
 

 اإلسالم  ونور الوشيك الركود

 على  اعتقاد  وجود  إىل  والفقراء  األغنياء  بني  الفجوة  وزايدة  املدخرات،  واخنفاض  املعيشة،  تكاليف  وزايدة  األسعار،  ارتفاع  أدى
 من   أنه  مع  ،ا  سوء  يزداد  سوف  سالنا  ملاليني  االقتصادي  الوضع  وأن   الركود،   حنو  يتجه  العاملي  االقتصاد  أن   الناس  بني  واسع  نطاق

 . األفق  يف يلوح تراجع حدوث إىل تشري اليت العوامل من العديد هناك أن  إال الركود ذلك حدوث بتوقيت التنبؤ الصعب
  عمالقة   ن إ  حىت  األخرية،  األشهر  يف  ضعف  بوادر  أظهر  والذي  العمل،  لسوق  احلايل  الوضع  هو  الرئيسية  املؤشرات  أحد

 فإن   ذلك  إىل  ابإلضافة  ،مستقر  غري  االقتصاد  أن   بدعوى  موظف  ألف  30ـال  يقارب  ما  سرحوا  وأمازون   وجلج  مثل  التكنولوجيا
  ديون  زايدة  إن.  القادم  االقتصادي  الركود  على  مبكرة  عالمات  أيضا    هو   املستهلكني  مدخرات  وتراجع  العقارات  سوق  يف  التباطؤ

 الناس  مدخرات  فقدان   إىل  تشري  -  عقدين  من  أكثر   منذ  زايدة  أكرب  وهي  -  املاضي  العام  خالل  ٪15  بنسبة  االئتمان   بطاقات
  مؤشر   شهد  حيث  األسهم،  لسوق  احلايل  الوضع  هو  اآلخر  والعامل  املعيشة،  تكاليف   يف   الزايدة  لتغطية  الديون   على  االعتماد  وزايدة

S&P 500  املقبلة،  األشهر  يف  االخنفاض  يف   ستمري  قد  السوق  أن   احملللني  من  العديد  توقع  مع  األخرية  األشهر  يفا   كبري   تعديال  
  أدن   إىل  األجل   طويلة  السندات  عائدات  اخنفاض  مع  ضعف  عالمات  عليه  تظهرا   أيض  السندات  سوق  فإن   ذلك  إىل  ابإلضافة
 . مستوايهتا

  " 2023  لعام  يةالعامل  التوقعات"  بعنوان   تقرير  ففي  سبقه،  عماا   خمتلف  سيكون   القادم  الركود  أن   اخلرباء  من  العديد  يتوقع  كذلك
 يكونوا  لن  السياسي  القرار  صناع  أن   وذكرت  وشيك،  ركود  من  -  العامل  يف  األصول  إلدارة  شركة  أكرب  -  روك  بالك  شركة   حذرت
 وقت   أي  من  أكثر  السوق  يف  اضطراابت  إىل  سيؤدي  وذلك  السابقة  الركود  فرتات  خالل  فعلوا  كما  األسواق  دعم  على  قادرين
  ك بن حذر كما.  مسبوقة" غري السوق "بيئة أن  حبجة العاملة قوهتا من ٪3 بتسريحا  مؤخر  قامت سهانف روك بالك شركة حىت. مضى

 بسبب   العام  هذا  ٪20  من  ألكثر  تنخفض  أن   ميكن  األمريكية  األسهم  أن  من  دويتش بنكو   بنك أوف أمريكاو   مورغان ستانلي
 "النمو   إن   قال  الدويل  البنك  حىت  ،الربوية   الفائدة أسعارلفيدرايل  االحتياطي ا  زايدة  عن  الناجتة  السيولة  وخماطر  االقتصادي  االنكماش

 ". ركود مرحلة يف الدخول من خطري بشكل يقرتب العاملي االقتصاد أن  لدرجة تباطأ قد العاملي
 النقدي  املعروض  زاد  إذا  التضخم  إىل  يؤدي  الذي  األمر  حاجتها،  حسب  العملة  بطباعة  للحكومة  يسمح  الرأمسايل  النظام  إن 
 بسبب  السوق  اهنيار  بعد  االقتصاد  لدعم  دوالر  تريليون   16  يقارب  ما  املتحدة  الوالايت  ضخت  املثال؛   سبيل  فعلى  كبرية،  بسرعة 

