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 اخلالفة؟ إلقامة العمل وصل أين
 سالماإل كيان  لنشوء املناسبة الظروف هللا هيأ املدينة، يف وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص نبيهل والتمكني دينه ظهارإ هللا رادأ حني
 خري ىلإ البشر وهادي احلنيف، الدين وانشر ،رضاأل يف النور مشعل الكيان ذلك ليكون له والتمكني املدينة، يف السياسي

 .السبل
 ظهارإ رادأ حني ملسو هيلع هللا ىلص نبيه على به هللا من   مما كان  نهأ عنها هللا رضي عائشة روت فقد الداخلية، الظروف حيث فمن

 كان  الذي ابلقدر قوايءأ زعماء املدينة يف يكن مل يأ واخلزرج، األوس رؤوس حصدت قد كانت  بعاث حرب نأ دينه
 .الداخلي الظرف جهة من هذا. املدينة يف سالماإل دولة نشوء متكني دون للحيلولة الطائف وأ مكة يف موجودا
 مرباطوريةإو  الفرس مرباطوريةإ بني الصراع احتدام مههاأ فكان الدولة، لنشوء هتيأت اليت اخلارجية الظروف حيث من ماأ
 .نيالدولت لتلك خضعت اليت الشعوب معظم مشل الذي والفقر والظلم مرباطوريتني،اإل لدى استشرى الذي والفساد الروم،

 أحداث من يراه ما يصدق يكاد ال املرء أن إال إقليمي، أو دويل ظرف أي حتت متوقعة اليوم اخلالفة والدة أن ومع
 على الثانية اخلالفة دولة لوالدة اجلبار العزيز من هتيئة تتجمع ، أحداثوالسنة( القرآن من البشارات عن هنا احلديث )وليس
 .وتقدم قوة يف واحلزب مستمرين، ووعي حيوية يف اإلسالمية واألمة ،ويتقهقر يضعف فعدوان. النبوة منهاج

 اجلديد وذاكرا األمور بعض موضحا بتحديثه أقوم اآلن أان وها سنوات، مخس قبل املوضوع هذا تناولت قد كنت  وقد
 .جديد من اخلالفة لوالدة املستمرة وجل عز املوىل هتيئة بذلك ألؤكد املوضوع، صلب يف تصب اليت واألحداث األمثلة من

 :العدو مستوى فعلى
 ونشر اإلنسان وحقوق احلرية حول شعاراهتم زيف وابن الرأمسايل املبدأ أسس عن أمريكا رأسه وعلى الغرب احنرف. 1

 :ذلك على األمثلة منو . وأمثاهلا الدميقراطية
 م1991 عامي يف النساءو  الرجال عن انهيك م1991 عام العراق يف طفل مليون لنصف قتل من هشاهدان ما. أ

 .بعدها وما م2003و
 أن من ابلرغم هذا وكذا، بكذا يقوم أن وأخربه إليه حتدث قد الرب أبن مناسبة من أكثر يف بناال بوش به صرح ما. ب

 !احلياة عن الدين تفصل أن ملبدئها وفقا هبا يفرتض رأمسالية دولة أمريكا
 ...هاوغري  2003 عام وغوانتنامو غريب أبو سجون يف جرى ما. ج
 .وغريها مريكل مكاملات على جتسستو  بل ال ،هاايارع مكاملات على تتجسس أهنا صراحة أمريكا أعلنت. د
. ..وأطفاالا  ونساء رجاالا  األبرايء من اآلالف مئات تقتل نووية ضربة توجيه على وافقتس كانت  إن ماي سألوا. ه

 !بنعم جواهبا فكان
 يف للتدخل به مرحب   وغري العامل يف مكروهاا  يكون أن بثقل حيس األمريكي الشعب جعل أمريكا شعارات زيف بيان

 غري من - ستقبلوي   إال العامل، حول اجتماعاا  يعقد أو مؤمتراا  خارجيته وزير أو األمريكي الرئيس حيضر أن فما الدول، شؤون
 :ذلك على األمثلة ومن. وأبمريكا به منددة ومظاهرات مسريات أو سخرية أو بفتور - املسلمني
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 الوالايت: دولة 65 يف "استطالع عنوانه 02/1/2014 بتاريخ مقاال املستقبلية للدراسات العريب املركز نقل. أ
 العدائية مشاعر أن العامل حول دولة 65 يف أجري الذي االستطالع ووجد ،العامل" يف للسالم األكرب التهديد متثل املتحدة

