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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 توطئة: عودة الخالفة
ُة ِفيُكْم َما َشاَء اللَُّه َأْن َتُكوَن، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) َتُكوُن النُّبُ وَّ

ِة، فَ َتُكوُن َما َشاَء  ثُمَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأنْ  َهاِج النُّبُ وَّ يَ ْرفَ َعَها. ثُمَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمن ْ
اللَُّه َأْن َتُكوَن، ثُمَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء اللَُّه َأْن يَ ْرفَ َعَها. ثُمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّا، فَ َيُكوُن َما 

ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها. ثُمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجْبرِيًَّة، فَ َتُكوُن َما  َشاَء اللَُّه َأْن َيُكوَن، ثُمَّ يَ ْرفَ ُعَها
َهاِج  َشاَء اللَُّه َأْن َتُكوَن ثُمَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها. ثُمَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمن ْ

 ( ُثمَّ َسَكَت. أخرجه أمحد.النُّبُ وَّةِ 

أبواب مرحلة اخلالفة على منهاج النبوة، اليت بانت فاألمة بإذن اهلل على 
بوادرها، وعلت بشائرها، بعد أن دبت احلياة يف األمة من جديد، فباتت تغلي  

 كاملاء يف املرجل، وهو األمر الذي رصده قادة الغرب وأدركوه عني اإلدراك.

يف ففي مقابلة مع ديفيد كيلكولن، مستشار قائد القيادة املركزية األمريكية 
مليون نسمة وفيها أكثر من  115قال "باكستان لديها  2002آذار/مارس 

رأس نووي، وجيشها أكرب من اجليش األمريكي... وحنن اآلن على  100
أعتاب استيالء املتطرفني على هذا البلد، ومن شأن ذلك تقزمي إجنازاتنا يف 

 احلرب على اإلرهاب".

جاء فيه  2002رين الثاين/نوفمرب تش 15ويف مقال نمشر يف جملة نيويوركر يف 
"إّن اخلوف الرئيس هو من املتطرفني داخل اجليش الباكستاين ممن يطمحون 
إىل القيام بانقالب فيه"، وقال مسئول كبري يف إدارة أوباما أّن حزب التحرير 

 هو من يسعى إىل ذلك هبدف إقامة اخلالفة.
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يع املستوى من وكالة أما بالنسبة للدولة اهلندوسية، فقد قال مسئول رف
املخابرات اهلندية، ويف السياق نفسه "لدينا خماوف بشأن األسلحة النووية يف 
باكستان، وحنن لسنا قلقني عليها من املاليل أن يسيطروا على البالد، ولكن 
حنن قلقون من كبار الضباط يف اجليش الباكستاين الذين يريدون اخلالفة... 

 لديهم مفاهيم قيادة اجليش اإلسالمي". وبعض الرجال الذين نراقبهم

وهذه جمموعة من النشرات اليت أصدرها حزب التحرير / والية باكستان 
مؤخرا، توضح رؤية احلزب جملموعة من القضايا يف الشأن الباكستاين، يف 
موضوع اإليرادات والنفقات، وأزمة الكهرباء وارتفاع األسعار، وكذلك رؤيته ملا 

القوات املسلحة، وكذلك تسليط الضوء على موضوع  جيب أن تكون عليه
الصراع مع الدولة اهلندوسية وسياسة التعليم، وقراءة ملا حدث مؤخرا يف 

 بلوشستان وكراتشي.
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 اإليرادات والنفقات
ميكن أن تكون عن طريق الدميقراطية أو  القوة االقتصادية ال بداية:-1

ضع اإليرادات والنفقات  ،الدكتاتورية، فأشكال احلكم هذه فاسدة ألهنا ُتم
وعمالئهم الذين يأتون للحكم يف  ملصاحل القوى االستعمارية الكافرة

 .باكستان

الدولة، مثل  إّن إيرادات خزينة الدولة ضرورية لرعاية شؤون الناس وإدارة نفقات
باكستان،  الصحة والتعليم والقوات املسلحة، ولكن يف ظل النظام احلايل يف

بالتناوب، فقد   واء أكانت الدميقراطية أم الدكتاتورية اللتان حكمتا البالدفإنّه س
الكفار، وجملموعة  كانت هذه األنظمة لضمان املصاحل التجارية للمستعمرين
ومن أجل حتقيق  صغرية من اخلونة والعمالء يف القيادة العسكرية والسياسية.

النقد الدويل  يل وصندوقذلك فإّن احلكومة تقوم بتعاون وثيق مع البنك الدو 
 بتطبيق سياسات مذلة من الضرائب واخلصخصة، وهذه السياسات حرمت

السكان من مصادر ضخمة من اإليرادات، ومن ُث مت حتميل الناس عبء 
الدولة من خالل فرض ضرائب عديدة وبأمساء شىت، واليت خنقت  نفقات

ناس مجيع وأضافت بؤسا إىل بؤس الشعب، فغصبت ال النشاط االقتصادي
مدخراهتم وأمالكهم، فالضرائب ًتفرض على املواد الغذائية واملالبس واملأوى 

والصحة والتعليم، ما جيعل احلصول على  والدخل واملرياث واإلدارة
وكثري من االحتياجات غري متوفرة  "الكماليات" حكرا على قليل من الناس،

النفقات هي يف النفقات، فإّن  للجميع، وعالوة على ذلك، وعلى جانب
الكفار وعمالئهم، وهتمل شؤون  املقام األول لتأمني احتياجات املستعمرين

 .الناس األساسية والكمالية
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 هذا هو واقع اإليرادات والنفقات يف باكستان يف ظل النظام االستعماري
 بغض النظر عمن كان يأيت إىل احلكم، وما إذا كان نظام احلكم فيها دميقراطيا

ريا، حيث تعرضت سيادة باكستان االقتصادية لالعتداء عليها يف أم ديكتاتو 
اجلنرال مشرف، وال يزال يمساء استخدام االقتصاد خالل فرتة حكم  زمن

كياين، وسوف تستمر هذه املأساة يف إطار النادي القادم من اخلونة  -زرداري
يضع وهذا ألّن اإلنسان يف الدميقراطية والدكتاتورية هو الذي  والعمالء،

 .ألهوائه ورغباته بدال من تطبيق ما أنزله اهلل سبحانه وتعاىل القوانني وفقا

 حرمان المجتمع من إيرادات الممتلكات العامة -2
حرمت الدولة  بتطبيق الرأمسالية الديكتاتورية والدميقراطية يف باكستان فقد  -أ

 عامة الناس من مصادر الدخل اهلائلة، من خالل خصخصة املمتلكات
 العامة، مثل خصخصة النفط والغاز والكهرباء، فماّلك النفط والغاز والكهرباء

من احملليني واألجانب جنوا عائدات ضخمة من األرباح من هذه املوارد 
 فعلى سبيل املثال فإنّه ميكن للخالفة بيع الفائض من موارد الطاقة إىل القّيمة،

العائد   بأسعار حقيقية، وإنفاقالدول األجنبية غري احملاربة لإلسالم واملسلمني
نفسها  على ما فيه خدمة للرعايا، وهبذا تستطيع اخلالفة ضمان استفادة األمة

 من ثرواهتا، بدال من أن تصبح مصدرا للبؤس من خالل إشراك الشركات
مزيدا  اخلاصة جلين األرباح، فإّن احلكومة هبذه السياسة تضيف إىل أعباء الناس

 زيد من الضرائب الضخمة على الطاقة فرتتفع األسعارمنها من خالل فرض م
امللكية  على املواطن. وباإلضافة إىل ذلك، فإّن طريقة الرأمسالية يف التعامل مع

مثل  اخلاصة فيما ينبغي أن يكون مملوكا من قبل الدولة يف املقام األول،
حبيث  سدةاآلالت الثقيلة واألسلحة واالتصاالت والبناء والنقل العام طريقة فا

تتيح لألفراد أن يهيمنوا على السوق، ولكن يف ظل اخلالفة القادمة قريبا بإذن 
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الدولة، ويمسمح  اهلل فإّن مثل هذه األمور تكون يف املقام األول تابعة ملؤسسات
إشراف  دخول هذا امليدان ولكن حتت يف البالد للشركات اخلاصة املوجودة

 ت على دور الدولة كما حيدث يف هذهالدولة وذلك ملنع هيمنة هذه الشركا
 .األيام

شركات  هلذا السبب فإنّه يف ظل الرأمسالية، فإّن أغىن الشركات يف العامل هي
 الطاقة واألسلحة واآلالت واالتصاالت السلكية والالسلكية، يف حني يتم

حصر إيرادات احلكومات يف اجتاه واحد فقط، وهو خنق الناس بالضرائب 
وعالوة على ذلك، فإنّه يف حالة باكستان، فإن النظام يقّدم  ودوام زيادهتا،

األجنبية من خالل خفض الضرائب على الواردات من  احلوافز لتشجيع امللكية
االقتصادية األخرى، واإلعفاءات الضريبية على األرباح  اآلالت واملدخوالت

املباشر من  إىل تعزيز اقتصاد البلد األجنيب، ويتضح النهب اليت يمعاد إرساهلا
التحويلية يف باكستان من قبل األجنيب من حجم االستثمار  قطاع الصناعات
نفسها يف االستثمارات األجنبية، واليت بلغت خالل نظام  املباشر للحكومة

 .زرداري -السماء واستمرت باالرتفاع يف ظل نظام كياين مشرف عنان

 ليل منهمخنق معظم الناس بالضرائب، يف حني ينتعش عدٌد ق - ب

 حتت إشراف صندوق النقد الدويل خالل فرتة مشرف، واستمرار ذلك يف فرتة
زرداري، فقد مت خنق باكستان بالضرائب الضخمة على -حكم كياين

 1222-1221االستهالك وعلى السلع، فقد كان إمجايل اإليرادات يف عام 
مليون روبية،  105،100 2002/2005مليون روبية، ويف عام  111،021

مليوناً، وكانت الضرائب من هذا  235،5132 2011/2012ويف عام 
وضريبة الشركات:  اجملموع، واليت هي ضريبة الدخل وضريبة األمالك

 مليون 135،012، ُث ارتفعت إىل 1222-1221مليونًا يف  12،441
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روبية،  143،000إىل  2012/2011، ُث مرة أخرى يف 2/2002روبية يف 
٪ من إمجايل اإليرادات، ومن ُث 20٪ إىل أكثر من 10قفزة من  وهذا ميثل

، وعالوة 2011/12يف ظل كياين وزرداري يف عام  ٪22 زيادة أخرى إىل
٪ إىل 11الدخل وحدها يف الفرتة نفسها من  على ذلك، ارتفعت ضريبة

-2002، 1222-1221بني عام  ٪ من إيرادات الدولة الرئيسية،52
وقت مضى، مع  وا صعوبات أكرب من أي. وهذا يعين أّن العمال واجه2005

الفاسد  زيادة يف الضرائب على حساب أجورهم. فطاملا ظل هذا النظام
 فسوف يظل الوضع سيئا، بغض النظر عمن يأيت إىل السلطة، ويف عام

مليون روبية من ضرائب الدخل  150،000مجعت احلكومة  2011-2012
. 2005-2002عها يف عام من مجيع اإليرادات اليت مت مج وحدها، وهو أكثر

، هتدف احلكومة إىل 2015-2012ميزانية عام  وعالوة على ذلك، فإّن يف
مليون روبية، ومع ذلك، فإّن  214،000جين ميزانية مذهلة تصل إىل 

مطالب املستعمرين الغربيني  احلكومة تدعو إىل فرض مزيد من الضرائب، ملبية
 .االقتصاد خلنق احلياة، حيث ال يتبقى سوى القليل يف

وبالنسبة للضرائب غري املباشرة مثل الضرائب على املركبات واملكوس والضرائب 
على التجارة الدولية والضرائب على املبيعات والرسوم اإلضافية على الغاز 

 21،013والنفط وغريها من الضرائب والضرائب على السفر، فقد كانت 
مليون  521،213ل إىل ُث ارتفعت لتص 1221/1222مليون روبية يف عام 

، ويف ظل فرتة حكم مشرف ارتفعت ضريبة 2002/2005روبية يف عام 
إىل  1221/1222٪ يف 2ارتفعت من  املبيعات بشكل ملحوظ، حيث

فضريبة املبيعات هذه  ٪ لتصبح عائدات الدولة الكربى من الضرائب،45
ية يف غري والصناع جعلت شراء األدوية واملواد الغذائية واحلاجات الزراعية
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وتأمني احتياجاهتم  مقدور الناس، وخنق قدرهتم على املسامهة يف االقتصاد
إىل تراكم الثروة يف  األساسية، ومثل هذا النظام الضرييب يؤدي بطبيعة احلال

اجملتمع يف أيدي قلة من الناس، حيث يعاين من هم يف أسفل السلم أكثر من 
مرة عند شرائهم حاجاهتم، ومع غريهم مرتني، مرة عند تقاضيهم أجورهم، و 

مرور الوقت، فإّن هذا يعين املزيد من اإلخفاقات يف الصناعة والزراعة، مما 
يؤدي إىل تركز الثروة يف أيدي نسبة ضئيلة من السكان. وسوف تستمر هذه 

مجعت  2012-2011الظاهرة بالتفاقم ما دام هذا النظام قائما، ففي عام 
ية من ضرائب املبيعات، وهتدف احلكومة إىل مليون روب 232،0505احلكومة 

 .2015-2012مليون روبية يف امليزانية العامة يف عام  1،015،300مجع 

وضريبة  بعد كل ذلك، فإّن إيرادات الرأمسالية جمتمعة من ضريبة املبيعات
 ٪ من مجيع عائدات الدولة، ما يعين أنّ 50الدخل وحدها تعادل أكثر من 

دات هي من اغتصاب أجور الناس وتقويض قدرهتم على حصة كبرية من اإليرا
الضروريات، فهذا النظام الفاسد ال ينتج إال الفشل ويهمل رعاية شؤون  شراء

وهذا هو سبب سعي أولئك الذين يف السلطة يف هذا النظام لرفع نسبة  الناس،
وبالنسبة لضريبة الدخل، فإّن نظام الضرائب على الناس هو يف  الضرائب،

مثرة عمل من يكابدون من أجل حتصيل احتياجاهتم األساسية  قة علىاحلقي
بدال من فرض الضرائب على فائض مال من تتجاوز  وبعض الكماليات،

وبعض الكماليات، أما ضريبة املبيعات، فإّن  ثروهتم احتياجاهتم األساسية
حياولون سد حاجاهتم األساسية وتوفري  الضرائب تفرض على الناس الذين

أولئك الذين لديهم فائض من الثروة  لكماليات، بدال من فرضها علىبعض ا
الضرائب فإهّنم يصرون على أّن  فقط، وبالرغم من كل هذا التعسف يف فرض

اخلالفة، فإنّه ال ضريبة على  هذا النظام هو "من أجل الشعب"! بينما يف



 

2 
 

ونة يف امللكية اخلاصة مص الدخل وال يوجد ضريبة على املبيعات؛ وذلك ألنّ 
عنه مما هو واجب على  األصل، وإن احتاجت الدولة لإلنفاق على ما تعجز

عن احلاجات  الناس باألصل فإهنا تفرض الضرائب على الثروة الفائضة
الشرع، ال  األساسية والكمالية باملعروف، ويكون حتت شروط صارمة حددها

 .الدولة

 النفقات اليت ُتدم مصاحل املستعمرين وعمالئهم - ت

وقدرهتا على  بعد أن حمرمت األمة من إيراداهتا الشرعية، وخنقت أيضا أرباحها
االستعمارية الكافرة.  الشراء واإلنتاج أخذت احلكومة قروضا ربوية من الدول
وذلك لتجريدها من  وهذه القروض هتدف إىل إبقاء باكستان غارقة يف الدين،
الغرب، فكان  حتدي أصوهلا وتقليص قدرهتا على الوقوف على قدميها يف

دوالر،  مليار 13،431 2000-1220جمموع الديون املستحقة يف الفرتة 
فعلى  مليار دوالر. 55،111على الرغم من أنّه ويف الفرتة نفسها مت تسديد 

دوالر سنويا، ومع ذلك شهدت  مليار 5،55مدى عقود دفعت باكستان 
مع مرور الزمان، وبالنظر اخلارجية تضاعفا، واستمر الوضع يف التدهور  ديوهنا

الديون املستحقة ملؤسسة استعمارية واحدة، صندوق النقد الدويل وحده،  إىل
مليار دوالر، كما ذكرت  2.1إىل  2012وصلت يف هناية آذار مارس  فقد

