
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   من خطة اإلنقاذ األميرآية ال يجوز أن نكون جزءًا

  وال يجوز المساهمة في معالجة األزمة المالية 

إن السبب الحقيقي ألزمة األسواق المالية العالمية والخليجية، هو فساد النظام االقتصادي 
بشكل يضمن العدل والسعادة والرخاء الرأسمالي وعدم مطابقته للواقع، والذي ال يحقق تنمية المال 

، آما ورد في ن منه، باعتراف المفكرين االقتصاديين الرأسمالييًااألزمات جزءالذي تعتبر لإلنسان و
قاء جزء من النظام المالي إن األزمات والجشع والش«م ٢٠٠٨ مايو ١٥خ يمجلة اإلآونومست بتار

نظام االقتصادي الرأسمالي، وعلى اإلنسان أن يتعايش بأن األزمات جزء من الون  فهم يقرِّ،)...الغربي 
هم  االستغالل، ومع ظلم الربا وضيق التضخم وشقاء الرآود وضنك البطالة وعبودية الجشع وذل

 أما أزمة الرهون وإفالس البنوك .منة بنظامهم االقتصادي الرأسماليون بأن هذه أمراض مزيقرِّ
 والدليل أن مئات المليارات من الدوالرات التي ضخت في ، سببتوانهيار األسواق فهي نتيجة وليس

التي أقر الرئيس  ،األسواق لم يكن المقصود منها معالجة أزمة الرهون بل معالجة الثقة باألسواق
.  أنها قد تزعزعت ويجب العمل الستردادهام٢٠٠٨ سبتمبر ٢٠ فيي في خطابه األسبوعي األميرآ

 أقرب دليل على فساد النظام االقتصادي الرأسمالي ميرآي اليوم، تعصف باالقتصاد األالتي األزمةو
 فكيف لهذا االقتصاد المترامي األطراف العنكبوتي الشبكة والذي سخرت . مطابقته للواقعموعجزه وعد

ات باعتراف الرئيس  االنهيار بسبب إفالس بعض الشرآيصل إلى حافةأن    ميع إمكانات العالم،له ج
َوالَِّذيَن َآَفُروا َأْعَماُلُهْم َآَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمَآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم : ىال تعالق! ؟األميرآي نفسه

 أما تراجع أسواق المال في .)٣٩ : النور( َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِبَيِجْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِحَساَبُه
نا  أسواق المال العالمية، وسببه فوق ما ذآرانهيارفقد سبق ، لألوراق الماليةليج ومنه سوق الكويت الخ

حكام  سوء رعاية الإلى، يرجع ابقته للواقعسمالي وعجزه وعدم مطمن فساد النظام االقتصادي الرأ
  .اد المسلمين، وهيمنة الكافر على اقتصألموال المسلمين

الدعوات التي صدرت عن المسؤولين األميرآيين ق العالمية هي والخطورة في أزمة األسوا
، والدعوات المتكررة من م١٩٢٩للعالم للمساهمة في إنقاذ االقتصاد العالمي من آساد يفوق آساد عام 

 وضخت  في بداية األزمةوقد تجاوبت البنوك العالمية .صندوق النقد الدولي لمساندة الخطة األميرآية
 اإلمارات ، وفي هذه األثناء تجاوبتارن الدوالرات لتنقذ االقتصاد العالمي من االنهيمئات المليارات م

 الرئيس األميرآي خطة إنقاذ مثم قد.  في السوق مليار دوالر تقريبًا١٣  لإلماراتوضخ البنك المرآزي
ع آل وم.  وتمت الموافقة عليها من قبل مجلسي الشيوخ والنواب مليار دوالر،٧٠٠للكونجرس تتكلف 

ولون ؤقائمة، ويقر المس األزمة ى، وتبقهذا تبقى الدعوات العالمية للمشارآة في حل األزمة قائمة
القارة األميرآية إلى من نهيارات  لإلنقاذ، وقد انتقلت موجة اال غير آاٍف، بأن هذا المبلغاألميرآيون

  . اوروبأ
، إال أن حكام قلق والترقبلتصريحات والاالجتماعات واومع أن العالم يعج باالقتراحات و

  مليار تقريبًا١٨٠٠مصير هم فيصرح ولو بتصريح واحد حول  منالكويت وحكام الخليج لم يكترث أحد
. م٢٠٠٨/ ٢٤/٩ بتاريخ )آونا( وآالة األنباء الكويتية عن  نقًال    ، وأوروباأميرآاأودعوها في بنوك 

 استثماراتنا الخارجية جميعأن والبنوك وأسواق المال، و يةشرآات المالالمالية تتعلق بالأن األزمة  بعلمًا
  تتعرض لألزمةالتيمالية والبنوك األسواق الالشرآات المالية و في هذه  مستثمرةالبنكيةوأرصدتنا 

  ن  األزمة وال تتأثر استثماراتنا نحهل يعقل أن يتأثر االقتصاد العالمي خارج أميرآا بهذهف .اآلن
 تقع  هذا الصمت وآأن األزمةهؤالء الحكامزم ، حتى يل بهذه األزمةات المتحدةوأرصدتنا داخل الوالي

