
 

 صحيح  بشكل الزراعية إمكاانهتا استغالل من ابكستان  متكن مل الباكستانية  الوضعية القوانني

  إىل  فيها  الزراعية األراضي حتولت املسلمني بالد يف وتعاىل سبحانه  هللا أنزهلا اليت الشرعية األحكام طُبقت حني أنّه املعروف من
  الزراعية   وثروهتا  الشام  يف  املباركة  األراضي  فأاثرت  واجملاعات،  اجلوع  حتت  أوروب   فيه  ترزح  كانت  الذي  الوقت  يف  العامل؛  يف  أعجوبة

:  كان   احلقيقي  الصليبية  احلمالت  شعار  ن إ  حىت  عليها،  الصليبية  للحمالت  سببا    املسلمني  بالد  غىن  وكان   الصليبيني،  مطامع  اهلائلة
  أوروب   يف  املظلمة   العصور  خالل  كانت  اإلسالمية  األراضي  فإنّ   ذلك،  على  وةوعال  ،واللنب"  العسل  أرض   إىل  نذهب  "دعوان
 أما.  الصيفي  الري  أساليب  األوروبيني  تعليم  يف  السّباقة  اخلالفة  دولة  وكانت   ألوروب،  األساسية  الزراعية  للمحاصيل  رئيسيا    مصدرا  
 احملاصيل  من  العاملي  اإلمجايل  الناتج   من  ٪23  من  أكثر   ج تنت  بإلسالم  احلكم  ظل   يف  كانت  فقد  اهلندية،  القارة  لشبه  بلنسبة

 سيما التوابل والبهارات.  ئلة، والاهلا  الزراعية بلثروة الربيطانيني املستعمرين مطامع أاثر ما الزراعية،

  واسعة  عةجما  حدثت  وحكمه،  الربيطاين  االحتالل  فرتة  خالل  الشرعية  األحكام  بدل  الوضعية  القوانني  اعتماد  تّ   عندما  لكن
 الوضعية  القوانني  تطبيق  وبستمرار  احلايل،  وقتنا  وحىت  اجلوع،  شدة  من  اآلالف  مئات  وفاة  إىل  أّدت  نفسها،  األراضي  ضمن  النطاق

 مكانياهتا احلقيقية كقوة زراعية. إ نعيم من بكستان  ُحرمت الزراعة، جمال يف

 واليت  للزراعة  الصاحلة  األراضي  من  كبرية  مساحات  فيها  دتوج  حيث  هائلة،  زراعية  إمكانيات  متتلك  بطبيعتها  بكستان   إنّ 
 كانت  لقد.  متميز  السائد  ومناخها  ماهرة،  شبه  عاملة  أيد    وفيها  السند(،  )هنر  العامل  يف  األهنار  أكرب  أحد  من  غالبها  يف  تتغذى
  مبا   الزراعي  القطاع  يساهم   حيث  نية،الباكستا  اخلارجية  التجارة  أساس  وهي  الباكستاين،  االقتصادي  للنمو  الرئيسي  املصدر  الزراعة
 الدخل  ويوفر  العاملة،  القوة  من  ٪45ـال  يقرب  ما  ويشغل  التصدير،  عائدات  نصف   من  وأكثر  اإلمجايل  احمللي  الناتج   ربع  من  يقرب

 القائمة  للصناعات  ماخلا  املواد  توّفر  كذلك  فإهّنا  الغذائية،  السلع  ألهم  الزراعة   توفري  إىل  وبإلضافة  الريف،  سكان   ثلثي  من  يقرب  ملا
 عن  احلكومة  امتناع  من  بلرغم  حيصل  اإلنتاج  هذا  كل.  واملصنعة   اخلام  السلع   تصدير  خالل  من  ضخمة عائدات  وتولّد  الزراعة،  على
 توفر  وعدم  جينيا ،  احملسنة  للبذور  استخدامهم  وعدم  بدائية،  زراعية  ألساليب  املزارعني  استخدام  من   وبلرغم   الزراعي،  القطاع  دعم

 صالح األراضي القابلة لالستصالح. است أو للزراعة الصاحلة األرضي مجيع  زراعة وعدم احلديثة، الري بكاتش

