
  عميل حسينة، لنظام االستبدادية السياسة نتائج أحد هو والكريوسني الديزل أسعار ارتفاع! الناس أيها
 اخلالفة  إبقامة هو النظام طغيان من للتحرر الوحيد والسبيل الرأمساليني،

ابيدن األمريكي جو  الرئيس   بدعم  يسمى   ما   رفع   إىل  ا دع  املناخ،  قمة  يف  الرأمسالية،  الدول  زعيم  ، دعا 
  من  الرغم  على  الرفع  هذا  وجاء  ٪،23  بنسبة  والكريوسني  الديزل  أسعار  حسينة  نظام  رفع  الفور  وعلى  الوقود،

 حيث   كوروان،  جائحة  أعقاب  يف  تطاق  ال  اقتصادية  مشاكل  من  شبنغالد  يف  الوسطى  والطبقة  الفقراء  عناء
  دركات  إىل   الناس  عامة   معاانة   نقل   إىل  هذا   األسعار  فاعارت  وأدى  األساسية،   السلع  أسعار  ارتفاع   يسحقهم
  املواصالت  أصحاب   أخذ   احلكومة،  من   ضمنية  إشارة  يف   أنه  كيف اً  أيض  شاهدمت  وقد .  املعاانة  من   سحيقة
 احلكومة،   هذه   ووزراء.  ٪39  بنسبة  العامة   املواصالت  وأجرة  ٪26  بنسبة  احلافالت  أجور   وزادوا  رهائن  الناس
 جلشع  فريسة  الناس  جعلوا  النقل،  وسائل  مالكي  احتاد  من  مبسامهة  البالد  خارج  وسيارات  زلمنا  اشرتوا  الذين

 برفع  طالبوا  الذين  النقل   أصحاب  إضراب  البنغايل  الوطين  احلزب  يف   املعارضة  قيادة   وأيدت.  النقل  أصحاب
. األسعار  اعارتف   على  االحتجاج   خالل   من   الناس  على  التماسيح  دموع  ذرفوا  أخرى،  انحية  ومن  األجرة،
  بناءً   ٪22  بنسبة  املسال  البرتول  لغاز  التجزئة  سعر  ارتفع  حيث  األخرية،  اآلونة  يف  ارتفعت  قد  األسعار  وكانت

 مصنعي  ومن  املسال،  الغاز  مستوردي  من  الدماء"  "مصاصي  من  األعمال  رجال  من  قليل  عدد  طلبات  على
 الرأمساليني،  عمالء   الظاملة،   األنظمة   هذه  تتبىن  الطريقة،  وهبذه.  التعبئة  مصانع   وأصحاب  األسطواانت،

 . الناس مبصال مكرتثني غري الرأمساليني،  مصال  خدمة  أجل من االستبداد سياسات
 أسعار   ارتفاع  بسبب  البالد  يف  والكريوسني  الديزل  سعر  زايدة  سوى  خيار  لديها  ليس  أنه  احلكومة  تّدعي

 والضرائب   والتعريفات  املضافة  القيمة  ضريبة  جتمع  سهانف  احلكومة  فإن  ذلك،  ومع  العاملية؛  السوق  يف  الوقود
 النفط،   منتجي  كارتل  بلس(  )أوبك  منظمة   تستخدم  الرأمسالية   والدول.  الوقود   على  ٪30  بنسبة  التجارية
 إكسون ،  برتوليوم  بريتش،  )شل  الرأمسالية  الشركات  وتستحوذ.  هبا  والتالعب  الدولية  السوق  على  للسيطرة

 منتجاهتا  تبيع  مث  خمتلفة،  وعقود  اتفاقيات  خالل  من  العامل  يف  البرتولية  املنتجات  معظم  يةملك  على  إخل(...موبيل
. السلع   تلك  مثانأ  على  الضرائب  الرأمساليني،  عمالء   من  األنظمة  تفرض  مث   ابهظة،  أبسعار   العامل  أحناء  مجيع   يف

