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تقدمي
اإّن مق�صد المقا�صد من الدين الحنيف هو عمارة الأر�ض كما جاء في الذكر الحكيم 

ْم فِيَها﴾ )هود / 16(، واإذا كان المبتغى الأعلى 
ُ
ْرِض وَاْسَتْعَمَرك

َ
م ّمَِن األ

ُ
ك

َ
نَشأ

َ
﴿ُهَو أ

للإن�صان اأن يظفر بالنعيم الأخروي فاإّن هذه الغاية ل تح�صل اإّل عبر عمارة الأر�ض 

في الّدنيا، اإذ هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة.

ول تتّم عمارة الأر�ض اإّل بتنمية الموارد التي اأودعها اهللا فيها، و�صّخرها جميعا 

للإن�صان، ي�صتخرجها من حالتها الطبيعية التي خلقت عليها ترابا ونباتا وحيوانا 

ومقّدرات طاقية، ويحّولها اإلى منافع ينعم بها في حياته الفردية والجماعية ماأكل 

وم�صربا وملب�صا و�صكنا ومركبا.

ولم يكن يعّز على رحمة اهللا تعالى بالإن�صان اأن تتوّفر له منافع الأر�ض مجانا 

دون �صعي ول بذل جهد، غير اأن هذا النعيم المجاني اّدخره له اإلى اليوم الآخر في 

جّنة النعيم، اأّما في هذه الّدنيا فقد �صاءت الإرادة الإلهية اأن تعلي من �صاأن الإن�صان 

وترفع من قيمته فكّلفته باأمانة ال�صعى وبذل الجهد للح�صول على منافع الأر�ض، 

ومّيزته في ذلك عن الأنعام التي ُبذلت لها اأقواتها جاهزة دون جهد لتحويلها من 

حال اإلى حال، وقديما قال ال�صاعر في ا�صتنقا�ض من ياأتيه رزقه دون �صعي منه ول 

اجتهاد في تح�صينه.

      دع المكارم ل ترحل لبــغيتها             واقعد فاإنك اأنت الطاعم الكا�صي

واإذن فاإّن اأحكام الدين الحنيف جاءت تكّلف الإن�صان بالعمل من اأجل تنمية موارد 

الطبيعة وا�صتثمارها لتحقيق منافعها، واإذ ل يمكن اأن تتحّقق عمارة الأر�ض التي 

هي غاية الحياة اإّل بتنمية مواردها، ول تتحّقق هذه التنمية اإّل بالعمل فقد اأ�صبحت 

هذه الحلقات المتلزمة مقا�صد متراتبة لأحكام الدين ل يكون الإن�صان قد اأّدى اأمانة 

التكليف اإّل بتحقيقها في واقع حياته.
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هذا  في  انحراف  التاريخ  حقب  بع�ض  في  الم�صلمين  حياة  على  ورد  وقد  هذا 

ال�صاأن، اإذ ن�صاأت فيهم ملل زّهدت في عمارة الأر�ض وما ت�صتلزمه من تنمية وعمل، 

مفهومها  في  للعبادة  والتمّح�ض  الدنيا  في  بالزهد  هو  اإنما  الخل�ض  اأّن  وزعمت 

ال�صّيق انقطاعا عن مبا�صرة الأر�ض بالعمل، وتوّجها اإلى اهللا بمجّرد الذكر والدعاء 

والبتهال، وحينذاك بداأت رحلة الم�صلمين في الهبوط الح�صارى بعد رفع في بناء 

عمراني م�صهود.

واإذ قد تقّرر اأّن من مقا�صد الدين تنمية موارد الأر�ض بما يتطّلبه ذلك من العمل، 

وما ينتهي اإليه من التعمير فيها، فاإّنه من الواجب على العلماء اأن يقوموا بت�صحيح 

ما انحرف من �صاأن الم�صلمين، واأن يوّجهوا اإلى اأن عبادة اهللا العبادة الحّق ل تتّم اإّل 

بتحقيق مقا�صد دينه في عمارة الأر�ض وبذل الجهد للعمل على تنمية مواردها.

بعنوان  موؤتمرا  الم�صلمين  لعلماء  العالمي  التحاد  عقد  الواجب  بهذا  وللقيام 

»تفعيل المقا�صد في التنمية والت�صغيل« ُعر�صت فيه طائفة من البحوث العلمية 

تناولت بالبيان كيف اأّن اأحكام الدين تنتهي في معظمها اإلى تحقيق مق�صد التنمية 

في  التف�صيل  اإلى  المو�صوع  هذا  في  العام  التاأ�صيل  بعد  وتطّرقت  والت�صغيل، 

الكيفيات التي تحقق بها تلك الأحكام التنمية القت�صادية وت�صهم في علج م�صكلة 

البطالة التي تعاني منها اأقطار كثيرة من اأقطار الم�صلمين �صاربة اأمثلة بما تقوم به 

عبادة الزكاة والأوقاف على وجه الخ�صو�ض من دور مقّدر في هذا ال�صاأن.

وفي هذا العدد من مجلة »الأّمة الو�صط« جملة من تلك البحوث التي ُعر�صت في 

الموؤتمر ونوق�صت من ِقبل الم�صاركين من العلماء والباحثين واأ�صيفت اإليها اأبحاث 

ِقبل  من  بذلك  اإ�صهاما  ال�صياق  نف�ض  في  مندرجة  نبي  بن  مالك  ندوة  في  ُعر�صت 

التحاد في التفاعل مع م�صاكل الأمة في اتجاه اإ�صلح ما انحرف من المفاهيم، وفي 

علج ما يعتر�صها من الم�صاكل بغية اأن تم�صي في تحقيق ما ُكلفت به من اأمانة 

عمارة الأر�ض وما تتطلبه هذه العمارة من التنمية والت�صغيل واهللا ولي التوفيق.

مجلة األمة الوسط



المنزلة اإليمانية للتعمير في األرض

 د. مختار الجبالي

أستاذ الفقه وعلومه ـ جامعة الزيتونة ـ المعهد العالي ألصول الدين بتونس

مقدمة :

لـّما كان اإلسالم رسالة سماوّية عالمّية خاتمة، فقد تناول قضايا الناس من جميع جوانبها: 
الروحية وكذلك المادّية.

فلم يكن اإلسالم مجّرد عقيدة نظرّية، وإّنما هو نظام ديني وسياسي واقتصادي واجتماعي 
شامل لكّل مناحي الحياة، وهذا ما يعّبر عنه بأّن اإلسالم )عقيدة  وشريعة(.

ونظرا إلى أهمّية إعمار األرض في بناء المجتمع، فقد أْوَلى اإلسالم عناية كبرى للنّواحي 
مطلق  على  بل  فحسب،  المسلمين  على  ال  والنفع  بالخير  تعود  التي  والتنموّية  االقتصادية 
اإلنسان وسائر الحيوان. قال نبينا صّلى اهللا عليه وسّلم : »الَ َيْغِرُس الـُمسلُم غرًسا وال َيْزَرُع 

َزرًعا، فيأكُل منه إنساٌن وال داّبٌة وال طيٌر، إالّ كان له صدقًة إلى يوم القيامة«))(.

))( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس، رقم )2320(، 
فضل   : الحديث  وفي   )(552( رقم  والزرع،  الغرس  فضل  باب  المساقاة،  كتاب  صحيحه،  في  ومسلم 
ما  المتزهدة، وُيحمل  المتصوفة  الضيعة، وفيه فساد قول منكري ذلك من  اتخاذ  عمارة األرض، وجواز 
ورد في النهي عن ذلك على ما أشغل عن طاعة اهللا وجعل حّب الدنيا أكبر هّمه ومبلغ علمه. انظر :)فتح 

الباري : 4/5(.
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للأر�ض : التعمير  -حقيقة   1

: أي  المكان وأْعَمَرُه  َر  َعمَّ  : ُيَقاُل  أْعَمَر،  أو  َر  َعمَّ التعمير أو اإلعمار: مصدر من فعل   -
أْصَلَحُه وَبنَاُه، وَجَعَلُه آِهاًل.

َها بما تحتاُج من الزروع والنّبات واأليدي العاملة  َرَها، وأَمدَّ واْستعَمَر األرض: َعمَّ  -
لتصُلَح وتعُمر.

اًرا لها.  واستعَمر اهللا ِعباَدُه في األرض :أي جعلهم ساكنيها وُعمَّ

ْم فِيَها ﴾ )هود/)6( ))(.  
ُ
ْرِض َواْسَتْعَمَرك

َ
م ّمَِن األ

ُ
ك

َ
نَشأ

َ
ـ  ﴿ ُهَو أ

بن  بكر  أبو  القاضي  قال  الطلب،  تفيد  والتاء(  )السين  أن  اللغة  في  ومعلوم   -
 : الشافعية  علماء  بعض  عن  وَنَقَل  لِعَمارتها«  َخَلَقُكْم  ]اْسَتْعَمَرُكْم[:  تعالى  »فقوله  العربي: 

»االْستعَمار)2(: طلُب الِعَمارِة، والطََّلُب الُمطَلق من اهللا تعالى على الُوُجوب«)3(.

وقال العاّلمة أبو بكر الجّصاص في تفسير قوله تعالى ]واستعمركم فيها[ : »وفيه الّداللة 
على وجوُب ِعَمارِة األرض للزراعة، والِغراس واألْبنية«)4(.

وقد ورد لفظ التعمير في السنة النبوّية، من ذلك : حديث النبي صلّى اهللا عليه 

وسّلم: »من أْعَمَر َأْرًضا لْيَست ألَحٍد فهو أحقُّ بها«)5(، الذي أخرجه البخاري في كتاب 
ابن حجر عن  الحافظ  َمَواًتا(، ونقل  أْحيا أرًضا  الحرث والمزارعة من صحيحه، باب )من 
بفقد  وتعطيلها  بالحياة،  العمارة  ُشبَِّهت  ُتْعَمر،  لم  التي  األرض   : »الموات  قوله:  القّزاز)6( 
ألحد،  عليها  ملك  تقّدم  ُيعلم  ال  ألرض  الشخص  يعمد  أن  الموات  إحياء   : وقال  الحياة. 

))(   انظر مادة ]عمر[ في لسان العرب والمعجم الوسيط.
، واأَلْوَلى تسميته باإلستخراب،  )2( أّما مصطلح »االستعمار« الشائع في هذه األعصار فهو مغالطة ال تصحُّ

ألّنه : احتالل  واغتصاب ودمار لألهل والديار، ال خير فيه وال إعمار.
)3( أحكام القرآن، البن العربي : )8/3)(.
)4( أحكام القرآن، للجّصاص : )378/4(.

)5( أخرجه البخاري برقم )2335(.
اللغة واألدب في  إمام  بالقّزاز،  المعروف  القيرواني،  التميمي  أبو عبد اهللا محمد بن جعفر  هو اإلمام   )6(
البخاري«، توفي  اللغة« و»تفسير غريب  عصره، له عّدة مصنفات، أشهرها : معجمه الضخم »الجامع في 
 ،327/7  : النبالء  أعالم  سير   ،(09-(05/(8  : األدباء  )معجم  أنظر:  )2)4هـ/)02)م(.  اهللا  رحمه 

كشف الّظنون : )/576(.
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فيحييها بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من 
العمران أم بعد، سواء أذن له اإلمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور«))(.

أّما تعمير األرض فيكون بمفهومه اإلسالمي الواسع: 

أ-	 معنويا : باإلستقامة على دين الله، وإقامة العدل، وإشاعة اإلحسان بين الناس، 

و بذلك تتحقق التنمية الروحية والفكرية والسلوكية. ب-	

النافعة،  االقتصادية  المنشآت  وإقامة  التناسل)2(،  ودعم  األرض،  بإصالح   : ماديا  ج-	
وخدمة قطاعات الزراعة والصناعة ومقتضياتها، وبذلك تتحقق التنمية الشاملة.

تعمير األرض مقصد إسالمي :  - 2
إّن واجب االستخالف في األرض يقتضي إصالحها وعمارتها حسب منهج اهللا تعالى 

الذي تعّبدنا به.

الّدؤوب،  الصالح  والعمل  المنتجة  الحركة  خالل  من  إال  يتحّقق  ال  االستخالف  وهذا 
ْيَف 

َ
ك لَِننُظَر  َبْعِدِهم  ِمن  ْرِض 

َ
األ فِي  َخالئَِف  َناُكْم 

ْ
َجَعل ُثّمَ   ﴿  : تعالى  لقوله  مصداقا 

وَن﴾ )يونس/ 4)(.
ُ
َتْعَمل

وخالفة األرض تكون بإعمارها وتفعيل الّدور البِنَائي والتنَْمِوي في شّتى المجاالت.
يقول اإلمام محمد الطاهر بن عاشور: »إن من أكبر مقاصد الشريعة االنتفاع بالثروة العامة بين أفراد األّمة 
على وجوه جامعة، بين رعي المنفعة العاّمة، ورعي الوجدان الخاص، وذلك بمراعاة العدل مع الذي كّد 
لجمع المال وكسبه، ومراعاة اإلحسان للذي بّطأ به ُجهُدُه. وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية«)3(. 
ويقول الشيخ عالل الفاسي: »المقصد العام للشريعة اإلسالمية: هو ِعَماَرُة األرض،  وحفظ نظام التعايش 

))( فتح الباري، البن حجر : )8/5)(.
وتحصين  األّمة،  سواد  وتكثير  بالموحدين  األرض  لتعمير  والتناسل  الزواج  على  اإلسالم  حّث  وقد   )2(
المجتمع وإيجاد السكينة بين الجنسين، حيث قال اهللا تعالى ]ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
النكاح  نبينا صّلى اهللا عليه وسّلم على  )2(. وشّجع   : بينكم موّدة ورحمة[ )الروم  إليها، وجعل  لتسكنوا 
بقوله : »يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإّنه أغّض للبصر وأحصن للفرج« : )البخاري 
)905)( ومسلم )400)((. وقال صّلى اهللا عليه وسّلم »تزّوُجوا الولوَد الَوُدود، فإّني ُمكاثر بكم األنبياء 
يوم القيامة : )صحيح ابن حّبار 228)(. قال الشيخ البّسام في )توضيح األحكام من بلوغ المرام : 65)/5( 
قّوة  المسلمين ويعظم سوادهم، ويكونوا  ليكثر نسل  الولود،  المرأة  الترغيب في نكاح   : الحديث  : »وفي 
في وجه أعداء اهللا وعدوهم، وليعمروا األرض، ويخرجوا خيراتها، ويبحثوا على كنوزها فيحققوا مراد اهللا 

تعالى من عمرانـها«.  
)3( التحرير والتنوير : )449/2(، ط. الدار التونسّية للنشر.
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فيها، وصالحها بصالح المستخلفين فيها، وقيامهم بما ُكلُِّفوا به من عدل واستقامة، ومن صالح في العقل 
وفي العمل، وإصالح في األرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع«))(.

العمل أساس تعمير األرض :  - 3
اهتّم اإلسالم بإيجاد الفرد المنتج، فرّغب في العمل الحالل المثمر، الذي يؤّسس قّوة 
اقتصادّية من شأنها أن تبني مجتمعا إسالميا قويا يتحّكم في مقّدراته، ويحّقق كفايته، صاحب 

يٍد عليا، ينافس قوى األرض ويتفوق عليها.

)كالصالة  التعّبديّة  الشعائر  على  اإلسالم  في  تعالى  اهللا  طاعة  تقتصر  لم  عبادة:  أ- العمل 
والصيام والذكر والدعاء... إلخ(، وإنما اتسع فضاؤها في ديننا لتشمل كافة مناحي الحياة. »فكّل 
تصّرف للعبد تحت قانون الشرع، فهو عبادة«)2(. فليس في اإلسالم دعوة إلى الرهبانية والتبتل 

واعتزال الحياة باسم الزهد في الدنيا. وإّنما هو دعوة صريحة لعبادة اهللا بمفهومها الواسع.

ِلَِّ  َوَمَماتِي  َوَمْحَياَي  َونُُسِكي  َصالتِي  إِّنَ  ْل 
ُ
:﴿ق تعالى  قوله  يجمعها  المعاني  وهذه 

الصوامع  بين  وتتواصل  وتتكاثر  تتسع  المسلم  فعبادات   . )األنعام/62)(  ِميَن﴾ 
َ
َعال

ْ
ال َرّبِ 

فيها  صلحت  إذا  القربات  من  الشهوات  بعض  تصبح  حتى  الفضل  يعظم  بل  والمصانع. 
نبّينا صلى اهللا عليه وسلم : »و في ُبضع أحدكم صدقة«)4(، وقال صلى  النّيات)3(، كما قال 
اهللا عليه وسلم : »ألن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته، أفضل من أن يعتكف في 
: »الساعي على األرملة والمسكين،  مسجدي هذا شهرين«)5(، وقال صلى اهللا عليه وسلم 
كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الذي ال يفتر، والصائم الذي ال يفطر«)6(،  فيكون المسلم 

في سعيه الدنيوي عابدا لرّب األرباب، مثل أو أكثر من أخيه العاكف المتبّتل في المحراب.

 ومن كّل ما سبق يمكننا القول بأّن )العمل عبادة( إذا صلحت فيه النّية، وهي عبارة سليمة 
غير وقت  في  عبادة،  )العمل  لتصبح  بسيط يضبطها  تعديل  مع  الشرعية، ولكن  الناحية  من 

))( مقاصد الشريعة ومكارمها : )ص)42/4(، ط. دار الغرب اإلسالمي الخامسة.
)2( الموافقات، للشاطبي : ))/94)(.

)3( قال صّلى اهللا عليه وسّلم : »إّنما األعمال بالنّيات« : رواه البخاري ))( ومسلم )907)(.
)4( وثمامه : »قالوا : يا رسول اهللا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام 

أكان عليه فيها ِوزر، فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجٌر « رواه مسلم رقم )006)(.
)5( رواه الحاكم : )269/4-270( وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج )36(، وهو في السلسلة الصحيحة 

لأللباني )607(.
)6( رواه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األهل، رقم )5353(، ومسلم في 

صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين، رقم )2982(.
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العبادة(، ألّن كثيرا من الناس يضيعون الصالة بحّجة )العمل عبادة(، لذلك وّقت اهللا الصالة 
وتًا ﴾)النساء / 

ُ
ْوق ّمَ ُمْؤِمنِيَن كَِتابًا 

ْ
ال ى 

َ
انَْت َعل

َ
الَة ك الّصَ إِّنَ   ﴿ بوقت محّدد، فقال تعالى : 

،)(03

وقتها  ألّن  الصالة،  إلى  ونهرع  وأعمالنا  أسواقنا  نترك  أن  الجمعة  يوم  سبحانه  وأمرنا   
إَِذا  آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
ال ّيَُها 

َ
أ يَا   ﴿  : تعالى  فقال  شراء،  أو  بيع  كّل  فيه  ويحرم  وحده،  لله  حّق  هو 

إِن  ُكْم 
َّ
ل َخْيٌر  َذلُِكْم  َبْيَع 

ْ
ال َوَذُروا  الَِّ  ِر 

ْ
ِذك ى 

َ
إِل اْسَعْوا 

َ
ف ُجُمَعِة 

ْ
ال يَْوِم  ِمن  الةِ  لِلّصَ نُوِدي 

 ََّ ُروا ال
ُ
ك

ْ
ْضِل الَِّ َواذ

َ
ْرِض َواْبَتُغوا ِمن ف

َ
انتَِشُروا فِي األ

َ
الةُ ف ِضَيِت الّصَ

ُ
إَِذا ق

َ
ُموَن ف

َ
نُتْم َتْعل

ُ
ك

ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾ )الجمعة / 9-0)(. قال اإلمام ابن كثير : »لـّما حجر عليهم في 
َّ
َعل

َّ
ثِيًرا ل

َ
ك

التصّرف بعد النّداء وأمرهم باالجتماع، أذن لهم بعد الفراغ في االنتشار في األرض واالبتغاء 
من فضل الله، وكان عراك بن مالك رضي اهللا عنه إذا صّلى الجمعة انصرف فوقف على باب 
المسجد فقال : اللهّم أجبت دعوتك، وصّليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من 

فضلك وأنت خير الرازقين«))(

دون  الدنيوّية  وحقوقه  الدينية،  واجباته  بين  الجمع  في  نجح  من  هو  الموفق  المسلم  و 
إفراط أو  تفريط كما جاء في األثر : »اعمل لدنياك كأّنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك كأّنك 
تموت غًدا«)2(، قال ابن األثير في شرحه : »أّما في الدنيا فلْلَحثِّ على عمارتها، وبقاء الناس 
قبلك.  كان  من  بعمل  أنت  انَتَفْعَت  كما  بعدك  يجيء  من  بها  وينتفع  فيها،  يسكن  حّتى  فيها 
وأّما في جانب اآلخرة : فإّنه حّث على إخالص العمل، وحضور النّية والقلب في العبادات 
والطاعات، واإلكثار منها، فإن من يعلم أّنه يموت غدا يكثر من عبادته، ويخلص في طاعته، 

كقوله في الحديث اآلخر )صل صالة موّدع(«)3(.

4 - منزلة التعمير في الكتاب والسنة :
فقد حّث اإلسالم  فيها،  اإلنسان  استخلف  التي  لتعمير األرض  العمل أساسا  ولما كان 
آية  سبعين  من  أكثر  في  باإليمان  مقرونا  الكريم  القرآن  ذكره  حيث  شأنه،  من  وأعلى  عليه  
ى 

َ
وَن إِل ُمْؤِمُنوَن َوَسُتَرّدُ

ْ
ُه َوال

ُ
ُكْم َوَرُسول

َ
َُّ َعَمل َسَيَرى ال

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ِل اْعَمل

ُ
منها قوله تعالى : ﴿ َوق

))( تفسير ابن كثير : )49-8)(.
اهللا  الصحابي عبد  والراجح وقفه على  اهللا عليه وسلم ولكن ال يصح،  النبّي صلى  إلى  روي مرفوًعا   )2(
بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه، كما في الزهد، البن المبارك )8/2)2( وغريب الحديث، البن قتيبة 

))/46( والسلسلة الضعيفة ))/63(.
)3( النهاية في غريب الحديث : ))/927(.
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وَن﴾ )التوبة/ 105( وامتن ال علينا بنعمة 
ُ
نُتْم َتْعَمل

ُ
َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكم بَِما ك َغْيِب َوالّشَ

ْ
َعالِِم ال

 : شأنه  فقال جل  واستغالل خيراتها  ثرواتها  إنماء  ليحثنا على  فيها  وما  األرض  تسخير 
ُروَن﴾ )األعراف 

ُ
تَْشك ا  ّمَ لِيالً 

َ
ق َمَعايَِش  فِيَها  ُكْم 

َ
ل َنا 

ْ
ْرِض وََجَعل

َ
ّنَاُكْم فِي األ

َّ
َمك َقْد 

َ
﴿َول

ْرِض َجِميًعا ّمِْنُه إِّنَ فِي َذلَِك 
َ
َماَواِت َوَما فِي األ ا فِي الّسَ ُكم ّمَ

َ
َر ل /10( وقال تعالى : ﴿ َوَسّخَ

وال 
ُ
ْرَض َذل

َ
ُكُم األ

َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
ُروَن﴾ )الجاثية/13( وقال سبحانه : ﴿ ُهَو ال

َّ
َِقْوٍم َيَتَفك

ّ
يَاٍت ل

َ
ل

ى 
َ
ْيِه النُُّشوُر﴾ )الملك / 15(، وقال جّل شأنه : ﴿ َوإِل

َ
وا ِمن ّرِْزقِِه َوإِل

ُ
اْمُشوا فِي َمَناكِبَِها َوُك

َ
ف

ْرِض 
َ
م ّمَِن األ

ُ
ك

َ
نَشأ

َ
ٍه َغْيرُهُ ُهَو أ

َ
ُكم ّمِْن إِل

َ
ََّ َما ل  ال

ْ
ْوِم اْعُبُدوا

َ
اَل يَا ق

َ
َخاُهْم َصالًِحا ق

َ
َثُموَد أ

ِريٌب ّمُِجيٌب﴾ )هود / )6(.
َ
ْيِه إِّنَ َرّبِ ق

َ
 إِل

ْ
اْسَتْغِفُروهُ ُثّمَ تُوُبوا

َ
ْم فِيَها ف

ُ
َواْسَتْعَمَرك

المسلم  الفرد  على  يجب  اإلسالم،  مطالب  من  ومطلب  ديني،  واجب  األرض  فتعمير 
واألّمة المسلمة تحقيقه، فإن هم أخّلوا أو قّصروا في أدائه، فقد قّصروا في دينهم، وأخّلوا 
بواجب الخالفة في األرض. ولعّل ذلك هو أحد المعاني التي يشير إليها حديث النبّي صّلى 
اهللا عليه وسّلم وهو يعّلمنا الدور الحضاري للمسلم وغايته ومداه، فيقول: »إن قامت الساعة، 
وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم حّتى يغرسها فليفعل«))(، وفي حديث آخر يقول 
الرسول األكرم عليه السالم: »ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكُل منُه طيٌر، أو 

إنَساٌن، أو بهيَمٌة، إالّ كان له به صدقة«)2(.

الّدور الحضاري للمسلم في تعمير  أّن  فهذان الحديثان - وغيرهما كثير - يشيران إلى 
واستثمار طاقات الكون عمل دؤوب متواصل ال ينقضي حتى يوم الحساب، وهكذا سائر 
أعمال المسلم ال تنقضي حيوّيتها ما دامت تحمل روح التعّبد لله، إذ أن »غراسة الفسيلة في 
هذه الحالة ليست لغاية اإلرتزاق وتلبية الحاجة، وإنما هي استجابة لغاية التعمير في األرض، 
التي هي غاية في ذاتها مطلوبة بالدين. وإن من شأن هذا الوعي أن يدفع بالمسلم إلى آفاق 
الكون يبشرها بالفكر والعمل، بغاية االرتفاق التعميري باعتبار ذلك دينا، وليس مجرد سّد 
حاجة أو تحقيق رفاه، فيكون الوازع اإليماني في التعمير المادي هو المحرك للنفوس كي 
تنفر في االنتفاع بالَبرِّ والبحر وما فيهما من خير، وفي بناء العمران على اختالفه، وفي إقامة 

التصنيع إلنتاج الِكساء واآللة الميّسرة للحياة ولطرق العمل للمزيد من اإلنتاج.

))( أخرجه البخاري في األدب المفرد برقم )479(. 
)2( سبق تخريجه. 
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فإّنه  لله،  إّنما اإلقدام عليه هو عبادة  كّله  أن ذلك  نفسه  المسلم واقعا في  وحينما يكون 
سيكون نافرا إليه كما ينِفُر إلى سائر العبادات، فإذا نادى داعَي العمل في أي مجال كان، لّبى 

المسلمون نداءه في نفير جماعي كما تراهم يلّبون نداء الصالة من يوم الجمعة«))(.

وحث نبينا صلى اهللا عليه وسّلم على طلب الرزق والسعي في األرض فقال : »والذي 
نفسي بيده ألن يأخذ أَحُدُكم َحْبَلُه فيحَتطِب على ظهره خير له من أن يأتي رجال فيسأله أعطاه 
أو منعه«)2( وفي قوله صّلى اهللا عليه وسّلم »اليد الُعليا خير من اليد السفلى«)3( بيان واضح أن 

تحقيق الكفاية والغنى من أعظم أسباب عزة الفرد والمجتمع.

5 - واجب ذوي السلطان في عمارة البلدان :
تقع على حكام المسلمين مسؤولية عظمى في تحقيق حّد الكفاية لكافة أفراد المجتمع، 
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فتأمين الناس في معاشهم وفي حريتهم هو قوام الحياة 
وأساس الحكم حتى قال سيدنا على رضي اهللا عنه : »فضيلة السلطان: عمارة البلدان« يعني 

أّن مقياس التقويم ألداء الدول والحكومات: هو ما تحققه من أمن وتنمية في بلدانها.

وما مشكلة الدولة المتخلفة، وأزمة شعوبها اليوم إال الفتقارها إلى مثل هذه المقومات 
األساسية للحكم. وإليكم وثيقة اقتصادية تاريخية، يبّين لنا فيها سيدنا عمر بن خطاب رضي 
اهللا عنه واجب السلطان في تحقيق الكفاية لإلنسان قبل إقامة الحدود عليه. إْذ ُرِوَي عنه أنه 
سأل أحد عّماله - عند توديعه - : »ماذا تفعل إذا جاءك سارق ؟ قال أقطع يده. قال عمر : 
وإذن فإن جاءني منهم جائع أو عاطل، فسوف يقطع عمر يدك. إّن اهللا قد استخلفنا على عباده 
تقاضيناهم  النّعم  أعطيناهم هذه  فإذا  لهم حرفتهم،  ونوّفر  ونستر عورتهم،  لنُسدَّ جوعتهم، 
شكرها. يا هذا إّن اهللا خلق األيدي لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عمال، التمست في المعصية 

أعماال. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية«)4(.

ولّما كانت عمارة األرض واستخراج ثرواتها أهّم عامل من عوامل التنمية االقتصادّية، 
فقد حرص الخلفاء الراشدون على تقنيين هذا النشاط الحيوي. فها هو سيدنا على رضي اهللا 

 : لألّمة اإلسالمّية  الحضاري  الشهود  نقال عن  للخطيب )ص08)-09)(،  الحضارية،  قيم اإلسالم   )((
 .)238/2(

)2( رواه البخاري )377)(.
)3( رواه البخاري )427)( ومسلم )034)(.

)4( العمل في اإلسالم، لعز الدين التميمي : )ص5(، واإلسالم والتنمية االقتصادية، لشوقي دنيا :)308-
.)3(0
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عنه يبعث بهذا الواجب – عبر مراسيمه – إلى أحد الوالة قائال : »ولَيُكْن َنَظُرَك في عمارة 
بالعمارة، ومن طلب  ُيدَرُك إالّ  أبَلَغ من نظرك في استجالب الخراج، ألّن ذلك ال  األرض 

الخراج بغير عمارة أخَرَب البالد وهَلَك العباد«))(.

اليوم،  المسلمين  واقع  تأّمل  ومن  ؟  األصيلة  االقتصادّية  القواعد  هذه  من  األّمة  فأين 
نهب  زيادة على  الجائرة،  والمكوس  الظالمة  بالضرائب  كاهله  الحكام  أثقل  قد  بائسا،  يراه 

الثروات، وانتشار الفسدة الذي يسرقون، فإّنا لله وّإنا إليه راجعون.

عناية العلماء بقضّية الكسب والتعمير :  - 6
ظهرت أولى الدراسات االقتصادية اإلنمائية على يد المسلمين، حيث ضّمنها علماؤنا 
في كتبهم الفقهية التي حفلت بأحكام التجارة والمزارعة وخّصصوا باًبا للحديث عن )إحياء 

الموات( أو ما يسّمى اآلن بـ)ـاستصالح األراضي المتروكة(.

كما فّصُلوا – في فقه الزكاة – أحكام الّركاز والمعادن الجامدة والسائلة، والمستخرجة 
من األرض. وغير ذلك من الكتب واألبواب التي ُتعنَى بأحكام المعامالت االقتصادية الهامة 

التي كانت من أعظم عوامل النهضة الحضارية اإلسالمّية.

وقد أفرد علماؤنا هذه القضايا اإلنمائية بالتأليف، حيث نجد في المكتبة اإلسالمّية العديد 
من المصنّفات الخاّصة بمشاريع إعمار األرض، تذكر منها :

لم  بما  انفرد  82)هـ/798م(  )ت  ابراهيم  بن  يعقوب  يوسف  ألبي   : الخراج  أ- كتاب 
يشاركه فيه غيره من علماء اإلسالم، حيث قّدم لنا دراسة اقتصادّية مستقلة، هي األولى من 

نوعها. 

وهذا الكتاب ال ُيعنَى بشؤون الجباية والخراج كما يبدو من عنوانه، وإّنما في جوهرة : 
خّطة لإلصالح االقتصادي والمالي بهدف رفع مستوى اإلنتاج في األّمة اإلسالمّية.

العنوان  وهذا  )ت89)هـ/805م(  الشيباني  الحسن  بن  لمحّمد  الَكْسِب:  ب- كتاُب 
الرزق:  موارد  من  كلّية  أو  جزئية  صورة  عن  يتخّلف  ال  تعبير  وهو  واسعة،  معاني  يحمل 
أخرجته  ما  أو  االصطياد،  أو  االحتطاب،  أو  الهبة،  أو  اإلجارة،  أو  الصناعة،  أو  كالتجارة، 

األرض أو أنبتته السماء)2(.

))( شرح نهج البالغة، لمحمد عبده : )96/3(.
)2( من مقدمة كتاب الكسب )ص))( لمحققه عبد الفتاح أبو غّدة.
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ب : ألبي عبد اهللا أحمد بن حرب النيسابوري )234هـ/849م(. ج - كتاب الَتكسُّ

ح- كتاب الـَمَكاِسب : ألبي عبد اهللا الحارث بن أسد المحاسبي )243هـ/858م(.

التوّكل في  يّدعي  التجارة والصناعة والعمل، واإلنكار على من  الحّث على  هـ- كتاب 
ترك العمل : ألبي بكر الخاّلل )))3هـ/924م(.

الحبشي  الرحمان  عبد  بن  محّمد  اهللا  عبد  ألبي   : والحركة  السعي  فضل  في  غ- البركة 
اليمني )782هـ/)38)م(.

التونسي  جماعة  بن  القاسم  بن  بكر  أبي  يحي  ألبي   : جماعة  ابن  ك- مسائل 
)2)7هـ/3)3)م(، ومّما ُيذَكُر أن سبب تأليف ابن جماعة لكتابه هذا، كونه ُطِلَب منه أن 
إلى  التصّوف  عن  ُعُدولِه  ِسرِّ  عن  ُسِئَل  ولـّما  البيوع،  نظم  في  فشرع  التصّوف،  في  ُيَصنَِّف 
يعرف  ال  ومن  الحالل،  أكل  على  التصّوف  مدار  ألّن  التصّوف،  هو  »هذا   : أجاب  البيوع، 

أحكام المعامالت ال يسلم من أكل الحرام والّربا والبيوع الفاسدة«))(.

ومن الوثائق الفقهية عالية المستوى، في بيان أسباب قّوة األّمة اإلسالمّية: ما وضعه اإلمام 
تصير  حتى  )الدولة(  الدنيا  بها  »َتْصُلُح  التي  القواعد  من  الخامسة«  »القاعدة  في  الماوردي 
أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة«، حيث قال: »ِخْصٌب دائم، تتسع النفوس به في األحوال، 
العدم،  تباغض  عنهم  وينتفي  الحسد،  النّاس  في  فيقّل  واإلقالل،  اإلكثار  ذوو  فيه  ويشترك 
الدواعي لصالح  المواساة والتواصل، وذلك من أقوى  التوّسع، وتكثر  النفوس في  وتتسع 

الدنيا، وانتظام أحوالها«)2(.

أصول  تعّلم  فقهائنا  اعتبار  األرض:  إعمار  بقضّية  األّمة  علماء  عناية  مظاهر  أبرز  ومن 
– من فروض  – مّما تتّم به المعايش التي بها قوام الدين والدنيا  الحراثة والزراعة ونحوها 

الكفاية على المسلمين.

7 - التعمير من أعظم أسباب العزة:
إّن تقصير المسلمين في تعمير األرض كان من أعظم أسباب ضعفهم وهوانهم وتخلفهم 
عن ركب الدول المتقدمة، ونحن اآلن نشاهد كيف تداعت علينا األمم من كل أفق كما تداعى 
جعلنا  ما  الوهن  من  – وأَصابنا  وسلم  عليه  اهللا  صّلى  نبينا  أخبر  – كما  قصعتها  إلى  األكلة 

))( كتاب العمر، لحسن حسني عبد الوّهاب : ))/722/2(.
)2( أدب الدنيا والدين، للماوردي : )ص20)-)2)(، ط. دار الكتب العلمّية. 
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ُف الُقوى الُعظمى، ونفقد العزة الحضارّية التي بناها أسالفنا على أسس المبادئ  عالة نتكفَّ
اإلسالمّية التي دعتنا إلى اكتساب كل أسباب القوة والـَمنَعة وتحقيق الكفاية للجميع. فقول 
القوة العسكرية  ٍة ﴾ )األنفال/60( ال تعني  ّوَ

ُ
ق ّمِن  اْسَتَطْعُتم  ا  ّمَ ُهم 

َ
ل  

ْ
وا ِعّدُ

َ
وَأ  ﴿  : اهللا تعالى 

فحسب، بل كل أسباب القوة المعنوية والمادية ومنها القوة االقتصادية.

وقد ُرِوَي عن ابن عّباس رضي اهللا عنه – مرفوًعا - : »َطَلُب الحالل جهاٌد، وإّن اهللا عّز 
وجّل يحّب العبد المحترف«))( وفي رواية »طلب الحالل واجب على كّل مسلم«)2(.

بل ذهب اإلمام القرطبي إلى أّن تحريك الحياة بالتجارة وكسب المال، في مرتبة واحدة 
ْرَضى َوآَخُروَن  وُن ِمنُكم ّمَ

ُ
ن َسَيك

َ
مع الجهاد، حيث سّوى اهللا بينهما في قوله تعالى : ﴿ َعلَِم أ

وَن فِي َسبِيِل الَِّ﴾  )المّزمل / 
ُ
ْضِل الَِّ َوآَخُروَن ُيَقاتِل

َ
ْرِض يَبَْتُغوَن ِمن ف

َ
يَْضِرُبوَن فِي األ

20( قال القرطبي : »سّوى اهللا تعالى – في هذه اآلية – بين درجة المجاهدين والـُمْكَتِسبين 
أّن  دليال على  فكان هذا  واإلفضال،  والعيال واإلحسان  النفس  للنفقة على  الحالل،  المال 

كسب المال بمنزلة الجهاد، ألّنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله«)3( .

درجة  يقّدم  كان  الخطاب  بن  عمر  أّن  إلى  الشيباني  الحسن  بن  محمد  اإلمام  ذهب  بل 
الكسب على درجة الجهاد، فيقول : »ألَْن أُموَت بين شعبتي رحلي أضرب في األرض أبتغي 
َم الذين يضربون  من فضل الله، أحب إلّي من أن أقتل مجاهدا في سبيل الله،ألّن اهللا تعالى َقدَّ

في األرض يبتغون من فضله على المجاهدين«)4(.

فال ينبغي للمؤمن أن يترك عمارة األرض، فيصبح عالة على غيره، ُمْسَتِكالًّ عليه، عاجزا 
فيتغلب عليه  نفسه،  منزويا منكفئا على  نفسه، متكاسال في صنع حياته ومستقبله،  نفع  عن 
)الغير(، ويستلبه استالبا، فيفقد ذاته ومبرر بقائه، لما في ذلك من الوهن في النفس والمعاش، 
و»االنحسار الحضاري« للفرد واألمة، بل ولما في ذلك من الوهن في العبادة نفسها !! إذا 
إلى أن كثيرا من عبادات اإلسالم  العبادة، باإلضافة  ُيلِهي عن  الفقر، في أغلب أحواله،  إن 
تحتاج إلى المال الذي هو َعَصُب كلِّ عمران، كالصدقة، والحج والجهاد، والبّر واإلحسان 

))( أخرجه ابن أبي الدنيا في إصالح المال : ص )7 رقم )205(، وذكر له شواهد يتقّوى بها الّسخاوي في 
المقاصد الحسنة )/505 لذلك حسنه العجلوني في كشف الخفا. 

)2( أخرجه الطبراني في األوسط 272/8 وعلى ضعفه حسنه الهيثمي في المجمع 0)/)29. 
)3( تفسير القرطبي : )9)/55(. 

)4( كتاب الكسب، للشيباني : )ص72(، ط. دار البشائر اإلسالمّية. 
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إلى )الغير(، ومن ثّم قال علماء اإلسالم : »نِْعَم العوُن على تقوى اهللا الِغنَي«))(، كما جاء في 
الحديث الشريف : »بادروا باألعمال سبعا، هل تنتظرون إالّ فقرا ُمنِْسَيا ؟«)2( أي : »جاعل 
صاحبه مدهوشا، ُينِسَيُه الّطاعة، من الجوع والُعْري والترّدد في طلب القوت«)3(، إضافة إلى 
يقول رسول اهللا  بنيان األمة،  ينهدم معه  للنفوس، قد  الفقر من حرمان، وانحراف  ما يجلبه 

صّلى اهللا عليه وسّلم : »إّن الّرجل إذا غرم حّدث فكذب، وَوَعَد فأخَلف«)4(.

ِذه صّلى اهللا عليه وسّلم من »الكسل ورفاقه«، كما  ولعلَّ ذلك كان هو السّر في كثرة تَعوُّ
يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك، رضي اهللا عنه : »ُكنُت أخُدُم رُسوَل اهللا صّلى اهللا عليه 
وسّلم كّلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول : اللهم إّني أعوذ بك من الهّم والَحَزن، والَعجز 
والَكَسل، والُبخل والُجبن، وَضَلِع الّدين وغلبة الّرجال«)5(، ولعل ذلك كان هو السر أيضا، 
إلى »السعي«، في  الناس« ودعوته  »التَبّطِل وسؤال  نهيه صّلى اهللا عليه وسّلم عن  في كثرة 
ففي  ومعاشها،  ومدنيتها  وعلومها  وأخالقها  ِقيِمَها  من  و»االحتطاب«  الحضارة،   ساحات 
صحيح البخاري: عن أبي هريرة، رضي اهللا عنه، أّن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم قال : 
َفَيْحَتطَِب على ظهره خيٌر له من أن يأتي رجال  َيأُخَذ أَحُدُكم َحْبَلُه،  »والذي نفسي بيده ألَْن 

فيسأله أعطاه أو َمنَعُه«)6(.

وفيه : »عن عروة بن الّزبير وسعيد بن المسّيب، أن حكيم بن حزام، رضي اهللا عنه، قال 
فأعطاني،  سألته  ثّم  فأعطاني،  سألته  ثّم  فأعطاني،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  سألت 
ُبوِرك له فيه، ومن  بَِسَخاَوِة نفس  ُحْلَوٌة، فمن أخذه  ثم قال : يا حكيم إّن هذا المال َخِضَرٌة 
اليد  العليا خير من  اليد  يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع،  أخذه بإشراِف نفس لم 
السفلى«)7(، وقوله عليه السالم : »اليد العليا خير من اليد السفلى«، جملة ُبورَكت في أمته 

))( نسبها الذهبي في السير : )355/5( للتابعي محمد بن المنكدر )ت30)هـ(، وروى )396/5( عن 
أبي إسحاق السبيعي )ت27)هـ( قوله : »كانوا يرون الّسعة عونا على الّدين«. 

)2( أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، رقم )2306( وقال : حديث حسن 
غريب. 

)3( تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري )488/6(. 
)4( رواه البخاري رقم )832( ومسلم )589(. 

)5( رواه البخاري رقم )6002(. 
)6( رواه البخاري ، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة، رقم ))40)(. 

)7( رواه البخاري رقم )403)(. 
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ُب في الثروة، التي  صلى اهللا عليه وسّلم، وهي تزّهد في المسألة، ومد اليد باألخذ، ثم هي ُتَرغِّ
يتحقق فيها َمدُّ اليد بالَعَطاء، وحسُب المال فضال أن تكون اليد به أعلى))(.

فانطالق المسلم في تعمير األرض من اإليمان بالله، والقيام بواجب االستخالف الذي 
أمر به الله. وما يذهب إليه البعض من ترك الدنيا، والبعد عن عمران الحياة بدعوى التزهد 

والقناعة: جهل بالدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين.

عامرة  حياتنا  فلتكن  األرض«،  في  للتعمير  اإليمانية  »المنزلة  مالمح  بعض  فهذه  وبعد، 
بالكّد والعمل والعطاء، والحمد لله رّب األرض والسماء.

))( أنظر : قيم اإلسالم الحضارية، نحو إنسانّية جديدة : )ص)0)-03)( لمحّمد عبد الفتاح الخطيب، 
كتاب األّمة )39)( ط. قطر، )43)هـ.
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مقاصد المعامالت المالية 
عند ابن عاشور 

ونورها في التنمية والتشغيل

 تقديم: د. عمر بن صالح بنعمر

أستاذ بجامعة الزيتونة

مقدمة:

تعيش األمة اليوم معاناة ممثلة في عزوف أصحاب رؤوس األموال عن استثمار أموالهم، 
مما كان له األثر في زيادة نَِسب البطالة، وانسداد آفاق التشغيل. وال ملجأ للتخفيف من حدة 
هذه المعاناة إال باللجوء إلى مقاصد الشريعة، فهي الملجأ عند األزمات في جميع العصور. 
ألسنة  على  تدور  التي  المصطلحات  أهم  من   - اليوم   – الشريعة  مقاصد  أصبحت  وقد 
لتجديد  الخاصة، وعند كل من يطمح  المجالس  الندوات والمؤتمرات، وفي  الباحثين في 
الفقه وإحيائه. ولعل مرد هذا االهتمام: حاجة المجتهدين إلى إيجاد الحلول للقضايا الفقهية 
المستجدة، وخاصة ما استجد من المشاكل التي ظهرت جراء عالقة المسلمين بغيرهم من 
أصحاب الحضارات األخرى، عسى أن يجدوا في مقاصد الشريعة حلوال لهذه المشاكل، 
وبناًء عليه فإن االلتفات إلى البعد المقاصدي، كيما يغدو هذا الُبعد - َبْعد االنضباط بالضوابط 
بأن  ذلك  البطالة؛  والحّد من  التشغيل  أبواب  وفتح  المال  لتنمية  – سبيال  المعتبرة  الشرعية 
تفعيل مقاصد الشريعة عموما تحقيق لشموليتها اإلسالم، وإحاطتها بمتطلبات اإلنسان في 
كل زمان ومكان. وتفعيل المقاصد الشرعية للمعامالت المالية خصوصا كفيل بأن يدفع نحو 
استثمار األموال، ويضع حّدا للبطالة. وهذا التفعيل يستلزم اإلحاطة بالواقع وفهمه، إذ الفقه 

فقهان فقه النص وفقه الواقع...
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وما مقاصد الشريعة إال معايير تعرف بها األهداف من كل معاملة مالية، وبغياب مقاصدها 
تصبح هذه المعامالت خاوية هامدة، وجسدا بال روح، صحيحة الشكل فارغة المضمون. 
وقد قّعد ساداتنا الفقهاء قاعدة مهمة، هي: »العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ 
والمباني«. وتفعيل المقاصد في المعامالت المالية ينقلها  من فكرة االمتثال فعال أو تركا إلى 
االمتثال الرسالي الهادف، ومن االمتثال لتحقيق مصالح خاصة إلى االمتثال لتحقيق مصالح 

خاصة وعامة، ومن مصالح األفراد إلى مصالح األمة. 

المقاصدي في مجال  البعد  إلى  لتبرز ضرورة االلتفات  المتواضعة  الدراسة  وتأتي هذه 
تحظى  أن  عسى  تنميته  بهدف  المال  استثمار  مستوى  على  وتحديدا  االقتصادي،  النشاط 
هذه  تحقيق  يتم  وال  والتقرير.  والتحقيق  التأصيل  من  بمزيد  المالية  المعامالت   مقاصد 
بالتمسك بشرعنا،  المقاصد من إحداث نهضة أو تحقيق تنمية، وإيجاد فرص للتشغيل إال 
وتطوير ذاتنا، وإعادة قراءة النصوص الشرعية قراءة مقاصدية مع مراعاة القواعد األصولية، 

قراءة تراعي حاضر األمة، وتؤسس لمستقبل أفرادها.

ومن دوافع هذه الدراسة وأهدافها: حاجة المسلم للنظر في المقاصد الشرعية للمعامالت 
والحّد من  األموال  استثمار  إلى  يؤدي ذلك  أن  فيه، عسى  يعيش  الذي  الواقع  بعين  المالية 
المصالح  لخدمة  وتطويعه  االقتصادي،  النشاط  مع  المقاصدي  التفاعل  وترشيد  البطالة، 

االقتصادية لألفراد، من تنمية وتشغيل.

وتتمثل إشكالية الدراسة في التساؤالت اآلتية:

ما هي المقاصد الشرعية للمعامالت المالية عند ابن عاشور؟  - (

وما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه المقاصد؟  - 2

وما هي اآلثار المتولدة عند حضور هذه المقاصد أو َفْقدها؟  - 3

مطالب  وثالثة  تمهيد  في  المقدمة  هذه  بعد  الدراسة  تأتي  األسئلة  هذه  على  ولإلجابة 
األموال  رواج  مقصد  في  األول  والمطلب  الدراسة،  بعنوان  التعريف  في  التمهيد  وخاتمة. 
األموال،  في  العدل  في  الثالث  والمطلب  األموال،  حفظ  في  الثاني  والمطلب  وتداولها، 

والخاتمة في أهم النتائج المتوصل إليها. 

عاشور  ابن  آراء  بتتبع  وذلك  والتحليلي،  االستقرائي  المنهج  هذه  دراستي  في  واتبعت 
وبأسلوب  محكمة،  صياغة  صياغتها  على  والعمل  والِحكم،  المقاصد  الستنباط  تحليلها 
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سلس سهل. وأسأل اهللا سبحانه أن يأخذ بأيدينا في المضايق، ويكشف لنا وجوه المقاصد 
والحقائق، وأن يوفقنا لخدمة ديننا على الوجه الذي يرضي ربنا، ويعيد المجد والعزة ألمتنا، 

وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وسلم.

تمهيد: فر�ض تعريفي لعنوان الدرا�سة

في  المالية  المعامالت  من  الشريعة  بمقاصد  المراد  المالية:  المعامالت  مقاصد  تعريف 
المرادة من الشارع الحكيم في جميع تشريعاته  الدراسة: المعاني والِحكم واألهداف  هذه 
المتعلقة بالتصرفات المالية، وال تختص مالحظة تلك المعاني بتصرف دون تصرف، حتى 

يجد المرء لتلك المعاني حضورا في جميع التصرفات.

والمراد بالمال: كل ما ينتفع به الناس انتفاعا مشروعًا وله قيمة مادية بينهم، فيشمل األعيان 
والمنافع والديون، ويستوعب النقود وثروات األرض والطعام والمسكن واللباس وجميع 
المتموالت، قال الشاطبي: »وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا 
أخذه من وجهه ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختالفها وما يؤدي إليها 
من جميع المتموالت فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء وهذا كله معلوم ال يرتاب فيه من عرف 
ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد لآلخرة«))(. قال ابن عاشور: »إن مال األمة هو ثروتها، والثروة 
نافع أو دفع ضار في مختلف األحوال  الناس آحادا أو جماعات في جلب  به  ينتفع  هي ما 

واألزمان والدواعي، انتفاَع مباشرٍة أو وساطة«)2(. 

والمعتبر من المال ما كان مشروعا في أصله وطرق كسبه، أما ما عدا ذلك فهو من التعدي 
أو  المخدرات  تجارة  من  المستجلب  المال  مثل  بالوبال،  إال  المجتمع  على  يعود  ال  الذي 

القمار وغسيل األموال وغير ذلك من المحرمات المضرة بصحة الفرد وسالمة المجتمع.

مقاصد المعامالت المالية: لمحمد الطاهر ابن عاشور تفصيل وتوضيح للمقاصد العامة 
المتعلقة بالمال ولوسائل وطرق إقامتها وتحقيقها وحفظها، حيث بين أن المقصد الشرعي 
والعدل  وثباتها،  وحفظها،  ووضوحها،  رواجها،  أمور:  خمسة  في  يتمثل  كلها  األموال  في 
فيها. ونقتصر في هذه الدراسة على مقصد الرواج والحفظ والعدل. والبن عاشور في ذلك 

فضل السبق، ولمن جاء بعده فضل اإلضافة والتطوير.

))(  الشاطبي: الموافقات 7)/2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، )د.ط. د.ت(.
)2(  ابن عاشور، محمد الطاهر: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 457، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار 

النفائس، األردن، )ط2(، )42)هـ/)200م.
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المطلب الأول:  مق�سد تداول الأموال واأثره على التنمية

ُدوَلًة [ َيُكوَن  اَل  ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: »]َكْي  قال  التداول والرواج:  تعريف 
َشْيٍء.  فِي  ِف  التََّصرُّ فِي  التََّعاُقُب  َوالتََّداُوُل:  اْلُمَتَداِوُلوَن.  َيَتَداَوُلُه  َما  اِل:  الدَّ بَِضمِّ  وَلُة  َوالدُّ
َها ااِلْستِْعَماُل بَِتَداُوِل اأْلَْمَواِل«))(. وعرف الرواج بأنه »دوران المال بين أيدي أكثر من  َوَخصَّ
يمكن من الناس بوجه حق«)2(، ثم قال: »انتقال المال بأيٍد عديدة في األمة على وجه ال حرج 
فيه على مكتسبه، وذلك بالتجارة وبأعواض الَعَمَلة التي تدفع لهم من أموال أصحاب المال. 
ا في يٍد واحدٍة أو متنقاًل من  فتيسير دوران المال على آحاد األمة وإخراُجه عن أن يكون قارًّ
واحد إلى واحد مقصد شرعي«)3(. فالتداول إَذْن هو تحريك المال بين أيدي أكثر ما يمكن 
من الناس بوجه حق في شكل استهالك واستثمار؛ بحيث ال تغدو ثمة فئة قليلة تتحكم في 
مصائر األغلبية والسواد األعظم من البشر، وذلك نتيجة لسيطرتها وتمكنها من المال الذي 

يعد عصب الحياة في كل عصر وفي كل مصر. 

اء 
َ
ف
َ
ا أ مشروعية مقصد التداول والرواج: استدل ابن عاشور لهذا المقصد بقوله تعالى ﴿ّمَ

َمَساكِيِن َوابِْن 
ْ
َيَتاَمى َوال

ْ
ُقْرَب َوال

ْ
ِه َولِلّرَُسوِل َولِِذي ال

َّ
لِل

َ
ُقَرى ف

ْ
ْهِل ال

َ
ى َرُسولِِه ِمْن أ

َ
َُّ َعل ال

نَِياء ِمنُكْم ﴾ )الحشر/ 7(. قال ابن عاشور: »]َكْي 
ْ
غ

َ
ًة َبْيَن األ

َ
ْي ال يَُكوَن ُدول

َ
بِيِل ك الّسَ

َأْي  اأْلَْفَراِد،  َكثِيَرِة  أِلَْصنَاٍف  ِمْلًكا  َجْعِلِه  ِمْن  التَّْمِليِك  اَلُم  اْقَتَضاُه  لَِما  َتْعِليٌل  ُدوَلًة[  َيُكوَن  اَل 
َجَعْلنَاُه َمْقُسوًما َعَلى َهُؤاَلِء أِلَْجِل َأْن اَل َيُكوَن اْلَفْيُء ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغنَِياِء ِمَن اْلُمْسِلِميَن، َأْي لَِئالَّ 
َيَتَداَوَلُه اأْلَْغنَِياُء َواَل َينَاُل َأْهَل اْلَحاَجِة َنِصيٌب ِمنُْه. َواْلَمْقُصوُد ِمْن َذلَِك: إِْبَطاُل َما َكاَن ُمْعَتادا 
ْساَلِم ِمَن اْستِْئَثاِر َقاِئِد اْلَجْيِش بُِأُموٍر ِمَن اْلَمَغانِِم... َوَقْد َبَدا ِمْن َهَذا التَّْعِليِل  فِي اْلَعَرِب َقْبَل اإْلِ
ْساَلِميَِّة َعَلى نَِظاٍم ُمْحَكٍم فِي اْنتَِقالِِه  ِة اإْلِ ِريَعِة َأْن َيُكوَن اْلَماُل ُدوَلًة َبْيَن اأْلُمَّ َأنَّ ِمْن َمَقاِصِد الشَّ
َأْو  َكاِز)5(،  َوالرِّ َقَطاِت،  َواللُّ َواْلَفْيِء)4(،  اْلَمَواِت،  ِمْثُل  أِلََحٍد  ِمْلٌك  َعَلْيِه  َيْسبِْق  َلْم  َماٍل  ُكلِّ  ِمْن 
اَراِت، َوَتْخِميِس اْلَمَغانِِم، َواْلَخَراِج، َواْلَمَواِريِث، َوُعُقوِد  َكاِة، َواْلَكفَّ َكاَن ُجْزًءا ُمَعيَّنًا ِمْثَل: الزَّ

))(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 85/28، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، )د.ط(، 997)م.
)2(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 464.
)3(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 466.

)4(  الفيء: هو الغنيمة )الفيومي: المصباح المنير/85)، مكتبة لبنان، بيروت، )د.ط(، 987)م(.
)5(  الركاز: هو المال المدفون )الفيومي: المصباح المنير/90(.
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َوفِي  َواْلُمَساَقاِة)3(،  َواْلُمَغاَرَسِة)2(،  اْلِقَراِض))(  ِمْثِل:  َوَعَمٍل  َماٍل  َجانِبِيِّ  َبَيَن  تِي  الَّ اْلُمَعاَماَلِت 
تِي َيْظَفُر بَِها الظَّافُِر بُِدوِن َعَمٍل َوَسْعٍي مثل: اْلَفْيء والّركاز، َوَما َأْلَقاُه اْلَبْحُر«)4(. اأْلَْمَواِل الَّ

عظيما)5(.  شرعيا  مقصدا  كونه:  في  التداول  أهمية  عاشور  ابن  أوضح  التداول:  أهمية 
أحد محروما حرمانا  يبقى  فال  ما  زمنا  بيده  يصير  يعلل من  للمجتمع ألنه  الجدوى  و»كبير 
دائما... فيحصل بذلك لطف التفادي من حسد الفاقد على الواجد، وإن كان ذلك الحسد 
ظلما في أغلب األحوال«)6(. والعلم بمقصد التداول يجعل النظرة إلى المال نظرة الوسائل 
ال المقاصد؛ فالمال في الشريعة اإلسالمية ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق مصالح 
العمل  إلدامة  وسيلة  المال  »ورأس  قوله:  في  عاشور  ابن  أكده  ما  وهذا  واألمة.  األفراد 
مقاصد  حقيقتها  في  تعتبر  التي  االقتصادية  القضايا  أهم  من  األموال  وتداول  لإلثراء«)7(. 

ومعاني سامية، تسعى الشريعة الغراء لتحقيقها من وراء تشريع المعامالت المالية.

مقاصد مقصد تداول األموال: من مقاصد تداول المال: تحقيق الرفاهية الشاملة، والتعاون 
المقاصد  وهذه  المجتمع.  أفراد  بين  الطبقي  التفاوت  حدة  من  والتخفيف  األمة،  أفراد  بين 
المذكورة من أمهات المقاصد التي تروم الشريعة تحقيقها من وراء تداول األموال ورواجها.

يتّم إشباع كافة احلاجات  حتقيق الرفاهية الشاملة ألفراد املجتمع اإلسالمي، بحيث   - 1
الرخاء االقتصادي  املجتمع  أفراد  فيتحقق جلميع  املتاعب واملصاعب؛  األساسية وإزالة كافة 
واالستقرار االجتامعي واألمنى؛ فيتم بذلك التخلص من الطبقية املفضية إىل التباغض والتدابر 

والتقاطع والتحاسد.

واإلحسان  بالبر  اآلخر  ومعاملة  والتضامن،  التعاون  إلى  الشارع  دعوة  التعاون:  ـ   2
تعالى:  الكتاب فقوله تعاىل:قال  أما  بالكتاب والسنة؛  ثابت  أن يستدل عليها. فهو  أظهر من 

))(  القراض: هو المضاربة بأن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما، والعمل على اآلخر، وما 
رزق اهللا فهو بينهما على ما شرطا، والخسارة على صاحب المال )معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة 

جي/328، دار النفائس، بيروت، )ط)(، 6)4)هـ/ 996)م(.
)2(  المغارسة: هي دفع األرض لمن يغرسها على نسبة معلومة من ثمار الغرس )معجم لغة الفقهاء لمحمد 

رواس قلعة جي/2)4(.
)3(  المساقاة: هي أن يدفع الرجُل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له 

من ثمره )معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي/374(. 
)4(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 84/28 و85.

)5(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/464.
)6(  ابن عاشور: النظام االجتماعي في اإلسالم/89).

)7(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/463.
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ُعْدَواِن﴾)املائدة/ 2(. والتعاون يف 
ْ
ِم َوال

ْ
ى اإِلث

َ
 َعل

ْ
َبّرِ َوالّتَْقَوى َوالَ َتَعاَونُوا

ْ
ى ال

َ
 َعل

ْ
﴿َوَتَعاَونُوا

الكسب املباح هو من الرب، وما حديث األشعريني عن مجع األزواد إال من هذا القبيل))(. ومن 
ذلك ما ورد يف الرشكة بخصوصها من احلديث القديس: }إن اهللا يقول: أنا ثالث الرشيكني ما 
مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهام{)2(. والتنمية حتتاج إىل مزيد جهد وتكاتف 
والتعاضد لتبني األمة جمدها بمشاركة اجلميع، دون تقسيم الناس إىل عامل منتج وآخر متفرج 
إىل  يؤدي  الذي  األموال  تداوُل  اجلميع:  ومشاركة  اجلهود  تظافر  عىل  يساعد  ومما  متحرس. 
التعاون والرتابط من خالل أساليب االستثامر القائمة عىل املشاركة والتضامن؛ فالغني يدفع 
فهذا  هلم،  ويستثمرها  األموال  أصحاب  عند  يعمل  له  مال  ال  والذي  له،  مال  ال  للذي  ماله 

العامل خيرج من دائرة البطالة، وذاك الغني ينمو ماله، وبذا تتحقق التنمية والتشغيل.

ومن أبواب التعاون: اإلجارة المنتهية بالتمليك التي هي أفضل وسيلة للحّد من البطالة، 
التي ال  المنافع  الناس في الحصول على  للتيسير على  للتشغيل؛ فهي وسيلة  وأنجع طريقة 
يقدرون على تملك أعيانها، مع ما فيها من منافع اقتصادية مثل: االستفادة من أصول رأس 
المال في النشاط االقتصادي دون الحاجة إلى شراء هذه األصول دفعة واحدة، مما يمكن 
المستثمر من توظيف هذا القسط من ماله في مشاريع أخرى، وال شك أن ذلك يساهم في 
تنمية المال والحّد من البطالة. قال ابن عاشور: »ومن وسائل رواج الثروة تسهيُل المعامالت 
بقدر اإلمكان، وترجيح جانب ما فيها من المصلحة على ما عسى أن يعترضها من خفيف 
المفسدة... وشرعت المعامالت على العمل مثل المغارسة والمساقاة، واغتفر ما في ذلك 
من غرر، قصًدا في جميع ذلك إلى تسهيل المبادلة لتيسير حاجات األمة. وقد دّل على ذلك 
 َ
ّ
ال

َ
أ ُجَناٌح  ْيُكْم 

َ
َعل يَْس 

َ
ل
َ
ف بَيَْنُكْم  تُِديُروَنَها  َحاِضَرةً  تَِجاَرةً  تَُكوَن  ن 

َ
أ  َ

ّ
﴿إاِل تعالى:  قوله 

ثمة مقصد وحكمة في تشريع عقود  فإن يكن  282(«. ولهذا،  البقرة/  تَْكُتُبوَها ﴾)سورة 
المال،  تداول  ديمومة  على  الحفاظ  هو  فإنما  وغيرها،  والمضاربة  والمرابحة  المشاركة 

َأْرَمُلوا  إَِذا  يَن  اأَلْشَعِريِّ »إِنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  النَّبِيُّ  َقاَل  َقاَل:  األشعري،  موسى  أبي  عن  ونصه:    )((
إَِناٍء  فِي  َبْينَُهْم  اْقَتَسُموُه  ُثمَّ  َواِحٍد،  َثْوٍب  فِي  ِعنَْدُهْم  َكاَن  َما  َجَمُعوا  بِاْلَمِدينَِة  ِعَيالِِهْم  َطَعاُم  َقلَّ  َأْو  الَغْزِو،  فِي 
ِة، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنا ِمنُْهْم«، أخرجه البخاري في صحيحه )طبعة مطابقة لطبعة دار الطباعة العامرة  ِويَّ َواِحٍد بِالسَّ
بإستانبول، مؤسسة ألف أوفست، 5)3)هـ(، ومسلم في صحيحه)المطبوع مع شرح النووي، بيروت، دار 

الفكر للطباعة، 403)هـ/983)م(.
)2(  أخرجه أبوداود في سننه، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ومؤسسة الريان 

للطباعة، بيروت، )ط )(، 9)4)هـ/998)م.
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ورواجه، بين أكثر عدد ممكن من أفراد المجتمع، مما يحقق لهم جميًعا في نهاية المطاف 
الرخاء االقتصادي والرفاهة الشاملة.

التخفيف من حدة التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع، وإعادة توزيع الثروة توزيعا   3-
كذلك  وثيقة  عالقة  له  التفاوت  حدة  وتخفيف  التنمية.  وتحقيق  البطالة،  من  للحّد  عادال 

بتحقيق الرفاهية الشاملة لجميع أفراد المجتمع. 

بإخراج  اآلمرة  واألحاديث  اآليات  معظم  إن  ورواجها:  األموال  تداول  تحقيق  وسائل 
الزكاة واإلنفاق في سبيل الله، ووجوب التوارث، فضاًل عن اآليات واألحاديث الواردة في 
النهي عن االكتناز واالحتكار والربا، كلها تهدف إلى تقرير مقصد رواج األموال وتداولها، 
الوجود  الوسائل من جهة  بجملة من  الشريعة  الشغل. وقد جاءت  وتوفير مواطن  وتنميتها 
ومن جهة العدم، تقوم على فكرتين؛ األولى: أن الشريعة تحرض على رواج المال وتداوله 
في أوسع شريحة ممكنة. وورد في القرآن الكريم وعن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأئمة المسلمين الكثير 
من التوجيهات التي ترسي هذه السياسة المالية، مثل: الضرب في األرض. وُيعبر عن هذه 
الوسائل بوسائل تحقيق هذا المقصد من جهة الوجود. أما الثانية: فهي تحريم كل ما من شأنه 
أن يؤدي إلى منع تداول األموال، مثل: االحتكار وكنز المال. وُيعبر عن هذه الوسائل بوسائل 

تحقيق هذا المقصد من جهة العدم.

ابن  ذكر  الوسائل  هذه  من  الوجود:  جهة  من  ورواجها  األموال  تداول  تحقيق  وسائل 
عاشور: الضرب في األرض، وَشْرع عقود المعامالت، وتسهيل المعامالت والتغاضي عن 
الغرر في بعض العقود، وجعلت األصل في العقود المالية اللزوم، وشرعت الزكاة والميراث 
قدر  وتسهيلها  بالمال  المعاملة  في  الترغيب  كان  المقصد  هذا  تحقيق  وألجل  والنفقات. 
الواجبة  النفقة  وتشريع  اإلمكان  بقدر  المعامالت  وتسهيل  الكسب  على  والحث  اإلمكان، 

بسبب القرابة أو الزوجية...

من  جملة  خالل  من  األرض  في  الضرب  الحكيم  الشارع  قّرر  األرض:  في  الضرب 
النصوص القرآنية والنبوية سعيا لنماء المال وزيادته، وإيجاد فرٍص للتشغيل للحّد من البطالة؛ 
ْضِل الَِّ 

َ
ْرِض يَبَْتُغوَن ِمن ف

َ
ومن هذه النصوص: قول اهللا تعالى: ﴿َوآَخُروَن يَْضِرُبوَن فِي األ

يستثمرون  الذين  على  الشارع  أثنى  )المزمل:20(،   َّ﴾ الَِّ  َسبِيِل  فِي  وَن 
ُ
ُيَقاتِل َوآَخُروَن 

اهللا  قرن  األرض  في  الضرب  وألهمية  األسفار.  في  بأموالهم  والمتقلبين  بالتجارة  أموالهم 
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ْرِض  ْرِب فِي األَْ تعالى بين التجارة والجهاد في سبيل الله))(. وقال ابن عاشور: »وُمَراٌد بِالضَّ
َفَيْحَتاُج  النََّهاِر  فِي  َوَيُكوُن  َكثِيًرا  ْيِل  اللَّ فِي  َيُكوُن  اأْلَْسَفاِر  فِي  ْيَر  السَّ أِلَنَّ  لِلتَِّجاَرِة  َفُر  السَّ فِيِه 
ْشَغال  اْلُمَسافُِر لِلنَّْوِم فِي النََّهاِر«)2(، ويشمل الضرب في األرض على رأي ابن عاشور كّل »األَْ
تِي َتْدُعو إَِلْيَها َضُروَرة اْلَعْيش من تَِجاَرٍة َوِصنَاَعٍة َوِحَراَثٍة«)3(. وقد جاءت آيات أخرى تحّث  الَّ
ْرِض َواْبَتُغوا 

َ
انتَِشُروا فِي األ

َ
الةُ ف ِضَيِت الّصَ

ُ
إَِذا ق

َ
على الضرب في األرض مثل قوله تعالى ﴿ف

ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾ )الجمعة/ 0)( أباح اهللا لعباده البيع 
َّ
َعل

َّ
ثِيًرا ل

َ
ََّ ك ُروا ال

ُ
ك

ْ
َواذ ْضِل الَِّ 

َ
ِمن ف

ُه  ونحوه من ابتغاء أسباب المعاش، والمراد به اكتساب المال والرزق)4(. وقال النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
َدَقُة«)5(. وقال عمر  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَل َمْن َولَِي َيتِيًما َلُه َماٌل َفْلَيتَِّجْر فِيِه، َواَل َيْتُرْكُه َحتَّى َتْأُكَلُه الصَّ

بن الخطاب  : »ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة«)6( أي اتجروا فيها.

ُشرعت  الرواج  مقصد  على  »ومحافظة  عاشور:  ابن  قال  المعامالت:  عقود  َشْرع   - 1
عقود المعامالت  لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو بتبرع«)7(.

»تسهيال  عاشور:  ابن  قال  العقود:  بعض  في  الغرر  عن  والتغاضي  المعامالت  تسهيل 
والمزارعة  َلم  والسَّ المغارسة  مثل:  الغرر؛  من  شيء  على  مشتملة  عقوٌد  ُشرعت  للرواج 
ها بعُض علمائنا ُرخصا باعتبار أنها مستثناة من قاعدة الغرر، وإن لم يكن  والِقراض، حتى عدَّ
فيها تغييُر حكٍم من صعوبة إلى سهولة لعذر«)8(، ثم قال: »ومن وسائل رواج الثروة تسهيل 
المعامالت بقدر اإلمكان، وترجيُح جانب ما فيها من المصلحة على ما عسى أن يعترضها 
من خفيف المفسدة... وُشرعت المعامالت على العمل مثل: المغارسة والمساقاة، واغتفر 
ما في ذلك من الضرر، قصدا في جميع ذلك إلى تسهيل المبادلة لتيسير حاجات األمة، وقد 

))(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 464.
)2(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 286/29.
)3(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 285/29.
)4(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 227/28.

ُف فِي الَحِديِث«.  بَّاِح ُيَضعَّ نَّ الُمَثنَّى ْبَن الصَّ )5(  »ُرِوَي َهَذا الَحِديُث ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوفِي إِْسنَاِدِه َمَقاٌل، أِلَ
َوَرَوى َبْعُضُهْم َهَذا الَحِديَث، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َفَذَكَر َهَذا الَحِديَث، َوَقْد اْخَتَلَف 
َم فِي َماِل الَيتِيِم َزَكاًة ِمنُْهْم:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ َأْهُل الِعْلِم فِي َهَذا الَباِب، َفَرَأى َغْيُر َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ
ا َأْكَثُر َأْهِل الَحِديِث  ، َوَأْحَمُد، َوإِْسَحاُق... َوَأمَّ افِِعيُّ ، َوَعاِئَشُة، َواْبُن ُعَمَر، َوبِِه َيُقوُل َمالٌِك، َوالشَّ ُعَمُر، َوَعِليٌّ
وَن بَِحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َوُيْثبُِتوَنُه ِمنُْهْم: َأْحَمُد، َوإِْسَحاُق َوَغْيُرُهَما«. )أخرجه الترمذي في سننه،  َفَيْحَتجُّ

تحقيق أحمد شاكر وآخرون. والحديث أخرجه الترمذي والدارقطني(.
)6(  أخرجه البيهقي في السن الكبرى، وهو صحيح.
)7(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 465.
)8(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 465.
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ْيُكْم 
َ
يَْس َعل

َ
ل
َ
ن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُروَنَها بَيَْنُكْم ف

َ
َ أ

ّ
دّل على ذلك قوُله تعالى: ﴿إاِل

َ تَْكُتُبوَها ﴾ )البقرة: 282(«))(. واعتبر ابن عاشور أن من تيسير المعامالت التعامل 
ّ
ال

َ
ُجَناٌح أ

بالنقدين، فقال: »ومن أهم ما اصطلح عليه البشر في نظام حضارتهم المالي وضُع النقدين 
أعواضا للتعامل... فالتعامل بالنقدين أيسر من التعامل باألعيان من األشياء... وأنه يمكن فيه 

من تمييز البائع من المشتري«)2(.

2 - األصل في العقود المالية اللزوم: وألجل مقصد الرواج كان األصل في العقود المالية 
اللزوم دون التخيير إال بشرط. واستدل القرافي لهذا في الفرق السادس والتسعين والمائة)3( 
ُعُقوِد ﴾ )المائدة/ )(؛ ألن »مصلحة العقد 

ْ
 بِال

ْ
وا

ُ
ْوف

َ
 أ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ّيَُها ال

َ
بقول اهللا تعالى : ﴿يَا أ

ْيِء  الشَّ إِْعَطاُء  ُهَو  يَفاُء  »َواإلِْ اآلية:  تفسير هذه  ابن عاشور في  لزومه«)4(. وقال  باألصالة في 
َياَدِة َعَلى  ُق َتْرِك النَّْقِص اَل َيْحُصُل فِي اْلُعْرِف إاِلَّ بِالزِّ ا َكاَن َتَحقُّ َوافًِيا، َأْي َغْيِر َمنُْقوٍص، َوَلمَّ
ُه ربط اْلَحبل  يَفاُء ُمَراًدا ِمنُْه ُعْرًفا اْلَعْدُل«)5(. ثم قال: »َوَحِقيَقة اْلَعْقَد أنَّ اْلَقْدِر اْلَواِجِب، َصاَر اإْلِ
َفَغَلَب  ااِلْلتَِزاِم،  فِي  َمَجاًزا  اْسُتْعِمَل  ُثمَّ  َعْقٌد.  َأْيًضا  َنْفِسِه  فِي  اْلَحَبِل  َوَشدُّ  َوَنْحِوَها،  بالعروة 

اْستِْعَماُلُه َحتَّى َصاَر َحِقيَقًة ُعْرفِيَّة.

أفراد  بين  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  البشرية  عرفته  نظام  أول  الزكاة  الزكاة:   - 3
قليلة من  فئة  الثروة عند  المال، ومنع تكدس  تداول  لتحقيق  أفضل وسيلة  المجتمع. وهي 
الناس؛ ألن فرضية الزكاة ال تتم إال إذا بلغ المال النصاب. وبقاء هذه الفريضة واستمرارها 
ضرورية  مقدمة  المال  تنمية  بأن  القول  يمكن  فإنه  َثّم  ومن  المال،  تنمية  باستدامة  مرهون 
بأموال  االتجار  على  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حّث  وقد  ال؟  كيف  وتحقيقها.  الفريضة  لهذه  لالمتثال 
يتم  الحديث قريبا. وقد قرر األصوليون أن »ما ال  الزكاة، وقد سبق  تأكلها  اليتامى حتى ال 
الواجب إال به فهو واجب«؛ والزكاة ال تستمر إال بتنمية المال، فتصبح استدامة تنمية المال 
أمرا واجبا. وأن العزوف عن استنماء المال ال يعدو أن يؤدي في حقيقته إلى تعطيل فريضة 
الزكاة. وال يخفى ما في ذلك من ضياع مصالح األفراد ومصالح األمة، وذهاب قوتها، خاصة 

))(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 468 و469.
)2(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/469 و470.

)3(  القرافي: الفروق 269/3، وجاء فيه: »واعلم أن األصل في العقود اللزوم ألن العقود أسباب لتحصيل 
المقاصد من األعيان، واألصل ترتيب األسباب على مسبباتها».

)4(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 466.
)5(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 74/6.
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وأن من مقاصد هذه الشريعة »أن تكون األمة قوية مرهوبة الجانب، مطمئنة البال«))(. وينتهي 
بنا القول إلى أن الزكاة إنما تستهدف تفتيت المال الذي تكدس عند األغنياء، كما تستهدف 
استدامة تنمية هذا المال باستثماره حتى ال تأكله الصدقة، مما يفتح أبواب التشغيل، ويخفف 
من البطالة. والزكاة – وإن كانت في ظاهرها إنفاق ونقص للمال- فإنها تحقق مقصد تداول 
المال ورواجه من جهة، وهي من جهة أخرى تدعو إلى استدامة أكيدة لمقصد تنمية المال؛ 

وتنميته أفضل طريق لحفظه.

ثم إن اهللا سبحانه وتعالى بعد أن فرض الزكاة حدد َمن ُتصرف لهم في قوله تعالى : ﴿ إِّنََما 
َغارِِميَن 

ْ
َوال اِب 

َ
الّرِق َوِف  وُبُهْم 

ُ
ل
ُ
ق َفِة 

َّ
ُمَؤل

ْ
َوال ْيَها 

َ
َعل َعاِملِيَن 

ْ
َوال َمَساكِيِن 

ْ
َوال ُفَقَراء 

ْ
لِل اُت 

َ
َدق الّصَ

ابن  60(، قال  َحِكيٌم﴾ )التوبة/  َعلِيٌم   َُّ َوال ّمَِن الَِّ  ِريَضًة 
َ
ف بِيِل  الّسَ َوابِْن  َسبِيِل الَِّ  َوِف 

َدَقاِت َهْل َيِجُب إِْعَطاُء ُكلِّ  يَن ِمْن َهِذِه الصَّ عاشور: »اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي اْستِْحَقاِق اْلُمْسَتِحقِّ
ِمْن  ِصنٍْف  ُكلُّ  ُيْعَطى  فِيَما  اأْلَْصنَاِف  َبْيَن  التَّْسِوَيُة  َتِجُب  َوَهْل  َدَقاِت،  الصَّ ِمَن  ِمْقَداًرا  ِصنٍْف 
التَّْوِزيُع  َبِل  اأْلَْصنَاِف،  لَِجِميِع  ْعَطاُء  اإْلِ َيِجُب  اَل  ُه  َأنَّ اْلُعَلَماِء  ُجْمُهوُر  َعَلْيِه  ِذي  َوالَّ ِمْقَداِرَها، 
َمْوُكوٌل اِلْجتَِهاِد ُواَلِة اأْلُُموِر َيَضُعوَنَها َعَلى َحَسِب َحاَجِة اأْلَْصنَاِف َوَسَعِة اأْلَْمَواِل«)2(. وعليه 
فإن أموال الزكاة ال يجب أن تستخدم فقط لسد احتياجات الفقراء االستهالكية مثل الطعام 
يستطيعوا  حتى  الفقراء  لهؤالء  استثمار  أدوات  بعث  في  تستخدم  أن  يجب  إنما  والملبس، 
بصفة  احتياجاتهم  لسّد  ثابتا،  دخال  لهم  تضمن  التي  اإلنتاج  أدوات  يمتلكوا  أن  بدورهم 
مستمرة؛ كبناء المصانع، وإنشاء مؤسسات تجارية مدرة للدخل؛ وبذلك يتحول الفقراء من 
متلقين للزكاة إلى مكتفين أو دافعين للزكاة. وبذلك تكون الزكاة من أفضل طرق التشغيل 

والحد من البطالة.

واألمر بإيتاء الزكاة لهؤالء األصناف تقرير لمقصد تداول المال، حتى ال تبقى األموال 
كلها في أيدي األغنياء، وال تصل إلى الفقراء، وظّل الفقراء فقراء إلى األبد. 

في  مباشرة  غير  بطريقة  تؤثر  حيادية:  »وظيفة  االقتصادي؛  النظام  في  وظيفتان  وللزكاة 
ووظيفة  المعيشي.  مستواهم  تحسين  في  والمساكين  الفقراء  تعني  ألنها  االقتصاد  مفاصل 
تدخيلية: بأنها تدخل كل مجريات االقتصاد الستحداث التنمية االقتصادية«)3(، فهي تلعب 

))(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/405.
)2(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 0)/237.

)3(  عمر علي باشا عمر: الزكاة والوقف ودورها في التنمية االقتصادية، مذكرة بجامعة أم درمان اإلسالمية 
https://omrbasha.wordpress.com/2013/12/09 :نقال من موقع
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دورا حيويا في إنعاش االقتصاد وتحقيق التنمية وذلك نتيجة لثالثة عوامل أساسية ومترابطة 
وهي محاربة االكتناز وتشجيع االستثمار وتشجيع اإلنفاق. 

وخالل أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك ضيفا عزيزا، ويحرص الماليين منهم على 
إخراج زكاته في هذا الشهر ما يؤدي إلى انتشار الثروات في المجتمع والتآلف والمحبة بين 
المسلمين، فننتهز الفرصة لدعوة القائمين على الدولة التونسية بإنشاء مؤسسة تعنى بجمع 

الزكاة وصرفها لمستحقيها.

4. الميراث: شرع اإلسالُم قسمة المال بعد وفاة مكتسبه، وقد كانوا في الجاهلية يوصون 
فأوجب  بهم،  وافتخارا  إليهم،  تقربا  قومهم،  في  أشهرهم  أو  إليهم  الناس  ألحب  بأموالهم 
َمْوُت إِن تََرَك َخْيًرا 

ْ
َحَدُكُم ال

َ
ْيُكْم إَِذا َحَضَر أ

َ
تَِب َعل

ُ
الوصية  لألقارب بآية:قال تعالى : ﴿ك

ُمّتَِقيَن﴾ )البقرة/ 80)(، ثم نسخ بشرع 
ْ
ى ال

َ
ا َعل َمْعُروِف َحّقً

ْ
َربِيَن بِال

ْ
ق
َ
َوالَِديِْن َواأل

ْ
َوِصّيَُة لِل

ْ
ال

في  عاشور  ابن  قال  بحكمة))(.  التوزيع  مقصد  فتم  والسنة...  القرآن  في  المبين  المواريث 
ا تََرَك  َرُبوَن َولِلنَِّساء نَِصيٌب ّمِّمَ

ْ
ق
َ
َوالَِداِن َواأل

ْ
ا تََرَك ال ِلرَِّجاِل نَِصيٌب ّمِّمَ

ّ
تفسير قوله تعالى: ﴿ ل

َتْعِقيِب  »َوُمنَاَسَبُة  )النساء/7(:  ْفُروًضا﴾  ّمَ نَِصيًبا  ُثَر 
َ
ك ْو 

َ
أ ِمْنُه  ّلَ 

َ
ق ا  ِمّمَ َرُبوَن 

ْ
ق
َ
َواأل َوالَِداِن 

ْ
ال

َعَفاِء،  اِء بِاأْلَْمَواِل، َوِحْرَماَن الضُّ ُهْم َكاُنوا َقِد اْعَتاُدوا إِيَثاَر اأْلَْقِوَياِء َواأْلَِشدَّ ابَِقِة بَِها: َأنَّ اآْلي السَّ
اِئِهْم َحتَّى َيُكوُنوا فِي َمَقاَدتِِهْم، َفَكاَن اأْلَْولَِياُء َيْمنَُعوَن َعْن َمَحاِجيِرِهْم  َوإِْبَقاَءُهْم َعاَلًة َعَلى َأِشدَّ
َيْصبُِروَن  لَِضْعِفِهْم  ُأوَلِئَك  َفَكاَن  َمَعُه  اْلِميَراِث  ِمَن  إِْخَوَتُه  َيْحِرُم  اْلَعاِئَلِة  َأْكَبُر  َوَكاَن  َأْمَواَلُهْم، 
ُهْم إِْن َناَزُعوُهْم َأْطَرُدوُهْم َوَحَرُموُهْم،  َعَلى اْلِحْرَماِن، َوَيْقنَُعوَن بِاْلَعْيِش فِي ظِاَلِل َأَقاِربِِهْم، أِلَنَّ
ُحُظوًظا  لِلنَِّساِء  َوَجَعَل  بِاْلَقَراَبِة،  اْلِميَراَث  ُه  اللَّ »َشَرَع  قال:  ثم  النَّاِس«)2(.  َعَلى  َعاَلًة  َفَصاُروا 
فِي َذلَِك َفَأَتمَّ اْلَكِلَمَة، َوَأْسَبَغ النِّْعَمَة، َوَأْوَمَأ إَِلى َأنَّ ِحْكَمَة اْلِميَراِث َصْرُف اْلَماِل إَِلى اْلَقَراَبِة 
بِاْلِواَلَدِة َوَما ُدوَنَها«)3(. ثم جاء األمر بتحديد األنصبة لكل وارث في قوله تعالى : ﴿  يُوِصيُكُم 
َثا َما تََرَك 

ُ
ل
ُ
ُهّنَ ث

َ
ل
َ
نََتْيِن ف

ْ
ْوَق اث

َ
إِن ُكّنَ نَِساء ف

َ
نثََيْيِن ف

ُ
ِر ِمْثُل َحّظِ األ

َ
ك ْوالِدُكْم لِلّذَ

َ
َُّ فِي أ ال

ٌد 
َ
ُه َول

َ
اَن ل

َ
ا تََرَك إِن ك ُدُس ِمّمَ ّلِ َواِحٍد ّمِْنُهَما الّسُ

ُ
بََوْيِه لِك

َ
َها الّنِْصُف َوأل

َ
ل
َ
انَْت َواِحَدةً ف

َ
َوإِن ك

ُدُس ِمن َبْعِد  ّمِِه الّسُ
ُ
أل

َ
ُه إِْخَوٌة ف

َ
اَن ل

َ
إِن ك

َ
ُث ف

ُ
ّمِِه الّثُل

ُ
أل

َ
بََواهُ ف

َ
ُه أ

َ
ٌد َوَورِث

َ
ُه َول

َّ
ْم يَُكن ل

َّ
إِن ل

َ
ف

ِريَضًة ّمَِن 
َ
ُكْم َنْفًعا ف

َ
َرُب ل

ْ
ق
َ
ّيُُهْم أ

َ
ْبَناُؤُكْم الَ تَْدُروَن أ

َ
ْو َديٍْن آبَاُؤُكْم وَأ

َ
َوِصّيٍَة يُوِصي بَِها أ

اَن َعلِيًما َحِكيًما﴾)النساء/ 0)( وما بعدها من اآليات لتعطي لكل ذي حق 
َ
ََّ ك إِّنَ ال الَِّ 

))(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 467.
)2(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 247/4.
)3(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 249/4.
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أِلَنَّ  ُيوِصيُكُم  بَِقْولِِه:  َتْشِريِعَها  َتْصِديُر  اأْلَْحَكاِم  بَِهِذِه  ااِلْهتَِماِم  »َوِمَن  ابن عاشور:  قال  حقه، 
َي َما َيْعَهُد  ِة َصاَلِحِه، َولَِذلَِك ُسمِّ اْلِوَصاَيَة ِهَي اأْلَْمُر بَِما فِيِه َنْفُع اْلَمْأُموِر َوفِيِه اْهتَِماُم اآْلِمِر لِِشدَّ
ْنَسان، فِيَما يصنع بَِأْبنَاِئِه َوبَِمالِِه َوبَِذاتِِه َبْعَد اْلَمْوِت، َوِصيًَّة«))(. وال شك أن من مقاصد  بِِه اإْلِ
تشريع الميراث الحفاظ على ديمومة تداول المال ورواجه في أيٍد متعددة من الورثة. وفي 
هذا يقرر اإلمام ابن عاشور »أن الشريعة نفذت مقصدها من توزيع الثروة تنفيًذا لطيًفا، ألن 
مكتسب المال قد قضى منه رغبَته في حياته، فصار تعلُق نفسه بماله بعد وفاته تعلًقا ضعيًفا... 
ولم ُيْجَعل لصاحب المال حقٌّ في صرفه بعد موته إال في ثلث ماله أن يوصي به لغير وارث، 
فَتمَّ مقصُد التوزيع بحكمة وهي جعل المال صائًرا إلى قرابة صاحبه؛ ألن ذلك مما ال تشمئز 
القبيلة. وإنما تتكون األمة من قبائلها،  المال في دائرة  منه نفُسه، وألن فيه عوًنا على حفظ 

فيؤول ذلك إلى حفظه في دائرة جامعة األمة«)2(.

بعضها،  استنفاد  إلى  القصُد  الثروة  رواج  وسائل  »ومن  عاشور:  ابن  قال  النفقات:   .5
العائلة،  القيِّم على  ُيترك ذلك إلرادة  الواجبة على الزوجات والقرابة، فلم  بالنفقات  وذلك 
تَْجَعْل  بل أوجب الشرُع عليه اإلنفاَق بالوجه المعروف، وهو مما شمله قوله تعالى:﴿ َوالَ 
ْحُسوًرا﴾ )اإلسراء/ 29(،  وًما ّمَ

ُ
بَْسِط َفَتْقُعَد َمل

ْ
ّلَ ال

ُ
ى ُعُنِقَك َوالَ تَبُْسْطَها ك

َ
ًة إِل

َ
ول

ُ
يََدَك َمْغل

َذلَِك  َبْيَن  َوَكَن  َيْقُتُروا  ْم 
َ
َول وا 

ُ
يُْسرِف ْم 

َ
ل نَفُقوا 

َ
أ إَِذا  ِذيَن 

َّ
وف الية األخرى: قال تعالى : ﴿َوال

َواًما﴾)الفرقان/ 67(...)3(.
َ
ق

وفي إطار النفقات نبه ابن عاشور إلى أن »من واجب والة األمور تدقيق النظر في وسائل 
دوران الثروة، وطرق توزيعها كما فعل عمر بن الخطاب لما َعَدل عن قسمة أرض السواد 
ِذيَن َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم ﴾ )الحشر/0)(. واالتجاه 

َّ
بين الذين فتحوها، وقرأ قوله تعالى: ﴿َوال

الحق في هذا التوزيع هو إعمال أصلين: أصل العدل، وأصل المواساة؛ فإعطاء المكسوب 
اكتسبه غيره مواساة،  المتعدد عدل، وإعطاء من لم يكتسب بعضا مما  أو  الواحد  لمكتسبه 
وذلك أصل مشروعية الزكاة، وإخراج خمس المغنم«)4(. وعّد ابن عاشور بقاء األموال بيد 

))(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 256/4.
)2(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 467.
)3(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 468.

)4(  ابن عاشور: النظام االجتماعي في اإلسالم/90).
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في مصالحها العامة النظُر في حفظ األموال  األمة اإلسالمية حقا على والة أمور األمة ومتصرِّ
العامة))(.

وسائل تحقيق مقصد التداول من جهة العدم: إن الشارع الحكيم لم يكتف بالحث على 
إيتاء  إيجاب  على  يقتصر  ولم  الله،  مرضاة  ابتغاء  األرض  في  والضرب  والسعي  الكسب 
الزكاة تحقيًقا لمقصد تداول المال من أجل استدامة تنميته، وإنما تكفل أيًضا بوضع جملة 
من التدابير الوقائية التي تسهم في الحفاظ على هذا المقصد، ومن تلك التدابير األساسية  
والوسائل الشرعية: تحريمه االكتناز واالحتكار والربا. وإن الربا واالحتكار واالكتناز ثالوث 
مبرما.  قضاء  المجتمع  أفراد  بين  والتراحم  الترابط  وعلى  وتداوله،  المال  تنمية  على  قاض 
دون  وتحول  واالجتماعي،  االقتصادي  االستقرار  عدم  إلى  تفضي  الثالثة  العوامل  وهذه 

تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد واألمة؛ وبيان ذلك فيما يأتي:

هو: اختزان السلع خاصة الضرورية منها، وحبسها عن طالبها والتربص بها  االحتكار: 
يغلِّيها  أن  له  ليتسنى  وانعدامه  منها  المعروض  لقلة  سعرها  رفع  في  المختزن  يتحكم  حتى 
الناس  يتضرر  ما  لكل  احتباًسا  كان  أم  القوت،  أو  للطعام  احتباًسا  أكان  وسواء  كيفما شاء؛ 
ثمنه،  ارتفاع  لوقت  انتظاًرا  لإلنسان،  ضرورية  وحاجيات  وقوت  طعام  من  احتباسه  من 
فـكل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهًبا أو فضة. ولذلك منعت الشريعة كنز 
األموال وادخارها ومنعها من الحركة والرواج، إال أن المحتكرين يعتبرون االحتكار أسلوبا 
استثماريا، فهو في واقع األمر أسلوب موهوم يحول دون توفير مواطن الشغل واستدامة تنمية 
المال، ويتنافى ومقصد تداول األموال ورواجها، ولذا نهى اهللا عنه باعتباره وسيلة استثمارية 
موهومة. وإن حقق االحتكار ألصحابه شيئا من نماء المال وزيادته، فإن اإلسالم يعتبره نماء 
ناقًصا غير مكتمل، اعتباًرا بما ينتج عنه من ضرر بالغ على األنشطة االقتصادية والتعامالت 
ا  قويًّ عاماًل  يقف  بطبيعته  أنه  »كما  البطالة،  في  وارتفاع  التشغيل  في  نقص  االستثمارية؛ من 
المجتمع«)2(.  في  والتجديد  االبتكار  حافز  على  القضاء  إلى  المفضي  التضخم  نشأة  وراء 
واالحتكار كذلك إهدار لحرية التجارة والصناعة، فالمحتكر ال يسمح لسواه أن يجتلب ما 

يجتلبه، أو يصنع ما يصنعه، وبذلك يتحكم في السوق.

))(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/473.
)2(  قطب سانو: مقاصد الشرع في االستثمار، نقال عن البراوي، راشد : الموسوعة االقتصادية ) القاهرة ، 

مكتبة النهضة المصرية، طبعة ثانية 987)م( ص 29 وما بعدها )مجلة المسلم المعاصر، موقع:
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=548:mak-
sed-el-shar3) 
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وقد ورد تحريم االحتكار في العديد من األحاديث النبوية مثل: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يحتكر إال 
خاطئ«))( أي آثم. وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: »من احتكر على المسلمين أربعين يوًما ضربه اهللا بالجذام 
ُحْكَرة  : »ال  قاله عمر   بما  لتحريم االحتكار  ابن عاشور  واإلفالس«)2(. وكذلك استدل 
في سوقنا، ال يعمدنَّ رجال في أيديهم ُفضول من أذهاب إلى رزق من رزق اهللا نزل بساحتنا 
فيحتكرونه علينا. ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف 
عمر؛ فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله«)3(. وقال مالك: »يمنع المحتكر إذا كان 
يريد أن يحط السعر ويفسد السوق، فأما إذا كان الطعام كثيرا ال ُيِضّر باألسواق ما اشتري منه 

وال يحطُّها فال بأس باشترائه«)4(. 

ويعود تحريم االحتكار إلى أمرين؛ لباعثه ومقصده: أما عن بواعث االحتكار فهي األنانية 
واألثرة والجشع والطمع؛ »ألن المحتكر يريد أن يوسع ثروته بالتضييق على خلق الله، وأن 
يبنى قصوره على جماجم البشر، وأن يمص دماءهم لتجري في عروقه أو في رصيده ألوًفا 
وماليين«)5(. وأما عن مقاصده فهي الحيلولة دون تحقيق مقصد استدامة التنمية المقصودة 
شرعا للمال، والحيلولة دون تداول األموال ورواجها، مع ما يتسببه االحتكار من اإلضرار 
ويحّملهم  عنًتا،  فيكلفهم  أسعار،  من  يشاء  ما  الناس  على  المحتكر  يفرضه  بما  باآلخرين 
مشقة، ويضارهم في حياتهم وضرورياتهم، كما أنه يقفل باب الفرص أمام اآلخرين ليرتزقوا 
كما يرتزق، وال عجب أن يعتبر اإٍلسالم المحتكر ملعوًنا ومطروًدا من رحمة اهللا وجنته، كما 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون«)6(. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من  ورد ذلك في قول 
احتكر طعاًما أربعين ليلًة فقد َبِرئ من اللِه تعاَلى وبِرئ اللُه تعاَلى منه وأيُّما أهُل َعرصٍة أصبح 
م االحتكار إال وقوفا إلى جانب  فيهم امرٌؤ جائٌع فقد برئت منهم ذمُة اللِه تعالى«)7(. وما ُحرِّ
المصلحة العامة، وأنها أحق بالتقديم؛ حيث قال المازري: »أصل هذا مراعاة الضرر؛ فكل ما 
أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم«)8(، وقد بّين يحيى بن عمر األندلسي كيفية نفيه بقوله: 

))(  أخرجه مسلم في المساقاة، باب حتريم االحتكار يف األقوات، رقم:605)، ص655.
)2(  أخرجه أحمد في مسنده.

)3(  أخرجه مالك في الموطأ: باب الحكرة والتربص.
)4(  ابن عاشور: النظام االجتماعي في اإلسالم/90). 

https://www.al-qaradawi.net/node/2188 :5(  يوسف القرضاوي: الرحمة وتحريم االحتكار، موقع(
)6(  أخرجه ابن ماجه في سننه، والدارمي في سننه، وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

)7(  أخرجه أحمد في مسنده. 
)8(  المازري: المعلم بفوائد مسلم 2/322، تحقيق: محمد الشادلي النيفر، بيت الحكمة، تونس، )د.ط(، 
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»أرى أن يباع عليهم، أي على المحتكرين، فيكون لهم رأس أموالهم، والربح يؤخذ منهم، 
يتصدق به أدبا لهم، وينهوا عن ذلك، فإن عادوا كان الضرب والطواف والسجن لهم«))(.

َة  ِفّضَ
ْ
َهَب َوال ِذيَن يَْكنُِزوَن الّذَ

َّ
اكتناز المال: حرم اهللا تعالى اكتناز المال في قوله: ﴿َوال

َوى 
ْ
ْيَها فِي نَارِ َجَهّنََم َفُتك

َ
لِيٍم يَْوَم يُْحَمى َعل

َ
ْرُهم بَِعَذاٍب أ بَّشِ

َ
َوالَ يُنِفُقوَنَها فِي َسبِيِل الَِّ ف

تَْكنُِزوَن﴾  نُتْم 
ُ
ك َما   

ْ
وا

ُ
ُذوق

َ
ف نُفِسُكْم 

َ
أل َنْزُتْم 

َ
ك َما  َهَذا  َوُظُهوُرُهْم  وَُجُنوُبُهْم  ِجَباُهُهْم  بَِها 

)التوبة/ 34 35-(، وأكدت جملة من األحاديث هذا المعنى. قال ابن عاشور: َوَمْعنَى ]َوال 
اْلَواِجَبُة:  اْلَواِجَبُة َوالنََّفَقاُت  َدَقاُت  ْنَفاِق اْلَواِجِب، َوُهَو الصَّ اإْلِ اْنتَِفاُء  ِه[  ُينِْفُقوَنها فِي َسبِيِل اللَّ
ا ُوُجوًبا َعاِرًضا َكالنََّفَقِة فِي اْلَحجِّ اْلَواِجِب، َوالنََّفَقِة فِي َنَواِئِب  َكاِة، َوإِمَّ ا َكالزَّ ا ُوُجوًبا ُمْسَتِمرًّ إِمَّ
ُينِْفُقوَنها َعاِئٌد إَِلى  ِميُر اْلُمَؤنَُّث فِي َقْولِِه:  إَِلْيِه ُواَلُة اْلَعْدِل. َوالضَّ ا َيْدُعو النَّاَس  اْلُمْسِلِميَن ِممَّ
دون  يحول  المال  اكتناز  وإن  ْنَفاِق«)2(.  اإْلِ َوَعَدِم  بِاْلَكنِْز  َمنُوٌط  َواْلَوِعيُد  ِة.  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ
استثماره وتنميته، فيتوقف النشاط االقتصادي، وينخفض التشغيل، وترتفع نِسب البطالة في 

المجتمع.

إن تحريم االكتناز يعود إلى كونه تصرًفا بغيًضا يحول دون الحفاظ على مقصد استدامة 
النشاط  في  المشاركة  عن  وتعطيله  المال  حجب  على  يقوم  ألنه  وزيادته؛  المال  تنمية 
ألن  وذلك  المجتمع؛  في  والبطالة  العطالة  نسب  وارتفاع  زيادة  عنه  ينتج  مما  االقتصادي؛ 
حجب المال عن التنمية والتثمير في حقيقته حجب لبعض األفراد من المشاركة في الحياة 
االقتصادية، فبقدر ما يدفع بالمال في أوجه النشاط االقتصادي، بقدر ما تنجو المجتمعات 
المجتمع  استقرار  على  وخطورة  ووبال  شر  من  فيهما  ما  يخفى  وال  والعطالة،  البطالة  من 

وتقدمه.

