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بشراك نفيد بوت ...صرب مجيل فاخلالفة قد أظل زماهنا
عشر سنني مل يعرف أحد أين وضعت األجهزة األمنية الباكستانية األخ نفيد بوت الناطق الرمسي حلزب
التحرير يف والية ابكستان وال مكان احتجازه.
عشر سنني مضت منذ  11من أاير/مايو 2012م ،وحزب التحرير منذ أتسيسه يسارع اخلطا وسط
األمة اإلسالمية إلقامة صرح اخلالفة العظيم؛ صرح خيلص البشرية من عذاابت النظام الرامسال وجالديه.
لعل من انفلة القول أن تكون الثلة الواعية يف الدور املكي أبجوائه الساخنة والباردة الذي رسم خطة
ي﴾ .فبدأ رسول هللا ﷺ
ٱص َد ْ
ع مِبَا ت ْؤَمر َوأَ ْع مر ْ
احلبيب حممد ﷺ عندما قال له هللا تعاىل﴿ :فَ ْ
ض عَ من ٱلْم ْش مركم َ

يتصل ابلناس لبناء كتلة على أساس مبدأ اإلسالم العظيم؛ فبىن كتلة سياسية واعية تعرض اإلسالم بوعي

سياسي عميق ،ليشكل ﷺ هبذه الكتلة رأاي عاما على مفاهيم اإلسالم لتكون البديلة ملفاهيم أهل مكة
وطريقة عيشهم الفاسدة اليت كرست الظلم والفساد .فكان عنوان الدور املكي عمالا سياسيا راقيا بعيدا عن أي

عمل مادي ،فكان خطا واضح املعامل يوضح عظمة العمل املبدئي الذي يرتقي حبملة الدعوة إىل مرتقى عظيم

وجيعل منهم صناع جمد لألمة عرب إسالمها ،لذلك وجب علينا أن نصدق وعد هللا وبشرى رسول هللا ﷺ
تصديقا جازما أبن احلل قريب وأن الساعة أزفت إلعالن دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
إن الدور املكي فيه أسرار العمل الدؤوب واالرتقاء الفكري وبناء الشخصية اإلسالمية عقلية ونفسية ،أي
بناء رجال دولة ليكونوا قادرين على الوقوف أمام أعىت وأصعب املواقف الكاحلة ويعرفون كيف يتخطون
األجواء الساخنة واخلروج الناجح.
إن الدور املكي رسخ عند األمة اآلن كيف تبىن األمة اإلسالمية وتصنع ،وذلك ابلبناء الفكري على
أساس اإلسالم وجعل اإلسالم قيادة فكرية لألمة وتفويت الفرصة على أعدائها.
إن ما القاه األخ نفيد بوت الناطق الرمسي حلزب التحرير يف والية ابكستان من سجن وبعد عن أبنائه
ومنعه من السري يف محل الدعوة مصارعا لألفكار الفاسدة وكاشفا للمؤامرات الدولية ضد أمة اإلسالم ،إنه
ألمر حمزن مبقاييس البشر .لقد كرهنا هذا البعد لسنوات ،لكن أمر هللا أنفع لنا وله ،فال ندرى لعل هللا يرينا
خريا عظيما من مكوثه يف سجنه مرسخ ا عظمة الدور املكي والثبات عليه وعدم التزحزح عنه قيد أمنلة؛ أبن ال
عمل مادي مهما حاول اجملرمون أن جيروا الكتلة الواعية على مبدأ اإلسالم فكرة وطريقة إىل االحنراف ولو

آل ََي مسر
ص ْربا َ
قليال ،فلم يقدروا على ذلك البتة ،وهذا ما أذهلهم وأخافهم .قال رسول هللا ﷺ آلل ايسرَ « :
فَمإ َّن َم ْو مع َدكم ا ْْلَنَّة» فكانت حمنة وبالء عمار بن ايسر وأبويه ايسر ومسية رضي هللا عنهم شديدة ،فكانت

