بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "سياسي"
جواب سؤال

المجال الحيوي في السياسة الدولية
إلى محمد عياد
السؤال:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعانكم هللا تعالى وأجرى الخير على أيديكم وأيدينا ،وأعزنا هللا بالخالفة الثانية وجعلنا من شهودها وجنودها.
الموضوع :المجال الحيوي في السياسة الدولية
تقوم الدول الفاعلة والدول الكبرى بتحديد نطاق عمل تعطيه أولوية في تحقيق مصالحها تطلق عليه "المجال
الحيوي" ،وكذلك الحزب يجعل مجال العمل له في قطر ،أو أقطار حتى يتمركز فيها فتقوم الدولة اإلسالمية.
السؤال :هل على الخليفة القادم بإذن هللا أن يحدد مجالا حيويا ا للدولة اإلسالمية يعطيه أولوية لنشر اإلسالم إلى
العالم بالدعوة والجهاد؟ وجزاكم هللا عنا كل خير.
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
بارك هللا فيك على دعائك الطيب لنا ،ونحن ندعو لك بالخير...
إن ما أطلقت عليه في سؤالك لفظ "المجال الحيوي" بالمعنى الذي أشرت إليه هو أمر مهم جدا ا بالنسبة ألية
دولة فاعلة على المسرح الدولي ...ودولة الخالفة هي دولة مبدئية ،وهي دولة عالمية ل دولة محلية؛ ألن عقيدتها
س ْلنَاكَ إِ َّل كَافَة
عالمية ،إذ هي عقيدة لإلنسان ،وألن نظامها نظام عالمي ،إذ هو نظام لإلنسان ،قال تعالىَ ﴿ :و َما أ َ ْر َ
ّللاِ ﷺ« :أُع ِْطيتُ َخ ْمسا َل ْم يُ ْع َط ُهنَ
اس بَ ِ
سو ُل َ
ع ْب ِد َ
ّللاِ قَا َل :قَا َل َر ُ
ِللنَ ِ
شيرا َونَذِيرا﴾ ،وروى البخاري عن َجابِر بْن َ
س ِجدا َو َط ُهورا َوأَيُّ َما َر ُجل ِم ْن أ ُ َمتِي
يرةَ َ
ض َم ْ
ب َم ِ
أ َ َحد ِم ْن ْاْل َ ْنبِيَ ِ
شهْر َو ُج ِعلَتْ ِلي ْاْل َ ْر ُ
س َ
الر ْع ِ
اء قَ ْب ِلي نُ ِص ْرتُ بِ ُّ
ي يُ ْبعَ ُ
اس كَافَة َوأُع ِْطيتُ
ث إِلَى قَ ْو ِم ِه َخا َ
ص ََلةُ فَ ْليُ َ
أَد َْر َكتْهُ ال َ
صة َوبُ ِعثْتُ إِلَى النَ ِ
ص ِل َوأ ُ ِحلَتْ ِلي ا ْلغَنَائِ ُم َوكَانَ النَبِ ُّ
شفَاعَةَ»...
ال َ
ومع أن دولة الخالفة تنظر إلى العالم كله وتجعل العالم كله محالا لسياساتها وأعمالها كما يظهر ذلك في
سو َل َ ِ
سو ِل َ ِ
ض
ّللا ﷺ قَا َلُ « :ز ِويَتْ ِلي ْاْل َ ْر ُ
ّللا ﷺ أ َ َن َر ُ
ع ْن ث َ ْوبَانَ َم ْولَى َر ُ
الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه َ
ب َوا ْل ِفضَةَ َوقِي َل ِلي إِنَ
َحتَى َرأَيْتُ َمش َِارقَ َها َو َمغَ ِاربَ َها َوأُع ِْطيتُ ا ْل َك ْن َزي ِْن ْاْل َ ْ
صفَ َر أ َ ْو ْاْلَحْ َم َر َو ْاْل َ ْبيَ َ
ض يَ ْعنِي الذَ َه َ
ُم ْلكَكَ ِإلَى َحي ُ
ي لَكَ  ،»...إل أن ذلك ل يعني أن تكون الخطط التي تضعها دولة الخالفة في السياسة الخارجية
ْث ُز ِو َ
متساوية بالنسبة للدول ،ول يعني أن تحوز الدول والمناطق كلها في العالم على المقدار نفسه من الهتمام من قبل
دولة الخالفة ،بل تضع دولة الخالفة مجالا حيويا ا لها وفق مصلحة الدعوة والمعطيات السياسية والقتصادية
والعسكرية القائمة ،وتسعى إلى تحقيق سياساتها بقدر أكبر وعلى نحو مركز أكثر في المجال الحيوي الذي حددته
لنفسها ...ويتغير هذا المجال الحيوي تبعا ا لتحقيق األهداف وتغير الواقع ومصالح الدعوة...إلخ

