
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 تفاع الكبري واملستمر يف األسعاراالر  يف الرئيسي السبب
 والفضة الذهب إل  تستند ال ألهنا ابستمرار العملة قيمة اخنفاض هو

 واجلنيه  كالدوالر  األخرى  العمالت  غرار  على  نفيس،  معدن   على  ومستندة  حقيقي  مبال  مدعومة  ابألصل  الروبية  كانت  لقد
  قيمة   يفاً  استقرار   النظام  هذا  أوجد  وقد  ابلفضة،  مدعومة  فكانت  الروبية  أما  ابلذهب،  مدعوما  كان   فالدوالر  ،...والفرنك  اإلسرتليين

 . الدولية( التجارة )يف وخارجياً  الدولة(، )داخل داخلياً  النقدية الوحدة

 الذهب   من  يكفي  ما  هناك يوموال  م،1890  سنة  يف  نفسه  هو  كان   م 1910  سنة  يف الذهب سعر  نطاق  أن    ذلك  على  الدليل
  التصنيع   وآالت  والكماليات  والبيوت  واملالبس  للغذاء  والشراء  البيع   مثل   واملعامالت،  احلقيقي  االقتصاد  لدعم  العامل  يف  والفضة

 ل ت فتخ  والفضة،   الذهب  على  الطلب    املعروض  النقد  على  الطلب  فاق  فقد  الرأمسالية،  املمارسات  بسبب  لكن.  اخل...  والتكنولوجيا
  تكون  أن   دون   النقود  من  املزيد  تطبع  اليت  فقط،  الدولة  بقوة  مدعومة  العملة  وأصبحت  لعمالهتا،  كأساس  النفيس  املعدن   عن  الدول

 ُتستعمل  النقود   وألن    قبلها،  طُبعت  اليت  قيمة  من  أقل  جديدة   نقدية  ورقة  كل  قيمة  فتصبح  والفضة،  ابلذهب  كامل  بشكل  مدعومة
  للشراء،   النقود  إىل  احلاجة  وازدادت  تقريبا،  قيمة  بال  تكن  مل  إن   أقل،  النقود  قيمة  أصبحت  فقد  دمات،ال   أو  السلع  لشراء  إما

 التضخم  أوجد  الذي  النظام  من  جزء  هو  اآلن   مستمر  بشكل  األسعار  ارتفاع  إن .  ابالرتفاع  والدمات  السلع  مجيع  أسعار  فبدأت
  من اً  غرام  11  من  أكثر   تساوي  كانت  اليت  الروبية  فإن    وهكذا  عة،السر   هبذه  األسعار  ارتفاع  سبب  هو  وهذا  واسع،  نطاق  على

ا  الربيطاين،  االحتالل  قبل  الفضة   غرام   من  ( 1/900)   حوايل  تساوي  أصبحت   الرأمسايل  النظام  ظل  يف  عام   مائيت  من  أكثر  بعد  فإّن 
 ! اآلن  الفضة

  أرخص،  الغربية  للدول  صادراتنا  جلعل  تناعمل  يضعفون   فإّنم  العملة،  قيمة  لفض  الدويل  النقد  صندوق  شروط  على  بناءً 
الثاين/الر   على  القائمة  ديوّنا  ذلك  يف  مبا  ابكستان،  يف  شيء  كل  وكذلك   كلفة،  أكثر   والواردات فإنه يف كانون  وهكذا   ينايراب، 

 روبية   185  أصبحت  حىت  الروبية  هبطت  م2022  أبريلاً أمريكياً واحداً، ولكن يف نيسان/دوالر   تعادل  روبية  59  كانت  م 2001
 اً. واحداً دوالر  تعادل

 النقود  على الطلب  تزايد  إل تؤدي اليت العوامل

  هو   التضخم .  2022  نيسان/أبريل  يف  روبية  تريليون   15  إىل  وطلباهتا  الدولة  ديون   ارتفعت  فقد  الباكستاين  الدولة  لبنكاً  وفق
ك  االقتصاد،  على  للسيطرة  الفائدة  بسعر  تتالعب  فالرأمسالية  الربوي،  لإلقراض  مباشرة  نتيجة  أموال  يستخدمون   الاصة  البنوك  ومال 

