بسم هللا الرمحن الرحيم

لن حتقق "االنتخاابت الوطنية" أي تغيري يف "احلكم اجلربي" واحلل الوحيد للخالص من هذه احلالة
البائسة وحترير اإلنسانية هو التوحد إلقامة دولة اخلالفة حتت قيادة حزب التحرير
مع اقرتاب موعد االنتخاابت ،انقسمت الطبقة احلاكمة مرة أخرى إىل حتالفات تقودها "األحزاب الوطنية البنغالية"،
كل طرف يدعو الناس إىل التصويت له ،وألن أهل بنغالدش يتوقون للتخلص من الطغيان والفساد والقمع الذي متارسه
حسينة أبية وسيلة ،يتشبثون هبذه االنتخاابت كأمل إلزالتها .تستغل النخبة احلاكمة يف األحزاب الوطنية هذه الفرصة للفوز
يف االنتخاابت والوصول إىل السلطة عن طريق تشكيل حتالف "أويكيا" وعرضه يف ميدان االنتخاابت ،يف كل انتخاابت
وطنية أتيت الطبقة احلاكمة يف األحزاب الوطنية البنغالية مطأطئة الرأس رافعة شعارات خمتلفة خمادعة ،وتنقسم إىل جمموعات
تقدم كل واحدة منها وجها جديدا ووعودا خداعة خمتلفة ...لكن بعد حصوهلم على السلطة ،ينسون الناس ،انهيك عن
حتقيق تطلعاهتم ،ويتجاهلون حىت احلقوق األساسية هلم ،وعندما يرفع الناس أصواهتم للمطالبة حبقوقهم ،فإهنم إما يتجاهلون
تلك األصوات أو يلجؤون إىل استخدام وسائل خمتلفة من الرتويع والقمع ضدهم .من انحية أخرى ،ال جتد حتالف املعارضة
يقف أبدا للمطالبة حبقوق الناس ،بل يعد األايم للوصول إىل السلطة ابستغالل حنق الناس وغضبهم على السلطة .وهبذه
الطريقة ،حتكم الطبقة احلاكمة يف "األحزاب الوطنية البنغالية" الناس على مدى عقود وتواصل قمعهم.
إن اهلدف الرئيسي هلذه الطبقة احلاكمة هو خدمة مصاحل الرأمساليني االستعماريني ،وال سيما الوالايت املتحدة
وبريطانيا واهلند ،وخلدمة مصاحل الطبقة الرأمسالية احلاكمة ،ومن انحية أخرى حيرمون عامة الناس من حقوقهم األساسية،
لذلك ما اجلديد الذي ميكن أن نتوقعه منهم؟! قال رسول هللا ﷺَ « :ال ي ْل َدغ الْم ْؤِمن ِمن جحر و ِ
احد َم َّرتَ ْ ِ
ي» (صحيح
ْ ْ َ
البخاري) .لذلك حنن حباجة إىل اقتالع هذه الطبقة احلاكمة والنظام الدميقراطي املزعوم ،فهو املصنع الذي ينتج هذه الطبقة

وحد إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،فهو النظام الوحيد املوحى من هللا سبحانه وتعاىل.
احلاكمة ،وجيب أن نت ّ
أيها املسلمون!
يقول هللا سبحانه وتعاىل﴿ :إِ َّن َّ
اّللَ َال ي غَِّري َما بَِق ْوم َح َّّت ي غَِّريوا َما ِِبَنْف ِس ِه ْم﴾ .فإن كنتم تريدون التخلص من
االستبداد الذي انبثق عن هذا النظام ،فليس لديكم خيار القعود أو اختاذ أية خطوة خاطئة ،جيب عليكم رفض الشعارات
والوعود اخلادعة هلذه الطبقة احلاكمة ،والوقوف يف وجوههم ،وبذل كامل الوسع للتوحد إلقامة اخلالفة بقيادة حزب التحرير.
ت لِلن ِ
َّاس﴾،
عليكم أن تكونوا على قدر املسئولية اليت شرفكم هللا فيها ،حيث قال سبحانه وتعاىل﴿ :ك ْن ت ْم َخ ْ َري أ َّمة أ ْخ ِر َج ْ
فاملطلوب منكم هو أن تكونوا عند حسن ظن رب العاملني فيكم إن كنتم ترغبون يف رؤية أنفسكم يف دولة رائدة ،حتيون بقوة

