
 

 اخلالفة ظلّ  يف إّل  يتحّققا  لن للمسلمني واحلماية العدل
 إّل بعودة اخلالفة  تندمل لن  املسلمني جراح

 مسلمة أو ملسلم متتد   يد  كل    على ويضرب عنهم يذود الذي املسلمني راعي وبغياب م1924 عام اإلسالم دولة دمهب
 هاؤ أعدا حكموأ ومآسيها آالمها وتعد دت جراحها ثرتفك ؛اإلسالم أم ة إىل وصوب حدب كل    من الس هام توج هت ،بسوء

 مالءاهتم.إم وتنفيذا ألوامرهم و ملصاحله  خدمة عليها  همو نص ب  الذين  ك اماحل  مع عليها  واآتمر و ثرواهتاو  أراضيها  على  قبضتهم
  واهية ألسباب وأعراضهم دماؤهم تحيستبا ؛ابإلرهاب ون ت  نع  ي  و  االضطهاد من العامل بقاع معظم يف املسلمون  يعاين

 وحقدهم مسومهم نفث اإلسالم ألعداء سو غ الذي العريض العنوان  هذا ؛""حماربة اإلرهاب منها زائفة كاذبة  عناوين وحتت
 .الد ين  هذا  ينصر  من كل    على  حرهبم  وإعالن

 تسي   العليا هي كون لت الر أمسالي ة الغربي ة موحضارهت لنظامهم دوما الغلبة تكون  أن  على وهنارا ليال الباطل أهل يعمل
 يسعى أو اإلسالم حضارة ميث ل مم ن وينالون ،أيديهم بني من األمور زمام ينفلت ال حت   ويدب رون  يكيدون .وتقوده العامل

 فعال .الر ايح تذروه ركاما تصبحل - عاد إن  - يهدمهاسو  حضارهتم يهد د الذي احلقيقي   اخلطر يعتربوهنا فهم ؛لعودهتا
ين   تشريع  وفق حلياةا تسي  سو  مصاحلهم وعلى الر أمسال   مبدئهم على سالماإل حضارة ستقضي  بغطرسة يسمح لن عادل راب 
  استخدام عن الباطل أهل يتواىن ولن مل لذا ...والط مأنينة واألمن واخلي الر محة وستنشر ،عفاءلض  ا قهرب الو  واألثرايء األقوايء

 .احلياة  إىل  العودة  من هاملنع  أسلحتهم كل  
 يلب   أحد الو  الن ساء الستغااثت جميب فال ؛واالضطهاد الظ لم أنواع شت   املسلمون يعاين العامل من كثية  بقاع يف
 عن الد فاع تد عي اليت الد ولي ة نظ ماتامل به تقوم ما أقصىو  ،بصمت واجلرائم اجملازر العامل يرقب .وصراخهم األطفال نداءات
ا الت قارير تثبتأ وقد  !اخلسائر كمي ةو  الض حااي عددل إحصائي ات قدي وت الت نديدهو  اإلنسان  حقوق  اليت اجلرائم يف متواطئة أهن 

او  ،املسلمني حق   يف رتكبت     ، آبالمهم وال مبعاانهتم يهتم   وال األبرايء أبرواح يعبأ ال الذي الفاسد  الد ول   الن ظام ذاهل وليدة أهن 
 .العامل  على تهيطر وس  ئهبقا  أتمني  مه ه  كل  ف

 :يعاين املسلمون  ،العامليّ   الّرأمسالّ   الّنظام  هذا  ظلّ   يف
 ويفرض الن ساء ت غتصبو  الر جال ي قتلو  ،للص يني ني لتباع أحياء وهم لمنياملس أجساد أعضاء تنزع الش رقي ة تركستان فيف
 من طن ا 13 من أكثر األمريكي ة اجلمارك ضبطت وقد - طائلة مببالغ لبيعها وتصد ر شعورهن   وحتلق اإلجباري   الت عقيم عليهن  
  إقليم  يف املسلمني يغوراإل من املعتقالت املسلمات شعر قص   عرب إنتاجه يف ويشتبه الص ني من قادما املستعار الش عر

رب كما  - (3/7/2020)لوموند،  الص ين   شينجيانج  جيل لصناعة صيني ة عائالت إىل أبنائهن   إعطاء على األ م هات ُت 
 .اإلسالم  عن  نبت  م

 وتقتيلهم نياملسلم بتعذيب النصرانية ابالكا" "أنيت مليشيات تقوم - طوال سنوات ومنذ - الوسطى أفريقيا يفو 
 يف جديدة جمزرة   كبتارت   قدو  ،فرنسا فرضتها اليت احلكومة برعاية هذه اجلماعي ة اإلابدة عملي ات تتم  و  ،هبم والت نكيل

