بسم اهلل الرحمن الرحيم

الوسط السياسي الباكستاني سبب الفشل االقتصادي ألنهم يحكمون بالديمقراطية االستعمارية ويتحاكمون
لها وقد آن أوان الخالفة على منهاج النبوة
أيها المسلمون في باكستان!
حنن غارقون يف البؤس ألن اخليارات السياسية اليت قدمتها لنا الدديقراطية ال حتفظ علينا ديننا ودنيانا وثرواتنا ومقدساتنا ،ومل تضمن
مستقبلً مشرقاً ألطفالنا .فمن ناحية ،نريد ختليص أنفسنا من حكومة إنصاف العاجزة ،واليت تسببت يف فشل اقتصادي لنا كبًن،
وكذلك تسببت بإذاللنا أمام أعدائنا .ولكن من ناحية أخرى ،ال نريد عودة القيادة السياسية الفاسدة السابقة ،الذين استخدموا السلطة
دلنفعتهم الشخصية ،ذلم ودلن واالىم ،بينما خيدمون الكفار ادلستعمرين ،دتاماًكما يفعل احلكام احلاليون.
إىل من نؤول أو إىل من ننتقل؟! إن الفشل االقتصادي ادلتمثل يف التضخم ال يطاق .فقد ارتفع معدل الفقر ،وغرق ادلليٌن يف
براثن الفقر ،ويبدو ادلستقبل قادتاً مع اهنيار للشركات وزيادة يف البطالة ،وفقد مئات اآلالف وظائفهم أو يعانون من تأخر تقاضي
رواتبهم أو إلغائها ،بينما جيلس شبابنا اليائس على قارعة الطريق وكأهنم سائقو سيارات األجرة أو الباعة ادلتجولون.
وسط ىذا الدمار االقتصادي ،يشًن حكامنا ادلنبتون فقط إىل حتويل ادلؤشرات االقتصادية اليت ال معىن ذلا إىل إجيابية .ويتصرفون
كما لو أن ادلنحنيات البيانية اليت عرضوىا علينا يف ادلؤدترات الصحفية والتغريدات ستنهي بؤسنا .ويف الواقع ،فإن اإلدارة االقتصادية
الرأمسالية غًن إنسانية بطبيعتها ،وىي مهووسة بنمو الناتج ا﵀لي اإلرتايل ،وجبين ادلال وقدرة الدولة على سداد ديوهنا ،والبحث عن طرق
أكثر ابتكاراً لفرض ضرائب علينا .وقد فرض صندوق النقد الدويل ىذه اإلدارة االقتصادية ادلتوحشة ،اليت يدافع عنها الوسط السياسي
واألحزاب السياسية احلاكمة ،واليت ختدم الرأمساليٌن الدوليٌن وا﵀ليٌن فقط ،على حساب عامة الناس.
يف الواقع ،ويف رتيع أحناء العامل ،ال تدير الرأمسالية االقتصاد إال لتأمٌن مصاحل كبار الرأمسالٌن ،ودتنحهم الدديقراطية السلطة
السياسية لسن القوانٌن من أجل زتاية إمرباطورياهتم التجارية .ونتيجة لذلك ،حصد أغىن أغنياء العامل ارتفاعاً يف ثرواهتم بنسبة 72.5
يف ادلائة ،لتصل إىل  01.7تريليون دوالر ( 2.9تريليون جنيو إسرتليين) فقط يف الفرتة ادلمتدة ما بٌن نيسان/أبريل إىل دتوز/يوليو من ىذا
العام ،يف حٌن يدمر الفقر ادلدقع عامة البشرية.
