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 مقدمة

ا في أذهان  نتيجة تصاعد حركات اإلسالم  ؛بعض اإلسالميينعاد الحلم بتحقيق الخالفة اإلسالمية مزدهرا

وُيعّد هذا الحلم األولوية األولى لدى منظري اإلسالم  ،السياس يملشهد اوتصدرها  ،السياس ي في الربيع العربي

مصطفى كمال "على مدار أقّل من قرن، منذ إعالن نهاية الخالفة اإلسالمية في تركيا على يد  السياس ي

ا على األمة التركية؛ ليعلن تأسيس الدولة التركية الحديثة.  1924عام  "أتاتورك  الذي وجد أنها أصبحت عبئا

ا؛  أول من طالب بذلك بعد تأسيسه  "حسن البنا"كان فبدأ العمل على استعادة الخالفة بعد سقوطها مبكرا

إذ قال في رسالته  ؛ركتهلح وجعل من عودة الخالفة أهّم استراتيجية 1928لحركة اإلخوان املسلمين عام 

إن اإلخوان املسلمين يعتقدون أّن الخالفة رمز الوحدة اإلسالمية، ومظهر "الخامس للحركة: ملؤتمر إلى ا

؛ واًلهتمام بشأنها، هافيشعيرة إسالمية؛ يجب على املسلمين التفكير نها أو اًلرتباط بين بين أمم اإلسالم، 

 والخليفة مناط كثير من األحكام في دين هللا. 

ا للوطنية إليمانه بتحقيق الخالفة وقيادتها؛ ما يدخل  ًلو  ا عابرا ا عامليا يزال املشروع اإلخواني مشروعا

 .املتعلقة ببلد محدد عند األزمات الوطنية هوتناقضأعضاءه في حرج الوًلء 

 1953م حزب التحرير مطلع عاأسس فالذي انشق عن اإلخوان املسلمين؛  "انيتقي الدين النبه"جاء بعده 

فوضع قواعد تأسيس الخالفة اإلسالمية  "نظام اإلسالم"بالقدس؛ ليؤدلج هذا الحلم من خالل كتابه 

ا ،املعاصرة  تنظيميا
ا

ا؛ ليصبح حلم الخالفة على رأس أولويات اًلعتقاد  13يتألف من  ،وجعل لها هيكال جهازا

 1لتحريري.ا

ا ًلستراتيجيته؛  ؛2000ثم جاء تنظيم القاعدة بعد أحداث أيلول/سبتمبر
ا
ليضع مشروع عودة الخالفة هدف

وظلم الغرب  ،كي ُيعيد العدل والحق الذي يعاني من غيابهما املسلمون نتيجة استبداد حكامهم

للمنطقة بقيادة اإلدارة األمريكية. ويعتقد قادة التنظيم أّن أوان العمل لتحقيق الحلم  همواضطهاد

خطوات حتى يتحقق. عدة إلى املنشود بعد كل هذا التنظير قد حان، ولكنهم وجدوا أن هذا الحلم يحتاج 

إرادة؛ حتى لتقاوم اًلضطهاد وتثبت بقوة و  "سيد قطب"تبدأ من إيجاد القاعدة الصلبة التي تحدث عنها 

ر لها  ،اها سيد قطبكما سّم  ،تصل إلى تحقيق مملكة هللا على أرضه
ّ
في كتبه ًلستعادتها في  "املودودي"ونظ

 الباكستان.

                                                           
، 1977على يد تقي الدين النبهاني املتوفى عام  1953ـ حزب التحرير هو تجمع سياس ي إسالمي عاملي أنش ئ مطلع عام  1

ا تحت مظلة دولة الخالفة. تسمى القيادة السياسية  ويدعو إلى إعادة إنشاء دولة الخالفة اإلسالمية وتوحيد املسلمين جميعا

ا آلليات حزبية معينة وتكون مدة إمارته  في ا طبقا حزب التحرير بـ "اإلمارة" يتوًلها "أمير الحزب" الذي يتم انتخابه داخليا

 غير محدودة، وإمارته عاملية.
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عرض  "داعش"للوصول إلى تحقيق الحلم بعودة الخالفة؛ ضربت بها ستراتيجيات اإل هذه التنظيرات ورسم 

كونها من الفروع، لتعلن إقامتها في الواقع، وفرضها  فيكما رفضت اتفاق علماء السنة السابقين  ،الحائط

 .تحقيقهالكحالة موجودة للخروج من الخالف بين العلماء واملنظرين 

 

 :
ا

 الخالفة وتحرير املصطلحأوًل

من تحرير مصطلح الخالفة حتى ُيفهم: هل ُيراد منه أن يكون هناك نظام سياس ي يخضع له املسلمون  بّد  ًل

في كل أنحاء العالم؟ وهل هذا ممكن؟ أم ُيراد أن يكون للمسلمين مرجعية دينية تهتم وتناقش وتضع الحلول 

هل الخالفة فريضة ومن أصل املعاصرة التي تواجه املجتمع املسلم في هذا العصر؟ و ألسئلة عن اواألجوبة 

 ًل ُيحاسب َمْن رفضها؟و  ،الدين؟ أم أنها فرع من فروعه

ا بين املسلمين في ذلكإ إذا كان املراد من تحقيقها التساؤل األول، فإننا نقول  نتيجة  ؛ن البون غدا شاسعا

ا بعضُ  وجودهماألمصار من جهة، و في  تفرقهم  من جهة أخرى،  بعض  عن ها في دول منفصلة جغرافيا
ا

 فضال

 على  ؛وبالتالي .ظروف العصر عن الفوارق الثقافية املجتمعية التي أوجدتها
ا

ا مستحيال فنحن نحلم حلما

  :2بعض املتأخرين تحدث عن مثل هذا، فاإلمام الشوكاني يقول في ذلك نإاألقل في الوضع الراهن، حتى 

ساع ُرقعته، " ِّ
ّ
ا بعَد انتشار اإلسالم، وات ه قد صار في كّلِّ قطر أو أقطار الوًلية وأمَّ وتباُعد أطرافه، فمعلوٌم أنَّ