 املال   ميلك  يكن  مل  الدولة  بنك  وألن    الفائدة،  معدالت  ارتفاع  من  لتكسب  خاصة  حساابت  يف  املركزي  البنك  يف  إليداعها  املودعني
  الاصة   املصارف  وتلق ت  نقدية،ال  األوراق  من  املزيد  طباعة  طريق  عن  النقص  بتعويض  قام  الاصة،  للبنوك  الفائدة  لتسديد  الفائض
اً  رحب  يُعد    والفرق   قليال،  أقل  فائدة  مبعدل  للمودعني  أموال  دفع  يف  لتستخدمها  املركزي  البنك  منربوية    فوائد  شكل  على  األموال 
  املال   من  داملزي  طباعة  لفرضها  للتضخم؛  سببا  ذاهتا  حد  يف   الفائدة  أصبحت  التضخم  من  احلد    من  بدال  فإن ه  وهكذا  الاصة،  للبنوك

 من   "الربح"  وراء  تسعى  ألّنا  االستثمار  حنو  للتوجه  حاجة  عندها  تكون   ال  الاص  للقطاع  اململوكة  البنوك  بينما  قيمته،  إنقاص  أو
 . الفائدة  خالل من القروض



 

  يعانون  الناس  أكثر   يظل    بينما  كبري،  بشكل  الناس  من  قليلة  شرحية  تستفيد  الرأمسالية،  املصرفية  الدمات  جمال  يف  فإن ه  هكذا،
 وكلها ...  والبطالة   الشركات،  وإغالق  األسعار،  وارتفاع  الروبية،  قيمة  وفقدان   اإلنفاق،  خفض  ومن  القروض،  من  الصدمات  حتت
 . االقتصادي  التدمري من مستمرة دوامة يف تدور

 التضخم إل يؤدي الروبية قيمة اخنفاض 

 وضعيفة  مستوردة  دولة  ولكوّنا  التضخم،  إىل   يؤدي  الذي  الروبية،  قيمة  خفض  من  التجارية  للسياسة  الرأمسايل  الرصيد  يتكون 
  احلكومة   وتد عي   الدويل،  النقد  صندوق  ألوامر  وفقا  الروبية،  قيمة  ختفيض  على  تشرف   الرأمسالية  الباكستانية  احلكومة  فإن    التصنيع،

 ومع   االسترياد،  وليس  احمللية  السلع  تصدير  ىعل   تشجع  الدولة  جيعل  الذي  فهذا  لباكستان،  التجاري  التوازن   ملعاجلة  بذلك  قيامها
  من  وغريها  واملنسوجات   الزراعة قطاعي  يف ابلفوضى  تسبب  ما  وهو  التصنيع،  تكلفة   تزداد   الروبية،  قيمة  ختفيض  خالل  من فإن ه  ذلك

 .املرتفعة  الفائدة أسعار سياسة من ابلفعل تعاين اليت القطاعات

  الصناعات   من  والعديد  الشركات  جعل  التصنيع،  تكاليف  يف  الزايدة  مع  جنب  إىل  جنبا  االقرتاض،  فائدة  ارتفاع  فإن    ابلتايل،
 الثمن،   ابهظة  ملنتجاهتا   مشرتين  إجياد   على  قادرة  غري  ألّنا  الرئيسية  الصادرات  حجم   اخنفاض  إىل  وأد ى  دوليا،   املنافسة  عن  عاجزة
 رابع  ابكستان   اقتصاد  كون   من  الرغم  على  ابالزدايد،  األساسية  ئيةالغذا  املواد  استرياد  واستمر  ابكستان،  يف  املدفوعات  توازن   فاختل

 السترياد   أكثر  تدفع  أن   ابكستان   على  أن    يعين  وهذا  الغذائية،  للمواداً  كبري اً  مستورد  ابكستان   أصبحت.  العامل  يف  زراعي  اقتصاد  أكرب
 سياسات  فشل   على  وللتسرت  كبري،  بشكل  ليةاحمل  األغذية  أسعار  تضخم  يف  تسبب  ام   العملة،  قيمة  ختفيض  بعد  الغذائية  املواد