 من كبري  عدد أعرب بينما مرتفعا، معدال سجلت اخلصومة تبادهلا اليت أو لواشنطن احلليفة الدول يف سواء أمريكا جتاه
 الرأي هذا اتضح وقد. العامل يف للسالم األكرب التهديد متثل أمريكا أبن اعتقادهم عن االستطالع يف املشاركني األشخاص

 بنسبة اليوانن مثل )الناتو( األطلسي مشال حلف يف ءاألعضا الدول من عدد فيها مبا مريكاأل احلليفة الدول بعض يف بقوة
 .ابملئة 44 بنسبة وابكستان ابملئة 45 إىل تصل

 مع يفعل كما  كتفه  على األمريكي الرئيس يربت أن كاسرتو،  راوول الكويب، الرئيس رفض ،2016 مارسآذار/ يف. ب
 .الدوليني الزعماء ابقي

 اليت الطائرة مؤخرة يف الطوارئ سلم الستخدام أوابما، ابراك مريكي،األ الرئيس اضطر ،2016 سيبتمربأيلول/ يف. ج
 بشكل الطائرة مقدمة من للخروج خاصا سلما له توفر مل الصينية السلطات ألن العشرين قمة حلضور خواجنو مطار إىل أقلته

 .اعتيادي
 األخري وصفه بعدما ديوتريت، رودريغو ،الفلبيين نظريه مع الووس يف اجتماعه أوابما، ابراك األمريكي، الرئيس ألغى. د

 .عاهرة" "ابن أبنه
 الكذب عن كناية  طويل أبنف ورمسوه ترامب ستقبالال بروكسيل يف الغاضبة اجلماهري خرجت قليلة، أشهر قبل. ه

 .والتضليل
 :املثال سبيل فعلى اخلارجي، الوضع من أبفضل ليس فاألمر داخليا أما

 سرتيت(، وول ا)احتلو  شعار حتت شعبها من واحتجاجات مظاهرات خترج أمريكا ريخات يف مرة وألول ،2011 يف. أ
 .الرأمسايل النظام بتغيري مطالبني
 حكومات إلقامة الفيدرالية احلكومة عن لالنفصال طلباا  يةأمريك والية 15 من أكثر قد مت ،2012 عام يف. ب
 .وكنتاكي ونيوجريسي رجياوجو  وفلوريدا ندايانإو  وتكساس نيويورك بينها من مستقلة،
 العنف ضد مظاهرات وخرجت ،فقط 2015 عام خالل أمريكا يف كراهية  جرمية آالف مخسة من أكثر س جل. ج

 .2016 عام يف السود جتاه
 .رئيسي" "ليس شعارها ترامب نتخابا بعد مظاهرات خرجت. د
 مع الرتاب، يف العسكرية هيبتها مرغ الذي عراق،وال أفغانستان مستنقع يف العامل، يف األوىل الدولة أمريكا، وقعت. 2

 بولسي( )فورن جملة نقلته ما ذلك ويؤكد. تسليما سلمت والعراق املادية املقومات حسب ضعيفة كانت  أفغانستان أن العلم
 قبل ميتخد بداية منذ جيشنا يف اجلاهزية مستوايت أدىن يف "حنن وديرنوأ راي اجلنرال األمريكي اجليش أركان رئيس لقول
 العقيد "ماغريغور دوغالس" يقول األمريكية "نرتستإ انشيوانل" جمللة 2017 يوليومتوز/ 16 بتاريخ مقال ويف ".عاما 37

 مريكياأل الرئيس يقم مل ما شياءاأل من الكثري خسارة إىل هطريق يف األمريكي اجليش يبدو" مريكياأل اجليش يف املتقاعد
 خيسر سوف حالة، على مراأل بقى نإو  شامل، بتغيري واملطالبة جنراالته اسبةحمل مستعد ،وقوي مطلع للدفاع وزير بتعيني
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 مبعركة للقيام فرصة على األمريكيون حيصل ال قد نيوالعشر  الواحد القرن وخالل القادمة، حربه من األوىل املعركة اجليش
 ."اثنية