وبتتبع سيرة الرسول ﷺ وصحابته الكرام رضوان هللا عليهم يتبين أن الرسول ﷺ جعل جزيرة العرب هي
المجال الحيوي للدولة بعد أن أقامها في المدينة المنورة ،ثم لم يلبث بعد أن تحققت له انتصارات كثيرة في
الجزيرة ،لم يلبث أن وسع مجال الدولة الحيوي ليشمل أطراف بالد الشام والعراق ...ثم جاء الخلفاء الراشدون من
بعده فتوسع مجال الدولة الحيوي بعد حصول الفتوحات األولى ليشمل الشام والعراق وفارس ثم مصر وشمال
أفريقيا وغيرها ...وهكذا تغير المجال الحيوي لدولة الخالفة وتوسع تبعا ا لالنتصارات التي حققتها الدولة وتبعا ا
لتغير المعطيات والظروف...
وعليه فإن دولة الخالفة الراشدة الثانية عندما تقوم بإذن هللا ستعيد سيرة دولة اإلسالم األولى إن شاء هللا،
فستضع الخطط وترسم الستراتيجيات المناسبة وستتخذ مجالا حيويا ا يتناسب مع مصلحة الدعوة والوقائع
والمعطيات ...وستتخذ ما يلزم من وسائل وأساليب لحمل اإلسالم ونشره في الدنيا مراعية المجال الحيوي الذي
حددته لنفسها ،وستعيد النظر في هذا المجال الحيوي وفق مصلحة الدعوة والتغيرات والمعطيات التي تجد بإذن
هللا .وقد جاء في كتاب الدولة اإلسالمية في باب "السياسة الخارجية للدولة اإلسالمية" ما يشير إلى مراعاة الدولة
للمعطيات القائمة في وضعها للخطط واألساليب لتحقيق سياساتها:
[وعلى ذلك فإن الفكرة السياسية التي تقوم عليها عالقة الدولة اإلسالمية مع الدول والشعوب واألمم هي نشر
اإلسالم بينهم وحمل الدعوة إليهم ،وطريقة ذلك هي الجهاد .غير أن هناك خططا ا وأساليب تضعها الدولة وتضع
لها وسائل وأدوات للتنفيذ .فهي مثالا تعقد معاهدات حسن الجوار أل َ َجل مع بعض األعداء وتحارب اآلخرين ،كما
فعل رسول هللا ﷺ في أول نزوله المدينة .أو تعلن الحرب على أعدائها جميعاا ،كما فعل أبو بكر حين وجه الجيوش
للعراق والشام في آن واحد ،أو تعقد معاهدات أل َ َجل ،حتى تتمكن من إيجاد رأي عام للدعوة ،كما فعل الرسول ﷺ
في معاهدة الحديبية ...وقد تعقد الدولة معاهدات تجارية مع بعض الدول ول تعقدها مع دول أخرى ،على أساس
مصلحة الدعوة ،وقد تنشئ عالقات مع دول ول تنشئها مع أخرى ،حسب خطة مرسومة للدعوة ،وقد تتبع أساليب
الدعوة والدعاية مع بعض الدول في حين تتبع أساليب كشف الخطط والحرب الباردة مع دول أخرى ،وهكذا تضع
الدولة خططا ا وتنفذ أساليب حسب ما يقرره نوع العمل وتقتضيه مصلحة الدعوة ...ولكن ذلك كله إنما هو لنشر
اإلسالم بواسطة طريقة نشره وهي الجهاد في سبيل هللا ].انتهى ،واتخاذ مجال حيوي للدولة ليس بعيدا ا عن هذا
الكالم المنقول من كتاب الدولة اإلسالمية.
وتقبل تحياتي
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 25ذو الحجة 1440هـ
الموافق 2019/08/26م
رابط الجواب من صفحة اْلمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/11
type=3&theater؟26245727572497/

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعَلمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعَلميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخَلفة
www.khilafah.net

