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قال رسول هللا :
الل أن تكون ،ثّ يرفعها
«تكون النُّـبـ َّوة فيكم ما شاء ّ
الل إذا شاء أن يرفـعها .ثـ ّـم تكون ِخالفة على ِمنهاج
ّ
الل أن تكون ،ثـ ّم يرفعها إذا
َّ
النبوة ،فتكون ما شاء ّ

ضا ،فتكون ما شاء
شاء أن يرفعها .ثـ ّم تكون ملكا عا ّ
هللا أن تكون ،ثـ ّم يرفعها إذا شاء هللا أن يرفعها .ثـ ّـم

تكون ملكا جربيَّة ،فتكون ما شاء هللا أن تكون ،ثـ ّـم
يرفعها إذا شاء أن يرفعها .ثـ ّـم تكون ِخـالفـة على
ِمنهـاج النُّـبـ َّوة ،ث سكت» أخرجه أمحد.
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مقدمة
اخلالفة مشروع األمة العظيم
حنن اآلن يف قلب املعركة احلقيقية ،بني مشروع اهليمنة األمريكية التامة
على مقدرات األمة ومفاصل احلياة السياسية يف بالد الثورات العربية ،وبني
مشروع اخلالفة العظيم .ومما ال شك فيه أن مسألة اخلالفة اإلسالمية ،وعودهتا
مرة أخرى كنظام حاكم للمسلمني يف العامل ،هي املسألة األكثر إاثرة اآلن يف
الوسط السياسي ،وأصبحت يف مرمى نريان أذانب الغرب يف بالدان ،من
العلمانيني واملضبوعني ابلغرب الكافر.
إن جوهر مسألة اخلالفة يكمن يف قدرهتا على مللمة شتات األمة
ومن ِمن األمة ال يتمىن أن يكون من رعااي
اإلسالمية يف كيان سياسي واحدَ ،
تلك الدولة العظيمة اليت ال حتتاج بعد قيامها سوى وقت قصري حىت تنتزع
زمام املبادرة وتصبح الدولة األوىل يف العامل؟ إن اتريخ هذه األمة العظيمة
حاضر بقوة يف كل مفاصل حياهتا فهي تراه يف اآلاثر املنتشرة يف كل بقعة من
أراضيها ،وهي تسمعه من خطباء املنابر كل مجعة ،عندما يسردون هلا سرية
اخللفاء واجملاهدين العظماء بداية من اخللفاء الراشدين ومروراً بعمر بن عبد
العزيز وهارون الرشيد ،وصالح الدين وقطز وبيربس وحممد الفاتح ،والسلطان
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ِ
ي على عرضها
عبد احلميد ،وهي ال تزال تردد كلما أصابتها فاجعة أو اعتُد َ
أو ُدنِست مقدسا ُهتا أو اغتصبت أرضها املقولةَ الشهرية" :وامعتصماه" ،فتحلم
خبليفة كاملعتصم يرد عنها كيد عدوها ،ألن ذاكرهتا ما زالت تذكر حديث
نبيها « :إِ ََّّنا ِ
اإلمام جنَّة يـقاتل ِمن ورائِِه ويـتـَّقى بِ ِه».
لقد مت الضغط بكل ما هو متاح يف يد أعداء األمة على احلركات
اإلسالمية لتتخلى عن مفهوم الوحدة اإلسالمية الذي متثله اخلالفة اإلسالمية.
وخضعت معظم هذه احلركات لتلك الضغوط ،واستبدلت مبفهوم الوحدة
اإلسالمية تلك النظرة الضيقة يف إطار الدولة الوطنية اليت فشلت على مدار
تسعة عقود من قيامها كبديل استعماري لدولة اخلالفة اليت مت إسقاطها سنة
1924م على أيدي أعداء األمة ابلتعاون مع بعض اخلونة من العرب والرتك.
إن استعادة دولة اخلالفة اإلسالمية هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن
لألمة اإلسالمية أن تستأنف هبا حياهتا اإلسالمية اليت توقفت مع تفتت دولة
اخلالفة إىل تلك الكياانت الكرتونية اليت صنعها الغرب الكافر على عني
بصرية ،وهو ال يزال يعمل مستميتاً  -بعد أن فشل يف قمع ثورات الربيع
العريب يف مهدها  -على احلفاظ على هذه الكياانت وذلك حبرف هذه
الثورات عن األهداف الصحيحة ،ومحلها على تبين شعار دميقراطيته املسمومة
اليت يروج هلا يف بالدان .فاألمة إذا تُركت وشأهنا ،فإهنا ستعمل ال حمالة إبذن
هللا مع املخلصني من هذه األمة الذين حيملون مشروع اخلالفة العظيم كقضية
ي
مصريية يتخذون جتاهها إجراء احلياة أو املوت ،وهو ما يعين ضمنياً حتد َ
دول الغرب الكافر ،والقيام مبحاولة جدية إلسقاط اهليمنة الغربية على العامل؛
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ألن هذه الدولة ال ترضى أن تكون يف ذيل الدول وهي تدرك أهنا حتمل اخلري
للبشرية ،وهي وحدها القادرة على الوقوف بقوة ضد هيمنة احلضارة الغربية
على العامل.
وحنَ َق أبواقِه يف بالدان أن يصبح احلديث عن
وإن ما يثري َحنَ َق الغرب َ
اخلالفة هو حديث الوسط السياسي يف مصر يف هذه الفرتة احلرجة ،بعد أن
ظنت تلك القوى املتآمرة أهنا استطاعت أن تشوه اخلالفة يف عيون أبناء
املسلمني الذين مل يروا هذه الدولة وإمنا نُقلت إليهم صورة مشوهة إما عن طريق
املناهج الدراسية اليت سهر الكافر املستعمر على وضعها يف البالد اليت احتلها،
أو عن طريق َمن يتحدث عنها من عمالء الغرب الفكريني الذين تصدروا
املشهد الفكري واألديب يف بالدان .فإذا هبم يروهنا طموحاً يراود قطاعاً كبرياً من
استئناف ا ِ
حلياة
مبدأَه و
األمة وعمالً يسهر عليه حزب سياسي جعل
َ
اإلسالم َ
َ
ِ
اإلسالمية غايتَهُ واخلالفةَ طريقتَهُ لذلك .ومل تستطع أية قوة أن جتعل هذا
احلزب املبدئي يتخلى عن العمل الستعادة هذه اخلالفة وال حىت الضرابت
األمنية اليت وجهتها له القوى احلامية للعلمانية نيابة عن الغرب الكافر يف
بالدان ،وظل هذا احلزب يعمل بشكل عاملي سائراً على طريق الرسول 
ليستعيد اجملد الضائع من األمة بضياع دولتها.
وحنن يف السطور القادمة سنحاول أن نبني الدور الكبري الذي قام به
حزب التحرير منذ أتسيسه سنة 1953م وحىت اآلن ليجعل من العمل
الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة هدفا تسعى له األمة ،وذلك بعد أن
كانت اخلالفة فكرة مشوهة يف أذهان املسلمني نتيجة لقيام فئة من الناس
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رضيت أبن تكون أداة بيد الكافر املستعمر ومعول هدم يف األمة بتشويه اتريخ
األمة الناصع وحرف األمة عن أي توجه الستعادة جمدها الضائع بضياع
خالفتها ،وسنرى كيف كانت األمة غافلة عن مشروع احلزب ،فكل ما كان
متاحا لألمة أن ترى به خالفتها هو كتاابت سقيمة لئيمة وأخرى تضع السم
يف الدسم ،فتصور اخلليفة رجالً ممتلئاً منفوخ "الكرش" جيلس بني اجلواري
والقينات والعبيد حيتسي اخلمر ،وتصور اخلالفة نظاماً قمعياً فاشياً عفى عليه
الزمن ،وإذا ابألمة بعد العمل الدءوب الذي قام به احلزب تدرك حجم
التضليل الذي تعرضت له ،وإذا ابخلالفة تصبح مطلبا وقضية مصريية لدى
األمة ،ونستطيع أن نقول أبن األمة اليوم تتجه حنو مشروع اخلالفة العظيم
الذي أصبح حديث العامل وهاجس الغرب الكافر وموضع حبث مراكز
دراساته الفكرية واالسرتاتيجية.
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اخلالفة يف عيون األمة بعد هدمها
عندما سقطت اخلالفة سنة 1342هـ 1924 -م ،مل تتحرك األمة
التحرك الذي كان جيب عليها أن تتحركه إزاء قضية مصريية جيب أن يتخذ
حياهلا إجراء احلياة أو املوت ،بل أكثر من ذلك وقع عدد كبري من املسلمني
يف أحابيل الكفار ،فانساقوا وراء الشريف حسني الذي قاتل الدولة العثمانية،
وسعى إىل إسقاطها خدمة للكفار .وسكتوا عن جمرم العصر مصطفى كمال
عندما ألغى اخلالفة وأعلن اجلمهورية ،وكان واجباً عليهم وقتئذ األخذ على يده
ملنعه من ذلك .ومل يقف األمر عند سقوط دولة اخلالفة بل حوربت فكرة
اخلالفة وفكرة احلكم اإلسالمي حىت وصل األمر ببعض املسلمني إىل إنكار
وجود نظام للحكم يف اإلسالم.
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هدم اخلالفة
انتهت احلرب العاملية األوىل وأعلنت اهلدنة بني املتحاربني بعد أن
انتصـر احلـلفاء انتصـاراً حامساًُ ،هدمت دولة اخلالفة العثمانية وفُككت إىل
أجزاء صغرية واستوىل احللفاء على بالد العرب مجيعها :مصر وسوراي وفلسطني
وشرق األردن والعراق وسلخوها عن الدولة ،ومل يبق يف يد العثمانيني سوى
بالد األتراك (تركيا) وهذه نفسها قد دخلها احللفاء .وكان اخلليفة حينئذ وحيد
الدين .وكان يرى أنه أمام األمر الواقع ،وأنه جيب أن ينقذ املوقف ابألسلوب
احلكيم ،فحل الربملان وأسند رايسة الوزارة إىل أخلص أصدقائه فريد ،فأيده يف
نظرته اليت كانت ترمي إىل جماملة احللفاء وعدم املقاومة ،لئال تسبب دمار
البالد ،ال سيما وأن احلرب قد انتهت .ونفذ خطته هذه ،وظلت احلال
كذلك ،إذ ظل احللفاء مسيطرين وظلت تركيا يف حالة مخود حىت أواسط سنة
1919م ،فتبدلت األحوال ودب اخلالف بني احللفاء أنفسهم ،وظهر هذا
بشكل سافر بني ممثليهم يف إسطنبول ،إذ كان الشجار بينهم ظاهراً وتنافسوا
على الغنيمة ،وطمع كل منهم يف أن ينال حصـة األسـد من املراكز العسكرية
واالمتيازات االقتصادية ،وصار يف إمكان تركيا أن جترب آخر سهم إلنقاذ
موقفها ،بعد أن وصل ضعف احللفاء واختالفهم إىل حد أن صارت كل دولة
منهم تثري األتراك ضد الدول األخرى وتساعدهم على غريها .وكان مؤمتر
الصلح مل يعقد بعد ،وشروط الصلح مل توضع .ولذلك بدت تلوح يف األفق
بوادر األمل ،وصـار عند الناس اعتقاد بـإمكان تنظيم حركة مقاومة جدية،
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وكان اإلجنليز قد استصنعوا مصطفى كمال للسري وفق سياستهم ،وتنفيذ
خططهم ،وحتقيق حلمهم ابلقضاء على دولة اخلـالفة.
سار مصطفى كمال يف دعوته ضد اخلـالفة يبني أضرارها لألتراك ،كما
يبني أضرار اخلليفة نفسه ،ويصوره وأنصاره يف صورة اخلونة ،ويظهرهم مبظهر
الصنائع لإلجنليز .ومل يكتف بذلك ،بل أوجد موجة إرهاب ضد من يؤيدون
اخلـالفة ،فإن أحد النواب قد صرح بلزوم اخلـالفة واحملافظة على الدين ،فما
كان من مصطفى كمال إال أن كلف شخصاً ابغتياله يف الليلة اليت تكلم
فيها فاغتاله شخص من أتباع مصطفى كمال وهو راجع إىل بيته من اجلمعية
الوطنية ،وألقى أحد النواب خطاابً إسالمياً فأحضره مصطفى كمال وهدده
ابلشنق إذا فتح فمه مبثلها مرة أخرى .وهكذا نشر الرعب يف طول البالد
وعرضها ،مث أرسل إىل حاكم إسطنبول أيمره بوجوب إلغاء مظاهر األهبة اليت
حتيط مبوكب اخلليفة أثناء أتدية صالة اجلمعة ،وخفض مرتب اخلليفة إىل احلد
األدىن .وأنذر أتباعه بوجوب التخلي عنه ،وملا الحظ ذلك بعض املعتدلني من
أنصار مصطفى كمال أخذهتم احلمية اإلسالمية وخافوا من إلغاء اخلـالفة،
والتمسوا من مصطفى كمال أن ينصب نفسه خليفة للمسلمني ،فلم يقبل ،مث
جاءه وفدان أحدمها من مصر واآلخر من اهلند ،وطلبا إليه أن ينصب نفسه
خليفة للمسلمني وكررا الرجاء ولكنه رفض ذلك وهيأ ضربته القاصمة بـإعالن
إلغاء اخلـالفة ،وأاثر يف األجواء عند الشعب وعند اجليش وعند اجلمعية
الوطنية احلنق والبغض لألجانب ولألعداء وحلليفهم اخلليفة  -على حد زعمه
 وكانت إاثرة احلنق على األجانب خدعة قصد منها أن يتوصل إىل اهتام11

اخلليفة أبنه حليف األجانب وإىل إاثرة احلنق عليه ،ومسم اجلو ابإلشاعات
املثرية ضد اخلليفة .وملا سيطر هذا اجلو على البالد تقدم مصطفى كمال يف
الثالث من شهر آذار/مارس سنة 1924م إىل اجلمعية الوطنية مبرسوم يقضي
إبلغاء اخلـالفة ،وطرد اخلليفة وفصل الدين عن الدولة .مث أرسل إىل حاكم
إسطنبول أمراً يقضي أبن يغادر اخلليفة عبد اجمليد تركيا قبل فجر اليوم التايل
فذهب احلاكم ومعه حامية من رجال الشرطة واجليش إىل قصر اخلليفة يف
منتصف الليل وأجربوه على أن يركب سيارة واقتادوه إىل خارج احلدود ،ومل
يسمحوا له أن حيمل معه سوى حقيبة فيها بعض الثياب وبعض النقد.
وهكذا هـدم مصطفى كمال الدولة اإلسـالمية والنظـام اإلسـالمي وأقـام
الدولة الرأمسالية والنظـام الرأمسـايل وبذلك قضـى على الدولة اإلسـالمية وحقق
للكفار حلمهم الذي داعبهم منذ احلروب الصليبية أال وهو القضاء على دولة
اإلسالم.
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كيف تلقت األمة خرب هدم اخلالفة؟
بسقوط اخلالفة ،عاشت األمة مبجموعها حالة من الدهشة و ُّ
الذعر
واهللع الذي مل تكن له سابقة يف اترخيها ،إذ مل يكن خيطر خبلد مسلم أن
اخلالفة قد تزول يوما من الوجود.
لقد أدرك أمري الشعراء أمحد شوقي أنه كان خمدوعا عندما مدح
مصطفى كمال بوصفه خبالد الرتك ،فتدارك األمر جتاه اخلالفة ابلراثء ،وجتاه
الرجل ابهلجاء ،فكانت قصيدته الرائعة "خالفة اإلسالم" ،واليت قاهلا سنة
1924م ،والقصيدة غنية عن التعليق ،فهي تصف بدقة فائقة ،ورؤية اثقبة،
حال األمة يف ظل اخلالفة ،وما آلت إليه عند سقوطها ،ومآهلا الذي حنن اليوم
فيه ،ومما جاء يف قصيدته األبيات التالية:
عادت أغاين العرس رجع نواح

ونعيت بني معامل األفـراح

كفنت يف ليل الزفاف بثوبه

ودفنت عند تبلج اإلصـباح

شيعت من هلع بعربة ضاحك

يف كل انحية وسكرة صاح

ضجت عليك مآذن ومنابر

وبكت عليك ممالك ونـواح

اهلند واهلة ومصـر حزينة

تبكي عليك مبدمع ســحاح

والشام تسأل والعراق وفارس

أحما من األرض اخلالفة ماح
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على إثر هدم اخلالفة اجتمع بعض علماء األزهر وأصدروا بياانً يؤكدون
فيه" :بطالن ما قام به الكماليون ألن اخلليفة قد بويع من املسلمني وال ميكن
خلعه" ،وكان موقع اخلالفة اخلايل قد أسال لعاب الكثريين ومنهم ملك
األفغان أمان هللا ،وملك احلجاز حسني بن علي ،لكن امللك فؤاد قرر أن
يكون اخلليفة ،ومتت دعوة ممثلي مجيع املسلمني إىل مؤمتر يعقد يف القاهرة
برائسة شيخ األزهر للبحث فيمن تسند له اخلالفة ومكان وجوده ،وحددوا
شهر شعبان من العام التايل النعقاده ،1ومتضي عجلة اإلعداد للمؤمتر مدعومة
من القصر واألزهر ويف ربيع أول 1343هـ (تشرين األول/أكتوبر 1924م)
تصدر نشرة ابسم "املؤمتر" مهمتها الرتويج ملؤمتر اخلالفة ،ويكتب الشيخ رشيد
رضا يف صدر العدد األول قائالً" :إن املؤمتر سيضم علماء الدين والدنيا من
كل األمم اإلسالمية ،خاصة أن مهمته هي وضع قواعد للحكومة اإلسالمية،
اليت يظهر فيها علو التشريع اإلسالمي ،واختيار خليفة وإمام للمسلمني".
لكن املعادين للخالفة كانوا كثريين ،فسعد زغلول رئيس الوزراء رفض
الفكرة ،وحلفاء امللك سياسياً من خصوم الوفد وهم "األحرار الدستوريون"
عارضوها ،وتكتب جريدهتم السياسة" :إن الدستور ينص على أنه ال جيوز
للملك أن يتوىل مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغري رضاء الربملان ،ومن مث
يتعني ترك هذه املسألة للسياسيني ،وأن يكف علماء األزهر عن دعوهتم"،
 1املنار -جملد  19 -25شعبان 1342هـ 25 -آذار/مارس 1924م.
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وبرزت مطامع ملوك وأمراء لدول يف البالد اإلسالمية ترفض تويل فؤاد ،ويطلب
كل منهم أن يكون خليفة .واتضح فيما بعد أن هذا املؤمتر وأمثاله مل يكن إال
أُهلية وختديراً لألمة ،حىت ال تتخذ أي أجراء جدي فعال إلعادة خالفتها
الضائعة.
يف ظل هذه األجواء احلزينة اليت اكتنفت األمة اإلسالمية بعد فاجعة
هدم خالفتها ظهر يف األسواق كتاب "اإلسالم وأصول احلكم" للشيخ
األزهري علي عبد الرازق ،والذي صدر سنة 1925م ،وقد أحدث ضجة يف
مصر بسبب رفضه لفكرة اخلالفة ودعوته ملدنية الدولة ،وقد أدى هذا الكتاب
إىل معارك سياسية ودينية كبرية ،وقامت هيئة كبار العلماء يف األزهر مبحاكمة
علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاض شرعي،
وقد وجهت اهليئة ست هتم ،تتهم فيها الكتاب وكاتبه ابلضالل ،حيث قالت
إن الكتاب تسبب يف:
 -1جعل الدين ال مينع من أن جهاد النيب كان يف سبيل امللك ال يف
سبيل الدين وال إلبالغ الدعوة للعاملني.
 -2اعتبار نظام احلكم يف عهد النيب موضع غموض أو إهبام أو
اضطراب أو نقص وموجباً للحرية.

 -3اعتبار أن مهمة النيب 

والتنفيذ.

