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بيان صحفي

اقضوا على الهيمنة األمريكية وأقيموا الخالفة على منهاج النبوة
زيارة تيلرسون تؤكد مجددا أن العالقة بين أمريكا وباكستان هي عالقة السيد بعبده
أ ّكدت زيارة وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون مرة أخرى حقيقة أن العالقة األمريكية  -الباكستانية هي
عالقة السيد والعبد ،وذلك على الرغم من االدعاءات التي ت ّدعيها القيادة العسكرية والسياسية الباكستانية من وجود خالفات
بين باكستان وأمريكا ،وبعد البيان الرئاسي للرئيس األمريكي ترامب ضد باكستان في  21آب/أغسطس  ،2017الذي
أكدت المصادر السياسية والعسكرية والمتحدثون الرسميون من أن الرد على طلب أمريكا في "بذل المزيد" سيكون ردنا
"ال للمزيد" .ومع ذلك ،وفي  24من تشرين األول/أكتوبر  ،2017التقى رئيس الوزراء وقائد الجيش وبقية القيادة
السياسية والعسكرية بشكل جماعي مع أحد أساتذتهم من واشنطن ،تيلرسون .وكالمعتاد ،تلقوا قائمة من اإلمالءات ،كما
جرت عليه العادة ،وقاموا هم بدورهم بشرح لسلسلة الجهود التي بذلوها في خدمة أمريكا .ولو كان عند القيادة السياسية
والعسكرية ذرة من كرامة ألغلقت الباب في وجه المتغطرس بعد بيانه العدائي ضد باكستان الذي أدلى به خالل زيارته
ألفغانستان.
ليس هناك شك في ّ
أن القيادة السياسية والعسكرية الحالية تعمل كعبد ألمريكا .وهم يستخدمون زياراتهم لروسيا
والصين ،السياسية واالقتصادية والعسكرية للتغطية على عبوديتهم ألمريكا .وعالوة على ذلك ،فإن العالقات مع روسيا
والصين لن تجعل باكستان قوية ،بل ستضعفها أكثر فأكثر .وعلى الرغم من كونها القوة العظمى الوحيدة في العالم ،فإن
خوف أمريكا من بضعة آالف من المجاهدين في أفغانستان ،جعلت وزير الخارجية ال يجرؤ على الخروج من قاعدة
صن ،لم يكن فيه نافذة ولو
باغرام الجوية بالقرب من كابول ،وطلب من الرئيس األفغاني زيارته هناك ،في مخبأ مح ّ
واحدة! ومع ذلك ،استقبل قائد سادس أكبر جيش في العالم ورئيس وزراء الدولة التي تمتلك الطاقة النووية الوحيدة في
العالم اإلسالمي ،استقبلوا تيلرسون الجبان ،كما لو كان الملك في باكستان ،وقد استقبلوه باحترام كبير وذ ّكروه بمساهمتهم
في الحرب األمريكية ضد اإلسالم التي تصفها أمريكا بأنها "الحرب على اإلرهاب" وأكدوا مجددا التزامهم ودعمهم
المتواصل لهذه الحرب األمريكية.
أيها المخلصون في القوات المسلحة! أال تغلي الدماء في عروقكم عندما تسمعون تأكيد القيادات السياسية والعسكرية
على طاعتها ألمريكا وتضحي بمصالح باكستان لتأمين المصالح األمريكية ،من خالل توظيف مواردنا لذلك؟! أال يغلي
الدم في عروقكم وأنتم تشاهدون أ ّن بضعة آالف من المجاهدين األفغان يجبرون تيلرسون على اللجوء إلى جحره ،وعندما
يأتي الجبان نفسه إلى بلدنا ،يتم استقباله كما لو كانت باكستان "عزبة الملك"؟! وأال يغلي الدم في عروقكم عندما تعرفون
عجز أمريكا بكل ما لديها من إمكانيات عن االنتصار على بضعة آالف من المجاهدين األفغان ،وتطلب منهم مباشرة أو
من خالل عمالئهم التفاوض معها ،ولكنها تملي على بلد يبلغ عدد سكانه  200مليون مسلم ،من الذين هم على استعداد
للتضحية من أجل اإلسالم وباكستان ،تملي عليها أوامرها كما لو كانت بلدا ضعيفا؟! بالتأكيد دمكم يغلي ونعلم أنكم تريدون
تغيير هذا الوضع البائس ،ولكن هذا لن يحدث إال بالخليفة العادل ،واإلطاحة بعمالء أمريكا في القيادة السياسية
والعسكرية ،من الذين جعلونا عبيدا عند الكفار الجبناء ،ويحصل التغيير من خالل إعطاء النصرة لحزب التحرير من أجل
إقامة الخالفة على منهاج النبوة في باكستان .حيث تكونون سبّاقين لهذا الشرف فتنالون احترام األمة وتكونون القوة التي
يحسب لها ألف حساب في هذا العالم ،ورضوان من هللا أكبر .وبأمر من الخليفة الراشد ،سوف تجبرون أمريكا على
الهر المجنونّ .
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