٪ من ميزانيتها على خدمة 53يف باكستان. واآلن تنفق باكستان  وزارة املالية
 2012-2011الر من امليزانية العامة لعام مليار دو  11متثل  الدين، واليت
رم منه السوق، وال ينفق على تأمني  50واليت تبلغ  مليار دوالر. وهذا املال حيم

األساسية للشعب، وهذا الظلم العاملي، كما يف باكستان، فإّن  االحتياجات
البلدان قد سددت ديوهنا مرات عدة، ولكن تبقى غارقة يف الديون  العديد من

 .لفوائد والشروط االستعمارية الظاملةبسبب ا
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الجانب الشرعي الذي يتعلق بإنشاء اقتصاد مبني على قاعدة قوية -3
 وثابتة

 نظرة عامة لإليرادات والنفقات -  أ

واالستهالك  على عكس الرأمسالية، فإّن اإلسالم ال يعتمد على ضرائب الدخل
 يرادات، بل جتىنالسائدة يف النظام الرأمسايل كوسيلة للحصول على اإل

 اإليرادات من الثروة بعد سد احتياجات الناس منها، وكذلك على اإلنتاج
الفعلي، حىت عندما تضطر اخلالفة إىل فرض الضرائب، فإهنا تلجأ إىل ذلك 

شروط صارمة وتضرب على فائض الثروة، لذلك ال يتم معاقبة الفقراء  حتت
سية، وهذه الطريقة يف جين القادرين على تأمني احتياجاهتم األسا من غري

ممكنة، وذلك بسبب العائدات الضخمة اليت ستستغلها الدولة من  اإليرادات
اململوكة للدولة وشركات امللكية العامة مثل موارد الطاقة  خالل الشركات
البنية التحتية، ومن خالل قوانني اإلسالم لإليرادات الفريدة  واآلالت وصناعة

لى العدالة يف توزيع الثروة بدال من تركيزها. وكما تبىن واليت تعتمد ع من نوعها،
"لميزانية الدولة  142التحرير يف دستور دولة اخلالفة يف املادة رقم   حزب

أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي 
يتضمنها كل فصل، واألمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، 

"واردات  142ويف املادة رقم  ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده". فإن  
 بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز،

والزكاة. وتؤخذ هذه األموال دائميًا سواء أكانت هنالك حاجة أم لم 
من الواردات التي توضع في بيت المال  "يعتبر 131، ويف املادة رقم "تكن

ثغور البالد، واألموال الناتجة من  األموال التي تؤخذ من الجمارك على
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واألموال الموروثة عمن ال وارث له،  الملكية العامة أو من ملكية الدولة،
 ."وأموال المرتدين

 الصناعة مصدر للدخل - ب

 سوف تزدهر الصناعة يف دولة اخلالفة، فلن يتم خنقها بالضرائب خصوصا
من  دخوالت املهمة، مثل الطاقة اليت حتتاجها اآلالت، وبدالملختلف أنواع امل

 ذلك، فإّن الدولة سوف جتين عائدات من أرباح التجارة والبضائع الزائدة عن
 احلاجة، وهذا ما يسمح للشركات بالرتكيز على اإلنتاج من دون قيود، ويتم

 جاء يفتنمية إنتاجهم من خالل ضمان أرباحهم أو الثروة املرتاكمة لديهم. 
الزكاة من  "تجبى 145حزب التحرير يف املادة رقم  الدستور الذي أعده

 المسلمين، وتؤخذ على األموال التي عين الشرع األخذ منها من نقد
وعروض تجارة ومواش وحبوب. وال تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. 

مالك سواء أكان مكلفًا كالبالغ العاقل أم غير مكلف   وتؤخذ من كل
في باب خاص من بيت المال، وال تصرف  ي والمجنون، وتوضعكالصب

 ."الذين ذكرهم القرآن الكريم إال لواحد أو أكثر من األصناف الثمانية

 اخلراج والعشر كمصدرين للدخل ال خينقان املزارعني - ت

يف  يف ظل احلكم اإلسالمي، أنتجت شبه القارة اهلندية، وهي بالد زراعية
اخلراج  ربع الناتج احمللي اإلمجايل للعامل، وقد كان مفهومأغلبها، ما يقرب من 

 أحد أسباب ذلك اإلنتاج الضخم، فملك رقبة األرض اخلراجية يعود
 للمسلمني، ولكن استخدامها واالنتفاع منها للشخص الذي يزرعها، وبالتايل

فإّن الشخص الذي يزرع األرض هو املستفيد األول من إنتاجها مباشرة، هذا 
ح بتداول الثروة وعزز اإلنتاج وطرق كسب الرزق، وولدت للمسلمني مس ما
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من األراضي، وفقا لقدرة األراضي، بينما ملا جاءت الرأمسالية، يف  اإليرادات
الربيطاين، فقد مت فرض الضريبة على املزارعني بشكل كبري، واضطر  ظل احلكم
املطاف اضطروا إىل  االقرتاض الربوي، فغرقوا يف الديون، ويف هناية بعضهم إىل

أراضيهم، فقد كان هذا األسلوب أحد أسباب استيالء املستعمرين  بيع
معهم على األراضي، وال تزال الزراعة تعاين حىت اليوم من الرأمسالية،  واملتعاونني

الرغم من ذلك فإّن الزراعة يف باكستان ال تزال منافسة على مستوى  وعلى
 لديها القدرة على التطور أكثر فأكثر، ويواجهالعديد من اجملاالت، و  عاملي يف

 املزارعون الضرائب الكبرية على احلاجات الزراعية من األمسدة والبذور والنقل
 واآلالت والوقود، فيضطرون حملاولة زيادة األرباح من خالل التصدير لألسواق

اخلارجية، وفرض على باكستان املعاناة من خالل إجبارها جعل تكلفة 
من احلبوب واحملاصيل احملسنة باهظة الثمن، بينما يف اإلسالم، فإنّه  داتاملستور 

يقوم توليد اإليرادات من خالل فرض الضرائب على املدخوالت الزراعية،  ال
العشر على اإلنتاج من األرض، واخلراج على األرض بقدر ما  بل يفرض

طؤ بفعل اإلفراط ميكن املزارعني من زيادة اإلنتاج، من دون تبا حتتمل، وهو ما
يف كلفة اإلنتاج، وكما جاء يف الدستور الذي أعده حزب التحرير يف املادة رقم 

"ُيجبى الخراج على األرض الخراجية بقدر احتمالها، وأما األرض  143
  العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي."

 زافااللجوء إىل الضرائب يكون بشروط صارمة حمددة شرعا وليس ج - ث

 حرص اإلسالم على صيانة حرمة امللكية الفردية وحّرم غصبها، لذلك فإنّ 
الضرائب موجودة يف ظل اخلالفة، ولكن كمالذ أخري وحتت شروط صارمة 

حباالت جوازها وقيودها، وهي فقط يف حالة عدم كفاية العائدات  تتعلق
على  جيب على املسلمني القيام به باألصل، وتكون فقط لإلنفاق على ما
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سد احتياجاهتم األساسية والكمالية باملعروف، لذا فإّن  األغنياء ممن متكنوا من
وجود ضرائب على اجلهود املبذولة لتأمني االحتياجات  اإلسالم يضمن عدم

كما حيدث يف الرأمسالية على شكل ضريبة  األساسية والكماليات باملعروف،
ا يف اجملتمع، وهذا يعين أّن األقل حظ الدخل وضريبة املبيعات، واليت تعاقب
الثروة بدال من تركزها، ففي باكستان  الضرائب يف اإلسالم تساهم يف تداول

مليار دوالر، وهذه األرقام هي اليت  13شخصا ميلكون حوايل  50فإّن أغىن 
٪ فإّن العائدات 50عليهم ضريبة بنسبة  مت اإلفصاح عنها رمسيا، فإذا فمرضت

ميكن استخدام هذه األموال اليت يتم  وبالتايل فإنّه مليار دوالر، 4.3تكون 
الطوارئ وفق أحكام الشرع كإطعام  مجعها من خالل الضرائب لتفي حاجات

الفقراء أو معاجلة الزالزل، كما ميكن لدولة اخلالفة االقرتاض من األثرياء للقيام 
الفة باملشاريع وتسديد الدين على مدى قصري أيضا دون فوائد، كما تفتح اخل

باب التربعات الطوعية لألمة اليت ال تبخل عن العطاء يف سبيل اهلل سبحانه 
 130جاء يف الدستور الذي أعده حزب التحرير يف املادة رقم  وتعاىل، وكما

لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن  لها أن  "إذا
رائب المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الض تحصل من

النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء  لسد -على الوجه التالي: أ 
لسد النفقات  -الجهاد. ب  والمساكين وابن السبيل وللقيام بفرض

الموظفين وأرزاق  الواجبة على بيت المال على سبيل البدل كنفقات
المال  لسد النفقات الواجبة على بيت -الجند وتعويضات الحكام. ج 

 المصلحة واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج المياه على وجه
لسد النفقات الواجبة على  -وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات. د

على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو  بيت المال
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"تستوفى من المسلمين الضريبة  141طوفان أو زلزال." وفي المادة رقم 
رع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون التي أجاز الش

استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال 
بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة." وفي المادة رقم  

ما أوجب الشرع على األمة القيام به من األعمال وليس في  "كل 141
يام به فإن وجوبه ينتقل على األمة، وللدولة حينئذ بيت المال مال للق

األمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على  الحق في أن تحصله من
للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فال  األمة شرعًا القيام به ال يجوز

 ". الدوائر أو لقضاء أي مصلحة يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو

 ضوابط اإلنفاق -  ج

 ن كل ما تقدم فإّن اخلالفة جتين عائدات ضخمة من ممتلكات الدولةم
 واملمتلكات العامة والزراعة والصناعة ومن دون خنقها، ومن الفيء واخلراج
 واجلزية ومال املرتدين، ومال من ال وراث له وغريها، وعلى صعيد النفقات فإنّ 

اجات اإلسالم ينص على ضرورة رعاية شؤون الناس للحصول على احل
وبطبيعة احلال، فإّن اخلالفة لن تدفع الديون للمؤسسات  األساسية،

اإلجرامية، بل ستحاسب اخلالفة على حقيقة أنّه مت دفع تلك  االستعمارية
كما هي احلال مع العديد من البلدان اإلسالمية، جاء  األصول مرات عدة،

بيت المال  ت"نفقا 132حزب التحرير يف املادة رقم  يف الدستور الذي أعده
األصناف الثمانية الذين يستحقون  - مقسمة على ست جهات هي: أ

الفقراء والمساكين وابن  -أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة. ب
السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف 

رمين لهم من واردات بيت المال الدائمية، وإذا لم يوجد ال يصرف للغا
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شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب 
 -حالة خوف الفساد. ج  لسد نفقاتهم ويقترض ألجل ذلك في

والحكام، فإنه  األشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند
يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل 

ه النفقات، ويقترض ألجلها في حالة خوف ضرائب في الحال لسد هذ
المصالح والمرافق األساسية كالطرقات والمساجد  -الفساد. د

والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما 
 -في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات. ه 

لم يوجد  فإذا المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال،
الحوادث الطارئة   -ما يكفي لها في بيت المال ال يصرف لها وتؤجل. و

كالزالزل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض 
 .المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع" ألجلها

تحرير، ميمكن الرجوع إىل املواد التالية يف مقدمة الدستور حلزب ال مالحظة:
على األدلة الشرعية الكاملة من القرآن الكرمي والسنة: من املادة رقم  لالطالع

. كما ميمكن زيارة املوقع التايل لالطالع على املواد 132إىل املادة رقم  145
 الصلة: ذات

 matters.htm-page.tl/policyhttp://htmediapak. 

 حجم اإليرادات والنفقات للقوة العالمية الرائدة-4
النفط  ستكون ذات عائدات كبرية من خالل موارد امللكية العامة من مثل - أ

 والغاز والكهرباء، وكذلك عائدات ملكية الدولة لصناعة اآلالت الثقيلة
 .والسالح وغريها

http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm
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 ب على مدخالت الصناعة والزراعة، اليتستنهي دولة اخلالفة الضرائ - ب
ُتنق اإلنتاج، بل ستكون اإليرادات من أرباح بيع البضائع الفائضة، وكذلك 

 إنتاج األرض الزراعية وفق األحكام الشرعية. من

 رفض تسديد الديون للمؤسسات االستعمارية الغربية، فقد مت تسديد - ت
تلك القروض، وسرتكز  القروض مرات عدة من خالل الشروط اجلائرة على

اخلالفة على اإلنفاق على االحتياجات الشرعية الرئيسية للمسلمني،  دولة
 .صناعة قوية ومزدهرة وعلى بناء
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 الكهرباء

ال يمكن تحمل الناس لثمن الكهرباء وعدم توفره بسبب  بداية: -1
مفهوم الخصخصة الرأسمالي المتبنى والمعمول به من قبل 

 قراطية.الحكومات الديم

بسبب تطبيق الدميقراطية الرأمسالية، فإّن احلكومة هي املسئولة عن أزمة 
الكهرباء يف باكستان، والنظام الرأمسايل احلايل يضمن من خالل اخلصخصة 
مصاحل فئة قليلة من الرأمساليني احملليني واألجانب، ويؤمن استفادهتم الكاملة 

س يف مشقة، وبسبب اخلصخصة فإّن من موارد الكهرباء، بينما يبقي عامة النا
أسعار الكهرباء مرتفعة ألّن ماّلك القطاع اخلاص يريدون جين األرباح الطائلة، 
وكمثال على ذلك فقد أشرف البنك الدويل عن كثب على ارتفاع أسعار 

حىت  2004و  2000الكهرباء، فرصد ارتفاع أسعار الكهرباء بني عامي 
ن الكهرباء يف فصل الشتاء بأكثر مما كانوا وصلت احلال إىل دفع الناس أمثا

يدفعوهنا يف ذروة الصيف قبل اخلصخصة. لذلك فإنّه يف الوقت الذي جيمع 
فيه ماّلك القطاع اخلاص الثروة من خالل امتالكهم للموارد الضخمة 
للكهرباء، يظل بقية اجملتمع يعاين من ارتفاع أسعار الطاقة ومن استمرار 

إىل ذلك فإنّه فيما يتعلق بنقص الكهرباء، فقد وّرطت  ارتفاعها، وباإلضافة
احلكومة نفسها يف الديون هلذه الشركات اخلاصة مبليارات الروبيات، ما دفع 
بالشركات اخلاصة املنتجة للكهرباء إىل تقليص إنتاج الكهرباء بسبب عدم 
سداد احلكومة لدينها، وبسبب "أزمة الديون" هذه فقد مت إنتاج أقل من 

ميغاوات من الكهرباء، على الرغم من أّن القدرة اإلنتاجية هي  10،000
ميغاوات يف أوقات  13،130ميغاوات، وتنخفض إىل  12،233أكثر من 

اخنفاض منسوب تدفق األهنار على السدود، وهذا اإلنتاج ال يتناسب مع 
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ميغاوات يف األشهر  11،300حاجة البالد من الكهرباء الذي يرتاوح ما بني 
ميغاوات يف ذروة فصل الصيف احلار، ولذلك  11،300اردة وتصل إىل الب

ساعة يوميا يف الصيف،  12-12متتد ساعات انقطاع التيار الكهربائي من 
وست ساعات يف فصل الشتاء بسبب عدم إنتاج الطاقة بشكل كاف، كل 
هذا نتيجة حتويل قطاع توليد الكهرباء إىل مصلحة جلين الثروات الطائلة وليس 

 .اعتباره حقا للناس

التحكم الرأسمالي في الكهرباء مصلحة  :االعتبارات السياسية -2
 للمستعمرين والحكام الحاليين فقط وهو حرمان لألمة منها.