ويسلط سيد قطب الضوَء على دور احتكار المال في يد فئة قليلة في إحداث »الفوارق 
والجوع  الحرمان  إلى  الشظف  مستوى  في  جماعة  منها  تعيش  بحيث  األمة،  أفراد  بين 
منهم  برئت  فقد  امرٌؤ جائٌع  فيهم  أصبح  َعرصٍة  أهُل  }أيُّما  يقول:  والرسول ملسو هيلع هللا ىلص  والعري... 
ذمُة اللِه تعالى{)3(. ويكره اإلسالم هذه الفوارق لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم أركان 
أن  اإلسالم  ويكره  والضمير...  النفس  تفسد  وقسوة  وجشع  أثرة  من  فيها  ولما  المجتمع، 

))( يحيى بن عمر بن يوسف الكتاني: كتاب أحكام السوق أو النظر واألحكام في جميع أحوال السوق/74، 
طبعة عن الطبعة التونسية، 2)20م. 

)2(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 0)/77).
)3(  أخرجه أحمد في مسنده. 
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يكون دولة بين األغنياء من األمة، وأال تجد الكثرة ما تنفق؛ ألن ذلك ينتهي في النهاية بتجميد 
منها، يجعل  أكبر عدد  أيدي  في  المال  بينما وجود  األمة.  في هذه  واإلنتاج  والعمل  الحياة 
هذه األموال تنفق في شراء ضروريات الحياة لهذا العدد الكبير، فيكثر اإلقبال على السلع، 
فينشأ من هذا كثرة اإلنتاج، فتترتب عليها العمالة الكاملة لأليدي العاملة، وبذلك تدور عجلة 

الحياة والعمل واإلنتاج واالستهالك دورتها الطبيعية المثمرة«))(. 

ويؤكد محمود أبو السعود على أن االكتناز هو أحد العوامل األساسية وراء تفشي البطالة 
أو  يصرفها  أن  دون  واحتجزها  بالنقود  الفرد  أمسك  »إذا  فيقول:  المجتمع،  في  والعطالة 
يستثمرها، وأخذت تتجمع لديه مقادير كبيرة منها، أصبح مكتنًزا لجزء من السيولة النقدية، 
النقود  التداول، مما يعوق غيره عن إتمام معامالتهم االقتصادية نتيجة لنقص  وحجبها من 

المتداولة، وبصفة خاصة رؤوس األموال المنتجة«)2(.

َة  ِفّضَ
ْ
َوال َهَب  الّذَ يَْكنُِزوَن  ِذيَن 

َّ
﴿َوال  : تعالى  قوله  المال  كنز  جواز  عدم  على  والدليل 

لِيٍم ﴾ )سورة التوبة/ 34(، والكنز لألموال 
َ
ْرُهم بَِعَذاٍب أ بَّشِ

َ
ف يُنِفُقوَنَها فِي َسبِيِل الَِّ  َوالَ 

ليست مسألة شخصية وإنما هي مسألة تشريعية، ومن حق الدولة إجبار رعاياها على النفقات 
الواجبات تحقيقا لمقصد رواج األموال وتداولها. قال ابن عاشور في تفسير اآلية السابقة: 
في  اآلية  وليست  عليه،  بمتوعد  وحده  الكنز  فليس  اإلنفاق،  وعدم  بالكنز  منوط  »والوعيد 
في  المذموم  الكنز  فهو بعض  اإلنفاق...  إيجاب  المال وفي معرض  ادخار  أحكام  معرض 

الكتاب والسنة وليس كل كنز مذموما«)3(.

المطلب الثاني:  مق�سد حفظ الأموال واأثره على التنمية

المراد بحفظ المال: حفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في األمالك من جهة، وتنميته 
ليفي بحاجيات اإلنسان من جهة أخرى. وحفظ المال هو استدامة تنميته وزيادته، بحيث يبقى 
أصل المال محفوظا وغير معرض للضياع، ودفع العوارض عنه بالزجر والحد والضمان. 
َباِطِل 

ْ
ُكْم بَيَْنُكْم بِال

َ
ْمَوال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 الَ تَأ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ّيَُها ال

َ
وأصل حفظ المال قوله تعالى : ﴿يَا أ

ن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض ّمِنُكْم ﴾ )النساء/ 29(. 
َ
َ أ

ّ
إاِل

))(  سيد قطب: العدالة االجتماعية في اإلسالم/5))، دار الشروق، بيروت، )د.ط(، 5)4)هـ/995)م.
)2(  قطب سانو: مقاصد الشرع في االستثمار، نقال عن محمود أبو السعود: خطوط رئيسية في االقتصاد 
http://almuslimalmuaser.org/index. موقع:  المعاصر،  المسلم  )مجلة  باختصار  اإلسالمي/20 

 php?option=com_k2&view=item&id=548:maksed-el-shar3
)3(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 0)/77).
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أهمية حفظ المال: حفظ المال يكتسي أهمية كبرى إذ أنه من المقاصد الكلية للشريعة كما 
قرره علماء األصول. وهو في نفس الوقت وسيلة لتحقيق مصلحة عامة هي الرفاهية الشاملة 
الشريعة  أحكام  قامت  هذا  وعلى  البطالة.  من  والحد  التشغيل  فرص  بإيجاد  األمة  ألفراد 
المالية، فحرصت على حماية األموال والتصرفات المرتبطة بها من أي ضرر متوقع أو ضرر 
واقع، وذلك بوضع جملة من الشروط واألحكام الوقائية مثل القاعدة الكلية }ال ضرر وال 
ضرار{ وما يتبعها من قواعد تكميلية ومسائل متعلقة مثل أمن األموال وحرمة إضاعتها أو 
المال من مقومات الحياة اإلنسانية األساسية إذ ال يستغني عنه  بأن  بالباطل...  ذلك  أكلها 
أي إنسان من أجل طعامه ومسكنه وجميع مصالحه، وال تستقيم الحياة دونه. وحفظ المال 
ال يرتبط بوجود األمة اإلسالمية وبقائها وتقوية شوكتها وتعزيز مكانتها بين األمم فقط، بل 
الدول  بين  التجارية  العالقات  وإقامة  الشعوب،  كافة  بين  التجاري  التواصل  بتحقيق  يرتبط 
المستوى  على  المالي  النشاط  وتعزيز  الشعوب  بين  المالي  التبادل  أنواع  على  والتشجيع 
اإلنساني؛ خدمة لمقصد عمارة األرض وتنمية ثرواتها. وتعّد استدامة تنمية المال ضرورة 
دينية وضرورة حياتية؛ ألن حاجة البشرية إلى المال تزداد يوًما بعد يوم بسبب التطورات التي 

ال تفتأ تداهم الحياة بين الفينة واألخرى. 

وسائل تحقيق حفظ األموال: يتمثل حفظ المال بجملة من الوسائل منها ما هو من جانب 
الوجود، ومنها ما هو من جانب العدم. وإن معظم اآليات واألحاديث التي وردت في الحث 
ابتغاء مرضاة الله، استهدفت في حقيقة أمرها  على الكسب والسعي والضرب في األرض 

التأكيد على حفظ المال، وحسن إدارته، والنهي عن كل ما يؤدي إلى الضرر بالمال.

فذلك بأن »من شأن الشريعة أن تضبط نظاَم إدارة المال بأسلوب  أما حسن إدارة المال 
يحفظه موزعا بين األمة بقدر المستطاع، وأن تعين على نمائه في نفسه أو بأعواضه«))(. فقد 
عّد ابن عاشور »وسائل التوفير ثالثة: التدبير والعمل والمادة... وأما التدبير فهو أصل الثروة؛ 

ولذلك كان حسن النظر داخال في ماهية الرشد، وقد قال:

                      قليل المال ُتصلحه فيبقى *** وال يبقى الكثير مع الفساد

فالتدبير توخي أساليب اإلنتاج وجلب الثروة، باتباع أحسن األساليب، وأنسب األوقات، 
وارتقاب  األعمال،  بذل  في  وبالنشاط  األموال،  رؤوس  وبإعداد  العمل،  كيفيات  وأسعد 

))(  ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية/456.



تفعيل المقاصد في مجال التنمية والتشغيل 36

لألموال  العشوائي  واالستثمار  األسعار...«))(.  ركود  عند  واالدخار  المناسبة...  األحوال 
دون تدبير قد يؤدي إلى إضاعة المال، فال بد من: تخطيط ودراسة مسبقة، وااللتزام بمبدإ 

المفاضلة بين مجاالت االستثمار، واتباع أقوم الطرق وأرشدها عند االستثمار.

ويحفظ المال من جهة العدم بما شرعه اهللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص من:

شرع  األموال  حفظ  مقصد  تحقيق  إطار  وفي  والتقتير:  والتبذير  اإلسراف  عن  النهي 
خطير:  ثالوث  التقتير،  الوقت  نفس  وفي  والتبذير  اإلسراف  وحرم  اإلنفاق،  في  االعتدال 
إسراف وتبذير وتقتير يحول دون التشغيل وتنمية المال، ويرفع نَِسب البطالة، وقد تظافرت 

النصوص الشرعية على تحريم اإلسراف والتبذير والتقتير، ومن ذلك: 

ُمْسرِفِيَن ﴾ )األنعام/ 
ْ
ال يُِحّبُ  إِنَُّه الَ   

ْ
وا

ُ
تُْسرِف ﴿َوالَ  والتبذير  اإلسراف  قول اهللا تعالى في 

31(، وقوله  ُمْسرِفِيَن﴾ )األعراف/ 
ْ
ال يُِحّبُ  إِنَُّه الَ   

ْ
وا

ُ
تُْسرِف َوالَ   

ْ
َواْشَرُبوا  

ْ
وا

ُ
141(، وقوله:﴿َوُك

نَا  ّنَ َمَرّدَ
َ
وَأ ْنَيا َوال فِي الِخَرةِ  ُه َدْعَوٌة فِي الّدُ

َ
يَْس ل

َ
ْيِه ل

َ
إِل ّنََما تَْدُعونَنِي 

َ
أ تعالى: ﴿ ال َجَرَم 

ُقْرَب 
ْ
ال َذا  تعالى: ﴿َوآِت  وقوله  الّنَارِ﴾)غافر/ 43(.  ْصَحاُب 

َ
أ ُهْم  ُمْسرِفِيَن 

ْ
ال ّنَ 

َ
وَأ الَِّ  ى 

َ
إِل

َياِطيِن َوَكَن   إِْخَواَن الّشَ
ْ
انُوا

َ
رِيَن ك ُمَبّذِ

ْ
ْر َتْبِذيًرا إِّنَ ال ُتَبّذِ بِيِل َوالَ  ِمْسِكيَن َواْبَن الّسَ

ْ
ُه َوال َحّقَ

ُفوًرا﴾ )اإلسراء/-26 27(. والتبذير هو العدو اللدود لتنمية المال، ويأتي 
َ
ْيَطاُن لَِرّبِِه ك الّشَ

تبديد  اإٍلسالم؛ ذلك ألن  في  فهو محرم  والتدمير، وأي تصرف كذلك  باإلفناء  المال  على 
في  يزيد  مما  التشغيل  آفاق  فتح  فيحول دون  ُخلق ألجلها،  التي  ُيخرجه عن وظيفته  المال 
الشاملة  والرفاهية  المأمول،  االقتصادي  الرخاء  تحقيق  دون  ويحول  البطالة،  نَِسب  ارتفاع 
المنتظرة للفرد والمجتمع. ويقول أحد خبراء االقتصاد عن اإلسراف أنه: »يفسد األخالق 
للحصول  واالنحالل ويحمل على سلوك كل طريق  الترف  إلى  يؤدى  القيم؛ ألنه  ويحطم 
على المال، فتشيع في المجتمع الوسائل المحرمة للكسب، وقد تصير مقبولة. واإلسراف 
التنمية االقتصادية وهو تكوين  إلى جانب أضراره األخالقية يحول دون توافر أهم وسائل 
رؤوس األموال، فهو يبددها ويضعها في غير مواضعها وبذلك ال تقوى األمة على مواجهة 
الحياة؛ مما ينجم  البطالة، ونقص ضروريات  البناء والقوة، وتكثر فيها مشكالت  متطلبات 
عنه عادة إثارة القالقل واالضطرابات ، وهذا يضاعف من األضرار وانتشار الخلل في الحياة 
أراد حماية األخالق وحماية اإلنسان من  إنما  . فاإلسالم حين حرم اإلسراف  االجتماعية 

))(  ابن عاشور: النظام االجتماعي في اإلسالم/87) و88).
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أوزار الترف واالنحالل، وأن يكون لألمة رصيدها الذاتي من الثروة التي تكون سالحها في 
القضاء على كل ما يعترض سبيل نهضتها وعزتها«))(.

َيْقُتُروا  ْم 
َ
َول وا 

ُ
يُْسرِف ْم 

َ
ل نَفُقوا 

َ
أ إَِذا  ِذيَن 

َّ
َوال جالله:﴿  جل  قوله  فيه  جاء  فقد  التقتير:  وأما 

َواًما﴾)الفرقان/ 67(. والتقتير فضاًل عن كونه اكتنازا للمال، فإنه يؤدى إلى 
َ
َوَكَن َبْيَن َذلَِك ق

االنكماش، والركود في األنشطة االقتصادية؛ وهذا يعني بالضرورة نقص االستهالك على 
المستوى القومي مما يؤدي إلى عدم قدرة رجال األعمال على تصريف منتجاتهم، فيضطر 

بعضهم إلى االنسحاب من دائرة اإلنتاج، مما يحدث غلق أبواب التشغيل وتزايد البطالة.

حسن  إلى  بالدعوة  اإلسالم  جاء  والتقتير  والتبذير  اإلسراف  على  القضاء  على  وتأكيدا 
السفهاء،  أيدي  في  األموال  توضع  أن  فنهى  هذا-،  عن  الحديث  سبق  وقد   – المال  إدارة 
فِيَها  وُهْم 

ُ
َواْرُزق قَِياًما  ُكْم 

َ
ل  َُّ ال َجَعَل  تِي 

َّ
ال ُكُم 

َ
ْمَوال

َ
أ َفَهاء  الّسُ  

ْ
تُْؤتُوا ﴿َوالَ  فقال سبحانه: 

ا﴾ )النساء/5(. قال ابن عاشور: »َوُأِضيَفِت اأْلَْمَواُل إَِلى 
ً
ْعُروف ّمَ ْوالً 

َ
ُهْم ق

َ
ل  

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ُسوُهْم َوق

ْ
َواك

َحقٌّ  ُهَو  النَّاِس  َبْيَن  اِئَج  الرَّ اْلَماَل  َأنَّ  إَِلى  َبِديَعًة  إَِشاَرًة  النَّاُس[  َها  َأيُّ بِــ]َيا  اْلُمَخاَطبِيَن  َضِميِر 
ِل َتُلوُح فِيِه ُحُقوق اأْلمة َجْمَعاَء أِلَنَّ  يَن بِِه فِي َظاِهِر اأْلَْمِر، َوَلِكنَُّه ِعنَْد التََّأمُّ لَِمالِِكيِه اْلُمْخَتصِّ
اْلَجِميِع  إَِلى  َيُعوُد  الثَّْرَوِة  ِمَن  َأْفَراِدَها  َبْعِض  َأْيِدي  فِي  َما  أِلَنَّ  َها،  ُكلِّ ِة  لأِْلُمَّ َمنَْفَعًة  فِي ُحُصولِِه 
ُقوَن ُثمَّ ُتوَرُث َعنُْهْم  الَِحِة، َفِمْن تِْلَك اأْلَْمَواِل ُينِْفُق َأْرَباُبَها َوَيْسَتْأِجُروَن َوَيْشَتُروَن َوَيَتَصدَّ بِالصَّ
َوُذو  َواْلَفِقيُر  َوالتَّاِجُر  َواْلَعاِمُل  اْلَعاِجُز  َفَينَْتِفُع  َغْيِرَها  إَِلى  َيٍد  ِمْن  بَِذلَِك  اْلَماُل  َفَينَْتِقُل  َماُتوا  إَِذا 
اْلَكَفاِف، َوَمَتى َقلَِّت اأْلَْمَواُل ِمْن َأْيِدي النَّاِس َتَقاَرُبوا فِي اْلَحاَجِة َواْلَخَصاَصِة، َفَأْصَبُحوا فِي 
َواْمتاَِلِك  ِهْم،  ِعزِّ اْبتَِزاِز  َأْسَباِب  ِمْن  َوَذلَِك  ُأْخَرى  ٍة  ُأمَّ َأْو  َقبِيَلٍة  إَِلى  َواْحَتاُجوا  َوُبْؤٍس،  َضنٍْك 
ُه َتَعاَلى اأْلَْمَواَل إَِلى  باَِلِدِهْم، َوَتْصِييِر َمنَافِِعِهْم لِِخْدَمِة َغْيِرِهْم، َفأِلَْجِل َهاتِِه اْلِحْكَمِة َأَضاَف اللَّ
َة.  اْلَعامَّ َوالثَّْرَوَة  اأْلَْمَواَل  َتْحَفُظ  تِي  الَّ اأْلَْحَكاِم  إَِقاَمِة  فِي  اْلَحقُّ  َلُهُم  لَِيُكوَن  اْلُمَخاَطبِيَن  َجِميِع 

َوَهِذِه إَِشاَرٌة اَل َأْحَسُب َأنَّ َحِكيًما ِمْن ُحَكَماِء ااِلْقتَِصاِد َسَبَق اْلُقْرآَن إَِلى َبَيانَِها«)2(. 

إبعاد الضرر عن األموال، ويتمثل ذلك في صونها من العبث بها أو إنفاقها أو إتالفها بغير 
وجه حق. ومن األمثلة الدالة على ذلك:

 ، )اإلمارات  اإلسالمي  االقتصاد  مجلة  عن  نقال  االستثمار،  في  الشرع  مقاصد  سانو:  قطب    )((
على  اإلسراف  أثر  بعنوان:  مقال  فراج   الدين  عز  د.  997)م(  عام   ،(7 سنة  العصرية،  المطبعة  دبي، 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_ موقع:    ،34/ االقتصادية  الحياة 

k2&view=item&id=548:maksed-el-shar3
)2(  ابن عاشور: التحرير والتنوير 234/4 و235.
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منع أكل األموال بالباطل، والمقصود بهذا أكل المال بغير حق شرعي، ومن صور ذلك 
الربا، والغش، والتدليس، والرشوة، والغرر الفاحش، والقمار، والغصب، والجحود، قضاء 

القاضي للذي يعلم أنه مبطل وملفق لألدلة. 

منع إضاعة المال، وإضاعة المال هي مجاوزة الحد في اإلنفاق ووضعه في غير حقه، مثل 
اإلسراف والتبذير، وعدم دفع الزكاة والصدقات الواجبة على المرء.

أقوى جيش«، ورأس  أهنأ عيش، والعدل  الحكماء: »األمن  قال بعض  استتباب األمن، 
أموالهم  للناس  يصون  بما  المجتمع  في  األمن  تحقيق  فإن  ولهذا  يقال،  كما  جبان  المال 
تحقيق  يريد  الذي  المجتمع  في  ونمائها  األموال  لتكثير  األساسية  األشياء  من  وأعراضهم 
رخاء اقتصادي يعود بالنفع على أفراده. وقد اعتنت الشريعة بهذا أيما عناية، ومن التشريعات 
َسَبا 

َ
يِْدَيُهَما َجَزاء بَِما ك

َ
 أ

ْ
َطُعوا

ْ
اق

َ
ُة ف

َ
ارِق ارُِق َوالّسَ الرادعة والقوية في ذلك حد السرقة:﴿ َوالّسَ

ِذيَن 
َّ
ال َجَزاء  إِّنََما  الحرابة:﴿  وجزاء   ،)38 )المائدة/  َحِكيٌم﴾  َعِزيٌز   َُّ َوال الَِّ  ّمَِن  نََكاالً 

يِْديِهْم 
َ
أ َع  ُتَقّطَ ْو 

َ
أ  

ْ
ُبوا

َّ
يَُصل ْو 

َ
أ  

ْ
وا

ُ
ُيَقّتَل ن 

َ
أ َساًدا 

َ
ف ْرِض 

َ
األ فِي  َويَْسَعْوَن  ُه 

َ
َوَرُسول  ََّ يَُحارُِبوَن ال

ُهْم فِي الِخَرةِ َعَذاٌب 
َ
ْنَيا َول ُهْم ِخْزٌي فِي الّدُ

َ
ْرِض َذلَِك ل

َ
ْو يُنَفْوا ِمَن األ

َ
ُهم ّمِْن ِخالٍف أ

ُ
رُْجل

َ
وَأ

َعِظيٌم﴾ )المائدة: 33(.

المطلب الثالث:  مق�سد العدل في الأموال واأثره على التنمية

جلب  إلى  يؤدي  مما  المستثمرين،  لدى  الثقة  لزرع  األساسية  العوامل  أحد  العدل 
األموال،  رؤوس  هروب  من  والتقليل  األموال،  تداول  وتنشيط  واستقرارها،  االستثمارات 
الرفاهية  البطالة، وإحالل شيء من  الحركة االقتصادية، وتخفيض معدالت  وتسريع وتيرة 

ورغد العيش. 

فيما  أموالهم  استثمار  األموال من  يمنع أصحاب  أمان، وعنصر ضمان،  والعدل صمام 
حرم الله، ويمنعهم من ظلم شركائهم وَمن يعملون عندهم. ويمنع العمال من ظلم أصحاب 
األموال؛ بالتقاعس في العمل، أو التقصير في اإلتقان، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  »إن اهللا يحب إذا 

عمل أحدكم عمال أن يتقنه«))(.

المراد بالعدل في المال: أن تكتسبه بوجه حق وأن تنفقه في وجه حق، وإيتاء كل ذي حق 
حقه. وأما العدل فيها:  فذلك بأن يكون حصولها بوجه ال ظلم فيه، وبوضعها موضعها الذي 

))(  األلباني: صحيح الجامع.
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خلقت ألجله، واتباع أرشد السبل في إنفاقها وتنميتها. وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبها، 
وإما بعوض من مالكها، أو تبرع، وإما بإرث. وكذلك بتأدية ما عليها من الحقوق والواجبات 
الدائمة والطارئة واتباع أرشد السبل في إنفاقها وتنميتها. وأن تكون سائر المعامالت المالية 
مبنية على إيفاء كل طرف بما عليه من االلتزامات والشروط، فال يبخس أحد حق أحد، وال 
ُمْخِسِريَن 

ْ
ْيَل َوال تَُكونُوا ِمَن ال

َ
ك

ْ
وا ال

ُ
ْوف

َ
يخدعه، وال يظلمه في صغير وال كبير، قال تعالى:﴿ أ

ْرِض ُمْفِسِديَن﴾ 
َ
ْشَياَءُهْم َوال َتْعَثْوا فِي األ

َ
ُمْسَتِقيِم َوال َتْبَخُسوا الّنَاَس أ

ْ
ِقْسَطاِس ال

ْ
َوزِنُوا بِال

)الشعراء )8)ـ 83)(. وال يتحقق العدل إال بتأدية ما في هذه المعامالت المالية من حقوق 
وواجبات دائمة وطارئة واتباع أرشد السبل في إنفاقها وتنميتها.

من  عدد  بتحريم  النصوص  جاءت  المقصد  هذا  لتحقيق  العدل:  مقصد  تحقيق  وسائل 
التصرفات التي تؤدي إلى أن يربح طرف ويتضرر آخر، والنّجش، وغير ذلك، وغير مستبعد 
أن يقال: إن قاعدة تحريم أكل أموال الناس بالباطل تولدت عن هذا المقصد. وتنضم هذه 
القاعدة إلى الربا في إفساد المعامالت الربوية. وقد أرجع ابن العربي في أحكامه أن سبب 

فساد التصرفات المالية يعود إلى قسمين اثنين: الربا، والباطل، وأدرج الغرر في الباطل. 

ومن نماذج المعامالت المالية الباطلة: 

ْكَباَن، َوالَ  ُوا الرُّ َتَلقَّ »الَ  النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي الركبان في قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
َوَمِن  الَغنََم،  وا  ُتَصرُّ َوالَ  لَِباٍد،  َحاِضٌر  َيبِْع  َوالَ  َتنَاَجُشوا،  َوالَ  َبْعٍض،  َبْيِع  َعَلى  َبْعُضُكْم  َيبِْع 
َوَصاًعا  َها  َردَّ َسِخَطَها  َوإِْن  َأْمَسَكَها،  َرِضَيَها  إِْن  َيْحَتِلَبَها،  َأْن  َبْعَد  النََّظَرْيِن  بَِخْيِر  َفُهَو  اْبَتاَعَها 
والتدابر،  والشقاق  للخصومات  في كونها مدعاة  تشترك  المناهي  تلك  إن كل  َتْمٍر«))(،  ِمْن 
والغش، واستفحال األنانية، ومراعاة المصلحة الذاتية، وإغفال لإلحسان والرفق، وإهمال 
وعن  لباد،  حاضر  بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  نهيه  أغوار  في  يغوص  وهو  الباجي،  قال  العامة.  للمصلحة 
البيع  نهيه لتلقي الركبان: »ومن جهة المعنى: أنهم ال يعرفون األسعار؛ فيوشك إذا تناولوا 
لم  فيه؛ ألنهم  لهم  مال  أكثره ال رأس  يبيعونه  ما  يبيعون؛ ألن  ما  منهم  استرخص  ألنفسهم 
يشتروه ، وإنما صار إليهم باالستغالل؛ فكان الرفق بمن يشتريه أولى مع أن أهل الحواضر 
هم أكثر اإلسالم؛ وهي مواضع األئمة؛ فيلزم االحتياط لها والرفق بمن يسكنها«)2(، ويقول 
في موضع آخر: »يمنعون–أي أهل األرياف-من إضعاف المصر بإخراج الطعام منه ؛ ألنه إذا 

))(  أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له؛ ومسلم في صحيحه.
اإلسالمي،  الكتاب  دار   ،(03/5 الهجرة  دار  إمام  موطأ  شرح  المنتقى  خلف:  بن  سليمان  الباجي،    )2(

القاهرة، )ط2(، عن )ط)(، مطبعة السعادة، مصر، 332)هـ.
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لم يكن بد من إتالف الجهتين كانت مراعاة بقاء المصر أولى«))(. وإن هذه النظرة المقاصدية 
رفقا  الخاصة  المصلحة  تقدم على  العامة  المصلحة  أن  مفادها:  لقاعدة  الباجي تؤسس  من 
بالناس، والمصلحة تتفاوت بحسب كثرة المنتفعين بها وقلتهم، وأنه عند التعارض؛ وعند 

طرح سؤال: من أولى بالتقديم؟ فيكون الجواب: التقديم يكون في جهة المصلحة العامة.

وضع الجوائح: والجائحة هي المصيبة المهلكة)2(، ونقل عن ابن القاسم قوله: الجائحة 
ما ال يستطاع دفعه لو علم به. وقال ابن الماجشون: هي المصيبة المهلكة«)3(. مصيبة تحل 
بالثمار المبيعة بعد بدو صالحها، وقد قضت السنة فيها أن يتحمل البائع الخسارة، قال ابن 
الحاجب: »والثمار من ضمان البائع في الجوائح«)4(؛ فقد جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر بوضع الجوائح 
كما في حديث جابر رصي اهللا عنه؛ وفيه قوله صلى اهللا عليه وسلم: »َلْو بِْعَت ِمْن َأِخيَك َثَمًرا 
«)5(. وإن تحمل  َفَأَصاَبْتُه َجاِئَحٌة َفاَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتْأُخَذ ِمنُْه َشْيًئا بَِم َتْأُخُذ َماَل َأِخيَك بَِغْيِر َحقٍّ
البائع للضمان مرده لمبادئ تقوم عليها نظرية الضرورة؛ ومنها: تغليب لروح الخير والرحمة 
والمساعدة. وتحقيق العدالة واإلنصاف والبعد عن الظلم. وترسيخ التضامن والتكافل)6(، 
وهذا عين العدل. وتلتقي نظرية الظروف الطارئة مع مسألة وضع الجوائح في مراعاة العدالة 
الشريعة اإلسالمية في فسح مجال أرحب  الفاضلة، وقد سبقت  بالناس واألخالق  والرفق 

لتلك المبادئ في قواعدها؛ والتي كان طابع الرفق بالناس هو الغالب فيها)7(.

بما  بالتصرف  مالك  كل  باختصاص  التصرف  حرية  المالية  المعامالت  في  العدل  ومن 
يملكه في وجوه التصرف المختلفة والمباحة شرعا من غير تعسف وال قسر أو ظلم، وهو 
الخيار، وحرية  اشتراط  العلماء على  اتفق  أصل طبيعي وشرعي. وانطالًقا من هذا األصل 
والوصية،  الوقف  مثل  أخرى  تصرفات  وإمضاء  عدمه،  من  العقد  مباشرة  في  المتعاقدين 

))(  الباجي: المنتقى، مرجع سابق6/5).
)2(  ابن الحاجب: التوضيح في شرح المختصر 5/)57، ضبط وتصحيح أحمد بن عبد الكريم نجيب، 

منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، )د.ط(، 429)هـ/2008م.
)3(  المرجع السابق 573/5.

للطباعة،  اليمامة  األخضري،  األخضر  تحقيق:  األمهات/367،  جامع  الدين:  جمال  الحاجب،  ابن    )4(
دمشق، بيروت، )ط)(، 9)4)هـ/998)م.

)5(  أخرجه مسلم في صحيحه.
)6(  انظر: أطروحة: أحكام الجوائح في الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرتي الضرورة والظروف الطارئة لعادل 

مبارك المطيرات: ص))5-4)4.
)7(  انظر: أحكام الجوائح في الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرتي الضرورة والظروف الطارئة لعادل مبارك 

المطيرات/449.
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والهبة... ومع إقرار حرية التصرف ينبغي التنبه إلى أن هذه الحرية يجب أن ال تتعارض مع 
المصلحة العامة، وفي الحديث: }ال يمنُع أحُدكم جاَره أن يغرَز خشَبه في جداِره . قال: ثم 
يقوُل أبو هريرَة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ واللِه! ألرمين بها بين أكتافِكم{))(. وفي رواية: 

}إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فال يمنعه{)2(.

من وسائل تحقيق العدل في المال حرمت الشريعة اإلسالمية الربا باعتباره  نوعا من أنواع 
وأنانية  جشعا،  ملئت  قد  نفس  عن  ينم  ووجودها  قوية،  فيه  االستغالل  وشبهة  االستغالل، 
تحقيق  دون  تحول  التي  العوامل  من  عامل  والربا  ذمة.  وال  إالًّ  المحتاجين  في  تراعي  ال 
استدامة تنمية المال، التي يقصد بها تشغيل المال في الزراعات والصناعات التي هي أصول 
ذلك:  والحديثية؛ ومن  القرآنية  النصوص  من  العديد  في  الربا  تحريم  وقد جاء  المكاسب. 
ْيَطاُن ِمَن  ِذي َيَتَخّبَُطُه الّشَ

َّ
َما َيُقوُم ال

َ
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ّ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ُموَن﴾ )البقرة/ 279(. وقول رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهللا آكل الربا وموكله 
َ
ُتْظل َتْظلُِموَن َوالَ 

وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء«)3(. وفي هذا السياق على سبيل المثال جاء نهي الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الطعام بالطعام، إنما يبيعه بالمال ثم يشتري الطعام اآلخر بالمال، ألن المقايضة 
الصحيحة بين سلعتين ال يحسنه إال من هو خبير وقليل ما هم! بل الخبراء أنفسهم يحسبون 

المعادالت على وجه التقريب مما قد يؤدي لشيء من الظلم. 

وتحريم الربا الذي شدد اهللا في تحريمه وأدرج في خانة الكبائر، كما أن تحريمه تحريم 
مقاصد ال تحريم وسائل؛ وبالتالي يصنف في المقصد الضروري، بل لم َيِرد في غيره وعيد 
يحصل  قد  موهوم  أمر  االنتفاع  »إن  خمسة:  الربا  تحريم  مقاصد  أن  الرازي  ذكر  فقد  مثله، 
في  توضيحه  )وسيأتي  بالمكاسب،  االشتغال  الناس عن  يمنع  أنه  وثانيها:  ال يحصل.  وقد 
هذا البحث بعد قليل(. وثالثها: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، ألن 

))(  أخرجه مسلم في صحيحه.
)2(  أخرجه أحمد مسنده.

)3(  أخرجه مسلم في صحيحه.
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الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج 
تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف واإلحسان. 
ورابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكون غنيًا، والمستقرض يكون فقيرًا، فالقول بتجويز 
عقد الربا تمكين للغنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مااًل زائدًا، وذلك غير جائز برحمة 
الرحيم. وخامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، وال يجب أن تكون ِحَكم جميع التكاليف 
م الربا  معلومة للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا، وإن كنا ال نعلم الوجه فيه«))(. وما ُحرِّ
إال ألنه استغالل المعوزين مما يورث الفساد االجتماعي االقتصادي، مع كونه متاجرة بذات 
المال، فيصبح المال سلعة ومحال للمتاجرة به مما يحول بين المال وبين استثماره استثمارا 
حقيقيا يكون وسيلة للحّد من البطالة، وعامال من عوامل التشغيل، يفضي إلى ترك الزراعات 

والصناعات التي هي أصول المكاسب. 

وذهب بعض علماء االقتصاد الغربي إلى القول بأن معدل سعر الفائدة هو الذي يعرقل نمو 
رأس المال، ومن الممكن تحقيق نمو سريع في فترة وجيزة لرأس المال في العالم المعاصر 
في حالة إزالة هذه العرقلة أي رفع سـعر الفائدة عن رؤوس األموال)2(، علما أن الزيادة التي 
ينالها المرابون هي في حقيقة األمر زيادة موهومة. قال الرازي في تفسيره: »إن هذا االنتفاع 
الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد ال يحصل، وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن، فتفويت 
المتيقن ألجل األمر الموهوم ال ينفك عن نوع ضرر«)3(. كما أنها زيادة نسبية وفردية؛ وذلك 
ألنها تحول في حقيقة األمر دون تحقيق التنمية المنشودة في المنظور اإلسالمي والتي تتمثل 
في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء االقتصادي واالستقرار األمني واالقتصادي والرفاهة 
الشاملة لجميع أفراد المجتمع. ومثل هذه الفوائد الربوية يؤدي إلى ارتفاع نَِسِب البطالة في 
المجتمع؛ وذلك لما ينتج عنه من عزوف أكثر المستثمرين عن االقتراض من المؤسسات 
البنكية. وفي هذا يقول العالم االقتصادي سير توماس كلبيبر: »إن ارتفاع سعر الفائدة يجعل 
ينتج  الفائدة فإن ذلك  الناس كسالى في مهنهم، ويصيرهم مرابين، وأي انخفاض في سعر 

))(  الرازي: مفاتيح الغيب 7/94-95. 
المالية،  واالسواق  والنقود  المصارف  في  االسالمي:  االقتصاد  موسوعة  العوضي:  السيد  ِرفَعت    )2(
)ط)(،  القاهرة،  والتوزيع،  للنشر  الطباعة  دار  اإلسالمي،  للفكر  العلمي  المعهد  ص63،    ،(3 المجلد 
 Lahore،	 second عن:  نقال  وضوابطه،  أحكامه  االستثمار  سانو:  قطب  عن  نقال  434)هـ/3)20م، 

  .edition،1980-V3-98
)3(  الرازي، محمد بن عمر: مفاتيح الغيب 7/77، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط)(، )42)هـ/2000م.
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عنه تطوير الزراعة، وإعادة الروح في صناعاتنا الميتة بسبب توقفها عن التصنيع«))(. ولإلمام 
الرازي فضل السبق في هذا حيث عّلل تحريم الربا بقوله: »إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع 
الناس من االشتغال بالمكاسب؛ وذلك ألن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من 
تحصيل الدراهم الزائدة نقًدا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فال يكاد يتحمل 
ومن  الخلق،  منافع  انقطاع  إلى  يفضي  وذلك  الشاقة،  والصناعات  والتجارة  الكسب  مشقة 
المعلوم أن مصالح العالم ال تنتظم إال بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات«)2(. فال 
مجال للحّد من البطالة، وفتح أبواب التشغيل، وتنمية المال تنمية حقيقية إال بسّد أبوب الربا، 
وما يظنه المرابي زيادة في ماله، وتحقيقا لمصلحته، ما هو إال مصلحة وهمية ال يعتدُّ بها في 

شرع الله، وتعود بالضرر العاجل واآلجل على صاحبها في الدنيا واآلخرة.

خاتمة:

كما حددت الشريعة اإلسالمية مقاصد المعامالت المالية، فإنها حددت الوسائل الكفيلة 
بتحقيقها، وأساليب ذلك معا، وعلى غاية من االنسجام والوئام. ومن هنا كان لزاما على كل 
المالئمة ال يضمن  الوسيلة  فقد  فمن  المقاصد؛  بتحقيق  الكفيلة  الوسائل  يتوخى  أن  مسلم 

الوصول، وال يلبث أن ينقطع به الحال عن تحقيق الهدف.

أن  كما  والتحجر،  الجمود  إلى  يؤدي  مقاصدها  مراعاة  دون  الشرعية  األحكام  تطبيق 
الشريعة  إلى االنحالل والتخلي عن  أن يجر  المقاصد بدون ضوابط يوشك  االعتماد على 

اإلسالمية، فال بد من التوازن بين النص ومقصده.

أحكام المعامالت المالية إنما شرعت لحماية حق اإلنسان في تنمية ماله بما يعود عليه 
وعلى المجتمع بالخير والنفع العميم، فإذا قلَّت مثل هذه المعامالت كثرت البطالة، وانعدم 

التشغيل، وتعرض المال للنقصان وعدم النماء.

الكريم للحفاظ  الشارع  اتخذها  التي  الرشيدة  التدابير  تدبيًرا من  يعد  إن تحريم االكتناز 
على مقصد استدامة تنمية المال وزيادته.

لتداول األموال أهمية كبرى للمجتمع ألنه يجعل األموال بين كثير من الناس، حتى ال 
يبقى أحد محروما حرمانا دائما.

 Mackillan St. عن:  نقال  وضوابطه،  أحكامه  االستثمار  سانو:  قطب  عن:  نقال  السابق،  المرجع    )((
.Martins press 1970 p357

)2(  الرازي: التفسير الكبير ؟؟؟



تفعيل المقاصد في مجال التنمية والتشغيل 44

رواج المال وتداوله يدفع نحو االستثمار، وبذلك تتحقق تنمية األموال من جهة، وتخف 
ويسلم  الطبقية،  وتتقلص  األساسية،  حاجياتهم  للناس  وتتحقق  أخرى،  جهة  من  البطالة 

المجتمع من آفات الحسد والحقد والتباغض والتدابر.

حفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في األمالك من جهة، وتنميته ليفي بحاجيات اإلنسان 
من جهة أخرى. وحفظه يعني استدامة تنميته وزيادته.

هو  والعدل  حق.  وجه  في  تنفقه  وأن  حق  بوجه  تكتسبه  أن  المال  في  بالعدل  المراد 
االستثمارات  جلب  إلى  يؤدي  مما  المستثمرين،  لدى  الثقة  لزرع  األساسية  العوامل  أحد 
تداول األموال، والتقليل من هروب رؤوس األموال، وتسريع وتيرة  واستقرارها، وتنشيط 

الحركة االقتصادية، وتخفيض معدالت البطالة، وهو صمام أمان، وعنصر ضمان.

إن اإلنتاج والتنمية تحتاج إلى مزيد من الجهد والتكاتف والتعاضد لتبني األمة مجدها 
رب  لله  والحمد  متحسر.  ومتفرج  منتج  عامل  إلى  الناس  تقسيم  دون  الجميع،  بمشاركة 

العالمين.
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نظام الملكية وملكية األرض
مقاربة مقاصدية

 د. عبد النور بزا

أستاذ  باحث/المغرب

تقديم: 

من المعلوم أن امتالك المال وحفظه من المقاصد الضرورية؛ كما قال ابن عاشور: »إن 
حفظ األموال من قواعد كليات الشريعة الراجعة إلى قسم الضروري.«))( ولذلك؛ ال عيش 
بدون مال؛ كما قال الشاطبي: »لو عدم المال لم يبق عيش ... ولم يكن بقاء.«)2( والمال هو 

كل ما يملك وينتفع به من الثروات.

من هنا أصبحت ملكية المال بكل ما يعنيه من ثروات ومنافع هو دعامة العمران األساس، 
وعليه تقوم جميع المصالح البشرية، وهو الموجه الرئيس للسياسة الداخلية والخارجية على 
امتداد الوجود التاريخي للمجتمعات البشرية. وبه يشبع اإلنسان رغباته الحيوية، ويسعد أو 
ا َمن  ّمَ

َ
يُْسَرى وَأ

ْ
رُهُ لِل َسُنيَّسِ

َ
ُحْسَنى ف

ْ
َق بِال ْعَطى َواّتََقى َوَصّدَ

َ
ا َمن أ ّمَ

َ
أ
َ
يشقى حيا أو ميتا.﴿ ف

ُه إَِذا تََرّدَى﴾ )الليل: 
ُ
ُعْسَرى َوَما ُيْغنِي َعْنُه َمال

ْ
رُهُ لِل َسُنيَّسِ

َ
ُحْسَنى ف

ْ
َب بِال ّذَ

َ
بَِخَل َواْسَتْغَنى َوك

.)(( / 5

من  عليه  تشتمل  بما  الملكية عموما وملكية األرض خصوصا  بفقه  العناية  لهذا وجبت 
ثروات، وإحياء الحديث عنها بما يكفي حتى تترسخ في العقل الجمعي لألمة وتفهم بوضوح 
من طرف الرأي العام وتصبح المطالبة بتقسيمها بعدل من أولويات المطالب الشعبية ولو بعد 

))( - ابن عاشور. مقاصد الشريعة اإلسالمية. تحقيق ودراسة. محمد الطاهر الميساوي. دار الفجر. ط). 
420) هـ/999)م.

 ص 336
)2( الشاطبي. الموافقات. تحقيق عبد اهللا دراز. بيروت: دار الكتب العلمية. ط). ))4)هـ/)99)م. 2/ 

.(4
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حين وذلك لما لتوزيع الثروات الطبيعية من أهمية في الحياة الخاصة والعامة للناس أفرادا 
كانوا أو مجتمعات. وفيما يلي تفصيل هذه الجملة في النقط اآلتية:

ماهية الملكية. وأصلها، ووظيفتها، وأنواعها وملكية األرض بمحتوياتها.

الملكية –  ماهية   1
وفي  بالشيء.  واالختصاص  الحيازة  معنى  عن  تخرج  ال  العرب  لسان  في  الملكية 
االصطالح هي االختصاص بحيازة العين أو منفعتها والتصرف فيها بما يوافق قصد الشارع 

دون مانع. كما هو المستفاد من مجموع ما قيل في اصطالحها.
 وإذا ظهر معنى الملكية فما أصلها ؟

اأ�سل الملكية.    -  2

ْرِض 
َ
َماَواِت َواأل ُك الّسَ

ْ
من القواعد العقدية الشرعية المقررة؛ أن الملك لله جميعا ﴿ ِلَِّ ُمل

ِديٌر﴾ َّ) المائدة/ 120 (.
َ
ّلِ َشْيٍء ق

ُ
ى ك

َ
َوَما فِيِهّنَ َوُهَو َعل

اقتضت  المال جزء منها. وقد  تعالى، وملكية  لله  أنها  الكون عموما  فاألصل في ملكية 
بما  االنتفاع  في  التصرف  فيها وتمكينها من  اإلنسانـية  الجماعة  استخالف  اإللهية  الحكمة 
أبيح لها منها وتحميلها المسؤولية في تدبيرها أمام مالكها الحق سبحانه بما يحقق مقاصدها 
ِذي 

َّ
ال ُهَو  تعالى:﴿  قوله  في  كما  العزيز؛  الكتاب  آليات  التام  باالستقراء  العامة  المصلحية 

 َُّ وا ِمن ّرِْزقِِه﴾ ) الملك/ 5) (.  و﴿ال
ُ
اْمُشوا فِي َمَناكِبَِها َوُك

َ
وال ف

ُ
ْرَض َذل

َ
ُكُم األ

َ
َجَعَل ل

ُروَن 
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
ْضلِِه َول

َ
ْمرِهِ َولَِتبَْتُغوا ِمن ف

َ
ُك فِيِه بِأ

ْ
ُفل

ْ
َبْحَر لَِتْجرَِي ال

ْ
ُكُم ال

َ
َر ل ِذي َسّخَ

َّ
ال

نِفُقوا 
َ
ْرِض َجِميًعا ّمِْنُه﴾ ) الجاثية/12 .13( ﴿ وَأ

َ
َماَواِت َوَما فِي األ ا فِي الّسَ ُكم ّمَ

َ
َر ل َوَسّخَ

آتَاُكْم﴾  ِذي 
َّ
ال اِل الَِّ  ّمَ ّمِن  ِفيَن فِيِه﴾  ) الحديد/7 ( و﴿َوآتُوُهم 

َ
ْسَتْخل ّمُ ُكم 

َ
َجَعل ا  ِمّمَ

وُهْم فِيَها 
ُ
ُكْم قَِياًما َواْرُزق

َ
َُّ ل تِي َجَعَل ال

َّ
ُكُم ال

َ
ْمَوال

َ
َفَهاء أ  الّسُ

ْ
تُْؤتُوا ) النور/33 (. و﴿َوالَ 

بأن  القاطعة  اآليات  من  ذلك  غير  إلى   .) النساء/5   ( ا﴾ 
ً
ْعُروف ّمَ ْوالً 

َ
ق ُهْم 

َ
ل  

ْ
وا

ُ
ول

ُ
َوق ُسوُهْم 

ْ
َواك

المال هللا جميعا والناس مستخلفون فيه.

وعليه؛ فإن ملكية اإلنسان ال تعدو تمكينه من حق االنتفاع وفق مصلحة الجماعة؛ إذ ال 
يتصور في حق العباد ملك الرقاب، وإن أطلق توسعا، ألن تشريع الملك إنما هو لالنتفاع، 
وليس في اإلسالم ما يسمح بالحديث عن حق طبيعي للملكية، وإنما الملك إِْذٌن من الشارع 

ينتفع به الفرد تحت رقابة الجماعة. وإذا تبين أصل الملكية الحقيقي فما هي وظيفتها ؟
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الملكية وظيفة   -  3

لقد ذهب عدد من علماء العصر إلى اعتبار الملكية وظيفة اجتماعية))( كما قال سيد قطب: 

» وأول مبدإ يقرره اإلسالم ... أن الفرد أشبه بالوكيل في المال عن الجماعة. وأن حيازته 
الجماعة.  حق  أصال  هو  إنما  عمومه  في  المال  وأن  امتالكا،  منها  أكثر  وظيفة  هي  إنما  له 

والجماعة مستخلفة فيه عن الله.«)2(  

قصد  يوافق  بما  إال  أموال،  من  يده  تحت  بما  االنتفاع  في  الحق  لإلنسان  فليس  وعليه؛ 
الشارع ويخدم النفع العام، ومتى أخل بهذه الوظيفة االجتماعية في ممتلكاته، إما بتعطيلها 
عن اإلنتاج، أو بتحويلها إلى أداة استغالل للغير، أو بصرفها فيما يناقض قصد الشارع، أو 
يخل بالمصلحة العامة، دخل تحت طائلة الحجر عليه، ولم يبق له من أمواله غير ما تقوم به 
تِي َجَعَل 

َّ
ُكُم ال

َ
ْمَوال

َ
َفَهاء أ  الّسُ

ْ
تُْؤتُوا حياته من لوازم العيش الضروري، لقوله تعالى: ﴿َوالَ 

ا﴾ )النساء/5 (.
ً
ْعُروف ْوالً ّمَ

َ
ُهْم ق

َ
 ل
ْ
وا

ُ
ول

ُ
ُسوُهْم َوق

ْ
وُهْم فِيَها َواك

ُ
ُكْم قَِياًما َواْرُزق

َ
َُّ ل ال

بمن  عالقتها  وتحددت  اإلسالمي،  الفقه  في  الملكية  نظرية  انبنت  األساس  هذا  فعلى 
خلقها ابتداء وبمن هم مستخلفون في امتالك منفعتها من األفراد والجماعات. وإذا وضح 

القصد من الملكية فما هي أنواعها ؟ 

الملكية  اأنواع   -  4

إذا كانت الملكية الخاصة، قاعدة االقتصاد الرأسمالي، وكانت الملكية الجماعية قاعدة 
الملكية  وهي:  اإلسالمي،  االقتصاد  قاعدة  المتنوعة  الملكية  فإن  االشتراكي،  االقتصاد 
الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة. وهي ما عبر عنه محمد باقر الصدر بـ»مبدأ الملكية 
المزدوجة ) الملكية ذات األشكال المتنوعة ( بدال عن مبدإ الشكل الواحد للملكية، الذي 

أخذت به الرأسمالية واالشتراكية.«)3( وفيما يلي تقريب ماهية كل منها على حدة.

))(    من العلماء الذين قالوا: الملكية وظيفة اجتماعية: مصطفى السباعي ومحمد الغزالي والبهي الخولي 
وعبد  الصدر  باقر  ومحمد  الغنوشي  وراشد  زهرة  وأبو  الفاسي  وعالل  عثمان  وفتحي  عودة  القادر  وعبد 

المنعم الجمال وعالل الهاشمي الخياري وغيرهم.
)2( سيد قطب، العدالة االجتماعية. دار الشروق. د. ط. 394)هـ/974)م، ص 4)).

)3( - محمد باقر الصدر. اقتصادنا. دار التعارف للمطبوعات. ط6). 402)هـ/982)م. ص 296
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أ -  الملكية الخاصة:

بمختلف  المشروعة  أعمالهم  عن  الناتجة  األفراد  ملكية  فهي  الخاصة،  الملكية  فأما 
أنواعها، ألن » العمل هو األساس الرئيسي للملكية الخاصة… فما لم يكن المال مندرجا 

ضمن نطاق العمل البشري، ال يدخل في مجال الملكية الخاصة.«))(

ومادام العمل المشروع – عقليا كان أو عضليا – هو الوسيلة الوحيدة لحيازة المال أساسا، 
فلصاحبه حق تملكه واالنتفاع به والتصرف فيه بما يحقق مصالحه ومصالح غيره بمختلف 
والصناعية  التجارية  مباح من األعمال  فيما هو  وتنميته  استثماره  الحق في  له  أنواعها. كما 

والفالحية وغيرها بال غش وال احتكار وال استغالل وال نصب وال سلب وال غصب…

ومتى سفه الفرد في ماله ولم يحسن التصرف فيه، وناقض قصد الشارع وأخل بمصالح 
الجماعة فيه بتضييعه، أو بكنزه واالمتناع عن استثماره، أو بتوظيفه في غير مباح شرعي، كان 
في  األفراد  تصرف  إذ  باتفاق،  التصرف  حق  استرداد  المسلمين  لجماعة  أو  اإلسالم  لدولة 

األموال مشروط برشدهم وحسن قيامهم بوظيفة الملكية كما سلف.

وهذه الضوابط لها من األهمية الشيء الكثير إذ » شعور الفرد بأنه مجرد موظف في هذا 
المال الذي في يده، والذي هو في أصله ملك الجماعة، يجعله يتقبل الفروض التي يضعها 
النظام على عاتقه، والقيود التي يحد بها تصرفاته، كما أن شعور الجماعة بحقها في هذا المال 
يجعلها أجرأ على فرض الفروض، وسن الحدود – دون تجاوز لقواعد النظام اإلسالمي – 

وهو ما يحقق العدالة االجتماعية كاملة في االنتفاع بهذا المال.«)2(

وعلى سبيل المثال: من الفروض التي ليس للفرد إال أن يتقبلها في أمواله، فريضة اإلرث 
التي بموجبها تفتت الملكية الفردية وتتوزع الثروات الخاصة على مستحقيها الشرعيين. إذ 
ال يملك الفرد في اإلسالم الحق في تقرير مصير الثروة التي يملكها بعد وفاته، وإنما يقرر 
مصيرها القانون اإللهي ابتداء؛ ضمن أحكام الميراث والتشريعات التي تنظم توزيع التركة 
بين األقرباء. حتى ال يبقى المال متداوال في حدود ضيقة بين األغنـياء، وهو ما يتنافى مع 
 َُّ اء ال

َ
ف
َ
ا أ مقاصد الشريعة ومصالح الجماعة ويخل بنظام التوازن العام. لقوله سبحانه:﴿ ّمَ

بِيِل  َمَساكِيِن َوابِْن الّسَ
ْ
َيَتاَمى َوال

ْ
ُقْرَب َوال

ْ
ِه َولِلّرَُسوِل َولِِذي ال

َّ
لِل

َ
ُقَرى ف

ْ
ْهِل ال

َ
ى َرُسولِِه ِمْن أ

َ
َعل

))( اقتصادنا. ص 359. )36
)2( العدالة االجتماعية. ص 5)). 6))
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َعْنُه  َنَهاُكْم  َوَما  ُخُذوهُ 
َ
ف الّرَُسوُل  آتَاُكُم  َوَما  ِمنُكْم  نَِياء 

ْ
غ

َ
األ َبْيَن  ًة 

َ
ُدول يَُكوَن  ال  ْي 

َ
ك

ِعَقاِب﴾ )الحشر/7 (.
ْ
ََّ َشِديُد ال ََ إِّنَ ال ّ انَتُهوا َواّتَُقوا ال

َ
ف

حق  فهي  كرها،  أو  طوعا  إخراجها  إال  نصابها  لمالك  ليس  الزكاة،  فريضة  وكذلك   

َمْحُروِم﴾ )الذاريات/9)(. وهو 
ْ
َوال ائِِل  ِلّسَ

ّ
ل َحّقٌ  ْمَوالِِهْم 

َ
أ الفقراء في أموال األغنـياء.﴿َوِف 

باستمرار، بحيث  اإلنتاج  الفردية نحو  الملكية  لتحريك  الشرعية  المحفزات  ما يجعلها من 
متى فكر صاحبها في كنزها أو احتكارها أكلتها الزكاة مع الزمن. وأصبحت عرضة للمصادرة 
العام، كما هو معلوم في مباحث  القانونـية. إذ ال حق في ملكية معطلة عن اإلنتاج والنفع 

الحجر على السفهاء في فقه األموال.

وأما القيود التي ال بد لألفراد من التقيد بها في أموالهم فهي كثيرة، منها اجتناب التعامل 
الربوي، واستثمار المال في المحرمات، كالخمور والمخدرات والمالهي الفاسدة، وترك 
من  ذلك  إلى  وما  بالباطل،  الناس  أموال  أخذ  عن  واالبتعاد  العمال،  واستغالل  االحتكار 
َك ُحُدوُد الَِّ 

ْ
الحدود الشرعية الملزمة لتنظيم الملكية وتوجيهها في االتجاه اإليجابي. ﴿تِل

الُِموَن﴾ )البقر/ 229 (. ئَِك ُهُم الّظَ
َ
ول

ُ
أ
َ
الَ َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعّدَ ُحُدوَد الَِّ ف

َ
ف

وهكذا فالملكية الخاصة في النظام اإلسالمي ليست ملكية متوحشة كما هو الشأن في 
ملكية  هي  إنما  االشتراكي،  النظام  في  الشأن  هو  كما  متجاوزة  هي  وال  الرأسمالي،  النظام 
مباحة لكنها مقننة بضوابط الشريعة ومصالح الجماعة، بحيث تؤول في ضوء هذا التصور 

إلى ملكية الجماعة أكثر منها إلى الملكية الفردية. 

ب –  الملكية العامة:

اختصاص  غير  من  الناس  جميع  بين  مشاعا  حقا  كان  ما  كل  فهي  العامة،  الملكية  وأما 
آحادهم بشيء منه، وهي بهذا المعنى تشمل جميع االحتياجات الضرورية من » المباحات 
العامة من الثروة الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في البدء لفرد أو لجهة، وأعطي جميع أفراد 
المصدر   - المال  رقبة  بقاء  مع  فرد،  على  لفرد  تمييز  دون  منها،  باالستفادة  حقا  المجتمع 

الطبيعي– على إباحته العامة.«))(

ط2.  للمطبوعات.  التعارف  دار  اإلسالمي.  االقتصاد  عن  تفصيلية  خطوط  الصدر.  باقر  محمد    )((
399)هـ/979)م،      ص )2.
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وهذه الملكية تجد تأصيلها في قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: » المسلمون 
شركاء في ثالث: الماء والكأل والنار، وثمنه حرام.«))( وهو ما يعنـي أن ملكية هذه العناصر 
وغيرها مما في معناها حق مشترك بين الجميع، ولكل أن ينتفع بما شاء منها ال ينازعه فيه 
نهر عظيم  في دجلة والفرات وكل  أبو يوسف: »والمسلمون جميعا شركاء  قال  أحد، كما 
نحوهما أو واد يستقون منه، ويسقون الشفة والحافر وليس ألحد أن يمنع، ولكل قوم شرب 

أرضهم ونخلهم وشجرهم، ال يحبس الماء عن أحد دون أحد.«)2(

من  ومنافعهم  لسقائهم  الماء،  في  أشياء:  خمسة  في  شركاء  فالناس   « الداودي  وقال 
االغتسال وغيره مما يرتفقون به ولسقي دوابهم. وفي الكإل، الذي ليس في ملك أحد بعينه. 
وأما الملح، فليس ألحد أن يحتجز منه شيئا في معادنه. ووهج النار، ليس ألحد أن يمنع من 
يوقد من وهج ناره. وما كان في المياه في صيد الماء. وما لم يكن في ملك أحد، وما كان في 

األودية واألنهار، فليس ألحد أن يحتجز منه شيئا وال ُيْمنُع منه أحد.«)3(

وهذه األشياء ليست محصورة في عدد معين، بل هي مجرد نماذج لالحتياجات العامة 
تطور  من  عليها  يطرأ  ما  اعتبار  مع  حكمها  أخذ  مثلها  كان  ما  فكل  ثم،  ومن  مضى،  ما  في 

واتساع في منافعها مع الزمن.

أخرى،  عامة  مصالح  فيه  أصبحت  بل  فقط،  والري  للشرب  مستعمال  يعد  لم  فالماء 
كتحريك اآلالت، وتوليد الطاقة الكهربائية.

من  للناس  جديدة  منافع  فيه  أصبحت  ولكن  غيره،  دون  للرعي  صالحا  يعد  لم  والكأل 
االستعماالت الصناعية والغذائية والدوائية…

والنار لم تعد قاصرة على التدفئة والطبخ واإلنارة المستمدة من الحطب والزيت والحجر، 
وإنما أصبحت شاملة لمختلف أنواع الطاقة ومصادرها من وقود وفحم ونفط وغاز وطاقة 

شمسية أو كهربائية أو نووية…

))(  ابن ماجه. سنن ابن ماجه. كتاب: األحكام. باب: المسلمون شركاء في ثالث. 2/ 826.
)2(  أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم. كتاب الخراج. مرجع سابق. منشور ضمن كتاب: في التراث االقتصادي 

اإلسالمي. دار الحداثة. ط). 990)م، ص 8)2
)3(  الداودي، محمد بن علي. كتاب األموال. تحقيق رضا محمد سالم شحادة. دار الثقافة للطباعة والنشر. 

د. ط. وت.،    ص 55. 56.
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النافعة كالبترول والفسفاط والحديد وغيرها مما هو  والملح ليس إال نموذجا للمعادن 
مثله أو أعظم نفعا منه من الثروات...إلخ

وصيد الماء ليس إال إشارة إلى المالحة والصيد بمختلف أنواعه بحريا كان أو بريا  …  
وكل هذه العناصر وغيرها مما يماثلها أو يفوقها مصلحة » يجب أن تظل بعيدة عن الملكية 
الفردية، وتتولى الدولة تنظيم االنتفاع بها بفرص متكافئة للجميع.«))( ولألسف فهذا مما ال 

وجود له في واقع الحال.

وبهذا يتبين أن كل الثروات التي لم تمتزج بالعمل، ولم تتدخل اليد البشرية في إيجادها 
ابتداء؛ فهي من الملكية العامة التي يعود نفعها على جميع أفراد المجتمع اإلسالمي، بدون 
تمييز، والدولة تتولى اإلشراف على تدبيرها طبقا للقوانـين والقرارات والمقاصد الشرعية 

الجاري بها العمل.

ج -  ملكية الدولة:

وأما ملكية الدولة، فهي ما فوضه الشارع لنبيه؛ ثم لمن خلفه في رئاسة الدولة ليتصرف 
فيها بما يوافق مقاصده، ويحقق مصالح عباده. وهي بهذا المعنى تشمل جملة من الموارد 

المالية من أهمها:

ِيِهم بَِها﴾ 
ّ
ُرُهْم َوتَُزك ًة ُتَطّهِ

َ
ْمَوالِِهْم َصَدق

َ
■ الزكاة: بمختلف أنواعها لقوله تعالى: ﴿ ُخْذ ِمْن أ

)التوبة:03) (. واألمر هنا للوجوب موجه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ابتداء بوصفه 
ولي أمر المسلمين، ولخلفائه الراشدين من بعده إلى يوم القيامة كما هو معلوم. ولذلك فمن 
أدى الزكاة أجر، ومن أبى أخذت منه ونصف ماله قهرا بسلطان الشرع وقوة الدولة. لقوله 
فإنا آخذوها وشطر  منعها  فله أجره، ومن  أعطاها مؤتجرا  اهللا عليه وأله وسلم: »من  صلى 
ماله، عزمة من عزمات ربنا ال يحل آلل محمد منها شيء.«)2( وإذا كان المتمردون عن أدائها 
أولو قوة، قوتلوا عليها عمال بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: »أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 

عصموا منـي دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على الله.«)3(

ط.  د.  اللبنانـي.  الكتاب  دار  اإلسالمي.  االقتصاد  موسوعة  الجمال.  المنعم.  عبد  محمد     )((
400)هـ/996)م، ص 95)

)2(   أبو داود. سنن أبي داود. كتاب: الزكاة. باب: في زكاة السائمة. 2/ )20
فخلوا  الزكاة  وآتوا  الصالة  وأقاموا  تابوا  فإن  باب:  اإليمان.  كتاب:  الصحيح.  الجامع  البخاري.     )3(

سبيلهم.) /7)
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وهذا ما قام به أول الخلفاء الراشدين أبو بكر – رضي اهللا عنه – يوم رفض أغنـياء معظم 
قبائل العرب أداء حق الفقراء، وأيده في قراره ذاك جمهور الصحابة؛ فكان ذلك إجماعا قاطعا 
بمشروعية تدخل الدولة – ألول مرة في التاريخ – السترجاع حقوق المستضعفين وصرفها 
َعاِملِيَن 

ْ
َمَساكِيِن َوال

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
اُت لِل

َ
َدق لمستحقيها الشرعيين. عمال بقوله تعالى: ﴿إِّنََما الّصَ

ِريَضًة ّمَِن الَِّ 
َ
بِيِل ف َغارِِميَن َوِف َسبِيِل الَِّ َوابِْن الّسَ

ْ
اِب َوال

َ
وُبُهْم َوِف الّرِق

ُ
ل
ُ
َفِة ق

َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَها َوال

َ
َعل

َُّ َعلِيٌم َحِكيٌم﴾ )التوبة/ 60  (. َوال

وهنا البد من اإلشارة إلى أن هذا التدخل الحكومي قد جاء نتيجة طبيعية لتطبيق القوانـين 
الفتات  رفع  وال  شعبية،  مطالب  الئحة  تقديم  ما  دون  المظالم،  رد  إلى  الداعية  اإللهية 
احتجاجية وال خروج جماهيري حاشد في مظاهرات، أو اعتصامات يومية في الشارع العام، 

أو أمام مختلف مؤسسات الدولة كما هو الحال اليوم، وال من يستجيب غير العصا...!

فقه الزكاة »  ولمعرفة أهمية مورد الزكاة في االقتصاد اإلسالمي يمكن مراجعة كتاب » 
للدكتور يوسف القرضاوي، فهو مفيد فريد في بابه.

■  الغنائم: وهي »ما أصاب المسلمون عنوة«.))( أي ما حصلوا عليه من أموال في جهاد 
شرعي

بالنسبة إلى مساحتها ونوع زراعتها وطاقتها  ■  الخراج: وهو »ما يفرض على األرض 
اإلنتاجية ».)2( واألصل فيه ما فعله أمير المؤمنـين عمر رضي اهللا عنه »إذ وضع الخراج على 

أرض الفتح وجعله في مصالح المسلمين عامة إلى يوم القيامة.«)3(

وهذا ما نقله ابن القيم عن جمهور الصحابة ورجحه، وقال:»وجمهور الصحابة واألئمة 
التي تجب قسمتها، وهذه  الغنائم  بعدهم على خالف ذلك، وأن األرض ليست داخلة في 

كانت سيرة الخلفاء الراشدين.«)4(

الحداثة. ط).  دار  التراث االقتصادي اإلسالمي.  الخراج. منشور ضمن كتاب: في  القرشي. كتاب    )((
990)م. ص 393. 395

)2(   الخياري، عالل الهاشمي. منهج االستثمار في الفقه اإلسالمي. شركة النشر والتوزيع للمدارس. ط).  
3)4)هـ/992)م، 2/ 98

)3(  أبو يوسف. كتاب الخراج. منشور ضمن كتاب: في التراث االقتصادي اإلسالمي. دار الحداثة. ط). 
990)م. ص 25) إلى 28)

)4(   ابن القيم، محمد بن أبي بكر. زاد المعاد. تحقيق شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط. بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ط 4). 407)هـ/ 986)م، 3/ 432
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تحتمله  ما  بحسب  الدولة  لتقدير  متروك  هو  بل  معين،  قدر  في  محددا  ليس  والخراج 
األرض، ويطيقه المستثمرون، وتفرضه المصلحة العامة، ويحتمه التطور االقتصادي.

إسالميا  واقعا  ليس  بجملته  والغنائم  الخراج  موضوع  ألن  فقط،  التذكير  لمجرد  وهذا 
اليوم، وقضيته ليست قضية عملية نواجهها بما تحتاجه من اجتهاد معاصر لمستجداتها، وهذا 
ال يعنـي أن موضوع الغنائم قد انتهى أمره وولى إلى غير رجعة. إنما يعنـي ضرورة االهتمام 
جهاد  حالة  تواجه  التي  اإلسالمية  والدولة  اإلسالمي،  المجتمع  إنشاء  على  الجاد  والعمل 
جديته  من  النابعة  قيمته  لالجتهاد  يكون  وحينئذ  أحكام،  إلى  تحتاج  غنائم  عنه  تنشأ  فعلي، 

وواقعيته، ويكون للغنائم دورها اإليجابي في تمويل خزينة الدولة كما يجب.))( 

يموت  ال  الحق  بقاعدة:  عمال  المظالم  ورد  الحقوق  استرجاع  اإلسالم  دولة  حق  ومن 
العدالة  إطار  في  للتمويل  جديدة  فرص  إليجاد  الالزمة  المالية  التدابير  واتخاذ  بالتقادم. 
والمصلحة العامة لألمة. حتى تتمكن من مسايرة التغيرات وأداء المسؤوليات أداء فعاال.)2( 
الخاصة  المصلحة  قاضية على  العامة  والمصلحة  فهو واجب،  به  إال  الواجب  يتم  ما ال  إذ 

باالتفاق.

ملكية الأر�ض: الم�سادر الطبيعية للإنتاج

من  وغيرها  وغابات  ومياه  معادن  من  عليه  تحتوي  وما  األرض  هي  المصادر  وهذه 
الثروات، وكلها ذات أهمية قصوى في الحياة االقتصادية اليوم؛ فقد غدت تمثل حجر الزاوية 
في الرأسمال العالمي؛ بحيث أن كل شيء أصبح متوقفا عليها في عالم االقتصاد وغيره. غير 
هنا  لسنا  إذ  المصادر.  باقي  ملكية األرض وحدها دون  العجالة على  في هذه  أننا سنقتصر 

بصدد بحث مفصل في الموضوع. 

إن األرض في الفقه اإلسالمي هي أم الثروات المالية؛ وهي ال تعدو أن تكون إما حية أو 
ميتة بطبيعتها. والحية منها ال تعدو أن تكون إما عامرة بشريا، أو طبيعيا. واألرض حية كانت؛ 

أو ميتة.

))(  سيد قطب. في ظالل القرآن. دار الشروق. ط 0) 2)4)هـ.992)م. 3/ 8)5). 9)5)
للفكر اإلسالمي.  العالمي  المعهد  )2(  شابرا، محمد عمر. اإلسالم والتحدي االقتصادي. مرجع سابق. 

ط). 6)4)هـ/996)م، ص 356. 35
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وخالصة القول: إن ملكية األرض في أغلبها ذات طابع عام، فهي إما ملك لألمة أو ملك 
األمر.  ولي  إشراف  تحت  اإلسالمي  للمجتمع  العامة  المصلحة  لفائدة  وكالهما  للدولة. 
كبناء  العامة،  ومصالحها  حاجاتها  حدود  في  تصرف  األمة  ملكية  أن  هو  أساسي  فارق  مع 
المدارس والمستشفيات والطرق والقناطر مثال،))(بينما ملكية الدولة قد تصرف في مصالح 
األمة عموما، وقد تصرف في مصالح أفراد أو جهات معينة منها متى ترجحت المصلحة في 
ذلك. وأما االختصاص بملكية األرض فهو في حدود ما أسلم عليه أهلها أو صولحوا عليه 
أو أحيي من أراضي البور، على أساس االنتفاع واالستثمار مع أداء الواجب دون تملك لرقبة 
األرض. إذ » من أسلم من أهل األرض فله ما أسلم عليه من أهل ومال، فأما داره وأرضه 
العزيز رضي اهللا  بن عبد  الخليفة عمر  قال  المسلمين.«)2( كما  كائنة في فيء اهللا على  فإنها 
عنه. وهكذا، فإن رقبة األرض بمختلف أنواعها تبقى للدولة في أصلها، وهي التي تنظر في 

ملكيتها بما يوافق مقاصد الشارع ويحقق مصالح المجتمع اإلسالمي.

غير أن ما يالحظ في واقع األمر اليوم – لألسف الشديد – أن تقسيم ملكية األرض وغيرها 
من المصادر الطبيعية لإلنتاج، قد طرأت عليه تغييرات جذرية حيث أصبحت معظم األراضي 
العامرة وغير العامرة في وقتنا الحاضر دولة بين حكام الجور ومن واالهم من اإلقطاعيين 
يتوارثونها فيما بينهم أبا عن جد، ويتصرفون فيها بما يحلو لهم، وكأنها لهم من دون الناس، 
بعيدا عن مقاصد الشريعة ومصالح األمة. وهو ما يوجب على العلماء والمثقفين الشرعيين 
إحياء الحديث عنه، وتوعية الرأي العام به حتى يستوعبه، وتتفهمه جماهير األمة وتقتنع به، 
ويصبح من أولويات مطالبها المشروعة، إذ من حق األمة كلها أن تستفيد من خيرات أراضيها 
الهكتارات  آالف  يملك  البعض  يبقى  أن  أما  تمييز.  بدون  النعم  عظيم  من  فيها  بما  وتتمتع 
ويشيد فوقها ما شاء من الدور والقصور والعمارات والمؤسسات بغير حق، وأغلبية األمة ال 

تجد مسكنا تأوي إليه، فذلك ما ال يمت إلى أحكام الملكية ومقاصد الشارع منها بصلة. )3(

))(   يقول األستاذ عالل الفاسي:« وهذه األخيرة - أرض األمة - تعتبر بمثابة الوقف وهي بذلك ال تقبل 
التفويت، ويعتبر اإلمام أو الحكومة بمثابة الحارس الناظر في شأنها كوقف ال ملك له عليه ولكنه المسئول 

عن تدبير مداخله وصرفها في مصالح المسلمين. » النقد الذاتي. ص 229
)2(   القرشي. كتاب الخراج. ص 433

المغرب  وفي  اإلسالم عموما،  في  األرض  ملكية  عن  الفاسي  عالل  األستاذ  كتبه  ما  مراجعة  )3(   يمكن 
بالخصوص. فهو مفيد في بابه وهذه جملة مما قاله عن ملكية األرض بالمغرب: »اآلن وقد عرفنا تقسيم 
من أي  األقاليم اإلسالمية إلى أرض مملوكة لألفراد وأخرى مملوكة للطائفة المسلمة، يمكننا أن نتساءل 
بالقوة،  فتح  أي  عنوة  فتح  كله  المغرب  أن  مالك  اإلمام  مذهب  ومقتضى  المغربية،  األراضي  تعد  األنواع 
وحق إدارته والتصرف فيه  فهو ال يقبل التفويت،  فهو وقف على جماعة المسلمين، وإذن  وبمقتضى ذلك 
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بين  ما  متباينة،  فعل  ردود  سيثير  عموما،  لإلنتاج  الطبيعية  المصادر  ملكية  ملف  فتح  إن 
اقتصاديا  المتنفذين  من  قلة  وهم  ومعارضين  اجتماعيا،  المتضررين  أغلبية  وهم  مؤيدين 
وسياسيا. وحتى ال يقع ما نحن في غنى عنه من المفاسد والفتن. ال بد من البدء في تهيئة 
األرضية العلمية والتربوية والثقافية واإلعالمية، وإيجاد المناخ االجتماعي والسياسي الذي 
الطبيعية وتقسيمها بشكل عادل واستثمارها  الثروات  النظر في ملكية  إعادة  يتفهم مصلحة 
بدون ضرر وال ضرار بالمصالح العليا ألمة اإلسالم، عمال بقواعد التدرج والموازنة واعتبار 
طبقا  بتقسيمها  المطالبة  وأصبحت  األموال  بفقه  مبلغه  العام  الوعي  بلغ  إذا  حتى  المآل. 
ألحكام الشريعة ومقاصدها، لم يبق للمإل يومئذ إال التسليم بحق األمة في ثرواتها اختيارا أو 
ن تَِجَد لُِسّنَِة الَِّ َتْبِديال﴾ )األحزاب/62(.  

َ
ْبُل َول

َ
ْوا ِمن ق

َ
ِذيَن َخل

َّ
اضطرارا. ﴿ ُسّنََة الَِّ فِي ال

َم َنْفَسُه ﴾ )الطالق/)(.
َ
َك ُحُدوُد الَِّ َوَمن َيَتَعّدَ ُحُدوَد الَِّ َفَقْد َظل

ْ
﴿ َوتِل

إن إثارة قضية األمالك العمومية بإلحاح، وبسطها أمام الرأي العام بوضوح ليست بدعا 
أعمال  صميم  من  هي  بل  البعض؛  يتوهم  كما  االشتراكية  األفكار  من  هي  وال  القول،  من 
الكريم والسنة  القرآن  التام، وإال فلماذا احتفى  الشرائع اإللهية باالستقراء  الرسل ومقاصد 
النبوية بالحديث عن مختلف مصادر اإلنتاج، وأفاضا في بيان ما يلزم في مجالها استثمارا 
عنها  لإلنسان  غنى  ال  التي  الضرورية  الشريعة  مقاصد  من  غدت  حتى  واستهالكا  وتوزيعا 

بحال من األحوال .؟

هو للحكومة المسلمة  …  ولكن ال يسمح لهم أن يفوتوه أو يتصرفوا فيه بغير ما تقتضيه مصلحة اإلسالم 
والمسلمين في جميع العصور ... 

  وإذا؛ فليس لألجانب وال لغيرهم حق التملك في المغرب، ألنه ليس للمغاربة وال للسلطان حق البيع لما هو 
ملك للطائفة اإلسالمية، وهذا الحكم يشمل أمالك الدولة مباشرة وأمالك الجماعة والجيش واألوقاف. وكل 
المعامالت التي وقعت في هذه األقسام وأصبحت بمقتضاها هذه األراضي ملكا لألفراد أو لهيئات غير راجعة 
للطائفة اإلسالمية تعتبر ملغاة. ألن هذه األمالك غير قابلة للتفويت، وألنه ليس للحكومة المغربية الحق وال 
النظر فيها هو خالصا لألفراد. وليس للدولة وال للجماعة وال لألوقاف وال  لبيعها، وإنما يبقى  الصالحية 

للجيش عليه اعتراض، فهذا هو الذي يمكن أن ينظر في إمكان تفويته لألجانب أو عدمه.
   كل هذه الحقائق تبين لنا إلى أي حد وصل إهمالنا لقضايانا. وكيف أننا نجهل نظامنا القومي، وما أصابه 
بسبب االستعمار - واالستبداد - من فوضى وتفكك ثم ال ننظر إال في أمراض مجتمعات أجنبية عنا وفي 

الوسائل التي عولجت بها.
    إن في الرجوع للحقيقة اإلسالمية المغربية ألفقا عظيما يمكننا من حل مشاكلنا بأنفسنا ووفقا لما هو في 
 .238. 232 النقد الذاتي. بيروت: دار الكشاف. د. ط. وت.، ص  صالح أمتنا وبالدنا.« الفاسي، عالل. 
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وال نجانب الصواب إذا قلنا مع األستاذ محمد عمر شابرا: »إن أكبر عقبة تقف في وجه 
اإلسالمية،  البلدان  في  اإلنتاج  وسائل  لملكية  الراهن  التركيز  هي  الشريعة  مقاصد  تحقيق 
األرض  إصالحات  تكون  أن  ينبغي  لذا  السوق.  اقتصاد  بلدان  جميع  في  الحال  هو  كما 

واإلصالحات المالية حجر الزاوية في جميع البرامج االقتصادية ...  

والبلدان  الفقر.  انتشار  ومدى  الدخل  لتوزيع  محدد،  رئيسي  عنصر  هو  األرض  فتوزيع 
وكوريا  وتايوان  اليابان  مثل  لألراضي  العادل  والتوزيع  االقتصادي  النمو  بين  جمعت  التي 
الجنوبية وكوستاريكا، تمكنت من تحقيق توزيع للدخل أكثر عدال نسبيا، في حين أن البلدان 
التي سمحت باستمرار تركيز ملكية األراضي، تعانـي من ازدياد انتشار الفقر ومن توزيع أقل 

إنصافا للثروة.

أن  للحكومات  يمكن  ال  أو  يمكن  خيارا  ليس  باألرض  المتعلق  اإلصالح  فإن  ولذلك 
تنظر فيه جديا. فإذا لم يتم تنفيذ إصالح مجد لألراضي، فإنه سيحصل في خاتمة المطاف 
من خالل ثورة عنـيفة. وتدل تجارب التاريخ أنه عندما تحدث مثل هذه الثورات، فإن جميع 
القيم األخالقية تداس تحت األقدام، وحينئذ قد ال يفقد المالكون أراضيهم فحسب؛ بل قد 
بالمنظار  مصلحتهم  فمن  لذلك  حياتهم،  حتى  بل  األخرى  ممتلكاتهم  بالمصادرة  يفقدون 
األوسع نطاقا واألطول أجال، أن يسعوا طوعا إلى تحقيق إصالح عادل لألرض.«))( وهو ما 

قصدناه ابتداء بهذه الخالصات عن الملكية بصفة عامة.
إن تمكين جميع الناس من حاجاتهم األساسية وإشراكهم في االنتفاع  وحاصل القول: 
بمصادر الثروة العامة، من آكد المقاصد الشرعية. ألن أي تركيز للثروة في يد فئة قليلة، كما 
الظلم  تأصيل  يعنـي   األنظمة االشتراكية،  الدولة، كما في  يد  أو في  الليبرالية،  األنظمة  في 
االجتماعي، واالستبداد السياسي، في أبشع صوره. ألن من يملك التحكم في أرزاق الناس 
عجبا  ليس  ولذلك  الكبرى.  الطامة  هي  وتلك  بالسلطة  واالستفراد  السياسي  القرار  يملك 
بالمال،  الترف واإلسراف والجشع واالستغالل واالستئثار  ندد اإلسالم بجميع مظاهر  أن 
فِي  َبَغْوا 

َ
ل لِِعَباِدهِ  ْزَق  الّرِ  َُّ ال بََسَط  ْو 

َ
للظلم والطغيان. كما قال سبحانه:﴿َول واعتبرها منبعا 

 .)7 )العلق/6.  اْسَتْغَنى﴾  آهُ  ّرَ ن 
َ
أ َيْطَغى 

َ
ل اإِلنَساَن  إِّنَ   َ

ّ
و﴿ال  .)  27 )الشورى/  ْرِض﴾ 

َ
األ

وشجع بالمقابل على العمل المشروع وامتالك نتائجه، وسن قوانـين تفتيت الثروة وتوزيعها 
بالمصادر  االنتفاع  الجميع في  نطاق ممكن من خالل اإلرث والزكاة، وأشرك  على أوسع 

))(   شابرا. اإلسالم والتحدي االقتصادي. ص 9)3. 320 و325. 326
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وضبط  اإلنتاج  توجيه  مع  هذا  عمومية،  ومرافق  ومعادن  ومياه  أراض  من  لإلنتاج  الطبيعية 
نَِياء 

ْ
غ

َ
ًة َبْيَن األ

َ
ْي ال يَُكوَن ُدول

َ
التوزيع وتنظيم االستهالك ومراقبة المال بصفة عامة. ﴿ك

ِمنُكْم﴾ )الحشر/7  (. إذ كلما كان المال محتكرا بين فئة قليلة؛ حرمت األمة من حقها في 
القرار عن طريق الشورى، وأبعدت  الفعلية، وأقصيت عن مواقع صنع  المشاركة السياسية 
عن مراقبة السلطة والمجتمع كله، بواسطة ما لديها من هيئات األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر.
في  المستبدون  استفرد  أن  فما  الملحظ،  هذا  صحة  على  شاهد  خير  التاريخية  والتجربة 
من  تولية  في  حقها  األمة  فقدت  حتى  المسلمين  مال  بيت  ومفاتيح  الحكم  بمقاليد  تاريخنا 
يحكمها، ولم تعد تشرك في االنتفاع بخيراتها – وإن ظلت متشبثة بالمثل اإلسالمية في الحق 
والعدل والتحرر في عمومها. مسترخصة كل غال ونفيس في سبيل استرجاع الحياة اإلسالمية 
الراشدة بقيادة العلماء المستقلين عن السلطات الظالمة؛ إلى أن نكبت بالغزو الغربي الذي نهب 
جزءا كبيرا من ثرواتها ودمر كثيرا من مؤسساتها االجتماعية، وبنـياتها التحتية، وجزأها وفرق 
شملها، وولى حكمها لمن نصبهم من وكالئه؛ لينوبوا عنه في إتمام السيطرة والقضاء على ما 
تبقى لألمة من روافد أدبية ومادية، بدءا بعلمنة الحياة العامة، واحتكار مصادر الثروة، ومصادرة 
األوقاف، وتحجيم دور الزكاة، وتأميم المساجد، وإلغاء مؤسسة الحسبة والقضاء الشرعي، 
وإبعاد العلماء عن ميادين التأثير وواقع الفعل السياسي بالخصوص، إلى أن انتهى األمر بشل 
إرادة شعوب المنطقة العربية اإلسالمية أمام دولة جمعت كل وسائل القوة، فأصبح الجميع 
متعلقا بمدى صالحها أو فسادها، ولم يعد ينفع في الحد من تغولها غير إشاعة قيم اإلسالم 
االنتفاع من خيرات بالدهم  المستضعفين بحقهم في  التحرر والعدل والكرامة، وتوعية  في 
وتقوية سلطة المجتمع األهلي، والتمكين لهيآته لتقوم بدورها في التربية والتعليم واإلسعافات 
الصحية والتضامن االجتماعي والتعاون االقتصادي، بعيدا عن وصاية السلطة؛ إلى أن تسترد 
األمة وعيها الحضاري، وتسترجع كرامتها وحقها في المشاركة السياسية واالقتصادية، فتختار 
من يحكمها، ويستمتع أبناؤها بثرواتهم كل حسب عمله وكل حسب حاجته، كما هو األصل، 
دون وصاية أو حجر، غير وصاية القانون اإللهي على الجميع دون تمييز، وحجر األمة أو من 

ينوب عنها بحق على مختلف أنواع السفهاء؛ كما هو مقرر باتفاق العلماء.))(

النظر فيما تيسر تدوينه من هذه المقاربة المقاصدية  وبهذا المجمل نكون قد فرغنا من 
لنظام الملكية وملكية األرض. 

))(   من المفيد مراجعة ما كتبه األستاذ راشد الغنوشي في رائعته: " الحريات العامة في الدولة اإلسالمية » 
عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المجتمع اإلسالمي المنشود.     
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مقصد األمن وأثره في التنمية

 د.كمال الصيد

باحث جامعي/تونس

تمهيد

السليمة  الفطرة  موافقتها  القارة  وسماتها  اإلسالمية  للشريعة  األساسية  المسلمات  من 
ْلم واالستقرار  التي ُجبِل عليها اإلنسان، ومنها نزوعه الفطري والطبيعي لألمن واألمان والسِّ
ونبذ الحروب واإلرهاب والعنف واالقتتال. فاألمن في اإلسالم يعتبر من الدعائم األساسّية 
ِجّنَ 

ْ
ْقُت ال

َ
لتحقيق مقصد اهللا من الخلق وهو عبادته على وجه األمان والطمأنينة ﴿ َوَما َخل

َ لَِيْعُبُدوِن﴾ )الذاريات / 56(.
ّ
َواإِلنَس إاِل

َراَه 
ْ
إِك  ومقصد األمن شرط الزم للطاعة والعبادة فال دين تحت الترهيب واإلكراه ﴿ الَ 

َغّيِ ﴾ )البقرة/256 ( وال صالة خاشعة كاملة مطمئنة في 
ْ
د تَّبَّيََن الّرُْشُد ِمَن ال

َ
يِن ق فِي الّدِ

جٍو يسوده الحرب والرعب والعنف والخوف، وال نهضة فكرية تحت القمع واالستبداد وال 
إقالع اقتصاديا أو تنمية في ظل التقاتل واالحتراب والفوضى والصراعات تحت أي عنوان 
وال نهضة حضارية شاملة إال في ضوء السالم واألمن واالستقرار واالطمئنان. ولقد جعل 

اهللا تعالى من شرطي العبادة األمن االقتصادي واألمن االجتماعي للزوم الواحدة لألخرى.

ّمِْن َخْوٍف﴾ )قريش/3- َوآَمَنُهم  ّمِن ُجوٍع  ْطَعَمُهم 
َ
أ ِذي 

َّ
ال َبْيِت 

ْ
ال َهَذا  َرّبَ  َيْعُبُدوا 

ْ
ل
َ
﴿ف

4(. ومعلوم أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

وتأتي أهمية مقصد األمن في أن تفعيله وحده الكفيل بتحقيق الحقوق األساسية لإلنسان 
والكرامة   الحرية  في  والحق  الحياة  في  الحق  تحقق  لما  األمن  فلوال  األكمل،  الوجه  على 
إن  بل  واإلرهاب.  الحرب  ظل  في  والحريات  الحقوق  كل  تنتقض  إذ  المثال،  سبيل  على 
حالة األمن ضرورة وشرط أساسي لممارسة كل الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
والحقوق المدنية والسياسية وهذا وحده كاف للتدليل على أن األمن يعتبر ال محالة أولى 
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الحقوق  كل  تتساقط  غيابه  في  أن  طالما  األخرى  الحقوق  عليه  تقوم  التي  اإلنسان  حقوق 
وتضيع مرة واحدة.

إن حالة األمن في أي بلد هي حالة غير قارة وليست مستمرة – إذ يطرأ عليها ما يهددها وما 
يعطلها وكثيرا من األحيان ما يمنعها. لذلك فإن األمن هو نتيجة تدافع ألوضاع وصراعات 

قد تحرسه وتثبته أو تلغيه وتغيبه.

تفاعل  غيابه، وسنرى  دراسة الستتباعات  أيضا  التنمية هو  وآثاره على  األمن  دراسة  إن 
التنمية ومؤشراتها مع حضور األمن ومع غيابه أو نقصانه أيضا من خالل نواقضه أومقوضاته 
وموانعه  وهي أربعة : اإلرهاب والتهريب والفساد والترف، فاألشياء والمفاهيم تعرف من 

جهة الوجود ومن جهة العدم كذلك، وعليه في هذا البحث نقسم الموضوع إلى مبحثين :

المبحث األول : أهمية األمن في الشريعة وموقعه في منظومة المقاصد. 	v

المبحث الثاني : أثار غياب األمن وانخرام السلم على التنمية.   	v

  المبحث الأول : الأمن في ال�سريعة وموقعه في منظومة المقا�سد :

العن�سر الأول : مفهوم الأمن 

أوال : التعريف 

البلد اطمـأن فيه أهله وأمن الشر  األمن ضد الخوف ومنها األمانة ضد الخيانة))( وأمن 
سلم منه)2(. فاألمن هو الشعور بعدم الخوف وهي حالة من السالم واألمان والسكينة وهو 
أيضا الراحة النفسية  تجاه المجهول واالطمئنان على النفس وتوابعها في الحال وفي المآل. 
وانشراح  القلب،  وطمأنينة  النّفس،  بسكينة  حياته  في  – يتمّتع  إيمانه  – بمقتضى  والمؤمن 
الّصدر، وبسمة األمل، ونعمة الرضا واألمن، وروح الحّب والّصفاء، وال ريب أّن لهذه الحالة 
النّفسّية أثرها في اإلنتاج وفي التنمية، فاإلنسان الّشارد أو المضطرب أو القلق أو اليائس أو 
يقنع  إنتاجًا  ينتج  أو  إليه،  يوكل  قّلما يحسن عماًل  والحياة،  النّاس  الّساخط على  أو  الحاقد 

))(  ابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم(: لسان العرب  حققه عامر أحمد حيدر وراجعه عبد المنعم 
خليل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط )،سنة 426)هـ/ 2005.ج 7 ص 620. 

425)هـ  سنة   4 مصر،ط  القاهرة،  الدولية،  الشروق  مكتبة   ، الوسيط  المعجم   : العربية  اللغة  مجمع   )2(
/2004 ص28.
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ويرضى))(. واألمن مقترن باسم اهللا المؤمن »وحظ العبد من اسم اهللا المؤمن أن يأمَن الخلُق 
كُلهم جانَبه ويرجو كل خائف االعتضاد به في دفع الهالك عن نفسه في دينه ودنياه)2(.«

ثانيا : أنواع األمن في الدراسات الحديثة

الحديثة  واالقتصادية  االجتماعية  والدراسات  القانونية  الدراسات  بحسب  األمن  يتنوع 
اليوم إلى أنواع متعددة ، منها األمن العالمي أي السالم ومنها األمن الغذائي واألمن االجتماعي 
أي االمن على الشغل وعلى الصحة والحق في العالج والحق في الدواء والرعاية الصحية  
والرعاية االجتماعية وأيضا األمن الفكري والثقافي أي الحق في التعلم وحرية التعبير عن 
الرأي والحق في االختالف والتمايز الثقافي واللغوي لألقليات ومن أنواع األمن أيضا األمن 

الروحي أي حق اإلنسان في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية ومنها حرية الضمير. 

ثالثا : المصطلحات ذات العالقة باألمن واألمان :
العيوب وَسِلَم  من  بريء  أي  قلب سليم  ومنه  البراءة.  ومعناه  والسالمة:  والسالم  السلم 

فالن من اآلفات بالكسر َساَلمًة وسلَّمُه اهللا منها )3(.

 
ْ
انُوا

َ
ك بَِما  َولِّيُُهْم  َوُهَو  َرّبِِهْم  ِعنَد  الِم  الّسَ َداُر  ُهْم 

َ
ل  ﴿ السالم  دار  للجنة  وصف  ومنه   

الله،  )4(. ودار السالم، أي: دار  وَن﴾ )األنعام /27)(، ألنها دار السالمة من اآلفات 
ُ
َيْعَمل

وقيل إنما سميت بذلك ألن: السالم في اللغة هو السالمة واألمان)5(، والجنة دار السالمة من 
كل آفة وعيب ونقص.

ْسَتِقيٍم﴾ )يونس / 25(  ى ِصَراٍط ّمُ
َ
الِم َويَْهِدي َمن يََشاء إِل ى َدارِ الّسَ

َ
َُّ يَْدُعو إِل ﴿ َوال

فهو يدعو إلى دار الحق، وألن الجنة ال ظالم فيها وال مظلوم، وال سيد وال عبد وال حاكم 
وال محكوم ، وال خائف وال ُمخيف وال فقير وال غني، لذا فهي دار األمن والسالم وذلك 
، فهي  الخصام واإلتالف والصراع واالقتتال والفرقة والحسد والغيرة)6(  النعدام معطيات 

األمن واألمان كله.
النّفسّية في اإلنتاج/ مكتبة  – دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي / أثر الّسكينة  القرضاوي   )((

وهبة، القاهرة ط 3، سنة 2008، ص56).
)2(  الغزالي، أبو حامد : المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى، دار لقمان نشر، تونس د ت، ص40.

)3(  المعجم الوسيط ص 446
)4(  لسان العرب ج 7ص 264.  

 ،(997 لبنان، ط)، سنة  بيروت،  العربي،  الفكر  الرازي )محمد بن أبي بكر(: مختار الصحاح، دار    )5(
ج)ص)3).

)6(  عقيل حسين عقيل ، موسوعة أسماء اهللا الحسنى ، دار ابن كثير دمشق سوريا ط) سنة 2009 ، ج) 
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واهللا تعالى هو السالم الحق، والسالم باإلضافة هو اإلنسان خليفة الله. ولذا فإنه السالم 
به  يأمر  بما  االلتزام  بدرجة  فيرتبط  اإلنسان  أي  باإلضافة  السالم  أما  صفاته،  لكمال  الحق 
السالم الحق. أي بمدى االلتزام قوال وفعال بمخرجات السالم فهما وتنزيال وإال فلن يكون 
اإلنسان خليفة))(. يعلق الشعراوي على اسم السالم قائال : ويشمل في ثناياه معاني متعددة، 

كالسكينة واألمان واالستقرار والهدوء)2(.

اْجَنْح 
َ
ف ِم 

ْ
ل لِلّسَ  

ْ
َجَنُحوا َوإِن   ﴿ الصلح  أي  السلم  من  يأتي  واألمن   : والمسالمة  الصلح 

بالحوار والمفاوضات  ى الَِّ ﴾ )وتسالموا أي تصالحوا()3( ويتم ذلك عادة 
َ
َعل  

ْ َوتََوّكَ َها 
َ
ل

المفضية عموما إلى التنازالت والتوافقات وإبرام عقود المصالحات والسالم والسلم :في 
والجحود.ومنه  والعناد  المشاحنة  من  االنتهاء  أي   )4( والطاعة  االستسالم  اهللا  جميع شرائع 
المسالم يقول أنا سلم لمن سالمني قال ابن عرفة : قالوا سالما أي قالوا قوال يتسلمون فيه 
ليس فيه تعد وال مأثم. أي عالمة مسالمة وأنه ال حرب هنالك)5(. قال رسول الله: المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده)6(. قال األزهري : فمعناه أنه دخل في باب السالمة حتى 

يسلم المؤمنون من بوائقه)7(. 

العن�سر الثاني : �سواهد واأحكام  �سرعية على مق�سد الأمن 

إن من جزاء اإليمان والعمل الصالح والمكابدة على طريق األنبياء في اإلصالح ومقاومة 
الفساد واالستبداد أن يبدل اهللا تعالى المصلحين على طريق الحق والصبر خوفهم أمنا وينعم 
وا 

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمل

َّ
َُّ ال عليهم بأكبر عنوان للسعادة وهو األمن. قال تعالى:  ﴿َوَعَد ال

ُهْم ِديَنُهُم 
َ
َنّنَ ل ِ

ّ
ُيَمك

َ
ْبلِِهْم َول

َ
ِذيَن ِمن ق

َّ
َف ال

َ
َما اْسَتْخل

َ
ْرِض ك

َ
يَْسَتْخلَِفّنَُهم فِي األ

َ
الَِحاِت ل الّصَ

َوَمن  َشيًْئا  بِي  وَن 
ُ
يُْشِرك َيْعُبُدونَنِي ال  ْمًنا 

َ
أ َخْوفِِهْم  َبْعِد  ّمِن  ّنَُهم 

َ
ل ُيَبّدِ

َ
َول ُهْم 

َ
ل اْرتََضى  ِذي 

َّ
ال

َفاِسُقوَن﴾ )النور / 55(.
ْ
ئَِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
َكَفَر َبْعَد َذلَِك ف

ص 287
))(  عقيل حسين عقيل ، موسوعة أسماء اهللا الحسنى ، ج) ص 293.

)2(  الشعراوي: محمد متولي ، أسماء اهللا الحسنى ، القاهرة أخبار اليوم قطاع الثقافة،  د ط ،  د ت ، ص 
.(49

)3(  المعجم الوسيط ص 446.
)4(  معجم القرآن :عبد الرؤوف المصري دار السرور بيروت  لبنان ط2 سنة 948).

)5( لسان العرب ج 7 ص 263 .
)6( متفق عليه.

)7( لسان العرب ج 7 ص 267.
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ومن سنن الكون والحياة أن اهللا تعالى ينشر األمن على عباده الشاكرين ألنعمه وينزع األمن 
عن الجاحدين ويلقي في قلوبهم الروع والخوف ويذيقهم الجوع والخصاصة : قال تعالى : 
َكَفَرْت 

َ
اٍن ف

َ
ّلِ َمك

ُ
َها َرَغًدا ّمِن ك

ُ
تِيَها رِْزق

ْ
ْطَمئِّنًَة يَأ ّمُ انَْت آِمَنًة 

َ
ْريًَة ك

َ
ق َُّ َمَثالً  ﴿  َوَضَرَب ال

 يَْصَنُعوَن﴾ )النحل / 2))(.
ْ
انُوا

َ
َخْوِف بَِما ك

ْ
ُجوِع وَال

ْ
َُّ لَِباَس ال َها ال

َ
َذاق

َ
أ
َ
ْنُعِم الَِّ ف

َ
بِأ

 والمؤمن الحق ال يتصور أمنا وأمانا إال ويكون مستفادا من جهة اهللا تعالى فالله هو المؤمن 
ومعنى ذلك أنه هو الذي يعزى إليه األمن واألمان بإفادة أسبابه وسد طرق المخاوف))(. من 
َوآِمْن  َعْوَراتِي،  اْسُتْر  »اللُهمَّ  ربه:  وسلم-  عليه  اهللا  صلى   - النبي  دعاء  من  كان  ذلك  أجل 

َرْوَعاتِي)2(.

مقصد األمن والكليات الخمس :

ال لبس في أن مقصد األمن مبثوث بين طيات الكليات الخمس وهو أثر لها 

 
ْ
وا

ُ
َتْقُتل َوالَ   ﴿ النفس  قتل  تحريم  ذلك  :ودليل  بحفظها  يكون  النفس  على  فاألمن   .1

ِي 
ّ
الَ يُْسرِف ف

َ
َطانًا ف

ْ
َنا لَِولِّيِِه ُسل

ْ
وًما َفَقْد َجَعل

ُ
تَِل َمْظل

ُ
َحّقِ َوَمن ق

ْ
َ بِال

ّ
َُّ إاِل تِي َحّرََم ال

َّ
الّنَْفَس ال

اَن َمْنُصوًرا﴾)اإلسراء/33(
َ
َقْتِل إِنَُّه ك

ْ
ال

ْيُكُم 
َ
َعل َحّرََم  إِّنََما   ﴿ للنفس  الحرام حفظا  أكل  الضرورة  تعالى مرخصا عند  وقال   .2

َم 
ْ
إِث ال 

َ
َعاٍد ف َفَمِن اْضُطّرَ َغْيَر بَاٍغ َوالَ  لَِغْيِر الَِّ  بِِه  ِهّلَ 

ُ
أ َوَما  ِخنِزيِر 

ْ
ال ْحَم 

َ
َول َم  َوالّدَ َمْيَتَة 

ْ
ال

ََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ )البقرة/173(. ْيِه إِّنَ ال
َ
َعل

ارُِق  َوالّسَ  ﴿ تعالى  اهللا  يقول  بالباطل  الناس  أموال  أكل  تحريم   : المال  األمن على   .3
َُّ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾)المائدة/38( َسَبا نََكاالً ّمَِن الَِّ َوال

َ
يِْدَيُهَما َجَزاء بَِما ك

َ
 أ
ْ
َطُعوا

ْ
اق

َ
ُة ف

َ
ارِق َوالّسَ

4. وتحريم السرقة وقطع يد السارق.

َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن فِي  ِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَّ َما َجَزاء الَّ التشنيع بالحرابة أو قطاع الطرق ﴿ إِنَّ
ْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوا ِمَن األَْرِض  ُبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ األَْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَّ
ْنَيا َوَلُهْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم )المائدة / 33(. فمحاولة التعدي  َذلَِك َلُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ
على أمن الجماعة وأفراد الوطن عن طريق أشكال اإلرهاب من قتل وغصب ونهب أو حتى 
مجرد نزع الشعور باألمن من نفوس الناس يعتبره اهللا محاربة له ولرسوله، وتستوجب أقصى 

))( الغزالي، أبو حامد : المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى، دار لقمان نشر ، تونس د ت، ص40. 
)2( 4- أخرجه البخاري في "األدب المفرد" ))/366/ برقم 698(.
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العقوبات ألن العدل في العقوبة تقتضي أنه بحسب شناعة الجرم يكون العقاب مساويا له 
في الشدة .

إِِن 
َ
ُه ِلَّ ف

ُّ
ل

ُ
يُن ك وُهْم َحّتَى الَ تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن الّدِ

ُ
اتِل

َ
األمن على الدين : ﴿ َوق  .5

َونِْعَم   
َ

َمْول
ْ
ال نِْعَم  َمْوالُكْم   ََّ ال ّنَ 

َ
أ  

ْ
ُموا

َ
اْعل

َ
ف ْوا 

َّ
تََول َوإِن  بَِصيٌر  وَن 

ُ
َيْعَمل بَِما   ََّ ال إِّنَ 

َ
ف انَتَهْوا 

الّنَِصيُر﴾)األنفال/40-39(

ُمْحَصَناِت 
ْ
ِذيَن يَْرُموَن ال

َّ
6.  األمن على العرض : تشريع حد القذف، قال اهللا تعالى: ﴿ َوال

ئَِك ُهُم 
َ
ول

ُ
بًَدا وَأ

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
وا ل

ُ
َدةً َوال َتْقَبل

ْ
اْجلُِدوُهْم َثَمانِيَن َجل

َ
ْرَبَعِة ُشَهَداء ف

َ
تُوا بِأ

ْ
ْم يَأ

َ
ُثّمَ ل

َفاِسُقوَن﴾  )النور/4(.
ْ
ال

َقْوا 
ْ
ل
َ
ْم وَأ

ُ
وك

ُ
ْم ُيَقاتِل

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
وك

ُ
ل إِِن اْعَتَ

َ
احلث عىل السلم واستتباب األمن قال اهللا تعاىل : ﴿ ف

 
ْ
ْيِهْم َسبِيالً ﴾ )النساء/90( وقال أيضا : ﴿َوإِن َجَنُحوا

َ
ُكْم َعل

َ
هَُّ ل َم َفَما َجَعَل ال

َ
ل ُْكُم السهَّ إِلَ

َعلِيُم﴾ )األنفال/)6(.
ْ
ِميُع ال هَِّ إِنهَُّه ُهَو السهَّ  ال

َ
 َع

ْ َها َوتََوكهَّ
َ
اْجَنْح ل

َ
ِم ف

ْ
ل لِلسهَّ

واألحاديث كثيرة في باب السلم والحث عليه ، ومنها : 	v
في الحديث الوارد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا صلى  	ü
اهللا عليه وسلم : »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى اهللا 

عنه«))(.
ü	 وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم 
يا  ماذا  ثم  قلت:  ميقاتها«،  على  »الصالة  قال:  أفضل؟  األعمال  أي  الله،  رسول  أيا  فقلت: 

رسول الله؟ قال: »أن يسلم الناس من لسانك«)2(.
ü	 وفي الحديث: »المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده ال يدخل الجنة عبد ال يأمُن جاُره بوائَقه«)3(.
فِي  ُمَعاًفى  ِسْربِِه،  فِي  آِمنًا  ِمنُْكْم  َأْصَبَح  «َمْن   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  	ü

ْنَيا)4(«. َما ِحيَزْت َلُه الدُّ َجَسِدِه، ِعنَْدُه ُقوُت َيْوِمِه، َفَكَأنَّ
َع ُمْسِلًما«)5( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : »اَل َيِحلُّ لُِمْسِلٍم َأْن ُيَروِّ 	ü

))( متفق عليه، أخرجه البخاري )0)( )9))6(، ومسلم ))4(.
)2( رواه الطبراني في المعجم الكبير )9802(، 

)3( أخرجه اإلمام أحمد في المسند )2583)(، 
)4(  رواه البخاري في »األدب المفرد« )رقم/300( والترمذي في »السنن« )2346(.  

)5( رواه  اإلمام أحمد بن حنبل  في مسنده 68/38).
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العن�سر الثالث : موقع مق�سد حفظ الأمن من منظومة المقا�سد 

في جميعها،  بالكلية  مبثوث  ربما ألنه  األمن،  الخمس مقصد حفظ  الكليات  تشمل  لم 
ولكن ما هو ظاهر بداهة أن هذا المعنى لم يقع التركيز عليه وإبرازه بالشكل الذي يستحقه 

من جهة ضرورته لحياة الفرد والمجموعة.

لقد دعا كثير من العلماء إلى التوسع في المقاصد وعدم اعتبار الكليات الخمس كافية 
أو نهائية في بيان مراد اهللا ومقاصده . كتب الّدكتور القرضاوي يقول : »إّنني أعتقد أن هناك 
كانت  فإذا  بالمجتمع.  المتعّلقة  المقاصد  وهي  ينبغي  كما  حّقه  يعط  لم  المقاصد  من  نوعا 
معظم المقاصد تتعّلق بالفرد كحفظ دينه ونفسه وعقله وماله...إلخ، فأين الحّرية والمساواة 

والعدالة وما قيمتها؟ وهذا أيضا في حاجة إلى إعادة نظر«.))(

وكذا قال الشيخ محّمد الغزالي رحمه الله: »إنه يمكنني أن أضيف إلى األصول الخمسة 
َنا 

ْ
نَزل

َ
َبيَِّناِت وَأ

ْ
َنا بِال

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
الحرية والعدالة وخصوصا أن عندي القرآن الذي يقول﴿ ل

ِقْسِط ﴾ )الحديد/25(  فكأّن العدالة هدف للنّبّوات 
ْ
ِميَزاَن لَِيُقوَم الّنَاُس بِال

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
َمَعُهُم ال

كّلها. قد تكون األصول الخمسة ضوابط للقضايا الفرّعية عندنا، لكن لكي نضبط نظام الّدولة 
ال بّد من ضمان للحريات«)2(.

في هذا الموضع البد من التذكير بأسبقية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي تطرق إلى 
توسيع دائرة المقاصد إلى دائرة أوسع من الكليات المعلومة التي تعنى فقط بالفرد وال تطال 
الجماعة أو الدولة  حيث يقول : لم يبق للشك مجال يخالج به نفس الناظر في أن أهم مقصد 
للشريعة من التشريع انتظام أمر األمة وجلب الصالح إليها، ودفع الضرر والفساد عنها. وقد 
استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صالح األفراد، ولم يتطرقوا إلى 

بيانه وإثباته في إصالح المجموع العام)3(. 

ثم بقي األمر يراوح مكانه مدة طويلة حتى صدر كتاب تفعيل المقاصد للدكتور جمال 
القديمة  المقاصد  فيه أربع دوائر تستوعب  فيه اجتهادا محترما رسم  الذي قدم  الدين عطية 

))( القرضاوي ، يوسف : سمنار السنن ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سنة 994)ص 90
)2( الغزالي، محمد :  األولويات الشرعية، سمنار المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سنة 2)- 05- )99) 

ص 3) و4)
دولة  األوقاف،  وزارة  ط)،  اإلسالمية،  الشريعة  ومقاصد   : عاشور(  )بن  الطاهر  محمد   )3(

قطر425)هـ/2004م، ص39).
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ودائرة  األسرة  ودائرة  المعلومة  الخمس  الكليات  وفيها  الفرد  دائرة  وهي  جديدة،  وأخرى 
األمة ثم دائرة اإلنسانية))(.

األمن  إلى  األمن  مقصد  ينقسم  وبحسبه  األمة  مقاصد  دائرة  ضمن  األمن  مقصد  ولحق 
الداخلي واألمن الخارجي؛

في  التفكير  الغير عن  لزجر  القوة  إعداد  اهللا  الخارجي شرع  األمن  وفي خصوص حفظ 
االعتداء، كما شرع الجهاد للدفاع في حالة وقوع االعتداء، كما شرع االكتفاء الذاتي ضمن 
وصناعاتها  غذائها  أمور  في  خاصة  غيرها  على  عالة  األمة  تكون  ال  كي  الكفاية،  فروض 
الحربية، كما شرعت ترتيبات إقرار األمن في حالة بغي طائفة على أخرى)2( ﴿ َوإِن َطائَِفَتاِن 
تِي 

َّ
ال وا 

ُ
َفَقاتِل ْخَرى 

ُ
األ ى 

َ
َعل إِْحَداُهَما  َبَغْت  إِن 

َ
ف بَيَْنُهَما  ْصلُِحوا 

َ
أ
َ
ف وا 

ُ
َتَتل

ْ
اق ُمْؤِمنِيَن 

ْ
ال ِمَن 

ََّ يُِحّبُ  ِسُطوا إِّنَ ال
ْ
ق
َ
َعْدِل وَأ

ْ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما بِال

َ
أ
َ
اَءْت ف

َ
إِن ف

َ
ف ْمِر الَِّ 

َ
ى أ

َ
َتْبِغي َحّتَى تَِفيَء إِل

ُمْقِسِطيَن﴾ )الحجرات / 9(.
ْ
ال

النّفوس  بحماية  المتعلقة  األحكام  شرعت  فقد  الداخلي  األمن  خصوص  في  وأما 
ما كان لحماية آحاد  انتهاكها سواء في ذلك  العقوبات على  واألعراض واألموال، وفرض 

الناس كالقصاص وحد السرقة والقذف، أو ما كان لحماية الجماعة كحد الحرابة)3(.

والتعايش  والوئام  السلم  حالة  أي  االجتماعي  السلم  الداخلي  باألمن  اليوم  والمقصود 
داخل مكونات المجتمع نفسه، وفي العالقة التعاونية والتوافقية بين الفاعلين فيه اجتماعيا 
وسياسيا. يريد المبحث الثاني أن يشرح كيف إن  األمن والسلم االجتماعي عامالن أساسيان 
لتوفير أسباب الرقي والتقدم في أي مجتمع، وإذا ما فقدت حالة السلم االجتماعي واألمن 
أو ضعفت، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي تدني مؤشرات التنمية والنمو وما يتبعه من مظاهر 

التخلف والسقوط الحضاري.

))( انظر  كتاب نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دار الفكر دمشق سوريا  سنة 
.2003

)2( عطية، جمال الدين : تفعيل مقاصد الشريعة  ص 54).
)3( عطية ، جمال الدين : نفس المرجع  ص 54).
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المبحث الثاني : اأثار غياب الأمن وانخرام ال�سلم على التنمية. 

كما بّينا سالفا عند تعريف األمن أنه ضد الخوف.

العن�سر الأول : الخوف وغياب الأمن :

السياسي  بعده  في  لألمن  مقوضة  آفات   كلها   ، والترف  والفساد  والتهريب  اإلرهاب 
واالقتصادي واالجتماعي لذلك سنرى أثر كل واحد منها على التنمية في الفقرات التالية :

مفهوم اإلرهاب :  .1

يقال أرهب فالنا أي خّوفه وفّزعه، والرهبة هي الخوف والفزع))(. واإلرهابيون وصف 
تعريف  وقع  ولقد  أهدافهم)2(،  لتحقيق  واإلرهاب  العنف  سبيل  يسلكون  الذين  على  يطلق 
اإلرهاب ألول مرة من قبل عصبة األمم سنة  937) م بأنه : »عمل إجرامي يهدف بطبيعته إلى 
إثارة الرعب والخوف، موجه ألشخاص معنيين، أو مجموعة من األشخاص أو العموم«)3(. 
التدمير واإلفساد وترويع اآلمنين  إلى  التي ترمي  العنيفة  بأنه األعمال  بية  الشيخ بن  ويعرفه 
عام من  لخلق جو  الشرعية  السلطة  العصابات ضد  بها  تقوم  التي  العنيفة  األعمال  وكذلك 

العصيان أو لقلب النظام الشرعي القائم«)4(.

ثانيا  : أثار اإلرهاب على التنمية :

يمكن تعداد آثار اإلرهاب على االقتصاد على سبيل الذكر على النحو التالي:

اإلرضار بقطاع السياحة   .(

2. االستغناء عن عدد كبري من العاملني يف القطاع السياحي والقطاعات املرتبطة بالقطاع 
القريب منه مثل احلرف واملكاتب والوكاالت ذات العالقة.)400 ألف عامل ينشطون عىل 

هامش قطاع السياحة يف تونس(.

3. نقص في مداخيل العملة الصعبة 

4. فرار المستثمرين ، وفقدان الثقة لدى المستثمر األجنبي   

))( لسان العرب ج )ص  436 .  
)2( المعجم الوسيط  ص 376.
)3( منظمة عصبة األمم 937) 

)4( بن بية )عبد اهللا (: اإلرهاب التشخيص والحلول  ، مكتبة العبيكان ط) سنة 427) هـ / 2007 م ص 
.29
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5. اختالل في  موارد الميزانية العامة 

6. تعطل إنجاز المشاريع التنموية 

7. االضطرار للمديونية الخارجية 

8. ارتفاع في نسبة البطالة

العن�سر الثاني : التهريب مقو�ض للأمن :

أوال : التهريب أو االقتصاد الموازي :

التجارة الموازية أو التهريب هي التجارة غير القانونية التي ال تخضع للشروط القانونية 
الحقيقي  التصريح  وجوب  ومن  المحاسبة  عند  بها  واإلدالء  الفواتير  اعتماد  وجوب  من 
والدقيق لدى المصالح القمرقية عند ما تكون السلع من مصدر أجنبي، وباختصار فإن هذا 
النشاط يعتبر تجارة غير قانونية فهي تجارة تمارس بدون ترخيص قانوني أي بدون ما يعرف 

بـ»الباتيندا«.

ثانيا : أثار التهريب على االقتصاد التونسي :

المعامالت  نصف  من  أكثر  يمثل  التهريب  أن  الدولي))(  البنك  أصدره  تقرير  في  جاء 
الجزائر  مع  الرسمية  غير  التجارة  مستوى  تقدير  الصعب  من  وأّنه  ليبيا،  مع  للبالد  التجارية 
األكثر  هي  الوقود  وزيت  الوقود  تجارة  أّن  التقرير  وأوضح  سرية.  وأكثر  انتشارا  أكثر  ألنها 
رواجا وتعتمدها أكثر من 60 % من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط. ويقدر أن ما يقارب 

25 % من البنزين المستهلك في تونس هو في شكل واردات غير رسمية من الجزائر وليبيا.

وحسب نفس التقرير بلغ إجمالّي حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما قيمته 
1،8 مليار دينار تونسي سنوّيا وهو رقم هائل بالنظر إلى محدودّية السوق التونسّية والوضعّية 

االقتصادّية الحالّية ويعكس مدى تطّور السوق الموازية في النسيج التجارّي العاّم للبالد.

v انعكاس  التهريب على األمن الغذائي 

هذا النشاط غير القانوني، كان ذا اتجاهين، فالمواد المهّربة لم تقتصر على تلك الواردة 
من الجزائر أو ليبيا من محروقات وسجائر وبضائع متنّوعة، ولكّن قوافل التهريب التي تدخل 

))( تقرير البنك الدولي السنوي  بتاريخ  4)20.
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البالد كانت تغادرها محّملة بمختلف السلع التونسّية وخصوصا المواد الغذائّية، وهي عملّية 
أّدت إلى الضغط على األسواق التونسّية.

vارتفاع نسبة التضخم وارتفاع األسعار 

عبر  الخارج  إلى  وتسريبها  تونس  في  الغذائّية  المّواد  استنزاف  إلى  التهريب  أّدى  كما 
مسالك غير خاضعة لرقابة الدولة  مما أدى بدوره إلى شّح بعض هذه المواد وفقدانها في 
ارتفاع األسعار  إلى  انتهى  ما  التضّخم بشكل محسوس وهو  نسبة  المحلّية وارتفاع  السوق 

وتدهور القدرة الشرائّية للمواطن التونسّي.

v	ارتفاع كلفة دعم المنتجات 

أصبح التهريب يشمل بعض المنتجات المدعمة مثل السكر والعجين الغذائي والزيوت 
النباتية والحليب، والّتي ارتفعت نفقات دعمها خالل األربع سنوات األخيرة بنسبة 270 %، 
مّما فاقم من عجز الموازنات المالّية للدولة والتي بلغت 2) مليار دينار خالل سنة ))(4)20.

v	الترفيع في اآلداءات الجمركية 

هذا النزيف الخطير الذي يعاني منه االقتصاد التونسّي نتيجة عملّيات التهريب، باإلضافة 
إلى العجز المالي، دفع الدولة إلى محاولة الضغط أكثر على هذه األنشطة التي تنزف موارد 
الدولة محاولة التخفيف من وطأة العجز المالّي وذلك عبر تنظيم حركة التجارة في المعابر 

الحدودّية والترفيع من اآلداءات الجمركّية .

العن�سر الثالث : الترف والف�ساد موؤذن باإفل�ض الدولة وخراب العمران 

اأول : مفهوم الترف :

إن كلمة »ترف« لم ترد ولو مرة واحدة بدون أن تكون مصحوبة بالتشنيع والتهديد. فمن 
هو المترف حسب الروح القرآنية ؟ إنه الشخص الذي اكتسب، بسبب غناه وكبريائه، مكانة 
تعّود  الذي  الرجل  هذا  أجل  من  وهو  وسياسي.  اقتصادي  نفوذ  ذو  فهو  مدينته،  في  خاصة 
على التصرف في اآلخرين باألمر والنهي، بسبب هذا الجاه االقتصادي الواسع . وتصرفه هو 
دائما تصرف ينافي األخالق : إّنـه »الظالم«، »الطاغي«، »المطبوع على قلبه«، ألنه »متكبر« 

))( معهد اإلحصاء الوطني.
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و»جبار«. فكأن الروح القرآنية هنا تؤكد حتمية ال مفر منها، وهي تلك الحتمية التي تجعل 
الترف مقرونا بالظلم في جميع األحوال))(.

لقد شنع القرآن بالترف والمترفين في ثماني آيات تقرن الترف بالظلم واالستكبار والفسق 
والعناد والكفر :

َسَنا 
ْ
وا بَأ َحّسُ

َ
ا أ ّمَ

َ
ل
َ
ْوًما آَخِريَن ف

َ
نَا َبْعَدَها ق

ْ
نَشأ

َ
انَْت َظالَِمًة وَأ

َ
ْريٍَة ك

َ
َصْمَنا ِمن ق

َ
ْم ق

َ
) ـ ﴿ َوك

وَن﴾ 
ُ
ل
َ
ُكْم تُْسأ

َّ
َعل

َ
ُتْم فِيِه َوَمَساكِنُِكْم ل

ْ
تْرِف

ُ
ى َما أ

َ
ُضوا َوارِْجُعوا إِل

ُ
ُضوَن ال تَْرك

ُ
إَِذا ُهم ّمِْنَها يَْرك

)األنبياء ))ـ3)(،

َحَياةِ 
ْ
ال َناُهْم فِي 

ْ
تَْرف

َ
وَأ بِلَِقاء الِخَرةِ  بُوا  ّذَ

َ
َوك ِذيَن َكَفُروا 

َّ
ال ْوِمِه 

َ
ق  ِمن 

ُ َ
َمأل

ْ
ال اَل 

َ
َوق  ﴿ 2 ـ 

ُكْم ﴾ )المؤمنون/33(. 
ُ
َ بََشٌر ّمِْثل

ّ
ْنَيا َما َهَذا إاِل الّدُ

ْنَيا  َحَياةِ الّدُ
ْ
َناُهْم فِي ال

ْ
تَْرف

َ
بُوا بِلَِقاء الِخَرةِ وَأ ّذَ

َ
ِذيَن َكَفُروا َوك

َّ
ْوِمِه ال

َ
 ِمن ق

ُ َ
َمأل

ْ
اَل ال

َ
3ـ  ﴿ َوق

ا تَْشَرُبوَن﴾ )المؤمنون/33(.  وَن ِمْنُه َويَْشَرُب ِمّمَ
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ا تَأ ُل ِمّمَ

ُ
ك

ْ
ُكْم يَأ

ُ
َ بََشٌر ّمِْثل

ّ
َما َهَذا إاِل

ْرنَاَها  َدّمَ
َ
َقْوُل ف

ْ
ْيَها ال

َ
َحّقَ َعل

َ
 فِيَها ف

ْ
َمْرنَا ُمْتَرفِيَها َفَفَسُقوا

َ
ْريًَة أ

َ
ن ّنُْهلَِك ق

َ
َرْدنَا أ

َ
4 ـ ﴿ َوإَِذا أ

تَْدِميًرا﴾ )اإلسراء /6)(.

 ُمْجِرِميَن﴾ )هود / 6))(.
ْ
 فِيِه َوَكنُوا

ْ
وا

ُ
تْرِف

ُ
 َما أ

ْ
ُموا

َ
ِذيَن َظل

َّ
َبَع ال 5 ـ ﴿َواّتَ

افُِروَن﴾ )سبأ 
َ
ُتم بِِه ك

ْ
ْرِسل

ُ
وَها إِنَّا بَِما أ

ُ
اَل ُمْتَرف

َ
َ ق

ّ
ْريٍَة ّمِن نَِّذيٍر إاِل

َ
َنا فِي ق

ْ
ْرَسل

َ
6 ـ ﴿ َوَما أ

.)34

 بَارٍِد 
ّ

َماِل فِي َسُموٍم وََحِميٍم َوِظّلٍ ّمِن يَْحُموٍم ال ْصَحاُب الّشِ
َ
َماِل َما أ ْصَحاُب الّشِ

َ
7 ـ ﴿ وَأ

َعِظيِم﴾ )الواقعة )4 
ْ
ِحنِث ال

ْ
ى ال

َ
وَن َعل ْبَل َذلَِك ُمْتَرفِيَن َوَكنُوا يُِصّرُ

َ
انُوا ق

َ
ِريٍم إِّنَُهْم ك

َ
َوال ك

ـ 46(.

َيْوَم إِنَُّكم ّمِّنَا ال 
ْ
ُروا ال

َ
ُروَن ال تَْجأ

َ
َعَذاِب إَِذا ُهْم يَْجأ

ْ
َخْذنَا ُمْتَرفِيِهم بِال

َ
8 ـ ﴿ َحّتَى إَِذا أ

بِِريَن بِِه 
ْ
ْعَقابُِكْم تَنِكُصوَن ُمْسَتك

َ
ى أ

َ
نُتْم َعل

ُ
ك

َ
ْيُكْم ف

َ
ى َعل

َ
انَْت آيَاتِي ُتْتل

َ
ْد ك

َ
تُنَصُروَن ق

َساِمًرا َتْهُجُروَن﴾ )المؤمنون 64ـ67(

))( مزيان عبد المجيد : النظريات االقتصادية عند ابن خلدون ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 
 ،(98(
ص)5.
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وَها إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا 
ُ
اَل ُمْتَرف

َ
َ ق

ّ
ْريٍَة ّمِن نَِّذيٍر إاِل

َ
ْبلَِك فِي ق

َ
َنا ِمن ق

ْ
ْرَسل

َ
َذلَِك َما أ

َ
9 ـ ﴿ َوك

ْيِه آبَاَءُكْم 
َ
ا وََجدّتُْم َعل ْهَدى ِمّمَ

َ
ْو ِجْئُتُكم بِأ

َ
َول

َ
اَل أ

َ
ْقَتُدوَن ق ارِِهم ّمُ

َ
ى آث

َ
ٍة َوإِنَّا َعل ّمَ

ُ
ى أ

َ
َعل

افُِروَن﴾ )الزخرف 23ـ24(.
َ
ُتم بِِه ك

ْ
ْرِسل

ُ
وا إِنَّا بَِما أ

ُ
ال

َ
ق

كّل  أعداء كّل رسالة، وخصوم  القرآن  نظر  »فالمترفون في  القرضاوي:   الشيخ  ويقول  
إصالح وتقّدم، وأتباع كّل قديم، ولو كان ضالالً، وِمن هنا أعلن القرآن حملة شعواء على 
الّترف والمترفين، لم تر مثلها البشرّية ِمن قبل في كتاب دين أو دنيا، والّترف هو اإلغراق في 

الّتنّعم والّتوّسع في أسباب الّرفاهية«))(.

 كما يعتبر مزيان عبد المجيد أن المترفين يكّونون وحدهم طبقة األشرار في كل مدينة. 
الدقيقة ، ولكننا بصدد جماعة تكّونت  الطبقة ال توجد هنا بمعانيها  يقول: » نعم، إن فكرة 
بين أفرادها ترابطات اقتصادية وسياسية تجعلهم يتضامنون في تعدياتهم على باقي السكان. 
والقرية التي يصل فيها تسلط المترفين إلى ظلم وطغيان متواصلين هي القرية »الفاسقة« التي 
تشرف على الهالك والخراب. فاالنحطاط الخلقي هنا هو انحطاط مقرون بانحطاط اقتصادي 
وسياسي. فالمترفون سيستولون بجاههم المتزايد على كل الوسائل االقتصادية في القرية، 
ومن هنا يحبسون األرزاق وسائر المعاش عن باقي السكان. فهم مبذرون و«مكتنزون« وفي 

كال الحالتين يعّد تصرفهم االقتصادي تصرفا منافيا لألخالق االقتصادية)2(. 

ويتحدث ابن خلدون عن أفول الدولة في الطور الخامس- طور اإلسراف والتبذير قائال: 
والمالذ  الشهوات  سبيل  في  أولوه  جمع  لما  متلفا  الطور  هذا  في  الدولة  صاحب  ويكون 
وتقليدهم  الدمن  وخضراء  السوء  أخدان  واصطناع  مجالسه،  وفي  بطانته،  على  والكرم 
قومه... مضيعا من  األولياء من  لكبار  يستقلون بحملها... مستفسدا  التي  األمور  عظيمات 

جنده بما أنفق أعطياتهم في شهواته«)3(.

سلوكات  إلى  األخرى  هي  تؤدي  الترف  طور  بلغت  إذا  الحضارة  حياة  أن  رأينا  وقد 
وأخالق سياسية ونفسية كلها إسراف وتبذير وجبن وميوعة وفحش . ورأينا أن هذه األحوال 

األخالقية أحوال حتمية تنتهي بالثورات أو االنقالبات.

))( القرضاوي – دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي/ ص224.
)2( مزيان عبد المجيد : النظريات االقتصادية عند ابن خلدون ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 

)98)، ص50.
)3( ابن خلدون )عبد الرحمان( : المقدمة، دار صادر بيروت الطبعة لسنة 2000  .
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ثانيا( مفهوم الف�ساد :

أ. التعريف اللغوي

الفساد في اللغة نقيض الصالح، ومن معانيه التغير نحو األسوء التغير :  يقال فسد التمر 
إذا خمج، وفسد الخبز إذا عفن))(.

ب. التعريف االصطالحي :

مصالح  لخدمة  ما  لسلطة  تحريف  بأنه  واإلداري  المالي  الفساد  الشفافية  منظمة  تعرف 
خاصة سواء تعلق األمر بسلطة سياسية أم بسلطة قضائية أو إدارية.

كما تعرف موسوعة العلوم االجتماعية بأن الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق 
مصالح خاصة. عرفه البنك الدولي على أنه »دفع رشوة أو العمولة المباشرة إلى الموظفين 

والمسؤولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص)2(.

وتعرف اتفاقية األمم المتحدة الفساد بأنه التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر 
أو غير مباشر ميزة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، 

لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن فعل ما لدى أداء واجباته الرسمية)3( .

نوفمبر   (4 في  المؤرخ   20(( لسنة   (20 عدد  اإلطاري  المرسوم  يعرف  تونس  وفي 
))20 المتعلق بمكافحة الفساد بسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على 

منفعة شخصية.

ثانيا( حملة القرآن على الفساد والمفسدين : 

وا 
ُ
ِذي َعِمل

َّ
يِْدي الّنَاِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض ال

َ
َسَبْت أ

َ
َبْحِر بَِما ك

ْ
َبّرِ َوال

ْ
َفَساُد فِي ال

ْ
· ﴿ َظَهَر ال

ُهْم يَرِْجُعوَن﴾ )الروم / )4(.
َّ
َعل

َ
ل

ُمْفِسُدوَن 
ْ
ال إِّنَُهْم ُهُم ال

َ
 إِّنََما نَْحُن ُمْصلُِحوَن أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ْرِض ق

َ
 فِي األ

ْ
ُهْم الَ ُتْفِسُدوا

َ
·﴿ َوإَِذا قِيَل ل

َ يَْشُعُروَن﴾ )البقرة/))-2)(،
ّ
ِكن ال

َ
َول

))( لسان العرب 2/).
)2( موسوعة العلوم االجتماعية.

)3( اتفاقية األمم المتحدة. 
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ْ
ٍه َغْيرُهُ َوالَ تَنُقُصوا

َ
ُكم ّمِْن إِل

َ
ََّ َما ل  ال

ْ
ْوِم اْعُبُدوا

َ
اَل يَا ق

َ
َخاُهْم ُشَعْيًبا ق

َ
ى َمْدَيَن أ

َ
·﴿ َوإِل

ْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم ّمُِحيٍط﴾ )هود / 84(
َ
 َعل

ُ
َخاف

َ
َراُكم بَِخْيٍر َوإِنَِّي أ

َ
ِميَزاَن إِنَِّي أ

ْ
َياَل َوال

ْ
ِمك

ْ
ال

باِلِد َوَثُموَد 
ْ
َها فِي ال

ُ
ْق ِمْثل

َ
ْم يُْخل

َ
تِي ل

َّ
ِعَماِد ال

ْ
ْيَف َفَعَل َرّبَُك بَِعاٍد  إَِرَم َذاِت ال

َ
ْم تََر ك

َ
ل
َ
·﴿ أ

َفَساَد 
ْ
َثُروا فِيَها ال

ْ
ك

َ
أ
َ
باِلِد ف

ْ
ِذيَن َطَغْوا فِي ال

َّ
ْوتَاِد ال

َ
َواِد َوفِْرَعْوَن ِذي األ

ْ
ْخَر بِال ِذيَن َجابُوا الّصَ

َّ
ال

ِمْرَصاِد ﴾ )الفجر 6 ـ 4)(
ْ
بِال

َ
ْيِهْم َرّبَُك َسْوَط َعَذاٍب إِّنَ َرّبََك ل

َ
َصّبَ َعل

َ
ف

ثالثا( أنواع الفساد :

تنفيذ عمل مخالف  أية منافع أخرى من أجل  أو  أموال  أي الحصول على   : الرشوة   .(
ألصول المهنة، ويستوي فيها الموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص.

2. اختالس الموظف الممتلكات العامة أو تبديدها بسوء التصرف فيها أو تسريبها.

3. المتاجرة بالنفوذ والسلطة 

4. إساءة استغالل الوظيفة أو المنصب السياسي أو غيره .

5. إعاقة سير العدالة 

6. إخفاء أو تسريب المعطيات أو المتاجرة فيها .

7. المحسوبية : أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو 
عائلة أو منطقة دون أن يكونوا مستحقين لها.

8. المحاباة : أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح 
معينة.

9. الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة 
الالزمة مثل تعيين شخص في منصب معين ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي رغم 

كونه غير كفء.

تداعيات الترف والفساد على التنمية واالقتصاد 

الفساد  مدركات  مؤشر  »يظهر  جاز«:  أو  »خوزيه  الدولية  الشفافية  منظمة  رئيس  قال 
يسيء  عندما  الفساد  وقف  جهود  وتتالشى  هدمه  يتم  االقتصادي  النمو  أن   20(4 لسنة 



تفعيل المقاصد في مجال التنمية والتشغيل 76

كبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق باالستيالء على المال العام لتحقيق مكاسب 
شخصية«))(

يقدر البنك الدولي الخسارة الناجمة عن تفاقم الفساد غير المسبوق على امتداد العشرية 
األخيرة على صعيد المجتمع التونسي بنحو نقطتين أو ثالث من الناتج الداخلي الخام مما 

يخول له بلوغ مستويات النمو التي تحققت في الهند في حالة انتهاء ظاهرة آفة الفساد)2(.

وحسب ما جاء في جدول ترتيب البلدان حسب مؤشر الفساد في تقرير المنظمة الدولية 
لمكافحة الفساد ،احتلت تونس المركز الـ79 عالميا والسادس عربًيا ضمن قائمة تضم 75) 
المرتبة  الدنمارك  واحتلت   .20(4 عام  البلدان  تلك  في  الفساد  مكافحة  جهود  في  دولة، 

األولى في القائمة، فيما أتت نيوزيلندا في المركز الثاني)3(.

أما على الصعيد العربي، فاحتلت دولة اإلمارات المركز األول والـ25 عالمًيا، تلتها قطر 
كثاني الدول العربية مكافحة للفساد والـ26 عالمًيا. 

والـ59)  عربًيا  التاسع  المركز  في  عالمًيا.سوريا  والـ94  عربًيا  الثامن  المركز  في  مصر 
عالمًيا.

عربًيا  عشر  الحادي  المركز  في  عالمًيا.ليبيا  والـ)6)  عربًيا  العاشر  المركز  في  اليمن 
والـ66) عالمًيا.العراق في المركز الثاني عشر عربًيا والـ70) عالمًيا .السودان في المركز 
الثالث عشر عربًيا والـ 73) عالمًيا.الصومال في المركز الرابع عشر عربًيا والـ 74) عالمًيا)4(.

ويمكن إجمال أثار الفساد على التنمية واالقتصاد في ما يلي :

). إضعاف الموارد المخصصة  لالستثمار وإحداث مواطن الشغل. 

2. تفاقم البطالة واستشراء الفقر. 

3. التأثير على الميزانية العامة جراء التقليل من اإليرادات الناجمة عن التهرب الجبائي. 

4. عرقلة إنجاز المشاريع التنموية. 

5. هروب األموال إلى الخارج. 

))( تقرير منظمة الشفافية الدولية – موقع المنظمة.
)2( تقرير البنك الدولي لسنة 4)20.

)3( تقرير المنظمة الدولية لمكافحة الفساد لسنة 4)20.

)4( تقرير المنظمة الدولية لمكافحة الفساد لسنة 4)20.
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6. اإلخالل بمصداقية الدولة التي تعتمد على القروض ومساعدات الدول المانحة. 

7. ارتفاع األسعار وحدوث التضخم من خالل االحتكار وتهريب السلع. 

8. استنزاف الموارد الطبيعية على غرار النفط من خالل الرشاوي والعموالت التي تدفع 
من أجل الحصول على التراخيص الستغالل الموارد. 

9. تعميق التفاوت الجهوي والتفاوت الطبقي)الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا(.

مع مالحظة : أنه إذا ارتفع الفساد بنحو نقطة مئوية واحدة يتقلص معدل االستثمار بنحو 
)) بالمائة. كما أن البلدان التي ينتشر فيها الفساد بشكل معتبر ترتفع فيها تكلفة االستثمارنحو 

20 بالمائة مقارنة بالمجتمعات األقل فسادا))(. 

العن�سر الرابع :النفلت الأمني وال�سراعات الجتماعية 

والفاعلين  المختلفة  المجتمعية  األطراف  بين  التوازن  عدم  من  حالة  وجود  إن   : أوال 
السياسيين في المصالح، والقوة، واإلمكانات، واإلرادات ،وفي غياب إدارة التنافس والتعدد 
باألشكال الديمقراطية،  وفي ظل غياب أو ضعف اإلدارة السلمية  للتعدد وفي التمترس وراء 
االيدولوجيا  وتغييب المصلحة الوطنية ، يصبح األمن والسالم مهددين )أكثر من 30 ألف 
إضراب عن العمل خالل فترة حكم الترويكا في تونس بعد الثورة أي في أقل من عامين(. 
صفات  يعني  ولكنه  أشكاله،  بكافة  العنف  غياب  دائما  ليس  واألمن  بالسالم  والمقصود 
اتفاق والرغبة في تحقيق االنسجام  التوصل إلى  ايجابية مرغوبة في ذاتها مثل الحاجة إلي 
الكيانات  بين  العالقات  الهدوء في  الواحد وسيادة حالة من  الوطن  أبناء  بين  العالقات  في 
المختلفة. فالسالم هنا هو التوافق أي »االتفاق، االنسجام، الهدوء…«. فالسالم واألمن - 
إذن- هو حالة إيجابية في ذاتها )االستقرار والهدوء مثال(، أكثر من كونه غيابا لحالة سلبية 

مرفوضة )العنف، الحرب، القتل مثال(.

ثانيا : تداعيات ال�سراعات الجتماعية على التنمية والقت�ساد: 

مثال تعطل إنتاج الفسفاط :

وتقول  االستثمار،  معدل  في  تقلص  يقابل  الفساد  مؤشر  في  ارتفاع  أي  أن  التنموية  التقديرات  تشير   )((
فتشير  ذلك  إلى  وإضافة   ،((% االستثمار  معدل  تقلص  يقابله  واحدة  بنقطة  الفساد  ارتفاع  أن  التقديرات 
التقارير إلى أن ارتفاع الفساد في المجتمعات التي ينشر فيها الفساد ترتفع فيه تكلفة االستثمار بنسبة 20% 

مقارنة بالمجتمعات األقل الفساد.
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الفوسفاط  لتصدير  بالنسبة  العالمي  المستوى  على  الخامس  الترتيب  في  تونس  تصنف 
.لقد بلغت قيمة صادراتها من هذه المادة نحو 530 مليون دوالر سنة 0)20 قبل أن تتراجع 
إلى قيمة 25) مليون دوالر سنة ))20 أي أن تصدير الفوسفاط تراجع إلى خمس اإلنتاج 
العادي كما أن حجم إنتاج الفسفاط خالل سنة 2)20 لم يتجاوز %30 من الطاقة اإلجمالية 
لإلنتاج وذلك بالرغم من أن عدد العمال الذين تم ترسيمهم وانتدابهم في القطاع في زيادة 

مستمرة))( .

وفي تقرير لوزارة الصناعة  تواصل تراجع إنتاج الفسفاط خالل الربع األول لسنة 3)20 
بنسبة 20 % )مقارنة بسنة 2)20()2( مما يؤكد أن الصادرات ومداخيل العملة الصعبة أخذت 
تواصل  بالبالد خاصة مع  الكبرى  االقتصادية  التوازنات  متناهية  بجدية  تهدد  منحى خطيرا 
الدول  اقتصاديات  أزمة  إثر  الطلب  لقلة  العالمية  األسواق  في  الفسفاط  أسعار  انخفاض 

األوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا.

سنوات  خالل  دوالر  مليون   (763 حوالي  بلغت  الفسفاط  مادة  خسائر تونس من  إن 
))20 و2)20 )3( وهو مبلغ يقارب حجم الدين الخارجي الذي تحصلت عليه تونس من 
صندوق النقد الدولي مما يؤشر إلى أن هذا القرض أسند لتونس لتعويض خسائر الفوسفاط 
من العملة األجنبية وحصيلة الخسائر مرشحة للزيادة لو لم يتم إيقاف هذا النزيف المؤذن 

بخراب االقتصاد التونسي.

شركة  فإن   المدبرة  العشوائية  واالعتصامات  الطرق  وقطع  اإلنتاج  تعطيل  وبسبب 
فوسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس وصفاقس يتكبدان خسائر تقدر بقرابة 3 مليارات 
ومشتقاته  الفوسفاط  مبيعات  من  المتأتية  العائدات  حجم  وهو  دينار(  ماليين   3( يوميا 
باألسواق العالمية .وقد تسببت الحركات االحتجاجية في شلل حركتي معالجة الفوسفاط 
المجمع  معامل  إلى  الحديد  سكك  عبر  فوسفاط قفصة ونقله  شركة  إنتاج  بوحدات  الخام 

الكيميائي بكل من قابس وصفاقس بغرض إنتاج األسمدة الكيميائية أو التصدير بالخارج.

رقم  على  سلبي  بشكل  انعكس  واعية  وغير  جنونية  بطريقة  الفسفاط  إنتاج  تقلص   وإن 
معامالت المجمع الكيميائي بقابس المتخصص في معالجته وتصديره نحو الخارج ،ومن 

))( المعهد الوطني لإلحصاء سنة 3)20.

)2( المعهد الوطني لإلحصاء سنة 3)20.
)3(  المعهد الوطني لإلحصاء سنة 3)20.
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ثم على المداخيل بالعملة الصعبة، مما تسبب في زيادة عجز الميزان التجاري وتدهور سعر 
صرف الدينار التونسي مقابل العمالت األجنبية. 

المراجع :

ـ القرآن الكريم

ـ كتب األحاديث 

السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد  النجاة مصورة عن  ، دار طوق  البخاري  ـ صحيح 
الباقي ط)، 422)ه 

ـ »األدب المفرد« لإلمام البخاري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار البشائر اإلسالمية ط3، 
 .(989

ـ صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي )99). 

ـ مسند ابن حنبل ،تحقيق أحمد محمد شاكر دار الحديث القاهرة 995)

ـ الجامع الكبير ، سنن الترمذي تحقيق بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي 998).

ـ المعجم الكبير للطبراني  تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد بن عبد اهللا الحميد ط)، 
 .2006

ـ ابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم(: لسان العرب  حققه عامر أحمد حيدر وراجعه 
عبد المنعم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط )،سنة 426)هـ/ 2005. 

ـ مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر،ط 4 سنة 
425)هـ /2004.

ـ الرازي )محمد بن أبي بكر(: مختار الصحاح، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط)، سنة 
.(997

سنة  ط)  سوريا  دمشق  كثير  ابن  دار   ، الحسنى  اهللا  أسماء  موسوعة   ، عقيل  حسين  عقيل  ـ 
. 2009

ـ الشعراوي: محمد متولي ، أسماء اهللا الحسنى ، القاهرة أخبار اليوم قطاع الثقافة،  د ط،  د 
ت .
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ـ معجم القرآن :عبد الرؤوف المصري دار السرور بيروت  لبنان ط2 سنة 948). 
ـ الغزالي، أبو حامد : المقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى، دار لقمان نشر ، تونس 

د ت.
في  النّفسّية  الّسكينة  أثر   / اإلسالمي  االقتصاد  في  واألخالق  القيم  دور   – القرضاوي  ـ 

اإلنتاج/ مكتبة وهبة، القاهرة ط 3، سنة 2008.
ـ ابن خلدون )عبد الرحمان( : المقدمة، دار صادر بيروت الطبعة لسنة 2000  .

ـ القرضاوي ، يوسف : سمنار السنن ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سنة 994)ص 90
ـ الغزالي، محمد :  األولويات الشرعية، سمنار المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سنة -2) 

-05 )99) ص 3) و4)
دولة  األوقاف،  وزارة  ط)،  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد   : عاشور(  )بن  الطاهر  محمد  ـ 

قطر425)هـ/2004م.
ـ عطية، جمال الدين، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، دار 

الفكر دمشق سوريا  سنة 2003.
ـ بن بية )عبد اهللا (: اإلرهاب التشخيص والحلول  ، مكتبة العبيكان ط) سنة 427) هـ / 

2007 م ص 29.
ـ مزيان عبد المجيد : النظريات االقتصادية عند ابن خلدون ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

الجزائر )98).
ـ موسوعة العلوم االجتماعية.
ـ منظمة عصبة األمم   937) 

ـ اتفاقية األمم المتحدة 
ـ تقرير البنك الدولي السنوي  4)20.

ـ تقرير منظمة الشفافية الدولية – موقع المنظمة.
ـ تقرير المنظمة الدولية لمكافحة الفساد لسنة 4)20.

ـ المعهد الوطني لإلحصاء سنة 3)20.
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إشكالية العمل في معرنة النهوض 
الحضاري

 د. عبد القادر الطرابلسي 

باحث/تونس

مقدمة:

إن العمل هو نبض الحياة والطريق الجاد لبناء اإلنسان وبناء األمة... وهو أساس تقدم 
للعمل  اإليجابي  الدور  معرفة  من  يبدأ  الحضاري  النهوض  وإن  ورفعتها...  المجتمعات 
العمل جل  أفقد  العربية اإلسالمية،  الدول  البطالة بمعظم  تفاقم   والحرص عليه... غير أن 
أبرز  الحضاري وعنصر كبح ألحد  النهوض  لعملية  تقهقر  إلى عامل  المعاني، وحوله  هذه 
العمل،  لقيمة  المتمثل في اإلقالع االقتصادي، زاد من حدته تكريس نظرة مشوهة  دعائمه 
مما يضعنا وجها لوجه أمام تناقض صارخ مع مكانة العمل في اإلسالم. فكيف تحول العمل 
كقيمة مضيئة في فعلنا الحضاري إلى عبء مكبل إلقالعنا االقتصادي - االجتماعي ؟ وما 
فاعلة في  العمل مكانته كركيزة  العمل في اإلسالم ؟ وهل من سبيل ألن يسترد  هي مكانة 
كسب معركة التنمية والمضي قدما على درب النهوض الحضاري من جديد ؟ ذلك ما سوف 

نتطرق إليه في ثنايا هذه الورقة من خالل المحاور التالية:

أوال- إشكالية العمل كعنصر مكبل لعملية النهوض الحضاري:
-) تفشي البطالة في الدول العربية: تعطيل لحق العمل وهدر لإلمكانات، فما هي بعض 

األسباب؟
2 - نظرة مشوهة لقيمة العمل:
ثانيا- مكانة العمل في اإلسالم:

ثالثا- حتى يسترد العمل دوره في عملية النهوض الحضاري من جديد: معالم في الطريق 
) - مراجعة ثقافة وقيمة العمل:

2 - المضي قدما على درب حل معضلة البطالة
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اأول- اإ�سكالية العمل كعن�سر مكبل لعملية النهو�ض الح�ساري:

1 - تفشي البطالة في الدول العربية: تعطيل لحق العمل  وهدر لإلمكانات، فما هي بعض 
األسباب؟

فيه األفراد  العمل وعرضه بحيث يبحث  فيه طلب  يلتقي  بأنه مكان  العمل  يعرف سوق 
الراغبون في العمل عن مواطن للشغل وتبحث فيه المؤسسات عن األفراد المؤهلين الذين 
يمكنهم تعبئة تلك المواطن الشـاغرة. هذا ويتسم سوق العمل على مستوى الدول العربية 
اإلسالمية بعدم تطابق بين كل من الطلب والعرض الكليين لمواطن الشغل، بكل ما يترتب عنه 
من تفاقم لظاهرة البطالة، أي التزايد المطرد في عدد األفراد القادرين على العمل والراغبين 
فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه. وفي هذا السياق يقصد بالبطالة، وفق أدبيات منظمة 
العمل الدولية، مجموعة األفراد الراغبين في العمل، وفق األجور السائدة، والباحثين عنه، 

والذين ال يجدونه.  
وحسب هذا التعريف، فإنه ليس كل من ال يعمل يعتبر متعطال عن العمل، فطالب العلم 
العثور على  في  األمل  فقد  والمتقاعدون، ومن  والمسنون  والمعاقون  الدراسة  مقاعد  على 
عمل، وأصحاب األعمال المؤقتة، ومن هم في غنى عن العمل، ال يتم اعتبارهم متعطلين 

عن العمل، بل خارجين عن قوة العمل مثلما يوضح ذلك الشكل التالي.

شكل رقم 1: تقسيم السكان والقوة العاملة

Populationال�سكان

القوة العاملة

عمالة

 خارج القوة العاملة

بطالة

Labor Force

EmploymentUnemployment

faculty.ksu.edu.sa/19566/ECON101/lectures/8-أppt.   :المصدر
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تعريفاتها  من  بعضا  القضية  هذه  ناقشوا  الذين  الباحثون  أورد  فقد  إسالمي،  منظور  ومن 
ومنها))(، كل إنسان ال يستطيع العمل بتاتا إما ألمر خارج عن إرادته كالعجز أو المرض المزمن 
أو العته أو الجنون، أو ألمر تحت سيطرته كطلب العلم وشعوره بعدم القدرة على الموازنة بين 
علمه وعمله وأنه سيؤثر سلبيا على احدهما فال يستطيع الجمع بينهما وإتقانهما استنادا لقوله 
ُمْؤِمُنوَن﴾ )التوبة/05)(. وأيضا قوله 

ْ
ُه وَال

ُ
ُكْم َوَرُسول

َ
ُّ َعَمل َسَيَرى ال

َ
 ف

ْ
وا

ُ
ِل اْعَمل

ُ
تعالى ﴿َوق

﴾ )الكهف/30(.
ً

ْحَسَن َعَمال
َ
ْجَر َمْن أ

َ
 نُِضيُع أ

َ
الَِحاِت إِنَّا ال وا الّصَ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
تعالى ﴿إِّنَ ال

وعموما إن البطالة بمختلف مفاهيمها وأشكالها من هيكلية واحتكاكية وموسمية واختيارية 
ومقنعة...، ما فتئت تحتل حيزا هاما في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل، 
وشد اهتمام أصحاب القرار السياسي، بعد أن أضحت ظاهرة تمثل هاجسا دائما، يؤرق العالم 

عامة، والدول العربية اإلسالمية على وجه التحديد. فما هي بعض أسبابها على هذا الصعيد؟

معظم  تواجه  التي  األساسية  المعضالت  إحدى  الراهن  الوقت  في  البطالة  ظاهرة  تمثل 
الدول العربية اإلسالمية باختالف مستويات وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 
فحتى النفطية منها، لئن تسنى لها درء شبحها واستيعاب جزء من عمالة األقطار العربية األخرى 
خالل السبعينيات، فإنها لم تعد بدورها بمنأى، وإن بدرجات متفاوتة، من أخطار وآثار هذه 
الظاهرة، منذ بداية الثمانينيات وعلى امتداد التسعينيات، بعد أن دخلت أسعار النفط مرحلة 
ميل حاد نحو التدهور، نجم عنه تراجع حجم العوائد النفطية وتبعها انخفاض معدالت نمو 
اإلنفاق االستثماري بكل ما تولد عنه من وقف للتعيينات في األجهزة الحكومية، ومن حد 
إلى  أدى  مما  أوطانها،  إلى  منها  جزء  عاد  التي  العربية  ومنها  الوافدة  العاملة  اليد  الستقبال 

ارتفاع معدل البطالة.
ورغم الطفرة النفطية التي شهدتها بداية األلفية الثالثة انطالقا من سنة 2003 إلى منتصف 
2008 ثم تقلب األسعار إلى حدود اليوم بين الزيادة واالنخفاض، فإن معدل البطالة الكلي 
بالدول العربية، رغم تفاوته من دولة ألخرى، الذي تراجع على امتداد العشرين سنة األخيرة 
من2)  % في عام 990) إلى 9.3 % بحلول عام 0)20 )2(، عاد ليسجل ارتفاعا عام 4)20 

لمزيد  للعالج،  إسالمية  اقتصادية  رؤية  واآلثار،  المسببات  البطالة،  طشطوش:  المولى  عبد  هايل    )((
بتاريخ،  الموقع  زيارة  تمت   ،/iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05 التوسع،  من 

.20(6/04/(8
)2( مجموعة من الخبراء: تحديات التنمية في الدول العربية ))20، نحو دولة تنموية في المنطقة العربية، 

نشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الطبعة )، سنة 2)20، ص 5.
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المتعلم، حيث أن  البطالة في تلك الدول بين الشباب  إلى حدود 11.3 %))(، ولئن تتركز  
بين  أكثر حدة  فهي  متحصل على شهادة جامعية،  العمل  أربعة عاطلين عن  واحدا من كل 
شهادات  على  الحائزين  المتعلمين  الشباب  صفوف  في  البطالة  معدالت  وتبلغ  اإلناث... 
جامعية عموما حوالي 43 % في السعودية، و24 % في فلسطين، و22 % فـي كل من اإلمارات 
والمغرب، و4) % في تونس، و)) % في الجزائر)2(... هذا وعند الحديث عن البطالة يرى 
عديد المهتمين بهذا الشأن من محللين وتقارير مختصة أن هناك جملة من األسباب أدت إلى 

تفاقم مشكلة البطالة في المنطقة العربية على غرار)3(:
الشهادات  ألصحاب  العمل  فرص  من  المزيد  توفير  على  العربية  االقتصادات  عجز   -
وفي  األولية  المواد  إنتاج  في  منها  العديد  وتخصص  تنوعها  عدم  بسبب  والكفاءات  العليا 
النمو  وتيرة  وتسريع  االقتصادات  تنويع  يظل  وعليه،  المتدنية.  المضافة  القيمة  ذات  السلع 
واالرتقاء في التخصص العالمي من التحديات التي يتوجب مواجهتها بالتوازي مع إصالح 

التشوهات في السياسات والحوافز الخاصة بأسواق العمل...
- عدم قدرة الصناعة عن استيعاب اليد العاملة المتدفقة على سوق الشغل، وخصوصا 
حاملي الشهادات من الشباب، ألن من بين األهداف التي منح على أساسها التصنيع األولوية 
على مستوى االختيارات التنموية، على حساب القطاع الزراعي، ببعض الدول العربية، هو 
حل مشكلة التشغيل...  وقد أدى إهمال القطاع الزراعي إلى تنامي ظاهرة النزوح الناجم عن 
ضعف معدل النمو في هذا القطاع ، الذي ما فتئ يعاني، عالوة على عدم إيالئه األولوية التي 
يستحقها، من ارتهانه إلى التغيرات المناخية بكل ما ترتب عليه من اختالل للتنمية وتفاوتها 

فيما بين الجهات ومن تدهور للظروف المعيشية في القرى واألرياف.
ومما زاد من حدة هذه الظاهرة تكريس االختيارات التنموية أيضا، االندماج مع الخارج 
شاملة  كعملية  الريفية  التنمية  إلى  النظر  وعدم  العربي  االقتصادي  التكامل  حساب  على 

))( جامعة الدول العربية، وآخرون: التقرير االقتصادي العربي الموحد، 5)20، ص )25.
)2( جامعة الدول العربية وآخرون: التقرير االقتصادي العربي الموحد، 5)20، ص 56.

)3( لمزيد من التوسع في هذا اإلطار أنظر على سبيل الذكر:
- جامعة الدول العربية وآخرون: التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.

- منظمة العمل العربية: التقرير العربي حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، أعداد مختلفة.
- عبدالقادر الطرابلسي:

شؤون  مجلة  العربي،  الوطن  في  والغذاء  البطالة  وزيادة  والصحة  التعليم  مؤشرات  تدهور  على  أضواء   -
عربية، عدد )))، سنة 2002، الجامعة العربية، مصر.

- شبح البطالة يهدد العالم العربي، مجلة المجتمع، عدد )60)، بتاريخ 5/05/2004)، الكويت.
- أضواء على البطالة في تونس، مدخل لمالمسة بعض المشكالت االقتصادية واالجتماعية، سلسلة من 

المقاالت بجريدة الفجر األسبوعية التونسية، سنة ))20.
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تستهدف النهوض بالحياة القروية في مختلف أبعادها المتشابكة، فغيبت بذلك التفاعل أو 
التمفصل »articulation« فيما بين قطاعي الزراعة والصناعة وساهمت تلك االختيارات من 
العاملة  لليد  جذب  عامل  شكلت  التي  والمدينة  الريف  بين  الفجوة  تعميق  استمرار  في  ثم 
الزراعية المطرودة يحدوها أمل الحصول على عمل قار وأجر أفضل، مما  أدى إلى تفاقم 
في ظل محدودية  والمهارة  الخبرة  إلى  الريف  من  النازحة  العاملة  اليد  افتقاد  البطالة جراء 

فرص العمل المتاحة أصال من القطاع الصناعي.
تجربة  الزراعة  معهم  خسرت  الذين  خصوصا،  الذكور  من  النازحين  عدد  تزايد  وأمام 
ضخمة تعلم معها أبناء الريف كيف يحولون قسوة الطبيعة إلى ارتفاع ولو ضئيل في اإلنتاج، 
منه  للحد  الذي  باألرياف،  العمل  سوق  توازن  واختل  الزراعية  العاملة  اليد  عرض  تقلص 
متزايدا  اعتمادا  يعتمد  بلدان عربية  الزراعي في عدة  القطاع  الرجل وأصبح  المرأة  عوضت 

على اليد العاملة النسائية.
في  وتفاقمها  البطالة  ظاهرة  انتشار  في  بدوره  يساهم  فتئ  ما  الديموغرافي  التحول   -
العقود الثالثة األخيرة بالمنطقة العربية، وذلك بسبب االنخفاض الكبير في معدل الوفيات 
مقارنة بالوالدات، مما نتج عنه تضخم في فئة الشباب الذي تسبب بدوره في تفاقم البطالة 
بشكل عام ، وفي صفوف هذه الفئة خاصة. وفي هذا السياق، يبلغ متوسط حصة الشباب بين 
العاطلين عن العمل في الدول العربية حوالي 44 %، ويفوق نصف عدد العاطلين عن العمل 

في كل من الكويت وسورية ومصر وعمان واليمن))(.
وبتفشي البطالة، يرتفع معدل اإلعالة بالنسبة للفرد الواحد، أي نسبة السكان أقل من 4) 
سنة وأكثر من 64 سنة إلى نسبة السكان النشيطين الذين تتراوح أعمارهم بين 5) و64 سنة. 
وبهذا الصدد، توقعت األمم المتحدة سنة 4)20 أن تبلغ نسبة اإلعالة العمرية لدى الشباب 
في الدول العربية سنة 5)20، والتي تمّثل نسبة الذين تقل أعمارهم عن 4) سنة إلى مجموع 
السكان الذين تراوح أعمارهم بين 5) و64 سنة، بنحو 50.8 % وأن تناهز لدى المسنين، أي 
نسبة الذين تفوق أعمارهم 65 سنة إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 5) و64 سنة، 
حوالي 12.3 % )2(... ويعتبر ارتفاع ذلك المعدل، أحد عوامل استنزاف الفائض االقتصادي، 
حيث يؤدي إلى تحويل جزء من الفائض الذي تحقق إلى تغطية استهالك الفئات االجتماعية 

غير العاملة في االقتصاد الوطني بدل  توظيفه في إعادة اإلنتاج والتراكم.)3(

))( جامعة الدول العربية وآخرون: التقرير االقتصادي العربي الموحد، 5)20، ص 56.
)2( موقع االقتصاد: عرض لمؤشر التنمية البشرية 4)20، بتاريخ 26 كانون األول 5)20.

الموارد  المغاربية، في  بالبلدان  البشرية  التنمية االقتصادية والتنمية  بين  العالقة  العموص:  الفتاح  )3( عبد 
البشرية ودورها في بناء المغرب العربي، جزء واحد، جمعية األطلس الكبير، مراكش من 24 إلى 27 أفريل 

)99)، ص 42.
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وفيما يلي شكل بياني لنموذج العالقة بين المتغيرات الديموغرافية واالقتصادية.. 

شكل 2:  نموذج العالقة بين المتغيرات الديموغرافية واالقتصادية.

الشكان

التوظيف

القيمة المضافة

عرض العمالة الةلب على العمالة

الرواتب واألجور وتوزيع الدخل

 الززء المتعلق
 بالمتغيرات
الديموغرافية

 الززء المتعلق
 بالمتغيرات
االقتصانية

 الززء المتعلق
 بالعمالة

وأسواق العمل

عرض الشلع واليدمات الةلب على الشلع واليدمات

االستثمار

الوالنات

الوفيات

الهزرة

التعليم

المصدر : اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »االسكوا«، تقرير السكان والتنمية، العدد الثاني، 
النافذة الديموغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية،  األمم المتحدة، نيويورك، 2008، ص 42، نقال عن، 
القادسية  الواقع واألسباب في ظل عالم متغير، مجلة  العربية  الدول  البطالة في  م.م صائب حسن مهدي: 

للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، المجلد 2)، العدد 3، سنة 0)20، ص 88. 
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بتاريخ)3   0(92-R2006 الدولي  البنك  تقرير  وفق  يعد،  الذي  الفساد  انتشار   -
لتحقيق  العام  المنصب  السّيئة وهو يشمل استغالل  الحكم  إدارة  أكتوبر2006، أحد أوجه 
المكاسب الخاصة. ويعتبر المنصب العام مستغال حين يقبل المسؤول الرشوة أو يلتمسها 
التحايل  أو تقديمها من أجل  الرشاوى  بدفع  الفرد  يقوم  أو حين  االبتزاز،  ينالها بواسطة  أو 
على السياسات واإلجراءات العامة بهدف الحصول على المزايا التنافسية والربح. كما يعتبر 
وسرقة  التوظيف  في  واألقارب  األفراد  محاباة  ممارسة  لدى  أيضا  مستغال  العام  المنصب 
جهات  ضمن  يمارس  أن  للفساد  يمكن  كما  مداخيلها...  اختالس  أو  الدولة  موجودات 
القطاع الخاص أيضا ولكنه قد يتداخل والحالة هذه بأداء القطاع العام ويّؤثر فيه، فمثال قد 

يتآمر مقّدمو عروض األسعار خالل مناقصة عامة بنّية االحتيال على الدولة.

الفساد  المتداولة في عمليات  الدولي إجمالي حجم األموال  النقد  هذا ويقدر صندوق 
من   %  3 نحو  الدولي  البنك  لدى  ويمثل  العالمي  الخام  الداخلي  الناتج  من   %  2 بنحو 
المبادالت العالمية أو ما يساوي حوالي ألف مليار دوالر سنويا، يستحوذ العالم العربي منها 
على حوالي 30 % إلى 40 %، مما حدا بالبنك تصنيفه وحاالت االستثمار والتجارة فيه بأنه 
حيث  المثلوم،  الواقع  هذا  مثل  ولعل  العالم.  في  واإلداري  المالي  الفساد  مناطق  أكثر  من 
يتراوح حجم أموال الفساد التي تنخر االقتصاد في البلدان العربية بين 300     و400 مليار 
دوالر، كفيل لوحده بأن يفسر في جزء كبير تفاقم ظاهرة هروب األموال العربية إلى الخارج، 
المقدرة بما يزيد عن 800 مليار دوالر،  بدل استثمارها أو حتى جزء منها بالداخل بكل ما 
يترتب عليه من إنعاش للدورة االقتصادية ومن استحداث لمواطن شغل تساهم في الحد من 

استفحال وانتشار ظاهرة البطالة في الدول العربية. 

وعموما يعتبر فساد القطاع العام من أشد العقبات التي تواجه التنمية والنمو في العديد من 
الدول ومنها العربية اإلسالمية ويعد من المعوقات التي تضعف قدرتها على جذب االستثمار 
المسئولين  من   (50 بين  الدولي  أجراه  البنك  استبيان  ذلك  أظهر  مثلما  المباشر  األجنبي 
دولة  من 60  أكثر  في  المدني  المجتمع  في  البارزين  واألفراد  المستوى  رفيعي  الرسميين 
نامية. غير أن إعاقة جهود النمو وإضعاف القدرة على جلب االستثمارات األجنبية الناجمة 
الشغل ومن ثم  الحد من خلق مواطن  العمل  يترجمه على صعيد سوق  الفساد عموما  عن 

المساهمة في تفاقم ظاهرة البطالة...
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- تراجع قدرة القطاع العام على تشغيل كل األيدي العاملة العربية مع االرتفاع المستمر في 
أعداد المقبلين الجدد  على أسواق العمل، حيث أن هذا القطاع يشغل حوالي ثلث العاملين 
في المنطقة ويعاني من كبر الحجم وانخفاض اإلنتاجية ومن المتوقع أن تقل مساهمته في 
التشغيل في المستقبل في ظل برامج الخصخصة التي تنفذها دول عربية كثيرة... وذلك في 
إطار اعتماد سياسة للتقويم الهيكلي تقوم على مجموعة من التدابير االنكماشية تقود مباشرة 
إلى تفاقم البطالة كتقليص دور الدولة لتوفير فائض اقتصادي لسداد المديونية والتخلي عن 
القطاع العمومي عبر فتح المجال أمام الخصخصة كما أسلفنا وما يترتب عنها من تسريحات 

جماعية لليد العملة خاصة في مراحلها األولى...

- محدودية حجم القطاع الخاص وعدم قدرته على التوسع بما يتيح له القيام بدور فعال 
التنمية واستحداث المزيد من فرص العمل لألعداد المتزايدة من الداخلين  في دفع عجلة 

الجدد في أسواق العمل العربية...

وذلك بفعل القيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على االستثمار وغياب بيئة أعمال 
مناسبة توفر الدعم الالزم لهذا القطاع الذي ما فتئت الشركات التي تنشط في صلبه تعاني من 
ضياع الوقت بسبب البيروقراطية المقيتة وطول اإلجراءات الحكومية وتكاليف التأسيس 
المرتفعة، واألعباء والتكاليف الناجمة عن الحصول على الرخص وتخليص الجمارك، 
ونظام الضرائب المعقد، والقطاع المصرفي غير المتطور، والنفاذ غير المالئم للتمويل، 

وضعف البنية التحتية الداعمة للشركات...  

التعليم ونوعيته في الدول العربية إذ تعاني هذه الدول من توجه غالبية الشبان  - جودة 
والشابات إلي التعليم في المجاالت األكاديمية سعيا للحصول على فرص عمل في القطاع 
والمخصصات  الصحي  والتأمين  الوظيفي  كاالستقرار  الوظيفية  الحوافز  يقدم  الذي  العام 
المناهج  على  التركيز  إلي  العربية  الدول  من  الكثير  في  التعليمي  النظام  ويفتقر  التقاعدية 
تحتاجها  التي  التخصصات  من  تعتبر  والتي  والمهنية  الفنية  بالجوانب  المتعلقة  التعليمية 
أنشطة اقتصادية متعددة في أسواق العمل وعليه فإن المخرجات التعليمية في كثير من الدول 

العربية ال تتوافق مع احتياجات أسواق العمل وأولوياتها... 

االستدانة  هذه  لجدوى  مراقبة  أية  غياب  في  وذلك  الخارجية  االستدانة  سياسة   –
ولمجاالت توظيفها، فاختيار التمويل الخارجي بعيدا عن تعبئة اإلمكانيات المالية المتاحة 
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داخليا وعن أي مراقبة حقيقية يؤدي إلى تراجع االدخار لفائدة سداد المديونية وبالتالي إلى 
تراجع االستثمار والتشغيل...

- ولألزمة االقتصادية المالية العالمية ضلع في انتشار البطالة. فهذه األزمة التي اندلعت 
2008 تصنف كواحدة  شرارتها األولى في الواليات المتحدة خالل الربع األخير من عام 
باالقتصاد  ناحية  من  نظرا الرتباطها  اإلطالق  العالمية على  االقتصادية  األزمات  أخطر  من 
األمريكى، الذي يعد قاطرة االقتصاد العالمي حيث تتجاوز صادراته 8) % وتعادل وارداته 
20 % من الصادرات والواردات العالمية تباعا، ولسرعة انتشار تداعياتها من ناحية أخرى في 
بقية اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى، على غرار اقتصاد االتحاد األوروبي سنة 2009، 
العدوى،  بأثر  يسمى  ما  وبفعل  األمريكي  واالقتصاد  بينها  االرتباط  عالقات  بسبب  وذلك 
هذه  تداعيات  أتون  في  العربية  ومنها  أيضا  النامية  بالدول  زج  الذي   ،Effet contagion

األزمة، في ظل عالقة التبعية التي تربط بعضها بالواليات المتحدة وبدول االتحاد األوروبي 
على أكثر من صعيد...

وباالقتصار على تونس، تشير إحصائيات رسمية في هذا السياق إلى أن قيمة االستثمارات 
األوروبية بلغت سنة 2008 نحو 2270 مليون دينار تونسي، أي نحو 70 بالمائة من إجمالي 
االستثمارات األجنبية المباشرة في تونس، وعدد الشركات األوروبية نحو 2500 من إجمالي 
2966 مؤسسة أجنبية، مما يعكس مدى ارتباط االقتصاد التونسي باالتحاد األوروبي، خاصة 
إذا أخذنا بعين االعتبار أن نحو 80 % من الصادرات التونسية موجه إلى دوله وما يفوق 40  % 

من الواردات متأتية منها... 

االتحاد  دول  اقتصاد  شهدها  التي  والركود  الكساد  حالة  فإن  األساس،  هذا  وعلى 
األوروبي أعقاب شبه الشلل الذي أصاب نشاطه سنة 2009 بفعل تداعيات األزمة المالية 
أدت إلى تراجع اإلقبال السياحي وانكماش االستثمار األجنبي المباشر وخلخلة القطاعات 
تلك  أكبر  وبدرجة  عموما،   الدولية  األسواق  بتقلبات  المرتبطة  المحلية  والمؤسسات 
المصدرة كليا منها إلنتاجها والتي بلغ عددها في نهاية عام 2009، وفق دراسة أعدها مركز 
تونسية   97 منها  مؤسسة   287 للشغل،  التونسي  العام  لالتحاد  التابع  والتشريع  الدراسات 

و)6 فرنسية و50 إيطالية و29 ألمانية من مجموع 2935 مؤسسة أجنبية عاملة في تونس. 

هذا وقد قدرت الدراسة أنه بفعل تأثيرات األزمة العالمية على هذه المؤسسات،  بلغ عدد 
العمال التونسيين الذين تضرروا خالل نفس السنة بـ76 ألفا و828 عامال من بين مجموع 
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ألفا و375 عامال قبل نهاية شهر   30 290 ألف عامل أي ما يمثل نسبة 26.49 %، مقابل 
ديسمبر عام 2008، حيث تراوح الضرر بين التسريح الكامل أو المؤقت وتخفيض ساعات 
اقتصاد معوقا  البطالة، الذي يعد عموما على مستوى أي  العمل مما ساهم في مزيد تفشي 
يحول دون تحقيق معدالت نمو مرتفعة، فضال عن أن استمرار مشكلة البطالة لفترات زمنية 
طويلة يؤدي إلى تناقص إنتاجية االقتصاد، التي قدرتها منظمة العمل الدولية بالدول العربية 
الذي ما فتئ يساهم في  العامل  2 % فقط مقارنة مع 7.6 % في منطقة شرق آسيا))(،  بنسبة 
وأصحاب  الشباب  شريحة  من  خاصة  العمالة،  من  كبير  جزء  لبقاء  نتيجة  اإلمكانات  هدر 
الشهادات العليا خارج دائرة النشاط، في حالة بطالة مزمنة، الوضع الذي تحول معه العمل 
فـي  المتمثل  دعائمه  أبرز  ألحد  كبح  وعنصر  الحضاري  النهوض  لعملية  تقهقر  عامل  إلى 

اإلقالع االقتصادي، زاد من حدته تكريس نظرة مشوهة لقيمة العمل.

2 - نظرة مشوهة لقيمة العمل:

وذلك قبل الحصول على موطن شغل، إذ: 

- من الناس من يعرض عن العمل والسعي بدعوى التوكل على اهللا وانتظار الرزق من 
السماء، واإلسالم قد خّطأ هؤالء ألن التوكل على اهللا ال ينافي العمل واتخاذ األسباب، فالطير 
نفسه قد فقه مفهوم التوكل على اهللا فنجده يغدو ويروح طلبا للرزق كما قال الرسول صلى 
وعليه وسلم »لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 

وتروح بطانا«)2(.

- ومن الناس من يدع العمل بحجة التبتل واالنقطاع للعبادة، وهذه نظرة غير صحيحة 
لإلسالم الذي يعد العمل الصالح عبادة من العبادات ويدعو إلى العمل والكسب ويقرر أنه 
ال رهبانية في اإلسالم، وأن سعي اإلنسان على معاشه ليعف نفسه أو يعول أهله أو يحسن 
إلى أرحامه وجيرانه أو يعاون في عمل الخير ونصرة الحق إنما ذلك ضرب من الجهاد في 
سبيل الله. وقد دعا القرآن الكريم إلى الجمع بين نصيبي الدنيا واآلخرة فقال تعالى، ﴿ َواْبَتِغ 

ْنَيا ﴾ ) القصص/77«. اَر الِخَرَة َوال تَنَس نَِصيَبَك ِمَن الّدُ َُّ الّدَ فِيَما آتَاَك ال

- ومن الناس من يدع العمل استهانة به واحتقارا له على غرار الحرف والعمل اليدوي 
في  »مسمار  قار  دخل  لضمان  اإلدارة  سلك  في  العمل  على  والحرص  الفالحي،  والعمل 

))( مجموعة من الخبراء: تحديات التنمية في الدول العربية ))20، نفس المرجع السابق.
)2( رواه اإلمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
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حيط« وتغطية اجتماعية، والحال أن اإلسالم حارب مثل هذه المفاهيم المغلوطة ورفع من 
قيمة العمل أيا كان نوعه دون تفرقة بين مختلف أنواعه، بحيث يكون نوع منها لفئة معينة ونوع 
آخر لفئة أخرى دون إهمال حق األجرة القارة وضمان التغطية االجتماعية كما سيأتي الحقا. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض األعمال والصناعات المفيدة بدون أن يقصرها على فئة 
َنا 

ْ
نَزل

َ
محددة. فقد نوه القرآن الكريم بمادة الحديد التي لها دور اليوم في مجال الصناعة ﴿ وَأ

ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلّنَاِس﴾ )لحديد/25(، وأشار إلى صناعة اللباس في قوله 
ْ
َحِديَد فِيِه بَأ

ْ
ال

ى ِحيٍن ﴾ )النحل/80(، وذكر صناعة 
َ
ا َوَمَتاًعا إِل

ً
اث

َ
ث
َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوَبارَِها وَأ

َ
ْصَوافَِها وَأ

َ
﴿ َوِمْن أ

ا  ّمَ ْيُتم 
َ
رَأ

َ
ف
َ
أ الزراعة ﴿  إلى  َووَْحيَِنا ﴾ )هود/37(، وألمح  ْعُينَِنا 

َ
بِأ َك 

ْ
ُفل

ْ
ال َواْصَنِع  السفن ﴿ 

ْم نَْحُن الّزَارُِعوَن﴾ )الواقعة/63-64(. ولقد كرم اإلسالم العاملين 
َ
نُتْم تَْزَرُعونَُه أ

َ
أ
َ
وَن أ

ُ
تَْحُرث

المقام »يا  قاله لقمان البنه في هذا  الشريف الحالل. ومما  العمل  ولم يستعب أي نوع من 
بني استعن بالكسب الحالل على الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إال أصابته ثالث خصال: رقة 
في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الثالث استخفاف الناس به«، 
ولقد عرف أنبياء اهللا ورسله قيمة العمل على هذا النحو))(. وكان لكل منهم عليهم السالم 
حرفة يعمل فيها ويعيش منها مع عظم مسؤولياته... فآدم كان يعمل في الزراعة وإدريس في 
الخياطة وداوود في الحدادة ونوح في النجارة وموسى أجير عند رجل يعمل في رعي الغنم 
وسيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم في الرعي والتجارة... كما أن من الصحابة الكرام من 
امتهن التجارة كأبي بكر الصديق، والحدادة كخباب بن األرّت والرعي كعبد اهللا بن مسعود 
وصناعة األحذية كسعد بن أبي وقاص والخدمة كبالل بن رباح والخياطة كالزبير بن العوام، 
الرجل  الراشد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه »إني ألرى  الخليفة  المجال يقول  وفي هذا 
موطن  على  الحصول  قبل  هذا  عيني«)2(.  من  سقط  ال  قالوا  فإن  حرفة  أله  فأقول  فيعجبني 

شغل)3(، فماذا بعده؟ 

))( بدون اسم كاتب: العمل في اإلسالم، مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند، العددان 
2-)، ديسمبر/ 2009  وفيفري/ 0)20.

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1326690255fix4sub2file.htm.
بتاريخ،  اليومية،  الرياض  صحيفة  من  اإللكترونية  النسخة  العمل،  أهمية  السنيدي:  عبدالله   )2(

.04/09/2003
)3( سليمان أحمد سليمان عزبات: مكانة العمل في اإلسالم، منتدى قرية فوعرا، بتاريخ 3)30/09/20، 

لمزيد من التوسع.
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نظرة مشوهة للعمل بعد الحصول على موطن شغل، تجسد النظرة المشوهة للعمل أثناء 
هذه الفترة جملة من السلوكيات يتصدرها التسيب اإلداري للعاملين والمتمثل في، السلوك 
المنحرف في أداء االلتزامات والواجبات تجاه اإلدارة والمجتمع مما ينجم عنه عدم قدرة 
األساسية  الخدمات  بتأمين  والخاصة  للدولة  العامة  السياسة  تنفيذ  على  اإلدارية  األجهزة 

والتنمية االقتصادية واالجتماعية))(. وتتخذ ظاهرة التسيب اإلداري مظاهر شتى منها:

- الغياب كليا أو جزئيا، يعد من بين أهم مظاهر التسيب، وقد يتخذ أكثر من صورة منها، 
عدم حضور الموظف أصال لمقر عمله، مفتعال بعض المبررات واألعذار كادعاء المرض أو 
الضرورات العائلية واالجتماعية، بينما هو في الحقيقة منشغل بأعمال أخرى، أو قدومه لمقر 
العمل لغرض تسجيل الحضور ثم االنصراف، أو الخروج ضمن مهمة للعمل لكنه ال يعود 

بعد إنجازها ويستهلك بقية التوقيت خارج العمل تحت غطاء المهمة...

- عدم االنضباط الوظيفي، الذي يمثل أحد مظاهر التسيب المهمة، ويتجلى من خالل 
أثناء  جانبية  بأعمال  االنشغال  أي  الوظيفي،  للعمل  نفسه  بتكريس  الموّظف  التزام  عدم 
التقّيد بالتوقيت الرسمي، أي وصول الموظف إلى العمل  التوقيت الرسمي للعمل، وعدم 
متأخرا واالنصراف مبكرا، والحضور الشكلي إلى مركز العمل دون إنجاز المهام وإذا راجعه 

مواطن يطلب منه العودة غدا »ثقافة ارجع غدوة«.

من  كبير  لجزء  الموظفين  بعض  تمضية  منها،  شتى  أشكاال  ويتخذ  الوقت،  هدر   -
أوقات عملهم في ألعاب الحاسوب وقراءة الصحف وحل مسابقات الكلمات المتقاطعة، 
المكاتب  بين  والتجول  عائلية،  أو  في مكالمات شخصية  للتليفونات  المفرط  واالستخدام 

للثرثرة مع اآلخرين حول أخبار الرياضة وما شابهها.

- انخفاض الروح المعنوية، لمجمل العاملين في الوحدة اإلدارية خاصة إذا صاحب هذه 
المظاهر محاباة وعدم التساوي في المعاملة لجميع الموظفين في األمور المادية والمعنوية، 
وعدم وجود نظام حوافز جيد للعاملين األمر الذي يؤدي إلى تدني مستويات اإلنتاجية بسبب 

قتل الروح التنافسية للعاملين بالمؤسسة.

العمل من خالل تكريس  السلوك الشخصي للموظف داخل  الذي يؤثر على  الفساد   -
الخاطئة على  العمل  قيم  الزمن جزءا من  بمرور  فاسدة تصبح  ثقافات  ممارسات  وإشاعة 

العدد  المتمدن،  الحوار  الدولة،  في  التسيب  ظاهرة  على  القضاء  يمكن  هل  تيشوري:  الرحمن  عبد   )((
428)، بتاريخ 2/06/2006).
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العمل وإفشاء  المسؤولية وقلة احترام أوقات  التسيب وعدم االنضباط  والتنصل من  غرار 
أسراره وتقديم لمصلحته الذاتية على حساب المصلحة العامة بما يعنيه من تراخ عند تأدية 
غير  اإلثراء  فرص  تصيد  على  الحرص  مقابل  اإلنتاجية  مستويات  تراجع  ثم  ومن  العمل 

المشروع من رشوة وغيرها...

وعموما إن هذه النظرة غير الصحيحة والمشوهة لقيمة العمل سواء كانت قبل الحصول 
على موطن شغل أو بعده، تعد غريبة وبعيدة كل البعد عن جوهر هذا الدين الحنيف ومفاهيمه 
الوسطية، ألن األصل في اإلسالم أن يعمل كل إنسان ويسعى في طلب رزقه وكسب معيشته 
وتحقيق حد الكفاية لنفسه ولمن يعول وال يركن إلى معونة تأتيه من فرد أو مؤسسة أو حكومة 

طالما كان قادرا على العمل.

فكل إنسان في المجتمع اإلسالمي عامة مطالب بأن يعمل، مأمور بأن يمشي في مناكب 
اْمُشوا 

َ
وال ف

ُ
ْرَض َذل

َ
ُكُم األ

َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
األرض ويأكل من رزق اهللا عمال بقوله تعالى، ﴿ ُهَو ال

ْيِه النُُّشوُر﴾ ) الملك/5)(.
َ
وا ِمن ّرِْزقِِه َوإِل

ُ
فِي َمَناكِبَِها َوُك

والعمل هو خط الدفاع األول بعد تقوى اهللا تعالى ضد الفقر والحاجة والتقهقر الحضاري، 
وهو الوسيلة األولى في جلب الثروة  والعنصر األول في عمارة األرض التي استخلف اهللا 
ْم 

ُ
َواْسَتْعَمَرك ْرِض 

َ
األ ّمَِن  م 

ُ
ك

َ
نَشأ

َ
أ ُهَو   ﴿ تعالى،  بقوله  عمال  يعمرها  أن  وأمره  اإلنسان  فيها 

فِيَها﴾ )هود/)6(، مما بوأ العمل في اإلسالم مكانة ال تدانيها مكانة))(. 

ثانيا: مكانة العمل في الإ�سلم

الحياة  وقوام  اإليمان  وركيزة  الدين  أس  فهو  اإلسالم،  قيم  من  عليا  قيمة  العمل  يمثل 
الطيبة، حيث ال حياة بال عمل وال عمل بال حياة.  لذلك أحاط اإلسالم العمل بضمانات 
تكفل تحقيق غاياته، في الحفاظ على حياة الفرد والجماعة. ولم يحدث أن دينا من األديان 
السابقة أكد على قيمة العمل وقيمة الفرد العامل كما فعل اإلسالم الذي اعتبر العمل واجبا 
إسالميا مفروضا على كل إنسان مهما عال شأنه أو صغر، وقرر منذ بدء دعوته أن اإليمان ما 
وقر في القلب وصدقه العمل وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح ومن هنا 
كان االرتباط واالقتران بين اإليمان والعمل في آيات كثيرة من كتاب اهللا الكريم قال تعالى 

))( سليمان أحمد سليمان عزبات: مكانة العمل في اإلسالم، منتدى قرية فوعرا، بتاريخ 3)30/09/20، 
لمزيد من التوسع.
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ْحَسَن َعَمال﴾ )الكهف/30(، 
َ
ْجَر َمْن أ

َ
الَِحاِت إِنَّا ال نُِضيُع أ وا الّصَ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
﴿ إِّنَ ال

فال إيمان إال بالعمل الصالح الذي يؤكد هذا اإليمان تأكيدا عمليا من خالل الكد واالجتهاد 
والبحث عن الرزق وإعمار األرض.

وبقدر ما يحرص اإلسالم ومنهجه على تأكيد قيمة العمل وغرسها في النفوس، من خالل 
ْرِض يَبَْتُغوَن 

َ
تقديس العمل، وقرنه بالجهاد، حيث قال سبحانه،﴿ َوآَخُروَن يَْضِرُبوَن فِي األ

وَن فِي َسبِيِل الَِّ ﴾ )المزمل/ 20(، بل  وباعَتبَاره له جهادا، 
ُ
ْضِل الَِّ َوآَخُروَن ُيَقاتِل

َ
ِمن ف

ا ُيسِرع إلى عمله، فقالوا، لو كان هذا في سبيل الله،  ا قويًّ فقد ُرِوي أنَّ بعض الصحابة رأوا شابًّ
فردَّ عليهم النبي - صلَّى اهللا عليه وسلَّم – بقوله »ال تقولوا هذا، فإنَّه إْن كان خَرج يسعى على 
ولده ِصغارا فهو في سبيل الله، وإْن كان خرج يسعى على أبَوْين شيَخْين كبيَرْين فهو في سبيل 
ها فهو في سبيل الله، وإْن كان خرج رياء ومفاخرة  الله، وإْن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّ

فهو في سبيل الشيطان))(.

التقديس ذروتها عند ارتقاء اإلسالم بالعمل إلى درجة العبادة، التي ليس  وتصل درجة 
أن  غير  ليعمل...  إال  اإلنسان  خلق  فما  الحياة،  خلقت  أجلها  من  التي  فهي  درجة،  فوقها 
ويحارب  الكسل،  يمقت  ما  بقدر  واحترامه  العمل  تقديس  على  يحرص  ما  بقدر  اإلسالم 
التواكل وال يريد أن يكون المؤمن ضعيفًا فيستذل أو محتاجا فيطمع، أو متقاعسا فيتخلف، 
كما ينفر اإلسالم من العجز ومن االستكانة إلى اليأس والركون إلى البطالة... خاصة عندما 
يقترن ذلك بنظرة مشوهة وغير صحيحة للعمل كما أسلفنا. ولضرب الرؤية التواكلية وسد 
المنافذ المؤدية إلى الكسل والعجز، ثمة حقائق أساسية عن العمل كواجب ديني ومعاشي 
من  اإلسالمي،  النظر  في  المطلوب  للعمل  ضمانات  تمثل  مسلمات  هناك  أن  في  تتجلي 

بينها)2(. 

لنفسه  حياته  ضروريات  وتوفير  نفسه  إلغناء  عليه  للقادر  إسالمية  فريضة  العمل  أن   -
ولمن يعول، وجاء الخطاب اإلسالمي مقررا لهذه الحقيقة، بصيغة الفرضية والتكليف على 
نَثى 

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ٍة َخْيًرا يَرَهُ﴾و ﴿َمْن َعِمَل َصالًِحا ّمِن َذك المستوى الفردي ﴿ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرَ

ُنْحيِيَّنَُه َحَياةً َطّيَِبًة ﴾ )النحل/97 (. 
َ
ل
َ
َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

 ،45  /  44 العددان  الدرعية،  مجلة  اإلسالم،  في  العمل  أخالق  القوسي:  سليمان  بن  مفرح  د.     )((
ديسمبر/2008 ومارس/2009 ، موقع ألوكة، بتاريخ ))4/06/20).

www.nfaes.com/.../1The_value_  ...2( بدون اسم كاتب: قيمة العمل في اإلسالم، لمزيد من التوسع(
of_work_in_
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ُه 
ُ
َوَرُسول ُكْم 

َ
َعَمل  َُّ ال َسَيَرى 

َ
ف  

ْ
وا

ُ
اْعَمل ِل 

ُ
َوق  ﴿ العام  الخطاب  مستوى  على  وأيضا 

ُمْؤِمُنوَن ﴾ )التوبة / 05)(، بحسبانه وسيلة فاعلة لتقدم المجتمع وبلوغه مكانة مرموقة 
ْ
َوال

بين األمم والشعوب.

- ضبط اإلسالم سلوك الفرد في أدائه ووجهه إلى العمل المنتج الذي يسد حاجة الفرد، 
نهوضها  عملية  صعيد  على  واألمة  الفرد  حياة  على  ملموسا  أثرا  ويترك  المجتمع،  وينفع 
الحضاري، وهو مغزى التأكيد القرآني على العمل النافع بأنه العمل الصالح، فالفائزون من 
ِفي 

َ
َعْصِر  إِّنَ اإِلنَساَن ل

ْ
الناس هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو نص قوله تعالى : ﴿ وَال

ْبِر﴾ ) العصر/)– 3(.   َحّقِ َوتَوَاَصْوا بِالّصَ
ْ
الَِحاِت َوتَوَاَصْوا بِال وا الّصَ

ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
َ ال

ّ
ُخْسٍر إاِل

صالحه،  فيه  لما  به  واإللزام  بالعمل  بالتكليف  والجماعة  للفرد  اإلسالمي  األمر  إن   -
حياته،  بضروريات  الوفاء  إلى  والتسّول  والعجز  والفاقة  الفقر  حالة  من  إخراجه  له  يضمن 
واحتياجاته األساسية، وهو المالحظ في حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم »والذي نفسي 
بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجال فيسأله أعطاه أو 

منعه«))( . 

موهبًة  واحد  الناس كل  اهللا حث على العمل، ووهب  دين  أن  يتبين  تقدم،  ما  وفي ضوء 
تختلف عن اآلخر لتستقيم الحياة، وعلى المجتمع أن يضع أسس التربية العامة التي تمكن 
كل ذي موهبة من القيام بالعمل الذي يناسب موهبته... وهذا الدين لم يقتصر على الحث على 
العمل بل رفع منزلته وثوابه إلى درجة العبادة، أي  إن العمل في اإلسالم عبادة، ألنه من وراء 
عليه  اهللا  الله صلى  رسول  عن  جاء  وقد  العمل،  دوالب  وتسيير  الناس  نفع  المتقن  العمل 
وسلم »الخلق كلهم عيال اهللا وأحبهم إليه أنفعهم لعياله«)2(، واإلسالم وهو يؤكد على هذا 
المعنى ينبه على راحة العاملين، لذلك فإنه كما حث على العمل ورفع منزلته وثوابه إلى درجة 
العبادة، فقد اهتم بحقوق العامل وحوافزه وتنمية دوافع وبواعث التزامه بالقيم واألخالق. هذا ويمكن 
تصنيف مجموعة المبادئ والِقَيم الخلقيَّة التي حثَّ اإلسالم على تمثُّلها في أداء العمل إلى 
ثالث مجموعات، األولى منها في طبيعة العمل أو ما بين حقوق العامل وواجباته، والثانية 

في العامل نفسه أو واجبات العامل، والثالثة في رب العمل أو حقوق العامل... 

))( متفق عليه.
)2( رواه الطبراني في الكبير واألوسط.
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غير أن هذه القيم وما يتعلق بها من ترسانة قوانين، تظل في حاجة أكيدة إلى جهد توعوي 
بها جبار، في ظل فهم خاطئ لجدلية الحقوق والواجبات، حتى يعرف كل طرف ما له وما 
عليه، مما يفترض تشكيل ثقافة جديدة تؤكد قيمة العمل وأهميته وكيفية التميز في أدائه كنقطة 
الفعالة لعامل اإلنتاج هذا في كسب معركة اإلقالع االقتصادي  بداية على درب المساهمة 

والنهوض الحضاري...

جديد:  من  الح�ساري  النهو�ض  عملية  في  لدوره  العمل  ي�سترد  حتى  ثالثا- 
معالم في الطريق 

تتمثل بعض هذه المعالم في ضرورة مراجعة ثقافة وقيمة العمل مع اإلسراع في المضي 
قدما على درب حل معضلة البطالة.  

1 - مراجعة ثقافة وقيمة العمل:

نفوس  في  وإتقانه  العمل  وحب  المهنية  قيم  زرع  على  اإلنسانية  الحضارات  حرصت 
أبنائها، باعتباره قيمة إيجابية مهمة تدل على تميز الفرد ومكانته، وتسهم في تطور المجتمع 
ما  –أي عمل  العمل  مبدأ اإلخالص في  الصغر  منذ  فيهم  فتغرس  تفوقه،  ونمائه واستمرار 
هو  بل  للدخل  مصدر  مجرد  ليس  أنه  اعتبار  على  فيه،  التفاني  على  شريفا-  وتحثهم  دام 
المواطنة الصحيحة التي  تخدم المجتمع والوطن))(. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة بناء ثقافة 
عمل جديدة تؤكد قيمة العمل وأهميته وكيفية التميز في أدائه تشكل نقطة بداية على درب 

المساهمة الفعالة لهذا العنصر في كسب معركة التنمية… 

المفاهيم  تغيير  على  وتساعد  العبادة  مرتبة  إلى  به  واالرتقاء  العمل  مفهوم  تعزز  ثقافة 
الخاطئة  المفاهيم  هدم  إلى  تهدف  ثقافة  المهن...  لبعض  الدونية  النظرة  ومحاربة  السلبية 
في المجتمع بخصوص االعتماد على الوظيفة وانتظارها وتعمل على نشر المبادرة والعمل 
الحر خاصة في صفوف أصحاب الشهادات العليا مع الحرص على تذليل مختلف العقبات 
البسيكولوجية والمادية وخاصة التمويلية منها للمساهمة في الحد من البطالة والفقر... ثقافة 
المتقن،  واإلنتاج  العمل  مقابل  األجر  وأن  قيمة،  العمل  أن  إلى  الدعوة  تكريس  على  تركز 
وليس مقابل ساعات يمضيها العامل/الموظف في مكان العمل... ثقافة ترنو في العموم إلى 

جمادى   ،(26 العدد  اإلدارية،  التنمية  مجلة  المسؤول؟  من  العمل،  ثقافة  غياب  الرشيدي:  شقران   )((
اآلخرة 436) هـ.
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تأهيل شباب منطقتنا العربية اإلسالمية لدعم بناء نموذج مجتمعي جديد يسوده روح البذل 
والعطاء، واالنتماء للوطن، والتضحية من أجله، خاصة وأن حب الوطن من اإليمان... ثقافة 
عمل جديدة تثري ثقافة العامل ورب العمل بالحقوق والواجبات المتبادلة والحرص على 
إدراجها في  التي يمكن  السبل  بين  بالمسؤولية... ولعل من  الشعور  القانون وتنمية  احترام 
هذا السياق حتى يسترد العمل مكانته كركيزة فاعلة في كسب معركة نهوضنا الحضاري من 

جديد، يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

أ - إسناد العمل إلى َمن َتتواَفر فيه الكفاءة :

العمل؛  لهذا  والكفاءة  األهليَّة  فيه  تتواَفر  لَِمن  إال  العمل  إسناد  عَدم  إلى  اإلسالم  ه  يوجِّ
ْرِض إِنِّي 

َ
ى َخَزائِِن األ

َ
نِي َعل

ْ
اَل اْجَعل

َ
يقول - تعالى - على لسان يوسف - عليه السالم، ﴿ ق

َحِفيٌظ َعلِيٌم﴾ )يوسف/55(، فعّبَر بقوله ﴿ إِنِّي َحِفيٌظ َعلِيٌم﴾ عن توافر الكفاءة فيه لتولِّي 
خزائن أرض ملك مصر.

له  َمن ليس  إلى  العمل  الساعة إسناد  وقد جَعل - صلَّى اهللا عليه وسلَّم - من عالمات 
د األمُر إلى غير أهِله فانتظر الساعة«))(،  بأهل، حيث قال حينما ُسِئل، متى الساعة؟ »إذا ُوسِّ
من  قرابته  ال  العمل،  لهذا  أهليَّته  هو  وتوظيفه  العامل  اختِيار  معيار  يكون  أْن  فيجب  وعليه 
المسؤول أو صداقته، أو وجود مصلحة شخصيَّة في اختياره وتقديمه على غيره، أو نحو ذلك 
ة التي َتِشيع فيها المحاباة والوساطات، وَتعَبث فيها  من المعايير غير الموضوعية. وإنَّ األمَّ
م عليهم َمن  المصالح الشخصيَّة بالمصالح الُعلَيا لها، فَتتجاَهل أقدار األكفاء وُتهِملهم وتقدِّ
ساتها،  دونهم... ال شكَّ أنَّ ذلك سُيولِّد لديها ضعفا وعجزا يدبُّ في أوصالها ومختلف مؤسَّ

كب بين األَُمم. مها ونهوضها الحضاري ويضعها في آخر الرَّ وُيِعيق تقدُّ

ب - أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق:

جديدة  عمل  ثقافة  بناء  إطار  في  بها  االلتِزام  ينبغي  التي  الخلقيَّة  والِقَيم  المبادئ  ومن 
هو الحرص على أداء الواجبات قبَل المطاَلبة بالحقوق، فهذا ما ينبغي أْن يكون عليه ُخُلُق 
المسلم في عالقته ببني جنسه، سواء كان عامال أم رب عمل أم أي طرف من أطراف عقد 
العمل، فيبدأ أوال بأداء ما عليه من واجبات، ثم ُيطالِب بعد ذلك بحقوقه المشروعة، ذلك أنَّ 

يه أيُّ طرٍف من أطراف العقد هو في الحقيقة حقٌّ للطرف اآلخر. الواجب الذي يؤدِّ

))( صحيح مسلم.
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ج - األمانة:

المال  وشراء  المعاملة  في  والكذب  الغش  عن  ونهى  األمانة،  إلى  اإلسالم  دعا  حيث 
ين، ولثقلها  المسروق، وهي من أهمِّ األخالق التي يجب أْن يتَِّصف بها العامل، ألنها من الدِّ
َعَرْضَنا  ﴿إِنَّا  تعالى  قال   كما  اإلنسان،  وحَمَلها  َحْمَلها  والجبال  واألرض  السماوات  أَبت 
َساُن 

ْ
ن ِ

ْ
َها اإل

َ
ْشَفْقَن ِمْنَها وََحَمل

َ
َنَها وَأ

ْ
ْن يَْحِمل

َ
َبْيَن أ

َ
أ
َ
ِجَباِل ف

ْ
ْرِض َوال

َ ْ
َماَواِت َواأل ى الّسَ

َ
َمانََة َعل

َ ْ
األ

دا على  ﴾ )األحزاب/72(. ويقول النبي - صلَّى اهللا عليه وسلَّم - ُمَؤكِّ
ً

وًما َجُهوال
ُ
اَن َظل

َ
إِنَُّه ك

أهميَّة األمانة »ال إيمان لَِمن ال أمانة له«))(. ومن بين ما تتجسد فيه مظاهر األمانة،

- أْن يحرص العاِمل على وقت العمل، وأْن يستثمره في سرعة إنجاز المهمة الموكولة 
إليه، وأداء واجبه كامال في عمله؛ مصنعا كان أو مزرعة أو متجرا أو مكتبا أو غيره، وعدم 
إضاعة الوقت وتبديده في االنِشغال بأموٍر ال عالقة لها بالعمل، سواء كان ذلك داخل مقرِّ 
العمل أو خارجه، ويقتضي ذلك منه أْن يرعى حقوق الناس التي ُوِضعت بين يديه؛ فليس 

أعظم خيانة من رجل تولَّى أمور الناس فنام عنها حتى أضاَعَها. 

م شرًعا، يقول النبي -   - أْن يجتنب في أداء عمله الغشَّ بكافَّة أشكاله وُصَوِره، فهو محرَّ
نا فليس ِمنَّا«)2(. صلَّى اهللا عليه وسلَّم »َمن غشَّ

أو لالستِيالء  له ولقرابته وصداقته،  العمل لجرِّ منفعة شخصيَّة   - أالَّ يستغلَّ موقعه في 
صت  ُخصِّ ما  غير  في  ونحوها  الماليَّة  العهدات  لصرف  أو  ملتوَية،  بُطُرق  العام  المال  على 
شاَوى مقابل خدمات وتسهيالت  ي الهدايا والرَّ ب المادي غير المشروع؛ كتلقِّ له، أو للتكسُّ
للُمهدين أو الراشين. يقول النبي - صلَّى اهللا عليه وسلَّم –»َمن استعَملناه على عمٍل فرزقناه 
رزًقا، فما ُأِخَذ بعد ذلك فهو غلوٌل« وفي روايٍة أخرى »َمن استعملناه منكم على عمٍل فكتمنا 

مخيًطا فما فوَقه كان غلوالً يأتي به يوم القيامة«)3(.

اته ووسائله، وعدم استِخدامها أو تسخيرها   - المحافظة على أدوات العمل وأجهزته ومعدَّ
لقضاء مصالح شخصيَّة ومنافع ذاتيَّة، للعامل أو لمعارفه وأصدقائه وَمن له مصلحة معهم، 
ا كان عمله، وسُيحاَسب يوم  ات أمانة عند العامل أيًّ ذلك أنَّ هذه األدوات واألجهزة والمعدَّ

))(  مسند اإلمام أحمد بن حنبل.
)2( رواه مسلم في صحيحه.

)3( رواه أبو داود في »سننه«.
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ط في المحافظة عليها، يقول النبي - صلَّى اهللا عليه وسلَّم – »كلُّكم راٍع وكلُّكم  القيامة إْن فرَّ
مسؤوٌل عن رعيَّته«))(.

- المحافظة على أسرار العمل وكتمانها، فذلك من األخالق الحميدة التي َحثَّ عليها 
اإلسالم، وجَعل لها ثوابا جزيال وفضال عظيما عند اهللا وفي حياة الناس. وهذا الُخُلق الكريم 
الماوردي:  يقول  الطموحات،  األحوال وتحقيق  وأدوم لصالح  النجاح،  أسباب  أقوى  من 
عمر  ويقول  الصالح.  ألحوال  وأدوم  النجاح،  أسباب  أقوى  من  األسرار  كتمان  أنَّ  »اعلم 
بن عبدالعزيز - رحمه اهللا - »القلوب أوعية األسرار، والشفاه أقفالها، واأللسن مفاتيحها، 

فليحفظ كلُّ امرٍئ مفتاح سره«.

