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بسم هللا الرمحن الرحيم

املقدمة
ازدهار ابكستان يكون ابخلالفة
يقول احلق سبحانه وتعاىل:

﴿    

[ ﴾       إبراهيم] .على
الرغم من املصادر املادية اهلائلة واملوارد البشرية الكبرية يف
ابكستان ،إال أن املشاكل االقتصادية فيها متعددة ،منها
مشاكل البطالة ،واملشاكل الزراعية ،والصناعة املتخلفة،
والضرائب وغريها من املشاكل اليت تُسبب شلل العجلة
االقتصادية ،وارتفاع األسعار ،فضلا عن ارتفاع سعر الطاقة
وعدم توفرها.
إن امليزانية اليت أعلن عنها حكام ابكستان لن حتل أي
مشكلة اقتصادية يف ابكستان ،بل على العكس من ذلك
ستفاقمها ،وذلك ألن ميزانية عام 2021م ما هي إال استمرار
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للسياسات االستعمارية اليت حرمت ابكستان من قدراهتا
احلقيقية  -منذ نشأهتا يف عام 1947م  -واليت يفرضها البنك
الدويل وصندوق النقد الدويل ،وتشمل هذه السياسات خنق
النشاط االقتصادي ابلضرائب الضخمة ،وإغراق ابكستان
ابلديون بواسطة القروض االستعمارية ذات الراب املرتفع ،كما
تشمل تقويض ملكية الدولة للبنية التحتية األساسية ،ومنع
إنشاء قاعدة صناعية ثقيلة تقوم على الصناعة احلربية حىت تبقى
ابكستان معتمدة على الواردات األجنبية يف اجلوانب االقتصادية
احلساسة ،وتشمل إبطال أية حماولة للنهوض ابلزراعة يف
األراضي الزراعية ملنع منافسة الزراعة الغربية ،واإلصرار على ربط
العملة ابلنقود الورقية بدالا من ربطها ابلثروة احلقيقية (الذهب
والفضة) حىت تفقد العملة قدرهتا الشرائية ابستمرار ،واحتكار
امللكية العامة من مصادر الثروة اهلائلة مثل النفط والغاز
والكهرابء من أجل شل االقتصاد .هذه السياسات االستعمارية
املدمرة هي مسة اثبتة ملختلف احلكومات اليت تتبىن القوانني
الوضعية يف ابكستان .ونظام ابجوا /عمران ليس استثناءا.
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إن الدميقراطية اليت ُُيكم هبا الشعب الباكستاين ،هي جمرد
أداة استعمارية يضمن الغرب من خلهلا مصاحله يف البلد،
وميزانية عام 2021م مثال واضح لذلك ،فلم تكن هذه امليزانية
أكثر من جمرد توجيهات لصندوق النقد الدويل .لقد مهدت
الدميقراطية الطريق أمام االستعمار ،ليدخل من خلهلا إىل بلد
املسلمني مسببا هلم املآسي ،وليحول دون تطبيق اإلسلم
الشامل عليهم ،يقول سبحانه وتعاىل  ﴿ :
[ ﴾    طه.]20 :
السبيل الوحيد إلقامة هنضة اقتصادية أساسها متني يف
ابكستان ،يكون إبلغاء الدميقراطية وإعادة اخللفة إىل هذا البلد
املسلم ،فأحكام اإلسلم هي وحدها اليت تُوجد الرفاهية للحياة
االقتصادية وتنعش االقتصاد يف بلد املسلمني.
إن لدى حزب التحرير نظرة واسعة للنظام االقتصادي يف
اإلسلم ،ودستورا لدولة اخللفة ،كما لديه رؤية تفصيلية لنظام
احلكم يف اإلسلم ،ينتظر تطبيقه عودة اخللفة حتت قيادة أمريه
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الفقيه البارز ورجل الدولة ،العامل عطاء بن خليل أبو الرشتة إبذن
هللا.
إن دولة اخللفة بتطبيقها ألحكام اإلسلم الفريدة ستحرر
العامل من بؤس األنظمة االقتصادية الوضعية ،فدولة اخللفة
ستقوم إبعادة هيكلة الدولة ،من مثل الفصل بني امللكية العامة
واخلاصة ،كما ستفرض دولة اخللفة بناء قاعدة صناعية ثقيلة
قوية ،وستدعم البحوث الرائدة يف العامل ،وغريها من التدابري.
فمثلما كانت الزراعة يف ظل اخللفة موضع حسد من قبل العامل
لقرون عدة ،ستعود كما كانت عليه مرة أخرى ،وستغدو دولة
اخللفة الدولة الرائدة يف العامل إبذن هللا.
ستشهد ابكستان إبقامة دولة اخللفة تغيريات جذرية يف
نظامها االقتصادي ،مثل صك عملة للدولة على أساس الذهب
والفضة مرة أخرى ،مما يقضي على التضخم من جذوره ،ومثل
متليك األرض الزراعية لزارعها ،مما يزيد من وسائل كسب الرزق
يف املناطق الريفية ،ويوفر األمن الغذائي للدولة واألمة .ومثل
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إرجاع موارد الطاقة إىل امللكية العامة حىت يتسىن توفري الطاقة
 وهكذا فإن اخللفة ستثبت للعامل حقيقة.بسهولة وبثمن زهيد
.اإلسلم وفساد الرأمسالية بشكل عملي
         ﴿
          

