
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الدولي النقد بصندوق صلتكم اقطعوا
 الباكستاني االقتصاد لتدمير استعمارية أداة فهو

 يف ،2018 نوفمربق النقد الدويل يف تشرين الثاين/صندو  مع املفاوضات إىل العودة عن اجلدد باكستان حكام أعلن
: عمر( )األسد املالية وزير قال ،2018 أكتوبرول/األ تشرين من 13 ويف مشروطة، قروض على للحصول حثيث سعي

 .بذلك" فيها نقوم اليت األخرية املرة تكون أن ونتمىن عشر، التاسعة للمرة الدويل النقد صندوق إىل "سنذهب

 قدميه، على بالوقوف منه القروض على حيصل الذي للبلد أبدا تسمح ال استعمارية أداة هو الدويل النقد صندوق إن
 الصحيفة يف ُنشرت مقابلة ففي كبري، بزمن السلطة إىل وصوهلم قبل حىت لباكستان، اجلدد احلكام هبا أقر   قيقةاحل وهذه

 "بلد: قال حيث القروض، من خان عمران حذ ر ،2011 سبتمربمن أيلول/ 18 يف "The Guardian" الربيطانية
 املعونات أخذ... االستعمار فعل كما متاما   م،التقد مجاح تكبح فهي ذلك، من أفضل املوت! املساعدات على يعتمد
 ." إفقار الفقرا  وإررا  األرريا إىل إال تؤد مل الدويل البنك أو الدويل النقد لصندوق برامج وفيه أعرفه بلد كل إن... مهني

 اهلندية القارة بهش أغرقت اليت السمعة سيئة االستعمارية الربيطانية الشرقية اهلند شركة خليفة الدويل النقد صندوق إن
 الضامن هو اليوم الدويل النقد وصندوق باإلسالم، حتكم كانت عندماا  جدا  غنيا  إقليم كانت أهنا من الرغم على الفقر، يف

 هنوض مينع مما البلدان، علىا  اقتصادي مدمرةا  شروط فرضه خالل من العامل، بقية على الغربية االقتصادية للهيمنة املؤسسي
 .الغربية للدولا  منافس لتصبح اقتصاديا انالبلد تلك

 البالد، داخل األسعار من مباشر بشكل يزيد الذي األمر احمللية، العملة إضعاف على الدويل النقد صندوق يصر  
 الزراعي اإلنتاج يف احلال هو كما كلفة، أكثر الشرا  ويصبح منه، رمحة ال النطاق واسع تضخم شكل على ويظهر

 زيادة على ويصر   كلفة، أكثر ونقلها السلع إنتاج يكون لذلك والوقود، الطاقة تكاليف زيادة على يصر   كما والصناعي،
 .والغين الفقري بني متيز دون اجلميع على فرضها يتم واليت (GST) العامة املبيعات ضريبة مثل الضرائب

 خلزانة الكبرية الدخل مصادر خصخصة على الدويل النقد صندوق يصر   احمللي، لالقتصاد املستمر التدهور لزيادة
 بفكرة اخلصخصة لسياسة الرتويج ليتم االستعمارية، والقروض الضرائب علىا  اعتماد أكثر الدولة تصبح وبالتايل الدولة،
 املصادر تلك الدولة فُتملِّك عالية؛ بكفا ة لإليرادات الكبرية املصادر إدارة أبدا تستطيع ال الدولة أن مفادها خاطئة

 من مزيد بفرض احمللي االقتصاد خيتنق بينما األرباح، من املليارات جبين بدورها تقوم واليت اخلاصة، للشركات مةخالض
 اليت املشروطة، االستعمارية الربوية القروض تلك قروض، على للحصول والغرب الشرق من الدولة تتسول مث الضرائب،

 .عديدة مرات القروض ألصل سدادها بعد حىت الديون، مستنقع يف غارقة الدولة بقا  تضمن

 استرياد رسوم فرض على الدويل النقد صندوق يصر   التوايل، على احمللي واإلنتاج الدولة إضعاف بعد فإنه مث من
 أرباح جلين تدابري اختاذ إىل باإلضافة احمللية، واملوارد األسواق إىل الغريب الوصول أجل من الغربية، السلع على منخفضة

 .اإلمكان قدر ربللغ
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 !الباكستان في المسلمون أيها
 الدويل، النقد صندوق مع النظام مفاوضات ضد اآلن أصواتنا نرفع أن مجيعا وعلينا واحدة، بزلة يبدأ اهلاوية ىلإ الوصول نإ
 شؤوننا على يمنةاهل تكون أن نسمح أن لنا جيوز ال كما الباكستان، يف االقتصاد لتدمري لنا متكر اليت االستعمارية األداة

