
 

 

 الفقر مشكلة اخلالفة ستعاجل كيف
 )اجلزء األول(

 )مرتمجة(

، اإلسلمية بلدان يف العامل يف واملعادن النفط من احتياطي أغىن عن فضلا ، اهلائلة والبشرية املادية املوارد من الرغم على •
 فالبطالة. األساسية احتياجاته ةلتلبي يومياا  دوالر 1.90 من أقل على الفرد حيصل حيث، مدقع فقر يف تعيش األمة غالبية فإن

 إمدادات عن فضلا ، األسعار يف املستمرة واالرتفاعات، املعط ِّلة والضرائب، املتخلفة والصناعة والزراعة، واهلائلة املتزايدة اجلماعية
 إن. لثروتنا اهلائل توزيعال سوءو  بلدان واستغلل إدارة سوء على الواضح الدليل هي، ابستمرار املتاحة وغري التكلفة ابهظة الطاقة

 حىت أو األدىن حده يف هو للناس األساسية االحتياجات تلبية أجل من العامة واخلدمات التحتية البنية يف احلكومي االستثمار
 .اإلطلق على موجود غري

 الرأمسالية اريةاالستعم للدول السياسية األجندة إلمالءات وفقا   اإلسالمية غري السياسات نتائج هي هذه، احلقيقة يف
 بل مرتفعة نسبة راب فقط تفرض ال واليت، الدويل والبنك الدويل النقد صندوق قروض ذلك يف مبا، نياملسلم حكام يطبقها اليت

 .بلدان يف املدمرة االقتصادية اهليكلة إعادة سياسات أيضاا 

 بني من ليس إنسان كلل يةساساأل ياجاتحتاال توفري أجل من للثروة والعادل اإلنساين التوزيع إنف ؛األمر واقع يف •
 يفيد والفقراء األغنياء بني الثروة يف اهلائل التفاوت على اإلبقاء فإن، ذلك على وعلوة. الرأمسالية االقتصادات أهداف

 ؤوسر  أصحاب من القليلة الفئة ورعاية، الناس من العوام استغلل على وجودها أقامت هناإ حيث، الرأمسالية األيديولوجية
 فإن وهكذا. يوم بعداا يوم املادية لقوةاب هوسها يزيد واليت، الرأمسالية األيديولوجية وحيكمون وحيافظون ميثلون الذين، األموال
 حترم الصغرية" األمساك تتناول اليت الكبرية لـ"األمساك االقتصادية التوجيهية واملبادئ واالستغلل املشروعة غري واملنافسة اجلشع
 .األساسية واحتياجاهتا حقوقها من البشرية

 شخص مليار 3.8 ميتلكه ما تعادلاليت  األصول من العديد ميتلكون مليارديرا 26 أغىن فإن"، أوكسفام ملؤسسة وفقا
 ."الباقني ٪99 للـ املتبقية الثروة إمجايل تساوي العامل يف ٪1 أغىن ثروة إن. فقرا األكثر األرض كوكب  سكان نصف يشكلون

 ألن، ابملدرسة ملتحقني غري طفل مليون 262و الصحية الرعاية نقص بسبب اليوم يف شخص 10000 وايلح "ميوت
، حمرتمة أمومة رعاية وجود عدم بسبب النساء متوت. املدرسية الكتب أو املدرسي الزي أو الرسوم حتمل على قادرين غري والديهم

 2019 أوكسفام تقرير. "خروج من الفقركون طريقهم للي أن ميكن الذي التعليم من األطفال وحرم

 !هارعااي من فرد كل  معيشة مستوى حتسني إىل هتدف بل، فحسب الفقر متنع ال اخلالفة
حدود هللا سبحانه  محاية والدولة الفرد من يتطلبو ، والسنة القرآن على إلسلما يف االقتصادي النظام يقوم :أوال •

 بوضوح اإلسلم يشري كما.  الرأمسالية طرحتها كما  املوارد وندرة احملدودة غري اإلنسانية االحتياجات نظرية اإلسلم يرفضوتعاىل. 
 ِف  َوَما السََّماَواتِ  ِف  مَّا َلُكم َوَسخَّرَ ﴿. إنسان كل  احتياجات خدمة أجل من وفرية موارد خلق وتعاىل سبحانه هللا أن إىل

