
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ال تستغل طاقاهتا الصناعية  ابكستان
 سواء حد على والديكتاتورية الدميقراطية تفرضها اليت االستعمارية للسياسات تبنّيها بسبب

  إدراج   ت  هأن    درجة  إىل  اهلمم،  يو ذ  األذكياء  الشبان  من  البشرية  واملوارد  ابكستان،  متلكها  اليت  الضخمة  املادية  املوارد  من الرغم  على
 حال  يف  نشأهتا  ومنذ  صناعاهتا  أن    إال  ذلك،  رغم  إبمكاانهتا،  يتعلق  فيما  العامل  يف  املقبلة"  عشرة  "اإلحدى  اقتصادات  ضمن  ابكستان 

 هناك  إرساء  وال  فحسب،  والبسيطة  األساسية  الصناعات  يف  فهو  والسبعينات  الستينات  يف  الكائن  الصناعي  ابلنمو  يسمى  وما  هلا،  يُرثى
 النصف  ويف  التسعينات،  يف   ٪4.8  إىل  الثمانينات  يف  ٪8.2  من  الصناعي  النمو  معدل  اخنفض  وقد  الثقيلة،  للصناعة  التحتية  نيةللب

 ٪1.5  وأصبح  ٪،0.1 انقص  الصناعي  القطاع  يف النمو  كان   م 1997م/1996  عام ويف فقط،  ٪3.2  النمو  كان   التسعينات   من  األخري
 األجانب   ملكية  من  الرغم  وعلى  التسعينات،  خالل  ٪8  إىل  ٪10  من  اخلاص  ستثماراال  اخنفض  كما  م، 2000م/1999  عام   يف

 االخنفاض  يف  واستمر  كبري،  بشكل   التحويلية  الصناعات  قطاع  من  اخلاص  القطاع  يف  اإلمجايل  الثابت  املال  رأس  اخنفض  فقد  للصناعة،
 . التسعينات  مدى على ٪60 إىل تصل بنسبة

 إرسال  على وعملوا  ليدها،وتو   الطاقة  استخراج  حمطات  مثل  األجنبية،  للشركات  الصناعية  ستثماراتاال  املتعاقبون   احلكام  سه ل  لقد
  إلنشاء  ممانعة( عدم )شهادات على احلصول اشرتاط خالل من اخلاصة احمللية الشركات منو عرقلوا حني يف اخلارج، إىل الضخمة أرابحها
  أدن   إىل  الصناعي  إنتاجها  اخنفاض    الصناعية   الوحدات  من  اآلالف  إعالن   ومالي  املستغرب  من  يكن  مل  لذلك  احلجم،  متوسطة  مصانع

 . اقتصادان على قبضتها تعزيز ولصاحل اجلنسيات،  متعددة األجنبية الشركات لصاحل وذلك مستوايته،
  السياسات   تنفيذ  يف  يتمثل  ابكستان   يف  الدميقراطية  هدف  ألن    أبداً،  حتقيقه   ميكنها  ما  حتقيق  من  ابكستان   الدميقراطية  مُتك ن  ولن  مل

 معدومة   بدائية،  صناعات  ذات  دولة  تبقى   وأن   مواردها،  استغالل  من  ابكستان   متنع  أن   تريد  االستعمارية  والقوى  الغربية،  االستعمارية
 تُبقيها  وأن   الغربية،  للمنتجات  ضخم  سوق  إىل   ابكستان   حتول  أن  وتريد   الطائرات،   وحمركات  احملركات  تصنيع   مثل  الثقيلة،  الصناعات

 مثل  الغربية،  لألسواق   اخلفيفة  الصناعات  منتجات  بتصدير  هلا  السماح  مع  منها،  البسيطة  حىت  الزراعية  اآلالت  استرياد  على  معتمدة
 والرتويج  واسع،  نطاق  على  البطالة  تفشي  فإن    أخرى  انحية  من.  الرايضية  والسلع  اليدوية  واحلرف  اجلراحية  واملعدات  الكهرابئية  املراوح

