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رقم اإلصدار40 / 2001 :

بٌان صحفً

الميزانية في الديمقراطية عبء على الفقراء والضعفاء
(مترجم)
فً  2حزٌرانٌ/ونٌو  ،0202جدول وزراء المالٌة فً شرق أفرٌقٌا مٌزانٌاتهم الوطنٌة فً
برلماناتهم للسنة المالٌة .0200/0202
وبما ٌتعلق بتنزانٌا ،فإن الحكومة تخطط لجمع وصرف ما ٌصل إلى  21.15ملٌار دوالر ،كما
عُرض فً مٌزانٌتها التً جدولها وزٌر المالٌة والتخطٌط الجدٌد ،د .موٌغولو نتشٌمبا.
وكالمعتاد ،تأتً المٌزانٌة بالكثٌر من اآلالم لزٌادة الضرائب والرسوم والجباٌات والشعارات
الفارغة ،كنمو الناتج المحلً اإلجمالً بالنسبة لرأس المال لتنزانٌا ،مدعٌة أنها وصلت إلى 25212
ملٌون دوالر فً  0202من أصل  25221.5ملٌون دوالر فً  0225حسب تقرٌر المسح االقتصادي
والخطة الوطنٌة للتطوٌر .0200/0202
إن المٌزانٌة أتت وبكل مكر تعرض ما ٌمكن رؤٌته على أنه راحة وأخبار جٌدة للعاملٌن وموظفً
الخدمة المدنٌة من خالل اإلعالن عن تخفٌضات على ضرٌبة الدخل (ما تدفعه على ما تناله) من  5إلى
 1بالمئة .لكن القضٌة الحقٌقٌة تكمن فً زٌادات الراتب السنوٌة التً تفٌد أولئك الذٌن ٌعملون دون أن
ٌحصلوا على ترقٌة والتً لم ٌتم االقتراب منها منذ ست سنوات إلى اآلن .فبٌنما ٌُدفع لعضو البرلمان
راتب ٌقدر بـ 3.1ملٌون شلن تنزانً ومخصصات شهرٌة تبلغ  1ملٌون شلن تنزانً ،أي أنه ٌقبض
 22.1ملٌون شلن تنزانً شهرٌا (حوالً  15232دوالرا) 0025222 ،شلن تنزانً مخصصات
جلوس ،و 202222شلن تنزانً للٌوم ،و 002ملٌون شلن تنوانً بعد خمسة أعوام من الخدمة إضافة
إلى تأمٌن صحً من النخب األول له وألسرته وغٌرها من الفوائد ،فإن غٌره ممن ٌعملون فً الخدمات
المدنٌة ٌعانون من رواتب ال تكاد تسد جوعهم دون حصولهم على أي زٌادات سنوٌة.
أما فٌما ٌتعلق بالدٌن الوطنً ،فإن المٌزانٌة تنص بوضوح على أنه زاد إلى  22.5ترٌلٌون فً
نٌسان/أبرٌل ،من  11.1ترٌلٌون شلن تنزانً سجلت للفترة نفسها من العام  .0202كما كان الدٌن
الخارجً  03.15ترٌلٌون شلن تنوانً بٌنما الدٌن المحلً  25.3ترٌلٌون شلن تنزانً.
وحسب وزٌر المالٌة ،فإن الزٌادة فً الدٌن ترجع إلى االقتراض الجدٌد ألجل مشارٌع تطوٌرٌة
عمالقة مثل :السكك الحدٌدٌة القٌاسٌة ،ومشروع ٌولٌوس نٌرٌرو للطاقة الكهرومائٌة ،وخط أنابٌب
الشرق األفرٌقً للنفط الخام والذي ٌنطلق من أوغندا إلى تنزانٌا ،ومصنع الغاز الطبٌعً المسال الذي
خطط له بقٌمة  32ملٌار دوالر فً لٌندي ،جنوب تنزانٌا .فالحكومة خصصت  23.3ترٌلٌون شلن
تنزانً أي ما ٌعادل  35بالمئة من مٌزانٌتها الكلٌة لتموٌلهم.