َرأضِ  يع األأ م   ََلاَيت   َذِلكَ  ِف  ِإنَّ  مِّنأهُ ا  َجَِ  [13اجلاثية: ] ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ  لََّقوأ
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َصاِل  آَدمَ  لَيأَس اِلبأنِ »: إنسان لكل األساسية الحتياجاتاب يتعلق فيما ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبينا قال • َحقٌّ ِف ِسَوى َهِذِه اخلِأ
ُكُنُه  ُبأِز َوالأَماءِ بَ يأٌت َيسأ ٌب يُ َواِري َعوأرَتَُه َوِجلأُف اخلأ  الرتمذي( )رواه «َوثَ وأ

 هللا جعل... هامن يةبشر ال الرأمسالية حرمت اليت احلقوق هي وهذه إنسان لكل اإلسلم يضمنها اليت احلقوق هي هذه
 أن تضمن أن الدولة على فالواجب. ةاألساسي ابحتياجاته الوفاء على فرد كل  قدرة ضمان اخللفة واجب من وتعاىل سبحانه

 واجب القادر الرجل علىو . ةمؤون حيتاجه ما لكسب الوسع وبذل ،الرزق كسب  إىل السعي يف بواجبه الوفاء لىع قادر هللا عبد
 توفري الدولة واجب فمن، العمل على القادرين غري الرجال وأولئك، للنساء ابلنسبة أما. اخلاصة احتياجاته تلبية أجل من العمل
 األبناء وإعالة. الزوج على واجب الزوجة إعالة فإن، ذلك إىل ابإلضافة. بتوفريه ملزمة والدولة، هلم الزم حق وهذا هلم الرعاية
ُلودِ  ﴿َوَعَلى. األب على واجب َوهُتُنَّ  ِرزأقُ ُهنَّ  َلهُ  ٱلأَموأ  [233البقرة: ] بِٱلأَمعأُروِف﴾ وَِكسأ

 فإنه يفعل مل وإن قادر رجل كل  على واجب العمل أن يعين وهذا «يَ ُقوتُ  َمنأ  ُيَضيِِّعَ  َأنأ ا  ِإثأ  ِِبلأَمرأءِ  َكَفى»: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال
 .واجب كل  مع احلال هو كما  للعقوبة سيتعرض
 فقد، النفقة دفع على قادر غري لكنه حاضرا كان  ما إذا أو، النفقة عليهم جتب ممن شخص أي وجود عدم حالة ويف
ىَل  َأنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال. اخللفة دولة على الواجب يصبح، أخرى وبعبارة، اإلعالة املال تبيعلى  الشريعة أوجبت  َأوأ

ِمِننيَ  ِلهِ  َماال   تَ َركَ  َمنأ  َأن أُفِسِهمأ  ِمنأ  ِِبلأُمؤأ  جابر( طريق من مسلم )رواه «َوَعَليَّ  فَِإَلَّ ا  َضَياع َأوأ ا  َديأن تَ َركَ  َوَمنأ  َفأَلهأ
 ال الذين القادرين ألولئك عمل إجياد األمة شؤون إدارة يف اخللفة هبا تُعىن اليت القضااي أهم من أن على أيضاا  دليل وهذا

 .عمل جيدون
. األساسية االحتياجات تلبية طريقة بذات، األساسية غري الكمالية االحتياجات على احلصولاخللفة  لتسه أن جيب •

 :التايل النحو على اجملتمع يف املساواة وحتقيق الكمالية احتياجاهتم تلبية على القدرة الرعااي مجيع على الدولة تسهلو 
 .مماثل شيء وأي، احلرب موارد ومن، املال بيت أموال من والثابتة املتاحة األصول إعطاء أ(

. املزيد ونط  يع ال ايستغلوهن ال ولكن األرض ميلكون الذين أولئكو . له أرض ال ملن للزراعة الصاحلة أراضيها بعض منح ب(
 .األرض زراعة من لتمكينهم مالية مساعدة على حيصلون فإهنم أراضيهم زراعة يستطيعون ال الذين وأما

 .مماثل شيء وأي، احلربية والغنائم، الزكاة من األموال توفري خلل من ديوهنم سداد على القادرين غريل املساعدة تقدمي ج(

 .بلدان يف الرأمسالية األنظمة ظل يف هلا هاشبي جند ال اليت الدعم أشكال كل  هي ههذ
 اهب أن تفي جيب التزامات هي، والتعليمية الصحية كاخلدمات  واملرافق العامة اخلدمات أنواع مجيع فإن، األمان ولتوفري •

 بغض، فرد لكل املال( )بيت الدولة أموال من األموال هذه توفري وجيب. الفردية االحتياجات ضمان إىل ابإلضافة، اخللفة دولة
 .أصوله أو جنسه أو عرقه أو دينه عن النظر