 الغذائية  املواد   من  احمللية  والصادرات  املغرتبني  حتويالت  على  فأكثر  أكثر  الباكستانية  احلكومة  اعتمدت  العملة،  قيمة  ختفيض
 األجنيب  النقد   لكسب  ايئسة  حماولة  ويف  ابكستان،  أهل  على  جدا  صعب   وهو  ابكستان،  يف  املدفوعات  توازن   لتعزيز  األساسية
 األرز  )مثل  األساسية  الغذائية  املواد  من  الناس  حيتاجها  اليت  املواد  تصدير  إىل  الباكستانية  احلكومة  جلأت  املدفوعات،  ميزان   لتحسني
  العمالت   على  احلصول  دون   حيول  التجاري  التبادل  صعوبة  فإن    ذلك،  على  وعالوة  احمللية،  األسواق  يف  نقصه  إىل  أد ى  ام  والقمح(
 . ة االستثمار يف االقتصاد احملليوإعاد ةاألجنبي

 إىل يؤدي  ما  وهو  املدفوعات،  ميزان   يف  العجز  ملعاجلة  الدولية  املؤسسات  من  االقرتاض  إىل  الباكستانية  احلكومة  اضطرت  هكذا
 -  "النامية"  البلدان   معظم  شأن   شأّنا  -  ابكستان   جيعل  ما  ،الربوية  الفائدة  من  مبزيد  أتيت  اجلديدة  القروض  فهذه  مشاكلها،  تعقيد
  أبسعار   بدءا  االقتصاد،  ختنق  ظروفا  توجد  القروض  هذه  ألن    "التطوير"، عن  عاجزة الواقع  يف   وهي  ،عدة   مرات  األصلي   القرض  تدفع

 . والصناعي الزراعي النمو على القيود من كاملة  جمموعة عن فضال العملة، قيمة واخنفاض الفائدة

 والفضة الذهب مرجعية ةابستعاد  املتعلقة الشرعية املسائل

  املرجح  من  هللا  شاء  إن   قريبا  القادمة  الالفة  دولة  يف  املسلمني  فبالد  للمسلمني،  عملي  حل    والفضة  الذهب  معيار  إىل  العودة
 )كالنفط   الطاقة  وموارد  املعادن،  خمتلف  من  املوارد  من  الكثري  حترز  الالفة  دولة  وألن   والفضة،  الذهب  موارد  من  الكثري  تضم  أن 

 حاجة  يف  ستكون  اليت البلدان  من والفضة ابلذهب ملقايضتها منها الفائض استخدام تستطيع فإّنا الزراعية، والسلع والفحم(، والغاز
 سيكون   احلقيقي  االقتصاد  فإن   وابلتايل   األساسية،  السلع  يف  الذايت   االكتفاء  على  القدرة  اإلسالمية  البلدان   ولدى  .املوارد   هلذه  ماس ة

 . الطفيلي االقتصاد إلغاء مبجرد واملضارابت للتالعب وماومقا مستقرا
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 ينهي  ما  وهو  والفضة،  الذهب  ابلتحديد  وهي  الثمينة،  املعدنية  ابلثروة  مدعومة  الدولة  عملة  تكون   أن   اإلسالم  فرض  لقد
 ما   غراما،  2.975  زن ي  الذي  الفضي  والدرهم  غراما،  4.25  يزن   الذي  الذهب   دينار  أقر  ملسو هيلع هللا ىلص    هللا  فرسول  للتضخم،  اجلذرية  األسباب

 . سنة ألف من ألكثر فيها األسعار ابستقرار الالفة متتع سبب هو وهذا اإلسالمية، الدولة نقد أّنما على يدل

 الدولية التجارة يف والفضة الذهب بقاعدة التعامل إعادة
  معامالهتا   الدولة  وستقضي  ،والفضة   ابلذهب  األجنبية(  والعمالت  النحاس  )مثل  السلع  مقايضة  اليوم  الالفة  دولة  تستطيع

