
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 النبوة منهاج على اخلالفة إقامة خالل من فقط الفساد على سنقضي

 وزراء رئيس أسرة ضد الفساد ملفات مع التعامل إجراءات كانت كيف شاىدان لقد! ابكستان يف الفساد مشهد أطول ما
 يف ادلشرتك التحقيق فريق قدمو الفساد عن ًل مطو  تقريرًا شاىدان مث عام، من أكثر منذ بدأت واليت شريف(، )نواز ابكستان

 متوز/يوليو من 12 يف مطولة قانونية اعرتاضات شريف عائلة قدمت كيف أسبوع بعد وشاىدان م،2012 متوز/يوليو من العاشر
 .النتخابية السنة بدء من عدة شهور قبل ادلعارضة أحزاب مع والشجار ابلتالسن احلاكم احلزب بدأ وقد م،2012

 وابلتايل مكان، كل يف ابلفساد القيام ىو موقفو الفساد؟ جتاه اإلسالمية( الرابطة )حزب احلاكم حلزبا موقف كان اماذ
 نواز قال م،2012 أاير/مايو من السادس يف. السلطة تسليم طريق يف عقبة ىو بل للوقت، مضيعة فقط ليس التحقيق فإن

 ".لذلك كافًيا يكون لن الوقت فإن الفساد ملفات مجيع يف ابلتحقيق قمنا وإذا البالد، يف الفساد من الكثري "ىناك: شريف

 حزب موقف على فقط يؤكد فهو ل، أفضل؟ ىو ىل الباكستاين(؟ الشعب )حزب الرئيسي ادلعارضة حزب موقف ىو ما
 ُملئت ممن الكثري ينالباكستا الشعب حزب صفوف ويف احلايل، النظام من يتجزأ ل جزء الفساد أن وىو اإلسالمية، الرابطة
 يف عليها ادلتفق ادلؤامرة ضمن دوره، ينتظر اإلسالمية الرابطة حزب كان بينما احلكم، يف كانوا عندما الناس أبموال بطوهنم
 .الدديقراطي( )ميثاق الفساد حتالف

 الرابطة حزب دىايقو  اليت ةيالسياس السفينة وجهة تغيري يريد الذي احلزب ابكستان، إنصاف حتريك حزب موقف ىو ما
 ىو ىل احلكم؟ يف دوره ابستالم الفساد، يف احللفاء ىؤلء خيلف أن خالل من وذلك الباكستاين، الشعب وحزب اإلسالمية

 مع سابًقا كانوا من ومنهم نصاف،إلا حزب يف أعضاء ىم الفاسدين السياسيني من الكثري إن واإلغاثة؟ لألمل مصدر حًقا
 .الباكستاين الشعب زبوح اإلسالمية الرابطة حزب

 بني التنافس على متفرجني رلرد نظل أن دائما علينا جيب ىل! أمامنا؟ اليت اخليارات ىذه مثل مع اآلن أنفسنا جند أين
 !ابلفساد؟ وادلغمورين الفاسدين، إل جيلب ل نظام ظل يف حيكمنا، منهم ومن الفاسدين،

 !ابكستان يف املسلمون أيها
 ظل يف نعيش ألننا اليائسة اخليارات ىذه وأمامنا للشفقة ادلثري الوضع ىذا يف ونعيش الفاسدة كومةاحل هبذه ُُنكم إننا

 الذين للفاسدين، الثمينة األداة ىي الدديقراطية ولكن ابكستان، يف ادلخلصني ادلسلمني يف نقص ىناك ليس. الدديقراطي النظام
 خالذلا من ألهنم الدديقراطية، استمرارية على للحفاظ يعملون من ىم الفاسدون. العسل على النحل سرب مثل يتقاطرون

 الدديقراطية تضمن وهبذا الناس، من ادلنتخبون أهنم بزعم واحلرام، واحلالل واخلطأ، الصواب وحتديد القوانني، سن   يستطيعون
 السابع والتعديل القتصادي، اإلصالح قانون مثل قوانني سن   خالل من فسادىم، على الشرعية إضفاء على القدرة للفاسدين

 وإنفاقهم النتخاابت، قبل الناس مع تواصلهم الفاسدين تكثيف نرى أننا يف السبب ىو ىذا. الوطنية ادلصاحلة وقانون عشر،
 ضخمة مالية عائدات جين يف وينهمكون ابلدديقراطية حكمهم بعد ظهورىم يديرون مث أصواتنا، لتأمني ادلال من الضخمة ادلبالغ