 العامل يف أخرى مناطق إىل قواهتا ترسل أن قبل ةمر  ألف تفكر ابتت أبن نفسها أمريكا على عظيم أثر هلذا فكان
 اكتفت بل ليبيا، إىل قواهتا أمريكا ترسل مل حيث القذايف، ضد الثورة إثر ليبيا أحداث يف واضحا ذلك وابن اإلسالمي،

 .الناتو حتالف ضمن بل منفردة، تكن ومل اجلوي، ابلقصف
 ميلك وهو السوفييت حتاداال اهنار )فقد ابلعتاد أو عددابل يستل العسكرية القوة أن إىل اإلشارة درجت آخر، جانب ومن

 نزهة يف أهنم مثال العراق يف األمريكان اجلنود ظن فقد والتضحية، للقتال الدافعة القوة بضعف بل عسكرية(، ترسانة
 احلال وصل فقد ذلك، غري كان  األمر ولكن سعداء، حياهتم بقية ليعيشوا املادية هتمآمكاف نوأيخذو  أهليهم إىل وسيعودون

 منهم عاد عمن انهيك هذا حاجاهتم، لقضاء دابابهتم مغادرة من خلشيتهم اظاتاحلف   لبس إىل العراق يف األمريكان ابجلنود
 .توصف ال نفسية أمراض من يشكو أهله إىل

 يف العاملية املالية األزمة تسامه وقد. )والعامل( ألمريكا الثقيل العيار من رصاصة لتسدد العاملية املالية األزمة جاءت. 3
 أنفسهم احلكام قبضة ضعف إىل أدى مما وحكامهم، املسلمني بالد على مباشر( غري أو مباشر )بشكل أمريكا قبضة ضعف

 قاعدة 737 مريكاأل نإ حيث أمريكا كاهل  أعيت ةظالباه عسكرال كاليففت. شعوهبم على األمنية أجهزهتم قبضة وضعف
 عالوة ضخمة، نفقات يتطلب مما ية،مريكاأل األراضي داخل قاعدة 6000 إىل إضافة العامل، حول دولة 130 يف عسكرية

 تتحملها اليت األخرى والربامج أجنبية، لدول العسكرية واملساعدات ،اإلسالم ضد العاملية احلرب يف القتال نفقات على
 .أفغانستانو  العراق يف الطويلة احلروب وتكاليف ية،مريكاأل العامة امليزانية

 املتفاقم الدين )دائرة األمر هذا على معلقا فلوريدا، ساوث جبامعة الدولية األعمال إدارة أستاذ أندريوسيزين، والرت يقول
 أن لدولة ميكن وال. خطراا  أكثر مكان إىل العامل وحتيل أيضاا، القومي أمنها تضعف وإمنا ا،أمريك ابقتصاد األذى تلحق ال

 يف وينطبق "روما"، على اترخيياا  هذا انطبق. قوي اقتصاد دون من القوة، تلك إظهار على قدرهتا حىت أو قوهتا، على حتافظ
 .املتحدة( الوالايت على الراهن الوقت

 ثالثة من واحدا تعترب واليت %،30 بنسبة ميزانيتها يف التنمية مساعدات تقليص احلالية األمريكية اإلدارة قررت وهلذا
 وأخذ السعودية بزايرة ترامب قام وهلذا .الدبلوماسيةو  الدفاع جانب إىل ألمريكا، الكبري الدويل ضورواحل للدور أعمدة

 زيدتو  األمة عيون يف العربية ألنظمةا سقوط يف تزيد العنجهية هذه أبن يبايل أن دون ،الكاوبوي بطريقة الدوالرات مليارات
 .هللا إبذن مجيعا زواهلم يف سيعجل مما ضدها حتقاناال من