 .اإللكرتوني ة(  األم ة  )جريدة  .الن ساء  من الض حااي  معظم ن وكا  املسلمني  ضد    4/7/2020



 اخلارجي ة وزير شارأ وقد ،ضد هم العنف استخدام ومن واالعتقاالت نتهاكاتاال من املسلمون يعاين كشمي  يفو 
 صيهمم لتحديد  يناضلون الذين كشمي،  مسلمي "تعامل نيودهلي أن   موض حا ذلك إىل قريشي، حممود شاه ،الباكستاين  
م على  أبنفسهم،  ...."إرهابّيون  أهن 

 من ألف 700 من أبكثر دفع مم ا مجاعي ا إبابدهتم وقامت الر وهينجا مسلمي على عسكري ة محلة بورما شن تكما 
 .الدشغبن  إىل  الفرار  إىل  ميامنار يف  راخني  والية من الر وهينجا

 دون أن حير ك العامل ساكنا...  املسلمني  من اآلالف  اضحي ته  راح ...ف ذتن     مؤملة جمازر ...كبتارت    بشعة  جرائم

 يبحثون  هناك املسلمون  زال ال اليوم إىلو  ،عاما 25 منذ  مكان كل    يف تفوحف واهلرسك البوسنة يف املوت ائحةر وأما 
 وأكرب جمزرة أبشع  تعد   اليتو  ،مسلم 8000 من أكثر ضحي تها راح اليت اشنيت يسربر  جمزرة يف قتلوا  الذين أهاليهم رفات عن

 وحياولون املؤملة الذ كرى هذه حييون واهلرسك البوسنة يف املسلمون زال الو  .الث انية العاملي ة احلرب بعد  أورواب عرفتها مأساة
 .( يومنا هذاحت    رفاهتم  على  ي عثر  مل  اجملزرة  هذه  ضحااي  من  آالف  3  حوال)  أبنائهم  رفات  على  العثور

 أك د بوتوتشاري مبدينة هداءالش   مقربة يف زرةاجمل ضحااي من 33 رفات أتبني يف شاركتهم خالل ألقاها اليت تهكلم  يف
م فقط ق تلوا ا،شنيتيسربر  جمزرة "ضحااي أن   واهلرسك( البوسنة يف الر ائسي اجمللس )عضو ايفيوفيتش سافيك  مسلمون ألهن 

 يفعل ومل اجملزرة تلك وقوع منع  على قادرا كان  من كل    جبني على عار وصمة ستبقى اشنيتي"سربر : قائال واتبع "وبوسني ون 
 .شيئاً"

 احتفال: اإلسالم دخوهلم على عاما 510 مبرور واهلرسك البوسنة يف املسلمون  احتفل م2020 يونيوحزيران/ 28 يف
 احلياة  وعن  حياهتم  عن  الغرب  أزاحه  الذي  الد ين  هذا  ظل   يف  عليه  كانوا  ما  إىل حنني  وعن االنتماء  هبذا  واعتزاز  فخر  عن  يعرب  

  جيعلهم  ما ،العذاابت من شت   أنواعا ويلقون يعانون الذين واملسلمني اإلسالم على احلاقد الر أمسال   نظامه ليفرض ،عموما
 أعناقهم مشرئب ة ترقب عودهتا. جعل  ما وطمأنينة  أمن يف  وحتييهم  حتميهم كانت  اليت  لدولتهم  حين ون

 .عاّمة والبشريّة  خاّصة  املسلمون  عايني:  ّسائدال  العامليّ   الّنظام  هذا  ظلّ   يف
 مهنقو يذيو  يهمعل الت ضييق يف يتفن نون و  املسلمني حيكمون ، مصاحله خدمة يف يتفانون عمالء الغرب نص بلقد 

بتو  همأراضي س متق   ؛الل ئام موائد  على كاأليتام  واصار  حت   ...،حروبو  ،جوعو  ،فقر: الويالت  ة  أنظم همتحكمو  مثرواهت   هن 
 .لر دع اترة وابلت ضليل اترة أخرىاب  حركاهتم  كبح  على  تعمل  عميلة

 والد مار القتل وننشر وي ابلقو ة اوهنضعوخي الش عوب ون كمحي ةفراعن يف تتجس د  ،متنو عة املسلمني بالد يف املعاانة أشكال
 2011 منذ  سوراي يف واقتل شخص ألف 400 من أكثر: سوراي) أبنائها نفوس يف عبر  وال اخلوف ون زرعيو  واحلروب