كانت بالغاً للشريعة جمردة عن احلكم
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 -4إنكار إمجاع الصحابة على وجوب نصب اإلمام وأنه ال بد لألمة
ممن يقوم أبمورها يف الدين والدنيا.
 -5إنكار أن القضاء وظيفة شرعية.
 -6اعتبار حكومة أيب بكر واخللفاء الراشدين من بعده حكومةً
الدينية.
لقد تعرض الكتاب لنقد الذع من عدد كبري من العلماء ،أشهرهم
اإلمام األكرب حممد اخلضر حسني  -شيخ األزهر يف حينها  -يف كتابه
"نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم" الذي صدر عام 1926م ،ومفيت
الداير املصرية حممد خبيت املطيعي يف كتابه "حقيقة اإلسالم وأصول احلكم"
الذي صدر عام 1926م أيضاً ،وعبد الرازق السنهوري يف كتابه "أصول
احلكم يف اإلسالم" ،ابإلضافة إىل كتاب "نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول
احلكم" للشيخ حممد الطاهر بن عاشور .وابلطبع دافع عن الكتاب رجاالت
العلمانية الذين بدأت تتشكل هلم أرضية واسعة يف مصر بدعم واضح من
املستعمر اإلجنليزي الذي استطاع أن يهدم خالفة املسلمني ،منهم الدكتور
حممد حسني هيكل حيث كتب مقاالً شديد السخرية يف جريدة السياسة
يسخر من القرار ،واستقال عبد العزيز فهمي من وزارة احلقانية يف وزارة زيور
ابشا يف  13آذار/مارس 1925م ،ووقف إىل جوار علي عبد الرازق حىت ترك
الوزارة احتجاجاً على إخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء ،وكذلك
دافع عباس حممود العقاد عن عبد الرازق يف مقال يف صحيفة البالغ ،وكتب
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سالمة موسى مقاالً يف جريدة املقتطف دافع فيه عن حرية الفكر واإلبداع
ورفض الرقابة الفكرية.
ويف عام 1947م ،كانت الدعاية املضادة للخالفة اليت دعمها اإلجنليز
وعمالؤهم واملضبوعون بثقافة الغرب قد آتت مثارها ،وكان حزب األحرار
الدستوريني شريكاً قوايً يف احلكومة ،وكان يرغب يف تعيني الشيخ علي عبد
الرازق وزيراً لألوقاف ،وبناء على أمر الدكتور حممد حسني هيكل اجتمعت
هيئة كبار العلماء ومعها اجمللس األعلى لألزهر يف  25شباط/فرباير 1947م
ووجهوا رسالة للملك فاروق جاء فيها" :إن اجملتمعني يلتمسون من جاللة
امللك وفضله غزير على األزهر واألزهريني أن يتفضل فيعفو عن األثر املرتتب
على احلكم الذي أصدرته هيئة كبار العلماء منذ  22عاماً" ،وقبل امللك
االلتماس وصدر مرسوم ملكي يف  3آذار/مارس 1947م بتعيني الشيخ علي
عبد الرازق وزيراً لألوقاف.
إذن ،ومبنتهى البساطة ،يتم العفو عن الرجل الذي فُصل من األزهر
وأُخرج من زمرة العلماء لتجديفه يف الدين وهجومه على اخلالفة ،بل ويكافأ
أبن يعني وزيرا لألوقاف!! وال أحد يتكلم أو يعرتض!
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اخلالفة يف عيون األمة بعد أتسيس حزب التحرير
عندما أتسس حزب التحرير سنة 1953م ،واندى بعودة اخلالفة،
كانت األمة يف غفلة عن ذلك ،فإذا األمة اليوم بعد هذا اجملهود املضين الذي
بذله احلزب ،وبعون هللا وحده ،تدرك معىن أن تكون أمةً واحد ًة من دون
الناس ،وأنه ال حياة هلا وال أمن وال عزة وال كرامة بدون أن تعود هلا دولتها
"اخلالفة" اليت كانت الدرع الواقي الذي وقاها من الفرقة والتشرذم ،وحفظ هلا
بيضتها ودفع عنها شر أعدائها مدة ثالثة عشر قرانً .أصبحت األمة اليوم
تتوق لليوم الذي يعزها هللا فيه براية اخلالفة لتتخذ املكانة الالئقة هبا واليت
اختارها هلا رب العاملني ﴿[ ﴾    آل عمران:
 ،]110واألمة اليوم مستعدة لدفع مثن عزهتا وكرامتها ،بل هي من اآلن تدفع
هذا الثمن ،يف فلسطني والعراق وأفغانستان وأوزبيكستان ،..فاألمة اإلسالمية
أمة اجلهاد والشهادة والتضحية يف سبيل هللا ،مل ِ
أيت يف التاريخ أمة مثلها يف
البذل والعطاء واإليثار والتضحية ،وهي بعد قيام الدولة إن شاء هللا ستكون
أكثر بذالً وعطاءً وإيثاراً.
 -1فاألمة اليوم؛ وابلرغم من اجلهود اجلبارة اليت بذلت من قبل
الكافرين ،ما عادت تقبل عن اإلسالم بديالً ،وال عادت تقبل اإلسالم
املداهن للحكام ،وال اإلسالم األمريكي وال األورويب أو ما يسمى ابإلسالم
املعاصر أو الوسطي ،وها هي تنقب عن أحكام دينها وال ترضى إال ابإلسالم
النقي بديالً عما سواه ،فباهلل عليكم ،أين القومية ورواجها؟ أو العلمانية
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ودعوهتا؟ أو االشرتاكية وأساطينها؟ أو اجلهوية والعصبية؟ أمل تصبح هذه
األفكار أثراً بعد عني؟ أمل تعد األمة ملعدهنا ودينها وأصبحت ترفض ما سواه؟!
 -2أين هؤالء احلكام الذين كانت األمة عرب سنني الغفلة هتتف
دمى يف
ابمسهم ،وتلهج ألسنتها بذكرهم ،وتعلق آماهلا عليهم؟ أمل يعد هؤالء ً
نظر األمة حيركها الكافر حيث يشاء؟ أمل يصبح هؤالء أموااتً ال ترجو األمة
منهم عدالً وال صرفاً وال حيا ًة كرمية؟ بل أمل تصبح األمة تلعنهم وتسخط
عليهم وتتربأ إىل هللا منهم ومن أفعاهلم وآتمرهم عليها وغدرهم هبا صباح
مساء؟ وها هي تثور عليهم خللعهم ولفظهم.
 -3مث أين تلك احلدود اليت مزقت األمة وأين قدسيتها الكاذبة؟ أال
ترون مجيعاً أن األمة تتطلع للوحدة وال تقيم وزانً هلذه احلدود؟ أال ترون كيف
يشعر أهل فلسطني أبهل العراق ،وأهل السودان أبهل أفغانستان ،وأهل
كشمري أبهل الشيشان؟ أال ترون كيف يتطلع املسلمون مجيعاً يف كافة أقطار
املعمورة إىل الوحدة احلقيقية يف ظل دولة واحدة ،ال يقيمون فيها وزانً ال للون
وال لعرق وال حلدود سوى إلسالمهم؟
 -4ومن مث أال ترون كيف أصبحت دعوة اخلالفة هي البضاعة
والصناعة لألمة ،وأصبحت حمط أنظارها وأملها يف اخلالص ،بل إن وعي األمة
على دينها وعلى اخلالفة يزداد يوماً بعد يوم ،ورأيها العام أصبح رأايً منبثقاً عن
وعي عام على اإلسالم.
 -5مث أال ترون أن الطاولة قد انقلبت على الكافرين؟ فأصبحت
أفكارهم يف معرض النقض وظهر بطالهنا على الصعيد العاملي ال احمللي
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فحسب ،وأصبح املسلمون  -وخاصة يف بالد الغرب  -يهامجون األفكار
الرأمسالية الغربية يف الصميم ،بدل أن يندجموا يف اجملتمعات الغربية كما أراد هلم
الكفار ،ما أدى إىل اعتناق عشرات اآلالف من كفار الغرب اإلسالم ،وهذه
عالمة تراجع ونكوص ملشروع الكفار.
من جممل ما ذُكر نستطيع احلكم والقول بال تردد أن مشروع اخلالفة -
مشروع هنضة األمة  -يف تقدم ،ال بل يف تسارع ،ومشروع الكفار يف تقهقر
واحنسار ،وأن احلزب بفضل هللا استطاع خالل عقود قليلة أن يعيد للخالفة يف
أذهان املسلمني رونقها ويزيل عنها الغبار الذي علق هبا وابلدعوة إلعادهتا،
وجعل منها مطلبا وهدفا يُسعى له ،ولكي نُبلغ يف الداللة نذكر النقاط التالية
اليت تؤكد ذلك:
 )1حالة الذهول اليت أصابت الكفار عقب كل ما بذلوه لصد األمة
عن هنضتها ودينها ،فبدل أن تصاب األمة يف مقتل ،كما طمع عدوها جراء
هذه املعركة ،نرى األمة قد حزمت أمرها حنو خالصها عرب تبين مشروع
اخلالفة ،ما دعا الكفار إىل إعالن حرب صليبية بصورة علنية ،ويف ذلك
إعالن إفالس هلم وفشل جلميع املخططات اليت رمسوها من قبل عرب العقود
املاضية.
 )2التقارير واألحباث والتوصيات اليت تصدر عن مراكز أحباث الكفار،
كمؤسسة راند ومركز نيكسون لألحباث ،واليت تعرتف بدنو قيام اخلالفة وتعتربه
السيناريو املتوقع للعامل يف السنوات القليلة القادمة ،ما دعا زعماءهم إىل إظهار
ختوفهم من عودهتا بصورة علنية ،وسيأيت معنا يف الصفحات القادمة جانبا من
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هذه التصرحيات .وهذا مما يؤكد أن األمة تتجه حنو مشروع هنضتها ،وما
عادت تلتفت إىل ما سواه ،ويؤكد مدى اخلوف واهللع الذي أصاب الكفار
جراء ذلك.
 )3عقب انعتاق طالبان وما تبعه من حرب يف أفغانستان ،قررت
أمريكا أن ترتاجع عن استعمال احلركات اإلسالمية املخرتقة لتحقيق مصاحلها
وأهدافها ،وقررت ضرب كل حركة إسالمية مهما كانت ،واليوم تشهد هذه
السياسة تراجعاً بسبب فشل السياسة األمريكية يف حرب اإلسالم السياسي،
فعادت أمريكا تريد ضرب اإلسالم ومشروعه النهضوي حبركات ما يسمى
اإلسالم املعتدل املقبول أمريكياً ،ويف ذلك داللة واضحة على عجز أمريكا
أبفكارها الرأمسالية العفنة عن مواجهة تقدم مشروع األمة وتسارعه ،وهذا ما
أجلأها مرة أخرى الستخدام ورقة احلركات اإلسالمية اليت تصنف أمريكياً أبهنا
حركات معتدلة ومقبولة ،وأخذت تفاوضها وحتاورها إليصاهلا إىل احلكم أو
إلشراكها فيه ،لتقطع الطريق على احلركات اإلسالمية اليت حتمل املشروع
التغيريي احلقيقي لألمة ،ولتفشل بعد ذلك حركات اإلسالم املعتدل لتظهر أن
الذي فشل هو اإلسالم نفسه ويف هذا تضليل أميا تضليل.
هذه هي أهم املعامل واإلشارات الدالة على تقدم وتسارع مشروع هنضة
األمة وتقهقر واحنسار وفشل مشروع الكفار ،وأن مشروعهم هذا  -إبذن هللا
 إىل زوال واندحار.أما أين وصل احلزب للقيام هبذا املشروع ،فإنه قام أبمور كثرية نسطر
بعضاً من أمهها:
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 )1دعوة فكرة اخلالفة بعد إقصائها:
لقد لعب احلزب دور الرايدة يف ذلك ،فكان أول حزب سياسي على
الكرة األرضية يقوم بعرض فكرة (إقامة اخلالفة اإلسالمية) كمشروع إلهناض
األمة اإلسالمية من احنطاطها ،ومل يُذكر أن أي حزب أو مجاعة قبله قدمت
مثل هذا العرض ،بل أتثرت كل اجلماعات اليت نشأت قبله ابلواقع املعاصر.
وأكثر من ذلك ،فهو ال يزال حامي محى هذه الدعوة ،والباذل هلا كل جهده،
وأصبح معروفاً هبا ومعروفة به حبيث إذا ذكر احلزب ذكرت اخلالفة ،وإذا
ذكرت اخلالفة ذكر احلزب.
 )2إجياد رأي عام لصاحل فكرة اخلالفة لدى األمة:
لقد جنح احلزب يف إجياد رأي عام لدى األمة على فكرة اخلالفة حىت
أصبحت مطلباً للكثريين وأمنية أكثر من مليار مسلم ،ويؤكد ذلك دراسة
حديثة أجراها "معهد الرأي العام العاملي بواشنطن" ابلتعاون مع جامعة
ماريالند يف أربعة أقطار إسالمية هي الباكستان ومصر واملغرب وإندونيسيا،
وقد خرجت نتيجة الدراسة أبن غالبية املسلمني يفضلون العيش يف ظل دولة
اخلالفة بدالً من العيش يف ظل النظام الدميقراطي ،ففي سؤال تضمنه استبيان
وزعه املعهد املذكور ورد سؤال:
هل تفضل العيش يف دولة خالفة تطبق الشريعة أم يف نظام دميقراطي؟
كانت اإلجاابت على النحو التايل:
 %76من املغرب يفضلون العيش يف دولة خالفة تطبق الشريعة
 %74من مصر كذلك
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 %79من ابكستان كذلك
 %53من إندونيسيا كذلك
 )3التأثري يف األحزاب األخرى:
لقد جنح احلزب يف خلق أجواء سياسية دفعت إىل والدة أحزاب
إسالمية تسعى إىل إقامة اخلالفة اإلسالمية ،وإن اختلفت معه يف طريقة
احلزب كثرياً من اجلماعات اإلسالمية اليت مل تذكر
الوصول لذلك ،وقد اضطَر ُ
شيئاً عن اخلالفة يف أدبياهتا ،اضطرها إىل زج فكرة اخلالفة يف قوائم أهدافهم
ولو ابلظاهر ،حيث إن عدم تطرق هذه اجلماعات لفكرة اخلالفة أحرجهم
أمام األمة .وكانت نقطة ضعف أساسية يف دعوهتم.
 )4جناح احلزب يف ضرب العالقة بني األمة واحلكام:
يف الوقت الذي كانت األمة ترى يف حكامها زعماء ورؤساء وملوكاً
ترعى الشؤون ،ويف الوقت الذي كان بعض قيادات احلركات اإلسالمية ال
يرون غضاضة يف إقامة عالقات ودية مع احلكام ،يف هذا الوقت ُوجد حزب
التحرير ،وكان احلزب هو أول من اصطدم مع احلكام واألنظمة ،فكان الكفاح
السياسي ضد احلكام واألنظمة احلاكمة هو جزءاً من طريقة عمله ،فصار
يكافح احلكام ببيان بعدهم عن تطبيق الشرع ،وبيان بعدهم عن رعاية مصاحل
األمة ،وكشف مؤامراهتم وتواطئهم مع أعداء األمة وعمالتهم للغرب؛ ما أدى
إىل نبذ األمة هلم ،وابلتايل نبذ كل من يتعامل معهم حىت ولو كانوا من
احلركات اإلسالمية.
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 )5حراسة احلزب لألمة من مؤامرات الغرب واحلكام:
ملا كان احلزب قواماً على األمة وعلى مصاحلها ،كان دائم التحذير من
كل مؤامرة ،فتجده قد حذر األمة من نكسة  67قبل حدوثها بـ 100يوم،
وحذر من تسليم امللك حسني ملك األردن للضفة الغربية ليهود قبل ذلك
بسنوات ،وجتده قد حذر من اتفاق أوسلو قبل وقوعه بثالثني سنة حني بني
أن منظمة التحرير قد أُنشئت لتصفية القضية والتنازل عن فلسطني ،وهو قد
حذر من خيانة امللك حسني وعزمه على فك االرتباط مع الضفة قبل حدوثه
ببضعة أشهر ،وحذر من فصل جنوب السودان عن مشاله قبل أن يتم ذلك
بسنوات عدة ،وكان الناس حني يرون حتذيرات احلزب االستباقية قد حدثت
ابلفعل يقولون :صدق حزب التحرير! صدق حزب التحرير!
ومن اجلدير ذكره حتذير احلزب إلخوانه يف فلسطني حني عزموا دخول
االنتخاابت التشريعية حتت حراب احملتل ،وقد حذر من أن ذلك سيقود إىل
االعرتاف بـ(إسرائيل) ،وسيقود إىل فخاخ سياسية ستضيع مثرة جهود سنني
طويلة ،وها هم أهلنا هناك يعيشون التجربة والكثري منهم يقول :ليت الذي
كان مل يكن!!
 )6وضع تصور متكامل لشكل دولة اخلالفة:
قدم احلزب تصوراً عملياً مستنبطاً من الكتاب والسنة عن شكل دولة
اخلالفة ،فدولة اخلالفة ليست جمرد شعار يُرفع ،بل هي كيان تنفيذي يتمثل
يف ثالثة عشر جهازاً ،وهي:
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اخلليفة ،ومعاون التفويض ،ومعاون التنفيذ ،والوالة ،واجليش ،ودائرة
األمن الداخلي ،ودائرة الصناعة ،ودائرة اخلارجية ،ودائرة بيت املال ،وجهاز
القضاء ،ودائرة اإلعالم ،واجلهاز اإلداري ملصاحل الرعية ،وجملس األمة.
وهذا التصور مفصل تفصيالً كامالً يف كتاب "أجهزة دولة اخلالفة يف
احلكم واإلدارة" الذي أصدره احلزب.
 )7وضع مشروع دستور جاهز للتطبيق يف أي حلظة:
قام احلزب منذ أكثر من مخسة عقود بوضع دستور لدولة اخلالفة ،وهو
احلزب
اآلن مكون من  191مادة جاهزة للتطبيق يف أي حلظة يستلم فيها
ُ
احلكم ،وهذا الدستور ليس جمرد شعارات ،بل هو مشروع دستور عملي
استنبطت مواده من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من إمجاع الصحابة
احلزب إليها أحد ،فكان هو رائد
والقياس ،وكانت هذه سابقة فضل مل يسبق َ
التصور لكيفية تطبيق اإلسالم تطبيقاً عملياً يف العصر احلديث ،حىت إن أحد
قادة جبهة اإلنقاذ يف اجلزائر سئل ذات مرة :لو استلمتم احلكم فهل لديكم
دستور جاهز للتطبيق؟ فكان جوابه :لدينا دستور اإلخوة يف حزب التحرير.
ومن اجلدير ذكره أن احلزب كان يقوم إبرسال الوفود لكل زعيم يف العامل
اإلسالمي زعم أنه يريد تطبيق اإلسالم ،فيدعوه إىل تبين هذا الدستور املأخوذ
كله من شرع هللا تعاىل ،ولكنه مل جيد مستجيباً ،فعلها مع اخلميين ،والبشري،
وعلي عبد هللا صاحل وغريهم.
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 )8وهناك إجنازات أخرى كثرية منها:
 جناح احلزب يف بناء قاعدة شعبية واسعة له يف األمة ،يدل على ذلكمسرياته وفعالياته اليت تستقطب عشرات اآلالف من أبناء األمة يف كل قطر.
 اتصاالته احلثيثة بضباط اجليش لنصرته يف إزالة األنظمة احلالية ،مايدلل على جديته وعزمه على تطبيق مشروعه اإلسالمي.
 إحياؤه فكرة طلب النصرة من أهل القوة واملنعة ،تلك الفكرة اليت مليسبقه إىل استنباطها أحد.
 احتضانه وأتييده للثورات واحلراك الشعيب يف تونس ومصر وليبياواليمن وسوراي ،وهذه الثورات لن تتوقف إبذن هللا حىت تسفر عن تغيري
حقيقي يرضي هللا سبحانه ورسوله  وترضى عنه أمة اإلسالم ويدفعنا إىل
األمل أمور عدة أمهها ما يلي:
 -1األمة اليوم أكثر وعيا على إسالمها:
لقد مرت على األمة اإلسالمية فرتة من االحنطاط ،كانت فيها األمة
غثاء كغثاء السيل ،تنساق وراء كل انعق وكل متشدق يقدم هلا أفكاراً
ونظرايت ختالف وبشكل واضح ال لبس فيه ما حتمله األمة من عقائد وأفكار،
تنساق وراءه وهي تظن أنه حيمل هلا الرتايق الشايف فإذا هو السم الزعاف،
فجعلت من الطهطاوي واألفغاين وحممد عبده ورشيد رضا وممن هم على
شاكلتهم روادا لإلصالح .واليوم ها حنن نرى املسلمني يعودون إىل دينهم
يتمسكون به ،ويعضون عليه ابلنواجذ ،مفتخرين بدينهم احلق ،مدركني لواقع
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هؤالء املتفيقهني الذين استعملهم الغرب الكافر لضرب الفكر اإلسالمي
الصحيح ،الفظني أصحاب األفكار العفنة  -كالقومية والوطنية واالشرتاكية
والدميقراطية -لفظ النواة ،وقد أصبح أصحاب هذه األفكار ضيوفاً غري
مرحب هبم يف الندوات وبرامج اإلذاعة والتلفاز .وكثري منهم قد غري جلده
مسايرًة للواقع اجلديد الذي بدأ يفرض نفسه ،فحاولوا أن يقدموا أنفسهم حتت
مسمى "مفكرين إسالميني" ،ذلك أن اإلسالم هو الذي تتحرك له القلوب
يبق فيه بيت إال وفيه ذكر اإلسالم» .وها حنن نرى
واملشاعر ،والعامل اليوم «مل َ
أمريكا اليوم حتاول امتطاء احلركات اإلسالمية املسماة بـ«املعتدلة» إليصاهلا إىل
احلكم يف بالد املسلمني ،متومهة أهنا تستطيع بذلك قطع الطريق على احلركات
اإلسالمية املخلصة .وها حنن نرى كيف انطلقت اجلموع الغفرية رافعة شعار
اإلسالم مطالبة بوضعه موضع التطبيق.
 -2األمة اليوم تتشوق إىل احلكم ابإلسالم:
عندما نقول احلكم ابإلسالم نعين إعادة اخلالفة اإلسالمية ،فهي نظام
احلكم يف اإلسالم ،وقد أصبح هذا معلوما عند مجهرة األمة اليوم بفضل هللا
تعاىل ،ولقد رأينا كيف خرج الناس ابملاليني يف مصر يف اجلمعة اليت أطلق
عليها مجعة الشريعة يوم 2012/7/29م ،واليت طالبت بتطبيق الشريعة ،وإلغاء
املبادئ فوق الدستورية ،كما خرج الناس يف تونس يوم 2012/3/16م فيما
مسي "مجعة نصرة الشريعة" ،وكان من الشعارات املرفوعة فيها "الشعب يريد
خالفة إسالمية" و"الشعب يريد تطبيق الشريعة" .إن األمة اليوم مستعدة لدفع
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مثن عزهتا وكرامتها ،مهما كلفها ذلك من تضحيات ،فهي أمة اجلهاد
والشهادة والتضحية ،مل َير التاريخ أمة مثلها يف البذل والتضحية والعطاء
واإليثار ،ولقد شهد العامل كله هلا بذلك يف املاضي واحلاضر ،وها هو يرى
تضحياهتا يف سبيل إزاحة تلك العصاابت احلاكمة العميلة .وستكون تضحياهتا
أعظم عندما يتعلق األمر ابلبديل احلقيقي لتلك األنظمة الظاملة ،أال وهي
اخلالفة على منهاج النبوة!
 -3األمة اليوم تعرف من هو عدوها:
مرت فرتة على األمة كانت تنظر للغرب نظرة إكبار واحرتام ،وترى فيه
املثل الذي جيب أن حتذوه حىت تنهض وتلحق بركب احلضارة ،فأقبلت على
ثقافته تنهل منها وعلى مفكريه تتخذهم قدوةً ومثاالً ،ومل تكن األمة وقتها
مدركة أهنا خمدوعة بربيق حضارة زائفة حتوي يف ثناايها بذور اضمحالهلا
وفنائها .أما اليوم فقد ازداد وعي املسلمني على حضارهتم ودينهم وازداد
رفضهم ملا سواه ،وأدركوا أن الغرب هو عدوهم احلقيقي ،وأدركوا مدى كذبه
ودجله وفساده اخللقي .قال تعاىل    ﴿ :
 .﴾     نعم لقد أدركت األمة عدوها عندما
رأت تكالب دول الكفر قاطبة على هنب خرياهتا وثرواهتا ،وعلى قتل وتشريد
أبنائها ،وعلى احتالل أراضيها يف العراق وأفغانستان ،أدركت األمة عدوها
وأدركت خسة وعمالة حكامها الذين أذاقوها لباس اخلوف واجلوع خدمة
ألسيادهم الكفار .ولذلك فإن األمة اليوم ختتلف اختالفاً جذرايً عما كانت
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عليه منذ أكثر من ستني عاماً .وها هي قد قامت خبلع الظاملني ،عمالء
الغرب الكافر ،بن علي ومبارك والقذايف وبشار ،والبقية على الطريق إن شاء
هللا .كما أن األمة غري غافلة عما تدبره أمريكا يف بالدان ،وهي مرفوضة متاما
عند غالبية األمة ألهنا العدو .فاألمة اليوم تعرف أن أمريكا مل تكن ولن تكون
يف يوم من األايم إال عدوة هلا .وإهنا أكثر الدول يف التاريخ كذابً وتدجيالً،
وأن ما تتشدق به من حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلرية إن هي إال أقوال
فارغة ال حتمل أي مضمون ،وهي جمرد خدعة تريد أن مترر من خالهلا
مشاريعها االستعمارية يف بالدان.
 -4األمة اليوم تريد الوحدة ،وترفض الفرقة والتشرذم:
لقد حاول شياطني اإلنس من حكام هذه األمة أن يصرفوها عن
التطلع للوحدة على أساس اإلسالم ،ومل يكن أمامهم سوى رفع شعارات
الوطنية الضيقة ،والقومية املنحطة .وعلى مدار ما يقارب التسعني عاماً مل
تستطع هذه الشعارات أن تصرف األمة عن إدراكها أهنا أمة واحدة فرقت
بينها اتفاقية سايكس بيكو اللعينة ،وظلت شعارات «مصر للمصريني»
و«األردن أوالً» وأمثاهلما جمرد شعارات فارغة .ولو مل تكن األمة مكبلة من
قِبل حكامها لتحركت منذ زمن بعيد إلزالة هذه احلدود املصطنعة اليت تفصل
بني شعوهبا .وهي تنتظر اليوم الذي يتقدم املخلصون فيه إلعادة وحدهتا يف
دولة اخلالفة .قال تعاىل ،﴾      ﴿ :وقال
َجيع على رجل و ِ
« :من أَتكم وأمركم ِ
احد ي ِريد أن يش َّق عصاكم أو يـف ِّرق
29

