
 الرحيم الرمحن ا بسم
 ينين لملء جيوبهم وجيوب المرابينوالمد الفقراء على المهلكة الضرائب يفرضون باكستان حكام

 على الضرائب خلفض كبَتة ضجة باكستاف حكاـ أحدث ادليزانية( إعالف بعد )أي ـ0201 يونيومن حزيراف/ 11يف 
. ذلم متاح منرب كل خالؿ من أكرب ضجة احلكاـ أبواؽ أحدثت أياـ، غضوف ويف احلكومة، موظفي رواتب وزيادة معينة قطاعات

 أف يعٍت مما روبية، تريليونات ستة من يقرب ما بلغ تارخيي، مستوى إىل اإلمجالية الضرائب رفعوا قد باكستاف حكاـ فإف ذلك، مع
 من الضرائب أخذ يعتزموف باكستاف حكاـ إف مث. اآلخر اجليب من سحبها من لتزيد األوؿ، اجليب من األخذ عن امتنعت ادليزانية
. الزكاة ماؿ من ذلم يُعطى أف وجب بل وادلدينُت، الفقراء على الضرائب فرض جتيز ال اليت الشرعية، لألحكاـ مراعاة دوف اجلميع

 عظم من الرغم على احلكومية، القروض على الربوية الفوائد لتسديد روبية تريليونات ثالثة من أكثر سينفقوف أهنم ذلك من واألنكى
 !الكبَتة؟ الضجة ىذه فلماذا ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسولو وتعاىل سبحانو ا من احلرب إلعالف مدعاة فهو اإلسالـ، يف الربا حرمة

 القروض من ادلزيد باكستاف حكاـ سيأخذ اإلسالـ، يوجب كما روبية( تريليونات )الثالثة الربوية الفائدة دفع رفض من وبدالً 
 الديوف مستنقع يف باكستاف تُغرؽ احلالية احلكومة فإف وبالتايل، روبية(، ونصف تريليونات )الثالثة البالغ ادليزانية عجز لتغطية الربوية

 ـ1771 عاـ وحبلوؿ روبية، مليار ثالثُت تبلغ باكستاف ديوف كانت ـ1791 عاـ ويف. السابقة احلكومات فعلت كما الربوية،
 أربع اآلف وتضاعفت روبية، تريليونات عشرة إىل باكستاف ديوف ارتفعت ـ0211 اـع وحبلوؿ روبية، مليار 508 إىل ارتفعت
 !إذف؟ الكبَتة الضجة ىذه فلماذا! فقط سنوات عشر خالؿ روبية تريليوف أربعُت من تقًتب حيث مرات،

 بينما األبواب، على قادمة والثروات اإلغاثات أف زوراً  باكستاف حكاـ يزعم ادلرتفع، ضجيجهم خالؿ أنو ذلك، من واألسوأ
 الضرائب جتاوزت لقد. األبواب خلف ادلرابُت جيوب دللء ادلتعثر باكستاف اقتصاد جتفيف لضماف الدويل النقد صندوؽ مع يعملوف
 ـ(،0212-0212) للفًتة روبية تريليوين من أكثر إىل ذلك بعد تضاعفت ولكن ـ(،0227-0225) ادلالية للسنة روبية تريليوف
 ما جٍت اآلف باكستاف حكاـ ويستهدؼ روبية، تريليونات أربعة إىل أخرى مرة الضرائب تضاعفت ـ(0217-0215) عاـ وحبلوؿ
 بفرض الدويل النقد صندوؽ طلبات لتلبية اآلف من يسعوف وىم ـ(،0200-0201) ادلايل للعاـ روبية تريليونات ستة من يقرب

 عن الدفاع تضمن الضرائب يف الزيادات ىذه كانت ولو. ـ(0208-0202) ادلالية للسنة روبية تريليونات عشرة تبلغ ضرائب
 على احلجارة وربط منازذلم إلفراغ مستعدوف باكستاف يف ادلسلمُت فإف اتلة، وكشمَت األقصى ادلسجد حترير أو ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب حرمات
 هبا التنديد جيب شنعاء جردية وىي ا(،)الرب الذنوب كبائر على اإلنفاؽ أجل من ىي وادلدينُت الفقراء مالحقة أف إال بطوهنم،
 !إذف؟ الكبَتة الضجة ىذه فلماذا! باكستاف أركاف من ركن كل يف ورفضها

 للشروط خيضعوف مث أنفسهم، ىم فيها تسببوا اليت ادلتفاقمة الربوية الديوف أزمة يواجهوف احلّكاـ أف أيضا، ذلك من واألسوأ
 صادراتنا جلعل عملتنا يضعفوف فإهنم العملة، قيمة خلفض الدويل النقد صندوؽ شروط على وبناءً  الدويل، النقد لصندوؽ ادلدمرة
با، الر  على القائمة ديوهنا ذلك يف مبا باكستاف، يف شيء كل وكذلك كلفة، أكثر الواردات أصبحت حيث الغربية، للدوؿ أرخص

 ىبطت ـ،0201 يونيومريكياً واحداً، ولكن يف حزيراف/أ اً دوالر  تعادؿ روبية 87 كانت ـ،0221 ينايروىكذا فإنو يف كانوف الثاين/
 اتملة ادلصادر خصخصة شرط الدويل النقد صندوؽ يفرض كما !اً واحدًا دوالر  تعادؿ روبية 182 تأصبح حىت الروبية