ر وأقطاره 
َ
طر اآلخ

ُ
ر أو األقطار كذلك، وًل ينُفذ لبعضهم أمٌر وًل نهٌي في ق

َ
إلى إمام  أو سلطان، وفي الُقطر اآلخ

 لكّلِّ و 
ُ
الطين، ويجب الطاعة ة والسَّ د األئمَّ احد منهم بعَد الَبيعة له على التي رجعْت إلى وًليته؛ فال بأس بتعدُّ

ر
َ
 3."أهل الُقطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب الُقطر اآلخ

يق حسن خان حيث قال:  ّدِّ  الهندي صِّ
ُ
مة

َّ
دها العال  وأكد على وجهة النظر هذه وأيَّ

ر على إمام  "
َّ
ة إذا تعذ َد األئمَّ ى املذاهب قد أجازوا تعدُّ واحد  ُحكُم كّلِّ بالد املسلمين  وجلُّ أهل العلم من شتَّ

 4."لتباُعدها

؛ الصغرى والكبرى  ،اإلمامة التكوينية :ا في كتب التراثمُيطلق عليه ،نوعان للخالفة أمامنابات  ،ولهذا الرأي 

الصغرى: مقصورة على شعب معين ذي أغلبية ساحقة مسلمة، وتسمى اإلمارة، فال تشمل بسلطانها ف

                                                           
ـ اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، امللقب بـبدر الدين الشوكاني، أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة وفقهائها،  2

هـ ونشأ في صنعاء، وولي قضائها  1173يعّد مجدد القرن الثاني عشر؛ ومن كبار علماء اليمن ولد في هجرة شوكان في اليمن 

ا فيها في سنة  1229عام   هـ. 1250هـ، ومات حاكما
 (.4/512ـ اإلمام محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار: ) 3
 .125تبيان مقاصد اإلمامة، ص ـ العالمة صّديق حسن خان، إكليل الكرامة في 4
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عندما سيطرت على كامل أفغانستان  "حركة طالبان"وهذا ما قامت به  .في العالمسياستها باقي املسلمين و 

وبقيت حتى أنهاها التدخل العسكري ولم تعلن الخالفة؛  1996بالغلبة العسكرية؛ فأعلنت عن إمارتها عام

 .2002األمريكي عام

 في كل مكان.خالفة، ويدين لها املسلمون تسمى فتشمل الشعوب املسلمة كلها؛ فوأما الكبرى: 

وًل تناقض أو تعارض بين اًلثنين؛ إنما املسألة تكاملية، فالكبرى تحدد الصغرى؛ أي أّن الخليفة يحدد 

مع بقاء القرار اًلقتصادي  ،دون إلغاء أي دور لكل منهمامن  ،ويعين أمراءها ،اإلمارات التي تقع تحت سلطانه

مع فارق  به بالفدرالية في عصرنا الحاضروهي أش ،سلطة الخليفة املركزيةلوالعسكري والسياس ي 

 .املستجدات املعاصرة لبنية الدولة الحديثة

ا ما يتحدث الفقهاء عنها تحت مسمى اإلمامة؛  تحدثت عن -الخالفة مستدلين بآيات قرآنية  وقصدهموغالبا

فاإلمامة التي تحدث  ؛على مشروعيتها الدينية. وإني ألخالفهم في املسمى -األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم

غير  عباديةوجدانية  ألنها؛ على املجتمع األمر والنهي القهريةسلطة ًل تمتلك  ،عنها القرآن الكريم في آياته

ا. سلطة األمر  انأما اإلمارة والخالفة فتمتلك .اًلعتقاديةيديولوجية األ يمكن أن نسميها التبعية و  قهرية دنيويا

 . األنبياء إمامةفر في اوهذا غير متو  ،نفيذي لذلكا جهاز تمديهول ،على املجتمعوالنهي القهرية 

الذي شغل العالم  "اإلسالم وأصول الحكم" خالف الجميع في كتابه الشهير "علي عبد الرازق "ولكن الشيخ 

ا من كان  حتى ولو ،ملا بدأ التفكير بعودة الخالفة وإحيائها 1925اإلسالمي وعلماءه حين صدر عام  عربيا

ك مصر آنذاكخالل  وأن اإلسالم لم  ،لى املسلمينإلى أّن الخالفة كانت نكبة ع ،ذهب علي عبد الرازق  .َملِّ

ا "إلى دولة حتى قال في كتابه املذكور:  يدعُ  الواقع املحسوس الذي يؤيده العقل، ويشهد به التاريخ قديما

ا أن إقامة الشعائر الدينية ًل تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء 
ا
وًل  "خالفة"وحديث

ا أن صالح املسلمين في دنياهم ًل يتوقف على ش يء من  "خلفاء"على أولئك الذين يلقبهم الناس  والواقع أيضا

، فليس لنا حاجة إلى تلك الخالفة ألمور ديننا وًل دنيانا، إنما كانت الخالفة نكبة على اإلسالم وعلى ذلك

ا بنوع من الحكومة، وتحت رهن الخالفة،  […] املسلمين
ا
فمعاذ هللا أن يجعل عز هذا الدين وذله منوط

 ."ورحمة الخلفاء

، فرسالة النبي ما هي وعالقته بالدولة مفهوم الدينتطور على تفسير اإلسالم بما يتفق مع تقوم فكرة كتابه 

آيات متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البالغ "إًل رسالة روحية ليس فيها إًل البالغ لوجود 

فهي رسالة ًل تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبي صلى هللا عليه وسلم: . "املجرد من كل معاني السلطان

" 
ا

إنما أحدث ذلك املسلمون من  "دينية خالصة للدين ًل تشوبها نزعة ملك وًل دعوة لدولةلدعوة  رسوًل

 بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليست من أحكام اإلسالم.
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ة؛ وأنه دعوة ليس من شأنها الدخول في مضمار السياس ،أن اإلسالم ًل عالقة له بالدولة ،ق عبد الراز وأكد 

