بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

الخالفة وحدىا التي ستنقذ كراتشي من اإلىمال في ظل النظام الفيدرالي الديمقراطي
مع تعاظم اخلسائر يف ادلمتلكات وانقطاع للتيار الكهربائي الذي تسبب بشلل ادلدينة ،ظلت أجزاء كبرية من مدينة
كراتشي مغمورة مبياه األمطار ومياه الصرف الصحي ،بعد ع دة أيام من ىطول أمطار غزيرة خالل موسم األمطار
ادلومسية .ويف غضون أيام فقط ،انكشفت عقود من اإلمهال يف مركز االقتصاد الباكستاين ويف أكرب مدهنا ،واليت يسكنها
حتولت األزمة اىل أزمة "وطنية".
أكثر من عشرين مليون نسمة ،حيث ّ
ودلواجهة الغضب الشعيب الضخم على فشل احلكومة اليت مل مير عليها عامان يف التعامل مع أزمة كراتشي ،أعلنت
القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية الفاشلة  -على عجل  -عن خطة إنقاذ كراتشي .ومع ذلك ،فإنّو بعد يوم واحد
فقط من اإلعالن الكبري عن اخلطة ،اندلعت يف  6من أيلول/سبتمرب 0202م خالفات كبرية بني ادلستويني اإلقليمي
والفيدرايل للحكومة بشأن متويل اخلطة ،وكان فشل اخلطة زلتوماً ألهنا فشلت يف معاجلة السبب اجلذري ادلنبثق عن
االنقسامات السياسية يف كراتشي ،واليت لطادلا انكوت ادلدينة منها ،أال وىي الدميقراطية.

تقسم الدميقراطية احلكم يف كراتشي عمودياً إىل ثالثة مستويات ،على ادلستوى الفيدرايل
ومن خالل الفيدراليةّ ،
ويؤدي تقسيم السلطة إىل ىذه
وعلى مستوى ادلقاطعات وعلى مستوى ادلدينة ،مع انتخابات منفصلة لكل طبقةّ .
ادلستويات إىل إمهال رعاية شؤون الناس ،حيث يتنكر ادلسؤولون الفيدراليون وادلقاطعات وادلدينة من مسؤوليتهم،
متذرعني بقضايا االختصاص القانوين .وبينما حتاول كراتشي التعايف ،فإن احلركة الفيدرالية ادلتحدة يف ادلدينة وحزب
الشعب الباكستاين يف ادلقاطعة وحزب إنصاف يف احلكومة الفيدرالية مشغولون بإلقاء اللوم على بعضهم البعض.
تقسم الدميقراطية احلكم أفقياً بني الوزارات ،مثل الوزارات ادلنفصلة ادلتخصصة بادلياه
ومن خالل فصل السلطاتّ ،
تقسم إىل فروع تنفيذية وتشريعية وقضائية منفصلة .وبدالً من تشكيل
والطاقة واألمن الغذائي ،وبني مؤسسات الدولةّ ،
حكومة خاضعة للمحاسبة ،فإ ّن تقسيم السلطة ىذا يؤدي إىل إمهال شؤون الناس ،حيث تقوم الوزارات وادلؤسسات مرة
أخرى بإلقاء اللوم على بعضها بعضاً وتتنكر دلسؤولياهتا.
قسمت الدميقراطية مدينة كراتشي الضخمة وادلتنوعة عرقياً
ومن خالل تنوع التمثيل السياسي يف سن القوانني ،فقد ّ
بني عدة فصائل سياسية ،كل فصيل منها ي ّدعي أنو ميثل إما السند أو ادلهاجرين أو الباثان أو البنجاب أو البلوش.
وبسبب الدميقراطية ،فإن السياسة وسن القوانني يف كراتشي ىي حلبات منافسة شرسة بني الفصائل السياسية ادلتنافسة،
وتشبو أوقات االنتخابات ساحات ادلعارك ،يتخللها العنف وخسائر يف األرواح وادلمتلكات.
أيها المسلمون في باكستان!
طوال سبعة عقود من عمر ىذا النظام ،فشل النظام الذي حيكم بالدميقراطية يف كراتشي ،ألن الدميقراطية نظام
يوحد الناس يف اجملتمع والدولة ،وقد فشلت الدميقراطية بكل أشكاذلا،
فاشل ،وىو من صنع اإلنسان ،وال ميكن أن ّ
بشكلها الربدلاين ادلدين وبشكلها العسكري الرئاسي وبشكلها اذلجني احلايل .وحىت يف الواليات ادلتحدة ،حاملة