 - سوءا   يزداد األمر جعل ام الناس، من قلة أيدي  يف الثروة تركيز إىل  - للرأمسالية حتمية وكنتيجة - الوضعية القوانني أّدت لقد
  وأتمني   الكري   العيش  لقمة  كسب  على   قادرين  غري  الناس  من  املاليني  فأصبح  -  عيالزرا  اإلصالح  من  جوالت  عدة  من  الرغم  على

!  الزراعية  واحملاصيل   األراضي  وفرة  وسط  حقيقية  جماعة  حالة  يعيشون   بكستان   يف  الريفية  املناطق  يف  والسكان   األساسية،  احتياجاهتم
  أرض،   عندها  ليس  اليت  أو  الفقرية  األسر  تلك  وخاصة  الزراعية،  لألسر  بلنسبة  للدخل  كبريا    مصدرا    الزراعية  غري  األعمال  وأصبحت

  أو   الشوارع،  يف  املطاف  هناية  يف  لُيرتكوا  العيش،  سبل  عن  حبثا    املدن   إىل  واالنتقال  قراهم  ترك  إىل  الريف  سكان   من  جيوش  فتضطر
 املشاكل هذه إىل  بكستان  يف الزراعية مانيةاالئت التسهيالت أضافت لقد! الوضيعة الوظائف يف  األجور لتدين طويلة طوابري يف يقفوا

  لسد   كافية  لتكون   أو  املناسب  الوقت  يف  القروض  تقدي   يتم  وال  مرتفع،  الزراعية  القروض  على  الفائدة  فمعدل  أخرى،  مشكلة
  يف   وترعرع  ن،الديو   يف  "ولد:  القول  املزارعني  بني  الشائع  ومن  رمسية،  غري  مصادر  من  االقرتاض  إىل  املزارعني  يضطر  ام  احلاجة،
 "! الديون  يف وسيموت الديون،

 اإلنتاج الزراعي والفقر يف الريف شح   يف السبب هي الوضعية القوانني



  إال  اإلجنليز رحيل من الرغم وعلى قليلة، قلة أيدي  يف األراضي ملكية زترك   السماوية الشريعة قوانني إلغاء  بعد الرأمسالية ضمنت
 ال  الريفية  األسر  من  ٪49  من  وأكثر  الباكستانية،  الزراعة  على  الغالبة  السمة  أصبح  حىت  الرتكز  اهذ  واستمر  ظّلت،  الرأمسالية  أن 

  األجرة  يدفعون   ث   األراضي  مالك  من  الزراعية  األرضي  يستأجرون   أرضا    ميلكون   ال  الذين  املزارع  وعمال  زراعية،  أرض  أي  متتلك
 لون حيص  ال  األرض  يزرعون   الذين  أولئك  فإنّ   لذلك  ثرواهتم،  لتحصيل  تأجري ال  على  يعتمدون   األراضي  ماّلك  وغالبية  عليهم،  الواجبة
 ن األراضي حيصلون على حصة األسد. ميلكو  الذين أولئك بينما قليلة، فائدة على الإ عمليا  

 ريةالصغ  للنخبة  مسحت  حيث  ،ا  سوء  تزداد  األمور  جعلت  املاضي  القرن   ستينات  يف  حصلت  اليت  اخلضراء"  "بلثورة  ُتسّمى  ما
 حبث  يف  املدن   إىل  الريفيني  العمال  وتدفق  الريف،  يف  الفقر  زايدة  يف  تسبب  ام  السابقني،  املستأجرين  وطرد  املؤجرة  األراضي  بستعادة

 يؤجرون   الذين  من  الغائبني  األراضي   وأصحاب  املدن   إىل  واملهاجرين  الريفيني  العمال  من   تبقى  ما  وبني  بديلة،  عيش  سبل  عن  حمموم
 . بكستان  يف الوفرية الزراعية األراضي من االستفادة يف اإلمجايل النقص يبقى أرضهم،

