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الدميقراطية ،سقوط مبىن الكابتول
(مرتمجة)
إن ما شهده العامل اليوم كان اهنياراً جوهريً للقيادة ولنظام فاشل يهتم ابملكاسب السياسية أكثر من االهتمام
بشؤون الناس .وتكشف هذه احلادثة اإلخفاقات املؤسسية للنظام األمريكي على مجيع املستويت:
• العنصرية املؤسسية.
• كره األجانب املؤسسي.
• عدم املساواة املؤسسية يف الثروة.
• مصاحل الشركات املؤسسية.
• التفاوت املؤسسي يف احلصول على الرعاية الصحية.
وجيب أن ندرك أن ترامب هو أمريكا  -فهو ليس غريبا أو منحرفاً يف هنجه .فرتامب هو نتاج النظام األمريكي
الدميقراطي العلماين الرأمسايل الفاسد الذي يستمر يف إنكار العدالة ويقصر يف مسؤوليته املنوطة به يف رعاية شؤون شعبه.
وإن عقوداً من الالمباالة السياسية انفجرت اآلن لتكشف عن انعدام للثقة ابلنظام واهنيار جملتمع منقسم .إن أمريكا
أمة مقسمة حسب الطبقات السياسية واالقتصادية والعرقية والثقافية ،وها هي أواصر حلمتها املهلهلة والضعيفة تتفكك.
لقد تضررت الدميقراطية األمريكية يف عيون شعبها والعامل .إهنا "مجهورية موز" يف صنعها ،تشبه إل حد كبري ما
خلقته يف أجزاء خمتلفة من العامل .وكما يقال "لقد عاد الدجاج إل املنزل ليجلس" ،أي أن ما قدمته وفعلته ابألمس
سيصيبك اليوم.
لقد حان الوقت لكي يتبىن العامل نظاماً بديالً .واإلسالم يقدم هذا البديل .لقد كان للحضارة اإلسالمية اليت
طبقتها دولة اخلالفة سجل حافل ال مثيل له يف توحيد الناس من خمتلف األعراق واألجناس ،وانتشاهلم من الفقر ،وتوفري
الكرامة والرعاية الصحية والسالم واألمن ،وقبل كل شيء العدل .إن املليارات من الناس يف مجيع أحناء العامل حباجة إل
نظام إهلي لرعاية شؤوهنم .قال هللا تعال يف سورة الفتحُ ﴿ :هو الَّ ِذي أ ْرسل ر ُسولهُ ِِب ْْلُدى و ِدي ِن ا ْْل ِق لِيُظْ ِهرهُ على
ِ
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