  الربوية   الفائدة  أسعار  وخفضت  العقارات،  سوق  اهنيار  بعد  2008  عام  يف  كذلك  الدوالرات  مليارات  وضخت  ،19-كوفيد  أزمة
 أسعار   برفع  الفيدرايل  االحتياطي  قام  التضخم  نسبة  ارتفاع  فمع  اليوم  أما   االقتصادي،  لنموا  لتشجيع  الصفر  يقارب  ما  إىل  حينها

 . النقدي املعروض على والسيطرة التضخم إلدارة الفائدة
  القليلة   العقود  يف  التقلبات  هذه  حدة  زادت  وقد  الرأمسايل،  النظام  يف  متأصلة  طبيعة  االقتصادية  والطفرات  الكساد  حدوث  إن 
  والديون  املايل   القطاع  تقلب  فإن   ذلك  على  وعالوة  ،الربوية  الفائدة  وأسعار  الورقية  العمالت  هو  ذلك  يف  الرئيسي  والسبب  املاضية،

 40  منذ  له   مستوى  أعلى  إىل  التضخم  ارتفاع  فمع  الناس،  بني  الثروة  توزيع  االعتبار  بعني  أتخذ  ال  اليت  اإلنتاج  يف  زايدة  تتطلب  اليت
  الثروة تركز ويزداد نفقاهتم،  تغطية العاديون  األشخاص يستطيع وال  واألجور املدخرات ترتاجع والغذاء، املعيشة تكاليف وارتفاع ،ا  عام
 بل سيئة" "سياسات جمرد ليست املشكلة أن  توضح وغريها البياانت هذه. اجملتمع يف العظمى الغالبية شقاء ويزداد األغنياء ييدأ يف

 . سهنف الرأمسايل النظام أصل يف فشل هي
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  وحلها  االقتصادية املشكلة إىل اإلسالم نظرة أن  ذلك مجعاء، للبشرية الوحيد احلل وهو متميز، اقتصادي نظام لديه سالماإل إن 
  وقد   والفضة،  الذهب  معيار  على  اإلسالم  يف  النقدي  النظام  يقوم  املثال؛  سبيل  فعلى  الرأمسالية،  عن  خيتلف  فريد  منوذج  على  ةمبني
الصالة  عليه الرسول يقول ذلك، إىل وما العملة وصرف والسرقة والدية  الزكاة مثل اثبتة شرعية حكامأب والفضة الذهب اإلسالم ربط

 .«ِديَنار   أَْلفُ  اْلَوِرقِ  َأْهلِ  َوَعَلى اإِلِبِل، ِمنَ  ِماَْئة   املُْؤِمَنةِ  الن  ْفسِ  ِف  َوَأن  »: السالم و 
 املعروض  النقد  ألن   التضخم حدوث  ومتنع سند،  بال  العمالت  طباعة  من حتد  حبيث  عظيمة قيمة  هلا والفضة  الذهب  قاعدة  إن 

 يكون   األسعار  يف  ارتفاع  حدث  ما  وإذا  املال،  بيت  احتياطيات  يف  املوجودة  والفضة  الذهب  بكمية  مباشر  بشكل  مرتبط  السوق  يف
  بني   اثبت  صرف  سعر  توفر  فإهنا  ذلك  إىل  ابإلضافة.  اليوم  نرى  كما  النقدية  السياسات  بسبب  وليس  والطلب  العرض  آليات  بسبب

 االستقرار  على  حيافظ  والفضة  الذهب  معيار  إن   بل  والفضة،  ابلذهب  مرتبطة  العملة  قيمة  ألن   املفاجئة  التقلبات  ومتنع  العمالت
 . الكساد  حاالت حدوث دون  الدائم والنمو االقتصادي