 الدميقراطية ألنّ  املسلمني، حمنة تفاقم يطبقوهنا اليت  املستعمرة الكافرة القوانني فإنّ  الدميقراطية، يف للحكم  أييت عّمن النظر بغضّ 
 أواخر   يف  مرة  ألول  الشركات  زراعة  سياسة  تطبيق  بدأ  من  ولأ  هي  بوتو(  )بينظري  حكومة  إنّ .  اإلسالم   أحكام  بتطبيق  ملزمة  ليست

 عام يف العامة السياسة إلطار قوية دفعة وجاءت للعمل، اجلنسيات متعددة زراعية شركة 19 إدخال على وافقت حيث التسعينات،
 التشريعي  األساس  ّفرتو   اليت  الزراعية،  الشركات  وقانون   الزراعية  الشركات  سياسة  مشرف  حكومة  مّررت  عندما  م2002-م2001

  حكومة  تبنّتها  اليت  السياسات  جمموعةُ   ووّفرت  األجانب،  للمستثمرين  الضريبية  اإلعفاءات  من  سلسلة  مع  جنب  إىل  جنبا  
 شاسعة  مساحات  عن  املسبوق  غري  اإلفراج  مع  الزراعة،  جمال  يف  األجانب  للمستثمرين  تنافسية  حوافز    م2009  لعام   كياين/زرداري

 . األجانب للمستثمرين الدولة أراضي من

  املزارعني  سحق  يتم  فبينما  اإلنتاج،  وضعف  البطالة  من  واملزيد  املشقة  ستجلب  السياسات  هذه  فإنّ   احلالية  احلكومة  ظل  يف
 تتمتع ...  والوقود   والنقل  واآلالت  والبذور  األمسدة  مثل  األساسية  الزراعية  املدخالت  على  العالية  الضرائب  خالل  من  احملليني

 األجنبية؛   دوهلم  إىل  أربحها  حتويل  وكذلك  واملعدات  اآلالت  واسترياد  األراضي   مبلكية  يتعلق  فيما  تفضيلية  مبعاملة  األجنبية  شركاتال
 الغذائية  احملاصيل   توفري  على  تركز  فال  اقتصاداهتا،  يف  تستخدم  اليت  النقدية  احملاصيل  تفضل  األجنبية  الشركات  فإنّ   ذلك،  على  عالوة

  اغتصاب   على  الدميقراطية  عملت  االستعمار،  سياسات  لتطبيق  وكنتيجة  بلتايل،.  بكستان   يف  الغذائي  لألمن  ضروريةال  األساسية
 جيعلها  ام... والكساء   الغذاء نفسها  كفاية  على   بكستان   قدرة  إضعاف  وعلى  األجنبية،  الشركات  خالل  من الزراعية  بكستان   قدرة
 . تكلفة ألكثرا األجنبية الواردات على اعتمادا   أكثر

 ق الريفية، وتوفري األمن الغذائي املناط  يف واالزدهار األراضي زراعة تشجيع 

 تطبيق  خالل  من  ويزدهر،  بكستان   يف   الغذائي  األمن  يتوسع  وبلتايل  الريفية،  والعمالة  الزراعي  اإلنتاج  اخلالفة  بعودة  سيزداد
 األراضي صاحب فعلى وزراعتها، األرض امتالك مسألة بني يربط اإلسالم. اهلندية القارة شبه يف بألراضي املتعلقة الشرعية األحكام

 وسوف  شخصيا ،   زراعتها  على  اإلشراف  -  صغرية  مساحات  أو  األراضي  من  شاسعة  مساحات  ميلك  كان   إذا  عّما  النظر  بغض  -
 . الربوية  غري القروض طريق عن أو املنح خالل من سواء زراعتها، يف األرض مالكي الدولة تساعد
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 بيت  من  احملتاج  ويعطى  استغالهلا  على  أرضا    ملك  من  كل  "جيرب:  136  رقم  املادة  يف  التحرير  حلزب  الدستور  مقدمة  يف  ورد
 . " لغريه وتعطى منه تؤخذ استغالل غري من سنني ثالث األرض  يهمل من وكل. االستغالل هذا من ميكنه ما املال

