بسمميحرلا نمحرلا هللا 

سبعة وتسعون عاما من املهازل والضياع
يف  28رجب 1342ىـ ،ادلوافق  3آذار/مارس 1924م ،عقد اجمللس الوطين يف أنقرة جلستو الثانية يف دتام الساعة
 3.25عصرا إىل  6.45مساء ،وانتهى ىذا االجتماع يف ىذا اليوم ادلشؤوم بصدور القرار القاتل لأل مة اإلسالمية إبلغاء اخلالفة
اإلسالمية ،...وادلفارقة ىي أن التصويت على القرار برفع ا أليدي وليس ابالقرتاع السري  ،وكل ذلك يف جو مشحون ابلرعب
جيعل التصويت برفع اليد كاشفاً لصاح بو ،وىو أمر زلفوف ابدلخاطر دلن يصوت ضد إلغاء اخلالفة ،حيث قتل وعوقب كل من

كان يعارض القرار من قبل ىذه اجللسة.

وهبذا القرار نفذت دول الكفر وخاصة ا إلجنليز مبعاونة خونة العرب والرتك بقيادة اخلائن مصطفى كمال شروط وزير
خارجية ا إلجنليز ورئيس وفدىم يف مؤدتر لوزان عام 1922م والذي اشرتط أربعة شروط مقابل االعرتاف ابستقالل تركيا وىي:
إلغاء اخلالفة إلغاءً اتماً ،وطرد اخلليفة ،ومصادرة أموالو ،وإعالن علمانية الدولة .وهبذا نفذوا أكرب جرمية حبق ادلسلمني فهدموا
اخلالفة ومت تدمريىا تدمرياً اتماً ،ومت تدمري اإلسالم كدستور دولة ،ونظام حياة ،وتشريع أمة ،وبذلك غاض احلكم مبا أنزل هللا
مرين يف حياهتا وموقعها
من مجيع بقاع األرض ،وظل احلكم بغري ما أنزل هللا .ومنذ ذلك اليوم األسود واألمة اإلسالمية تعاين ا أل ّ
بني األمم ،بعد أن كانت أمة واحدة ،ودولة واحدة ،أصبح ادلسلمون أكثر من مخسني دويلة ،وبعد أن كان ادلسلمون يفتحون

الفتوح وينشرون اخلري ،أصبحت بالدىم تُنتقص من أطرافها ،وبعد أن كان خليفتهم ُجنة ذلم ،أصبح حكام ادلسلمني أعداء
أصبح حال
ذلم ،يتنافسون يف العمالة للغرب ويتسابقون يف السوء وادلكر والكيد ذلم ،فقد فاقوا أاب رغال يف اخليانة .وىكذا
ادلسلمني حتيط هبم الفنت ،ويلفهم لباس اخلوف واجلوع وادلرض ،فأصبحت
وإعالمهم بوقاً للتافهني وبالدىم مرتعاً لقواعد وأساطيل الكافرين...

أرضهم ميداانً للمتصارعني وثروهتم هنباً للطامعني

ومبني يف سنة رسول هللا  ،فما علينا إال أن نغذ السري
إن احلل ذلذا احلال معلوم غري رلهول ؛ فهو مسطر يف كتاب هللاّ ،

يف العمل إلعادة اخلالفة من جديد ،فهذا احلل كفيل أبن نعود لقيادة العامل ،فقد حبا هللا أمة اإلسالم بثروات كثرية جتعلهم يف
مقدمة األمم لو كان ذلم خليفة ودولة ،ثروات يف ابطن األرض وعلى ظهرىا فهي األوىل يف

إنتاج النفط والغاز واليت يعتمد

عليها الغرب الكافر يف حتريك مصانعو وحتقيق رفاىيتو ،انىيك عن الثروات ادلعدنية والزراعية وادلوقع ادلهم الذي يربط بني ثالث
قارات ويتحكم يف طريق التجارة العادلية عن طريق ادلضايق وادلمرات ادلائية من مضيق جبل طارق ،والدردنيل ،والبسفور ،وقناة
السويس ،وابب ادلندب ،ومضيق ىرمز ،ومضيق ملقا يف جنوب شرق آسيا ،وفوق ىذا وذاك لديها ثروة فكرية ،ومنهاج حياة
ِك
اا تِكْكبَنيَو اًناا لِكّك ُك ِكّك َو ْك ٍء َوو ُك اًن َووَو ْك َوةاًن َووُك ْك َو ٰى لِك ْك ُك ْكس ِك ِك َو ﴾.
مصدرهرب البشر ،قال تعاىلَ ﴿ :ووَوَن َّزلْكَوا َوع َوْكي َو الْك َو َو
إن البشر اليوم أدركوا فشل قيادة الدول الرأمسالية ذلم ف أ صبح الواعون منهم يبحثون عن حلول ومعاجلات دلشاكل ىذا
النظام الذي حول الرجال إىل عبيد والنساء إىل سلع ،فهو ال يعرتف إال ابلقيمة ادلادية فقط ،فالدول اليت حتملو هتلك احلرث
والنسل ،من أجل أن تغزو دولة لتحصل على نفطها ،وتذكي احلروب بني الدول لتحرك مصانع السالح لديها ،فال يهمها كم
جاع من الانس ،أو كم مات من األطفال !!