﴾         
حزب التحرير
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اإليرادات والنفقات
 -1بداية :القوة االقتصادية ال ميكن أن تكون عن طريق
الدميقراطية أو الدكتاتورية ،فأشكال احلكم هذه فاسدة ،ألهنا
ُُتضع اإليرادات والنفقات ملصاحل القوى االستعمارية الكافرة
وعملئهم الذين أيتون للحكم يف ابكستان.
إن إيرادات خزينة الدولة ضرورية لرعاية شؤون الناس وإدارة
نفقات الدولة ،مثل الصحة والتعليم والقوات املسلحة ،ولكن يف
ظل النظام احلايل يف ابكستان ،فإنه سواء أكانت الدميقراطية أم
الدكتاتورية اللتان حكمتا البلد ابلتناوب ،فقد كانت هذه
األنظمة لضمان املصاحل التجارية للمستعمرين الكفار .ومن
أجل حتقيق ذلك فإن احلكومة تقوم بتعاون وثيق مع البنك
الدويل وصندوق النقد الدويل بتطبيق سياسات مذلة من
الضرائب التنازلية واخلصخصة .إن الضرائب التنازلية تلحق
الضرر ابلفقراء واملدينني بشكل مباشر ،ألهنا ال أتخذ يف
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االعتبار املصاعب املالية اليت مير فيها الناس .وهذه السياسات
حرمت السكان من مصادر ضخمة من اإليرادات ،ومن مث مت
حتميل الناس عبء نفقات الدولة من خلل فرض ضرائب
عديدة وأبمساء شىت ،خنقت النشاط االقتصادي وأضافت بؤسا
إىل بؤس الشعب ،فغصبت الناس مجيع مدخراهتم وأملكهم،
فالضرائب تضرب على املواد الغذائية وامللبس واملأوى والدخل
واملرياث واإلدارة والصحة والتعليم ،ما جيعل احلصول على
"الكماليات" حكرا على قليل من الناس ،وكثري من االحتياجات
غري متوفرة للجميع ،وعلوة على ذلك ،وعلى جانب النفقات،
فإن النفقات هي يف املقام األول لتأمني احتياجات املستعمرين
الكفار وعملئهم ،وهتمل شؤون الناس األساسية والكمالية.
إن حكام ابكستان يعتزمون أخذ الضرائب من اجلميع دون
مراعاة لألحكام الشرعية ،اليت ال جتيز فرض الضرائب على
الفقراء واملدينني ،بل أوجبت أن يُعطى هلم من مال الزكاة.
واألنكى من ذلك أهنم سينفقون أكثر من ثلثة تريليوانت روبية
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لتسديد الفوائد الربوية على القروض احلكومية ،على الرغم من
عظم حرمة الراب يف اإلسلم ،فهو مدعاة إلعلن احلرب من هللا
سبحانه وتعاىل ورسوله ﷺ ،فلماذا هذه الضجة الكبرية؟! وبدالا
من رفض دفع الفائدة الربوية (الثلثة تريليوانت روبية) كما
يوجب اإلسلم ،سيأخذ حكام ابكستان املزيد من القروض
الربوية لتغطية عجز امليزانية البالغ (ثلثة تريليوانت ونصف
تريليون روبية) ،وابلتايل ،فإن احلكومة احلالية تُغرق ابكستان يف
مستنقع الديون الربوية ،كما فعلت احلكومات السابقة .ففي
عام 1971م كانت ديون ابكستان تبلغ ثلثني مليار روبية،
وحبلول عام 1991م ارتفعت إىل  825مليار روبية ،وحبلول
عام 2011م ارتفعت ديون ابكستان إىل عشرة تريليوانت روبية،
وتضاعفت اآلن أربع مرات ،حيث تقرتب من أربعني تريليون
روبية خلل عشر سنوات فقط!
هذا هو واقع اإليرادات والنفقات يف ابكستان يف ظل
النظام االستعماري بغض النظر عمن هو يف احلكم ،وما إذا
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كان نظام احلكم فيها دميقراطيا أم ديكتاتوراي .وهذا ألن
اإلنسان يف الدميقراطية والدكتاتورية هو الذي يضع القوانني وفقا
ألهوائه ورغباته بدال من تطبيق ما أنزله هللا سبحانه وتعاىل.
 -2حرمان اجملتمع من إيرادات املمتلكات العامة
أ -بتطبيق الرأمسالية الديكتاتورية والدميقراطية يف ابكستان
فقد حرمت الدولة عامة الناس من مصادر الدخل اهلائلة ،من
خلل خصخصة املمتلكات العامة ،مثل خصخصة النفط
والغاز والكهرابء ،فملك النفط والغاز والكهرابء من احملليني
واألجانب جنوا عائدات ضخمة من األرابح من هذه املوارد
القيمة ،فعلى سبيل املثال فإنه ميكن للخلفة بيع الفائض من
موارد الطاقة إىل الدول األجنبية غري احملاربة للمسلمني واإلسلم
أبسعار حقيقية ،وإنفاق العائد على ما فيه خدمة الرعااي ،وهبذا
تستطيع اخللفة ضمان استفادة األمة نفسها من ثرواهتا ،بدال
من أن تصبح مصدرا للبؤس من خلل إشراك الشركات اخلاصة
جلين األرابح ،فإن احلكومة هبذه السياسة تضيف إىل أعباء
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الناس مزيدا منها من خلل فرض مزيد من الضرائب الضخمة
على الطاقة فرتتفع األسعار على الناس ،وابإلضافة إىل ذلك،
فإن طريقة الرأمسالية يف التعامل مع امللكية اخلاصة فيما ينبغي أن
يكون مملوكا من الدولة يف املقام األول ،مثل اآلالت الثقيلة
واألسلحة واالتصاالت والبناء والنقل العام ،هي طريقة فاسدة
حبيث تتيح لألفراد أن يهيمنوا على السوق ،ولكن يف ظل
اخللفة القادمة قريبا إبذن هللا فإن مثل هذه األمور تكون يف
املقام األول اتبعة ملؤسسات الدولة ،ويُسمح للشركات اخلاصة
املوجودة يف البلد من دخول هذا امليدان ولكن حتت إشراف
الدولة وذلك ملنع هيمنة هذه الشركات على دور الدولة كما
ُيدث يف هذه األايم.
هلذا السبب فإنه يف ظل الرأمسالية ،فإن أغىن الشركات يف
العامل هي شركات الطاقة واألسلحة واآلالت واالتصاالت
السلكية واللسلكية ،يف حني يتم حصر إيرادات احلكومات يف
اجتاه واحد فقط ،وهو خنق الناس ابلضرائب ودوام زايدهتا،
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وعلوة على ذلك ،فإنه يف حالة ابكستان ،فإن النظام يقدم
احلوافز لتشجيع امللكية األجنبية من خلل خفض الضرائب
على الواردات من اآلالت واملدخوالت االقتصادية األخرى،
واإلعفاءات الضريبية على األرابح اليت يُعاد إرساهلا إىل تعزيز
اقتصاد البلد األجنيب ،ويتضح النهب املباشر من قطاع
الصناعات التحويلية يف ابكستان من جانب األجنيب من حجم
استثمار احلكومة املباشر نفسها يف االستثمارات األجنبية ،واليت
بلغت خلل نظام مشرف عنان السماء واستمرت ابالرتفاع يف
ظل كياين-زرداري.
ب -خنق معظم الناس ابلضرائب ،يف حني ينتعش عدد
قليل منهم حتت إشراف صندوق النقد الدويل خلل فرتة
مشرف ،واستمرار ذلك يف فرتة حكم كياين-زرداري ،فقد مت
خنق ابكستان ابلضرائب الضخمة على االستهلك وعلى
السلع ،فقد كان إمجايل اإليرادات يف عام 1988-1987
 117.021مليون روبية ،ويف عام ،2003-2002
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 706.100مليون روبية .لقد جتاوزت الضرائب تريليون روبية
للسنة املالية 2009-2008م ،ولكن تضاعفت بعد ذلك إىل
أكثر من تريليوين روبية للفرتة 2014-2013م ،وحبلول عام
2019-2018م تضاعفت الضرائب مرة أخرى إىل أربعة
تريليوانت روبية ،ويستهدف حكام ابكستان اآلن جين ما يقرب
من ستة تريليوانت روبية للعام املايل 2022-2021م ،وهم
يسعون من اآلن لتلبية طلبات صندوق النقد الدويل بفرض
ضرائب تبلغ عشرة تريليوانت روبية للسنة املالية -2024
2025م .ولو كانت هذه الزايدات يف الضرائب تضمن الدفاع
عن حرمات النيب ﷺ ،أو لتحرير املسجد األقصى وكشمري
احملتلة ،فإن املسلمني يف ابكستان مستعدون إلفراغ منازهلم وربط
احلجارة على بطوهنم ،إال أن ملحقة الفقراء واملدينني هي من
أجل اإلنفاق على كبائر الذنوب (الراب) ،وهي جرمية شنعاء
جيب التنديد هبا ورفضها يف كل ركن من أركان ابكستان!
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ويف امليزانية احلالية  ،2022-2021حدد النظام هدف ا
لتحصيل ضرائب قدرها  5.83تريليون روبية ،منها ٪62.6
ضرائب غري مباشرة .لذلك فإن اجلزء األكرب من اإليرادات أييت
من الضرائب التنازلية ،ويتم فرض الضريبة التنازلية بشكل موحد،
حيث أتخذ نسبة مئوية أكرب من الفقراء مقارنة ابألثرايء .وحىت
نسبة  ٪37.4املتبقية من الضرائب ،كضرائب مباشرة ،فإنه ال
ميكن اعتبارها ضرائب تصاعدية ،ألهنا ال تزال تُفرض على
الفقراء واملدينني .وتتكون معظم الضرائب املباشرة من ضريبة
الدخل وصندوق رعاية العمال .ويتعني على رب األسرة الذي
يكسب أكثر من  50.000روبية دفع ضريبة الدخل ،على
الرغم من أنه ال يستطيع تلبية االحتياجات األساسية ألسرة
مكونة من أربعة أفراد يف املدينة .ويتم تطبيق الضريبة على
صندوق رعاية العمال على احلد األدىن اجلديد لألجور البالغ
 20.000روبية يف امليزانية احلالية .كما تعاقب الضرائب
الرأمسالية الفقراء يف مجيع أحناء العامل ،بينما توفر ملذات كبرية
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لألثرايء .ووفق ا لتقرير صادر عن مركز أحباث بيو ،فإن  ٪64من
األمريكيني منزعجون كثريا من الشعور أبن بعض الشركات ال
تدفع ما يتوجب عليها دفعه ملصلحة الضرائب الفيدرالية ،بينما
يقول  ٪61من الناس الشيء نفسه عن بعض األثرايء .وعلى
الصعيد العاملي ،تسمح الدميقراطية للشركات واألفراد األثرايء
ابلتأثري على املشرعني لوضع القوانني اليت تناسبهم .ويتم تضليل
األشخاص الذين يعانون من كذبة مفادها أنه إذا مت فرض
ضرائب أقل على األغنياء ،فإنه ميكنهم إنفاق املزيد على اإلنتاج
وسيكون هناك أتثري إجيايب على االقتصاد .ومع ذلك ،فإن
الفجوة بني األغنياء والفقراء تتزايد ابستمرار ،حىت أثناء األزمات
االقتصادية وحاالت اإلغلق.
بعد كل ذلك ،فإن إيرادات الرأمسالية جمتمعة من ضريبة
املبيعات وضريبة الدخل وحدها تعادل أكثر من  ٪60من مجيع
عائدات الدولة ،ما يعين أن حصة كبرية من اإليرادات هي من
غصب أجور الناس وتقويض قدرهتم على شراء الضرورايت،
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فهذا النظام الفاسد ال ينتج إال الفشل ويهمل رعاية شؤون
الناس ،وهذا هو سبب سعي أولئك الذين يف السلطة يف هذا
النظام لرفع نسبة الضرائب .وابلنسبة لضريبة الدخل ،فإن نظام
الضرائب على الناس هو يف احلقيقة على مثرة عمل من يكابدون
من أجل حتصيل احتياجاهتم األساسية وبعض الكماليات ،بدال
من فرض الضرائب على فائض مال من تتجاوز ثروهتم
احتياجاهتم األساسية وبعض الكماليات .أما ضريبة املبيعات،
فإن الضرائب تفرض على الناس الذين ُياولون سد حاجاهتم
األساسية وتوفري بعض الكماليات ،بدال من فرضها على أولئك
الذين لديهم فائض من الثروة فقط ،وابلرغم من كل هذا
التعسف يف فرض الضرائب فإهنم يصرون على أن هذا النظام
هو "من أجل الشعب"! بينما يف اخللفة ،فإنه ال ضريبة على
الدخل وال يوجد ضريبة على املبيعات ،وذلك ألن امللكية
اخلاصة مصونة يف األصل ،وإن احتاجت الدولة لإلنفاق على ما
تعجز عنه مما هو واجب على الناس ابألصل فإهنا تفرض
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الضرائب على الثروة الفائضة عن احلاجات األساسية والكمالية
ابملعروف ،ويكون حتت شروط صارمة حددها الشرع ،ال الدولة.
ت -النفقات اليت ُتدم مصاحل املستعمرين وعملئهم بعد
أن حرمت األمة من إيراداهتا الشرعية ،وخنقت أيضا أرابحها
وقدرهتا على الشراء واإلنتاج أخذت احلكومة قروضا ربوية من
الدول االستعمارية الكافرة .وهذه القروض هتدف إىل إبقاء
ابكستان غارقة يف الدين ،وذلك لتجريدها من أصوهلا وتقليص
قدرهتا على الوقوف على قدميها يف حتدي الغرب .وهذا املال
ُُيرم منه السوق ،وال ينفق على أتمني االحتياجات األساسية
للشعب ،وهذا الظلم العاملي ليس يف ابكستان وحدها ،فإن
العديد من البلدان قد سددت ديوهنا مرات عدة ،ولكنها تبقى
غارقة يف الديون بسبب الفوائد والشروط االستعمارية الظاملة.
 -3اجلانب الشرعي الذي يتعلق إبنشاء اقتصاد مبين
على قاعدة قوية واثبتة
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أ -نظرة عامة لإليرادات والنفقات
على عكس الرأمسالية ،فإن اإلسلم ال يعتمد على ضرائب
الدخل واالستهلك السائدة يف النظام الرأمسايل كوسيلة لتوليد
اإليرادات ،بل جتىن اإليرادات من الثروة بعد سد احتياجات
الناس منها ،وكذلك على اإلنتاج الفعلي ،حىت عندما تضطر
اخللفة إىل فرض الضرائب ،فإهنا تلجأ إىل ذلك حتت شروط