أيها المسلمون في باكستان! لن يضمن لنا أي حاكم يف الدديقراطية الرأمسالية واالستعمارية االزدىار االقتصادي .إن األنظمة
احلاكمة واالقتصادية احلالية مبنية على القيم الغربية الفاسدة اليت تربطنا بالعبودية بالنظام الدويل الذي أسسو الغرب االستعماري بقيادة
أمريكا .وىذا النظام األجنيب ادلستورد يطالبنا بالتخلي عن ديننا وتنظيم حياتنا حبسب أىواء ورغبات ادلستعمرين الغربيٌن ،كما يطالب
ادلستعمرون بأن نتخلى عن إخواننا ادلسلمٌن األفغان دلصلحة احلملة الصليبية األمريكية حبجة الرفاه االقتصادي .وىم يطالبوننا اآلن
بتسليم كشمًن ا﵀تلة إىل الدولة اذلندوسية من أجل ادلصاحل االقتصادية .ويتسامح احلكام احلاليون مع اذلجمات التجديفية على شرف
نبينا احلبيب حممدﷺ من قبل الكفار وادللحدين ،وىم يهرولون حنو االعرتاف باحتلل كيان يهود للمسجد األقصى واألرض ادلباركة يف
فلسطٌن ،ويعدوننا باإلغاثة االقتصادية والدعم العسكري من القوى الغربية.
وىكذا ،فإن اقتصادنا حمطم ،وأعداءنا ينتهكون مقدساتنا دومنا أي حساب .ولن حيصل أي تغيًن يف باكستان إذا واصلنا قبول
الدديقراطية ،فالدديقراطية ضمنت استمرار البؤس والذل ،منذ أن ترك ادلستعمرون الربيطانيون ادلاكرون ىذا النظام احلاكم وراءىم كبديل
عنهم .والدديقراطية ىو نظام حكم استعماري تطبقو النخبة احلاكمة الغربية الفاسدة ،واليت تتناوب فصائلهم ادلختلفة على حكمنا،
وجيب علينا االنفضاض عنهم.

أيها المسلمون في باكستان! ال ديكننا توقع أي تغيًن من الدديقراطية الرأمسالية االستعمارية وقياداهتا .وجيب أن نويل وجوىنا شطر
اإلسلم ،وأن نسعى إىل إعادة احلكم مبا أنزل ا﵁ .وقد حذرنا ا﵁ سبحانو وتعاىل من االبتعاد عن ىدي اإلسلم ،قال ا﵁ تعاىل:
ضنكا َونَحشره يَوَم ال ِقيَ َام ِة أَع َمى﴾ .بل إن اخللفة على منهاج النبوة وحدىا ىي اليت
ض َعن ِذك ِري فَِإن لَو َمعِي َ
شة َ
﴿ َوَمن أَع َر َ

ستنقذنا من البؤس والذل اللذين خلفتهما الدديقراطية.

كما تدير اخللفة االقتصاد وفق أحكام شريعة مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية ،ومن ناحية تارخيية ،فقد أوجدت اخللفة
اقتصاداً قوياً ،وحققت الرخاء لرعاياىا ،بينما كانت تنفق ميزانية ضخمة إلعداد جيوشها القوية واجملهزة جتهيزاً جيداً لنشر رسالة
اإلسلم يف رتيع أحناء العامل ،من خلل اجلهاد يف سبيل ا﵁ .وال تدفع اخللفة أية فائدة ربوية على الديون ،ألن دفع الفوائد الربوية إمث
عظيم يف اإلسلم .أما بالنسبة لسداد أصل الدين ،دون دفع الفوائد الربوية ،فإن اخللفة ستلزم احلكام وحاشيتهم حتمل ادلسؤولية عنها
بالقدر الذي استفادوه منها بشكل واضح وخاصة أهنم ىم من أغرق باكستان يف فخ القروض الربوية.
