 28رجب 1342هـ  -إلغاء اخلالفة:
واجب على املسلمني إعادة إقامتها
(مرتجم)
االنتخاابت الربملانية العامة الرابعة عشرة واليت ستجري يف  9أاير/مايو  2018سوف حتدد ما إذا كانت حكومة حتالف
(ابريسان الوطين) ستستمر يف حكمها أم أن التاريخ سيشهد حتوال من خالل تشكيل احلكومة من قبل املعارضة .كما ميكن أن
نشهد تشكيل حكومة وحدة من األحزاب املتنافسة يف حال مل يتمكن حتالف ابريسان الوطين أو حتالف جبهة األمل املعارضة
من الفوز أبغلبية األصوات؛ وستتم اإلجابة عن كل شيء بعد انتهاء االنتخاابت .إن هذه االنتخاابت ونتائجها ما هي إال
جزء من املمارسة االنتخابية الدميقراطية .حيث يتم انتخاب حكومة جديدة عندما تنتهي فرتة حكم احلكومة السابقة .مث يقوم
أولئك الذين يتم انتخاهبم ابلوظيفة التشريعية اليت تتمثل يف تشريع القوانني ضمن اإلطار الدميقراطي العلماين.
ما يتوجب علينا فهمه هو أن هذه العملية االنتخابية ليست مصممة كآلية لتغيري النظام العلماين الدميقراطي لنظام إسالمي
أو أي نظام آخر .بل على العكس ،فهذه االنتخاابت تعمل على ضمان استمرارية النظام الدميقراطي العلماين .إن تطبيق هذا
النظام هو أحد أكرب االنتصارات للقوى االستعمارية الغربية يف منع إعادة نظام اإلسالم .إن نظام اخلالفة قد وفر احلماية وجلب
الرخاء للمسلمني وغري املسلمني على حد سواء ملا يقرب من  1300سنة قبل أن يلغى رمسيا من قبل اخلائن مصطفى كمال يف
 28رجب 1342هـ أو الثالث من آذار/مارس 1924م يف تركيا العثمانية .فمنذ أن فقد املسلمون درعهم احلامي ،بدأ
املسلمون يقعون ضحااي يف العديد من الصراعات الدولية« ،إِ مَّنَا إِ
اْل َمام جنمة يـ َقاتَل ِم إن َوَرائِِه َويـتمـ َقى بِ ِه».
ومن بني املصائب اليت أصابت املسلمني بسبب فقداهنم خالفتهم ،مصيبة احتالل األرض املباركة فلسطني .فاألقصي الذي
شهد حادثة اإلسراء واملعراج اليت حصلت لرسول هللا ﷺ يف السابع والعشرين من رجب هو اآلن مغتصب من قبل يهود .لقد
سفكت دماء املسلمني على األرض املباركة واآلن املاليني من أهل فلسطني يعيشون كالجئني بسبب الفظائع اليت يرتكبها يهود.
ابإلضافة لذلك فاملسلمون يف مجيع أحناء العامل مستهدفون ،بل هم وقود الصراعات؛ حيث تتم مالحقة املسلمني يف أراكان
وقتلهم بال رمحة من قبل نظام ميامنار .واملسلمون يف سوراي يتم ذحبهم بدون رمحة ،وقصفهم وخنقهم ابلغاز السام من قبل نظام
اجملرم بشار مبساعدة روسيا وحلفائها .واملصري نفسه حيدث للمسلمني يف أفغانستان والعراق وكشمري وجنوب اتيالند وجنوب
الفلبني وشينجيانغ والشيشان.
اي أمة رسول هللا ﷺ ،أيها املسلمون ،هل فكرمت يوما يف سبب هذه الكارثة اليت أصابتنا؟ أليس املسلمون يف مجيع أحناء

العامل هم إخواننا وأخواتنا يف اإلسالم؟ هم يف الواقع إخواننا وأخواتنا املوحدون لكلمة هللا سبحانه وتعاىل ،هم ابلفعل إخواننا
وأخواتنا الناطقون ابلشهادة ،شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا .لألسف ،فإن قيود حدود الدولة القومية اليت أوجدها
الغرب املستعمر تذيب رابطة األخوة بيننا .يقول هللا سبحانه وتعاىل﴿ :إِ مَّنَا الإم إؤِمنو َن إِ إخ َوة﴾.
أيها املسلمون! علينا أن ندرك أن حكامنا احلاليني ال يدافعون عنا مثلما فعل اخلليفة املعتصم .مل نعد نرى مثل صالح
الدين األيويب الذي سيخوض اجلهاد لتحرير األرض املباركة فلسطني .فاليوم ،يتعاون حكام املسلمني من دون خجل أو شعور
ابلذنب مع الكفار الغربيني لشن حرب ضد إخواهنم املسلمني .قبل االنتخاابت ،ألقوا اخلطب النارية متظاهرين ابلدفاع عن

