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  حقيقية؟ أم مصطنعة أهي: تركيا في الخالفة بإعادة المطالبة صوفيا، آيا بعد

 :الخبر

 النقاش عن م٢٨/٧/٢٠٢٠ يوم يتلفزيون لقاء في قالين إبراهيم التركية الرئاسة باسم المتحدث قال
 فاستئنا إن" :وعلمانيته جمهوريته رفضو كمال مصطفى ولعن الخالفة إعادةو الحكم نظام حول الجاري
 ومبادئ أسس إن. تركيا في األجندة هذه مثل توجد ال مصطنعة، أجندة هي الحكم نظام ولح الجدل

 المكانة إلى م٢٠٢٣ األولى مئويتها ذكرى في تركيا نقل وهدفنا الدستور، في موضحة التركية الجمهورية
 يمقراطيةالد اإلرادة على المستند التام واالستقالل االجتماعي القانون دولة تحقيق خالل من تستحقها التي

 أن فبعد. مصطنعة نقاشات إال هي ما والسلطنة الخالفة حول الجدل وأما. العلمانية مبادئ إطار في للشعب
 تبدأ أخرى جهة ومن )أتاتورك( على اللسان إطالة تبدأ جهة فمن ،صوفيا آيا بافتتاح سعيدة لحظات عشنا

 رمز صوفيا آيا إن. "صوفيا آيا افتتاح" النجاح هذا لىع ظاللهب يلقي ذلك كل ،لخالفةا إلى الدعوات
 مقصودا عمال هناك أن ينظر ال أن فيجب ،)أتاتورك( حول لنقاشا نقبل ال خير، عمل أنجز لقد ،يجمعنا

 ميالعل للنقاش أرضية توجد الو ،له ومزل ال نقاش وهو ،محله في سلي الخالفة موضوع نقاش إن. ضده
 إن. اللعن األشكال من شكل بأي نقبل ال التركية، الجمهورية مؤسس )أتاتورك(. حوله والسياسي والديني
 وإن. كمال مصطفى التركية الجمهورية مؤسس شخص على تهجم أي قاطع بشكل ترفض الحكومة
 األوقات من وقت أي في أحد أي على التهجم أو لعنال أبدا يقبلوا لن حكومته وأعضاء أردوغان الرئيس

  ."مكان أي في أو صوفيا آيا بمسجد جمعةال خطبة في سواء

  :التعليق

 صالة أول في م٢٤/٧/٢٠٢٠ الجمعة يوم خطبته في فقال الدينية الشؤون رئيس مشاعر تجاش لقد
 للعبادة وقفا المكان هذا جعل الفاتح دمحم السلطان إن" :كمسجد أغلق أن منذ صوفيا آيا سجدم في تقام جمعة

 على الكماليين حفيظة ذلك فأثار. "اللعنة فعليه الوقف هذا حرمة نتهكي ومن القيامة، يوم إلى كمسجد
 لم فإذا: الخالفة أجل من لنستجمع": غالفها على م٢٧/٧/٢٠٢٠ يوم الحقيقية الحياة مجلة كتبتو. معبودهم

 لةمسأ" أن إحداها في ذكرت الخالفة حول قاالتم تنشر هيو "يكن؟ فمن أنت تكن لم فإذا فمتى؟ اليوم يكن
 القوى عليها تآمرت إذ ،عشر التاسع القرن من األخير الربع من اعتبارا جادة لةكمسأ أمامنا تطلع الخالفة
. "االستعمارية مصالحها يخدم بما اإلسالمي العالم تمزيق ريدت كانت التي إنجلترا وخاصة الغربية

 جيمس اشتراه يفوك علي بن الحسين مكة لشريف خدامهمواست اإلنجليز لتآمرات المجلة رضتتعو
 األراضي على ترعرع إيران من رمنيأ وهو م١٨٧٩ عام جدة في إلنجلترا قنصال عين الذي رابزوه

 البالد على ملكا يكونل يدعموه حتى اإلنجليز لحساب لبالعم وأغراه صديقه وأصبح التركية فأتقن العثمانية
 ودعم! العرب إلى الخالفة يلتحو دعوتهمب عبده ودمحم فغانياأل الدين لجمال استخدامهم وكذلك. العربية

 الثاني الحميد عبد الخليفة إسقاط وليس الخالفة إسقاط منها يريدون وكانوا "الفتاة تركيا" لجمعية يزلجاإلن
  "تقولون؟ فما. الموضوع حول كشعب معا لنفكر.. ياصوف وآيا الخالفة مقام": قولهاب المجلة وختمت. فقط

 اإلنترنت على العديدة صفحاتهو تركيا في حريرالت زبح يصدرها التي ذريالج التغيير مجلة أن علما
 أعماله وكافة اتهونشر وكتبه وندواته ومؤتمراته تهومسيرا ومهرجاناته واتصاالته الدؤوب عمله بجانب