 هذه  أعراض  فيض  من  غيض  هي...  الغرب  إىل  العقول  وهجرة  األسلحة،  تكنولوجيا  يف  الغرب  على  واالعتماد  الثمن،  ابهظة  لعللس
 وتوجيه  وبرعاية الدميقراطية، خالل من اليوم تنفيذها ويتم الشرقية، اهلند شركة إنشاء منذ تنفيذها جيري كان   اليت االستعمارية، السياسات

 . الدويل النقد دوقوصن الدويل البنك من

 واألغالل عن انطالق صناعات األمة  األقفال نزع
 توجهاً  لديهما  ألن   العامل؛ يف صناعية قوى  والصني أمريكا تُعد    فمثالً  العسكرية،  الصناعة على الرتكيز يتطلب قوية صناعة إنشاء إن  

  كل   استفادت   وقد...  الفضاء  وتكنولوجيات  املتقدمة  اسيبواحلو   املتطورة  الشبح  لطائرة  أمريكا  تصنيع  مثل  من  احلربية،  الصناعات   حنو
  السيارات  صناعة  يف  احلالية،  الصناعية  تنمية  يف  الثانية  العاملية  احلرب  فرتة  يف العسكري  التوجه  من  الصناعي  إرثهما  من  والياابن   أملانيا  من

 االستهالكية  املنتجات  من  للكثري  منطلق    الفضاء  ولوجيا وتكن  العسكرية  التكنولوجيا   أن    كما...  النفاثة  واحملركات  واملدرعات  املنافسة
  أجل   من  اإلنرتنت  أنظمة  واستخدام  القلي،  أواين  على  اهلاتف  استخدام  )مثل  املنزلية  الكهرابئية  األدوات  ذلك  يف  مبا  املبتكرة،   والثانوية

ا  الإ  النووية،  األسلحة  صن عت  قد  ابكستان   أن    من  الرغم  على.  املنزلية(  األجهزة  تنظيم  بسبب   الثقيلة  الصناعات  من  ُحرمت  قد  أّن 



 اقتصادها  يف  احليوية  اجملاالت  من  وكثري  املتحاربة،  االستعمارية  الدول  من  العسكرية  التكنولوجيا  على  تعتمد  املسلحة  وقواهتا  االستعمار،
 ... الثقيلة  واآلالت واحملركات والالسلكية السلكية االتصاالت من األجنبية، والتكنولوجيات املنتجات على يعتمد

ت  الشيوعية  أو  االشرتاكية  والدول  كبري،  تدهور  إىل   للصناعة  والتأميم  القسرية  اخلصخصة  سياسات  أد ت  لقد   بشكل  الصناعة   أمم 
 من   حد    ألن ه  فاشاًل،   البشرية  األنظمة  قبل  من  احلل  هذا  فكان   الناس،  من  قليلة   قلة  أيدي   يف  الثروة  تركيز  مشكلة  لعالج  كمحاولة  كامل 
 ،اً عاملي  امللكية  خصخصة  إىل  تدعو  الرأمسالية  فإن    اآلخر  اجلانب  وعلى  واالبتكار،  اإلنتاج  على  حتف ز  واليت   الثروة،  حليازة  الطبيعية  الرغبة

  اهلائل   زالرتكي  فإن    ذلك  إىل  وابإلضافة  إليها،  املاس ة  حلاجتهم  منها  حُيرموا  أال    وجيب  الناس  حيتاجها  اليت  للموارد  ذلك  كان   إذا  هتتم  وال
  الدول  تدفع  اليت  للدولة،  اخلارجية  ةيالسياس  األهداف  إلمالء  ضغط  مجاعات  مبثابة  جعلهم  الرأمساليني،  من  قلة  أيدي  يف  للثروة

