بسمميحرلا نمحرلا هللا 

علينا أن ال نلدغ من جحر الدميقراطية من جديد
بل الواجب هو العمل إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة
تبخرت التوقعات األولية بتنحية رئيس الوزراء الباكستاين (نواز شريف) ،وكانت اجلمعية الوطنية قد اختارت رئيس الوزراء
اجلديد يف األول من آب/أغسطس 2017م ،معيدة بذلك الفاسد بعد النظر يف قائمة الفاسدين ادلوجودين! يف الواقع ،فقد كنا
يف ىذا من قبل بعد رحيل نواز شريف السابق عام 1999م ،مث مشرف عام 2008م ،مث زرداري عام 2013م ،واآلن نواز يف
عام 2017م ،مع أن رسول هللا  قد حذران يف احلدي الشريف« :اال ي ل ادغ المؤِمن ِمن جح ٍر و ِ
اح ٍد ام َّرتا ِ
ي» رواه البخاري
ا
ومسلم .اآلن فإن ادلشاعر السائدة يف ابكستان يطغى عليها فقدان األمل يف أي تغيري حقيقي يف ظل النظام احلايل ،ال من
خالل احلزب احلاكم وال من خالل ادلعارضة اليت ربدث جعجعة لتحل حملو.
إن البح عن تغيري حقيقي ربت سقف الدميقراطية يضمن لنا ابلتأكيد خيبة أمل يف كل مرة .يف الواقع ،فإن أية مطالبة
أو حركة للتغيري ربت سقف الدميقراطية كوعاء فيو ماء فقط يغلي بصوت عال ،تسمع منو ضوضاء كثرية وصخباً وحركة ،لكن
ال يسد جوعة اجلائعني .وكيف لذلك أن يكون والدميقراطية ذاهتا ىي سبب الفساد ادلايل وغريه ،وىذه حقيقة ثبتت بوضوح
على مدى سبعة عقود منذ إنشاء ابكستان يف آب/أغسطس 1947م؟! وكيف لذلك أن يكون وأولئك الذين يطالبون
ابلدميقراطية يف أرجاء العامل اإلسالمي من ادلغرب يف الغرب عرب تركيا اذباىا إلندونيسيا يف الشرق يقدمون لنا يف كل مناسبة
كالما يؤملوننا بو لنتمسك ابلدميقراطية ،ولكننا يف كل مرة نلدغ من جديد؟!
ً
دوما من قبل دعاة الدميقراطية أولئك ،سواء أكانوا حكاماً أم يسعون للحكم من بعدىم ،وليعلم ىؤالء أن أي
سنلدغ ً
شخص حيكم ابلدميقراطية ينشر الفساد يف األرض بعصيانو أوامر خالقو سبحانو وتعاىل ،وحبكمو بدستور الدميقراطية وقوانينها
ويتبن ما هنى عنو سبحانو وتعاىل وحيتضنو .لذلك فلن يكون ىنالك تغيري حقيقي يف
يتجاىل بشكل صارخ أوامر هللا تعاىل ّ
حياة ادلسلمني ىنا يف ابكستان أو يف أي مكان آخر يف العامل اإلسالمي يف ظل الدميقراطية حىت لو انتظران سبعة عقود أخرى.
ِ ِ
يل اَلم الا ت ف ِسدوا ِِف األار ِ
ض قاالوا إِ ََّّناا اَنن مصلِحو ان﴾ [سورة البقرة.]11 :
﴿ اوإ اذا ق ا
دوما من قبل الدميقراطية ألن قوانينها وضعت وفق أىواء رجال ونساء الربدلان ورغباهتم ،على الرغم من أن هللا
سنلدغ ً
ِ
وك اعن باع ِ
ض اما أان از ال َّ
تعاىل يقول ﴿ :اوأا ِن احكم باي نا هم ِِباا أان از ال َّ
ك﴾
اءهم اواح اذرهم أان يافتِن ا
اَّلل إِلاي ا
اَّلل اوال تا تَّبع أاه او ا
[ادلائدة ]٩٤ :فكيف ميكننا أن نتوقع أي تغيري حقيقي من خالل الدميقراطية؟!
دوما من قبل الدميقراطية ألهنا تسمح للحكام ابلتواصل مع مسؤويل األعداء ،يكشفون ذلم األسرار ويطلبون
سنلدغ ً
اَّلل اعن الَّ ِذين قااتا لوكم ِِف ِ
توجيهاهتم ،على الرغم من أن هللا تعاىل هنى عن ذلك كلو ،يقول هللا تعاىل﴿ :إِ ََّّناا يان اهاكم َّ
الدي ِن
ا
ِ
اهروا اعلاى إِخر ِ
ك هم الظَّالِمو ان﴾ [سورة ادلمتحنة .]٤ :إن
اجكم أان تا اولَّوهم اوامن ياتا اوََّلم فاأولائِ ا
اوأاخ ارجوكم من ِد اَي ِركم اوظا ا
ا
الدميقراطية دبا ربويو من أفكار تسمح ابلتخلي عن ادلسجد األقصى وعن مسلمي فلسطني وعن كشمري ا﵀تلة وتسليمها

ألعدائنا ،على الرغم من أن هللا سبحانو وتعاىل أمر فقال جل من قائل﴿ :وإِ ِن ٱستانصروكم ِِف ِ
ٱلدي ِن فا اعلايكم ٱلنَّصر﴾ [سورة
ا
ا

األنفال ]72 :فكيف ميكننا أن نتوقع أي تغيري حقيقي من خالل الدميقراطية؟!