مبعث عز ادلسلمني وعنوا ُن قوهتم ،وىذا يعلمو دىاقنة االستعمار ،لذلك قال ُكرزون يف رللس
إن اخلالفة أيها اإلخوة ىي ُ

العموم الربيطاين عند إلغاء اخلالفة" :القضيةُ أن تركيا قد قضي عليها ولن تقوم ذلا قائمة ألننا قد قضينا على القوة ادلعنوية فيها:
ِ
اخلالفة واإلسالم" ....وألهنم يدركون ذلك فلم يكتفوا هبدم اخلالفة ،بل بذلوا ويبذلون الوسع للحيلولة دون عودهتا من جديد،
وشنوا حرابً ضروساً على العاملني ذلا ،ولذلك فقد ُج َّن جنوهنم عندما مسعوا ابنطالقة حزب التحرير قبل ستني سنة ،وأن احلزب
اختذ عودةَ اخلالفة قضيةَ ِ
األمة ادلصريية ،فحاربوه دون ىوادةٍ ىم وعمالؤىم بكل أساليب الشر اليت يف ُجعبتهم من افرت ٍاء واعتقال
ٍ
احلزب واقفاً ال ينحين إال هلل.
وتعذيب يُفضي إىل الشهادة وأحكام ابلسجن طويلة ...ولكنهم فشلوا يف كل ذلك وبقي ُ
ائم بعض احلركات اإلسالمية اليت أعلنت اخلالفة على غري وجهها
وأخرياً حاربوه أبن استغل الكفار ادلستعمرون جر َ
ٍ
بتصرفات غري شرعية من ذبح وحرق وختريب وتدمري ...استغل الكفار ادلستعمرون جرائم ىذه احلركات،
الشرعي ،وقامت

وصاروا يسلِّطون األضواءَ عليها ،يعرضوهنا بقوةٍ على الشاشات ،وذلك ليُدخلوا يف ُروع ادلسلمني أن اخلالفة اليت يريدون ىا ىي
ِ
الناس اخلالفةَ احلقيقية ...ولكنهم فشلوا ىذه ادلرة كما فشلوا يف وسائلهم السابقة ،فالناس
جرائ ُمها تَزُكم األنوف ،ومن ََثَّ يكره ُ
ِ
نظام مميز بيّنو رسول
يدركون اخلالفةَ على منهاج النبوة ،ومييزون بينها وبني اخلالفة ادلزعومة ،فاخلالفةُ احلقة ليست رلهولة ...إهنا ٌ
هللا ﷺ وسار عليو اخللفاء الراشدون من بعده ،فليست اخلالفةُ امرباطوريةً أو ملكية ،وال مجهوريةً رائسية أو بردلانية ،وال دكتاتوريةً
نوع من األنظمة الوضعية ،ولكنها خالفةُ ٍ
وحكامها خلفاءُ أئمة ،يـُتَّقى هبم
عدل،
أي ٍ
ُّ
تشرع من دون هللا ،وال َّ
أو دميقراطيةً ّ
ظ األمو َال ،وتفي ابلذمة ...أتخذ البيعةَ ابلرضا واالختيار
اض وحتف ُ
ويقاتل من ورائهم ...إهنا خالفةٌ حتمي الدماءَ ،وتصو ُن األعر َ
الناس آمنني ال أن يفروا منها مذعورين.
ال ابلقهر واإلجبار،
يهاجر ذلا ُ
ُ
ع

ذا فإ ا عوكم هبذه ادلناسبة األليمة اليت ىدمت فيها دولة اخلالفة للعمل معنا ونبذ األفكار اليت كانت من

أىم

أسباب سقوطها وىي الرابطة القومية والوطنية  ،ولتكن الرابطة اليت جتمعنا ىي رابطة العقيدة العظيمة ،وحنن ال نقول لكم تعالوا
واعملوا وحنلّق يف اخليال بل حنن بينكم ومعكم وقد أعددان العدة ذلا من منهج شامل كامل جاىز للتطبيق لكل أجهزة الدولة،
وتصور واضح ونقي مستمد من كتاب هللا وسنة رسولو  وما أرشدا إليو من إمجاع صحابة وقياس مبين على علة شرعية.
وأخريااًن إفن ع وا واح وىو الغرب الكافر  ،فلنجعل الصراع بيننا وبني عدوان احلقيقي وىو الغرب الكافر الذي يكيد لنا

ليل هنار وحياول إشغال ادلسلمني فيما بينهم ،فحربنا واحدة و أدلنا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة وعقيدتنا واحدة ،فأم ة
جتمعها كل ىذه ادلقومات حري هبا أن جتتمع حتت حاكم واحد ودولة واحدة ،وفوق ىذا وذاك فقد أمران هللا عز وجل ابلوحدة
وهناان عن التفرق  ،وأي تفرق أعظم من إقامة احلدود والسدود واجلنسيات واجلوازات والتأشريات وا ألعالم والدساتري اليت صنعها
لنا الكافر ادلستعمر وجعل أىل كل بقعة أرض يقدسوهنا وكأهنا وحي من السماء ؟! وإن ما يفرقنا ىو ىذه األفكار اليت صنعها
الغرب الكافر وعمالة ىؤالء احلكام الرويبضات لو ،فلنلفظهم لفظ النواة ولنُ ِق ْم خالفتنا وهللا معنا وىو انصران.
ِك
اسَو ِك يبُكوا ِكَّزِك ولِك َّز ُكس ِك
اك ْكم لِك َو ا ُكْكيِكي ُك ْكم ﴾.
ول إِك َوا َو َوع ُك
قال تعاىلَ ﴿ :و أَو َن َوها الَّزذ َون َوم ُكوا ْك
َو
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