 . اإلسالمية البلدان  مثل ابملوارد، الغنية األمم على احلروب شن   إىل االستعمارية
 العظمى  القوة  وألن    الرائدة،  الدولة  رؤية  ضمن  يُتبن    كليهما  ولكن   ا،عليه   ان ومعتمد  الثقيلة  ابلصناعات  مرتبطان   والتطوير  البحث

ا  حىت  الكبرية،  الثقيلة  الصناعات  إقامة  عليها  فُرض  العامل،  يف  الرائدة  الدولة  لتكون   سعت  )أمريكا(  العامل  يف   استخدام  إىل  سعت   إّن 
  دولة   جامعات  كانت  لقد .  التكنولوجية  ابألحباث  تقوم  اليت  تاجلامعا  إنشاء  وإىل  األملان(،  الصواريخ  مهندسي  )مثل  األجانب  العلماء
  اخلالفة  دولة  يف   األسلحة  صناعة  وكانت  والتكنولوجيا،  العلوم  يف  العامل  لغة  العربية  اللغة  وكانت  األوروبية،  للنخبة  املفضلة  الوجهة  اخلالفة

 يهاجر  حيث  للعقول،  ضخمة  هجرة  هناك  اليوم  كستان اب  يف  ن هإ  حني  يف  العامل،  أحناء  مجيع  يف  األمة  أعداء  قلوب  يف  الرعب  تبث  
 .وفورايً اً عملي منها وتستفيد مهاراهتم تستغل اليت البلدان  إىل العباقرة

  عام،  بشكل  الصناعة  حمرك  -  الصناعية  واآلالت  احملركات  صناعة  مثل  -  الثقيلة  الصناعة  تكون   أن   يتطلب  رائدة  لدولة  السعي  إن  
  من   الرغم  على.  االسرتاتيجية  الصناعات  على  الدولة  هتيمن  أن   ينبغي  كما  هلا،   وقوداً   اخلاصة  واالستثمارات  احلكومي  التمويل  يكون   وأن 

 احلكام  جلأ  فقد  املالية،  األوراق  وأسواق  البنوك  يف   الصناعي  االستثمار  عن  احملبوسة   الروبيات  من  تريليوانت   وت وف ر  البالد،  يف  اهلائلة  الثروة
 . والدولة( )اخلاص، القطاعني كال  يف  احمللية الصناعية التنمية منع بشرط املستعمرين من القروض أخذ إىل العمالء

 العامل يف الرائدة للدولة صناعية قوة إنشاء 
َتَطع ُتم    َما  ََلُم    َوَأِعدُّوا: ﴿وتعاىل  سبحانه  هللا  قال َي لِ   راَِبطِ   َوِمن    قُ وَّة    ِمن    اس   ُدوِِنِم    ِمن    َوآَخرِينَ   َوَعُدوَُّكم    اّللَِّ   َعُدوَّ   ِبهِ   تُ ر ِهُبونَ   اْل 

  يف   الرائدة  الدولة  هي  تصبح   ألن   لعودهتا  األول  اليوم  منذ  عىستس  اخلالفة  دولة  إن .  (60  :نفالاأل  )سورة ﴾  يَ ع َلُمُهم    اّللَُّ   تَ ع َلُموَِنُمُ   الَ 
 سيؤدي  الدولة  سياسة  يف  العسكري  الرتكيز  فإن    صناعة،ابل  يتعلق  وفيما  قبل،  من  عليه  كانت  كما  املنافسني،  بني  هلا  نظري  ال  دولة  العامل،

  تتول   اليت  الدائرة  هي  الصناعة  "دائرة:  74  رقم  املادة  يف  للدستور،  مقدمته  يف  التحرير  حزب  تبن    وقد  ثقيلة،  صناعية  قاعدة  إرساء  إىل
  املواد   وصناعة  املركبات،  هياكل  ناعةوص  واآلالت،  احملركات  كصناعة  ثقيلة  صناعة  أكانت  سواء  ابلصناعة  املتعلقة  الشؤون  مجيع 

