
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 رامب الكاذبة: العامل حباجة إىل بديل حقيقيتوعود 

 )مرتجم(

مريكية مزيدا من القلق واالرتباك. ألرامب يف االنتخاابت الرائسية ات، أحدث فوز دوانلد فعلا يف عامل غري مستقر 
غياب وجود  إذ يف؛ ل ملشاكل شعوبهوحقيقة األمر أن االنتخاابت تعكس عدم قدرة املبدأ الرأمسايل على تقدمي حلو 

، أكثر من حباجة اآلنفأصبح العامل بديل له، استحوذ اخلطاب العاطفي على أانس ليس لديهم حلول للمشاكل املعقدة. 
 أي وقت مضى، لرؤية اإلسلم مطبقاا كنظام وكبديل عاملي للرأمسالية.

 خادعنظام 
كة املتحدة خلل محلة الربيكسيت )اخلروج من االحتاد األورويب(، يف الوالايت املتحدة، متاما كما يف اململشهدان 

إاثرة اخلوف والكراهية للمهاجرين واملسلمني جملرد حتقيق مكاسب سياسية، يف الوقت الذي جرى فيه جتاهل القضااي 
 احلقيقية.

الناس أمل كاذاب أبنه فاز ابلسلطة من خلل استغلل التوترات العرقية وتشويه صورة املسلمني، وإعطاء  رتامبف
سيتوىل اإلدارة يف واشنطن حلل مشاكلهم. وعلى الرغم من شعاراته أبنه غريب عن املؤسسة احلاكمة فنحن نراه اآلن يعني 

هو يف الواقع، شأنه فومصرفيني متنفذين ومجاعات ضغط كجزء من إدارته اجلديدة.  سياسيني على صلة جيدة ابملؤسسة،
، ويرى مثلها وعود محلته االنتخابية كطريق للسلطة، وليس تعهدا نفسها زء من النخبة احلاكمةشأن هيلري كلينتون، ج

 ملزما.
يف األسبوع  جنيهمليون  350يف اململكة املتحدة إىل اخلروج من االحتاد األورويب أن احلكومة ستوفر زعم الداعون 

أشهر،  5ج ستكون واضحة وبسيطة. وبعد ما يقرب من ابخلروج من االحتاد األورويب، وطمأنوا الناس أبن عملية اخلرو 
ن يف احلكومة يوزراء متعددفتصرحيات  ؛يسيطر االرتباك على أهداف احلكومة الربيطانية أو اسرتاتيجية اخلروج من االحتاد

ذكرت فيه األحزاب السياسية املختلفة مواقفها من القضااي،  عرضتبعضاا بشكل مستمر! يف الوقت الذي  ايناقض بعضه
آابء ال يتناولون  5كل   من 1واألطفال يف اململكة املتحدة يعيشون يف مستوى الفقر،  جمملمؤسسة خريية رائدة أن ربع 

 .نفسها وجبات الطعام بشكل منتظم من أجل توفري الطعام ألطفاهلم. قد تتغري الوجوه يف السلطة ولكن تبقى املشاكل
كية، رأينا شعارات خادعة تستخدم ير األمورويب، واآلن يف االنتخاابت يف كل من التصويت للخروج من االحتاد األ

الستغلل هذا الغضب الشعيب وإلحداث هزّات عند صناديق االقرتاع. وتبني هذه االنتخاابت بطلن النظام العلماين 
بعواطفه. أولئك الذين الرغم من حمدودية معرفته، وإمكانية أتثره  على -عل اإلنسان مصدر التشريع الليربايل، حيث يُ 

لديهم املستوى الكايف من القوة والنفوذ يستخدمون وسائل اإلعلم خلداع الناس، ومن مث يستخدمون العملية التشريعية 
 جلعل النظام يتناغم مع مصاحلهم اخلاصة.



 غياب اإلسالم
ال ميكن إنكاره. يبحث املزيد آاثر عدم االستقرار السياسي والتوتر، يف كل ركن من أركان املعمورة، واضحة بشكل 

من الناس عن بديل للنظام احلايل، بديل يضمن هلم االستقرار واالزدهار واحلياة الكرمية. نرى يف العامل اإلسلمي احلرب 
وسفك الدماء والفوضى. ونرى يف أورواب أزمة الجئني وتصاعد مشاعر الكراهية لألجانب. بينما نرى يف الشرق األقصى 

تقوده الوالايت املتحدة  الذي -من أمريكا. والنظام السياسي العاملي  ومنيعسكرية بني الصني وجرياهنا املدعالتوترات ال
يف العديد من مناطق العامل. يف السنوات  أوجدهاأنه عاجز عن احتواء أو معاجلة املشاكل اليت  ثبت -األمريكية 
املناطق األخرى يف العامل )متجاهلني الدور الذي تلعبه  حكوماهتم على بتفوقطمأنة الناس يف الغرب  تجر السابقة، 

حكوماهتم يف دعم احلكام املستبدين ويف أتجيج الصراعات(. ومع ذلك، وعلى مدى العقد املاضي، فإن الركود 
شع االقتصادي كان يعين أن الناس فقدوا الثقة يف النظام. أصبح الناس أيضا غاضبني من الفضائح املتتالية اليت تظهر ج

 السياسيني، ومن املعاملة اخلاصة للشركات الكربى، ومن عدم أمانة وسائل اإلعلم.

