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 صحفي بيان

 العالمي الصعيد على واضح الديمقراطية فشل

 الديمقراطية ظلم من البشرية حرريس الخالفةالحكم بما أنزل هللا في ظل و

 الديمقراطية واقع يفضح هيل، الكابيتول الديمقراطية، أيقونة على المشاغبين ترامب أنصار هجوم إن

 ويؤكدون الديمقراطية، عن يدافعون يزالون ال لمن لكاذبا االدعاء الدراماتيكي الهجوم كشف فقد ،خزيالم

 عمنوت األقليات، وتحمي للجميع، الحقوق وتمنح للسلطة، السلمي باالنتقال وتسمح األمم، توّحد هابأن

 تتولى الديمقراطية، أوطان في بينما !للحضارة األسمى الشكل وهي المثمر، بالنقاش وتسمح االضطرابات،

 مواطن قنخ يتم الديمقراطية، لواء يحمل الذي البلد فيو. السلطة األبيض العرق تفوق من المدعومة األنظمة

 تخريب إيقاف من تخجل الشرطة لكنو الشرطة، يد على الموت حتى أفريقي أصل منأعزل  أمريكي

 فإن الهندوسية، الدولة العالم، في ديمقراطية ألكبر بالنسبة أما. االمريكي للكونجرس البيض العنصريين

 تتسامح أن حتى يمكنها ال هيف الديمقراطية، رائدة فرنسا، أماو ،المنهجي لالضطهاد يتعرضونفيها  المسلمين

 .المسلمة المرأة حجاب مع

 خالل من منهجي بشكل هموتضطهد األغلبية، رغبات صالحل يات الصغيرةالجال تستعبد الديمقراطية إنّ 

 ،العامة ناسال موارد على النخبة من صغيرة مجموعة تستحوذ ،الديمقراطية ظل وفي. عليهم األغلبية تفوق

 الطائفية أو العرقية أو العنصرية السياسيون يتبنى ،ما لفئة األغلبية تصويت لتأمينو. قانوني غطاء تحتو

 ستخدامهاوا للديمقراطية الخارجية السياسة خالل منو. "شعبوية" اسم عليها ويطلقون السلطة، إلى للوصول

 فيو. الثالث" "العالم دول صنفتها دوالا  وجدتأو العالم، موارد الغربية الدول استغلت الستعمار،ا طريقةل

 نم المسلمين حرمي مما ،حياةال من الدين استبعاد يتم والعلمانية، الديمقراطية عقيدة خالل منو باكستان،

ا تمام االستعماري، الستغاللا أمام ريقالط الديمقراطية دتمهّ  باكستان، فيو. وتعالى سبحانه هللا أوامر طبيقت ا

 .الديكتاتورية تفعل كما

 على المحدود، البشري للعقل لتشريعا سيادة عطيت األنه حتمي، أمر الديمقراطية فشل أن المؤكد من

َها َيا﴿ :وتعالى سبحانه قال. وتعالى سبحانه هللا إلىاا حصر تعود التشريع في السيادة أن من الرغم َسان   أَيُّ ِنإ  اإلإ

كَ  َما  الو إنسان، كل حقوق على تحافظ كافة للناس شريعة وتعالى سبحانه هللا أنزل لقد ،﴾الإَكِريمِ  بَِربِّكَ  َغرَّ

 جميع على الخالفة، ؛اإلسالم في حكمال نظام في الشرعية حكاماأل تطبقو. أبدا بمثلها تياناإل لبشرا يستطيع

 األمة من البيعة المنتخب الخليفة يأخذ الخالفة، فيو. القومية أو الطائفية أو العنصرية من خالية وهي ،رعاياال

 يجب نهإف الباكستانية، اإلسالمية المسلحة القوات في قوةال أهل مع بالتعاون نهإف وهكذا، هللا، شريعة لتطبيق

 .رةخواآل نياالد يخير نالن حتى النبوة، جامنه على الخالفة وإقامة الديمقراطية اقتالع المسلمين على
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