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 بِســـمِ اِهللا الرحٰمـــنِ الرحيـــم

 الُفجـار ييدأعلى اخلـالفة  ُهدمتكما 
 بأيدي الصاحلنيقطعًا ستقام اخلـالفة الراشدة ف

لى إلغائها، مل يكن عباملوافقة آمثة صوتت  من قبل أياد ةميالدي 1924مارس /لثالث من آذاريف االيت هدمت اخلالفة 
الذي مت القضاء عليه هو درع وى زمانه، بل إن الذي مت إلغاؤه هو نظام احلكم يف اإلسالم، داري رجعي ولّلنظام إ وإلغاًءهدماً 

 .استراتيجية-الذي مت هدمه هو النقطة املركزية للتوازنات اجليوواألمة املتني وقيادا السياسية، 

تطبيق العديد من األحكام ل انعدامخلالفة ، حيث يترتب على انعدام وجود نظام ااخلالفة هي نظام احلكم يف اإلسالم
بدأ اإلسالم بصورته الكاملة الشمولية، وما حيول دون إيصال نور اإلسالم إىل العاملني بالدعوة ما حيول دون تطبيق م الشرعية

ضلت  التكتالت اليت رجاعواجلهاد، وما حيول دون متكن الطابع السياسي املبدئي لإلسالم من الظهور، وما حيول دون إ
اليت  ، وما حيول دون وجود من يعمل على تطهري األرض من الفساد واإلفساد والذل والرذيلةالطريق إىل جادة الصواب

فهل ! الكفر والفسق واحملرمات ا تنطق بذلك، حيث عمنعيش فيهاليت  اتتمعالدول وااحلياة اليت حنياها وواقع و .استفحلت
 !اهللا؟ ومعصية هذا الفساد والرذيلة يوجد غري اخلالفة قادر على تطهري

ذلك أن اإلسالم يأمر املسلمني بالوحدة حتت قيادة سياسية واحدة،  ºالسياسية وقيادا تنياخلالفة هي درع األمة امل
واليوم نرى كيانات القيادات السياسية يف العامل أمثال . ومبايعة خليفة واحد، وتوحيد بالد املسلمني يف ظل دولة واحدة

يف ذلك أن  ،لواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب وروسيا تقوم على نظام وحدة أو احتاد بني العديد من الدولا
اهم يف نرمن وضوح احلكم الشرعي وجالئه يف وجوب وحدة املسلمني  بالرغمويف املقابل . الوحدة قوة ويف الفرقة ضعف

هم ، فكانت حمصلة ذلك احتالل بالداًسياسي اًكيان 50رقني يف أكثر من ال ضعف واحنطاط ال مدافع وال حامي هلم متفح
إن التاريخ يعج . هم الطاهرة الزكيةمائإراقة دوب ثروام واستهداف معتقدام وشعائرهم واعتقال وتعذيب أبنائهم و

رداً م وبالدهم ومقدسام ومعتقدام عن املسلمني وأمواهل هاباألمثلة اليت تنطق مبواقف العز والسؤدد لدولة اخلالفة يف ذود
 .آنذاك املعتدية قوى الطغيان واملمالك الظاملة على

ذلك أن البالد اإلسالمية اليت تقوم عليها اخلالفة حتتل املركز  ؛استراتيجية-اخلالفة هي النقطة املركزية للتوازنات اجليو
روات الطبيعية يف العامل، وموقعها اجلغرايف املتوسط جيعلها مركزاً االستراتيجي األهم يف العامل، ومتتلك النصيب األكرب من الث

يدة متتلك املقومات اليت متكنها إن إعادة إقامة اخلالفة يعين والدة دولة عظمى جد. لتقاطع خطوط املواصالت احليوية يف العامل
، إن إعادة إقامة اخلالفة يعين والدة أكرب اقتصاد مليء بالثروات يف الدولة األوىل يف العاملموقع وقت قصري من احتالل  يف

العامل، إن إعادة إقامة اخلالفة يعين والدة أكرب دولة يف العامل من حيث االزدهار والرفاهية وتكامل العالقات البشرية 
كل البعد عن الرذيلة واالحنطاط، إن إعادة إقامة  واالجتماعية بني أفراد رعيتها املستظلني بأجواء اإلسالم اإلميانية الرباقة البعيدة

عين بسط عدل يإن إعادة إقامة اخلالفة مزبلة التاريخ،  إىلعين انتهاء اهليمنة االستعمارية الرأمسالية العاملية اجلشعة ورميها ياخلالفة 
إن إعادة إقامة . على حساب الفقراءكما يشاء وال يزداد األغنياء غىن  فال ميلك الظامل القدرة على الظلم ؛اإلسالم وحكمه

عين عيش الناس حياة متلؤها فضيلة وبركة هدى اإلسالم بأجواء يسودها األمن واالطمئنان، فتتشكل حيام بأكملها ياخلالفة 
 .بصورة يرضى عنها اهللا رب العاملني
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أرقى وأعظم وأرفع مكانة من إدراك ، هي امليالدي 1924مارس عام /ث من آذاروهلذا فإن اخلالفة اليت أُلغيت يف الثال
ولكن وحبمد اهللا ولطفه ورعايته فقد استفاقت األمة اإلسالمية . احلفنة اآلمثة اليت تآمرت عليها وصوتت باملوافقة على إلغائها

األيام من  ما نراه يف هذهو. بشوق كبري اوأدركت مكانة اخلالفة احلقيقية وقيمتها، وباتت تترقب قيامها وتتوق إليهغفلتها من 
تغيري يف البالد العربية ما هو إال مثال حي على جاهزية األمة للتغيري اجلذري احلقيقي، ويف الوقت ذاته أظهرت للعيان مدى 

دولة اخلالفة الراشدة على منهاج خوف الغرب وقلقه من حصول ذلك، وبإذن اهللا فإن التغيري االنقاليب اجلذري املتمثل بقيام 
 .))َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّه ِبَعِزيٍز((وسني أو أدىن، بات قاب ق النبوة

يعمل بينكم ومعكم واصالً الليل بالنهار إلقامة هذا الفرض العظيم  زب التحريرح إن ،فيا أيها الشعب املسلم يف تركيا
اء وتضليل وديد ، ويصدع باحلق داعياً له بالرغم مما حياك ضده من افترالذي سيحمل خري اإلسالم ملشارق األرض ومغارا

 .، يرمحكم اهللاحتييكمفأقبلوا على احلق واحلقيقة اليت يصدع ا هذا احلزب، واستجيبوا لدعوته اليت . واعتداء

 

َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه  َيُحوُل َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه((
 ))ُتْحَشُروَن
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