 يف نستشري أن لنا جيوز ال كما ،﴾َسِبيلا  اْلم ْؤِمِنينَ  َعَلى لِْلَكاِفرِينَ  اللَّه   َيْجَعلَ  َوَلن: ﴿وتعاىل سبحانه اهلل قال حيث للكافرين،
 َوَما ِإلَْيكَ  أ نِزلَ  ِبَما آَمن وا ن َّه مْ أَ  يَ ْزع م ونَ  الَِّذينَ  ِإَلى تَ رَ  َأَلمْ : ﴿يقول وتعاىل سبحانه واهلل اإلسالم، بغري حتكم كيانات شؤوننا

 .﴾اا بَِعيد َضَلالا  ي ِضلَّه مْ  َأن الشَّْيطَان   َوي رِيد   بِهِ  َيْكف ر وا َأن أ ِمر وا َوَقدْ  الطَّاغ وتِ  ِإَلى يَ َتَحاَكم وا َأن ي رِيد ونَ  قَ ْبِلكَ  ِمن أ نِزلَ 
 !الباكستان في المسلمون أيها
حزب  مع العمل علينا جيب لذلك اإلسالم، خالل من إال يكون ال الفعلية إمكاناهتا لتحقيق باكستان أمام الباب فتح إن
 وترد عضويته، من وتنسحب الدويل، النقد صندوق سياسات حبزم سرتفض فاخلالفة النبوة، منهاج على اخلالفة إلقامة التحرير
 ما اخلالفة ستجين ذلك، من بدال  . االقتصاد تقو ض اليت لشروطا بسالسل البالد بتكبيل تسمح ولن الربوية، ومعوناته قروضه
 املتعلقة الشرعية األحكام تطبيق مثل من الصلة، ذات اإلسالم أحكام تطبيق طريق عن الدولة خلزينة الدوالرات مليارات يعادل

 الناس، احتياجات يف منها كاملةال االستفادة لضمان الدولة عليها ُتشرف عامة ملكية اعتبارها خالل من واملعادن، بالطاقة
 مال رأس ىلإ حتتاج اليت للصناعة اخلاصة امللكية نطاق من تقيد واليت الشركات، هياكل على الشرعية األحكام بتطبيق وستقوم

 إيرادات الدولة يدي بني ستتوفر بالتايل القطاعات، هذه على السيطرة للدولة يتيح مما والنقل، والبنا  الثقيل التصنيع مثل كبري،
 التجارة عروض على الزكاة مثل باإليرادات تتعلق اليت الشرعية األحكام بتطبيق اخلالفة وستقوم الناس، شؤون لرعاية كبرية

 يف تأخذ ال اليت... الدخل وضريبة واخلدمات املبيعات ضريبة مثل اجلائرة، الضرائب إلغا  مع... الزراعية األراضي على واخلراج
من  بدال   والفضة، بالذهب مغطاة تكون أن تفرض اليت العملة، يف الشرعية األحكام تطبق وسوف فراد،األ حاجة االعتبار

 متتعت كما األسعار يف االستقرار والفضة الذهب عملة ستوجد كما للتضخم، اجلذرية األسباب ستنهي بذلك بالدوالر، ربطها
 حكمهم، فرتة أرنا  للحكام الثروات جين يف الشرعي احلكم فةاخلال ستطبق كما سنة، ألف من ألكثر رابتة بأسعار اخلالفة
 اإلسالم هبا ألزم اليت القوانني بعض سوى ليست جرا اتإلا هذه. املسلمني مال بيت يف ووضعها املشبوهة الثروة مبصادرة وذلك

 .اآلخرة يف أكرب اهلل من ومرضاة الدنيا هذه يف اقتصادهم ازدهار تضمن واليت املسلمني،

 !الباكستانية المسلحة القوات في المسلمون اأيه

 سيطرة وزيادة االقتصادي اخلراب إىل البالد دفع مما له، السابقة األنظمة اجتاه نفس يف يسري عمران باجوا/ نظام إن
. عليها اسبكموسيح وتعاىل سبحانه اهلل منحكم اليت بالقوة هذه اخلراب مسرية توقفوا أن اآلن عليكم. علينا الغربيني املستعمرين

 منهاج على اخلالفة إقامة إلعادة النصرة فأعطوا املنورة، املدينة يف وحكم كدولة اإلسالم إقامة يف وكمسبق الذين األخيار تذكروا
 فهو ،عنه اهلل رضي معاذ بن سعد مثل ، اهلل رسول نصروا الذين أولئك اإلسالم، يف اإلخوة أيها جيدا تذكروا. اآلن النبوة

 َضِحكَ  َمنْ  َأوَّل   ابْ َنكِ  ِِلَنَّ  ح ْزن كِ  َويَْذَهبْ  َدْمع كِ  - لينقطع - لِيَ ْرقَأْ »:  اهلل رسول هلا فقال والدته، بكته اهلل فاهتو  عندما
 .تعاىلو  سبحانه بكمر  رضا تنالون وهبذا الدمار، من وأهليكم بالدكم إنقاذ ميكنكم وحده هبذا. «اْلَعْرش   َله   َواْهتَ زَّ  ِإلَْيهِ  اللَّه  
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