 الوعد سبب هو وهذا. األخرى الواجبات جبميع الوفاء يف الفشل إىل يؤدي ابألمان الشعور عدم أن إىل اإلشارة جتدر
 مأ كُ لَ  لَ عَ جَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  للاَ  نَّ إِ »: هلم األمان لتويف كان  فقد اهلجرة، عن أبلغهم عندما أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به وعد الذي األول

 اخللفة، دولة هبا تضطلع أن جيب العامة واخلدمات املرافق فإن لذلك، ونتيجة. إسحاق[ ابن ]السرية، «ابَِ  ونَ نُ مَ تَأ  ارا  دَ وَ  ان  وَ خأ إِ 
 .(عمر بن هللا عبد عن البخاري )رواه .«هِ تِ يَّ عِ رَ  نأ عَ  ولٌ ئُ سأ مَ  وَ هُ وَ  اع  رَ  امُ مَ اإلِ »: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله استجابة



 

 

 هذا فيه حيصل وقت أي فيف وهكذا،. الناس من قلة أيدي يف املوارد بتكدس إلسلما يف االقتصادي النظام يسمح ال •
 اَل  َكيأ ﴿: التنفيذ موضع التالية اآلية هذه وضع طريق عن التوازن تحقيقل العمل ليفةاخل على جيب ،األفراد ثروات يف التفاوت

َ  ُدوَلة   َيُكونَ   [7 احلشر:] ﴾ِمنأُكمأ  اءِ غأِنيَ األأَ  َبنيأ
 وتعاىل سبحانه هللا حذران وقد. الناس بني الثروة توزيع ضمان أجل من ،واجبا أمرا الزكاة وجيعل الامل كنز  اإلسلم حيرم •

ِنُزونَ  َوٱلَِّذينَ ﴿: فقال األمر هذا من  [34التوبة: ] ﴾َألِيم   بَِعَذاب   فَ َبشِّرأُهم ٱّللَِّ  َسِبيلِ  ِف  يُنِفُقوََنَا َواَل  َوٱلأِفضَّةَ  ٱلذََّهبَ  َيكأ
 اإلسلم يطلق اخللفة، ظل ففي. اخللفة ظل يف موجوداا  يكون لن التحتية البنية وانعدام اإلدارة سوء من نواجهه ما •
 إعادة خلل من وذلك معوقة، ضرائب دون والصناعية، الزراعية التنمية دعمل مميز وبشكل الكبرية االقتصاد أموال لضخ العنان
 .أخرى تدابري عن فضل اخلاصة وامللكية العامة امللكيةو  لدولةا لكياتمل جذرية هيكلة
 كدولة  املستح ق دورها اخللفة لتأخذ، رائدة عاملية أبحباث مدعومة، ثقيلةال للصناعة قوية قاعدة بناء اإلسلم يفرض •

 زراعتهاب األرض ملكية ريبطس اإلسلم ألن! جديد من وستكون لقرون العامل حسد اردم اخللفة ظل يف الزراعة كانت.  رائدة
 هذا وسيكون. الزراعية املنتجات على املنهِّكة الضرائب كذلك  وسيلغي، الزراعية ألراضيا عن األجنبية امللكية وسريفع، فعل
. اإلسلمي احلكم ظل يف لقرون فعليا األمة تلبست به الذي احمللي لزدهارل توفريه عن فضل الغذائي لألمن هائل دعم مبثابة

 مع ،وامللبس املأكل من األساسية احتياجاهتم بتلبية لرعاايها تسمح اليت للمحاصيل األولوية اخللفة ستعطي فاليوم وهكذا
 .احليوانية الثروة يف زايدةال لدعم غنية ي  مراع تنشئوس. اخلارجية التجارة يف اإلنتاج عن الزائد استخدام
 هذه مثل الغالب يف تتوفر ال بل الطبيعي والغاز والنفط والفحم الكهرابء تكاليف حتمل ميكن ال، احلايل الوقت يف •

 حبيث العامة لملكيةل وإعادهتا اخلاصة امللكية من الطاقة موارد جعل إبلغاء اخللفة ستقوم. الرأمسالية اخلصخصة بسبب اخلدمات
 أسعارها تضخم إىل أدى الذي األمر، والوقود الطاقة على املفروضة ائبالضر  وستلغي. زهيد بثمنو  بسهولة الطاقة توفري يتم