 سوراي يف وابلتحديد األوسط الشرق يف سياسي حل فرض يف أمريكا ضعف تفسر أعاله املذكورة األسباب وهذه. 4
 عن علناا  يرتاجع مث وصفه حسب الزمن عليه ىعف كحلف  الناتو حلف من ترامب رؤية فتقلبات .أفغانستان أو العراق أو

 كوراي  مع احلرب حافة على ووقوفه جديد، من عليها التفاوض عرضه مث للمناخ، ابريس اتفاقية من وانسحابه املواقف، تلك
 الشمالية، كوراي  ملف يف حترزها نتيجة ابنتظار معها الوقوف مث الصني، إىل السلبية ونظرته اخللف، إىل الرتاجع مث الشمالية،
 السياسة يف ترامب ختبط يبني ذلك كل  ف،وجني أستانة يف غارهبا على األمور ترك مث السورية، الساحة على القوية وتصرحياته

 .قراراته عن املستمر لرتاجعه الدولية
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 مل وهلذا. التاريخ هناية حول آرائه عن يرتاجع فوكوايما جعل ما وهذا. دوليا أمريكا تقهقر على ليؤكد ذكر ما مجيع إن
 زبغينو األكرب يمريكاأل االسرتاتيجي صرح هلذاو . أمريكا" هناية بعد ما "عامل عنوانه كتااب  يقرأ أوابما رؤية الغريب من يكن

 للمتغريات نظراا  لكن العامل، يف وىاألق والعسكري صاديواالقت السياسي الكيان هي اأمريك نإ" قال حيث برجيينسكي
 .كانت"  اليت الكونية اإلمربايلية القوة عدت مل فإهنا ،ميةقلياإل

 اهنيار بعد مريكاأب متمثال القطب أحادي كان  أن بعد ،األقطاب دمتعد دويل موقف إجياد يف أمريكا تقهقر ساهم لقد
 .سيلي كما  قوة ذا املتعددة األقطاب هذه حدأ ليس أن اإلسالمية لألمة السار اخلرب ولكن. السوفييت االحتاد

 الصعيد على حاسم بعمل القيام عن عجزها يالحظ حيث اليوم، ملموساا  وصفاا  ابلعجوز أورواب وصف ابت. 5
 ففي. القضااي من العديد يف التناقض حد تصل قد اليت السياسات وخمتلفة املصاحل متنافرة هناأ يف ضعفها ويكمن دويل،ال

 بشأن فمنشغلة بريطانيا أما ترامب، ورئيسها أمريكا من تتقرب فرنسا جتد أمريكا سياسات أملانيا تناهض الذي الوقت
 .األورويب حتاداال من خروجها

 مما خاص، بشكل اليواننية واألزمة عام، بشكل العاملية املالية األزمة بسبب أورواب عرتىا الذي الضعف عن انهيك
 .احملك على األورويب حتادواال األوروبية النقدية الوحدة من كالا   جعل

 مستمراا  لياا فع تراجعاا  تفرض الشباب وقلة املواليد فقلة األوروبية، الساحة على قوية اهلرم عالمات فإن أخرى انحية ومن
 .اسرتاتيجي بشكل القارة مستقبل وهتدد قتصادواال السياسة يف األوروبية للقوة

 كان  اليت القوة مقومات متلك ال فهي روسيا، أما. العامل يف الثانية الدولة عدي   كان  الذي السوفيييت، حتاداال سقط. 6
 ردع على تقوى أن دون سوراي يف أمريكا مةدخل رخيصة نفسها تبيع جيعلها ما وهذا سابقا، السوفيييت حتاداال اهميتلك

 .عليها املفروضة العقوابت ترفع أن أو أوكرانيا يف كما  الروسي اإلقليم يف أمريكا تدخالت

 يؤهلها ال ذلك أن إال هبا، يستهان ال وعسكرية قتصاديةا قوة أصبحت الصني أن من فبالرغم للصني، ابلنسبة أما. 7
 .اخلالفة لوالدة مناسبا اجو  خيلق قد أمريكا وبني بينها التوتر وزايدة الصني صعود أن إال. العامل يادةس يف أمريكا ملزامحة

 :األمة مستوى على أما
 يف كما  اإلسالم، عن للبعد املوجبة القاهرة والظروف العوامل وجود رغم املسلمني، أعماق يف اإلسالم جتذر ثبت. 1

