F
العمل السياسي ال يكون منتجا إال إذا كان على أساس اإلسالم العظيم
دتر علينا ذكرى أليمة يف ىذا الشهر ،شهر رجب األغر ،وقد أكملت الذكرى ادلائة عام على ىدم دولة
مر وانتهى دون أثر ،بل ظلت تبعاتو الكارثية
اخلالفة يف رجب 2431ىـ ،فهي مل تكن رلرد حدث تارخيي ّ
يعيشها العامل بعامة ،واألمة اإلسالمية خباصة يف سلتلف جوانب حياهتم ،ظلماً وإفقاراً ،وهنباً لثرواهتم ،وترىيالً،
وعبثاً دبناىج التعليم ،وتشريداً ،وذالً ،ودتزيقاً لبالد ادلسلمُت ادلمزقة ،كل ىذه األعمال ديارسها عدوىا الذي
ىدم دولتها ،وسار على هنجو ادلستعمرون اجلدد دبساعدة احلكام يف بالد ادلسلمُت وتواطؤىم معو.
ولتغيَت حال األمة واخلروج من ىذا االضلطاط والتدمَت ادلمنهج ،ال يكون البحث عن اآلثار اليت يعيشها
الناس اآلن .واختالفها على أنظمة ثار الناس عليها قبل سنوات بعد انطالق ما يسمى الربيع العريب ،وما ظل
يردده البعض من احلنُت إىل األنظمة السابقة اليت أطيح هبا .ىذا احلنُت ىو نتيجة لسوء احلكومات اجلديدة
وتفوقها على احلكومات البائدة يف اإلجرام والظلم .وال نتحدث عن أعمال سياسية تكون رلرد ردة فعل أو
زتاس أو ىتافات فارغة ا﵀توى من حيث الفكر والقناعات سرعان ما تربد وتنتهي بإزاحة رأس النظام ،ليجد
الناس أنفسهم أمام ظلم أشد ،وإجرام أكرب ،وتبعية أعمق لالستعمار ،ينتهي بالناس إىل احلَتة واجلمود واليأس
عن التغيَت ،بعد أن خاضوا غماره ،وحتملوا الضرب والركل والقتل يف سبيل الوصول إليو ،فيجدوا أن النتيجة أن
كل ما تغَت ىو إحالل عميل مكان عميل آخر.
أما دلاذا حدث كل ذلك؟ فؤلن العمل السياسي كان عبثياً ختديرياً ،من جنس واقع األنظمة نفسها اليت
ثار الناس عليها ،ومل يكن عمالً مصحوباً بفكر تغيَتي منتج ،حيمل يف طياتو بذور النهضة .إذن فكيف يكون
العمل منتجاً حيدث أثراً يف التغيَت؟
فالتغيَت حيتاج إىل فكر صاحل يغَت بو ،وحيتاج طريقا واضح ادلعامل يوصل ىذا الفكر إىل سدة احلكم،
وحيتاج إىل مهة وعزدية ال تلُت ،فال يستطيع أحد أن خيدع الناس بغَته ،أو يثبطهم ،أو يضللهم .فكيف السبيل
إىل ذلك؟
إن ادلسلمُت ،وحىت يقدموا عمالً سياسياً منتجاً فعاالً يوجد التغيَت احلقيقي ،فال بد أن يكون ذلك على
أساس العقيدة اإلسالمية ،وما انبثق عنها من أحكام لتنظيم كافة شئون احلياة يف احلكم واالقتصاد والتعليم
والنظام االجتماعي ،والقضاء ،والسياسة اخلارجية ،وكافة شئون الدولة ،إذ إن ما دوهنا ظلم وفساد وطغيان،
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َن﴾ ،وىو من حكم اجلاىلية ،يقول
يقول سبحانوَ ﴿ :وَمن لَم يَح ُكم بِ َما أَن َز َل اللَّوُ فَأُولَئِ َ
ِِ ِ
س ُن ِم َن اللَّ ِو ُحكما لَِقوم يُوقِنُو َن﴾ ،وذلك بأن يعرف الناس ىذه
تعاىل﴿ :أَفَ ُحك َم ال َجاىليَّة يَب غُو َن َوَمن أَح َ
األحكام فتصبح مطلباً ذلم ،وخياطب هبا من ىم أىل القوة وادلنعة يف بالد ادلسلمُت لينصروا ىذا ادلشروع ،فهو