د - اإلخالص:

بالعمل  الِقيام  يمكن  ال  ألنَّه  به؛  التهاُون  وعدم  العمل  في  اإلخالص  األمانة  َلواِزم  من 
معاني  نفسه...  ومن  العامل  من  اإلخالص  فيه  ق  تحقَّ إذا  إالَّ  وأحسنه  وجه  أكمل  على 
دة وجوُد الرقابة الذاتيَّة في العامل، ومبعث هذه الرقابة إحساس  اإلخالص وصوره المتعدِّ
وأنَّه  عمله،  أداء  في  فاته  تصرُّ وكلَّ  سلوكه  يرى   - تعالى   - اهللا  بأنَّ  واستِشعاره  العامل 
َرقِيًبا﴾  َشْيٍء  ّلِ 

ُ
ك ى 

َ
َعل  َُّ ال :﴿َوَكَن  تعالى  يقول  القيامة،  يوم  عليها  وُمجاِزيه  عنها  سائله 

)األحزاب/52(... وتوافر مثل هذه الخصال والخلق الكريم في العامل من العوامل الرئيسة 
التي َتُحول دون وقوع الخلل واالنِحراف عن الطريق الصحيح في أداء العمل، فهو بمثابة 

صمام األمان ضدَّ الفساد بكلِّ صوره وأشكاله.

على  ويحثه  العمل،  إتقان  على  العامل  ز  يحفِّ الذي  الباعث  هو  اإلخالص  يعد  وعموما 
حوافز  أو  شهري،  مرتَّب  من  َيتقاضاه  ما  قدر  على  فيه  وجده  عمله  في  إخالَصه  يجعل  أالَّ 
ة، مما يقودنا إلى ضرورة تسليط بعض الضوء تباعا على كل من إتقان العمل  ة ومعنويَّ ماديَّ

والحرص على تحسين اإلنتاجية.

هـ - إتقان العمل:

إن هناك انفصاما وانفصاال كبيرين بين الواقع والمأمول في إتقان العمل؛ فتجد أن الفرد 
أو  شركة  في  يعمل  كان  إذا  إما  لنفسه؛  يعمل  كان  إذا  وإتقان  وجودة  وإخالص  بجد  يعمل 
األمانة  إطار  في  ُمطاَلب،  أنه  والحال  بعمله...  يبالي  ال  فإنه  وزارة؛  أو  مؤسسة  أو  وظيفة 

))( رواه البخاري.
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د  والمسؤولية، بإتقان العمل حسب الجوانب الفنية له... فليس المطلوب في اإلسالم مجرَّ
القيام بالعمل، بل ال ُبدَّ من اإلحسان واإلجادة فيه وأدائه بمهارة وإحكام؛ فذلك مدعاة لنَْيل 
محبَّة اهللا ومرضاته - سبحانه - يقول النبي - صلَّى اهللا عليه وسلَّم »إنَّ اهللا يحبُّ إذا عِمل 

أحُدكم عمال أْن ُيتِقنه«))( . 

ا ُيِعين على إتقان العمل، أْن يختار المرء العمل الذي ُيناِسبه ويستطيع أداَءه بكفاءة  وممَّ
ل له وال يستطيع أداَءه، وأْن يعرف العامل  ومقدرة، فمن غير المناسب أْن يختار عمال لم ُيَؤهَّ
إتقان  األمثل. هذا وإنَّ  الوْجه  بها على  الَوفاء  ن من  َيتَمكَّ العمل ومستلزماته، كي  متطلَّبات 
بالنَّفع  َيُعود  وهذا  االقتصاد،  وينمي  اإلنتاج  من  َيِزيد  إنما  وإخالص  بصدٍق  وأداَءه  العمل 
المجتمع كذلك في خوضه لمعركة  العمل، وعلى  نفسه، وعلى ربِّ  العامل  والفائدة على 

النهوض الحضاري.

و- الحرص على تحسين اإلنتاجية:

تقوم اإلنتاجية على عالقة بين النواتج وعوامل اإلنتاج)2(. وتحدث عند حصول ارتفاع 
في الناتج مقترن بارتفاع أقل تناسبًا في عوامل اإلنتاج، أو عندما ينتج الناتج ذاته بعوامل إنتاج 
أقل. ويمكن أيضا تناول اإلنتاجية من منظور نقدي. فإذا ارتفع الثمن المتقاضى لقاء ناتج ما 

دون زيادة في تكلفة عوامل اإلنتاج، يعتبر ذلك أيضا زيادة في اإلنتاجية...

ويمكن الحديث عن اإلنتاجية لعنصر إنتاج ما، أو قطاع اقتصادي ما، أو لمجمل االقتصاد 
الوطني. هذا وتستخدم عناصر متعددة لمعرفة اإلنتاجيات المختلفة، لكن أهم هذه العناصر 
هو عنصر العمل الذي يعد مؤشرا مهما في قياس اإلنتاجية، التي يساهم نموها في تقليص 
تكاليف اإلنتاج وزيادة العائدات من االستثمارات، التي يعود بعضها في شكل دخول أكبر 
ألصحاب األعمال والمستثمرين، ويمنح بعضها اآلخر في شكل أجور أعلى. كما أن ضخ 
الشركات لجزء من أرباح اإلنتاجية في الدورة االقتصادية من جديد في مجال ابتكار المنتجات  
للتوسع نحو  تدابير  اتخاذ  والمعدات وفي  المنشأة  إدخال تحسينات على  والعمليات وفي 

أسواق جديدة، من شأنه أن يحفز على تحقيق مزيد من النمو في الناتج واإلنتاجية.

))( رواه البيهقي.
)2(  مكتب العمل الدولي جنيف: مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة 

والتنمية، التقرير الخامس، الطبعة األولى، 2008، ص ) وما بعدها، لمزيد من التوسع.
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ويمكن أن تتجلى المنافع التي تجنيها المجتمعات من إنتاجية أعلى لألفراد والمنشآت 
أيضا في زيادة القدرة التنافسية والعمالة أو في انتقال العمالة من القطاعات ضعيفة اإلنتاجية 

إلى أخرى عالية اإلنتاجية.

واإلنتاجية هي المحدد الرئيسي، على األمد الطويل، لنمو الدخل))(. وإن أية إستراتيجية 
للتنمية قليلة الدخل وضعيفة المهارات وضئيلة اإلنتاجية ال تقبل االستدامة على األمد الطويل 
وال تتوافق مع التخفيف من حدة الفقر. ويساعد االستثمار في التعليم والمهارات على جعل 
اقتصاد ما يتمحور حول أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وقطاعات ذات نمو حيوي، عوامل 
واإلحسان  العدل  مبدأ  تكريس  ظل  في  الحضاري،  النهوض  عجلة  لدفع  اليوم  مهمة  كلها 

وكفالة حق العامل في الحرية في إبداء رأيه والمشاركة.

ز - العدل واإلحسان:

ل  إنسان ثمار عمله ويتحمَّ َينال كلُّ  الشيء موضَعه، وأن  العدل في اإلسالم، هو وضُع 
تبعة فعله. وهو مبدٌأ من مبادئه األساسيَّة، بل هو ِسَمُة اإلسالم، وميزان االجتماع اإلنساني، 
وعليه يقوم بناء الجماعة، وكلُّ عمل ال يقوم على العدل ال ُبدَّ أْن يضطرب ويختلَّ مهما كانت 
ة التنظيم فيه. وإنَّ إقامة العدل بين الناس هو الغاية من إرسال اهللا الرسَل وإنزاله الكتب،  قوَّ
الّنَاُس  ِميَزاَن لَِيُقوَم 

ْ
َوال ِكَتاَب 

ْ
ال َمَعُهُم  َنا 

ْ
نَْزل

َ
َبيَِّناِت وَأ

ْ
بِال َنا 

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
أ َقْد 

َ
﴿ل يقول - تعالى 

ِقْسِط﴾ )الحديد/25(. وللعدل واإلحسان هنا من ِقَبل رب العمل صور كثيرة؛ منها:
ْ
بِال

- المساواة بين العمال في حسن التعامل وفي بْذل الحقوق، دون تمييٍز بينهم في ذلك من 
ر شرعي منطقي، فإنَّ العدل يقَتِضي المساواة بين المتماثَِلْين، إالَّ أنَّه ينبغي أْن يقول  غير ُمبرِّ
للمحسن منهم أحسنت، وُيكافِئه على هذا اإلحسان، ويقول للُمِسيء أسأت، وُيعاِقبه على 
الحوافز  في  والُمِسيء  الُمحِسن  بين  يساوي  وأالَّ  دة،  متعمَّ مقصودة  كانت  إذا  اإلساءة  هذه 

ه. والعالوات والترقيات ونحوها، بل ُيعطِي كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

ال في التكليف باألعمال، من حيث حجمها وطاقة اإلنتاج فيها، مع  - المساواة بين العمَّ
مراعاة الفروق الفردية بينهم والتفاوت في الطاقات واإلمكانات والقدرات المهاريَّة.

من  لمزيد  بعدها،  وما   vii ص  السابق،  المرجع  نفس  جنيف:  الدولي  العمل  مكتب   )((
التوسع.
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منهم،  الظالم  من  المظلوم  وإنصاف  أحوالهم،  د  وتفقُّ ال،  العمَّ مظالم  في  النظر  تولي   -
النزاهة  نحو  ودفعها  اإلداري،  والفساد  المحسوبيَّة  مرض  من  العمل  إدارة  وتخليص 

واالستقامة.

الّنَاَس  َتْبَخُسوا   
َ

﴿َوال تعالى  لقوله  وأجرته،  المطلوب  العمل  حجم  بين  التناسب   -
ْشَياَءُهْم﴾ )األعراف/85(.

َ
أ

- عدم تكليف العامل من األعمال بأكثر من المتفق عليه في عقد العمل.

- االلتزام بالموضوعية في تقييم أداء العامل.

ة واالضطراريَّة. ه من اإلجازات االعتياديَّ - منحه حقَّ

- منحه فترة زمنية ُمناِسبة ألداء الواجبات الشرعيَّة في مقرِّ العمل.

وأطرافه؛  العمل  على  حسنة  إيجابيَّة  آثار  واإلحسان  العدل  بخلق  العمل  ربِّ  واللتزام 
إليها،  انتِمائه  فيها، وينمي روح  التي يعمل  سة  المؤسَّ العامل نحو  ي ذلك مشاعر  ُيقوِّ حيث 

وسيدفعه بالتالي إلى بذل أقصى جهده لرفع مستوى األداء واإلنتاج.

- كفالة حق العامل في الحرية في إبداء رأيه والمشاركة:

كفالة حق العامل في الحرية في إبداء رأيه والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تعينه في عمله، 
وهذا حق من حقوقه المعنوية التي كفلها له اإلسالم في اتخاذ القرار ، وهى الشورى في اإلسالم، 
والشورى ضد التسلط والكبرياء والقمع والتجاهل، كما أن الشورى أساس الرأي الرشيد ،  يقول اهللا 
َناُهْم يُنِفُقوَن﴾ 

ْ
ا َرزَق ْمرُُهْم ُشوَرى بَيَْنُهْم َوِمّمَ

َ
الةَ وَأ اُموا الّصَ

َ
ق
َ
ِذيَن اْسَتَجابُوا لَِرّبِِهْم وَأ

َّ
عز وجل ﴿وَال

)الشورى/38(، إن كفالة الحقوق المعنوية للعامل يحفزه ويدفعه إلى اإلبداع واالبتكار ، ويكون راضيا 
على عمله ويكون عنده والء وانتماء إلى المنشأة التي يعمل فيها .  

2 - المضي على درب حل معضلة البطالة:

النعدام  الرئيسية  المصادر  من  تعد  أسبابها  بعض  رصد  حاولنا  التي  البطالة  أن  شك  ال 
األمن واالستقرار، نظرا لما لها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع، وبخاصة تلك 
المتعلقة باآلثار األمنية واالجتماعية واالقتصادية والصحية على أفراد ومؤسسات المجتمع 

وما يترتب عنها من تعطيل لعملية النهوض الحضاري. 
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وعلى هذا األساس فإن االهتمام بمعضلة البطالة كجزء من ملف التشغيل يعد صمام أمان 
للمضي قدما على درب تحقيق تلك العملية من خالل خلق المزيد من الثروة وتحقيق المزيد 
من الرفاه خاصة وأن حق العمل يندرج ضمن المطالب األساسية ألفراد المجتمع جميعهم، 

حيث تنص التشريعات الدولية على ضرورة وأهمية توفير العمل الالئق والمناسب للفرد. 

المعضلة، بما تكرسه من هدر للطاقات،  التأكيد عليه هو أن هذه  غير أن ما يجب ربما 
تجند  وطني،  هم  إلى  تحويلها  يستدعي  مما  بمكان  والخطورة  والشمولية  التعقيد  من  تعد 
لتشخيصها واستنباط الحلول لها كل األطراف الفاعلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا، 
دون تحقير أو إقصاء أو تهميش أي طرف... وفي هذا السياق نسوق بعض اإلجراءات األولية 

على اآلماد القصيرة والمتوسطة والطويلة:

- العمل على مواجهة ثقافة الفساد عبر إرساء ثقافة اإلصالح لتوفير مناخ مالئم يضمن 
عادلة  منافسة  ترسيخ  باتجاه  ويدفع  بفعاليتها  ويرتقي  االقتصادية  األنشطة  مختلف  سالمة 
وخلق بيئة مواتية لالستثمار وذلك من خالل االنخراط ضمن إستراتيجية تضم كل القوى 
أساليب  وبتوخي  جماعية  لجهود  وفقا  العضال  الداء  هذا  لمكافحة  االجتماعية  واألطراف 

شتى منها البعد الديني كأحد الروافد األساسية لتيار الثقافة العامة.

وفي هذا السياق، فقد نهى اهللا عز وجل في 50  آية من القرآن الكريم عن الفساد، الذي 
ْيَل 

َ
ك

ْ
ال وا 

ُ
ْوف

َ
ُمْفِسِديَن﴾ وقوله ﴿أ ْرِض 

َ
األ فِي  َتْعَثْوا  َوالَ  يتخذ مفهوما أشمل، على غرار﴿ 

ِميَزاَن﴾. كما بين عقاب المفسدين في )) آية منها قوله تعالى ﴿ َوِمَن الّنَاِس َمن ُيْعِجُبَك 
ْ
َوال

 َسَعى فِي 
َّ

ِخَصاِم َوإَِذا تََول
ْ
ّدُ ال

َ
ل
َ
بِِه َوُهَو أ

ْ
ل
َ
ى َما فِي ق

َ
ََّ َعل ْنَيا َويُْشِهُد ال َحَياةِ الّدُ

ْ
ُه فِي ال

ُ
ْول

َ
ق

 ََّ اتَِّق ال ُه 
َ
ل قِيَل  َوإَِذا  َفَساَد 

ْ
ال يُِحّبُ  َُّ الَ  َوال َوالنَّْسَل  َحْرَث 

ْ
ال َويُْهلَِك  فِيَها  لُِيْفِسَد  ْرِض 

َ
األ

ِمَهاُد ﴾.
ْ
بِئَْس ال

َ
َحْسُبُه َجَهّنَُم َول

َ
ِم ف

ْ
ةُ بِاإِلث ِعّزَ

ْ
َخَذتُْه ال

َ
أ

اهللا عليه  الرسول صلى  منها قول  الصعيد  النبوية وقفة صارمة على هذا  للسنة  وقد كان 
لكم  هذا  فيقول  فيجيء  نبعثه  العامل  بال  »ما  وقوله  والمرتشي«))(  الراشي  اهللا  »لعن  وسلم 

وهذا أهدي إلي أال جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم ال «)2(.

التنظيمية  القيود  وإزالة  العربية،  الدول  في  االستثمار  مناخ  تحسين  على  الحرص   -
والقانونية التي تحول دون اجتذاب األموال العربية المهجرة، والتي يقدرها بعض الخبراء 

))( رواه الترمذي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
)2( ابن يوسف، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب في هدايا العمال، رقم )2946(.
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800 مليار دوالر كما أسلفنا، وال شك أن عودة هذه األموال من الخارج لالستثمار  بنحو 
في الدول العربية سوف يساهم في كبح جماح مشكلة البطالة، ويساعد على توفير العديد من 
فرص العمل مما يساهم في الحد من هدر اإلمكانات البشرية وتوظيفها في عملية النهوض 

الحضاري.

- التصدي للعامل االجتماعي الثقافي الذي يعتبر البطالة قدرا محتوما مع تفضيل العمل 
المأجور في القطاع العمومي، وذلك من خالل التوســع في برامـج التدريب وإعادة التدريب 
في مجال المهن اليدوية ونصف الماهرة، لتشغيل المزيد من الطاقات العاطلة عن العمل، 
خاصة وأن مزاولة هكذا مهن تعتمد باألساس على الكفاءة الشخصية والخبرة، وال تحتاج 
إلى قدر كبير من رأس المال؛ فضال عما يكرسه هذا التوجه من محاربة للنظرة المتدنية لبعض 
األعمال والحط من شأنها إلى درجة أنها باتت تندرج ضمن المعوقات االجتماعية والثقافية 
التي تحول دون ترسيخ  ثقافة العمل وإتقانه وتحسين إنتاجيته كوسيلة للنهوض الحضاري.

العمالة  كثيفة  المجاالت  في  وخاصة  المحلي  الخاص  القطاع  وتشجيع  حماية  دعم   -
كالقطاع الزراعي، بما من شأنه أن يساهم في الحد من التبعية الغذائية بالعمل على تحقيق 

األمن الغذائي كدعامة أساسية لعملية النهوض الحضاري... 

- العمل على توخي تنمية مستديمة تقوم على تحقيق معدالت عالية من النمو ومن ثم 
إحداث مستويات أعلى وأليق من مواطن الشغل من خالل تغيير بنية االقتصاد الوطني باتجاه 
إرساء ودعم ما أضحى يعرف اليوم باقتصاد المعرفة الذي يعرفه التقرير العربي الثاني حـــول 

التشغيل والبطالة في الدول العربية لسنة 0)20 بأنه ذلك االقتصاد الذي يرتكز على:
والتعليم  التربية  في  االستثمار  مستوى  طريق  عن  ذلك  ويقاس  البشري،  المال  رأس   *
الكثافة  ذات  الشغل  مواطن  إحداث  في  االقتصادية  األنشطة  مساهمة  وكذلك  والتدريب، 

المعـرفية؛
العام والخاص في  القطاعين  البحث والتجديد، ويقاس ذلك بمؤشرات اإلنفاق في   *

هذا المجال؛
)مؤسسات  المجتمع  قدرة  وتدعيم  المعرفة،  لنشر  والمعلومات  االتصال  تقنيات   *
النمو  المعرفة في األنشطة االقتصادية واالجتماعية لتحسين مؤشرات  إدماج  وأفراد( على 

االقتصادي والرقي االجتماعي.
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- إعادة التفكير في السبل األنجع لبعث مشاريع بنية أساسية تساهم في دعم الخدمات 
التشغيل  على  مباشرة  وغير  مباشرة  آثار  ذات  وتكون  العامة  والمرافق  والتعليمية  الصحية 
الخاصة  مشاريعهم  إلقامة  العليا  الشهادات  لحاملي  الفرص  من  مزيدا  وتمنح  واالستثمار 

فضال عن إسهامها في النهوض بالتنمية البشرية كدعامة أساسية القتصاد المعرفة...
بالخدمات الصحية  للنهوض  برامج خاصة  العربية قدما في وضع  الحكومات  - مضي 
والتعليمية  والمرافق العامة، وتكون ذات آثار مباشرة وغير مباشرة على التشغيل واالستثمار، 
األمر الذي سيترتب عليه من ناحية خلق المزيد من فرص العمل لحاملي الشهادات العليا 
والمؤهلين للعمل في هذه القطاعات، وسيساهم من ناحية أخرى في التنمية البشرية التي ما 

فتئت تمثل إحدى الركائز األساسية القتصاد المعرفة واستدامة التنمية؛

أسواق  ومتطلبات  المهني  والتدريب  التعليم  وسياسات  ومناهج  أساليب  بين  الربط   -
العمل وتقليل الفجوة بين مختلـف مكونات هذه العناصر وذلك تماشيًا مع قضايا الساعة 

المطروحة حول التصدي لمشكالت البطالة؛

خاتمة:

اتفقت  الذي  العمل  لتعطيل حق  السافر  الوجه  الدول،  البطالة بجل هذه  تفاقم   يعتبر   -
بشأنه مختلف الشرائع السماوية والوضعية. وبمقتضى هذا التعطيل، وما ترتب عنه من هدر 
لإلمكانات بإقصاء جزء هام من اليد العاملة النشيطة خاصة من شريحة الشباب وأصحاب 
الشهادات العليا وتركها خارج دائرة النشاط، تحول العمل إلى عامل تقهقر لعملية النهوض 
الحضاري وعنصر كبح ألحد أبرز دعائمه المتمثل في اإلقالع االقتصادي واالجتماعي، في 

حين أنه،

- يعد العمل من أبرز األمور التي أفرد لها اإلسالم مساحة واسعة في التشريع على صعيد 
النظام  في  مهمة  ودعامة  أساس  بذاته  العمل  ألن  وذلك  األخالق،  صعيد  وعلى  المعاملة، 
االقتصادي والبناء االجتماعي، وركيزة فاعلة في التطوير اإلنساني نحو األفضل واألسمى 

في عالم الفرد والمجتمع.

- واإلسالم حين جعل له هذه األهمية في الحياة اإلنسانية وأنظمتها، فألنه ال وسيلة سوى 
العمل يتمكن اإلنسان بها من تحقيق مبادئ االستخالف في األرض وعمارتها، واالستفادة 
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من كل الموارد الطبيعية المخزونة في األرض، وبالتالي الوصول إلى العبادة المطلقة التي 
يتسامى بها اإلنسان عند اهللا سبحانه...

المصدر  يعتبر  أنه  حيث  اليوم  ونحياها  نعيشها  أساس الحياة التي  إن العمل هو   -
معروف  والعمل  األرض  وجه  على  إنسان  كل  يرتجيها  الذي  والقوت  للرزق  الرئيسي 
الرئيسية  العوامل  احد  له  بالنسبة  يعتبر  أنه  حيث  الخليقة  بدء  بالنسبة لإلنسان منذ 
الستمرار الحياة وتوفير مستلزماتها واإلنسان الذي ال يعمل يعتبر فردا غير فعال وغير منتج. 
اإلنسان  مستوى  تحديد  في  إن العمل يساهم  حيث  كإنسان  أهميته  تقل  المنطلق  هذا  ومن 

المعيشي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي...

على  إنسان  كل  يرتجيها  الذي  والقوت  للرزق  الرئيسي  المصدر  العمل  يعتبر   -
الرئيسية  العوامل  كأحد  الخليقة  بدء  بالنسبة لإلنسان منذ  معروف  والعمل  األرض  وجه 
الستمرار الحياة وتوفير مستلزماتها واإلنسان الذي ال يعمل يعد فردا غير فعال وغير منتج. 
ومن هذا المنطلق تقل أهميته كإنسان حيث وإن العمل يساهم في تحديد مستوى اإلنسان 

المعيشي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي...

- في هذا السياق، وبحسب خبراء بالصحة النفسية فان للعمل فوائد وهي إشباع الحاجات 
واالستقرار  الذات،  إثبات  وإلى  والتقدير،  االحترام  إلى  الحاجة  غرار  على  النفسية))(، 
يقوي  والعمل  والمعنوية.  النفسية  الحاجات  من  وغيرها  النفسي،  واالطمئنان  الباطني، 
كيان اإلنسان المعنوي، كما أنه يصفي الروح، ويصقل الضمير اإلنساني، ويجلي المواهب 
الباطنية، ويهذب النفس اإلنسانية، وينمي الروح االجتماعية، ويصنع اإلرادة القوية. والعمل 
يوفر المتطلبات المادية وهو الذي يجعل اإلنسان قادرا على توفير حاجاته المادية، من أكل 
الشباب، فالعمل  اللوازم الضرورية والثانوية في حياة  وشرب ومسكن وسيارة وغيرها من 
ما  توفير  على  القدرة  يفقد  إذ  له،  عمل  ال  لمن  سعيدة  حياة  فال  وشخصية،  حياتية  ضرورة 
يحتاج إليه من لوازم وحاجات ال يمكن االستغناء عنها ألي إنسان كان، ولذلك يسعى كل 

إنسان إلى تأمين عمل مناسب له كي يتمكن من إشباع حاجاته المادية واألساسية. 

))(  اتحاد الخريجين المتعطلين عن العمل فلسطين: دور التخطيط اإلستراتيجي في إنجاح 
 www.safarfund.org/.../66355651-4444-4c69-9b83-eالمنظومة اإلدارية
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- هذا وقد لخص الباحثون أهمية العمل في حياة اإلنسان في جوانب تتقاطع مع ما تم 
ذكره سالفا منها)1(: 

• يعتبر العمل أساسيا الحترام الذات، فهو يساعد الناس على تحسين نظرتهم ألنفسهم.

• يعتبر العمل مصدرا العتراف اآلخرين بالفرد وتقديرهم له.

• يعتبر العمل وسيلة للنشاط االجتماعي، فهو وسيلة إلى الدخول إلى جماعات مختلفة. 

• يعتبر العمل في بعض األحيان مصدرا لالستمتاع الداخلي )الذاتي( وذلك بتحقيق اإلنجاز 
فى العمل.

• يعتبر العمل وسيلة لخدمة اآلخرين. 

• قد يصبح العمل وسيلة لشغل الوقت والقضاء على الملل ونالحظ هذا بصفة خاصة لدى 
كبار السن. 

• يعتبر العمل طريقا لكسب العيش والحصول على األمن االقتصادي للفرد. 

وبذلك يمكن القول أن العمل نظام بشرى ذو أوجه متعددة، يؤديه األفراد للحصول على 
التقدير الذاتي واالجتماعي والخارجي. وإن أداء العمل ممتع لإلنسان، وباشتراك الفرد في 
العالقات  كبيرة من  اجتماعية تشمل على مجموعة  بيئة  في  يشترك  الواقع  في  فإنه  ما  عمل 
الشخصية التي تهيئ له فرص االتصال اإليجابي باآلخرين، أما التقدير الخارجي فإنه يأتيه 
أساسا في صورة دخل نقدي، يساعده في الحصول على إشباع حاجاته واالشتراك في أنشطة 

ممتعه خارج نطاق العمل...

- في ضوء ما تقدم، على الجهات المعنية، ومنها التربوية واإلعالمية وأجهزة تنمية الموارد 
البشرية، التآزر من أجل التصدي إلى النظرة غير الصحيحة والمشوهة للعمل والترويج لثقافة 
عمل جديدة تركز على تكريس الدعوة إلى أن العمل بمختلف أنشطته قيمة ترتقي إلى درجة 
العامل/ يمضيها  ساعات  مقابل  وليس  المتقن،  واإلنتاج  العمل  مقابل  األجر  وأن  العبادة، 

الموظف في مكان العمل لتمضية الوقت فيما ال يفيد ال العباد وال البالد...

))( السيد جمعه السيد رئيس مجلس إدارة إتحاد هيئات الفئات الخاصة: أهمية العمل 
فى حياة اإلنسان، االتحاد النوعى لهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، بتاريخ 

.20(0/08/28
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التي  الخطيرة  الظواهر  من  تعد  التي  اإلداري  التسيب  ظاهرة  تندرج  اإلطار  هذا  -وفي 
أصابت مجتمعاتنا العربية اإلسالمية بمقاتل كثيرة، حيث ترتب عنها هجرة الكفاءات العالية 
والعمومّية،  الخاصة   مؤسساتنا  في  اإلنتاجّية  وتدني  اإلنتاج  وتقلص  خاصة  اإلدارة  من 
أبرز  ومن  األسعار....  وارتفاع  المعيشة  وغالء  االقتصاد  ركود  في  كبير  بدور  وساهمت 

صورها:

· الغياب المتكرر واختالق األعذار التي تساعده على عدم الذهاب للعمل .

· تسجيل الحضور واالنصراف بمساعدة اآلخرين دون أن يقوم بأي عمل.

· التأخير في الحضور للعمل وعدم االلتزام بالوقت والخروج من العمل مبكرًا دون انجاز 
أي مهام.

· االستئذان بشكل متكرر بحجة الظروف الخاصة .
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سؤال النهضة ومعيقاته:
 قراءة في تراث مالك بن نني

 د. بدران مسعود بن لحسن

أستاذ مشارك في كلية الدراسات االسالمية، جامعة حمد بن خليفة، الدوحة، قطر

مقدمة:

سؤاله  النهضة«  »شروط  كتابه  في  نبي  بن  مالك  طرح  العشرين  القرن  أربعينيات  في 
المركزي عن أسباب تخلف المسلمين وسبل النهوض بهم. ورأى أن السؤال المركزي لم 
يطرح بعد، وأننا لم نتوجه إلى تشخيص المرض بل اتجهنا إلى أعراضه. وقد نتج عن هذا 
أن قادة األمة وروادها منذ مائة عام ال يعالجون المرض، وإنما يعالجون األعراض، وكانت 
النتيجة قريبة من تلك التي يحصل عليها طبيب يواجه حالة مريض بالسل، فال يهتم بمكافحة 

الجراثيم، وإنما يهتم بهيجان الحمى عند المريض.

كما أنه حينما كتب »شروط النهضة« كانت معظم الدول االسالمية خاضعة لالستعمار، 
مما جعل التفكير في النهضة يحمل تحديًا داخليًا وخارجيًا بالنسبة لتلك المجتمعات. وكان 
التحرر من االستعمار حلم راود حركات التحرر في دول العالم الثالث، وداعب خيال الكثير 

من المفكرين والمثقفين في العالم االسالمي.

غير أن مالك بن نبي طرح فكرة مختلفة، حيث نبه إلى أن »التحرر من االستعمار« غير 
كاف، ولن يتحقق، ما لم نحقق »التحرر من القابلية لالستعمار«. ذلك أن ما لم ننتبه له هو 
أن المرض الحقيقي لم يكن »االستعمار« القادم من خارج ديارنا، بل في استعدادنا لقبوله 

والخضوع له؛ أي في »قابليتنا لالستعمار«.
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ولعل واقعنا اليوم يؤكد أطروحة مالك بن نبي هذه، خاصة وأن االستعمار غادر العالم 
االسالمي جغرافيا، لكن أوضاعنا االجتماعية والثقافية واألخالقية والسياسية واالقتصادية 
ازدادت سوءا وتبعية. بل زاد االستبداد والتخلف والقابلية لالستعمار بطرق أكثر تعقيدا. مما 
يدعونا إلى السعي إلى فهم أطروحة مالك بن نبي، في تركيزه على سؤال النهضة ومعوقاته 

الداخلية بشكل أساس.

المداخلة تسعى إلى محاولة االجابة عن مجموعة أسئلة من  وفي هذا السياق فإن هذه 
خالل قراءة فكر مالك بن نبي، والبحث عما يمكن االستفادة من تراثه في االجابة عن سؤال 
وتحقيق  التخلف،  أسباب  من  التخلص  نحو  والتوجه  المعيقات  تلك  وتفكيك  النهضة، 

النهضة.

ولعل من األسئلة التي نحاول تناولها في هذه الورقة، ما يلي: 

لماذا مالك بن نبي؟  .(

كيف طرح مالك بن نبي سؤال النهضة؟  .2

سؤال النهضة بين المقاربة التجزيئية والمقاربة الكلية؟  .3

ما هي المعوقات التي ظلت تقف  حاجزا أمام مختلف محاوالت النهضة التي قام   .4
بها الرواد األوائل سواء من دعاة حركة اإلصالح الديني أم من تيار التحديث العلماني؟

وهل هذه المعوقات نابعة من مكونات البنية الثقافية للمسلم أم أنها مفروضة عليه   .5
من الخارج؟

وما هي سبل تجاوز هذه المعوقات وصياغة مشروع نهضة في نظر مالك بن نبي؟   .6

اأوَل- لماذا مالك بن نبي؟

ا اآلن  لعلنا في بداية مناقشة األسئلة الواردة أعاله، نقول إن ما يجعل مالك بن نبي مهمًّ
أو اليوم هو أنه صاحب منظور متميز هو المنظور الحضاري؛ فإذا ُذكر فإنما ُيذكر المنظور 
تذكر  كما  فكَره،  نبي  بن  أحيا  الذي  خلدون  ابن  ويذكر  اإلسالمي،  الفكر  في  الحضاري 

مقوالت الحضارة، والثقافة، واإلنسان، والدين. 

معادلة  وتذكر  التبعية،  وتحليل  لفهم  أداة  باعتبارها  لالستعمار  القابلية  أيًضا  وتذكر 
الحضارة )االنسان+ التراب+ الوقت( والدين باعتباره وسط تفاعل عناصر الحضارة، وتذكر 
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مراحل الحضارة )مرحلة الروح، ومرحلة العقل، ومرحلة الغريزة(، وتذكر أعمار المجتمع 
شبكة  وتذكر  الحضارة(،  بعد  ما  ومجتمع  الحضارة،  ومجتمع  الحضارة،  قبل  ما  )مجتمع 
العالقات االجتماعية، وتذكر كذلك »مشكلة األفكار«، ويحضر القرآن بقوة باعتباره رسالة 
لتحرر وتحضر اإلنسان، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره النموذج العملي لتحقق 

قيم القرآن في التاريخ.

بعبارة أخرى، فإن مالك بن نبي مدرسة في الفكر اإلسالمي المعاصر، لم ينصب اهتمامه 
طريًقا  ألمته  ليرسم  والتحضر،  التخلف  سنن  دراسة  إلى  اتجه  ولكن  النص،  تفسير  على 

الستعادة دورها ورسالتها في التحضر والشهادة والريادة.

فهو صاحب منظور ومنظومة فكرية متميزة ال يمكن نسبتها إلى أحد آخر إال إلى مالك 
الفكري ومنظوره  نسقه  بناء  المسلمين وغيرهم في  تراث  استفادته من  بالرغم من  نبي،  بن 

الحضاري.

العالم  في  الحضاري  التخلف  أزمة  لتشخيص  ومشروعا  أطروحة  قدم  نبي  بن  ومالك 
والبعث  للنهضة  حلول  واقتراح  األزمة  معالجة  على  اقتدارا  أكثر  ومنظورا  اإلسالمي، 

الحضاري للوطن ولألمة. 

وهو ابن خلدون الثاني، وأخاف أن يحدث له مثلما حدث البن خلدون، في أن أمتنا لم 
تستفد منه في زمانه؛ من حيث منظوره، ومنهجه، ومفاهيمه، والحلول التي اقترحها.

ومالك بن نبي هو مؤسس المنظور الحضاري للنهضة في العالم اإلسالمي، أعطى أولوية 
اإلنسان،  وعي  فيه  يتشكل  الذي  المحيط  تمثل  التي  الثقافة  صياغة  وإعادة  لإلنسان،  كبيرة 
وصاغ نظريته في الحضارة معتبرا الحقيقة الدينية الوسط الذي يتشكل فيه البعث الحضاري 
االجتماعية  الحقيقة  فيه مكونات  تتفاعل  الذي  الوسط  يوفر  الدين  الجديد، ألن  االسالمي 

)االنسان واإلمكان الطبيعي والزمن ببعده االجتماعي(.

وهو أيضا لم يكن مفكرا أيديولوجيا، وال كاتبا مغرما بالتنظير، وال داعية مهتما بتجميع 
دعوة  وصاحب  ومفكر  عالم  ولكنه  بالحقوق،  يطالب  سياسيا  وال  فكره،  حول  الناس 
وفيلسوف واسع النظر ومهندس أفكار نادر الوجود، انشغل نظريا وعمليا بتشخيص أمراض 

األمة المتوارثة والمستوردة، واقتراح حلول نظرية وعملية جديدة غير مسبوقة.
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لهذا فإني أرى أن مالك بن نبي صاحب مشروع تجديد حضاري لم يتم استغالله بعد، 
التكديس  حالة  من  نخرج  أن  أردنا  إذا  وطننا،  ويحتاجه  األمة،  تحتاجه  الذي  المفكر  وهو 

والغثائية والفوضى والمعالجات الجزئية والسياسوية لوضعنا.

زالت  ما  الله،  رحمة  عليه  نبي  بن  مالك  وفاة  من  سنة  وأربعين  ثالثة  بعد  أننا  وأحسب 
على  قادًرا  مازال  فكره  وأن  إشكاالت،  من  ُيطرح  ما  جوهر  هي  طرحها  التي  اإلشكاالت 

العطاء، بل لم يبدأ العطاء الفعلي بعد.

مثل  حلها  على  مقتدًرا  منظوًرا  نملك  وال  والتنمية،  التخلف  مشكالت  نعاني  فنحن 
المنظور الحضاري الذي قدمه مالك بن نبي.

ونعاني مشكلة أفكار عويصة، تحتاج إلى منظور مالك بن نبي في فهمها وتفكيك ألغامها 
وتقديم الحلول لها.

ونعاني من تهميش اإلنسان، وتغليب التكديس المادي في عملية التنمية؛ وهي إشكالية 
عالجها بن نبي بوضوح، ولم نجرب منظوره في حلها بعد.

نظر  إنه  حيث  المسألة،  لهذه  منظوره  ونحتاج  للدين،  الحضاري  للدور  تهميشا  ونعاني 
إلى الدين باعتباره الوسط الذي تتكامل فيه عناصر الحضارة، ويتشكل فيه البناء الحضاري؛ 
بما يوفره الدين من أفق نظري، وزاد روحي، وخميرة أخالقية تعجن فيها لبنات الحضارة؛ 
وبما يضمنه الدين من أفق ومثل أعلى؛ يتجاوز تضييقات الماديين، واختزاالت الروحانيين، 

ومتاهات الالهوتيين.

وقدم نظريته في الثقافة؛ التي تعيد للمسلم وحدته في الفكر والذوق والفعل والسلوك، 
وُتخرجه من شتاته، ومن تناقضات المدارس الجزئية والنظرات االختزالية والجمود الذي 

عرفه المسلم طيلة قرون؛ وهذه لم تدرس ولم تطبق بعد.

كما أن ابن نبي طرح طريًقا ثالًثا للعالقة بالغرب؛ ليس طريق المقاطعة، وال طريق الذوبان 
في الغرب؛ وإنما طريق يضمن عالقة سليمة مع هذه الحضارة التي تشع على العالم؛ نستفيد 
منها ونعمل على الخروج من طوقها، بل وتطعيمها بالعناصر اإلسالمية، في مستوى التصور 

والقيم والبعد الروحي؛ الذي يحفظ على اإلنسانية إنسانيتها.

كتابه  في  طرح  العشرين  القرن  أربعينيات  منذ  نبي  بن  مالك  فإن  موضوعنا  سياق  وفي 
»شروط النهضة« سؤاله المركزي عن أسباب تخلف المسلمين وسبل النهوض بهم. ورأى 
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إلى  اتجهنا  بل  المرض  تشخيص  إلى  نتوجه  لم  وأننا  بعد،  يطرح  لم  المركزي  السؤال  أن 
أعراضه. وقد نتج عن هذا أن قادة األمة وروادها منذ مائة عام ال يعالجون المرض، وإنما 
حالة  يواجه  طبيب  عليها  يحصل  التي  تلك  من  قريبة  النتيجة  وكانت  األعراض،  يعالجون 

مريض بالسل، فال يهتم بمكافحة الجراثيم، وإنما يهتم بهيجان الحمى عند المريض.

وبالرغم من أن كثيرا من المصلحين ورواد التحرر من االستعمار طرحوا مسألة التحرر 
بن  مالك  فإن  أمتنا،  لبلدان  والعسكري  السياسي  التحرير  بواجب  وقاموا  االستعمار،  من 
نبي لم يكتف بذلك، بل طرح فكرة مختلفة، حيث نبه إلى أن »التحرر من االستعمار« غير 
كاف، ولن يتحقق، ما لم نحقق »التحرر من القابلية لالستعمار«. ذلك أن ما لم ننتبه له هو 
أن المرض الحقيقي لم يكن »االستعمار« القادم من خارج ديارنا، بل في استعدادنا لقبوله 

والخضوع له؛ أي في »قابليتنا لالستعمار«.

ولعل واقعنا اليوم يؤكد أطروحة مالك بن نبي هذه، خاصة وأن االستعمار غادر العالم 
االسالمي جغرافيا، لكن أوضاعنا االجتماعية والثقافية واألخالقية والسياسية واالقتصادية 
ازدادت سوءا وتبعية. بل زاد االستبداد والتخلف والقابلية لالستعمار بطرق أكثر تعقيدا. مما 
يدعونا إلى السعي إلى فهم أطروحة مالك بن نبي، في تركيزه على سؤال النهضة ومعوقاته 

الداخلية بشكل أساس.

ثانيًا- كيف طرح مالك بن نبي �سوؤال النه�سة؟

لو فحصنا سجالت المائة سنة الماضية من أعمال المصلحين والمفكرين وجهود األمة 
تتصل  التي  والمؤتمرات  الصحف  ومقاالت  والدراسات  الوثائق  من  كثيرا  فيها  لوجدنا 
هناك،  والبؤس  والفقر  هنا،  والجهل  االستعمار  تعالج  الدراسات  وهذه  النهضة.  بموضوع 
تحليل  فيها  ليس  ولكن  أخرى،  مناسبة  في  السياسة  أو  االقتصاد  واختالل  التنظيم  وانعدام 
للظن حول  المسلم، دراسة ال تدع مجاالً  منهجي للمرض، أعني دراسة مرضية للمجتمع 

المرض الذي يتألم منه منذ قرون.

ففي الوثائق نجد أن كل مصلح قد وصف الوضع الراهن تبعًا لرأيه أو مزاجه أو مهنته.

التغيير  في  جهوده  كل  فركز  سياسًيا،  حاًل  تحتاج  سياسية  األزمة  أن  رأى  من  فهناك 
واإلصالح السياسي، وانتقاد فساد الحكم، ومحاولة تغيير أنظمة الحكم في البالد اإلسالمية. 
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الحل يكمن في  إلى أن  أنها أزمة أخالقية تستلزم حاًل أخالقًيا، فذهب  وهناك من رأى 
االلتزام بالخلق اإلسالمي الرفيع، واإلقالع عن المعاصي بمعناها الفقهي فقط، وبالتالي راح 

يتذمر من الفساد األخالقي، واعتبره مكمن الداء. 

وهناك من رأى أنها أزمة عقدية تستلزم إصالح العقيدة، وأن ال حل إال بتخليص العقيدة 
من الكالم والفلسفة، وإعادة تعليم الناس عقائد اإلسالم، وإقناعهم بأن الله هو الخالق وهو 
العقيدة  علم  صياغة  إلى  فتوجه  الحل،  هو  التوحيد  بعقيدة  االلتزام  وأن  الحقيقي،  المعبود 
من جديد بأسلوب آخر على حين أن كل هذا التشخيص ال يتناول في الحقيقة المرض بل 

يتحدث عن أعراضه

ثالثًا- �سوؤال النه�سة بين المقاربة التجزيئية والمقاربة الكلية:

تشخص  كلية  مقاربة  من  بد  وال  تجزيئية،  جزئية  مقاربات  كلها  هذه  نبي  ابن  رأي  ففي 
المنظور  هو  متكامل  كلي  بمنظور  إليها  وتنظر  المشكلة،  أبعاد  كل  وتجمع  المرض، 
الحضاري، الذي يجمع كل تلك المشكالت في منظور واحد، ويعالجها في إطار مقولتي 

التخلف والنهضة. 

وكما قلنا – سابقا- فإن المسألة الحضارية مسألة محورية في فكر مالك بن نبي، والجديد 
فيها أنها منظور كلي لتشخيص أمراض أمتنا وحضارتنا االسالمية ووصف العالج لها؛ منظور 

يوفر فهًما كلًيا دون اختزال لمشكالتها الجزئية. 

فالمنظور الحضاري عند ابن نبي، ينظر إلى مشكالت األمة على أنها تنضوي تحت ما 
األجزاء؛  هذه  كل  ينظم  الذي  اإلطار  هي  الحضارة  أن  باعتبار  الحضارة«،  »مشكلة  يسميه 
التي نسميها في مكاٍن ما مشكلة سياسية، وفي مكان آخر مشكلة اقتصادية، وفي مكان ثالث 

مشكلة أخالقية))(. 

وهو يرى أن العالم اإلسالمي في بحثه عن صياغة بناء حضاري جديد، عليه أن يبحث أوالً 
في أسباب الغياب الحضاري الذي دام مدة طويلة كان خاللها خارج التاريخ، كأن لم يكن 
له هدف. ألنه – أي العالم اإلسالمي- أضاع وقًتا طوياًل، وجهًدا كبيًرا، بسبب عدم التحليل 
المنهجي للمرض، الذي يتألم منه منذ قرون طويلة)2(؛ فذهب يتلمس الحلول الجزئية، ونظر 

))( مالك بن بني، شروط النهضة، ص45 وما بعدها.
)2( مالك بن نبي، شروط النهضة، ص)4؛ مالك بن نبي، وجهة العالم االسالمي، ص 54-53.
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إلى القضية في صورها التجزيئية، فاختلفت األطروحات؛ من الطرح السياسي إلى الطرح 
االقتصادي إلى الطرح األخالقي.. وهكذا.

بمعالجة  االكتفاء  وعدم  المرض،  وحقيقة  األزمة  جوهر  في  البحث  ينبغي  أيًضا  ولهذا 
األعراض أو المظاهر الجزئية التي تطفو هنا وهناك في صورة أو أخرى.. كما أن كل هذه 
األعراض تحتاج إلى إطار من خالله نرى كل الجوانب المتعلقة باألزمة، وال نغيِّب أحدها، 
وهذا اإلطار يكمن في إرجاع األزمة إلى جوهرها؛ الذي هو مشكلة غياب حضارة المسلم، 
وغيابه عن صنع التاريخ، وهو إطار ينبغي أن ينظم كل الجهود اإلصالحية، لنحقق النهضة 

التي طال العمل لها في العالم اإلسالمي.

فالمرض كامن في نفس المسلم، وفي ثقافته الموروثة، كما هو كامن في سلوك المسلم 
وتصرفاته اليومية، وفي قلبه وعقله.. واألزمة تكمن في األدران العالقة بالمسلم من تراث 
االنحطاط عبر القرون، أكثر ما هي بسبب خارجي وافد. فاألمر ال يتعلق بنقص في الوسائل 
نبي، وفي كيفية  بأزمة في األفكار كما يقول مالك بن  يتعلق  حتى نستوردها ونكدسها، بل 

البحث عن حلول موضوعية لها))(. 

وإننا حينما نحلل وضعنا سنجد أن أسباب تخلفنا ومعيقات نهضتنا منها ما هو داخلي، 
الداخلية تؤشر على أن المرض كامن في نفس المسلم،  ومنها ما هو خارجي؛ فالمعيقات 
وفي ثقافته الموروثة من زمن االنحطاط، كما هو كامن في سلوك المسلم وتصرفاته اليومية، 
وفي قلبه وعقله... بينما المعيقات الخارجية فتتمثل في المعامل االستعماري الذي يستغل 

ضعفنا وقابليتنا لالستعمار. 

والمريض نفسه يريد - ومنذ مائة عام - أن يبرأ من آالم كثيرة: من االستعمار ونتائجه، 
من األمية بأشكالها، من الفقر رغم غنى البالد بالمادة األولية، من الظلم والقهر واالستعباد، 
من ومن، ومن ، وهو ال يعرف حقيقة مرضه ولم يحاول أن يعرفه، بل كل ما في األمر أنه 
شعر باأللم، وال يزال األلم يشتد، فجرى نحو الصيدلية، يأخذ من آالف الزجاجات ليواجه 

آالف اآلالم .

))( مالك بن نبي، مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، ) دمشق : دار الفكر 988)م ( ، ص 70 .
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على  القضاء  فإما  المرضية،  الحالة  لهذه  نهاية  لوضع  طريقتين  سوى  الواقع  في  وليس 
المرض وإما إعدام المريض))(. لكن هناك من له مصلحة في استمرار هذه الحالة المرضية 

سواًء أكان ممن هم في الخارج أو ممن يمثلونهم في الداخل.

لقد دخل المريض إلى صيدلية الحضارة الغربية طالبًا الشفاء، ولكن من أي مرض؟ وبأي 
دواء؟ وبديهي أننا ال نعرف شيئًا عن مدة عالج كهذا، ولكن الحالة التي تّطرد هكذا تحت 

أنظارنا منذ قرون، لها داللة اجتماعية يجب أن تكون موضع تأمل وتحليل)2(. 

وإن نهضة المسلمين تحتاج منا أن نعمل على محورين؛ إزالة معوقات النهضة من جهة، 
وصياغة مشروع نهضة من جهة أخرى. وذلك بأن نبحث في أسباب التخلف الحضاري الذي 
الزمن، وكذلك  قرنا من  قد تجاوزت  النهوض  بداية محاوالت  أن  بالرغم من  األمة  تعيشه 
المعيقات  بين  ونفرق  التحضر،  وتحقيق  التخلف  من  خروجنا  معيقات  هي  ما  في  البحث 
الذاتية وبين المعيقات الموضوعية، أي بين المعيقات الداخلية وبين المعيقات الخارجية، 

وما هو السبيل لتجاوز المعيقات وتحقيق نهضة حضارية.

رابعًا- ما هي المعيقات الداخلية )الذاتية( للنه�سة؟:

فما هي المعوقات التي ظلت تقف حاجزا أمام مختلف محاوالت النهضة التي قام بها 
الرواد األوائل في عصرنا الحديث من دعاة اإلصالح والتجديد في عالمنا االسالمي؟

إن هناك معيقات ذاتية ومعيقات موضوعية كما ذكرنا آنفا؛ فأما الذاتية فهي نابعة من ذاتنا 
والحضارات، وهي  المجتمعات  أمراض تصيب  المسلمين من  ما أصاب  بفعل  الحضارية 
سنة الله في خلقه ال يمكن أن تحابينا ألننا مسلمون، بل يصاب بها كل من لم يتحقق بشروط 
واالجتماعي  والنفسي  الثقافي  وجودنا  دوائر  على  موزعة  معيقات  وهي  منها.  التحصين 

والسياسي واالخالقي والفكري. 

وتحليلها،  بتشخيصها،  قام  قد  نجده  الفكري،  وإنتاجه  بني  بن  مالك  لكتب  وبقراءتنا 
والتنبيه عليها، وتوصيف منهج الحل لها، لكي نقوم بعالجها، والتخلص منها. ونذكر في ما 

يلي بعضا من تلك المعوقات:

))( مالك بن نبي، شروط النهضة، ص)4.
)2( مالك بن نبي، شروط النهضة، ص39-)4.
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1. الَحْرفِيَُّة في الثقافة: 

لعل أولى المعوقات الداخلية أو الذاتية التي تعيق نهضتنا هي ذلك الجهل المركب الذي 
يتميز به المثقف عندنا، ويشكل مرضا مزمنا ومعديا ومتوارثا بين األجيال، ألن الجاهل الذي 
جاهل  بأنه  يدرك  ال  الله،  لكتاب  حامل  أو  األكاديمية،  للشهادة  حامل  أنه  على  نفسه  يقدم 
ويعتقد بأن الشهادة التي حصل عليها هي المقياس الوحيد لمكانته العلمية، ولوقوعه في أسر 

الغرور وجنون العظمة ال يعترف بأخطائه وال يصححها.

وهذا الجهل المركب الذي يسميه مالك بن نبي »الَحْرفية في الثقافة« ثمرة ونتيجة »عدم 
ثقافتنا  فإن  لذلك  االنحطاط«))(،  عوامل  من  يشوبها  مما  وحياتنا  عاداتنا  تصفية  محاولتنا 

الحديثة التي نسميها ثقافة النهضة، لم تنتج سوى »حرفيين منبثين في أنحاء شعب أمّي«)2(.

ويرجعها ابن نبي إلى »رجل ما بعد الموحدين«)3(،  الذي يسميه أيضًا »رجل القلة« الذي 
اكتفى بالهامش والقليل، والذي »بتر فكرة النهضة فلم ير في مشكلتها سوى حاجاته ومطامعه 
... فهو لم ير في الثقافة إال المظهر التافه، ألنها عنده طريقة ليصبح شخصية بارزة، وإن زاد 

فعلم يجلب رزقًا«)4(.

من  اخطر  هو  الذي  المتعاقل«،  أو  »المتعالم  يسميه  ما  إلى  أدت  الثقافة  في  والَحْرفية 
المرض الذي كان قبل ذلك ممثال في الجهل واألمية، الذي هو أسهل عالجا من »التعالم«. 
فقل:  شئت  وإن  )التعالم(،  هو  مستعصيًا  جديدًا  مرضًا  نرى  أصبحنا  »اليوم  نبي:  ابن  يقول 
الحرفية في التعلم، والصعوبة كل الصعوبة في مداواته. وهكذا أتيح لجيلنا أن يشهد خالل 
النصف األخير من هذا القرن، ظهور نموذجين من األفراد في مجتمعنا: حامل المرقعات ذي 

األطمار البالية، وحامل الالفتات العلمية«)5(.

وهذه من المعيقات الصعبة التي تواجهنا في تجاوز ثقافة التخلف إلى ثقافة نهضة فعالة، 
هذا  عقل  »ألن  عالجها،  الصعب  من  مركب،  جهل  هي  التي  الثقافة  في  الَحْرفية  هذه  ألن 

))( مالك بن بني، مشكلة الثقافة، ص75.
)2( المرجع نفسه، ص75. 

)3( مصطلح »ما بعد الموحدين« مفهوم صاغه ابن نبي للداللة على شخصية االنسان المسلم منذ عهد ما 
بعد دولة الموحدين في المغرب العربي إلى اليوم، وهي شخصية تتسم بالرؤية الحدية لألمور، والتبطل عن 

العمل التاريخي، والركون إلى الدعة والماضي، والمطالية بالحقوق وترك أداء الواجبات. 
)4( المرجع نفسه، ص75. 

)5( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص75
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المريض لم يقتن العلم ليصيره ضميرًا فعاالً، بل ليجعله آلة للعيش وسلمًا يصعد به منصة 
البرلمان. وهكذا يصبح العلم مسخًا وعملة زائفة غير قابلة للصرف. وهذا النوع من الجهل 
أدهى وأمر من الجهل المطلق ألنه جهٌل حجرته الحروف األبجدية؛ وجاهل هذا النوع ال 
تتساوى  فهي  وإنما بحسب حروفها،  بمراميها،  الكلمات  يفهم  بمعانيها، وال  األشياء  يقوم 
الكلمتين  حروف  أن  احتمل  )نعم( لو  عنده  )ال(  تساوي  وكلمة  حروفها،  تساوت  ما  إذا 

متساوية«))(.

كثافة  له  الذي  والفكر  والسننية  الفعالية  ثقافة  لنشأة  ومعيق  خطير  مرض  الحرفية،  فهذه 
الواقع وحقيقته، ولهذا حدث لنا غرام باألشكال والكلمات، دون انشغال بحقائق األمور، 
»والغرام بالكلمات أخطر من الغرام بالمعدن أو الرخام أو الحجر، فهو يؤدي أوالً وقبل كل 
شيء إلى أن يفقد اإلنسان حاسة تقدير األمور على وجهها الصحيح... فال غرابة إذن أن نرى 
الفكر العربي، لم يعرف بعد معنى الفاعلية، فإن استبداد األلفاظ والصيغ به يخلع على أي 

تفسير للنهضة طابعًا سطحيًا«)2(.

2 ـ تحلل شبكة العالقات االجتماعية: 

شبكة  تحلل  ويظهر  االجتماعية.  العالقات  شبكة  تحلل  هي  الداخلية  المعيقات  وثاني 
العالقات االجتماعية في تمزق البناء االجتماعي لألمة، وسيادة النزعة الفردية في المجتمع، 
مما يؤدي إلى انعكاس معيار القيم، وتعارض مصالح األفراد والجماعات فيما بينها، فيحدث 
االصطدام الداخلي الذي يقضي على العمل التكاملي الجاد، ويؤدي إلى إهدار الكثير من 

الطاقات االجتماعية وصرفها فيما ال جدوى منه. 

االجتماعي  السياق  فإن  االجتماعية،  بنيته  تمس  مشكالت  مجتمع  أي  يواجه  وعندما 
الذي يكون فيه أفراده جزء كبيرا من علة هذه المشكالت، ذلك أن اإلنسان في أي مجتمع 
ال يعيش بمعزل عن هذا المجتمع. ويرى ابن نبي أن هناك عالقة جدلية بين تخلف األفراد 
وتخلف هذا المجتمع، والعكس صحيح. فما ينتشر في المجتمع من نظام وانضباط، أو من 
فوضى وتيه.. كل هذا يلقى صداه في نفسية وسلوك الفرد.. فالفرد والمجتمع ال ينفصالن 

عن بعضهما فهما يتبادالن عناصر التأثير والتأثر.. 

))(مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص76-75.
)2( مالك بن نبي، وجهة العالم االسالمي، ص59-58.
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ولذلك، نجد أنه كلما زادت غلبة النزعة الذاتية على النزعة االجتماعية زاد تحلل شبكة 
العالقات االجتماعية ونقصت الفعالية االجتماعية، وكلما نقص الدافع إلى العمل المشترك 
تقلصت الفعالية االجتماعية وزاد النزوع نحو الفردية أي األنانية وحب الذات... ولهذا فإن 
زيادة الفردانية في مساحات أي مجتمع هي مؤشر على غياب الفعالية االجتماعية والعمل 

المشترك وتحلل شبكة العالقات االجتماعية.))(

3 - عدم تماسك عالم األفكار وطغيان عالم األشخاص واألشياء: 

والمعيق اآلخر لنهضتنا، هو تلك الفوضى الفكرية، والهشاشة التي تطبع عالمنا الفكري، 
وذلك التركيب النشاز الذي يمأل عالمنا الفكري من خليط متنافر من األفكار. بعبارة أخرى، 
فإن األفكار السائدة في العالم اإلسالمي اليوم ما هي إالّ مزيج من األفكار التي تعيق التطور 
والنمو وتتمثل في األفكار الميتة واألفكار القاتلة)2(، ورغم اختالف مصدريهما إال أن كليهما 

يؤدي إلى الهدم ال البناء.

المفاهيم،  في  واضطرابا  الرؤية،  في  خلال  يسبب  تماسكها  وعدم  األفكار  فوضى  إن 
منه،  الخروج  بدل  التخلف  تعميق  في  نساهم  اننا  إلى  يؤدي  وهذا  المنهج،  في  واختالال 

ونسلك للنهضة دروبا غير مخطط لها)3(.

ونحن نعاني اليوم من اختالل التوازن، ألن مجتمعنا المسلم لم يخطط لنهضته تخطيطا 
المجتمع  هذا  في  المفكرون  يضع  فلم  تثقله،  التي  العوائق  اعتباره  في  يأخذ  ولم  مدروسا، 
األفكار،  في  الفوضى  وسادت  الفعالية،  من  الجهود  هذه  فخلت  والتحليل،  للنقد  جهازا 

وكثرت العوائق، والتبديد في الوسائل بسبب عدم تماسك األفكار)4(.

وعندما يمس انعدام التماسك عالم األفكار وتهتز عالقاتها المنطقية، فإننا نتوقع سائر أنواع 
اللبس في العقول التي ال تستطيع، في ميدان السياسة مثاًل، أن تميز بين األسباب والمسبَّبات. 

))( نورة خالد السعد، فقدان الفعالية االجتماعية، جريدة الرياض، الخميس 22 المحرم 429)هـ )3- 
يناير 2008م - العدد 4465).

)2(مالك بن نبي، مشكلة األفكار في العالم االسالمي، ص 46) وما بعدها.
)3( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 78.

)4(  عمار الطالبي، التجديد في الفكر عند مالك بن نبي. جريدة البصائر، جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين. أنظر:

 http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=print&sid=986



تفعيل المقاصد في مجال التنمية والتشغيل 120

فتركزت  القابلية لالستعمار))(.  المجتمع اإلسالمي مسألة االستعمار وأهمل  وهكذا طرح 
الجهود كلها على االستعمار، بينما تم تجاهل أو إغفال القابلية لالستعمار، التي هي قضية 
لجهازه  بها  واخضعنا  فينا  فعاليته  ضاعف  مما  وكرسها،  االستعمار  استغلها  نفسية  داخلية 

المفاهيمي.

كما أن طبيعة العالقة بين اإلنسان المسلم اليوم وعالم األشياء يحددها المعيار الصبياني 
في التعلق باألشياء، إذ لم يعد اإلنسان يستمد مكانته االجتماعية من كونه إنسانا وال من زاده 

المعرفي وإنما من كمية األشياء التي يمتلكها ويتصرف فيها.

كما أن الجماهير في مجتمعنا لم تعد تؤمن بمشاريع فكرية معينة، بل كل ما يشد انتباهها 
هو ذلك الشخص الكارزمي الذي يعتقدون أنه يمتلك جميع الحلول لمشكالتهم الخاصة، 

إلى درجة أن يتحول شخص الزعيم إلى وثن يعبد إّما خوفا وإّما انبهارا وإّما طمعا. 

ويتسم الوضع الحالي للمجتمع اإلسالمي بتشابك طغيان األشياء، وطغيان األشخاص 
أمثلة عديدة، وبين  لذلك  نبي  بن  المثبطة، وضرب مالك  الضارة، وعوائقه  نتائجه  له  الذي 
فانزلق  والسياسي.  واألخالقي،  والنفسي،  واالجتماعي،  الفكري،  المجال  في  عوائقه 
المجتمع اإلسالمي في مزالق النزعة الشيئية، فتعلق باألشياء ال باألفكار، كأنه طفل ال يرى 
في العالم أفكارا، ولكنه يرى أشياء، كومة من الحلوى أفضل لديه من كومة من الجواهر، 
التي  األفكار  على  الحصول  من  عليه  أهون  سيارة  فشراء  السهولة،  هذه  المجتمع  واستمرأ 
تصنعها، وكان من نتيجة ذلك مضاعفة األشياء ال تنمية األفكار، ومعنى ذلك أن الفكرة ليس 

لها فعاليتها الكافية في العالم اإلسالمي، وال تؤدي وظيفتها)2(.

األفكار،  أكثر مما زاد حجم  فيه حجم األشياء  زاد  إعوازا،  زاده  وسار تطوره في طريق 
فأصبحت حياته منقسمة على ذاتها شطرين منفصلين، يعيش في عالم غريب له منه أشياؤه، 
وليس له أفكاره، فبعد عصور نومه الطويل انتقل إلى عصر الوعي، ولكن وعيه ما يزال تسوده 
يزال  ما  اإلسالمي  المجتمع  بينما  األفكار،  تمثل  مثال  فاليابان  الذبذبة،  من  ونوع  الفوضى 
يشتري األشياء، وبقي إلى اليوم في أغلبه مجرد زبون، فالمجتمع اإلسالمي جزء من مجتمع 
عالم تقني ال يبيعه أشياءه فحسب، وإنما يفرض عليه معاييره في الوقت نفسه، وأخذ أفكاره 

))( مالك بن نبي، مشكلة األفكار في العالم االسالمي، ص67. 
)2( عمار الطالبي، التجديد في الفكر عند مالك بن نبي. المرجع السابق.



121سؤال النهضة ومعيقاته:  قراءة في تراث مالك ابن نني ينابدران مشعون بن لحشن

ما هو حسن، وما هو سيء، وأغرب من ذلك فإننا أحيانا نقلد أفكارا في الوقت الذي لفظت 
فيه أنفاسها في عالمها، وتجاوزها الزمن فماتت. 

مثل ما كانت النزعة الوجودية جذبت عقول بعض المفكرين، فأخذ ببعض أفكار سارتر، 
الذي  أو األفكار  بين عالم األشياء  أن تكون  نبي: أي عالقة يمكن  بن  يتساءل مالك  ولكن 
له  معنى  ال  التقليد  فهذا  نحن؟  وعالمنا  »الغثيان« مثال،  بكتابه  سارتر  بول  جان  إلى  أوحى 

سوى أنه يضاعف من فوضى األفكار واألشياء؛ فال يبقى مجال ألية صلة بينهما))(.

وعلى الصعيد النفسي واألخالقي، كما يقول مالك بن نبي، »عندما يتضخم عالم األشياء، 
النوعية إلى أحكام كلية دون أن  القيم، وتتحول األحكام  القمة في سلم  فإن األشياء تحتل 
يشعر أصحاب تلك األحكام بانزالقهم نحو )الشيئّية(؛ أي نحو تقويم األمور بسلم األشياء. 
أو ال  يستعملها  التي  بعدد األجهزة  اإلداري  الترتيب  في  رتبته  يعتمد في تحديد  فالموظف 
أمامه، وخمسة أجهزة  تلفونات  أربعة  يستعملها، ففي مكتٍب واحٍد لموظف كبير أحصيت 

تكييف من حوله... إن )الشيئية( تجرُّ إلى هفواٍت كثيرة ذات مغزى«)2(.

واألمر نفسه يقال على الصعيد الفكري، فهناك أيضًا أعراض مميزة لطغيان األشياء. فال 
ُيسأل الكاتب الذي أنهى كتابًا أي بحث قد عالج وكيف عالجه. إنه ُيسأل عن عدد الصفحات، 

وأحيانًا يقع المؤلف نفُسه فريسة الشيئية)3(.

الصعيدين،  على  ضارة  نتائج  عليه  يترتب  فإنه  الشخاص،  عالم  وطغيان  تضخم  أما 
في  األعلى  المثل  يتجسد  عندما  األخالقي:  الصعيد  فعلى  خاصة.  والسياسي  األخالقي 
شخٍص ما، هناك خطٌر مزدوج: فسائر أخطاء الشخص ينعكس ضرُرها على المجتمع الذي 
جّسد في شخصه مثله األعلى. وسائر انحرافات ذلك الشخص تترصد كذلك في خسائر، 
يعتقد  رّدٍة حقيقية  الذي سقط، وإما في  للمثال األعلى  إما في رفض  الخسارة  وتكون هذه 
فنحن  الحالتين  كال  وفي  آخر.  أعلى  مثٍل  باعتناق  اإلحباط  عن  التعويض  بإمكانية  عبرها 
نستبدل دون أن ندري مشكلة األشخاص بمشكلة األفكار. وقد سبب هذا االستبدال كثيرًا 
من الضرر باألفكار اإلسالمية المتجسدة بأشخاٍص ليسوا أهاًل لحلها. فمن ذا الذي يستطيع 

أن يجسد األفكار دون أن يعرض المجتمع للخطر؟.

))( المرجع نفسه.
)2( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص80.

)3( مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص80.
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الكريم،  القرآن  له  أشار  أو تضخم األشخاص  ان خطر تجسيد  إلى  نبي  بن  مالك  وينبه 
ْبلِِه 

َ
ق ِمن  ْت 

َ
َخل ْد 

َ
ق َرُسوٌل   َ

ّ
إاِل ٌد  ُمَحّمَ َوَما   ﴿ تعالى  قوله  في  االسالمي  الوعي  في  فوضعه 

 ََّ ن يَُضّرَ ال
َ
ل
َ
َى َعِقَبْيِه ف

َ
ْعَقابُِكْم َوَمن يَنَقلِْب َعل

َ
ى أ

َ
ْبُتْم َعل

َ
تَِل انَقل

ُ
ْو ق

َ
اَت أ إِن ّمَ

َ
ف
َ
الّرُُسُل أ

اكِِريَن﴾ )آل عمران/ 44)(. بالرغم من اهمية شخص النبي صلى  َُّ الّشَ َشيًْئا َوَسَيْجزِي ال
الله عليه وسلم، وبالرغم من استحالة خطأٍ أو انحراٍف من الرسول صلى الله عليه وسلم، 

ولكنه من أجل اإلشارة إلى خطر تجسيد األفكار بحدِّ ذاته))(.

أما من الناحية السياسية، فإن تضخم عالم األشخاص يمنعنا أحيانًا من استخراج العبر من 
الفشل، وذلك بتجسيد أسباب الفشل فورًا في شخٍص يكون )رجل نحس(؛ بدالً من التفكير 

مليًا وجديًا بالدروس التي نستخرجها منها)2(.

4. سيادة النزعة السياسوية: 

القواعد  عن  السياسة  انفصلت  بحيث  العربي،  الوطن  في  السياسية  الممارسة  انحراف 
واألسس العلمية التي تقوم عليها وتحولت إلى خداع ومكر وتضليل يمارسه بعض الدجالين 
لمغالطة أصحاب النوايا الطيبة والسذج من الجماهير، واستخدام جماجم الضعفاء كجسر 

للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.

كما أن النزعة السياسوية التي تنبني على »المطالبة بالحق« بدل »القيام بالواجب« تقوم 
على تخدير الشعوب المتخلفة، بان تقنعها بان مشكالتها تحل من خالل المطالبة بحقوقها 
التي اخذها اآلخرون، بينما الحقيقة التي ينبغي ان نعيها، هي أن أداءنا للواجب مقدمة على 
مطالبتنا بالحقوق. فأداء الواجب يبعث على الفعالية وعلى اليقظة وعلى الوعي، وعلى األداء 
المنهجي، بينما المطالبة بالحقوق قد تصيبنا بنرجسية، وبعقدة نقص أننا مغلوبون، وننتظر 

الحلول السحرية التي طالما بشر بها السياسيون المخادعون.

كما أن مالك بن نبي في سياق حديثه عن النزعة السياسوية، يفرق بين مصطلحين مهمين 
»محاولـة  فالسياسة  له  وبالنسبة  و»البوليتيك«)3(،  »السياسة«  وهما  السياسي،  الفعل  في 

))( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص )82-8.
)2( مالك بن نبي، المصدر نفسه، ص83-82.

)3( البوليتيك: مصطلح استعمله بن نبي وأخذه من اللسان الدارج الجزائري الذي اخذ المصطلح 
الفرنسي وصاغه بفرنسية معربة للتعبير عن العمل والفعل السياسي المتميز بالمخادعة وعدم المصداقية 

والدجل السياسي والفراغ من المضمون األخالقي. 
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وحركـات  صرخـات  »مجرد  البوليتيك  بينما  الشعب«))(  لخدمة  المثلى  الصورة  في  تأمل 
آخر من  معيق  )البوليتيك(  السياسوية  النزعة  فإن  وبذلك  الشعب واستخدامه«)2(.  لمغالطة 
في  يساهم  كنشاط  السياسة  لمقاصد  تشويها  كونها  في  خطورتها  وتكمن  النهضة.  معيقات 
تطور المجتمع وازدهاره وتنظيم العالقة المثلى بين الفرد والمجتمع، فيقدم بذلك المجتمع 
شكل  على  خدماته  للمجتمع  األخير  هذا  ويقدم  الفرد،  قدرات  لتطوير  الكافية  الضمانات 

واجبات)3(.

أن  نظرنا  عن  يغيب  أال  »ينبغي  فإنه  نهضة  تحقيق  اجل  من  العمل  بداية  في  وبخاصة 
)الواجب( يجب أن يتفوق على )الحق( في كل تطور صاعد، إذ يتحتم أن يكون لدينا دائمًا 
محصول وافر، أو بلغة االقتصاد السياسي )فائض قيمة(. هذا )الواجب الفائض( هو أمارة 

التقدم الخلقي والمادي في كل مجتمع يشق طريقه إلى المجد«)4(.

ولهذا فإن »كل سياسة تقوم على طلب )الحقوق( ليست إال ضربًا من الهرج والفوضى 
... وتلك هي )البوليتيكا( بالمعنى الشعبي للكلمة... فالسياسة التي ال تحدث الشعب عن 
واجباته، وتكتفي بأن تضرب له على نغمة حقوقه، ليست سياسة، وإنما هي )خرافة(، أو هي 
تلصص في الظالم، وليس من مهمتنا أن نعلم الشعب كلمات وأشعارًا، بل أن نعلمه مناهج 
وفنونًا... ليس من مهمتنا أن نغني له نشيد )الحرية(، فهو يعرف األغنية، أو أن نقول له ونكرر 
التجمع  غريزة  فإن  المقدس،  االتحاد  فضائل  نلقنه  أن  أو  يعرفها،  فهو  الحقوق،  في  القول 
قد علمته هذه الفضائل... وفي كلمة واحدة ليس من شأننا أن نكشف له عما ألم بمعرفته 
من قبل، بل أن نمنحه من المناهج الفعالة ما يستطيع به أن يصوغ مواهبه ومعارفه في قالب 
اجتماع ُمَحس. وبعبارة أدق: ليس الشعب بحاجة إلى أن نتكلم له عن حقوقه وحريته، بل 
أن نحدد له الوسائل التي يحصل بها عليها، وهذه الوسائل ال يمكن إال أن تكون تعبيرًا عن 

واجباته«)5(.

))( مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، ص98.
)2( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)3( محمد لعاطف، مرجع سابق، ص26-25.
)4( مالك بن نبي، وجهة العالم االسالمي، ص43).

)5( المصدر نفسه، ص43).
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غياب الفعالية:   .5

يتميز تفكير اإلنسان المسلم اليوم في معظمه بأنه تفكير نظري غير مرتبط بأهداف عملية، 
وأغلب من يسمون أنفسهم بدعاة التغيير يكثرون الكالم من دون أن يكون لذلك أي انعكاس 

ايجابي على الواقع. 

وما يفصل المجتمعات اليوم هو مدى فعاليتها، حيث يوجد في عصرنا تشابه واختالف 
بين المجتمعات، واالختالف الالفت للنظر يكمن في ما يطبع نشاط أي مجتمع من فعالية 

تتفاوت درجتها من مجتمع إلى آخر، هذا العنصر الذي أصبح أساسًيا في فلسفة العصر))(.

حتى أن التقدم أو التأخر الحضاري يمكن أن يالحظه اإلنسان من خالل مالحظة عامل 
بها كل جهوده  بالفعالية ويطبع  يتميز  إلى شطرين، أحدهما  العالم  يقسم  إذ يجده  الفعالية، 
وسلوكه، واآلخر يتميز بالالفعالية والتسيب في كل مظاهر حياته. ويمكن مالحظة ذلك من 
التي توجد في كال اإلطارين  النسيج االجتماعي، والمؤسسات االجتماعية  خالل مشاهدة 

الحضاريين)2(.

الغربي  النموذج  أحدهــما  مختلفين،  اجتماعيين  نموذجين  رؤية  يمكن  أخرى،  بعبارة 
يطبعه التنظيم والديناميكا، أي تنتظمه الفعالية في واقع حياته، واآلخر النموذج المتخلف، 
أو  إذ لو رجعنا قرنين  التاريخ،  التسيب والالفعالية. وهذا كله في إطار  تنتظمه ضروب من 
ثالثة إلى الوراء -كما يرى ابن نبي- لوجدنا الصورة معكوسة تماًما، فكل ضروب النشاط 
والفعالية يجدها على محور طنجة-جاكرتا، وكل ضروب التسيب والالفعالية يجدها على 

المحور الغربي. 

فمسألة الفعالية في حقيقتها تتعلق بالمرحلة الحضارية التي تعيشها الحضارة، كما تتعلق 
القاتلة  واألفكار  النفايات  من  شبكة  وإما  حضارة،  لقيام  دستور  إما  هي  التي  الثقافة  بنمط 
والميتة التي تطبع إنسان ما بعد الحضارة )خارج إطار الحضارة(، مثل إنسان ومجتمع )ما 

بعد الموحدين ( في العالم اإلسالمي)3(.

))( تأمالت ، ص )3 .
)2(	Louay	M.	Safi،	The	Challenge	of	Modernity	:	The	Quest	For	Authenticity	in	The	Arab	
World،	First	Edition	،	(	Lanham	:	University	Press	of	America،	1984	)،	p	.161	.

)3( تأمالت ، ص ))) – 2)) .
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وغياب الفعالية في المجتمع اإلسالمي يعزوه بن نبي إلى أن العالم اإلسالمي لم يختر 
نموذج  تأثير  تحت  تنمو  النهضة  وبقيت  لمنهجه،  تحديًدا  يعطيه  الذي  نموذجه،  اآلن  حتى 
غامض لم تخــتره، بل ُفـرض عليها تلقائــًيا من أذواق القوم.. وما يبدو أنه اختيار للنموذج 
الغربي في العالم اإلسالمي، هو في حقيقته من قبيل )وضع الثور قبل المحراث(، وتكديس 
لمنتجات الحضارة الغربية. وهذا التكديس قد تم في تنكر كامل تقريًبا للنموذج ولفضائله 

الواقعية ولقيمه العامة، وكان انجراًرا وتقليًدا للجانب السافل منه))(.

وفي كتابه )بين الرشاد والتيه( يرى مالك بن نبي أن الفعالية تتحقق بناء على العودة إلى 
أصالة القرآن والمنهج النبوي في بناء النفوس بناًء يقوم على الربط بين العلم والعمل، فالعلم 
الذي ال يترجمه عمل يظل ترفا ال مكان له. فاألصالة والفعالية يتحققان من خالل الرجوع 

إلى الهدي النبوي، في التربية على الجمع بينهما، والموازنة بينهما.

الحال  فيها  يراعي  مضبوطة  معالم  وفق  حلوله  يصوغ  اإلنسان  أن  الفعالية  من  أن  كما 
التباطؤ والتنكب عن تحقيق  والمآل. فإنه إذا تجاهل هذا األمر فإن االرتكاس والخطأ، أو 

الهدف، هي المآالت الحتمية للعمل االرتجالي، غير المرتبط بواقعه وأصوله)2(.

والمناهج  الحلول  يضع  أن  ألحد  يجوز  فال  وعليه  النهضة(:  )شروط  في  نبي  بن  يقول 
ما  مع  وخطواته  وأقواله  وعواطفه  أفكاره  تنسجم  أن  عليه  بل  ومركزها،  أمته  مكان  مغفال 
تقتضيه المرحلة التي فيها أمته. أما أن يستورد حلوال من الشرق أو الغرب فإن في ذلك تضييعا 
للجهد ومضاعفة للداء. إذ كل تقليد في هذا الميدان جهل وانتحار. وعالج أي مشكلة يرتبط 
بعوامل زمنية نفسية، ناتجة عن فكرة معينة تؤرخ من ميالدها عمليات التطور االجتماعي في 
حدود الدورة التي ندرسها. فالفرق شاسع بين مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية 

ومشاكل أخرى تولدت في نطاق الدورة اإلسالمية)3(.

الميل إلى التكديس:   .6

ومن معيقات نهضتنا لجوء المجتمع اإلسالمي إلى التكديس بدل البناء، فطغيان الشيئية 
أعمى بصيرته وجعله يغفل عن البناء المرحلي التكاملي، ويبدله بتكديس منتجات الحضارة 
إلى جنب بعضها البعض، معتقدا أن هذه المنتجات هي التي تصنع الحضارة، في حين أن 

))( شروط النهضة ، ص 40 – 46 ؛ اإلفريقية واآلسيوية ، ص 89 – 90 .
)2(  بدران بن لحسن، تأمالت في بناء الوعي الحضاري، ط)، )قسنطينة: دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، 

7)20(، ص64.
)3( المرجع نفسه، ص65-64. 
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بأي حال من  يمكن  منتجاتها. فال  تلد  التي  الحضارة هي  أن  الصحيح، بحيث  العكس هو 
األحوال لركام من المتناقضات التي ُجمعت بشكل فوضوي رغم تنافرها أن تسهم في بناء 
حضارة، أو باألحرى السير قدما بمجتمع استيقظ من نومه الذي دام عدة قرون، نحو دروب 

التحضر))(.

كما ال يمكن أن يكون هناك جمع عشوائي لمنتجات حضارة للحصول على حضارة، ألن 
الحضارة تقوم على قانون البناء ال على التكديس، فلكي نبني حضارة ال يكون ذلك بتكديس 

منتجاتها، وإنما بأن نحل مشكالتها األساسية)2(.

»وهذا  نبي:  بن  مالك  يقول  واألشخاص.  واألفكار  األشياء  على  التكديس  ويشتمل 
التكديس لألشياء يزدوج على العموم مع تكديس لألشخاص، فالمكان الذي يجب أن يشغله 
خمسة موظفين أو مستخدمين، يوضع فيه أحيانا خمسة عشر أو عشرون بطريقة تزدوج بها 
مشكلة البطالة العادية مع بطالة ناشئة عن الواقع في استحداثنا لموظفين دون أن نستحدث 
وظائفهم«)3(. كما يشمل تكديس األفكار، مثلما رأينها في نقاشنا للحرفية في الثقافة، حينما 
يكون  ان  ثمرة، ودون  لها  يكون  ان  دون  لكن  والكتب،  والكلمات  الشهادات  تكديس  يتم 
التكديس في مجال األفكار إلى يومنا  لألفكار كثافة الواقع وحقيقته. وقد استمرت ظاهرة 
إبداع  تتضمن تكديسا لنصوص من  العربية،  المكتبات  المعروضة في  الكتب  فأغلب  هذا، 
الغير سواء القدماء من المسلمين، أو المحدثين من الغربيين، وأن مضمونها ما هو إالّ جمع 

لأللفاظ المتقاربة المعنى والداللة)4(.

ولعل ما صار يمثله النموذج الحضاري الغربي، والمكان المركزي الذي صار يشغله في 
وجدان معظم المفكرين والشعوب، صرنا نالحظ كيف أن التعامل مع الحضارة الغربية الغالبة 
أخذ - منذ أخريات القرن الثامن عشر - صيغة االنبهار الذي دفع كثيرين من قيادات األمة 
اإلسالمية ونخبها وعلمائها، وأبنائها عموما، إلى األخذ غير المتبصر عن هذه الحضارة، أو 

))( محمد لعاطف، معوقات النهضة وطرق عالجها في فكـر مالك بن نبي، رسالة ماجستير في الفلسفة 
)غير منشورة(، جامعة الجزائر كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم الفـلسفـة، 2008/2007م، ص 

.42
)2( سليمان الخطيب ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي ، الطبعة األولى ، ) بيروت : المؤسسة الجامعية 

للدراسات والنشر ، 3)4)هـ / 993)م ( ، ص 80 .
)3( مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص)5. 

)4( محمد لعاطف، معوقات النهضة وطرق عالجها في فكـر مالك بن نبي، ص43.
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ما سماه مالك بن نبي التكديس))(، الذي يستورد ويراكم الخبرات واألشياء، ولكنه ال يصنع 
حضارة، أو يعيد نهوضها من جديد ؟!. 

أنه لم يميز بين األشياء واألفكار. فإذا كان في الحالة  ومكمن الخطورة في هذا األخذ 
األولى يمارس عمال مشروعا، فإنه في الثانية يقتحم عقل األمة وعقيدتها وثوابتها التصورية 
وخصائصها األساسية بجملة من المفردات التي تلحق الدمار بمقومات الشخصية اإلسالمية، 
في   - وأصبحت  ذاتها  فقدت  وقد  الحضاري،  االحتكاك  ساحة  من  الخروج  إلى  وتقودها 

نهاية األمر - تابعا يدور في فلك اآلخر .

القابلية االستعمار:   .7

إن االستعمار ما كان ليعمر طويال في العالم اإلسالمي لو لم يجد األرضية مهيأة لبقائه 
من خالل ذلك االستسالم التام، بل والوقوف إلى جانبه من طرف البعض، وتبنى أطروحاته 
الحالة  تلك  تعني  إّنما  لالستعمار  فالقابلية  وعليه،  اآلخر.  البعض  طرف  من  عنها  والدفاع 
النفسية السلبية المتمثلة في الرضا بالعدو واالستسالم للهوان والعجز عن مواجهة تحديات 

الواقع ومشكالته.

ويرى بن نبي أن المجتمع اإلسالمي عاجز عن تحقيق نهضته ما دام أفراده يتصفون بنوع 
عليهم،  وفرضه  االستعمار  له  خطط  الذي  الواقع  مشكالت  اتجاه  والالمباالة  السلبية  من 
وحالة الرضا بالواقع المتدهور واألليم دون بذل الجهد لتغييره. إذ أن الهزيمة النفسية التي 
تعانيها طائفة من أفراد المجتمع اإلسالمي دفعت بهم إلى السير في عكس االتجاه الصحيح 
للتقدم، وذلك من خالل االستسالم والدفاع عن المشاريع االستعمارية وتأييدها، وإصدار 

األحكام وفقا لمقاييس االستعمار)2(.

النزعة الذرية )التجزيئية(:   .8

إن أسباب كبوة المشاريع النهضوية ترجع إلى تلك االنطالقة غير الموفقة التي ال تقوم 
على الرؤية الكلية التكاملية العميقة، والتي ال تدرك أهمية مختلف جوانب الحياة المادية منها 
والمعنوية، وتأثيراتها المتبادلة فيما بينها، وإّنما تقوم على رؤية سطحية تجزئ المشكالت، 

وتطرحها منفصلة عن بعضها. 

))( مالك بن نبي، مشكلة األفكار في العالم االسالمي، ص70.
)2( محمد لعاطف، مرجع سابق، ص45. 
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بل قد تنشغل بجزئية صغيرة وتراهن عليها لوحدها لتحقيق أهداف النهضة، ولعل هذه 
النظرة التي تفصل المشكالت عن بعضها وتجزئها هي سبب ذلك الفشل المتكرر لمحاوالتنا 

النهضوية. 

كلية  صورة  في  واألحداث  األشياء  إدراك  على  القدرة  عدم  تعني  )التجزيئية(  رية  والذَّ
عن  ومنفصلة  مجزأة  كوحدات  األساس  هذا  على  تناولها  فيتم  صالت  بينها  تربط  شاملة، 
أي  إصدار  معه  يصبح  الذي  األمر  تجمعها،  عالقات  أية  وجود  عن  بعيدًا  البعض،  بعضها 
مشكلة  أي  تناول  يتم   - مالك  يرى  كما   - هنا  ومن  مستحياًل،  الواقع  على  صحيح  حكم 
منذ  يحدد  نظر شامل  دون  اليومية ومن  الحياة  العاجلة على  لطوارئها  )تبعًا  مبعثرة  كأجزاء 
المقدمة  والحلول  النتائج  تكون  وبالتالي  والوسائل(..  والتوقيت  والمرحلة  الهدف  البداية 
غير فعالة، فيضيع الجهد والوقت والمال فتتراكم على إثر ذلك المشكالت وتتعقد أكثر.. 

ويدخل المجتمع أكثر في التخلف))(.

وهــذا ما انتقده ابن نبي في جهود االصالح والتجديد في العالم اإلسالمي، الذي تاهت 
به الجزئيات، وأدى به تجزئة المشكالت إلى أن يعالج أعراض المرض دون البحث في سببه 

الحقيقي، فكان العالم اإلسالمي دهًرا طوياًل يخوض معارك وهمية. 

ينظمها،  كلي  إطار  في  الجزئية  المشكالت  معالجة  وبين  التجزييئ  بين  نبي  ابن  ويفرق 
في  وقصور  المشكالت،  مع  التعامل  في  وابتسار  الرؤية،  في  خلل  إلى  يؤدي  فالتجزييئ 
التناول، مما يؤدي بالتالي إلى التفكيك وعدم القدرة على ربط المشكالت ببعضها، فتبقى 

المشكالت معزولة عن بعضها في إطار التاريخ وال رابط بينها)2(.

فهناك فرق في نظر ابن نبي بين تجزيء المشكلة، وتحليل المشكلة إلى عناصرها األولية، 
إلعطاء بعد منهجي وعملي في البحث عن حلول لها. 

غياب النقد الذاتي:   .9

يجعله  الذي  األمر  النقد،  رفض  عقدة  من  يعاني  توجهاته،  بمختلف  اليوم،  المسلم  إن 
يتمادى في أخطائه من دون أن ينتبه إليها، وقد يكون سبب هذا الرفض هو التهرب من تحمل 
مسؤوليات نتائج االنحرافات التي تحدث بين الحين واآلخر في مسيرته النهضوية، بحيث 

))( نورة خالد السعد، فقدان الفعالية االجتماعية، مرجع سابق. 
(2)	Talbi	Ammar	،	The	Implication	of	Malek	Bennabi’s	View	On	Con	–	temporary	Muslim	
Society	،	International	Seminar	On	Malek	Bennabi	،	In	–	statute	of	Advanced	Studies	(	IPT	)	
University	Malaya	،	1st	–	4th	sep	1991	،	p4	.
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أنه يتم اللجوء إلى اتهام اآلخر أحيانا واتهام التراث في أحايين أخرى لتبرير العجز أو الخطأ 
في مقابل الحذر المفرط من توجيه جهاز النقد والفحص للذات. 

كم أن ثقافتنا الحديثة والمعاصرة تفتقد إلى بعد مهم في برنامجها، وهو بعد النقد. ولهذا 
يرى مالك بن نبي أن المثقفين في العالم االسالمي لم يهتموا بالنقد، ولم يدرجوه برنامجا 
لم  اإلسالمي  المجتمع  »فمثقفو  يقول:  حيث  النهضة.  ثقافة  لبناء  الثقافي  برنامجنا  ضمن 
ُينشئوا في ثقافتهم جهازًا للتحليل والنقد إال ما كان ذا اتجاه تمجيدي يهدف إلى إعالء قيمة 
اإلسالم. أما القادة السياسيون فإنهم لم يؤمنوا بضرورة إنشاء مثل هذا الجهاز ليراقبوا مسيرة 
العمل في بالدهم. هكذا أضحى عمله التاريخي منذ قرن خارج مقاييس الفعالية، وأضحى 
وإهداٍر  بصعوباٍت،  مصطدمًا  نفسه  العمل  هذا  وجد  وإذا  األفكار.  فوضى  ظل  في  تنفيذه 
التماسك في األفكار، وطغياِن  ناتٌج عن عدم  للوقت، وتبديد للوسائل وانحرافاٍت؛ فذلك 

األشياء أو طغياِن األشخاص«))(.

غياب الوعي المنهجي:   .10

ليست  أّنها  إالّ  بالتغيير،  للقيام  الخالصة  النية  وجود  من  فبالرغم  العمل،  في  العشوائية 
الشرط الوحيد. بل نحتاج إلى المعرفة الواسعة بسنن التغيير االجتماعي. وهو العنصر المفتقد 
في الكثير من محاوالتنا النهضوية، بحيث نجهل حتى خصوصيات المرحلة التاريخية التي 
تمر بها أمتنا. لذا تجد البعض منّا يلجأ إلى الماضي البعيد الستعارة حلول جاهزة، أوجدها 
إلى  يلجأ  اآلخر  البعض  وتجد  عنّا،  زمانيا  المختلفة  الخاصة  تحدياتهم  لمواجهة  أصحابها 
الضفة المجاورة الستيراد حلول جاهزة أيضا، أوجدها أصحابها لمواجهة تحديات خاصة 

بمرحلتهم التاريخية المختلفة عنّا. 

االغتراب الزماني والمكاني:   .11

انطالق  كنقطة  أمتهم  واقع  تجاهل  على  التحديث  ودعاة  اإلصالح  دعاة  من  كل  اتفاق 
للتشبث  الماضي  إلى  بأفكارهم  فعاد دعاة اإلصالح  النهضويين،  لبناء مشروعيهما  أساسي 
لها  التحديث مذاهب فكرية غربية  نقد، وتمثل دعاة  به والدفاع عنه من دون تمحيص وال 
الزماني والمكاني هو الذي أدى  واقعها الخاص الذي نشأت فيه. وبالتالي فهذا االغتراب 
إلى التلفيق والفوضى أحيانا وإلى اصطدام الجهود أحايين أخرى مما عرقل السير في طريق 

النهوض. 

مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص79-78.  )((
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كان  المعاصر  عالمنا  في  والتنمية  الحضارة  طريق  سلكت  التي  الشعوب  من  كثير  فعند 
التاريخ مصدر إلهام لها، وكانت تجارب األمم األخرى مصدر خبرة مفيدة دون الوقوع في 
عقدة النقص. بينما بقينا نحن نتراوح المكان والزمان، فلم نستطع أخذ العبرة من التاريخ، 
وال تخلصنا من عقدة النقص والدونية تجاه الغرب تحديدا وغيره من األمم بشكل عام. ولم 
نتعلم من تجارب األمم التي اختارت طريقا ثالثا. ولنا في هذا أمثلة كثيرة؛ كوريا الجنوبية، 

واليابان، وتركيا، وسنغافورة، وماليزيا، وغيرها.))(

أفكارا  منه  واستوردنا  التاريخي،  االغتراب  في  وقعنا  بل  علينا،  عبئا  التاريخ  صار  لقد 
»ميتة«)2( –بتعبير األستاذ مالك بن نبي- بعثنا فيها الحياة، فأوقعتنا في حروب التاريخ، بدل 
التوجه إلى المستقبل. كما وقعنا في عقدة نقص تجاه شعوب سبقتنا في التنمية والتحضر، 

فصرنا نجلد أنفسنا، وننكر أصلنا.

وقد الحظ ابن نبي ذلك االضطراب العام الذي أصاب الضمير المسلم الحديث، التائه 
البحث  باعثًا على األسى)3(. كما الحظ سعي رجال االصالح إلى  بين حلين يبدو كالهما 
عن حل ثالث، فيقول: »ويبدو أن رجال اإلصالح في كثير من المجاالت يبحثون عن حل 
ثالث أكثر توافقًا مع فكرة اإلسالم ومع ضرورات العصر، بيد أن هذا البحث في ذاته يطفح 
في  وقفة  يحدث  المسلمين  الفكر  أقطاب  اضطراب  أن  شك  وال  والمعاناة.  التردد  بألوان 
تطور األفكار، إذ ليس في وسع المجتمع اإلسالمي أن يعود إلى الوراء، وإلى مرحلة ما بعد 
الموحدين، أو أن يطفر إلى األمام طفرة عمياء في حركته )نحو الغرب(. وهكذا تشعرنا حالة 
العالم اإلسالمي بأنه يقف في منطقة )حرام( في التاريخ، ما بين فوضى ما بعد الموحدين 

والنظام الغربي«)4(.

وكال الوضعين مهلك، ويقود إلى االغتراب في التاريخ وخوض معاركه، أو االغتراب 
الحاضر  مجريات  على  المهيمن  الغالب  نحو  النقص  عقدة  في  والوقوع  غيرنا  حاضر  في 

اليوم، والوقوع في أسر مقوالته، ومنجزاته، ونظرته للكون والحياة، وطريقة عيشه)5(.

))( بدران بن لحسن، تأمالت في بناء الوعي الحضاري، ص 7)8-2)2.
)2( ملك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 46)-52).

)3( مالك بن نبي، وجهة العالم االسالمي، ص)2).

)4( مالك بن نبي، وجهة العالم االسالمي، ص)2).
)5( بدران بن لحسن، تأمالت في بناء الوعي الحضاري، ص9)220-2.
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خامسًا- المعوقات الخارجية )الموضوعية( للنهضة:

وأما المعوقات الموضوعية فهي العوامل الخارجية لتخلفنا وتأخرنا، وهي أساسا الهيمنة 
الحضارية الغربية وما جلبت علينا من مختلف التحديات بداية باالستعمار ونهاية بالعولمة 

والغزو الفكري والحضاري.

ففي مقابل هذه األمراض الداخلية التي ظلت تنخر جسد األمة فكريا ونفسيا واجتماعيا، 
نجد حاجزا خارجيا يتمثل في االستعمار )الحضارة الغربية( الذي يرفض أن يتحول العبد 
اإلنسانية  الحضارة  أقطاب  تعدد  يرفض  كما  ومسؤولية،  حرية  بكل  قراراته  يتخذ  سيد  إلى 
تحقيقه  يحاول  تحرري  أو  نهضوي  مشروع  أي  إلجهاض  يدفعه  هذا  كل  ومراكزها، 

المستضعفون. 

فالحضارة الغربية وثقافتها لها إشعاع عالمي، مما جعل حتى فوضاها فوضى للعالم))(.

كما أن العالم اإلسالمي منذ بداية الجهود التجديدية الحديثة يضطرب، كلما تعلق األمر 
بالغرب، بالرغم من أن هذا األخير لم يعد له ما كان يتمتع به من تأثير ساحر، وجاذبية ظفر بها 
على عهد أتاتورك.. فالعالم الغربي صار حافاًل بالفوضى، وال يجد فيه المسلم الباحث عن 
)النظام( نموذًجا يحتذيه، بقدر ما يجد فيه نتائج تجربة هائلة ذات قيمة ال تقدر، على الرغم 

مما تحتوى من أخطاء، بل بسبب ما بها من أخطاء)2(.

صلتها  في  تخلفنا،  ألسباب  تناوله  في  نبي  ابن  فإن  أخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  هذا 
االستعماري،  المعامل  )معاملين(؛  سماهما  كما  أو  بعدين  في  تناولها  فإنه  باالستعمار، 
المعامل  فإن  سابقا،  تناولناها  لالستعمار  القابلية  كانت  وإذا  لالستعمار.  القابلية  ومعامل 

االستعماري عامل مهم في تخلفنا ومعيق لنهضتنا. 

أيضًا جانب خارجي هو جانب االستعمار، وهو ال يظهر هنا في  نبي: »هناك  ابن  يقول 
التغلب على مصاعبه  التطور، وذهان يشله عن  العالم اإلسالمي عن  صورة أسطورة تكف 
إلى  تهدف  وأعمال سالبة  ة،  ُمَحسَّ في صورة  أيضًا  يظهر  بل  واالجتماعية فحسب،  النفسية 

طمس قيم الفرد، وإمكانيات تطوره«)3(.

))( وجهة العالم اإلسالمي ، ص 23) .
)2( وجهة العالم اإلسالمي ، ص 22) – 23) .

)3( مالك بن نبي، وجهة العالم االسالمية، ص09) وما بعدها.
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فالحضارة الغربية أو ما يسميه مالك بن نبي »المعامل االستعماري« يعمل فينا ويؤثر في 
جانبين من حياتنا، جـانب سلبي وجـانب إيجابي؛ فأّما األول فيتمثل في خططه ومؤامراته 
مناسبة  أفكار  خلق  في  فيتمثل  الثاني  وأما  وتفكيكها.  والعملية  الفعالة  األفكار  لتحطيم 
إّن  بل  اإلسالمية،  الشعوب  أبناء  يوميات  من  جزءا  لتصبح  لنشرها  ويسعى  ولمصالحه،  له 
ال  التي  الضروريات  من  بأّنها  األفكار  هذه  إلى  تنظر  تجعلها  وانفعاليتها  الشعوب  حماسة 

يمكن االستغناء عنها))(. 

تمنعنا من  الغرب كقيود وحواجز  التي يوظفها  وهناك مجموعة من األدوات واآلليات 
القيمة  أهدافنا اإلنسانية والحضارية، وقد ذكرها األستاذ محمد لعاطف في رسالته  تحقيق 

عن معيقات النهضة وسبل مواجهتها في فكر مالك بن نبي، نذكرها في ما يلي)2(: 

أوضاعهم  لتغيير  أصحابها  يهدف  التي  المبادرات  مختلف  اختراق  على  العمل   .1
بها عن هدفها  المتغيرات تساهم في االنحراف  وأحوالهم، من خالل إدخال مجموعة من 
خالل  من  األصيلة  المبادرات  وإجهاض  االستعمارية  المصالح  على  للمحافظة  الرئيسي، 

إبعادها عن مسارها الصحيح. 

2 - تسخير إمكانيات مادية كبيرة وإمكانيات بشرية عالية المستوى لالستعالم عن حركة 
األفكار للتخلص منها إّما بتشويشها واالنحراف بها إذا كانت فعالة وإّما بتضخيمها وتوسيع 

نشرها والترويج لها إذا كانت متوافقة مع مصالحه.

الفكري الرتباطه بمؤسسات االستعالمات  الصراع  توظيف االستشراق في عملية   .3
التابعة لالستعمار، وإذا كان دور الفريق الذي حاول تقزيم أو إلغاء دور الحضارة اإلسالمية 
نصفه  الذي  الثاني  الفريق  دور  فإن  للغاية،  واضحا  اإلنسانية  المنجزات  في  المساِهمة 
به  لالنبهار  لألمة  الزاهر  الماضي  تمجيد  مخدرات  إلنتاج  مؤسسة  اآلخر  هو  بالموضوعي 

عوض مواجهة تحديات الواقع المختلف)3(. 

اهتمام الغرب بالبعثات الطالبية لالنحراف بها عن طريق طلب العلم لتعود بالشهادة   .4
والتشجيع  الرداءة  لتكريس  كأداة  فتوظف  ومعرفي،  علمي  زاد  دون  من  ولكن  األكاديمية 
عليها في أوساط النخبة المثقفة، وفي حالة ما إذا أثبت بعضهم امتيازه فسيحيطه بالتسهيالت 

))(  المصدر نفسه، فصل، فوضى العالم االسالمي الحديث.
)2( محمد لعاطف، معيقات النهضة، ص70))-74).