 .اإلسالم عن إلبعادهم والنار ابحلديد املسلمون ح كم حيث وسوراي، وتونس والعراق كستانيأوزب

 للعيان ظاهرا ،خمارلل ولبس "الدينية" للقنوات ومتابعة للقرآن وحفظ صالة من ابإلسالم، الفردي االلتزام أصبح. 2
 مصر شوارع من لشارع اجلزيرة قناة نشرهتا اليت الصورة وما ،أو ينيف عاما 70 قبل يهفت كان  أن بعد واملغرب املشرق يف

 الفردي االلتزام على مثال إال سنوات، قبل التقطت الشارع لنفس بصورة قورنت واليت املاضي، القرن منتصف يف أ خذت
 شباب قدمها اليت الراايت تسليم للعالج األردن إىل قدموا الذين الليبيني املصابني رفض هو آخر مثال .ابإلسالم الواضح

 هذه ألجل كان  ليبيا يف قتاهلم أبن هلم قائلني للمخابرات تسليمها رفضوا املستشفيات، يف زايرهتم عند هلم التحرير حزب
 .عنها ابلتنازل يسمحوا ولن الراية
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 األمة تنبه مركز اإلسالم وأصبح ،املسلمني عقول من وغريها والناصرية والقومية والشيوعية االشرتاكية أفكار سقطت. 3
 اإليرانية، الثورة كانت  كذلك  اإلسالم، عباءة يلبس أن عليه املسلمني عند مقبوال يكون أن ديري من وأصبح اإلسالمية،

 يدغدغ الذي أردوغان وكذلك بالدان، يف نتخابيةاال احلمالت مظمع وكذلك حليته، أطلق حني حسني امللك كان  كذلكو 
 .املسلمني أوساط بني قبوال ليلقوا ليساتد ذلك كل  الشورى، أهنا على الدميقراطية جترو   وكذلك املسلمني، مشاعر

 هتافات إليه وصلت وما الثورة، أثناء هلا مصر يف أهلنا ومقاطعة املدنية الدولة مليونية وفشل قدميا، اجلزائر أحداث إن
 .اإلسالم إال تريد ال اإلسالمية األمة أن على دليل خلري سوراي، يف أهلنا

 ابن 2016 نوفمربتشرين الثاين/ يف النريان اشتعال بداية ومع يهود بكيان افعرت واال والتطبيع ابلسالم يسمى ما وحىت
 .أسود اا يوم يهود كيان  يف لريوا ظرونتين نياملسلم وأن ورق، على حرب جمرد ذلك كل  وأن ذلك بكل أتبه ال األمة أن

 وأفغانستان والعراق فلسطني يف اإلسالمية األمة معست أن بعد املسلمني لشباب مطلبا هللا سبيل يف اجلهاد أصبح. 4
 مواقف أيضا البالد تلك مجيع يف الشهداء أمهات وسجلت. وغريها وسوراي وليبيا والصومال والشيشان وكشمري والبوسنة

 من هم استشهد من أن واضحا كان  حيث ة،ببعيد عنا األقصى بواابت أحداث وما. وأمثاهلا اخلنساء مواقف هبا أحينْي 
 بعضهم متشيط طريقة )خذ التقليدي للمعىن وفقا متدينون أهنم  عليهم يظهر ال الذين املسلمني عامة ومن اليافع الشباب
 .ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي رسولنا منه حذران الذي «ت  و  م  ال   ة  ي  اه  ر  ك  ا و  ي  ن   الد   ب  ح  » الوهن من اخلروج كان  وهبذا. لشعره(

 خاصة، وضباطها عامة، اإلسالمية األمة أفراد على معظي أثر ذكره، سبق كما  العسكرية، أمريكا هيبة لكسر كان.  5
 وابن. 2006 عام كيان يهود  أمريكا ربيبة هيبة كسر  عن انهيك حساب، ألف العسكرية أمريكا لقوة حيسبون كانوا  أن بعد

 .وحده هلل أخلصوا ما إذا وبشار وإيران وروسيا أمريكا هزمية على قادرون أهنم للمسلمني

