
 بسم ا الرمحن الرحيم

 العجز في السياسة االقتصادية وليس العجز في مالية الدولة

 واليت( 5102/5102) احلالية ادلالية السنة موازنة على م10/10/5102 األربعاء يوم األمة رللس موافقة بعد
القبس بتاريخ: فقد صرح وزير ادلالية يف جريدة  دينار، مليار 8108 قدره فيها عجز   تسجيل ادلتوقع من
 ىبوط عن الناجم ادلوازنة عجز لتمويل سلتلفة خيارات بني من سندات إصدار تدرس احلكومةم "بأن 20/24/0202

 1العام ىذا" شلكن111 وخالفو أذونات( أو) سندات وإصدار السوق إىل الذىاب: "وقال"1 النفط أسعار

احلكومة من السوق الي بالربا  اقرتاض، ما يعىن وّجو احلكومة إلصدار سندات أو أذونات اخلزانةتوىذا يؤكد 
أحد من  شلة لرعاية شئون الناس1 ومل ينبِ لتغطية العجز يف ادلوازنة العامة للدولة، وللتغطية على سياساهتا االقتصادية الفا

 االقتصادية1اسبة احلكومة على فشل سياساهتا ادلالية و  واالقتصادينيأعضاء رللس األمة أو أي من السياسيني 

( ال يكون إال بالربا، والربا حرام احلكومة من السوق الي )من البنوك وادلؤسسات ادلصرفية اقرتاضومع إدراكنا بأن 
 لقطعية الثبوت والقطعية الداللة1شرعاً حسب النصوص ا

الذي ال يكون إال  فال جيوز حبال من األحوال اللجوء إىل االقرتاض بالربا من السوق الي أو السوق اخلارجي
 :بأمور عدةعلى بالد ادلسلمني، كما أن تغطية العجز ميكن عملياً سّده  اً بشروط جتعل للكفر سلطان

، وبيع النفط خارج ىذه ادلنظمة بالقدر الذي يغطي العجز1 ألن ىذه األوبكمن عضوية منظمة  االنسحاب أواًل:
ذلك تلزمنا بإنتاج حصة زلددة من النفط حبسب مصلحة الكفار ، فهي كاً استعماري اً ادلنظمة فضاًل عن كوهنا مشروع

 وليس حبسب مصاحلنا، كي حيافظوا على السعر الذي يتوافق مع مصلحتهم1

 لدولة دون اللجوء لعمليات ربوية1سد العجز من مال االحتياطي العام ل ثانياً:

شائها، مثل مشاريع ادلالعب وادلنتزىات تأجيل أو إلغاء غري الضروري من ادلشاريع، وتوفري تكاليف إن ثالثاً:
وادلشاريع الرتفيهية وغريىا، وإبقاء ادلشاريع الضرورية مثل مشاريع إنشاء ادلستشفيات ومستلزماهتا، ومصاريف التعليم 

 وغريىا شلا ىو ضروري1

بعية دول لكن ذلك حيتاج لقرارات سياسية تضع األحكام الشرعية موضع التطبيق، وحيتاج كذلك االنعتاق من ت
باقتصادنا إىل ما ىو وسياساهتا، لكن سوء رعاية حكام ادلسلمني، وعدم احلكم مبا أنزل ا، أودى  اقتصادىاالكفر يف 

وتدىور، وضياع ثروات األمة يف أعمال ربوية دلصلحة البنوك وادلؤسسات ادلصرفية الداخلية واخلارجية1  عليو من ترد  
 فر الرأمسالية وتنفيذىا يف بالد ادلسلمني، وليس العجز يف ثروات األمة وأمواذلا1سياسات دول الك تباعافالعجز يف 
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 أيها المسلمون:

 :سورة طو] ﴾َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴿يقول ا تعاىل: 
يسري على ُىَدى من ا يف ىذه الدنيا ىو أعمى، منحرف عن الصواب، حييد عن احلق1 وىنا وعيد فالذي ال  ،[001

: وقول الرسول  من ا تعاىل دلن ال يطبق األحكام الشرعية، بل ويتبع سياسات دول الكفر يف رعاية شئون الناس،
رواه مسلم1 فال الدولة تطبق النظام االقتصادي يف « ْيِهْم فاشقق َعَلْيوِ اللَُّهمَّ َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيئًا َفَشقَّ َعلَ »

، وال أعضاء البدلان حياسبون احلكومة على فشلها يف السياسة االقتصادية، أو لديهم نظرة اقتصادية حلماية اإلسالم
 اقتصاد األمة وثرواهتا من اذلدر والعبث والضياع1

 أيها المسلمون:

نظام اقتصادي متكامل، مستنبط من نصوص القرآن والسنة وما أرشدا إليو، ويؤّمن حياة  لديو  حزب التحريرإن 
عية ادلتعلقة برعاية كرمية للناس ضمن طراز خاص من العيش1 أي ضمن حياة إسالمية تطبق فيها مجيع األحكام الشر 

 شئون الناس1

ية، فاإلسالم ال يقبل التجزئة، بل ىو وال ميكن تطبيق جزء من األحكام الشرعية يف غياب باقي األحكام الشرع
... َأفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن ﴿نظام كامل وشامل جلميع شئون احلياة، قال تعاىل: 

نْ َيا َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ رَ  ا تَ ْعَمُلونَ  دُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَّوُ يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّ ، ﴾ِبَغاِفٍل َعمَّ
، وليس لرتقيع النظام الدميقراطي منقوص غري كامالً  جاء ليطبق تطبيقًا انقالبيًا شامالً  فاإلسالم، [52 :سورة البقرة]

 الرأمسايل1

 نزل ا بإقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة1يدعوكم إىل االستجابة إىل ا ورسولو للحكم مبا أ حزب التحريرف

َوأَنَُّو َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِو  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّو َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّوَ ﴿
 [01: السورة األنف] ﴾ِإلَْيِو ُتْحَشُرونَ 

 

 حزب التحرير                ىـ0143 شوالمن  3

 والية الكويت                        م00/24/0202ادلوافق 