اً  دولي  والفضة  الذهب  بقاعدة  التعامل  وإعادة  األمور،  معظم  يفاً  ذاتي  اإلسالمي  العامل  اكتفاء  من  الرغم على  والفضة،  ابلذهب  الدولية
 حلزب  ورالدست  مقدمة  يف  ورد   الدولية،  التجارة  على  الدوالر  فرضها  خالل  من  أمريكا  قبل  من  املفروض  العادل  غري  النظام  ينهي

:  167  املادة  ويف  أجنيب"،  نقد  أبي  يرتبط  أن   جيوز  وال   مستقالً   يكون   هبا  خاصاً   نقداً   الدولة   "تصدر:  166  رقم  املادة  يف  التحرير
 بدل   الدولة  تصدر  أن   وجيوز.  غريمها  نقد  هلا  يكون  أن  جيوز  وال  مضروبة،  غري  أو  كانت  مضروبة  والفضة  الذهب  هي  الدولة  نقود"

 أو   حناساً   الدولة   تصدر  أن   فيجوز.  والفضة   الذهب  من  يساويه  ما  الدولة خزانة  يف له  يكون   أن   شرط  على  آخر  ئاً شي والفضة  الذهب
: 168  رقم  املادة  ويف  ،"والفضة  الذهب  من  متاماً   يساويه  مقابل  له  كان   إذا  هلا  نقداً   ابمسها  وتضربه  ذلك   غري  أو  ورقاً   أو  برونزاً 

 . بسواء"  سواء هي عملتها بني كالصرف  جائز األخرى الدول عمالت وبني الدولة عملة بني "الصرف

 اخلالفة دولة يف املال بيت
 وسوف  والصناعية،  الزراعية  التنمية  ذلك  يف  مبا  احلقيقي،  االقتصاد  منو  تدعم  مالية  دائرة  الالفة  دولة  يف  املال  بيت   سيكون 

  ليس   الالفة  دولة  يف  فاالقتصاد  احمللية،  والصناعية  الزراعية  القطاعات  لتحفيز  وقوي،  حيوي  اقتصاد  تطوير  على  الوحيد  الرتكيز  يكون 
 النقدي  للمعروض  احلاجة  توسيع  إىل  حباجة  احلالية  الاصة  البنوك  أصبحت  حيث  الراب،  خالل  من  االقتصادية  الثروة   يستنزف  طفيليا

:  169  رقم  املادة  يف  التحرير  حلزب  ستورالد  مقدمة  يف   ورد.  األسعار  زايدة  وأنتج  لقيمتها،  العملة  فقدان   يف  تسبب  ما  ابستمرار،
  إبقراض   ويقوم.  املال   بيت  دوائر  من  دائرة  ويكون   ابلراب  يتعامل  وال  الدولة،  مصرف  إال  يكون   وال  اباتً،  منعاً   املصارف  فتح  "مُينع

 . "والنقدية املالية املعامالت وبتسهيل الشرع، أحكام حسب األموال

 غرب ال االستعماري الظلم منوذج من التخّلص
 ابكستان  يف- اثبتة قاعدة على إقامتها بعد الالفة دولة فإن  القروض، من املزيد إىل صاغرين واللجوء االقتصاد تدمري من بدال

 الظامل  النظام فهذا الربوية(؛ )القروض إىل  املستند الغريب االستعماري الظلم منوذج من التخلص يف للعامل مدو ية رسالة سرتسل - مثالً 
  على   اقتصادايهتا  من  عديدة  مرات للقروض  سدادها  من  الرغم  على  خانقة،اً  ظروف  وخيلق قدميها  على  الوقوف  من  الدول  نعمي  ما  هو

  أنه   هو  حترميه  دليل  فإن   املادة  من  الثاين  القسم  "وأما:  165  رقم  املادة  يف   التحرير  حلزب  الدستور  مقدمة  يف  جاء.  ربوية  فوائد  شكل
  مالية،   انحية  من  الكافرة  الدولة  هذه  رمحة  حتت  ذلك  فوق   وتكون   الكافرة،  الدول  من   نقدها   هبم  يرتبط  نمل   اتبعة  مالياً   الدولة  جيعل

 . حرام"  ابألجنيب اإلسالمية الدولة نقد ارتباط كان   ولذلك. حرام(  احلرام إىل )الوسيلة: الشرعية  والقاعدة. حرام  وكالمها
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