بسم اهلل الرمحن الرحيم

السعي للتغيير من خالل الديمقراطية
هو كالبحث عن العالج في المرض نفسه
كشفت االنتخابات العامة احلادية عشرة يف باكستان عن غضب املسلمني الشديد إزاء الوضع الراهن ،من الفقر املتفشي،
والفساد الكبري يف الطبقة السياسية ،وانعدام االمن والذي هو نتيجة للتحالف مع الواليات املتحدة ...مع ذلك ،فإن احلكام
اجلدد غري قادرين على إحداث التغيري ألهنم ملتزمون متاما بالنظام الذي أوجد املشاكل يف املقام األول ،الدميقراطية.
لن يتمكن احلكام اجلدد من القضاء على الفساد من جذوره ألن الدميقراطية نفسها تسمح للحكام وأعضاء اجلمعية
العمومية جبمع الثروة يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك الغرب ،وباكستان ليست استثناء من هذه املعادلة ،فالدميقراطية نفسها
هي اليت أوجدت طبقة السياسيني الذين يستثمرون عشرات املاليني من الروبيات يف االنتخابات ،ويوظفوهنا للوصول إىل
السلطة ،حىت يتمكنوا من السيطرة على الصناعة والطاقة واملوارد املعدنية.
إن الفساد جزء كبري من الدميقراطية لدرجة أنه حىت احلكام اجلدد الذين جاءوا للسلطة على أجندة مكافحة الفساد ،كان
عليهم أن يستعينوا بالسياسيني الفاسدين وضمهم إىل صفوفهم على أساس أهنم "منتخبون" ،ففي الرابع من متوز/يوليو
2018م ،اعرتف عمران خان نفسه أنه ال يستطيع أن يشهد بنظافة ونزاهة السبعمائة من املرشحني على املستوى الوطين وعلى
مستوى املقاطعات الذين قدمهم حزبه لالنتخابات ،قائال" :أنت تعارض االنتخابات لتفوز ،أنت ال تنافس يف االنتخابات
لتكون الفىت اجليد ...إن الطبقة السياسية هنا ال تغري الكثري ،ميكنك تقدمي عناصر فاعلة جديدة ،ولكن ال ميكنك تغيري الطبقة
السياسية برمتها" .فهل بعد هذا التصريح يبقى أمل يف أي حاكم حيكم يف ظل الدميقراطية أن يكون قادرا على القضاء على
الفساد؟
ولن يتمكن احلكام اجلدد من القضاء على الفقر ألن الدميقراطية نفسها تفتح الباب واسعا أمام تدمري اقتصاد باكستان من
خالل السياسات الرأمسالية واالستعمارية ،فالدميقراطية تكفل خصخصة املصادر الضخمة لإليرادات ،مث تثقل كاهل الناس
بفرض الضرائب لتعويض النقص يف إيرادات الدولة! إن احلكام اجلدد سيقعون يف الفخ نفسه ألهنم ملتزمون متاما بالنظام
الرأمسايل احلايل واالتفاقات مع املؤسسات املالية االستعمارية ،ففي أثناء خماطبة كبار ممثلي بعض املؤسسات املالية الرائدة يف
العامل يف لندن ،واليت استضافها البنك االستثماري الرائد يف العامل لألسواق احلدودية ) (Exotix Capitalيف  22من
نيسان/أبريل 2018م ،أ ّكد عمران خان قبوله مبساعدة صندوق النقد الدويل .فهل ميكن حقا أن يكون هناك أمل يف أي

حاكم حيكم بالدميقراطية من أن يتمكن من القضاء على الفقر؟!

إن احلكام اجلدد لن حيققوا األمن واألمان للناس ،ألن الدميقراطية نفسها هي اليت تفتح الباب أمام الواليات املتحدة للعبث
بأمن باكستان ،من خالل التحالف معها ،وحتتفظ الدميقراطية يف الوقت احلايل بشبكة دعم واسعة للواليات املتحدة ،تضم
سفارة حمصنة وقنصليات جتسس ،وخطوط إمداد عسكرية للناتو غري متقطعة ،وخمابئ للعسكريني واملخابرات األمريكية اخلاصة،
اليت تُستخدم للقيام بعمليات تفجري بني الناس .لقد بات معلوما أن حتقيق األمن يتطلب وقف التحالف مع الواليات املتحدة

والقضاء على وجودها البغيض يف بالدنا ،وهو ما ال ينوي عمران خان القيام به على اإلطالق ،ففي  26من متوز/يوليو
صرح عمران خان "نريد أن تكون لدينا عالقات متبادلة املصلحة مع الواليات املتحدة" ،مع ذلك ،فإن هذا التحالف
2018مّ ،