مسية أول شهيدة يف اإلسالم عندما طعنها أبو جهل لعنه هللا .مث ها هو خباب بن األرت يقول للنيب ﷺ:
«أ َََل تَستَ ْن م
صر لَنَا ،أ َََل تَ ْدعو لَنَا؟» قوال يوحي بشدة البالء الذي يعيشون فيه وأنه صادر من قلوب أتعبها
ْ
اإليذاء والتعذيب ،فهي تلتمس الفرج العاجل والنصر القريب.
فنحن اآلن يف الدور املكي نطلب من املوىل عز وجل أن يعجل لنا النصر كما عجله للرعيل األول بعدما

بلغ هبم اإليذاء مبلغا ،وها حنن نتأمل ملعاانة مسلمي الروهينجا واإليغور ونفيد بوت وإخوانه وأهلنا يف كشمري
وفلسطني وبطش السيسي يف مصر واجلوع واملسغبة يف سوراي والعراق ولبنان وتونس واليمن والسودان
والصومال وكأن اجلسد يتمزق إراب إراب ،فلندع هللا أن يغيثنا بفتح عظيم خالفة راشدة على منهاج النبوة.
لقد دعا رسولنا الكرمي وهو عائد من الطائف ،بعد ما جرى له من اإلخوة الثالثة من ثقيف وهم عبد
ايليل بن عمرو بن عمري ومسعود وحبيب ،عندما أغروا سفهاءهم وعبيدهم ليسبوا رسول هللا ﷺ ويلحقوا به
ف ق َّومِت َوقملَّةَ محيلَمِت َو َه َو ماِن
ض ْع َ
ك أَ ْشكو َ
ابحلجارة حىت أدموا عقبيه وأجلأوه إىل بستان فدعا ﷺ« :اللَّه َّم إمل َْي َ
الر مم
َعلَى الن م
ت َرمِّب ،إم ََل َم ْن تَكمل مِن ،إم ََل بمعميد يَتَ َجهَّم مِن ،أ َْو إم ََل
ت َر ُّ
َّاس ،أ َْر َح َم َّ
ب الْم ْستَ ْ
ي َوأَنْ َ
ي ،أَنْ َ
ض َع مف َ
اِح َ
ك
ك مه َي أ َْو َسع مل ،أَعوذ بمنومر َو ْج مه َ
ب فَ َال أ ََبملَ ،ولَكم َّن َعافميَ تَ َ
ك َعلَ َّي غَ َ
َعد ِو َملَّكْتَه أ َْم مري ،إم ْن ََلْ يَك ْن بم َ
ضٌ
ك أ َْو َمَي َّل َعلَ َّي
الْ َك مر ممي الَّ مذي أَ ْش َرقَ ْ
ضب َ
صلَ َح َعلَْي مه أ َْمر الدُّنْيَا َو ْاْل مخ َرةم مم ْن أَ ْن يَ ْن مز َل مّب غَ َ
ت لَه الظُّل َماتَ ،و َ
ك» ،دعاء يوضح عظمة الدور املكي يف الصراع
ضى َوََل َح ْو َل َوََل ق َّوةَ إمََّل بم َ
َك الْع ْت ََب َح ََّّت تَ ْر َ
ك ،ل َ
َس َخط َ
الفكري والكفاح السياسي ،فجاء الفرج بعد بضع سنني عند لقائه ابألوس واخلزرج يف مكة الذي توج بعد
ثالث سنني فقط بنقطة االرتكاز يف املدينة املنورة؛ دولة احلبيب املصطفى ﷺ.
إن األخ نفيد بوت أصبح رمزا بطوليا حيتذى به يف مفهوم عمل الكتلة املبدئية امللتزمة بقضيتها ،لتعرف
األمة أن هناك رجاال مل يبدلوا مواقفهم ورسخوا عند األمة اإلسالمية عظمة االلتزام ابألحكام الشرعية ،قال هللا
م
م
ضى ََْنبَه
ي مر َج ٌ
ص َدقواْ َما عَا َهدواْ ا َّّللَ عَلَْي مه فَ ممنْ هم َّمن قَ َ
تعاىل يف سورة األحزاب اآلية ِ ﴿ :23م َن الْم ْؤمنم َ
ال َ
َوممنْ هم َّمن يَنتَ مظر َوَما بَدَّلواْ تَ ْب مديال﴾.
لقد أقدمت السلطة الباكستانية على هذا اجلرم الشنيع يف حق املهندس نفيد بوت ومثلت حلقة خبيثة يف
الصد عن محل الدعوة ،وأكدت هبذا العمل مدى التأثري الكبري حلزب التحرير يف ابكستان وأفغانستان.
فاحلكومة الباكستانية ال تعمل لصاحل أهل ابكستان ،فهي ال تعرف عمق التفكري الذي يتمتع به حزب
التحرير ،فإن احتجاز نفيد بوت شكل رأاي أبهنا تكيل مبكيالني ،وإن ما قامت به سوف يرتد عليها ويكون