)3( مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين
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واإلغراءات من كل جانب للبقاء هناك. بل تغلق كل األبواب في وجهه إذا ما عاد إلى بالده، 
ألن أعداء النجاح يرفضون وجود الممتازين بينهم.

تحطيم قدرات اإلنسان المسلم من خالل االنحراف بسلوكاته إلى ميدان الوقاحة   .5
والرذيلة وذلك من خالل محاربة القيم األخالقية بمختلف الطرق وتشجيع دعاة االنحالل 
العالقات من  لتمزيق شبكة  الروابط األخالقية  تفكيك  إلى  بذلك  بأسماء مختلفة، ويهدف 
حالة  على  المحافظة  إلى  باإلضافة  أخرى  جهة  من  السائدة  الثقافية  البنية  تغيير  وإلى  جهة 

التخلف. 

فريقين  إلى  المجتمع  لينقسم  كجماعة،  أو  كأفراد  سواء  لألنا  التعصب  تشجيع   .6
الدفاع  ألوية  متناحرين فريق يتخذ من الغرب ملهما له فيستسلم له خاضعا مستكينا ويرفع 
أن  والواقع  متزايد،  بانفعال  يواجهه  فيظل  مريدا  شيطانا  الغرب  من  يجعل  ثان  وفريق  عنه، 
نفسها،  النتيجة  النهاية هو  إليه نشاطهما في  ما يؤول  الصراع ألن  الفريقين من صنع مخابر 
وهي إبعاد المسلم عن واجباته اليومية وتحدياته الواقعية وتخديره إما بانبهاره بالغرب وإما 

بالحماس واالنفعاالت التي ال معنى لها في صناعة الحضارة.

�ساد�سًا- �سياغة م�سروع للنه�سة:

بعد ان تعرفنا على بعض معيقات النهضة التي ذكرها مالك بن نبي مما يحول دون تحقق 
سؤال النهضة، ودون أن يحقق مداه، لعل أحدنا يتساءل عن سبل تجاوز هذه المعوقات في 

نظر مالك بن نبي، وكيف ننهض بالمسلمين. 

ولعلنا من خالل النظر في أعمال ابن نبي الفكري ومشروعه الفكري نجد أنه ركز على 
بعض األفكار المهمة، خاصة تركيزه على اهمية التحليل العلمي للنهضة، ومركزية االنسان 
في عملية التغيير والنهضة، والسعي إلى االنتقال باإلنسان المسلم من التكديس إلى البناء، 
الثقافي الشامل الذي يؤسس لثقافة  التغيير  النهضة، وضرورة  ومحورة األفكار في إحداث 

النهضة بدل ثقافة التخلف؛ ألن الثقافة هي الوسط الذي تنمو فيه قيم النهضة والتحضر.

التحليل العلمي للتخلف:  .1

ال بد من الخروج من النزعة االنفعالية التي تتجاهل الحاضر تجاهال تاما بسبب االنبهار 
على  قائما  للنهضة  مشروع  بناء  من  والبد  الغربيين.  أو  القدماء  من  سواء  الغير  بمنجزات 
التحليل العلمي والعقالني لظاهرة التخلف الحضاري الذي تعيشه األمة، بحيث نقوم بداية 
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نحدد  المرحلة،  هذه  خصوصيات  من  وانطالقا  نعيشها،  التي  التاريخية  المرحلة  بتحديد 
الخصائص النفسية والفكرية واالجتماعية إلنسانها؛ والتي تتمثل في أهم المعوقات الذاتية 

التي وقفت في وجه المحاوالت النهضوية ومنعتها من تحقيق أهدافها الحضارية.

وأسباب  لمظاهر  تحليل  على  بناء  جديد  مشروع  وبناء  النهضة  معيقات  بتفكيك  ونقوم 
للتطبيق  قابال  منهجا  النهضة، ونصمم  أبعاد  كلية تستوعب مختلف  التخلف وصياغة رؤية 

نظريا وعمليا يحقق أهدافنا من النهضة. 

اإلنسان: محور عملية النهضة:  .2

إن المشروع اإلصالحي يبدأ بتغيير اإلنسان، ثم بتعليمه االنخراط في الجماعة ثم بالتنظيم 
فالنقد البناء. وتبدأ عملية التطور من اإلنسان ألنه المخلوق الوحيد القادر على قيادة حركة 

البناء، وتحقيق قفزات نوعية، تمهيدًا لظهور الحضارة.

فالمجتمعات في حاجة -عندما تريد بناء أو إعادة بناء نفسها- إلى اإلنسان الجديد الذي 
إلى  يوظف كل طاقاته وإمكاناته مهما كانت بسيطة. ولكي تعود )المجتمعات( من جديد 
ساحة الفعل الحضاري البد من أن تعيد صياغة هذا اإلنسان وتوجيهه عبر: توجيه الثقافة، 
وتوجيه العمل، وتوجيه رأس المال))(.  وهي األمور التي يمكن من خاللها لإلنسان أن يؤّثر 

في واقعه )أي أنه يؤثر بفكره وعمله وماله(. 

تكون  حتى  تحقيقها  يجب  وأولويات  خطوات  المرجوة،  الحضارة  إلى  فللوصول 
في  أوالً  تحدث  أن  يجب  التغييرات  هذه  ومعظم  متينة  راسخة  قواعد  على  مبنية  الحضارة 

الفرد نفسه قبل أن نرى أثرها في الواقع االجتماعي. 

وتغيير  االجتماعي(،  )الوضع  بالقوم  ما  تغيير  تغييرين،  من  بّد  ال  التغيير،  ولتحقيق 
َما   

ْ
ُيَغّيُِروا َحّتَى  بَِقْوٍم  َما  ُيَغّيُِر  الَ   ََّ ال إِّنَ   ﴿ تعالى:  قوله  هو  هذا،  يؤكد  وما  باألنفس.  ما 

تخلفه،  من  وتخليصه  شخصيته،  صياغة  وإعادة  اإلنسان  فتغيير  )الرعد/))(.  نُفِسِهْم﴾ 
َ
بِأ

شرط الزم ليتحقق التغيير الحضاري الشامل لألمة. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، حيث 
واألمة  الدولة  بهم  بنى  ثم  اإلسالمية،  شخصياتهم  وشكل  أوالً،  األفراد  أنفس  من  غير  أنه 

والحضارة. 

من التكديس إلى البناء:   .3

))( مالك بن نبي، شروط النهضة، ص9-78)).
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إن العالم اإلسالمي بدأ يتجه إلى جمع األكوام من المنتجات الحضارية أكثر من اتجاهه 
نبي  بن  مالك  أسماه  ما  إلى  األمر  بنا  فينتهي  بالتكديس.  يسمى  ما  وهو  حضارة  بناء  إلى 
بالحضارة الشيئية. أي أن التكديس ال يعني البناء ألن البناء وحده هو الذي يأتي بالحضارة 

التي تكّون منتجاتها وليست المنتجات هي التي تكّون الحضارة. 

يقول  ذلك  على  ولإلجابة  الغربية؟  الحضارة  من  نأخذه  الذي  ما  شخص  يتساءل  وقد 
مالك: »إن علينا أن نأخذ من الحضارة الغربية األدوات التي تلزم في بناء حضارتنا... حتى 

يأتي يوم نستطيع فيه االستغناء عنها يمنتجاتنا«.

دور األفكار في البناء الحضاري:   .4

هناك أهمية كبيرة لألفكار وتأثيرها على الفرد والمجتمع وبناء الحضارات. فالفكر ركيزة 
هامة في حياة الشعوب، ودليل على حيويتها وتقدمها، أو على العكس دليل على جمودها 
وتخلفها، ألن الفكر نتاج العقل البشري الذي خلقه الله لهذه الغاية. فالنجاح الفكري وسيلة 
للقضاء على األفكار الميتة ألن »تصفية األفكار الميتة وتنقية األفكار المميتة يعدان األساس 

األول ألية نهضة حقة«.

وكذلك فإن انحراف األفكار عن مجراها بالنسبة لألفكار الجوهرية تبين لنا مقدار عدم 
فعالية المجتمع مما يؤدي إلى الزيغ من جيل إلى جيل عن طريق االمتصاص وتعتبر األفكار 
فينعكس  األمراض.  لنقل  االجتماعية  كالعدوى  تكون  التي  الجراثيم  هي  الحالة  هذه  في 
بالخير  ذلك  فيعود  المردودة  الفكرة  انعكاس  يحدث  قد  وأحيانًا  المجتمع،  على  المرض 

بسبب اكتشاف بطالنها. 

ثقافة النهضة وثقافة التخلف:  .5

وشخصيته  طباعه  الفرد  فيه  يشّكل  الذي  الوسط  أو  المحيط  ذلك  هي  الثقافة  دامت  ما 
وسلوكه، فإّن أنماط الشخصية والسلوك اإلنساني هي تجسيد واقعي لما يلقاه الفرد في بيئته 

االجتماعية. 

ولنقّرب الصورة أكثر ونحّور المثال الذي دّلل به ابن نبي على وظيفة الثقافة عندما شبهها 
الدم يحمل  أّن هذا  البيولوجية  الناحية  الذي يغذي جسم اإلنسان، نتصور من  الدم  بوظيفة 
في تركيبته جراثيم قاتلة، ونتصور أّن مناعة هذا اإلنسان تتناقص بتقدمه في العمر فإّن هذه 

الجراثيم تزداد خطورتها على حياته، فهي إن لم تقتله جعلته عرضة للمرض والوهن.
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مع  وتتراكم  السلبيات  نطاقها  في  تتوّلد  المجتمعات  تخلف  مراحل  في  الثقافة  فكذلك 
الزمن لتحمل في طياتها أفكارًا قاتلة أو ميتة يمتصها جسم المجتمع، فتقضي على فعاليته 

وعلى تحّضره وتقوده عند نهاية دورة حضارته إلى التخلف واالنحطاط. 

فعندما يبدأ المجتمع مسيرته الحضارية تكون كل قواه حية ومتحركة، تلك التي تنعكس 
أيضًا في نفسية اإلنسان المتحّضر من خالل ما يلقاه في بيئته من مسّوغات دافعة وأفكار حية 
التي  الفعالية  قيمة  فيه  فتشّكل  الذاتية،  قدراته  ينّمي  أن  له  تتيح  وطاقات محّركة وضمانات 

تمّكنه من أن يستغّل ما بين يديه من وقت وتراب. 

وعندما تدخل المجتمعات إلى مراحل تخلفها تخمد حركتها الدافعة، وتفقد مسوغاتها 
وراثته  عبر  االنحطاط  عصور  من  ورثها  التي  ثقافته  ألّن  لفعاليته  فاقدًا  َكالًّ  الفرد  ويصبح 
وسلوكاته  فأحكامه  محيطه،  في  بها  يؤّثر  التي  الفعالية  تمنحه  أن  تستطع  لم  االجتماعية، 
وفعاليته هي الترجمة الواقعية لما انطبع في نفسيته من قيم وعادات سالبة امتصها من محيطه 

الثقافي. 

لعملية  الضروري  المدخل  فهي  الثقافية،  بالمسألة  العناية  تبرز  األساس  هذا  وعلى 
التخلف  ضروب  على  ويقضي  التاريخ،  في  تأّلقه  المجتمع  يحقق  ولكي  الحضاري.  البناء 
الثقافي، وأن نضع اإلنسان أمام ضرورات جديدة تفضي  والالفعالية، ينبغي أن نغّير عالمه 
إلى تغيير معادلته الشخصية التي زّيفتها عهود الكساد، وهذا هو رهان الثقافة األساسي، أي 
أن تعيد اإلنسان -الخارج من دورة حضارية بعد أزمة تاريخية- إلى الحضارة، وأن تدخل 

اإلنسان السابق على الحضارة إلى دورة حضارية جديدة.

في  التفكير  ضرورة  إلى  فيستدعيه  اإلسالمي  المجتمع  أمام  يقف  الذي  التحدي  وهو 
أجل  التحضر ألنه من  يتواءم مع ضرورات  ثقافيًا حتى  إعادة صياغته  ينبغي  الذي  اإلنسان 
أن نغّير اإلنسان ينبغي أن نغير وسطه الثقافي بإنشاء وسط جديد يمنحه المسّوغات الدافعة 

والفعالية القصوى حتى ينطلق في عملية البناء الحضاري. 

وما تختمه هذه الورقة المتواضعة، أن مالك بن نبي عند طرحه لسؤال النهضة في العالم 
مشروع  تحقيق  أمام  تقف  التي  المعيقات  أو  العوائق  تفكيك  بأهمية  كثيرا  اهتم  االسالمي، 
فإنها   خارجية،  معيقات  هناك  كان  وإن  وداخلية،  ذاتية  اكثرها  في  معيقات  وهي  النهضة. 
علينا  نهضة  مشروع  صياغة  وقبل  وتعمقها.  وتستثمرها  الذاتية  الداخلية  المعيقات  تستغل 
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برؤية واضحة  للنهضة  نتوجه  أن  تعيقنا عن  التي  التخلف  بعملية تصفية لمخلفات  نقوم  ان 
وبتخطيط علمي، ليحقق وجودنا الحضاري في التاريخ مرة اخرى.

النهضة تشخيصات تحتاج  وتبقى كثير من تشخيصات مالك بن نبي ومعالجاته لسؤال 
ان نبني عليها ونعمقها وندفع بها إلى ان تتحول إلى منهج جديد يتجاوز بنا التبطل والحدية 

والتقليد واالغتراب وسلوك دروب عشوائية للنهضة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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من الفكرة إلى العمل 
عند مالك بن نني 

 د. عبد الرزاق بلعقروز 

أستاذ فلسفة القيم، جامعة سطيف2 / الجزائر

اأول.مفتتح : 

لو ُسئل سائل عن حقيقة األزمة التي َتِسُم اإلنسان ألجاب قائال : إنه االنفصال بين قيمه 
امية وبين سلوكه العملي؛ أو في عدم اقتران عقله النّظري بعقله العملي؛ أو في بقاء القيمة  السَّ
معلقة في الهواء من غير محل سلوكي تحلُّ فيه؛ أو في ذهول الوعي بين الكلمات واألشياء، 
قت »مالك بن نبي »،  وجعلته ُيَخّصُص ُنصوصا معتبرة ألجل إيجاد هذه اللُّحمة  وإنها ألزمة أرَّ
الية في ظل تواجد اإلسالم كقيم سامية  ائعة وفق أسلوب ثقافي يَحّقق أقصى درجات الَفعَّ الضَّ
أو مبادئ صحيحة نظريا؛ وتواجد الفعل في صورة االنجذاب نحو الغريزة والطاقة الحيوية 

فعليا. 

إن تفكير مالك بن نبي ضمن هذا اإلشكال،  يبحث عن األدوات التي ُتَمّكن من تحويل 
الحية،   الصَّ منطق  إلى  ة  الصحَّ منطق  من  االنتقال  بلغته؛  أو  حي،  فعل  إلى  األفكار  منظومة 
الية  الحية؛ بوصفه يعكس فعَّ ويرّكز تحليله ضمن هذا المسار اإلشكالي بقوة في منطق الصَّ
ق الوحدة اإليمانية  اإلنسان المسلم في مشروع تبليغ الّرسالة اإليمانية إلى العالم؛ كي تتحقَّ
فإن  هذا،   وألجل  اإلنجذابية؛  الفردية  القيم  على  وليس  رافعة؛  كقيمة  التقوى  على  المبنية 
مرمانا التَّحليلي هو األخذ باليد إلى استكشاف ُسُبل نقل القيمة من محلها النّظري إلى َتَعيُّنها 
الية من حيث المنطلق، واإلتمام  ق الفعَّ روط التي بموجبها تتحقَّ لوكي،  واستخراج الشُّ السُّ
ا لإلنسان  للفعل من حيث المنتهى،  وفق كفاءة ساندة للفعل تجعل اإلنسان المسلم يكون نِدَّ
َقْت في وظيفته االجتماعية مرتبة متعّينة من مرتبات الحضارة،  ذلك أن  المعاصر الذي تحقَّ
اإلنسان المسلم ال يقدر على خوض مشروع التَّبليغ إذا لم يكن في حالة االرتفاع إلى مستوى 
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الحضارة؛ وعليه،  فإننا سنَُساِئل في هذه الورقة العلمية األسئلة اآلتية :كيف َفِقَه مالك بن نبي 
الفعالية والكفاءة  التي ألجل تحقيق  روط  الشُّ : ماهي  العالم اإلسالمي  األفكار في  مشكلة 
يكابدها  التي  الراهنة  التحديات  الشروط في ظل  قيمة هذه  ما  الّصحيحة ؟  المسلم  ألفكار 
العالم اإلسالمي؟ وما هي الظروف التي تجعل المجتمع يخلق في الفرد القيمة التي تبعث 

فيه الفعالية؟ 

بأن يتم هضمه  تتبّصر فيه،  ولجدير  الفكرية أن  بالمشاريع  وإن هذا الموضوع،  لحقيق 
روط التي تهجر هذا الفراغ الروحي  وتمثُّله كصيغة من صيغ الوجود في العالم،  وكالتزام بالشُّ
لإلطار االجتماعي،   وُتَصّحُح تلك األخطاء المكرورة التي أضحت عادة متأّصلة لدى بعض 
المشاريع في الواقع،  ولعل من أكثرها انتشارا: ظاهرة المطابقة بين األفكار واألشخاص، 
أو االنجذاب نحو الشيء على حساب متطّلبات الفكرة؛ أو اإلكتفاء بترديد القول باالنتماء 
بالمقّدس؛،   اإلكتفائي  بالغرور  تسميته  إلى  نبي  بن  مالك  يذهب  فيما  حيح  والصَّ للمقّدس 
مقبوالت  من  أْضَحْت  وألنها  الحّي،   اإلسالمي  العالم  جسم  في  المرضية  األعراض  هذه 
فاعلية  وعطَّلت  الحضارية،   االنطالقة  َكبحت  فإنها  االجتماعي؛  الوجود  في  التدّين  صيغة 
امية في الوجود. وأْبقتها ضمن دائرتها النّظرية،  وكأنها تشبه مجوهرات غالية  القيم العليا السَّ
د مالك بن نبي،  أن اإلنتماء في زمن  الثمن،  لكنها مقبورة وغير ظاهرة،  وألجل هذا،  أكَّ
ُيَبّرر الَعطالة  معيارية الفعل؛ إلى القيم المقّدسة ال يكفي،  وامتالك المبادئ الصحيحة،  ال 
غير  أفكاره  كانت  وإن  الذي  الغرب،   إلى  اإلسالمي  العالم  من  هاجرت  التي  الحضارية 
التاريخ في  الة تاريخيا  واجتماعيا،  وحركة  أّنها فعَّ صحيحة في مقياس صحة األفكار؛ إالّ 

حيحة.   جهتها ال في جهة من ينتمي إلى المبادئ الصَّ

بناء  إعادة  منه  القصد  معالجته،   في  نبي  بن  مالك  ر  وتصوٌّ الموضوع،   لهذا  َفْتَحنا  إن 
أفكار جديدة في وعي اإلنسان اليوم، وشحذ لطاقته الروحية كي ينُْقلها أي هذه الطاقة إلى 
ر في هذا العالم،  وقبل مباشرة  الوجود االجتماعي،  وتتجّلى بوصفها صيغة من صيغ التحضُّ
الخوض في أوجه استحسان الكالم في شروط فعالية اإلنسان المسلم؛ رأينا منهجيا أّنه من 
الاّلزم وضع المعاني على العبارات،  أو تحديد المفاهيم التي تشكل منظومة مترابطة في هذا 
م حركة  الموضوع،  وهو تحديد ليس بطريقة منطقية تجمع وتمنع، بل هي َمْفَهَمُة مرنة تتفهَّ
المجتمع وتعطي القيمة األساسية لقيمة المفهوم بما هو  متحقق عينيا،  أكثر من أنه متصوُر 

ذهنيا . 
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ثانيا : مفاهيم الّدرا�سة : 

أي  الفكرة اإلسالمية،   نبي في أصالة  بن  مالك  اليشكُّ   : األفكار  الفعالية وفعالية   .1
والمعرفية  االعتقادية  ُمَكّوناته  بكل  الوحي  في  تتجلىَّ  التي  الكبرى  اإليمانية  المنظومة 
واإليمانية؛ بل إن َقَلقه ُمتَّجه إلى ُخلو الوجود االجتماعي لإلنسان من هذه الفكرة اإلسالمية 
حيحة،  وَتسيُّد أفكار أخرى هي في منظور المنطق الصحيح والعلم أفكارا خاطئة؛ ولما  الصَّ
توقف  يعني  اإلنساني  الفعل  توقف  وأنَّ  اإلنسانية،   باإلرادة  مشروطة  التاريخ  حركة  كانت 
الحركة،   الحاسم في هذه  المعيار  الفعالية هي  أنَّ  ينبجس بعد هذا؛  التاريخ،  فإن ما  حركة 
والفعالية متصلة بروح اإلنسان من جانبه الوظيفي االجتماعي وليس باإلنسان بما هو هيئة 
خلقية وروحية مكّرمة ؛ يقول مالك بن نبي » إن اإلنسان يمثل معادلتين : معادلة تمثل جوهره 
إنسانا صنعه من أتقن كل شيء صنعه،  ومعادلة ثانية تمثله كائنا اجتماعيا يصنعه المجتمع. 
ومن الواضح أن هذه المعادلة الثانية هي التي تحدد فعالية اإلنسان،  إنسان في جميع أطوار 

التاريخ ال يتغّير فيه شيء،  بل تتغّير فعاليته من طور إلى طور))( «.

وألجل الوعي بحركة اإلنسان في التاريخ أدخل مالك بن نبي إلى علم األفكار،  ثنائية 
فكرية جديدة هي : الفكرة األصيلة والفكرة الفّعالة،  فـ »فكرة أصيلة ال يعني ذلك فعاليتها 
إلى  يؤّدي  الوجهين  هذين  بين  والخلط  صحيحة.  بالّضرورة  ليست  فّعالة  وفكرة  الّدائمة. 
أحكام خاطئة »)2(. والمتأمل في سائر أحوال اإلنسان المسلم يجد لديه هذا الخلط،  خلط 
عطَّل المفعول الحضاري لألفكار،  بأن بقي يتعّيش على رصيده من القيم المقّدسة،  التي 
حيحة؛ بينما  يرى بها العالم وكأّنه عالم يقع دون مستواه؛ أو عالم انحرف عن األفكار الصَّ
إنما حارث في األرض وزارع  يأبه بصحة األفكار،   إنساني ال  الحياة اإلنسانية بفعل  تمور 
فيها أي فقال؛ وهكذا،  فإن فعالية األفكار تعني أن ثمة حركة لإلنسان في التاريخ،  وعطالة 
األفكار  فعالية  أن  هذا،   ويُدلُّ  التاريخ،   في  لإلنسان  وركودا  جمودا  ثمة  أن  تعني  األفكار 
وتمظهرها في التاريخ؛ هي المحك الذي أضحى معيارا في نشاط اإلنسان المعاصر؛ وعليه؛ 
فإن الفكرة اإلسالمية صحيحة،  وذاتية ومقّدسة،  لكنّها فقدت فعاليتها في التاريخ،  وتحتاج 
وطاقة  جديد،   ثوري  تفّجر  إلى  لإلنسان  الثقافي  العالم  في  للّتأثير  قدرتها  استعادة  ألجل 
روحية ساندة لها، لالرتقاء إلى مستوى الحضارة كحقبة أولى؛ ثم قداسة الوجود اإلنساني 

))(  مالك بن نبي، تأمالت، دمشق: دار الفكر، إعادة 2002، ص 35). 
دار  الجزائر:  بركة وأحمد شعبو،  بسام  ترجمة  العالم اإلسالمي،  في  األفكار  مشكلة  مالك،  نبي،  بن    )2(

الوعي، ط ))، ص 02). 
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التي تقرأ  القراءة  للتاريخ،   القراءة الجدلية  ثانية. ومالك بن نبي هنا؛ يبصرنا بأهمية  كحقبة 
فوق طاقته  أنَّها  فيعتقد  يُجهل مصدرها،   منظومي وليس كأحداث  َسَبببي  بوعي  الحوادث 
وكأن  لمنظورها،   تبعا  الوجود  تؤول  أخرى  إلرادات  تابعا  ويصبح  إرادته  فتنشلُّ  وقدرته؛ 
تأكيد مالك بن نبي على التَّرابط بين فعل اإلنسان وحركة التاريخ؛ الغرض منه؛ تحفيز اإلرادة 
على أن تنطلق وتبادر وتحّرك وتقود،  ألنه بهذا،  يصبح التاريخ هو تاريخ الفعل اإلنساني 

األقوى،  الذي ُيَلّون الوجود بمعانيه ودالالته. 

الكلمتين  تينك  مدلول  نبي  بن  مالك  يستخدم   : الّصالحية  ومنطق  الصحة  منطق   .2
الحية تماثل الفعّالية؛  بمعنى متقارب مع األصالة والفعالية؛ فالصّحة تماثل األصالة،  والصَّ
الحية؛  الصَّ وجانب  الصّحة،   جانب   : جانبان  لها  الحقيقة  فإن  المنظور،   هذا  وبحسب 
»الجانب الذي نسميه صّحة الحقيقة التي نستدل عليها بالبرهان العلمي الذي ال يترك مجاال 
والحقائق  التاريخية  الحقائق  في  وخصوصا   . الحية  الصَّ هو   : اآلخر  الجانب  شك،   ألي 
المؤمن  يراه  الذي  المشرق  الوجه   : وجهان  له  اليوم  اإلسالمي  فالمجتمع  االجتماعية. 
يراه اآلخرون  الذي  الوجه اآلخر  الفكرة اإلسالمية.  ة،  صّحة  الصحَّ والمؤمنة،  وهو وجه 
من أبنائنا،  واآلخرون من عالم اآلخرين )األلماني...اإلنجليزي..ألخ( هذا الوجه هو وجه 

الحية مفقودة اليوم في المجتمع اإلسالمي وهذا واقع«))(.  الحية،  والصَّ الصَّ

الحية هنا تعني القيم الدينية بوصفها أحداثا تاريخية إيجابية،  وبوصفها قوة روحية  فالصَّ
تسري حاملة لنسغ اإليمان ورافعة لإلنسان إلى مستوى الحضارة،  وانعكاسات هذه الحقيقة 
الجانب  يصير  أن  يجب  إذن،  اجتماعيا،  واقعا  وحاني  الرُّ الجانب  يصير  أن   « التاريخ  في 
الروحي واقعا اجتماعيا،  يجب أن تتحّقق أمور في مستوى عال ُتَسّوُغ صالحية الحقيقة في 
جانبها العملي؛  أما إذا تمّسكنا بالحقيقة على أنها حقيقة ونضعها في صندوق المجوهرات 
ملتهبة،  فاعلية  قضية  صميمها  في  القضية  أن  على  يؤكد  الفرقان  وهذا  تنفعنا«)2(.  ال  فإنها 
وليست قضية حقيقة صورية باردة.  إّنها تفرقة  تقترب من تفرقة الفيلسوف األلماني« هيجل 
Friedrich Hegel1770/1831 بين العقل الواعي لذاته والعقل الموجود في العالم، وشرط 

حقانية الحقائق هو االرتباط بالواقع وتنزيل الفكر كي يأخذ بالحدث إلى مقاصده،  وإال فهو 
أضغاث أحالم تبقى في وعيها الّذاتي من غير تخارج في التاريخ؛ إّنه »عبر العمل يخرج المرء 
ف بمعزل عن اآلخرين، بل يعمل ضمن مجموعات لها  من ذاتيته إلى الخارج. وهو اليتصرَّ

))(  بن نبي، مالك، مجالس دمشق، سوريا: دار الفكر، 2006، ط2، ص 49). 
)2(  بن نبي، مالك، مجالس دمشق، مرجع سابق، ص  74. 
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تمثُّالت اجتماعية ومعارف مشتركة تمثل إرثا اجتماعيا...كما يتميَّز الفعل بالحركية، لتصبح 
أن  هذا،   ومدلول   .)((« يكن  مالم  وإيجاد  العالم  في  تغييرات  إحداث  على  القدرة  للفعل 
الحية تمثل الفعل القاصد الذي يستند إلى قيم سامية،  وليس الفعل الذي اختزلته الفلسفة  الصَّ
اليات اإلنسانية )عقلية،  جسدية،  نفسية...( في  غل،  واختزلت تبعا له الفعَّ الماركسية في الشُّ
بينما  البيولوجية،   الحاجات  تلبية  مرحلة  ى  يتعدَّ ال  غل  الشُّ فإن  لهذا  االقتصادي؛  المدلول 
م  الفعل والفعالية تحتاج هذه المرحلة ضمن النَّشاط النَّوعي لإلنسان،  النَّشاط الذي يتحكَّ
وحي الذي ُيحّررها من االنجذاب  ات إلى ُبعدها الرُّ في الطَّاقة الحيوية لإلنسان،  ويأخذ بالذَّ
الغرائزي،  ومن ثمة تكون بذرة االنطالق نحو الحضارة،  بما هي كفاءة تاريخية في تمثُّل 
الفعل  الفعل األصيل،   نبي هو  بن  مالك  لدى  هنا  الح  الصَّ الفعل  إن  العليا لإلسالم.  القيم 
من والمتجّسُد في الصيغة الحضارية؛ الفعل النَّوعي الذي ال يعود فيه الزمن  الحاضر في الزَّ

إال وهو حامل لفعل جديد وأصيل.

 Hannah  إن العمل الصالح لدى مالك بن نبي هو بلغة الفيلسوفة األلمانية حنا أرندت 
الثانية،   الوالدة  من  نوع   إنه  اآلخرين،   أمام  ات  للذَّ انكشاف   )(975/Arendt )1906
وعليه،  فإن »حياة من دون كالم ومن دون فعل ...قد ماتت حرفيا في العالم،  إنها تكف عن 
تكون حياة إنسانية ألنها لم تعد تعاش بين البشر،  بالقول والفعل ندخل العالم البشري،  وهذا 
الدخول يشبه والدة ثانية،  نؤكد فيها ونحمل على عاتقنا المسألة الخالصة لظهورنا الجسدي 
األول،  وهذا الدخول ليس مفروضا علينا بالضرورة مثل العمل ولسنا ملزمين به بالنّفع مثل 
يظهر  الجديد  وأن نحكم...إن  نقود  وأن  نبدأ  ..أن  للكلمة  العام  بالمعنى  نفعل  األثر...فأن 
دائما مثل المعجزة،  واعتبار اإلنسان قادرا على الفعل يعني أنه يمكن أن ننتظر منه ما هو غير 
الثَّقيل حول  القول  تأدية ما هو مستبعد بشكل غير محدود«)2(. وهذا  منتظر وأنه قادر على 
الفعل مع بزوغ األزمنة الحديثة،  يعكس الوعي المنفتح والضروري بأهمية التحريك والبدء،  
ومن أن مصائر الحضارات ودروب المجتمعات القائدة والمبادرة ستكون ألكثرها فعالية،  

وألكثرها مبادرة وإتماما ألعمالها. 

بهذا  واألخذ  التَّجديد،   يتطّلب  الكلمتين  هذين  مدلول  إن   : اهنة  الرَّ التحديات    .3
اهن الذي يمور بتعقيدات لم تكن موجودة في زمن مالك بن نبي؛ وأمثال  الرَّ التَّجديد إلى 

))(  الباهي حسان، فلسفة الفعل  اقتران العقل النّظري بالعقل العملي، المغرب، افريقيا الشرق، 6)20، 
ص 72). 

)2(  أرندت حنا، الوضع البشري، ترجمة هادية العرقي، بيروت : ص 68)/200. 
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نفسية  الثقافية، وتحّدي  األزمة  القابلية لالستعمار وتحدي  كانت سائدة: تحدي  التي  تلك 
إنسان ما بعد الموحدين،  بينما المتفّرس في الّتحديات الحضارية الّراهنة يلحظها في القضايا 
التي تستلزم منا رفعها بلغة المناطقة،  وأن نقدم االجتهادات الفكرية التي تحقق العالج منها؛ 
ومن انعكاساتها الّسلبية على ثقافة اإلنسان اليوم. إن التحديات  الراهنة هي تلك المعضالت 
تحيط  بها   التي  القوة  تمتلك  منهجية؛  بطريقة  والعالج  الّرفع  عاجل  تقتضي  التي  الثقافية 
ساحة  إلى  باليد  تأخذ  إّنها  بل  اإلجراء،  بهذا  تكتفي  وال  بانعكاساتها؛  وتحيط  بالمشكلة،  
الشفاء واالستقامة. هذا،  ويجدر التنويه إلى أن مالك بن نبي في كتابه الذي بقي مخبوءا إلى 
أن صدر سنة 2)20،  أعني : وجهة العالم اإلسالمي المسألة اليهودية ج2،  قد لفت االنتباه 
لكنّها ستقابل  القابلية لالستعمار؛  الّشفاء من مرض  إلى  آيلة  المسلمة  المجتمعات  أن  إلى 
تحديات أخرى في المستقبل عّددها في ثالوث :الرأسمالية والمرأة واليهودية،  الرأسمالية 
بما تحمله من هيمنة لثقافة التسلُّع والتشيُّؤ والنَّفعية االختزالية،  والمرأة بما تعنيه من إرادة 
ُل العالم تبعا  تأنيث العالم وإلغاء مركزية الّذكر،  واليهودية بما هي الظاهرة الحديثة التي ُتَؤوُّ

إلرادتها وقوتها. ))(. 

اهنة،  تجعلنا نفكر مع مالك بن نبي وليس فقط معرفته،  وذلك ضمن  إال أن الظَّرفيات الرَّ
الحال الحي لمشكالتنا،  أي رصد التحديات التي تلوح اليوم، فنحن نعاني أزمة في االنفصال 
يء من جديد على اإلنسان،  وأزمة  بين الفكرة والواقع،  وأزمة أخرى نتجت عن استحواذ الشَّ
لوك،  وفوضى في سوء استعمال األشياء  أخرى نتجت أيضا عن تحكم الطاقة الحيوية في السُّ
خص  التي بين أيدينا بسبب األزمة الفكرية،  وظاهرة  مخذولية األفكار، ومرض  انتصار الشَّ
على الفكرة،  وتملُّك اإلرادة النافية وثقافة الّسلب،  هذه تحديات يتطلب الجهد المعرفي 

والعملي رفعها وتجاوزها إلى ما به يرتفع اإلنسان إلى مستوى الحضارة

ثالثا . من الفكرة اإلى الفعل : درب الآلم نحو الح�سارة 

الحضارية،  المشكالت  نبي طبيعة  بن  مالك  به  ل  يتأمَّ الذي  المنظار  لنا  يتضح  مما سبق 
وطبيعة التحديات التي تواجه المجتمعات التي تنتمي إلى روح اإلسالم؛ بما هي تحديات 
إن  التاريخ.  الفعل وحركة  بمنظومة  تتلعّلُق  ما  بقدر  حيح،   الصَّ الكلية  القيم  بنظام  تتعلق  ال 
كون التاريخي، ويجعله أكثر جدلية مع اإلنسان؛ وسنده  مالك بن نبي هنا يريد أن يحّرك السُّ
المحسوس في ذلك هو اإلنسان الذي تعطَّلت فعاليته الحضارية،  وتكلَّست عناوين حضارته 

))( مالك بن نبي، وجهة العالم اإلسالمي المسألة اليهودية،  سوريا : دار الفكر، .2)20 
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في حفريات التاريخ،  بأن باتت عاجزة عن دفع الحضارة وتحريكها،  بسبب عجز النّموذج 
ة األفكار على المستوى  م صالحيته؛ أي شهادته على اإلنسانية في صحَّ اإلنساني الذي توهَّ
من  بالمسلم  تأخذ  التي  روط  الشُّ هذه  بسط  النّظر هو  فإن عاجل  لذا،   والعلمي،   المنطقي 
الحية،  والشروط األْخلق بهذه المهمة  الّصحة إلى تواجده في ثقافة الصَّ تواجده في ثقافة 

هي : 

الفكرة الدينية ونقطة اإلنطالق:   .1

إن الفكرة الّدينية التي ُيؤّسس عليها مالك بن نبي نقطة االنطالق،  وتكون  مثوى النّظر 
الواقع االقتصادي لإلنسان،   والعمل،  ليس ذات خاطرة متخّيلة أو انعكاسات مصّعدة من 
إنما تجد مرجعها في الّدين الحق،  وألنها هكذا، فهي تستحيل طاقة مبدعة تؤثر في العالم، 
ـ وتُمدُّ البناء بأسسه،  وتُرّكب بين العناصر التي تكون هامدة قبل أن تبعث فيها الفكرة الدينية 
جوهرية  محددات  ليست  والوقت  والتراب  فاإلنسان  والقيمة؛   التوجه  لها  وترسم  الحياة 
هي  األفكار  بل  تقّرر؛  أن  الماركسية  المقالة  تريد  كما  اإلنسان  وسلوك  فكر  هي  ترسم  كي 
البيان  في  نترقى  أن  الواجب  فمن  هذا،   تقرر  وإذ  فيها.  الحركة  إحداث  في  الكائنات  ِقوام 
فوقية  تركيبات  ليست   «  J.Russ ُتَحّلُل ذلك جاكلين روس  كما  األفكار  بأنَّ  فنقول،   قليال 
تمتلك وجودا  ديناميكية  إّنما هي طاقات  منفصال ومجّردا،   عالما  وليست  انعكاسات،  أو 
موضوعيا أو تنتج الحضارات التي تخلقها وتنّظمها...إنها صورة غير ملموسة لكنها تجمع 
أحداث التاريخ،  وترشدها،  وتنيرها،  وتقودها...ـ]إنها[ تعني في األصل قوة روحية مليئة 
وصادقة،  ونداء وواقعا فاعال : إّنها تصّور موّجه يشّكل أساسا للفكر ...]وبهذا الغنى[ فإنه 
يمكن للوجود أن يكون إنسانيا من دون إطار إيديولوجي ضامن ومطْمئن،  ولكن ال يمكنه 

أن يكون إنسانيا من دون أفكار«))(. 

بأن  لحقيق  للغرب،   الثقافي  التاريخ  في  األفكار  أصول  َكاَشَف  قول  من  اإلقرار  وهذه 
يكون دليال بّينا على مصداقية ومشروعية البناء على الفكرة الدينية بوصفها منبع الحق ودليل 
الخير،  وتواصال مع هذا اإلقرار الفكري فإن القول الكاشف للغطاء أّنه » سواء كنّا بصدد 
المجتمع اإلسالمي أو المجتمع المسيحي،  أم كنّا بصدد المجتمعات التي تحّجرت اليوم 
أو اختفت تماما من الوجود،  نستطيع أن نقرر أن الفكرة الّدينية التي غرست بذرتها في حقل 

زهيدة  مراجعة  ديبو،  أمل  ترجمة  الغربية،  األفكار  قصة   ، األوروربي  الفكر  مغامرة  جاكلين،  روس،    )((
درويش، أبوظبي: كلمة، ص 30/29. 
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التاريخ هي فكرة دينية. ومعنى هذا أن )الّظرف االستثنائي( الذي يلد مجتمعا يتفق في الواقع 
مع الفكرة الّدينية التي تحمل مقاديره. كما تحمل النطفة جميع عناصر الكائن الذي سيخرج 

فيما بعد إلى الوجود«))(.

مما سبق يتضح أّنه لكل نشاط فعلي فكرة أو مرتكزا ينطلق منه،  ألن الفراغ الكوني كما بان 
معدوم في الثقافة اإلنسانية، ومالك بن نبي يتجاوز ظاهرة ملء الفراغ الكوني بالمعنى،  إلى 
مستوى طبيعة الثقافة التي توّرثها هذه الرؤية الكونية، فالنُّموذج الثقافي تبعا لهذا المنظور؛ 
ثمرة لطبيعة الرؤية الكونية التي تنعكس في ذات اإلنسان،  فهناك الرؤية التي تغرس بصرها 
في األرض،  حيث نفسية التملٌّك والحيازة والنّسبة)2(؛ وهناك الرؤية التي تعرج إلى السماء 
الثنائية  هذه  وحال  الموّجهة،   هي  والغيبية  األخالقية  الجذور  حيث  الحقيقة،   عن  باحثة 
التقنية  من  مزيجا  ثقافتها  مضمون  في  رّكبت  »فأوربة  التاريخ  في  ثقافتين  ُل  َتَشكُّ حضاريا؛ 

والجمالية. بينما الشرق اإلسالمي رّكب في ثقافته مزيجا من فكرتين : الحقيقة والخير«)3(.

 إن القصد البعيد والحضاري بهذا المدخل الكياني لسيرورة فهم الوجود؛ صورة القيم 
اهنة في العالم،  يُلحُّ مالك بن  الحضارية التي تورثها كال النّظرتين، ففي ظل التحديات الرَّ
حيحة التي  نبي على أهمية الفكرة المقدسة كمنطلق لتفعيل األفكار، الفكرة المقدسة والصَّ
ال تجد أصلها في األهواء واآلراء الفلسفية التي تمور في الفكر اإلنساني المعاصر، حيث ال 
الح؛ يقول مالك بن  تستقر ال على مبادئ صحيحة وال قيم ثابتة تهدي بها اإلنسانية سبل الصَّ
نبي ضمن هذا السياق » ينبغي أال ننطلق من أّي إشارة تأتينا من اليمين أو من اليسار، إذ ينبغي 
أن نصّحح نقطة االنطالق،  فإذا تأّكدنا من هذا كما تأّكد النبي صلى اهللا عليه وسّلم قبلنا،  إذا 

تأّكدنا من ذلك ننطلق،  وال يضّرنا من خالفنا،  هذه هي االنطالقة«)4(. 

وجلي هنا،  مدى القيمة المحورية للفكرة المقدسة التي تعني في معجم مالك بن نبي 
حيحة التي تعكس تجلّي اإليمان في الروح اإلنساني،  ومنها تنبثق الطاقة  الرؤية الكلية الصَّ

الصبور شاهين، سوريا: دار  العالقات االجتماعية، ترجمة عبد  ميالد مجتمع ، شبكة  نبي مالك،  ))(  بن 
الفكر المعاصر، 2006 ص 56. 

)2(   ألخذ تصورات معرفية عن هذا الثالوث العاكس للنموذج الثقافي التمّلكي والحيازي والنّاسب إلى 
الّذات أنظر : فروم إريك، اإلنسان بين الجوهر والمظهر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، وكتاب طه عبد 

الرحمن، روح الدين، من ضيق العلمانية إلى سعة اإلئتمانية، المركز الثقافي العربي، المغرب ،2)20. 
)3( بن نبي، مالك، مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، ترجمة بسم بركة وأحمد شعبو، سوريا : دار الفكر، 

2)20، ص 8). 
)4(  بن نبي مالك، مجالس دمشق، مرجع سابق، ص 64. 
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ُن  الحافزة والرافعة لإلنسان،  وبقدر ما ال تكون االنطالقة بهذه الحقيقة،  فإن الثمرة هي َتَوثُّ
أشياء أخرى وتأويل العالم تبعا لزاوية إنسانية ضيقة : قد تكون صنما حسيا معبودا،  وقد تكون 
تأمال فلسفيا إنسانيا حول الوجود،  نعثر على نماذج منه متكاثرة في تاريخ الفكر،  فالوجود 
 )Darwin)	1809/1882 اليوناني صيرورة، وحسب داروين Héraclius حسب هيرقليطس
فرويد  وحسب  قـــوة  إرادة   )Nietzsche)	 1844/1900 نيتشه  وحســـب  بيولوجي  تطور 
غير  منطلقات  عن  تعبُّر  النّماذج  هذه  الواعية؛  بيولوجية  دوافع   )Freud)	 1856/1939

صحيحة، رغم أن مفعولها في التاريخ كان ساريا وعلى العقول مؤّثرا؛ إن الفكرة الصحيحة 
للفعل  تحدد  التي  النواة  باعتبارها  نبي  بن  مالك  مشروع  في  تظهر  التي  العالم  رؤية  أو 
وظيفته وغايته ومآله، تمتاز بأّنها » تحّدد فهم اإلنسان فرادا وأمة وجنسا لذواتهم،  ولمعنى 
في كل  وبالكون  وبالعالم  وباآلخر  بالّذات  الوجود،  وعالقته  هذا  من  والغاية  وجودهم،  
الذي  والمنبع  والتربة  الجذور  هي  الرؤية  هذه  فإن  الوجود.  هذا  ومآل  الوجود.  هذا  أبعاد 
يمثل القوة العقدية التي تحدد طبيعة القوة الوجدانية المحركة لإلنسان وللمجتمع،  والتي 
تحدد توجهاتهم وفعاليتهم،  وترسم وجهة مسيرتهم في الحياة،  ومدى قوة هذه المسيرة 

اإلنسانية وفعاليتها اإلعمارية الحضارية في الوجود والتاريخ«))(.

في أشكال  المادية)2(  الرؤية  نبي هي هيمنة  بن  مالك  في زمن  الفكر  راهنية  كانت  وإذا   
كل المادي الجدلي االشتراكي،  فإن  تجّليها : الشكل البورجوازي النفعي الرأسمالي؛ والشَّ
تحكم  أن  تريد  التي  الفكرية  المشاريع  فيها  دت  تعدَّ قد  اليوم،  زمننا  في  الراهنة  التحديات 
األخالق  فصل  وأمام  والحياة،   القيم  بين  الفاصلة  العلمانية  أمام  اليوم  فنحن  تتسّيد،  وأن 
الفهم الحداثي للدين،  وأمام الحرية  الدين،  وأمام   الدين،  وأمام الخروج الكلي من  عن 
السائلة في ظل المجتمعات المابعد حداثية،  إّننا أمام موجات فكرية جديدة تؤثر في العقول 
االنسياق  ليس هو  المنطلق  فإن  الفكر على طريقتها وصورتها،  وعليه،   تبني  وتسعى ألن 
خلف هذه اإلتجاهات المعاصرة،  والتكّيف مع مقوالتها ومفاهيمها )3(،  درءا لشبهة العجز 

اإلنساني،  لإلصالح  األساس  المنطلق  القرآنية،  الحضارية  الكونية  الرؤية  الحميد،  عبد  سليمان  أبو   )((
أمريكا، القاهرة، المعهد العالمي للفكر االسالمي، دار السالم، 2009، ص 25. 

تحليله  في  منتهيا  الغيبي،  االتجاه  مقابل  في  المادي  لالتجاه  نقدية  تحليلية  ورشة  نبي  بن  مالك  فتح   )2(
للمذهب المادي إلى تهافت المبدأ األساسي للمذهب ككل، ويقول في هذا السياق عن المذهب المادي : 
» المبدأ األساسي نفسه يبدو عاجزا عن تزويدنا بنظرية متسقة عن الخلق وعن التطور » أنظر مالك بن نبي، 

الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهين، الجزائر، دار الوعي، 3)20. 
اإلصالح الجذري  التكّيفي واإلصالح الجذري، أنظر : رمضان طارق،  )3(  لمعرفة الفرق بين اإلصالح 
ر، ترجمة أمين األيوبي، بيروت : الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 0)20؛  األخالقيات االسالمية والتحرُّ



تفعيل المقاصد في مجال التنمية والتشغيل 148

عن مواكبة التحوالت الحاصلة في اإلنسانية؛ وإنما إحسان االنطالق من الفكرة اإلسالمية 
التاريخ،  وذخيرة  التحكم في  التي تختزن في تجربتها خبرة  إذ هي  المقّدسة والصحيحة،  
لمعنى حياتها ومبرر  الباحثة عن مسوغات جديدة  اإلنسانية  اليوم،   التائهة  اإلنسانية  عالج 
»العقيدة  أّن  القول األصوب  بينما  بالعلم وحده تحقق عمرانها  أنها  لقد  تخّيلت  وجودها، 
والروح توجد علما،  أما العلم فال يوجد عقيدة وال روحا..هذا العلم الذي ترى هو نتيجة 
انتهى فيه كل شيء وال  انهار اإلنسان من داخله  الغربية،  وليس سببا لها،  ومتى  الحضارة 
يغرّنك الّظاهر . الشعوب األوروربية تعاني اآلن من حيرة قاتلة وضيق خانق في النفوس...
يضيقون من شيء مجهول بسبب أن الحياة باتت ال معنى لها عندهم وال غاية«))(. إن الفكرة 
اإلسالمية هي المنطلق بسبب وضوح أهدافها وتكامل بنيانها المادي واألخروي،  وتوفرها 
وقيم  العقل  قيم  فيها  وتتكامل  واآلخر،   األنا  فيها  يتكامل  التي  الكلية  القيم  منظومة  على 
الوجدان،  وتنمو فيها النفس اإلنسانية نموا نحو الحقيقة والخير. أما إذا كانت الرؤية مشوشة 
التشويش هي  فيها هذا  يتبدى  التماسك على عالم األفكار،  فإن أجلى صورة  فيها  وينعدم 

فوضى األفعال واضطراب الّتوجيه.

وإذ تقرر هذا عند مالك بن نبي فإننا نترقى في البيان  قليال فنقول،  بالرغم من أن أكثر 
االتجاهات الفكرية في زمنية االستدمار وما بعده،  قد دخلت في مدافعة ومعاندة مع الفكرة 
الدينية بعامة فضال عن الفكرة اإلسالمية،  تزمينا أي ربطها بالزمن وتنسيبا أي إلحاق النسبية 
بها وتأريخا أي إسكانها في التاريخ،  فإن مالك بن نبي لم يقترف معهم هذا الفعل،  وإنما كان 
حيح للفكرة اإلسالمية،  ومن أنها مفارقة عّما تتدين به األنساق  على وعي منهجي بالبعد الصَّ
ل الحديث بزمنيتها ونسبيتها  الدينية الحديثة،  واآلكد هو أهمية تحرير الفكرة الدينية من الّتقوُّ
التاريخي.   الغرور والتَّقديس المنفصل على العمل  ل الموروث المسكون بهواجس  والتَّقوُّ

وهنا البد أن نصرف القول بناء على ما تمت اإلشارة إليه نحو الحقائق التالية:

بها  وُتلحق  الدينية  الفكرة  تعاند  التي  ائدة،  السَّ األفكار  نبي  بن  مالك  َكاَشَف  لقد   Ø
أنساقها  على  بالالَّعقالنية  ل  والّتقوُّ البالية  بالقيم  والقول  العمل  عن  العجز  أوصاف 
االعتقادية والعبادية والمعامالتية والمزاجرية )2(،  وتصريف القول إلى ذكر محاسن 

 .47/23
))(  بن نبي، مالك، الحقيقة والمآل، ترجمة نور الدين خندودي، الجزائر، علم األفكار، 2008، ص 4)). 
الذي  بمناقب االسالم،  العامري، في كتابه اإلعالم  الحسن  أبو  الدين من  التقسيم ألركان  )2(  أخذنا هذا 
ناظر فيه األديان من جهة أبوابها االعتقادية والعبادية والمعامالتية والمزاجرية، بالمقارنة مع روح اإلسالم، 
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الفكرة الّدينية بعامة،  والفكرة اإلسالمية بخاصة،  ومن محاسن الفكرة الّدينية » أنها 
األخالق  في  تغيير  إلى  تؤّدي  التي  العامة  الحقائق  في  نظام  وأنها  الّدواخل  تصفي 
عميق  عاطفي  باقتناع  المؤمن  عاشها  وإذا  الجد  محمل  على  أخذت  إذا  لوك،   والسُّ
وحي«))(. وإن إقرار مالك بن نبي »باإلصالح الّديني كضرورة باعتباره نقطة في كل 
تغيير اجتماعي«)2(،  لجدير أن تتبوأ تبعا لهذا،  الفكرة الدينية باعتبارها جوهرة التاج،  
ومعدن اإلنتاج إلنسان الحضارة الذي يحرك التاريخ الساكن باليد القوية في روحها. 

الرائجة في زمنيتها،  مثل  الدينية،  في معاندتها لألفكار  الفكرة  Ø	بعد ُمكاشفة صالبة 
النفعية  مع  المجتمع  تأليه  وفكرة  الرأسمالية،   النفعية  مع  اإلنسان  حرية  تأليه  فكرة 
وصالحية  صحة  إلى  باليد  نبي  بن  مالك  يأخذ  اإللحاد)3(   فكرة  وحتى  االشتراكية، 
البرهان  التي ال يحققها  األفكار  بينها وبين هذه  الخلط  الفكرة اإلسالمية،  ومجانبة 
اإلسالمية.  الدينية  الفكرة  إلى  باإلضافة  ناقصة  أنها  عن  فضال  العقل،   يوجبها  وال 
الغربي،   الّتداولي  المجال  من  المنقولة  القاتلة  األفكار  على  دقيق  اعتراض  وهنا،  
بخصوص الفكرة الدينية التي ُيَروُج بضاعتها الفكر الذي يأخذ من الغرب دون وعي 
نقدي،  وكيف أن الخلوص إلى دروب الغربيين« بتقّيدهم بالمحاكاة الفكرية،  يجنون 
على عقولهم بما ال يجنيه عليهم عدوهم،  حتى تسفر هذه الجناية عن بؤس فكري 
شنيع؛ إذ يضّيقون مجال أفكارهم ومسرح خيالهم ويقطعون،  عن أنفسهم،  أسباب 

واضعا مقدمة عقلية ذات أهمية منهجية جاء فيها » إن أحق األديان بطول البقاء ما وجدت أحواله متوّسطة 
بين الشدة والّلين، ليجد كل من ذوي الّطباع المختلفة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشه، ويستجمع له منه 
خير دنياه وآخرته«.  أنظر، الكتاب المذكور، دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم، الرياض، تحقيق أحمد 

عبد الحميد غراب، 37). 
))(  أنظر، ألفرد نورث هوايتهد، كيف يتكّون الّدين، ترجمة رضوان السّيد، بيروت : جداول للنشر والترجمة 

والتوزيع، 7)20، ص 9). 
)2(  بن نبي، مالك، وجهة العالم االسالمي، مرجع سابق، ص 55). 

الدينين  ما عبارته  لوك  البيولوجي للعقل والسُّ )3(  عن استحالة اإللحاد عقال جاء في في كتاب »التطور 
ينتج تقريبا أوتوماتيكيا من الجهاز المعرفي للبشر، في حين  »تصميم عقولنا يقودنا إلى اإليمان..والتديُّن 
أّن الجهد العقلي الفعلي إّنما يتكّون من نبذ العقالنيين لإليمان« تحرير إيكارت فوالند ووولف شيفنهوفل، 
الحسن  أبو  ويقول   .26 ص   ،20(5 للترجمة،  القومي  المركز  القاهرة :  فهمي،  إبراهيم  مصطفة  ترجمة 
العقلية.  القوة  الّتميزية هو  القوى  ، ومحلُّه من  اليقينيُّ العامري » اإليمان في الحقيقة هو االعتقاد الصادق 
والكفر في الحقيقة هو االعتقاد الكاذب الّظنّي، ومحّله من القوى الّتميزية هو القوة المتخّيلة...وقد تصلح 
القوة المتخّيلة للعقيدة الصادقة حسب صلوحها للعقيدة الكاذبة. وأما القوة العاقلة فلن تصلح إالَّ للعقيدة 
الّصادقة«. أنظر : أربع رسائل فلسفية، تحقيق سعيد الغانمي، بيروت : دار التنوير جامعة الكوفة، 5)20، 

ص 260/259.
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اإلبداع واإلثراء التي تنطوي مناح من ثقافتهم عند مقابلتها بمناح من ثقافة غيرهم،  
ر مما يرد عليهم،  بل يستبعدون كليا  كما يضّيعون فرص االستقالل بفكرهم والتحرُّ
إمكانات تصرفهم في الوارد عليهم،  ال تصحيحا وال توسيعا وال توجيها،  قانعين بأن 

يظّلوا عياال على غيرهم من مفّكري الحداثة«))(. 

نحن إذن جدراء بأن نصرف سعينا إلى اإلبداع واإلنطالق من فكرتنا الدينية،  أي الدين 
نبي على تصحيح  بن  مالك  التي سلكوها،  وإصرار  اآلخرين  نسلك دروب  أن  الحق،  ال 
المقدمة،  ليس مجّرد معاندة أو منافاة للفكر الغربي،  إنما يجد تبريره في استحالة الفصل 
وبيان هذا،   االشياء،   في  أو  في األشخاص  أو  األفكار  في  تجليها  وبين  الدينية  الفكرة  بين 
نستخرجه من األقوال التي تؤرخ للفكر الغربي أو لألفكار الكبرى التي نّظمت الغرب،  تقول 
جاكلين روس في سياق تحليلي آخر » إّننا ورثة رؤيتن للكون،  كلتاهما ولدتا ما بين الفرات 
الفرد،   الشخص،   التاريخ،   اإلنسانية،   اإلنسانوية،   السنين...اإلنسان،   آالف  منذ  والنيل 
والجدلية،   والّطريقة،   والعلم،   العقل،   وأما  الغرب.  فكر  تنّظم  األساسية  التصنيفات  هذه 
تعطي  فهي  والصّيرورة  والتقّدم،   والّطبيعة،   والمفهوم،   والخواء،   والفوضى،   والنّظام،  
الثقافة األوروربية معناها هذه الثقافة المتأّثرة باإلرث اليوناني )الجدلية،  العقل ...( وأيضا 

اإلرث المسيحي )الاّلمتناهي...( .

كل هذه األفكار نظرية. لكن ثّمة أفكار تدير العمل الفردي والجماعي : األخالق العدالة،  
خص،  السياسة،  الديمقراطية...إنها مفاهيم تتمازج فيها  عادة،  الشَّ المساواة،  الكرامة،  السَّ
الرؤية اليهودية المسيحية والمذهب الّطبيعي اليوناني،  وتؤسس للفكر األوروبي. أخيرا إن 
ذلك  هو  االوروربي  اإلنسان  بأن  والجمالية...تذّكرنا  والّذوق  والجمال،   الجميل،   فكرة 
الخير هذه  الجمال عالمة  القديمة حيث  المدينة  في  المولود  الجمال  يطارد  الذي  اإلنسان 
هي المضامين اليونانية،  واليهودية،  والمسيحية«)2(. وهنا حقيق علينا وجدير بنا لفت النّظر 
الضارب في  اإلنسانية،  والقول  الثقافية  الُبنى  إلى وحدة األفكار والمشاعر والمصالح في 
التي  الفكرية األصلية،   للمبادئ  ليس إال ظهورا  الثقافية،   المظهر في صوره  أن  الحقيقة،  
ؤية وُتَوّحُد العمل بخاصة إذا كان المجتمع قد تحرر من جاذبية الغريزة،  وشرع  الرُّ توّحُد 
في تأسيس شبكة من العالقات االجتماعية لغاية روحية أو إنجازا ألوامر مثل أعلى مقّدس. 

))(   عبد الرحمن، طه، بؤس الّدهرانية، النّقد اإلئتماني لفصل األخالق عن الّدين، بيروت : الشبكة العربية 
لألبحاث والنّشر، 4)20، ص 37)/38). 

)2(  روس، جاكلين، مغامرة الفكر األوروبي، مرجع سابق، ص 32/29. 
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ورب معترض على هذا القول بأسبقية الفكرة الدينية ألجل الخروج من سكون الوجود 
السياقات  في  اليوم  باتت  الدينية  الفكرة  بأن  ُيحاجج  العالم،   في  والتأثير  العمل  إلى حركة 
العاصرة،  مصدرا للعنف وأداة لتبرير االعتداء على حق اإلنسان في الحياة،  وحق اإلنسان 
معايير  تمتلك  ال  الدينية  الفكرة  أن  أيضا  وقالوا  االختالف،   في  اإلنسان  وحق  التعبير  في 
وقانون  العالم  في  نظام  على  يدل  الذي  العقل  بخالف  المشترك  العيش  لضمان  لالتفاق 
تنسيق العالقات بين اإلنسان،  وليست هذه اآلراء آتية من المكتوبات الصحفية الرائجة،  بل 
مثَّلت مادة معرفية في أبحاث العلوم االجتماعية بخاصة االنثربولوجيا وعلم اإلجتماع وعلم 
النّفس واألخالق،  وقد أورد مؤلف كتاب »أسطورة العنف الّديني : اإليديولوجيا العلمانية 
وجذور الصراع الحديث«، ))( حجج هذه الجماعة العلمية التي ناقشت قضية االرتباط بين 
  ،Charles	Kimbal التي نسوقها هنا نموذج تشارلز كيمبال  النماذج  العنف والّدين،  ومن 
الذي ألف كتابا عنوانه »عندما يصبح الّدين شريرا «،  وقد تم اختياره كأفضل كتاب عن الدين 
في عام 2002 من قبل مجلة ببلشر ويكلي Weekly	Publisher،  وفي هذا الكتاب يحّدد 
الحقيقة  حيازة  »ادعاء  العنف  إلى  بموجبها  الدين  يتحول  تحذيرية  عالمات  خمس  كيمبال 
المطلقة،  الطاعة العمياء،  تأسيس الزمن المثالي،  اإليمان بأّن الغاية تبّرر الوسيلة،  واإلعالن 
الكبرى)2(.   األديان  جميع  في  قوي  المفاسد  هذه  إلى  واالنحدار  المقّدسة...  الحرب  عن 
والمسيحية  اليهودية  مثل  بالدين  أّنها مخصوصة  لو  التحذيرات كما  يتناول هذه  كيمبال  إن 
واالسالم،  لكن ماذا لوتبّين هشاشة هذه األطروحة القائلة بالترابط الوثيق بين الفكرة الّدينية 

والعنف،  وأطلقنا العالمات التحذيرية نفسها على الدولة القومية،  ماذا يتبّين لنا ؟ : 

يتبين لنا أّن  العالمة األولى القائلة بأن الدين يدعي حيازة الحقيقة المطلقة،  توجد في 
قلب الدولة القومية،  ألم تصرح أمريكا بالثنوية الكونية وتقسيم العالم إلى قوى الخير وقوى 
الشر؟ أليس ادعاء الديمقراطية الّليبرالية كونها خيرا كليا اّدعاء بحيازة الحقيقة المطلقة...ثم 
أليست الطاعة العمياء،  أي المحذور الثاني،  موجودة في الطابع العسكري للدولة القومية 
النهائية  الكلية  األوامر  يخالف  أن  مثال  الّضمير  باسم  جندي  ألي  يحق  ال  حيث  الحديثة،  
الفلسفة والسياسة،  ومقولة  الدين،  شائع في  المثالي في  بالزمن  القول  إن  ثم  الّصحيحة،  
جعل العالم آمنا من أجل الديمقراطية في صيغة نهاية التاريخ عند فرانسيس فوكوياما،  ألمارة 

ترجمة  الحديث،  الّصراح  وجذور  العلمانية  األيديولوجيا  الديني،  العنف  أسطورة  كافانو،  ت.  وليام    )((
أسامة غاوجي، بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 7)20. 

)2(  المرجع السابق، ص 35. 
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بّينة على مثالية الزمن في السياق العلماني،  أما القول بأن الغاية تبرر الوسيلة وربطها بالدين 
أما  التعذيب،   فقط،  يجعنا أمام حرج في تفسير إحراق األبرياء في هيروشيما،  وممارسة 
بالنسبة إلى العالمة التحذيرية الخامسة إعالن الحرب المقّدسة،  فما يتم اعتباره حربا مقّدسة 
أمر غير واضح تماما،  ولكن يمكن القول بأن المعركة بين الخير والشر التي آمن بها بوش 
بأن أمته تقودها تنطبق على العالمة الخامسة،  إذا فالقومية العلمانية يمكن أن ُتظهر  في بعض 

األوقات كل العالمات التحذيرية الخمس«))(. 

ر العنف  والمؤدى المنهجي لهذا الكشف عن العقالنية الدولة القومية الحديثة،  وتجذُّ
في المحاذير نفسها التي سعت ألن تلبسها للدين،   إجراء الممايزة بين أديان اإلنسان وبين 
ُتلبس  المقابل  وفي  العقالنية،   إلى  أقوالها  وتصرف  متكاثرة،   اإلنسان  فأديان  اإلله،   دين 
دين اإلله أوصاف العنف،  ونسيت أديان اإلنسان أنها تقتبس من دين اإلله األبواب الكبرى 
بالحقيقة  التي تضم هذه األبواب: أي اإليمان  النواة  بانية له،  وتفارقة في  التي تعّد عناصر 
اإللهية المفارقة. إن أديان اإلنسان حسب منهج جون هيك 1912/1922	Hick)( الذي طّبق 
 )Ludwig	Wittgenstein)	1889/	1951 فتجنشتين  لودفيج  العائلية عند  التشابهات  فكرة 
على وضع  اإليمان والعقائد العلمانية كالماركسية باعتبارها ابنة عم منفصلة ومتمايزة عن 
املة للعالم  الشَّ حركات كالمسيحية واإلسالم،  تشترك معها في بعض الخصائص كالرؤية 

والنصوص المقّدسة واإليمان األخروي والقّديسين واإلّدعاء األخالقي الشامل)2(.

مما تقّدم يتضح أن العالقة بين الدين والعنف ليست تالزمية، إنما هي أسطورة،  يريد من 
أّنها »تقّدم لمستهلكيها الكثر  في الغرب خدمة  يرّوج لها تحقيق ُبغيات مركبة، والتي منها 
وبخاصة  بالّدينية،   الموصوفة  والممارسات  الخطابات  تهميش  في  داخليا  تتمثَّل  مهمة،  
تساعد  كما  أوروبا.  داخل  المسلمة  بالمجموعات  أو  المسيحية،   بالكنائس  المرتبطة  تلك 
القومية. على مستوى  الدولة  بنظام اجتماعي علماني تضمنه  األسطورة في تدعيم االلتزام 
غير  االجتماعية  األنظمة  تصوير  في  الّديني  العنف  أسطورة  تساهم  الخارجية،   السياسة 
الغربية وغير العلمانية على أّنها أنظمة ال عقالنية تنزع إلى العنف،  وبذلك،  فإّنها تساعد في 
خلق نقطة عمياء في التفكير حول مدى توّرط الغربيين في العنف؛ وهكذا،  يصبح من غير 
الّضروري أن نتفّحص تاريخ عالقتنا بالعالم غير الغربي،  ألن الجذور الحقيقية للغضب ضد 

))(  وليام.ت كافانو، أسطورة العنف الّديني، المرجع السابق، ص 38/37. 
)2(  المرجع نفسه، ص )3. 
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الغرب تكمن في البواعث العنيفة للدين الذي فشل الفاعلون غير العلمانيين في كبحه ولجم 
زمامه.))(. 

إن مقصودنا من فتح هذه الحوارية مع القول السائد بالطبيعة األصلية الكامنة في الدين،  
التي من فرط رواجها توهم قائلها والمستمع إليه أنها تحمل برهانها في داخلها )2( هو تفتيت 
هذا التصور،  ومن أنه ينبني على متخّيالت ورغائب أكثر من انبنائه على مقاربة علمية ورصد 
ميداني للسلوك العنيف،  والمطلوب العاجل أمام هذا الفراغ في قلب الثقافة الحديثة،  هو 
االتجاهات  إن  بل  الدور،   هذا  عن  ببعيدة  الدينية  الفكرة  وليست  القلوب،   في  األمل  بث 
التي تستأهل  الدينية هي  النفوس،  بل إن الفكرة  الفكرية لم تعد تقوى على بث الحياة في 
هذا المقام في األخذ بيد اإلنسان إلى الطريق الصائب،  ألنه » توّلد مع كل مبدإ ديني جديد 
حضارة جديدة...إن األمة التي يهمن عليها المعتقد ال تغّير مزاجها النّفسي،  غير أّن جميع 
ملكاتها تتوّجه بذلك إلى غرض واحد،  تتوّجه إلى نصر معتقدها،  فتصبح قوتها هائلة لهذا 
السبب. وفي أدوار اإليمان التي تتحّول ذات حين،  تقوم األمم بتلك الجهود العجيبة،   تقوم 
بتشييد الدول التي تدهش التاريخ«)3(. وإذ تقررت القيمة األساسية للفكرة الدينية،  ومن أنها 
ش  التاريخ قد همَّ عامل رافع وحافز،  فإن ثمة ما يستوجب كشف قول الذين يعتبرون بأن 
الدين، وباتت أعين اإلنسان المعاصر ال ترى ما هو ديني حقيقي مما هو تاريخي زائف،  ولما 
باتت الرؤية  للدين األصلي بالكاد تكون مستحيلة،  فإن الجائز في العقل إذن،  صرف النظر 
عن الفكرة الدينية،  واالستنكاف عن األخذ بتقلبات التاريخ،  واالرتكاز على العقل الذي 

ليس بينه وبين الدين الحق عناد والمدافعة.

الحق،   الدين  فيها  بما  ديني  لكل  بالتَّنْسيب  اإلقرار  هذا  أمام  للغطاء  الكاشف  والقول   
أن هؤالء الذين تقّولوا هذه األفكار،  لم  ُيجروا الّتمييز الفاصل بين الّدين الفطري والّدين 
التاريخي أو الوقتي،  ذلك أن »الّدين المنزل يتخذ صورتين،  إحداهما،  الصورة الفطرية،  
وهي الصورة التي نزل بها هذا الّدين أّول ما نزل،  إيمانا وأعماال،  على نبي مرسل،  والتي 
تتَّحُد مع فطرة اإلنسان باعتبارها ذاكرة أصلية تحفظ آثار سابق اتصالها بالغيب؛ وهذا يعني 

))(  المرجع السابق، ص 360/)36. 
)2(  كارين آرمسترونغ، حقول الدم، الدين وتاريخ العنف، ترجمة أسامة غاوجي، بيروت: الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 6)20، ص 7). 
)3(  غوستاف لوبون، السنن النّفسية لتطور األمم، ترجمة عادل زعيتر، القاهرة : دار العالم العربي، 2)20، 

ص 5))/7)). 
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الوقتية،   الصورة  الثانية،   والصورة  الفطرية؛  الصورة  في  ضروري  شرط  المنّزل  الوحي  أن 
وهي الصورة التي يتخذها الّدين في كل فترة تفصل أهله عن الرسول الذي جاء به،  والتي قد 
تشهد ترسبات اعتقادية وتصّورية،  وأيضا تأثيرات مؤّسسية وتقنينية تبعده،  قليال أو كثيرا،  
عن أصله الفطري،  وتُحدُّ من إبداعية روحه ونورانية رسالته؛ وهذا يعني أن النقص الروحي 

شرط ضروري في الصورة الوقتية«))(. 

بما سماه  يقترن  التاريخي  الدين  بأن  فنقول،   البيان قليال  نترقى في  فإننا  تبين هذا،   وإذ 
البعض » فتور الشريعة« )2(. أي خلو الزمان من المجتهدين الذين يواصلون توليد المعرفة 
من الشرع اإللهي الرباني في سياق نوازل فكرية وواقعية جديدة،  هذا الفتور يظهر لّما يهيمن 
الدين التاريخي أو الوقتي على العقول،  فتصبح اجتهادات العلماء مصادر للتفكير والتدبير،  
تنشأ  وهنا  التشريع.  في  المطلق  المصدر  وحده  هو  الذي  اإللهي  رع  الشَّ حقيقة  وتحتجب 
العقبة بين التعالى باإللهية المطلقة والواقع اإلنساني المتغّير،  بسبب أن الّذات التي تتوسط 
لتحقيق  الوقتي  النص  تتجاوز  الفطري كي  النص  قراءة  بواجبها في  تقوم  الوجهين ال  تينك 
أن  يؤّكد على   لما  يعنيه  نبي  بن  مالك  كان  ما  التاريخ. وهذا  في  للشريعة  المثلى  المقاصد 
حضور  المسلم مشروط بتحويل المبادئ الروحية إلى فعل تاريخي،  تتجّدد تبعا له الذات 
حالة  إلى  الوجود  بموجبه  يرتفع  جديدا  إنسانبا  واقعا  يخلق  كي  حولها  من  العالم  ويتجدد 

القداسة. 

عوري والمح�سو�ض للفكرة الّدينية  ثانيا. الوعي الروحي بما هو ال�ّسند ال�سُّ

بعد تحديد نقطة اإلنطالق والفصل المعرفي والمنهجي في االرتكاز على الفكرة الّدينية 
وحي الذي  كأوثق أداة في إدراك العالم والفعل فيه، يأخذ مالك بن نبي باليد إلى الوعي الرُّ
يقضي بااللتحام الوجداني والنَّفسي مع هذه الفكرة،  التحاما تتقّوى بموجبه النَّفس اإلنسانية 
تفجير  َيَفاع  إلى  العاجلة،   والمنفعة  األرض  إلى  واإلخالد  الغريزة  حضيض  من  وترتفع 
المكنونات الروحية في ذات اإلنسان،  المكنونات التي ُتحدث االنقالب في ذات اإلنسان 

))(  عبد الرحمن طه، بؤس الّدهرانية، النّقد اإلئتماني لفصل األخالق عن الّدين، مرجع سابق،، 4)20، 
ص 32. 

)2(   أنظر ، أحمد عاطف أحمد، فتور الشريعة، ترجمة طلعت فاروق، بيروت : الشبكة العربية لألبحاث 
والنشر، 7)20، يقول مؤلف الكتاب » إذ عّرف االمتكلمون والفقهاء األشاعرة فتور الشريعة بخلو الزمان 
من الفقهاء المؤهلين لالجتهاد، مشيرين إلى أّن هذا الفتور ممكن الحدوث في المستقبل، إال أّنهم اختلفوا 
وشرعية  كالمية  منطلقات  )من  والحنابلة  المعتزلة  طرح  حين  في  حدوثة.  حال  األمر  معالجة  كيفية  في 

متعارضة تماما( استحالة حدوث فتور الشريعة ». ص 38. 
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وحي في  فرديا ثم اجتماعيا. لكن كيف لهذه الفكرة الّدينية الّدافعة أن ُتحدث هذا التوتُّر الرُّ
وافع هنا، تلك  اإلنسان وإلى جانبها دوافع أخرى قد تحول دون هذه الغاية؟ والمقصود بالدَّ
التغّذي  التملُّك ودافع  التي من أقواها دافع  الطَّاقة الحيوية المركوزة في الجبّلة اإلنسانية،  
ودافع التَّناسل،  وهنا يبّين مالك بن نبي الكيفية التي يجب أن يعيش بها اإلنسان مع دوافعه 
»إننا عندما نلغي الطَّاقة الحيوية فإّننا نهدم المجتمع،  وعندما نحررها تحريرا كامال فإّنها تهدم 
الحّدين«))(.  رورة ضمن هذين  بالضَّ الحيوية أن تعمل  الطَّاقة  المجتمع،  لذلك يجب على 
الفكرة  هي  جديد؛  تاريخي  فعل  سياق  في  وظيفة  ذات  الحيوية  الطاقة  هذه  يجعل  والذي 
وضمن  جديدة،  استقطاب  مركز  ضمن  الطَّاقة  هذه  تكييف  بفعل  تقوم  التي  الدافعة  الّدينية 
وحية كذلك. ومعنى هذا  نماذج مثالية جديدة، هي مراكز االستقطاب الروحية والنَّماذج الرُّ
أن العقل بوصفه فعال معرفيا وضابطا سلوكيا، غير قادر على صرف هذه الطاقة الحيوية أو 
التحّكم فيها وال حتى تكييفها. والّدليل على ذلك،هو أن نجد إقرارا مماثال في دوائر فلسفة 
الدين المعاصرة من أّن » المراحل المبكرة للّدين هي تلك التي تسود فيها النّزعة الّروحية«)2(.  
والتَّعليل على هذه الحقيقة من فكر مالك بن نبي يبدو بائنا. فالمعلوم في نظره أن الحضارة  
اال،  وتتجّلى  وح وحده ينطلق اإلنسان ويكون فعَّ وح،  وبالرُّ كان منطلقها الجوهري هو الرُّ
هذه الفعالية في الوظيفة االجتماعية للّدين،  والشاهد على هذا القانون أن الوعي اإلنساني 
ال ينحصر فقط في دائرة التفكير المنهجي والتَّحليل العقلي،  إنما يتكامل مع عناصر ثالثة 
أخرى رئيسية؛ هي : المعاني الكلية حيث تتوّلد األخالق اإلنسية،  والعواطف السامية حيث 

تنبثق الرغبة،  واإلرادة الحرة حيث يتشكل الفعل«)3(. 

   وُيلفت مالك بن نبي النّظر،  إلى أن هذا التوتُّر األخالقي الذي يؤتي اإلنسان هّزة القلب 
الّدينية  الفكرة  إال  تحقيقه  على  تقوى  ال  الحضارة،   مراحل  من  األولى  المرحلة  باعتباره 
افعة كما تمت اإلشارة من قبل،  إذ هي التي ُتكّيف الطَّاقة الحيوية تبعا لما تتطّلبه الفكرة  الدَّ
الّدينية،  قصد التَّهيئة ألن يندمج اإلنسان في ظروف اجتماعية جديدة،  هي ظروف الحضارة 

))(  بن نبي مالك، مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، مرجع سابق،، ص )5. 
)2(  نورث هوايتهد، كيف يتكّون الّدين، مرجع سابق، ص 28. ويقول ابن خلدون في معنى الكالم الوارد 
نَفْقَت َما ِف 
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وبِِهْم﴾ األنفال 63، وسّره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل 
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إلى الّدنيا حصل التنافس وفشا الخالف؛ وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الّدنيا والباطل وأقبلت على اهللا 
اّتحدت وجهتها فذهب التنافس وقّل الخالف وحسن التَّعاون والتَّعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك« ابن 

خلدون، مقّدمة ابن خلدون، اعتناء، أحمد الزعبي، بيروت: دار األرقم بن أبي األرقم، ص 88). 
)3(   الصافي، لؤي، اإلنسان وجدلية الوجود والوجدان، لبنان : دار الفكر المعاصر، 6)20، ص 0).
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بوصفها تلك القدرة على أداء وظيفة معينَّة في الّسياق وفي التَّاريخ. وهذا اإلدماج شرط من 
الية األفكار،  بمعنى خلق التَّوازن بين متطلَّبات الطَّاقة الحيوية في دوافعها التَّناُسلية  شروط فعَّ
والغذائية والتَّملُّكية،  وبين المطالب الجديدة للفكرة الدينية، فهي بهذا تحيي ما هو مّيت من 
قيم محمودة في قلب اإلنسان وتميت فيه ماكان حّيا فيه من قيم مذمومة. جلي إذن أنَّ التوتُّر 
»فكرة دافعة ال يمكن بّثها عبر نظرية أو بأي إرشاد تعليمي،  أما ظرفها المفضل للظهور فقد 
فّسره مؤرخ كتوينبي بذلك الّظرف الذي فيه تضطر جماعة  بشرية للرد على تحّد ما بعمل 

منّظم...]وعليه فإّن[ المعجزات الكبرى في التاريخ مرتبطة دائما باألفكار الّدافعة«))(. 

وتطبيق هذه الحقيقة اليوم، تجعلنا ُنقرُّ بأنَّ الظَّرف الحيَّ لنا اليوم؛ هو ظرف ُموات للّرد 
عور باألزمة إلى حالة  على تحديات تواجه اإلنسان المسلم؛ لكن وألن ذاته لم يرتفع فيها الشُّ
الوعي،  وحالة الفرصة لكي ُيحقق االنطالق والتَّجاوز والعبور،  فإنه باق في حالته الجامدة 
العالم.  في  التأثير  من  وخروجه  اإلنسان  تحلل  بعد  ما  حالة  أو  الدينية،  الفكرة  ماقبل  حالة 
نبي بمنبع  ينبئنا مالك بن  الّرد على تحّد مخصوص؛  إرادة  يتولَّد من خالل  الذي  التوتُّر  إن 
افعة، كشرط فاصل من شروط االنطالق الحضاري،   تحريكه وإيقاظ تلك الفكرة اإليمانية الدَّ
فهو يأخذ بالَيد إلى إعادة الوعي بالمرحلة األولى من مراحل الحضارة،  وهي مرحلة الروح 
تذكيرا بقيمة هذه المواثقة بين اإلله واإلنسان،  وتذكيرا بقيمة التوتُّر األخالقي الذي يظهر في 

صفاء القلوب والنفوس.

وألّن هذا هكذا،  فإّن حركة اإلصالح الحديثة  أخطأت لما انزلقت إلى المرحلة الثانية 
الفكر  إصالح  في  ُتَفّكر  فراحت  التَّأسيسية،   قيمتها  األولى  توِل  ولم  الحضارة  مراحل  من 
ومناهجه،  وبلغت أجلى صورة لها في المراهنة على تجديد علم الكالم في صيغة الحجاج 
وافية  غير  لكنها  بمقصودها،   وافية  الصياغة  وهاته  العقلية،  باألدّلة  اإليمانية  العقائد  عن 
للّدين،   االجتماعية  الوظيفة  إالَّ  يكون  لن  الذي  الكالم  لعلم  التجديدي  المدلول  بمقصود 
وبدورها ُيعدُّ قانون »تغيير ما باألنفس »شرطها المحوري«:  وتغيير النّفس معناها إقدارها 
منهاج  شأن  من  هو  بل  الكالم  علم  شأن  من  ليس  وهذا  المألوف  وضعها  تتجاوز  أن  على 
التصوف،  أو بعبارة أدق،  هو من شأن علم لم يوضع له اسم بعد،   ويمكن أن نسميه  تجديد 
افع الّداخلي لدى جماهير الشعب،  تلك  الصلة بالّله »...إذن يهدف اإلصالح إلى توفير الدَّ

الجماهير المتعّطشة إلى انتفاضة القلب كْيما تنتصر على ما أصابها من جمود«)2(.  

))(  بن نبي، مالك، مشكلة األفكار في العام اإلسالمي، مرجع سابق، ص 48/46. 
)2(  بن نبي مالك، وجهة العالم اإلسالمي، ترجمة عبد الصبور شاهين، سوريا : دمشق، 2006، ص 54. 
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وح من جديد،  بخاصة في سياق األزمات الحيَّة التي نشهد على وجودها،   إن تقوية الرُّ
يعد ساندا لرفع التحديات التي تواجه اإلنسان اليوم، ذلك أن مجرى العالم اليوم هو »النّظم 
الجديدة للّديمقراطيات الخاصة بالظواهر الجماعية الكبيرة التي تحركها المتعة االستهالكية، 
ثقافة الّلحظة والّرغبة الطُّفولية، الدعاية والعرض السياسي...إن سيطرة اإلغواء تؤّدي إلى 
والمسئول«))(  الحر  المواطن  انهيار  وإلى  واسع  نطاق  على  الّسطحية  وشيوع  الثقافة  تدمير 
المطلوب  استئناف  لذا،  فعاجل  الغريزي بصورة ال سابق لها،   فضال عن تقديس الجسد 
وليست  اإلنسان،   في  الروحية  القيم  تفعيل  إعادة  ألجل  الحي  المجال  هذا  ضمن  التفكير 
القيم الروحية المنفصلة عن الفكرة الدينية،  بل تلك التي تأخذ منابع حياتها من الدين الحق،  
أو بعبارة أخرى : إن مكارم األخالق يجب أن تتأّسس على األمر اإللهي وليس على األوامر 
الحيوية  دوافعهم  من  أو  المجّردة  عقولهم  من  جعلوا  الذين  األخالق،   فالسفة  سنّها  التي 
الُخلقية الموّجهة،  الَقواعد  الُكلّي عن  أّنهم أظهروا رغبتهم في الُخروج  معيارا للتخّلق. أو 
أّنه » الشيء أوحُش في العقل من إثبات صانع حق ال يوجد له أمر وال نهي، وال  ومعلوم 
التَّامة  حكمته  مع  وأّنه  ترهيب،  وال  ترغيب  وال  وعيد،  وال  وعد  وال  تكليف،  وال  امتحان 
وُقدرته البالغة أهمل ذوي األلباب من عباده َسدى؛ ليبقى أحدهم في هذه الّدنيا مّدة سنين 
يسيرة، مع الغموم والهموم، والّتعب والكّد، ثم يفنى فناء أبديا«)2(  وألجل هذا،  بات مشروع 
إحياء الروح من جديد  كي تنساب في النفس وتعيد رّج سكونها كي تتذّكر وتتفّكر؛ بات الزما 
»إذ أّن الروح متى تدّفق فيها اإليمان وتاقت إلى كمال العمل تحّركت الّدواعي والجوارح 
في إثرها،  على مقتضى هذا اإليمان الدّفاق الذي يتحّقق به التََّكْوثر،  والعمل التّواق الذي 

يتحّقق به الّتثوير«)3(.

يتضح إذن مما سبق الحقائق اآلتية : 

· االندماج االجتماعي الذي يعد بذرة دخول الحضارة مشروط بتكييف الطاقة الحيوية 
بل  تحريرها.  إرادة  أو  إلغائها  إرادة  رفض  يستلزم  وهذا  الدينية،   الفكرة  متطلبات  وفق 
التنّفس واالنطالق. »وقد استندت  الروح من  التحكم فيها كي تتمكن  الّسبيل األحسن هو 

))(  ليبوفتسكي، جيل، مملكة الموضة زوال متجّدد، الموضة ومصيرها في المجتمعات الغربية، ترجمة دينا 
مندور، القاهرة: المركز القومي للّترجمة،  7)20، ص 6). 

)2( . العامري أبو الحسن، كتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم، تحقيق أحمد عبد الحميد غراب، الرياض :  دار 
األصالة للثقافة والنّشر واإلعالم، 988)، ص 98 

العربية للفكر  إبداع، المؤسسة   : بيروت  الكوثر،   إلى اإلنسان  من اإلنسان األبتر  الرحمن، طه،  )3(   عبد 
واإلبداع، 6)20، ص )5. 
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النّفوس،  وهذه  قادر على إخضاع  إلى مثل عال  قامت حتى اآلن  التي  المجتمعات  جميع 
المجتمعات قد اضمحّلت بعد أن عاد ذلك المثل األعلى ال ُيخضعها«))(.

اخلي يوقظ اإلنسان من ذهوله،  ويخلق فيه إرادة التحّدي للرد على  افع الدَّ · تحريك الدَّ
جملة المشكالت،  هذا الدافع الّداخلي يترابط تفعيال مع تطبيق القانون الخالد،  أي قانون 
بالنّفس  لتغيير ما  التوتر األخالقي  العلمية األقدر على إحداث  بالنّفس،  والوسيلة  تغيير ما 
الّروحي  بالمعنى  المفهومة  الّصلة  بالله"؛  الصلة  تجديد  "علم  بل  الكالم،   علم  هو  ليس 
بعد  ذات  أهداف  نحو  لوك  السُّ ُتحّرك  بدورها  التي  القلب  هّزة  ُيحدُث  الذي  االرتقائي،  
فإن  الوجدان،   بقوة  البادئ  التوتر األخالقي  يتحقق هذا  لم  العاجلة. وإذا  للمنفعة  ُمتجاوز 
المآل هو التَّقليد الخلقي الذي لن ينتج إال التقليد الفكري، وثمرة هذا، كفُّ العقل عن العطاء 
وأن يزيد إلى تخلفه المادي،  التخلف األخالقي، وليس إالّ  وصف "التخلُّف الجذري" يليق 

بهذه الحالة.)2(

روح الواجب ال المطالبة بالحقوق:   .1

إن تحقق األفكار في التاريخ،  وإعادة بناء الحضارة ضمن هذا الظرف الراهن لإلنسان 
درب   « منظومة  ضمن  عنصرا  يشكل  آخر،   بعدا  نبي  بن  مالك  حسب  يقتضي  المسلم،  
بالحقوق،   المتكوثرة  المطالبة  عن  عوضا  بالواجب  القيام  وهو  أال  الحضارة«.  نحو  اآلالم 
وحية؛ فضال  إنها الكلمة اللَّذيذة على النفوس التي ألفت اإلستكسال والَعطالة الُخلقية والرُّ
السياق السياسي للعمل اإلصالحي. إن هذا  أّنها األكثر حضورا في راهننا بخاصة في  عن 
هولة الموافقة  النّموذج البشري المطالب بالحقوق،  إنما يستجيب لنداء الّدعة والراحة والسُّ
للطبع اإلنساني المتروك دون توجيه روحي،  ذلك أّن ثمرة  هذه الثقافة التي تجنح تكرارا 
أو  الّتاريخ،   الكلي من  الخروج   لوك؛  المكرورات من األحوال والسُّ هولة واعتياد  السُّ إلى 
وخواطر  النّفس  اشتهاءات  على  واالنغالق  األخالق،   ومكارم  اإللهي  األمر  بين  الفصل 
األهواء. وبيان ذلك » أن كلمة الواجبات حين ترتبط بمفهوم العقبة يعني أّنها ترتبط بالجهود 

))(  جوستاف لوبون، السنن النفسية لتطور األمم، مرجع سابق، ص 6)). 
هرانية، النَّقد اإلئتماني  )2(  مفردة " التخّلف الجذري " وضعها طه عبد الرحمن، في كتابه : شرود ما بعد الدَّ
هذا  وعّرف   ،87 ص   ،20(6 واإلبداع،  للفكر  العربية  المؤسسة  إبداع  بيروت:  األخالق،  من  للخروج 
ُيبقي على أّي سبب من أسباب الخروج منه، إذ تصبح العقول ال  المفهوم بالقول »وهو التخلُّف الذي ال 
تفّكر إالّ بالّطريق الذي تترّدى فيه إلى الحضيض، كأن القاعدة األخالقية التي تحكم السلوك هي : لتعمل 

بحيث ال ترفع أبدا عملك إلى رتبة الواجب االئتماني«. 
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التي تبذل من أجل اقتحام العقبة،  إذ ليس من الميسر في أساس اقتحام العقبة سوى إرادة 
تتحّدد  الواجبات  جانب  نختار  فحين  االختيار،   هذا  من  تنطلق  والثقافة  هنا،   من  اإلنسان 
تلقائيا ثقافة جديدة،  ثقافة في المستوى الحضاري«))(. وهنا مالك يلفت الوعي إلى ضرورة 
بذل الجهد في ثقافة الواجبات وليس في نفسية المناداة بالحقوق،  ليتعّين بعد هذا أنَّ مفهوم 
ثقافة الواجبات ليس مجّردا عن أصوله الروحية األخالقية،  وليس مقطوعا عن  المضامين 
اليات اإلنسانية برّمتها،  فالحضارة هي القيام بالواجب انطالقا  االجتماعية،  بل إّنه يتخلَّل الفعَّ
من المكان الذي فيه اإلنسان؛ وتحقيق الواجب ضمن هذه الفضاءات الجزئية،  ال يأتي من 
تلك النفوس التي سجنتها عوائدها ومـألوفاتها،  إنما من تلك  التي تقتحم العقبة،  والعقبة 
لفظ  أن  اإلنسانية؛ ومعلوم  كية  التزَّ به  ُق  تتحقَّ الذي  أي  باإلنسان  يرتقي   الذي  العمل  » هي 
التَّنمية العملية لإلنسان،  واقتحام العقبة هو الدخول بقوة في  التَّزكية اختص بالّداللة على 

هذه التزكية«)2(. 

لقد أخذت كلمة الواجب عند اإلنسان مدلوال يحيل ُكله إلى القوة الروحية والصبر على 
إرادة  استيقظت  العاجلة،   الفردية  المنفعة  انعدمت  بالفعل،  ومتى  والمبادرة  القيم،   إنجاز 
بما  الثقافة  البادئة والُمباِدرة والحّية، ألن  أمام اآلخرين في صورة  الذات  العمل وانكشفت 
هي نشاط نوعي لإلنسان »تبدأ متى تجاوز الجهد العقلي الذي يبذله اإلنسان حدود الحاجة 
الفردية...فالمرء عندما يبلغ دور االكتمال يضغط على نفسه،  ويخالف ما درج عليه محاوال 
الكلمات  بين  عالقة  على  يدالَّن  وعمال  إرادة  كالمه  يصبح  وحينئذ  وضعه،   تعديل  بذلك 

والوقائع. فإذا انعدمت العالقة بين الكالم والعمل أصبح الكالم هذرا«)3(. 

أن  -علما  الغربي  السياق  في  منهم  األخالقيين  بخاصة  الفالسفة  نصوص  إلى  والعائد 
بل  مالك بن نبي قارئا ذكيا لها- يجد إثباتا لما جاهد فيه مالك بن نبي قصد االهتداء إلى السُّ
األلماني  الفيلسوف  من  شاهد  أقوى  نجد  ولن  الحضارة،   إلى  باليد  تأخذ  التي  اإلحسانية 
»إيمانويل كانط Emmanuel Kant 1724/1804 «  الذي يقترن اسمه ببناء األخالقية على 
مبادئ العقل العملي المحض،  ذلك أن مبتدأه هو تصريف تأسيس األخالقية على الفردية أو 
الميول التي تطلب السعادة الخاصة أو بلغة مالك بن نبي المنفعة العاجلة،  ألن هذا التَّأسيس 

))(  بن نبي مالك، مجالس دمشق، مرجع سابق، ص 20). 
 ،2005 )2(  عبد الرحمن طه، الحق اإلسالمي في االختالف الفكري، المغرب، المركز الثقافي العربي، 

ص 234. 
)3(  بن نبي مالك، وجهة العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص 70.   



تفعيل المقاصد في مجال التنمية والتشغيل 160

لوك التَّجريبي مستحيل، وفي هذا قال كانط قوال »إن األُسس المعّينة  على حب الّذات في السُّ
إمبريقيا ال ُتناسب أي تشريع كّلي ظاهر،  فما بالك بالتشريع الباطن؟ ! فكٌل يؤّسس ميله على 
ذاته،  لكّن اآلخر يؤّسسه أيضا على ذات أخرى،  وفي كل ذات بعينها تارة يغلب هذا الميل 
وطورا يغلب ميل مغاير. وإّنه لمن المحال بإطالق أن يوجد قانون يحكم الميول كافة فيلبي 
ائبة،  هو  شرط التوفيق بينها من جميع الوجوه«))(. وهكذا،  فإن مفتاح تأسيس األخالقية الصَّ
وران على مبدأ السعادة الخاصة،  أو المطالب  مخالفة الهوى باستقالل اإلرادة،  وهجر الدَّ
المادية الجاذبة للتَّعادي والتنافر،  بينما َسْمُت الواجب األخالقي الكلية واالستقاللية،  ومتى 
تحرر الفعل األخالقي من المنفعة وارتبط بمبدإ اإلرادة نفسه،  أي اإلخالص لألمر اإللهي 
وحده التي تعبر عنها اللغة النبوية في »إن أجري إال على اهللا«،  أمكنه إّذاك أن ينجز وأن يبدع. 
أما إذا انحصرت اإلرادة في قانون حساب المنافع فإنها ال تحقق ال منافعها وال منافع اإلنسان 

من حولها . 

 وإذا اتضحت أهمية الواجب في مشروع الدخول إلى التاريخ؛ فإن ثمة ما يستأهل لفت 
االنتباه إليه،  ونقصد ظاهرة أفول الواجب في الثقافة الغربية الحالية)2(،  فهو ليس صيغة من 
هذه  جسمه  تنخر  أيضا  الغرب  إن  بل  اإلسالمي،   الثقافي  السياق  في  والفتور  العجز  صيغ 
الظَّاهرة،  ظاهرة إنسان الحقوق بدال من الواجبات،  إنسان المنفعة الفردية العاجلة بدال من 
إنسان الروح االجتماعية التاريخية،  إنسان الفردانية في مقابل إنسان المسؤولية االجتماعية،  
وعّلة هذا الحال لإلنسان الغربي  فتور الطَّاقة الروحية التي تدفع بالواجب إلى الخروج من 
نسقه الصوري إلى تحققه العيني،  وبيان هذا،  »أن القول بالفردانية يعني بالّضرورة رفض 
للمعرفة أسمى  الفرد،  كما تعني رفض االعتراف بوجود ملكة  االعتراف بسلطة أعلى من 
من العقل الفردي؛ وهما رفضان متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر. وبالتالي كان على 
لطة التي منبعها  العقلية الحديثة أن تنبذ كل سلطة روحية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي السُّ

في المستوى فوق البشري«)3( .

))(  إيمانويل كانط، نقد العقل العملي، ترجمة ناجي العونّلي، بيروت : جداول للنّشر والّتوزيع، ))20، 
ص 23). 

)2(  أنظر : جيل ليبوفتسكي،  أفول الواجب، األخالق غير المؤلمة لألزمنة الّديمقراطية الجديدة، بيروت : 
مركز نماء 8)20. 

)3(  غينون روني، أزمة العالم الحديث، ترجمة عبد الباقي مفتاح، األردن: عالم الكتب الحديث، 7)20، 
ص 28/27. 
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اقتحام  عن  التخلّي  ونفسية  الحقوق  ثقافة  يستطيبون  باتوا  الغربيين  فإن  لهذا،   وتبعا 
جميال  تراه  ما  إال  ترتضي  وال  ات  الذَّ تحب  التي  النَّرجسية  بدورها  أورثت  التي  العقبة،  
في  »كاستراتيجية  تظهر  باتت   Le narcissisme النَّرجسية  أن  واألكثر  ذاتها،   منظور  من  
انتفاء   « المعاصر  لإلنسان  الثقافي  الوجود  صور  من  ورة  الصُّ هاته  ومؤّدى  الحياة«.))(. 
االستهالكية  الثقافة  رسوخ  بسبب  األخالقي«)2(.  الوازع  وتخدير  األخالقية  االستجابة 
م الواقع االقتصادي واالستهالكي في حياة الناس،  أضحى اإلنسان غارزا بصره في  وتحكُّ
األرض والمحسوس والعابر،  من غير بصيرة أخالقية أو بدائل تمده بالنّسغ اإلرادي الذي 
بلغة علم  الخيال  أو  الجديدة  الغائيات  فقدان  أي  الحال،   بهذه  أنه  الواقع. ولما  به  يتجاوز 
يسميه  ما  ل  تشكُّ هذا،   وحصيلة  ُمَسّلية،   أقصوصة  الواجب  استحال  المركب،   االجتماع 
زيغمونت باومان   Zygmunt Bauman1925/2017 بـ»سيولة الشر« الذي يعني به العيش 
وهو  والهلع،   والخوف  والتَّشاؤمية  والقدرية  الحتمية  نزعات  عليه  تستحوذ  مجتمع  »في 
قديمة  العتيقة،  وإن كانت  الّليبرالية  الّديمقراطية  إنجازاته  تمجيد  إلى  يميل  زال  ما  مجتمع 
وخادعة،  وغياب األحالم والبدائل واليوتوبيات هو بالتَّحديد ما أعتبره جانبا مهما من سيولة 
الشر. لقد استشرف أرنست بلوخ وكارل مانهايم المستقبل في نبوءتين؛ فأّما أرنست بلوغ 
اليوتوبي،   الحلم  بها  يتسم  التي  الدافئة  اإلنسانية  الروح  فقدت  الحداثة  أّن  على  أسف  فقد 
وأما كارل مانهايم فقد شعر بقوة بأن اليوتبيات ترجمت بفاعلية إلى إيديولوجيات سياسية،  
ؤى البديلة وحصرها في مبدإ الواقع بدال من الخيال. فسيولة الشر تعني  وتم تجريدها من الرُّ

انفصال مبدإ الخيال عن مبدإ الواقع،   حيث صارت الكلمة العليا لمبدإ الواقع«)3(. 

عي والوعي، هو تصريف الّذات إلى إحياء حالة ما  ر هذا األمر،  فإّن عاجل السَّ وإذ تقرَّ
وح التي متى انفّكت من سلطة النّطاق المركزي للغريزة والمنفعة  قبل الواجب،  أي إحياء الرُّ
ينزل  الذي  لما يوجبه األمر اإللهي،  ألن األمر اإللهي هو  بالعمل وفقا  استقلَّت  والفردية؛ 
دنيوية  غاية  تكون  لن  أّنها  واآلكد  بالغاية  ه  يمدُّ الذي  فهو  بالواجب،   للقيام  األصل  منزلة 

محدودة،  إنما غاية أخروية  ممدودة. 