 حذ رت: اليمنفقر )الو  اعاتاجمل يف أيضا املعاانة هذه وتظهر ،(13/3/2020: اجلزيرة نت ووتش رايتس هيومن منظ مة)
 اليمن يف الت غذية سوء من يعانون  الذين األطفال عدد ارتفاع من 2020 يونيوحزيران/ 26 يف للط فولة املت حدة األمم منظ مة

 يف العظمى القوى حتك م يف تربز كما  .(اإلنساني ة املساعدات متويل يف الكبي الن قص بسبب العام بنهاية مليون 2.4 إىل
 عن وانفصام غربة يف العيش إىل ملسلمنياب تدفع و  وحتارهبا الش ريعة أحكام هبا تقو ض وقوانني مشاريع  وفرضها الشعوب مصي
 .أحكامه  عنو   دينهم



 فاسد علماين   نظام وحتك م حياهتم عن دينهم نظام غياب وهو واحد  سببها فإن   املسلمني معاانة أشكال اختلفت لئن
 حل   يف فشلو  املتتالية األزمات من البشري ة إنقاذ عن عجزو  والظ الم الظ لم نشر وضعي   نظام .أبسره العامل ويف رقاهبم يف

 ترقب متله فة مشرئب ة األعناق وجيعل والظلمات اهلاوية يف ابلن اس ويلقي املوت رائحة يبعث نظام .فيها تتخب ط اليت مشاكلها
ائرة  هذه من خيرجها منقذا  .اخلانقة  املغلقة  الد 

 يشهد  والتاريخ وحكمها ظل ها حتت كانوا  من مجيع مشل قد وإنصاف عدل من دولتهم ظل   يف املسلمون شهده ما إن  
 ويطب قه للعاملني رمحة اإلسالم دين ينشرون املسلمون ن كا  ...لتوق اضطهاد من أورواب   يف حيدث كان   ما عكس ،بذلك

 مثاال كانت  ةاإلسالمي   الد ولة أن   الت اريخ أثبت فقد وتزويرها للوقائع  الغرب تشويه من وابلر غم .له وطاعة هللا من خوفا احلك ام
 الد ولة به متي زت ما أ ر س ال ن   يب  ش ك   األمي ويذكر ،مسلمني وغي مسلمني من ظل ها حتت يعيشون  كانوا  من رعاية يف رائعا

 من كاان  املعطاة، الكلمة مبوجب والعمل املعاهدات، احرتام إن   ث  " بذلك منو ها "اإلسالمي   العامل حاضر" كتابه  يف العثماني ة
 ."كل ه  العثماين    الت اريخ  عليهما  يدور  الذي  العثماني ني  مزااي

 هللا خاف الذي ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب برسوهلم - رعاايهم مع تعاملهم يف - امهمحك   معظم اقتدى دولة للمسلمني كانت  حني
 ...واحلماية فعاشوا يف أمن واطمئنان   الر عاية  هلم  يوف ر  ؛وغيهم ابملسلمني رحيما  فكان   ،خملوقاته  كل    يف

  بن احلارث بن ألسقفملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول وكتب": جنران  نصارى إىلملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول كتاب  نص   طبقاته يف سعد ابن نقل
  ورهباهنم وصلواهتم بيعهم من وكثي، قليل من أيديهم حتت ما هلم أن   ورهباهنم، تبعهم، ومن وكهنتهم، جنران، وأساقفة كعب،
  حقوقهم،  من حق   يغي وال كهانته،  عن كاهن  وال ته،رهباني   عن راهب وال أسقفيته، عن أسقف يغي   ال ورسوله، هللا وجوار

 .ظاملني" وال بظلم  مثقلني غي  عليهم  فيما  وأصلحوا  نصحوا  ما عليه،  انواك  امم    شيء  وال سلطاهنم  وال

 دمشق أهل الوليد  بن خالد أعطى ما هذا حيم،الر   محنالر   هللا بسم" أهلها إىل الوليد بن خالد  كتب  دمشقل هفتح عند و 
  هللا  عهد بذلك هلم، دورهم من يءش يسكن وال يهدم، ال مدينتهم وسور وكنائسهم، وأمواهلم أنفسهم على أماانً  دخلها، إذا

 ."اجلزية  أعطوا  إذا خبي  إال    هلم  ي عرض  ال  واملؤمنني،  واخللفاءملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول ةوذم  
هذا الفرمان )املرسوم  مبوجب منحوا قد  الفرنسيسكان  البوسنة أهلد الفاتح مرسوما فيه ما يلي: "حمم   الس لطان  وكتب