٪ من الكهرباء من املصادر احلرارية، من حرق 53تنتج باكستان   - أ
٪ من الطاقة املائية )الكهرومائية(، وذلك 55النفط والغاز، وتنتج 

٪ من الطاقة النووية، 2م ضغط املياه على السدود، وباستخدا
والقدرة اإلنتاجية هي أكثر من كافية لتلبية الطلبات احلالية على 

 .مدار السنة

فيما يتعلق باملخزون احلراري، فإّن األمة متتلك أكثر من نصف  - ب
احتياطي العامل من النفط وأكثر من أربعني يف املائة من احتياطيات 

از، وتعد باكستان أحد أكثر البلدان امتالكا لالحتياطي العامل من الغ
 .العاملي من الفحم

فيما يتعلق بتطوير أشكال أخرى لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب عليه  - ت
يف املستقبل، مثل توليد الطاقة الشمسية، واملد واجلزر وطاقة الرياح، 

لى فإّن يف األمة اإلسالمية من اخلرباء من هم أكثر من قادرين ع
 .إنتاج الطاقة من هذه املصادر
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ومع ذلك، فإنّه بسبب اخلصخصة فإّن هذه الشركات هي الوحيدة  - ث
اليت تستفيد من هذه املوارد الوفرية، هي والقوى االستعمارية األجنبية، 
وكذلك الشركات احمللية اململوكة من قبل حاشية احلكام أو احلكام 

 .أنفسهم

اريون يستفيدون من غرق الناس يف احلكام احلاليون وسادهتم االستعم - ج
حبر املآسي االقتصادية، فمن شأن ذلك التخفيف من قدرة األمة 
على النهوض واإلطاحة بالنظام احلايل الفاسد، وهذا هو معىن 
"الفوضى اخلالقة" اليت قال هبا دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع 

 األمريكي األسبق. 

 والوقود للناس: ضمان تأمين الطاقة النواحي الشرعية -3
سيقضي اإلسالم على االقتصاد الرأمسايل وحيل حمله النظام االقتصادي يف 
اإلسالم، والنظام االقتصادي يف اإلسالم يضمن توزيع الثروة بالعدل، ومن 
ضمن آليته امللكية العامة ملوارد الكهرباء والفحم والنفط والغاز، فهذه املوارد 

راد، وبدال من ذلك، فإّن الدولة تدير هذه ليست ملكية دولة وال هي ملكية أف
املوارد لضمان استفادة مجيع الرعايا منها، بغض النظر عن العرق أو املذهب أو 
اللون أو الفكر أو الدين، كما أّن اخلالفة ستلغي الضرائب على الوقود والطاقة 

وارد واليت أدت إىل زيادة أسعارها بشكل كبري، بينما سيتم تزويد الناس هبذه امل
بأسعار التكلفة، وإذا مت بيع بعض هذه املوارد الفائضة للدول غري املعادية فإنّه 
يتم إنفاق عائداهتا على احتياجات الناس، لذلك فإّن سياسة اإلسالم يف 

 .الكهرباء يف ظل اخلالفة سرتسى دعائم التصنيع القوي يف باكستان
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تتحقق الملكية العامة " 151ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة 
كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدة.   -أ في ثالثة أشياء هي:

األشياء التي طبيعتها  -ج المعادن التي ال تنقطع كمنابع البترول. -ب
المصنع " 152املادة كما ورد يف   تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كاألنهار"

المصنع يأخذ حكم المادة التي من حيث هو من األمالك الفردية إال أن  
يصنعها. فإن كانت المادة من األمالك الفردية كان المصنع ملكًا فردياً  
كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من األمالك العامة كان المصنع ملكاً 

ال يجوز للدولة " 152وورد يف املادة رقم  عامًا كمصانع استخراج الحديد"
كية عامة، ألن الملكية العامة ثابتة في طبيعة أن تحو ل ملكية فردية إلى مل

"لكل فرد من أفراد األمة  140ويف املادة  المال وصفته ال برأي الدولة"
حق االنتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، وال يجوز للدولة أن تأذن 

 ألحد دون باقي الرعية بملكية األمالك العامة أو استغاللها".

إىل املواد التالية من مقدمة للدستور حلزب التحرير، : يرجى الرجوع مالحظة
، 152، 151لالطالع على األدلة الشرعية الكاملة من القرآن والسنة: 

152 ،140 

 الدولة الرائدة في العالم، الخالفة حيَّهال -4
ستعيد اخلالفة الغاز والفحم والنفط والكهرباء إىل امللكية العامة،   - أ

 .لكهرباء وبسعر التكلفةفينتج عن ذلك أسعار معقولة ل
توفري الطاقة أمر ضروري لتطوير قاعدة صناعية قوية، وهي ضرورية  - ب

 ألي دولة تطمح إىل قيادة العامل.
املفاهيم اإلسالمية الفريدة يف الطاقة ستكون مثاال ساطعا للعامل  - ت

 سيدفعه إىل التخلي عن الرأمسالية.
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 ارتفاع األسعار
تفاع الكبير والمستمر في األسعار هو : السبب الرئيس في االر بداية -1

 .انخفاض قيمة العملة بشكل مستمر، ألنها ال تستند إلى الذهب والفضة
 يف األصل فقد كانت الروبية تشبه العمالت األخرى، كالدوالر واجلنيه
 اإلسرتليين والفرنك، حيث كانت مدعومة مبال حقيقي يف شكل معدن نفيس،

أما الروبية فكانت مدعومة بالفضة، وقد عمل فالدوالر كان مدعوما بالذهب، 
 النظام على استقرار قيمة الوحدة النقدية داخلياً، داخل الدولة، وخارجياً  هذا

 .يف التجارة الدولية

نفسه يف  1210والدليل على ذلك، أنّه كان مستوى سعر الذهب يف سنة 
 لدعم واليوم فإّن هناك ما يكفي من الذهب والفضة يف العامل .1220 سنة

احلقيقي واملعامالت، مثل شراء وبيع الغذاء واملالبس والبيوت  االقتصاد
وآالت التصنيع والتكنولوجيا ...اخل. لكن بسبب املمارسات  والكماليات

الطلب على النقد املعروض الطلب على الذهب والفضة،  الرأمسالية فقد فاق
أصبحت العملة النفيس كأساس لعمالهتا، لذلك  فتخلت الدول عن املعدن

املزيد من النقود دون أن تكون مدعومة  مدعومة بقوة الدولة فقط، فتطبع
كل ورقة نقدية جديدة أقل من  بشكل كامل بالذهب والفضة، فتصبح قيمة
لشراء سلع أو خدمات، لذلك  اليت طمبعت قبلها. وألّن النقود تمستعمل إما

با. وازدادت احلاجة إىل تقري أصبحت قيمة النقود أقل، إن مل تكن بال قيمة
واخلدمات باالرتفاع. وارتفاع  النقود للشراء، فبدأت أسعار مجيع السلع

أوجد التضخم على نطاق  األسعار بشكل مستمر اآلن جزء من النظام الذي
فإّن الروبية اليت   واسع، وهذا هو سبب ارتفاع األسعار هبذه السرعة. وهكذا

الربيطاين، فإنّه بعد  قبل االحتاللغرامًا فضة  11كانت تساوي أكثر من 
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( من 1/200حوايل ) أكثر من مائيت عام يف ظل النظام الرأمسايل اآلن تساوي
 .غرام فضة

إىل  وقبل احلرب األمريكية على املسلمني يف أفغانستان والعراق...، كنت حتتاج
روبية لشراء دوالر أمريكي واحد، وخالل نظام مشرف، يوم اجلمعة  50.21

روبية، ما جعل التضخم يف  15.2، ارتفعت لتصل 13/2/2002فق املوا
سنة. واآلن يف ظل نظام كياين  50ألعلى مستوياته خالل  باكستان يصل

روبية لشراء دوالر أمريكي واحد. ومبرور   22ألكثر من  وزرداري، فإّنك حتتاج
لكبري قيمتها وتصبح قيمتها الشرائية أقل باالرتفاع ا كل سنة تفقد الروبية من
اللحم الذي أصبح بعيدا عن متناول أيدي معظم  يف األسعار، مثل شراء

الناس، والفواكه اليت باتت من كماليات احلياة، واخلضروات اليت أصبحت عبئا  
كبريا على كاهل الناس. وقيمة الروبية اليوم تساوي أقل من بيسا قبل عقود 

لحكومة، إال أّن احلقيقة عدة، وعلى الرغم من االدعاءات املطمئنة الكاذبة ل
بشكل مستمر، وهي السبب الرئيس الذي  على عكس ذلك، فالروبية تنهار

ذلك فإّن احلكومة مستمرة يف طباعة  يؤدي لالرتفاع اهلائل يف األسعار، ومع
على ذلك من عواقب وخيمة، منهمكة  املزيد من املال دون أن تبايل مبا يرتتب

 .ية وعملتهاحبفر قرب شريان احلياة االقتصاد

معالجة العوامل التي تؤدي إلى مزيد من  االعتبارات السياسية: -2
 .الطلب على النقود

بسعر  التضخم هو نتيجة مباشرة لإلقراض الربوي، فالرأمسالية تتالعب  -أ
 الفائدة للسيطرة على االقتصاد، ومالكو البنوك اخلاصة يستخدمون أموال

زي يف حسابات خاصة لتكسب من ارتفاع املودعني إليداعها يف البنك املرك
، كان متوسط 2015و  1222الفائدة، فتارخييا، فإنّه ما بني عامي  معدالت
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وألّن بنك الدولة مل يكن ميلك املال الفائض لتسديد  %12،13 سعر الفائدة
اخلاصة، فإنّه عوض النقص عن طريق طباعة املزيد من األوراق  الفائدة للبنوك

فع فائدة إيداعات البنوك، لذلك تلقت املصارف اخلاصة د النقدية من أجل
من البنك املركزي لتستخدمها يف دفع أموال  األموال على شكل فوائد

والفرق يعد رحبا للبنوك اخلاصة، وهكذا فإنّه  للمودعني مبعدل فائدة أقل قليال،
الفائدة يف حد ذاهتا سببا للتضخم  بدال من احلد من التضخم أصبحت

قيمة، بينما البنوك اململوكة للقطاع  باعة املزيد من النقود أو أقللفرضها ط
االستثمار ألهنم يسعون وراء  اخلاص ال يكون عندها حاجة للتوجه حنو

فإنّه يف جمال اخلدمات  "الربح" على القروض من خالل الفائدة. وهكذا،
، ويظل تستفيد بشكل كبري املصرفية الرأمسالية، تظل شرحية قليلة من اجملتمع

اإلنفاق وفقدان  أكثر الناس يعانون حتت الصدمات من القروض، ومن خفض
وكلها تدور يف دوامة  قيمة الروبية، وارتفاع األسعار وإغالق الشركات والبطالة،

 .مستمرة من التدمري االقتصادي

وهو  يتكون الرصيد الرأمسايل للسياسة التجارية من خفض قيمة الروبية،  -ب
  التضخم، ولكوهنا دولة مستوردة وضعيفة يف التصنيع، فإنّ أيضا يؤدي إىل

 احلكومة الباكستانية الرأمسالية تشرف على ُتفيض قيمة الروبية، وفقا ألوامر
التجاري  صندوق النقد الدويل، وهذا الذي يدعون أهنم قاموا به ملعاجلة التوازن
احمللية  سلعلباكستان، وهذا الذي جيعل الدولة تشجع على الصادرات من ال

احلكومة  وليس االسترياد، ومع ذلك فإنّه من خالل ُتفيض قيمة الروبية، فإنّ 
 الباكستانية تزيد من تكاليف التصنيع، وهو ما تسبب بالفوضى يف قطاعي
 الزراعة واملنسوجات وغريها من القطاعات اليت تعاين بالفعل من سياسة أسعار

 اع تكلفة االقرتاض، جنبا إىل جنب معالفائدة املرتفعة. وبالتايل، فإّن ارتف



 

24 
 

الزيادة يف تكاليف التصنيع، دفع بالشركات والعديد من الصناعات بأن تكون 
 قادرة على املنافسة دوليا، واخنفاض يف حجم الصادرات الرئيسية ألهنا غري غري

 قادرة على العثور على مشرتين ملنتجاهتا باهظة الثمن، فتدهور توازن باكستان
الرغم  ات، مما زاد من استمرار استرياد املواد الغذائية األساسية، علىللمدفوع

 من كوهنا رابع أكرب اقتصاد زراعي يف العامل، وباكستان هي مستورد كبري
 للمواد الغذائية، وهذا يعين أّن على باكستان أن تدفع أكثر السترياد املواد

 سعار الغذاء احملليةالغذائية بعد ُتفيض قيمة العملة، مما تسبب يف تضخم أ
 بشكل كبري. ويف السنوات األخرية، أحرز تضخم أسعار الغذاء تزايدا بسبب

اخنفاض قيمة الدوالر لربط الروبية الباكستانية بالدوالر. وإلخفاء فشل 
 سياسات ُتفيض قيمة العملة، اعتمدت احلكومة الباكستانية أكثر فأكثر على

توازن  ة من املواد الغذائية األساسية لتعزيزحتويالت املغرتبني والصادرات احمللي
مدفوعات باكستان، ومن أجل توازن املدفوعات وهو من الصعب جدا على 

باكستان، ويف حماولة يائسة لكسب النقد األجنيب لتحسني ميزان  أهل
جلأت احلكومة الباكستانية إىل تصدير املواد اليت حيتاجها الناس  املدفوعات،

ة األساسية، مثل األرز والقمح، مما يؤدي إىل نقصه يف الغذائي من املواد
احمللية، وعالوة على ذلك، فإّن صعوبة التبادل التجاري حيول دون  األسواق

العمالت األجنبية وإعادة االستثمار يف االقتصاد احمللي، ولكن  احلصول على
ة. الوطن هو مدفوعات خدمة الديون لتعزيز االقتصادات األجنبي ما يعود على

احلكومة الباكستانية إىل االقرتاض من املؤسسات الدولية  وهكذا، اضطرت
ميزان املدفوعات وهو ما يؤدي إىل تعقيد مشاكلها، وهذه  ملعاجلة العجز يف

مبزيد من الفائدة، ما جيعل باكستان، شأهنا شأن معظم  القروض اجلديدة تأيت
وهي يف الواقع عاجزة دفعت القرض األصلي مرات عدة  البلدان "النامية" قد

القروض توجد ظروفا ُتنق االقتصاد، بدءا بأسعار  عن "التطوير"، ألّن هذه
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العملة، فضال عن جمموعة كاملة من القيود على النمو  الفائدة، واخنفاض قيمة
 .الزراعي والصناعي

املسلمني  العودة إىل معيار الذهب والفضة حل عملي للمسلمني، فبالد  -ت
على الكثري من  فة القادمة قريبا إن شاء اهلل من املرجح أن حتتوييف دولة اخلال

هناك حاجة ماسة  موارد الذهب والفضة، وألّن األمة متتلك موارد كبرية فإنّ 
واملعادن والسلع  هلذه املوارد من قبل بلدان أخرى، مثل النفط والغاز والفحم

والفضة، كما أّن  الذهبالزراعية، واليت ميكن أن تستخدمها الدولة ملقايضتها ب
واليورو واجلنيه  لدى البنوك يف البلدان اإلسالمية عمالت دولية مثل الدوالر

البلدان اإلسالمية  اإلسرتليين واليت ميكن استخدامها للتبادل أيضا، ولدى
فإن االقتصاد احلقيقي  القدرة على االكتفاء الذايت يف السلع األساسية، وبالتايل

 .إلغاء االقتصاد الطفيلي ما للتالعب واملضاربات، مبجرديكون مستقرا ومقاو 

 األمور الشرعية التي تتعلق باستعادة مرجعية الذهب والفضة -3
الثمينة  لقد فرض اإلسالم أن تكون عملة الدولة مدعومة بالثروة املعدنية  -أ

 وهي بالتحديد الذهب والفضة، وهو ما ينهي األسباب اجلذرية للتضخم،
 صلى اهلل عليه وسلم أمر املسلمني بسك دينار الذهب والذي يزن فرسول اهلل

غراما كعملة للدولة، هذا  2.213غراما، والدرهم الفضي الذي يزن  4،23
متتع اخلالفة باستقرار األسعار فيها ألكثر من ألف سنة، واليوم  هو سبب

اخلالفة مقايضة السلع مثل النحاس والعمالت األجنبية بالذهب  تستطيع
تعامل الدولة بالذهب والفضة يف التعامالت الدولية، على  الفضة، وسيكونو 

اإلسالمي فيه االكتفاء الذايت يف معظم األمور. وعالوة  الرغم من أّن العامل
التعامل بقاعدة الذهب والفضة يف التجارة الدولية ينهي  على ذلك، فإّن إعادة

رض الدوالر على التجارة املفروض من أمريكا من خالل ف النظام غري العادل
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 155 مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة رقم الدولية، وكما ورد يف
"تصدر الدولة نقدًا خاصًا بها يكون مستقاًل وال يجوز أن يرتبط بأي نقد 

"نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو  151 ويف املادة أجنبي"
نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة يكون لها  غير مضروبة، وال يجوز أن

شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما  بدل الذهب والفضة شيئًا آخر على
 الدولة نحاسًا أو برونزًا أو يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر

إذا كان له مقابل يساويه تمامًا  ورقًا أو غير ذلك وتضربه باسمها نقدًا لها
"الصرف بين عملة الدولة وبين  152  املادة رقم، ويف"من الذهب والفضة

 ."عمالت الدول األخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء

االقتصاد  سيكون بيت املال يف دولة اخلالفة دائرة مالية لدعم منو  -ب
دولة اخلالفة  احلقيقي، مبا يف ذلك التنمية الزراعية والصناعية، فاالقتصاد يف

اخلاصة  تنزف الثروة من االقتصاد من خالل الربا، والبنوكليس طفيليا يس
وفقدان  احلالية أصبحت حباجة إىل توسيع احلاجة للمعروض النقدي باستمرار،

الرتكيز الوحيد  يف القيمة يف العملة، والزيادة الناجتة يف األسعار، وسوف يكون
قطاعات ال على تطوير اقتصاد حيوي وقوي، وذلك باستخدام القروض لتحفيز

التحرير يف املادة  الزراعية والصناعية احمللية، كما ورد يف مقدمة الدستور حلزب
"يُمنع فتح المصارف منعًا باتاً، وال يكون إال مصرف الدولة،  152 رقم

دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض  وال يتعامل بالربا ويكون
 ."لمالية والنقديةاألموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعامالت ا

فإنّه  وبدال من تدمري االقتصاد واللجوء صاغرين إىل املزيد من القروض،  -ت
رسالة  بعد إقامة اخلالفة يف باكستان مثال على قاعدة ثابتة، فإّن ذلك سريسل

بالفائدة  مدوية يف العامل للتخلص من منوذج الظلم االستعماري الغريب املسنود
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الوقوف  فهذا هو النظام الظامل الذي مينع الدول منواإلقراض بشروط جمحفة، 
 على قدميها يف ظل الظروف اخلانقة، على الرغم من أهنا قد سددت القرض

مرات عدة من اقتصادياهتا على شكل فوائد. وكما جاء يف مقدمة الدستور 
الثاني من المادة فإن دليل  "وأما القسم 153 التحرير يف املادة رقم حلزب

يرتبط بهم نقدها من الدول  أنه يجعل الدولة ماليًا تابعة لمن تحريمه هو
الكافرة من ناحية  الكافرة، وتكون فوق ذلك تحت رحمة هذه الدولة

مالية، وكالهما حرام. والقاعدة الشرعية: "الوسيلة إلى الحرام حرام". 
 .".ولذلك كان ارتباط نقد الدولة اإلسالمية باألجنبي حرام

التحرير  الدستور حلزب جوع إىل املواد التالية يف مقدمةمالحظة: يرجى الر 
، 151 ،155، 153لالطالع على األدلة الشرعية من القرآن الكرمي والسنة: 

152 ،152 

 األخذ بيد الخالفة كي تصبح نموذجا اقتصاديا للعالم -4
الذهب  تعزيز واستقرار العملة من خالل دعمها بالثروة احلقيقية من  -أ

 وضع حد للتضخم املتزايد، والذي شل القطاعات الصناعيةوالفضة، ل
 .والزراعية، ومرة واحدة وإىل األبد

تابعة  إهناء تعامالت املصارف الربوية اخلاصة وإجياد مؤسسات مالية - ب
أي فروٍع له تعطي قروضا بدون فوائد وذلك لتغذية اقتصاد نشط،  لبيت املال

 .لزراعية والصناعيةوميتد ذلك إىل متويل ودعم القطاعات ا

العمل على القضاء على القروض االستعمارية على الصعيد العاملي، واليت   -ت
 حولت دول العامل إىل قطاعات من املتسولني
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 التعليم
 : التعليم في باكستان فاسد ومتدنٍّ مما تسبب بالتخلف أوالً 

إىل حرمان منذ تأسيس باكستان، واإلمهال الفظيع يف التعليم مستمر، مما أدى 
عشرات املاليني من أبنائنا وبناتنا من التعليم الذي هو حق كفله هلم اإلسالم. 
فقد فصل االستعمار الربيطاين التعليم إىل العلوم التجريبية وإىل الرتبية 
اإلسالمية لتتشكل مؤسستان منفصلتان للتعليم، املدارس العادية واملدارس 

يومنا هذا تقريبا دون االلتفات إىل وجهة  الدينية، وقد استمر هذا التقسيم إىل
نظر اإلسالم يف األمر. وبالنظر إىل وجهة نظر اإلسالم فإنّه ليس هناك 
انفصال بني الدين واحلياة، على عكس احلضارة الغربية. فاإلسالم هو أساس 
وجهة النظر يف مجيع أعمالنا يف احلياة، ومع ذلك، فإّن سياسة التعليم احلالية 

ان تسعى إلنتاج أجيال حيملون وجهات نظر "دنيوية" وال حيملون يف باكست
وجهة نظر اإلسالم يف احلياة الدنيا، وعلى اجلانب اآلخر فإّن من يدعون متثيل 
اإلسالم ليسوا قادرين على تطبيق اإلسالم يف احلياة العملية. وقد أدى هذا 

وما ترتب على ذلك التقسيم إىل احنطاط يف تفكرينا واعتماد للمفاهيم الغربية 
من ميول، وفقدان للعلماء واملثقفني املختصني والسياسيني املخلصني. وهذا 
هو سبب علو صوت الناس يف أّن هناك "فراغا يف القيادة." كما أّن سياسة 
التعليم احلالية هتدف إىل إبعاد اإلسالم عن احلياة العملية وجعله موضوعا 

خصيات اإلسالمية احليوية املخلصة. أكادمييا، يف حني يبين اإلسالم الش
وبالتايل فإّن اخلالفة تثقف الناس باإلسالم بطريقة جتعلهم قادرين على تطبيق 
اإلسالم يف حياهتم السياسية وعلى املستوى الفردي أيضا، يعرفون الغرض من 
وجودهم يف هذا العامل، وهو عبادة اهلل سبحانه وتعاىل، وليس إبعاد اإلسالم 

السياسية. وهذا يضمن إجياد وجهة نظر صحيحة بني أبناء وبنات من احلياة 
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األمة على أّن الدين يقدم حلوال ملشاكل األمة االقتصادية والسياسية، داخليا 
وخارجيا، وهذا الذي مكن احلضارة اإلسالمية من أن تكون منارة للشعوب 

يف جماالت ألكثر من ألف عام، وقد خّرجت الدولة أبناء وبنات أفذاذا وروادا 
عدة مثل الرياضيات والطب والفقه وعلم الفلك، وقد كانت اللغة العربية اللغة 
الرمسية يف دولة اخلالفة، ومسة للمتعلمني الرجال والنساء يف العامل، وكانت مدن 

 .اخلالفة الوجهة املفضلة للنخبة األوروبية لتتعلم فيها

قا غري صحيحة للتدريس، وباإلضافة إىل ذلك، فإّن النظام احلايل يتبع طر 
والرتكيز على احلفظ اجملرد يف التعلم، بدال من الرتكيز على بناء املفاهيم من 
خالل ربط األفكار باملشاعر بطريقة واضحة، وهذا األمر هو الذي أدى إىل 
اخلروج عن طريقة التفكري العقلية اليت اتبعتها احلضارة اإلسالمية لقرون عدة، 

هناك ندرة ونقصا حادا يف املرافق التعليمية، فهناك  وعالوة على ذلك، فإنّ 
نقص حاد يف املعلمني املؤهلني، ويف العديد من املدارس فإّن العديد من 
املواضيع الرئيسية تمدرس بلغة ال هي لغة القرآن وال هي اللغة األم للطالب، 

 120من بني  115يف املركز  2015-2012وقد جاءت باكستان يف عام 
مستوى التعليم، لقد أدت إخفاقات السياسات احلكومية وشح  دولة يف

التمويل إىل ازدهار قطاع التعليم اخلاص، حىت باتت اجلامعات اخلاصة أكثر 
انتشارا من اجلامعات احلكومية، وبالتايل زيادة العبء املايل على أولياء األمور. 

توظيف معلم باإلضافة إىل ذلك فإّن غالبية اآلباء واألمهات يتطلب منهم 
خاص ألبنائهم أو إرساهلم إىل مدارس التعليم اخلاصة، مما يضاعف من بذل 
الوقت واجلهد والتكلفة، بسبب هذه العيوب فإّن معظم الطالب يرغبون يف 
السفر إىل الغرب لتحصيل التعليم اجلامعي، ونتيجة ذلك تفقد باكستان 

مة اإلسالمية مبا وبلدان إسالمية أخرى الشباب املوهوبني من خدمة األ
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يسمى"هجرة األدمغة"، وال جيدون فيما بعد سببا للعودة إىل باكستان، ألّن 
التحصيل العلمي لديهم ال ميكن استيعابه يف الصناعة والزراعة، وخصوصا أّن 

 .احلكومة قد فشلت يف ربط البحوث العلمية باحتياجات الصناعة والزراعة

يم في باكستان أداة للسياسة االستعمارية السياسية: التعل االعتبارات :ثانياً 
لفصل المسلمين عن العقيدة اإلسالمية وتراثهم اإلسالمي، والحيلولة 

 دون النهضة والتقدم.

السياسة االستعمارية يف التعليم تعتمد على املناهج اليت تقطع  تكان -1
الصلة بني املسلمني والعقيدة اإلسالمية، وذلك من خالل تعزيز 

انية الليربالية والدميقراطية وغريها من املفاهيم اليت تفرض مفاهيم العلم
سيادة األيديولوجية الغربية، وقد وضع الربيطانيون هذه السياسات من 
خالل احتالهلم، أما اليوم فإّن أمريكا وأوروبا واملؤسسات االستعمارية 
مثل البنك الدويل هم من يشرفون عن كثب على هذه السياسات، 

وضع املناهج املدرسية للمدارس احلكومية واخلاصة يف  وهلذا فقد مت
باكستان، وكتبت هذه املناهج من قبل األكادمييني الغربيني، ممن 
لديهم هدف إجياد صورة لإلسالم بأنه شعائر فقط، وفرضوا مفاهيم 
فاسدة من إنتاج املفكرين والفالسفة والعلماء الغربيني وتعزيز حب 

ف هو إنتاج الشخصيات العلمانية ذات الغريب وطريقة عيشه. واهلد
املرجعية الغربية، األيديولوجية والرأمسالية والقانون الذي هو من صنع 

 اإلنسان.

يتم يف النظام املدرسي احلايل تدريس اإلسالم بطريقة نظرية وال يتم  -2
ربطه بالواقع، فمناهج التعليم يف املدارس الدينية احنصرت يف األحكام 

واألخالق فقط، مع ذكر لبعض أحكام  بالعبادات الشرعية املتعلقة
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املرياث والنكاح والطالق، وأمهلت األحكام األخرى اليت تتعلق 
باملعامالت والشؤون االقتصادية واملعامالت اخلارجية واملسائل املتعلقة 

 مبحاسبة احلاكم.

التمويل احلكومي ليس كافيا لتوفري املرافق التعليمية واملدرسني   -5
 .املختصني يف إنتاج البحوث والتكنولوجيااملدربني 

 .، الجانب الشرعي: تطوير التعليم وفقا للعقيدة اإلسالميةثالثاً 
الدولة اإلسالمية حتمل مسؤولية تعليم أبناء وبنات األمة، وسوف   -1

يكون اهلدف الرئيس يف دولة اخلالفة وضع سياسة للتعليم من شأهنا 
سية قويتني، وبالتايل فإهّنا بناء الشخصيات اإلسالمية بعقلية ونف

ستعمل على تطوير املناهج على حنو من شأنه تطوير طريقة التفكري 
والتفكري التحليلي والرغبة يف املعرفة من أجل احلصول على الثواب 
وإرضاء اهلل سبحانه وتعاىل، وكذلك تقدمي مسامهات ذات قيمة 

يف املادة للمجتمع، فقد ورد يف الدستور الذي أعده حزب التحرير 
يجب أن يكون األساس الذي يقوم عليه منهج التعليم " 110رقم 

هو العقيدة اإلسالمية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس 
جميعها على الوجه الذي ال يحدث أي خروج في التعليم عن 

 هذا األساس".

وسيتم الرتكيز على العلوم التجريبية يف خمتلف مراحل التعليم هبدف   -2
إلنتاج والتنمية والتكنولوجيا، حبيث تصبح اخلالفة قائدة للعامل تطوير ا

يف جماالت االبتكار الصناعي والصحة واهلندسة املعمارية واملتطلبات 
العملية األخرى للوجود اإلنساين، وسيتم ربط العلم والتكنولوجيا 
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باحلاجات الضرورية العملية، مثل الزراعة والصناعة والرعاية الصحية، 
الذي سيضمن تفوق األطباء والعلماء واملهندسني بني األمم. وهذا 

ومن خالل التمازج بني أبناء وبنات املسلمني األكفاء وبني غاية 
املسلمني يف احلياة سينتج ثورة يف اإلبداع والتقدم وبناء اخلالفة كقوة 
رائدة، أما بالنسبة لآلداب الثقافية، فإنّه يتم تعليم الطالب يف 

البتدائية والثانوية وفقا لسياسة حمددة ال تتعارض مع املرحلتني ا
األفكار اإلسالمية، ويف جمال التعليم العايل، فإّن دراسة اآلداب 
الثقافية ال ُترج عن سياسة التعليم وهدفه، وقد ورد يف الدستور الذي 

وأما في المرحلة العالية " 114أعده حزب التحرير يف املادة رقم 
كما يؤخذ العلم على شرط أن ال تؤدي إلى فتؤخذ هذه المعارف  

 أي خروج عن سياسة التعليم وغايته".

سيخصص وقت كاف لتعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية حىت يتم   -5
بناء األطفال على املبادئ األساسية لإلسالم وتطبيقه بشكل عملي، 
وسيتم تدريس الثقافة اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم، وسيتم 

يع أبنائنا وبناتنا ليصبحوا أكفاء يف فهم األحكام الشرعية تشج
والقضائية من أجل فهم كيفية تطبيق اإلسالم يف احلياة العملية، وقد 

أّن  112ورد يف الدستور الذي أعده حزب التحرير يف املادة رقم 
الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية اإلسالمية وتزويد الناس "

لمتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم بالعلوم والمعارف ا
على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير 

دليلها فعل " 113"، وقد جاء يف شرح املادة رقم هذه الغاية
فإنه كان يعلم أحكام اإلسالم للرجال والنساء  الرسول 
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من والشيوخ والشبان، مما يدل على أن  اإلسالم يعلم كل جيل 
 ".الناس، فيعلم في جميع مراحل التعليم

دولة اخلالفة التسهيالت للمدارس والربامج التدريبية  ستقدم  -4
للمعلمني لزيادة املعرفة املوضوعية، وكذلك الكتساب أساليب 
للتدريس تسهل عملية التعلم، وسيتم تأمني التعليم من املرحلة 

 التعليم العايل حيث الرتكيز فيها على البحوث، االبتدائية إىل
وللحصول على متويل التعليم، فإّن اخلالفة ستعيد من هيكلة إيرادات 
الدولة وفقا لألحكام الشرعية لتسريع التقدم العلمي، وسوف تدر 
عوائد ضخمة من املمتلكات العامة مثل الطاقة والشركات احلكومية 

وتنهي مجيع أشكال  نيع اآلالت،مثل البناء على نطاق واسع وتص
الضرائب املهلكة مثل ضريبة الدخل وضريبة املبيعات اليت خنقت 
النشاط االقتصادي، وستعمل دولة اخلالفة على النهوض باألمة مرة 
أخرى لتصبح منارة للمعرفة كما كانت لقرون عدة، وقد ورد يف 

الدولة  تهيئ" 112الدستور الذي أعده حزب التحرير يف املادة رقم 
المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس 
والجامعات لتمكين الذين يرغبون في مواصلة األبحاث في شتى 
المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب 
وهندسة وكيمياء، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى 

 ."مبدعين والمخترعينيوجد في األمة حشد من المجتهدين وال
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 مستوى التعليم الذي تستحقه األمة  ،رابعاً 
سيتم توفري التعليم يف دولة اخلالفة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية   -1

باجملان جلميع الطالب، من الذكور واإلناث، ودولة اخلالفة تسعى إىل 
توفري املستوى اجلامعي باجملان أو بتكلفة منخفضة حبسب قدرة 

 .الدولة

يكون منهاج التعليم واحداً، وال يسمح مبنهاج غري منهاج الدولة. وال  -2
متنع املدارس األهلية ما دامت مقيدة مبنهاج الدولة، قائمة على أساس 
خطة التعليم، متحققًا فيها سياسة التعليم وغايته على أن ال يكون 

ال يف التعليم فيها خمتلطًا بني الذكور واإلناث ال يف التالميذ و 
املعلمني، وعلى أن ال ُتتص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو 

 لون.