َجاعتكم فاقـتـلوه» .وما احلديث عن مشاريع تقسيم املقسم من بالد املسلمني
إال حماولة ايئسة من الكفار لضرب مشاعر الوحدة يف نفوس املسلمني.
 -5األمة اليوم ال ختشى أمريكا:
لقد تفاجأت أمريكا ابلثورات اليت انطلقت يف بالدان ،وحاولت مرتبكة
أن تصحح خطأها يف دعم تلك الدكتاتورايت ،فأطلقت شعارات "على
الرئيس أن يرحل"" ،وحان وقت اإلصالح احلقيقي" ،وغريها من األالعيب
اليت حاولت من خالهلا سرقة الثورة ،واستبدال عميل آبخر .وإن كانت أمريكا
قد أفلحت يف بلد وأخفقت يف أخرى ،إال أن األمة واعية على ما تدبره
أمريكا ،وعندما تقوم اخلالفة ،ستقود املعركة احلقيقية ضد أمريكا ،وستدرك
أمريكا وقتها أن كل ما ذاقته خالل السنوات السابقة يف صراعها مع األمة مل
يكن سوى نزهة لطيفة مقارنة مبعركتها حينئذ .فيومها سيكون الصراع مع دولة
حبجم دولة اخلالفة ،وليس مع أفراد أو مجاعات يف األمة ،ولذا فسوف تفكر
أمريكا ألف مرة قبل أن ختوض صراعاً مع دولة اخلالفة .لقد رأينا أنف أمريكا
يتمرغ يف الرتاب يف العراق وأفغانستان ،وهي مل تعد ختيف األمة بعد اليوم.
 -6مت كسر حاجز اخلوف عند األمة:
لقد مر على األمة زمن كانت ال جترؤ فيه على رفع الصوت عاليا مبا
تريده خوفا من بطش حكامها الذين أذاقوها لباس اخلوف والقهر ،وكانت
األمة تتناقل فيما بينها أخبار التعذيب يف أقبية أمن الدولة واملخابرات ،فتحجم
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عن القيام أبي عمل جيعلها عرضة ملثل هذا التعذيب .فإذا بنا اليوم نرى األمة
قد حتركت ومل حتسب هلؤالء الطواغيت أي حساب ،فزلزلت عروشهم وأظهرت
مدى ضعفهم وهواهنم ،فأزالت حبركتها تلك حاجز اخلوف الذي كان يقف
حائال بني شباب احلزب وبني الناس .نعم ،لقد أزيل هذا احلاجز ومت كسره
ولن ترضى األمة بعد اليوم أن تساق كاألنعام إىل ما يريده منها حكامها
عمالء الغرب الكافر.
إن أفق الثورات يف بالد املسلمني يبشر ابخلري العميم ،وإننا واثقون أبن
األمة قادرة إبذن هللا على إحباط خمططات أمريكا والغرب الكافر إلفشال تلك
الثورات ،وحرفها عن مسارها الطبيعي الذي سيتوج إبذن هللا بعودة اخلالفة
على منهاج النبوة ،وما هي إال مسألة وقت لتهب األمة ملبايعة خليفة يقودها
بكتاب هللا وسنة رسوله ،وما ذلك على هللا بعزيز .قال تعاىل ﴿ :
[ ﴾         غافر.]51 :
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اخلالفة يف عيون الغرب2
القضاء على اخلـالفة كان هدفاً سعى الغرب دائماً لتحقيقه ،حيث إن
وجودها كان مهاً مستدمياً يؤرقه ،...وقد حققه بعد احلرب العاملية األوىل.
يقول اللورد كرزون وزير خارجية بريطانيا الذي ُهدمت اخلـالفة يف عهده:
«لقد قضينا على تركيا ،اليت لن تقوم هلا قائمة بعد ِ
اليوم ..ألننا قضينا على
َ
َ
ِ
ِ
املتمثلة يف أمري ِن :اإلسالم واخلـالفة» وها هو ذا اهلم نفسه بدأ يعود
قوهتَا
ليؤرق الغرب من جديد ،فقد مجع املسلمون عزمهم إلعادة اخلـالفة إىل أرض
الواقع بعد أن جعل منها حزب التحرير قضية مصريية دوهنا املوت ،وهذه
بعض التقارير واملقاالت والتحليالت املتعلقة بتوقع الغرب لعودة اخلـالفة وقلقه
حيال ذلك:
 أعلن بوتني الرئيس الروسي آنذاك يف كانون أول سنة 2002م:«إن اإلرهاب الدويل أعلن حرابً على روسيا هبدف اقتطاع أجزاء منها
وأتسيس خالفة إسالمية» وكان بوتني يتحدث يف حوار تلفزيوين مباشر
أجاب خالله عن  50سؤاالً اختري من بني أسئلة مليوين اتصال هاتفي من
سكان روسيا.

 2منقول بتصرف من كتيب "يف عيون الغرب" ،إصدار جملة الوعي.
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 نشر موقع مفكرة اإلسالم  www.islammemo.comيف أواخرسنة 2002م اخلرب التايل حتت عنوان "جهاز االستخبارات األملاين حيذر من
قيام اخلـالفة"« :يقوم رئيس جهاز االستخبارات األملاين أوغست هانينغ جبولة
يف عدد من الدول العربية بدأها مبنطقة اخلليج التقى خالهلا بقادة عدد من
أجهزة االستخبارات العربية .وكان ملف العراق واألصولية اإلسالمية مها أبرز
املوضوعات ابلنسبة للرجل الذي يرأس واحداً من أنشط أجهزة االستخبارات
الدولية .ويف شأن األصولية اإلسالمية فإن حمللي االستخبارات األملانية
يتوقعون أن يشن األلوف من أنصار احلركات اإلسالمية يف أوزبيكستان
وطاجيكستان وقرغيزاي هجوماً واسعاً هدفه إقامة دولة اخلـالفة يف املنطقة.
واملسؤولون األملان يولون توقعات جهاز االستخبارات قدراً كبرياً من الثقة
واملصداقية.
 قال هنري كيسينجر يف خطاب له ألقاه يف ِاهلند بتاريخ السادس من
ُ
ِ
للقادة ما يلي:
تشرين األول/أكتوبر 2004م يف مؤمت ِر هندوستان اتميز الثاين
ِ
ِ
ك الذي شهدانهُ يف 11
"إن التهديدات ليست آتية ِم َن
اإلرهاب ،كذل َ
ِ
ِِ
عمل
من اإلسالم
أيلول/سبتمرب ،ولكن
َ
التهديد آت َ
األصويل املتطرف الذي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مسألة اخلـالفة
املناقض ملا يراهُ األصوليو َن يف
املعتدل
اإلسالم
تقويض
على
وقال كيسينجر أيضاً« :إن العدو الرئيسي هو الشرحية األصولية
اإلسالمية"َ .
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ِ
يد يف آن واحد قلب اجملتمعات اإلسالمية املعتدلة
الناشطةُ يف
اإلسالم اليت تر ُ
3
وكل اجملتمعات األخرى اليت تعتربها عائقاً أمام ِ
إقامة اخلـالفة».
َُ
َ
 نشرت صحيفة احلياة يف 2005/1/15م تقريراً نشرته رويرتز يفواشنطن ،وحيتوي هذا التقرير على تنبؤات تستند إىل تشاور مت مع ألف خبري
من قارات العامل اخلمس ،حول توقعاهتم املستقبلية حىت عام 2020م ،ويهدف
ذلك التقرير إىل مساعدة رجال االستخبارات والسياسة يف مواجهة حتدايت
السنوات املقبلة .وتوقع التقرير «استمرار اهلجمات اإلرهابية» .وحتدث التقرير
عن أربعة سيناريوهات حمتملة لتطور األوضاع يف العامل ،وكان السيناريو الثالث
الذي حذر منه التقرير هو «اخلـالفة اجلديدة» كما أمساها التقرير.
السابق توين بلري أمام املؤمت ِر ِ
العام ِ
حلزب
ئيس وزر ِاء بريطانيا
َ
ُ
َ
وحتدث ر ُ
فقال« :إننا ُجنابِه حركةً تسعى إىل إز ِ
ِ
الة دو ِلة
العمال يف 2005/7/16مَ ،
ُ
اإلسالمي ،وإىل ِ
ِ
إقامة دولة إسالمية
من العاِمل
ِ
(إسرائيل) ،وإىل إخر ِاج الغرب َ
لكل ِ
اإلسالمي عن طر ِيق ِ
إقامة اخلـالفة ِ
األمة
واحدة ُحتَك ُم الشريعةَ يف العاِمل
ِ
ِ
اإلسالمية».
من العر ِاق
 وصر َحَ
كذلك يف أيلول/سبتمرب 2005م قائالًُ « :
خروجنَا َ
اآل َن سيؤدي إىل ظهوِر اخلـالفة يف ِ
الشرق األوسط».
 صرح بوش يف 2005/10/6م ب ِمسلمني
وجود اسرتاتيجية لدى
َ
َ
هتدف إىل ِ
إهناء ِ
ِ
الغريب يف ِ
النفوذ األمريك ِي و ِ
عند
الشرق
األوسطَ ،
ُ
فقال« :إنه َ
 3جملةُ النيوزويك يف ِ
عدد َها الثام ِن من تشرين الثاين/نوفمرب 2004م.
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من
مجوع
سيطرِهتِم على دولة واحدة
سيستقطب هذا َ
َ
املسلمني ،ما ُميكنُـ ُهم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وإقامة إمرباطورية أصولية إسالمية من
املنطقة،
األنظمة يف
اإلطاحة جبمي ِع
إسبانيا وحىت إندونيسيا».
يطاين تشارلز كالرك يف كلمة له مب ِ
ِ
الداخلية الرب ِ
عهد
ويقول وز ُير
ُ
هناك
كن أن تكو َن َ
هريتيج األمريكي بتاريخ 2005/10/6م« :ال ُمي ُ
حول ِ
تطبيق الشر ِ
حول ِ
ِ
يعة
جمال
للنقاش َ
إعادة دو ِلة اخلـالفة وال َ
مفاوضات َ
اإلسالمية».
ِ
لألمة األمريك ِية يف
 وصر َح جورج بوش يف خطاب له"يعتقد املقاومو َن املسلحو َن أهنم ابستيالئِ ِهم على بلد
2005/10/8م قائال:
ُ
ِ
واحد سيقودو َن الشعوب اإلسالمية وميكنونـَهم من اإلطاحة ِ
احلكومات
بكافة
َ
ُ َ
ِ
ِ
املنطقة ،ومن َمث إقامةَ إمرباطورية إسالمية متطرفة ُّ
متتد من إسبانيا
املعتدلة يف
إىل إندونيسيا".
الدفاع األمريك ِي دوانلد رامسفيلد يف
قال وز ُير ِ
 ويف 2005/12/5م َِ
ِ
جامعة جون هوبكنز" :سيكو ُن
ذلك يف
حول
تعليق له َ
مستقبل العر ِاق ،وكا َن َ
ِ
ِ
ِ
اق ِ
ُّ
الشرق
لتشمل
ستمتد
اجلديدة اليت
اإلسالمية
القاعدة للـخالفة
مبثابة
َ
العر ُ
َ
ِ
هو
ط،
األوس َ
ُ
وهتدد احلكومات الشرعيةَ يف أورواب وأفريقيا وآسيا وهذا َ
ف خطأً ِ
نستمع
مروعاً إذا فشلنا يف أن
بذلك وسنق ِرت ُ
خمططُ ُهم ،لقد صر ُحوا َ
َ
ونتعلم".
 ذكرت جريدة "مليات" الرتكية يف 2005/10/13م نقالً عنصحيفة نيويورك اتميز أن "أصحاب الصالحية يف إدارة بوش ابتوا يتداولون
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كلمة «اخلـالفة» يف اآلونة األخرية كالعلكة .لقد ابتت إدارة بوش تستخدم
وصف اخلـالفة قاصد ًة به اإلمرباطورية اإلسالمية ،اليت كانت يف القرن السابع
متتد من الشرق األوسط وحىت آسيا اجلنوبية ،ومن مشال أفريقيا إىل إسبانيا".
 وكتب املعلق األمريكي "كارل فيك" يف صحيفة الواشنطن بوست،يف 2006/1/14م ،تقريراً مطوالً ذكر فيه أن "إعادة إحياء اخلـالفة
اإلسالمية ،اليت يهامجها الرئيس األمريكي جورج بوش ،يرتدد يف أوساط السواد
األعظم من املسلمني" ،وذكر أن "املسلمني يعتربون أنفسهم جزءاً من «األمة»
اليت تشكل قلب اإلسالم ،كما ينظرون إىل اخلليفة كشخص جدير
ابالحرتام" .وأشار هذا املعلق إىل أن "حـزب التحـرير ،الذي ينشط يف عدد
من البلدان عرب العامل ،يصرح أبن هدفه هو إعادة اخلـالفة لسابق عهدها".
 يقول الدكتور "أمحد القديدي" ،وهو تونسي مقيم يف اخلارج ،يفمقال نشر له يف صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 2006/5/17م حتت
عنوان "العلماء األمريكيون يتوقعون عودة اخلـالفة عام 2020م" ،يقول ما
نصه« :يف الصفحة  83من التقرير اخلطري الصادر هذه األايم عن مؤسسة
"روبري الفون" للنشر الباريسية بعنوان« :كيف ترى املخابرات األمريكية العامل
عام 2020م؟» نقرأ الفقرة التالية« :سوف يتمتع اإلسالم السياسي من هنا
إىل عام 2020م ابنتشار واسع على الصعيد العاملي ،ونتوقع أن ترتبط
احلركات اإلسالمية العرقية والوطنية ببعضها البعض ،وتسعى رمبا إىل أتسيس
سلطة تتجاوز احلدود القومية» .ويتابع فيقول« :هذا ابلضبط ما يتوقعه علماء
أمريكيون ،وأشهرهم على اإلطالق عامل االجتماع وأكرب خرباء استشراف
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املستقبل "ألفني توفلر" صاحب كتاب  -صدمة املستقبل  -والعامل "تيد
غوردن" أكرب خرباء مشروع "ميلينيوم بروجكت" الذي أجنزته منظمة األمم
املتحدة ،والعامل "جيم ديوار" من مؤسسة راند كوربوريشن ،والعامل "جاد
ديفيس" املخطط لكل برامج شركة شل البرتولية ،وغري هؤالء من األعالم
الذين ال يشق هلم غبار يف علوم استشراف املصري» .ويضيف« :وابلطبع فإن
هذه الكوكبة من األساتذة اجلهابذة عملوا ملدة عامني لفائدة الوكالة املركزية
للمخابرات بواشنطن ،وخرجوا بتقرير خطري وأمني يرسم مالمح العامل بعد 15
سنة من اليوم ،كما يرونه ومن خالل املؤشرات اليت بني أيديهم».
قائد قو ِ
الصليبية املشرت ِ
ِ
ِ
كة يف العر ِاق ِ
احملتل ريتشارد
التحالف
ات
 يقول ُِ
ِ
التطرف
املتحدة هو
الوالايت
األعظم على أم ِن
ُ
اخلطر احلقيقي و َ
مايرز" :إن َ
ِ
إلقامة دو ِلة اخلـالفة كما كانت يف ِ
ِ
امليالدي ،وإن
القرن الساب ِع
الذي يسعى
ِ
يعمل يف
ينتشر
هذا ا َ
أكثر َ
َ
أبماكن َ
لتطرف ُ
من العراق بكثري ،ولكنه أيضاً ُ
ِ
العر ِاق وينتشر ِ
ِ
املادية ضد أمريكا يف
األعمال
املقاومني على
رض
فيه ُ
َ
وحي ُ
ُ
العر ِاق".
 نشر موقع الشاشة اإلعالمية العاملية ( )Media monitorsيف2006/1/31م مقاالً فيه قراءة متأنية ونظرة اثبتة ،ورؤية مستقبلية ملا سيؤول
إليه الصراع بني الغرب واإلسالم .والذي سيصل بنظره إىل نتيجة واحدة وهي
أنه "ليس لدى الغرب أي خيار سوى قبول حتمية اخلـالفة" .وجاء املقال حتت
عنوان« :اخلـالفة :حتدي اإلسالم للنظام العاملي» .وجاء فيه« :يسود اعتقاد
ديين لدى احلركة اإلسالمية املتطرفة مبشروعية دولة اخلـالفة على أهنا قلعة
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الستعادة القوة اإلسالمية ،ووسيلة تتحدى هبا تفرد احلضارة الغربية ...وقد
ختتلف احلركة اإلسالمية بناء على مصادرها من القرآن الكرمي والتاريخ
اإلسالمي حول منهجيتها إلحياء اخلـالفة ابلعمل اجلهادي أو اإلصالحي أو
السياسي؛ إال أهنا جتمع بكل أطيافها على هدف إعادة اخلـالفة .»...ويقول:
«إن اخلـالفة حسب تعريف احلركة السنية اإلسالمية هي رائسة عامة لكل
املسلمني هتدف إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ومحل الرسالة اإلسالمية
إىل كل العامل .»...ويقول" :لقد جنحت احلركة اإلسالمية بتقدمي منوذج
أيديولوجي بديل لليربالية العلمانية الغربية للجماهري املسلمة حيث يتفق هذا
النموذج مع القرآن .ويشكل إحياء اخلـالفة ذروة هذا النموذج ووسيلة لتحدي
البناء العاملي املسيطر عليه من قبل الغرب ."...ويقول« :ويف الواقع ،إن القول
أبن اإلسالم السياسي قد فشل ألنه مل يتمكن من التأقلم مع احلداثة الغربية
ومع البنية السياسية الغربية ال يعترب حماكمة لفشل اإلسالم السياسي ،بل إنه
برهان آخر على أن اإلسالم وهندسة السياسة الغربية ال يتالءمان من األصل.
ومن انحية أخرى فإن قيام احلركات اإلسالمية بتقدمي بنية اخلـالفة كبديل
سياسي ونظامي لألمنوذج الغريب العلماين احلايل ،ميثل جناحاً لإلسالم
السياسي» ،ويقول« :إن السياسة اليت تقوم على مهامجة فكرة اخلـالفة بربطها
ابلعنف السياسي حلركة اجلهاد لن يزيل مشروعيتها املستمدة من القرآن .وقد
ال يتفق العامل اإلسالمي متاماً مع الطرق املسلحة حلركة اجلهاد إال أنه ال نقاش
حول مشروعية اخلـالفة يف القرآن .ولدى احلركة اإلسالمية اليت حتمل املنطق
السياسي وعدم اللجوء للعنف نداء أعمق وأوسع ،حيث تعترب الراعية لفكرة
إحياء اخلـالفة ،ويعترب أي هجوم على اخلـالفة هجوماً على اإلسالم».
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 ويف 2006/9/5م عاد جورج بوش لِيَتحدث ع ِن اخلـالفة فقال:ِ
اجلميع
حيث ُحي َك ُم
يسعو َن إىل إقامة دولتِ ِه ُم
الفاضلة اخلـالفة اإلسالميةُ ،
"إهنم َ
ُ
ِ
نظام اخلـالفة على مجي ِع
البغيضة
من خالل هذه األيديولوجية
ويشتمل ُ
ُ
ِ
اإلسالمية احلالية".
األراضي
 يف مؤمتر صحفي عقد يف البيت األبيض بتاريخ 2006/10/11متكلم فيه بوش االبن عن «عامل حياول فيه املتطرفون إضافة الناس العقالنيني من
أجل قلب احلكومات املعتدلة وإقامة اخلـالفة» وأضاف" :يريدوننا أن نغادر،
ويريدون أن يقلبوا احلكومات ،ويريدون أن يبسطوا خالفة ،أيديولوجية ليس
لديها مبدأ احلرية الطبيعي يف معتقداهتا".
 وقد نشر موقع أخبا ِر ِِ
يخ 2006/10/20م عن
البيت
األبيض بتار ِ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
جورج بوش قولَهُ" :هؤالء األصوليون يريدو َن إقامة دولة اخلـالفة كدولة حكم،
نشر عقيدهتِِم من إندونيسيا إىل إسبانيا".
ويريدو َن َ

