
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ة وىو يخنق اقتصادنا،عمران بال رؤية اقتصاديّ نظام باجوا/
 من خالل تطبيق الّسياسات االستعماريّة لصندوق الّنقد الّدولي

 أيّها المسلمون في الباكستان!

يف كانون  ٪5.41لقد أصاب البالد عاصفة من أعلى معدالت تضخم شهدناه منذ اثٍت عشر عاًما، دبعّدل مذىل بلغ 
٪ مما أدى إذل كسر ظهورنا، واستنزاف مدخراتنا4 ومع 02، حيث وصل معدل التضّخم يف الّسلع الغذائّية إذل 0202يناير الثاين/

تصاعد صراخ الّناس إذل حّد انقطاع الّصوت، أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون ادلالّية واإليرادات، الدّكتور عبد احلفيظ شيخ، 
سعار أليف ا اأّن "األّمة سوف تشهد تدنيأعلن  ،0202فرباير من شباط/ 3ورل، يف اره من قبل صندوق الّنقد الدّ الذي مت اختي

ة االستعماريّة، دااألقريًبا"4 ومع ذلك، فإّن الّنظام يظّل يكذب لتهدئة الّناس، حىت ال تعًتض الّناس على تعاونو ادلستمر مع 
 صاد البلدان الغنّية بادلوارد يف مجيع أحناء العادل4صندوق الّنقد الّدورل، الذي أىدر اقت

قيمة الّروبّية مقابل الّدوالر بشكل   قام النظام بإضعاف، بشكل أعمى ف  قيمة عملتناورل خبلطلبات صندوق الّنقد الدّ تنفيذاً 
عندما غرقنا مجيًعا بسبب  ،0202يناير اين/حبلول كانون الثّ مقابل الدوالر  51.40كبَت، حىت وصل معدل صرف الّروبّية إذل 

أضعف الّنظام عملتنا، وأعاد توجيو اقتصادنا حنو جٍت الّدوالر كعملة أجنبّية، فقط من أجل تأمُت مدفوعات  ضخم اذلائل4 لقدالتّ 
ارتفعت أسعار كّل الرّبا على القروض الرّبويّة للدائنُت االستعماريُت4 ومع ذلك، فإنّو من خالل إضعاف القّوة الّشرائّية للروبّية، فقد 

شيء نشًتيو بالّروبّية بشكل حاّد4 وأدى إضعاف الّروبّية إذل رفع تكاليف الواردات األساسّية للّنقل والّزراعة والّصناعة4 وأدى ضعف 
دة الرّبويّة من قبل الّروبّية إذل رفع تكلفة الّدين وزيادة الّدين اخلارجي لباكستان4 وعالوة على ذلك، فإّن الزّيادة ادلرافقة ألسعار الفائ

بالفعل إنفاق ثلث ادليزانّية على الفائدة الربويّة على فيو يتم وذلك يف وقت بنك الّدولة زادت بشكل كبَت مدفوعات الفائدة الرّبويّة، 
 الّديون، ناىيك عن األصول الرّئيسة للقروض4

أسعار الغاز والكهرباء بُت الّنظام يأمر بزيادة كبَتة يف إّن انصياع الّنظام لتعليمات صندوق الّنقد الّدورل بشأن الطّاقة، جعل 
4 وقد قام الّنظام بذلك لضمان جٍت األرباح ألصحاب القطاع اخلاص يف قطاع الطّاقة 0252من عام  /سبتمربأيلولو يوليو متوز/

لطّاقة، واليت يتم تسليمها على حساب الّناس4 كما أّن خصخصة موارد الطّاقة حرم خزانة الّدولة من إيرادات ضخمة من قطاع ا
بداًل من ذلك إذل ادلصاحل اخلاّصة يف شكل عوائد مضمونة على االستثمارات، مما جعل باكستان أكثر اعتماًدا على القروض 

ة أدى إذل رفع القائمة على الفائدة الرّبويّة للوفاء بنفقات الّدولة4 ودبا أّن الطّاقة ضروريّة للّنقل واإلنتاج، فإّن ارتفاع أسعار الطّاق
 أسعار العديد من الّسلع األخرى، مما زاد من معاناة الّناس4

ولضمان عدم انقطاع مدفوعات الفائدة الرّبويّة للمستعمر، عمل الّنظام مع صندوق الّنقد الّدورل لزيادة يف الّضرائب وإلغاء 
ّضرائب على الوقود لدرجة أّن اخنفاض أسعار الّنفط اإلعانات، وزيادة تكاليف العديد من الّسلع األساسّية4 وفرضت بال رمحة ال

4 وفرضت الّضرائب الرّأمسالّية القمعّية على مجيع اجملاالت، وبشكل عشوائي، حمليا على الّصعيد الّدورل دل خيف  من أسعار الوقود
 اائل، حىت أفرغت أسواقنا من دون األخذ بعُت االعتبار قدرتنا على تلبية احتياجاتنا األساسّية4 وهبذا خنق اقتصادنا من غَت

 4كان  يف أي مكاندون العثور على عمل ذي معٌت ذلم الّسلع، وأغلقت مصانعنا، وجاب شبابنا الّشوارع وىم حمبطون، 
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 أيّها المسلمون في الباكستان!
لقمة اعام من أفواه  آخر دة معاناتنا اذلائلة، وىو يرى نفاعمران عدمي الّرؤية االقتصاديّة، يرف  بغطرسيرف  نظام باجوا/