 الرأي يجادإ في كبير أثر له ذلك لفك الخالفة، موضوع على تركز المباركون شبابه بها يقوم التي المباركة
  .للخالفة العام
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 وتمكنوا ،والترك العرب من خونة حفنة مع الخالفة على اإلنجليز رأسهم وعلى الغرب تآمر لقد نعم 
الذي  "الخالفة هدمت كيف" كتاب في حريرالت زبح كشف وقد. كمال مصطفى عميلهم يد على هدمها من

 في باستمرار يوزع الكتاب وكان الحقائق، تلك كل هللا رحمه زلوم القديم عبد السابق أميره باسم أصدره
 الثمانينات بداية في أذكر وإني. الحقيقة هذه يدركون الناس فأصبح الماضي، القرن من الستينات منذ تركيا

 قرأت وكلما السماء، في كاإلله نظري في كان )أتاتورك( إن": العساكر أحد لي قال إذ ؛الماضي القرن من
 فلم األرض، عمق في نقطة أسفل إلى سقط حتى عيني من سقطي صفحة "الخالفة هدمت كيف" كتاب في
  .لذكرها المقال يتسع ال التي ةالكثير األمثلة من مثال هذا ."الدرجة لهذه خائن أنه أعلم أكن

 المجرم وجاء" :م٢٢/٧/٢٠٢٠ يوم الصادر ٢٩٦ العدد في الغراء الراية جريدة في مقالة في قلنا
 يهدم وبدأ م٣/٣/١٩٢٤ يوم الخالفة دولة التاريخ في دولة وأعظم أعرق يهدمل هللا لعنه كمال مصطفى
 كل ونشر الوسائل بشتى دينهم عن حرفهم على ويعمل بالمسلمين ويبطش لإلسالم شعيرة وكل الشريعة

 يوم وفي. إصالحات إجراء بذريعة م١٩٣٠ عام صوفيا آيا مسجد أغلق أن به فبلغ وفساد، رذيلة
  ."م١/٢/١٩٣٥ يوم افتتح حيث متحف، إلى بتحويله حكومته باسم قرارا رأصد م٢٤/١١/١٩٣٤

 يطالبوا أن وعليهم. يستعيدوه حتى أمجادهم من أثرا المسلمون ينس لم وهكذا": نفسها المقالة في وقلنا
 على بل المجلس، أغلبية على يحز لم باطل قرار ألنه جديد من إقامتها وإعادة الخالفة إلغاء قرار بإبطال

 أصدرها التي الجائرة والقرارات والقوانين الكفر دساتير بإلغاء والمطالبة فاق،اآل شذاذ من قليل عدد
  ."بعده من جاء ومن كمال مصطفى

 يعمل الذي اليانعة حريرالت زبح ثمرات من هي بل تظهر، اإليجابية الفعل وردود ذلك بوادر هي وها
 هتفاعلو شعبها تجاوب يزداد التي تركيا ومنه العالم طاقن على م١٩٥٣ عام تأسيسه منذ ملل وال كلل بال
 على المشددة منيةاأل والمالحقة الحزب هذا على التعتيم ولوال ،سبقه الذي من أكثر يوم كل دعوته مع

 بجانب اليوم، حتى مستمرة وهي ،الماضي القرن من الستينات منذ نوالسج في منهم الكثيرب والزج شبابه
 تركيا أهل تجاوب رعةس لكانت ،وتشويهها الخالفة وضد ضده التضليل وحمالت ذيبواألكا فتراءاتاال

  .أسرع وتفاعلهم المسلمين

 تتصدى أن تحاول ،المتصاعد الحق تيار عكس فدتج أن يائسة التركية الجمهورية رئاسة وتحاول
 ،الخفاء في لناسا يلعنه الذي كمال مصطفى عن وتدافع ،الخالفة بإعادة األصيل المسلم الشعب مطالبل

 ٦ حتى بالسجن ءالمر عليه قبايع الذي )أتاتورك حماية( قانون ولوال ،العلمانية ضاللة على وتصر
 ونقول ،إبليس يرجم كما قبره ويرجمون نهارا جهارا يلعنونه الناس لقام! عليه لسانه أطال إذا سنوات
 إلى طريقه في وهو كثيرة محطات عقط قد الخالفة قطار إن باسمه وللناطقين حكومته ولطاقم للرئيس
 مشاعر تجيش وعندها ،هللا بإذن النبوة منهاج على الراشدة الخالفة علنفت فيها ليحط الرئيسية المحطة

 الزمان من قرن نحو منذ منها حرموا بعدما خليفتهم وراء جمعة صالة أول يصلون عندما المسلمين

َويقولون سبحان ربنا إن كان و﴿ ََ َ ََ ِ َ ِّ َ َ ْ ُ ُ ُ ًعُد ربنا لمفعوال َ ُ ْ َ َ َ ِّ َ ًويخرون لألذقان يبكون ويزيُدهم خشوعا* ْ ُ ُ ْ ُ ِ َ َ ِ ِ ََ ََ َُ ْ ِ َ ْ َ ُّ﴾.  
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