ِ
الدفاع األمريك ِي دوانلد رامسفيلد يف ِ
توديعه" :إهنم
حفل
قال وز ُير
ِ
 َِ
املعتدلة وإقامة دو ِلة اخلـالفة".
يريدو َن اإلطاحة وزعزعةَ أنظمة احلك ِم اإلسالمية
وصعود الدو ِلة
صدر عام 2007م بعنوان "سقو ُط
ُ
 ويف كتاب َِ
ِ
ِ
ِ
جبامعة هارفارد املشهورة الربوفيسور نوح فيلدمان
القانون
ألستاذ
اإلسالمية"
ِ
ِ
ِ
رغم
كد أ َن الصعوَد
«يؤ ُ
الشعيب للشريعة اإلسالمية مرةً أخرى يف العصر احلايلَ ،
َ
ِ
يقول
ميكن أن
يؤدي إىل خالفة إسالمية انجحة ،»...و ُ
سقوطها سابقاًُ ،
َ
ِ
ِ
ط فإهنا
أساليب احلكم حينما تسق ُ
فيلدمان يف كتابه «إن اإلمرباطورايت و َ
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امللكية احل ِ
الشيوعية و ِ
ِ
اكمة إال يف حالتني
حدث مع
ط بال رجعة مثلما
تسق ُ
َ
فقط حالياً :األوىل هي الدميقراطيةُ واليت كانت سائد ًة يف اإلمرباطور ِ
ايت
ِ
ِ
ِ
لف ظاهرًة قويةً ومتناميةً
الرومانية ،ويف حالة الدولة اإلسالمية »...ويرصد املؤ ُ
املغرب إىل إندونيسيا ،وهي أن الشعوب اإلسالميةَ تطالب ِ
بعودة الشر ِ
من ِ
يعة
َ
ُ
ِ
مصر وابكستان؛ متسائالً:
مثل َ
وخصوصاً يف دول ذات تعداد سكاين كبري َ
«ملاذا يطالب الناس اآلن ِ
بعودة الشر ِ
أجدادهم يف
يعة وينجذبون إليها رغم أن
َ
ُ
ِ
احلديث نبذوها ووصفوها أبهنا أثر من املاضي السحيق؟".
العص ِر
ِ
ِ
الشعوب
أمام
األسباب أن
ويقول إن «من ضم ِن
احلكام احلاليني فشلوا َ
َ
ِ
العدالة اليوم»؛ مضيفاً أنه
تفتقر إىل
مبا فيهم الغرب ،وأن
َ
الشعوب اإلسالميةَ ُ
ال توجد طبقةُ علماء حقيقية أو طبقة قضاة حقيقيني كما كان يف السابق يف
ِ
ِ
اإلسالمية حىت اآلن.
الدول
 ذكرت احلياة يف 2008/7/28م أن زملاي خليل زاد مندوبالوالايت املتحدة إىل األمم املتحدة حذر يف حديث إىل صحيفة «دي بريسه»
النمساوية من أن االضطراابت يف الشرق األوسط واحلضارة اإلسالمية قد
تتسببان يف حرب عاملية أخرى» وأضاف أن «الشرق األوسط مير مبرحلة
انتقالية صعبة للغاية أبرزت قوى التطرف ووفرت أرضاً خصبة لإلرهاب»
وقال« :إن العامل اإلسالمي سينضم يف هناية املطاف إىل التيار الدويل السائد
لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت» ،وأضاف« :لقد بدؤوا متأخرين ،ليس
لديهم توافق يف اآلراء بشأن مواقفهم ،البعض يريد العودة إىل القرنني السادس
والسابع امليالديني إىل وقت النيب حممد» واتبع «األمر قد يتطلب عقوداً حىت
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يفهم البعض أن إبمكاهنم البقاء مسلمني ،واالنضمام إىل العامل احلديث يف
الوقت ذاته».
نسي ساركوزي يف 2007/8/28م« :ال داعي
 َئيس الفر ُّ
قال الر ُ
ِ
الستعمال ِ
ِ
ِ
الذين
يرغب فيها "املتطرفون"
اجه ِة
لغة
اخلشب ألن هذه املو َ
َ
ُ
ِ
افضني أي شكل ِمن
حيلُ ُمو َن إبقامة اخلـالفة من إندونيسيا إىل نيجرياي ،ر َ
ِ
حبسب ِ
ِ
ِ
ِ
وقال
التنوع»
أشكال
االنفتاح وأي شكل ِمن
أشكال
ِ
احلداثة و ِ
زعم ِهَ .
ِ
ِ
ِ
اإلسالم والغرب».
بني
حينَـ َها« :إنهُ ال
يستهني إبمكانية املواجهة َ
ُ
 أكد انئب رئيس جملس الدوما (الربملان الروسي) ميخائيل بورييف أنالعامل يف سبيله ألن يتألف من مخس دول كربى هي «روسيا والصني واخلـالفة
اإلسالمية وكونفيدرالية تضم األمريكيتني» وأضاف «واهلند إذا جنحت يف
التخلص من النفوذ اإلسالمي القوي الذي حياصرها» على حد وصفه .ومحل
غالف كتاب« :روسيا ...إمرباطورية اثلثة» ملؤلفه بورييف خارطة للعامل يظهر
فيها عدد حمدود من الدول ،وتقع أورواب ضمن حدود روسيا الذي توقع
املؤلف أن تعود إمرباطورية اثلثة (بعد القيصريية والشيوعية) .وتوقع بورييف
حسبما أوردت صحيفة اخلليج اإلماراتية يف أن تعود بالده إمرباطورية ،وأن
تفرض هيمنتها على القارة األوروبية ،اليت توقع تفسخ دوهلا وانداثر حضارهتا.
وأشار إىل أنه ال يستطيع اجلزم أن روسيا ابلذات ستحتل القارة األوروبية ،لكنه
يعتقد أن احلضارة األوروبية حنو الزوال ،وال بد أن حيتلها أو يغزوها هذا أو
ذاك .وتوقع انئب رئيس الدوما أن خيرج معظم دول العامل من حيز الوجود
حبلول عام 2020م .وأشار إىل أنه ستكون هناك فقط مخس دول كربى أو
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إمرباطورايت هي :روسيا اليت ستضم أورواب إليها ،والصني اليت ستهيمن بقوهتا
االقتصادية والعسكرية على دول الشرق األقصى ،ودولة اخلـالفة اإلسالمية
املمتدة من جاكرات إىل طنجة وغالبية أقاليم أفريقيا جنوب الصحراء،
والكونفيدرالية اليت تضم القارتني األمريكيتني الشمالية واجلنوبية .ورأى بورييف
أن اهلند ميكن أن تكون دولة كربى إذا استطاعت مواجهة حميطها اإلسالمي
القوي.
 "غاي تولسون" هو أحد الكتاب األمريكيني البارزين يف شؤونالثقافة والفكر والدين ،يكتب حالياً يف جملة U.S. News & World
 .Reportكان رئيساً لتحرير  The WilsonQuarterlyوكتب يف عدة
صحف وجمالت أخرى ،أبرزها "الواشنطن بوست" و"الوول سرتيت جورانل".
خترج يف جامعة برنستون ،وألف كتابني ،وحصل على جائزتَني بصفته أحد
الكتاب البارزين يف الدراسات األدبية.
يف الثاين من كانون الثاين/يناير من عام 2008م كتب "تولسون"
حاوَل فيه الوقوف على الدافع وراءَ جهود العديد من اإلسالميِني
مقاالًَ ،
املعاصرين الستعادة هذه املؤسسة اإلسالمية القدمية ،اليت ألغاها "كمال
(أاتتورك)" يف عام 1924م ،وأعلن بعدها تركيا دولةً علمانية حديثة ،هذه
املؤسسة هي "دولة اخلالفة اإلسالمية".
"اخلالفة" كما يراها "تولسون" ببساطة هي" :نظام لقيادة دينية -
جذوره إىل اخلليفة األول للنيب حممد  يف أوائل القرن السابع
سياسية ترجع ُ
امليالدي".
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يقول "تولسون"" :إن التنظيمات اجلهادية ِ
تكرر دوماً أن هدفها
األساس هو استِعادة اخلالفة اإلسالمية ،والواقع أن هذه التنظيمات اجلهادية
ليست هي الوحيدة على الساحة اليت تسعى لتحقيق هذا اهلدف ،هناك
تنظيمات أُخرى عديدة ،ولكنها تنظيمات سلمية يغلب على بعضها الطابع
الفكري وليس اجلهادي".
يرى "تولسون" أن الغرب قد أساء فهم فكرة "اخلالفة" واعتربها مفهوماً
غامضاً ِ
مهدداً له ،يف حني إهنا عميقة اجلذور يف الذاكرة الثقافية للعامل
اإلسالمي ،ووجدت يف أشكال خمتلفة على مدى ألف وثالمثائة عام تقريباً،
وامتدت سلطة اخلالفة عرب ثالث قارات من هذه البالد ،اليت تُـعَرف اآلن
بباكستان إىل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،إىل ما يعرف اآلن إبسبانيا
والربتغال ،كما أن معظم اتريخ املسلمني كان حتت ظل دولة اخلالفة ،وما
يؤكد ذلك هو أن هذه االستبياانت اليت أُج ِريت على شعوب أربع دول
إسالمية ،كشفت أن ثلُثي هذه الشعوب يؤيِدون توحيد البالد اإلسالمية يف
دولة واحدة أو خالفة واحدة.
تساءل "تومسون" :ماذا تعين "اخلالفة" ابلنسبة ملناصريها وأعدائها،
سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني؟ وهل تتضمن هذه اخلالفة برانجماً
سياسياً صاحلاً للتطبيق؟ أم أهنا جمرد مصطلح بالغي من الناحية السياسية،
مريح من الناحية النفسية؟ أم أهنا صرخة حرب حتشد وراءَها كل هؤالء الذين
يبحثون عن القوة لإلسالم ،أو يسعون إىل جمرد إحداث تغيري؟
43

جييب "تولسون" عن السؤال قائالً" :إن معظم الدارسني واحمللِلني يرون
أن السبب األخري هو الصحيح ،لكنهم يتفقون يف الوقت نفسه على أن
اجلدل حول "اخلالفة" يكمن يف هذه األزمة احلالية اليت يعيشها العامل
اإلسالمى وقياداته ،وما يزيد يف تعقيد هذه األزمة هو نظرة الكثريين من
املسلمني  -واإلسالميِني منهم بصفة خاصة  -إىل أن السلطتَني الدينية
والسياسية ال تنفصالن يف اإلسالم".
يقول "متارا سون" أستاذ الدراسات الدينية بكلية "وليام وماري"" :إن
فكرة استعادة دولة اخلالفة تعود إىل فرتة كِفاح املسلمني ضد االستِعمار أثناء
احلقبة االستعمارية وما بعدها ،وهي تعكس عدم رضا املسلمني عن سياسات
ما بعد هذه احلقبة.
رأى العديد من املثقفني املسلمني يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين أنه ال سبيل إلصالح ِ
بالد اإلسالم إال إذا كانت الشريعة
اإلسالمية هي املصدر األساس للتوجيه السياسي واالجتماعي؛ ذلك ألهنا هي
ِ
ستحرر بالدهم من املؤسسات والقوانني األوروبية املفروضة عليهم.
اليت
كان "حسن البنا" من هؤالء املثقفني الذين حاولوا استعادة الوحدة
الروحية والسياسية ،اليت كانت على عهد اخللفاء الراشدين األربعة بعد وفاة
الرسول  .اتبع اإلسالميُّون أتسيس "حسن البنا" حلركة اإلخوان املسلمني
اليت ركزت على املشروعات واملؤسسات ذات الطابع اخلريي ،وسعيها لتحقيق
العدالة االجتماعية ،ولكن داخل رحم البناء السياسى القائم ،أدرك
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اإلسالميُّون أن حركة "حسن البنا" مل تع ِط "اخلالفة" إال حيِزاً حمدوداً من
ِ
اهتماماهتا.
فشل الدعوة إىل "القومية العربية" ،ورفض "عبد
عايش اإلسالميون فرتة َ
الناصر" تطبيق الشريعة ،مث انقالبه على حركة اإلخوان اليت رأى فيها هتديداً
لسلطته.
يقول "جون فول" أستاذ التاريخ جبامعة "جورج اتون"" :يف وسط هذا
فشل الفكر القومي وحربه ضد
الزخم برزت فكرة اجلهاد العاملى بعد َ
اإلسالميني ،وهنا عادت فكرة "اخلالفة" إىل الظهور".
تتفق بعض التنظيمات السلمية الداعية إىل اخلالفة  -كما يرى
"تولسون"  -مع هذا الطرح اجلهادي جزئياً ،لكنها ترى أن هذه التنظيمات
اجلهادية ما فكرت أبداً فيما وراء دولة اخلالفة ،وأهنا  -أي :التنظيمات
السلمية  -هي اليت اضطلعت هبذه املهمة ،وحددت لنفسها برانجما خاصاً،
وصاغت دستوراً مؤقتاً لدولة خالفة حديثة ،ينوب اخلليفة يف هذا الدستور عن
األمة يف السلطان ويف تنفيذ الشرع ،هذا اخلليفة هو الدولة ،وهو الذي ميلك
مجيع الصالحيات اليت تكون للدولة ،وهو الذي جيعل األحكام الشرعية حني
يتبناها انفذة ،فتصبح قوانني َجيب طاعتها ،وال جيوز خمالفتها ،وهو املسؤول
عن سياسة الدولة الداخلية واخلارجية معاً ،وهو الذي يتوىل قيادة اجليش ،وله
حق إعالن احلرب ،وعقد الصلح ،واهلدنة ،وسائر املعاهدات.
جنحت هذه التنظيمات السلمية يف أتسيس تصور أيديولوجي نشرت
قواعده يف العديد من املواقع اإللكرتونية ،وعقدت العديد من املؤَمترات اليت بلغ
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َمن حضروها أكثر من مائة ألف ،كما يربو أعداد أتباعها عن مليون شخص
موزعني يف أربعني دولة ،وقد أدركت العديد من الدُّول خطر هذه التنظيمات
السلمية فحظرت ِ
أنشطَتها ،وألقت القبض على العديد من أعضائها،
وأخضعت الكثريين منهم للتحقيق.
ورغم هذا النجاح الذي حققته هذه التنظيمات السلمية ،فإهنا قد
ِ
أبرزها :أهنا تتمسك ابجلوانب الفكرية على حساب
تعرضت النتقادات حادةُ ،
اجلوانب اجلهادية ،ومتيل إىل النزعة االعتزالية بتقدمي العقل على النقل ،وال تبايل
يف الوقت احلايل ابلفروق اجلوهرية بني السنة والشيعة ،كما ِ
متتدح الثورة
اخلمينية ،ويرى احمللِلون الغربيُّون أن هذه التنظيمات السلمية ليست إال جمرد
مالذ لليوتوبيني احملبطني الباحثني عن بدائل للرأمسالية والدميقراطية الليربالية.
قد تكون هذه االنتِقادات سبباً ِ
مباشراً يف اعتقاد "زينو ابران" مديرة
برانمج "مؤسسة هاديسون" أبنه من ِ
املمكن أن تكون هذه التنظيمات مبثابة
4
يصب يف النهاية يف التنظيمات اجلهادية.
معمل تفريخ قد ُّ
هذا التوازي غري املتوازن يف خطر كل من التنظيمات السلمية واجلهادية
الداعية إىل اخلالفة ،دفع كتاابً آخرين إىل الرتكيز على أكثر هذه التنظيمات
. why an old Islamic institution؟Jay Toson, Caliph Wanted..