الدميقراطية العادلية ،فهي منقسمة على نفسها بسبب الدميقراطية ،مع وجود صراعات واضحة بني اجملموعات العرقية
ادلختلفة ،وبني مستويات احلكومة وادلؤسسات ادلوازية ،ويظهر ذلك جليا يف عام االنتخابات الرئاسية.
إ ّن اخلالفة وحدىا اليت ستنهي االنقسام اذلدام من خالل تطبيق اإلسالم .فإنّو يف ظل اإلسالم وحده ،يستمد
ادلنزلة من عند ا﵁  ،على عكس الدميقراطية ،حيث تسن الفصائل السياسية
احلكام القوانني واألحكام من النصوص ّ
القوانني وفقاً دلصاحلها .ويلتزم احلكام يف اإلسالم باإلسالم كلو دون احليد عنو قيد أمنلة ،قال ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :فَِإن
الر ُس ِ
ول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر﴾ .وميكن ﵀كمة ادلظامل عزل أي
تَ نَ َاز ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء فَ ُردُّوهُ إِلَى اللَّ ِو َو َّ
حاكم إذا ظلم ومل حيكم باإلسالم ،مبا يف ذلك اخلليفة نفسو .وإذا رفض احلاكم قرار عزلو فإن أىل القوة يقومون بعزلو
بالقوة .كما أ ّن األحزاب السياسية يف رللس األمة ويف رلالس الواليات تق ّدم النصح للحكام .وىكذا فإ ّن القوات
ادلسلحة والقضاء واجملالس واحلكام متحدون لتحقيق غرض واحد وىو عبادة ا﵁ وحده.
ويف نظام اإلسالم ،اخلليفة نفسو ىو السلطة احلاكمة ادلسؤولة ادلباشرة عن تصرفات مجيع احلكام يف الدولة ،سواء
الوالة يف الواليات أم العمال يف ادلناطق وادلدن .واخلليفة وحده ىو صاحب الصالحية يف إعفاء الوالة غري األكفاء أو
العمال وتعيني أصحاب الكفاءات .وعلى الرغم من أن ا﵁ سبحانو وتعاىل قد جعل السيادة للشرع وحده ،فقد جعل
السلطان لألمة اإلسالمية .ومن خالل البيعة ينتقل السلطان من األمة إىل اخلليفة برضاىا واختيارىا ،ويكون اخلليفة
مسئوال مسئولية كاملة أمام ا﵁  يف اآلخرة وأمام األمة يف الدنيا.
وفيما يتعلق بادلواطنة ،فإ ّن األمة اإلسالمية أمة واحدة غري قابلة للتجزئة ،تربطها عقيدة اإلسالم وحدىا .فاألمة
ليست منقسمة على أسس عرقية أو لغوية أو جهوية ،وال جيوز تشكيل أي حزب سياسي على ىذه األسس .قال رسول
ت راي ٍة ُع ِّميَّ ٍة ي ْد ُعو َعصبِيَّ ًة أَو ي ْنصر َعصبِيَّ ًة فَِق ْت لَةٌ ج ِ
ِ
اىلِيَّةٌ» رواه مسلم.
َ ْ َ ُُ َ
َ
َ
ا﵁ﷺَ « :م ْن قُت َل تَ ْح َ َ َ
أما يف اإلدارة فيحرص اخلليفة على أن ال تكون اخلدمات مركزية لضمان سرعة التنفيذ ،مع توفري األموال وادلوارد
حسب حاجة كل والية ومدينة وليس حبسب عدد سكاهنا أو متثيلها يف اجملالس .وبالتايل ،فإن االستجابة ألي حالة
طوارئ سريعة وفعالة ،كما ورد يف زمن اجملاعة يف ادلدينة ادلنورة ،يف عهد اخلليفة الراشد ،عمر الفاروق .
أيها المسلمون في باكستان!
حيوذلا اإلسالم إىل ادلدينة ادلنورة؟ إ ّن حال األمة
أال تذكرنا مدينة كراتشي ادلنقسمة وادلضطربة مبدينة يثرب قبل أن ّ
اإلسالمية لن يستقيم ويصبح حاذلا كحال ادلدينة ادلنورة حىت نعود إىل ما صلحت بو أولو ،احلكم باإلسالم .وقد أنشأت
اخلالفة مدناً رائعة كانت من أعاجيب العامل خالل ثالثة عشر قرناً من وجودىا ،مبا يف ذلك ادلدينة ادلنورة ودمشق
وبغداد والقاىرة وإسطنبول ،وستقوم بذلك مرة أخرى عند عودهتا إن شاء ا﵁ .فدعونا مجيعاً نقوم بواجبنا كما أمرنا ا﵁
سبحانو وتعاىل ،ونسعى إىل إعادة قيام اخلالفة على منهاج النبوة ،ال خناف إال ا﵁ ،متوكلني عليو وحده ،قال ا﵁ تعاىل:
ِ
َّ ِ
ْحيَ ِاة ُّ
اد﴾.
وم األَ ْش َه ُ
الدنْ يَا َويَ ْوَم يَ ُق ُ
﴿إِنَّا لَ ُ
آمنُوا في ال َ
ين َ
نص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
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والية باكستان

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah. net