  يف   تدخل  اليت  املصانع   من  أم   العامة  امللكية  نوع  من  هي  املصانع   أكانت  وسواء   خفيفة،  صناعة  كانت  أم.  اإللكرتونية  والصناعات
 أن    املادة  شرح  يف  وورد  احلربية"  السياسة  أساس  على  تقام  أن  جيب  أبنواعها  واملصانع   احلربية،  ابلصناعة  عالقة  وَلا  الفردية  امللكية
  حىت  بنفسها،  وتطويره  سالحها،  بصناعة  هي  تقوم  أن  من  بُدّ   ال  فيها،  غريها  أتثري  عن  بعيدة  أمرها،  زمام  مالكة  تكون  حىت  "الدولة

 كل  َتصّرفها  حتت   يكون  وحىت  وتطورت،  األسلحة  تقدمت  مهما  وأقواها،  األسلحة  ألحدث  ومالكة  نفسها،  سيدة  ابستمرار  تكون
 . ُُمتَمل"  عدوّ   وكل َلا، ظاهر َعدوّ   كل  إلرهاب سالح، من إليه حتتاج ما

 املعادن  مثل   العامة  املوارد  فملكية  جذورها،  من  املشكلة  هذه  حل  قد  احلق  الدين  وهو  فاإلسالم  واخلصخصة،  ابلتأميم  يتعلق  فيما
 وتعترب  ذلك،  الدولة  وتكفل  كافة،  للناس   هو  منها  نتفاعواال  العامة؛  امللكية  من  مجيعها  الكهرابء  مثل  الطاقة  أشكال  وكاف ة  الوقود  وموارد
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 استخراج   مصانع  يشمل  وهذا  خاصة،  املصانع   هذه  تكون   أن   جيوز   وال  أيضاً،   العامة  امللكية  من  املصادر  هذه  تستخدم  اليت  املصانع
  هذه   مثل  أتميم  أو  خصخصة  زجيو   وال  التوزيع،  وشبكات   الكهرابء  إنتاج  وحمطات  الغاز  ومصايف   واملراعي  والنحاس  والذهب  الفحم

 .العامة  املمتلكات إىل ضمها أو الفردية امللكيات أتميم جيوز ال  فإن ه ذلك، إىل وابإلضافة العامة، ابملوارد الصلة ذات املصانع
 املصنع   أن   إال  الفردية  األمالك  من  هو   حيث  من  "املصنع :  138  رقم  املادة  يف  للدستور،  مقدمته  يف  التحرير  حزب  تبن    وقد

 املادة  كانت  وإن.  النسيج  كمصانع   فردي    ملكا    املصنع   كان  الفردية  األمالك  من  املادة  كانت  فإن .  يصنعها  اليت  املادة  حكم  أيخذ
 ملكية  حتّول  أن   للدولة  جيوز  "ال:  139  رقم  املادة  يف   وجاء  ".احلديد  استخراج  كمصانع   عاما    ملكا    املصنع   كان  العامة  األمالك  من

 أفراد   من  فرد  لكل":  140  رقم  املادة  ويف  ".الدولة  برأي   ال  وصفته  املال  طبيعة  يف  اثبتة  العامة  امللكية  ألن  عامة،  ملكية  إل  فردية
  أو   العامة  األمالك  مبلكية  الرعية  ابقي  دون  ألحد  أتذن  أن  للدولة  جيوز  وال  العامة،  امللكية  يف  داخل  هو  مبا  االنتفاع  حق  األمة

ِلُمونَ ملسو هيلع هللا ىلص »  هللا  رسول  وقال  ،استغالَلا"  يف  كذلك  التحرير  حزب  تبن    وقد  ،داود(  )أبو«  َوالنَّارِ   َوال َكَلِ   ال َماءِ   َثاَلث    يف   ُشرََكاءُ   ال ُمس 
  ِقطع   ومن  احلرب،  آلة  من  إليه  حتتاج  ما   وكل  سالحها،  بصنع   بنفسها  الدولة   تقوم  أن   "جيب:  74  رقم  املادة  يف  للدستور،  مقدمته