4

resonates with many Muslims today, January 2, 2008.
www.muslimbridges.org/index.php
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خطراً يف املرحلة احلالية ،وهي التنظيمات اجلهادية ،وحاولوا ِ
اقرتاح حلول
ملواجهة ما أمسوه بـ "فكرة دولة اخلالفة".
عشر من شهر كانون الثاين (يناير) عام  2010كتب
 يف احلادي َ"جون شيا" الصحفي األمريكي البارز ،ورئيس حترير جملة American
 Reporterابجمللد السادس عشر برقم  - 3851مقاالً بعنوان" :احلرب ضد
اخلالفة" ،تضمن املقال رسالة موجهة إىل الرئيس "أوابما" تتعلق مبا أمساه "دولة
اخلالفة اخلامسة".
بدأ "شيا" مقاله ابإلشارة إىل اجتماع الرئيس "أوابما" ِمبُستشاريه من
أعلى القيادات العسكرية واملدنية ملناقشة مسألة إرسال قوات إضافية إىل
امره
أفغانستان ،يقول "شيا"« :بعد عدة شهور من الرتوي أصدر الرئيس أو َ
ابنتِشار ثالثني ألف جندي إضايف يف أفغانستان ،واآلن ماذا عساي أن أقول
واجلنود يف طر ِيقهم فعالً إىل هناك؟! أفغانستان ،هذه البالد اليت أصبحت بعد
يلعبُها
يقرب من عقد من الزمان رهاانً لكسر العظام يف اللُّعبة اليت َ
ما ُ
اجلهاديون.
املشكلة هي أن الرئيس ومستشاريه ال يريدون ِ
االعرتاف أبن هذه اللعبة
ُ
ِ
يسعون
ُ
منحى جديداً ،إهنم ال يريدون االعرتاف أبن اجلهاديني ال َ
أتخذ اآلن ً
إىل غزو البالد اإلسالمية؛ وذلك ألن هلم فيها قاعدة عريضة تنظُر إليهم وإىل
ِ
ِ
يسعون بدالً من
قيادهتم على أهنم ميثلون القيادة الروحية يف اإلسالم ،إهنم َ
ذلك إىل بناء "دولة اخلالفة اخلامسة" اليت ينضوي اإلسالم َمجيعه حتت
حكمها" ،اخلليفة" يف هذه الدولة هو اإلمام ،وهو القائد الروحي واحلكومي،
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يقرون له بذلك .ماذا يعين هذا ابلنسبة للرئيس؟ إنه يعين أن
وكل املسلمني ُّ
اجلنود اجلدد ،واجلنود القدامى يُواجهون عدواً جديداً ،وهو أكثر األعداء
خمافة ،وأضيف :إنه عدو ال يُقهر ،ذلك ببساطة ألنه جمرد "فكرة".
إن هذه التنظيمات اجلهادية ال هتدف إىل حتقيق فتوحات تكسب هبا
أرضاً ،إمنا هتدف إىل حتويل العلمانيِني واملسلمني املعتدلني إىل "إسالم" مل
ُميارسوه من قبل ،إنه اإلسالم الذي يلتزم فيه املسلِمون ابلتفسريات الصارمة
للقرآن ،وهو اإلسالم الذي تبنته املئات من التنظيمات اإلسالمية املشاهبة
ِ
املنتشرة عرب العامل اإلسالمي ،خاصة بعد اهلجوم الناجح على الوالايت املتحدة
يف احلادي عشر من أيلول/سبتمرب عام 2001م.
إن "اخلالفة" ِ
َّ
كفكرة تتطلَّب إجناز انتِصارات عسكريَّة من شأهنا أن
ُت ِّقق إَجاعا بني املسلمني العاديِّني ،جيعلهم يتبنَّون فكر هذه التنظيمات،
سواء من انحية َّ
الشكل الذي تريده لإلسالم ،أو قبول القيادة اجلديدة اليت
تقود هذه التَّنظيمات واليت ُتقق هذه االنتِصاراتَّ ،
إن ُت ُّول عدد كاف
من املسلِمني العاديِّني إىل هذا الفكر وهذه القيادة يعىن َّ
أن ِّ
"اّتاه الريح"
َّ
التغري.
ضد األمريكيِّني بدأ يف ُّ

إن تصوري للسيناريو اخلاص هبذا التغري سيَكون على النحو التايل:
"ستفقد احلكومات القومية يف بالد الشرق األوسط شرعيتها الضعيفة ،ولن
تعُود األوامر تصدر من عواصم هذه احلكومات ،إمنا ستصدر من هناك ،من
هذه املنحدرات اجلبلية اليت خيتبئ فيها قادة التنظيمات اجلهادية ،وقد يكون
حتول الشيعة من قم إىل طهران إىل أتباع لقيادة التنظيمات
أهم ُّ
تغري هنا هو ُّ
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السنية ،وال يعين هذا أن آايت هللا وقياداهتم يف إيران  -مبن فيهم الرئيس
اإليراين  -سوف يفقدون نفو َذهم بني الشيعة ،أو أن سلطاهتم ستتأثر ،ولكنهم
سيجدون أن ُف َسهم يف وضع حيتِم عليهم اخلضوع هلذا الفهم السين للشريعة
الذي سيفرضه قادة التنظيمات اجلهادية.
يصرون على املقاومة ،فإنَّه ما إن يعلن قيام
َّأما هؤالء ُّ
الزعماء الذين ّ
دولة اخلالفة اخلامسة ،ستتجاهلهم قيادة هذه َّ
الدولة يف بداية األمر،
وستعمل على ُتويلهم إىل منهجها ،وإن مل يفعلوا َّ
فإن مصريهم سيكون َّإما
السجن أو القتل.
مل تكن أول إشارات لدولة اخلالفة املفرتضة سوى َمتريرها لكلمة
"اخلالفة" ،وهذا األمر مل ي ِ
الحظه الكثريون حينما ظهر على العديد من املواقع
ُ
اإلسالمية األصولية .ويف الوقت الذي كان فيه الغرب يُتابع إشارات هذه
املواقِع كمظهر ِ
للصراع ضده ،كانت هناك انتِصارات أخرى تتحقق يف ميدان
املعركة ِ
متهد مليالد دولة اخلالفة.
من غري احملتمل أن تكون االسرتاتيجية اليت قد تتبعها التنظيمات
اجلهادية قد اتبعت من قبل ،فما إن يتخذ مائة ألف جندي أمريكي وحلفاؤهم
اقعهم يف أفغانستان ،فإن هذه التنظيمات وقياداهتا قد تلجأ إىل استِخدام
مو َ
الروحية ومفرداهتا العقدية؛ ِ
لتحول ماليني املسلمني الذين ُّ
انضموا فعالً
سلطتها ُّ
حتت لوائِها إىل جنود ُحياربون أعداء اإلسالم.
حينما قدمنا ألفغانستان أول مرة رحب األفغان بنا وحبكومتِهم اليت
صنعناها هلم ،هذا كان ابألمس ،أما يف الغد فإن األمر خمتلف جبد ،ستطلب
اجملالس املنتخبة لدولة اخلالفة حديثاً  -اليت تسيطر على معظم أحناء البالد -
من كل مسلم :أن يضطلِع بدوره إىل اجلهاد ضدان ،عندئذ تتغري أوضاعنا من
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شرك كبري للغاية ،ويضيق
قوات كانت حتظى بشرف نسيب ،إىل قوات أسرية َ
عليها هذا الشرك يوماً بعد يوم.
قوة
احلقيقة اجلليَّة هي أنَّه ال يستطيع أي جيش يف العامل ،وال أيَّة َّ
عسكريَّة  -مهما بلغت درجة تسليحها  -أن هتزم "فكرة".
ِ
كل بالد
جيب أن َّ
نقر أبنَّنا ال نستطيع أن حنرق قادة هذه الفكرة يف ّ
الشرق األوسط ،وال أن حنرق كتـبها ،وال أن ننشر أسرارها؛ ذلك َّ
َّ
ألن
هناك إَجاعا بني املسلمني على هذه الفكرة.
َّ
املوحدة ُّ
للدول
القوة االقتصاديَّة َّ
إن الشرق األوسط يواجه اليوم َّ
األوروبيَّة ،هذا صحيح ،لكن علينا أن نع ِرف أنَّه يف الغد سيواجه الغرب
املوحدة لدولة اخلالفة اخلامسة.
القوة َّ
َّ
ليسمح يل سيادة الرئيس "أوابما" أن أُبدي إليه بعض املالحظات
اهلامة.
سيدي الرئيس :إن املعركة بني اإلسالم والغرب معركة حتمية ال ميكن
نضع حداً هلذا الصراع ،وليس أمامنا
جتنُّبها ،وهي ُ
ذات اتريخ قدمي ،وال بد أن َ
إال أن ندخل يف مفاوضات سالم مع اإلسالم.
ندخل يف
خيربك البعض أبنه من املستبعد متاماً أن ُ
إين أتوقع أن َ
مفاوضات مع عدو متخيل امسه "اخلالفة اخلامسة" ،لكنه ِجيب عليك كقائد
عسكري وأنت تصوغ سياستك يف التعامل مع اإلسالم أن تع ِرتف بسخافة
ِ
االدعاء أبن اإلسالم منقسم على نفسه ،وأن تعرتف كذلك أبن توحيد بالد
اإلسالم حتت إمرة قائد كارزمي أمر حمتمل.
حّت
إنَّه من املسلَّم به أنَّه يصعب حماربة شبح ال ميكن رؤيته ،أو َّ
األشد صعوبة هو أن ِّتد هذا َّ
َّ
الشبح قد أصبح
لكن
االعتقاد بوجودهَّ ،
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حقيقة واقعة مل ُتسب هلا حساابتك ،فإذا حدث ذلك  -وهو ما تسعى
إليه التَّنظيمات اجلهاديَّة  -سنكون قد وقعنا يف شرك كبري آخر ،املاليني
من املسلمني ِ
سيقفون َّ
ضدان ،وعندئذ يصعب علينا َّ
الَّتاجع.
أمدها من أجل
إن معظم األمريكيني يكرهون التعايش مع حرب طال ُ
ضمان إقامة دميقراطية حرة يف أفغانستان ،أو من أجل مساندة ِ
أنظمة يف
وجود أمريكي دائم ملنع
ابكستان والعراق ،ويكره األمريكيون كذلك فكرة ُ
احتمال حتقيق التنظيمات اجلهادية نصراً حامساً علينا يُفقدان منط احلياة الذي
نعيشه ،إننا شعب ميلك إرادة قوية ،وجيب أال ننتظر حىت تتحطم إرادتنا من
قبل عدو َميلك إرادة أقوى.
إننا نعيش مرحلة تتصارع فيها العاطفة مع األيديولوجيا؛ هلذا فإن األمر
يتطلب منا إحداث توافق مع اإلسالم ،قبل أن تَسيل شالالت ِ
الدماء من
أجساد األمريكيِني ،وهذا أمر قد حيدث قريباً ،جيب أن تكون لدينا احلكمة
فال نضع أن ُف َسنا يف قلب احلرب مع دولة اخلالفة اخلامسة ،واألفضل لنا أن
ِنقف على حدودها ،جيب أن ن ِز َن أن ُفسنا جيِداً ،جيب أن ِ
نفكر بضمريان
َ
ِ
اخلاص كأمريكيِني ،فليس من احلكمة أن نساند أنظمة غري دميقراطية وعالية
الفساد ضد دولة اخلالفة اليت تصوغ سياستَها أصالً وفق عقيدة ُحتارب الفساد
والقيادة غري الراشدة ،أبكثر مما حتاربه املبادئ اليهودية  -املسيحية اليت تتسم
ابلتسامح والتعاطف مع اخلطيئة واملخطئني على السواء.
سيادة الرئيس :علينا أال خناف من قيام حكومة أمينة أايً كانت صفتها،
إن الذي علينا أن َخنافه هو قيادات ختون مبادئها األساسية.
إننا مسؤولون اي سيادة الرئيس عن العديد من الصفقات اليت تعمل
على متكني الفساد يف دول الشرق األوسط ،وعن العديد من اخلطوات غري
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العقالنية اليت اختذانها لضمان بقاء احلكومات الفاسدة ،إنه إبمكانِنا أن
ندخل يف حرب ضد جيش غري
ننسحب من صراع ظاهر املالمح بدالً من أن ُ
منظور ،ومبعىن أصح :ضد "فكرة" ،إننا إذا مل نع ِرتف هبذه احلقيقة ،فعلينا أن
نتوقع هزمية أو انسحاابً حتمياً ،علينا أن نعرفَ :من هذا الذي حناربه؟ وما
الذي حنارب من أجله؟ إنه عدو متسلح بدينه ي ِ
هامجُنا يوماً بعد يوم ،هل حنن
ُ
حنارب من أجل السيطرة على أراض ومقاطعات ،أو حنارب فكرة حا َن وقتُها
اآلن متلؤها رغبة يف االنتِقام منا؛ لقتلنا مئات اآلالف من األرواح الربيئة؟
احلقيقة هي أننا حنارب اآل َن يف أفغانستان أكرب بالد العامل يف ِجتارة
اهلريوين ،لصاحل حكومة ِمن ِ
أشد حكومات العامل فساداً ،لقد انسحبنا من
تتصاعد
العراق يف وقت بدأت فيه املصاحلة الوطنية جتين مثارها ،ورغم ذلك
ُ
اهلجمات ضد اجلنود واملدنيِني ،ومع األسف فإن احلكومات اليت شكلناها
هناك هي ذاهتا تُعتَـ َرب شكالً جديداً من احلكومات اليت تسعى إىل أتخري
ُسس الدميقراطية احلرة.
َ
وحتطيم أ ُ
إننا ال نستطيع أن منلي مستقبل السياسة على الشرق األوسط ،أو
نرسم سياستَنا لكي نضمن فقط بقاء أنظمة بعينها ،أو لضمان استِمرار
إمدادان مبصدر واحد ،إن مستقبلنا يكمن يف التِجارة مع عامل ينعم ابلسالم،
تتوافر فيه الوظائف لشعبِنا ،وحيدث فيه التقدُّم يف التكنولوجيا واالخرتاعات،
هذا هو الذي يصنع الفارق ،دعنا ُحنارب من أجل ذلك ،وليس من أجل
حكومات شيطانية.
سيدي الرئيس :أشكرك الستماعك إيل ،وأان فخور ِ
أبين أعطيتُك
5
صويت يف انتخاابت ِ
الرائسة األخرية».
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اخلالفة يف عصر الثورات
حكم الكفر بعد هدم دولة اخلالفة
إن املسلمني من ُذ أن سيطر عليهم ُ
سنة 1924م ،وصارت إىل الكفا ِر واملنافقني واملرتدين أمورهم ،وهم حياولون
ِ
بعد أن خلعوا
أن يتحرروا من
بيد أهنم َ
سلطان الكفر ،وسيطرِة أراببه وأعوانهَ .
بعض الظاملني من حكامهم يف تونس ومصر وليبيا ،مل يدركوا أن تغيري النظام
َ
ِ
ِ
خيالف
النظام برمته ،ألنه نظام
تغيري
ُ
ال يكون فقط إبزالة رأسه ،بل جيب ُ
عقيدهتم ،فنظام احلكم الذي جيب أن تسعى األمة ليكو َن النظام الذي
ِ
أدق
نظام
اخلالفة الذي بني رسول هللا والصحابة من بعده َ
حيكمها هو ُ
تفاصيله.
ِ
ظهر اجتاه مضاد بقيادة القوى الغربية
فمن ُذ سقوط حسين مباركَ ،
وحلفائها يف اخلليج لتحطيم الثورات العربية أو السيطرة عليها ،فلقد حاولوا
ابستماتة اإلبقاء على اهليمنة الغربية بشكل أو آبخر .ولقد جنحوا إىل حد
كبري يف ذلك ،وقد مت هلم ذلك لعدم ِ
ِ
للهيمنة
وجود مشروع سياسي مناهض
الغربية ،وبديل عن النظام احلايل لدى الثوار والقوى الفاعلة األساسية على
املسرح السياسي ،بل ميكننا التأكيد على عدم وجود أي برانمج سياسي فعلي
لتلك القوى بديل عن النظم السابقة ،ال اإلسالمية منها وال غري اإلسالمية.
وقد وضح هذا بعد فشل اإلخوان يف مصر ،والنهضة يف تونس يف إحداث أي
بوادر لنهضة حقيقية ،وعدم القدرة على معاجلة املشاكل اليت يعاين منها الناس
يف البلدين ،والذين يتصدرون املشهد السياسي اآلن ويقدمون أنفسهم كبديل
عن حكم اإلخوان ال ميلكون أيضا أي تصور للنهوض ابلبالد ،كما ال
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ميلكون القدرة على معاجلة مشاكل الناس احلقيقية ،وها هي مصر تكاد تعود
إىل نقطة الصفر أو إىل ما قبل  25يناير على أيديهم ،ويف تونس الوضع
مرتبك كذلك ،فهو يتعثر ويكاد أن يلحق مبصر.
كابوس الطغاة وخمابراهتم،
رمبا تكون تونس ومصر وليبيا قد أزالت
َ
ِ
الناهبة للثروات لفرتة من الزمن ،ولكن هذا األمر مل
وقلصت نفو َذ العصاابت
ِ
القبضة
يدم طويال ،ونكاد نعود ملا هو أسوأ منه .فهل خرج احلكم عندان من
الغربية؟! ال! هل خرج خبروج مبارك من احلكم؟ ال! هل خرج ابستالم اجمللس
العسكري للحكم؟ ال! هل خرج مبجيء الدكتور مرسي للحكم؟ ال! هل خرج
بعد إخراج مرسي من احلكم؟ ال! هل خرج هبيمنة السيسي على مقاليد البالد
بشكل فعلي؟ ال! من كان يظن ذلك فلرياجع نفسه!
مصر حتت وطأة
ال َ
شك أن أمريكا ختلت مرغمةً عن عميلها مبارك يف َ
الثورة الشعبية ،وما كانوا حيبون ألنفسهم وال لعمالئهم أن يُطردوا على هذا
ِ
وابلتأكيد مل يكونوا يتمنون أن يصلوا إىل
النحو املذل وهبذه السرعة املفاجئة،
هذا املشهد املربك هلم ،ومع ذلك فإن زمام األمور مل ينفلت من أيديهم طوال
الفرتة املاضية ،وهذا مما يؤسف له .فقد ظهر أن اجمللس األعلى للقوات
ِ
تقاتل مبا أوتيت من قوة من ِ
احلفاظ على
أجل
املسلحة هو أداة أمريكية صلبةُ ،
اهليمنة األمريكية ،وعلى احللف اللعني مع كيان يهود .واجمللس مل ِ
خيتف من
املشهد السياسي يف مصر ،حىت يف ظل حكم مرسي الذي أقال شخصيات
ابرزة فيه ،على رأسهم املشري طنطاوي والفريق عنان ،تبني بعد ذلك للكثريين
من املتابعني أن اإلقالة متت إبرادة أمريكية ،وإن كنا بينا وقتها ذلك .لقد عاد
العسكر بقوة إىل املشهد السياسي مرة اثنية ومن دون ستار ،فستار احلكومة
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املؤقتة والرئيس املؤقت مزيف مفضوح ،ال ميكن أن خيفي حقيقة أن وزير
الدفاع هو املتحكم يف شؤون البالد.
ولعل السؤال األبرز يف تلك اللحظة الفارقة هو اآليت :هل حنن يف
طريقنا لتأسيس ديكتاتورايت جديدة حتت املظلة األمريكية؟ هل حنن بصدد
صناعة زعيم صاحب السلطة املطلقة؟ وهل ميكن أن تعود األمة لتساق مرة
التساؤالت املاثلة ،بل الصارخةُ يف واقع العامل
أخرى ابحلديد والنار؟ هذه
ُ
اإلسالمي اليوم ،جيب أن تنبه الغافلني الذين غرقوا يف ِ
نشوة النص ِر على ِ
طاغية
ِ
وسفاح ليبيا ،أن استفيقوا فقد غرقتم كثرياً يف سكرِة
وفرعون مصر
تونس
ِ
النصر يف اجلولة األوىل ،فإذا بكم تسقطون صرعى يف اجلولة الثانية!
وإذا كانت اجلولةُ األوىل قد احتاجت جرعة كبرية من اجلرأة
والشجاعة ،إلنتاج ذلك املش ِ
هد البطويل الذي رأيناه يف  25يناير ،فإن ما بعد
اجلولة الثانية اليت سقطنا فيها ،حيتاج إىل مراجعة للنفسِ ،
وإنعام الفكر ِ
وعمق
النظر ِ
التغيري احلقيقي ال
وسعة الوعي والعمل الدءوب ،فقد تبني للكثريين أن
َ
ِ
ِ
ِ
الكبرية وحسب ،بل يبدأ ابلفك ِر ويستمر ابلفك ِر
الرؤوس
بدحرجة
حيصل
ُ
ِ
ِ
و ِ
بوصول برانمج سياسي حقيقي إىل سدة احلكم ،ال مبجرد رفع
ص ُد
العملُ ،
وحي َ
شعارات واستنساخ أنظمة غربية ال تعرب عن عقيدة األمة وحضارهتا ،أو اإلبقاء
على ما هو قائم مع إضافة بعض املساحيق له.
يعمل هذا الربانمج السياسي احلقيقي على ِ
ِ
صياغة اجملتم ِع والدو ِلة
إعادة
صياغة جديدة ،تُنتِج لنا حياة جديدة بطر ِ
يقة عيش جديدة ،جديدة ثقافةً
ُ
تقطع
وحكماً واقتصاداً واجتماعا وتعليما وقضاء وإعالما وسياسة خارجيةُ ،
احرتق بنارها وحروهبا،
كل صلة ابحلضارة الغربية اليت اكتوى العامل بلهيبها و َ
َ
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وسحق ابقتصادها الغاشم واته بضالهلا،
واختنق بدخاهنا األسود ،وتعفن بنتنها ُ
حيث هو مبدأ ،عقيدة وشريعة ،فكرة
إنه خيار واحد ال غري،
اإلسالم من ُ
ُ
تؤسس ملدنية متألقة زاهرة على
وطريقة ،ومزج بني الروح واملادة ،حضارة
ُ
أساس روحي عميق راسخ.
حقائق ثالث:
ولذا تعني علينا التأكيد على
َ
اإلسالم قد جاء ليبقى هدايةً للناس أمجعني إىل آخر
 )1حقيقة أن
َ
بعد القرآن ،وال نيب بعد خامت
وحي َ
الدهر .فليس له بديل وال انسخ قط .فال َ
النبيني .
 )2حقيقة أن حماوالت التنفري من اإلسالم أو إطفاء نوره هي حمض
وهم .فلقد تنزل على نيب اإلسالم  قوله تعاىل   ﴿ :
﴾           
[التوبة ،]32 :فاإلسالم منتصر مهما حاول الكفار وأعواهنم صرفنا عنه.
اقع التارخيي قد صدق احلقيقتني اآلنفتني :حقيقة أن
 )3حقيقة أن الو َ
ِ
حماوالت إطفاء
بعد خامت النبيني ...وحقيقة أن
عد القرآن وال نيب َ
ال وحي ب َ
نور اإلسالم حماوالت ايئسة ،مهما حاولت أن أتخذ صوراً شىت :فكرية كانت
ِ
الجتثاث أمة اإلسالم من
أم ثقافية للتشكيك يف اإلسالم ،أم عسكرية
األرض ...إىل غري ذلك من صور املعركة وأشكاهلا وأساليبها.
ِ
ِ
ِ
أكثر من
إن من أعمق وأقوى أسباب وصول اإلسالميني إىل احلكم يف َ
بلد عريب ،أن املسلمني حيبون إسالمهم ،ويستجيبون لكل داع لهِ ،
بغض النظر
ِ
أهداف الداعي احلقيقية ووعيه على اإلسالم .وهذا كان حيتم على
عن
اإلسالميني الذين وصلوا إىل السلطة أن يدركوا أن معركتهم مل ِ
تنته ،بل إهنا قد
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بدأت لتضعهم يف اختبار حقيقي يظهر للناس مدى قدرهتم على سياسة
ورعاية شؤون الناس ،ويضيف عليهم مزيدا من املسؤو ِ
لية يف اجلِد والصدق يف
األخذ ابإلسالم ،واحلرص عليه ،ولن يعفيهم حديثهم عن اإلسالم ابعتباره
"مصدر إهلام" أو "مصدرا رئيساً" فحسب ،أو قوهلم إن احلرية جيب أن تتجذر
يف اجملتمع قبل احلديث عن تطبيق اإلسالم ،أو توفري العيش الرغيد والنهوض
مثل هذه األطروحات ما هي إال
ابالقتصاد قبل تطبيق اإلسالم ،ذلك أن َ
تالعب أبحكام هللا ،والتفاف عليها ومتلص من وجوب تطبيقها ،وهذا محل
املسلمني املخلصني على أن ينفضوا من حول هؤالء "اإلسالميني" ،ألهنم إمنا
بتطبيق شر ِ
ِ
يعة هللا عز وجل .فهي
صوتوا هلم يف االنتخاابت كي حيققوا أمانيهم
وحدها اليت ستوفر هلم احلرية مبعناها احلقيقي أبال يكونوا عبيدا سوى هلل ،وهي
وحدها اليت ستوفر هلم وتؤمن هلم العيش الرغيد ،وهبا وحدها اليت ستحقق هلم
النهوض.
إن جتربةَ "اإلسالميني املعتدلني" يف احلكم قد فشلت بشكل واضح ال
ميكن إنكاره ،ليس ألهنم حكموا ابإلسالم ،بل ألهنم مل حيكموا به! وال يَظُنن
ِ
مسرية
احلكم النهائي على
ظان أن هذا الطريق املعوج الذي ساروا فيه هو
ُ
اإلسالم .بل هي آية أخرى من آايت هللا أن الذي حييد عن طريقه املستقيم
وعن االنصياع ألحكامه  -حبسن نية أو بسوئها  -لن يفلح ولن ينصره هللا،
بل سيقع يف اخلزي واملعيشة الضنك ،وأن هللا لن ينصر إال من التزم الطريقة
الشرعية يف التغيري ،الطريقة اليت بينها لنا املصطفى  وسار عليها ،ومل حيد
الدين احلق والرسالة اخلالدة ،قد وجد قبلهم
عنها قيد شعرة! فاإلسالم هو ُ
وسيستمر من بعدهم يقيناً ،وكل جتربة فاشلة نتيجة معصية وحيد عن هذا
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﴿  