 ما أثار 
ا
حيث دعا  !حتى يومنا هذا اقائما بين املؤيدين لفكرته واملخالفين لها، وًليزال هذا النقاش  احاد   انقاش

 :
ا

ًل ش يء يمنع املسلمين أن يسابقوا األمم األخرى، في علوم اًلجتماع "في كتابه إلى تأسيس دولة حداثوية قائال

وا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتي
ّ
ق الذي ذل

 وأمتن ما دلت تجارب األمم على أنه خير أصول الحكم. ،على أحدث ما أنتجت العقول البشرية ،حكومتهم

 

ا:   الخالفة وتطور شكل الدولةثانيا

الكائن الحي تمر كفالدولة  ،تبقى املسألة األهم واملتمثلة بتطور شكل الدولة ،بغض النظر عما سبق ذكره

به حتى يومنا  وا اًلعترافقبليلم ف؛ املسلمين أغلبية وهذا ما غاب عن أذهان ،بأطوار تحول وتطور ونمو

 ة التحول.ر فإّن شكل الدولة خاضع لصيرورة اًلنتقال وسيرو  ،هذا، وبالتالي

فيها على  الناس ،إمبراطوري ث كانت ذات شكلمرت بتلك الصيرورة والسيرورة؛ حي ،الدولة عبر تاريخهاو 

لم  ،حتى بعد تطورها وامتدادها الجغرافي والسكاني ،وملا تشكلت دولة اإلسالم راعت ذلك ،دين ملوكهم

لت به،  ،تخرج عن هذا النمط العاملي إًل أن هذا الشكل للدولة انتهى بنهاية الحرب العاملية األولى، حيث وَعمِّ

علن عن بدء عصر الدولة القومية ونهاية اإلمبراطوريات. حدث تحول آخر 
ُ
الدولة بعد الحرب شكل في أ

حتى جاء  ،ويعلن الشكل اآلخر املتمثل بالدولة الوطنية ،العاملية الثانية، لينهي الشكل القومي للدولة

مهما تنوعت  ،الدولة فيه حيادية تجاه كل مواطنيهاحيث ليبدأ عصر دولة املواطنة؛  ،م العاملي الجديدالنظا

 أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم.

ا بعودة الخالفة اإلسالمية  ،هذا التحول في شكل الدولة الذي هو في أذهان الشكل في ًل يسمح مطلقا

ا ،ويجب علينا أن ندرك متطلبات عصرنا ،املسلمين  ،ومصلحة شعوبنا. وأّن فرض الخالفة اإلسالمية قهرا

اإلمبراطوري في الشكل والخالفة كما نريدها  إنما هو استبداد باسم الدين، والدين براء من اًلستبداد.

 .ة مفاهيم املواطنة وحقوق اإلنسانغير ممكنة في ظل سياد ،يالتاريخ

د من رحم التساؤل األول 
َ
َمْن الذي يقود دولة الخالفة هذه؟ فكتب التراث تقول:  :هناك تساؤل آخر ُيول

ا" ومنهم  ،. فأين ذاك القرش ي؟ أم سيقودها األتراك الذين يرى بعضهم أنهم األحق بها"يجب أن يكون قرشيا

 قد 
ّ
ا؟ أم اإلخوان املسلمون الذي نظ زعت انتزاعا

ُ
اانت ا من أجلها؟ وضّح  ،روا لها عبر قرن من الزمن تقريبا وا كثيرا

ر لهالتحرير الذي جعلها أولى أولوياتهحزب ا أم
ّ
وأول همومهم؟  ،حتى باتت من أصول تفكير أعضائه ،؛ ونظ

الذي  آل بيت النبوة حقهم اإللهيحلمها الفارس ي من خالل استرداد شيعة التي تريد استعادة تامليران إأم 

الجهادية التي ترى نفسها األولى من كما يقولون؟ أم السلفية  "مؤامرة سقيفة بني ساعدة"ُسلب منهم نتيجة 

التي ترى  "داعش"وهي من يدافع عن املسلمين ضد الغرب؟ أم  ،وتدعي أنها ذات اًلعتقاد األصح ،الجميع
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ا ،ودافعت عنها ،الواقعفي أنها سبقت الجميع فأوجدتها 
ا
ا؟  ،وجعلت لها جغرافية وجيش وصكت باسمها نقودا

 الذين يطالبون بفصل الدين عن  ،دولة الخالفةوكيف نتعامل مع غير اإلسالميين في 
ا

كالعلمانيين مثال

ن الذين يشكلون ين والديمقراطيين والوطنييوكذلك القومي ،السياسة في ظل مفاهيم حقوق اإلنسان

  ،الشريحة املثقفة في املجتمع
ا

 وما حكمهم الشرعي في ظل دولة الخالفة؟      ؟عن امللل والنحل األخرى  فضال

التساؤل الثاني: هل ُيراد اليوم من الخالفة اإلسالمية أن يكون للمسلمين مرجعية دينية  عنجابتنا إأما في 

لكن ذلك  ،من خالل مؤسسات كثيرة كهذاوقد تحقق ش يء  ،بل ًلبد منه ،مكنتهتم بشؤون دينهم؟ فهذا م

مجمعات فقهية د من وجو رغم على الولن يحقق حلمهم املوعود،  ،اإلسالميينمن  كثير  طموح  يرضِّ  مل

 وحمالت وبرامج دعوية. ،ومؤسسات إغاثية كذلك ،كبيرة

 

ا: 
ا
 كيف تتحقق الوحدة اإلسالمية التي يطالب بها املسلمون؟ ثالث

وإًل فنحن نتكلم بمثالية إيديولوجية ذات ثمن  ،حتى يصبح هذا الكالم ممكن التطبيق ًلبد من تحريره

واملشاريع السياسية ًل تتحقق  ،ُيسمى بالدولة املستحيلة أو ما ،وعن وهم وحلم مستحيل التحققظ باه