(1)		Gille	Lipovetsky،	L’ére de vide Essais sur L’individualisme contemporain،	Gallimard	
1983	Paris،	P	70
مع  العيش  السائل  الشر  كتاب،  دونسكيس  وليونيدياس  باومان  زيغمونت   « من  الوصفين  استعرت     )2(

الاّلبديل، ترجمة حجاج أبو جبر، بيروت : الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 8)20، ص 77. 
)3(  زيغمونت باومان وليونيداس دونسكيس، الشر السائل، العيش مع الاّلبديل، مرجع سابق، ص 28. 
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اريخ فاإلى قدا�سة الوجود ة الفكرة اإلى كفاءة الفعل في التَّ خاتمة  : من �سحَّ

اإلنسان من حضيض  يرتفع  أن  تتوفر ألجل  أن  التي البد  روط  الشُّ مع  التطواف  ها  بعد 
وحي،  فإن ما يكون  الرُّ الطَّاقة األخالقية والتوتر  يفاع  إلى  إلى األرض،   الغريزة واإلخالد 
الية أو القدرة على المبادرة ألجل شق دروب جديدة  روط، هو اكتساب الفعَّ ثمرة لهذه الشُّ
الفكرة  مقاصد  مع  تدور  بأن  الزمن،   في  الية  الفعَّ ق  تتحقَّ لم  وإذا  الّتدبير،   وفي  التَّفكير  في 
الّدينية،  فإن التخّلف الجذري هو المآل الحتمي،  وعليه،  فإن منظومة الفكرة الدينية والتوتر 
الروحي وفعل الواجب،  هي المداخل الصادقة لكي يسكن اإلنسان في الدين كما يسكن 
في العالم،  ويكشف عن حقيقة ذاته في الخطاب وفي الفعل الحضاري النَّوعي،  فال يمكن 
أن تخاطب اإلنسانية المقتدرة في الحضارة،  وأنت فاقد لها،  أما إذا كنت راعيا وأمينا على 
الوجود،  ولست مفسدا فيه،  فهذا هو الملتقى الذي تتشابك فيه أنواع اإلنسان ألجل إنجاز 
رئاسة اإلنسان. ورئاسة اإلنسان هي الباب نحو االرتفاع من الحضارة إلى قداسة الوجود،  

فتكون القداسة هي مركز االستقطاب والتوازن مع الحضارة.

التاريخ  في  التَّدافع  من  والخروج  التَّحلُّل  ومرحلة  الحضارة  نهاية  هو  الترف  كان  وإذا 
ورة الجديدة ُتْبصر في القداسة على ضوء  في رأي معهود مقاربات فلسفة التاريخ؛ فإن الصُّ
اهنة،  الحقبة التالية بعد الحضارة،  فعلى الّتحقيق أن القداسة إذا لم يبدأ منها  التحديات الرَّ
اإلنسان،  فهو على اليقين سينتهي إليها،  وما يلوح لنا في مجرى عواقب التاريخ التي اختتمت 
أخالقه،   على  قدرته  في  اإلنسان  أفسدت  بأن  المادي،   العولمة  واقع  مع  حضارتها  قصة 
ففسدت إنسانيته تبعا لهذا،  ما يلوح هو جالء النور الخافت،  الذي سيكون في يد اإلنسان 
الجديد كي ُيشعَّ به على العالم،  حامال النُّور الّديني كرؤية إلى العالم،  والطَّاقة األخالقية 
كقوة روحية للحركة في التاريخ،  وامتثال الواجب لحفظ سكن اإلنسان في الدين كما يسكن 
في العالم. هذه الحقائق التي أوصَلنا إليها تحليلنا لشروط فعالية األفكار في ضوء التحديات 
الراهنة،  تجعنا فضال عما تمت اإلشارة إليه،  الُخلوص إلى مواقع منهجية في طريقة تعاطينا 
في  واالنحصار  آرائهم  بتأمل  االكتفاء  فقط  وليس  معهم،  التفكير  وآليات  المفكرين  مع 

استخراج مضامينها،  وبيان ذلك من الوجوه اآلتية : 

التَّفكير معه،  وتزويد مفاهيمه  إّنما  نبي،   بن  لقد كان قصدنا ليس بسط جهد مالك   Ø
نتبّين  وكي  جهة،   من  بالتَّواصل  ق  نتحقًّ كي  المعاصر،   التداولي  السياق  من  بمعان 
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اهنية التي ال تزال في نصوصه من جهة ثانية. وهذا ما حدث لما أّننا أخذنا بالفكرة  الرَّ
التي ارتكز عليها مالك بن نبي كنقطة انطالق،  إلى راهن اإلشكاالت حول  الدينية 
الّدين من جهة تلبيته للّدوافع الميتافيزيقية في اإلنسان أو ملئه للفراع الكوني؛  ومن 
جهة اإلبانة عن ُصور العالقة بين الّدين والعنف،  بفك االرتباط بين إرادة التَّشبيك بين 

لوك العنيف.  الّدين والسُّ

التوتُّر  أي  نبي،   بن  مالك  منظومة  عناصر  من  الثاني  العنصر  على  الطَّريقة  وتسري   Ø
وحي الذي يترابط مع قانون تأثير الفكرة الّدينية في العالم؛ وهنا رجعنا إلى نصوص  الرُّ
معاصرة تبّين حال اإلنسان الذي باتت النَّرجسية هي استراتيجيته في الحياة،  وبات 
ر وازعه األخالقي وانتفت استجابته لألوامر األخالقية،  وقد  يسلك سلوك الذي تخدَّ
وحي الباب األوحد الذي  كان مالك بن نبي قد أبصر في الطَّاقة األخالقية والتوتُّر الرُّ
لوك الحضاري وإلى دروب التَّاريخ التي من اآلكد أنها لن  يدخل منه اإلنسان إلى السُّ

تكون بتقليد خطى اآلخرين التي سلكوها،  بل بفتح دروب جديدة. 

Ø أما الواجب الذي وّصل القول بينه وبين تحقيق الفعالية،  إنجازا ومبادرة وانكشافا،  
وحقيقة  يتقارب  ما  كانط  إيمانويل  األلماني  الفيلسوف  نصوص  في  وجدنا  فإننا 
لها  يمكن  التي ال  العاجلة  والمنافع  الخاصة  عادة  بالسَّ يسميه  عّما  الواجب  استقالل 
أن تكون مبدأ تشريعيا لألخالقية اإلنسانية. وقد حّوم مالك بن نبي على هذا القانون 
ارط لألخالقية،  وأقام الواجب على فكرة اإلخالص الّدينية،  والعمل ليس وفق  الشَّ
قوانين حساب اللَّذات المنفعية،  بل العمل وفق مبدإ الوازع الّذاتي والقصد المجّرد 

الّلذين يتحقق بهما ميالد المجتمع الصّالح.

يقاس  أحدهما  وأن  والحضارة،  الحية  الصَّ بين  نبي  بن  مالك  تقريب  فإن  وبهذا،   
منه  ُيْستنتج  ال  الفعال،  لوك  والسُّ الحة  الصَّ الفكرة  قيمة  إلى  الكّفة  وإمالته  اآلخر،  بمعايير 
بين  الفصل  أخرى  بلغة  أو  الّدينية،  الفكرة  وبين  الحية  الصَّ أو  الفعالية  بين  االرتباط  فك 
األمر اإللهي ومكارم األخالق بأن ينتصر لهذه األخيرة على حساب األولى. بل إن قصده 
س على الفكرة الّدينية، أو إجراء الّترابطية التَّكاملية بين  الح الذي يتأسَّ هو إتقان الفعل الصَّ
إعراضها  تها في  قوًّ م  توهُّ الحية عن  الصَّ أو  الية  للفعَّ اإللهي ومكارم األخالق، صرفا  األمر 
المنفعي  والفعل  الشغل  في  االنحصار  من  وإخراجها  اإللهي،  األمر  أو  الدينية  الفكرة  عن 
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القريب؛ وعْكُسها إقناع اإلنسان بضرورة تفعيل الفكرة الدينية أو األمر اإللهي والّسير به في 
األرض، تحريرا للفكرة الّدينية من األفهام النّظرية التي أفرغتها من اقترانها بالحياة وإمداد 
اكن، والمكرور إلى الوجود الحركي  اإلنسان بالطاقة األخالقية التي تحّرره من الوجود السَّ

واإلبداعي . 
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الفكر االقتصاني عند مالك بن نني: 
هل ال يزال صالحا في عالم اليوم؟

 د. محمد النوري 
باحث في االقتصاد/تونس

النهضة  ُرّواد  نبي كونه أحد  بن  الجزائري مالك  المفكر  ما يعرف عادة عن  مستخلص: 
الفكرية اإلسالمية في القرن العشرين الذي أعاد طرح سؤال النهضة الكبير من جديد: لماذا 
تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ من زاوية فكرية حضارية شاملة. وقد تميزت إجابته بعمق ال 
لبس فيه تناول من خاللها مفهوم الحضارة ومشكالتها ومعادالتها ومناهج دراستها وتحليلها. 
ولكن الوجه اآلخر لهذا المفكر المتألق في زمانه والذي يعد »صرخة في غير وقتها« وامتَداًدا 
البن خلدون عند الكثيرين من الدارسين، هو ما تركه من ثروة فكرية اقتصادية تعتبر بصمة 
في الفكر االقتصادي المعاصر كما نحن اليوم في معظم بلدان المنطقة العربية واإلسالمية، 

بحاجة اليها لمواجهة تحديات التنمية ومعضالتها. 

نسعى من خالل هذه المساهمة الى الغوص في طرح هذا البعد الغائب نوعا ما في الفكر 
وذلك  كتاباته ومؤلفاته  في مجمل  وردت  كما  االقتصادية  بالمسألة  والمتعلق  نبي  ابن  عند 
عبر اإلجابة على جملة من التساؤالت األساسية التي تبرز هذا البعد وحجم اإلضافة النوعية 
التي قدمها. فهل يعد مالك بن نبي مفكرا اقتصاديا حقا مقارنة بكبار االقتصاديين المعاصرين 
تركها؟  التي  االقتصادية  والمقوالت  األفكار  أبرز  ماهي  والغربي؟  اإلسالمي  العالمين  في 
األفكار  تزال هذه  أم ال؟ هل ال  المقوالت واالفكار  تلك  المعاش صحة  الواقع  أثبت  هل 
صالحة في عالم اليوم؟ لماذا لم تطبق هذه األفكار في مختلف البلدان النامية للخروج من 
بوتقة التخلف واالنحطاط وتحقيق شروط االقالع؟ هل تشكل هذه األفكار منهجا تنمويا 
لنا  يقدم  أن  يمكن  ماذا  وباختصار  للتطبيق؟  قابل  تنموي جديد  منوال  لبناء  متكامال يصلح 

الفكر االقتصادي لمالك بن نبي اليوم؟
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توطئة: 
القرن  في  اإلسالمية  الفكرية  النهضة  ُرّواد  أحد  نبي  بن  مالك  الجزائري  المفكر  ُيعّد 
العشرين الذي أعاد طرح سؤال النهضة من جديد: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ من 
زاوية فكرية حضارية شاملة. وقد تميزت إجابته بعمق ال لبس فيه تناول من خاللها مفهوم 
الحضارة ومشكالتها ومعادالتها ومناهج دراستها وتحليلها. ولكن الوجه اآلخر لهذا المفكر 
المتألق في زمانه والذي يعد »صرخة في غير وقتها« وامتَداًدا البن خلدون عند الكثيرين من 
الدارسين، هو ما تركه من ثروة فكرية اقتصادية تعتبر بصمة في الفكر االقتصادي المعاصر 
كم نحن اليوم في معظم بلدان المنطقة العربية واإلسالمية، بحاجة إليها لمواجهة تحديات 

التنمية ومعضالتها. 
لقد ترك بن نبي خلفه ثروة فكرية تعتبر بصمة في الفكر اإلسالمي المعاصر، يزيد عددها 
عن ثالثين كتابا، منها الظاهرة القرآنية، شروط النهضة، اإلسالم والديمقراطية، المسلم في 
عالم االقتصاد، فكرة كومنولث إسالمي، مشكلة الثقافة، بين الرشاد والتيه، الفكرة األفريقية 

اآلسيوية، دولة مجتمع إسالمي، المشكلة اليهودية، نموذج المنهج الثوري.
يهدف هذا البحث الى الغوص في طرح هذا البعد الذي يكاد يكون مجهوال الى حد ما 
في فكر ابن نبي والمتعلق بالمسألة االقتصادية كما وردت في مجمل كتاباته ومؤلفاته وذلك 
عبر اإلجابة على جملة من التساؤالت األساسية التي تبرز هذا البعد وحجم اإلضافة النوعية 
التي قدمها. فهل يعد مالك بن نبي مفكرا اقتصاديا حقا مقارنة بكبار االقتصاديين المعاصرين 
تركها؟  التي  االقتصادية  والمقوالت  األفكار  أبرز  ماهي  والغربي؟  اإلسالمي  العالمين  في 
األفكار  تزال هذه  أم ال؟ هل ال  المقوالت واالفكار  تلك  المعاش صحة  الواقع  أثبت  هل 
صالحة في عالم اليوم؟ لماذا لم تطبق هذه األفكار في مختلف البلدان النامية للخروج من 
بوتقة التخلف واالنحطاط وتحقيق شروط االقالع؟ هل تشكل هذه األفكار منهجا تنمويا 
لنا  يقدم  أن  يمكن  ماذا  وباختصار  للتطبيق؟  قابل  تنموي جديد  منوال  لبناء  متكامال يصلح 

الفكر االقتصادي لمالك بن نبي في عالمنا اليوم؟

 اأول ـ الأفكار القت�سادية والتنموية عند مالك بن نبي:

وجود  من  اليوم  تنبع  ال  نبي  بن  لمالك  والتنموي  االقتصادي  الفكر  إلى  الحاجة  إن 
المشكلة االقتصادية في البلدان النامية فحسب وإنما أضحت حاجة إنسانية يحتاجها العالم 
وهو  والتطبيقي  النظري  الصعيدين  على  يشهدها  التي  الشاملة  الكونية  األزمة  بحكم  برمته 
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اليوم بأمس الحاجة الى أفكار بديلة غير تلك التي أنتجها علم االقتصاد الغربي خالل القرون 
الثالثة الماضية والتي استطاع هذا المفكر الفذ أن يتنبأ بالعديد منها وأن يشير الى مشكالت 
الرأسمالي  الخيار  آنذاك:  السائدين  الخيارين  بوتقة  من  البشرية  إنقاذ  في  وأهميتها  األفكار 

والخيار االشتراكي. 

ورغم ثقافته الغربية الواسعة وتحديدا الفرنسية منها اعتبارا بالبيئة والظرف التاريخي الذي 
عاش فيه ابن نبي اال ان التراث العربي اإلسالمي ومنابعه ومصادره األصلية يمثل األساس 
التراثية  المؤلفات  من  العديد  على  مطلعا  نجده  حيث  والعلمي،  الثقافي  تكوينه  في  األول 
مثل مقدمة ابن خلدون، التي استمد منها نظريته عن دور الحضارة وعن التغير االجتماعي 
عن دور الدولة، وفي اآلن نفسه فقد قرأ لجون ديوي كتابه، كيف نفكر؟ واطلع على كتابات 
المستشرقين عن اإلسالم مثل كتاب أوجين يونغ »اإلسالم بين الحوت والدب«، كما كان 
ألر لوند توينبي في مؤلفه عن دراسات التاريخ مع إشبنجلر تأثير كبير في فكر مالك بن نبي 
وفي تحليالته عن الحضارة، وهناك من يرى أنه تأثر بفكرة التعارض عند هيجل وغيره.  هذه 
الثقافة الموسوعية هي التي ساهمت في الثراء الفكري الذي تميز به ابن نبي وجعلته يبدع 
في ابتكار األفكار وفي دراسة المشكالت الحضارية بطريقة مغايرة ومتميزة سواء من حيث 

المواضيع التي تناولها أو من حيث المناهج التي اعتمدها في ذلك.

 ويمكن في هذا المضمار اصطفاء تسع أفكار رئيسية ذات بعد اقتصادي وتنموي تمثل أهم 
ما جادت به قريحة المفكر ابن نبي في تشخيص المشكلة االقتصادية وتحديد سبل معالجتها 
وهي: ))( دور العوامل النفسية في التنمية االقتصادية، )2( شروط اإلقالع االقتصادي، )3( 
>=> صفر(، )5(  اقتصاد القوت واقتصاد التنمية ،)4( المعادلة االجتماعية )واجب + حق 
المعادلة االقتصادية )االعتماد على اإلنتاج أو االقتصاد الحقيقي(، )6( االستثمار االجتماعي 
)االعتماد على الذات(، )7( فكرة كومنويلث إسالمي، )8( مفهوم اإلنسان الّشاهد، )9( مفهوم 
اإلمكان الحضاري.  وسوف نعرض هذه األفكار واحدة تلو األخرى من أجل الخلوص الى 
معالم المنوال التنموي الذي يقترحه مالك بن نبي لتحقيق اإلقالع االقتصادي وإنجاز النهوض 

الحضاري للمجتمعات النامية عموما والمسلمة بالخصوص.

القت�سادية:  التنمية  في  النف�سية  العوامل  دور   )1

المعوقات االجتماعية  أبحاثه ومؤلفاته عند  العديد من  نبي في  المفكر مالك بن  توقف 
العملية  في  وأهميتها  االقتصادية(  )وغير  النفسية  العوامل  ودور  للتنمية  والنفسية  والثقافية 
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التنموية. وقد الحظ أن تاريخ التنمية االقتصادية في العالم وتطور النظريات االقتصادية في 
التنمية اتجها الى تأكيد هذه الفكرة الجوهرية وأثبتا ضرورة العناية بالعوامل الثقافية والنفسية 
شامل  حضاري  ثقافي  تطور  عملية  بل  مفاجئة،  عملية  ليست  التنمية  لكون  واالجتماعية 
واالجتماعية  والنفسية  الثقافية  العوامل  إهمال  أن  الحديثة  التجارب  أكدت  كما  وطويل. 
وعدم أخذها بعين االعتبار وعدم دمجها في صلب مشروعات التنمية هو الذي يعيق التنمية 

ويجعلها عاجزة مشلولة إلى حد بعيد.

االقتصادية  المعضلة  رموز  فك  من  المنهجي  االقتراب  أن  نبي  ابن  يعتبر  ذلك  وألجل 
طريق  عن  وقيادة  شعبا  لإلنسان  النفسية  للعناصر  االعتبار  إعادة  يستدعي  كان  بلد  أي  في 
إعادة الثقة بالنفس وإعادة صياغة التكوين الشخصي للفرد بدءا من العادات ونسق النشاط 
لتحقيق  الشروط  من  عددا  نبي  بن  مالك  ويقدم  االقتصادية.  المشكالت  تجاه  والمواقف 
الجوانب  الغوص في  اقتصادياتها من خالل  النامية وتفعيل  الدول  االقتصادية في  الحركية 

االجتماعية والنفسية لإلنسان النامي كمحرك أساسي لعملية التنمية.

وقد نبه ابن نبي إلى أنه من الواجب تناول المشكلة االقتصادية في بلداننا من أساسها، 
الثقة  إعادة  عبر  العناصر  لتلك  االعتبار  إعادة  والعمل على  النفسية  ابتداء من عناصرها  أي 
بالنفس وإعادة صياغة التكوين الشخصي للفرد بدءا من العادات ونسق النشاط والمواقف 
التثمين  يعني  لألمة  التنموي  الوعي  بناء  إعادة  ان  يعتقد  كما  االقتصادية.  المشكالت  تجاه 
الحقيقي لدور الكميات النفسية في تحديد مجال التنمية مقابل الطاقات النفسية واالجتماعية 
والتي تظل في مرحلة االنحطاط حبيسة االحتمال في حين تصير عند اإلقالع من  الكامنة 
عناصر اإلمكان االقتصادي. وبالتالي فان أي محاولة تهدف إلى وضع نظام اقتصادي جديد 
أو إصالح نقائص نظام اقتصادي معين ينبغي ومن حيث المبدأ أن يضع في الحسبان العناصر 
غير االقتصادية. وهو ما أثبتته التجربة التنموية بعد أطروحة ابن نبي بعقود من خالل مجمل 
الدراسات واألبحاث والمؤتمرات والندوات التي أكدت مكانة الثقافة في التنمية وجعلت 

منها محرك التنمية وباعثها ومحط رحالها. 

االقتصادية  التنمية  وراء  أن  المعاصر  التنموي  الفكر  اطار  في  األبحاث  تلك  بينت  وقد 
عاماًل هامًا يلعب دوره الكبير أحيانًا في عرقلة التنمية أو تيسيرها، وهو العامل الثقافي )الذي 
يضم بين ثناياه العوامل االجتماعية والنفسية( حيث إن الخطط االقتصادية تتعثر من خالل 
مواقف الناس واتجاهاتهم وتقاليدهم وعاداتهم وقيمهم ونظرتهم إلى التنمية ومدى إيمانهم 
التي تضمها ثقافة شعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات،  بها وسوى تلك األمور 
أو  الشعب  ذلك  لدى  السائدة  والمعنوية  المادية  السلوك  أنماط  تعني،  التي  الثقافة  تلك 
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واألخالقية  والنفسية  )الثقافية  االقتصادية  غير  االبعاد  تلك  اغفال  ان  بل  المجتمع.  ذلك 
واالجتماعية( من شأنه ان يسهم في افقاد االقتصاد جزءا ال يستهان به من الثروة ويسبب في 

إعاقة النمو االقتصادي بشكل كبير))(. 

الحديثة وخطورة  التكنولوجية  التعامل مع  الى منهجية  نبي في هذا الصدد  ابن  ينبه  كما 
االجهزة  تلك  استعمال  وأوقات  أنماط  حساب  على  اآلالت  تكديس  عملية  في  التورط 
لفكرة  ممهدا  النفسية  واألجهزة  الميكانيكية  األجهزة  بين  بالمناسبة  ويفرق  والمعدات. 
اإلحالل بين هذين الصنفين من األجهزة »إن الحياة االقتصادية ال ترتبط فقط بأجهزة ذات 

طابع فني ومالي وتنظيمي بل هي قبل ذلك مرتبطة بأجهزة نفسية«)2(.

العملية  في  واالجتماعية  والثقافية  النفسية  العوامل  دور  تحليل  في  نبي  ابن  أطنب  وقد 
المسلم في عالم  العالم اإلسالمي،  كتاباته مثل مشكلة األفكار في  العديد من  التنموية في 
األفريقية  الفكرة  والتيه،  الرشاد  بين  الثقافة،  مشكلة  إسالمي،  كومنولث  فكرة  االقتصاد، 
اآلسيوية، دور المسلم ورسالته في الثلث األخير من القرن العشرين فكرة اإلفريقية األسيوية 

في ضوء مؤتمر باندوغ...

الإقلع القت�سادي:  �سروط   )2

يتطلب اإلقالع االقتصادي في تصور األستاذ مالك بن نبي مجموعة من العوامل والشروط 
التي يجب أن تتوفر على المستوى الفكري الحضاري قبل المستوى الفني والتطبيقي. ويقوم 
هذا التصور على نظرة شمولية للمسألة االقتصادية، التي هي في نظر ابن نبي ليست مجرد 
أرقام وكميات بل هي دوائر، عقيدية وسياسية وروحية ونفسية واجتماعية وتربوية وأخالقية 
وفنية تتداخل فيما بينها في تناسق سنني يستجيب للفطرة، ويعتبر أن كل تخطيط ال يخضع 
 ََّ لتلك الشمولية التي تنطلق من وحدة األساس »اإلنسان« ال تتجاوز حدود النظرية﴿ إِّنَ ال
نُفِسِهْم ﴾)3(. وبناء عليه تتكون شروط اإلقالع االقتصادي 

َ
 َما بِأ

ْ
الَ ُيَغّيُِر َما بَِقْوٍم َحّتَى ُيَغّيُِروا

من أربعة عناصر متالزمة ومتكاملة تشكل بتظافرها توليفة خاصة ال يمكن ألية عملية نهوض 
حضاري أو اقالع تنموي أن تتم بدونها. وهذه الشروط األربعة هي: )أ( الفكرة الفعالة و)ب( 

االنسان الفاعل و)ت( التضحية و)ج( الطموح.

))( أكد ذلك االقتصادي االمريكي ادموند فيلبس الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد 2006.
)2( بين التيه والرشاد ص37).

)3( الرعد:))
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الفكرة الفعالة: )أ( 

لها خاصيتان أساسيتان هما األصالة والفعالية. فأصالة  نبي كل فكرة  بن  في نظر مالك 
الفكرة تأتي من كونها معبرة عن ثقافة المجتمع ونابعة منها، في حين أن هذا ال يعني صحتها 
أو فعاليتها، وبالتالي أصالة الفكرة هي سمة ذاتية للفكرة مستقلة عن اإلطار التاريخي. أما 
فعالية الفكرة فهي مرتبطة بالسياق التاريخي لتطبيق الفكرة أو إيمان الناس بها، فمن الممكن 
أن تنتقل الفكرة إلى طور الفعالية بعد ظهورها بعدة قرون واألمثلة على ذلك كثيرة. ويقسم 
قادرة على  َتُعْد عمليًَّة، وغير  لْم  التي  الميِّتة« وهي  :األول هو »األفكار  نوعين  الى  األفكار 
تمثيل التطور، اي تُسدُّ الطريق أمام التطور، ولم َتُعْد ُتنْتُِج غير وضعيات متدهورة،  والنوع 
الثاني هو »ألفكار الُمِميتة« وهي تلك التي تّم استيرادها من محيط ثقافي آخر، والتي ال تقبل 
االندماج مع المحيط الذي اقُتِرَحْت عليه أو ُفِرَضْت عليه، والتي تمّس بالتوازنات الموجودة 
في المجتمع. يقول بن نبي: »... لكنه إذا كان ال بّد من التمييز، فإننا نقول إّن األفكار الميتة 
ُولِدْت  أفكار  بكياننا… فهذه  فتكًا  أكثر  لنا  ستبدو  الموحدين  بعد  ما  مجتمع  عن  الموروثة 
دين.  تحت منارات جامع القرويين والزيتونة واألزهر خالل القرون التي جاءت بعد الموحِّ
وما ُدمنا لم نتخلص منها بمجهود شامل، فإنها ستمثُِّل الفيروسات التي تنخر عظام الكيان 
المجتمع  في  الُمميتة  الفكرة  إلى  تؤّدي  التي  هي  المّيتة  والفكرة  الداخل.  من  اإلسالميِّ 
دين هي التي تقوم بإفراز األفكار الميِّتة من جهة وتمتص  … وعقلية ما بعد الموحِّ اإلسالميِّ

األفكار الُمميتة من جهة أخرى))(.   

)ب( اإلنسان الفاعل:

  يشكل اإلنسان في فكر ابن نبي المحور األساسي في المنظومة االقتصادية حيث يجب 
أن تصنع الحضارة داخل اإلنسان تبعا لقانون التغيير الحضاري، بتوجيه اإلنسان وبالمنطق 
بناء  أعاد  الذي  األلماني  بالفرد  الفاعل  للفرد  مثال  وضرب  فعالية.  الال  تفادى  يتم  العملي 
فتجسدت  شيء،  كل  من  محرومًا  األلماني  الشعب  كان  حينما   ،(945 سنة  عقب  ألمانيا 
فعالية الفرد األلماني في ثقافته فقط، وهي التي أطلقت طاقته الحيوية. ومن هنا يعتبر ابن نبي 
»أن االقتصاد ليس قضية إنشاء بنك وتشييد مصانع فحسب، بل هو قبل ذلك تشييد اإلنسان 

وإنشاء سلوكه الجديد أمام كل المشكالت«)2(. 

))( مشكلة األفكار في العالم االسالمي، ص53)
)2( المسلم في عالم االقتصاد : 90.
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فالقضية إذن، بالنسبة إلى العالم اإلسالمي، ليست قضية إمكان مالي، ولكنها قضية تعبئة 
إرادة حضارية ال  الطاقات االجتماعية، أي اإلنسان والتراب والوقت، في مشروع تحركها 
تحجم أمام الصعوبات. وبالتالي   يجب أن تتضمن النهضة االقتصادية هذا الجانب التربوي 
الذي يجعل من اإلنسان القيمة االقتصادية األولى، بوصفه وسيلة تتحقق بها خطة التنمية، 

ونقطة تالٍق تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسية في البرامج المعروضة لإلنجاز.

ليست المشكلة أن نعلِّم المسلم عقيدة هو يملكها وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة 
فاعليتها، وقوتها اإليجابية، وتأثيرها االجتماعي. فصناعة حضارة بقدر ما تحتاج إلى أفكار 
سليمة، فإنها تحتاج إلى فعالية في إنجازها، واألمم اليوم في زمن العولمة والمادية الطاغية 

على اهتمامات الناس تقاس درجة تحضرها بقدر ما تملك من فعالية في أدائها))(.

)ت( التضحية:

يطرح ابن نبي من أجل تحقيق اإلقالع معادلة اجتماعية ذات أهمية بالغة أثبتت التجارب 
العملية الناجحة دورها الفعال في بناء النهضة والصعود الحضاري. وتقوم هذه المعادلة على 
والجماعي  الفردي  السلوك  تأهيل  أجل  من  بالحقوق  المطالبة  على  الواجبات  أداء  أولوية 
ومنحه الفعالية الضرورية لرفع التحديات. فالمجتمع الصاعد هو الذي يتسابق أبناؤه ألداء 
وصل  الذي  وهـو   - حضـاريًا  المستـقر  والمجتمع  حقوقهم،  عن  السؤال  دون  واجباتهم 
إلى ذروته الحضارية وتوقف - هـو الذي تتوازن فيه الحقـوق والواجبـات، أما المجتمع 
الذي يتسابق أبناؤه للبحث عن حقوقهـم دون القيام بواجباتـهم فهو المجتمع الذي يسير في 

منحنى الهبوط)2(. 

وفي نطر ابن نبي يوجد سبب رئيس وراء التخلف االقتصادي والتراجع الحضاري الذي 
يعيشه العالم اإلسالمي في تلك المرحلة )وكذلك المراحل التالية( وهو ما عبر عنه بمرض 
والسالم  الصالة  عليه  الرسول  إليه  أ شار  بما  فيجيب  الوهن؟  يعني  ماذا  ويتساءل  »الوهن« 
في قوله: »يوشك أن تداعى  عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها ، قالوا: أومن قلة 
نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: ال، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهللا من 
صدور أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟، 

))( فتحية عّطية ـ االقالع الحضاري : عوائق ومقومات اسقاطات مالك بن نبي
https: // islamonline.net/sahem/14832

)2(  المسلم في عالم االقتصاد : 09).
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قال: حب الدنيا وكراهية الموت«))( ، ومعنى هذا أ ن الرسول عليه الصالة والسالم قد تنبأ 
بصورة العالم العربي اإلسالمي التي هو عليها اليوم والذي أصبح مجرد تجمعات ال وزن 
لها في وضع القرار كغثاء السيل، ألنه مصاب بالوهن الذي نتج كما أ شار الحديث عن: حب 
الدنيا والترف فيها والجري وراء زينتها، والتزاحم على الحقوق واستهالك  أشيائها، ونسيان 
الواجب كما عبر عن ذلك الحديث في طرفه الثاني بكراهية الموت الذي هو أيضا عنصر آخر 
للوهن الحضاري الذي يعبر عن غياب روح التضحية واإليثار، والقعود عن العمل واإلنتاج 
والتدافع على االستهالك واالمتالك)2( . إذن أمتنا اليوم حقا مريضة بمرض الوهن الحضاري 
بظهور  الواقع  عنه  يكشف  ما  وهذا  وسلم،  عليه  اهللا  صلى  الرسول  حديث  إليه  أشار  الذي 

اإلنسان المستهلك الذي ال يفكر إال في حقه، إنسان الزوال واالستمتاع.)3(

)ج( الطموح: 

الشرط الرابع من شروط النهضة واإلقالع الحضاري عند مالك بن نبي يتمثل في ضرورة 
تتوقف  ال  حضارية  إرادة  تحركها  معين  مشروع  في  والزمن  والتراب  اإلنسان  بين  التوفيق 
إلنجاز  الخاصة  وصفته  نبي  ابن  ويقدم  التحديات.  ورفع  الطموح  ملؤها  الصعوبات،  أمام 
ة  العدَّ وهي:  أساسية  عناصر  خمسة  لها  ويحدد  االقتصادي  والتقدم  الحضاري  النهوض 
وحي )الفكرة الدينية(، التغيير، البِناء  الدائمة )اإلنسان، التراب او المادة والوقت(، العاِمل الرُّ
س، والتوجيه )»سير الجهود الجماعّية في اتجاٍه واحد من أجل المزيد من الفعالية(.  ال التكدُّ

وانطالقا من المعادلة التحليلية للحضارة التي رسمها ابن نبي القائمة على: 

نبي  ابن  يضع  وقت)محترم(،  تراب)مستغل(+   + إنسان)فّعال(   = الحضاري  المنتوج 
الطموح شرطا ضروريا إلنجاز هذا المنتوج الحضاري وهو يتمثل في تلك اللحظة التاريخية 
في عصره في تحقيق االستقالل الذاتي ويعني به تخليص الفرد المسلم من عقدة النقص، 
التاريخ ال  التقليد والوصاية، حيث يقول: »إن  وفي ذلك دعوة لإلبداع والمنافسة بدال من 
ُيصنع باالندفاع في دروب سبق السير فيها، وإنما بفتح دروب جديدة«)4(. فالطموح بالنسبة 

عبد   : طريق  من   ،)2/(34/25 )ج   مسنده  في  والروياني   ،)2/2(0( سننه  في  داوود  أبو  أخرجه   )((
الرحمن بن يزيد بن جابر عنه.

)2( مالك بن نبي: ميالد مجتمع، ص:29
)3( نقال عن قرواز الداودي: فلسفة التغيير االجتماعي عند مالك ابن نبي، مجلة العلوم االجتماعية جامعة 

سطيف العدد 34 9) ديسمبر -4)20
)4( مالك بن نبي: مشكلة األفكار، ص:220
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اليه يعني »تحرر العقول واألبدان قبل التفكير في استقالل األوطان، إذ ما الفائدة من الحرية 
شيء«))(.  كل  في  والتبعية  واإلستسالم  اإلنهزامية  ونعيش  لإلستعمار  القابلية  نكابد  ونحن 
وبالتالي فهو يؤكد على أن »التغيير ال يقاس في المجتمع بكمية ما يملك من أشياء بل بقدر 

ما فيه من أفكار«)2(.

التنمية: واقت�ساد  القوت  اقت�ساد   )3

يميز ابن نبي في تحليله االقتصادي لعناصر الحركية الكامنة أو ما يطلق عليها ب »تحقيق 
الديناميكا االقتصادية« وطرق شحذها بين مرحلتين من مراحل اإلقالع االقتصادي وإنجاز 
الناحية  من  ألنه  التنمية  اقتصاد  ومرحلة  القوت  اقتصاد  مرحلة  وهما:  الحضاري  النهوض 
اقتصاد  لتحقيق  متين  اقتصاد  عن  مستقلة  بطريقة  التنمية  اقتصاد  تحقيق  يمكن  ال  المبدئية 
فرد  لكل  العيش  من  الكفاف  حد  تأمين  القوت«  »اقتصاد  بمفهوم  نبي  ابن  ويقصد  القوت. 
النوع  البيولوجية لحفظ  في المجتمع، الذي يحصل بتوفير لقمة الغذاء لألفراد أي الحاجة 
اإلنساني. وضع ابن نبي لذلك شعارا مركزيا في نظريته االقتصادية وهو »القوت لكل األفواه 
والعمل لكل السواعد«.  إن المجتمع الذي ال يتحكم في توفير الحد األدنى من حجم غذائه 

ال تنتظر منه ممارسة آليات اإلعمار بالفعالية المرجوة.

إن اقتصاد القوت يرتكز على مبدئين اثنين: -) يجب القوت لكل فم. -2 يجب العمل 
لكل ساعد. )3( كان مالك بن نبي يرى بأنه ال يمكن تشغيل كل السواعد إذا لم تأخذ الدولة 
على عاتقها إطعام جميع االفواه، من هنا يتبين لنا الربط الموجود بين اقتصاد القوت واقتصاد 
إنتاج أكبر قدر ممكن من الغذاء وتوزيعه على أحسن  التنمية وهذا يمكن أن يتحقق إذا تم 
تنظيم  طريق  عن  يتم  أن  يمكن  وهذا  الكمالية  السلع  استهالك  من  والتقليل  ممكنة  صورة 
إمكانية  ما  لبلد  تكون  عندما  بحيث  العمل،  وقوة  الشراء  قوة  بين  والتمييز  الزراعي  القطاع 
وقوة  المالي  االستثمار  تمثل  الشراء  فقوة  الخارج  من  الشراء  عن  تتخلى  ان  يمكن  الصنع 

العمل تمثل االستثمار االجتماعي والقدرة االجتماعية فضال عن القدرة المالية المتاحة.)4(

))( نفس المصدر
)2( مالك بن نبي: ميالد مجتمع: ص34

)3( بين الرشاد والتيه: ص 86)
)4( ينظر: مالك بن نبي النظام االقتصادي الجديد: مجلة علوم إنسانية www.ulum.nlالسنة الرابعة: العدد 

)3 ـ نوفمبر2006
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النفوس  لتحريك  ثقافية  ثورة  الى  النامية في حاجة  البلدان  أن  نبي  بن  يرى مالك  لذلك 
تكون  أن  قبل  اجتماعية  ومعادالت  ذهنية  تراكيب  هي  بل  تشترى  وال  تستورد   ال  فالتنمية 
مسألة بحث عن األموال من أجل االستثمار، فهناك قيم أخالقية، اجتماعية وثقافية ال تستورد 
القيم فهي تصنع مثلها  القيم والتنمية من بين هذه  النامية أن تصنع هذه  وعلى المجتمعات 
شيء  فكل  العقول،  وبطالة  الذهني   التخلف  مصدره  االقتصادي  فالتخلف  الباخرة،  مثل 
ينتظر اإلنجاز داخل القارة الجنوبية ولذلك البد من استثمار السواعد والعقول  والساعات 
والدقائق وكل شيء من التراب لتحقيق الحركية االقتصادية واالستثمار المالي ال يعتبر إال 

قضية تضاف الى االستثمار االجتماعي))(.

كما يرى أيضا أنه على الحكومات في البالد اإلسالمية أن تكون راعية للحرية ضامنة لها 
كحد أدنى لتحقيق المناخ السياسي المؤيد لإلقالع ألنه ال يمكننا أن نتصور في إطار تجربة 
اقتصادية ناجحة مساومة بين العامل السياسي والعامل المعيشي وقد عبر مالك بن نبي عن 
العيش الكريم بـ حرية الرأي والتأمين االجتماعي إذ هما جزءان ال ينفصالن من مكونات 
الحق في الحرية السياسية المقيدة بمقاصد الشريعة اإلسالمية والحق في التأمين االجتماعي 

الذي يقوم على حد أدنى هو الحق في القوت أي الغذاء.

)واجب + حق >=> �سفر(: الجتماعية  المعادلة   )4

العالقة  ضبط  تعني  التي  االجتماعية  المعادلة  فكرة  نبي  بن  لمالك  المميزة  األفكار  من 
بين الحقوق والواجبات في المجتمع وهي المعادلة التي ترسي القواعد األساسية للنهوض 
إيجابية أي فوق  النتيجة  الحقوق كانت  أكبر من  الواجبات  فإذا كانت  والتقدم االقتصادي. 
الصفر، وإن كانت الحقوق أكبر من الواجبات كانت النتيجة سلبية أي تحت الصفر وإن كانا 
متكافئين كانت النتيجة صفرا. وهذه المعادلة هي أيضا التي تؤهل السلوك الفردي والجماعي 

وتمنحه الفعالية الضرورية ألداء الواجبات ورفع التحديات. 

ومن المعروف أن الفرد في الدول العربية واإلسالمية يطالب بحقوقه ويؤدي بعد ذلك 
واجباته، في حين أن األفراد في العالم المتطور يؤدون واجباتهم ثم يطالبون بحقوقهم طبقا 
خطا  المعادلة  هذه  حقيقة  الغرب  عرف  فعندما  وتصرفاتهم.  ثقافتهم  يطبع  خاص  لمنوال 
التنمية، فأصبح االقتصاد ركيزة أساسية ويومية في حياته الن  خطوات ملحوظة في عملية 

))( اقتصاد التنمية في البلدان النامية : 70).
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الربط بين الحقوق والواجبات، محاربة لروح االتكال واالعتماد على االخر. وفي نظر ابن 
نبي ان تطبيق هذه القاعدة سيمكن المجتمعات اإلسالمية من القيام بالنهضة وتقليص التبعية 

وحتى مجابهة العولمة الرأسمالية، ومن ثم تقليص ظاهرة » القابلية لالستعمار«.

كما أن إغفال هذه المعادلة في معظم المجتمعات العربية واإلسالمية هو الذي ساهم في 
إعاقة التنمية وتعثرها وأدى إلى اللجوء إلى المقاربة االقتصادية البحتة والسقوط في براثن 
ما أسماها ابن نبي االقتصادانية )économisme(، أي الغلو في اعتماد األدوات االقتصادية 
الصرفة في تفسير الظواهر االجتماعية. وقد نّدد بن نبي بهذه المقاربة التي ال تحوي في نظره 
»االقتصاد  االقتصاد سماه  »المسلم في عالم  كتابه  لها فصال في  اقتصادية وأفرد  أية حقيقة 

واالقتصادانية«.

العالقات  بناء شبكة  المجتمع عند والدته هو  به  يبدأ  أن أول عمل  نبي  بن  يعتبر مالك   
النبي  آخى  حيث  المدينة  في  اإلسالمي  المجتمع  بميالد  مثال  لذلك  ويضرب  االجتماعية، 
صلى اهللا عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار. ويرى مالك بن نبي بأن المجتمع له ثالثة 
عناصر وهي: األشخاص أو الموارد البشرية وهي جزء من الموارد االقتصادية، األفكار أو 
المعتقدات التي تربط مكونات المجتمع وتحركها، ثم األشياء أو الموارد المادية التي تعد 
موضوع نشاطات اإلنسان من حيث االستثمار فيها وإنتاجها وتنميتها واالنتفاع بها. كل هذه 
وتماسكه  المجتمع  التحام  في  وفعاال  مهما  دورا  للدين  أن  كما  تجمعها.  بيئة  لها  العناصر 
وضرورية  النهضة  جوهر  هي  االجتماعية  فالفعالية  يتطور.  تجعله  التي  الفعالية  واكتسابه 

إلزالة القابلية لالستعمار حتى يتسنى للمجتمع الصالح أن يعيد بناء الحضارة،))(. 

القاسم  بمثابة  تعد  إنها  حيث  المجتمع  نتاج  هي  نبي  ابن  عند  االجتماعية  المعادلة  إن 
الخبير  نبي على تجربة  ابن  اعتمد  األفراد وميوالتهم. وقد  يطبع سلوكيات  الذي  المشترك 
و936)م   (933 عامي  بين  األلماني  باالقتصاد  للنهوض  خطط  الذي  شاخت  األلماني 
ونجح في ذلك إال أنه لم يتمكن من إعادة توظيفها بفعالية للنهوض باالقتصاد اإلندونيسي 
مع وجود الموارد البشرية والمادية، وذلك نتيجة اختالف البيئة والمجتمع حيث إن المجتمع 
التخطيط  نموذج  حيثيات  مع  تتماشى  ال  ومعتقدات  ثقافة  له  مسلم  مجتمع  اإلندونيسي 

األلماني.

http://www.binnabi.net/detail/170 :مكانة االقتصاد في الفكر الحضاري لمالك بن نبي )((
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اأو القت�ساد الحقيقي(: الإنتاج  على  )العتماد  القت�سادية  المعادلة   )5

تحديد  الى  للوصول  )»واجب-حق«(  السابقة  االجتماعية  المعادلة  من  نبي  ابن  ينطلق 
معادلة أخرى ال تقل أهمية في تحقيق النهوض االقتصادي وهي المعادلة االقتصادية التي 
المجتمع  أدى  فكلما  »إنتاج-استهالك«،  اقتصادية  عالقة  أمام  تعبيره-  حد  على   – تضعنا 
واجباته زاد اإلنتاج وكلما زاد اإلنتاج تمتع االقتصاد بالوفرة والرفاهية واستفاد جميع أفراد 
المجتمع بهذا الخير. والعكس صحيح أيضا فكلما طالب أفراد المجتمع بالحقوق اتجه نحو 
التكديس والفساد والرشوة، فالسياسة التي تنهض أساسا بالمطالبة بالحقوق وتهمل جانب 
الواجبات ال تعدو أن تكون قد اتجهت هذا االتجاه على أساس اختيار ضمني أو صريح بين 
مفهومين أخالقيين: الواجب والحق. أما حين يتجه منحنى الطلب نحو األسفل أي عندما 
ونتيجة  والقلة،  التأزم  نحو  يتجه  المجتمع  فإن  المنتجين  عدد  على  المستهلكين  عدد  يزيد 
لذلك تظهر األزمات االقتصادية واالجتماعية وينحل المجتمع ويصبح أفراده يفسدون أكثر 
مما يصلحون، وتضمحل المؤسسات السياسية واالقتصادية التي تسهر على احترام النظام، 

وهكذا يتجه المجتمع نحو الركود والتقهقر))(

اإلنتاج  بين  المتوازن  التفاعل  تحقيق  الى  تؤدي  أن  شأنها  من  االقتصادية  المعادلة  إن 
بين  بالتفاعل  عنها  المعبر  االقتصادية  الديناميكية  لتحقيق  أساسي  شرط  وهو  واالستهالك 
اإلنتاج  حجم  فيه  تساوى  إذا  إال  توازنه  يأخذ  ال  ف»المجتمع  واالستهالك.  اإلنتاج  قطبي 
وحجم االستهالك، ولن يتأتى هذا إال بعملية تخطيط دقيقة ومنهجية، ذلك أنه كلما ارتفع 
حجم االستهالك إلى مستوى ال يمكن التحكم فيه اتجه المجتمع نحو التبذير والفساد«)2(. 
لقد تفطن مالك ابن نبي مبكرا الى ضرورة االعتماد على االقتصاد الحقيقي)اإلنتاج( وبناء 
الثروة الحقيقية قبل أن يصل إليها الفكر االقتصادي الغربي في أواخر القرن العشرين حيث 
الحقيقية يشكل عصب  المضاربات والمبادالت غير  القائم على  الرمزي  أضحى االقتصاد 

النظام االقتصادي في كل الدول الصناعية .

ال�ستثمار الجتماعي )العتماد على الذات(:  )6

يركز مالك بن نبي كثيرا في كتاباته على أهمية إعادة االعتبار لالستثمار االجتماعي مقابل 
االستثمار المالي أو المادي ويعتبر أن البلدان النامية أمامها أسلوبان لتحقيق اقتصاد التنمية 

))( المسلم في عالم االقتصاد ص 07).
)2( المسلم في عالم االقتصاد : 07).
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إما االعتماد على االستثمار المالي بالوسائل المالية وهو استثمار كالسيكي أثبتت البلدان 
النامية عدم نجاحها فيه وهنا يكمن المشكل أمام تدفق رؤوس األموال بحيث سوف تصادف 
هذه البلدان مشكلة البحث عن األموال من أجل االستثمار واالعتماد على رأس المال في 
االجتماعي  االستثمار  على  االعتماد  وإما  الفردي.   الدخل  متوسط  رفع  اجل  من  التراكم 

واعتباره شرطا أساسيا لإلقالع االقتصادي. 

يعتبر ابن نبي أن التنمية في الدول النامية تعثرت ألنها رسمت خطط التنمية على أساس 
اقتصاديا ألنها طبقت مبدأ االعتماد  الصين  بينما تقدمت  المالي )الذي يعوزها(  االستثمار 
على الذات أي االستثمار االجتماعي )وهي تمتلكه(، هذا االستثمار االجتماعي يمكن أن 
هذه  عن  يدافع  نبي  ابن  فتيء  وما  النامية.  البلدان  في  المالي  االستثمار  في  النقص  يعوض 
الفكرة في مجمل كتاباته ومحاضراته ويدلل عليها بمسوغات مستمدة من الواقع. وال تعوزه 

األمثلة الناجحة في هذا الصدد كالصين وألمانيا غداة الحرب العالمية الثانية. 

الذات« من خالل  »االعتماد على  نبي  ابن  نظر  ويعني االستثمار االجتماعي من وجهة 
أي  المتوفر.  والوقت  والتراب  اإلنسان  على  واالعتماد  المتوفرة  اإلمكانات  إلى  اللجوء 
استعمال اإلمكان االجتماعي الذي يقابله لإلمكان المالي. وقد جمع عالقتهما في عبارة ال 

تخلو من داللة حين قال » إن اإلرادة تكشف اإلمكانية«))(.

في  المالية  بالوسائل  أي  التقليدية  الطريقة  على  واالستثمار  التخطيط  أن  نبي  ابن  يعتبر 
البلدان تدخل في مأزق  التي تفتقر الى رأس المال المالي يجعل مهمة هذه  النامية  البلدان 
واجتماعية  سياسية  وشروط  األجنبي  المال  برأس  مرتبطة  التنمية  خطط  ويجعل  اقتصادي 
الترابط االجتماعي  البلدان ال تحافظ على قرارها االقتصادي فضال عن تأمين  تجعل تلك 

والثقة المطلوبة بين الطبقات االجتماعية داخل مجتمعاتها. 

وتعد هذه الفكرة التي نادى بها ابن نبي محور ما أضحى يعرف بالتنمية المستقلة أو نظرية 
االعتماد على الذات التي انتهجتها عدة بلدان في النصف الثاني من القرن العشرين وحققت 
بها اقالعا اقتصاديا فعليا على غرار كل من المانيا والصين وكوريا والبرازيل وغيرها. كما أنها 
تعد في نفس الوقت ركيزة أساسية من ركائز نمط التنمية المستند الى مفهوم »اقتصاد السوق 
اقتصاد  التنمية ومنهجا متميزا عن  الى نظرية جديدة من نظريات  الذي تحول  االجتماعي« 

السوق الليبرالي الذي استنفذ أغراضه في مجمل الدول التي طبقته. 

(1)	(La	volonté	découvre	la	possibilité)
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اإ�سلمي)1(: كومنولث  فكرة   )7

من جملة األفكار النهضوية التي طرحها ابن نبي »فكرة كومنولث إسالمي« التي يراها على 
امتداد خط )طنجة-جاكرتا(، والتي حاول من خاللها تقديم رؤية جديدة تقوم على أهمية 
أو  العربية  الدول  التي تضم كل األقطار سواء على مستوى  الدول االسالمية  بين  التحالف 
على مستوى الدول النامية جميعا لتكون جبهة جديدة تحقق لتلك الدول تحررها ونهضتها.

ويرى مالك بن نبي أن الكومنولث هو عبارة عن »اتحاد فدرالي« بين العوالم اإلسالمية يبدأ 
بمؤتمر إسالمي يقوم بدور الهيئة التنفيذية لالتحاد، وقد حدد هذه العوالم اإلسالمية وهي: 
)العالم اإلسالمي األسود واإلفريقي، العالم اإلسالمي العربي، العالم اإلسالمي األوروبي، 

العالم اإلسالمي اإليراني، العالم اإلسالمي الماليزي، والعالم اإلسالمي الصيني المنغولي(،

ويقول بن نبي في دراسته أنَّ مشروعه ليس سوى فكرة أولية لربط مختلف أجزاء العالم 
اإلسالمي في شكل اتحاد إسالمي عالمي وأن هذه الفكرة بحاجة إلى تخطيط محكم وتنزيل 
مرحلي يراعي األوضاع الصعبة التي تمر بها هذه العوالم المكونة لالتحاد. وكان يعتبر أن 
المعضلة في العالم اإلسالمي متشابهة من حيث ظروف التكون والنتائج، وأن حلها يتطلب 
تظافر جهود المجموع اإلسالمي الذي كان يطالبه مالك بن نبي بضرورة النهوض ومواجهة 

التحديات الحضارية الكبيرة.

د  يحدِّ معًا،  والفكري  العملي  الجانب  من  تخطيطيًّا  جهدا  مؤلفه  في  نبي  بن  قدم  لقد 
والروحية  الجغرافيَّة  المبررات  منها:  المبررات  عديد  إلى  استنادًا  للفكرة  ة  العامَّ الخطوط 

والنفسية واالجتماعية والسياسية.

الكومونولث  العصر خصوصا  التي كانت مشهورة في ذلك  وبين أن فكرة كومونويلث 
على  رقعتها  نشرت  والتي  والحضارية  السياسية  الخريطة  من  مسوغاتها  تستمد  البريطاني 
وحدات  ذلك  واستتبع  وموسكو  واشنطن  محور  في  القوة  تركزت  حيث  األرضية  الكرة 

جغرافية وسياسية كمنظمة حلف األطلنطي والمنطقة السوفيتيةـ ومنطقة الوحدة الهندية.

يرسم  كبير  تجمع  لقيام  سباقة  فكرة  تعد  اإلسالمي  الكومونولث  عن  نبي  ابن  فكرة  إن 
إطارا لمشروع يمنح العالم االسالمي موقعا له في خريطة العالم المعاصر يستمد رسالته من 
وسطية عقيدته كشاهد على الناس جميعا وتضع حدا لحالة الفرقة والتمزق التي يعيشها هذا 
العالم وانقسامه دويالت متناقضة متخاصمة ممزقة األوصال بحيث أصبحت بال كيان وبال 
قاعدة روحية وأخالقية. لذلك يعتبر ابن نبي أن طرح هذه الفكرة يعد ضرورة تاريخية تدعو 

))( فكـــرة كـومنـولث إســالمي، دمشق: دار الفكـر.
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الشعوب اإلسالمية من جديد إلى حلبة التاريخ ال في صورة »إمبراطورية« ولكن في صورة 
ما  بقدر  الفنية  تدريجًيا وسائلها  وتنشئ  الموجودة  االجتماعية  الطاقات  توظف  »حضارة«، 
أن يكون »الكومنولث«  بجانب  الحضارة. ويجب  ما قبل  تتخلص من رواسب ومعوقات 
ذلك  نظاًما أخالقيًّا وإشعاًعا روحيًّا لمواجهة األزمة االجتماعية داخل دار اإلسالم واألزمة 

النفسية التي تغمر اإلنسانية كلها من ناحية أخرى))(. 

مفهوم الإن�سان ال�ّساهد:   )8
يحتل مفهوم االنسان في فكر مالك بن نبي دورا مركزيا لكونه أحد العناصر الثالثة المكونة 
الخصوصيات  يتجاوز  كوني  مفهوم  فهي  وقت(،  تراب+  إنسان+  )الحضارة=  للحضارة 
تتحلل  والتي  أحد  اليها  يسبقه  لم  التي  الكيميائية  المعادلة  تلك  كلي  قانون  ولها  الدينية، 
مشكلتها إلى ثالث مشكالت أولية: مشكلة اإلنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي 
نقيم بناء حضاريا كما يذكر ابن نبي، ال يكون ذلك بأن نكدس المنتجات، وإنما بأن نحل هذه 

المشكالت الثالثة من أساسها. 
مكان  في كل  متوفرة  ووقت  وتراب  إنسان  من  للحضارة  األساسية  العوامل  كانت  وإذا 
كرأسمال لكل الشعوب؛ فإن هذه العوامل المادية -كما يسميها ابن نبي- تحتاج إلى ما يطلق 
عليه )مركب الحضارة( أي العامل الذي يؤثر في مزج العناصر الثالثة بعضها ببعض. ويؤكد 

ابن نبي أن الفكرة الدينية هي التي رافقت دائما تركيب الحضارة خالل التاريخ البشري)2(.
ويميز ابن نبي بين االنسان السلبي واالنسان الفاعل وبين إنسان الغريزة والشيء وإنسان 
الفكرة او كما عبر عنه ب »اإلنسان الشاهد«. فاإلنسان السلبي أو إنسان الغريزة واألشياء هو 
ما يعبر عنه باإلنسان االقتصادي في الفكر االقتصادي المعاصر الذي ال يفكر إال في تعظيم 
منفعته ولو على حساب اآلخرين وتلبية نزوات غريزته بأي ثمن كان. بينما اإلنسان الشاهد 
هو إنسان الحضارة الذي ال تقوم الحضارة االنسانية إال عليه. وقد بنى ابن نبي هذا الوصف 
ما  إنسان  التالي:  التصنيف  حسب  بالحضارة  عالقته  في  عامة  بصفة  لإلنسان  تصنيفه  على 
قبل الحضارة، وإنسان الحضارة، وإنسان ما بعد الحضارة. وقال في هذا المعنى في كتابه 
»شروط النهضة«: »وقبل بدء دورة من الدورات أو عند بدايتها يكون اإلنسان في حالة سابقة 
الحضارة  منه  تفسخ حضاريا وسلبت  قد  اإلنسان يكون  فإن  الدورة  نهاية  أما في  للحضارة 

تماما. فيدخل في عهد ما بعد الحضارة«)3( .

))( فكرة كومنولث إسالمي  ص 8، 57  66.
)2( شروط النهضة، ص45.

)3( ابن نبي: ميالد مجتمع، ص23.
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وقد وصف ابن نبي اإلنسان المسلم في عالقته بالحضارة بعد عصر الموحدين بإنسان »ما 
بعد الحضارة« لكونه فقد كل خصائص اإلنسان الشاهد، وتحول مع مرور الزمن إلى مجرد 
الّتحول  لهذا  الواقع. ويعرض صورة حية  في  أثر  لها وال  فعل  متحركة، ال  اللحم  من  كتلة 
التاريخي لما بكى أمير غرناطة عندما رأى جيوش اإلسبان تتأهب لدخولها بعد ثماني قرون 

من التواجد الفعلي »لإلنسان الشاهد«.
كما يعتبر ابن نبي أن بناء »اإلنسان الّشاهد« ال يتم دفعة واحدة وال بالكيفية نفسها، فالحضارة 
تتأسس على الثُّلة ثم الكّثرة، فإعداد المسلم بصورة عامة يحتاج إلى المعادلة الّسالفة، لكونها 
تساعد على ربط المسلم بأركان الحضارة الّتراب والوقت. لكن ال يمكن أن ندخل الحضارة 
إال إذا أعددنا النّخبة أو األنتلجنسيا أوال، ونحتاج إلى عدة معادالت تفصيلية حسب طبيعة 

كل مثقف نريده.
يؤمن ابن نبي بأن اإلنسان الشاهد هو إنسان التنمية بحيث يجب تكوين الفرد حتى يكون 
منتجا من الناحية العقلية حتى يتحقق النمو االجتماعي، ألن مالك بن نبي كان يرى أنه ليس 
الوسائل المادية واإلمكان المالي هي الوسائل التي تفتقدها البلدان النامية والمتخلفة فحسب 
لصناعة جوارب مثال، بل أنها تفتقد أيضا لالستعداد العقلي الذي يحقق لها هذه الغاية فلكي 
يحدد الرجل األفروأسيوي وجهته االقتصادية، يجب أن يتخلص من القابلية لالستعمار أو 

بمفهوم آخر من العامل المقلل.))(
ويراهن بن نبي في خطه الفكري بوجه عام على دور الجانب األخالقي في بناء االنسان 
الشاهد، إليمانه القوي بأن الحضارة االنسانية ال تقوم إال عليه، ولذلك فهو يقول: » ليس 
الهدف أن نعلم الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة، وإنما الهدف أن نعلمهم فن الحياة 
مع غيرهم، أعني أن نعلمهم كيف يتحضرون«)2(. من أجل ذلك يدعو ابن نبي الى ضرورة 
تصحيح معنى االنسان الذي يمتاز برأيه بصفتين او قيمتين أساسيتين: االولى صفته االنسانية 
والثانية كيانه االجتماعي ففي االولى تعبير عن الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها وهي ثابتة 
تتضمن االستعدادات والقدرات المركوزة في االنسان، اما الثانية فهي التعبير عن متغيرات 

))( شعيب شنوف: االقتصاد العالمي العادل مالك بن نبي نموذجا، جامعة بومرداس:
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/0 
)2( مالك بن نبي: »شروط النهضة«، ترجمة عبد الصبور شاهين، ط 4، دار الفكر، دمشق، سوريا، )98)، 

نقال عن: األخضر شريط.: »التغيير الحضاري في فكر مالك بن نبي«، المصدر:
www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day_one/session_two/shareet.doc 
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الوظيفة  تتحدد  وبذلك  المجتمع  هذا  طريق  عن  فيتلقاها  وبمجتمعه  االنسان  بهذا  تلحق 
مفاهيم  الى  المجتمع  في  خاصة  والدينية  المثقفة  النخبة  توصلت  فاذا  للتربية.  التكاملية 
التاريخ وتتحدد استنادا الى  واساسيات هذا التصحيح فان الحركة البد ان تدب في عجلة 
من  تستطيع  التي  الوسائل  وكذلك  مناهجها  وانما  فقط  التربية  وظائف  ليس  الحركة  هذه 

خاللها تحقيق اهدافها العامة.

الح�ساري:  الإمكان  مفهوم   )9

انطالقا من تعريفه للحضارة وتحديد مكوناتها الثالثة يميز ابن نبي بين الشروط المعنوية 
يعبر  والتي  المادية  والشروط  جهة،  من  الحضارية«  بـ»اإلرادة  عنها  يعبر  ما  وهو  للحضارة 
الجوانب  كل  الحضاري  اإلمكان  ويتضمن  ثانية.  جهة  من  الحضاري«  بـ»اإلمكان  عنها 
المادية للنهوض الحضاري بما في ذلك اإلمكان االقتصادي واالمكان االجتماعي. وبما أن 
االقتصاد هو الشكل المادي للحضارة فقد قدم مالك بن نبي نموذجا بديال للنمو التقليدي 
أطلق عليه مفهوم »النمو عن طريق اإلمكان االجتماعي«. وقد دعم هذا الطرح بدراسة نماذج 
تنموية مغايرة لالشتراكية والرأسمالية، أي التجربتان اليابانية والصينية. حيث أظهرتا الوفرة 
الكبيرة للبشر أو العمل مقارنة بالندرة النسبية لرأس المال. ففي مثل هذه النماذج، تستبدل 

القيادة والريادة للمال لتعويضه بالموارد البشرية. 

وينطلق مالك بن نبي في استشراف المستقبل من قاعدة اإلمكان الحضاري والذي يري 
النماذج المستقبلية، فاإلمكان الحضاري مرتبط بقاعدة  أنه هو األداة التي بها يمكن معرفة 

التهيئة، فالشعب المهيأ نفسيا للحضارة بإمكانه أن يحدث االنقالب الكوني. 

إن جوهر فكرة بن نبي يكمن في ضرورة تظافر اإلرادة الحضارية واإلمكان الحضاري 
لبناء اقتصاد قوي. فاإلرادة إذا حركت اإلنسان تجعله يكتشف اإلمكان. فاإلرادة هي التي 
الكريمة:  اآلية  إليه  تشير  ما  النفسي  المجال  في  يقابله  اقتصادي  كقانون  اإلمكان  تكشف 
نُفِسِهْم ﴾))( ، ويقابل ذلك في المجال االجتماعي 

َ
 َما بِأ

ْ
ََّ الَ ُيَغّيُِر َما بَِقْوٍم َحّتَى ُيَغّيُِروا ﴿ إِّنَ ال

القول بأن اإلرادة الحضارية تصنع اإلمكان الحضاري)2(.

))( الرعد:)).
)2( ابن نبي: المسلم في عالم االقتصاد، ص82-83.
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ويؤكد مالك بن نبي أن االقتصاد مهما كانت نوعيته المذهبية إنما هو تجسيد للحضارة 
المجتمع  تحرك  إرادة  هو  معنوي  جانب  جانبين  للحضارة  يحمل  الوظيفي  التجسيد  وهذا 
نحو تجديد مهماته وجانب مادي هو إمكان يضع تحت تصرف المجتمع الوسائل الضرورية 
فقدان  بينما  الحضاري،  اإلمكان  إيجاد  يمكن  اإلرادة  توفرت  فإذا  المهمات،  بهذه  للقيام 

اإلرادة في نشاط أي مجتمع يؤدي إلى تجميد إمكانه مهما كان حجمه المادي.

ثانيا ـ معالم المنوال التنموي عند مالك بن نبي: 

  تميزت األفكار االقتصادية والتنموية التي طرحها المفكر مالك بن نبي في منتصف القرن 
الماضي بتقديم جملة من المفاهيم التي يمكن ان تشكل في مجموعها معالم منوال تنموي 
فريد من نوعه قياسا بما كان مطروحا في تلك الحقبة التاريخية وفي ظل الظروف واألوضاع 
أفكار تصب من حيث  العربية واإلسالمية. وهي  التي كانت عليها مجمل األقطار  العسيرة 
السوق االجتماعي« من منظور إسالمي وحداثي  »اقتصاد  بـ  فيما يمكن تسميته  المضمون 
في آن واحد. إسالمي لكونه يستند إلى مرجعية إسالمية واضحة عبر عنها المؤلف في جل 
لمفهوم  االيجابي  بالمعنى  وحداثي  عليها.  والتدليل  تأصيلها  الى  وتصدى  وأبحاثه  كتاباته 
الحداثة من حيث كونه تفكيرا معاصرا ومتطورا ومواكبا لحركة التاريخ البشري نظرا لتشبع 
الكاتب بالثقافة الحديثة الذي استفاد منها في تقديم العديد من تلك األفكار واألطروحات.

  ومن المعالم الرئيسية لهذا المنوال الذي يدعو له المفكر االقتصادي مالك بن نبي:

 ـ منوال يربط االقتصاد والتنمية بالحضارة )االقتصاد هو الشق المادي للحضارة( أي انه 
يركز كثيرا على أهمية هوية التنمية بمعنى ربط التنمية بالهوية الثقافية السائدة في المجتمع 
للجهود وإضاعة لألوقات واألموال. وقد  ليس سوى هدر  التنمية  الهوية عن  استبعاد  وان 
أثبتت التجارب المدعومة بالدراسات الحديثة أن الفصل بين الثقافي واالقتصادي التنموي 

يكلف ما ال يقل عن ثالث نقاط نمو في أي بلد كان))(. 

وتستورد  تشترى  بضاعة  وليست  وتصنع  تبنى  قيمة  هي  إنما  نبي  ابن  فكر  في  التنمية  ـ 
وبالتالي فإن المناهج المستوردة للتنمية محكوم عليها مسبقا بالفشل. فالتنمية صناعة محلية 
تعتمد  بلد آلخر. وهي  الثقافية والنفسية واالجتماعية وتختلف من  بالخصوصيات  مرتبطة 

))( اثبت ذلك االقتصادي األمريكي ادموند فيلبس بعد نصف قرن من طرح ابن نبي.
 Edmund	S.	Phelps	:The	Good	Life	 and	 the	Good	Economy:	The	Humanist	Perspective ;  

. Oxford	press	University	2009
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على االنسان كقوة أساسية فاعلة في المعدلة التنموية. ولذلك دعا بن نبي الى العمل على 
تحويل اإلنسان من فرد إلى إنسان التنمية )اإلنسان الشاهد(.

االستثمار  على  يرتكز  االجتماعي«  اإلمكان  خالل  من  »النمو  األبرز  عنوانه  منوال  ـ 
والنهوض  االقتصادي  لإلقالع  أساسيا  شرطا  ويعتبره  الذات  على  واالعتماد  االجتماعي 
الحضاري، أي أنه يولي للمجتمع دورا محوريا في عملية التنمية الى جانب كل من السوق 
والدولة. وهذه المزاوجة الثالثية بين السوق والدولة والمجتمع أي بين القطاعات الحيوية 
الوصفة السحرية لما أضحى متداوال  التضامني( هي  الثالثة )الخاص والعام واالجتماعي 

اليوم في األدبيات التنموية ب »اقتصاد السوق االجتماعي«. 

ـ منوال يولي للعمل )رأس المال البشري( أهمية كبرى ذات أولوية على العنصر المالي 
البشرية  التنمية  لنظريات  نبي  ابن  للمفكر  تاريخي  سبق  أيضا  وهو  المالي(  المال  )رأس 
أطروحة  وهو  الماضي.  القرن  ثمانينات  في  راجت  التي  البشري  المال  رأس  ومقوالت 

معاكسة لدالة اإلنتاج الكالسيكية التي تولي أولوية لرأس المال على حساب العمل.

ـ منوال يقوم على معادلتين رئيسيتين: اجتماعية واقتصادية. المعادلة االجتماعية يقصد 
من  ضروري  شرط  هي  التي  التضحية  ثقافة  وغرس  الحقوق  على  الواجبات  أولوية  بها 
شروط اإلقالع. فبدون تضحية من األفراد والمجموعات وتقديم الواجبات على الحقوق 
فتعني  االقتصادية  المعادلة  أما  بالرفاهية.  أحد  يتمتع  ولن  المجتمع  في  التنمية  لن تحصل 
دعا  ذلك  أجل  من  التنمية.  لتحقيق  ضروري  أدنى  كحد  واالستهالك  اإلنتاج  بين  التوازن 
ابن نبي إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء واللباس أوال وقبل كل شيء ورفع 
الطبيعية من مواد  الموارد  الى تحويل  ننتج ونلبس مما نصنع«. كما دعا  »نأكل مما  شعار 
خام إلى مواد قابلة لالستهالك النهائي بما يحقق االكتفاء الذاتي ويفتح بابا للتصدير نحو 

األسواق الخارجية.

تنمية  عن  الحديث  يمكن  ال  حيث  التنمية:  واقتصاد  القوت  اقتصاد  بين  يربط  منوال  ـ 
المعادلتين  في  التحكم  أجل  من  السواعد«  لكل  والعمل  األفواه  لكل  »القوت  تأمين  دون 
اقتصاد  عن  منفصل  غير  مستقلة  بطريقة  التنمية  اقتصاد  فتحقيق  واالقتصادية  االجتماعية 
والسياسي  الجغرافي  بالفضاء  مرتبط  التنمية  اقتصاد  أن  كما  القوت.  اقتصاد  لتحقيق  متين 
بين  فدرالي«  »اتحاد  أي  إسالمي  كومنولث  إيجاد  ضرورة  الى  نبي  ابن  دعا  ولذلك  للبلد 

بلدان العالم اإلسالمي.
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خاتمة:

نبي  بن  للمفكر مالك  المختصر لألفكار االقتصادية والتنموية  العرض  نخلص من هذا 
لإلجابة عن التساؤالت التي طرحت في المقدمة وهي: هل ال تزال أفكار ابن نبي االقتصادية 
ال؟  أم  واالفكار  المقوالت  تلك  صحة  المعاش  الواقع  أثبت  هل  اليوم؟  عالم  في  صالحة 
لماذا لم تطبق هذه األفكار في مختلف البلدان النامية للخروج من بوتقة التخلف واالنحطاط 

وتحقيق شروط االقالع؟ 

إن الدارس لما قدمه بن نبي من أفكار وأطروحات في تلك المرحلة التاريخية يدرك أن 
استطاع  متميزا  فكريا  رائدا  لعصره  سابقا  بحق  كان  لحقه  الذي  التهميش  رغم  المفكر  هذا 
ان يستشرف ما سيحيق بالعالم العربي واإلسالمي واإلنسانية عموما من تخبط في المناهج 
التنموية ومن تيه حضاري لم ينتج سوى الكثير من الحروب والصراعات الدموية والتنافس 

على المزيد من امتالك أسلحة الدمار الشامل   

في  تحمل  حضارة  قيام  في  يكمن  العالمية  األزمة  حل  أن  يرى  نبي  ابن  كان  ولذلك    
األفرو-  الشعوب  مهمة  هذه  وإن  الذرية.  القنبلة  لنهم  حدًا  تضع  روحية  بضاعة  مضمونها 
األجناس  بين  يصل  الذي  الجسر  بدور  اإلسالم  يقوم  أن  على  للحضارة.  المتأهبة  آسيوية 

ا في تكوين حضارة عالمية«))(.  والثقافات باعتباره »عامل بلورة وعنصرًا جوهريًّ

وكأن ابن نبي يرد مسبقا على فوكو ياما الذي بشر ب »نهاية التاريخ« وب »اإلنسان األخير 
قائال: إن التاريخ قد انتهى بالفعل، ولكنه تاريخ الحضارة الغربية التي بلغت طورها األخير 
العالم  فيه  تنتشل  اإلسالمية  للحضارة  جديدة  دورة  لتبدأ  حان  الوقت  وأن  الغريزة(،  )طور 
من الضياع الذي أوشك أن توقعه فيه تلك الحضارة الغربية الُمنحلَّة بعولمتها الديكتاتورية 

الهمجية وعلمها الذي نزعت عنه الضمير.

أفكاره وأطروحاته لن يطول عندما رد قائال قبل  نبي أن تهميشه وتجاهل  لقد أدرك بن 
وفاته: »سأعود بعد ثالثين سنة وسيفهمني الناس«. وها نحن نشهد بالفعل ذلك عبر الكتابات 
والشهادات الغربية التي تنادي بنفس األفكار والمقترحات التي نادى بها ابن نبي منذ ما يزيد 
أفكار  انتشرت  وقد  بها  تشيد  التي  والمؤتمرات  الندوات  وعبر  الزمان  من  قرن  نصف  عن 
وماليزيا  وباكستان  إندونيسيا  إلى  وصلت  حتى  كثيرة  بلدان  في  ونظرياته  ومؤلفاته  نبي  بن 

والمشرق العربي وشتى بقاع العالم اإلسالمي.

))( دور المسلم في عالم االقتصاد  ص 29، مشكلة الثقافة  ص 25).
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نور المصارف اإلسالمية في التنمية 
المشتدامة من خالل الزناة والوقف
تزربة بنك النرنة الززائري نموذجا

 نا حيدر ناصر
المدير العام لمصرف السالم الجزائر
األمين العام لبنك البركة الجزائري سابقا

تمهيد:
لقد أدى تنامي التيارات الفكرية واالجتماعية والسياسية التي تتبنى مطلب توجيه وترشيد 
النشاط االقتصادي بما ال يتنافى مع المصالح العليا للمجتمعات وال يستهتر بحقوق جميع 
شرائح المجتمع وال سيما الضعيفة أو الهشة منها إلى االنتقال من مفهوم التنمية الضيق ذي 
الدالالت الكمية التراكمية الصرفة إلى مفهوم التنمية المستدامة األشمل الذي يهتم باإلنسان 
كمحور للنشاط االقتصادي يسمو فوق بقية االعتبارات وبالتالي التركيز على كل ما من شأ نه 
أن يثمن القيم االجتماعية والبيئية واألخالقية في ممارسة المؤسسة االقتصادية لنشاطها بما 

يوفق بين المصالح الكلية للمجتمع والمصالح الخاصة للمؤسسة وأصحابها.
ونظرا للترابط الوثيق بين هذه المفاهيم والمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ارتأينا أن 
نتناول هذا المفهوم الجديد من منظور الممارسات المصرفية التي تستلهم مبادئ نشاطها 

من قواعد الشريعة اإلسالمية السمحة.
المستدامة  التنمية  بمفهوم  التعريف  أولها  أربعة محاور  عبر  الموضوع  تناولنا هذا  وقد 
المفهوم  هذا  تجليات  بيان  إلى  عرجنا  ثم   )(( التقليدية  المالية  الصناعة  بلورته  كما 
للشريعة  الكلية  المقاصد  منظور  من  اإلسالمي  الفقهي  التراث  في  للتنمية  المستحدث 
اإلسالمية  المالية  المؤسسات  ادراج  لمدى  تطرقنا  وبعده   )2( الجامعة  الفقهية  والقواعد 
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خصصنا  ثم    )3( أنشطتها  مزاولة  وطرق  واستراتيجياتها  رؤيتها  ضمن  المستدامة  للتنمية 
المحور األخير لعرض نموذج عملي لتطبيق هذا المفهوم في العمل المصرفي اإلسالمي 
وزارة  مع  بالتعاون  الجزائري  البركة  بنك  طّوره  كما  المستثمر  النقدي  الوقف  تجربة  عبر 

الشؤون الدينية واألوقاف)4(.

اأول: من التنمية اإلى التنمية الم�ستدامة : نحو اأن�سنة القت�ساد:

واالستثمار  للمؤسسة  االجتماعية  والمسؤولية  المستدامة  التنمية  مفاهيم  اعتبار  يمكن 
المسؤول اجتماعيا، واعتبار واالستثمار األخالقي والتجارة العادلة بمثابة توجهات فلسفية 
اقتصادية حديثة متقاربة من حيث األهداف المتوخاة وإن اختلفت دائرة اهتمامات كل منها 
من حيث التركيز على بعض هذه الجوانب أكثر من بعض. فاالختالف بين هذه المصطلحات 
هذه  بدأت  األولويات.  وسلم  العمل  مجاالت  تحديد  في  هو  مما  أكثر  الجوهر  في  ليس 
المفاهيم الجديدة تتبلور بداية من الستينيات من القرن الماضي إلى أن تبنتها منظمة األمم 
المعايير  من  لتصبح    2002 سنة  بجوهانسبورغ  عقد  الذي  األرض  مؤتمر  خالل  المتحدة 

المعتمدة من العديد من الدول والمنظمات اإلقليمية الحكومية وغير الحكومية.

وفي 5) سبتمبر 5)20 اعتمد قادة أكثر من 93) دولة في قمة لألمم المتحدة بنيويورك 
خطة من 7) هدفا للتنمية المستدامة تعهدت بتحقيقها في غضون السنوات الـ 5) المقبلة وهي:

) . القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

2 . القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

3 . ضمان تمّتع الجميع بأ نماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع ا ألعمار.

الحياة  مدى  التعّلم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  ضمان   .  4
للجميع.

5 . تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

6 . ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

7 . ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

8 . تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، 
وتوفير العمل الالئق للجميع.

تفعيل المقاصد في مزال التنمية والتشغيل
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والمستدام،  للجميع  الشامل  التصنيع  وتحفيز  الصمود،  على  قادرة  تحتية  بنى  إقامة   .  9
وتشجيع االبتكار.

0) . الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

الصمود  على  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات  المدن  جعل   .  ((
ومستدامة.

2) . ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.

3) . اتخاذ إ اجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره.

لتحقيق  البحرية واستخدامها على نحو مستدام  المحيطات والبحار والموارد  4) . حفظ  
التنمية المستدامة.

5).  حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة 
الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

6) . السالم والعدل والمؤسسات القوية.

7) . تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

والبيئية واالقتصادية  األبعاد االجتماعية  إدراج  إذا على  المستدامة  التنمية  يعتمد مفهوم 
االعتبارات  جانب  إلى  االقتصادية  والمؤسسات  الحكومات  إستراتيجيات  ضمن  الكلية 
الالحقة  األجيال  مصالح  أخذ  وضرورة  االقتصادية  والتنافسية  بالربحية  المرتبطة  التقليدية 
بالحسبان في مزاولة انشاط االقتصادي وقد انبثقت عنه مفاهيم االستثمار المسؤول اجتماعيا 
واالستثمار ا ألخالقي والمالية التضامنية والتجارة العادلة وغيرها من األنشطة االقتصادية 
التي ال تكتفي بالمعايير المالية في توجيه االستثمارات بل تقّيدها بمعايير غير مالية ذات طابع 
أخالقي واجتماعي وقيمي تحدد على ضوء االلتزام بها المؤسسات االقتصادية التي يمكنها 

االستفادة من هذه االستثمارات.

وقد بلغ من اهتمام الدول الغربية بهذا النمط االستثماري الذي يلقى رواجا متزايدا إصدار 
مؤسسات التصنيف وقياس الجودة معايير لقياس مدى التزام المؤسسات االقتصادية بمعايير 
المتعلقة   ISO	 و26000 بالبيئة  المتعلق   ISO	 140001 معيار  مثل  االجتماعية  المسؤولية 

بالمسائل المركزية السبعة المرتبطة بالتنمية المستدامة وهي :

نور المصارف اإلسالمية في التنمية المشتدامة من خالل الزناة والوقفينا حيدر ناصر
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) . الحوكمة
2 . الممارسات السليمة لألعمال

3 . البيئة
4 . شروط العمل

5 . حقوق اإلنسان
6 .  المساهمة في التنمية المحلية

7 . العالقة مع المستهلكين

 8 رقم  العام  للهدف  التفصيلية  األهداف  أحد  ضمن  اإلدماجية  المالية  مفهوم  ويندرج 
المالية  المؤسسات  مساعدة  عبر  وذلك  للجميع  الشامل  االقتصادي  النمو  بتعزيز  المرتبط 

المحلية على  تعميم االستفادة من الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع دون إقصاء.

ومن تطبيقات المسؤولية االجتماعية على النشاط المصرفي :

معايير  على  بناء  اجتماعيا  المسؤولة  المؤسسات  لتمويل  موجهة  ادخار  حسابات  فتح   *
محددة يفصح عنها للمدخرين.

* تكوين محافظ تمويلية واستثمارية خاصة بالمؤسسات المسؤولة اجتماعيا.

* تكوين محافظ  لتمويل الفئات المحرومة من الخدمات المصرفية ضمن منتجات التمويل  
المصغر الذي يأ خذ بالحسبان البعد التضامني موازاة مع البعد التجاري .

وقد درجت كبريات المؤسسات المصرفية على إنشاء أو دعم مؤسسات التمويل المصغر 
وتهدف   . اجتماعيا  المسؤول  التضامني  االستثمار  عالم  مكونات  أهم  من  أضحت  التي 

الصناعة المالية المصغرة إلى تحقيق ما يلي:

- عرض خدمات مالية مالئمة للطبقة،
- مساعدة الطبقات الفقيرة على تحسين مستوى معيشتها )محاربة الفقر(،

- القضاء على ذهنية التبعية واإلتكالية
- تلبية حاجيات االستهالك والتجهيز المهني

- المواءمة بين األداء االجتماعي واألداء التجاري لضمان استمرارية الخدمات.
واآلليات المستخدمة لبلوغ هذه األهداف ما يلي:
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- التمويل المصغر.

- اإلدخار المصغر.
- التأمين المصغر.
- تحويل األموال.

للمؤسسات  االجتماعي  األداء  تقييم  في  التصنيف  وكالت  بعض  تخصصت  كما 
تتعلق  أحكاما  التشريعية  منظومتها  ضمن  الدول  من  العديد  أدرجت  وأخيرا  االقتصادية. 

بااللتزامات االجتماعية للمؤسسات االقتصادية.

حجم  اإللكتروني  موقعها  في  الفرنسية  االقتصادية   ،Les	 Échos جريدة  قدرت  وقد 
خمسة  منها  العالم  في  أورو  مليار  وستمائة  آالف  بسبعة  اجتماعيا  المسؤولة  االستثمارات 
منها  األوروبية،  االستثمارات  من   % (0 يعادل  ما  أي  أوروبا وحدها  في  أورو  مليار  آالف 
44  % تعود لصناديق التقاعد و)3 % لمستثمرين أفراد . وحسب استطالع للر أي قامت به 
النمط  لهذا  اختيارهم  الباعث على  بأ ن  المستجوبين صرحوا  )8 % من  فإن  الجريدة  ذات 

االستثماري يعود لقناعاتهم الفكرية بضرورة الحفاظ على الكرة األرضية .

ثانيا : التنمية الم�ستدامة من منظور المبادئ العامة لل�سريعة الإ�سلمية

لقد أولى اإلسالم اهتماما كبيرا للحفاظ على عناصر القوة في المجتمع اإلسالمي وكّرس 
على  العامة  المصلحة  وتغليب  لألمة  االقتصادية  الموارد  إدارة  في  والعقالنية  التوفير  ثقافة 

المصلحة الخاصة وحفظ حقوق األجيال المستقبلية.

وقد كّرس الفقهاء هذه المبادئ ضمن القواعد الفقهية العامة والمقاصد الكلية للشريعة 
اإلسالمية التي تنصب على حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل.

ومن أمثلة القواعد الفقهية التي تعبر على أولوية حقوق الفرد عند التعارض ما يلي :

• الضرر األشد يزال بالضرر األخف.

• يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

•  درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

ومن األمثلة التاريخية المؤسسة لمبد أ المسؤولية االجتماعية في اإلسالم اجتهاد سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما آثر إ ابقاء أراضي الفيء بيد أصحابها وعدم تقسيمها 
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للمسلمين  فيئا  ريعها  يبقى  حتى  أصحابها  من  الخراج  بتحصيل  واالكتفاء  الفاتحين  على 
جميعا على مدى األجيال . وكتب بذلك إلى سعد بن أبي وقاص : أن الناس قد سأ لوا أن 
تقسم بينهم غنائمهم وما أفاء الله عليهم فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو 
مال بين من حضر من المسلمين واترك األراضي واألنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات 

المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء.

ولعل فريضة الزكاة أبلغ مثال على أن الملكية الخاصة ليست حقا مطلقا وأن فيها ما يعود 
للفقراء والمساكين وبقية المصارف الثمانية المحققة للصالح العام في المجتمع اإلسالمي.

ومن الصدقة الجارية أيضا الوقف الذي يخرج األصل من ملك الواقف ليكون ريعه لما 
ينص  عليه الواقف في شرطه ويتكفل ولي األمر بحماية إرادة الواقف وتنفيذها .

واكتنازه  المال وإضاعته  تبذير  تنهى عن  والسنة  القرآن  من  كثيرة  هناك نصوصا  أن  كما 
وتحّث على إنفاقه واستثماره في الصالح العام.

ومن المبادئ العامة لالقتصاد اإلسالمي المستمدة من هذه القواعد الكلية أن المال مال 
يحقق  بما  المال  هذا  استخدام  في  الجماعة  عن  وكيل  والفرد  فيه  مستخلفة  والجماعة  الله 
مصلحتها أوال ومصلحته ثانيا . ومن أبرز ما يدل على ذلك تشريع الحجر على السفيه بناءا 
ُكْم قَِياًما ﴾ )النساء/5(  

َ
َُّ ل تِي َجَعَل ال

َّ
ُكُم ال

َ
ْمَوال

َ
َفَهاء أ  الّسُ

ْ
على قوله تعالى ﴿َوالَ تُْؤتُوا

التي  اليتامى في اآلية  الله المال إلى الجماعة بعد أن نسبها إلى أصحابها من  حيث أضاف 
ُرْشًدا  ّمِْنُهْم  آنَْسُتم  إِْن 

َ
ف اَح 

َ
الّنِك  

ْ
ُغوا

َ
بَل إَِذا  َحّتََى  َيَتاَمى 

ْ
ال  

ْ
وا

ُ
﴿َواْبَتل  : تعالى  قوله  في  بعدها 

ُهْم﴾ )النساء/6( إذ قيدت اآلية حق اليتيم في التصرف في ماله بالرشد 
َ
ْمَوال

َ
ْيِهْم أ

َ
 إِل

ْ
اْدَفُعوا

َ
ف

عند البلوغ ومنعت ذلك على السفهاء منهم مما يبين أولوية الجماعة على الفرد في التصرف 
في المال الخاص حفاظا عليه من التلف والضياع وسوء االستخدام وحماية لذي صاحب 

المال ودائنيه من تبعات ذلك.

ومن األمثلة أيضا :
المسجد  ضاق  اذا  إ  أصحابها  عن  جبرا  للمسجد  المجاورة  األرض  استمالك  جواز   •

بالناس.
التي يسلكها المسلمون. • جواز استمالك الطرق العامة 

• جواز فرض ولي األمر أجر المثل للحرفيين إذا تحكم أصحاب العمال في أجرهم.
• جواز بيع الطعام  المحتكر جبرا عن صاحبه عند الحاجة إليه.
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• جواز التسعير عند اشتداد الغالء وتضرر المسلمين منه .
• النهي عن تلقي الركبان .

• نهي بيع الحاضر للبادي .
التعامل بالربا وعقود الغرر إلضرارها بمصالح عامة المسلمين. • تحريم 

وغيرها من األمثلة الكثيرة التي أسست لنظرية منع التعسف في استعمال الحق في الفقه 
اإلسالمي .

وقد روى اإلمام مالك في الموطأ قصة الضحاك بن خليفة الذي أراد أن يمرر ساقية إلى 
أرضه عبر أرض محمد بن مسلمة فأبى أن يسمح له بذلك فشكاه إلى عمر بن الخطاب فأمر 
محمد بن مسلمة أن يخلي سبيله، فقال محمد : »ال، فقال عمر بن الخطاب : لَِم تمنع أخاك 
ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أول وآخرا وهو ال يضرك، فقال محمد : ال والله، فقال عمر 

رضي الله عنه : والله ليمرن ولو على بطنك«. 

الشريعة  ومقاصد  المستدامة  التنمية  مفهوم  بين  الوثيق  االرتباط  يجسد  ما  أكبر  ولعل 
الحاضرة  األجيال  وعلى  والجماعة  الفرد  على  ينطبق  الذي  المال  حفظ  مقصد  اإلسالمية 
والمستقبلية ويقتضي الحفاظ على الموارد الطبيعية والمالية بترشيد استغاللها والعدالة في 
توزيعها. ومما يعبر عن مدى اهتمام اإلسالم بهذا المقصد وبمفهومه الواسع هذا ما رواه ابن 
ماجة وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مّر بسعد وهو يتوّضأ فقال ما هذا 

الّسرف يا سعُد قال أفي الوضوء سرٌف؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جاٍر.

ثالثا : التنمية الم�ستدامة والعمل الم�سرفي الإ�سلمي:

ضمن  االقتصادية  األدبيات  في  عادة  يدرج  ذاته  حّد  في  اإلسالمي  المصرفي  العمل   
في  دينية  قيم  إلى  مستندة  أخالقية  معايير  على  يعتمد  كونه  األخالقية  االستثمارات  عائلة 
تحديد مجاالت ممارسته. فالقوانين األساسية للمؤسسات المصرفية اإلسالمية وسياساتها 
بالمخدرات  متعلقة  معامالت  في  الدخول  ضمنا  أو  صراحة  عليها  تحظر  االستثمارية 
امتناعها  عن  فضال  واإلباحية  والدعارة  والتدخين  واألسلحة  الكحولية  والمشروبات 
ذاته علة وجودها.  يمثل في حد  الذي  والميسر  الغرر  بالربا وعقود  التعامل  الجوهري عن 
إالّ أن هذه القيود العامة التي فرضتها المؤسسات المالية اإلسالمية على نفسها لم تعد كافية 

بالنظر إلى توسع مفهوم المسؤولية االجتماعية في المجتمعات الحديثة كما بينا أعاله.
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المالية  المؤسسات  القائمين على أمر  باهتمام  المفهوم  فال عجب حينئذ أن يحظى هذا 
اإلسالمية وهيئاتها للرقابة الشرعية والباحثين في قضايا الصناعة المالية اإلسالمية. فالترابط 
أ المسؤولية  التي تقوم عليها هذه الصناعة ومبد  المبادئ األساسية  كبير والتالزم وثيق بين 
مجال  هناك  كان  اذا  وإ  والجزئية.  الكلية  وتجلياته  أبعاده  بمختلف  للمؤسسة  االجتماعية 
تتداخل فيه األبعاد المختلفة المرتبطة بمفهوم التنمية المستدامة وما يرتبه من التزامات فهو 
ذاتها  المصرفية  بالمؤسسة  بدءا  أفقه  المالي والمصرفي لشموليته وِسعة  المجال  دون شك 
االجتماعية  المسؤولية  ثقافة  وترسيخ  الداخلي  االجتماعي  وأدائها  عملها  تنظيم  حيث  من 
بين مستخدميها والقائمين على إدارتها ومساهميها مرورا بسياسة جمع وإدارة المدخرات 

واالستثمارات واستراتيجيات التوظيف والتمويل وهيكلة المنتجات المالية.

و لئن كانت الدراسات المتوفرة ال تسمح بقياس مدى إدراج معايير المسؤولية االجتماعية 
بمفهومها الواسع في أعمال المؤسسات المالية اإلسالمية فإن بعض هذه الدراسات بينّت 
تزايد اهتمام هذه المؤسسات بهذا البعد. فقد بّينت دراسة قامت بها مؤسسة دينار ستاندار 
ودار االستثمار  بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة   للمؤسسات المالية اإلسالمية أن 
52  بالمائة من المؤسسات المستجوبة عبرت عن اهتمامها بمتطلبات المسؤولية االجتماعية 

وإن كان 38 بالمائة منها فقط لديها برامج ومخططات ملموسة في هذا الشأن.

حسب  كل  الراهن  الوقت  في  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  من  العديد  وتعكف 
خصوصيات المحيط الذي تعمل فيه على وضع خطط وبرامج وتطوير منتجات أكثر تماشيا 
على  يطغى  يزال  ال  الخيري  الطابع  كان  وإن  االجتماعية  للمسؤولية  الحديث  المفهوم  مع 
ال  الذكر  سبيل  على  التوجهات  هذه  تلخيص  ويمكن  المسجلة  الممارسات  من  العديد 

الحصر فيما يلي:

• إنشاء صناديق للعمل الخيري والنفع العام من االيرادات الناتجة عن غرامات التأخير 

المفروضة على المدينين المماطلين واإليرادات المجنية بقرار من هيئات الرقاية الشرعية.

• إنشاء وإدارة صناديق الزكاة.

• إنشاء أوقاف.

• إنشاء محافظ للقرض الحسن لمساعدة المحتاجين وتمويل نشاطات اقتصادية للفئات 
المحرومة.
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• تمويل حمالت توعية للتكافل االجتماعي ورعاية األيتام والمسنين وذوي االحتياجات 
الخاصة  )المعوقين(.

التعليمية واالستشفائية ذات الطابع االجتماعي. البرامج والمؤسسات  • تمويل 

• توزيع المساعدات وإطعام الصائمين في رمضان.

البيئة. • تمويل برامج للحفاظ على 

• إنشاء محافظ للتمويل المصغر.

البركة  مجموعة  أدرجت  كامل  الله  عبد  صالح  الشيخ  سعادة  توجيهات  على  وبناء 
دأبت  ما  وهو  وحوكمتها  استراتيجيتها  ركائز  كأحد  االجتماعية  المسؤولية  مبدأ  المصرفية 
تنص عليه تقارير نشاطها السنوية التي تخصص فقرة دائمة لهذا المجال ورد فيها على سبيل 
المثال: »نحن في  مجموعة البركة المصرفية نعتقد بأن علينا مسؤولية خاصة تجاه المجتمع 
من خالل رعاية وتعهد المشاريع التعليمية واالجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية ونوعية 
الحياة للمحتاجين في المجتمعات التي نشّكل نحن جزءا منها. وبقيامنا بهذا الواجب تجاه 
المصرفي  للعمل  الفلسفية  األركان  أهم  أحد  تطبيق  في  نبذل قصارى جهدنا  فإننا  المجمع 
اإلسالمي وهو مفهوم »إعمار األرض«، الذي يعني »إضافة قيمة ملموسة إلى األصول«. إن 
لهذا المفهوم صلة مباشرة بتطوير المجتمع وتقدمه االجتماعي واالقتصادي، ونحن نسعى 
قيمة  ذات  حقيقية  إنتاجية  لعمليات  تكملة  تمثل  نشطة  استثمار  وساطة  خالل  من  لتطبيقه 
مضافة ومن خالل تبادل السلع والخدمات، وهو ما يمكننا من تقديم بدائل عملية عن أولئك 

الوسطاء الماليين الذين ال يقدمون أية منفعة للمجتمع بشكل عام«.

عملية  كترجمة  الم�ستثمر  النقدي  والوقف  الزكاة  �سندوق  تجربة  رابعا: 
لمق�سد التنمية الم�ستدامة:

والتضامني  االجتماعي  البعد  كون  على  الجزائري  البركة  لبنك  األساسي  القانون  ينص 
عنصرا مكّونا ومحورا استراتيجيا لنشاط البنك.

التضامن  قيم  وتشجيع  المحرومة  للطبقات  االقتصادي  اإلدماج  على  البنك  ويعمل 
إلقامة  للمحتاجين  الحسنة  القروض  وتقديم  الزكاة  صندوق  إدارة  أو  وإنشاء  االجتماع 

مشاريع يرتزقون منها.
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أن  بد  ال  االجتماعية  والعدالة  التضامن  قيم  وأّن  المجتمع  اتجاه  بمسؤوليته  منه  وقناعة 
تجسد في  مشاريع وخدمات مالية ملموسة قابلة لالستمرار بادرت إدارة البنك إلى إعداد 
أربعة أنواع من البرامج ذات البعد التضامني االجتماعي والبعد االقتصادي في ذات الوقت 
استرزاق  ومصادر  عمل  مناصب  وإيجاد  البطالة  لمواجهة  جديدة  صيغ  إيجاد  إلى  تسعى 

للفئات المحرومة وهذه  البرامج هي:
• برنامج زكاة االستثمار.

البيوت. • برنامج تمويل النشاطات النسوية في 
• برنامج المشاركة المصغرة لتمويل المؤسسات المتناهية الصغر.

• برنامج الوقف المستثمر

وتهدف هذه البرامج األربعة جميعها إلى:
الحتياجات  تستجيب  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  متماشية  مالية  خدمات  تقديم   ✓

الفئات أو المناطق المحرومة منها.
✓ مساعدة الفئات الفقيرة أو المهمشة لتحسين مستوى معيشتها

✓ تطوير روح المبادرة والمقاولتية بين القادرين على العمل من الفقراء
✓ التوفيق بين النجاعة االقتصادية واألثر االجتماعي

: الزكاة  اأموال  ا�ستثمار  برنامج   .  1

بموجب  الدينية  الشؤون  ووزارة  الجزائري  البنك  بنك  بين  شراكة  نتاج  البرنامج  هذا 
اتفاقية تعاون موقعة سنة 2004 تم بموجبها تأسيس صندوق خاص باستثمار جزء من أموال 
الزكاة لتقديم قروض حسنة للمستحقين للزكاة من الفقراء العاطلين والقادرين على العمل 

لمساعدتهم على إقامة مشاريع مصغرة لغرض االسترزاق.
والصندوق المذكور امتداد للصندوق الوطني للزكاة الذي أنشأته وزارة الشؤون الدينية 
تتم  حيث  الوطني  المستوى  على  الزكاة  وتوزيع  جمع  وهيكلة  تنظيم  أجل  من  واألوقاف 
العملية على مستوى لجان محلية مكّونة من كبار المزكين يساعدهم متطوعون أئمة محاسبون 
قانونيون وإطارات محلية بالوزارة. وتقوم هذه اللجان المحلية بجمع الزكوات من الواجبة 
البريدي  الجاري  الحساب  في  أو  األئمة  من  بإشراف  المساجد  مستوى  على  إما  عليهم 
والمساكين  الفقراء  من  للزكاة  المستحقين  قائمة  بتحديد  تقوم  كما  الغرض  لهذا  المفتوح 
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بالبلدية أو الدائرة اإلدارية المعنية واإلشراف على صرف مبالغ مالية لهم عن طريق حواالت 
بريدية حفظا لكرامتهم.

ومن المهم اإلشارة إلى أن قرار تحديد المستحقين ومراقبة عملية صرف المستحقات 
لهم منوط للمزكين أنفسهم حيث ينحصر دور الوزارة بتقديم العون الفني والكادر اإلداري 
واإلشراف التنظيمي فقط وإن كان معظم المزكين يفوضون هذه األخيرة عمليا  بإدارة العملية 

فعليا بإشراف إمامي أكبر مسجدين في البلدة أو الدائرة اإلدارية.
االقتصاد  بمفهوم  كذلك  سمي  الذي  الزكاة  أموال  استثمار  صندوق  إلى  وبالعودة 
القادرين  مساعدة  أي  مزكيا«  تصبح  »كي  شعار  على  تقوم  الرئيسية  فكرته  فإن  االجتماعي 
على الكسب من المستحقين للزكاة على الخروج من دائرة الفقر والفاقة إلى دائرة االكتفاء 
والغنى ومن وضع المستحق للزكاة إلى وضع الدافع لها مما من شأ نه تنمية موارد الصندوق 
هذه  تقديم  فكرة  على  للوزارة  الفتوى  لجنة  وافقت  وقد  إمكانياته.  وتوسيع  الزكوات  من 
النبّي عليه  للمسألة وحديث  مقاصدية  نظرة  انطالقا من  الزكاة  أموال  الحسنة من  القروض 
الصالة والسالم »ال زكاة لغني وال لذي مرة سوي« وبهدف ترسيخ الذهنية المقاوالتية لدى 
هذه  من  يستعيده  ما  توظيف  إعادة  من  الصندوق  وتمكين  القروض  هذه  من  المستفيدين 

القروض في تمويل مشاريع مصغرة أخرى.
والتخريج الفقهي لهذه القروض أنها ال تعدو كونها في حكم التمليك الجماعي لموارد 
لجان  بإشراف  الحرفية  حاجاتهم  لتمويل  بينهم  تدار  المسترزقين  للمستفيدين  الصندوق 
المعسر  الحاكم ويعفى  نائبة عن  الدينية واألوقاف بصفتها  الشؤون  المحلية ووزارة  الزكاة 

منهم من السداد ويمكن للمسدد أن يستفيد ثانية من قروض أخرى.
وقد جاء في قرار  لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 5)  )3/3( الذي عقد في عمان 
مشاريع  في  الزكاة  أموال  توظيف  المبدأ  حيث  يجوز من   «  : يلي  ما   (986 أكتوبر  األردن 
استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة 
عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر 

الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر« وتتم عملية التوزيع وفق اآلليات التالية:
على  الزكاة  أموال  استثمار  حسابات  بفتح  بالواليات  الدينية  الشؤون  مديريات  تقوم   -

مستوى وكاالت البنك وتحويل األموال إليها.
- يقدم المستحقون للزكاة من أصحاب المشاريع المصغرة طلبات على مستوى اللجان 

المحلية. 
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- يتم معالجة الطلبات على مستوى لجنة الدائرة.
- يتم انتقاء قائمة أولية للملفات المقبولة بمعرفة ومراقبة كبار المزكين.

