم وجوداً مؤثراً إالّ
ابلدولة ،وأل ّن بالدهم ال تعترب دار إسالم يف االصطالح الفقهي إالّ إذا
حكمتها دولة اإلسالم.
وخامتة اخلتام فنن اخلالفة هي فرض وأي فرض ،هبا يعز اإلسالم
واملسلمون ويذل الكفر والكافرون ،وإننا نؤكد ما قاله أمري حزب التحرير العامل
اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظه هللا( :نعم إن اخلالفة هي البضاعةُ
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األصل والفصل،
العز واملنعة ،هي حافظةُ الدين والدنيا ،هي
والصناعة ،هي ُّ
ُ
هبا تقام األحكامُّ ،
وحتد احلدود ،وتفت الفتوح وترفع الرؤوس ابحلق ...وينطق
هبذا تريخ اخلـالفة ،فأين بيزنطة وصوجلاهنا؟ وأين املدائن واألكاسرة؟ مث من مد
الصوت ابلتكبري يف تلك البقاع املمتدة على طول األرض وعرضها من احمليط
إىل احمليط لوال دولة اإلسالم وجند اإلسالم وعدل اإلسالم؟ ولو علمت
باهبما تدعو إىل هللا الرمحن
اخلـالفةُ أرضاً وراء احمليطني شرقاً وغرابً خلاضت عُ َ
الرحيم العزيز احلكيم )...هكذا هي اخلالفة ،وهكذا هو عز اإلسالم
واملسلمني ،فنىل العمل ألداء هذا الفرض العظيم إبقامة اخلالفة الراشدة ندعوكم
أيها املسلمون.
﴿
﴾
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