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 ف للمنهج هنا لنا.يالتعر ـ  1
 واملعاصرة.ـ وقعت من خالل احلوارات املختلفة املباشرة منها وما هي على مواقع التواصل االجتماعي جليات كثرية حول املفهوم ما بني التارخيانية  2
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بولونية وأما أوابما فهو من أصول أفريقية وترامب أملاين األصل؛ كذلك تقلد مسلم وساركوزي الرئيس الفرنسي األسبق قيل أبنه من أصول رئيس النمسا احلايل من أصول برجوازية روسية ـ  3

 منصب عمدة لندن وامراة مغاربية وزارة يف احلكومة الفرنسية األخرية.
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أن هذا النص ليس صحيحاً بنسبه للرسول الكرمي ألنه خمالف للخط   ـ استطاع الفقهاء هبذه احليلة الفقهية اخلروج من النص املنسوب للنيب الكرمي أبن اخللفاء أو األمة من قريش وإنين أعتقد  4

؛ حىت أن أاتتورك ملا بدأ حراكه السياسي طرح إسقاط حق السلطان سياسياً العام للقرآن الكرمي، وبقي يُقال عن اخلليفة العثماين سلطان وأما خليفة فهي يف أدبيات الشارع الشعيب فقط
يطها يف القرار السياسي يفة بروتوكوليا؛ وملا كان التعنت من قبل أنصار السلطان خلعه بشكل هنائي وأعلن هناية اخلالفة وإقامة اجلمهورية الرتكية بعيداً عن حمبقيادة تركيا وبقاء منصف اخلل

 والوطين.
ا؛ حىت دولة طالبان أطلقت بني دول اخلالفة فأطلقوا مسمى األمري أو السلطان أو الشيخ على تلك الدول الناشئة غري اخلاضعة لدولة اخلالفة العثمانية أثناء وجوده  ابالنقساماتـ كان ذلك    5

 ه وجاء إىل إمارته. تفصيل ذلك من حبثنا وهم اخلالفة. لكون يتزعم حيزاً جغرافياً حمدداً وال سلطان له على بقية األمصار اإلسالمية إال من ابيع اً على املال عمر أمري 
 ـ حنن نرى هذه املوصوفة ابلتمردات على سلطة النظم آنذاك حركات حترر حقوقية ال سياسية أرادت حتقيق شيئا من العدالة اإلنسانية. 6
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 .ية قاطبة بحسب ماركسوهنا أيضاً يمكن اإلشارة إلى التشكيالت االقتصادية اإلقطاعية التي مرت على البشرـ  7
 ـ راجع قصة ابن أيب السرح يف كتب الرتاجم والتاريخ الكثرية. 8
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العرب كمخالب بعداً فارسياً كارهاً للعرب والعروبة ومستغالً الشيعة يت القاها الشيعة ولكن املشروع اخلميين يستبطن على وتر املظلومية التارخيية ال ـ نرى أن دولة الويل الفقيه تلعب سياسياً  9

 له ضمن الدول واجملتمعات العربية السنية حىت أوجد فتنة خطرية بني السنة والشيعة.
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 ـ راجع تلك القصة يف بطون كتب التاريخ. 10
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