وشرف وعزة .هلذا الغرض ،نزودكم هنا مبوجز خمتصر للطريق الذي ستتبعه اخلالفة القائمة قريبة إبذن هللا بقيادة حزب التحرير
لتحقيق هذه املرتبة الرفيعة والنبيلة يف العامل:
أوالا :ستضع اخلالفة هناية هلذا احلكم اجلربي وتضع املوازين ابلقسط ،وتقوم على مبدأ السيادة هلل سبحانه وتعاىل فقط،

سن القوانني
أي أن هللا سبحانه وتعاىل هو املشرع الوحيد للقوانني ،وعليه فإن رئيس الدولة اإلسالمية (اخلليفة) ال حيق له ّ
يسن القوانني حسب رغبته .كما إن حكم
غري املستمدة من النصوص الشرعية ،وابلتايل ال ميكن أن يكون حاكما مستبدَّاّ ،

البالد ابلقرآن والسنة ،ورعاية شئون الناس ،واتباع سياسة شفافة يف احلكم هي واجبات على اخلليفة وهو موضع حماسبة
الناس .وت ع ّد حمكمة املظامل أحد أهم عناصر القضاء ،حيث ميكن للقاضي مقاضاة أي حاكم يف الدولة ،مبن يف ذلك اخلليفة

نفسه ،إن ظلم أو قصر يف رعاية شئون الناس ،وأنتم تعلمون أنه عندما كان علي كرم هللا وجهه اخلليفة ،استدعى القاضي
عليا كرم هللا وجهه إىل احملكمة لفض نزاع بينه وبني يهودي ،وملا شاهد اليهودي عدالة اإلسالم دخل يف اإلسالم .وسوف
َن فَ ِ
تقضي اخلالفة على الفساد واحملسوبية ،فقد قال رسول هللا ﷺَ « :والَّ ِذي نَ ْفس ُمَ َّمد بِيَ ِدهِ لَ ْو أ َّ
ت
ت ُمَ َّمد َس َرقَ ْ
اط َمةَ بِْن َ
لََقطَ ْعت يَ َد َها» (صحيح مسلم).
اثنيا :بغض النظر عن دين الرعااي وأعراقهم ،فإهنم كلهم سواسية يف احلقوق األساسية مثل املأكل وامللبس واملسكن
والصحة والتعليم واألمن ،قال رسول هللا ﷺِْ « :
اإل َمام َراع َوه َو َم ْسئول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» (رواه البخاري) ،وأنتم حتفظون عن
ظهر قلب قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ( :لو أن بغلة عثرت يف أرض العراق خلشيت أن يسألين هللا عنها ِمل ملم ِّ
أسو
هلا الطريق) .عالوة على ذلك ،سوف تتخذ اخلالفة خمتلف التدابري الالزمة لضمان متكن الناس من حتقيق الرفاهية واالزدهار.
ﺛالﺜا :ستقوم دولة اخلالفة مبنع االحتكار وحتكم بعض التجار يف السوق إلغالء األسعار :قال رسول هللا ﷺ َ « :م ْن
د َخل ِيف َشيء ِمن أَسعا ِر الْمسلِ ِمي ،لِي ْغلِيه علَي ِهمَ ،كا َن ح ّقا علَى َِّ
اّلل أَ ْن ي ْق ِع َده بِعظْم ِم َن النَّا ِر يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة».
َ َ
ْ َ
ْ ْ َْ
َ َْ ْ
َ َ

