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الطريق الوحيد لكسب ما خسرانه هبدم اخلالفة هو إقامتها من جديد
إنِأفظعِعارِوأعظمِمصيبةِيفِالتاريخِاإلسالميِ،وأشدِاألمورِهدماِِوختريباِملدةِطويلةِ،هوِإلغاءِاخلالفةِيومِ1924/3/3مِ
عن ِطريق ِاملستعمر ِوعمالئه ِاحمللينيِ.إن ِإزالة ِاخلالفة ِليستِِكإزالة ِأية ِدولة ِيف ِالتاريخِ ،إمنا ِإبزالتها ِتزول ِاألحكام ِالشرعية ِمنِ
الواقعِ ،وتزول ِالقيادة ِاإلسالمية ِوتتمزق ِاألمةِ ،وهذا ِما ِحصل ِابلفعلِ.فبعد ِذلك ِمل ِتبق ِمصيبة ِإال ِوقعت ِعلى ِاألمة ِاإلسالميةِ،
أبناؤها ِبطريقة ِوحشية ِوهدرت ِثرواهتاِ.وهبدم ِاخلالفة ِأبعدتِ
ففقدت ِعزهتا ِوهيبتها ِوعظمتهاِ ،واحتلت ِأراضيها ِبطريقة ِبشعة ِوقِتل ِ ِ
األمةِاإلسالميةِعنِدينهاِوفقدتِإرادهتاِالسياسيةِوقوهتاِالعسكريةِوثرواهتاِاالقتصاديةِوقوهتاِاالسرتاتيجيةِ .
إن ِهدم ِاخلالفة ِمل ِحيصل ِيف ِبضعة ِأايمِ ،بل ِمنذ ِثالثة ِعصورِ ،وهم ِيرمسون ِاخلطط ِهلدمها ِعلى ِاملدى ِالبعيد ِوبصورة ِشاملةِ
ومستمرةِ .فالكفار ِبدوهلم ِاالستعمارية ِوعلى ِاألخص ِالدول ِالغربيةِ ،فلمعرفتهم ِاجليدة ِجدا ِخبطورة ِاخلالفة ِعليهمِ ،عملوا ِعلىِ
هدمها ِوعلى ِمنع ِإقامتها ِمن ِجديد ِبعد ِهدمها ِبكل ِما ِأوتوا ِمن ِقوةِ.أوالِ:بتمزيق ِالبالد ِاإلسالمية ِوتعيني ِعمالء ِخملصني ِهلمِ
ِوفرضِأنظمتهمِالكا ِفرةِِوأفكارهمِوطريقةِعيشهمِ.واثنياِ:وضعِاملسلمنيِحتتِاالحتاللِبصورةِدائمةِوجعلهمِيفِحالةِحربِدائمةِ
وحمكومنيِللقتلِواإلابدةِواخلضوعِِ.وأبرزِمثالِعلىِذلكِهوِزرعِخنجرِِكيانِيهودِيفِخاصرةِاملسلمنيِ .
ومل ِيكتف ِاملستعمرون ِبذلك ِفلجأوا ِإىل ِطرقِِكثرية ِحىت ِال ِتستطيع ِاألمة ِأن ِتقف ِعلى ِقدميها ِوال ِتتوحد ِوال ِجتتمع ِمرةِ
أخرى ِحتت ِقيادة ِاخلالفة ِاليت ِهي ِالدرع ِالذي ِيقاتل ِمن ِورائهِ.فنشروا ِاملغالطات ِإلبعاد ِاملسلمني ِعن ِفكرة ِاخلالفةِ ،فادعوا ِأنِ
وسريوا ِْحالتِتسويدِصفحاتِاخلالفةِلتنفريِاملسلمنيِمنهاِِ ،وملِيرتكواِظلماِ
اخلالفةِليستِفريضةِشرعيةِوإمناِهيِظاهرةِاترخيية ِ،ر
إالِوأوقعوهِعلىِاملسلمنيِالعاملنيِإلقامةِاخلالفةِمنِجديدِ .
ولكنِابلرغمِمنِِكلِهذهِاحملاوالتِالبائسةِفلمِيستطيعواِنزعِفكرةِاخلالفةِمنِعقلِاألمةِاإلسالميةِوقلبهاِ.بلِإهناِاليوم ِقدِ
أحستِبغيابِاخلالفةِأكثرِوأدركتِأمهيتهاِ،فبدأتِتطالبِهباِوتدافعِعنهاِإبصرارِ.فمنِيعملِاليومِضدهاِويعرقلِإعادةِإقامتهاِ
من ِجديد؟ ِإهنم ِبكل ِأتكيد ِهم ِاملستعمِرون ِالذين ِيهلكون ِاحلرث ِوالنسل ِبكل ِوحشية!ِإهنم ِعمالؤهم ِالذين ِيبتغون ِالعزة ِعندهمِ
منِدونِللاِوأيمترونِأبمرهم!ِإهنمِالسذجِوالسفهاءِالذينِابتعدواِعنِاحلياةِاإلسالمية! ِ
إن ِاخلالفة ِهي ِاخلري ِللمسلمني ِوالعزة ِوالسؤددِ ،وهي ِشر ِوذل ِوهزمية ِألعداء ِاإلسالمِ ِ.وعندما ِتقام ِستتحرر ِبالد ِاملسلمنيِ
احملتلةِ ،وستتوحد ِاألمة ِاإلسالمية ِاملمزقةِ ،وستستعيد ِما ِفقدتهِ ،وستقضي ِعلى ِالنظام ِاالستعماري ِالعامليِ ،وستتبوأ ِمقعد ِالدولةِ
األِوىلِيفِالعاملِإبذنِللاِ.وسيعمِعدلِاإلسالمِالبشريةِِكلهاِاليتِتكتويِبنارِالرأمساليةِوظلمهاِوفسادهاِوليسِاملسلمنيِوحدهمِ .
أيها املسلمون! إنِاخلالفةِهيِفرضِعليكمِ،بلِهيِاتجِالفروضِ.عداِعنِأهناِوعدِللاِوبشرىِرسولهِﷺِ.إنِللاِسينجزِ
وعدهِ ،وستكون ِخالفة ِراشدة ِعلى ِمنهاج ِالنبوةِِكما ِبشر ِهبا ِرسوله ِﷺِ.إن ِاخلالفة ِليست ِفكرة ِخيالية ِابلنسبة ِللمسلمنيِ.إهناِ
اج النُّبُ موِة»ِ .
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