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بٌان صحفً

نظام باجوا /عمران يكذب حول التعافي االقتصادي من خالل ادعاءاته غير المباشرة
إن الثناء الذاتً الكبٌر لنظام باجوا /عمران على االنتعاش االقتصادي ٌرش الملح على جراح الناس ،ومع موافقة
مستشار صندوق النقد الدولً لرئٌس الوزراء بشأن المالٌة الوهمٌة بأن الطماطم متوفرة بسعر  71روبٌة لكل كٌلوغرام،
بٌنما سعره فً السوق  033روبٌة لكل كٌلوغرام ،فقد أصبحت هذه التصرٌحات محل سخرٌة عند العامة .والمشكلة
األساسٌة هً الدٌمقراطٌة نفسها ،فهً التً ترعى بها شئون الناس ،ولٌست المشكلة فقط فً الحكام الذٌن ٌحكمون بها.
كما أن الدٌمقراطٌة ال تعتبر االنتعاش االقتصادي هو ضمان الحاجات األساسٌة للناس ،من مأكل وملبس ومسكن لكل فرد
من أفراد المجتمع ،بل تعتبر الدٌمقراطٌة أن تحقٌق أهداف االقتصاد الكلً هً التً حددها صندوق النقد الدولً وهً
بمثابة االنتعاش االقتصادي ،على الرغم من أن هذه األهداف تسل الناس ثرواتهم وتخنق االقتصاد من خالل فرض
ضرائ باهظة ،بٌنما تمنح الحكومة الشركات االستعمارٌة إعفاءات ضرٌبٌة ضخمة وتعبئ خزائن المؤسسات المالٌة
االستعمارٌة بحجة سداد الدٌون الربوٌة.
وعلى مدار الخمسة عشر شهرا الماضٌة ،ظل نظام باجوا /عمران ٌطبق تعلٌمات صندوق النقد الدولً لتخفٌض
العجز التجاري لجنً احتٌاطٌات النقد األجنبً ،ومع ذلك ،فإن السب الجذري لهذه المشكلة هو ربط عملتنا بالدوالر
وقبول الدوالر األمرٌكً كعملة للتبادل التجاري الدولً .إن التبعٌة ل لدوالر هً التً تؤدي إلى استنزاف احتٌاطٌات النقد
األجنبً ،وهً سب تجاوز الواردات الصادرات على المدى البعٌد .إن عالج صندوق النقد الدولً للمشاكل التً تسب
فٌها من خالل فرض الدوالر على التجارة الدولٌة ،هو نفسه خنق ل القتصاد من خالل فرض تعرٌفات جمركٌة على
الواردات ،ومنح المزٌد من القروض الربوٌة ،واإلصرار على خصخصة مصادر اإلٌرادات األساسٌة لخزٌنة الدولة.
وبالتالً فإن صندوق النقد الدولً ٌعرض سٌادة الدولة إلى الخطر ،ألنه ٌوجد حاجات مصطنعة عند المستهلك من خالل
إٌجاد أنماط لالستهالك مبتكرة ،مما ٌضمن الهٌمنة االقتصادٌة العالمٌة لحفنة من الدول االستعمارٌة.
ال ٌوجد العجز التجاري أزمة فً ظل الحكم باإلسالم ،ألن العملة التً فرضها اإلسالم ٌج أن ٌكون سندها الذه
والفضة ،ولٌس العمالت الورقٌة التً ال تستند إلى الذه والفضة ،سواء أكانت محلٌة أم أجنبٌة .كما أن دولة الخالفة
ملزمة با لحد من العجز التجاري لتقلٌل تصدٌر الذه والفضة إلى الخارج ،كما ال ٌمكن طباعة المزٌد من العملة الورقٌة
المسنودة ب الذه والفضة ببساطة ،على عكس العملة الورقٌة فً نظام الكفر الحالً .لذلك تركز الخالفة على اإلنتاج
المحلً للسلع األساسٌة ،بما ٌتناس مع االستهالك المحلً ،بدال من التركٌز على صناعات موجهة نحو التصدٌر ،وهكذا
ٌنتج اإلسالم بشكل طبٌعً اقتصادا مستقال ومستقرا وخالٌا من التأثٌرات الخارجٌة وتبعٌاتها.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه مع تجاهل الدٌمقراطٌة ألحكام التوزٌع ،على عكس اإلسالم ،فإن سعً النظام لتحقٌق معدل
نمو أعلى أو ناتج محلً إجمالً أكبر ،لن ٌؤدي إال إلى تركٌز الثروة فً أٌدي حفنة من الناس ،كما ٌتضح ذلك من تقرٌر
صدر مؤخرا عن منظمة (أوكسفام) ٌفٌد بأن  62ملٌاردٌرا فً العالم أغنى من أفقر  03فً المائة من سكان العالم .وفً
مناقضة تامة لهذا المشهد ،تضمن األحكام الشرعٌة فً اإلسالم توزٌع الثروة على الناس ،وتضمن توفٌر الرعاٌة الصحٌة
الالئقة ذات التكلفة المعقولة ،والتعلٌم المجانً المنافس للمستوٌات العالمٌة .لقد حان الوقت ألهل القوة والمنعة إلعطاء
النصرة لحز التحرٌر إلقامة الخالفة على منهاج النبوة ،حتى ٌمكن إٌجاد النهضة االقتصادٌة الحقٌقٌة ،كما كانت علٌه
ير﴾.
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