وستقوم بالسيطرة على زيادة األسعار التي ال تحتمل ،وتضع حدا لضريبة الدخل االستغاللية ونظام ضريبة القيمة
المضافة ،وتقوم بتشجيع االستثمارات في األعمال التجارية الصغيرة إلجياد فرص عمل كثرية .وسوف تضمن توزيع الثروة
ي ْاْلَ ْغنِيَ ِاء ِم ْنك ْم﴾.
من خالل تطبيق النظام االقتصادي يف اإلسالم ،يقول هللا سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ك ْي َال يَكو َن دولَةا بَ ْ َ
رابعا :املوارد املعدنية مثل الغاز ،والفحم ،والنفط ،واليورانيوم ...وغريها هي ممتلكات عامة وفقا للشريعة اإلسالمية،
وهي موارد اسرتاتيجية أيضا ،وفيما يتعلق هبا ،ستقوم اخلالفة إبلغاء مجيع معاهدات التأجري مع الشركات األجنبية احمللية
واالستفادة منها يف رعاية شئون الناس ،قال رسول هللا ﷺ« :النَّاس ش َرَكاء ِيف ﺛََالثِ :يف ال َْم ِاء َوالْ َك َِل َوالنَّا ِر» (أبو داود)،
وسيتم استخدام هذه املوارد بشكل صحيح ،ووضع رؤية وخطة لتحويل األمة إىل دولة قوية غنية وذاتية االكتفاء .ابإلضافة
إىل ذلك ،ستقوم اخلالفة إبلغاء مجيع معاهدات االستثمار مع الشركات األجنبية متعددة اجلنسيات ،مثل معاهدات العبور
واستخدام امليناء واحلدود البحرية وغريها ،وأية معاهدات أخرى مت التوقيع عليها متنح الكافرين نفوذا على اقتصاد البالد.
خامسا :من واجب اخلالفة تدشني صناعات ثقيلة تقوم على السياسة احلربية ،وسوف يتم ذلك لضمان جتهيز جيشنا
ِ
ِ
ِ
اخلَي ِل ت رِهبو َن بِ ِه عد َّو َِّ
ِ
اّلل َو َعد َّوك ْم﴾ ،وستحرر هذه
َ
أبسلحة متطورة ﴿ َوأَع ُّدوا ََل ْم َما ْ
استَطَ ْعت ْم م ْن ق َّوة َوم ْن ِرَابط ْ ْ ْ
الصناعة جيشنا من االعتماد على العلمانيني الكافرين مثل الوالايت املتحدة والصني واهلند وروسيا.

سادسا :ومن خالل توحيد البالد اإلسالمية ،ستوحد اخلالفة الناس ومواردان وجيشنا ،ونتيجة لذلك ستصبح هذه

الدولة قوة هائلة مهابة اجلانب ،كما إن وحدة األمة ممكنة بشكل خاص يف هذا الوقت الذي نشهد فيه األمة من املغرب إىل
إندونيسيا منتفضة للمطالبة ابلعيش يف ظل اخلالفة .ويف حني حول النظام احلايل بنغالدش إىل دولة اتبعة للهند ،فإن دولة
اخلالفة ستعكس هذا الوضع وتعيد اهلند حتت حكم ابإلسالم ،وابلتايل ستضع هناية لالعتداءات اهلندية املستمرةَ ،ع ْن أَِب
ال« :وع َد َن رسول َِّ
ض َل ُّ
الش َه َد ِاء
اّلل ﷺ غَ ْزَوةَ ا َْلِْن ِد فَِإ ْن أَ ْد َرْكت َها أنِْف ْق فِ َيها نَ ْف ِسي َوَم ِال َوإِ ْن قتِلْت ك ْنت أَفْ َ
ه َريْ َرةَ قَ َ َ َ َ
َوإِ ْن َر َج ْعت فَأ ََن أَبو ه َريْ َرةَ الْم َح َّرر» (النسائي).

