بسم اهلل الرمحن الرحيم

حكامُُباكستانُُيخضعونُُلصندوقُُالنقدُُالدوليُ ُ
الناس
لصالحُُالخططُُاالستعماريةُُوالشركاتُُوالدائنينُُعلىُحسابُُ ُ
ق ّدم وزير الدولة لشؤون اإليرادات ،محاد أزهر ،يف احلادي عشر من حزيران/يونيو  ،2019امليزانية الوطنية واليت كانت
مبثابة الضرب باملطرقة على رؤوس الناس .ويف الوقت الذي تباطأ فيه االقتصاد بسبب اآلثار اخلانقة للضرائب الثقيلة ،فإن
يب قدره  5500مليار روبية لعام  ،2020-2019وهو ما ميثل زيادة
جملس اإليرادات الفيدر ي
ال ( )FBRلديه هدف ضر ّ
الدول ،لإلفراج عن
هائلة بنسبة  ٪33يف مجع الضرائب ،يف سعيه املتهور للموافقة على األداة االستعمارية ،صندوق النقد
ّ
الدفعة األوىل من القرض القادم البالغ  6مليارات دوالر (حوال  900مليار روبية) ،وقد رفع احلكام الضرائب إىل مستويات
االقتصادي ،وعلى الرغم من فرض الضرائب الرأمسالية القمعية ،مثل ضريبة املبيعات العامة
عالية جدا للحيلولة دون االهنيار
ّ
وضريبة الدخل ،فإن احلكومة ال تأخذ يف االعتبار الفقر والعنت اليت يواجهها الناس.
إن احلكام الذين ال يرمحون ال يرون بأسا يف فرض الضريبة حىت على الفقراء واملساكي من الذين تدفع هلم الزكاة!
وعالوة على ذلك ،فهم يفرضون الضرائب الباهظة على الناس كما لو أ ّهنا واجب على الناس ومصدر فخر هلم ،وهبا يكسر
احلكام ظهور الناس وهم يعانون من الفقر أصال ،رغم أن اإلسالم أجاز فقط جن اإليرادات من األغنياء ،من خالل الزكاة
على عروض التجارة ،واخلراج على األراضي الزراعية .ويفرض حكام باكستان الضريبة القمعية على الناس ،ويسلبون الناس
أمواهلم ومدخراهتم دون خجل من اهلل  ورسوله  ،وهو ما يوقعهم يف املعصية والتعرض للعذاب يوم القيامة ،قال رسول
اهلل « :كلُُالْم ْسلمُُعلىُالْم ْسلمُُحرامُُدمهُُومالهُُوع ْرضهُ»ُرواه مسلم.
بينما ي ّدعي حكام باكستان تبنيهم لنموذج دولة املدينة املنورة ،فإهنم يضغطون على الناس بفرض الضرائب عليهم،
على الرغم من أن ديننا احلنيف يضمن جن عائدات وفرية خلزينة الدولة من مؤسسات الدولة كبرية احلجم ومن الطاقة
واملعادن .وستضمن اخلالفة القائمة قريبا بإذن اهلل ،جن إيرادات وفرية للدولة من خالل هيمنتها على الصناعات الثقيلة،
ومن خالل نظام الشركات اليت وردت يف سنة رسول اهلل  من مثل شركات املضاربة والعنان ،اليت حتد بشكل طبيعي من
حجم رأس املال املتاح للقطاع اخلاص .إن اخلالفة هي اليت ستضمن إنفاق العائدات املتولدة من قطاع الطاقة واملعادن على
مجيع الناس ،بدال من االستفادة منها من عدد قليل من املستثمرين من خالل خصخصتها ،فقد أوجب الشرع أن تكون من
امللكية العامة ،وذلك على سنة رسول الله  اليت أثبتت أ ّهنا ملكية عامة ،قال رسول اهلل « :الْم ْسلمونُ ُشركاءُ ُفيُ
ثَلثُُالْماءُُوالْكلُُوالنارُ» أمحد.
ظل حكم مودي ،يتم االحتفاظ
وعالوة على ذلك ،فإنه يف الوقت الذي زادت فيه الدولة اهلندوسية من عدائها يف ّ
مبيزانية الدفاع ثابتة عند حد  1150مليار روبية ،على الرغم من التضخم الكبري نتيجة سعر صرف الروبية ،وهو ما يعن
خفضا يف ميزانية الدفاع ،وبالتال ،فإن النظام يضغط على الناس وعلى قواهتم املسلحة ،يف الوقت الذي تكون فيه اخلطة
األمريكية لباكستان هي إلفساح اجملال للهيمنة اإلقليمية اهلندية من خالل "التطبيع" معها ،على الرغم من أن اهلل سبحانه

