
 

 الرحيم  الرمحن هللا بسم

 لكهرابء بسبب اخلصخصة الرأمسالية ا كلفة  حتّمل للناس ميكن ال

 الدميقراطية احلكومات هبا قامت اليت

 فالنظام  الرأمسالية،  الدميقراطية  تطبيق  بسبب  ابكستان،  يف  الكهرابء  أزمة  عن  املسؤولة  هي  احلكومة  إن
 استفادهتم   ويؤمن  واألجانب،  احملليني  الرأمساليني  من  قليلة  ئةف   مصاحل  اخلصخصة  خالل  من   يضمن  احلايل  الرأمسايل
 ألن    ترتفع  الكهرابء  أسعار  فإن    اخلصخصة  وبسبب  يعانون،  الناس  عامة  ُيرتك  بينما  الكهرابء،  موارد  من   الكاملة

ك  على  كثب  عن  الدويل  البنك  أشرف  فقد  ذلك  على  وكمثال  الطائلة،  األرابح  جين  يريدون  اخلاص  القطاع  مال 
  يف   الكهرابء  فواتري  ابتت  حىت  م2004و  2000  عامي  بني  الكهرابء   أسعار   ارتفاع  فرصد  الكهرابء،  أسعار   ارتفاع
 الذي   الوقت   يف  فإن ه  لذلك.  اخلصخصة  قبل  الصيف  فصل  ذروة  يف  صدرت  اليت  تلك  من  أعلى  الشتاء  فصل

ك  فيه  يكد س   يعانون  الناس  بقية  يظل  للكهرابء،  الضخمة  للموارد  امتالكهم  خالل  من  الثروة  اخلاص  القطاع  مال 
 . الكهرابء ضعف  إىل ابإلضافة  ارتفاعها، واستمرار الطاقة أسعار  ارتفاع من

 م احلاليني فقط وحيرم األمة منهاواحلكا املستعمرين مصاحل حيقق الكهرابء يف الرأمسايل التحكم

 الطاقة  من  ٪26  وتنتج  والغاز،  النفط  حرق  من  احلرارية،  املصادر  من  الكهرابء  من  ٪61.8  ابكستان  تنتج
 هي   اإلنتاجية  والقدرة  النووية،  الطاقة  من  ٪7و  السدود،  على  املياه  ضغط  ابستخدام  وذلك  )الكهرومائية(،  املائية
 . السنة مدار على احلالية الطلبات لتلبية كافية  من أكثر

  يف  أربعني  من  وأكثر  النفط  من  العامل  احتياطي  نصف  من  أكثر  متتلك  األمة  فإن    احلراري،  ابملخزون  يتعلق  فيما
. الفحم  من  العاملي  لالحتياطي  امتالكا  البلدان  أكثر  أحد  ابكستان  وتعد    الغاز،  من  العامل  احتياطيات   من  املائة

 الشمسية،  الطاقة  توليد  مثل  -  املستقبل  يف  عليه  الطلب  لتلبية  الكهرابء  لتوليد  أخرى  أشكال  بتطوير  يتعلق  فيماو 
  من   الطاقة  إنتاج  على  قادرين  من  أكثر  هم  من  اخلرباء  من  اإلسالمية  األمة  يف  فإن    -  ...الرايح  ةوطاق  واجلزر،  واملد
 .املصادر هذه

 والقوى  هي  الوفرية،  املوارد  هذه  من  الوحيد  املستفيد  هي  الشركات  هذه  فإن    اخلصخصة   بسبب  فإن ه  ذلك،  مع
 احلاليون  احلكام.  أنفسهم  احلكام  أو  احلكام  حاشية  قبل  من  اململوكة  احمللية  الشركات  وكذلك  األجنبية،  االستعمارية

  النهوض  على  األمة  قدرة  إبضعاف  االقتصادية،  املآسي  يف  الناس  إهناك  من  يستفيدون  االستعماريون  وسادهتم
 األسبق  األمريكي  الدفاع  وزير  هبا  اندى  اليت  اخلالقة"  "الفوضى  معىن  هو  وهذا  الفاسد،  احلايل   ابلنظام  واإلطاحة

 لد رامسفيلد(. )دوان
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 للناس  والوقود  الطاقة أتمني ضمان
 للدولة،   ملكية  وال  خاصة،  ملكية  ليست  اإلسالم  يف  الطاقة  موارد  فإن  والشيوعية،  الرأمسالية  عكس  على