سب على اإلسالم:
احلق يبوءُ هبا
ُ
أصحاهبا وال ُحت ُ
[ ﴾      حممد.]38 :
ال شك أن الثورةَ املباركةَ اليت أطاحت مببارك وبعض طغمته الفاسدة،
ِ
اخلوف الذي كان يقيِ ُد
حاجز
بشري خري هلذه األمة ،ذلك أهنا كسرت َ
كانت َ
األمةَ لعقود طويلة ومينعها من ِ
نقول إن هذه
العمل اجلاد للتغيري .ولذا فإننا ُ
احلركة االنقالبية اليت قام هبا العسكر وأعواهنم ،ستكون يف النهاية وابال عليهم
وعلى راعيتهم أمريكا اليت هي سبب كل بالء تعاين منه األمة ،وما حيدث
اآلن من حراك جمتمعي سيكون مقدمة للتغيري احلقيقي الذي ننشده ،وإنه
دول الكفر ثين ِ
مهما حاولت أمريكا وغريها من ِ
األمة عن الس ِري يف طر ِيق
َ
أي قوة مهما
اليوم لن َ
التغيري إىل آخره ،فإن األمةَ َ
يوقف حركتَها القويةَ تلكُ ،
كانت ،وستفشل خطط أمريكا اليت تصل الليل ابلنهار ملنع ِ
األمة من زلزلة
ُ
عرشها يف بالدان .وسيأيت قريبا اليوم الذي خنرج فيه من القبضة األمريكية ،وإن
غداً لناظره قريب!
ِ
الزمن مفعم ِ
أعظم االحتماالت؛ بل
ُ
بكل االحتماالت املفتوحة ،وإن َ
هو عني اليقني ،عند العدو قبل الصديق ،هو عود اإلسالم من جديد
للحكم ...ودولة اخلالفة اإلسالمية القادمة إبذن هللا هي اليت ستعيد لألمة
جمدها ومكانتها الالئقة هبا.﴾   ﴿ :
مما ال شك فيه أن الثورة يف مصر خمتطفة إىل اآلن ،وكل الثورات
ستستمر حىت تنتهي إىل إقامة اخلالفة إبذن هللا ،فتقوم على أنقاض األنظمة
اجلربية يف مصر ،وتونس ،وسوراي ،وكل العامل .وااللتفاف على الثورات لن
يلبث إال قليالً حىت يعود الناس إىل وعيهم مرة أخرى ،ويقيموا دولتهم
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الضائعة ،دولة اخلالفة ،ال الدولة املدنية الدميقراطية اليت حياول الغرب وعمالؤه
العلمانيون أن جيعلوها بديالً عن األنظمة احلالية اآليلة للسقوط يف بالد
املسلمني .والطريق إىل دولة اخلالفة طريق واحد ال غري :أن تقود األحزاب
اإلسالمية املبدئية مجوع املسلمني ،ممثلني بقياداهتم السياسية والعسكرية ،ألن
يطبقوا اإلسالم يف دولته .وهذا معناه أن ال تتقاسم تلك األحزاب احلكم مع
أعداء الدين ،كما حصل إىل اآلن يف تونس ومصر ،ألن البديل سيكون دولة
مشوهة متخبطة تتنازعها أطراف متصارعة ،وال يزدهر فيها إال الفساد والتآمر
والعلمنة واخليانة واخلنوع للكافر املستعمر ومشاريعه ،وقبل ذلك كله ،العجز
الكامل عن تطبيق اإلسالم كنظام سياسي رعوي شامل.
ففي زمن الثورات زال احلاجز الكثيف بني األمة وبني رافعي لواء
اخلالفة من املخلصني املبدئيني الذين يسعون إلحداث تغيري حقيقي يف األمة
يقوم على أساس فكري متني ،ومن هنا ميكننا القول إن فكرة اخلالفة يف زمن
الثورات أصبحت أشد قوة وأشد أتثريا من ذي قبل ،خاصة يف بلد الثورة
احلقيقية سوراي ،اليت أصبحت فكرة اخلالفة فيها رأاي عاما منبثقا عن وعي عام
استطاع حىت اآلن إفشال كل خمططات الغرب حلرف الثورة عن مسارها كما
جرى يف مصر وتونس.
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اخلالفة اإلسالمية
بني مبدئية حزب التحرير وتنازالت غريه
نشرت جريدة "املصريون" بتاريخ 2011/11/29م ما قاله املرشد العام
جلماعة اإلخوان املسلمني الدكتور حممد بديع يف رسالته األسبوعية من "أن
اجلماعة أصبحت قريبة من حتقيق غايتها العظمى اليت حددها اإلمام حسن
البنا مؤسس اجلماعة ،وذلك إبقامة نظام حكم عادل رشيد بكل مؤسساته
ومقوماته يتضمن حكومة مث خالفة راشدة وأستاذية العامل" .وألن هذه
التصرحيات أاثرت حفيظة التيار العلماين يف مصر ،الذي حيارب منذ ثورة 25
يناير ليحافظ على النظام العلماين اجلمهوري يف أرض الكنانة ،رافضا بشكل
قاطع أي حديث عن احلكم اإلسالمي ،فقد تصدى الدكتور عبد الرمحن الرب
عضو مكتب اإلرشاد يف اجلماعة للهجوم الذي القته هذه التصرحيات ،فقام
بتفريغ تصرحيات املرشد العام من مضموهنا يف حماولة منه السرتضاء العلمانيني،
ومن وراءهم من دول الغرب الكافر الذين أرهبهم هذا الصعود املتنامي للتيار
َ
اإلسالمي يف مصر ،وما صاحبه من ارتفاع األصوات املطالبة ابحلكم ابإلسالم
من خالل دولة اخلالفة ،فقال الدكتور البَـر ،حسب ما نشرته جريدة احلرية
والعدالة يف 2012/01/05م «إن املرشد العام مل يقصد ابخلالفة الراشدة
ذلك النمط التقليدي من وجود خليفة على رأس دولة اخلالفة يويل الوالة وغري
ذلك» وإمنا قصد «أن يكون هناك احتاد بني مجيع الدول العربية واإلسالمية»،
معتربا منوذج منظمة التعاون اإلسالمي منوذجا ميكن تطويره والبناء عليه!.
60

ويكاد يكون هذا األمر هو تكراراً ملا حدث يف تونس حني صرح
محادي اجلبايل ،الرجل الثاين يف حركة النهضة ،بتاريخ 2011/11/13م يف
مدينة سوسة عن اخلالفة السادسة ،مما أاثر أيضا جدال واسعا يف الساحة
التونسية ،فاضطر للرتاجع مؤكدا على أن «العبارة أخرجت من سياقها»،
ومضيفا رسالة االطمئنان للطرف املعادي يف قوله «إن خيار حزب النهضة يف
احلكم السياسي هو خيار النظام اجلمهوري الدميقراطي الذي يستمد شرعيته
من الشعب» .وقد فتح تراجع اجلبايل السريع عن تصرحيه هذا الباب أمامه
ليصبح رئيسا للحكومة التونسية ،مث تاله تصريح رئيس احلركة الغنوشي أن
اجلبايل هو رئيس وزراء تونس وليس اخلالفة العثمانية.
ويف هذا السياق كتب الدكتور رفعت السعيد على موقع "أهل القرآن"
يف 2012/01/07م مقاال بعنوان «عن اخلالفة وأوهامها» ،حماوال بشكل
مفتعل ِ
مفتقر إىل الفهم الشرعي نفي القول بفرض اخلالفة كنظام للحكم يف
اإلسالم .حيث اعترب أقوال علماء املسلمني كالشهرستاين واجلرجاين والغزايل
واآلمدي يف اعتبار أن اخلالفة ليست من أصول العقائد دليال على عدم
فرضيتها ،ورمبا جلهل الدكتور أبحكام الدين وأقسامها وكيفية استنباطها؛ فإنه
مل يفرق بني العقيدة واحلكم الشرعي .فإثبات فرض اخلالفة هو إثبات حلكم
شرعي تضافرت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة عليه،
وحملها ليس يف ابب العقائد ،بل يف ابب األحكام املتعلقة أبعمال اإلنسان،
كالصوم والزكاة وغريها .وننقل للدكتور ما نقله هو نفسه عن اجلرجاين يف
«شرح املواقف»« :إن اخلالفة ليست من أصول الدايانت والعقائد ،بل هي
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من الفروع املتعلقة أبفعال املكلفني» ،واحلكم الشرعي هو خطاب الشارع
سبحانه املتعلق أبفعال العباد «املكلفني» ،بينما العقيدة هي التصديق اجلازم
املطابق للواقع عن دليل.
ويف سياق متصل فقد أصدر حزب التحرير  -الذي ارتبط امسه يف
الساحة اإلسالمية ابلدعوة املركزة إلقامة اخلالفة اإلسالمية  -العديد من
البياانت اليت تتحدث عن الوضع يف مصر ،وقام بتوزيعها بشكل كفاحي
موسع ،كان منها ذلك البيان بتاريخ 2012/01/06م ،الذي حيمل عنوان
«أيها األهل يف مصر :هل جيب أن ُجت ِربوا لعقود أخرى من الزمن ،دولة
علمانية دميقراطية مبجلس شعب منتخب ال حول له وال قوة ،لتدركوا أن ال
خالص لكم إال ابخلالفة اإلسالمية الراشدة؟!» ،وأثناء توزيع البيان على الناس
بعض من هلم اتصال ابألجهزة األمنية ،زاعمني أهنم من
قام مبنع التوزيع ُ
السلفيني ،يف حني إن السلف الصاحل قدم انتخاب اخلليفة على دفن رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لعظم فرضها ،وأما هؤالء فقد منعوا أحد أعضاء
احلزب من إمتام عملية توزيع بيان عن فرض اخلالفة! ومن مث قاموا بتسليمه إىل
بعد إىل النيابة اليت أخلت سبيله مبحضر رمسي وأعادت له ابقي
الشرطة ،ومن ُ
املنشورات.
وعلى إثر هذه احلادثة اليت أبرزهتا الصحافة على أهنا اشتباكات عنيفة
بني شباب احلزب وبعض السلفيني ،قامت حمطة درمي 2الفضائية يوم
2012/01/10م بتخصيص حلقة من برانمج احلقيقة حول املوضوع...
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ومع أن احللقة مل تكن منصفة ،حيث إن مقدم الربانمج قد قرأ بيان
اجمللس العسكري حول حزب التحرير ،ومل يقرأ رد احلزب على بيان اجمللس
العسكري! الذي بني فيه احلزب أنه حزب عاملي يعمل على توحيد بالد
املسلمني يف دولة اخلالفة اإلسالمية ،لكن األبراشي جتاهل األمر ضارابً بكل
املواثيق الصحفية من حيادية وموضوعية ورمى ابلرأي والرأي اآلخر عرض
احلائط!
ومع أن احللقة كذلك قد محلت افرتاءات على احلزب وعلى اخلالفة
مأخوذة من كتب مشبوهة صدرت خصيصاً ضد احلزب وضد اخلالفة...
ومع أن بعضهم سقط يف سوء قوله حيث انتقد ما ورد يف كتب احلزب
من أنه "ال جيوز يف حق الرسول  أن يكون جمتهداً" انتقد ذلك بقوله" :إن
حزب التحرير يقول عن أمريه إنه جمتهد مطلق ولكنه ال يقول عن الرسول 
إنه جمتهد"! جاعالً املسألة هي املقارنة بني القدرة على االجتهاد!! إن هذا
غريب عجيب ،فكيف يرى يف قولنا "ال جيوز يف حق الرسول أن يكون
جمتهداً" أهنا تعين أن الرسول  ال يستطيع االجتهاد وأن شيخنا يستطيع؟!
لقد جهل أو جتاهل هذا الرجل أن اجتهاد اجملتهد حيتمل اخلطأ
والصواب ،وهذا ال جيوز يف حق الرسول ،ألنه صلى هللا عليه وآله وسلم ال
ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ،وال يقول إال صوااب ،...وجيوز
االجتهاد يف حق شيخنا الذي هو كغريه من اجملتهدين رأيه صواب حيتمل
اخلطأ .لقد حرف الدكتور املسألة وصورها وكأن املقصود هبا القدرة على
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االجتهاد ،وكأننا نعد قدرة شيخنا يف االجتهاد فوق قدرة الرسول صلى هللا
عليه وآله وسلم! وهذا حتريف أميا حتريف! وتضليل أميا تضليل فساء ما حيكم!
لكن ،مع كل هذا وذاك ،فإن الذي ال شك فيه هو أن دعوة احلزب
استفادت من هذه احللقة اليت سامهت يف كسر التعتيم املفروض على احلزب
يف مصر ،فخرب توقيف الشاب وعرضه على النيابة ومن مث اإلفراج عنه ،كان
خرباً صدع به اإلعالم ،يف حني إن خرب اعتقال  120شااب من شباب احلزب
عام 2002م مل حيظ بتغطية إعالمية مماثلة آنذاك رغم أمهيته ،وخباصة وأنه قد
مت إحالة  26شااب إىل القضاء يومها وصدرت حبقهم أحكام تراوحت ما بني
سنة إىل مخس سنوات ،بتهمة العمل إلقامة اخلالفة!
لقد أثبت حزب التحرير متسكا منقطع النظري بفكرته اليت قام يدعو
إليها ،متحمال يف سبيلها شىت أنواع التضييق واملالحقة األمنية ،صابرا حمتسبا
ال خيشى يف هللا لومة الئم ،حىت ارتبط امسه ابخلالفة وارتبطت اخلالفة ابمسه،
وسيبقى على ذلك إبذن هللا حىت حتقيق أهدافه ابستئناف احلياة اإلسالمية عن
طريق اخلالفة الراشدة اليت بشر بعودهتا رسول هللا  بعد هذا امللك اجلربي
اجلائر.
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اخلالفة حديث الوسط السياسي يف زمن الثورات
نعم ،لقد أصبحت اخلالفة حديث الوسط السياسي يف زمن الثورات،
فالكثري يتحدث عنها كنظام سياسي حىت لو كان قادحا ،فمن الواضح أهنا
أصبحت تشكل هاجسا وموضع نقاش ،فلو مل يكن هلا أثر يف الواقع ،ومل
يوجد حزب عريق يتبىن أمرها ملا انشغل أعداؤها هبا وابحلديث عنها ،لقد مر
معنا حديث الدكتور رفعت السعيد عن اخلالفة يف مقاله «عن اخلالفة
وأوهامها» ،وهجوم عبد الرحيم علي عليها وعلى ُدعاهتا ،كما اعتربها الكاتب
الشهري فهمي هويدي مها كاذاب يف مقاله «فصل يف مهنا الكاذب» على موقع
اجلزيرة نت بتاريخ 2012/09/14م استهله ابلقول «تروج يف مصر هذه
األايم جمموعة من األساطري والشائعات اليت استدعت إىل فضائها ما ميكن أن
نسميه ابهلم الكاذب ،الذي ابت خييف بعضنا من أشباح وعفاريت ال وجود
هلا» .ولعل اهلم األول واألبرز هلذا الرجل ،والذي يراه مهاً من مهوم األمة
«الكاذبة» ،هو احلديث عن عودة اخلالفة اإلسالمية ،فهو يقول« :بعض تلك
األساطري وثيق الصلة مبستقبل الدولة وهويتها ...ذلك أننا ما زلنا نقرأ تعليقات
وحتليالت تتحدث عن إقامة اخلالفة اإلسالمية والدولة الدينية يف مصر»،
فالرجل يقول دون مواربة أن احلديث عن إقامة اخلالفة اإلسالمية هو حديث
من أحاديث األساطري ،وإمعاان منه يف تضليل القارئ يساوي بني اخلالفة
اإلسالمية والدولة الدينية لينفر الناس منها ،وليوهم القارئ أن اخلالفة
اإلسالمية هي صنو الدولة الكنسية الدينية اليت كانت قائمة يف أورواب إابن
العصور الوسطى ،وشتان بني هذه وتلك! وهو يعلم جيدا ذلك ،ولكن الرجل
سادر يف غيه.
65