 من حمرومة الدولة خزينة فإف وىكذا، الربا، على القائمة القروض على االعتماد استمرار يضمن مبا الدولة، خلزينة الكبَتة لإليرادات
. واألجانب اليُت األعماؿ رجاؿ جيوب اآلف إيراداهتا متأل واليت واسع، نطاؽ على والتصنيع وادلعادف الطاقة من ضخمة عائدات
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 اإلسالـ بشأف الغربيُت ادلستعمرين مطالب مقاومة نستطيع ال أننا لدرجة فقراء بأننا تذرعوا مث كامل، بشكل احلكاـ أفقرنا لقد
 !ومقدساتو

 !باكستان في المسلمون أيها
ِري َعن   َأع َرضَ  َوَمن  ﴿ :تعاىل ا قاؿ ش ر ه   َضن كا   َمِعيَشة   َلو   َفِإن   ِذك  مَ  َوَنح   االقتصادي النظاـ ظل ويف ،﴾َأع َمى ال ِقَياَمةِ  يَ و 

 أيها الظامل النظاـ ىذا من نتخلص فدعونا وحاجتنا، لفقرنا هناية ىناؾ كوفت لن فإنو وتعاىل، سبحانو ا يغضب الذي احلايل
 .النبوة منهاج على اخلالفة إلقامة بالسعي ادلسلموف

َسب و   ِبِقيَعة   َكَسَراب   َأع َمال ه م   َكَفر وا َوال ِذينَ ﴿ :يقوؿ وتعاىل سبحانو وا آن   َيح  ه   َلم   َجاَءه   ِإَذا َحت ى َماء   الظ م   َشي ئا   َيِجد 
 ا أمر على الكفار أوامر اتباع فضلوا الذين احلاليُت احلكاـ ظل يفو ،﴾ال ِحَسابِ  َسرِيع   َوالل و   ِحَسابَو   فَ َوف اه   ِعن َده   الل وَ  دَ َوَوجَ 

 الوقحُت الظادلُت احلكاـ ىؤالء من نتخلص فدعونا ،اً أبد اجلوع يذوقوف ال ىم بينما الكاذبة، وعودىم على سنقتات ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسولو
 النبوة منهاج على اخلالفة إقامة أجل من التحرير حلزب نصرهتم بإعطاء ادلسلحة القوات يف وأبنائنا وإخوتنا آبائنا مطالبة خالؿ من
 .فوراً 

 واخلالفة اآلمثة، الربوية الفوائد على وصرفها وادلدينُت فقرائنا أمواؿ هنب ستوقف اليت وحدىا ىي النبوة منهاج على اخلالفة إف
 فإف ىكذا. الغلوؿ اإلسالـ حيّرـ حيث الفاسدين، واحلكاـ ادلسؤولُت أمواؿ من للقروض الفعلية األصوؿ على ستستويل اليت وحدىا
 إلرضاء السعي يف كامل بشكل طاقاتنا واستثمار جهودنا تركيز من نتمكن حىت النازؼ، جرحنا ستضمد النبوة منهاج على اخلالفة

 .وتعاىل سبحانو ا
 الفقراء إنقاذ أو للجهاد جيوشنا كإعداد اإلسالـ، علينا فرضها اليت الواجبات على لإلنفاؽ الكبَتة الواردات وفَتلت بالنسبة أما

 وستجمع ومديونيهم، نائفقرا كاىل تثقل أف دوف ذلك ستفعل النبوة منهاج على اخلالفة فإف ديوهنم، من وادلدينُت فقرىم من
 أصحاب من والزكاة األرض، أصحاب من اخلراج )مثل عليهم الواجبة النفقات من اً مالي القادرين من كبَتة عائدات اخلالفة
 اخلالفة وستدير الناس، احتياجات على عائداهتا تُنفق عامة ملكية ألهنا... وادلعادف الطاقة خصخصة اخلالفة وستمنع (،...التجارة

 على يدر مما وادلركبات، الصناعية اآلالت مثل القيمة، عالية اتمنتج إلنتاج عالية بكفاءة للدولة ادلملوكة الثقيلة الصناعاتًا أيض
 على الطارئة الضرائب ستفرض اخلالفة فإف الناس، حاجات لسد الواردات تف   مل حاؿ ويف مبيعاهتا، من ضخمة عائدات الدولة

 .فقط األغنياء
 وستتبٌّت  التضخم، مستنقع يف أغرقنا الذي الدوالر وىيمنة للعملة ادلستمر اذلبوط النبوة منهاج على اخلالفة ستنهي كما

 اخلالفة فيها ىيمنت اليت القروف مدى على احلاؿ عليو كاف كما األسعار، استقرار يضمن مما للعملة، كأساس والفضة الذىب
 .الدولية التجارة على

 ا قاؿ! الدائمة؟ االقتصادية تنامعانا ستنهي اليت ىي النبوة منهاج على اخلالفة أف ادلسلموف أيها لنا واضح غَت زاؿ ما ىل
 .﴾ال َخِبير   الل ِطيف   َوى وَ  َخَلقَ  َمن   يَ ع َلم   َأَل : ﴿وتعاىل سبحانو

#KhilafahEndsSlaveryToIMF 
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