ث    يف   ُشر ك اءُ   »اْلُمْسِلُمون  ملسو هيلع هللا ىلص:    هللا  رسول  قال   فقد   املسلمني،  لعامة  ملكية   ولكنها  أبو  ِر«و النَّا  و اْلك ل ِ   اْلم اءِ   ث َل 
 إال   الدولة،  وممتلكات   العامة  املمتلكات  إدارة  عن  املسئولة  هي  اخلالفة  دولة  أن  من  الرغم  على  فإنه  وهكذا  داود،

 فهي  مجاعة،  أم  فردا  أكان  سواء  خاص،  طرف  أي  إىل  العامة  املمتلكات  من  ملكية  منح  للخليفة  جيوز  ال  أنه
  الثروات  مجيع  على  ينطبق  وهذا.  للدولة  وليست  مصاحلهم،  منيوأت  شؤوهنم  ولرعاية  هلم  وعائداهتا  املسلمني،  جلميع
  واملاء   والصلب(،  النحاس  )مثل  واملعادن  والكهرابء(،  والغاز  النفط  )مثل  الطاقة  من  العامة،  املمتلكات  من  الوفرية
 يف  املعدنية  واملوارد  الطاقة  من  األسد  حصة  متتلك  فاألمة...  والغاابت  واملراعي  والسدود(،  واألهنار  البحار  )مثل
 لألمة  وزن   ال  وأصبح  الفقر،  يف  املسلمون  غرق  اإلسالم،  يف  االقتصادي  النظام  تطبيق  غياب  ظل  يف  لكن.  العامل

 . املادية الثروات من  صغريا جزءا متتلك اليت الدول  مع ابملقارنة حىت العاملية، الشئون يف اإلسالمية
 الثروة  توزيع  يضمن  الذي  اإلسالم،  يف  االقتصادي  نظام ال  حمله  وحيل  الرأمسايل  االقتصاد  على   اإلسالم  سيقضي

 للدولةاً  ملك  ليست  املوارد  فهذه...  والغاز  والنفط  والفحم  الكهرابء  ملوارد  العامة  امللكية   آلياته  ضمن   ومن   ابلعدل،
 املذهب   وأ  العرق  عن  النظر   بغض    منها،  الرعااي  مجيع  استفادة  لضمان  املوارد  هذه  تدير  الدولة   إن  بل  لألفراد،   وال
  أسعارها ارتفاع إىل أد ت  واليت والطاقة الوقود على الضرائب  ستلغي  اخلالفة أن   كما ...  الدين أو  الفكر أو  اللون أو

 بعض   بيع  مت  ما  وإذا  املوارد،  هذه  أجل  من  التكلفة  سعر  من  أكثر  دفع  على  الناس  إجبار  جيوز  وال   كبري،  بشكل
  يف   اإلسالم  سياسة  فإن    لذلك  الناس،   احتياجات  على  تُنفق  عائداهتا   فإن    املعادية  غري  للدول   الفائضة  املوارد  هذه

 .ابكستان يف القوي التصنيع دعائم سرتسي اخلالفة دولة ظل يف الكهرابء
 ما   كل  -أ  :هي  أشياء  ثالثة  يف  العامة  امللكية  تتحقق":  137  املادة  يف  التحرير  حلزب  الدستور  مقدمة  يف  ورد

  طبيعتها  اليت  األشياء  -ج  .البرتول  كمنابع   تنقطع  ال  اليت  املعادن  -ب.  البلدة  ات كساح  اجلماعة  مرافق  من  هو
 أن   إال الفردية األمالك من  هو  حيث من  املصنع": 138 املادة يف  ورد كما   كاألهنار"،  حبيازهتا  الفرد اختصاص متنع

 كمصانع  فردايً   ملكاً   املصنع  كان  الفردية  األمالك  من   املادة  كانت  فإن.  يصنعها  اليت  املادة  حكم  أيخذ   املصنع
  املادة  يف  وورد  احلديد"،  استخراج  كمصانع  عاماً   ملكاً   املصنع  كان  العامة  األمالك  من  املادة  كانت  وإن .  النسيج

 وصفته  املال   طبيعة  يف  اثبتة  العامة   امللكية  ألن  عامة،  ملكية  إىل  فردية  ملكية  حتو ل  أن  للدولة  جيوز  ال"  :139  رقم
 جيوز   وال  العامة،  امللكية  يف  داخل  هو  مبا  االنتفاع  حق  األمة أفراد  من  فرد  "لكل: 140  املادة  ويف  الدولة"،  برأي  ال

 . استغالهلا" أو العامة  األمالك مبلكية الرعية ابقي دون ألحد أتذن أن للدولة
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