
 بسم ا الرمحن الرحيم

 كوارث الفكر الرأسمالي
 ()مًتجم

ظهرت العقيدة الرأمسالية يف هناية القرن الثامن عشر على إثر صراع بُت الكنيسة والفبلسفة ادلفكرين يف أوروبا. ومنذ ذلك 
اليات ادلتحدة الوصي األساسي على الوقت تبنتها معظم الدول األوروبية وحلقتهم الواليات ادلتحدة بعد الثورات. وحالًيا تعترب الو 

ىذا الفكر الذي يروج لو بقوة عادلًيا وخصوًصا بعد اهنيار الفكر الشيوعي. ويوجد عند الرأمسالية معاقل يف كافة أضلاء العادل من 
 الشرق إذل الغرب ومع ىذا فإن ىذا الفكر معوج بشكل غَت قابل لئلصبلح، وقد تسبب يف كوارث إنسانية عديدة:

إن الفكرة األساسية للرأمسالية ىي العلمانية اليت تفصل الدين عن الدولة. وىذه الفكرة من شأهنا أن حتط من قيمة  :أولا 
اإلنسان وتسلبو غريزتو يف التدين الذي ىو فطري عنده. وتؤكد الغرائز اإلنسانية وجود اخلالق القادر على كل شيء، وذلذا فإن 

دة تظهر العبودية للخالق، على النقيض من العقيدة الرأمسالية العلمانية اليت تقول بأن وجود اإلنسان عرب العصور قام بأفعال ع
اخلالق أو عدمو سيان، وإن كان اخلالق موجوًدا فليس لو عبلقة وال سلطة أو دور يف الدولة أو احلكم أو شؤون الناس... ىكذا 

 .﴾َأَل َساَء َما َيْحُكُمونَ ﴿بلقة لو سبحانو بتنظيم حياة سللوقاتو! يتحدث الفكر الرأمسارل الباطل الفاسد عن اخلالق بأن ال ع

سياسًيا، فإن نظام احلكم الرأمسارل يروج لدميقراطية متعددة األحزاب تشرع من دون ا، فتجعل القوانُت لصاحلها ثانيا: 
 للتسلط على الناس، ومن مث تسبب الصراع بُت الناس.

الرأمسالية تقوم على وجهة النظر ادليكافيلية اليت تربر الوسائل لتحصيل األىداف السياسية وبدون ذكر حقيقة أن السياسة 
الفردية. وىذا األساس الشيطاين يقود إذل ما نشهده من مناورات سياسية فاسدة ومع وجود آفات عظيمة ورذائل مجة من خبلل 

اًما كما حدث بُت أعضاء بردلان اللجنة الدستورية التنزانية مبا فيها الرشوة والقبلية والقتل والكذب والفضائح حىت يف بردلاناهتم، مت
السيدة آشا باكار وغَتىا... باإلضافة إذل الصراعات والتوترات وأعمال القتل اجلماعية مثل تلك اليت حدثت يف كانون الثاين 

ارة األرواح وادلمتلكات والصراع بُت . وكل ىذا سبب خس1007-1006يف جزيرة بيمبا واجملازر القبلية يف كينيا عام  1002
 اجملتمعات. يف الرأمسالية تعترب السياسة طريقاً للغٌت وليست مؤسسًة خلدمة ادلواطنُت كما تدعي.

ىذا الوضع مكشوف بوضوح حىت يف دول تعترب الوصي على ىذا الفكر مثل أمريكا. على سبيل ادلثال فإن أكثر من 
 عضو يف الكوصلرس من أصحاب ادلليارات. 100لكون أكثر من مليون دوالر ونصف أعضاء الكوصلرس األمريكي ميت

جًدا يف سياسيينا اليُت الذين ىم بأنفسهم وعائبلهتم ومعارفهم ينهبون ثروات الببلد مبستويات  إن ىذه احلقيقة واضحةٌ 
وبشكل روتيٍت حيرفون القانون للفوز ال ميكن تصورىا بينما يعيش ادلواطن العادي يف فقر. باإلضافة ذلذا فإن السياسيُت 

 بعطاءات ضخمة وجتارات مثل ادلعادن والطاقة والكهرباء.

