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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املقال الثاين: 

 سياسة تغييب اإلمام

أما له وصحبه أمجعني آاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى 

 بعد:

إمارة املسلمني العامة أن حتمل الناس على ما فيه وبداهة من مقاصد اإلمامة فمن املعلوم 

وهذا ما تشهد له سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وسرية صالحهم والنظر يف شؤونهم 

ثم تغريت  وهذا ما قرره أهل العلم الذين كتبوا يف األحكام السلطانية، اخللفاء الراشدين

أن  غري شيء األحوال حتى صار اخلليفة عبارة عن صورة رمزية ليس بيده من امللك واحلكم

 مالت..على العختمه نقش وي ،على املنابرالدعاء  له

اهلل علينا وعلى املسلمني بإعادة اخلالفة بعد غيابها وتنصيب إمام للمسلمني ينظر يف  ملا منَّثم 

من يسعى شؤونهم ويقوم خبالفة النبوة يف رعاية املصاحل للكافة، تسلط علينا يف هذه األزمان 
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يف  ة النظرمباشر مناليت من أجلها شرعت جاهدًا لعزل اإلمام عن القيام مبقاصد اإلمامة 

ورمسوها بدقة  وهذه سياسة أدعياء السياسة اجلدد الذين حددوا أهدافهم .أمور املسلمني

 مع جنوده أواملباشر  نظر اإلمامورأوا أن تلك األهداف واألطماع لن تنجح وتؤتي أكلها مع 

 وعماله. مع أمرائه حتى

د الذي نادى العراقي اجلْل اهللفتوىل تطبيق سياسة تغييب اإلمام عن واقع الدولة احلاج عبد 

  ."واهلل ما ننطيهامبقاله وما زال ينادي بأفعاله عبارة :"

 ذلك طرقًا عدة منها: حتقيق وسلك يف

مام وإقناعه بضرورة قطع التواصل ومنع اللقاءات مع أي أحد مهما كان إيهام اإل -

 الصحي.األمر مهمًا وهم يتولون ذلك عنه حبجة الغطاء األمين ومراعاة وضعه 

ولو  به اإلماُمكن أن يقبرب من اإلمام أو يقِرشخص مم الطعن الصريح واملبطن بكل -

 .على املدى البعيد

إال من خالله. وال  إغالق مجيع الطرق على الرسائل املرفوعة لإلمام حبيث ال مترُّ -

يسمح طبعًا لرسالة أن متر إال إن صبت يف مصلحته ووافقت مشاريعه، وإن كان 

تصل لإلمام وال مناص لديه عن متريرها مررت لكن مع التهميش عليها  والبد أن

حبيث لو أراد وال أو أمري ديوان فضاًل  ووضع احلواشي اليت تلبس على مضمونها.

عن اجلندي أن يرفع رسالة لإلمام حفيت أقدامه وهو يبحث عن طريق غري طريق 

يب اإلمام قد متَّ إحكامه احلاج عبد اهلل لن يصل وخصوصًا يف هذه الظروف ألن تغي

ائق قد متت حلقاته. وهلل املشتكى، وإذا ما تكشفت احلقائق وتضليله عن احلق

ووصلت املصائب متأخرة لإلمام الم الناس ملاذا ال تكتبون لي، وملاذا مل ترفعوا لي 

 الرسائل، وأنتم املقصرون.
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طموحاته كأمثال الشيخ ق بوالئهم له وال حيققون إبعاد املقربني من اإلمام ممن ال يث -

أبي حممد املصري وغريه فهو من حاك له احلبائل وصور لإلمام صورة عنه جعله ينفر 

منه مع أن اخلليفة مل يسمع من الشيخ دفوعه عن االتهامات اليت ألصقها به احلاج 

 عبد اهلل.

تلميع صورة الذين يثق بوالئهم له ويعملون على وفق سياسته وخمططه كأمثال  -

املبري أبي إسحاق العراقي حيث كان هو السبب يف إعادته ملكتب املظامل بعد  الظامل

ومن معه وتلميع صورة عبد أمري ديوان اإلعالم عزله. وتلميع صورة أبي حكيم 

 الناصر وعصابته بعد الفساد العظيم الذي أحدثوه يف الدولة.
 