 منهم نفر غتالا مصر، ففي. متأصل فيهم اخلري أن على تدل مشرفة مواقف املسلمني ودوجن ضباط بعض سجل. 6
 وابلتحديد سوراي، ويف. للصالة أتديته أثناء منه سخروا يهود سواح على الرصاص أحدهم أطلق األردن، ويف. السادات

 واغتسلوا مراكزهم إىل فعادوا ات،اخلم ار  يف سوراي أهل من اجلنود بعض كان  ابلصواريخ، كيان يهود  صدام ضرب عندما
 العراق مع القتال يف اشرتاكهم إمكانية خرب وصلهم أن بعد يهود صدور يف الرصاص إلطالق ومستعدين متأهبني وانتظروا

 التحرير حزب نداء استالمهم املخابرات( )أي املختصة اجلهات والضباط اجلنود يبل غ مل أيضا، سوراي ويف. كيان يهود  ضد
 على رفعها التحرير، حزب من وفد إايه سلمها اليت الراية السوداين اجليش ضباط كبار  أحد رفع السودان، ويف. 2005 عام

 ...وهكذا املدنيني، قتل يف يشارك ال لكي قدمه على النار طالقإب اجلنود أحد قام اليمن، ويف. العسكرية الثكنات حدىإ

 دماء من كلفنا  ما ورغم. والعراق أفغانستان يف كما  لبالدان دميالق العسكري ستعماراال أسلوب إىل الغرب عاد. 7
 الغرب كان  إذا خاصة يقاتل، ال امليت فاجلسد حية، اإلسالمية األمة أن على مؤشرا كان  ذاته حد يف ذلك أن إال زكية،
 كان  لقد! خيشى؟ كان  فماذا وإعالم، وجامعات وسالح واقتصاد سياسة من اومقدراهت بالدان مقومات بكل يتحكم أصال
 :ذلك على واألدلة اخلالفة، خيشى

 وجود أن األبيض البيت يف مطول صحفي مؤمتر أثناء مرات 3 عليه وأكد م11/10/2006 يف بوش به صرح ما. أ
 .اخلالفة دولة إقامة ملنع هو العراق يف اأمريك
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 2 يوم ترابيون هريالد انشيوانلنرت إ جريدة يف ن شر مقاالا  األسبق، اأمريك خارجية وزير كيسنجر  هنري كتب.  ب
 هو مسامها أساسيتني، ركيزتني على ترتكز كانت  منطقتنا إزاء سابقا أمريكا سياسة أن فيه وضح ،2012 أبريلنيسان/
 "منع يوه جبديدة ليست اثلثة ركيزة أضاف هنا لكنه. كيان يهود  على احلفاظ واثنيهما النفط، على احلفاظ أوهلما مبدأين،

 .حوهلا" املنطقة جتمع أن تستطيع إقليمية ةقو  أي ظهور
  سنية دولة يعين ال ابلتأكيد وهو سنية، دولة قيام يعين األسد سقوط نأب روسيا، خارجية وزير الفروف، ذكره ما. ج

 .األردن أو كالسعودية
 :التالية األمور عنها أمثر واليت العريب( )الربيع املليونية الثورات جاءت. 8
 .ابنفسه األمة ثقة وأعادت اإلسالمية األمة جسد يف احليوية بثت. أ

 .اخلوف حاجز كسرت.  ب
 .األمة وحدة جسدت. ج
 .األمة بيد السلطان يكون أن يعين وماذا احلاكم حماسبة تعين ماذا األمة أدركت. د
 ورقة وسقطت (،أعوج والعود الظل يستقيم )فال احلكام وبني فيه حنن ما بني والصحيح املباشر الربط األمة ربطت. ه
 ...واإلمارات كالسعودية  خريا هبا يظن الناس كان  أنظمة عن التوت

 ...السالطني علماء وانكشف دعاهتا وكل اجملتمع" يصلح الفرد "أصلح فكرة هتاوت. و
 وحتد    مصر، يف كما  الشريعة ومليونية اليمن، يف كما  خلالفةا لعودة أتييدهم مثل وهتافاهتم بطلباهتم املسلمون ارتقى. ز