 والغاز،  للنفط  مرتفعة  أسعار  طرح  خالل  من  الناس  العميلة  وأنظمتها  الرأمسالية  والشركات  الدول  تستغل  وهكذا
 . الرأمسالية  السياسة هي وهذه

  حالً   والضرائب  ابلطاقة  الصلة  ذات  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  توّفر  اخلالفة،  دولة  ظل  يف  !الناس  أيها
  ومن  والغاز،  النفط  أسعار   ارتفاع  منع  خالل   من   الناس  كاهل   عن  الالإنساين  العبء   هذا  يزيل  وفعاالً اً  واضح

 : الشرعية حكامألا هذه
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ث    ِف   ُشر ك اءُ   اْلُمْسِلُمون  »  :ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  قال  حيث   والغاز،  النفط  خصخصة  اإلسالم  حّرم  :أوالا   ِف   ث ال 
ح ر اٌم«    و النَّارِ   و اْلك ل ِ   اْلم اءِ    من  يعتربان  والغاز   النفط  فإن  احلديث  هذا  وحبسب.  ماجه  ابن  سنن و َث  ُنُه 

 ومهمة.  األصول  هذه  امتالك  دولة  أو  شركة  أو  فرد  ألي  ميكن  وال.  جمتمعني  لناسل  هناأ  أي  العامة  املمتلكات 
 .الدولة رعااي ورفاهية  خدمات على عائداهتا تنفق أو الناس على املوارد هذه توزيع هي الدولة

  ِإنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول قال والغاز، كالنفط  األساسية السلع على والرسوم الضرائب فرض اإلسالم حيّرم :اثنياا 
 . محدأ« النَّارِ  ِف  اْلم ْكسِ  ص اِحب  
  النظام  أن  شك   الو  ﴾الظَّاِلُمون    ُهمُ   ف أُول ِئك    اّللَُّ   أ نْ ز ل    ِِب ا  َي ُْكمْ   ل ْ   و م نْ ﴿  :تعاىل  هللا  قال  !الناس  أيها
  لنظاما  من   بدفع   ابستمرار  الناس   يضطهد  بل  ابإلسالم،  حيكم  ال   ألنه  ظامل،  نظام  الرأمساليني،  عميل   احلايل،

 النظام  يزيد  االضطهاد،  مع  تكيفتم  كلما  أنه  وتذكروا  اضطهاده،  ضد  احتجاجاتكم  فواصلوا.  العلماين  الرأمسايل
ملسو هيلع هللا ىلص   النَِّبَّ   س أ ل    ر ُجالا   أ نَّ »  روي  الظامل،   للنظام  قمعية  سياسة  أي  على  حيتج  أن  مسلم  كل  واجب  ومن.  منه

ِلم ةُ   :ق ال   ؟أ ْفض لُ  ه ادِ الِْ  أ ي   :اْلغ ْرزِ  ِف  رِْجل هُ  و ض ع   و ق دْ   .النسائي «ج ائِر   ُسْلط ان   ِعْند   ح ق    ك 

  ارتفاع   لظى  من  النجاة  ذلك  يف  مبا  والقمع،  االستبداد  هذا  من  للتحرر  الوحيد  السبيل  نّ إ  !املسلمون  أيها
. النبوة  منهاج  على  الثانية  الراشدة  اخلالفة  دولة  ظل  يف  اإلسالم  حكم  إلرساء  ابلعمل  هو  والغاز،  النفط  أسعار
 وهو  الدميقراطي،  الرأمسايل   والنظام  الرأمساليني  عميلة  حسينة،  الطاغية  بنظام   طاحةإلا  عليكم  واجبا   كان  لذلك
  ِإنَّ ﴿ة.  الرشيد  قيادته  وحتت  حزب التحرير  مع  اخلالفة  دولة  إلقامة   فاعملوا  العمالء،  احلكام  هؤالء   إنتاج  مصنع

ُوا  ح ّتَّ  م  ِبق وْ  م ا  يُ غ ريِ ُ  ال   اّللَّ    ﴾.ِبِ نْ ُفِسِهمْ  م ا يُ غ ريِ 
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