فقط ولن تشتمل على أي مفهوم اإلسالمية املناهج تدّرس القيم  -5
 يتعارض مع الفهم احلقيقي لإلسالم.

سيتم تدريب املعلمني حىت يكونوا قادرين على تطوير طرق التدريس  -4
لعقلية، وتطوير اإلبداع الصحيحة من أجل تعليم طريقة التفكري ا

 .وحتقيق اهلدف من سياسة التعليم وهو إجياد الشخصيات اإلسالمية

وسيتم توفري التمويل لزيادة املرافق التعليمية مثل املختربات واملكتبات  -3
ومراكز البحوث. وسيتم منح الطالب فرصا مغرية للبقاء يف البلدان 

 الميةاإلسالمية للمسامهة يف هنوض وتقدم األمة اإلس
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 القوات المسلحة
: لقد استرقت أمريكا قواتنا المسلحة النبيلة فسيطرت على بداية - أ

 .توجهها عن طريق الخونة في القيادة العسكرية والسياسية في باكستان
، متت مراجعة عقيدة اجليش الباكستاين العسكرية جتاه اهلند، 2015يف عام 

" أكرب خطرا على أمن البالد من اهلند، حيث مت اعتبار "التهديدات الداخلية
فلم يعد ينظر إىل اهلند باعتبارها التهديد األول ألمننا، واعتربت حرب أمريكا 
على ما يسمى باإلرهاب، واليت هي حرب على اإلسالم واملسلمني، حمور 
تركيز اجليش الباكستاين، وقد جاءت هذه املراجعة لعقيدة اجليش يف الوقت 

أمريكا إلقامة وجود عسكري دائم يف املنطقة بعد التمويه الذي تسعى فيه 
بانسحاب حمدود لقواهتا من أفغانستان، وإعالن اجليش تبنيه للكتاب األخضر 
الذي وضعته قيادة اجليش وفق االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا الواليات املتحدة هو 

عادة توجيه إل 11/2نتيجة لالسرتاتيجية اليت اعتمدهتا الواليات املتحدة منذ 
باكستان، ودورها يف املنطقة، ودور القوات املسلحة الباكستانية، حيث تركز 

. ضمان إشغال اجليش 1هدف الواليات املتحدة على حتقيق ثالثة أمور: 
. تغيري قناعة اجليش فيما 2الباكستاين يف حرب دائمة داخل حدود باكستان 

لصعود كقوة إقليمية يتعلق بالعداء للهند، وذلك لتتمكن اهلند من ا
 ..استخدام اجليش ضد األمة يف سعيها لعودة اخلالفة5

منذ أن بدأت احلرب يف أفغانستان، كانت الواليات املتحدة تدفع باجليش 
الباكستاين للرتكيز على املناطق القبلية. وقد كان املسؤولون األمريكيون غري 

اتيجية احلرب التقليدية راضني عن اجليش الباكستاين لبطئه يف التحول عن اسرت 
اليت تركز على اهلند، وأوضحوا بأّن الواليات املتحدة مستعدة ملساعدة 
باكستان يف إعادة توجيه اجليش ملكافحة التمرد، وقد كان سبب هذا البطء يف 
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حتول اجليش الباكستاين يرجع يف املقام األول إىل حقيقة أّن معظم اجليش نشأ 
، وليس حماربة إخواهنم، وما آملهم أكثر هو أهنم أمروا على حماربة ومعاداة اهلنود

 .مبحاربة إخوهتم من أجل تأمني مصاحل أمريكا

ولذلك، فإّن حفنة من اخلونة يف قيادة اجليش، وهم على اتصال وثيق وتنسيق 
مع املسؤولني العسكريني والسياسيني األمريكيني، عملوا على وضع اسرتاتيجية 

ات املسلحة، حبيث تعتمد حرب أمريكا على جعل ماكرة لتغيري توجه القو 
 :اإلسالم مركز تنبههم، وهذه اخلطة الواسعة تتسم بسمات رئيسية ست

البدء بنشر مزيد من القوات يف املنطقة القبلية استجابة ملطالبة الواليات  -1
، كان هناك 2004املتحدة بالقيام هبجمات يف املناطق القبلية، ففي عام 

جندي يف املناطق القبلية، باإلضافة إىل قوات حرس احلدود.  10.000حوايل 
ألفًا كل عام، حىت أصبح عدد القوات  13إىل  10وقد زاد العدد مبعدل 
، واآلن أصبح هناك 2011يف عام  100.000املنتشرة أكثر من 

، وقد مت نقل اجلزء األكرب من هذه القوات إىل املناطق القبلية من 130.000
 .ة مع اهلنداحلدود الشرقي

مع هذا العدد املتزايد من القوات، أضافت الواليات املتحدة هجمات  -2
، فإّن العدد 2001الطائرات بدون طيار يف املناطق القبلية، فحىت عام 

، بينما زادت حىت أصبحت 2اإلمجايل هلجمات الطائرات بدون طيار كان 
يف عام  111، حىت وصلت إىل 2002يف عام  35، و 2002يف عام  53

، وخالل الشهرين األولني 2012يف عام  45و 2011يف عام  54و 2010
هجمات، وأمريكا تعترب مجيع الذين قتلوا يف هجمات  2كان   2015من عام 

الطائرات بدون طيار مقاتلني، على الرغم من أّن الغالبية العظمى من اآلالف 
، وكانت النتيجة الذين قتلوا يف هجمات الطائرات بدون طيار هم من املدنيني
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متوقعة، فالقبائل الكثرية احملايدة يف املنطقة أصبحت تصب جام غضبها على 
القوات املسلحة الباكستانية، ألهنم اعتربوا اجليش الباكستاين يسهل الطريق 

 .أمام اهلجمات األمريكية الصليبية ضد أطفاهلم ونسائهم وكبار السن فيهم

والتمكني جملموعة رميوند ديفيس، ووجود من خالل إجياد أجواء للفتنة،  -5
عناصر مرتبطة هبم يف املناطق القبلية، اتضح أّن هناك مؤامرة واضحة من قبل 
الواليات املتحدة إلجياد رأي عام حملي ضد املنطقة القبلية من خالل افتعال 
هجمات مزيفة، وعادة هذه التفجريات تستهدف مناطق ذات كثافة سكانية 

ل وجود بالك ووتر وغريها من املنظمات العسكرية اخلاصة عالية. ومن خال
وحتركاهتم احلرة يف املناطق القبلية، ومع اكتشاف وجود مرتزقة وعليهم األومشة 
على ظهورهم، تأكد أّن الواليات املتحدة واخلونة يف القيادة السياسية 

فليست والعسكرية يتآمرون معا إلشعال احلرب يف املناطق القبلية، وبالتايل 
الواليات املتحدة وحدها اليت تتآمر علينا، بل إن كياين وزرداري وناديهم من 
البلطجية يقومون مبساعدة الصليبية األمريكية، على الرغم من أّن واجبهم 

 .محايتنا واحملافظة على سيادة بالدنا

وعلى املستوى الوطين، فإّن إعالن اهلند بأهّنا "الدولة األوىل األحق  -4
اية" ومحلة التطبيع معها كان كذلك جزءا من مؤامرة إلجياد رأي عام من بالرع

 .أجل السالم مع اهلند، وحتويل اهتمام اجليش من اهلند إىل املناطق القبلية

، وافقت الواليات املتحدة على 2002وباإلضافة إىل ذلك فإنه يف عام  -3
ل توفري من أج  (PCF)وضع باكستان على قائمة صندوق مكافحة التمرد

األموال الالزمة ملساعدة باكستان للتغلب على مجيع القضايا املتعلقة مبكافحة 
التمرد، وهو املعروف باسم صراع منخفض الكثافة، لعملياهتا يف املناطق 
القبلية، وقد كان هناك شروط حمددة لتزويد اجليش الباكستاين مبجموعة واسعة 
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لت البنود تزويد اجليش مبروحيات  من املعدات العسكرية ملكافحة التمرد، ومش
كوبرا وطائرات للنقل ورادارات مراقبة ونظارات للرؤية الليلية وما شابه ذلك، 

مدربا لتدريب  10ولزيادة الطني بلة، قدمت الواليات املتحدة ما يزيد على 
اجليش على أنشطة مكافحة التمرد. واستخفافا بقواتنا اجلوية فقد زودهتا 

املطورة ولكن ال ميكن للقوات اجلوية الباكستانية  F16 أمريكا بطائرات
إطالق صاروخ واحد منها من دون أخذ الشيفرات التشغيلية الالزمة من 
الواليات املتحدة، وبالتايل فإّن الواليات املتحدة قد دعمت "تطوير" معدات 

 .اجليش حىت يتحول اجليش إىل قوة شرطة يف خدمة مصاحلها

ملسلحة من ذوي الكفاءات العالية ومن ذوي امليول "تطهري" القوات ا -5
اإلسالمية، من القادرين على قيادة القوات املسلحة وتوجيهها خلدمة اإلسالم 
واملسلمني، وقد بدأ مشرف "بتطهري" اجليش من هؤالء الضباط مثل اجلنرال 
عثماين، واحتفظ باجلنرال كياين الذي ما زال يف اخلدمة لغاية اآلن وهو الذي 
قام مبطاردة العميد علي خان الذي كان يرفع صوته يف وجه مشرف وكياين 
الحننائهم ألمريكا، والستكمال هذا النهج وضع كياين وناديه من اخلونة شرطا 
للرتقية واالنضمام إىل التدريب يف كلية األركان املرموقة يف كويتا بأن يكون 

املناطق القبلية،  الضابط من الذين تقطر أيديهم من دماء املسلمني يف
 .فأصبحت الرتقيات مربوطة بقتل املسلمني واالنضمام إىل جبهة الصليبيني

وكل هذا "التطهري" هو لتهدئة قلق أمريكا الكبري من عودة اخلالفة، ففي مقابلة 
 2002مع ديفيد كيلكولن، مستشار قائد القيادة املركزية األمريكية يف مارس 

رأس  100مليون نسمة وفيها أكثر من  115قال فيها "باكستان لديها 
نووي، وجيشها أكرب من اجليش األمريكي ... وحنن اآلن على أعتاب استيالء 
املتطرفني على هذا البلد، ومن شأن ذلك تقزمي إجنازاتنا يف احلرب على 



 

52 
 

تشرين الثاين نوفمرب  15اإلرهاب"، ويف مقال نشر يف جملة نيويوركر يف 
لرئيس هو من املتطرفني داخل اجليش الباكستاين ذكرت "إّن اخلوف ا 2002

ممن يطمحون إىل القيام بانقالب فيه"، وقال مسؤول كبري يف إدارة أوباما أّن 
حزب التحرير هو من يسعى إىل ذلك هبدف إقامة اخلالفة، أما بالنسبة للدولة 
اهلندوسية، فقد قال مسؤول رفيع املستوى من وكالة املخابرات اهلندية، ويف 
السياق نفسه "لدينا خماوف بشأن األسلحة النووية يف باكستان، وحنن لسنا 
قلقني عليها من املاليل من مغبة السيطرة على البالد، ولكن حنن قلقون من  
كبار الضباط يف اجليش الباكستاين الذين يريدون اخلالفة ... وبعض الرجال 

 ." الذين نراقبهم لديهم مفاهيم قيادة اجليش اإلسالمي

وهكذا، قدمت الواليات املتحدة األموال واملعدات والدعم اللوجسيت، بينما 
اخلونة يف قيادتنا قدموا شرفهم العسكري حملاربة إخواهنم املسلمني، فهذه هي 
املؤامرة اليت يقوم على حتقيقها اخلونة يف القيادة العسكرية، حىت يتمكنوا من 

هو الرئيس وليس اهلند، وقمتل يف  الرتويج لفكرة أّن التهديد األمين الداخلي
سبيل ذلك اآلالف من القوات املسلحة الباكستانية وفمقد عشرات اآلالف من 
املدنيني، فضال عن خسارة مليارات الدوالرات من اقتصادنا، واخلونة يف قيادة 
قواتنا املسلحة قد كذبوا إلخفاء والئهم وتآمرهم مع الصليبية األمريكية، فهم 

 .كذابني، بل هم صناع األذى الدينء من أجل التضليل احملسوبليسوا جمرد  

وكذلك فإّن ما يدين اجلنرال كياين علنا هجمات الطائرات بدون طيار اليت 
يطلب تكثيفها يف اخلفاء، ففي حني أغلق عينيه خالل هجوم أبوت أباد )ألنه 

مات كان متواطئا يف اهلجوم(، حذر الواليات املتحدة من مغبة قيامها هبج
أحادية يف وزيرستان الشمالية، ألنه كان يعلم بأن الواليات املتحدة قد تفعل 
ذلك، فقال ظاهرًا من القول إنه سيكون عليهم التفكري يف ذلك عشر مرات 
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ألن باكستان ليست العراق أو أفغانستان، ويف الوقت نفسه خيذِّل اجليش 
بأن باكستان ال تستطيع الباكستاين عن رفض أوامر أمريكا، فيظل كياين يكرر 

حماربة الواليات املتحدة! كأن املطلوب أن يذهب اجليش حملاربة أمريكا يف 
بالدها، وليس املطلوب أن يدفع اجليش هجمات أمريكا على بالده! وهكذا 
فهو عندما خيشى أن يفتضح أمره يف خدمة أمريكا يعلن تصرحيًا كأنه بعيد 

إلمداد يف باكستان فتبحث عن طرق عنها فيتظاهر مبنع أمريكا من طرق ا
أخرى لإلمداد عن طريق مجهوريات آسيا الوسطى... ولكنه سرعان ما يعود 

 .لإلمداد إىل ما كان عليه!