صارمة وتفرض على فائض الثروة ،لذلك ال تتم معاقبة الفقراء
من غري القادرين على أتمني احتياجاهتم األساسية ،وهذه
الطريقة يف جين اإليرادات ممكنة ،وذلك بسبب العائدات
الضخمة اليت ستستغلها الدولة من خلل الشركات اململوكة
للدولة واململوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة واآلالت وصناعة
البنية التحتية ،ومن خلل أحكام اإلسلم لإليرادات الفريدة من
نوعها ،واليت تعتمد على العدالة يف توزيع الثروة بدال من تركيزها.
وكما تبىن حزب التحرير يف دستور دولة اخللفة يف املادة 148
"مليزانية الدولة أبواب دائمية قررهتا أحكام شرعية .وأما فصول
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امليزانية واملبالغ اليت يتضمنها كل فصل ،واألمور اليت ُتصص هلا
هذه املبالغ يف كل فصل ،فإن ذلك موكول لرأي اخلليفة
واجتهاده" .ويف املادة " 149واردات بيت املال الدائمية هي
الفيء كله ،واجلزية ،واخلراج ،ومخس الركاز ،والزكاة .وتؤخذ هذه
األموال دائميا سواء أكانت هنالك حاجة أم مل تكن" ،ويف
املادة " 151يعترب من الواردات اليت توضع يف بيت املال األموال
اليت تؤخذ من اجلمارك على ثغور البلد ،واألموال الناجتة من
امللكية العامة أو من ملكية الدولة ،واألموال املوروثة عمن ال
وارث له ،وأموال املرتدين".
ب -الصناعة مصدر للدخل
سوف تزدهر الصناعة يف دولة اخللفة ،فلن يتم خنقها
ابلضرائب خصوصا ملختلف أنواع املدخوالت املهمة ،من مثل
الطاقة اليت حتتاجها اآلالت ،وبدال من ذلك ،فإن الدولة سوف
جتين عائدات من أرابح التجارة والبضائع الزائدة عن احلاجة،
وهذا ما يسمح للشركات للرتكيز على اإلنتاج من دون قيود،
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وتتم تنمية إنتاجهم من خلل ضمان أرابحهم أو الثروة املرتاكمة
لديهم ،جاء يف الدستور الذي أعده حزب التحرير يف املادة
" 143جتىب الزكاة من املسلمني ،وتؤخذ على األموال اليت عني
الشرع األخذ منها من نقد وعروض جتارة ومواش وحبوب .وال
تؤخذ من غري ما ورد الشرع به .وتؤخذ من كل مالك سواء
أكان مكلفا كالبالغ العاقل أم غري مكلف كالصيب واجملنون،
وتوضع يف ابب خاص من بيت املال ،وال تصرف إال لواحد أو
أكثر من األصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكرمي".
ت -اخلراج والعشر ابعتبارمها مصدرين للدخل ال
خينقان املزارعني
يف ظل احلكم اإلسلمي ،أنتجت شبه القارة اهلندية ،وهي
بلد زراعية يف أغلبها ،ما يقرب من ربع الناتج احمللي اإلمجايل
للعامل ،وقد كان مفهوم اخلراج أحد أسباب ذلك اإلنتاج
الضخم ،فملك رقبة األرض اخلراجية يعود للمسلمني ،ولكن
استخدامها واالستفادة منها للشخص الذي يزرعها ،وابلتايل
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فإن الشخص الذي يزرع األرض هو املستفيد األول من إنتاجها
مباشرة ،وهذا ما مسح بتداول الثروة وعزز اإلنتاج وطرق كسب
الرزق ،وولدت للمسلمني اإليرادات من األراضي ،وفقا لقدرة
األراضي ،بينما ملا جاءت الرأمسالية ،يف ظل احلكم الربيطاين،
فقد مت فرض الضريبة على املزارعني بشكل كبري ،واضطر
بعضهم إىل االقرتاض الربوي ،فغرقوا يف الديون ،ويف هناية
املطاف اضطروا إىل بيع أراضيهم ،فقد كان هذا األسلوب أحد
أسباب استيلء املستعمرين واملتعاونني معهم على األراضي ،وال
تزال الزراعة تعاين حىت اليوم من الرأمسالية ،وعلى الرغم من ذلك
فإن الزراعة يف ابكستان ال تزال منافسة على مستوى عاملي يف
العديد من اجملاالت ،ولديها القدرة على التطور أكثر فأكثر،
ويواجه املزارعون الضرائب الكبرية على احلاجات الزراعية من
األمسدة والبذور والنقل واآلالت والوقود ،فيضطرون حملاولة زايدة
األرابح من خلل التصدير لألسواق اخلارجية ،وفرضت
الرأمسالية على ابكستان املعاانة من خلل إجبارها على جعل
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تكلفة املستوردات من احلبوب واحملاصيل احملسنة ابهظة الثمن،
بينما يف اإلسلم ،فإن توليد اإليرادات ال يكون من خلل فرض
الضرائب على املدخوالت الزراعية ،بل يفرض العشر على
اإلنتاج من األرض ،واخلراج على األرض بقدر ما حتتمل ،وهو
ما ميكن املزارعني من زايدة اإلنتاج ،من دون تباطؤ بفعل
اإلفراط يف كلفة اإلنتاج ،وكما جاء يف الدستور الذي أعده
حزب التحرير يف املادة ُ " 145جيىب اخلراج على األرض اخلراجية
بقدر احتماهلا ،وأما األرض العشرية فتجىب منها الزكاة على
الناتج الفعلي".
ث -اللجوء إىل الضرائب يكون بشروط صارمة حمددة
شرعا وليس جزافا
حرص اإلسلم على صيانة حرمة امللكية الفردية وحرم
غصبها ،لذلك فإن الضرائب موجودة يف ظل اخللفة ،ولكن
كملذ أخري وحتت شروط صارمة تتعلق حباالت جوازها
وقيودها ،وهي فقط يف حالة عدم كفاية العائدات لإلنفاق على
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ما جيب على املسلمني القيام به ابألصل ،وتكون فقط على
األغنياء ممن متكنوا من سد احتياجاهتم األساسية والكمالية
ابملعروف ،لذا فإن اإلسلم يضمن عدم وجود ضرائب على
اجلهود املبذولة لتأمني االحتياجات األساسية والكماليات
ابملعروف ،كما ُيدث يف الرأمسالية على شكل ضريبة الدخل
وضريبة املبيعات ،واليت تعاقب األقل حظا يف اجملتمع ،وهذا يعين
أن الضرائب يف اإلسلم تساهم يف تداول الثروة بدال من تركزها.
ففي ابكستان فإن أغىن  30شخصا ميلكون حوايل  15مليار
دوالر ،وهذه األرقام هي اليت مت اإلفصاح عنها رمسيا ،فإذا
فُرضت عليهم ضريبة بنسبة  ٪30فإن العائدات تكون 4.5
مليار دوالر ،وابلتايل فإنه ميكن استخدام هذه األموال اليت يتم
مجعها من خلل الضرائب لتفي حاجات الطوارئ وفق أحكام
الشرع كإطعام الفقراء أو معاجلة الزالزل ،كما ميكن لدولة
اخللفة االقرتاض من األثرايء للقيام ابملشاريع وتسديد الدين
على مدى قصري أيضا دون فوائد ،كما تفتح اخللفة ابب
التربعات الطوعية لألمة اليت ال تبخل عن العطاء يف سبيل هللا
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سبحانه وتعاىل ،وكما جاء يف الدستور الذي أعده حزب
التحرير يف املادة " 150إذا مل تكف واردات بيت املال الدائمية
لنفقات الدولة فإن هلا أن حتصل من املسلمني ضرائب ،وجيب
أن تسري يف حتصيل الضرائب على الوجه التايل :أ -لسد
النفقات الواجبة على بيت املال للفقراء واملساكني وابن السبيل
وللقيام بفرض اجلهاد .ب -لسد النفقات الواجبة على بيت
املال على سبيل البدل كنفقات املوظفني وأرزاق اجلند
وتعويضات احلكام .جـ -لسد النفقات الواجبة على بيت املال
على وجه املصلحة واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات
واستخراج املياه وبناء املساجد واملدارس واملستشفيات .د -لسد
النفقات الواجبة على بيت املال على وجه الضرورة كحادث طرأ
على الرعية من جماعة أو طوفان أو زلزال" .ويف املادة 146
"تستوىف من املسلمني الضريبة اليت أجاز الشرع استيفاءها لسد
نفقات بيت املال ،على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على
احلاجات اليت جيب توفريها لصاحب املال ابملعروف ،وأن يراعى
فيها كفايتها لسد حاجات الدولة" .ويف املادة " 147كل ما
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أوجب الشرع على األمة القيام به من األعمال وليس يف بيت
املال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على األمة ،وللدولة حينئذ
احلق يف أن حتصله من األمة بفرض الضريبة عليها .وما مل جيب
على األمة شرع ا القيام به ال جيوز للدولة أن تفرض أي ضريبة
من أجله ،فل جيوز أن أتخذ رسوما للمحاكم أو الدوائر أو
لقضاء أي مصلحة".
ج -ضوابط اإلنفاق
من كل ما تقدم فإن اخللفة جتين عائدات ضخمة من
ممتلكات الدولة واملمتلكات العامة والزراعة والصناعة ومن دون
خنقها ،ومن الفيء واخلراج واجلزية ومال املرتدين ،ومال من ال
وراث له وغريها ،وعلى صعيد النفقات فإن اإلسلم ينص على
ضرورة رعاية شؤون الناس للحصول على احلاجات األساسية،
وبطبيعة احلال ،فإن اخللفة لن تدفع الديون للمؤسسات
االستعمارية اإلجرامية ،بل ستحاسب اخللفة على حقيقة أنه مت
دفع تلك األصول مرات عدة ،كما هو احلال مع العديد من
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البلدان اإلسلمية ،جاء يف الدستور الذي أعده حزب التحرير
يف املادة " 152نفقات بيت املال مقسمة على ست جهات
هي :أ -األصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف
هلم من ابب الزكاة .ب -الفقراء واملساكني وابن السبيل واجلهاد
والغارمون إذا مل يوجد يف ابب أموال الزكاة مال صرف هلم من
واردات بيت املال الدائمية ،وإذا مل يوجد ال يصرف للغارمني
شيء .وأما الفقراء واملساكني وابن السبيل واجلهاد فتحصل
ضرائب لسد نفقاهتم ويقرتض ألجل ذلك يف حالة خوف
الفساد .جـ -األشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة
كاملوظفني واجلند واحلكام ،فإنه يصرف هلم من بيت املال .وإذا
مل يكف مال بيت املال حتصل ضرائب يف احلال لسد هذه
النفقات ،ويقرتض ألجلها يف حالة خوف الفساد .د -املصاحل
واملرافق األساسية كالطرقات واملساجد واملستشفيات واملدارس
يصرف عليها من بيت املال ،فإذا مل يف ما يف بيت املال حتصل
ضرائب يف احلال لسد هذه النفقات .ه -املصاحل واملرافق
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الكمالية يصرف عليها من بيت املال ،فإذا مل يوجد ما يكفي هلا
يف بيت املال ال يصرف هلا وتؤجل .و -احلوادث الطارئة
كالزالزل والطوفان يصرف عليها من بيت املال ،وإذا مل يوجد
يقرتض ألجلها املال يف احلال مث يسدد من الضرائب اليت
جتمع".
ملحظةُ :ميكن الرجوع إىل املواد التالية يف مقدمة الدستور
حلزب التحرير ،للطلع على األدلة الشرعية الكاملة من القرآن
الكرمي والسنة :من املادة  143إىل املادة .152
 -4حجم اإليرادات والنفقات للقوة العاملية الرائدة
أ -ستكون ذات عائدات كبرية من خلل موارد امللكية
العامة من مثل النفط والغاز والكهرابء ،وكذلك عائدات ملكية
الدولة لصناعة اآلالت الثقيلة والسلح وغريها.
ب -ستنهي دولة اخللفة الضرائب على مدخلت
الصناعة والزراعة ،اليت ُتنق اإلنتاج ،بل ستكون اإليرادات من
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أرابح بيع البضائع الفائضة ،وكذلك من إنتاج األرض الزراعية
وفق األحكام الشرعية.
ت -إن اخللفة على منهاج النبوة هي وحدها اليت ستوقف
هنب أموال فقرائنا واملدينني وصرفها على الفوائد الربوية اآلمثة،
واخللفة وحدها اليت ستستويل على األصول الفعلية للقروض من
أموال املسؤولني واحلكام الفاسدين ،حيث ُيرم اإلسلم الغلول.
وهكذا فإن اخللفة على منهاج النبوة ستضمد جرحنا النازف،
حىت نتمكن من تركيز جهودان واستثمار طاقاتنا بشكل كامل يف
السعي إلرضاء هللا سبحانه وتعاىل.
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التصنيع
أوالا :املقدمة :ابكستان ال تستخدم طاقاهتا الصناعية
تبين السياسات االستعمارية اليت تفرضها الدميقراطية
بسبب ّ
والديكتاتورية على حد سواء.
أ -على الرغم من أن ابكستان لديها موارد مادية ضخمة،
وسكاهنا من الشباب األذكياء املليئني ابحليوية  -إىل درجة أنه
مت إدراج ابكستان ضمن اقتصادات "اإلحدى عشرة املقبلة" يف
العامل فيما يتعلق إبمكاانهتا  -إال أن صناعاهتا ومنذ نشأهتا يف
حالة يُرثى هلا ،أما ما يسمى ابلنمو الصناعي الكائن يف
الستينات والسبعينات فهو يف الصناعات األساسية والبسيطة
فحسب ،دون أن يكون هناك أي إرساء للبنية التحتية للصناعة
الثقيلة ،وقد اخنفض معدل النمو الصناعي من  ٪8.2يف
الثمانينات إىل  ٪4.8يف التسعينات ،ويف النصف األخري من
التسعينات كان النمو  ٪3.2فقط ،ويف عام 1997-1996م
كان النمو يف القطاع الصناعي انقص  ،٪0.1وأصبح  ٪1.5يف
32

