
 

 العامل يف االقتصادي الّشقاء أصل هو الشرير الرأمسايل االقتصاد
 ()مرتجم

  النمو   يقود  لنظام   امللحة  احلاجة  إىل  يؤدي  وابلتايل  اإلنسان  حلياة  الفقري  العمود  هو  االقتصاد  أن  سرا    ليس
 آدم  الغريب  الفيلسوف  أسسه  رأمسايل   نظام   هو  اليوم  االقتصادي  النظام  إن  .  اجملتمع  ف   )الثروة(  املوارد  وتوزيع
  كلها  واالستثمارات  والصناعات  الشركات  أنتعين    الرأمساليةإن  .  الرأمسايل"  النظام  "أبو  ابسم  املعروف  مسيث
. اإلنسانية  للقيمة   اعتبار  دون  الثروة  جتميع  ف  يرغبون  والذين  ابجلشع  املليئني  األفراد  من   قليل  لعدد  مملوكة

 . يوم كل  فقرال من الناس عامة عان ي بينما نيللربجوازي مملوكة الثروة فإن ،لذلك ونتيجة
  املشكلة   حتديد  ف   بفلسفتها  يتعلق   وهذا  ،العاملية  االقتصادية   لألزمة  احلقيقي  املصدر  هي  الرأمسالية  إن  

 لتلبية  دماتواخل  السلع  ف  نقص  من  يعان  أنه  على  اجملتمع  إىل  تنظر  فهي؛  حلها  وطريقة  الكامنة  االقتصادية
  إنتاج  خالل   من  تكون  ،الرأمساليون  املستعمرون  يدعي كما  ،  املشكلة  هذه   ومعاجلة،  للبشر  املتزايدة   االحتياجات 

.  توزيعها  جتاهل  مع  أولوية  واخلدمات  السلع  إنتاج  الرأمسالية  جعلت،  األساس  هذا  على!  واخلدمات  السلع
 كانوا   العاديني  الناس  غالبية  أن  من  الرغم  على  االقتصادي  للنمو  مقياسا    البالد  ثروة  أصبحت  أن  النتيجة  وكانت
 . الفقر من يعانون

  هذه   وتؤثر.  لنفسها  االقتصادية  املصال   سوى   شيء  أي   متجد  وال   املفرط  ابلربح  مهووسة  الربجوازية  إن
 وديةالعب  من   النظام   هذا  تطبيق   وأدى.  السياسة  وحت   االقتصادية  والسياسات   احلكومة  أداء   علىا   أيض  السمة
، احلالة   هذه  ف.  العمالة  قضية  من  يتضح  كما  االقتصادية  الكوارث  من  العديد  إىل  الناس  أذهان  ف  احلديثة
 .الضئيلة األجور سوىا  شيئ حيققون ال بينما األغنياء  مصال خدمة ف العمال يستمر

  كل   على  ابهظة  بضرائ  فرض  خالل  من  الفقرية  للجماهري  الكاملة  احلياة  الرأمسالية  براثن  اجتاحت  لقد
 تزيد   الضرائب  فإن،  اليومية  احلياة  ف   وخدمات  سلع  إىل  حيتاج  إنسان  كل  ن  ونظرا  أل.  أساسية  ة وخدم  منتج

 ألهنا   األغنياء  على  وليس  الفقراء  على  عبءهي    الضرائب  إن  نقولو   .يوميةال  احلياة  ضغوط  من  مباشر  بشكل
 ال  الشركات  ضرائب  ا عليه  يطلق   تلك الت   وحت  .واخلدمات  السلع  على  بل   األغنياء   ثروات  علىض  فر ت  ال
 النظام   ففإنه  ،  وهكذا.  مزيفة  مدققة  تقارير  يقدمون  ماا   غالب  األغنياء  ألن  الشركة  مالكي  ثروة  متس    الزال  ت

  االحتياجات   كسب  حت   يستطيعون  ال  مستعبدين  األغلبية  ظلي  بينما   الناس   من  قلة  بني  الثروة  تنتشر،  الرأمسايل
 حيصلون  احلقبة  تلك  عبيد  كان  حيث،  قريش  عبودية  من  بكثري  أسوأ  هي  الرأمسالية  العبودية  هذه  إن.  األساسية

