
 

 الرحيم الرمحن ا بسم

 لإلصالح قابلة غير الديمقراطية أن )الجديدة )باكستان تجربة أثبتت
 !النبوة؟ منهاج على للخالفة اآلن ناو األ يحن ألم

 عن وماذا عليها؟ عام من أكثر مرور بعد اآلن، حىت باكستان يف الفاسد احلاكم النظام إلصالح األخرية التجربة بدت كيف
 أن جيب ىل الفقر؟ حدة وختفيف للفساد حد لوضع احلكم، تسلمو عند خان عمران طلقهاأ اليت اجلديدة( اكستان)ب جتربة وعود
 !النبوة؟ منهاج على اخلالفة لدور ناو األ آن أنو أم الوقت، من ادلزيد الدميقراطية نعطي

 مئات باسًتداد وعوده من النظام يتنصل حني يف ة،اذلائل ادلالية بإمرباطورياهتم حيتفظون الفاسدون يزال فال للفساد، بالنسبة أما
 إىل انضموا السابقة األنظمة يف كانوا الذين من الفاسدين بعض نإ حىت احلائط، عرض بوعوده وضرب الروبيات، من ادلليارات
 النظام لدخول تهمفرص نيل على الفاسدين من آخرون يصر فاسد، احلايل النظام فريق أن واضحا بات وبينما احلايل، النظام صفوؼ

 القضاء وحيمي كما. عقود منذ فعلت كما الشخصية، ثرواهتم ذلم ستحمي الدميقراطية أن يعرفون ألهنم أخرى، مرة احلايل
 ىلإ ادلظلومني جر يتم بينما ديفيس(، و)رميوند )ساىيوال( وحادثة مشرؼ قضايا يف جليا ذلك اتضح كما الظادلني، الدميقراطي

 ميكن ال أنو اجلديدة( )باكستان جتربة أثبتت فقد الواقع، ويف. حقهم يف العدالة حتقيق ودون الزمن، من ودعق مر على ااكم
 .بأسره العامل يشهده الذي والظلم للفساد مصنع ىي الدميقراطية ألن احلايل، النظام إصالح

 احلكم ونظام اإلسالم، العظيم، ننادي إىل أي الدميقراطية، خارج حل عن نبحث أن جيب فإنو للفساد، حقيقي حد ولوضع
 أي لذلك،. داود بوأ «غ ل ول   فَ ه وَ  َذل كَ  بَ ْعدَ  َأَخذَ  َفَماًا ر ْزق فَ َرزَقْ َناه   َعَمل   َعَلى اْستَ ْعَمْلنَاه   َمن  » : ا رسول قال. اخلالفة فيو،
 الدولة خزينة يف وتوضع اخلالفة، يف القضاء قبل من مصادرهتا جيب نوإف حكمهم فًتة أثناء للحكام الشخصية الثروة يف مفرطة زيادة

 بالفساد، ادلملوءة النيابية اجملالس لرغباتاً وفق تسن ال الدولة قوانني ألن الفساد، أمام األبواب اإلسالم يغلق وىكذا. وسهولة بسرعة
نَ ه مْ  اْحك مْ  َوَأن  ﴿ :وتعاىل وسبحان ا قال ، ا رسول وسنة تعاىل ا كتاب معًا دتام متوافقة تكون أن جيب بل  َأنْ َزلَ  ب َما بَ ي ْ

 ﴾.إ َلْيكَ  اللَّو   َأنْ َزلَ  َما بَ ْعض   َعنْ  يَ ْفت ن وكَ  َأنْ  َواْحَذْرى مْ  َأْىَواَءى مْ  تَ تَّب عْ  َوَل  اللَّو  

 حىت الفقر، تفاقم على يعمل الذي الدويل النقد صندوؽ لسياسات ادلشرع الباب ىي الدميقراطية فإن للفقر، بالنسبة أما
 قبل آخرين آالؼ مئات نتاجإ توقع مع احلايل، النظام من عام غضون يف الفقر خط حتت اآلالؼ مئات السياسات تلك نتجتأ

 النظام، ذلذا األول العام خالل االهنيار حافة على تأرجحها أو األعمال وتدىور لوظائفهم، اآلالؼ عشرات وفقد احلايل، العام هناية
 يف وادلعاناة، الفقر يف بالفعل الغارقني على ضخمة ضرائب فرض ويتم. ادلقبل العام خالل لوظائفهم اآلالؼ عشرات فقدان توقع مع

 البالد تغرؽ الدميقراطية إن. ضريبية إعفاءات االستعمارية الشركات ودتنح ضريبية بإعفاءات الفاسدة احلاكمة النخبة إعفاء يتم حني
 .القروض تلك على الربوية الفائدة لدفع الضرائب إيرادات نصف من أكثر استخدام اآلن يتم حبيث وية،الرب القروض من ادلزيد يف

