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بٌان صحفً

ٌعرض أمن الهند للخطر
مودي ّ
من خالل السٌاسات العدائٌة التً ٌتب ّناها والعمى االستراتٌجً
لطالما حذرنا من التأثٌر الخطٌر لسٌاسات مودي العدائٌة على أداء وكالة التحقٌقات الوطنٌة الهندٌة ،وقد حذرنا فً
بٌانٌنا الصحفٌٌن الصادرٌن فً  23من نٌسان/أبرٌل 2021م وفً  4من حزٌرانٌ/ونٌو 2021م ،حذرنا بوضوح من
الهاوٌة التً ٌسٌر نحوها المسئولون فً وكالة التحقٌقات الوطنٌة ،وهً الوكالة الحكومٌة شدٌد الحساسٌة.
فً  11من أٌلول/سبتمبر 2021م أعلنت وكالة التحقٌقات الوطنٌة الهندٌة ) (NIAعن اتهاماتها لألخ بافا برهان
الدٌن بـ"نشر رسائل غٌر مقبولة على فٌسبوك ،وعقد جلسات نقاشٌة بخصوص التطلعات السٌاسٌة لنظام الخالفة فً ظل
الدول اإلسالمٌة"؛ وقالت الوكالة" :إن هذه االتهامات تتماشى مع القوانٌن الهندٌة ،من بٌن قوانٌن جنائٌة أخرى ،من مثل
حٌازة نشرات عن نظام الخالفة  -مطبوعة أو رقمٌة  -ومناقشات حول ذلك ،وقد قدمت كدلٌل على الجرٌمة" ! (المصدر:
ٌ .)www.nia.gov.in/press-releasesبدو من هذه الوقاحة أنه بما أن "العباقرة" فً وكالة االستخبارات الوطنٌة
لم ٌتمكنوا من تحقٌق أحالم مودي فً تجرٌم اإلسالم تماما؛ فقد لجأوا إلى "الخٌار األقل تفضٌال" ،وهو تجرٌم الحدٌث فً
اإلسالم وعقد النقاشات عن اإلسالم ،وتحدٌدا الحدٌث عن الخالفة.
تؤكد تصرفات العاملٌن فً وكالة االستخبارات الوطنٌة بوضوح مدى سوء جهلهم فٌما ٌتعلق بالحقائق األساسٌة عن
اإلسالم والمسلمٌن وعن تارٌخهم؛ وٌبدو أن المسؤولٌن فً وكالة االستخبارات الوطنٌة غٌر مدركٌن لحقٌقة أن "الشًء
نفسه" الذي جرموه هو أحد األعمدة الرئٌسٌة الثالثة لإلسالم نفسه ! والتً هً( :العقٌدة ،واألحكام الشرعٌة ،والخالفة)،
ما ٌعنً أٌضا أن مسؤولً وكالة االستخبارات الوطنٌة لٌسوا على علم بأن أي نقاش جاد حول اإلسالم ،وفً أي مكان
على هذا الكوكب ،ال ٌمكنه تجنب تناول جانب من هذه الجوانب الثالثة.
لذلك فإنه ومن أجل توعٌة العمالء فً الوكالة حول مدى تجذر مفهوم الخالفة فً عقول المسلمٌن وقلوبهم فً جمٌع
أنحاء العالم ،سنذكرهم ببساطة بحقٌقة أن أكثر األسماء التً ٌختارها المسلمون ألبنائهم حول العالم هً أسماء الخلفاء
الراشدٌن ومن جاء بعدهم من خلفاء ومعاونٌن ورجال دولة ،من مثل أسماء :عمر ،وعثمان ،وعلً ،وحسن ،وحسٌن،
وحمزة ،وخالد ،وعبٌدة ،وعمرو ،وحذٌفة ...الخ ،وهً من خٌر األسماء التً ٌمكن أن ٌختارها أي مسلم لولده.
أما الجانب اآلخر من حكم مودي القمعً ،فهو واقع أكثر قتامة ،فقد أثبت مودي والوفد المرافق له أنهم مجرد أتباع
وأصدقاء مخلصٌن للبٌت األبٌض فً أمرٌكا ،والكارثة االستراتٌجٌة التً تتبناها الحكومة فً نٌودلهً تتطور بشكل
منهجً نحو كارثة أخرى من كوارث مودي التارٌخٌة ،وهً أسوأ بكثٌر من الكارثة الوبائٌة التً تواجهها الهند ،وٌمكن
تسمٌتها بـ"وباء مودي".
إن الناس جمٌعا ٌشهدون هذه الكارثة بأم أعٌنهم ،ولكن ال ٌزال العاملون فً وكالة التحقٌقات الوطنٌة ال ٌشعرون
بمدى التهدٌد الذي ٌفرضه االنتحار االستراتٌجً الذي تدفع الحكومة فً نٌودلهً البالد إلٌه .كما ٌتحدث الجمٌع عن
الكٌفٌة التً تمت بها رشوة إدارة مودي بوعد أمرٌكا الصامت بغض الطرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان التً تحدث فً
الهند ،مقابل مشاركة الهند فً حرب أمرٌكا ضد الصٌن وروسٌا .إذا استٌقظ المسؤولون فً وكالة االستخبارات الوطنٌة
واستعادوا رشدهم ،وربما حاولوا قراءة أحدث التحلٌالت االستراتٌجٌة لحزب التحرٌر ،والذي نشر فً  25من
أٌلول/سبتمبر ،فقد ٌكونون قادرٌن على إدراك أن الحكومة فً نٌودلهً تقود البلد إلى حرب إقلٌمٌة شاملة ! وهً حرب
قذرة لن تخدم إال مصالح البٌت األبٌض ،بٌنما تدفع الهند ثمن هذا الصراع.