ا فرق باملثاليات؛ إنما تقوم على الوقائع املمكنة  بين الوحدة التكليفية والوحدة التكوينية ؛ فهناك دائما

من حيث الفتوى  ،أما الوحدة التكليفية فهي دينية وحسب، تهتم بشؤون املسلمين في دينهم بشكل ما

ا. بعضها إلى وقد أشرنا  ،يهوالدعوى والتوج  آنفا

ا بقرار  اوأن يرتبط املسلمون أفرادا  ،أما الوحدة التكوينية؛ فتتعلق بالقضايا السياسية وجماعات وأقطارا

 ،فالدول اإلسالمية باتت متفرقة في التبعية السياسية ؛سياس ي واحد. وهذا مستحيل التحقق في أيامنا هذه

ا املعاصرة دولة حيادية تجاه مواطنيها على اختالف أديانهم ومذاهبهم والدولة  ،ومتباعدة جغرافيا

لشؤون إلى اإضافة  ،ومهمتها إدارة شؤون املجتمع لتحقيق التنمية والخدمات واألمن واألمان ،وطوائفهم

 السياسية.

ة التي أما الوحدة التكويني ،وهذا يعني بحسب وجهة نظرنا أن الوحدة التكليفية ممكنة من خالل ما ذكرنا

ا رر ًل يجوز شرعا
َ
على األقل في ظل النظام  !تصل باملسلمين للخالفة فهي وٌهم ًل حلم. وبيع الوهم كبيع الغ

ا، وأما املستقبل فهو بيد هللا سبحانه وتعالى قناعتي أن تطور شكل من رغم على ال ،العاملي املوجود حاليا

  الدولة لم يعد يسمح بذلك.

والتمرد على  ،ذهبت إلى تحقيق الوحدة التكوينية بالقوة واإلكراه "داعش"السلفية الجهادية من خالل 

حلم َمن يقطن تحت إمرتها أقص ى حتى أصبح  ،لآلخريديولوجي واأل الحاكم، ومارست اإللغاء الفيزيولوجي 
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نتيجة قسوتها وتوحشها في التعامل مع أبناء املجتمع، وكذلك  ؛الفرار من تحت سيطرتها مهما كان الثمن

  مليات القصف التي تقوم بها قوات التحالف.ع

خالفتها، خالفت فيها مرجعها األساس؛ الذي تعتمد على آرائه وأقواله  "داعش"الطريقة التي أسست بها 

 قال:  وأيديولوجيتها إذفي معاشها ومعايشها )ابن تيمية( وفتاواه 

صون ألحد  فيما نهى "
ّ
هللا عنه: من معصية وًلة األمور، وغشهم، وأما أهل العلم والدين والفضل؛ فال يرخ

ا، ومن سيرة 
ا
ا وحديث والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد ُعرِّف من عادات أهل السنة والدين قديما

  5".غيرهم

ا: )الحكام( في  فلهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة: لزوم الجماعة، وتْرك قتال األئمة" ويقول أيضا

 6."فيرون القتال لألئمة من أصول دينهم –كاملعتزلة  –األهواء الفتنة، وأما أهل 

وقد  –وإن كانوا فسقة ظلمة–وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع املسلمين " ويقول اإلمام النووي:

 7."تظاهرت األحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه ًل ينعزل السلطان بالفسق

فتي ،وبهذا تؤمن
ُ
ة ولم يخالفها في ذلك إًل السلفية الجهادي ،تياراتها ومدارسها جميعبالسلفية الجديدة  ،وت

 واملثلث السلفي وأسباب الخالف معهم. ،عن الجهاد العاملي دراستنالألسباب التي ذكرناها في 

ه بل دعاة اإلسالم السياس ي ومنظرو  ،وضحناية من يذهب هذا املذهب كما ولكْن ليست السلفية الجهاد

في ظل فوض ى الربيع حتى توهموا  ،كٌل بطريقته ،ب التحرير وغيرهماكاإلخوان املسلمين وحز  ،املعاصرون

ا ممكن التحقيقباتت  الخالفةأّن  ،العربي تتمثل  ،ستراتيجيةإولذلك وضعت السلفية الجهادية  ،حلما

 ."التوحش إدارة"وهو  ،طة طريق من خالل الكتاب الذي يرسم لهم سياسة تحقيق الحلميبخر 

سينصرها هللا على أعداء الدين؛ لتحقق الخالفة التي  ،الواجبة اًلتباع "ئفة املنصورةالطا" ثقافة ةدلجمَّ أت

السلفية الجهادية الطائفة املنصورة إذا ُعرفت وجب اتباعها واًلنقياد يديولوجيا األ وفي  ،على منهاج النبوة

الخروج عنها  الم يعد مسموحا  ؛وأصبحت لهم شوكة ،لها خليفةواختاروا  ،لها! فإْن اجتمع عليها املجاهدون 

وإْن اختلف في ذلك العلماء والفقهاء وأهل الرأي على قيامها؛  ،ألنها تحرس الدين والدنيا ؛أو اًلختالف معها

 في تفسيره لقوله تعالى:  "سيد قطب"وإلى هذا ذهب  )املجاهدين( هم هو رأي أهل الثغور فاملرجح في اختالف

                                                           
 (.35/12ـ ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ) 5
 (.2/215ابن تيمية، كتاب اًلستقامة: ) ـ 6
 (.12/432اإلمام النووي، شرح صحيح مسلم: ) ـ 7
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 فِّ "
ْ
ُهوا قَّ

َ
َيَتف ِّ

ّ
 ل
ٌ
ة
َ
ف آئِّ

َ
ْنُهْم ط ة  ّمِّ

َ
ْرق ّلِّ فِّ

ُ
ن ك َر مِّ

َ
ف
َ
 ن
َ
ْوًل

َ
ل
َ
 ف

ا
ة
َّ
آف

َ
 ك
ْ
ُروا َينفِّ ُنوَن لِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
اَن امل

