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 بٌان صحفً

 الرأسمالً قتصاديالا الفساد لموبقات ستمرارهً ا 4141 موازنة

 لخالفةا دولة فً قتصاديالا بالنظام إال بالحل ننعم ولن

 العامة الموازنة قانون مشروعً م،15/1/2020 األربعاء مساء األردنً، النواب مجلس أقر

 بارتفاع سابقاتها من ألعن فهً م2020 موازنة أما م،2020 لسنة الحكومٌة الوحدات وقانون

 ،الدوٌلة ههذ إنشاء منذ االستعمارٌة السٌاسٌة التبعٌة لنهج ستمرارا وهً والمئوٌة المطلقة أرقامها

 المتنوعة والضرائب الخارجٌة، بالمساعدات اواستمراره احٌاته ومقومات اقتصادها ربطت التً

 ستخراجاال من الممنوعة الدفٌنة اثرواته على ا  قائم ذاتٌا   اقتصادها ٌجعل أن شأنه من ما كل ومنعت

 الرأسمالً قتصادياال النظام على المسلمٌن بالد كل كشأن المالٌة اسٌاسته واعتمدت ،ستثمارواال

 ،ةالوفر أو والعجز والنفقات اإلٌرادات أبواب ٌبٌن الموازنة قانون ٌسمى سنوي قانون بسن الغربً

 .الدولً النقد كصندوق طامعة ستعمارٌةا أدوات من قتصاديا إصالح ببرامج ومرتبطا  

 باتجاه وهً ٌوم بعد ٌوما   نهٌارواال لإلفالس تؤدي أن شأنها من موازنات هكذا مثل إن

 أٌلول نهاٌة حتى العام الدٌن إجمالً بلغ حٌث المتعاظمة والمدٌونٌة للعجز بالنسبة خطٌر تصاعدي

 المحلً الناتج من %66.7 نسبة مشكال   دوالر ٌارمل 42 أو دٌنار ملٌار 30.05 الماضً العام من

 فً رتفاعا  ا الموازنة أرقام بٌنت حٌث المالٌة، وزارة حسب م2016 لعام تقدٌره المعاد اإلجمالً

 الماضً العام عن وذلك الخارجٌة المنح بدون روالد ملٌاري أو دٌنار، ملٌار 1.247 مقداره العجز

 السلع بٌع وإٌرادات الضرائب من هً الموازنة اتإٌراد من %60 من أكثر أن علما فقط،

 .الناس عموم جٌوب من أي ،والغرامات والخدمات

 ربوٌة وداخلٌة خارجٌة قروض ُجلُّها دٌنار ملٌارات 6 من أكثر بلغت فقد التموٌل موازنة أما

 من أن كما السنوي، والعجز والخارجٌة الداخلٌة الدٌون إطفاءات فً معظمها فً تصرف بالطبع،

 .العام للدٌن الحرام الربا استحقاق دٌنار الملٌار وربع ملٌار الموازنة نفقات

 كل االقتصادي النمو فٌها ٌتناقص والتً أسوأإلى  ئسٌ من المنحدرة الموازنات هذه لمثل فكٌف

 أمام والماثل القادم نهٌاراال من والعباد البالد تنقذ أن الحكومة، زعم حد على %1.6 بلغ حتى عام

 الغربً الكافر المستعمر أدوات من إنعاشها أجهزة دٌمومة لىع بالمحافظة إال عٌنٌن، ذي لك

 المصالح لخدمة ٌكفً وبما الحٌاة قٌد على الدولة ببقاء ٌسمح الذي بالقدر وروبًواأل األمرٌكً

 الحدوب المصالح، هذه تحقٌق من علٌه ما ٌؤدي طالما التبعً النظام ببقاء وأمنٌا سٌاسٌا الغربٌة

 التً الموازنات هذه لتموٌل ٌكفً بما ولكن للناس بالنسبة جوع من ٌغنً وال ٌسمن ال الذي دنىاأل

 ؟الترهٌب أو بالرضا ٌدفعونها

 المشكلة أن ؛ردناأل فً قتصادٌةاال لألزمة حل من تكراره من نمل نول سابقا   قلناه ما هنا نكرر

 بالطرٌقة ردنًاأل الكٌان نشأة مع نشأتبامتٌاز  سٌاسٌة مشكلة هً وإنما باألساس قتصادٌةا لٌست
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 فً هو مصالحه لخدمة مرٌكًاأل ثم ومن البرٌطانً الكافر تعمرالمس أرادها التً االستعمارٌة