 شهداء ،راحيني اجلنة )على مثل عالية وهبتافات ليبيا، يف كما  إسالمي ومحاس مزجمرة وبتكبريات تونس، يف كما  للعلمانية
 .سوراي يف كما  هللا( اي غريك لنا و)ما هلل( إال تركع و)لن ابملاليني(
 نفسه عن نفض وغريها، واألردن واليمن والكويت والسعودية مصر يف كما  ائهم،وخطب املسلمني علماء من بعض. ح

 .النبوة منهاج على الثانية اخلالفة بعودة ويبشر احلق بكلمة يصدع وأصبح الذل غبار
 زال وما الصبغة، هذه طمس اإلعالم حماولة رغم املباركة، الشعبية الثورات هذه على اإلسالمية الصبغة برزت وهكذا

 .احلمد هللو  يوم بعد يوما يرتفع اإلسالمية األمة وعي سقف
 :التقارير هذه ومن اخلالفة، لعودة املسلمني أتييد تبني كثرية  غربية تقارير صدرت. 9
 .2020 عام اخلالفة قيام توقع تقرير. أ

 إىل خلص األمريكية جالوب"" مؤسسة أجرته للرأي استطالعا أبن فريد نصر بقلم أونالين إسالم موقع نقله تقرير. ب
 الوحيد املصدر الشريعة جبعل يطالبون املصريني ثلثي حوايل وأن اإلسالمية، الشريعة حتكيم ؤيدي املصري الشعب غالبية أن

 .للتشريع
 اإلسالمية الشريعة حتكيم يؤيدون ومصر واملغرب ندونيسياإو  ابكستان يف املسلمني أن أوضح الذي مرييالند تقرير. ج

 ...الدميقراطية من بدال
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 :التحرير حزب مستوى على أما 
 دام ما قصر، أم الوقت طال هللا، إبذن واإلجناز اإلمتام له سيكتب كان،  عمل أي وإن. اجلادون العاملون و جد .1

 احلزب دعوة انتشرت فقد هللا، وبفضل ؟موت أو حياة قضية همتقضي جاعلني العاملون كان  إذا فكيف له، يعمل من هناك
 مئات تكفي ال بشكل ،املسلمني عامةيف و  نيوسياسي وأحزاب علماءيف  احلزب وأثر غراب، أمريكا وحىت شرقا أسرتاليا من

 .لسردها الصفحات
 عام من أيلول شهر أوائل يف املثال، سبيل على تركيا، يف ع قد أن لدرجة الغرب مضاجع احلزب نتشارا قضأ وقد
 نيكسون مركز برعاية عقد طرفة(،املت اإلسالمية األيديولوجية وحماربة فهم التحرير، حزب )حتدايت: بعنوان مؤمتر م،2004

 زينو أن كما.  صفحة 157 من تقرير يف ووضعت املؤمتر ونتائج أعمال ودونت يومني، مدار على املؤمتر واستمر ي،مريكاأل
 والتهديدات اإلرهاب )حول املصغ رة اللجنة أمام شهادهتا خالل نيكسون( مركز يف والطاقة الدويل األمن قسم )مديرة ابران
 مبفهوم واخلالفة األمة عن يتحدث الذي الوحيد احلزب التحرير( حزب )أي إنه» قالت م14/3/2006 يف رات(والقد
 .األفكار" حرب يف الرئيسي املقاتل ابعتباره وخطرياا  االنتشار واسع جدايا  "تقدماا  أحرز قد وأنه ،«األمة لكل جامع

 من العدة وأعد إبسالمهم، املسلمني ثقة يعيد بشكل دعوة،ال ومحل ابخلالفة املتعلق اإلسالمي الفكر احلزب بلور. 2
 أحد سئل حيث ،اإلسالمية اجلماعات من غريه عن التحرير حزب به متيز مما وهذا... الدستور مقدمة إىل التعليم مناهج

 يف اإلخوة دستور الدين: جوابه فكان للتطبيق؟ جاهز دستور لديهم فهل احلكم استلموا ما إذا اجلزائر يف اإلنقاذ جبهة قادة
 .التحرير حزب