 .أنفقوىا اليت األموال عن إضعافا وضهملتع

 لقد. بقيت إن أخرى عقود لسبعة ذلك يف وستستمر عقود، سبعة مدة ابكستان يف الفساد الدديقراطية حفظت لقد
 يف فقط وليس اجلنوبية، أمريكا إىل روسيا من العامل، أُناء مجيع يفوترعاه  الفساد حتفظ الدديقراطية أن "بنما" تسريبات كشفت
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 الشركات يف وسلبهم هنبهم إخفاء من عديدة عقود مدار على قراطيتهمددي خالل من الفاسدون احلكام متكن حيث ستانابك
 العامل أُناء خمتلف يف الغنية الدول حتتكر الدديقراطية بسبب! عليها احملاكمة أو فيها التحقيق دونو  الرقابة، عن البعيدة العادلية
 أن الواضح من أصبح لقد. الفاسدين احلكام خالل من - الثروة مبصادر الغنية البالد من الغالب يف وىم - الفقراء وحترم ادلوارد

 !نفسو ادلرض مسبب من للعالج طلب فهو منو، جدوى ل الدديقراطية خالل من للفساد حد وضع إىل السعي

 !ابكستان يف املسلمون أيها
 سوف اليت وحدىا فهي ،النبوة منهاج على اخلالفة ،اإلسالم حكم نظام خالل من إل وللدديقراطية للفساد هناية نشهد لن

 خالل من ُتسن   ول ، هللا أوامر حبسب بل ورغباهتم، احلكام ألىواء وفًقا ُتسن   ل فقوانينها الفساد، أمام إبحكام أبواهبا تغلق
 . هللا رسول وسنة  هللا كتاب من لستنباطا خالل من ولكن ،ابلفاسدين ادلليئة التجمعات من األصوات أغلبية على احلصول

 الذي  الصديق بكر أيب مثل الراشدون اخللفاء فكان ابإلسالم، حكموا عندما احلكام من راق   مقياس لنا كان لقد
 رعم الراشد واخلليفة خليفة، أصبح أن بعد حاجاتو لسد للتجارة ذاىًبا كان بينما الطريق يف  اخلطاب بن عمر صاحبو أوقفو

 أصحاب من احلكم قبل كان الذي ، عفان بن عثمان الراشد واخلليفة قماش، قطعة على احملاسبة ل  ب  ق   الذي ، اخلطاب
 حكم الذي ، طالب أيب بن علي الراشد واخلليفة بسيطة، حياة يعيش أصبح احلكم وبعد األرض، جتوب اليت التجارية القوافل

 !شهود وجود عدم بسبب ضده الدرع سرق الذي لليهودي

 من والضطهاد، الفساد على للقضاءحزب التحرير  شباب مع العمل ادلسلمني على جيب ادلشرقة الصور ىذه أجل من
 من - الشرق يف الصني إىل الغرب يف أمريكا من - العامل فيو يعاين الذي الوقت يف النبوة، منهاج على اخلالفة إقامة خالل

 إىل الغرب يف ادلغرب من - اإلسالمي العامل فيو استيقظ الذي الوقت ويف تغذيها، اليت سدةالفا احلاكمة والنخبة الدديقراطية
 ىذه على الدديقراطية واضطهاد الفساد على للقضاء جاىدين فاسعوا احلياة، ىذه يف احلقيقي ىدفو على - الشرق يف إندونيسيا
 َتُكونَ  َأنْ  اّللمُ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  َجْْبِيمةً  ُمْلًكا َتُكونُ  ثُم »... :قال حيث  هللا رسول نبوءة لتحقيق وشجاعة جبد واسعوا األرض،

َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفة   َتُكونُ  ثُم  يَ ْرفَ َعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ثُم  ةِ  ِمن ْ  .أمحد رواه« َسَكتَ  ثُم  الن ُّبُ وم

 !الباكستانية املسلحة القوات يف املسلمون أيها
الذي ىو  القانون لدعم قوتكم استخدموا قد قيادتكم يف اخلونة ألن والضطهاد، الفساد على الوصي الدديقراطية تزال ل

 ىذا تقبلون وكيف! والعباد؟ البالد محاية على  ابهلل أقسمتم من اي لقوتكم اإلساءة ىذه تقبلون فكيف اإلنسان، صنع من
 وادلنعة القوة أىل من أسالفكم من النصرة أخذ خالل من اإلسالمية ةالدول أقام  هللا ورسول قوتكم، على العتداء

  هللا مرضاة ونيل الفساد على للقضاء النبوةمنهاج  على اخلالفة إلقامةزب التحرير حل اآلن النصرة فأعطوا! )األنصار(؟
 أبو رواه «بِعَقاب اّللمُ  يَ ُعممُهمُ  أن أْوَشكَ  َيَدْيهِ  َعلى واَيَُْخذُ  َفلمْ  الظمالَِ  رَأُوا َإذا النماسَ  إنم : » هللا رسول قال. غضبو وجتنب

 .وماج وابن الرتمذيو  داود

 حزب التحرير                                                                  ىجري 1431 شوال من 22
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