بسم ا﵁ الرزتن الرحيم

إقامة الخالفة على منهاج النبوة ىو السبيل الوحيد إلحداث التغيير الحقيقي
أيها المسلمون في الباكستان!
رمضان ىو الشهر ادلبارك الذي أنزل فيو القرآن الكرمي ،أنزلو ا﵁ سبحانو وتعاىل يف ليلة القدر ،وىو ىدى للناس ،ليس
فقط على صعيد فردي فحسب بل ولرعاية شئون الناس كجماعة وأمة ،يف ظل نظام حكم ،حيكم فيو بنظام اقتصادي
وقضائي ونظام تعليم وتنظيم للعالقات بني الرجل وادلرأة ،ونظام إعالمي وسياسة خارجية .قال ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :إِنَّا
أَنْ زلْنَا إِلَي َ ِ
ْحق لِتَ ْح ُك َم بَ ْي َن الن ِ
اك اهلل﴾.
َّاس بِ َما أ ََر َ
َ ْ
ك الْكتَ َ
اب بِال َ
لقد كان احلكم مبا أنزل ا﵁ سبحانو وتعاىل يف رتيع شؤوننا الضامن للنجاح الكبري الذي حققتو األمة يف احلياة الدنيا،
على مدار ثالثة عشر قرنا يف ظل اخلالفة اإلسالمية .حيث مت توزيع الثروة على الناس رتيعا دون االقتصار على األكثر ثراء
يف اجملتمع ،إىل درجة القضاء على الفقر بني الناس .ودلا كانت تُسمع صرخات ادلظلومني ،كانت جيوش األعداء ختشى
عواقب ذلك وختشى مواجهة قوات اخلالفة ادلسلحة يف ساحة ادلعركة ،وقد كان شهر رمضان شهر النصر والتمكني.
أما شهور رمضان يف ىذا الزمان ،ومنذ ىدم اخلالفة يف عام ٕٖٗٔ ىجري ادلوافق للعام ٕٗ ٔ2ميالدي ،كيف جند
أنفسنا ،ومن ىم يف مكان خلفائنا من احلكام الذين ال حيكمون مبا أنزل ا﵁ سبحانو وتعاىل؟ كيف ىو احلال أيها
ومدربة إال أن النصر ىو فقط ألعدائنا ،وىم الذين يرفعون
ادلسلمون؟! جند أنو على الرغم من وجود قوات مسلحة قوية ّ
أعالم الكفر على جثث أطفالنا ونسائنا وشيوخنا .وعلى الرغم من وجود أراض واسعة وغنية وثروة بشرية شابة كبرية وموارد
مادية وفرية ،إال أننا نغرق يف الفقر ،مع كسر ظهورنا من العنت ،وسبب ذلك أننا حنيا بدون اإلسالم كدولة ونظام حكم،
ضنكا﴾.
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَوُ َم ِعي َ
شة َ
فصدق علينا قول ا﵁ سبحانو وتعاىلَ ﴿ :وَم ْن أَ ْع َر َ
أيها المسلمون في الباكستان!

لن يتغري حالنا البائس يف شهر رمضان ذلذا العام ما دام علينا حكام ال حيكمون بالقرآن والسنة ،وىذا ىو سبب فشل
مشروع احلزب احلاكم "حزب إنصاف" يف إحداث تغيري حقيقي ،دتاما كما حصل مرارا مع حزب الشعب الباكستاين
وحزب الرابطة اإلسالمية من قبلو .وىذا ىو السبب أيضاً يف أن إعادة تشكيل رللس الوزراء والتحرك حنو إجياد نظام رئاسي
سيفشل أيضاً يف إحداث تغيري حقيقي ،سواء اليوم أو بعد عامني أو ستس سنوات أو حىت عشر سنوات!

ولن يتغري حالنا البائس ،طادلا حنن مثقلون باحلكام الذين يتجاىلون قول ا﵁ سبحانو تعاىل﴿ :قَالُوا إِنَّ َما الْبَ ْي ُع ِمثْ ُل
َح َّل اللَّوُ الْبَ ْي َع َو َح َّرَم الربَا﴾ .فمثل ىؤالء احلكام فتنة ،فهم الذين يستبيحون أخذ الربا على القروض القائمة على
الربَا َوأ َ
الصعيدين ا﵀لي والعادلي من الشرق والغرب ،ويعرضون ذلك على أنو إجناز كبري ،وىم من أغرقونا يف مستنقع الديْن ،حىت
وصل احلال إىل إنفاق أكثر من ثلث ميزانيتنا على خدمة الديون والفوائد الربوية ،وىدر تريليونات الروبيات.
لن نتمكن من التخلص من معاناتنا طادلا ظل الذين حيكموننا يتجاىلون قول رسول ا﵁ « :ال ُْم ْسلِ ُمو َن ُش َرَكاءُ فِي
ثََال ٍ
ث ال َْم ِاء َوالْ َك ََِل َوالنَّا ِر» رواه أزتد .فقد فرض الشرع أن تكون الطاقة ،سواء أكانت الكهرباء أم الغاز أم البنزين ،فرض