 .والسكن الطعام على
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  االقتصاد   يقوم.  االقتصادي  النظام  يشملو   كامل  حياة  أسلوب  هو  اإلسالم  فإن،  أخرى  انحية  من
  النظام   ف  االقتصادية  املشكلة  ن  إ.  اتيلكامل   وتوزيع  ستخداماالو   التملك  طرق؛  قواعد  ثالث  على  اإلسالمي
 املشكلة   حل  فإن،  املعىن  هبذا.  التوزيع  ولكن  واخلدمات  السلع  نقصهي    ليست  ،حلها  جيب  الت  اإلسالمي

، جدا  غنية  كينيا   أن  هو   ذلك  على   مثال  وخري.  الثروات  إنتاج   خالل   من   وليس  األصول   توزيع  هو  االقتصادية
  صناديق   ف  الطعام  إلقاء  يتم  بينما  البالد  من  كثرية  أجزاء  ف  الناس  ميوت،  السيئة  التوزيع  سياسات  مع  ولكن

 األساسية  االحتياجات   لتلبية  توزيعها  من   ولكن،  للسلع  اإلنتاجية   الطاقة  من   الفقر  ينشأ  ال،  الواقع  ف !  القمامة
  َيْكِنُزونَ   َوالَِّذينَ ﴿:  تعاىل  هللا  يقول.  واالحتكار  املال  كنز  اإلسالم  حرم  فقد،  ذلك  على  وأتكيدا  .  لإلنسان
ْرهُ  اللِّ  َسبِيلِ  يف  يُنِفُقوََنَا َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّهبَ   [ 34]التوبة:  ﴾أَلِيم ِبَعَذاب   مفَ َبشِّ

  إن .  العبادة  أشكال  من  شكل  فهي قبل كل شيء،  ابلتفصيل  اإلسالم  تناوهلا  فقد،  التوظيف  مسألة  وأما
إىل   ف.  اإلنسان  أفعال  مقياس  وهو  واحلرام  احلالل  مقياس  على  بل  فائدته  على  تقوم  ال  عمل  أي  النظرة 

  ينتجها   الت  املنافع  إىل  تستند  ولكنها  العمل  صاحب  مبنفعة   املوظفني  أجور  أو  الرواتب  ترتبط  ال،  اإلسالم
  على   ،االقتصادية  املصاعب  من   للتخلص  وسيلة  هو  اإلسالم  ف  العمل   أن  الواضح   من،  املعىن  هبذا.  املوظف
  ف   الدولة  إيرادات  فإن،  ذلك  إىل  ابإلضافة.  الرأمسالية  االقتصادات  ف  نشهدها  الت  احلديثة  بوديةالع  عكس

، املثال  سبيل  على.  توزيعها  أساس  على  الثروة  /  امللكية  على  تعتمد  ولكنها  الضرائب  خالل  من  ليست  اإلسالم
 .)النصاب( حمددة زمنية فرتة ل معني معدل إىل  وصل الذي للعقار  املائة ف 2.5 املال زكاة نسبة تبلغ

  على   واضح   مؤشر  ابلفعل   هي   العال   يشهدها   الت  االقتصادية   األزمة   إن  ، املسلمني  وغي   املسلمون   أيها
 الدنيا   ف  فوزال  إىل  الناس  يقود  جذري  لتغيري  للدعوة  لالستجابة  الوقت  حان.  الرأمسايل  االقتصادي  النظام  فشل

 واالجتماعية والسياسية االقتصادية األنظمة الذي حيتويالوحيد  لمبدأل، ملإلسال دعوة هو التغيري هذا. واآلخرة
 . منياملسل بالد إحدى ف اخلالفة دولة قامةإ إعادة خالل  من احلياة  جماالت مجيع ف الناس لتوجيه احلقيقية

 [24: األنفال] ﴾ُُيِْييُكمْ  َمالِ  َدَعاُكمْ   ِإَذا َوِللرَُّسولِ  لِلَِّ  ْسَتِجيُبواْ ا َمُنواْ آ الَِّذينَ  أَي َُّها يَ ﴿
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