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رقم اإلصدار91 / ٔ11ٕ :

بٌان صحفً

االعتماد على النظام الدولً هو العقبة أمام تحرٌر كشمٌر
تفرط بقضاٌانا
وما لم نأخذ األمور بأٌدٌنا ،فإن القٌادة المدنٌة والعسكرٌة الحالٌة سوف تظل ّ
من الواضح اآلن أن القطة قد أصبحت خارج الحقٌبة ،حٌث تبٌع القٌادة المدنٌة والعسكرٌة الباكستانٌة كشمٌر فً
العلن ،وتقوم بالتطبٌع مع الدولة الهندوسٌة وتتواطأ مع مودي فً وقت شدته .لذلك حان الوقت ألبناء باكستان المخلصٌن
فً القوات المسلحة والوسط السٌاسً لوقف خٌانة كشمٌر بأي ثمن .وٌجب أن ٌصبحوا جداراً منٌعا أمام خطة باٌدن-
مودي .وعالوة على ذلك ،فإنه ٌجب علٌهم الخروج باستراتٌجٌة واضحة ،وعدم تكرار أخطاء العقود السبعة الماضٌة،
والتً لم تحرر كشمٌر ،على الرغم من إمكانٌة تحرٌرها فً فترة زمنٌة قصٌرة.
وكل جهود بذلت لغاٌة اآلن من أجل تحرٌر كشمٌر ،سواء أكانت عملٌات عسكرٌة ،أو حربا ً غٌر متكافئة ،أو
مبادرات دبلوماسٌة ،لم تتوج إال بالضغط على الدولة الهندوسٌة للموافقة على استفتاء فً كشمٌر ،بدالً من تحرٌر كشمٌر
المحتلة بالقوة العسكرٌة مباشرة كما حررنا جانبا ً من آزاد كشمٌر .إن االلتزام بقواعد النظام الدولً خطأ فادح .فالنظام
الدولً ،ومنذ نشأته فً األربعٌنات من القرن الماضً ،هو نظام احتكار للسلطة لصالح القوى االستعمارٌة الكبرى
الحالٌة ،وتهٌمن علٌه الوالٌات المتحدة وأوروبا ،فً حٌن تقتصر روسٌا والصٌن على الدفاع عن مصالحهما اإلقلٌمٌة.
وتوقعنا من األمم المتحدة أن تمنحنا كشمٌر المحتلة على أساس العدالة الدولٌة ،مثل توقع أن ٌرحم الذئب الخراف! فكٌف
ٌمكن أن نتوقع أن تصطدم األداة االستعمارٌة ،األمم المتحدة ،بإنسانٌة وحسن نٌة ،بإعطاء كشمٌر المحتلة لوصٌها
الشرعً ،األمة اإلسالمٌة؟! وكٌف عندما ٌستخدم النظام الدولً وصندوق النقد الدولً نفسه ،باعتباره الحارس الوحشً
البتزاز الدول من خالل التموٌل الدولً؟! إن صندوق النقد الدولً هو األداة االستعمارٌة التً تجبر الدول المعارضة على
الخضوع ،بٌنما تمنع اقتصادات العالم الثالث من التصنٌع المنهجً .ألٌس البنك الدولً هو الذي صاغ سٌاسة تدمٌر قطاع
الطاقة فً باكستان ،وهو الذي ٌعمل علٌه صندوق النقد الدولً اآلن؟! وهل نظام مجموعة العمل المالً ال ٌتدخل عملٌا ً
فً سٌاستنا الداخلٌة وسٌاستنا الخارجٌة وتشرٌعاتنا من أجل تفكٌك البنٌة التحتٌة للمقاومة فً كشمٌر ،حتى تتمكن الدولة
الهندوسٌة من تعزٌز ضمها الهش لكشمٌر المحتلة؟! ألم تمنعنا محكمة العدل الدولٌة التابعة للنظام الدولً من إعدام العقل
المدبر لإلرهاب ،كولبوشان ٌاداف ،وطالبتنا بمعاملته كما لو كان ضٌفا ً مهما ً؟! كما ٌمنع النظام الدولً القوات المسلحة
الباكستانٌة من اتخاذ إجراءات فورٌة ضد السدود التً أقامتها الدولة الهندوسٌة على أنهار باكستان ،بما فً ذلك سد
باغلٌهار .كما أنه ٌفسد مناهج التعلٌم ألبنائنا ،وكذلك القوانٌن التً تحكم بدٌننا وحٌاتنا االجتماعٌة .وال ٌسمح لنا بتلبٌة
احتٌاجاتنا النفطٌة من إٌران ،لكنه ٌطالبنا بتوفٌر طرق عبور إلى الدولة الهندوسٌة عبر أفغانستان وإلى آسٌا الوسطى
الغنٌة بالطاقة .وهو اآلن ٌرشدنا إلى الحد من اإلنفاق على قواتنا المسلحة وتقلٌص حجمها تمهٌدا لتفكٌك أسلحتنا النووٌة،
فكٌف ٌمكننا حماٌة مصالحنا السٌادٌة ،ونحن مقٌدون بأغالل النظام الدولً؟ كٌف؟!
بحكم طبٌعته ،فإن حزب التحرٌر هو أكبر حزب سٌاسً إسالمً فً العالم ،وهو ٌسعى للتحرر من نظام الغرب
االستعماري .وهو وحده القادر على إنقاذنا من االستبداد االستعماري من خالل عبادة هللا وحده .تماما ً كما دمر أجدادنا
النظام العالمً لروما وفارس ،فإن نظام الخالفة على منهاج النبوة سٌقضً على النظام العالمً الحالً المنهار ،والمبنً
على أسس مهزوزة لمبدأ فاشل .وٌجب على الضباط فً القوات المسلحة الباكستانٌة إعطاء نصرتهم إلقامة الخالفة ،حتى
ٌتم كسر قٌود النظام العالمً االستعماري ،مما ٌفسح المجال أمام نظام عالمً جدٌد تحت هٌمنة اإلسالم .قال هللا تعالى:
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