 يف االستشهاد، إىل أحياان يفضي وتعذيب تضييق من واجه ما رغم الشرعيتني، وطريقته فكرته على احلزب ثبت. 3
 الربيع ظل ويف. واجلزرة االعص أمام قل أو والفكرية السياسية التعرية عوامل أمام وتساقط وغري بدل قد غريه الذي الوقت
 حيث النصرة، طلب خيص فيما وخاصة السنني هذه لواط عليها ثبت اليت التغيري يف احلزب وطريقة فكر قصد ابن العريب
 .البعض لدى وهجوم سخرية موضع األمر هذا كان  أن بعد القوة وأهل اجليوش دور اجلميع أدرك

  خريا، احلكام يف يرى مةاأل أبناء بعض كان  الذي الوقت ففي. واحملكوم احلاكم بني العالقة ضرب يف احلزب جنح. 4
 إقامة يف غضاضة يرون ال اإلسالمية احلركات قادات بعض كان  الذي الوقت ويف وغريهم، وصدام الناصر وعبد كعرفات
 وابكستان كستانيأوزب يرئيس أوصلت لدرجة عوارهم ويكشف سياسيا احلكام حفايك احلزب كان  احلكام، مع ودية عالقات

 .ربيطانياب لتحريرا حزب على يستنصرا نأل مثال
 العاملي، النساء ومؤمتر الثورات ومؤمتر اإلعالمي واملؤمتر االقتصاد ومؤمتر العلماء كمؤمتر  نوعية، مؤمترات احلزب عقد. 5

 كان  اليت واملسريات عتصاماتواال واملهرجاانت الندوات عن انهيك. استحياء على ولو ذكرها من اا د  ب   جيد ال اإلعالم أصبح
 الطويل احلزب اتريخ يف كثرية  ذلك على واألمثلة األخرى، ابجلماعات مقارنة الوحيد يكن مل إن عقدها يف ألسبقاهو  احلزب
 يف احلزب أقامها اليت واملسرية ليبيا يف ألهلنا نصرة وحتركهم سوراي يف ألهلنا نصرة ردناأل يف احلزب شباب حترك ومنها

 مما واإلسالم القرآن على جترأ الذي جاكرات حمافظ ضد ومسلمة مسلم ماليني 3 ومجعت 2017 مارسآذار/ يف سيايندونإ
 .النظام حفيظة أاثر
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 استجابة أصبحت حىت وغريها، وابكستان والعراق ومصر وسوراي األردن يف كما  القوة أهل من النصرة احلزب طلب. 6
 .اإلعالم وسائل تتناقله علنيا أمرا للحزب طالضبا بعض

 وأ العاملني مهم شحن ابب منهو  بل واالنتظار، التخدير ابب من ليس اخلالفة لوالدة ئاتالتهي هذه استحضار إن
 هذه مستوى على يكونوا نأب ؛منهم ابملطلوب وتذكريهم ،على منهاج النبوة الثانية الراشدة اخلالفة إلقامة العمل يف الراغبني
 الصحابة ولكن ،ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي رسولنا به بشر قد القسطنطينية ففتح الكرام، الصحابة كان  هكذا. ستعدادالاو  العمل من املرحلة

ا، ه  ي  م  أ   ي  م  األ   م  ع  ن  ل  ف   » فتحها شرف الينالو  األخرى تلو املرة حاولوا بل عمل، دون ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وعد حتقيق ينتظروا مل
 يبقى أن على الصحابة، كما  التحرير، حزب عزم وقد. الفاتح حممد يد على ذلك مت حىت ،«ش  ي  ال    ك  ل  ذ   ش  ي  ال    م  ع  ن  ل  و  

 الراشدة اخلالفة بقيام هبا هللا أيذن اليت الساحنة اللحظة ابنتظار الزاند على ويده وحده، ابهلل مستعينا ولألمة، األمة مع عامال
 ﴾.ق ر يًبا ي ك ون   أ ن ع س ى ق ل   ه و   م ت   و ي  ق ول ون  ﴿ الثانية،
 

 حلزب التحريركتبه للمكتب اإلعالمي املركزي 
 غسان الكسواين

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