عام 2000-1999م ،كما اخنفض االستثمار اخلاص من
 ٪10إىل  ٪8خلل التسعينات ،وعلى الرغم من ملكية
األجانب للصناعة ،فقد اخنفض رأس املال الثابت اإلمجايل يف
القطاع اخلاص من قطاع الصناعات التحويلية بشكل كبري،
واستمر يف االخنفاض بنسبة تصل إىل  ٪60على مدى
التسعينات.
لقد سهل احلكام املتعاقبون االستثمارات الصناعية
للشركات األجنبية ،مثل حمطات استخراج وتوليد الطاقة ،كما
عملوا على إرسال أرابحها الضخمة إىل اخلارج ،يف حني عرقل
احلكام منو الشركات احمللية اخلاصة من خلل اشرتاط احلصول
على (شهادات عدم ممانعة) إلنشاء مصانع متوسطة احلجم.
لذلك مل يكن من املستغرب اليوم إعلن اآلالف من الوحدات
الصناعية أبن إنتاجها الصناعي قد اخنفض إىل أدىن مستوايته،
وذلك لصاحل الشركات األجنبية متعددة اجلنسيات ،ولصاحل
تعزيز قبضتها على اقتصادان.
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ب -مل ولن ُمتكن الدميقراطية ابكستان من حتقيق ما
ميكنها حتقيقه أبدا ،ألن هدف الدميقراطية يف ابكستان يتمثل
يف تنفيذ السياسات االستعمارية الغربية ،والقوى االستعمارية
تريد أن تُبقي ابكستان دولة ذات صناعة بدائية غري قادرة على
استخراج مواردها وخالية من الصناعات الثقيلة ،مثل تصنيع
احملركات وحمركات الطائرات ،وتريد أن حتول ابكستان إىل سوق
ضخمة للمنتجات الغربية ،وأن تُبقيها معتمدة على استرياد
اآلالت الزراعية حىت البسيطة منها ،مع السماح هلا بتصدير
منتجات الصناعات اخلفيفة لألسواق الغربية ،مثل املراوح
الكهرابئية واملعدات اجلراحية واحلرف اليدوية والسلع الرايضية.
ومن انحية أخرى فإن تفشي البطالة على نطاق واسع ،والرتويج
للسلع الباهظة الثمن ،واالعتماد على الغرب يف تكنولوجيا
األسلحة ،وهجرة العقول إىل الغرب ،هو غيض من فيض
أعراض هذه السياسات االستعمارية .كان جيري تنفيذ هذه
السياسات االستعمارية منذ إنشاء شركة اهلند الشرقية ،ويتم
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تنفيذها اليوم من خلل الدميقراطية ،وبرعاية وتوجيه من البنك
الدويل وصندوق النقد الدويل.
اثنيا -االعتبارات السياسية :إزالة األقفال واألغالل عن
انطالق صناعات األمة.
أ -إن إنشاء صناعة قوية يتطلب الرتكيز على الصناعة
العسكرية ،فمثلا تُعد أمريكا والصني قوى صناعية يف العامل؛ ألن
لديهما توجه ا حنو الصناعات احلربية ،من مثل تصنيع أمريكا
لطائرة الشبح املتطورة واحلواسيب املتقدمة وتكنولوجيات
الفضاء ،وقد استفادت كل من أملانيا والياابن من التوجه
العسكري يف فرتة احلرب العاملية الثانية ،حيث استفادات من
إرثهما الصناعي يف تنمية الصناعية احلالية ،يف صناعة السيارات
املنافسة واملدرعات واحملركات النفاثة .كما أن التكنولوجيا
العسكرية وتكنولوجيا الفضاء مصدر للكثري من االبتكارات يف
املنتجات االستهلكية واملنتجات الثانوية ،مبا يف ذلك األدوات
الكهرابئية املنزلية ،مثل استخدام اهلاتف على أواين القلي
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واستخدام أنظمة اإلنرتنت من أجل تنظيم األجهزة املنزلية.
وعلى الرغم من أن ابكستان قد أنتجت األسلحة النووية ،إال
أهنا قد ُحرمت من الصناعات الثقيلة بسبب االستعمار ،وقواهتا
املسلحة تعتمد على التكنولوجيا العسكرية من الدول
االستعمارية املتحاربة ،وكثري من اجملاالت احليوية يف اقتصادها
يعتمد على املنتجات والتكنولوجيات األجنبية ،من االتصاالت
السلكية واللسلكية واحملركات واآلالت الثقيلة.
ب -أدت سياسات اخلصخصة القسرية والتأميم للصناعة
إىل معاانة هائلة ،والدول االشرتاكية أو الشيوعية أممت الصناعة
بشكل كامل كمحاولة لعلج مشكلة تركيز الثروة يف أيدي قلة
قليلة من الناس ،فكان هذا احلل من األنظمة البشرية فاشلا،
ألنه حد من الرغبة الطبيعية حليازة الثروة ،واليت حتفز على اإلنتاج
واالبتكار ،وعلى الطرف اآلخر فإن الرأمسالية تدعو إىل امللكية
اخلاصة العاملية ،وال هتتم مبا إذا كان التملك هو للموارد اليت
ُيتاجها الناس ،واليت جيب أال ُيرموا منها حلاجتهم املاسة إليها،
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وابإلضافة إىل ذلك فإن الرتكيز اهلائل للثروة يف أيدي قلة من
الرأمساليني ،الذين هم مبثابة مجاعات ضغط إلملء األهداف
السياسية اخلارجية للدولة ،يدفع الدول االستعمارية إىل شن
احلروب على األمم الغنية ابملوارد ،مثل البلدان اإلسلمية.
ت -البحث والتطوير مرتبط ابلصناعات الثقيلة ويعتمد
عليها ،ولكن كليهما يتبىن ضمن رؤية الدولة الرائدة ،فألن القوة
العظمى يف العامل (أمريكا) سعت لتكون الدولة الرائدة يف العامل،
فُرض عليها إقامة الصناعات الثقيلة الكبرية ،حىت إهنا سعت إىل
استخدام العلماء األجانب ،مثل مهندسي الصواريخ األملان،
وسعت إىل إنشاء اجلامعات اليت تقوم ابألحباث التكنولوجية.
لقد كانت جامعات اخللفة الوجهة املفضلة للنخبة األوروبية،
وكانت اللغة العربية لغة العامل يف العلوم والتكنولوجيا ،وكانت
صناعة األسلحة يف اخللفة تبث الرعب يف قلوب أعداء األمة
يف مجيع أحناء العامل ،يف حني إنه يف ابكستان اليوم هناك هجرة
ضخمة للعقول ،فيقوم النابغون ابهلجرة إىل البلدان اليت تستغل
مهاراهتم ذات الفائدة العملية والفورية.
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ث -إن السعي لدولة رائدة يتطلب أن تكون الصناعة
الثقيلة  -مثل صناعة احملركات واآلالت الصناعية  -حمرك
الصناعة بشكل عام ،وأن يكون التمويل احلكومي واالستثمارات
اخلاصة وقودا هلا ،كما ينبغي أن هتيمن الدولة على الصناعات
االسرتاتيجية .وعلى الرغم من الثروة اهلائلة يف البلد ،مبا يف ذلك
وجود تريليوانت من الروبيات احملبوسة عن االستثمار الصناعي
يف البنوك وأسواق األوراق املالية ،فقد جلأ احلكام العملء إىل
أخذ القروض من املستعمرين بشروط منع التنمية الصناعية
احمللية ،يف كل القطاعني (اخلاص والدولة).
اثلثا :النواحي الشرعية :إنشاء قوة صناعية للدولة
الرائدة يف العامل.
أ -ستسعى دولة اخللفة من اليوم األول لعودهتا أبن تصبح
هي الدولة الرائدة يف العامل ،دولة ال مثيل هلا بني أي منافس،
كما كانت عليه من قبل .وفيما يتعلق ابلصناعة ،فإن الرتكيز
العسكري يف سياسة الدولة سيؤدي إىل إرساء قاعدة صناعية
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ثقيلة ،وقد تبىن حزب التحرير يف مقدمته للدستور ،يف املادة
" :74دائرة الصناعة هي الدائرة اليت تتوىل مجيع الشؤون املتعلقة
ابلصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة احملركات واآلالت،
وصناعة هياكل املركبات ،وصناعة املواد والصناعات اإللكرتونية.
أم كانت صناعة خفيفة ،وسواء أكانت املصانع هي من نوع
امللكية العامة أم من املصانع اليت تدخل يف امللكية الفردية وهلا
علقة ابلصناعة احلربية ،واملصانع أبنواعها جيب أن تقام على
أساس السياسة احلربية" ،وورد يف شرح املادة أن "الدولة حىت
تكون مالكة زمام أمرها ،بعيدة عن أتثري غريها فيها ،ال بُد من
أن تقوم هي بصناعة سلحها ،وتطويره بنفسها ،حىت تكون
ابستمرار سيدة نفسها ،ومالكة ألحدث األسلحة وأقواها ،مهما
تقدمت األسلحة وتطورت ،وحىت يكون حتت تَصرفها كل ما
حتتاج إليه من سلح ،إلرهاب كل َعدو ظاهر هلا ،وكل عدو
ُحم َتمل".
ب -وفيما يتعلق ابلتأميم واخلصخصة ،فاإلسلم وهو
الدين احلق قد حل هذه املشكلة من جذورها ،فملكية املوارد
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العامة مثل املعادن وموارد الوقود ومجيع أشكال الطاقة مثل
الكهرابء مجيعها من امللكية العامة؛ واالنتفاع منها هو للناس
كافة ،وتكفل الدولة ذلك ،وتعترب املصانع اليت تستخدم هذه
املصادر من امللكية العامة أيض ا ،وال جيوز أن تكون هذه املصانع
خاصة ،وهذا يشمل الفحم والذهب والنحاس واملراعي ومصايف
الغاز وحمطات إنتاج الكهرابء وشبكات التوزيع ،وال جيوز
خصخصة أو أتميم مثل هذه املصانع ذات الصلة ابملوارد العامة،
وابإلضافة إىل ذلك ،فإنه ال جيوز أتميم امللكيات الفردية أو
ضمها إىل املمتلكات العامة.
وقد تبىن حزب التحرير يف مقدمته للدستور ،يف املادة
" 138املصنع من حيث هو من األملك الفردية إال أن املصنع
أيخذ حكم املادة اليت يصنعها .فإن كانت املادة من األملك
الفردية كان املصنع ملكا فردايا كمصانع النسيج .وإن كانت
املادة من األملك العامة كان املصنع ملك ا عام ا كمصانع
استخراج احلديد" .وجاء يف املادة " 139ال جيوز للدولة أن
حتول ملكية فردية إىل ملكية عامة ،ألن امللكية العامة اثبتة يف
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طبيعة املال وصفته ال برأي الدولة" .ويف املادة " 140لكل فرد
من أفراد األمة حق االنتفاع مبا هو داخل يف امللكية العامة ،وال
جيوز للدولة أن أتذن ألحد دون ابقي الرعية مبلكية األملك
العامة أو استغلهلا".
وقد تبىن حزب التحرير كذلك يف مقدمته للدستور ،يف
املادة " 74جيب أن تقوم الدولة بنفسها بصنع سلحها ،وكل ما
حتتاج إليه من آلة احلرب ،ومن قِطع الغيار .وهذا ال يتأتى
للدولة إال إذا تبنت الصناعة الثقيلة ،وأخذت تُنتِج أوالا املصانع
اليت تُنتِج الصناعات الثقيلة ،احلربية منها وغري احلربية .فل بُد
من أن يكون لديها مصانع إلنتاج السلح الذري ،واملركبات
الفضائية ،وإلنتاج الصواريخ ،واألقمار ،والطائرات ،والدابابت،
واملدافع ،والسفن احلربية ،واملركبات املصفحة أبنواعها ،واألسلحة
الثقيلة واخلفيفة أبنواعها .وجيب أن يكون لديها مصانع إلنتاج
اآلالت ،واحملركات ،واملواد ،والصناعة اإللكرتونية ،وكذلك
املصانع اليت هلا علقة ابمللكية العامة ،واملصانع اخلفيفة اليت هلا
علقة ابلصناعات احلربية".
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ت -وفيما يتعلق ابلبحث والتطوير ،فإنه جيب على الدولة
أن تكفل وجود مراكز للبحث ،متكن الصناعة يف اخللفة من
جعلها رائدة على مستوى العامل ،وسينطوي هذا على استثمارات
كبرية من قبل الدولة ،وربط الصناعة ابلبحث اجلامعي ،لتلبية
متطلبات الدولة من املهندسني واملعماريني وخمططي املدن
واألطباء والعلماء الرتبويني ومهندسي الزراعة...إخل ،وابإلضافة
إىل ذلك فإن الدولة ستشجع مؤسسات القطاع اخلاص للعب
دورها يف جمال البحث والتطوير ،وقد تبىن حزب التحرير يف
مقدمته للدستور ،يف املادة " 162جلميع أفراد الرعية احلق يف
إنشاء املختربات العـلـمـية املتعلقة بكافة شؤون احلياة ،وعلى
الدولة أن تقوم هي إبنشاء هذه املختربات".
