10-lecie
Islamskiego
Dow
Jones w cieniu radykałów
W tym roku islamski indeks giełdowy Dow Jones obchodzi 10
rocznicę. Zazwyczaj jest tak, że rocznice, zwłaszcza te
okrągłe, są powodem do świętowania. Tylko czy w tym przypadku
jest się z czego cieszyć?

Islamski indeks giełdowy Dow Jones, który został wprowadzony w
1999 roku jako pierwsza cena referencyjna w odniesieniu do
zgodnych z zasadami islamu portfeli, ma już 10 lat. Obecnie
skupia ponad 70 różnych indeksów i stanowi najbardziej
zrozumiałą rodzinę indeksów rynku islamskiego. Niezależna
islamska Szariacka Rada Nadzorcza sprawdza, czy Islamskie
Indeksy Dow Jones są zgodne z tymi odnoszącymi się do firm
notowanych na giełdzie. Mimo jak wydawałoby się dobrze
funkcjonującej struktury, nie wszyscy chcą się przyłączyć do
obchodów rocznicy tej jednej z amerykańskich ikon finansowych.
Jak się okazuje należna dbałość DJIM [dotycząca funkcjonowania
całości] była eufemistycznie mówiąc kiepska. Wciągnęli w swoje
szeregi w roli doradcy Północno-Amerykański Islamski Fundusz
Powierniczy (The North American Islamic Trust – NAIT),
działający na pierwszej linii Braterstwa Muzułmańskiego. Nawet
po tym jak NAIT został nieoficjalnie oskarżony o
współdziałania w finansowaniu działalności terrorystycznej

Fundacji Świętej Ziemi, DJIM nie pozbył się ich.
Przewodniczący Szariackiej Rady Nadzorczej DJIM okazał się być
muzułmańskim ekstremistą –
muftim Muhammad Taqi Usmanim.
Usmani jest powszechnie znany ze swoich bezkompromisowych
poglądów dotyczących prowadzenia dżihadu przeciwko
niemuzułamanom po to, aby ustanowić supremację islamu na
świecie.
Usmani wyraził także swój głęboki żal z powodu
niewystarczającej liczby męczenników, którzy zwyciężyliby siły
amerykańskie w Iraku:
Trudno jest znaleźć kogoś, kto pragnąłby szachada
(męczeństwa). Ile jest matek, które chciałyby poświęcić swoich
synów dla sprawy islamu? Ile jest sióstr, które chciałyby
pożegnać się ze swoimi braćmi odchodzącymi, by poprowadzić
dżihad przeciwko niewiernym?
Usmani nazwał Amerykanów w Iraku śmierdzącymi ateistami i
najgorszymi rzeźnikami i sępami świata, którzy rozszarpują
ciała niewinnych irackich muzułmanów.
Usmani został odwołany z funkcji przewodniczącego

Szariackiej

Rady Nadzorczej DJIM dopiero po tym, jak Investor Business
Daily (IBD) ujawniła jego powiązania z grupami radykałów i
kontrowersyjne poglądy.
Wydaje się to nieprawdopodobne, że IBD nie napotkała trudności
w znalezieniu wszystkich tych informacji dotyczących
Usmaniego, podczas gdy Dow Jones miał z tym wyraźne problemy.
Widocznie znalezienie w przeglądarce Google News informacji o
tym, że ich doradca był nieoficjalnie oskarżony o finansowanie
działalności terrorystycznej przerosło ich możliwości. Dopiero
inni musieli to wykryć.
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