مث هو بعد ذلك يقول« :أدري أن بعض املتدينني مهووسون مبسألة
اخلالفة اليت تشكل ركنا أساسيا يف مشروع حزب التحرير اإلسالمي الذي نشأ
يف األردن عام 1953م ،لكن أعضاءه ال يكادون يتجاوز عددهم أصابع
اليدين يف مصر على األقل» .وقبل أن نرد على الكاتب "اإلسالمي" أنقل
للقارئ الطامة الكربى اليت وردت يف مقاله ،إذ يقرر بكل صلف وكربايء
عهدانمها منه يف كتاابته« :أما مسألة الدولة الدينية فإهنا ال يستطيع أحد أن
أيخذها على حممل اجلد يف هذا الزمان .ألنه مل يعد أحد يقبل فكرة القيادة
اليت تستند إىل الوحي أو الغيب يف إدارة الدول» ،مث هو يقرر بعد ذلك أن
«غاية ما ميكن أن يقال حبق املسألتني "اخلالفة والدولة الدينية" هو أهنما من
قبيل األحالم اليت تراود قلة استثنائية من الناس ،إىل جانب أنه يتعذر تنزيلها
على األرض.»...
لعل الكاتب يريد مبقاله هذا أن يصرف األمة عن اإلنصات وااللتفاف
حول دعاة اخلالفة الذين أصبحت أصواهتم عالية يف كل ربوع الدنيا ،لقد
اهتزت أركان عروش الغرب يف بالدان بتلك األصوات اليت تصدع صباح مساء
برتديدها (األمة تريد خالفة إسالمية) ،وارتعدت فرائص الغرب مما جيرى يف
سوراي ،إذ الثورة هناك خمتلفة ،تُرفع فيها راايت العقاب لتبشران بعودة عز األمة
من جديد بعودة اخلالفة على منهاج النبوة .لقد كان األوىل ابألستاذ هويدي
أن ينضم إىل األصوات العالية يف األمة اليوم اليت تطالب حبكم ابإلسالم من
خالل النظام الذي حدده الشرع هلذه األمة وهو نظام اخلالفة .أما أن يعتربه
السيد هويدي «مهاً كاذابً» وضرابً من «اخليال والوهم» ،فهذا حيتاج إىل
تفسري منه وهو يُلقب أبنه "مفكر إسالمي"! وحنن نسأله :أهذا ما تعتقده
فعال أم أنك تقول ما ال تعتقد مماأل ًة ملن يتخوف من إقامة اخلالفة؟
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ِ
وتوحيد ِ
تطبيق الشر ِ
احلديث عن ِ
بالد
يعة
احلديث عن اخلـالفة يعين
َ
ِ
النفوذ االستعماري منها ،وهو أمر ال ُحيتمل لدى ِ
الدول
املسلمني وقل ِع
ُ
الغر ِ
بية .فإذا كان كل هذا ال خييف الكاتب اإلسالمي ،بل هو يطمح إليه
ويتمناه فلينضم إذن للعاملني لتحقيق هذا الواقع ،ولتحقيق بشرى رسول هللا
 ،ووعد هللا تعاىل ،وال يكون يف صف الغرب املرتعب من صحوة األمة
وانتفاضتها املباركة اليت ستسفر عما قريب عن بزوغ جنم اخلالفة من جديد،
وليُخرج نفسه من صف املضبوعني ابلغرب وبثقافته وأنظمته العفنة اليت أزكمت
رائحتها األنوف.
إن اخلالفة ليست ومها وال شبحا وال عفريتا اي أستاذ هويدي ،وهل شن
قادة الغرب فيما مضى حراب ومهية قضت على اخلالفة "الشبح" يف احلرب
العاملية األوىل؟! أمل يكن القضاء على اخلـالفة مهاً يسعى الغرب دائماً لتحقيقه؟
وقد حققه بعد احلرب العاملية األوىل .يقول كرزون وزير خارجية بريطانيا الذي
بعد
تقوم هلا قائمة َ
هدمت اخلـالفة يف عهده« :لقد قضينا على تركيا ،اليت لن َ
ِ
اليوم ...ألننا قضينا على ِ
ِ
املتمثلة يف أمري ِن :اإلسالم واخلـالفة» .أمل تطلع
قوهتَا
اي أستاذ هويدي على تصرحيات زعماء الغرب بوش وبلري وبوتني وهنري
كيسينجر ورامسفيلد وغريهم الذين ابت يؤرقهم حترك األمة الصاعد حنو
استئناف احلياة اإلسالمية إبقامة دولة اخلالفة؟ أم أهنم أيضا حياربون «طواحني
هواء» ،ويتومهون عدوا شبحا ال وجود له سوى يف أذهان بعض «املتدينني
املهووسني» مبسألة اخلالفة اإلسالمية كما تدعي سيادتك؟!
أما عن خلط الكاتب املتعمد بني اخلالفة والدولة الدينية ،فهو يصب
يف االجتاه الذي رمسه لنفسه ،وهو بذل الوسع يف تنفري من ال يزال يراوح مكانه
من أبناء األمة ،وما زال مرتددا يف االنضمام لقافلة األمة اليت تسري حنو إقامة
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اخلالفة .فاخلالفة ليست دولة دينية ،وشتان بينها وبني الدولة الدينية ،فالدولة
الدينية يف تصور الغرب هي الدولة اليت يكون احلاكم فيها ذا طبيعة إهلية (إهلاً
أو ابن إله) ،أو أنه خمتار بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من هللا تعاىل حسب ما
عُرف بنظرية احلق اإلهلي ،ويرتتب على ذلك أن يكون احلاكم معصوماً من
اخلطأ ،مسرياً ابلوحي ،يف منزلة عالية ال يرقى إليها أحد من أفراد الشعب ،وأنه
ال يُعرتض على أقواله أو أفعاله ،وليس ألحد من حقوق جتاهه ،بل عليه
اخلضوع التام إلرادته ،حيث ال حق ألحد يف مقاومته أو االعرتاض عليه ،ومن
ِ
البني أن هذا التصور للحكم ال وجود له يف الفقه السياسي اإلسالمي ،وال يف
التاريخ اإلسالمي ،فاحلاكم بشر خالص ليس له عالقة ابهلل إال عالقة العبودية
واخلضوع لبارئه ،خيطئ ويصيب ،وللمسلمني احلق يف متابعته ومراقبته
وحماسبته ،بل هو واجب عليهم ،وكذا مقاومته لو خرج عن حدود الشرع
الذي جيب عليه التقيد به .فليتق هللا األستاذ هويدي ،وليفرق بني الدولة
الدينية ودولة اخلالفة اليت هي دولة بشرية ،وليست دولة إهلية.
وهذا الكاتب «اإلسالمي» الكبري بعد أن أوهم القارئ أن اخلالفة دولة
دينية ،قال إنه ال يستطيع أحد أن أيخذها على حممل اجلد ،وهو يعىن هنا
اخلالفة ،ولكنه استعاض عنها جبملة "الدولة الدينية" حىت يهرب من املأزق
الذي وضع نفسه فيه إبنكاره للنصوص الشرعية اليت تؤكد أن اخلالفة فرض،
وهي نظام احلكم يف اإلسالم ،هذا النظام الذي أرسى قواعده الرسول 
وسار عليه اخللفاء من بعده ،وهو يف الوقت نفسه يهرب من غضبة األمة اليت
ابتت تتشوق إىل اليوم الذي تـُ َعز فيه يف ظل خالفة على منهاج النبوة ،ألهنا
تؤمن وتصدق بوعد هللا هلا ابالستخالف والنصر والتمكني واألمن ،قال تعاىل:
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﴿         
          
             