وهكذا بالنسبة للتصرحيات جتاه اهلند، ففي مقال يف صحيفة الفجر بتاريخ 
، قال اجلنرال ندمي أّن عقيدة اهلند الباردة زادت من 2011أكتوبر  12

تهديدات اليت تواجه باكستان، وأضاف أنه بقي سبعة من أصل تسعة فيالق ال
هندية من اليت كانت على طول احلدود مع باكستان، وأضاف "ال ميكننا بناء 
اسرتاتيجياتنا على أي نوايا حسنة، مهما كانت نواياهم، حيث ميكن أن تتغري 

دى قدرة اهلند" بني عشية وضحاها، جيب أن تكون اسرتاتيجيتنا قائمة على م
لذلك حنن نسأل، كيف ميكن أن يكون هذا اجليش حتت قيادة كياين، وبعد 
أسابيع فقط من هذه التصرحيات مت إسقاط اهلند من اعتبارها املهدد األول 

ِيَن آَمنُوا قَالُوا لباكستان؟ أال ينطبق عليهم قول اهلل سبحانه وتعاىل  ِإَوذَا لَُقوا اَّلذ
ُ يَْستَْهزُِئ بِهِْم  *لَوْا إََِل َشيَاِطينِهِْم قَالُوا إِنذا َمَعُكْم إِنذَما ََنُْن ُمْستَْهزِئُوَن آَمنذا ِإَوذَا خَ  اَّللذ

ُهْم ِِف ُطْغَيانِهِْم َيْعَمُهوَن  اَللََة بِالُْهَدى َفَما َربَِحْت  *َويَُمدُّ ْوا الضذ ِيَن اْشََتَ ْولَئَِك اَّلذ
ُ
أ

 .ا ُمْهتَِدينَ ِِتَاَرُتُهْم َوَما ََكنُو

االعتبارات السياسية: العوامل الضرورية الستعادة دور القوات   -ب
 المسلحة في خدمة اإلسالم والمسلمين
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فيما يتعلق بالقوى املعادية يف املنطقة، فإّن الوجود األمريكي يف أفغانستان  -1
واملنطقة يعتمد فقط على باكستان ودعمها اللوجسيت واالستخبارايت وعلى 

قوات املسلحة الباكستانية عالية التدريب، وأمريكا تدرك أهّنا ال تستطيع ال
السيطرة على أفغانستان من دون القوات املسلحة الباكستانية، لذلك وضعت 
سياسة لكسب العمالء يف القيادة الباكستانية السياسية والعسكرية، وقد حتقق 

سيني والعسكريني، هلا ذلك من خالل االتصاالت املستمرة الرمسية بالسيا
وكذلك من خالل عوامل خارجية من خالل برامج التدريب العسكري، اليت 
تستهدف أولئك األكثر عرضة للفساد، لذلك فإّن وجود أمريكا يف هذه 
املنطقة ال يزال هشا وسيتم كنسه يف غضون ساعات إن وجدت القيادة 

 .املخلصة يف باكستان

، وحتمل يف طياهتا عوامل اهنيارها، ألهّنا أما اهلند، فهي تقوم على قاعدة هشة
دولة تقوم على العصبيات لدرجة أّن فيها عددًا ال حيصى من اجلماعات 
االنفصالية، اليت تسعى لالنفصال عن اهلند، كما أهّنا غري قادرة على توفري 
األمن والرخاء لغري اهلندوس، وال حىت للهندوس من الطبقات الدنيا، كما أّن 

ندوسية تعتمد على باكستان يف تزويدها بالطاقة من الغاز الدولة اهل
واحتياطيات النفط الضخمة يف البلدان اإلسالمية من أجل الوصول إىل هذه 

 .املوارد

تعتمد اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف املنطقة على التحكم بباكستان،  -2
سيا الوسطى، فالواليات املتحدة تعتمد على باكستان للوصول إىل مجهوريات آ

وتعتمد على باكستان للسيطرة على أفغانستان، كما تعتمد على باكستان 
للسماح بتعزيز قوة اهلند. ونظرا ملوقع باكستان االسرتاتيجي ولقوهتا فإّن ذلك 
جعل منها القوة اإلقليمية احلقيقية، ومن حيكمها يفرض السياسة اإلقليمية، 
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ساس اإلسالم، بدال من القومية الضيقة، وبذلك فإّن قيام قوة يف املنطقة على أ
يغري وجه املنطقة بشكل جذري. واإلسالم قوة موحدة للمسلمني يف جنوب 
ووسط آسيا، اليت يسكنها أكثر من نصف مليار مسلم، ومنهم ما يقرب الـ 

مليون مسلم يف الدولة اهلندوسية نفسها، لذلك فإّن اهلند مطوقة  200
تان، كما أهّنا حباجة إىل حبر العرب واحمليط باملسلمني يف بنغالدش وباكس

اهلادئ من أجل نقل النفط من البلدان اإلسالمية. كما أّن القوات املشرتكة 
لألمة اإلسالمية تقرتب من ستة ماليني، مقابل مليون جندي يف الدولة 
اهلندوسية. كما أصبحت الدعوة إىل اخلالفة يف وسط وجنوب آسيا منتشرة 

 .لتايل فإّن عوامل توحيد البلدان اإلسالمية متوفرة وقويةبشكل كبري، وبا

هناك العديد من الدول غري املعادية للمسلمني يف املنطقة، وهي ممن  -5
ترفض العدوان األمريكي على أبواهبا، كما أهنا حباجة إىل املوارد الضخمة يف 

 .البلدان اإلسالمية

لفا من اجلنود النظاميني، أ 511تعداد القوات املسلحة الباكستانية هو  -4
ألفا قوات  20ألفا قوات شبه عسكرية، و 504ألفا، و 315وعدد االحتياط 

اسرتاتيجية يف شعبة قوات التخطيط، وينبغي املالحظة أيضا أّن أغلب سكان 
باكستان من الشباب، مما يعزز إىل حد كبري من عدد الذكور الذين يفوقون 

 .يف أي حلظة عشرات املاليني ممن ميكن جتنيدهم

اجلانب الشرعي: واجب القوات املسلحة إخراج البشرية من ظلمات   -ت
 الكفر إىل نور اإلسالم

إّن توجه القيادة السياسية وهي نفسها القيادة العسكرية للقوات املسلحة،  -1
وهو اخلليفة، ُتتلف جذريا عن توجه القيادة العميلة ألمريكا احلالية. فرتكيز 

من خالل األعمال السياسية وخطاهبا ووسائل اإلعالم ومجيع دولة اخلالفة، 
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األعمال العسكرية يكون منصبا على حتقيق ثالثة أهداف رئيسة يف السياسة 
 :اخلارجية

سوف تتعامل اخلالفة مع الدول احملاربة فعال من غري البلدان اإلسالمية  :أوال
يت احتلت بالدا على أساس األحكام الشرعية ذات الصلة، وهذه هي الدول ال

إسالمية أو حاربت املسلمني أو قامت بغري ذلك من أعمال العدوان املماثلة، 
وسوف تسخر اخلالفة موارد األمة اإلسالمية لتحرير األراضي اإلسالمية 
احملتلة، مثل كشمري وفلسطني. وسوف تقلص من خطر الدول املعادية من 

الق السفارات والقواعد التابعة خالل إهناء وجودها يف البلدان اإلسالمية، بإغ
هلا، كما سيتم قطع مجيع االتصاالت السياسية والعسكرية مع الدول احملاربة 
فعال، واليت كانوا من خالهلا يأمرون وينهون عمالءهم يف القيادة العسكرية 
والسياسية ويستقطبون مزيدا من العمالء. فاخلالفة ال تتنازل عن هذه الثوابت، 

األمر عقوداً عدة لتحقيقه مثل الذي حصل مع حترير املسجد  حىت لو استغرق
 .األقصى من الصليبيني

سوف تعترب اخلالفة البلدان اإلسالمية احلالية واجبة التوحيد، فدولة  :ثانيا
اخلالفة دولة واحدة جلميع املسلمني وعلى األمة كلها أن تبايع اخلليفة على 

إقامة اخلليفة فإّن العمل من أجل  تطبيق اإلسالم، ومنذ الساعات األوىل من
حتطيم احلدود بني املسلمني سيبدأ، كما سيتم بناء قوات مسلحة واحدة، 
خبزينة واحدة للدولة، ورعايا موحدون يف هذه األمة الغنية واسعة املوارد. 
وسيعمل حزب التحرير، احلزب اإلسالمي العاملي الوحيد على تعبئة الناس يف 

 .م إىل اخلالفةتلك البلدان لالنضما

سوف تقيم اخلالفة عالقات مع الدول غري اإلسالمية غري احملاربة بغرض  :ثالثا
محل اإلسالم هلا وللعامل كله، كما قامت اخلالفة بذلك ألكثر من ألف عام، 
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فالقضية املصريية هلذه األمة، أمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي هداية 
الم إىل العامل بأسره، فقد كانت اخلالفة على البشرية مجعاء حبمل رسالة اإلس

مر العصور منارة للبشرية مجعاء، من خالل معايري تنصيب احلاكم والعدل 
واملعرفة واالزدهار واألمن ألكثر من ألف عام، حيث استمرت بنشر اإلسالم، 
وُتليص الشعوب من ظلم أنظمة احلكم اليت هي من صنع اإلنسان، وقد 

املسلمني ألهنا مل تكن جيوشاً تنهب الشعوب كما هو  رحبت الشعوب جبيوش
عليه احلال اآلن للقوات االستعمارية، ولكنها كانت قوات من اجملاهدين 
الصاحلني الذين سعوا لرفع كلمة اهلل سبحانه وتعاىل عاليا، وقد اعتنق الناس 
اإلسالم من جمرد تطبيقه عمليا عليهم، كما حصل مع أجدادنا يف الفتوحات 

ويل هلذه البالد باإلسالم. وبالتايل فإّن اخلالفة ستتقصد البلدان األكثر تقبال األ
لإلسالم، وتقوي العالقات معها، بعالقات اقتصادية وجتارية وحسن جوار 
وعالقات ثقافية، وسوف تستخدم اخلالفة هذه العالقات لفضح ظلم 

مجيع أحناء الرأمسالية واضطهادها وجشعها الذي تسببت بشقاء البشرية يف 
العامل، وستعرض اخلالفة اإلسالم بطريقة عملية، فضال عن السماح لألجانب 
بالعيش يف اخلالفة كمستأمنني وأهل ذمة ليلمسوا عدل اإلسالم، وكل هذا هو 
مقدمة لدعوة الشعوب لدخول اإلسالم، وإال فإّن على اخلالفة اجلهاد إلزالة 

إلسالم، فاجلهاد ليس هجوما على احلواجز املادية أمام فتح البالد أمام ا
الشعوب يف جمتمعاهتم، بل احلرب فقط على القوات املسلحة، لوجود أحكام 
إسالمية صارمة متنع إحلاق الضرر باملدنيني، وهذه مسة مميزة للجهاد يف مجيع 

 . فرتات توسع اخلالفة يف خمتلف العصور

حد بني الرؤية وسوف يقود اخلليفة شخصيا القوات املسلحة، يف تزاوج مو 
السياسية واألصول العسكرية، وسيقوم باملناورات السياسية على الساحة 
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الدولية من أجل عزل وإضعاف أعداء اخلالفة، لذلك فإنّه سوف يتم نشر 
القوات املسلحة وفقا للتهديدات اخلارجية احلقيقية وليس لتنفيذ خمططات من 

ليفة سياسيا ورجل دولة، أجل خدمة أمريكا، وعالوة على ذلك فإّن كون اخل
فإّن تفكريه ال يكون ضيقا، لذلك فإّن حتقيق األهداف العسكرية سيدفعه إىل 

 .استخدام أساليب سياسية لزيادة القدرة العسكرية

وكما جاء يف الدستور الذي أعده حزب التحرير لدولة اخلالفة يف املادة رقم 
األركان، وهو الذي "الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس  53

يعين لكل لواء أميرًا ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم 
قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في األركان فيكون حسب درجة 

"الجهاد وورد يف شرح هذه املادة  ثقافته الحربية ويعينه رئيس األركان."
هو للخليفة ليس غير. أما  فرض على كل مسلم، ولكن َتول ي الجهاد إنما

إنابة الخليفة من يقوم عنه فيما فرض عليه أن يقوم به، فإن ذلك جائز 
تحت إطالعه وبإشرافه، وليس جائزًا بشكل مطلق مع االستقالل دون 

نصت  ، وفيما يتعلق بنشر القوات املسلحة فقدإطالعه، ومن غير إشرافه"
واحدًا يوضع في معسكرات  "ُيجعل الجيُش كله جيشاً على  55املادة رقم 

خاصة. إال أن ه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف 
الواليات، وبعضها في األمكنة االستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات 
متنقلة تنقاًل دائميًا تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في 

لها مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش، ويوضع 
رقم فيقال الجيش األول، الجيش الثالث مثاًل، أو تسمى باسم والية من 

"هذه الترتيبات، وقد ورد يف شرح املادة  الواليات أو عمالة من العماالت."
إم ا أن تكون من المباحات كتسمية الجيوش بأسماء الواليات، أو بأرقام 
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باب )ما ال يتم  معينة، فتترك لرأي الخليفة واجتهاده، وإما أن تكون من
الواجب إال به ...(، كأن تكون ال بد منها لحماية البالد، كترتيبات 
الجيش في الثغور، ووضع الجيش في معسكرات في األمكنة 

 .االستراتيجية لحماية البالد ... ونحو ذلك"
وفيما يتعلق باإلنفاق على القوات املسلحة، فإّن اخلالفة ستنهي تعارض  -2

ي على الصحة والتعليم مع اإلنفاق على الدفاع، فاقتصاد دولة اإلنفاق التقليد
اخلالفة ليس اقتصادا اشرتاكيا وال رأمساليا، بل ستسخر اخلالفة العائدات 
الضخمة لبيت املال من أجل اإلنفاق على مجيع الواجبات اليت يتعني على 

حكام اخلالفة اإلنفاق عليها، كما ستعيد اخلالفة هيكلة اإليرادات وفقا لأل
الشرعية من أجل تسريع عجلة التصنيع، وهو متطلب للتفوق العسكري 
والتكنولوجي على دول العامل األخرى، فاخلالفة ستولد عائدات ضخمة من 
املمتلكات العامة مثل الطاقة والشركات احلكومية ومثل البناء على نطاق واسع 

الدخل واملبيعات  وتصنيع اآلالت، وسيتم مجع الزكاة واخلراج، وستلغي ضريبة
اليت خنقت النشاط االقتصادي، وسوف ترفض اخلالفة أن تدفع القروض 
الربوية للمستعمرين وغريهم، واليت تأكل أكثر من ثلث نفقات باكستان 
خدمة هلذه الديون، مع العلم أنّه مت دفع تلك القروض مرات عدة بسبب 

بالتزاماهتا، فسوف تفتح الفائدة، وإذا كانت تلك اإليرادات غري كافية للوفاء 
الدولة باب التربع أمام املسلمني أو تلجأ إىل االقرتاض منهم بدون ربا، أو 
فرض الضرائب الطارئة على األغنياء من املسلمني من الذين ميلكون ما يزيد 

 .عن حاجاهتم األساسية والكمالية باملعروف

بالتصنيع إىل وعالوة على ذلك، فإّن مفهوم تفوق القوات املسلحة، يدفع 
االبتكار التكنولوجي، ومن شأن ذلك تنشيط االقتصاد برمته، وهذه الظاهرة 
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مالحظة يف العصر احلايل عند الدول الغربية، مبا يف ذلك أمريكا نفسها. أما 
يف املاضي، فقد كانت اخلالفة رائدة على املستوى العاملي يف جمال التنمية 

مر ذلك لقرون عديدة، قبل أن تربز دولة التكنولوجية واملعرفة العلمية، واست
تقرتب من منافستها، فقد كانت دولة رائدة على مر العصور يف صناعة 
األسلحة، والقدرات البحرية والربية مما جعلها الدولة الرائدة يف العامل بدون 
منازع لقرون عدة، ويف املستقبل فإّن السرية ستعود مرة أخرى إن شاء اهلل، 

الفة بالعمل اجلاد لتصبح الدولة الرائدة مرة أخرى، من أجل فسوف تقوم اخل
محل اإلسالم إىل البشرية مجعاء، وبالتايل فإّن جهدا سوف يبذل من أجل 
توقف االعتماد التكنولوجي على الغرب والرتكيز على تقوية التصنيع، وتقوية 

 .فنون البحث العلمي والتكنولوجي

"يج ب أن  52التحرير يف املادة رقم وقد ورد يف الدستور الذي أعده حزب 
تتوف ر لدى الجيش األس لح ة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات 

، وورد يف شرح هذه التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشًا إسالمياً"
ةٍ َومِْن رِبَاِط اْلَ "قوله تعالى:   املادة وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن قُوذ ِعدُّ

َ
يِْ  رُهْهِوُوَن بِ ِ َوأ

ُ َيْعلَُمُهمْ  ِ وََعُدوذُكْم َوآَخهِيَن مِْن ُدونِهِْم اَل َتْعلَُموَنُهُم اَّللذ فاإلعداد للقتال  َعُدوذ اَّللذ
فرض، ويجب أن يكون هذا اإلعداد ظاهرًا بشكل يرهب األعداء، 

عداد، وال ويرهب المنافقين من الرعية، فقوله تعالى: ))تُ ْرِهُبوَن(( علة لإل
يكون اإلعداد تامًا إال إذا تحققت فيه العلة التي شرع من أجلها، وهي 
إرهاب العدو وإرهاب المنافقين؛ ومن هنا جاءت فرضية توفير األسلحة 
والمعدات والمهمات وسائر التجهيزات للجيش حتى يوجد إرهاب 

هي العدو، ومن باب أولى حتى يكون الجيش قادرًا على القيام بمهمته و 
 ".الجهاد لنشر دعوة اإلسالم
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وفيما يتعلق بتدريب القوات املسلحة، فإّن اخلالفة تسعى لتكون الدولة  -5
الرائدة يف العامل حلمل اإلسالم إىل البشرية مجعاء منذ اليوم األول، لذلك فإهّنا 
ستطور جيشها مع توفري مجيع املهارات الالزمة لذلك، من تزويده باخلربة 

توعية اإلسالمية، وبرنامج التدريب ال يعتمد على مدربني أجانب العسكرية وال
من دول معادية، من الذين يستغلون مثل هذا التدريبات لغرس اخلوف من 
القوة األجنبية، وكذلك لتمكني الغرب من التعرف على األساليب العسكرية 
اليت يستخدمها املسلمون، كما أّن الوعي اإلسالمي أمر ضروري من أجل 