 البديل احلقيقي
عرتف أبن فشلها يف تمن األحزاب السياسية الكربى يف الغرب، اليسارية أو اليمينية، أن  الواقع أيّ يف  ال يريد

، وليس بسبب شخص سياسي. فالعامل حيتاج اآلن لإلسلم  الرأمسايل، العلماين الليربايل املبدأ عن انتجالداخل واخلارج 
 كنظام يطبق أحكام الشريعة اإلسلمية، ملعاجلة املشاكل اإلنسانية.

السبب الرئيسي لعدم االستقرار االقتصادي الذي شهده العامل يف السنوات األخرية انبع من النظام املايل الرأمسايل. 
خيلق دورات ازدهار وكساد حيث تذهب استثمارات ضخمة ومضاربة يف فالنفوذ الضخم للمؤسسات املصرفية 

املدى القصري. كما أن معاملت الصرف والقروض املبنية على  علىأرابحاا  ققحتسحب حاملا الصناعات املختلفة، لتُ 
 لسوق.لكن هذا يعرض االقتصاد للهنيار واالنكماش بعد فقدان الثقة يف ا الفائدة )الراب( تشجع املديونية.

على خلف ذلك، يف النظام اإلسلمي، يب أن تنجم االستثمارات املالية من مصادر مشروعة، مع اشرتاك رجال 
هذا يؤدي إىل منو مستقر، ويساعد يف منو الثروة بدال من تركيزها فاألعمال وأصحاب رأس املال يف حتمل خماطر اخلسارة. 

 )يف أيدي القلة(.
لدى الربملاانت واحلكومة القدرة على تغيري التشريعات املتعلقة فيما هو  أنالدميقراطية  يف النظام الرأمسايل، تعين

مسموح أو ممنوع دون سابق إنذار. ونتيجة لذلك، تنفق الشركات الكربى والفئات الغنية يف اجملتمع مبالغ ضخمة من 
 عادة جتاهل آراء الناس العاديني.يتم  لذلك؛ ماية مصاحلها التجاريةأجل التأثري على العملية السياسية وحل

سّن القوانني، ألن الشريعة اإلسلمية هي مصدر التشريع. إمنا  جملس الشورىيف النظام اإلسلمي، ال يكون دور 
َأْفَضُل »: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال رسول هللا   ،عليهم وليست امتيازاا هلمواجبة أعماهلم، وهي مسؤولية  احلكام علىدوره حماسبة 

 ]الرتمذي، رواه أبو هريرة رضي هللا عنه[ .«َحق ٍّ ِعْنَد ُسْلطَانٍّ َجائِرٍّ  َمةُ اْلَِْهاِد َكلِ 
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كما ميزت الشريعة أيضا بني امللكية العامة مثل النفط والغاز واملياه، اليت يب أن تدار من قبل الدولة لصاحل األمة 
 مجيعها، وبني امللكية اخلاصة اليت ميكن لألفراد والشركات تداوهلا.

نا وضعت الشريعة مبادئ واضحة للموظفني ورجال األعمال واملستثمرين، تتيح بيئة اقتصادية مستقرة، حيث ومن ه
 حقوقهم وواجباهتم، من أجل التعاون أو التنافس بشروط عادلة. رعااياليعرف 

ة كما أن الشريعة ال تدع لإلنسان إصدار أحكام شخصية حول حقوق ومسؤوليات اجلماعات العرقية والديني
يف  األيدي العاملةاملختلفة. يف اجملتمعات الرأمسالية مثل بريطانيا، كان الرتحيب ابملهاجرين من أجل تلبية النقص يف 

قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية وجتارة التجزئة والبناء. وعندما بدأ االقتصاد يعاين من عدم االستقرار بسبب 
 .العامة لألموالاملهاجرين كتهديد واستنزاف  تصفعلم والدوائر احلكومية إلاألسواق املالية املضطربة، بدأت وسائل ا

من خلل تطبيق اإلسلم، فإن اخللفة الراشدة متنع اضطهاد غري املسلمني، كما أهنا ال تسمح لعرق أي شخص 
 َأوْ  طَاقَِتِه، فَ ْوقَ  َكلََّفهُ   َأوْ  انْ تَ َقَصُه، َأوِ  ُمَعاِهًدا، ظََلمَ  َمنْ  َأَل » : ملسو هيلع هللا ىلصتنفيذ القانون. قال رسول هللا يف  أن يكون له دور

ًئا ِمْنهُ  َأَخذَ  ، ِطيبِ  ِبَغْيِ  َشي ْ  ]سنن أيب داود، رواه أبو سعيد اخلدري، رضي هللا عنه[. «اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َحِجيُجهُ  فََأنَ  نَ ْفسٍّ
سمح يطلبات اجملتمع، كما ال وقد عاجلت الشريعة مجيع شؤون اإلنسان ابلتفصيل، بنظام ال ينكر حاجات ومت

لوقت الذي يتوىل فيه النظام الرأمسايل قيادة العامل، تتعرض اإلنسانية إىل ايف بينما  ،لغرائزهابملمارسة الفوضوية  لإلنسان
. حيتاج املسلمون يف اململكة املتحدة والغرب، األن، أكثر يّرها معه إنسان غريقخلف مزيد من االحندار يف األعماق 

الذي يعملون فيه نفسه بوصفه حضارة بديلة، إىل اجلمهور أبسره، يف الوقت  عرض اإلسلمي وقت مضى، إىل من أ
 إلقامة اخللفة الراشدة.

 [107: ]األنبياء﴾ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْْحًَة لِ ْلَعاَلِميَ ﴿قال تعاىل: 
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