دينهم ،وبو عزىم وهنضتهم ،ومرضاة رهبم ،وىذا يوجب أن يقوم الساعون للتغيَت بتبٍت ىذه األحكام ،ومعرفة
تفاصيلها ليوجدوىا يف أذىان األمة ،ويصارعوا هبا كل ما خيالف اإلسالم من أفكار وأنظمة ،فيكون ىذا ىو
عمل األمة واألحزاب واجلماعات اليت تعمل معها وتسعى إلهناضها ،كيف ال وىي أمة جعلت خَتيتها بالقيام
هبذه الفريضة (األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر) ،قال تعاىلُ ﴿ :كنتُم َخي َر أ َُّمة أُخ ِر َجت لِلن ِ
َّاس تَأ ُم ُرو َن
بِالمعر ِ
وف َوتَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر﴾.
َ ُ

وىي أمة حدد ذلا الشرع شكل العمل السياسي واحلزيب ادلنتج ،وىو أن العمل السياسي ليس نفاقاً ،وال
تآمراً على البالد والعباد ،وليس خضوعاً للكافر ادلستعمر وال قبوالً دبساومات يُتخلى هبا عن أحكام اإلسالم،
وال مصافحة للقتلة وا﵀تلُت ،بل خيوطو الشرع :قال تعاىلَ ﴿ :ولتَ ُكن ِمن ُكم أ َُّمة يَد ُعو َن إِلَى ال َخي ِر َويَأ ُم ُرو َن
بِالمعر ِ
ك ُى ُم ال ُمفلِ ُحو َن﴾ ،وقد ع ّد رسول ا﵁ ﷺ ترك ىذا األمر موجباً لعدم
وف َويَن َهو َن َع ِن ال ُمن َك ِر َوأُولَئِ َ
َ ُ
استجابة الدعاء« :والَّ ِذي نَف ِسي بِي ِدهِ لَتأمر َّن بِالمعر ِ
وف ،ولَت ن هو َّن َع ِن المن َك ِر أَو لَي ِ
ث
وش َك َّن اللَّوُ أَن يَب َع َ
ُ
ُ
َ
َ َ َُ
َ َ ُُ َ ُ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َّاس إِذَا َرأَوا
َعلَي ُكم ع َقابا من عنده ،ثُ َّم لَتَد ُع ُونَّوُ َوَال يَستَج ُ
يب لَ ُكم» ،وقال عليو الصالة والسالم« :إ َّن الن َ
ك أَن يَ ُع َّم ُه ُم اللَّوُ بِ ِع َقابِ ِو» ،وبناء على ذلك تنطلق األمة واجلماعات تنقب يف الواقع
غيروهُ أَو َش َ
ال ُمن َك َر فَ لَم يُ ُ
فتنظر إىل ادلعروف الذي تُِرك فيؤمر بإقامتو ،وادلنكر الذي تفشي ،وما أكثر ادلنكرات ،فيُنهى عنها.
صلد أن الظلم والدمار االقتصادي والقروض الربوية اليت أصبحت شراكاً لتمرير أجندات الكفار ادلستعمرين
يف بالد ادلسلمُت ،ومن مث روشتات صندوق النقد الدويل التربيرية القاضية بتخفيض أسعار العملة ،وسياسات
ما يسمى برفع الدعم عن السلع كالوقود والغاز والكهرباء والقمح والدواء وغَتىا ،والتآمر على ما تبقى من
وحدة البالد ،بإثارة الصراع على أساس قبلي وجهوي ،والتغيَت ادلستمر الذي يطال مناىج التعليم ،وطمس
األحكام الشرعية ادلتعلقة بالنظام االجتماعي ،الذي ينظم عالقة الرجل بادلرأة ،لتؤسس على ادلفاىيم الغربية
اليت تفسد الرجل وادلرأة ،وتقضي على العفة والطهارة وتدمر األسر حتت الفتة مساواة ادلرأة بالرجل ،وما يسمى
حبقوق ادلرأة والطفل .وتبٍت االتفاقيات اليت تقنن للفجور كاتفاقية سيداو وأخواهتا .والتدخل السافر يف شئون
األمة الداخلية لدرجة استدعاء بعثات أشلية سياسية لتحكم البالد بشكل مباشر ،كما يف حالة السودان.
كل ىذه منكرات تسببت يف كل ىذه ادلشاكل واخلراب يف بالد ادلسلمُت ،ورأس كل ىذه ادلنكرات ىو
احلكم بغَت ما أنزل ا﵁ ،متمثالً يف األنظمة العلمانية ،مدنية كانت أو عسكرية ،أو ملكية اليت حلت زلل
اخلالفة اليت ىدمها الكفار ادلستعمرون وعمالؤىم من خونة العرب والًتك.
إذن رأس كل ىذا الشقاء ووجود ىذه ادلنكرات وما تفرع عنها ،ىو بعد إزالة نظام اخلالفة الذي فرضو ا﵁
سبحانو ،وأرتع الصحابة على أن ال يبيت ادلسلمون ليلتُت وأيام ثالثة بدون خليفة يطبق فيهم شرع ا﵁ ،فإن
مل يفعلوا ذلك ويسعون جاىدين إلزالة ىذا ادلنكر العظيم فإهنم آذتون ،وضلن خَت أمة أخرجت للناس ،أمة