اد احلافز الصحيح يف املعارك لتحقيق النصر وفتح البلدان لإلسالم وعدله، إجي
وبالتايل فإنّه جيب أن يكون واضحا يف مجيع صفوف القوات املسلحة أّن 
اخلالفة ليست قوة استعمارية، وهي ليست لذبح املدنيني وهنب مواردهم، بل 

ايا يف األراضي اليت اإلسالم رمحة للبشرية مجعاء، واخلالفة تقوم بتأمني الرع
فتحتها حديثا، كما تؤمن رعاياها، ويف الواقع، فقد ورد يف التاريخ، أن دعت 
الشعوب املضطهدة جيوش املسلمني لتقدم على حتريرها ملا تتحلى به من 

 .مساحة وعدل

"يجب أن  51وقد ورد يف الدستور الذي أعده حزب التحرير يف املادة رقم 
كري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع يوفر للجيش التعليم العس

المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في 
 الجيش ثقافة إسالمية تمكنه من الوعي على اإلسالم ولو بشكل إجمالي"

"يجب أن يكون في كل معسكر عدد   52وقد ذكر أيضا يف املادة رقم 
العالية والخبرة في رسم  كاف من األركان الذين لديهم المعرفة العسكرية

الخطط وتوجيه المعارك، وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤالء األركان 
 .بأوفر عدد مستطاع"
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وفيما يتعلق بتزويد القوات املسلحة بالرجال، فإّن األمة هي أمة جهاد  -4
وأمة حتمل اإلسالم إىل البشرية مجعاء، وقد متيزت بأهنا تعمل إلزالة االستبداد 

عن رقاب الشعوب، وسوف يكون اجملتمع بأسره على هذا اخلط  والظلم
بوصفه واجبا شرعيا، كما ورد يف الدستور الذي أعده حزب التحرير يف املادة 

"الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجباري،  52رقم 
فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب 

 ستعدادًا للجهاد. وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية"على الجندية ا
"الجيش قسمان: قسم احتياطي، على  55وكما نصت كذلك املادة رقم 

وهم جميع القادرين على حمل السالح من المسلمين. وقسم دائم في 
 الجندية، تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين"

ور التالية لالطالع على أدلتها من مالحظة: يرجى الرجوع إىل مواد الدست
الواردة يف  52،52، 51، 55، 53، 54، 55، 52، 51القرآن والسنة: 
 .مقدمة الدستور

 االستراتيجية: إيجاد قوات مسلحة في دولة إسالمية عظمى -  ث
اخلليفة الذي ميثل القيادة السياسية والعسكرية يقوم بتوجيه القوات  -1

جلهاد ومحاية األمة من الدول املعادية، وتوحيد مجيع املسلحة ألداء دورها يف ا
 .البلدان اإلسالمية يف دولة واحدة حتمل اإلسالم إىل البشرية مجعاء

إهناء التبعية التكنولوجية جلميع الدول املعادية، من خالل إجياد برنامج  -2
لتحقيق التصنيع السريع والتفوق العسكري، وبدعم من نظام اقتصادي متفوق 

 .ر عائدات ضخمة تغطي نفقات مجيع واجبات دولة اخلالفةيوف
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إهناء االعتماد على تدريبات مجيع الدول املعادية، من خالل استحداث  -5
تدريبات عسكرية حملية وبرامج توعية إسالمية للقوات املسلحة، وقطع مجيع 
االتصاالت مع املسؤولني يف الدول املعادية ومجيع العالقات اخلارجية مثل 

 .بادل تدريبات املخابرات العسكرية والتدريبات العسكرية املشرتكةت
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 الهند
تجرؤ الدولة الهندوسية على العدوان علينا هو نتيجة لدعم  -1

 حكامنا لحرب أمريكا.
إهّنا سياسات اجلنرال كياين اليت شجعت العدوان اهلندي علينا، سواء أكانت 

نذ عهد الرئيس األمريكي السابق، التوترات األخرية على احلدود أم السابقة، فم
بيل كلينتون، كان أسياد كياين، األمريكان، يستغلون باكستان الستمالة اهلند 
إىل نفوذهم، من خالل وعد اهلند بأهّنم سيدفنون قضية كشمري إىل األبد، 
ومن خالل إجياد مصاحل اسرتاتيجية للهند يف أفغانستان، ومن خالل تقوية 

ها من الوصول إىل أسواقنا الضخمة وبإضعاف قدراتنا اقتصاد اهلند ومتكين
العسكرية بشكل حاد، مبا يف ذلك األسلحة النووية. لقد كان اجلنرال كياين 
اليد اليمىن للجنرال مشرف، ومبساعدة كياين استطاع مشرف متكني القوة 
العسكرية األمريكية واالستخباراتية داخل حدودنا إىل مستويات غري مسبوقة، 

ك التمكني لالحتالل األمريكي ألفغانستان، وزيادة على أّن املستفيد من وكذل
شراكة مشرف وكياين هي أمريكا وحدها، فقد فتحت على الفور األبواب أمام 
اهلند، واليت تتمتع اآلن بنفوذ غري مسبوق داخل أفغانستان وخارجها يف 

اء لتخلينا عن  املناطق القبلية يف باكستان وبلوشستان، وتنفست اهلند الصعد
كشمري، بعد أن مت توريط قواتنا املسلحة وإشغاهلا يف حرب أمريكا الفتنة، كل 

 .هذا هو الذي أعطى اهلند اجلرأة للنظر إىل قواتنا املسلحة نظرة استخفاف

االعتبارات السياسية والعوامل المساعدة لعودة هيمنة اإلسالم  -2
 والمسلمين على جنوب ووسط آسيا
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األمريكي واهلندي يف أفغانستان على باكستان  اعتماد الوجود  - أ
ودعمها اللوجسيت واالستخبارايت وعلى قواتنا املسلحة عالية 

 .التدريب

الدولة اهلندوسية دولة هشة ومصريها االهنيار، ألهّنا تقوم على   - ب
التعصب ما دفع إىل وجود عدد ال حيصى من اجلماعات 

ي دولة غري قادرة االنفصالية اليت تسعى إىل تقسيم اهلند، وه
على توفري األمن والرخاء لغري اهلندوس أو حىت اهلندوس من 

 .الطبقات الدنيا

الدولة اهلندوسية تعتمد على الطاقة من غاز ونفط البلدان  - ت
 .اإلسالمية، ويعود فضل الوصول إىل هذه املوارد إىل باكستان

اإلسالم هو القوة املوحدة للمسلمني يف جنوب ووسط آسيا،  - ث
 يسكنها أكثر من نصف مليار مسلم، منهم أكثر من واليت

مليون مسلم يف الدولة اهلندوسية نفسها، وقوام القوات  200
املشرتكة املسلحة لألمة اإلسالمية يزيد عن الستة ماليني 
عسكري، يف الوقت الذي يوجد فيه مليون جندي فقط يف 

جنوب الدولة اهلندوسية، وانتشار الدعوة إىل اخلالفة يف وسط و 
 .آسيا يشكل قاعدة عريضة إلعادة توحيد البالد اإلسالمية فيها

هناك العديد من البلدان غري اإلسالمية يف املنطقة من اليت   - ج
ترفض العدوان األمريكي واهلندي يف املنطقة، وهي أيضا تطمع 

 .يف الوصول إىل املوارد الضخمة من البلدان اإلسالمية
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غير المعادية والدول القائمة العالقات مع الدول المعادية و   -3
 الحالية في العالم اإلسالمي.

التعامل مع عدائية الدول الكافرة احملاربة، وهي الدول اليت احتلت  - أ
كما فإنّه   أرضا إسالمية أو قامت بغري ذلك من األعمال العدوانية،

الدول "فإّن  122ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة رقم 
ننا وبينها معاهدات والدول االستعمارية فع اًل كإنكلترا التي ليس بي

وأميركا وفرنسا والدول التي تطمع في بالدنا كروسيا، تعتبر دواًل 
محاربة حكماً، فتتخذ جميع االحتياطات بالنسبة لها وال يصح 
أن تنشأ معها أية عالقات ديبلوماسية، ولرعايا هذه الدول أن 

ر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل يدخلوا بالدنا ولكن بجواز سف
سفرة، إال إذا أصبحت محاربة فعاًل." وفي المادة نفسها في 

« كإسرائيل»الفقرة الرابعة فقد ورد أن "الدول المح اربة فعاًل 
مثاًل يجب أن تتخذ معها حالة الحرب أس اس ًا لكافة التص رفات 

نها هدنة وتعامل كأننا وإياها في حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبي
 "أم ال. ويمنع جميع رعاياها من دخول البالد.

اعتبار الدول القائمة يف العامل اإلسالمي احلالية حمل ضم إىل دولة  - ب
كما ورد يف فإنّه   اخلالفة، فدولة اخلالفة دولة واحدة جلميع املسلمني،

السياسة هي "فإّن  121مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة رقم 
األمة داخليًا وخارجياً، وتكون من قبل الدولة واألمة. رعاية شؤون 

فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عمليًا، واألمة هي التي 
يف الفقرة الثالثة  122، وكما ورد يف املادة رقم تحاسب بها الدولة"

الدول الق ائ م ة في الع ال م اإلسالمي تعتبر كأنها قائمة في "فإنه 
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دخ ل ض م ن العالقات الخارجية، وال تعتبر بالد واح دة. فال ت
العالقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها  

 كلها في دولة واحدة."
إقامة عالقات مع الدول غري املعادية بغرض محل الدعوة اإلسالمية  - ت

دولة اخلالفة سوف تقوم مبناورات سياسية من هلا وللعامل أمجع، فإّن 
ف أعدائها من خالل اُتاذ أعمال سياسية على أجل عزل وإضعا

الساحة الدولية، فكما ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف 
المناورات السياسية ضرورية في السياسة " 124املادة رقم 

الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعالن األعمال وإخفاء 
 "القضية السياسية لألمة هي 121ويف املادة رقم  األهداف"

اإلسالم في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، 
 122ويف املادة رقم  والدأب على حمل دعوته إلى العالم"

"الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية، أو معاهدات 
تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل 

ي دخول َوْفَق ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق ف
البالد بالهوية دون حاجة إلى جواز سفر إذا كانت المعاهدة 
تنص على ذلك، على شرط المعاملة بالمثل فعاًل. وتكون 
العالقات االقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة، 
وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما ال يؤدي إلى 

 تقويتها".
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تور ذات الصلة يف مقدمة الدستور حلزب : لالطالع على مواد الدسمالحظة
، فإنّه يرجى الرجوع إىل هذه 122، 121، 123، 124، 121التحرير، 

 املواد لالطالع على األدلة الشرعية الكاملة من القرآن الكرمي والسنة النبوية.

 عودة هيمنة اإلسالم على شبه القارة الهندية -4
انستان، إغالق خط إمداد قوات حلف مشال األطلسي يف أفغ - أ

وهو اخلط احليوي للهند لزيادة عمقها االسرتاتيجي، وطرد مجيع 
البعثات األمريكية واهلندية واملسؤولني الدبلوماسيني من أراضينا، 

 .وإيقاف مجيع عالقات الطاقة والتجارة مع اهلند وأمريكا

تسليم رسائل إىل مجيع البلدان اإلسالمية من أجل ضم تلك   - ب
مية واحدة، وال سيما دعوة القوات املسلحة البلدان يف دولة إسال

لدعم الشعوب يف اإلطاحة باألنظمة العميلة، مبا يف ذلك 
بنغالديش وأفغانستان وإيران وأوزبكستان، وحشد القوات 
املسلحة املسلمة لتحرير كشمري وأفغانستان وضمهما إىل باقي 

 .البلدان اإلسالمية

طقة لقطع العالقات مع حتريض مجيع الدول غري احملاربة يف املن  - ت
الدولة اهلندوسية واألمريكية وإقامة عالقات بديلة مع املسلمني، 
والبدء حبملة إعالمية إقليمية تعرض امتيازات العيش يف دولة 
اخلالفة وكيفية عيش رعاياها فيها، بغض النظر عن العرق أو 

 .الدين أو اجلنس أو املذهب
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 بلوشستان 
 نز لألمة ولباكستان تم إهمالهبداية: بلوشستان وأهلها ك  -1

بلوشستان وأهلها كنز لألمة اإلسالمية، حيث احتضن أهلها اإلسالم فكانت 
املنطقة بأكملها حتت ظل اخلالفة اإلسالمية، وأهلها حمبون لإلسالم، وقد 
متيزوا بشدة مقاومتهم للغزو االستعماري الربيطاين، وهم شعب نبيل وحمرتم، 

ثر من أربعني يف املائة من أراضي باكستان، على تشكل أراضي بلوشستان أك
الرغم من أّن عدد سكان بلوشستان يشكلون حنو سبعة يف املائة فقط، وتقع 
بلوشستان على احلدود مع أفغانستان، لذلك فإّن موقعها االسرتاتيجي مهم 
جدا الستقرار أفغانستان وآسيا الوسطى، وفيها ميناء جوادر البحري العميق 

من القدرات البحرية الباكستانية، كما حتتوي بلوشستان على خمزون   مما يعزز
منجم ساديك  وينتجكبري من الغاز الذي يليب ثلث احتياجات باكستان، 

طّنا من خام النحاس يوميا، وإذا مت جتهيز منجم روكي ديك فإّن  13،000
باكستان ستكون واحدة من أكرب منتجي النحاس يف العامل، وهي منتجة 

مليون أوقية وفقا لتقديرات  21هب على مستوى العامل، مع احتياطيات للذ
متواضعة، ومع ذلك، ال تزال بلوشستان حمرومة من االحتياجات األساسية، 
امللبس واملأكل واملسكن، كما أّن اإلقليم حمروم من اخلدمات األخرى من قبل 

عليم، وعلى رأس كل الدولة مثل البنية التحتية، من الطرق واملرافق الصحية والت
هذا فقد تعرض اإلقليم إىل اضطرابات كبرية، واملسلمون فيه من خمتلف 
املذاهب واألعراق والفكر واللغة يغتالون بشكل مستمر، وهذا اإلمهال هو 
إرث االستعمار الربيطاين الذي اهتم بالسلطة وأمهل باقي األمور، حىت يتمكن 

  ني.من السيطرة بالقوة على السكان احملروم
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سبب  يخطط االستعمارية لبلوشستان هالاالعتبارات السياسية:  -2
 بؤسها

أمريكا لبلوشستان شبيهة خبطة االحتالل الربيطاين وهي: احلكم بالقوة  خطة
واستغالل املوارد فيها وإبقاء السكان فيها حمرومني ومضطهدين، وقد طبقت 

اسية والعسكرية واشنطن هذه اخلطة مبساعدة من اخلونة داخل القيادة السي
  الباكستانية على مدى عقود من وجودها يف باكستان.

أمريكا تدعم النظام الدميقراطي يف باكستان وهو نفسه سبب إمهال  -1
الدميقراطية تقوم على فكرة األغلبية ضد األقليات، إّن األقليات، إذ 

سواء على أساس العرق أو اللغة أو الدين، وتشجع الدميقراطية 
شكل أحزاب معارضة إلشغاهلم يف الصراع والقتال من األقليات لت

أجل حقوقهم، سواء على أسس طائفية أم قومية، ُث تشجع أمريكا 
الفتنة القومية والطائفية، من خالل الوسائل السياسية واملالية،  

  كوسيلة للحكم االستعماري، فرق تسد.

ألمريكا مصاحل اقتصادية داخل بلوشستان، فخالل فرتة حكم  -2
ف، أعلنت الواليات املتحدة عن رغبتها يف أن تقوم الشركات مشر 

األجنبية باستغالل املوارد الضخمة يف بلوشستان، وهمرعت هذه 
الشركات إىل استغالل تلك املوارد وتضاعفت جهودها يف ظل نظام  

 زرداري.-كياين

مريكا مصاحل اسرتاتيجية يف بلوشستان وأفغانستان اجملاورة، من أل -3
على الوجود العسكري األمريكي يف أفغانستان بعد عام أجل احلفاظ 

، على الرغم من ادعاءاهتا املغايرة لذلك، وقد جندت 2013
أمريكا عميلها األفغاين كرزاي عندما كان يف كويتا عاصمة 
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بلوشستان، ونشرت قوات املارينز على احلدود، ونشرت خمابراهتا 
بلوشستان، وهي داخل املنطقة، ويستخدم جيشها قواعد له داخل 

قوات جوية وطائرات بدون طيار، وقد وصلت شرور شبكة رميون 
ديفيس هذه املنطقة، وهي تشرف على عمليات االغتيال 

  والتفجريات مبساعدة من نظام كياين وزرداري.