وعلى الصعيد القانوين، جاءت العلمانية لتعقيد األمور غَت اإلنسانية من خبلل إعطاء النخبة القوة يف وضع القوانُت  ثالثاا:
 خالقهم. تدعي الربدلانات الدميقراطية أهنا متثل الشعب وجتادل يف كوهنا حصريًا وبالنيابة عن البقية، بداًل من تبٍت وتطبيق قوانُت



سلتلفًة عن احلكام من األنظمة السابقة مثل احلكومات الدينية وملوك العصور الوسطى الذين ادعوا احلق اإلذلي حلكم الشعب، 
لديٍت ألن الربدلانات تعطي كافة أنواع احلصانات ولكن احلقيقة ىي أن الربدلانات احلالية مشاهبٌة ذلؤالء الذين ادعوا احلكم ا

ة القانونية باإلضافة إذل ادلنافع اليت حيرم منها العوام. باإلضافة ذلذا فإن القوانُت الربدلانية تسبب الفوضى والكوارث غَت اإلنساني
ة احلاجات األساسية لآلخرين مثل ألهنا نابعٌة من عقل اإلنسان الناقص والعاجز وادلنحاز الذي ال يستطيع على اإلطبلق معرف

اخلالق الذي يعلم َخْلَقُو متاما. وذلذا، فإن اجلماىَت، وبشكل أساسي، ال تثق هبذه القوانُت وفقدت اإلميان بالسياسيُت شلا أدى 
 إذل أن يأخذ الناس تطبيق القانون بأيديهم، مثلما ىاجم ادلواطنون أقسام الشرطة يف تنزانيا وغَتىا.

لى الصعيد االقتصادي فقد سبب الفكر الرأمسارل تدمَتًا لئلنسان نتيجة لدعوة الرأمسالية حليازة الثروة وادلصاحل وع رابعاا:
مهما كانت النتيجة وبأي مثن كان. إن مقياس األعمال يقوم على ادلصلحة بغض النظر عن القانون اإلذلي شلا أدى إذل سلسلة 

الية واضح يف ىذا "ال يوجد صديق دائم ولكن مصاحل دائمة"، وىذه النظرة ىي دليلهم من ادلشاكل غَت اإلنسانية. وشعار الرأمس
األساسي يف االقتصاد وغَته من نواحي احلياة. باإلضافة ذلذا فإن الرأمسالية تعرف السعادة والنجاح يف مجع اإلنسان للثروة وىذه 

)ثروة األمم( و)نظرية القيم األخبلقية(. وأيًضا، فإن  األفكار الشيطانية ىي لفبلسفة مشهورين مثل آدم مسيث صاحب كتاب
الفكر الرأمسارل ينظر دلفهوم الدارونية االجتماعية واليت تقول "بالبقاء لؤلقوى" و"القوة ىي احلق". ونتيجة ذلذه األفكار غَت 

روب ضد اإلسبلم وادلسلمُت بذريعة اإلنسانية فقد استعمرت البلدان الرأمسالية ادلتقدمة ولقرون طويلة الدول الفتية وشنوا احل
احلرب على اإلرىاب. وهنبوا خَتات ببلدنا عن طريق شركاهتم ومبساعدة احلكام الدمى يف ببلدنا. ويف ىذه األثناء، يعاين مواطنو 

إذل تفاقم عدم ىذه الدول ادلتقدمة مشاكل ال تنتهي ابتداًء من الفقر إذل الصحة الضعيفة إذل منط احلياة البدوي وغَته شلا يؤدي 
العدالة االجتماعية االقتصادية ويساعد يف ازدياد نسبة البطالة. وحذر التقرير األخَت دلنظمة العمل الدولية أن البطالة وادلخاوف 

 االجتماعية سوف تزداد خبلل اخلمس سنوات القادمة بسبب النمو االقتصادي البطيء وازدياد البلمساواة والصراعات.

مبليُت شخص ويبلغ دخل األغلبية دوالراً واحداً يومياً. بينما يف كينيا وحبسب  5يف تنزانيا يبلغ عدد العاطلُت عن العمل 
خريج جامعي يتقدمون لكل  400فإن  1022يعرف باسم "سيما كينيا" أذيع يف حزيران/يونيو  BBCبرنامج سواحلي ل 

لرأمسالية توزيع الثروات جلميع الرعايا، ولكنها على النقيض تضمن كنز واحتكار وظيفة واحدة يعلن عنها يف كينيا. ال تعتزم ا
 70الثروة من قبل النخبة الشرىة اليت بدورىا تستعبد اجلماىَت كموظفُت. وعلى سبيل ادلثال فإن االقتصاد األمريكي ميتلكو 

نسى ادلفهوم الشيطاين "حرية التملك" اليت قادت إذل % من سكان العادل، وال ن4عائلة أمريكية، بينما ميتلك االقتصاد العادلي 
 خصخصة ادلمتلكات العامة، حيث يشًتك احلكام وادلسؤولون ادلدنيون يف جرائم رشوة وفساد حلماية الشركات العادلية األجنبية.

موال العامة فإن تنزانيا تتصدر البلئحة يف الفساد واختبلس األ 1023وحبسب تقرير منظمة الشفافية العادلية عام 
 والرشاوى واالحتيال يف القارة اإلفريقية، وكينيا أيًضا موجود على البلئحة نفسها.