 .اإلسلم دين حقيقة، الفاسدة الرأمسالية اهنيار بسبب مدمر منهك لعاملاا عملي تظهر سوف اخللفة فإن وهكذا. كبرية  بدرجة
 ضريبة وال دخل ضريبة ال، اخللفة دولة يف بينما! ظلما الرأمسايل االقتصاد أدوات أكثر من واحدة هي الضرائب •
 هو ماع يزيد الذي الثروة فائض على الضرائب فرض يكون. حرمتها انتهاك جيوز ال األصل يف اخلاصة امللكيةف، مبيعات
 الضريبية السياسة هلذه يسمح وما. صارمة ظروف ظل يف أيضا وهذا، الكماليات وبعض األساسية االحتياجات لتأمني مطلوب

 فريدة جمموعة عن فضل، الدولة وممتلكات العامة املمتلكات من لإليرادات وفرية مصادر لديها اخللفة أن حقيقة هو املنخفضة
 .والصناعة الزراعة من الدخل لتوليد القوانني من

 يفبعد أن حرمت األمة من عائداهتا الشرعية وخنقت إيراداهتا وقدرهتا على الشراء واإلنتاج، قامت احلكومات العميلة  •
 يف غارقة املسلمني بلد إلبقاءاا مصمماا شنيعاا فخ القروض هذه تعترب. الكافرة االستعمارية البلدان قروض ابستدانة انبلد

 ب.للغر  احقيقي ايى الوقوف على أقدامنا لنشكل حتد  الديون، وجتريدان ثرواتنا، واحلد بشكل كبري من قدرتنا عل
ها ابستمرار، ألهنا ال تستند إىل الذهب والفضة كما تلت اليت تقل قيمإن التضخم املتزايد يف بلدان يرجع إىل العم •

 يد وهو ما سيسهم بثبات الوضع بشكل أكيد.دتفرض الشريعة. ستقوم عملة الدولة على أساس الذهب والفضة من ج

ة، ولن للقضاء على التضخم من جذوره. ستقوم اخللفة إبصدار عملة مستقلة خاصة هبا، تقتصر على الذهب والفض •
 من دول الكفر االستعمارية.ربوية يتم ربطها أبية عملة أجنبية أبي شكل من األشكال. لن أتخذ اخللفة أية قروض بفائدة 
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 كلمات  وليست. اإلسلم حكم ظل يف السابقة األزمنة يف احلال كانت  كما  بلدان إىل والوفرة الرخاء اخللفة تعيدس •
ُئولٌ  َوُهوَ  رَاع   اإِلَمامُ » وميثاق وعد هي بل، اخللفة وواجبات مسؤوليات على دليل جمرد هللا رسول  .«َرِعيَِّتهِ  َعنأ  َمسأ

 زمن يف وذلك اجملاعة متلؤه العامل هذا من جزء وأكثر أفقر تكون أن عن يكون ما أبعد كانت،  املثال سبيل على، أفريقيا •
 .اإلسلم دين دئومبا أحكام سوى يطبق مل ألنه ذلك، العزيز عبد بن عمر ليفةاخل

 :قال، عنه هللا يرض العزيز عبد بن عمر اخلليفة عهد يف ياوال كان  الذي، سعيد بن حيىي روى •

 يف فقرياا  وجدت ما فوهللا الفقراء، على توزيعها أردت مجعتها، أن وبعد. الزكاة ألمجع فريقياأ إىل العزيز عبد بن عمر أرسلين"
 هللا عبد ماحلك عبد ابن العبيد" وحترير راءش يف الزكاة مال استخدام قررت ،وأخرياا  فقراءال العزيز عبد بن عمر أغىن لقد طريقي،

 78 القاهرة، الفضيلة دار. الراشدين اخللفاء خامس: العزيز عبد بن عمر العادل اخلليفة (1994)

 أبسرع اإلسلم تطبيق بثمرة كله  والعامل كأمة  حنن ننعم حىت ،ابتداء هبا آمنتم فقد، تعاىل هللا بكلم ثقة على كونوا  إذن •
 !هللا شاء إن، ممكن وقت

َتِجيُبواأ  آَمُنواأ  الَِّذينَ  َأي َُّها ايَ ﴿ َ  َُيُولُ  اّللَِّ  َأنَّ  َواعأَلُمواأ  ُُيأِييُكمأ  ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َولِلرَُّسولِ  ّلِلِِّ  اسأ  ِإلَيأهِ  َوَأنَّهُ  َوقَ لأِبهِ  الأَمرأءِ  َبنيأ
 [24 ل:األنفا] ﴾حُتأَشُرونَ 

 

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي للمكتب كتبته
 مالك ةزهر 

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي املكتب عضو
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