ي إيذاء أو سوء نية ،قال اهلل :
وتعاىل أوجب على املسلمي احلرص الشديد على قدرهتم العسكرية ،لردع األعداء من أ ي

استط ْعتم ُ ِّمن ُق وةُ ُومن ُ ِّرباطُ ُالْخ ْيلُ ُت ْرهبونُ ُبهُ ُعدوُ ُاللهُ ُوعدوك ُْم ُوآخرينُ ُمن ُدونه ُْم ُالُ ُت ْعلمون همُُ
﴿وأعدوا ُلهم ُما ُ ْ

اللهُُي ْعلمه ُْمُوماُتنفقواُمنُش ْيءُُفيُسبيلُُاللهُُي وفُُإل ْيك ُْمُوأنت ُْمُالُُتظْلمونُ﴾.

وبينما يضغط احلكام اآلمثون على املسلمي يف باكستان بفرض الضرائب وحيرمون قواهتم املسلحة من الدعم الالزم،

فإهنم يلتزمون بإنفاق  2891.4مليار روبية على الدفعات الربوية ،واهلل  يقول﴿ :يا ُأي ها ُالذينُ ُآمنوا ُات قوا ُاللهُ ُوذرواُ

الرباُإنُكنتمُم ْؤمنينُُ*ُفإنُل ُْمُت ْفعلواُفأْذنواُبح ْربُُ ِّمنُُاللهُُورسولهُ﴾.
ماُبقيُُمنُُ ِّ

الدول
وخدمة أخرى يقدمها حكام باكستان للمستعمرين ،من خالل دفاع النظام املستميت عن سياسة صندوق النقد
ّ
املتمثلة يف تسهيل امللكية األجنبية ملوارد باكستان ومؤسسات القطاع العام ،مما يعزز من قبضة الشركات االستعمارية على
احمللي ،وجيعل الدولة أكثر اعتمادا على القروض والضرائب .ولتخفيف عمليات الشراء من قبل الشركات
االقتصاد ّ
الدول ختفي سعر صرف الروبية ،فزادت القوة الشرائية للعملة األجنبية يف
االستعمارية ،طلب النظام من صندوق النقد
ّ
احمللي ،على الرغم من أن ضعف الروبية أطلق العنان للتضخم الكبري حمليا .ولتحقيق أقصى قدر من األرباح
االقتصاد ّ
الدول على النظام تقدمي تنازالت ضريبية هلا .وهذه هي حقيقة زيادة االستثمار
للشركات االستعمارية ،فرض صندوق النقد
ّ
األجنب املباشر ) ،(FDIوهو تزايد يف السيطرة االستعمارية على إنتاجنا ومواردنا.
ّ
أيُهاُالمسلمونُُفيُباكستانُ،البلدُالطيب! ُ
الدول ،يضغط النظام علينا بفرض الضرائب ويهمل العناية بقواتنا املسلحة وقت
يف خضم خضوعه لصندوق النقد
ّ
عدوان العدو علينا ،حبيث يأخذ الدائنون االستعماريون مدفوعاهتم من الربا ،وميكن للشركات االستعمارية استغالل البنية
التحتية واملوارد يف باكستان ،وحييك املستعمر املكائد لباكستان ،بتقدمي خطة للهيمنة اإلقليمية للدولة اهلندوسية .وعلى
الرغم من أن باكستان تنعم مبوارد وفرية ومتنوعة ،باإلضافة إىل وفرة يف اليد العاملة ،ومع ذلك فإننا نغرق بالفقر بسبب
سياسات حكامنا الذين رفضوا احلكم مبا أنزل اهلل  ،قال تعاىل﴿ :أل ُْم ُت رُ ُإلى ُالذينُ ُبدلوا ُن ْعمةُ ُاللهُ ُك ْفُراً ُوأحلواُ
صل ْون ها ُوبئْسُ ُالْقرارُ﴾ .فهل بقي شيء خمفي أو ظاهر ملعرفة أنه ال يوجد أمل يف النظام
ق ْومه ُْم ُدارُ ُالْب وارُ ُ* ُجهنمُ ُي ْ
االستعماري احلال؟! أمل حين الوقت إلهناء احللقة املفرغة لتدمري االقتصاد الباكستانّ ،من خالل استعادة احلكم
ي
االقتصاد ي
ّ
مبا أنزل اهلل  ،اخلالفة على منهاج النبوة؟!
ُحزبُالتحرير ُ
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