  املال(   رأس  )زايدة   التمويل  أن   صحيح.  اإلنتاج  زايدة  جمرد  سولي  الثروة   توزيع   عدالة  على  قائم  اإلسالمي  االقتصادي  النظام  إن 
  الراب   منع  فإن   لذلك  اخلسائر،  وتقاسم  الربح  حتقيق  إىل  هتدف  جتارية  شراكات  خالل  من  يتم  ذلك  ولكن  االقتصاد،  يفا   دور   يلعب
 يضع  الراب  منع  فإن   لذلك  كارثية،  نتائج  إىل   يؤدي  ام  أرابحها  وزايدة  الدين  استثمار  على  املبنية  احلالية  املالية   املؤسسات  على  يقضي

  رأس  توزيع  إعادة  على  يعمل  االحتكار  ومنع  املال  كنز  ومنع  الزكاة  نظام  فإن   كذلك.  األغنياء  من  حفنة   ييدأ   يف  الثروة  لرتكز  حدا  
 سبحانه  هللا  قال.  اءاألغني  بني  الثروة  تداول  ملنع  أحكاما  و   ضوابط  اإلسالم  وضع  لذلك  االقتصادي،  النمو  تشجيع  وابلتايل  املال

  َيُكونَ   َل   يْ كَ   لس ِبيلِ ا   ْبنِ اوَ   ِكيِ ا ْلَمسَ اَمى وَ اْليَ تَ اْلُقْرََب وَ ا  يَوِلذِ   َوِللر ُسولِ   هِ ل  ْلُقَرى َفلِ ا   َأْهلِ   ِمنْ َعَلى َرُسوِلِه    للاُ   ءَ م ا َأَفا﴿  :وتعاىل
 ( ٧ :)احلشر ﴾ِمنُكمْ  ءِ ْْلَْغِنَياا َبْيَ ُدوَلًة 

 تطبيقه ميكن ال النظام وهذا العملي، التطبيق إىلا  حالي يفتقر الذي اإلسالم يف االقتصادي النظام على سريعة ةنظر  كانت  هذه
 . اخلالفة  نظام  يف املتمثل املتكامل اإلسالمي النظام عن  منفصل بشكل

 بعض   تطبيق  فإن   لذلك  ... والسياسي   والقضائي  االجتماعي  النظام  مع  جنب  إىلا   جنب  يسري  اإلسالم  يف  االقتصادي  فالنظام
 أن   مع  للتطبيق،  صاحل  غري   اإلسالم  نظام  كأن   ويظهر   بل  يصلح،   ال  احلايل  الرأمسايل  النظام  داخل  اإلسالمية  االقتصادية  السياسات

 . العاملية القضااي جلميع احلل هي اإلهلية وأحكامه ومكان  زمان  كل  يف للتطبيق صاحل اإلسالم نظام
 لكيفية  حلوال  وقدم العاملي  االقتصادي  النظام  لفهم  جاهدا  وعمل اإلسالمية،  احلياة  الستئناف  جهوده  التحرير حزب  كرس  لقد
  احلزب   أدبيات  إن .  اإلسالم  يف  احلكم  نظام  وشرح  متكامال  دستورا  وقدم  اإلسالمي  النظام  إىل  احلايل  االقتصادي  النظام  من  االنتقال

 والنجاة  والرخاء  السالم  إىل  العامل  فتقود  سبحانه   هللا  أحكام  ظل  يف  ليعيش  مجعأ   والعامل  اإلسالمية  لألمة   جديدة  رؤية   تضع  التفصيلية
  ابلل   إمياهنا  جتعل  أن   األمة  ندعو  نناإف  وهلذا.  اإلسالم  نور  إىل  الرأمسالية  ظلمات  من  العامل  إلخراج  تسعى  جديدة  رؤية.  اآلخرة  يف

 .هللا إبذن  مشرقا مستقبال لرتى احلياة يف دليلهاوحده  هو منه وخوفها
 ﴾ِسُبونَ ُهم ِبَا َكانُو۟ا َيكْ نَ َكذ بُوا َفَأَخذْ   ِكنَولَ  ْْلَْرضِ اوَ  ءِ لس َماا مِ نَ ت  ابَ رَكَ  َعَلْيِهم َلَفَتْحَنات  َقْوا اَمُنوا وَ آْلُقَرى ا َأْهلَ  َأن   َوَلوْ ﴿
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