ث -وفيما يتعلق بتمويل التنمية الصناعية ،فإنه سيتم
إنشاء الصناعات األساسية بشكل قوي ،من خلل إرجاع
املمتلكات العامة للملكية العامة وملكية الدولة ،وسيتم تطبيق
األحكام الشريعة األخرى اليت تتعلق ابإليرادات ،حيث ستكون
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الدولة قادرة على متويل التنمية الصناعية من خلل القطاع
احلكومي واخلاص ،ومن دون االعتماد على األمم األخرى
واخلضوع لشروطها ،مما يسمح للدولة أبن تصبح مكتفية ذاتيا
فيما يتعلق أبمور مثل التكنولوجيا العسكرية وامللبس واملسكن
والتعليم والصحة.
كما أن سياسة التجارة اخلارجية مع الدول غري احملاربة
ستكون بطريقة حتثها على قبول اإلسلم ،حىت يصبح اإلسلم
يف هناية املطاف مهيمنا على العامل أبسره ،وقد تبىن حزب
التحرير يف مقدمته للدستور ،يف املادة " 165مينع استغلل
األموال األجنبية واستثمارها يف البلد كما مينع منح االمتيازات
ألي أجنيب".
مالحظة :يُرجى الرجوع إىل املواد التالية من مقدمة
الدستور حلزب التحرير ،للطلع على األدلة كاملة من القرآن
الكرمي والسنة النبوية.165 ،162 ،139 ،138 ،74 :
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رابعا :السياسة :اخلالفة ابعتبارها الطفرة الصناعية يف
العامل.
أ -صناعة قوية ومتنوعة ابعتبارها الدولة الرائدة يف العامل،
مع صناعة حربية رائدة ومتطورة يف جمال التنمية الصناعية.
ب -امللكية العامة للصناعات املتعلقة ابملوارد العامة
وملكية الدولة وامللكية العامة للصناعات األساسية تضمن توزيع
الثروة يف اجملتمع؛ مع احلفاظ على االبتكار األمثل والتنوع
واإلبداع.
ت -إنشاء أحباث صناعية قوية من قبل الدولة والقطاع
اخلاص من خلل الدعم الكبري من الدولة.
ث -عدم اللجوء إىل القروض االستعمارية ذات الشروط
التدمريية ،واالستغناء عنها إبيرادات الدولة الكبرية ،مبا يف ذلك
امللكية العامة اهلائلة مثل النفط والغاز.
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الزراعة
أوالا :بداية :القوانني الوضعية الباكستانية مل متكن
ابكستان من استغالل إمكاانهتا الزراعية بشكل صحيح.
أ -من املعروف أنه حني طُبقت األحكام الشرعية اليت
أنزهلا هللا سبحانه وتعاىل يف بلد املسلمني حتولت األراضي
الزراعية فيها إىل معجزة يف العامل؛ يف الوقت الذي كانت ترزح
فيه أورواب حتت اجلوع واجملاعة ،فأاثرت األراضي املباركة يف الشام
وثروهتا الزراعية اهلائلة مطامع الصليبيني ،فكان غىن بلد
املسلمني سببا للحملت الصليبية عليها ،حىت كان شعار
احلملت الصليبية احلقيقي هو "دعوان نذهب إىل أرض العسل
واللنب" .وعلوة على ذلك ،فإن األراضي اإلسلمية كانت
خلل العصور املظلمة يف أورواب مصدرا رئيسيا للمحاصيل
الزراعية األساسية هلا ،وكانت دولة اخللفة السباقة يف تعليم
األوروبيني أساليب الري الصيفي .أما ابلنسبة لشبه القارة
اهلندية ،فقد كانت يف ظل احلكم ابإلسلم تنتج أكثر من
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 ٪25من الناتج اإلمجايل العاملي من احملاصيل الزراعية ،مما أسال
لعاب املستعمرين الربيطانيني على الثروة الزراعية اهلائلة ،وال
سيما التوابل والبهارات.
ولكن عندما مت اعتماد القوانني الوضعية بدل األحكام
الشرعية خلل فرتة االحتلل الربيطاين كانت هناك جماعة
واسعة النطاق ضمن األراضي نفسها بسبب احلكم الربيطاين ،مما
أدى إىل وفاة مئات اآلالف من شدة اجلوع ،وحىت وقتنا احلايل
والقوانني الوضعية تطبق يف جمال الزراعة ،حارمة بذلك ابكستان
من نعيم إمكانياهتا احلقيقية كقوة زراعية.
ب -إن ابكستان بطبيعتها متتلك إمكانيات زراعية هائلة،
فتوجد فيها مساحات كبرية من األراضي الصاحلة للزراعة تتغذى
يف غالبها من أحد أكرب األهنار يف العامل (هنر السند) ،وفيها أيد
عاملة شبه ماهرة ،ومناخها السائد متميز .وقد كانت الزراعة
املصدر الرئيسي للنمو االقتصادي الباكستاين ،حيث يتغذى
الناس ويوفرون املواد اخلام اللزمة للصناعة من خلهلا ،وهي
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أساس التجارة اخلارجية الباكستانية ،حيث يسهم القطاع الزراعي
مبا يقرب من ربع الناتج احمللي اإلمجايل وأكثر من نصف
عائدات التصدير ،ويشغل ما يقرب  ٪45من القوة العاملة،
ويوفر الدخل ملا يقرب من ثلثي سكان الريف .فباإلضافة إىل
توفري الزراعة ألهم السلع الغذائية ،فإهنا توفر املواد اخلام
للصناعات القائمة على الزراعة ،وتولد عائدات ضخمة من
خلل تصدير السلع اخلام واملصنعة .وكل هذا اإلنتاج ُيصل
ابلرغم من امتناع احلكومة عن دعم القطاع الزراعي ،وابلرغم من
استخدام املزارعني ألساليب زراعية بدائية ،وعدم استخدامهم
للبذور احملسنة جينيا ،وعدم توفر شبكات الري احلديثة ،وعدم
زراعة مجيع األرضي الصاحلة للزراعة أو استصلح األراضي
القابلة للستصلح.
ت -لقد أدت القوانني الوضعية  -وكنتيجة حتمية
للرأمسالية  -إىل تركيز الثروة يف أيدي قلة من الناس ،مما جعل
األمر يزداد سوءا  -على الرغم من عدة جوالت من اإلصلح
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الزراعي  -فأصبح املليني من الناس ال يقدرون على كسب
لقمة العيش الكرمي وأتمني احتياجاهتم األساسية ،والسكان يف
املناطق الريفية يف ابكستان يعيشون حالة جماعة حقيقية يف
وسط وفرة األراضي واحملاصيل الزراعية .وهذا هو السبب يف أن
تصبح األعمال غري الزراعية مصدرا كبريا للدخل ابلنسبة لألسر
الزراعية ،وخاصة تلك األسر الفقرية أو اليت ليس عندها أرض،
فتضطر جيوش من سكان الريف إىل ترك قراهم واالنتقال إىل
املدن حبثا عن سبل العيش ،ليناموا يف هناية املطاف يف الشوارع،
وليقفوا يف طوابري طويلة لتدين األجور يف الوظائف الوضيعة! وقد
أضافت التسهيلت االئتمانية الزراعية يف ابكستان إىل هذه
املشاكل مشكلة أخرى ،فمعدل الفائدة الربوية على القروض
الزراعية مرتفع ،وال يتم تقدمي القروض يف الوقت املناسب أو
لتكون كافية لسد احلاجة ،مما يضطر املزارعني إىل االقرتاض من
مصادر غري رمسية ،ومن الشائع بني املزارعني القول "ولد يف
الديون ،وترعرع يف الديون ،وميوت يف الديون".
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اثني ا :االعتبارات السياسية :القوانني الوضعية هي
السبب يف شح اإلنتاج الزراعي والفقر يف الريف.
أ -ضمنت الرأمسالية بعد إلغاء قوانني الشريعة السماوية
تركز ملكية األراضي يف أيدي قلة قليلة .وعلى الرغم من رحيل
اإلجنليز ،فقد ظلت الرأمسالية ،وهكذا استمر هذا الرتكز حىت
أصبح السمة الغالبة على الزراعة الباكستانية ،واكثر من ٪49
من األسر الريفية ال متتلك أي أرض زراعية ،وعمال املزارع الذين
ال ميلكون أرضا يستأجرون األرضي الزراعية من ملك األراضي
مث يدفعون األجرة الواجبة عليهم ،وغالبية ملك األراضي
يعتمدون على التأجري يف حتصيل ثرواهتم ،لذلك فإن أولئك
الذين يزرعون األرض ال ُيصلون عملي ا إال على فائدة قليلة،
بينما أولئك الذين ميلكون األراضي ُيصلون على حصة األسد.
وما يسمى "ابلثورة اخلضراء" اليت حصلت يف ستينات
القرن املاضي جعلت األمور تسوء أكثر فأكثر ،حيث مسحت
للنخبة الصغرية ابستعادة األراضي املؤجرة وطرد املستأجرين
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السابقني ،مما تسبب يف زايدة الفقر يف الريف ،وتدفق العمال
الريفيني إىل املدن يف البحث احملموم عن سبل عيش بديلة ،وبني
ما تبقى من العمال الريفيني واملهاجرين إىل املدن وأصحاب
األراضي الغائبني ،من الذين يؤجرون أرضهم ،يبقي النقص
اإلمجايل يف االستفادة من األراضي الزراعية الوفرية يف ابكستان.
ب -بغض النظر عمن أييت للحكم يف الدميقراطية ،فإن
القوانني الكافرة املستعمرة اليت يطبقوهنا تفاقم حمنة املسلمني ،ألن
الدميقراطية ليست ملزمة بتطبيق أحكام اإلسلم .إن حكومة يب
نظري بوتو هي أول من بدأ تطبيق سياسة زراعة الشركات ألول
مرة يف أواخر التسعينات ،حيث وافقت على إدخال  19شركة
زراعية متعددة اجلنسيات للعمل .وجاءت دفعة قوية إلطار
السياسة العامة يف عام 2002-2001م عندما مررت حكومة
مشرف سياسة الشركات الزراعية وقانون الشركات الزراعية ،اليت
وفرت األساس التشريعي جنب ا إىل جنب مع سلسلة من
اإلعفاءات الضريبية للمستثمرين األجانب .ووفرت جمموعة
السياسات اليت تبنتها حكومة كياين-زرداري لعام 2009م
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حوافز تنافسية للمستثمرين األجانب يف جمال الزراعة ،مع اإلفراج
غري املسبوق عن مساحات شاسعة من أراضي الدولة
للمستثمرين األجانب.
ويف ظل احلكومة احلالية فإن هذه السياسات ستجلب
املزيد من البطالة واملشقة وضعف اإلنتاج ،فبينما يتم سحق
املزارعني احملليني  -من خلل الضرائب العالية على املدخلت
الزراعية األساسية مثل األمسدة والبذور واآلالت والنقل والوقود
 تتمتع الشركات األجنبية مبعاملة تفضيلية فيما يتعلق مبلكيةاألراضي واسترياد اآلالت واملعدات وكذلك حتويل أرابحهم إىل
دوهلم األجنبية ،وعلوة على ذلك ،فإن الشركات األجنبية
تفضل احملاصيل النقدية اليت تستخدم يف اقتصاداهتا فل تركز
على توفري احملاصيل الغذائية األساسية الضرورية لألمن الغذائي
يف ابكستان .وابلتايل  -وكنتيجة لتطبيق سياسات االستعمار -
فإن الدميقراطية عملت على اغتصاب قدرة ابكستان الزراعية من
خلل الشركات األجنبية ،وعملت على إضعاف قدرة ابكستان
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على إطعام وكساء نفسها ،مما جيعلها أكثر اعتمادا على
الواردات األجنبية األكثر تكلفة.
اثلث ا :األمور التشريعية :تشجيع زراعة األراضي
واالزدهار يف املناطق الريفية ،وتوفري األمن الغذائي.
أ -سيزداد بعودة اخللفة اإلنتاج الزراعي والعمالة الريفية،
وابلتايل زايدة األمن الغذائي يف ابكستان واالزدهار ،من خلل
تطبيق األحكام الشرعية املتعلقة ابألراضي يف شبه القارة اهلندية.
ويربط اإلسلم بني مسألة ملكية األرض وزراعتها ،فعلى
صاحب األراضي  -بغض النظر عما إذا كان ميلك مساحات
شاسعة من األراضي أو مساحات صغرية منها  -اإلشراف على
زراعتها شخصيا ،وسوف تساعد الدولة مالكي األرض يف
زراعتها ،سواء من خلل املنح أو عن طريق القروض غري الربوية.
ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة :136
"جيرب كل من ملك أرض ا على استغلهلا ويعطى احملتاج من بيت
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املال ما ميكنه من هذا االستغلل .وكل من يهمل األرض ثلث
سنني من غري استغلل تؤخذ منه وتعطى لغريه".