احتاجت أمريكا مساعدة القوات املسلحة الباكستانية من أجل  -4
لفتنة داخل ضمان وجودها داخل بلوشستان، فأوجدت جوا من ا

اإلقليم الستفزاز القوات املسلحة واالنتشار داخل املنطقة، وتورطت 
قواتنا املسلحة ضد شعبنا يف وقت واحد يف أتون نار الفوضى، 

 .وهبذا تتمكن أمريكا من حتقيق مصاحلها من دون عائق أو منازع

 الجانب الشرعي: يتعلق بتحقيق األمن والرخاء لبلوشستان -3

على النظام الدميقراطي احلاكم الذي أمهل  سوف يقضي اإلسالم -1
بلوشستان، فاخلالفة ليست دولة بوليسية حتكم باحلديد والنار، وال 
متارس االضطهاد واالختطاف والتعذيب لرعاياها الذين كّرمهم اهلل 
خالقهم سبحانه وتعاىل، لذلك فهي حتوز على ثقة مجيع رعاياها، 

ل احلكم بأعز ما بغض النظر عن العرق أو املذهب، من خال
عندهم، اإلسالم، وطمأنتهم من خالل َسْوِق األدلة من القرآن 
والسنة على كل ما تطبقه، وباإلضافة إىل ذلك، فإّن نظام اخلالفة 
يف اإلسالم هو نظام وحدة، حيكم مجيع الرعايا من دون متييز 
بينهم، بغض النظر إن كانوا أغلبية أم أقلية، فاإلسالم رمحة للناس  

فّة بغض النظر عن أعراقهم، وقد صمهرت األمة يف بوتقة واحدة كا
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يف ظل اخلالفة، وكان الرعايا غري املسلمني حيملون الوالء لدولة 
   اخلالفة، وذلك بسبب عدالتها وضماهنا حلقوقهم.

ال يجوز للدولة فإنه " 5وكما جاء يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة 
يز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو أن يكون لديها أي تمي

رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة 
" ويف املادة رقم بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.

األصل براءة الذمة، وال يعاقب أحد إال بحكم محكمة، وال يجوز " 15
  "وكل من يفعل ذلك يعاقب.تعذيب أحد مطلقاً، 

نظام اخلالفة نظام وحدة وليس نظاما فيدراليا، ومتويل منطقة معينة  -2
ال يعتمد على التواجد السكاين أو الفقر أو األرض وحدها، بل 
يقررها احتياجات الرعايا، وهي تشمل الغذاء وامللبس واملأوى 

عايا، والتعليم والصحة والنقل واالتصاالت، وجيب متكني مجيع الر 
مسلمني وغري مسلمني، من االنتفاع باملوارد العامة مثل النحاس 
والغاز والذهب، وال متكن الشركات األجنبية واحمللية من حتقيق 

 .منهامكاسب شخصية 

نظام فإّن " 15كما جاء يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة رقم ف
اب "أجهزة دولة اخلالفة " ويف كتالحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً 

"وتعتبر مالية األقاليم كلها مالية واحدة، وميزانية يف احلكم واإلدارة فإنّه 
واحدة، تنفق على مصالح الرعية كلها، بغض النظر عن الواليات. فلو أن  
والية كانت وارداتها ضعف حاجاتها، فإن ه ينفق عليها بقدر حاجاتها، ال 

ية لم تكف وارداتُها حاجاتِها فإن ه ال يُنظر إلى بقدر وارداتها، ولو أن  وال



 

50 
 

ذلك، بل ينفق عليها من الميزانية العامة بقدر حاجتها، سواء أوفت 
 وارداتها بحاجاتها أم لم تِف."

سينهي اإلسالم الوجود االستعماري يف بلوشستان، فهو سبب  -3
االضطرابات، وبالنسبة للوجود األجنيب املعادي يف بلوشستان، فإّن 

خلالفة ستضع حدا هلذه االضطرابات بشكل حاسم ودائم عن ا
طريق إغالق مجيع القنصليات والقواعد األمريكية والسفارات 
وترحيل مجيع موظفيها، وسيتم قطع كافة االتصاالت مع القوى 

 األجنبية املستعمرة والطامعة يف بالدنا للقضاء على أي تأثري هلم.

الدول التي ليس بيننا ، "122ادة رقم وكما جاء يف مقدمة الدستور يف امل
وبينها معاهدات والدول االستعمارية فع اًل كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول 
التي تطمع في بالدنا كروسيا، تعتبر دواًل محاربة حكماً، فتتخذ جميع 
االحتياطات بالنسبة لها وال يصح أن تنشأ معها أية عالقات ديبلوماسية. 

أن يدخلوا بالدنا ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة  ولرعايا هذه الدول
." فإذا أصبحت حماربة لكل فرد ولكل سفرة، إال إذا أصبحت محاربة فعالً 

 فعاًل، أي غزت بالدنا أو احتلت أرضنا، فتطبق عليها أحكام احلرب الفعلية. 
مالحظة: يرجى الرجوع إىل املواد التالية من "مقدمة للدستور" حلزب التحرير 

، 15، 5الطالع على األدلة الشرعية الكاملة من القرآن الكرمي والسنة: ل
15،122 

 رفع شأن بلوشستان إلنزالها منزلتها -4

كسب والء مجيع املسلمني فيها من خالل تطبيق ما حيبون، العقيدة  -1
اإلسالمية، وكسب والء غري املسلمني فيها من خالل ضمان حقوقهم 

 اليت نص عليها اإلسالم.
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 لتهديد احلقيقي الداخلي للبالد، املتمثل بالوجود األمريكي.إزالة ا -2

رصد ميزانية ضخمة لتطوير مجيع املناطق فيها عن طريق منع امللكية اخلاصة 
للطاقة يف باكستان واملوارد املعدنية الوفرية، بل انتفاع الرعية بامللكية العامة عيناً 

 أو خدمات.
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 كراتشي
ألن تصبح قوة سياسية وأيديولوجية  : لدى كراتشي إمكانيةبداية -1

واقتصادية، ُحرمت منها بسبب سياسات االنقسام التي فرضها الحكام 
 .المتعاقبون العمالء ألمريكا

مليونًا تمعترب ثالث مدينة يف العامل  20كراتشي بعدد سكاهنا الذي يزيد عن 
، من حيث الكثافة السكانية وأكرب مدينة باكستانية من حيث عدد السكان

وهي ميناء حبري وعاصمة سابقة لباكستان، ويشكل سكان كراتشي عمشر 
سكان باكستان. تضم سكانا من مجيع العرقيات املوجودة يف باكستان. 
واملسلمون البشتون فيها أكثر من بيشاور أو كابول. وهناك أيضًا الكثري من 

لمني من البلوشيني والبنجابيني املسلمني. سكان كراتشي من املهاجرين املس
اهلند الذين يتكلمون األوردو، الذين هاجروا إبان تقسيم القارة اهلندية من 
مناطق املسلمني الشمالية للهند. وهؤالء املسلمون الذين يتكلمون األوردو،  
كانوا من أركان احلكم اإلسالمي يف شبه القارة اهلندية ألكثر من مخسمائة 

يطاين ملا يقارب مائيت عام. فليس عام، وكانوا أول املقاومني لالحتالل الرب 
ملسلمي كراتشي اتصاالت طبيعية جبميع املناطق يف باكستان فحسب، بل هلم 
اتصاالت أيضًا مبسلمي اهلند. ولذلك فإّن كراتشي تمعترب داعما قويا لباكستان 
سياسيا وأيديولوجياً. وتمعترب امليناء البحري الذي يربط املنطقة ببالد املسلمني 

رق األوسط، وهي من ناحية اقتصادية، تمعترب شريان احلياة األساسي يف الش
جلميع مناطق باكستان. وفيها ثملث الصناعة يف باكستان، وتوصف باحليوية 

 .والتنوع االقتصادي

بناًء على ما سبق، وبدال من العمل على توحيد كراتشي على أساس اإلسالم،  
ملها، رعى احلكام العمالء كي تساهم بشكل طبيعي يف قيادة املنطقة بأك
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املتعاقبون، االنقسام العرقي والطائفي يف املدينة، ما أدى إىل شللها بسبب 
الصراعات املستمرة. وعلى الرغم من كل ما فعله احلكام، فقد لعبت كراتشي 
دائمًا دورًا مهمًا يف احلركات واملبادرات اليت كانت حامسة بالنسبة للمسلمني 

روب مع اهلند إىل اجلهود من أجل التوعية اإلسالمية إىل يف املنطقة، من احل
 .جهود اإلغاثة بسبب الكوارث واألعمال اخلريية بشكل عام

 :: لقد شلت الديمقراطية كراتشي لما يلياالعتبارات السياسية -2

حقيقة الدميقراطية، أهنا تؤّمن مصاحل من هم يف السلطة فقط، ألهنم هم   •
لآلخرين. لذلك فإهنا من جهة هتممل مجيع السكان  من يقرر الصواب واخلطأ

تنفذين من 
م
وترتكهم غارقني يف املشاكل، ومن جهة أخرى فإهّنا حتمي أولئك امل

العقوبة على اغتصاب حقوق اآلخرين أو أي أعمال إجرامية أخرى. فاجملرمون 
والعصابات يف كراتشي يتمتعون حبماية الدولة من خالل احملسوبية السياسية. 
وهذه احملسوبية تأخذ طابع التأثري على جهاز الدولة، مثل الشرطة والقضاء، 
ومن خالل إصدار قوانني يف اجملالس النيابية وإصدار أوامر تنفيذية. وبالتايل 
فإّن الدميقراطية تشجع العالقة بني اجملموعات القوية املنتفعة واملشّرعني يف 

يس من املستغرب أن يعمل اجملرمون الدولة واحلكومة التنفيذية. لذلك فإنّه ل
 .بشكل علين، من غري خوف من العقوبة يف كراتشي

حاجة الناس للتجمع، خصوصًا األقليات العرقية، هي أيضًا مسة موجودة   •
يف الدميقراطية، بسبب تفضيل جتمعات األغلبية احلزبية اهليمنة على األقليات. 

خرى على احلقوق وعلى حصتها فهذه األحزاب العرقية تتقاتل مع جمموعات أ
من اهتمام الدولة واإليرادات. وهذا من شأنه أن يعزز من العداء بني خمتلف 
املواطنني للدولة ويشجع االنقسام يف اجملتمع، وهكذا حترتق كراتشي بنريان 

 .التنافس العرقي منذ عقود
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حراق  تعمل أمريكا ويعمل عمالؤها يف القيادة السياسية والعسكرية، على إ  •
كراتشي، من خالل االستمرار يف إشعال نريان التنافس العرقي. إهنم ال 
حيافظون على االستعمار احلايل والنظام الدميقراطي فحسب، بل إهنم يرّوجون 
إلنشاء تنظيمات على أساس عرقي من خالل االتصال املباشر. ففي كراتشي 

يج نار الكراهية لعبت القنصلية األمريكية على وجه اخلصوص دورًا يف تأج
على أساس عرقي، عن طريق استخدام األحزاب اإلثنية املوجودة يف كراتشي. 
حىت إهنا استعدت لتوسيع حرهبا على اإلرهاب لتصل إىل كراتشي. وهكذا فإّن 
املستعمرين خلقوا حالة من الفوضى يف املدينة ومن ُث استخدموها كغطاء 

خمالفًا ملصاحلهم، مثلما حدث مع إليقاع التهديد النهائي على من يعّدونه 
السياسيني املخلصني الذين رفعوا أصواهتم ضّد احلرب األمريكية على 

 .املسلمني

اتخاذ تدابير احتياطية شرعية إلنهاء النزاعات ومراعاة التنوع  -3
 .السكاني لكراتشي

اضطرابات وانقسامات مل تتخلص منها ومل تَر السالم  فيثرب شهدت  •
عندما اعتنقت اإلسالم وأصبحت املدينة، حاضرة الدولة  والرخاء إال

اإلسالمية، وكراتشي كذلك ستعرف السالم فقط يف ظل اإلسالم. ألّن 
اإلسالم هو الذي جيمع مجيع املسلمني، بغض النظر عن أعراقهم ومذاهبهم، 
والشريعة هي القوانني املنبثقة من عقيدهتم اإلسالمية. إهنا األوامر والنواهي،  

ا جاءت يف القرآن والسنة. واخلالفة ال تمفضل احلاكم على احملكوم أو عرقاً كم
أو مذهبًا على آخر. خبالف الدميقراطية، اليت تركز التنمية والتطور يف مراكز 
السلطة يف األقاليم، ويف األماكن اليت يسكن فيها احلكام أو من يعتمد عليهم 

ع الناس بالشكل الصحيح. احلكام يف حياهتم. اخلالفة سرتعى شؤون مجي
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مل املدن الكربى  لذلك فإهّنا لن تعمل على التنمية يف مدينة كراتشي وهتم
األخرى، بل إهّنا ستعمل على تطوير املدن الصغرية والقرى، ملنع احلاجة 
للهجرة إىل املدن الكربى سعيًا وراء احلاجات األساسية مثل الصحة والتعليم، 

 .اينمما يؤدي إىل االكتظاظ السك

"تن ف ذ الدولة وكما جاء يف مقدمة الدستور حلزب التحرير، املادة السابعة، 
الشرع اإلسالمي على جميع الذين يح م لون التابعية اإلسالمية سواء 

تنفذ على  -أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي: أ
يُترك غير  -المسلمين جميع أحكام اإلسالم دون أي استثناء. ب

 ".مس ل م ين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العامال

يف دولة اخلالفة سيمسمح بإقامة أحزاب سياسية على أساس اإلسالم   • 
وليس على أساس عرقي. وال يمسمح لألحزاب السياسية واألفراد ومسؤويل 
احلكومة باالتصال بالدبلوماسيني األجانب. وسيتم إغالق مجيع سفارات 

 .ول الكافرة احملاربة فعالوقنصليات الد

"للمسلمين الحق في  21كما جاء يف مقدمة الدستور حلزب التحرير، املادة 
إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوص ول للح كم عن طريق 
األمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة اإلسالمية، وأن تكون األحكام 

إنشاء الحزب ألي ترخيص ويمنع  التي تتبناها أحكامًا شرعية. وال يحتاج
 ".أي تكتل يقوم على غير أساس اإلسالم

سيسود اإلسالم داخل اجملتمع، اإلسالم املنصف جلميع األعراق املوجودة  • 
يف باكستان. فنظام التعليم واإلعالم وخطاب احلكام ومن حياسبهم، مجيعها 

ة، اليت ستقضي ستكون وفق األحكام الشرعية املنبثقة من العقيدة اإلسالمي
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بشكل طبيعي على العصبية الضيقة. وعلى الرغم من أنه سيكون هناك لغات 
إقليمية أخرى، إال أّن اللغة الرمسية للدولة ستكون فقط اللغة العربية، ألهنا لغة 
القرآن واإلسالم. وهذا بدوره سينهي بشكل حاسم التوترات حول اللغات 

من  2ث تبىن حزب التحرير املادة املوجودة يف باكستان منذ إنشائها. حي
"اللغة العربية هي وحدها لغة اإلسالم وهي وحدها اللغة مقدمة الدستور 

 ."التي تستعملها الدولة
 سياسة: رفع مستوى كراتشي مبا يتناسب مع طاقاهتا -4

تطبيق اإلسالم بشكل كامل، األمر الذي يتفق عليه مجيع املسلمني،  • 
س وسيعمل على ازدهار كراتشي، وسيحررهم من سيجلب االنسجام بني النا

التنافس على أساس العرق وحيميهم من اإلمهال. وسرتعى اخلالفة شؤون مجيع 
الناس، يف مجيع أحناء البالد، من غري متييز على أساس اجلنس أو أساس 

 .عنصري أو ديين أو مذهيب

يل ال يوجد سيسمح بقيام أحزاب سياسية ما دامت ملتزمة باإلسالم، وبالتا • 
هناك زرع لبذور التوتر على أساس عرقي. وال يسمح ألعضاء األحزاب 

اصل مع الدبلوماسيين األجانب وسُتغلق البعثات الدبلوماسية للدول بالتو
 .المحاربة فعال
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