م وصلبهم لكنائسهم وال الن اس هلؤالء أحد  يتعر ض ال أبن أنمر وحنن جالليت محاية (الس لطاين  يف بسالم سيعيشون  وأبهن 
 .ون ابألمان واحلر ي ة"ظرهم سيحداي  هجروا  الذين  أولئك  وأبن    دوليت

 أو تقصيهم على هللا حياسبهم أن  من خوفا أحواهلم ويتفق دون  أبنفسهم الن اس رعاية على يقومون  اخللفاء وكان
  عنها  تعاىل  هللا  لسألن  العراق  يف  بغلة  عثرت  لو"  ؛ايتهم مشلت الد واب  والط يوررع إن    بل  ،رعاايهم  أحد من بشكوى  يؤاخذهم

روا القمح على رؤوس اجلبال حت  ال يقال جاع طي يف بالد نث  ا" ،)عمر بن اخلط اب( "مل   مته د هلا الط ريق اي عمر؟؟ مل   
 ذلك أمثاال رائعة يف سياسة الن اس ورعاية شؤوهنم.فضربوا ب  ...)عمر بن عبد العزيز(  "املسلمني

تذود عنهم وحتميهم ومتنحهم العيش الكري واحلياة  ؛هذه هي سياسات دولة اخلالفة مع رعاايها مسلمني وغي مسلمني
. ..ت والفقر واجلوععلى عكس هذا الن ظام الر أمسال  العاملي  الذي ال تفوح من بني قوانينه وتشريعاته إال  رائحة املو  ،اهلنيئة

ين  عادل رحيم حيمل اخلي واحلياة للمسلمني وللن اس كاف ة ويؤم ن هلم البقاء فشت ان ما وبني تشريع بشري  حمم ل  ،بني تشريع راب 
 يسارع للعامل ابلفناء.  ...برائحة املوت
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نيا فتمأل هللا أنزل مبا حتكم دولة بني شت ان   رأمسالي ة ثل ة مصاحل حتقيق على يسهر ي  وضع نظام وبني ،وطمأنينة رمحة الد 
نيا  هذه  فتمأل  وأانني تها  وحقدها  مس ها  تنثر  ...ورعبا وجزعا خوفا الد 

 حيكم الذي الر أمسال   الن ظام وبني - مسلمني غي أو كانوا  مسلمني - رعاايها مع اإلسالم دولة به تقوم ما بني شت ان 
 ..من ويالت.ذيقه للمسلمني وغيهم  ي  وما اليوم  العامل

 األزمات من حبار يف تتخب ط البشري ة تركو  سن ها يتال قوانينه عن املتول دة املشاكل حل   عن عجز بشري   نظام بني شت ان 
 وبني ،االنتهاء على شارفت اليت صالحي ته لتمديد املتعد دة وسائلهو  الد ولي ة منظ ماته إىل جلأو  هلا حد   وضع  يف فشل ألن ه

ين    نظام  ...اخلبي  العليم  وهو  واألمر  اخللق  فلله  ،احلياة  مشكالت كل    اجليع  راب 
 الر أمسال   الن ظام ظلمات من خيرجهم حت   اإلسالم لنظام اليوم احلاجة أمس   يف خاص ة بصفة واملسلمني عموما العامل إن  

رسوله  من ىر وبش وتعاىل بحانهس هللا من وعد )فحسب  شرعي ة حقيقة ليست اخلالفة عودةف .وعدله اإلسالم نور إىل وظلمه
 عاملي   نظام إىل الش عوب توق العريب الر بيع  ثورات بعد  وخاص ة الوقائع  أثبتت فلقد . الواقع  فرضها واقعي ة ضرورة هي بل (ملسو هيلع هللا ىلص

 ...يف حل  مشاكلها وفساده  هفشل  لديها ثبت  أن بعد   حياهتا  من  الر أمسالي ة  نظام  ينح يو   أحواهلا ويبد ل أوضاعها يغي    جديد
 اإلسالمي ة ةلألم   ويعيد  املوازين ويقلب العامل وجه ويبد ل حياهتا هلا يغي  س الذي دينها نظام اإلسالمي ة عوبالش   ترقب

من ضعف  عليه هي وما ،اإلسالم ألم ة الط بيعي   الوضع  هو فهذا ،(العادل اخلالق بنظام هوتسيي  العامل قيادة) الط بيعي   موقعها
 اجلرح يندمل حينهاف اإلسالم دولة بعودة إال   يكون لن ومداواهتا األم ة جراح مللمة فإن   وعليه ناء.وهوان ليس سوى استث

 .األخرى  اجلروح  مجيع  تربأو   - احلياة  عن اإلسالم  نظام  غياب  -  الغائر
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