أما إذا كان مالك األرض غري راغب أو غري قادر على
زراعة أرضه الزراعية  -على الرغم من عرض تقدمي مساعدة له
 فإنه ال يُسمح له أن يؤجرها آلخر لزراعتها ،فقد قال رسولاك».
هللا ﷺ« :ا ْزَر ْع َها أ َْو ْامنَ ْح َها أَ َخ َ
كما ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة :135
"مينع أتجري األرض للزراعة مطلقا سواء أكانت خراجية أم
عشرية ،كما متنع املزارعة ،أما املساقاة فجائزة مطلق ا".
كما ويشجع اإلسلم إحياء األراضي الزراعية غري املزروعة
"إحياء املوات" عن طريق منح امللكية إىل الشخص الذي ُييي
َحيَا
األرض امليتة لزراعتها ،حيث قال رسول هللا ﷺَ « :م ْن أ ْ
أَ ْرض ا َميِّّتَةا فَ ِّه َي لَه» [الرتمذي] ،وورد يف مقدمة الدستور حلزب
التحرير يف املادة " :134األرض املوات متلك ابإلحياء
والتحجري ،وأما غري املوات فل متلك إال بسبب شرعي كاإلرث
والشراء واإلقطاع".
53

ب -سوف تلغي اخللفة ملكية األجانب لألراضي
الزراعية ،وستحرر املزارعني احملليني من أعباء الضرائب الثقيلة
على املدخلت الزراعية ،من خلل تطبيق أحكام الشريعة
اإلسلمية يف اإليرادات (العشر واخلراج) ،وإيرادات العشر هي
على اإلنتاج الزراعي الفعلي ،واخلراج يقدر على قدرة األرض
الزراعية إذا زرعت بشكل حسن ،وسيكون ذلك عاملا قوايا
لتحقيق األمن الغذائي والرخاء أيض ا ،كما متتعت األمة به لقرون
حتت احلكم االسلمي .وهكذا فإن اخللفة ستعطي األولوية
للمحاصيل الزراعية اليت تليب احتياجاهتم األساسية من الغذاء
والكساء ،وتصدير الزائد منها يف التجارة اخلارجية كجزء من
بناء علقات مع الدول األخرى حلمل دعوة اإلسلم هلا ،كما
سرتعى الدولة برامج لتطوير مستوايت الزراعة حىت تصبح
مقياس ا تقود العامل به ،مبا يف ذلك استخدام أساليب الري
احلديثة واألمسدة والوقاية من األمراض واستصلح األراضي
الصاحلة للزراعة ،والتطورات اجلديدة مثل الوقود احليوي ،كما
سيتم إنشاء املراعي الكثرية من أجل توفري الثروة احليوانية.
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ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة :165
"مينع استغلل األموال األجنبية واستثمارها يف البلد كما مينع
منح االمتيازات ألي أجنيب" .وورد أيضا يف املادة :133
"األرض العشرية هي اليت أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة
العرب ،واألرض اخلراجية هي اليت فتحت حرابا أو صلحا ما عدا
جزيرة العرب ،واألرض العشرية ميلك األفراد رقبتها ومنفعتها.
وأما األرض اخلراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها ميلكها
األفراد ،وُيق لكل فرد تبادل األرض العشرية ،ومنفعة األرض
اخلراجية ابلعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر األموال".
ملحظة :يُرجى الرجوع إىل املواد التالية من مقدمة
الدستور حلزب التحرير للطلع على األدلة كاملة من القرآن
الكرمي والسنة النبوية.165 ،136 ،135 ،134 :
رابعا :السياسة :اخلالفة كقوة زراعية.
أ -استخدام األراضي الزراعية بكفاءة عالية ُيدث عن
طريق ربط ملكية األراضي الزراعية بزراعتها ،وسوف تعطي
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اخللفة املنح والقروض بدون راب لتعزيز قدرة الزراعة ،واإلسلم
يعطي حق ملكية األراضي الزراعية إبحيائها ،وهذا يُوجد األمن
الغذائي ويعزز من حصة سكان الريف يف الثروة إىل حد كبري.
ب -إهناء االتفاقات االستعمارية والسياسات الضريبية
املدمرة والسياسات اخلارجية املفروضة على األمة ،لتحل حملها
أحكام الشريعة اإلسلمية القائمة على توليد اإليرادات من
ملكية األراضي (اخلراج والعشر) لتمكني هذه األراضي من
العودة إىل ما كانت عليه يف السابق "سلة الغذاء العاملية".
ت -ستقوم اخللفة ببناء السدود على األهنار الستخدامها
يف ري احملاصيل الزراعية ،كما ستمد شبكات للري إىل األراضي
القريبة والبعيدة من مصادر املياه ،كما ستفتح املشاتل
واملختربات لتطوير األشتال واحلبوب احملسنة جيني ا ،وستوفر
السماد واملبيدات احلشرية ،حىت تصبح دولة اخللفة مكتفية ذاتي ا
يف الزراعة ومنتجة ملختلف أنواع احلبوب والفواكه واخلضروات
والوقود احليوي.
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الكهرابء
حتمل مثن الكهرابء بسبب
 -1بداية :ال ميكن للناس ّ
اخلصخصة الرأمسالية اليت قامت هبا احلكومات الدميقراطية.
بسبب تطبيق الدميقراطية الرأمسالية ،فإن احلكومة هي
املسئولة عن أزمة الكهرابء يف ابكستان ،والنظام الرأمسايل احلايل
يضمن من خلل اخلصخصة مصاحل فئة قليلة من الرأمساليني
احملليني واألجانب ،ويؤمن استفادهتم الكاملة من موارد الكهرابء،
بينما يبقي عامة الناس يف مشقة ،وبسبب اخلصخصة فإن
أسعار الكهرابء مرتفعة ألن ملك القطاع اخلاص يريدون جين
األرابح الطائلة ،وكمثال على ذلك فقد أشرف البنك الدويل
عن كثب على ارتفاع أسعار الكهرابء ،فرصد ارتفاع أسعار
الكهرابء بني عامي  2000و 2004حىت وصل احلال إىل دفع
الناس أمثان الكهرابء يف فصل الشتاء أبكثر مما كانوا يدفعوهنا يف
ذروة الصيف قبل اخلصخصة .لذلك فإنه يف الوقت الذي جيمع
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فيه ملك القطاع اخلاص الثروة من خلل امتلكهم للموارد
الضخمة للكهرابء ،يظل ابقي اجملتمع يعاين من ارتفاع أسعار
الطاقة ومن استمرار ارتفاعها ،ابإلضافة إىل نقص الكهرابء.
 -2االعتبارات السياسية :التحكم الرأمسايل يف
الكهرابء مصلحة للمستعمرين واحلكام احلاليني فقط وهو
حرمان لألمة منها.
أ -تنتج ابكستان  ٪61.8من الكهرابء من املصادر
احلرارية ،من حرق النفط والغاز ،وتنتج  ٪26من الطاقة املائية
(الكهرومائية) ،وذلك ابستخدام ضغط املياه على السدود،
و ٪7من الطاقة النووية ،والقدرة اإلنتاجية هي أكثر من كافية
لتلبية الطلبات احلالية على مدار السنة.
ب -فيما يتعلق ابملخزون احلراري ،فإن األمة متتلك أكثر
من نصف احتياطي العامل من النفط وأكثر من أربعني يف املائة
من احتياطيات العامل من الغاز ،وتعد ابكستان أحد أكثر
البلدان امتلكا للحتياطي العاملي من الفحم.
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ت -فيما يتعلق بتطوير أشكال أخرى لتوليد الكهرابء
لتلبية الطلب عليه يف املستقبل ،مثل توليد الطاقة الشمسية،
واملد واجلزر وطاقة الرايح ،فإن يف األمة اإلسلمية من اخلرباء من
هم أكثر من قادرين على إنتاج الطاقة من هذه املصادر.
ث -ومع ذلك ،فإنه بسبب اخلصخصة فإن هذه
الشركات هي الوحيدة اليت تستفيد من هذه املوارد الوفرية ،هي
والقوى االستعمارية األجنبية ،وكذلك الشركات احمللية اململوكة
حلاشية احلكام أو احلكام أنفسهم.
ج -احلكام احلاليون وسادهتم االستعماريون يستفيدون من
غرق الناس يف حبر املآسي االقتصادية ،فمن شأن ذلك
التخفيف من قدرة األمة على النهوض واإلطاحة ابلنظام احلايل
الفاسد ،وهذا هو معىن "الفوضى اخللقة" اليت صرح هبا دوانلد
رامسفيلد ،وزير الدفاع األمريكي األسبق.
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 -3النواحي الشرعية :ضمان أتمني الطاقة والوقود