 فإنّه  -  له  املساعدة  تقدي   عرض  من  الرغم  على  -  الزراعية  أرضه  زراعة   لىع  قادر  غري  أو  راغب  غري  األرض  مالك  كان   إذا  أما
 مقدمة   يف  ورد  كما  )النسائي(،  َأَخاَك«  اْمَنْحَها  َأوْ   اْزرَْعَها»ملسو هيلع هللا ىلص:    هللا  رسول  قال  فقد  لزراعتها،  آلخر  يؤجرها  أن   له  يُسمح  ال

 متنع   كما  عشرية،  أم   خراجية  أكانت  سواء   مطلقا    للزراعة  األرض   أتجري   "مينع :  135  رقم  املادة  يف   التحرير  حلزب  الدستور
 ". مطلقا   فجائزة املساقاة أما املزارعة،

 الشخص  إىل  امليتة   األرض   ملكية  منح  طريق  عن  املوات"  "إحياء  املزروعة  غري  الزراعية  األراضي  إحياء  اإلسالم  يشجع  كما
  التحرير  حلزب الدستور مقدمة يف وورد   ،]الرتمذي[ «َله َفهِّيَ  َمي َِّتة   ا  َأْرض َأْحَيا  َمنْ »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا  رسول قال حيث بلزراعة، حيييها الذي

  والشراء  كاإلرث  شرعي  بسبب  إال  متلك  فال   املوات  غري  وأما  والتحجري،  ابإلحياء   متلك   املوات   األرض ":  134  رقم  املادة  يف
 ". واإلقطاع

  املدخالت   على  الثقيلة  الضرائب  أعباء  من  احملليني  املزارعني  وستحرر  الزراعية،  لألراضي  األجانب  ملكية  اخلالفة  تلغي  سوف
 الزراعي  اإلنتاج  على  هي  العشر  وإيرادات  واخلراج(،  )العشر  اإليرادات  يف  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  تطبيق  خالل  من  الزراعية،
 الغذائي   األمن  لتحقيق  قواي    عامال    ذلك  وسيكون   حسن،  بشكل  زرعت  إذا  الزراعية  األرض  قدرة  حسب  على  يقدر  واخلراج  الفعلي،
  تلب   اليت  الزراعية   للمحاصيل  األولوية  ستعطي   اخلالفة  فإنّ   هكذا،.  سالميإلا  احلكم  حتت  لقرون   به   األمة  متتعت  كما   أيضا ،   والرخاء

  ى األخر   الدول   مع  عالقات  بناء  من  كجزء  اخلارجية  التجارة  يف  منها  الفائض   وتصدير  والكساء،  الغذاء  من  األساسية  االحتياجات
  استخدام   ذلك  يف  مبا  العامل،  هبا  يُقاد  قياسية  تصبح  حىت  الزراعة  مستوايت  لتطوير  برامج  الدولة  سرتعى  كما  هلا،  اإلسالم  دعوة  حلمل

  اجلديدة   التطورات  واستغالل  األمسدة  واستخدام  للزراعة،  الصاحلة  األراضي  واستصالح  األمراض  من  والوقاية  احلديثة  الري  أساليب
 .احليوانية الثروة تنمية أجل من الكثرية املراعي إنشاء سيتم كما  وي،احلي الوقود مثل

 مينع  كما  البالد  يف  واستثمارها  األجنبية  األموال   استغالل  "مينع :  165  رقم  املادة  يف  التحرير  حلزب  الدستور  مقدمة  يف  ورد
 العرب،  جزيرة   وأرض   عليها  أهلها  سلمأ  اليت  هي  العشرية  "األرض :  133املادة    يف  أيضا  وورد  أجنيب"،  ألي  االمتيازات  منح

 وأما.  ومنفعتها   رقبتها  األفراد  ميلك  العشرية  واألرض   العرب،  جزيرة  عدا  ما  صلحا    أو   حراب    فتحت  اليت  هي  اخلراجية  واألرض 
  راجية اخل  األرض   ومنفعة  العشرية،  األرض   تبادل  فرد  لكل  وحيق  األفراد،  ميلكها  ومنفعتها  للدولة  ملك   فرقبتها  اخلراجية  األرض 
 . األموال" كسائر  عنهم  وتورث الشرعية ابلعقود

 

 التحرير حزب                                                                                  هـ1443 رمضان 14

 ابكستان والية                                                                             م2022 نيسان/أبريل 15

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