ومن المفاجئ أن الحكومة تحت رئاسة الرئٌس السابق ماغوفولً تم فضحها مرات كثٌرة بسبب أن
العدٌد من تموٌالت المشارٌع العمالقة لم تكن سوى من اإلٌرادات الداخلٌة ،ولم ٌتم اقتراضها من
الخارج.
ومن خالل هذه المٌزانٌة قدمت الحكومة مقترحا لتعدٌل مادة االتصاالت اإللكترونٌة والبرٌدٌة
بهدف فرض ضرٌبة تتراوح بٌن  22و 225222شلن تنزانً على كل تحوٌلة نقدٌة عن طرٌق
الالسلكً إلرسال أو سحب النقود .حٌث إن سحب وإرسال النقود عبر أجهزة الهاتف المتنقلة أمر شائع
ٌستخدمه المالٌٌن ،خصوصا عامة الشعب .كما أنها اقترحت فرض ضرٌبة تتراوح بٌن  22و022
شلن تنزانً ٌومٌا على كل مشترك فً بطاقة هاتف اعتمادا على قدرة المستخدم على شحن رصٌده.
دون ذكر سحب  222شلن تنزانً على كل لتر من البنزٌن أو الدٌزل ٌتم بٌعه .هذا على الرغم من
حقٌقة أنه تم رفع سعر كل لتر من البنزٌن والدوالر بنسبة تزٌد عن  32بالمئة ،وفوق هذا ترٌد
الحكومة وعمالؤها فرض ضرائب ورسوم .األمر الذي سٌزٌد بشكل مؤكد أسعار الوقود مرة أخرى
فً  2تموزٌ/ولٌو.
هذه هً كذبة ما ٌدعى بالمٌزانٌة السنوٌة فً الحكومة الدٌمقراطٌة فً تنزانٌا وغٌرها ،فهً ملٌئة
بالظلم ،واعتصار العامة ،واألعباء الزائدة على الفقراء ،من خالل زٌادة الدٌن العام ،ورفع الضرائب،
والرسوم على الخدمات العامة كالنفط ووسائل التواصل الحٌوٌة والخدمات على أساس تحسٌن الخدمات
العامة والبنٌة التحتٌة.
إن الحكومات فً النظام الدٌمقراطً مصممة لجمع الضرائب بدال من مساعدة والعناٌة بشؤون
شعبها بعدل .فعلى الرغم من أن معظم الدول النامٌة بما فٌها تنزانٌا تنعم بالعدٌد من مصادر الثروة
الطبٌعٌة كالمناجم والغابات واألنهار الكبٌرة ومساحات األراضً الشاسعة التً ٌمكنها أن تحسن من
حٌاة عامة الشعب ،إال أنه طالما هذه الثروات ٌتم نهبها على ٌد الدول الرأسمالٌة الغربٌة من خالل
السٌطرة وخصخصة ،فإن عبء حتى الخدمات األساسٌة سٌحمله الشعب الذي هو بمعظمه فقٌر ومعدم.
أما فً اإلسالم تحت حكم الخالفة فإنه ال توجد قضٌة جلسة المٌزانٌة لسن القوانٌن كما هو الحال
فً البرلمانات الدٌمقراطٌة التً تبذر هً نفسها الكثٌر من أموال العامة .ألن عائد الخزٌنة فً اإلسالم
ٌتم جمعه وتوزٌعه حسب أحكام الشرٌعة .حٌث إن تخصٌص المٌزانٌة والمقادٌر فً كل حصة ٌتم
حسب اجتهاد الخلٌفة ،حٌث إن من واجبه رعاٌة شؤون أمته( .النظام االقتصادي فً اإلسالم لتقً الدٌن
النبهانً) .أما فٌما ٌتعلق بقطاع الخدمات العامة للناس ،والبناء والبنى التحتٌة فهً من مسؤولٌة الدولة،
فحٌث ٌوجد تقصٌر ،تقوم الدولة باالستدانة أو فرض ضرائب ٌمكن احتمالها على أغنٌاء المسلمٌن فقط
دون الفقراء ،وهذا نقٌض ما ٌحصل اآلن من اعتصار الفقراء والضعفاء.
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