األمة ،ولكن يف اليوم التايل كانوا يصافحون حبرارة أيدي أعداء اإلسالم اليت ال تزال ملطخة بدماء املسلمني .إن هذا هو النفاق
واخليانة من قبل احلكام الذين هم يف الواقع جمرد عمالء للغرب ال ميكن الوثوق هبم.
أيها املسلمون!
جيب أن تبدأ اجلهود إلعادة إقامة نظام اخلالفة ابلوعي أبن القوانني واألحكام اليت أوحى هبا هللا سبحانه وتعاىل جيب أن
حتمل إىل أعلى منصب يف أنظمة األمم .فقد أوحى هللا لنا من خالل القرآن الكرمي وسنة رسول هللا ﷺ طريقة تطبيق هذه
القوانني واألحكام من هللا بطريقة مشولية .وال ميكن حتقيق ذلك إال إبقامة دولة تطبق نظام احلكم اإلسالمي بكامله ،أي دولة
اخلالفة .دولة اخلالفة هي األم اليت تطبق خمتلف األحكام الشرعية يف حياتنا .وعندما ألغيت دولة اخلالفة يف  28من رجب
1342هـ ،مل يعد ابإلمكان تطبيق جزء كبري من أحكام الشريعة .أجزاء بسيطة فقط من الشريعة اإلسالمية املتعلقة ابألخالق
والعبادات ومنطقة حمدودة من املعامالت ال تزال متارس .من املؤسف أنه بعد سقوط دولة اخلالفة ،األم اليت تضم مجيع
الواجبات ،اختفت احلياة اإلسالمية اليت كانت موجودة ألكثر من  1300سنة عمليا من األمة .إن إعادة إقامة اخلالفة هو
واجب ومهمة سياسية مشرفة؛ ألنه بدون اخلالفة ال ميكن تطبيق الشريعة بشكل شامل .وهذا يتفق مع قاعدة "ما ال يتم
الواجب إال به فهو واجب" .لقد ّبني لنا النيب ﷺ ،وهو قدوتنا ،طريقة إقامة نظام حكم اخلالفة .هذه هي الطريقة اليت جيب
علينا اتباعها يف إقامة دولة اخلالفة .هذه هي املنهجية اليت ستحدث تغيريا حقيقيا؛ حيث يتم استبدال أحكام هللا سبحانه
وتعاىل بقوانني اإلنسان متاما .وبال ريب ،وبغض النظر عن اجلهة اليت فازت ابالنتخاابت ،إذا ظل النظام على حاله  -النظام
الدميقراطي العلماين  -فإن التغيري احلقيقي مل ولن يتحقق بعد.
أيها املسلمون! بال ريب ،ال ميكن حتقيق الشرف واالزدهار والتغيري احلقيقي يف األمة اإلسالمية إال من خالل عودة دولة
اخلالفة ،النظام السياسي للمسلمني .كانت هذه جتربة األجيال السابقة عندما عاشوا حتت ظل اخلالفة .وإن شاء هللا ،هذا أيضا
ما نرغب يف جتربته مع إعادة إقامة هذا النظام السياسي النبيل الذي يوحد مجيع املسلمني .سوف يكون القرآن والسنة مرة
أخرى املنظّمني لشؤون احلياة والدولة .واجملد الذي فقد ،سيعود إلينا ابلتأكيد مبشيئة هللا سبحانه وتعاىل .وسوف تضيء مشس
اخلري بنورها إىل كل ركن من أركان العامل ،وستمأل رمحة هللا وبركاته هذا العامل.

أيها اْلخوة واألخوات ،وضع هللا عز وجل السلطان أبيديكم إلعطاء النصرة للخليفة الذي سيحكم هذا العامل أبوامر هللا

ونواهيه ،وابلتايل جيلب النصر واجملد لكم .لذلك ،استيقظوا أيها اإلخوة واألخوات! دعوان حنيي أنفسنا وننضم إىل شباب "حزب
التحرير" يف جهوده إلعادة تطبيق اإلسالم .يف الواقع حزب التحرير هو بينكم ومعكم .لقد عاهد حزب التحرير هللا ورسوله أن
يبذل قصارى جهده ويكرس عمله لنشر رسالة هللا وطلب النصرة ،حىت يتم إحياء طريقة احلياة اإلسالمية من خالل إعادة إقامة
دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة .ندعو هللا طالبني نصره قريبا إبذن هللا.
حزب التحرير

 26رجب 1439هـ

ماليزاي

 13نيسان/أبريل 2018م

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

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

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