. اخلالفة للحكم، ونظامنا اإلسالم، العظيم، ديننا إىل الدميقراطية، خارج النظر علينا جيب فإنو الفقر، على القضاء أجل من
 اخلالفة وستعمل وادلعادن، الطاقة ومن الكبرية الدولة مؤسسات خالل من ولةالد خلزينة وفرية إيرادات جين احلنيف ديننا ضمن فقد
 واالتصاالت والبناء، والنقل الثقيل، التصنيع مثل كبري، مال رأس ىلإ حتتاج اليت الكبرية الصناعات على الدولة سيطرة ضمان على

 اليت وىي ومضاربة، وأبدان عنان شركة من اإلسالم، يف الشركة أشكال حتديد يف  ا رسول سنة وتطبيق والالسلكية، السلكية
 على وادلعادن الطاقة قطاع من اإليرادات تنفق أنًا أيض اخلالفة تضمن كما اخلاصة، الشركات مال رأس من طبيعي بشكل حتد
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 عامة، ملكية تكون أن أوجبت  ا رسول سنة ألن اخلصخصة، خالل من منها الشركات من القليل انتفاع من بدالً  مجيعا، الناس
 مالياً  القادرين من إيرادات جين العظيم ديننا يف ويتم. أمحد رواه «َوالنَّار   َواْلَكإَل   اْلَماء   َثاَلث   ف ي ش رََكاء   اْلم ْسل م ونَ » :قال حيث
 توزيع ويتم اخلراجية، راعيةالز  األراضي ميلكون الذين من واخلراج التجارية البضائع على النصاب ميلكون الذين من الزكاة مثل فقط،

 .ذلا وادلستحقني وادلدينني الفقراء على العائدات

 !باكستان في المسلمون يهاأ

. منها التخلص ببساطة وجيب إصالحها ميكن ال أنو اإلسالمي، العامل أحناء مجيع ويف عقود، مدى على الدميقراطية أثبتت لقد
 وتعاين دينها، بسبب لالضطهاد األمة وتتعرض. أقدامها حتت العامل موارد من سداأل نصيب دتلك أهنا رغم فقرية األمة باتت وقد
 األمة لدى أن من الرغم على اتلتني، وفلسطني كشمري يف بسهولة، ىزميتهم ميكن أعداء قبل من ألراضيها، الوحشي االحتالل من

 رلددا، منو تلدغ أال وجيب ،اً وتكرار اً مرار  األمة منو لدغت الذي اجلحر الدميقراطية كانت الواقع، ويف. جندي ماليني ثالثة من أكثر
د   ج ْحر   م نْ  اْلم ْؤم ن   ي  ْلدَغ   َل » : ا رسول قال  .ومسلم البخاري رواه« َمرَّتَ ْين   َواح 

 الصادقة ةالقياد ألهنا للحياة، كطريقة باإلسالم احلكم الستعادة كفاحو يف اآلن حزب التحرير مع العمل مجيعا علينا جيب
 احلكم وعودة والطغيان البطش حلكم هناية نشهد سوؼ فقط وعندىا. اخلالفة وإقامة الدميقراطية إلغاء إىل تدعو اليت الواعية الوحيدة

 إ َذا يَ ْرفَ ع َها ث مَّ  َتك ونَ  َأنْ  اللَّو   َشاءَ  َما فَ َتك ون   َجْبر يَّةً اً م ْلك َتك ون   ث مَّ » :قال  ا رسول أن أمحد روى. وتعاىل سبحانو ا أنزل مبا
اَلَفةً  َتك ون   ث مَّ  يَ ْرفَ َعَها َأنْ  َشاءَ  َهاج   َعَلى خ  ن ْ  أمحد رواه. «َسَكتَ  ث مَّ  النُّب  وَّة   م 

 !الباكستانية المسلحة القوات في األسود أيها

 وضعو الذي القانون لدعم إال قوتكم يستخدموا مل قيادتكم يف اخلونة ألن واالضطهاد، للفساد حامية الدميقراطية زالت ما
  ا رسول أسس لقد! والعباد؟ البالد حتموا أن وتعاىل سبحانو با حلفتم من يا لقوتكم، اإلساءة ىذه تقبلون فكيف اإلنسان،

 اآلن وعليكم. نصاراأل مجاعة يف القوة أىل من الفروسية، يف أسالفكم من النصرة أخذ خالل من ادلنورة ادلدينة يف اإلسالمية الدولة
 وهبذا الناس، اضطهاد من ومنعهم للفاسدين حد ووضع الفور، على النبوة منهاج على اخلالفة إلقامة زب التحريرحل النصرة تعطوا أن

 أْوَشكَ  َيَدْيو   لىعَ  يَْأخ ذ وا فَلمْ  الظَّال مَ  رَأو ا َإذا النَّاسَ  إن» : ا رسول قال. عذابو من وتنجون وتعاىل سبحانو ا رضا تنالون
 .داود أبو رواه «بع َقاب   اللَّو   يَ ع مَّه م   أن
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