مع الواليات املتحدة هو الذي يعرض املسلمني يف املنطقة للخطر .ومن خالل احملادثات بني اهلند وباكستان باسم التطبيع،
تعمل الواليات املتحدة على دفن قضية كشمري من أجل تسهيل بروز اهلند باعتبارها القوة اإلقليمية املهيمنة ،وتعمل الواليات
املتحدة على صياغة اتفاقية سالم يف أفغانستان بدعم من باكستان ،من أجل تأمني وجود عسكري أمريكي دائم فيها ،على
عتبة البلد املسلم الوحيد الذي ميتلك السالح النووي يف العامل اإلسالمي .فكيف ميكن لعمران خان أن حيقق األمن ،وقد أعلن
بوضوح عن استعداده للتحالف مع الواليات املتحدة ودعم خططها املتعلقة باهلند وأفغانستان؟!
أيها المسلمون في باكستان!
بعد االنتخابات العامة احلادية عشرة يف باكستان ،ستحقق الدميقراطية بالضبط ما قدمته بعد االنتخابات العامة العشرة
السابقة ،وهو املزيد من الفساد والفقر وانعدام األمن والدمار ...قال رسول اهلل َ « :ل ي ْل َدغُ الْم ْؤِمن ِمن جحر و ِ
احد َم َّرتَ ْي ِن»
ُ
ُ ُ ْ ُْ َ
رواه البخاري ومسلم .على الرغم من أن احلكام اجلدد مل تتم جتربتهم واختبارهم ،إال أن الدميقراطية ستضمن أن نلدغ منها
مرات ومرات .إن الدميقراطية نظام حكم حيكم بغري ما أنزل اهلل سبحانه وتعاىل ،ومل حيرم اهلل سبحانه وتعاىل احلكم بغري ما أنزل
ِ َّ ِ
ك َوَما
آمنُوا بِ َما أُن ِز َل إِلَْي َ
ين يَ ْز ُع ُمو َن أَنَّ ُه ْم َ
فقط ،بل وفرض علينا الكفر به ،حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :أَلَ ْم تَ َر إلَى الذ َ
ِ ِ
ك ي ِري ُدو َن أَن ي تَحا َكموا إِلَى الطَّاغُ ِ
الش ْيطَا ُن أَن ي ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَن يَ ْك ُف ُروا بِ ِه َويُ ِري ُد َّ
ض َال ًل بَِعي ًدا﴾.
ضلَّ ُه ْم َ
ُ
أُن ِز َل من قَ ْبل َ ُ
َ َ ُ
أيها المسلمون في باكستان!
كفاكم ما القيتموه من الدميقراطية ،لقد آن أوان احلكم مبا أنزل اهلل ،إهنا اخلالفة على منهاج النبوة وحدها اليت ستولّد
طبقة سياسية خالية من الفساد ،ألن سياسيّيها حيكمون بالقرآن والسنة ،وأي حاكم يتم تعيينه ستُحصى ثروته ،وبعد انتهاء فرتة
وردها إىل بيت مال املسلمني .إهنا اخلالفة على منهاج النبوة وحدها اليت من شأهنا القضاء
حكمه ستتم مصادرة أي زيادة فيها ّ
على الفقر ،من خالل ضمان امللكية العامة للطاقة واملعادن ،فضال عن ملكية الدولة املسيطرة على الصناعات الثقيلة ،حىت
تضع اخلالفة يدها على ثروة كبرية مت ّكنها من تأمني احتياجات الناس .هي اخلالفة على منهاج النبوة اليت ستنهي كل
التحالفات مع أعداء املسلمني وتعمل على توحيد البلدان اإلسالمية احلالية يف دولة واحدة منيعة .لذلك جيب علينا مجيعا
العمل مع حزب التحرير اآلن الستعادة اخلالفة على منهاج النبوة ،فهي الوريث احلقيقي للدولة اإلسالمية اليت أسسها رسول اهلل
ِ
اء اللَّهُ أَ ْن
يف املدينة املنورة .روى أمحد عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  قال« :تَ ُكو ُن النُّبُ َّوةُ في ُك ْم َما َش َ
ِ
اج النُّبُ َّو ِة فَتَ ُكو ُن َما َش َّ
ِ
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّم تَ ُكو ُن ِخ َالفَة َعلَى ِم ْن َه ِ
اء اللهُ أَ ْن تَ ُكو َن ثُ َّم يَ ْرفَ عُ َها إذَا َشاءَ
َ
تَ ُكو َن ثُ َّم يَ ْرفَ عُ َها إذَا َش َ
ِ
اللَّهُ أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّم تَ ُكو ُن ُم ْل ًكا َعاضًّا فَيَ ُكو ُن َما َش َّ
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّم تَ ُكو ُن ُم ْل ًكا َج ْب ِريَّةً
اء اللهُ أَ ْن يَ ُكو َن ثُ َّم يَ ْرفَ عُ َها إذَا َش َ
َ
ِ
فَتَ ُكو ُن َما َش َّ
ت».
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّم تَ ُكو ُن ِخ َالفَةً َعلَى ِم ْن َه ِ
اج النُّبُ َّوةِ ثُ َّم َس َك َ
اء اللهُ أَ ْن تَ ُكو َن ثُ َّم يَ ْرفَ عُ َها إذَا َش َ
َ
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