أما بالنسبة لتوفًن األموال لرعاية شؤوننا ،فإن اخللفة ستجمع من مصادرىا الشرعية فقط .حيث جتيب الزكاة وفق أحكام الشرع
على ادلاشية وا﵀اصيل الزراعية وعلى الذىب والفضة وعلى عروض التجارة واخلراج والعشر على األراضي الزراعية واجلزية على الذكور من
غًن ادلسلمٌن القادرين مادياً ومن الغنائم والفيء من البلد اليت تفتح لإلسلم .وباإلضافة إىل ذلك ،ستشرف اخللفة على اإليرادات
الكبًنة ادلتولدة من ادلمتلكات العامة مثل النفط والغاز والكهرباء وادلعادن ،وال جييز اإلسلم للدولة خصخصة ىذه ادلوارد .وستحقق
اخللفة أيضاً إيرادات من ادلصانع ادلرتبطة بادلمتلكات العامة ،فضلً عن الصناعات الكبًنة ادلملوكة للدولة واليت حتتاج إىل رأس مال
كبًن ،مثل مصانع تصنيع السيارات واإللكرتونيات ادلتطورة.
أيها المسلمون في باكستان! في شهر رجب ذلذا العام  ،0447سيكون قد مر مائة عام ىجرية على سقوط اخللفة على أيدي
بعض اخلونة من العرب والرتك العملء وادلتعاونٌن مع العدو الصلييب الغريب .ومنذ ذلك احلٌن مل تعرف األمة اإلسلمية إال هنباً لثرواهتا
وتعدياً على دينها وأعراضها وأراضيها ،على الرغم من امتلكها ألكثر من ثلثة مليٌن جندي ،ودتتلك معظم ثروات العامل الثمينة .وكل
األنظمة اليت تقوم على قانون اإلنسان قد أشقت األمة ،سواء أكانت ملكية أو دديقراطية أو دكتاتورية أو ىجينة منهما .ومن الواضح
أن اخللفة قد آن أواهنا ،فل يوجد أحكم من ا﵁ سبحانو وتعاىل للحكم مبا يراه .قال ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :أ ََال يَعلَم َمن َخلَ َق َوى َو
الل ِطيف ال َخبِير﴾.
إن اخللفة على منهاج النبوة ليست فقط ضرورة لزماننا ،بل إن يف غياهبا إذتا كبًناً يعاقب عليو ا﵁ سبحانو وتعاىل .فقد حرم ا﵁
ك ىم الظالِمو َن﴾ ،وهنى رسول ا﵁ ﷺ عن
َنز َل اللو فَأولَئِ َ
سبحانو وتعاىل احلكم بغًن ما أنزلو لنا حيث قالَ ﴿ :وَمن لَم يَحكم بِ َما أ َ
ات ِميتَة َجاىلِية» رواه مسلم،
س فِي عن ِق ِو بَي َعةٌ َم َ
أن منوت من دون أن يكون يف أعناقنا بيعة خلليفة حيث قال ﷺَ « :من َم َ
ات َولَي َ
وقد أرتع الصحابة رضي ا﵁ عنهم على عدم جواز ادلبيت فوق ثلثة أيام وليال من دون أن يكون يف أعناقنا بيعة خلليفة ،فماذا مبئة
عام؟!
جيب أن يتعاىل صوتنا فوق صوت الدعاة للدديقراطية ،وأن تعلو دعوتنا القوية الستئناف احلياة اإلسلمية ،من خلل الدعوة إلقامة
اخللفة على منهاج النبوة .وجيب أن هتيمن الدعوة إىل اخللفة يف وسائل التواصل (االجتماعي) ووسائل اإلعلم اإللكرتونية ،وكذلك
على ادلنابر ويف بيوت ا﵁ سبحانو وتعاىل .ولنقف صفا واحدا يف الدعوة للحكم باإلسلم ،كما فعل الصحابة األقوياء ،من أمثال عمر
الفاروق وزتزة بن عبد ادلطلب رضي ا﵁ عنهم .وجيب أن يتأسى ضباطنا يف القوات ادلسلحة بإخواهنم األنصار رضي ا﵁ عنهم ،ويعطوا
النصرة للحكم مبا أنزل ا﵁ ،ولنعمل رتيعاً من أجل رضا ا﵁.
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