
 اجلمهورية  وليست أعيننا وقرة  مظلتنا هي اخلالفة
 اخلطوان  أمحد  األستاذ: بقلم

 فمىت؟ اآلن ليس إذا: وتساءلت اإلسالمية اخلالفة إحياء إىل 28/7/2020 يف (احلقيقية احلياة - حياة غريشيك)جملة   دعت
 فمن؟ حنن لسنا  وإذا

ت لقد   اشة اجلي اإلميانية العاطفة وعن حلياهتم، الضرورية اإلسالمية تطلباتامل وعن لمسلمني،ل احلقيقية اآلمال عن الدعوة هذه عّبر
 نبثقةامل الشرعية  األحكام  ظل يف والعيش أكنافها،  يف  املسلمني جتمع اليت سالمية اإل اخلالفة  إلعالن الشديد التحمس  وعن تغمرهم، اليت

 . رعاايها على سلطاهنا  نفرذهاويُ  اخلالفة، دولة ُتطبقها اليت اإلسالمية العقيدة نع
  إلقامة  دهاو جو  أماكن كل  يف سالميةاإل األمرة مجاهري جيتاح الذي  لكاسح ا العام الرأي  عن صادق تعبري  عن عبارة بساطة  بكل فهي

 .العظيم الفرض هذا
 أنر  إل  ، مسجد إىل  صوفيا  ايآ عادةإ بعد وجاءت احلاكم،  أردوغان حزب على حمسوبة جريدة من أتت  الدعوة هذه أنر  ومع

  الكمالية  اجلمهورية عن ابلدفاع شاليك عمرو احلاكم والتنمية العدالة حزب ابسم ثاملتحد فانّبى  الدعوة، هذه مهل رق ت مل وحزبه أردوغان
ا علمانية دميقراطية  دولة تركيا "إن  : فقال وقاحة  بكل اإلسالمية  اخلالفة ورفض صفاقة، بكل العلمانية   اخلطأ نوم  قانون، دولة وإّن 

  حنو ُقُدما   املُضي تركيا على ويتوجب مساهتا،  جبميع أعيننا قرة هي اجلمهورية وإن   اخلالفة، إىل ابلدعوة سياسي استقطاب افتعال
  لتحقيق  املاهرة  القيادة  هبذه  حمالة ال قائمة اجلمهورية  وإن   السياسي، االستقطاب وراء  جنري أن   ال املُشرتكة القيم  هبذه املُستقبل 

 . شعبها" دافأه
 أحكام وتطبيق اخلالفة نظام برفض فيه لبس ل وقاطع صادم سريع رد عن عبارة هي احلاكم للحزب الرمسية التصرحيات هذه إنر 
  إىل  صوفيا اي آ إعادة أنر  على واضحة  دللة هذا ويف  لإلسالم،  ناقضامل الكمايل اجلمهوري  والنظام ابلعلمانية التمسك ستمرارابو  الشريعة،
  سوى  الواقع يف  كانت   ما ، األقصى املسجد وحترير اخلالفة  إلعادة املسلمني شهية فتحت غامرة إسالمية عاطفة   أشعل  والذي  مسجد،
 . تتالشى  ما سرعان انتخابية ألسباب تركيا يف املسلمني ملشاعر كاذبة  رقيقة دغدغة

 تمع،اجمل ويُفترت الشعب،  يُقسرم الذي  السياسي  ابلستقطاب  ووصفه ، اخلالفة مفهوم  ضرب هدفهاو  شعبيا   حُمبطة  تصرحيات فهي
ا  اجلمهورية ووصف ، الشعب يوحد الذي  النظام أبنره  ووصفه اجلمهورية  نظام متجيد يتم بينما   فكانت الرتكية، للدولة الوحيدة املظلة أبهنر

 .الوضعية للقوانني نعم للعلمانية  نعم للقومية  نعم للعقيدة، ل للشريعة ل  للخالفة ل : فادهام وصرحية واضحة احلاكم احلزب رسالة 
ا ا  ، سالماإل أحكام لستبعادو  البواح الكفر أحكام قلتطبي وفاجرة  صرحية  دعوة إهنر  عن الدين تُبعد اليت العلمانية للجمهورية دعوة إهنر

  ألحكام ل  قبيح ورد ،الفةاخل ودولة سالماإل رابطةل صارخ رفض هيو  ،اخلبري العليم هللادون  من شررعامل هو شعبال علجتو  احلكم،
 .العاملني رب  هللا  وليس نسان إلا يشرعها  لقوانني السيادة وجعل الشرعية،
  وليست  سلمنيامل أعني قرة هي اخلالفة أنر  يُعلن وأن   ويرفضها، الدعوة هذه يستقبح أن   تركي كل  وعلى مسلم كل  على إنر 

  عراب   سالميةاإل األمرة شعوب مجيع أعني قرة وهي كلها،  سالماإل أحكام يقتطب به بط يرت الذي  الفروض اتج  هي اخلالفة وأنر  اجلمهورية،
 ئدةفأ مهوى  وهو اإلسالمية، اسيةيالس الثقافة  أساس  يُعتّبو  اإلسالمية العقيدة عن ُمنبثق إسالمي مفهوم  فهي  ذلك، غري أو  تركا   أو كانوا

 ُجل أنر  كما  وأرضاهم، همعن هللا رضي وعلي مانوُعث وعمر بكر   أيب خلالفة الطبيعي متدادال هذه اخلالفة فكرة وتُعتّب املسلمني،
 قرابة منذ توقفة امل اإلسالمية  احلياة استئناف أجل من  إلعادهتا جهدهم قصارى  يبذلوا ن  أ عليهم فوجب  لذلك ، بعودهتا جيزمون املسلمني

 . عام املائة



والية لإلسالم عاديةامل العلمانية اجلمهورية وليست ،همأعين قرة وهي املسلمني مظلة هي فاخلالفة
ُ
  الكافر، الستعماري  للغرب وامل

 . بديال   عنها الشعوب هذه ترضى ولن ، اهتقياد  زمام ومتلك سالميةاإل الشعوب تتحد فقط   وابخلالفة