- تحدد القائمة النهائية عن طريق القرعة .
- ترسل قائمة الملفات المقبولة إلى البنك عن طريق مدير الشؤون الدينية مع تحديد مبالغ 

القروض الممنوحة لكل شخص وأمر بصرفها لهم.
- تتراوح المبالغ ما بين 250 ألف و500 ألف دينار  )8)) دينار تعادل واحد يورو( .

- تقوم الوكالة بصرف القروض للمستفيدين بناء على ملف بسيط يحتوي على بطاقة هوية 
وشهادة ميالد وبطاقة إقامة وشهادة االستفادة من القرض موقعة من مدير الشؤون الدينية 
ووثيقة النشاط الممارس )سجل تجاري ـ بطاقة حرفي ـ بطاقة فالح ـ اعتماد( وفاتورة 

أولية لشراء آلة العمل.
السداد ال  التسديد وسند ألمر )مدة  القرض الحسن وجدول  المستفيد على عقد  - يوقع 

تتجاوز 5 سنوات(.
- تتابع الوكالة تحصيل األقساط .

المالية والمحاسبية والميدانية مجانا متحمال ما يترتب على ذلك  البنك باإلدارة  ويقوم 
من مصاريف مباشرة وغير مباشرة. وبعد سبع سنوات من بدء عمل الصندوق يمكن تلخيص 

أهم نقاط القوة والضعف كاآلتي:

نقاط القوة:
- ترسيخ ثقافة الزكاة كعبادة ذات بعد اجتماعي واقتصادي.

- مأسسة الزكاة لتفعيل دورها االجتماعي واالقتصادي.
- تدعيم الدور االجتماعي للمساجد كإحدى مؤسسات المجتمع المدني. 

- الحفاظ على كرامة المستفيدين.
- توعية المستفيدين.

- تنمية قيمة العمل والتصدي لذهنية التبعية واالتكالية .

نقاط الضعف:
- المقاربة ال تزال ذات طابع كمي دون قياس لألثر االجتماعي المتوخى.

- عدم اإلفصاح عن شروط ومعايير االستفادة من القروض.
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-  نقص المراقبة في تأ طير ومتابعة المشاريع. 
- ضعف نسب تحصيل القروض الحسنة.

والتحسيس   والمرافقة  والمتابعة  المراقبة  عملية  في  المحلية  اللجان  انخراط  ضعف   -
وقد تقدم البنك للوزارة بمقترحات لتحسين أداء الصندوق ومردوده أهمها:

- إشراك اللجان المحلية بصفة أوسع في متابعة المشاريع ومراقبة استعمال ا ألموال.
- تدعيم الشفافية بتعيين ونشر شروط اختيار المشاريع.

- استخدام التقنيات المستعملة في التمويل المصغر كالكفالة التضامنية للجماعة، الضامن 
المعنوي والضغط االجتماعي على المستفيدين غير الجادين )عن طريق األئمة مثال(.

- مرافقة المقاولين في تجسيد مشاريعهم.
المخصص  برنامجها  ضمن  األلماني  التعاون  لمؤسسة  الفني  الدعم  من  االستفادة   -

للتنمية المستدامة بالجزائر.

البيوت:  في  الن�سوية  القت�سادية  الن�ساطات  خدمة  في  الح�سن  القر�ض  ـ   2

مع مؤسسة سويسرية  وبالشراكة   GIZ األلماني  التعاون  من مؤسسة  مدعم  برنامج  وهو 
لنشاط  الممارسات  للنساء  تقديم قروض حسنة  إلى  المصغر يهدف  التمويل  متخصصة في 
حرفي منزلي طبقا لمبدإ المجموعة المتضامنة مع استقاللية كل عضو في المجموعة في إدارة 
عملها واالستفادة من قرضها ولكن يبقى أعضاء ا لمجموعة متضامنين فيما بينهم في تسديد 

القرض اإلجمالي الممنوح للمجموعة. وشروط الحصول على القرض تتلخص كاآلتي:
ـ المبلغ: من 00) إلى 400 يورو.

ـ المدة : من 3 إلى 2) شهرا.

ويتم إبرام ثالثة عقود بصدد هذه العملية:

- عقد قرض حسن بين المجموعة المتضامنة والبركة.

- عقد مرافقة بين المجموعة المتضامنة وشركة فيداس: مقابل عمولة منتظمة وثابتة وغير 
مرتبطة بالمبلغ والمدة.

- عقد تعاون بين البركة/و شركة فيداس مقابل تسديد هذه األخيرة للمصاريف اإلدارية 
لتسيير القروض.
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- ال�سغر:  المتناهية  الموؤ�س�سات  لتمويل  الم�سغرة  الم�ساركة  برنامج  ـ   3

طّور برنامج لتمويل المؤسسات المصغرة الناشطة خارج المسار البنكي ذات قابلية للنمو 
وفق صيغ مطابقة للشريعة االسالمية في منطقة غرداية المحافظة بدعم من مؤسسة التعاون 
رية متخصصة  GIZ وشركة خدمات غير مالية )فيداس الجزائر( لمجموعة سويسَّ األلماني 
في إطالق ومرافقة مؤسسات التمويل المصغر في البلدان السائرة في طريق النمو لها تجارب 
ناميبيا،  المالي،  شمال  ألبانيا،  مولدافيا،  في  المصغر  للتمويل  وبرامج  مؤسسات  اقامة  في 
وشركة  الجزائري  البركة  بنك  من  كل  بين  مهام  توزيع  اطار  في  البرنامج  ويستند  السينغال 

فيداس الجزائر تقوم بموجبه هذه األخيرة بـ:

- جلب الزبائن

- دراسة ملفات التمويل

- توصية بمنح التمويل

- متابعة ومرافقة أصحاب المشاريع الممولة

- تحصيل المستحقات

- العالقات مع المحيط الجواري

- تسوية الخالفات

- تنظيم التحكيم لفض النزاعات

و يقوم بنك البركة الجزائري بـ :

- فتح الحسابات

- منح األموال

- تلقي التسديدات

- المحاسبة والتقارير

متناقصة  في شكل مشاركة  التمويالت  تكون  أن  األولى على  المرحلة  في  االتفاق  وتم 
على أن توسع الحقا على ضوء نتائج المرحلة التجريبية الى صيغ االجارة والمرابحة. وتمنح 

التمويالت وفق الضوابط التالية:
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القطاع المستهدف: الحرفيين وصغار التجار ذوي رقم مبيعات < 3.000.000 د.ج

المبالغ:

• االستغالل/ عتاد مصغر: 50.000 إلى 300.000 د.ج

• االستثمار: 200.000 إلى 1.000.000 د.ج

المدة: من 2) إلى 36 شهرا حسب الحالة.

وفي  معنوي  ضامن  وتقديم  توفير  بمخطط  المشاريع  جملة  من  المستفيدون  يلتزم  كما 
حالة النزاع مع البنك أو المؤسسة المرافقة )فيداس( تسوى الخالفات من قبل لجنة تحكيم 

مكّونة من أعيان المنطقة. وتتم العملية وفق االجراءات التالية:

) . يقترب مقاول من )فيداس( الجزائر لطلب تمويل لمؤسسته أو مشروعه عن طريق 
المشاركة.

طلب  بدراسة  الجزائر  )فيداس(  تقوم  المصغر،  بالتمويل  خاصة  تقنيات  باستعمال   .  2
المقاول للنظر في الجدوى التقنية، االقتصادية واالجتماعية للطلب.

3 . في حالة اإليجاب، يرسل طلب التمويل إلى بنك البركة.

4. باقتراح من )فيداس( الجزائر، يحدد البنك مبلغ ومدة وشروط التمويل.

5 . يتنازل بنك البركة عن حصته من رأسمال المشاركة بقيمتها اإلسمية في حالة تحقق 
أرباح ويتحصل على حصته من األرباح المحققة في نهاية فترات يتفق عليها.

6 . في حالة حدوث خسارة في فترة ما ال يدفع العميل سوى الجزء المتبقي من ر أس 
المال المستثمر من قبل البنك.

7 . تقوم )فيداس( بمتابعة نشاط العميل عن كثب واتخاذ ما يلزم من التدابير التحوطية 
والوقائية والردعية عند االقتضاء للتصدي لحاالت سوء إدارة المشاركة من قبل العميل.

األرباح  من  جزء  المقدمة،  الخدمات  ،مقابل  الجزائر  لـ)فيداس(  البركة  بنك  يدفع   .8
المحصلة كأتعاب.

وقد تمخضت هذه البرامج األربعة إلى غاية 5)20 عن النتائج التالية:
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مبلغ املشاريع )دوالر( عدد المشاريع نوع التمويل
216.100 (082 القرض الحسن للنشاطات النسوية
814.300 (48 المشاركة المصغرة
91.400 (88 المرابحة واإلجارة المصغرين للنساء

11.400.000 5352 القرض الحسن من صندوق الزكاة
12.521.800 6770 املجموع

تقييم أولي للتجربة :

نقاط القوة:
- تقبل اجتماع واسع .

- إشراك واسع للهيئات االجتماعية التقليدية )مجلس الوجهاء(.
بتطوير نشاطاتها وتوظيف شخص على األقل  المصغرة  المؤسسات  العديد من  قيام   -

)أثر اجتماعي(.
- تحصيل جيد للتسديدات. 

-  ال تختلف األرباح المسددة كثيرا عن األهداف التقديرية .

نقاط الضعف:

- غياب إطار قانوني يتيح ممارسة نشاط التمويل المصغر عبر مؤسسات متخصصة. 

- التكلفة المرتفعة للدعم التقني وصعوبة تجنيد أموال لتطوير النموذج. 

توسع جغرافي بطيء

- ارتفاع مقلق للتمويالت المتعثرة رغم استقرار المحفظة المعرضة للخطر على مستوى 
مقبول. 

- حاجة ملحة إلى التكوين.

األكثر  األدوات  نظرنا،  المضاربة، حسب  أو  كالمشاركة  التساهمية  التمويل  وتعد صيغ 
مالءمة لخصوصيات التمويل االسالمي المصغر. فهي تترجم فلسفة وروح الشريعة القائمة 
أكبر  مرونة  تمنح  كما  العقد.  في  األطراف  وواجبات  حقوق  المخاطر،  تقاسم  مبدإ  على 

وتتالءم مع النسق المتأرجح للنشاطات الممولة.
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من  يمّكن  األرباح  اقتسام  فإن  موفقة،  الشركاء بصفة  واختيار  المخاطر  دراسة  إذا تمت 
تغطية المخاطر واألعباء.

الم�ستثمر:  الوقف  ـ   4

انطالقا من مسعى إحياء البعد االقتصادي واالجتماعي ألعمال البر واإلحسان التي حّث 
عليها اإلسالم جاءت فكرة تطوير صيغة وقف النقود لتأسيس شركات مساهمة وقفية لغرض 

خلق نشاطات اقتصادية جديدة بهدف امتصاص البطالة.

وتستند الفكرة إلى الذمة المالية القائمة بذاتها التي أضفاها العديد من فقهاء الحنفية على 
الوقف بمختلف صوره وإن كانوا ال يعترفون صراحة بالشخصية المعنوية ولكنهم يقرونها 
ضمنا باعتبار أن التصرفات التي يقوم بها ناظر الوقف ترتب التزامات وحقوقا على الوقف  
لها لجهة  أداء األجرة يكون مدينا  المستأجر في  فتأخر  الوقف  أعيان  الناظر  أجّر  »فإذا  أويه 
المدين  كان  بالنسيئة  له  شيئا  الوقف  ناظر  اشترى  فإن  للمستحقين  وال  عليه  للناظر  الوقف 
الثمن ممن حل مكانه«  الثمن من غلته وإذا عزل صح أن يطلب  الناظر  جهة الوقف فيدفع 
وهذا يدل على أن أهلية الوقف للتعاقد والتصرف عبر ناظره وتحمله لجميع أ ثار تصرفات 
الناظر باسم الوقف وهو ما نص عليه المعيار رقم 33 لأليوفي الفقرة 2 ـ 3 ـ 4 :  »للوقف 
شخصية اعتبارية وذمة مالية تجعله أهال لإللزام وهي مختلفة عن شخصية من يديره« ونص 
ملحق المعيار على أن مستند ثبوت الشخصية  االعتبارية للوقف والذمة المالية المستقلة عن 
الناظر على  لثبوت الحقوق له، وعليه، فلو استدان  الوقف يصلح  الناظر أن  شخصية وذمة 
الوقف ال يكون ذلك دينا على الناظر وإذا تأ خر المستفيد من الوقف في أداء ما عليه كان 

مدينا للوقف ال للناظر، إذ ليس له إبراؤه من الدين.

للوقف  االعتبارية  للشخصية  المبادئ حيث أسس  الجزائري هذه  المشرع  استلهم  وقد 
في المادة الخامسة من القانون المادة 5 من القانون )9 / 0) المؤرخ في 27 أبريل )99) 
المعدل والمتمم المتعلق بالوقف »الوقف ليس ملكا لألشخاص الطبيعيين وال لالعتباريين 
ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها«. كما نصت 
المادة السادسة على أن الوقف نوعان عام وخاص، والوقف العام إما أن يكون محدد الجهة 
أو غير محدد الجهة يصرف ريعه بإشراف الوزارة في نشر العلم وتشجيع البيع فيه وفي سبل 

الخيرات.
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وقد ورد في كتب الفقه ذكر النقود ضمن أنواع األموال التي يجوز أن توقف

❏ ابن عابدين : »كما صح أيضًا وقف كل منقول قصدًا فيه تعامل للناس كفأس  وقدوم 
ودراهم ودنانير« )رد المحتار على الدر المختار(.

❏ الخرشي : »ثم إن المذهب جواز وقف ما ال يعرف بعينه كالطعام والدنانير والدارهم« 
)الحاشية(.

❏ ابن تيمية : »وظاهر هذا جواز وقف األثمان لغرض القرض والتنمية والتصدق بالربح، 
كما حكينا عن مالك واألنصار« )مجموع الفتاوى(.

❏ رسالة في جواز وقف النقود ألبي السعود أفندي الحنفي.

وقد أقر مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الـ 5) بمسقط شهر مارس 2004 وقف النقود 
حيث جاء في القرار رقم 40) للدورة أن »وقف النقود جائز شرعًا، ألن المقصد الشرعي 
من الوقف وهو حبس األصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها ؛ وألن النقود ال تتعين بالتعيين 
وإنما تقوم أبدالها مقامها. يجوز وقف النقود للقرض الحسن، ولالستثمار إما بطريق مباشر، 
وقفية  نقدية  أسهم  إصدار  أو عن طريق  واحد،  صندوق  في  الواقفين  من  بمشاركة عدد  أو 
تشجيعًا على الوقف، وتحقيقًا للمشاركة الجماعية فيه. إذا استثمر المال النقدي الموقوف 
في أعيان كأن يشتري الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا، فإن تلك األصول واألعيان ال 
تكون وقفًا بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها الستمرار االستثمار، ويكون الوقف هو أصل 

المبلغ النقدي«.

ومن هذا المنطلق كان التفكير في انشاء أوقاف نقدية تساهم في تأسيس شركة مساهمة 
وقفية خاضعة لقانون الشركات، يكون المساهمون فيها هم األوقاف نفسها. وتم تجسيد هذا 
المشروع بإنشاء شركة أسهم موضوعها النقل الحضري »طاكسي وقف« بر أسمال قدره . 

33.940.000 د.ج موزعة كالتالي:
الدينية )88.25 %( • صندوق الوقف المسير من طرف وزارة الشؤون 

البركة الجزائري )8.825 %( • وقف مالي مشكل من طرف بنك 

• 5 أوقاف أخرى مشكلة من طرف فاعلي خير )2.925 %(

المالية  الموارد  لتدعيم  األرباح  من  جزء  تخصيص  على  األساسي  القانون  نص  وقد 
اآلخر  والجزء  والئية  وخطوط  جهوية  فروع  بإنشاء  الوطن  عبر  نشاطها  وتوسيع  للشركة 
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لتمويل األعمال الخيرية ونشر الوعي الديني عامة وتشجيع التعليم القرآني والمساهمة في 
محو األمية.

و انطلقت الشركة في نشاطها بواسطة أسطول أولي من 30 سيارة أجرت لسائقين عاطلين 
عن العمل على ان يعاد لهم جزء من األجرة كراتب ثابت واحتفاظهم بما زاد عن مبلغ األجرة 

المطلوبة من مداخيل عملهم.

إالّ أن نمط إ ادارة الشركة الذي أخذ منحى يضاهي ذلك الذي يسم الشركات العمومية 
وال سيما فيما يخص ضعف التحكم في المصاريف وضمور عوامل الربحية أدى إلى تراكم 
الخسائر المتتالية عبر السنوات مما أضحى يهدد أصل األوقاف النقدية بالتآكل وحدا ذلك 
بنظار األوقاف المساهمة إلى اتخاذ قرار بحل المؤسسة وتصفية أصولها باعتبارها عروضا 
من  يمكن  ما  أقصى  استرجاع  لغرض  وهذا  بذاتها  وقفية  أمواال  وليست  للوقف  مملوكة 
وبصفة  أجدى  مجاالت  في  استثمارها  وإعادة  الشركة  لرأسمال  المالكة  النقدية  األوقاف 

أفضل وأنجع.

وعلى ضوء التجربة بإيجابياتها وسلبياتها خلصنا إلى أنه من األجدى إنشاء أوقاف نقدية 
لهذه  يكون  أن  دون  التأسيس  تحت  أو  قائمة  شركات  أسهم  شراء  في  استثمارها  لغرض 

األسهم طابعا وقفيا بحيث يمكن للوقف المساهم بيع أسهمه واالستثمار في أسهم اخرى.

مشروع  تجسيد  عبر  النقدي  الوقف  الستثمار  الجديدة  الصيغة  هذه  بالفعل  باشرنا  وقد 
تأسيس شركة تأمين تكافلي برأسمال قدره 0) مليون دوالر يساهم فيه كل من بنك البركة 
الجزائري ومصرف السالم الجزائري وبنك الفالحة والتنمية الريفية العمومي وشركة أمانة 
ومجموعة  التعاوني  للتأمين  الفرنسية  ماسيف  لمجموعة  التابعة  األشخاص  على  للتأمين 
الشرق  ومنطقة  بأوروبا  ينشط  التكافلي  للتأمين  كامال  فرعا  تملك  التي  األلمانية    FWU
األوسط وفتح ر أسمال الشركة لمساهمة الصندوق الوطني لألوقاف بقيمة مليون دوالر إلى 

جانب وقف نقدي أسسه بنك البركة الجزائري بمبلغ 30 ألف دوالر.

األهداف  تحقيق  التجربة مكنت من  فإن هذه  الصرفة  المالية  النتائج  النظر عن  بغض  و 
التالية:

بعد  ذي  متطور  اقتصادي  بمنظور  لكن  تعبدي،  كعمل  الوقف  ثقافة  ترسيخ  إعادة   -
اجتماعي. 
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- جعل الوقف آلية لتعبئة االدخار العام في استثمارات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية 

ومردودية مالية لألوقاف المستثمرة. 

- بلورة سوق لالستثمار الوقفي بما يعود ريعه وقيمته المضافة على أعمال البر واإلحسان 
للبطالين  عمل  فرص  خلق  ضمنها  ويدخل  الواقف  طرف  من  المحددة  العام   الصالح  أو  

والمعوزين. 

خاتمة

المستدامة وال  التنمية  استرتيجياتها معايير  تتبنى في  أن  المالية اإلسالمية  الصناعة  على 
سيما تلك المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية والمالية التضامنية واإلدماجية وال تكتفي بمجرد 
تفادي التعامل بالربا الصريح وتجنب  المحرمات. فهذه المفاهيم وااللتزامات التي أصبحت 
محل اهتمام الصناعة المالية التقليدية الربوية هي في حقيقة األمر من صميم مقاصد الشريعة 
اإلسالمية التي تمثل فلسفة المعامالت المالية الشرعية. كما أن انتهاج هذه المبادئ ال ينبغي 
مؤسساتيا  بعدا  يأخذ  أن  يجب  بل  األثر  والمحدود  الضيق  الخيري  العمل  في  ينحصر  أن 
في  قابلة  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  أداة  الخيرية  المؤسسات  لتصبح  عصريا  وتنمويا 
حد ذاتها لالستمرار والنمو وال يتأتى ذلك إال بمنهجية شاملة ومتكاملة توفق بين مقتضيات 

الكفاءة االقتصادية واألثر االجتماعي .
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تفعيل المقاصد 
في مزال الزناة

يزي  د. عبد اللطيف بوعز

                                        رئيس المعهد العالي للحضارة /جامعة الزيتونة

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيد األولين 
واآلخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،

مالحظتان:

أ  ـ علم المقاصد علم الخاصة فال يكتب فيه إال من تبّحر في علوم الفقه وأصوله والقرآن 
والسنة، فأدرك من خالل كل ذلك حكم الشرع ومقاصده، فعلم المقاصد عند الفقهاء مثل 
علم العلل عند المحدثين)فعلماء العلل أندر العلماء(، ال يكتب فيه إال من رسخت قدمه في 
علوم شرعية شتى،  يقول الشيخ ابن عاشور:«وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد 
الشريعة، ألن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم. فحّق العامي أن يتلّقى الشريعة 
بدون معرفة المقصد، ألنه ال ُيحسن ضبطه وال تنزيَله«))(، وهو علم الزم توفره في المجتهد، 
الشاطبي: »إنما تحصل درجة االجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد  يقول 

الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها«)2(.  

بـ  المقاصد علم متحرك، وفيه تجديد مستمر: ميزة علم  المقاصد التطّور، فبدأ مع  الحكيم 
والجويني:  الشريعة(  محاسن   ( الشاشي)365(  القفال  الشريعة(،  الترمذي)320()علل 
الغليل، والمنخول،  )شفاء  هـ(،  الغزالي)505  الفقه(،  أصول  في  البرهان   ( 478هـ 
مصالح  في  األحكام  ) قواعد  هـ(  السالم )660  عبد  بن  العز  والمستصفى( اإلمام 

))(  ـ مقاصد الشريعة: 3/)5
)2(  ـ الموافقات: 43/5.
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األنام(،  تلميذه اإلمام شهاب الدين القرافي )685هـ(، )الفروق(  ابن تيمية ت728هـ ، 
790هـ  الشاطبي ت  العالمين(،  رب  عن  الموقعين  )إعالم  هـ(  القيم ))75  وتلميذه ابن 
الفاسي  وعالل  عاشور  ابن  الطاهر  ومحمد  المشرق،  في  دراز  اهللا  عبد  المعاصرين  ومن 
ويوسف العالم، وأحمد الريسوني، وإسماعيل حسني ونوالدين الخادمي ومحمد بن سعد 

اليوبي ومحمد فتحي الدريني)3)20(

علم المقا�سد اأهمية  ـ   1

إن أحكام الشريعة ُشرعت لمصالح العباد في المعاش والمعاد، وهذا أمر ثابت ُمقّرر عند 
علماء المسلمين، يقول الشاطبي : » والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها ُوضعت 
الّرسل  الّله تعالى يقول في بعثه  فإّن  الرازي وال غيُره،  ُينازع فيه  العباد استقراًء ال  لمصالح 
ٌة َبْعَد الّرُُسِل﴾  ى الَِّ ُحّجَ

َ
َ يَُكوَن لِلّنَاِس َعل

ّ
ِريَن َوُمنِذرِيَن لَِئال بَّشِ وهو األصل: ﴿ ّرُُسالً ّمُ

ِميَن﴾ )األنبياء/ 07)(«))(.
َ
َعال

ْ
ِل
ّ
َ رَْحَمًة ل

ّ
َناَك إاِل

ْ
ْرَسل

َ
)النّساء/ 165( ﴿ َوَما أ

من  أن  عاشور،  ابن  واعتبر  األعمال«)2(؛،  أرواح  المقاصد  »فإن  يقول:  الذي  الشاطبي 
أسباب   تأخر العلوم الفقهية: » إهمال النظر في مقاصد الشريعة.... فإن في انتفائها في مجال 

تقدير األحكام جمودًا للفقه، وحصرًا لوظيفته، ومعوالً ينقض أحكامًا كثيرة نافعة«)3(.

المقاصد،  مراعاة  من  الفقه  تجّرد  فيقول:»وحين  ـ  الريسوني  أحمد  المعنى  هذا  وُيؤكد 
ومن بيانها وتوجيه المكلفين إليها فهما وتطبيقا، حينذاك بدأ يتحّول إلى مجّرد قوانين، تتسم 

بالظاهرية والجفاف والبرودة، وبدأ ُيصاب بالّشلل العلمي والعملي«)4(.

ويرى طه جابر العلويني أن غياب الفهم المقاصدي ألحكام الشريعة، وللعبادات خاصة، 
جعلها ال تخرج  من دائرة الّتحنّث الخالص، والّتعّبد الجامد)5(.

إيمانه  يكتمل  حتى  مسلم  كل  ليحتاجه  الشريعة  ألحكام   المقاصدي  الفهم  هذا  وإن 
ويستقيم تطبيقه لدينه، وينشط في التزام أحكام الشرع، فمن وجبت عليه الزكاة ـ كما يقول 
الريسوني ـ وهو ال يدري لها مقصدا، وال يرى لها فائدة يجنيها، كان إلى الّتهّرب منها أقرب، 

))( الموافقات:2/2)
)2( الموافقات: 44/3 

)3( مقاصد الشريعة:259
)4( مدخل إلى علم المقاصد:7)
)5( انظر : مقاصد الشريعة:29) 
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فإن لم يتهّرب منها تحايل في تقليلها وتأخيرها، وأداها ِمْن َأْرَدى ما يملكه، وكان مع ذلك 
الُمزّكي يستفيد  من زكاته  القرآن الكريم من أن  ُمستاء ُمتحّسرا، فإن وضحنا له ما جاء في 
بأكثر مما يستفيده آخُذ الزكاة وقبله، وأن زكاته طهارًة له وبركًة لماله، وأنه يستحق  بها دعاء 
والرحمة، وجعلناه  السكينة  له  والمؤمنين، وأن ذلك يجلب  اهللا عليه وسلم  الرسول صلى 
ْيِهْم 

َ
ِيِهم بَِها َوَصّلِ َعل

ّ
ُرُهْم َوتَُزك ًة ُتَطّهِ

َ
ْمَوالِِهْم َصَدق

َ
على بصيرة من قوله تعالى : ﴿ ُخْذ ِمْن أ

َُّ َسِميٌع َعلِيٌم﴾ )التوبة/03) ( ، وجعلناه على بصيرة من سائر  ُهْم َوال
َّ
إِّنَ َصالتََك َسَكٌن ل

المصالح التي تترتب على أداء  الزكاة، فال شّك أن موقفه سيتغّير وأن تطبيقه سيرتقي«))(.

التعبدي الإطار  من  الزكاة  ت�ستثني  المقا�سد   ـ   2

تعّلقه  فيه من جهة  التحقيق  أهل  أنظار  تباينت  ـ  المصلحي  ـ  المقاصدي  البعد  إن هذا  
الّتعّبُد، ـ وهو ما عليه الجمهور ـ  فال ُيبحث فيما وراء ذلك،  التي األصل فيها  بالعبادات، 
يقول الشاطبي: »األصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعّبد دون االلتفات إلى المعاني، 

وأصل العادات االلتفاُت إلى المعاني«)2(، 

اثنين وثمانين  بالصالة في  الكريم  القرآن  التي قرنها اهللا سبحانه وتعالى في  لكن للزكاة، 
موضعًا، تمّيٌز وخصوصية، فهي ليست عبادًة محضًة، بل هي أقرُب ـ كما يقول القرضاوي)3( ـ 
إلى ما ُيسمى بالعادات أو المعامالت، ألنها من الشؤون المالية للمسلمين،  وهي ُتبحُث اليوم 
فيما ُيصطلُح عليه بالفكر االقتصادي اإلسالمي، الذي ُيعّرف الزكاة بأنها »فريضٌة مالية، تقتطُعها 
الدولة أو من ينُوب عنها من األشخاص العامة أو األفراد قسرًا وبصفٍة نهائية، دون أن ُيقابَلها 
ل، وتستخدُمها في تغطية المصارف  نفٌع معين، وتفرُضها الدولة طبقًا للمقِدرة التكليفية للُمموِّ

دة في القرآن الكريم، والوفاِء بمقتضيات السياسة المالية العامة اإلسالم«)4(. الثمانية الُمحدَّ

تخّلي  عند  الفقير  وبين  بينه  أو  المال،  ورب  الدولة  بين  »عالقة  أنها  القرضاوي  ويرى 
الدولة، والدليل على ذلك أن كتب الفقه المالي واإلداري في اإلسالم تذكرها ضمن مباحثها 
وأبوابها، كالخراج واألموال واألحكام السلطانية  والسياسة الشرعية، فهي في الحقيقة جزء 

من نظام الدولة في اإلسالم«)5(.

))( مدخل إلى علم المقاصد:8)
)2( المصدر السابق:3/2)5
)3( انظر: فقه الزكاة:)/30 

)4( انظر : غازي عناية ـ االقتصاد اإلسالمي ، الزكاة والضريبة، دراسة مقارنة: 
)5( فقه الزكاة:)/30
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وجمهور  الفقهاء بحثوا الزكاة خارج اإلطار التعبدي، فنظروا خاصة في األوعية الزكوية، 
والفوائد  المنافع  جلب  وهو  تشريعها  من  األساسي  المقصد  لُتحّقق  دائرتها  من  ووّسعوا 
للمستحقين، فالقرآن الكريم نص على زكاة األموال بشكل عام، من غير  تحديد وال تفصيل، 
ِيِهم بَِها ﴾ )التوبة/103 (، ولفظ األموال 

ّ
ُرُهْم َوتَُزك ًة ُتَطّهِ

َ
ْمَوالِِهْم َصَدق

َ
قال تعالى : ﴿ ُخْذ ِمْن أ

عاٌم يشمل كل ماٍل مما تتحقق فيه شروط وجوب الزكة، قال ابن العرب: »والزكة واجبة في 
ًة﴾ )التوبة/03)(، 

َ
ْمَوالِِهْم َصَدق

َ
: ﴿ُخْذ ِمْن أ العروض من أربعة أدلة:األول:قول ال عَزّ وَجَلّ

وهذا عاٌم في كل ماٍل على اختالف أصنافه وتباين أسمائه،واختالف أغراضه،فمن أراد أن 
يخصه بشيٍء فعليه الدليل«))(.

ـ المقا�سد ُتوؤهل الزكاة اأن تكون محل اجتهاد   3

لقد أدرك الصحابة رضي اهللا عنهم أن للزكاة خصوصيًة ُتمّيزها عن سائر العبادات ـ  التي 
منها،  المرُجّوِة  للمصالح  فُينظر في مقاصدها ومدى تحقيقها  ـ  تعبُّدا  ُيتوقف عند أحكامها 
فالزكاة ِقواُم الحياة االقتصادية للمسلمين، وسبيُل التخلص من المشكالت االقتصادية التي 
تتهدد المجتمعات عموما، فأموال الزكاة ُتزيل ضنك الفقير، وترفع الغبن عن المحتاج وُتحقق 

العدالة االجتماعية المنشودة  بين أفراد المجتمع، 

لذلك اجتهد الصحابة ومن تبعهم في استنباط األحكام  المتعلقة بها وتنزيلها وفق مقاصد 
الشريعة وغاياتها، فاجتهد ُمعاذ رضي اهللا عنه ـ أعلُم الصحابة بالحالل والحرام ـ مع أهل 
ِعيِر  الشَّ َمَكاَن  َدَقِة  الصَّ فِي   - َلبِيٍس  َأْو   - َخِميٍص  ثَِياٍب  بَِعْرٍض  »اْئُتونِي  لهم:  قال  لما  اليمن 
بِاْلَمِدينَِة«)2(، رغم علمه  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  النَّبِيِّ  أِلَْصَحاِب  َوَخْيٌر  َعَلْيُكْم  َأْهَوُن  َرِة  َوالذُّ
بوصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم له، فعن َعَطاِء بِن َيَساٍر، عن ُمَعاِذ بِن جبٍل، أّن َرُسوَل 
اَة ِمَن اْلَغنَِم،  ، َوالشَّ الّله صّلى اهللا عليه وسّلم بعثه إلى اليمن، وقال له »ُخِذ اْلَحبَّ ِمَن اْلَحبِّ
بِِل، َواْلَبَقَرَة ِمَن اْلَبَقِر«)3(، فمعاذ رضي اهللا عنه لم ُيعارض فعَلُه أحد من الصحابة  َواْلَبِعيَر ِمَن اإْلِ

رضي اهللا عنهم. 

))(  ابن العربي ـ  عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي: 86/3     
)2( البخاري ، كتاب: الزكاة ،باب: العْرِض في الزكاة، 6/2))  

)3( أبودود ـ السنن، كتاب:الزكاة ، باب: صدقة الزرع،109،1599/2
ابن ماجه ـ السنن، كتاب:الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من األموال،)/580،1814.

إسناده ضعيف النقطاعه، فإن عطاء بن يسار)34هـ ـ 03)هـ( لم يدرك معاذ بن جبل)توفي 8)هـ(. 
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ـ فهم  م�سارف الزكاة فهما مقا�سديا  4

متطلبات   في  حصره  من  ومنهم  قديما،  فيه  الفقهاء  أنظار  تباينت  الله«،   سبيل  أ/»في 
الجهاد، واحتياجات المجاهدين، وهو قول الجمهور من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
وبعض الحنابلة وابن حزم))( وما يقول به كبار المفسرين مثل الطبرى والقرطبى والبيضاوى 
والزمخشرى والنيسابورى«)2( وغيرهم كثير ، وبه قال جمهور شراح األحاديث كابن حجر 
والعظيم أبادي، والباجي)3(، ومنهم من أضاف إليه الحج، وهو مروى عن ابن عباس وابن 

عمر وهو المذهب لدى الحنابلة وهو قول محمد من الحنفية)4(.

النفع وتحقيق  العام، وهو جلب  الشريعة في معناها  يتالءم ومقاصد  الذي  التفسير  وإن 
وسبيل  اهللا  طاعة  في  سعى  من  كل  المصرف  هذا  يشمل  أن  المسلمين،  لعموم  المصلحة 
الخيرات إذا كان محتاجا، وينضاف إليها كل ما يتعلق بالمصالح العامة  التي ال تختص بها 
جهة معينة كبناء المساجد)5(، ومساعدة الباحثين في التخصصات النادرة التي ال يجدون من 
الغزو  ومواجهة  اإلسالم  لتقوية  والصورة  بالكلمة  ُتجاهد  التي  المؤسسات  ودعم  ُيعينهم، 

الفكري والثقافي الذي يتعرض له المسلمون اليوم.

ب/ » في الرقاب« فإنه يحتاج إلى فهم مقاصدي واجتهاد مصلحي لُيوّسع دائرته ويكون 
واالنعتاق،  التحرر  وسائل  من  وتمكينها  المضطهدة،  األقليات  عون  ليشمل  أرحب  مجاله 
يقول محمد رشيد رضا: »وإن لسهم فك الرقاب مصرفا في تحرير الشعوب المستعمرة من 

االستعباد إذا لم يكن له مصرف تحرير األفراد«)6(.

يكون  بسبب،  ُمعّلق  لكنه حكم   ، فيه  ثابت ال خالف  قلوبهم«: وسهمهم  »المؤلفة  ج/ 
بن  واالقرع  ِحْصن  بن  ُعَيْينَة  الحكم،)  انعدم  السبب  انعدم  وإذا  سببه،  وجود  مع  مشروعا 
َيْوَمِئٍذ  َواإِلْسالُم  ْفُكَما  َيَتَألَّ َكاَن  َوَسلََّم-  َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  اللَِّه-  َرُسوَل  حابس( قولة عمر:»إِنَّ 

 ،2((/6 للنووي:  والمجموع   ،350/6 الخرسى  وحاشية   ،328/3 للسرخسى  المبسوط  انظر:    )((
والشرح الكبير البن قدامة 700/2، والمحلى البن حزم6/)5)

الزمخشرى438/2،  والبيضاوى457/2،  والقرطبى85/8)،   ،305/(4 الطبرى  تفسير   : انظر    )2(
النيسابورى68/4)

)3( انظر: فتح الباري :85/5، وعون المعبود:47/4، والمنتقى: 5/2))
)4(  الفروع البن مفلح 4/)35، البحر الرائق البن نجيم63/6

)5(  هذا رأي  انفرد به الكاساني من الحنفية)بدائع الصنائع: 26/4(، ومن المعاصرين شلتوت)اإلسالم 
عقيدة وشريعة 24)، ( وسيد قطب)في ظالل القرآن:3/ 670)( 

)6( تفسير المنار:0)/444
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ُه َعَلْيُكَما إِْن َأْرَعْيُتَما«تفسير  َه َقْد َأَعزَّ اإِلْسالَم َفاْذَهْبا َفاْجَتِهَدا ُجْهَدُكَما اَل َأْرَعى اللَّ َقِليٌل، َوإِنَّ اللَّ
ابن أبي حاتم:822/6).وفي تفسير المنار:« هذا شيء كان يعطيكموه رسول اهللا  صلى اهللا 
عليه وسلم ـ تأليفا لكم، فأما اليوم فقد أعز اهللا اإلسالم وأغني عنكم، فإن ثبتم على اإلسالم 

وإال فبيننا وبينكم السيف« محمد رشيد رضا ـ تفسير القرآن الحكيم:0)/428،
وهذه قضية اجُتهد فيها : االجتهاد في التطبيق والتنزيل...

مقا�سد ال�سريعة في تحديد مقادير الزكاة:  ـ   5
تتجلى مقاصد الشريعة في تحديد مقادير الزكاة في المسائل التالية))(:

) ـ التناسب العكسي مع وعاء الزكاة، فإذا كان الوعاء كبيرا ممثال في رأس المال والنماء 
قلَّ المقدار ليكون %2.5 منه كما في زكاة عروض التجارة والماشية، وإذا كان الوعاء النماء 
فقط زاد المقدار كما في زكاة الزروع والثمار»فِيَما َسَقِت اأْلَْنَهاُر، َواْلَغْيُم اْلُعُشوُر، َوفِيَما ُسِقَي 

َكاِز الُخُمَس«(3( 5 % أو 0) % إلى 20 %. انَِيِة نِْصُف اْلُعْشِر«(2( والمعادن»فِي الرِّ بِالسَّ
2 ـ التناسب العكسي مع الجهد المبذول للحصول على النماء وتكاليف التشغيل، فكلما 
زاد الجهد قلَّ مقدار الزكاة، وكلما قلَّ الُجهد زاد المقدار، وهذا يظهر في وعاء زكاة التجارة 
التي تحتاج إلى بذل جهد كبير فمعدل الزكاة فيها 2.5 %، أما الجهد في الزراعة فإن عملية 
نعم اهللا سبحانه، كما أن معدل زكاة  اإلثبات من اهللا عز وجّل وبواسطة عوامل مناخية من 
0) % فيما يروى بالمطر  إلى  الزروع والثمار تتفاوت حسب الجهد المبذول في الري من 

5 %بالنواضح )اآلالت(.
3 ـ درجة المخاطر التي يتعرض لها أصل المال المزكى، فكلما كانت المخاطر كبيرًة قلَّ 
المقدار مثل زكاة التجارة 2.5 % ، وكلما قلَّت المخاطر كان المعدل أكبر مثل زكاة الزروع 

والثمار،)5 %، 0) %( ألن مخاطر تلف األرض وفسادها نادرٌة. 
4 ـ التناسب مع تجدد الموارد أو النماء من عدمه، ففي حالة زكاة الخارج من األرض 
 5 بمعدل  عليه  الزكاة  كانت  وبالتالي  عام  كل  يتجدد  الزراعية  األرض  وناتج  الزروع  نجد 
إذ يكون  المتجددة  الناضبة غير  الموارد  المعادن والمناجم، وهى من  أما في حالة    %-10

الناتج منها مرة واحدة كان معدل الزكاة أكبر، الخمس 20 %، 

الفقر، للدكتور محمد عبد الحليم عمر، مقدم إلى  الزكاة في مكافحة  انظر بحث بعنوان: تفعيل دور   )((
مؤتمر الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي  ) 2007 ( 

)2( مسلم في الزكاة ، باب: ما فيه اْلُعْشُر أو نصف اْلُعْشِر، 675/2، )98
)3( البخاري، كتاب:الزكاة ، باب: ما ُيستخرج من البحر، 29/2)
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يراعي مصلحة  يتناسب مع وقت الحصول عليه وبما  المطلوَب إخراُجه  الزكاة  إن قدر 
التجارة  زكاة  في  كما  معا  ونمائه  المال  على  الزكاة  حالة  ففي  عليهم،  والمزكى  المزكين 
بساعة  ساعة  ويحدث  يتجدد  النماء  ألن  عام،  كل  مرة  الزكاة  سبحانه  اهللا  أوجب  والماشية 
الخارج من  أما في حالة  الحول،  مناسبة وهى  بعد مرور مدة  إال  بيوم ويعسر ضبطه  ويوما 
األرض )زروع وثمار ومعادن( فهي نماء في ذاتها يظهر مرة واحدة وبالتالي جعل حولها عند 
الحصول عليها، وهذا كما يقول ابن القيم »أعدل ما يكون إذا وجوُبها كل شهٍر أو كل جمعة 
يضر بأرباب األموال ووجوُبها في العمر مرة يضر بالمسكين، فلم يكن أعدل من وجوبها مرة 

كل عام«))(.

وكلياُتها الخم�سُة ُمج�ّسدٌة في الزكاة ال�سريعة  مقا�سد  ـ   6

ـ مقصد حفظ الدين، ويتحقق ذلك بأمور منها:

جوعته،  وإزالة  خلته  بسّد  الكريمة  الحياة  وسائل  من  وتمكينه  المسلم  كيان  حفظ   /(  
وإعطائه نصيبا من الدخل العام  للمجتمع اإلسالمي 

2/ حماية الدين ونشره وتمكينه وتمكين أهله في األرض، وإفساح سبل الدعوة إلى اهللا 
تعالى، وذلك بتجهيز المجاهدين واإلنفاق عليهم،من نصيب ثابت من مصارف الزكاة،وهو 

»في سبيل الله«

والتكفير  التنصير  فتن  لدرء  الممكنة   الوسائل  الدين من كل  المدافعين عن  تمكين   /3
والتشكيك،  وهذا من نفس المصرف السابق«في سبيل الله« 

4/ تأليف قلوب المقبلين على الدين ليزدادوا قوة وصالبة، وينتصر بهم الدين، ويكثر 
سواد المسلمين، ولهذا المقصد مصرف خاص من مصارف الزكاة وهو »المؤلفة قلوبهم«.

5/ نصرة الدين وتقويته بجمع كلمة المسلمين ونشر المحبة والتآخي بينهم ، وكل ذلك 
ن 

َ
َعِة أ َفْضِل ِمنُكْم َوالّسَ

ْ
وا ال

ُ
ْول

ُ
تَِل أ

ْ
يتحقق بالزكاة، ماُل غني يستلمه فقيٌر محتاٌج، ﴿ َوال يَأ

ُمَهاِجِريَن فِي َسبِيِل الَِّ ﴾)النور/ 22(
ْ
َمَساكِيَن َوال

ْ
ُقْرَب َوال

ْ
وِل ال

ُ
يُْؤتُوا أ

ـ مقصد حفظ النفس،

 إن من أهم المقاصد التي تحققها فريضة الزكاة هي حفظ نفس المؤمن، في جميع أحواله:

))( ابن القيم ـ زاد المعاد:5/2
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 )/ فقيرا كان أو مسكينا ُيعاني شدة الخصاصة ومرارة الحاجة، 
2/ ذليال ُيعاني وحشة  الّسجن وقسوة األسر، 

ُبُل، وفقد ماله أو انقطع عنه،  3/ غريبا تقّطعت  به السُّ

4/ حديث عهد باإلسالم، يحتاج إلى دعم ومواساة ُتشعره بحرص إخوانه على االقتراب 
منه والتودد إليه، أو متعاطفا مع اإلسالم في حاجة إلى من ُيشّجعه وُيحّببه في الدين، ولعلها 

الحالة الوحيدة.  أو من الحاالت النادرة  التي ُيعطى فيها مال مسلم لغير مسلم،
الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين  هذه مجموع  مصارف الزكاة الخمسة) 

وابن السبيل( وهي كلها ُمحققة لمقصد حفظ النفس البشرية المكرمة المعززة.

5/ حفظ نفس  الُمزكي،ويكون بتطهيرها وتزكيتها من الشح والبخل، وتخليصها من سيطرة 
ِيِهم بَِها﴾ 

ّ
ًة ُتَطّهِرُُهْم َوتَُزك

َ
ْموَالِِهْم َصَدق

َ
حب المال، وفي هذا المعنى يقول اهللا تعالى ﴿ ُخْذ ِمْن أ

)التوبة/03)(، ويقول سيد قطب في تفسير هذه اآلية: »وفي تطوعهم بهذه الصدقات تطهير 
لهم وتزكية، وفي دعاء الرسول- صلى اهللا عليه وسلم- لهم طمأنينة وسكن«))(،

عليه  اهللا  صلى  الرسول  قول  مصداق  وهو  واآلثام،  الذنوب  من  النفس  ُتطّهر  وكذلك 
َدَقِة«)2(، ومحل االستشهاد، فشوبوه،  ْغُو، َفُشوُبوُه بِالصَّ وسلم »إِنَّ اْلَبْيَع َيْحُضُرُه اْلَحِلُف َواللَّ
للمال  ُطهرة  )الزكاة(  وتعالى  سبحانه  اهللا  »وجعلها  القيم  ابن  يقول  ذلك  وفى  طّهروه،  أي 
بل  زكاة،  أدى  من  على  بالمال  النعمُة  فمازالت  األغنياء،  على  بها  النِّعمة  وقّيد  ولصاحبه، 
َيْحَفُظُه عليه، وُينميه له، ويدفع عنه بها اآلفاِت، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له«)3(.

إلخوانه  الخير  حّب  فيه  وتنمي  والبغضاء،  والحقد  الحسد  من  الفقير  نفس  حفظ   /6
األغنياء،فاإلحسان يستميل القلب والحرمان  يمأله بالبغض والحقد والرغبة في العدوان.

وُتحفُظ نفُس الفقير أيضا بالمعادلة القرآنية التي تجعل الفقير يأخذ مال الزكاة بعّزة نفس، 
الَِّ  ى 

َ
َوإِل ْرِض 

َ
َواأل َماَواِت  الّسَ ُك 

ْ
ُمل َوِلَِّ   ﴿ عزوجل  لله  حقيقًة  مملوكة  كلها  األموال  ألن 

أن  وأمرهم  استخالف  ملكية  لهم  وملكها  بها على خلقه  وأنعم  )النور/42(،  َمِصيُر﴾ 
ْ
ال

ِفيَن فِيِه﴾ )الحديد/ 
َ
ْسَتْخل ُكم ّمُ

َ
ا َجَعل نِفُقوا ِمّمَ

َ
يعطوا حق ال منها لعباده المحرومين ﴿وَأ

7(، وحق  ال هنا  هو حق المجتمع، لذلك  ما يدفعه  المسلم للمحتاجين هو حق لهم، 

))( في ظالل القرآن:708/3) 
)2( ابن ماجه ـ السنن، كتاب:التجارات، باب: الّتوقي في التجارة،726/2، 45)2

)3( زاد المعاد:5/2
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)سورة  َمْحُروِم﴾ 
ْ
َوال ائِِل  ِلّسَ

ّ
ل وٌم 

ُ
ْعل ّمَ َحّقٌ  ْمَوالِِهْم 

َ
أ فِي  ِذيَن 

َّ
َوال منه﴿  فضال  وال  مّنة  وليس 

المعارج/24، 25( ، فال يشعر الفقير بالنّقص والدونية، إنما هو يأخذ حقه في مال اهللا تعالى،

6/ حفظ نفس المزكي في اآلخرة،إن الزكاة، والصدقة عموما ُتظل صاحبها يوم القيامة، 
فتكون له حجابا وسترا من مهالك يوم القيامة، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم »ُكلُّ اْمِرٍئ 

فِي ظِلِّ َصَدَقتِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َحتَّى ُيْفَصَل َبْيَن النَّاِس»))(.

ـ مقصد حفظ النسل 

من مقاصد الزكاة الرئيسة حفظ نسل المؤمن من الزوال أو الِقّلة أو الّضعف حتى يتحقق 
مرغوب الرسول صلى اهللا عليه وسلم في التباهي بالمؤمنين يوم القيامة، وإنما يتحقق كل 
له  أن يسبب  الولد  الفقر والخصاصة، فال يخشى أحدهم من  المحتاجين من  ذلك بحماية 
ْوالَدُكم ّمِْن إِْمالٍق نَّْحُن 

َ
 أ
ْ
وا

ُ
الفقر أو يزيد فيه، فُيحجم عن اإلنجاب، قال تعالى : ﴿ َوالَ َتْقُتل

ُكْم َوإِيَّاُهْم ﴾ )سورة األنعام/151(، والرزق مضمون بإذن ال من سبل ِعّدة، ومنها 
ُ
نَْرُزق

الزكة، فالمؤمن يُقبل على الزواج ويحرص على اإلنجاب وهو يعلم صدق قول ال تعالى: 
الِِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن يَُكونُوا ُفَقَراء ُيْغنِِهُم  يَاَمى ِمنُكْم َوالّصَ

َ
نِكُحوا األ

َ
﴿ وَأ

َُّ َواِسٌع َعلِيٌم﴾ )النور/32(، ومن فضله إيجاب الزكاة على األغنياء  لترّد  ْضلِِه َوال
َ
َُّ ِمن ف ال

َه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة فِي  على الفقراء،كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم}َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّ
َأْمَوالِِهْم ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِياِئِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم{)2(، ومن الفقهاء من اعتبر الزواج عبادة، فلزم 
الزكاة.وهو قول جماعة من فقهاء  الزواج نصيبا من  المقبُل  على   المعسر  يأخذ  عندها أن 

المالكية والشافعية، 
قال الدسوقي في حاشيته)3(: »نقل المواق عن ابن الفخار أنه ال ُيعطى من الزكاة شيء 
في ُشّوار يتيمة، وفي الخطاب عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواُز، ومثُله في المعيار عن 
ابن عرفة: أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة ُتعطى من الزكاة ما ُيصلحها من ضروريات 

النكاح ...«)4( ، 

))( أحمد ـ المسند:568،17332/28
)2( البخاري، كتاب:الزكاة ، باب: وجوب الزكاة، 04/2)، 395)، ومسلم في اإليمان، باب: الدعاء إلى 

الشهادتين وشرائع اإلسالم،)/50، 9)
493 /( )3(

)4( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:)/493
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وقال الحطاب في مواهب الجليل))(: »فعلى هذا فمن ليس معها من األمتعة والحلي ما 
هو من ضروريات النكاح ُتعطى من الزكاة من باب أولى«.

أن  يمكنه  وال  الدهر  صوم  نذر  من  بأن  البزري  ابن  »أفتى  حاشيته)2(:  في  الرملي  وقال 
يكتسب مع الصوم فله األخذ من الزكاة، وأنه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج 

إلى النكاح فله أخذها لينكح؛ ألنه من تمام كفايته«.
أين  الغارمون،  يوم:أين  كل  ينادي  مناد  العزيز  عبد  بن  لعمر  »كان  أنه  عساكر  ابن  وذكر 

الناكحون، أين المساكين، أين اليتامى«)3(،

ـ مقصد حفظ العقل

إن حفظ العقل من مقاصد الشريعة األساسية، وله في  الزكاة نصيب معتبر، فأهم ما ُيحقق 
الزكاة، وهو معني  ينال نصيبه من  العلم  بأن طالب  الفقهاء  العلم، وقال  العقل طلب  حفظ 
بتحصيل  مشتغل  أنه  إال  بحاله  يليق  كسب  على  قدر  النووي:«ولو  قال  سهامها،  من  بسهم 
بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب النقطع عن التحصيل حّلت له الزكاة ألن 
تحصيل العلم فرض كفاية ... وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسُب يمنعه منها أو من 
الزكاة باالتفاق، ألن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخالف  استغراق الوقت بها فال تحلُّ له 

المشتغل بالعلم)4(،

ومن الفقهاء من يرى أن طلبة العلم ُيصرف لهم من الزكاة وإن كانوا أغنياَء،قال صديق 
المسلمين  بمصالح  يقومون  الذين  العلماء  في  الصرُف  اهللا  سبيل  جملة  »ومن  خان:  حسن 
الدينية، فإّن لهم في مال اهللا نصيبا، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء، بل الصرف في هذه الجهة 
من أهم األمور، ألن العلماء ورثة األنبياء وحملة الّدين، وبهم ُتحفظ بيضة اإلسالم وشريعة 

سيد األنام«)5(،

والمتأمل في مجتمعنا يجد إن عديد المدمنين على المخدرات  وُمفسدات العقول سلكوا 
هذا الدرب بسبب خصاصة وفقر وغياب وعي، وقل بسبب منع غني ماله عنه، فانحرف، 

347 /2 )((
394 /( )2(

)3( ابن عساكر ـ تاريخ دمشق:94/45)
)4( المجموع شرح المهذب:6/)9)

)5( الروضة الندية: )/207        
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ـ مقصد حفظ المال:
لما كان من كليات الشريعة األساسية ومقاصدها الرئيسية حفظ المال، فإن الزكاة ُمحققة 

لهذا المقصد، وذلك من وجوه، أهمها:
)/ الزكاة تزيد المال بركة، ونماء: الزكاة التي خرجت من المال ال ُتنقصه بل تزيده بما 
ْزَق لَِمن يََشاء ِمْن  ْل إِّنَ َرّبِ يَبُْسُط الّرِ

ُ
يحصل فيه من بركة اإلنفاق والعطاء؛ قال تعالى : ﴿ ق

نَفْقُتم ّمِن َشْيٍء َفُهَو يُْخلُِفُه َوُهَو َخْيُر الّرَازِقِيَن﴾ )سبأ/39(، وقال 
َ
أ ُه َوَما 

َ
َويَْقِدُر ل ِعَباِدهِ 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم »َأْنِفْق باِلُل، َوال َتَخاَفنَّ ِمْن ِذي اْلَعْرِش إِْقاَلاًل «))(، إن المال ال 
ينمو  إال بإحدى طريقتين أو آليتين، األولى:اآللية االقتصادية، المجهود البشري وفق شروط 

معلومة،  والثانية هي العناية اإللهية، التي تتحقق بطرق ِعّدة من أهمها الزكاة.
وجاء في الحديث القدسي المروي عن أبي هريرة رضي الّله عنه: أّن رسول الّله صّلى اهللا 

: َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْيَك...«)2(. ُه َعزَّ َوَجلَّ عليه وسّلم قال:»َقاَل اللَّ
2/   تحفيز وتشجيع صاحب المال على استغالله واالتجار فيه حتى ال تتالشى الثروة 
وتندثر مع مرور السنين بسبب دفع الزكاة كل عام، فالبد إذن أن ُتستثمر هذه األموال وُتنمى 
أّن  العاص،  بن  الّله بن عمرو  النبوية، عن عبد  السنة  الزكاة، وإلى هذا أشارت  منها  وُتدفع 
رسول الّله صّلى اهللا عليه وسّلم قام فخطب النّاس، فقَال: »َمْن َولَِي َيتِيًما َلُه َماٌل َفْلَيتَِّجْر َلُه َواَل 
َدَقُة«)3(، وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الّله صّلى اهللا عليه وسّلم:  َيْتُرْكُه َحتَّى َتْأُكَلُه الصَّ
َكاُة«)4(، ومن الموقوفات ما أخرجه مالك في موطئه  »اتَِّجُروا فِي َأْمَواِل اْلَيَتاَمى، اَل َتْأُكْلَها الزَّ

َكاُة«)5(. عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال: »اتَِّجُروا فِي َأْمَواِل اْلَيَتاَمى اَل َتْأُكُلَها الزَّ

3/ استثمار أموال الزكاة وتنميتها بأي طريقة من طرق التنمية المشروعة لتحقيق منافع 
للمستحقين واستحداث أدوات استثمار ووسائل إنتاج للفقراء)6(، ويتحّول بذلك المحتاج 
من مستهلك  إلى منتج في المجتمع، فالزكاة ليست لسد جوعة الفقير أو إقالة عثرته بكمية 
قليلة من المال فقط، وإنما دورها األساسي في ظل الفهم المقاصدي السليم إيصال الفقير 

))( البيهقي ـ شعب اإليمان:483/2، 283)، والطبراني ـ المعجم الكبير:)/342، 025)
)2( البخاري ، كتاب: النفقات ، باب: فضل النفقة على األهل،62/7، 5352

ومسلم، في الزكاة ، باب: الجّث على النفقة،690/2، 993
)3( الدارقطني ـ السنن، كتاب:الزكاة ، باب: وجوب الزكاة في مال الصبي،

)4( الطبراني  المعجم األوسط:264/4
)5( مالك ـ الموطأ، كتاب: الزكاة ، باب:زكاة أموال اليتامى،)/)25، 2)

)6(  من الذين قالوا بعدم جواز استثمار أموال الزكاة الَمْجمع الفقهي التابع لرابطة العاَلم اإلسالمي
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إلى مرحلة إغناء نفسه، وضمان مصدر دخل ثابت ُيغنيه عن غيره، وفي مرحلة الحقة ُيصبح 
النووي:  قال  أحمد،  اإلمام  عن  ورواية  الشافعية،  فقهاء  اختيار   وهذا  الزكاة،  دافعي  من 
ذلك  ويختلف  كفاَيُتُهَما،  وتحُصُل  حاجُتُهما،  به  تزول  ما  ُيعَطيان  والمسكين  »والفقير 
قلَّت  به  يشتريها  ما  ُيعطى  آلة حرفتِِه،  الذي ال يجد  فالمحتِرُف  والنواحي،  الناس  باختالف 
َقْدَر  ما  قيمتها، أو كُثرت، والّتاجُر ُيعطى رأس ماٍل ليشتري ما ُيحسن الّتجارَة فيه، ويكون 
يفي ربُحُه بكفايته غالبا«))(، وهو رأي العديد من الفقهاء المعاصرين، منهم  مصطفى الزرقا 
ضوابط  األمر  لهذا  جعلوا  والذين  وغيرهم،  أبوغّدة،  الفتاح  وعبد  القرضاوي،  ويوسف 

وشروطا تحفظه من التالعب وسوء االستغالل واالستعمال.

 
ْ
﴿َوإِذ  : تعالى  يقول  للنعمة،  ُشكر  الزكاة  النعمة، وإخراج  بشكر  يكون  المال  4/ حفظ 
إبراهيم/7(،   (َّ َشِديٌد﴾ 

َ
ل َعَذابِي  إِّنَ  َكَفْرُتْم  ئِن 

َ
َول زِيَدنَُّكْم 

َ
أل ْرُتْم 

َ
َشك ئِن 

َ
ل َرّبُُكْم  ذََّن 

َ
تَأ

فحفظ المال وبقائِه بيد مالكه ُمعافى من كل جائحة يتحقق  بشكر ال تعالى وإعطاء 
ّبَِك  ْيَها َطائٌِف ّمِن ّرَ

َ
 َعل

َ
أهل الحقوق منه حقوقهم، وإال فجنود ربك بالمرصاد ﴿ َفَطاف

ِريِم﴾ )القلم/9)، 20(، الّصَ
َ
ْصَبَحْت ك

َ
أ
َ
َوُهْم نَائُِموَن ف

5/ حفظ المال بإذهاب شّره واتقاء فتنته،عن جابر، عن النّبّي صّلى اهللا عليه وسّلم قال: 
ُه«)2( ْيَت َزَكاَة َمالَِك َفَقْد َأَذَهْبَت َعنَْك َشرَّ »إَِذا َأدَّ

َه َلْم َيْفِرِض  فإخراج الزكاة تجعل باقي المال طيبا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم » إِنَّ اللَّ
َكاَة، إاِلَّ لُِيَطيَِّب َما َبِقَي ِمْن َأْمَوالُِكْم«)3(.  الزَّ

الأوعية الزكوية)الأموال الم�ستحدثة( تحديد  في  ال�سريعة  مقا�سد  ـ   7

لم يرد في القرآن والسنة ما ُيحّدد  نوعا معينا من المال يخضع  للزكاة وآخر ال يخضع، 
َه اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة  فالرسول صلى اهللا عليه وسلم قال لمعاذ رضي اهللا عنه»َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّ
أنواع األموال  «)4(، فالضابط في تحديد  ُفَقَراِئِهْم  َعَلى  َوُتَردُّ  َأْغنَِياِئِهْم  ِمْن  ُتْؤَخُذ  َأْمَوالِِهْم  فِي 
التي تجب فيها الزكاة هو  أن يكون المال ناميا حقيقة أو حكما، والنماء هو الزيادة في الثروة، 
وُتفرض الزكاة على أصل المال النامي ونمائه معا،  ال تشمل الزكاة ما ينتفع به الفرد ذاتيا 

))( روضة الطالبين وعمدة المفتين:324/2
)2( ابن خزيمة ـ الصحيح: 0/4))، 2470،  الحاكم ـ المستدرك:)/547، 439) 

)3( أبو داود ـ السنن، كتاب: الزكاة ، باب: في حقوق األموال،26/2)، 664)
)4( البخاري، كتاب:الزكاة ، باب:وجوب الزكاة،04/2)، 395)
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واألجهزة  واألثاث  الركوب  كسيارات  ومعيشته  حياته  تسيير  في  استخدامه  أو  باستهالكه 
المنزلية، وكذلك ما ُيستخدم في التجارة والصناعة من أصول ثابتة ـ وفي المسألة خالف ـ .

لكن مع  مّر الزمان  وتغّير األحوال وتطّور سبل العمل والكسب  ظهرت أموال جديد 
تحتاج إلى دراسة وتصنيف حتى يتم احتسابها كأوعية جديدة للزكاة أم ال؟ 

وإن الضابط في بحث هذه األوعية هو مدى تحقيقها للمقصد األساسي للزكاة، أي رعاية  
مصلحة أصحاب األموال وحفظ حقوق المحتاجين، 

وعاء  في  عنه   اهللا  رضي  عمر  األوعية،فاجتهد  هذه  مراجعة  منهج  الصحابة  سّن  ولقد 
الزكاة، لعلمه أنه كلما اتسع  الوعاء كلما تحققت المصالح والمنافع للمحتاجين، فأضاف 
إليها الخيل، وقال بوجوب إخراج زكاتها، رغم  حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم» َلْيَس 
َعَلى الُمْسِلِم فِي َفَرِسِه َوُغاَلِمِه َصَدَقٌة«))(، وكان هذا الرأي منه رضي اهللا عنه بعد ما علم أن 
قيمة الفرس قد تبلغ مائة ناقة، فقال: » إنَّ اْلَخْيَل َلَتْبُلُغ َهَذا ِعنَْدُكْم؟ َما َعِلْمت َأنَّ َفَرًسا َيْبُلُغ 
َهَذا، َفنَْأُخُذ ِمْن ُكلِّ َأْرَبِعيَن َشاًة َشاًة، َواَل َنْأُخُذ ِمْن اْلَخْيِل َشْيًئا، ُخْذ ِمْن ُكلِّ َفَرٍس ِدينَاًرا«)2(، 
وأكد ابن حزم في المحلى هذا المنحى االجتهادي المبني على  مراعاة المقاصد في الزكاة، 
الخطاب  بن  يأتي عمر  كان  أنه  أخبره:  يزيد  بن  السائب  أن  ابن شهاب  بسنده عن  رواه  بما 

بصدقات الخيل، قال ابن شهاب:وكان عثمان بن عّفان ُيْصِدُق الخيل«)3(.

ومن األوعية الزكوية الجديدة التي ُينظر إليها وفق الضابط المقاصدي، ما يلي:

ـ المال العابر،  وُيقصد به األموال الضخمة التي تدخل بلدا معينا، وُتستثمر لفترة محّددة 
قد تكون أقل من عام، ثم تخرج،  وُتحقق عوائد كبيرة.

ـ اإلنتاج الحيواني: وأصبح اليوم جزءا من الزراعة، ويشمل الحيوانات والدواجَن التي 
ُتربى بغرض االستثمار والتجارة، إما ببيعها أو بيع منتجاتها.

ـ التصنيع الزراعي: وهي الشركات التي تقوم بزراعة موادها الخام األساسية ثم تصنعها، 
كالطماطم والّسكر وغيرها، فهل تدخل هذه المنتجات الوعاء الزكوي، وإن دخلت فعلى أي 

اعتبار؟ هل ُتؤدى زكاتها، كمنتجات زراعية أم كمنتجات صناعية؟

))( البخاري ، كتاب:الزكاة ، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة،20/2)، 463)
مسلم في الزكاة، باب: ال زكاة على المسلم في عبده وفرسه، 675/2، 982

)2( نصب الراية:359/2 
)3( المحلى:32/4 
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البترول، هل هو معدن أم ركاز؟ والملح والجير، وسائر  ـ المعادن وما يلحق بها، مثل 
الوقت  في  االقتصادية  أهميتها  وتزايدت  قديما   قيمة  لها  يكن  لم  التي  األخرى  المعادن 

الحاضر،  
الفخارية  كاألواني  المعدنية  غيُر  األخرى  والنفائس   اآلثار  وهل  وشروطه،  الركاز،  ـ 

والمخطوطات فيها زكاة أم ال؟وكيف ُتزكى؟
ـ الملكية الفكرية، وطبيعة الحق المالي فيها، وكيف ُيحسب زكاتها؟

ـ التجارة االلكترونية، وحكمها وكيفية حساب زكاتها؟
المقاصدية  الضوابط  وفق  ونظر  بحث  إلى  تحتاج  المتنوعة  الزكوية  األوعية  هذه  إن 

للشريعة اإلسالمية حتى ُتحفظ  حقوق جميع األطراف،
وإن المبدأ  األساسي الذي ُيناسب مقاصد الشريعة هو إقرار مبدأ الّتوسع في تحديد هذه 

األوعية، وهو ما عليه الجمهور
الجمهور  موقف  من  الظاهر  هو  فيها،  تجب  التي  واألموال  الزكاة  أوعية  في  والتوسع 
بينهم. التابعين وغيرهم، على تفاوت فيما  المذاهب األربعة، ومن مواقف السلف من   من 
قال  النماء،  بزراعته  ُيقصد  مما  األرض  من  يخرج  ما  كل  في  الزكاة  إيجاب  يرون  فالحنفية 
ُكم ّمَِن 

َ
ْخرَْجَنا ل

َ
ا أ َسبُْتْم َوِمّمَ

َ
 ِمن َطّيَِباِت َما ك

ْ
نِفُقوا

َ
الزيلعي: »وألبي حنيفة قوله تعالى: ﴿ أ

ْرِض ﴾  )البقرة/267( وهو بعمومه يتناول جميع ما يخرج من األرض«))(.
َ
األ

وغير  اْلَحِشيِش  وفي  َثَمَرٍة،  كّل  وفي  األرُض،  َأْنبتْت  ما  كّل  في  »الّزكاة  الظاهرية:  وقال 
ذلك، ال َتَحاَش شيئا«)2(. 

أو  خبزا،  مأكوال  وُيقتاُت  وُيّدخر  وُيَيبَّس  اآلدمّيون  يزرعه  أن  جمع  ما  الشافعي:»  وقال 
ٌق لمقاصد الشريعة،  َسِويقا، أو طبيخا ففيه الّصدقة«)3(.  وهذا الّتوّسع  في أوعية الزكاة ُمحقِّ
الفقير،  لحق  حفظ  وفيه   زكاته،  بإخراج  ذلك  ويتحقق  وتطهيره،  الُمزّكي   لمال  تنمية  ففيه 
ع في أوعية الزكاة ال تخفى، فكلما  وسّد خّلته، وقضاء حاجته، فالمصالح التي تتحقق بالتوسُّ
عت أوعية الزكاة، كلما زادت حصيلة الزكاة، كلما زال الفقر وزاد الغنى، وكلما اتسعت  توسَّ
ن الناس من إقامة المصالح العامة، ودرء المفاسد العامة، واألدلة  دائرة اإليجاب، كلما تمكَّ

الشرعية تدعم هذا الفهم، 
))( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:)/292

)2( المحلى:6/4)
)3( األم :37/2
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 د. بناني سليمة
أستاذة  باحثة / الجزائر 

مقدمة

تعد الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم، ونظرا لمكانتها فقد اقترنت دائما في القرآن 
الكريم بالصالة، وأشار إليها الشرع أحيانا في الكتاب العزيز باإلنفاق.

جاء اإلسالم بمفهوم الزكاة )أو اإلنفاق( وحدد جميع جوانبها تحديدا دقيقا، إال أن هذا 
التحديد جاء تارة في القرآن الكريم، وتارة أخرى في السنة النبوية الشريفة.

ففي الكتاب العزيز، أشار اإلسالم فيما يتعلق بالزكاة إلى جانبين اثنين:

· وجوب الزكاة،

· تحديد مستحقي الزكاة أو إىل من ترصف إليهم الزكاة. 

أما السنة النبوية الشريفة، فقد حددت كذلك ثالثة جوانب من جوانب الزكاة.

· متى تجب الزكاة،

· ماهي األنواع التي تجب فيها الزكاة،

· مقادير الزكاة على كل نوع من أنواع األموال.



تفعيل المقاصد في مجال التنمية والتشغيل 220

المبحث الأول:  الزكاة في المنظور الإ�سلمي

قبل التطرق إلى عالقة الزكاة بالتنمية والتشغيل، كان لزاما أن نعرف بها كما عرفها الشرع 
الحنيف. 

الوحدة الأولى : مفهوم الزكاة �سرعا

أوال: تعريفها
الزكاة اسم مشتق من فعل زكى، وهو لغة بمعنى نما وكثر، واصطالحا تعرف الزكاة بأنها 
إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، في أجل مخصوص، بلغ نصابا لمستحقيه، غير 
معدن وحرث. ويطلق لفظ الزكاة اصطالحا على عملية إخراج المال وكذا على المال المخرج.
وقد يبدو ألول وهلة أن هناك تعارضا وتناقضا بين عملية اإلخراج وعملية النماء، إال أنه 

في الواقع  تعود صدقة المال بالبركة والخير والنفع على المال فتنميه وتكثره.

ثانيا : الحكمة من مشروعيتها 

عقل  إليه  توصل  ما  إال  منها  نعلم  ال  عديدة  لغايات  عباده  بها  وأمر  الزكاة  الشارع  شرع 
المكلف، على قصره وصغره، وعدم تمام إدراكه بمقاصد الشرع.

وعلى هذا األساس، فمن حكم اهللا تعالى من تشريع الزكاة على عباده نذكر:

 - الشكر: أي شكر المنعم عليه للمنعم على نعمه.

 - التطهير: أي تطهير النفس من البخل والشح، ألن النفس البشرية جبلت بطبعها على حب 
المال والثروات.

-  التكافل: إرساء نظام للتكافل والتضامن االجتماعي بأخذ نسبة من مال األغنياء تعود على 
الفقراء مع الحفاظ على كرامتهم وأنفتهم ألنها تعتبر حقا لهم ال صدقة عليهم. 

- النماء: فالزكاة تنمي أخالق المزكي بحثه على مكارم األخالق ومحاسن الشيم، كما أنها 
تنمي ماله، بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره.

ثالثا : شروطها

تجب الزكاة على المسلم الحر )فال تجب على الرقيق والعبيد( سواء أكان بالغا أو صبيا 
أو سفيها، المالك للمال ملكا تاما. وتجب في المال الذي بلغ النصاب، وحال عليه الحول، 

الخالي من الدين.
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رابعا : وعاء الزكاة

تجب الزكاة على خمسة أنواع من األموال:

· النقد وما في حكمه من ذهب وفضة.

· الماشية، وتشمل اإلبل والبقر والغنم وال تشمل الخيل والبغال والحمير.

· الحرث واجتمع الفقهاء في وجوبها في الحبوب والقطاني وذوات الزيوت، واختلفوا في 
وجوبها في الخضر والفواكه.

· المعادن والركاز، واختلف الفقهاء هنا كذلك في وجوبها على جميع المعادن أم فقط على 
معدني الذهب والفضة.

· وأخيرا تجب الزكاة على عروض التجارة وهو الموضوع الذي له عالقة بالمالية اإلسالمية 

وسيأتي تفصيله خالل العرض إن شاء الله.

خامسا : مصاريف الزكاة أو مستحقو الزكاة

وهم  بالترتيب  الكريم،  القرآن  في  ذكرهم  جاء  الناس،  من  أنواع  لثمانية  الزكاة  تصرف 
العبودية(  من  )العتق  الرقاب  وفي  قلوبهم،  والمؤلفة  عليها  والعاملون  والمساكين  الفقراء 

والغارمون )أصحاب الديون( وفي سبيل اهللا ) المجاهدين( وابن السبيل.

وال يحل صرف الزكاة للكفار، وبنو هاشم، واآلباء واألبناء والزوج، وإن صنفوا من بين 
هذه األصناف الثمانية.

الوحدة الثانية : وعاء الزكاة في عرو�ض التجارة

تقدر الزكاة الواجبة في عروض التجارة بربع العشر أو %2،5، وتجب بحوالن الحول أي 
السنة القمرية وليس السنة الشمسية.

وتخرج المؤسسات المالية الزكاة بصفة مباشرة على عروضها وفوائدها ونتائجها الخاصة 
بها التي تجنيها كل سنة من مزاولة أنشطتها، كما تخرجها بصفة غير مباشرة على األرباح التي 
يجنيها المستثمرون أو الزبناء )أصحاب حسابات االستثمار( لألبناك اإلسالمية، إذا وكلت 

األبناك اإلسالمية بإخراجها عنهم. 
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يوضح الجدول التالي البنود التي تدخل في احتساب الزكاة وتلك التي ال تحتسب عليها 
الزكاة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه خالفا للضريبة التي تعتمد في احتسابها على قائمة الدخل، فإن 
تسجل  التي  هي  أنها  اعتبار  على  المالي  المركز  قائمة  على  تعتمد  الزكاة  احتساب  عملية 
يشترط  ال  حيث  الزكاة  لحساب  أساسا  الدخل  قائمة  تعتبر  وال  والمطلوبات.  الموجودات 

أن تكون المؤسسة رابحة لكي تؤدي الزكاة بل من الممكن أن تكون خاسرة وتؤدي الزكاة.

كما أن الموجودات الزكوية التي تطبق عليها الزكاة ال تقوم بالقيمة التاريخية أو بالقيمة 
االسمية بل بالقيمة السوقية الحالية.

مالحظةوعاء الزكاة

الجارية الموجودات السائلة أو سهلة التسييل الحسابات  في  المتواجد  النقد  فيها  بما 
للمؤسسات المالية اإلسالمية وحسابات االستثمار 

واالستمارات في األسهم لغرض المتاجرة.

التصنيع الموجودات السلعية قيد  بضاعة  ومن  مخازن  من  تشمله  بما 
فيها  وبما  الغير،  لدى  البضائع  أو  الطريق  في  أو 
الحقوق المعنوية المعدة للتجارة كحقوق التأليف 

واالبتكار وبرامج الحاسوب.

ما لم يكن ميؤوسا من تحصيلها وبما فيها القروض الذمم المدينة
المكشوف واإليرادات  على  السحب  وحسابات 
المستحقة، ومدينو المرابحة والسلم واالستصناع. 

مالحظةما يحسم من وعاء الزكاة

المطلوبات أو الديون سواء أكانت طويلة أم قصيرة 
األجل

والقاعدة العامة أن الديون التي تتعلق بموجودات 
تلك  تحسم  وال  الزكاة،  وعاء  من  تحسم  زكوية، 

التي ال تتعلق بموجودات زكوية.

حسابات االستثمار

الضرائب المستحقة

ما تعلق اإليرادات المقبوضة مقدما أما  بعد،  تؤد  لم  تتعلق بخدمات  ما كانت 
بسلع فتؤدى عنه الزكاة.
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المبحث الثاني: الزكاة واإ�سكالية التنمية القت�سادية 

تدخل الزكاة في الدورة المالية للمصارف اإلسالمية، فتصبح مكونا من مكونات النشاط 
االقتصادي، مما يوحي بوجوب تتبع آثارها وخلفياتها على المستوى االقتصادي.

في  الزيادة  هي  واصطالحا  والكثرة،  الزيادة  بأنها  النماء،  من  وهي  لغة  التنمية  تعرف 
شامل  تطور  عملية  بأنها  كذلك  وتعرف  وغيرها،  واالجتماعية  االقتصادية  المستويات 
احتياجاته  مع  يتوافق  بما  الرفاه  إلى  اإلنساني  بالوضع  الرقي  إلى  تهدف  مستمر  جزئي  أو 
والتطور  لالستقرار  أساسي  عنصر  وهي  والفكرية.  واالجتماعية  االقتصادية  وإمكانياته 

اإلنساني واالجتماعي.

وسيقتصر هذا البحث على تقديم آثار الزكاة على التنمية االقتصادية فقط، وسيخصص 
المبحث الثالث آلثار الزكاة على التشغيل، ويعد كذلك امتدادا لآلثار االقتصادية للزكاة.

الوحدة الأولى : الزكاة وتنمية ال�ستهلك

يرى الخبراء االقتصاديون والعارفون بميدان االقتصاد أن تنمية االستهالك الداخلي تعد 
من أنجع الوسائل للنهوض باقتصاديات البلدان، وخاصة تلك التي في طور النمو. ومع ظهور 
األزمة العالمية في سنة 2008، وتعثر اقتصاد الدول المتقدمة )الواليات المتحدة واالتحاد 
األروبي(، وتداعيات هذا التعثر على اقتصاد البلدان النامية، التي قلصت من معامالتها مع 
الدول النامية، كان وال بد من تشجيع هذه الدول على الرفع من وتيرة االستهالك الداخلي 
لتقليص آثار األزمة على نظامها االقتصادي، وبالتالي تحقيق نسب نمو اقتصادي تعد على 

ضعف مستوياتها أقل ضررا من الركود االقتصادي.

أو  الزكاة  فإن  للزكاة،  المقاصدية  المفاهيم  مع  وربطها  االقتصادية  المفاهيم  ولتبسيط 
اإلنفاق تؤدي وظيفتين اقتصاديتين أساسيتين، بينهما ترابط وطيد : 

· تداول األموال )عدم االحتكار(، 

· الرفع من مستوى المدخول الفردي.

القرآن الكريم، في سياق تشجيع المسلمين  إنفاق خمسة وسبعين مرة في  ذكرت كلمة 
على صرف أموالهم على شكل زكاة وصدقة، ورأينا أنه من مقاصد الشرع الحنيف في مجال 
الزكاة، تطهير النفس من الشح والبخل، وكذا فصلها عن الماديات اعتبارا أن اإلنسان بطبعه 
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ا﴾ )الفجر /  َجّمً ُحّبًا  َماَل 
ْ
ال ﴿َوتُِحّبُوَن   : القرآن الكريم  جبل على حب المال كما ورد في 

.)20

ويأتي الحث على اإلنفاق سواء بالنسبة للمتزكي أو بالنسبة للمزكى عليه. فالمزكي عندما 
الزكاة، وينفقها في  المتزكي أموال  المتزكي بدوره على اإلنفاق، حيث يقبض  ينفق يساعد 

حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس وضروريات وحاجيات الحياة اليومية.  

· تداول األموال :

اإلنفاق يساعد على تداول األموال، وتنقلها من الفقراء إلى األغنياء، كما جاء في كتابنا 
أيادي  في  األموال محتكرة  تبقى  منكم«، حتى ال  األغنياء  بين  دولة  يكون  : »كي ال  العزيز 
قليلة، وهو ما نراه حاليا، حيث أنه أقل من ) % من ساكنة العالم الغنية تمتلك تقريبا نصف 
العالم  سكان  من   % و80   .20(3 سنة   دوالر  مليار  ألف  بـ)24  المقدرة  العالم،  ثروات 
يتقاسمون بعض الفضالت أي ما يعادل 5،5 % من الثروة العالمية. ويرتقب أنه إذا صارت 
األمور على نفس المنوال )تنامي ثروة األغنياء(، أنه في غضون سنة 2020، ستمتلك هذه 

الشريحة القليلة )عددا ال عدة(، 99 % من الثروة العالمية. 
ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة، وافترضنا أنه فقط نصف الثروة العالمية تدخل في وعاء 
الزكاة، فهذا يعني أنه كل سنة سيتم إنفاق 3 آالف مليار دوالر على الفقراء، وهو تقريبا الناتج 

الداخلي الخام لبريطانيا سنة 5)20، التي تعد خامس قوة اقتصادية في العالم. 
وهذا يعني أيضا بصفة تلقائية أن عددا من الساكنة الفقيرة أو في وضعية هشة ستخرج من 

بؤر الفقر والهشاشة، وسترقى إلى مستويات الطبقة المتوسطة.
التضامن والعدل االجتماعيين، وتحارب  إلى تحقيق  التي تهدف  الزكاة بمضامينها  وما 
أداة  إال  المساواة،  مبدإ  وترسيخ  الطبقية  الفوارق  من  الحد  إلى  وتسعى  والتهميش،  الفقر 
الطبقات  قاعدة  توسيع  أجل  من  الفقيرة  بالطبقات  النهوض  إلى  تساعد  التي  األدوات  من 

المتوسطة.

· الرفع من مستوى الدخل الفردي

ال يتقدم اقتصاد البلدان بنمو اإلنتاج فقط، ولكن يجب أن يواكب هذا اإلنتاج استهالك 
توازن  قاعدة  وهي  تستهلك.  لن  سلعة  إلنتاج  طبعا،  اقتصاديا  معنى  ال  إذ  المنتجة،  المواد 

العرض والطلب.
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وال يتأتى الرفع من وتيرة االستهالك إال إذا كان مستوى دخل األفراد ينمو كذلك من سنة 
إلى أخرى، حتى يمكن من زيادة الطلب في األسواق وإنعاش االقتصاد.

ويتأتى الرفع من مداخيل األفراد بوسيلتين اثنتين: ازدهار االقتصاد عموما وتطوره الذي 
للفقراء  بإعطائها  التي  الزكاة  أو  المأجورين،   قاعدة  وتوسيع  األجور،  من  الرفع  آثاره  من 

تمكنهم من رفع مداخيلهم وبالتالي إنفاقها في المستلزمات المعيشية. 

هذا ال يعني أن اإلسالم بمفهومه الشمولي والمقاصدي، ومقاصد الشارع من الزكاة على 
به االستهالك  يراد  بالعكس  الضار، بل  أو  النافع  التحديد تشجع على االستهالك غير  وجه 
تدوير  على  يساعد  وبالتالي  المحلية،  والخدمات  الصناعات  يطور  الذي  المجدي،  النافع 
االقتصاد المحلي وعلى تحقيق التنمية المتوخاة. كما أن اإلسالم ال يشجع االستهالك الذي 

يؤدي إلى التبذير واإلسراف، إلى درجة أنه جعل المبذرين إخوانا للشياطين.

 الوحدة الثانية : الزكاة وت�سجيع ال�ستثمار

ينكر  أن  يمكنه  أحد  إذ ال  االستثمار،  تشجيع  الزكاة هو  الثاني آلثار  االقتصادي  العامل 
غير  وحده  االستثمار  أن  فكما  واالستثمار،  االستهالك  بين  وطيدة  ترابطية  عالقة  هناك  أن 
كاف لتدوير عجلة االقتصاد، فاالستهالك وحده غير كاف كذلك لتدويرها، ال بد من تحريك 

العجلتين معا، في نفس االتجاه بطبيعة الحال.

يعرف  »لم  فقال:  بعضهم  عليها  علق  فقد  الكتاب،  بعض  نظر  الخاصية  هذه  لفتت  وقد 
العالم بأسره نظامًا اقتصاديًا مثل النظام اإلسالمي في حله لمشكلة تراكم الثروة المعطلة دون 
أن تستثمر في تحسين األحوال المعيشية للمجتمع، والزكاة تعمل على سرعة دوران رأس 
المال إذ إنها تشجع صاحب المال بطريق غير مباشرة على استثمار أمواله حتى يتحقق فائض 

يؤدي منه الزكاة، فالزكاة دافع لألموال نحو االستثمار«. 

التاريخية  االقتصادية  المراحل  على  االقتصاديون  بها  قام  التي  التحليالت  أبانت  وقد 
الفارطة أن النمو االقتصادي تحقق عندما تطور االستهالك واالستثمار معا.

ويمكن أن يتم االستثمار وتشجيعه إن شاء اهللا عبر آليتين اثنتين :
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· االستثمار من طرف مصاريف الزكاة

أظهرت الدراسات االجتماعية والسيكولوجية أن اإلنسان الذي يتخطى عتبة الفقر، ويلبي 
حاجياته األساسية من مأكل ومشرب وملبس، يبحث بطريقة تلقائية إلى استثمار الفائض عن 
هاته الحاجيات في مشاريع تجارية أو صناعية أو خدماتية صغيرة ومدرة للربح، من شأنها 
إلى عضو  المعيشي، وتحوله من عضو مستهلك صرف  الرفع من مستواه  أن تساعده على 
مخضرم منتج، يمتلك األدوات االقتصادية الضرورية التي من شأنها أن تضمن له دخال ثابتا 

يلبي حاجياته األساسية، بل يساعده على الولوج إلى الطبقة الغنية أو الميسورة.

من  العديد  سعت  بخصوصياتها  وكذا  المستثمرين  من  الطبقة  هذه  بأهمية  منها  وإيمانا 
البلدان إلى خلق إطار قانوني خاص بالمستثمرين الذاتيين، يوفر لهم عددا من االمتيازات 

الضريبية، وكذا عددا من التسهيالت في اإلجراءات اإلدارية.

· االستثمار من طرف أصحاب رؤوس األموال عموما

السلع  على  الطلب  وتزايد  االقتصاد  عجلة  تدوير  إلى  المؤدي  االستهالك،  تطور  إن 
والخدمات، يشجع أصحاب رؤوس األموال على استثمار أموالهم بدل تركها جامدة، وذلك 
أو اإلقبال على  المنتجة  البضائع  الساكنة في مقدورها استهالك  لتواجد شريحة من  اعتبارا 

الخدمات المتوفرة.

من  عريضة  شريحة  على  تتوفر  ال  بلدان  في  وتنميته  باالقتصاد  النهوض  يصعب 
المستهلكين، وأكبر دليل على ذلك هو تكتل البلدان الصغيرة أو المتوسطة من حيث تعداد 
أو  أروبا  لدول  األوروبي  )االتحاد  إقليمية  أو  اقتصادية جهوية  تحالفات  إطار  في  السكان، 
السوق المشتركة الجنوبية لبلدان أمريكا الجنوبية(، أو السعي إلى ربط شراكات اقتصادية مع 

بلدان أخرى في إطار إبرام معاهدات للتبادل الحر أو غيرها )بلدان شمال أمريكا نموذجا(.

ندرك تمام اإلدراك أن االستثمار ال ينمو فقط بنمو االستهالك، ولكنه يبقى رهينا بتحقق 
شروط إضافية أخرى كاألمن واالستقرار في البلد، استقاللية العدل والقضاء، توفر ترسانة 
قانونية مواتية لمناخ األعمال، تواجد خبرات وكفاءات مهنية محلية... ولكن االستهالك يعّد 

على األقل يعد ركيزة من الركائز الضرورية للنهوض باالستثمار.
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الوحدة الثالثة : الزكاة والكتناز

العامل االقتصادي الثالث للزكاة هو محاربة االكتناز.

في  أو  مراكمتها  بهدف  األموال  جمع  بأنه  االقتصادي  االصطالح  في  االكتناز  يعرف 
غياب أي استعمال أفضل، وليس بهدف االدخار أو االستثمار، أو يعرف أنه حبس المال عن 

التداول في أسواق السلع ورأس المال والنقود.

المرتبط في مدلوله باالكتناز، هو:  الكنز  الفقهي اإلسالمي، فإن معنى  وفي االصطالح 
»تكديس األموال، وإمساكها عن اإلنفاق الواجب«. ومثال اإلنفاق الواجب هو عدم إخراج 

الزكاة، أو امتناع الرجل عن اإلنفاق على الزوجة واألطفال. 
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َ
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َ
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َ
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تَْكنُِزوَن﴾ )التوبة / 34ـ35(.

في  شيوعًا  أكثر  ألنه  النامية،  الدول  في  تعقيدًا  أكثر  بشكل  االكتناز  مشكلة  وتظهر 
بينهم بعض  التي يعيش أغلبية سكانها على مستوى الكفاف وتنتشر  المجتمعات المتخلفة 
العادات الخاطئة ويعتبر بذلك االكتناز كعامل أمان، على عكس الدول الصناعية المتقدمة 
الذي  االكتناز  من  بدالً  لالستثمار  بأفرادها  يدفع  مما  والثراء،  الدخل  معدل  فيها  يزيد  التي 

يحصل بسبب تقديم المكتنز حاجاته االحتمالية على حاجة المجتمع الحالية. 

الدورة  السيولة وعدم ضخها في  تراكم  إذ أن  ولالكتناز عواقب وخيمة على االقتصاد، 
االقتصادية، يؤدي إلى تجميد الحركة االقتصادية، فتضعف االستثمارات والتمويالت، كما 
تقل فرص العمل وتنخفض القوة الشرائية وتتعطل دورة المال وتضعف معدالت اإلنتاج، 

وبالتالي قد تؤدي هذه الوضعية إلى الركود االقتصادي، وربما إلى التراجع االقتصادي.

الشرائية.  إلى تآكل األموال، وفقدان قيمتها  الذي يؤدي  الزكاة من ظاهرة االكتناز  تحد 
فالمال الذي ال ينمو، يفقد قيمته، على مستويين :
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القدرة  من  تضعف  والتي  العالم،  اقتصادات  كل  تعرفها  التي  التضخم  نسب  بفعل  أوال   ·

في  واحد  لدوالر  الشرائية  القدرة  أن  ندرك  ونحن  أخرى،  إلى  سنة  من  لألموال  الشرائية 
سنوات 0)20، ليست هي القدرة الشرائية لدوالر في الخمسينيات من القرن الماضي مثال. 

· وثانيا، ألن المال الذي ال يستثمر يفوت عليه فرصة نمائه بجلب عائدات إضافية، وهو ما 

يسمى في االقتصاد بالفرصة الضائعة.

وقد ربط اإلسالم بين تحقيق رسالة االستخالف ومحاربة االكتناز، فقال تعالى في كتابه 
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم 

َّ
ال

َ
ِفيَن فِيِه ف

َ
ْسَتْخل ُكم ّمُ

َ
ا َجَعل نِفُقوا ِمّمَ

َ
العزيز: ﴿ آِمُنوا بِالَِّ َوَرُسولِِه وَأ

بِيٌر﴾ )الحديد /7(.
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم أ

َ
نَفُقوا ل

َ
وَأ

الوحدة الرابعة : الزكاة والكتلة النقدية  

وقد  النقدية.  الكتلة  توازن  في  مساهمتها  هو  للزكاة  واألخير  الرابع  االقتصادي  العامل 
الطلب عن العرض،  التضّخم في حالة زيادة  الزكاة تعالج  أشار بعض االقتصاديين إلى أن 
يدفع  ما  المعروضة؛ وهو  السلع  قيمة  أكبر من  المجتمع  المتاحة داخل  النقود  حيث تكون 

األسعار للزيادة، فترتفع األجور لتلبية زيادة األسعار، وهكذا دواليك.

يعرف التضخم النقدي بأنه اإلفراط في إصدار العملة النقدية.

ويمكن أن يكون للزكاة أثر في كبح جماح التضّخم من خالل: 

يوفر  قَمرّي  َحْول  كل  بداية  مع  الزكاة  حصيلة  انسياب  فانتظام  النقدية:  التدفقات  توفير   ·

لعمليات اإلصدار  النقدّية  السلطات  إلى لجوء  الحاجة  للتداول دون  الالزمة  النقد  كميات 
النقدّي،

الكتلة  التأثير على تضخم  بامتياز من أجل  نقدية  الزكاة يمكن استعمالها كأداة  أن أموال   ·
النقدية مثال. فأخذ زكاة األموال عينا كي ال يؤثر على الكتلة النقدية وتوزيعها على المحتاجين 
الوضع  البلد، ويكون ذلك حسب  في  النقدية  السيولة  توفير  يساعد على  نقود،  على شكل 

السائد ودرجة االنكماشية.

· كما أنه من الممكن التحكم في التضخم النقدي كذلك عبر تأخير أو تقديم جمع أموال 

الزكاة.
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المبحث الثالث : الزكاة بين النهو�ض بالت�سغيل والتقلي�ض من البطالة

تعرف البطالة بكونها ظاهرة اقتصادية واجتماعية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار 
الصناعة، إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. والعاطل هو كل شخص 
قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ولكن دون جدوى. أو بعبارة أخرى عدم وجود 

فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه.

التشغيل، وتفاقمت  البطالة وضعف فرص  الحديثة من إشكالية  المجتمعات  تعاني كل 
هذه الظاهرة في العشر سنوات األخيرة، جراء األزمة العالمية لسنة 2008. حتى أن معدالت 

البطالة وصلت إلى ربع الساكنة النشيطة في بعض الدول.

توفرها  مع  الخبرة،  القليلة  )إذن  األولى  بالدرجة  الشابة  الفئات  التشغيل  أزمة  وتخص 
وسالمة  أمن  ويهدد  االجتماعي،  االستقرار  على  سلبا  يؤثر  ما  وهذا  عليا(  شهادات  على 
الحقد  اإلنجاب،  قلة  الزواج،  عن  كالعزوف  أخرى  اجتماعية  مشاكل  من  ويفاقم  الدول، 

االجتماعي..... 

سائدة  ثقافية  ظاهرة  إلى  واجتماعية  اقتصادية  إشكالية  من  البطالة  ظاهرة  تحولت  وقد 
تكرس للكسل والخمول، وعدم الرغبة في السعي وطلب الرزق، وكذا التطلع إلى الكسب 
المتعب ولو كان كسبا غير مشروع. وساهمت اإلشكالية االجتماعية  السهل والسريع غير 
ذا  أكان  سواء  الردعي  الوازع  وتغييب  للمجتمعات  األخالقي  المستوى  تدني  في  للبطالة 

خلفية دينية أم ال.

وفي ظل سياق قانوني عالمي يعتبر حق التشغيل من الحقوق الدستورية والكونية لكل 
إنسان، أصبح من الصعب على البلدان التي تعاني من البطالة تبريرها لعدم توفير حق الشغل 
التغلب على هذه  نهج سياسات عمومية من شأنها  فقد حرصت على  وبالتالي  لمواطنيها. 
الحث  للمشغلين،  وضريبية  مالية  تحفيزات  كإعطاء  الوخيمة،  آثارها  من  الحد  أو  الظاهرة 

على التقاعد المبكر، ...ولكنها مع مرور الزمن أبانت عن محدودية نجاعتها.

الوحدة الأولى : الزكاة وخلق فر�ض الت�سغيل

مستوياته،  من  الرفع  على  وتساعد  تنميه  أنها  وكيف  باالستثمار،  الزكاة  عالقة  آنفا  رأينا 
ونعلم كذلك أن األداة االقتصادية الوحيدة لخلق فرص الشغل هي االستثمار.
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ومن المنظور االقتصادي هناك عالقة سببية بين االستثمار والتشغيل، وإن اختلف حول 
من  الرفع  يروم  الذي  باالستثمار  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  االقتصاديون،  الخبراء  طبيعتها 
أغلب األحيان  المردودية يكون مالزما في  الرفع من  أن  اعتبار  المردودية، على  مستويات 
بها  قام  التي  الحديثة  االقتصادية  والتحليالت  الدراسات  أن  إال  العاملة.  اليد  من  للتقليص 
الخبراء في المجال أبانت، أنه عموما يخلق االستثمار فرصا للشغل، على األمد المتوسط 
أعلى  حققت  التي  الدول  وأن  المردودية،  من  الرفع  أجل  من  استثمارا  كان  ولو  والطويل 

معدالت االستثمار هي الدول التي عرفت كذلك ارتفاعا في معدالت التشغيل.

القطاعات  باختالف  تختلف  استثمرت  نقدية  وحدة  لكل  التشغيل  معدالت  أن  ومع 
أن كل   المنجزة توضح  الدراسات  المستخلصة من  العالمية  المعدالت  أن  إال  االقتصادية، 
ألف دوالر مستثمر يخلق منصبا واحدا مباشرا، وخمسة أضعاف مناصب للشغل غير مباشرة.

والتي  العالم،  في  للزكاة  المفترضة  المبالغ  يحتسب  الذي  السابق  المثال  إلى  عدنا  ولو 
قدرت ب3 آالف مليار دوالر سنويا لوجدنا أنه يمكن خلق 3 ماليين منصبا للشغل سنويا 

بطريقة مباشرة و5) مليون منصبا سنويا بطريقة غير مباشرة.

ولتمثيل هذا الرقم، فإن عدد العاطلين في العالم بلغ 200 مليون فرد سنة 5)20 حسب 
التقرير األخير للمنظمة العالمية للشغل، وهذا يعني أن إخراج الزكاة لوحدها )دون اعتبار 
مناصب الشغل الموجدة بفعل النمو االقتصادي( كفيل بالقضاء عل ظاهرة البطالة في العالم 

خالل )) سنة فقط.

ولفرط المعاناة التي تعانيها جل الدول من مشكل البطالة، واعتبارا ألهمية االستثمار في 
خلق فرص الشغل، نادى بعض الفقهاء بوجوب إعادة النظر في الفئات التي تصرف عليها 
الزكاة، واعتبار إنشاء مشاريع استثمارية تخلق مناصب للشغل، وجها من أوجه صرف أموال 

الزكاة، وذلك قصد التغلب على مشكل البطالة والرفع من مستويات التشغيل.

الوحدة الثانية : الزكاة والت�سغيل الذاتي

ال يقتصر دور الزكاة في التغلب على البطالة في خلق فرص الشغل عبر االستثمار، وإنما 
يتعداه إلى إمكانية التشغيل الذاتي من خالل:

· كما هو الحال بالنسبة لالستثمار الذاتي، هناك أيضا التشغيل الذاتي، الذي يتحقق عندما 

يتم إنشاء مشاريع استثمارية صغيرة توظف باألساس منشئيها. وكما تنبهت الدول إلى أهمية 
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منظومة  اعتماد  بأهمية  كذلك  وعت  فقد  الذاتيين،  بالمستثمرين  خاص  قانوني  إطار  خلق 
قانونية تتالئم مع خصوصيات ومميزات التشغيل الذاتي. 

إدارتها  على  والساهرين  عليها  القائمين  تشغيل  من  كذلك  الزكاة  صناديق  إنشاء  يمكن   ·

)ألف  جبيها  على  والساهرين  الزكاة  صناديق  في  العاملين  أرقام  تواضع  وعلى  وتسييرها. 
عامل مثال في صندوق الزكاة الجزائري( ، إال أنها تعتبر إسهاما ال بأس به في مجال الحد من 

ظاهرة البطالة.

وأخيرا، نذكر أن الزكاة ال تجوز على الفقير غير العامل بمحض إرادته، وإنما تجوز على 
الفقير العامل الذي ال يكفيه عمله لسد احتياجاته الضرورية، وبالتالي فإن هذا التخصيص قد 
يساعد على تحفيز العاطلين للسعي والكسب، ويعد ظاهرة غير مباشرة للتخفيف من البطالة.

خل�سة

بالنسبة  شيء  كل  وقبل  أوال  ألنها  وتؤدى  اإلسالم  أركان  من  ركنا  تعتبر  الزكاة  أن  مع 
أدوار  عدة  تلعب  وذاك  ذلك  مع  أنها  إال  وجل،  عز  اهللا  ألوامر  امتثال  هي  المسلم  لإلنسان 
والضغينة،  الحقد  من  وتحد  االجتماعي،  والتآلف  التآزر  على  تساعد  فهي  أخرى،  وضعية 
وتحث على السعي والكسب، عوض االعتماد على الريع والمساعدة والصدقة، وتشجع في 

اإلنسان روح الكسب والمبادرة، وتحفظ له كرامته وعزته.

وال ننسى أن نذكر بالدور االقتصادي المهم للزكاة حيث تضاعف من وتيرة االستهالك، 
وتشجع على االستثمار، وترفع من مستوى الدخل الفردي، وتنمي حركة االقتصاد الداخلي، 
وقد أثبتت الدراسات االقتصادية في هذا المجال أن إنشاء صندوق للزكاة من شأنه زيادة ) 

أو 2 في المائة في الناتج الداخلي الخام لكل بلد. 

