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بٌان صحفً

صدمة أسعار الوقود :فشل منهجي للنظام الضريبي الرأسمالي
(مترجم)
كما هو متوقع دائماً ،ارتفعت أسعار الوقود مرة أخرى إلى مستوى فلكً فً تارٌخ كٌنٌا بعد أن أوقفت الدولة
خطة الدعم التً تم تقدٌمها فً نٌسان/أبرٌل لتخفٌف الغضب العام إزاء ارتفاع تكالٌف المعٌشة .فقد ألغت هٌئة تنظٌم
الطاقة والبترول دعم أسعار البترول بقٌمة  7.10شلن ،و 9.90شلنا ً على الدٌزل و 11.36شلنا ً على الكٌروسٌن
النً تم تطبٌقها على أسعار الوقود المباع فً الشهر حتى  14أٌلول/سبتمبر .وسٌصبح لتر البنزٌن فً العاصمة
الكٌنٌة نٌروبً اآلن  134.72شلن كٌنً مرتفعا ً من  127.14شلن كٌنً ،وارتفعت تكلفة الدٌزل فً الوقت نفسه إلى
 115.60شلن كٌنً من  107.66شلن كٌنً بٌنما سٌكلف الكٌروسٌن  110.82شلن كٌنً من  97.85شلن كٌنً.
ومن المثٌر للقلق أن هذه الزٌادة فً األسعار تأتً فً وقت تواجه فٌه المناطق الشمالٌة الشرقٌة والساحلٌة آالم
الجوع الناتجة عن الجفاف الذي أعلن أنه كارثة وطنٌة .عاد ًة ما ٌطلق الوقود الباهظ العنان لضغط التسعٌر فً جمٌع
نواحً االقتصاد وله تداعٌات على تكلفة المعٌشة .من الواضح بشكل صارخ أن األنظمة الرأسمالٌة تلحق المزٌد من
األلم بالناس وأن حكوماتها ال تهتم بمصالحهم رغم زعمها أنها تقودهم.
فٌما ٌتعلق بارتفاع أسعار البنزٌن /الوقود ،فإن هذا ناتج عن عاملٌن رئٌسٌٌن هما؛ احتكار إنتاج النفط والضرائب
فً صناعة الوقود .على الصعٌد العالمً ،معظم حقول النفط مملوكة لشركات غربٌة متعددة الجنسٌات تحت مظلة
هٌئة نقابٌة (أوبك) .إن احتكار هذه السلعة االقتصادٌة المهمة ٌضع دول العالم الثالث تحت رحمة أوبك من حٌث إنتاج
النفط وعرضه وسعره .كما أنهم ٌستخدمون كارتل أوبك إلمالء جمٌع جوانب أعمال النفط .هذا الواقع الفاسد ٌتجاهله
الغرب الرأسمالً .فٌما ٌتعلق بالضرائب ،فإن هذا واضح حٌث فرضت الحكومة ضرائب وجباٌات ضخمة على
المنتجات النفطٌة .والجدٌر بالذكر أن فرض الضرائب على الوقود ،فً االقتصاد الرأسمالً ،هو هدف سهل ألي نظام
فً تحصٌل اإلٌرادات .على سبٌل المثال فً حالتنا ،تجمع كٌنٌا  57شلنا ً كٌنٌا ً لكل نفاٌات بترول و 45.47شلنا ً كٌنٌاً
من وقود الدٌزل ،و 39.5شلنا ً كٌنٌاً من الكٌروسٌن .الزٌادة هً محاولة حكومٌة أخرى إلنقاذ االقتصاد المتعثر بالفعل
مع ارتفاع التضخم الذي ٌبلغ  ٪6.6من هٌمنة الدوالرٌ .عتبر انخفاض الشلن من أوضح مظاهر المشاكل االقتصادٌة
فً كٌنٌا وكونه اقتصاد استٌراد صافٌ ،جب تموٌل الفجوة بٌن الواردات والصادرات من خالل فرض ضرائب على
منتجات الوقود .نتوقع لألسف أن هذا االتجاه االقتصادي الحالً قد ٌؤدي إلى حظر استٌراد السلع غٌر األساسٌة إلنقاذ
العملة المحلٌة واالقتصاد من المزٌد من الخسارة مقابل الدوالر األمرٌكً.
فً ضوء ذلك ،فإن أي نظام ٌدٌر اقتصاده على أساس القروض الخارجٌة وطباعة المزٌد من النقود الورقٌة من
شأنه أن ٌسبب المزٌد من البؤس لرعاٌاه .عالوة على ذلك ،فإن اقتصاد أي دولة مرتبط بأهواء ورغبة الدولة
الرأسمالٌة الرائدة (أمرٌكا) .ال ٌمكن معالجة ارتفاع أسعار الوقود وأي مشكلة اقتصادٌة إال من خالل دولة مستقلة
تطبق النظام االقتصادي اإلسالمً الذي ٌعتبر أن الموارد مثل المٌاه والمراعً والطاقة هً ملكٌة عامة كما روى ابن
ماجه أن رسول هللا ﷺ قال« :ا ْل ُم ْسلِ ُمون ُ
ار».
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