[ ﴾     النور ،]55 :كما تؤمن وتصدق
ببشارة املصطفى عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد
وعدد فيه النيب  املراحل السياسية اليت ستمر هبا األمة :نبوة ،فخالفة على
اج
منهاج النبوة ،فملك عضوض ،فملك جربي ،ومن بعدهِ « :خالفة على ِمنـه ِ
النُّـبـ َّوِة».
أما قول الكاتب إنه «مل يعد أحد يقبل فكرة القيادة اليت تستند إىل
الوحي أو إىل الغيب» ،فهذه مغالطة مقصودة لصرف ذهن القارئ يف االجتاه
اخلاطئ ،فصحيح أن اخلليفة أو احلاكم املسلم بعد رسول هللا  ال يستند يف
قيادته للناس إىل الوحي ،فهو خيطئ ويصيب وال يوحى إليه ،ولكنه يستند
فيما يطبقه من أحكام إىل الوحي ألهنا كلها مستنبطة من نصوص القرآن
والسنة وما أرشدا إليه من إمجاع صحابة وقياس علته شرعية ،فنحن هنيب
مبفكر مثل فهمي هويدي أن ال يقع يف هذا اخللط واملغالطة.
إن الكثرة الكاثرة من املسلمني تدرك أن اإلسالم دين ومنه الدولة ،وأن
على القيادة أو ويل أمر املسلمني أن يطبق األحكام الشرعية تطبيقاً كامالً،
قال تعاىل          ﴿ :
 ﴾       وقال أيضا     ﴿ :
 ﴾    وقال       ﴿ :
.﴾   
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كلمة أخرية لألستاذ هويدي ،نعم ...إن اخلالفة تشكل ركنا أساسيا
يف مشروع حزب التحرير اإلسالمي ،وقد استطاع احلزب بفضل هللا تعاىل أن
جيعل منها مشروعا ومطلبا لألمة ،وهو بفضل هللا ميتلك دستورا متكامال جاهزا
للتطبيق ليؤكد لألستاذ هويدي وملن هم على شاكلته أن اخلالفة ليست من
قبيل األحالم اليت تراود قلة استثنائية من الناس ،وأنه يتعذر تنزيلها على األرض
يضمن
حيمل للعاِمل مشروعاً حضارايً متكامالً
ُ
كما يدعى ،إن حـزب التحـرير ُ
الوحيد الذي
األمل
حيمل هلم
َ
َ
مشروع اخلـالفةَ ،
احليا َة املطمئنةَ والرفاهيةَ للبشرُ ،
مص ِ
ضنك وجوِر الر ِ
للتخلص من ِ
أمسالية اليت عاشت على ِ
ِ
دماء
تبقى للبشر ِية
البشر ِ
وظلمهم ِ
ظ دماءَها
وهنب خري ِاهتم ...خالفة ستنريُ للبشر ِية درَهبا وحتف ُ
ِ
تقدم أبناءَها قرابانً لنشر اخل ِري واهلدى للعامل ...خالفة ال
وخرياهتا ...خالفة ُ
يهدأُ هلا ابل وال يستق ُر هلا حال إال ِ
جبعل البش ِر ينعمو َن حبياة آمنة مطمئنة يف
ِ
عدل ِش ِ
ظل ِ
ينتقص من ِ
ِ
حق البش ِر أو الدواب شيئاً...
السماء دو َن أن
رعة
َ
ِ
الليل البهي ِم ،و ِ
اهلداية يف هذا ِ
ِ
أمل هذه
مبشعل
إهنا خالفة ُح َق هلا أن تُسمى
ِ ِ
حل ابلبشر ِية داءُ الرأمسالية.
األمة والعامل من بعد ما َ
وبرغم أن األستاذ هويدي يرى أن االنشغال ابخلالفة هو انشغال هبم
كاذب كما مر معنا يف مقاله السابق ،إال أنه عاد من جديد للحديث عنها
يف مقال بعنوان «اخلالفة احلقيقية واملوهومة» ،نشرته له جريدة الوفد يف
2012/11/4م ،أي بعد أقل من شهرين من مقاله السابق ،وهذا األمر له
داللته اخلطرية ،...فالرجل يُصاب ابلرعب والقلق كلما ذُكرت اخلالفة ،ومن
يعمل إلقامتها كحزب التحرير ،ولذا فإن هوسه ابخلالفة هو هوس جيعله ال
يطيق السكوت وعدم االنشغال هبَم اخلالفة "الكاذب"  -على حد وصفه ،-
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فرتاه يهامجها يف كل وقت وحني ،يف برانمج «على مسؤلييت» يف قناة اجلزيرة،
ويف مقال على موقع اجلزيرة نت ،وعلى صفحات جريدة الشروق.
فالرجل يريد أن يُطَمئِن كل من يتخوف من عودة اخلالفة جراء
إرهاصات عودهتا اليت انتشرت اآلن يف كل مكان يف العامل العريب واإلسالمي،
فيقول «فحني حتدث رئيس وزراء تونس عن أن الثورة هتيئ فرصة مواتية لتمثل
اخلالفة السادسة (خالفة عمر بن عبد العزيز الىت ساد فيها العدل واألمن)
قامت الدنيا ومل تقعد بني بعض شرائح املثقفني يف تونس ،واعتربوا ذلك متهيدا
إلعالن دولة دينية بديال عن الدولة الدميقراطية .وحني قال أحد الدعاة يف
مصر إن الثورة تعد بداية إلقامة دولة اخلالفة اليت ستكون عاصمتها القدس،
صاح نفر من املثقفني حمتجني وغاضبني ،ووجدت أن بعض الباحثني اعتربوا
هذا الكالم مرجعا استشهدوا به يف التعبري عن تشاؤمهم وعدم اطمئناهنم
للمستقبل .حدث مثل ذلك أيضا حني ردد بعض أعضاء حزب التحرير
كالما مماثال يف منشورات وزعت أثناء مظاهرات ميدان التحرير ،وهو الكالم
الذي يلوكه املنتسبون إىل احلزب منذ حنو ستني عاما ،ومل أيخذه أحد على
حممل اجلد حىت اآلن .وقد استغربت حني وجدت بعض األكادمييني يتكلمون
بشكل جاد عن خمططات إقامة اخلالفة ،وتضاعف استغرايب حني ردد أحد
وزراء اخلارجية اخلليجيني هذا الكالم ،وكأن التحضري إلعالن اخلالفة على
وشك الصدور».
والكاتب هويدي يتمىن يف مقاله أن يتعامل املتخوفون من عودة اخلالفة
كما تعاملت على حد زعمه السلطات األملانية مع إعالن أحد «الدراويش»
األتراك املقيمني يف أملانيا نفسه خليفة للمسلمني ،حيث ادعى أهنا مل تكرتث
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ابملوضوع «واعتربت أمثال تلك الدعاوى من قبيل الفرقعات أو التصرفات غري
املألوفة اليت تصدر عن املواطنني ىف أي جمتمع مفتوح ،هلم أن يعربوا عن
أنفسهم كما يشاءون طاملا أن ذلك يف حدود القانون.».
فإان نتساءل :أال يقرأ هذا الرجل "املفكر" األخبار ويتابعها؟! فهل
غاب عن عينه وعن مطالعته أن الدولة األملانية تعاملت بكل قمع وقسوة مع
هذا الدرويش وامسه "ميتني قبالن" ومجاعته وامسها "دولة اخلالفة"؟ أمل يعلم أهنا
حظرهتا على كل الرتاب األملاين حظراً هنائياً وقامت إبغالق كل مساجدها
ومجعياهتا ومؤسساهتا ،وصادرت مجيع ممتلكاهتا املنقولة وغري املنقولة؟ وللعلم
فإن هذا األمر مل يتم البارحة ،بل حدث منذ أكثر من عشر سنوات مضت،
حني استغلت احلكومة األملانية أحداث  11أيلول/سبتمرب لتغري قانون محاية
اجلماعات الدينية ،كي تتمكن من مالحقة كل من ال يروق هلا ممن حيمل
فكراً خيالف الفكر الرأمسايل العلماين ،وابلذات إذا كان إسالمي التوجه! مث أمل
يقرأ ويطالع هذا "املفكر" األخبار ليعلم أن أملانيا مل ِ
تكتف هبذا بل ألغت إقامة
هذا "الدرويش" على أراضيها وأصرت بعد شد وجذب قانوين دام سنتني على
ترحيل "الدرويش" إىل بلده األصل تركيا حيث مت اعتقاله مباشرة فور وصوله
املطار ،وهو اآلن قابع يف السجن الرتكي منذ ذلك احلني رغم إصابته مبرض
سرطان الربوستات؟
إن أملانيا هذه اليت انبهر هبا هويدي ،واخندع ببعض أقاويل ساستها ومل
يدرك واقعها ،لتدرك خطورة الدعوة اليت حيملها حزب التحرير على الغرب
ونفوذه إدراكاً اتماً ،وهذا ما صرح به وزير داخليتها آنذاك "أوتو شيلي"،
حيث أعلن يوم أمر مبنع نشاط احلزب على األراضي األملانية" :لقد تقصدان
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القيام هبذا اإلجراء ضد احلزب يف هذا الزمن املبكر ،قبل أن ينتشر فكره
ونشاطه على األراضي األملانية" .ولذلك تعاملت مع احلزب بقسوة ،ونسيت
كل ما تتشدق به مما يسميه األستاذ هويدي "حرية رأي وتعبري تكفله الدولة
األملانية يف جمتمعها املفتوح" .هذا ما وصل إليه الغرب حبضارته! فأين هذا من
حقوق الذميني يف دولة اخلالفة ،الذين ال يؤمنون مبنظومة اإلسالم ،بل
ويعتقدون أن الرسول املصطفى  هو كاذب دجال والعياذ ابهلل! ومع ذلك
تكفل هلم دولة اخلالفة مجيع حقوق الرعية ،وتساوي بينهم وبني املسلمني يف
رعاية الشؤون وأمام القضاء ،وتضمن هلم عيشاً كرمياً هنيئاً سواءً بسواء.
أستاذ هويدي ،أنت تقول إن أي ابحث مبتدئ يعرف «أن اخلالفة
الراشدة جتربة غنية وعظيمة يف اخلربة اإلسالمية ،لكنها حتولت إىل ملك عضود
بعد ذلك ال يقيم العدل وال يصح لالحتذاء» ،وحنن نقول لك إن أي ابحث
حتول اخلالفة الراشدة إىل ملك عضوض بعد فرتة ما،
مبتدئ يعرف أيضاً أن ُّ
ال ينفي أهنا منوذج ميكن االحتذاء به ،والبناء عليه ،حىت إن اخلالفة أثناء هذا
امللك العضود الذي تنفر منه هي أفضل ألف مرة من هذا الواقع املأساوي
الذي يعيشه املسلمون منذ أن قضي على دولة اخلالفة سنة 1924م يف
إسطنبول.
لقد متنينا أن يكون اهتمام األستاذ هويدي ابخلالفة اهتماما حقيقيا
على اعتبار أهنا حكم شرعي واجب التطبيق ،وهي هبذا املعىن تصب يف صاحل
اهتمام هدم وتثبيط للهمم والعزائم ،وال شك
األمة ،ال أن يكون اهتمامه هبا
َ
أن هذا الدور الذي ميارسه يصب يف صاحل أعداء اخلالفة وأعداء األمة،
فالرجل يعترب أن اخلالفة اليت يسعى هلا حزب التحرير ،واليت تشكل أمنية غالية
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لقطاع عريض يف األمة ،يعتربها خالفة موهومة ،وأضغاث أحالم وفرقعات يف
اهلواء ومزايدات لبعض املراهقني يف عامل السياسة .بينما يعترب أننا نعيش اآلن
يف ظل خالفة عظمى أخرى يقودها الرئيس األمريكي الذي يبسط نفوذه على
العامل اإلسالمي ،فيعني الوالة ويؤدب العصاة ويستقبل اخلراج كل عام (يف
شكل خدمة ديون لقروض ربوية) .ويوزع الرضا والسخط على أقاليمه .وأن
تلك هي "اخلالفة احلقيقية" املقامة على األرض اآلن!
ومل يبق للكاتب هويدي إال أن يقول أبن املطلوب من األمة اإلسالمية
أن ترضى بتلك اخلالفة األمريكية! وتعيش يف كنفها وترضى حبكمها ،وعليها
السمع والطاعة يف املنشط واملكره ،وأال ختلع يد الطاعة للرئيس األمريكي ،وأن
على احلركات اإلسالمية العاملة إلقامة اخلالفة أن تدرك أن اخلالفة قائمة عند
"العم سام" ،وأن على تلك احلركات  -وعلى رأسها حزب التحرير  -أن
تسرتيح من عناء العمل الشاق إلقامة اخلالفة اإلسالمية ،كما وعليها أن تُريح
الكاتب هويدي وأمثاله ممن يؤرقهم احلديث عن اخلالفة وإقامتها ،ليسرتيح من
وراءهم الغرب الكافر الذي ال زال يتذكر الضرابت املؤملة واملميتة اليت تلقاها
من دولة اخلالفة اإلسالمية عرب القرون.
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حلم اخلالفة ومعاندة حركة التاريخ
حتت هذا العنوان كتب الدكتور حممد فايد هيكل األستاذ يف كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة األزهر الشريف مقاله يف صحيفة
األهرام بتاريخ 2013/4/29م ،وصور يف هذا املقال اتريخ دولة اخلالفة
تصويرا مشوها ونعى الكاتب على احلاملني ابخلالفة استغالهلم بساطة تفكري
العامة ،وسرد بعض احلكاايت التارخيية اليت يصعب التحقق من صحتها ،بغية
التنفري من اخلالفة ،وتعمد حشد مناقص وأخطاء على صعيد واحد ليخلص
إىل أن اخلالفة كانت فاشلة ،وطلب من املسلمني أال يصدقوا الرواايت
التارخيية اليت تتحدث عن الثراء الذي عم البالد والعباد يف طول البالد
اإلسالمية وعرضها إذ يرى هو أن الثراء كان حكراً على احلكام واملقربني ،مث
خيتم كالمه مبيناً غايته من مقاله أبن "العامل الغريب توصل بعد جهود اترخيية
إىل الدولة املدنية احلديثة وإىل استقالل الدول واالكتفاء بتعاوهنا يف حدود
املصاحل املشرتكة ،وسرى هذا النهج من التفكري إىل العامل الشرقي وتوافقت
البشرية عليه إال من شذ" .لقد أمعن الدكتور يف التلبيس والتضليل وأغفل عن
عمد احلقبات املشرقة من اتريخ األمة السياسي وهي كثرية ،فيما غره واقع
الفكر الغريب والنظام السياسي يف العصر احلديث ،وأمهل ذكر ما جره الغرب
ونظامه السياسي على العامل من حروب وكوارث وامتصاص للدماء وإفقار
للبالد والعباد يف طول الدنيا وعرضها ،وهي حقائق ماثلة ال حتتاج إىل دليل
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اترخيي ،وشواهد قائمة دالة على أن النظام الغريب هو املعاند حلركة التاريخ ال
اخلالفة اإلسالمية اليت مألت جوانب التاريخ ابلعز والنصر والعدل.
ونشرت صحيفة األهرام يف 2012/4/7م حتقيقا بعنوان «حلم دولة
اخلالفة» ،وبدأ التحقيق ابلقول« :انتشرت يف األايم األخرية ملصقات على
جدران املنازل وأسوار الكباري تطالب بدولة اخلالفة ،وال أحد يعلم من وراء
هذه امللصقات» ،ويف هذا التحقيق يقول األستاذ مصطفى السيد أستاذ العلوم
السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة :إن اخلالفة «حلم
يستحيل تطبيقه» ،ويقول الدكتور عطية القوصي أستاذ التاريخ اإلسالمي
بكلية اآلداب جامعة القاهرة« :إن من يتحدث عن إعادة دولة اخلالفة يف
هذه الظروف مل يقرأ التاريخ وال يعلم عنه شيئا» ،ويف 2012/4/26م نشر
موقع «األقباط متحدون» مقاال بعنوان «أدوار الدولة اإلسالمية» للكاتب
القبطي شريف منصور ،هاجم فيه الدولة اإلسالمية وهتكم عليها هتكما
شديدا ،ويف 2012/7/27م نشرت جريدة التحرير يف صفحتها األخرية مقاالً
لألستاذ مجال فهمي عضو نقابة الصحفيني بعنوان «بني اخلالفة واإلرهاب»،
وكان مما جاء فيه قوله« :فجر نفر قليل من الناس  -يعلنون عن أنفسهم أهنم
أنصار إحياء ما يسمى "بدولة اخلالفة" اإلسالمية  -أزمة مع نقابة الصحفيني
بعدما رفضت األخرية السماح هلم ابستغالل إحدى قاعاهتا إلقامة مؤمتر يدعو
إىل عودة نظام "احلاكم اخلليفة"» .وهو يشري للمؤمتر الذي كان مقررا أن
يقيمه حزب التحرير يف 2012/7/7م يف نقابة الصحفيني ،وحتت الضغط
الذي مورس عليها من قبل بعض العلمانيني وأعداء اخلالفة يف مصر أعلنت
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النقابة رفضها لعقد مثل هذا املؤمتر ابلنقابة حتت حجج واهية ،مع أهنا كانت
قد تعاقدت مع مندوب احلزب منذ أشهر لعقد هذا املؤمتر ووافقت عليه
وأقرته ،ويف 2012/10/3م نشرت جريدة الدستور املصرية مقاال للدكتور
علي أبو اخلري بعنوان «اخلالفة على حقيقتها» ،ويبدو أن الدكتور مغرم
مبشاهدة األفالم واملسلسالت الرتكية ،ويريد لألمة اإلسالمية أن تتعرف على
اترخيها من خالل مشاهدة األفالم ،ويبدو أيضا أن مسلسل "حرمي السلطان"
الرتكي يشكل مرجعا شرعياً له للتعرف على اخلالفة على حقيقتها كما
يدعي!!
هذا قليل من كثري مما نشر يف مصر من مقاالت عن اخلالفة ،انهيك
عن التصرحيات املتعددة املختلفة ،وبعض التعليقات من بعض اإلعالميني
والسياسيني عن فكرة اخلالفة اليت أصبحت هاجسا يشغل ابل الغرب وأعوانه
وأزالمه وأبواقه يف بالدان ،ويف هذا داللة على أن اخلالفة مل تعد فكرة جمهولة
لدى األمة ،بل أصبحت حمور حديث اخلاصة والعامة ،ومطلبا تُرفع رايته يف
سوراي ومصر وتونس وغريها من بالد املسلمني ،وما هي إال مسألة وقت حىت
نراها ماثلة أمام األعني إن شاء هللا يف حركة موافقة لسنن هللا يف اخللق من غري
معاندة ،فيهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة.
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عداء العلمانيني ملشروع اخلالفة
الساع ِة
َعن أَِيب ُهَريـَرَة َر ِض َي هللا َعنهُ قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول هللا « :قـبل َّ
الص ِ
ِسنون خ َّداعة ،يص َّدق فِي ِه َّن الك ِ
ادق ،وَيون فِي ِه َّن
اذب ،ويك َّذب فِي ِه َّن َّ
الرويبِضة»[ .رواه احلاكم يف
األ ِمني ،ويـؤمتن فِيها اخلائِن ،ويـن ِطق فِي ِه َّن ُّ

املستدرك] ،قال اإلمام الشاطيب :قَالُوا الرويبضةُ :ه َو الر ُج ُل التافَةُ احلَِقريُ يَـن ِط ُق
ِ
العام ِة فَـيَـتَ َكل ُم.
س ِأبَهل أَن يَـتَ َكل َم ِيف أ ُُموِر َ
ِيف أ ُُموِر َ
العامةَ ،كأَنهُ لَي َ
[االعتصام] ،وحنن اليوم يف زمن األوهام ،زمن تَسود فيه رويبضات ،إما على
رقاب الناس ،فكانوا حكاما اتفهني ينطقون يف أمر العامة ،وإما رويبضات
تسلطوا على عقول الناس ،يُصدرون للناس أوهامهم ابعتبارها حقائق ال تقبل
اجلدال ،ولعل واقع حكامنا على مدار عقود مضت ،يكاد يكون من
املسلمات لكن الذي خيفى على البعض هو واقع رويبضات ُسلطوا على
عقولنا لزمن طويل ،فتصدروا الشاشات وصفحات اجلرائد ومواقع اإلنرتنت،
وأُبرزوا على أهنم قامات فكرية عمالقة ،بينما هم ابلفعل أدوات يف يد أعداء
األمة يستعملوهنم لضرب عقيدة األمة واترخيها وتراثها التليد ،وهم يقومون
حبشو عقولنا بتفاهات الفكر الغريب املأزوم الذي عطل احلياة احلقيقية يف بلدان
العامل اإلسالمي .فرتاهم يرددون ألفاظ الدميقراطية واحلرية واإلخاء واملساواة
ترديد من ال يدرك معناها وال يعي حقيقتها ،وتراهم يتصدرون املشهد الفكري
والثقايف يف مصر ،بل ويف غريها من بالد املسلمني ،وحيظون ابلدعم املايل
والسياسي من قبل القائمني على املؤسسات الثقافية يف بالدان ،اليت أصبحت
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حكراً على أانس ينفرون من األمة ومن دينها واترخيها بينما ميجدون اتريخ
أعدائها وحاضرهم.
قد يظن معادو اإلسالم من العلمانيني والليرباليني والدميقراطيني أهنم
قادرون على قيادة األمة وصرفها عن إسالمها ،بوصم من حيمل َهم جعله
مطبقا يف واقع األمة ابإلرهاب ،ولكنهم خمطئون ،فاألمة ترى مشاكلها ترتاكم
وتزداد يوما بعد يوم يف ظل "الدول الوطنية" احملصورة الفاشلة اليت أورثها
االستعمار أراضي الدولة اإلسالمية املرتامية األطراف ،ومل تستطع منظومة
الدول الوطنية العلمانية الدميقراطية تلك أن تنهض بشعوهبا فضال عن أن
توقف تدهورها .واألمة تدرك يف أعماقها أن حلول كل مشاكلها تكمن يف
اإلسالم ،وتزداد قناعتها يوما بعد يوم أبن مشروع هنضتها احلقيقي يكمن يف
مشروع اخلالفة العظيم وحده ،فاخلالفة رمز عزهتا ووحدهتا وكرامتها ،وهي من
سيقطع دابر هؤالء ومن يقف خلفهم من دول الكفار املستعمرين.
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أين احلركات اإلسالمية من مشروع اخلالفة؟
مل يظهر على احلركات اإلسالمية ابستثناء حزب التحرير أهنا تسعى
بشكل جدي إلقامة اخلالفة اإلسالمية ،وإن ذكر لفظ اخلالفة يف بعض
أدبياهتا على استحياء ،ومل تقم هذه احلركات بتوضيح معامل مشروع اخلالفة وال
بذكر تفاصيل أحكامه وأدلته ،بوصفه مشروعاً سياسياً لألمة ،بل رأى بعضها
أن رفع لواء اخلالفة بشكل واضح وعلين سيجعل الغرب يصفها ابلتطرف
واإلرهاب ،فآثرت السالمة وأرادت أن تظل ضمن التصنيف العاملي للتيارات
"املعتدلة" .وبدالً من أن تعمل على تبين أفكار اإلسالم وأحكامه واجملاهرة هبا
لتعلو على الدين كله ،وتصل عن طريق ذلك إىل احلكم ،أخذت تلبس شعار
الدميقراطية وتتلفع بداثر العدالة واحلرية ،فكانوا كاليت نقضت غزهلا من بعد
قوة أنكااث خمالفني قول هللا سبحانه      ﴿ :
[ ﴾ النحل ،]92 :ووصل احلال ببعضهم إىل القول« :إننا على
قناعة أبنه ال ميكن إحداث تغيري يف العامل اإلسالمي بدون أمريكا» ،كأن
أمريكا هي صاحبة القول الفصل يف العامل ،ونسوا أو تناسوا أن هللا القوي
العزيز قد أهلك من القرون من هو أشد منها قوة وأكثر مجعاً ،وأن من واىل
غري هللا كان إىل ضعف وهوان ولو بعد حني   ﴿ :
           

.﴾     
لقد سارت بعض احلركات اإلسالمية يف مسار الدميقراطية ووصلت
ألعلى مناصب احلكم ،ولكن انقلب عليها الدميقراطيون والدول الدميقراطية،
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وبدل أن ترجع إىل دين رهبا وشرعه وتتمسك هبما ،جتدها تدعو للشرعية
الدميقراطية وتراهن عليها وتطلب ود دول الغرب اليت مكرت هبا وأسلمتها،
كأهنا مل تسمع قول النيب « :ال يـلدغ املؤِمن ِمن جحر و ِاحد م َّرتـ ِني» أخرجه
البخاري َعن أَِيب ُهَريـَرَة َر ِض َي اّللُ َعنهُ.
لقد وجه القرآن الكرمي نداءه احلق إىل أتباع احلق حني قال﴿ :
           
             

[ ﴾  البقرة .]209-208 :وهي دعوة للمؤمنني ابسم
اإلميان ،هبذا الوصف احملبب إليهم ،الذي مييزهم ويفردهم ،ويصلهم ابهلل ،هي
دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة ،أي يف اإلسالم بكل أحكامه
وشرائعه ،وأال يتخلوا عن شيء منه .ووعد هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه ووعده
احلق فقال﴾         ﴿ :
[حممد ،]7 :ونصران هلل يكون ابتباع شرعه يف كل كبرية وصغرية ،ويف العمل
اجلاد املخلص لوضع شريعته سبحانه وتعاىل موضع التطبيق يف ظل خالفة
على منهاج النبوة ،لنحمل بعد ذلك رسالة اإلسالم دعوة للعامل خنرجه هبا من
ظلمات الرأمسالية وعفن الدميقراطية إىل نور اإلسالم .ولذلك ال يصح من
املسلم وال من احلركات اإلسالمية استبعاد الدعوة إىل إقامة اخلالفة اإلسالمية
واالستعاضة عنها ابلدعوة إىل الدميقراطية والدولة املدنية ،وال جيوز هلم طلب
رضا أمريكا وغريها من دول الغرب ،بل عليهم التوجه اخلالص إىل هللا سبحانه
وتعاىل طالبني العون منه وحده .قال تعاىل     ﴿ :
[ ﴾ آل عمران.]150 :
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خامتـة
وختاماً ندعوكم أيها املسلمون:
ندعوكم للعمل اجلاد اجملد مع حـزب التحـرير الواصل ليله بنهاره إلعادة
اخلـالفة الراشدة ،فاخلـالفة هي احلصن احلصني واحلبل املتني وأمن اآلمنني
ومالذ اخلائفني وقبلة التائهني ،فيها عدالة السماء وفيها الرغد واهلناء ،هي
القصاص واحلياة وهي املعاش والثبات ،وهي السبيل إلعالء كلمة هللا .
وابخلـالفة وحدها تعود مصر الكنانة قاهرة الصليبيني والتتار ،إىل سابق
عزها وجمدها ،انشرة للخري يف ربوع العامل ،فتكون أم الدنيا حبق ابحتضاهنا ألم
املسلمني؛ اخل ِ
ـالفة الراشدة ،فرتفرف راية العقاب راية رسول هللا  عالية
خفاقة فوق ربوع القاهرة ،فتقهر أعداء هللا الكفار املستعمرين وتُعز املسلمني
املؤمنني ،ليعلن التاريخ بدء عهد جديد يشع نوراً وخرياً على البشرية مجعاء...
عندها فحسب حيق للمؤمنني الصادقني واملؤمنات القانتات أن يكربوا بعز
ومشوخ وهم مقبلون على مـا ُحيبون:
.           
حـزب التحـرير
والية مصر
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