سابع ا :سوف تتحدى اخلالفة العلمانيني الكافرين ،وخصوصا الوالايت املتحدة وبريطانيا ،الذين يشنون حراب ضد
اإلسالم ،وتقضي على نفوذهم على العامل ،وتصبح الدولة يف مكانة الدولة الرائدة ،وحترر البشرية من االضطهاد واالستغالل،
وجترب الكفرة العلمانيني على اخلضوع حتت ظل اإلسالم .قال النيب ﷺ« :إِ َّن َّ
ال إِ َّن َرِّب َزَوى ِل
ض أ َْو قَ َ
اّللَ َزَوى ِل ْاْل َْر َ
ي ِل ِم ْن َها» (رواه مسلم).
ض فَ َرأَيْت َم َ
شا ِرقَ َها َوَمغَا ِرََبَا َوإِ َّن مل َ
ْاْل َْر َ
ْك أ َّم ِت َسيَ ْب لغ َما ز ِو َ
أيها املسلمون!
إن إقامة اخلالفة ليس فقط لتحقيق الرخاء واملكانة العالية يف العامل ،بل هو واجب عليكم من رب العاملني ،لذلك
ات ِميت اة ج ِ
ِِ
اهلِيَّةا» (صحيح مسلم)،
ندعوكم للوفاء هبذا الواجب ،قال رسول هللا ﷺَ « :وَم ْن َم َ
س ِيف عنقه بَ ْي َعة َم َ َ َ
ات َولَْي َ
وندعوكم يف حزب التحرير إىل رفض النخب احلاكمة من األحزاب الوطنية وحتالف (أويكيا) من وكالء الرأمساليني الكافرين،
وندعوكم للتوحد على مطلب واحد إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،حتت قيادة حزب التحرير ،حىت تتم إزالة
النظام اجلربي احلايل وإىل األبد ،وندعوكم ملطالبة العسكريني املخلصني ابإلطاحة ابلطاغية حسينة وتسليم السلطة حلزب
التحرير من أجل إعادة اخلالفة.
أيها الضباط العسكريون املخلصون!
لقد شهدمت كيف حتدى شبابنا الشجعان هذه الطبقة احلاكمة والنظام احلايل! جيب أن تدركوا كم هو خمجل أن حتموا
صناديق االقرتاع يف االنتخاابت الوطنية ،حىت تتمكن الطاغية حسينة من الوصول إىل السلطة مرة أخرى ،أو أي من احلكام
الفاسدين ممن يصطفون على الدور! لذلك جيب أن تنحازوا إىل جانب اإلسالم ،حىت تتمكنوا من إنقاذ املسلمني من احلكم
اجلربي وإعادة األمة إىل مكانتها املشرفة .وقد أرسل هللا سبحانه وتعاىل اإلسالم ليكون طريقة للناس سائدة يف العامل ﴿ه َو
الَّ ِذي أ َْر َس َل َرسولَه ِاب َْل َدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق لِيظْ ِه َره َعلَى ال ِّدي ِن كلِّ ِه َولَ ْو َك ِرَه الْم ْش ِركو َن﴾ ،وأنتم كضباط يف اجليش املسلم،
فإن واجب إعادة اإلسالم إىل السلطة ورفع راية اإلسالم عالية يف العامل تقع على أكتافكم ،ألنكم أنتم الوحيدون القادرون
على ذلك بسبب القوة املادية اليت متتلكوهنا بني أيديكم ،فأنتم حراس اإلسالم ويف خدمة اإلسالم واألمة اإلسالمية ،ولستم
حراس هذا احلكم اجلربي! جيب أن توظفوا سالحكم لذلك ال خلدمة هذا النظام الطاغية! جيب أن تنقذوا األمة من هذا
االستبداد والنظام االستعماري اجلائر ،وتستعيدوا جمدها التليد ،فهبوا لنصرة اإلسالم يف هذه األرض ،وهبوا أيها الضباط
املخلصون إلسقاط هذا النظام وإعطاء النصرة حلزب التحرير إلقامة اخلالفة الثانية الراشدة على منهاج النبوة ،فتنالوا رضوان
وَنَا ومن صلَح ِمن آابئِ ِهم وأَ ْزو ِ
اج ِه ْم َوذ ِّرََّّيِتِِ ْم َوال َْم َالئِ َكة يَ ْدخلو َن َعلَْي ِه ْم
هللا سبحانه وتعاىل واجلنة ﴿ َجنَّات َع ْدن يَ ْدخل َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِم ْن ك ِّل َابب﴾.
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