َ
ا َوَما ك

َ
ذ ْوَمُهْم إِّ

َ
 ق

ْ
ُروا ُينذِّ ينِّ َولِّ ي الّدِّ

ْم  ْيهِّ
َ
ل  إِّ

ْ
ُروَن َرَجُعوا

َ
ُهْم َيْحذ

َّ
َعل

َ
 8(122)سورة التوبة: ." ل

رو ذلك قالوا: 
ّ
ق لها جيل فريد مخلص مؤمن قوي اإلرادة؛  هذه"منظ

ّ
ا ًلبد أن يتخل الخالفة كي تتحقق واقعا

 الصلبة، فالقاعدة الصلبة عندما تضع 
َ
املناسبة والصحيحة لذلك الحلم من يديولوجيا األ ليكون القاعدة

الحلم حتى تحقيق  ،دون كلل أو مللمن ، يجب العمل بها وعليها بجد وإخالص ومثابرة ستراتيجيةإخالل 

ا؛  ؛املنشود بالخالفة، ليسود الدين الصحيح العالم كله لذلك نرى أن نشوء تنظيم القاعدة لم يكن عبثيا

الخالفة اإلسالمية ليكون الدين كله اتجاه في والخطوة الصحيحة  ،فهو الخطوة األولى في تحقيق ذلك الحلم

ر لذلكهلل ــكما يعتقد أتباعهاــ فتحقق العدل والعدالة ألهل التوحي
ّ
سيد  د كما تقول أدبياتهم. ولقد نظ

 عندما قال:  ،قطب

يجب توجيه الحرص كله إلقامة القاعدة الصلبة من املؤمنين الخلص، الذين تصهرهم املحنة فيثبتون "

ا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع  عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صالبة وقوة ووعيا

اًلطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية املستنيرة. فالتوسع األفقي قبل قيام  األفقي قبل

هذه القاعدة خطر ماحق يهدر وجود أية حركة، ًل تسلك طريق الدعوة األولى من هذه الناحية، وًل تراعي 

 9."طبيعة املنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة األولى

إعالم األنام في "وجدُت في كتاب  يهللا أعلم. لكنن ؟شارة قطب هذهاسم تنظيم القاعدة مستوحى من إفهل 

ا على هذه املسألة:  ؛ما يؤكد ذلك "ميالد دولة اإلسالم عبد أقول لكم كما قال الشيخ "إذ يقول مؤلفه مؤكدا

وتحدثوننا عن ، وتجربون السبلدولة اإلسالم قيام إلى عزام رحمه هللا سبعين سنة وأنتم تدعون  هللا

هذه أرض العراق اآلن تتهيأ ، وها هي ُحجة هللا قد قامت عليكم، القاعدة الصلبة التي تربونها وتنطلقون بها

 10."دولة اإلسالم املنتظرة، هذه قضية العصر، ملشروع إسالمي كبير

ا قبل ذلك على أسامة بن ًلدن ا  ،لثناء على أيمن الظواهري ويصفه بالوالد وكذلك يتابع ا ،ويثني كثيرا مؤكدا

 11على دعواتهم إليجاد هذه الخالفة التي تحرس الدين والدنيا. ءا بناأن هذا اإلعالن جاء 

عندما توجد هذه القاعدة الصلبة؛ وتبدأ جهادها، يبدأ اإليمان بها كمخلص للمقهورين من نير اًلستبداد، 

 2001أحداث أيلول بأمريكا في عام -وتعلن عن نفسها من خالل عمليات نوعية، تؤلم اًلستكبار العاملي 

ا بها في أوساط املجتمع سيجعلها ُم  -وبروكسل هذا العامباريس و  2005ن ولند 2004د مدريوتفجيرات  رحبا

                                                           
 ـ راجع ما قاله سيد قب في تفسيره )في ظالل القرآن( حول ذلك. 8
 (.3/1587ـ سيد قطب، في ظالل القرآن ) 9

 .82عثمان بن عبد الرحمن التميمي، إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم، ص: ـ  10
 ـ سنأتي على الحديث عن هذا الكتاب املرجع )إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم( في الفقرات املقبلة من هذا البحث. 11
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األمريكية؛ وسيتعاطف معها حتى غير اإلسالميين؛ كما إلدارة إلى ااإلسالمي املتضرر من السياسة املنحازة 

 .2001سبتمبر  أيلول/حوادث حصل إبان 

ويتمتعون بكاريزما من نوع فريد، ًل يستطيع أحد  ،من زعماء يتحدثون باسمهاقيتها صدحتى تثبت  بّد  وًل

أن يتهمهم بالبحث عن السلطة أو املال، لذلك كان على رأس تلك القاعدة الصلبة امللياردير الثائر أسامة 

ر ثروته لهذه  ،بن ًلدن
ّ
 ، وتحدى العالم من أجلها، وشغله كله برسائله املرئية. ستراتيجيةاإل الذي سخ

سبب ما في قطر مسلم؛ تتغلغل ثم تتربص القاعدة الصلبة بالوضع العربي اإلسالمي؛ فإْن حدثت فوض ى ل

مستغلة غياب السلطة املركزية عنه؛ لتقوم بإدارة التوحش، حتى إذا تحققت لهم  ،هذه القاعدة فيه

ا لخالفتها يكون  االجغرافي ا ا من خالل فضاء جغرافيحميا ماملمكنة؛ اتخذت مركزا من  ،()الرقة أنموذجا

نقد عند  ،ومحور  ،حتى ًل يكون محّل  ،تاريخه ونشأتهالصعب الوصول إليه؛ لتعلن عن خليفتها الغامض في 

أتباعه الجاهلين بشخصيته وتاريخه. وهذا ما حاولوا فعله في الصومال وفشلوا، وفي أفغانستان وفشلوا، 

الذي جعله اإلسالم السياس ي  ،من خالل الربيع العربي سوريةالفرصة في  همالعراق وفشلوا، حتى جاءتفي و

ا ا متعبا  تحويل.ذلك الأخرى خارجية ساهمت في عوامل إلى إضافة  ،خريفا

  االجغرافيتحققت لهم  سوريةففي 
ُ
طرين شهدا خالفات سياسية حادة طوال نصف اآلمنة، واملمتدة بين ق

ا منيع التجاوز  -وأبعدت وقسمت العشيرة الواحدة  ،قرن، جعلت من حدود سايكس/بيكو بينهما سورا

 أتباعها ووصلفلما تحققت الخالفة وحطمت حدود سايكس/بيكو  ،ينإلى نصف -املنتشرة في البلدين

مساحة اململكة  ثلث تهاالخالفة من الرمادي في العراق التي تعادل مساح متّد لتالعراق بالشام،  اجغرافي

 لتأخذ أكثر مناطقها خصوبة وثروات على نهر الفرات )الرقة ودير سوريةم املوصل ومنها إلى ضاملتحدة؛ ثم ت

 الزور( حتى حدود حلب.