احلاج عبد اهلل ومت هلم ما  وهذه السياسة سياسة تغييب اإلمام وتضليله قام بها كثريون قبل

يريدون كأمثال أبي حممد فرقان حيث غيب الشيخ عن الواقع وصدر بيانًا من دون أن يطلع 

عليه اإلمام وصور له صورة عن املعارضني بأنهم جهلة جمرد مشاغبني وضلله بأن طلبة العلم 

 مجيعهم وافقوا على ذلك البيان وأقروه وال حول وال قوة إال باهلل.

وكذلك عبد الناصر الذي غيب اإلمام عن الواقع واستغل مرضه فجمع أهل الشر والفساد 

فجرهم فعاثوا يف الدولة اإلسالمية ميينًا يف جلنته ووكل األمور الشرعية بيد أجهل الناس وأ

  ومشااًل حتى غدت أضحوكة أمام العامل بأسره.

ع دون واقع بل كان التغييب والتضليل إلمام ليس فقط يف جمال دون جمال أو يف واقهم لتغييبو

على مجيع األصعدة الشرعية العسكرية واألمنية وغريها. بل وهذا ما ظهر على لسان احلاج 

 .«خناف عليهللخليفة  لشي يصري نقولهمو كإحنا » :عبد اهلل وهو يقول ألحد أعوانه
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 نتائج هذه السياسة: 

على تولي األمور والنظر فيها أم قد ارتفعت التشكيك حبقيقة بقاء اخلليفة حيًا قادرًا  -1

 عنه األهلية.

فشو الفساد على مجيع األصعدة وذلك لكون اإلمام مغيبًا عنها مجيعها، واستبداد  -2

لكونه من مجاعة احلاج عبد اهلل فمهما عمل لن خياف من تقرير يرفع فيه  واملفسد الظامل

 وهواج عبد اهلل ومرورها عليه أو نصيحة تكتب لتصل للخليفة ألن ذلك حمصور بيد احل

 من أزالمه وأعوانه.

ألنهم باتوا يرون تغييب  وحالة من الشكوى العامة، غضب عارم بني اجلنود املخلصني -3

ث إنهم بايعوا اإلمام ورأوه مثااًل لإلمام العادل وأخذت على اإلمام واضحًا جليًا، حي

هو احلاج عبد اهلل وليس امسه منهم البيعات ثم يكون احلاكم الفعلي على األرض 

 لإلمام من ذلك شيء.

زعزعة الثقة بني اخلليفة واجلنود حبيث يرون اخلليفة عاجزًا أو غري قادر على التفرد أو  -4

 التأثري بالقرار.

كسياسة تعريق الدولة اليت يسعى هلا جاهدًا سياسات احلاج عبد اهلل مترير مجيع  -5

 العلم.وطلبة واملظامل القضاء والية وإقصاء 

 اخلامتة: 

إن مما نؤمن به أن هذه اجلماعة هي مجاعة أهل السنة يف هذا الزمان وهي الطائفة املنصورة 

اليت ُضمن بقاؤها إىل قيام الساعة، ولكن قد يعبريها ما يعبريها من تسلط املبتدعة وأهل 

تها األوىل الظلم والفساد، ولكنَّ اهلل يهيئ هلا من أهل العلم والعدل من يعيدها إىل سري

ويسدد مسريها وينفي عنها اخلبث والزبد، واملتأمل لتاريخ هذه اجلماعة وما مرت به من حمن 
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ثم هي تبقى شاخمة بل تزداد قوة على قوتها وظهورًا على ظهورها وابتالءات تنوء بها اجلبال 

 اهلل وخمالفة يعلم يقينًا أن تسلط احلاج عبد اهلل عليها لن يدوم وسياساته لن تبقى ألنها لغري

 للحق الذي أنزله اهلل.

ومما ننصح به أحبابنا بأن يكثروا الدعاء يف مواطن اإلجابة بأن يهيئ هلذه الدولة أمر رشد يعز 

به أهل الطاعة والعلم واجلهاد ويذل به أهل الفسوق والعصيان والفساد، وأن يوفق أمري 

 وحتضه عليه.املؤمنني إىل استبدال بطانته ببطانة تدله على اخلري 

 

 كتبه 

 ابن جبري 