عدل وشاىدة على األمم هبذا احلق والنور الذي أنزلو ا﵁ تعاىل ىدى للناس وبينات من اذلدى والفرقان ،فإذا
باألمة تتخبط دينة ويسرة يف البحث عن احللول عند الكافر ادلستعمر ،دون أن تلتمس اخلَت يف ىذا الوحي
ادلبُت ،والواجب أننا شهداء على الناس حبملنا ىذا اخلَت ذلم لينصلح حاذلم ،والواقع أننا مل نطبقو ،ومل هنتد بو
فضالً عن أن ضلملو لآلخرين إلخراجهم من الظلمات إىل النور.
إن إزالة اخلالفة ىو ادلنكر الذي أفسد بو حياة األمة اإلسالمية ،يف شكل احلكم وكيفية الوصول إليو،
فأصبحت األمة ال حتكم بالشرع ،وال دتَُ ّكن من اختيار حاكمها عن رضا واختيار كما أمر الشرع ،وكما بايع

أىل ادلدينة رسول ا﵁ﷺ حاكماً ،وكما بايع الصحابة اخللفاء الراشدين ،فذلك حق جعلو الشرع لؤلمة ،يقول
صف َقةَ يَ ِدهِ َوثَ َمرةَ قَلبِ ِو ،فَ ليُ ِطعوُ َما استَطَ َ ِ
آخ ُر يُنَا ِز ُعوُ،
اء َ
النيب ﷺَ « :من بَايَ َع إِ َماما ،فَأَعطَاهُ َ
اع ،فَإن َج َ
َ

فَاض ِربُوا ُعنُ َق اْل َخ ِر» ،فلما أزيل ىذا ادلفهوم عن األذىان ،أصبح الكافر ادلستعمر ىو الذي يفرض على
األمة من حيكمها ،شلن يطبق أجندة ادلستعمر ويطبق أنظمتو ،عسكريُت كانوا أم مدنيُت ،ويصور عن طريق
اإلعالم ادلأجور أن ىؤالء ىم من تريدىم األمة زوراً وهبتاناً ،فأصبح سلطان ادلسلمُت ليس بأيديهم ،فيجب
إزالة ىذا ادلنكر حىت يعود السلطان بيد األمة ختتار من تبايعو ليحكمهم بشرع رهبم دون فرضو من سلابرات
الدول االستعمارية عرب سفاراهتا.
ىذه اخلالفة اليت مل يعد ذلا وجود منذ مائة عام ،ليست حادثة تارخيية عابرة ،بل ىي أحكام شرعية
فرضها رب العادلُت ،وتأمث األمة بًتكها ،ويعاقب على القعود عنها أشد العقاب ،كيف ال وىي الفرض الذي
تقام بو كثَت من الفرائض ،وتزال بو كثَت من ادلنكرات ،فكان حقاً على ادلسلمُت األتقياء أن يشمروا عن
س فِي
سواعد اجلد لَتفعوا كاىل اإلمث عن أعناقهم بالعمل ذلا .يقول عليو الصالة والسالمَ « :وَمن َم َ
ات َولَي َ
ات ِميتة ج ِ
ِِ
اىلِيَّة».
ُعنُقو بَي َعةَ ،م َ َ َ
إن األمة فيها حشد من الرجال والنساء ،وفيها الطاقات من الشباب ادلتحمس للتغيَت ،فقط ينقصهم
الطريق الواضح ،واخلط ادلستقيم الذي يرسم ذلم جبانب اخلطوط ادلعوجة ،شكل التغيَت اجلذري احلقيقي الذي
يعاجل القضايا بوحي السماء من عند اخلبَت بإصالح اجملتمعات واألمم ،وكيفية النهوض هبا ،اللطيف فيما
شرعو لعباده ،كيف ال والشباب ىم وقود حركة التغيَت على مر التاريخ القدمي واحلديث دلا ديلكون من طاقات،
وقد كان يف تاريخ ادلسلمُت من الشباب شلن كان ذلم أثر واضح يف قضايا األمة اإلسالمية ،فكانوا قادة
كأسامة بن زيد ،وجعفر الطيار وغَتمها ،وكان منهم عظماء فاحتُت كطارق بن زياد فاتح األندلس والقائد
زلمد الفاتح ،الذي فاز دبدح الرسول الكرمي ﷺ وجيشو الذي فتح القسطنطينية «فَلَنِع َم اْل َِم ُير أ َِم ُيرَىا َولَنِع َم
ش» ،ومنهم زلررون لبالد ادلسلمُت من دنس الصليبيُت كسيف الدين قطز ،والظاىر
ش ذَلِ َ
ك ال َجي ُ
ال َجي ُ
بيربس وصالح الدين األيويب وغَتىم الكثَت الكثَت من شباب األمة ورجاذلا.