عاما ،فرسول هللا  قد قال:
دوما من قبل الدميقراطية ألهنا أتمر خبصخصة موارد طاقتنا اليت جعلها اإلسالم مل ًكا ً
سنلدغ ً
«المسلِمو ان شراكاء ِِف ثااال ٍ
ث ال ام ِاء اوال اك اَِل اوالنَّا ِر» رواه أمحد ،كما أتمر الدميقراطية بفرض الضرائب على ا﵀تاجني ،وىذا مما
ا
حرمو ديننا ،فرسول هللا  قد قال« :اال يدخل اْلنَّةا ص ِ
احب امك ٍ
س» رواه أمحد ،والدميقراطية تسمح ابلقروض األجنبية
ا ا
ا
ّ

اَّلل البا ي اع او اح َّرام ِ
اح َّل َّ
الراب﴾ [سورة البقرة:
الربوية ،وىي فخ يدخل الناس يف دوامة اليأس ،وهللا سبحانو وتعاىل يقول ﴿ :اوأ ا
ي
 ،]275والدميقراطية تضمن تركز الثروة يف أيدي احلكام ،على الرغم من أن هللا سبحانو وتعاىل يقول ﴿ :اكي الا ياكو ان دولاةً با ا
األاغنِيا ِاء ِمنكم﴾ [ احلشر ،]7 :فكيف ميكننا أن نتوقع أي تغيري حقيقي من خالل الدميقراطية؟!
أيها املسلمون ِف بكستان!

دائما مر ًارا
دعوان ال نضيع مز ًيدا من الوقت واجلهد يف البح عن تغيري حقيقي يف ادلكان اخلطأ ،ستلدغنا الدميقراطية ً
وتكر ًارا .كيف لنا أن نتوقع أن ربل علينا بركات من هللا سبحانو وتعاىل ،وأن حيل السالم واألمن واالزدىار ،يف ظل نظام يقوم

على ادلعصية واخلطيئة والعدوان؟! جيب أال منيل وال أبي شكل من األشكال إىل أولئك الذين يدعوننا إىل ظلم الدميقراطية
َّ ِ
سكم النَّار اواما لاكم ِمن
ين ظالاموا فا تا ام َّ
وطغياهنا ،فا﵁ سبحانو وتعاىل حذران من ذلك فقال عز من قائل ﴿ :اواال تا راكنوا إِ اَل الذ ا
ون َِّ ِ ِ
د ِ
صرو ان﴾ [ىود .]113 :دعوان نلتزم أبحكام ديننا كلها ونطبقها يف خالفة على منهاج النبوة،
اء ُثَّ اال ت ن ا
اَّلل من أاوليا ا

دعوان نعمل من أجل التغيري احلقيقي ابلوقوف جنبًا إىل جنب مع شباب حزب التحرير يف سعيهم إلعادة إقامة اخلالفة على
منهاج النبوة على أرض ابكستان ،الطيبة ،اخلخرّرية ،النقية ،البلد الذي أسس يف آب/أغسطس  1947ابسم اإلسالم.
أيها املسلمون ِف القوات املسلحة الباكستانية!
مجيعا ،مل ذبلب لألمة اإلسالمية سوى البؤس والشقاء وجعلت الغلبة
إن واقع الدميقراطية وفسادىا وقمعها واضح لنا ً
ألعدائنا .ادفنوا جثة الدميقراطية ادلتعفنة إبعطائكم النصرة (الدعم ادلادي) إلعادة إقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

آن أوان التغيري احلقيقي اي إخوتنا ،فكونوا أولياء هللا سبحانو ودينو وادلؤمنني ،لتكون الغلبة ذلذه األمة من جديد كما كانت يف
َّ ِ
َّ ِ
الص اال اة اوي ؤتو ان َّ
القرون األوىل .يقول هللا سبحانو وتعاىل﴿ :إِ ََّّناا اولِيُّكم َّ
الزاكا اة اوهم
ين ي ِقيمو ان َّ
ين آ اامنوا الذ ا
اَّلل اوارسوله اوالذ ا
اَّلل ورسولاه والَّ ِذين آامنوا فاِإ َّن ِحزب َِّ
ِ
َّ
اَّلل هم الغاالِبو ان﴾ [سورة ادلائدة.]56-55 :
ا
ا ا ا
اراكعو ان * اوامن ياتا اول َّا ا ا
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