حتى لحظة  ،لحظة وًلدة السلفية الجهادية 1990ولو حولنا ما نقوله في هذا األمر إلى سيناريو يبدأ من عام 

 ،أن ذلك السيناريو املرسوم للوصول إلى الحلم املستحيللنا لتبين  ،2014يونيو  إعالن الخالفة في حزيران/

 ل من قبلهم.دون كلل أو مل من يتم العمل على تنفيذه

 

ا:   الخالفة ُحلم أم وهم؟رابعا

ا ما ارتبط مفهوم الخالفة في العقل املسلم بشكل النظام العادل الذي يحقق العدالة اًلجتماعية  غالبا

ا أن الخالفة اإلسالمية أيام األمويين والعباسيين  ،للجميع ويخلص املستضعفين من اًلستبداد والظلم ـــعلما

 إلى العثمانيين بحسب رأي
ا

ا يوصوًل مراحل القهر واًلستبداد  لم تكن كذلك باستثناء ومضات ًل تعادل زمنيا
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كما كانت منذ األمويين حتى  ،مفهوم الخالفة عند املسلمين بالسيادة العاملية ،كذلك ،ويرتبط ،فيها

 العثمانيين. 

ا يرتبط مفهومها بالفرد املخلص العادل؛ ألن عقليتنا ا ودائما واليوم العقل والعمل في  ،ًل تزال تفكر فرديا

  ساتي.العالم كله بما فيه السياسة والقيادة السياسية مؤّس 

ا على ما فعلته اتفاقية  عندما قطعته  ،سايكس/بيكو بالجسد العربيكما أّن العقل املسلم ًل يزال حاقدا

ا إلى قطع صغيرة متجاورة ومتناحرة  ،سايكس/بيكو فعندما تأتي الخالفة لتنهي قدرية التسليم بـ ،جغرافيا

ا فدحرت  ،وهذا ما ُحسب لداعش بين أنصارها؛ عندما أسست خالفتها في منطقة جغرافية حساسة جدا

من حيث القرابة  ،على الديموغرافية السكانية لتلك املنطقة واقعية سايكس/بيكو بطريقة ذكية معتمدة

 ركان واملشروع اإليراني.يوكراهيتها لألم ،العشائرية

 

ا:   الحلم الداعش ي بين الواقعية واًلستحالةخامسا

 عثمان بن عبد" يوضح ذلك املسؤول الشرعي لتنظيم دولة العراق اإلسالمية في عهد أبي عمر البغدادي

على صحة إعالن الخالفة الداعشية ورسم اًلحتجاج في في كتابه الشهير الذي يعّد املرجع  "التميميالرحمن 

الثاني منه عن الفصل في  "إعالم األنام بميالد دولة اإلسالم"الطريق الى الخالفة؛ حيث يتحدث في كتابه 

ما واحدة محددة، و  اجغرافيمشروعية قيام الخالفة، يقدمها كواجب ًلحتضان املجاهدين وجمعهم في 

ثم يتحدث عن كيفية اختيار الخليفة. فيعتمد مشروعية  ،أثر نفس ي إيجابي عند الشارع املسلم ذلك منل

 ،وهو أسلوب يقّر به كثير من املسلمين والعلماء وحتى املنظرون ،الصديق البيعة بقياسه على بيعة أبي بكر

 على ذلك بوصية أبي بكر لعمر بن الخطابلكنه يجيز شرعية الخليفة بالوصاية من السابق 
ا

وهذا  ،مستدًل

ا ا ويتمثل بوًلية املتغلب عند حلول الفتن وخلو  ،ليس دقيقا
ا
ا ثالث ولكنه ليس مدار بحثنا هنا. ثم يطرح نوعا

َك األتباع أن يكون خليفة  "القوة"إمام؛ حيث يشرع حينها ملن تغلب بالسيف وأظهر الشوكة ن مالزمان 
َ
وَمل

ا يراها  ةواألمثلة الثالثة املذكور  ،ينللمؤمن تنطبق على خليفتهم املزعوم البغدادي. فهو مبايع  "الدواعش"آنفا

ى بخالفته من قبل أبي عمر البغدادي، من قبل أهل الحّل والعقد، ولديه بيعة عامة من أنصاره؛ وموص ّ 

ا ألن الزمان خال من إمام.  املسلمين السابقين واملعاصرين  علماء أغلبيةو كما أنه متغلب وذو شوكة نظرا

ا من الفتنة يقولون بمشروعية وًلية املتغلب
ا
ولتجنيب املجتمع املسلم  ،)اًلنقالب في العصر الحديث( خوف

 الخراب والدمار في مثل هذه املعارك السلطوية.