 مةاأل تكلف مذلة ومعاهدات واقتصاد أمن من الحٌاة بأسباب ٌهود ٌانك دُّ م   ضمنها من والتً المنطقة

 مصالحهم على المتنافسٌن المستعمرٌن هؤالء خدمة فً نظامال ٌسخرها ،هاأبنائ وأرواح ثرواتها

 .المسلمٌن بالد فً األمة حساب على

 مالٌة كسٌاسة أوجده الذي الفاسد النظام جنس من االقتصادي النظام إصالح ٌمكن ال وهنا

 االقتصادي النظام هذا مثل أفرزها التً الفاسدٌن من لحفنة بالتصدي وأ هناك تقشف أو هنا بتحسٌن

 الحكومات أعضاؤه ٌجلد الذي النواب مجلس فً العام نهاٌة بمسرحٌة عام كل ٌحدث كما الفاسد،

 ببعض وعود مع إنجازاتها، على بلبالقُ  الحكومات وٌهنئون الموازنة على ٌوافقون ثم بكلماتهم

 !والخس والملفوف اللبن على المبٌعات ضرٌبة كتخفٌض السوقٌة والرتوش الجوفاء الوفاءات

 :الناس اأٌه

 النظام واستبدال الحٌاة معترك عن قتصادياال ونظامه اإلسالم إقصاء هًباألساس  المشكلةإن 

 وٌالته من تعانً الذي االقتصاد عن وبالتالًبه،  الحٌاة عن الدٌن ٌعزل الذي أسمالًالر االقتصادي

 بالعقٌدة جذرٌا   ا  رتباطا مرتبطة المالٌة السٌاسة تكون سالمٌةاإل الدولة ففً ،ءاجمع البشرٌة

 أبواب تكون سالماإل ففً، وقصرا حصرا اإلسالمً قتصادياال بالنظام تلزمها التًاإلسالمٌة 

 وال غٌرها، من المال ٌؤخذ أن ٌجوز فال دائمٌة أبواب وهً ثابتة ونفقاتها وارداتها فً المٌزانٌة

 الدولة وملكٌة العامة لملكٌةا من محددة مصادر فهً الواردات أبواب أما شرعٌة، غٌر بكٌفٌة ٌنفق

 أما األمة، مجلس وال الخلٌفة ٌقررها ال دائمٌة المصادر وهذه... الزكاة وكذلك... والفًء كالخراج

 الدخل مصادر إنفاق بكٌفٌة تتعلق وهً شرعٌة، بأحكام محددة اإلسالم فً هً فكذلك النفقات أبواب

 .األمة مجلس من وال الخلٌفة من تجاوزه ٌمكن ال اوهذ الزكاة، ومن الدولة وملكٌة العامة الملكٌة من

 :ردناأل فً األهل أٌها

 الرأسمالً قتصادياال النظام عن بالتخلً الفاسد ادياالقتص الواقع بمعالجة إذا   الحل ٌكمن

 وبالوصفات بالمدٌونٌة ٌستعمر ستعماريا دولً وصندوق به تحكم أنظمة من وأدواته وسٌاساته

 إال ٌكون أن ٌمكن ال الحل نأ على التأكٌد من التحرٌر حزب فً نمل ولن الخبٌثة، صالحٌةاإل

 قتصادٌةا مؤتمرات فً الحزب بٌنوقد  .أحكامه من المعالجات وأخذ سالماإل منهج إلى بالعودة

 ال أنه فً شك ال والذي سالماإل فً االقتصادي النظام دستوره، ومشروع كتبه وفً متعددة عالمٌة

 جمعاء، للبشرٌة العادل العالمً نسانًاإل البدٌل هو نهإ بل فحسب قتصادٌةاال نالمسلمٌ مشاكل ٌحل

 أن شك وال والنفوذ، والسٌطرة واالستغالل والسرقة والنهب المصالح على القائم الرأسمالً للنظام

 .هللا بإذنقرٌبا  النبوة منهاج على الخالفة بعودة  الرسول بشرى تحقٌق عند قرٌبا   سٌعود كله ذلك

َذا لِِمْثلِ ﴿ ْعَملِ  َهَٰ ٌَ  ﴾اْلَعاِملُونَ  َفْل

 التحرٌر لحزب اإلعالمً المكتب

 األردن والٌة فً