للناس

سيقضي اإلسلم على االقتصاد الرأمسايل وُيل حمله النظام
االقتصادي يف اإلسلم ،والنظام االقتصادي يف اإلسلم يضمن
توزيع الثروة ابلعدل ،ومن ضمن آليته امللكية العامة ملوارد
الكهرابء والفحم والنفط والغاز ،فهذه املوارد ليست ملكية دولة
وال هي ملكية أفراد ،وبدال من ذلك ،فإن الدولة تدير هذه
املوارد لضمان استفادة مجيع الرعااي منها ،بغض النظر عن العرق
أو املذهب أو اللون أو الفكر أو الدين ،كما أن اخللفة ستلغي
الضرائب على الوقود والطاقة واليت أدت بشكل كبري إىل زايدة
أسعارها ،بينما ال جيوز حتميل الناس من أسعار هذه املوارد
أبكثر من سعر التكلفة ،وإذا مت بيع بعض هذه املوارد الفائضة
للدول غري املعادية فإنه يتم إنفاق عائداهتا على احتياجات
الناس ،لذلك فإن سياسة اإلسلم يف الكهرابء يف ظل اخللفة
سرتسي دعائم التصنيع القوي يف ابكستان.
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ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة 137
"تتحقق امللكية العامة يف ثلثة أشياء هي :أ -كل ما هو من
مرافق اجلماعة كساحات البلدة .ب -املعادن اليت ال تنقطع
كمنابع البرتول .ج -األشياء اليت طبيعتها متنع اختصاص الفرد
حبيازهتا كاألهنار" .كما ورد يف املادة " 138املصنع من حيث
هو من األملك الفردية إال أن املصنع أيخذ حكم املادة اليت
يصنعها .فإن كانت املادة من األملك الفردية كان املصنع ملك ا
فردايا كمصانع النسيج .وإن كانت املادة من األملك العامة
كان املصنع ملك ا عام ا كمصانع استخراج احلديد" .وورد يف
املادة " 139ال جيوز للدولة أن حتول ملكية فردية إىل ملكية
عامة ،ألن امللكية العامة اثبتة يف طبيعة املال وصفته ال برأي
الدولة" ،ويف املادة " 140لكل فرد من أفراد األمة حق االنتفاع
مبا هو داخل يف امللكية العامة ،وال جيوز للدولة أن أتذن ألحد
دون ابقي الرعية مبلكية األملك العامة أو استغلهلا".
مالحظة :يرجى الرجوع إىل املواد التالية من مقدمة
الدستور حلزب التحرير ،للطلع على األدلة الشرعية الكاملة
من القرآن والسنة.140 ،139 ،138 ،137 :
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 -4حيَّهال الدولة الرائدة يف العامل ،اخلالفة
أ -ستعيد اخللفة الغاز والفحم والنفط والكهرابء إىل
امللكية العامة ،فينتج عن ذلك أسعار معقولة للكهرابء.
ب -توفري الطاقة أمر ضروري لتطوير قاعدة صناعية قوية،
وهي ضرورية ألي دولة تطمح إىل قيادة العامل.
ت -املفاهيم اإلسلمية الفريدة يف الطاقة ستكون مثاال
ساطعا للعامل سيدفعه إىل التخلي عن الرأمسالية.
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ارتفاع األسعار
 -1بداية :السبب الرئيس يف االرتفاع الكبري واملستمر

يف األسعار هو اخنفاض قيمة العملة بشكل مستمر ،ألهنا ال

تستند إىل الذهب والفضة.

لقد كانت الروبية يف األصل تشبه العملت األخرى،
كالدوالر واجلنيه اإلسرتليين والفرنك ،حيث كانت مدعومة مبال
حقيقي يف شكل معدن نفيس ،فالدوالر كان مدعوما ابلذهب،
أما الروبية فكانت مدعومة ابلفضة ،وقد عمل هذا النظام على
استقرار قيمة الوحدة النقدية داخليا ،داخل الدولة ،وخارجيا يف
التجارة الدولية.
والدليل على ذلك ،أن مستوى سعر الذهب يف سنة
 1910كان هو نفسه كما يف سنة  .1890واليوم فإن هناك
ما يكفي من الذهب والفضة يف العامل لدعم االقتصاد احلقيقي
واملعاملت ،مثل شراء وبيع الغذاء وامللبس والبيوت
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والكماليات وآالت التصنيع والتكنولوجيا...اخل .لكن بسبب
املمارسات الرأمسالية فقد فاق الطلب على النقد املعروض
الطلب على الذهب والفضة ،فتخلت الدول عن املعدن النفيس
كأساس لعملهتا ،لذلك أصبحت العملة مدعومة بقوة الدولة
فقط ،فتطبع املزيد من النقود دون أن تكون مدعومة بشكل
كامل ابلذهب والفضة ،فتصبح قيمة كل ورقة نقدية جديدة
أقل من اليت طُبعت قبلها .وألن النقود تُستعمل إما لشراء سلع
أو خدمات ،لذلك أصبحت قيمة النقود أقل ،إن مل تكن بل
قيمة تقريبا .وازدادت احلاجة إىل النقود للشراء ،فبدأت أسعار
مجيع السلع واخلدمات ابالرتفاع .وارتفاع األسعار بشكل
مستمر اآلن جزء من النظام الذي أوجد التضخم على نطاق
واسع ،وهذا هو سبب ارتفاع األسعار هبذه السرعة .وهكذا فإن
الروبية اليت كانت تساوي أكثر من  11غرام فضة قبل
االحتلل الربيطاين ،فإنه بعد أكثر من مائيت عام يف ظل النظام
الرأمسايل اآلن تساوي حوايل ( )900/1من غرام الفضة.
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وبناءا على شروط صندوق النقد الدويل خلفض قيمة
العملة ،فإهنم يضعفون عملتنا جلعل صادراتنا أرخص للدول
الغربية ،حيث أصبحت الواردات أكثر كلفة ،وكذلك كل شيء
يف ابكستان ،مبا يف ذلك ديوهنا القائمة على الراب ،وهكذا فإنه
يف كانون الثاين/يناير 2001م ،كانت  59روبية تعادل دوالرا
أمريكيا واحدا ،ولكن يف حزيران/يونيو 2021م ،هبطت الروبية
حىت أصبحت  154روبية تعادل دوالرا واحدا.
 -2االعتبارات السياسية :معاجلة العوامل اليت تؤدي

إىل مزيد من الطلب على النقود.