أٌها الحكماء والعقالء من الرجال والنساء فً الهند:
استٌقظوا وتداركوا أمركم ،وحاولوا منع القاطرة من السقوط إلى الهاوٌة ،عندما تخون الحكومة مسؤولٌاتهاٌ ،صبح
من واجبكم إٌقاف الجنون الذي تقوده هذه الحكومة .انظروا كٌف تتواطأ إدارة مودي والمسؤولون الذٌن ٌدٌرون
الوكاالت األمنٌة والسٌاسٌة على تضلٌل أهل الهند ومؤسساتها ،بما فً ذلك القضاء واإلعالم ،وعلى الرغم من حصولهم
على فترة كافٌة لمراجعة أدبٌات حزب التحرٌر المتوفرة على نطاق واسع على اإلنترنت والمطبوعة فً جمٌع أنحاء
العالم ،إال أن ذلك لم ٌثنهم عن ادعائهم بامتالك "دلٌل على التهم" ،وهً تهم ال ٌمكن أبدا ألي شخص متعقل تفهمها أو
تفسٌرها على أنها جرٌمة ،ولكن هذه اإلخفاقات المؤسسٌة المستمرة هً بالتأكٌد دٌدن الدٌمقراطٌة الفاسدة المدعومة
باالستعمار والرأسمالٌة العالمٌة ،ولهذا السبب ال عجب أن الدراسات األخٌرة التً أجراها مركز بٌو لألبحاث كشفت أن
أكثر من  ٪50من سكان العالم ال ٌؤمنون بالدٌمقراطٌة.
إن حكومة مودي هً أسوأ من حكومات الطغاة اآلخرٌن؛ ألنها تخدع الناس باسم الحقوق وحرٌة التعبٌر ،ولو تحلت
وكالة االستخبارات الوطنٌة أو أي إدارة تنفٌذٌة  -ممن هً على دراٌة بدستورهم وقسمهم لحماٌته  -بالشفافٌة ،لما
اعتبرت أي منشورات أو نقاشات على الفٌسبوك  -سواء أكانت مغلقة أم مفتوحة  -جرٌمة من أي نوع فً الهند.
ٌبدو أن مودي فً الهند قد تبنى كلٌا مشروع الحرب األمرٌكٌة على (اإلرهاب) ،فً وقت خروج أمرٌكا مهزومة
من أفغانستان بعد عقدٌن من الدمار ،بعد غزو أفغانستان والعراق .تبدو الهند أكثر من راغبة فً تجرٌم الحدٌث حول
نظام الحكم فً اإلسالم (الخالفة) ،وبالتالً تخدم بقصد أو بدون قصد مشروعا خارجٌا كارثٌا آخر من صناعة الهند
الستخدامه فً االستراتٌجٌات التً تقودها أمرٌكا ضد البالد اإلسالمٌة وروسٌا والصٌن؛ وربما تخفً مثل هذه التكتٌكات
إخفاقات حكومة مودي المستمرة فً الحصول على اعتراف دولً بتصنٌع الهند للقاحات فً العالم ،وبٌع أصول الهند
التً ٌملكها الناس عبر مشروع خط أنابٌب التحوٌل الوطنً والفساد الذي ٌلوح فً أفق هذه المشارٌع ،وفشلها فً بناء
اقتصاد قوي ٌكون قائما على رفاهٌة الناس ولٌس خدمة الطموحات األمرٌكٌة ،وتفسٌراتها التعسفٌة وتطبٌق القوانٌن التً
تستغل الفجوات المتاحة دائما فً القوانٌن الدٌمقراطٌة الوضعٌة ،وتنحٌتها جانبا جمٌع األطراف المعنٌة فً المجتمع،
باستثناء الرأسمالٌٌن سواء أكانوا محلٌٌن أم استعمارٌٌن.
الكل ٌعلم أن الخالفة العثمانٌة كانت بالفعل نظاما سٌاسٌا للحكم فً البالد اإلسالمٌة ،وكانت امتدادا للخالفة بعد عهد
النبً ﷺ ،والتً كانت عاصمتها فً تركٌا الٌوم لغاٌة عام 1224م ،حٌث تم إسقاطها بعد أكثر من  1300عام .عالوة
على ذلك ،فإن محاوالت برٌطانٌا لإلطاحة بالخالفة قد قوبل بازدراء من مالٌٌن الناس ،وأولهم أهل الهند ،ومنهم قادة
هندوس فً تلك الفترة ،من مثل الال الجبات راي محرر مجلة الهند الصغٌرة ،وغاندي نفسه الذي كان ٌرى حماٌة
واستمرار الخالفة فً تركٌا ،ما خٌب أمل البرٌطانٌٌن الذٌن خططوا إلسقاطها ،وهناك آالف الكتب والمؤلفات التً
تغطً جوانب مختلفة من نظام الخالفة المبنً على مبادئ اإلسالم ،من تألٌف المسلمٌن وبعض المستشرقٌن .إن موقف
وكالة االستخبارات الوطنٌة بعد امتالكها لمثل هذه األدبٌات حول الخالفة ٌشكل مؤامرة ضد الهند ،فهو لٌس هجوما على
جانب من جوانب العقٌدة اإلسالمٌة فحسب ،ولكنه أٌضا هجوم على غاندي نفسه.
أخٌرا نود أن نشٌر إلى أن شبه القارة الهندٌة كان ٌحكمها عدل اإلسالم ،وقد شهدت فً ظل حكم اإلسالم سالما
وأمنا وازدهارا غٌر مسبوق ،لذلك فإن من مصلحة الهند الحفاظ على عالقات حسنة مع المسلمٌن ،ألن األمة اإلسالمٌة
ستستعٌد مجدها قرٌبا بإذن هللا.
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