أن تكون من ادللكية العامة ،تشرف عليها الدولة لضمان االستفادة التامة منها من قبل رتيع الناس .ومع ذلك ،فقد
خصخص احلكام الفاسدون موارد الطاقة ،وأرغمونا على دفع أذتاهنا لتوفري األرباح اذلائلة لألقلية الصغرية اليت دتلكت تلك
ادلوارد .وباإلضافة إىل دوام رفع أسعار موارد الطاقة ،منح احلكام ملكية زلطات توليد الكهرباء اليت جتين مئات ادلليارات من
الروبيات سنويا للشركات اخلاصة ،حىت لو مل تنتج الكهرباء!
استَ ْع َملْنَاهُ
لن نتمكن من رؤية التغيري احلقيقي طادلا ظل ىؤالء الذين حيكموننا يتجاىلون قول رسول ا﵁ َ « :م ِن ْ
ك فَ ُه َو غُلُول» أبو داود .إن ديننا احلنيف يوجب أخذ أي زيادة مفرطة يف
َعلَى َع َم ٍل فَ َرَزقْنَاهُ ِرْزقا فَ َما أَ َخ َذ بَ ْع َد َذلِ َ
الثروات الشخصية للحكام ،من اليت جينوهنا خالل فًتة حكمهم ،ويتم ذلك من قبل القضاء يف اخلالفة ،حيث يتم إيداعها
يف خزينة الدولة دون تردد أو تأجيل .ومع ذلك ،فإنو يف ظل احلكام احلاليني ،يقضي القضاء أعواما طويلة يف مداولة مثل
ىذه احلاالت ،يف حني يقوم الفاسدون باستغالل الثغرات القانونية لإلفالت من ا﵀اسبة ،وحيتفظون مبليارات الدوالرات من
الثروة ادلغتصبة!
كما أننا لن نشهد حترير أراضينا ا﵀تلة ،ولدينا حكام يتجاىلون قول ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :الَّ ِذين ي ت ِ
َّخ ُذو َن الْ َكافِ ِري َن
ََ
أَولِي ِ
ِِ
ِ
ين أَيَ ْبتَ غُو َن ِعن َد ُى ُم ال ِْع َّزَة فَِإ َّن ال ِْع َّزَة لِلَّ ِو َج ِميعا﴾ ،وىؤالء احلكام العصاة يسارعون إىل إقامة
اء من ُدون ال ُْم ْؤمن َ
ََْ
حتالفات واتفاقيات ومعاىدات مع الدول الكافرة ،تلك الدول اليت تقاتلنا وتذحبنا وحتتل أراضينا ،أما بالنسبة لتوحيد بالدنا
لنتقوى هبا أمام أعدائنا يف ظل دولة واحدة جتمعنا ،وببيت مال واحد وقوات مسلحة واحدة ،فهو ليس زلل اىتمام أو
تفكري عند ىؤالء احلكام الرويبضات.
أيها المسلمون في الباكستان وقواتهم المسلحة على وجو الخصوص!
دعونا رتيعاً نلتزم التزاما راسخا بالعمل الستعادة احلكم مبا أنزل ا﵁ سبحانو وتعاىل يف شهر رمضان ،شهر القرآن
الكرمي ،ودعونا رتيعاً ننخرط يف العمل من أجل التغيري احلقيقي ،والذي لن يتحقق إال من خالل إقامة اخلالفة على منهاج
النبوة .وقد أعد حزب التحرير دستوراً كامالً مكوناً من ٔ ٔ2مادة للتطبيق يف ظل اخلالفة ،مستنبطة من القرآن والسنة ،وقد
أعد مكتبة من الكتب اليت تتناول احللول السياسية اإلسالمية وطريقة تنفيذىا ،وقد أنتج جحافل من الرجال والنساء
األكفاء والواعني يف رتيع أحناء العامل اإلسالمي ،وىم على استعداد تام لتقدمي النصح وا﵀اسبة للحكام يف ظل اخلالفة.
فلنحسم أمرنا يف ىذا الشهر الكرمي ونعمل مع العاملني إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،ودعونا ندرس معهم ،ونتعلم
منهم ون ْن ق ْد ذلم ،ونبذل أقصى طاقة لنا يف حركة العمل إلقامة اخلالفة يف باكستان ،وندعو أبناءنا وإخواننا وآباءنا يف
القوات ادلسلحة إلحداث التغيري احلقيقي من خالل إعطاء النصرة حلزب التحرير ،وتنصيبو يف احلكم حىت حيكمنا مبا أنزل
اء اللَّ ُو أَ ْن تَ ُكو َن ثُ َّم يَ ْرفَ ُع َها
ا﵁ سبحانو وتعاىل ،روى أزتد أن رسول ا﵁  قال...« :ثُ َّم تَ ُكو ُن ُملْكا َج ْب ِريَّة فَ تَ ُكو ُن َما َش َ
ِ
ت» .
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّم تَ ُكو ُن ِخ َالفَة َعلَى ِم ْن َه ِ
اج النُّبُ َّوِة ثُ َّم َس َك َ
إ َذا َش َ
حزب التحرير
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