في  "داعش"الذي يعدُّ دستور  "إدارة التوحش"كما رسموا خطة استراتيجية لتحقيق ذلك؛ تمثلت في كتاب 

ا ألهمية الكتاب  ،2008 صدر عامالذي  "بكر ناجيأبي "إدارة الحكم لتحقيق الخالفة ملؤلفه الغامض  ونظرا

 قامت اإلدارة األمريكية بترجمته وتوزيعه على مؤسساتها األمنية لدراسته.
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متمثلة بداعش؛ إذ الطريق لقيام الخالفة اإلسالمية من قبل السلفية الجهادية طة ريخهذا الكتاب يمثل 

 ،والثانية: إدارة التوحش ،يضع مؤلفه ثالث مراحل للوصول إلى الخالفة: األولى: شوكة النكاية واًلنهاك

 12.والثالثة: التمكين وقيام الدولة

 

 واًلنهاك النكاية شوكة: األولى املرحلة -1

وتخرج عن  ،التي ستقوم فيها الخالفةفي املنطقة  وجودمفي هذه املرحلة يحتاج األمر إلى تيار إسالمي جهادي 

معتمدة  ،هدوءفي املنطقة تلك في فتدخل متغلغلة  ،لتأتي القاعدة الصلبة ؛سيطرة الدولة املركزية املستبدة

،  األمر والنهي لها على وجود ثوار ذوي روح إسالمية جهادية؛ فتبسط سيطرتها على تلك املنطقة حتى يصير

النظام الحاكم  ،وتوجع ،تؤلم ،مليات عسكرية نوعية بين الفترة واألخرى وتقوم هذه القاعدة الصلبة بع

في دير الزور  "داعش"وهذا بالضبط ما قامت به  ،فتنهك الطرفين النظام واملعارضة ؛والكتائب الثورية

 فيأتي دور املرحلة الثانية. ،والرقة

 

 املرحلة الثانية: إدارة التوحش -2

اتتم إدارة التوحش من خالل  ا مخيفا  ،الصدمة والترويع؛ حيث تزرع في قلوب خصومها من كل األطراف رعبا

وتلغي  ،وتعاقب بشدة وقسوة على أبسط املخالفات ،دون جهد ُيذكرمن يجعلها تنتصر في معارك كثيرة 

ا وبشكل مطلق كل َمْن ًل يتطابق معها في  . حتى تصبح ُمهابة ومرعبة عن بعد؛ يديولوجيتهاأفيزيولوجيا

 "أحفاد الرسول " حقيقية. وكلنا نتذكر ما فعلته بثوارمعارك في دون الدخول من تصر على خصومها لتن

ا يوم استطاع أحد عناصرها أن يتسلل بشاحنة في الرقة إلى مقّرِّ قيادة أحفاد الرسول  وقد كنُت موجودا

ا، وإدارة حتى يومنا هذنسمع بهم عد نليفجر الشاحنة؛ وفي اليوم التالي تبخر عناصر أحفاد الرسول؛ ولم 

 ،فيهادة وجو املمختلفة؛ لتبسط سيطرتها الكاملة على املنطقة ثورية كتائب  ضدالتوحش هذه قامت بها 

ا أعلنت عن مشروعها في الخالفة. ها بحتى إذا ما استفردت   تماما

اوهذا ما يجيبنا عن  : ملاذا توجه طاقتها ومعاركها )داعش( ضد الثورة وليس النظام؟ ثم تساؤل شغلنا كثيرا

ا يتحدث عنه الناس؛ عجز عنه معارك في بعد ذلك تدخل  شبه محسومة مع النظام املركزي؛ لتحقق نصرا

ومعركة مطار الطبقة وسواها من  ،الرقةفي  17 الفرقةكما حدث في معركتها مع  ،الثوار لشهور طويلة

داعش استمر أكثر من سنة،  جانببعد أن أنهك الثوار عناصر النظام بحصار قبل حسمها من  ،املعارك

                                                           
 .16ـ راجع ما كتبه أبو بكر ناجي. إدارة التوحش، ص 12
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املرحلة في مقبولة ومعقولة، ليبدأ العمل  اجغرافيوتقطف الثمرة بذكاء. عندئذ تتحقق لها  "داعش" لتأتي

 الثالثة؟

كجماعة حكمتيار  ،والثورة وهذا ما فعلته طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان مع رفاق السالح والجهاد

 وأحمد مسعود وسياف وغيرهم من بقية الفصائل الجهادية في أفغانستان. 

 

 الدولة وقيام التمكين: الثالثة املرحلة -3

بعد املرحلتين األولى والثانية، يحصل التمكين )السيطرة( بشكل كامل على املنطقة، لتبدأ بوضع برامجها 

التربوية والتعليمية والضريبية والعسكرية...إلخ. وتعلن قيام الدولة دولة املجاًلت  جميعللتنفيذ في 

لتتصرف كما لو أنها دولة حقيقية، لها برامجها الخاصة، وعملتها املخصصة، وتعامالت مع الدول  ؛الخالفة

 اإلقليمية.

 

ا:  فروعه؟من هل الخالفة من أصول الدين أم  سادسا

ا اتفقوا ا؟  ،بوجوبها اثم عادوا ليقولو  ،على أنها من الفروع املشكلة أن الفقهاء جميعا فكيف يكون الفرع واجبا

 
ّ
قيام دولة وا عّد ف "ما ًل يتم الواجب إًل به فهو واجب: "وا على ذلك بالقاعدة الفقهية التي تقول واستدل

وكذلك من  ،في حين أن حراسة الدين تبدأ من الفرد املؤمن نفسه ،تقوم بحراسة الدين هي من الواجبات

 خالل مؤسسات دينية مهمتها املحافظة على هذا الدين.