على الصعيد االجتماعي، فإن ىذا الفكر مع دعوتو للـ"حرية" فقد تسبب يف ىرج ومرج ورذائل أخرى مبا يف ذلك : اخامسا 
ربية اليت تقر ىكذا أمور، بل وجترب ما يسمى بدول العادل الثالث الدعارة وإدمان الكحول وزواج ادلثليُت كما رأينا يف الدول الغ

يف نسبة حاالت الطبلق وزيادة يف عدد األطفال  اً على تقليدىا تقليًدا أعمى يف ىذه األشياء ذاهتا. أضف إذل ذلك ارتفاع
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عادل. وذكر تقرير احلملة الوطنية وشلارسات ال أخبلقية أخرى ارتكبت يف مجيع أضلاء ال ادلولودين خارج نطاق الزواج وأعماالً 
يف كينيا بأن للكحول عواقب وخيمة على اجملتمع وأن نصف ادلدمنُت  1022( لعام NACADAدلكافحة تعاطي ادلخدرات )

 سنة. 28-20على الكحول تًتاوح أعمارىم ما بُت 

أهنا ناجحة فيها لكن الواقع أهنا أدت إذل وفيما يتعلق بالتنمية العلمية والتكنولوجية، واليت تفخر الدول الغربية بسادساا: 
قذارة مروعة يف اجملتمع ال ميكن تغطيتها بـ"النجاح" ادلزعوم. وعلى سبيل ادلثال فقد أكد الكاتب األمريكي آلن بلوم يف كتابو 

قد صرح دقائق إخل. و  5"العقل األمريكي ادلغلق" بأن عملية اغتصاب حتدث كل ثبلث ثوان، وأن ىناك شخصًا يُقتل كل 
الرئيس األمريكي األسبق يف وقت ما مبا يلي: "لقد صعد اإلنسان إذل القمر لكننا منؤل األرض بالقذارة. لدينا نوايا للسبلم لكنها 

 تنتهي باحلرب. وعلى األجيال اليت شهدت البحوث الناجحة على الذرة العودة لعبلج ما دمره البشر".

سنة قد عانُت من  23-27ن النساء البليت تًتاوح أعمارىن ما بُت % م32ويف حبث أجري يف إصللًتا كشف بأن 
شلارسات متييز بُت اجلنسُت يف األماكن العامة. ناىيك عن اإلشارة إذل رللة النسيت للطب النفسي اليت أجرت أحباثًا أكدت 

 شخص. 34000قد تسببت يف وفاة  1022و 1000على أن نسبة البطالة بُت عامي 

تعلق باخلدمات االجتماعية األساسية، فقد فشلت الرأمسالية فشبًل ذريًعا يف تقدميها لرعاياىا كما جيب. وفيما يسابعاا: 
وعوًضا عن توفَت اخلدمات االجتماعية األساسية، على أهنا واجب على الدولة، تقدم على أهنا معروف من الدولة ويف كثَت من 

اخلدمات. فعلى سبيل ادلثال، تواجو كينيا اهنيارًا خطَتًا يف قطاع التعليم الذي  األحيان جيربون الناس على ادلسامهة يف توفَت ىذه
. كما أن تنزانيا تواجو مشاكل 1024شهد إضرابًا للمعلمُت، كان أسوأه األخَت الذي انتهى يف الرابع من تشرين األول/أكتوبر 

فقط % 24.08تلميذ. كما أن  100دارس االبتدائية يصل لـشلاثلة بل لرمبا أسوأ. فمثبًل، عدد التبلميذ يف الصف الواحد يف ادل
 من تبلمذة ادلدارس االبتدائية ينتقلون للمدارس الثانوية.

% فقط من 24أما عن اخلدمات األخرى كالصحة والسكن فإهنا يف وضع متداٍع وظروف كارثية، يف حُت حيصل 
 % ىم فقط من يستطيعون استخدام مراحيض حكومية.22% فقط على مياه نظيفة و43التنزانيُت على خدمات الكهرباء، و

 أيها المسلمون بخاصة والناس بعامة!

دل تكن تلك إال بعض كوارث وظروف سببتها األيديولوجية الرأمسالية وأفكارىا اخلبيثة الفاسدة واليت يُعمل على نشرىا اليوم 
علها مثااًل حتتذي بو اإلنسانية على عمى. إن على ادلسلمُت وبقوة يف مجيع أضلاء العادل باسم "التنمية" والتقدم" يف زلاولة جل

والبشرية مجعاء وجوب االستيقاظ وإدراك السبب احلقيقي الذي يقف وراء ىذه ادلشاكل والكوارث اليت تأصلت يف اجملتمعات 
 .فَتفضوا الرأمسالية ويقيموا اإلسبلم وحكمو الذي سيضمن السبلم والعدل والطمأنينة للبشرية كلها
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