 إن تجاهل حكام الكويت وحكام الخليج ألمر أرصدتنا واستثماراتنا في الخارج وما !.في آوآب آخر
 إيجابية حول اقتصاد الخليج يدل على أن -ية وأميرآيةوروبأ-نسمعه من تصريحات لمؤسسات أجنبية 

   .األميرآية  خطة اإلنقاذر بفعل هذه األزمة، وأنها جزء منخ وأرصدتنا تتباستثماراتنا



، أن أموالنا ليست بحوزتنا إن دخلت االقتصاد يقة التي يجب أن يدرآها المسلمونإن الحق
ابت أموالنا في االقتصاد  السوق أذألن العولمة والخصخصة وحرية انتقال األموال ونظام .العالمي
لسيادية ما هذه األسواق المالية والمستثمر األجنبي والبنوك األجنبية والصناديق او. العالمي

  .إال أسلوب خبيث خفي لسلب أموال المسلمينواالستثمارات الخارجية، 
نوك األميرآية في الب  أموال المسلمين يودعواالخليج أنحكام  الكويت وفال يجوز لحكاموعليه  

أميرآا -اقتصاد عدونا  ذلك بونقوي همألن .األزمةيساهموا بهذه  أنال يجوز لهم  و، الربويةيةوروبواأل
 :النساء(ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َآاُنوْا َلُكْم َعُدّوًا مُِّبينًا : قال تعالى، عدونا عليناوايقو أن شرعًا وال يجوز ،-اوروبوأ
 ال يعتبر المالذ اآلمن ألموالنا ألن األزمات في النظام االقتصادي الرأسمالي  بأن اقتصادهمعلمًا .)١٠١

لمالي والنقدي إننا بحاجة إلى إعادة بناء النظام ا« :زيورآال الرئيس الفرنسي س قا،جزء ال يتجزأ منه
ة حين وصف األزم  الجشع األميرآيل وزير المالية األلماني عن وانظر ماذا قا،»العالمي من جذوره

ال فهل ستتحمل أمو، بأنها حملة أنجلوسكسونية لتحقيق أرباح هائلة للمصرفيين وآبار مديري الشرآات
إنقاذ اقتصادهم وهم ب ساهم ثرواتنا الماليةت ثم آيف !؟ وإشباع جشعهم الغربأزمات المسلمين حل جميع

   . المسلمينجوع وفقر وتخلفسبب 
  :ونمأيها المسل

بيع جميع و،  الربويةيةوروب األميرآية واألبنوك الجميع أموالنا منآلن، سحب فعله ايجب إن ما 
إنشاء صناعات بتروآيماوية في و، إنشاء قاعدة صناعية في المنطقةولها إلى الداخل، يراتنا وتحواتثماس

، والتخلص من الدوالر التحول إلى قاعدة الذهب بشراء الذهبوإقامة صناعات نفطية، والمنطقة، 
 وترك الزائد عن حاجتنا في باطن أرضنا  بقدر الحاجة فقط منهالنفط بحيث ننتجتخفيض إنتاج و

دون التخلص من هيمنة أميرآا يإن هذه الحلول عملية ومتيسرة لحكام مخلصين ير. لألجيال القادمة
 الكافرين أولياء من دون اتخذواا، ولكنها تكاد تكون مستحيلة في نظر الحكام العمالء الذين وروبوأ

  .منينالمؤ
 على تحقيق النمو ًا يطابق الواقع وقادر صالحًا اقتصاديًاإن اهللا سبحانه قد شرع لنا نظامًا

وهو اقتصاد حقيقي يقوم .  من أزمات الكساد والتضخم والبطالة وغيرهاللناس، يخلووالسعادة والرفاه 
وجعل قاعدة النقد  ، وجهد اإلنسانم الصناعة والزراعة والتجارةلثروات بتنظيل تنظيم التملك على

 ، وال شرآات مساهمة،تبارية للشرآات باإلسالم شخصيات اعي االقتصاد النظاموال يوجد في .الذهب
 هي االنتفاع بالثروة القتصادوأساس نظرة اإلسالم ل. ال تملك  وال بيع ما، من جنسهبيع للمال بالمالال و

لك للناس يحققونه آما دار ما ينتج، بل ترك ذإلنتاج ومقولم يتدخل في آيفية زيادة ا وآيفية حيازتها،
أنظر آتاب النظام االقتصادي في اإلسالم وآتاب األموال في (. ام االقتصادي ال في علم االقتصاديريدون، فهو ينظر في النظ

  .)حزب التحرير الخالفة من إصدارات دولة
في  من نظام اإلسالم ءًان جزإذا آانتج إال ل ال يتجزأ، وال ُيوهذا النظام االقتصادي في اإلسالم ُآ

هي فرض ربكم ومبعث عزآم وقاهرة عدوآم ومحررة أرضكم وهي منارة الخير الخالفة، التي دولة 
  . إلقامة الخالفة الراشدة ندعوآم أيها المسلمونزب التحريرح العمل مع ، فإلىوالعدل في ربوع العالم

ى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُهُم ِإنََّما َآاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَل

  اْلُمْفِلُحوَن
  حزب التحرير                     هـ١٤٢٩ شوال ٨
  والية الكويت                      م٠٧/١٠/٢٠٠٨