  منها  احلربية  الثقيلة،   الصناعات  تُنِتج  اليت  املصانع   أوال    تُنِتج  وأخذت  الثقيلة،  الصناعة  تبنت  إذا  إال   للدولة  يتأتى  ال  وهذا.  الغيار
  واألقمار،  الصواريخ،  وإلنتاج  الفضائية،  واملركبات  الذري،  السالح  إلنتاج   مصانع   لديها  يكون  أن  من  بُدَّ   فال.  احلربية   وغري

  أن   وجيب.  أبنواعها   واْلفيفة  الثقيلة  واألسلحة  أبنواعها،  املصفحة  واملركبات  حلربية،ا  والسفن  واملدافع،  والدابابت،  والطائرات،
  العامة،  ابمللكية  عالقة  َلا  اليت  املصانع   وكذلك  اإللكرتونية،  والصناعة  واملواد،  واحملركات،  اآلالت،  إلنتاج  مصانع   لديها  يكون

 . احلربية" ابلصناعات عالقة َلا اليت اْلفيفة واملصانع 
 على  الرايدة  اخلالفة  دولة  يف  الصناعة  متك ن  للبحث  مراكز  وجود  تكفل  أن   الدولة  على  جيب  فإن ه  والتطوير،  ابلبحث  يتعلق  فيما

 من  الدولة  متطلبات  لتلبية  اجلامعي،  ابلبحث  الصناعة  وربط  الدولة،  قبل  من  كبرية  استثمارات   على  هذا  وسينطوي  العامل،  مستوى
 ستشجع  الدولة  فإن    ذلك  إىل  ابإلضافة  اخل،...الزراعة   ومهندسي  الرتبويني  والعلماء  واألطباء  املدن   وخمططي  واملعماريني  املهندسني
املادة رقم  مقد  يف  التحرير  حزب  تبن    وقد  والتطوير،  البحث  جمال  يف  دورها  للعب  اخلاص  القطاع  مؤسسات للدستور، يف  :  162مته 

  هذه   إبنشاء   هي   تقوم  أن   الدولة  وعلى  احلياة،  شؤون  بكافة  املتعلقة  يةالعلم  املختربات  إنشاء  يف  احلق   الرعية  أفراد  "جلميع 
 . املختربات" 

املمتلكات العامة    إرجاع  خالل  من  قوية،  أسس  على  األساسية  الصناعات  إنشاء  سيتم  فإن ه  الصناعية،  التنمية  بتمويل   يتعلق  فيما
 الصناعية  التنمية  متويل  على  قادرة  الدولة  ستكون   حيث  إليرادات،اب  تتعلق  اليت  األخرى  ةيعالشر   األحكام  تطبيق  وسيتم  ،للملكية العامة

 مكتفية   تصبح  أبن    للدولة  يسمح  ما  لشروطها،   واخلضوع  األخرى  األمم  على  االعتماد  دون   ومن  واخلاص،  احلكومي  القطاع  خالل  من
  ِلل َكاِفرِينَ   اّللَُّ   جَي َعلَ   َوَلن  : ﴿سبحانه  هللا  قال..  . والصحة  والتعليم  واملسكن  وامللبس  العسكرية  التكنولوجيا  مثل  أبمور  يتعلق  فيما  ذاتياً 
ِمِنيَ  َعَلى  . (141 :النساء )سورة﴾ َسِبيال   ال ُمؤ 

 مهيمناً   املطاف   ّناية  يف  اإلسالم  يصبح  حىت  اإلسالم،  قبول  على  ستحثها  احملاربة  غري  الدول  مع  اخلارجية  التجارة   سياسة  أن    كما
 يف  واستثمارها  األجنبية  األموال   استغالل  "مينع :  165  رقم   املادة  يف  للدستور،  مقدمته  يف  التحرير   حزب  تبن    وقد  أبسره،  العامل  على

 . أجنيب"  ألي االمتيازات منح مينع  كما  البالد
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http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
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