يواكبه  خصوصا  واالستثمار  عموما  االقتصاد  نمو  فإن  االقتصادي،  بالجانب  وارتباطا 
االنخفاض في معدالت البطالة والرفع من نسب التشغيل.

فإن  وتحليلها،  تقديمها  تم  التي  المتعددة  االجتماعي، ولألسباب  للجانب  إغفالنا  ومع 
االقتصادية  التنمية  للمساهمة في حل معضلة  وفعالة  ناجعة  اهللا وسيلة  بإذن  الزكاة ستكون 

والتشغيل ليس فقط في العالم العربي، بل في العالم الغربي أيضا. 
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من خالل مشاهمتها في توازن 

االقتصان

 د. الطيب لحيلح. 
جامعة أم البواقي / الجمهورية الجزائرية.

يط.  أ. حنان شر
جامعة أم البواقي/ الجمهورية الجزائرية

الإ�سكالية

يعرف التوازن في االقتصاد على أنه تعادل الطلب مع العرض. وقد اختلفت المدارس 
االقتصادية في المستوى الذي يتوازن عنده االقتصاد؛ واألدوات التي تنقله من مستوى إلى 
آخر؛ فالتقليديون يرون بأن توازن االقتصاد ال يحدث إال عندما يصل إلى التشغيل الكامل 
للموارد االقتصادية؛ وذلك بفضل قانون ساي -+*شئ\للمنافذ ) العرض يخلق الطلب(. 
وأما الكينزيون فيرون بأن توازن االقتصاد ممكن أن يحدث عند مستويات عدة، واحد فقط 
التشغيل  أرادت  إن  الدولة،  على  بل  تلقائيا  هذا  يحدث  وال   ، الكامل  التشغيل  مستوى  هو 
الكامل، أن تقوم بالعمل على زيادة اإلنفاق حتى تدفع االقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامل.

وألنه ال يوجد رأي آخر حول المستوى الذي يتوازن عنده االقتصاد فإن هذه  المداخلة 
للدفع  الزكاة  تصلح  وهل   ، اإلسالمي  االقتصاد  في  التوازن  على  للتعرف  محاولة  هي 
باالقتصاد من مستوى تشغيل إلى آخر بقصد  التشغيل الكامل للموارد االقتصادية ؛ المالية 

منها والمادية والبشرية، وبالتالي قيام تنمية اقتصادية شاملة تطال كل القطاعات.
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وهذه الورقة هي عبارة عن محاولة لإلجابة عن األسئلة السابقة من خالل المحاور التالية.

المحور األول : التقليديون ونظرتهم إلى التوازن االقتصادي والتشغيل الكامل.

المحور الثاني : الكينزيون ونظرتهم إلى التوازن االقتصادي والتشغيل 

المحور الثالث : االقتصاد اإلسالمي وطريقته في التوازن االقتصادي والتشغيل والتنمية

مقدمة

يكون  أي عندما ال  ؛  الكلي  الطلب  مع  الكلي  العرض  تعادل  معناه  االقتصادي  التوازن 
هناك فائض في اإلنتاج ، بحيث يؤدي إلى أزمة كساد ، وال يكون هناك فائض في الطلب ، 
بحيث يؤدي إلى أزمة تضخم. ولكن هل يعنى التوازن تعميم الخير على مجموع المواطنين، 
بحيث ينعم كل فرد بمستوى معيشي يليق ببني البشر؟ إن هذه المسألة خالفية بين المدارس 
عند  إال  يحدث  ال  االقتصادي  التوازن  أن  يرون  )التقليديون(  فالكالسيك))(  ؛  االقتصادية 
وصول االقتصاد إلى مرحلة التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاج ؛ وهذا يعنى أن أفراد المجتمع 
يعملون بالكامل ، وأن الموارد المالية مشغلة بالكامل ، وأن الموارد المادية هي أيضا مشغلة 
بالكامل ، إذا ال يوجد عنصر إنتاج عاطل ، بالتالي فإن االقتصاد يعمل بطاقته القصوى ، وأن 
الخير يعم كل أفراد المجتمع. أما الكينزيون فيرون، عكس التقليدين ، أن توازن االقتصاد 
ال يعني أن الموارد االقتصادية موظفة بالكامل ، وبالتالي فهناك بطالة في صفوف العمال ، 
وهناك عدم استغالل كامل للموارد المالية والموارد المادية ، وبالتالي فإن التوازن ال يعني 
الخير العام لكل أفراد المجتمع ، وإذا ُأريد الوصول إلى التشغيل الكامل للموارد االقتصادية 
، فال بد من بذل جهد إضافي من قبل الدولة ، والدولة فقط ، عن طريق ماليتها. أما االقتصاد 
اإلسالمي فيرى ، مع كينز أن التوازن ال يعني التشغيل الكامل للموارد االقتصادية ؛ فهناك 
أفراد عاطلون عن العمل، وهناك أموال عاطلة عن التوظيف ، وهناك موارد مادية غير مستغلة، 
ولكن أدوات االقتصاد اإلسالمي ، والتي من أهمها فريضة الزكاة تعمل على عالج اختالل 
هذا التوازن ، ونقله إلى مستويات أعلى إلى أن يصل االقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل ، 

دون تدخل الدولة في مالية األفراد. 

))( مصطلح أطلقه كارل ماركس على مجموع االقتصاديين الذين سبقوه، حيث كان آخرهم ديفد ريكاردو) 
) (823 / (772
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والت�سغيل  القت�سادي  التوازن  اإلى  ونظرتهم  الكل�سيك(  التقليديون)  اأول: 
الكامل.

 تقوم نظرية التقليديين في التوازن على أربعة معطيات أساسية هي :-

) - العرض يسبب الطلب 

2 - الطلب على النقود من أجل المعامالت فقط.

3 - مرونة أسعار عوامل اإلنتاج

4 - سيادة المنافسة التامة.

أ/ التوازن في سوق عوامل اإلنتاج.

الذي  ؛  التامة  المنافسة  اإلنتاج من خالل وجود سوق  التوازن في سوق عوامل  يتحقق 
يعني توفر مجموعة من الشروط في تلك السوق ، وأهم هذه الشروط : 

ـ وجود عدد كبير من العارضين لتلك السلعة ، بحيث ال يستطيع بائع واحد التأثير على 
العرض الكلي للسلعة.

ـ وجود عدد كبير من الطالبين لتلك السلعة ، بحيث ال يستطيع مشتر واحد أن يؤثر في 
الطلب الكلي على السلعة.

الطالبين  إليه  يجلب  أن  عارض  يستطيع  ال  بحيث  الواحدة،  السلعة  وحدات  تجانس  ـ 
بسبب بعض الصفات التي تختلف فيها وحدات سلعته عن وحدات سلعة اآلخرين.

تطلب؛  التي  والكميات  تعرض  التي  الكميات  جهة  من   ، السوق  بأحوال  التام  العلم  ـ 
وذلك حتى ال يكون جهل العارض أو الطالب للسلعة مدعاة لشرائها أو لبيعها بسعر مرتفع 

أو منخفض.

ـ حرية الدخول والخروج من السوق ، وذلك ليتمكن كل عارض من اإلنتاج مادام يحقق 
ربحا، وليتمكن كل طالب من الشراء بالسعر الذي يراه مناسبا.

المال،  رأس  عمل،  اإلنتاج؛  عناصر  من  عنصر  كل  سوق  في  التامة  المنافسة  سيادة  إن 
تنظيم ، أرض، من شأنه أن يجعل عائد عنصر اإلنتاج مرنا، وهو ما يضمن توظف العنصر 
بالكامل ؛ فعنصر العمل في سوق المنافسة إذا كان كبيرا فإن العمال يعرضون عملهم بأجرة 
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أما   ، بالكامل  يتم توظيفهم  ، إلى أن  العمل بعرض أجرة أقل  يتنافسون على  أقل ، وسوف 
هذا  على  للموافقة  المستثمر  وسيضطر   ، أعلى  سعرا  يطلبون  فإنهم  قليال  عددهم  كان  إذا 
وعنصر  ربحا.  يحقق  السعر  هذا  ومادام  قليال،  العمل  من  المعروض  مادام  المرتفع  السعر 
، وإذا كان  فائدة قليل  يقبل بسعر  إذا كان كبيرا سوف  أيضا  المنافسة  المال في سوق  رأس 
قليال سوف يطلب سعر فائدة كبير، ويضطر المستثمر إلعطائه هذا السعر المرتفع بسبب عدم 

وجود نقود كافية معروضة للتوظيف... وهكذا بالنسبة لبقية عوامل اإلنتاج.

وفي سوق المنافسة هذا يسود سعر واحد في سوق السلعة الواحدة ، يسمى سعر السوق، 
وال يمكن ألي عارض أن يعرض سلعته إال بهذا السعر؛ وإذا كان هذا السعر ال يحقق له ربحا 
فما عليه إال أن يترك السوق. كما ال يمكن لطالب سلعة ما إال أن يطلبها مقابل سعر السوق ؛ 

وإذا لم يعجبه هذا السعر فما عليه إال أن يغادر السوق.

ب/ التوازن في سوق السلع النهائية.

تقوم النظرية التقليدية في  التوازن في سوق السلع النهائية على مقولة مفادها أن العرض 
يسبب الطلب. وقد أخذوا هذه المقولة مما يعرف بقانون ساي))( في المنافذ؛ الذي يبين فيه 
به ، وال يمكن أن يكون هناك طلب دون أن  الخاص  الطلب  إنتاج )عرض( يسبب  أن كل 
يسبقه إنتاج. فقيمة السلعة ، في الحقيقة ، قد توزعت بين أصحاب عوامل اإلنتاج في شكل 
الذين ساهموا في عملية اإلنتاج قد أخذوا عائدا بنفس  أجور وريع وأرباح وفوائد، أي أن 
المبلغ الذي تباع به هذه السلعة ، أي أن كل عمل متعلق باإلنتاج  يوِجد، بالضرورة، طلبًا 
فعاال لشراء منتج هذا العمل. ومادام العمال ينتجون أصال بغرض مبادلة ما ينتجونه من سلع 
وخدمات بسلع وخدمات أخرى فان أية سلعة يتم إنتاجها تمثل في نفس الوقت طلبا على 

سلعة أخرى أو وسيلة للحصول على هذه السلعة األخرى)2(. 

واعتمادا على هذا المنطق استبعد التقليديون حدوث عجز في الطلب الكلي أو فائض 
النشاط  في  النقود  حياد  على  تأكيدهم  من  منطلقا  بهذا  إيمانهم  وكان  الكلي.  العرض  في 
االقتصادي ؛ فالنقود في نظرهم عربة لنقل القيم ) السلع والخدمات ( من شخص آلخر)3(، 
وليست  غير ذلك، ولذلك فهم لم يعترفوا للنقود بوظيفة خزن القيم، وبالتالي فإن كل النقود 

))(  نسبة إلى االقتصادي الفرنسى جون باتيست سأي  ) 768)  832) (
)2(  سهير محمود معتوق . االتجاهات الحديثة في التحليل النقدي. الدار المصرية اللبنانية. 987) ص 50 

)3(  سهير محمود معتوق . المرجع السابق مباشرة  . ص50 
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التي يتم اكتسابها تنفق على شراء السلع والخدمات من السوق. وحتى الذي ال يستطيع إنفاق 
كل دخله النقدي على شراء السلع والخدمات  فإن المتبقى من النقود  لديه يتجه لالدخار. 
وهذا المبلغ المدخر لم يخرج عن إطار اإلنفاق ألن ادخاره يجعله متاحا للمستثمرين الذين 
ينفقونه على االستثمار، وال فرق بين اإلنفاق على السلع والخدمات االستهالكية واإلنفاق 
على السلع والخدمات الرأسمالية. وما يضمن تحويل هذا المبلغ غير المنفق على االستهالك 
إلى اإلنفاق على السلع والخدمات الرأسمالية هو سعر الفائدة الذي يعمل دائما على جذب 

المكتنزات نحو بنوك االدخار، وتحويل المدخرات إلى االستثمار.

 ولو تعرض جهاز سعر الفائدة إلى عطل لم يتيسر معه تحويل كل األموال المكتنزة إلى 
هذه  االكتناز  عملية  فإن  مكتنزة  األموال  بعض  بقيت  بحيث  ؛  استثمار  إلى  ثم  ومن  ادخار 
تؤدي إلى نقص الطلب على السلع والخدمات فتنخفض أسعارها ، وتغرى األسعار الجديدة 
انخفضت  التي  والخدمات  السلع  من  استهالكهم  من  فيزيدون  المكتنزة  النقود  أصحاب 

أسعارها بإنفاق النقود المكتنزة .

يمكن  نظرهم  ففي  ؛   األزمات  من  خال  التقليدي  االقتصاد  أن  هذا  معنى  ليس   ولكن 
حدوث أزمات اقتصادية تنتج عن عوامل خارج النظام الرأسمالي مثل الحروب والجفاف 
والفيضانات باإلضافة إلى حدوث أزمات جزئية في  قطاعات معينة تكون ناتجة عن سوء 
التقدير ، ولكن سرعان ما يعود الوضع إلى طبيعته حينما يتراكم اإلنتاج  في القطاع الذي أساء 
التقدير فتترك عوامل اإلنتاج العمل في هذا القطاع إلى غيره من القطاعات التي يرتفع فيها 

معدل الربح ويتعدل الوضع ))(. 

ثانيا: الكينزيون ونظرتهم اإلى التوازن القت�سادي والت�سغيل.

يرى  الذي  التقليديين  رأي  على  كينز  اعترض   : اإلنتاج  عوامل  سوق  في  التوازن   - أ/ 
أن االقتصاد يكون دائما في حالة استقرار عند مستوى  العمالة الكاملة. كما انتقد اآلليات 
التوازن عند مستوى  التي تضمن   ، اإلنتاج  أسعار عوامل  مرونة  في  تتمثل  التي  االقتصادية 
اتجاه  عند  المرونة  عدم  إلى  تميل  اإلنتاج  عوامل  أسعار  أن  أكد  حيث  ؛  الكامل  التوظف 
بين  العالقة  تنظم  قوانين  وجود  بسبب  مرنة؛  ليست  فاألجور  االنكماش)2(؛  نحو  االقتصاد 

))(  سهير محمود معتوق . مرجع سابق  ص 50
)2(  جيمس حوارتنى، ريجارد استروب .االقتصاد الكلي،، االختيار العام والخاص، ترجمة عبد الفتاح عبد 

الرحمن، عبد العظيم محمد. دار المريخ للنشر. 982) .  ص 235   
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العمال وأصحاب األعمال تحدد أجرا معينا للعمل المعين ، وال فرق بين فترة الرواج وفترة 
التي تضع حدا أدنى لألجور ؛ بحيث ال يمكن ألي  القوانين  االنكماش ، وأن هناك بعض 
عامل ، وتحت أي ظرف ، أن ُيعطى أقل منها. ويدافع العمال عن هذا المستوى من األجور 
بوسيلتين ؛ إحداهما قوانين الدولة التي ُتسُن  لحماية العمال من استغالل أصحاب العمل، 
وثانيهما النقابات المهنية ؛ حيث  َتميز العصر الحديث ، وخاصة بعد أزمة الكساد الكبير في 
الثالثينيات من القرن الماضي، بانتظام العمال  في نقابات عمل قوية تدافع عن حقوقهم إذا ما 
تعرضوا  لالستغالل السيئ من طرف مستخدميهم ، ليس هذا فحسب بل تحاول  أن تحصل 
لهم على مكاسب إضافية في كثير من األحوال عن طريق التهديد باإلضراب أو تنفيذه فعال. 
فمع كل هذا كيف يمكن القول أن البطالة تؤدي إلى قبول العمال بأجر منخفض. فاألجور 

ستبقى كما هي  وقد يطالب العمال برفعها ، بغض النظر عن حالة االقتصاد.

كما أوضح كينز أن تخفيض األجور النقدية ، إذا حصل،  فقد ال يزيد من حجم التوظف))(، 
انخفاض  إلى  يؤدي  وانخفاضها   ، التكاليف  عناصر  من  عنصر  فعال  هي  النقدية  فاألجور 
تكلفة الوحدة المنتجة ، وبالتالي فقد تؤدي إلى انخفاض سعر البيع ، ولكن بجانب هذا فان 
األجور تمثل دخال لألفراد ، وبالتالي فإن انخفاضها يمثل انخفاضا في دخول األفراد ، ومن 
ثم انخفاضا في  طلبهم  على السلع والخدمات إلى الحد الذي لن يتمكن معه المنتجون من 
تصريف كامل إنتاجهم فيضطرون إلى تسريح  جزء من العمالة أو تخفيض األجور من جديد، 
ومن ثم ينخفض الدخل ثم الطلب ، وهكذا سنبقى في حلقة مفرغة إلى أن ينهار االقتصاد. 

كما أنه وحتى إذا تم التسليم بأن األجور-  وهي عنصر من عناصر التكلفة -  تنخفض في 
فترات االنكماش فليس معنى هذا أن األسعار ستنخفض بالتأكيد)2(، ألن وجود االحتكارات 
 ، هي  كما  األسعار  على  وُيبقى  المنافسة  يضعف  أن  شأنه  من  التجار  واتحادات  الصناعية 
فتنخفض الدخول بانخفاض األجور ولكن الطلب سيقل بسبب عدم  انخفاض األسعار ، 
فيكون هناك عرض زائد وسيضطر أصحاب األعمال إلى تقليص حجم العمالة ؛ بسبب عدم 
تمكنهم من تصريف كل منتوجهم. وهكذا فقد أدى انخفاض األجور إلى زيادة حجم البطالة 

وليس إلى التقليل منها .

))(  ستانليك. مقدمة في االقتصاد الكلي. ترجمة محمد عبد العزيز وفتحي أبو سدرة. منشورات جامعة 
قاريونس. الطبعة الثالثة.992).   ص 8))

)2(  جيمس جوارتنى ، ريجارد استروب .  مرجع سابق    .  ص  235
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ال  األجور  مرونة  أن  هي  بالعمالة  األجور  عالقة  من  بها  الخروج  يمكن  التي  والنتيجة   
تحقق العمالة الكاملة ناهيك عن الوضع العادي لها ، وهو عدم مرونتها ..

كما رفض كينز رأي التقليديين القائل بأن سعر الفائدة يعمل على توظيف كافة الموارد 
المالية المدخرة في االستثمار؛ وذلك ألن الناس في نظره ال يدخرون رغبة في سعر الفائدة 
فقط، بل هناك عدة دوافع ، أسماها دوافع تفضيل السيولة ، تدفع الناس إلى طلب النقود؛ 
وهي: دافع المعامالت، ودافع االحتياط، ودافع المضاربة على سعر الفائدة))( فمهما ارتفع 
غرض  غير  األخرى  لألغراض  يبقى  األفراد  مدخرات  من  جزءا  هناك  فإن  الفائدة  سعر 

المضاربة. 

ومن جهة ثانية فإن الذين يقومون بعملية االستثمار ال يتخذون قراراتهم بشأن االستثمار 
عامل  هناك  بل  لالستثمار)2(،  الحدية  بالكفاءة  وعالقته  الفائدة  سعر  من  انطالقا  عدمه  من 
أكثر أهمية من سعر الفائدة، وهو التوقعات ، فإذا كانت التوقعات بشأن مستقبل االستثمار 
متشائمة فإن الذين ينوون االستثمار سيقررون االمتناع عن القيام باستثمارات حتى ولو كان 
أن تكون كل  الفائدة ال يضمن  أن سعر  السابق  الكالم  الفائدة منخفضا. ويستنتج من  سعر 
الموارد المالية المدخرة  موظفة في قطاع األعمال بل قد يتبقى جزء من هذه الموارد عاطال.

ب/ التوازن في سوق السلع 

حالة  من  اإلنتاج  عوامل  وتوظيف  االقتصادي  التوازن  في  نظريته  بناء  في  كينز  انطلق   
929) و933) حيث ال حظ  الكساد الكبير الذي ضرب أوروبا وأمريكا في الفترة ما بين 
حالة الالتوازن )االختالل( بين عرض السلع والطلب عليها ؛ إذ العرض متوفر لكن الطلب 

قليل.

 في طريقة  بحثه عن  مستوى توازن عرض السلع والطلب عليها أضاف كينز مصطلحا 
جديدا هو الطلب الفعال)3(* وهو يختلف عن اإلنفاق الكلي في أن اإلنفاق الكلي هو القيمة 
بينما  النقدية لسلع المخزون)4(،  القيمة  إليها  المباعة فعال مضافا  النقدية للسلع والخدمات 

))(  جيمس جوارتنى ، ريجارد استروب .  مرجع سابق    .  ص  234
(2)  J	.	M	.	Keynes	¡	the	general	thoery	of	emplyment	¡	interest	and	money	.macmillan12th	
edition. 1964. p . 147
(3) * the effective demand

)4(    ستانليك . مرجع سابق     ص67 .
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آخر  بمعنى  عليه))(،  الحصول  المضمون  يتوقع  الذي  الدخل  مجموع  يعنى  الفعال  الطلب 
فان الطلب الفعال هو القيمة النقدية التي ينوي القطاع العائلي وقطاع األعمال إنفاقها ، أو 
إذن  فهناك  األعمال شراءها.  العائالت وقطاع  قطاع  ينوي  التي  والخدمات  السلع  قيمة  هو 
فرق بين اإلنفاق الكلي والطلب الفعال ، وينشأ هذا الفرق من أن الدخل الكلي ال ينفق كله ؛ 
كما يدعي التقليديون. فالنقود ، عند كينز ، ال تطلب من أجل المعامالت فقط ، كما هي عند 
التقليديين ، بل هناك دوافع إضافية لالحتفاظ بالنقود ؛ هذه الدوافع اإلضافية هي التي تجعل 
ما ينفق من النقود أقل مما تحصل عليه عوامل اإلنتاج، ويترتب على هذا أن الطلب الفعال 
بسبب  ؛  الكلي  اإلنفاق  من  أقل  يكون  األحوال،  كل  في  يكن  لم  إن  األحيان،  من  كثير  في 
انخفاض رغبة األفراد في االحتفاظ بالنقود في شكلها الحاضر. ولما كان الطلب الفعال ال 
يتطابق مع العرض الكلي ، بل أقل منه ،  وشرط التوازن هو تعادل الطلب الكلي والعرض 
الكلي ، فإن الطلب الكلي القليل يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي الحقا بسبب تخفيض 
المنتجين لإلنتاج ، عن طريق تسريح مجموعة من العمال ، وعدم التعاقد على شراء كميات 
أخرى من المواد األولية أو صرف النظر عن القيام باستثمارات جديدة ، وكلما قل الطلب 
ليتعادل مع الطلب ، ولكن عند مستوى  الفعال انخفض مستوى اإلنتاج ) العرض الكلي( 
الذي يحدد حجم  الطلب هو  ؛ أي أن حجم  بالكامل  فيه عوامل اإلنتاج غير موظفة  تكون 
العرض. ولكن إذا ما ُأريد للطلب أن يتعادل مع العرض عند مستوى التشغيل الكامل لعوامل 
أن  يتوقعون  المستثمرين  يجعل  الذي  المستوى  إلى  الفعال  الطلب  رفع  من  بد  فال  اإلنتاج 
بإمكانهم بيع كل الكميات التي ينتجونها عند توظيف كل عوامل اإلنتاج ، فيقررون توظيف 

كل عوامل اإلنتاج العاطلة. 

لكن من يمكنه رفع هذا الطلب إلى الحد الذي يغري أصحاب األعمال بإمكانية بيع كل 
هي  وحدها،  والدولة  الدولة،  أن  كينز  يقرر  العاطلة؟  الموارد  كل  وظفوا  ما  إذا  ينتجونه  ما 
القادرة على ذلك، عن طريق ماليتها ؛ فتزيد من نفقاتها الحقيقية ، عن طريق القيام بمشاريع 
ليتشجع   ، والخدمات  السلع  على  طلبهم  ليزيد  المواطنين  جيوب  في  النقود  ضخ   هدفها 

رجال األعمال لزيادة استثماراتهم وامتصاص البطالة في صفوف عناصر اإلنتاج.

(1)    	J	.	M	.Keynes	.	the	general	theory	employment	¡interest	and	money	.	op	cit	.	p	.55.
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والت�سغيل  القت�سادي  التوازن  في  وطريقته  الإ�سلمي  القت�ساد   : ثالثا 
والتنمية

اختلف كينز مع التقليديين في ثالثة أمور، هي:

)ـ األسعار غير مرنة ،  وذلك بسبب ظهور االحتكارات.

2 ـ ليس كل ما يحصل عليه الفرد ينفقه ؛ وذلك بسبب أن دوافع الحصول على النقود 
ليس المعامالت فقط ، بل المعامالت واالحتياط والمضاربة.

3ـ  شأن سعر الفائدة في الحث على االستثمار قليل ، وأن المحدد األكبر شأنا هو توقعات 
المنظمين بشأن مستقبل االستثمار.

الثالثة لكانت نظريته مطابقة لنظرية  النقاط  التقليديين في هذه  ولو لم يختلف كينز عن 
التقليديين ، فما هي نظرية اإلسالم فيما يتعلق بالتوازن؟.

أ/ التوازن في سوق العمل.

يرغب اإلسالم في العمل بشكل واضح ، حيث إنه يقرنه باإليمان في مواضع كثيرة، مثل 
َ وُْسَعَها﴾ )األعراف/42( 

ّ
ُِف َنْفًسا إاِل

ّ
الَِحاِت الَ نَُكل  الّصَ

ْ
وا

ُ
 َوَعِمل

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
قوله تعالى : ﴿َوال

فِذكر العمل مع اإليمان يؤدي إلى االعتقاد بأن منزلة العمل عند اهللا تعالى كبيرة . ولم يقتصر 
الحث على العمل على القرآن وحده ، فقد حثت السنة النبوية كذلك على العمل فقال صلى 

اهللا عليه وسلم : من بات كاال من عمله بات مغفورا له))(.

 كما رغب اإلسالم في العمل أيضا حينما ذم البطالة ، فقال صلى اهللا عليه وسلم: ما يزال 
بحثه  فاإلسالم  لحم)2(.   مزعة  في وجهه  وليس  القيامة  يوم  يأتي  الناس حتى  يسأل  الرجل 
وترغيبه في العمل وذمه للبطالة إنما يدعو إلى التوظف الكامل للقوة البشرية ، فكيف ينظم 

العوامل التي تساعد على هذا التوظف وهي أجور العمال؟.

 لم يعين اإلسالم طريقة تتحدد بها األجور، فذلك شيء يختلف باختالف الظروف، وتؤثر 
الذي يستغرقه.  المطلوب ، والوقت  العمل  البطالة ، ونوعية  ؛ منها حجم  فيه عوامل كثيرة 

))(  أحمد بن على بن حجر العسقالني . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . دار المعرفة . ال توجد سنة 
الطبع . الجزء الرابع   

ص 306 .
)2(  النووي . صحيح مسلم بشرح النووي . دار الفكر 983) . الجزء السابع . ص 30) .
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واألجر ليس له حد أدنى يلتزم به المنظمون، وليس له حد أعلى يتوقف عنده العمال ، وال 
يطالبون بأكثر منه. وهنا يجب التفرقة بين أجر العامل وحد الكفاية ؛ فاألجر هو المبلغ الذي 
يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل االستفادة من عمل العامل. أما حد الكفاية ؛ فهو المبلغ 
الذي يخرج به الفقير والمسكين من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى))(. ومقدار 
العامل  فيه  يحتاج  الذي  النادر  النوع  من  العمل  كان  فإذا  ؛  العمل  ندرة  على  يتوقف  األجر 
إلى التعلم والتدرب لمدة طويلة ، فإن األجر المدفوع له يكون مرتفعا ، أما إذا كان العمل 
من النوع البسيط الذي ال يحتاج صاحبه إلى عناء الكتسابه وال إلى وقت للتدرب عليه فإن 
الذي يجعل اإلنسان يعيش  المبلغ  الكفاية فهو  أما حد  المدفوع قد يكون منخفضا.  األجر 
في مستوى الئق ، هو مستوى الغنى عن الحاجة إلى اآلخرين، وهذا المستوى يتوفر لبعض 
يتوفر لألشخاص  بينما ال   ، األشخاص من خالل دخلهم الذي يحصلون عليه من عملهم 
اآلخرين الذين يحصلون على دخل منخفض من عملهم ، فتكون الدولة مسؤولة عن المبلغ 
الفارق بين األجر الذي يأخذه من عمله ودخل مستوى الكفاية ، عن طريق وسائلها في إعادة 

توزيع الدخل ، التي أهمها الزكاة.

إذن فاألجر في اإلسالم ال عالقة له بحد الكفاية ، ويتميز بالمرونة ؛ أي يرتفع عند زيادة  
الطلب على العمل وينخفض بانخفاضه ، ويترتب على هذا أن فترات الرواج ؛ وهي فترات 
تتزايد فيها األرباح ويكثر فيها الطلب على العمل فترتفع األجور، بينما فترات االنكماش؛ 
مستوى  على  للحفاظ  كذلك،  األجور،  فيها  تنخفض  األرباح،  فيها  تنخفض  فترات  وهي 
العمالة، دون االضطرار إلى تسريح العمال، في الغالب. ولو تم تسريح العمال بسبب كساد 
سلعة ما فإن دخل العامل، وهو حد الكفاية، مضمون، ال يمس، ولكن تنتقل مسؤولية تحقيقه 

إلى الدولة فقط.

ب/ التوازن في سوق النقود. 

يحدث التوازن في سوق النقود من خالل تعادل االدخار )وهو الجزء المتبقى من الدخل 
التكوين  إلى  يوجه  الذي  الوطني  الدخل  من  الجزء  وهو  االستثمار  مع  االستهالك(  بعد 
الرأسمالي؛ أي إنشاء مصانع أو مزارع أو متاجر.... أو غيرها. ويظهر تصميم اإلسالم على 

إحداث التوازن في سوق النقود من خالل:

))(  أبو الحسن على بن محمد حبيب البصري البغدادي الماوردي . األحكام السلطانية . دار الكتب العلمي  
982) ص .22). 
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ـ الحث على االدخار) عرض النقود ( . 

يؤثر اإلسالم على  االدخار من خالل حثه على االعتدال في اإلنفاق على االستهالك، 
َواًما﴾))(، فاإلنسان 

َ
ْم َيْقُتُروا َوَكَن َبْيَن َذلَِك ق

َ
وا َول

ُ
ْم يُْسرِف

َ
نَفُقوا ل

َ
ِذيَن إَِذا أ

َّ
فيقول تعالى: ﴿َوال

مطالب باالعتدال في اإلنفاق ، سواء  كان اإلنفاق من النوع  الذي يعرف باإلنفاق االستهالكي 
؛ بشراء السلع والخدمات لتلبية حاجات الفرد ومن يعولهم، أو من النوع الذي يعرف باإلنفاق 
الخيري ؛ الذي ال يحصل اإلنسان على مقابل دنيوي مباشر من جراء إنفاقه. وهذا االدخار 
قد يكون المقصود به مواجهة حادث طارئ  في المستقبل ، مثل الموت ؛ فعن سعد بن أبي 
وقاص قال : قلت يا رسول اهللا أوصي بمالي كله ؟ قال: ال قلت : فالشطر ؟ قال : ال. قلت 
تدعهم عالة   أن  أغنياء خير من  تدع ورثتك  إن  إنك  كثير،  والثلث  فالثلث  قال:  ؟  فالثلث   :
يتكففون الناس في أيديهم)2(. فقد نص الحديث على أن ترك الورثة أغنياء خير لإلنسان من 

أن يتركهم فقراء، وهذا ال يتأتى إال عن طريق االدخار.

اإلنفاق االستهالكي في مستوى  المحافظة على  االدخار هو  القصد من  يكون  قد   كما 
معين بحيث يتم السحب من المدخرات كلما نقص المبلغ المخصص لإلنفاق عن المبلغ 

الالزم  للعيش عند ذاك المستوى. 

المبلغ  توظيف  خالل  من  عوائد  على  الحصول  هو  االدخار  من  الهدف  يكون  قد  كما 
المدخر ، سواء من طرف المدخر نفسه ، وهو قليل ، أو من طرف مستثمر آخر ، وهو الشائع.

هذه األموال التي لم تنفق على االستهالك ، واعتبرت مدخرات ، هي التي تثير مشكلة فيما 
يتعلق بالتوازن ؛ ألن من يدخر ليس هو من يستثمر ، وبالتالي يجب إغراء المدخرين لتقديم 
عند   ، المدخرين  إغراء  في  فشلوا  قد  وكينز  التقليديين  أن  ورأينا  ؛  للمستثمرين  مدخراتهم 
عرض معدل فائدة قليل ، كما فشلوا في إقناع المستثمرين ، عن طريق معدل الفائدة بتوظيف 
كل هذه األموال المدخرة. فما هي وسائل اإلسالم إلقناع المدخرين بتقديم مدخراتهم إلى 
المنظمين لتوظيفها في مشاريع ؟ وما هي وسائله ، أيضا ، إلقناع المنظمين بتوظيف كل هذه 

األموال؟

))(  سورة الفرقان . اآلية رقم 67 .
)2(  البخاري  . صحيح البخاري. مطابع األهرام التجارية. 967) . الجزء الرابع  ص 47 .
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 الترغيب في االستثمار ) الطلب على النقود (

تجعل  التي  األدوات  وبتوفير  مرة،  المعنوي  بالتشجيع  االستثمار؛  في  اإلسالم   رغب   
القصد  كان  ما  هو  المعنوي  فالتشجيع  أخرى.  مرة  متيسرا  أمرا  الدنيا  في  المادي  الكسب 
 ﴿ تعالى:  قوله  في  جاء  كما  الدنيا  الحياة  في  بثمرة  يرتبط  أن  دون  العمل  على  الحث  منه 
َسبِيِل الَِّ ﴾  فِي  وَن 

ُ
ُيَقاتِل َوآَخُروَن   َََََِّّّّ ّ ال ْضِل 

َ
ف ِمن  يَبَْتُغوَن  ْرِض 

َ
األ فِي  يَْضِرُبوَن  َوآَخُروَن 

أي   ، الكسب  بهدف  األرض  في  الضرب  وتعالى،  سبحانه   ، جعل  حيث  المزمل/20(    (
االستثمار، في مرتبة الجهاد في سبيل اهللا ، سواء أدى هذا الضرب في األرض إلى الحصول 
على ثمار أي أرباح،  أو حصول خسارة ، فاألجر األخروي الذي يعدل أجر المجاهد في 
سبيل اهللا سيحصل عليه هذا المستثمر))(. أما األدوات التي أوجدها اإلسالم  لدفع األموال 

للتوظيف فهي نظام التشارك، بالنسبة للمنظم ، ومعدل الزكاة ، بالنسبة ألصحاب األموال.

الت�سارك. نظام    /1

يعني نظام التشارك اشتراك صاحب المال والمنظم في ناتج العمل ، وهذا له مزايا كثيرة 
تدفع المنظم لالستثمار، أهمها:  

في  الفائدة  تحريم  بسبب  وذلك  للصفر؛  مساوية  المال  على  الحصول  تكلفة  تكون  ـ 
اإلسالم، فالمال متاح بدون مقابل محدد مسبقا، وبالتالي فإن أي مبلغ يتبقى للمشروع  بعد 
الربح  يتوقف على مقدار  قرار االستثمار  أن  يعتبر ربحا. ويترتب على هذا  التكاليف  طرح 

المتوقع فقط ، وهذا ما توصلت إليه الدراسات الحديثة.

ـ توسيع قاعدة المستثمرين ؛ ألن المقرض في النظام الرأسمالي يهتم كثيرا بالضمانات 
ما  وهذا  المشروع،  نجاح  عدم  حالة  في  أمواله  خاللها  من  ليسترد  المقترض  يقدمها  التي 
على  االستثمار  على  ُيقدمون  ال   ، الضمانات  هذه  يملكون  ال  الذين  من   ، الكثيرين  يجعل 
الرغم مما يتوفر لهم من مقومات نجاح االستثمار، كالخبرة والحرفة وغيرهما. أما في نظام 
أو  المشروع  نجاح  إمكانية  اهتمامه على مدى  ينصب  بل  المال  برد  يهتم  الذي ال  التشارك 
دراسة  بسالمة  يتعلق  فيما  إال  ضمانات)2(  اشتراط   دون  يمول  ناجح  مشروع  فكل  فشله، 

))(  طبعا إذا كانت نيته من االستثمار هي االمتثال ألوامر اهللا وعدم ترك المال عاطال ، ألن األعمال بالنيات 
ولكل امرىء ما نوى ، كما جاء في الحديث .

)2(  يمكن وجود ضمانات لمواجهة حاالت التعدي والتفريط .
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الجدوى واإلدارة الجيدة للمشروع))(، وهذا ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين ، حيث 
تتاح فرصة االستثمار، كذلك، للمنظمين الذين ال يملكون ضمانات تمكنهم من االستثمار 
في النظام الرأسمالي . فالعامل المحترف الذي ال يجد ماال لشراء أدوات حرفته، على الرغم 
من تأكده أنه لو وجدت تلك األدوات سينجح مشروعه، لن يجد ذلك المال إال في النظام 
اإلسالمي. كما أن المنظم الذي ال يملك إال خبرته في اإلدارة لن يستطيع إنشاء مشروع إال 
في ظل النظام اإلسالمي. وينتج عن كل هذا اتساع قاعدة األغنياء، وعدم احتكارها من قبل 

فئة قليلة فقط .

ـ التقليل من المشروعات الفاشلة. ففي نظام التشارك تتعدد الجهات التي يهمها مستقبل 
المشروع االستثماري؛ فالمكتتبون األصليون يهمهم مستقبل المشروع ، ألنهم سيحصلون 
على جزء من أرباحه ، إن حقق ربحا ، وسيتحملون جزءا من الخسارة ، أو كلها ، إن لحقت 
مستقبل  أيضا  يهمها  اإلسالمية  المصارف  وهم  ؛  الوسطاء  أن  كما   . خسارة  بالمشروع 
تساهم  أن  أيضا  الممكن  ومن   ، األصليين  المساهمين  عن  وكيلة  تعتبر  ألنها  المشروع؛ 
هذا  مستقبل  أيضا  يهمه  الفكرة  صاحب  األصلي  المنظم  أن  إلى  باإلضافة   ، ماله  رأس  في 
المشروع  جدوى  تقييم  أن  يعنى  المشروع  مستقبل  يهمها  التي  الجهات  وتعدد   . المشروع 
أو  التفصيلية  فالدراسة  الخاصة؛  بطريقته  كل  كلها؛  الجهات  هذه  عليه  توافق  أو  به  تقوم 
الفكرة يقدمها المنظم إلى المصرف الذي يتوسط في عملية التمويل ، والمصرف عن طريق 
المشروع  اقتراحات أخرى تجعل   أو يعطى  المشروع مربح  أن  يتحقق من  مكتب دراساته 
أكثر ربحية ، أي أن دراسة الجدوى تعاد على مستوى المصرف الممول. وأما المساهمون 
األفراد فيستطيعون عن طريق معايشتهم للسوق والمعلومات التي تتوفر لديهم، أن يوجهوا 
إقبالهم  لربحيتها، وعدم  يطمئنون  التي  المشاريع  في  المساهمة  بإقبالهم على  المشروعات 
على المساهمة في المشاريع التي يتشككون في ربحيتها. فمرور المشروع بهذه المستويات 

الثالثة يجعل احتمال فشله أمرا ضعيفا.

للم�ستثمرين للحد من التوقعات المت�سائمة.  ال�سمانات  توفير  ـ   2

يبدأ تشاؤم المستثمرين من مستقبل اإلقدام على إنشاءات جديدة عندما يتوقعون انخفاضا 
في معدل األرباح أو احتمال تحقيق خسائر.

))(  أحمد محي الدين أحمد حسن .رسالة ماجستير. عمل شركات االستثمار اإلسالمية في السوق العالمية  
. الدار السعودية للنشر والتوزيع  986) ص 69 .
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والتوقعات بطبيعتها ليست أكيدة في المقدار، ولكنها غالبا ما تكون أكيدة في االتجاه، 
وما دام المستثمر ليس متأكدا من مقدار االنخفاض فإنه يخاف أن يحقق خسارة، والتي إذا 
حلت به فإن مستقبله االقتصادي سيضيع إذا لم تكن هناك آليات لتخفيف وقع الخسارة عليه. 
المسلم، وتخفف  المستثمر  آليات تخفف وقع الخسارة على  النظام اإلسالمي  وتوجد في 

بالتالي من حدة التشاؤم عنده، وهذه اآلليات هي :

أ ـ االنتظار إلى حين تمكن المدين من تدبير مبلغ الدين 

تتعرض  المؤسسات التي يكون الطلب على منتجاتها موسميا إلى أزمات في المواسم 
التي يقل فيها الطلب على منتجاتها، كما أن بعض المؤسسات يصعب عليها تسديد ديونها 
بسبب أزمة طارئة يرجى زوالها. ففي مثل هذه الحاالت طلب المولى سبحانه وتعالى من 
اَن ُذو ُعْسَرٍة 

َ
مجموع الدائنين االنتظار إلى حين يسار المدين وذلك في قوله تعالى ﴿َوإِن ك

ى َميَْسَرٍة ﴾)البقرة/ 280(
َ
َفَنِظَرٌة إِل

ب ـ إلغاء الديون . 

جعل اهللا سبحانه وتعالى إلغاء جزء من الديون أو كلها أفضل من تحصيلها بأي طريقة 
ُموَن﴾ )البقرة/ 280( ، ووْضُع ))( بعض الديون 

َ
نُتْم َتْعل

ُ
ُكْم إِن ك

َّ
 َخْيٌر ل

ْ
وا

ُ
ق ن تََصّدَ

َ
فقال ﴿وَأ

أوكلها هو إعطاء الفرصة لهذه المؤسسة لالنطالق مرة ثانية ، واالستمرار في خدمة المجتمع 
باالستمرار في اإلنتاج ، دون أن يعنى ذلك أن اإلسالم يساعد المؤسسات الفاشلة على البقاء 
في السوق وبالتالي يعمل على تبديد الموارد. فالحقيقة أن المؤسسات التي تفشل بسبب عدم 
كفاءتها ال يجب أن تساَعد، وأن المؤسسات التي ترجى مساعدتها هي تلك المؤسسات التي 
حققت خسارة بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها، وُيتوقع أن تسترد نشاطها إذا مرت من 
هذه األزمة الطارئة، فمثل هذه المؤسسات هي التي يجب أن تقدم لها المساعدة لتجاوز هذه 
األزمة، وال يجب أن تكون هذه األزمة سببا في إفالسها وتشريد العمال، وتجويع عائالتهم 

وحرمان المجتمع من إنتاجها .

إن نظام التشارك بجانب مزاياه السابقة فيما يتعلق بزيادة االستثمار توجد له مزايا أخرى 
تتعلق باألموال بصفة عامة من حيث أنه :

كتاب   في  الخالف  هذا  انظر  الوضع.  وليس  االنتظار  بمعنى  التصدق  يكون  المفسرين  بعض  وعند    )((
محمد رشيد رضا . تفسير المنار . مطبعة المنار . الطبعة الثانية  928) الجزء الثالث  ص 04) .
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يؤدي إلى ترشيد استخدام رؤوس األموال المتاحة للمجتمع))(، إذ أن وجود ثالث جهات 
تقوم بعملية تقييم جدوى المشروع ، وهي الجهات المشتركة في إقامته، التي يهمها مستقبله؛ 
المنظمين أصحاب  التمويل الوسيطة، وفي  ممثلة في األفراد المساهمين ، وفي مؤسسات 
الفكرة، يضمن أن تستخدم هذه األموال في أفضل السبل.  فاألفراد، وهم القطاع العريض 
من المساهمين في التمويل، فإنه بحكم قربهم من المجتمع أكثر، يهمهم أن تشغل أموالهم 
في المشاريع التي تؤدي إلى إنتاج السلع التي تحتاجها األغلبية العظمى من أفراد المجتمع 
التي  المشروعات  إقامة  إلى استخدام األموال في  الذين هم جزء منهم، وفي هذا ما يؤدي 
تنتج ألغلبية أفراد المجتمع وليس لطبقة األغنياء فقط. وأما المصارف أو المؤسسات المالية 
الوسيطة  بصفة عامة فإنها بحكم قربها وعالقتها بمؤسسات الدولة كوزارة االقتصاد والمالية 
تقوم بتوجيه أموال  المدخرين إلى المشاريع التي تنص عليها الخطة االقتصادية للحكومة. 

المشاريع  يقترحون  األسواق  من  قربهم  بحكم  فإنهم  الفكرة  أصحاب  المنظمون  أما 
التي تحقق أقصى معدل ممكن من األرباح. وبتفاعل آراء هذه الجهات الثالث يستقر األمر 
على تمويل المشاريع التي تنتج لألغلبية العظمى من أفراد الشعب ، وتمثل أولوية بالنسبة 
للحكومة ، وتحقق أقصى األرباح بالنسبة للبدائل الممكنة األخرى. ومن هنا فإن األموال 
المتاحة للمجتمع اإلسالمي سوف تستخدم استخداما أمثل، وسيتجه العرض في نفس اتجاه 

الطلب، ويتطابق هيكل اإلنتاج السلعي مع هيكل الطلب السلعي. 

القضاء على التناقض بين مصالح المنتجين ومصالح أصحاب األموال)2(. حيث إنه في 
نظام الفائدة يكون هدف المستثمرين الحصول على المال الالزم للتمويل بأقل التكاليف، 
أي يتمنوا الحصول على األموال بأقل سعر فائدة، أما أصحاب المال فإن هدفهم هو تقديم 
بعض  في  المستثمرين  أن  التعارض  هذا   عن  وينتج  للفائدة،  ممكن  سعر  بأكبر  أموالهم 
األحيان يفضلون عدم االقتراض، حتى ولو أدى ذلك إلى عدم تنفيذ مشاريعهم؛ ألن سعر 
الفائدة الذي يطلبه صاحب المال مرتفع وال يترك للمنظم ربحا كما يريد. كما أن أصحاب 
األموال يفضلون في بعض األحيان اكتناز أموالهم وعدم إقراضها ألنهم يرون أن سعر الفائدة 

المعروض عليهم ال يلبي طموحاتهم، ويجب أن ينتظروا إلى حين ارتفاع هذا السعر.

))(  محمد عبد المنعم عفر . نحو النظرية االقتصادية في اإلسالم ، الدخل واالستقرار . المطبعة العربية 
الحديثة )98) ص 243 .

)2(  محمد عبد المنعم عفر . نحو النظرية االقتصادية في اإلسالم ، الدخل واالستقرار . مرجع سابق   ص 
. 444
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 أما في نظام التشارك فإن هدف صاحب المال هو الحصول على أعلى مبلغ للربح من 
المستثمر هو  الحصول أيضا على  أعلى  ناتج عملية تشاركه في االستثمار. كما أن هدف 
مبلغ للربح من ناتج عملية تشاركه في االستثمار، ومن هنا فإنه ال يوجد ما يبرر قيام صاحب 
المال برفض التشارك في االستثمار إال إذا كانت األرباح قليلة أو منعدمة، كما أنه ال يوجد 
هناك ما يبرر رفض صاحب الفكرة تنفيذها إال إذا كانت األرباح الناتجة من المشروع قليلة 
أو منعدمة. وينتج عن اتحاد مصالح المستثمرين والممولين أن تكون األموال معروضة في 

كل وقت والوصول إليها سهال متى ما كان المشروع مربحا .

 . الزكاة  معدل   /3

نسبة  عبارة عن  النصاب))(*، وهي  بلغ  الذي  ماله  في  المسلم  فريضة تجب على  الزكاة 
محددة من هذا المال تؤخذ من أموال األغنياء وترد في فقرائهم. ولما كانت الزكاة  انتقاصا 
من الثروة النقدية للفرد فإن التصرف الطبيعي الذي يقوم به هذا الفرد - انطالقا من حرصه 
على مصلحته - هو دفع هذه األموال إلى من يوظفها في مشاريع تعود عليه بالربح ، فيدفع 
مبلغ الزكاة من الربح المتحقق. وفي هذا توجيه للمبالغ المدخرة نحو االستثمارات سواء 
التجارية منها أو الزراعية أو الصناعية. وال يبقى لدى المدخر إال المبالغ التي تقل عن نصاب 
الزكاة ؛ وهي عادة مبالغ قليلة جدا يتم توجيهها نحو االحتياط ، وهي ال تؤثر على التوازن 

في سوق النقود. 

ُتعطى  عندما  وذلك  االستهالك؛  سلع  على  الطلب  زيادة  إلى  تؤدي  الزكاة  أن  كما 
َعاِملِيَن 

ْ
َمَساكِيِن َوال

ْ
ُفَقَراء َوال

ْ
اُت لِل

َ
َدق لمستحقيها، المذكورين في اآلية الكريمة:﴿إِّنََما الّصَ

ِريَضًة ّمَِن الَِّ 
َ
بِيِل ف َغارِِميَن َوِف َسبِيِل الَِّ َوابِْن الّسَ

ْ
اِب َوال

َ
وُبُهْم َوِف الّرِق

ُ
ل
ُ
َفِة ق

َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَها َوال

َ
َعل

َُّ َعلِيٌم َحِكيٌم﴾  )التوبة/60( َوال

ج/ التوازن في سوق السلع النهائية.

 تتحدد األسعار النهائية للسلع في السوق اإلسالمي بتفاعل العرض والطلب؛ وعليه تزيد 
العرض.  زيادة  أو  الطلب  بانخفاض  وتنخفض  العرض،  نقصان  أو  الطلب  بزيادة  األسعار 
العادية)2( فقد روى أنس  الظروف  التسعير ( في   ( واإلسالم ال يعمل على تحديد األسعار 

))(  تختلف األنصبة من مال إلى آخر ويوجد تفصيلها في باب الزكاة من كتب الفقه .
)2( أي الظروف التي ترتفع أو تنخفض فيها األسعار نتيجة للتغيرات الطبيعية  في عوامل العرض والطلب .
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رضي اهللا عنه قال: »غال السعر على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال الناس يا رسول 
الباسط  القابض  هو  اهللا  إن  وسلم:  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فقال  لنا  فسعر  السعر  غال  اهللا 
إياه بدم  ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها  المسعر وإني أرجو أن  الرازق 
وال مال«))(. وهذا هو النظام المعمول به في كل األسواق اإلسالمية دون اعتبار للسلعة التي 
تباع في هذا السوق أهي عمل أم منتج،  وال يتم التسعير إال إذا تعرض جهاز السوق  لما من 
شأنه أن يعطل عمله؛ فاتفاق البائعين على أال يبيعوا إال بسعر محدد يزيد عن سعر السوق أو 
التأثير على سعرها باالرتفاع معناه أن السعر لم يتحدد  إخفائهم للسلعة )االحتكار( بقصد 
يجبرون على  فهنا  للمشترين،  إلى ظلم  يؤدي  أن  والطلب، وهذا من شأنه  العرض  بتفاعل 
بيعها )التسعير( بقيمة المثل )سعر السوق (. والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم اهللا به)2(.

كما أن اتفاق المشترين فيما بينهم على أال يشتروا إال بسعر أقل من سعر السوق معناه، 
ظلم  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  وهذا  والطلب،  العرض  بتفاعل  يتحدد  لم  السعر  أن  كذلك، 
للبائعين فيجبر المشترون على الشراء بسعر السوق، وإن كانت طريقة إجبارهم على الشراء 

تختلف عن طريقة إجبار البائعين على البيع)3(.

المشترين،  قدرة  المعبر عن  السوق  عند سعر  والطلب  العرض  بين  التوازن  يتم  وهكذا 
ومعبرا أيضا عن رضا البائعين

العام في القت�ساد الإ�سلمي ودور الزكاة فيه. التوازن   /4

لتوضيح كيف يحدث التوازن العام في االقتصاد اإلسالمي، ودور الزكاة في ذلك، ننطلق 
من حالة التشغيل الناقص للموارد االقتصادية:

) ـ تقسم عناصر اإلنتاج بين االستهالك واالدخار.

2 ـ تتوجه المبالغ المدخرة إلى االستثمار بفعل وجود الزكاة.

))(  أبو محمد عبد اهللا بهرامر الدارمي . سنن الدارمي . دار الفكر 978) الجزء الثاني ص 249 .
)2(  ابن قيم الجوزية . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  . دار الكتب العلمية.969). ص 245 .

البائعين أو من يمثلهم والمشترين أو من يمثلهم بقصد دراسة السعر الذي تطالب به  ** يمكن جمع   )3(
إحدى الفئتين ويتم االتفاق على السعر الذي يحقق مصلحة العامة ، بائعين ومشترين  ، وهي الخطوة األولى 
التي تقوم بها الدولة لفرض سعر المثل . ثم تأتى الخطوة الثانية وهي معاقبة البائعين إذا أصروا على السعر 
أسلوب  المشترين  مع  تتبع  أن  يمكنها  كما  الرخص،  منهم  تسحب  أو  سلعتهم  عليهم  تبيع  كأن  المرتفع، 
بالقطعة فال  المستهلكين  أما  بالجملة   الذين يشترون  بين  المتصور أن االتفاق يكون  الرخص ألن  سحب 

يتصور منهم ذلك
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3 ـ  يتوقع المنظمون ارتفاع حجم الطلب على مختلف السلع.

زيادة  إلى  العملية  هذه  فتؤدي  جديدة،  اقتصادية  موارد  بتوظيف  المنظمون  يقوم  ـ   4
اإلنتاج، وبالتالي زيادة العوائد المالية لعناصر اإلنتاج.

 5 ـ تتكرر العمليات من )) ( إلى ) 4 ( طالما  كانت هناك موارد اقتصادية عاطلة.

6ـ يتوقف المنظمون عن توظيف موارد جديدة عندما ال يجدون موارد عاطلة في السوق، 
وعندها يكون االقتصاد قد وصل إلى مرحلة التشغيل الكامل، وحالة التوازن العام: توازن في 

سوق العمل، وتوازن في سوق النقود، وتوازن في سوق السلع

للمدخرات  كان  ما  بدونها  إذ  حاسما؛  كان  التوازن  إحداث  في  الزكاة  دور  أن  نالحظ 
أن تتحول بالكامل إلى استثمارات، حيث يرى كثير من أصحاب الدخول أنهم ال يريدون 
توظيف أموالهم، ومن األفضل لهم االحتفاظ بأموالهم في شكل سائل، لكن وجود الزكاة 
يدفعوا  حتى  مدخراتهم  توظيف  يقررون  جعلهم  سنة  كل  معينة  نسبة  المال  من  تأكل  التي 
الزكاة من العائد على التوظيف وليس من أصل المال، فأدى ذلك إلى توظيف كل الموارد 

االقتصادية التي كانت معطلة، وإنتاج سلع كثيرة زادت من رفاهية الشعب وقوة االقتصاد.

الخاتمة.

في هذه المداخلة يمكن أن نستنبط عدة نتائج، لكن أهم نتيجة، أتصورها، هي المتعلقة 
الموارد  بتشغيل  الدفع  في  كبيرا  دورا  تؤدي   الزكاة  أن  تبين  حيث  باالقتصاد  الزكاة  بعالقة 
االقتصادية وتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ولئن كان معروفا أن للزكاة دورا مع الفقراء 
من خالل إغنائهم، وزيادة طلبهم على السلع والخدمات، فقد أوضحت الورقة أن الزكاة لها، 
أيضا دور مع االقتصاد؛ حيث تؤدي إلى قيام تنمية اقتصادية ال تتوقف إال بالتشغيل الكامل 

للموارد االقتصادية، وهذا أحد معاني الزكاة) الطهارة والنمو، أي نمو االقتصاد(.

وعليه فإن أهم توصية يمكن تقديمها هي ضرورة اهتمام السلطات في الدول اإلسالمية 
بهذه الفريضة؛ تنظيما وجباية، وجعلها أداة لتخطيط التنمية والتشغيل.
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نور الوقف في التنمية 
والحّد من النةالة

 د. عبد الرحمن بن معّمر الّسنوسي

 أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم اإلسالمية بجامعة الجزائر، 
ورئيس المجلس العلمي بالكلية.

اأوًل- الوقف في الّتجربة التاريخية الإ�سلمية:

الّسلطُة  تجّسدها  التي  الحكومَة  ثالثًة:  مقّوماٍت  يشمل  اإلسالم  في  الدولة  مفهوم  إّن 
تمّثله  الذي  الخيريَّ  والقطاَع  المال،  أرباُب  يمّثله  الذي  الخاصَّ  والقطاَع  الّسياسّية، 
الّدولة في  لمفهوم  الّثالثِة  المضامين  الوقفّيُة والخيرّية، ولقد كان حضوُر هذه  المؤّسساُت 
الّسلطاِت  تعّرض  رغم  واستمراره؛  األّمِة  نظاِم  بقاء  في  سببًا  للمسلمين  الجماعّي  الوعي 
أنقاِض  على  ممالَك  وظهوِر  أخرى؛  وزواِل  دولٍة  قياِم  من  والّتبّدل،  الّتغّير  لرياِح  الحاكمِة 
ممالَك أخرى؛ دون أن يغّير ذلك من استمرار المجتمعات اإلسالمّية في ممارسِة مناشطها 
والّسعِي في إقامة مصالحها الّدينّية والّدنيوّية، ومواصلِة وظيفتها في بناِء الحضارة اإلسالمّية 
ومدِّ آفاقها مكانّيًا وزمانّيًا؛ غيَر متأّثرٍة –على نحٍو عميٍق- بتغّيِر الملوِك واألُسِر الحاكمِة وال 

بالّتداعياِت والِهّزات الّسياسّية التي كانت تتمّخُض عن ذلك الّتغّير في عالم الّسياسة))(.

))(   كان قطاع الوقف في تاريخ المسلمين يخضع إلشراف السلطة القضائّية؛ فالقضاة هم الذين يوّلون 
اتسع قطاع  النّّظار عليه، ويشرفون عليهم، وويتابعونهم على صرف ريوع األوقاف على وجوهها. وحين 
األوقاف  لتسيير  كبرى  إدرات  تكّونت  اإلسالم  بالد  أغلب  في  الخالفة  العثمانّيين  توّلي  بعد  جّدا  الوقف 
والنّظر فيها، والحسبة عليها، وصدر »نظام إدارة األوقاف« الذي كانت له عّدة أشكال في أقطار عّدة، وقد 
نّظمت الّدولة قطاع الوقف بشكل تفصيلّي محكم، وأسهم الفقهاء في هذا ظهور هذا النّظام ووضع الّتدابير 
التي تحميه وتحوطه، رغم وقوع الّتالعب به فيما بعد من ِقَبل العلمانّيين األوائل، ولعّل تلك الّتدابير هي 
ما حمى قطاع الوقف في تركيا الحديثة من االندثار رغم الّتغييرات الجذرّية التي أحدثها مصطفى كمال في 

بنية الّدولة. ينظر: 
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وحين انحسر مفهوم الدولة بسبب اختزاله في مفهوِم الحكومِة وأجهزتها من ِقَبِل األنظمِة 
على  والّثقافّية  واالجتماعّية  االقتصادّية  المسؤولّياِت  كلُّ  وقعْت  االستقالل،  بعد  الّسياسّيِة 
 ، والخاصُّ  ، العامُّ الّثالثُة:  القطاعاُت  تتقاسمها  كانت  أن  بعد  وحدها  الحكوماِت  عاتِق 

والخيرّي))(.

مناصِب  ووفرِة  المالّيِة،  الّطفراِت  بسبِب  ظاهرٍة  غيَر  االختزاِل  هذا  عيوُب  كانْت  ولقد 
قدراِت  أضعفْت  قد  والخارجّيَة  الّداخلّيَة  العوامَل  أّن  غيَر  الّسّكانّي؛  الّتعداِد  وقّلِة  العمل، 
الحكوماِت على ضماِن الحاجاِت األساسّيِة لشعوبها، وتقاصرْت بها عن الّتكّفِل بانشغاالت 
مواطنيها المتنّوعة، فشهدت أغلُب قطاعاتها ضعفًا في الهياكل، ونقصًا في الكفاءة واألداء، 
وقصورًا في التأطير والّتسيير، وتراجعًا في تلبيِة حاجاِت النّاس، سواٌء كان ذلك في مجاالت 

اإلنتاِج والّتوزيِع، أو الّتعليم، أو الّصّحة، أو غيرها من المجاالت.

وفي ضوء تفاقم المشكالِت االقتصادّية واالجتماعّيِة في بالِد المسلمين؛ لم يعد ممكنًا 
من  الحدِّ  في  أو  المشكالت،  لهذه  حلوٍل  إيجاِد  في  وحده  الحكوميِّ  القطاِع  على  الّتعويُل 
تداعياتها وآثارها، كما ال يمكُن االعتماُد على القطاِع الخاصِّ في النّيابِة عن الحكومات في 
ذلك كّله؛ لما هو معلوٌم ضرورًة من أّن فلسفَة القطاِع الخاصِّ تقوُم على الّربِح واالستئثاِر 
تغّول  على  يشهُد  اليوَم  العالميِّ  االقتصاِد  واقَع  إّن  بل  االجتماعّية،  المسؤولّيِة  وضمور 
الّرأسمالّية الحديثِة إلى درجٍة صارت الحكوماُت تتصّرف وفقًا لرهاناِت الّشركاِت الكبرى 
ومصالحها، وتّتخذ القرارات إرضاًء لهواها في كثيٍر من األحيان، وتغّير استيراتيجّياتها تحت 

ضغوِط أرباِب االستثماراٍت الكبيرِة والّشركاِت الّضخمة)2(.

        المقريزي، الخطط: )294/2( وما بعدها، ]المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، أحمد بن علي 
شريف  ترجمة  )ص/46(،  الباشا:  رجال  كل  فهمي،  وخالد  العلوم[،  إحياء  دار  منشورات  المقريزي، 
الوقف اإلسالمي:  تهميش  المترتبة على  النتائج  العظيم،  عبد  القاهرة، وحمدي  الشروق،  دار  يونس، ط. 
)ص/255-259(، بحث مقّدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية،  حول: )الوقف 

اإلسالمي: اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة(، الجامعة اإلسالمية 430)هـ-2009م.
تحجيمها  في  االستعمار  جهود  اإلسالمية  المجتمعات  في  األوقاف  دور  انحسار  أسباب  أكبر  من   )((
ومصادرتها وإلغاء القوانين الخاّصة بها، ثم أجهزت عليها األنظمة الّسياسّية بعد مرحلة االستقالل بسبب 
الّتوّجه  تبنّت  الّدول  الّدولة؛ خاّصة وأّن كثيرًا من  الوقفّي يشّكُل نظامًا يضعف مركزّية  القطاع  أّن  اعتقادها 

االشتراكي الذي ال يعترف بأّي أنشطة اقتصادّية أو تنموّية موازية لسلطة الّدولة.
)2( يراجع حول تغّول الّرأسمالية الحديثة المراجع الّتالية:

Thomas	Piketty،	Le	capital	au	XXle	siècle،	seuil،	Paris	2013،	pp.	72-98.،	Robert	E.،	Litan	
Carl	J.Schramm،	Better	Capitalism،	Yale	Univ.	USA	2012،	p.	171-200.
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وإذا كان الغرُب قد أفاَد من تجربِة القطاِع الثالِث أو القطاِع الوقفيِّ والخيريِّ من خالِل 
فتدارَك  البلقان؛  ودول  تركيا  في  بالعثمانّيين  وشرقًا  باألندلس،  غربًا  بالمسلمين  احتكاكِه 
تجارَب الّسقوِط التي عصفت به بعد سقوط الّدولِة الّرومانّية ثم البيزنطّية حين كان مفهوُم 
حضارته  إقامِة  في  عاليًة  قيمًة  الخيريِّ  للقطاِع  أعطى  فقد  الحاكم))(؛  على  قاصرًا  الّدولِة 
بلدانه،  في  الّتوازَن  يقيُم  ما  هي  الغرب  في  المدنّي  المجتمع  مؤسساُت  وصارت  الحديثة، 
الّرأسمالّيِة واالشتراكّية في توّجهاته، ويمنُع حيتاَن  بين فلسفِة  الّتناقِض  ويكفكُف من حّدِة 
فهمت  وقد  ورفاهيتها؛  الغربّية  المجتمعاِت  باستقراِر  المساس  من  الكبرى  االستثماراِت 
؛ فأصدرْت له الّتشريعاِت التي تحميه وتمنع  الحكوماُت الغربّيُة هذه القيمَة للقطاِع الخيريِّ
من تأميمه أو تحجيمه، واّتخذته شريكًا في الحفاِظ على الّدوِل وتنميتها وصنِع حضارتها)2(.

أّما في بلداننا؛ فإّن أغلَب حكوماِت العالِم اإلسالمّي تنظُر إلى القطاِع الخيريِّ بعين الّريبة 
والّتوّجس وعدِم الّثقة، ومنذ حركِة تأميِم األوقاف في البالِد العربّيِة التي بدأها محّمد علي 
واالجتماعّيَة  االقتصادّيَة  أوضاعنا  فإّن  الفرنسي)3(؛  سيمون  سان  من  بإشارِة  مصر  في  باشا 
والّثقافّيَة تعاني قصورًا حاّدًا وتقهقرًا مرّوعًا، وما هذه البطالُة في صفوِف الّشباِب والمتعّلمين 

))(   لم تكن أوروبا في عصورها القديمة والوسطى تعرف نظام الوقف وال ُنُظم البذل الّتّطّوعي األخرى؛ 
فقد كانت المداخيل كلها عن طريق الجبايات واإلقطاع الذي رزحت تحت نظامه قرونًا طويلة؛ وإّنما اّطلع 
ملوك أوروبا على نظام الوقف من خالل االحتكاك الكبير والّطويل بالمسلمين واالطالع على حضارتهم، 
وقد انتقل مفهوم الوقف إلى أوروبا من خالل هذا االحتكاك الذي كان المسلمون فيه إيجابّيين انطالقًا من 

تسامحهم واعتقادهم بأّن العلم والخير قيم ال يجوز البخل بها على من هو في حاجة إليها.
)2(   ينظر في هذا:

Parker	and	Mellows،	The	modern	law	of	trust،	third	edition،	London،	sweet	and	Maxwell،	
1975،	pp.	11،12.،	Chandler،Jr.،	and	Alfred	D.،	The	visible	hand:	the	managerial	revolution	in	
American	business،	Harvard	University	Press	1977،	pp.	319-320.،	Lusina	Ho	and	Rebecca	
Lee،	Trust	law	in	asian	civil	law	jurisdictions،	Cambridje	University	Press	2013،	pp.7-11.
)3(   لقد كان ألتباع سان سيمون )وكانوا قد طردوا من تركيا من قبل!!( دور كبير في القضاء على نظام 
الوقف في مصر؛ بعد أن أفلحوا في السيطرة على عقل محمد علي باشا الذي اتخذهم بطانته؛ حيث أصدر 
تمّد  التي كانت  الوقفية  262)هـ،؛ واستولى على جميع األراضي  09 رجب  بتاريخ  بإلغاء األوقاف  أمرَا 
الوقفية  األراضي  )وكانت  منسوبيها  وعلى  عليها  والنفقة  لتسييرها  الالزمة  باألموال  والمدارس  المساجد 
والجزائر،  واآلستانة،  تونس،  إلى  األمر  انتقل  مصر  ومن  مصر(،  في  المزروعة  األراضي  ُخُمس  تساوي 

وغيرها من بالد المسلمين. ينظر: 
       عبد الكريم الجبرتي، عجائب اآلثار في التراجم واألخبار: )478/3(، ط. دار الجيل، بيروت، ود. 
محمد طلعت عيسى، أتباع سان سيمون: فلسفتهم االجتماعية وتطبيقاتها في مصر: )ص/3))( وما بعدها، 
دار  د.  السياسية في مصر،  البيومي غانم، األوقاف  إبراهيم  د.  957)م، وكتاب  القاهرة  مطبوعات جامعة 

الشروق بالقاهرة 999)م.
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بوظيفته  القياِم  عن  والخيريِّ  الوقفِي  القطاِع  غياِب  مظاهِر  من  مظهٍر  سوى  خاصٍّ  بشكٍل 
الّطبيعّيِة في تحقيِق الّتوازن والعدِل والّرفاِه في المجتمِع المسلم.

الحاضرِة  والّلهفِة  الفورّيِة  الحاجاِت  لتلبيِة  باألصِل  ُشرعت  قد  الّزكاُة  كانت  وإذا 
والمستعجلِة؛ فإّن الوقَف ُشرَع لتلبيِة الحاجاِت النّوعّيِة والمصالِح العاّمِة وحاجاِت الّتنميِة 
واستيراتيجّياِت األّمِة االقتصادّيِة واألمنّيِة والحضارّية؛ والمسلم يندفع إلى اإلنفاق في وجوه 

الخير بدافع اإليماِن الّصحيِح، واعتقادًا بأّنه مجّرد مستخلٍف على هذا المال:

ِذيَن آَمُنوا 
َّ
ال

َ
ِفيَن فِيِه ف

َ
ْسَتْخل ُكم ّمُ

َ
ا َجَعل نِفُقوا ِمّمَ

َ
قال اهللا تعالى:﴿ آِمُنوا بِالَِّ َوَرُسولِِه وَأ

بِيٌر﴾ )الحديد/ 7(
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم أ

َ
نَفُقوا ل

َ
ِمنُكْم وَأ

 َُّ ثِيَرةً َوال
َ
ا ك

ً
ْضَعاف

َ
ُه أ

َ
ْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه ل

َ
ََّ ق ِذي ُيْقرُِض ال

َّ
وقال سبحانه: ﴿ ّمَن َذا ال

ْيِه تُرَْجُعوَن﴾ )البقرة/ 245(.
َ
َيْقبُِض َويَبُْسُط َوإِل

وفي سنّة نبّينا ملسو هيلع هللا ىلص ما يشير إلى دور الوقف ووظيفته االجتماعّية؛ فقد روى عبد اهللا بن عمر 
-رضي اهللا عنهما-، أّن أباه عمَر بن الخّطاب t أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يستأمره 
فيها، فقال: يا رسول الله! أصبُت أرضًا بخيبر لم ُأِصْب ماالً قطُّ أنفَس عندي منه، فما تأمر به؟ 
قال: »إن شئَت َحَبْسَت أصلها، وتصّدقَت بها«))(، وفي رواية: »َحبِّس أْصَله، وَسبِّل ثمرته«)2(.

بل إّن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قد قّدم القدوة المثلى في هذا الباب ببيانه لمشروعية الّتحبيس عملّيا؛ فعن 
عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي اهللا عنه قال : »ما ترك رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إالّ بغلته البيضاء، 

وسالحه، وأرضًا تركها صدقة«)3(.

والّشاهد قوله: »وأرضًا تركها صدقًة«؛ حيث قام النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص بتسبيل أرضه في وجوه الخير.
المروة،  بَِرْبِعِه عند  بداره على ولده، وعمُر  بكر  أبو  البخاري: »تصّدق  الحميدي شيخ  قال 

كتاب  وفي  الوقف،  في  الشروط  باب  الشروط،  كتاب   ،)2586 رقم:   -982/( البخاري:  أخرجه     )((
الوصايا: )9/3)0)- رقم:2620(، باب الوقف كيف يكتب، ومسلم: )255/3)- رقم: 632)(،  كتاب 

الوصية، باب الوقف.
)2( أخرجه النسائي: )232/6(، كتاب اإلحباس، باب حبس المشاع ، وابن ماجه: )2/)80(، كتاب الصدقات 
، باب من وقف، وإسناده صحيح اإلسناد على شرط الشيخين. وانظر: إرواء الغليل لأللباني: )30/6- رقم 

 .)(583
)3(   أخرجه البخاري: )054/3)- رقم: 8)27(، كتاب الجهاد، باب بغلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص البيضاء، وأخرجه 
أيضا في كتاب الوصايا: )005/3)- رقم: 2588( باب الوصايا وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )وصية الرجل مكتوبة 

عنده(.
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بمصر،  وداِره  بمّكة،  بداره  الزبيُر  وتصّدق  بَِينُْبَع،  بأرضه  عليٌّ  وتصّدق  بُِروَمَة))(،  وعثماُن 
وأمواله بالمدينة على ولده،وتصدق سعد بداره بالمدينة، وداره بمصر على ولده، وتصّدق 
سعٌد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط)2(، وداره بمّكَة على 

ولده، وحكيُم بن حزاٍم بداره بمكة والمدينة على ولده؛ فذلك كّله إلى اليوم«)3(.

قال جابر: »لم يكن أحد من أصحاب النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص ذو مقدرٍة إالّ وقَف؛ وهذا إجماع منهم؛ 
فإّن الذي قدَر منهم على الوقف وقَف، واشتهر بذلك، فلم ينكره أحد-: فكان إجماعًا«)4(.

وعلى الجملة فإّن مشروعّية الوقف، واستحبابه، وكونه من أجّل وجوه البّر والخير؛ مّما 
تظاهرت عليه أدّلة الّشرع، وجرى عليه عمل المسلمين؛ بل هو من أهّم مظاهر خيرّية األّمة 

اإلسالمّية، وتمّيزها، وسبقها الحضارّي.

ثانيًا- الدور التنموي للوقف:

من الاّلزم طرح تساؤٍل مشروٍع عّما إذا كان القطاع الوقفيُّ يستطيع حّقًا أن يحّقق التنميَة 
التي َعِجَزِت الحكوماُت عن تحقيقها بمفردها؟ وهل يمكنه عالُج ظاهرِة البطالِة أو الحدُّ منها؟

إذا صدقت النّّياُت، وأقامِت القطاعاُت الّثالثُة في الّدولِة شراكًة حقيقّيًة وتقاسمًا معقوالً 
لألدواِر والمسؤولّيات؛ فإّن القطاَع الوقفيَّ يستطيُع أن يحّقَق قدرًا كبيرًا من الّتنميِة ويوجَد 

كثيرًا من مناصِب الّشغِل للعاطلين عن العمل:-

كبيرًة  أعدادًا  ُتشّغُل  بإيجاِد مؤسساٍت  تكوُن  التي  المباشرة  المعالجة  - سواء من خالل 
والّتوزيعّية  اإلنتاجّيِة  الخدماِت  وتقديِم  والّتنفيذ،  واإلشراف  واإلدارة  الّتسيير  مجاالت  في 

وغيرها.

- أو من خالل المعالجة غيِر المباشرِة؛ وذلك بإعداد اليِد العاملِة المتدّربِة على الِمهِن 
والِحَرِف والمهاراِت اإلنتاجّيِة والخدمّيِة التي يحتاجها المجتمُع فعاًل.

والبناء  التعميِر  قطاُع  فيها  يشهُد  اإلسالمّي  المغرِب  بلدان  بعَض  بأّن  نعلم  أن  وحسبنا   
مّما  المدنّية؛  الهندسة  شهادات  حاملي  في  تضّخم  لديه  بينما  البنّائين،  في  جّدًا  حاّدًا  نقصًا 
عّمق مشكلة الّسكن فيه، ودفع بالّشباب إلى الهجرِة والعزوِف عن الّزواِج وإلى االنحراِف 

))(   أي: »بئر رومة« التي اشتراها من اليهودي، وهي اليوم تقع قريبًا من حّي األزهري في المدينة النبوّية.
)2(   ماٌل كان لعمرو بن العاص  بالّطائف.

)3(   أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى«: )24/7(،كتاب الوقف، باب الصدقات المحرمات.
)4(   أورده ابن قدامة في: »المغني«: )86/8)(.
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والعنوسِة، وألحق بقطاع اإلنشاء والّتعمير خسائَر فادحًة بسبب سوء اإلنجاز وُبطئه وتخّلفه، 
ولو كانت هناك مؤسّساٌت وقفّيٌة أو خيرّيٌة توّفر التكويَن المحترَف لهذا النّوِع وغيرِه من أنواع 
الحرِف، وتساعُد المتدّربيَن على البدء بمشروعاٍت صغيرة، وتمّولهم في شراء العتاِد الاّلزم، 

وتربط بينهم وبين شركات اإلنشاء وأرباب العمل؛ لما وصَل األمُر إلى ما هو عليه اليوم))(.

هذا مثاٌل واحٌد من أمثلٍة ال حصَر لها)2(.

نجد  المسلمين  تاريخ  في  يغّطيها  الوقف  قطاع  كان  التي  المجاالت  تأّملنا  إذا  أّننا  على 
أّنها تشّكل أغلب الميادين التي تتقّوُم منها اختصاصات الّدولة الحديثة؛ بما في ذلك مجال 
الّصناعات العسكرّية واألمن العام، وال يكاد يخلو مجاٌل من مجاالت الحياة إالّ وأوقفت 
وقف  على  ينفقون  وأغنياؤهم  المسلمين  مياسيُر  وكان  دائمة،  وجراياٌت  داّرة  أوقاٌف  عليه 
األوقاف بسخاء كبير؛ وذلك أّنهم كانوا يرون ثمرة أعمالهم تتجّسد بسرعة وفعاليٍة تختلف 
عّما لو صرفوا أموالهم للحكومات التي قد تحجزها عن تنفيذ تلك المشروعات أسباٌب ال 
حصر لها، ليس أقّلها بطء اّتخاذ القرارات، واالفتقار إلى روح المبادرة الذي هو من ثمرة 
القناعات الفردّية والحماسة للبذل والّرغبِة في اإلنفاق عند أصحاب األموال؛ هذا فضاًل عّما 
قد يعرض للحكومات من بداء أو تغّير في أولوّيات اإلنفاق والّتنفيذ بسبب تزاحم الواجبات، 
اإلحاطة  قّلة  أو  الفساد  أو  الّتثبيط  بسبب  رّبما  أو  المنّفذين،  أو عدم وجود  الموارد،  قّلة  أو 

بحاجات األّمة واالستخفاف بها.

إلى  تتفّطن حكومات بالدنا اإلسالمّية  الّصغيرة ال  الحرِف والّصناعات  أّن أغلب  إلى  ينبغي االنتباه     )((
إنشاء معاهد أو مدارس لتكوين الحرفيّين المختّصين فيها؛ نظرًا لكونها كانت تتوارث عائلّيًا في الماضي، 
لخّريجي  الحكومّي  بالّتوظيف  والّريعّية(  االشتراكّية  الّدول  )خاّصة  االستقالل  بعد  ما  دول  تكفّل  أّن  غير 
المدارس والجامعات قد أفضى إلى اختفاء تلك الحرف بسبب انقطاع األجيال الجديدة عن وراثة صنائع 
مريحًا  مستقباًل  لهم  تؤّمن  التي  الحكومّية  الوظائف  في  لرغبتهم  وتوسيعها،  وتطويرها  واألجداد  اآلباء 
وسهاًل، مّما جعل هذه الحرَف تختفي تدريجّيا، كما أن كثرة الّصنائع وتنّوعها –على النّحو الذي هي عليه 
في الّدول المتقّدمة- أمٌر ال يناسب االستيراتيجّيات الحكومّية التي تتكّفل عادة بالمشروعات الكبيرة وذات 

المردود االقتصادّي المباشر.
بالجزائر يكون المحصول وافرًا وجّيدًا، ورغم كثرة معاصر زيت  الّزيتون  )2(   في كثير من مواسم جني 
الّشباب  عزوف  بسبب  الّزيتون  من  عليه  يحصلون  ما  قّلة  من  يشتكون  أصحابها  أّن  إالّ  البلد؛  في  الّزيتون 
فساد  إلى  يؤّدي  مّما  المعاصر؛  أصحاب  عليهم  يعرضه  الذي  المغري  األجر  رغم  الموسمّي  العمل  عن 
الّزيتون في الجبال وإلى قّلة الّزيت المعروض للبيع وغالئه. وقد كان من الممكن إنشاء مؤّسسات خيرّية 
واقع  يحتاجها  التي  الموسمّية  المهارات  أغلب  بتدريبهم على  وتقوم  دائم،  بشكٍل  البّطال  الّشباب  توّظف 
اإلنتاج  سنوّيًا؛ كجني المحاصيل، وإصالح األراضي، وغيرها من األعمال، ثّم تقوم هذه المؤّسسات عن 
طريق هؤالء الّشباب الذين وّظفتهم بهذه المهاّم واألعمال؛ ويكون دفع رواتبهم من عوائد تلك األعمال 

والخدمات.
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ثالثًا-: تعريف البطالة وأنواعها:
ضياعًا،  وذهَب  َفُسَد  عمُله:  وَبَطَل  العمل،  عن  تعّطل  أي  وَبُطَل،  َبَطَل  مصدر  البَِطالة: 

والبّطال: األبله، وههنا العاطل عن العمل، أو من ال يجد عماًل))(.
العمل  قادرًا على  فيها  الّشخص  يكون  التي  الحالة  بأّنها  البطالة اصطالحًا        وتعّرف 

وراغبًا فيه؛ لكنّه ال يجده أو ال يجده باألجر المناسب)2(.
وقد عّرفت منظمة العمل الدولية )ILO( العاطل –البّطال- بأنه: »كّل من هو قادر على 

العمل، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى األجر السائد؛ ولكن دون جدوى«)3(.
وهو ما ينطبق على أغلب أحواِل البطالة في بلداننا العربّيِة واإلسالمّيِة؛ حيث توجد أعداٌد 
كبيرٌة من الّشباِب القادِر على العمل؛ المستعدِّ للقبوِل به إذا كان األجُر في المستوى العامِّ 

لألجوِر في بلده؛ لكنه ال يجُده.
يقسم االقتصادّيون البطالة إلى أنواٍع شّتى؛ إذ يذكرون أّن منها)4(:

) -: بطالة احتكاكّيًة سببها تغّيرات االقتصاِد الوطني التي تدفع العاملين إلى الّتنّقل بين 
المهن والوظائف والمناطق المختلفة.

2 -: وبطالة هيكلّية تصيب بعض القطاعات اإلنتاجّيِة أو الّصناعّيِة دون بعض.

3 -: وبطالة موسمّية تنتُج عن تقّلباِت الّطلِب وانخفاِض بعض األنشطِة االقتصادّية.

4 -: وبطالة يتحّكم فيها عنصر الجبر واالختيار؛ حيث يختار العامل ترَك العمِل بسبِب 
تبّرمه بقّلة األجِر أو بظروِف العمل، أو ُيجبُر على ذلَك من ِقَبِل مؤّسسته بسبِب إفالِسها أو 

تقليصها من عدِد العّمال أو غير ذلك.

))(   ابن منظور األفريقي، لسان العرب: )مادة: بطل(، ط. دار صادر، بيروت، ومجد الّدين الفيروزآبادي، 
القاموس المحيط: )مادة: بطل(، تحقيق يوسف الّشيخ البقاعي، ط. دار الفكر، بيروت 0)20م.

)2(  عاطف عجوة، البطالة في العالم العربي وعالقتها بالجريمة: )ص/20(، ط. المركز العربي للّدراسات 
األمنية والّتدريب، الّرياض 406)هـ-985)م.

)3(   رمزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة: تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة: )ص/7)(، 
مطابع الّرسالة، الكويت 997)م، وأحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات االقتصادّية: )ص/295(، د. 

دار الكتاب المصري بالقاهرة وادر الكتاب الّلبناني، بيروت 985)م.
)4(   دانيال أرنولد، تحليل األزمات االقتصادّية لألمس واليوم: )ص/225( وما بعدها، ترجمة: د. عبد 
األمير شمس الّدين، ط. المؤّسسة الجامعّية للّدراسات والنّشر والّتوزيع، بيروت 992)م، وسعيد الخضري، 
أزمة البطالة وسوء استغالل الموارد العربية: )ص/7( وما بعدها، ط. دار النهضة العربية، القاهرة 989)م، 

وعبد القادر محمد عالء الدين، البطالة: )ص/9( وما بعدها، ط. منشأة المعارف باإلسكندرية 2003م.
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5 -: وهناك بطالة مقنّعة يكون فيها عدُد العّماِل المشّغليَن زائدًا وفائضًا عن العدِد المحتاِج 
إليه فعلّيًا؛ بحيث إّن حجَم اإلنتاِج لن يتغّير لو تقّلص عدُد العّمال.

6 -: ويقابل البطالة المقنّعة البطالُة الّسافرة.
وكلُّ هذه األنواع من البطالة تؤّثر في النّهاية على حجِم الّدخِل وعلى توزيعِه، كما تتسّبُب 
في اختالِل معادلة االستهالِك واإلنتاج، بل وُتضعُف اإلنتاَج واالستثمار، وتؤّدي في النّهاية 

إلى إخالٍل حادٍّ في ميزاِن الّصادراِت والواردات.

رابعًا- طرق مساهمة الوقف في الحّد من البطالة:
ثّمة أفكاٌر كثيرٌة تصلح أن تؤّسَس لقطاٍع وقفيٍّ فعّاٍل في النّهوض بالّتنميِة الّشاملِة والحدِّ 
وبعُضها  الّدول،  بعِض  في  وقائٌم  مجّرٌب  بعُضها  عملّيٌة  مقترحاٌت  يلي  وفيما  البطالة؛  من 
اآلخُر مدروُس الجدوى؛ وهي في جملتها قابلٌة للّتطويِر والّتحسيِن والّتكييِف الذي يناسُب 
بيئَة كلِّ قطٍر من أقطاِر أّمتنا؛ وُتذكُر ههنا مجّردًة عن أمثلتها وتفصيالتها نظرًا لضيق الوقت:-
) -: إنشاء صناديق وقفّيٍة لتمويِل المشروعات الّصغيرة التي تتناسب مع احتياجات البلد 
َوفق خريطة اقتصادّية مدروسٍة مناسبٍة لمتطّلباِت الّتنمية في البلد))(، لما تتمّيز به هذه النّوعّيُة 
وانخفاِض  لها،  المخّصص  المال  لرأِس  المطلِق  الحجِم  انخفاِض  من  المشروعاِت  من 
الّطاقة  وانخفاِض  المتوّفرة،  األولّيِة  والمواّد  المحّلّيِة  الخاماِت  على  واالعتماِد  األجور، 
اإلنتاجّية، وسهولِة التوّزع الجغرافّي لها بما َيِقي من النّزوِح الّريفّي نحو المدن، عالوًة عن 
سهولة الّتدريِب وتكويِن العمالِة الماهرة الاّلزمة إلنجاحها؛ علمًا بأّن الّتمويَل ُيعتبُر أحَد أهمِّ 

العقبات الهيكلّيِة التي تواجُه هذه المشروعات.
َس ألجلها مصارُف  –التي يتعّين إنشاؤها وتعميُمها- يمكن أن ُتَؤسَّ مثل هذه الّصناديق 
متخّصصٌة في الّتنمية الّصناعّية أو الّزراعّية أو الخدمّية بصيٍغ وقفّيٍة؛ لتكوَن وعاًء لوقف النّقوِد 
فيها  بما  الّسيولة  أشكال  مختلف  الستيعاب  وكذا  وقفها-)2(،  بجواِز  القائل  الّرأي  –على 

الفوائُد الّربوّيُة التي يتخّلص منها أصحابها، أو الّصدقاُت المنثورة وغيُرها من المّدخرات.

))( ينظر: أسامة عبد المجيد العاني، صناديق الوقف االستثماري: )ص/94(، ط. دار البشائر اإلسالمية، 
0)20م، وتوفيق كمال حطاب، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية: )ص/2)(، 2006م.

إلى  والظاهرية   المشهور،  في  والحنابلة  الشافعية،  وأكثر  المالكية،  وبعض  الحنفية،  متقّدمو  ذهب    )2(
عدم جواز وقف النقود، وذهب محمد بن الحسن وزفر وعامة الحنفية إلى جواز ذلك إذا جرى به عرف 
االستعمال، وذهب المالكية إلى جواز ذلك حتى وإن كان الغرض قرضها أو االتجار بها مع صرف ربحها 
في الموقوف عليهم، وهو قول كذلك عند الحنفية، وأحد الوجهين عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة اختاره 
شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهناك أقوال أخرى تتردد بين القول بالكراهة والقول بالجواز إذا صيغ منها حلي 
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كما يمكن أن تقوم عليها الجمعّياُت الخيرّيُة والوقفّية، ومؤّسساُت الّتمويِل واالستثمار، 
وكلُّ  الحكومّية،  غيُر  والمنّظماُت  المستثمرين،  ومنتدياُت  األعمال،  رجاِل  جمعّياُت  وكذا 
مؤّسساِت القطاِع الّثالث، ولتسهيِل هذا كّله يمكُن إصداُر صكوٍك وقفّيٍة تخدُم فكرَة الّتمويِل 

لهذه الوقفّيات وتعّممها على أوسع نطاق.

أغراٌض  دائمًا  تصاحبه  الذي  الخارجيِّ  الّدعِم  عن  تغني  وأشباَهها  الوقفّياِت  هذه  وإّن 
مبّطنٌة وانتقاٌص للّسيادِة الوطنّيِة للّدول))(.

2 -: إنشاء وقفّياٍت تعليمّية)2(؛ شاملٍة شموَل الحاجاِت الاّلزمِة الستقراِر أّمتنا ولنهضتها 
والّتدريِب  الّتكويِن  ومعاهِد  والجامعاِت  المدارِس  على  كالوقف  كاّفة؛  أحوالها  وانتظاِم 
أو  بإنشائها،  المبادرة  على  الّرسمّيُة  البيروقراطّياُت  تساعُد  ال  قد  التي  والحرفّي  المهنّي 
تستطيُع مؤسّساُت  بينما  الّتقديرات؛  وتبايُن  واإلجراءاِت  القراراِت  بطُء  ذلك  يحجزها عن 
القطاِع الوقفيِّ تأسيَس مثِل هذه المشروعاِت الّتعليمّيِة والّتدريبّيِة وتجهيَزها وتسييَرها َوْفقًا 

لحاجاِت المجتمِع ومتطّلباِت سوِق العمِل.

ومثُل هذه الوقفّياِت الّتعليمّيِة نفِسها تقوُم بامتصاِص نسبٍة من البطالٍة من خالِل تشغيِل 
ما يلزمها لتنفيِذ هذه المشروعات وتسييرها واإلشراِف عليها، ومن خالِل إعدادها وتأهيلها 

للكفاءاِت العلمّيِة والمهنّيِة والحرفّية وغيرها.

ولم يرد بها االتجار أو اإلقراض،  ينظر:
        الكمال بن الهمام، فتح القدير: )9/6)2(، ط. دار الفكر، بيروت 397)هـ، ومحمد عرفة الدسوقي، 
 ،)(22/5( الطالبين:  روضة  والنووي،  بيروت،   الفكر،  دار  ط.   ،)(20/4( الكبير:  الشرح  على  حاشية 
985)م،  وموفق الدين ابن قدامة، المغني: )229/8(، طبعة د. عبد اهللا  ط. المكتب اإلسالمي، بيروت 
3)20م، وابن حزم، المحلى: )86-77/8(،  الرياض  الفتاح الحلو، ط. دار عالم الكتب،  التركي وعبد 
ط. دار الفكر، بيروت،  وابن تيمية، مجموع الفتاوى: ))234/3(، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، 
المالية:  النقود واألوراق  العمار، ةقف  الشريفين،  عبد اهللا بن موسى  الحرمين  العامة لشؤون  الرئاسة  ط. 
)ص/75( وما بعدها، بحث مقدم إلى منتدى قضايا الوقفالفقهية الثاني بالكويت 08-0)/2005/03م، 
في  حزم  ابن  بدار  طبعت  النقود«،  وقف  جواز  في  »رسالة  العمادي  السعود  وألبي  2006م.  الكويت  ط. 

بيروت 7)4)هـ بتحقيق صغير أحمد شاغف الباكستاني.
المساعدات  وآخرون،  عارف  محمد  نصر  ود.  الفتاح،  عبد  الدين  سيف  د.  الصدد:  هذا  في  يراجع    )((

الخارجية والتنمية في العالم العربي، ط. المركز العلمي للدراسات السياسية، مصر )200م.
الّثالث،  القطاع  مركز  ط.  )ص/93(،  الّسانحة:  والفرص  الّثالث  القطاع  الّسّلومي،  اهللا  عبد  محمد    )2(
الّرياض 430)هـ، ومنذر قحف، الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنمية المجتمع المدني مع 
نظرة خاصة على الّدول العربّية شرق المتوّسط: )ص/8( ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن 
مكانة  ندوة  الّتعليمّية: )ص/34(،  العملّية  في  الوقف  دور  المعيلي،  اهللا  وعبد  )200م،  بيروت،  العربي، 

الوقف وأثره في الّدعوة والّتنمية، الّسعودّية 999)م.
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3 -: إنشاء وقفّيات على الّصحة))(؛ وذلك بتخصيِص مصادِر تمويٍل دائمٍة إلقامة المراكز 
الّصّحّية في المناطق النّائية والمحرومة والمفتقرِة إلى الخدمات الّطّبّيِة؛ بحيث يجمع المركُز 
الّصّحيُّ أطّباَء في أغلب الّتخّصصاِت الاّلزمة، مع وحداٍت لألشّعة، والّتحاليل الّطّبّية؛ حتى 
ال ُيضطّر المريُض إلى إضاعِة الوقِت والماِل أو إلى الّسفِر أو اليأِس من العالِج، أو الّترّدِد 
الوقت  في  الّصحيح  الّتشخيَص  مرضه  تشخيِص  إلى  يهتدي  أن  قبَل  األطّباِء  من  عدٍد  على 

الاّلزم. 

الحكوماِت  عن  العبِء  تخفيف  في  كبيٌر  دوٌر  لها  الوقفّيِة  الّصّحّيِة  المراكِز  هذه  ومثُل 
والممّرضين  األطّباِء  من  العمِل  عن  العاطلين  من  كبيٍر  عدٍد  باستيعاب  وتقوُم  والّدول)2(، 
تمارسه  الذي  الجشِع  من  تحدُّ  أّنها  كما  ووسائلها.  الّطّبّيِة  الخدمات  في  والمتخّصصين 

المستشفياُت والعياداُت الخاّصُة على مرتاديها والمضطّرين إلى خدماتها.

المستعصية  إنشاء مستشفيات وقفية متخّصصة في عالج بعض األمراض  إّنه يمكن  بل 
بعض  لتقديم  أو  الخارج،  إلى  سفرًا  أو  باهضة،  تكاليف  عالجها  يتطّلب  التي  واألمراض 
الخدمات الّصّحّية التي ال تزال متخّلفة في أكثر بلدان المسلمين؛ كالعالج باألشّعة، والّتأهيل 

الحركّي لذوي اإلصابات واإلعاقات، وغير ذلك من الخدمات.

4 -: إنشاء وقفّيات لضعفاء المجتمع)3(؛ كإيواِء اليتامى والّلقطاء والمنقطعين والعجزِة 
والمسنّين، ولتزويِج أبناء المسلمين وبناتهم وتجهيز من َقُصَر أهُله عن تزويجه أو تجهيزه أو 
إقامة عرسه، ولتوفير الغذاء والمأوى لبعض الفقراء والمعوزين، على نحو ما تقوم به بعض 
المؤّسساِت في بعِض البالِد من دفِع ثمن اإليجاِر لمن تقاعدْت به إمكاناُته عن الوفاء بثمن 

إيجاِر المسكن الذي يسكنه.

دار  )ص/)5)(،  المعاصرة:  االقتصادية  التنمية  في  اإلسالمي  الوقف  نظام  دور  الجمل،  أحمد   )((
المعاصر:  المجتمع اإلسالمي  الوقف ودوره في  2007م، وسليم منصور،  السالم للطباعة والنشر، مصر 

)ص/88(، مؤسسة الّرسالة للنّشر 2004م.
تابع للمؤّسسات  –وكثير منها  الوقفّية والخيرّية  المستشفيات  المتقّدمة تشيع  الّدول  )2(   حّتى في أغلب 
الكنسّية-، وبعض هذه المستشفيات تقّدم خدماتها بمبالغ رمزّية؛ ورغم أّن تلك الّدول لديها القدرة على 
يقاسموها  أن  واألهلّي  الخيرّي  القطاع  في  لشركائها  تفسح  أّنها  إالّ  عليها؛  واإلنفاق  المستشفيات  إنشاء 

المسؤولّيات االجتماعّية، وتقّدم لهم الّتسهيالت القانونّية واإلدارّية وغيرها.
)3( سليم منصور، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر: )ص/59(، ومحّمد أبو سعيد، الّتكوين 
الوطن  في  المدني  والمجتمع  الوقف  نظام  ندوة  النّيل: )ص/366(،  وادي  بلدان  في  للوقف  االقتصادي 
2003م، وأحمد الجمل، دور نظام الوقف اإلسالمي في  العربي، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت 

التنمية االقتصادية المعاصرة: )ص/59)(.
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أيٍد  وهذه الوقفّياُت بدورها تحتاج في تسييرها وإدارتها وتنفيذها واإلشراف عليها إلى 
عاملٍة؛ مّما يخّفُف من البطالة في المجتمع، وال يحتاج في تنفيذه إلى مهاراٍت عالية.

بل إّن هذه الوقفّياِت تخّفُف العبَء عن الموازنات العاّمة للدولة؛ بحيث ُتصرُف األمواُل 
التي كانت مخّصصًة لهذه الفئاِت في أبواٍب أخرى تتعّلق بالّتنمية، بينما تمتصُّ هذه الوقفّياُت 
األمواَل طوعّيًا من ثرواِت األغنياء ليتحّقق بذلك تقّلص الفوارق بينهم وبين إخوانهم الفقراء. 

5 -: تخصيُص وقفّياٍت للخدماِت اإلعالمّية التي تسّوُق لهذِه الوقفّياِت خاّصًة وللقطاِع 
الوقفّي والبذِل الّتطّوعّي عمومًا.

ومثُل هذه الوقفّياِت تحتاج إلى مشرفين ومسّيرين وكفاءاٍت إعالمّيٍة وعلمّيٍة كثيرٍة؛ وهو 
والّتنفيذّية  والّتقنّية  العلمّيِة  الّطاقات  لتشغيِل  ومجاالً  البطالة،  من  للّتقليِل  وسيلًة  يشّكُل  ما 

العاطلِة عن العمل.

الترست  نظام  عن  المعّدلِة  والّصيِغ  واإلرصاِد،  الوقف،  من  أخرى  أشكاٌل  وهناك 
الفقِر  الحدِّ من  في  كبيرًة، وتساهَم  تنموّيًة  نهضًة  أن تحدث  بإمكانها  )Trust( ))(، وغيرها، 
والبطالة، ال من باِب الّتخمين والّتفاؤِل الّزائِد عن الحّد؛ بل إّنها ُجّربت في بلداٍن شتى وآتْت 

ثمارًا طّيبًة ونتائَج باهرًة؛ في عدٍد من الّدول، وهي تجارُب جديرٌة بالّتعميم والّتطويِر.

والله تعالى الموّفق للّصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رّب العالمين.

))( يترجم الوقف إلى اإلنجليزّية كالّتالي: )Endowment(، أّما نظام الّترست فليس هو نفسه الوقف، 
تطبيقات  وله  آنفا،  إليها  المشار  المراجع  االّطالع عليها من خالل  يمكن  به وله خصائص  وإّنما هو شبيه 
في   )Fiducia( وكذا   ،)La Fondation( أو   )La Fiducie( نظام  فرنسا  ففي  أوروبا؛  في  مشابهة 
عن  معّدلة  أنظمة  وأغلبها   ،)Treuhand( نظام  ألمانيا  وفي  إسبانيا،  في   )Fideicomiso(و إيطاليا، 
 Вакуфное(  ،)Вакф( هي  كما  الّروسّية  الّلغة  إلى  الوقف  لفظة  انتقلت  وقد  اإلسالمي،  الوقف  نظام 
هذا  روسيا  في  للملكّية  الجديدة  القوانين  طّورت  وقد  نفسه،  العربّي  المدلول  وتعطي   ،)имущество
الوقف  المجتمع األهلي، ولها خصائص  الّتي تملكها جمعّيات  الملكّيات االجتماعّية  المفهوم، وظهرت 
 Доверительная( :نفسها، مع شيء من الّتحّرر من قيود الوقف المعروفة، ويطلق عليها غالبا مصطلح
التأمين  نظام  على  أيضًا  تطلق  حيث  هناك  القانونّيين  عند  المدلول  واسعة  وهي   ،)собственность

الّتعاوني وغير الّتجاري.
       إّن من الغريب حّقًا أن يطّبق نظام الوقف بصيغته القديمة والمعّدلة أيضًا في أغلب دول العالم، بينما 
تصّر بعض الجهات في بالد المسليمن على محاربة هذا النّظام؛ رغم أّن أحوالنا االقتصادّية والّسياسّية أكثر 
حاجة إليه؛ فال ُسمح لنظام الوقف أن ينتعش، وال وضعت قوانين للملكّيات األهلّية والخيرّية ومؤّسسات 

المجتمع المدنّي على النّحو الذي يطّبق في الغرب.
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