كيف يكون ىذا حالنا واألمة فيها من العلماء الذين كتب ا﵁ عليهم أن يقولوا احلق وال يكتمونو ،وذلم
يف ادلنابر ما حيرك األمة إىل التبصَت بطريق النهضة ،والعزة ادلتمثلة يف أحكام اإلسالم ونظام حكمو اخلالفة،
الفرض الغائب ،وىم ورثة األنبياء ،فلتستعيدوا مكانكم يف الصفوف األوىل باألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر،
والعمل إلعادة اخلالفة تاج الفروض ،وحث الناس على العمل ذلا ،كيف ال ولكم يف سلفكم من العلماء ما
حتفظونو شلا قالوه عن اخلالفة ووجوهبا ،ومنها على سبيل ادلثال ما قالو ىؤالء العلماء:
 اجلرجاين" :نصب اإلمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين". ابن تيمية يف رلموع الفتاوى والسياسة الشرعية" :يجب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظمواجبات الدين فال قيام للدين إال بها".
 اذليثمي يف الصواعق ا﵀رقة" :اعلم أيضا أن الصحابة رضوان اهلل عليهم أجمعوا على أن نصباإلمام بعد انقراض زمن النبوة واجب ،بل جعلوه أىم الواجبات حيث اشتغلوا بو عن دفن رسول اهلل
ﷺ".
 ابن خلدون يف ادلقدمة" :إن نصب اإلمام واجب قد عرف وجوبو في الشرع بإجماع الصحابةوالتابعين".
 النووي يف شرح صحيح مسلم" :أجمعوا على أنو يجب على المسلمين نصب خليفة".ىذا غيض من فيض شلا قالو سلف ىذه األمة من علمائها األبرار ،فليكن علماء ىذا الزمان مثلهم،
يدافعون عن احلق وال يرضون ألنفسهم اجللوس بعيداً عن قضية األمة ،وإعادة احلكم دبا أنزل ا﵁.
ختاماً :فليكن ىذا ىو طريق األمة؛ األفراد ،واجلماعات ،والعلماء ،والشباب ،رجاالً ،ونساء ،القيام
بالعمل السياسي على وجهو الذي حدده الشرع حىت يكلل ىذا ادلسعى بالتغيَت احلقيقي الذي يرضاه ا﵁،
فتنصلح بو حياة األمة ،بل والبشرية رتعاء .إىل ىذا اخلَت يدعوكم حزب التحرير لتؤازروه وتنضموا إىل ركب
العمل إىل اخلالفة معو ،فهو قد أعد ذلا عدهتا ،وتبٌت األحكام الالزمة للتطبيق عند قيام اخلالفة وللتغيَت هبا
وبطريقها قبل قيام اخلالفة ،فهو واجب عليكم كما ىو واجب عليو ،وحينها ينزل ا﵁ نصره وبركتو علينا رتيعا
سى أَن يَ ُكو َن قَ ِريبا﴾.
بإذن ا﵁ سبحانوَ ﴿ .ويَ ُقولُو َن َمتَى ُى َو قُل َع َ
#أقيموا_الخالفة

#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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