أ -التضخم هو نتيجة مباشرة لإلقراض الربوي ،فالرأمسالية
تتلعب بسعر الفائدة الربوية للسيطرة على االقتصاد ،ومالكو
البنوك اخلاصة يستخدمون أموال املودعني إليداعها يف البنك
املركزي يف حساابت خاصة لتكسب من ارتفاع معدالت الفائدة
الربوية ،فتارخييا ،فإنه ما بني عامي  1992و ،2013كان
متوسط سعر الفائدة الربوية  .%12.75وألن بنك الدولة مل
65

يكن ميلك املال الفائض لتسديد الفائدة الربوية للبنوك اخلاصة،
فإنه عوض النقص عن طريق طباعة املزيد من األوراق النقدية
من أجل دفع فائدة إيداعات البنوك ،لذلك تلقت املصارف
اخلاصة األموال على شكل فوائد من البنك املركزي لتستخدمها
يف دفع أموال للمودعني مبعدل فائدة ربوية أقل قليل ،والفرق
يعد رحبا للبنوك اخلاصة ،وهكذا فإنه بدال من احلد من التضخم
أصبحت الفائدة الربوية يف حد ذاهتا سببا للتضخم لفرضها
طباعة املزيد من املال أو جعله أقل قيمة ،بينما البنوك اململوكة
للقطاع اخلاص ال يكون عندها حاجة للتوجه حنو االستثمار
ألهنم يسعون وراء "الربح" على القروض من خلل الراب.
وهكذا ،فإنه يف جمال اخلدمات املصرفية الرأمسالية ،تظل شرُية
قليلة من اجملتمع تستفيد بشكل كبري ،ويظل أكثر الناس يعانون
حتت الصدمات من القروض ،ومن خفض اإلنفاق وفقدان قيمة
الروبية ،وارتفاع األسعار وإغلق الشركات والبطالة ،وكلها تدور
يف دوامة مستمرة من التدمري االقتصادي.
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ب -يتكون الرصيد الرأمسايل للسياسة التجارية من خفض
قيمة الروبية ،وهو أيضا يؤدي إىل التضخم ،ولكوهنا دولة
مستوردة وضعيفة يف التصنيع ،فإن احلكومة الباكستانية الرأمسالية
تشرف على ُتفيض قيمة الروبية ،وفقا ألوامر صندوق النقد
الدويل ،وهذا الذي يدعون أهنم قاموا به ملعاجلة التوازن التجاري
لباكستان ،وهذا الذي جيعل الدولة تشجع على الصادرات من
السلع احمللية وليس االسترياد ،ومع ذلك فإنه من خلل ُتفيض
قيمة الروبية ،فإن احلكومة الباكستانية تزيد من تكاليف
التصنيع ،وهو ما تسبب ابلفوضى يف قطاعي الزراعة
واملنسوجات وغريها من القطاعات اليت تعاين ابلفعل من سياسة
أسعار الراب املرتفعة .وابلتايل ،فإن ارتفاع تكلفة االقرتاض ،جنبا
إىل جنب مع الزايدة يف تكاليف التصنيع ،دفع الشركات
والعديد من الصناعات أبن تكون غري قادرة على املنافسة دوليا،
واخنفاض يف حجم الصادرات الرئيسية ألهنا غري قادرة على
العثور على مشرتين ملنتجاهتا ابهظة الثمن ،فتدهور توازن
ابكستان للمدفوعات ،مما زاد من استمرار استرياد املواد الغذائية
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األساسية ،على الرغم من كوهنا رابع أكرب اقتصاد زراعي يف
العامل ،وابكستان هي مستورد كبري للمواد الغذائية ،وهذا يعين
أن على ابكستان أن تدفع أكثر السترياد املواد الغذائية بعد
ُتفيض قيمة العملة ،مما تسبب يف تضخم أسعار الغذاء احمللية
بشكل كبري .ويف السنوات األخرية ،أحرز تضخم أسعار الغذاء
تزايدا بسبب اخنفاض قيمة الدوالر لربط الروبية الباكستانية
ابلدوالر .وإلخفاء فشل سياسات ُتفيض قيمة العملة،
اعتمدت احلكومة الباكستانية أكثر فأكثر على حتويلت
املغرتبني والصادرات احمللية من املواد الغذائية األساسية لتعزيز
توازن مدفوعات ابكستان ،ومن أجل توازن املدفوعات وهو من
الصعب جدا على أهل ابكستان ،ويف حماولة ايئسة لكسب
النقد األجنيب لتحسني ميزان املدفوعات ،جلأت احلكومة
الباكستانية إىل تصدير املواد اليت ُيتاجها الناس من املواد
الغذائية األساسية ،مثل األرز والقمح ،مما يؤدي إىل نقصه يف
األسواق احمللية ،وعلوة على ذلك ،فإن صعوبة التبادل التجاري
ُيول دون احلصول على العملت األجنبية وإعادة االستثمار يف
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االقتصاد احمللي ،ولكن ما يعود على البلد هو مدفوعات خدمة
الديون لتعزيز االقتصادات األجنبية .وهكذا ،اضطرت احلكومة
الباكستانية إىل االقرتاض من املؤسسات الدولية ملعاجلة العجز يف
ميزان املدفوعات وهو ما يؤدي إىل تعقيد مشاكلها ،وهذه
القروض اجلديدة أتيت مبزيد من الفائدة الربوية ،ما جيعل
ابكستان ،شأهنا شأن معظم البلدان "النامية" قد دفعت القرض
األصلي مرات عدة وهي يف الواقع عاجزة عن "التطوير" ،ألن
هذه القروض توجد ظروفا ُتنق االقتصاد ،بدءا أبسعار الفائدة
الربوية ،واخنفاض قيمة العملة ،فضل عن جمموعة كاملة من
القيود على النمو الزراعي والصناعي.
ت -العودة إىل معيار الذهب والفضة حل عملي
للمسلمني ،فبلد املسلمني يف دولة اخللفة القادمة قريبا إن شاء
هللا من املرجح أن حتتوي على الكثري من موارد الذهب والفضة،
وألن األمة متتلك موارد كبرية فإن هناك حاجة ماسة هلذه املوارد
من جانب بلدان أخرى ،مثل النفط والغاز والفحم واملعادن
والسلع الزراعية ،واليت ميكن أن تستخدمها الدولة ملقايضتها
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ابلذهب والفضة ،كما أن لدى البنوك يف البلدان اإلسلمية
عملت دولية مثل الدوالر واليورو واجلنيه اإلسرتليين واليت ميكن
استخدامها للتبادل أيضا ،ولدى البلدان اإلسلمية القدرة على
االكتفاء الذايت يف السلع األساسية ،وابلتايل فإن االقتصاد
احلقيقي يكون مستقرا ومقاوما للتلعب واملضارابت ،مبجرد
إلغاء االقتصاد الطفيلي.
 -3األمور الشرعية اليت تتعلق ابستعادة مرجعية

الذهب والفضة

أ -لقد فرض اإلسلم أن تكون عملة الدولة مدعومة
ابلثروة املعدنية الثمينة وهي ابلتحديد الذهب والفضة ،وهو ما
ينهي األسباب اجلذرية للتضخم ،فرسول هللا ﷺ أقر دينار
الذهب والذي يزن  4.25غراما ،والدرهم الفضي الذي يزن
 2.975غراما مما يدل على أهنما نقد الدولة ،وهذا هو سبب
متتع اخللفة ابستقرار األسعار فيها ألكثر من ألف سنة ،واليوم
تستطيع اخللفة مقايضة السلع مثل النحاس والعملت األجنبية
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ابلذهب والفضة ،وسيكون تعامل الدولة ابلذهب والفضة يف
التعاملت الدولية ،على الرغم من أن العامل اإلسلمي فيه
االكتفاء الذايت يف معظم األمور .وعلوة على ذلك ،فإن إعادة
التعامل بقاعدة الذهب والفضة يف التجارة الدولية ينهي النظام
غري العادل املفروض من أمريكا من خلل فرض الدوالر على
التجارة الدولية ،وكما ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف
املادة " 166تصدر الدولة نقدا خاص ا هبا يكون مستقلا وال
جيوز أن يرتبط أبي نقد أجنيب" .ويف املادة " 167نقود الدولة
هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غري مضروبة ،وال جيوز
أن يكون هلا نقد غريمها .وجيوز أن تصدر الدولة بدل الذهب
والفضة شيئا آخر على شرط أن يكون له يف خزانة الدولة ما
يساويه من الذهب والفضة .فيجوز أن تصدر الدولة حناس ا أو
برونزا أو ورق ا أو غري ذلك وتضربه ابمسها نقدا هلا إذا كان له
مقابل يساويه متاما من الذهب والفضة" ،ويف املادة 168
"الصرف بني عملة الدولة وبني عملت الدول األخرى جائز
كالصرف بني عملتها هي سواء بسواء".
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ب -سيكون بيت املال يف دولة اخللفة دائرة مالية لدعم
منو االقتصاد احلقيقي ،مبا يف ذلك التنمية الزراعية والصناعية،
فاالقتصاد يف دولة اخللفة ليس طفيليا يستنزف الثروة من
االقتصاد من خلل الراب ،والبنوك اخلاصة احلالية أصبحت حباجة
إىل توسيع احلاجة للمعروض النقدي ابستمرار ،وفقدان يف
القيمة يف العملة ،والزايدة الناجتة يف األسعار ،وسوف يكون
الرتكيز الوحيد على تطوير اقتصاد حيوي وقوي ،وذلك
ابستخدام القروض لتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية احمللية،
كما ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة ُ" 169مينع
فتح املصارف منعا اباتا ،وال يكون إال مصرف الدولة ،وال
يتعامل ابلراب ويكون دائرة من دوائر بيت املال .ويقوم إبقراض
األموال حسب أحكام الشرع ،وبتسهيل املعاملت املالية
والنقدية".
ت -وبدال من تدمري االقتصاد واللجوء صاغرين إىل املزيد
من القروض ،فإنه بعد إقامة اخللفة يف ابكستان مثل على
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قاعدة اثبتة ،فإن ذلك سريسل رسالة مدوية يف العامل للتخلص
من منوذج الظلم االستعماري الغريب املسنود ابلراب واإلقراض
بشروط جمحفة ،فهذا هو النظام الظامل الذي مينع الدول من
الوقوف على قدميها يف ظل الظروف اخلانقة ،على الرغم من
أهنا قد سددت القرض مرات عدة من اقتصادايهتا على شكل
فوائد ربوية .وكما جاء يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف
املادة " 165وأما القسم الثاين من املادة فإن دليل حترميه هو أنه
جيعل الدولة ماليا اتبعة ملن يرتبط هبم نقدها من الدول الكافرة،
وتكون فوق ذلك حتت رمحة هذه الدولة الكافرة من انحية
مالية ،وكلمها حرام .والقاعدة الشرعية" :الوسيلة إىل احلرام
حرام" .ولذلك كان ارتباط نقد الدولة اإلسلمية ابألجنيب
حرام.".
ملحظة :يرجى الرجوع إىل املواد التالية يف مقدمة الدستور
حلزب التحرير للطلع على األدلة الشرعية من القرآن الكرمي
والسنة.169 ،168 ،167 ،166 ،165 :
73

للعامل

 -4األخذ بيد اخلالفة كي تصبح منوذجا اقتصاداي

أ -تعزيز واستقرار العملة من خلل دعمها ابلثروة احلقيقية
من الذهب والفضة ،لوضع حد للتضخم املتزايد ،والذي شل
القطاعات الصناعية والزراعية ،مرة واحدة وإىل األبد.
ب -إهناء تعاملت املصارف الربوية اخلاصة وإجياد
مؤسسات مالية اتبعة لبيت املال أي فروع له تعطي قروضا بدون
فوائد ربوية وذلك لتغذية اقتصاد نشط ،وميتد ذلك إىل متويل
ودعم القطاعات الزراعية والصناعية.
ت -العمل على القضاء على القروض االستعمارية على
الصعيد العاملي ،واليت حولت دول العامل إىل قطاعات من
املتسولني.
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