واملراجع في املذاهب اإلسالمية، وليست بواجبة فالعالمة ن و املعتمدولقد ذهب إلى أنها من الفروع الفقهاء 

 هـ صاحب املكانة املرموقة عند العلماء يقول:  631- 551" سيف الدين اآلمدي"

مور  مةواعلم أّن الكالم في اإلما"
ُ
صول الديانات، وًل من األ

ُ
ات الال")الخالفة( ليس من أ يَّ حيث ًل يسع  "بدِّّ

ف اإلعراض عنها والجهل بها
َّ
  13.املكل

 إذ قال:  ،وإلى ذلك ذهب اإلمام عضد الدين اإليجي وهو قاض  ومتكلم وفقيه ولغوي 

ما ذكرناها في علم الكالم "
ّ
  14 ."قبلنابمن  اتأسي  وهي عندنا من الفروع، وإن

                                                           
 .363املرام في علم الكالم، ص  ـ سيف الدين اآلمدي، غاية 13
 .395ـ عضد الدين اإليجي، املواقف في علم الكالم، ص 14
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وإلى ذلك  "مسألة ًل تستحق البحث إْن تكلمنا في أصول الدين وثوابته وأساسياتهنها "إ :وكأّن اإليجي يقول 

 ذهب حجة اإلسالم أبو حامد محمد الغّزالي بقوله: 

 15.من فّن املعقوًلت، بل من الفقهيات اأيضا ليس من املهمات، وليس  اأيضا اعلم أّن النظر في اإلمامة "

عالم مسلم وفقيه وهو هـ( 792 -هـ 722) لدين التفتازانيمن األصول اإلمام سعد انها إورّد بأدب على من قال 

ليق"متكلم وأصولي نحوي بقوله: 
َ
 .16."ًل نزاع في أّن مباحث اإلمامة، بعلم الفروع أ

أصل  دًلًلتها املتعددة مييز بيندون تمن السنة املذهَب الشيعي القائم على أن اًلمامة  وبهذا يخالف علماءُ 

)ابن  ي ذلك. ويستدلون على ذلك بمرجعهموهنا تتوافق السلفية الجهادية مع الشيعة ف ،من أصول الدين

 
ّ
 ين بقوله عن الخالفة: تيمية( الذي يتعاملون مع فتاواه بطريقة انتقائية؛ مستدل

للدين إًل بها. فإن بني آدم ًل تتم يجب أن يعرف أن وًلية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ًل قيام "

  17."مصلحتهم إًل باًلجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، وًل بد لحراسة الدين من رأس

إذ اشترطوا  ؛فر شرط آخر في الخليفة، قرره علماء أهل السنةاالبد أن يتو فولكن لو قبلنا بمذهبهم هذا؛ 

إجماع الناس عليه. فهل الخليفة البغدادي يحقق هذا الشرط؟ مخرجهم من ذلك اإلحراج جواز وًلية 

ا؛ ونجد 
ا
ا وحديث يقّر بشرط اإلجماع؛ ولكنه يستدرك  "ابن تيمية"املتغلب عند أغلبية علماء املسلمين قديما

  يقول:إذ  رأيه؛لى إب؛ ما يجعلهم مستندين بجواز وًلية املتغل

قل عنه "
ُ
وايتيه–بل إنَّ اإلمام أحمد رحمه هللا ن ها تنعقد باإلجماع، فقال:  –في إحدى رِّ ي الخالفة، "أنَّ َمن َولِّ

دقاتِّ  ُع الصَّ
ْ
َدف

َ
ي أميَر املؤمنين، ف ، وُسّمِّ

ا
يف حتى صاَر خليفة فأجمع عليه الناُس وَرُضوا به، وَمن غلبهم بالسَّ

ا ا كان أو فاجرا  18."إليه جائٌز، َبر 

صيب خليفة الخالف في وجوبها من عدمه؛ إًل أن علماء السنة اتفقوا بال خالف على أن تنمن رغم على الو 

لتغير الزمان  انظرا  ،آخروهذا يعني أن اًلجتهاد في األمر ذاته قابل للنسخ باجتهاد  .قضية اجتهادية ًل نصية

لقضية ًل يجوز تكفير املخالف فيها، والظروف وشكل الدولة كما أسلفنا من قبل. بل أضاف العلماء أن ا

ًل يخلو الزمان منه للقيام بأمر الدين -من وجوب وجود خليفة للمسلمين  موما طرحه الحنابلة وغيره

ا أيام الدولة اإلمبراطورية -والدنيا؛ هذا اجتهاد ورأي وحيادية  ،وليس اليوم في ظل دولة املواطنة ،كان صوابا

 وتنوع أفراد املجتمع في مذاهبهم وطوائفهم وأديانهم. وهللا أعلم.   ،الدولة

                                                           
 .23ـ أبو حامد محمد الغّزالي، اًلقتصاد في اًلعتقاد، ص  15
 .2/271ـ اإلمام سعد الدين التفتازاني، شرح املقاصد:  16
 .165ـ ابن تيمية: السياسة الشرعية، ص  17
نـ ابن تيمية 18  .1/526ة: ، منهاج السُّ
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 خالصة

الدين و  ،إّن أهم معوقات إسالم الدعوة هو إسالم الدولة؛ فاإلكراه على اإلسالم قضية يرفضها القرآن

 .بالسلطة ًلو  ،يتمدد بالحكمة والعقالنية واإلنسانية؛ ًل بالسيف والذبح والتفجير

د حقيقي نحن اليومو  في خائضين  ،ا أن نبقى نصفق لهؤًلء املتشددين في حربهم مع العالم كلهإّم ف؛ أمام تح 

 ،ةإلسالم واملعاصر بين اأو نجري مصالحة عقالنية واقعية  ،الدم والذبح والتفجير باسم اًلسالمحمامات 

وندع ثقافة  ،الدولةحيادية و املدني  كالديمقراطية واملواطنة واملجتمع ضرورةمن خالل مفاهيم باتت 

 الوصاية الدينية على العالم؛ فالخلق كلهم عيال هللا؛ أحبهم إلى هللا أنفعهم لعياله.

لثابت مكن ي؛ ولكن يثبتأن لمتغير الحياتي يمكن ل؛ فال سوء فهمالدين ومتغير الحياة؛ هناك وما بين ثابت 

فإن لم نفعل ذلك سنبقى في  .بن الخطاب في بداية عصر اإلسالم الدين أن ُيجتهَد فيه؛ وهذا ما قام به عمر

من وأعقل واإلسالم أطهر  ،ومتخلفين في شؤون الحضارة من جهة أخرى  ،دائرة اًلحتراب مع العالم من جهة

 وهللا أعلم. هذا وذاك.لنا أن يقبل 
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