مثل  حتوم فوق اقتصادنا اآليل للموتأافالنا، فقط من أجل ضمان سداد الّديون الّربويّة للمؤسسات ادلالّية االستعماريّة، اليت 
ا أو لقد بات واضحا أنّو ال ديكننا أن نفلح يف دنيان، وتقدم قرضاً غَت ذي معٌت بعد قرض من أجل زيادة معاناتنا4 الّنسور اجلارحة
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي َفِإنَّ َلُو ﴿ :حيكمنا حّكام يتجاىلون أوامر اهلل سبحانو وتعاذل ونواىيو، قال اهلل سبحانو وتعاذل اادلاآخرتنا، 

 4﴾َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى
سيؤسس لعملة قويّة ومستقرّة على أساس الّذىب والفّضة، مما حيّل إّن احلكم دبا أنزل اهلل سبحانو وتعاذل ىو وحده الذي 

غرام،  042.1غرام، ودرىم الفضة، بوزن  401.الدينار الذىيب، بوزن   رسول اهلل قرمشكلة التضّخم من جذورىا4 فقد أ
ادلدعومة بالّذىب والفّضة قيمة  وتوّفر العملةوربط الشرع أحكامًا مالية بالذىب والفضة كالدية ونصاب الزكاة4  ،بوصفهما نقداً 

جوىريّة للعملة، مما دينحها االستقرار4 إّن اخلالفة وحدىا ىي اليت ستسك عملتنا من الّذىب والفّضة، وبناء احتيااي من الّذىب 
ة مها والفّضة، واستخدام معامالت ادلقايضة للحفاظ على االحتياايات، وىي اليت ستصّر على أن يكون الّذىب والفضّ 

  يف الّتجارة الّدولّية، حمطمُت الّسيطرة القمعّية للعمالت الغربّية على الّتجارة العادلّية4دلستخدمُتا
إّن احلاكم الذي حيكم بالقرآن والّسنة وحدمها، ىو الذي سوف يطّبق األحكام الّشرعّية اليت تتعّلق بالطّاقة وادلعادن، واليت 

الّدولة لضمان االنتفاع منها من قبل مجيع الّناس، وليس لبع  منهم، كما حيدث بعد توجب أن تكون ملكّية عاّمة، وتشرف عليها 
رواه أمحد4 ويف  «اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِفي َثاَلٍث اْلَماِء َواْلَكََلِ َوالنَّارِ » :قال خصخصتها4 وسيقوم اخلليفة بذلك ألّن رسول اهلل 

و وتعاذل فيها بوافر من ادلمتلكات العاّمة، دبا يف ذلك الفحم والغاز والطّاقة الّشمسّية والّنفط ّن الّنعمة اليت رزقنا اهلل سبحانإالواقع، ف
 والّذىب والّنحاس444اخل، سوف متكنا من الوقوف على أقدامنا، وال تلجئنا إذل أخذ القروض الرّبويّة4

من الذين ديلكون البضائع الّتجارية وىي فوق حّد ديننا العظيم، يتّم جٍت إيرادات من القادرين عليها، مثل أخذ الزّكاة  يف
خذ اخلراج من الذين ديتلكون األراضي الّزراعّية، بينما يتم توزيع العائدات على الفقراء وادلدينُت من الّناس4 وىكذا، فإن صاب، وأالنّ 

تصاد قوي ناب  باحلياة، كما كان احلكم باإلسالم سيؤدي إذل زيادة العائدات دون اللجوء إذل خنق الّناس، كما يضمن وجود اق
٪ من االقتصاد العادلي، وبلغت ذروهتا 03احلال منذ قرون سابقة، حيث كان نصيب اقتصاد شبو القارة اذلنديّة يف عهد اإلسالم 

 ورانزيب(4ألطان )٪ يف زمن السّ .0 عند حدّ 
فهذه القروض تسمح للكفار  الرّبويّة فقط، القروضعلى رمة احللقد حّرم اإلسالم أخذ القروض من ادلستعمرين، وال تقتصر 

 رواه ابن ماجو4 «ال َضَرَر َواَل ِضَرارَ » :لّسيطرة على شؤوننا، مما يلحق بنا ضررًا كبَتًا4 قال رسول اهلل ا
 أيّها المسلمون في الباكستان!

للّدعوة إذل اخلالفة  حزب التحريرمع  من خالل العمل اآلنوذلك ، ال متلك رؤيةأيدي قيادة  اليت أنتجتها دعونا ننهي معاناتنا
، حتت قيادة أمَته، العادل اجلليل عطاء زب التحريرعلى منهاج الّنبّوة4 ودعونا نطالب أسودنا يف القوات ادلسّلحة بإعطاء الّنصرة حل

ا وأراضينا وحياتنا وكرامتنا بن خليل أبو الّرشتة، حىت نستأنف احلكم العملي باإلسالم، وعندىا فقط سنفرح بقيادة حتفظ لنا ممتلكاتن
 4﴾َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن * بَِنْصِر اللَِّو يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ ﴿ :باإلسالم4 قال اهلل سبحانو وتعاذل
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