وابالا عليها وخصما ال رصيد له ،فاألمر الطبيعي أن تنحاز لإلسالم وأن ال تعادي من حيمل لألمة مشروع
وحدهتا على أساس دينها دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
عجبا من حكومة ابكستان وهي حتتجز األخ نفيد بوت عشر سنني ،وهي ترى مسلمي كشمري يواجهون
منذ سبعة عقود هتديدا وجوداي وتغريا دميوغرافيا ممنهجا عرب اإلجراءات القانونية والعسكرية اهلندية وذلك
إبدماج كشمري ابلقوة!
عجبا من حكومة ابكستان ،وهي تسجن األخ نفيد بوت عشر سنني وهناك تقارير ميدانية أجرهتا
جهات دولية تقول إن نسبة الفقراء يف ابكستان بلغت  ،%40وأن إقليم بلوشستان تصدر القائمة إىل جانب
مناطق القبائل!
تقول التقارير إن  191ابكستانيا أقدموا على االنتحار خالل عام هراب من الفقر ،والبؤس ،وحالة الشقاء
اليت يعيشوهنا ،وإن الفقر يدفع ابلكثري من الفقراء يف ابكستان لبيع كالهم ،يف حماولة للتخلص من الديون اليت
تثقل كاهلهم مع أن املستشفيات اخلاصة اليت جتري هذه العمليات تتقاضى  15ألف دوالر ممن تزرع له الكلية
وال يتقاضى الشخص الذي يبيع كليته سوى ألف دوالر! وتقول التقارير أن العدس يكاد يكون حمصوال
اسرتاتيجيا يف ابكستان ،حيث يشكل وجبة حمدودي الدخل الذين هم حتت خط الفقر والبالغ عددهم حنو
 70مليون شخص يف ابكستان( .اجلزيرة نت).
عجبا ،كل هذا وحكومة ابكستان حتبس األخ نفيد بوت الذي يصدع ابحلق ويكشف سوء الرعاية،
وعمالة ابكستان ألمريكا ،وتنكيلها بكل من يصدع ابحلق!
إن عدالة هللا ابقية وسيقتص هللا من هؤالء الظلمة الذين متادوا يف ظلمهم للعباد وخاصة من يتقدم
الصفوف ليكشف مؤامراهتم وخياانهتم لألمة اإلسالمية لتأخذ موقفا يرضاه هللا تعاىل .فالقول واحد أطلقوا
سراح األخ املهندس نفيد بوت فورا .والذين اقرتفوا هذه اجلرمية حبق األخ نفيد بوت سوف تطاهلم يد احملاسبة
إبذن هللا تعاىل ،وذلك إبقامة دولة اخلالفة قريبا وعد هللا الذي ال خيلف وعده.
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